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 هاي آموزشي و مهارتيگواهينامه -2-2
 اسكن شود ---.1384 -ايتاليا  IMQنمايندگي شرکت   –  9001:2000ISOدوره الزامات و مستندسازی  -1-2-2

 .1384 -دومين دوره -دوره مشترك دانشگاه تهران، دانشگاه ماربورگ آلمان و کاراد -آموزش عالي و کارآفريني -2-2-2

 .1385 -(APCTT( و مرکز انتقال تكنولوژی در آسيا و اقيانوسيه)IROSDدوره مشترك سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران) -نظام ملي نوآوری -2-2-3

 .1385 -، و يونسكوGIAN، مؤسسه DAADدوره مشترك دانشگاه تهران، وزارت کار و امور اجتماعي، مؤسسه  -ي و کارآفرينيآموزش عال -2-2-4

 .1386 -(WBI( و مؤسسه بانك جهاني)IROSDدوره مشترك سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران) -سازی تكنولوژیتجاری -2-2-5

 .1387تير  -دوره مشترك دانشگاه تهران و سازمان بازرسي کل کشور -ساعت( 50قانون اساسي) 44اصل نظارت بر اجرای سياست های کلي   -2-2-6

 .1387 -دانشگاه مازندران -بابلسر -دوره يك روزه -ISC-آشنايي با پايگاه استنادی علوم جهان اسالم -2-2-7

 .1388 -مؤسسه آموزش عالي فاران -ساعت 130 -آوری اطالعاتدوره تخصصي فن -2-2-8

 .13/2/1391 -34ص/2886/91ای در آموزش و پرورش، دوره يك روزه، بابلسر، دانشگاه مازندران، مشاوره اخالق حرفه -2-2-9

 .6/4/1391 -35ص/4766/91 ، دوره يك روزه، بابلسر، دانشگاه مازندران،ريزی و سرفصل آموزشي دروس: بازنگری در برنامهآشنايي با ضوابط و مقررات دانشگاهي -2-2-10

 ..29/11/1391 -35696/40، دوره دو روزه، بابلسر، دانشگاه مازندران، انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالميدوره آموزشي  -11-2-2

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها، انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي، ساعت، مرکز هم 18، اصول تعليم و تربيت اسالميبا عنوان  ضيافت انديشهدوره آموزشي  -12-2-2

2398 ،20/5/1391. 

 . 18/9/92 -4690/92ساعت، مؤسسه کار و تأمين اجتماعي،  120، ( usiness=SIYBBour Ymprove IStart andدوره تربيت مربي کارآفريني بر اساس الگوی سيب) -13-2-2

2.2.14. Excellence in research, A workshop for doctoral supervisors, University of Pune, 29 July 2013. 

 .16/10/1393، 16450مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار، ، زيست سيستم مديريت ايمني کار، سالمت و محيط ساعته 20 دوره آموزشي -51-2-2

 .20/6/1391ری، دانشگاه پيام نور، ، دوره يك روزه، ساکارآفريني فرآيندساعته  10دوره آموزشي  -16-2-2

 .30/6/1391، دوره يك روزه، ساری، دانشگاه پيام نور، کارآفريني آموزشساعته  10دوره آموزشي  -71-2-2

د نمايندگي مقام معظم رهبری در انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي، نهاساعت، مرکز هم 18، شناسي اسالمي و فلسفه علممعرفتضيافت انديشه با عنوان دوره آموزشي  -81-2-2

 .20/5/1391، 2397دانشگاهها، 

 .20/10/95ا، م/7960/95ساعت، دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران،  12مهارتهای سنجش و ارزيابي(،  -مهارتهای تدريس)شيوه و فنون تدريسدوره آموزشي  -2-2-19

انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها، ساعت، مرکز هم 61، ول تعليم و تربيت اسالمياصضيافت انديشه با عنوان دوره آموزشي  -20-2-2

2623/96 ،11/6/1396. 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در ازندران و آموزشهای آزاد دانشگاه م ساعت، مرکز 61، تحليل استراتژيكي محيط اقتصاد ملي با رويكرد اقتصاد مقاومتيوره آموزشي د -21-2-2

 .7/8/96دانشگاهها، 

 .13/10/96نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها، آموزشهای آزاد دانشگاه مازندران و  ساعت، مرکز 61، نوگرايي ديني در انديشه سياسي امام خمينيوره آموزشي د -22-2-2

 217/96 -19/10/96، قدرت نرم و راهبردی اربعين حسيني( -راهكارهای جذب و ارتقا اعضا هيأت علمي دانشگاه-منظر پيامبر اعظم)ص(سه دوره)وحدت و همدلي از  -2-2-23
 

 نشانها و جوايز -3-2
 .1386معرفي شده در آذرماه سال -پژوهشگر نمونه استان مازندران -2-3-1

 .1387آذرماه سال معرفي شده در  -پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران -2-3-2

 .OECD - 2011و انگلستان   ESSEXبرگزار شده بوسيله دانشگاه  -المللي کارآفريني در بحريندهمين کنفرانس بين -برنده جايزه بهترين مقاله -2-3-3

 .1390معرفي شده در آذرماه سال  -مازندراناستان پژوهشگر نمونه  -2-3-4

 .1391معرفي شده در آذرماه سال  -پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران -2-3-5

 .OECD- 2012 ،23/12/1391انگلستان و  ESSEXبرگزار شده بوسيله دانشگاه  -المللي کارآفريني در مالزیيازدهمين کنفرانس بين -برنده جايزه بهترين مقاله -2-3-6

 استانداری مازندران. 25/9/1392مورخ   81865/1/86شماره  .1392معرفي شده در آذرماه سال  -مازندرانآور برتر استان مدير فن -2-3-7

 .1393 معرفي شده در آذرماه سال -پژوهشگر نمونه استان مازندران -2-3-8

 .1393معرفي شده در آذرماه سال  -پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران -2-3-9

 .1393 -شبكه پژوهشگران ايراني -اخذ درجه پژوهشگر فرابرجسته -2-3-10

 .1392مرکز استنادی علوم جهان اسالم،  ، معرفي شده توسطنويسنده پر تأليف دانشگاه مازندران -2-3-11

 .1398پژوهشگر برتر جشنواره تأليفات علمي برتر علوم انساني و اسالمي جايزه ويژه عالمه مجلسي،  -2-3-12

 

 تدريسسوابق  -4-2

 SPSS, Lisrel, SmartPLS, WinQSB, Word, Excel افزارها:نرم
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 (كارشناسي)ليسانس-2-4-1

 ومديريتئوريهای سازمانت 

  رفتار سازمانيمديريت 

 عملياتمديريت توليدو 

 عملياتي(درعمليات)پژوهشتحقيق 

  د آن در مديريتو کاربرآمار 

 مديريت ايمني و حفاظت صنعتي 

 )کارسنجي)مطالعه کار 

 

 كارشناسي ارشد -2-4-2

 شناسي تحقيق)نگارش پايان نامه و مقاالت(روش 

 تئوريهای کارآفريني 

 آپ()استارتوکارايجاد کسب 

 ری)طرح توجيهي(طرح تجا 

 مديريت شرکتهای کوچك و متوسط 

 تشخيص فرصتهای کارآفريني 

 مديريت تكنولوژی  

 وری و کيفيتمديريت بهره 

 وکارمهندسي مجدد فرايندهای کسب 

 تحقيق در عمليات 

 آمار و کاربرد آن در مديريت 

 دكترا -2-4-3

 شناسي تحقيق)نگارش پايان نامه و مقاالت(روش 

 ه فناورینظام نوآوری و توسع 

 و تعالي سازمان کيفيت مديريت 

 انتقال علم و فناوری 

 

 

 اجرايياي و حرفهسوابق  -4---5-2
 (.Paysaz Co.( ،)1372- 1369کارشناس بازرگاني شرکت صنعتي پايساز)  -1 -4---2-5-1

 (.1372 -1375نوشهر، )امام خميني مي دانشگاه علوم دريايي عضو هيئت عل -2 -4---2-5-2

 (.1374-1375نوشهر، )مام خميني اعلوم دريايي  دانشگاهمعاون دانشكده مديريت  -1-3-4---2-5-3

 (.1381 -1375مي دانشگاه آزاد اسالمي چالوس، )عضو هيئت عل -2-3-4---2-5-4

 تاکنون(.  -1381)، مي دانشگاه مازندرانعضو هيئت عل -4 -4---2-5-5

 (.1389 -1384دانشگاه مازندران، )و کميته کارآفريني ، دبير و عضارآفرينيکرئيس مرکز  -4-6---2-5-6

 (.1390-1384عضو شورای پژوهشي اداره کل تعاون استان مازندران، ) -7 -4---2-5-7

 . 1389 -1384مشاور مديريت شرکت بازرگاني نيكزاد، از  -4-75---2-5-8

 . 1389 -1384، از تعاوني نيلوپالست کجورمشاور مديريت شرکت  -4-76---2-5-9

 . 1389 -1384، از رابر نكاءحمل و نقل باربری نيكان ت مشاور مديريت شرکت -4-77---2-5-11

 (.1389 -1386استان مازندران)مرکز انجمن مديريت ايران مديره ئيس هيئتر -4-8---2-5-12

 (.1393 -1389استان مازندران، )بازرگاني هسته مطالعات سازمان عضو  -4-13---2-5-17------2-5-13

 (.1391 -1389دانشگاه مازندران، ) و دبير و عضو کميته کارآفرينيمرکز رشد ، ارتباط با صنعت، کارآفرينيگروه رئيس  -4-14---2-5-18------2-5-14

 (.1392 -1389ژوهشي دانشگاه مازندران، )عضو شورای پ -4-15---2-5-19------2-5-15

 تاکنون(. -1389)دانشگاه هنر و معماری کمال الملك عضو هيئت امناء -4-17---2-5-21------2-5-16

 (.1391 -16/3/1390دانشگاه مازندران، ) کارگروه تخصصي بررسي توانايي علمي گروه مديريت صنعتيضو ع -4-18---2-5-22------2-5-17

 (. 1393 -1390استانداری مازندران، ) تآوری اطالعاارگروه تحول اداری، بهره وری و فن شگاه مازندران در کنماينده دان -4-19---2-5-23------2-5-18

  (.1393 -1390استانداری مازندران، ) پژوهش، فن آوری و نوآوریشگاه مازندران در کارگروه نماينده دان -4-20---2-5-24------2-5-19

 .7/10/1390 -9729/823(، 1393- 1389زندران)های نفتي منطقه غرب ماشرکت ملي پخش فرآورده ژوهشيعضو شورای پ -4-21---2-5-25------2-5-21

 (.1393 -16/3/1390ديريت صنعتي دانشگاه مازندران، )مدير گروه م -4-22---2-5-26------2-5-22

 (.1394-29/5/1390اداره کل تعاون استان مازندران، )وری کميته بهرهعضو  -24 -4---2-5-28------2-5-23

 . 15/12/1390 -90/31ص/30549، (1394 -1390دانشگاه مازندران، )بنيان آوری دانشرکز رشد واحدهای فنمورای عضو ش -4-26---2-5-30------2-5-24

 .11/4/1391 -38220/1/86.  (1392 -1391)دار مازندران در حوزه اشتغالمشاور استان -4-27---2-5-31------2-5-25

 .23/7/1391 – 91/31د/11989(، 1394 -1390بنيان دانشگاه مازندران، )آوری دانشکز رشد واحدهای فنمدير مرندازی و امسئول راه -4-28---2-5-32------2-5-26

 . 1396 -1391، شاهين تجارت نعيم مشاور مديريت شرکت -2-5-26-2

 .27/9/1391دانشگاه مازندران، ريزی اجرايي رشته مديريت کارآفريني در اه اندازی و برنامهمسئول ر -4-29---2-5-33------2-5-27

 (.1392 -1391مازندران، ) دانشگاهني عضو کميته کارآفري -4-32---2-5-36------2-5-28

 .25/2/1391 -4281/91/31، (1394 -1391ناء کانون کارآفرينان استان مازندران، )عضو هيئت ام -4-33---2-5-37------2-5-29

  .1/9/1391 -531/254/571، (1393 -1391ضو مجمع عالي قشر بسيج اساتيد استان مازندران، )ع -4-34---2-5-38------2-5-31

 . 1/7/1392 -92/35ص/55112ضو کميته هدايت و نظارت برنامه آمايش استان مازندران، ع -4-37---2-5-41------2-5-32

 (.1/12/1395 -13/2/1394ه جامع علمي کاربردی استان مازندران)دانشگا رئيس -4-43---2-5-47------2-5-33
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 (.1393 -1388ن دانشگاه مازندران، )عضو شورای استعدادهای درخشا -4-45---2-5-49------2-5-34

 (.1393-1391ماينده مراکز تحقيقاتي دانشگاه مازندران در کميته اقتصاد مقاومتي استان مازندران، )ن -4-46---2-5-50------2-5-35

 اکنون(.ت -1383سيج اساتيد دانشگاههای استان مازندران، )بعضو سازمان  -4-48---2-5-52------2-5-36

 .1/12/1395 -25/8/1394، 1364/1/73مر به معروف و نهي از منكر دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران، ارئيس شورای  -4-49---2-5-53------2-5-37

 . 7/7/1392 (،1394-1392) های دکتری مديريت دانشگاه مازندران،سازی دورهياستگذاری و تصميمعضو شورای س -4-37-1------4-50---2-5-54------2-5-38

 .31/4/1396پ م تاريخ /7562، در حوزه کارآفرينيلم و فناوری استان مازندران عمشاور پارك  -62-4 ---66-5-2------93-5-2

 .8/7/1395 ، 9578شماره  شهرستان بابلسر، تنيس روی ميزو هيئت رئيسه ضع -63-4 ---67-5-2------41-5-2

 .17/7/1396، 96ص/52221/25فعاليتهای دانشكده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران،   سپاریدرآمدزايي و برون کميتهضو ع -64-4 ---68-5-2------42-5-2

 .3/10/95 95102005  انجمن مديريت فناوری ايران شعبه مازندران،هيئت رئيسه مؤسس و ضو ع -66-4 ---70-5-2------34-5-2

 تاکنون(. -1/12/1397)تخصصي دانشكده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران،  کميسيونعضو  -4-69 ---2-5-73------2-5-44

 (.2/10/1400 -2/10/98رکز رشد دانشگاه مازندران، )عضو شورای م -4-71 ---2-5-75------2-5-45

 .16/10/98لك نوشهر، المريزی و مديريت راهبردی، مؤسسه آموزش عالي کمالرئيس شورای برنامه -4-72 ---2-5-76------2-5-46

 (.19/4/99 -19/4/98سيون دائمي هيئت امنای دانشگاه مازندران در هيئت اجرايي منابع انساني، )نماينده کمي -4-70---2-5-78------2-5-47

 (.1399-1396المللي دانشگاه شمال آمل، )عاون مرکز رشد و کارآفريني بينمعضو شورا و  -2-5-48

 

 ي علميعضويت در انجمنها -6-2

 (.1391-1386يوسته انجمن مديريت ايران)پعضو  -4-9---2-5-13------2-6-1

  ارتک ----تاکنون(.  -1389آوری)اني اخالق در علوم و فنعضو انجمن اير -4-16---5-2-20-----2-6-2

 تاکنون(. -1389لوژی ايران)ديريت تكنوعضو انجمن م -4-35---2-5-39------2-6-3

 تاکنون(.  -1390نجمن ايراني تحقيق در عمليات، )اعضو پيوسته  -4-25---2-5-29------2-6-4

  کارت(.   3941 -1391لمي پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ايران)عضو انجمن ع -4-42---46-5-2------5-6-2

2.6.6. ------ 2.5.45--- 4.41. Member of The American Association for Science and Technology (AASCIT), since 13/1/2014. 

 

  مكاري با مجالت علمي پژوهشيه -7-2

 (. 1389 -1383، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه، )‘‘ پژوهشگر مديريت’’ ريريه مجله عضو هيئت تح -4-5---2-5-6-------2-7-1

 (.1392 -1385، )‘‘ دراندانشگاه مازنگاهنامه کارآفريني و کارآفرينان ’’ مدير مسئول  -10-4---41-5-2------2-7-2

 تاکنون(.  -7138، )مازندران، دانشگاه ‘‘ پژوهشنامه مديريت اجرايي’’ ضو هيئت تحريريه مجله ع -11-4---15-5-2------3-7-2

2-7-4------2.5.51.--- 4. 47. Editor in Chief, Management Section, Resistive Economics International Journal, 2013-Now. 

2-7-5------2.5.60. --- 4. 56. Member of Editorial Board, Journal of Management & Social Sciences, 2013-2015. 

 (. تاکنون -9413، )علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری، دانشگاه ‘‘ راهبردهای کارآفرينانه در کشاورزی’’ ضو هيئت تحريريه مجله ع -57-4 ---61-5-2------6-7-2

 (. 1395 -9413، )جامع علمي کاربردی، دانشگاه ‘‘ )پژوهش و فناوری(مديريت تكنولوژی’’ عضو هيئت تحريريه مجله  58-4 ---62-5-2-------7-7-2

 تاکنون(.  -9513، )شكي بابلعلوم پز، دانشگاه ‘‘ فصلنامه توسعه مديريت و منابع سالمت’’  عضو هيئت تحريريه -4-60 ---64-5-2------8-7-2
2.7.9.------2.5.69. --- 4. 65. Editor in Chief, Journal of Industrial Strategic Management, 2015-2017. 

2.7.10.---2.5.71. --- 4.67. Executive Manager & Editorial Board Member, Journal of Educational and Management Studies, 2017-now. 

2.7.11.------2.5.72. --- 4.68. Editorial Board Member, Scientific Journal of Mechanical & Industrial Engineering, 2017-now. 

 تاکنون(.  -1398، )مازندران، دانشگاه ‘‘ پژوهشنامه مديريت اجرايي’’ مدير مسئول  -2-5-79------2-7-12

 :شيداوری مقاالت مجالت علمي پژوه -------2-7-13

رشد  -ژوهشنامه مديرين ورزشي دانشگاه مازندرانپ -رنامه ريزی توسعه گردشگری دانشگاه مازندرانب -شم انداز مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتيچ -)توسعه کارآفريني دانشگاه تهران

مهندسي و مديريت   -ديريت توسعه فناوریم -ریمديريت نوآو -شگاه الزهرازن و خانواده دان -خالق در علوم و فناوریا -عاون و کشاورزی وزارت تعاونت -فناوری جهاد دانشگاهي

 Iranian Journal of Management Studies - African Educational Research -ي دانشگاه تهرانمديريت دولت -ژوهشنامه مديريت تحول دانشگاه فردوسيپ -کيفيت

Journal - African Journal of Business Management - China Management Studies- International Journal of Engineering Management and 

Economics - Journal of Global Entrepreneurship Research-  

 تاکنون(.  -1398، )انتشارات هنر و علوم دانشگاهي، ‘‘ مطالعات کاربردی در علوم مديريت و توسعه’’  ضو هيئت تحريريهع--14-7-2

 

 با كنفرانسهاي علمي همكاري -8-2

 (.18/12/1388ومين همايش ملي تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران)دبير علمي د -4-12---2-5-16------2-8-1

 (.19/7/1390ها، دانشگاه مازندران، )هارمين  همايش ملي تحليل پوششي دادهدبير علمي چ -4-23---2-5-27------2-8-2

 .(1391 -21/8/1386)واره(، ن)شش جشکارآفريني و اشتغال ويژه دانشجويان دانشگاههای استان مازندران، )مسابقه( ساالنه هدبير جشنوار -4-30---2-5-34------2-8-3
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 (.1391، )بنيان، دانشگاه مازندرانوکارهای دانشکنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسباولين دبير  -4-31---2-5-35------2-8-4

2.8.5. European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 2012- 2014. 

2.8.6.------2.5.58. --- 4. 54. General Co-Chair of “ 1st International E-Conference on Economy under Sanctions” Sep, 22, 2013. 

 (. 26/1/92انشگاه مازندران)محور، ددانش کارآفرين، صنعتدبير علمي همايش ملي دانشگاه  -4-36---2-5-40------2-8-7

 . 18/7/1392مايش ملي توسعه پايدار با محوريت اعتدال و عقالنيت، اتاق بازرگاني و صنعت و معدن و کشاورزی ايران، دبير علمي ه -4-38---2-5-42------2-8-8

 ندران.دانشگاه ماز -1392ارديبهشت  -نشجويي اقتصاد ايراناددبير اجرايي چهارمين همايش ملي  -4-39---2-5-43------2-8-9

 .  30/2/1393پذيری، دانشگاه مازندران، يش ملي کارآفريني و رقابتدبير علمي هما -4-40---2-5-44-------2-8-10

 (.1393اه مازندران، )، دانشگبنيانوکارهای دانشکسبکنفرانس ملي کارآفريني و مديريت دومين بير د -4-31---2-5-35------2-8-11

 .28/9/93---119/123/93لمي سومين کنگره بين المللي مديريت شهری، مرکز همايشهای توسعه ايران، عضو کميته ع -4-39-2------4-51---2-5-55------2-8-12

 . 31/3/1393دانشگاه مازندران)طرود شمال و مرکز رشد  شرکت پژوهشينفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي، کدبير اولين  -4-52---2-5-56------2-8-13

2.8.14. Member of Scientific Commitee “ International E-Conference on Green Economics” May 12, 2014. 

 .28/8/1394-1394ب//2171اد دانشگاهي، ، جهايران بير اولين کنفرانس ملي دستاوردهای فناورانه تربيت بدني و علوم ورزشيد -4-44---2-5-48-------2-8-15

 .2/9/1394 -1394ب//2178 نفرانس ملي دستاوردهای فناورانه زيست شناسي ايران، جهاد دانشگاهي، کدبير اولين  -4-44---2-5-48-------2-8-16

 .6/9/1394 -1394ب//2162ران، جهاد دانشگاهي، علوم و صنايع غذايي اي بير اولين کنفرانس ملي دستاوردهای فناورانهد -4-44---2-5-48-------2-8-17

 (.1394بنيان، دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران، )وکارهای دانشبير سومين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبد -4-31---2-5-35------2-8-18

 . 31/3/1394دانشگاه مازندران)شرکت پژوهشي طرود شمال و مرکز رشد با رويكرد ملي، دی کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربر دوميندبير  -4-53---2-5-57------2-8-19

 (.1395، )بوعلي سينا همدانبنيان، با همكاری دانشگاه وکارهای دانشکنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبچهارمين بير د -4-31---2-5-35------2-8-20

2.8.21.------2.5.59. --- 4. 55. Programmer Chair of “ 2nd International E-Conference on Economy under Sanctions” Sep, 22, 2014. 

2.8.22. Member of Scientific Commitee “ 3th International E-Conference on Green Economics” May 6, 2016. 

 (. 23/2/1396)و همكاری چند دانشگاه آور برناکت دانش بنيان پژوهشگران فنران، شرغذايي و گردشگری اي اولين همايش ملي تكنولوژيهای نوين در علوم و صنايعدبير  ----2-8-23

 .  30/2/1396ت صنعتي، دانشگاه مازندران، المللي مديريدبير علمي دومين کنفرانس بين -4-59 ---2-5-63------2-8-24

 .8/9/1396، دانشگاه علوم پزشكي بابل، يش کشوری پژوهش در توسعه مديريت و منابع نظام سالمتدومين هماضو کميته علمي ع -61-4 ---56-5-2------25-8-2

 گواهي---(.6139، )بوعلي سينا همدانبنيان، با همكاری دانشگاه وکارهای دانشکنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبپنجمين بير د -31-4---35-5-2------26-8-2

 . 23/4/96سينا همدان. بوعليدانشگاه شرکت پژوهشي طرود شمال و صاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي، کنفرانس اقت محورهای مديريتي چهارميندبير  -4-74 --2-5-74----2-8-27

 . 1/10/96همدان. سينا عليبودانشگاه شرکت پژوهشي طرود شمال و ، مقاومتياقتصاد جامع و ملي کنفرانس  محورهای مديريتي سوميندبير  -------2-8-28

 . 1/10/96ينا همدان. سبوعليدانشگاه شرکت پژوهشي طرود شمال و ، در شرايط تحريماقتصاد ملي کنفرانس  عضو کميته علمي پنجمين -------2-8-29

2.8.30. General Chair of “ 4th International E-Conference on Green Economics” May 12, 2017. 

 (.1397، )علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانبنيان، با همكاری دانشگاه وکارهای دانشنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبکششمين دبير  -4-31---2-5-35-----2-8-31

 . 1/7/97تربيت مدرس،  ، دانشگاهلمللي مديريتکنفرانس بينمين عضو کميته علمي پانزده -4-73 ---77-5-2------32-8-2

 .19/9/1398، دانشگاه الزهرا، لمللي مديريتکنفرانس بينمين عضو کميته علمي شانزده -37-4 ---5-2-77------33-8-2

 (، 1398ن کنفرانس ملي حمل و نقل و لجستيك)اولي .، (1399-1397)کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعهعلمي کنفرانسهای متعدد: عضو کميته  -2-8-34

 

 كارآفرينانه و مهارتيسوابق  -2-9

 1356-1363---کشاورزی و باغداری در حوزه  آموزی و فعاليتمهارت -2-9-1

 1357-1359 ---کارگاه خانگي تعميرات دوچرخهو فعاليت در اندازی راه، آموزیمهارت -2-9-2

 1359-1363---تي و برقيکارگاه خانگي تعمير لوازم خانگي نفو فعاليت در اندازی راه، آموزیمهارت -2-9-3
 1359-1363---تدريس خصوصي 

 1362-1363 ---کارگاه نجاری و ساخت محصوالت تزئيني و صنايع دستي و فعاليت در آموزی مهارت -2-9-4
 1363-1366---ورود به دانشگاه شهيد چمران اهواز و شروع تحصيل در رشته مديريت بازرگاني 

 1364-1366 ---کشيه خانگي توليد و پرورش جوجه مرغ با ماشين جوجهکارگاو فعاليت در اندازی راه -2-9-5

 1365-1367 ---ساختمان ، جوشكاری و بناييکشيلوله، برقكاری هایآموزی و فعاليتمهارت -2-9-6
 1372-1393 ---مدرسي دانشگاه 

 1378-1381---نمونه ساليدکننده قديرنامه تولترأسي زير نظر وزارت جهاد و اخذ  100گاوداری گوشتي واحد توليدی  اندازی راه -2-9-7

 1379-1381 ---کارگاه خانگي فرشبافي زير نظر وزارت جهادو فعاليت در اندازی راه -2-9-8

 1390-1384 ---فعال نمودن مرکز کارآفريني دانشگاه مازندران -2-9-9

 .مورد انجام شده است 6---1386 -1391 ---ان مازندرانجشنواره کارآفريني و اشتغال دانشگاههای استو اجرای اندازی راه -2-9-10

 .1387-1386 ---تأسيس شرکت تعاوني کارآفرينان فردای مازندران -2-9-11

 .1390-1388 ---احداث شهرك مسكوني دوستان)استادان( در شرق بابلسر اندازی طرح ي و راهحاطر -2-9-12

 .1391-1388 ---تأسيس شرکت ساختماني آرياخزر-2-9-13

  .1391-1389 ---سراحداث شهرك مهندسين وابسته به شرکت آرياخزر در شرق بابل اندازی طرح ي و راهحاطر -2-9-14
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 1394-1389 ---دانشگاه مازندرانبنيان واحدهای فناوری دانشمرکز رشد  و فعاليت در اندازیراه -2-9-15

 .1395-1394----واحد صنفي برنج فروشيو فعاليت اندازی راه -2-9-16

 تاکنون. -4/6/1395---و صنايع تبديلي پشتيبان حقيقي مشاغل خانگي کشاورزی دفترو فعاليت  اندازیراه -2-9-17

 

 سوابق پژوهشي)كتابها( -6---3

 و چالوس. ، چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر‘‘مديريت رفتار سازماني’’(، 1383سنعلي آقاجاني، )حو  کياکجوری، داود -1 -6---1-3

 ثبت ژيرو شد. --- ، بابلسر: دانشگاه مازندران.‘‘سازمانيسازماني و بينهماهنگي: درون’’(، 1388آقاجاني، حسنعلي.، ) -6-2---2-3

 و ارتباط با صنعت. شگاه مازندران، مرکز کارآفريني، بابلسر: دان‘‘کارآفريني و مديريت کسب و کار’’(، 1390آقاجاني و همكاران)گروه مدرسين(، ) -6-3---3-3

 ، تهران: انتشارات کياپاشا.‘‘ي و مقاالت علمينگارش طرحهای تحقيقاتراهنمای عملي: ’’(، 1390آقاجاني، حسنعلي و داود کياکجوری، ) -6-4---4-3

: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني بابلسر، ‘‘ ينان دانشگاه مازندراني و کارآفرکتابچه مجموعه مقاالت گاهنامه کارآفرين  ’’(، 1139، )تبارفاطمه يحييآقاجاني، حسنعلي و  -6-5---5-3

 و ارتباط با صنعت.

های تبليغاتي فن آوران مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و مقدمه ای بر تبليغات: با نگاهي به نياز’’(، 2139، )، حسنعلي؛ و محسن کليچ و محمدرضا رستميآقاجاني -6-6---6-3

 .انتشارات پرديسهای پژوهشبابلسر:  ،‘‘آوریفن

 .افست رضا: نوشهر، ‘‘ي و مقاالت علمينگارش طرحهای تحقيقاتراهنمای عملي: ’’(، 2139آقاجاني، حسنعلي و داود کياکجوری، ) -7-6---7-3

 .شيراز: انتشارات فرنام، ‘‘های صنعتيوشهگيری خچرايي و چگونگي شكل’’(، 3139، )و بهزاد صفايي آقاجانيرنجبر اردکاني، صمد؛ و حسنعلي  -8-6---8-3

، ‘‘ (SSKBوکارهای کارآفرينانه و اشتغالزا)رسازی کسباندازی و پايداالگوی بومي راه’’(، 4139، )آقاجاني، حسنعلي؛ و شيوا مجدد و بابك محمدی و فاطمه يحيي تبار -9-6---9-3

 ثبت ژيرو شد. --- .ساری: انتشارات عصر ماندگار

مشهد: انتشارات ، ‘‘ری: رويكرد بلوغ روانشناختي کارکنانسازی فناوکارآفريني و تجاری’’(، 5139، )پورزاده و پژواك مهدیاکبر حسينآقاجاني، حسنعلي؛ و سيدعلي -10-6---10-3

 .مينوفر

 ساری: انتشارات عصر ماندگار.، ‘‘ اشتغال وريني، نوآوری کارآف ’’(، 5139، )آقاجاني، حسنعلي؛ و مهدی خاکزاديان و بابك محمدی و فاطمه يحيي تبار -20-6---11-3

 .مشهد: انتشارات مينوفر، ‘‘ مديريت ايمني، بهداشت و حفاظت صنعتي ’’(، 6139، )پور و زينب الياسيآقاجاني، حسنعلي؛ و پژواك مهدی -11-6---12-3

 .مشهد: انتشارات مينوفر، ‘‘ (وکار محوریمديريت تكنولوژی)رويكرد کسب ’’، (6139، )تبار و شيوا مجددآقاجاني، حسنعلي؛ و فاطمه يحيي -12-6---13-3

 .آمل: ناشر مؤلف، ‘‘ نظام نوآوری و توسعه فناوری ’’(، 5139، )مدمهدی احمديان و فاطمه نوری و محمد خراسانيآقاجاني، حسنعلي؛ و مح -31-6---14-3

 .آمل: دانشگاه شمال و ناشر مؤلف، ‘‘ سازی فناوری)رويكرد خلق ثروت(کارآفريني و تجاری’’(، 6139، )اسانينعلي. فاطمه نوری، محمد خرآقاجاني، حس -14-6---15-3

 .آمل: دانشگاه شمال و ناشر مؤلف، ‘‘ مديريت کيفيت و تعالي سازماني ’’(، 6139)ه نوری، مهسا وارسته، آقاجاني، حسنعلي. محمد خراساني، فاطم -51-6---16-3

 .مشهد: انتشارات مينوفر، ‘‘ فرصتها در کارآفريني ’’(، 6913)آقاجاني، حسنعلي. محمود کياکجوری، اسرافيل عالء، شيوا مجدد، بيتا کياکجوری،  -16-6---17-3

مشهد: ، ‘‘ وکار(با رويكرد مديريت کسبمديريت توليد و عمليات)به زباني ساده  ’’(، 6139)حمود کياکجوری، فاطمه يحيي تبار، بيتا کياکجوری، مآقاجاني، حسنعلي.  -71-6---18-3

 .انتشارات مينوفر

 .تهران: انتشارات آريا دانش، ‘‘ ريزی منابع سازمانبرنامه ’’(، 7139)د غالمي، احسان آقاجاني، آقاجاني، حسنعلي. رمضان غالمي، محم -81-6---19-3

 .آمل: دانشگاه شمال و ناشر مؤلف، ‘‘ وکارمهندسي مجدد فرايند کسب ’’(، 8139)ي، حمد غالممخراساني، محمد. حسنعلي آقاجاني، فاطمه نوری،  -91-6---20-3

 .ساری: انتشارات عصر ماندگار، ‘‘ کارآفريني، نوآوری، اشتغال ’’(، 6139)نعلي. خاکزاديان، سيد مهدی. يحيي تبار، فاطمه. آقاجاني، حس -21-3

 .کرج: انتشارات پگانا، ‘‘ مديريت تحقيق و توسعه’’(، 9139)قاجاني، احسان. يحيي تبار، فاطمه. آبادی، علي. آقاجاني، حسنعلي. مرزبان عباسآ -22-3

 

 هاي تحقيقاتي(سوابق پژوهشي)اجراي پروژه -7---4

اداره کل بنادر نوشهر: پروژه تحقيقاتي، ، يانوردیهای درهينامهبهينه سازی سيستم و شيوه امتحانات مشاغل دريانوردی در بنادر جهت صدور گوا (،1376آقاجاني، حسنعلي.، ) -1-7---1-4

 و کشتيراني استان مازندران.

زماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس و تعيين ساختار ارجح از بررسي ارگانيكي يا مكانيكي بودن ساختار سا، (1379، رمضان.، )و عليزاده .آقاجاني، حسنعلي -2-7---2-4

 .، معاونت پژوهشيچالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوسژه تحقيقاتي، پرو ،ديدگاه کارکنان

پروژه تحقيقاتي، بابلسر: دانشگاه مازندران،  ،اشتغال در استان مازندران هماهنگي بين سازماني ميان سازمانهای متوليو سنجش ميزان بررسي ، (1383، )آقاجاني، حسنعلي -3-7---3-4

 ادی و اداری.دانشكده علوم اقتص

چالوس: پروژه تحقيقاتي،  ،اشتغال در استان مازندرانو مرتبط با مانهای متولي سازميان  سازمانيهماهنگي بينتوسعه و تبيين مدلي بمنظور ايجاد ، (1384.، )آقاجاني، حسنعلي -4-7---4-4

 IAUC---.، معاونت پژوهشيدانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس

چالوس: پروژه تحقيقاتي،  ،الوس)از ديدگاه مديريت استراتژيك(چبررسي و شناخت وضعيت موجود دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و ، (1385، )آقاجاني، حسنعلي -5-7---5-4

 IAUC---. .، معاونت پژوهشيدانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس

وزارت وابسته به مازندران،  شهيد بصير ، بابل: صنايعپروژه تحقيقاتي، زيتهای رقابتي(مکشف  رويكرد بصير)با  صنايع شهيدتراتژيك ريزی اسبرنامه، (1388، )آقاجاني، حسنعلي -6-7---6-4

 گواهي---.سازمان صنايع هوايي -دفاع و پشتباني نيروهای مسلح
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، تهران: دانشگاه علوم پروژه تحقيقاتي، هاعيين کارايي آنها با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهبندی انجمنهای علمي و تارائه مدل مناسب رتبه، (1388، )آقاجاني، حسنعلي -7-7---7-4

 درماني تهران، معاونت پژوهشي.پزشكي و خدمات بهداشتي

، تهران: پروژه تحقيقاتي، ائه الگوی مناسب برای ايرانای منتخب دنيا و ارمطالعه تطبيقي آموزشهای مرتبط با کار و کارآفريني در دانشگاهه، (1388، )آقاجاني، حسنعلي -8-7---8-4

 مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.

چالوس: دانشگاه آزاد پروژه تحقيقاتي،  ،هاليل پوششي دادهارزيابي عملكرد واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران با استفاده از تح، (1388.، )آقاجاني، حسنعلي -9-7---9-4

 )تمام شده(.، معاونت پژوهشينوشهر و چالوساسالمي واحد 

 ، ساری: صدا و سيمای مرکز مازندران.پروژه تحقيقاتي، پژوهي صدا و سيمای مرکز مازندرانطرح محيط، (1388، )آقاجاني، حسنعلي -10-7---10-4

 تي، قائمشهر: شهرداری قائمشهر.قاپروژه تحقي، ريزی استراتژيك شهرداری قائمشهربرنامه، (1388، )آقاجاني، حسنعلي -11-7---11-4

( و ارايه CIPا استفاده از شاخص های توسعه صنعتي )شناسايي و ارزيابي سطح فناوری در واحدهای صنعتي و معدني استان مازندران ب، (1389، )آقاجاني، حسنعلي -12-7---12-4

 9/11/1391 -111/33 .ع و معادنمعاونت پژوهشي، به سفارش وزارت صناياتي، بابلسر: دانشگاه مازندران، پروژه تحقيق ،راهكارهای ارتقاء فناوری در آنها بر اساس سند توسعه استان

 ، به سفارش مؤسسهپروژه تحقيقاتي، بابلسر: دانشگاه مازندران، معاونت پژوهشي ،یبررسي تطبيقي فرهنگ کار و کارآفريني در ايران و مالز، (1390، )آقاجاني، حسنعلي -13-7---13-4

 22/4/1393 -2925پايان کار  ---.کار و تأمين اجتماعي

 حقيقاتي، بابلسر: دانشگاه مازندران، معاونت پژوهشي.پروژه ت ،بررسي و تبيين فرهنگ سازماني)مورد مطالعه: دانشگاه مازندران(، (1390، )آقاجاني، حسنعلي -41-7---14-4

 

 (مجالت سوابق پژوهشي)مقاالت -5---6

 .113-119(، صص 32و 31)، دانش مديريت، ‘‘ رانکاربرد برنامه ريزی خطي در بهينه سازی سيستم حمل و نقل شكر اي ’’(، 1375) ،آقاجاني، حسنعلي. -1 -5 ----1-6-♦

 .43-57صص ، (9)، ايي نوشهرفصلنامه دانشگاه علوم دري ، ‘‘گيریهای نوين تصميميوهشنقش نيروی دريايي در پيدايش  ’’(، 1376) ،آقاجاني، حسنعلي. -2 -5 ---2-6-♦

 .77(، ص 82، )مجله تدبير، در ميان افراد بله قربان گو (،1376.، )آقاجاني، حسنعلي -3 -5 ---3-6-♦

  .47-53صص  ،(10)، مجله طلوع مهر، خترعان و اقتباس کنندگانم -سودآوری از راه نوآوری (،1380.، )آقاجاني، حسنعلي -4 -5 ---4-6-♦

گاهنامه علمي و ترويجي ، ايران برای کاالهای کشورهای آسيای ميانه معرفي عوامل)شاخصها( مؤثر بر رونق مسير ترانزيتي زميني شناسايي و (،1382، )آقاجاني، حسنعلي. -5 -5 ---5-6-♦
  . 1-15صص ، (1)، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس

 .21-46(، صص58)، دانش مديريت، ي ترانزيت در ايرانسازمانهای متولبرای سازماني هماهنگي بينتدوين مدل ، (1138، )حسنعلي. آقاجاني،و  احمد، جعفر نژاد -6 -5 ---6-6-♦

ساختار ارجح از  ودن ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس و تعيينببررسي ارگانيكي يا مكانيكي ، (1383، )آقاجاني، حسنعلي و رمضان عليزاده -11 -5 ---7-6-♦

 .13-39(، صص12، سال چهارم، )ژوهشي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندرانپ -پژوهشنامه علمي، ديدگاه کارکنان

 پژوهشي علوم -وهشنامه علميپژ، گمرکات استان مازندران و تبيين الگوی مناسبازماني بررسي ساختار س، (1384و طبری، مجتبي و نوری، مهری.، ) آقاجاني، حسنعلي -16 -5 ---8-6-♦

 .13-36(، صص 16، سال چهارم، )انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران

-13(، صص 11()10های )، شمارهتخصصي اشتغال و کارآفريني ويش: فصلنامهرمجله ، کارآفريني: مفاهيم، نظريات و ضرورت وجودی (،1384.، )آقاجاني، حسنعلي -18 -5 ---9-6-♦

 التحصيالن.تهران: سازمان همياری اشتغال فارغ. 12-23و صص  3

 .33-54(، صص 18، )مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان، سازمانييك نوعشناسي از اشكال همكاريهای بين (،1386.، )آقاجاني، حسنعلي -21 -5 ---10-6-♦

 ، دانشگاه سيستان و بلوچستان: دانشكده اقتصاد ومجله اقتصاد و مديريت، سازمانيروابط بين وريكي پيدايشمباني تئ (،1385. و عليزاده، رمضان.، )آقاجاني، حسنعلي -32 -5 ---11-6-♦

 م/743---4/9/85 ------.دارای تأييديه زير چاپعلوم اداری، )(، 

، سال سوم، شماره مديريت پژوهشگر، و مرتبط با اشتغال در استان مازندران سازماني ميان سازمانهای متوليسنجي ايجاد هماهنگي بينامكان(، 1385قاجاني، حسنعلي، )آ -38-5 ---12-6-♦

  .58-71صص ، 2/7

وری کارکنان در شرکت مخابرات استان مازندران ای و بهرهبررسي رابطه بين ويژگيهای زندگينامه (،1386براهيم. و کاويانپور، محمد.، )او حالجيان،  آقاجاني، حسنعلي. -35-5 ---13-6-♦

  .51-70(، صص 21، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، )دانش و توسعه، تان مازندراناس

، وردانش، های ايمني و حوادث شغلي در کارخانجات منطقه غرب استان مازندرانبررسي رابطه بين رعايت توصيه (،1386نعلي. و طهماسبي، سياوش.، )آقاجاني، حس -56-5 ---14-6-♦

 چاپ شده است. 1387ر سال د -----.25-36صص  (،32)تهران: دانشگاه شاهد، 

، شنناسنايي عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شنرکتهای کوچك و متوسنط و ارائه مدلي اثربخش(، 1388اکبر آقاجاني، ). و حسننعلي آقاجاني و علييداللهي، جهانگير -171-5 ---15-6-♦

 .12-28(، صص 14، سال ششم، )فصلنامه پژوهشگر مديريت

سنعلي آقاجان -181-5 ---16-6-♦ سن. و ح صرفه(، 1388ي و محمود نيكزاد، )محمديان، مح سي ميزان  ستگاههای جمعبرر ستم در اي سي صل از تغيير  آوری و جويي در هزينه و زمان حا

 .21-33(، صص 15، سال ششم، )فصلنامه پژوهشگر مديريت، حمل زباله شهر تهران

سنعلي. و عاطآ -130-5 ---17-6-♦ شد(، 1388نژاد، )فه طالبقاجاني، ح شد فن، ارائه چهارچوبي برای ارزيابي عملكرد مراکز ر شد(ر صلنامه تخصصي پارکها و مراکز ر سال آوری)ف  ،

 .32-38(، صص 19پنجم، )

توسننعه ، آوری اطالعاتوزه فنرآفرينانه در حبررسنني عوامل مؤثر بر تشننخيص فرصننتهای کا(، 1388اهلل، و حسنننعلي آقاجاني و محمدعلي کرامتي، )پور، رحمتقلي -311-5---18-6-♦
 .123-158(، صص 3، )کارآفريني
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تعيين شنناخصننهای بومي برای سنننجش نوآوری در ايران با اسننتفاده از آزمون فر  (، 1388رضننواني، حميدرضننا، و حسنننعلي آقاجاني و سننيد نورالدين مقيمي، ) -132-5 ---19-6-♦

 .11-37(، صص 4، )توسعه کارآفريني ،فازی)مطالعه موردی: حوزه بيوتكنولوژی(

نگاری ايران( و آوری)بنياد دانشنامه، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فندانشنامه کارآفريني، ديد کارآفرينانه(، 1388زاده، )اکبر حسينآقاجاني، حسنعلي. و سيدعلي -741-5 ---20-6-♦

 مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.

نگاری ايران( آوری)بنياد دانشنامه، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فندانشنامه کارآفريني، مهارتهای مديريتي(، 1388زاده، )اکبر حسينحسنعلي. و سيدعلي آقاجاني، -175-5 ---21-6-♦

 و مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.

زارت علوم، تحقيقات و ، تهران: ودانشنامه کارآفريني، شناسي کارآفرينينوع، (1388آقاجاني، ). و کريم کياکجوری، و حسنعلي اکبرسيدعليزاده، حسين -176-5 ---22-6-♦

 نگاری ايران( و مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.آوری)بنياد دانشنامهفن

 .40-49(، صص 3و2، )آوریفن فصلنامه اخالق در علوم و، ارج از چارچوب در سازمانخپرداختهای (، 1388يزداني، اميرعباس، و حسنعلي آقاجاني، ) -717-5---23-6-♦

، دانشور رفتار، بورس اوراق بهادار تهرانبا رويكرد فازی در  عوامل مؤثر بر شاخص قيمت سهام(، 9013ن، )فر، محمود. و حسنعلي آقاجاني و عليرضا پاکديزادهيحيي -178-5---24-6-♦

 .522-511، صص 42-2شماره 

 .57-74(، صص اول، )بازرگاني کاوشهای مديريت، تبيين مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل)شرکتي( (،8138قاجاني، حسنعلي، )آ -179-5---25-6-♦

سيدعليحسنعليآقاجاني،  -180-5---26-6-♦ سيده مريم لرگاني و مجتبي اکبر حسين. و  ساختاری عوامل مؤثر ب(، 1388، )رويش توانگردزاده و  ر ويژگيهای شخصي تبيين مدل معادله 

 .8-23(، صص 43، )مديريت و توسعه، کارآفرينان

 تبيين نقش ويژگيهای روانشناختي کارآفرينان بر فرآيند کارآفريني مستقل)مورد مطالعه: کارآفرينان استان مازندران( ’’(، 1389خور. ، )آقاجاني، حسنعلي. و زيبا گنجه -082-5 ---27-6-♦

 .118-134(، صص 4) ،پژوهشنامه مديريت تحول، ‘‘

های آموزشي مرتبط با کار و کارآفريني در دانشگاههای منتخب دنيا و ارائه الگوی مطالعه تطبيقي دوره(، 1389زاده. ، )اکبر حسينآقاجاني، حسنعلي. و سيدعلي -222-5 ---28-6-♦

 پذيرش، مجله کار و جامعه، مناسب برای ايران

♦- 6.29.---5-188- Yahyazadehfar, M. & Aghajani, H. & Shababi, H., (2010), A Comparison between Growth and Value Stocks of Listed 

Companies in Tehran Stock Exchange, Iranian Economic Review, 14(25), pp. 51-65. 

♦-6.30.------5-223- Aghajani, H. & M. Yahyazadehfar & S. A. A. Hosseinzadeh, (2011), “Knowledge Creation Processes: A Survey of 

SMEs in the Iranian Province of Mazandaran”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(1), pp.159-72. 

ه سيستان ، دانشگا‘‘ ( شرکتهای داروسازیQفكری بر نسبت کيوتوبين )کاربرد منطق فازی در بررسي نقش سرمايه ’’ (، 1389نعلي. و محمدجواد زارع. ، )آقاجاني، حس -225-5 ---13-6-♦

 .55-39(، صص 9)3، پژوهشهای مديريتو بلوچستان، 
♦-6.32. --- 5.226. Aghajani, H. & Ahmadpour, M., (2011), The Application of Fuzzy Topsis in Ranking the Suppliers of the Supply 

Chain in Iranian Automobile Manufacturing Companies, Fuzzy Information And Engineering, (4), pp. 433-444. 

ای دخترانه اسننتان آموزان هنرسننتانهای حرفهقش آموزش بر روحيه کارآفرينانه دانشبررسنني ن‘‘ (، 1390خور. ، )اللهي، مهران و حسنننعلي آقاجاني و زيبا گنجهفرج -227-5----33-6-♦

 . 141-111(، صص 3، )9، سال مجله مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، ’’  مازندران

شاهد تجربي: )يادگيری بر نوآوری و عملكرد سازماني بهتبيين نقش گرايش’’ (، 1389الديني ، )الديني و حسنعلي آقاجاني و کيوان تاجعطوفي، رضا و کيهان تاجم -233-5---43-6-♦

  .71-57(، صص37)4، انداز مديريت بازرگانيچشم‘‘ بنگاههای کوچك تهران(

♦- 6.35. ---5.234. Kiakojoori, Davood & Hassanali Aghajani & Karim Kia kojoori & Hamidreza Alipour Shirsavar & Forogh 

Roudgarnezhad, (2011), “A Comparative Evaluation of Strategies For Financing Entrepreneurs of Mazandaran Province’s Cultural 

Heritage, Handicrafts & Tourism Organization” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), pp. 814-820. 

♦- 6.36. ---5.235. Kiakojoori, Davood & Hassanali Aghajani & Forogh Roudgarnezhad & Hamidreza Alipour Shirsavar & Karim Kia 

kojoori, (2011), “Performance Appraisal of Islamic Azad University Branches of Mazandaran Province Using Data Envelopment 

Analysis” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), pp. 840-848. 

 .179-200(، صص 11و10، )راهبرد فرهنگ، ‘‘های شخصي بر کارآفرينيمدل علي تعيين اثرات ويژگي’’(،  1390زاده، )بر حسيناکقاجاني، حسنعلي و سيدعليآ -236-5---73-6-♦

  .165-149ص (، ص13، )توسعه کارآفريني‘‘ ای عملكرد مراکز رشد فناوری منتخب در ايرانارزيابي مقايسه ’’(، 1390نژاد، )قاجاني، حسنعلي و عاطفه طالبآ -237-5---83-6-♦

♦- 6.39. ---5.242. Aghajani, Hassanali & Hadi Dargahi & Maedeh Sedaghat & Morteza Pourhosein, (2012), “Applying VIKOR, 

TOPSIS and SAW in Fuzzy Environment for Ranking Suppliers in Supply Chain: A Case study”, American Journal of Scientific 

Research, (48), pp. 10-19.  

♦. 6.40. ---5.252. Aghajani, Hassanali & Mohsen Abbasgholipour, (2012), “Explanation of Relationships between Biographical 

Characteristics and Entrepreneurship Spirit of Students”, Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 5(1), January, pp. 63-78. 

ديريت م‘‘  های کوچك و متوسط استان مازندرانشرکت فرآيند خلق دانش دربررسي عوامل اثرگذار بر ’’ (، 1390زاده، )اکبر حسينقاجاني، حسنعلي و سيدعليآ -253-5---14-6-♦

 . 13-34(، صص 6، سال سوم، )اجرايي

های آموزشي دانشگاه مازندران در پرورش ويژگيهای تبيين مدل معادله ساختاری عملكرد برنامه’’(، 1391ری و فروغ رودگرنژاد، )قاجاني، حسنعلي و کريم کياکجوآ -279-5---24-6-♦

 1391پاييز    .70-35صص (، 19)، نامه آموزش عالي، ‘‘کارآفرينانه دانشجويان

زشي و مديريت ور‘‘  مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در باشگاههای ورزشي خصوصي استان مازندران تبيين عوامل’’ (، 1391نعلي و عباس نامدار، )آقاجاني، حس -297-5---34-6-♦
 .1391پاييز   . 128-107(، صص15، سال هشتم، )رفتار حرکتي

ا رويكرد بانهای توليدی مبتني بر مديريت کيفيت جامع دست يابي به رضايت مشتری در سازم’’ (، 1391نيا، )نعلي و ميثم جعفری اسكندری و احمد يوسفآقاجاني، حس -298-5---44-6-♦

 پذيرش داردفقط  --info@modiriyatfarda.ir.   13/4/1139    . زير چاپ.---. مديريت فردا‘‘  کارت امتيازی متوازن و تئوری مفهوم سازی بنيادی
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بندی گيری چند معياره فازی به منظور اولويتهای تصميمارايه رويكردی ترکيبي از تكنيك’’ (، 1391صفايي، عبدالحميد. و حسنعلي آقاجاني و هادی درگاهي، ) -305-5---54-6-♦

 .99-81(، صص 33)2، 9، سال مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن‘‘   )مطالعه موردی: صنايع فوالد استان مازندران( های دستيابي به توليد در کالس جهانياستراتژی

نامه فني تخصصي سازمان فصل‘‘   های عمراني دولتي در استان گلستانر اجرای پروژهتبيين عوامل مؤثر بر تأخير د’’ (، 1391بخش رستمي، )و عليحسنعلي جاني، آقا -306-5---64-6-♦
 .23-65(، صص 23، )مهندسي ساختمان استان گلستاننظام

صص .  3/4/1391، 5004/91/34، مجله فرهنگي دانشگاه مازندران‘‘   سيستم مديريت فرهنگ سازماني در دانشگاه’’ (،1391فر، )زادهقاجاني، حسنعلي و محمود يحييآ -309-5---74-6-♦

1-9. 

♦. 6.48. ---5.311. Aghajani, Hassanali, & Hooman Shababi & Majid Fattahi, (2012), “ Role of Environmental Factors on Establishment 

of Small and Medium Enterprises(SMEs): Case of Mazandaran Province of Iran ”, World Applied Sciences Journal, 19(1), pp. 131-

139.--- DOI: 10.5829/idosi.wasj.2012.19.01.1107 

♦. 6.49. ---5.312. Koohkan Moakhar, Amir. & Hasanali Aghajani & Maedeh Sedaght & Mohammad Amiri, (2012), “ Explanation of 

Entrepreneurs Psychological specifications Role on Independent Entrepreneurship Process (Case Study: Entrepreneurs in Mazandaran 

Province) ”, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 1(9), pp. 19-30. 

ستان، کاظم -313-5----50-6-♦ سنعلي روان سي مديريت کيفيت زنجيره تامين و تاثير آ ’’(، 1391آقاجاني، ). و ح شرکت های ريخته گری قطعات خودرويي ايرانبرر ، ‘‘ ن بر عملكرد 

 .116-93(، صص 25، سال هفتم، )فصلنامه علوم مديريت ايران

♦- 6.51. ---5. 321. Jafari Samimi, Ahmad; Mahmood Yahyazadefarb, Hasanali Aghajani & Seyed Mohammad karimi, (2013), “An 

evaluation of small businesses in Iran”, Management Science Letters, (3), pp 1-6. 

♦- 6.52. ---5. 322. Hasanali Aghajani, Ali Mirzaei Baboli, Zeinab Elyasi, Zeinolabedin Akbarzade & Maedeh Sedaghat, (2013), 

“Evaluation of World Class Manufacturing Performance of Meat Products Industry of Iran: An Empirical Evidence from Kalleh Meat 

Products Company”, International Journal of Economics and Management Engineering (IJEME), 3(1), pp. 10-14. 

♦- 6.53. ---5. 323. Kia Kojori, Davood; Hassanali Aghajani, Golnaz Rasooli, (2013), “Explain the role of intellectual capital on the 

financial performance of cosmetics companies with fuzzy approach”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5), pp. 892-

900. 

وکارهای خرد، شواهدی تجربي از جايگاه بيمه در پايداری کسب’ ’(، 1392، حسنعلي آقاجاني و سيد محمد کريمي، )فرزادهجعفری صميمي، احمد؛ محمود يحيي -432-5---45-6 -♦

 ثبت ژيرو شد.---.87-57، صص 109، شماره مسلسل 1، شماره 28، سال پژوهشنامه بيمه ،‘‘وکارهای کوچك ايجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا کسب

 .621-115(، صص 75تم، )ش، سال همهندسي فرهنگيامه فصلن، ‘‘ بررسي و تبيين فرهنگ سازماني)شاهد تجربي: دانشگاه مازندران( ’’(، 2139)حسنعلي؛ آقاجاني،  -353-5----55-6-♦

، ‘‘ گذاری، کارآفريني و اشننتغال در اسننتان مازندرانبومي و يكپارچه توسننعه سننرمايه الگوی ’’(، 1139)حسنننعلي؛ امير کوهكن مؤخر و مريم علي نژاد، آقاجاني،  -363-5---65-6-♦

 .70-49 (، صص1، )آموزیمهارتفصلنامه 

شيدی و نقي وليآقاجاني، حسنعلي. و مري -393-5---75-6-♦ ستان مازندران( ’’(، 0139)نتاج.، م ر شاهد تجربي: ا سم) صنعت توري سعه  شهای مديريت تو سي چال صلنامه ، ‘‘ برر دانش ف
 .88-69 (، صص7)سال دوم، ، انتظامي مازندران

♦- 6.58. ---5. 340. Sangale, B. R. & Hasanali Aghajani & Majid Fattahi, (2012), “ Surveying effect of supply chain management 

components on organization performance in Iran automotive casting industrial ”, Online International Interdisciplinary Research 

Journal, Volume-II, Issue-V, (3), pp 81-91. 

سقلي پور و محدثه فهيمي راد، آ -443-5---95-6-♦  زندرانستان ماتبيين روشهای تأمين مالي طرحهای کارآفرينانه: مطالعه موردی تعاونگران ا ’’(، 2139)قاجاني، حسنعلي. و محسن عبا

 .36-29 (، صص36)سال نهم، ، رشد فناوریفصلنامه ، ‘‘

♦- 6.60. ---5. 345. Aghajani, Hasanali & fereshteh Amin & Mohsen Abbasgholipour, (2014), “ Empirical study on interorganizational 

coordination(Evidence case: organizations of job and employment in iran ”, Iranian Journal of Management Studies, 7(2), pp. 285-304.-

-- DOI: 10.22059/ijms.2014.50286  

♦- 6.61. ---5. 346. Aghajani, Hasanali & Zahra Gholampoor & Esmatosadat Taheri & Fatemeh Yahyatabar, (2013), “ Is Negligible 

Absorbed Foreign Investment, Effective on GRP Growth. Case Study: Iran ”, The Open Access Journal of Resistive Economics (OAJRE), 

1(1), pp. 16-22.  

 آفرين و توانمندی روانشننناختي کارکنان)مطالعه موردی: ادارهان رهبری تحولبررسنني رابطه مي ’’(، 2139)نعلي آقاجاني و حمزه صننمدی، صننمدی، حسننين. و حسنن -473-5---26-6-♦

 .138-117 (، صص1)سال هفتم، ، رهبری و مديريت آموزشيفصلنامه ، ‘‘ آموزش و پرورش شهرستان بابلسر

، مديريت دولتي فصلنامه، ‘‘ کارکنانشناختي روانتوانمندسازی و  نيرفتار شهروندی سازما ارتباط ’’(، 2139)آقاجاني، حسنعلي. و حسين صمدی و حمزه صمدی،  -483-5---36-6-♦

 .18-1، صص 2، شماره 5دوره 

 ررسي رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالي شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراقب ’’(، 1392تبار، )فر، محمود و حسنعلي آقاجاني و فاطمه يحييزادهيحيي -349-5---46-6-♦

 ثبت ژيرو شد.---ٍ.199-181(، صص 1)16، فصلنامه تحقيقات مالي، ‘‘ تهرانبهادار 

استان های زود بازده بر کارآفرينان زن های آموزشي کارآفريني طرحاثربخشي دوره تبيين و بررسي ’’(، 2139)و حمزه صمدی،  و حسين صمدی آقاجاني، حسنعلي. -543-5---56-6-♦

 .27-1، صص 3، شماره 4سال ، ي زن و جامعهعلمي پژوهش فصلنامه، ‘‘ مازندران

ای شمالي مدل عملكرد صادراتي با رويكرد قابليتهای رقابتي بنگاههای کوچك و متوسط صادرکننده مرکبات استانه ’’(، 1392نعلي. و رامين فرزادفر، )آقاجاني، حس -355-5---66-6-♦

 .44-27 ، صص29، شماره فصلنامه انجمن علوم مديريت ايران، ‘‘ ايران

يری گهای تصميمهای دولتي و خصوصي بيمه بر مبنای رويكردی تلفيقي از مدلتحليلي بر کيفيت خدمات در شرکت ’’(، 1392نعلي. و هادی درگاهي، )آقاجاني، حس -356-5---76-6-♦

 (، صص 4)3، نشريه مهندسي و مديريت کيفيت، ‘‘ چند معياره و سروکوآل

http://dx.doi.org/10.22059/ijms.2014.50286
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ارزيابي عملكرد واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي  ’’(، 1392تبار، )نعلي. و داود کياکجوری و فاطمه يحييآقاجاني، حس -735-5---86-6-♦

 . 125-111(، صص 39، سال دهم، شماره چهارم، )پياپي مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن، ‘‘ هاداده

فرآيند سلسله  تفاده ترکيبي از رويكرد کارت امتيازی متوازن ومين با اسأارچوبي برای ارزيابي عملكرد زنجيره تهارايه چ ’’(، 1139، )مهدی ملكيحسنعلي. و  آقاجاني، -835-5---96-6-♦

 .  11-1(، صص 34، سال نهم، شماره سوم، )پياپي مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن، ‘‘ مراتبي تحليلي

گيری های تصميمبندی راهكارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت با استفاده از تكنيكشناسايي و اولويت ’’(، 1392، )بهزاد صفايي و امير باصوليآقاجاني، حسنعلي. و  -935-5---70-6-♦

 .  12-1(، صص 37)پياپي ، سال دهم، شماره دوم، مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن، ‘‘ چندمعياره )مطالعه موردی فوالد آلياژی ايران(

♦- 6.71. ---5. 360.  Madhoushi, Mehrdad. & Hasanali Aghajani & Amir Koohkan & Mohsen Jafarian & Javaher Varedi, (2012), 

Explanation of Factors Influencing Business Clustering in Iran, Journal of Global Entrepreneurship Research, 2(1), pp. 3-16. 

♦- 6.72. ---5. 363. Fattahi, Majid. & Hassanali Aghajani & Nima nouripour, (2013), “ Explanation of Knowledge Creation Processes: 

Case Study:Iran SMEs ”, Online International Interdisciplinary Research Journal, Volume-III, Issue-V, pp. 320-332. 

♦- 6.73. ---5. 364. Hosseini Moghaddam, Seyed Sajjad & Ali Mohammad Fazeli & Yadollah Davoudi & Hasanali Aghajani & Feze 

Karimi, (2013), “ Recognition of Ways of Absorptionand Maintenance Volunteer Human Resources in NGOs Case Study: Red 

Crescent society of Mazandaran Province ”, Advances in Environmental Biology, 7(9), pp. 2541-2551. 

های آموزشي کارآفريني طرحهای زودبازده بر ثربخشي دورهتبيين و ارزيابي ا ’’(، 1392، )حسين صمدی و حسن خدابخشي و حمزه صمدیآقاجاني، حسنعلي. و  -853-5---47-6-♦

 .  90-73، صص 30، سال دهم، شماره فصلنامه پژوهشگر مديريت، ‘‘ رانکارآفرينان استان مازند

 .19-12 (، صص39)سال دهم، ، رشد فناوریفصلنامه ، ‘‘ مطالعه تطبيقي مدلهای انتقال تكنولوژی ’’(، 3139)، آقاجاني، حسنعلي. و رامين فرزادفر -953-5---57-6-♦

ر پارك در بعد پيامدهای حضو IASPهای علم و فناوری ايراني عضو ارزيابي عملكرد پارك’’ (، 1392ي و عبدالحميد صفايي، )مضاني، فاطمه؛ و حسنعلي آقاجانر -396-5---67-6-♦

 .52-44(، صص 37، سال دهم، )فصلنامه رشد فناوری، ‘‘ در منطقه

 .29 (، ص189)، 17سال ، ماهنامه اقتصاد ايران، ‘‘ ه()مصاحبچالش مديريت علمي)سازمان نظام مديريتي( ’’(، 3139)آقاجاني، حسنعلي،  -400-5---77-6-♦

♦-6.78. ---5.401.  Aghajani, Hassanali & Ramezan Alizadeh & Ghorbanali Khazaei Pool & Javad Keivanfar & Mohammad Alikhani; 

(2014), “ Role of Entrepreneurs Individual Specifications on Establishment of Small and Medium Enterprises in Mazandaran Province 

”, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(5), pp. 418-427. 

استان های شمالي گيالن،  10ر پليس + تبيين عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در دفات’’ (، 1391کريم کياکجوری و حسنعلي آقاجاني، ) رودگر نژاد، فروغ و -024-5---97-6-♦

 . 51-33، صص 1، شماره 8، سال مطالعات مديريت انتظامي، ‘‘ مازندران و گلستان

(، 28، )هفتم، سال وریمديريت بهره، ‘‘ شناسايي و ارزيابي فرآيند رفتار شهروندی سازماني کارکنان’’ (، 1393حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی، ) وصمدی، حسين  -403-5---80-6-♦

 .118-95صص 

سين  -404-5---18-6-♦ صمدی، ) وصمدی، ح سنعلي آقاجاني و حمزه  ستان مازندران’’ (، 4139ح شگاههای منتخب ا سي و تبيين ظرفيت کارآفرينانه دان (، 1)7، مديريت دولتي، ‘‘ برر

 . 132-111صص 

صمدی و محمد خانزاده و آقاجاني -540-5---28-6-♦ سين  سنعلي و ح صمدی، )حمز، ح ستم سازی و اجرایسنجي پيادهامكان’’ (، 1393ه  سازمان )های برنامهسي ( ERPريزی منابع 

 . 861-161، صص 2، شماره 6دوره ، فناوری اطالعاتمديريت ، ‘‘ ساری های نفتي منطقۀ)شاهد تجربي: شرکت ملي پخش فرآورده

، دولتيمديريت ، ‘‘ يق تعهد عاطفي تيميبررسي تأثير پاداش اجتماعي بر تسهيم دانش و فرهنگ مشارکت تيمي از طر’’ (، 1393، )؛ و سعيد رضاييحسنعليآقاجاني،  -415-5---38-6-♦

 .24-1، شماره يك، صص 6دوره 

بهبود خط مونتاژ شننرکت ديزل برای سننازی شننبيهرويكرد ’ ’، (1393)لطفي؛ حسننين و  صننمدی ميارکالئيو حسننين  صننمدی ميارکالئي؛ و حمزه آقاجاني، حسنننعلي -425-5 ---48-6-♦

 .664-635(، صص 4)6، صنعتيمديريت ، ‘‘ سنگين ايران

توسننعه ، ‘‘ رزيابي شنناخصننهای دانشننگاه کارآفرين در دانشننگاه مازندران بر اسنناس روش فازیا’’ (، 1393صننمدی، حسننين و حسنننعلي آقاجاني و حمزه صننمدی، ) -264-5---58-6-♦
  .388-369 (، صص2)7، سال هفتم، کارآفريني

ميان سنناختار سننازماني و توانمندسننازی  ارتباط ادالت سنناختاریِمدل مع’’ ، (1393) ،صننمدی ميارکالئي؛ و حسنننعلي آقاجاني و حمزه صننمدی ميارکالئي، حسننين -427-5 ---68-6-♦

 .166 -147، صص 12، پياپي 1، شماره 6سال  ،ريت آموزشيرهيافتي نو در مدي ،‘‘ (و بهنمير اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر شاهد تجربي:) کارکنان شناختيروان

♦- 6.87. ---5. 428. Sazvar, Azam. Yahyazadehfar, Mahmood, Aghajani, Hassanali; (2017), “ Improving knowledge sharing, creation, 

and innovation performance in nanotechnology firms: an application of the hybrid model of Kano and QFD ”, International Journal of 

Knowledge and Learning, 12(1), pp. 59-73.--- Zhiro  

♦- 6.88. ---5. 468. Deilami, Ameneh; & Aghajani, Hasanali; (2014), “ Explanation of Factors Affecting the Success of Technology 

Commercialization in Islamic Azad Universities in Region 3”, MAGNT Research Report, 2(Special number), pp. 517-524. 

سنعلي  -469-5---98-6-♦  ستان، کاظم. و ح سي تاثير مؤلفه ’’(، 3139آقاجاني، )روان ضهبرر صهای ع های تأمين در مديريت زنجيره عر شاخ سازمان با روش مدل معادالت بر  ملكردی 

 . 230-209، صص 2، شماره 6دوره ، مديريت صنعتي، ‘‘ ری)مطالعه موردی: صنعت الكترونيك خودرويي ايران(ساختا

♦- 6.90. ---5. 472. Aghajani, Hasssanali & Zeinolabedin Akbarzadeh & Kazem Ravansetan; (2014), “Choosing Supply Chain 

Competitive Strategy based on a MCDM Model (A case study in Iran) ”, International Journal of Economics and Management 

Engineering, 4(5), pp. 84-91. 

♦- 6.91. ---5. 473. Mashazamini, Mosa & Hasanali Aghajani; (2015), “ Prioritizing strategies to enhance revenues of Iranian airports ”, 

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(10S), pp. 233-236.---Zhiroo 

صمدی ميارکاليي -474-5---29-6-♦ شازميني و حمزه  سي م سنعلي آقاجاني و مو سين. و ح سنجش مؤلف ’’(، 3139، )صمدی ميارکاليي،ح سايي و  شهروندی هشنا های فرهنگ رفتار 

 . 472-229، صص 2، شماره 6، دوره زن در فرهنگ و هنر، ‘‘ارات آموزش و پرورش سازماني در محيط کار کارکنان زن اد
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سازماني در بهره ’’(، 4139، )آقاجاني، حسنعلي. و حسين صمدی ميارکاليي و مجيد ترابي و حمزه صمدی ميارکاليي -475-5---39-6-♦ گيری از فناوری آر اف آی سنجش آمادگي 

 .  273 -251، صص 21شماره  ،مطالعات مديريت راهبردی، ‘‘دی 

♦- 6.94. ---5. 476. Aghajani, Hasssanali & Zahra soroori; (2015), “ Prioritization Effective Factors on Commercialization of Products 

using fuzzy AHP approach (Empirical Evidence: Knowledge-Based Business of Incubators Centers of Iran North Region) ”, Survey 

Methodology, 5(2), pp. 1746-1751.  ( 001-85صص  94و در مجله فارسي تحقيق در عمليات و کاربردهای آن سال)  

♦- 6.95. ---5. 481. Aghajani, Hasssanali & Majid Ahmadpour; (2011), “Application of fuzzy topsis for ranking suppliers of supply 

chain in automobile manufacturing companies in Iran”, Fuzzy Information and Engineering, 3(4), pp. 433-444. 

♦- 6.96. Aghajani, Hasssanali. Madhooshi, Mehrdad. Mehdipour Kelardasht, Pezhvak. (2015), “ Designing a total model to assess 

academics psychological preparedness for academic entrepreneurship and technology commercialization ”, International Journal of 

Moderm Management and Foresight, 2(1), pp. 1-11.   بجای بعدی  

هد تجربي: دانشكده فني و حرفه ای سما ه های مديريت دانش بر نوآوری کارکنان)شانقش مولف ’’(، 4139، )زاده و ناهيد اسدیآقاجاني، حسنعلي. و علي اسماعيل -482-5---69-6-♦

 قبلي بجای---2/12/1393فقط پذيرش ، وکارمديريت کسب، ‘‘ انديشه(

♦- 6.96. ----5.482. Aghajani, Hasssanali. Esmaeilzadeh, Ali. Asadi, Nahid. (2015), “ Role of knowledge management components on 

employees innovation(An experimental evidence: Techninal and Professional College of Sama Andisheh) ”, Journal of Business 

Management, X(X), pp. Xxx-xxx. 

، صص وکار خانگيدانشنامه کسب، ‘‘وکار خانوادگيي در توسعه کسبفرهنگ ملنقش  ’’(، 4139)تبار، السادات طاهری و فاطمه يحييآقاجاني، حسنعلي. و عصت -483-5---79-6-♦

1027-1031. 

♦- 6.98. ---5. 484. Rezaei, Abdollah & Hasssanali Aghajani & Mahmood Yahyazadehfar; (2015), “Loyalty Defining, Prioritizing and 

Designing Model of Factors Affecting Customer (Empirical Evidence: Company of Kaleh)”, ArthPrabhand: A Journal of Economics 

and Management, 4(2), pp. 108-117. 

♦- 6.99. ---5. 494. Aghajani, Hasssanali & Ziba Pazirofteh; (2014), “Identifying and prioritizing the factors that affectingon 

competitiveness of the knowledge-based products in west of Mazandaran”, SAUSSUREA-INTERNATIONAL BLIND PEER REVIEWED 

JOURNAL, Accept. 

سازماني و مؤلفه’’ (، 4139، )صمدی، حسين؛ و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی -502-5---100-6-♦ شهرتبيين نقش عدالت  سازماني کارکنان ازهای آن بر توسعه رفتار  طريق  وندی 

 ويسنده مسئولن.      144-119، صص 27، شماره 8، سال پژوهشهای مديريت عمومي، ‘‘ سيستم استنتاج علي

شگاه علوم پزش’’ (، 4139، )صمدی، حسين؛ و حمزه صمدی و حسنعلي آقاجاني -503-5---110-6-♦ ، ‘‘ كي بابل از طريق روش تحليل فازیتبيين ظرفيت و فرهنگ کارآفرينانه در دان

 .145-134(، صص 21)15، جله ايراني آموزش در علوم پزشكيم

سنعلي -504-5---210-6-♦ سين؛ و آقاجاني، ح س’’ ، (1393) ؛زاده، محمدفرمان؛ و صمدی ميارکالئي، ح سي و  ساني زنجيره تأمين برر ش شاهد تجربي: با رويكرد منطق فازی نجش ک (

 .94-83(، صص 27)9، مديريت صنعتي لهمج، ‘‘ (در استان مازندران صنعت ساخت قطعات اتومبيل

، آفرينيفصلنامه نوآوری و ارزش، ‘‘ نقش آموزش کارآفريني بر افزايش خالقيت دانشجويان ’’(، 3941مردانشاهي، محمدمهدی؛ و حسنعلي آقاجاني، ) -585---5-505---6-310-♦

 .41-33، صص 1، شماره 4سال

تبيين شاخصهای دانشگاه کارآفرين در آموزش عالي از طريق سيستم استنتاج فازی:  ’’(، 1393سي مشاء زميني، )نعلي آقاجاني؛ و موصمدی ميارکاليي، حسين؛ و حس -5-506---6-410-♦

 .114-96(، صص 3)9، نوآوريهای مديريت آموزشي، ‘‘ای در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهرمطالعه

♦- 6.105. ---5. 507. Aghajani, Hasssanali; (2015), “ Studying organizational entrepreneurship obstacles’ model ”, Technology Review, 

October, pp. 434-447.نويسنده مسئول  

تحقيقات  ،‘‘ملي گاز ايرانتجارت الكترونيك در شرکت  b2bتبيين و بررسي وضعيت  ’’(، 1394فر، )زادهلي رستمي، قاسم؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و محمود يحييماي -5-508---610-6-♦

 بت ژيرو شد.ث---.210-199، صص 17(، شماره پياپي 2)5، بازاريابي نوين

قات بازاريابي تحقي، ‘‘بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان شرکت کالهاولويت ’’(، 1394فر، )زادهضايي گالشپل، عبداهلل؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و محمود يحيير -5-509 ---6-710-♦

 ثبت ژيرو شد.--- .234-219، صص 16(، شماره پياپي 1)5، وينن

س اوراق بررسي رابطه بين حجم معامالت و تغيير قيمت سهام در شرکتهای پذيرفته شده در بور ’’(، 1392حمدپور، احمد؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و مصطفي فدوی، )ا -5-510 ---6-810-♦

 .24-1(، صص 1)1، يفصلنامه راهبرد مديريت مال، ‘‘ بهادار تهران

♦- 6.109. ---5. 511. Mayeli Rostami, Ghasemali & Hasssanali Aghajani & Mahmood Yahyazadehfar; (2015), “Application of Fuzzy 

Logic in Investigation of The Status of E-Commerce Websites of National Iranian Gas Company”, ArthPrabhand: A Journal of 

Economics and Management, 4(2), pp. 160-171. 

♦- 6.110. ---5. 512. Aghajani, Hasssanali & Seyed Kamal Tourang; (2014), “Sharp Raise Growth of Creating Science and 

Commercializing Knowledge and Technology”, Online International Interdisciplinary Research Journal, Volume-IV, Sept 2014 

Special Issue, pp. 35-53.   .نويسنده مسئول  

♦- 6.111. ---5. 523. Aghajani, Hasssanali & Mehrdad Madhooshi & Mona Isazad mashinchi, (2015), “Study of Inhabiting Internal 

Factors of  International Entrepreneurship Development (An Empirical Evidence: Dairy Industry of North of Iran- Guilan, 

Mazandaran)”, ArthPrabhand: A Journal of Economics and Management, 4(3), pp. 104-122. 

♦- 6.112. ---5. 538. Aghajani, H. & madhooshi, M. & Mehdipour, P., (2015), “DESIGNING A TOTAL MODEL TO ASSESS 

ACADEMICS PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS FOR ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY 

COMMERCIALIZATION”, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN MANAGEMENT & FORESIGHT, 2(1), pp. 1-11. 
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سي نوآوری تكنولوژی بر صنعت بيمارستان از منظر آثار محيط زيستي با رويكرد معادالت برر ’’(، 1394آقاجاني، حسنعلي؛ و ايوب شيخي؛ و رجب بسطامي، ) -5-544---311-6-♦

 .228-219(، صص 11، )پژوهشهای محيط زيست، ‘‘ ساختاری)مورد مطالعه: بيمارستانهای تأمين اجتماعي استان مازندران

♦- 6.114. ---5. 546. Aghajani, Hassanali. & Masoumeh Ebadattalab & Hossein Jafari & Halemieh Kahsaarib, (2015), “The reduced 

differential transformmethod for the Black-Scholes pricingmodel of European option valuation”, International Journal of Advances in 

Applied Mathematics and Mechanics, 3(1), pp. 135-138. 

♦- 6.115. ---5. 547. Aghajani, Hasssanali & Arash Halalkhor, (2015), “ Examining and explaining the factors affecting the independent 

entrepreneurship model among the entrepreneurs in the field of medical equipment in Mazandaran, Iran using the Decision Making Trial 

and Evaluation Laboratory (DEMATEL) ”, Technology Review, October, pp. 448-460. .نويسنده مسئول  

، ‘‘ دهبررسي رابطه ميان کارآفريني سازماني و ويژگيهای سازمان يادگيرن ’’(، 1394قاجاني، حسنعلي؛ و حسين صمدی ميارکاليي و حمزه صمدی ميارکاليي، )آ -5-553---611-6-♦

 نويسنده مسئول .   .64-39(، صص 35، سال نهم، )وریمديريت بهره

مديريت فرهنگ ، ‘‘ سبك رهبری تحول آفرين در فرهنگ سازماني تبيين نقش ’’(، 1395رکاليي، حسين و حمزه صمدی ميارکاليي و حسنعلي آقاجاني، )صمدی ميا -5-554---6-711-♦
 ژيرو شد.ثبت ---.519-499(، صص 2، )14، دوره سازماني

و  های توانمندسازی روانشناختي در محيط کارسايي و سنجش مؤلفهشنا ’’(، 1394، )مدی ميارکاليي، حسين؛ و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی ميارکالييص -5-555---6-811-♦

 .421-117(، صص 2، )26، شماره پياپي 7، سال فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي، ‘‘ بررسي ارتباط علي آن با فرهنگ سازماني

زندران، گيری خوشه فناوری شرکتهای مهندسي مشاور ساختمان)مورد مطالعه: استانهای ماتبيين عوامل مؤثر بر شكل ’’(، 1394جواهر واردی، ) وآقاجاني، حسنعلي؛ و   -5-556---6-911-♦

 نويسنده مسئول ..  30-13، صص 1، شماره پژوهش و فناوری، ‘‘ گيالن و گلستان

♦- 6.120. ---5. 557. Aghajani, Hasssanali & Kazem Ravansetan, (2016), “ Analysis of Tourist Cluster in Mazandaran Using SWOT ”, 

Journal of Industrial Strategic Management, 1(2), pp. 15-26.---Zhiroo 

ional Journal of Internat، ‘‘ نوع شناسي عوامل موثر بر موفقيت انتقال تكنولوژی در صنعت ايران’’ (، 1395نعلي؛ و محمدحسن رجني، )آقاجاني، حس -575-5 ---112-6-♦

Management & Progress Engineering، --- شد ژيروثبت  -----پذيرش دارد. 

نشناختي ترسيم روابط داخلي تنيدگي در محيط کار و برخي از متغيرهای روا ’’(، 1395مدی ميارکاليي، حسين؛ و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی ميارکاليي، )ص -5-583---6-212-♦

 .28-21(، صص 4)4، فصلنامه نسيم تندرستي، ‘‘ م پزشكي بابلدر دانشگاه علو

مطالعات ، ‘‘ يت راهبردی ريسك زنجيره تأمين صنعت خودرو سازیطراحي نظام مدير ’’(، 1397فر، محمود؛ عادل آذر؛ حسنعلي آقاجاني و علي فرهاديان، )زادهيحيي -5-587---6-312-♦
 .ت ژيرو شدثب---برا استادی نرفت---.114-97، صص 33، شماره مديريت راهبردی

مطالعات مديريت ، ‘‘ زنجيره تأمين صنعت خودروسازی ايران شناسايي ريسكهای ’’(، 1396فر، محمود؛ عادل آذر؛ حسنعلي آقاجاني و علي فرهاديان، )زادهيحيي -5-588---6-412-♦
 .ثبت ژيرو شد---برا استادی نرفت---.56-37، صص 32، شماره راهبردی

شگاه ترسيم روابط داخلي متغيرهای اثرگذار بر کيفيت زندگي کاری در دان ’’(، 1395قاجاني، حسنعلي؛ حسين صمدی ميارکاليي، و حمزه صمدی ميارکاليي، )آ -5-589---6-512-♦

 .34-25(، صص 1)1، فصلنامه توسعه مديريت و منابع سالمت، ‘‘ علوم پزشكي بابل
♦- 6.126. ---5. 590. Khalili, Yassaman. Hossein Fakhkhari. Esfandiar Malekian. Hassanali Aghajani, (2017), “ Intellectual Capital 

Indicators Ranking In The Universities of Iran Using Delphi Fuzzy Technique ”, Journal of Risk Governance & Control: Financial 

Markets & Institutions, 7(2), pp. 147-157.   ثبت ژيرو شد- برای ارتقا نرفت   

♦- 6.127.----5. 591. Khalili, Yassaman. Hossein Fakhkhari. Esfandiar Malekian. Hassanali Aghajani, (2017), “ The Identification of 

Effective Factors on Intellectual Capital Reporting of The Universities of Iran ”, International Journal of Economics And Financial 

Issues, 7(5), pp. 345-350.   ثبت ژيرو شد- برای ارتقا نرفت 
♦- 6.128. ---5. 592. Khakzadian, Seyed Mahdi. Maryam Rahmaty. Hassanali Aghajani, (2017), “Establishment of the Relation Between 

University and Industry and university- based Entrepreneurship in Public universities of Mazandaran Province”, Journal of Engineering 

Technology, 6(2), pp. 926-935. 

♦- 6.129. ---5. 606. Kavosi, Majid. Aghajani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. Safaei Ghadikolaei Abdolhamid, (2017), “A 

framework of sustainable service supply chain management (Iranian National Tax Administra”, Journal of Engineering Technology, 

6(2), pp. 884-896.---ثبت ژيرو شد  
♦- 6.130. ---5. 607. Kavosi, Majid. AghaJani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid, (2017), 

“Designing a Sustainable Supply Chain Model in the Service Sector (Case study: Iranian National Tax Administration (INTA))”, Journal 

of Administrative Management, Education & Training, 13(3), pp. 224-133. 

 به کشاورزی کارهای و کسب پيشبرد بر موثر عوامل شناسايي ’’(، 1396فر، محمود. صفايي قاديكاليي، عبدالحميد، )زاده، حسنعلي. يحييکاريزنوئي، امير. آقاجاني -5-608---6-131-♦

 .73-47، صص 24ماره ، ش6، سال تعاون و کشاورزی، ‘‘  با استفاده از تكنيك نقشه های شناختي فازی آنالين  بازارهای سمت
♦- 6.132. ---5. 609. Kariznoee, Amir. Aghajani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), 

“Investigating Factors Affecting the Customers purchase Intention in Iranian Online Stores (Case study: customers of online stores in 

cyberspace)”, International Journal of Ecology & Development, Accept. 

♦- 6.133. ---5. 610. Kiakojouri, Mahmood. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. Madhoushi, Mehrdad., (2017), 

“Presenting a framework for native variables consistent with Iranian selected small- and medium-sized businesses in medicinal plants 

industry using fuzzy Delphi technique”, Journal of Administrative Management, Education & Training, 13(3), pp.12-19. 

♦- 6.134.---5. 611. Kiakojouri, Mahmood. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. Aghajani, Hassanali. Madhoushi, Mehrdad. (2017), 

“Application of Interpretive Structural Modeling (ISM) to rating factors of selected Iranian herbal medicine businesses”, Journal of 

Engineering Technology, 6(2), pp. 988-996. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/09600030810882816
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/09600030810882816


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سوابق كاري)رزومه(   سنعلي آقاجانيح
 

13 

 دانشگاه عملكرد بر دانش تيريمد ريثأت يابيارز يبوم مدل ارائه ’’(، 1397تورنگ، سيدکمال. مدهوشي، مهرداد. آقاجاني، حسنعلي. صفايي قاديكاليي، عبدالحميد، ) -5-612---6-135-♦

 . 38-21صص ، 19، شماره 10، سال پژوهشنامه مديريت تحول، ‘‘ يسازمان نديفرا مندیتوانميانجي گری  با کشور منتخب یها

♦- 6.136. ---5. 613. Toorang, Seyed Kamal. Madhoushi, Mehrdad. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), 

“Explaining the role of knowledge assets in knowledge process empowerment in selected Iranian universities”, Journal of Administrative 

Management, Education & Training, Accept. 

♦- 6.137. ---5. 614. Toorang, Seyed Kamal. Madhoushi, Mehrdad. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), 

“Explaining the role of business process capabilities in performance of selected Iranian universities”, International Journal of 

Environmental Science and Technology, Accept. 

ملكرد طراحي مدل بومي ارزيابي تأثير قابليتهای فناوری اطالعات بر ع ’’(، 1396فر، محمود. )زادهزراعتي، پروانه. مدهوشي، مهرداد. آقاجاني، حسنعلي. يحيي -5-615----6-138-♦

 :DOI ---.850-828(، صص. 4)9، مديريت فناوری اطالعات، ‘‘گری رويكردهای زنجيره تأمين)مطالعه موردی: شرکتهای دارويي(شرکتها با ميانجي

jitm.2017.233908.2050/10.22059 
♦- 6.139. ---5. 616. Zeraati, Parvaneh. Madhoushi, Mehrdad. Aghajani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. (2017), “Investigating the 

impact of information technology capabilities through different supply chain approaches on financial performance”, Journal of 

Engineering Technology, 6(2), pp. 920-925. 

♦- 6.140. ---5. 617. Koohkan, Amir. Aghajani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. Madhoushi, Mehrdad. (2017), “Resilience of 

supplement chain in Dairy Industry”, Journal of Administrative Management, Education & Training, Accept. 

♦- 6.141. ---5. 618. Mattaji Nimvar, Khezrollah. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Madhoushi, Mehrdad. (2017), 

“Application of Fuzzy Delphi and DEMATEL methods to identify the challenges and solutions for joining Iran to the World Trade 

Organization”, Journal of Administrative Management, Education & Training, 13(3), pp. 20-26. 

♦- 6.142. ---5. 619. Mattaji Nimvar, Khezrollah. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Madhoushi, Mehrdad. (2017), 

“Designing the framework for the requirements of Iran's accession to the World Trade Organization with the world-class manufacturing 

approach in the automotive industry of Iran”, International Journal of Applied Business & Economic Research, Accept. 

♦- 6.143. ---5. 620. Mattaji Nimvar, Khezrollah. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Madhoushi, Mehrdad. (2017), “An 

Analysis of Importance-Performance of the Requirements of Iran's Accession to the World Trade Organization with the Global 

Production Approach in the Iranian Automotive Industry”, International Journal of Ecology & Development, Accept. 

آوری در زنجيره تأمين ايران دهي استراتژيهای تابتعيين و وزن ’’(، 1396فر، محمود. )زادهحييقاجاني، حسنعلي. صفايي قاديكاليي، عبدالحميد. يروانستان، کاظم. آ -621-5---414-6-♦

 .بت ژيرو شدث---. نويسنده مسئول.  172-145(، صص. 25، )چشم انداز مديريت صنعتي، ‘‘ خودرو

، ‘‘ خودروآوری زنجيره تامين ايرانتعيين راهبردها و عدد تاب ’’(، 1396فر، محمود. )زادهيكاليي، عبدالحميد. يحييجاني، حسنعلي. صفايي قادروانستان، کاظم. آقا -5-622---6-145-♦

 .56-35، صص 66، شماره 23، سال پژوهشهای مديريت راهبردی

با رويكرد  خودروزنجيره تامين ايرانآوری در طراحي مدل تاب ’’(، 1396فر، محمود. )زادهالحميد. يحييوانستان، کاظم. آقاجاني، حسنعلي. صفايي قاديكاليي، عبدر -5-623---6-146-♦

 .62-49(، صص 40)12، مجله مديريت صنعتي، ‘‘ معادالت ساختاری و تكنيكهای کيفي

♦- 6.147.---5. 624. Alizadeh, Rahmat. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), 

“Explaining the effect of green supply chain actions on competitive advantage of pharmaceutical companies listed in Tehran Stock 

Exchange”, Journal of Administrative Management, Education & Training, 13(3), pp. 27-36.---ثبت ژيرو شد 

♦- 6.148.---5. 625. Alizadeh, Rahmat. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), “ 

Explaining the role of green supply chain actions on value of pharmaceutical companies listed in Tehran Stock Exchange ”, Journal of 

Engineering Technology, 6(2), pp. 980-987. ---ثبت ژيرو شد 
♦- 6.149. ---5. 626. Alizadeh, Rahmat. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), “ 

Explaining the role of green supply chain practices on corporate value considering the mediating role of competitive 

advantage(Experimental study: pharmaceutical companies listed in Tehran Stock Exchange) ”, Asia Pacific Journal of Management, 

Accept. 

♦- 6.150. ---5. 627. Alizadeh, Rahmat. yahyazadehfar, Mahmoud. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), “ 

Explaining the effect of green supply chain actions on competitive advantage of pharmaceutical companies listed in Tehran Stock 

Exchange ”, Pacific Business Review International, Accept. 

♦- 6.151.---5. 628. Rajabi, Batool. Aghajani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), “ 

Identification and leveling of the most important factors affecting the survival of newly established companies, using the fuzzy 

assumption method and ISM ”, International Review, Accept. 

♦- 6.152. ---5. 629. Rajabi, Batool. Aghajani, Hassanali. yahyazadehfar, Mahmoud. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid. (2017), “ 

Presenting sustainability model of Knowledge-Based Companies Using fuzzy DEMATEL Technique ”, International Journal of 

Ecology & Development, Accept. 

، مديريت ‘‘ بزسآور و مطالعه تطبيقي استراتژيهای زنجيره تأمين ناب، چابك، تاب ’’(، 1396پور، سيدعلي. )قاجاني، حسنعلي. صفايي قاديكاليي، عبدالحميد. کاظمآ -630-5---153-6-♦

 . 32-28(، صص 283)26تدبير، 

بندی ظرفيت انواع حوزه های گردشگری)شاهد تجربي: استانهای مازندران، سنجش و اولويت ’’(، 1395تبار، فاطمه. )اظم. يحييآقاجاني، حسنعلي. روانستان، ک -633-5---154-6-♦

 . 154-135(، صص 1)1، مطالعات هتلداری و ميزباني، ‘‘گيالن و گلستان(

انگردی، هوايي تبيين متغيرهای فردی اثرگذار بر فرآيند کارآفريني مستقل در دفاتر مسافرتي)جه ’’(، 1396تبار، فاطمه. )نعلي. ملكي، محمدمهدی. يحييآقاجاني، حس -634-5---155-6-♦

 . 81-69(، صص 3)2، مطالعات هتلداری و ميزباني، ‘‘ و زيارتي( منطقه شمال ايران

♦- 6.156. ---5. 637. Aghajani, Hassanali. Noori, Fatemeh. Khorasani, Mohammad. Motevalli, Seyed Hesamodin. (2018), “ Explanation 

of Organizational Culture (An Empirical Evidence: University of Mazandaran) ”, Journal of Engineering Technology, 6(1), pp. 271-282. 

http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2017.233908.2050
http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2017.233908.2050
http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2017.233908.2050
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شناسايي چالشها و راهكارهای الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با  ’’(، 1396)فر، محمود. آقاجاني، حسنعلي. مدهوشي، مهرداد. متاجي، خضراهلل. زادهيحيي -5-646---6-157-♦

 ژيرو شد.پيش نويس ثبت  --- .9-1(، صص 31، )مديريت توسعه و تحول، ‘‘ رويكرد توليد در کالس جهاني

♦- 6.158.---5. 647. Khorasani, Mohammad. Noori, Fatemeh. Aghajani, Hassanali. Jafari, Sima. (2018), “ Role of universities to nurturing 

entrepreneurial students ”, Journal of Engineering Technology, 6(1), pp. 534-547. 

♦- 6.159.---5. 649. Akbarzadeh, Abed. Madhoushi, Mehrdad. Aghajani, Hassanali. Safaei Ghadikolaei, Abdolhamid.  (2018), “ A hybrid 

FMCDM model based on fuzzy DEMATEL with fuzzy ANP and ISM for prioritizing LARG Supply Chain Practices ”, International 

Journal of Engineering, 31(9), pp. 1280-1288. 

(، 45، )فرهنگ راهبرد، ‘‘ طراحي نظام پايش اثرات صنايع خالق ايران بنياد درداده کاربست نظريه ’’(، 1398املي، مهدی. مدهوشي، مهرداد. آقاجاني، حسنعلي؛ )ش -5-655---6-160-♦

 . 152-131صص 

ستفاده از روش تبيين شدت اثر عوامل مؤثر بر پايش توسعه صنايع خالق با ا ’’(، 1397فر، محمود؛ )زادهاملي، مهدی. مدهوشي، مهرداد. آقاجاني، حسنعلي؛ يحييش -5-657---6-161-♦

 و شد.ثبت ژير ---. 75-51، صص 39، پياپي 1، شماره نشريه علمي پژوهشي بهبود مديريت، ‘‘ متلدي

د پيچيدگي طراحي مدل سياستگذاری علم و فناوری مبتني بر رويكر ’’(، 1397حمديان، محمدمهدی. آقاجاني، حسنعلي. شيرخدايي، ميثم. طهرانچيان، اميرمنصور؛ )ا -5-659---6-162-♦

 و شد.ثبت ژير ---. 27-9، صص 4، شماره 4، دوره فصلنامه علمي پژوهشي سياستگذاری عمومي ،‘‘اقتصادی

ستر نظام مقايسه تطبيقي پيچيدگي اقتصادی کشورهای منتخب در ب ’’(، 1397حمديان، محمدمهدی. آقاجاني، حسنعلي. شيرخدايي، ميثم. طهرانچيان، اميرمنصور؛ )ا -5-660---6-163-♦

 .123-87(، صص 16)25، ایژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهپ، ‘‘ملي نوآوری

الگوسازی  : کاربردراهبردهای مؤثر در تحقق پيچيدگي اقتصادی’’ (، 1397حمديان، محمدمهدی. آقاجاني، حسنعلي. شيرخدايي، ميثم. طهرانچيان، اميرمنصور؛ )ا -5-626---6-164-♦

 .146-121(، صص 4)9، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، ‘‘تفسيری -ساختاری

مين پايدار: ريزی رياضي فازی جهت طراحي زنجيره تأدل برنامهم ’’(، 1397پور، محمد؛ )قاجاني، مجتبي. صفايي قاديكاليي، عبدالحميد. آقاجاني، حسنعلي. وليآ -665-5---165-6-♦

 .  149-121، صص 59ياپي ، پ4، شماره 15، سال جله تحقيق در عمليات و کاربردهای آنم، ‘‘ طالعه تطبيقييك م

قتصاد اسنجش ميزان پيچيدگي اقتصادی ايران در راستای تحقق  ’’(، 1397حمديان، محمدمهدی. آقاجاني، حسنعلي. شيرخدايي، ميثم. طهرانچيان، اميرمنصور؛ )ا -5-671---6-166-♦

 . 169-190 ، صص(81)21 ،مطالعات راهبردی بسيجفصلنامه ، ‘‘ مقاومتي

های اقتصاد ارائه الگوی تجاری سازی محصوالت دانش بنيان با تاکيد بر سياست’’ (، 9139صفرزاد، حسين. آزما، فريدون. سعيدی، پرويز. آقاجاني، حسنعلي. ) -756-5---167-6-♦

  :2020.102269jmsp./10.30507doi (،29)8، فصلنامه سياستهای راهبردی و کالن، ‘‘ مقاومتي

( شاخصهای تجاری سازی محصوالت IPMAعملكرد)-تحليل ماتريس اهميت’’ (، 1398ن. آزما، فريدون. سعيدی، پرويز. آقاجاني، حسنعلي. )صفرزاد، حسي -676-5---168-6-♦

 ، زير چاپ ای دانش راهبردیرشتهمطالعات بين، ‘‘ بنيان با تأکيد بر سياستهای اقتصاد مقاومتيدانش

گيری استراتژيك وکار و جهتتبيين استراتژيهای کسب’’ (، 1398)زاده اشرفي، علي. طبری، مجتبي. مهدیآقاجاني، حسنعلي. ج. ريحاني، محمدرضا. مجيبي، تور -767-5---169-6-♦

 . 185-169(، صص 116)30 ،آينده پژوهي مديريت، ‘‘ به منظور ترسيم آينده نظام مديريت منابع انساني مطالعه موردی: بانك توسعه صادرات ايران

بنيان در وکارهای دانشبرای ايجاد کسب بندی عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرينيرتبه’’ (، 1398آقاجاني، حسنعلي. )ابوئي، طاهره. شجاعي، سامره. آزما، فريدون.  -867-5---170-6-♦

 .  213-199(، صص 41)1، 11سال  ،تحقيقات مديريت آموزشي، ‘‘ های مستقر در مراکز رشد دانشگاهيدهندهشتاب

تأمين کنندگان در زنجيره تأمين با استفاده بندی رتبهارزيابي و ’’ (، 7139)صمدی ميارکاليي، حسين. صمدی ميارکاليي، حمزه. سوهانيان، مهدی. آقاجاني، حسنعلي.  -967-5---711-6-♦

 .   64-49(، صص 45)13 ،فصلنامه مديريت صنعتي، ‘‘ ایگيری چندمعياره فازی ذوزنقهاز سيستمهای تصميم

ای در ارائه الگوی زنجيره ارزش کاربست مفهوم منظومه به عنوان استعاره’’ (، 8139آقاجاني، حسنعلي. )محمدی، مهدی. مدهوشي، مهرداد. صفايي، عبدالحميد.  -806-5---172-6-♦

 .   253-215(، صص 25) ،انديشه راهبردی مديريت، ‘‘ صنايع خالق ايران

طراحي مدلي برای تحقق پيچيدگي اقتصادی، مبتني بر فراتحليل  ’’(، 1398. طهرانچيان، اميرمنصور؛ )دی. آقاجاني، حسنعلي. شيرخدايي، ميثماحمديان، محمدمه -5-681---6-173-♦

 . 28-19صص (، 59)15 ،رشد فناوریفصلنامه ، ‘‘ پژوهشهای علمي

ی پيچيدگي اقتصادی، رويكردی نوين برای سنجش تجاريساز ’’(، 1398نچيان، اميرمنصور؛ )حمديان، محمدمهدی. آقاجاني، حسنعلي. شيرخدايي، ميثم. طهراا -5-685---6-174-♦

 . 161-124صص (، 4)21 ،رسانيکتابداری و اطالع، ‘‘ توليدات علمي و فناورانه

مطالعات ، ‘‘ ARIMAبا استفاده از مدل  2030ان تا سال آينده پژوهي توليدات علمي اير ’’(، 1398احمديان، محمدمهدی. رزاقي، نادر. آقاجاني، حسنعلي. ) -5-686---6-175-♦
  2018.21800.1334slis./10.22055Doi. زير چاپ ،کتابداری و علم اطالعات

 . 76 -72(، صص 2)3 ،توسعه معادن، ‘‘ ايمني و سالمت شغلي و سيستمهای مديريت محيطي ’’(، 1390قاجاني، حسنعلي. عليخاني، محمد. نويدی، زهرا. )آ -5-687---6-176-♦

ريزی برنامه، ‘‘ تبيين عوامل محيطي اثرگذار بر دانشگاه کارآفرين در حوزه گردشگری ’’(، 1398ال، اسرافيل. حاتمي، جواد. احمدی، آمينه. آقاجاني، حسنعلي. )ع -5-688---6-177-♦
 .179-163صص (، 4)8 ،توسعه گردشگری

رواني برای  ارائه الگوی دانشگاه کارآفرين با رويكرد بلوغ روانشناختي و آمادگي ’’(، 1398ال، اسرافيل. حاتمي، جواد. احمدی، آمينه. آقاجاني، حسنعلي. )ع -5-689---6-178-♦

 .زير چاپ  ،ريزی در نظامهای آموزشيريت و برنامهمدي، ‘‘ تجاريسازی و کارآفريني)شاهد تجربي: مراکز علمي کاربردی استان مازندران(

، ‘‘ ر ايرانهای مؤثر بر ساختاردهي زنجيره ارزش صنايع خالق دتبيين مؤلفه ’’(، 1396حمدی، مهدی. مدهوشي، مهرداد. صفايي، عبدالحميد. آقاجاني، حسنعلي. )م -5-690---6-179-♦

 .188-161، صص 38، پياپي 2، شماره 11سال  ،بهبود مديريت

https://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.21800.1334
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، ‘‘ طراحي مدل اقتضايي راهبردهای مديريت منابع انساني ’’(، 1398ريحاني، محمدرضا. مجيبي، تورج. آقاجاني، حسنعلي. طبری، مجتبي. مهديزاده اشرفي، علي. ) -5-691---6-180-♦

 .112-87(، صص 73)25 ،فصلنامه پژوهشهای مديريت راهبردی
♦- 6.181. ---5. 692. Shahi, Thahereh. Farrokhseresht, Behzad. Taghipoorian, Mohammad Javad. Aghajani, Hassanali. (2020), “ 

Behavioral factors affecting talent management: Meta-Synthesis Technique ”, Iranian Journal of Management Studies, 13(1), pp. 117-

137. 

بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی ساکنين سكونتگاههای حاشيه شهرها)مطالعه موردی:  ’’(، 1398)نايي، مجيد. مختاری، شهره. آقاجاني، حسنعلي. س -5-693---6-182-♦

 .204-179(، صص 20)2 ،فصلنامه پژوهشهای نوين در علوم جغرافيايي، معماری و شهرسازی، ‘‘ محله جعفرآباد کرمانشاه(

♦- 6.183.---5. 694. Samadi Miarkolaei, Hossein. Samadi Miarkolaei, Hamzeh. Aghajani, Hassanali. (2017), “ Developing organizational 

entrepreneurship to advance fisheries' economic and social goals ”, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 3(5), pp. 1-14. DOI: 

10.22092/ijfs.2018.118041. 

تفاده از تكنيك بندی ابعاد فرصتها و چالشهای مديريت کيفيت در صنعت نسل چهار با اسشناسايي و اولويتمطالعه تطبيقي  ’’(، 1398نعلي. رجبي کفشگر، فاطمه. )آقاجاني، حس -6-184-♦

BWM ‘‘ ، 147-132(، صص 50)14 ،مديريت صنعتيفصلنامه . 

مديريت فصلنامه ، ‘‘ ر صنايع دريايي بخش دفاعدمفهوم پردازی همپايي فناورانه ’’ (، 8139)منطقي، منوچهر. عبدی، بهنام. ي، حسنعلي. آقاجانآباد، محمدمهدی. ملكي کرم -6-851-♦
  . 102-69 (، صص4)19، نظامي

 های ايرانيموثر بر مدل کسب و کارهای الكترونيكي در استارتاپهای ن روند تكاملي و شناسايي مولفهتبيي ’’(، 9139آقاجاني، حسنعلي. شريعتي، زينت. حسيني، ابوالحسن. ) -6-618-♦

  .147-127(، صص 1)14 ،مديريتبهبود ، ‘‘

 ،ريزی توسعه گردشگریبرنامه، ‘‘صنعت گردشگریموثر بر مدل کسب و کارهای الكترونيكي در  واملع ’’(، 1399شريعتي، زينت. آقاجاني، حسنعلي. حسيني، ابوالحسن. ) -6-718-♦

 . رشپذي

های مستقر در مراکز بنيان در شتابدهندهوکارهای دانشآفريني کسبعوامل مؤثر بر آموزش کار’’ (، 1399آقاجاني، حسنعلي. )شجاعي، سامره. آزما، فريدون. ابويي، طاهره.  -6-188-♦

  . 110-95 (، صص14) ،پژوهش در نظامهای آموزش عاليفصلنامه ، ‘‘ رشد دانشگاهي

♦- 6.189. Shahi, Tahereh. Farrokhseresht, Behzad. Taghipourian, Mohammad Javad. Aghajani, Hassanali. (2020), “Behavioral factors 

affecting Talent Management: Meta-Synthesis Technique”, Iranian Journal of Management Studies, 13(1), pp. 117-137. 

DOI:10.22059/ijms.2019.283845.673684. 
علمي فصلنامه ، ‘‘ ي فناورانه صنايع بخش دفاعتبيين نقش آموزش عالي در همپاي’’ (، 1399)منطقي، منوچهر. عبدی، بهنام. آقاجاني، حسنعلي. آباد، محمدمهدی. ملكي کرم -6-901-♦

  . 30-19(، صص 20، )آموزش علوم دريايي

، اقتصاد و مديريت شهری ،‘‘ در مديريت شهری سازی مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين خدمت سبزشبيه’’ (، 1399) آقاجاني، حسنعلي.عليزاده، مهدی. موحدی، محمدمهدی.  -6-911-♦

   .پذيرش

ی نوآور با رويكرد کيفي وکارهای نوپار توسعه کسبمدل جامع اکوسيستم استارت آپي بمنظو’’ (، 1399)آذر، عادل. آقاجاني، حسنعلي. فر، محمود. زادهپور، مهين. يحييرحيم -6-921-♦

   .پذيرش، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی ،‘‘ فراترکيب

تارهای نابهنجار کاری در حوزه سالمت مبتني بر ثر بر کاهش رفواکاوی عوامل مؤ’’ (، 1399)آقاجاني، حسنعلي. پوريان، محمدجواد. سرشت، بهزاد. تقيفرخشهپر. پور، زکي -6-391-♦

   .240-228(، صص 3)14 ،كي دانشگاه علوم پزشكي تهران)پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزش ،‘‘ تكنيك فراترکيب

بانك جهاني  0172-2013ناد به گزارشات سال و فساد ادراك شده با استوکار بررسي ارتباط شاخصهای سهولت فضای کسب’’ (، 1399)ميراني، سيداحسان.  آقاجاني، حسنعلي. -6-491-♦

   .12 -1(ريا، صص 22)2 ،مطالعات کاربردی در علوم مديريت و توسعه ،‘‘ الملليو سازمان شفافيت بين

 

 (كنفرانسهاي علميمقاالت سوابق پژوهشي) -5---7

 (،MCDMچندگانه)گيری با معيارهای ارزيابي موقعيت نسبي مسيرهای ترانزيتي زميني منتهي به آسيای ميانه با استفاده از تكنيك تصميم(، 1382قاجاني، حسنعلي.، )آ -7 -5---1-7

  ه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.، فيروزکو202-242همراه با سخنراني(، صص )‘‘ مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت’’ قاالت سمينارمجموعه م

-284همراه با سخنراني(، صص )‘‘ديريت وپننژوهشي تخصصي مسميننننار علمي’’ ، مجموعه مقاالت)مفاهيم و ننظريات(سازمانيگي بيننهماهن (،1382.، )آقاجاني، حسنعلي -8 -5---2-7

 IAUC ---.چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس، 265

 -ولين همايش علميا’’ ، مجموعه مقاالت نقش ترانزيت کاالهای کشورهای آسيای ميانه در تحول و توسعه استان مازندران(، 1383، )مير، ميثم.وليو رس آقاجاني، حسنعلي -9 -5---3-7
 ازندران.ريزی استان مساری: سازمان مديريت و برنامه، 44-24صص همراه با سخنراني(، ‘‘)کاربردی تحول اداری و توسعه استان مازندران

)همراه با سخنراني(، ، ‘‘لمللي مديريتادومين کنفرانس بين’’ (، مجموعه مقاالتازمانسها)دو يا چند گي بين سازماننهماهنارائه مدل ايجاد  (،1383.، )آقاجاني، حسنعلي -10 -5---4-7

 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران

همراه با سخنراني(، )‘‘ولين کنفرانس ملي تعاون، اشتغال و توسعها’’  ، مجموعه مقاالتي ميان تعاونيهاسازمانبين ارائه مدل سنجش هماهنگي (،1384.، )آقاجاني، حسنعلي -21 -5---5-7

 .يزد: دانشگاه يزد، 74-59ص ص

چالوس: ، 43-33صص همراه با سخنراني(، )‘‘صصي مديريت سمينار علمي و پننژوهشي تخ’’ ، مجموعه مقاالتارزيابي عملكرد سازمانها (،1384.، )آقاجاني، حسنعلي -31 -5---6-7

 IAUC--- دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس.
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، متولي و مرتبط با صنعت توريسم در استان مازندران سازمانهای ميان سازمانيبين ارائه مدلي بمنظور ايجاد همكاريهای (،8413.، )و عليزاده، رمضان آقاجاني، حسنعلي -41 -5---7-7

 )همراه با سخنراني(، بابلسر: دانشگاه مازندران.، 60-39، صص ‘‘همايش نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران ’’  مجموعه مقاالت

همايش انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و ’’  الت، مجموعه مقاو مديريت دانش سازمانيبين همكاريهای (،1384.، )و باتمانقليچي، ايثار ني، حسنعليآقاجا -51 -5---8-7
 انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران.تهران: ، 11-1، صص ‘‘معادن ايران 

 مجموعه مقاالت ،‘‘ تسازماني ميان دولت، دانشگاه و صنعد همكاريهای بينارائه مدلي بمنظور ايجا’’ (،1384.، )اکبرآقاجاني، علي؛ اسماعيلي، محمدعلي ؛آقاجاني، حسنعلي -71 -5---9-7

 ران.نعتي ايتهران: سازمان پژوهشهای علمي و ص، 480-466صص  ،نهمين کنگره سراسری همكاريهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملي

 مجموعه مقاالت ،‘‘ ای)مورد خاص شهرستانهای نوشهر و چالوس(گيری و سنجش توسعه منطقهمنظور اندازهارائه مدلي به’’  (،1384.، )و موزاني، داود آقاجاني، حسنعلي -19 -5---10-7

 IAUC--- ه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس.چالوس: دانشگا، 13-3صص )همراه با سخنراني(، سمينار علمي و پننژوهشي توسعه اقتصادی و صنعتي

همايش ملي ’’ مجموعه مقاالت، 32-13صص ، سازمانيکارآفريني در توسعه همكاريهای بين (،1384.، )اميری، محمداکبر و حصيریو آقاجاني، علي آقاجاني، حسنعلي -02 -5---11-7
 .رودهنمي واحد : دانشگاه آزاد اسالهمراه با سخنراني(، رودهن)‘‘کارآفريني 

، مجموعه متولي و مرتبط با صنعت توريسم سازماني ميان سازمانهایگيری هماهنگي بينارائه الگويي بمنظور اندازه(، 1384.، )و اسماعيلي، محمدعلي آقاجاني، حسنعلي -22-5---12-7

  ه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.فيروزکو، 384-365صص ، ‘‘هاني شدن ظرفيتهای اقتصاد ايران با تأکيد بر وضعيت گردشگری ايران در بستر ج’’ مقاالت همايش

، ‘‘سمينار علمي و پننژوهشي توسعه انساني و اجتماعي ’’ قاالت، مجموعه مکارآفريني و توسعه انساني (،1385.، )و تسليمي، مسعود و عليخاني، محمد آقاجاني، حسنعلي -32-5---13-7

 IAUC--- اه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس.چالوس: دانشگ، 88-75صص 

سمينار علمي و پننژوهشي توسعه انساني و ’’ ، مجموعه مقاالتايدارپتوانمندسازی منابع انساني راهي بسوی توسعه  (،1385.، )اکبرو آقاجاني، علي آقاجاني، حسنعلي -42-5---14-7
 IAUC--- احد نوشهر و چالوس.چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي و، 102-89صص ، ‘‘اجتماعي 

، تهران: دانشگاه ‘‘اولين همايش ملي مديريت صنعتي ’’ ، مجموعه مقاالت شناسي از پارادکسهای مديريت کيفيت جامعيك نوع (،1385.، )و تاری، غفار آقاجاني، حسنعلي -52-5---15-7

 .تهران، دانشكده مديريت

اولين همايش ملي ’’ ، مجموعه مقاالتفاده از فرصتها در کارآفرينيارائه الگوی شناسايي، خلق و است (،1385.، )و تسليمي، مسعود اکبرو آقاجاني، علي آقاجاني، حسنعلي -62-5---16-7
 .، )همراه با سخنراني(، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده مديريت‘‘مديريت صنعتي 

، مجموعه مقاالت وری در بخش صنعتكنولوژی اطالعات بر افزايش بهرهارائه مدلي بمنظور بررسي تاثير ت(، 1385.، )اکبرو آقاجاني، علي آقاجاني، حسنعليثريايي، علي و  -72-5---17-7

  فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.، 140-123صص ، ‘‘مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت’’ دومين سمينار

، مجموعه سازمانيوری همكاريهای بينارائه مدلي مفهومي بمنظور بررسي و سنجش عوامل مؤثر بر بهره(، 8513.، )اکبر و تسليمي، مسعودي، عليو آقاجان آقاجاني، حسنعلي -82-5---18-7

  روزکوه.زاد اسالمي واحد فيفيروزکوه: دانشگاه آ، 180-157صص همراه با سخنراني(، )‘‘مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت’’ مقاالت دومين سمينار

پنجمين کنفرانس ملي نظام پيشنهادها ’’ ، مجموعه مقاالتم پيشنهادهاارائه الگويي از شرايط سازماني مؤثر بر کاربرد موفق نظا (،1385، ).و سودمند، روزبه آقاجاني، حسنعلي -29-5---19-7

 .، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، جهاد دانشگاهي‘‘

 ، مجموعه مقاالت عتسازماني ميان دولت، دانشگاه و صناريهای بينارائه الگويي مفهومي از عوامل مؤثر بر اثربخشي همك (،1385و کياکجوری، کريم.، ) ي، حسنعليآقاجان -03-5---20-7
: )و تهران(رشت ،58-40صص  همراه با سخنراني(،)‘‘ عه ملي عت برای توسهمكاريهای دولت، دانشگاه و صناز سلسله سمينارهای  الملليای و دهمين سمينار بينمنطقه هفتمين سمينار’’ 

 .)تهران(دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت

 هفتمين سمينار’’  ، مجموعه مقاالت سازماني ميان دولتها و سازمانها)دانشگاه و صنعت(منطقه سينرژيك همكاريهای بين (،1385و عليخاني، محمد.، ) آقاجاني، حسنعلي -13-5---21-7
 .د رشترشت: دانشگاه آزاد اسالمي واح، 39-24، صص‘‘  همكاريهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملياز سلسله سمينارهای  يمل
 ، مجموعه مقاالت ر سازمانهاها دبرنامهمراتب در سلسله استراتژی  ارائه الگويي در زمينه شناسايي اهميت و جايگاه (،1385، مرتضي.، )صالح و محمدی .آقاجاني، حسنعلي -33-5---22-7

 .سازشرکت مشاورين کيفيت تهران:، ‘‘محور  دومين همايش ملي مديريت استراتژيك در سازمانهای استراتژی’’ 

وری و تأثير آن بر افزايش بهرهتراتژيك ريزی اسبمنظور بررسي عوامل مؤثر بر برنامه ارائه مدلي (،1385.، ). و کياکجوری، داودحسنعلياکبر. و آقاجاني، علي، آقاجاني -43-5---23-7

 .سازشرکت مشاورين کيفيتتهران: ، ‘‘محور  دومين همايش ملي مديريت استراتژيك در سازمانهای استراتژی’’  ، مجموعه مقاالت سازمانها

سياستهای کلي همايش ملي ’’  ، مجموعه مقاالت سازی بر اشتغالصينقش تعاملي دولت، جو کارآفريني و خصو (،1385.، )و محمدی صالح، مرتضي آقاجاني، حسنعلي -53-5---24-7

 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.: تهران، 377-365صص  ‘‘قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران  44اصل 

ين همايش ملي مديريت اول’’  ، مجموعه مقاالت فرصتها و کارآفريني ادويي کارآفرينان،مثلث ج (،1385پور، محمد.، ). و اسماعيلي، محمدعلي. و کاويانآقاجاني، حسنعلي -63-5---25-7
 .دانشگاه تهران، مرکز کارآفرينيتهران: همراه با سخنراني(، )‘‘  کارآفريني

همايش ’’  الت ، مجموعه مقامندسازی نيروی انسانيارائه مدلي بمنظور بررسي عوامل مؤثر بر توان (،1385اکبر.، )ليزاده، ناصر. و آقاجاني، ع. و يداهللآقاجاني، حسنعلي -73-5---26-7
 .آستارادانشگاه آزاد اسالمي واحد  آستارا:همراه با سخنراني(، )‘‘  های عرصه اقتصاد و مديريتتازه

ستان مازنمقدمه (،5138، ).آقاجاني، حسنعلي -39 -5---27-7 ستفاده از فرصتهای کارآفرينانه در ورزش ا شناسايي، خلق و ا ش همايش تربيت بدني و ورز’’  ، مجموعه مقاالتدرانای بر 
 ندران.زبابلسر: دانشگاه ما ،14 -2صص همراه با سخنراني(، )‘‘ استان مازندران، چالشها و فرصتها 

همايش تربيت بدني و ’’  ، مجموعه مقاالتن مازندراناشتغال از طريق توريسم ورزشي در استا ارائه الگوی کارآفريني و (،1385تبار، زهرا.، ). و يحييآقاجاني، حسنعلي -04 -5---28-7

 بابلسر: دانشگاه مازندران.، 33-21صص بصورت پوستری(، )‘‘ورزش استان مازندران، چالشها و فرصتها  
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تهران: ، ‘‘ين همايش ملي مديريت کارآفريني  اول’ ’ ، مجموعه مقاالت الگوی بومي و يكپارچه مديريت کارآفريني (،1385.، )اکبرآقاجاني، علي. و آقاجاني، حسنعلي -14-5 ---29-7

 دانشگاه تهران، مرکز کارآفريني.

’’  ، مجموعه مقاالت جهت انجام فعاليتهای کارآفرينانه و اشتغالزاز کارآفريني ارائه الگويي بمنظور بررسي نقش مراک (،1385اکبر.، ). و آقاجاني، عليآقاجاني، حسنعلي -24-5---30-7
 .آزاد اسالمي واحد مشهددانشگاه مشهد: ، ‘‘ التحصيالناشتغال فارغ ش شناسايي توانمنديها، موانع و راهكارهایاولين هماي

مرکز  تهران: دانشگاه تهران،، ‘‘ن همايش ملي مديريت کارآفريني  اولي’’  ت ، مجموعه مقاالچرخه حيات کارآفريني (،1385. و موزاني، داود.، )آقاجاني، حسنعلي -43-5---31-7

 کارآفريني.

 ، مجموعه مقاالت ارائه مدلي مفهومي از نقش جو سازماني در خلق فرصتهای کارآفرينانه در سازمانها (،1385اکبر.، ). و سودمند، روزبه. و آقاجاني، عليآقاجاني، حسنعلي -44-5---32-7

 آفريني.تهران: دانشگاه تهران، مرکز کار، ‘‘اولين همايش ملي مديريت کارآفريني  ’’ 

اولين همايش ’’  ، مجموعه مقاالت مورد استفاده کارآفرينانی تجاريك نوعشناسي از مدلهای  (،1385.، )مهديزاده، رمضان. و آقاجاني، حسنعلياسماعيلي، محمدعلي. و  -54-5---33-7
 تهران: دانشگاه تهران، مرکز کارآفريني.، ‘‘ملي مديريت کارآفريني  

 ، مجموعه مقاالت گذاری، کارآفريني و اشتغال از طريق شناسايي، خلق و استفاده از فرصتهای کارآفرينانهتوسعه سرمايه (،1385. و موزاني، داود.، )حسنعليآقاجاني،  -46-5---34-7
 .بجنورد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان خراسان شمالي، ‘‘  کشور کارآفرينيميراث و همايش نخستين ’’

’’  ، مجموعه مقاالت عالي سازماني ميان سازمانهای متولي آموزشاصول دهگانه همكاريهای بين (،6138.، )و احمدی، پرديس .اکبرآقاجاني، عليو  .آقاجاني، حسنعلي -74-5---35-7

 .تربيت مدرستهران: دانشگاه ، ‘‘  سومين همايش دو ساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي کشور

، مجموعه آموختگان آموزش عاليارائه مدل نيازسنجي آموزشهای کارآفريني و اشتغالزا برای دانش (،1386تبار، زهرا.، )حيياکبر. و آقاجاني، حسنعلي. و يعليآقاجاني،  -84-5---36-7

 تهران: دانشگاه تربيت مدرس.، ‘‘سومين همايش دو ساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي کشور  ’’  مقاالت 

، مجموعه سازی فعاليتهای مديريت کيفيت با فرآيندهای خلق دانشارائه مدلي بمنظور يكپارچه (،1386زاده، محمود.، )اکبر. و دهقاني. و آقاجاني، عليآقاجاني، حسنعلي -49-5---37-7

 24/4/1386  .المللي رازیشهای بينيهماسالن ران: ته، 490-471صص همراه با سخنراني(، )‘‘المللي مديران کيفيت  هشتمين کنفرانس بين’’  مقاالت 

، مجموعه لق دانش در مديريت کيفيت از ديدگاه روش و زمينهخارائه مدلي از نقش يادگيری و  (،1386.، )احمدی، پرديس. و حسنعلي. و آقاجاني، اکبرعليآقاجاني،  -50-5---38-7

 المللي رازی.تهران: سالن همايشهای بين، 505-491، صص‘‘المللي مديران کيفيت  هشتمين کنفرانس بين’’  مقاالت 

 ومديريت کيفيت جامع، سيستمهای کنترل استراتژيك ارائه مدلي مفهومي از مثلث معادله ساختاری ميان  (،1386زاني، ندا.، )پور، محمد. و ميحسنعلي. و کاويانآقاجاني،  -51-5---39-7

 المللي رازی.ران: سالن همايشهای بينته، 578 -562 ، صص‘‘المللي مديران کيفيت  نس بينهشتمين کنفرا’’  ، مجموعه مقاالت عملكرد سازماني

، فرآيند انجام کار و خروجيهای سيستم مديريت کيفيتبرای تشريح وروديها، ه مدلي ارائ (،1386) .،آبادی، فقيههمعين نجف. و آقاجاني، حسنعلي. و بياضي طهرابند، علي -52-5---40-7

 المللي رازی.نتهران: سالن همايشهای بي، 618-602، صص‘‘المللي مديران کيفيت  هشتمين کنفرانس بين’’  قاالت مجموعه م

ضا.  -54-5---41-7 سنعلي. و پاکدين، علير سرا اولين ’’، مجموعه مقاالت سينرژيك شغل و کار وجودی ابعادرهبری، مرکز ثقل (، 1386اليكايي، ميثم.، ) وآقاجاني، ح سری همايش 

  يروزکوه.فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ف، 45-37صص همراه با سخنراني(، )‘‘مديريت و گرايشهای آنباشگاه پژوهشگران جوان در 

اشگاه بهمايش سراسری  اولين ’’، مجموعه مقاالت ها SMEيادگيری بين سازماني و نقش استراتژيك آن در تجديد حيات (، 1386.، )زهره، عالييني، حسنعلي. و آقاجا -55-5---42-7
  فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.، 81-72صص (، بصورت پوستری)‘‘پژوهشگران جوان در مديريت و گرايشهای آن

مجموعه ، (SMEsك در بخش کارآفريني ايران)ريزی اسنننتراتژيارائه مدلي مفهومي از برنامه(، 1386ی، کريم و رودگرنژاد، فروغ.، )آقاجاني، حسننننعلي و کياکجور -75-5---43-7

  .تهران: هتل المپيك، ‘‘المللي مديريت استراتژيكدومين کنفرانس بين ’’مقاالت 

: دانشگاه تهران، ‘‘  يريتالمللي مدپنجمين کنفرانس بين’’ ، مجموعه مقاالته تأمين چابكارائه مدلي از مديريت زنجير (،1386. و سوهانيان، مهدی.، )آقاجاني، حسنعلي -58 -5---44-7

 .صنعتي شريف

پنجمين کنفرانس ’’ ، مجموعه مقاالتبيسازی ديدگاههای ارزيابي عملكرد بازاريابسوی يكپارچه (،1386اکبر.، ). و محمدی، مرتضي. و آقاجاني، عليآقاجاني، حسنعلي -59 -5---45-7
 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران، ‘‘ يريتالمللي مدبين

اشتغال در  و مرتبط باسازماني ميان سازمانهای متولي هماهنگي بينمدل معادله ساختاری تبيين  (،1386.، )فر، محمودزادهبند، حسن. و يحييپورنقش. و آقاجاني، حسنعلي -60 -5---46-7

 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران، ‘‘  المللي مديريتپنجمين کنفرانس بين’’ ، مجموعه مقاالتنااستان مازندر

 ، مجموعه مقاالتارائه يك نوعشناسي از معيارهای ارزيابي عملكرد سازمانها (،8613) زاده، ميثم.،کياکجوری، آتنا. قايخلو، سارا. فرامرزی، رکسانا. گل . آقاجاني، حسنعلي -61-5---47-7
 .واحد چالوسدانشگاه آزاد اسالمي  چالوس:، 81-74صص ، بصورت پوستری()‘‘ همايش مديريت در هزاره سوم’’

اولين کنفرانس بين المللي  ’’ ، مجموعه مقاالت ( و مديريت ترانزيت در ايرانMADMگيری چند شاخصه)تصميم (،1386اکبر.، ). و آقاجاني، عليآقاجاني، حسنعلي -62-5---48-7
 کيش: دانشگاه کيش.(، پوستری)‘‘  انجمن ايراني تحقيق در عمليات

نفرانس کاولين ’’  ، مجموعه مقاالت ها در دنيای واقعيشناسي از کاربردهای تحليل پوششي دادهارائه يك نوع (،1386رضا.، ). و پاکدين اميری، علييآقاجاني، حسنعل -63-5---49-7
 همراه با سخنراني(، کيش: دانشگاه کيش.)‘‘بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات  

سن -64-5---50-7 صول بنيادين همكاری بين(، 1386) ؛کريمي، محبوبه .اکبرعلي آقاجاني،علي. آقاجاني، ح سازماني بعنوان گامي در جهت تحقق اتحاد ملي)با ارائه الگويي يكپارچه از ا

های و نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه هرشقائم: دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقائم(، سخنرانيبصورت )‘‘همايش ملي اتحاد ملي و انسجام اسالمي ’’، مجموعه مقاالت رويكرد مديريتي(

 .آزاد اسالمي منطقه سه
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چالوس: دانشگاه آزاد ، 98-91صص ، ‘‘همايش کارآفريني و زنان ’’ ، مجموعه مقاالتمربع عوامل مؤثر بر کارآفريني زنان (،1386.، )خور، زيباگنجه، و آقاجاني، حسنعلي -65-5---51-7

 اسالمي واحد چالوس.

اولين کنفرانس ’’ ، مجموعه مقاالتطبيقي کارآفرينان زن و قومي در زندگي اقتصادی شهریت مطالعه (،1386اکبر.، )و محمدی، مرتضي. و آقاجاني، علي .آقاجاني، حسنعلي -66-5---52-7
 .تهران: هتل المپيك، ‘‘ ملي کارآفريني، خالقيت و سازمانهای آينده

همايش مديريت در هزاره ’’ ، مجموعه مقاالتبررسي سير تكاملي آميخته بازاريابي (،1386) آتنا. و قايخلو، سارا. و فرامرزی، رکسانا.، و کياکجوری، .آقاجاني، حسنعلي -67-5---53-7
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، 304-291صص ، ‘‘سوم 

، ‘‘همايش مديريت در هزاره سوم ’’ ، مجموعه مقاالتنوعشناسي از توانمندسازهای مديريت دانش ئه يكارا (،1386.، )اکبرزاده، سيدعليحسينو  .آقاجاني، حسنعلي -68-5---54-7

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، 231-222صص 

همايش ’’ ، مجموعه مقاالتآفريني و ايجاد اشتغال مولدرآيند کارفمثلث  ،کارآفرينان (،1386.، )کياکجوری، آتنا. و قايخلو، سارا. و فرامرزی، رکساناو  .آقاجاني، حسنعلي -69-5---55-7
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، 244 -232صص ، ‘‘مديريت در هزاره سوم 

همايش مديريت ’’ مجموعه مقاالت ،تريان کاالهای صادراتيعوامل مؤثر بر وفاداری مشيك مقايسه تئوريكي از  (،1386.، ). و پاکدين اميری، عليرضاآقاجاني، حسنعلي -70-5---56-7
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، 258-245صص ، ‘‘در هزاره سوم 

 ’’ ، مجموعه مقاالتقانون اساسي 44های مديريتي در اجرای اصل ارائه يك مدل مفهومي از چالش (،7138، )يداللهي، جهانگير. و کياکجوری، کريم.. و آقاجاني، حسنعلي -17-5---57-7

 .تهران: سازمان بازرسي کل کشور، ‘‘ قانون اساسي 44همايش نظارت بر اجرای سياست های کلي اصل 

همايش ’’ ، مجموعه مقاالت(SMEsبخش کارآفريني ايران) بررسي موانع بانكداری الكترونيكي در (،7138)کياکجوری، کريم. و نوبتي، عليرضا.، . و آقاجاني، حسنعلي -72-5---58-7
 .ساری: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری، ‘‘ آوری اطالعات و ارتباطاتفن علوم و

، ردر سطح شرکتهای تعاوني صنعتي شهرستان  بابلس مستقل بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني (،7138، )مظفری، فرزاد. و عليخاني، محمد.. و آقاجاني، حسنعلي -73-5---59-7

  دانشكده کارآفريني و وزارت تعاون.تهران: ، 35-24صص ، سخنراني()‘‘ تعاون و کارآفرينيملي همايش  ’’ مجموعه مقاالت

، مجموعه صالحات الزم در دانشگاهها برای حرکت به سوی کارآفريني دانشگاهياو شناخت  بررسي (،7138)رودگرنژاد، فروغ. و نوبتي، عليرضا.، . و آقاجاني، حسنعلي -74-5---60-7

 .رشتمي واحد : دانشگاه آزاد اسالرشت، سخنراني()‘‘ وری: ميثاق راهبردی دولت، صنعت و دانشگاهبهرههمايش ’’ مقاالت

ای سمينار منطقه ’’ ، مجموعه مقاالتMVAو  EVA مقايسه تئوريكي تجربي رابطه بين  (،7138) اکبر. و کياني، محسن.،زاده، سيدعليحسين. و آقاجاني، حسنعلي -75-5---61-7
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، 124-111صص ، سخنراني()‘‘ ای نوين حسابداری مالي و حسابداری مديريترويكرده

ينار سم ’’ ، مجموعه مقاالتوشهای تأمين مالي کارآفرينان مستقلرمقايسه تئوريكي تجربي  (،7138) .،رمضان، غالمي. و مرتضي، محمدی صالح. و آقاجاني، حسنعلي -76-5---62-7

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، 82-67صص ، پوستری()‘‘ ای رويكردهای نوين حسابداری مالي و حسابداری مديريتمنطقه

شناسي، اولين کنفرانس ملي خالقيت’’ ، مجموعه مقاالتدر دانشگاه ينيام آموزش کارآفراز نظ كپارچهي يارائه الگوئ (،7138. و پاکدين اميری، عليرضا.، )آقاجاني، حسنعلي -77-5---63-7

TRIZ ،المللي هتل المپيكتهران: مرکز همايشهای بين، ‘‘ و مهندسي و مديريت نوآوری ايران. 

7.64.---5.78. Aghajani. H. & Hosseinzadeh, S. A. & Kiakojoory, K., (2008), The Effects of Knowledge Creation Processes on 

Organizational Creativity: An Empirical Examination of SMEs in Mazandaran Province of Iran, Proceedings of 8th International 

Entrepreneurship Forum, Indian: Mudra Institute of Communication Ahmedabad, Indian. 

7.65.---5.79. Aghajani, H. & Alikhani, M. & Allai, Z., (2008), Performance appraisal of RAJA Passenger Trains Operating Co. using 

EFQM Organizational Excellence Model, Proceedings of the 3rd World Conference on Production and Operations Management - POM 

TOKYO 2008, August 5 – 8, Gakushuin University, Tokyo, Japan, pp. 541-552.  

ريت مديکنفرانس بين المللي  ششمين’’  ، مجموعه مقاالت SWOTمربع نگاه سيستماتيك به  (،1386)اکبر.، زاده، سيدعلياکبر. و حسينرجبي، علي. و آقاجاني، حسنعلي -80-5---66-7
 .سازشرکت مشاورين کيفيت تهران:، ‘‘  استراتژيك

جموعه ، مگيری استراتژيكی مدلي جامع از عوامل محيطي مؤثر بر فرآيند تصميمارائه (،1386)اکبر.، زاده، سيدعليو حسيننگياني، ابوالحسن. کالس. و آقاجاني، حسنعلي -81-5---67-7

 .سازشرکت مشاورين کيفيت تهران:‘‘  مديريت استراتژيكکنفرانس بين المللي  مينشش’’  مقاالت 

: دانشگاه تهران)سخنراني(‘‘  المللي مديريتکنفرانس بين ششمين’’ ت، مجموعه مقاالعوامل مؤثر بر موفقيت بازآفريني دولت (،7138) مريم.، صادقي،. و آقاجاني، حسنعلي -82 -5---68-7

 .صنعتي شريف

کنفرانس  ششمين’’ ، مجموعه مقاالتهااز فرصتف و استفاده ای بسوی مكانيزم های خلق، کشدريچه (،7138) .،ي، حسن. و رحيمي، يحييابخشخد. و آقاجاني، حسنعلي -83 -5---69-7
 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  المللي مديريتبين

 ، مجموعه مقاالتمباني و شاخصهای مطالعه تطبيقي آموزشهای کارآفريني شناسينوع (،7138) .،اکبرزاده، سيدعلياکبر. و حسينعليزاده، علي. و آقاجاني، حسنعلي -84 -5---70-7
 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  المللي مديريتکنفرانس بين ينششم’’

‘‘  المللي مديريتکنفرانس بين ششمين’’ ، مجموعه مقاالتئه يك مدل مديريت دانش موفقارا (،7138) .،اکبرزاده، سيدعليقارويي، رضا. و حسين. و آقاجاني، حسنعلي -85 -5---71-7

 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران

، مجموعه هادر ارزيابي عملكرد سازمان EFQMي از کاربرد تجرب -ای تئوريكيمطالعه (،7138) .،غالمي، رمضان. و آقاجاني، حسنعلي اکبر. وزاده، سيدعليحسين -86 -5---72-7

 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  المللي مديريتکنفرانس بين ششمين’’ مقاالت

 ششمين’’ ، مجموعه مقاالتهای بازار و محيط فرهنگي بر انتقال تكنولوژیتأثير شاخصه (،7138) ،.آقاجاني، حسنعليامتي کريمي، محمدعلي. و سوهانيان، مهدی. و کر -87 -5---73-7
 .صنعتي شريف: دانشگاه تهران ،سخنراني()‘‘ المللي مديريتکنفرانس بين
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ملي طرح همايش اولين ’’ ، مجموعه مقاالتعلل شكست طرح کسب و کار بررسيشناسي و آسيب (،7138)وغ.، رودگرنژاد، فر. و آقاجاني، حسنعليکياکجوری، کريم. و  -88-5---74-7
 .مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد، ‘‘ گذاریوکار و سرمايهکسب

، ‘‘ ملي نوآوری و شكوفايي، راهكارها و چالشهاهمايش ’’ ت، مجموعه مقاالر نوآوریعوامل مؤثر ب بررسي (،1387. و نوبتي، علي. و نوبتي، عليرضا.، )آقاجاني، حسنعلي -89-5---75-7
 مقاله---رشت.: دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت

تاالسمي: سراسری همايش ’’ ، مجموعه مقاالتی کارآفريني و ايجاد اشتغال مولدآورانهرشد شرکتها: راهكار فنمرکز پيش (،8138)نژاد، عاطفه.، طالب. و آقاجاني، حسنعلي -90-5---76-7
 (.)سخنرانيشهر: مؤسسه جوانان تاالسميقائم، ‘‘ فرصتها و چالشها

، ‘‘ همايش سراسری تاالسمي: فرصتها و چالشها’’ ، مجموعه مقاالتای بر فرآيند کارآفريني و ايجاد اشتغال مولدمقدمه (،8138).، جمشيدی، رضا. و آقاجاني، حسنعلي -91-5---77-7

 االسمي.شهر: مؤسسه جوانان تقائم

سنعلي. و  -92-5---78-7 ضايي، وليآقاجاني، ح ساز(، 8138.، )اهلليزداني، اميرعباس. و ر سری هماي ’’، مجموعه مقاالت سازی مديريت زنجيره تأمينماني با رويكرد بهينهتحول  سرا ش 
 احد فيروزکوه.، فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي و‘‘مديريت و گرايشهای آنرشته باشگاه پژوهشگران جوان در 

همايش سنننراسنننری باشنننگاه  ’’، مجموعه مقاالت کارآفريني و مديريت اسنننتراتژيك، مزيت رقابتي(، 8138.، )زاده، مهدی. و متان، مجتبيحسننننآقاجاني، حسننننعلي. و  -93-5---79-7
 . )سخنراني(.نشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه، فيروزکوه: دا‘‘مديريت و گرايشهای آنرشته پژوهشگران جوان در 

باشننگاه  همايش سننراسننری ’’، مجموعه مقاالت بيين مدلي جامع از عوامل مؤثر در مديريت دانشت(، 8138.، )نتاج، نقياکبر. و وليزاده، عليحسننينآقاجاني، حسنننعلي. و  -94-5---80-7

  فيروزکوه. ، فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد‘‘مديريت و گرايشهای آنرشته پژوهشگران جوان در 

همايش سننراسننری  ’’، مجموعه مقاالت در مديريت تحول آوری اطالعاتأثير فنت(، 8138.، )اکبر. و متان، مجتبيزاده، مهدی. و رجبي، عليحسنننآقاجاني، حسنننعلي. و  -95-5---81-7
  حد فيروزکوه.، فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي وا‘‘مديريت و گرايشهای آنرشته باشگاه پژوهشگران جوان در 

با رويكرد فازی)مطالعه موردی:  ارائه مدل عوامل بازاريابي مؤثر بر شنناخص قيمت سننهام(، 1388).، پاکدين اميری، عليرضنناآقاجاني، حسنننعلي. و فر، محمود. و زادهيحيي -96-5---82-7

  سالمي واحد فيروزکوه.ا، فيروزکوه: دانشگاه آزاد ‘‘در رشته مديريت و گرايشهای آنهمايش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان  ’’، مجموعه مقاالت (بورس اوراق بهادار تهران

همايش سنننراسنننری باشنننگاه  ’’، مجموعه مقاالت ميزان کارآفريني اجتماعي و ابعاد آن در جامعه(، 8138.، )زاده، مهدی. و متان، مجتبيحسننننآقاجاني، حسننننعلي. و  -97-5---83-7
  ، فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.‘‘ديريت و گرايشهای آنمرشته پژوهشگران جوان در 

همايش  ’’، مجموعه مقاالت مقايسه تئوريكي تجربي رابطه بين سنجش سرمايه فكری با بازدهي مالي(، 8138.، )ان، مجتبيزاده بابايي، علي. و متنجفآقاجاني، حسنعلي. و  -98-5---84-7
 ، فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.‘‘مديريت و گرايشهای آنرشته ن جوان در سراسری باشگاه پژوهشگرا

 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاهمايش  ’’، مجموعه مقاالت فرهنگ سازماني و مديريت مشارکتي(، 8138، )ن.زاده، مهدی. و غالمي، رمضاحسنآقاجاني، حسنعلي. و  -99-5 ---85-7

 .)سخنراني(ای مازندرانبرق منطقه ساری: شرکت، ‘‘

اهد تجربي: صنايع چوب ش -وری در سازمانهای صنعتي از طريق جلب مشارکت کارکنانتوسعه بهره(، 8138، ).يزداني، اميرعباس. و فتاحي، مجيدآقاجاني، حسنعلي. و  -100-5---86-7

 .ای مازندرانساری: شرکت برق منطقه، ‘‘ ادهانظام پذيرش و بررسي پيشنههمايش  ’’، مجموعه مقاالت و کاغذ مازندران

، 1386پيشنهادات مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران در سال بررسي عملكرد نظام(، 8138، ).جمشيدی، رضا. و خوشكار، آتوساآقاجاني، حسنعلي. و  -101-5---87-7

 .ای مازندرانساری: شرکت برق منطقه، ‘‘ نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاهمايش  ’’مجموعه مقاالت 

و مديريت  (کيفيت جامعمشارکتي)مديريت مديريت  مطالعات مقايسه تئوريكي تجربي’’(، 8138، ).اکبر، و آذرفر، حميدرضاسيدعليزاده، نيحسآقاجاني، حسنعلي. و  -102-5---88-7

 .ای مازندرانساری: شرکت برق منطقه، ‘‘ نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاهمايش  ’’، مجموعه مقاالت دانش

سين -310-5---89-7 سنعلي. و ح سيدعليآقاجاني، ح سم.، )اکبر. و زاده،  سباجزای قابل(، 1388احمدی، قا شتغال مولدفروش ک مجموعه ، وکارها در تطور فرآيند کارآفريني و ايجاد ا

 .)پوستری(هر: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهربوش، ‘‘ اولين همايش سراسری جوان سالم، سرمايه ملي’’  مقاالت

سنعلي. و آ -104-5---90-7 ضان. و طالبقاجاني، ح شتغال مولد(، 1388)نژاد، عاطفه.، غالمي، رم شد، جوان و ا س’’  مجموعه مقاالت، مرکز ر سرمايه اولين همايش  سالم،  سری جوان  را
 .)پوستری(خدمات بهداشتي درماني بوشهر بوشهر: دانشگاه علوم پزشكي و، ‘‘ ملي

الم، سرمايه ساولين همايش سراسری جوان ’’  مجموعه مقاالت، جوان و مثلث اشتغال(، 1388، )ينب الياسي و علي ميرزايي بابليزابوطالب شفقت و قاجاني، حسنعلي. و آ -105-5---91-7
 .)سخنراني(بوشهر بوشهر: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، ‘‘ ملي

المللي تحقيق در دومين کنفرانس بين’’  مجموعه مقاالت، عوامل مؤثر بر پيچيدگي و اهميت تصنننميم خريد در سنننازمانها(، 1388، )نعلي. و محبوبه بابليآقاجاني، حسننن -106-5---92-7
  .)سخنراني(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ عمليات ايران

، DEAارزيابي کارايي شننرکتهای توزيع برق در ايران با اسننتفاده از روش (، 1388، )زاده و محمدرضننا حبيبيفر و مهدی حسنننزادهد يحييمحموعلي. و آقاجاني، حسننن -107-5---93-7

 . )سخنراني(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايراندومين کنفرانس بين’’  مجموعه مقاالت

ضاييراحتي  -108-5---94-7 سيدآقايي ر سيد نقي  سنعلي آقاجاني و  سعيد. و ح شگاههاسازی برنامهرائه مدل بهينها(، 1388، )قوچاني،  ستراتژيك دان دومين ’’  مجموعه مقاالت، ريزی ا
 . )سخنراني(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايرانکنفرانس بين

سنعلي. و آ -109-5---95-7 سه تئوريكي(، 1388، )اهلل جانبازیمينا احمدی و روحقاجاني، ح سازمانها DEAکاربردهای  تجربي از -مقاي دومين ’’  مجموعه مقاالت، در ارزيابي عملكرد 
 . )پوستری(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايرانکنفرانس بين

سازی ها)مطالعه موردی: صنعت کاشيراميك ايران با استفاده از تحليل پوششي دادهارزيابي عملكرد صنعت کاشي و س(، 1388) ،شاهيآقاجاني، حسنعلي. و علي زارع -110-5---96-7

 . ()پوستریبابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايراندومين کنفرانس بين’’  مجموعه مقاالت، ميبد(
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المللي تحقيق دومين کنفرانس بين’’  مجموعه مقاالت، سازی خط مونتاژتجربي بهينه -مقايسه تئوريكي(، 1388، )بدالحميد صفايي و حسين لطفيآقاجاني، حسنعلي. و ع -111-5---97-7
 . )پوستری(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ در عمليات ايران

سنعلي. و آ -112-5---98-7 سماعيليقاجاني، ح شرکت تاژ AHPکاريها به کمك آناليز کاهش دوباره، (1388، )اميرعباس يزداني و جاويد ا صابون    قاالتممجموعه ، در فرآيند توليد 

 . )پوستری(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايراندومين کنفرانس بين’’

،  QFDهای مهندسنني در بندی مشننخصننهگروه فازی برای رتبه MADMاسننتفاده از  (،1388، )زاده و رمضننان غالمي و فائزه تقویقاجاني، حسنننعلي. و مهدی حسنننآ -113-5---99-7

 . )پوستری(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايراندومين کنفرانس بين’’  مجموعه مقاالت

مجموعه ، هاسازمان تأمين اجتماعي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي دادهرد ارزيابي عملك(، 1388، )آقاجاني، حسنعلي. و محمدعلي نصيری و سعيد جعفری -114-5---100-7

 . )پوستری(بابلسر: دانشگاه مازندران، ‘‘ المللي تحقيق در عمليات ايراندومين کنفرانس بين’’  مقاالت

7.101.---5.115. Yazdani, Amir Abbas. & Hassanali Aghajani & Yaser Fallah Makrani, (2009), Office automation & it’s role in 

development of organizations information asset, Proceeding of International Conference on Intellectual Capital Management(IICM), 

Zanjan: Zanjan Science & Technology Park.   

دومين همايش ملي تحول اداری و توسعه پايدار استان ’’ مجموعه مقاالت، م بر اقتصادمطالعه تئوريكي تجربي اثرات تور(، 1388) عبدی، آرش.آقاجاني، حسنعلي.  -116-5---102-7
 IAUC--- . .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ مازندران

المللي کنفرانس بين مينهفت’’ ، مجموعه مقاالتر کارآفرين با رويكردی جامعدل کسب و کام (،1388) .،نتاجزاده و نقي ولياکبر حسينسيدعلي. و آقاجاني، حسنعلي -119-5---103-7

 .)پوستری(صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  مديريت

 ريني و ايجاد اشتغالديريت کارآفالحسنه، ضلع سوم مثلث الگوی بومي مقهای قر صندو ،(1388)چاپ (1386) .،تبار و رمضان غالميفاطمه يحيي. و آقاجاني، حسنعلي -120-5---104-7

 .ساری: دانشگاه پيام نور استان مازندران‘‘  الحسنهدومين همايش ملي پولي و بانكي صندوقهای قر ’’ ، مجموعه مقاالت

 ، مجموعه مقاالتاوراق بهادار تهرانعوامل مؤثر بر شاخص قيمت سهام در بورس  تبيين مدل معادله ساختاری (،1388) .،رضا پاکدين اميریعلي. و آقاجاني، حسنعلي -121-5---105-7
 .)سخنراني(صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  المللي مديريتکنفرانس بين هفتمين’’

المللي رانس بينکنف هفتمين’’ ، مجموعه مقاالتبين عناصر اصلي تكميل مدل مأموريت اشريج و ارتباط متقابل (،1388) .،امير رضا احمديان يزدی. و آقاجاني، حسنعلي -122-5---106-7
 .)پوستری(صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  مديريت

، گيريهای مالي( در تصميمMCDMگيری چندمعياره)شناسي کاربردهای تصميمنوع (،1388) .،دوستعباس نامدار و عيسي نيازی و رامين ميهن. و آقاجاني، حسنعلي -123-5---107-7

 .)سخنراني(صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  للي مديريتالمکنفرانس بين هفتمين’’ مجموعه مقاالت

، مجموعه (س اساتيد دانشگاه)مطالعه موردی دانشگاه مازندراناثر فرهنگ سازماني بر ميزان استر (،1388) .،اني روشنجو علي علي آقاجانيقارويي، رضا و حسنعلي  -124-5---108-7

 .)پوستری(صنعتي شريف: دانشگاه تهران‘‘  المللي مديريتکنفرانس بين هفتمين’’ مقاالت

ملي کنفرانس  دومين’’ ، مجموعه مقاالتنوآوری و رابطه آن با دانش ضمني سازمانفرايند  (،1388) ،زاده و رمضان غالميو مهدی حسن ، حسنعلي.آقاجاني -125-5---109-7
 .وتبالالمللي آکادمي ملي فشهای هتل بينمجموعه هماي: تهران‘‘ و مهندسي و مديريت نوآوری ايران TRIZشناسي، خالقيت

، ذ مازندران(اتوماسيون اداری و نقش آن در توسعه سرمايه اطالعاتي سازمانها)مطالعه موردی: صنايع چوب و کاغ (،1389سنعلي. فالح ماکراني، ياسر. )ح، آقاجانييزداني، اميرعباس.  -110-7

 انگليسي نشده----.آوری دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايهپارك علم و فن :زنجان‘‘ريت سرمايه فكری  نخستين کنفرانس بين المللي مدي’’ مجموعه مقاالت 

کنفرانس  دومين’’ ، مجموعه مقاالتت و نوآوری در سازمانهامطالعه نظری نتايج تحقيقات تجربي خالقي (،1388) زاده، مهدی. توکلي، عفت.حسن ، حسنعلي.آقاجاني -126-5---110-7
 .لي فوتبالالمللي آکادمي ممجموعه همايشهای هتل بين: تهران‘‘ و مهندسي و مديريت نوآوری ايران TRIZشناسي، ي خالقيتمل

شناسي، لي خالقيتمکنفرانس  دومين’’ ، مجموعه مقاالتها و سبكهای مديريتنظريه نوآوری از ديدگاه (،1388) ،زاده و رمضان غالميو مهدی حسن ، حسنعلي.آقاجاني -127-5---111-7
TRIZ المللي آکادمي ملي فوتبالمجموعه همايشهای هتل بين: تهران‘‘ و مهندسي و مديريت نوآوری ايران. 

، انهای آموزشيات تجربي سبكهای تفكر نوآوری در مدارس و سازممطالعه نظری نتايج تحقيق (،1388) ،زادهو محمد ابراهيم قديری و مهدی حسن ، حسنعلي.آقاجاني -128-5---112-7

 .المللي آکادمي ملي فوتبالمجموعه همايشهای هتل بين: تهران‘‘ و مهندسي و مديريت نوآوری ايران TRIZشناسي، ملي خالقيتکنفرانس  دومين’’ مجموعه مقاالت

کنفرانس  دومين’’ ، مجموعه مقاالتل کارآفريني و مديريت استراتژيك: حلقه اتصامزيت رقابتي نوآوری (،1388) ،زاده و تحفه قبادیو مهدی حسن ، حسنعلي.آقاجاني -129-5---113-7
 .لي فوتبالالمللي آکادمي ممجموعه همايشهای هتل بين: تهران‘‘ و مهندسي و مديريت نوآوری ايران TRIZشناسي، ملي خالقيت

 ، مجموعه مقاالتيرائه چارچوبي از چالشهای آموزش کارآفريني در نظام آموزش عالا (،1388) زاده و سيروس منصوری،اکبر حسين، حسنعلي. و سيدعليآقاجاني -133-5---114-7
 .)سخنراني(شگاه سيستان و بلوچستانانزاهدان: د‘‘ ایاولين همايش ملي مديريت کارآفريني و توسعه منطقه’’

زاهدان: ‘‘ ایاولين همايش ملي مديريت کارآفريني و توسعه منطقه’’ ، مجموعه مقاالترشد شناسي کالبدی از مراکزنوع (،1388) نژاد،، حسنعلي. و عاطفه طالبآقاجاني -134-5---115-7

 (.)پوستریدانشگاه سيستان و بلوچستان

چهارمين ’’ ت، مجموعه مقاالاتبيين نيازهای آموزشي کارآفرينانه در آموزش عالي و ارائه الگوی تأمين آنه (،1388) ،آقاجانيروغ. و کريم کيا و حسنعلي فرودگرنژاد،  -135-5---116-7
 .تهران: دانشگاه تربيت مدرس‘‘ همايش دوساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي کشور

ای توسعه همايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتثر بر فعاليتهای کارآفرينانه)رويكرد بازاريابي(تبيين عوامل مؤ (،1388)حسنعلي. و مريم رشيدی و مريم حسيني،  ،آقاجاني -136-5---117-7
 .)سخنراني((113)صفحه گاه آزاد اسالمي واحد انزلي: دانشانزلي‘‘ کارآفريني

‘‘ ينيای توسعه کارآفرهمايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتبر مدلهای کارآفريني سازماني مروری جامع (،1388)حسنعلي. و مونا رسولي و اميرعباس يزداني،  ،آقاجاني -137-5---118-7

 .)پوستری((1)صفحه آزاد اسالمي واحد انزليانزلي: دانشگاه 
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ای همايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتتبيين نظری و ارائه چهارچوبي برای ارزيابي عملكرد مراکز رشد (،1388)نژاد و فرهاد اسدی، حسنعلي. و عاطفه طالب ،آقاجاني -138-5---119-7
 .)پوستری( (232)صفحه يانزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزل‘‘ توسعه کارآفريني

: دانشگاه انزلي‘‘ ای توسعه کارآفرينيهمايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتشناسي انواع کارآفرينينوع (،1388)، زادهمريم اصغرزاده و يزدان جمالحسنعلي. و  ،آقاجاني -139-5---120-7

 .)پوستری( (312)صفحه آزاد اسالمي واحد انزلي

ای همايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتعد فرهنگيب -رآفريني و ايجاد اشتغال مولد در جامعهابعاد کا (،1388)، سكينه رسوم جاللي و رمضان غالميسنعلي. و ح ،آقاجاني -140-5---121-7
 .(67صفحه )انزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي‘‘ توسعه کارآفريني

 انزلي:‘‘ ای توسعه کارآفرينيهمايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتبعد اجتماعي -ابعاد کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد در جامعه (،1388، )فاطمه چمن، حسنعلي. و آقاجاني -141-5---122-7

 .(75صفحه )دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي

قاالت همايش ملي انسان، ممجموعه ، ‘‘ بعد اقتصادی -توسعه پايدارنگرشي نوين به ابعاد ’’ (، 1388سنعلي. مهيمني، مرجان؛ )خسروی، هاجر. آقاجاني، ح -5-926---5-142---7-123
 واهيگ--. 19/12/1388: دانشگاه آزاد اسالمي، باشگاه پژوهشگران جوان.  محيط زيست و توسعه پايدار، همدان

 ، مجموعه مقاالتبمنظور توسعه کسب و کارهای کارآفرينانهايتي دولت لي از نقشهای حمارائه مد (،1388)حسنعلي. و علي اکبر آقاجاني و حميده مقدری،  ،آقاجاني -143-5---124-7
 .(134انزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي)صفحه ‘‘ ای توسعه کارآفرينيهمايش منطقه’’

ای توسعه همايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتي دانشگاههاوهشهای پژمدلهای تجاری سازی يافته (،1388)، ييآيت اهلل حسن زاده و عباس ميرزاحسنعلي. و  ،آقاجاني -144-5---125-7
 .(162انزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي)صفحه ‘‘ کارآفريني

ای توسعه نطقههمايش م’’ ، مجموعه مقاالتآفرينيبعد سياسي کار -ارآفريني در جامعهابعاد ک (،1388)، کاوه آذين فر و محسن عباسقلي پورحسنعلي. و  ،آقاجاني -145-5---126-7
 .(204انزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي)صفحه ‘‘ کارآفريني

ای توسعه همايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالتیاقتصادبعد  -ر جامعهدابعاد کارآفريني و ايجاد اشتغال مواد  (،1388)، فاطمه شعباني و مجيد فتاحيحسنعلي. و  ،آقاجاني -146-5---127-7
 .(215ي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي)صفحه انزل‘‘ کارآفريني

ای توسعه همايش منطقه’’ ، مجموعه مقاالت، حلقه گمشده در زنجيره توسعه پايدارکارآفريني (،1388)، محمدرضا سليميصادق ولي نژاد و حسنعلي. و  ،آقاجاني -147-5---128-7
 .(269انزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي)صفحه ‘‘ کارآفريني

همايش ’’ ، مجموعه مقاالت، کارآفرين و مديريت کارآفرينانه در خدمت توسعه پايدارکارآفريني (،1388)حسنعلي. و صادق ولي نژاد و محمدرضا سليمي،  ،آقاجاني -148-5---129-7
 .(282انزلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي)صفحه ‘‘ ای توسعه کارآفرينيمنطقه

زاد اسالمي انزلي: دانشگاه آ ،ای توسعه کارآفرينيهمايش منطقه مجموعه مقاالت، ‘‘در دولت توسعه پايدار و کارآفريني ’’ (،1388)، سعيد جعفریحسنعلي. و  ،قاجانيآ -149-5---130-7

 .(396واحد انزلي)صفحه 

مجموعه مقاالت همايش ملي انسان، ، ‘‘ بعد فرهنگي -ي نوين به ابعاد توسعه پايدارنگرش’’ (، 1388ان. آقاجاني، حسنعلي. خسروی، هاجر؛ )مهيمني، مرج -5-691----5-501---7-131
 واهيگ--. 19/12/1388: دانشگاه آزاد اسالمي، باشگاه پژوهشگران جوان.  محيط زيست و توسعه پايدار، همدان

وری و تعالي مديريت کيفيت، بهره همايش’’ ، مجموعه مقاالتثر در اجرای موفق آنمؤهای  CSFررسي و ب CRMشناسي استراتژی نوع (،1388، حسنعلي.، )آقاجاني -151-5---132-7
 مقاله---.فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه‘‘ سازماني

7.133.---5.152. Aghajani. H. & M. Abbasgholipour & F. Asadi, (2009), Investigating the Relationship between Biographical Characters 

and Entrepreneurship Spirit of Mazandaran University Students, 9th International Entrepreneurship Forum, Turkey: University of Essex 

& Sabansi University. 

دومين همايش ملي تحول اداری و ’’ مجموعه مقاالت، نوع شناسي مراکز رشدي برای ی چارچوبارائه (، 1388، )عاطفه طالب نژاد و راحله عمادی آقاجاني، حسنعلي. و -153-5---134-7
 .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ توسعه پايدار استان مازندران

دومين همايش ملي ’’ قاالتموعه ممج، های آموزش کارآفريني در قرن بيست و يكمشناسي از چالشيك نوع(، 1388، )زادهاکبر حسينسيدعلي قاجاني، حسنعلي. وآ -154-5---135-7
 IAUC--- . .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران

اداری و  دومين همايش ملي تحول’’ مجموعه مقاالت، آموزش در توسعه پايدار مقايسه تئوريكي تجربي(، 1388، )عليرضا سپهر و جمال خيری آقاجاني، حسنعلي. و -155-5---136-7
 IAUC--- . .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ توسعه پايدار استان مازندران

مطالعه تئوريكي از نتايج تجربي ارزيابي کارائي سازمانها و واحدهای تجاری به روش تحليل پوششي (، 1388، )زادهزاده و عباس صالحمهدی حسن آقاجاني، حسنعلي. و -156-5---137-7

 IAUC--- . .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ دومين همايش ملي تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران’’ االتمجموعه مق، داده ها

همايش ملي دومين ’’ مجموعه مقاالت، سازماني و روستاييها: کارآفرينان درونمديران دهياری(، 1388، )و عباس نامدار زادهاکبر حسينسيدعلي آقاجاني، حسنعلي. و -157-5---138-7
 IAUC--- . .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران

دومين همايش ’’ مجموعه مقاالت، پشتيباني از فرآيندهای کسب و کار در مراکز رشد دانشگاهي(، 1388، )زادهنژاد و مهدی حسنمعصومه موسي آقاجاني، حسنعلي. و -158-5---139-7
 .بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ اداری و توسعه پايدار استان مازندران ملي تحول

دومين همايش ملي ’’ مجموعه مقاالت، ر ها و کارکردهاساختا -سازمانهای نظام علمي مطالعه تطبيقي(، 1388، )زادهرضا جمشيدی و مهدی حسن آقاجاني، حسنعلي. و -159-5---140-7
 .)پوستری(بابلسر: دانشگاه مازندران‘‘ مازندرانتحول اداری و توسعه پايدار استان 

اولين مدرسه تابستاني همايش ’’، آمايش فرصت های کارآفرينانه و اشتغال زا برای بيماران تاالسمي (،3881شيرمحمدی، )نژاد و محمد عاطفه طالب. و آقاجاني، حسنعلي -160-5---141-7
 (.نراني)سخرود: هتل آزادی خزرآبنمك، ‘‘ ايران تاالسمي
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7.142.---5.161. Kiakojori, Karim. Aghajani, Hassanali. Esmaeilpoor, Mozhgan. (2009), A Typology of Utilized Business Model 

by Entrepreneurs, Seventh AIMS International Conference on Management, Indian: Bangalore. 

7.143.---5.162. Kiakojori, Karim. Aghajani, Hassanali. (2009), The Magical Triangle of Entrepreneurs, Opportunities and 

Entrepreneurship, Seventh AIMS International Conference on Management, Indian: Bangalore. 

 چهارمين’’  ، مجموعه مقاالت ريزی استراتژيكی تئوريكي رويكردهای برنامهبررسي و مقايسه (،1388).، نتاجو نقي ولي زادهحسين اکبرعليسيد. و آقاجاني، حسنعلي -163-5---144-7

 .المللي رازیسالن همايشهای بين تهران:‘‘  مديريت استراتژيكکنفرانس بين المللي 

 قاالت وعه م، مجمها و مراکز رشد علم و فناوریوضوع فعاليت پاركاز چگونگي تعيين م ارائه يك مدل مفهومي (،3881).، زادهمهدی حسن. و آقاجاني، حسنعلي -164-5---145-7
 .)پوستری(مرکز همايشهای برج ميالد تهران:‘‘ آوری مجازی در توسعه پايدار شهریهمايش ملي پارك فن’’

 همايش ملي’’ قاالت ، مجموعه مهوشياری کارآفرينانهمي از دل مفهومارائه  (،3881)منش.، نتاج و سحر جلوداری و ترانه فرخنقي ولي. و آقاجاني، حسنعلي -165-5---146-7
 .)سخنراني(---کاشان: دانشگاه کاشان‘‘کارآفريني

ه موردی: های آموزشي طرحهای زودبازده و کارآفرين در استان مازندران)مطالعارزيابي اثربخشي دوره (،3881)دمندی.، تبار و زهرا خرفاطمه يحيي. و آقاجاني، حسنعلي -166-5---147-7

 .)سخنراني(کاشان: دانشگاه کاشان‘‘همايش ملي کارآفريني’’ قاالت ، مجموعه ماداره کار و امور اجتماعي(

ملي  همايش’’ قاالت ، مجموعه مهای کوچك و متوسط در اقتصاد جوامع ضايايي از نقش بنگاهق (،3881)نژاد.، رمضان غالمي و عاطفه طالب. و آقاجاني، حسنعلي -167-5---148-7
 .(کاشان: دانشگاه کاشان)پوستر‘‘کارآفريني
  ستراتژيكامديريت کنفرانس بين المللي  چهارمين’’  ، مجموعه مقاالت ريزی استراتژيك بيمارستان حكمت ساریبرنامه (،1388).، آقاجانيمشيدی، رضا. و حسنعلي ج -168-5---149-7
 .المللي رازیسالن همايشهای بين تهران:‘‘

فرهنگي همايش ملي حرکت ملي’’ ، مجموعه مقاالت شناسي راهكارهای اصالح الگوی مصرفنوع (،1388)زاده.، و مهدی حسن آقاجانيغالمي، رمضان و حسنعلي  -169-5---150-7

 .اسالمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر‘‘  اصالح الگوی مصرف

فرهنگي همايش ملي حرکت ملي’’ ، مجموعه مقاالت اصالح الگوی مصرفعوامل مؤثر بر شناسي نوع (،1388).، زينب عباسي زاده وآقاجاني، حسنعلي. و مهدی حسن -170-5---151-7
 .اسالمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر‘‘  اصالح الگوی مصرف

ی فرهنگي اصالح الگوهمايش ملي حرکت ملي’’ ، مجموعه مقاالت الگوی مصرفصالح ا تبيين (،1388).، رضا اجتهادیو  زادهو مهدی حسن. حسنعليآقاجاني،  -171-5---152-7

 .اسالمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر‘‘  مصرف

مديريت رانس بين المللي کنف چهارمين’’  ، مجموعه مقاالت ريسكاستراتژيك  مديريت (،1388)زاده و مجتبي متان، و مهدی حسن آقاجانيالمي، رمضان. و حسنعلي غ -172-5---153-7
 .المللي رازیسالن همايشهای بين تهران:‘‘  استراتژيك

ماهنامه ، وريكي از نتايج تحقيقات تجربي تأثير تفكر استراتژيك بر بهبود عملكرد سازمانهائمطالعه ت (،1388)زاده و مجتبي متان، ، حسنعلي، و مهدی حسنآقاجاني -173-5---154-7

 .45-51صص ‘‘  مديريت استراتژيكکنفرانس بين المللي  چهارمين’’  نامه ويژه، نهرسا افق ترويجيعلمي
، مجموعه ستراتژيك دانش از طريق چرخه زندگي سازمان در شرکت های کوچك و متوسطمديريت ا (،1389)نژاد و محمد فرمانزاده، ، حسنعلي. و صادق وليآقاجاني -181-5---155-7

 .اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات :اصفهان‘‘  ديريت و رهبری در سازمان های ايرانيهمايش چالشهای م’’  مقاالت 

انجمن ايراني  الملليومين کنفرانس بينس‘‘  مجموعه مقاالت، بمنظور انتخاب کارکنانفازی  AHPش رو(، 9138، )نتاج و مريم رشيدیقاجاني، حسنعلي. و نقي وليآ -182-5---156-7
 )پوستری(.صنعتي اميرکبير: دانشگاه تهران، ’’ يق در عملياتتحق

سننومين ‘‘ مجموعه مقاالت ، حليلي فازی برای انتخاب شننراکت در شننكل گيری شننرکت مجازیت روش(، 1389نتاج و مريم رشننيدی، )آقاجاني، حسنننعلي. و نقي ولي -318-5---157-7

 .)سخنراني(، تهران: دانشگاه صنعتي اميرکبير’’ المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتکنفرانس بين

کنفرانس  پنجمين’’  ، مجموعه مقاالت كستراتژيريزی ايريت در موفقيت و شكست برنامهقضايايي از نقش مد (،1389).، اميررضا احمديان يزدی، حسنعلي و آقاجاني -184-5---158-7

 .المللي رازیسالن همايشهای بين تهران:‘‘  مديريت استراتژيكبين المللي 

 Explanation of factors affecting on effectiveness’’(، 1389دوست، )تبار و حسنعلي آقاجاني و رامين ميهنآبادی، عباس. و حسين نازكنامدار علي -185-5---159-7

of entrepreneurship course(case study: Mazandaran Province of Iran)‘‘ ،شيراز: دانشگاه  المللي مديريت نوآوری و کارآفريني،کنفرانس بين مجموعه مقاالت اولين

  مقاله --- .27/11/1389شيراز.  

7.160.---5-186- Aghajani. H. & Mehdi Sohanian & Ramzan Gholami., (2010), Evaluation and ranking suppliers in supply chain using 

fuzzy topics (case study: automobile manufacturing companies of Iran), ICOVACS 2010 (International Conference on Value Chain 

Sustainability), Volencia, Spanish. 

ازی ( شرکت های داروسβيك)کاربرد منطق فازی در بررسي نقش سرمايه فكری بر ريسك سيستمات (،1389)و محمدجواد زارع.،  آقاجانيحمدپور، احمد. و حسنعلي ا -187-5---161-7

 .آوری دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايهپارك علم و فن :زنجان‘‘  مديريت سرمايه فكریکنفرانس بين المللي دومين ’’  ، مجموعه مقاالت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ملي مديريت فرآيند در سازمانهای جديدکنفرانس  ’’ مجموعه مقاالت ، ناسي فرآيندها در سازمانهاشنوع  (،9138)نتاج.، ، حسنعلي. و مريم رشيدی و نقي وليآقاجاني -189-5 ---162-7
 .دانشكده مديريت دانشگاه تهران تهران:‘‘

ملي کنفرانس  ’’  مجموعه مقاالت ، نان در سازمانهامدل معادله ساختاری فرآيند توانمند سازی کارک تبيين (،1389)نتاج.، ، حسنعلي. و مريم رشيدی و نقي وليآقاجاني -190-5---163-7
 .دانشكده مديريت دانشگاه تهران تهران:‘‘ مديريت فرآيند در سازمانهای جديد
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سي فرصتها و چالشهای همايش ملي برر’’ مجموعه مقاالت ، رابطه تعاملي گردشگری و توسعه پايدار (،1389)نتاج.، ، حسنعلي. و مريم رشيدی و نقي وليآقاجاني -119-5---164-7
 .بابلسر: دانشگاه مازندران، معاونت پژوهشي، دانشكده علوم انساني و اجتماعي‘‘ امنيتي در سواحل دريای خزر-اجتماعي

همايش ’’ مجموعه مقاالت ، مازندران()شاهد تجربي: استان وسعه صنعت توريسمتبررسي چالشهای مديريتي  (،1389)نتاج.، ، حسنعلي. و مريم رشيدی و نقي وليآقاجاني -219-5---165-7
 .بابلسر: دانشگاه مازندران، معاونت پژوهشي، دانشكده علوم انساني و اجتماعي‘‘ حل دريای خزرامنيتي در سوا-ملي بررسي فرصتها و چالشهای اجتماعي

همايش ملي بررسي فرصتها و چالشهای ’’ مجموعه مقاالت ، زيستي نيازمند تأمين امنيت هاینوعشناسي حوزه (،1389)نتاج.، ، حسنعلي. و مريم رشيدی و نقي وليآقاجاني -319-5---166-7

 .ت پژوهشي، دانشكده علوم انساني و اجتماعيبابلسر: دانشگاه مازندران، معاون‘‘ امنيتي در سواحل دريای خزر-اجتماعي

همايش ’’ مجموعه مقاالت ، های توسعه صنعت گردشگری در استان مازندرانارائه مدلي مفهومي از چالش (،1389).، خورزيبا گنجه، حسنعلي. و مريم رشيدی و آقاجاني -419-5---167-7
 .بابلسر: دانشگاه مازندران، معاونت پژوهشي، دانشكده علوم انساني و اجتماعي‘‘ حل دريای خزرامنيتي در سوا-ملي بررسي فرصتها و چالشهای اجتماعي

 کارآفريني و توسعههمايش ملي ’’ مجموعه مقاالت ، ه فكری دريچه تعالي سازمانهای کارآفرينسرماي (،1389)نتاج.، . و مريم رشيدی و نقي ولي، حسنعليآقاجاني -195-5---168-7
 .33شماره  پوستری---.معاونت پژوهشيايالم: دانشگاه ايالم، ‘‘

ای مدل معادله ساختاری رابطه بين ساختار و کارآفريني سازماني)مورد مطالعه: شرکت برق منطقه تبيين (،1389)نتاج.، ، حسنعلي. و مريم رشيدی و نقي وليآقاجاني -196-5---169-7

 چاپ چكيده.---.ايالم: دانشگاه ايالم، معاونت پژوهشي‘‘ همايش ملي کارآفريني و توسعه’’ مجموعه مقاالت ، مازندران(

همايش ملي ’’ مجموعه مقاالت ، مطالعه تئوريكي از نتايج تحقيقات تجربي کارآفريني زنان (،1389)نتاج.، ه و نقي وليزاداکبر حسين، حسنعلي. و سيدعليآقاجاني -197-5---170-7

 چاپ چكيده.---.ايالم: دانشگاه ايالم، معاونت پژوهشي‘‘ کارآفريني و توسعه

همايش ملي ’’ مجموعه مقاالت ، انه: تشخيص فرصت، نوآوری و تعهد کارآفرينانهياری کارآفرينهوش (،1389).، تبارو فاطمه يحيي نتاج، حسنعلي. و نقي وليآقاجاني -819-5---171-7
 چاپ چكيده ---.ايالم: دانشگاه ايالم، معاونت پژوهشي‘‘ کارآفريني و توسعه

پنجمين کنفرانس بين المللي ’’  ، مجموعه مقاالت ن خارجي در ايرانگذاراهای ورود سرمايهتببين استراتژي (،1389، حسنعلي و محسن کليچ و پدرام داودی.، )آقاجاني -199-5---172-7

 فقط چاپ.---.المللي رازیسالن همايشهای بين تهران:‘‘مديريت استراتژيك  

لي دانشگاه ممجموعه مقاالت همايش  ،‘‘ با رويكرد خلق ثروت يارائه نوعشناسي از نسلهای دانشگاه ’’(، 1392، )قاجاني، حسنعلي. آقاجاني، احسان. عال، اسرافيلآ -200-5---173-7
 . 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،کارآفرين، صنعت دانش

7.174.---5.201. Aghajani. H. & M. Abbasgholipour & R. Gholami, (2011), "Explanation of Entrepreneurs Psychological specifications 

Role on Independent Entrepreneurship Process(Case Study: Entrepreneurs in Mazandaran Province)", 10th International 

Entrepreneurship Forum, Bahrain: University of Essex & Tamkeen Co.--- Winner best paper award---Present 

7.175.---5.202. Abbasgholipour, M. & H. Aghajani, & R. Gholami, (2011), "Studying the Methods of Financing in the Entrepreneurial 

Projects (Empirical Study: Mazandaran Province)", 10th International Entrepreneurship Forum, Bahrain: University of Essex & 

Tamkeen Co.---Present 

7.176.---5.203. Aghajani, H. & D. Kiakojoori, & R. Gholami, (2011), "Explanation of Effectiveness in Entrepreneurship Didactic Terms 

(Case Study: Job and Social Office of Mazandaran Province in Iran) ", 10th International Entrepreneurship Forum, Bahrain: University 

of Essex & Tamkeen Co.---Present 

 مجموعه مقاالت "، برای کارآفرينان د در شننكل گيری سننرمايه ی اجتماعينقش مراکز رشنن" (،1389)زاده.، ژاد و صننديقه تقين، حسنننعلي. و عاطفه طالبآقاجاني -204-5---177-7
 .37شماره  پوستری---.ايالم: دانشگاه ايالم، معاونت پژوهشي‘‘ همايش ملي کارآفريني و توسعه’’

سنعآقاجاني -205-5---178-7 سقلي، ح سن عبا شقايق الطافي.، )لي. و مح س " (،1389پور و  شهای تأمين مالي در طرح های کارآفرينانهبرر سومين کنفرانس ’’ ، مجموعه مقاالت " ي رو
 .سخنراني ---221-238، صص و بانك توسعه اسالمي نشگاه صنعتي شريفتهران: مرکز مطالعات تكنولوژی دا‘‘ در ايران توسعه نظام تأمين مالي

همايش ملي روز ’’ ، مجموعه مقاالت "رونيك در گمركمزيت های اجرای تجارت الكت" (،1389.، )مصنننفاو رحمانقلي حسنننن آنه محمدگل، حسننننعلي. و آقاجاني -206-5---179-7
 .کامل چاپ ---وزارت امور اقتصادی و داراييتهران: ‘‘ جهاني گمرك

صطفي قدوآقاجاني -207-5---180-7 سنعلي. و محمدم س " (،1389سي.، )، ح ساني’’ ، مجموعه مقاالت "ازی کارکنانمطالعه تطبيقي مدلهای توانمند سعه منابع ان شمين کنفرانس تو  ش
 .پوستری ---وری و منابع انسانيسازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، مؤسسه مطالعات بهرهتهران: ‘‘

برای بكارگيری استراتژی بازاريابي مستقيم در بانك با استفاده  شناسايي مشتريان هدف " (،1389.، )المي و سوده نامدارو رمضان غ آقاجاني، عباس. و حسنعلي رنامدا -209-5---181-7

 .CDدر چاپ  ---المللي صدا و سيمابين مرکز همايشهایتهران: ‘‘ المللي بازاريابي خدمات بانكيدومين کنفرانس بين’’ ، مجموعه مقاالت "کاویاز داده

سنعلي و محسن کليچ و زهرا خردمندیآقاجاني -210-5---182-7 شبكه های کارآفرينانهشبكه ها درکارآفريني و نقش و ج تبيين’’ (،1389.، )، ح سيج در ايجاد  ، مجموعه ‘‘ ايگاه نهاد ب

 .CDچاپ در  ---پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيجتهران: ‘‘ همايش بسيج، توسعه اشتغال و کارآفريني’’ مقاالت 

سنعلي و فاطمه يحييآقاجاني -211-5---183-7 سيج’’ (،1389.، )تبار، ح سه تطبيقي ويژگيهای کارآفرينان و ب شتغال و کارآفريني’’ ، مجموعه مقاالت ‘‘ يانمقاي سعه ا سيج، تو  همايش ب
 .CDچاپ کامل در  ---پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيجتهران: ‘‘

و  نوآوری ، مديريت ساالنهاولين کنفرانس ’’ ، مجموعه مقاالت ‘‘ صنعت انتظارات متقابل دانشگاه و’’  (،1389.، )تبارحمزه صمدی و فاطمه يحيي، حسنعلي و آقاجاني -212-5---184-7
 CD.  .html721_01MIEAC-01MIEAC-://www.civilica.com/Paperhttpچاپ در  --- شيراز: دانشگاه شيراز ‘‘ کارآفريني

پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت ’’  جموعه مقاالت م، ‘‘نوعشناسي ارتباط کارآفريني سازماني و فرصت’’  (،1389.، )معصومه جواهريان، حسنعلي و آقاجاني -213-5---185-7
 فقط چاپ.---.زیالمللي راسالن همايشهای بين تهران:‘‘استراتژيك  

http://www.civilica.com/Paper-MIEAC01-MIEAC01_721.html
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مديريت، نوآوری  ساالنهاولين کنفرانس ’’  ، مجموعه مقاالت ‘‘ های علمي مختلفمطالعه تطبيقي کارآفريني در رشته’’  (،1389.، )اکبریفهيمه علي، حسنعلي و آقاجاني -214-5---186-7
 .CDچاپ در  ---.شيراز: دانشگاه شيراز، ‘‘  89بهمن  28و  27، و کارآفريني

مديريت،  ساالنهاولين کنفرانس ’’  ، مجموعه مقاالت ‘‘ يصنعت یخوشه ها یريگعوامل موثر بر شكل  يارائه مدل مفهوم’’ (، 1389، حسنعلي و بهزاد صفايي.، )آقاجاني -215-5---718-7
 .CDچاپ در  ---، شيراز: دانشگاه شيراز.‘‘  89بهمن  28و  27، نوآوری و کارآفريني

مديريت،  ساالنهاولين کنفرانس ’’  ، مجموعه مقاالت ‘‘ ورهای کسب و کار بين کشهاخوشهمطالعه تطبيقي توسعه ’’  (،1389.، )جواهر واردی، حسنعلي و انيآقاج -216-5---188-7
 .CDچاپ در  ---، شيراز: دانشگاه شيراز.‘‘  89بهمن  28و  27، نوآوری و کارآفريني

، ‘‘ نانه دانشجويان دانشگاه مازندرانهای آموزشي در پرورش ويژگيهای کارآفريتبيين برنامه’’  (،1389.، )ودگرنژاد و کريم کياکجوریفروغ ر، حسنعلي و آقاجاني -217-5---189-7

 .CDچاپ در خنراني و س ---، شيراز: دانشگاه شيراز.‘‘  89بهمن  28و  27، مديريت، نوآوری و کارآفريني ساالنهاولين کنفرانس ’’  مجموعه مقاالت 

مديريت، نوآوری  ساالنهاولين کنفرانس ’’  ، مجموعه مقاالت ‘‘ رين(دانشگاههای نسل سوم)دانشگاه کارآف’’  (،1389.، )ليال قرباني و سهيال قرباني، حسنعلي و آقاجاني -218-5---190-7
 گواهي---.CDچاپ در پوستری و  ---، شيراز: دانشگاه شيراز.‘‘  89بهمن  28و  27، و کارآفريني

 یتهايبمنظور توسعه فعال يمفهوم ي: چارچوبينيکارآفر یريادگي نديآفر ‘‘(، 1389.، )پورده و نگين اشرفو محمد فرمانزا آقاجانينژاد، صادق و حسنعلي ولي -219-5---191-7

 .CDپ در چا ---، شيراز: دانشگاه شيراز. ’’ 89بهمن  28و  27، مديريت، نوآوری و کارآفريني ساالنهاولين کنفرانس  ‘‘   ، مجموعه مقاالت’’نانهيکارآفر

 ، ’’ متوسط در استان مازندران وگيری شرکتهای کوچك های فردی کارآفرينان بر شكلنقش ويژگي‘‘ (،1389.، )خاني و قربانعلي خزاييمحمد علي، حسنعلي و آقاجاني -220-5---192-7

 .CDچاپ در خنراني و س ---، شيراز: دانشگاه شيراز.’’   89بهمن  28و  27، کارآفريني مديريت، نوآوری و ساالنهاولين کنفرانس  مجموعه مقاالت ‘‘

، مديريت، نوآوری و کارآفريني ساالنهاولين کنفرانس ’’  ت ، مجموعه مقاالمقايسه تئوريكي تجربي سنجش نوآوری (،1389.، )امير رضا روحاني، حسنعلي و آقاجاني -221-5---193-7
 .CDچاپ در  ---، شيراز: دانشگاه شيراز.‘‘  89بهمن  28و  27

مديريت،  ساالنهاولين کنفرانس ’’  ، مجموعه مقاالت ‘‘ کسب و کار یهاشناسايي عوامل موثر بر شكل گيری خوشه’’  (،1389.، )جواهر واردی، حسنعلي و آقاجاني -422-5 ---194-7
 .CDچاپ در  ---شيراز. ، شيراز: دانشگاه‘‘  89بهمن  28و  27، نوآوری و کارآفريني

کالردشت: مرکز ، ‘‘اولين همايش سراسری کارآفريني  ’’ ، مجموعه مقاالت اشتغال مولد توريسم، کارآفريني و ايجاد (،1390، حسنعلي. و ندا حسن پور.، )آقاجاني -228-5---195-7

 سخنراني.---کاربردی گلدشت کالردشت -آموزش عالي علمي

اولين همايش سراسری کارآفريني  ’’ ، مجموعه مقاالت ارآفرينيکالگويي يكپارچه و بومي از فرآيند  (،1390حسنعلي. و قربانعلي خزايي و مهران خزايي.، )، آقاجاني -229-5---196-7
 کاربردی گلدشت کالردشت. -کالردشت: مرکز آموزش عالي علمي، ‘‘

، مجموعه ريني و ايجاد اشتغال مولدسازی  و نقش آن بر کارآففرينانه، خصوصيمثلث دولت، جو کارآ (،1390.، )لستهژاد و صادق پيسلمان طاهرن، حسنعلي. و آقاجاني -230-5---197-7

 اربردی گلدشت کالردشت.ک -کالردشت: مرکز آموزش عالي علمي، ‘‘اولين همايش سراسری کارآفريني  ’’ مقاالت 

ين اول مجموعه مقاالت ،‘‘  برای کارآفرينان نوپاالكترونيكي ز بانكداری انوعشناسي چالشهای استفاده ’’ (،1390.، )زادهحسينميثم اليكايي و سيما ، حسنعلي. و آقاجاني -231-5---198-7

 بردی گلدشت کالردشت.کار -کالردشت: مرکز آموزش عالي علميهمايش سراسری کارآفريني، 

کالردشت: مرکز آموزش ، مجموعه مقاالت اولين همايش سراسری کارآفريني، ‘‘ اههای نسل سومژگيهای دانشگين ويتبي’’ (،1390.، )کيوانفر جوادو  ، حسنعلي.آقاجاني -232-5---199-7

 کاربردی گلدشت کالردشت. -عالي علمي

پنجمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس الت مجموعه مقا، ‘‘اسي عوامل موثر بر اثربخشي انتقال تكنولوژینوعشن’’ (،1390اکبری.، )، حسنعلي. و فهيمه عليآقاجاني -238-5---200-7
 .ي ايرانژتهران: انجمن مديريت تكنولو ،المللي مديريت تكنولوژیبين

اقتصادی و  مجموعه مقاالت همايش ملي جهاد، ‘‘الگوی بومي و يكپارچه فرآيند کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد’’(، 1390کن مؤخر.، )، حسنعلي. و امير کوهآقاجاني -239-5---201-7
 30/11/1390 ---رشت: دانشگاه گيالن.  توليد ثروت،

توسعه اشتغال و همايش ملي اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘رتباط آن با فضای کسب و کاردر دانشگاهها و اکارآفريني بررسي توسعه ’’(، 1390، حسنعلي.، )آقاجاني -240-5---202-7
 .29/8/1390ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری خراسان جنوبي.  بيرجند: اداره کل  ،کارآفريني در صنايع دستي

جموعه مقاالت م ،‘‘ژيك)توسعه تناسب سازماني(ری سازماني رويكردی نوين از مديريت استراتيادگي’’(، 1390)و مارال زال زر،  آقاجانيخاني، محمد. و حسنعلي علي -124-5---203-7
 .10/10/1390شيراز: مرکز استراتژی و توسعه علوم.  ،ر ايرانکنفرانس ملي رويكرد سيستمي د اولين

همايش سراسری ايمني در عه مقاالت مجمو، ‘‘ايمني و سالمت شغلي و سيستمهای مديريت محيطي’’(، 1390خاني و زهرا نويدی، )يلقاجاني، حسنعلي. و محمد عآ -243-5---204-7
  .19/10/1390سالن همايشهای رازی. تهران:  ،کار

ن کنندگان زنجيره تامين: مطالعه موردی شرکت ايرابرای حل مسائل موجود در تامين FVIKORبكارگيری تكنيك ’’(، 1390، )هادی درگاهي، حسنعلي. و آقاجاني -244-5---205-7

 . 3/12/1390. راندانشگاه علم و صنعت ايتهران:  ،دومين کنفرانس استراتژيها و تكنيكهای کشف و حل مسالهمجموعه مقاالت ، ‘‘خودرو

ملي دين و مجموعه مقاالت همايش ، ‘‘سازههای تمدنسوم نظامهای آموزشي: دانشگا نسل’’(، 3901، )السادات طاهریتبار و عصمتفاطمه يحييقاجاني، حسنعلي. و آ -245-5---206-7
 . 17/12/1390. بابلسر: دانشگاه مازندران ،دانشگاه و علوم انساني

مجموعه مقاالت همايش ملي دين ، ‘‘روت فرهنگي: مهمترين خروجي دانشگاه کارآفرينث’’(، 1390، )تبارو فاطمه يحيي السادات طاهریجاني، حسنعلي. و عصمتآقا -624-5---207-7
  .17/12/1390بابلسر: دانشگاه مازندران.  و دانشگاه و علوم انساني،

مجموعه ، ‘‘ يبار بر اساس مدل پورتر)با استفاده از رويكرد فازی(گيری خوشه صنعتي جوعوامل مؤثر بر شكل بررسي’’، (1390صفايي، بهزاد. و حسنعلي آقاجاني، ) -724-5---208-7
 . 1390اسفند  بابلسر: دانشگاه مازندران.  ،دانشجويي جهاد اقتصادیمقاالت همايش ملي 
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 .22/2/1390.  نهاوند: دانشگاه پيام نور ،طرح توسعه نهاوندمجموعه مقاالت همايش ملي ، ‘‘ه گردشگرینقش کارآفريني در جذب و توسع’’(، 1390آقاجاني، حسنعلي، ) -824-5---209-7

 مقاله ---

ارهای تحقق لي راهكممجموعه مقاالت همايش ، ‘‘وری معلمان شهرستان بابلبندی عوامل مؤثر بر افزايش بهرهاولويت’’(، 1390امير کوه کن، ) و آقاجاني، حسنعلي. -924-5------210-7
 . 18/12/1390بابل: دانشگاه پيام نور بابل.   جهاد اقتصادی با نگرش بر الگوهای دفاع مقدس،

مجموعه مقاالت همايش ملي راهكارهای تحقق جهاد اقتصادی با ، ‘‘نقش کارآفريني در توسعه ارائه الگويي مفهومي از’’(، 1390آقاجاني، حسنعلي. امير کوه کن، ) -502-5---121-7
  .18/12/1390بابل: دانشگاه پيام نور بابل.   نگرش بر الگوهای دفاع مقدس،

پسيس ارزيابي مشتريان برای پذيرش سفارش در زنجيره تأمين با استفاده از تكنيك تا’’(، 1390ار و رمضان غالمي و سهراب بيگ زاده، )آقاجاني، حسنعلي. و عباس نامد -125-5---221-7

  . 1/9/1390. انجمن لجستيك ايران: تهران ،ه تأمينالمللي و چهارمين کنفرانس ملي لجستيك و زنجيردومين کنفرانس بينمجموعه مقاالت ، ‘‘فازی

7.213.---5.254. Aghajani. H. & M. Abbasgholipour, (2012), " Comparative Evaluation of Financing Strategies for Entrepreneurs (Case 

Study: Entrepreneurs in the Tourism)", 11th International Entrepreneurship Forum, MAlAYSIA: University of Essex & University of 

Kuala lumpur.--- Winner best paper award---Present---Best Paper. 

 ،اولين همايش ملي مديريت و کارآفرينياالت مجموعه مق، ‘‘سازیيابي تا صنعتپيوستار صنعتارتباط دانشگاه و صنعت: ’’(، 1139)آقاجاني، حسنعلي. و نسيم طبرسا،  -255-5---421-7
 .27/2/1391 . دانشگاه پيام نور: خوانسار

خوانسار: دانشگاه پيام  ،ارآفرينيي مديريت و کاولين همايش ملمجموعه مقاالت ، ‘‘ائه مدل مفهومي اخالق کارآفرينانهار’’(، 1139)، رقيه سياحآقاجاني، حسنعلي. و  -625-5---521-7

 .27/2/1391نور.  

خوانسار:  ،مايش ملي مديريت و کارآفرينياولين همجموعه مقاالت ، ‘‘نقش مرکز رشد در بسترسازی دانشگاه کارآفرين’’(، 1139)، مريم قائدیآقاجاني، حسنعلي. و  -725-5---621-7

 .27/2/1391دانشگاه پيام نور.  

اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ش صنعتي استان مازندرانتبيين عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني)مطالعه موردی: کارآفرينان بخ’’(، 1139)، کنامير کوهاجاني، حسنعلي. و آق -825-5---721-7
 .27/2/1391خوانسار: دانشگاه پيام نور.   ،همايش ملي مديريت و کارآفريني

اولين همايش مجموعه مقاالت ، ‘‘وکارا فضای کسببررسي توسعه کارآفريني در دانشگاهها و ارتباط آن ب’’(، 1139)، نژادکن و مريم علير کوهاميآقاجاني، حسنعلي. و  -925-5---821-7
 .27/2/1391خوانسار: دانشگاه پيام نور.   ،ملي مديريت و کارآفريني

سراسری اولين همايش مجموعه مقاالت ، ‘‘مطالعه تئوريكي تجربي نقش زنان در کارآفريني’’(، 0139)الشك، حسيني و محبوبه بالي آقاجاني، حسنعلي. و پريسا شاه -260-5---921-7
 . سازمان سما: دزفول ،مديريت، نوآوری و کارآفريني

گيری چندمعياره در محيطي ترکيبي از تكنيكهای تصميم اده از رويكردیکنندگان زنجيره تأمين با استفتأمين ارزيابي’’(، 1390آقاجاني، )درگاهي، هادی. و حسنعلي  -261-5---202-7

 مقاله---. تهران: دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب ،سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم مجموعه مقاالت، ‘‘فازی

مين چهار مجموعه مقاالت، ‘‘ی کارآفرينانهسازماني در خلق فرصتها ارائه مدلي مفهومي از نقش جو’’(، 1139)، نژاد. و امير کوهكن و مريم عليحسنعليآقاجاني،  -226-5---122-7
  .7/3/1391 .شهيد بهشتيتهران: دانشگاه  ،کنفرانس ملي مهندسي و مديريت نوآوری

چهارمين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘اه و صنعتسازی فناوری در دانشگای فرآيند تجاریبررسي مقايسه’’(، 1139)نژاد، آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و مريم علي -326-5---222-7
 . 7/3/1391تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.  ،ملي مهندسي و مديريت نوآوری

اولين مجموعه مقاالت  ،‘‘نقش فرآيند توسعه کارآفريني فردی در ايجاد اشتغال، نظم و امنيت برای جوانان’’(، 1391نژاد، )آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و مريم علي -426-5---322-7
 مقاله---. 4/3/1391. گيالن: معاونت تحقيقات نيروی انتظامي ،همايش ملي اشتغال، نظم و امنيت

، نظم و مجموعه مقاالت اولين همايش ملي اشتغال، ‘‘آفرينيوکار و اشتغالهای کسبوشهخنقش دولت در توسعه ’’(، 1391آقاجاني، حسنعلي. و هادی درگاهي، ) -526-5---422-7
  .4/3/1391گيالن: معاونت تحقيقات نيروی انتظامي.  امنيت،

يش همامين سومجموعه مقاالت ، ‘‘اصالح سيستم گرمايش، راهكاری در راستای مصرف بهينه انرژی’’(، 1391نژاد، )نعلي. و امير کوهكن و مريم عليآقاجاني، حس -266-5---522-7
  .26/2/1391. مازندرانه : دانشگابابلسر ،دانشجويي اقتصاد ايران

ای نوين در و رويكرده مديريت بازاريابيملي همايش  مجموعه مقاالت، ‘‘وريكي تجربي تبيين اخالق کارآفرينانهئمقايسه ت’’(، 1391نعلي. و رقيه سياح، )آقاجاني، حس -267-5---622-7
 مقاله--- .1/3/1391شهر، دانشگاه پيام نور. قائم ،بازار

ای همايش منطقه مجموعه مقاالت، ‘‘انهاشناسي مدلهای سنجش سرمايه فكری در سازمنوع’’(، 0139)السادات طاهری، تبار و عصمتآقاجاني، حسنعلي. و فاطمه يحيي -268-5---722-7
 . 21/2/1390. گنبد کاووس: دانشگاه آزاد اسالمي ،حسابداری سرمايه فكری

دومين  مجموعه مقاالت، ‘‘و صنعت مقايسه تئوريكي فرآيند تجاری سازی تكنولوژی در دانشگاهها’’(، 1391نژاد، )ن و مريم عليقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكآ -269-5---822-7
 مقاله---. 9/3/1391. آزاد اسالمي واحد سنندج: دانشگاه سنندج ،همايش ملي راهكارهای توسعه اقتصادی با محوريت برنامه ريزی منطقه ای

مجموعه مقاالت دومين همايش ملي ، ‘‘ومي از ابعاد برنامه های مديريت تكنولوژیارائه الگويي مفه’’(، 1391، )شيما افضليجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و آقا -270-5---922-7
 مقاله---. 9/3/1391سنندج: دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج.  راهكارهای توسعه اقتصادی با محوريت برنامه ريزی منطقه ای،

نور:  ،حسابداری و مديريتهمايش ملي  اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘نهاوری در سازمانقش جو سازماني بر بهره’’(، 1391، )هدی ديلمي و آمنه ديلميآقاجاني، حسنعلي. و  -127-5---302-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سوابق كاري)رزومه(   سنعلي آقاجانيح
 

26 

 اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘يادگيری( در عصر تكنولوژی اطالعات و ارتباطات -مطالعه تطبيقي سيستمهای هوشمند)ياددهي’’(، 1391، )پورندا حسنآقاجاني، حسنعلي. و  -227-5---123-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد نور:  ،حسابداری و مديريتهمايش ملي 

مجموعه مقاالت اولين همايش ملي حسابداری و ، ‘‘C2Bاندازی يك تجارت الكترونيك حل راهشناسي مرانوع’’(، 1391، )ادی درگاهيسنعلي. و هحآقاجاني،  -273-5---223-7
 . 27/2/1391نور: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور.  مديريت،

نور:  ن همايش ملي حسابداری و مديريت،مجموعه مقاالت اولي، ‘‘آوریسازی دانش و فنریبازار در تجاقش فنن’’(، 1391آقاجاني، حسنعلي. و هادی درگاهي، ) -427-5---323-7

 . 27/2/1391دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور. 

سابداری مجموعه مقاالت اولين همايش ملي ح، ‘‘سازی در گيرنده تكنولوژیعوامل مؤثر بر موفقيت تجاریشناسي نوع’’(، 1391نعلي. و هادی درگاهي، )آقاجاني، حس -275-5---423-7
 . 27/2/1391شگاه آزاد اسالمي واحد نور. نور: دان و مديريت،

دانشگاه آزاد اسالمي نور:  ،حسابداری و مديريتهمايش ملي  اولينجموعه مقاالت م، ‘‘بنياندانشگاههای نسل سوم: بسترساز اقتصاد دانش’’(، 1391آقاجاني، حسنعلي، ) -627-5---523-7

 . 27/2/1391. نورواحد 

مجموعه مقاالت ، ‘‘اني ميان سازمانهای متولي و مرتبط با ترانزيت در ايرانسازمبررسي و تبيين عوامل مؤثر بر هماهنگي بين’’(، 1391، )گلناز رسولي. و آقاجاني، حسنعلي -727-5---623-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد نور:  ،حسابداری و مديريتهمايش ملي  اولين

، ‘‘در ارزيابي عملكرد کارکنان و محاسبه آکورد در صنايع خدمات پس از فروش خودرو AHPمطالعه تطبيقي کاربرد ’’(، 1391، )ظهير اميری و آقاجاني، حسنعلي. -278-5---723-7

 مقاله---. 27/2/1391نور: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور.  مجموعه مقاالت اولين همايش ملي حسابداری و مديريت،

مجموعه ، ‘‘آموختگان آموزش عاليارائه مدل نيازسنجي آموزشهای کارآفريني و اشتغالزا برای دانش’’(، 1391، )شيما افضلي ولي. و امير کوهكن آقاجاني، حسنع -280-5---823-7
   .23/6/1391. پيام نورقم: دانشگاه  ،المللي مديريت، نوآوری و توليد ملياولين کنفرانس بينمقاالت 

مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ، ‘‘تهای قانوني مديران در نظام اداریالگويي يكپارچه از مسئوليارائه ’’(، 1391و امير کوهكن و شيما افضلي، ) آقاجاني، حسنعلي. -128-5---923-7
   .23/6/1391. پيام نورقم: دانشگاه  المللي مديريت، نوآوری و توليد ملي،بين

 ن دوميمجموعه مقاالت ، ‘‘تحليل سينوپتيكي خشكساليهای پائيزه و زمستانه سواحل جنوبي دريای خزر’’(، 1391، )م علي نژادوهكن و مري؛ و امير کآقاجاني، حسنعلي -282-5---402-7
 مقاله---   .26/2/1391تهران: دانشگاه تهران، دانشكده محيط زيست.  ،ريزی و مديريت محيط زيستملي برنامهکنفرانس 

 ،همايش منطقه ای گمرك شاهراه توسعه مجموعه مقاالت، ‘‘تصاد ايراننقش تئوريكي تجربي گمرك بر توسعه اق’’(، 0139، )ه الهام موسویسيدآقاجاني، حسنعلي. و  -328-5---124-7
 مقاله---  . 10/10/90نوشهر: دانشگاه آزاد اسالمي نوشهر. 

ولين کنفرانس امجموعه مقاالت ، ‘‘نقش مراکز رشد بر کارآفريني و ايجاد اشتغال مولدكي تجربي تئوريمطالعه ’’(، 1390، )و آمنه ديلمي امريم متكعلي. و آقاجاني، حسن -284-5---224-7
    . 28/9/1390واحد نائين. : دانشگاه آزاد اسالمي ائينن ،ملي کارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادی

نفرانس ملي مجموعه مقاالت اولين ک، ‘‘سازی تكنولوژی در دانشگاههاريكي تجربي نقش تجاریمطالعه تئو’’(، 1390و آمنه ديلمي، ) اقاجاني، حسنعلي. و مريم متكآ -285-5---324-7

   .  28/9/1390نائين: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نائين.  کارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادی،

انس ملي مجموعه مقاالت اولين کنفر، ‘‘رضايت شغلي بر کارآفريني سازمانيربي نقش مطالعه تئوريكي تج’’(، 1390، )امريم متكآرزو صنوبری و علي. و آقاجاني، حسن -286-5---424-7

   .  28/9/1390نائين: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نائين.  کارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادی،

انشگاه دچالوس:  ،همايش ملي سازه، راه و معماریمجموعه مقاالت ، ‘‘لهشناسي وظايف مديريت بحران در زلزنوع’’(، 1390رضا شريفي، )قاجاني، حسنعلي. و عليآ -287-5---524-7

 مقاله---    . 3/12/1390چالوس.  آزاد اسالمي واحد

الگوهای مايش ملي هاولين ت مجموعه مقاال، ‘‘های آموزشي دانشگاه مازندران با آموزشهای مورد نياز کارآفرينانهای دورهارزيابي مقايسه’’(، 1390قاجاني، حسنعلي.، )آ -288-5---624-7
 مقاله---17/12/1390 تهران جنوب. : دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران ،انساني در دانشگاه عآموزش مناب

آموزی و اشتغال در مهارتهمايش مجموعه مقاالت ، ‘‘چارچوب ارائه آموزشهای کارآفريني و اشتغالزا’’(، 1391لي، )آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و شيما افض -892-5---724-7
 مقاله---  .  31/3/1391تهران: سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور.  ،ايران

 ،آموزی و اشتغال در ايرانمجموعه مقاالت همايش مهارت، ‘‘يني اجتماعي و ابعاد آن در جامعهکارآفر’’(، 1391نژاد، )آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و مريم علي -902-5---824-7

 مقاله---.    31/3/1391تهران: سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور. 

مجموعه مقاالت ، ‘‘گذاری، کارآفريني و اشتغال در استان مازندرانومي و يكپارچه توسعه سرمايهبالگوی ’’(، 1391نژاد، )آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و مريم علي -912-5---924-7
   .  31/3/1391تهران: سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور.  ال در ايران،آموزی و اشتغهمايش مهارت

 پنجمينمجموعه مقاالت ، ‘‘گيریکنندگان با فنون تصميمتوريع طراحي مدل تعيين ساعات فروش’’(، 1390، )سيد فاضل موسوی و هادی درگاهيآقاجاني، حسنعلي. و  -922-5---502-7
     . 27/2/1391. تربيت معلم آذربايجان: دانشگاه تبريز ،ي تحقيق در عملياتالمللي انجمن ايرانبينکنفرانس 

چهارمين مجموعه مقاالت ، ‘‘هايابي کارايي مدل تحليل پوششي دادهانتخاب شاخصهای ورودی و خروجي برای ارز’’(، 1391، )مجيد کوشكباغيآقاجاني، حسنعلي. و  -329-5---125-7
     . 24/3/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هاهکنفرانس ملي تحليل پوششي داد

مجموعه ، ‘‘ها و منطق فازی برای ارزيابي عملكردتحليل پوششي داده ازرائه رويكردی ترکيبي ا’’(، 1391، )سيد فاضل موسوی و هادی درگاهيآقاجاني، حسنعلي. و  -429-5---225-7
     . 24/3/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هاچهارمين کنفرانس ملي تحليل پوششي دادهمقاالت 
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چهارمين کنفرانس ملي تحليل پوششي مجموعه مقاالت ، ‘‘وری مالم کوئيستبررسي تئوريك و تجربي شاخص بهره’’(، 1391، )هادی درگاهيآقاجاني، حسنعلي. و  -529-5---325-7
     . 24/3/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هاداده

مجموعه ، ‘‘زيابي عملكرد سازمانها با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هامقايسه تئوريكي تجربي نتايج ار’’(، 1391، )نژادکن و مريم عليامير کوهآقاجاني، حسنعلي. و  -629-5---425-7
 .24/3/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هاچهارمين کنفرانس ملي تحليل پوششي دادهمقاالت 

مجموعه مقاالت ، ‘‘هاتحليل پوششي داده مطالعه تطبيقي ارزيابي عملكرد مؤسسات آموزش عالي با استفاده از’’(، 1391، )سيد مرتضي آصفيآقاجاني، حسنعلي. و  -929-5---525-7

     . 24/3/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هاچهارمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده

همايش ملي  اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘دمات بهداشتيخمطالعه تطبيقي يادگيری سازماني در دانشگاههای علوم پزشكي و ’’(، 1391، )رضا صالحيحسنعلي. و آقاجاني،  -300-5---625-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد نور:  ،حسابداری و مديريت

همايش  اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘ه فرهنگ سازماني با مديريت دانشای رابطارائه مدل، شناسايي و تبيين عوامل زمينه’’(، 1391، )فرشاد بزرگيآقاجاني، حسنعلي. و  -130-5---725-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد نور:  ،حسابداری و مديريتملي 

حسابداری و همايش ملي  اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘سازمانها ك در توسعه سرمايه انسانينقش مديريت استراتژي’’(، 1391، )رضا شريفيعليآقاجاني، حسنعلي. و  -302-5---825-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد نور:  ،مديريت

دومين کنفرانس آموزش مهندسي با  مجموعه مقاالت، ‘‘ نسل سوم نظامهای آموزشي آکادميك در علوم مهندسي’’(، 0139، )احسان آقاجانيعلي. و آقاجاني، حسن -303-5---925-7

 .10/8/1390 .اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان ،نگرش آينده

همايش ملي  اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘رائه مدل زنجيره حيات مديريت دانش و نقش آن بر عملكرد سازمانهاا’’(، 1391آقاجاني، )پور، محمد. و حسنعلي کاويان -430-5---602-7
 . 27/2/1391. نوردانشگاه آزاد اسالمي واحد نور:  ،حسابداری و مديريت

گيری كردی تلفيقي از مدلهای تصميمبيمه بر مبنای رويتحليلي بر کيفيت خدمات در شرکتهای دولتي و خصوصي  ’’(، 1391آقاجاني، )درگاهي، هادی و حسنعلي  -307-5---126-7

 مجله هم چاپ شده در---.14/9/1391و  13تهران: هتل المپيك،  ،المللي مديريت کيفيتينکنفرانس ب اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘ چندمعياره و سروکوال

وکارهای مستقر در مرکز رشد واحدهای جربي: کسبت)شاهد  بنيانوکارهای دانشيك نوعشناسي از ابعاد وجودی کسب ’’(، 1391) حسنعلي. و ناصر بابايي، آقاجاني، -308-5---226-7

 .2/12/1391و1دانشگاه شهيد بهشتي، تهران:  ،ملي مديريت دانشکنفرانس  پنجمينمجموعه مقاالت ، ‘‘ن دانشگاه مازندران(بنياآوری دانشفن

، ‘‘کارآفريني شرکت کننده رفتار شهروندی سازماني بر فعاليتهای منابع انساني ونقش تعديل ’’(، 1391، )و شهربانو اسحق نيموری آقاجانيحسنعلي کياکجوری، داود. و  -310-5---326-7

 . 1/3/1391، 480/1/4024 ،همايش ملي مديريت دانشگاه پيام نور قائمشهرمجموعه مقاالت 

، همايش ملي مديريتمجموعه مقاالت ، ‘‘كنولوژيكفشارعلم و کشش بازار )تجاری سازی دانش ( در توسعه ت تعامل ’’(، 1391) حسنعلي. و هادی درگاهي، آقاجاني، -314-5---426-7

 .1/3/1391---قائمشهر، دانشگاه پيام نور.

، ‘‘( با محوريت توسعه بازاريابي بنگاههاSMEچك)نقش خوشه های صنعتي درايجاد مزيت رقابتي برای بنگاههای کو ’’(، 1391) حسنعلي. و هادی درگاهي، آقاجاني، -531-5---526-7

 .1/3/1391---، قائمشهر، دانشگاه پيام نور.همايش ملي مديريتمجموعه مقاالت 

همايش  مجموعه مقاالت، ‘‘ ز سيستمهای هوشمند سازمانيمطالعه تئوريكي تجربي سيستم هوش تجاری ا ’’(، 1391) حسنعلي. و اسداهلل مهرآرا و ندا حسن پور، آقاجاني، -316-5---626-7
 .1391داد خر---.کاشمر: دانشگاه آزاد اسالمي، منطقه ای مهندسي کامپيوتر، دانش و فناوری اطالعات

7.267.---5.317. Aghajani. H. & A. Namdar, (2011), “ Environmental Performance Evaluation Based on Fuzzy Logic ”, International 
Conference on Social Science and Humanity, IPEDR vol.5 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore. International Economics 

Development and Research Center (IEDRC) 

جموعه م، ‘‘ مقايسه تئوريكي تجربي استقرار نظام شايسته ساالری در سازمانها ’’(، 1391، )نرگس رحمتي پور و علي مهرعليزادهاني، حسنعلي. و آقاج -1-307-5---5-318-----826-7
 مقاله --- .92/2/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هوری اسالمي ايران، حاکميت شايسته، نظام اداری مطلوبهمايش ملي دولت شايسته و توسعه پايدار در نظام جممقاالت 

المللي ينمجموعه مقاالت اولين کنفرانس ب، ‘‘ بيقي خانواده و کارآفريني در کشورهای مختلفمطالعه تط ’’(، 1391نژاد، )آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و مريم علي -319-5---926-7
 مقاله--- .23/6/1391قم: دانشگاه پيام نور.  مديريت، نوآوری و توليد ملي،

مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ، ‘‘ سي روشهای ارزيابي عملكرد انفرادی کارکنان در نظام اداریشنانوع ’’(، 1391نژاد، )آقاجاني، حسنعلي. و امير کوهكن و مريم علي -203-5---702-7
 مقاله--- .23/6/1391قم: دانشگاه پيام نور.  ي مديريت، نوآوری و توليد ملي،المللبين

( در اداره زنبا استفاده از روش کارت امتيازی متوابررسي رابطه بين سرمايه فكری و ارزيابي عملكرد) ’’(، 2139نعلي؛ داود کياکجوری و آرزو صنوبری، )آقاجاني، حس -325-5---127-7

 مقاله ---.1392رجاني، شهريور گرگان: مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيم ج ،دومين همايش ملي علوم مديريت نوين مجموعه مقاالت، ‘‘ ارايي استان مازندرانکل امور اقتصادی و د

المللي موعه مقاالت دومين کنفرانس بينمج ،‘‘ بوك()شاهد تجربي: فيسوکارهای جديد تبيين نوآوری در  ’’(، 1392نعلي؛ و شيوا مجدد، )آقاجاني، حس -326-5---227-7
 مقاله---   .22/6/1392نورباران انديشه، تحقيقاتي ي : مؤسسه آموزشقم ،مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصادی

محور، محور، دانشمحور، منبعوکارهای صنعتوکارها: کسبريانهای فكری در کسبشناسي سير جنوع ’’(، 1392پور و مجيد فتاحي، )آقاجاني، حسنعلي؛ و نيما نوری -732-5---327-7

 . 25/2/1392نعت، صبابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با  ،محورهمايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت دانشمجموعه مقاالت ،‘‘ محورو سرمايه فكری

آفرين، مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کار،‘‘ بنيان و توليد پايداروکارهای دانشکسب ’’(، 1392، )لحميد؛ حسنعلي آقاجاني، و مجيد کوشكباغيصفايي، عبدا -328-5---427-7
 مقاله ---   . 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،صنعت دانش
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نخستين کنفرانس ملي حسابداری، مديريت مجموعه مقاالت ،‘‘ مطالعه تطبيقي کارآفريني در روستاها ’’(، 1392) آقاجاني، حسنعلي؛ زهرا محمدپور و مرتضي محمدپور، -329-5---527-7
 مقاله ---. 26/11/1392،  581جامع علمي کاربردی، شماره : دانشگاه گرگان ،گذاریمالي و سرمايه

المللي مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بين ،‘‘ عي در سازمانهاکز رشد با شكل گيری سرمايه اجتمارابطه مرا ’’(، 1392، )پورندا حسنآقاجاني، حسنعلي؛ و  -303-5---627-7
 ISC --- .22/6/1392نورباران انديشه، تحقيقاتي قم: مؤسسه آموزشي  مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصادی،

المللي مديريت،کارآفريني و مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بين ،‘‘ متوسط الي شرکتهای کوچك ومنابع تأمين م ’’(، 1392پور، )آقاجاني، حسنعلي؛ و ندا حسن -133-5---727-7

 ISC --- .22/6/1392نورباران انديشه،  تحقيقاتيقم: مؤسسه آموزشي  توسعه اقتصادی،

ملي کارآفريني و مديريت کنفرانس  مجموعه مقاالت ،‘‘ بنياندانششرکتهای ز ارائه مدلي مفهومي ا ’’(، 1913آقاجاني، حسنعلي؛ و زهرا سروری و رمضان عليزاده، ) -233-5---827-7
 ISC ---. 23/8/1391 بنيان،آوری دانشبابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز رشد واحدهای فن ،بنيانوکارهای دانشکسب

مجموعه مقاالت همايش ملي  ،‘‘ بنيانی دانشسازی محصوالت شرکتهاامل مؤثر بر تجاریمطالعه تئوريكي تجربي عو ’’(، 1392، )، حسنعلي. و زهرا سروریآقاجاني -333-5---927-7
 . 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،دانشگاه کارآفرين، صنعت دانش

-مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت دانش ،‘‘ بنيانشرکتهای دانشژگي رين ويپذيری مهمترقابت ’’(، 1392آقاجاني، حسنعلي؛ و زهرا سروری، ) -433-5---802-7

 . 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،

نقش ی مجموعه مقاالت همايش منطقه ا، ‘‘ مندی مشترياندر رضايتنيكي تطبيقي نقش بانكداری الكترومطالعه  ’’(، 1391نعلي. و سيد سجاد حسيني، )آقاجاني، حس -337-5---128-7

 مقاله---.1391اسفند  ---.واحد چالوس : دانشگاه آزاد اسالميچالوس، مديريت و حسابداری در تعالي سازمانها و حل بحرانهای مالي

مجموعه مقاالت اولين همايش منطقه ای ، ‘‘ انواده و تاثير آن بر کارکنانخ-كي تجربي تعار  کارمطالعه تئوري’ ’(، 1391آقاجاني، حسنعلي. و آالله صفری گرجي، ) -383-5---228-7
 .23/9/1391 ، تنكابن: مؤسسه آموزش عالي شفق.‘‘پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت

ی دانش کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارها مقاالت مجموعه، ‘‘ : برد يا باختصنعت وارتباط دانشگاه  ’’(، 1391نعلي. و نسيم طبرسا، )آقاجاني، حس -341-5---328-7

 ISC ---. 23/8/1391بابلسر: دانشگاه مازندران. ، ‘‘ بنيان

مجموعه مقاالت کنفرانس ، ‘‘ ی دانشگاههاجاری سازی دانش و تكنولوژاحداث مراکز رشد:انقالب علمي و ساختاری ت ’’(، 1391، )مريم قادریآقاجاني، حسنعلي. و  -234-5---428-7
 ISC ---. 23/8/1391بابلسر: دانشگاه مازندران. ، ‘‘ ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهای دانش بنيان

 ،‘‘ ها بر ارزيابي عملكرد بانكهاپوششي دادهمقايسه تئوريكي تجربي تأثير تحليل  ’’(، 1391، )فاطمه پاکنهاد نرگس رحمتي پور وآقاجاني، حسنعلي. و  -471-5 ----343-5-----528-7

 مقاله --- .24/3/1391دانشگاه مازندران. : بابلسر ،هاچهارمين کنفرانس ملي تحليل پوششي دادهمجموعه مقاالت 

 مديريت دانشکنفرانس ملي ششمين  مجموعه مقاالت، ‘‘ديريت کيفيت ممطالعه تطبيقي تاثير مديريت دانش بر روی  ’’(، 2139، )احمد جماليانآقاجاني، حسنعلي. و  -503-5---628-7

 ISC---.  1392تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، اسفند ، ‘‘

 ،‘‘ (NGOكرد کارکنان سازمانهای غير دولتي)بررسي ميزان تاثير آموزش ضمن خدمت بر بهبود عمل ’’(، 2139، )و مهران مختاری آقاجانيحسيني، سجاد. و حسنعلي  -513-5---728-7

 ISC---.  5/10/1392همايش نگار، گروه : شيراز، ‘‘ چالشها و راهكارها مديريتالمللي بينکنفرانس  مجموعه مقاالت

: قم، ‘‘ یتارالمللي علوم رفبينکنفرانس سومين مجموعه مقاالت ، ‘‘مطالعه تطبيقي مدلهای منتخب مديريت دانش  ’’(، 1392نعلي. و عاطفه مهديزاده، )آقاجاني، حس -352-5---828-7

 ISC---. 9/12/1392مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه. 

مين دهمجموعه مقاالت ، ‘‘ های اجتماعي مجازیفيسبوك، ابزاری استراتژيك در خدمت خلق شبكه ’’(، 1392ی، )آقاجاني، حسنعلي. و شيوا مجدد و محمود کياکجور -335-5---928-7

 ISC---   .3/9/1392المللي سازمان صدا و سيما، مرکز همايشهای بين، تهران: ‘‘ راتژيكاستي مديريت المللبينکنفرانس 

مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت ،‘‘ وکاربيك نوآوری در کسمطالعه تطبيقي فيس بوك بعنوان  ’’(، 1392، )شيوا مجددآقاجاني، حسنعلي؛ و  -613-5---902-7
 . 25/2/1392دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  بابلسر: محور،دانش

مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه ،‘‘ ارآفريني سازمانيکبررسي و تبيين رابطه بين سيستم های مديريت منابع انساني و ’ ’(، 1392آقاجاني، )مهرابي، فاطمه. و حسنعلي  -236-5---129-7
 . 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  ،محورکارآفرين، صنعت دانش

7.292.---5. 365. Aghajani, Hassanali & Ali Farhadian, (2014), “The role of zakat in development of rural regions in Iran in comparison 

with Pakistan, Proceeding 5th ISDEV International Islamic Development Management Conference, Malaysia: University sains 

Malaysia. 

وچك و کتوسعه اقتصادی شرکتهای  و رشد های استراتژی تدوين در توسعه و مطالعه تطبيقي تحقيق’ ’(، 1392پور و شيوا مجدد، )قاجاني، حسنعلي؛ و عادل هاشمآ -366-5---329-7

 .SCI---.  5/10/1392تهران: همايش نگار،  المللي مديريت: چالشها و راهكارها،مجموعه مقاالت کنفرانس بين ،‘‘ ايران متوسط در

دتجربي: وکارهای جديد)شاهبنيان در کسبگذاری دانشتبيين عوامل موثر بر تحقيق و توسعه و سرمايه’ ’(، 1392پور، )آقاجاني، حسنعلي؛ و شيوا مجدد و عادل هاشم -367-5---429-7

رودهن: دانشگاه  ،المللي حماسه سياسي )با رويكردی بر تحوالت خاورميانه( و حماسه اقتصادی)با رويكردی بر مديريت و حسابداری(اولين کنفرانس بينمجموعه مقاالت ، ‘‘ فيس بوك(

 .www.icpccc.com. 14/11/1392. ---ISC آزاد اسالمي رودهن. 

مجموعه ، ‘‘ RFIDآوری مؤثر بر ميزان آمادگي سازمانها در بكارگيری فن يارائه مدلي مفهومي از عوامل مديريت’ ’(، 1391نعلي؛ و صابر خليلي اسبوئي، )آقاجاني، حس -368-5---529-7
 . 26/11/1391 .علمي و کاربردی ، گرگان: دانشگاه جامعگذارینخستين کنفرانس ملي حسابداری، مديريت مالي و سرمايهمقاالت 

لين همايش مجموعه مقاالت او ،‘‘ مقايسه تئوريكي تجربي عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازماني’’ ، (1139)، زادهو مهدی لطفيقاجاني، حسنعلي؛ آ -5-470 ---5-369-----7-629

 و گواهي مقاله ---. 23/9/1391 ،مؤسسه آموزش عالي شفقتنكابن: ، ای پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريتمنطقه

http://www.icpccc.com/
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مجموعه  ،‘‘ بسترساز پيشبرد استراتژی و فن آوری نوين بانكداری الكترونيكي در ايران مطالعه تطبيقي اقتصاد توسعه،’’ ، (1393)، و شيوا مجددآقاجاني، حسنعلي؛  -5-370---7-297
 . 22/2/1393 شرکت پژوهشي طرود شمال،: دانشگاه مازندران، ، بابلسرسبزو آنالين اقتصاد کنفرانس بين المللي مقاالت 

مجموعه مقاالت ، ‘‘ بررسي کشساني زنجيره تأمين و عوامل تأثيرگذار بر آن’ ’(، 1392، )منصوررضا هادیسامان علياری و محمد فرمانزاده و عليآقاجاني، حسنعلي؛ و  -371-5---829-7

-مقاله---. www.icpccc.com. 24/11/1391، حماسه سياسي )با رويكردی بر تحوالت خاورميانه( و حماسه اقتصادی)با رويكردی بر مديريت و حسابداری(المللي اولين کنفرانس بين

--ISC. 

اولين کنفرانس مجموعه مقاالت ، ‘‘مطالعه تطبيقي عوامل موفقيت برند در شرکتهای خدماتي’ ’(، 1392امان علياری، )منصور  و سرضا هادیعليآقاجاني، حسنعلي؛ و  -237-5---929-7

 .ISC---مقاله ---. www.icpccc.com .24/11/1391، المللي حماسه سياسي )با رويكردی بر تحوالت خاورميانه( و حماسه اقتصادی)با رويكردی بر مديريت و حسابداری(بين

المللي مديريت: چالشها و مجموعه مقاالت کنفرانس بين ،‘‘ تئوريك تجربي عوامل مؤثر بر موفقيت تجاری سازی تكنولوژیطالعه م’ ’(، 1392) ،آقاجاني، حسنعلي -373-5---300-7
 مقاله ---.ISC---.  5/10/1392تهران: همايش نگار،  راهكارها،

 MDFوکارهای کوچك بر فرآيند کارآفريني مستقل)مورد مطالعه: کسب بندی عوامل محيطي مؤثرشناسايي و اولويت’ ’(، 1392، )محمدیميالد آقاجاني، حسنعلي؛ و  -437-5---130-7

 مقاله---..SCI---.  5/10/1392تهران: همايش نگار،  المللي مديريت: چالشها و راهكارها،مجموعه مقاالت کنفرانس بين،‘‘ در غرب استان مازندران(

مديريت  مجموعه مقاالت همايش ملي ،‘‘ سازی تكنولوژیوفقيت تجاریممثلث آموزش، پژوهش و بازار، بسترساز ’ ’(، 1392، )محمود کياکجوریآقاجاني، حسنعلي؛ و  -537-5---230-7
 ISC--- .6/12/1392، ساری: دانشگاه پيام نور استان مازندران. بنيانوکارهای کارآفرينانه و اقتصاد دانشکسببازرگاني با محوريت  

مجموعه مقاالت  ،‘‘بنيانسازی در شرکتهای کوچك و متوسط دانشصتيابي و فرشناسي، فرصتمطالعه تطبيقي فرصت’ ’(، 1392، )شيوا مجددآقاجاني، حسنعلي؛ و  -637-5----330-7
 ISC---.6/12/1392دانشگاه پيام نور استان مازندران. ، ساری: بنيانوکارهای کارآفرينانه و اقتصاد دانشکسب مديريت بازرگاني با محوريت  همايش ملي

مديريت بازرگاني با محوريت   مجموعه مقاالت همايش ملي ،‘‘رآفرينينقش تجارت الكترونيك بر کامطالعه تطبيقي ’ ’(، 1392، )نيما سرشارآقاجاني، حسنعلي؛ و  -737-5---430-7
 ISC---مقاله -------. 6/12/1392ی: دانشگاه پيام نور استان مازندران. ، ساربنيانوکارهای کارآفرينانه و اقتصاد دانشکسب

-کسبمديريت بازرگاني با محوريت   مجموعه مقاالت همايش ملي ،‘‘خانگي هایسب و کارکحمايتهای بيروني در ’ ’(، 1392آقاجاني، حسنعلي؛ و فاطمه تقوی، ) -837-5---530-7

 ISC--- .6/12/1392، ساری: دانشگاه پيام نور استان مازندران. يانبنوکارهای کارآفرينانه و اقتصاد دانش

 بنيان کشاورزیای نوآوری تكنولوژيك در ارتقای نوآوری شرکتهای دانشبررسي ارتباط بين يادگيری فناورانه و قابليته’ ’(، 4139). رحماني، سوما. آقاجاني، حسنعلي -937-5---630-7

 مؤسسه سرآمد همايش کارين.: تهران، 21المللي مديريت و اقتصاد در قرن کنفرانس بينمجموعه مقاالت  ،‘‘

وريت  مديريت بازرگاني با مح مجموعه مقاالت همايش ملي ،‘‘نقش مشاوره در بهبود عملكرد کسب و کارهای خانگي’ ’(، 1392نعلي؛ و فاطمه ذاکری، )آقاجاني، حس -380-5---730-7
 ISC---مقاله -------. 6/12/1392، ساری: دانشگاه پيام نور استان مازندران. بنياندانش وکارهای کارآفرينانه و اقتصادکسب

دومين مجموعه مقاالت  ،‘‘ وری سازمانهاديريت دانش در توسعه بهرهنقش مبررسي ’ ’(، 1392، )مصطفي آزاد و راضيه شعبانزاده و هاجر آزادآقاجاني، حسنعلي؛ و  -381-5---830-7

02CMMS-http://www.civilica.com/Paper- ---قالهم -. 14/6/1392. مؤسسه آموزش عالي حكيم جرجاني: گرگان، م مديريت نوينعلوهمايش ملي 

CMMS02_515.html 
المللي مديريت،کارآفريني و توسعه مقاالت دومين کنفرانس بين مجموعه ،‘‘نقش دانشگاه در توسعه کارآفريني و اشتغال ’’(، 1392علي؛ و مجيد کاوسي، )آقاجاني، حسن -823-5---930-7

 ISC---کامل مقالهفايل  ----.22/6/1392قم: مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه،  اقتصادی،

 فكری، المللي مديريت سرمايهمجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس بين، ‘‘نقش دانشگاه در توسعه سرمايه انساني کارآفرين’ ’(، 1392اوسي، )؛ و مجيد کآقاجاني، حسنعلي -383-5---103-7

 فايل مقاله ---.12/9/2013---آوری زنجانزنجان: پارك علم و فن

اولين ت مجموعه مقاال ،‘‘ مديريت سرمايه فكری بر بهبود عملكرد سازماني با تأکيد بر شاخص سرمايه انساني تأثير’ ’(، 1392نعلي؛ و ساعده شايقي، )آقاجاني، حس -384-5---131-7
 ISC--- .25/6/1392 .المللي آموزشي و پژوهشي خوارزميبين: مؤسسه شيراز)صفاشهر(، کنفرانس ملي حسابداری و مديريت

کنفرانس بين المللي اقتصاد در مجموعه مقاالت  ،‘‘عاد تحريم های اقتصادینوع شناسي اب’ ’، (1392)ونا عيسي زاد ماشين چي، نيما نوری پور و مو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-386---7-231
 و گواهي مقاله---. 31/6/1392. شرکت پژوهشي طرود شمال: دانشگاه مازندران، ، بابلسرشرايط تحريم

ای پژوهشها مجموعه مقاالت اولين همايش منطقه ،‘‘ طبيقي مديريت ارتباط با مشتری در نظام بانكيتمطالعه ’’ ، (1139)، نيو زينب پورحسآقاجاني، حسنعلي؛  -5-469---5-387---7-331
 مقاله و گواهي--- ---. 23/9/1391 ،تنكابن: مؤسسه آموزش عالي شفق، و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت

( در ارزيابي و انتخاب تامين MCDMند معياره )چمطالعه تطبيقي )مقايسه ای( کاربرد روش های تصميم گيری ’’ ، (1392)، پورعلي محمدجوادو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-838---7-431

انجمن علمي و : انگرگ، گذاریملي حسابداری، مديريت مالي و سرمايهکنفرانس دومين مجموعه مقاالت  ،‘‘ کننده در زنجيره ی تامين مطالعه يي موردی:شرکت های توليدی صنعتي

 ISC--- مقاله و گواهي--- ---1/12/1392،ای مديران و حسابداران گلستانحرفه

کنفرانس مجموعه مقاالت دومين  ،‘‘ های فرهنگ سازمانيفهت دانش و مؤليرابطه بين مديرمطالعه تطبيقي ’’ ، (1392)، فاطمه مهرابي و سپيده مهرابيو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-938---7-531
 ISC--- مقاله و گواهي --- .1/12/1392 ،ای مديران و حسابداران گلستانگرگان: انجمن علمي و حرفه، گذاریملي حسابداری، مديريت مالي و سرمايه

ملي حسابداری، کنفرانس مجموعه مقاالت دومين  ،‘‘ كرد کارکنان در سازمانهانقش عدالت سازماني بر عملمطالعه تطبيقي ’’ ، (1392)، و فاطمه مهرابيآقاجاني، حسنعلي؛  -5-390---7-631
 ISC--- مقاله و گواهي ---. 1/12/1392 ،ای مديران و حسابداران گلستانگرگان: انجمن علمي و حرفه، گذاریمديريت مالي و سرمايه

مجموعه مقاالت  ،‘‘ ن: نقش واسطهای نوآوری سازمانيلكرد شرکتهای دانش بنيارابطه بين يادگيری سازماني و عم’’ ، (1392)، سيده نفيسه جعفریو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-139---7-731
 ISC--- واهيگمقاله و  ---. 1/12/1392 ،ای مديران و حسابداران گلستانگرگان: انجمن علمي و حرفه، گذاریملي حسابداری، مديريت مالي و سرمايهکنفرانس دومين 

http://www.icpccc.com/
http://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_515=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_515=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_515=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
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، ‘‘ بنيانپذيری بعنوان اهرمهای اصلي توسعه در سازمانهای دانشکارآفريني و رقابتمطالعه تطبيقي ’ ’(، 1393، )مجدد و محمود کياکجوریشيوا آقاجاني، حسنعلي؛ و  -392-5---831-7

 گواهي مقاله و ---. 30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  پذيری،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابت

اولين همايش ملي مجموعه مقاالت  ،‘‘ أثير آن بر يادگيری سازمانيمطالعه تطبيقي نقش مديريت کيفيت جامع و ت’’ ، (3139)، و فاطمه ذاکریآقاجاني، حسنعلي؛  -5-393---7-931

 مقاله و گواهي ---. 18/2/1393 ،مؤسسه آموزش عالي جامي: اصفهان، حسابداری، حسابرسي و مديريت

ای پژوهشها و راهكارهای نوين در منطقهوعه مقاالت اولين همايش مجم ،‘‘مطالعه تئوريكي تجربي بازاريابي سبز ’’ ، (1391)، و سمانه باقریآقاجاني، حسنعلي؛  -5-394---7-320
 .23/9/1391 ،شفق: مؤسسه آموزش عالي تنكابن، حسابداری و مديريت

کارآفريني و مجموعه مقاالت همايش ملي  ،‘‘ يت ريسك بازارهای ماليتكنيكهای مدرن ارزيابي مديرمطالعه تطبيقي ’ ’(، 3139، )داوری نسترنآقاجاني، حسنعلي؛ و  -973-5---132-7
  مقاله---. 30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  ،پذيریرقابت

عه مقاالت مجمو ،‘‘ دلسازی ترافيك شهری با استفاده از سيستمهای پويا؛ مورد مطالعه: شهر شيرازم’ ’(، 3139، )ديزاده و علي احسانيميالد هاعلي؛ و آقاجاني، حسن -398-5---232-7
  مقاله---. 18/2/1393و  17دانشكده مهندسي عمران. ، صنعتي نوشيروانيبابل: دانشگاه  ،شتمين کنگره ملي مهندسي عمرانه

اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ شناسي مديريت منابع انساني در شرکتهاقايسه تئوريكي تجربي آسيبم’ ’(، 3139، )ویمجيد فتاحي و سيده مرضيه موسحسنعلي؛ و آقاجاني،  -399-5---332-7

 ---مقاله---. 29/5/1393. رانيريت راهبردی ايآزاد اسالمي و انجمن مد: دانشگاه آباد کتولعلي ،ملي جايگاه مديريت و حسابداری در دنيای کسب و کار، اقتصاد و فرهنگکنفرانس 
ISC 

تهران: مرکز  ره سراسری فناوريهای نوين،مجموعه مقاالت اولين کنگ، ‘‘ ظام ملي نوآوری، رشد و پايدارین’’ (، 1393آقاجاني، )ثوم؛ و حسنعلي لباران چشمه، ک -406-5---432-7

 .23/11/1393راهكارهای دستيابي به توسعه پايدار، 

مجموعه مقاالت همايش ، ‘‘ وکاراز رفتارهای اخالقي در کسب ارائه چهارچوب مفهومي  ’’(، 1391حق نيموری، )کياکجوری، داود. و حسنعلي آقاجاني و شهربانو اس -407-5---523-7
  گواهي ----. 20/2/1391 ،مؤسسه آموزش عالي ديلمان: الهيجان ،اخالق و تجارتملي 

دهمين مجموعه مقاالت ، ‘‘ تطبيقي نوآوری بعنوان ابزار کسب مزيت رقابتي در کسب و کارهای فيس بوك مطالعه’ ’(، 1391حسنعلي؛ و شيوا مجدد، )آقاجاني،  -408-5---632-7
 ISC--- گواهي ----. 3/9/1392، انجمن مديريت راهبردی ايران: تهران ،المللي مديريت استراتژيكکنفرانس بين

 الملليبين مجموعه مقاالت  کنفرانس، ‘‘ )مطالعه ژاپن و امريكا(نگاری علم و فناوری در حوزه نانوتحليلي بر آينده’ ’(، 9213نعلي؛ و زهره رحيمي راد، )آقاجاني، حس -409-5---732-7
 ISC---گواهي ---.5/10/1392، مرکز همايشهای علمي همايش نگار شيراز: چالشها و راهكارها، :مديريت

، نوآوری المللي مديريتکنفرانس بين اولين مجموعه مقاالت، ‘‘ وری منابع انسانيعوامل مؤثر بر بهره’ ’(، 1139آقاجاني، )مزه؛ و حسين صمدی و حسنعلي صمدی، ح -410-5---832-7

 مقاله----.22/6/1392قم: مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه،  ،و توليد ملي

، ‘‘ عيت تأهل با رضايت شغلي کارکنان اداره کل شيالت استان مازندرانبررسي رابطه جنسيت و وض’ ’(، 1391حسنعلي آقاجاني، ) صمدی، حمزه؛ و حسين صمدی و -141-5---932-7

 مقاله----.22/6/1391قم: مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه،  المللي مديريت، نوآوری و توليد ملي،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين

تعهد سازماني: مطالعه موردی)اداره امور مالياتي استان  استرس شغلي وبررسي رابطه ’ ’(، 1391حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني، )مدی و حسين محصمدی، حمزه؛ و  -214-5---303-7

 همقال----.22/6/1391رباران انديشه، قم: مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نو المللي مديريت، نوآوری و توليد ملي،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين، ‘‘ مازندران(

citizenship behaviors: A critical review of  Organizational’ ’(، 1391مدی و حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني، )صمدی، حمزه؛ و حسين مح -341-5---133-7

the theoretical and empirical literature and suggestions for future reseaerch ‘‘، قم:  ری و توليد ملي،المللي مديريت، نوآومجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين

 مقاله----.22/6/1391مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه، 

، ‘‘ زماني: ديدگاهي توصيفيجربي رفتار شهروندی سابازبيني ادبيات نظری و ت’ ’(، 1391مدی و حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني، )و حسين مح صمدی، حمزه؛ -441-5---233-7

 مقاله----.22/6/1391قم: مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه،  المللي مديريت، نوآوری و توليد ملي،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين

مديريت و المللي بين کنفرانس چهارمين مجموعه مقاالت، ‘‘ انهنقش حقوق مالكيت فكری بر نوآوری فناور’ ’(، 4139) زاده، مرضيه؛. اسماعيلآقاجاني، حسنعلي -641-5---333-7
 مقاله---17/2/1393ای کشور. تهران: سازمان آموزش فني و حرفهحسابداری و اولين کنفرانس کارآفريني و نوآوريهای باز، 

، بسترساز موفقيت در شرکتهای کوچك و متوسط ازارشناسي، بازارسازی و بازارداریبيقي بمطالعه تط’ ’ (،1393، حسنعلي؛ و شيوا مجدد و محمود کياکجوری، )آقاجاني -417-5---433-7

 مقاله----. 01/2/1393---مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد. همايش ملي بازاريابي؛ فرصتها و چالشها، مجموعه مقاالت اولين ، ‘‘ بنياندانش

ای های نوآوری و رقابت در سازمانهآموزش مهارتي بعنوان کليد توسعه چرخهمطالعه تطبيقي ’ ’(، 1393د، )نعلي؛ و محمود کياکجوری و شيوا مجدآقاجاني، حس -418-5---533-7

 مقاله---17/2/1393 ای کشور.، تهران: سازمان آموزش فني و حرفهآموزی و اشتغالالمللي مهارتسومين همايش ملي و دومين همايش بينمجموعه مقاالت ، ‘‘ بنياندانش

آفريني مجموعه مقاالت همايش ملي کار، ‘‘ های مديريت ارتباط با مشتریتحليل ريسك پذيری پروژهمطالعه تطبيقي ’ ’(، 1393عطيه ميرشفيعي، ) آقاجاني، حسنعلي؛ و -419-5---633-7
 . 30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  پذيری،و رقابت

مجموعه مقاالت ، ‘‘ بنيانساز موفقيت در اقتصاد دانشمثلث اقتصاد مقاومتي، گرايش کارآفرينانه و مديريت دانش، بستر’ ’(، 1393، )شيوا مجددجاني، حسنعلي؛ و آقا -204-5---733-7
  مقاله---. 13/3/9313 : شرکت پژوهشي طرود شمال. بابلسر: دانشگاه مازندران ،اولين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي

جموعه م، ‘‘ اینقش مشارکت عمومي در سياستگذاری علم و فناوری با تبيين رويكرد سه مرحله’ ’(، 1393، )سعيده لرستاني و زهره رحيمي رادعلي؛ و آقاجاني، حسن -421-5---833-7
  مقاله---. 13/3/1393ان: شرکت پژوهشي طرود شمال.  بابلسر: دانشگاه مازندر مقاالت اولين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي،
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مجموعه مقاالت اولين کنفرانس اقتصاد ، ‘‘ چابكمطالعه تطبيقي استراتژيهای زنجيره تأمين ناب، چابك و ناب’ ’(، 1393، )العابدين اکبرزادهزينآقاجاني، حسنعلي؛ و  -422-5---933-7
 .31/3/1393دانشگاه مازندران: شرکت پژوهشي طرود شمال.  بابلسر:  و مديريت کاربردی با رويكرد ملي،

مجموعه مقاالت اولين ، ‘‘ وری در سازمانهانگ سازماني و بهرههای فرهرابطه بين مؤلفه مطالعه تطبيقي’ ’(، 1393، )سپيده مهرابي و فاطمه مهرابي، حسنعلي؛ و آقاجاني -342-5---403-7
 مقاله---. 13/3/1393بابلسر: دانشگاه مازندران: شرکت پژوهشي طرود شمال.   رويكرد ملي، کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با

المللي ،مجموعه مقاالت کنفرانس بين‘‘ مدار در بانكهامطالعه چرخه مديريت دانش و ايجاد کارکنان دانش’ ’(، 1392احمدی؛ مينا؛ و حسنعلي آقاجاني، ) -468-5---424-5---134-7

 ISC---مقاله---.ir2013www.icm ،5/10/1392.شيراز:  ها و راهكارها،مديريت: چالش

-کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب اولينجموعه مقاالت م، ‘‘ مطالعه تئوريكي تجربي انتقال تكنولوژی’’ (، 1139. )کوشكباغي، مجيدآقاجاني، حسنعلي.  -294-5---234-7

 گواهي---.مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندرانبابلسر:  بنيان،وکارهای دانش

،  ‘‘قش مديريت دانش در موفقيت مالكيت و ادغام سازمانهای هزاره سومنارائه الگويي مفهومي از ’’  (،1389، )آراريم صفنژاد و م، حسنعلي. و صادق وليآقاجاني -430-5---334-7

 مقاله ----، 24/4/1389، اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات اصفهان:‘‘  همايش چالشهای مديريت و رهبری در سازمان های ايراني’ ’ مجموعه مقاالت 

ي مجموعه مقاالت همايش مل،‘‘ اتي( صادرSMEsارائه چارچوبي برای رقابت پذيری بنگاه های کوچك و متوسط )’ ’(، 1392مين؛ و حسنعلي آقاجاني، )فرزادفر، را -431-5---434-7

 مقاله ----. 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،دانشگاه کارآفرين، صنعت دانش

 يكپارچه نواحي و تحليل مشننكالت مديريتجهت تجزيه  MCDMرائه رويكردی فازی ازا’ ’(، 1391سننيدفاضننل موسننوی، ) درگاهي، هادی؛ و حسنننعلي آقاجاني و -324-5---534-7

 .29/8/1391، نادر و دريانوردیبتهران: سازمان  های دريايي،المللي سواحل، بنادر و سازهمجموعه مقاالت دهمين همايش بين،‘‘ شهر ساحلي استان مازندران( 4ساحلي)مورد مطالعه: 

کنفرانس بين مجموعه مقاالت  ،‘‘ بنياننشارائه مدل مفهومي مسير نوآوری در راستای اقتصاد دا’ ’، (3139)، وریشيوا مجدد و محمود کياکجو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-433---7-634
 .22/2/1393 شرکت پژوهشي طرود شمال،: دانشگاه مازندران، ، بابلسرو آنالين اقتصاد سبزالمللي 

 ،‘‘ رائه يك مدل مفهومي از چگونگي تعيين موضوع فعاليت پارکها و مراکز رشد علم و فناوریا’’ ، (8831)، زادهو مهدی حسن آقاجانيغالمي، رمضان؛ و حسنعلي  -5-434---7-734
 مقاله ---. 4/12/1388 ،تهران: دانشگاه شهيد بهشتي مجموعه مقاالت همايش ملي پارکهای فناوری مجازی در توسعه پايدار،

مجموعه  ،‘‘  ارايه الگويي بمنظور بررسي نقش اصول اخالقي درپيشبرد اهداف تحقيق درعمليات’’ ، (8613)، کريم کياکجوری اکبر آقاجاني وآقاجاني، حسنعلي؛ و علي -5-435---7-834
 مقاله ---. 8/12/1386 ،جزيره کيش: دانشگاه کيش ،المللي تحقيق در عمليات ايراناولين کنفرانس بينمقاالت 

مجموعه مقاالت  ،‘‘ BSCو  FMCDMای شاخصهای کارآفريني سازماني با رويكردی ترکيبي از زيابي مقايسهار’’ ، (9113)، درگاهي، هادی؛ و حسنعلي آقاجاني -5-436---7-934

 مقاله ---  .19/7/1391، تهران: دانشگاه شاهد ،دومين کنفرانس دانشجويي کارآفريني کشور

گي و عالقه در کارآفريني )مطالعه موردی: دانشجويان ابعاد انگيزه وابست هررسي رابطب’’ (، 1392، )ديوساالرو مهدی  حسنعلي آقاجانيصفايي قاديكاليي، عبدالحميد و  -743-5---503-7

 مقاله ----. 25/2/1392اط با صنعت، بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتب محور،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت دانش،‘‘ دانشگاه های شهرستان نور(

 -لي شرکتها)مورد مطالعه: صنعت کاشي و سراميكه سرمايه فكری با عملكرد ماررسي رابطب’’ (، 1139، )مريم محمدعليزادهحسنعلي آقاجاني و کياکجوری، داود؛ و  -843-5---135-7

 ----. 1391اسفند ، د چالوسدانشگاه آزاد اسالمي واح: های مالي، چالوسبحران ای نقش مديريت و حسابداری در تعالي سازمانها و حلمنطقهمجموعه مقاالت همايش ،‘‘ شرکت الوند

 مقاله

و  1372-1388ررسي روند سرمايه گذاری مستقيم خارجي طي سالهای ب’’ ، (1392)، السادات طاهریتبار و عصمتعلي دالوری و فاطمه يحييو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-439---7-235

. 31/6/1392 شرکت پژوهشي طرود شمال،: دانشگاه مازندران، ، بابلسرکنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريممجموعه مقاالت  ،‘‘ اسب آن در اقتصاد ايرانداليل عدم تاثيرگذاری من

 .مقاله---

تهران:  ،اولين همايش تبليغات خالق بانكي مجموعه مقاالت ،‘‘ يابيسير تكاملي آميخته بازارررسي ب’’ ، (8813)، زاده و رمضان غالميو مهدی حسنآقاجاني، حسنعلي؛  -5-404---7-335

 .مقاله ---. 13/11/1388 مرکز مطالعات تكنولوژی شريف،

چهارمين کنفرانس  التمجموعه مقا ،‘‘ بررسي عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها’’ ، (9813)، پناهاحسان يزدانو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-144---7-435
 .17/8/1389 ،ايرانتكنولوژی انجمن مديريت تهران:  ،مديريت تكنولوژی

ای نوين ملي راهبرده کنفرانساولين  مجموعه مقاالت، ‘‘ نقش يادگيری الكترونيك در نظام آموزش و پرورش’’ (، 4139) نژاد، سيده سميه.ني، حسنعلي. علویآقاجا -5-442---7-535
 مقاله --- .محمودآباد: آموزش و پرورش استان مازندران، ژوهشدر آموزش و پ

مجموعه مقاالت  ،‘‘ ستان مازندران(اکارآفرينان  بررسي متغيرهای محيطي مؤثر برفرآيند کارآفريني مستقل )مورد مطالعه: ’’(، 1392آقاجاني، )موقر، مرتضي؛ و حسنعلي  -443-5---635-7

 .مقاله ---.25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،دانش همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت

 همايشنخستين مجموعه مقاالت ، ‘‘ اختار مديريت شهریسنقش و تأثير فناوری اطالعات در بررسي ’’ (، 0139، )؛ و راضيه شعبانزاده و سمانه ديوساالرحسنعليآقاجاني،  -444-5---735-7
 .مقاله --- ،26/10/1390نور: دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور.  ،آرمان شهر ايرانملي 

چهارمين مجموعه مقاالت ، ‘‘ ريزی استراتژيكتئوريكي رويكردهای برنامه و مقايسهبررسي ’’ (، 8813، )نتاجزاده و نقي ولياکبر حسينسيدعليآقاجاني، حسنعلي؛ و  -544-5---835-7
 .مقاله ---. 26/10/1388، گروه ناب و پرتو بينا: المللي مديريت استراتژيك، تهرانکنفرانس بين

-قابتمجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و ر، ‘‘ تبيين موانع و مشكالت کارآفريني سازماني’’ (، 1393، )مرضيه گرجي و محمدعلي متاجيعلي؛ و آقاجاني، حسن -5-446---7-359

 .مقاله --.30/2/1393ه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت، بابلسر: دانشگا پذيری،

مجموعه مقاالت همايش  ،‘‘ کارآفرين( )شاهد تجربي: دانشگاه مازندران( تبيين ويژگي های دانشگاه نسل سوم )دانشگاه’’ (، 1392، )؛ و جواد کيوانفرحسنعليآقاجاني؛  -447-5---603-7
 .مقاله --- .25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،دانش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت

http://www.icm2013.ir/
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نس ششمين کنفرامجموعه مقاالت  ،‘‘ سازماني با تكنولوژی اطالعات و ارتباطاتتعامل بين هماهنگي بين’’ (، 8813، )زاده و مجتبي متانمهدی حسنآقاجاني؛ حسنعلي؛ و  -844-5---136-7
 مقاله. ---. 12/7/1388، تهران: مؤسسه مديريت فناوری اطالعاتالمللي مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات، بين

ملي ت همايش مجموعه مقاال، ‘‘ رصتهای کارآفرينانهارائه مدل مفهومي از عوامل مؤثر بر تشخيص ف’’ (، 1391) آقاجاني، حسنعلي. کوهكن مؤخر، امير. افضلي، شيما؛ -5-449---7-362
 مقاله--- .1/3/1391شهر، دانشگاه پيام نور. قائم ،و رويكردهای نوين در بازار مديريت بازاريابي

 مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت، ‘‘ رينيطراحي محصول در کارآف’’ (، 1392، )فر و امير کوهكنزادهمحمود يحييآقاجاني؛ حسنعلي؛ و  -504-5---336-7
 مقاله. ---. 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،دانش

مجموعه ، ‘‘ المللي در ايران مطالعه تئوريكي تجربينده توسعه کارآفريني بينعوامل سوق دهنده و بازدار’’ (، 1393، )زادبهروز زارعي و مونا عيسيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -514-5---436-7

 گواهي. 30/2/1393رتباط با صنعت، بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ا پذيری،مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابت

مجموعه مقاالت همايش ، ‘‘ نبنياپذيری مهمترين ويژگيهای شرکتهای دانشکارآفريني و رقابت’’ (، 1393دد، )آقاجاني، حسنعلي؛ و محمود کياکجوری و شيوا مج -245-5---536-7
 مقاله. ---.30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  پذيری،ملي کارآفريني و رقابت

مجموعه ، ‘‘ والت شرکت کاله در استان مازندرانمؤثر بر وفاداری محص بندی عواملبررسي و رتبه’’ (، 1391؛ )ابراهيمي، بهرام. ثنايي مقدم، محمدآقاجاني، حسنعلي.  -5-453---7-366
 مقاله--- .1/3/1391شهر، دانشگاه پيام نور. قائم ،و رويكردهای نوين در بازار مديريت بازاريابيملي مقاالت همايش 

مجموعه مقاالت اولين همايش  ،‘‘ فرير آن بر مصتبليغات و تأثمطالعه تئوريكي از نتايج تجربي ’’ ، (8813)، زاده و رمضان غالميو مهدی حسنآقاجاني، حسنعلي؛  -5-544---7-736

 .مقاله ---. 13/2/1388، تهران: مرکز مطالعات تكنولوژی شريف ،تبليغات خالق بانكي

مجموعه مقاالت  ،‘‘ ايه فكری با بازدهي ماليماز نتايج تجربي رابطه بين سنجش سرمطالعه تئوريكي ’’ ، (1139)، آرزو صنوبری و احمد بيگلريانو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-455---7-836
 مقاله---. 23/9/1391 ،تنكابن: مؤسسه آموزش عالي شفق، ای پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريتاولين همايش منطقه

مجموعه مقاالت اولين همايش  ،‘‘ ايت مشتریيابي مدلهای سنجش رضتجربي ارزمطالعه تئوريكي ’’ ، (1139)، بخش و محسن توحدینغمه نيكو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-645---7-936
 مقاله ---. 23/9/1391 ،تنكابن: مؤسسه آموزش عالي شفق، ای پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريتمنطقه

مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت ، ‘‘ يي کارآفرينيو چرامطالعه تئوريكي تجربي چيستي ’’ (، 1392املشي، ) حميدی آقاجاني؛ حسنعلي؛ و مريم -745-5---703-7
 .مقاله --- .25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  محور،دانش

ای مجموعه مقاالت اولين همايش منطقه ،‘‘ نيكر توسعه تجارت الكتروعوامل مؤثر بمطالعه تئوريكي تجربي ’’ ، (1139)، و آالله صفری گرجيآقاجاني، حسنعلي؛  -5-845---7-137
 مقاله ---. 23/9/1391 ،تنكابن: مؤسسه آموزش عالي شفق، پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت

تهران: ، المللي مديريتنهمين کنفرانس بينقاالت ممجموعه  ،‘‘ اه و صنعتارتباط بين دانشگمطالعه تئوريكي تجربي ’’ ، (0139)، احسان کثيریو آقاجاني، حسنعلي؛  -5-945---7-237

 مقاله ---. 22/9/1390 ،گروه پژوهش آريانا

مديريت و  ی نقشامجموعه مقاالت همايش منطقه،‘‘ وری نيروی انسانيمطالعه تطبيقي تأثير فرهنگ سازماني بر بهره’’ (، 1391نعلي؛ و ليال اميريان، )آقاجاني، حس -460-5---337-7

 و گواهي مقاله ----  .1391: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، اسفند حسابداری در تعالي سازمانها و حل بحرانهای مالي، چالوس

اولين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘ لميعهای مطالعه تطبيقي ديدگاههای کارآفريني در رشنننته’’  (،1389، )خاني و قربانعلي خزاييمحمد علي، حسننننعلي و آقاجاني -461-5---437-7
 مقاله ---. CD ،27/11/1389چاپ در  ---شيراز: دانشگاه شيراز ، المللي مديريت و نوآوریبين

پنجمين مجموعه مقاالت  ،‘‘ های سازماني و مكانيزمهای هماهنگي در نظام اداریتناسب ساختار’’ (، 6139). عبدی، آرش. پوراسماعيل، محمد. آقاجاني، حسنعلي -264-5---537-7
 .26/11/96 .سينا همدانمؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعليبابلسر:  ،بنيانوکارهای دانشکنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب

 پذيری،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابت، ‘‘ شتغالزايش اظرفيتهای بخش تعاون در افطالعه تطبيقي م’’ (، 1393، )محمد فرحبخشآقاجاني، حسنعلي؛ و  -346-5---637-7

 .مقاله ---.30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت، 

بابلسر:  يری،پذقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابتمجموعه م، ‘‘ عوامل مؤثر بر توان رقابتي شرکتهاطالعه تطبيقي م’’ (، 1393نعلي؛ و فاطمه ذاکری، )آقاجاني، حس -464-5---737-7

 مقاله.  ---.30/2/1393دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت، 

وعه مقاالت همايش ملي مجم، ‘‘ هادر سازمان CRMمديريت ارتباط با مشتری عوامل مؤثر بر يقي طالعه تطبم’’ (، 1393اصغر صمدی، )، حسنعلي؛ و عليآقاجاني -465-5---837-7
 مقاله. ---.30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت،  پذيری،کارآفريني و رقابت

 محور،انشگاه کارآفرين، صنعت دانشمجموعه مقاالت همايش ملي د، ‘‘ اروکمطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر خوشه کسب’’ (، 1392آقاجاني، )نائيجي، ايمان؛ و حسنعلي  -466-5---937-7

 مقاله. --- .25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت، 

ای ت اولين همايش منطقهمجموعه مقاال ،‘‘ اری سازی تكنولوژی دانشگاههاتطبيقي عوامل مؤثر بر تجمطالعه ’’ ، (1139)، و آمنه ديلمي و هدی ديلميآقاجاني، حسنعلي؛  -5-467---7-803
 و گواهي مقاله---. 23/9/1391 ،تنكابن: مؤسسه آموزش عالي شفق، پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت

تهران:  ،کنگره سراسری فناوريهای نويناولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ رانهنقش سرمايه اجتماعي در نظام نوآوری فناو’’ (، 1393، )سعيده لرستانيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -704-5---138-7

 .23/11/1393مرکز راهكارهای دستيابي به توسعه پايدار، 

تهران: مرکز  مجموعه مقاالت اولين کنگره سراسری فناوريهای نوين،، ‘‘ بررسي شاخصهای توسعه فاوا در ايران’’ (، 1393، )زهره رحيمي رادآقاجاني، حسنعلي؛ و  -147-5---238-7

 .23/11/1393ای دستيابي به توسعه پايدار، راهكاره

کنفرانس مجموعه مقاالت اولين ، ‘‘ ه خلق ارزش در شرکتهای کوچك و متوسطبررسي تأثير فناوری اطالعات بر زنجير’’ (، 1393) امير کاريزنويي؛آقاجاني، حسنعلي؛ و  -747-5---338-7
 . 20/12/1393 ،المللي علوم و فناوری حكيم عرفينمؤسسه بي: شيراز ،المللي مديريت، حسابداری و اقتصادبين
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اقتصاد مديريت  الملليمجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين، ‘‘مجازی سازمانهای در سازماني ساختار بر محيط نقش بررسي’’ (، 4139آقاجاني، حسنعلي؛ و مجتبي التي؛ ) -478-5---438-7
 گواهي. .national Center of Academic Communication (ICOAC), Universitat Autonoma De BarcelonaInter -محل برگزاری: اسپانيا ، و علوم اجتماعي

 دومين همايش مليمجموعه مقاالت ، ‘‘ الكترونيك دولت خدمات بي کيفيتبر ارزيا مؤثر عوامل بندی اولويت و شناسايي’’ (، 1393) مينا علوی؛آقاجاني، حسنعلي؛ و  -947-5---538-7
 .گواهي .14/12/1393 دانشگاه تهران،: تهران ،مديريت و حسابداریوهشهای کاربردی در علوم پژ

دومين همايش ملي پژوهشهای کاربردی در علوم جموعه مقاالت م، ‘‘ سنجش کيفيت خدمات یمدل ها ليو تحل نييتب’’ (، 1393) مينا علوی؛آقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-804---7-638
 پوستر.گواهي . 14/12/1393دانشگاه تهران، : تهران ،مديريت و حسابداری

، ‘‘ منطقه کشورهای با رقابت در کار و کسب شكوفايي در ايران لكردعم-اهميت ماتريس بررسي’’ (، 1393) احمد جماليان و بهاره ماه بانويي؛آقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-854---7-738

 .30/2/1393، بابلسر: دانشگاه مازندران ،پذيریکارآفريني و رقابت دومين همايش مليمجموعه مقاالت 

مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس ، ‘‘ قش مديريت دانش در بهبود و بازسازی سازمانهانتحليلي بر ’’ (، 1396)عبدی، آرش. آقاجاني، حسنعلي. پوراسماعيل، محمد.  -864-5---838-7
 .26/11/96سينا همدان. ر: مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعليبابلس بنيان،وکارهای دانشملي کارآفريني و مديريت کسب

مجموعه ، ‘‘ گذاری خارجي در اقتصاد مقاومتيمايهبررسي بايدها و نبايدهای حضور سر’’ (، 1396. )نورپناه، سهيل. خراساني، محمدآقاجاني، حسنعلي. نوری، فاطمه.  -874-5---938-7
 مقاله--- سينا همدان.بابلسر: مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعلي ،کاربردی با رويكرد مليمديريت اقتصاد و س کنفران چهارمينمقاالت 

، ‘‘بنياننشسازمانهای دا بعنوان اهرمهای اصلي توسعه درپذيری کارآفريني و رقابتمطالعه تطبيقي ’’ (، 1393؛ )آقاجاني، حسنعلي؛ و محمود کياکجوری و شيوا مجدد -5-848---7-903

 گواهي پوستر و اصل مقاله ---. 30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران،  پذيری،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي کارآفريني و رقابت

 محور،همايش ملي دانشگاه کارآفرين، صنعت دانش مقاالت مجموعه، ‘‘ پردازی در کارآفرينيخالقيت، نوآوری و ايده’’ (، 1392، )زاده، ميثم.. گلحسنعليآقاجاني،  -894-5---139-7

 قاله.م ---. 25/2/1392بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت، 

بابلسر: دانشگاه  محور،ن، صنعت دانشارآفريمجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه ک، ‘‘ چه شرکتي تأسيس کنيم؟’’ (، 1392) . فتحي شوب، هادی.حسنعليآقاجاني،  -904-5---239-7

 قاله.م ---. 25/2/1392مازندران، مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت، 

و دومين همايش ملي کارآفريني مجموعه مقاالت ، ‘‘آفريني سازمانيتبيين  موانع و مشكالت کار’’ (، 1393) مرضيه گرجي و محمدعلي متاجي؛آقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-914---7-339
 مقاله-پوستر -گواهي ---. 30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران،  ،پذيریرقابت

مين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت چهارمجموعه مقاالت ، ‘‘ اننوعشناسي رفتار سياسي در سازم’’ (، 1396. )موسوی ميرکاليي، سيده بهشتهآقاجاني، حسنعلي.  -924-5---439-7
 .6/12/95سينا همدان. بابلسر: مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعلي ن،بنياوکارهای دانشکسب

مجموعه ، ‘‘ پذيری سازمانير بر کارآفريني و رقابتشاخصهای منابع انساني نمونه مؤثمطالعه تطبيقي ’’ (، 1393؛ )و فاطمه پاکار آقاجانيموقر، مرتضي؛ و حسنعلي  -5-349---7-539

 پوستر -گواهي ---. 30/2/1393بابلسر: دانشگاه مازندران،  پذيری،مايش ملي کارآفريني و رقابتمقاالت دومين ه

های مندسازی نيروی انساني)مطالعه موردی: دورهدانشگاه چابك، صنعت چابك، بررسي نقش توان’’ (، 4139) ، حسنعلي و زينب الياسي و علي ميرزايي؛آقاجاني -5-954---7-639

 مقاله-پوستر -گواهيبابلسر: دانشگاه مازندران،   ،همايش ملي کارآموزی مجموعه مقاالت، ‘‘ ورزی کارکنان صنعت چوبکارآموزی و کار

همايش ملي کارآفريني  مجموعه مقاالت، ‘‘ امل مؤثر بر اشتغالزايي کارآفرينانهارائه مدلي مفهومي از عو’’ (، 1393) ؛بصير اهلل مرادی و سحر شعبانيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-694---7-739
 .29/2/1394بابلسر: دانشگاه مازندران،  ،توسعه پايدارو 

، ‘‘ بنيانمل مؤثر بر بهبود توان رقابتي شرکت های کوچك و متوسط دانششناسي از عوايك نوعارائه ’’ (، 9413) و ناصر بابايي؛ آقاجانيغالمي، رمضان؛ و حسنعلي  -5-497---7-839

 .17/2/1394يزد: دانشگاه جامع علمي کاربردی،  ،کنفرانس ملي علم و کار اولين مجموعه مقاالت

، ‘‘ بنياناشتغالزای شرکتهای کوچك و متوسط دانش وهای کارآفرينانه مطالعه تطبيقي فرصت’’ (، 9413) ؛تبارفاطمه يحييو  آقاجانيحسنعلي زاده، حسين؛ و مجتبي -849-5---939-7

 .17/2/1394يزد: دانشگاه جامع علمي کاربردی،  ،س ملي علم و کاراولين کنفران مجموعه مقاالت

اولين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘ سازی تكنولوژی دانشگاهي عوامل مؤثر بر تجاریمطالعه تطبيقي ’’ (، 9413) ؛مريم قائدیو  آقاجانيو حسنعلي محمدی، بابك؛  -499-5---400-7
 .17/2/1394کاربردی،  يزد: دانشگاه جامع علمي ،ملي علم و کار

اولين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘نشگاهيمنابع انساني شايسته، بسترساز تجاری سازی تكنولوژی دا’’ (، 9413) ؛و امير کوهكن محمدیآقاجاني، حسنعلي؛ و بابك  -500-5---140-7
 .17/2/1394يزد: دانشگاه جامع علمي کاربردی،  ،ملي علم و کار

 مجموعه مقاالت، ‘‘ اني و کارآفريني سازماني)شاهد تجربي: دانشگاه مازندرانتبيين رابطه بين هوش سازم’’ (، 9413) ؛نتاجی و نقي وليرمحمد باقجاني، حسنعلي؛ و آقا -501-5---240-7
 همقال ---.17/2/1394بابلسر: دانشگاه مازندران،  ،ت کسب و کارهای دانش بنيانيکارآفريني و مديرکنفرانس ملي دومين 

 ،حسابداری اقتصاد، مديريت وکنفرانس ملي  اولين مجموعه مقاالت، ‘‘بررسي ارتباط بين اقتصاد مقاومتي و کارآفريني’’(، 3913) قاجاني، حسنعلي؛ و شهره کردی؛آ -513-5---340-7
 .30/11/1393، تهران: مؤسسه خوارزمي

کنفرانس  ششمين مجموعه مقاالت، ‘‘ AHPوش ربررسي عوامل مؤثر بر رشد درآمدهای فرودگاهي با استفاده از  ’’(، 9313) آقاجاني؛پذيرفته، زيبا؛ و حسنعلي  -451-5---440-7

 ISC---.13/9/1393دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان: الهيجان ،هاالمللي تحليل پوششي دادهبين

 ،ايدارپهمايش ملي کارآفريني و توسعه  مجموعه مقاالت، ‘‘در افزايش توليد ناخالص ملين صنعتي نقش کارآفرينا ’’(، 9313) قاجاني، حسنعلي؛ و محمد غفاری؛آ -515-5---540-7
  .29/2/1394 ،دانشگاه مازندران: بابلسر

همايش ملي  مجموعه مقاالت، ‘‘ نانهز عوامل مؤثر بر اشتغالزايي کارآفريارائه مدل ملي مفهومي ا ’’(، 9313) ؛؛ سحر شعبانيبصير اهلل مرادیآقاجاني، حسنعلي؛ و  -651-5---640-7
 گفتم---مقاله ---. .29/2/1394بابلسر: دانشگاه مازندران،  ،کارآفريني و توسعه پايدار
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مرکز  :همدان ،وکارت کسبمديريهمايش ملي  دومين مجموعه مقاالت، ‘‘ های نوين ارتباطيبازاريابي از طريق شيوه ’’(، 9313) ؛فاطمه بلبل اميریآقاجاني، حسنعلي؛ و  -751-5---740-7

 . 2/11/1393 .توسعه پايدار علم و صنعت فرزين

المللي اولين کنفرانس بين مجموعه مقاالت، ‘‘ ()دانشگاههای استان مازندرانتأثير فناوری اطالعات بر ساختار سازماني ’’(، 9313) ؛مراد مسافریآقاجاني، حسنعلي؛ و  -851-5---840-7
  گفتم---مقاله ---. 31/3/1393 ،رشت: مؤسسه کارآفرينان دانشگاهي ،ری و علوم اجتماعياقتصاد، مديريت، حسابدا

بررسي کارکرد اداره کل پزشكي قانوني استان مازندران در مسئوليت  ’’(، 9313)و جواد مقيمي نيا؛  راد مسافری؛مآقاجاني، حسنعلي؛ و محمدتقي مقيمي نيا؛ و  -195-5---940-7

 گفتم---مقاله ---.31/3/1393ي، فرينان دانشگاهرشت: مؤسسه کارآ ،المللي اقتصاد، مديريت، حسابداری و علوم اجتماعياولين کنفرانس بين مجموعه مقاالت، ‘‘ (اجتماعي)مدل گريفين

مجموعه مقاالت ، ‘‘ ره وری نيروی انساني در سازمانير آن بر بهمديريت سرمايه فكری در سايه مديريت جهادی و تاث’’ (، 1393؛ )سحر کوهيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -205-5---104-7

 واهيگ ---. 13/6/1393، انجمن علمي و حرفه ای مديران وحسابداران گلستانگرگان:  ،سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين

مجموعه ، ‘‘ يريت دانش در دانشگاه مازندرانوامل مؤثر بر موفقيت استقرار مدع’ ’(، 3139، )؛ و سيد علي اصغر رضویآقاجانيزاده اميردهي، سعيد؛ و حسنعلي عباس -521-5---141-7
 مقاله --- . 20/11/1393 بنيان،آوری دانشبابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز رشد واحدهای فن بنيان،وکارهای دانشکنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبدومين مقاالت 

دومين مجموعه مقاالت  ،‘‘ و فناوری در دانشگاهها مطالعه تطبيقي نقش تجاری سازی دانش ’’(، 4139، )پور پرکوهيو معصومه ودادی؛ و سحر ولي ، حسنعلي؛آقاجاني -252-5---241-7
 .31/3/1394بابلسر: دانشگاه مازندران، ملي،اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد کنفرانس 

المللي مهندسي بينکنفرانس  اولينمقاالت  مجموعه ،‘‘ فناور واحدهای رشد مراکز شناسي آسيب ’’(، 4139، )، و مجيد فتاحيآقاجانيرستگار تبار، هاجر؛ و حسنعلي  -452-5---341-7
 . 30/10/1394تهران: دانشگاه جامع علمي کاربردی،  ،صنايع، مديريت و حسابداری

مرکز ان: همد ،وکاردومين همايش ملي مديريت کسب مجموعه مقاالت، ‘‘ صاد مقاومتي، بسترساز عدالت اجتماعياقت ’’(، 9313) نعلي؛ و سيمين طالبيان؛آقاجاني، حس -525-5---441-7

 . 2/11/1393 توسعه پايدار علم و صنعت فرزين

 ،ولين کنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداریا مجموعه مقاالت، ‘‘مسئوليت اجتماعي شرکت و تحليل ذينفع ’’(، 9313) آقاجاني؛السادات طاهری؛ و حسنعلي طاهره -265-5---541-7
 .30/11/1393تهران: مؤسسه خوارزمي، 

اولين کنفرانس ملي  مجموعه مقاالت، ‘‘رآفرين ی کاتجاری سازی تحقيقات دانشگاهي مهمترين مأموريت دانشگاهها ’’(، 9313) ؛ و حسنعلي آقاجاني؛نجفيان، نشمين -752-5---641-7
 .30/11/1393تهران: مؤسسه خوارزمي،  ،حسابداریاقتصاد، مديريت و 

مجموعه مقاالت دومين ، ‘‘ كي تجربي نقش کارآفريني در بسترسازی کسب و کارهای کوچك و متوسطمطالعه تئوري’’ (، 1393آقاجاني، حسنعلي؛ و سحر مهدی پور؛ ) -852-5---741-7

 . 2/11/1393 و صنعت فرزين مرکز توسعه پايدار علم همدان: وکار،همايش ملي مديريت کسب

بابلسر:  ،همايش ملي کارآفريني و توسعه پايدار مجموعه مقاالت، ‘‘ انيبررسي تأثير مديريت دانش بر کارآفريني سازم’’(، 4913) ؛حسين تبراييآقاجاني، حسنعلي؛ و  -295-5---841-7

 ناخوانا گواهي ---. .29/2/1394دانشگاه مازندران، 

 ها و اقتصادسنجيشناسي صنعت استان زنجان با رويكرد ترکيبي تحليل پوششي دادهسيبآ’’(، 9313)پسند اصيل؛ د پور، ذبيح؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و سيد محمد نوعمرا -530-5---941-7

 ISC---فتمگ---گواهي ---. ---. 13/9/1393، آزاد اسالمي الهيجان: دانشگاه الهيجان ،هاالمللي تحليل پوششي دادهششمين کنفرانس بين مجموعه مقاالت، ‘‘

-نفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبمجموعه مقاالت ک ،‘‘در کارآفريني  GEMشاخصهای ارائه مدلي مفهومي از  ’’(، 1139، )صابر خليليآقاجاني، حسنعلي؛ و -531-5---204-7

 ISC---گفتم---واهيگ ---. ---.. 23/8/1391بنيان، دانشآوری بابلسر: دانشگاه مازندران، مرکز رشد واحدهای فن بنيان،وکارهای دانش

 مجموعه مقاالت، ‘‘ BSCو  FMCDMکيبي از ای شاخصهای کارآفريني سازماني با رويكردی ترارزيابي مقايسه ’’(، 1913)؛ و حسنعلي آقاجاني؛ درگاهي؛ هادی -253-5---142-7
 گواهي ----.اه شاهدتهران: دانشگ ،دومين کنفرانس دانشجويي کارآفريني کشور

المللي ششمين کنفرانس بين مجموعه مقاالت، ‘‘ اولويت بندی فاکتورهای مؤثر در ايجاد کسب و کار دانش بنيان ’’(، 9313)؛ و حسنعلي آقاجاني؛ گروسيان، سميه -353-5---242-7
 گفتم---واهيمقاله و گ ---. ---. 13/9/1393الهيجان: دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان،  ،هاتحليل پوششي داده

ن اولي مجموعه مقاالت، ‘‘ ر پرداخت بهاب خدماتدبررسي علل تأخير  ’’(، 2913)؛ و حسنعلي آقاجاني؛ اصغر انواری رستميپورياني، ابوذر؛ و رضا صفرزاد؛ و علي -453-5---342-7
 قاله و گواهيم ---. ---. 29/5/2139، آبادعلي: دانشگاه آزاد اسالمي آبادعلي ،گوکار، اقتصاد و فرهنملي جايگاه مديريت و حسابداری در دنيای نوين کسبکنفرانس 

 گي شاهد تجربي: سازمان تأمين اجتماعيتبيين نظام راهبری صندوقهای بيمه ای و بازنشست ’’(، 3139، )سيد عباس حسيني؛ و خديجه يوسف زادهآقاجاني، حسنعلي؛ و -553-5---442-7

 گواهي مقاله و ---. ---.. 14/12/3139، تهران: دانشگاه جامع علمي کاربردی ،مين همايش ملي پژوهشهای کاربردی در علوم مديريت و حسابداریدومجموعه مقاالت  ،‘‘

 ،‘‘ RFIDر بكارگيری فنآوری اری دتبيين آمادگي مديريتي و ساخت ’’(، 3139، )امير شكراللهي؛ و رجب بسطامي؛ و سيدمهدی موسوی بردونآقاجاني، حسنعلي؛ و -653-5---542-7

 .16/5/1393 و صنعت تهران: دانشگاه علم ،21مللي مديريت در قرن الکنفرانس بينمجموعه مقاالت 

موعه مقاالت سومين مج، ‘‘ ندسازی رقابتي بنگاه های اقتصادی ايراننوع شناسي علل ضعف هوشم’’ (، 1394، )و فاطمه يحيي تبار جانيمحمدی؛ بابك؛ و حسنعلي آقا -537-5---642-7
 .13/9/1394آمل: دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا،  ،المللي مديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداریبينکنفرانس 

تهران:  ،مللي مديريتالبينش همايمجموعه مقاالت  ،‘‘ تبيين موانع خرد موجود در بهبود فضای کسب و کار ’’، (3139آقاجاني، )حميدی املشي، مريم؛ و حسنعلي  -539-5---742-7

 گفتم---مقاله و گواهي ---. ---. .1/9/1393مؤسسه سفيران فرهنگي مبين، 

س کنفرانمجموعه مقاالت  ،‘‘ ملي نوآوری در دانشگاههای منتخب دنيا نظاممطالعه تطبيقي محتوای آموزشهای مرتبط با  ’’(، 4139، )؛ و علي هدايتيحسنعلي آقاجاني، -405-5---842-7
 .26/3/1394 ،پرداز پايتختمديران ايده: مؤسسه تهران، صنايعاقتصاد و مهندسي  ،المللي مديريتبين
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 کنفرانسدومين مجموعه مقاالت  ،‘‘ مقايسه مدلهای خطي تجاری سازی فناوریمطالعه تطبيقي  ’’(، 4139، )پور کوهي؛ و معصومه ودادیسحر وليآقاجاني، حسنعلي؛ و  -154-5---942-7
 گواهي . ---. . 31/3/1394بابلسر: دانشگاه مازندران،، قتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد مليا

المللي بينين کنفرانس اولمجموعه مقاالت  ،‘‘ ابطه مديريت دانش و رقابت پذيری: شهرك صنعتي شيرازرمطالعه  ’’(، 4139، )آفرين طهماسبيآقاجاني، حسنعلي؛ و نوش -542-5---304-7
 واهيگ ---. ---. . 31/3/1394،ازاد اسالمي علوم و تحقيقات فارس: دانشگاه شيراز، آفرينييت و حسابداری با رويكرد ارزشمدير

اوريهای نوين ايران با ه سراسری الكترونيكي فناولين کنگرمجموعه مقاالت  ،‘‘ نظام ملي نوآوری، رشد و پايداری ’’(، 3139آقاجاني، )؛ و حسنعلي چشمه، کلثومباران -435-5---143-7

 واهيگمقاله و  ---. ---. .15/11/1393، آموزش عالي مهر اروندتهران: مؤسسه  ،هدف دستيابي به توسعه پايدار

7.432.---5. 545. Namdar Aliabadi, Abbas; & hossein nazok Tabar; & Hassanali Aghajani; & ramin Mihandoost, (2000), “Explanation 

of Factors affecting on Effectiveness of Entrepreneurship Course (Case Study: Mazandaran province of Iran”,  مجموعه مقاالت اولين کنفرانس

 مقاله و گواهي ---المللي مديريت و نوآوری، شيراز: دانشگاه شيراز. بين

ارائه مدلي بمنظور ارزيابي آمادگي رواني دانشگاهيان برای تجاری سازی فناوری دانشگاهي در ’ ’(، 1393)ور، ی پحسنعلي؛ و مهرداد مدهوشي و پژواك مهدآقاجاني،  -548-5---343-7

 .4/8/1393، دانشگاه تهران، دانشكده کارآفرينيتهران:  ،کارآفريني و نوآوری استراتژيك مليکنفرانس  اولين  مجموعه مقاالت، ‘‘دانشگاه مازندران

 ملّي انكب شعب :موردی مطالعه -ايران  ملّي بانك در نانکارک عملكرد با کاری وجدان ميان ارتباط تبيين و بررسي’ ’(، 1393، )حميدرضا نژادلراني، حسنعلي؛ و آقاج -954-5---443-7

  .29/5/1393، آزاد اسالمي: دانشگاه لآباد کتوعلي ،اد و فرهنگملي جايگاه مديريت و حسابداری در دنيای نوين کسب و کار، اقتصکنفرانس  اولين  مجموعه مقاالت، ‘‘ مازندران استان غرب

مجموعه ، ‘‘سب وکاردرکشور از طريق سيستم استنتاج فرضيه آماریها وموانع بهبود فضای کتبيين و بررسي شاخص’ ’(، 4139، )مريم حميدیآقاجاني، حسنعلي؛ و  -505-5---543-7
 فتمگ---گواهي--- .10/12/4139، زشي مهر اشراقوتهران: مؤسسه آم ،و حسابداری و اولين کنفرانس کارآفريني و نوآوری باز المللي مديريتبينکنفرانس چهارمين مقاالت 

بردهای نوين هراملي  کنفرانس اولينمجموعه مقاالت ، ‘‘وزش و پرورشنقش یادگیری الکترونیک در نظام آم’ ’(، 4139، )سيده سميه علوی نژادآقاجاني، حسنعلي؛ و  -515-5---643-7

  .8/11/1394، محمودآباد: مؤسسه آموزش عالي خزر ،در آموزش و پژوهش

سومين کنفرانس ملي  مجموعه مقاالت، ‘‘ناوری در سازمانهای صنعتيف انتقال و دانش مديريت قابليتهای بين رابطه’ ’(، 4139، )شيوا خاکزادآقاجاني، حسنعلي؛ و  -525-5---743-7
 گفتم---گواهي ---. ---. .30/11/4139، بابلسر: دانشگاه جامع علمي کاربردی، مرکز ميزبان ،کسب و کارهای دانش بنيان کارآفريني و مديريت

پژوهشهای  ملليالکنفرانس بينچهارمين  مجموعه مقاالت، ‘‘ گذاران خطرپذيرثر بر جذب سرمايهشناسي عوامل مؤنوع’’ (، 1395آقاجاني، حسنعلي؛ و امين دولتي، ) -585-5---843-7
 .   25/6/95، تربيت مدرسدانشگاه ، تهران: مديريت و حسابداری در کاربردی 

سومين  تمجموعه مقاال، ‘‘ های عمراني در شرکت ملي انتقال گاز ايرانتبيين نقش مديريت ارزش بر مديريت پروژه’’ (، 1394نعلي؛ و احسان آقاجاني، )آقاجاني، حس -559-5---943-7
 .13/9/1394، فذا : دانشگاه جامع علمي کاربردیآمل ،المللي مديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابدارینبيکنفرانس 

المللي بينس چهارمين کنفران مجموعه مقاالت، ‘‘ کتهای مشارکتيشاخصهای مؤثر بر عملكرد سازماني شرشناسي نوع’’ (، 5139، )امين دولتيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -605-5---404-7

 ثبت ژيرو شد. ---.25/6/5139، ، تهران: دانشگاه تربيت مدرسپژوهشهای کاربردی در مديريت و حسابداری

 الملليبينسومين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘ ه پردازی تا تجاری سازیزنجيره خلق ثروت: از ايد’’ (، 1394، )بابك محمدی و فاطمه يحيي تبارآقاجاني، حسنعلي؛ و  -615-5---144-7

 .13/9/1394آمل: دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا،  ،مديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداری

سومين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘ بنيانششناسي ويژگيهای مديريت زنجيره تأمين داننوع’’ (، 1394، )بابك محمدی و فاطمه يحيي تبارآقاجاني، حسنعلي؛ و  -625-5---244-7

 .13/9/1394آمل: دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا،  ،مديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداری الملليبين

اولين همايش ملي  مجموعه مقاالت، ‘‘ مطالعه تطبيقي هوشمندی رقابتي بنگاههای کوچك و متوسط صادراتي’’ (، 1394، )آقاجاني، حسنعلي؛ و معصومه ودادی -635-5---344-7
 .15/5/1394، شهيد بهشتي: دانشگاه تهران ،پژوهشهای مديريت

اولين همايش ملي  مجموعه مقاالت، ‘‘ ازمانهاستأثير اجرای مديريت دانش در زنجيره تأمين مطالعه تطبيقي ’’ (، 1394، )پور کوهيسحر وليآقاجاني، حسنعلي؛ و  -645-5---444-7
 اصل مقاله ---.15/5/4139تهران: دانشگاه شهيد بهشتي،  ،پژوهشهای مديريت

دومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ وری در دانشگاههانقش تجاری سازی دانش و فنامطالعه تطبيقي ’’ (، 1394، )پور کوهيسحر وليمعصومه ودادی و آقاجاني، حسنعلي؛ و  -655-5---544-7

 .31/3/1394، بابلسر: شرکت پژوهشي صنعتي طرود شمال ،کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي

دومين کنفرانس  مجموعه مقاالت، ‘‘ ازی فناوریمقايسه مدلهای خطي تجاری سمطالعه تطبيقي ’’ (، 1394، )و معصومه ودادی پور کوهيآقاجاني، حسنعلي؛ و سحر ولي -665-5---644-7

  .31/3/1394بابلسر: تهران: شرکت پژوهشي صنعتي طرود شمال،  ،اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي

مجموعه ، ‘‘ ها)شاهد تجربي: شرکت عمراني پارستبيين نقش ريسك فرآيندهای اصلي بر مديريت پورتفوليوی پروژه’’ (، 1395اصغرنيا، فرزاد و حسنعلي آقاجاني؛ ) -567-5---744-7
  .MIPV  www.icesconf.com 12/10/1395موسسه OICIP نجمن بين الملليا پاريس: ،المللي علم و مهندسيپنجمين کنفرانس بينمقاالت 

بنيان در حوزه گردشگری)شاهد کارهای دانشواندازی کسبدانشگاهي و راهکارآفريني آموزشهای ’’ (، 5139، )زادآقاجاني، حسنعلي؛ و بابك محمدی و مونا عيسي -685-5---844-7

--.26/8/5139، اربردی ميزبانمرکز دانشگاهي آموزش علمي و کبابلسر:  ،همايش ملي آموزش عالي و توسعه پايدار گردشگری مجموعه مقاالت، ‘‘ ران(تجربي: مرکز رشد دانشگاه مازند

-ISC. 

نان بر رضايت و عملكردشان، مورد مطالعه: بيمه مروری بر نقش مديريت هويت برند و اثرات تعاملي تعهد کارک’’ (، 5139، )آقاجاني، حسنعلي؛ و هاجر مرادی افراپلي -695-5---944-7

 مقالهاصل  ---. . .www.ieconf.ir ،2016/10/20دانشگاه شهيد بهشتي تهران:المللي مديريت، نوآوری و کارآفريني، دومين کنفرانس بين مجموعه مقاالت، ‘‘ ايران شعبه ساری

http://www.icesconf.com/
http://www.ieconf.ir/
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مطالعه تطبيقي همزيستي صنعتي مبتني بر شاخصهای کليدی مشترك ميان اکولوژی صنعتي، توليد پاك و پيشگيری ’’ (، 5139، )آقاجانيبي ارسي، ندا؛ و حسنعلي سهرا -705-5---504-7

لي عمران، معماری، مديريت شهری و محيط زيست در الملکنفرانس بين مجموعه مقاالت، ‘‘های صنعتي گلداستون استراليا و ايستوری هامبر انگلستان( از آلودگي)مطالعه بخشي: خوشه

  --- .14/6/1395، پيشگامان پژوهشهای نوين: رشت ،هزاره سوم
ملي  فرانسکنچهارمين مجموعه مقاالت ، ‘‘ ر شايسته در عصر مدرنارائه مدلي مفهومي از ويژگيهای کا’’ (، 5139) . نائيجي، ايمان. آقاجاني، احسان؛آقاجاني، حسنعلي -571-5---145-7

 ISC---.6/12/1395، : مؤسسه پژوهشي صنعتي طرود شمال و دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندرانبابلسر، بنيانوکارهای دانشکارآفريني و مديريت کسب

همايش مديريت بازرگاني با محوريت  اولين مجموعه مقاالت، ‘‘ انگيخوکارهای مخاطره مالي کمتر در کسب’’ (، 4139، )نيا عربينرجس قاسمآقاجاني، حسنعلي؛ و  -257-5---245-7
 ISC ---.ساری، دانشگاه پيام نور استان مازندران، بنيانوکارهای کارآفرينانه و اقتصاد دانشکسب

اولين  مجموعه مقاالت، ‘‘ سازی دانش و تكنولوژییيت تجارتعامل سينرژيك منابع انساني دوگانه بسترساز موفق’’ (، 4139، )نيا عربيآقاجاني، حسنعلي؛ و نرجس قاسم -375-5---345-7
  گفتم ---اصل مقاله ---.19/12/1394بابلسر: دانشگاه مازندران، سازی و تصميم گيری، کنفرانس ملي بهينه

 کنفرانسچهارمين مجموعه مقاالت ، ‘‘ ای دانش بنيانهت چالش های شرکمطالعه تئوريكي تجربي ’’ (، 5139) . آقاجاني، احسان. صداقتي، سحر؛آقاجاني، حسنعلي -574-5---445-7
 .ISC---.6/12/1395، : مؤسسه پژوهشي صنعتي طرود شمال و دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندرانبابلسر، بنيانوکارهای دانشملي کارآفريني و مديريت کسب

، ‘‘ رتباط بين يادگيری فناورانه و قابليتهای نوآوری تكنولوژيك در ارتقای نوآوری شرکتهای دانش بنيان کشاورزیا’’ (، 5139، )سوما رحمانيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -675-5---545-7

 مقالهو گواهي اصل  ---.. www.civilica.com ،13/12/4913 : مؤسسه علمي خوارزميتهران، 21المللي مديريت و اقتصاد در قرن بينکنفرانس  مجموعه مقاالت

ملي کنفرانس اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ نوع شناسي عوامل حياتي موفقيت انتقال فناوری در سازمان های صنعتي ايران’’ (، 3139آقاجاني، حسنعلي؛ و الهام داوری، ) -577-5---645-7

 اصل و گواهي مقاله ---. .www.civilica.com ،13/12/1394 : مؤسسه علمي خوارزميتهران، اقتصاد، مديريت و حسابداری

ملي اقتصاد، مديريت کنفرانس اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ تأثير دورکاری بر رضايت شغلي کارکنان بخش دولتي’’ (، 1393، )تهمينه سادات ريوندیآقاجاني، حسنعلي؛ و  -857-5---745-7
 اصل و گواهي مقاله ---. .www.civilica.com ،13/12/1394 : مؤسسه علمي خوارزميهرانت، و حسابداری

و نشان تجاری با بررسي بر وفاداری به نام  رابطه ريسك گريزی به عنوان يك عامل موثر در درگيری ذهني’’ (، 1393، )عباسپورسادات  مرضيهآقاجاني، حسنعلي؛ و  -957-5---845-7

. www.civilica.com ،13/12/3139: : مؤسسه علمي خوارزميتهران، ملي اقتصاد، مديريت و حسابداریکنفرانس اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ نقش ميانجي اعتماد و تاثير نام و نشان تجاری

 مقالهو گواهي  ---.

ملي اقتصاد، مديريت و کنفرانس اولين مجموعه مقاالت ، ‘‘ برند ژهيو ارزش و يابيبازار ختهيآم نيرابطه ب يقيمطالعه تطب’’ (، 1393، )بنفشه قنادآقاجاني، حسنعلي؛ و  -085-5---945-7
 مقالهو گواهي  ---. .www.civilica.com ،13/12/1394: ، تهرانحسابداری

ها و ريسكها کنندگان سبز بر اساس مزايا، فرصتها، هزينهنتخاب تأميناارزيابي و ’’ (، 5139، )زاده اشرفيعبدالحميد صفای قاديكاليي و عاطفه مهدیآقاجاني، حسنعلي؛ و  -581-5---604-7

تهران: مرکز ، رف اسالميالمللي نوآوری و تحقيق در علوم انساني، مديريت و معابينمجموعه مقاالت کنفرانس ، ‘‘ خاکستری Vikorفازی و  ANPفازی،  Dematelبا استفاده از 

 .12/11/1395، مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حكمت مرتضوی

7.461.---5. 582. Aghajani, Hassanali & Mohsen Abbasgholipour & Babak Mohammadi, (2016), “ Application of the fuzzy Logic in 

Explanation of Interorganizational Coordination among the Iranian Employment-Related Organizations’’, Proceeding International 

Conference on Mathematics and Decision Sdience, China: University of Guangzhou. 2016/9/12 

 تبيين روابط ساختاری عوامل تأثيرگذار بر نوآوری باز در صنايع غذايي وشناسايي ’’ (، 5139، )زادهاهللفائقه نعمتقاديكاليي و  يحميد صفايعبدالآقاجاني، حسنعلي؛ و  -584-5---246-7

 اهيگو---.راندانشكده مديريت دانشگاه تهمؤسسه آموزش عالي صالحان و تهران: ، ، حسابداری و اقتصادمديريتدر المللي بينمجموعه مقاالت کنفرانس ، ‘‘

 چهارمين مجموعه مقاالت، ‘‘ وکارهای فناورانه در ايرانسبنوعشناسي متغيرهای محدودکننده ايجاد ک’’ (، 5139، )طاهرمحمدمهدی متوليآقاجاني، حسنعلي؛ و  -585-5---346-7
 ISC---.6/12/1395، نشمال و دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندرا مؤسسه پژوهشي صنعتي طرود: بابلسر، بنيانوکارهای دانشملي کارآفريني و مديريت کسب کنفرانس

المللي بين کنفرانسچهارمين مجموعه مقاالت ، ‘‘ ژی در صنعت ايرانعوامل مؤثر بر موفقيت انتقال تكنولونوعشناسي ’’ (، 5139، )محمدحسن رجنيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -586-5---446-7

 ISC---.25/6/1395، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، ت و حسابداریپژوهشهای کاربردی در مديري

ن دوميمجموعه مقاالت ، ‘‘ اهد تجربي: شهريار استان تهران(نوعشناسي معيارهای کيفيت زندگي در مراکز شهری)ش’’ (، 6139، )وحيد قديریآقاجاني، حسنعلي؛ و  -593-5---546-7
 .15/4/1396 .لرستان: گروه مهندسي پاياشهر، زيست ملي شهرسازی، معماری، عمران و محيط کنفرانس

ملي شهرسازی، معماری،  کنفرانسدومين مجموعه مقاالت ، ‘‘ اریمدنوعشناسي اصول طراحي شهری با رويكرد پياده’’ (، 6139، )الهام عليخانيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -594-5---646-7
 .15/4/1396 لرستان: گروه مهندسي پاياشهر.، عمران و محيط زيست

ملي شهرسازی،  کنفرانسدومين مجموعه مقاالت ، ‘‘ محوررد ترغيبنقش گرافيك محيطي در ارتقاء اشتغال شهری با رويك’’ (، 6139، )سها حسينيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -595-5---746-7
 .15/4/1396 لرستان: گروه مهندسي پاياشهر.، معماری، عمران و محيط زيست

 Organizational factors affecting the mental preparation of academicians for’’ (، 1396، )پژواك مهديپورجاني، حسنعلي؛ و آقا -5-596---7-468

commercialization of academic technology (Case study: Mazandaran university of Iran ‘‘ ، و  المللي مديريتبين کنفرانسدومين مجموعه مقاالت
 گواهي ---.تهران: مؤسسه آموزش عالي صالحان، ابداریحس

المللي نگره بينکدومين مجموعه مقاالت ، ‘‘ ری نيروی کار در ايرانوبررسي تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره ’’ (، 1395، )مهدی ملكيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-597---7-469
 .18/12/1395  .د بهشتيتهران: دانشگاه شهي، زمين، فضا و انرژی پاك

http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
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ملي شهرسازی، معماری، عمران  کنفرانسدومين مجموعه مقاالت ، ‘‘ ورودی شهرها بر احساس تعلق شهرونداننقش تبيين ’’ (، 6139، )فروغ همتيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -859-5---704-7
 .15/4/1396 لرستان: گروه مهندسي پاياشهر.، و محيط زيست

، ‘‘ تغال زنجيری)شاهد تجربي: قارچ خوراکي صدفيوکار و اشالگوريتم ايجاد کسب’’ (، 4139ي، حسنعلي؛ و شهرام نوذری و آرش عبدی و بابك محمدی، )آقاجان -959-5---147-7

 .21/8/1394. ساالرپژوهشي مديريت بازرگاني خردگروه دانشگاه پيام نور، : ساری، وکار ،کارآفريني و توسعه پايدارهمايش ملي مديريت کسبمجموعه مقاالت 

نعتي با رويكرد توليد پايدار در سطح خرد در واحد تفكيك صسازی اکولوژیررسي پيادهب’’ (، 1395، )ندا سهرابي ارسي و سجاد زرشكيانآقاجاني، حسنعلي؛ و  -600-5---247-7

 . TPBINروه همايش تهران: گ ،در علوم انساني، مديريت، اقتصاد و حسابداری رويكردهای نوين الملليمجموعه مقاالت دومين کنفرانس بين، ‘‘ آيزوماکس پااليشگاه شيراز

ملي  کنفرانسدومين مجموعه مقاالت ، ‘‘ کيد بر توسعه پايدار شهریبررسي تراکم مسكوني شهر بابلسر با تا’’ (، 6139، )سيد حسين ساداتيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-601---7-347
 .15/4/1396 لرستان: گروه مهندسي پاياشهر.، ط زيستشهرسازی، معماری، عمران و محي

های ار در کشورهای منتخب منا با استفاده از دادههای بهبود شاخص فضای کسب و کتعيين اولويت’’ (، 1396، )نسيم رضوانيپور و يلدا مصطفيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-602---7-474

 ISC--- .11/2/1396بابلسر: دانشگاه مازندران. ، اد ايراننخستين همايش ملي اقتصمجموعه مقاالت ، ‘‘ ترکيبي

ملي شهرسازی، معماری، عمران و  کنفرانسدومين ت مجموعه مقاال ،‘‘ شهرینقش طراحي شهری در ارتقاء امنيت ’’ (، 6139، )کاظم اسكندریآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-603---7-547
 .15/4/1396 لرستان: گروه مهندسي پاياشهر.، محيط زيست

مجموعه مقاالت ، ‘‘ راهها در شهرهای ايران)شاهد تجربي: شهر رودسرهنوعشناسي بايدها و نبايدهای اجرای پياد’’ (، 6139، )سيدمهدی حسينيآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-604---7-647

 .15/4/1396 لرستان: گروه مهندسي پاياشهر.، ملي شهرسازی، معماری، عمران و محيط زيست کنفرانسدومين 

، همايش ملي کارآفريني و رشد اقتصادیوعه مقاالت مجم، ‘‘ارائه يك نوعشناسي از عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني’’ (، 6139، )الهه شاکریآقاجاني، حسنعلي؛ و  -5-560---7-747
 .29/2/1395 .بابلسر: دانشگاه مازندران

ن ناب، چابك، سازی الگوهای زنجيره تأميبندی عوامل تأثيرگذار بر يكپارچهاولويت’’ (، 5139) .پور، سيدعليلحميد. کاظمنعلي. صفايي قاديكاليي، عبداآقاجاني، حس -5-631---7-847

 .6/3/1395. دانشگاه تهران: تهران، المللي مهندسي صنايع و مديريتبينمجموعه مقاالت کنفرانس ، ‘‘ آور و سبزتاب

المللي بين فرانسکن اولين مجموعه مقاالت، ‘‘ بنيانشناسي ويژگيهای مديريت زنجيره تأمين دانشنوع’’ (، 6139) ، حسنعلي. عباسي، افسانه.ورنگ، سيدکمال، آقاجانيت -5-632---7-947
 ISC--- 8/6/96 .صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه : بابل، وکارسازی سيستمها و مديريت کسببهينه

: سربابل، نعتيالمللي مديريت صبين کنفرانسدومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ بررسي نيازهای آموزشي کارآفرينانه دانشجويان’’ (، 6139) الهه.قاجاني، حسنعلي. ذبيحي، آ -5-635---7-804

 . 30/1/96 .دانشگاه مازندران

، المللي مديريت صنعتيبين کنفرانسدومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ های صنعتينوآوری خوشه نقش سرمايه اجتماعي در’’ (، 6139) پور، الهام. آقاجاني، حسنعلي؛ضابط -5-636---7-148
 . 30/1/96 .دانشگاه مازندران: سربابل

، بزاقتصاد سالمللي بين کنفرانسمين چهار تمجموعه مقاال ،‘‘ نقش سرمايه اجتماعي بر بهبود محيط کسب و کار ايران’’ (، 6139) پور، الهام. آقاجاني، حسنعلي؛ضابط -5-863---7-248
 . 22/2/96. د شمالومؤسسه پژوهشي طر: سربابل

و مديريت اقتصاد  کنفرانسچهارمين  مجموعه مقاالت، ‘‘ های صنعتيگيری خوشهكلشدر نقش سرمايه اجتماعي ’’ (، 6139) پور، الهام. آقاجاني، حسنعلي؛ضابط -5-639---7-348
 . 23/4/96 .د شمالومؤسسه پژوهشي طر: سربابل، کاربردی با رويكرد ملي

ر شرايط دملي اقتصاد  کنفرانسپنجمين  مجموعه مقاالت، ‘‘ گذاران خطرپذيرشناسي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهنوع’’ (، 6139) قاجاني، حسنعلي. دولتي، امين؛آ -5-640---7-448
 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. : سربابل، تحريم

ملي اقتصاد  کنفرانسپنجمين  مجموعه مقاالت، ‘‘ زيت رقابتي در ايرانمنقش مديريت سيستم های اطالعاتي بر ايجاد ’’ (، 6139) ؛نويد، کاظمي تاش آقاجاني، حسنعلي. -5-164---7-548
 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. : سربابل، در شرايط تحريم

، يط تحريمملي اقتصاد در شرا کنفرانسپنجمين  مجموعه مقاالت، ‘‘ نقش خوشه های صنعتي بر رقابت پذيری شرکتها’ ’(، 6139) نعلي. محمدجانلو، ميالد؛آقاجاني، حس -5-642---7-648

 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. : سربابل

جامع و ملي اقتصاد  کنفرانسسومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ غال )ابعاد آن(و اشت (مطالعه تطبيقي رابطه بين اثربخشي )ابعاد آن ’’ (، 6139) ؛محسني، شيماآقاجاني، حسنعلي.  -5-364---7-748

 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. : سربابل، مقاومتي

مع و جا کنفرانسسومين  مقاالتمجموعه ، ‘‘ (مطالعه تطبيقي تحقيقات اقيانوس آبي در مديريت استراتژيك’’ (، 6139) ؛قاجاني مير، سيده فاطمهآآقاجاني، حسنعلي.  -5-644---7-848
 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. : سربابل، ملي اقتصاد مقاومتي

: سرابلب، يجامع و ملي اقتصاد مقاومت کنفرانسسومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ وری و اشتغالرابطه بين بهرهمطالعه تطبيقي ’’ (، 6139) ؛حداني، فاطمهوآقاجاني، حسنعلي.  -5-645---7-948
 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. 

 نفرانسکومين د مجموعه مقاالت، ‘‘ های صنعتيشرکتي در حوزه بازاريابي در خوشهنوعشناسي همكاريهای بين’’ (، 5139) نعلي. فعال علوی، سيد محمد؛آقاجاني، حس -5-648---7-904
 مقاله ---. 4/12/3951---اه تهران، دانشكده مديريت. تهران: دانشگ، مديريت بازاريابي با محوريت تبليغات

مجموعه ، ‘‘ مقايسه مدلهای گزارشگری سرمايه فكری در دانشگاههای اطريش و اسپانيا’’ (، 5139) ر. آقاجاني، حسنعلي؛خليلي، ياسمن. فخاری، حسين. ملكيان، اسفنديا -5-506---7-149

 ثبت ژيرو شد ---ISC--- مؤسسه پژوهشي مديريت مدبر.تهران: ،  لوم انساني در ايرانهمايش ملي پژوهشهای مديريت و عومين س مقاالت
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)شاهد  های کشاورزیوکارهای صنايع تبديلي فراوردهمدل کسبمتغيرهای  بندیسطح’’ (، 7139) ؛بابايي، ناصر. آقاجاني، احسان. رضايي، مهيارآقاجاني، حسنعلي.  -5-651---7-249

 دانشگاه جورجيا.: گرجستان، تفليس، المللي پژوهشهای نوين در مديريت، اقتصاد و توسعهبين کنفرانسومين د مجموعه مقاالت، ‘‘ ذايي بهدانه ميرود بابلسر(تجربي: شرکت صنايع غ

 ، مجموعه‘‘مقاومتي اقتصاد در خارجي گذاری سرمايه حضور نبايدهای و بايدها بررسي’’  (،1396)محمد؛ خراساني، ؛ سهيل. نورپناه، حسنعلي. آقاجاني. نوری، فاطمه -652-5---7-493

 و گواهي. مقاله.   و همكاری دانشگاه بوعلي سينا و ... شمال طرودپژوهشي  شرکت: بابلسر ملي، رويكرد با کاربردی مديريت و اقتصاد کنفرانس چهارمين مقاالت

ا استفاده از بخودرو آوری در زنجيره تامين ايرانهای تابتعيين استراتژی’’ (، 6139) فر، محمود.زاده. يحيياظم. آقاجاني، حسنعلي. صفايي، عبدالحميدروانستان، ک -5-653---7-449

 . 30/1/96 .دانشگاه مازندران: سربابل، المللي مديريت صنعتيبين کنفرانسدومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ های کيفيتتكنيك

 نفرانسکدومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ 1404وکار ايران در راستای افق پژوهانه به فضای کسبرويكردی آينده’’ (، 4139) مدمهدی.قاجاني، حسنعلي. احمديان، محآ -5-654---7-549
 مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.، پژوهي، مديريت و توسعه اقتصادیآيندهالمللي بين

دومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ مطالعه اقدامات زنجيره تأمين الرج در صنايع لبني’’ (، 6139) قاجاني، حسنعلي؛هرداد. آماکبرزاده، عابد. صفايي، عبدالحميد. مدهوشي،  -5-665---7-649
 . 30/1/96 .دانشگاه مازندران: سربابل، المللي مديريت صنعتيبين کنفرانس

، ‘‘ فازی ANPDآوری و وزن آنها با رويكرد ترکيبي های تابمؤلفهتعيين ’’ (، 6139) فر، محمود،. روانستان، کاظم؛زادهنعلي. صفايي، عبدالحميد. يحييآقاجاني، حس -5-658---7-749

 .را از دکتر ناصری بگيرم واهيگ -----. 96ارديبهشت  15-13  .دانشگاه مازندران: سربابل، انجمن ايراني تحقيق در عملياتالمللي بين کنفرانسمين هد مجموعه مقاالت

بررسي تاثير مهارت های مديريتي مديران شهرداری بر توسعه ی گردشگری شهری )مورد مطالعه: شهرداری ’’ (، 1396يدمحسن؛ )سلي. ساداتي عربي، آقاجاني، حسنع -5-661---7-849

مؤسسه : بهنمير، اقتصاد مقاومتي ريني واولين کنفرانس بين المللي رويكردهای نوين در مديريت کسب و کار و حسابداری با تاکيد بر ارزش آفمجموعه مقاالت ، ‘‘ (های استان مازندران

 . 23/8/1397. آموزش عالي عالمه اميني

چهارمين مجموعه مقاالت ، ‘‘ وکار گردشگری در کشورهای مالزی و تايلند و ترکيههای کسبمطالعه تطبيقي وضعيت’’ (، 1397آقاجاني، حسنعلي. آخوندزاده، علي؛ ) -5-663---7-949
 .مقاله  ----. 26/10/1397تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش جكمت رضوی، کنفرانس ملي پژوهش های کاربردی در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداری ايران

ديريت ارتباط با مشتری و رضايتمندی مشتريان با استفاده از تكنيك ديمتل فازی در مجتمع تبيين روابط ساختاری م’’ (، 1397آقاجاني، حسنعلي. آخوندزاده، علي؛ ) -5-466---7-500

: مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش تهران، چهارمين کنفرانس ملي پژوهش های کاربردی در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداری ايرانمجموعه مقاالت ، ‘‘ بانك کشاورزی بابلسر

 .مقاله  ----. 26/10/1397جكمت رضوی

آموختگان رشته علوم و صنايع چوب و کاغذ مازندران عوامل مؤثر بر کارآفريني دانش’’ (، 1397؛ )خاکزاديان، سيدمهدی. طاهری اميری، محمدجوادآقاجاني، حسنعلي.  -5-666---7-150

 المللي ميزبان. نهتل بيمؤسسه پژوهشي طرود شمال، بابلسر: ، با رويكرد مليکاربردی اقتصاد و مديريت مين کنفرانس پنجمقاالت مجموعه ، ‘‘به بازار هدف

اولين  مجموعه مقاالت، ‘‘ وکارهای خدماتيبتي کسبش هوشمندی رقابتي بر مزيت رقامطالعه تطبيقي نق’’ (، 1397؛ )آقاجاني، اعظمآقاجاني، حسنعلي. رحمتي، مريم.  -5-766---7-250
 گواهي. ---. چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي چالوس ،همايش ملي کارآفريني

در بستر  همايش ملي کارآفرينيپنجمين  موعه مقاالتمج، ‘‘ ر دانشگاهدنقش اکوسيستم کارآفريني بر تجاريسازی فناوری ’’ (، 8139) طايي، زهرا.آقاجاني، حسنعلي.  -5-866---7-350
 قالهم      8/2/98 ---بابلسر: دانشگاه مازندران.  ،فناوری اطالعات

مجموعه مقاالت ، ‘‘ هر سالم مطالعه موردی شهر پاوهشارزيابي ميزان دست يابي به پتانسيل تبديل شدن به ’’ (، 8139) سنايي، مجيد.آقاجاني، حسنعلي. حسيني، سها.  -5-966---7-450

 مقاله واهي وگ ---تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. ،ششمين کنفرانس ملي پژوهشهای کاربردی در مهندسي عمران، معماری و مديريت شهری

، ‘‘ گذاری علم ، فناوری و نوآوری درارتقا تاب آوری ملي مهم استچرا تنوع و پويايي  سياست ’’ (،1398فر، محمود. )زادهعليزاده، نسيم. آقاجاني، حسنعلي. يحيي -670-5---550-7

 الزهرا. تهران: دانشگاه ، مديريتالمللي بينکنفرانس  شانزدهمين  مجموعه مقاالت

مين چهار مجموعه مقاالت، ‘‘ نيروهای زيست تودهي نوعشناسي شاخصهای مؤثر در ارزيابي مكان ياب’’ (، 8139). مرداني، الناز. آقاجاني، حسنعليصفايي، عبدالحميد.  -5-726---7-650
  . 20/1/98  .يزددانشگاه : يزد، المللي مديريت صنعتيبين کنفرانس

: سربابل، اومتيجامع و ملي اقتصاد مق کنفرانسسومين  جموعه مقاالتم، ‘‘ مثلث کارآفرينان، کارآفريني و اشتغال’’ (، 6139) پوراسماعيل، محمد.آقاجاني، حسنعلي.  -5-736---7-750

 ISC--- .1/10/96مؤسسه پژوهشي طرود شمال. 

مللي توسعه و البين کنفرانس اولين مجموعه مقاالت، ‘‘ رابطه ميان نوآوری زيستي و عملكرد شرکتها: مروری بر ادبيات’’ (، 5139) قاجاني، حسنعلي. شبابي، هومن.آ -5-674---7-850
 در ايران.  ANCCPمؤسسه نمايندگي ران: ته ، بهبود علوم انساني با رويكرد عملي

مجموعه مقاالت پنجمين همايش ملي ، ‘‘ مطالعه ارتباط ميان فرهنگ سازماني و کارآفريني مبتني بر نوآوری’’ (، 1398. )واحدی اسكي، مريمآقاجاني، حسنعلي.  -682-5---950-7
 و گواهي مقاله ----8/2/98 ---بابلسر: دانشگاه مازندران.  ،کارآفريني در بستر فناوری اطالعات

ديريت المللي مبين کنفرانسدومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ پيدايش مديريت و گزارشگری سرمايه فكری در دانشگاهها’’ (، 6139) قاجاني، حسنعلي. خليلي، ياسمن؛آ -5-683---7-105
 گواهي---.30/1/96 .دانشگاه مازندران: سربابل، صنعتي

ی: شرکتهای بزرگ و متوسط شهرك صنعتي مطالعه مورد طراحي الگوی مناسب جانشين پروری در شرکتهای صنعتي،’’ (، 6139) ؛کاريزنوئي، امير، حسنعلي. آقاجاني -5-468---7-151

 گواهي---.30/1/96 .دانشگاه مازندران: سربابل، المللي مديريت صنعتيبين کنفرانسدومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ مشهد

دومين  مجموعه مقاالت، ‘‘ تبيين ابعاد اکوسيستم کارآفريني درکسب وکارهای گردشگری مبتني بر طبيعت’’ . (9139)، مهدی. زادهرمضان، حسنعلي. آقاجانينژاد، سپيده. عباس -7-251
 .وکار ايرانانجمن تعالي کسب: تهران، وکار و اقتصادکسبمديريت  در الملليبين کنفرانس

http://mcconf.ir/fa/page.php?rid=54
http://mcconf.ir/fa/page.php?rid=54
http://mcconf.ir/fa/page.php?rid=54
http://mcconf.ir/fa/page.php?rid=54
http://mcconf.ir/fa/page.php?rid=54
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 شاهد)تفسيری ساختاری مدلسازی تكنيك از استفاده با خودرو صنعت در نوآوری اکوسيستم مدلتبيين ’’ . (9139) تبار، فاطمه.يحيي، حسنعلي. آقاجاني. عليآبادی، مرزبان عباس -7-351

 .نشگاهيالمللي مطالعات داسازمان بين: تفليس ،و توسعه اقتصاد، مديريتتحقيقات جديد در  الملليبين کنفرانس هشتمين مجموعه مقاالت، ‘‘ (خودرو ايران شرکت: تجربي

 

 كارشناسي ارشدي هارساله ورهو مشا راهنمايي -8

 ، استاد راهنماپروژه تحقيقاتي، و اندوخته بندر نوشهر بهبود روش در مراحل رسيدگي به صورتوضعيتهای پيمانكاران عمراني(، 1376)گروه تحقيق مرکز طرح و برنامه بندر نوشهر،  -1-8

  حسنعلي آقاجاني، نوشهر: بندر نوشهر.

 حسنعلي آقاجاني، نوشهر: بندر نوشهر.  ، استاد راهنماپروژه تحقيقاتي، بررسي عوامل مؤثر بر بازاريابي و جذب کشتيهای بيشتر به بندر نوشهر (،6137.، )اکبری، حبيب اله -2-8

 علي آقاجاني، نوشهر: بندر نوشهر.حسن ، استاد راهنمااتيپروژه تحقيق، بررسي چگونگي کاهش متوسط سرويس تايم در بندر نوشهر، (1376).، جمشيد، حق شناس، هادی و شريعت -3-8

 حسنعلي آقاجاني، نوشهر: بندر نوشهر.  ، استاد راهنماتيپروژه تحقيقا، مطالعه در خصوص استفاده بهينه از ظرفيت بندر نوشهر، (1376).، داود، روح افزا، مسعود و کيا -4-8

، استاد رساله کارشناسي ارشد، نطقه غرب استان مازندرانمي مندرج در قانون کار با تعداد حوادث در کارخانجات بررسي رابطه بين رعايت موارد ايمن (،1376.، )طهماسبي، سياوش -5-8

 راهنما ملوك ديوانگاهي، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

 ، استاد راهنما احمد احمدپور،ساله کارشناسي ارشدر، های آبرساني بصورت تجمع و تك روستايي در شهرستان بابلهديدگاه کارشناسان نسبت به هزين (،1378.، )نياز آذری، حسين -6-8

 استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، ساری: مرکز آموزش مديريت دولتي مازندران.

استاد مشاور محمد حقيقي، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، بهارر نفتي منطقه چاهنقش بانك توسعه صادرات ايران در افزايش صادرات غيبررسي  (،8113)بالويي، اسماعيل.،  -7-8

 .علوم و تحقيقات: دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهرانحسنعلي آقاجاني، 

، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ساری: مرکز آموزش رشداناسي رساله کارش، وری کارکنان در سازمانها و ادارات شهرستان نوربررسي عوامل مؤثر بر بهره (،1381، )زندی، محمدناصر. -8-8

 مديريت دولتي مازندران.

، استاد راهنما مجتبي طبری، استاد مشاور حسنعلي رشدارساله کارشناسي ، گمرکات استان مازندراناداره کل ساختار سازماني شناسايي و ارائه مدل مناسب برای  (،1382.، )نوری، مهری -9-8

 ، قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.آقاجاني

مؤسسه  ، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ساری:رساله کارشناسي ارشد ،استان مازندران وری در اداره کل مخابراتبررسي رابطه بين ساختار مديريتي و بهره (،1383، )، محمد.صابريفر -10-8

 ريزی.وپژوهش مديريت و برنامهعالي آموزش

علي ، استاد راهنما حسنرساله کارشناسي ارشد، های ارتباطي بر رضايت شغلي کارکنان در ادارات امور مالياتي غرب استان مازندرانبررسي تأثير شبكه (،1383االسالمي، نادر.، )شيخ -11-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.فر، زادهاستاد مشاور محمود يحييآقاجاني، 

مجتبي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ران و مسكن شمالمطالعه تناسب وضعيت پرسنلي مديران با شرايط احراز پستهای مديريتي در شرکت عمن (،1383نژاد، رضا.، )شعبان -21-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر. سنعلي آقاجاني،طبری، استاد مشاور ح

، استاد رساله کارشناسي ارشد، نطقه غرب)محمودآباد تا رامسر(م -وری شرکت مخابرات استان مازندرانيروی انساني بر بهرهويژگيهای نبررسي نقش  (،1383حمد.، )پور، مکاويان -13-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.استاد مشاور ابراهيم حالجيان، راهنما حسنعلي آقاجاني، 

رساله ، های نفتي ايران منطقه چالوس)غرب استان مازندران(بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان در شرکت ملي پخش فرآورده (،1384مرث.، )مرادی، کيو -14-8

 ر.قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهاهلل غالمي، استاد مشاور ذبيح، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، کارشناسي ارشد

، استاد ابراهيم حالجيان، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، يبررسي رابطه بين تعهد سازماني و افزايش نقدينگي شعب بانك ملي در شهرستان بندر انزل (،1384فر، افشين.، )آذين -15-8

 مشاور حسنعلي آقاجاني، قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

 استاد مشاور  محمود، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، اد جانبازان استان مازندرانگيری مديران در اداره کل بنيالگوی تصميمبررسي  (،1384لي.، )يزداني، نورع -16-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.فر، زادهيحيي

سيدعليرضا ابراهيمي، استاد ، استاد راهنما اله کارشناسي ارشدرس، سازماني شرکت چوب و کاغذ مازندران و ارائه پيشنهادات مقتضي ساختاربررسي  (،1385نصيری، سيد حسين.، ) -17-8

 حسنعلي آقاجاني، قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.مشاور 

، استاد راهنما حسنعلي اله کارشناسي ارشدرس، ابع انساني در سازمان تأمين اجتماعي استان مازندرانبررسي امكان سنجي بكارگيری سيستم حسابداری من (،1385، کبريا.، )رنجبر -18-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.، مجتبي طبریاستاد مشاور آقاجاني، 

استاد مشاور ستاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ، ارساله کارشناسي ارشد، EFQMه از مدل با استفاد سازمان تأمين اجتماعي استان مازندرانارزيابي عملكرد  (،1385.، )مريم، بزرگي -19-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.، مجتبي طبری

، استاد راهنما حسنعلي سي ارشدکارشنارساله ، بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل)شرکتي( در سطح شهرستان بابل (،1385جمشيدی، محمود.، ) -20-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد استاد مشاور محمدعلي اسماعيلي، بابلآقاجاني، 

 ابراهيمي، استاد مشاور سيدعليرضا، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ازمان صنايع و معادن استان مازندرانآوری اطالعات مرتبط در سسطوح فنبررسي  (،1385، ليال.، )الكايي -21-8

 حسنعلي آقاجاني، قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

استاد مشاور شهرام شادرخ، ، استاد راهنما اله کارشناسي ارشدرس، مخابرات استان مازندرانوری شرکت تأثير بكارگيری شبكه اينترانت بر بهبود بهرهبررسي  (،1385.، )مهدی، فرازمند -22-8

 .قزوين: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوينعلي آقاجاني، حسن
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استاد مشاور ، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، مقايسه شرکتهای دارای سهام رشدی و ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران (،1385، ميثم.، )بندههشا -23-8 -♦

 .انشكده علوم اقتصادی و اداریمازندران، د: دانشگاه سر، بابلرضا زاليمحمد

رساله کارشناسي ، ورس اوراق بهادار ايرانبرابطه بين ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسيمي هر سهم و قيمت سهام در شرکتهای پذيرفته شده در بررسي  (،1385، مرتضي.، )دلخوش -24-8
 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بلباحسنعلي آقاجاني، احمد احمدپور، استاد مشاور ، استاد راهنما ارشد

، ثريايياستاد مشاور علي ، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، بررسي و تبيين مدل بومي موانع کارآفريني سازماني در وزارت کشور (،1385زاده، محمود.، )دهقاني -25-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

استاد ، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار ايران (،1385ری، سارا.، )اميرمظف -26-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابلفرزادهمحمود يحييمشاور 

، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد،  EFQMعملكرد شرکت قطارهای مسافری رجاء با استفاده از مدل تعالي سازماني  ارزيابي (،1386رحمتي، مريم.، ) -27-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرعبدالحميد صفايياستاد مشاور 

، استاد مشاور مجتبي ، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، وانع کارآفريني سازماني در بانك رفاه استان مازندرانتبيين مدل بومي م (،1386فيروزکاليي، امين.، ) -28-8

 ، قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.طبری

، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، ر سطح شهرستان قائمشهروفاداری مشتريان شرکت صنايع غذايي فاخته دبررسي عوامل مؤثر بر  (،6138اصغری، حسن.، ) -29-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد استاد مشاور محمدعلي اسماعيلي، بابل

، فرزادهمحمود يحيي، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، اندر سازمان بورس اوراق بهادار ايرارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بررسي رابطه بين (، 1386سلطاني، مريم.، ) -30-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابل حسنعلي آقاجانياستاد مشاور 

حسنعلي استاد مشاور ، ميد صفاييعبدالح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، FAHPكي محوری با استفاده از قابليتهای تكنولوژي بندیولويتا (،1386پور، محمد.، )ولي -31-8 -♦

 علوم اقتصادی و اداری.مازندران، دانشكده : دانشگاه ، بابلسرآقاجاني

اد است، غالمرضا معمارزاده، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،اداره آموزش و پرورش شهرستان کرجتبيين مدل بومي موانع کارآفريني سازماني در (، 1386.، )صديقه داوودی، -32-8

 .قزوين: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين،  حسنعلي آقاجانيمشاور 

، ابراهيم صالحي، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ی کارآفريني دانشجويان دانشگاه مازندرانيابي آموزشهای دانشگاهي در پرورش روحيهزمينه(، 1386رستمي، فرخنده.، ) -33-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي: دانشگاه ، بابلسريحسنعلي آقاجاناستاد مشاور 

، احمدپور احمد، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، در سازمان بورس اوراق بهادار ايرانپيرامون ساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بررسي (، 1386خواه، محمود.، )ملكوتي -34-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابل حسنعلي آقاجانياستاد مشاور 

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران BM/MVنقش ريسك عدم نقد شوندگي، اندازه و نسبت (، 1386خرمدين، جواد.، ) -35-8 -♦

 مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری.نشگاه : دا، بابلسرحسنعلي آقاجانياستاد مشاور ، فرزادهمحمود يحيي

، رساله کارشناسي ارشد، سطح شهرستان بهشهر گاز در شرکت گاز مازندران و ارائه راهكارهای مناسب درخير در پرداخت بهای قبو  أبررسي علل ت(، 1386پورياني، ابوذر.، ) -36-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابل علي آقاجانيحسناستاد مشاور ، اصغر انواری رستميعلياستاد راهنما 

، رساله کارشناسي ارشد، بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل)شرکتي( در سطح شرکتهای تعاوني صنعتي شهرستان  بابلسر (،1386مظفری، فرزاد.، ) -37-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه عبدالحميد صفايي، بابلسر استاد مشاوراستاد راهنما حسنعلي آقاجاني، 

، استاد رساله کارشناسي ارشد، مطالعه موردی: ايران خودرو، بهمن موتور و پارس خودرو(ارزيابي سطح ناب بودن صنعت خودروسازی ايران) (،1386سجادی سيني، محمد.، ) -38-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرحسنعلي آقاجانياستاد مشاور ، عبدالحميد صفاييراهنما 

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، سازی خودرو در استان مازندرانتبيين مدل بومي عوامل موثر بر پرورش کارآفريني مستقل در صنعت قطعه(، 1387آزاديان، روجا.، ) -39-8

 .استان مازندران سازمان مديريت صنعتي: استاد مشاور مجتبي طبری ، ساری، آقاجاني

، استاد راهنما حسنعلي رساله کارشناسي ارشد، )مطالعه موردی شرکت ايران خودرو(کنندگان در مديريت زنجيره تأمينبندی تأمينارزيابي و رتبه (،1387سوهانيان، مهدی.، ) -40-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه دالحميد صفايي، بابلسراستاد مشاور عبآقاجاني، 

، استاد رساله کارشناسي ارشد، سود تقسيمي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير جريان نقدی آزاد و وضعيت سودآوری بر (،1387عمادی، سيدمهدی.، ) -41-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرحسنعلي آقاجانياستاد مشاور ر، فزادهمحمود يحييراهنما 

، استاد مشاور مهرداد مدهوشي، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، بررسي تأثير قابليتهای مديريت دانش بر فرايند نوآوری تكنولوژيكي در سازمان (،1387بيگلری، علي.، ) -42-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه لي آقاجاني، بابلسرحسنع

محمود ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، بررسي و تبيين مدل بومي عوامل موثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با رويكرد فازی(، 1387پاکدين، علي.، ) -43-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابل حسنعلي آقاجانير استاد مشاو، فرزادهيحيي

، استاد راهنما حسنعلي رساله کارشناسي ارشد، (DEAارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها)(، 1387نصيری، محمدعلي.، ) -44-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ه، بابلزاداستاد مشاور عرفان يداهللآقاجاني، 

، محمدعلي اسماعيلياستاد مشاور ، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، ارزيابي يادگيری سازماني در اداره کل شيالت استان مازندران(، 1387تسليمي، مسعود.، ) -45-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل
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محمدعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، جذب مشتريان منطقه ويژه اقتصادی بندراميرآباد بررسي نقش عوامل آميخته بازاريابي خدمات در(، 1387رضا.، )يری، عليجهانگ -46-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلحسنعلي آقاجاني، اسماعيلي، استاد مشاور 

، حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ارزيابي استراتژيهای تأمين مالي کارآفرينان مستقل سازمان ميراث فرهنگي استان مازندران (،1387محمدی، مرتضي.، ) -47-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرفرزادهمحمود يحيياستاد مشاور 

پور، اسنتاد مشناور اهلل قليرحمت، اسنتاد راهنما رسناله کارشنناسني ارشند،  ITثر در تشنخيص فرصنتهای کارآفرينانه در حوزه ؤبررسني عوامل م (،7138.، )کرامتي، محمدعلي -48-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه حسنعلي آقاجاني، بابلسر

جهانگير ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، مي عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شرکتهای کوچك و متوسط استان مازندرانبررسي و تبيين مدل مفهو(، 1387.، )اکبر، عليآقاجاني -49-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلحسنعلي آقاجاني، ، استاد مشاور يداللهي

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، شهر و بابل(شهرداريهای ساری، قائم :ن مازندران)مورد مطالعهمداری در شهرداريهای استاارزيابي ميزان مشتری (،1387.، )رمضان، غالمي -50-8

 .مازندرانپيام نور : دانشگاه ساری، مانيحالعابدين رينزحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور 

: دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزينحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور ، استاد راهنما ناسي ارشدرساله کارش، ريزی استراتژيك بيمارستان حكمت ساریبرنامه (،1387، )جمشيدی، رضا. -51-8

 .مازندرانپيام نور 

، استاد ي آقاجانيحسنعل، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، سازیبررسي امكان بهبود خط مونتاژ شرکت ديزل سنگين ايران )دسا( با استفاده از شبيه (،1387.، )لطفي، حسين -52-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرعبدالحميد صفايي قاديكالييمشاور 

شهر تهران(، 1387.، )نيكزاد، محمود -53-8 ستگاههای جمع آوری و حمل زباله  ستم در اي سي صل از تغيير  صرفه جويي در هزينه و زمان حا سي ميزان  ساله ، برر سي اکر شنا شدار ستاد ر ، ا

 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوهحسنعلي آقاجاني، ، استاد مشاور محسن محمديانراهنما 

 ، استاد مشاورنيحسنعلي آقاجا، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، بررسي و تبيين روشهای تأمين مالي طرحهای کارآفرينانه بخش تعاون استان مازندران(، 1387.، )محمودی، علي -54-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، فرزادهمحمود يحيي

، استاد رساله کارشناسي ارشد، )مورد مطالعه:شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( )EPS(بررسي اثر تورم بر روی سود هر سهم (، 1387.، )ميرزاآقازاده، محمد -55-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، علي ثريايي، استاد مشاور يحسنعلي آقاجانراهنما 

، رساله کارشناسي ارشد ،سازمان صنايع و معادن استان مازندران  SMEsتبيين اثر توانمند سازهای مديريت دانش بر عملكرد سازماني در   (،1387)اکبر، زاده، سيدعليحسين -56-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر ،فرزادهمحمود يحيي ، استاد مشاوراستاد راهنما حسنعلي آقاجاني

ستاد ا، صمد ايزدی، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، های آموزشي دانشگاه مازندران با آموزشهای مورد نياز کارآفرينانهای دورهارزيابي مقايسه(، 1388.، )عابدزاده، حامد -57-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي: دانشگاه ، بابلسرحسنعلي آقاجانيمشاور 

حسنعلي ، استاد مشاور سعيد اميری، استاد راهنما ارشناسي ارشدکرساله ، 1386تا  1367های چوبي از سال تبيين مدل عرضه و تقاضا و قيمت فرآورده(، 1388آقاجاني، حسينعلي.، ) -58-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسي، آقاجان

رساله کارشناسي ، فازی  )مطالعات موردی شرکت پيشرانه( AHP گيری خريد با استفاده از روش يند تصميمآکنندگان در فرمينأبندی تارزيابي و رتبه(، 1388بابلي، محبوبه.، ) -59-8
 .مازندرانپيام نور : دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزينحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور ، استاد راهنما ارشد

، استاد رساله کارشناسي ارشد ،)اداره کار و امور اجتماعي( های آموزشي طرحهای زودبازده و کارآفرين در استان مازندرانارزيابي اثربخشي دوره (،1388.، )تبار، حسنخدابخشي -60-8

 .مازندرانپيام نور : دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزينحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور راهنما 

، حميدرضا رضواني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، تبيين چارچوبي بومي برای سنجش نوآوری درايران )بيوتكنولوژی به عنوان يك مورد((، 1388.، )مقيمي، سيد نورالدين -61-8 -♦

 .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم اه : دانشگ، بابلسرحسنعلي آقاجانياستاد مشاور 

، ابراهيم حالجيان، استاد مشاور ، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در اداره کل امور مالياتي مازندران (،1388.، )رنجبر، فاطمه -62-8

 قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،تبيين مشتری مداری در بانك ملت استان مازندران با رويكرد فازی)مورد مطالعه حوزه های  ساری و بابلسر(صمدايي، نغمه.،  -63-8

 .مازندرانپيام نور : دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزيناستاد مشاور 

: دانشگاه مشهدحسنعلي آقاجاني، ، استاد مشاور سعيد راحتي، استاد راهنما ارشناسي ارشدکرساله ، برنامه ريزی استراتژيك با استفاده از يادگيری تقويتي(، 1388.، )سيدآقايي، سيدنقي -64-8

 .مشهدآزاد اسالمي واحد 

حسنعلي آقاجاني، استاد ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،در صنايع چوب و کاغذ مازندرانه کنندگان مواد اوليارائه الگويي برای ارزيابي تامين(، 1388يزداني، اميرعباس.، ) -65-8

 .مازندرانپيام نور : دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزينمشاور 

رساله ، پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران( سنجش سرمايه فكری و بررسي رابطه آن با عملكرد شرکت ها )مطالعه موردی: شرکتهای(، 1388.، )زارع، محمدجواد -66-8 -♦
 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرحسنعلي آقاجانياستاد مشاور ، اسفنديار ملكيان، استاد راهنما کارشناسي ارشد

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، های ايرانيSME  در SCM يند آبرای بهبود فر RFIDی فناوری بررسي ميزان آمادگي سازمانها در بكارگير(، 1388.، )شكراللهي، امير -67-8 -♦

 .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم : دانشگاه ، بابلسراحمد جعفرنژاد استاد مشاور، حسنعلي آقاجاني

احمد ، استاد راهنما ارشناسي ارشدکرساله  ،اوراق بهادار تهران سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس بررسي رابطه بين حجم معامالت سهام و قيمت (،1389فدوی، مصطفي.، ) -68-8

 .اراك: دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراكحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور احمدپور، 
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 ،های مختلف سازمان در سطح شهر تهراني با کارت امتيازی متوازن و عملكرد بخشبررسي رابطه همراستايي مديريت استراتژيك درون سازمان(، 1389.، )قديری، محمدابراهيم -69-8

 .مازندرانپيام نور : دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزينحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد

فر، زادهمحمود يحيي، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، وی سرمايه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهرانعوامل تعيين کننده انتخاب پرتف شناسايي(، 1389.، )احسانکثيری،  -70-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني

شاخص چابكياندازه(، 9138.، )عجمي، علي -71-8 -♦ ستفاده از  شرکت پارس الكترونيك(FAI)فازی  گيری چابكي زنجيره تامين با ا صنعت الكترونيك )مطالعه موردی:  ساله ، ( در  ر
 .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم : دانشگاه ، بابلسرحسنعلي آقاجانياستاد مشاور ، عبدالحميد صفايي، استاد راهنما کارشناسي ارشد

، استاد رساله کارشناسي ارشد، (”NIGC”شرکت ملي گاز ايران ر مديريت پروژه )فرآيند توجيه پروژه ها()مورد مطالعهتبيين نقش مديريت ارزش د(، 1389.، )کياني، حسين -72-8 -♦

 .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم : دانشگاه ، بابلسرعبدالحميد صفايياستاد مشاور ، حسنعلي آقاجانيراهنما 

، استاد راهنما ارشناسي ارشدکرساله ، بررسي کارکرد اداره کل پزشكي قانوني استان مازندران در مسئوليت اجتماعي)مدل گريفين( (،1388نيا، محمدتقي.، )مقيمي -1-67-8---73-8

 .قائمشهردانشگاه آزاد اسالمي واحد استاد مشاور سيداحمد خسروی، قائمشهر: حسنعلي آقاجاني، 

: دانشگاه ، بابلسرپوراهلل قليرحمتاستاد مشاور ، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، عملكرد مراکز رشد ايران ارزيابي مقايسه ای(، 1389.، )نژاد، عاطفهطالب -47-8 -♦

 .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم 

، استاد ارشناسي ارشدکرساله ، ه محصول جديد در صنايع لبني استان مازندرانيند توسعآطراحي و تبيين مدل مفهومي عوامل داخلي موثر بر موفقيت فر(، 9138نژاد، صادق.، )ولي -75-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، العابدين رحمانيزين، استاد مشاور حسنعلي آقاجانيراهنما 

، استاد راهنما ارشناسي ارشدکرساله ، های پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(رابطه بين سرمايه فكری شرکتها و عملكرد آنها)شاهد تجربي: شرکت(، 1389.، )تبار، فاطمهيحيي -76-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، حسنعلي آقاجاني، استاد مشاور فرزادهمحمود يحيي

شگاهثر بر موفقيت تجاریؤتبيين عوامل م(، 1389.، )پناه، احسانيزدان -77-8 -♦ شد، هاسازی تكنولوژی در دان سي ار شنا ساله کار ستاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ر شاور ، ا ستاد م مهرداد ا

 .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم : دانشگاه ، بابلسرمدهوشي

 ، استاد مشاور، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرشدرساله کارشناسي ا، سازی اتومبيل(بررسي و سنجش کشساني زنجيره تامين )شاهد تجربي: صنعت قطعه(، 1389.، )فرمانزاده، محمد -78-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، اسفنديار ملكيان

اللهي، مهران فرج ، استاد راهنمارساله کارشناسي ارشد ،ای دخترانه استان مازندرانآموزان هنرستانهای حرفهبررسي نقش آموزش بر روحيه کارآفرينانه دانش(، 1389.، )يبازخور، گنجه -79-8

 .واحد تهرانپيام نور : دانشگاه تهران، حسنعلي آقاجانياستاد مشاور 

، علي مهديزاده اشرفي ، استاد مشاور، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، بررسي عوامل مؤثر بر تجهيز منابع در بانك کشاورزی(، 8138.، )نجارکريمي، حسين -80-8

 .فيروزکوهانشگاه آزاد اسالمي واحد : دفيروزکوه

، استاد انيج، استاد راهنما حسنعلي آقارساله کارشناسي ارشد، بررسي بكارگيری بانكداری الكترونيك در ايجاد مزيت رقابتي)بانك ملي استان مازندران((، 1389.، )رضايي، مسعود -81-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، مشاور علي ثريايي

افزاری)مورد مطالعه: ريزی منابع سازماني در شرکتهای نرمسازی سيستم برنامهبندی عوامل مؤثر بر ميزان آمادگي سازمان جهت پيادهشناسايي و رتبه’’ (، 1389رحمتي، مجيد؛ ) -82-8 -♦

مازندران، دانشكده علوم اقتصادی : دانشگاه ، بابلسرسنعلي آقاجانيالحميد صفايي، استاد مشاور حعبد، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘افزاری يكپارچههای نرمکننده بستهشرکتهای ارائه

 30/6/1389   .و اداری

رضا حسيني، محمد ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ارزيابي تأثيرات خصوصي سازی بر عملكرد شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران(، 1389.، )صادقي آردی، مهدی -83-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابلانيجنعلي آقااستاد مشاور حس

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، باريجو یکشاورز ادوات يصنعت خوشه یمورد مطالعه:يصنعت یها خوشه یريگ شكل موثربر عوامل يبررس(، 1390صفايي، بهزاد.، ) -84-8 -♦

 30/3/1390   .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، كاليييقاد اور عبدالحميد صفايي، استاد مش سنعلي آقاجانيح

، رساله کارشناسي ارشد، وکار: يك تحقيق تجربي در شرکتهای مهندسي مشاور ساختمان در استانهای مازندران، گلستان و گيالنتبيين خوشه کسب(، 1390.، )واردی، جواهر -58-8 -♦

 مقاله دارد.---.27/4/1390   .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، ليرضا اللهياری، استاد مشاور ع سنعلي آقاجانيحاستاد راهنما 

: دانشگاه ، بابلانيجنعلي آقا، استاد مشاور حسپورقربانمحمد رضا ا ، استاد راهنمرساله کارشناسي ارشد، بررسي تأثير نوسانات فصلي بر بازده سهام(، 1390اهلل.، )عليزاده گتابي، حجت -86-8

 .بابلآزاد اسالمي واحد 

نعلي حس، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، های گوشتي آمل(و تعيين عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان)مطالعه موردی: محصوالت فرآوردهبررسي (، 1390.، )عبداللهي، فاطمه -87-8

 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه، سيدمهدی حسيني، استاد مشاور انيجآقا

، ابوالقاسم اثني عشری، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،تبيين چالشهای جذب منابع مالي در صندوقهای قر  الحسنه استان مازندران و ارائه راهكار(، 1389نيا، اردالن.، )کريم -88-8

 .بابلپيام نور واحد : دانشگاه بابلحسنعلي آقاجاني،  استاد مشاور

، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، آمايش فرصتهای کارآفرينانه اشتغالزا و درآمدزا برای روستاهای شهرستان بابلسر(، 1390احمدی، مطلب.، ) -89-8

 .بابلواحد : دانشگاه آزاد اسالمي ، بابلميرعلي شفيعي

رساله کارشناسي ، فازی AHPبا استفاده از تكنيك  اولويت بندی عوامل مهم در ارزيابي عملكرد شرکتهای سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران(، 1390زاده، خالق.، )تقي -90-8
 .بابلآزاد اسالمي واحد : دانشگاه حسنعلي آقاجاني، بابلفر، استاد مشاور زادهمحمود يحيي، استاد راهنما ارشد
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پور، اهلل قليرحمت، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،‘‘ای شهر اصفهانبررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شرکت توزيع برق منطقه’’ (، 1390اسكندر، علي.، ) -91-8 -♦

 .8/11/1390   .م اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علو: دانشگاه ، بابلسرسنعلي آقاجانياستاد مشاور ح

ريخته گری قطعات خودرويي  ( و تاثير آن بر عملكرد سازمان با رويكرد فازی )شاهد تجربي: صنعتSCM (SCQMو  TQMيكپارچگي  ’’ (،1390.، )روانستان، کاظم -92-8 -♦

 مقاله دارد--- .12/11/1390   .ادی و اداریمازندران، دانشكده علوم اقتص: دانشگاه بابلسرالحميد صفايي، استاد مشاور عبد، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ايران(

سحقي، دانش -93-8 شد، ‘‘ BOTاولويت بندی عوامل موثر بر موفقيت قراردادهای  ’’ (،9013.، )بوا سي ار شنا ساله کار سنعلي آقاجانير ستاد راهنما ح شاور، ا ستاد م ، المياهلل غذبيح ، ا

 .شهرقائم: دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقائم

رساله کارشناسي ، ‘‘ طراحي و تبيين الگوی بومي توانمندسازی منابع انساني با رويكرد منطق فازی مطالعه موردی: شرکت ايران خودرو خراسان’’ (، 9013قدوسي، محمدمصطفي.، ) -94-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجانياور داود کياکجوری، استاد مش، استاد راهنما ارشد

، استاد راهنما حسنعلي رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت اجرای مهندسي مجدد فرآيندها در بانك ملي استان مازندران ’’ (،9013.، )پورآقاجان حسيني، سيدرضا -95-8

 .شهرقائم: دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقائم، وقرمرتضي م ، استاد مشاورآقاجاني

داود ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ )شاهد تجربي: بيمارستان طالقاني چالوس( ANPو ابزار  SWOTتدوين استراتژی با استفاده از ’’ (، 9013.، )زاده، سيماحسين -69-8

 .چالوسدانشگاه آزاد اسالمي واحد  :، چالوسحسنعلي آقاجانيکياکجوری، استاد مشاور 

، ، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي وتبيين ويژگيهای دانشگاه های نسل سوم )کار آفرين( )مورد مطالعه: دانشگاه مازندران( ’’ (،1390.، )کيوانفر، جواد -97-8

 .شهرقائمسالمي واحد : دانشگاه آزاد اشهرقائم، هران مختاریم استاد مشاور

بهرام  ، استاد مشاور، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي و تعيين عوامل موثر بر تجهيز منابع پولي در بانك صادرات مازندران ’’ (،1390.، )کيا، جهانگير -98-8

 .دفتر آموزش و پژوهش، ع انساني استانداری مازندرانمعاونت توسعه مديريت و مناب، استانداری مازندرانساری: ، اکبرزاده

، استاد راهنما حسنعلي رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ( استان مازندرانSMEsبررسي اثربخشي تسهيالت اعطايي بانك ملي به بنگاههای اقتصادی کوچك)  ’’ (،1390.، )رامشگر، محمد -99-8

 .شهرقائمدانشگاه آزاد اسالمي واحد : شهرقائم، مهران مختاری ، استاد مشاورآقاجاني

: فيروزکوه، علي مهديزاده اشرفي ، استاد مشاور، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين چالشهای مديريت ترانزيت در ايران ’’ (،1389.، )سراج، محمد -100-8

 .فيروزکوهدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ژيكي، تاکتيكي و عملياتيبندی شاخصهای ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تأمين در سطوح استراتاولويت ’’ (،1139، ).ملكي، مهدی -101-8 -♦

 مقاله دارد---.27/1/1391   .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسراستاد مشاور عبدالحميد صفايي، ، سنعلي آقاجانيح

، آقاجاني استاد مشاور حسنعليوردی، يداهلل تاری ، استاد راهنمارساله کارشناسي ارشد، ‘‘بررسي رابطه مديريت ريسك واحد تجاری و عملكرد شرکت ’’ (،1390.، )دامچي، زهرا -102-8

 مرکزی. نتهرا: دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

 ، استاد مشاور، استاد راهنما حسنعلي آقاجانيرساله کارشناسي ارشد، ‘‘بررسي رابطه فرهنگ سازماني با فرآيند کارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران ’’ (،1390)اسدی، فاطمه.،  -103-8

 .شهرقائم: دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقائممجتبي طبری، 

هادی استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ وزش عالي غيرانتفاعي استان مازندرانارزيابي عملكرد مؤسسات آم’’ (، 9113.، )آصفي، سيد مرتضي -8-104

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسناصری

پيام نور واحد : دانشگاه ، بابلجمشيد ساالر، استاد مشاور لي آقاجانيحسنع، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،ساز ايرانمديريت فرآيند در شرکت شاسي(، 1391عطار، احمد.، ) -105-8

 .بابل

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘سايپا(. مورد مطالعه: شرکت خودروسازی ERPتأثير رفتار شهروندی بر موفقيت سيستم برنامه ريزی منابع سازمان ) ارزيابي’’(، 1391ديلمي، سيمين.، ) -106-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور ياکجوریداود کاستاد راهنما 

رساله کارشناسي ، ‘‘ بررسي تأثير ابعاد فرهنگي هافستد بر رفتار شهروندی با تمرکز بر تعهد سازماني )مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ايران( ’’(، 1391.، )مجتبيقلندر،  -8-107
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد داود کياکجوری، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، چالوستاد راهنما ، اسارشد

سنعلي ح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ FTOPSISو  FAHPتلفيقي  ويكردرزيابي عملكرد پارك های علم و فناوری منتخب با را’’ (، 1139.، )رمضاني، فاطمه -810-8 -♦

 مقاله دارد ---.19/6/1391  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، بابلسريآقاجان

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘(صنايع فوالد استان مازندران: ی)مطالعه مورد های دستيابي به توليد در کالس جهانيای بين استراتژیرزيابي مقايسها’’ (،1139.، )درگاهي، هادی -091-8 -♦

 .19/6/1391  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرسنعلي آقاجانيحاستاد مشاور  عبدالحميد صفايي،استاد راهنما 

محمود استاد مشاور  ،سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما شناسي ارشدرساله کار، ‘‘مكان سنجي احداث مراکز رشد در شهرداريهای استان مازندرانا’’ (،1139.، )باقرنسب، عباس -110-8 -♦

 .27/6/1391  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرفرزادهيحيي

استاد مشاور ، حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ارشناسي ارشدرساله ک ،‘‘بررسي و تبيين راهكارهای گسترش صنايع نانوتكنولوژی در استان مازندران ’’(، 9113.، )تنالن ايزدی، آلما -111-8

 .ساریپيام نور واحد : دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزين

حسنعلي استاد راهنما  ،رساله کارشناسي ارشد ،‘‘ بر مديريت پورتفوليوی پروژه ها در شرکت عمراني و صنعتي پارس گرما يندهاآفر تبيين نقش ريسك ’’(، 9113.، )اصغرنيا، فرزاد -112-8

 .پيام نور واحد ساری: دانشگاه ساری، العابدين رحمانيزيناستاد مشاور آقاجاني، 

اسي رساله کارشن، ‘‘های تأمين اجتماعي استان مازندران()مطالعه موردی بيمارستانبررسي اثرات زيست محيطي نوآوری تكنولوژی بر صنعت بيمارستان’’(، 1391.، )بسطامي، رجب -8-131
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسداود کياکجوری ، استاد مشاورحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ارشد
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اله کارشناسي رس، ‘‘(بررسي شكاف ميان اخالق کار حاکم و اخالق کار کالمي)مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مازندران ’’(، 1391.، )شهربانو، اسحقي -8-141
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجاني ، استاد مشاورداود کياکجوری، استاد راهنما ارشد

، حسنعلي آقاجانيراهنما  ، استادرساله کارشناسي ارشد، ‘‘تبيين هوش تجاری کارآفرينانه)مورد مطالعه: شرکتهای کوچك و متوسط بيوتكنولوژی ايران(’’(، 1391.، )ندا، پورحسن -8-151

 .قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر، اسداهلل مهرآرا استاد مشاور

، رشدرساله کارشناسي ا، ‘‘ فناوری اطالعات بر بهبود تصميم گيری مديران در مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي استان مازندرانبكارگيری تاثير  ’’(، 1391.، )مهدوی، مهدی -8-161
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسداود کياکجوری ، استاد مشاورحسنعلي آقاجانياستاد راهنما 

معصومعلي  رحسنعلي آقاجاني، استاد مشاو، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری درغرب استان مازندران ’’(، 1391.، )ملكي، عاليه -8-171

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسسليميان

: دانشگاه ، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، بابلسرسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘اولويت بندی راه کارهای توسعه فناوری نانو ’’(، 1391.، )مهرابي، سحر -811-8 -♦

 .1391/      .اقتصادی و اداریمازندران، دانشكده علوم 

، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين تاثير گرايش کارآفرينانه بر عملكرد شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران ’’(، 1391.، )طيبي، حسين -191-8

 .1391/      .، دانشكده کارآفرينينتهران: دانشگاه تهرا، محمدرضا زالي

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘رابطه مؤلفه های سازمان يادگيرنده وکارآفريني سازماني در بانك های خصوصي غرب استان مازندران’’ (، 1391.، )نظری مقدم، سارا -201-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، استاد مشاور معصومعلي سليميان، چالوس

 ستان(تبيين عوامل موثر بر علل تاخير در اجرای پروژه های عمراني دولتي)مورد مطالعه: پروژ ه های عمراني اداره کل مسكن و شهرسازی استان گل’’ (، 1391.، )بخشرستمي، علي -112-8

 .چالوسشگاه آزاد اسالمي واحد : دان، چالوسداود کياکجوریحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (مطالعه موردی: بانك مرکزی جمهوری اسالمي ايران)بررسي ابعاد محتوايي سازمان برای استقرار مديريت دانش’’ (، 1391.، )طاهرنژاد، سلمان -212-8

 .چالوساه آزاد اسالمي واحد : دانشگ، چالوسداود کياکجوریحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور راهنما 

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين اثر توانمند سازهای مديريت دانش بر عملكرد سازماني در  واحدهای ستادی گمرکات اجرايي کشور’’ (، 1391.، )محمدگل، آنه -312-8

 .چالوسمي واحد : دانشگاه آزاد اسال، چالوسمهران مختاریحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور 

، استاد مهران مختاری، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت خدمات مديريت شهری شهرداريهای استان گلستانتبيين ’’ (، 1391.، )شمالي، شهرام -412-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجانيمشاور 

مرتضي ، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘مازندرانداريهای استان اثرات استرس شغلي بر کارآمدی مديران در شهر’’ (، 1391.، )امدانشايي، ح -512-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسموقر

مرتضي ، استاد مشاور حسنعلي آقاجانياستاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ابطه با عملكرد فرودگاههای استان مازندرانتبيين مسئوليت اجتماعي در ر’’ (، 1391.، )پيلسته، صادق -612-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسموقر

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘نشگاه آزاد اسالمي غرب استان مازندرانمطالعه تطبيقي آموزش غير مجازی و يادگيری الكترونيكي در واحدهای دا’’ (، 1391.، )سجادی، سيدصابر -712-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسرمضان عليزاده، استاد مشاور حسنعلي آقاجانيراهنما 

 اوراق بورس سازمان در شده پذيرفتهشيميايي  های شرکت: یمورد لعهمطا)و سرمايه فكری بر عملكرد شرکتها مديره هيئت ساختاربين  رابطه يبررس’’ (، 1391.، )قاسمي، حامد -812-8

 .علوم و تحقيقاتواحد  ،: دانشگاه آزاد اسالميتهران، داود کياکجوری، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ( تهران بهادار

 بنيان منطقه شمال ايران(آوری دانشهای کوچك و متوسط مستقر در مراکز رشد واحدهای فن)شاهد تجربي: شرکتفرينانه در ايراناخالق کارآ تبيين ’’(، 1391.، )سياح، رقيه -291-8 -♦

 .1391/      .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، بابلسرسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

رساله کارشناسي ، ‘‘ (رانيمنطقه شمال ا يارتيو ز ييهوا ،یجهانگرد يمستقل)مورد مطالعه: دفاتر مسافرت ينيکارآفر نديعوامل اثرگذار بر فرآ نييتب’’ (، 1391.، )ازوی، مسعود -301-8
 .چالوسالمي واحد : دانشگاه آزاد اس، چالوسداود کيا، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ارشد

ي مديريت کيفيت خدمات بانكي با  استفاده از فرايند تحليل شبكه ای و توسعه عملكرد کيفي )مطالعه موردی: بانك دولتي، نيمه خصوصي و خصوص’’ (، 1391.، )درزی، فاطمه -311-8

 .شمالدانشگاه آمل: ، سنعلي آقاجانيح، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ در مازندران(

رساله کارشناسي ، ‘‘ و نقش آن در رضايتمندی مشتريان کامپيوترهای لپ تاپ در تهران بر رفتار مصرف کنندگان V5بررسي رابطه آميخته بازاريابي مدل ’’ (، 1391.، )ديلمي، مجيد -231-8
 .قشم: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم، اداود کي، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ارشد

، ‘‘ مطالعه موردی تعاوني اعتبار ثامن االئمه)ع(استان گلستان بررسي ميزان بهره وری منابع انساني و راههای افزايش آن )همراه با ارائه مدل(’’ (، 1391.، )الرضاموسيفندرسكي،  -331-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور مهران مختاری، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد

 های نفتي منطقه ساری(، مطالعه موردی شرکت ملي پخش فرآوردهERPريزی منابع سازمان )های برنامهسازی و اجرای سيستمامكان سنجي پياده ’’(، 1391.، )خانزاده، محمد -341-8 -♦

 مقاله دارد ---. .8/11/1391 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرفرزادهمحمود يحيي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيحاستاد راهنما  ،رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

رساله ، ‘‘ (ه: بيمارستانهای تأمين اجتماعي استان مازندرانمورد مطالع)( در سازمانهای درمانيGCSشناسايي استراتژی های شكستن سقف شيشه ای )’’ (، 1391.، )کيادليری، صابره -8-351
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجاني، استاد مشاور داود کياکجوری، استاد راهنما کارشناسي ارشد

داود کياکجوری، استاد مشاور ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ البرز 5نطقه بررسي و امكان سنجي استقرار مهندسي ارزش در شعب بانك شهر م’’ (، 1391.، )ميرباقری، آيه -136-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس
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، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ لوند(شرکت ا -بررسي رابطه سرمايه فكری با عملكرد مالي شرکتها)مورد مطالعه: صنعت کاشي و سراميك’’ (، 1391.، )محمدعليزاده، مريم -713-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد داود کياکجوری، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، چالوس

رساله ، ‘‘ نوشهر -طبيعي استان مازندرانبررسي عوامل موثر بر استقرار مهندسي مجدد در سازمانهای دولتي. مطالعه موردی: اداره کل منابع ’’ (، 1391.، )زاده، عبدالرضاجتبيم -813-8
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد داود کياکجوری، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، چالوس، استاد راهنما کارشناسي ارشد

، حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مازندران شرکت مخابرات استان يمنابع انسان یبر بهره ور يسازمان یريادگينقش  يبررس’’ (، 1391.، )مرادنورانيان، علي -391-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسکجوریداود کيااستاد مشاور 

حسنعلي ، استاد راهنما ه کارشناسي ارشدرسال، ‘‘ هاارزيابي عملكرد شعب بانك کشاورزی استان البرز با استفاده از مدل تحليل پوششي داده’’ (، 1391.، )پور، نرگسرحمتي -140-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آقاجاني، استاد مشاور داود کياکجوری، چالوس

، استاد ارشد رساله کارشناسي، ‘‘ بررسی رابطه بین نقش رهبری در هویت یابی سازمانی )مطالعه موردی: شرکت تعاونی آهن آالت تهران(’’ (، 2139ميارکياني، حسين.، ) -8-141

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوسمهران مختاری، استاد مشاور راهنما 

رساله  ،‘‘ (رانيمنتخب ا یعلم و فناور یهامستقر در پارك انيدانش بن یها: شرکتی)مطالعه موردیتكنولوژ ینوآور يطيمح ستياثرات ز بررسي’’ (، 2139.، )آقاجاني، بهرام -8-214
 .علوم و تحقيقات: دانشگاه آزاد اسالمي واحد اتيد مشاور مسعود منوری و نعمت اهلل خراساني، تهراناسحسنعلي آقاجاني، رضا ارجمندی و د راهنما تي، اساکارشناسي ارشد

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ اه و صنعت)شاهد تجربي: دانشگاه مازندران(بندی عوامل مؤثر بر همكاريهای تحقيقاتي بين دانشگاولويت ’’(، 2139.، )اصغرگشا، عليچهره -431-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرابوالحسن حسيني، استاد مشاور سنعلي آقاجانيحراهنما 

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ رد کارکنان بيمارستانهای تامين اجتماعي استان مازندراناولويت بندی مولفه های جبران خدمات موثر بر عملك’’ (، 1392.، )درزی، مريم -144-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوساستاد مشاور هادی ناصری، حسنعلي آقاجاني، 

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ های دانشگاه آزاد اسالمي منطقه سهتبيين عوامل موثر بر موفقيت تجاری سازی تكنولوژی در واحد’’ (، 1392.، )ديلمي، آمنه -514-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، رمضان عليزادهاستاد مشاور آقاجاني، 

های اساس الزامات سازمان تجارت جهاني )شاهد تجربي: بنگاه( صادراتي بر SSMEهای کوچك و متوسط )های رقابتي بنگاهتبيين قابليت ’’(، 2139.، )فرزادفر، رامين -641-8 -♦

مازندران، دانشكده علوم : دانشگاه ، بابلسرابوالحسن حسيني، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ های گلستان، مازندران و گيالن(صادرکننده مرکبات استان

 مقاله دارد ---24/6/92 . .اقتصادی و اداری

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ کشور یشرکت فرودگاهها يو مهندس يو فروش خدمات فن يابيبازار یها یاستراتژ یبند تيالو’’ (، 1392.، )حالج، محمد -714-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، حسين جعفریاستاد مشاور آقاجاني، 

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ )مورد مطالعه: دانشگاههای دولتي استان مازندران(يدانشگاه ينيدانشگاه و صنعت برکارآفر انينقش ارتباط م نييتب’’ (، 1392.، )ه، هادیجانزاد -814-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل فر،زادهمحمود يحيي استاد مشاورحسنعلي آقاجاني، راهنما 

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ارزيابي مقايسه ای روشهای محاسبه بهای تمام شده سپرده ها و تسهيالت درشعبه مرکزی بانك رفاه استان مازندران’’ (، 1392.، )يده فاطمه حسيني مالس -914-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، مهران مختاریاستاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما 

8-150--------- 

استاد حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ گذاری در نظام بانكي کشور)باتأکيد بر بانك سينا(تبيين عوامل مؤثر بر روند سپرده’’ (، 1392.، )البنينمهديان، ام -511-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، بهزاد فرخ سرشتمشاور 

استاد حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ غرب استان مازندران یها یشهردار داريپا یکسب درآمدهاعوامل مؤثر بر يبررس’’ (، 1392.، )يرآقازاده، عليم -251-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، مرتضي موقرمشاور 

مشاور استاد حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ استان مازندران يستيکارکنان اداره بهز یبهره ور و يرابطه استرس شغل’’ (، 1392.، )اسفندياريان، کبری -531-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، رمضان عليزاده

استاد حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ نان جمعيت هالل احمر استان مازندرانرابطه سالمت سازماني و تعهد سازماني کارک’’ (، 1392.، )محمدی، سعدی -541-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسمشاور معصومعلي سليميان، 

 در غرب استان مازندران  MDF ) مورد مطالعه : کسب و کارهای کوچك شناسايي و اولويت بندی عوامل محيطي مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل ’’ (، 1392.، )محمدی، ميالد -551-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوسمرضيه گرجي، استاد مشاور ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

حسنعلي آقاجاني، ، استاد مشاور رمضان عليزاده، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ يس بوك(تبيين نوآوری در کسب و کارهای جديد)شاهدتجربي: ف’’ (، 1392.، )مجدد، شيوا -561-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس

رساله کارشناسي ، ‘‘ مازندران : شاهد تجربي خوشه کسب و کار آموزش عالي استانکار کسب و عوامل موثر بر شكل گيری خوشه های تبيين ’’(، 2139.، )نائيجي، ايمان -571-8 -♦
  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرفرزادهمحمود يحيي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

داود ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ستان مازندراناولويت بندی ابزارهای تأمين مالي پروژه های شهری در شهرداری های غرب ا’’ (، 1392) ؛حكيمهنشتارحيمي،  -581-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس، استاد مشاور کياکجوری

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ زی استان مازندران(بررسي تاثير اتوماسيون اداری بر بهره وری منابع انساني )مطالعه موردی: اداره کل راه وشهرسا’’ (، 1392.، )پاکنهاد، فاطمه -591-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس، استاد مشاور رمضان عليزادهراهنما 
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رساله کارشناسي ، ‘‘ در بورس اوراق بهادار تهرانشده  رفتهيپذ یداروساز یشرکتها يمال یدر گزارشگر یعوامل موثر بر محافظه کار یبند تياولو’’ (، 1392.، )رسولي، گلناز -601-8
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس، استاد مشاور داود کياکجوری، استاد راهنما ارشد

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ نوشهر -رودريانوردی استان مازندرانمطالعه موردی : دراداره کل بناد ارتباط عناصر سرمايه فكری و عملكرد سازماني’’ (، 1392.، )رضايي گرجي، ياسر -611-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوسقربانعلي آقااحمدی، استاد مشاور استاد راهنما 

داود ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ برات استان مازندران()شاهد تجربي: شرکت مخاBOTبندی عوامل مؤثر بر موفقيت قراردادهای اولويت’’ (، 1392) ؛نظری، آراد -162-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، چالوسکياکجوری

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مازندرانبررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانكداری الكترونيك از سوی مشتريان بانك صادرات استان ’’ (، 1392) ؛ عليروجايي،  -631-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوساستاد مشاور مرتضي موقر، آقاجاني، 

استاد حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ایشدگان نيروهای مسلح از پوشش بيمهمندی بيمهمؤثر بر ميزان رضايتبررسي عوامل ’’ (، 4139) رفيعي، ستار؛ -164-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، بابلمحمد غالمي عزيزیمشاور 

اسي رساله کارشن، ‘‘ شاهد تجربي بانك ملت غرب استان مازندران( (کارکنان عملكرد بر سازمان سوی از شده ادراك حمايت شناسايي تأثير’’ (، 3139) ؛عبداللهي الشكي، عباس -561-8
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس، استاد راهنما ارشد

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،‘‘بررسي رابطه بين آمادگي جسماني ، هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر شهرستان ساری’’ (، 1393خراساني، حميد؛ ) -166-8

 .استان مازندران سازمان مديريت صنعتي: ، ساریفروغ رودگر نژادد مشاور استا، حسنعلي آقاجاني

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ AHPبنيان با استفاده از روش وکار کوچك و متوسط دانشبندی عوامل مؤثر در توسعه کسبشناسايي و اولويت’’ (، 2139نيا، فاطمه؛ )فيروزی -761-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد الوسحسنعلي آقاجاني، چراهنما 

رساله ، ‘‘ مورد مطالعه شرکت ايدکوپرس -انتخاب استراتژی بهينه نگهداری و تعميرات با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازی و متد کپراس ’’(، 2139) سحر؛ ،صداقتي -681-8 -♦
  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرسنعلي آقاجانيحعبدالحميد صفايي، استاد مشاور ، استاد راهنما کارشناسي ارشد

علي ثريايي، استاد مشاور رساله کارشناسي ارشد، استاد راهنما  ،‘‘EFQMارزيابي عملكرد بانك مسكن استان مازندران با استفاده از مدل ’’ (، 1389)طالبي، مجتبي؛  -8-83-1-----8-169

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، انيجنعلي آقاحس

8-170---------------------------------------------- 

 استاد، حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد ،‘‘شناسايي عوامل مؤثر بر ارتقاء مسئوليت اجتماعي در دانشگاه و مراکز آموزشي چالوس’’ (، 1393بابايي، ناصر؛ ) -171-8

 .سازمان مديريت صنعتي استان مازندران: مشاور فروغ رودگر نژاد، ساری

رويكردکشساني زنجيره تامين )شاهد تجربي: شرکت با رسي تاثير استراتژی های انعطاف و احتياط برای ايجاد زنجيره تامين استراتژيك بر ’’(، 3139) ؛علياری موالن، سامان -721-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرسنعلي آقاجانيح، استاد مشاور محمدرضا طبيبي، استاد راهنما ساله کارشناسي ارشدر، ‘‘ های فعال درصنعت چرم(

مهرداد ، استاد مشاور سنعلي آقاجانيحاستاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد نظام ملي نوآوری در ايران ’’(، 3139) ؛باران چشمه، کلثوم -371-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرمدهوشي

رساله ، ‘‘ cmm-pبررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي غرب مازندران )منطقه چالوس( با استفاده از مدل: ’’ (، 3139؛ )افتخاری؛ غالمحسين -471-8
 .تهران مرکز: دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهرانحسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما کارشناسي ارشد

رساله کارشناسي ، ‘‘ گيالن و مازندران( -المللي )شاهد تجربي: صنايع لبني شمال کشورتبيين عوامل سوق دهنده و بازدارنده توسعه کارآفريني بين ’’(، 3139) ؛ونام عيسي زاد، -175 -8 -♦
 .14/11/1393   .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرمهرداد مدهوشي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  ستان مازندرانرابطه ی هوش سازماني و فرسودگي شغلي در دانشگاه ها ی آزاد اسالمي غرب ا’’ (، 3139اکراقلي پور، محدثه؛ ) -761-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آقاجاني، چالوس

، استاد ارشناسي ارشدرساله ک، ‘‘ بررسي عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای ميزان عالقه مندی مشتريان: مطالعه موردی بانك ملي استان مازندران’’ (، 3139؛ )عيل پور، هادیااسم -771-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلحسنعلي آقاجاني، راهنما 

حسنعلي آقاجاني، عرفان معماريان، استاد مشاور ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘اولويت بندی عوامل بيمه ای موثر بر افزايش رفاه اجتماعي’’ (، 3139؛ )نيلوفر، فلكي مقدم -871-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

: ، بابلسرمهرداد مدهوشي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين موانع بهبود فضای کسب و کار در ايران ’’(، 3139) ؛حميدی، مريم -179 -8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداریدانشگاه 

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شناسايي عوامل تاثير گذار بر توانمند سازی زنان)شاهد تجربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس(’’ (، 3139؛ )ريجاني، اقدسال -801-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آقاجاني، چالوس

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ غرب استان مازندران ياجتماع نيتام یدر سازمان ها ياجتماع تيو امن ياجتماع ی هيسرما ی رابطه نييتب’’ (، 3139السادات؛ )مدني، عفت -181-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس

8-182- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ سازی فناوری در دانشگاه مازندرانارائه مدلي به منظور ارزيابي آمادگي رواني دانشگاهيان برای تجاری ’’(، 3139) پور، پژواك؛مهدی -183 -8 -♦

 .14/11/93 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ر، بابلس، استاد مشاور مهرداد مدهوشيسنعلي آقاجانيح
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، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ وکار در ايراننوآوری بر بهبود فضای کسبمليتبيين اثرات کارکردهای نظام ’’(، 2139) يوسف نيا درزی، احمد؛ -184 -8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ابلسر، باستاد مشاور مهرداد مدهوشي

در ايران)شامل  LCDصنعت  توليد برای بهبود فرآيند مديريت زنجيره تامين در  RFIDبررسي ميزان آمادگي سازمانها در بكارگيری فناوری ’’ (، 1139؛ )ترابي ورکي، مجيد -581-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوساستاد مشاور بهزاد فرخ سرشت، حسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما شناسي ارشدرساله کار، ‘‘ شرکت های پارس، شهاب و صنام(

کجوری، استاد مشاور داود کيا، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ )شاهد تجربي: بانك ملي ايران شعب غرب استان مازندران(يسازمان هوش نييتب’’ (، 2139؛ )سليمان، طالبي -861-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوس

رساله ، ‘‘ بهينه سازی سيستم حمل و نقل بنزين با استفاده از تكنيك برنامه ريزی خطي در انبار نفت شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي منطقه چالوس’’ (، 2139طبرسي، شبنم؛ ) -8-871

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، چالوسداود کياکجوری، استاد مشاور تاد راهنما ، اسکارشناسي ارشد

بنيان مستقر در مراکز رشد های دانشسازی محصوالت شرکت های دانش بنيان)شاهد تجربي: شرکتبندی عوامل موثر بر تجاریشناسايي و رتبه ’’(، 2139) ؛سروری، زهرا -818 -8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرابوالحسن حسيني، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ه شمال ايران(منطق
حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ س اوراق بهادار تهرانبررسي رابطه بين هوش سازماني و ارزش شرکت های پذيرفته شده در بور’’ (، 3139؛ )اهللسليماني راد، روح -891-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، فرزادهمحمود يحيي، استاد مشاور آقاجاني
رساله کارشناسي ، ‘‘ صنعتي فرش دستبافت خراسان شمالي بندی عوامل موثر بر موفقيت خوشه های صنعتي: مورد مطالعه خوشهشناسايي و اولويت ’’(، 2139) شجاعيان، امير؛ -190 -8 -♦
  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيحمحسن عليزاده، استاد مشاور ، استاد راهنما ارشد

داود کياکجوری، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شمال کشور گمرکات در کنانکار عملكرد با آن رابطه و سازماني هوش ابعاد بررسي’’ (، 1392؛ )االسالمي، محمدشيخ -911-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، چالوس

 )شاهد تجربي: شهرداری های غرب استان مازندران( BOTارزيابي آمادگي مديران جهت اجرای پروژه های سرمايه گذاری و اشتغالزای شهری به روش ’’ (، 1392؛ )شائقي، ساعده -219-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسمحمدرضا پورعلي، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

، ‘‘ سازمان امور اقتصادی و دارايي استان مازندراندر ده از روش کارت امتيازی متوازن( بررسي رابطه بين سرمايه فكری و ارزيابي عملكرد )با استفا’’ (، 1392؛ )صنوبری، آرزو -319-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسداود کياکجوری، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندرانتبيين يادگيری سازماني د’’ (، 1392؛ )صالحي کجور، رضا -419-8

 .پيام نور تهران: دانشگاه تهران، محمدمهدی پرهيزگار، استاد مشاور آقاجاني

فرزانه چاووش باشي، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تهران كي منطقه شهرداری در پايدار درآمد افزايش و مردمي مشارکت رابطه شناسايي’’ (، 1392؛ )سياحي، فرشته -519-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجانياستاد مشاور 

، حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ندرانتببين عوامل موثر بر رضايت مشتريان اعتباری شعب بانك پاسارگادغرب استان ماز’’ (، 1392؛ )ميری، سحررستم -619-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوساستاد مشاور معصومعلي سليميان، 

برق در غرب  عيتوز یمانكاريپ یشرکتها: ي)شاهد تجربیفاز كرديمرتبط با صنعت برق با رو یکسب و کارها یعوامل مؤثر بر راه انداز یبند تياولو’’ (، 3139؛ )رضواني، حسين -719-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ استان مازندران(

8-198- --------------------------------------------------------------- 

: دانشگاه ، چالوسداود کياکجوری، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ قشهای رقابتي اصول و ارزشهای تعاوناستنباط ن’’ (، 1139؛ )رستگار، نيما -919-8

 .چالوسآزاد اسالمي واحد 

ستفاده از تكنيك ويكور فازی: مورد مطالعه، شرکت انتقال داده های شناسايي و اولويت بندی ابعاد و شاخص های  شايستگي های کارکنان با ا ’’(، 2139) رسولي، غالمعلي؛ -200 -8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيح، استاد مشاور ابوالحسن حسيني، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ آسيا تك

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ يت بندی عوامل موثر بر رقابت پذيری محصوالت دانش بنيان غرب استان مازندرانسايي و اولوشنا’’ (، 3139؛ )پذيرفته، زيبا -201-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسآقاجاني

رساله ، ‘‘ ر بانك ملّي ايران)مطالعه موردی: شعب بانك ملّي غرب استان مازندران(بررسي و تبيين ارتباط ميان وجدان کاری با عملكرد کارکنان د’’ (، 3139؛ )نژادلر، حميدرضا -220-8
 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، چالوسحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما کارشناسي ارشد

: حسنعلي آقاجاني، بابل، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مشتريان وفاداری بر بانك تبليغات و بازاريابي های فعاليت اثربخشي ميزان شناسايي’’ (، 3139) مسعود؛ پور،مصطفي -203-8

 .بابلدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

، استاد کارشناسي ارشدرساله ، ‘‘ (سازمان امور اقتصادی ودارايي استان مازندرانبندی علل گرايش مديران مالي به امور مالي)مورد مطالعه: الويت’’ (، 3139؛ )پور، کامرانحسنم -420-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، بابلراهنما 

: حسنعلي آقاجاني، بابل، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بيمه )شعب بيمه ايران استان مازندران( صنعت در دانش مديريت های چالش تبيين’’ (، 3139ابراهيم پور؛ سميه؛ ) -520-8

 .بابله آزاد اسالمي واحد دانشگا

رساله کارشناسي ، ‘‘ FAHP كيبانك رفاه با استفاده از تكن نترنتي( در کاربران اloyalty-e) يكيالكترون یوفادار جاديعوامل موثر بر ا یبند تياولو’’ (، 3139؛ )رضايي، مهدی -620-8
 .چالوسحد : دانشگاه آزاد اسالمي وا، چالوسحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ارشد
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رساله کارشناسي ، ‘‘ )مطالعه موردی شهرستان بابلسر و حومه(  FAHP اولويت بندی عوامل موثر بر بهره وری مديران مدارس با استفاده از تكنيك’’ (، 1394زاده، مريم؛ )قلي -207-8
 .قائمشهر: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ارشد

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ن استان مازندرانگيری ساختار کارآفرينانه در بيمه ايران)مطالعه موردی: نمايندگيهای بيمه ايراتبيين عوامل مؤثر بر شكل’’ (، 4139؛ )غفوری؛ آنيتا -820-8

 .بابل : دانشگاه آزاد اسالمي واحدبابلاستاد مشاور محمد غالمي عزيزی، حسنعلي آقاجاني، راهنما 

، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  )BSC (ارزيابي عملكرد شرکت پگاه فارس بر اساس مدل کارت امتيازی متوازن  ’’(، 4139) ؛معصومه ،طلبعبادت -209-8 -♦

  .یمازندران، دانشكده علوم اقتصادی و ادار: دانشگاه ، بابلسرمحمود يحيي زاده فراستاد مشاور 

، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ کشور تعاون هایاتاقبررسي رابطه بين ابعاد فرهنگي و گرايش کارآفرينانه مديران  ’’(، 4139) فرحبخش، محمد؛ -210-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسراستاد مشاور محمود يحيي زاده فر

ديمتل  تكنيك از استفاده با آمل فوالدين ذوب شرکت عملكرد بر جامع کيفيت مديريت ميانجي اثرات و اطالعات فناوری نقش بررسي ’’(، 4139) حسيني، سيده زهرا؛ -211-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداریگاه : دانش، بابلسرعبدالحميد صفايي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ فازی

رساله کارشناسي ، ‘‘ های لبني کاله آمل(ارزيابي اثر بخشي فرايند انتقال تكنولوژی در صنايع غذايي استان مازندران)شاهد تجربي: شرکت فرآورده ’’(، 4139) انبياء؛ ،اماني -212-8 -♦
  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسرشاور عبدالحميد صفايي، استاد مسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

، استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ : دانشگاه مازندران(ي)شاهد تجربيدانشگاه یفناور یساز یتجار زانيم یريسنجش و اندازه گ’’ (، 1394؛ )جوبير ،داداشي -213-8

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر. قائمشهر:

رساله کارشناسي ، ‘‘ مالي منظر از ايران منتخب های دانشگاه گردشگری آموزشي گروههای کارآفرينانه عملكردی های شاخص تبيين و ارزيابي’’ (، 4139اهلل؛ )نصرت ،فردغالمي -142-8
 .بابلمي واحد : دانشگاه آزاد اسالبابلحسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما ارشد

حميدرضا ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ فروشان محصوالت غذاييبررسي عوامل مؤثر بر تصميم پذيرش محصول جديد توسط خرده ’’(، 4139) ؛محيط، محمد -521-8 -♦

  .ریمازندران، دانشكده علوم اقتصادی و ادا: دانشگاه بابلسر ،سنعلي آقاجانيحرضواني، استاد مشاور 

مرتضي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شناسايي و اولويت بندی شاخص های  منابع انساني نمونه)مورد مطالعه : شرکت گاز استان بوشهر( ’’(، 4139) پاکار، فاطمه؛ -216-8 -♦

  .اریمازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اد: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيح، استاد مشاور موقر

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي تاثير سرمايه فكری برعملكرد تجاری شرکت های تجاری)شرکت تجاری فوکا(’’ (، 4139رحيمي پردنجاني، نسيم؛ ) -172-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آقاجاني، بابل

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شرق استان مازندران ملت یخدمات شعب بانكها تيفيکارکنان بر ک يهوش عاطف ريتاث يبررس’’ (، 4139؛ )توکل تهراني، رضا -8-821

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلآقاجاني، 

رساله کارشناسي ، ‘‘ ك ملت)مطالعه موردی شعب غرب استان مازندران(اولويت بندی مولفه های موثر در جلب اعتماد و وفاداری مشتريان بان’’ (، 4139؛ )موسوی، سيد قاسم -8-921
 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلحسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما ارشد

، استاد رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تان مازندرنصادراتي صنايع لبني در اس -توليدی واحدهای بر اثر بخشي  “مديريت دانش”بررسي تاثير نقش  ’’(، 4139) عزيزی، محمد امين؛ -220-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيح، استاد مشاور مهرداد مدهوشيراهنما 

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ در استان مازندران يپزشك زاتيتجه مرتبط با نانيکارآفر نيمستقل در ب ينيکارآفر نديعوامل موثر بر فرآ نييتب ’’(، 4139) ؛حالل خوری، آرش -122-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، مهرداد مدهوشي ، استاد مشاور  سنعلي آقاجانيحاستاد راهنما 

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ کت بيمه ايران با روش ديمتل فازی)شاهد تجربي: بيمه ايران(بررسي رابطه مديريت دانش با نوآوری سازماني در شر ’’(، 4139) موسويان، مرضيه؛ -222-8 -♦

 .13/11/94--- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيحمهرداد مدهوشي، استاد مشاور استاد راهنما 

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ کيفيت اقالم تعهدی و کارايي سرمايه گذاری شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي رابطه بين’’ (، 1394مقدس زاده، مجيد؛ ) -223-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد حسنعلي آقاجاني، بابلمحمود يحيي زاده فر، استاد مشاور استاد راهنما 

: فيروزکوهحسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ناوری اطالعات بر عملكرد کارکنان شرکت ملي صنايع پتروشيمينقش فبررسي ’’ (، 1394؛ )رقاني، مهرانف -422-8

 .فيروزکوهدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

، ‘‘(مزيت رقابتي سازمان)مطالعه موردی: شعب بانك ملت شهر بابل تبيين نقش نوآوری و يادگيری سازماني در رابطه بين سرمايه فكری و’’ (، 1394؛ )زاده گنجي؛ يوسفيحيي -522-8

 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوهحسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد

رساله کارشناسي ، ‘‘(جمعيت هالل احمر استان مازندرانلعه موردی: سازمان)مطابررسي تأثير تيم مديريت دانش بر خالقيت و عملكرد مالي ’’ (، 1394؛ )قاسمي شيرسوار، قاسم -622-8
 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوهحسنعلي آقاجاني، ، استاد راهنما ارشد

حسنعلي ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ FAHP بندی عوامل مؤثر بر نقش گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرت با استفاده از تكنيكاولويت’’ (، 1394؛ )اهلللشگرو، عزت -722-8

 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوهآقاجاني، 

: فيروزکوهاجاني، حسنعلي آق، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي و سنجش تفكر استراتژيك در بين کارکنان و مديران دانشگاه مازندران’’ (، 1394؛ )فاطری، ابوالحسن -822-8

 .فيروزکوهدانشگاه آزاد اسالمي واحد 
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، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ : بانك تجارت غرب مازندران(یکارکنان سازمان ) مطالعه مورد يشغل يبر فرسودگ يشغل يفالت زدگ ريتاث’’ (، 1394؛ )سام دليری، حسن -922-8

 .چالوسمي واحد : دانشگاه آزاد اسالچالوسحسنعلي آقاجاني، 

استاد ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ان مازندراننقش رضايت شغلي کارکنان بر وفاداری مشتريان و اثرات ميانجي رضايت مشتری در بانك سامان است’’ (، 1394؛ )رحمتي تبار، امامعلي -302-8

 .بابلمي واحد : دانشگاه آزاد اسالبابلاستاد مشاور رحمت عليزاده، حسنعلي آقاجاني،  راهنما

رساله کارشناسي ، ‘‘ FVikorبندی شرکتهای منتخب صنعت فوالد استان مازندران از نظر توليد پايدار با استفاده از تكنيك رتبه ’’(، 2139) ؛پارسا نهاد، مجيد)کوشكباغي( -231-8 -♦
 تزوورد فايل  ---. 12/6/92---.مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه لسرباب، سنعلي آقاجانيحاستاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي، ، استاد راهنما ارشد

()مطالعه موردی شرکت FDANPای فازی و ديمتل فازی)سپاری با استفاده از روش تحليل شبكههای برونبندی شاخصهارزيابي و اولويت ’’(، 4139) صمدی، علي اصغر؛ -232-8 -♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيحعبدالحميد صفايي قاديكاليي، استاد مشاور ، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تدارکاتي کاله پل(

رساله کارشناسي ، ‘‘ ايران تكنولوژی نانو صنعت شرکتهای ليما عملكرد بر سبز جديد محصول توسعه ميانجي اثرات و سازماني عوامل نقش بررسي ’’(، 4139) مراديان، محسن؛ -233-8 -♦
 5/11/94 --- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرپور، استاد مشاور محمد ولي، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

سازماني با استفاده از تكنيك مدلسازی ساختاری تفسيری)شاهد تجربي: صنعت  کارآفريني برآيندی و محيطي ، داخلي تعيين روابط ابعاد موانع ’’(، 4139)پرموزه نويری، علي؛  -234-8 -♦

 .5/11/94--- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرپور، ، استاد مشاور محمد وليسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ الكتريك، شرکت پيشرانه(

، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مازندران( بررسي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و عملكرد نوآوری سازمان در شعب بانكهای رفاه استان’’ (، 5139؛ )محمودی، صديقه -352-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسحسنعلي آقاجاني، 

حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي تأثير درگيری محصول بر وفاداری به برند)مورد مطالعه: تلفن همراه(’’ (، 5139)مرضا؛ حبيبي سوادکوهي، غال -362-8

 .بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلاستاد مشاور رحمت عليزاده، 

استاد ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ وکار در بين دندانپزشكان عمومي شاغل در مطبهای خصوصي شهر ساریيريت کسبهای مختلف مدجنبهبررسي ’’ (، 5139)؛ بالرك، آرش -732-8

 .خوراسگان: دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، هاجر شكرچي زادهاستاد مشاور حسنعلي آقاجاني، راهنما 

بر نوآوری سازمان با متغير ميانجي مديريت دانش )مطالعه موردی : شرکتهای دانش بنيان مستقر در مراکز رشد شمال  نقش رهبری دانش محور’’ (، 5139)اهلل زاده، فاطمه؛ فرج -382-8

 .ساری: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری، احمدی مسعوداستاد مشاور حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ايران(

رساله کارشناسي ، ‘‘ سازی فناوری)شاهد تجربي: دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي منتخببندی عوامل مؤثر بر تجاریاولويت ’’(، 5139)السادات؛ هارهموسوی، ب -240-8 ----392-8 -♦
 فايل تز ---.17/5/95 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، حميدرضا فالح الجيمي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

8-240------------------------------------------------------------------- 

ما ، استاد راهنرساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مورد مطالعه: پيمانكاران محصوالت پودری شرکت لبني کاله آمل(سپاری)نتخاب پيمانكار برای برونا ’’(، 5139)يداللهي، فاطمه؛  -241-8 -♦

 ثبت ژيرو شد. ---.18/11/95-- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، عبدالحميد صفايي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح

رساله کارشناسي ، ‘‘ پااليشگاه نفت استان فارس سازی اکولوژی صنعتي در سطح کارخانه با رويكرد توليد پايدار)شاهد تجربي: صنعتبررسي پياده’’ (، 1395سهرابي ارسي، ندا؛ ) -242-8 -♦

 ثبت ژيرو شد. ---. .18/11/95-- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، استاد مشاور حميدرضا فالح الجيمي، بابلسرسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

، ‘‘ مؤثر بر بقاء شرکت ها بر اساس ويژگي های صنعت، شاهد تجربي:شرکت های صنايع غذايي منتخب استان مازندرانارزيابي عوامل  ’’(، 4139)؛ رحيمي نياکي، سيدحميد -432-8 -♦

 يرو شد.ثبت ژ ---. .18/11/95-- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرپور، ، استاد مشاور محمد وليسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ های گوشتي کاله آمل(فرآوردهشرکت موثر برنوآوری باز در صنايع غذايي )مطالعه موردی:  عوامل بندیيتاولو ’’(، 5139)؛ اهلل زاده، فائقهنعمت -424-8 -♦

 ثبت ژيرو شد. ---. .18/11/95-- .ان، دانشكده علوم اقتصادی و اداریمازندر: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، سنعلي آقاجانيحاستاد راهنما 

 VIKOR و فازی ANP فازی، DEMATEL از استفاده با هاريسك و هاهزينه ها،فرصت مزايا، اساس بر سبز کنندگانتأمين انتخاب و ارزيابي ’’(، 5139)مهديزاده، عاطفه؛  -245-8 -♦

: بابلسر، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (آمل کاله گوشتي هایفرآورده توليد شرکت دگانکننتأمين: مطالعه مورد) خاکستری

 .18/11/95---.مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداریدانشگاه 

رساله ، ‘‘ (وگلستان مازندران،گيالن)شمالي های استان:مشاهده شاخگي،مورد سه مدل براساس ، فناوری واحدهای شدر مراکز عملكرد شناسي آسيب’’ (، 5139)رستگارتبار، هاجر؛  -462-8
 .ساری: دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، ساریفاطمه طاهریاستاد حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، کارشناسي ارشد

: دانشگاه آزاد حسنعلي آقاجاني، بابلاستاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ يتهای شرکت کاله با استفاده از منطق فازیساوضعيت وببررسي ’’ (، 5139)؛ حسني بيزکي، مهران -472-8

 .بابلاسالمي واحد 

، استاد راهنما حسنعلي رساله کارشناسي ارشد، ‘‘هران بندی متغيرهای مرتبط با کار شايسته مؤثر بر شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تاولويت’’ (، 1396بابانتاج، جابر؛ ) -8-248

 کل تز---.آقاجاني، بابل: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

 )شاهد تجربي: ISM و ANP های سازماني شرکت های مشارکتي با استفاده از تكنيك  اولويت بندی شاخص های مؤثر بر عملكرد ’’(، 1395)دولتي، امين؛  -8-256 ---8-249-♦

: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور حميدرضا فالح الجيمي، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شرکت تهيه ادوات پزشكي نويد طب ماد در بيمارستان امام خميني مهاباد(

 ثبت ژيرو شد. ---27/11/95--- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری

خودرو  يرانشرکت ا)مطالعه موردی:  و سبز يرپذناب، چابك، انعطاف ينتأم يرهزنج یالگوها سازیيكپارچه بر يرگذارعوامل تاث بندیيتاولو ’’(، 5139) ، سيدعلي.پورکاظم -502-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور عبدالحميد صفايي، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (مازندران



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سوابق كاري)رزومه(   سنعلي آقاجانيح
 

50 

، ‘‘ بررسي نقش ميانجي تعهد کارکنان و مديريت هويت برند بر عملكرد و رضايت کارکنان ) مورد مطالعه : شعب بيمه ايران شهر ساری (’’ (، 1395)مرادی، هاجر؛  -8-257---8-251

 کل تز---. .باد: مؤسسه آموزش عالي نيمامحمودآحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد

استاد مشاور محمد  حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، شناسي ارشدرساله کار، ‘‘ (CDSاستراتژی توسعه شهری شهر هچيرود )’’ (، 5139)ميرخليلي پور، سيده فاطمه؛  -582-8---252-8

 .الملكکياکجوری، نوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال

 حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بررسي عوامل تأثير گذار بر کيفيت زندگي شهری )مطالعه موردی: شهر آمل(’’ (، 6139)وراميني، فاطمه؛  -952-8---253-8

 کل تز---.الملكنوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ی طرحهای توسعه شهرهای کوچك)نمونه موردی: شهر سرخرود(پذيرتحليلي بر تحقق’’ (، 6139) ؛محمدعليصيادی،  -602-8---254-8

 کل تز---. . .الملكنوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال آقاجاني،

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مشارکت شهروندانتحليلي بر کيفيت محيط شهری در بافت فرسوده شهرچالوس با تاکيد بر ’’ (، 6139) ؛سلطاني، نوشا -612-8---255-8

 کل تز---. . .الملكنوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال آقاجاني،

 ي)شاهد تجرب یبخش کشاورز يليبدت عيو استمرار( صنا یگذار بر توسعه )راه انداز ريعوامل تاث یبند تيو اولو یروابط ساختار نييتب’’ (، 1395؛ )پور، فاطمهيداهلل -8-262 ---8-256-♦

  .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه ، بابلسر سنعلي آقاجانيح، استاد مشاور محمدرضا طبيبي، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ : مرکبات استان مازندران(

های ساختماني استان مازندران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله های اطالعات مديريت در پروژهستفاده از سيستمبررسي و ارزيابي وضعيت ا’’ (، 5139)نجفي، نسرين؛  -672-8---257-8

 .محمودآباد: مؤسسه آموزش عالي نيماحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مراتبي و تاپسيس در شرايط فازی

استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ الدورا شرکت در  کارآفريني و دانش مديريت بر فكری سرمايه تاثير بررسي’’ (، 6139) علي، استاجي، -268-8---258-8

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه: فيروزکوه

رساله کارشناسي ، ‘‘ )شاهد تجربي:اداره بهزيستي استان مازندران(و حرکتي کارآفرين های  کارآفرينانه معلولين جسميتبيين ويژگي ’’(، 6139)رضواني، نسيم؛  -273-8 ---259-8-♦

 . 2/11/1396--- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور مهرداد مدهوشي، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما ارشد

8-260--------- 

سنعلي ح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ های صنعتي)شاهد تجربي: مبل بهنمير(گيری خوشهنقش سرمايه اجتماعي در شكل ’’(، 6139)هام؛ پور، الضابط -274-8 ---261-8-♦

 . 2/11/1396--- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، ابوالحسن حسيني، استاد مشاور آقاجاني

های منتخب )شاهد تجربي: دانشگاهوکارکسب یراه انداز كرديرومهندسي برق، با  انيدانشجوانه نيکار آفر يآموزش یها ازين یبند تياولو ’’(، 6139)؛ ذبيحي، الهه -527-8 ---262-8-♦

ثبت . 2/11/1396- .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداریانشگاه : دبابلسر، پورمحمد ولي، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ در استان مازندران(

 .ژيرو شد

گذاری )مطالعه موردی: شرکتهای ليزينگ و سرمايه بررسي رابطه بين رعايت اخالق حرفه ای مديران و موفقيت آنان در مؤسسات مالي’’ (، 6139)؛ عليرضا ،نييحس -772-8---263-8

 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوهحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، اسي ارشدرساله کارشن، ‘‘ شهر تهران(

سنعلي ح، استاد راهنما کارشناسي ارشدرساله ، ‘‘ های منتخب در استان مازندران(دانشگاه کارآفرين)شاهد تجربي: دانشگاهتبيين ويژگيهای ’’(، 7139)سيدی، سيد عارف؛  -279-8---264-8

 .مؤسسه آموزش عالي پارسا: بابلسر، انيآقاج

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تأثير سياستهای منابع انساني بر نوآوری سازماني)مطالعه موردی: دانشگاه مازندران’’ (، 7139)موسوی، سيدعليرضا؛  -812-8---265-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيآقاجاني، 

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ مازندران استان غرب منتخب آزاد هایدانشگاه در کارآفرينانه فرهنگ هایمولفه روابط تبيين’’ (، 5139)باقری، سونيا؛  -822-8---266-8

 .قزوين: دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوينآقاجاني، 

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  مازندران استان غرب فرش فروشگاههای در( CRM)مشتری با ارتباط مديريت بر دانش مديريت نقش بيينت’’ (، 7139)بابانتاج، پدرام؛  -832-8---267-8

 .بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارساحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما 

 خدمات های سازمان:  )شاهدتجربي DANP) تكنيك با خدمات تامين زنجيره ملكردع ارزيابي معيارهای بندی اولويت ’’(، 7139)؛ توکلي جمناني، فاطمه -582-8 ---268-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، حميدرضا فالح، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  (مازندران استان مسافرتي و جهانگردی

حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  بررسي تاثير حمايت  مالي بر توسعه کسب و کار خانگي  استان مازندران’’ (، 5139)سلطاني، افراسياب؛  -862-8---269-8

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس

رساله ، ‘‘  مازندران استان شرق تجارت بانك شعب کارکنان بين در مشتری با ارتباط و دانش مديريت رقابتي، مزيت بين ارتباط تبيين’’ (، 7139)؛ شكری، حميد -782-8---270-8
 .بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارساحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، کارشناسي ارشد

های تامين کننده قطعات در صنعت خودرو سازی ايران )شاهد شرکت تعملكرد مديريت کيفي بر D8فرايند حل مساله   نقش ’’(، 7139)رجني، محمدحسن؛  -289-8 ---271-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور حميدرضا فالح، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  تجربي: شرکت ساپكو(

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘   استان شرق تجارت بانك شعب سازماني عملكرد و رقابتي مزيت بر فكری سرمايه و دانش مديريت نقش تبيين ’’(، 7139)رحماني، صديقه؛  -902-8---272-8

 .بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارساحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما 
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رساله ، ‘‘ ی صنعت مواد غذايي )شرکت بهدانه ميرود(بندبستهيابي بر ارزش ويژه برند در صنايع بررسي روابط عوامل آميخته بازار ’’(، 7139)منتخبي، پريسا؛  -291-8 ---273-8-♦
 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما کارشناسي ارشد

 استان در سايپا شرکت های نمايندگي: تجربي شاهد) فكری رمايهس طريق از پايدار رقابتي مزيت بر اجتماعي مسئوليت نقش تبيين’’ (، 7139)رضا؛ محمدنتاج، محمد -922-8---274-8

 .بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارساحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  (مازندران

عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری فناورانه در شرکت دانش بنيان مستقر در مراکز رشد استان مازندران با استفاده از دلفي فازی و  تبيين’’ (، 7139)لي؛ اعتمادی، محمدع -932-8---275-8

 .خزر:: مؤسسه آموزش عالي محمودآبادحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  فازی ديمتل

استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  عوامل موثر بر تجاری سازی محصوالت فناوری های پيشرفته نانوتكنولوژی در ايران تبيين’’ (، 7139)؛ ند سويری، معصومهبروم -492-8---276-8

 .محمودآباد: مؤسسه آموزش عالي خزرحسنعلي آقاجاني، 

رساله ، ‘‘ (بابلسر شهر: موردی نمونه) اقتصادی پايداری ابعاد بر تاکيد با ساحلي شهرهای در هاشهرداری درآمدی یالگوها برتحليلي ’’ (، 7139) ؛ساداتي، سيدحسين -952-8---277-8

 .الملكنوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، کارشناسي ارشد

استاد ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ضای شهری با تاکيد بر سياست زمين شهری ،)نمونه موردی شهر رشت (بر الگوی پراکنده روی فتحليلي ’’ (، 7139) ؛اسكندری، کاظم -692-8---278-8

 .الملكنوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمالاستاد مشاور مجيد سنايي،  حسنعلي آقاجاني،راهنما 

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (گرگان شهر یمورد نمونه) شهرخالق كرديرو با شهرها یريپذ رقابت تحقق یالگوها’’ (، 7139) ؛باز، مصطفيدس -792-8---279-8

 .الملكاستاد مشاور مجيد سنايي، نوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال آقاجاني،

8-280---------------------------------------------------------------- 

رساله ، ‘‘  (قائمشهر شهر: موردی نمونه) کوچك شهرهاى در مقاومتى اقتصاد اصول تحقق در يكپارچه شهرى مديريت جايگاه تحليل’ ’(، 7139) ؛پازواری، محسن -982-8---281-8
 .الملكاستاد مشاور مجيد سنايي، نوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، کارشناسي ارشد

استاد ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ أثير فعاليتهای بازاريابي اينترنتي بر ارزشگذاری برند و پاسخ مشتری در هتلهای لوکس بابلسرت’’ (، 7139)ل؛ اسماعيلي ارمي، اسماعي -992-8---282-8

 .بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارسااکبر عزيزپور، العابدين رحماني و علياساتيد مشاور زينحسنعلي آقاجاني، راهنما 

گری رفتار شهروندی سازماني در شبكه بهداشت و شناختي و کارآفريني سازماني با ميانجيتبيين رابطه ميان توانمندسازی روان’’ (، 7139)بزرگيان عربي، قاسمعلي؛  -300-8---283-8

 .مؤسسه آموزش عالي پارسا ، بابلسر:حسنعلي آقاجانياستاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ درمان بابلسر

 (مازندران استان هایشهرداری: مطالعه مورد) شهری گردشگری یتوسعه بر شهرداری مديران مديريتي هایمهارت يرتأث بررسي’’ (، 7139)ساداتي عربي، سيدمحسن؛  -301-8---284-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

: مطالعه مورد) شغلي رضايت و کاروحرفه به تمايل سازماني، سازوکارهای سازماني، شهروندی رفتارهای ميان تعاملي و ساختاری روابط تبيين’’ (، 7139)اخگر، سميه؛  -302-8---285-8

 .عالمه اميني بهنمير: مؤسسه آموزش عاليحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (مازندران استان مخابرات شرکت

استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (بر تصمیم گیری مدیران دانشگاه پیام نورITبررسی تبیین نقش فناوری اطالعات)’’ (، 7139)نژاد سرخي، ايمان؛ هدايت -303-8---286-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيحسنعلي آقاجاني، 

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (دانشگاه مازندراني ) شاهد تجربي سازمان یريادگيبر  کارکنان يو تعهد سازمان  یرفتار شهروند نقش’’ (، 7139)ری، جواد؛ پور بهنميعلي -304-8---287-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما 

بانک  یدر مجتمع رفاه یفاز متلید کیبا استفاده از تکن انیمشتر یتمندیو رضا یارتباط با مشتر تیریمد یروابط ساختار نییتب ’’(، 7139)آخوندزاده، علي؛  -305-8 ---288-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور محمد وليپور، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ بابلسر یکشاورز

استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ای استان مازندران نقش يادگيری سازماني بر هوش معنوی و عملكرد شغلي در شرکت برق منطقه’’ (، 8139)حيدری، سلمان؛  -306-8---289-8

 .، بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارساحسنعلي آقاجاني

استاد مشاور مجيد  حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ين همپايي هوشمندی شهرهای منتخب استان مازندرانبيت’’ (، 8139) ؛آقاجاني، احسان -307-8---290-8

 .الملكسنايي، نوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ (آمل صالح لبني های وردهفرا: تجربي شاهد) شرکت در تامين زنجيره چابكي ارزيابي’’ (، 8139) ؛اسمعيلي مال، مريم -309-8---291-8

 .استاد مشاور هومن شبابي، بابل: مؤسسه آموزش عالي راه دانش آقاجاني،

)شاهد تجربي: شرکت کاله در ايران و  سازی محصوالت صنايع غذاييساز در تجاریتبيين عوامل موفقيت تبليغات هويت ’’(، 8139)متولي طاهر، محمدمهدی؛  -311-8 ---292-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، استاد مشاور محمد وليپور، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شرکت نستله سوئيس(

: مؤسسه محمودآباد حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ توسعه اينترنت اشيا در ايران بندی عوامل مؤثر براولويت’’ (، 8139) ؛يثم، ماوجي آبادی -231-8---293-8

 .خزرآموزش عالي 

استاد راهنما ، سي ارشدرساله کارشنا، ‘‘ شهرداری قائمشهر نقش استقرار سيستم اتوماسيون جامع اداری بر کيفيت تصميم گيری مديران’’ (، 8139) ؛رزاقي، محمدحسن -133-8---294-8

 .استاد مشاور هومن شبابي، بابل: مؤسسه آموزش عالي راه دانش حسنعلي آقاجاني،

، ‘‘ وکارهای گردشگری)شاهد تجربي: گردشگری مبتني بر طبيعت در استان مازندرانابعاد اکوسيستم کارآفريني در کسبتبيين  ’’(، 8139)؛ عباس نژاد، سپيده -531-8 ---295-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، زادهدی رمضانمه، استاد مشاور سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما له کارشناسي ارشدرسا
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رساله ، ‘‘ ای منتخب ايران و امريكا(مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش کارآفريني دانشجويان در دانشگاهها)شاهد تجربي: دانشگاهه ’’(، 8139)؛ آخوندی، امير -318-8 ---296-8-♦
 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، مد وليپور، استاد مشاور محسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما کارشناسي ارشد

، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ لكرد شرکت)مورد مطالعه:شرکت کاله آمل(فرهنگ نوآوری بر عم محيط سازماني و ی،فكر هيسرماثيرأبررسي ت’’ (، 8139)درزی، هانيه؛  -319-8---297-8

 .، بابلسر: مؤسسه آموزش عالي پارساحسنعلي آقاجانياستاد راهنما 

رساله کارشناسي ، ‘‘ ان بابلمطالعه موردی شهرست GIS طيدر مح یبا استفاده از منطق فاز یادوات کشاورز یسازقطعه عيصنا يابيمكان’’ (، 8139) ؛جعفری، مرتضي -203-8---298-8
 .استاد مشاور هومن شبابي، بابل: مؤسسه آموزش عالي راه دانش حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، ارشد

 حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، درساله کارشناسي ارش، ‘‘ (نوشهر شهر: موردی نمونه) هاشهرداری برای پايدار درآمدهای سازی بستر’’ (، 8139) ؛بن، مجيدآهنگر نارنج -321-8---299-8

 .الملكاستاد مشاور مجيد سنايي، نوشهر: مؤسسه آموزش عالي کمال

8-300--- 

ارکنان بيمه مطالعه تاثير بكارگيری مديريت منابع انساني بر يادگيری سازماني با توجه به نقش ميانجي ظرفيت مديريت دانش)مورد مطالعه: ک’’ (، 8139)کاظمي، محدثه؛  -322-8---301-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ ايران استان مازندران(

ريان) مورد مطالعه: سازمان تامين مطالعه تاثير مشتری گرايي بر نوآوری از طريق ظرفيت تكنولوژی ،کيفيت رابطه ، مديريت اطالعات مشت’’ (، 8139)؛ خسروی، هاجر -332-8---302-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ اجتماعي استان مازندران (

حسنعلي استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ شگاه مازندرانابعاد مديريت زنجيره تامين خدمات در دان برنوآوری سازماني  نقش ابعاد’’ (، 7139)ملكوتي، مرضيه؛  -324-8---303-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيآقاجاني، 

اد راهنما است، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ تبيين ابعاد اکوسيستم نوآوری در صنعت خودرو)شاهد تجربي: شرکت ايران خودرو(’’ (، 8139) ؛آبادی، عليمرزبان عباس -532-8---304-8

 .فر، بابل: مؤسسه آموزش عالي راه دانشزادهاستاد مشاور محمود يحيي حسنعلي آقاجاني،

مطالعه تاثير رهبری بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي مسئوليت اجتماعي)مورد مطالعه: بيمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه ’’ (، 8139)محمدی، عالمه؛  -327-8---305-8

 .بهنمير: مؤسسه آموزش عالي عالمه امينيحسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ م پزشكي استان مازندران(علو

، رساله کارشناسي ارشد ،‘‘ (شهرستان بابل ي:شاهد تجربی)کشاورز آموختگان مهندسيدانشبر اشتغال  های کارآفرينيتأثير مهارت ’’(، 8139)زاده، حسين؛ موسي -328-8 ---306-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، مدرضا طبيبي، استاد مشاور محسنعلي آقاجانيحاستاد راهنما 

 در صندوق نوآوری و شكوفايي اری خطرپذيرگذطراحي سيستم استنتاج فازی برای ارزيابي گرايش کارآفرينانه متقاضيان سرمايه ’’(، 8139) .رستمي منصور، مريم -932-8 ---307-8-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيح، استاد مشاور محمد وليپور، استاد راهنما رساله کارشناسي ارشد، ‘‘

حسنعلي آقاجاني، استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘  های مخابراتي)ايرانسل تهران(بندی راهكارهای بهبود در نگهداری سايتاولويت’’ (، 8139) .ياسايي، فربد -331-8---308-8

 .محمودآباد: مؤسسه آموزش عالي خزر

، استاد سنعلي آقاجانيحا ، استاد راهنمرساله کارشناسي ارشد، ‘‘های کاربردی منتخب فناوری اطالعاتتبيين مدل کسب وکارهای الكترونيكي حوزه ’’(، 1399)شريعتي، زينت.  -8-309-♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرمشاور ابوالحسن حسيني، 

د مشاور استا حسنعلي آقاجاني،استاد راهنما ، رساله کارشناسي ارشد، ‘‘ طراحي بوم مدل کسب و کار شرکت زاگرس خودرو)نماينده پروتون در ايران(’’ (، 9139)احمدی، حسن.  -310-8

 .فر، بابل: مؤسسه آموزش عالي راه دانشزادهمحمود يحيي

 

  دكتراي هارساله و مشاوره راهنمايي -9

اتيد سيدمهدی الواني، اس، استاد راهنما دکتریرساله  ،طراحي مدل توسعه کارآفريني در سازمانهای کوچك و متوسط سازمان فني و حرفه ای (،1389.، )رودگرنژاد، فروغ -73-8---1-9

 .تهران: دانشگاه آزتد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، و اعظم رحيمي نيك حسنعلي آقاجانيمشاور 

کارهای خرد تحت شاهد تجربي: کسب"گری بيمه در سبد عوامل مؤثر بر پايداری کسب و کارهای خردتبيين و تحليل نقش تسهيل’’ (، 1392کريمي، سيد محمد.، ) -150-8 ---2-9-♦

مازندران، دانشكده علوم : دانشگاه فر، استاد مشاور حسنعلي آقاجاني، بابلسرزادهاحمد جعفری صميمي و محمود يحييد راهنما تي، استادکتریرساله ، ‘‘ وق مهر امام رضا)ع(پوشش صند

 مقاله دارد ---صورتجلسه.    .اقتصادی و اداری

حسنعلي ، استاد راهنما دکتری رساله، ‘‘ سايتهای تجارت الكترونيك)شاهد تجربي: شرکت ملي گاز ايران(و طراحي وب ارزيابي’’ (، 1393مايلي رستمي، قاسم علي؛ ) -182-8----3-9

 .پژوهشگاه مهندس بحرانهای طبيعي شاخص پژوه آقاجاني، استاد مشاور محمود يحيي زاده فر، اصفهان:

حسنعلي ، استاد راهنما دکتری رساله، ‘‘ )شاهد تجربي: شرکت کاله( طراحي مدل عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريانبندی و تبيين، اولويت’’ (، 1393رضايي، عبداهلل؛ ) -198-8---4-9

 .پژوهشگاه مهندس بحرانهای طبيعي شاخص پژوه آقاجاني، استاد مشاور محمود يحيي زاده فر، اصفهان:

فر زادهمحمود يحيي، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘  )مطالعه موردی: صنعت خودروسازی( زنجيره تأمين ريسك مديريت نظام طراحي ’’(، 5139)فرهاديان آراني، علي؛  -239-8---5-9 -♦

 مقاله دارد ---. .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسر، سنعلي آقاجانيحو عادل آذر، استاد مشاور 

احي مدل پيشگيری آسيب های اجتماعي در کارگاههای توليدی کوچك)شاهد تجربي: کارگاه های خود اشتغالي مددجويان تحت طر ’’(، 1395)علوی، سيدحميدرضا؛  -8-255---9-6

 .صنايع و معادن، شعبه استان مازندران: دانشگاه ، ساریسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ پوشش بهزيستي مازندران(

 سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ مدلسازی زنجيره تامين پايدار در بخش خدمات)شاهد تجربي : سازمان امور مالياتي کشور( ’’(، 6391)کاوسي، مجيد؛  -249-8---7-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرفر، استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي، زادهو محمود يحيي
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طراحي مدل کسب و کارهای کوچك و متوسط ماندگار در ايران با رويكرد مديريت زنجيره تامين)شاهد تجربي: صنعت گياهان  ’’(، 1396)کياکجوری، محمود؛  -8-250---9-8 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسروشي، و عبدالحميد صفايي قاديكاليي، استاد مشاور مهرداد مده سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ دارويي منتخب(

رساله ، ‘‘ طراحي مدل کسب و کارهای آنالين با استفاده از تكنيك نقشه شناختي فازی )مورد مطالعه: ده فروشگاه برتر اينترنتي در ايران( ’’(، 1396)کاريزنوئي، امير؛  -8-251---9-9 -♦
 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرفر، استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي، زادهو محمود يحيي ي آقاجانيسنعلح، استاد راهنما دکتری

دارويي کشور با ميانجي گری رو طراحي مدل بومي ارزيابي تاثير قابليت های فنآوری اطالعات بر روی عملكرد سازمان های صنعت  ’’(، 1396)زراعتي، پروانه؛  -8-252---9-10 -♦

مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و : دانشگاه بابلسرفر، زادهو محمود يحيي سنعلي آقاجانيحمهرداد مدهوشي، اساتيد مشاور ، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ يكردهای مختلف زنجيره تامين

 .اداری

، دکتریرساله ، ‘‘ ه چارچوب بومي چابكي سازماني دانش بنيان در شرکتهای کوچك و متوسط شهرك های صنعتي استان مازندرانارائ ’’(، 1396)تبار، جواد؛ هادی -8-253---9-11 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرفر، زادهو محمود يحيي سنعلي آقاجانيحمهرداد مدهوشي، اساتيد مشاور استاد راهنما 

، استاد دکتریرساله ، ‘‘ ( در زنجيره تأمين شرکت فرآورده های لبني کالهS&OPارائه مدل توسعه يافته برنامه ريزی فروش و عمليات ) ’’(، 1396)نعمتي، ياسر؛  -8-254---9-12 -♦

 .انشكده علوم اقتصادی و اداریمازندران، د: دانشگاه بابلسرو عبدالحميد صفايي قاديكاليي،  سنعلي آقاجانيحمهرداد مدهوشي، اساتيد مشاور راهنما 

 سنعلي آقاجانيححسين فخاری، اساتيد مشاور ، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ طراحي مدل گزارشگری سرمايه فكری در دانشگاه های ايران ’’(، 6139)خليلي، ياسمن؛  -263-8---13-9 -♦

  .دی و اداریمازندران، دانشكده علوم اقتصا: دانشگاه بابلسرو اسفنديار ملكيان، 

سنعلي ح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ طراحي و تبيين مدل زنجيره تأمين تاب آور در صنايع لبني )شاهد تجربي: شرکت صنايع لبني کاله( ’’(، 6139)کوهكن، امير؛  -264-8---14-9 -♦

  .دران، دانشكده علوم اقتصادی و اداریمازن: دانشگاه بابلسرفر، استاد مشاور مهرداد مدهوشي، زادهو محمود يحيي آقاجاني

 طراحي چارچوب الزامات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با رويكرد توليد در کالس جهاني)شاهد تجربي: صنعت خودروسازی( ’’(، 6139)متاجي، خضراهلل؛  -265-8---15-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرو مهرداد مدهوشي،  سنعلي آقاجانيح فر، اساتيد مشاورزادهمحمود يحيي، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘

 فناوری نوظهور های تكنولوژی  :مطالعه مورد– و همبستگي مستقيم های روش ترکيبي رويكرد با تكنولوژی انتشار بيني پيش’’ (، 1396مجتبوی، سيد احسان؛ ) -266-8---16-9

 .تهران: دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، سنعلي آقاجانيحنيما مختارزاده و احمد جعفرنژاد، اساتيد مشاور ، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘  ايران در اطاتو ارتب اطالعات

در شرکت ايران  FDANPو  FMEAهای با تكنيكآوری های تاببندی استراتژیآوری و تعيين و اولويتطراحي مدل جامع تاب ’’(، 6139)روانستان، کاظم؛  -269-8---17-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرفر و عبدالحميد صفايي قاديكاليي، زاده، اساتيد مشاور محمود يحييسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ خودرو

ي مدل تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر ارزش شرکت های توليدی )شاهد تجربي: شرکت های دارويي پذيرفته شده در طراح ’’(، 6139)عليزاده، رحمت؛  -270-8---18-9 -♦

مازندران، دانشكده علوم انشگاه : دبابلسرفر، ، استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي، زادهو محمود يحيي سنعلي آقاجانيحراهنما  ان، استاددکتریرساله ، ‘‘ بورس اوراق بهادار تهران(

 .اقتصادی و اداری

 یساز یتجار خدمات گروه یها شرکت: يتجرب شاهد) کار و کسب یفضا كرديرو با انيبن دانش ینوپا یها شرکت بقاء یداريپا مدل ارائه ’’(، 6139)رجبي، بتول؛  -271-8---19-9 -♦

فر و عبدالحميد صفايي زاده، اساتيد مشاور محمود يحييسنعلي آقاجانيح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ (رانيا یکاربرد و يعلم جامع دانشگاه یفناور یها خوشه رشد مراکز در مستقر

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرقاديكاليي، 

، ‘‘ يسازمان نديفرا یها نمندیتوا يانجيکشور با عامل م منتخب یها ر عملكرد دانشگاهب دانش تيريدم ي تاثيرابيارز بومي ارائه مدل ’’(، 1396)تورنگ، سيدکمال؛  -8-272---9-20 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرفر، زادهو محمود يحيي سنعلي آقاجانيحمهرداد مدهوشي، اساتيد مشاور ، استاد راهنما دکتریرساله 

اساتيد راهنما حسنعلي آقاجاني و تورج ، دکتریرساله ، ‘‘ در بانك توسعه صادرات ايراناستراتژی های منابع انساني  مدل اقتضاييطراحي ’’ (، 1396ني، محمدرضا؛ )ريحا -288-8---21-9

 .فيروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاده اشرفي، فيروزکوهمجيبي، اساتيد مشاور مجتبي طبری و علي مهدی

9-22----------------------------------------------------------------------- 

، دکتریرساله ، ‘‘ گيری در صنايع لبني )مورد مطالعه شرکت لبني کاله(هزنجيره تأمين الرج: توسعه يك چارچوب مفهومي و ابزار انداز ’’(، 7139)اکبرزاده، عابد؛  -276-8---23-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرو مهرداد مدهوشي،  سنعلي آقاجانيحصفايي قاديكاليي، اساتيد مشاور عبدالحميد استاد راهنما 

 سنعلي آقاجانيحتيد مشاور مهرداد مدهوشي، اسا، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ زنجيره ارزش صنايع خالق در ايران بومي الگویارائه  ’’(، 7139)محمدی، مهدی؛  -278-8---24-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرو عبدالحميد صفايي قاديكاليي، 

و  سنعلي آقاجانيحمهرداد مدهوشي، اساتيد مشاور ، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ بومي نظام پايش صنايع خالق در ايران الگویارائه  ’’(، 7139)شاملي، مهدی؛  -280-8---25-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسرفر، زادهمحمود يحيي

، سنعلي آقاجانيح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ گذاری علم و فناوری، مبتني بر رويكرد پيچيدگي اقتصادیسياستمدل  طراحي ’’(، 7139)احمديان، محمدمهدی؛  -284-8---26-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه بابلسراتيد مشاور ميثم شيرخدايي و اميرمنصور طهرانچيان، اس

تمي، اساتيد مشاور استاد راهنما جواد حا، دکتریرساله ، ‘‘ کارکنان يذهن يو آمادگ يبلوغ روانشناخت كرديبا رو نيارائه مدل دانشگاه کارآفر’’ (، 8139)عال، اسرافيل؛  -308-8----27-9

 .تهران جنوب: دانشگاه آزاد اسالمي واحد و و آمينه احمدی، تهران حسنعلي آقاجاني

بنيان مستقر در مراکز رشد شمال بنيان با تأکيد بر سياستهای اقتصاد مقاومتي)شرکتهای دانشالگوی تجاری سازی محصوالت دانشارائه ’’ (، 8139)صفرزاد، حسين؛  -314-8---28-9

 .آبادعلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادو پرويز سعيدی، علي حسنعلي آقاجانياستاد راهنما فريدون آزما، اساتيد مشاور ، دکتریرساله ، ‘‘ ور(کش

رساله ، ‘‘ دانشگاهي رشد مرکز در ستقرم های دهنده شتاب در بنيان دانش وکارهای ايجادکسب برای  کارآفريني آموزش الگوی طراحي’’ (، 8139)ابويي، طاهره؛  -316-8---29-9 
 .آبادعلي: دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادو فريدون آزما، علي حسنعلي آقاجانياستاد راهنما سامره شجاعي، اساتيد مشاور ، دکتری
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عبدالحميد صفايي قاديكاليي، اساتيد ، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ (مدل سازی زنجيره تامين پايداردر شرايط رقابت و عدم قطعيت’’ (، 1398آقاجاني، مجتبي؛ ) -317-8---30-9 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری: دانشگاه و محمد وليپور، بابلسر سنعلي آقاجانيمشاور ح

استاد راهنما حسنعلي آقاجاني، ساری: سازمان مديريت ، (DBAدکتری) رساله، ‘‘ ارائه مدل گردشگری بومگردی روستايي مازندران و گيالن’’ (، 1398مهرزاد، احمد؛ ) -326-8---31-9

 .صنعتي

سنعلي ، اساتيد مشاور حبهزاد فرخ سرشت، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ ارائه مدل مديريت استعداد با رويكرد رفتاری در صنعت گردشگری’’ (، 1398شاهي، طاهره؛ ) -330-8---32-9 

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي چالوس، وريانپمحمدجواد تقيو  آقاجاني

و  سنعلي آقاجانيحد راهنما تيا، اسدکتریرساله ، ‘‘ ارائه مدل همپايي فناورانه در صنايع بخش دفاع: مطالعه موردی صنايع دريايي ايران’’ (، 1399؛ )آباد، محمدمهدیملكي کرم -9-33 -♦

 .مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداریدانشگاه  :، بابلسرمنوچهر منطقي، استاد مشاور بهنام عبدی

انشگاههای ارائه چهار چوب ارزيابي عوامل موثر بر راه اندازی و بهبود عملكرد شتاب دهنده ها با رويكرد بلوغ روانشناختي کارکنان) شاهد تجربي: د’’ (، 9139) حسن پور، ندا. -34-9

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي چالوس، پوريانمحمدجواد تقيو داوود کياکجوری ، اساتيد مشاور لي آقاجانيسنعح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘ منتخب(

، قاجانيسنعلي آح، استاد راهنما دکتریرساله ، ‘‘شهری مديريت خدمات کيفيت ارتقای راستای در مديران فرهنگي هوش  های پيشران مدل ارائه’’ (، 9139) عليخان گرگاني، ابراهيم. -35-9

 .چالوس: دانشگاه آزاد اسالمي چالوس، قربانعلي آقااحمدی و مرضيه گرجياساتيد مشاور 

 

 كارشناسي دوره ساعت( 136)كارآموزيهاي راهنمايي پروژه -10

 صنايع لبني صباح. شرکت(، 1382آبادی، حسن. )جهان 

 ( .1384پوربابايي، شهره ،)خانه آب گيالن.شرکت نگهداری و تصفيه 

 حفاظت صنعتي و ارگونومي در محيط کار.(، 1384يان، آرش. )جبار 

 ( .1386محمدی، محمدمهدی ،).شرکت شاسي سازی ايران 

 خودرو خراسان.کارخانه ايران(، 1387نيا، مجيد. )راسخ 

 شرکت تجهيزات مدارس حقيقت آمل.(، 1387زاده، صادق. )حكيم 

 ( .1387بهزادفر، بهنام ،).کارخانه بهكار پالستيك 

 کارخانه تك ماکارون.(، 1387حمودی، مهديه. توده روستا، ندا. )م 

 ( .1387پويان، آرزو ،)گری ايران نشكنشرکت ريخته. 

 شرکت توليدی و صنعتي جهان انديشه(، 1388زاده، حميدرضا. )عباس. 

 ( .1388بلباسي، اسماعيل ،)فنرسازی ايندامين سايپاشرکت کمك. 

 ( .1388ترابي ورکي، مجيد ،)های لبني يگانه چالوس.فراورده شرکت 

 ( .1388غالمرضاتبار، زهرا. عزيزی، آيدا ،).شرکت پالستيك امواج 

 ( .1388ذکايي، نرکس ،).شرکت فوالدين ذوب آمل 

 ( .1388حامدی رستمي، آرمان ،).شرکت توليدی و صنعتي بردنا 

 ( .1388مراديان کوچكسرايي، حنظله ،)شرکت صنايع غذايي رزطاليي. 

 وصنعت کوثر رامسر.شرکت کشت(، 1389ور، تقي. )پحاتمي 

 ( .1389نائيجي، ايمان ،)های لبني دوشه هراز آمل.شرکت فراورده 

 ( .1389قهاری، حسين ،).شرکت توليدی نخ و طناب مظفری 

 ( .1389حسني، رضا ،).شرکت توليدی نخ و صنعت ايام 

 شرکت نخل بستان.(، 1389پور، رضا. )نجف 

 سازی پويانوش.کارخانه نوشابه(، 1389)فر، فاطمه. کياني 

 شرکت مازند فيلر(، 1389. )جعفری، فربد. 

 ( .1389فرامرزی، مرضيه. مهری، طاهره ،).شرکت سيم و کابل مازندران 

 ( .1389طاليي، علي ،).شرکت توليدی و صنعتي ديزل سنگين ايران 

 ( .1389نقوی، محمدباقر ،).شرکت مجد الكترونيك 

 آباد کتول.وصنعت خاوردشت عليشرکت کشت(، 1389ه. )آبادی، فاطمحاجي 

 ( .1389صحرايي، سجاد ،).شرکت مازيار صنعت 

 ( .1389فرخي، الهه ،)بسته.شرکت توليدی نيك 

 ( .1389توماج، اسحق ،).شرکت سيمان تهران 

 ( .1389ثقفي، نياز ،).شرکت صنايع غذايي خوتكا آمل 

 ( .1390حسيني پاسندی، سيده فاطمه ،)انه توليدی آرد مهر رستمكال.کارخ 

 شرکت کيك و کلوچه کاوه.(، 1392زاده، هوشمند. )بهرام 

 ( .1392مهاجر، سپيده ،).کارخانه سيمان مازندران 

 ( .1392کلواني، سميه،) سر)پورشينا(.شرکت پرستوی دشت 

 ( .1392آبساالن، هما ،)کارخانه توليدی گلدره. 

 شرکت توليدی و صنعتي درخشان تهران.(، 3139آذر، شادی. )پری 

 ( .1393فرهادی، عيسي ،)کارخانه آرد شريعت رضوی. 

 ( .1393عبدالملكي، سميرا ،)های گوشتي اروئي بابلسر.کارخانه توليدی فرآورده 

 شرکت سيم و کابل مغان.(، 1393خاني، محمدحسن. )حسين 

 ( .1393اصغرتبار لداری، محبوبه ،)لبني شادشير.های شرکت فراورده 

 ( .1393طهماسبي، فاطمه ،)های گوشتي کاله.شرکت فراورده 

 ( .1394فرشادی، پريسا ،)سازی شمال پيروز.شرکت ماشين 

 شرکت محصوالت بهداشتي طوبي.(، 1394راد، مرتضي. )توحيدی 

 ( .1394رضايي، آتنا ،).شرکت کاله آمل 

 ( .1394جباری، پويان ،)بند بابل.شرکت آب 

 کارخانه فوالد البرز ايرانيان.(، 1394ي، پويا. )عالءالدين 

 ( .1394اسدزاده لنگرودی، خاطره ،).سيستم مالي و انبارهای دانشگاه مازندران 

  ،شرکت هيوا الكترونيك(، 1394احسان. )پورفتح اهلل. 

  ،شرکت آرد دستاس ساری(، 1394. )نيلوفربهزادی. 

 ( .1394ايزانلوئي، عاطفه ،)ان کوثر خزر.شرکت آسفالت پيشرو 

 ( .1394فيروزمندی بندپي، الهه ،).شرکت ويانا آفرين 

 ( .1395پرند، منا ،).شرکت پالستيك سازی بهين انديشه طبرستان 

 ( .1395مرادی، حسن ،).کارخانه آرد آسيابان آمل 

 های گوشتي کاله آمل.شرکت فراورده(، 1395راد، فاطمه. )جهاني 

 يخچال سازی نوين انجماد)نرسي(. کارخانه(، 1395نژاد، کوثر. )حسين 

 ( .1395گرجي ديزآبادی، مجتبي ،).شرکت روجانمای پارسيان 

 ( .1395شرفپور، زهرا ،).شرکت کفپوش سيماني گلستان 

 ( .1395ايزدی، سحر ،).شرکت پالستيك طبرستان 

 کارخانه کيمياپالست.(، 1395زاده، عابد. )شيرين 

 ( .1395محمدباقری، رضا ،) شادشيرمال.شرکت لبنيات 

 ( .1395مطلبي، فاطمه ،).شرکت گوهر رنگ شمال 

 ( .1395مجاورنوا، فاطمه ،)آوران سبزنوا)ورسای(.شرکت نام 

 کارخانه شاليكوبي نمونه(، 1395) .اميرحسيننيا، ساالری. 
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 ( .1390دالرامي، امين ،).شرکت صنعتي الكترو گويا 

 شرکت کيك و کلوچه کاوه.(، 1390مهر، سمانه. )نجفي 

 ( .1390کرامتي، ميثم ،).شرکت توليدی صنعتي پيشرانه 

 ( .1390دهقان، محمد ،).شرکت توليدی آرد بنفشه بهشهر 

 ي چوب نيكخو.شرکت صنعت(، 1390نژاد، ايمان. )قلي 

 ( .1390رمضاني قادی، افسانه ،).شرکت پيچ کوبان 

 ( .1390نصيری، رضا ،)های لبني يگانه چالوسشرکت فراورده. 

 ( .1390بابانژاد، سيده مينا ،).شرکت رادروش شمال 

 ( .1390ساالری، مرتضي ،).شرکت خدمات صنعتي شوفاژکار 

 ( .1390رستمي، سكينه ،)ان.کارخانه پيچ و مهره طبرست 

 ( .1390درويش، فرشاد ،)سازی ايران.شرکت توليدی مقره 

 ( .1390نيكجو رشكاليي، شايسته) ،های لبني دوشه آمل هراز.شرکت فراورده 

 ( .1391شهبازی خانقاه، الناز ،).شرکت توليدی صنعتي واالصنعت 

 ( .1391حيدری فيروزجايي، صادق ،).شرکت ساوگستر شمال 

 ( .1391رسولي، ندا ،) صنعتي بهپاك بهشهر.شرکت 

 ( .1391حسامي رستمي، مينا ،).شرکت صنعتي بهپاك بهشهر 

 شرکت کيك و کلوچه کاوه.(، 1391زاده جلودار، فائزه. )حسن 

 ( .1391پرموزه نويری، علي ،).شرکت ملي نفت ايران 

 ( .1392قهاری آهنگرکاليي، مازيار ،).کارخانه فوالد طبرستان قائمشهر 

 کارخانه نساجي شماره يك قائمشهر.(، 1392بر. )نوروزيان ريكنده، جا 

 

 شرکت پالستيك سازی امواج(، 1395. )شيرزاد، اکرم. 

 ( .1396خزر، معصومه ،)ن بابلسر.اداره آموزش و پرورش شهرستا 

 ( .1396محمودی، ابوالفضل ،).شرکت فوالدين ذوب آمل 

 ( .1396محمودثاني، محبوبه ،).شرکت اکتشافات عمران البرز 

 ( .1396سنايي، مريم ،)بافت کالردشت.شرکت پي 

 ( .1396اسدپور اندی، عليرضا ،).شرکت صنايع بتني پادرا 

 شرکت سنگ شكن چهل چای(، 1396لو، سعيد. )پسرك. 

 سازمان آموزش و پرورش نوشهر.(، 1396ي، حسين. )کمال 

 ( .1396نعمتي، عرفان ،)کارخانه خزر گاز آمل. 

 ( .1396عباسيان، زينب ،).سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 

 ( .1396احسانيان، محمد ،).کارخانه شير و لبنيات هلسي 

 ( .1396محمودی، حسين ،).)شرکت شهاب صنعت آذرمهر)شهاب بتن 

 شرکت پيشرو پليمر طبرستان(، 1396وشي، کيوان. )سيا. 

 ( .1396جابری، يگانه ،)های بهداشتي بهپاك.شرکت فراورده 

 ( .1396شعبانيان، مجتبي ،).شرکت کنسروسازی زرين ميرود 

 ( .1397محمدی؛ امين ،).شرکت توليدی آسياب طاليي 

 ( .1397شهابي شهميری، شبنم ،).کارخانه فوالد نكا 

 های لبني کاله آمل.شرکت فراورده(، 1397مه. )شعباني، فاط 

 ( .1397اسدی، علي ،).اداره حفاظت محيط زيست آمل 

 ( .1397فيروزمندی بندپي، مائده ،)اداره آب و فاضالب فريدونكنار. 

  ،شرکت زرين پرشيا صنعت.(، 1397. )بهزاداحسان پور 

 ( .1397نادرنيا، ندا ،)بندی جلوه آمل.شرکت چاپ و بسته 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


