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42
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بررسی رابطهه اسهتقرار دولهت الکترونیهک و
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تحهههول نطهههام اداری در سهههازمان تهههامین

جواد صادق زاده

مدیریت دولتی

اجتماعی شهرستان اهر
بررسی تاثیر تعدیل EPSشرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق
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بهادارتهران و اثر آن بر روی حجم

احمد مجیدی

مدیریت دولتی

معامالت
5

شناسایی و الویت بندی عوامل فردی و
سازمانی موثر بر خالقیت مدیران

داود قاسم زاده

مدیریت دولتی

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی با سکوت
1

سازمانی در سازمانهای دولتی شهرستان

محمد عزیزمیدان

مدیریت دولتی

کلیبر

3

ارزیابی اثر بخشی کانال های اطالع رسانی و
تفهیم استراتژی به کارکنان (مطالعه موردی
 :شهرداری تبریز)

قلی یوسفی

مدیریت دولتی

بررسی رابطه سبک تفکر مدیران
6

باانگیزهپیشرفت کارکنان در منطقه

شهرام کوهی

مدیریت دولتی

45دانشگاه آزاد اسالمی

3

بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح
رضایتمندی بیماران مرکزآموزشی درمانی
سینا تبریز

بهرام جلیل زاده امین

مدیریت دولتی

شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر استقرار
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در
3

سازمان امور مالیاتی آذربایجانشرقی و ارائه

بهرام اسدی

مدیریت دولتی

الگوی مطلوب

1

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
موفقیت نوآوری کارکنان در سازمان
(مورد مطالعه در ستاد شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب)

محمدرضا ناصری-
کریموند

مدیریت دولتی

طراحی و تبیین الگوی توسعه فرهنگ
41

انضباط اجتماعی کارکنان استانداری استان

محبوب ورمز یاری

مدیریت اجرایی

آذربایجان غربی
بررسی رابطه رفتارشهروندی با رضایتمندی
44

ارباب رجوعان تامین اجنماعی شهرستان

بیژن خرم فر

مدیریت اجرایی

بناب

42
45
41
43

بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثربر
جانشین پروری و رتبه بندی آن با استفاده
در بین کارکنان واحدهای AHPاز تکنیک
دانشکاهی آزاد اسالمی منطقه 45
بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر
تصمیم
بررسی تاثیراعتماد سازمانی برخردگرایی
سازمانی(موردمطالعه:شرکت شیرین عسل)
بررسی تاثیرآوای سازمانی برخویشتن
شناسی کارکنان ادارات دولتی شهرستان
بناب

رحمان کالنتری
ممقانی

مدیریت دولتی

محمدرضا اسدی

مدیریت دولتی

غالمعلی پاشازاده
قراغل

مدیریت دولتی

سیروس مراثی

مدیریت دولتی

46

امکانن سنجی جایگزینی سیستم های
هوشمند تصمیم گیری در نظام اداری
آموزش و پرورش

بهروز عباسی اقدم

71

بررسی تاثیر سبک های ارتباطی بر اعتماد
سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش
شهرستان آذرشهر

عسگر خلیلی

بررسی تاثیر فنآوری اطالعات بر مهندسی

مدیریت دولتی

رررررر

مدیریت دولتی

کریم امانی

مدیریت دولتی

بررسی رابطه سبک تفکر مدیران با رفتار

41

شهروندی دبیران آموزش وپرورش

لیال خاکپور

مدیریت دولتی

21

ارایه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در حوزه
مدیریت بهداشتی (مطالعه موردی :دانشگاه
علوم پزشکی استان آذربایجان غربی))

احمد علیزاده
قوزلوجه

مدیریت دولتی

بررسی تاثیر نیروی انسانی دانش مدار بر عملکرد

صبور قهرمانی

مورد مطالعه :شعبات حوزه  2تبریز

ایلخچی

43

24

مجدد فرایند کسب و کار
(موردمطالعه :سازمان صنعت معدن و تجارت
استان آذربایجانشرقی) )

بانک ملی ایران

مدیریت دولتی

تاثیر تفکر انتقادی بر سازمانهای مشتری گرا

22

(مورد مطالعه :دانشگاههای پیام نور استان
اذربایجان شرقی )

اخترپهلوانی

مدیریت دولتی

بررسی رابطه سبک تفکر مدیران بانک ها با
سطح تسهیالت اعطایی

25

(مورد مطالعه :شعب بانک آینده منطقه شمالغرب
کشور)

مسعود حسینعلی
زاده

مدیریت بازرگانی

تأثیر نقدینگی سهام بر بازده سهام

21

(مطالعه موردی  :شرکت های پذیرفته شده در
بازار بورس تهران )

رحمان غالمی

مدیریت دولتی

تاثیر افشای اجباری و اختیاری بر کیفیت

23

گزارشگری مالی
(مطالعه موردی  :شرکت های پذیرفته شده در

سونا نور محمدی

مدیریت دولتی

بازار بورس تهران )
بررسی نقش بودجه ریزی عملیاتی در مدیریت

26

23

هزینه ها در دانشگاههای آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی)

ارائه مدل مناسب استقرار مدیریت دانش در
گمرکات جمهوری اسالمی ایران

بهمن افسری
ممقانی
یاسمین نعیم نژاد

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

اثر ارزشهای اسالمی بر نیت خرید سبز مردم
23

مسلمان شهرستان
تبریز(مطالعه موردی :مردم منطقه دو

زهرا فرهی

مدیریت اجرایی

شهرستان تبریز)
تعیین عوامل موثر بر انتخاب یک بانک بر
21

اساس ارزشهاس اسالمی از دیدگاه مشتریان

سینا شانه بند

مدیریت اجرایی

یک بانک
51

54

ارائه مدل مناسب ارتقای خدمات الکترونیک در
گمرکات جمهوری اسالمی ایران
موارد دیگر

-داوری بیش از صدها پایان نامه کارشناسی ارشد

اشکان نور مهر

مدیریت دولتی

سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها  /شوراها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

4

مدیر گروه رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

4536

2

معاونت اداری و مالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

5

عضو اصلی کمیسیون موارد خاص

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

1

عضو کمیته ترفیع پایه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

3

عضو شورای انفورماتیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

6

رئیس کمیته انظباطی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

3

عضو کمیته آموزش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

15-12

3

دبیروعضو کمیته پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

15-12

1

عضو شورای انفورماتیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

41

دبیر کمیسیون معامالت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

11-31-4533

44

عضو اصلی کمیسیون موارد خاص

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

15

42

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واجرایی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

45

عضو هیئت مصاحبه گر قبول شدگان دوره دکترای مدیریت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

41

عضویت در انجمن مدیریت ایران.

انجمن مدیریت ایران.

11-15
11-15
31

43

عضویت در انجمن مدیریت فرهنگی ایران

انجمن مدیریت فرهنگی ایران

46

عضویت درباشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسالمی

43

عضوهیئت تحریریه فصلنامه علمی چاوش

دانشگاه عالمه طباطبایی

43

مشاور مدیریتی و منابع انسانی

چندین شرکت صنعتی

41

داور مجله

مدیریت سازمان های دولتی

21

معاون دانشگاه و رئیس مجتمع فرهنگی وآموزشی سمای بناب

24

عضو شورای ترویج نماز

22

عضو کمیته اجرایی همایش ملی برنامه درسی

25

عضو کمیته داوری همایش ملی برنامه درسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

11
11
11
15
13
13

بناب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد

16

بناب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد

16

بناب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بناب

16

21

عضو کمیته اجرایی همایش ملی مکانیک

23

عضو شورای فرهنگی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

16

بناب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

16

سوابق پژوهشی در سایر موسسات
ردیف

عنوان پژوهش

محل پژوهش  /سازمان حمایت
کننده

سال(های)

4

طرح نقش انجمن اولیا و مربیان

آموزش و پرورش بناب

4531

2

طرح مقایسه کارایی دبیران طرح استخدام آزاد ومتعهد خدمت

آموزش و پرورش بناب

4531

5

ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم تسویه پیمانهای شرکت

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

4511

توضیحات ( افتخارات  /سایر ):

. 7مدرس دوره های آموزش ضمن خدمت اعضای هیئت علمی وکارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
 .2مدرس دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان فرمانداری
.3حضور دربرنامه های تلویزیونی اقتصادی واجتماعی صداوسیما بعنوان کارشناس
.4عضویت فعال در بسیج دانشجویی واساتید
.5پژوهشگر نمونه سال 69و 63دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

 .9مدرس دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

