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 مديريت اجراييو   MBAرشته 
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 :كتابها
 

 ناشر عنوان كتاب

 عضو هیات علمي دانشكده مديريت ي،با همكاري دكتر نسرين جزن)بازاريابي استراتژيک      

 (دانشگاه شهید بهشتي 

- انتشاردر دست 

 نشر ني

 با همكاري دكتر محمد قهرماني عضو هیات علمي دانشكده روانشناسي)مديريت دانش                 

 (دانشگاه شهید بهشتي                                                             

 منتشر شده

 موسسه تحقیقات و آموزش مديريت

 كرج-وابسته به وزارت نیرو

  مديريتبا همكاري دكتر احمد روستا، عضو هیات علمي دانشكده )هوش بازاريابي

 (دانشگاه شهید بهشتي

 –انتشار در دست 

 سازمان مديريت صنعتي

 ترجمه و تالیف اتمام   مديريت فروش                      

 

 

، مديريت استراتراتژيک ، برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي ،يابي تحقیقات بازار ،برنامه استراتژيکطراحي : زمینه هاي فعالیت

 .طراحي خط مشي و سیاستهاي سازماني ، طراحي راهبردهاي بازرگاني
 

 :مقاالت علميلیست 
 

 

ف
دي

 ر

 

  مقالهعنوان 

نوع 

 مقاله

 

مقاله محل نشر  

رتاريخ انتشا  

 

 ماه

 

 سال

 کارت تأثیر شناسایی 1

 ارتقای در سالمت هوشمند

 خدمات کیفیت

 :موردی ی مطالعه(درمانی

 تأمین ی بیمه سازمان

 )مازندران استان اجتماعی

علمی 

 پژوهشی

 

 نشریه علمی پژوهشی

 اطالعات سالمت مدیریت

90 09 

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه  2

مند و ویژگی های محصول بر 

دراکات و قصد پذیرش ا

 محصوالت جدید

علمی 

 پژوهشی

 

نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت 

 اجرایی

90 09 

 میان هماهنگی بررسی 3

 و کسب سطح استراتژیهای

در بازارگرایی و کار  چارچوب 

 سازمان عمر چرخه مراحل

علمی 

 پژوهشی
 

 09 90 نشریه علمی پژوهشی مدیریت بازاریابی

 پذیرش قصد الگویً تبیین 4

بازار  عناصر تعامل در نوآًوری

پذیرندگان و ادراکات  نوآوری 

علمی 

 پژوهشی

چشم اندازنشریه علمی پژوهشی   مدیریت 

 بازرگانی

99 09 
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5 DESIGNING A 

COMPETITIVE 

ADVANTAGE MODEL 

WITH 

TECHNOLOGY 

ORIENTED 

APPROACH USING 

FAHP TECHNIQUE: A 

CASE STUDY IN COIL 

INDUSTRY 

علمی 

 پژوهشی

 

Journal of Engineering Science 

and Technology 
90 9902 

6  
 EXAMINING OF 

PROMOTION MIX 

SITUATION AND 

RELATIONSHIP 

BETWEEN 

PROMOTION MIX 

FACTORS WITH 

CUSTOMER 

ACQUISITION IN THE 

BANK 

علمی 

 پژوهشی
 

Advanced Research in 

Economic and Management 

Sciences 

90 9902 

پیش بینی کنترل های  7

امنیتی موثر بر  اجرای 

سیستم های تحت اینترنت با 

: استفاده از الگوریتم ژنتیک 

 مطالعه موردی بانک پارسیان

علمی 

 پژوهشی

مجله علمی و پژوهشی پیام دانشگاه ملی 

 تاجیکستان

 9902 

بینی فاکتورهای موثر بر  پیش 8

امنیت سیستم های تحت 

نت در حوزه تجارت اینتر

مطالعه :  b9c  الکترونیم 

 موردی بانک صادرات

علمی 

 پژوهشی

مجله علمی و پژوهشی پیام دانشگاه ملی 

 تاجیکستان

 9902 

 تبلیغات اثربخشی بررسی 9

 مشتریان جذب بر تلویزیونی

 ارایه و AIDAمبنای  بر

 تیزر یک ساخت الگوریتم

 :موردی مطالعه)تبلیغاتی 

 (رفاه بانک

 

ریه پژوهشهاینش  0211 90 مدیریت 

بررسی توانایی رقابتی با  11

استفاده از الگوریتم ژنتیک در 

بانکهای پارسیان استان 

 گلستان

کنفران

س بین 

 المللی

کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی 

 و توسعه اقتصادی

90 0209 

مدیریت ارتباط با مشتری در  11

 E-CRMمحیط مجازی 

کنفران

س بین 

للیالم  

کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی 

 و توسعه اقتصادی

90 0209 

بررسی تاثیر هوش هیجانی  12

بر کارآفرینی سازمانی و 

بازارگرایی در شرکتهای 

: SMEکوچک و متوسط

کنفران

س بین 

 المللی

ارافرینی کنفرانس بین المللی مدیریت، ک

 و توسعه اقتصادی

90 0209 
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مطالعه موردی در شرکتهای 

شهرک های صنعتی استان 

 (مازندران

مدیریت بحران، سناریوها،  13

فرایند مدیریت استراتژیک و 

 تاثیر رسانه ها

همایش 

 ملی

 00 90 همایش ملی علوم مدیریت نوین

بررسی ایعاد مختلف برند در  14

جهت تاثیر آن بر وفاداری 

 مشتری

همایش 

منطقه 

 ای

 09 91 همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

بررسی تاثیر کارافرینی درون  15

سازمانی بر عملکرد در شرکت 

های خصوصی شهر صنعتی 

 رشت

همایش 

 ملی

 09 09 همایش ملی جهاد اقتصادی

ارائه مدلی برای طراحی  16

کنترل های امنیتی بانکداری 

اینترنتی در حوزه خدمات 

 دهی به مشتریان

همایش 

 ملی

 09 09 همایش ملی جهاد اقتصادی

عوامل موثر بر دانش بازار  17

خارجی در چارچوب ساختار 

 و ارتباط سرمایه اجتماعی

همایش 

 ملی

 09 09 همایش ملی جهاد اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر قدرت  18

خارجی نام تجاری در 

چارچوب مزیت نام تجاری 

مطالعات موردی محصوالت 

لبنی شرکت کاله در استان 

 مازندران

همایش 

 ملی

جهاد اقتصادیهمایش ملی   09 09 

بررسی عوامل موثر بر کیفیت  19

رابطه در چارچوب ادراک 

مشتریان از ویژگی های 

 محصول جدید

همایش 

 ملی

 09 09 همایش ملی جهاد اقتصادی

بررسی تاثیر عنصر قیمت بر  21

جذب مشتری در قراردادهای 

 بین المللی صنعت حفاری

کنفران

س بین 

 المللی

چالشها و  همایش بین ملی مدیریت

 راهکارها

09 09 

مطالعه تئوریکی نقش سالمت  21

الکترونیکی در بهبود خدمات 

 سالمت

کنفران

س بین 

 المللی

کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و 

 تولید ملی

90 00 

سالمت الکترونیکی با کارت  22

 هوشمند سالمت

کنفران

س بین 

 المللی

کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و 

لید ملیتو  

90 00 

بررسی کارت هوشمند  23

سالمت در ارتقا کیفیت 
کنفران

س بین 

کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و 

 تولید ملی

90 00 
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 المللی خدمات درمانی

بررسی تاثیر پیوند رابطه ای  24

بر نگرش و قصد مشتریان به 

 دریافت خدمات

کنفران

س بین 

 المللی

 09 90 کنفرانس بین المللی مدیریت

بررسی نقش گرایش بازار  25

مدیران بر خلق مزیت رقابتی 

در چارچوب الگوی 

 هوشمندی رقابتی

همایش 

منطقه 

 ای

همایش استانی مدیریت بازاریابی و 

 رویکردهای نوین در بازار

99 09 

مدلسازی عوامل موثر بر  26

ارزش ویژه ی برند و تمایالت 

رفتاری مشتریان در حوزه 

 خدمات

همایش 

قه منط

 ای

همایش استانی مدیریت بازاریابی و 

 رویکردهای نوین در بازار

99 09 

مدیریت ارتباط با مشتری در  27

 محیط مجازی

همایش 

منطقه 

 ای

همایش استانی مدیریت بازاریابی و 

 رویکردهای نوین در بازار

99 09 

تبیین مدل کسب و کار  28

 کارآفرین با رویکردی جامع

همایش 

منطقه 

 ای

استانی مدیریت بازاریابی و همایش 

 رویکردهای نوین در بازار

99 09 

      

 


