لیست پروپوزالهای تصویب شده در گروه مدیریت دولتی
1

محمدرضا ربیعی

بررسی دالیل شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان و بررسی تاثیر آن بر اعتماد سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی سمنان

دکتر میرلوحی

-

2

محمد حسین کریمی

ارزیابی هویت تیم های کاری و بررسی رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم

دکتر میرلوحی

-

3

پرویز میرزاجانی

دکتر شیخ زاده

دکتر ناطق

4

هانیه توحیدی اردهالی

بررسی رابطه مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی در شرکت نفت خط لوله و مخابرات شمال شرق

دکتر آیباغی

-

5

فریدون گنجی

بررسی نقش تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین کار احساسی و نتایج مربوط به شغل

دکتر صانعی

-

6

حسن کریمی

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و موفقیت سیستم های اطالعاتی با نقش میانجی جو ادغام کارکنان مجموعه استانداری
خراسان شمالی

دکتر میرلوحی

7

عباس صادقی

بررسی رابطه بین میزان اعتماد به شورای اسالمی شهر و مشارکت شهروندان

دکتر اشرفی

8

علیرضا ظریف فکور

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و آسیب پذیری شغلی کارکنان زندان مشهد

دکتر ذبیحی

9

حسن اسدی

بررسی تاثیر پیامدهای تاکتیکهای مدیریت بر پیشرفت شغلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر میرلوحی

11

موسی کابوسی

بررسی ارتباط رهبری اخالقی و عدالت سازمانی با مالکیت روانشناختی بیمارستان امام حسین شاهرود

دکتر رستمی

دکتر حیدری

11

مهدی امین زاده

شناسایی کارکرد شبکه های اجتماعی در سازمان و تاثیر آن بر نگرش پرسنل اداه امور مالیاتی شهرستان شاهرود

دکتر صانعی

-

12

علی غربا

خودارزیابی کیفیت تعالی مدیریت منابع انسانی بر مبنای اطالعات کالمی در بانک توسعه تعاون

دکتر آیباغی

-

13

حلبمه سادات حائری

بررسی تاثیر عوامل مدل سه شاخگی بر تمرکززدایی در آموزش و پرورش مشهد

دکتر رستمی

دکتر مقیمی

14

محمد عباسی ثانی

نقش ادراک از محیط دانشگاه  ،خودکارآمدی و اعتماد شناختی در اثربخشی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر کیذوری

دکتر بهرامی

15

حسین جعفری

دکتر حسنی

دکتر اشرفی

16

سوسن رضا سلطانی

بررسی رابطه ساختار سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان با نقش میانجی گری نوع شخصیت در سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر صانعی

-

17

زینب قره خانی

بررسی رابطه تقدیرگرایی و میل به پیشرفت شغلی در کارکنان شهرداری آزادشهر

دکتر صانعی

-

18

محمد مهدی بنی صفار

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت استعداد با مزیت رقابتی با درنظر گرفتن متغیر میانجی چابکی سازمانی

دکتر مرادیان

دکتر حسنی

19

اسماعیل قربانیان

تحلیل برنامه های جذب نیروی انسانی در مقطع ابتدائی ،بدنبال پیاده سازی استراتژی  6پایه شدن ابتدائی در شهرستان دامغان

دکتر مرادیان

-

21

امید رضوانی

بررسی تاثیر رهبری قابل اعتماد بر خالقیت و نوآوری

دکتر ناطق

-

21

سحرتیموری

بررسی تاثیرگذاری نقش های شغلی و خانوادگی بر تمایالت مدیریتی زنان

دکتر امین بیدختی

-

22

مرتضی جانبازی

بررسی نقش تعدیل کننده درگیری شغلی در رابطه بین منابع شغلی و میل به جابجایی منابع انسانی

دکتر صانعی

-

بررسی تاثیر اسقرار سیستم اتوماسیون جامع اداری بر رضایتمندی ارباب رجوع با درنظر گرفتن متغیر میانجی بهبود کیفیت تصمیم
گیری مدیران ستادی (شهرداری شاهرود)

-
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23

بهرام قرنی

وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و بررسی ناثیر آن بر عملکرد کارکنان

دکتر رستمی

24

احسان اله خلج

نقش سرمایه انسانی در پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات(مطالعه ای در مرکز پژوهش های مجلس)

دکتر مهدی فقیهی

25

سعید سالمی

ارائه الگوی برون سپاری خدمات مالی و بانکی در بانک صادرات استان سمنان

دکتر رستمی

دکتر غریبی

26

هاجر رنجبر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحول اداری در وزارت صنعت ،معدن و تجارت

دکتر صانعی

-

27

محمد حسن غنی پور

شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران و بررسی رابطه آن با پایگاه قدرت مدیران(درشرکت پست ایران)

دکتر صانعی

دکتر کردی

28

مسعود متحدی

دکتر علی اکبر حسنی

دکتر اشرفی

29

امید کهربایی

شناسایی رابطه بین مدیریت بحران با ایجاد نظم و امنیت سازمانی در زندانهای استان سمنان

دکتر جاللی

-

31

حسن دلیلی

بررسی تاثیر معماری سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

دکتر علی فرهادی محلی

-

31

حسین رحیمی

شناسایی وضعیت سیرت نیکوی مدیران در دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر شجاعی

-

32

احمد فرزان فر

بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان سمنان

دکتر شجاعی

-

موسی علیجان تبار

نقش جو اخالقی قابل ادراک در کاهش انحراف سازمانی با تاکید بر متغیرهای میانجی حمایت سازمانی درک شده

دکتر سید محمود

طوری

رضایت شغلی و احساس مثبت کارکنان در اداره آموزش و پرورش استان مازندران

حسینی امیری

34

محمد علی ترابیده

ارزیابی بلوغ سازمانی استانداری خراسان شمالی و بررسی رابطه آن با حکمرانی خوب

دکتر صانعی

-

35

سید جواد موسوی

رابطه بین فن آوری اطالعات و عملکرد سازمانی

دکتر شجاعی

-

36

رضا ابراهیمی

بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و رفتار کاری نوآورانه

دکتر ناطق

دکتر حیدری

37

محدثه خداوردی

رابطه رهبری قابل اعتماد و خالقیت با میانجی گری امیدواری و عاطفه مثبت کارکنان

دکتر حبیب اله دانایی

-

38

سید احمد امیریان

بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش ،سیستم های اطالعاتی و کیفیت خدمات

دکتر فراتی

39

مرضیه بیرجندی

بررسی رابطه رهبری اصیل و بهروزی روانشناختی با نقش میانجی جو کاری

دکتر حبیب اله دانایی

-

41

احمد بهرامی

بررسی رابطه شیوه های مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه با توجه به نقش تعدیلی اخالق کاری

دکتر فراتی

-

41

یاشار نیرومند توماج

دکتر کریم قالمق

دکتر حسنی

42

مبینا کیمیایی

تاثیر سرمایه فکری بر رفتار مبتنی بر تسهیم دانش

دکتر آیباغی

-

43

حلیمه سادات حائری

بررسی تاثیر عوامل مدل سه شاخگی بر تمرکز زدایی در آموزش و پرورش

دکتر رستمی

-

33

بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و مزیت رقابتی پایدار با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر هوش هیجانی در کارکنان
شرکت سیم و کابل مغان

رابطه بین سرمایه گذاران نهادی با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار

-

-
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44

عبداله عباسی

ارزیابی وضعیت پاسخگویی سازمان به جامعه و بررسی رابطه آن با رضایت شهروندان

دکتر صانعی

-

45

سعید قنادان

شناسایی معیارهای انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی استان سمنان در وضع مطلوب و موجود

دکتر صانعی

-

46

مهیار خورسی

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان با عملکرد مالی سازمان

دکتر واحدی

دکتر فراتی

47

مسعود نیکزاد

بررسی رابطه بین برون سپاری و عملکرد در سازمان تامین اجتماعی

دکتر رستمی

دکتر بوجاری

48

رضا عمویی

شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی

دکتر فراتی

دکتر حسینی

آسیب شناسی فرایند ارتباطات در سازمان بیمه سالمت

دکتر صانعی

دکتر کردی

51

نرگس پویان مقدم

بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگی هافستد و سقف شیشه ای در کارکنان

دکتر مقدم

دکتر صانعی

51

علی میرزایی

بررسی اثر مدیریت اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق تعهد سازمانی بر اعتماد سازمانی

دکتر فراتی

-

52

زهرا عامریان

بررسی رابطه بین کیفیت ارائه خدمات آموزشی و یادگیری هنرجویان

دکتر مرادیان

-

53

مهدی طوسی

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار دولت الکترونیک

دکتر رستمی

دکتر حیدری

بررسی سطح توانمندی کارکنان با گرایش کارکنان به کسب ایده های نوآورانه

دکتر فراتی

-

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازنشستگی پیش از موعد

دکتر صانعی

-

دکتر آیباغی

دکتر حسنی
دکتر کردی

49

54

ریحانه عرب
یارمحمدی

آزاده ناصری

55

امیرعباس ارفع

56

سید مجتبی میرهاشمی

رابطه رهبری اخالقی با جو اخالقی با نقش میانجی عدالت تعاملی

57

مسعود فهیمی تبار

شناسایی عوامل موثر بر سرکوب رفتارهای نوآورانه با استفاده از روش دلفی

دکتر صانعی

58

علی اصغر گرزین

سنجش انگیزه مشاغل کارکنان و بررسی رابطه آن با بهره وری کارکنان

دکتر صانعی

-

59

غالمرضا قهرمانی فرد

ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای و بررسی رابطه آن با شادابی محیط کار

دکتر صانعی

-

61

لیال بابایی

ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی

دکتر صانعی

-

61

حسن دباغ

تاثیر خود رهبری بر نوآوری فردی با نقش میانجی تعلق خاطر کاری

دکتر صانعی

-

62

ناصر اخیانی

رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان

دکتر آیباغی

دکتر اشرفی

63

علی میرزایی

بررسی اثر مدیریت اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق تعهد سازمانی بر اعتماد سازمانی

دکتر فراتی

-

64

رضا رضایی

بررسی وضعیت اعتمد شهروندان به کمیته امداد و تعیین اولویت مولفه های آن در بهبود اعتماد شهروندان

دکتر کردی

=
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65

مجتبی کرباسی

بررسی ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تناسب با اهداف و ارائه الگوی مناسب جذب نیرو

دکتر مقدم

-

66

رضا حمیدی نیا

رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان

دکتر بغزیان

-

67

حسین کرد

رابطه نوع قرارداد استخدامی و عملکرد شغلی با درنظرگرفتن نقش میانجی امنیت شغلی

دکتر چراغعلی

-

دکتر صانعی

-

اکرم مظاهری

68

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد

توجه:
.1

پروپوزالها ،پس از بررسی و تصویب در شورای گروه مدیریت ،به شورای پژوهش ارجاع می شوند تا مورد بررسی نهایی قرار گیرند .دانشجویان بالفاصله پس از
تایید پروپوزال در گروه ،باید کار بر روی پایان نامه را آغاز نمایند.

 .2دقت شود که حدنصاب فاصله زمانی بین تصویب پروپوزال و تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه حتما رعایت شود .دانشجویان باید قبل از درخواست تعیین تاریخ دفاع،
تاریخ تصویب پروپوزال و طی شدن این حد نصاب را از پژوهش دانشکده پیگیری نمایند.
 .3از این پس ،اطالع رسانی فرآیند تصویب پروپوزالها ،از طریق نصب اسامی بر روی بردهای دانشگاه و اعالم همزمان اسامی در سایت اصلی دانشگاه ،دانشکده
علوم پایه ،پنل گروه های آموزشی خواهد بود .

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

