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 -2سوابق آموزشي و تجربي
 -1 -2سوابق آموزشي آكادميك
ليسانس:

دانشگاه شهيد چمران اهواز -رشته مديريت بازرگاني.)1363 -1366( -

فوق ليسانس:

دانشگاه تهران -رشته مديريت بازرگاني.)1369 -1372( -
پايان نامه :کاربرد برنامهريزی خطي -مدل حمل و نقل -در بهينهسازی سيستم حمل و نقل شكر ايران

دكتري:

دانشگاه تهران -رشته مديريت(توليد و عمليات).)1375 -1381( -
تز :ارزيابي مسير ترانزيتي زميني ايران برای کاالهای کشورهای آسيای ميانه با استفاده از فنون رياضي و طراحي مدلي جهت افزايش کارائي آن

قلمرو عالئق تخصصي:

مديريت و کارآفريني ،نوآوری ،فناوری ،کسبوکار ،کيفيت و بهرهوری

زبان:

فارسي ،انگليسي
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نرمافزارها:
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SPSS, Lisrel, SmartPLS, WinQSB, Word, Excel

 -2-2گواهينامههاي آموزشي و مهارتي
 -2-2-1دوره الزامات و مستندسازی  – ISO 9001:2000نمايندگي شرکت  IMQايتاليا ---.1384 -اسكن شود
 -2-2-2آموزش عالي و کارآفريني -دوره مشترك دانشگاه تهران ،دانشگاه ماربورگ آلمان و کاراد -دومين دوره.1384 -
 -2-2-3نظام ملي نوآوری -دوره مشترك سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران( )IROSDو مرکز انتقال تكنولوژی در آسيا و اقيانوسيه(.1385 -)APCTT
 -2-2-4آموزش عالي و کارآفريني -دوره مشترك دانشگاه تهران ،وزارت کار و امور اجتماعي ،مؤسسه  ،DAADمؤسسه  ،GIANو يونسكو.1385 -
 -2-2-5تجاریسازی تكنولوژی -دوره مشترك سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران( )IROSDو مؤسسه بانك جهاني(.1386 -)WBI
 -2-2-6نظارت بر اجرای سياست های کلي اصل  44قانون اساسي( 50ساعت) -دوره مشترك دانشگاه تهران و سازمان بازرسي کل کشور -تير .1387
 -2-2-7آشنايي با پايگاه استنادی علوم جهان اسالم -ISC-دوره يك روزه -بابلسر -دانشگاه مازندران.1387 -
 -2-2-8دوره تخصصي فنآوری اطالعات 130 -ساعت -مؤسسه آموزش عالي فاران.1388 -
 -2-2-9مشاوره اخالق حرفهای در آموزش و پرورش ،دوره يك روزه ،بابلسر ،دانشگاه مازندران91/2886 ،ص.1391/2/13 -34/
 -2-2-10آشنايي با ضوابط و مقررات دانشگاهي :بازنگری در برنامهريزی و سرفصل آموزشي دروس ،دوره يك روزه ،بابلسر ،دانشگاه مازندران91/4766 ،ص.1391/4/6 -35/
 -2-2-11دوره آموزشي انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي ،دوره دو روزه ،بابلسر ،دانشگاه مازندران..1391/11/29 -40/35696 ،
 -2-2-12دوره آموزشي ضيافت انديشه با عنوان اصول تعليم و تربيت اسالمي 18 ،ساعت ،مرکز همانديشي استادان و نخبگان دانشگاهي ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
.1391/5/20 ،2398
 -2-2-13دوره تربيت مربي کارآفريني بر اساس الگوی سيب( 120 ،)Start and Improve Your Business=SIYBساعت ،مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.92/9/18 -92/4690 ،
2.2.14. Excellence in research, A workshop for doctoral supervisors, University of Pune, 29 July 2013.
 -2-2-15دوره آموزشي  20ساعته سيستم مديريت ايمني کار ،سالمت و محيط زيست ،مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار.1393/10/16 ،16450 ،
 -2-2-16دوره آموزشي  10ساعته فرآيند کارآفريني ،دوره يك روزه ،ساری ،دانشگاه پيام نور.1391/6/20 ،
 -2-2-17دوره آموزشي  10ساعته آموزش کارآفريني ،دوره يك روزه ،ساری ،دانشگاه پيام نور.1391/6/30 ،
 -2-2-18دوره آموزشي ضيافت انديشه با عنوان معرفتشناسي اسالمي و فلسفه علم 18 ،ساعت ،مرکز همانديشي استادان و نخبگان دانشگاهي ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در
دانشگاهها.1391/5/20 ،2397 ،
 -2-2-19دوره آموزشي مهارتهای تدريس(شيوه و فنون تدريس -مهارتهای سنجش و ارزيابي) 12 ،ساعت ،دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران/95/7960 ،ما.95/10/20 ،
 -2-2-20دوره آموزشي ضيافت انديشه با عنوان اصول تعليم و تربيت اسالمي 16 ،ساعت ،مرکز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
.1396/6/11 ،96/2623
 -2-2-21دوره آموزشي تحليل استراتژيكي محيط اقتصاد ملي با رويكرد اقتصاد مقاومتي 16 ،ساعت ،مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه مازندران و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در
دانشگاهها.96/8/7 ،
 -2-2-22دوره آموزشي نوگرايي ديني در انديشه سياسي امام خميني 16 ،ساعت ،مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه مازندران و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها.96/10/13 ،
 -2-2-23سه دوره(وحدت و همدلي از منظر پيامبر اعظم(ص)-راهكارهای جذب و ارتقا اعضا هيأت علمي دانشگاه -قدرت نرم و راهبردی اربعين حسيني)96/217 -96/10/19 ،
 -2-3جوايز و نشانها
 -2-3-1پژوهشگر نمونه استان مازندران -معرفي شده در آذرماه سال.1386
 -2-3-2پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران -معرفي شده در آذرماه سال .1387
 -2-3-3برنده جايزه بهترين مقاله -دهمين کنفرانس بينالمللي کارآفريني در بحرين -برگزار شده بوسيله دانشگاه  ESSEXانگلستان و .2011 - OECD
 -2-3-4پژوهشگر نمونه استان مازندران -معرفي شده در آذرماه سال .1390
 -2-3-5پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران -معرفي شده در آذرماه سال .1391
 -2-3-6برنده جايزه بهترين مقاله -يازدهمين کنفرانس بينالمللي کارآفريني در مالزی -برگزار شده بوسيله دانشگاه  ESSEXانگلستان و .1391/12/23 ،2012 -OECD
 -2-3-7مدير فنآور برتر استان مازندران -معرفي شده در آذرماه سال  .1392شماره  86/1/81865مورخ  1392/9/25استانداری مازندران.
 -2-3-8پژوهشگر نمونه استان مازندران -معرفي شده در آذرماه سال .1393
 -2-3-9پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران -معرفي شده در آذرماه سال .1393
 -2-3-10اخذ درجه پژوهشگر فرابرجسته -شبكه پژوهشگران ايراني.1393 -
 -2-3-11نويسنده پر تأليف دانشگاه مازندران ،معرفي شده توسط مرکز استنادی علوم جهان اسالم.1392 ،
 -2-3-12پژوهشگر برتر جشنواره تأليفات علمي برتر علوم انساني و اسالمي جايزه ويژه عالمه مجلسي.1398 ،
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-2-4-1كارشناسي(ليسانس)

 -2-4-2كارشناسي ارشد

 -2-4-3دكترا

 تئوريهای سازمانومديريت

 روششناسي تحقيق(نگارش پايان نامه و مقاالت)

 روششناسي تحقيق(نگارش پايان نامه و مقاالت)

 مديريت توليدوعمليات

 ايجاد کسبوکار(استارتآپ)

 مديريت کيفيت و تعالي سازمان

 تحقيقدرعمليات(پژوهشعملياتي)

 طرح تجاری(طرح توجيهي)

 انتقال علم و فناوری

 مديريت ايمني و حفاظت صنعتي

 تشخيص فرصتهای کارآفريني

 کارسنجي(مطالعه کار)

 مديريت تكنولوژی

 مديريت رفتار سازماني

 آمار و کاربرد آن در مديريت

 تئوريهای کارآفريني

 مديريت شرکتهای کوچك و متوسط

 نظام نوآوری و توسعه فناوری

 مديريت بهرهوری و کيفيت
 مهندسي مجدد فرايندهای کسبوکار
 تحقيق در عمليات

 آمار و کاربرد آن در مديريت
 -4---2-5سوابق حرفهاي و اجرايي
 -1 -4---2-5-1کارشناس بازرگاني شرکت صنعتي پايساز( .)1369 -1372( ،)Paysaz Co.
 -2 -4---2-5-2عضو هيئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر.)1372 -1375( ،
 -1-3-4---2-5-3معاون دانشكده مديريت دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر.)1375-1374( ،
 -2-3-4---2-5-4عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي چالوس.)1381 -1375( ،
 -4 -4---2-5-5عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران -1381( ،تاکنون).
 -4-6---2-5-6رئيس مرکز کارآفريني ،دبير و عضو کميته کارآفريني دانشگاه مازندران.)1389 -1384( ،
 -7 -4---2-5-7عضو شورای پژوهشي اداره کل تعاون استان مازندران.)1390-1384( ،
 -4-75---2-5-8مشاور مديريت شرکت بازرگاني نيكزاد ،از .1389 -1384
 -4-76---2-5-9مشاور مديريت شرکت تعاوني نيلوپالست کجور ،از .1389 -1384
 -4-77---2-5-11مشاور مديريت شرکت حمل و نقل باربری نيكان ترابر نكاء ،از .1389 -1384
 -4-8---2-5-12رئيس هيئتمديره انجمن مديريت ايران مرکز استان مازندران(.)1389 -1386
 -13-4---2-5-17------2-5-13عضو هسته مطالعات سازمان بازرگاني استان مازندران.)1393 -1389( ،
 -14-4---2-5-18------2-5-14رئيس گروه کارآفريني ،ارتباط با صنعت ،مرکز رشد و دبير و عضو کميته کارآفريني دانشگاه مازندران.)1391 -1389( ،
 -4-15---2-5-19------2-5-15عضو شورای پژوهشي دانشگاه مازندران.)1392 -1389( ،
 -17-4---2-5-21------2-5-16عضو هيئت امناء دانشگاه هنر و معماری کمال الملك( -1389تاکنون).
 -4-18---2-5-22------2-5-17عضو کارگروه تخصصي بررسي توانايي علمي گروه مديريت صنعتي دانشگاه مازندران.)1391 -1390/3/16( ،
 -4-19---2-5-23------2-5-18نماينده دانشگاه مازندران در کارگروه تحول اداری ،بهره وری و فن آوری اطالعات استانداری مازندران.)1393 -1390( ،
 -4-20---2-5-24------2-5-19نماينده دانشگاه مازندران در کارگروه پژوهش ،فن آوری و نوآوری استانداری مازندران.)1393 -1390( ،
 -4-21---2-5-25------2-5-21عضو شورای پژوهشي شرکت ملي پخش فرآوردههای نفتي منطقه غرب مازندران(.1390/10/7 -823/9729 ،)1393- 1389
 -4-22---2-5-26------2-5-22مدير گروه مديريت صنعتي دانشگاه مازندران.)1393 -1390/3/16( ،
 -24 -4---2-5-28------2-5-23عضو کميته بهرهوری اداره کل تعاون استان مازندران.)1390-1394/5/29( ،
 -4-26---2-5-30------2-5-24عضو شورای مرکز رشد واحدهای فنآوری دانشبنيان دانشگاه مازندران/30549 ،)1394 -1390( ،ص. 1390/12/15 -31/90
 -4-27---2-5-31------2-5-25مشاور استاندار مازندران در حوزه اشتغال(.1391/4/11 -86/1/38220 .)1392 -1391
 -4-28---2-5-32------2-5-26مسئول راهاندازی و مدير مرکز رشد واحدهای فنآوری دانشبنيان دانشگاه مازندران/11989 ،)1394 -1390( ،د.1391/7/23 – 31/91
 -2-5-26-2مشاور مديريت شرکت شاهين تجارت نعيم.1396 -1391 ،
 -4-29---2-5-33------2-5-27مسئول راه اندازی و برنامهريزی اجرايي رشته مديريت کارآفريني در دانشگاه مازندران.1391/9/27 ،
 -4-32---2-5-36------2-5-28عضو کميته کارآفريني دانشگاه مازندران.)1392 -1391( ،
 -4-33---2-5-37------2-5-29عضو هيئت امناء کانون کارآفرينان استان مازندران.1391/2/25 -31/91/4281 ،)1394 -1391( ،
 -4-34---2-5-38------2-5-31ع ضو مجمع عالي قشر بسيج اساتيد استان مازندران.1391/9/1 -571/254/531 ،)1393 -1391( ،
 -4-37---2-5-41------2-5-32ع ضو کميته هدايت و نظارت برنامه آمايش استان مازندران/55112 ،ص.1392/7/1 -35/92
 -4-43---2-5-47------2-5-33رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران(.)1395/12/1 -1394/2/13
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 -4-45---2-5-49------2-5-34عضو شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران.)1393 -1388( ،
 -4-46---2-5-50------2-5-35نماينده مراکز تحقيقاتي دانشگاه مازندران در کميته اقتصاد مقاومتي استان مازندران.)1393-1391( ،
 -4-48---2-5-52------2-5-36عضو سازمان بسيج اساتيد دانشگاههای استان مازندران -1383( ،تاکنون).
 -4-49---2-5-53------2-5-37رئيس شورای امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران.1395/12/1 -1394/8/25 ،73/1/1364 ،
 -37-1-4------4-50---2-5-54------2-5-38عضو شورای سياستگذاری و تصميمسازی دورههای دکتری مديريت دانشگاه مازندران.1392/7/7 ،)1392-1394( ،
 -4-62 ---2-5-66------2-5-39مشاور پارك علم و فناوری استان مازندران در حوزه کارآفريني/7562 ،پ م تاريخ .1396/4/31
 -4-63 ---2-5-67------2-5-41عضو هيئت رئيسه تنيس روی ميز شهرستان بابلسر ،شماره .1395/7/8 ،9578
 -4-64 ---2-5-68------2-5-42عضو کميته درآمدزايي و برونسپاری فعاليتهای دانشكده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران/25/52221 ،ص.1396/7/17 ،96
 -4-66 ---2-5-70------2-5-43عضو مؤسس و هيئت رئيسه انجمن مديريت فناوری ايران شعبه مازندران.95/10/3 95102005 ،
 -4-69 ---2-5-73------2-5-44عضو کميسيون تخصصي دانشكده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران -1397/12/1( ،تاکنون).
 -4-71 ---2-5-75------2-5-45عضو شورای مرکز رشد دانشگاه مازندران.)1400/10/2 -98/10/2( ،
 -4-72 ---2-5-76------2-5-46رئيس شورای برنامهريزی و مديريت راهبردی ،مؤسسه آموزش عالي کمالالملك نوشهر.98/10/16 ،
 -70-4---2-5-78------2-5-47نماينده کمي سيون دائمي هيئت امنای دانشگاه مازندران در هيئت اجرايي منابع انساني.)99/4/19 -98/4/19( ،
 -2-5-48عضو شورا و معاون مرکز رشد و کارآفريني بينالمللي دانشگاه شمال آمل.)1396-1399( ،
 -6-2عضويت در انجمنهاي علمي
 -4-9---2-5-13------2-6-1عضو پيوسته انجمن مديريت ايران(.)1386-1391
 -16-4---20-2-5-----2-6-2عضو انجمن ايراني اخالق در علوم و فنآوری( -1389تاکنون) ---- .کارت
 -4-35---39-2-5------2-6-3عضو انجمن مديريت تكنولوژی ايران( -1389تاکنون).
 -4-25---29-2-5------2-6-4عضو پيوسته انجمن ايراني تحقيق در عمليات -1390( ،تاکنون).
 -42-4---2-5-46------2-6-5عضو انجمن علمي پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ايران( .)1394 -1391کارت
2.6.6. ------ 2.5.45--- 4.41. Member of The American Association for Science and Technology (AASCIT), since 13/1/2014.
 -7-2همكاري با مجالت علمي پژوهشي
 -4-5---2-5-6-------2-7-1عضو هيئت تحريريه مجله ’’ پژوهشگر مديريت ‘‘ ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.)1389 -1383( ،
 -4-10---2-5-14------2-7-2مدير مسئول ’’ گاهنامه کارآفريني و کارآفرينان دانشگاه مازندران ‘‘.)1392 -1385( ،
 -4-11---2-5-15------2-7-3عضو هيئت تحريريه مجله ’’ پژوهشنامه مديريت اجرايي ‘‘ ،دانشگاه مازندران -1387( ،تاکنون).
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.
 -4-57 ---2-5-61------2-7-6عضو هيئت تحريريه مجله ’’ راهبردهای کارآفرينانه در کشاورزی ‘‘ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری -1394( ،تاکنون).
 4-58 ---2-5-62-------2-7-7عضو هيئت تحريريه مجله ’’ مديريت تكنولوژی(پژوهش و فناوری) ‘‘ ،دانشگاه جامع علمي کاربردی.)1395 -1394( ،
 -60-4 ---2-5-64------2-7-8عضو هيئت تحريريه ’’ فصلنامه توسعه مديريت و منابع سالمت ‘‘ ،دانشگاه علوم پزشكي بابل -1395( ،تاکنون).
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.
 -2-5-79------2-7-12مدير مسئول ’’ پژوهشنامه مديريت اجرايي ‘‘ ،دانشگاه مازندران -1398( ،تاکنون).
 -------2-7-13داوری مقاالت مجالت علمي پژوهشي:
(توسعه کارآفريني دانشگاه تهران -چشم انداز مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي -برنامه ريزی توسعه گردشگری دانشگاه مازندران -پژوهشنامه مديرين ورزشي دانشگاه مازندران -رشد
فناوری جهاد دانشگاهي -تعاون و کشاورزی وزارت تعاون -اخالق در علوم و فناوری -زن و خانواده دانشگاه الزهرا -مديريت نوآوری -مديريت توسعه فناوری -مهندسي و مديريت
کيفيت -پژوهشنامه مديريت تحول دانشگاه فردوسي -مديريت دولتي دانشگاه تهرانIranian Journal of Management Studies - African Educational Research -
Journal - African Journal of Business Management - China Management Studies- International Journal of Engineering Management and
Economics - Journal of Global Entrepreneurship Research--2-7-14عضو هيئت تحريريه ’’ مطالعات کاربردی در علوم مديريت و توسعه ‘‘ ،انتشارات هنر و علوم دانشگاهي -1398( ،تاکنون).
 -8-2همكاري با كنفرانسهاي علمي
 -12-4---2-5-16------2-8-1دبير علمي دومين همايش ملي تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران(.)1388/12/18
 -23-4---2-5-27------2-8-2دبير علمي چهارمين همايش ملي تحليل پوششي دادهها ،دانشگاه مازندران.)1390/7/19( ،
 -4-30---2-5-34------2-8-3دبير جشنواره(مسابقه) ساالنه کارآفريني و اشتغال ويژه دانشجويان دانشگاههای استان مازندران( ،شش جشنواره).)1391 -1386/8/21( ،
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 -4-31---2-5-35------2-8-4دبير اولين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،دانشگاه مازندران.)1391( ،
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.
 -4-36---2-5-40------2-8-7دبير علمي همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،دانشگاه مازندران(.)92/1/26
 -38-4---2-5-42------2-8-8دبير علمي همايش ملي توسعه پايدار با محوريت اعتدال و عقالنيت ،اتاق بازرگاني و صنعت و معدن و کشاورزی ايران.1392/7/18 ،
 -39-4---2-5-43------2-8-9دبير اجرايي چهارمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران -ارديبهشت  -1392دانشگاه مازندران.
 -40-4---2-5-44-------2-8-10دبير علمي همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،دانشگاه مازندران.1393/2/30 ،
 -4-31---2-5-35------2-8-11دبير دومين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،دانشگاه مازندران.)1393( ،
 -39-2-4------51-4---5-55-2------2-8-12عضو کميته علمي سومين کنگره بين المللي مديريت شهری ،مرکز همايشهای توسعه ايران.93/9/28---93/123/119 ،
 -4-52---2-5-56------2-8-13دبير اولين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،شرکت پژوهشي طرود شمال و مرکز رشد دانشگاه مازندران(.1393/3/31
2.8.14. Member of Scientific Commitee “ International E-Conference on Green Economics” May 12, 2014.
 -44-4---48-2-5-------2-8-15د بير اولين کنفرانس ملي دستاوردهای فناورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران ،جهاد دانشگاهي/2171 ،ب.1394/8/28-1394/
 -44-4---2-5-48-------2-8-16دبير اولين کنفرانس ملي دستاوردهای فناورانه زيست شناسي ايران ،جهاد دانشگاهي/2178 ،ب.1394/9/2 -1394/
 -44-4---2-5-48-------2-8-17دبير اولين کنفرانس ملي دستاوردهای فناورانه علوم و صنايع غذايي ايران ،جهاد دانشگاهي/2162 ،ب.1394/9/6 -1394/
 -31-4---2-5-35------2-8-18د بير سومين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران.)1394( ،
 -4-53---2-5-57------2-8-19دبير دومين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،شرکت پژوهشي طرود شمال و مرکز رشد دانشگاه مازندران(.1394/3/31
 -4-31---2-5-35------2-8-20دبير چهارمين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،با همكاری دانشگاه بوعلي سينا همدان.)1395( ،
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.
 ----2-8-23دبير اولين همايش ملي تكنولوژيهای نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگری ايران ،شرکت دانش بنيان پژوهشگران فنآور برنا و همكاری چند دانشگاه(.)1396/2/23
 -59-4 ---2-5-63------2-8-24دبير علمي دومين کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي ،دانشگاه مازندران.1396/2/30 ،
 -4-61 ---2-5-65------2-8-25عضو کميته علمي دومين همايش کشوری پژوهش در توسعه مديريت و منابع نظام سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي بابل.1396/9/8 ،
 -4-31---2-5-35------2-8-26دبير پنجمين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،با همكاری دانشگاه بوعلي سينا همدان---.)1396( ،گواهي
 -4-74 --2-5-74----2-8-27دبير محورهای مديريتي چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،شرکت پژوهشي طرود شمال و دانشگاه بوعليسينا همدان.96/4/23 .
 -------2-8-28دبير محورهای مديريتي سومين کنفرانس جامع و ملي اقتصاد مقاومتي ،شرکت پژوهشي طرود شمال و دانشگاه بوعليسينا همدان.96/10/1 .
 -------2-8-29عضو کميته علمي پنجمين کنفرانس ملي اقتصاد در شرايط تحريم ،شرکت پژوهشي طرود شمال و دانشگاه بوعليسينا همدان.96/10/1 .
2.8.30. General Chair of “ 4th International E-Conference on Green Economics” May 12, 2017.
 -4-31---2-5-35-----2-8-31دبير ششمين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،با همكاری دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران.)1397( ،
 -73-4 ---2-5-77------2-8-32عضو کميته علمي پانزدهمين کنفرانس بينلمللي مديريت ،دانشگاه تربيت مدرس.97/7/1 ،
 -4-73 ---77-2-5------2-8-33عضو کميته علمي شانزدهمين کنفرانس بينلمللي مديريت ،دانشگاه الزهرا.1398/9/19 ،
 -2-8-34عضو کميته علمي کنفرانسهای متعدد :کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ،اقتصاد و توسعه( . ،)1397-1399اولين کنفرانس ملي حمل و نقل و لجستيك(،)1398
 -9-2سوابق مهارتي و كارآفرينانه
 -2-9-1مهارتآموزی و فعاليت در حوزه کشاورزی و باغداری 1363-1356---
 -2-9-2مهارتآموزی ،راهاندازی و فعاليت در کارگاه خانگي تعميرات دوچرخه1359-1357 ---
 -2-9-3مهارتآموزی ،راهاندازی و فعاليت در کارگاه خانگي تعمير لوازم خانگي نفتي و برقي1363-1359---


تدريس خصوصي1359-1363---

 -2-9-4مهارتآموزی و فعاليت در کارگاه نجاری و ساخت محصوالت تزئيني و صنايع دستي 1363-1362 ---


ورود به دانشگاه شهيد چمران اهواز و شروع تحصيل در رشته مديريت بازرگاني1363-1366---

 -2-9-5راهاندازی و فعاليت در کارگاه خانگي توليد و پرورش جوجه مرغ با ماشين جوجهکشي1366-1364 ---
 -2-9-6مهارتآموزی و فعاليتهای برقكاری ،لولهکشي ،جوشكاری و بنايي ساختمان1367-1365 ---


مدرسي دانشگاه1372-1393 ---

 -2-9-7راه اندازی واحد توليدی گاوداری گوشتي  100رأسي زير نظر وزارت جهاد و اخذ تقديرنامه توليدکننده نمونه سال1378-1381---
 -2-9-8راهاندازی و فعاليت در کارگاه خانگي فرشبافي زير نظر وزارت جهاد1381-1379 ---
 -2-9-9فعال نمودن مرکز کارآفريني دانشگاه مازندران1384-1390 ---
 -2-9-10راهاندازی و اجرای جشنواره کارآفريني و اشتغال دانشگاههای استان مازندران 6---1386 -1391 ---مورد انجام شده است.
 -2-9-11تأسيس شرکت تعاوني کارآفرينان فردای مازندران.1386-1387 ---
 -2-9-12طراحي و راهاندازی طرح احداث شهرك مسكوني دوستان(استادان) در شرق بابلسر.1388-1390 ---
-2-9-13تأسيس شرکت ساختماني آرياخزر.1391-1388 ---
 -2-9-14طراحي و راهاندازی طرح احداث شهرك مهندسين وابسته به شرکت آرياخزر در شرق بابلسر.1391-1389 ---
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 -2-9-15راهاندازی و فعاليت در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشبنيان دانشگاه مازندران1394-1389 ---
 -2-9-16راهاندازی و فعاليت واحد صنفي برنج فروشي.1394-1395----
 -2-9-17راهاندازی و فعاليت دفتر پشتيبان حقيقي مشاغل خانگي کشاورزی و صنايع تبديلي -1395/6/4---تاکنون.
 -6---3سوابق پژوهشي(كتابها)
 -1 -6---3-1کياکجوری ،داود و حسنعلي آقاجاني’’ ،)1383( ،مديريت رفتار سازماني‘‘ ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس.
 -2-6---3-2آقاجاني ،حسنعلي’’ ،)1388( ،.هماهنگي :درونسازماني و بينسازماني‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران --- .ثبت ژيرو شد.
 -3-6---3-3آقاجاني و همكاران(گروه مدرسين)’’ ،)1390( ،کارآفريني و مديريت کسب و کار‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت.
 -4-6---3-4آقاجاني ،حسنعلي و داود کياکجوری’’ ،)1390( ،راهنمای عملي :نگارش طرحهای تحقيقاتي و مقاالت علمي‘‘ ،تهران :انتشارات کياپاشا.
 -5-6---3-5آقاجاني ،حسنعلي و فاطمه يحييتبار ’’ ،)1391( ،کتابچه مجموعه مقاالت گاهنامه کارآفريني و کارآفرينان دانشگاه مازندران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني
و ارتباط با صنعت.

 -6-6---3-6آقاجاني ،حسنعلي؛ و محسن کليچ و محمدرضا رستمي’’ ،)1392( ،مقدمه ای بر تبليغات :با نگاهي به نيازهای تبليغاتي فن آوران مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و
فنآوری‘‘ ،بابلسر :انتشارات پرديسهای پژوهش.
 -6-7---3-7آقاجاني ،حسنعلي و داود کياکجوری’’ ،)1392( ،راهنمای عملي :نگارش طرحهای تحقيقاتي و مقاالت علمي‘‘ ،نوشهر :افست رضا.
 -6-8---3-8رنجبر اردکاني ،صمد؛ و حسنعلي آقاجاني و بهزاد صفايي’’ ،)1393( ،چرايي و چگونگي شكلگيری خوشههای صنعتي‘‘ ،شيراز :انتشارات فرنام.
 -6-9---3-9آقاجاني ،حسنعلي؛ و شيوا مجدد و بابك محمدی و فاطمه يحيي تبار’’ ،)1394( ،الگوی بومي راهاندازی و پايدارسازی کسبوکارهای کارآفرينانه و اشتغالزا(،‘‘ )SSKB
ساری :انتشارات عصر ماندگار --- .ثبت ژيرو شد.
 -6-10---3-10آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيدعلياکبر حسينزاده و پژواك مهدیپور’’ ،)1395( ،کارآفريني و تجاریسازی فناوری :رويكرد بلوغ روانشناختي کارکنان‘‘ ،مشهد :انتشارات
مينوفر.
 -6-20---3-11آقاجاني ،حسنعلي؛ و مهدی خاکزاديان و بابك محمدی و فاطمه يحيي تبار ’’ ،)1395( ،کارآفريني ،نوآوری و اشتغال ‘‘ ،ساری :انتشارات عصر ماندگار.
 -6-11---3-12آقاجاني ،حسنعلي؛ و پژواك مهدیپور و زينب الياسي ’’ ،)1396( ،مديريت ايمني ،بهداشت و حفاظت صنعتي ‘‘ ،مشهد :انتشارات مينوفر.
 -6-12---3-13آقاجاني ،حسنعلي؛ و فاطمه يحييتبار و شيوا مجدد ’’ ،)1396( ،مديريت تكنولوژی(رويكرد کسبوکار محوری) ‘‘ ،مشهد :انتشارات مينوفر.
 -6-13---3-14آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمدمهدی احمديان و فاطمه نوری و محمد خراساني ’’ ،)1395( ،نظام نوآوری و توسعه فناوری ‘‘ ،آمل :ناشر مؤلف.
 -6-14---3-15آقاجاني ،حسنعلي .فاطمه نوری ،محمد خراساني’’ ،)1396( ،کارآفريني و تجاریسازی فناوری(رويكرد خلق ثروت) ‘‘ ،آمل :دانشگاه شمال و ناشر مؤلف.
 -6-15---3-16آقاجاني ،حسنعلي .محمد خراساني ،فاطمه نوری ،مهسا وارسته ’’ ،)1396( ،مديريت کيفيت و تعالي سازماني ‘‘ ،آمل :دانشگاه شمال و ناشر مؤلف.
 -6-16---3-17آقاجاني ،حسنعلي .محمود کياکجوری ،اسرافيل عالء ،شيوا مجدد ،بيتا کياکجوری ’’ ،)1396( ،فرصتها در کارآفريني ‘‘ ،مشهد :انتشارات مينوفر.
 -6-17---3-18آقاجاني ،حسنعلي .م حمود کياکجوری ،فاطمه يحيي تبار ،بيتا کياکجوری ’’ ،)1396( ،مديريت توليد و عمليات(به زباني ساده با رويكرد مديريت کسبوکار) ‘‘ ،مشهد:
انتشارات مينوفر.
 -6-18---3-19آقاجاني ،حسنعلي .رمضان غالمي ،محمد غالمي ،احسان آقاجاني ’’ ،)1397( ،برنامهريزی منابع سازمان ‘‘ ،تهران :انتشارات آريا دانش.
 -6-19---3-20خراساني ،محمد .حسنعلي آقاجاني ،فاطمه نوری ،محمد غالمي ’’ ،)1398( ،مهندسي مجدد فرايند کسبوکار ‘‘ ،آمل :دانشگاه شمال و ناشر مؤلف.
 -3-21آقاجاني ،حسنعلي .خاکزاديان ،سيد مهدی .يحيي تبار ،فاطمه ’’ ،)1396( .کارآفريني ،نوآوری ،اشتغال ‘‘ ،ساری :انتشارات عصر ماندگار.
 -3-22آقاجاني ،حسنعلي .مرزبان عباسآبادی ،علي .آقاجاني ،احسان .يحيي تبار ،فاطمه’’ ،)1399( .مديريت تحقيق و توسعه ‘‘ ،کرج :انتشارات پگانا.
 -7---4سوابق پژوهشي(اجراي پروژههاي تحقيقاتي)
 -7-1---4-1آقاجاني ،حسنعلي ،)1376( ،.بهينه سازی سيستم و شيوه امتحانات مشاغل دريانوردی در بنادر جهت صدور گواهينامههای دريانوردی ،پروژه تحقيقاتي ،نوشهر :اداره کل بنادر
و کشتيراني استان مازندران.
 -7-2---4-2آقاجاني ،حسنعلي .و عليزاده ،رمضان ،)1379( ،.بررسي ارگانيكي يا مكانيكي بودن ساختار سا زماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس و تعيين ساختار ارجح از
ديدگاه کارکنان ،پروژه تحقيقاتي ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس ،معاونت پژوهشي.
 -7-3---4-3آقاجاني ،حسنعلي ،)1383( ،بررسي و سنجش ميزان هماهنگي بين سازماني ميان سازمانهای متولي اشتغال در استان مازندران ،پروژه تحقيقاتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران،
دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -7-4---4-4آقاجاني ،حسنعلي ،)1384( ،.توسعه و تبيين مدلي بمنظور ايجاد هماهنگي بينسازماني ميان سازمانهای متولي و مرتبط با اشتغال در استان مازندران ،پروژه تحقيقاتي ،چالوس:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس ،معاونت پژوهشيIAUC---.
 -7-5---4-5آقاجاني ،حسنعلي ،)1385( ،بررسي و شناخت وضعيت موجود دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس(از ديدگاه مديريت استراتژيك) ،پروژه تحقيقاتي ،چالوس:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس ،معاونت پژوهشيIAUC---. .
 -7-6---4-6آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،برنامهريزی استراتژيك صنايع شهيد بصير(با رويكرد کشف مزيتهای رقابتي) ،پروژه تحقيقاتي ،بابل :صنايع شهيد بصير مازندران ،وابسته به وزارت
دفاع و پشتباني نيروهای مسلح -سازمان صنايع هوايي---.گواهي
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 -7-7---4-7آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،ارائه مدل مناسب رتبهبندی انجمنهای علمي و ت عيين کارايي آنها با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها ،پروژه تحقيقاتي ،تهران :دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتيدرماني تهران ،معاونت پژوهشي.
 -7-8---4-8آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،مطالعه تطبيقي آموزشهای مرتبط با کار و کارآفريني در دانشگاههای منتخب دنيا و ارائه الگوی مناسب برای ايران ،پروژه تحقيقاتي ،تهران:
مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.
 -7-9---4-9آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،.ارزيابي عملكرد واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي دادهها ،پروژه تحقيقاتي ،چالوس :دانشگاه آزاد
اسالمي واحد نوشهر و چالوس ،معاونت پژوهشي(تمام شده).
 -7-10---4-10آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،طرح محيطپژوهي صدا و سيمای مرکز مازندران ،پروژه تحقيقاتي ،ساری :صدا و سيمای مرکز مازندران.
 -7-11---4-11آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،برنامهريزی استراتژيك شهرداری قائمشهر ،پروژه تحقيقاتي ،قائمشهر :شهرداری قائمشهر.
 -7-12---4-12آقاجاني ،حسنعلي ،)1389( ،شناسايي و ارزيابي سطح فناوری در واحدهای صنعتي و معدني استان مازندران با استفاده از شاخص های توسعه صنعتي ( )CIPو ارايه
راهكارهای ارتقاء فناوری در آنها بر اساس سند توسعه استان ،پروژه تحقيقاتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي ،به سفارش وزارت صنايع و معادن1391/11/9 -33/111 .
 -7-13---4-13آقاجاني ،حسنعلي ،)1390( ،بررسي تطبيقي فرهنگ کار و کارآفريني در ايران و مالزی ،پروژه تحقيقاتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي ،به سفارش مؤسسه
کار و تأمين اجتماعي ---.پايان کار 1393/4/22 -2925
 -7-14---4-14آقاجاني ،حسنعلي ،)1390( ،بررسي و تبيين فرهنگ سازماني(مورد مطالعه :دانشگاه مازندران) ،پروژه تحقيقاتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي.
 -5---6سوابق پژوهشي(مقاالت مجالت)
♦ -1 -5 ----6-1-آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1375( ،.کاربرد برنامه ريزی خطي در بهينه سازی سيستم حمل و نقل شكر ايران ‘‘ ،دانش مديريت 31( ،و ،)32صص .113-119
♦ -2 -5 ---6-2-آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1376( ،.نقش نيروی دريايي در پيدايش شيوههای نوين تصميمگيری‘‘ ،فصلنامه دانشگاه علوم دريايي نوشهر ،)9( ،صص .43-57
♦ -3 -5 ---6-3-آقاجاني ،حسنعلي ،)1376( ،.در ميان افراد بله قربان گو ،مجله تدبير ،)82( ،ص .77
♦ -4 -5 ---6-4-آقاجاني ،حسنعلي ،)1380( ،.سودآوری از راه نوآوری -مخترعان و اقتباس کنندگان ،مجله طلوع مهر ،)10( ،صص .47-53

♦ -5 -5 ---6-5-آقاجاني ،حسنعلي ،)1382( ،.شناسايي و معرفي عوامل(شاخصها) مؤثر بر رونق مسير ترانزيتي زميني ايران برای کاالهای کشورهای آسيای ميانه ،گاهنامه علمي و ترويجي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس ،)1( ،صص .1-15
♦ -6 -5 ---6-6-جعفر نژاد ،احمد و آقاجاني ،حسنعلي ،)1381( ،.تدوين مدل هماهنگي بينسازماني برای سازمانهای متولي ترانزيت در ايران ،دانش مديريت ،)58( ،صص.21-46
♦ -11 -5 ---6-7-آقاجاني ،حسنعلي و رمضان عليزاده ،)1383( ،بررسي ارگانيكي يا مكانيكي بودن ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس و تعيين ساختار ارجح از
ديدگاه کارکنان ،پژوهشنامه علمي -پژوهشي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ،سال چهارم ،)12( ،صص.13-39

♦ -16 -5 ---6-8-آقاجاني ،حسنعلي و طبری ،مجتبي و نوری ،مهری ،)1384( ،.بررسي ساختار سازماني گمرکات استان مازندران و تبيين الگوی مناسب ،پژوهشنامه علمي -پژوهشي علوم
انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ،سال چهارم ،)16( ،صص .13-36
♦ -18 -5 ---6-9-آقاجاني ،حسنعلي ،)1384( ،.کارآفريني :مفاهيم ،نظريات و ضرورت وجودی ،مجله رويش :فصلنامه تخصصي اشتغال و کارآفريني ،شمارههای ( ،)11()10صص -13
 3و صص  .12-23تهران :سازمان همياری اشتغال فارغالتحصيالن.
♦ -21 -5 ---6-10-آقاجاني ،حسنعلي ،)1386( ،.يك نوعشناسي از اشكال همكاريهای بينسازماني ،مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان ،)18( ،صص .33-54
♦ -32 -5 ---6-11-آقاجاني ،حسنعلي .و عليزاده ،رمضان ،)1385( ،.مباني تئوريكي پيدايش روابط بينسازماني ،مجله اقتصاد و مديريت ،دانشگاه سيستان و بلوچستان :دانشكده اقتصاد و
علوم اداری ،)( ،دارای تأييديه زير چاپ/743---85/9/4 ------.م
♦ -5-38 ---6-12-آقاجاني ،حسنعلي ،)1385( ،امكانسنجي ايجاد هماهنگي بينسازماني ميان سازمانهای متولي و مرتبط با اشتغال در استان مازندران ،مديريت پژوهشگر ،سال سوم ،شماره
 ،7/2صص .58-71
♦ -5-53 ---6-13-آقاجاني ،حسنعلي .و حالجيان ،ابراهيم .و کاويانپور ،محمد ،)1386( ،.بررسي رابطه بين ويژگيهای زندگينامهای و بهرهوری کارکنان در شرکت مخابرات استان مازندران
استان مازندران ،دانش و توسعه ،مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد ،)21( ،صص .51-70
♦ -5-56 ---6-14-آقاجاني ،حسنعلي .و طهماسبي ،سياوش ،)1386( ،.بررسي رابطه بين رعايت توصيه های ايمني و حوادث شغلي در کارخانجات منطقه غرب استان مازندران ،دانشور،
تهران :دانشگاه شاهد ،)32( ،صص  -----.25-36در سال  1387چاپ شده است.
♦ -5-117 ---6-15-يداللهي ،جهانگير .و حسننعلي آقاجاني و علياکبر آقاجاني ،)1388( ،شنناسنايي عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شنرکتهای کوچك و متوسنط و ارائه مدلي اثربخش،
فصلنامه پژوهشگر مديريت ،سال ششم ،)14( ،صص .12-28
♦ -5-118 ---6-16-محمديان ،مح سن .و ح سنعلي آقاجاني و محمود نيكزاد ،)1388( ،برر سي ميزان صرفهجويي در هزينه و زمان حا صل از تغيير سي ستم در اي ستگاههای جمعآوری و
حمل زباله شهر تهران ،فصلنامه پژوهشگر مديريت ،سال ششم ،)15( ،صص .21-33
♦ -5-130 ---6-17-آقاجاني ،ح سنعلي .و عاطفه طالبنژاد ،)1388( ،ارائه چهارچوبي برای ارزيابي عملكرد مراکز ر شد ،ر شد فنآوری(ف صلنامه تخ ص صي پارکها و مراکز ر شد) ،سال
پنجم ،)19( ،صص .32-38

♦ -5-131---6-18-قليپور ،رحمتاهلل ،و حسنننعلي آقاجاني و محمدعلي کرامتي ،)1388( ،بررسنني عوامل مؤثر بر تشننخيص فرصننتهای کارآفرينانه در حوزه فنآوری اطالعات ،توسننعه
کارآفريني ،)3( ،صص .123-158

سوابق كاري(رزومه)

8

حسنعلي آقاجاني

♦ -5-132 ---6-19-رضننواني ،حميدرضننا ،و حسنننعلي آقاجاني و سننيد نورالدين مقيمي ،)1388( ،تعيين شنناخصننهای بومي برای سنننجش نوآوری در ايران با اسننتفاده از آزمون فر
فازی(مطالعه موردی :حوزه بيوتكنولوژی) ،توسعه کارآفريني ،)4( ،صص .11-37
♦ -5-174 ---6-20-آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده ،)1388( ،ديد کارآفرينانه ،دانشنامه کارآفريني ،تهران :وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری(بنياد دانشنامهنگاری ايران) و
مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.
♦ -5-175 ---6-21-آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده ،)1388( ،مهارتهای مديريتي ،دانشنامه کارآفريني ،تهران :وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری(بنياد دانشنامهنگاری ايران)
و مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.
♦ -5-176 ---6-22-حسينزاده ،سيدعلياکبر .و کريم کياکجوری ،و حسنعلي آقاجاني ،)1388( ،نوعشناسي کارآفريني ،دانشنامه کارآفريني ،تهران :وزارت علوم ،تحقيقات و
فنآوری(بنياد دانشنامهنگاری ايران) و مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.
♦ -5-177---6-23-يزداني ،اميرعباس ،و حسنعلي آقاجاني ،)1388( ،پرداختهای خارج از چارچوب در سازمان ،فصلنامه اخالق در علوم و فنآوری2( ،و ،)3صص .40-49
♦ -5-178---6-24-يحييزادهفر ،محمود .و حسنعلي آقاجاني و عليرضا پاکدين ،)1390( ،عوامل مؤثر بر شاخص قيمت سهام با رويكرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران ،دانشور رفتار،
شماره  ،42-2صص .522-511
♦ -5-179---6-25-آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،تبيين مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل(شرکتي) ،کاوشهای مديريت بازرگاني( ،اول) ،صص .57-74
♦ -5-180---6-26-آقاجاني ،ح سنعلي .و سيدعلياکبر ح سينزاده و سيده مريم لرگاني و مجتبي درويش توانگر ،)1388( ،تبيين مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر ويژگيهای شخصي
کارآفرينان ،مديريت و توسعه ،)43( ،صص .8-23
♦ -5-208 ---6-27-آقاجاني ،حسنعلي .و زيبا گنجهخور ’’ ،)1389( ، .تبيين نقش ويژگيهای روانشناختي کارآفرينان بر فرآيند کارآفريني مستقل(مورد مطالعه :کارآفرينان استان مازندران)
‘‘ ،پژوهشنامه مديريت تحول ،)4( ،صص .118-134
♦ -5-222 ---6-28-آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده ،)1389( ، .مطالعه تطبيقي دورههای آموزشي مرتبط با کار و کارآفريني در دانشگاههای منتخب دنيا و ارائه الگوی
مناسب برای ايران ،مجله کار و جامعه ،پذيرش

♦- 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.
♦ -5-225 ---6-31-آقاجاني ،حسنعلي .و محمدجواد زارع ’’ ،)1389( ، .کاربرد منطق فازی در بررسي نقش سرمايه فكری بر نسبت کيوتوبين ( )Qشرکتهای داروسازی ‘‘ ،دانشگاه سيستان
و بلوچستان ،پژوهشهای مديريت ،)9(3 ،صص .55-39

♦-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.
♦ -5-227----6-33-فرجاللهي ،مهران و حسنننعلي آقاجاني و زيبا گنجهخور ‘‘ ،)1390( ، .بررسنني نقش آموزش بر روحيه کارآفرينانه دانشآموزان هنرسننتانهای حرفهای دخترانه اسننتان
مازندران ’’  ،دانشگاه الزهرا ،مجله مطالعات زنان ،سال  ،)3( ،9صص .141-111
♦ -5-233---6-34-معطوفي ،رضا و کيهان تاجالديني و حسنعلي آقاجاني و کيوان تاجالديني  ’’ ،)1389( ،تبيين نقش گرايشبهيادگيری بر نوآوری و عملكرد سازماني (شاهد تجربي:
بنگاههای کوچك تهران)‘‘ چشمانداز مديريت بازرگاني ،)37(4 ،صص.71-57

♦- 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.
♦ -5-236---6-37-آقاجاني ،حسنعلي و سيدعلياکبر حسينزاده’’ ،)1390( ،مدل علي تعيين اثرات ويژگيهای شخصي بر کارآفريني‘‘ ،راهبرد فرهنگ10( ،و ،)11صص .179-200
♦ -5-237---6-38-آقاجاني ،حسنعلي و عاطفه طالبنژاد ’’ ،)1390( ،ارزيابي مقايسهای عملكرد مراکز رشد فناوری منتخب در ايران‘‘ توسعه کارآفريني ،)13( ،صص .165-149

♦- 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.
♦ -5-253---6-41-آقاجاني ،حسنعلي و سيدعلياکبر حسينزاده ’’ ،)1390( ،بررسي عوامل اثرگذار بر فرآيند خلق دانش در شرکتهای کوچك و متوسط استان مازندران‘‘ مديريت
اجرايي ،سال سوم ،)6( ،صص .13-34
♦ -5-279---6-42-آقاجاني ،حسنعلي و کريم کياکجوری و فروغ رودگرنژاد’’ ،)1391( ،تبيين مدل معادله ساختاری عملكرد برنامههای آموزشي دانشگاه مازندران در پرورش ويژگيهای
کارآفرينانه دانشجويان‘‘ ،نامه آموزش عالي ،)19( ،صص  .70-53پاييز 1391

♦ -5-297---6-43-آقاجاني ،حسنعلي و عباس نامدار ’’ ،)1391( ،تبيين عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در باشگاههای ورزشي خصوصي استان مازندران‘‘ مديريت ورزشي و
رفتار حرکتي ،سال هشتم ،)15( ،صص .128-107پاييز .1391
♦ -5-298---6-44-آقاجاني ،حسنعلي و ميثم جعفری اسكندری و احمد يوسفنيا ’’ ،)1391( ،دست يابي به رضايت مشتری در سازمانهای توليدی مبتني بر مديريت کيفيت جامع با رويكرد
کارت امتيازی متوازن و تئوری مفهوم سازی بنيادی‘‘ مديريت فردا .--- .زير چاپ --info@modiriyatfarda.ir .1391/4/13 .فقط پذيرش دارد
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♦ -5-305---6-45-صفايي ،عبدالحميد .و حسنعلي آقاجاني و هادی درگاهي ’’ ،)1391( ،ارايه رويكردی ترکيبي از تكنيكهای تصميمگيری چند معياره فازی به منظور اولويتبندی
استراتژیهای دستيابي به توليد در کالس جهاني (مطالعه موردی :صنايع فوالد استان مازندران) ‘‘ مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن ،سال  ،)33(2 ،9صص .99-81

♦ -5-306---6-46-آقاجاني ،حسنعلي و عليبخش رستمي ’’ ،)1391( ،تبيين عوامل مؤثر بر تأخير در اجرای پروژههای عمراني دولتي در استان گلستان ‘‘ فصلنامه فني تخصصي سازمان
نظاممهندسي ساختمان استان گلستان ،)23( ،صص .23-65
♦ -5-309---6-47-آقاجاني ،حسنعلي و محمود يحييزادهفر ’’ ،)1391( ،سيستم مديريت فرهنگ سازماني در دانشگاه ‘‘ مجله فرهنگي دانشگاه مازندران .1391/4/3 ،34/91/5004 ،صص
.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. 131139.--- 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.
♦ -5-313----6-50-روان ستان ،کاظم .و ح سنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،برر سي مديريت کيفيت زنجيره تامين و تاثير آن بر عملكرد شرکت های ريخته گری قطعات خودرويي ايران ‘‘،
فصلنامه علوم مديريت ايران ،سال هفتم ،)25( ،صص .116-93

♦- 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. 892900.
♦ -5-324---6-54 -جعفری صميمي ،احمد؛ محمود يحييزادهفر ،حسنعلي آقاجاني و سيد محمد کريمي ’’ ،)1392( ،جايگاه بيمه در پايداری کسبوکارهای خرد ،شواهدی تجربي از
کسبوکارهای کوچك ايجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا ‘‘ ،پژوهشنامه بيمه ،سال  ،28شماره  ،1شماره مسلسل  ،109صص ---.78-57ثبت ژيرو شد.
♦ -5-335----6-55-آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1392بررسي و تبيين فرهنگ سازماني(شاهد تجربي :دانشگاه مازندران) ‘‘ ،فصلنامه مهندسي فرهنگي ،سال هشتم ،)75( ،صص .126-115
♦ -5-336---6-56-آقاجاني ،حسنننعلي؛ امير کوهكن مؤخر و مريم علي نژاد ’’ ،)1391( ،الگوی بومي و يكپارچه توسننعه سننرمايهگذاری ،کارآفريني و اشننتغال در اسننتان مازندران ‘‘،
فصلنامه مهارتآموزی ،)1( ،صص .70-49

♦ -5-339---6-57-آقاجاني ،ح سنعلي .و مريم ر شيدی و نقي ولينتاج ’’ ،)1390( ،.برر سي چال شهای مديريت تو سعه صنعت توري سم( شاهد تجربي :ا ستان مازندران) ‘‘ ،ف صلنامه دانش
انتظامي مازندران ،سال دوم ،)7( ،صص .88-69

♦- 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.
♦ -5-344---6-59-آقاجاني ،حسنعلي .و محسن عباسقلي پور و محدثه فهيمي راد ’’ ،)1392( ،تبيين روشهای تأمين مالي طرحهای کارآفرينانه :مطالعه موردی تعاونگران ا ستان مازندران
‘‘ ،فصلنامه رشد فناوری ،سال نهم ،)36( ،صص .36-29

♦- 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.
♦ -5-347---6-62-صننمدی ،حسننين .و حس ننعلي آقاجاني و حمزه صننمدی ’’ ،)1392( ،بررسنني رابطه ميان رهبری تحولآفرين و توانمندی روانشننناختي کارکنان(مطالعه موردی :اداره
آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ‘‘ ،فصلنامه رهبری و مديريت آموزشي ،سال هفتم ،)1( ،صص .138-117
♦ -5-348---6-63-آقاجاني ،حسنعلي .و حسين صمدی و حمزه صمدی ’’ ،)1392( ،ارتباط رفتار شهروندی سازماني و توانمندسازی روانشناختي کارکنان ‘‘ ،فصلنامه مديريت دولتي،
دوره  ،5شماره  ،2صص .18-1
♦ -5-349---6-64-يحييزادهفر ،محمود و حسنعلي آقاجاني و فاطمه يحييتبار ’’ ،)1392( ،ب ررسي رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالي شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ‘‘ ،فصلنامه تحقيقات مالي ،)1(16 ،صص ٍ---.199-181ثبت ژيرو شد.
♦ -5-354---6-65-آقاجاني ،حسنعلي .و حسين صمدی و حمزه صمدی ’’ ،)1392( ،تبيين و بررسي اثربخشي دورههای آموزشي کارآفريني طرحهای زود بازده بر کارآفرينان زن استان
مازندران ‘‘ ،فصلنامه علمي پژوهشي زن و جامعه ،سال  ،4شماره  ،3صص .27-1
♦ -5-355---6-66-آقاجاني ،حسنعلي .و رامين فرزادفر ’’ ،)1392( ،مدل عملكرد صادراتي با رويكرد قابليتهای رقابتي بنگاههای کوچك و متوسط صادرکننده مرکبات استانهای شمالي
ايران ‘‘ ،فصلنامه انجمن علوم مديريت ايران ،شماره  ،29صص .44-27
♦ -5-356---6-67-آقاجاني ،حسنعلي .و هادی درگاهي ’’ ،)1392( ،تحليلي بر کيفيت خدمات در شرکتهای دولتي و خصوصي بيمه بر مبنای رويكردی تلفيقي از مدلهای تصميمگيری
چند معياره و سروکوآل ‘‘ ،نشريه مهندسي و مديريت کيفيت ،)4(3 ،صص
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♦ -5-357---6-68-آقاجاني ،حسنعلي .و داود کياکجوری و فاطمه يحييتبار ’’ ،)1392( ،ارزيابي عملكرد واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي
دادهها ‘‘ ،مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن ،سال دهم ،شماره چهارم( ،پياپي  ،)39صص .125-111
♦ -5-358---6-69-آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی ملكي ’’ ،)1391( ،ارايه چهارچوبي برای ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده ترکيبي از رويكرد کارت امتيازی متوازن و فرآيند سلسله
مراتبي تحليلي ‘‘ ،مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن ،سال نهم ،شماره سوم( ،پياپي  ،)34صص .11-1
♦ -5-359---6-70-آقاجاني ،حسنعلي .و بهزاد صفايي و امير باصولي ’’ ،)1392( ،شناسايي و اولويتبندی راهكارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت با استفاده از تكنيكهای تصميمگيری
چندمعياره (مطالعه موردی فوالد آلياژی ايران) ‘‘ ،مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن ،سال دهم ،شماره دوم( ،پياپي  ،)37صص .21-1

♦- 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.
♦ -5-385---6-74-آقاجاني ،حسنعلي .و حسين صمدی و حسن خدابخشي و حمزه صمدی ’’ ،)1392( ،تبيين و ارزيابي اثربخشي دورههای آموزشي کارآفريني طرحهای زودبازده بر
کارآفرينان استان مازندران ‘‘ ،فصلنامه پژوهشگر مديريت ،سال دهم ،شماره  ،30صص .90-73
♦ -5-395---6-75-آقاجاني ،حسنعلي .و رامين فرزادفر ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي مدلهای انتقال تكنولوژی ‘‘ ،فصلنامه رشد فناوری ،سال دهم ،)39( ،صص .19-12
♦ -5-396---6-76-رمضاني ،فاطمه؛ و حسنعلي آقاجاني و عبدالحميد صفايي ’’ ،)1392( ،ارزيابي عملكرد پاركهای علم و فناوری ايراني عضو  IASPدر بعد پيامدهای حضور پارك
در منطقه ‘‘ ،فصلنامه رشد فناوری ،سال دهم ،)37( ،صص .52-44
♦ -5-400---6-77-آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1393( ،چالش مديريت علمي(سازمان نظام مديريتي)(مصاحبه) ‘‘ ،ماهنامه اقتصاد ايران ،سال  ،)189( ،17ص .29
;♦-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.
♦ -5-402---6-79-رودگر نژاد ،فروغ و کريم کياکجوری و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،تبيين عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در دفاتر پليس  10 +استان های شمالي گيالن،
مازندران و گلستان ‘‘ ،مطالعات مديريت انتظامي ،سال  ،8شماره  ،1صص .51-33
♦ -5-403---6-80-صمدی ،حسين و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی ’’ ،)1393( ،شناسايي و ارزيابي فرآيند رفتار شهروندی سازماني کارکنان ‘‘ ،مديريت بهرهوری ،سال هفتم،)28( ،
صص .118-95
♦ -5-404---6-81-صمدی ،ح سين و ح سنعلي آقاجاني و حمزه صمدی ’’ ،)1394( ،برر سي و تبيين ظرفيت کارآفرينانه دان شگاههای منتخب ا ستان مازندران ‘‘ ،مديريت دولتي،)1(7 ،
صص .132-111
♦ -5-405---6-82-آقاجاني ،ح سنعلي و ح سين صمدی و محمد خانزاده و حمزه صمدی ’’ ،)1393( ،امكان سنجي پياده سازی و اجرای سي ستمهای برنامهريزی منابع سازمان ()ERP
(شاهد تجربي :شرکت ملي پخش فرآوردههای نفتي منطقۀ ساری ‘‘ ،مديريت فناوری اطالعات ،دوره  ،6شماره  ،2صص .186-161
♦ -5-415---6-83-آقاجاني ،حسنعلي؛ و سعيد رضايي ’’ ،)1393( ،بررسي تأثير پاداش اجتماعي بر تسهيم دانش و فرهنگ مشارکت تيمي از طريق تعهد عاطفي تيمي ‘‘ ،مديريت دولتي،
دوره  ،6شماره يك ،صص .24-1
♦ -5-425 ---6-84-آقاجاني ،حسنننعلي؛ و حمزه صننمدی ميارکالئي و حسننين صننمدی ميارکالئي و حسننين لطفي؛ ( ’’ ،)1393رويكرد شننبيهسننازی برای بهبود خط مونتاژ شننرکت ديزل
سنگين ايران ‘‘ ،مديريت صنعتي ،)4(6 ،صص .664-635

♦ -5-426---6-85-صننمدی ،حسننين و حسنننعلي آقاجاني و حمزه صننمدی ’’ ،)1393( ،ارزيابي شنناخصننهای دانشننگاه کارآفرين در دانشننگاه مازندران بر اسنناس روش فازی ‘‘ ،توسننعه
کارآفريني ،سال هفتم ،)2(7 ،صص .388-369
♦ -5-427 ---6-86-صننمدی ميارکالئي ،حسننين؛ و حسنننعلي آقاجاني و حمزه صننمدی ميارکالئي ’’ ،)1393( ،مدل معادالت سنناختاریِ ارتباط ميان سنناختار سننازماني و توانمندسننازی
روانشناختي کارکنان (شاهد تجربي :اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمير) ‘‘ ،رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال  ،6شماره  ،1پياپي  ،21صص .166 -147

♦- 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.
♦ -5-469---6-89-روان ستان ،کاظم .و ح سنعلي آقاجاني ’’ ،)1393( ،برر سي تاثير مؤلفههای تأمين در مديريت زنجيره عر ضه بر شاخ صهای عملكردی سازمان با روش مدل معادالت

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

♦- 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
♦ -5-474---6-92-صمدی ميارکاليي،ح سين .و ح سنعلي آقاجاني و مو سي م شازميني و حمزه صمدی ميارکاليي ’’ ،)1393( ،شنا سايي و سنجش مؤلفههای فرهنگ رفتار شهروندی
سازماني در محيط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش ‘‘ ،زن در فرهنگ و هنر ،دوره  ،6شماره  ،2صص .247-229
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 ’’ سنجش آمادگي سازماني در بهرهگيری از فناوری آر اف آی،)1394( ، و ح سين صمدی ميارکاليي و مجيد ترابي و حمزه صمدی ميارکاليي. ح سنعلي، آقاجاني-5-475---6-93-♦
.273 -251  صص،21  شماره، 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. )100-85  صص94 (و 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

 دانشكده فني و حرفه ای سما: ’’ نقش مولفه های مديريت دانش بر نوآوری کارکنان(شاهد تجربي،)1394( ، و علي اسماعيلزاده و ناهيد اسدی. حسنعلي، آقاجاني-5-482---6-96-♦
بجای قبلي---1393/12/2  فقط پذيرش، مديريت کسبوکار،‘‘ )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، دانشنامه کسبوکار خانگي،‘‘ ’’ نقش فرهنگ ملي در توسعه کسبوکار خانوادگي،)1394( ، و عصتالسادات طاهری و فاطمه يحييتبار. حسنعلي، آقاجاني-5-483---6-97-♦
.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.
 ’’ تبيين نقش عدالت سازماني و مؤلفههای آن بر تو سعه رفتار شهروندی سازماني کارکنان از طريق،)1394( ، ح سين؛ و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی، صمدی-5-502---6-100-♦
نويسنده مسئول

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

،‘‘  ’’ تبيين ظرفيت و فرهنگ کارآفرينانه در دان شگاه علوم پزشكي بابل از طريق روش تحليل فازی،)1394( ، ح سين؛ و حمزه صمدی و ح سنعلي آقاجاني، صمدی-5-503---6-101-♦
.145-134  صص،)21(15 ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

: ’’ برر سي و سنجش ک ش ساني زنجيره تأمين با رويكرد منطق فازی ( شاهد تجربي،)1393(  محمد؛، ح سين؛ و فرمانزاده، ح سنعلي؛ و صمدی ميارکالئي، آقاجاني-5-504---6-102-♦
.94-83  صص،)27(9 ، مجله مديريت صنعتي،‘‘ )صنعت ساخت قطعات اتومبيل در استان مازندران
، فصلنامه نوآوری و ارزشآفريني،‘‘  ’’ نقش آموزش کارآفريني بر افزايش خالقيت دانشجويان،)1394( ، محمدمهدی؛ و حسنعلي آقاجاني، مردانشاهي-558---505-5---103-6-♦
.41-33  صص،1  شماره،4سال
: ’’ تبيين شاخصهای دانشگاه کارآفرين در آموزش عالي از طريق سيستم استنتاج فازی،)1393( ، حسين؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و موسي مشاء زميني، صمدی ميارکاليي-506-5---104-6-♦
.114-96  صص،)3(9 ، نوآوريهای مديريت آموزشي،‘‘مطالعهای در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر

♦- 6.105. ---5. 507. Aghajani, Hasssanali; (2015), “ Studying organizational entrepreneurship obstacles’ model ”, Technology Review,
October, pp. 434-447.نويسنده مسئول

 تحقيقات،‘‘ تجارت الكترونيك در شرکت ملي گاز ايرانb2b  ’’ تبيين و بررسي وضعيت،)1394( ، قاسم؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و محمود يحييزادهفر، مايلي رستمي-508-5---6-106-♦
.ثبت ژيرو شد---.210-199  صص،17  شماره پياپي،)2(5 ،بازاريابي نوين

 تحقيقات بازاريابي،‘‘ ’’ اولويت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان شرکت کاله،)1394( ، عبداهلل؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و محمود يحييزادهفر، رضايي گالشپل-509-5 ---107-6-♦
.ثبت ژيرو شد--- .234-219  صص،16  شماره پياپي،)1(5 ،نوين
 ’’ بررسي رابطه بين حجم معامالت و تغيير قيمت سهام در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق،)1392( ، احمد؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و مصطفي فدوی، احمدپور-510-5 ---108-6-♦
.24-1  صص،)1(1 ، فصلنامه راهبرد مديريت مالي،‘‘ 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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 ’’ برر سي نوآوری تكنولوژی بر صنعت بيمارستان از منظر آثار محيط زيستي با رويكرد معادالت،)1394( ، حسنعلي؛ و ايوب شيخي؛ و رجب بسطامي، آقاجاني-544-5---6-113-♦
.228-219  صص،)11( ، پژوهشهای محيط زيست،‘‘  بيمارستانهای تأمين اجتماعي استان مازندران:ساختاری(مورد مطالعه

♦- 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
،‘‘  ’’ بررسي رابطه ميان کارآفريني سازماني و ويژگيهای سازمان يادگيرنده،)1394( ، حسنعلي؛ و حسين صمدی ميارکاليي و حمزه صمدی ميارکاليي، آقاجاني-553-5---6-116-♦
 نويسنده مسئول. .64-39  صص،)35( ، سال نهم،مديريت بهرهوری

 مديريت فرهنگ،‘‘  ’’ تبيين نقش سبك رهبری تحول آفرين در فرهنگ سازماني،)1395( ، حسين و حمزه صمدی ميارکاليي و حسنعلي آقاجاني، صمدی ميارکاليي-554-5---117-6-♦
.ثبت ژيرو شد---.519-499  صص،)2( ،14  دوره،سازماني
 ’’ شناسايي و سنجش مؤلفههای توانمندسازی روانشناختي در محيط کار و،)1394( ، حسين؛ و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی ميارکاليي، ص مدی ميارکاليي-555-5---118-6-♦
.142-117  صص،)2( ،26  شماره پياپي،7  سال، فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي،‘‘ بررسي ارتباط علي آن با فرهنگ سازماني
، استانهای مازندران: ’’ تبيين عوامل مؤثر بر شكلگيری خوشه فناوری شرکتهای مهندسي مشاور ساختمان(مورد مطالعه،)1394( ، حسنعلي؛ و و جواهر واردی، آقاجاني-556-5---119-6-♦
 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
International Journal of ،‘‘  ’’ نوع شناسي عوامل موثر بر موفقيت انتقال تكنولوژی در صنعت ايران،)1395( ، حسنعلي؛ و محمدحسن رجني، آقاجاني-5-575 ---6-121-♦
. ثبت ژيرو شد----- پذيرش دارد--- ،Management & Progress Engineering
 ’’ ترسيم روابط داخلي تنيدگي در محيط کار و برخي از متغيرهای روانشناختي،)1395( ، حسين؛ و حسنعلي آقاجاني و حمزه صمدی ميارکاليي، ص مدی ميارکاليي-583-5---122-6-♦
.28-21  صص،)4(4 ، فصلنامه نسيم تندرستي،‘‘ در دانشگاه علوم پزشكي بابل

 مطالعات،‘‘  ’’ طراحي نظام مديريت راهبردی ريسك زنجيره تأمين صنعت خودرو سازی،)1397( ، محمود؛ عادل آذر؛ حسنعلي آقاجاني و علي فرهاديان، يحييزادهفر-587-5---123-6-♦
.ثبت ژيرو شد---برا استادی نرفت---.114-97  صص،33  شماره،مديريت راهبردی

 مطالعات مديريت،‘‘  ’’ شناسايي ريسكهای زنجيره تأمين صنعت خودروسازی ايران،)1396( ، محمود؛ عادل آذر؛ حسنعلي آقاجاني و علي فرهاديان، يحييزادهفر-588-5---124-6-♦
.ثبت ژيرو شد---برا استادی نرفت---.56-37  صص،32  شماره،راهبردی
 ’’ ترسيم روابط داخلي متغيرهای اثرگذار بر کيفيت زندگي کاری در دانشگاه،)1395( ، و حمزه صمدی ميارکاليي، حسنعلي؛ حسين صمدی ميارکاليي، آ قاجاني-589-5---125-6-♦
.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.  برای ارتقا نرفت-ثبت ژيرو شد
♦- 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.  برای ارتقا نرفت-ثبت ژيرو شد

♦- 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.
 ’’ شناسايي عوامل موثر بر پيشبرد کسب و کارهای کشاورزی به،)1396( ، عبدالحميد، صفايي قاديكاليي. محمود، يحييزادهفر. حسنعلي، آقاجاني. امير، کاريزنوئي-5-608---6-131-♦
.73-47  صص،24  شماره،6  سال، تعاون و کشاورزی،‘‘ سمت بازارهای آنالين با استفاده از تكنيك نقشه های شناختي فازی

♦- 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.
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 ’’ ارائه مدل بومي ارزيابي تأثير مديريت دانش بر عملكرد دانشگاه،)1397( ، عبدالحميد، صفايي قاديكاليي. حسنعلي، آقاجاني. مهرداد، مدهوشي. سيدکمال، تورنگ-5-612---6-135-♦
.38-21  صص،19  شماره،10  سال، پژوهشنامه مديريت تحول،‘‘ های منتخب کشور با ميانجي گری توانمندی فرايند سازماني

♦- 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.
 ’’ طراحي مدل بومي ارزيابي تأثير قابليتهای فناوری اطالعات بر عملكرد،)1396( . محمود، يحييزادهفر. حسنعلي، آقاجاني. مهرداد، مدهوشي. پروانه، زراعتي-615-5----6-138-♦
DOI:

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

10.22059/jitm.2017.233908.2050
♦- 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.
 ’’ تعيين و وزندهي استراتژيهای تابآوری در زنجيره تأمين ايران،)1396( . محمود، يحييزادهفر. عبدالحميد، صفايي قاديكاليي. حسنعلي، آقاجاني. کاظم، روانستان-5-621---6-144-♦
.ثبت ژيرو شد--- . نويسنده مسئول.172-145 . صص،)25( ، چشم انداز مديريت صنعتي،‘‘ خودرو
،‘‘  ’’ تعيين راهبردها و عدد تابآوری زنجيره تامين ايرانخودرو،)1396( . محمود، يحييزادهفر. عبدالحميد، صفايي قاديكاليي. حسنعلي، آقاجاني. کاظم، روانستان-5-622---6-145-♦
.56-35  صص،66  شماره،23  سال،پژوهشهای مديريت راهبردی
 ’’ طراحي مدل تابآوری در زنجيره تامين ايرانخودرو با رويكرد،)1396( . محمود، يحييزادهفر. عبدالحميد، صفايي قاديكاليي. حسنعلي، آقاجاني. کاظم، روانستان-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،‘‘  تابآور و سبز، چابك، ’’ مطالعه تطبيقي استراتژيهای زنجيره تأمين ناب،)1396( . سيدعلي، کاظمپور. عبدالحميد، صفايي قاديكاليي. حسنعلي، آقاجاني-5-630---6-153-♦
.32-28  صص،)283(26 ،تدبير
، استانهای مازندران: ’’ سنجش و اولويت بندی ظرفيت انواع حوزه های گردشگری(شاهد تجربي،)1395( . فاطمه، يحييتبار. کاظم، روانستان. حسنعلي، آقاجاني-5-633---6-154-♦
.154-135  صص،)1(1 ، مطالعات هتلداری و ميزباني،‘‘)گيالن و گلستان
 هوايي، ’’ تبيين متغيرهای فردی اثرگذار بر فرآيند کارآفريني مستقل در دفاتر مسافرتي(جهانگردی،)1396( . فاطمه، يحييتبار. محمدمهدی، ملكي. حسنعلي، آقاجاني-5-634---6-155-♦
.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.
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♦ -646-5---157-6-يحييزاده فر ،محمود .آقاجاني ،حسنعلي .مدهوشي ،مهرداد .متاجي ،خضراهلل ’’ ،)1396( .شناسايي چالشها و راهكارهای الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با
رويكرد توليد در کالس جهاني ‘‘ ،مديريت توسعه و تحول ،)31( ،صص  --- .9-1ثبت پيش نويس ژيرو شد.

♦- 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.
♦ -655-5---160-6-شاملي ،مهدی .مدهوشي ،مهرداد .آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1398کاربست نظريه دادهبنياد در طراحي نظام پايش اثرات صنايع خالق ايران ‘‘ ،راهبرد فرهنگ،)45( ،
صص .152-131
♦ -657-5---161-6-شاملي ،مهدی .مدهوشي ،مهرداد .آقاجاني ،حسنعلي؛ يحييزادهفر ،محمود؛ ( ’’ ،)1397تبيين شدت اثر عوامل مؤثر بر پايش توسعه صنايع خالق با استفاده از روش
ديمتل ‘‘ ،نشريه علمي پژوهشي بهبود مديريت ،شماره  ،1پياپي  ،39صص  --- .75-51ثبت ژيرو شد.
♦ -659-5---162-6-ا حمديان ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .شيرخدايي ،ميثم .طهرانچيان ،اميرمنصور؛ ( ’’ ،)1397طراحي مدل سياستگذاری علم و فناوری مبتني بر رويكرد پيچيدگي
اقتصادی‘‘ ،فصلنامه علمي پژوهشي سياستگذاری عمومي ،دوره  ،4شماره  ،4صص  --- .27-9ثبت ژيرو شد.
♦ -660-5---163-6-ا حمديان ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .شيرخدايي ،ميثم .طهرانچيان ،اميرمنصور؛ ( ’’ ،)1397مقايسه تطبيقي پيچيدگي اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام
ملي نوآوری‘‘ ،پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای ،)16(25 ،صص .123-87
♦ -662-5---164-6-ا حمديان ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .شيرخدايي ،ميثم .طهرانچيان ،اميرمنصور؛ ( ’’ ،)1397راهبردهای مؤثر در تحقق پيچيدگي اقتصادی :کاربرد الگوسازی
ساختاری-تفسيری ‘‘ ،فصلنامه اقتصاد و الگوسازی ،)4(9 ،صص .146-121
♦ -5-665---6-165-آقاجاني ،مجتبي .صفايي قاديكاليي ،عبدالحميد .آقاجاني ،حسنعلي .وليپور ،محمد؛ ( ’’ ،)1397مدل برنامهريزی رياضي فازی جهت طراحي زنجيره تأمين پايدار:
يك مطالعه تطبيقي ‘‘ ،مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن ،سال  ،15شماره  ،4پياپي  ،59صص .149-121

♦ -671-5---166-6-ا حمديان ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .شيرخدايي ،ميثم .طهرانچيان ،اميرمنصور؛ ( ’’ ،)1397سنجش ميزان پيچيدگي اقتصادی ايران در راستای تحقق اقتصاد
مقاومتي ‘‘ ،فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج ،)81(21 ،صص .169-190

♦ -5-675---6-167-صفرزاد ،حسين .آزما ،فريدون .سعيدی ،پرويز .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1399( .ارائه الگوی تجاری سازی محصوالت دانش بنيان با تاکيد بر سياستهای اقتصاد
مقاومتي ‘‘ ،فصلنامه سياستهای راهبردی و کالن،)29(8 ،

doi: 10.30507/jmsp.2020.102269

♦ -5-676---6-168-صفرزاد ،حسي ن .آزما ،فريدون .سعيدی ،پرويز .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1398( .تحليل ماتريس اهميت-عملكرد( )IPMAشاخصهای تجاری سازی محصوالت
دانشبنيان با تأکيد بر سياستهای اقتصاد مقاومتي ‘‘ ،مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی  ،زير چاپ

♦ -5-677---6-169-ريحاني ،محمدرضا .مجيبي ،تورج .آقاجاني ،حسنعلي .طبری ،مجتبي .مهدیزاده اشرفي ،علي ’’ ،)1398( .تبيين استراتژيهای کسبوکار و جهتگيری استراتژيك
به منظور ترسيم آينده نظام مديريت منابع انساني مطالعه موردی :بانك توسعه صادرات ايران ‘‘ ،آينده پژوهي مديريت ،)116(30 ،صص .185-169

♦ -5-678---6-170-ابوئي ،طاهره .شجاعي ،سامره .آزما ،فريدون .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1398( .رتبهبندی عوامل مؤثر بر آموزش کارآفريني برای ايجاد کسبوکارهای دانشبنيان در
شتابدهندههای مستقر در مراکز رشد دانشگاهي ‘‘ ،تحقيقات مديريت آموزشي ،سال  ،)41(1 ،11صص .213-199

♦ -5-679---6-171-آقاجاني ،حسنعلي .صمدی ميارکاليي ،حسين .صمدی ميارکاليي ،حمزه .سوهانيان ،مهدی ’’ ،)1397( .ارزيابي و رتبهبندی تأمين کنندگان در زنجيره تأمين با استفاده
از سيستمهای تصميمگيری چندمعياره فازی ذوزنقهای ‘‘ ،فصلنامه مديريت صنعتي ،)45(13 ،صص .64-49

♦ -5-680---6-172-محمدی ،مهدی .مدهوشي ،مهرداد .صفايي ،عبدالحميد .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1398( .کاربست مفهوم منظومه به عنوان استعارهای در ارائه الگوی زنجيره ارزش
صنايع خالق ايران ‘‘ ،انديشه راهبردی مديريت ،)25( ،صص .253-215

♦ -681-5---173-6-احمديان ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .شيرخدايي ،ميثم .طهرانچيان ،اميرمنصور؛ ( ’’ ،)1398طراحي مدلي برای تحقق پيچيدگي اقتصادی ،مبتني بر فراتحليل
پژوهشهای علمي ‘‘ ،فصلنامه رشد فناوری ،)59(15 ،صص .28-19

♦ -685-5---174-6-ا حمديان ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .شيرخدايي ،ميثم .طهرانچيان ،اميرمنصور؛ ( ’’ ،)1398پيچيدگي اقتصادی ،رويكردی نوين برای سنجش تجاريسازی
توليدات علمي و فناورانه ‘‘ ،کتابداری و اطالعرساني ،)4(21 ،صص .161-124

♦ -686-5---175-6-احمديان ،محمدمهدی .رزاقي ،نادر .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1398( .آينده پژوهي توليدات علمي ايران تا سال  2030با استفاده از مدل  ،‘‘ ARIMAمطالعات
کتابداری و علم اطالعات ،زير چاپDoi 10.22055/slis.2018.21800.1334 .

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

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

♦ -689-5---178-6-ع ال ،اسرافيل .حاتمي ،جواد .احمدی ،آمينه .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1398( .ارائه الگوی دانشگاه کارآفرين با رويكرد بلوغ روانشناختي و آمادگي رواني برای
تجاريسازی و کارآفريني(شاهد تجربي :مراکز علمي کاربردی استان مازندران) ‘‘ ،مديريت و برنامهريزی در نظامهای آموزشي ،زير چاپ.

♦ -690-5---179-6-محمدی ،مهدی .مدهوشي ،مهرداد .صفايي ،عبدالحميد .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1396( .تبيين مؤلفههای مؤثر بر ساختاردهي زنجيره ارزش صنايع خالق در ايران ‘‘،
بهبود مديريت ،سال  ،11شماره  ،2پياپي  ،38صص .188-161
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♦ -691-5---180-6-ريحاني ،محمدرضا .مجيبي ،تورج .آقاجاني ،حسنعلي .طبری ،مجتبي .مهديزاده اشرفي ،علي ’’ ،)1398( .طراحي مدل اقتضايي راهبردهای مديريت منابع انساني ‘‘،
فصلنامه پژوهشهای مديريت راهبردی ،)73(25 ،صص .112-87

“ ♦- 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. 117137.
♦ -693-5---182-6-آقاجاني ،حسنعلي .سنايي ،مجيد .مختاری ،شهره ’’ ،)1398( .بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی ساکنين سكونتگاههای حاشيه شهرها(مطالعه موردی:
محله جعفرآباد کرمانشاه) ‘‘ ،فصلنامه پژوهشهای نوين در علوم جغرافيايي ،معماری و شهرسازی ،)20(2 ،صص .204-179

♦- 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.
♦ -184-6-آقاجاني ،حسنعلي .رجبي کفشگر ،فاطمه ’’ ،)1398( .مطالعه تطبيقي شناسايي و اولويتبندی ابعاد فرصتها و چالشهای مديريت کيفيت در صنعت نسل چهار با استفاده از تكنيك
 ،‘‘ BWMفصلنامه مديريت صنعتي ،)50(14 ،صص .147-132

♦ -185-6-ملكي کرمآباد ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .منطقي ،منوچهر .عبدی ،بهنام ’’ ،)1398( .مفهوم پردازی همپايي فناورانه در صنايع دريايي بخش دفاع ‘‘ ،فصلنامه مديريت
نظامي ،)4(19 ،صص .102-69

♦ -186-6-آقاجاني ،حسنعلي .شريعتي ،زينت .حسيني ،ابوالحسن ’’ ،)1399( .تبيين روند تكاملي و شناسايي مولفههای موثر بر مدل کسب و کارهای الكترونيكي در استارتاپهای ايراني

‘‘ ،بهبود مديريت ،)1(14 ،صص .147-127

♦ -187-6-شريعتي ،زينت .آقاجاني ،حسنعلي .حسيني ،ابوالحسن ’’ ،)1399( .عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الكترونيكي در صنعت گردشگری‘‘ ،برنامهريزی توسعه گردشگری،
پذيرش.
♦ -188-6-ابويي ،طاهره .شجاعي ،سامره .آزما ،فريدون .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1399( .عوامل مؤثر بر آموزش کارآفريني کسبوکارهای دانشبنيان در شتابدهندههای مستقر در مراکز
رشد دانشگاهي ‘‘ ،فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزش عالي ،)14( ،صص .110-95

♦- 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.
♦ -190-6-ملكي کرمآباد ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي .منطقي ،منوچهر .عبدی ،بهنام ’’ ،)1399( .تبيين نقش آموزش عالي در همپايي فناورانه صنايع بخش دفاع ‘‘ ،فصلنامه علمي
آموزش علوم دريايي ،)20( ،صص .30-19

♦ -191-6-عليزاده ،مهدی .موحدی ،محمدمهدی .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1399( .شبيهسازی مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين خدمت سبز در مديريت شهری ‘‘ ،اقتصاد و مديريت شهری،
پذيرش.
♦ -192-6-رحيمپور ،مهين .يحييزادهفر ،محمود .آقاجاني ،حسنعلي .آذر ،عادل ’’ ،)1399( .مدل جامع اکوسيستم استارت آپي بمنظور توسعه کسبوکارهای نوپای نوآور با رويكرد کيفي
فراترکيب ‘‘ ،فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی ،پذيرش.

♦ -193-6-زکيپور ،شهپر .فرخسرشت ،بهزاد .تقيپوريان ،محمدجواد .آقاجاني ،حسنعلي ’’ ،)1399( .واکاوی عوامل مؤثر بر کاهش رفتارهای نابهنجار کاری در حوزه سالمت مبتني بر

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

♦ -194-6-آقاجاني ،حسنعلي .ميراني ،سيداحسان ’’ ،)1399( .بررسي ارتباط شاخصهای سهولت فضای کسبوکار و فساد ادراك شده با استناد به گزارشات سال  2017-2013بانك جهاني

و سازمان شفافيت بينالمللي ‘‘ ،مطالعات کاربردی در علوم مديريت و توسعه)22(2 ،ريا ،صص .12 -1
 -5---7سوابق پژوهشي(مقاالت كنفرانسهاي علمي)
 -7 -5---7-1آقاجاني ،حسنعلي ،)1382( ،.ارزيابي موقعيت نسبي مسيرهای ترانزيتي زميني منتهي به آسيای ميانه با استفاده از تكنيك تصميمگيری با معيارهای چندگانه(،)MCDM
مجموعه مقاالت سمينار ’’مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت ‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،202-242فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8 -5---7-2آقاجاني ،حسنعلي ،)1382( ،.هماهننگي بينسازماني(مفاهيم و ننظريات) ،مجموعه مقاالت ’’سميننننار علميوپننژوهشي تخصصي مديريت ‘‘(همراه با سخنراني) ،صص -284
 ،265چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوسIAUC ---.

 -9 -5---7-3آقاجاني ،حسنعلي و رسوليمير ،ميثم ،)1383( ،.نقش ترانزيت کاالهای کشورهای آسيای ميانه در تحول و توسعه استان مازندران ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش علمي-
کاربردی تحول اداری و توسعه استان مازندران‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،44-24ساری :سازمان مديريت و برنامهريزی استان مازندران.
 -10 -5---7-4آقاجاني ،حسنعلي ،)1383( ،.ارائه مدل ايجاد هماهننگي بين سازمانها(دو يا چند سازمان) ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي مديريت‘‘( ،همراه با سخنراني)،
تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
 -12 -5---7-5آقاجاني ،حسنعلي ،)1384( ،.ارائه مدل سنجش هماهنگي بينسازماني ميان تعاونيها ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ملي تعاون ،اشتغال و توسعه‘‘(همراه با سخنراني)،
صص  ،74-59يزد :دانشگاه يزد.
 -13 -5---7-6آقاجاني ،حسنعلي ،)1384( ،.ارزيابي عملكرد سازمانها ،مجموعه مقاالت ’’سمينار علمي و پننژوهشي تخصصي مديريت ‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،43-33چالوس:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوسIAUC--- .
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 -14 -5---7-7آقاجاني ،حسنعلي و عليزاده ،رمضان ،)1384( ،.ارائه مدلي بمنظور ايجاد همكاريهای بينسازماني ميان سازمانهای متولي و مرتبط با صنعت توريسم در استان مازندران،
مجموعه مقاالت ’’ همايش نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران ‘‘ ،صص ( ،60-39همراه با سخنراني) ،بابلسر :دانشگاه مازندران.

 -15 -5---7-8آقاجاني ،حسنعلي و باتمانقليچي ،ايثار ،)1384( ،.همكاريهای بينسازماني و مديريت دانش ،مجموعه مقاالت ’’ همايش انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و
معادن ايران ‘‘ ،صص  ،11-1تهران :انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران.

 -17 -5---7-9آقاجاني ،حسنعلي؛ اسماعيلي ،محمدعلي؛ آقاجاني ،علياکبر’’ ،)1384( ،.ارائه مدلي بمنظور ايجاد همكاريهای بينسازماني ميان دولت ،دانشگاه و صنعت ‘‘ ،مجموعه مقاالت
نهمين کنگره سراسری همكاريهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملي ،صص  ،480-466تهران :سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران.

 -19 -5---7-10آقاجاني ،حسنعلي و موزاني ،داود ’’ ،)1384( ،.ارائه مدلي بهمنظور اندازهگيری و سنجش توسعه منطقهای(مورد خاص شهرستانهای نوشهر و چالوس) ‘‘ ،مجموعه مقاالت
سمينار علمي و پننژوهشي توسعه اقتصادی و صنعتي(همراه با سخنراني) ،صص  ،13-3چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوسIAUC--- .

 -20 -5---7-11آقاجاني ،حسنعلي و آقاجاني ،علياکبر و حصيریاميری ،محمد ،)1384( ،.کارآفريني در توسعه همكاريهای بينسازماني ،صص  ،32-13مجموعه مقاالت ’’همايش ملي
کارآفريني ‘‘(همراه با سخنراني) ،رودهن :دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
 -5-22---7-12آقاجاني ،حسنعلي و اسماعيلي ،محمدعلي ،)1384( ،.ارائه الگويي بمنظور اندازهگيری هماهنگي بينسازماني ميان سازمانهای متولي و مرتبط با صنعت توريسم ،مجموعه
مقاالت همايش ’’ظرفيتهای اقتصاد ايران با تأکيد بر وضعيت گردشگری ايران در بستر جهاني شدن ‘‘ ،صص  ،384-365فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -5-23---7-13آقاجاني ،حسنعلي و عليخاني ،محمد و تسليمي ،مسعود ،)1385( ،.کارآفريني و توسعه انساني ،مجموعه مقاالت ’’سمينار علمي و پننژوهشي توسعه انساني و اجتماعي ‘‘،
صص  ،88-75چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوسIAUC--- .

 -5-24---7-14آقاجاني ،حسنعلي و آقاجاني ،علياکبر ،)1385( ،.توانمندسازی منابع انساني راهي بسوی توسعه پايدار ،مجموعه مقاالت ’’سمينار علمي و پننژوهشي توسعه انساني و
اجتماعي ‘‘ ،صص  ،102-89چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوسIAUC--- .
 -5-25---7-15آقاجاني ،حسنعلي و تاری ،غفار ،)1385( ،.يك نوعشناسي از پارادکسهای مديريت کيفيت جامع  ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش ملي مديريت صنعتي ‘‘ ،تهران :دانشگاه
تهران ،دانشكده مديريت.

 -5-26---7-16آقاجاني ،حسنعلي و آقاجاني ،علياکبر و تسليمي ،مسعود ،)1385( ،.ارائه الگوی شناسايي ،خلق و استفاده از فرصتها در کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش ملي
مديريت صنعتي ‘‘( ،همراه با سخنراني) ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده مديريت.
 -5-27---7-17ثريايي ،علي و آقاجاني ،حسنعلي و آقاجاني ،علياکبر ،)1385( ،.ارائه مدلي بمنظور بررسي تاثير تكنولوژی اطالعات بر افزايش بهرهوری در بخش صنعت ،مجموعه مقاالت
دومين سمينار ’’مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت‘‘ ،صص  ،140-123فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -5-28---7-18آقاجاني ،حسنعلي و آقاجاني ،علياکبر و تسليمي ،مسعود ،)1385( ،.ارائه مدلي مفهومي بمنظور بررسي و سنجش عوامل مؤثر بر بهرهوری همكاريهای بينسازماني ،مجموعه
مقاالت دومين سمينار ’’مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،180-157فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-29---7-19آقاجاني ،حسنعلي و سودمند ،روزبه ،)1385( ،.ارائه الگويي از شرايط سازماني مؤثر بر کاربرد موفق نظام پيشنهادها ،مجموعه مقاالت ’’پنجمين کنفرانس ملي نظام پيشنهادها
‘‘ ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده مديريت ،جهاد دانشگاهي.
 -5-30---7-20آقاجاني ،حسنعلي و کياکجوری ،کريم ،)1385( ،.ارائه الگويي مفهومي از عوامل مؤثر بر اثربخشي همكاريهای بينسازماني ميان دولت ،دانشگاه و صنعت ،مجموعه مقاالت
’’ هفتمين سمينار منطقهای و دهمين سمينار بينالمللي از سلسله سمينارهای همكاريهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملي ‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،58-40رشت(و تهران):
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت(تهران).

 -5-31---7-21آقاجاني ،حسنعلي و عليخاني ،محمد ،)1385( ،.منطقه سينرژيك همكاريهای بينسازماني ميان دولتها و سازمانها(دانشگاه و صنعت) ،مجموعه مقاالت ’’ هفتمين سمينار
ملي از سلسله سمينارهای همكاريهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملي ‘‘ ،صص ،39-24رشت :دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.
 -5-33---7-22آقاجاني ،حسنعلي .و محمدی صالح ،مرتضي ،)1385( ،.ارائه الگويي در زمينه شناسايي اهميت و جايگاه استراتژی در سلسله مراتب برنامهها در سازمانها ،مجموعه مقاالت
’’ دومين همايش ملي مديريت استراتژيك در سازمانهای استراتژیمحور ‘‘ ،تهران :شرکت مشاورين کيفيتساز.
 -5-34---7-23آقاجاني ،علياکبر .و آقاجاني ،حسنعلي .و کياکجوری ،داود ،)1385( ،.ارائه مدلي بمنظور بررسي عوامل مؤثر بر برنامهريزی استراتژيك و تأثير آن بر افزايش بهرهوری
سازمانها ،مجموعه مقاالت ’’ دومين همايش ملي مديريت استراتژيك در سازمانهای استراتژیمحور ‘‘ ،تهران :شرکت مشاورين کيفيتساز.

 -5-35---7-24آقاجاني ،حسنعلي و محمدی صالح ،مرتضي ،)1385( ،.نقش تعاملي دولت ،جو کارآفريني و خصوصيسازی بر اشتغال ،مجموعه مقاالت ’’ همايش ملي سياستهای کلي
اصل  44قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ‘‘ صص  ،377-365تهران :دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 -5-36---7-25آقاجاني ،حسنعلي .و اسماعيلي ،محمدعلي .و کاويانپور ،محمد ،)1385( ،.مثلث جادويي کارآفرينان ،فرصتها و کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش ملي مديريت
کارآفريني ‘‘(همراه با سخنراني) ،تهران :دانشگاه تهران ،مرکز کارآفريني.

 -5-37---7-26آقاجاني ،حسنعلي .و يداهللزاده ،ناصر .و آقاجاني ،علياکبر ،)1385( ،.ارائه مدلي بمنظور بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازی نيروی انساني ،مجموعه مقاالت ’’ همايش
تازههای عرصه اقتصاد و مديريت ‘‘(همراه با سخنراني) ،آستارا :دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا.

 -39 -5---7-27آقاجاني ،حسنعلي ،)1385( ،.مقدمهای بر شناسايي ،خلق و استفاده از فرصتهای کارآفرينانه در ورزش استان مازندران ،مجموعه مقاالت ’’ همايش تربيت بدني و ورزش
استان مازندران ،چالشها و فرصتها ‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،14 -2بابلسر :دانشگاه مازندران.

 -40 -5---7-28آقاجاني ،حسنعلي .و يحييتبار ،زهرا ،)1385( ،.ارائه الگوی کارآفريني و اشتغال از طريق توريسم ورزشي در استان مازندران ،مجموعه مقاالت ’’ همايش تربيت بدني و
ورزش استان مازندران ،چالشها و فرصتها ‘‘(بصورت پوستری) ،صص  ،33-21بابلسر :دانشگاه مازندران.
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 -5-41 ---7-29آقاجاني ،حسنعلي .و آقاجاني ،علياکبر ،)1385( ،.الگوی بومي و يكپارچه مديريت کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش ملي مديريت کارآفريني ‘‘ ،تهران:
دانشگاه تهران ،مرکز کارآفريني.

 -5-42---7-30آقاجاني ،حسنعلي .و آقاجاني ،علياکبر ،)1385( ،.ارائه الگويي بمنظور بررسي نقش مراکز کارآفريني جهت انجام فعاليتهای کارآفرينانه و اشتغالزا ،مجموعه مقاالت ’’
اولين همايش شناسايي توانمنديها ،موانع و راهكارهای اشتغال فارغالتحصيالن ‘‘ ،مشهد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد.
 -5-43---7-31آقاجاني ،حسنعلي .و موزاني ،داود ،)1385( ،.چرخه حيات کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش ملي مديريت کارآفريني ‘‘ ،تهران :دانشگاه تهران ،مرکز
کارآفريني.
 -5-44---7-32آقاجاني ،حسنعلي .و سودمند ،روزبه .و آقاجاني ،علياکبر ،)1385( ،.ارائه مدلي مفهومي از نقش جو سازماني در خلق فرصتهای کارآفرينانه در سازمانها ،مجموعه مقاالت
’’ اولين همايش ملي مديريت کارآفريني ‘‘ ،تهران :دانشگاه تهران ،مرکز کارآفريني.

 -5-45---7-33اسماعيلي ،محمدعلي .و آقاجاني ،حسنعلي .و مهديزاده ،رمضان ،)1385( ،.يك نوعشناسي از مدلهای تجاری مورد استفاده کارآفرينان ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش
ملي مديريت کارآفريني ‘‘ ،تهران :دانشگاه تهران ،مرکز کارآفريني.
 -5-46---7-34آقاجاني ،حسنعلي .و موزاني ،داود ،)1385( ،.توسعه سرمايه گذاری ،کارآفريني و اشتغال از طريق شناسايي ،خلق و استفاده از فرصتهای کارآفرينانه ،مجموعه مقاالت
’’نخستين همايش ميراث و کارآفريني کشور ‘‘ ،بجنورد :سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری استان خراسان شمالي.

 -5-47---7-35آقاجاني ،حسنعلي .و آقاجاني ،علياکبر .و احمدی ،پرديس ،)1386( ،.اصول دهگانه همكاريهای بينسازماني ميان سازمانهای متولي آموزش عالي ،مجموعه مقاالت ’’
سومين همايش دو ساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي کشور ‘‘ ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس.
 -5-48---7-36آقاجاني ،علياکبر .و آقاجاني ،حسنعلي .و يحييتبار ،زهرا ،)1386( ،.ارائه مدل نيازسنجي آموزشهای کارآفريني و اشتغالزا برای دانشآموختگان آموزش عالي ،مجموعه
مقاالت ’’ سومين همايش دو ساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي کشور ‘‘ ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس.
 -5-49---7-37آقاجاني ،حسنعلي .و آقاجاني ،علياکبر .و دهقانيزاده ،محمود ،)1386( ،.ارائه مدلي بمنظور يكپارچهسازی فعاليتهای مديريت کيفيت با فرآيندهای خلق دانش ،مجموعه
مقاالت ’’ هشتمين کنفرانس بينالمللي مديران کيفيت ‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،490-471تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی1386/4/24 .
 -5-50---7-38آقاجاني ،علياکبر .و آقاجاني ،حسنعلي .و احمدی ،پرديس ،)1386( ،.ارائه مدلي از نقش يادگيری و خلق دانش در مديريت کيفيت از ديدگاه روش و زمينه ،مجموعه
مقاالت ’’ هشتمين کنفرانس بينالمللي مديران کيفيت ‘‘ ،صص ،505-491تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.
 -5-51---7-39آقاجاني ،حسنعلي .و کاويانپور ،محمد .و ميزاني ،ندا ،)1386( ،.ارائه مدلي مفهومي از مثلث معادله ساختاری ميان مديريت کيفيت جامع ،سيستمهای کنترل استراتژيك و
عملكرد سازماني ،مجموعه مقاالت ’’ هشتمين کنفرانس بينالمللي مديران کيفيت ‘‘ ،صص  ،578 -562تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.
 -5-52---7-40بياضي طهرابند ،علي .و آقاجاني ،حسنعلي .و معين نجفآبادی ،فقيهه ،)1386( ،.ارائه مدلي برای تشريح وروديها ،فرآيند انجام کار و خروجيهای سيستم مديريت کيفيت،
مجموعه مقاالت ’’ هشتمين کنفرانس بينالمللي مديران کيفيت ‘‘ ،صص ،618-602تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.

 -5-54---7-41آقاجاني ،ح سنعلي .و پاکدين ،علير ضا .و اليكايي ،ميثم ،)1386( ،.رهبری ،مرکز ثقل ابعاد وجودی کار و شغل سينرژيك ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش سرا سری
باشگاه پژوهشگران جوان در مديريت و گرايشهای آن‘‘(همراه با سخنراني) ،صص  ،45-37فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-55---7-42آقاجاني ،حسنعلي .و عاليي ،زهره ،)1386( ،.يادگيری بين سازماني و نقش استراتژيك آن در تجديد حيات  SMEها ،مجموعه مقاالت ’’ اولين همايش سراسری باشگاه
پژوهشگران جوان در مديريت و گرايشهای آن‘‘(بصورت پوستری) ،صص  ،81-72فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -5-57---7-43آقاجاني ،حسننننعلي و کياکجوری ،کريم و رودگرنژاد ،فروغ ،)1386( ،.ارائه مدلي مفهومي از برنامهريزی اسنننتراتژيك در بخش کارآفريني ايران( ،)SMEsمجموعه
مقاالت ’’ دومين کنفرانس بينالمللي مديريت استراتژيك‘‘ ،تهران :هتل المپيك.
 -58 -5---7-44آقاجاني ،حسنعلي .و سوهانيان ،مهدی ،)1386( ،.ارائه مدلي از مديريت زنجيره تأمين چابك ،مجموعه مقاالت ’’پنجمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘  ،تهران :دانشگاه
صنعتي شريف.

 -59 -5---7-45آقاجاني ،حسنعلي .و محمدی ،مرتضي .و آقاجاني ،علياکبر ،)1386( ،.بسوی يكپارچهسازی ديدگاههای ارزيابي عملكرد بازاريابي ،مجموعه مقاالت ’’پنجمين کنفرانس
بينالمللي مديريت ‘‘ ،تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
 -60 -5---7-46آقاجاني ،حسنعلي .و پورنقشبند ،حسن .و يحييزادهفر ،محمود ،)1386( ،.مدل معادله ساختاری تبيين هماهنگي بينسازماني ميان سازمانهای متولي و مرتبط با اشتغال در
استان مازندران ،مجموعه مقاالت ’’پنجمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘  ،تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
 -5-61---7-47آقاجاني ،حسنعلي .کياکجوری ،آتنا .قايخلو ،سارا .فرامرزی ،رکسانا .گلزاده ،ميثم ،)1386( ،.ارائه يك نوعشناسي از معيارهای ارزيابي عملكرد سازمانها ،مجموعه مقاالت
’’همايش مديريت در هزاره سوم ‘‘(بصورت پوستری) ،صص  ،81-74چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

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

 -5-63---7-49آقاجاني ،حسنعلي .و پاکدين اميری ،عليرضا ،)1386( ،.ارائه يك نوعشناسي از کاربردهای تحليل پوششي دادهها در دنيای واقعي ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس
بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ‘‘(همراه با سخنراني) ،کيش :دانشگاه کيش.
 -5-64---7-50آقاجاني ،ح سنعلي .آقاجاني ،علياکبر .کريمي ،محبوبه؛ ( ،)1386ارائه الگويي يكپارچه از ا صول بنيادين همكاری بين سازماني بعنوان گامي در جهت تحقق اتحاد ملي(با
رويكرد مديريتي) ،مجموعه مقاالت ’’ همايش ملي اتحاد ملي و انسجام اسالمي‘‘(بصورت سخنراني) ،قائم شهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر و نمايندگي ولي فقيه در دانشگاههای
آزاد اسالمي منطقه سه.
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 -5-65---7-51آقاجاني ،حسنعلي ،و گنجهخور ،زيبا ،)1386( ،.مربع عوامل مؤثر بر کارآفريني زنان ،مجموعه مقاالت ’’همايش کارآفريني و زنان ‘‘ ،صص  ،98-91چالوس :دانشگاه آزاد
اسالمي واحد چالوس.

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

 -5-67---7-53آقاجاني ،حسنعلي .و کياکجوری ،آتنا .و قايخلو ،سارا .و فرامرزی ،رکسانا ،)1386( ،.بررسي سير تكاملي آميخته بازاريابي ،مجموعه مقاالت ’’همايش مديريت در هزاره
سوم ‘‘ ،صص  ،304-291چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -5-68---7-54آقاجاني ،حسنعلي .و حسينزاده ،سيدعلياکبر ،)1386( ،.ارائه يك نوعشناسي از توانمندسازهای مديريت دانش ،مجموعه مقاالت ’’همايش مديريت در هزاره سوم ‘‘،
صص  ،231-222چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -5-69---7-55آقاجاني ،حسنعلي .و کياکجوری ،آتنا .و قايخلو ،سارا .و فرامرزی ،رکسانا ،)1386( ،.کارآفرينان ،مثلث فرآيند کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد ،مجموعه مقاالت ’’همايش
مديريت در هزاره سوم ‘‘ ،صص  ،244 -232چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -5-70---7-56آقاجاني ،حسنعلي .و پاکدين اميری ،عليرضا ،)1386( ،.يك مقايسه تئوريكي از عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان کاالهای صادراتي ،مجموعه مقاالت ’’همايش مديريت
در هزاره سوم ‘‘ ،صص  ،258-245چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -5-71---7-57آقاجاني ،حسنعلي .و يداللهي ،جهانگير .و کياکجوری ،کريم ،)1387( ،.ارائه يك مدل مفهومي از چالشهای مديريتي در اجرای اصل  44قانون اساسي ،مجموعه مقاالت ’’
همايش نظارت بر اجرای سياست های کلي اصل  44قانون اساسي ‘‘ ،تهران :سازمان بازرسي کل کشور.

 -5-72---7-58آقاجاني ،حسنعلي .و کياکجوری ،کريم .و نوبتي ،عليرضا ،)1387( ،.بررسي موانع بانكداری الكترونيكي در بخش کارآفريني ايران( ،)SMEsمجموعه مقاالت ’’همايش
علوم و فنآوری اطالعات و ارتباطات ‘‘ ،ساری :دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری.
 -5-73---7-59آقاجاني ،حسنعلي .و مظفری ،فرزاد .و عليخاني ،محمد ،)1387( ،.بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در سطح شرکتهای تعاوني صنعتي شهرستان بابلسر،
مجموعه مقاالت ’’ همايش ملي تعاون و کارآفريني ‘‘(سخنراني) ،صص  ،35-24تهران :دانشكده کارآفريني و وزارت تعاون.
 -5-74---7-60آقاجاني ،حسنعلي .و رودگرنژاد ،فروغ .و نوبتي ،عليرضا ،)1387( ،.بررسي و شناخت ا صالحات الزم در دانشگاهها برای حرکت به سوی کارآفريني دانشگاهي ،مجموعه
مقاالت ’’همايش بهرهوری :ميثاق راهبردی دولت ،صنعت و دانشگاه ‘‘(سخنراني) ،رشت :دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.

 -5-75---7-61آقاجاني ،حسنعلي .و حسينزاده ،سيدعلياکبر .و کياني ،محسن ،)1387( ،.مقايسه تئوريكي تجربي رابطه بين  EVAو  ،MVAمجموعه مقاالت ’’ سمينار منطقهای
رويكردهای نوين حسابداری مالي و حسابداری مديريت ‘‘(سخنراني) ،صص  ،124-111چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -5-76---7-62آقاجاني ،حسنعلي .و محمدی صالح ،مرتضي .و غالمي ،رمضان ،)1387( ،.مقايسه تئوريكي تجربي روشهای تأمين مالي کارآفرينان مستقل ،مجموعه مقاالت ’’ سمينار
منطقهای رويكردهای نوين حسابداری مالي و حسابداری مديريت ‘‘(پوستری) ،صص  ،82-67چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -5-77---7-63آقاجاني ،حسنعلي .و پاکدين اميری ،عليرضا ،)1387( ،.ارائه الگوئي يكپارچه از نظام آموزش کارآفريني در دانشگاه ،مجموعه مقاالت ’’اولين کنفرانس ملي خالقيتشناسي،
 ،TRIZو مهندسي و مديريت نوآوری ايران ‘‘ ،تهران :مرکز همايشهای بينالمللي هتل المپيك.
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.
 -5-80---7-66آقاجاني ،حسنعلي .و رجبي ،علياکبر .و حسينزاده ،سيدعلياکبر ،)1386( ،.مربع نگاه سيستماتيك به  ،SWOTمجموعه مقاالت ’’ ششمين کنفرانس بين المللي مديريت
استراتژيك ‘‘ ،تهران :شرکت مشاورين کيفيتساز.
 -5-81---7-67آقاجاني ،حسنعلي .و کالسنگياني ،ابوالحسن .و حسينزاده ،سيدعلياکبر ،)1386( ،.ارائه ی مدلي جامع از عوامل محيطي مؤثر بر فرآيند تصميمگيری استراتژيك ،مجموعه
مقاالت ’’ ششمين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ‘‘تهران :شرکت مشاورين کيفيتساز.
 -82 -5---7-68آقاجاني ،حسنعلي .و صادقي ،مريم ،)1387( ،.عوامل مؤثر بر موفقيت بازآفريني دولت ،مجموعه مقاالت ’’ششمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘ (سخنراني)تهران :دانشگاه
صنعتي شريف.

 -83 -5---7-69آقاجاني ،حسنعلي .و خدابخشي ،حسن .و رحيمي ،يحيي ،)1387( ،.دريچهای بسوی مكانيزم های خلق ،کشف و استفاده از فرصتها ،مجموعه مقاالت ’’ششمين کنفرانس
بينالمللي مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
 -84 -5---7-70آقاجاني ،حسنعلي .و عليزاده ،علياکبر .و حسينزاده ،سيدعلياکبر ،)1387( ،.نوعشناسي مباني و شاخصهای مطالعه تطبيقي آموزشهای کارآفريني ،مجموعه مقاالت
’’ششمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
 -85 -5---7-71آقاجاني ،حسنعلي .و قارويي ،رضا .و حسينزاده ،سيدعلياکبر ،)1387( ،.ارائه يك مدل مديريت دانش موفق ،مجموعه مقاالت ’’ششمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘
تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
 -86 -5---7-72حسينزاده ،سيدعلياکبر .و آقاجاني ،حسنعلي .و غالمي ،رمضان ،)1387( ،.مطالعهای تئوريكي -تجربي از کاربرد  EFQMدر ارزيابي عملكرد سازمانها ،مجموعه
مقاالت ’’ششمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف.

 -87 -5---7-73سوهانيان ،مهدی .و کرامتي کريمي ،محمدعلي .و آقاجاني ،حسنعلي ،)1387( ،.تأثير شاخصههای بازار و محيط فرهنگي بر انتقال تكنولوژی ،مجموعه مقاالت ’’ششمين
کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘(سخنراني) ،تهران :دانشگاه صنعتي شريف.
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 -5-88---7-74کياکجوری ،کريم .و آقاجاني ،حسنعلي .و رودگرنژاد ،فروغ ،)1387( ،.آسيبشناسي و بررسي علل شكست طرح کسب و کار ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش ملي طرح
کسبوکار و سرمايهگذاری ‘‘ ،مشهد :جهاد دانشگاهي مشهد.
 -5-89---7-75آقاجاني ،حسنعلي .و نوبتي ،علي .و نوبتي ،عليرضا ،)1387( ،.بررسي عوامل مؤثر بر نوآوری ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي نوآوری و شكوفايي ،راهكارها و چالشها ‘‘،
رشت :دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت---.مقاله

 -5-90---7-76آقاجاني ،حسنعلي .و طالبنژاد ،عاطفه ،)1388( ،.مرکز پيشرشد شرکتها :راهكار فنآورانهی کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد ،مجموعه مقاالت ’’همايش سراسری تاالسمي:
فرصتها و چالشها ‘‘ ،قائمشهر :مؤسسه جوانان تاالسمي(سخنراني).
 -5-91---7-77آقاجاني ،حسنعلي .و جمشيدی ،رضا ،)1388( ،.مقدمهای بر فرآيند کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد ،مجموعه مقاالت ’’همايش سراسری تاالسمي :فرصتها و چالشها ‘‘،
قائمشهر :مؤسسه جوانان تاالسمي.

 -5-92---7-78آقاجاني ،ح سنعلي .و يزداني ،اميرعباس .و ر ضايي ،ولياهلل ،)1388( ،.تحول سازماني با رويكرد بهينه سازی مديريت زنجيره تأمين ،مجموعه مقاالت ’’ همايش سرا سری
باشگاه پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-93---7-79آقاجاني ،حسننننعلي .و حسننننزاده ،مهدی .و متان ،مجتبي ،)1388( ،.مزيت رقابتي ،کارآفريني و مديريت اسنننتراتژيك ،مجموعه مقاالت ’’ همايش سنننراسنننری باشنننگاه
پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه( .سخنراني).

 -5-94---7-80آقاجاني ،حسنننعلي .و حسننينزاده ،علياکبر .و ولينتاج ،نقي ،)1388( ،.تبيين مدلي جامع از عوامل مؤثر در مديريت دانش ،مجموعه مقاالت ’’ همايش سننراسننری باشننگاه
پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-95---7-81آقاجاني ،حسنننعلي .و حسنننزاده ،مهدی .و رجبي ،علياکبر .و متان ،مجتبي ،)1388( ،.تأثير فنآوری اطالعات در مديريت تحول ،مجموعه مقاالت ’’ همايش سننراسننری
باشگاه پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -5-96---7-82يحييزادهفر ،محمود .و آقاجاني ،حسنننعلي .و پاکدين اميری ،عليرضننا ،)1388( ،.ارائه مدل عوامل بازاريابي مؤثر بر شنناخص قيمت سننهام با رويكرد فازی(مطالعه موردی:
بورس اوراق بهادار تهران) ،مجموعه مقاالت ’’ همايش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-97---7-83آقاجاني ،حسننننعلي .و حسننننزاده ،مهدی .و متان ،مجتبي ،)1388( ،.ميزان کارآفريني اجتماعي و ابعاد آن در جامعه ،مجموعه مقاالت ’’ همايش سنننراسنننری باشنننگاه
پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-98---7-84آقاجاني ،حسنعلي .و نجفزاده بابايي ،علي .و متان ،مجتبي ،)1388( ،.مقايسه تئوريكي تجربي رابطه بين سنجش سرمايه فكری با بازدهي مالي ،مجموعه مقاالت ’’ همايش
سراسری باشگاه پژوهشگران جوان در رشته مديريت و گرايشهای آن‘‘ ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -5-99 ---7-85آقاجاني ،حسنعلي .و حسنزاده ،مهدی .و غالمي ،رمضان ،)1388( ،.فرهنگ سازماني و مديريت مشارکتي ،مجموعه مقاالت ’’ همايش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
‘‘ ،ساری :شرکت برق منطقهای مازندران(سخنراني).
 -5-100---7-86آقاجاني ،حسنعلي .و يزداني ،اميرعباس .و فتاحي ،مجيد ،)1388( ،.توسعه بهرهوری در سازمانهای صنعتي از طريق جلب مشارکت کارکنان -شاهد تجربي :صنايع چوب
و کاغذ مازندران ،مجموعه مقاالت ’’ همايش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ‘‘ ،ساری :شرکت برق منطقهای مازندران.
 -5-101---7-87آقاجاني ،حسنعلي .و جمشيدی ،رضا .و خوشكار ،آتوسا ،)1388( ،.بررسي عملكرد نظام پيشنهادات مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران در سال،1386
مجموعه مقاالت ’’ همايش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ‘‘ ،ساری :شرکت برق منطقهای مازندران.
 -5-102---7-88آقاجاني ،حسنعلي .و حسينزاده ،سيدعلياکبر ،و آذرفر ،حميدرضا’’ ،)1388( ،.مقايسه تئوريكي تجربي مطالعات مديريت مشارکتي(مديريت کيفيت جامع) و مديريت
دانش ،مجموعه مقاالت ’’ همايش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ‘‘ ،ساری :شرکت برق منطقهای مازندران.
 -5-103---7-89آقاجاني ،ح سنعلي .و ح سينزاده ،سيدعلياکبر .و احمدی ،قا سم ،)1388( ،.اجزای قابلفروش ک سبوکارها در تطور فرآيند کارآفريني و ايجاد ا شتغال مولد ،مجموعه
مقاالت ’’اولين همايش سراسری جوان سالم ،سرمايه ملي ‘‘ ،بوشهر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر(پوستری).

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

 -5-105---7-91آقاجاني ،حسنعلي .و ابوطالب شفقت و زينب الياسي و علي ميرزايي بابلي ،)1388( ،جوان و مثلث اشتغال ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش سراسری جوان سالم ،سرمايه
ملي ‘‘ ،بوشهر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر(سخنراني).

 -5-106---7-92آقاجاني ،حسننننعلي .و محبوبه بابلي ،)1388( ،عوامل مؤثر بر پيچيدگي و اهميت تصنننميم خريد در سنننازمانها ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق در
عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(سخنراني).
 -5-107---7-93آقاجاني ،حسنننعلي .و محمود يحييزادهفر و مهدی حسنننزاده و محمدرضننا حبيبي ،)1388( ،ارزيابي کارايي شننرکتهای توزيع برق در ايران با اسننتفاده از روش ،DEA
مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(سخنراني).

 -5-108---7-94راحتي قوچاني ،سعيد .و ح سنعلي آقاجاني و سيد نقي سيدآقايي ر ضايي ،)1388( ،ارائه مدل بهينه سازی برنامهريزی ا ستراتژيك دان شگاهها ،مجموعه مقاالت ’’دومين
کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(سخنراني).

 -5-109---7-95آقاجاني ،ح سنعلي .و مينا احمدی و روحاهلل جانبازی ،)1388( ،مقاي سه تئوريكي -تجربي از کاربردهای  DEAدر ارزيابي عملكرد سازمانها ،مجموعه مقاالت ’’دومين
کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).
 -5-110---7-96آقاجاني ،حسنعلي .و علي زارع شاهي ،)1388( ،ارزيابي عملكرد صنعت کاشي و سراميك ايران با استفاده از تحليل پوششي دادهها(مطالعه موردی :صنعت کاشي سازی
ميبد) ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).
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 -5-111---7-97آقاجاني ،حسنعلي .و عبدالحميد صفايي و حسين لطفي ،)1388( ،مقايسه تئوريكي -تجربي بهينه سازی خط مونتاژ ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق
در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).
 -5-112---7-98آقاجاني ،ح سنعلي .و اميرعباس يزداني و جاويد ا سماعيلي ،)1388( ،کاهش دوبارهکاريها به کمك آناليز  AHPدر فرآيند توليد صابون شرکت تاژ ،مجموعه مقاالت
’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).
 -5-113---7-99آقاجاني ،حسنننعلي .و مهدی حسنننزاده و رمضننان غالمي و فائزه تقوی ،)1388( ،اسننتفاده از  MADMگروه فازی برای رتبهبندی مشننخصننههای مهندسنني در ، QFD
مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).
 -5-114---7-100آقاجاني ،حسنعلي .و محمدعلي نصيری و سعيد جعفری ،)1388( ،ارزيابي عملكرد سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي دادهها ،مجموعه
مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ‘‘ ،بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).

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

 -5-119---7-103آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده و نقي ولينتاج ،)1388( ،.مدل کسب و کار کارآفرين با رويكردی جامع ،مجموعه مقاالت ’’هفتمين کنفرانس بينالمللي
مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف(پوستری).
 -5-120---7-104آقاجاني ،حسنعلي .و فاطمه يحييتبار و رمضان غالمي()1386( ،.چاپ  ،)1388صندوقهای قر

 ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي پولي و بانكي صندوقهای قر

الحسنه ،ضلع سوم مثلث الگوی بومي مديريت کارآفريني و ايجاد اشتغال

الحسنه ‘‘ ساری :دانشگاه پيام نور استان مازندران.

 -5-121---7-105آقاجاني ،حسنعلي .و عليرضا پاکدين اميری ،)1388( ،.تبيين مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،مجموعه مقاالت
’’هفتمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف(سخنراني).

 -5-122---7-106آقاجاني ،حسنعلي .و امير رضا احمديان يزدی ،)1388( ،.تكميل مدل مأموريت اشريج و ارتباط متقابل بين عناصر اصلي ،مجموعه مقاالت ’’هفتمين کنفرانس بينالمللي
مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف(پوستری).
 -5-123---7-107آقاجاني ،حسنعلي .و عباس نامدار و عيسي نيازی و رامين ميهندوست ،)1388( ،.نوعشناسي کاربردهای تصميمگيری چندمعياره( )MCDMدر تصميمگيريهای مالي،
مجموعه مقاالت ’’هفتمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف(سخنراني).
 -5-124---7-108قارويي ،رضا و حسنعلي آقاجاني و علي عليجاني روشن ،)1388( ،.اثر فرهنگ سازماني بر ميزان استر س اساتيد دانشگاه(مطالعه موردی دانشگاه مازندران) ،مجموعه
مقاالت ’’هفتمين کنفرانس بينالمللي مديريت ‘‘ تهران :دانشگاه صنعتي شريف(پوستری).

 -5-125---7-109آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده و رمضان غالمي ،)1388( ،فرايند نوآوری و رابطه آن با دانش ضمني سازمان ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس ملي
خالقيتشناسي TRIZ ،و مهندسي و مديريت نوآوری ايران‘‘ تهران :مجموعه همايشهای هتل بينالمللي آکادمي ملي فوتبال.
 -7-110يزداني ،اميرعباس .آقاجاني ،حسنعلي .فالح ماکراني ،ياسر ،)1389( .اتوماسيون اداری و نقش آن در توسعه سرمايه اطالعاتي سازمانها(مطالعه موردی :صنايع چوب و کاغذ مازندران)،
مجموعه مقاالت ’’نخستين کنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكری ‘‘زنجان :پارك علم و فنآوری دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه----.انگليسي نشده

 -5-126---7-110آقاجاني ،حسنعلي .حسنزاده ،مهدی .توکلي ،عفت ،)1388( .مطالعه نظری نتايج تحقيقات تجربي خالقيت و نوآوری در سازمانها ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس
ملي خالقيتشناسي TRIZ ،و مهندسي و مديريت نوآوری ايران‘‘ تهران :مجموعه همايشهای هتل بينالمللي آکادمي ملي فوتبال.

 -5-127---7-111آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده و رمضان غالمي ،)1388( ،نوآوری از ديدگاه نظريهها و سبكهای مديريت ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس ملي خالقيتشناسي،
 TRIZو مهندسي و مديريت نوآوری ايران‘‘ تهران :مجموعه همايشهای هتل بينالمللي آکادمي ملي فوتبال.
 -5-128---7-112آقاجاني ،حسنعلي .و محمد ابراهيم قديری و مهدی حسنزاده ،)1388( ،مطالعه نظری نتايج تحقيقات تجربي سبكهای تفكر نوآوری در مدارس و سازمانهای آموزشي،
مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس ملي خالقيتشناسي TRIZ ،و مهندسي و مديريت نوآوری ايران‘‘ تهران :مجموعه همايشهای هتل بينالمللي آکادمي ملي فوتبال.

 -5-129---7-113آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده و تحفه قبادی ،)1388( ،مزيت رقابتي نوآوری :حلقه اتصال کارآفريني و مديريت استراتژيك ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس
ملي خالقيتشناسي TRIZ ،و مهندسي و مديريت نوآوری ايران‘‘ تهران :مجموعه همايشهای هتل بينالمللي آکادمي ملي فوتبال.
 -5-133---7-114آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده و سيروس منصوری ،)1388( ،ا رائه چارچوبي از چالشهای آموزش کارآفريني در نظام آموزش عالي ،مجموعه مقاالت
’’اولين همايش ملي مديريت کارآفريني و توسعه منطقهای‘‘ زاهدان :دانشگاه سيستان و بلوچستان(سخنراني).
 -5-134---7-115آقاجاني ،حسنعلي .و عاطفه طالبنژاد ،)1388( ،نوعشناسي کالبدی از مراکز رشد ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش ملي مديريت کارآفريني و توسعه منطقهای‘‘ زاهدان:
دانشگاه سيستان و بلوچستان(پوستری).

 -5-135---7-116رودگرنژاد ،فروغ .و کريم کيا و حسنعلي آقاجاني ،)1388( ،تبيين نيازهای آموزشي کارآفرينانه در آموزش عالي و ارائه الگوی تأمين آنها ،مجموعه مقاالت ’’چهارمين
همايش دوساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي کشور‘‘ تهران :دانشگاه تربيت مدرس.

 -5-136---7-117آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و مريم حسيني ،)1388( ،تبيين عوامل مؤثر بر فعاليتهای کارآفرينانه(رويكرد بازاريابي) ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه
کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه ()113سخنراني).
 -5-137---7-118آقاجاني ،حسنعلي .و مونا رسولي و اميرعباس يزداني ،)1388( ،مروری جامع بر مدلهای کارآفريني سازماني ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه کارآفريني‘‘
انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه ()1پوستری).
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 -5-138---7-119آقاجاني ،حسنعلي .و عاطفه طالبنژاد و فرهاد اسدی ،)1388( ،تبيين نظری و ارائه چهارچوبي برای ارزيابي عملكرد مراکز رشد ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای
توسعه کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه ( )232پوستری).
 -5-139---7-120آقاجاني ،حسنعلي .و مريم اصغرزاده و يزدان جمالزاده ،)1388( ،نوعشناسي انواع کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه
آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه ( )312پوستری).

 -5-140---7-121آقاجاني ،حسنعلي .و سكينه رسوم جاللي و رمضان غالمي ،)1388( ،ابعاد کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد در جامعه -بعد فرهنگي ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای
توسعه کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)67
 -5-141---7-122آقاجاني ،حسنعلي .و فاطمه چمن ،)1388( ،ابعاد کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد در جامعه -بعد اجتماعي ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه کارآفريني‘‘ انزلي:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)75

 -692-5---142-5---123-7خسروی ،هاجر .آقاجاني ،حسنعلي .مهيمني ،مرجان؛ ( ’’ ،)1388نگرشي نوين به ابعاد توسعه پايدار -بعد اقتصادی ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي انسان،
محيط زيست و توسعه پايدار ،همدان :دانشگاه آزاد اسالمي ،باشگاه پژوهشگران جوان-- .1388/12/19 .گواهي
 -5-143---7-124آقاجاني ،حسنعلي .و علي اکبر آقاجاني و حميده مقدری ،)1388( ،ارائه مدلي از نقشهای حمايتي دولت بمنظور توسعه کسب و کارهای کارآفرينانه ،مجموعه مقاالت
’’همايش منطقهای توسعه کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)134

 -5-144---7-125آقاجاني ،حسنعلي .و آيت اهلل حسن زاده و عباس ميرزايي ،)1388( ،مدلهای تجاری سازی يافتههای پژوهشي دانشگاهها ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه
کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)162

 -5-145---7-126آقاجاني ،حسنعلي .و کاوه آذين فر و محسن عباسقلي پور ،)1388( ،ابعاد کارآفريني در جامعه -بعد سياسي کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه
کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)204

 -5-146---7-127آقاجاني ،حسنعلي .و فاطمه شعباني و مجيد فتاحي ،)1388( ،ابعاد کارآفريني و ايجاد اشتغال مواد در جامعه -بعد اقتصادی ،مجموعه مقاالت ’’همايش منطقهای توسعه
کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)215

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

 -5-148---7-129آقاجاني ،حسنعلي .و صادق ولي نژاد و محمدرضا سليمي ،)1388( ،کارآفريني  ،کارآفرين و مديريت کارآفرينانه در خدمت توسعه پايدار ،مجموعه مقاالت ’’همايش
منطقهای توسعه کارآفريني‘‘ انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(صفحه .)282
 -5-149---7-130آقاجاني ،حسنعلي .و سعيد جعفری ’’ ،)1388( ،توسعه پايدار و کارآفريني در دولت‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش منطقهای توسعه کارآفريني ،انزلي :دانشگاه آزاد اسالمي
واحد انزلي(صفحه .)396

 -691-5----150-5---131-7مهيمني ،مرجان .آقاجاني ،حسنعلي .خسروی ،هاجر؛ ( ’’ ،)1388نگرشي نوين به ابعاد توسعه پايدار -بعد فرهنگي ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي انسان،
محيط زيست و توسعه پايدار ،همدان :دانشگاه آزاد اسالمي ،باشگاه پژوهشگران جوان-- .1388/12/19 .گواهي

 -5-151---7-132آقاجاني ،حسنعلي ،)1388( ،.نوعشناسي استراتژی  CRMو بررسي  CSFهای مؤثر در اجرای موفق آن ،مجموعه مقاالت ’’همايش مديريت کيفيت ،بهرهوری و تعالي
سازماني‘‘ فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه---.مقاله
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.
 -5-153---7-134آقاجاني ،حسنعلي .و راحله عمادی و عاطفه طالب نژاد ،)1388( ،ارائهی چارچوبي برای نوع شناسي مراکز رشد ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي تحول اداری و
توسعه پايدار استان مازندران‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندران.

 -5-154---7-135آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده ،)1388( ،يك نوعشناسي از چالشهای آموزش کارآفريني در قرن بيست و يكم ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي
تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندرانIAUC--- . .

 -5-155---7-136آقاجاني ،حسنعلي .و عليرضا سپهر و جمال خيری ،)1388( ،مقايسه تئوريكي تجربي آموزش در توسعه پايدار ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي تحول اداری و
توسعه پايدار استان مازندران‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندرانIAUC--- . .
 -5-156---7-137آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده و عباس صالحزاده ،)1388( ،مطالعه تئوريكي از نتايج تجربي ارزيابي کارائي سازمانها و واحدهای تجاری به روش تحليل پوششي
داده ها ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندرانIAUC--- . .

 -5-157---7-138آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده و عباس نامدار ،)1388( ،مديران دهياریها :کارآفرينان درونسازماني و روستايي ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي
تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندرانIAUC--- . .

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

 -5-159---7-140آقاجاني ،حسنعلي .و رضا جمشيدی و مهدی حسنزاده ،)1388( ،مطالعه تطبيقي سازمانهای نظام علمي -ساختار ها و کارکردها ،مجموعه مقاالت ’’دومين همايش ملي
تحول اداری و توسعه پايدار استان مازندران‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندران(پوستری).

 -5-160---7-141آقاجاني ،حسنعلي .و عاطفه طالبنژاد و محمد شيرمحمدی ،)1388( ،آمايش فرصت های کارآفرينانه و اشتغال زا برای بيماران تاالسمي’’ ،همايش اولين مدرسه تابستاني
تاالسمي ايران ‘‘ ،نمكآبرود :هتل آزادی خزر(سخنراني).

سوابق كاري(رزومه)

22

حسنعلي آقاجاني

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.
 -5-163---7-144آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده و نقي ولينتاج ،)1388( ،.بررسي و مقايسهی تئوريكي رويكردهای برنامهريزی استراتژيك ،مجموعه مقاالت ’’ چهارمين
کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ‘‘تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.
 -5-164---7-145آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده ،)1388( ،.ارائه يك مدل مفهومي از چگونگي تعيين موضوع فعاليت پاركها و مراکز رشد علم و فناوری ،مجموعه مقاالت
’’همايش ملي پارك فنآوری مجازی در توسعه پايدار شهری ‘‘تهران :مرکز همايشهای برج ميالد(پوستری).

 -5-165---7-146آقاجاني ،حسنعلي .و نقي ولينتاج و سحر جلوداری و ترانه فرخمنش ،)1388( ،.ارائه مدل مفهومي از هوشياری کارآفرينانه ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي
کارآفريني‘‘کاشان :دانشگاه کاشان(---سخنراني).
 -5-166---7-147آقاجاني ،حسنعلي .و فاطمه يحييتبار و زهرا خردمندی ،)1388( ،.ارزيابي اثربخشي دوره های آموزشي طرحهای زودبازده و کارآفرين در استان مازندران(مطالعه موردی:
اداره کار و امور اجتماعي) ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي کارآفريني‘‘کاشان :دانشگاه کاشان(سخنراني).

 -5-167---7-148آقاجاني ،حسنعلي .و رمضان غالمي و عاطفه طالبنژاد ،)1388( ،.قضايايي از نقش بنگاه های کوچك و متوسط در اقتصاد جوامع ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي
کارآفريني‘‘کاشان :دانشگاه کاشان(پوستر).

 -5-168---7-149جمشيدی ،رضا .و حسنعلي آقاجاني ،)1388( ،.برنامهريزی استراتژيك بيمارستان حكمت ساری ،مجموعه مقاالت ’’ چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك
‘‘تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.

 -5-169---7-150غالمي ،رمضان و حسنعلي آقاجاني و مهدی حسنزاده ،)1388( ،.نوعشناسي راهكارهای اصالح الگوی مصرف ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي حرکت مليفرهنگي
اصالح الگوی مصرف ‘‘اسالمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر.

 -5-170---7-151آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده و زينب عباسي ،)1388( ،.نوعشناسي عوامل مؤثر بر اصالح الگوی مصرف ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي حرکت مليفرهنگي
اصالح الگوی مصرف ‘‘اسالمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر.

 -5-171---7-152آقاجاني ،حسنعلي .و مهدی حسنزاده و رضا اجتهادی ،)1388( ،.تبيين اصالح الگوی مصرف ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي حرکت مليفرهنگي اصالح الگوی
مصرف ‘‘اسالمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر.

 -5-172---7-153غالمي ،رمضان .و حسنعلي آقاجاني و مهدی حسنزاده و مجتبي متان ،)1388( ،مديريت استراتژيك ريسك ،مجموعه مقاالت ’’ چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت
استراتژيك ‘‘تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.

 -5-173---7-154آقاجاني ،حسنعلي ،و مهدی حسنزاده و مجتبي متان ،)1388( ،مطالعه تئ وريكي از نتايج تحقيقات تجربي تأثير تفكر استراتژيك بر بهبود عملكرد سازمانها ،ماهنامه
علميترويجي افق رسانه ،ويژهنامه ’’ چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ‘‘صص .45-51
 -5-181---7-155آقاجاني ،حسنعلي .و صادق ولينژاد و محمد فرمانزاده ،)1389( ،مديريت استراتژيك دانش از طريق چرخه زندگي سازمان در شرکت های کوچك و متوسط ،مجموعه
مقاالت ’’ همايش چالشهای مديريت و رهبری در سازمان های ايراني ‘‘اصفهان :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات اصفهان.

 -5-182---7-156آقاجاني ،حسنعلي .و نقي ولينتاج و مريم رشيدی ،)1389( ،روش  AHPفازیبمنظور انتخاب کارکنان ،مجموعه مقاالت ‘‘سومين کنفرانس بينالمللي انجمن ايراني
تحقيق در عمليات ’’ ،تهران :دانشگاه صنعتي اميرکبير(پوستری).

 -5-183---7-157آقاجاني ،حسنننعلي .و نقي ولينتاج و مريم رشننيدی ،)1389( ،روش تحليلي فازی برای انتخاب شننراکت در شننكل گيری شننرکت مجازی ،مجموعه مقاالت ‘‘سننومين
کنفرانس بينالمللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ’’ ،تهران :دانشگاه صنعتي اميرکبير(سخنراني).

 -5-184---7-158آقاجاني ،حسنعلي و اميررضا احمديان يزدی ،)1389( ،.قضايايي از نقش مديريت در موفقيت و شكست برنامهريزی استراتژيك ،مجموعه مقاالت ’’ پنجمين کنفرانس
بين المللي مديريت استراتژيك ‘‘تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی.
 -5-185---7-159نامدار عليآبادی ،عباس .و حسين نازكتبار و حسنعلي آقاجاني و رامين ميهندوستExplanation of factors affecting on effectiveness ’’ ،)1389( ،
) ،‘‘of entrepreneurship course(case study: Mazandaran Province of Iranمجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مديريت نوآوری و کارآفريني ،شيراز :دانشگاه
شيراز --- .1389/11/27 .مقاله
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.
 -5-187---7-161احمدپور ،احمد .و حسنعلي آقاجاني و محمدجواد زارع ،)1389( ،.کاربرد منطق فازی در بررسي نقش سرمايه فكری بر ريسك سيستماتيك( )βشرکت های داروسازی
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجموعه مقاالت ’’ دومين کنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكری ‘‘زنجان :پارك علم و فنآوری دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه.

 -5-189 ---7-162آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.نوع شناسي فرآيندها در سازمانها ،مجموعه مقاالت ’’ کنفرانس ملي مديريت فرآيند در سازمانهای جديد
‘‘تهران :دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

 -5-190---7-163آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.تبيين مدل معادله ساختاری فرآيند توانمند سازی کارکنان در سازمانها ،مجموعه مقاالت ’’ کنفرانس ملي
مديريت فرآيند در سازمانهای جديد ‘‘تهران :دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

سوابق كاري(رزومه)

23

حسنعلي آقاجاني

 -5-191---7-164آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.رابطه تعاملي گردشگری و توسعه پايدار ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي بررسي فرصتها و چالشهای
اجتماعي-امنيتي در سواحل دريای خزر ‘‘ بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي.

 -5-192---7-165آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.بررسي چالشهای مديريتي توسعه صنعت توريسم(شاهد تجربي :استان مازندران) ،مجموعه مقاالت ’’همايش
ملي بررسي فرصتها و چالشهای اجتماعي-امنيتي در سواحل دريای خزر ‘‘بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي.

 -5-193---7-166آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.نوعشناسي حوزههای زيستي نيازمند تأمين امنيت ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي بررسي فرصتها و چالشهای
اجتماعي-امنيتي در سواحل دريای خزر ‘‘بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي.

 -5-194---7-167آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و زيبا گنجهخور ،)1389( ،.ارائه مدلي مفهومي از چالشهای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران ،مجموعه مقاالت ’’همايش
ملي بررسي فرصتها و چالشهای اجتماعي-امنيتي در سواحل دريای خزر ‘‘بابلسر :دانشگاه مازندران ،معاونت پژوهشي ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي.

 -5-195---7-168آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.سرمايه فكری دريچه تعالي سازمانهای کارآفرين ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي کارآفريني و توسعه
‘‘ايالم :دانشگاه ايالم ،معاونت پژوهشي---.پوستری شماره .33
 -5-196---7-169آقاجاني ،حسنعلي .و مريم رشيدی و نقي ولينتاج ،)1389( ،.تبيين مدل معادله ساختاری رابطه بين ساختار و کارآفريني سازماني(مورد مطالعه :شرکت برق منطقهای
مازندران) ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي کارآفريني و توسعه ‘‘ايالم :دانشگاه ايالم ،معاونت پژوهشي---.چاپ چكيده.

 -5-197---7-170آقاجاني ،حسنعلي .و سيدعلياکبر حسينزاده و نقي ولينتاج ،)1389( ،.مطالعه تئوريكي از نتايج تحقيقات تجربي کارآفريني زنان ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي
کارآفريني و توسعه ‘‘ايالم :دانشگاه ايالم ،معاونت پژوهشي---.چاپ چكيده.

 -5-198---7-171آقاجاني ،حسنعلي .و نقي ولينتاج و فاطمه يحييتبار ،)1389( ،.هوشياری کارآفرينانه :تشخيص فرصت ،نوآوری و تعهد کارآفرينانه ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي
کارآفريني و توسعه ‘‘ايالم :دانشگاه ايالم ،معاونت پژوهشي ---.چاپ چكيده

 -5-199---7-172آقاجاني ،حسنعلي و محسن کليچ و پدرام داودی ،)1389( ،.تببين استراتژيهای ورود سرمايهگذاران خارجي در ايران ،مجموعه مقاالت ’’ پنجمين کنفرانس بين المللي
مديريت استراتژيك ‘‘تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی---.فقط چاپ.

 -5-200---7-173آقاجاني ،حسنعلي .آقاجاني ،احسان .عال ،اسرافيل ’’ ،)1392( ،ارائه نوعشناسي از نسلهای دانشگاهي با رويكرد خلق ثروت ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه
کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت.1392/2/25 ،
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
 -5-204---7-177آقاجاني ،حسنننعلي .و عاطفه طالبنژاد و صننديقه تقيزاده" ،)1389( ،.نقش مراکز رشنند در شننكل گيری سننرمايه ی اجتماعي برای کارآفرينان" ،مجموعه مقاالت
’’همايش ملي کارآفريني و توسعه ‘‘ايالم :دانشگاه ايالم ،معاونت پژوهشي---.پوستری شماره .37

 -5-205---7-178آقاجاني ،ح سنعلي .و مح سن عبا سقليپور و شقايق الطافي " ،)1389( ،.برر سي رو شهای تأمين مالي در طرح های کارآفرينانه " ،مجموعه مقاالت ’’ سومين کنفرانس
توسعه نظام تأمين مالي در ايران ‘‘تهران :مرکز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتي شريف و بانك توسعه اسالمي ،صص  ---221-238سخنراني.

 -5-206---7-179آقاجاني ،حسننننعلي .و آنه محمدگل و رحمانقلي حسننننمصنننفا" ،)1389( ،.مزيت های اجرای تجارت الكترونيك در گمرك" ،مجموعه مقاالت ’’همايش ملي روز
جهاني گمرك ‘‘تهران :وزارت امور اقتصادی و دارايي ---چاپ کامل.

 -5-207---7-180آقاجاني ،ح سنعلي .و محمدم صطفي قدو سي " ،)1389( ،.مطالعه تطبيقي مدلهای توانمند سازی کارکنان" ،مجموعه مقاالت ’’ ش شمين کنفرانس تو سعه منابع ان ساني
‘‘تهران :سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ،مؤسسه مطالعات بهرهوری و منابع انساني ---پوستری.
 -5-209---7-181نامدار ،عباس .و حسنعلي آقاجاني و رمضان غالمي و سوده نامدار " ،)1389( ،.شناسايي مشتريان هدف برای بكارگيری استراتژی بازاريابي مستقيم در بانك با استفاده
از دادهکاوی" ،مجموعه مقاالت ’’دومين کنفرانس بينالمللي بازاريابي خدمات بانكي ‘‘تهران :مرکز همايشهای بينالمللي صدا و سيما ---چاپ در .CD
 -5-210---7-182آقاجاني ،ح سنعلي و مح سن کليچ و زهرا خردمندی’’ ،)1389( ،.تبيين شبكه ها درکارآفريني و نقش و جايگاه نهاد ب سيج در ايجاد شبكه های کارآفرينانه ‘‘ ،مجموعه
مقاالت ’’همايش بسيج ،توسعه اشتغال و کارآفريني ‘‘تهران :پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج ---چاپ در .CD

 -5-211---7-183آقاجاني ،ح سنعلي و فاطمه يحييتبار’’ ،)1389( ،.مقاي سه تطبيقي ويژگيهای کارآفرينان و ب سيجيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’همايش ب سيج ،تو سعه ا شتغال و کارآفريني
‘‘تهران :پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج ---چاپ کامل در .CD

 -5-212---7-184آقاجاني ،حسنعلي و حمزه صمدی و فاطمه يحييتبار ’’ ،)1389( ،.انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری و
کارآفريني ‘‘ شيراز :دانشگاه شيراز  ---چاپ در http://www.civilica.com/Paper-MIEAC01-MIEAC01_721.html .CD

 -5-213---7-185آقاجاني ،حسنعلي و معصومه جواهريان ’’ ،)1389( ،.نوعشناسي ارتباط کارآفريني سازماني و فرصت‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’ پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت
استراتژيك ‘‘تهران :سالن همايشهای بينالمللي رازی---.فقط چاپ.
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 -5-214---7-186آقاجاني ،حسنعلي و فهيمه علياکبری ’’ ،)1389( ،.مطالعه تطبيقي کارآفريني در رشتههای علمي مختلف ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری
و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.چاپ در .CD

 -5-215---7-187آقاجاني ،حسنعلي و بهزاد صفايي ’’ ،)1389( ،.ارائه مدل مفهومي عوامل موثر بر شكل گيری خوشه های صنعتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ساالنه مديريت،
نوآوری و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.چاپ در .CD

 -5-216---7-188آقاجاني ،حسنعلي و جواهر واردی ’’ ،)1389( ،.مطالعه تطبيقي توسعه خوشههای کسب و کار بين کشورها ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ساالنه مديريت،
نوآوری و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.چاپ در .CD
 -5-217---7-189آقاجاني ،حسنعلي و فروغ رودگرنژاد و کريم کياکجوری ’’ ،)1389( ،.تبيين برنامههای آموزشي در پرورش ويژگيهای کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه مازندران ‘‘،
مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.سخنراني و چاپ در .CD

 -5-218---7-190آقاجاني ،حسنعلي و ليال قرباني و سهيال قرباني ’’ ،)1389( ،.دانشگاههای نسل سوم(دانشگاه کارآفرين) ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری
و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.پوستری و چاپ در ---.CDگواهي
 -5-219---7-191ولينژاد ،صادق و حسنعلي آقاجاني و محمد فرمانزاده و نگين اشرفپور ‘‘ ،)1389( ،.فرآيند يادگيری کارآفريني :چارچوبي مفهومي بمنظور توسعه فعاليتهای
کارآفرينانه’’ ،مجموعه مقاالت ‘‘ اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ، ’’ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.چاپ در .CD
 -5-220---7-192آقاجاني ،حسنعلي و محمد عليخاني و قربانعلي خزايي‘‘ ،)1389( ،.نقش ويژگيهای فردی کارآفرينان بر شكلگيری شرکتهای کوچك و متوسط در استان مازندران ’’،
‘‘مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،’’ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.سخنراني و چاپ در .CD

 -5-221---7-193آقاجاني ،حسنعلي و امير رضا روحاني ،)1389( ،.مقايسه تئوريكي تجربي سنجش نوآوری ،مجموعه مقاالت ’’اولين کنفرانس ساالنه مديريت ،نوآوری و کارآفريني،
 27و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.چاپ در .CD

 -5-224 ---7-194آقاجاني ،حسنعلي و جواهر واردی ’’ ،)1389( ،.شناسايي عوامل موثر بر شكل گيری خوشههای کسب و کار ‘‘ ،مجموعه مقاالت ’’ اولين کنفرانس ساالنه مديريت،
نوآوری و کارآفريني 27 ،و  28بهمن  ،‘‘ 89شيراز :دانشگاه شيراز ---.چاپ در .CD
 -5-228---7-195آقاجاني ،حسنعلي .و ندا حسن پور ،)1390( ،.توريسم ،کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش سراسری کارآفريني ‘‘ ،کالردشت :مرکز
آموزش عالي علمي -کاربردی گلدشت کالردشت---سخنراني.

 -5-229---7-196آقاجاني ،حسنعلي .و قربانعلي خزايي و مهران خزايي ،)1390( ،.الگويي يكپارچه و بومي از فرآيند کارآفريني ،مجموعه مقاالت ’’اولين همايش سراسری کارآفريني
‘‘ ،کالردشت :مرکز آموزش عالي علمي -کاربردی گلدشت کالردشت.
 -5-230---7-197آقاجاني ،حسنعلي .و سلمان طاهرنژاد و صادق پيلسته ،)1390( ،.مثلث دولت ،جو کارآفرينانه ،خصوصيسازی و نقش آن بر کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد ،مجموعه
مقاالت ’’اولين همايش سراسری کارآفريني ‘‘ ،کالردشت :مرکز آموزش عالي علمي -کاربردی گلدشت کالردشت.

 -5-231---7-198آقاجاني ،حسنعلي .و ميثم اليكايي و سيما حسينزاده’’ ،)1390( ،.نوعشناسي چالشهای استفاده از بانكداری الكترونيكي برای کارآفرينان نوپا ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين
همايش سراسری کارآفريني ،کالردشت :مرکز آموزش عالي علمي -کاربردی گلدشت کالردشت.
 -5-232---7-199آقاجاني ،حسنعلي .و جواد کيوانفر’’ ،)1390( ،.تبيين ويژگيهای دانشگاههای نسل سوم ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش سراسری کارآفريني ،کالردشت :مرکز آموزش
عالي علمي -کاربردی گلدشت کالردشت.

 -5-238---7-200آقاجاني ،حسنعلي .و فهيمه علياکبری’’ ،)1390( ،.نوعشناسي عوامل موثر بر اثربخشي انتقال تكنولوژی‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس
بينالمللي مديريت تكنولوژی ،تهران :انجمن مديريت تكنولوژي ايران.

 -5-239---7-201آقاجاني ،حسنعلي .و امير کوهکن مؤخر ’’ ،)1390( ،.الگوی بومي و يكپارچه فرآيند کارآفريني و ايجاد اشتغال مولد‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي جهاد اقتصادی و
توليد ثروت ،رشت :دانشگاه گيالن1390/11/30 --- .

 -5-240---7-202آقاجاني ،حسنعلي’’ ،)1390( ،.بررسي توسعه کارآفريني در دانشگاهها و ارتباط آن با فضای کسب و کار‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش ملي توسعه اشتغال و
کارآفريني در صنايع دستي ،بيرجند :اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری خراسان جنوبي.1390/8/29 .

 -5-241---7-203عليخاني ،محمد .و حسنعلي آقاجاني و مارال زال زر’’ ،)1390( ،يادگيری سازماني رويكردی نوين از مديريت استراتژيك(توسعه تناسب سازماني)‘‘ ،مجموعه مقاالت
اولين کنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران ،شيراز :مرکز استراتژی و توسعه علوم.1390/10/10 .

 -5-243---7-204آقاجاني ،حسنعلي .و محمد عليخاني و زهرا نويدی’’ ،)1390( ،ايمني و سالمت شغلي و سيستمهای مديريت محيطي‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش سراسری ايمني در
کار ،تهران :سالن همايشهای رازی.1390/10/19 .
 -5-244---7-205آقاجاني ،حسنعلي .و هادی درگاهي’’ ،)1390( ،بكارگيری تكنيك  FVIKORبرای حل مسائل موجود در تامينکنندگان زنجيره تامين :مطالعه موردی شرکت ايران
خودرو‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس استراتژيها و تكنيكهای کشف و حل مساله ،تهران :دانشگاه علم و صنعت ايران.1390/12/3 .

 -5-245---7-206آقاجاني ،حسنعلي .و فاطمه يحييتبار و عصمتالسادات طاهری’’ ،)1390( ،نسل سوم نظامهای آموزشي :دانشگاههای تمدنساز‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دين و
دانشگاه و علوم انساني ،بابلسر :دانشگاه مازندران.1390/12/17 .

 -5-246---7-207آقاجاني ،حسنعلي .و عصمتالسادات طاهری و فاطمه يحييتبار’’ ،)1390( ،ثروت فرهنگي :مهمترين خروجي دانشگاه کارآفرين‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دين
و دانشگاه و علوم انساني ،بابلسر :دانشگاه مازندران.1390/12/17 .

 -5-247---7-208صفايي ،بهزاد .و حسنعلي آقاجاني’’ ،)1390( ،بررسي عوامل مؤثر بر شكلگيری خوشه صنعتي جويبار بر اساس مدل پورتر(با استفاده از رويكرد فازی) ‘‘ ،مجموعه
مقاالت همايش ملي دانشجويي جهاد اقتصادی ،بابلسر :دانشگاه مازندران .اسفند .1390
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 -5-248---7-209آقاجاني ،حسنعلي’’ ،)1390( ،نقش کارآفريني در جذب و توسعه گردشگری‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي طرح توسعه نهاوند ،نهاوند :دانشگاه پيام نور.1390/2/22 .
 ---مقاله

 -5-249------7-210آقاجاني ،حسنعلي .و امير کوه کن’’ ،)1390( ،اولويتبندی عوامل مؤثر بر افزايش بهرهوری معلمان شهرستان بابل‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي راهكارهای تحقق
جهاد اقتصادی با نگرش بر الگوهای دفاع مقدس ،بابل :دانشگاه پيام نور بابل.1390/12/18 .

 -5-250---7-211آقاجاني ،حسنعلي .امير کوه کن’’ ،)1390( ،ارائه الگويي مفهومي از نقش کارآفريني در توسعه‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي راهكارهای تحقق جهاد اقتصادی با
نگرش بر الگوهای دفاع مقدس ،بابل :دانشگاه پيام نور بابل.1390/12/18 .
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راهكارهای دستيابي به توسعه پايدار.1393/11/23 ،

 -5-407---7-325کياکجوری ،داود .و حسنعلي آقاجاني و شهربانو اسحق نيموری ’’ ،)1391( ،ارائه چهارچوب مفهومي از رفتارهای اخالقي در کسبوکار ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش
ملي اخالق و تجارت ،الهيجان :مؤسسه آموزش عالي ديلمان ---- .1391/2/20 ،گواهي
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کنفرانس بينالمللي مديريت استراتژيك ،تهران :انجمن مديريت راهبردی ايران ---- .1392/9/3 ،گواهي ISC---

 -5-409---7-327آقاجاني ،حسنعلي؛ و زهره رحيمي راد ’’ ،)1392( ،تحليلي بر آيندهنگاری علم و فناوری در حوزه نانو(مطالعه ژاپن و امريكا) ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي
مديريت :چالشها و راهكارها ،شيراز :مرکز همايشهای علمي همايش نگار ---.1392/10/5 ،گواهيISC---

 -5-410---7-328صمدی ،حمزه؛ و حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انساني ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مديريت ،نوآوری
و توليد ملي ،قم :مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه----.1392/6/22 ،مقاله
 -5-411---7-329صمدی ،حمزه؛ و حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،بررسي رابطه جنسيت و وض عيت تأهل با رضايت شغلي کارکنان اداره کل شيالت استان مازندران ‘‘،
مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مديريت ،نوآوری و توليد ملي ،قم :مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه----.1391/6/22 ،مقاله
 -5-412---7-330صمدی ،حمزه؛ و حسين محمدی و حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،بررسي رابطه استرس شغلي و تعهد سازماني :مطالعه موردی(اداره امور مالياتي استان
مازندران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مديريت ،نوآوری و توليد ملي ،قم :مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه----.1391/6/22 ،مقاله
 -5-413---7-331صمدی ،حمزه؛ و حسين مح مدی و حسين صمدی و حسنعلي آقاجانيOrganizational citizenship behaviors: A critical review of ’’ ،)1391( ،
 ،‘‘ the theoretical and empirical literature and suggestions for future reseaerchمجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مديريت ،نوآوری و توليد ملي ،قم:
مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه----.1391/6/22 ،مقاله
 -5-414---7-332صمدی ،حمزه؛ و حسين محمدی و حسين صمدی و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،بازبيني ادبيات نظری و تجربي رفتار شهروندی سازماني :ديدگاهي توصيفي ‘‘،
مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مديريت ،نوآوری و توليد ملي ،قم :مؤسسه آموزشي تحقيقاتي نورباران انديشه----.1391/6/22 ،مقاله
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حسابداری و اولين کنفرانس کارآفريني و نوآوريهای باز ،تهران :سازمان آموزش فني و حرفهای کشور---1393/2/17 .مقاله
 -5-417---7-334آقاجاني ،حسنعلي؛ و شيوا مجدد و محمود کياکجوری ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي بازارشناسي ،بازارسازی و بازارداری ،بسترساز موفقيت در شرکتهای کوچك و متوسط
دانشبنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش ملي بازاريابي؛ فرصتها و چالشها ،مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد---- .1393/2/10--- .مقاله
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 -5-419---7-336آقاجاني ،حسنعلي؛ و عطيه ميرشفيعي ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي تحليل ريسك پذيری پروژههای مديريت ارتباط با مشتری ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني
و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت.1393/2/30 ،

 -5-420---7-337آقاجاني ،حسنعلي؛ و شيوا مجدد ’’ ،)1393( ،مثلث اقتصاد مقاومتي ،گرايش کارآفرينانه و مديريت دانش ،بسترساز موفقيت در اقتصاد دانشبنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت
اولين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :دانشگاه مازندران :شرکت پژوهشي طرود شمال--- .1393/3/31 .مقاله

 -5-421---7-338آقاجاني ،حسنعلي؛ و سعيده لرستاني و زهره رحيمي راد ’’ ،)1393( ،نقش مشارکت عمومي در سياستگذاری علم و فناوری با تبيين رويكرد سه مرحلهای ‘‘ ،مجموعه
مقاالت اولين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :دانشگاه مازندران :شرکت پژوهشي طرود شمال--- .1393/3/31 .مقاله
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 -5-422---7-339آقاجاني ،حسنعلي؛ و زينالعابدين اکبرزاده ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي استراتژيهای زنجيره تأمين ناب ،چابك و نابچابك ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس اقتصاد
و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :دانشگاه مازندران :شرکت پژوهشي طرود شمال.1393/3/31 .

 -5-423---7-340آقاجاني ،حسنعلي؛ و سپيده مهرابي و فاطمه مهرابي ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي رابطه بين مؤلفههای فرهنگ سازماني و بهرهوری در سازمانها ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين
کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :دانشگاه مازندران :شرکت پژوهشي طرود شمال--- .1393/3/31 .مقاله

 -5-468---5-424---7-341احمدی؛ مينا؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1392( ،مطالعه چرخه مديريت دانش و ايجاد کارکنان دانشمدار در بانكها ‘‘،مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي
مديريت :چالشها و راهكارها ،شيراز---.1392/10/5 ،www.icm2013.ir :مقالهISC---

 -5-429---7-342آقاجاني ،حسنعلي .کوشكباغي ،مجيد ’’ ،)1391( .مطالعه تئوريكي تجربي انتقال تكنولوژی ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب-
وکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران---.گواهي
 -5-430---7-343آقاجاني ،حسنعلي .و صادق ولينژاد و مريم صفآرا ’’ ،)1389( ،ارائه الگويي مفهومي از ن قش مديريت دانش در موفقيت مالكيت و ادغام سازمانهای هزاره سوم‘‘،
مجموعه مقاالت ’’ همايش چالشهای مديريت و رهبری در سازمان های ايراني ‘‘اصفهان :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات اصفهان ---- ،1389/4/24 ،مقاله

 -5-431---7-344فرزادفر ،رامين؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1392( ،ارائه چارچوبي برای رقابت پذيری بنگاه های کوچك و متوسط ( )SMEsصادراتي ‘‘،مجموعه مقاالت همايش ملي
دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---- .1392/2/25 ،مقاله
 -5-432---7-345درگاهي ،هادی؛ و حسنننعلي آقاجاني و سننيدفاضننل موسننوی ’’ ،)1391( ،ارائه رويكردی فازی از MCDMجهت تجزيه و تحليل مشننكالت مديريت يكپارچه نواحي
ساحلي(مورد مطالعه 4 :شهر ساحلي استان مازندران) ‘‘،مجموعه مقاالت دهمين همايش بينالمللي سواحل ،بنادر و سازههای دريايي ،تهران :سازمان بنادر و دريانوردی.1391/8/29 ،

 -433-5---346-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و شيوا مجدد و محمود کياکجوری ’’ ،)1393( ،ارائه مدل مفهومي مسير نوآوری در راستای اقتصاد دانشبنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بين
المللي و آنالين اقتصاد سبز ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،شرکت پژوهشي طرود شمال.1393/2/22 ،

 -434-5---347-7غالمي ،رمضان؛ و حسنعلي آقاجاني و مهدی حسنزاده ’’ ،)1388( ،ا رائه يك مدل مفهومي از چگونگي تعيين موضوع فعاليت پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ‘‘،
مجموعه مقاالت همايش ملي پارکهای فناوری مجازی در توسعه پايدار ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي --- .1388/12/4 ،مقاله

 -435-5---348-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و علياکبر آقاجاني و کريم کياکجوری ’’ ،)1386( ،ارايه الگويي بمنظور بررسي نقش اصول اخالقي درپيشبرد اهداف تحقيق درعمليات ‘‘ ،مجموعه
مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات ايران ،جزيره کيش :دانشگاه کيش --- .1386/12/8 ،مقاله

 -436-5---349-7درگاهي ،هادی؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1391( ،ارزيابي مقايسهای شاخصهای کارآفريني سازماني با رويكردی ترکيبي از  FMCDMو  ،‘‘ BSCمجموعه مقاالت
دومين کنفرانس دانشجويي کارآفريني کشور ،تهران :دانشگاه شاهد --- .1391/7/19 ،مقاله
 -5-437---7-350صفايي قاديكاليي ،عبدالحميد و حسنعلي آقاجاني و مهدی ديوساالر ’’ ،)1392( ،بررسي رابطه ابعاد انگيزه وابست گي و عالقه در کارآفريني (مطالعه موردی :دانشجويان
دانشگاه های شهرستان نور) ‘‘،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---- .1392/2/25 ،مقاله
 -5-438---7-351کياکجوری ،داود؛ و حسنعلي آقاجاني و مريم محمدعليزاده ’’ ،)1391( ،بررسي رابطه سرمايه فكری با عملكرد مالي شرکتها(مورد مطالعه :صنعت کاشي و سراميك-
شرکت الوند ‘‘،مجموعه مقاالت همايش منطقه ای نقش مديريت و حسابداری در تعالي سازمانها و حل بحرانهای مالي ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ،اسفند ---- .1391
مقاله
 -439-5---352-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و علي دالوری و فاطمه يحييتبار و عصمتالسادات طاهری ’’ ،)1392( ،ب ررسي روند سرمايه گذاری مستقيم خارجي طي سالهای  1372-1388و
داليل عدم تاثيرگذاری مناسب آن در اقتصاد ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،شرکت پژوهشي طرود شمال.1392/6/31 ،
--مقاله. -440-5---353-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و مهدی حسنزاده و رمضان غالمي ’’ ،)1388( ،بررسي سير تكاملي آميخته بازاريابي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش تبليغات خالق بانكي ،تهران:
مرکز مطالعات تكنولوژی شريف --- .1388/11/13 ،مقاله.

 -441-5---354-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و احسان يزدانپناه ’’ ،)1389( ،بررسي عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس
مديريت تكنولوژی ،تهران :انجمن مديريت تكنولوژی ايران.1389/8/17 ،

 -442-5---355-7آقاجاني ،حسنعلي .علوینژاد ،سيده سميه ’’ ،)1394( .نقش يادگيری الكترونيك در نظام آموزش و پرورش ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي راهبردهای نوين
در آموزش و پژوهش ،محمودآباد :آموزش و پرورش استان مازندران --- .مقاله

 -5-443---7-356موقر ،مرتضي؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1392( ،بررسي متغيرهای محيطي مؤثر برفرآيند کارآفريني مستقل (مورد مطالعه :کارآفرينان استان مازندران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت
همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---.1392/2/25 ،مقاله.

 -5-444---7-357آقاجاني ،حسنعلي؛ و راضيه شعبانزاده و سمانه ديوساالر ’’ ،)1390( ،بررسي نقش و تأثير فناوری اطالعات در ساختار مديريت شهری ‘‘ ،مجموعه مقاالت نخستين همايش
ملي آرمان شهر ايران ،نور :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور --- ،1390/10/26 .مقاله.

 -5-445---7-358آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيدعلياکبر حسينزاده و نقي ولينتاج ’’ ،)1388( ،بررسي و مقايسه تئوريكي رويكردهای برنامهريزی استراتژيك ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين
کنفرانس بينالمللي مديريت استراتژيك ،تهران :گروه ناب و پرتو بينا --- .1388/10/26 ،مقاله.

 -5-446---7-359آقاجاني ،حسنعلي؛ و مرضيه گرجي و محمدعلي متاجي ’’ ،)1393( ،تبيين موانع و مشكالت کارآفريني سازماني ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابت-
پذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --.1393/2/30 ،مقاله.

 -5-447---7-360آقاجاني؛ حسنعلي؛ و جواد کيوانفر ’’ ،)1392( ،تبيين ويژگي های دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرين) (شاهد تجربي :دانشگاه مازندران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش
ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --- .1392/2/25 ،مقاله.
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 -5-448---7-361آقاجاني؛ حسنعلي؛ و مهدی حسنزاده و مجتبي متان ’’ ،)1388( ،تعامل بين هماهنگي بينسازماني با تكنولوژی اطالعات و ارتباطات ‘‘ ،مجموعه مقاالت ششمين کنفرانس
بينالمللي مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تهران :مؤسسه مديريت فناوری اطالعات --- .1388/7/12 ،مقاله.

 -5-449---7-362آقاجاني ،حسنعلي .کوهكن مؤخر ،امير .افضلي ،شيما؛ ( ’’ ،)1391ارائه مدل مفهومي از عوامل مؤثر بر تشخيص فرصتهای کارآفرينانه ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي
مديريت بازاريابي و رويكردهای نوين در بازار ،قائمشهر ،دانشگاه پيام نور--- .1391/3/1 .مقاله

 -5-450---7-363آقاجاني؛ حسنعلي؛ و محمود يحييزادهفر و امير کوهكن ’’ ،)1392( ،طراحي محصول در کارآفريني ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت
دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --- .1392/2/25 ،مقاله.

 -5-451---7-364آقاجاني ،حسنعلي؛ و بهروز زارعي و مونا عيسيزاد ’’ ،)1393( ،عوامل سوق دهنده و بازدارنده توسعه کارآفريني بينالمللي در ايران مطالعه تئوريكي تجربي ‘‘ ،مجموعه
مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت .1393/2/30 ،گواهي

 -5-452---7-365آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمود کياکجوری و شيوا مجدد ’’ ،)1393( ،کارآفريني و رقابتپذيری مهمترين ويژگيهای شرکتهای دانشبنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش
ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---.1393/2/30 ،مقاله.

 -5-453---7-366آقاجاني ،حسنعلي .ابراهيمي ،بهرام .ثنايي مقدم ،محمد؛ ( ’’ ،)1391بررسي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر وفاداری محصوالت شرکت کاله در استان مازندران ‘‘ ،مجموعه
مقاالت همايش ملي مديريت بازاريابي و رويكردهای نوين در بازار ،قائمشهر ،دانشگاه پيام نور--- .1391/3/1 .مقاله

 -454-5---367-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و مهدی حسنزاده و رمضان غالمي ’’ ،)1388( ،مطالعه تئوريكي از نتايج تجربي تبليغات و تأثير آن بر مصرف ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش
تبليغات خالق بانكي ،تهران :مرکز مطالعات تكنولوژی شريف --- .1388/2/13 ،مقاله.

 -455-5---368-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و آرزو صنوبری و احمد بيگلريان ’’ ،)1391( ،مطالعه تئوريكي از نتايج تجربي رابطه بين سنجش سرمايه فكری با بازدهي مالي ‘‘ ،مجموعه مقاالت
اولين همايش منطقهای پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت ،تنكابن :مؤسسه آموزش عالي شفق--- .1391/9/23 ،مقاله

 -456-5---369-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و نغمه نيكبخش و محسن توحدی ’’ ،)1391( ،مطالعه تئوريكي تجربي ارزيابي مدلهای سنجش رضايت مشتری ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش
منطقهای پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت ،تنكابن :مؤسسه آموزش عالي شفق --- .1391/9/23 ،مقاله

 -5-457---7-370آقاجاني؛ حسنعلي؛ و مريم حميدی املشي ’’ ،)1392( ،مطالعه تئوريكي تجربي چيستي و چرايي کارآفريني ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت
دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --- .1392/2/25 ،مقاله.

 -458-5---371-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و آالله صفری گرجي ’’ ،)1391( ،مطالعه تئوريكي تجربي عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الكترونيك ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش منطقهای
پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت ،تنكابن :مؤسسه آموزش عالي شفق --- .1391/9/23 ،مقاله
 -459-5---372-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و احسان کثيری ’’ ،)1390( ،مطالعه تئوريكي تجربي ارتباط بين دانشگاه و صنعت ‘‘ ،مجموعه مقاالت نهمين کنفرانس بينالمللي مديريت ،تهران:
گروه پژوهش آريانا --- .1390/9/22 ،مقاله

 -5-460---7-373آقاجاني ،حسنعلي؛ و ليال اميريان ’’ ،)1391( ،مطالعه تطبيقي تأثير فرهنگ سازماني بر بهرهوری نيروی انساني ‘‘،مجموعه مقاالت همايش منطقهای نقش مديريت و
حسابداری در تعالي سازمانها و حل بحرانهای مالي ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ،اسفند  ---- .1391مقاله و گواهي

 -5-461---7-374آقاجاني ،حسننننعلي و محمد عليخاني و قربانعلي خزايي ’’ ،)1389( ،مطالعه تطبيقي ديدگاههای کارآفريني در رشنننتههای علمي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس
بينالمللي مديريت و نوآوری ،شيراز :دانشگاه شيراز  ---چاپ در  --- .1389/11/27 ،CDمقاله

 -5-462---7-375آقاجاني ،حسنعلي .عبدی ،آرش .پوراسماعيل ،محمد ’’ ،)1396( .تناسب ساختارهای سازماني و مكانيزمهای هماهنگي در نظام اداری ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين
کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعليسينا همدان.96/11/26 .

 -5-463---7-376آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمد فرحبخش ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي ظرفيتهای بخش تعاون در افزايش اشتغال ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری،
بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---.1393/2/30 ،مقاله.
 -5-464---7-377آقاجاني ،حسنعلي؛ و فاطمه ذاکری ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر توان رقابتي شرکتها ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر:
دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---.1393/2/30 ،مقاله.

 -5-465---7-378آقاجاني ،حسنعلي؛ و علياصغر صمدی ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر مديريت ارتباط با مشتری  CRMدر سازمانها ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي
کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت ---.1393/2/30 ،مقاله.

 -5-466---7-379نائيجي ،ايمان؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1392( ،مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر خوشه کسبوکار ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور،
بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --- .1392/2/25 ،مقاله.

 -467-5---380-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و آمنه ديلمي و هدی ديلمي ’’ ،)1391( ،مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر تجاری سازی تكنولوژی دانشگاهها ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش منطقهای
پژوهشها و راهكارهای نوين در حسابداری و مديريت ،تنكابن :مؤسسه آموزش عالي شفق--- .1391/9/23 ،مقاله و گواهي
 -5-470---7-381آقاجاني ،حسنعلي؛ و سعيده لرستاني ’’ ،)1393( ،نقش سرمايه اجتماعي در نظام نوآوری فناورانه ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنگره سراسری فناوريهای نوين ،تهران:
مرکز راهكارهای دستيابي به توسعه پايدار.1393/11/23 ،
 -5-471---7-382آقاجاني ،حسنعلي؛ و زهره رحيمي راد ’’ ،)1393( ،بررسي شاخصهای توسعه فاوا در ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنگره سراسری فناوريهای نوين ،تهران :مرکز
راهكارهای دستيابي به توسعه پايدار.1393/11/23 ،

 -5-477---7-383آقاجاني ،حسنعلي؛ و امير کاريزنويي؛ ( ’’ ،)1393بررسي تأثير فناوری اطالعات بر زنجيره خلق ارزش در شرکتهای کوچك و متوسط ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس
بينالمللي مديريت ،حسابداری و اقتصاد ،شيراز :مؤسسه بينالمللي علوم و فناوری حكيم عرفي.1393/12/20 ،
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 -5-478---7-384آقاجاني ،حسنعلي؛ و مجتبي التي؛ ( ’’ ،)1394بررسي نقش محيط بر ساختار سازماني در سازمانهای مجازی‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي اقتصاد مديريت
و علوم اجتماعي ،محل برگزاری :اسپانيا  .International Center of Academic Communication (ICOAC), Universitat Autonoma De Barcelona -گواهي.

 -5-479---7-385آقاجاني ،حسنعلي؛ و مينا علوی؛ ( ’’ ،)1393شناسايي و اولويت بندی عوامل مؤثر بر ارزيابي کيفيت خدمات دولت الكترونيك ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي
پژوهشهای کاربردی در علوم مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه تهران .1393/12/14 ،گواهي.

 -480-5---386-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و مينا علوی؛ ( ’’ ،)1393تبيين و تحليل مدل های سنجش کيفيت خدمات ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي پژوهشهای کاربردی در علوم
مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه تهران .1393/12/14 ،گواهي پوستر.
 -485-5---387-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و احمد جماليان و بهاره ماه بانويي؛ ( ’’ ،)1393بررسي ماتريس اهميت-عملكرد ايران در شكوفايي کسب و کار در رقابت با کشورهای منطقه ‘‘،
مجموعه مقاالت دومين همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران.1393/2/30 ،

 -5-486---7-388آقاجاني ،حسنعلي .پوراسماعيل ،محمد .عبدی ،آرش ’’ ،)1396( .تحليلي بر ن قش مديريت دانش در بهبود و بازسازی سازمانها ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس
ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعليسينا همدان.96/11/26 .

 -5-487---7-389نوری ،فاطمه .آقاجاني ،حسنعلي .نورپناه ،سهيل .خراساني ،محمد ’’ ،)1396( .بررسي بايدها و نبايدهای حضور سرمايهگذاری خارجي در اقتصاد مقاومتي ‘‘ ،مجموعه
مقاالت چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعليسينا همدان--- .مقاله
 -488-5---390-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمود کياکجوری و شيوا مجدد؛ ( ’’ ،)1393مطالعه تطبيقي کارآفريني و رقابتپذيری بعنوان اهرمهای اصلي توسعه در سازمانهای دانشبنيان‘‘،
مجموعه مقاالت دومين همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران --- .1393/2/30 ،گواهي پوستر و اصل مقاله

 -5-489---7-391آقاجاني ،حسنعلي .گلزاده ،ميثم ’’ ،)1392( ،.خالقيت ،نوآوری و ايدهپردازی در کارآفريني ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور،
بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --- .1392/2/25 ،مقاله.
 -5-490---7-392آقاجاني ،حسنعلي .فتحي شوب ،هادی ’’ ،)1392( .چه شرکتي تأسيس کنيم؟ ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي دانشگاه کارآفرين ،صنعت دانشمحور ،بابلسر :دانشگاه
مازندران ،مرکز کارآفريني و ارتباط با صنعت --- .1392/2/25 ،مقاله.

 -491-5---393-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و مرضيه گرجي و محمدعلي متاجي؛ ( ’’ ،)1393تبيين موانع و مشكالت کارآفريني سازماني‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي کارآفريني و
رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران --- .1393/2/30 ،گواهي -پوستر-مقاله

 -5-492---7-394آقاجاني ،حسنعلي .موسوی ميرکاليي ،سيده بهشته ’’ ،)1396( .نوعشناسي رفتار سياسي در سازمان ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت
کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال با همكاری دانشگاه بوعليسينا همدان.95/12/6 .

 -493-5---395-7موقر ،مرتضي؛ و حسنعلي آقاجاني و فاطمه پاکار؛ ( ’’ ،)1393مطالعه تطبيقي شاخصهای منابع انساني نمونه مؤثر بر کارآفريني و رقابتپذيری سازماني ‘‘ ،مجموعه
مقاالت دومين همايش ملي کارآفريني و رقابتپذيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران --- .1393/2/30 ،گواهي -پوستر
 -495-5---396-7آقاجاني ،حسنعلي و زينب الياسي و علي ميرزايي؛ ( ’’ ،)1394دانشگاه چابك ،صنعت چابك ،بررسي نقش توانمندسازی نيروی انساني(مطالعه موردی :دورههای
کارآموزی و کارورزی کارکنان صنعت چوب ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآموزی ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،گواهي -پوستر-مقاله

 -496-5---397-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و بصير اهلل مرادی و سحر شعباني؛ ( ’’ ،)1393ارائه مدلي مفهومي از عوامل مؤثر بر اشتغالزايي کارآفرينانه ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني
و توسعه پايدار ،بابلسر :دانشگاه مازندران.1394/2/29 ،
 -497-5---398-7غالمي ،رمضان؛ و حسنعلي آقاجاني و ناصر بابايي؛ ( ’’ ،)1394ارائه يك نوعشناسي از عوا مل مؤثر بر بهبود توان رقابتي شرکت های کوچك و متوسط دانشبنيان ‘‘،
مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي علم و کار ،يزد :دانشگاه جامع علمي کاربردی.1394/2/17 ،
 -5-498---7-399مجتبيزاده ،حسين؛ و حسنعلي آقاجاني و فاطمه يحييتبار؛ ( ’’ ،)1394مطالعه تطبيقي فرصتهای کارآفرينانه و اشتغالزای شرکتهای کوچك و متوسط دانشبنيان ‘‘،
مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي علم و کار ،يزد :دانشگاه جامع علمي کاربردی.1394/2/17 ،

 -5-499---7-400محمدی ،بابك؛ و حسنعلي آقاجاني و مريم قائدی؛ ( ’’ ،)1394مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر تجاری سازی تكنولوژی دانشگاهي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس
ملي علم و کار ،يزد :دانشگاه جامع علمي کاربردی.1394/2/17 ،

 -5-500---7-401آقاجاني ،حسنعلي؛ و بابك محمدی و امير کوهكن؛ ( ’’ ،)1394منابع انساني شايسته ،بسترساز تجاری سازی تكنولوژی دانشگاهي‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس
ملي علم و کار ،يزد :دانشگاه جامع علمي کاربردی.1394/2/17 ،

 -5-501---7-402آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمد باقری و نقي ولينتاج؛ ( ’’ ،)1394تبيين رابطه بين هوش سازماني و کارآفريني سازماني(شاهد تجربي :دانشگاه مازندران ‘‘ ،مجموعه مقاالت
دومين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهای دانش بنيان ،بابلسر :دانشگاه مازندران ---.1394/2/17 ،مقاله

 -5-513---7-403آقاجاني ،حسنعلي؛ و شهره کردی؛ (’’ ،)1393بررسي ارتباط بين اقتصاد مقاومتي و کارآفريني‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي اقتصاد ،مديريت و حسابداری،
تهران :مؤسسه خوارزمي.1393/11/30 ،

 -5-514---7-404پذيرفته ،زيبا؛ و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1393بررسي عوامل مؤثر بر رشد درآمدهای فرودگاهي با استفاده از روش  ،‘‘ AHPمجموعه مقاالت ششمين کنفرانس

بينالمللي تحليل پوششي دادهها ،الهيجان :دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجانISC---.1393/9/13
 -5-515---7-405آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمد غفاری؛ ( ’’ ،)1393نقش کارآفرينان صنعتي در افزايش توليد ناخالص ملي‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و توسعه پايدار،
بابلسر :دانشگاه مازندران.1394/2/29 ،

 -5-516---7-406آقاجاني ،حسنعلي؛ و بصير اهلل مرادی؛ سحر شعباني؛ ( ’’ ،)1393ارائه مدل ملي مفهومي از عوامل مؤثر بر اشتغالزايي کارآفرينانه ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي
کارآفريني و توسعه پايدار ،بابلسر :دانشگاه مازندران ---. .1394/2/29 ،مقاله---گفتم
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 -5-517---7-407آقاجاني ،حسنعلي؛ و فاطمه بلبل اميری؛ ( ’’ ،)1393بازاريابي از طريق شيوههای نوين ارتباطي ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي مديريت کسبوکار ،همدان :مرکز
توسعه پايدار علم و صنعت فرزين.1393/11/2 .

 -5-518---7-408آقاجاني ،حسنعلي؛ و مراد مسافری؛ ( ’’ ،)1393تأثير فناوری اطالعات بر ساختار سازماني(دانشگاههای استان مازندران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي
اقتصاد ،مديريت ،حسابداری و علوم اجتماعي ،رشت :مؤسسه کارآفرينان دانشگاهي --- .1393/3/31 ،مقاله---گفتم
 -5-519---7-409آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمدتقي مقيمي نيا؛ و مراد مسافری؛ و جواد مقيمي نيا؛ ( ’’ ،)1393بررسي کارکرد اداره کل پزشكي قانوني استان مازندران در مسئوليت
اجتماعي(مدل گريفين) ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي اقتصاد ،مديريت ،حسابداری و علوم اجتماعي ،رشت :مؤسسه کارآفرينان دانشگاهي ---.1393/3/31 ،مقاله---گفتم

 -5-520---7-410آقاجاني ،حسنعلي؛ و سحر کوهي؛ ( ’’ ،)1393مديريت سرمايه فكری در سايه مديريت جهادی و تاثير آن بر بهره وری نيروی انساني در سازمان ‘‘ ،مجموعه مقاالت
سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين ،گرگان :انجمن علمي و حرفه ای مديران وحسابداران گلستان --- .1393/6/13 ،گواهي

 -5-521---7-411عباسزاده اميردهي ،سعيد؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و سيد علي اصغر رضوی ’’ ،)1393( ،عوامل مؤثر بر موفقيت استقرار مديريت دانش در دانشگاه مازندران ‘‘ ،مجموعه
مقاالت دومين کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز رشد واحدهای فنآوری دانشبنيان --- .1393/11/20 ،مقاله

 -5-522---7-412آقاجاني ،حسنعلي؛ و معصومه ودادی؛ و سحر وليپور پرکوهي ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاهها ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين
کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :دانشگاه مازندران.1394/3/31،

 -5-524---7-413رستگار تبار ،هاجر؛ و حسنعلي آقاجاني ،و مجيد فتاحي ’’ ،)1394( ،آسيب شناسي مراکز رشد واحدهای فناور ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي مهندسي
صنايع ،مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه جامع علمي کاربردی.1394/10/30 ،
 -5-525---7-414آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيمين طالبيان؛ ( ’’ ،)1393اقتصاد مقاومتي ،بسترساز عدالت اجتماعي ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي مديريت کسبوکار ،همدان :مرکز
توسعه پايدار علم و صنعت فرزين .1393/11/2

 -5-526---7-415طاهرهالسادات طاهری؛ و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1393مسئوليت اجتماعي شرکت و تحليل ذينفع‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي اقتصاد ،مديريت و حسابداری،
تهران :مؤسسه خوارزمي.1393/11/30 ،

 -5-527---7-416نجفيان ،نشمين؛ و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1393تجاری سازی تحقيقات دانشگاهي مهمترين مأموريت دانشگاههای کارآفرين ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي
اقتصاد ،مديريت و حسابداری ،تهران :مؤسسه خوارزمي.1393/11/30 ،

 -5-528---7-417آقاجاني ،حسنعلي؛ و سحر مهدی پور؛ ( ’’ ،)1393مطالعه تئوريكي تجربي نقش کارآفريني در بسترسازی کسب و کارهای کوچك و متوسط ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين
همايش ملي مديريت کسبوکار ،همدان :مرکز توسعه پايدار علم و صنعت فرزين .1393/11/2
 -5-529---7-418آقاجاني ،حسنعلي؛ و حسين تبرايي؛ (’’ ،)1394بررسي تأثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و توسعه پايدار ،بابلسر:
دانشگاه مازندران ---. .1394/2/29 ،گواهي ناخوانا
 -5-530---7-419مراد پور ،ذبيح؛ و حسنعلي آقاجاني؛ و سيد محمد نوعپسند اصيل؛ (’’ ،)1393آسيبشناسي صنعت استان زنجان با رويكرد ترکيبي تحليل پوششي دادهها و اقتصادسنجي

‘‘ ،مجموعه مقاالت ششمين کنفرانس بينالمللي تحليل پوششي دادهها ،الهيجان :دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان ---. ---. 1393/9/13 ،گواهي---گفتمISC---
-5-531---7-420آقاجاني ،حسنعلي؛ و صابر خليلي ’’ ،)1391( ،ارائه مدلي مفهومي از شاخصهای  GEMدر کارآفريني ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب-

وکارهای دانشبنيان ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،مرکز رشد واحدهای فنآوری دانشبنيان ---. ---. .1391/8/23 ،گواهي---گفتمISC---
 -5-532---7-421درگاهي؛ هادی؛ و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1391ارزيابي مقايسهای شاخصهای کارآفريني سازماني با رويكردی ترکيبي از  FMCDMو  ،‘‘ BSCمجموعه مقاالت
دومين کنفرانس دانشجويي کارآفريني کشور ،تهران :دانشگاه شاهد ----.گواهي

 -5-533---7-422گروسيان ،سميه؛ و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1393اولويت بندی فاکتورهای مؤثر در ايجاد کسب و کار دانش بنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت ششمين کنفرانس بينالمللي
تحليل پوششي دادهها ،الهيجان :دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان ---. ---. 1393/9/13 ،مقاله و گواهي---گفتم

 -5-534---7-423پورياني ،ابوذر؛ و رضا صفرزاد؛ و علياصغر انواری رستمي؛ و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1392بررسي علل تأخير در پرداخت بهاب خدمات ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين
کنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداری در دنيای نوين کسبوکار ،اقتصاد و فرهنگ ،عليآباد :دانشگاه آزاد اسالمي عليآباد ---. ---. 1392/5/29 ،مقاله و گواهي
-5-535---7-424آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيد عباس حسيني؛ و خديجه يوسف زاده ’’ ،)1393( ،تبيين نظام راهبری صندوقهای بيمه ای و بازنشستگي شاهد تجربي :سازمان تأمين اجتماعي
‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي پژوهشهای کاربردی در علوم مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه جامع علمي کاربردی ---. ---. .1393/12/14 ،مقاله و گواهي
-5-536---7-425آقاجاني ،حسنعلي؛ و امير شكراللهي؛ و رجب بسطامي؛ و سيدمهدی موسوی بردون ’’ ،)1393( ،تبيين آمادگي مديريتي و ساختاری در بكارگيری فنآوری ،‘‘ RFID
مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي مديريت در قرن  ،21تهران :دانشگاه علم و صنعت .1393/5/16

 -5-537---7-426محمدی؛ بابك؛ و حسنعلي آقاجاني و فاطمه يحيي تبار ’’ ،)1394( ،نوع شناسي علل ضعف هوشمندسازی رقابتي بنگاه های اقتصادی ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين
کنفرانس بينالمللي مديريت ،مهندسي صنايع ،اقتصاد و حسابداری ،آمل :دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا.1394/9/13 ،
 -5-539---7-427حميدی املشي ،مريم؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1393( ،تبيين موانع خرد موجود در بهبود فضای کسب و کار ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش بينالمللي مديريت ،تهران:
مؤسسه سفيران فرهنگي مبين ---. ---. .1393/9/1 ،مقاله و گواهي---گفتم

 -5-540---7-428آقاجاني ،حسنعلي؛ و علي هدايتي ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملي نوآوری در دانشگاههای منتخب دنيا ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس
بينالمللي مديريت ،اقتصاد و مهندسي صنايع ،تهران :مؤسسه مديران ايدهپرداز پايتخت.1394/3/26 ،
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 -5-541---7-429آقاجاني ،حسنعلي؛ و سحر وليپور کوهي؛ و معصومه ودادی ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي مقايسه مدلهای خطي تجاری سازی فناوری ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس
اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :دانشگاه مازندران . ---. .1394/3/31،گواهي

 -5-542---7-430آقاجاني ،حسنعلي؛ و نوشآفرين طهماسبي ’’ ،)1394( ،مطالعه رابطه مديريت دانش و رقابت پذيری :شهرك صنعتي شيراز ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي
مديريت و حسابداری با رويكرد ارزشآفريني ،شيراز :دانشگاه ازاد اسالمي علوم و تحقيقات فارس ---. ---. .1394/3/31،گواهي

 -5-543---7-431بارانچشمه ،کلثوم؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1393( ،نظام ملي نوآوری ،رشد و پايداری ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنگره سراسری الكترونيكي فناوريهای نوين ايران با
هدف دستيابي به توسعه پايدار ،تهران :مؤسسه آموزش عالي مهر اروند ---. ---. .1393/11/15 ،مقاله و گواهي

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

بينالمللي مديريت و نوآوری ،شيراز :دانشگاه شيراز --- .مقاله و گواهي
 -5-548---7-433آقاجاني ،حسنعلي؛ و مهرداد مدهوشي و پژواك مهدی پور ’’ ،)1393( ،ارائه مدلي بمنظور ارزيابي آمادگي رواني دانشگاهيان برای تجاری سازی فناوری دانشگاهي در
دانشگاه مازندران‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي کارآفريني و نوآوری استراتژيك ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده کارآفريني.1393/8/4 ،
 -5-549---7-434آقاجاني ،حسنعلي؛ و حميدرضا نژادلر ’’ ،)1393( ،بررسي و تبيين ارتباط ميان وجدان کاری با عملكرد کارکنان در بانك ملّي ايران  -مطالعه موردی :شعب بانك ملّي
غرب استان مازندران ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداری در دنيای نوين کسب و کار ،اقتصاد و فرهنگ ،عليآباد کتول :دانشگاه آزاد اسالمي.1393/5/29 ،

 -5-550---7-435آقاجاني ،حسنعلي؛ و مريم حميدی ’’ ،)1394( ،تبيين و بررسي شاخصها وموانع بهبود فضای ک سب وکاردرکشور از طريق سيستم استنتاج فرضيه آماری‘‘ ،مجموعه
مقاالت چهارمين کنفرانس بينالمللي مديريت و حسابداری و اولين کنفرانس کارآفريني و نوآوری باز ،تهران :مؤسسه آموزشي مهر اشراق--- .1394/12/10 ،گواهي---گفتم

 -5-551---7-436آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيده سميه علوی نژاد ’’ ،)1394( ،نقش یادگیری الکترونیک در نظام آموزش و پرورش‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي راهبردهای نوين
در آموزش و پژوهش ،محمودآباد :مؤسسه آموزش عالي خزر.1394/11/8 ،

 -5-552---7-437آقاجاني ،حسنعلي؛ و شيوا خاکزاد ’’ ،)1394( ،رابطه بين قابليتهای مديريت دانش و انتقال فناوری در سازمانهای صنعتي‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس ملي
کارآفريني و مديريت کسب و کارهای دانش بنيان ،بابلسر :دانشگاه جامع علمي کاربردی ،مرکز ميزبان ---. ---. .1394/11/30 ،گواهي---گفتم

 -5-558---7-438آقاجاني ،حسنعلي؛ و امين دولتي ’’ ،)1395( ،نوعشناسي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاران خطرپذير ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس بينالمللي پژوهشهای
کاربردی در مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس.95/6/25 ،

 -5-559---7-439آقاجاني ،حسنعلي؛ و احسان آقاجاني ’’ ،)1394( ،تبيين نقش مديريت ارزش بر مديريت پروژههای عمراني در شرکت ملي انتقال گاز ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين
کنفرانس بينالمللي مديريت ،مهندسي صنايع ،اقتصاد و حسابداری ،آمل :دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا.1394/9/13 ،

 -5-560---7-440آقاجاني ،حسنعلي؛ و امين دولتي ’’ ،)1395( ،نوعشناسي شاخصهای مؤثر بر عملكرد سازماني شرکتهای مشارکتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس بينالمللي
پژوهشهای کاربردی در مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس ---.1395/6/25 ،ثبت ژيرو شد.
 -5-561---7-441آقاجاني ،حسنعلي؛ و بابك محمدی و فاطمه يحيي تبار ’’ ،)1394( ،زنجيره خلق ثروت :از ايده پردازی تا تجاری سازی ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس بينالمللي
مديريت ،مهندسي صنايع ،اقتصاد و حسابداری ،آمل :دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا.1394/9/13 ،

 -5-562---7-442آقاجاني ،حسنعلي؛ و بابك محمدی و فاطمه يحيي تبار ’’ ،)1394( ،نوعشناسي ويژگيهای مديريت زنجيره تأمين دانشبنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس
بينالمللي مديريت ،مهندسي صنايع ،اقتصاد و حسابداری ،آمل :دانشگاه جامع علمي کاربردی فذا.1394/9/13 ،

 -5-563---7-443آقاجاني ،حسنعلي؛ و معصومه ودادی ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي هوشمندی رقابتي بنگاههای کوچك و متوسط صادراتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش ملي
پژوهشهای مديريت ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي.1394/5/15 ،

 -5-564---7-444آقاجاني ،حسنعلي؛ و سحر وليپور کوهي ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي تأثير اجرای مديريت دانش در زنجيره تأمين سازمانها ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش ملي
پژوهشهای مديريت ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي ---.1394/5/15 ،اصل مقاله

 -5-565---7-445آقاجاني ،حسنعلي؛ و معصومه ودادی و سحر وليپور کوهي ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاهها ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين
کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :شرکت پژوهشي صنعتي طرود شمال.1394/3/31 ،

 -5-566---7-446آقاجاني ،حسنعلي؛ و سحر وليپور کوهي و معصومه ودادی ’’ ،)1394( ،مطالعه تطبيقي مقايسه مدلهای خطي تجاری سازی فناوری ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس
اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :تهران :شرکت پژوهشي صنعتي طرود شمال.1394/3/31 ،

 -5-567---7-447اصغرنيا ،فرزاد و حسنعلي آقاجاني؛ ( ’’ ،)1395تبيين نقش ريسك فرآيندهای اصلي بر مديريت پورتفوليوی پروژهها(شاهد تجربي :شرکت عمراني پارس ‘‘ ،مجموعه
مقاالت پنجمين کنفرانس بينالمللي علم و مهندسي ،پاريس :انجمن بين المللي  OICIPموسسه.1395/10/12 www.icesconf.com MIPV
 -5-568---7-448آقاجاني ،حسنعلي؛ و بابك محمدی و مونا عيسيزاد ’’ ،)1395( ،آموزشهای کارآفريني دانشگاهي و راهاندازی کسبوکارهای دانشبنيان در حوزه گردشگری(شاهد
تجربي :مرکز رشد دانشگاه مازندران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي آموزش عالي و توسعه پايدار گردشگری ،بابلسر :مرکز دانشگاهي آموزش علمي و کاربردی ميزبان--.1395/8/26 ،
.ISC -5-569---7-449آقاجاني ،حسنعلي؛ و هاجر مرادی افراپلي ’’ ،)1395( ،مروری بر نقش مديريت هويت برند و اثرات تعاملي تعهد کارکنان بر رضايت و عملكردشان ،مورد مطالعه :بيمه
ايران شعبه ساری ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت ،نوآوری و کارآفريني ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي ---. . .2016/10/20 ،www.ieconf.irاصل مقاله
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 -5-570---7-450سهرابي ارسي ،ندا؛ و حسنعلي آقاجاني ’’ ،)1395( ،مطالعه تطبيقي همزيستي صنعتي مبتني بر شاخصهای کليدی مشترك ميان اکولوژی صنعتي ،توليد پاك و پيشگيری

از آلودگي(مطالعه بخشي :خوشههای صنعتي گلداستون استراليا و ايستوری هامبر انگلستان) ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي عمران ،معماری ،مديريت شهری و محيط زيست در
هزاره سوم ،رشت :پيشگامان پژوهشهای نوين--- .1395/6/14 ،

 -5-571---7-451آقاجاني ،حسنعلي .نائيجي ،ايمان .آقاجاني ،احسان؛ ( ’’ ،)1395ارائه مدلي مفهومي از ويژگيهای کار شايسته در عصر مدرن ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس ملي
کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي صنعتي طرود شمال و دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندرانISC---.1395/12/6 ،

 -5-572---7-452آقاجاني ،حسنعلي؛ و نرجس قاسمنيا عربي ’’ ،)1394( ،مخاطره مالي کمتر در کسبوکارهای خانگي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين همايش مديريت بازرگاني با محوريت
کسبوکارهای کارآفرينانه و اقتصاد دانشبنيان ،ساری ،دانشگاه پيام نور استان مازندرانISC ---.

 -5-573---7-453آقاجاني ،حسنعلي؛ و نرجس قاسمنيا عربي ’’ ،)1394( ،تعامل سينرژيك منابع انساني دوگانه بسترساز موفقيت تجاریسازی دانش و تكنولوژی ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين
کنفرانس ملي بهينهسازی و تصميم گيری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ---.1394/12/19 ،اصل مقاله ---گفتم

 -5-574---7-454آقاجاني ،حسنعلي .آقاجاني ،احسان .صداقتي ،سحر؛ ( ’’ ،)1395مطالعه تئوريكي تجربي چالش های شرکت های دانش بنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس
ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي صنعتي طرود شمال و دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندران.ISC---.1395/12/6 ،
 -5-576---7-455آقاجاني ،حسنعلي؛ و سوما رحماني ’’ ،)1395( ،ا رتباط بين يادگيری فناورانه و قابليتهای نوآوری تكنولوژيك در ارتقای نوآوری شرکتهای دانش بنيان کشاورزی ‘‘،
مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي مديريت و اقتصاد در قرن  ،21تهران :مؤسسه علمي خوارزمي  ---. .1394/12/13 ،www.civilica.comاصل و گواهي مقاله

 -5-577---7-456آقاجاني ،حسنعلي؛ و الهام داوری ’’ ،)1393( ،نوع شناسي عوامل حياتي موفقيت انتقال فناوری در سازمان های صنعتي ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي
اقتصاد ،مديريت و حسابداری ،تهران :مؤسسه علمي خوارزمي  ---. .1394/12/13 ،www.civilica.comاصل و گواهي مقاله

 -5-578---7-457آقاجاني ،حسنعلي؛ و تهمينه سادات ريوندی ’’ ،)1393( ،تأثير دورکاری بر رضايت شغلي کارکنان بخش دولتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي اقتصاد ،مديريت
و حسابداری ،تهران :مؤسسه علمي خوارزمي  ---. .1394/12/13 ،www.civilica.comاصل و گواهي مقاله
 -5-579---7-458آقاجاني ،حسنعلي؛ و مرضيه سادات عباسپور ’’ ،)1393( ،رابطه ريسك گريزی به عنوان يك عامل موثر در درگيری ذهني بر وفاداری به نام و نشان تجاری با بررسي
نقش ميانجي اعتماد و تاثير نام و نشان تجاری ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي اقتصاد ،مديريت و حسابداری ،تهران :مؤسسه علمي خوارزمي.1393/12/13 ،www.civilica.com :
 ---.گواهي و مقاله

 -5-580---7-459آقاجاني ،حسنعلي؛ و بنفشه قناد ’’ ،)1393( ،مطالعه تطبيقي رابطه بين آميخته بازاريابي و ارزش ويژه برند ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي اقتصاد ،مديريت و
حسابداری ،تهران ---. .1394/12/13 ،www.civilica.com :گواهي و مقاله
 -5-581---7-460آقاجاني ،حسنعلي؛ و عبدالحميد صفای قاديكاليي و عاطفه مهدیزاده اشرفي ’’ ،)1395( ،ارزيابي و انتخاب تأمينکنندگان سبز بر اساس مزايا ،فرصتها ،هزينهها و ريسكها
با استفاده از  Dematelفازی ANP ،فازی و  Vikorخاکستری ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بين المللي نوآوری و تحقيق در علوم انساني ،مديريت و معارف اسالمي ،تهران :مرکز
مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حكمت مرتضوی.1395/11/12 ،
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
 -5-584---7-462آقاجاني ،حسنعلي؛ و عبدالحميد صفايي قاديكاليي و فائقه نعمتاهللزاده ’’ ،)1395( ،شناسايي و تبيين روابط ساختاری عوامل تأثيرگذار بر نوآوری باز در صنايع غذايي
‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي در مديريت ،حسابداری و اقتصاد ،تهران :مؤسسه آموزش عالي صالحان و دانشكده مديريت دانشگاه تهران---.گواهي

 -5-585---7-463آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمدمهدی متوليطاهر ’’ ،)1395( ،نوعشناسي متغيرهای محدودکننده ايجاد کسبوکارهای فناورانه در ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين
کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسبوکارهای دانشبنيان ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي صنعتي طرود شمال و دانشگاه جامع علمي کاربردی استان مازندرانISC---.1395/12/6 ،

 -5-586---7-464آقاجاني ،حسنعلي؛ و محمدحسن رجني ’’ ،)1395( ،نوعشناسي عوامل مؤثر بر موفقيت انتقال تكنولوژی در صنعت ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس بينالمللي
پژوهشهای کاربردی در مديريت و حسابداری ،تهران :دانشگاه تربيت مدرسISC---.1395/6/25 ،

 -5-593---7-465آقاجاني ،حسنعلي؛ و وحيد قديری ’’ ،)1396( ،نوعشناسي معيارهای کيفيت زندگي در مراکز شهری(شاهد تجربي :شهريار استان تهران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين
کنفرانس ملي شهرسازی ،معماری ،عمران و محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .

 -5-594---7-466آقاجاني ،حسنعلي؛ و الهام عليخاني ’’ ،)1396( ،نوعشناسي اصول طراحي شهری با رويكرد پيادهمداری ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس ملي شهرسازی ،معماری،
عمران و محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .

 -5-595---7-467آقاجاني ،حسنعلي؛ و سها حسيني ’’ ،)1396( ،نقش گرافيك محيطي در ارتقاء اشتغال شهری با رويكرد ترغيبمحور ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس ملي شهرسازی،
معماری ،عمران و محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .
 -5-596---7-468آقاجاني ،حسنعلي؛ و پژواك مهديپورOrganizational factors affecting the mental preparation of academicians for ’’ ،)1396( ،

 ،‘‘ commercialization of academic technology (Case study: Mazandaran university of Iranمجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت و
حسابداری ،تهران :مؤسسه آموزش عالي صالحان ---.گواهي

 -5-597---7-469آقاجاني ،حسنعلي؛ و مهدی ملكي ’’ ،)1395( ،بررسي تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره وری نيروی کار در ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنگره بينالمللي
زمين ،فضا و انرژی پاك ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي.1395/12/18 .
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 -5-598---7-470آقاجاني ،حسنعلي؛ و فروغ همتي ’’ ،)1396( ،تبيين نقش ورودی شهرها بر احساس تعلق شهروندان ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس ملي شهرسازی ،معماری ،عمران
و محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .
 -5-599---7-471آقاجان ي ،حسنعلي؛ و شهرام نوذری و آرش عبدی و بابك محمدی ’’ ،)1394( ،الگوريتم ايجاد کسبوکار و اشتغال زنجيری(شاهد تجربي :قارچ خوراکي صدفي ‘‘،
مجموعه مقاالت همايش ملي مديريت کسبوکار ،کارآفريني و توسعه پايدار ،ساری :دانشگاه پيام نور ،گروه پژوهشي مديريت بازرگاني خردساالر.1394/8/21 .
 -5-600---7-472آقاجاني ،حسنعلي؛ و ندا سهرابي ارسي و سجاد زرشكيان ’’ ،)1395( ،بررسي پيادهسازی اکولوژیص نعتي با رويكرد توليد پايدار در سطح خرد در واحد تفكيك
آيزوماکس پااليشگاه شيراز ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي رويكردهای نوين در علوم انساني ،مديريت ،اقتصاد و حسابداری ،تهران :گروه همايش .TPBIN

 -601-5---473-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيد حسين ساداتي ’’ ،)1396( ،بررسي تراکم مسكوني شهر بابلسر با تاکيد بر توسعه پايدار شهری ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس ملي
شهرسازی ،معماری ،عمران و محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .
 -5-602---7-474آقاجاني ،حسنعلي؛ و يلدا مصطفيپور و نسيم رضواني ’’ ،)1396( ،تعيين اولويتهای بهبود شاخص فضای کسب و کار در کشورهای منتخب منا با استفاده از دادههای

ترکيبي ‘‘ ،مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي اقتصاد ايران ،بابلسر :دانشگاه مازندرانISC--- .1396/2/11 .
 -603-5---475-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و کاظم اسكندری ’’ ،)1396( ،نقش طراحي شهری در ارتقاء امنيت شهری ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس ملي شهرسازی ،معماری ،عمران و
محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .

 -604-5---476-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و سيدمهدی حسيني ’’ ،)1396( ،نوعشناسي بايدها و نبايدهای اجرای پيادهراهها در شهرهای ايران(شاهد تجربي :شهر رودسر ‘‘ ،مجموعه مقاالت
دومين کنفرانس ملي شهرسازی ،معماری ،عمران و محيط زيست ،لرستان :گروه مهندسي پاياشهر.1396/4/15 .

 -605-5---477-7آقاجاني ،حسنعلي؛ و الهه شاکری ’’ ،)1396( ،ارائه يك نوعشناسي از عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني‘‘ ،مجموعه مقاالت همايش ملي کارآفريني و رشد اقتصادی،
بابلسر :دانشگاه مازندران.1395/2/29 .
 -631-5---478-7آقاجاني ،حسنعلي .صفايي قاديكاليي ،عبدالحميد .کاظمپور ،سيدعلي ’’ ،)1395( .اولويتبندی عوامل تأثيرگذار بر يكپارچهسازی الگوهای زنجيره تأمين ناب ،چابك،
تابآور و سبز ‘‘ ،مجموعه مقاالت کنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع و مديريت ،تهران :دانشگاه تهران.1395/3/6 .

 -632-5---479-7تورنگ ،سيدکمال ،آقاجاني ،حسنعلي .عباسي ،افسانه ’’ ،)1396( .نوعشناسي ويژگيهای مديريت زنجيره تأمين دانشبنيان ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي
بهينهسازی سيستمها و مديريت کسبوکار ،بابل :دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلISC--- 96/6/8 .
 -635-5---480-7آقاجاني ،حسنعلي .ذبيحي ،الهه ’’ ،)1396( .بررسي نيازهای آموزشي کارآفرينانه دانشجويان ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي ،بابلسر:
دانشگاه مازندران.96/1/30 .

 -636-5---481-7ضابطپور ،الهام .آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1396نقش سرمايه اجتماعي در نوآوری خوشههای صنعتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي،
بابلسر :دانشگاه مازندران.96/1/30 .

 -638-5---482-7ضابطپور ،الهام .آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1396نقش سرمايه اجتماعي بر بهبود محيط کسب و کار ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس بينالمللي اقتصاد سبز،
بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال.96/2/22 .

 -639-5---483-7ضابطپور ،الهام .آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1396نقش سرمايه اجتماعي در شكلگيری خوشههای صنعتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت
کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال.96/4/23 .

 -640-5---484-7آقاجاني ،حسنعلي .دولتي ،امين؛ ( ’’ ،)1396نوعشناسي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاران خطرپذير ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس ملي اقتصاد در شرايط
تحريم ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .

 -641-5---485-7آقاجاني ،حسنعلي .کاظمي تاش ،نويد؛ ( ’’ ،)1396نقش مديريت سيستم های اطالعاتي بر ايجاد مزيت رقابتي در ايران ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس ملي اقتصاد
در شرايط تحريم ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .

 -642-5---486-7آقاجاني ،حسنعلي .محمدجانلو ،ميالد؛ ( ’’ ،)1396نقش خوشه های صنعتي بر رقابت پذيری شرکتها ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس ملي اقتصاد در شرايط تحريم،
بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .

 -643-5---487-7آقاجاني ،حسنعلي .محسني ،شيما؛ ( ’’ ،)1396مطالعه تطبيقي رابطه بين اثربخشي (ابعاد آن ) و اشتغال (ابعاد آن) ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس جامع و ملي اقتصاد
مقاومتي ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .

 -644-5---488-7آقاجاني ،حسنعلي .آقاجاني مير ،سيده فاطمه؛ ( ’’ ،)1396مطالعه تطبيقي تحقيقات اقيانوس آبي در مديريت استراتژيك) ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس جامع و
ملي اقتصاد مقاومتي ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .
 -645-5---489-7آقاجاني ،حسنعلي .وحداني ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1396مطالعه تطبيقي رابطه بين بهرهوری و اشتغال ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس جامع و ملي اقتصاد مقاومتي ،بابلسر:
مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .

 -648-5---490-7آقاجاني ،حسنعلي .فعال علوی ،سيد محمد؛ ( ’’ ،)1395نوعشناسي همكاريهای بينشرکتي در حوزه بازاريابي در خوشههای صنعتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس
مديريت بازاريابي با محوريت تبليغات ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده مديريت --- .1395/12/4--- .مقاله

 -650-5---491-7خليلي ،ياسمن .فخاری ،حسين .ملكيان ،اسفنديار .آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1395مقايسه مدلهای گزارشگری سرمايه فكری در دانشگاههای اطريش و اسپانيا ‘‘ ،مجموعه
مقاالت سومين همايش ملي پژوهشهای مديريت و علوم انساني در ايران  ،تهران :مؤسسه پژوهشي مديريت مدبر ---ISC--- .ثبت ژيرو شد
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 -651-5---492-7آقاجاني ،حسنعلي .بابايي ،ناصر .آقاجاني ،احسان .رضايي ،مهيار؛ ( ’’ ،)1397سطحبندی متغيرهای مدل کسبوکارهای صنايع تبديلي فراوردههای کشاورزی (شاهد
تجربي :شرکت صنايع غذايي بهدانه ميرود بابلسر) ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي پژوهشهای نوين در مديريت ،اقتصاد و توسعه ،گرجستان ،تفليس :دانشگاه جورجيا.
 -652-5---7-493نوری ،فاطمه .آقاجاني ،حسنعلي .نورپناه؛ سهيل .خراساني ،محمد؛ ( ’’ ،)1396بررسي بايدها و نبايدهای حضور سرمايه گذاری خارجي در اقتصاد مقاومتي‘‘ ،مجموعه
مقاالت چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :شرکت پژوهشي طرود شمال و همكاری دانشگاه بوعلي سينا و  ....مقاله و گواهي.
 -653-5---494-7روانستان ،کاظم .آقاجاني ،حسنعلي .صفايي ،عبدالحميد .يحييزادهفر ،محمود ’’ ،)1396( .تعيين استراتژیهای تابآوری در زنجيره تامين ايرانخودرو با استفاده از
تكنيكهای کيفيت ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران.96/1/30 .

 -654-5---495-7آقاجاني ،حسنعلي .احمديان ،محمدمهدی ’’ ،)1394( .رويكردی آيندهپژوهانه به فضای کسبوکار ايران در راستای افق  ،‘‘ 1404مجموعه مقاالت دومين کنفرانس
بينالمللي آيندهپژوهي ،مديريت و توسعه اقتصادی ،مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد.
 -656-5---496-7اکبرزاده ،عابد .صفايي ،عبدالحميد .مدهوشي ،مهرداد .آقاجاني ،حسنعلي؛ ( ’’ ،)1396مطالعه اقدامات زنجيره تأمين الرج در صنايع لبني ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين
کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران.96/1/30 .
 -658-5---497-7آقاجاني ،حسنعلي .صفايي ،عبدالحميد .يحييزادهفر ،محمود .،روانستان ،کاظم؛ ( ’’ ،)1396تعيين مؤلفههای تابآوری و وزن آنها با رويكرد ترکيبي  DANPفازی ‘‘،
مجموعه مقاالت دهمين کنفرانس بينالمللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ،بابلسر :دانشگاه مازندران.

 15-13ارديبهشت  ----- .96گواهي را از دکتر ناصری بگيرم.

 -661-5---498-7آقاجاني ،حسنعلي .ساداتي عربي ،سيدمحسن؛ ( ’’ ،)1396بررسي تاثير مهارت های مديريتي مديران شهرداری بر توسعه ی گردشگری شهری (مورد مطالعه :شهرداری
های استان مازندران) ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين المللي رويكردهای نوين در مديريت کسب و کار و حسابداری با تاکيد بر ارزش آفريني و اقتصاد مقاومتي ،بهنمير :مؤسسه
آموزش عالي عالمه اميني.1397/8/23 .

 -663-5---499-7آقاجاني ،حسنعلي .آخوندزاده ،علي؛ ( ’’ ،)1397مطالعه تطبيقي وضعيتهای کسبوکار گردشگری در کشورهای مالزی و تايلند و ترکيه ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين
کنفرانس ملي پژوهش های کاربردی در علوم مديريت ،اقتصاد و حسابداری ايران ،تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش جكمت رضوی ---- .1397/10/26مقاله .
 -664-5---500-7آقاجاني ،حسنعلي .آخوندزاده ،علي؛ ( ’’ ،)1397تبيين روابط ساختاری م ديريت ارتباط با مشتری و رضايتمندی مشتريان با استفاده از تكنيك ديمتل فازی در مجتمع

بانك کشاورزی بابلسر ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين کنفرانس ملي پژوهش های کاربردی در علوم مديريت ،اقتصاد و حسابداری ايران ،تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش
جكمت رضوی ---- .1397/10/26مقاله .
 -666-5---501-7آقاجاني ،حسنعلي .خاکزاديان ،سيدمهدی .طاهری اميری ،محمدجواد؛ ( ’’ ،)1397عوامل مؤثر بر کارآفريني دانشآموختگان رشته علوم و صنايع چوب و کاغذ مازندران
به بازار هدف‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويكرد ملي ،بابلسر :مؤسسه پژوهشي طرود شمال ،هتل بينالمللي ميزبان.

 -667-5---502-7رحمتي ،مريم .آقاجاني ،حسنعلي .آقاجاني ،اعظم؛ ( ’’ ،)1397مطالعه تطبيقي نقش هوشمندی رقابتي بر مزيت رقابتي کسبوکارهای خدماتي ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين
همايش ملي کارآفريني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي چالوس --- .گواهي.

 -668-5---503-7آقاجاني ،حسنعلي .طايي ،زهرا ’’ ،)1398( .نقش اکوسيستم کارآفريني بر تجاريسازی فناوری در دانشگاه ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين همايش ملي کارآفريني در بستر
فناوری اطالعات ،بابلسر :دانشگاه مازندران98/2/8 --- .

مقاله

 -669-5---504-7حسيني ،سها .آقاجاني ،حسنعلي .سنايي ،مجيد ’’ ،)1398( .ارزيابي ميزان دست يابي به پتانسيل تبديل شدن به شهر سالم مطالعه موردی شهر پاوه ‘‘ ،مجموعه مقاالت
ششمين کنفرانس ملي پژوهشهای کاربردی در مهندسي عمران ،معماری و مديريت شهری ،تهران :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ---.گواهي و مقاله
 -5-670---7-505عليزاده ،نسيم .آقاجاني ،حسنعلي .يحييزادهفر ،محمود ’’،)1398( .چرا تنوع و پويايي سياست گذاری علم  ،فناوری و نوآوری درارتقا تاب آوری ملي مهم است ‘‘،
مجموعه مقاالت شانزدهمين کنفرانس بينالمللي مديريت ،تهران :دانشگاه الزهرا.

 -672-5---506-7صفايي ،عبدالحميد .آقاجاني ،حسنعلي .مرداني ،الناز ’’ ،)1398( .نوعشناسي شاخصهای مؤثر در ارزيابي مكان يابي نيروهای زيست توده ‘‘ ،مجموعه مقاالت چهارمين
کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي ،يزد :دانشگاه يزد.98/1/20 .
 -673-5---507-7آقاجاني ،حسنعلي .پوراسماعيل ،محمد ’’ ،)1396( .مثلث کارآفرينان ،کارآفريني و اشتغال ‘‘ ،مجموعه مقاالت سومين کنفرانس جامع و ملي اقتصاد مقاومتي ،بابلسر:
مؤسسه پژوهشي طرود شمالISC--- .96/10/1 .

 -674-5---508-7آقاجاني ،حسنعلي .شبابي ،هومن ’’ ،)1395( .رابطه ميان نوآوری زيستي و عملكرد شرکتها :مروری بر ادبيات ‘‘ ،مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينالمللي توسعه و
بهبود علوم انساني با رويكرد عملي  ،تهران :نمايندگي مؤسسه  ANCCPدر ايران.

 -5-682---7-509آقاجاني ،حسنعلي .واحدی اسكي ،مريم ’’ ،)1398( .مطالعه ارتباط ميان فرهنگ سازماني و کارآفريني مبتني بر نوآوری ‘‘ ،مجموعه مقاالت پنجمين همايش ملي
کارآفريني در بستر فناوری اطالعات ،بابلسر :دانشگاه مازندران ----98/2/8 --- .مقاله و گواهي

 -683-5---510-7آقاجاني ،حسنعلي .خليلي ،ياسمن؛ ( ’’ ،)1396پيدايش مديريت و گزارشگری سرمايه فكری در دانشگاهها ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت
صنعتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران---.96/1/30 .گواهي
 -684-5---511-7آقاجاني ،حسنعلي .کاريزنوئي ،امير؛ ( ’’ ،)1396طراحي الگوی مناسب جانشين پروری در شرکتهای صنعتي ،مطالعه موردی :شرکتهای بزرگ و متوسط شهرك صنعتي
مشهد ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بينالمللي مديريت صنعتي ،بابلسر :دانشگاه مازندران---.96/1/30 .گواهي

 -512-7عباسنژاد ،سپيده .آقاجاني ،حسنعلي .رمضانزاده ،مهدی ’’ .)1399( .تبيين ابعاد اکوسيستم کارآفريني درکسب وکارهای گردشگری مبتني بر طبيعت ‘‘ ،مجموعه مقاالت دومين
کنفرانس بينالمللي در مديريت کسبوکار و اقتصاد ،تهران :انجمن تعالي کسبوکار ايران.
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 -513-7مرزبان عباسآبادی ،علي .آقاجاني ،حسنعلي .يحييتبار ،فاطمه ’’ .)1399( .تبيين مدل اکوسيستم نوآوری در صنعت خودرو با استفاده از تكنيك مدلسازی ساختاری تفسيری(شاهد
تجربي :شرکت ايران خودرو) ‘‘ ،مجموعه مقاالت هشتمين کنفرانس بينالمللي تحقيقات جديد در مديريت ،اقتصاد و توسعه ،تفليس :سازمان بينالمللي مطالعات دانشگاهي.
 -8راهنمايي و مشاوره رسالههاي كارشناسي ارشد
 -8-1گروه تحقيق مرکز طرح و برنامه بندر نوشهر ،)1376( ،بهبود روش در مراحل رسيدگي به صورتوضعيتهای پيمانكاران عمراني و اندوخته بندر نوشهر ،پروژه تحقيقاتي ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،نوشهر :بندر نوشهر.
 -8-2اکبری ،حبيب اله ،)1376( ،.بررسي عوامل مؤثر بر بازاريابي و جذب کشتيهای بيشتر به بندر نوشهر ،پروژه تحقيقاتي ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،نوشهر :بندر نوشهر.
 -8-3حق شناس ،هادی و شريعت ،جمشيد ،)1376( ،.بررسي چگونگي کاهش متوسط سرويس تايم در بندر نوشهر ،پروژه تحقيقاتي ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،نوشهر :بندر نوشهر.
 -8-4روح افزا ،مسعود و کيا ،داود ،)1376( ،.مطالعه در خصوص استفاده بهينه از ظرفيت بندر نوشهر ،پروژه تحقيقاتي ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،نوشهر :بندر نوشهر.
 -8-5طهماسبي ،سياوش ،)1376( ،.بررسي رابطه بين رعايت موارد ايمن ي مندرج در قانون کار با تعداد حوادث در کارخانجات منطقه غرب استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما ملوك ديوانگاهي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-6نياز آذری ،حسين ،)1378( ،.ديدگاه کارشناسان نسبت به هزينههای آبرساني بصورت تجمع و تك روستايي در شهرستان بابل ،رساله کارشناسي ارشد  ،استاد راهنما احمد احمدپور،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،ساری :مرکز آموزش مديريت دولتي مازندران.
 -8-7بالويي ،اسماعيل ،)1381( ،.بررسي نقش بانك توسعه صادرات ايران در افزايش صادرات غير نفتي منطقه چاهبهار ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمد حقيقي ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
 -8-8زندی ،محمدناصر ،)1381( ،.بررسي عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان در سازمانها و ادارات شهرستان نور ،رساله کارشناسي ارشد  ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،ساری :مرکز آموزش
مديريت دولتي مازندران.
 -8-9نوری ،مهری ،)1382( ،.شناسايي و ارائه مدل مناسب برای ساختار سازماني اداره کل گمرکات استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مجتبي طبری ،استاد مشاور حسنعلي
آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-10صابريفر ،محمد ،)1383( ،.بررسي رابطه بين ساختار مديريتي و بهرهوری در اداره کل مخابرات استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،ساری :مؤسسه
عالي آموزشوپژوهش مديريت و برنامهريزی.
 -8-11شيخاالسالمي ،نادر ،)1383( ،.بررسي تأثير شبكههای ارتباطي بر رضايت شغلي کارکنان در ادارات امور مالياتي غرب استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-12شعباننژاد ،رضا ،)1383( ،.مطالعه تناسب وضعيت پرسنلي مديران با شرايط احراز پستهای مديريتي در شرکت عمنران و مسكن شمال ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مجتبي
طبری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-13کاويانپور ،محمد ،)1383( ،.بررسي نقش ويژگيهای نيروی انساني بر بهرهوری شرکت مخابرات استان مازندران -منطقه غرب(محمودآباد تا رامسر) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور ابراهيم حالجيان ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

 -8-14مرادی ،کيومرث ،)1384( ،.بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان در شرکت ملي پخش فرآوردههای نفتي ايران منطقه چالوس(غرب استان مازندران) ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور ذبيحاهلل غالمي ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-15آذينفر ،افشين ،)1384( ،.بررسي رابطه بين تعهد سازماني و افزايش نقدينگي شعب بانك ملي در شهرستان بندر انزلي ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما ابراهيم حالجيان ،استاد
مشاور حسنعلي آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-16يزداني ،نورعلي ،)1384( ،.بررسي الگوی تصميمگيری مديران در اداره کل بنياد جانبازان استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود
يحييزادهفر ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-17نصيری ،سيد حسين ،)1385( ،.بررسي ساختار سازماني شرکت چوب و کاغذ مازندران و ارائه پيشنهادات مقتضي ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما سيدعليرضا ابراهيمي ،استاد
مشاور حسنعلي آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-18رنجبر ،کبريا ،)1385( ،.بررسي امكان سنجي بكارگيری سيستم حسابداری منابع انساني در سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور مجتبي طبری ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-19بزرگي ،مريم ،)1385( ،.ارزيابي عملكرد سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران با استفاده از مدل  ،EFQMرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
مجتبي طبری ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-20جمشيدی ،محمود ،)1385( ،.بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل(شرکتي) در سطح شهرستان بابل ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور محمدعلي اسماعيلي ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-21الكايي ،ليال ،)1385( ،.بررسي سطوح فنآوری اطالعات مرتبط در سازمان صنايع و معادن استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما سيدعليرضا ابراهيمي ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-22فرازمند ،مهدی ،)1385( ،.بررسي تأثير بكارگيری شبكه اينترانت بر بهبود بهرهوری شرکت مخابرات استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما شهرام شادرخ ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،قزوين :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين.
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♦ -8-23 -شاهبنده ،ميثم ،)1385( ،.مقايسه شرکتهای دارای سهام رشدی و ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
محمدرضا زالي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

 -8-24دلخوش ،مرتضي ،)1385( ،.بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسيمي هر سهم و قيمت سهام در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما احمد احمدپور ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-25دهقانيزاده ،محمود ،)1385( ،.بررسي و تبيين مدل بومي موانع کارآفريني سازماني در وزارت کشور ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور علي ثريايي،
بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-26اميرمظفری ،سارا ،)1385( ،.بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار ايران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور محمود يحييزادهفر ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-27 -رحمتي ،مريم ،)1386( ،.ارزيابي عملكرد شرکت قطارهای مسافری رجاء با استفاده از مدل تعالي سازماني  ، EFQMرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-28فيروزکاليي ،امين ،)1386( ،.تبيين مدل بومي موانع کارآفريني سازماني در بانك رفاه استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مجتبي
طبری ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-29اصغری ،حسن ،)1386( ،.بررسي عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان شرکت صنايع غذايي فاخته در سطح شهرستان قائمشهر ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور محمدعلي اسماعيلي ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-30سلطاني ،مريم ،)1386( ،.بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در سازمان بورس اوراق بهادار ايران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمود يحييزادهفر،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني  ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-31 -وليپور ،محمد ،)1386( ،.اولويتبندی قابليتهای تكنولوژيكي محوری با استفاده از  ،FAHPرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي
آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-32داوودی ،صديقه ،)1386( ،.تبيين مدل بومي موانع کارآفريني سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما غالمرضا معمارزاده ،استاد
مشاور حسنعلي آقاجاني  ،قزوين :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين.
♦ -8-33 -رستمي ،فرخنده ،)1386( ،.زمينهيابي آموزشهای دانشگاهي در پرورش روحيهی کارآفريني دانشجويان دانشگاه مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما ابراهيم صالحي،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي.
 -8-34ملكوتيخواه ،محمود ،)1386( ،.بررسي پيرامون ساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در در سازمان بورس اوراق بهادار ايران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما احمد احمدپور،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني  ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-35 -خرمدين ،جواد ،)1386( ،.نقش ريسك عدم نقد شوندگي ،اندازه و نسبت  BM/MVبر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-36پورياني ،ابوذر ،)1386( ،.بررسي علل تأخير در پرداخت بهای قبو

گاز در شرکت گاز مازندران و ارائه راهكارهای مناسب در سطح شهرستان بهشهر ،رساله کارشناسي ارشد،

استاد راهنما علياصغر انواری رستمي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني  ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-37 -مظفری ،فرزاد ،)1386( ،.بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل(شرکتي) در سطح شرکتهای تعاوني صنعتي شهرستان بابلسر ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-38 -سجادی سيني ،محمد ،)1386( ،.ارزيابي سطح ناب بودن صنعت خودروسازی ايران( مطالعه موردی :ايران خودرو ،بهمن موتور و پارس خودرو) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-39آزاديان ،روجا ،)1387( ،.تبيين مدل بومي عوامل موثر بر پرورش کارآفريني مستقل در صنعت قطعهسازی خودرو در استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور مجتبي طبری  ،ساری :سازمان مديريت صنعتي استان مازندران.
♦ -8-40 -سوهانيان ،مهدی ،)1387( ،.ارزيابي و رتبهبندی تأمينکنندگان در مديريت زنجيره تأمين(مطالعه موردی شرکت ايران خودرو) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-41 -عمادی ،سيدمهدی ،)1387( ،.تأثير جريان نقدی آزاد و وضعيت سودآوری بر سود تقسيمي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-42 -بيگلری ،علي ،)1387( ،.بررسي تأثير قابليتهای مديريت دانش بر فرايند نوآوری تكنولوژيكي در سازمان ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-43پاکدين ،علي ،)1387( ،.بررسي و تبيين مدل بومي عوامل موثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،با رويكرد فازی ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمود
يحييزادهفر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني  ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-44نصيری ،محمدعلي ،)1387( ،.ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها( ،)DEAرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور عرفان يداهللزاده ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-45تسليمي ،مسعود ،)1387( ،.ارزيابي يادگيری سازماني در اداره کل شيالت استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمدعلي اسماعيلي،
بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
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 -8-46جهانگيری ،عليرضا ،)1387( ،.بررسي نقش عوامل آميخته بازاريابي خدمات در جذب مشتريان منطقه ويژه اقتصادی بندراميرآباد ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمدعلي
اسماعيلي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-47 -محمدی ،مرتضي ،)1387( ،.ارزيابي استراتژيهای تأمين مالي کارآفرينان مستقل سازمان ميراث فرهنگي استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-48 -کرامتي ،محمدعلي ،)1387( ،.بررسني عوامل مؤثر در تشنخيص فرصنتهای کارآفرينانه در حوزه  ، ITرسناله کارشنناسني ارشند ،اسنتاد راهنما رحمتاهلل قليپور ،اسنتاد مشناور
حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-49آقاجاني ،علياکبر ،)1387( ،.بررسي و تبيين مدل مفهومي عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شرکتهای کوچك و متوسط استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما جهانگير
يداللهي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-50غالمي ،رمضان ،)1387( ،.ارزيابي ميزان مشتریمداری در شهرداريهای استان مازندران(مورد مطالعه :شهرداريهای ساری ،قائمشهر و بابل) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور مازندران.
 -8-51جمشيدی ،رضا ،)1387( ،.برنامهريزی استراتژيك بيمارستان حكمت ساری ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه
پيام نور مازندران.
♦ -8-52 -لطفي ،حسين ،)1387( ،.بررسي امكان بهبود خط مونتاژ شرکت ديزل سنگين ايران (دسا) با استفاده از شبيه سازی ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-53نيكزاد ،محمود ،)1387( ،.برر سي ميزان صرفه جويي در هزينه و زمان حا صل از تغيير سي ستم در اي ستگاههای جمع آوری و حمل زباله شهر تهران ،ر ساله کار شنا سي ار شد ،ا ستاد
راهنما محسن محمديان ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-54محمودی ،علي ،)1387( ،.بررسي و تبيين روشهای تأمين مالي طرحهای کارآفرينانه بخش تعاون استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
محمود يحييزادهفر ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-55ميرزاآقازاده ،محمد ،)1387( ،.بررسي اثر تورم بر روی سود هر سهم )( (EPSمورد مطالعه:شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور علي ثريايي ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-56 -حسينزاده ،سيدعلياکبر ،)1387( ،تبيين اثر توانمند سازهای مديريت دانش بر عملكرد سازماني در  SMEsسازمان صنايع و معادن استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-57 -عابدزاده ،حامد ،)1388( ،.ارزيابي مقايسهای دوره های آموزشي دانشگاه مازندران با آموزشهای مورد نياز کارآفرينانه ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما صمد ايزدی ،استاد
مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي.
 -8-58آقاجاني ،حسينعلي ،)1388( ،.تبيين مدل عرضه و تقاضا و قيمت فرآوردههای چوبي از سال  1367تا  ،1386رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما سعيد اميری ،استاد مشاور حسنعلي
آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -8-59بابلي ،محبوبه ،)1388( ،.ارزيابي و رتبهبندی تأمينکنندگان در فرآيند تصميمگيری خريد با استفاده از روش  AHPفازی (مطالعات موردی شرکت پيشرانه) ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور مازندران.
 -8-60خدابخشيتبار ،حسن ،)1388( ،.ارزيابي اثربخشي دورههای آموزشي طرحهای زودبازده و کارآفرين در استان مازندران (اداره کار و امور اجتماعي) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور مازندران.
♦ -8-61 -مقيمي ،سيد نورالدين ،)1388( ،.تبيين چارچوبي بومي برای سنجش نوآوری درايران (بيوتكنولوژی به عنوان يك مورد) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حميدرضا رضواني،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-62رنجبر ،فاطمه ،)1388( ،.سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در اداره کل امور مالياتي مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور ابراهيم حالجيان،
قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-63صمدايي ،نغمه ،.تبيين مشتری مداری در بانك ملت استان مازندران با رويكرد فازی(مورد مطالعه حوزه های ساری و بابلسر) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور مازندران.
 -8-64سيدآقايي ،سيدنقي ،)1388( ،.برنامه ريزی استراتژيك با استفاده از يادگيری تقويتي ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما سعيد راحتي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،مشهد :دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مشهد.
 -8-65يزداني ،اميرعباس ،)1388( ،.ارائه الگويي برای ارزيابي تامينکنندگان مواد اوليه در صنايع چوب و کاغذ مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور مازندران.

♦ -8-66 -زارع ،محمدجواد ،)1388( ،.سنجش سرمايه فكری و بررسي رابطه آن با عملكرد شرکت ها (مطالعه موردی :شرکتهای پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران) ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما اسفنديار ملكيان ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-67 -شكراللهي ،امير ،)1388( ،.بررسي ميزان آمادگي سازمانها در بكارگيری فناوری  RFIDبرای بهبود فرآيند  SCMدر SMEهای ايراني ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور احمد جعفرنژاد ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-68فدوی ،مصطفي ،)1389( ،.بررسي رابطه بين حجم معامالت سهام و قيمت سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما احمد
احمدپور ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،اراك :دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك.
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 -8-69قديری ،محمدابراهيم ،)1389( ،.بررسي رابطه همراستايي مديريت استراتژيك درون سازماني با کارت امتيازی متوازن و عملكرد بخشهای مختلف سازمان در سطح شهر تهران،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور مازندران.
 -8-70کثيری ،احسان ،)1389( ،.شناسايي عوامل تعيين کننده انتخاب پرتفوی سرمايه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمود يحييزادهفر،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.

♦ -8-71 -عجمي ،علي ،)1389( ،.اندازهگيری چابكي زنجيره تامين با ا ستفاده از شاخص چابكي فازی ( )FAIدر صنعت الكترونيك (مطالعه موردی :شرکت پارس الكترونيك) ،ر ساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-72 -کياني ،حسين ،)1389( ،.تبيين نقش مديريت ارزش در مديريت پروژه (فرآيند توجيه پروژه ها)(مورد مطالعه شرکت ملي گاز ايران” ،)”NIGCرساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-67-1---8-73مقيمينيا ،محمدتقي ،)1388( ،.بررسي کارکرد اداره کل پزشكي قانوني استان مازندران در مسئوليت اجتماعي(مدل گريفين) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور سيداحمد خسروی ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
♦ -8-74 -طالبنژاد ،عاطفه ،)1389( ،.ارزيابي مقايسه ای عملكرد مراکز رشد ايران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور رحمتاهلل قليپور ،بابلسر :دانشگاه
مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-75ولينژاد ،صادق ،)1389( ،.طراحي و تبيين مدل مفهومي عوامل داخلي موثر بر موفقيت فرآيند توسع ه محصول جديد در صنايع لبني استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-76يحييتبار ،فاطمه ،)1389( ،.رابطه بين سرمايه فكری شرکتها و عملكرد آنها(شاهد تجربي :شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-77 -يزدانپناه ،اح سان ،)1389( ،.تبيين عوامل مؤثر بر موفقيت تجاری سازی تكنولوژی در دان شگاهها ،ر ساله کار شنا سي ار شد ،ا ستاد راهنما ح سنعلي آقاجاني ،ا ستاد م شاور مهرداد
مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-78فرمانزاده ،محمد ،)1389( ،.بررسي و سنجش کشساني زنجيره تامين (شاهد تجربي :صنعت قطعهسازی اتومبيل) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
اسفنديار ملكيان ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-79گنجهخور ،زيبا ،)1389( ،.بررسي نقش آموزش بر روحيه کارآفرينانه دانشآموزان هنرستانهای حرفهای دخترانه استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مهران فرجاللهي،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،تهران :دانشگاه پيام نور واحد تهران.
 -8-80نجارکريمي ،حسين ،)1388( ،.بررسي عوامل مؤثر بر تجهيز منابع در بانك کشاورزی ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور علي مهديزاده اشرفي،
فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-81رضايي ،مسعود ،)1389( ،.بررسي بكارگيری بانكداری الكترونيك در ايجاد مزيت رقابتي(بانك ملي استان مازندران) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور علي ثريايي ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-82 -رحمتي ،مجيد؛ ( ’’ ،)1389شناسايي و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ميزان آمادگي سازمان جهت پيادهسازی سيستم برنامهريزی منابع سازماني در شرکتهای نرمافزاری(مورد مطالعه:
شرکتهای ارائهکننده بستههای نرمافزاری يكپارچه‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی
و اداری1389/6/30 .
 -8-83صادقي آردی ،مهدی ،)1389( ،.ارزيابي تأثيرات خصوصي سازی بر عملكرد شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمد رضا حسيني،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-84 -صفايي ،بهزاد ،)1390( ،.بررسي عوامل موثربر شكل گيری خوشه های صنعتي:مطالعه موردی خوشه صنعتي ادوات کشاورزی جويبار ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني  ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری1390/3/30 .
♦ -8-85 -واردی ،جواهر ،)1390( ،.تبيين خوشه کسب وکار :يك تحقيق تجربي در شرکتهای مهندسي مشاور ساختمان در استانهای مازندران ،گلستان و گيالن ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني  ،استاد مشاور عليرضا اللهياری ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری---.1390/4/27 .مقاله دارد.
 -8-86عليزاده گتابي ،حجتاهلل ،)1390( ،.بررسي تأثير نوسانات فصلي بر بازده سهام ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمد رضا پورقربان ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه
آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-87عبداللهي ،فاطمه ،)1390( ،.بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان(مطالعه موردی :محصوالت فرآوردههای گوشتي آمل) ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور سيدمهدی حسيني ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-88کريمنيا ،اردالن ،)1389( ،.تبيين چالشهای جذب منابع مالي در صندوقهای قر

الحسنه استان مازندران و ارائه راهكار ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما ابوالقاسم اثني عشری،

استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه پيام نور واحد بابل.
 -8-89احمدی ،مطلب ،)1390( ،.آمايش فرصتهای کارآفرينانه اشتغالزا و درآمدزا برای روستاهای شهرستان بابلسر ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
ميرعلي شفيعي ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.

 -8-90تقيزاده ،خالق ،)1390( ،.اولويت بندی عوامل مهم در ارزيابي عملكرد شرکتهای سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك  AHPفازی ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
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♦ -8-91 -اسكندر ،علي ’’ ،)1390( ،.بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شرکت توزيع برق منطقهای شهر اصفهان‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما رحمتاهلل قليپور،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.1390/11/8 .
♦ -8-92 -روانستان ،کاظم ’’ ،)1390( ،.يكپارچگي  TQMو  ) SCQM( SCMو تاثير آن بر عملكرد سازمان با رويكرد فازی (شاهد تجربي :صنعت ريخته گری قطعات خودرويي
ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری--- .1390/11/12 .مقاله دارد
 -8-93بوا سحقي ،دانش ’’ ،)1390( ،.اولويت بندی عوامل موثر بر موفقيت قراردادهای  ،‘‘ BOTر ساله کار شنا سي ار شد ،ا ستاد راهنما ح سنعلي آقاجاني ،ا ستاد م شاور ذبيحاهلل غالمي،
قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

 -8-94قدوسي ،محمدمصطفي ’’ ،)1390( ،.طراحي و تبيين الگوی بومي توانمندسازی منابع انساني با رويكرد منطق فازی مطالعه موردی :شرکت ايران خودرو خراسان ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-95پورآقاجان حسيني ،سيدرضا ’’ ،)1390( ،.بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت اجرای مهندسي مجدد فرآيندها در بانك ملي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور مرتضي موقر ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-96حسينزاده ،سيما ’’ ،)1390( ،.تدوين استراتژی با استفاده از  SWOTو ابزار ( ANPشاهد تجربي :بيمارستان طالقاني چالوس) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود
کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-97کيوانفر ،جواد ’’ ،)1390( ،.بررسي وتبيين ويژگيهای دانشگاه های نسل سوم (کار آفرين) (مورد مطالعه :دانشگاه مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور مهران مختاری ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-98کيا ،جهانگير ’’ ،)1390( ،.بررسي و تعيين عوامل موثر بر تجهيز منابع پولي در بانك صادرات مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور بهرام
اکبرزاده ،ساری :استانداری مازندران ،معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداری مازندران ،دفتر آموزش و پژوهش.
 -8-99رامشگر ،محمد ’’ ،)1390( ،.بررسي اثربخشي تسهيالت اعطايي بانك ملي به بنگاههای اقتصادی کوچك(  )SMEsاستان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور مهران مختاری ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-100سراج ،محمد ’’ ،)1389( ،.تبيين چالشهای مديريت ترانزيت در ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور علي مهديزاده اشرفي ،فيروزکوه:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
♦ -8-101 -ملكي ،مهدی ’’ ،)1391( ،.اولويتبندی شاخصهای ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تأمين در سطوح استراتژيكي ،تاکتيكي و عملياتي‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری---.1391/1/27 .مقاله دارد
 -8-102دامچي ،زهرا ’’ ،)1390( ،.بررسي رابطه مديريت ريسك واحد تجاری و عملكرد شرکت‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما يداهلل تاریوردی ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني،
تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی.
 -8-103اسدی ،فاطمه ’’ ،)1390( ،.بررسي رابطه فرهنگ سازماني با فرآيند کارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
مجتبي طبری ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -104-8آصفي ،سيد مرتضي ’’ ،)1391( ،.ارزيابي عملكرد مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور هادی
ناصری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-105عطار ،احمد ،)1391( ،.مديريت فرآيند در شرکت شاسيساز ايران ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور جمشيد ساالر ،بابل :دانشگاه پيام نور واحد
بابل.
 -8-106ديلمي ،سيمين’’ ،)1391( ،.ارزيابي تأثير رفتار شهروندی بر موفقيت سيستم برنامه ريزی منابع سازمان ( .)ERPمورد مطالعه :شرکت خودروسازی سايپا‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -107-8قلندر ،مجتبي ’’ ،)1391( ،.بررسي تأثير ابعاد فرهنگي هافستد بر رفتار شهروندی با تمرکز بر تعهد سازماني (مطالعه موردی :شرکت انتقال گاز در شمال ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
♦ -8-108 -رمضاني ،فاطمه ’’ ،)1391( ،.ارزيابي عملكرد پارك های علم و فناوری منتخب با رويكرد تلفيقي  FAHPو  ،‘‘ FTOPSISرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---.1391/6/19 .مقاله دارد
♦ -8-109 -درگاهي ،هادی’’ ،)1391( ،.ارزيابي مقايسهای بين استراتژیهای دستيابي به توليد در کالس جهاني (مطالعه موردی :صنايع فوالد استان مازندران)‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.1391/6/19 .
♦ -8-110 -باقرنسب ،عباس’’ ،)1391( ،.امكان سنجي احداث مراکز رشد در شهرداريهای استان مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود
يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.1391/6/27 .
 -8-111ايزدی ،آلما تنالن ’’ ،)1391( ،.بررسي و تبيين راهكارهای گسترش صنايع نانوتكنولوژی در استان مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور واحد ساری.
 -8-112اصغرنيا ،فرزاد ’’ ،)1391( ،.تبيين نقش ريسك فرآيندها بر مديريت پورتفوليوی پروژه ها در شرکت عمراني و صنعتي پارس گرما ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور زينالعابدين رحماني ،ساری :دانشگاه پيام نور واحد ساری.

 -113-8بسطامي ،رجب’’ ،)1391( ،.بررسي اثرات زيست محيطي نوآوری تكنولوژی بر صنعت بيمارستان(مطالعه موردی بيمارستانهای تأمين اجتماعي استان مازندران)‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
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 -114-8اسحقي ،شهربانو ’’ ،)1391( ،.بررسي شكاف ميان اخالق کار حاکم و اخالق کار کالمي(مورد مطالعه :ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان مازندران)‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -115-8حسنپور ،ندا ’’ ،)1391( ،.تبيين هوش تجاری کارآفرينانه(مورد مطالعه :شرکتهای کوچك و متوسط بيوتكنولوژی ايران)‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور اسداهلل مهرآرا ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -116-8مهدوی ،مهدی ’’ ،)1391( ،.تاثير بكارگيری فناوری اطالعات بر بهبود تصميم گيری مديران در مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -117-8ملكي ،عاليه ’’ ،)1391( ،.تبيين عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری درغرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور معصومعلي
سليميان ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
♦ -8-118 -مهرابي ،سحر ’’ ،)1391( ،.اولويت بندی راه کارهای توسعه فناوری نانو‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه
مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

.1391/

 -8-119طيبي ،حسين ’’ ،)1391( ،.تبيين تاثير گرايش کارآفرينانه بر عملكرد شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
محمدرضا زالي ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده کارآفريني.

.1391/

 -8-120نظری مقدم ،سارا ’’ ،)1391( ،.رابطه مؤلفه های سازمان يادگيرنده وکارآفريني سازماني در بانك های خصوصي غرب استان مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور معصومعلي سليميان ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-121رستمي ،عليبخش ’’ ،)1391( ،.تبيين عوامل موثر بر علل تاخير در اجرای پروژه های عمراني دولتي(مورد مطالعه :پروژ ه های عمراني اداره کل مسكن و شهرسازی استان گلستان)
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-122طاهرنژاد ،سلمان ’’ ،)1391( ،.بررسي ابعاد محتوايي سازمان برای استقرار مديريت دانش(مطالعه موردی :بانك مرکزی جمهوری اسالمي ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-123گل ،آنهمحمد ’’ ،)1391( ،.تبيين اثر توانمند سازهای مديريت دانش بر عملكرد سازماني در واحدهای ستادی گمرکات اجرايي کشور ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهران مختاری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-124شمالي ،شهرام ’’ ،)1391( ،.تبيين عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت خدمات مديريت شهری شهرداريهای استان گلستان‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مهران مختاری ،استاد
مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-125انشايي ،حامد ’’ ،)1391( ،.اثرات استرس شغلي بر کارآمدی مديران در شهرداريهای استان مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مرتضي
موقر ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-126پيلسته ،صادق ’’ ،)1391( ،.تبيين مسئوليت اجتماعي در رابطه با عملكرد فرودگاههای استان مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مرتضي
موقر ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-127سجادی ،سيدصابر ’’ ،)1391( ،.مطالعه تطبيقي آموزش غير مجازی و يادگيری الكترونيكي در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي غرب استان مازندران‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور رمضان عليزاده ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-128قاسمي ،حامد ’’ ،)1391( ،.بررسي رابطه بين ساختار هيئت مديره و سرمايه فكری بر عملكرد شرکتها(مطالعه موردی :شرکت های شيميايي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار تهران ) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات.
♦ -8-129 -سياح ،رقيه ’’ ،)1391( ،.تبيين اخالق کارآفرينانه در ايران(شاهد تجربي :شرکتهای کوچك و متوسط مستقر در مراکز رشد واحدهای فنآوری دانشبنيان منطقه شمال ايران)
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

.1391/

 -8-130ازوی ،مسعود ’’ ،)1391( ،.تبيين عوامل اثرگذار بر فرآيند کارآفريني مستقل(مورد مطالعه :دفاتر مسافرتي جهانگردی ،هوايي و زيارتي منطقه شمال ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کيا ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-131درزی ،فاطمه ’’ ،)1391( ،.مديريت کيفيت خدمات بانكي با استفاده از فرايند تحليل شبكه ای و توسعه عملكرد کيفي (مطالعه موردی :بانك دولتي ،نيمه خصوصي و خصوصي
در مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،آمل :دانشگاه شمال.

 -8-132ديلمي ،مجيد ’’ ،)1391( ،.بررسي رابطه آميخته بازاريابي مدل  5Vبر رفتار مصرف کنندگان و نقش آن در رضايتمندی مشتريان کامپيوترهای لپ تاپ در تهران ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کيا ،قشم :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم.
 -8-133فندرسكي ،موسيالرضا ’’ ،)1391( ،.بررسي ميزان بهره وری منابع انساني و راههای افزايش آن (همراه با ارائه مدل) مطالعه موردی تعاوني اعتبار ثامن االئمه(ع)استان گلستان ‘‘،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مهران مختاری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
♦ -8-134 -خانزاده ،محمد ’’ ،)1391( ،.امكان سنجي پيادهسازی و اجرای سيستمهای برنامهريزی منابع سازمان ( ،)ERPمطالعه موردی شرکت ملي پخش فرآوردههای نفتي منطقه ساری
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---. .1391/11/8 .مقاله دارد

 -135-8کيادليری ،صابره ’’ ،)1391( ،.شناسايي استراتژی های شكستن سقف شيشه ای ( )GCSدر سازمانهای درماني(مورد مطالعه :بيمارستانهای تأمين اجتماعي استان مازندران) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-136ميرباقری ،آيه ’’ ،)1391( ،.بررسي و امكان سنجي استقرار مهندسي ارزش در شعب بانك شهر منطقه  5البرز ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

سوابق كاري(رزومه)

45

حسنعلي آقاجاني

 -8-137محمدعليزاده ،مريم ’’ ،)1391( ،.بررسي رابطه سرمايه فكری با عملكرد مالي شرکتها(مورد مطالعه :صنعت کاشي و سراميك -شرکت الوند) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -8-138مجتبيزاده ،عبدالرضا ’’ ،)1391( ،.بررسي عوامل موثر بر استقرار مهندسي مجدد در سازمانهای دولتي .مطالعه موردی :اداره کل منابع طبيعي استان مازندران -نوشهر ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-139نورانيان ،عليمراد ’’ ،)1391( ،.بررسي نقش يادگيری سازماني بر بهره وری منابع انساني شرکت مخابرات استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-140رحمتيپور ،نرگس ’’ ،)1391( ،.ارزيابي عملكرد شعب بانك کشاورزی استان البرز با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -141-8ميارکياني ،حسين ’’ ،)1392( ،.بررسی رابطه بین نقش رهبری در هویت یابی سازمانی (مطالعه موردی :شرکت تعاونی آهن آالت تهران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما مهران مختاری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -142-8آقاجاني ،بهرام ’’ ،)1392( ،.بررسي اثرات زيست محيطي نوآوری تكنولوژی(مطالعه موردی :شرکتهای دانش بنيان مستقر در پاركهای علم و فناوری منتخب ايران) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،اساتيد راهنما رضا ارجمندی و حسنعلي آقاجاني ،اساتيد مشاور مسعود منوری و نعمت اهلل خراساني ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
♦ -8-143 -چهرهگشا ،علياصغر ’’ ،)1392( ،.اولويتبندی عوامل مؤثر بر همكاريهای تحقيقاتي بين دانشگاه و صنعت(شاهد تجربي :دانشگاه مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور ابوالحسن حسيني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-144درزی ،مريم ’’ ،)1392( ،.اولويت بندی مولفه های جبران خدمات موثر بر عملكرد کارکنان بيمارستانهای تامين اجتماعي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور هادی ناصری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-145ديلمي ،آمنه ’’ ،)1392( ،.تبيين عوامل موثر بر موفقيت تجاری سازی تكنولوژی در واحد های دانشگاه آزاد اسالمي منطقه سه ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور رمضان عليزاده ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
♦ -8-146 -فرزادفر ،رامين ’’ ،)1392( ،.تبيين قابليتهای رقابتي بنگاههای کوچك و متوسط ( )SMESصادراتي بر اساس الزامات سازمان تجارت جهاني (شاهد تجربي :بنگاههای
صادرکننده مرکبات استانهای گلستان ،مازندران و گيالن) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور ابوالحسن حسيني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم
اقتصادی و اداری ---92/6/24 . .مقاله دارد
 -8-147حالج ،محمد ’’ ،)1392( ،.الويت بندی استراتژی های بازاريابي و فروش خدمات فني و مهندسي شرکت فرودگاههای کشور ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور حسين جعفری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-148جانزاده ،هادی ’’ ،)1392( ،.تبيين نقش ارتباط ميان دانشگاه و صنعت برکارآفريني دانشگاهي(مورد مطالعه :دانشگاههای دولتي استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-149سيده فاطمه حسيني مال ’’ ،)1392( ،.ارزيابي مقايسه ای روشهای محاسبه بهای تمام شده سپرده ها و تسهيالت درشعبه مرکزی بانك رفاه استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهران مختاری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
---------8-150
 -8-151مهديان ،امالبنين ’’ ،)1392( ،.تبيين عوامل مؤثر بر روند سپرده گذاری در نظام بانكي کشور(باتأکيد بر بانك سينا) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور بهزاد فرخ سرشت ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-152ميرآقازاده ،علي ’’ ،)1392( ،.بررسي عوامل مؤثر برکسب درآمدهای پايدار شهرداری های غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور مرتضي موقر ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-153اسفندياريان ،کبری ’’ ،)1392( ،.رابطه استرس شغلي و بهره وری کارکنان اداره بهزيستي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
رمضان عليزاده ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-154محمدی ،سعدی ’’ ،)1392( ،.رابطه سالمت سازماني و تعهد سازماني کارکنان جمعيت هالل احمر استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور معصومعلي سليميان ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-155محمدی ،ميالد ’’ ،)1392( ،.شناسايي و اولويت بندی عوامل محيطي مؤثر بر فرآيند کارآفريني مستقل ( مورد مطالعه  :کسب و کارهای کوچك  MDFدر غرب استان مازندران
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مرضيه گرجي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-156مجدد ،شيوا ’’ ،)1392( ،.تبيين نوآوری در کسب و کارهای جديد(شاهدتجربي :فيس بوك) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما رمضان عليزاده ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني،
چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

♦ -8-157 -نائيجي ،ايمان ’’ ،)1392( ،.تبيين عوامل موثر بر شكل گيری خوشه های کسب و کار :شاهد تجربي خوشه کسب و کار آموزش عالي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-158نشتارحيمي ،حكيمه؛ ( ’’ ،)1392اولويت بندی ابزارهای تأمين مالي پروژه های شهری در شهرداری های غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود
کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-159پاکنهاد ،فاطمه ’’ ،)1392( ،.بررسي تاثير اتوماسيون اداری بر بهره وری منابع انساني (مطالعه موردی :اداره کل راه وشهرسازی استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما رمضان عليزاده ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
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 -8-160رسولي ،گلناز ’’ ،)1392( ،.اولويت بندی عوامل موثر بر محافظه کاری در گزارشگری مالي شرکتهای داروسازی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-161رضايي گرجي ،ياسر ’’ ،)1392( ،.ارتباط عناصر سرمايه فكری و عملكرد سازماني مطالعه موردی  :دراداره کل بنادرودريانوردی استان مازندران -نوشهر ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما قربانعلي آقااحمدی ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-162نظری ،آراد؛ ( ’’ ،)1392اولويتبندی عوامل مؤثر بر موفقيت قراردادهای (BOTشاهد تجربي :شرکت مخابرات استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود
کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-163روجايي ،علي ؛ ( ’’ ،)1392بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانكداری الكترونيك از سوی مشتريان بانك صادرات استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور مرتضي موقر ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-164رفيعي ،ستار؛ ( ’’ ،)1394بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايتمندی بيمهشدگان نيروهای مسلح از پوشش بيمهای‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور محمد غالمي عزيزی ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.

 -8-165عبداللهي الشكي ،عباس؛ ( ’’ ،)1393شناسايي تأثير حمايت ادراك شده از سوی سازمان بر عملكرد کارکنان) شاهد تجربي بانك ملت غرب استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-166خراساني ،حميد؛ ( ’’ ،)1393بررسي رابطه بين آمادگي جسماني  ،هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر شهرستان ساری‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور فروغ رودگر نژاد ،ساری :سازمان مديريت صنعتي استان مازندران.
 -8-167فيروزینيا ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1392شناسايي و اولويتبندی عوامل مؤثر در توسعه کسبوکار کوچك و متوسط دانشبنيان با استفاده از روش  ،‘‘ AHPرساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

♦ -8-168 -صداقتي ،سحر؛ ( ’’ ،)1392انتخاب استراتژی بهينه نگهداری و تعميرات با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازی و متد کپراس -مورد مطالعه شرکت ايدکوپرس ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-83-1-----8-169طالبي ،مجتبي؛ ( ’’ ،)1389ارزيابي عملكرد بانك مسكن استان مازندران با استفاده از مدل  ،‘‘EFQMرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما علي ثريايي ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
----------------------------------------------8-170
 -8-171بابايي ،ناصر؛ ( ’’ ،)1393شناسايي عوامل مؤثر بر ارتقاء مسئوليت اجتماعي در دانشگاه و مراکز آموزشي چالوس‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور فروغ رودگر نژاد ،ساری :سازمان مديريت صنعتي استان مازندران.
♦ -8-172 -علياری موالن ،سامان؛ ( ’’ ،)1393بر رسي تاثير استراتژی های انعطاف و احتياط برای ايجاد زنجيره تامين استراتژيك با رويكردکشساني زنجيره تامين (شاهد تجربي :شرکت
های فعال درصنعت چرم) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمدرضا طبيبي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-173 -باران چشمه ،کلثوم؛ ( ’’ ،)1393تبيين عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد نظام ملي نوآوری در ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهرداد
مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

 -8-174افتخاری؛ غالمحسين؛ ( ’’ ،)1393بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي غرب مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل ،‘‘ p-cmm :رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز.

♦ -175 -8 -عيسي زاد ،مونا؛ ( ’’ ،)1393تبيين عوامل سوق دهنده و بازدارنده توسعه کارآفريني بينالمللي (شاهد تجربي :صنايع لبني شمال کشور -گيالن و مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.1393/11/14 .
 -8-176اکراقلي پور ،محدثه؛ ( ’’ ،)1393رابطه ی هوش سازماني و فرسودگي شغلي در دانشگاه ها ی آزاد اسالمي غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-177اسماعيل پور ،هادی؛ ( ’’ ،)1393بررسي عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای ميزان عالقه مندی مشتريان :مطالعه موردی بانك ملي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-178فلكي مقدم ،نيلوفر؛ ( ’’ ،)1393اولويت بندی عوامل بيمه ای موثر بر افزايش رفاه اجتماعي‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عرفان معماريان ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني،
بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -179 -8 -حميدی ،مريم؛ ( ’’ ،)1393تبيين موانع بهبود فضای کسب و کار در ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر:
دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-180الريجاني ،اقدس؛ ( ’’ ،)1393شناسايي عوامل تاثير گذار بر توانمند سازی زنان(شاهد تجربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-181مدني ،عفتالسادات؛ ( ’’ ،)1393تبيين رابطه ی سرمايه ی اجتماعي و امنيت اجتماعي در سازمان های تامين اجتماعي غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -8-182
♦ -183 -8 -مهدیپور ،پژواك؛ ( ’’ ،)1393ارائه مدلي به منظور ارزيابي آمادگي رواني دانشگاهيان برای تجاریسازی فناوری در دانشگاه مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.93/11/14 .
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♦ -184 -8 -يوسف نيا درزی ،احمد؛ ( ’’ ،)1392تبيين اثرات کارکردهای نظامملينوآوری بر بهبود فضای کسبوکار در ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-185ترابي ورکي ،مجيد؛ ( ’’ ،)1391بررسي ميزان آمادگي سازمانها در بكارگيری فناوری  RFIDبرای بهبود فرآيند مديريت زنجيره تامين در صنعت توليد  LCDدر ايران(شامل
شرکت های پارس ،شهاب و صنام) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور بهزاد فرخ سرشت ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-186طالبي ،سليمان؛ ( ’’ ،)1392تبيين هوش سازماني(شاهد تجربي :بانك ملي ايران شعب غرب استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور
حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -187-8طبرسي ،شبنم؛ ( ’’ ،)1392بهينه سازی سيستم حمل و نقل بنزين با استفاده از تكنيك برنامه ريزی خطي در انبار نفت شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي منطقه چالوس ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
♦ -188 -8 -سروری ،زهرا؛ ( ’’ ،)1392شناسايي و رتبهبندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصوالت شرکت های دانش بنيان(شاهد تجربي :شرکتهای دانشبنيان مستقر در مراکز رشد
منطقه شمال ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور ابوالحسن حسيني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-189سليماني راد ،روحاهلل؛ ( ’’ ،)1393بررسي رابطه بين هوش سازماني و ارزش شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -190 -8 -شجاعيان ،امير؛ ( ’’ ،)1392شناسايي و اولويتبندی عوامل موثر بر موفقيت خوشه های صنعتي :مورد مطالعه خوشه صنعتي فرش دستبافت خراسان شمالي ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما محسن عليزاده ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-191شيخاالسالمي ،محمد؛ ( ’’ ،)1392بررسي ابعاد هوش سازماني و رابطه آن با عملكرد کارکنان در گمرکات شمال کشور ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-192شائقي ،ساعده؛ ( ’’ ،)1392ارزيابي آمادگي مديران جهت اجرای پروژه های سرمايه گذاری و اشتغالزای شهری به روش ( BOTشاهد تجربي :شهرداری های غرب استان مازندران)
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمدرضا پورعلي ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-193صنوبری ،آرزو؛ ( ’’ ،)1392بررسي رابطه بين سرمايه فكری و ارزيابي عملكرد (با استفاده از روش کارت امتيازی متوازن) در سازمان امور اقتصادی و دارايي استان مازندران ‘‘،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور داود کياکجوری ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-194صالحي کجور ،رضا؛ ( ’’ ،)1392تبيين يادگيری سازماني د ر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور محمدمهدی پرهيزگار ،تهران :دانشگاه پيام نور تهران.
 -8-195سياحي ،فرشته؛ ( ’’ ،)1392شناسايي رابطه مشارکت مردمي و افزايش درآمد پايدار در شهرداری منطقه يك تهران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما فرزانه چاووش باشي،
استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-196رستمميری ،سحر؛ ( ’’ ،)1392تببين عوامل موثر بر رضايت مشتريان اعتباری شعب بانك پاسارگادغرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور معصومعلي سليميان ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-197رضواني ،حسين؛ ( ’’ ،)1393اولويت بندی عوامل مؤثر بر راه اندازی کسب و کارهای مرتبط با صنعت برق با رويكرد فازی(شاهد تجربي :شرکتهای پيمانكاری توزيع برق در غرب
استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
--------------------------------------------------------------- -8-198
 -8-199رستگار ،نيما؛ ( ’’ ،)1391استنباط نقشهای رقابتي اصول و ارزشهای تعاون ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما داود کياکجوری ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه
آزاد اسالمي واحد چالوس.
♦ -200 -8 -رسولي ،غالمعلي؛ ( ’’ ،)1392شناسايي و اولويت بندی ابعاد و شاخص های شايستگي های کارکنان با ا ستفاده از تكنيك ويكور فازی :مورد مطالعه ،شرکت انتقال داده های
آسيا تك ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما ابوالحسن حسيني ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-201پذيرفته ،زيبا؛ ( ’’ ،)1393شناسايي و اولو يت بندی عوامل موثر بر رقابت پذيری محصوالت دانش بنيان غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -8-202نژادلر ،حميدرضا؛ ( ’’ ،)1393بررسي و تبيين ارتباط ميان وجدان کاری با عملكرد کارکنان در بانك ملّي ايران(مطالعه موردی :شعب بانك ملّي غرب استان مازندران) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-203مصطفيپور ،مسعود؛ ( ’’ ،)1393شناسايي ميزان اثربخشي فعاليت های بازاريابي و تبليغات بانك بر وفاداری مشتريان ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-204محسنپور ،کامران؛ ( ’’ ،)1393الويتبندی علل گرايش مديران مالي به امور مالي(مورد مطالعه :سازمان امور اقتصادی ودارايي استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-205ابراهيم پور؛ سميه؛ ( ’’ ،)1393تبيين چالش های مديريت دانش در صنعت بيمه (شعب بيمه ايران استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.

 -8-206رضايي ،مهدی؛ ( ’’ ،)1393اولويت بندی عوامل موثر بر ايجاد وفاداری الكترونيكي ( )e-loyaltyدر کاربران اينترنت بانك رفاه با استفاده از تكنيك  ،‘‘ FAHPرساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
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 -8-207قليزاده ،مريم؛ ( ’’ ،)1394اولويت بندی عوامل موثر بر بهره وری مديران مدارس با استفاده از تكنيك ( FAHPمطالعه موردی شهرستان بابلسر و حومه) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.
 -8-208غفوری؛ آنيتا؛ ( ’’ ،)1394تبيين عوامل مؤثر بر شكل گيری ساختار کارآفرينانه در بيمه ايران(مطالعه موردی :نمايندگيهای بيمه ايران استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد غالمي عزيزی ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-209 -عبادتطلب ،معصومه؛ ( ’’ ،)1394ارزيابي عملكرد شرکت پگاه فارس بر اساس مدل کارت امتيازی متوازن )  ،‘‘ (BSCرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور محمود يحيي زاده فر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-210 -فرحبخش ،محمد؛ ( ’’ ،)1394بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگي و گرايش کارآفرينانه مديران اتاقهای تعاون کشور ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور محمود يحيي زاده فر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-211 -حسيني ،سيده زهرا؛ ( ’’ ،)1394بررسي نقش فناوری اطالعات و اثرات ميانجي مديريت کيفيت جامع بر عملكرد شرکت فوالدين ذوب آمل با استفاده از تكنيك ديمتل
فازی ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

♦ -8-212 -اماني ،انبياء؛ ( ’’ ،)1394ارزيابي اثر بخشي فرايند انتقال تكنولوژی در صنايع غذايي استان مازندران(شاهد تجربي :شرکت فرآوردههای لبني کاله آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-213داداشي ،جوبير؛ ( ’’ ،)1394سنجش و اندازه گيری ميزان تجاری سازی فناوری دانشگاهي(شاهد تجربي :دانشگاه مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
قائمشهر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر.

 -8-214غالميفرد ،نصرتاهلل؛ ( ’’ ،)1394ارزيابي و تبيين شاخص های عملكردی کارآفرينانه گروههای آموزشي گردشگری دانشگاه های منتخب ايران از منظر مالي ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-215 -محيط ،محمد؛ ( ’’ ،)1394بررسي عوامل مؤثر بر تصميم پذيرش محصول جديد توسط خردهفروشان محصوالت غذايي ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حميدرضا
رضواني ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-216 -پاکار ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1394شناسايي و اولويت بندی شاخص های منابع انساني نمونه(مورد مطالعه  :شرکت گاز استان بوشهر) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما مرتضي
موقر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-217رحيمي پردنجاني ،نسيم؛ ( ’’ ،)1394بررسي تاثير سرمايه فكری برعملكرد تجاری شرکت های تجاری(شرکت تجاری فوکا) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -218-8توکل تهراني ،رضا؛ ( ’’ ،)1394بررسي تاثير هوش عاطفي کارکنان بر کيفيت خدمات شعب بانكهای ملت شرق استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.

 -219-8موسوی ،سيد قاسم؛ ( ’’ ،)1394اولويت بندی مولفه های موثر در جلب اعتماد و وفاداری مشتريان بانك ملت(مطالعه موردی شعب غرب استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
♦ -8-220 -عزيزی ،محمد امين؛ ( ’’ ،)1394بررسي تاثير نقش ”مديريت دانش“ بر اثر بخشي واحدهای توليدی -صادراتي صنايع لبني در استان مازندرن ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما مهرداد مدهوشي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-221 -حالل خوری ،آرش؛ ( ’’ ،)1394تبيين عوامل موثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در بين کارآفرينان مرتبط با تجهيزات پزشكي در استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني  ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي  ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-222 -موسويان ،مرضيه؛ ( ’’ ،)1394بررسي رابطه مديريت دانش با نوآوری سازماني در شر کت بيمه ايران با روش ديمتل فازی(شاهد تجربي :بيمه ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.94/11/13--- .
 -8-223مقدس زاده ،مجيد؛ ( ’’ ،)1394بررسي رابطه بين کيفيت اقالم تعهدی و کارايي سرمايه گذاری شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما محمود يحيي زاده فر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-224فرقاني ،مهران؛ ( ’’ ،)1394بررسي نقش ف ناوری اطالعات بر عملكرد کارکنان شرکت ملي صنايع پتروشيمي ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،فيروزکوه:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-225يحييزاده گنجي؛ يوسف؛ ( ’’ ،)1394تبيين نقش نوآوری و يادگيری سازماني در رابطه بين سرمايه فكری و مزيت رقابتي سازمان(مطالعه موردی :شعب بانك ملت شهر بابل)‘‘،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

 -8-226قاسمي شيرسوار ،قاسم؛ ( ’’ ،)1394بررسي تأثير تيم مديريت دانش بر خالقيت و عملكرد مالي سازمان(مطالعه موردی :جمعيت هالل احمر استان مازندران)‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-227لشگرو ،عزتاهلل؛ ( ’’ ،)1394اولويتبندی عوامل مؤثر بر نقش گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرت با استفاده از تكنيك  ،‘‘ FAHPرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-228فاطری ،ابوالحسن؛ ( ’’ ،)1394بررسي و سنجش تفكر استراتژيك در بين کارکنان و مديران دانشگاه مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،فيروزکوه:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
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 -8-229سام دليری ،حسن؛ ( ’’ ،)1394تاثير فالت زدگي شغلي بر فرسودگي شغلي کارکنان سازمان ( مطالعه موردی :بانك تجارت غرب مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-230رحمتي تبار ،امامعلي؛ ( ’’ ،)1394نقش رضايت شغلي کارکنان بر وفاداری مشتريان و اثرات ميانجي رضايت مشتری در بانك سامان استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور رحمت عليزاده ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.

♦ -8-231 -پارسا نهاد ،مجيد(کوشكباغي)؛ ( ’’ ،)1392رتبه بندی شرکتهای منتخب صنعت فوالد استان مازندران از نظر توليد پايدار با استفاده از تكنيك  ،‘‘ FVikorرساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---. 92/6/12---.فايل وورد تز
♦ -8-232 -صمدی ،علي اصغر؛ ( ’’ ،)1394ارزيابي و اولويتبندی شاخصههای برونسپاری با استفاده از روش تحليل شبكهای فازی و ديمتل فازی(()FDANPمطالعه موردی شرکت
تدارکاتي کاله پل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

♦ -8-233 -مراديان ،محسن؛ ( ’’ ،)1394بررسي نقش عوامل سازماني و اثرات ميانجي توسعه محصول جديد سبز بر عملكرد مالي شرکتهای صنعت نانو تكنولوژی ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری94/11/5 --- .
♦ -8-234 -پرموزه نويری ،علي؛ ( ’’ ،)1394تعيين روابط ابعاد موانع داخلي  ،محيطي و برآيندی کارآفريني سازماني با استفاده از تكنيك مدلسازی ساختاری تفسيری(شاهد تجربي :صنعت
الكتريك ،شرکت پيشرانه) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.94/11/5--- .
 -8-235محمودی ،صديقه؛ ( ’’ ،)1395بررسي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و عملكرد نوآوری سازمان در شعب بانكهای رفاه استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.
 -8-236حبيبي سوادکوهي ،غالمرضا؛ ( ’’ ،)1395بررسي تأثير درگيری محصول بر وفاداری به برند(مورد مطالعه :تلفن همراه) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور رحمت عليزاده ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل.
 -8-237بالرك ،آرش؛ ( ’’ ،)1395بررسي جنبههای مختلف مديريت کسبوکار در بين دندانپزشكان عمومي شاغل در مطبهای خصوصي شهر ساری ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور هاجر شكرچي زاده ،خوراسگان :دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.
 -8-238فرجاهلل زاده ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1395نقش رهبری دانش محور بر نوآوری سازمان با متغير ميانجي مديريت دانش (مطالعه موردی  :شرکتهای دانش بنيان مستقر در مراکز رشد شمال
ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مسعود احمدی ،ساری :دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری.

♦ -8-240 ----8-239 -موسوی ،بهارهالسادات؛ ( ’’ ،)1395اولويتبندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی فناوری(شاهد تجربي :دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي منتخب ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور حميدرضا فالح الجيمي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---.95/5/17 .فايل تز
-------------------------------------------------------------------8-240
♦ -8-241 -يداللهي ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1395انتخاب پيمانكار برای برونسپاری( مورد مطالعه :پيمانكاران محصوالت پودری شرکت لبني کاله آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---.95/11/18-- .ثبت ژيرو شد.

♦ -8-242 -سهرابي ارسي ،ندا؛ ( ’’ ،)1395بررسي پيادهسازی اکولوژی صنعتي در سطح کارخانه با رويكرد توليد پايدار(شاهد تجربي :صنعت پااليشگاه نفت استان فارس ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور حميدرضا فالح الجيمي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---. .95/11/18-- .ثبت ژيرو شد.
♦ -8-243 -رحيمي نياکي ،سيدحميد؛ ( ’’ ،)1394ارزيابي عوامل مؤثر بر بقاء شرکت ها بر اساس ويژگي های صنعت ،شاهد تجربي:شرکت های صنايع غذايي منتخب استان مازندران ‘‘،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---. .95/11/18-- .ثبت ژيرو شد.
♦ -8-244 -نعمتاهلل زاده ،فائقه؛ ( ’’ ،)1395اولويتبندی عوامل موثر برنوآوری باز در صنايع غذايي (مطالعه موردی :شرکت فرآوردههای گوشتي کاله آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---. .95/11/18-- .ثبت ژيرو شد.
♦ -8-245 -مهديزاده ،عاطفه؛ ( ’’ ،)1395ارزيابي و انتخاب تأمينکنندگان سبز بر اساس مزايا ،فرصتها ،هزينهها و ريسكها با استفاده از  DEMATELفازی ANP ،فازی و VIKOR
خاکستری (مورد مطالعه :تأمينکنندگان شرکت توليد فرآوردههای گوشتي کاله آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر:
دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.95/11/18---.

 -8-246رستگارتبار ،هاجر؛ ( ’’ ،)1395آسيب شناسي عملكرد مراکز رشد واحدهای فناوری  ،براساس مدل سه شاخگي،مورد مشاهده:استان های شمالي(مازندران،گيالن وگلستان) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد فاطمه طاهری ،ساری :دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری.
 -8-247حسني بيزکي ،مهران؛ ( ’’ ،)1395بررسي وضعيت وبسا يتهای شرکت کاله با استفاده از منطق فازی ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بابل.
 -8-248بابانتاج ،جابر؛ ( ’’ ،)1396اولويتبندی متغيرهای مرتبط با کار شايسته مؤثر بر شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،بابل :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل---.کل تز
♦ -8-256 ---8-249-دولتي ،امين؛ ( ’’ ،)1395اولويت بندی شاخص های مؤثر بر عملكرد سازماني شرکت های مشارکتي با استفاده از تكنيكهای  ANPو ( ISMشاهد تجربي:
شرکت تهيه ادوات پزشكي نويد طب ماد در بيمارستان امام خميني مهاباد) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور حميدرضا فالح الجيمي ،بابلسر :دانشگاه
مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---95/11/27--- .ثبت ژيرو شد.
♦ -8-250 -کاظمپور ،سيدعلي ’’ ،)1395( .اولويتبندی عوامل تاثيرگذار بر يكپارچهسازی الگوهای زنجيره تأمين ناب ،چابك ،انعطافپذير و سبز (مطالعه موردی :شرکت ايران خودرو
مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
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 -8-257---8-251مرادی ،هاجر؛ ( ’’ ،)1395بررسي نقش ميانجي تعهد کارکنان و مديريت هويت برند بر عملكرد و رضايت کارکنان ( مورد مطالعه  :شعب بيمه ايران شهر ساری ) ‘‘،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،محمودآباد :مؤسسه آموزش عالي نيما---. .کل تز
 -8-258---8-252ميرخليلي پور ،سيده فاطمه؛ ( ’’ ،)1395استراتژی توسعه شهری شهر هچيرود ( ،‘‘ )CDSرساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد
کياکجوری ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
 -8-259---8-253وراميني ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1396بررسي عوامل تأثير گذار بر کيفيت زندگي شهری (مطالعه موردی :شهر آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك---.کل تز
 -8-260---8-254صيادی ،محمدعلي؛ ( ’’ ،)1396تحليلي بر تحققپذيری طرحهای توسعه شهرهای کوچك(نمونه موردی :شهر سرخرود) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك---. . .کل تز
 -8-261---8-255سلطاني ،نوشا؛ ( ’’ ،)1396تحليلي بر کيفيت محيط شهری در بافت فرسوده شهرچالوس با تاکيد بر مشارکت شهروندان ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك---. . .کل تز
♦ -8-262 ---8-256-يداهللپور ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1395تبيين روابط ساختاری و اولويت بندی عوامل تاثير گذار بر توسعه (راه اندازی و استمرار) صنايع تبديلي بخش کشاورزی (شاهد تجربي
 :مرکبات استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمدرضا طبيبي ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني  ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-267---8-257نجفي ،نسرين؛ ( ’’ ،)1395بررسي و ارزيابي وضعيت استفاده از سيستمهای اطالعات مديريت در پروژههای ساختماني استان مازندران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله
مراتبي و تاپسيس در شرايط فازی ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،محمودآباد :مؤسسه آموزش عالي نيما.
 -8-268---8-258استاجي ،علي ’’ ،)1396( ،بررسي تاثير سرمايه فكری بر مديريت دانش و کارآفريني در شرکت الدورا ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.

♦ -8-273 ---8-259-رضواني ،نسيم؛ ( ’’ ،)1396تبيين ويژگيهای کارآفرينانه معلولين جسمي و حرکتي کارآفرين(شاهد تجربي:اداره بهزيستي استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.1396/11/2--- .
---------8-260
♦ -8-274 ---8-261-ضابطپور ،الهام؛ ( ’’ ،)1396نقش سرمايه اجتماعي در شكلگيری خوشههای صنعتي(شاهد تجربي :مبل بهنمير) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور ابوالحسن حسيني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.1396/11/2--- .
♦ -8-275 ---8-262-ذبيحي ،الهه؛ ( ’’ ،)1396اولويت بندی نياز های آموزشي کار آفرينانه دانشجويان مهندسي برق ،با رويكرد راه اندازی کسبوکار(شاهد تجربي :دانشگاههای منتخب
در استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری .1396/11/2- .ثبت
ژيرو شد.
 -8-277---8-263حسيني ،عليرضا؛ ( ’’ ،)1396بررسي رابطه بين رعايت اخالق حرفه ای مديران و موفقيت آنان در مؤسسات مالي (مطالعه موردی :شرکتهای ليزينگ و سرمايهگذاری
شهر تهران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
 -8-279---8-264سيدی ،سيد عارف؛ ( ’’ ،)1397تبيين ويژگيهایدانشگاه کارآفرين(شاهد تجربي :دانشگاههای منتخب در استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
 -8-281---8-265موسوی ،سيدعليرضا؛ ( ’’ ،)1397تأثير سياستهای منابع انساني بر نوآوری سازماني(مطالعه موردی :دانشگاه مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-282---8-266باقری ،سونيا؛ ( ’’ ،)1395تبيين روابط مولفههای فرهنگ کارآفرينانه در دانشگاههای آزاد منتخب غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،قزوين :دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين.
 -8-283---8-267بابانتاج ،پدرام؛ ( ’’ ،)1397تبيين نقش مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتری( )CRMدر فروشگاههای فرش غرب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
♦ -8-285 ---8-268-توکلي جمناني ،فاطمه؛ ( ’’ ،)1397اولويت بندی معيارهای ارزيابي عملكرد زنجيره تامين خدمات با تكنيك (( DANPشاهدتجربي  :سازمان های خدمات
جهانگردی و مسافرتي استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور حميدرضا فالح ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-286---8-269سلطاني ،افراسياب؛ ( ’’ ،)1395بررسي تاثير حمايت مالي بر توسعه کسب و کار خانگي استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس.

 -8-287---8-270شكری ،حميد؛ ( ’’ ،)1397تبيين ارتباط بين مزيت رقابتي ،مديريت دانش و ارتباط با مشتری در بين کارکنان شعب بانك تجارت شرق استان مازندران ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
♦ -8-289 ---8-271-رجني ،محمدحسن؛ ( ’’ ،)1397نقش فرايند حل مساله  8Dبر عملكرد مديريت کيفيت شرکتهای تامين کننده قطعات در صنعت خودرو سازی ايران (شاهد
تجربي :شرکت ساپكو) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور حميدرضا فالح ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-290---8-272رحماني ،صديقه؛ ( ’’ ،)1397تبيين نقش مديريت دانش و سرمايه فكری بر مزيت رقابتي و عملكرد سازماني شعب بانك تجارت شرق استان ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
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♦ -8-291 ---8-273-منتخبي ،پريسا؛ ( ’’ ،)1397بررسي روابط عوامل آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنايع بستهبندی صنعت مواد غذايي (شرکت بهدانه ميرود) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-292---8-274محمدنتاج ،محمدرضا؛ ( ’’ ،)1397تبيين نقش مسئوليت اجتماعي بر مزيت رقابتي پايدار از طريق سرمايه فكری (شاهد تجربي :نمايندگي های شرکت سايپا در استان
مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
 -8-293---8-275اعتمادی ،محمدعلي؛ ( ’’ ،)1397تبيين عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری فناورانه در شرکت دانش بنيان مستقر در مراکز رشد استان مازندران با استفاده از دلفي فازی و
ديمتل فازی ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،محمودآباد ::مؤسسه آموزش عالي خزر.
 -8-294---8-276برومند سويری ،معصومه؛ ( ’’ ،)1397تبيين عوامل موثر بر تجاری سازی محصوالت فناوری های پيشرفته نانوتكنولوژی در ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،محمودآباد :مؤسسه آموزش عالي خزر.

 -8-295---8-277ساداتي ،سيدحسين؛ ( ’’ ،)1397تحليلي بر الگوهای درآمدی شهرداریها در شهرهای ساحلي با تاکيد بر ابعاد پايداری اقتصادی (نمونه موردی :شهر بابلسر) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
 -8-296---8-278اسكندری ،کاظم؛ ( ’’ ،)1397تحليلي بر الگوی پراکنده روی فضای شهری با تاکيد بر سياست زمين شهری (،نمونه موردی شهر رشت ) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مجيد سنايي ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
 -8-297---8-279دسباز ،مصطفي؛ ( ’’ ،)1397الگوهای تحقق رقابت پذيری شهرها با رويكرد شهرخالق (نمونه موردی شهر گرگان) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور مجيد سنايي ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
----------------------------------------------------------------8-280

 -8-298---8-281پازواری ،محسن؛ ( ’’ ،)1397تحليل جايگاه مديريت شهرى يكپارچه در تحقق اصول اقتصاد مقاومتى در شهرهاى کوچك (نمونه موردی :شهر قائمشهر) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مجيد سنايي ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
 -8-299---8-282اسماعيلي ارمي ،اسماعيل؛ ( ’’ ،)1397تأثير فعاليتهای بازاريابي اينترنتي بر ارزشگذاری برند و پاسخ مشتری در هتلهای لوکس بابلسر ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما حسنعلي آقاجاني ،اساتيد مشاور زينالعابدين رحماني و علياکبر عزيزپور ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
 -8-300---8-283بزرگيان عربي ،قاسمعلي؛ ( ’’ ،)1397تبيين رابطه ميان توانمندسازی روانشناختي و کارآفريني سازماني با ميانجيگری رفتار شهروندی سازماني در شبكه بهداشت و
درمان بابلسر ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
 -8-301---8-284ساداتي عربي ،سيدمحسن؛ ( ’’ ،)1397بررسي تأثير مهارتهای مديريتي مديران شهرداری بر توسعهی گردشگری شهری (مورد مطالعه :شهرداریهای استان مازندران)
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-302---8-285اخگر ،سميه؛ ( ’’ ،)1397تبيين روابط ساختاری و تعاملي ميان رفتارهای شهروندی سازماني ،سازوکارهای سازماني ،تمايل به کاروحرفه و رضايت شغلي (مورد مطالعه:
شرکت مخابرات استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-303---8-286هدايتنژاد سرخي ،ايمان؛ ( ’’ ،)1397بررسی تبیین نقش فناوری اطالعات()ITبر تصمیم گیری مدیران دانشگاه پیام نور ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-304---8-287عليپور بهنميری ،جواد؛ ( ’’ ،)1397نقش رفتار شهروندی و تعهد سازماني کارکنان بر يادگيری سازماني ( شاهد تجربي دانشگاه مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
♦ -8-305 ---8-288-آخوندزاده ،علي؛ ( ’’ ،)1397تبیین روابط ساختاری مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتریان با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در مجتمع رفاهی بانک
کشاورزی بابلسر ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-306---8-289حيدری ،سلمان؛ ( ’’ ،)1398نقش يادگيری سازماني بر هوش معنوی و عملكرد شغلي در شرکت برق منطقهای استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.
 -8-307---8-290آقاجاني ،احسان؛ ( ’’ ،)1398تبيين همپايي هوشمندی شهرهای منتخب استان مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مجيد
سنايي ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
 -8-309---8-291اسمعيلي مال ،مريم؛ ( ’’ ،)1398ارزيابي چابكي زنجيره تامين در شرکت (شاهد تجربي :فراورده های لبني صالح آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور هومن شبابي ،بابل :مؤسسه آموزش عالي راه دانش.
♦ -8-311 ---8-292-متولي طاهر ،محمدمهدی؛ ( ’’ ،)1398تبيين عوامل موفقيت تبليغات هويتساز در تجاریسازی محصوالت صنايع غذايي (شاهد تجربي :شرکت کاله در ايران و
شرکت نستله سوئيس) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-312---8-293اوجي آبادی ،ميثم؛ ( ’’ ،)1398اولويتبندی عوامل مؤثر بر توسعه اينترنت اشيا در ايران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،محمودآباد :مؤسسه
آموزش عالي خزر.
 -8-313---8-294رزاقي ،محمدحسن؛ ( ’’ ،)1398نقش استقرار سيستم اتوماسيون جامع اداری بر کيفيت تصميم گيری مديران شهرداری قائمشهر ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور هومن شبابي ،بابل :مؤسسه آموزش عالي راه دانش.
♦ -8-315 ---8-295-عباس نژاد ،سپيده؛ ( ’’ ،)1398تبيين ابعاد اکوسيستم کارآفريني در کسب وکارهای گردشگری(شاهد تجربي :گردشگری مبتني بر طبيعت در استان مازندران ‘‘،
رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور مهدی رمضانزاده ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
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♦ -8-318 ---8-296-آخوندی ،امير؛ ( ’’ ،)1398مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش کارآفريني دانشجويان در دانشگاهها(شاهد تجربي :دانشگاههای منتخب ايران و امريكا) ‘‘ ،رساله
کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-319---8-297درزی ،هانيه؛ ( ’’ ،)1398بررسي تأثيرسرمايه فكری ،محيط سازماني و فرهنگ نوآوری بر عم لكرد شرکت(مورد مطالعه:شرکت کاله آمل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :مؤسسه آموزش عالي پارسا.

 -8-320---8-298جعفری ،مرتضي؛ ( ’’ ،)1398مكانيابي صنايع قطعهسازی ادوات کشاورزی با استفاده از منطق فازی در محيط  GISمطالعه موردی شهرستان بابل ‘‘ ،رساله کارشناسي
ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور هومن شبابي ،بابل :مؤسسه آموزش عالي راه دانش.
 -8-321---8-299آهنگر نارنجبن ،مجيد؛ ( ’’ ،)1398بستر سازی درآمدهای پايدار برای شهرداریها (نمونه موردی :شهر نوشهر) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
استاد مشاور مجيد سنايي ،نوشهر :مؤسسه آموزش عالي کمالالملك.
---8-300
 -8-322---8-301کاظمي ،محدثه؛ ( ’’ ،)1398مطالعه تاثير بكارگيری مديريت منابع انساني بر يادگيری سازماني با توجه به نقش ميانجي ظرفيت مديريت دانش(مورد مطالعه :کارکنان بيمه
ايران استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-323---8-302خسروی ،هاجر؛ ( ’’ ،)1398مطالعه تاثير مشتری گرايي بر نوآوری از طريق ظرفيت تكنولوژی ،کيفيت رابطه  ،مديريت اطالعات مشتريان( مورد مطالعه :سازمان تامين
اجتماعي استان مازندران ) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-324---8-303ملكوتي ،مرضيه؛ ( ’’ ،)1397نقش ابعاد نوآوری سازماني بر ابعاد مديريت زنجيره تامين خدمات در دانشگاه مازندران ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
 -8-325---8-304مرزبان عباسآبادی ،علي؛ ( ’’ ،)1398تبيين ابعاد اکوسيستم نوآوری در صنعت خودرو(شاهد تجربي :شرکت ايران خودرو) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما
حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحييزادهفر ،بابل :مؤسسه آموزش عالي راه دانش.
 -8-327---8-305محمدی ،عالمه؛ ( ’’ ،)1398مطالعه تاثير رهبری بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي مسئوليت اجتماعي(مورد مطالعه :بيمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشكي استان مازندران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،بهنمير :مؤسسه آموزش عالي عالمه اميني.
♦ -8-328 ---8-306-موسيزاده ،حسين؛ ( ’’ ،)1398تأثير مهارتهای کارآفريني بر اشتغال دانشآموختگان مهندسي کشاورزی(شاهد تجربي :شهرستان بابل) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد،
استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور محمدرضا طبيبي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-329 ---8-307-رستمي منصور ،مريم ’’ ،)1398( .طراحي سيستم استنتاج فازی برای ارزيابي گرايش کارآفرينانه متقاضيان سرمايهگذاری خطرپذير در صندوق نوآوری و شكوفايي
‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما محمد وليپور ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-331---8-308ياسايي ،فربد ’’ ،)1398( .اولويتبندی راهكارهای بهبود در نگهداری سايتهای مخابراتي(ايرانسل تهران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
محمودآباد :مؤسسه آموزش عالي خزر.
♦ -8-309-شريعتي ،زينت ’’ ،)1399( .تبيين مدل کسب وکارهای الكترونيكي حوزههای کاربردی منتخب فناوری اطالعات‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد
مشاور ابوالحسن حسيني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-310احمدی ،حسن ’’ ،)1399( .طراحي بوم مدل کسب و کار شرکت زاگرس خودرو(نماينده پروتون در ايران) ‘‘ ،رساله کارشناسي ارشد ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،استاد مشاور
محمود يحييزادهفر ،بابل :مؤسسه آموزش عالي راه دانش.
 -9راهنمايي و مشاوره رسالههاي دكترا
 -8-73---9-1رودگرنژاد ،فروغ ،)1389( ،.طراحي مدل توسعه کارآفريني در سازمانهای کوچك و متوسط سازمان فني و حرفه ای ،رساله دکتری ،استاد راهنما سيدمهدی الواني ،اساتيد
مشاور حسنعلي آقاجاني و اعظم رحيمي نيك ،تهران :دانشگاه آزتد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات.
♦ -8-150 ---9-2-کريمي ،سيد محمد ’’ ،)1392( ،.تبيين و تحليل نقش تسهيل گری بيمه در سبد عوامل مؤثر بر پايداری کسب و کارهای خرد"شاهد تجربي :کسبکارهای خرد تحت
پوشش صندوق مهر امام رضا(ع) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاتيد راهنما احمد جعفری صميمي و محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم
اقتصادی و اداری .صورتجلسه ---.مقاله دارد
 -8-182----9-3مايلي رستمي ،قاسم علي؛ ( ’’ ،)1393ارزيابي و طراحي وب سايتهای تجارت الكترونيك(شاهد تجربي :شرکت ملي گاز ايران) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحيي زاده فر ،اصفهان :پژوهشگاه مهندس بحرانهای طبيعي شاخص پژوه.
 -8-198---9-4رضايي ،عبداهلل؛ ( ’’ ،)1393تبيين ،اولويتبندی و طراحي مدل عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان (شاهد تجربي :شرکت کاله) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني ،استاد مشاور محمود يحيي زاده فر ،اصفهان :پژوهشگاه مهندس بحرانهای طبيعي شاخص پژوه.
♦ -8-239---9-5 -فرهاديان آراني ،علي؛ ( ’’ ،)1395طراحي نظام مديريت ريسك زنجيره تأمين (مطالعه موردی :صنعت خودروسازی) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما محمود يحييزادهفر
و عادل آذر ،استاد مشاور حسنعلي آقاجاني ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری ---. .مقاله دارد
 -8-255---9-6علوی ،سيدحميدرضا؛ ( ’’ ،)1395طر احي مدل پيشگيری آسيب های اجتماعي در کارگاههای توليدی کوچك(شاهد تجربي :کارگاه های خود اشتغالي مددجويان تحت
پوشش بهزيستي مازندران) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،ساری :دانشگاه صنايع و معادن ،شعبه استان مازندران.
♦ -8-249---9-7 -کاوسي ،مجيد؛ ( ’’ ،)1396مدلسازی زنجيره تامين پايدار در بخش خدمات(شاهد تجربي  :سازمان امور مالياتي کشور) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني
و محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
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♦ -8-250---9-8 -کياکجوری ،محمود؛ ( ’’ ،)1396طراحي مدل کسب و کارهای کوچك و متوسط ماندگار در ايران با رويكرد مديريت زنجيره تامين(شاهد تجربي :صنعت گياهان
دارويي منتخب) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني و عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.

♦ -8-251---9-9 -کاريزنوئي ،امير؛ ( ’’ ،)1396طراحي مدل کسب و کارهای آنالين با استفاده از تكنيك نقشه شناختي فازی (مورد مطالعه :ده فروشگاه برتر اينترنتي در ايران) ‘‘ ،رساله
دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني و محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-252---9-10 -زراعتي ،پروانه؛ ( ’’ ،)1396طراحي مدل بومي ارزيابي تاثير قابليت های فنآوری اطالعات بر روی عملكرد سازمان های صنعت دارويي کشور با ميانجي گری رو
يكردهای مختلف زنجيره تامين ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و
اداری.
♦ -8-253---9-11 -هادیتبار ،جواد؛ ( ’’ ،)1396ارائ ه چارچوب بومي چابكي سازماني دانش بنيان در شرکتهای کوچك و متوسط شهرك های صنعتي استان مازندران ‘‘ ،رساله دکتری،
استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-254---9-12 -نعمتي ،ياسر؛ ( ’’ ،)1396ارائه مدل توسعه يافته برنامه ريزی فروش و عمليات ( )S&OPدر زنجيره تأمين شرکت فرآورده های لبني کاله ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد
راهنما مهرداد مدهوشي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-263---9-13 -خليلي ،ياسمن؛ ( ’’ ،)1396طراحي مدل گزارشگری سرمايه فكری در دانشگاه های ايران ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسين فخاری ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني
و اسفنديار ملكيان ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-264---9-14 -کوهكن ،امير؛ ( ’’ ،)1396طراحي و تبيين مدل زنجيره تأمين تاب آور در صنايع لبني (شاهد تجربي :شرکت صنايع لبني کاله) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي
آقاجاني و محمود يحييزادهفر ،استاد مشاور مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-265---9-15 -متاجي ،خضراهلل؛ ( ’’ ،)1396طراحي چارچوب الزامات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با رويكرد توليد در کالس جهاني(شاهد تجربي :صنعت خودروسازی)
‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما محمود يحييزادهفر ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-266---9-16مجتبوی ،سيد احسان؛ ( ’’ ،)1396پيش بيني انتشار تكنولوژی با رويكرد ترکيبي روش های مستقيم و همبستگي –مورد مطالعه  :تكنولوژی های نوظهور فناوری
اطالعات و ارتباطات در ايران ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما احمد جعفرنژاد ،اساتيد مشاور نيما مختارزاده و حسنعلي آقاجاني ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده مديريت.
♦ -8-269---9-17 -روانستان ،کاظم؛ ( ’’ ،)1396طراحي مدل جامع تابآوری و تعيين و اولويتبندی استراتژیهای تابآوری با تكنيكهای  FMEAو  FDANPدر شرکت ايران
خودرو ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،اساتيد مشاور محمود يحييزادهفر و عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-270---9-18 -عليزاده ،رحمت؛ ( ’’ ،)1396طراح ي مدل تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر ارزش شرکت های توليدی (شاهد تجربي :شرکت های دارويي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران) ‘‘ ،رساله دکتری ،استادان راهنما حسنعلي آقاجاني و محمود يحييزادهفر ، ،استاد مشاور عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم
اقتصادی و اداری.
♦ -8-271---9-19 -رجبي ،بتول؛ ( ’’ ،)1396ارائه مدل پايداری بقاء شرکت های نوپای دانش بنيان با رويكرد فضای کسب و کار (شاهد تجربي :شرکت های گروه خدمات تجاری سازی
مستقر در مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمي و کاربردی ايران) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،اساتيد مشاور محمود يحييزادهفر و عبدالحميد صفايي
قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-272---9-20 -تورنگ ،سيدکمال؛ ( ’’ ،)1396ارائه مدل بومي ارزيابي تاثير مديريت دانش بر عملكرد دانشگاه های منتخب کشور با عامل ميانجي توانمندی های فرايند سازماني ‘‘،
رساله دکتری ،استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-288---9-21ريحاني ،محمدرضا؛ ( ’’ ،)1396طراحي مدل اقتضايي استراتژی های منابع انساني در بانك توسعه صادرات ايران ‘‘ ،رساله دکتری ،اساتيد راهنما حسنعلي آقاجاني و تورج
مجيبي ،اساتيد مشاور مجتبي طبری و علي مهدیزاده اشرفي ،فيروزکوه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه.
-----------------------------------------------------------------------9-22
♦ -8-276---9-23 -اکبرزاده ،عابد؛ ( ’’ ،)1397زنجيره تأمين الرج :توسعه يك چارچوب مفهومي و ابزار اندازه گيری در صنايع لبني (مورد مطالعه شرکت لبني کاله) ‘‘ ،رساله دکتری،
استاد راهنما عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و مهرداد مدهوشي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-278---9-24 -محمدی ،مهدی؛ ( ’’ ،)1397ارائه الگوی بومي زنجيره ارزش صنايع خالق در ايران ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني
و عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-280---9-25 -شاملي ،مهدی؛ ( ’’ ،)1397ارائه الگوی بومي نظام پايش صنايع خالق در ايران ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما مهرداد مدهوشي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و
محمود يحييزادهفر ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
♦ -8-284---9-26 -احمديان ،محمدمهدی؛ ( ’’ ،)1397طراحي مدل سياستگذاری علم و فناوری ،مبتني بر رويكرد پيچيدگي اقتصادی ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
اساتيد مشاور ميثم شيرخدايي و اميرمنصور طهرانچيان ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-308----9-27عال ،اسرافيل؛ ( ’’ ،)1398ارائه مدل دانشگاه کارآفرين با رويكرد بلوغ روانشناختي و آمادگي ذهني کارکنان ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما جواد حاتمي ،اساتيد مشاور
حسنعلي آقاجاني و و آمينه احمدی ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب.
 -8-314---9-28صفرزاد ،حسين؛ ( ’’ ،)1398ارائه الگوی تجاری سازی محصوالت دانشبنيان با تأکيد بر سياستهای اقتصاد مقاومتي(شرکتهای دانشبنيان مستقر در مراکز رشد شمال
کشور) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما فريدون آزما ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و پرويز سعيدی ،عليآباد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد.

 -8-316---9-29ابويي ،طاهره؛ ( ’’ ،)1398طراحي الگوی آموزش کارآفريني برای ايجادکسب وکارهای دانش بنيان در شتاب دهنده های مستقر در مرکز رشد دانشگاهي ‘‘ ،رساله
دکتری ،استاد راهنما سامره شجاعي ،اساتيد مشاور حسنعلي آقاجاني و فريدون آزما ،عليآباد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد.
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♦ -8-317---9-30 -آقاجاني ،مجتبي؛ ( ’’ ،)1398مدل سازی زنجيره تامين پايداردر شرايط رقابت و عدم قطعيت) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما عبدالحميد صفايي قاديكاليي ،اساتيد
مشاور حسنعلي آقاجاني و محمد وليپور ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -8-326---9-31مهرزاد ،احمد؛ ( ’’ ،)1398ارائه مدل گردشگری بومگردی روستايي مازندران و گيالن ‘‘ ،رساله دکتری( ،)DBAاستاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،ساری :سازمان مديريت
صنعتي.
 -8-330---9-32شاهي ،طاهره؛ ( ’’ ،)1398ارائه مدل مديريت استعداد با رويكرد رفتاری در صنعت گردشگری ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما بهزاد فرخ سرشت ،اساتيد مشاور حسنعلي
آقاجاني و محمدجواد تقيپوريان ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي چالوس.
♦ -9-33 -ملكي کرمآباد ،محمدمهدی؛ ( ’’ ،)1399ارائه مدل همپايي فناورانه در صنايع بخش دفاع :مطالعه موردی صنايع دريايي ايران ‘‘ ،رساله دکتری ،اساتيد راهنما حسنعلي آقاجاني و
منوچهر منطقي ،استاد مشاور بهنام عبدی ،بابلسر :دانشگاه مازندران ،دانشكده علوم اقتصادی و اداری.
 -9-34حسن پور ،ندا ’’ ،)1399( .ارائه چهار چوب ارزيابي عوامل موثر بر راه اندازی و بهبود عملكرد شتاب دهنده ها با رويكرد بلوغ روانشناختي کارکنان( شاهد تجربي :دانشگاههای
منتخب) ‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني ،اساتيد مشاور داوود کياکجوری و محمدجواد تقيپوريان ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي چالوس.
 -9-35عليخان گرگاني ،ابراهيم ’’ ،)1399( .ارائه مدل پيشران های هوش فرهنگي مديران در راستای ارتقای کيفيت خدمات مديريت شهری‘‘ ،رساله دکتری ،استاد راهنما حسنعلي آقاجاني،
اساتيد مشاور قربانعلي آقااحمدی و مرضيه گرجي ،چالوس :دانشگاه آزاد اسالمي چالوس.
 -10راهنمايي پروژههاي كارآموزي( 136ساعت) دوره كارشناسي
 جهانآبادی ،حسن ،)1382( .شرکت صنايع لبني صباح.

 بهرامزاده ،هوشمند ،)1392( .شرکت کيك و کلوچه کاوه.

 پوربابايي ،شهره ،)1384( .شرکت نگهداری و تصفيهخانه آب گيالن.

 مهاجر ،سپيده ،)1392( .کارخانه سيمان مازندران.

 جباريان ،آرش ،)1384( .حفاظت صنعتي و ارگونومي در محيط کار.

 کلواني ،سميه ،)1392( .شرکت پرستوی دشتسر(پورشينا).

 محمدی ،محمدمهدی ،)1386( .شرکت شاسي سازی ايران.

 آبساالن ،هما ،)1392( .کارخانه توليدی گلدره.

 راسخنيا ،مجيد ،)1387( .کارخانه ايرانخودرو خراسان.

 پریآذر ،شادی ،)1393( .شرکت توليدی و صنعتي درخشان تهران.

 حكيمزاده ،صادق ،)1387( .شرکت تجهيزات مدارس حقيقت آمل.

 فرهادی ،عيسي ،)1393( .کارخانه آرد شريعت رضوی.

 بهزادفر ،بهنام ،)1387( .کارخانه بهكار پالستيك.

 عبدالملكي ،سميرا ،)1393( .کارخانه توليدی فرآوردههای گوشتي اروئي بابلسر.

 محمودی ،مهديه .توده روستا ،ندا ،)1387( .کارخانه تك ماکارون.

 حسينخاني ،محمدحسن ،)1393( .شرکت سيم و کابل مغان.

 پويان ،آرزو ،)1387( .شرکت ريختهگری ايران نشكن.

 اصغرتبار لداری ،محبوبه ،)1393( .شرکت فراوردههای لبني شادشير.

 عباسزاده ،حميدرضا ،)1388( .شرکت توليدی و صنعتي جهان انديشه.

 طهماسبي ،فاطمه ،)1393( .شرکت فراوردههای گوشتي کاله.

 بلباسي ،اسماعيل ،)1388( .شرکت کمكفنرسازی ايندامين سايپا.

 فرشادی ،پريسا ،)1394( .شرکت ماشينسازی شمال پيروز.

 ترابي ورکي ،مجيد ،)1388( .شرکت فراوردههای لبني يگانه چالوس.

 توحيدیراد ،مرتضي ،)1394( .شرکت محصوالت بهداشتي طوبي.

 غالمرضاتبار ،زهرا .عزيزی ،آيدا ،)1388( .شرکت پالستيك امواج.

 رضايي ،آتنا ،)1394( .شرکت کاله آمل.

 ذکايي ،نرکس ،)1388( .شرکت فوالدين ذوب آمل.

 جباری ،پويان ،)1394( .شرکت آببند بابل.

 حامدی رستمي ،آرمان ،)1388( .شرکت توليدی و صنعتي بردنا.

 عالءالديني ،پويا ،)1394( .کارخانه فوالد البرز ايرانيان.

 مراديان کوچكسرايي ،حنظله ،)1388( .شرکت صنايع غذايي رزطاليي.

 اسدزاده لنگرودی ،خاطره ،)1394( .سيستم مالي و انبارهای دانشگاه مازندران.

 حاتميپور ،تقي ،)1389( .شرکت کشتوصنعت کوثر رامسر.

 پورفتح اهلل ،احسان ،)1394( .شرکت هيوا الكترونيك.

 نائيجي ،ايمان ،)1389( .شرکت فراوردههای لبني دوشه هراز آمل.

 بهزادی ،نيلوفر ،)1394( .شرکت آرد دستاس ساری.

 قهاری ،حسين ،)1389( .شرکت توليدی نخ و طناب مظفری.

 ايزانلوئي ،عاطفه ،)1394( .شرکت آسفالت پيشروان کوثر خزر.

 حسني ،رضا ،)1389( .شرکت توليدی نخ و صنعت ايام.

 فيروزمندی بندپي ،الهه ،)1394( .شرکت ويانا آفرين.

 نجفپور ،رضا ،)1389( .شرکت نخل بستان.

 پرند ،منا ،)1395( .شرکت پالستيك سازی بهين انديشه طبرستان.

 کيانيفر ،فاطمه ،)1389( .کارخانه نوشابهسازی پويانوش.

 مرادی ،حسن ،)1395( .کارخانه آرد آسيابان آمل.

 جعفری ،فربد ،)1389( .شرکت مازند فيلر.

 جهانيراد ،فاطمه ،)1395( .شرکت فراوردههای گوشتي کاله آمل.

 فرامرزی ،مرضيه .مهری ،طاهره ،)1389( .شرکت سيم و کابل مازندران.

 حسيننژاد ،کوثر ،)1395( .کارخانه يخچال سازی نوين انجماد(نرسي).

 طاليي ،علي ،)1389( .شرکت توليدی و صنعتي ديزل سنگين ايران.

 گرجي ديزآبادی ،مجتبي ،)1395( .شرکت روجانمای پارسيان.

 نقوی ،محمدباقر ،)1389( .شرکت مجد الكترونيك.

 شرفپور ،زهرا ،)1395( .شرکت کفپوش سيماني گلستان.

 حاجيآبادی ،فاطمه ،)1389( .شرکت کشتوصنعت خاوردشت عليآباد کتول.

 ايزدی ،سحر ،)1395( .شرکت پالستيك طبرستان.

 صحرايي ،سجاد ،)1389( .شرکت مازيار صنعت.

 شيرينزاده ،عابد ،)1395( .کارخانه کيمياپالست.

 فرخي ،الهه ،)1389( .شرکت توليدی نيكبسته.

 محمدباقری ،رضا ،)1395( .شرکت لبنيات شادشيرمال.

 توماج ،اسحق ،)1389( .شرکت سيمان تهران.

 مطلبي ،فاطمه ،)1395( .شرکت گوهر رنگ شمال.

 ثقفي ،نياز ،)1389( .شرکت صنايع غذايي خوتكا آمل.

 مجاورنوا ،فاطمه ،)1395( .شرکت نامآوران سبزنوا(ورسای).

 حسيني پاسندی ،سيده فاطمه ،)1390( .کارخانه توليدی آرد مهر رستمكال.

 ساالرینيا ،اميرحسين ،)1395( .کارخانه شاليكوبي نمونه.
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 دالرامي ،امين ،)1390( .شرکت صنعتي الكترو گويا.

 شيرزاد ،اکرم ،)1395( .شرکت پالستيك سازی امواج.

 نجفيمهر ،سمانه ،)1390( .شرکت کيك و کلوچه کاوه.

 خزر ،معصومه ،)1396( .اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر.

 کرامتي ،ميثم ،)1390( .شرکت توليدی صنعتي پيشرانه.

 محمودی ،ابوالفضل ،)1396( .شرکت فوالدين ذوب آمل.

 دهقان ،محمد ،)1390( .شرکت توليدی آرد بنفشه بهشهر.

 محمودثاني ،محبوبه ،)1396( .شرکت اکتشافات عمران البرز.

 قلينژاد ،ايمان ،)1390( .شرکت صنعتي چوب نيكخو.

 سنايي ،مريم ،)1396( .شرکت پيبافت کالردشت.

 رمضاني قادی ،افسانه ،)1390( .شرکت پيچ کوبان.

 اسدپور اندی ،عليرضا ،)1396( .شرکت صنايع بتني پادرا.

 نصيری ،رضا ،)1390( .شرکت فراوردههای لبني يگانه چالوس.

 پسركلو ،سعيد ،)1396( .شرکت سنگ شكن چهل چای.

 بابانژاد ،سيده مينا ،)1390( .شرکت رادروش شمال.

 کمالي ،حسين ،)1396( .سازمان آموزش و پرورش نوشهر.

 ساالری ،مرتضي ،)1390( .شرکت خدمات صنعتي شوفاژکار.

 نعمتي ،عرفان ،)1396( .کارخانه خزر گاز آمل.

 رستمي ،سكينه ،)1390( .کارخانه پيچ و مهره طبرستان.

 عباسيان ،زينب ،)1396( .سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران.

 درويش ،فرشاد ،)1390( .شرکت توليدی مقرهسازی ايران.

 احسانيان ،محمد ،)1396( .کارخانه شير و لبنيات هلسي.

 نيكجو رشكاليي ،شايسته ،)1390( .شرکت فراوردههای لبني دوشه آمل هراز.

 محمودی ،حسين ،)1396( .شرکت شهاب صنعت آذرمهر(شهاب بتن).

 شهبازی خانقاه ،الناز ،)1391( .شرکت توليدی صنعتي واالصنعت.

 سياوشي ،کيوان ،)1396( .شرکت پيشرو پليمر طبرستان.

 حيدری فيروزجايي ،صادق ،)1391( .شرکت ساوگستر شمال.

 جابری ،يگانه ،)1396( .شرکت فراوردههای بهداشتي بهپاك.

 رسولي ،ندا ،)1391( .شرکت صنعتي بهپاك بهشهر.

 شعبانيان ،مجتبي ،)1396( .شرکت کنسروسازی زرين ميرود.

 حسامي رستمي ،مينا ،)1391( .شرکت صنعتي بهپاك بهشهر.

 محمدی؛ امين ،)1397( .شرکت توليدی آسياب طاليي.

 حسنزاده جلودار ،فائزه ،)1391( .شرکت کيك و کلوچه کاوه.

 شهابي شهميری ،شبنم ،)1397( .کارخانه فوالد نكا.

 پرموزه نويری ،علي ،)1391( .شرکت ملي نفت ايران.

 شعباني ،فاطمه ،)1397( .شرکت فراوردههای لبني کاله آمل.

 قهاری آهنگرکاليي ،مازيار ،)1392( .کارخانه فوالد طبرستان قائمشهر.

 اسدی ،علي ،)1397( .اداره حفاظت محيط زيست آمل.

 نوروزيان ريكنده ،جابر ،)1392( .کارخانه نساجي شماره يك قائمشهر.

 فيروزمندی بندپي ،مائده ،)1397( .اداره آب و فاضالب فريدونكنار.
 احسان پور ،بهزاد ،)1397( .شرکت زرين پرشيا صنعت.
 نادرنيا ،ندا ،)1397( .شرکت چاپ و بستهبندی جلوه آمل.

