بسمه تعالی
ردیف
1

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر

غالمرضا جمالی

داریوش محمدی

محمد رضا

زنجیرانی

سنگ بر

مدیریت ریسک تامین کنندگان
تجهیزات نیرو گاهی

2

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر

غالمرضا جمالی

برکار آفرینی سازمانی در سازمان

داریوش محمدی

سید ایمان بکاء

زنجیرانی

تامین اجتماعی (ستاد مرکزی)
3

شناسایی و تجربه و تحلیل غوامل

غالمرضا جمالی

سید عباس موسوی

فرشاد محبی

موثر بر ارتقای بهره وری نیروی
انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس((|PSEEZ
4

بررسی و تبیین عوامل موثر (زیر

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

مهدی گزدرازی

بنایی ،بازاریابی،فرهنگی و سازمانی)
بر توسعه صنعت گردشگری و توریسم
در استان بوشهر به منظور ارائه
چارجوب ادراکی مناسب
5

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد

رحیم قاسمیه

نیروی انسانی در منطقه ی ویژه ی

خدا کرم سلیمی

شبنم عوض زاده

فرد

اقتصادی پارس
6

شناسایی ،طبقه بندی و رتبه بندی
عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتریان

مجید اسماعیل

محمود افشاری

حدیث آذرگون

پور

سازمانی در بانک ملی ایران (مورد
مطالعه :شعب بانک ملی شهر بوشهر)
7

شناسایی و رتبه بندی انتظارات
مشتریان سازمانی از خدمات بانکی

مجید اسماعیل

محمود افشاری

امراله صیادی

پور

(مورد مطالعه بانک صادرات شهرستان
بوشهر)
8

بررسی رابطه رفتار شهروندی
سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

سید عباس

مانی آرمان

بهزاد افشه

موسوی

سازمان های آموزشی......
9

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر
بر زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه کهگیلویه و بویر احمد)

غالمرضا جمالی

داریوش محمدی
زنجیرانی

احمد بلوکی

11

بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید

غالمرضا جمالی

سید عباس موسوی

مجدد مشتریان (مطالعه موردی بازار

محمد حسین
بدری

بندر گناوه)
11

شناسایی،طبقه بندی و رتبه بندی

مجید اسماعیل

وموانع و مشکالت صادرات متانول

پور

محمود افشاری

ابراهیم فخرایی

شرکت پتروشیمی زاگرس در بازارهای
هدف
12

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
پدیده قاچاق کاال مطالعه موردی:

مجید اسماعیل

محمود افشاری

سنا عباسی کیا

پور

نواحی ساحلی استان بوشهر
13

شناسایی و رتبه بندی منابع در آمدی

رحیم قاسمیه

مستمر در شهرداری ها و ارائه

خدا کرم

رضا بزرگمهر

سلیمی فرد

راهکارهایی جهت بهبود آنها (مطالعه
موردی  :شهرداری برازجان)
14

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
زیر ساخت های مدیریت ارتباط با

مجید اسماعیل

محمود افشاری

پور

فاطمه رضوی
دشتی

مشتری الکترونیک در شرکت های
کوچک و متوسط
15

بررسی تاثیر استرس بر عملکرد

غالمرضا جمالی

سید عباس موسوی

کارکنان اقماری درشرکت پتروشیمی

مجتبی
خرم آبادی

مبین
16

بررسی بهره وری کل عوامل تولید و

خدا نظر فرخ نژاد

علی پوالدی

امید بازیار

همگرایی آن در بین شعب بانک سپه
استان بوشهر
17

بررسی مشوق های موثر بر جذب

مانی آرمان

سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی

سید یعقوب

صادق علی پور

حسینی

پارس
18

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی
کاری کارکنان سازمان شهرداری

سید عباس

………

ایوب تاج

موسوی

برازجان
19

شناسایی و بررسی عوامل کلیدی

غالمرضا جمالی

………

موفقیت مدیریت بحران در نیروگاه

شهرام مولوی
بیستونی

های اتمی
21

تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر
عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر

منیجه بحرینی
زاده

مجید اسماعیل پور

مصطفی ابراهیمی

21

ارزیابی سیاست های اشتغال و کار

منیجه

حمید

مجید گزدرازی

آفرینی بر توانمند سازی اقتصادی

بحرینی زاده

شاهبندر زاده

اصل

خانواده های تحت حمایت کمیته
امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر
22

شناسایی و رتبه بندی مولفه های

غالمرضا جمالی

سید عباس موسوی

چابکی سازمانی در شرکت پایانه های

عبدالکریم
نوشادی

نفتی ایران منطقه عملیاتی خارگ
23

بررسی میزان آمادگی جهت استقرار

خدا نظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

اسماعیل کیهان

مدیریت دانش در دستگا ه های
اجرایی بوشهر(بخش صنعت،
خدمات،کشاورزی)
24

بررسی رابطه بین عوامل رضایت

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

سیما محبی

شغلی و وفاداری سازمانی در بین
کارکنان سازمان راه و شهرسازی
استان بوشهر
25

بررسی تاثیر پذیرش (سیستم های

مانی آرمان

نیلوفر معتمد

حسین مرادی

برنامه ریزی منابع سازمانی) برچابکی
سازمان (مطالعه موردی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر)
26

تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر
نوآوری در سازمان (مورد مطالعه ستاد

سیدیعقوب

مانی آرمان

مریم مهیار

حسینی

نظارت گمرکات استان بوشهر)
27

بررسی عوامل موثر در کاربست

محمد بهروزی

مانی آرمان

مدیریت دانش در شرکت ملی پخش

علی اصغر اسد
سنگابی

فراورده های نفتی منطقه بوشهر
28

بررسی ساز و کارهای ارتباطی موثر در

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

بهروز طیب زاده

ارتقای کیفیت آموزش در شرکت بهره
برداری نفت و گاز آغاجاری
29
31

بررسی ارتباط توانمندسازی و تعهد

سیدعباس

سازمانی در شرکت گاز استان بوشهر

موسوی

شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر
توانمندسازی کارکنان منطقه ویژه

غالمرضا

روح اله ارشادی
…………

جمالی

عباس احمدزاده
ساسان اکبری
صدیق

اقتصادی انرژی پارس جنوبی
31

بررسی عوامل موثر بر ارزیابی
عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضالب
روستایی استان بوشهر

سیدعباس
موسوی

خداکرم سلیمی فرد

محمد قائدی

32

شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر

غالمرضا جمالی

محمد بهروزی

احمد قادریان

بر مدیریت ارتباط با مشتریان
محصوالت آرایشی و عطریجات
33

بررسی نقش آمیخته بازاریابی
خدمات در جذب مشتریان منطقه

منیجه بحرینی

سیدعباس موسوی

عزیزاهلل صلواتی

زاده

ویژه اقتصادی بندر بوشهر
34

آسیب شناسی و رتبه بندی اهمیت

محمد بهروزی

سیدعباس موسوی

مریم یاوری

زیرساخت های الزم جهت کاربست
مدیریت دانش بر اساس مدل اهمیت
– عملکرد در شرکت مهندسین
مشاورافق
35

بررسی تاثیر میزان رضایت بر وفاداری

محمد بهروزی

سیدعباس موسوی

مرضیه سرشار

مشتریان بانکهای خصوصی استان
بوشهر
36

بررسی رابطه بین عوامل فرسودگی

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

اعظم لهسایی

شغلی و تعهد سازمانی در بین
کارکنان شرکت پتروشیمی جم
37
38

تاثیر فن آوری اطالعات بر چابکی

حمید

سازمان های دولتی

شاهبندرزاده

ارزیابی و تحلیل معیارهای کلیدی

رحیم قاسمیه

محمد بهروزی
خداکرم سلیمی فرد

حمیدرضا کرمی
میالد عباس زاده

موثر بر چابکی نیروی انسانی مطالعه
موردی بانک تجارت شعبه مرکزی
بوشهر
39

بررسی رابطه بین توانمندسازی و

خدانظر فرخ نژاد

عباس موسوی

برهان بهادری

تعهد سازمانی کارکنان اداره کل راه و
شهرسازی استان بوشهر
41

بررسی ادراک مشترکین گاز خانگی از

خدانظر فرخ نژاد

مانی آرمان

زهرا حیدری

کیفیت خدمات شرکت گاز منطقه
بوشهر و تاثیر آن بر رضایت شهری
41

سنجش تبعیض جنسیتی و پیامدهای
آن در ستاد نظارت گمرکات استان

سیدعباس

مانی آرمان

شهپر مشفقی

موسوی

بوشهر
42

بررسی تاثیر رفتار سیاسی کارکنان بر

سیدعباس

عدالت سازمانی (مورد مطالعه گمرک

موسوی

بوشهر)

حمید شاهبندرزاده

فاطمه ابراهیمی

43

ارایه مدلی جهت شناسایی عوامل
موثر بر نوآوری و تغییر در فرایندهای

حمید

سیدعباس موسوی

سعید درنیانی

شاهبندرزاده

تولید شرکت پتروشیمی مبین
44

بررسی اهمیت مولفه های کیفیت

سیدعباس

زندگی کاری و رابطه ی آن با تعهد

موسوی

حمید شاهبندرزاده

شهناز ورمزیار

سازمانی کارکنان دادگستری شهر
بوشهر
45

شناسایی راههای کارآمدسازی نظام

محمد بهروزی

پیشنهادها و توسعه مشارکت کارکنان

عبدالکریم

احسان خواجه

حسین پور

شرکت پایانه های نفتی ایران
46

بررسی اثربخشی آموزشهای مهارتی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

سیدعباس

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

بهزاد حشمتی

موسوی

استان بوشهر
47

بررسی عوامل اثرگذار بر وفاداری

محمد بهروزی

سیدعباس موسوی

مشتریان در استفاده از خدمات

فاطمه
طاوس خواه

الکترونیکی بانک های دولتی استان
بوشهر
48

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره

عبدالکریم

وری نیروی انسانی در مدیریت

حسین پور

مانی آرمان

افشین
بختیاری زاده

مهندسی و ساختمان شرکت ملی
مناطق نفت خیز جنوب
49

بررسی و تحلیل استراتژیک نظام

مانی آرمان

بودجه بندی در شهرداری اهواز با

عبدالکریم

محسن

حسین پور

شفیعی پور

استفاده از مدل SWOT
51

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت

حمید

شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

شاهبندرزاده

محمدرضا بحرانی

البرز بوشهری

بوشهر
51

بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارائه

مانی آرمان

سیدیعقوب حسینی

بهرام اسدی

شده بر رضایت رانندگان (مورد مطالعه
بخش حمل و نقل جاده ای استان
بوشهر)
52

بررسی نقش برند بر وفاداری مشتری
در بازار لوازم خانگی

ادریس محمودی

علی مهرابی

حمید قاسم پور

53

بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر

محمد بهروزی

مانی آرمان

عملکرد شرکت های دانش بنیان

عبدالحسن
بهرامی

(پارک علم و فناوری خلیج فارس) بر
اساس دیدگاه ارزیابی متوازن
54

بررسی عوامل موثر بر موفقیت

امیر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سارا اقلیمی

مدیریت ارتباط با مشتری در کارخانه
سیمان خوزستان
55

بررسی رابطه بین هوشمندی سازمانی

محمدرضا

و توانمندسازی در نوآوری حوزه های

حمیدی زاده

خدانظر فرخ نژاد

موسی عناقچه

ستادی شرکت پاالیشگاه گاز بید بلند
56

طراحی الگویی جهت بررسی و

امیر فرخ نژاد

محمد بهروزی

محمد درتاج

شناسایی مولفه های مدیریت دانش از
طریق اخذ بازخورد....
57

ارائه مدلی جهت ارزیابی مسیر ترقی
کارکنان با استفاده از مدل توسعه

حمید

سیدعباس موسوی

شاهبندرزاده

احمد کمالی
مطلق

یافته شاین ....
58

اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در
منطقه ویژه اقتصادی انرزِی پارس

59

نقش سرمایه اجتماعی در تصمیم های

سیدیعقوب

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

ملیحه صفری

حسینی
محمد بهروزی

حمید شاهبندرزاده

ایمان چارکی

اثربخش در شهرداری بندر بوشهر
61

بررسی ادراکات رضایت مندی آموزش

محمد بهروزی

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

معصومه عمویی

دیدگان سازمان فنی و حرفه ای از
کیفیت آموزش های ارایه شده ...
61

بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت

امیر فرخ نژاد

محمد بهروزی

عادل تمیمی

پتروشیمی مارون با استفاده از کارت
امتیازی متوازن BSC
62
63

برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در

عبدالکریم

استان بوشهر

حسین پور

طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان

امیر فرخ نژاد

محمد بهروزی

مهران محمدی
باغمالیی

محمد بهروزی

محمدرضا مطیری

سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی ماهشهر
64

بررسی شیوه های ارتقای فرهنگ
مشتری مداری در اداره کل گمرک
خرمشهر

رحیم قاسمیه

محمد بهروزی

افشین میساری

65

بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی
مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان در

سیدعباس

مانی آرمان

محمدباقر حاتمی

موسوی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس
66

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با
مشتری بر رفتار شهروندی مشتریان

سیدعباس

سیدیعقوب حسینی

طاهره مسیگر

موسوی

(مورد مطالعه شرکت های همکار اداره
استاندارد شهر بوشهر
67

ارزیابی موقعیت و ارائه مدل برنامه
ریزی استراتژیک صدا و سیمای مرکز

اسماعیل کمالی

حمید شاهبندرزاده

محسن توکل

راد

خوزستان
68

ارزیابی میزان اثربخشی دوره های

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

محمدعلی گرگی

آموزشی مدیران و سرپرستان ستاد
نظارت گمرکات استان بوشهر
69

بررسی و ارزیابی میزان تاثیرگذاری

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

(اثربخشی) دوره های آموزش

محمدعلی
حیدری

سرپرستی در شرکت بهره برداری
نفت و گاز آغاجاری
71

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت

حمید

خدمات در شرکت مجتمع گاز پارس

شاهبندرزاده

سیدعباس موسوی

سیدحبیب
بحرالعلوم

جنوبی
71

بررسی تاثیر انگیزش بر بهره وری

بهرام فداییان

محمد بهروزی

مهدی اشعری

(کارایی و اثربخشی) کارکنان شرکت
گاز استان بوشهر
72

ارائه مدلی جهت بررسی ابعاد کیفیت

حمید

زندگی کاری کارکنان – مورد مطالعه

شاهبندرزاده

محمد بهروزی

اسماعیل حمادی

شرکت نفت مستقر در شهرک توحید
جم
73

ارایه روشی جهت ارزیابی عملکرد
واحدهای سازمان منطقه ویژه

حمید

سید عباس موسوی

فرشید مبشری

شاهبندرزاده

اقتصادی انرژی پارس
74

بررسی میزان کاربست مدیریت دانش
بر اساس مدل سازمان بهره وری
آسیایی (مطالعه موردی استانداری
خوزستان)

رحیم قاسمیه

محمد بهروزی

رسول ساکی

75

ارائه مدلی جهت سنجش وفاداری
مشتریان بانکی – مورد مطالعه بانک

حمید

سیدعباس موسوی

سهیل اردالن

شاهبندرزاده

آینده
76

بررسی راهکارهای انتقال دانش بین

رحیم قاسمیه

محمد بهروزی

حسین قنواتی

کارکنان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی ماهشهر
77

الگوبرداری جهت بهبود عملکرد حوزه

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

سعید کشاورزی

منابع انسانی شرکت گاز استان بوشهر
بر اساس مدل EFQM
78

بررسی تاثیر رهبری معنوی بر ادراک

مانی آرمان

سیدیعقوب حسینی

حسین صدیقی

کارکنان از عدالت سازمانی (مورد
مطالعه :اداره کل بنادر و دریانوردی
بوشهر
79

بررسی و رتبه بندی چالش های

سیدعباس

استراتژیک پیاده سازی مدیریت

موسوی

اسماعیل کمالی راد

ساحل نخعی

ارتباط با مشتری در بانک ملی شهر
بوشهر
81

ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل

حمید

موثر بر رشد کیفی تولیدات برون

شاهبندرزاده

سیدعباس موسوی

امین عباسی

سپاری شده شرکت امرسان
81

بررسی نقش پیش بین سبک های

محمد بهروزی

سیدموسی گلستانه

مرتضی حیدری

رهبری ،فرهنگ سازمانی و مدیریت
ریسک بر تعهد سازمانی کارکنان
استانداری بوشهر
82

تاثیر ادراک کارکنان از عدالت
سازمانی بر خالقیت فردی (مطالعه

سیدیعقوب

سیدعباس موسوی

زهرا علی نژاد

حسینی

موردی ستاد نظارت گمرکات استان
بوشهر)
83

شناسایی و اهمیت سنجی عوامل موثر

محمد بهروزی

مقداد کرمی

عباس مغدانی

بر بکارگیری فناوری اطالعات در
توسعه منابع انسانی شرکت بهره
برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
84

ارائه مدلی مناسب جهت بررسی
میزان ابعاد وفاداری مشتریان (مورد
مطالعه :صنف پوشاک)

محمد بهروزی

حمید شاهبندرزاده

آنا نصیری زاد

85

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه

محمد بهروزی

حمید شاهبندرزاده

گذاری داخلی و خارجی در بخش های

جهانبخش
عرب زاده

صنعتی استان بوشهر
86

ارائه مدلی به منظور شناسایی و تعیین
اهمیت نسبی شاخص های ارزیابی

حمید

محمد بهروزی

محمدتقی حیدری

شاهبندرزاده

عملکرد واحدهای سازمانی اداره کل
گمرک شهرستان بوشهر
87

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت

اسماعیل

شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در

کمالی راد

محمد بهروزی

حسین کریمی

شرکت پایانه های نفتی ایران
 88طراحی مدلی برای تبیین تاثیر

مانی آرمان

عباس موسوی

الناز فضلی

سرمایه روانشناختی و حمایت
سازمانی ادراک شده بر سکوت
سازمانی (مطالعه موردی :کارکنان
اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر)
 89بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر

محمد بهروزی

ناصر امینی

خدیجه ندرتی

رشد خودباوری در میان زنان
کارآفرین استان بوشهر
 91تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر

محمدرضا حمیدی

تعهد کارکنان پتروشیمی رازی

زاده

 91بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با

محمد بهروزی

مانی آرمان
بهرام فداییان

علی حیدری
محسن بهزادی

میزان مایل به کارگیری مدیریت
کیفیت جامع در اداره کل ........
92

بررسی تاثیر خدمات بانکداری

محمد بهروزی

بهرام برزگر

الکترونیک بر ارزش و وفاداری

عبدالرحیم دشمن
زیاری

مشتریان
 93بررسی نقش مبلمان شهری بر توسعه

محمد بهروزی

گردشگری شهر بوشهر
 94بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر

مانی

اسماعیل بحرینی

آرمان
بهرام فداییان

محمد بهروزی

زهرا درخشانیان

کاربست مدیریت دانش (مطالعه
موردی :اداره کل امور اقتصادی و
دارایی استان بوشهر)
 95بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رضایت
شغلی و خالقیت کارکنان (مورد
مطالعه  :شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه زیدون

مانی آرمان

سید یعقوب
حسینی

آرش جمالی نژاد

 96بررسی عوامل موثر بر سکوت

محمد بهروزی

بهرام فداییان

سعید عباسی

سازمانی کارکنان شرکت گاز استان
بوشهر
 97بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین

عبدالکریم

و رفتار شهروند سازمانی در بین

حسین پور

محمد بهروزی

طاهره حیدری

کارکنان اداره کل گمرک استان بوشهر
 98بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری

بهرام فداییان

محمد بهروزی

مهرداد بولفریسی

و رضایت شغلی کارکنان شرکت بهره
برداری نفت و گاز آغاجاری
 99بررسی ادراکات کارکنان بر اساس

محمد بهروزی

سیدعباس موسوی

نجمه قادریان

نظریه برابری آدامز و رابطه آن با بهره
وری نیروی انسانی در سازمان بیمه
تامین اجتماعی استان بوشهر
 111بررسی میزان رضایت کارکنان از

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

ابراهیم غالمی

فرایند آموزش ضمن خدمت در
شرکت بهره برداری نفت و گاز
آغاجاری
 111بررسی تاثیر بکاربست استراتژی
مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ملی

محمدرضا

خدانظر فرخ نژاد

حسین ودای پور

حمیدی زاده

حفاری
 112بررسی عوامل موثر بر سودآوری
مدیریت شعب بانک تجارت استان

اسماعیل کمالی

محمد بهروزی

محسن مختاری

راد

بوشهر
113

بررسی اثرات مثبت شیفت 4-1-4-7

 114بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری

مقداد کرمی

محمد بهروزی

هادی فرزانه

محمد بهروزی

سیدعباس موسوی

شهربانو علی پور

بر عملکرد سازمانی در شعب بانک
اقتصاد نوین استان های بوشهر و
فارس
 115بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
در واحدهای عملیاتی شرکت ملی
مناطق نفت خیز جنوب در منطقه
اهواز

عبدالکریم
حسین پور

خدانظر فرخ نژاد

محمد ریحانی

 116بررسی تاثیر توانمندسازی ،تعهد

محمد بهروزی

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

سازمانی و رضایت شغلی بر رفتار

حمید حیدری
بریدی

شهروندی سازمانی کارکنان بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر
 117بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر

مانی آرمان

سیدعباس موسوی

لیال ایوب زاده

توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه بوشهر
 118بررسی تاثیر رهبر تحول آفرین به

عباس موسوی

یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی

عبدالکریم

عبدالحکیم

حسین پور

کریمی زاده

کارکنان شرکت نفت فالت قاره جزیره
خارگ
 119بررسی رابطه فن آوری اطالعات با

محمد بهروزی

امیر فرخ نژاد

ندا قنبری

چابکی و بهره وری کارکنان سازمان
تامین اجتماعی استان بوشهر
 111بررسی تاثیر قیمت ،کیفیت و خدمات

عبدالکریم

پس از فروش بر قصد خرید مجدد

حسین پور

اسماعیل کمالی راد

سعید وریدی
مقدم

مشتریان تلفن همراه .........
 111کارکنان بانک کشاورزی شعب

محمد بهروزی

اسماعیل کمالی راد

اسداهلل پورافشار

شهرستان بوشهر تاثیر استرس شغلی
بر کیفیت زندگی شغلی و اخالق حرفه
ای
 112هوش معنوی و رابطه آن با ادراک

سیدعباس

کارکنان از عدالت سازمانی

موسوی

 113تاثیر پیاده سازی نرم افراز مکانیزه

عبدالکریم

مدیریت نگهداری و تعمیرات در ارتقاء

سیدیعقوب حسینی

معصومه
اسماعیلی

محمد بهروزی

تورج رستمی

حسین پور

بهره وری تجهیزات تاسیسات منطقه
یک عملیات انتقال گاز
 114نقش استراتژی رقابتی در افزایش

امیر فرخ نژاد

محمد بهروزی

منصور لروبی

رقابت پذیری در شرکت مخابرات
استان بوشهر بر اساس مدل پورتر
 115بررسی رابطه میان ویژگی های
شخصیتی با عملکرد سازمانی کارکنان
اداره آب شهر بوشهر (منطقه ای،
شهری ،روستایی)

عبدالکریم حسین
پور

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

رضا دهقان آزاد

 116بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر
وفاداری مشتریان شرکت سهامی بیمه

عبدالکریم

بهرام فداییان

علیه رشیدی

حسین پور

ایران (مطالعه موردی :شهر بوشهر)
 117بررسی اثرات بکارگیری استراتژی

محمد بهروزی

اسماعیل کمالی راد

کامران اشتری

های نت پیش بینانه بر افزایش بهره
وری در اداره نگهداری و تعمیرات
شرکت بهره برداری نفت و گاز
آغاچاری
 118بررسی تاثیر کاربست مدیریت دانش

محمد بهروزی

مانی آرمان

بهاره بیات

در حفظ و نگهداشت منابع انسانی در
سازمان گمرک بوشهر
 119بررسی نقش هوش تجاری در تصمیم

محمد بهروزی

مقداد کرمی

گیری سازمانی شرکت ملی پخش

محمدرضا
شجاعی زاده

فراورده های نفتی منطقه بوشهر
 121شناسایی رابطه تعهد سازمانی و نرخ

محمد بهروزی

بهرام فداییان

فرج اله شولی

مشارکت در بین کارکنان اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
 121ارزیابی میزان مقبولیت بانکداری

محمد بهروزی

الکترونیک در بین مشتریان و عوامل

علی پوالدی

هادی سرتلی

ریشهری

موثر بر آن ....
 122بررسی رابطه بین مدیران پذیرش

محمد بهروزی

سیدعباس موسوی

مژگان رشیدپور

فناوری اطالعات و توسعه سازمانی از
نظر مدیران سازمان های دولتی شهر
بوشهر
 123تاثیر رفتار شهروندی بر گرایش به

مانی آرمان

اسماعیل کمالی راد

علی کردوانی

صرفه جویی در مصرف آب در شهر
بوشهر
 124بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی،
تناسب فرد و سازمان و تمایل به

عبدالکریم

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

حسین پور

حمت اله
منصوری نیا

خروج از سازمان بین کارکنان
گمرکات استان بوشهر
 125بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر
عملکرد نوآورانه کارکنان شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی منطقه
بوشهر

مانی آرمان

سیدعباس موسوی

وهاب تنگسیری

 126بررسی تاثیر عوامل قابلیت انطباق
پذیری و کیفیت روابط غیر رسمی بر

سید یعقوب

سید عباس موسوی

معصومه زارعی

حسینی

اثر بخشی شبکه مدیریت بحران با
استفاده از مدلسازی معادالت
ساختاری
 127طراحی الگوی معماری منابع انسانی بر

محمد بهروزی

سید عباس موسوی

سهیال مالح زاده

اساس مدل بلوغ قابلیت های منابع
انسانی  p_CMMدر دستگاه های
اجرایی استان بوشهر
 128بررسی نقش و تاثیر نشاط و شادی در
افزایش بهره وری کارکنان (مطالعه

اسماعیل کمالی

بهرام فدائیان

حسین عمویی

راد

موردی کارکنان مجتمع گاز پارس
جنوبی)
 129طراحی وپیشنهاد الگوی مدیریت

امیر فرخنژاد

مقداد کرمی

زینب جعفری

ارتباط با مشتری در سازمان صنعت و
معدن وتجارت استان بوشهر
 131بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر
کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت

عبدالکریم حسین

محمد بهروزی

پور

معصومه میر
حاجی

تنانیر خوزستان
 131رویکرد فازی در شناسایی ورتبه بندی

حمید شاهبندر

عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع

زاده

سید عباس موسوی

مریم مندنی زاده

سازمان در شرکت های کوچک و
متوسط منطقه ویژه اقتصادی استان
بوشهر
 132بررسی روشهای ارزیابی عملکرد منابع

محمد بهروزی

خدا نظر فرخ نژاد

افشین کرمی پور

انسانی با رویکرد کارت امتیازی
متوازن در دانشگاه آزاد اسالمی
امیدیه
 133بررسی تاثیرمشوق های صنعتی بر

محمد بهروزی

حمید شاه بندر زاده

رشد صنایع پایین دستی در منطقه

علی عسکر
مهریار

ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی از
دیدگاه مدیران دانشی
 134بررسی رابطه بین توانمند سازی
کارکنان وکارآفرینی سازمانی در
سازمان صدا و سیما مرکز بوشهر

سید عباس
موسوی

حمید شاه بندرزاده

سعید غالمی

 135بررسی تاثیر راهبرد های رقابتی بر

محمد بهروزی

امیر فرخ نژاد

علیرضا مومنی

عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :
بانک های خصوصی شهرستان بوشهر)
 136بررسی رابطه بین مدیریت دانش
وادراک کارکنان از اجرای استراتژی

سید عباس

سید یعقوب

موسوی

حسینی

حمیده گرمسیری

در گمرک بوشهر
 137بررسی رابطه بانکداری الکترونیک بر
افزایش رفاه اجتماعی و رضایتمندی
مشتریان بانک های بوشهر

محمد بهروزی

مقداد کرمی

سید حبیب نمازی
زاده

