ػٙاٚیٗ پایاٖ ٘أٞ ٝاي تأیيذ ضذ ٜدس ٞيأت ػاِي پژٞٚص
سدیف

ػٛٙاٖ پایاٖ ٘أٝ

٘اْ پذیذآٚس٘ذٜ

1

سٙجص اثش تسٟيالت تا٘ىي تش ػشضٔ ٝسىٗ ضٟشي

خا٘ٓ اِٟاْ ضىٞٛي ٘ژاد

2

تشسسي ٔ ٚمایس ٝسغح افسشدٌي ٔ ٚيضاٖ سضایت ضغّي واسوٙاٖ ٚسصضىاس  ٚغيش ٚسصضىاس تا٘ه

خا٘ٓ پشستٔ ٛحٕذي

3

ٔسىٗ دس ضٟش تٟشاٖ
تشسسي آثاس تجذیذ اسصیاتي داسایيٟاي ثاتت تا٘ه ٔسىٗ تش غٛستٟاي ٔاِي دس عي ساِٟاي 1370-78

آلاي حسيٗ ػسٍشي

4

اسصیاتي عشح سٛددٞي ضؼة تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ٔحٕٛد غادلياٖ

5

اسصیاتي ٔيضاٖ ٔٛفميت سيستٓ اعالػات حساتذاسي سایا٘ ٝاي تا٘ه ٔسىٗ دس اسائٌ ٝضاسش تٔ ٝذیشیت

آلاي ػّي اوثش پٛساتشاٞيٓ

6

تشسسي ٔػ ٖٛساصي پشتفٛي اص عشیك تشي اختياس فشٚش اسٚپائي

آلاي احٕذ تشوتي

7

تشسسي تغثيمي واسائي اتضاسٞاي سياست پِٛي دس تا٘ىذاسي اسالٔي  ٚتا٘ىذاسي ٔتؼاسف

آلاي سضا خذائي

8

تشسسي ٘ٛسا٘ات التػادي دس تخص ٔسىٗ  ٚآثاس آٖ تش ادٚاس تجاسي دس ایشاٖ

خا٘ٓ ِيال سّغا٘ي

9

سياست ٞاي اػتثاسي تا٘ه ٔسىٗ عي ساَ ٞاي

آلاي ػثذاِ ٝصٚاس

10

تشسسي تاثيش جاتجایي تحٛیّذاساٖ تش ٔيضاٖ سپشدٞ ٜاي دیذاسي  ٚغيش دیذاسي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي اسٕاػيُ تشصٌش

11

تحّيُ ٔحتٛا  ٚساختاس تثّيغات تاصسٌا٘ي تا٘ه ٔسىٗ  ٚتشسسي تاثيشات آٖ تش اٍ٘يضش  ٚسفتاس

خا٘ٓ ٔيٙا ػّٔٛي

12

ٔطتشیاٖ
ظٟش٘ٛیسي اسٙاد تجاسي دس ایشاٖ (تا ٔغاِؼ ٝتغثيمي)

آلاي ػثاس ضٟيذ٘يا

13

سٙجص اثش تسٟيالت تا٘ىي تش تماضاي ٔٛثش ٔسىٗ دس ٔٙاعك ضٟشي

خا٘ٓ ٔشیٓ جٕاِي صاد ٜصٚاسٜ

14

تشسسي حزف ٔمشسات صائذ دس تا٘ه ٔسىٗ اص دیذٌأ ٜذیشیت پشتفٛي تا تاويذ تش ػُّ وٕثٛد ٘مذیٍٙي

آلاي ٔحٕذ تمي لشتا٘ي

15

پ ٚ َٛتا٘ه اص ٘ظش فم ٝاسالٔي ٔ ٚمایس ٝآٖ تا تا٘ىذاسي تيٗ إُِّ

آلاي ٔحٕذ سضا خا٘ي

16

تش آٚسد تاتغ تماضاي آپاستٕاٖ ٔسى٘ٛي دس ضٟش ٕٞذاٖ تا سٚش HPM

آلاي ٔحٕذ حىٕتي

17

تٟئ ٝذَ ٔ ٚحاسث ٝتٟاي تٕاْ ضذ ٜا٘ٛاع حٛاِٞ ٝاي تا٘ىي

آلاي اسذا٘ ..ذاف فٕٟيذٜ

18

تشسسي تاثيش حساتشسي داخّي تش ػّٕىشد ضؼة تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٟٔٙاص وطتىاس سجثي

19

عشاحي سيستٓ ستث ٝتٙذي اػتثاسي ٔطتشیاٖ تا استفاد ٜاص ضثىٞ ٝاي ػػثي أتياص تٙذي اػتثاسي

آلاي دوتش احٕذ ٚدادي

20

ٔحاسث ٝتٟشٚ ٜسي وُ ػٛأُ تِٛيذ سشپشستي تا٘ه ٔسىٗ استاٖ ٕٞذاٖ عي ساِٟاي 1376-79

آلاي حسيٗ تيٍّي

21

تشسسي ٔٛا٘غ ٔشتثظ تا ٘ظاْ ٔذیشیت ٔطاسوتي دس تا٘ه ٔسىٗ استاٖ سيستاٖ  ٚتّٛچستاٖ

خا٘ٓ تيتا ض ٝتخص

22

تشسسي اثش ػٛأُ التػادي  ٚاجتٕاػي تش ليٕت ٔسىٗ دس ایشاٖ ()1349-1382

آلاي ػّي صاسػپٛس

23

تشسسي اثشتخطي  ٚواسایي دٚسٞ ٜاي آٔٛصش ضٕٗ خذٔت تا٘ه ٔسىٗ اص دیذٌا ٜواسوٙاٖ  ٚسٚساي

خا٘ٓ ٔحثٛتٞٚ ٝاب

24

ضؼة تٟشاٖ
تشسسي  ٚعشاحي اٍِٛي تٟاي تٕاْ ضذ ٜخذٔات تا٘ىي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي افطيٗ ضاِچي

25

اسصیاتي  ٚتثييٗ ادسان ٔطتشیاٖ اص ويفيت خذٔات  ٚسضایتٕٙذي دس تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٟٔٙاص اختياسي تيذٙٞذي

26

تشسسي ػّٕىشد تا٘ه ٔسىٗ دس تخص تؼا٘ٚي ٔسىٗ عي د ٜساَ ٌزضت ٚ ٝساٞىاسٞاي تٟي ٝٙساصي آٖ

آلاي ٔحٕذٟٔذي وسائي

27

عشاحي ٔذَ اسصضياتي ػّٕىشد واسوٙاٖ ستادي تا٘ه ٔسىٗ تٟشاٖ تا استفاد ٜاص سٚش AHP

آلاي ٟٔذي حك تؼاِي

28

تشسسي ٔٛا٘غ ٔ ٚطىالت اجشاي حساتشسي ػّٕياتي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ٔحٕٛد سضاپٛس

29

اثش سياستٟا  ٚپاسأتشٞاي اػتثاسي تا٘ه ٔسىٗ تش ا٘ذاصٔ ٜسىٗ ساوٙيٗ والٖ ضٟشٞاي وطٛس (ٕ٘ٝ٘ٛ

آلاي ٔحٕذتالش ٔشادي

30

ٔٛسدي وال٘طٟش اٛٞاص)
تشسسي تاثيش آٔٛصش ٞاي وٛتأ ٜذت تش افضایص ٟٔاست ضغّي واسوٙاٖ تا٘ه ٔسىٗ استاٖ ٔشوضي

آلاي ػّيشضا ضشیفي

31

واستشد ػمذ س ٗٞدس ػّٕيات تا٘ىي

خا٘ٓ ساضيٗ سحٕا٘ي

32

تشسسي ٘ظاْ حمٛلي ٔطاسوت دس سشٔایٌ ٝزاسي  ٚواستشد آٖ دس حمٛق ایشاٖ

آلاي غالٔشضا سّيٕي تاٞش

33

تاثيش پشداخت سٛد لغؼي تش ٞضی ٚ ٝٙساختاس تأيٗ ٔاِي تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ػّي سیاحي

34

تشسسي واسائي فٙي ضؼة تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٘سشیٗ عاٞشي

35

اسٙاد سسٕي  ٚاػتثاس آٖ دس تؼاسؼ تا سٙذ ػادي دس سيستٓ تا٘ىي تا تاويذ تش تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ػضیض ٜلّي یاٖ

36

اسصیاتي اثشتخطي دٚسٞ ٜاي آٔٛصش ضٕٗ خذٔت اص دیذٌا ٜواسوٙاٖ تا٘ه ٔسىٗ ضٟش تٟشاٖ

آلاي ٔسؼٛد ساػذپٙاٜ

37

ٔذیشیت سياسي ص٘اٖ (تشسسي ٍ٘شش حاوٓ تش سٚص٘أ٘ ٝسثت تٔ ٝذیشیت سياسي ص٘اٖ دس د ٚدٚسٜ

خا٘ٓ ٟٔجثيٗ آتادیاٖ

38

صٔا٘ي لثُ  ٚتؼذ اص د ْٚخشداد 1376
تشسسي ٔيضاٖ سضایت ٔطتشیاٖ تا٘ه ٔسىٗ ضٟشستاٖ تٛضٟش اص ٘ح ٜٛاسائ ٝخذٔات تا٘ىي

آلاي فشیثشص ساحتي

39

تخٕيٗ  ٚاسصیاتي واسایي فٙي ضؼة تا٘ه ٔسىٗ

آلاي سضا یٛسفي

40

تجضی ٚ ٝتحّيُ س٘ٚذ سضذ اضتغاَ  ٚتغييشات ساختاسي آٖ دس تخص غٙؼت دس استاٟ٘اي ٔختّف ایشاٖ

آلاي سٔضاٖ جٕطيذي

41

تشسسي ٔاٞيت حمٛلي اػتثاسات اػغایي ت ٝحساتٟاي جاسي ٘ ٚح ٜٛاػٕاَ آٖ تا تٛج ٝت ٝلا٘ ٖٛػّٕيات

خا٘ٓ ٔشضي ٝصاسع

42

تا٘ىي تذ ٖٚستا
تشسسي تاثيش اجشاي آ٘اِيض اسصش اداسي دس تا٘ه ٔسىٗ آرستایجاٖ ضشلي

آلاي ٔحٕذػّي صتا٘ي

43

تشسسي تحّيّي غٛستٟاي ٔاِي تا٘ه ٔسىٗ تا استفاد ٜاص ٘سثتٟا  ٚضاخع ٞاي ٔاِي عي دٚس-1386 ٜ

آلاي ٟٔذي ٔؼظٕي ٌٛدسصي

44

1380
ضٙاسایي  ٚستث ٝتٙذي ػٛأُ ٔٛثش تش سیسه ػّٕياتي تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيىي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ٔسؼٛد تيغ تيض

45

٘ياصسٙجي آٔٛصضي واسوٙاٖ پایٛس ضؼة تا٘ه ٔسىٗ استاٖ خٛصستاٖ

آلاي ٔحسٗ حسٗ پٛس

46

سٙجص تفىش استشاتژیه ٔذیشاٖ تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ّٔيح ٝسضائياٖ ٔمذْ

47

ا٘تخاب اٍِٛي تخػيع تٟيٙٔ ٝٙاتغ ت ٝتسٟيالت دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ّٔ ٗٔٛٞه

48

ساتغ ٝسشٔای ٝاجتٕاػي تا ٔذیشیت دا٘ص دس ٔياٖ ٔذیشاٖ اداسات ٔشوضي تا٘ه ٔسىٗ

آلاي حسيٗ ػّيپٛس

49

اسصیاتي ػّٕىشد ٔذیشیتٟاي ضؼة تا٘ىٟاي دِٚتي تا استفاد ٜاص تىٙيه تحّيُ پٛضطي دادٞ ٜا (ٔٛسد

خا٘ٓ ٔؼػ ٝٔٛپٛس٘ظشي

تشسسي ٔ :ذیشیتٟاي ضؼة تا٘ه ٔسىٗ)
50

تشسسي  ٚتجضی ٚ ٝتحّيُ ٘ظاْ جزب واسوٙاٖ دس تا٘ه ٔسىٗ تا سٚیىشد سٙجص سٚائي پيص تيٙي

آلاي تٛٔ ٕٟٗرٖ

آصٟٔ٘ٛاي استخذأي تٚ ٝسيّ ٝضثى ٝػػثي ٔػٛٙػي
51

تشسسي ساتغ ٝتيٗ فش ًٙٞساصٔا٘ي ٔ ٚطاسوت واسوٙاٖ دس تا٘ه ٔسىٗ استاٖ ٔاص٘ذساٖ

آلاي سحٕاٖ حسٗ ٘ژاد

52

تشسسي تاثيش ٔتش ٚتش اسصش أالن ٔسى٘ٛي ضٟش تٟشاٖ

خا٘ٓ ٟٔش٘ٛش حذادي

53

سٙجص ٔيضاٖ سضایت ٔٙذي ٔطتشیاٖ تا٘ه ٔسىٗ استاٖ آرستایجاٖ غشتي اص ويفيت خذٔات اسائٝ

آلاي ٔيشاحٕذ سيذي

54

ضذ ٜتا استفاد ٜاص ٔذَ سشٚوٛاَ
تشسسي ساتغٔ ٝياٖ ػٛأُ ساصٔا٘ي ،جٕؼيت ضٙاختي  ٚضخػيتي تا فشسٛدٌي ضغّي  ٚاسائٝ

خا٘ٓ ٔشیٓ أيٙي لشٔضچطٕٝ

55

ساٞىاسٞاي واٞص آٖ
تثييٗ تاثيش ويفيت خذٔات تا٘ىي تش جزب سپشدٕٔ ٜتاص تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٔشجاٖ لائيٙي

56

تؼييٗ  ٚا٘ذاصٌ ٜيشي ا٘ٛاع سیسه دس تا٘ه ٔسىٗ تا تٛج ٝت ٝتيا٘ي ٝوٕيت ٝتاَ  ٚ 2ضشایظ ٔٛجٛد دس

آلاي وشْ اِ ٝس٘جثش

57

وطٛس
تشسسي تاثيش ػٛأُ تذا ْٚسٚاتظ( )RCMتش ٚفاداسي ٔطتشیاٖ (ٔغاِؼٛٔ ٝسدي تا٘ه ٔسىٗ)

آلاي ػثذاِٙاغش راوشي

58

ٔغاِؼ ٝاستثاط تيٗ سشٔای ٝفىشي  ٚسٛدآٚسي ساصٔا٘ي ضؼة تا٘ه ٔسىٗ استاٖ تٟشاٖ

ٟٔذي سٔضا٘ي

59

تشسسي تاثيشات ٘شخ سٛد تسٟيالت اػغایي تا٘ه ٞا تش سشٔایٌ ٝزاسي تخص خػٛغي دس تخص ٔسىٗ

آلاي سيذجاتش ٘ظاسي

60

تشسسي ػٛأُ ٔٛثش تش ٘ٛسا٘ات ليٕت ٔسىٗ دس ضٟش وشٔا٘طاٜ

آلاي ت ٕٟٗاٚیسي

61

تشآٚسد وططٟاي وطص تاتغ تماضاي ٔسىٗ ضٟشي ایشاٖ عي دٚس ٜصٔا٘ي ()1360-1387

آلاي سيف اِٞ ٝادي پٛس

62

ضٙاسایي ػٛأُ ٔٛثش تش پياد ٜساصي ٔذیشیت دا٘ص دس ساصٔاٖ(ٔغاِؼٛٔ ٝسدي :تا٘ه ٔسىٗ)

آلاي ػذ٘اٖ حسيٗ تيٍي

63

تشسسي تاثيش ٔٙاتغ لذست ٔذیشاٖ تش استشس واسوٙاٖ دس ضؼة تا٘ه ٔسىٗ ضٟشستاٖ ٕٞذاٖ

آلاي حٕيذ تٟٙایي

64

تشسسي ساتغ ٝتيٗ اتؼاد ج ٛساصٔا٘ي تا ٔيضاٖ خالليت واسوٙاٖ دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ٔحسٗ تاسي

65

تشسسي تاثيش اتؼاد ٔذَ( )E-service Qualityدس خذٔات تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه تا٘ه ٔسىٗ ٔ ٚيضاٖ

آلاي ػّي وثيش

66

سضایت ٔطتشیاٖ اص خذٔات دسیافتي دس ضؼة سغح ضٟش ٔطٟذ
تحّيُ تاثيش تسٟيالت تا٘ىي(تا٘ه ٔسىٗ) تش ٘ٛساٖ ٞاي ليٕت ٔسىٗ دس والٖ ضٟشٞاي ایشاٖ

خا٘ٓ اػظٓ آصاد غالٔي

67

سٙجص ويفيت خذٔات اسصي ضؼة اسصي تا٘ه ٔسىٗ دس ضٟش تٟشاٖ

خا٘ٓ صٞشا لشضي

68

ضٙاسایي ٔؼياسٞاي اسصیاتي واسایي ضؼة تا٘ه ٔسىٗ  ٚستث ٝتٙذي آٟ٘ا تا استفاد ٜاص فشآیٙذ تحّيُ

آلاي سضا عشال٘ي

69

سّسّٔ ٝشاتثي فاصي  ٚتحّيُ پٛضطي دادٞ ٜا دس استاٖ لضٚیٗ
تشسسي چاِطٟاي اجشاي تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه دس تا٘ه ٔسىٗ استاٖ ٌّستاٖ تا استفاد ٜاص تىٙيه

آلاي سيأه لائٕي

70

AH P
سٚیىشد تحّيُ تما تٔ ٝذَ تٙذي سیسه اػتثاسي دسیافت وٙٙذٌاٖ تسٟيالت

آلاي حأذ وشا٘ي

71

ضٙاسایي ٔحشوٟاي سیسه ػّٕياتي ٔٛثش تش پشتفٛي اػتثاسي تا٘ه ٔسىٗ جٟت اسائ ٝساٞىاس تشاي

آلاي حٕيذ ساسٚلياٖ

72

واٞص آٟ٘ا
تشسسي ٔيضاٖ ضٙاخت  ٚاستفاد ٜاص ا٘ٛاع خذٔات تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه تٛسظ واسوٙاٖ ٔ ٚطتشیاٖ دس

آلاي ٟٔذي ػاِي حسيٙي

73

استاٖ تٛضٟش
عشاحي ٔذَ تٔٛي ػٛأُ ٔٛثش تش اسصش ٚیژ ٜتش٘ذ

آلاي پيٕاٖ وشٔي

74

ستث ٝتٙذي ساٞثشدٞاي تاصاسیاتي تا٘ه ٔسىٗ تا استفاد ٜاص ٔذَ تحّيُ سّسّٔ ٝشاتثي فاصي

خا٘ٓ ٔشسذ ٜاِٟي

75

ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔ ٚمایسٔ ٝيضاٖ سضایت اثشتخص استاب سجٛع دس تا٘ىٟاي دِٚتي استاٖ ٌّستاٖ (ٔغاِغ

خا٘ٓ صٞشا عاٞشي

76

ٔٛسدي :تا٘ىٟاي ّٔئ ،سىٗ ،سپ)ٝ
اسصیاتي تؼاِي ٔذیشیت ٔٙاتغ ا٘سا٘ي تا٘ه ٔسىٗ ضٟش تٟشاٖ تشاساس ٔذَ EFQM

خا٘ٓ عاٞش ٜضشیفي

77

أىاٖ سٙجي استمشاس آٔٛصش اِىتش٘ٚيىي دس تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٔحثٛت ٝػسىشي

78

ضٙاسایي ٔٛا٘غ دس٘ٚي تح َٛدس فشآیٙذٞاي اداسي تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٔؼػ ٝٔٛخّج

79

تاثيش تاصاسٌشایي تش ػّٕىشد تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ستيثا آسیٗ

80

تاثيش سيستٓ وٙتشَ داخّي دس پيطٍيشي  ٚوطف تحشیفات ٘اضي اص تمّة  ٚاضتثا ٜدس تا٘ه ٔسىٗ تا

آلاي ٔحٕذ ٔ ٗٔٛپٛس

81

استفاد ٜاص ٔذَ COSO
تشسسي تاثيش ٘شخ تٛسْ تش تسٟيالت پشداختي تخص ٔسىٗ

آلاي أيشٔتيٗ اتٛاِفضّي

82

تخٕيٗ تاتغ تماضاي ٔسىٗ ضٟشي تا استفاد ٜاص ٔذَ ليٕت ٌزاسي ٞذا٘يهٔ :غاِؼٛٔ ٝسدي ضٟش خٛي

آلاي ٞادي ٔحثٛتي

83

تٟشٌ ٜيشي اص ٔذِٟاي  ٚTPBٚ TAMاػتٕاد تٙٔ ٝظٛس ٔذِساصي تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه

خا٘ٓ ٔيٙا حميمي

84

اسصیاتي لػٛس دس تاصپشداخت ٚأٟاي تا٘ىي تا استفاد ٜاص ٔاضيٗ تشداس پطتيثاٖ

آلاي ٟٔذي سٚح االٔيٙي

85

تشسسي دیذٌا ٚ ٜسفتاس واسوٙاٖ ضؼة تا٘ه ٔسىٗ استاٖ تٟشاٖ ٘سثت ت ٝإٞيت ٟٔاستٟاي استثاعات

آلاي ٔسّٓ واظٕي

86

ا٘سا٘ي دس جّة سضایت ٔطتشیاٖ
تشسسي ٚضؼيت ػٛأُ ٔٛثش تش اٍ٘يضش ضغّي واسوٙاٖ تا٘ه ٔسىٗ ضٟش تٟشاٖ  ٚاسائ ٝساٞىاسٞاي

خا٘ٓ ٔٙػٛس ٜچٟاسدِٚي

87

ٔٙاسة تشاي تٟثٛد
ضٙاسائي ػٛأُ ٔٛثش تش تاصپشداخت تٛٔ ٝلغ تسٟيالت دس تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ضاپشن ٔستٛفي

88

تشسسي ػٛأُ ٔٛثش تش پزیشش استثاعات  B2Cدس ساصٔاٟ٘اي دِٚتي

آلاي ٔحسٗ ٔحٕذي

89

تشسسي ساتغ ٝیادٌيشي ساصٔا٘ي  ٚتٛإ٘ٙذ ساصي دس تيٗ واسوٙاٖ اداسات ٔشوضي تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ سيذ ٜفاعٕ ٝصٞشا حسيٙي

90

تشسسي ساتغ ٝسيستٓ اسصیاتي ػّٕىشد تش افضایص تؼٟذ دس ستاد تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ اوشْ غذیمي

91

تشسسي اثشتخطي استفاد ٜاص سيستٓ آٔٛصش ٔجاصي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ٔشتضي دٞذاسي صادٜ

92

ضٙاسائي ػٛأُ ٔٛثش دس تذٚیٗ ساٞثشد سيستٓ پاداش دس تا٘ه ٔسىٗ تا تىي ٝتش ٘ماط ٔشجغ

آلاي غالٔشضا ٞشٚي

93

استشاتژیه
تشسسي واسائي  ٚتٟشٚ ٜسي ضؼة استاٖ ٌّستاٖ تا ٔذَ تحّيُ پٛضطي دادٞ ٜا

آلاي حسيٗ ٌشایّٛ

94

تشسسي أىاٖ سٙجي استمشاس سيستٓ ٔذیشیت استثاط تا ٔطتشیاٖ دس تا٘ه ٔسىٗ استاٖ ٔاص٘ذساٖ

آلاي سيذٔحٕٛد حسيٙي آصادٌّٝ

95

تشسسي حمٛلي اٚساق ٔطاسوت سٙٞي دس ٘ظاْ تا٘ىي ایشاٖ

آلاي داٚد خّجستا٘ي

96

تخٕيٗ تاتغ تماضاي ٔسىٗ ضٟشي دس ضٟش خٛي تا استفاد ٜاص ٔذَ ليٕت ٌزاسي ٞذا٘يه

آلاي ٞادي ٔحجٛتي

97

تحّيُ ػٛأُ ٔٛثش تش جزب سپشدٞ ٜاي اضخاظ حمٛلي دس تا٘ىٟا

آلاي حٕيذسضا اسذي صادٜ

98

أىاٖ سٙجي اجشا  ٚپياد ٜساصي عشح ٔذیشیت ٔطاسوتي دس حٛصٞ ٜاي ستادي تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ فاعٕ ٝسّيٕاٖ وطا٘ي

99

تشسسي اثشات ضٛوٟاي پِٛي ٔ ٚاِي تش سٚي ٔتغيشٞاي تاصاس ٔسىٗ دس ایشاٖ

خا٘ٓ صٞشا وال٘تشي

100

تشسسي ٔطىالت حمٛلي اػتثاسات اسٙادي دس ٘ظاْ تا٘ىي ایشاٖ

آلاي ٔحٕذسضا سٟأي

101

تشسسي ساتغ ٝتيٗ اسصش ٚیژ ٜتش٘ذ  ٚتػٕيٓ ٌيشي سفتاس خشیذ ٔػشف وٙٙذٔ ،ٜغاِؼٛٔ ٝسدي تا٘ه

آلاي وٕاَ سحٕا٘ي

102

ٔسىٗ
تشسسي  ٚتذٚیٗ تش٘أ ٝسیضي ساٞثشدي سشٔای ٝا٘سا٘ي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ٔيىائيُ جاٖ ٔحٕذي

103

تشسسي ٔٛا٘غ پياد ٜساصي ،اجشا  ٚاستمشاس سيستٓ ٔذیشیت استثاط تا ٔطتشي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي یاٚس ػسٍشي

104

ػٛأُ ٔٛثش تش لػذ استفاد ٜاص خذٔات تا٘ىذاسي تّفٗ ٕٞشأ ٜثتٙي تش پياْ وٛتاٜ

آلاي ػادَ سٚحي

105

تشسسي ويفشي اخز پٛسسا٘ت دس ٔؼأالت دِٚتي

آلاي ٔحٕذاتشاٞيٓ ضٟأت پٛس

106

تشسسي استثاط ٔياٖ ضاخػٞ ٝاي ضٙاخت ساصٔا٘ي  ٚاٍ٘يضش واسوٙاٖ ضؼة تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ػضیضاِ ٝػاِي د ٜچٙاسي

107

تشسسي ػٛأُ ٔٛثش تش پزیشش تا٘ىذاسي ایٙتش٘تي دس تا٘ه ٔسىٗ ضٟش تثشیض

آلاي وشیٓ خياط صادٜ

108

تشسسي اثشتخطي تثّيغات تا٘ه ٔسىٗ دس سسا٘ٞ ٝا اص دیذ ٔشاجؼاٖ ت ٝضؼة

خا٘ٓ فاعٕ ٝو ٜٛوٗ

109

تؼييٗ اٍِٛي تٟي ٝٙتا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيىي تا ٞذف افضایص سضایتٕٙذي ٔطتشیاٖ (ٔغاِؼٛٔ ٝسدي ضٟش

آلاي حساْ تٛستا٘ي

110

اغفٟاٖ)
تشسسي ٔطىالت س٘ٚذ اجشائي عشح ٔسىٗ ٟٔش

خا٘ٓ ٘اٞيذ ٌّچي

111

اسصیاتي ضاخػٟاي ٔذیشیت استثاط تا ٔطتشیاٖ

آلاي حسيٗ اِياسي

112

٘مص اعالػات حساتذاسي دس تػٕيٓ ٌيشي ٞاي ٔاِي ٔذیشاٖ تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ سؼيذ ٜسّيٕا٘ي

113

تشسسي ساتغ ٝتفىش استشاتژیه تش ػٛأُ ایجاد وٙٙذٔ ٜضیت سلاتتي دس تا٘ه ٔسىٗ

آلاي یاسش تطيش تٙائٓ

114

تشسسي اثش تغييشات ٘شخ سٛد تا٘ىي (تسٟيالت  ٚسپشدٞ ٜا) تش ٚضؼيت ٔاِي ٘ ٚتایج ػّٕيات تا٘ه

آلاي اوثش لاسٓ ػّيضادٜ

115

سٙجص ػّٕىشد تا٘ه تا استفاد ٜاص ٔتٛاصٖ ساصي ضاخع ٞاي واست أتياصي ٔتٛاصٖ ت ٝسٚش FAHP

آلاي ػّي اغغش ٘ظأي

(ٔغاِؼٛٔ ٝسدي؛ ضؼة تا٘ه ٔسىٗ ضٟشستاٖ اسٔٚي)ٝ
116

تشسسي تاثيش تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه تش سضایتٕٙذي ٔطتشیاٖ تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ػّيشضا ٔٛحذي

117

تاثيش جٟت ٌيشي تاصاس دس٘ٚي  ٚتيش٘ٚي تش ػّٕىشد تا٘ه ٔسىٗ دس تجٟيض ٔٙاتغ

آلاي ٔػغفي ٔؼػٔٛياٖ

118

سٙجص ػٛأُ ٔٛثش تش تؼٟذ ٔطتشیاٖ تا٘ه ٞاي ٔسىٗ استاٖ ٌيالٖ تش اساس ٔذَ واسيٓ  ٚػثذاهلل

خا٘ٓ سٕي ٝپٛسحيذس

119

تشسسي واسائي  ٚتٟشٚ ٜسي ضؼة تا٘ه تا استفاد ٜاص ضاخع تٟشٚ ٜسي ٔآِ وٛئيست

آلاي سضا خٕش٘يائي

120

ػٛأُ ٔٛثش تش پزیشش تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيىي تٛسظ ٔطتشیاٖ تا٘ه ٔسىٗ

آلاي ػّيشضا ٞادي ضشیف

121

تحّيُ ٚالؼي ضذٖ ػمذ ٔطاسوت ٔذ٘ي دس ٘ظاْ تا٘ىي تذ ٖٚستا

آلاي ٔحسٗ ٌُ ٘يا

122

تشسسي تاثيش سشٔای ٝفىشي تش ػّٕىشد ضؼة تا٘ه ٔسىٗ ٔٙغم ٝضٕاَ استاٖ تٟشاٖ

خا٘ٓ ٔيتشا ٘ٛسي

123

عشاحي استشاتژي ٔذیشیت استثاط تا ٔطتشي اِىتش٘ٚيىي ( )E-CRMتش ٔثٙاي ٔذَ BSCدس تا٘ه

آلاي داسیٛش ٌّستاٖ

124

ٔسىٗ
اسائٔ ٝذِي فاصي جٟت اسصیاتي ويفيت خذٔات تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيه (ٔغاِؼٛٔ ٝسدي تا٘ه ٔسىٗ –

آلاي وأشاٖ خذادادیاٖ اِيىائي

125

تٟشاٖ)
ٔثادِٞ ٝاي فاصي دس تحّيُ پٛضطي دادٞ ٜا تا واستشدي دس اسصیاتي واسائي ضؼة تا٘ىٟا

آلاي اسٕاػيُ افشاضتٝ

126

تشسسي اثشتخطي ٔذیشیت ػّٕىشد تش ٔطاسوت واسوٙاٖ

آلاي لاسٓ سّيٕي

127

سٚش تّفيمي س ٝالی AHP/BSC/DEA ٝتّفيمي  ٚواستشد آٖ دس اسصیاتي ضؼة تا٘ىٟا

خا٘ٓ ٘شٌس واسٌش

128

ضاخع تٟشٚ ٜسي ٔآِ وٛئيست تا حضٛس دادٞ ٜاي ٔٙفي ٕٞشا ٜتا واستشدي دس اسصیاتي ضؼة تا٘ىٟا

خا٘ٓ ٞاِ ٝدِٛٙا

129

تشسسي ػٛأُ اختالس دس تا٘ىٟاي استاٖ ِشستاٖ  ٚساٞىاسٞاي پيطٍيشي اص آٖ

آلاي اِياس وال٘تشي

130

تشسسي ٚیژٌي ٞاي ضایستٍي ٔذیشاٖ ضؼة استاٖ ٌّستاٖ

آلاي اتٛاِفضُ ػّيطاٞي

131

تشسسي ٚضؼيت ٔذیشیت ٔطاسوتي  ٚساتغ ٝآٖ تا تؼٟذ ساصٔا٘ي  ٚسالٔت سٚا٘ي واسوٙاٖ تا٘ىٟاي

آلاي ػّي سّٕا٘ي

ٔسىٗ استاٖ ٌّستاٖ
132

ساتغ ٝفشسٛدٌي ضغّي تا سفتاس ضٟش٘ٚذ ساصٔا٘ي  ٚػّٕىشد واسوٙاٖ تا٘ىٟاي ٔسىٗ استاٖ ٌّستاٖ

آلاي ٟٔذي پسش وّٛ

133

ستث ٝتٙذي اػتثاسي ٔطتشیاٖ ضثى ٝتا٘ىي تا استفاد ٜاص سٚشTOPSIS&AHP

آلاي سيشٚس خسشٚي

134

اِضأات تفىش سيستٕي دس تا٘ه ٔسىٗ

خا٘ٓ ٟٔش٘ٛش ػسٍشي

135

تشسسي ساتغ ٝػذاِت ساصٔا٘ي  ٚاص خٛد تيٍاٍ٘ي واسٔٙذاٖ تا٘ىٟاي دِٚتي ضٟش سيشجاٖ

خا٘ٓ افسا٘ ٝضاٞىشٔي پٛس

136

ٔىاٖ یاتي تٟي ٝٙضؼة تا٘ه ت ٝػٛٙاٖ ٔشاوض تٛصیغ دس فشایٙذ تاصاسیاتي تا استفاد ٜاص سٚش ٞاي سیاضي

آلاي سيشٚس سضيذي

137

تشسسي ساتغ ٝاػتٕاد ساصٔا٘ي  ٚسالٔت سٚا٘ي واسوٙاٖ تا٘ه ٔسىٗ ضؼة استاٖ ٕٞذاٖ

آلاي سجة پٛس

138

تشسسي تأثيش ٔذیشیت استؼذاد تش واسآٔذي ٘يشٚي ا٘سا٘ي تا اثش ٔيا٘جي ٔذیشیت ضایستٍي ٔغاِؼٝ

آلاي سجثي

ٔٛسدي واسوٙاٖ تخص ستادي تا٘ه ٔسىٗ ضٟش تٟشاٖ
139

تشسسي استثاط ٛٞش ٞيجا٘ي  ٚواسآفشیٙي ساصٔا٘ي واسوٙاٖ تا٘ه ٔسىٗ استاٖ وشٔاٖ

آلاي ٔٙتظشي

140

اسائ ٝچاسچٛتي تشاي تؼييٗ اسصش چشخ ٝػٕش ٔطتشي

آلاي ٔحسٗ افطاس

141

اسصیاتي  ٚستث ٝتٙذي تاثيش ػٛأُ ادسان ويفيت خذٔات تش سضایت ٔطتشي دس خذٔات تا٘ىي اسائ ٝضذٜ

آلاي حسٗ آٔاسِٛ

تٛسظ تا٘ه ٔسىٗ  ٚتا٘ه تجاست دس استاٖ خشاساٖ سضٛي
142

تشسسي ٘ٛسا٘ات ٘شخ اسص ،ليٕت سٟاْ  ٚسفتاس ٚاْ دٞي سيستٓ تا٘ىي (ٔغاِؼٛٔ ٝسدي تا٘ه ٔسىٗ)

خا٘ٓ ٘يش ٜحسٗ ٘يا

143

عشاحي فشایٙذ اسائ ٝخذٔات تا٘ىذاسي اِىتش٘ٚيىي تش ٔثٙاي ٌستشش واسوشد ويفيت (ٚ )QFD

آلاي أيذ پان

خٛاستٞ ٝاي ٔطتشیاٖ
144

تشسسي ػٛأُ وّيذي ٔٛفميت جٟت پياد ٜساصي ٔذیشیت دا٘ص

آلاي یاسش آسستٝ

