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سوابق علمي-اجرایي:
عنوان
رئیس دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
مسئول امور جاری دانشگاه پیامنور واحد سامن
مدیر گروه بخش مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیامنور استان همدان
مدیر گروه رشتههای مدیریت صنعتي ،بازرگاني و حسابداری دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
مسئول تطبیق دروس تخصصي رشته مدیریت بازرگاني پیامنور استان همدان
مسئول ارتباط با ادارات ،نهادها و مراکز صنعتي دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
مسئول کمیته دانشجویي ستاد دهه فجر شهرستان مالیر در سال 2831
رئیس شورای فرهنگي دانشگاه پیامنور مرکز مالیر

تاريخ شروع
 1خرداد 2831
خرداد 2831
اسفند 2838
2831
2831
2831
2831
2831

تاريخ پايان
ادامه دارد
شهریور 2831
اسفند 2831
ادامه دارد
2831
ادامه دارد
2831
ادامه دارد

سوابق آموزشي و تدریس:
دانشگاه محل تدريس
دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
دانشگاه پیامنور مرکز همدان
دانشگاه پیامنور مرکز هرات (افغانستان)
دانشگاه بوعلي سینا (پردیس نهاوند)
دانشگاه مالیر
دانشگاه آزاد مالیر
دانشگاه آزاد تویسرکان
دانشگاه علمي کاربردی مالیر
دانشگاه غیرانتفاعي مالیر

مقطع تدريس
کارشناسي و کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي
کارشناسي ارشد
کارشناسي و کارشناسي ارشد
کارشناسي
کارشناسي
کارشناسي

تدریس غیر دااگشنهي

تاريخ شروع
2831
2831
2831
2831
2831
2831
2831
2831
2831

 .2تدریس در دوره های آشنایي با محیط کسب و کار در سازمان مدیریت صنعتي استان همدان
 .1تدریس در دورههای مهارتهای کسب و کار و کارآفریني در دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
 .8تدریس در دوره های مهارتهای کسب و کار و کارآفریني در موسسه کاریابي مهر مالیر
 .1تدریس دورههای آموزشي مختلف برای کارکنان ادارات دولتي
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تاريخ پايان
ادامه دارد
ادامه دارد
2832
ادامه دارد
ادامه دارد
2832
2838
2832

عضویت رد شورااهی علمي و فرهنگي:
نوع عضويت و فعاليت
عضو شورای پژوهشي دانشگاه پیامنور استان همدان
عضو شورای گروه آموزشي و پژوهشي کلیه رشتههای زیرمجموعه مدیریت ،اقتصاد و
حسابداری دانشگاه پیامنور استان همدان
عضو شورای بررسي و تأیید طرحهای پیشنهادی پایاننامههای دانشجویان کارشناسي
ارشد رشته مدیریت  MBAدانشگاه پیامنور استان همدان
عضو شورای بررسي و تأیید طرحهای پیشنهادی پایاننامههای دانشجویان کارشناسي
ارشد رشته مدیریت دولتي دانشگاه پیامنور استان همدان
عضو شورای پژوهشي دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
عضو ستاد امر به معروف و نهي از منکر شهرستان مالیر
عضو شورای کانون بسیج اساتید دانشگاههای مالیر
عضو هیأت اجرایي جذب مدرسین مدعو دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
عضو شورای فرهنگي دانشگاه پیامنور مرکز مالیر
عضو کمیته اجرایي اولین همایش ملي نقش کارآفریني در تحقق حماسه اقتصادی
عضو انجمن علوم مدیریت ایران
عضو انجمن مدیریت رفتار سازماني ایران
عضو انجمن مدیریت دولتي ایران

تاريخ شروع
2831

تاريخ پايان
ادامه دارد

2831

ادامه دارد

2838

ادامه دارد

2831

ادامه دارد

2831

ادامه دارد

2831
2833
2831
2831
2831
2833
2833

ادامه دارد
ادامه دارد
ادامه دارد
2831
ادامه دارد
ادامه دارد
ادامه دارد

ساری فعالیتها و افتخارات:
پژوهشگر برتر استان همدان در سال 2831
پژوهشگر برتر استان همدان در سال 2831
داور مجله علمي-پژوهشي مشاوره شغلي و سازماني
داور مجله علمي-پژوهشي اخالق در علوم و فنآوری
داور مجله علمي-ترویجي بررسيهای بازرگاني
داور مجله علمي-ترویجي سیاستنامه علم و فنآوری
استاد راهنمای  31پایاننامه کارشناسي ارشد دفاع شده در رشتههای مدیریت بازرگاني ،دولتي MBA ،و کسب و کار
استاد مشاور بیش از  31پایاننامه کارشناسي ارشد دفاع شده در رشتههای مدیریت بازرگاني ،دولتي MBA ،و کسب و کار
داوری بیش از  811پایاننامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت در گرایشهای مختلف
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فعالیتهای ژپوهشي (مقاالت ااشتنر یافته):
سطح مقاله
ISI

عنوان مقاله
1. Desingning Integrated Management
Criteria of Creative Ideation Based on
Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy
Process
 .1نقش هوش هیجاني و هوش معنوی در رهبری حضرت
امام خمیني(ره) :آیا رهبری حضرت امام(ره) مبدأ الهي داشته
است؟
 .8بررسي میزان رضایتمندی و عوامل مؤثر بر آن در بین
مددجویان و مراجعین بخش فیزیوتراپي جمعیت هالل احمر
همدان
 .1تأثیر رابطهبازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان

علمي – پژوهشي ( 42مقاله)

 .1سنجش و ارزیابي خرد سازماني و مدیریتي در سطوح
مختلف سازمانهای دولتي با نگرشي به ابعاد فلسفي
 .1بررسي رابطه عدالت سازماني با مسئولیتپذیری کارکنان
(مورد مطالعه :کارکنان شهرداری مالیر)
 .1ارائه یک مدل سازمان حکمتمحور در ادارات دولتي
 .3سبک مدیریت در سازمانها و حضور زنان در پستهای
مدیریتي با تأکید بر رابطه هویّت زنانه و تاکتیکهای
ارتباطي
 .3رابطه اصول اخالقي با ارتباطات اثربخش سازماني
 .21بررسي اثر جامعهپذیری بر جو اخالقي ،تعهد ،هویت و
رفتار شهروندی سازماني
 .22نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیمگیری
حکیمانه
 .21عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار در بین شرکتهای تعاوني
و خصوصي فعال در شهرستان نهاوند
 .28بررسي میزان تأثیر مشارکت یا عدم مشارکت شرکتها
در ایجاد خوشه صنعتي بر عملکرد نوآوری آنها با نقش
میانجي مدیریت دانش
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نام مجله

شماره منتشره

International
Journal of
Fuzzy Systems

In press

مدیریت اسالمي
دانشگاه امام حسین(ع)

سال هجدهم،
شماره  ،32اسفند
ماه 2833

امداد و نجات

سال سوم ،شماره
2831 ،2

پژوهشهای مدیریت
منابع انساني

شماره  ،2بهار و
تابستان 2832
شماره  ،12پاییز
2831
شماره ،81
زمستان 2838
دوره  ،1شماره ،2
بهار 2831

مطالعات اجتماعي
روانشناختي زنان

سال  ،28شماره
 ،1تابستان 2831

اخالق در علوم و
فناوری
پژوهشنامه مدیریت
تحول

سال دهم ،شماره
 ،1تابستان 2831
شماره  ،21پاییز و
زمستان 2831
شماره  ،1زمستان
2831
شماره ،21
زمستان 2831

بهبود مدیریت
مدیریت شهری
مدیریت دولتي

مطالعات رفتار سازماني
تعاون و کشاورزی
مدیریت نوآوری

سال پنجم ،شماره
 ،2بهار 2831

مدیریت منابع انساني در
صنعت نفت
اخالق در علوم و
فناوری
مطالعات مدیریت بهبود
و تحول

 .21بررسي پیامدهای سکوت سازماني بر متغیرهای رفتاری
(مورد مطالعه :شرکت نفت و گاز پارس)
 .21رابطه اخالق کسب و کار با شهروندی شرکتي :نقش
میانجیگر مسئولیت اجتماعي و حکمراني
 .21عوامل موثر بر بدبیني نسبت به تغییرات سازماني و
نتایج آن
 .21بررسي عوامل مؤثر بر تعلق سازماني کارکنان شرکت
مدیریت منابع انساني در
گاز استان کرمانشاه و ارائه الگوی مفهومي برای سنجش آن
صنعت نفت
مدیریت فرهنگ
سازماني

علمي – ترويجي ( 24مورد)

 .23بررسي تضاد حرفهای-سازماني در بین پرستاران و
بهیاران و تأثیر آن بر عملکرد منابع انساني
 .23نقش هوش هیجاني و کار هیجاني در کاهش
مطالعات رفتار سازماني
فرسودگي شغلي و افزایش رضایت شغلي
 .11مقایسه خوشه صنعتي و خوشه علم و فناوری در مواجه
مدیریت توسعه فنآوری
با انطباق سازماني :نقش میانجي یادگیری سازماني
اخالق در علوم و
 .12رابطه اخالق کاری اسالمي با رفتار شهروندی سازماني،
فناوری
فرسودگي شغلي و تسهیم دانش
اخالق در علوم و
 .11پیشبیني رابطه اخالق و محیط کسب و کار بر توسعه
فناوری
اقتصادی ایران
 .18نقش میانجیگری منابع انسانی حرفهای در ارتباط
فرایند مدیریت و توسعه
بین روابط خوشه صنعتی و عملکرد شرکتها
اخالق در علوم و
 .11پیامدهای رهبری اخالقي و نقش آن در کاهش
فناوری
انحراف سازماني
اخالق در علوم و
 .11رابطه فرهنگ سازماني با رفتار ضد شهروندی :نقش
فناوری
میانجي شایستگي اخالقي ،ظرفیت سازمان و حکمراني
 .11سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات و عملکرد سازمانها
مدیریت و توسعه
با نگرشي به پارادوکس بهرهوری
 .11بررسي عملکرد تیمهای کاری در سازمان و عوامل
توسعه انساني پلیس
مؤثر بر آن
 .13بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات از
سوی نیروهای پلیس

توسعه انساني پلیس

 .13عوامل مؤثر بر اثربخشي تحقیقات پلیس

توسعه انساني پلیس

 .81نقش تعهد سازماني کارکنان در تسهیم دانش

توسعه انساني پلیس

 .82رابطه سرمایه اجتماعي با عملکرد پلیس

توسعه انساني پلیس
5

سال هفتم ،شماره
 ،11بهار 2831
شماره  ،1تابستان
2831
شماره  ،32پاییز
2831
سال هشتم،
شماره ،81
زمستان 2831
دوره  ،21شماره
 ،1تابستان 2831
دوره  ،1شماره ،1
تابستان 2831
در نوبت چاپ
در نوبت چاپ
در نوبت چاپ
در نوبت چاپ
در نوبت چاپ
در نوبت چاپ
شماره ،82
زمستان 2831
شماره ،11آذر و
دی ماه 2831
شماره،13فروردین
و اردیبهشت ماه
2833
شماره ،13خرداد و
تیر ماه 2833
شماره ،81مرداد و
شهریور ماه 2833
شماره ،82مهر و
آبان ماه 2833

توسعه انساني پلیس

 .81رهبری تحولگرا و خالقیت کارکنان
 .88گذر پارادایمي از پژوهشهای کمّي به پژوهشهای
کیفّي در علوم انساني

رهیافت

 .81نگرشي بر مؤلفههای هوش هیجاني با رویکرد اسالمي

توسعه مدیریت منابع
انساني و پشتیباني

 .81تأثیر توانمندسازی روانشناختي بر عملکرد سازماني
کارکنان ناجا ،نقش میانجیگری تنش شغلي ،رضایت شغلي و
تعهد سازماني
 .81نقش مؤلفههای هوش هیجاني در مدیریت بحران و
سوانح در سازمان پلیس
 .81بررسي نقش میانجي نگرشهای فردی در تأثیر
توانمندسازی سازماني بر رفتار مشتریمدارانه
38. Introducing vigilant organization as
a new organization

مجالت خارجي ( 5( )ISCمقاله)

نظارت و بازرسي

دوره نهم ،شماره
 ،82بهار 2831

توسعه سازماني پلیس

شماره  ،11پاییز
2831

مطالعات منابع انساني

در نوبت چاپ

International Journal of
Management Studies.,
Statistics & Applied
)Economics (IJMSAE

Vol.2 (2),
2012

39. Evaluation of Factors Affecting on
Managerial Wisdom: A Philosophical
Attitude
Technical Journal of 40. Measurement Pattern for the Current
Engineering and
Status of Strategic Thinking at the
Applied Sciences
Organizations' Staff
41. Assessment of Wisdom in the
World of Sciences
Journal
Various Levels of Government Agencies
Journal
of 42. The Study of the Effect of
Administrative
Organizational Memory on Knowledge
Management,
Sharing: The Role of Entrepreneurial
Education
and Learning (Case Study: Ahvaz Pipe
)Training (JAMET
)Manufacturing Company
Management and
Administrative
Sciences Review

تخصصي

علمي-

مجالت

 .18عوامل مؤثر بر تبادل دانش سازمان

نشریه توسعه صادرات

 .11پیشنیازها و اثربخشي برنامههای آموزش کارآفریني در
کشور

ماهنامه کار و جامعه

المللي ( 21مقاله)

همايشهای بين-

 .11رهبری تحولگرا و خالقیت فردی و سازماني

کنفرانس بینالمللي مدیریت
و نوآوری

 .11سیستم کاری تشریک مساعي حمایت شده به وسیله
کامپیوتر ( )CSCWSیا گروهافزار

کنفرانس بینالمللي علمي
پژوهشي دانشجویان ایراني

 .11بررسي رابطه سیستمهای مبتني بر کامپیوتر و
قضاوتهای ذهني مدیران در برنامهریزی استراتژیک :ارائه
یک چارچوب مفهومي

کنفرانس بینالمللي علمي
پژوهشي دانشجویان ایراني
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شماره ،81آذر و
دی ماه 2833
شماره  ،11پائیز و
زمستان 2838
سال نهم ،شماره
 ،81زمستان
2838

Vol.2 (5),
2013
Vol. 3 (20),
2013
Vol.2(6),
2013
Vol.13(1),
2017
شماره ،11بهمن و
اسفند 2831
شماره  211و
 ،211آبان 2833
 11و  13بهمن ماه
 ،2833شیراز
 21و  21سپتامبر
 ،1122ارمنستان-
ایروان
 21و  21سپتامبر
 ،1122ارمنستان-
ایروان

همايشهای ملي ( 21مقاله)

 .13استراتژی حکمتمحور :ارائه رویکردی جدید در
مدیریت استراتژیک

همایش بینالمللي مدیریت
استراتژیک

 8و  1آذر ماه ،2831
تهران

 .13خرد مدیریتي :اصول و مفاهیم فلسفي

دوازدهمین کنفرانس بین-
المللي مدیریت

 11آبان ،2838
دانشگاه صنعتي
شریف

50. The Relationship Between Spiritual
Leadership and Performance in West
Regional Electric Company

International
Conference on
Economics,
Accounting,
Management and
Social Science

11-12
December,
Szezecin,
Poland

 .12بررسي رابطه بین جامعهپذیری سازماني و آرزوهای
شغلي و نگهداشت آنان در اداره کل امور مالیاتي همدان

کنفرانس بینالمللي
حسابداری و مدیریت

 21بهمن ،2838
تهران

 .11بررسي رابطه چرخش شغلي با رضایتمندی شغلي

اولین کنفرانس بینالمللي
مدیریت ،حسابداری و اقتصاد

 11و  12اسفند
 ،2838شیراز

 .18بررسي تاثیر خویشاوندساالری بر سالمت روان
کارکنان نقش میانجیگری منفيگرایي شفاهي ،استرس و
تمایل به ترك خدمت

اولین کنفرانس بینالمللي
مدیریت ،حسابداری و اقتصاد

 11و  12اسفند
 ،2838شیراز

 .11مقایسه و بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت-
های تعاوني و خصوصي فعال در شهرستان نهاوند

همایش بینالمللي مزیتها و
ظرفیتهای تعاونيها در
توسعه اقتصادی و اجتماعي

 21و  28مهر ماه
 ،2831تهران ،هتل
المپیک

 .11مدیریت دانش ،نظام ملي نوآوری و توانایي رقابت در
اقتصاد دانشمحور

اولین کنفرانس ملي مدیریت
تحول

اردیبهشت 2831
دانشگاه اصفهان

 .11هوش هیجاني :ابزاری نوین برای مدیریت بحران

همایش ملي مدیریت بحران

 .11بررسي ابعاد رهبری امام خمیني(ره) از دیدگاه تئوریهای
سنتي و معاصر رهبری

نخستین همایش ملي ابعاد
رهبری امام خمیني(ره)،

 .13تروریسم و تأثیر آن بر بازارهای مالي

دومین همایش ملي اقتصاد

 .13تحلیل چند سطحي اخالق مدیریتي و سازماني:
رویکردی خردگرا به اخالق
 .11نقش اخالق تجاری در کارآفریني و رابطه آن با اجتماع
 .12نقش دانشگاه در آموزش و توسعه کارآفریني
 .11کارآفریني در بستر اقتصاد مقاومتي :نگرشي اسالمي
 .18بررسي کارآفریني در زمینه توانمندسازی اقتصادی
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همایش ملي ارزشها و
اخالقیات در مدیریت
اولین همایش ملي نقش
کارآفریني در تحقق حماسه
اقتصادی
اولین همایش ملي نقش
کارآفریني در تحقق حماسه
اقتصادی
اولین همایش ملي نقش
کارآفریني در تحقق حماسه
اقتصادی
اولین همایش ملي نقش

 13و  13آبان ماه
 2831دانشگاه آزاد
مالیر
 21و  28مهر ماه
 2833دانشگاه پیامنور
مرکز خمین
 23اسفند ماه 2833
دانشگاه آزاد
خمینيشهر
 11و  18آذر ماه
 ،2832دانشگاه آزاد
بناب
 3اسفند ،2831
دانشگاه پیام نور مرکز
مالیر
 3اسفند ،2831
دانشگاه پیام نور مرکز
مالیر
 3اسفند ،2831
دانشگاه پیام نور مرکز
مالیر
 3اسفند ،2831

کارآفریني در تحقق حماسه
اقتصادی
اولین همایش ملي نقش
کارآفریني در تحقق حماسه
اقتصادی

دانشگاه پیام نور مرکز
مالیر
 3اسفند ،2831
دانشگاه پیام نور مرکز
مالیر

 .11شکاف بین علم و عمل :نگرشي خردگرایانه به شیوه
آموزش مدیریت در دانشگاهها
 .11بررسي تأثیر برقراری مدیریت استراتژیک بر بهبود
کنفرانس ملي مدیریت
نوآوری کارکنان در شعب بانک توسعه صادرات ایران در شهر
و اقتصاد جهاني
تهران
اولین کنفرانس ملي حسابداری،
 .11فهم کاربردی پارادایمهای علمي در ساختار مدیریت
مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایي
دولتي ایران
اقتصاد ملي
اولین کنفرانس ملي حسابداری،
 .13ارزیابي و مقایسه عملکرد شرکتهای بیمه دولتي و
مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایي
خصوصي بر اساس مدل EFQM
اقتصاد ملي
 .13بررسي رابطه میان سبکهای رهبری و عملکرد شغلي
اولین کنفرانس ملي
کارکنان با تأکید بر نقش میانجي یادگیری سازماني (مورد حسابداری ،مدیریت و اقتصاد
با رویکرد پویایي اقتصاد ملي
مطالعه شهرداری شهر سنندج استان کردستان)
اولین کنفرانس ملي حسابداری،
 .11بررسي مفهوم استرس شغلي و فرسودگي شغلي با
مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایي
نقش رفتار نوآورانه
اقتصاد ملي
 .12بررسي عوامل فردگرایي و جمعگرایي موثر بر خرید
سومین کنفرانس جامع و
ملي اقتصاد مقاومتي
آنالین (مورد مطالعه شهروندان شهر قروه)

 21اردیبهشت ،2831
دانشگاه مالیر

رویکرد فضای کسب و کار
 .11نقش کارآفریني در فرآیند بودجهریزی مجلس

همایش ملي مدیریت و
آموزش

همايشهای منطقهای ( 8مقاله)

 .11سرمایه فکری و مدیریت دانش

هفته پژوهش

 .18بهرهوری نیروی انساني و ارائه راهکارهای افزایش آن

هفته پژوهش

 .11بررسي کاربرد تئوری سرمایهگذاری Qتوبین و ارائه
نسخههای جدید آن

هفته پژوهش

 .11نقش تحلیلگران مالي در بازارهای کارا

هفته پژوهش

 .11تأثیر تکنولوژی اطالعات بر بهرهوری سازمانها

هفته پژوهش

 .11نقش گروهافزار در سازمانهای قرن 12

هفته پژوهش

 .13چیستي کارآفریني و عوامل مؤثر بر کارآفریني
کارآفرینان
 .13پیشنیازها و اثربخشي برنامههای آموزش کارآفریني در
کشور
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همایش منطقهای بررسي
راهکارهای توسعه کارآفریني
در دانشگاه
همایش منطقهای بررسي
راهکارهای توسعه کارآفریني
در دانشگاه

 13بهمن ،2831
دانشگاه علم و
فرهنگ
 1خرداد سال 2831
دانشگاه آزاد مالیر
 1خرداد سال 2831
دانشگاه آزاد مالیر
 1خرداد سال 2831
دانشگاه آزاد مالیر
 1خرداد سال 2831
دانشگاه آزاد مالیر
 2دی ماه 2831
بابلسر
سال  2831دانشگاه
اصفهان
سال  2831دانشگاه
اصفهان
سال  2831دانشگاه
اصفهان
سال  2831دانشگاه
اصفهان
سال  2831دانشگاه
اصفهان
سال  2831دانشگاه
اصفهان
 11تیر ماه 2831
دانشگاه پیامنور مرکز
فامنین
 11تیر ماه 2831
دانشگاه پیامنور مرکز
فامنین

طرحاهی ژپوهشي:
عنوان
بررسي پیامدهای رهبری اخالقي و نقش آن در کاهش انحراف سازماني
بررسي پیامدهای سکوت سازماني در شرکت نفت و گاز پارس
رابطه اصول اخالقي با ارتباطات سازماني :نقش میانجیگر معنویت ،حکمت و فضیلت
طراحي مدل تعلق سازماني کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه

سال
2831
2831
2831
2831

سمت
مجری
مجری
مجری
همکار

وضعيت
خاتمه یافته
خاتمه یافته
خاتمه یافته
خاتمه یافته

استاد راهنمای پایانانهماهی کارشناسيارشد دافع شده:
ردیف
2
1
8
1
1
1
1

موضوع پایاننامه
بررسي تضاد حرفهای-سازماني در بین پرستاران و بهیاران و
تأثیر آن بر اقدامات منابع انساني (مورد مطالعه :بیمارستانهای
دولتي شهرستان مالیر)
بررسي رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگي کاری
در اداره کل ورزش و جوانان شهر همدان
بررسي تأثیر خویشاوندساالری بر سالمت روان با نقش
میانجیگری منفيگرایي شفاهي (مور د مطالعه سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان همدان)
بررسي و ارزیابي برونسپاری فعالیتهای تولیدی صدا و سیما
مرکز همدان
بررسي تأثیر توانمندسازی بر رفتار اربابرجوع مدارانه با توجه به
نقش متغیرهای رفتاری (مورد مطالعه شرکت مخابرات استان
همدان)
بررسي رابطه بین جامعهپذیری سازماني با آرزوهای شغلي
کارکنان و نگهداشت آنان در سازمان امور مالیاتي استان همدان
امکانسنجي استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش بخش
خزل شهرستان نهاوند
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نام دانشجو
(رشته تحصیلي)

محل تحصیل

سال
دفاع

مرجان خلیلي
(مدیریت بازرگاني)

دانشگاه آزاد
مالیر

2838

مهدی مرادیرفعت
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2838

الهام بابایياسد،
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2838

امیر مشهوری
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2838

شیوا سوری
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2838

علي طاهری
(مدیریت دولتي)
سمیه محمدی
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر

2838
2838

3
3
21
22
21
28
21
21
21
21
23
23
11
12

11
18
11

بررسي نقش هوش هیجاني و کار هیجاني در کاهش فرسودگي
شغلي و افزایش رضایت شغلي (مورد مطالعه :کارکنان شرکت
خدمات مسافربری رجا)
نگین روحاني
بررسي رابطه بین سکوت سازماني و رفتار ضد شهروندی در
(مدیریت بازرگاني)
کارخانه نساجي بروجرد
بررسي رابطه بین رهبری معنوی و عملکرد کارکنان شرکت برق محدثه احمدیراد
(مدیریت دولتي)
منطقه غرب
بررسي موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران (مورد مطالعه :مجید فرهادیتبار
(مدیریت دولتي)
بانکهای ملت استان همدان
بررسي رابطه عدالت سازماني با مسئولیتپذیری کارکنان (مورد محمدرضا تیموری
(مدیریت دولتي)
مطالعه :کارکنان شهرداری مالیر)
بررسي عوامل موثر بر اشتغال پایدار در شرکتهای تعاوني و شهریار مرادیآورزمان
(مدیریت دولتي)
خصوصي فعال در شهرستان نهاوند
حامد دهقاني
بررسي رابطه چرخش شغلي با رضایتمندی شغلي (مورد
(مدیریت بازرگاني)
مطالعه :شعب بانکهای ملي شهرستان مالیر)
بررسي تأثیر جو سازماني بر سالمت روان :نقش میانجیگری
نوشین کاظمي
رضایت شغلي ،وجدان کاری و خالقیت (مورد مطالعه :کارکنان
(مدیریت بازرگاني)
ادارات دولتي خرمآباد)
مینا عابدیني
بررسي تأثیر فعالیتهای بازاریابي بر کیفیت رابطه در صنعت
(مدیریت بازرگاني)
بانکداری (مورد مطالعه :پست بانک شهرستان مالیر)
بررسي ارتباط بین جامعهپذیری سازماني با رفتار شهروندی
ساناز روستایي
سازماني :نقش میانجیگری جو اخالقي ،تعهد سازماني و هویت
(مدیریت بازرگاني)
سازماني
بررسي رابطه بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مالي غالمعباس گالبي
(مدیریت بازرگاني)
سازمان (مورد مطالعه :ادارات گمرك خرمشهر ،آبادان و اهواز)
حمید ثابتقدم،
بررسي تأثیر عملکرد مدیران بر اثربخشي سازماني در دیوان
(مدیریت دولتي)
محاسبات کشور
سمیه محمدنیا
بررسي تأثیر حافظه سازماني بر تسهیم دانش با در نظر گرفتن
(مدیریت دولتي)
نقش یادگیری سازماني (مورد مطالعه :شرکت لولهسازی اهواز)
بررسي عوامل موثر بر همگرایي خلق و خوی کارکنان و تأثیر
مهدی صفدری
آن بر کار گروهي (مورد مطالعه :کارکنان جمعیت هالل احمر
(مدیریت دولتي)
استان همدان)
بررسي تأثیر عدالت سازماني بر رفتار شهروندی سازماني و رفتار
ناهید صفوی
انحرافي با نقش میانجیگری تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد–
(مدیریت بازرگاني)
شغل
منیژه طاهری
بررسي رابطه بین خرد فردی رهبران و کیفیت مبادله رهبر-
(مدیریت بازرگاني)
عضو ()LMX
مریم امیری
(مدیریت دولتي)

بررسي تأثیر فرهنگ سازماني نوآورانه بر عملکرد سازمان بر
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سحر جودکي

دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر

2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838

دانشگاه آزاد
مالیر

2838

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر

2831
2831
2831

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

دانشگاه آزاد

2831

11
11
11
13
13
81
82
81

88
81
81
81
81
83
83
11

اساس مدل ( Scheinمورد مطالعه بیمه معلم استان مرکزی)
بررسي تاثیر هویت سازماني بر رفتار شهروندی سازماني کارکنان
شهرداری خرمآباد
بررسي تأثیر بدبیني سازماني بر اهمالکاری شغلي کارکنان
بانک قرضالحسنه مهر ایران استان همدان
بررسي نقش خوشه های صنعتي بر عملکرد نوآوری با میانجي-
گری مدیریت دانش
ارزیابي محیط دروني شرکت شهركهای صنعتي استان همدان
بر اساس مدل شش بعدی ویسبورد
بررسي تأثیر رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازماني بر
پیامدهای نگرشي کارکنان دانشگاه پیامنور استان همدان
بررسي تأثیر ارزشهای اسالمي بر رفتار شهروندی سازماني با
نقش میانجیگری تعهد سازماني و روابط ( LMXمورد مطالعه:
اداره کل تأمین اجتماعي استان همدان)
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي نظام آموزش از راه دور در
کارکنان شعب بانک سامان غرب کشور
بررسي رابطه بین ویژگيهای شخصیتي (الگوی مایرز -بریگز)
با میزان تاکتیکهای ارتباطي پرسنل پرستاری بیمارستان بعثت
همدان
بررسي تأثیر رفتارهای رهبری تحولآفرین مدیران و ابعاد آن بر
تسهیم دانش کارکنان (مورد مطالعه اداره کل زندانهای استان
لرستان و زندانهای تابع)
بررسي علل و پیامدهای بدبیني سازماني در زمینه تغییر و تحول
سازماني
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشکده علوم
پزشکي استان همدان
بررسي تأثیر فرهنگ سازماني در تمایل به تسهیم دانش در
سطوح عملیاتي سازمان از دیدگاه ارزشهای رقابتي
رتبهبندی مؤلفههای چابکي مؤثر بر منابع انساني سازمان:
موردپژوهي دانشگاه پیامنور استان همدان
تأثیر همسوئي فرآیندهای سازماني و فرهنگ یادگیری سازماني
بر عملکرد سازماني با نقش میانجي قابلیتهای پویا (مطالعه
موردی :شرکت بازرگاني ایران)
بررسي ادراك مشتری از خالقیت ،جذابیت ،ارزش و نگرش
کاالهای خریداری شده
بررسي و تحلیل نقش شبکههای اجتماعي در بهبود مدیریت
ارتباط با مشتری در محیط رسانه (مورد مطالعه :روزنامه همدان
پیام)
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(مدیریت بازرگاني)
امید کیاني
(مدیریت دولتي)
مهدی جانجاني
(مدیریت دولتي)
رابعه زندیپاك
()MBA
موسي عیدوزهي
(مدیریت بازرگاني)
کیومرث حاتميکیا
(مدیریت بازرگاني)

مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه پیامنور
همدان
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر

احمد سلگي
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

مهدی رنجبران
(مدیریت بازرگاني)

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

سیده زهرا فتاحي
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

رضا شفیعيالواری
(مدیریت دولتي)

دانشگاه آزاد
مالیر

2831

زهره محمدبیگي
(مدیریت دولتي)
عباس مهربانیان
(مدیریت دولتي)
سیدکمال حسیني
()MBA
سودابه امیدخواه
()MBA

دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه آزاد
مالیر
دانشگاه پیامنور
همدان
دانشگاه پیامنور
همدان

غزال اشراقي
()MBA

دانشگاه پیامنور
همدان

2831

راضیه شعباني
()MBA

دانشگاه پیامنور
همدان

2831

احمد شانیان
()MBA

دانشگاه پیامنور
همدان

2831

2831
2831
2831
2831
2831

2831
2831
2831
2831

12
11
18
11
11
11

11
13
13
11

12
11
18
11
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بررسي نقش میانجیگری تعهد سازماني و مدیریت دانش در
رابطه بین زیرساخت تکنولوژی  CRMو موفقیت CRM
(مورد مطالعه :شعب بانکهای استان کردستان)
بررسي تأ ثیر رهبری معنوی بر رفتار اخالقي کارکنان اداره
میراث فرهنگي و گردشگری همدان
بررسي نقش ابعاد مدل ویژگيهای شغلي هاکمن و اولدهام بر
فرسودگي شغلي
تأ ثیر کاریزمای رهبری بر عملکرد تیمي با نقش میانجي ادراك
پیرو از کاریزمای رهبر و تعهد پیرو به تغییر در کارکنان بانک
پارسیان (مورد مطالعه حوزه جنوب شرق تهران)
بررسي رابطه بین حاکمیت شرکتي با ارتقاء کیفیت خدمات در
شعبات بیمه سینا
بررسي رابطه فردگرایي-جمعگرایي با تمایل به رابطهبازی در
مدیران سازمانهای دولتي استان همدان :نقش میانجيهای
نگرش ،هنجارهای ذهني و کنترل رفتاری
بررسي نقش استرسزاها بر رفتارهای کاری مخرب در دیوان
محاسبات غرب کشور (نقش میانجيهای عواطف منفي و عدم
تعهد اخالقي)
بررسي رابطه بین نوآوری سازماني و چابکي سازماني (مطالعه
موردی :سازمان برق شهرستان اندیمشک)
بررسي نقش و تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم-
گیری مدیران شرکت سهامي فرش ایران
تأثیر تصمیم گیری حکیمانه ،خودشیفتگي و کنترل خشم بر
عملکرد کاری افسران پلیس (ستاد فرماندهي نیروی انتظامي
شهرستان اسالمآباد غرب)
بررسي اخالق کاری اسالمي بر فرسودگي شغلي و تسهیم
دانش ،با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازماني در منطقه
هفت عملیات انتقال گاز ایران
بررسي تأثیر اثرات و تبعات نظام پرداخت مبتني بر عملکرد در
دانشگاه علوم پزشکي همدان
بررسي تأثیر کار تیمي بر کیفیّت زندگي کاری کارکنان (مورد
مطالعه :بانک مسکن استان همدان)
بررسي عوامل مؤثر بر تمایل به تطبیق با دنیای مجازی (مورد
مطالعه نمایندگيهای شرکتهای ایرانخودرو و سایپا شهر
همدان)
بررسي تأثیر مدیریت فراموشي سازماني بر مدیریت دانش
)مطالعه موردی :شرکت ملي حفاری ایران)
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استان لرستان با سنجش نقش واسطهای تعهد سازماني ،رضایت
شغلي و مسئولیتپذیری
بررسي تأثیر مولفههای جامعهپذیری سازماني در شکستن سقف
شیشهای در بین کارکنان زن مرکز بهداشت شهرستان همدان
تأثیر بازاریابي رابطهمدار  RMOبر ارزش نام تجاری در
بانکهای خصوصي شهر همدان
بررسي تأثیر مدیریت منابع انساني قرآنمحور بر عدالت
سازماني ،رضایت شغلي و تمایل به ترك خدمت (مورد مطالعه:
فرمانداری شهرستان کنگاور)
رابطه سرمایه فکری با خودکارآمدی کارکنان سازمان جهاد
کشاورزی استان همدان
بررسي رابطه بین تحلیل نقش محیط سازماني و نوآوری سازمان
با نقش میانجي همکاری بین سازماني؛ مطالعه موردی :شرکت
صنایع غذایي سحر همدان
بررسي تاثیر ابعاد رهبری اخالقي بر رفتار شهروندی سازماني با
توجه به نقش میانجي هیجانات اخالقي
بررسي رابطه بین تعهد سازماني و ادراك کارکنان از رفتار
سیاسي مدیران در فرمانداری ویژه شهرستان مالیر
بررسي عوامل رقابتي مؤثر بر سودآوری شرکت پنیر پالره
شهرستان مالیر
بررسي عوامل مؤثر بر استقرار اتوماسیون اداری در ادارات
آموزش و پرورش شهر هرات
بررسي کیفیت بیمه خدمات درماني از دیدگاه بیمهشدگان بر
اساس مدل سرکوال
ارزیابي و مقایسه عملکرد شرکتهای بیمه دولتي و خصوصي بر
اساس مدل EFQM
بررسي پیامدهای کمالگرایي مثبت و منفي در سازمان (مطالعه
موردی :شهرداری شهرستان سنندج)
تأثیر تجربه خدمات دریافت شده بر رضایتمندی مشتریان
شرکتهای بیمه اراك
بررسي عوامل مؤثر بر خرید اجباری زنان :مورد مطالعه پوشاك
زنان در شهر همدان
بررسي تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند (مطالعه
موردی نمایندگيهای شرکت سایپا)
بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکي توسط
مشتریان (مطالعه موردی :بانکهای دولتي شهر اراك)
بررسي تأثیر کیفیت خدمات شرکتهای بیمه بر قصد خرید
بیمهنامه :نقش میانجي ارزش ادراك شده و وفاداری به برند
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(مدیریت بازرگاني)
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علي افرا
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صادق عزیزی
(مدیریت بازرگاني)
روحینا غفوری
(مدیریت دولتي)
سجاد آذرهمایون
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معصومه جباری
(مدیریت بازرگاني)
محسن نوروزی
(مدیریت دولتي)
جعفر طالبي
(مدیریت بازرگاني)
شیرین بخشينیا
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رویا محمدی
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مهدی رضایي
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ابوالفضل رادی
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(مطالعه موردی :شرکتهای بیمه آسیا در شهر همدان)
طراحي مدل مدیریت جامع ایدهپردازی خالق بر مبنای روش احسان رحیمیانظریف
تحلیل سلسلهمراتبي دلفي فازی
((MBA
بررسي رابطه بین کانون کنترل ،جامعهپذیری سازماني و محمد شمسبخش
(مدیریت دولتي)
احساس هویت سازماني کارکنان دانشگاه مالیر
مصطفي جلیلي
بررسي تأثیر توانمندسازی کارکنان بر کیفیت خدمات در
(مدیریت بازرگاني)
شرکتهای بیمهای
محمود اعظمي
تعیینکنندههای سرمایهگذاری مستقیم خارجي در کشورهای
(مدیریت بازرگاني)
منطقه مِنا ( :)2331-1121روش دادههای ترکیبي
بررسي عوامل مؤثر بر ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابي و
امیر احمدی
عملکرد صادراتي در بازارهای خارجي :یک برنامه کاربردی در
(مدیریت بازرگاني)
صنعت سفال اللجین
بررسي عوامل فردگرایي و جمعگرایي مؤثر بر تمایل خرید
سامان حضرتي
آنالین (مطالعه موردی :شهروندان شهر قروه)
((MBA
رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندی سازماني؛ مطالعه موردی غالمرسول حیدری
(مدیریت دولتي)
وزارت مالیه افغانستان
بررسي تأثیر جهتگیری بازاریابي و نوعآوری خدمات بر ارزش
آمینه سجودی
درك شده مشتری
((MBA
تأثیر جهتگیری بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش
فاطمه فیروزی
واسطهگری استراتژیهای نوآوری
((MBA
بررسي نقش متغیرهای میانجي در رابطه بین مهندسي مجدد و
هانیه منافيانور
مزیت رقابتي
((MBA
شناسایي و اولویتبندی عوامل موفقیت شرکتهای کوچک و
عباس دیني
متوسط برای ورود به بازارهای بینالمللي با رویکرد تاپسیس
((MBA
فازی (مورد مطالعه :شرکتهای شهرك صنعتي بوعلي همدان)
مریم محمودیان
بررسي تأثیر فرآیند انتخاب کارکنان بر بهرهوری کارکنان با
نقش میانجي سیستم ارتقای کارکنان در دیوان محاسبات کشور (مدیریت بازرگاني)
بررسي ارتباط بین مهارتهای ارتباطي کارکنان با سالمت
برزو سجادینیا
اداری و رضایت اربابرجوع (مورد مطالعه سازمان تأمین
(مدیریت دولتي)
اجتماعي شهرستان خرم آباد)
بررسي تأثیر نوآوری سازماني بر چابکي سازماني با نقش
سمیه بنیادی
میانجیگری کیفیت زندگي کاری و هوش تجاری کارکنان
(مدیریت بازرگاني)
(مطالعه موردی سازمان مخابرات استان گیالن)
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