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  بسمه تعالی
  

»لِضن فَهذا م ریب«  
  

  اطالعات شخصی - 1

                                                                        زهرا صادقی آرانی نام و نام خانوادگی:
 راوندي، ساختمان سعیدي، گروه مدیریت و اقتصاد. کدپستی قطب بلوار 6 کاشان، کیلومتر آدرس محل کار:

8731753153  
  09132611577: همراه                   sadeqiarani@kashanu.ac.ir: یمیلا

  
 یتحصیلسوابق  -2      

نام   رشته  مقطع
تاریخ   توضیحات  معدل  دانشگاه

  اتمام دوره

-ریاضی  دیپلم
  1380  -  40/18    فیزیک

مدیریت   کارشناسی
بررسی کیفیت خدمات در آموزش  نامه: عنوان پایان  10/17  یزد  یصنعت

 SERVQUAL-QFDعالی با استفاده از مدل 
  1384تیر 

کارشناسی 
  ارشد

مدیریت 
  یزد  صنعتی

63/18  
نامه  نمره پایان

  درجه عالی 75/19

بررسی وضعیت مدیریت دانش در  نامه: عنوان پایان
: EFQM گیري از معیارهاي مدل آموزش عالی با بهره

  مطالعه موردي: دانشگاه یزد
   رتبه دومالتحصیل  فارغ

  1387بهمن

  دکتري
مدیریت 
 صنعتی

)OR(  
  تهران

81/18   
 نامه پایاننمره 

  درجه عالی 6/19

در دکتري نهایی ي  پذیرفته شده در آزمون و مصاحبه
هاي تهران، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی و  دانشگاه

  1390شیراز در سال 
 رویکرد با رفتار گراي عامل  سازي : مدلان نامهعنوان پای

 خرید رفتار: پژوهش مورد( رفتاري عملیات در تحقیق
  )ناگهانی

  1395بهمن
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  سوابق شغلی وآموزشی  - 3       
  توضیحات  تاریخ  سمت  نام محل کار

  دانشگاه یزد
  یزد هنردانشگاه علم و 

  دانشگاه کاشان 
   تا کنون 1386  مدرس

 ،تئوري سازمان، فنون تجزیه و تحلیل سیستم :دروس کارشناسی
)، آمار و کاربرد آن در 2و 1مدیریت تولید، تحقیق در عملیات (

رفتار ، روش تحقیقوري،  بهرهمدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن ، 
  و .... مصرف کننده

 و سازمان هاي نظریه ،پیشرفته روش تحقیق: کارشناسی ارشد
تفکر سیستمی و صرف کننده، ، رفتار مدانش مدیریت، مدیریت

، مدیریت هاي اطالعاتی پیشرفته سیستمها،  پویایی شناسی سیستم
 رت هاي عمومی مدیران، مدیریت عملیاتاهاي پیچیده؛ مه سازمان

  و .... پیشرفته

دفتر نخبگان استان 
  یزد

مسئول مرکز 
و مشاور  استعدادیابی
نخبگان  رئیس دفتر
  یزد

 -  1390تا  1387

اخالق کاربردي انجمن 
    تا کنون 1397  پیوستهعضو   ایران

پویایی شناسی انجمن 
    1398  پیوستهعضو   ها سیستم

    ید چمراندانشگاه شه
ي علمی  داور نشریه

پژوهشی علوم 
  تربیتی

 غیر حضوري  تا کنون 1387

مؤسسه آموزشی 
تحقیقاتی صنایع 

  دفاعی 

ي علمی  داور نشریه
پژوهشی 

  بهبودمدیریت
 غیر حضوري  تا کنون 1391

پژوهشگاه علوم و 
  فناوري اطالعات ایران

-داور نشریه علمی
 پژوهشی پژوهشنامه

 مدیریت و پردازش
  العاتاط

  غیرحضوري  1396

ها  راهنمایی ده
ي کارشناسی  نامه پایان

  و کارشناسی ارشد
  تاکنون 1388  -

ي ارزش، ارزیابی  هاي مدیریت دانش، تولید ناب، زنجیره در حوزه
سازي، منطق فازي، هوش مصنوعی،  عملکرد، هوش تجاري، تجاري

بانی گیري چندمعیاره، م هاي تصمیم هاي فراابتکاري، تکنیک تکنیک
  رفتاري و....
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  هاي پژوهشی همکاري در طرح -4

یف
رد

  

نوع 
  طرح

نوع 
  پژوهشعنوان  کارفرما  همکاري

  تاریـخ
  پایان  شروع  نشانی پژوهشگاه

مجري   ملی  1
  طرح

 و اسناد سازمان
  ایران ملی کتابخانه

 دور راه خدمات از کاربران رضایت میزان سنجش
 بر ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان سایت وب

  ساختاري و محتوایی کیفیت اساس
1391  1392  

تهران، بزرگراه حقانی، 
مرکز اسناد و کتابخانه 

  ملی ایران

همکار   استانی  2
  دانشگاه یزد  اصلی

 تیفیو ک يدانش بر نوآور تیریمد ریتأث یبررس
 يها : کتابخانهيمورد ي خدمات (مطالعه

  )زدیشهرستان  یو عموم یدانشگاه

مهر 
1386  

مهر 
1387  

یزد، صفائیه دانشگاه 
سراسري دانشکده 
مدیریت اقتصاد و 

  حسابداري

 استانی  3
همکار 
  پژوهشکده تعاون  اصلی

بندي عوامل عوامل موثر بر   شناسایی و رتبه
استان یزد ( هاي تعاونی افزایش کارآمدي شرکت

کارهاي پیشنهادي با رویکرد مدل  ي راه و ارائه
  EFQM)تعالی سازمانی 

 مهر
1387  

فروردین 
1389  

یزد، صفائیه دانشگاه 
سراسري دانشکده 
مدیریت اقتصاد و 

  حسابداري

 استانی  4
همکار 
بینی موفقیت اقدامات تجاري نوآورانه با  پیش  دانشگاه یزد  اصلی

  هاي عصبی مصنوعی استفاده از شبکه
فروردین 

1389  
فروردین 
1390  

یزد، صفائیه دانشگاه 
سراسري دانشکده 

تصاد و مدیریت اق
  حسابداري

 استانی  5
همکار 
  دانشگاه یزد  اصلی

بررسی کیفیت خدمات غذایی ارائه شده در 
کیفیت خدمات : ي موردي آموزش عالی (مطالعه

 غذایی دانشگاه یزد)
فروردین   1389

1390  

یزد، صفائیه دانشگاه 
سراسري دانشکده 
مدیریت اقتصاد و 

  حسابداري

 استانی  6
همکار 
  اصلی

ش آموزش و پرور
  استان یزد

بر عملکرد  اي مقایسه- بررسی تآثیر آزمون علمی
  1391  1389  )موردي: مدارس استان یزد  آموزان (مطالعه دانش

صفائیه، پژوهشگاه 
آموزش و پرورش 

  استان یزد

 استانی  7
همکار 
  اصلی

آموزش و پرورش 
  استان یزد

 تیتقو يها و راه ینشاط و شاداب تیوضع یبررس
آموزان  (مطالعه موردي: دانش آموزان دانش آن در

  مقطعه متوسطه شهرستان یزد)
1389  1391  

صفائیه، پژوهشگاه 
آموزش و پرورش 

  استان یزد

 استانی  8
همکار 
  اصلی

کمیته امداد امام 
  1389  1389  تدوین سند اصالح الگوي مصرف  خمینی

یزد، میدان امام 
حسین (ع)، کمیته 
  امداد امام خمینی
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  چاپ شده پذیرش یاوهشی پژ –علمی  مقاالت - 5

یف
رد

  

شماره یا سال   نام نشریه   مقاله عنوان
  انتشار نشریه 

شماره 
  صفحات

هاي استان  یافتگی شهرستان تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت توسعه  1
  1380-84هاي  رسانی در سال هاي اطالع یزد از نظر مؤلفه

- نشریه علمی
پژوهشی کتابداري و 

 رسانی اطالع

: 1387 بهار
 41یاپی پ

65-80 

 با دانش مدیریت کارگیري به نظر از یزد دانشگاه هاي دانشکده ارزیابی  2
 فازيTOPSIS  و EFQM ترکیبی رویکرد از استفاده

آموزش عالی مجله 
 ایران

، 1389بهار 
 8شماره 

111-83 

هاي دولتی شهرستان   تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت خدمات در بانک  3
  TOPSISبا استفاده از تکنیک  ها بندي آن یزد و رتبه

-ي علمی مجله
پژوهشی کاوشنامه 

 مدیریت

بهار و تابستان 
: سال 1388

اول و شماره 
 اول

75-94  

هاي ایران طی  یافتگی ورزشی استان تجزیه و تحلیل وضعیت توسعه  4
  1384- 85هاي  سال

- نشریه علمی
پژوهشی پژوهش در 

 علوم ورزشی

: 1388پاییز 
 24شماره 

103-
120 

5  
هاي کار تیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی  تأثیر مهارت

ي موردي: دانشجویان  مطالعه(دانشجویان به تفکیک جنسیت 
  )دانشگاه یزد

 ي علمی مجله
 تحقیقاتپژوهشی 

  زنان

بهار و تابستان 
: سال 1388

 سوم شماره اول
73-59  

6  

 و نشدا مدیریت گیري کار به در ها کتابخانه کارآیی ارزیابی و بررسی
 دو DEA مدل از استفاده با خدمات کیفیت بهبود منظور به نوآوري

 دانشگاهی و عمومی هاي کتابخانه: موردي مطالعه اي مرحله
  یزد شهرستان

- نشریه علمی
پژوهشی کتابداري و 

 رسانی اطالع

: 1389بهار 
 49پیاپی 

175-
204 

 گیريکار به در یزد شهرستان درمان و بهداشت بخش عملکرد ارزیابی  7
 دانش مدیریت فرآیند

- نشریه علمی
مدیریت پژوهشی 

  سالمت

: 1389سال 
شماره  13جلد 

39  
79-88  

8  
با استفاده از مدل ترکیبی   ارزیابی عملکرد کیفی مراکز بیمارستانی

تحلیل پوششی داده ها،کارت امتیازي متوازن و سروکوال (مورد 
  هاي دولتی استان یزد) مطالعه: بیمارستان

وم پزشکی علنشریه 
 شهید صدوقی

بهمن و اسفند 
شماره : (1389

  )77پیاپی  6

559-
569  

9 
هاي حضور زنان  بندي علل و انگیزه شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه

  در آموزش عالی (مطالعه موردي: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

-ي علمی مجله
تحقیقات پژوهشی 

  زنان

(پاییز پذیرش 
88( 

- 

 با سیگما شش بهبود هاي پروژه انتخاب و ارزیابی تجه مدلی طراحی  10
 مصنوعی عصبی هاي شبکه از استفاده

 - علمی مجله
 مدیریت پژوهشی

 عملیات و تولید

زمستان  و پاییز
، شماره 1390

3 
54-37 

 از استفاده با نوآورانه هاي ایده سازي تجاري موفقیت بینی پیش  11
  یزد استان نوآوران و مخترعان موردي مطالعه مصنوعی؛ عصبی شبکه

- نشریه علمی
سیاست علم  پژوهشی

 و فناوري

: 1390پاییز 
 13پیاپی 

76-63 
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یف
رد

  

شماره یا سال   نام نشریه   مقاله عنوان
  انتشار نشریه 

شماره 
  صفحات

 در خدمات کیفیت معیارهاي بین معلولی و علت روابط بررسی  12
  فازي دیماتل-کوال الیب ترکیبی رویکرد با ها کتابخانه

- نشریه علمی
پژوهشی کتابداري و 

 رسانی اطالع

: 1391بهار 
 57پیاپی 

112-89 

ارزیابی کیفی دانشکده فرش با رویکرد فازي (مطالعه موردي: مؤسسه   13
  آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد)

 - نشریه علمی
  پژوهشی گلجام

، 1389تابستان 
  97-110  16شماره 

 پوششی تحلیل رویکرد با ایران تولیدي صنایع کارایی گیري اندازه  14
  محیطی زیست هاي آالینده-وبنامطل هاي ستاده بر تأکید با و ها داده

 - نشریه علمی
انسانی  علوم پژوهشی

  مفید نامه

 1391تابستان 
  87-110  90شماره 

  درمانگاه هاي شهرستان یزد: کارا یا ناکارا؟  15
-علمی ماهنامه دو

 پژوهشی مدیریت
   سالمت، اطالعات

 اسفند و بهمن
 شماره  ،1391

28  

928-
919  

نی سطح خالقیت و نوآوري در سازمان بی ي چارچوبی براي پیش ارائه  16
  برمبناي اقدامات دانشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

 - نشریه علمی
پژوهشی فرایند 
 مدیریت و توسعه

زمستان 
، شماره 1391

82  
68-45 

17  
ي سبز براساس عملکرد  کننده ي مدلی براي انتخاب تأمین ارائه

ي موردي:  عهگیري چند معیاره (مطال محیطی با رویکرد تصمیم
  هاي منتخب کاشی و سرامیک استان یزد) شرکت

 - نشریه علمی
هاي  پژوهشی پژوهش

 محیط زیست 

پاییز و زمستان 
 10شماره  -93

96-83 

18  
تصمیم گیري هاي اخالقی در فضاي سایبري و عوامل جمعیت 

شناختی موثر بر آن: بررسی ارتکاب به جرایم اینترنتی در کاربران 
  ن یزداینترنت شهرستا

 - علمی فصلنامه
 در اخالق پژوهشی

  فناوري و علوم

: 1392 بهار
  ،23 شماره

69-60 

هاي مستقر در پارك علم و فناوري یزد با  وري شرکتبراورد سطح نوآ  19
  استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون

 - علمی فصلنامه
پژوهشی مدیریت 

  توسعه فناوري

 -سال اول
 -3شماره 
  92زمستان 

71-49  

 شده ثبت اختراعات سازي تجاري تسهیل مفهومی الگوي ي توسعه  20
  ها داده از برخاسته ي نظریه رویکرد :حقیقی افراد توسط

- فصلنامه علمی
پژوهشی بهبود 

  مدیریت

شماره  -8سال 
تابستان  -24

93  
25-5  

 بر مبتنی سازي مدل رویکرد: بازار در ناگهانی خرید رفتار سازي شبیه  21
  عامل

- مه علمیفصلنا
پژوهشی مدیریت 

  فردا

پاییز  48شماره 
1395  64-35  

22  
Developing a Model for Evaluation the Green Supply Chain 

Using Multiple Criteria Decision Making: An 
Environmental Performance Approach 

Archives Des 
Sciences:  
IF: 0.474 

 Vol 65, No. 
4;Apr 2012 
(ISSN 1661-

464X) 
67-78 
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  ترویجی و کنفرانسی –علمی  مقاالت - 6   

یف
رد

  

سال مکان و   نام کنفرانس  مقاله عنوان
  برگزاري کنفرانس

شماره 
  صفحات

هاي دولتی:  بررسی و تجزیه و تحلیل چابکی سازمانی در سازمان  1
 ي موردي: سازمان توزیع برق یزد مطالعه

المللی  آمین کنفرانس بین23
 برق

آذر  12تا  10تهران: 
1387 

- 

هاي  هاي کارتیمی (مطالعه موردي: شرکت تأثیر جنسیت بر مهارت  2
 کنفرانس تعاون و کارآفرینی  تعاونی تولیدي شهرستان یزد)

مهر  25و  24تهران: 
1387 

- 

کارگیري فرآیند  اي در به هاي خدماتی حرفه ارزیابی عملکرد سازمان  3
  هاي شهرستان یزد) دي: بیمارستاني مور مدیریت دانش (مطالعه

دومین کنفرانس ملی 
 مدیریت دانش

بهمن  11- 10تهران: 
1388 

- 

هاي دولتی؛  سازمان در دانش بررسی و تجزیه و تحلیل موانع تسهیم  4
  هاي دولتی استان یزد ي موردي: سازمان مطالعه

المللی  ششمین کنفرانس بین
 مدیریت

 2آذر تا  30تهران: 
  1387دي 

5  
بندي صنایع چوب و کاغذ ایران طی  گیري کارایی و رتبه ندازها

) با استفاده از تحلیل پوششی 79-83ي سوم توسعه ج.ا.ا ( برنامه
  ها داده

ماهنامه مهندسی صنایع 
  چوب، کاغذ و مبلمان 

: سال 1388شهریور 
  45-40  46هشتم شماره 

6  
 با ابین معیارهاي اساس بر کنندگان تأمین بندي رتبه و ارزیابی

 شرکت کنندگان تأمین: موردي ي (مطالعه PCA تکنیک  از استفاده
  نائین) عمران و توسعه

المللی  اولین کنفرانس بین
  -  1389شیراز،   مدیریت و نوآوري

هاي  ارزیابی سطح هوش معنوي دانشجویان پزشکی و تأثیر ویژگی  7
  شناختی بر آن جمعیت

 ملی همایش دومین
 روانشناسی، دانشجویی

  دین و شاورهم

 علمی تهران: انجمن
 و تهران دانشگاه

 شهید دانشگاه
 1391بهشتی، آذر 

-  

رویکردي بر چسبندگی دانش و تأثیر آن بر اجرا و نهادینه کردن   8
  دانش

کنفرانس ملی اولین 
  مدیریتو  حسابداري

شیراز: شهریور 
1392  -  

نشگاه هاي مدیران گروه هاي آموزشی دا تحلیلی بر توسعه شایستگی  9
 شماره ششم، سال   عالی، آموزش نامه مجله  ها (مورد مطالعه: دانشگاه هاي شهرستان یزد

  35-52   1392 زمستان ،24

  کارکنان  خدمت ترك به تمایل مفهومی مدل طراحی  10
 المللی بین کنفرانس دومین

 توسعه و کارآفرینی مدیریت،
  اقتصادي

    1392شهریور  -قم

 CFPR و AHP تلفیقی رویکرد با کنندگان ینتام انتخاب و ارزیابی  11
  یزد  استان برق نیروي توزیع شرکت: مطالعه مورد

 المللی بین کنفرانس دومین
 توسعه و کارآفرینی مدیریت،

  اقتصادي
    1392شهریور  -قم

 سازي مدل رویکرد با ناگهانی خرید رفتار سازي شبیه مدل ي توسعه  12
    عامل بر مبتنی

 المللی نبی کنفرانس سومین
  حسابداري و اقتصاد مدیریت،

تبریز، زمستان 
1394    

تحلیل پویاي عوامل ارتقاي کیفیت نظام پیشنهادات: رویکرد پویایی   13
  شناسی سیستم

دومین همایش ملی نظام 
پیشنهادها در شبکه بانکی 

  کشور
    1394تهران: اسفند 

14 
دانشگاه  (مورد مطالعه: دانشجویان رابطه فرهنگ با خرید ناگهانی

  کاشان)
المللی اقتصاد،  کنفرانس بین

   1395 تیرتهران،   مدیریت و روانشناسی
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یف
رد

  

سال مکان و   نام کنفرانس  مقاله عنوان
  برگزاري کنفرانس

شماره 
  صفحات

15  
 سازمانی نوآوري و دانش مدیریت دانش، اینرسی میان روابط بررسی

 استان افزار نرم صنعت متوسط و کوچک هاي  بنگاه: مطالعه مورد(
  )یزد

 ملی کنفرانس ششمین
  1395تهران، اسفند   دانش مدیریت

(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خرید اعتیاد به با  شخصیترابطه   16
  کاشان)

المللی مدیریت  کنفرانس بین
  1395 تیرتهران،   حسابداريو 

(مورد مطالعه: دانشجویان دختر  خریداعتیاد به رابطه فرهنگ با   17
  دانشگاه کاشان)

المللی مدیریت  کنفرانس بین
  1395 تیرتهران،   حسابداريو 

18 
کننده (مورد مطالعه:  گیري مصرف ي شخصیت با سبک تصمیم رابطه

  دانشجویان دانشگاه کاشان)
المللی  انس بینکنفراولین 

   1395مرداد   و علوم اجتماعی روانشناسی

19 Knowledge management in higher education: application, 
benefits and challenges  

Knowledge management 
and Innovation in Higher 

Education: The 5th 
International Symposium  

Tehran: 23-35 
august 2009  

20 
The Impact of Human Factors on Word-of-Month 

Communications & Emotional Contagion in Market: an 
Agent-based Modeling 

International Conference 
Management Social 

Science 
UAE- Dubai- July 

2016  

  
  کتب (ترجمه یا تألیف) - 7

  نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روي جلد  شابک  سال انتشار  عنوان کتاب  ردیف

1  
 گیري اندازه براي ابزاري: متوازن امتیازي کارت

 با آشنایی و سازي پیادي عملکرد (معرفی،
 افزار) نرم

(نشر  1391
  )یزدا

978-600 -
خرالدینی، دکتر داریوش دکتر سید حیدر میرف  6641-447

  روح اله جعفري ندوشنزهرا صادقی آرانی، فرید، 
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  (دفاع شده) ي پایان نامه راهنمایی یا مشاوره -8
تاریخ   دانشجو  عنوان  ردیف

  دانشگاه  مقطع  دفاع

1  
بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات الکترونیکی بانک 

(مورد مطالعه: شعب  E-SERVQUAL کشاورزي با استفاده از مدل
  منتخب بانک کشاورزي استان یزد

میرحسینی  سیدرضا
  سرجمع 

کارشناسی   1389
  دارش

علم و هنر 
  یزد

2  
ها با رویکرد  تجاري شرکت ارائه الگوریتمی جهت ارتقاي هوش
محور پارك علم و  هاي دانش مدیریت دانش (مورد مطالعه : شرکت

  فناوري استان یزد
کارشناسی   1390  مهدي سلطانی

  ارشد
علم و هنر 

  یزد

کارشناسی   1391  بصراويمسعود  تولید بندي زمان در رقابتی استعمار الگوریتم از استفاده  3
  ارشد

علم و هنر 
  یزد

4  
ئه راهکارهاي جهت تحلیلی بر وضعیت اختراعات استان یزد و ارا

  توسعه کمی و کیفی
  1391  مهدي میرجلیلی 

کارشناسی 
  ارشد

علم و هنر 
  یزد

5  
 گسترش رویکرد کارگیري به با دانش مدیریت ژي استرات تعیین

 سیماي و صدا سازمان در) Fuzzy QFD( فازي کیفیت ملکردع
  ایران اسالمی جمهوري

کارشناسی   1391  زهرا ظهیري
  ارشد

علم و هنر 
  یزد

6  
 نوآوري و سازمانی یادگیري دانش، اینرسی بین رابطه بررسی

 مطالعه(ساختاري معادالت یابی مدل از استفاده با سازمانی
  )یزد استان مخابرات شرکت:موردي

کارشناسی   1392  فاطمه گلستانی 
  ارشد

علم و هنر 
  یزد

7  
تحلیلی برعوامل کلیدي موفقیت کیفیت خدمات بااستفاده ازمدل 

  1392  هحمیدرضا قلی زاد  دتفسیري ساختاري دربیمارستان افشاریز
کارشناسی 

  ارشد
علم و هنر 

  یزد

 رویکرد با یزد استان صنایع توسعه بر اطالعات فناوري تاثیر بررسی  8
  سیستم پویایی

محمد عسگري 
  مهدي آباد

کارشناسی   1392
  ارشد

علم و هنر 
  یزد

9 
 خرید رفتار و رضایت روي بر بانک خدمات کیفیت تاثیر بررسی

  SERVQUAL مدل از ادهاستف با مشتریان
 رکن کریمی الهه

  1393  آبادي
کارشناسی 

  ارشد
علم و هنر 

  یزد

10  
 و حفظ هدف با کشاورزي محصوالت کشت بهینه الگوي نعیین

 ریزي برنامه ترکیبی رویکرد با منطقه زیرزمینی آب منابع نگهداري
  یزد بهاباد شهرستان:موردي مطالعه MADM هاي مدل و فراآرمانی

لی فرشته جلی
  بهابادي

1394  
کارشناسی 

  ارشد
علم و هنر 

  یزد

ارزیابی ارزش ویژه برند خدمات بیمارستان ها (مورد مطالعه:   11
  بیمارستان متینی شهرستان کاشان)

کارشناسی   1395  مریم پارچه باف
  ارشد

دانشگاه 
  کاشان

12  
پیش بینی فروش با استفاده از شبکه هاي عصبی؛ مطالعه موردي: 

  1396  ساناز نعیمی  اورشرکت مشهد به
کارشناسی 

  ارشد
دانشگاه 
  کاشان

13  
 تحلیل روش اساس بر ایرانی هاي شرکت تبلیغاتی شعارهاي رزیابیا

  )ایرانی منتخب هاي شرکت: موردمطالعه( محتوا
  1396  پروین صفادوستی

کارشناسی 
  ارشد

دانشگاه 
  کاشان

14  
صنعت  ي تأمین ي زنجیره هاي کارآفرینانه طراحی مدل شایستگی

  1397  پوریا منصوري  فرش ماشینی (مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی کاشان)
کارشناسی 

  ارشد
دانشگاه 
  کاشان
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  هاي علمی  کارگاهبرگزاري  -9
  زمان  برگزارکننده  عنوان کارگاه

  1394خرداد   دانشگاه کاشان  SERVQUAL هاي عمومی مدیریتی با موضوع ابزارهاي سنجش کیفیت خدمات: مهارت
  1396پاییز   دانشگاه کاشان  هاي عمومی مدیریت مهارت

  
  فرهنگی -هاي علمی شرکت در کارگاه -10

  زمان  برگزارکننده  عنوان کارگاه
  1389اسفند   استانداري یزد  موزشی تنظیم قراردادهاآدوره 

هاي تولید ثروت  ها، ظرفیت یزد، پتانسیل«سمینار تخصصی 
  »و ایجاد اشتغال در بخش گردشگري

ازمان میراث فرهنگی و صنایع س
  1392اسفند   و گردشگري یزددستی 

  1394دي   ایران شناسی جامعه تهران: انجمن  محور عامل شناسی جامعه
  1394شهریور   دانشگاه کاشان  طرح ضیافت اندیشه استادان
  1396تیر   دانشگاه کاشان  طرح ضیافت اندیشه استادان
  1397تیر   شاندانشگاه کا  طرح ضیافت اندیشه استادان

  

 عالقهمورد علمی هاي  حوزه - 9
  کیفی و کمی تحقیق هاي روش .1
 کننده مصرف رفتار .2
  پویا، هاي سیستم و سیستمی تفکر .3
  نرم، سازي عملیات و مدل در تحقیق .4
 دانش سازي تجاريدانش و  مدیریت .5
 فراابتکاري هاي تکنیکمصنوعی و  هوش .6
 عامل بر مبتنی مدلسازي .7
   چندمعیاره گیري تصمیم هاي تکنیک .8

  

  ها سایر مهارت - 10
  :افزارهاي آشنایی با نرم

 ICDLهاي  تسلط به مهارت  .1
2. SPSS (تحلیل آماري)  
3. NeuroSolutions  (شبکه عصبی)؛  
4. Amos  وLisrel ؛ سازي معادالت ساختاري (مدل(  
5. Vensim  ،(پویایی سیستم)  
6. MATLAB ریاضی تا حدودي) (تحلیل . 
7. Repast Symphony  نی بر عامل)سازي مبت (مدل 
8. Expert Choice  گیري چندمعیاره ) افزار تصمیم (نرم 

  


