
95هاي دانشجویان ورودي  موضوعات تصویب شده پروپوزال  

 

تغییر یافته است که در جدول فوق ارائه شده است نسبت به  موضوع اولیه، دانشجویان محترم به اطالع می رساند چنانچه موضوعات پروپوزال 
دانشکده مدیریت و تصویب پروپوزال نسبت به تهیه مجدد پروپوزال خود با امضاي استاد راهنما و استاد مشاور جهت طرح مجدد در جلسه 

  .به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  اقدام نمایید ، حسابداري

نسبت به این امر اقدام  23/11/96الزم به ذکر است دانشجویانی که تاکنون پروپوزال خود را ارائه نداده اند خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 
 نمایند.

 نام و نام خانوادگی موضوع استاد راهنما استاد مشاور
طراحی مدل شناخت فازي از ریسک داده هاي  دکتر شکوه یار دکتر صدرا احمدي

 کالن در سازمان
 مریم رنجبر

أثیر جهت گیري کارآفرینانه بر موفقیت  دکتر عبدالهی دکتر سیادت
 پروژه هاي فناوري اطالعات محور

 بهارناز بیدار

تأثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر کارکرد آموزش  دکتر خورشیدي دکتر ناییجی
 فنی و حرفه اي در استان مازندران

 نسیم زرینی

تأثیر استفاده از رسانه هاي اجتماعی در محل کار  دکتر سیادت دکتر اخوان
بر نوآوري خدمات، با توجه به نقش میانجی 

 مدیریت دانش و سرمایه انسانی

 شراره مافی

مدیریت دانش استراتژیک و عملکرد  دکتر قلیچ لی دکتر نظافتی
کسب وکار:بررسی نقش میانجی یادگیري 

 سازمانی

 بهار منوچهري

تأثیر مدیریت دانش مشتریان بر کیفیت محصول  دکتر اخوان دکتر الهیاري
از دیدگاه مشتریان و شرکت در صنعت تولید 

 نرم افزار

 بهاره قدمی

هاي نوین  عوامل مؤثر بر قصد استفاده از فناوري دکتر عبدالهی دکتر شکوه یار
در حوزه پرداخت موبایلی» تک فین«مالی   

 محسن ذوالفقاري

 - بندي اقدامات توزیع ناب شناسایی و اولویت دکتر عیوق دکتر پناهی فر
ایرانیانمورد مطالعه: شرکت پخش بانی چاو   

 رضا رفیعی

شناسایی و اولویت بندي زیرساخت هاي  دکتر خدابخشی دکتر راد
 پیاده سازي مدیریت دانش

 فرشته میر حسینی

وکار بر  سازي کسب سازي بازي تأثیر پیاده دکتر طالبی دکتر موتمنی
موردمطالعه: شرکت به  - وري نیروي انسانی بهره

 پرداخت ملت

 محمدرضا ترابیان

بابیاندکتر ار هاي ارزیابی خطر  کارگیري نشانه ارزیابی میزان به دکتر اثنی عشري 
 تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل

 ایوب حاجی هاشمی
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