
 المللیهای معتبر ملی و بینمقالات ارائه شده در کنفرانسلیست 

 

 

 عنوان کنفرانس عنوان مقاله

 مطالعه مورد)ذهن سلامت و اجتماعی اضطراب بین رابطه بررسی

 (یزد شهر یک ناحیه دبیرستانی دختران

 زندگی سبک و تربیتی علوم شناسی، روان المللی بین کنفرانس پنجمین

 اد،اقتص مدیریت، در پژوهشی رویکردهای المللی بین کنفرانس سومین سازمانی سکوت برای مفهومی چارچوب ارائه

 انسانی علوم و حسابداری

 مقایسه مدل کاربردی ارزیابی دانش کارکنان به عنوان شاخصارائه 

 هادانش سازمان

ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، سالن همایش های بین المللی شهید 

 بهشتی، تهران

 اثر اب شغلی عملکرد و رضایت بر رهبری رفتار تاثیرگذاری مدلارائه 

 سازمانی تعهد میانجی

 رشت، سوم، هزاره در مدیریت و حسابداری المللی بین کنفرانس دومین

 سرا صومعه کوچک میرزا ای حرفه و فنی دانشگاه- رشت شهرداری

پژوهشگاه نیرو، های مرکز همایش ولین کنفرانس ملی حسابدای و مدیریت،ا تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت پلاستیک استان یزد

 تهران

 های آموزشیتحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان

 ایران با استفاده از رویکرد پویایی

 تهران، کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران

 شجزیره کیکنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی،  گیری شهر خلاقبررسی عوامل راهبردی در شکل

ارائه مدل درخت کاج برای شناسایی موانع توسعه فناوری در استان 

 یزد

 ،پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

 تهران

تحلیل دینامیکی کیفیت تحصیلی دانشجویان در مراکز آموزش عالی 

 یزد( )ع(سسه آموزش عالی امام جوادؤردی: م)مطالعه مو

 تهران ،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی

 هرابط ازتحلیل استفاده با متوازن امتیازی کارت ابعاد بندی رتبه

 راهنما چراغ رنگ شاخص و خاکستری

 تهران دانشگاه استراتژیک مدیریت سالانه کنفرانس

 ساختاری، هایسرمایه گیری اندازه طریق از فکری سرمایه سنجش

 ارتباطی و انسانی

 دانش مدیریت المللی بین کنفرانس اولین

 حسابداری و مدیریت پژوهشهای ملی همایش دومین فکری سرمایه سنجش

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت حسابداری و علوم اجتماعی،  گیری دانش کارکنان و تعیین اندازه دانش سازمانارائه مدل اندازه

 دانشگاه گیلان

 مقیاس مولد احداث برای خصوصی بخش گذار سرمایه مشارکت جلب

 کوچک

 حرارتی هاینیروگاه صنعت کنفرانس پنجمین

 ماعیاجت علوم و حسابداری مدیریت، اقتصاد، المللی بین کنفرانس اولین هاهتل درآمد میزان بر داخلی گردشگری بازاریابی توسعه

در شریان های حیاتی، صنایع و  HSEکنفرانس ملی مدیریت بحران و  مقابله با بحران های مدیران اجرایی ارشد جهتشناسایی شایستگی

 مدیریت شهری

 کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش ها و راهکارها شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری

، های پژوهشگاه نیرومرکز همایش کنفرانس ملی حسابدای و مدیریت،اولین  مناطق ویژه علم و فناوری؛ مکانیزم توسعه خلاق و پایدار

 تهران

ت انجمن مدیری ،تهران ،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ایرانهای منابع انسانی در پارکهای علم و فناوری تدوین استراتژی

 راهبردی ایران و دانشگاه بنگور انگلستان

ت انجمن مدیری ،تهران، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ایرانهای علم و فناوری در پاركنفعان تدوین نقشه غنی ذی

 راهبردی ایران و دانشگاه بنگور انگلستان
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تحلیل استراتژیک صنعت کاشی و سرامیک ایران و ایتالیا؛ مطالعه 

 شرکت صنایع کاشی مریم میبد و مارازی ایتالیا  :موردی

ت انجمن مدیری ،تهران ،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

 راهبردی ایران و دانشگاه بنگور انگلستان

های شکل گیری شهر خلاق مطالعه های توسعه و چالشبررسی زمینه

 موردی: شهر یزد

 جزیره قشم، های ایران ایده ها و چالش -همایش ملی شهر خلاق 

ا و هبررسی رابطه سخت رویی و فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاه

 عالیمراکز آموزش 

 شیراز ،کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

 هانیج نوین هایپارادایم رویکرد با استراتژیک مدیریت سالیانه کنفرانس استراتژیک برنامه مبنای بر پرداخت مکانیزم اجرای و طراحی

 برق المللیبین کنفرانس هشتمین و بیست سازمانی اخلاق

 برق المللیبین کنفرانس هشتمین و بیست بیترکی مدل یک از استفاده با وتعمیرات نگهداری سیستم ارزیابی

 ادهپی برای سازمان استراتژیک آمادگی سنجش و سازمانی یادگیری

 دانش مدیریت سازی

 پژوهشی علمی بخش مدیریت، المللی بین کنفرانس یازدهمین

 ریتمدی فرآیند اثربخشی و اجرا وضعیت بهبود بر زمان مدیریت نقش

 استراتژیک

 پژوهشی علمی بخش مدیریت، المللی بین کنفرانس یازدهمین

 به ریخاکست رابطه تحلیل با متوازن امتیازی کارت ابعاد بندی اولویت

 عملکرد سنجش منظور

 استراتژیک مدیریت المللی بین کنفرانس دهمین

 در وری بهره محاسبه مبنای عنوان به افزوده ارزش گیری اندازه

 محور پروژه هایسازمان

 صنایع مهندسی المللی بین کنفرانس دهمین

 کاربردی علمی بخش مدیریت، المللی بین کنفرانس یازدهمین یزد ایمنطقه برق شرکت درGIS  جامع برنامه تدوین

 کاربردی علمی بخش مدیریت، بین المللی کنفرانس یازدهمین استراتژیک مدیریت فرآیند اثربخشی و اجرا وضعیت سنجش

 ملکردع و اطلاعات فناوری قابلیت دانش، مدیریت ابعاد وضعیت ارزیابی

 ها آن بین رابطه بررسی و

 دانش مدیریت کنفرانس ششمین

 برق صنعت مدیریت در مکانی اطلاعات سامانه کاربرد ملی کنفرانس دومین GISاجرای های بسته تدوین و سازی مستند

 تفادهاس با دانش مدیریت سازی پیاده موفقیت سنجش مکانیزم طراحی

 ترکیبی مدل یک از

 دانش مدیریت کنفرانس ششمین

ه یافتتحلیل نقش نهاد مدیریت و توسعه فناوری در ارتباط ساخت

 رویکرد پویایی های سیستمیدانشگاه و صنعت با استفاده از 

 یزد ،اولین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

سسه ؤبررسی و شناسایی موانع تسهیم دانش؛ مطالعه موردی: م

 )ع(آموزش عالی امام جواد

 ،بلسربا ،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

 دانشگاه مازندران

موفقیت سیستم مدیریت دانش در  ارزیابی و رتبه بندی معیارهای

 های علم و فناوریپارك

شگاه دان ،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

 مازندران

ثر بر خلاقیت و نوآوری در موسسات دانش بنیان مستقر در ؤعوامل م

 ها و مراکز رشد فناوریپارك

 تهران، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری

کاری؛ ساختاری جهت ایفای نقش های معدنمنطقه ویژه فناوری

 ای در شهرستان بافقتوسعه پایدار منطقه

 یزد ،کاری ایراناولین کنفرانس ملی فناوری های معدن

 مدیریت المللی بین کنفرانس دهمین وازنمت استراتژی مدیریت رویکرد براساس انرژی کلان برنامه تدوین

 مدیریت المللی بین کنفرانس دهمین یزد ای منطقه برق شرکت در دانش مدیریت نظام استقرار

 بنیان دانش هایشرکت رفتار در موجود هایدینامیزم استخراج

 داینامیک سیستم رویکرد با فناوری و های علمپارك در مستقر

 شیراز ،اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی ایران
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-پارك در مستقر بنیان دانش موسسات موفقیت بر گذار ثیرأت عوامل

 دانش مدیریت فرآیند اجرای در فناوری و علم های

 تهران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دانش

 رضایت گیریاندازه  منظور به CSM اجرایی مدل استقرار و طراحی

 متقاضیان و مشترکین

 مدیریت المللی بین کنفرانس نهمین

 ایران برق صنعت وری بهره و کیفیت ملی همایش هشتمین دیز ای منطقه برق شرکت در اخلاق مدیریت برنامه تدوین و طراحی

 ایران برق صنعت وری بهره و کیفیت ملی همایش هشتمین دولتی خدماتی شرکت یک در CSM مدل استقرار و طراحی

 ایران برق صنعت وری بهره و کیفیت ملی همایش هشتمین صنعت بخش در انسانی منابع وری بهره شناسی آسیب و ارزیابی

 ریتمدی رویکرد اساس بر سازمان استراتژیک برنامه استقرار و تدوین

 متوازن استراتژی

 ایران برق صنعت وری بهره و کیفیت ملی همایش هشتمین

 رقب شرکت در سازمانی اخلاق بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی

 مراتبی سلسله تحلیل تکنیک از استفاده با یزد ای منطقه

 ایران برق صنعت وری بهره و کیفیت ملی همایش هشتمین

 ایران برق صنعت وری بهره و کیفیت ملی همایش هشتمین چارت کنترل و  SQC رویکرد با ایمنی عملکرد ارزیابی و بررسی

 از متوازن امتیازی کارت استقرار اثربخشی و اجرا وضعیت ارزیابی

 کارگزاران دیدگاه

 ایران برق صنعت وریبهره و کیفیت ملی همایش هشتمین

 ایران برق صنعت وریبهره و کیفیت ملی همایش هشتمین دولتی – خدماتی شرکت یک در  CSM مدل استقرار و طراحی

 کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیکپنجمین  عملکرد –ها با استفاده از ماتریس اهمیت اولویت بندی استراتژی

و  های علممرکز مدیریت و توسعه فناوری؛ مکانیزم ایفای نفش پارك

 فناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی

سالن همایشهای بین ، تهران ،چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

 المللی رازی

 یا منطقه برق شرکت یک موفقیت سنجش جهت مکانیزمی طراحی

 سایت وب مناسب درکارکرد

 برق المللی بین کنفرانس چهارمین و بیست

 تعرفه مدت باربلند برآورد مطالعات انجام جهت پیشنهادی مدلی

 صنعتی

 برق المللی بین کنفرانس چهارمین و بیست

 ارتباطات و اطلاعات فناوری مدیریت المللیبین کنفرانس ششمین تکیفی مدیریت نظام اساس بر هاسایتوب ارزیابی جهت مدلی طراحی

 –برق صنعت در GISمکانی اطلاعات هایسامانه کاربرد ملی همایش اولین یزد ای منطقه برق شرکت در مکانی سامانه استقرار و طراحی

 آباد محمود -مازندران

طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی 

 MADMمتوازن با رویکرد 

 کنفرانس بین المللی مدیریت ششمین

 و الکترونیک رایانه، محصولات توزیع و تامین برای VMI مدل طراحی

 ارتباطات

 تدارکات و خرید مدیریت المللیبین کنفرانس اولین

 برق صنعت در وریبهره و کیفیت کنفرانس هفتمین سازمانی زمان مدیریت سیستم استقرار و طراحی

 مدیریت بهبود خصوص در راهکار ارایه و پژوهش مشکلات بررسی

 نمونه ایمنطقه برق شرکت در تحقیقات

 توسعه و تحقیق المللیبین کنفرانس

 شیوه بهترین سنجی امکان و قبوض پرداخت های فناوری بررسی

 تجاری واحدهای برای پرداخت الکترونیکی

 الکترونیک تجارت ملی همایش چهارمین

 سنجی امکان و نمونه شرکت قبض الکترونیکی پرداخت های روش

 خانگی مشترکین برای الکترونیکی پرداخت شیوه بهترین

 الکترونیک شهر المللیبین کنفرانس اولین

 دهدهن ارائه نمونه شرکت تجاری و خانگی مشترکین دیدگاه بررسی

 قبوض نقدی غیر پرداخت خصوص در عمومی خدمات

 الکترونیک شهر المللیبین کنفرانس اولین

 عملکرد مدیریت ملی کنفرانس سومین عملکرد مدیریت
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 کشور دریایی ارگانهای هماهنگی همایش پانزدهمین فارس خلیج در گردشگری و مسافر نقل و حمل توسعه هایچالش

 الکترونیک شهرداری المللیبین کنفرانس اولین آنها درمورد مردم نگرش و الکترونیکی هایپرداخت

 برق صنعت در وریبهره و کیفیت همایش  0999 ایزو استقرار اثرات بررسی

 دانشگاه پژوهش، صنعت، آموزش، ملی همایش صنعت  در پژوهشی هایاولویت تعیین

 


