بسمه تعالی
لیست پایان نامه های رشته :مدیریت آموزشی
ردیف

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

1

بررسی رابطه بین جو سازمانی و اثربخشی

عبدالصاحب امامی

علی پوالدی

اسفندیار

ریشهری

اسماعیلی

سازمانی مدیران مدارس ابتدایی
شهرستانهای دیر و کنگان
2

بررسی و مقایسه سالمت سازمانی

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

سارا خدری

دبیرستانهای دخترانه و پسرانه از دیدگاه
دبیران در سال تحصیلی 68-68
3

بررسی رابطه بین ثبات مدیریت و عملکرد

محمد بهروزی

عبدالصاحب امامی

مسعود صاحبی

و مدیران مدارس متوسطه شهرستان
دشتستان از نظر دبیران و مدیران همان
مقطع
4

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران با

خدانظر فرخ نژاد

عبدالصاحب امامی

شهناز نقدعلی

خالقیت سازمانی آنها از دیدگاه آموزگاران
مدارس ابتدایی شهر کازرون در سال
تحصیلی 68-68
8

بررسی رابطه بین سبک های رهبری

خدانظر فرخ نژاد

مدیران واثربخشی آنان از دیدگاه دبیران

علی پوالدی

ناصر انصاری

ریشهری

فرد

مدارس راهنمایی شهرستانهای دیر و
کنکان در سال تحصیلی 68-68
8

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در
افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر

علی پوالدی

محمد بهروزی

نسرین غالمزاده

ریشهری

مقطع راهنمایی شهرستان تنگستان سال
تحصیلی
68-68
8

بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت
مدیران با میزان رضایت شغلی معلمین
مدارس استثنایی استان بوشهر در سال
تحصیلی 68-68

خدانظر فرخ نژاد

عبدالصاحب امامی

علیرضا کریمی

6

بررسی رابطه بین نوع ساختار و خالقیت

خدانظر فرخ نژاد

سازمانی مدیران در مدارس متوسطه

علی پوالدی

هوشنگ

ریشهری

کنارکوهی

شهرهای آغاجاری ،امیدیه ،بهبهان،
زیدون
9

بررسی و مقایسه علل افت انگیزش

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان و دبیران

طهمورث
افشاریانی

دوره متوسطه عشایر فارس
11

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و

اصغر رضویه

محمد بهروزی

الهام کاویانی

بهره ور ی کارکنان پتروشیمی مبین
(عسلویه)
11

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سمیه رهجو

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به
منظور بهبود و ارتقاء کیفیت
12

بررسی شیوه های مقابله مدیران مدارس

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

متوسطه استان بوشهر در رویارویی با

سیدعلی
حسینی حقیقی

پدیده تعارض سازمانی 68-68
13

بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزش

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

حسن شجاعی

شغلی نیروی انسانی سازمان جهاد
کشاورزی استان بوشهر
14

بررسی رابطه میزان استرس با فرسودگی

محمد بهروزی

شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

علی پوالدی

لیلی صلصال

ریشهری

استان بوشهر
18

بررسی علل و عوامل فردی و خانوادگی

محمد بهروزی

موثر در موفقیت زنان و مردان کارآفرین

علی پوالدی

زهرا جاندانه

ریشهری

استان بوشهر
18

بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد

محمد بهروزی

سازمانی دبیران دبیرستانهای استان

علی پوالدی

علی عابدی

ریشهری

بوشهر
18

تبیین نقش دانشگاهها در آماده سازی
دانش آموختگان کارآفرین در
دانشگاههای دولتی استان بوشهر ....

محمد بهروزی

نوذر منفرد

صدیقه خضری

16

بررسی عوامل موثر بر آمادگی و رویکرد

عبدالمجید مصلح

تغییر بین مدیران در سازمان آموزش و

محمدمهدی

فاطمه ثابت

پرهیزگار

پرورش استان بوشهر
19

نیازسنجی دوره های آموزش ضمن

زهره سعادتمند

غالمرضا احمدی

خدمت مدیران و مربیان مراکز پیش

حمیده خرم
قهفرخی

دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی
68-66
21

بررسی میزان یاد گیرندگی بر اساس

محمد بهروزی

شاخصی های سازمان های یادگیرنده در

علی پوالدی

سیروس

ریشهری

خسروی

واحدهای مختلف استانداری بوشهر و
فرمانداریهای تابعه
21

ارزیابی کیفیت نظام آموزش کارکنان

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

فاطمه گلستانی

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی
استان بوشهر بر اساس اصول آموزش با
کیفیت جامع
22

ارزیابی میزان کارایی مشاوران دوره

حبیب پاساالرزاده

متوسطه بر اساس شاخص های موجود در

علی پوالدی

مریم السادات

ریشهری

منظمیان

دبیرستان های شهرستان کازرون و حومه
23

بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

اعظم امیری

نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی
استان بوشهر
24

بررسی میزان آمادگی مدارس ابتدایی،

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از

عبدالرضا
ایزدبخش

دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی
شهرستان .بوشهر در سال تحصیلی -68
68
28

بررسی رابطه بین اعمال سبکهای

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

فیصل بهمنی

مدیریتی (آمرانه  ،مشارکتی ) و
فرسودگی شغلی در بین دبیران ...
28

بررسی عملکرد نظارت و راهنمایی
آموزشی مدیران در پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ...

حبیب پاساالرزاده

محمد بهروزی

سیاوش احسانی

28

بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

وهاب قا ئدی

خالقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر
26

بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده از

عبدالمجید مصلح

فناوری اطالعات و ارتباطات در بین دانش

علی پوالدی

وحیده

ریشهری

خرم دل

آموزان مقطع متوسط شهرستان بوشهر
29

بررسی مقایسه ای تاثیر مدیریت تحول

غالمرضا جمالی

مقداد کرمی

گرا و مشارکت نگر در کارآمدی کارکنان

حبیب اله
بهادرپور

از دیدگاه دبیران شهرستان دشتستان
31

بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی از

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

دیدگاه معلمان کودکان...
31

بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل

شیرین
شیخیانی

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

کارکنان و مدیران سازمانهای فرهنگی و

طاهره
امیر احمدی

آموزشی ...
32

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

بیژن ستوده

کارکنان دانشگاه ....
33

بررسی و مقایسه بهداشت روانی

محمد بهروزی

دانشجویان رشته تر بیت بدنی با

علی پوالدی

حمیده خلیقی

ریشهری

نسب

دانشجویان ....
34

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

کبری حسامی

روانشناختی کارکنان حوزه ستادی ...
38

بررسی رابطه ی میان وجدان کاری و

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

بهرام فداییان

سازش پذیری با رفتار شهروندی سازمانی
...
38

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

میزان گرایش آنان نسبت به تغییر ،از

اردشیر عوض
زاده فتح

دیدگاه معلمان ...
38

بررسی رابطه بین برنامه های اجرا شده

محمد بهروزی

((تلویزیون محلی و استانی)) صدا و

علی پوالدی

علیرضا یزاف

ریشهری

سیمای بوشهر با خواستها و عالیق ...
36

بررسی و مقایسه عوامل بر پیاده سازی
مدیریت دانش در ستاد نظارت گمرکات
استان بوشهر

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سیدسعید
میرپور

39

بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سمیره سویالوی

معلمان مقطع متوسطه استان بوشهر در
سال تحصیلی 68-68
41

بررسی ویژگیهای یک مدرسه کارآفرین

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

آنیتا مظفری

از دیدگاه کارآفرینان استان بوشهر به
منظور ارائه چهارچوب ادراکی
41

بررسی رابطه خشنودی شغلی و انگیزه

علی پوالدی

پیشرفت با سالمت روانی مربیان تربیتی

ریشهری

محمد بهروزی

بهادر امیدی
اصل

شهرستان بهمئی
42

بررسی میزان کاربست سبکهای مذاکره

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

در استراژیهای مدیریت تعارض مدیران

حبیب اهلل
گودرزی دروکی

مدارس متوسطه شهرستان ایذه در سال
تحصیلی 68-66
43

ارزیابی کیفیت فرایند تدریس اساتید از

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

دیدگاه دانشجویان و اساتید بخش

معصومه
پیردادیان

مدیریت بازرگانی،مدیریت صنعنی و
حسابداری در دانشگاه خلیج فارس
44

ارزیابی کیفیت به کارگیری مدیریت دانش خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

پریوش زارع

در مدارس متوسطه شهرستان فیروزآباد
از دیدگاه مدیران و دبیران در سال
تحصیلی 68-66
48

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و

محمد بهروزی

ناصر امینی

رباب امامی

جو مدرسه در مدارس راهنمایی شهر
بوشهر
48

بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

شهریار قیطاسی

سازمانی معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی ،
راهنمایی و متوسط آموزش و پرورش
استان کهکیلویه و بویراحمد
48

بررسی راهکارهای تقویت انگیزش شغلی
کارکنان واحدهای آموزشی شهرستان
های شمال استان بوشهر

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

خدانظر رئوفی

46

بررسی رابطه ی سبک های تفکر مدیران




آموزشی و شیوه های حل تعارض توسط

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

روح انگیز صفر
پور

آنها در مدارس شهربوشهر سال تحصیلی
68

49

بررسی نگرش کارکنان ادارات کل استان

عبدالصاحب امامی

محمد بهروزی

فهیمه جمیری

بوشهر درخصوص حمایت مدیران ازنظام
مدیریت کیفیت جامع
81

بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای

محمد بهروزی

در میزان آمادگی برای کار آفرینی در

علی پوالدی

شهین پرسش

ریشهری

بین دانش آموزان سال آخردخترانه
وپسرانه ...
81

بررسی نقاط قوت وضعف ارزشیا بی

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

موسی قاسم لو

عملکرد مدیران:مطالعه موردی استان
بوشهر
82

بررسی عوامل موثر بر توانمند سا زی

محمد بهروزی

نیلوفر معتمد

روانشناختی کارکنا ن حوزه ستادی دا

صدیقه رود حله
پور

نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درما نی بوشهردرسال 66
83

بررسی میزان تاثیر طرح ارتقای شغلی بر

عبدالصاحب امامی

حبیب پاساالرزاده

انگیزش معلمان شهرستان بهمنی از

اسماعیل
یزداندوست

استان کهکیلویه وبویر احمد
84

شناسایی و مقایسه چا لشهای ارتقای

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

بهره وری از دیدگاه کارکنان در سازمان

مصطفی
معینی فر

های آموزشی و فرهنگی استان بوشهر

88

شناسایی مولفه های آموزش مجازی و

محمد بهروزی

بررسی میزان تا ثیر این مولفه ها

علی پوالدی

عادله کا مکا ر

ریشهری

برکیفیت بخشی به نظا م آموزش مجازی
ازدیدگاه مدیران ...
88

بررسی رابطه ای بین هوش هیجا نی و اثر

علی پوالدی

بخشی مدیران مدارس شهرستان بوشهر

ریشهری

سال تحصیلی
68

محمد بهروزی

آمنه غریبی

88

بررسی رابطه ای بین ذهنیت فلسفی

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

ومیزان خالقیت مدیران مدارس

حیدر حمزییان
مطلق

شهرستان دشتی در سال تحصیلی - 66
68
86

بررسی نقش آی سی تی در افزایش

محمد بهروزی

مهران آوخ کیسمی

لیال دشتی

راندمان پژوهشی اساتید دانشگاههای
استان بوشهر
89

بررسی عوامل موثر در ترك تحصیل

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

دانش آموزان عشایری مقاطع ابتدایی و

مجتبی
شجاعیان

راهنمایی استان فارس در سال تحصیلی
68 - 66
81

بررسی رابطه اعمال مهارت مدیریت زمان

محمد بهروزی

با استرس شغلی در بین مدیران

علی پوالدی

معصومه ناطق

ریشهری

زاده

آموزشگاه های (سه مقطع تحصیلی )
شهرهای شمالی استان بوشهر – دیلم و
گنا وه 69 - 66
81

بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

سید محمد
حسن هاشمی

بوشهر
82

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شرکت

غالمرضا جمالی

خدانظر فرخ نژاد

های تولیدی خصوصی استان بوشهر از

علیرضا دشتی
نژاد

دیدگاه مدیران و کارکنان
83

بررسی رابطه ی بین کارآفرینی ونوآوری

خدانظر فرخ نژاد

دانشگاهی از دیدکاهاساتید و دانشجویان

علی پوالدی

افسانه علیزاده

ریشهری

دانشگاه خلیج فارس بوشهر
84

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر

عزت دیره

مقداد کرمی

علی خدری

افزایش کارآیی مدیران از دیدگاه معلمان
88

بررسی عوامل استرس زای شغلی مدیران
مدارس راهنمایی دولتی استان بوشهر و
ارتباط آن با خود کارآمدی

ناصر امینی

خدانظر فرخ نژاد

سیروس مرادی

88

بررسی و ارزیابی اثر بخشی شاخص های

ناصر امینی خوئی

محمد بهروزی

مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیریت،از

سیروس حاصلی
فر

دیدگاه مدیران مقطع متوسطه ی استان
کهکیلویه و بویر احمد
88

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و

خدانظر فرخ نژاد

ناصر امینی

کارآفرینی درون سازمانی در شهرك های

غالمحسین
حسینی

صنعتی استان بوشهر
86

بررسی عوامل موءثر بر توانمندسازی

محمد بهروزی

ناصر امینی

دبیران و مدیران مقطع متوسطه آموزش و

ماشا ءاهلل غالمی
امیر المومنین

پرورش شهرستان بهمئی
89

بررسی رابطه مشارکت کارکنان در تصمیم

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

فرزانه رمضانی

گیری (فنی و مدیریتی) با رفتار
شهروندی سازمانی ...
81

بررسی رابطه شایستگی مدیران دولتی با

خدانظر فرخ نژاد

اعتماد درون سازمانی کارکنان :مطالعه

محمد مهدی

پوران حاجیانی

پرهیزگار

موردی سازمانها و ادارات دولتی استان
بوشهر
81

بررسی رابطه جو سازمانی با توانمند

محمد بهروزی

مقداد کرمی

سازی در بین دبیران مدارس متوسطه

عبدالرحیم
جبلی فرد

شهرستان بوشهر
82

بررسی عوامل موثر در جذب و نگهداشت

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

مدیران کار آمد و شایسته از دیدگاه

نعمت اهلل
جوهری فرد

مدیران و معلمان شهر برازجان
83

بررسی خود ارزیابی توسط مدیران و

خدانظر فرخ نژاد

ناصر امینی خویی

محمد نظر آقایی

مقایسه آن با ارزیابی معلمان از آن ها در
مدارس استثنایی استان بوشهر ...
84

بررسی اثر بحثی دوره های آموزشی

اصغر رضویه

محمد بهروزی

ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم

زهرا نظامیان
پور جهرمی

پزشکی بوشهر براساس مدل کرك
پاتریک
88

شناسایی و تعیین عوامل موثر بر
وندالیسم (رفتارهای خرابکارانه) در بین
دانش آموزان دوره راهنمایی بوشهر

علی پوالدی
ریشهری

ناصر امینی

حمداله اژدری

88

بررسی دیدگاههای مدیران و معلمان

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

مه لقا فرشباف

سرآمد استان بوشهر در خصوص
ویژگیهای یک مدرسه قدرتمند...
88

بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

صفیه جمادی

خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت
تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه
استان بوشهر
86

بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

مدارس شهرستان دشتی در مقابل تغییر

حسن سروری
مطلق

در سال تحصیلی 1366/ 1369
89

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و

خدانظر فرخ نژاد

نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی

علی پوالدی

نیاز داد

ریشهری

استان بوشهر
61

بررسی مقایسه ای رابطه بین رضایت

ناصر امینی

شغلی با شادکامی و سالمت روانشناختی

علی پوالدی

امین دارایی

ریشهری

در بین معلمان ...
61

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری

مهدی پرهیزگار

محمد بهروزی

نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان

حمیدرضا
سلحشورنژاد

دستگاههای اجرایی...
62

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

رضایت شغلی اعضای هیات علمی

سیده سمیه
ابطحی

دانشگاه علوم پزشکی و ...
63

بررسی تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر

غالمرضا جمالی

خدانظر فرخ نژاد

علی صفری

بهره وری آنان از دیدگاه کارکنان و
مدیران کارخانجات ...
64

بررسی رضایت مندی از نظام آموزشی و
ارتباط آن با سالمت روان ...

68

بررسی رابطه سالمت سازمانی با
توانمندی کارکنان ثبت احوال استان
بوشهر

علی پوالدی

محمد بهروزی

فریبا محمدی

ریشهری
مقداد کرمی

خدا نظر فرخ نژاد

ناصر باغبان
پیشه

68

بررسی میزان تاثیر آموزشهای فنی و

محمد بهروزی

ناصر امینی

آفرین مظفری

حرفه ای هنرستانهای شهرستان بوشهر
درتقویت ویژگیهای کارآفرینانه
هنرجویان
68

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

داریوش زارعی

کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان
درشیالت استان بوشهر
66

بررسی رابطه ارتباطات درون سازمانی با

مقداد کرمی

تعارض میان فردی در بین مدیران و

علی پوالدی

غالمرضا قائدی

ریشهری

امامزاده

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
69

شناسایی چالش های ارتقاء بهره وری
کارکنان مراکز صنعتی شهرستان بوشهر

91

بررسی عوامل موثر بر توسعه کیفی
آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش از

محمدمهدی

محمد بهروزی

منصوره سیاح

پرهیزگار
محمدمهدی

مقداد کرمی

علیمراد کرمی

پرهیزگار

دیدگاه هنرآموزان...
91

بررسی مقایسه ای رضایتمندی

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

مریم زارعی

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و
خلیج فارس از کیفیت خدمات دانشگاهی
...
92

بررسی رابطه بین انواع سبک های تفکر و

خدانظر فرخ نژاد

حبیب پاساالرزاده

روح اهلل خالویی

نوآوری سازمانی مدیران دبیرستانهای
شهر بوشهر
93

بررسی و تجزیه و تحلیل فرآیند جذب

غالمرضا جمالی

محمد بهروزی

نیروی انسانی سازمان صدا و سیمای مرکز

ماشااهلل
خورشیدی

بوشهر و ...
94

ارزیابی کیفیت مدیریت با مشتریان

خدانظر فرخ نژاد

عزت دیره

بهناز بابو

درونی در شرکت آب و فاضالب شهری
استان بوشهر
98

نقش آموزش های فنی و حرفه ای در
توسعه کارآفرینی و مهارت هایی کسب و
کار در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان بوشهر

محمد بهروزی

محمد مهدی

عبدالرحیم

پرهیزگار

جمالی نسب

98

تحلیل نحوه تعامل کارکنان شاغل در

محمد بهروزی

طرح اقماری با خانواده خود در ایام کار در

داریوش محمدی

معصومه باهوش

زنجیرانی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
جنوبی
98

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و

محمد بهروزی

ابراهیم حیدری

افسانه آیین

سازگاری مدیران سازمان ها و شرکت
های دولتی
96

موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در

حجت اله فانی

محمد قاسم زارع

مدارس متوسط (دبیرستان) از دیدگاه

سید رضا
طاعتی زاده

دبیران کهکیلویه(دهدشت)
99

بررسی تاثیرات شایستگی مدیریتی

عزت دیره

محمد بهروزی

مدیران بر جو سازمانی مدارس متوسطه

عباس جمالی
فرد

شهرستان دیر
111

بررسی عوامل موثر بر بهرهوری مدیران

غالمرضا جمالی

منیژه بحرینی نژاد

مسعود نصرتی

شرکت آب منطقه ای استان بوشهر
111

بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر

عزت دیره

غالمرضا جمالی

رضا محمدی

کارآفرینی سازمانی در بین مراجعان
کارآموز ،سازمان های فنی و حرفه ای
بهزیستی و هالل احمر شهر کازرون
112

بررسی مهم ترین ابعاد و مولفه های

عزت دیره

غالمرضا جمالی

مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه مدیران

اسماعیل
کشوری

و معلمان شهرستان دشتی
113
114

سید عبدالصاحب

داریوش محمدی

بررسی مهم ترین نیازهای مدیران مدارس
و تاثیر آن بر میزان اثر بخشی آن ها

امامی

زنجیرانی

بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس

عزت دیره

منیجه بحرینی زاده

محمد رستمی
مسعود شکوهی

شغلی معلمان
118

بررسی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ فن

غالمرضا جمالی

محمد بهروزی

مرضیه جامعی

آوری اطالعات وارتباطات...
118

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های
زندگی بر خود پنداره در نوجوانان مدد
جویتحت پوشش...

محمد قاسم زارع

محمد بهروزی

زهرا کیاهی
فومنی

118

بررسی رابطه خودکار آمدی و خوش بینی

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

صمد رحمانی

مدیران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
دوره تحصیلی متوسطه شهرستان ممسنی
116

بررسی چالش های اشتغال دانش

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

طاهره عطایی

آموختگان کشاورزی و منابع استان بوشهر
در سال های 1368-1369
119

بررسی وضعیت موجود ساختار سازمانی،

غالمرضا جمالی

در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر

داریوش محمدی

غالمرضا نوذری

زنجیرانی

جهت پیاده سازی مدیریت دانش
111

بررسی رابطه سرمایه انسانی با توسعه

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

هایده فرخیان

سازمانی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
111

بررسی تاثیر آموزش بدو خدمت بر کارایی

غالمرضا نادری زاده

عباس ارکانیان

پرسنل اداره کل آموزش و پرورش استان

عبدالرحمن
مصلح

هرمزگان
112

بررسی رابطه عدالت سازمانی و مشارکت

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

علی زنده بودی

کارکنان در تصمیم های سازمانی در
ادارات کل استان بوشهر
113

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

زینب بلوکی

دانش آفرینی سازمانی در دانشگاه خلیج
بوشهر
114

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان

محمد بهروزی

آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی

سید عبدالصاحب

سعید ارمی

امامی

استقرار مدیریت در سازمانهای آموزشی
استان
118

بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری

ناصر امینی خویی

مقداد کرمی

و خالقیت در کارکنان سازمان بهزیستی

مهرداد حسن
ابراهیمی

استان بوشهر
118

بررسی نقش شوراهای دانش آموزی در

سیدموسی گلستانه

فضل اهلل لک

صالح البوغبیش

اداره موثر مدارس متوسطه استان
خوزستان
118

بررسی رابطه بین استرس و خستگی
مزمن در پرستاران بیمارستان های استان
بوشهر

علی پوالدی
ریشهری

مقداد کرمی

غالمرضا یوسفی

116

بررسی میزان سازگاری شغلی کارکنان
زندان

سید عبدالمصاب

عزت دیره

کریم فقیه

امامی

های بوشهر و عوامل موثر بر آن
119

بررسی رابطه بین تصمیم گیری مشارکتی

محمدمهدی

و افزایش تعهد کارکنان در جمعیت هالل

پرهیزگار

محمد بهروزی

مرتضی نجفی
زاده

احمر
121

بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

خالقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
121

ارزیابی کیفیت منابع انسانی سازمانهای

حمیدرضا دولت
جاوید

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

علی مرادی

دولتی استان هرمزگان بر اساس مدل
تعاملی سازمانی
122

عوامل موثر ترك خدمت مدیران مدارس

مقداد کرمی

ناصر امینی خویی

ابتدایی و راهنمایی دشتی
123

بررسی رابطه مشارکت کارکنان در

منفرد
خدانظر فرخ نژاد

فضل اهلل لک

تصمیمات مدیریتی و فنی
124

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و

128

فاطمه سبحانی
خواه

غالمرضا جمالی

منیجه بحرینی زاده

توانمندی کارکنان آموزش و پرورش
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مقاومت

حسین باغداری

سوزان
شکراللهی

عزت دیره

محمدقاسم زارع

لیال سباعی

کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی
128

بررسی عوامل آموزشی و سازمانی موثر بر

ناصر امینی خویی

خالقیت از نظر مدیران مدارس راهنمایی و

اله کرم پوالدی

امیرحسین

ریشهری

رحمانی

متوسطه .....
128

بررسی رابطه بین آموزش های فنی و

غالمرضا جمالی

منیجه بحرینی زاده

حمید پوالدی

حرفه ای و آینده شغلی دانش آموزان
پسر شهرستان بوشهر
126

بررسی وضعیت احرای درس تربیت بدنی و

حجت اله فانی

غالمرضا جمالی

بدر رشیدفر

رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ...
129

بررسی موانع بکارگیری آموزش های

محمد بهروزی

تلفیقی در نظام عالی
131

بررسی راهکارهای افزایش انگیزش
درجلب مشارکت مدیران صنایع درحمایت
از آموزشهای غیررسمی

اهلل کرم پوالدی

کامبیز یوسفی

ریشهری
سید عبدالصاحب
امامی

علی پاکیزه

حمید خجسته

131

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی

سید موسی گلستانه

و فراشناختی بر درك مطلب و حل مسئله
132

سید عبدالصاحب

زهرا جمیری

امامی

بررسی اثربخشی استفاده از سیستم

محمدمهدی

آموزش مجازی در بانک مسکن استان

پرهیزگار

عزت دیره

مرتضی دهداری
زاده

بوشهر
133

بررسی میزان پیاده سازی مهندسی

محمد بهروزی

علی پاکیزه

مژده حسینی

مجددفرآیندهای منابع انسانی ازطریق
فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکت آب
134

بررسی عوامل موثر بر افزایش منزلت

محمد بهروزی

محمدقاسم زارع

علی خانی

اجتماعی معلمان
138

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی

خدانظر فرخ نژاد

مقداد گرامی

مهندسی برق به منظور بهبود و ارتقا

صدیقه
افشارنسب

کیفیت
138

بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد
کارکنان در مدارس متوسطه

138
136

امکان سنجی تدوین و بکارگیری

سید عبدالصاحب

خدانظر فرخ نژاد

عفت هاشمیان

امامی
داریوش محمدی

SRPاستراتژی منابع انسانی با مدل

زنجیرانی

بررسی ویژگی های الزم برای اشتغال

خدانظر فرخ نژاد

غالمرضا نادری زاده
مقداد کرمی

انسیه جواهریان
تیمور عمرانی

دانش آموختگان دانشگاهی
139

بررسی رابطه خودشناسی با میزان تحول
گرایی مدیران مدارس

141

تاثیر رهبری معنوی در افزایش سطح

سید عبدالصاحب

اله کرم پوالدی

رامین اثنی

امامی

ریشهری

عشری

مقداد کرمی

محمد بهروزی

مجید آبادی

مشتری مداری در کارکنان بانک
141

بررسی هوش هیجانی بر کیفیت زندگی

محمد بهروزی

عزت دیره

کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
142

بررسی نقش رهبری خدمتگزار و مدیریت

ابوالفضل
جیریایی شراهی

مقداد کرمی

محمد بهروزی

فریبا حمزه ئیان

دانش در ارتقای هوش سازمانی
143

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با
کیفیت زندگی پرسنل پرستلری

144

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری از
دیدگاه کارکنان و مشتریان موسسه مالی
و اعتباری مهر استان بوشهر

محمدمهدی

محمد بهروزی

نصرت محمدپور

پرهیزگار
محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

عبدالرضا شاکر

148

آسیب شناسی نظام منابع انسانی آموزش

مقداد کرمی

و پرورش استان بوشهر بر اساس مدل

سیدعبدالصاحب

یاسر درتاج

امامی

تحلیل سه شاخگی
148

بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با
استرس شغلی دبیران دوره ی متوسطه ی

محمدمهدی

محمد بهروزی

غالمرضا طاهری

پرهیزکار

شهر برازجان...
148

ارائه الگویی جهت سنجش آمادگی و

داریوش محمدی

ضرورت مهندسی مجدد فرایندهای

زنجیرانی

خدانظر فرخ نژاد

رویا داوری

آموزش اعضای واحدهای تعاونی زیر
مجموعه اداره کل تعاون...
146

بررسی تاثیر نقاط فوت ،ضعف  ،فرصت ها

غالمرضا جمالی

محمد بهروزی

مژده امیری

و تهدیدها بر اثربخشی برنامه ریزی
راهبری
149

بررسی چالش ها و موانع به کارگیری

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

آموزش های اثربخش الکترونیکی

شهناز علیان
عجم

دربهداشت و درمان صنعت و نفت استان
181

تحلیل و مقایسه فرهنگ سازمانی در

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

علی فرامرزی

مدیریت شعب بانک انصار
181

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت

محمد بهروزی

نیلوفر معتمد

شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم

عبدالرضا
محبوبی

پزشکی
182

رابطه بین خود کنترلی و خالقیت در بین

علی پاکیزه

مقداد کرمی

مسعود زنگویی

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و
سازمانهای بهزیستی و هالل احمر بوشهر
183

بررسی و مقایسه عملکرد مدیریت

مقداد کرمی

نوذر منفرد

تعاونی و مدیریت خصوصی در بخش

احمد
پوررشیدی

کشاورزی شهرستانهای جنوبی استان
بوشهر (دیر ،کنگان و جم)
184

بررسی رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و
رضایت مشتریان درشعب بانک مسکن
استان بوشهر

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

بابک فیروزی

188

بررسی رابطهی بین سرمایهی اجتماعی و

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

توسعهی مدیریت دانش در سازمان

سیده مریم
حسینی

آموزش و پرورش استان بوشهر
188

بررسی نقش کارت امتیازی متوازن در

محمد بهروزی

غالمرضا جمالی

سمیه صمیمی

ارزیابی عملکرد مدیران مؤسسات آموزش
عالی شهرستان بوشهر
188

بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

کاظم جوکار

با تعهد سازمانی کارکنان گمرکات استان
بوشهر
186

تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

اجتماعی و ادبیات فارسی دورهی متوسطه

محمدرضا
حیدری منفرد

حرفهای استثنایی کم توان ذهنی از لحاظ
توجه به مؤلفههای تربیت شهروندی
189

بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع

غالمرضا جمالی

مقداد کرمی

خدمات بانکداری الکترونیکی توسط

مهدی عالی
حسینی

کارکنان شعب بانک مسکن استان بوشهر
(شناخت چالشهای موجود و ارائه
راهکارها)
181

بررسی راه های افزایش دانش ومهارت

محمدقاسم زارع

محمد بهروزی

حمید رستمی

کارآفرینی در بین دانش آموختگان
دانشگاهی از دیدگاه کارآفرینان برتر
استان بوشهر
181

بررسی رابطه اعتماد درون سازمانی با

خدانظر فرخ نژاد

غالمرضا جمالی

عقیل صادقی

توانمندسازی کارکنان درشعب بانک
مسکن استان بوشهر
182

آسیب شناسی وضعیت موجود نظام

داوودیحیایی

خدانظر فرخ نژاد

نرگس یحیایی

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بوشهر
183

بررسی میزان اثر بخشی ارتباطات
سازمانی بین مدیران و معلمان از دیدگاه
معلمان دبیرستان های شهرستان امیدیه

علی پاکیزه

خدانظر فرخ نژاد

سلیم ناز
عباسی لرکی

184

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

پژمان سلیمانی

توسعه ارتباطات بین فردی در میان
کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
فارس
188

بررسی تاثیر فرایند تسهیم دانش و تجربه

خدا نظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

مریم مربوطی

بر توسعه سرمایه اجتماعی میان
دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
188

شناسایی نیاز های آموزشی اداره کل امور

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

اعظم نجفی

مالیاتی استان بوشهر از دیدگاه کارکنان
آن سازمان
188

بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیرت

غالم رضا جمالی

خدا نظر فرخ نژاد

نگین دشتستانی

یکپارچه(  )IMSدرافزایش اثر بخشی
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
جنوبی از دیدگاه مدیران
186

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در تمایل

خدا نظر فرخ نژاد

عزت دیره

مژده الله پرور

به ماندگاری کارکنان در دستگاه ها و
ادارات دولتی استان بوشهر
189

اثر بخشی آموزش مدیریت زمان و شیوه

علی پوالدی

های مقابله با استرس به شیوه گروهی بر

ریشهری

ناصر امینی خویی

مسعود زارعی

انسجام خانوادگی و کیفیت زندگی کاری
181

بررسی اثر بخشی آموزش های ذهن

علی پاکیزه

آگاهی و خود تنظیمی برکاهش اضطراب

علی پوالدی

جمیله دلجو

ریشهری

دانشجویان مرکز عالی زینب کبری(س)
کازرون
181

بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

رضا صمیمی فرد

شغلی کارکنان شهرداری بوشهر
182

بررسی میزان به کارگیری مولفه های

خدا نظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

مریم گله

مدیریت راهبردی در اداره کل آموزش و
پرورش استان بوشهر
183

بررسی تاثیر کاربرد مدیریت دانش بر بهره
وری کارکنان سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس

محمد بهروزی

علی پوالدی
ریشهری

حسین قربانی

184

بررسی و مقایسه عزت نفس،سالمت روانی

ناصر امینی خویی

سوران رجبی

با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان

جمشید
جهانگیری

عادی و کودکان استثنایی در شهرستان
دشتستان در طی سالهای 91-91
188

کاربرد مدل شش بعدی و ایزوبورد در

حمید شاهبندرزاده

محمد بهروزی

احمد عطافرد

شناسایی ضعف ها و قابلیت های سازمانی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
188

بررسی تاثیر فعالیت های آموزشی

نوذر منفرد

خدا نظر فرخ نژاد

محمد دراهکی

ترویجی بر ارتقا سطح دانش فنی
کشاورزی شرکت های تعاونی تولیدی
استان بوشهر
188

تاثیر عدالت و حمایت سازمانی بر دانش

مقداد کرمی

مسلم صالحی

آفرینی دانشگاه های آزاد و دولتی شهر

سکینه واعظی
نیا

بوشهر
186

بررسی میزان رضایت مندی اعضا هیئت

محمد بهروزی

نیلوفر معتمد

سیده نورا امینی

علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از
کیفیت زندگی کاری خود در سال 1368
189

بررسی و شناسایی عوامل فردی و

مقداد کرمی

محمد بهروزی

فرهنگی – اجتماعی موثر بر رفتار مصرفی

منیژه عزیزی
زاده حقیقی

مشترکین برق در بخش خانگی شهرستان
بوشهر
161

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با

مقداد کرمی

غالمرضا جمالی

ارزشیابی عملکرد معلمان شهرستان دیر

گلشن رضایی
نیا

در سال تحصیلی 91-69
161

بررسی ارتباط بین آموزش های فنی حرفه

ناصر امینی خویی

ای بخش صنعت با نیازهای بازار کار از

سیدعبدالصاحب

ابراهیم پور

امامی

عباسیان

دیدگاه مدیران و شاغلین شرکتهای
مستقر در شهرك های صنعتی استان
بوشهر
162

بررسی اثر بخشی آموزش بهبود کیفیت
مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران
مدارس متوسطه شهرستان امیدیه

علی پاکیزه

سوران رجبی

فرخنده برزیده

163

بررسی تاثیر ارگونومی محیطی بر استرس

محمد بهروزی

شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان

داریوش محمدی

زینت صفایی

زنجیرانی

کنگان
164

مقایسه هوش هیجانی و خودکارآمدی در

محمد بهروزی

مقداد کرمی

شهرام محمدی

دانش آموزان هنرستانی و دبیرستانی شهر
بوشهر
168

شناسایی تاثیر رعایت اخلالق حرفه ای در

ناصر امینی خویی

مقداد کرمی

ارتقای بهره وری شغلی کارکنان اداره کل

حسن حسینی

آموزش و پرورش استان بوشهر

168

بررسی میزان تناسب محتوای برنامه
درسی رشته ی الکتروتکنیک با نیازهای

سید محمد
آزاد

سیدعبدالصاحب

محمد بهروزی

اصغر عزیزی

امامی

بازار کار از دیدگاه هنر آموزان هنرستان
های فنی و حرفه ای استان بوشهر
168

شناسایی تاثیر فناوری اطالعات بر
توانمندسازی شغلی معلمان(مطالعه ی

سیدعبدالصاحب

مقداد کرمی

حسن اهرمی

امامی

موردی معلمان مقطع راهنمایی متوسطه
دوره ی اول شهرستان بوشهر)
166

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت

محمد بهروزی

مقداد کرمی

جعفر صمیمی

) با عملکرد مدیران QWLزندگی کاری(
دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بوشهر
169

آسیب شناسی طرح هوشمند سازی

علی پاکیزه

مدارس استان بوشهر
191

بررسی رابطه بین استفاده از فناوری نوین

محمد مهدی

جواد مددی

پرهیزگار
خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

حمزه قطبدین

با سالمت سازمانی در حوزه ستادی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
191

بررسی اعتبارپیشگویی آزمون جامع
علوم پایه در موفقیت دانشجویان پزشکی
در دوره فیزیوپاتولوژی و آزمون جامع
پیش کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کامران میرزایی

محمد بهروزی

محبوبه زنده
بودی

192

بررسی شاخص های موجود ارزیابی

محمد بهروزی

سید موسی گلستانه

علیرضا محسنی

عملکرد مدیران دستگاه های دولتی و
ارائه الگوی مناسب بر اساس
)SWOTمدل(
193

بررسی رابطه اثربخشی دوره های آموزشی

محمدبهروزی

تخصصی دریایی و بندری وتعالی سازمانی

علی پوالدی

محمدرضا

ریشهری

مرشدی

در بنادر جنوبی کشور با رویکرد در
)EFQMمدل(
194

بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر
198

بررسی رابطه هویت و خودپنداره با

مرضیه
ملک زاده

سید موسی گلستانه

سازگاری فردی نوجوانان در شهرستان

علی پوالدی

محمد حاجیانی

ریشهری

دشتی
198

بررسی رابطه بین هوش هیجانی،دلبستگی
شغلی و کارآمدی سازمانی کارکنان

علی پوالدی

سید موسی گلستانه

ابراهیم فوالدی

ریشهری

جمعیت هالل احمراستان بوشهر
198

بررسی رابطه میزان تحمل پذیری مدیران

سید

در موقعیتهای آشوب با سبک رهبری آنان

عبدالصاحب امامی

مقداد کرمی

بهنام رفیعی

در مدارس متوسطه شهر بوشهر در سال
تحصیلی91-92
196

بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر

ناصر امینی خویی

محمد بهروزی

فریبرز گرگی

اخالق حرفه ای کارکنان اداره کل گمرکات
استان بوشهر
199

ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت برنامه ی

خدانظرفرخ نژاد

محمد بهروزی

نگار رستمی

درسی رشته ی مهندسی برق دانشگاه
خلیج فارس استان بوشهر
211

بررسی نقش آموزش های مجازی و
الکترونیکی در یاد گیری و ارتقاء دانش
کارکنان شرکت گاز استان بوشهر به
منظور بهبود تصمیم گیری سازمانی

مقداد کرمی

علی
پوالدی ریشهری

علی اکبرمهریار

211

بررسی عوامل موثر در تقویت و یادگیری

سید

مهارت های چند گانه درس زبان انگلیسی

عبدالصاحب امامی

مقداد کرمی

نرگس نداف آزاد

بین دانش آموزان مدارس راهنمایی
شهرستان گناوه
212

فرصت ها ،اولویت ها وچالش های توسعه

محمد بهروزی

مقداد کرمی

رخساره رفعت

ی صنعتی استان بوشهر از دیدگاه
کارشناسان،خبرگان و صاحبان صنایع
استان بوشهر
213

بررسی نقش اجزای سرمایه های فکری در

مقداد کرمی

ارتقای عملکرد سازمانی شعب بانک

علی

نوشین خرد

پوالدی ریشهری

صادرات استان بوشهر
214

آسیب شناسی آموزش های سازمانی و

محمد بهروزی

مقداد کرمی

علی هیبتی

تاثیر آنبر عملکرد کارکنان ستاد نظارت
گمرکات استان بوشهر
218

بررسی ارزیابی عوامل و راهبردهای توسعه

خدانظرفرخ نژاد

حبیب پاساالر زاده

سمیه صیانت

ی سرمایه ی فرهنگی پویا در دانشکده
های دولتی استان بوشهر
218

تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد ستاد

مقداد کرمی

نظارت گمرکات استان بوشهر
218

تاثیر آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات

سید

غفار علیپور

عبدالصاحب امامی
ناصر امینی خویی

جلیل عظیم پور

لیال دریایی

برارتقاءکارایی و عملکرد سازمانی در
کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان
بوشهر
216

شناسایی مولفه های چابکی سازمانی در

غالمرضا جمالی

محمد بهروزی

آمنه اعتمادی

بانک رفاه استان بوشهر
219

بررسی میزان تاثیر حمایت سازمانی و
سبک های یادگیری مشارکتی بر رضایت
فراگیران دوره های الکترونیکی ( مطالعه
موردی سازمان پزشکی قانونی استان
بوشهر)

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

زهرا محمدی

211

مقایسه ویژگی های روانشناختی کار
آفرینی بین مدیران شرکتهای تعاونی فعال

داریوش محمدی

خدانظر فرخ نژاد

مهدی هاشمی

زنجیرانی

و غیر فعال شهرستان بوشهر
211

بررسی تاثیر آموزش های الکترونیکی بر

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

فاطمه زمزم

اثر بخشی آموزش های سازمانی در
دانشگاه خلیج فارس
212

شناسایی مولفه های کیفیت آموزش منابع

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

زهره ده مالیی

انسانی و ارائه الگویی برای تضمین کیفیت
در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر
213

بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

طیبه نوادری

استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش
استان فارس
214

بررسی روش های نوین ارزشیابی جهت

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

اسقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد گمرك

منصوره آذر
افروز

بوشهر به منظور ارائه مدل مناسب
218

بررسی میزان تاثیر عوامل فردی و

یوسف دهقانی

عزت دیره

سازمانی موثر بر کارایی و عملکرد شغلی

سمیه سادات
فاطمی نسب

کارکنان سازمان گمرگ
218

بررسی رابطه بین ادراکات کارکنان نسبت

مقداد کرمی

محمد بهروزی

رقیه احمدنیا

به رعایت میزان عدالت سازمانی و توسعه
سرمایه اجتماعی در اداره کل امور مالیاتی
استان بوشهر
218

بررسی امکان پیاده سازی مدیریت کیفیت

مقداد کرمی

عزت دیره

TQMجامع در مراکز بهداشتی درمانی
216

بررسی رابطه منبع کنترل و راهبردهای
مقابله ای با سالمت سازمانی کارکنان

آزاده بهزادی
آزاد

علی

مقداد کرمی

شیرین پاپری

پوالدی ریشهری

مخابرات شهر بوشهر
219

بررسی عوامل سازمانی و فناورانه موثر بر

عبدالمجید مصلح

جلیل عظیم پور

انتقال دانش در میان شرکت های مستقر

اکبر روشن
ضمیر

در پارك علم و فناوری خلیج فارس
221

آسیب شناسی نگهداشت نیروی انسانی

محمد مهدی

متخصص بر اساس سیاست های راهبردی

پرهیزگار

استانداری

محمد بهروزی

تکتم افشار
سلیمانی

221

شناسایی و ارزیابی شایستگی شغلی

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

مدیران مدارس بر اساس مدل بازخورد

سیده رحیمه
احمدی

381درجه در شهرستان های جم و کنگان
222

بررسی و مقایسه کیفیت یادگیری با شیوه

سید عبدالصاحب

علی پوالدی

بهرام حسینی

های تدریس مجهز به فناوری های نوین و

امامی

ریشهری

پناه

شیوه های تدریس سنتی در درس ریاضی
پایه ششم مدارس ابتدایی منطقه بردخون
در سال تحصیلی 91-92
223

آسیب شناسی نظام نگهداشت منابع

سید احمد هاشمی

مختار رنجبر

انسانی در سازمان آموزش و پرورش

عبدالصمد
رئیسی

استان هرمزگان
224

آسیب شناسی نظام بهسازی منابع انسانی

سید احمد هاشمی

در سازمان آموزش و پرورش استان

محمد مهدی

علی صادقی

پرهیزگار

هرمزگان
228

بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه ای

سید احمد هاشمی

مقداد کرمی

حسین احمدی

شهرستان های بستک و پارسیان و تاثیر
آن بر اقتصاد جامعه روستایی
228

بررسی رابطه بین حس مسئولیت پذیری و

سید عبدالصاحب

تعهد سازمانی کارکنان زندان های استان

امامی

حبیب پاساالر زاده

علیرضا میر

بوشهر
228

بررسی تاثیر مدیریت دانش در بروز

مقداد کرمی

غالمرضا جمالی

خالقیت و نو آوری در مدارس متوسطه

حنیفه مالزهی
دشتوك

شهرستان سروان
226

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان

خدانظر فرخ نژاد

آموزش و پرورش بوشهر بر اساس مدل

علی پوالدی

فاطمه پناهی

ریشهری

آب الوان

تعالی سازمانی
229

شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

احمد افرازه

منابع انسانی در اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر
231

بررسی و تحلیل سرمایه اجتماعی و ارتباط
آن با رفتار شهروندی سازمانی در اداره
کل سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

مکی دریس زاده

231

شناسایی تاثیر فرهنگ سازی بر میزان
بکار گیری فناوری اطالعات توسط معلمان

سید عبدالصاحب

مقداد کرمی

امامی

محمد
گرامی مطلق

مدارس دیر به منظور ارائه چارچوب
فرهنگ فناوری متناسب
232

بررسی تاثیر ظرفیت یادگیری سازمانی بر

علیرضا قاسمی زاد

مقداد کرمی

مهوش احمدی

اثر بخشی و خالقیت سازمانی در
دبیرستان های کازرون
233

بررسی رابطه بین تفکر خالق و عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی

داریوش محمدی

حجت اله فانی

علیرضا راسخی

زنجیرانی

کاربردی واحد استانداری بوشهر
234

ارزیابی کیفیت دوره های آموزش

مقداد کرمی

ناصر امینی خوئی

نسرین پرنیان

EFQMشهرداری بوشهر بر اساس مدل
و تاثیر آن بر توانمند سازی کارکنان
شهرداری
238

پیش بینی فرسودگی شغلی با توجه به
متغییر های راهبردهای مقابله ای و هوش

علی پوالدی

سید موسی

ریشهری

گلستانه

مریم پرگر

هیجانی در کارکنان بیمارستان های شهر
بوشهر
238

بررسی آسیب شناسی وضیعت نظام

خدانظر فرخ نژاد

پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر از

علی پوالدی

فاطمه قاسمی

ریشهری

دیدگاه اعضای هیات علمی
238

ارزیابی اثر بخشی آموزشی های

ناصر امینی خوئی

سید موسی گلستانه

دریانوردی بر ارتقا مهارت دریانوردان شهر

محمد رضا
شاکری

بوشهر
236

شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی

غالمرضا نادری زاده

غالمرضا امینی نژاد

بنفشه شیرکانی

عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان دشتی با کمک روش تصمیم
گیری چند شاخصه
239

بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ماندگاری
شغلی بر نگرش کارآفرینانه کارکنان
آموزش و پرورش شهرستان بوشهر

عزت دیره

مقداد کرمی

امید صابر فرد

241

شناسایی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

مهدی حیدری

کار تیمی در اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر
241

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و نرخ

خدانظر فرخ نژاد

یوسف دهقانی

پریسا بیگی

مشارکت کارکنان زندانهای استان بوشهر
در ارائه پیشنهادات
242

بررسی تاب آوری شغلی و ارتباط آن با سر
سختی روانشناختی و راهبرد های مقابله

علی پوالدی

سید موسی گلستانه

ریشهری

وحید
چاهکوتاهی

ای با استرس در کارکنان......
243

بررسی نقش مدارس یادگیرنده در ایجاد

محمد بهروزی

حبیب پاساالر زاده

سمنبر جاویده

خالقیت و نوآوری در بین کارکنان
آموزشگاه های شهرستان گناوه
244

بررسی تاثیر مهارت بین فردی و آگاهی

عزت دیره

مقداد کرمی

سازمانی بر اخالق اداری در اداره گمرك

ماشاءاله
علی پور

بندر بوشهر
248

بررسی اثر بخشی آموزش های ضمن

محمد بهروزی

یوسف دهقان

ارسالن میلکی

خدمت بر عملکرد مدیران دستگاه های
اجرایی استان بوشهر
248

بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات

محمد بهروزی

مقداد کرمی

بهاره عبیدی

شهری در شهرداری بندر بوشهر از طریق
اجرای مدل  381درجه
248

بررسی تاثیر اجرای استاندارد آموزشی

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

سجاد سجادپور

 11118بر عملکرد شغلی کارکنان بنادر و
دریانوردی استان بوشهر
246

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود

محمد مهدی

تصمیم گیری مدیران آموزش و پرورش

پرهیزگار

غالمرضا جمالی

شهید سهیلی

آبادان
249

ارزیابی اثر بخشی آموزشهای مهارتهای

علی پوالدی

زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی در

ریشهری

مقداد کرمی

علی بارانی

بین زندانیان جوان استان بوشهر
281

بررسی رابطه تجارب یادگیری و باورهای
فراشناختی با فرسودگی تحصیلی دانش
آموزان مقطع متوسطه شهر برازجان

عزت دیره

سید عبدالصاحب
امامی

محمد امین

281

بررسی تاثیر سرمایه گذاری در حوزه

مقداد کرمی

فناوری اطالعات و ارتباطات (اتوماسیون

سید عبدالصاحب

محبت

امامی

حسن پور

اداری ) بر بهبود تصمیمیات سازمانی از
دیدگاه مدیران و کارکنان سازمان تامین
اجتماعی شهرستان بوشهر
282

بررسی عوامل موثر بر شایستگی حرفه ای

غالمرضا نادری زاده

یوسف دهقانی

احمد نادری

معلمان مقطع متوسطه شهر بوشهر بر
اساس سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش
283

شناسایی اثرات دوره های آموزشی در

خدا نظر فرخ نژاد

حبیب پاساالر زاده

وحید حیدری

ارتقاء بهره وری کارکنان شرکت بهره داری
نفت و گاز گچساران
284

ارزیابی و بررسی عملکرد گروه های

محمد بهروزی

علی پاکیزه

آموزشی با استفاده از شاخص های گروه

صدیقه
شمشیری

های آموزشی تخصصی اثر بخش
) )EPLCsبه منظور ارائه چارچوب
ادارکی مناسب( در مدارس استان بوشهر)
288

شناسایی و بررسی چالش های موثر بر

غالمرضا نادری زاده

غالمرضا امینی نژاد

طیبه صفاح

نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی
دانشگاه خلیج فارس بوشهر با استفاده از
روش DEA
288

بررسی تاثیر عدالت سازمانی و رفتار

عزت دیره

کامران میرزایی

فاطمه باصولی

شهروندی سازمانی بر خودکار آمدی
شغلی کارکنان سازمان بهداشت  ،درمان و
علوم پزشکی بوشهر
288

بررسی عوامل موثر بر اجرای نظام
پیشنهادات و تاثیر آن بر مشارکت
کارکنان در دستگاه های اجرایی استان
بوشهر(جهاد کشاورزی ،اداره برق،دانشگاه
علوم پزشکی)

محمد بهروزی

محمد مهدی
پرهیزگار

فاطمه سیار

286

بررسی میزان تاثیر برونسپاری وظایف بر

محمد بهروزی

تجدید ساختار یا اصالح فرآیند بر اساس

محمد مهدی

لیال جان

پرهیزگار

احمدیان فیروز

مدل SWOTدر شرکت توزیع برق استان

آبادی

بوشهر
289

بررسی میزان تناسب دوره های مدیریتی

محمد بهروزی

ناصر امینی

عباس عاشوری

ضمن خدمت مدیران و معلمان با نیازمندی
های شغلی آنها (مطالعه موردی مدیران و
معلمان آموزش و پرورش شهرستان
دشتی)
281

آسیب شناسی نظام فعلی ارزشیابی

منیژه بحرینی زاده

خدانظر فرخ نژاد

داریوش امیری

کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوشهر و
ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن
281

بررسی رابطه بین حل تعارض سازمانی ،

عزت دیره

حبیب پاساالر زاده

بتول احمد نیا

خالقیت و کارایی کارکنان گمرك بوشهر
282

بررسی تاثیر خودپنداره معلمان بر فرآیند

ناصر امینی خویی

مقداد کرمی

یاددهی_یادگیری دانش آموزان مقطع

سید احمد
حسینی

ابتدایی شهرستان کازرون
283

بررسی رابطه بین توسعه مدیریت دانش و

محمد بهروزی

یوسف دهقانی

جهرم آرمیده

فناوری اطالعات با مهارت کارآفرینی در
هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان
کهگیلویه 1394 - 1393
284

بررسی اثربخشی آموزش برنامه موفقیت

ناصر امینی خوئی

موسی گلستانه

زیبا عادلی فرد

تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان مقطع
متوسطه دخترانه شهر برازجان
288

طراحی مدل مناسب جهت انتخاب و ارتقاء

منیجه بحرینی زاده

مقداد کرمی

الهام محمودنژاد

مدیران در گمرکات ایران
288

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی
مدیران با موفقیت شغلی آنان از دیدگاه
هالند

ناصر امینی خویی

سوران رجبی

مرتضی حیدری

288

شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

مدیران مدارس متوسطه شهرستان

معصومه
جمشیدپور

کازرون به منظور ارائه مدل
286

رابطه ی بین نگرش سیستمی و عملکرد

محمد بهروزی

مقداد کرمی

اکرم بهمیاری

کارکنان و مدیران بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان بوشهر
289

سنجش و رتبه بندی قابلیت های چابکی

محمد بهروزی

ناصر امینی

در سازمان تامین اجتماعی گچساران
281

رابطه بین اعتماد و شفافیت سازمانی با

گل محمد
محمدی

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

حسین خدری

ارتقاء روحیه کارکنان آموزش و پرورش
استان بوشهر
281

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

توانمندسازی کارکنان جمعیت هالل احمر

عبدالکریم
شعبانزاده

استان بوشهر
282

بررسی رابطه شایسته ساالری مدیران با

خدانظر فرخ نژاد

غالمرضا نادری زاده

رضایت شغلی معلمان در مدارس

غالمحسین
پیش باز

شهرستان تنگستان
283

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و

محمد بهروزی

مقداد کرمی

لیال عبداله پور

وجدان کاری مدیران مدارس شهرستان
گناوه
284

پیش بینی کننده های رضایت مندی

یوسف دهقانی

عبدالصاحب امامی

مهدیه ایزدجو

شغلی با توجه به سبک ارتباط درون
سازمانی و راهبردهای مقابله با استرس در
بین کارکنان بانک ملی استان بوشهر
288

پیش بینی کارآمدی و مدیریت کالس با

علی پوالدی

توجه به ویژگی های شخصیتی معلمان

ریشهری

خدانظر فرخ نژاد

اسماعیل
علی پور

منطقه ی سعدآباد از شهرستان دشتستان
288

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و
مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری
های شهرستان دشتی

غالمرضا نادری زاده

موسی گلستانه

احمد شیخیانی

288

بررسی رابطه رعایت اصول اخالقی

موسی گلستانه

عبدالصاحب امامی

حرفه ای مدیران بر وفاداری کارکنان

محمدعلی
حیدری

ادارات دولتی شهر بوشهر
286

بررسی راههای کاهش تعارضات درون

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سازمانی مجتمع های آموزشی شهرستان

عباس ذبیحی
فرد

دشتستان
289

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

نیلوفر علیزاده

کارکنان و مدیریت تعارض در مدیران
مدارس شهرستان گناوه در سال92 - 93
261

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و

یوسف دهقانی

مقداد کرمی

شریفه زارع پور

اعمال عدالت سازمانی در محیط کار بین
کارکنان آموزش و پرورش شهرستان
دشتی
261

ارزیابی عملکرد کارکنان شهرداری

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

احمد عبدی

شهرهای خورموج و کاکی با استفاده از
بازخور  381درجه ای
262

به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن به

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

زهرا نصریانی

منظور بهبود عملکرد معاونت توسعه منابع
در اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
263

بررسی رابطه بین سرمایه انسانی با

غالمرضا جمالی

یادگیری سازمانی در سازمان آموزش و

داریوش محمدی

پری رضایی

زنجیرانی

پرورش استان بوشهر
264

بررسی و تحلیل ارتباط بین شایستگی

خدانظر فرخ نژاد

یوسف دهقانی

محمود فضلی

های مدیریتی مدیران با دانش آفرینی
سازمانی در گمرکات استان بوشهر
268

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران

ناصر امینی

با رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش

سیدعبدالصاحب

رضا رجایی

امامی

چالشتری

کاری کارکنان پایور...
268

رابطه میان رهبری تحول آفرین و
کارآمدی مدیران مدارس شهرستان
بوشهر

علی پوالدی
ریشهری

یوسف دهقانی

داریوش رومزی

268

بررسی وضعیت سالمت روانی و شناسایی

مقداد کرمی

محمد شیخیانی

سلیمان احمدی

عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان
جدیدالورد دانشگاه فرهنگیان پردیس...
266

بررسی وضعیت محیطی و امکانات ایمنی

محمد بهروزی

عزت دیره

مدارس ابتدایی شهرستانهای استان

عبدالحسین
آذریار

بوشهر با ....
269

بررسی میزان آمادگی مدیران مدارس

شهرام حافظی

محمد بهروزی

لیال جوکار

متوسطه جهت اجرای مدیریت مدرسه
محور در شهرستان کازرون
291

بررسی رابطه بین سبک های ارزشیابی و

محمد بهروزی

سبک نظارت و راهنمایی گروههای آموزش

سیدعبدالصاحب

محسن

امامی

جمال زاده

با توانمندسازی دبیران مقطع متوسطه ...
291

بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و رفتاری

محمد بهروزی

ناصر امینی

جمشید علیزاده

شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره
ی تامین اجتماعی شهر گچساران
292

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

ایمان آذرشب

کارکنان بانک های شهر بوشهر به منظور
بهبود و ارتقاء ارتباط موثر با مشتری
293

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

رسول محمودی

رضایت شغلی کارکنان شرکت بهره
برداری نیروگاه اتمی بوشهر
294

بررسی انطباق ارزش های پرسنلی با

مولود کیخسروانی

عزت دیره

فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر کارایی

سیداحمد
جعفری

کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان
بوشهر
298

بررسی رابطه رهبری آمرانه و مشارکتی و

مقداد کرمی

.................

عباس فیضیان

سالمت روانی با رضایت شغلی دبیران
دبیرستانهای شهر بوشهر
298

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با
بهره وری نیروی انسانی و خشنودی شغلی
کارکنان شهرداری های شهرستان دشتی

محمد شیخیانی

محمدرضا بحرانی

اصغر محمودی

298

ارزیابی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق
استان بوشهر با رویکرد کارت اعتباری

محمدمهدی

ناصر امینی خوئی

امین دهقایدی

پرهیزگار

متوازن
296

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ارتقای

بهرام فدائیان

...................

روح اله مجیدی

کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان
آموزش و پرورش شهرستان گناوه از
دیدگاه معلمان و مدیران آن
299

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سبک

مولود کیخسروانی

محمد بهروزی

اسماء شریفی

های دلبستگی با تاب آوری و راهبردهای
مقابله ای در دانش آموزان مقطع متوسطه
شهر بوشهر
311

بررسی رابطه عوامل روانشناختی،

محمد بهروزی

یوسف دهقانی

فرهاد غالمی

اجتماعی و جمعیت شناختی با فرسودگی
شغلی در کارکنان شرکت های پتروشیمی
مستقر در عسلویه
311

بررسی و تحلیل ارتباط بین سرمایه

مولود کیخسروانی

محمدرضا بحرانی

فرهنگی و توسعه اعتماد درون سازمانی

علی
حاتم جعفری

در اداره کل آموزش و پرورش استان
بوشهر
312

بررسی تاثیر تعهد حرفه ای و اخالقی و

عزت دیره

حبیب پاساالرزاده

الله جوهرزاده

مسئولیت اجتماعی انبوه سازان مسکن بر
کیفیت پروژه های احداثی در استان
بوشهر
313

ارزیابی کارایی سیستم آموزشی مدیریت

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

صادق احمدی

بحران در جمعیت هالل احمر استان
بوشهر
314

بررسی رابطه ابعاد معنویت سازمانی با

علی پوالدی

ایجاد اعتماد و مسئولیت پذیری در بین

ریشهری

محمد بهروزی

فرشید کارگر

کارکنان گمرك استان بوشهر
318

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی
موفقیت در پیاده سازی مدیریت ارتباط با
مشتری در بانک های شهرستان جم

محمدرضا بحرانی

محمد شیخیانی

زهرا سلطانی

318

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با

یوسف دهقانی

مقداد کرمی

وفاداری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

فاطمه
غالمحسینی

گمرك استان بوشهر
318

بررسی رابطه سبکهای رهبری لیکرت بر

بهرام فداییان

بهمن توفیقی

چابکی و شایسته ساالری کارکنان اداره

حسن
اسمعیل راده

کل آموزش و پرورش شهرستان دیلم
316

ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت گاز

خدانظر فرخ نژاد

.......................

کبری حسینی

استان بوشهر بر اساس مدل BSC
319

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و

بهرام فداییان

سیدموسی گلستانه

محمود نجفی

وفاداری مشتریان بانک رفاه کارگران
استان بوشهر
311

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی ،سالمتی

یوسف دهقانی

سیدموسی گلستانه

مسعود سلیمانی

سازمانی و بهره وری سازمانی در کارکنان
سازمان تامین اجتماعی شهر بوشهر
311

رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت

عزت دیره

محمد بهروزی

تعارض در بین مدیران آموزشی و اجرایی

بهرام بحرانی
زاده

اداره آموزش و پرورش منطقه قائمیه
312

بررسی نقش استراتژیک وجوه سه گانه

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

محسن شکری

عدالت سازمانی در ارتقاء بهره وری نیروی
انسانی در گمرك شهرستان بوشهر
313

بررسی رابطه ی میزان کاربست مولفه های

محمد بهروزی

...................

محمد خوبچهره

سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی بین
کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان
گناوه
314

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت منابع

محمد بهروزی

مقداد کرمی

انسانی شایسته محور به منظور ارائه

فوزیه جهان
بخت

چهارچوب ادراکی ارزیابی شایستگی
منابع انسانی مراکز بهداشت درمانی استان
بوشهر
318

مقایسه بین نوع نگرش به تحصیل،
تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان
بزهکار کانون اصالح و تربیت بوشهر ...

سیدموسی گلستانه

....................

مژده سیف زاده

318

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی

محمد بهروزی

مدیران با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل

علی پوالدی

آمنه امیدی

ریشهری

استاندارد بوشهر
318

بررسی تناسب شغل و شخصیت از دیدگاه

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

الهه حسین پور

هالند بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل
 BSCدر سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پارس
316

نقش و بررسی ویژگی های شخصیتی

محمد بهروزی

ناصر امینی

لیال قاسمی

(طبق مدل پنج عاملی) در رشد اخالق
حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر
319

تبیین نگرش مدیران و دبیران از مدیریت

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

سیما زارعی

مدرسه محور بر اساس طبقه بندی
گلیکمن در مدارس متوسطه دوم
شهرستان دیر
321

بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول

سیدموسی گلستانه

بهمن توفیقی

حسین معجونی

آفرین و رضایت شغلی با نقش میانجی
فرهنگ و خالقیت سازمانی در کارکنان
آموزش و پرورش استان فارس
321

عوامل موثر در افزایش مشارکت کارکنان

محمد بهروزی

یوسف دهقانی

عبداله کریمی

شرکت پایانه های نفتی ایران در دوره های
آموزشی
322

بررسی عوامل موثر بر نگرش معلمان

مولود کیخسروانی

یوسف دهقانی

شهرستان دشتی نسبت به کاربرد

روح اله
حاجی زاده

فن آوری های آموزشی در فرایند تدریس
323

اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو
 9111بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق

محمدمهدی

داریوش محمدی

پرهیزگار

زنجیرانی

فواد خفایی

بوشهر
324

بررسی رابطه ی استراتژی خودرهبری و
توانمندسازی کارکنان کمیته امداد
شهرستان دشتستان

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سمیه
تقی زادگان

328

بررسی نگرش کارکنان راجع به طراحی

محمد بهروزی

.......................

مجید جهانگیری

نظام مدیریت سرمایه های فکری در سطح
شرکت پایانه های نفتی خارگ
328

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری،

سیدموسی گلستانه

علی پاکیزه

الهام اسالمی

سرمایه اجتماعی و بهزیستی روانشناختی
با عملکرد شغلی اداره کل آموزش و
پرورش استان بوشهر در سال 1392
328

ارزیابی عملکرد بانک تجارت استان

مقداد کرمی

326

بوشهر با رویکرد کارت امتیازی متوازن
BSC
بررسی شناسایی عوامل موثر بر کاربست

بهرام فداییان

علی پوالدی

عبدالرحیم

ریشهری

رگبار

محمد بهروزی

عادله عالی زاده

مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و
کارکنان تامین اجتماعی استان بوشهر
329

تاثیر آموزش و تقویت هوش هیجانی بر

محمد بهروزی

عبدالصاحب امامی

نرگس کشاورز

فرسودگی شغلی پرستاران علوم پزشکی
331

بررسی رابطه بین ساختارهای تیمی و

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

زهرا علمداری

تسهیم دانش بر نوآوری در سازمان های
دولتی شهرستان نورآباد ممسنی
331

بررسی میزان تطابق رویه های مدیریتی

مقداد کرمی

ناصر امینی

حسین همه کار

مدیران با ساختار ارگانیکی و مکانیکی
سازمانهای دولتی شهر بوشهر
332

بررسی مشکالت و چالش های فراروی

سیداحمد هاشمی

مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی

محمدمهدی

عبدالرحمن

پرهیزگار

جروند

شهرستانهای بستک و پارسیان
333

بررسی گرایش به تفکر انتقادی در

کامران رضایی

محمد بهروزی

حسن صداقت

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر در سال 1393
334

بررسی رابطه ی بین عوامل شخصیتی،
انضباط اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی
دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
شهر برازجان

یوسف دهقانی

سیدموسی گلستانه

عالیه قاسم پور

338

بررسی عوامل موثر بر افزایش اثربخشی

محمد بهروزی

مقداد کرمی

زهرا ملک زاده

فعالیت های گروههای آموزشی متوسطه
دوم شهرستان گناوه بر اساس نظرات
دبیران و اعضای گروههای آموزشی در
سال تحصیلی 1392-1393
338

بررسی رابطه کمال گرایی ،خودکارآمدی .

یوسف دهقانی

عزت دیره

زینب نیک جو

اضطراب با تعلل ورزی کارکنان شرکت گاز
استان بوشهر
338

بررسی میزان رضایت مندی ذی نفعان

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

هادی گلستان

گمرك بوشهر از ارائه خدمات
336

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ماندگاری

مقداد کرمی

کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان

علی پوالدی

بهناز حیات

ریشهری

بوشهر به منظور ارائه الگوی مناسب
339

بررسی عوامل موثر بر موفقیت

مقداد کرمی

محمد بهروزی

زینب فرخ نژاد

برنامه ریزی راهبردی در سازمان آموزش
و پرورش استان بوشهر
341

بررسی توسعه فرآیندها در سیتم

محمد بهروزی

ناصر امینی

الیاس سعیدزاده

بانکداری الکترونیک و پذیرش آن توسط
مشتریان در بانک سپه بوشهر
341

بررسی نقش عدالت سازمانی و سرمایه

سیدمحسن محمدی

.....................

زهره دیلمی

اجتماعی در ارتقای عملکرد دبیران
مدارس دخترانه متوسطه شهر گناوه
342

بررسی میزان تاثیر دلبستگی به کار بر

یوسف دهقانی

مولود کیخسروانی

علیرضا شیری

کارایی معلمان ابتدایی شهر گناوه
343

ارزیابی و تحلیلی عوامل موثر بر غنی

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

اعظم ماهری

سازی شغلی کارکنان و ارتباط با رضایت
آنان در دستگاهها و ادارات دولتی استان
بوشهر
344

بررسی رابطه تفکر انتقادی ،سازگاری
اجتماعی و تاب آوری دانش آموزان مقطع
متوسطه شهرستان دشتی

مولود کیخسروانی

یوسف دهقانی

ضرغام
اسماعیلی

348

بررسی رابطه شایسته ساالری مدیران با

ناصر امینی

مقداد کرمی

فروغ دریانورد

چابکی و هوش معنوی کارکنان اداره کل
آموزش و پرورش شهرستان بوشهر
348

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در

محسن محمدی

مقداد کرمی

سیمین منصوری

ارتقاء توانمندی کارکنان پتروشیمی
پردیس عسلویه
348

بررسی رابطه تعالی انسانی و حرفه ای

محمدمهدی

مدیریت مدرسه با کارایی و انگیزه ی

پرهیزگار

عزت دیره

عمادالدین
موسوی

شغلی دبیران دوره دوم متوسطه
شهرستان دشتستان
346

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر

مولود کیخسروانی

بهرام فداییان

علیرضا بغالنی

تمایل به کارآفرینی در هنرجویان پسر
هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش
شهرستان بوشهر
349

بررسی و مقایسه سبک تفکر آزاد منشانه

حبیب پاساالرزاده

محسن محمدی

لیال نصوری

و محافظه کارانه و تاثیر آن در عملکرد
کارکنان اداره کل دامپزشکی استان
بوشهر
381

بررسی رابطه نوع سبک زندگی کاری و

حبیب پاساالرزاده

محسن محمدی

فهیمه ماهینی

عملکرد کارکنان (مطالعه موردی :سازمان
صدا و سیمای مرکز بوشهر
381

بررسی عوامل ساختاری توانمندساز

عزت دیره

فضل اله لک

رسول بارگاهی

چابکی در گمرك بوشهر
382

طراحی الگوی راهبردی معماری منابع

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

نازنین گفتار

انسانی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان بوشهر
383

بررسی رابطه بین عوامل پنج گانه
شخصیت و تسهیم دانش سازمانی در بین

علی پوالدی

عزت دیره

روح اله عروجی

ریشهری

کارکنان گمرك شهرستان بوشهر
384

بررسی و تحلیل عوامل سازمانی موثر بر
توسعه حرفه ای کارکنان صندوق های
بازنشستگی

خدانظر فرخ نژاد

علی پوالدی
ریشهری

مسعود امینی

388

شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی به

امیر فرخ نژاد

مقداد کرمی

اعظم کشاورزی

منظور ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاء آن
در شرکت های تعاونی استان بوشهر
388

بررسی تاثیر منزلت اجتماعی ادراك شده

عزت دیره

موسی گلستانه

و انگیزه مشارکت درمانی پرستاران بر

عصمت قاسمیان
زاده

کیفیت مراقبت از بیماران
388

بررسی رابطه مهارتهای زندگی و هوش

غالمرضا امینی نژاد

غالمرضا نادری زاده

معنوی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

حمید اکبرزاده
فتح آبادی

مقطع متوسطه شهرستان زرند کرمان
386

بررسی رابطه ابعاد شغلی با میزان تعهد



سازمانی کارکنان گمرکات استان بوشهر

محمد شیخیانی

..................

علی ایرجی

بر اساس مدل هاکمن و الدهام
389

تاثیر اسباب و لوازم خالقیت هنری بر

مقداد کرمی

عبدالصاحب امامی

زهرا سیاح

ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری درس
هنر در آموزش دانش آموزان دختر
دوره ی متوسطه شهرستان بوشهر
381

آسیب شناسی عملکرد مدارس

بهرام فداییان

علی پاکیزه

استعدادهای درخشان استان بوشهر و

گل بانو
دریابیگی

ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت این
مدارس
381

ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه

سمیه رهجو

..................

خلیج فارس بر اساس شاخص های تعالی

فریده
صادق زاده

سازمانی
382

بررسی رابطه نگرش دینی و فرهنگ

یوسف دهقانی

موسی گلستانه

علی حسینی

سازمانی بین کارکنان کمیته امداد استان
بوشهر
383

بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت

غالمرضا نادری

محمد بهروزی

آموزشهای ضمن خدمت در کارکنان

علی
شادمان نژاد

سازمان منطقه ویژه ی اقتصادی پارس
384

بررسی رابطه بین اخالق کار و تعهد
سازمانی با عملکرد شغلی مدیران مدارس
ابتدایی شهر برازجان

مولود کیخسروانی

موسی گلستانه

خدیجه بهبهانی
مطلق

388

رویکرد مدیران مدارس متوسطه دوره اول

مقداد کرمی

موسی گلستانه

انسیه احمدی

و دوم دخترانه شهرستان عسلویه نسبت
به تغییر پذیری و جهت گیری فرهنگ
سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد معلمان
آنان
388

بررسی رابطه ی سبک زندگی با مسئولیت

محمد حسین پور

..........................

کریم سعیداوی

پذیری ،تفکر خالق و مهارت حل مسئله
در بین دانش آموزان متوسطه اول پسران
شهر اهواز (مطالعه موردی :ناحیه  4شهر
اهواز)
388

بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و

امیر فرخ نژاد

...................

بهره وری کارکنان آموزش و پرورش

غالمرضا
حسینی

شهرستان گناوه
386

بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی

یوسف دهقانی

علی پاکیزه

مدیران با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل

صغری
دهقان آزاد

آموزش و پرورش استان بوشهر در سال
1393
389

بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت

امیر فرخ نژاد

عبدالصاحب امامی

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با

غالم عباس
رضایی منفرد

عملکرد شغلی و ارتقا حرفه ای کارکنان
381

بررسی مولفه های موثر بر ارتقا پیشرفت

علی اکبر قاسمی

تحصیلی و مهارت های اجتماعی در بین

سید محسن

فرضعلی زندی

محمدی

دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق
روستایی شهرستان ممسنی
381

بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد

خدا نظر فرخنژاد

.................

نوید گودرزی

سازمانی گمرك بوشهر
382

شناخت مشکالت آموزشی دبیرستان های

غالمرضا نادری زاده

علی اکبر قاسمی

بزرگساالن استان بوشهر از دیدگاه دانش

قاسم
هزیمتیان آزاد

آموزان و کارکنان آموزشی سال 94/93
383

بررسی مهارت های آموزشی مورد نیاز
مربیان مراکز تابعه اداره کل آموزش فنی
حرفه ای بوشهر از دیدگاه کارشناسان و
مربیان

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

جمشید مطرقی

384

بررسی نیازهای آموزشی مربیان موسسات

محمد بهروزی

کار آموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و

محمد مهدی پرهیز

طاهره آئین

کاری

حرفه ای استان بوشهر از دیدگاه مدیران
ومربیان
388

ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت صدرای

سمیه رهجو

بهرام فدائیان

بوشهر با استفاده از مدل تعالی

محمد جواد
ظرافت

سازمانی)) EFQMبه منظور ارتقاء
کیفیت
388

بررسی تاثیر رعایت اخالق حرفه ای بر

بهرام فدائیان

بهمن توفیقی

وفاداری کارکنان گمرك شیراز
388

بررسی نقش هوش عاطفی و رهبری

شمشاد
حاجی زاده

مقداد کرمی

محمد بهروزی

خاطره حیدری

اخالقی در ارتقای هوش فرهنگی
سازمانهای آموزش عالی استان بوشهر
386

بررسی تاثیر ارگونومی سازمانی مدارس

محمد بهروزی

عزت دیره

بهرام حسین پور

شهرستان بوشهر بر میزان یادگیری دانش
آموزان
389

بررسی رابطه ساختار سازمانی و جو

غالمرضا نادری زاده

مقداد کرمی

مرضیه قاسمی

سازمانی با چابکی و تسهیم دانش معلمان
مقطع متوسطه شهرستان کنگان
361

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران

غالمرضا نادری زاده

بارضایت شغلی و انگیزش کاری معلمان

سید محسن

زهرا

محمدی

احمدی تنها

مقطع متوسطه شهرستان کنگان
361

بررسی رابطه فناوری اطالعات و هوشمند

سید محسن

سازی مدارس با توانمندسازی معلمان در

محمدی

شهرستان بوشهر

علی اکبر قاسمی

یعقوب غالمیان

