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 روش تحقیق در مقطع ارشد و دکتری
 دکتریمدیریت مسائل عمومی ارشد و 

 سمینار پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری
 رفتار سازمانی در مقطع ارشد

 

 
 
 
 

 اجراییسوابق 

 معاونت گروه مدیریت دولتی
 شاغل در معاونت پژوهشی

 المللبینشاغل در معاونت روابط 
 الگوسازیشاغل در مدیریت طراحی و 

 

 هانامهپایان

ی در لالملبینتخصصی صادراتی  هاینمایشگاهدر موفقیت  مؤثربررسی عوامل  -1
 غیرنفتیتوسعه صادرات 

 شناسایی عوامل ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان شهر تهران -0
قانون مدنی در  9222عمومی ماده  مشیخطشناسایی عوامل عدم اجرای کامل  -1

 مهاجرین افغانی در ایران غیرقانونیخصوص ازدواج 
در  هاآنو شخصی مدیران با حیطه نظارت  ارتباط عوامل شغلی، محیطی -4

 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
ورزشی و نظم و انضباط دانش آموزان  و مقایسه رضایت، پیشرفت تحصیلی -6

 فضاهای آموزشی دخترانه سازیمناسبدختر مدارس مجری و غیر مجری طرح 
بت استان بوشهر نس وپرورشآموزشمقایسه نگرش کارکنان شاغل و بازنشسته  -2

 نیازهای اساسی خود تأمینبه 
ن شهرستا وپرورشآموزشرابطه عناصر مدل اچیو با کارایی دبیران دروس پایه  -2

 سبزوار
خدمات پس از فروش شرکت  هاینمایندگیرابطه رضایت مشتریان با عملكرد  -3

 شهاب
 بررسی ارتباط فردی با رضایت شغلی کارکنان گروه بهمن-1
ن سمنان و تعیی ایمنطقهبررسی نظام ارزشیابی عملكرد کارکنان شرکت برق  -92

 آن هاینارسایی
مختلف شرکت مخابرات ایران  هایمعاونتکارکنان  وییجمشارکتمقایسه  -99

 ارائه پیشنهادها ازنظر

 



 

 

 عالیق پژوهشی

 روش تحقیق
 گذاریمشیخط

 مدیریت توسعه
 فرهنگ

 مدیریت در بخش دولتیمباحث در حوزه  سایرو 
 

 مقاالت

لمي ع (شدهچاپبر اجراي قوانين مالياتي مصوب مجلس ) مؤثرشناسايي عوامل  -9
 اقتصاد و مديريت( نامهفصلپژوهشي )  –
 نامهپژوهشمالياتي مصوب مجلس،  هایمشیخطبر اجراي موفق  مؤثرعوامل  -0

 پژوهشي –( علمي شده چاپ) 32 زمستان  4اقتصادي ش 
 فتیغیرنصادرات  المللیبین هاینمایشگاهموفقيت  بر مؤثرشناسايي عوامل  -1

( علمي شده چاپ) 32 ، تابستان 01تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، ش 
 پژوهشي –
 نامهپژوهششناسایی عوامل ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان شهر تهران،  -4

 پژوهشي –علمي  (شدهچاپ) 32، بهار 9اقتصادي، ش 
و رضايت دانش  ت نظم، پيشرفت تحصيلي، پيشرفت ورزشيمقايسه رعاي -6

شهر تهران، فصلنامه  سازیمتناسبآموزان در مدارس مجري و غير مجري طرح 
 پژوهشي –( علمي ه شدچاپ) آموزشي، هاینظام

اجرايي، پژوهشنامه  هایدستگاهبر فساد مالي در بين  مؤثرشناسايي عوامل  -2
 پژوهشي –( علمي شده چاپ)، 31، تابستان 9علوم انساني و اجتماعي، ش 

-( با عملکرد بازاریابی در دو گروه بانکCRMرابطه مدیریت ارتباط با مشتری ) -2

 پژوهشي –علمي  مديريت، اندازچشمهای خصوصی و دولتی در شهر تهران، 
 یخدمات کشور  تیریفصل نهم قانون مد یعوامل مؤثر بر اجرا ییشناسا -3
 یپژوهش - یعلمی، دولت هایسازمانکارکنان( در  توانمندسازی)
 هاآنبررسي تأثير شايستگي مديران مدارس شهرستان دورود بر عملكرد  -1

 9131زمستان پژوهشي،  –( علمي شده چاپ) آموزشي، هاینظامفصلنامه 
 ریزینامهبرسازی موفق سیستم بر پیاده مؤثرشناسایی عوامل حیاتی موفقیت  - 92

، علمي پژوهشي، فرايند مديريت و های دولتیدر دستگاه (ERP)منابع سازمان 
 توسعه

شناسايي عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان در شركت مجتمع گاز پارس  -99
 پژوهشي فرايند مديريت و توسعه –علمي ( شدهچاپ) جنوبي

پژوهشي  –علمي گمرك ايران  بررسي اعتبار نظام ارزيابي عملكرد كاركنان -90
 سازمانیفرهنگفصلنامه مديريت 

 هایدستگاهعملياتي در  ریزیبودجهبر اجراي قانون  مؤثرشناسايي عوامل  -91
 و بودجه ریزیبرنامهفصلنامه علمي پژوهشي دولتي، 

مي فصلنامه عل، گراتحولتبیین رابطه بين ابعاد سازمان يادگيرنده و رهبري  -91
 31زمستان ، مديريت دولتي اندازچشمپژوهشي 

، ایجاده ونقلحملطراحي ساختار سازماني مناسب فرماندهي حادثه در شبکه  -94
 .932-929((:42-49مسلسل ) 1-4)92 ;9132 پاييز و زمستان فصلنامه دانش انتظامي

شهر  یدولت هایسازمان: رانیدر ا یعوامل تحول ادار  یبندتیو اولو یررسب -96
 پژوهشی -، علمی تهران

ازده با ب شدهتعدیلقیمت به سود و قیمت به سود  هاینسبتمقایسه رابطه  -90
 در بورس اوراق بهادار شدهپذیرفته هایشرکتسهام 

اطالعات مدیریت پروژه شرکت مهندسی فردوس در وضع  هایسیستمارزیابی  -91
 وجود و ارائه مدل مفهومی مناسبم
توسط دو رستوران غذای  شدهارائهمقایسه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات  -94

 p.c.pفوری با استفاده از مدل 
مدیران سازمان مدیریت و  گانهسهمقایسه هوش هیجانی در میان سطوح  -96

 تابعه هایسازمانکشور و  ریزیبرنامه
 هایشرکتدر  سودآوری هایشاخصاقتصادی و  افزودهارزشبررسی رابطه -92

 گروه وسایط نقلیه موتوری پذیرفته در بورس اوراق بهادار
سیستم اطالعات مدیریت در شرکت تجارت الکترونیک  اثربخشیبررسی  -92

 پارسیان
 ونقلحمل هایشرکتبر آن در  مؤثرکارکنان و عوامل  وریبهرهبررسی میزان  -93

 کاال در تهرانی المللبین
 بر کارایی نظام مالیاتی از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرج مؤثربررسی عوامل  -91
گزینش استان تهران در  هایهستهمقایسه میزان اشکاالت و نواقص عملکرد  – 02

 بر آن مؤثرهیات عالی گزینش و بررسی عوامل  هایبازرسیقبل و بعد از انجام 
رضای نیازهای کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه ا گانهسهبررسی سطوح  -09

 صنعت آب و برق
 گیرییمتصمو تجربه خدمتی با مشارکت کارکنان در  رابطه جنسیت، تحصیالت -00

 مدیران در نهاد ریاست جمهوری
 بنیاد شهید انقالب اسالمی هایمعاونتدر  ریزیبرنامه هایویژگیبررسی  -01
ام ترویج و نظ هایمعاونتشخصیتی مدیران در  هایویژگیرابطه کارآفرینی با  -04

 وزارت جهاد کشاورزی برداریبهره
آموزشی و پژوهشی  بر توانمندسازی کارشناسان مؤثربر  مؤثربررسی عوامل  -06

 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 
ران و کارشناسان مذاکرات سازمانی مدی اثربخشیبر  مؤثرشناسایی عوامل  -02

 کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 
 اجتماعی تأمیندر سازمان  سپاریبرونو گرایش به  سازمانیفرهنگرابطه  -02
په سعوامل کیفیت زندگی کاری بر میزان عملكرد کارکنان بانک  تأثیربررسی  -03

 (یک تهران یمنطقه)
ریت با حیطه نظارت بررسی، ارتباط عوامل شغلی، شخصی و محیطی مدی -01

 استان تهران ریزیبرنامهمدیران در سازمان مدیریت و 
 وپرورشآموزشو سبک رهبری مدیران  يبررسی رابطه خصوصیات شخصيت -12

 شهرستان همدان
وی از پروتز باالی زان کنندهاستفادهو ارزیابی نیازهای جانبازان  وتحلیلتجزیه -19

)قطع عضوی باالی زانو( مرکز ارتز و پروتز شرکت متد با تکیه بر تکنیک 
QFD                

 در بورس اوراق بهادار ایران (APT) تراژیآرب گذاریقیمتآزمون نظریه  -10
ضايتمندي زنان سرپرست خانوار از خدمات بخش دولتي ر ایمقایسهبررسي  -11
 حوزه امور اجتماعي بهزيستي شهرستان رشت غیردولتیو 

( با عملكرد بازاريابي و عملكرد CRMمقايسه رابطه مديريت ارتباط با مشتري ) -14
 دولتي و خصوصي در شهر تهران هایبانکمالي در دو گروه 

 از ديدگاه صادركنندگان بانك غیرنفتیصادرات بر تسهيل  مؤثربررسي عوامل  -16
 توسعه صادرات ايران

اطالعات مديريت حوزه پژوهشي موسسه عالي آموزش  هایسیستمارزيابي  -12
 در وضع موجود و ارائه مدل مفهومي مناسب ریزیبرنامهو پژوهش مديريت و 

 رانر تهشعب بانك صادرات در سطح شه یابیمکانبر  مؤثرشناسايي عوامل  -12



 

 

بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران، علمی  مؤثرشناسایی عوامل فردی  -92
 پژوهشی –

بانک  کیدر  ویبر عملکرد کارکنان، با کنترل عناصر مدل اچ یاسیرفتار س تأثیر -92
 پژوهشی – ی، علمیدولت

 پژوهشی – یعلمی، عموم مشیخطدر شبکه  ییپاسخگو -93
 پژوهشی – ی، علمیدر مناطق شهردار  یبروز فساد ادار  یمدل عل نیتدو -91
بر  رمؤثو عوامل  رانیا هیبازار سرما هایشرکتبر عملکرد  سازیخصوصی تأثیر -02
 پژوهشی – یعلم، آن
، رانیا یدولت هایسازماندر  بنیاندانش سازمان ابعاد عملکرد – تیاهم لیتحل -09

 پژوهشی – یعلم
 یدر حوزه صنعت، معدن و تجارت، علم ۲۲اصل  یکل هایسیاست یابیارزش -00
 پژوهشی –

 یعلم ،بیبا استفاده از روش فراترک رانیدر ا یاسالم تیمطالعات حاکم یبررس -01
 یوهشپژ –

 – یبودن سازمان، علم دانشی بر مؤثر عوامل عملکرد – تیاهم لیتحل -04
 پژوهشی

عملکرد کارکنان در  یابیاز ارزش تیبا رضا یرابطه ادراک از عدالت سازمان -06
 پژوهشی – ی، علمیسازمان دولت

ها و از شرکت تیحما یمشموفق خط یبر اجرا مؤثرعوامل  ییشناسا -02
 پژوهشی – یات، علمو اختراع ینوآور  یساز یو تجار  انیبنمؤسسات دانش

ازمان در س یبر وقوع تخلفات مال لیاز تما یر یشگیبر پ مؤثرعوامل  ییشناسا -02
 پژوهشی – یکشور، علم یاتیامور مال

 پژوهشی – یشهر تهران، علم یدولت هایسازمانبر اعتماد به  مؤثرعوامل  -03
 پژوهشی – ی، علمیدر مناطق شهردار  یبروز فساد ادار  یمدل عل نیتدو -01
تان قم، اس یدولت هایدستگاهدولت الکترونيک در  سازیدهپیاموانع  یشناساي -12
 پژوهشی – یعلم
 پژوهشی – ی، علمیصادرات و عملکرد صادرات هایاستراتژی ییهمسو -19
، کنندهمصرف گیریتصمیمدر پرتو سبک  دیخر میبر تصم میقصد تحر تأثیر -10
 یپژوهش – یعلم

 و ...
 

 

 رابطه رضايت مشتريان با ميزان عملكرد موسسه اعتباري ميثاق -13
 انکبپستبر آن در  مؤثرنيروي انساني و تعیین عوامل  وریبهره گیریاندازه -11

 استان تهران
بررسي رابطه سطح كاربرد فناوري اطالعات با ابعاد ساختار سازماني در  -42

 تابعه وزارت مسكن هایسازمان
 ایجاده ونقلحملرائه سامانه فرماندهي حادثه براي مديريت شبكه ا -49
 دولتي هایسازمانبر فساد مالي در بين كاركنان يكي از  مؤثرعوامل  -40
شهر تهران بر  هایمارستانبیدر  محیطیزیستمطالعه اثربخشي مديريت  -41

 ISO94222اساس مدل سري 
 نيروي انساني در يك سازمان دولتيبطه اجزاي مدل اچيو با عملكرد را -44
 بر توسعه صادرات صنايع كوچك و متوسط مؤثرعوامل  بندیاولویتبررسي و  -46
مسافربري جنوب از خدمات  هایپایانهمقايسه ميزان رضايت مشتريان  -42

 و كميته امداد حضرت امام )ره( شهرداري تهران، كالنتري، بهزيستي
ته امداد امام خميني در دو حوزه مركز و غرب بررسي رضايت مددجويان كمي -42

 p. c. pتهران بر اساس مدل 
تعهد سازماني و رابطه آن با تمايل به ترك خدمت كاركنان معاونت آموزشي  -43

 وپرورشآموزشوزارت 
در اداره كل ثبت و احوال استان فارس از  ایرایانه هایسیستمبررسي عملكرد  -41

 حيث كارايي
 تهران امیراعلم)عج( و  عصرولیميزان رضايت بيماران بيمارستان  مقايسه -62
 رانیا یدولت هایسازماناثربخش در  یمدل سازمان دانش یطراح -69
 )نقش یبر عملکرد سازمان سازمانیفرهنگو  گراتحول یرهبر  تأثیر یبررس -60

 (سازمان یر یادگی ییواسطه گرا
رتو استرس در پ قیکارکنان از طر تیخانواده بر خالق -تعارض کار تأثیر یبررس -61

 منطقه ساوجبالغ( وپرورشآموزشخانواده )کارکنان  تیرفتار سرپرست و حما
اف صادرکننده فرش دستب هایشرکت یبر عملکرد صادرات مؤثرعوامل  ییشناسا -64

 رانیدر ا
 یشتر و حفظ م تیبر رضا غاتیو تبل یارتباط با مشتر  تیریمد تأثیر یبررس -66
 تهران 2منطقه  هایرستوراندر 
تهران و  یدولت هایسازماندر  ساالریشایستهاستقرار نظام  زانیم سنجش -62

 بر آن مؤثرعوامل  ییشناسا
 گیرییمتصم تیفیمشارکت، اندازه گروه و تقابل بر ک زهیانگ ،یگشودگ تأثیر -62
 تعارض قیاز طر رانیمد
زارها ، ابشدهادراک جوسازمانی ،یاجتماع ،یروان ،یکیتکنولوژ هایویژگی تأثیر -63

 یدانش میبر قصد در رفتار تسه یو فناور 
 ...و 
 

 


