
 لیست پایان نامه دفاع شده رشته مدیریت بازرگانی

 ردیف نام و نام خانوادگی نگارنده عنوان

 1 محمد جواد امینی بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت ها )مطالعه موردی :شرکت پاالیش گاز پارسیان (

 2 جمشید بحرینی واکاری عوامل موثر بر ایجاد منطقه آزاد تجاری در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری

 3 حسینید محم  (بررسی نقش فناوری اطالعات در استقرار مدیریت دانش )مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس

 4 رضا خوبانی نقش مدیریت بازاریابی بر تعامل مشتری با مشتری )مورد مطالعه  شرکت وراب تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی (

 5 یمجتبی رضای (تاثیر حضور شرکت های تولیدی در نمایشگاه های بازرگانی تهران بر موفقیت تجاری آنها )مطالعه موردی کارخانه سیمان المردبررسی 

 6 حسن رضایی ماس( ونتاثیر تعامالت منابع انسانی و بازاریابی بر جذب مشتریان با توجه به نقش میانجی بازاریابی اجتماعی)مطالعه موردی تعاونی تولیدی فالی

 7 جواد مظاهری اجتماعی شهرستان مهر(از عدالت سازمانی)مطالعه موردی سازمان تامین بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی ادراک 

 8 علی سلیمان زاده بانک ملی شهرستان مهرتاثیر مسئولیت اجتماعی بر سهم از بازار با توجه به نقش میانجی اعتماد عمومی در 

 9 جواد خوش آئین مطالعه و تبیین تاثیر تجارت الکترونیک بر اثر بخشی شرکت )مطالعه موردی :شرکت زرین غزال(

 11 علی گله دار عبداله پور Iso37500 برون سپاری )مطالعه موردی شرکت پاالیش گاز پارسیان(بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر مطرح شده در استاندارد

 11 سعید داستانی تاثیر سبک های رهبری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان )مطالعه موردی پاالیشگاه گاز فراشبند(

 12 زهرا عسکری بررسی تاثیر نگرش مصرف کننده در انتخاب محصوالت لوازم خانگی در گچساران

 13 سید ابراهیم مهرآوران تاثیر گذار بر موقعیت تجارت الکترونیک در روند خرید )مطالعه موردی :شرکت نفت فالت قاره ایران(شناسایی و رتبه بندی عوامل 

 14 پروین معصومی (مطالعه و تبیین تاثیر ملیت گرایی مصرف کنندگان در ارتباط با کاالی مصرفی )مطالعه موردی :محصوالت مواد غذایی در شهر جم

 15 علیمراد الهی سرشت پیامد های مثبت شهرت سازمان و تصویر برند بر مشتریان )مطالعه موردی موسسه اعتباری نور شهر برازجان(بررسی 

 16 راضیه عابدینی تبیین رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به محصول سبز و تمایل به خرید سبز )مطالعه موردی کارخانه نون اشرافی(

 17 امید آذربایجانی براساس مقیاس سروکوال مطالعه موردی )واحد تدارکات و امور کاالی منطقه پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس( ارزیابی کیفیت خدمات

 18 محسن کرمی فر بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر توسعه صادرات محصوالت سیب در استان فارس 



 19 مرضیه شفیعی ترقاب دانش بنیان با نقش تعدیل گری شدتبازار و قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی شرکت های بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه ، جهت گیری 

 21 مهدی پارسایی بررسی تاثیر بازاریابی بر شبکه های اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری )مطالعه موردی :مشتریان شعب بانک ملی شهر شیراز (

 21 محمد قشقایی ابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده و مسئولیت پذیری اجتماعی بر میزان رضایت مشتریان شرکت مخابرات استان فارسبررسی و ارزیابی ر

 22 مهدی علیزاده بررسی نقش فناوری اطالعات در توسعه خدمات )مطالعه موردی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس (

 23 عبدالرضا برزگر با مشتری و ارائه راهکارهای بهبود در اداره کل پست استان فارسبررسی جایگاه مدیریت ارتباط 

 24 جهانگیر دشتی بررسی اثرات بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان آنالین بانک صادرات شهرستان مهر

 25 محمدرضا غریبی بیمه )مطالعه موردی (نمایند گی بیمه نوین در استان فارسبررسی تاثیر اصول نوین بازرگانی بین المللی بر افزایش میزان فروش محصوالت 

 26 سید محسن مدنی شناسایی و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر رفتار سیاسی )مورد مطالعه :شرکت پاالیش گاز پارسیان(

 27 المدنی سید ابراهیم حسینی ز پارسیان (بررسی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران )مطالعه موردی شرکت پاالیش گا

 28 اکبر شهیدی پور مطالعه و تبیین تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید استان فارس

 29 محمدرضا جعفریسید  بررسی تاثیر استراتژی بازرگانی بر صادرات میعانات گازی در گمرک منطقه ویژه اقتصادی

 31 سید علی شایگانی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت طرح تکریم ارباب رجوع )مطالعه موردی:شرکت پاالیش گاز پارسیان(

 31 محمد مهدی علی خانی بررسی عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های زود بازده و تاثیر آن بر اشتغال با میانجی گری اقتصاد مقاومتی

 32 رویا کاری تاثیر بررسی حسی بر تصمیم خرید مشتریان بانک رفاه کارگران بوشهر

 33 علی رمضانی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای ایرانی در صادرات محصوالت پتروشیمی )مطالعه موردی پتروشیمی جم(

 34 راضیه محمدی سازمانی )در مطالعه موردی شرکت پاالیش گاز پارسیان( شناسایی ،ارزیابی و رتبه بندی کانال های ارتباطی درون

 35 علی قایدی بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادارت محصوالت پتروشیمی )مطالعه موردی شرکت پتروشیمی جم(

 36 سید علی اکبر علوی (تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی )مطالعه موردی شرکت پاالیش گاز پارسیان

 37 خالد حمیرانی بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر رفتار خرید مصرف کنندگان )مطالعه موردی فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی در استان هرمزگان(

 38 روح اهلل عظیم پناه شهرستان کنگان (شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر استرس کارکنان و راهکارهای بهبود )مطالعه موردی:مربیان و ورزشکارن 

 39 محمدسلطانیان در شهر شیراز (بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی با نگاهی به صادرات )مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه صادرات 



 41 سید احمد هاشمی موردی :گمرک منطقه ویژه پارس (بررسی تاثیر ابزارهای ارتباطی بر افزایش میزان صادرات )مطالعه 

 41 محمد شمسی بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری )مطالعه موردی :کارخانه سیمان المرد(

 42 محمد هادی یاورنگون بررسی نقش فن آوری اطالعات بر مدیریت زنجیره تامین در شرکت صنایع استیل البرز

 43 هاشم احمدی بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی)مطالعه موردی :شعب بانک اقتصاد نوین در شهر شیراز(

 44 سید محمود سجادی بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پاالیش گاز پارسیان

 45 سید مجتبی حسینی المدنی ارتقاء سالمت اداری )مطالعه موردی:گمرک بندر دیلم (بررسی نقش دولت الکترونیک در 

 

 


