
 گزارش اطالعات مربوط به پایان نامه هاي دفاع شده  کارشناسی ارشدمدیریت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
  دفتر ارتباط با صنعت –حوزه معاونت پژوهشی 
 

  عنوان پایان نامه  استاد راهنما  استاد مشاور  استاد داور  تاریخ تصویب  تاریخ دفاع
  

 ورودي

  
  ردیف  نام و نام خانوادگی

دکتر    8/6/84  20/6/84
تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد مدیران آموزشی در سطح   دکتر  عسگرزاده  خانم  کرباسیان  قربانی

  نرگس    احمدي مقدم  82  دبیرستانهاي دخترانه تهران
18220613841002  1  

دکتر    10/6/84  21/6/84
ان و اعضاي هیات بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکن  دکتر  قربانی  دکتر  صالحی  رئوفی

  داوود    داوودي لیموئی  82  علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران
18221212841001  2  

دکتر    19/3/84  29/6/84
  خانم  جعفري  آقاي  قورچیان  قربانی

ارائه چهارچوب نظري جهت نهادینه کردن کاربست فناوري 
 8در مدیریت واحدهاي منطقه   ITCاطالعات و ارتباطات 
  انشگاه آزاد اسالمید

  مهدي    کالنتري  82
18220613842001  3  

دکتر    19/3/84  30/6/84
بررسی رابطه بین جو سازمانی و سالمت سازمانی دانشگاه آزاد   آقاي فتاح ناظم  دکتر  قربانی  رئوفی

  حق رضا    عیوضی  82  8منطقه 
182206138441005  4  

آقاي    15/6/84  30/6/84
بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران مدارس متوسطه با میزان   دکتر  عسگرزاده  دکتر  قربانی  بروشکی

  زیبا    سلیمانی سوادکوهی  82  کارائی دبیران شهر بندر ترکمن
18220613832003  5  

30/6/84  15/6/84  
دکتر  
  دکتر  صالحی  دکتر  قربانی  سامانیان

راي بررسی رابطه بین مهارتهاي مدیریت زمان با میزان آمادگی ب
  82  تغییر در مدیران دانشگاههاي آزاد اسالمی

  محمود    هدایتی
18220613841004  6  

دکتر   15/6/84  30/6/84
  سامانیان

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی براي تحول اداري   دکتر  قربانی  دکتر  صالحی
  در ادارات کل استان مازندران

  زهرا    طهماسبی سوچلمائی  82
18220613832001  

7  

دکتر    15/6/84  30/6/84
بررسی رابطه توانمندیهاي ارتباطی مدیران و عملکرد آنها در   دکتر  عسگرزاده  آقاي  بروشکی  قربانی

  شرف    متولیان شاهرضائی  82  84 - 83مدارس شهرستان جویبار از دیدگاه دبیران در سال 
18220613832002  8  

دکتر    10/6/84  30/6/84
  دکتر  رئوفی  ربانیدکتر  ق  جالئی

بررسی تاثیر وضعیت استخدامی ، جنسیت و مرتبه علمی در 
کیفیت تدریس اعضاي هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رود هن 

  از نظر دانشجویان
  رشید    امیران بستان آباد  82

18220613842013  9  
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30/6/84  10/6/84  
دکتر  
  عسگرزاده

دکتر  غفوریان 
  دکتر  قربانی  مختاري

رابطه بین جو سازمانی و اثر بخشی دانشگاه آزاد اسالمی  بررسی
  82  واحد ساري و نکا از دیدگاه اساتید

  سکینه    یزدانی قادي
18220613841003  10  

خانم    8/6/84  14/10/84
  جالئی

  دکتر  عسگرزاده  خانم  کرباسیان
بررسی رابطه بین شیوه هاي تصمیم گیري مدیران و سالمت 

 -  83خترانه تهران از دیدگاه دبیران در سال سازمانی در مدارس د
84  

82  
منصوره    موسوي نجف 

  آبادي
18220613841001  

11  

15/10/84  15/4/84  
دکتر  
  دکتر  رئوفی  دکتر  قربانی  سامانیان

بررسی میزان تاثیر دوره هاي آموزش ضمن خدمت مدیران در اثر 
 -  83ی بخش بودن عملکرد آنها از دیدگاه دبیران در سال تحصیل

84  
82  

  فاطمه    بهرامی خوشخو
18220613832004  12  

خانم    15/4/84  10/12/84
  جالئی

بررسی رابطه بین باورهاي مدیریتی مدیران آموزش با میزان اثر   دکتر  رئوفی  دکتر  قربانی
  بخشی آنها در دبیرستانهاي دخترانه اسالمشهر

  طیبه    کمالی زاده  82
18220613832005  

13  

دکتر   15/4/84  10/12/84
شهربانو  دکتر   آقاي رحمانی  عسگرزاده

  جالیی
بررسی رابطه تیپ شخصیتی مدیران و استراتژي هاي مدیریت 

  خزران   رحمانی  82  تعارض در مدیران صنایع مشهد
18220613841006  14  

خانم     5/7/84  10/12/84
  دکتر  رئوفی  خانم  کرباسیان  جالئی

هاي آموزشی ضمن خدمت در بررسی میزان اثر بخشی برنامه 
ایجاد مهارتهاي تدرسی دبیران مقطع دبیرستان الیگودرز از نظر 

  دبیران
  نوشین    گودرزي  82

18220613832006  15  

دکتر    7/7/84  10/12/84
  سامانیان

  دکتر  رئوفی  دکتر  قربانی

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی رفتار سازمانی 
آموزش و  5ه دبیران مقطع متوسطه منطقه مدیران از دیدگا

  پرورش تهران
  

  لیال    شریفان  82
18220613832008  

16  

دکتر    19/7/84  17/12/84
  سامانیان

بررسی رابطه بین سالمت سازمان با اثر بخشی در دبیرستاههاي   دکتر  قربانی  دکتر  رئوفی
  پسرانه شهرستان چهاردانگه

  فرهاد    لیثی  82
18220613832007  

17  

دکتر   29/11/84  7/3/85
رابطه ویژگیهاي شخصیتی مدیران با سالمت سازمانی مدارس   دکتر فتاح ناظم  دکتر آل آقا  سامانیان

  شیداله  محسنی  82  تهران 13آموزش و پرورش منطقه 
18220613842020  

18  
  

دکتر   10/8/84  7/3/85
ی مدیران با عملکرد کارکنان در کمیته بررسی رابطه کارآفرین  دکتر فتاح ناظم  دکتر آل آقا  سامانیان

  هادي  مردپاك سرشت  82  )ره(امداد امام خمینی
18220613832009  19  

دکتر   10/8/84  22/5/85 دکتر هاشم   فرزانه کرباسیان بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد    20  عالیه  اسماعیل زاده  82
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  18220613841007  واحد رودهن  عسکرزاده  منفردي راز

22/5/85  5/2/85  
دکتر 

محمود 
  قربانی

دکتر منفردي 
  راز

دکتر محمود 
  حقانی

نقش مدیریت کیفیت فراگیر در ارتقاء بهره وري از دیدگاه 
  جعفر  گندمکار  83  مدیران و کارشناسان شرکت هنگل پاك وش

18220613842011  21  

محمدمهدي    23/12/84  22/5/85
  بروشکی

دکتر بهروز 
  هرامم

دکتر محمود 
  قربانی

بررسی رابطه بین سبکهاي رهبري مدیران و میزان سالمت 
  شهناز  آرامی  83  سازمانی مدارس

18220613842010  22  

محمدمهدي    23/12/84  22/5/85
دکتر محمود   مسیب احمدي  بروشکی

  قربانی
بررسی رابطه بین سبکهاي مدیریت تعارض و میزان استرس شغلی 

  بهناز  عاجلو  83  پیشوا- آزاد اسالمی واحد ورامینکارکنان دانشگاه 
18220613842012  23  

22/6/85  23/12/84  
محمدمهدي  
  دکتر سامانیان  بروشکی

دکتر حسینعلی 
  بهرامزاده

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان در شعبات 
  83  بانک ملی خراسان شمالی

  حمیرا  یزدي مهاجر
18220613842004  24  

دکتر  بهرام   23/12/84  27/6/85
دکتر شهربانو   فرزانه کرباسیان  زاده

  جالیی
بررسی رابطه بین سبکهاي مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس 

  خلیل  قوي اندام  83  85 - 84مشهد در سال تحصیلی  4راهنمایی دخترانه ناحیه 
18220613842006  25  

محمدمهدي   5/2/85  28/6/85
بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی   دکتر سامانیان  نفرزانه کرباسیا  بروشکی

  حمید  شکوري  83  شهرستان اسفراین
18220613842008  26  

28/6/85  23/12/84  
دکتر 

شهربانو 
  جالیی

  دکتر سامانیان  فرزانه کرباسیان
بررسی علل موثر در عدم تمایل نیروهاي کارآمد به پذیرش 

از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی شهرستان گنبد پستهاي مدیریتی 
  85 -  84کاووس در سال 

  محمد  محودي جهانتیغ  83
18220613842009  27  

محمدمهدي    23/12/84  28/6/85
دکترشهربانو   فرزانه کرباسیان  بروشکی

  جالیی
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی در 

  ا  حصاريرض  83  مدارس راهنمایی گالیکش
18220613842003  28  

6/7/85  5/2/85  
دکتر 

شهربانو 
  جالیی

دکتر رضایی 
  رکن آبادي

دکتر محمدرضا 
  ذبیحی

بررسی رابطه بین تیپهاي شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنها از 
  سمانه  کرم زاده  83  دیدگاه ذي نفعان

18220613842002  29  

محمدمهدي    5/2/85  6/7/85
  بروشکی

دکتر رضایی 
  آبادي رکن

دکتر محمدرضا 
  ذبیحی

بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با 
  لیلی  شاکري  83  فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

18221212842001  30  

10/7/85  
  

دکتر   22/1/85
شهربانو 

شناسی مدیران و سبک رهبري آنان در بررسی رابطه بین خویشتن   دکتر بهرام زاده  دکتر سامانیان
  85 - 84مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 

  شهین  قدوس  83
18220613842007  

31  
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  جالیی

محمدمهدي    5/2/85  13/7/85
  بروشکی

دکتر رضایی 
  ادداودعلی  ش  83  رابطه بین استراتژي هاي مدیریت تعارض و میزان استرس دبیران  دکتر منفردي راز  رکن آبادي

18220613842005  32  

دکتر   23/12/84  10/8/85
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبري مدیران   دکتر قربانی  دکتر مهرام  عسگرزاده

  مینا   کریمی شهري  83  مشهد 5دبیرستانهاي ناحیه 
18220613842015  33  

محمدمهدي    23/12/84  17/8/85
  بروشکی

هنگ سازمانی و میزان تعهد سازمانی دبیران در بررسی رابطه فر  دکتر قربانی  رضا فالح
  85-84دبیرستانهاي دولتی شهرستان نیشابور در سال 

  محمدمهدي   زرندي  83
18220613842016  

34  

دکتر   23/12/84  29/9/85
بررسی رابطه بین سبکهاي مدیریت با بهره وري نیروي انسانی در   دکتر قربانی  دکتر مهرام  عسگرزاده

  شیرین  دانایی شاندیز  83  استان خراسان رضويشرکت توزیع برق 
18220613842014  35  

دکتر بهرام   20/2/85  20/10/85
بررسی رابطه بین سبک رهبري و مهارتهاي ارتباطی مدیران   دکتر قربانی  دکتر رضایی  زاده

  صغري  عودي  83  مدارس متوسطه دخترانه هفتگانه مشهد
18220613851002  36  

ر دکت  20/2/85  30/11/85
  دکتر رئوفی  دکتر مهرام  منفردي

بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران مراکز پیش دانشگاهی ناحیه 
باسبک تصمیم گیري آنان براساسنظریه  85- 84مشهد در سال  4

  وروم یتون و یاگو
  حیدر  خوش نیت  83

18220613851001  37  

دکتر بهرام   20/2/85  30/11/85
  زاده

آقاي 
) 9منطقه (بررسی نگرش مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی  دکتر عسگرزاده  میرخواجوي

  شریعتمداري...    عبدا  83  در مورد عوامل موثر در برانگیختن وجدان کار
18220613842017  38  

30/11/85  20/2/85  
دکتر 

  دکتر بهرام زاده  دکتر سیلیمانی  عسگرزاده
رد با بر اساس عملک(بررسی رابطه بین باورهاي نظارتی مدیران 

  83  )8میزان اثربخشی آنان در دانشگاه پیام نور منطقه
  مریم    بیلساز

18220613842019  39  

دکتر   5/2/85  7/4/86
  جالیی

  دکتر سامانیان.1
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان در   دکتر منفردي راز  دکتر جاجرمی.2

  محمدپورشیرزاد       83  مدارس راهنمائی بجنورد
18220613842018  40  

دکتر   7/12/85  31/4/86
بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان کارآفرینی   دکتر قربانی  دکتر رضایی  عسگرزاده

  فاطمه   راشد  83  کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد
18220613852019  41  

دکتر   9/12/85  18/6/86
سی رابطه هوش هیجانی با میزان خالقیت مدیران مقطع برر  دکترقربانی  دکترعسگرزاده  منفردي

  غالمرضا آفتاب سوار  84  متوسطه شهرستان تربت حیدریه
18220613852008  42  

18/6/86  9/12/85  
دکتر 
  دکترقربانی  دکترعسگرزاده  منفردي

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت مدیران متوسطه 
  84  شهرستان نیشابور

  رآباديشه...  عزیزا
18220613852007  43  
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18/6/86  9/12/85  
دکتر 
  منفردي

دکتر رضایی 
  دکترقربانی  رکن آبادي

بررسی رابطه سبک رهبري و مهارتهاي ارتباطی مدیران مراکز 
  84  درمانی ناجا در مشهد

  محمد  قراري
18220613852003  44  

خشی سیستم مدیریت کیفیت در مراکز مدیریت درمان بررسی اثرب  دکترعسگرزاده  دکترمنفردي  دکتر قربانی  9/12/85  18/6/86
  امان محمد  امانجانی  84  سازمان تامین اجتماعی استان گلستان

18220613852004  45  

دکتر   9/12/85  22/6/86
بررسی وضعیت مدارس شهر شیروان بر اساس ویژگیهاي سازمان   دکتر منفردي  دکتر بهرام زاده  عسگرزاده

  سعیده   زیبایی  84  )تر سنگهاز دیدگاه پی(یاد گیرنده 
18220613852013  46  

دکتر   9/12/85  22/6/86
بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سالمت سازمانی در   دکتر عسگرزاده  دکتر منفردي  جالیی

  آذرمیدخت  فرزامی خواه  84  86- 85مدارس متوسطه شهر بجنورد در سال 
18220613852009  47  

  دکتر عسگرزاده  دکترمنفردي راز  ربانیدکتر ق  23/1/86  7/9/86
بررسی رابطه بین الگوهاي تصمیم گیري مدیران و تعهد سازمانی 

  84  86- 85کارکنان در مدارس راهنمایی اسفراین در سال 
  علی اکبر  استیري

18220613852014  48  

دکتر   9/12/85  14/9/86
ان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقایسه احساس برابري کارکن  دکتر مهرام  دکتر قربانی  عسگرزاده

  مرضیه  دشتی رحمت  84  بر اساس سبک رهبري مدیران
18220613852001  49  

دکتر   9/12/85  21/9/86
بررسی رابطه بین سبکهاي مدیران با نهادینه سازي مدیریت دانش   دکترقربانی  فریبا عدلی  عسگرزاده

  معصومه  خسروي نیا  84  در دانشگاههاي گرگان
18220613852018  50  

دکتر   23/1/86  27/9/86
بررسی رابطه بین تیپ هاي شخصیتی مدیران و مهارتهاي ارتباطی   دکتر عسگرزاده  دکترمنفردي راز  جالیی

  مریم   چترسیماب  84  86- 85آنان در دبیرستانهاي دخترانه شهر بجنورد سال 
18220614852001  51  

  رديدکترمنف  دکترعسگرزاده  دکتر قربانی  9/12/85  5/10/86
بررسی رابطه بین تیپ هاي شخصیتی  مدیران و سبک تصمیم 

  84  گیري آنان در مدارس متوسطه شهر بجنورد
  فرح ناز  عراقی

18220613852002  52  

دکترمنفرد  9/12/85  5/10/86
  ي

بررسی و مقایسه انتظارات مدیران و معلمان از کارکردهاي نقش   دکترعسگرزاده  دکترقربانی
س ابتدایی شهرستان چناران در سال تحصیلی معلم راهنما در مدار

85 -86  
84  

  حسن  لعل علیزاده
18220613852006  

53  

دکترمنفرد  23/1/86  12/10/86
  ي

بررسی رابطه بین انگیزه فردي مدیران و میزان اثربخشی   دکتر قربانی  دکتر عسگرزاده
  دبیرستانهاي شهر بجنورد

  عصمت   منصوري  84
18220613852021  

54  

دکتر   23/1/86  25/10/86
  عسگرزاده

مقایسه شناخت مفهوم مدیریت زمان و مؤلفه هاي تشکیل دهنده   دکتر کوهستانی  دکتر آهنچیان
آن بین مدیران با مدرك تحصیلی غیر مدیریت در بین مدیران 

  86- 85ارشد ادارات کل استان خراسان شمالی در سال 
84  

  انسیه   سوسنی
18220613852020  

55  
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دکتر بهرام   23/1/86  25/10/86
  زاده

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآیی کارکنان در ادارات   دکتر کوهستانی  دکتر آهنچیان
  84  کل استان خراسان شمالی

  مرتضی   مقدم نژاد
18220613852017  

56  

دکتر   20/12/85  25/10/86
  جالیی

  دکتر منفردي  دکترعسگرزاده
  

سازمانی معلمان مقطع  بررسی رابطه رهبري تحول آفرین با تعهد
  طیبه  علیزاده صابري  84  86- 85ابتدایی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 

18220613852011  
57  

دکتر بهرام   20/12/85  25/10/86
  زاده

دکتر مهرام 
  بهروز

دکترحسینعلی 
  کوهستانی

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران زن و اثر بخشی آنان در 
  فاطمه  ثابت دیزاوندي  84  86- 85ل تحصیلی مدارس منطقه چناران در سا

18220613852016  
58  

دکتر   20/12/85  25/10/86
  جالیی

محمدرضا 
  آهنچیان

دکترحسینعلی 
  کوهستانی

بررسی رابطه بین مهارتهاي ارتباطی مدیران و رضایت شغلی 
  سیما  امیري  84  86-85کارکنان در ادارات کل استان خراسان شمالی در سال 

18220613852015  
59  

دکتر   23/1/86  2/11/86
  جالیی

رابطه کیفیت زندگی کاري و فرسودگی شغلی مدیران مدارس   دکتر منفردي راز  دکتربهرام زاده
  84  86- 85راهنمایی استان خراسان شمالی در سال 

  محمد    صفاري
18220613852022  

60  

دکتر   23/1/86  28/1/87
  عسگرزاده

ررسی رابطه جو سازمانی با سبکهاي مدیریت تعارض در دانشگاه ب  دکتر منفردي راز  دکتربهرام زاده
  محمود   خماري  84  آزاد واحدهاي بجنورد،قوچان،شیروان

18221212852001  
61  

دکتر   22/1/87  20/5/87
  منفردي راز

بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس   دکتر بهرام زاده  دکترعسگرزاده
  منصوره  یادگاري  85  گانه مشهد 7نه نواحی راهنمایی دخترا

18220613862004  
62  

دکتر   15/4/87  3/6/87
  جالیی

بررسی رابطه بین باورهاي نظارتی مدیران و کارآیی آنان در   دکتر عسگرزاده  دکتر مختاري
  مرجان  سیمائی  85  مدارس ابتدایی دخترانه نواحی هفتگانه مشهد از دیدگاه معلمان

18220613862017  
63  

 30/6/87  22/1/87  
دکتر 

حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتر هاشم 
 عسگر زاده

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرایند اجرایی کار گروهی در 
گانه مشهد7دبیرستانهاي نواحی  صدیقه هما صدر 85 

18220613862007 64 

15/8/87  22/1/87 دکتر  
انیدکتر کوهست دکتر قربانی جالیی بررسی رابطه خالقیت مدیران با کارآفرینی سازمانی در مراکز  

 طیبه جاللی 85 آموزش عالی فنی و حرفه اي خراسان رضوي
18220613862013 65 

15/8/87  24/2/87 بررسی ویژگیهاي کارآفرینی و ارائه راهکار به منظور تقویت این  دکتر منفردي راز دکتر بهرام زاده دکتر قربانی 
در دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان شمالی ویژگیها  

 میترا مرادي 85
18220613862015 

66 

22/8/87  22/1/87 دکتر  
بررسی رابطه بین هوش هیجانی گروهی و میزان سالمت سازمانی  دکترقربانی دکتر بهرام زاده منفردي راز

 مریم احمدي زاده 85 در کارخانه فوالد اسفراین
18220613862008 67 

6/9/87  22/1/87 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري با کارآیی دبیران از نظر مدیران مدارس  دکتر منفردي راز دکتر بهرام زاده جالیی دکتر 
 حمیده امیري 85 متوسطه شهرستان بجنورد

18220613862003 
68 
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6/9/87  15/4/87  
دکترمنفرد

 ي
دکتر عسگر 

 دکترقربانی زاده
سازمانی ومنابع قدرت مدیران در بررسی رابطه بین فرهنگ 

 85 مدارس متوسطهپسرانه نواحی هفتگانه مشهد
 حسن رحیمی

18220613862018 69 

2/10/87  22/1/87 دکتر  
بررسی میزان اگاهی مدیران ازمهارتهاي مدیریتی برافزایش  دکتر بهرام زاده دکترمنفردي راز جالیی

یمهنازروغن 85 اثربخشی ادارات کل شهرستان بجنورد  
1822061386008 70 

4/10/87  22/1/87 دکتر  
 جالیی

دکتر عسگر 
بررسی رابطه بین قدرت مدیران ومیزان تعهد سازمانی دردبیران  دکتر بهرام زاده زاده

86- 87دبیرستانهاي شیروان درسال تحصیلی  محمود نمازي زورام 85 
1822061386009 71 

5/10/87  22/1/87 اددکتر  
رازدکترمنفردي  بهرام زاده بررسی علل وموانع انتصاب زنان درپستهاي مدیریتی درسازمانهاي  دکتر عسگر زاده 

 نجیمه نوروزیان 85 دولتی شهرستان بجنورد
18220613862010 72 

25/10/87  26/3/87  
دکتر 
 جالیی

دکتر عسگر 
 دکترمنفردي راز زاده

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومیزان امادگی براي تغییر در 
اي دخترانه بجنورددبیرستانه  85 

 مریم حصاري
18220614862001 73 

25/10/87  26/3/87 دکتر  
 جالیی

دکتر عسگر 
بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران ومدیریت زمان  دکترمنفردي راز زاده

 زهرا یزدان پناه 85 دردبیرستانهاي دخترانه شهرستان بجنورد
18220613862016 74 

25/10/87  9/9/87 م دکتر بهرا 
 زاده

دکتر عسگر 
بررسی رابطه خویشتن شناسی مدیران با کاربرد سبکهاي مدیریت  دکترمنفردي راز زاده

 مهناز نیستانی 85 تعارض توسط انان درمدارس مقطع متوسطه شهربجنورد
18220613871002 75 

2/11/87  22/1/87 دکتر عسگر  
یریت وسبک مذاکره مدیران کارخانه بررسی رابطه بین سبک مد دکتر قربانی دکتر بهرام زاده زاده

 معصومه ناظمی 85 فوالد اسفراین
18220613862006 76 

2/11/87  23/7/87  
دکتر عسگر 

 دکتر بهرام زاده دکتر قربانی زاده
بررسی رابطه ابعادساختاري سازمان وبکارگیري مدیریت دانش 

 85 دردانشگاههاي سبزوار
 فاطمه تکابی

18220613862021 77 

2/11/87  9/12/85 دکتر بهرام  
 زاده

دکتر رضایی 
بررسی رابطه بین گرایشهاي ارزشی مدیران وسبک تصمیم گیري  دکتر قربانی رکن ابادي

85-86انان در دبیرستانهاي شهرستان شیروان درسال تحصیلی   راحله لکزیان 85 
18220613852005 78 

15/11/87  2/2/87 دکترمنفرد 
دهدکتر بهرام زا دکتر قربانی ي راز بررسی رابطه تفکرانتقادي با میزان خالقیت کارکنان بیمارستان  

 معصومه محمد زاده 85 ومدیریت درمان تامین اجتمائی خراسان شمالی
18220613862014 79 

15/11/87  29/10/87 دکتر  
 جالیی

دکتر عسگر 
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تصمیم گیري مدیران  دکترمنفردي راز زاده

متوسطه شهرستان بجنورد مدارس  بتول قدوسیان 85 
18220613871003 80 

15/11/87  22/1/87 دکتر بهرام  
 دکتر عسگر زاده دکتر قربانی زاده

و تعهد سازمانی مدیران B&A) (بررسی رابطه تیپ شخصیتی
 86- 87مقطع متوسطه و راهنمایی شهرستان بردسکن سال تحصیلی

 احمد ارشادي 85
18220613862011 81 
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14/12/87  13/8/87 دکترمنفرد 
 دکتر عسگر زاده دکتر بهرام زاده ي راز

بررسی ویژگیهاي سازمانهاي یادگیرنده جهت بسترسازي سازمان 
یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد آموزشکده هاي فنی وحرفه اي 

 دختران و پسران مازندران
 هاجرقاسمی 85

18220613871001 82 

23/1/88  30/5/87  
دکتر 
ییجال  

دکتر یلدا دل 
 گشایی

دکتر فرشته 
86ارزشیابی اثر بخشی دورههاي آموزشی گمرگ ایران در سال کردستانی  85 

 مریم ترابی نیا
18220613862020 83 

4/4/88  12/5/87 دکتر عسگر  
 زاده

دکتر رضایی 
 رکن ابادي

بررسی رابطه شناخت سازمان و میزان اثر بخشی مدارس متوسطه  دکتر مختاري
ه شهرستان قوچاندختران  

 الهام رستمی 85
18220613862019 

84 

20/5/88  22/1/87 دکتر بهرام  
 دکتر قربانی دکترمنفردي راز زاده

بررسی رابطه بین سبک حل مسئله مدیران و میزان تمایل کارکنان 
به مشارکت در تصمیم گیریهاي سازمانی در مراکز رشد فناوري 

شهدپژوشکده و پارك علم و فناوري م.جامع  
 شادیه امیرزاده هروي 85

18220613862012 85 

19/6/88  27/12/87 دکترمنفرد 
 ي راز

 دکتر عسگر زاده دکتر قربانی
بررسی مهارتهاي موجود مدیران مراکز آموزشی استعدادهاي 

درخشان استان خراسان رضوي ومقایسه آن با مهارتهاي مورد نیاز 
 مدیران آموزشی

 حسین واحدي کاخکی 86
18220613872010 

86 

19/6/88  27/12/87 دکتر عسگر  
بررسی عوامل موثر برتوانمندي سازي کارکنان سازمان آموزش و  دکتر قربانی دکتر بهرام زاده زاده

 جواد آتار مشک 86 پرورش استان خراسان رضوي
18220613872009 87 

19/6/88  25/1/88 دکترمنفرد 
 ي راز

دکتر عسگر 
رابطه بین عدالت سازمانی با سالمت سازمان در بین بررسی  دکتر بهرام زاده زاده

 رضا آینه بیگی 86 کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
18220613872018 88 

6/8/88  19/1/88 دکتر عسگر  
 زاده

دکتر فریمان 
بررسی رابطه عدالت سازمانی و کارآیی کارکنان در کارخانه لوله  دکتر بهرام زاده ابراهیم زاده

زي شهرستان اسفراینسا  مهناز سیالنه 86 
18220613872016 89 

20/8/88  28/12/87  
دکتر عسگر 

 دکتر بهرام زاده دکتر قربانی زاده
بررسی عوامل موثر در افزایش انگیزه کاري درمدیران مقطع 

 86 متوسطه شهرستان بجنورد
 فاطمه معماریانی

18220613872013 90 

20/8/88  27/12/87 دکتر بهرام  
ادهز  

دکتر عسگر 
بررسی رابطه بین ابعاد توانمندي سازي کارکنان و افزایش  دکتر قربانی زاده

 شهناز احمدي 86 خالقیت درسازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی
18220613872002 91 

4/9/88  27/12/87 دکتر عسگر  
ارآفرینی در بررسی رابطه بین مدیریت دانش توسعه و ک دکترمنفردي راز دکتر قربانی زاده

87آموزشکده فنی و حرفه اي شهرستان قوچان سال   سوسن الهی عسگر آباد 86 
1822061382003 92 

4/9/88  20/1/88 دکتر عسگر   بررسی رابطه سازمانهاي یاد گیرنده با کارآیی مدیران در  دکتر قربانی دکتر بهرام زاده  93 لیال کریمی 86
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 18220613872017 دبیرستانهاي شهرستان بجنورد زاده

11/9/88  3/2/88 دکتر عسگر  
دکتر فریمان  دکتر قربانی زاده

 ابراهیم زاده
در کارآفرینی دانش آموزان آموزشگاههاي فنی  ITبررسی نقش

  و حرفه اي شهرستان گنبد کاووس
 محمد مهدي باوقار 86

18220613872019 94 

18/9/88  27/12/87 دکترمنفرد 
دهدکتر عسگر زا دکتر قربانی ي راز بررسی رابطه ابعاد ساختاري و استقرار مدیریت دانش در  سازمان  

 جواد توسلی نوقابی 86 آموزش و پرورش استان خراسان رضوي
18220613872011 95 

25/9/88  27/12/87 دکترمنفرد 
بررسی رابطه بین شناخت ابعاد سازمان و میزان آمادگی براي  دکتر قربانی دکتر بهرام زاده ي راز

زمانی در مجتمع کشت و صنعت بهکده رضويتحول سا  اسحاق شاه نظري ثانی 86 
18220613872007 96 

2/10/88  18/1/88  
دکتر 

شهربانو 
 جالیی

دکتر حمید رضا 
آقا محمدیان 
 شعر باف

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

بررسی رابطه هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک درمدیران 
بی فاطمه کوشا زاده بی 86 شرکت مخابرات خراسان رضوي  

182206138720115 97 

20/6/89  1/5/88 دکتر  
بررسی رابطه اثربخشیخالقیت مدیران باسبک تصمیم گیري انان وتاثیر ان  دکتر مختاري دکترکوهستانی عسگرزاده

 ولی اهللا اینه بیگی 85 درکارایی کارکنان در دوره راهنمایی ودبیرستان منطقه راز جرگالن
18220613872021 98 

23/10/88  26/12/87 دکترمنفرد 
 ي

بررسی رابطه توانمند سازي کارکنان وامادگی تحول سازمان در  دکتر قربانی دکتر عسگرزاده
 سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

 ابوالقاسم دشتی 86
18220613872008 

99 

23/10/88  27/12/87 دکترمنفرد 
طه سبکهاي مدیریت تعارض باکارایی کارکنان دانشگاه بررسی راب دکتر عسگرزاده دکتر قربانی ي

 میترا حسین زاده اول 86 تربیت معلم سبزوار
18220613872014 100 

23/10/88  26/12/87 دکتر بهرام  
تحول بخش (بررسی رابطه بین هوش عاطفی وسبک رهبري دکتر عسگرزاده دکتر قربانی زاده

اسان رضويدربین مدیران  آموزش و پرورش خر)ومبادله اي  نعمت جعفریان اول 86 
18220613872012 101 

23/10/88  21/3/88 دکترمنفرد 
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران وکارکنان  دکتر عسگرزاده دکتر بهرام زاده ي

 فاطمه دلیر یساولی 86 اداره کل  زندانهاي خراسان شمالی
18220613872020 102 

23/10/88  26/12/86 دکتر  
 جالیی

بررسی رابطه مولفه هاي سازمان یادگیرنده با خالقیت کارکنان  دکتر قربانی دکتر عسگرزاده
 دانشگاه ازاد مشهد

 ازاده منوچهري فر 86
18220613872004 

103 

23/10/88  26/12/87 دکتر بهرام  
دردانشگاه ازاد  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ویادگیري سازمانی دکتر قربانی دکتر عسگرزاده زاده

 بهاره صباغ 86 اسالمی مشهد
18220613872006 104 

5/11/88  26/12/87 دکتر  
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري باسالمت سازمانی دربین  دکتر بهرام زاده دکترمنفردي جالیی

کارکنان بیمارستان ومدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان   معصومه نجیب زاده 86
18220613872005 105 
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 شمالی

5/11/88  25/12/87 دکتر  
بررسی رابطه  هوش هیجانی با کارافرینی فردي در هنرستانهاي  دکتر منفردي راز دکتر بهرام زاده جالیی

87- 88شهر بجنورد درسال تحصیلی  حمیرا یزدانی 86 
18220613872001 106 

28/11/88  10/9/88  
دکتر 

دهدکتر عسگرزا دکتر بهرام زاده منفردي راز  
بررسی رابطه بین مدیریت زمان ومیزان اثربخشی ان بر روي 

87- 88کارکنان تامین اجتماعی شهر مشهد درسال تحصیلی   85 
 علی حسن زاده

18220613881002 107 

28/11/88  15/6/88 دکتر بهرام  
 زاده

دکتر منفردي 
ه کل بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارایی کارکنان ادار دکتر عسگرزاده راز

 لیلی قلی زاده کیکانلو 86 منابع طبیعی خراسان شمالی
18220613872024 108 

28/11/88  23/6/88 دکتر  
 منفردي راز

دکتر ابراهیم 
بررسی رابطه بین توانمندسازي وبهره وري نیروي انسانیدر مجتمع  دکتر بهرام زاده زاده

 معصومه صفریان ناوخی 86 صنعتی پتروشیمی بجنورد
18220613872025 109 

28/11/88  8/6/88 دکتر بهرام  
بررسی نقش روشهاي توانمندسازي بر افزایش عملکرد نیروي  دکتر ابراهیم زاده دکتر کوهستانی زاده

 اسماعیل مهرانگیز 86 انسانی دانشگاه هاي پیام نوراستان گلستان
18220613872023 110 

8/3/89  18/7/88  
دکتر 

ر کوهستانیدکت دکتر بهرام زاده منفردي راز  
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با اثر بخشی در مراکز اموزشیفنی 

 85 حرفه اي شهرستان نیشابور
 هادي رستمی

18220613881001 111 

23/3/89  15/5/88 دکتر  
بررسی رابطه خالفت مدیران وجوسازمانی در واحدهاي دانشگاه  دکتر ابراهیم زاده دکتر بهرام زاده منفردي راز

ستان خراسان شمالیازاد ا  مجید زیارتی 86 
18220613872022 112 

27/5/89  18/1/89 دکتر  
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با انگیزش سازمانی مدیران  دکتر عسگرزاده دکتر بهرام زاده منفردي راز

1388- 1389مقطع ابتدایی شهرسبزوار در سال   حسین عزتی 87 
18220613882010 113 

27/5/89  25/12/88 دکتر  
بررسی رابطه بین نحوه ارایه خدمات و رضایتمندي ارباب رجوع  دکتر بهرام زاده دکتر منفردي عسگرزاده

 علی اصغر سجادي 87 در اداره کل زندانهاي استان خراسان شمالی
18220613882002 114 

27/5/89  25/12/88 دکتر  
 دکتر بهرام زاده دکتر عسگرزاده منفردي

مدیران با سبکهاي تصمیم گیري )بیرونی- رونید(بررسی رابطه بین
در مدارس متوسطه شهرستان بجنورد سال ) مشارکتی- امرانه(انان

1388- 89تحصیلی   
 علی رضا مشتاق 87

18220613882002 115 

15/6/89  14/1/89  
دکتر 
 دکتر بهرام زاده دکتر عسگرزاده منفردي

یرستانهاي بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده ومیزان اثربخشی دب
88-89دخترانه کاشمردرسال تحصیلی   87 

 فاطمه اکبري
18220613882008 116 

15/6/89  26/12/88 دکتر بهرام  
 زاده

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی ومیزان تعارض سازمانی در  دکتر عسگرزاده دکتر قربانی
 دانشگاه ازاد اسالمی واحد سبزوار

 الهام پارسایی فرد 87
18220613882005 

117 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


30/6/89  25/12/88  
دکتر 

 دکتر ابراهیم زاده دکتر منفردي عسگرزاده
آسیب شناسی نظام ارزشیابی فعلی کارکنان و طراحی الگوي بهینه 

 87 در شعب بانکهاي سپه  خراسان شمالی
 جواد اصغري

18220613882004 118 

11/8/89  16/2/89 دکتر  
 منفردي

هدکتر بهرام زاد دکتر عسگرزاده بررسی رابطه فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد  
 کارکنان تربیت بدنی خراسان شمالی

87 
محمد رضا خجسته حسین 

 آباد
18220613882020 

119 

11/8/89  8/3/89 دکتر  
 منفردي

بررسی ارتباط میان خود پنداري مدیران و عملکرد آنها در دوره  دکتر عسگر زاده دکتر بهرام زاده
1388- 1389ایی شهرستان سبزوار سال تحصیلی ابتد  

 حسینعلی نجفی 87
18220613882025 

120 

12/8/89  14/10/89 دکتر عسگر  دکتر قربانی 
بررسی رابطه بین هوش چندگانه وسبک رهبري تحولی تبادلی  دکتر بهرام زاده زاده

88- 89مدیران متوسطه شهرستان تخت جلگه در سال تحصیلی  دمحسن سبحانی فر 87   
18220613882018 121 

12/8/87  16/2/89 دکتر عسگر  دکتر قربانی 
برسی رابطه بین تعهد سازمانی معلمان دوره راهنمایی و رهبري  دکتر بهرام زاده زاده

 مرادعلی علیزاده 87 تحول گرا درشهرستان اسفراین
18220613882019 122 

19/8/89  31/1/89  
دکتر عسگر 

م زادهدکتر بهرا دکتر قربانی زاده  
بررسی ارتباط بین سبک تفکر و خالقیت مدیران مدارس ابتدایی 

مشهد5ناحیه   87 
 زهرا همت یار

18220613882015 123 

3/9/89  18/1/89 دکتر بهرام  
 زاده

بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان  دکتر عسگر زاده دکتر منفردي
 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 سمیه بخشی 87
18220613882012 

124 

17/9/89  18/1/89 دکتر عسگر  
بررسی رابطه بین سازمان و مدیریت دانش در دانشگاههاي  دکتر منفردي دکتر قربانی زاده

علمی کاربردي شهربجنورد.آزاد علوم پزشکی .دولتی  سمانه وحید 87 
18220613882013 125 

8/10/89  24/12/88 دکتر  
 منفردي

م دکتر ابراهی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وسبکهاي مدیریت تعارض در  دکتر قربانی زاده

 نازنین هماي رضوي 87 مراکزآموزش عالی
18220613882001 126 

8/10/89  26/12/88 دکتر عسگر  
 دکتر منفردي دکتر قربانی زاده

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی توانمندسازي کارکنان در 
علوم پزشکی . پیام نور.آزاد.هاي دولتیدانشگاههاي دانشگاه

علمی کاربردي شهربجنورد.  
 فاطمه سادات زاده 87

18220613882006 127 

13/10/89  28/2/89 دکتر بهرام  
 زاده

دکترفریده 
عوامل موثر درحفظ پایداري منابع انسانی دانشگاه پیام نور  دکتر کوهستانی هاشمیان نژاد

 عباس جدي کار 87 خراسان شمالی
18220613882022 128 

15/10/89  26/12/88 دکتر عسگر  
 زاده

بررسی رابطه بین ویژگیهاي رهبري سازمانی واستقرارمدیریت  دکتر قربانی دکتر بهرام زاده
 دانش درمراکزعالی شهرستان بجنورد

 هلیا رحمانی 86
18220613882007 

129 
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15/10/89  8/4/89  
دکتر عسگر 

 دکتر قربانی دکتر کرمی زاده
سی رابطه بین هوش هیجانی ورضایت شغلی مدیران برر

1388- 89دبیرستانهاي شهرستان نیشابوردرسال تحصیلی  87 
 محمد امینی

18220613882026 130 

18/10/89  30/2/89 دکتر بهرام  
بررسی رابطه مهارتهاي روابط انسانی وبهبودعملکردمدیران  دکتر مختاري دکتر قربانی زاده

 ابوالقاسم بانویی 87 ابتدایی گرمه جاجرم
18220613882023 131 

27/10/89  18/1/89 دکتر  
بررسی رابطه بین نگرشهاي فرهنگی در خالقیت مدیران آموزش  دکتر ابراهیم زاده دکتر بهرام زاده منفردي

88-89پرورش استثنایی خراسان رضوي در سال تحصیلی   علی قهرمانی 87 
18220613882011 132 

7/11/89  12/2/89  دکتر 
بررسی تاثیرآموزشهاي ضمن خدمت بر کارآیی نیروي انسانی در  دکتر ابراهیم زاده دکتر کوهستانی منفردي

1388-89اداره کل اموزش پرورش خراسان شمالی درسال  فریده دیرانلو 87 
18220613882017 133 

26/11/89  18/2/89 دکتر عسگر  
 دکتر قربانی دکتر مختاري زاده

یهاي رهبري تحول آفرین ومیزان خالقیت بررسی ارتباط بین ویژگ
کارکنان درمراکزآموزش عالی شهرستان بجنورد درسال تحصیلی 

89 -1388  
 سهیال یکتاي ایرج 87

18220613882021 134 

9/11/89  17/1/89  
دکتر 
 دکتر شکاري دکتر بهرام زاده منفردي

بررسی ارتباط بین توانمندسازي ورشدحرفه اي کارکنان 
 86 شهرداري مشهد

 تکتم احمدزاده
18220613882009 135 

26/11/89  10/5/89 دکتر عسگر  
 دکترکرمی دکتر قربانی زاده

بررسی (CIPPارزشیابی نظام آموزش کار ودانش بر اساس مدل 
 حسن صداقت 87  مشهد 5موردي ناحیه

18220613882027 136 

26/11/89  1/3/89 دکتر بهرام  
ی ارتباط بین توانمندسازي نیروي انسانی وکارگروهی بررس دکتر عسگر زاده دکتر مختاري زاده

 مریم دهنوي 87 کارکنان مراکز بهداشت نیشابور
18220613882024 137 

26/11/89  1/3/89 دکتر  
 منفردي

دکتر ابراهیم 
 زاده

بررسی رابطه بین مدیریت  دانش  و توانمند سازي کارکنان اداره  دکتر قربانی
شمالی کل اوقاف و امور خیریه خراسان  

 مهدي محمودي 87
18220613882014 

138 

26/11/89  1/6/89 دکتر عسگر  
 زاده

 دکتر قربانی دکتر بهرام زاده
بررسی رابطه بین نقش رهبري سازمانی و استقرار سازمان یاد 

گیرنده در مراکز آموزش عالی شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 
89 -1388  

 خدیجه نوري 87
18220613882028 

139 

24/1/90  8/8/89 دکتر  
 منفردي

دکتر عسگر 
 زاده

 دکتر بهرام زاده
بررسی رابطه بین تیپ هاي شخصیتی مدیران با سبک هاي تصمیم 
گیري آنان در ادارات نهضت سواد آموزي خراسان شمالی سال 

1389- 1390تحصیلی  
 سعید مه آور 87

18220613891001 
140 

10/3/90  12/2/89 ر کدکتر عس 
 زاده

زاده دکتر بهرام  عباس بروشکی 87 بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی ورفتار شهروند سازمانی در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی دکتر قربانی 
18220613882016 141 
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  دکتر عسگرزاده  25/1/90  5/7/90
دکتر هاشمیان 

  دکتر منفردي  نژاد
شگاههاي بررسی رابطه بین توسعه فرهنگ تعاون بر کارآفرینی در دان

  88  شهرستان بجنورد
  سکینه  داوودنیا

38800604  142  

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و میزان آمادگی براي تحول   دکتر قربانی  دکتر بهرام زاده  دکتر عسگرزاده  14/1/90  4/8/90
  احمد  سامی  88  سازمانی در ادارات کل امور اقتصادي و مالیاتی خراسان شمالی

38800741  143  

بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در   دکتر بهرام زاده  دکتر قربانی  دکتر افراسیابی  26/12/89  11/8/90
  مرتضی  آخري  88  دبیرستان هاي شبانه روزي شهرستان مانه و سملقان

38800687  144  

دکتر تفضلی   دکتر افراسیابی  20/2/90  11/8/90
 مقدم

 دکتر کرمی

سی رابطه امتیاز ارزشیابی عملکرد با میزان انگیزش شغلی مدیران برر
- 89مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان سرخس در سال تحصیلی 

88 

87 
  جواد  دیهیم
38700070 

145  

دکتر رویا   دکتر بهرام زاده  دکتر عسگرزاده  25/12/89  17/8/90
  افراسیابی

ندان هاي خراسان بررسی رابطه توانمندسازي با عملکرد کارکنان ز
  علی اکبر  خداشاهی  87  89- 90شمالی در نیمسال دوم 

38702355  146  

  دکتر بهرام زاده  دکتر منفردي راز  26/12/89  19/8/90
دکتر علیرضا 
  حیدرزادگان

بررسی رابطه حمایت سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارآفرینان بخش 
  88  کشاورزي و صنعت شهرستان زاهدان

  فهیمه  نورا
38800717  147  

دکتر حسین   دکتر افراسیابی  31/1/90  8/10/90
  مهدیان

بررسی رابطه رفتار سازمانی با انگیزش شغلی معلمان مقاطع راهنمایی و   دکتر کوهستانی
  89- 90متوسطه شهرستان جغتاي سال تحصیلی 

  علیرضا  فیض آبادي  88
38800606  

148  

بررسی رابطه بین سبک هاي مدیران با نهادینه سازي مدیریت دانش   دکتر افراسیابی  م زادهدکتر بهرا  دکتر منفردي راز  14/1/90  22/10/90
  اعظم  ملکی  88  در مدارس شهرستان جاجرم

38800673  149  

دکتر منفردي   دکتر افراسیابی  28/7/90  22/10/90
 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان  دکتر بهرام زاده  راز

  رضا  چاهی  88  اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی
38801171  150  

  دکتر منفردي راز  26/6/90  6/11/90
دکتر ابراهیم 

 زاده
 دکتر بهرام زاده

بررسی ارتباط بین سبک هاي مذاکره مدیران با اثربخشی آنان در 
 مدیران مدارس سطح شهرستان مانه و سملقان

87 
  علیرضا  داوري

38700018  151  

  دکتر مختاري  دکتر افراسیابی  دکتر بهرام زاده  25/12/89  23/6/90
بررسی رابطه بین آموزش مجازي و بهبود یادگیري دانشجویان 

  88  )1387ورودي(دانشگاه پیام نور مشهد
نجمه ریاضیان 
  تحتمیشی

1822061392012  
152  

بررسی رابطه میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهاي   دکتر مختاري  دکتر افراسیابی  دکتر بهرام زاده  26/12/89  23/6/90
  رستان قوچانهش

  فاطمه پسندیده  88
18220613892019  

153  
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  دکتر افراسیابی  دکتر عسگرزاده  دکتر بهرام زاده  6/1/90  23/6/90
بررسی رابطه مدیریت کیفیت بربهبود عملکرد کاري کارکنان در 

  88  1389- 1390یروان در نیمسال دوم بیمارستان امام خمینی شهر ش
  سلیمه صحرایی

18220613892024  154  

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و بهره وري در کارکنان   دکتر بهرام زاده  دکتر عسگرزاده  دکتر منفردي راز  14/1/89  23/6/90
  شرکت تعاونی هاي شهرستان بجنورد

88  
آسیه مشکین فام 

  حصاري
18220613892026  

155  

دکتر ابراهیم   دکتر قربانی  دکتر عسگرزاده  26/12/89  31/6/90
  زاده

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کار آفرینی سازمانی در مراکز 
  آموزش عالی شهرستان بجنورد

  سکینه یزدان پناه  88
182206138902017  

156  

ی رابطه رفتار شهروند سازمانی کارکنان با عملکرد سازمان بررس  دکتر بهرام زاده  دکتر قربانی  دکتر منفردي راز  26/12/89  31/6/90
  فاطمه زارعی  88  آموزش و پرورش خراسان شمالی

18220613892015  157  

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان   دکتر قربانی  دکتر مختاري  دکتر عسگرزاده  14/1/90  31/6/90
  مرتضی رحیمی  88  89- 90ن شمالی در سال مسکن و شهرسازي استان خراسا

18220613892028  158  

  دکتر منفردي راز  16/1/90  31/6/90
علی مدکتر بهرا 

قنبري هاشم 
  آبادي

بررسی رابطه خودشیفتگی و سبک تصمیم گیري مدیران دبیرستان   دکتر کوهستانی
  مریم ملکی  88  هاي شهر مشهد

18220613892032  158  

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی اعضاي هیا ت   دکتر کوهستانی  دکتر مختاري  عسگرزادهدکتر   16/1/90  31/6/90
  زینب فتاحی  88  1389علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورددر سال 

18220613892022  159  

دکتر تفضلی   دکتر بهرام زاده  20/1/90  31/6/90
و رفتار شهرمندي سازمانی هیات علمی  بررسی رابطه هوش معنوي  دکتر کوهستانی  مقدم

  زهره سادات صدر  88  1389- 1390دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال تحصیلی 
18220613892036  160  

7/12/90  24/12/89  
دکتر براتعلی 
 منفردي راز

دکتر 
عبدالحسین 
 تفضلی مقدم

دکتر فریده 
 هاشمیان نژاد

و خالقیت در بین  بررسی رابطه بین ویژگیهاي سازمان یادگیرنده 
معلمان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه بجنورد 

  - 1390در سال تحصیلی 
88  

  زهره جعفري
38800674  

18220613892041  
161  

11/11/90  8/2/90  
دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتر ابوطالب 
 سعادتی شامیر

دکتر 
عبدالحسین 
 تفضلی مقدم

از سنجی آموزشی و بهره وري در اداره کل تامین بررسی رابطه بین نی
 اجتماعی خراسان شمالی

88  
 حسن فیروزه
38800647 

18220613892043 

162  

24/5/90  25/12/89 دکتر براتعلی  دکتر عسگرزاده 
 منفردي راز

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

بررسی رضایت مندي معلمان سبزوار  از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد 
89- 90حصیلی در سال ت  

 محمود جاوید مهر  88
18220613892005 

163  
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24/5/90  25/12/89  دکتر عسگرزاده 
دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتر براتعلی 
 منفردي راز

بررسی رابطه بین نیازهاي آموزشی مدیران و کارایی مدارس شاهد 
89- 90استان خراسان رضوي سال تحصیلی   88  

 براتعلی غالمپور
18220613892005 164  

1/6/90  25/12/89 دکتر براتعلی  
 منفردي راز

دکتر ابراهیم 
 زاده

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در سنجش پیشرفت تحصیلی سواد 
 مهدي مودي  88 آموزان نهضت سوادآموزي شهرستان بجنورد از دیدگاه آموزشیاران

18220613892006 
165  

14/6/90  25/12/89 براتعلی دکتر  
بررسی رابطه بین شاخص هاي موفقیت مدیریت دانش و سازمان  دکتر قربانی دکتر عسگرزاده منفردي راز

 حمید نهاردانی  88 یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار
18220613892004 166  

14/6/90  25/12/89 دکتر براتعلی  
آموزشهاي مجازي و یاد گیري خالق در دانشگاه هاي  بررسی نقش دکتر قربانی دکتر عسگرزاده منفردي راز

 سمیرا دالور  88 شهرستان بجنورد
18220613892004 167  

14/6/90  25/12/89  دکتر عسگرزاده 
دکتر براتعلی 
 دکتر قربانی منفردي راز

شناسایی رابطه بین مدیریت سرمایه فکري و گرایش به نو آوري 
89- 90ان شمالی در سالسازمانی در شعبات بانک ملی استان خراس  88  

 سمیه بشیریان
18220613892002 168  

14/6/90  25/12/89 دکتر رویا  
 افراسیابی

دکتر براتعلی 
بررسی رابطه بین به کارگیري فنآوري اطالعات و ارتباطات با مدیریت  دکتر عسگرزاده منفردي راز

 حلیمه وزیري  88 دانش در مراکز آموزش عالی آزادشهر و گنبد کاووس
18220613892002 169  

14/6/90  14/1/90 دکتر رویا  
بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومیزان سالمت سازمانی در مدارس  دکتر عسگرزاده دکتر قربانی افراسیابی

مشهد 7ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه   مهدي فیروزي  88 
18220613892031 170  

14/6/90  14/1/90 دکتر رویا  
 دکتر عسگرزاده دکتر قربانی افراسیابی

بررسی نقش آموزشهاي ضمن خدمت مدیران در ارتقاء عملکرد آنان 
مشهد در سال  7و  6در دبیرستانهاي آموزش و پرورش نواحی 

88- 89تحصیلی   
 مهدي نبوي نیک  88

18220613892029 171  

15/6/90  25/12/89 دکتر رویا  
سازمانی و میزان آمادگی براي تحول اداري در بررسی رابطه فرهنگ  دکتر عسگرزاده دکتر قربانی افراسیابی

 محمد انصلریان  88 ادارات شهرستان سرخس
18220613892010 172  

15/6/90  28/12/89  
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر ابراهیم 
 دکتر قربانی زاده

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اثر بخشی سازمانی در مراکز 
89- 90آموزش عالی شهر بجنورد سال   88  

 مهنوش جهانشاهی
18220613892021 173  

15/6/90  17/1/90 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثر بخشی سازمانی در مجتمع  دکتر قربانی دکتر کوهستانی دکتر عسگرزاده 
 صنعتی اسفراین

 اعظم السادات رسولی  88
18220613892023 

174  

15/6/90  24/1/90 دکتر رویا  دکتر کرمی دکتر قربانی 
اسیابیافر  

بهداشتی و تعهد سازمانی دبیران   - بررسی رابطه بین نیازهاي انگیزشی 
آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی  7مدارس متوسطه در ناحیه 

90 -89  
 داوود رحمانی زاده  88

18220613892023 175  
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15/6/90  25/12/89  
دکتر رویا 
 دکتر عسگرزاده دکتر قربانی افراسیابی

وانمند سازي شناختی کارکنان با بهره وري نیروي بررسی رابطه بین ت
  88 انسانی در مجتمع صنعتی اسفراین

 بهرام عباسی
18220613892039 176  

23/6/90  25/12/89 دکتر ابراهیم   دکتر بهرام زاده دکتر عسگرزاده 
 زاده

بررسی رابطه بین اجراي طرح سالمت جسمی فرهنگیان بر پیشگیري از 
در بین معلمان مقطع متوسطه مانه و سملقانبیماري هاي جسمی آنان   معصومه جاهد  88 

18220613892013 177  

23/6/90  25/12/89 دکتر براتعلی  
 منفردي راز

دکتر رویا 
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه هاي تربت  دکتر مختاري افراسیابی

 خدیجه رحمتی نیا  88 جام
18220613892008 178  

  دکتر جاجرمی  دکتر بهرام زاده  18/1/90  11/11/90
دکتر 

عبدالحسین 
  تفضلی مقدم

بررسی رابطه میان ویژگی هاي شخصیتی با سبک هاي مدیریت 
تعارض مدیران دبیرستان ها و هنرستان هاي دولتی دخترانه شهر 

  1389- 90نیشابور در سال تحصیلی 
  سمانه  شریف نجفی  88

38800694  179  

بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران و عملکرد آن ها در   دکتر کرمی  دکتر جاجرمی  دکتر منفردي راز  18/1/90  13/11/90
  زهرا  رستمی  88  89- 90مدارس دوره ابتدایی شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 

38800617  180  

  دکتر منفردي راز  23/1/90  27/11/90
دکتر تفضلی 

  مقدم
دکتر ابراهیم 

  زاده
بطه هوش هیجانی و کارآفرینی در دانشجویان دانشگاههاي بررسی را

  88  آزاد استان خراسان شمالی
  زینب  قربان نژاد

38800631  181  

30/11/90  
21/12/89  

 دکتر مختاري  دکتر عسگرزاده  
دکتر هاشمیان 

 نژاد

و خالقیت ) تحول گرا، تعاملی(بررسی رابطه ي بین سبک رهبري 
بیران مدارس متوسطه ي شهرستان سازمانی از دیدگاه مدیران و د

 بردسکن

87 
  ادریس  قربانی

38700075 
182  

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و انگیزش سازمانی کارکنان بانک   دکتر افراسیابی  دکتر بهرام زاده  دکتر عسگرزاده  29/8/90  23/1/91
  حسین  بهرامی  88  کشاورزي شهرستان سبزوار

38801191  183  

بررسی رابطه بین سبکهاي مدیریت و مهندسی مجدد در بانک ملی   دکتر افراسیابی  دکتر بهرام زاده  دکتر عسگرزاده  11/8/90  23/1/91
  آمنه  سعادتی  88  استان خراسان شمالی

38802195  184  

کنان دانشگاه علوم بررسی رابطه بین سرمایه فکري و میزان کارایی کار  دکتر بهرام زاده  دکتر قربانی  دکتر افراسیابی  18/8/90  13/2/91
  زهرا  دارینی  88  90 -  91پزشکی سبزوار در سال 

38801244  185  

دکتر منفردي   دکتر عسگرزاده  11/8/90  26/2/91
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و رفتار شهروندي سازمانی   دکتر بهرام زاده  راز

  زینب  اسدي  88  کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی
38801228  186  

بررسی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان   دکتر عسگرزاده  دکتر بهرام زاده  دکتر افراسیابی  25/8/90  26/2/91
  سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

  سیدفخرالدین  احمدي  88
38801705  

187  
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  دهدکتر بهرام زا  دکتر عسگرزاده  دکتر منفردي راز  20/11/90  26/2/91
بررسی رابطه عدالت سازمانی با سالمت سازمانی بین کارکنان دانشگاه 

  88  آزاد اسالمی واحد بجنورد
  طاهره  شادان
38801222  188  

دکتر هاشمیان   دکتر منفردي راز  23/1/90  27/2/91
بررسی ارتباط ذهنیت فلسفی مدیران با سرمایه اجتماعی کارکنان در   دکتر قربانی  نژاد

  معصومه  جعفري  88  وزشیسازمان هاي آم
38800646  189  

بررسی رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک و میزان کارآفرینی سازمانی   دکتر قربانی  دکتر افراسیابی  دکتر عسگرزاده  11/8/90  27/2/91
  زینب  نصراله زاده  88  در سازمان هاي دولتی و خصوصی شهرستان سبزوار

38801183  190  

بررسی رابطه بین ابعاد تنوع اثربخش سازمانی ودانش آفرینی سازمانی   دکتر قربانی  دکتر عسگرزاده  فراسیابیدکتر ا  21/9/90  27/2/91
  شب بو  جعفرزاده  88  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38801189  191  

  دکتر بهرام زاده  11/8/90  2/3/91
دکتر هاشمیان 

  نژاد
دکتر منفردي 

  راز
نداري خراسان شمالی امکان سنجی استقرار دورکاري دراستا

  88  وفرمانداري هاي تابعه
  مهناز  حمیدي

38801275  192  

بررسی رابطه بین مهارت هاي ادراکی مدیران و انگیزش معلمان در   دکتر کوهستانی  دکتر بهرام زاده  دکتر افراسیابی  21/8/90  17/3/91
  90- 91مدارس راهنمایی شهرستان تربت جام در سال تحصیلی 

88  
یعتی محمدرضا  شر
  مقدم

38801274  
193 

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بانک هاي سپه خراسان   دکتر کوهستانی  دکتر مختاري  دکتر بهرام زاده  21/8/90  17/3/90
  رضوي

  ابراهیم گودرزي  88
38802129  

194 

) 3(رینی در دبیران مدارس کار دانش ناحیه بررسی موانع بروز کارآف  دکتر عسگرزاده  دکتر بهرام زاده  دکتر افراسیابی  25/8/90  6/4/91
  88  90- 91مشهد مقدس در سال تحصیلی 

 
  محمد نجاریان کاخکی

38801311  
195 

دکتر فکوري   دکتر بهرام زاده  دکتر عسگرزاده  29/10/90  6/4/91
  حاجی یار

بررسی رابطه سازمان یادگیرنده با کارایی مدیران مدارس متوسطه 
  88  90-91شهرستان گنبد سال تحصیلی 

احمدرضا خانی 
  محمودي

38801216  
196 

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت با نوآوري در کارکنان سازمان   دکتر کرمی  دکترمختاري  دکتر عسگرزاده  29/10/90  6/4/91
  زهرا صادقی  88  آموزش و پرورش خراسان شمالی

38800599  197 

  دکترعسگرزاده  5/1/90  26/4/91
دکتر ابراهیم 

  کرمی دکتر  زاده
ررسی رابطه سبک تصمیم گیري مدیران بر میزان انگیزش کارکنان ب

  88  سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالی
  معصومه بهادري

38800620  198 

بررسی رابطه ي میان راهبردهاي مدیریت استرس شغلی و رضایت   دکترمختاري  دکتر افراسیابی  دکتر عسگرزاده  26/12/89  16/5/91
  ان نواحی آموزش و پرورش شهر مشهدشغلی مشاور

  طیبه نمایی قاسمی  88
38800726  

199 
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دکتر هاشمیان   دکتر منفردي راز  22/09/90  16/5/91
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کار گیري اتوماسیون اداري در   دکترمختاري  نژاد

  88  ادارات پرورش مشهد
فرحناز فیله کش دوغ 

  آبادي
38801816  

200 

  دکتر کوهستانی  دکتر عسگرزاده  27/1/91  14/6/91
دکتر منفردي 

  راز
بررسی رابطه هوش اخالقی و تعهد سازمانی در کارکنان شهرداري 

  89  1391سبزوار در سال 
  الهه السادات جوادي

38900035  201 

دکتر فریمان   دکتر افراسیابی  11/12/90  14/6/91
  ابراهیم زاده

انمند سازي کارکنان و آمادگی تحول سازمانی در بررسی رابطه بین تو  دکتر عسگرزاده
  جمعیت هالل احمر خراسان شمالی

  مریم ذبیحی  88
38801224  

202 

دکتر فریمان   دکتر منفردي راز  11/12/90  14/6/91
  ابراهیم زاده

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نو آوري در جمعیت هالل احمر   دکتر عسگرزاده
  خراسان شمالی

  یسحر تفضل  88
38801257  

203 

دکتر منفردي   دکتر افراسیابی  04/12/90  14/6/91
  راز

بررسی رابطه بین موانع و چالشهاي مدیریت زنان و رضایت شغلی از   دکتر عسگرزاده
  دیدگاه مدیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

  منا درتومی  86
38602553  

204 

بررسی عوامل زمینه ساز اتقرار مدیریت دانش در اداره آموزش و   دکتر قربانی  فراسیابیدکتر ا  دکتر عسگرزاده  23/1/91  15/6/91
  1390 -1391پرورش ناحیه چهار مشهد در سال تحصیلی 

89  
حبیب رضا  غفاریان 

  شیرازي
38900065  

205 

و رفتار سازمانی در کارکنان اداره  بررسی رابطه بین مدیریت دانش  دکتر بهرام زاده  دکتر افراسیابی  دکتر عسگرزاده  9/12/90  15/6/91
  ابوالقاسم اکبري  87  کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

38702502  206 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت در کارکنان اداره کل   دکتر افراسیابی  دکتر عسگرزاده  دکتر بهرام زاده  9/12/90  15/6/91
  اهريام البنین  ط  87  آموزش و پرورش خراسان شمالی

38702503  207 

  دکتر افراسیابی  14/2/91  27/6/91
  دکتر بهرام زاده  دکتر کوهستانی  

مقایسه دیدگاه دانش آموزان پایه دوم، سوم و چهارم در مورد نقش 
معلم، روش تدریس و فرآیند یادگیري مدارس هوشمند و سنتی 

  90 -  91گانه مشهد در سال تحصیلی  7دخترانه مقطع متوسطه نواحی 
  معصومه  حسینی  89

38900072  208 

دکتر حسین   دکتر منفردي راز  4/8/90  16/12/90
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کار آفرینی فردي در آموزشکده   دکتر بهرام زاده  مهدیان

  جواد جوینی  88  هاي فنی و حرفه اي شهر بجنورد
38802206  209 

  88  بررسی رابطه بین اجتماعی و رفتار شهر وندي سازمانی در بهزیستی خراسان شمالی  منفردي راز دکتر  دکتر قربانی  دکتر عسگرزاده  30/7/90  10/12/90
  مهرنوش قوپرانلو

38801231  210  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


17/8/91 18/3/91 
دکتر هاشم عسکر 

 زاده

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتربراتعلی 
 منفردي راز

ارائه الگویی در جهت  بررسی فرآیند ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه ها، به منظور 
   )دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد: مطالعه موردي(ارتقاء عملکرد دانشگاه 

  سهیال خسروآبادي
38900017  

18220613902035  
 

211 

17/8/91 31/2/91 
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر هاشم 
 عسکر زاده

دکتر محمود 
 قربانی

آفرینی کارکنان در ادارات بررسی رابطه بین سبک هاي رهبري و میزان کار: 
   90 - 91دولتی شهرستان شیروان در سال تحصیلی 

  ولی رشیدي
38900010  

18220613902026 

212  

8/9/91  16/1/91  
دکتر هاشم عسکر 

 زاده

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

دکتر محمود 
 قربانی

رابطه بین کیفیت محیط زندگی با فرسودگی شغلی اداره کل زندان هاي بررسی 
    1391سال - خراسان شمالی استان

  حیدر خسروي قره چه
38900044  

18220613902007  
213  

دکتر هاشم عسکر   2/3/91  15/9/91
  زاده

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتر رویا 
 افراسیابی

بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت نیروي انسانی در دانشگاه علوم پزشکی 
  که90خراسان شمالی در سال 

  طهسید رضا آل 
38900012  

214  

15/9/91  3/3/91 
دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتر هاشم 
 عسکر زاده

دکتر رویا 
 افراسیابی

نقش یادگیري الکترونیکی در ارتقاي آموزش منابع انسانی پرسنل در اداره کل 
 90 - 91محیط زیست خراسان شمالی سال 

  حمیررضا سوداگر
38900036  

18220613902030 

215 

دکتر مرتضی   دکتر عسکرزاده  23/12/90  1/10/91
  کرمی

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و میزان کارآیی کارکنان مراکز علمی 
 کاربردي شهرستان مشهد

  مرجان رضایی
38900056  

182520613902006 

216 

دکتر حسینعلی   دکتر عسکرزاده 29/1/91  1/10/91
 بهرام زاده

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و خالقیت دبیران مدارس دخترانه دولتی 
  90 - 91مشهد سال تحصیلی  6راهنمایی ناحیه 

بی بی سکینه 
  گالبگیرنیک
38900638  

1822061392013  

217 

6/10/91  20/2/91 
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر علی 
  مختاري

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

بین توانمند سازي و بهره وري نیروي انسانی در شرکت سیمان  بررسی رابطه
 1390بجنورد در سال 

  سمیه ندیمی
38801172  

18220613902025 

218 

دکتر هاشم عسکر   9/3/91  6/10/91
  زاده

دکتربراتعلی 
 منفردي راز

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

ه کیفیت بررسی رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی برنگرش مراجعین نسبت ب
     91خدمات استانداري خراسان شمالی در سال 

  سید حسن سیدي
38900070  

18220613902031  
219  
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6/10/91  29/1/91 
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر محمود 
 قربانی

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

رتبه بندي شاخصهاي موجود در جدول سوات جهت برنامه ریزي استراتژیک با 
لیل سلسله مراتب فازي، مطالعه مورد مقایسه دانشگاه آزاد استفاده از فرآیند تح

 90-91اسالمی واحد بجنورد،دانشگاه دولتی بجنورد در سال 

  اعظم بطیاري
38900025  

1822061392014 

220 

دکتربراتعلی   27/4/91  13/10/91
 منفردي راز

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

دکتر 
عبدالحسین 
 تفضلی مقدم

محیط کار با بهبود رفتار شهروندي سازمانی کارکنان  بررسی رابطه معنویت در
  حوزه درمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی

  مرجان نوشین نوخندان
38900024  

18220613902041  
221  

دکتر فریده   دکتر عسکرزاده 26/3/91  13/10/91
 هاشمیان نژاد

دکتر 
عبدالحسین 
 تفضلی مقدم

وین ارزش هاي سازمانی مناسب در شرکت آسیب شناسی نظام اداري به منظور تد
 91 - 92گاز خراسان شمالی سال 

  طاهره عباس زاده شهري
38900032  

1822061390204 

222 

دکتر محمود   دکتر منفردي راز 11/3/91  13/10/91
 قربانی

دکتر فریمان 
  ابراهیم زاده

هاي بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده 
 فنی و حرفه اي خراسان شمالی

  زهرا سلطانی
38902225  

18220613902034 

223  

20/10/91  23/1/91 
دکتر هاشم عسکر 

 زاده

دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر محمود 
 قربانی

بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی و میزان اثربخشی سازمانی در بیمارستان هاي 
 1390سال  - علوم پزشکی مشهد

رزاده مریم ناد
  گوشوارکی
38900739  

18220613902009 

224 

دکتر رویا   21/9/90  20/10/91
 افراسیابی

دکتر هاشم 
 عسکر زاده

دکتر فریمان 
  ابراهیم زاده

بررسی رابطه بین منابع کنترل و خالقیت مدیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد 
  90- 91سال 

  حبیبه امیري
38801187  

18220613901018  
225  

3/11/91  20/2/91  
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر 
عبدرالحسین 
  تفضلی مقدم

دکتر فریمان 
  ابراهیم زاده

بررسی رابطه بین مولفه هاي سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان 
  ادارات بهزیستی خراسان

  منیژه حسن پور
3890069  

18220613902024  
226  

3/11/91  19/2/91  
دکتر رویا 
 افراسیابی

ر دکت
عبدرالحسین 
  تفضلی مقدم

دکتر فریده 
 هاشمیان نژاد

بررسی موردي عوامل موثر بر یادگیري الکترونیکی مدرسین و کارکنان دانشگاه 
 )تلفیق پژوهش کمی و کیفی(آزاد اسالمی واحد مشهد با رویکرد آسیب شناسی 

 فرزانه خمر

38900040  
18220613902020  

227  

 دکتر علی مختاري زادهدکتر هاشم عسکر  5/6/91  3/11/91
دکتر فریده هاشمیان 

 نژاد

بررسی رابطه معنویت در محیط کار با بهبود رفتار شهروندي سازمانی کارکنان حوزه درمان تامین اجتماعی استان 
 خراسان شمالی

  ابوالقاسم محمد نیا
38900038 

228 
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دکتر براتعلی   21/4/91  11/11/91
  منفردي راز

 دکتر حسن
  نودهی

دکتر هاشم 
  عسکر زاده

بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی و کارایی کارکنان بانک ملت خراسان 
  شمالی

  علیرضا قوتی
38900134  

18220613902038  
229  

دکتر رویا   20/2/91  11/11/91
 افراسیابی

دکتر شهربانو 
 جالیی

دکتر حسن 
  نودهی

کنان مدارس ابتدایی پسرانه بررسی سازمان یادگیرنده و نقش آن در خالقیت کار: 
  90 - 91سبزوار در سال تحصیلی 

  حسین مسعودي
3890034  

18220613902021  
230  

 دکتر عسکرزاده  13/2/91  11/11/91
دکتر شهربانو 

 جالیی

دکتر حسن 
  نودهی

 کارکنان و مدیران عملکرد بهبود و انسانی روابط هاي مهارت رابطه بررسی
  1391 سال در سبزوار یپزشک علوم دانشگاه آموزش معاونت

  عباس اجنوردي
38900028  

18220613902022  
  

231  

15/11/91  16/2/91 
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر هاشم 
 عسکر زاده

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

بررسی شکاف دیجیتال بین معلمان و دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس  
 دولتی آستارا

  صادق جهانگیري
38900041  

18220613902017  
232  

دکتر محمود   دکتر منفردي راز 9/3/91  15/11/91
 قربانی

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان در کارخانه آلومینیاي 
 90- 91جاجرم 

  عصمت یاسایی سکه
38900042  

18220613902032 

233 

دکتر هاشم عسکر   21/4/91  18/11/91
 زاده

انو دکتر شهرب
  جالیی

دکتر 
عبدرالحسین 
 تفضلی مقدم

بررسی رابطه بین معنویت کاري و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و 
  90 - 91پرورش خراسان رضوي سال تحصیلی 

  آرش نظري
38900060  

1822061392037  
234  

25/11/91  31/2/91 
دکتر هاشم عسکر 

 زاده

دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر محمود 
 قربانی

سی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی در مدیران و برر
 کارکنان کمیته امداد خراسان شمالی

  علی رضا سلطانی
38900005  

18220613902027 

235 

دکتر هاشم عسکر   16/6/91  25/11/91
 زاده

دکتر حسینعلی 
 کوهستانی

دکتر محمود 
 قربانی

قیت کارکنان اداره کل زندانهاي خراسان بررسی رابطه تفکر انتقادي با میزان خال
  شمالی

وحید قربانی حاجی 
  حسن خالصه
38900045  

18220613902043  

236  
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25/11/91  19/2/91 
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

دکتر محمود 
 قربانی

ل گرایی مدیران مدارس ابتدایی منطقه راز  بررسی رابطه خودشناسی با میزان تحو
 90 - 91الن در سال تحصیلی و جرگ

  بازرگان اسفندیاري
38802033  

18220613902018 

237 

25/11/91  3/3/91 
دکتر رویا 
 افراسیابی

دکتر محمود 
 قربانی

دکتر هاشم 
 عسکر زاده

بررسی رابطه توانمندسازي روان شناختی و تعهد سازمانی در کارکنان بانک ملت : 
 90 - 91شعب بجنورد در سال تحصیلی 

  اله مسترشديحبیب 
38900595  

18220613902029 

238 

دکتر شهربانو   دکتر منفردي راز  16/2/91  28/11/91
  جالیی

دکتر حسینعلی 
 بهرام زاده

بررسی رابطه بین تیپ هاي شخصیتی و سبک مدیریتی مدیران آموزشی مدارس 
ر شاهد دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان بجنورد د

  90 -  91سال تحصیلی 

  فاطمه قاسمی
38900064  

18220613902016  
239  
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