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مدارج تحصیلی دانشگاهی

مقطع تحصيلي
رديف

4
0
4

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

ترویج کشاورزی
ترویج کشاورزی
ترویج کشاورزی

دانشگاه محل تحصيل

تهران
تربیت مدرس
علوم تحقیقات تهران

معدل

41/61
41/01
41/14

سال
ورود
7631

4400
4414

سال اخذ
مدرك

تعداد ترمهاي گذرانده
شده در دوره كارشناسي

4401
4410

جوایز و افتخارات علمی

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران سال9831
پژوهشگر برتر استان کهگیلويه و بوير احمد سال 9831
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران سال981۷
مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران از سال 9831تا9818

1

 1ترم
1ترم
6ترم

سواق فعالیت های آموزشی
رتبه علمی  :مربی 

استادیار 

دانشیار 

استاد 

 -4عضو هیات علمی ....واحد یاسوج .....................به صورت تمام وقت نیمه وقت  حق التدریس  از تاریخ
 .......01/10/14..تا تاریخ4401/16/41.
 -0عضو هیات علمی واحد گچساران به صورت تمام وقت نیمه وقت  حق التدریس  از تاریخ 4401/16/41تا تاریخ
تا کنون
 -4عضو هیات علمی  .........................................به صورت تمام وقت  نیمه وقت  حق التدریس  از تاریخ  .........تا
تاریخ ..........

سوابق فعالیت های اجرایی
ردیف

عنوان پست

4

معاونت آموزشی

0

رئیس دانشکده علوم انسانی

4

معاونت آموزشی

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

 1سال

01/16/14

10/16/41

یک سال

16/11/11

61/10/41

 1سال

4461/10/41

61/4/41

سوابق و فعالت های آموزشی
ردیف

سوابق تدریس

مقطع تحصیلی

از تاریخ

تا تاریخ

کارشناسی

01/10/14

01/41/41

کاردانی

00/10/14

01/41/41

4401//44/4

تاکنون
تاکنون
4411/41/41

4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

0

دانشگاه یاسوج

4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

کارشناسی

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

کارشناسی ارشد

4461/10/4

6

مرکز اموزش کشاورزی گچساران

کاردانی و کارشناسی

4410/10/4

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

کارشناسی ارشد

4411/44/4

4416/11/44

0

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

کارشناسی ارشد

4461/10/4

تاکنون

2

 تحقیقاتی- سوابق علمی
: عنوان طرح پژوهشی ارائه شده
: عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد و استاد راهنما

بررسی نیازهای آموزشی مروجین اموردام استان فارس دکتر محمد چیذری
: عنوان رساله دكتری و استاد راهنما

مهندسی ترویج برای پایدار سازی مدیریت مشارکت مردمی طرحهای آبخیر داری
دکتر ایرج ملک محمدی

استان فارس
 مقاالت

) همکار به عنوان نویسنده مقاله/  مقاالت مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده (مجری-4

رتبه علمی

زمان

مجله

انتشار

علمی
پژوهشی

علمی
پژوهشی

2021

2020

محل انتشار
International
Journal of
Agricultural
Science,
Research and
Technology in
Extension and
Education
Systems
(IJASRT in
EESs)
Global Journal
of Agricultural
Economics,
Extension and
Rural
Development
Scientific

ISI

2011

Research and
Essays

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

The Impact of Information and
Communication Technology on
Agricultural Systems and the
Transition to Food Stability and
Security (Case Study: Agricultural
Jihad Organization, Khuzestan
Province)

9

Factors affecting behavioral
intention to use information and
Mohsen Mousaei
communication technology (Case
Ladan Khoshoei
study: Farmers in
Behbahan, Iran

۲

Mohsen
Mousaei1 Meher
Afrooz
Sayednezhad

Effective Factors to rural youth's
Mohsen Mousaei

attitude to engagement in

Bagher Arayesh

agriculture: A case study of
Kohgiluye and Boyerahmad

3

4

province.
Assessment the Socio-economic
Factors Affecting Rural Youth
Attitude to Occupation in

1

Journal of
Mohsen Mosaee

Agricultural (case of of Kohgiluye
and Boyer-ahmad province).

Agricultural

Ahmadreza

& Management

\Ommani

Development

2011

)(IJAMAD

International
Managers attitudes in sugar cane

6

Agro-industries toward

Mohsen Mousaei

participative management (A

Jahangir zallaghi

Case Study, Khuzestan Province,

Bagher Arayesh

Advanced Crop
Science

2013

ISI

)Iran

1

Attitude of the behbehan city’s

Mohsen Mousaei

Agriculture Jihad Experts toward

Mohammad

mehdi Alipooryan the Organic agriculture and
factors developing it.

0

کهگیلویه و بویراحمد
اخالق حرفه اي در تعاونی هاي کشاورزي
1

6

ویژگی های موثر بر مشارکت بهره برداران در
طرح های آبخیزداری (مطالعه موری استان فارس)
عوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان

9۰

کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اشتغال در فعالیت
های کشاورزی

محسن موسایی

فصلنامه تعاون و

آیت اهلل محمدی مفرد

کشاورزی

محمد باقر آرایش
محسن موسایی
ناهید احسانی

44

اخالق در علوم و فناوري

محسن موسائی

علوم کشاورزی

4410

محسن موسایی1

ترویج و اقتصاد

احمدرضا عمانی

کشاورزی

محسن موسائی

(مطالعه موردی استان فارس)

40

4460
زمستان
۷۹

ویژگی های فردی و روان شناختی مؤثر بر
مشارکت بهره برداران در طرح های آبخیزداری

Data Report

Bagher Arayesh

شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در
عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان

Science series

2012

ISI

عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره برداران در طرح

محسن موسائی

های آبخیزداری

4

ترویج و اقتصاد
کشاورزی

ترویج و اقتصاد
کشاورزی

4416

4411

4416

علمی
پژوهشی
علمی
پژوهشی
علمی و
پژوهشی
علمی و
پژوهشی
علمی و
پژوهشی

علمی
وپژوهشی

عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرح های
44

آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان ترویج منابع
طبیعی در استان فارس

41

محسن موسائی
ایرج ملک محمدی
جمال فرج اهلل حسینی

بررسی نیازهای آموزشی مروجین امور دام استان

محسن موسائی

فارس

محسن موسائی

رسانی اینترنت در فعالیتهای آموزشی و ترویجی

احمدرضا عمانی

کارشناسان ترویج کشاورزی استان فارس

مؤثر بر رفتار زیست محیطی گندمکاران استان
کهگیلویه و بویر احم
بررسی عوامل موثر برظرفیت سازگاری کشاورزان

40

پژوهشی

واحد ورامین و پیشوا
مجله ی جهاد

محسن موسایی

المللی مهندسی

فرامرز شادمان پور

کشاورزی و محیط

4410

علمی
ترویجی

4461

کنفرانس

زیست
محسن موسایی

نسبت به تغییرات اقلیمی :مطالعه موردی گندمکاران
شهرستان گچساران

41

علوم کشاورزی ایران.

4411

علمیییییی و

پنجمین همایش بین

بررسی عوامل روانشناختی و آموزشی ترویجی
41

پژوهشی

مهدی میر دامادی

بررسی میزان آشنایی ،مهارت و کاربرد شبکه اطالع
46

علوم کشاورزی

4411

علمی و

محسن موسائی
مهدي علی پوریان

بررسی سطوح دانش اعضای تعاونی زراعی و تحلییل عوامیل
اکولوژیکی کشاورزی پایدار(مطالعه موری استان خوزستان)

تهران موسسه آموزش
عالی مهر اروند
ملی
همایش ملی پدافند غیر
عامل در بخش
کشاورزي.قشم

۶۹۷۱

آبان

کنفرانس

کنفرانس

4460

محمد عبدی پور مهریان
46

بررسییی اثییرات سییطوح مختلییف کودهییای

جهانگیر فرح بخش

فسفروسولفات آهن برمیزان عصیاره گییاه داروییی

خدابخش پناهی

بابونه مجاردرمنطقه یاسوج

کردالغری

همایش ملی مهندسی
آب و فاضالب

اسفند
4464

کنفرانس

محسن موسایی
01

بررسی عوامل موثر بر مهارتهااي مادیری مزرعاه
کارشناسان کشاورزي استان کهگیلویه و بویر احمد

محسن موسایی

کنفرانس بین المللی پژوهش
در علوم و مهندسی

استانبول

0141

کنفرانس

اولین همایش کشاورزی
تیییثیر کییاهش سییطآ آبهییای زیییر زمینییی در رفییاه
04

محسن موسایی
مهسا حسین زاده

اجتمیییاعی مصیییرگ کننیییدگان مطالعیییه میییوردی
برنجکاران شهرستان رامهرمز

در شرایط محیطی
ودشوار
دانشگاه آزاد اسالمی

اردیبهش
ت 4461

کنفرانس

واحد رامهرمز
00

ارزش گذاری آب های زیر زمینی در بهره برداری

محسن موسائی

همایش ملی مدیریت

خرداد

های کشاورزی

مهسا حسین زاده

کشاورزی.جهرم

ماه 4461

5

کنفرانس

مهرداد مرادی
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با بهره وری
04

محسن موسائی

کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و

همایش ملی مدیریت

خرداد

کشاورزی.جهرم

ماه 4461

بویر احمد

01

بررسی عوامل مؤثر بر تمایال و تااضااي کشااورزان باه
بیمه محصوالت کشاورزي در اساتان کهگیلویاه و باویر
احمد

06

ظهور دانشگاه کار آفرین _محور ترویج علم

دومین همایش ملی
محسن موسایی
یعاوب زراع کیش

کشاورزی و توسعه

اسفند

پایدار و ...دانشگاه آزاد

4416

اسالمی واحد شیراز

01

00

باقر آرایش
محسن موسائی

فنیوری اطالعات -تقابل اشتغال زایی و اشتغال
زدایی در صنعت و کشاورزی

راهکارهای توسعه

محسن موسائی

بررسی تأثیر مدیریت ریسک پروژه از نظر فعالیت
01

دومین همایش

باقر آرایش

شناسایی عوامل موثردر مدیری ریسک پروژه از
نظر محتوا و شرایط و سنجش اثرات آن بر
مدیری استراتژیک شرک بهره برداري نف و گاز
آغاجاري

وپیامدها برمدیریت استراتژیک با رویکرد مدل

شهرستان ایذه
دومین کنفرانس

امین اله جشنی
محسن موسایی

تحقیقات علمی در
مدیریت ،حسابداری،
دومین کنفرانس

امین اله جشنی
محسن موسایی

تحقیقات علمی در
مدیریت ،حسابداری،
حقوق و علوم اجتماعی

 تالیف و ترجمه:
 -4تالیف یا ترجمه های (مجری /همکار) مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده:
 -0سایر تالیفات و ترجمه ها (مجری  /همکار)
رديف
4

4461

حقوق و علوم اجتماعی

سازی معادالت ساختاری

عنوان کتاب

کنفرانس

مولف/مترجم

در آمدی بر روش های تیرویج بیرای مترجم

ناشر
انتشارات زاگرو

کشاورزی سازگار

طرح هاي پژوهشی:

6

سال انتشار
4466

4461

کنفرانس

 -4طرح های پژوهشی (مجری /همکار) مرتبط با موضوع طرح ارائه شده (در دست اجرا یا خاتمه یافته)
رديف
9

میزان اعتبار

عنوان طرح
عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطالعات

۲۰0۲2۰۰۰

توسط کارشناسان ترويج کشاورزی

محل تامین اعتبار

سال اجرا

وضعیت نهايی

دانشگاه آزاد اسالمی

9830

خاتمه يافته

واحد گچساران

استان فارس
۲

بررسی عوامل اقتصادی ،اجتماعی و زراعی

دانشگاه آزاد اسالمی

مؤثر بر نگرش جوانان روستائی جهت اشتغال 030۰۰۰۰۰

واحد گچساران

خاتمه يافته

9833

در بخش کشاورزی د ر استان کهگیلويه و
بوير احمد
8

بررسی عوامل مؤثر بر تمايل و تقاضای

210۰۰۰۰۰

کشاورزان به بیمه محصوالت کشاورزی

دانشگاه آزاد اسالمی

خاتمه يافته

9831

واحد گچساران

( مطالعه موردی استان کهگیلويه و بويراحمد).
2

بررسی تاثیر اعتبارات پرداختی بانک

 92۷۲0۰۰۰۰دانشگاه آزاد اسالمی 981۰

کشاورزی بر بهره وری عوامل تولید بخش

خاتمه يافته

واحد گچساران

کشاورزی در استان کهگلويه و بويراحمد

 -۲ساير طرح های پژوهشی (مجری/همكار)
رديف

ميزان اعتبار

عنوان طرح
مهندسی ترويج برای پايدارسازی مديريت

1

اعتبار

رساله

مشارکت مردمی طرح های در استان فارس در

983۷

دکتری

قالب رساله دکتری
۲

حمل اتمني

بررسی نیازهای آموزشی مروجین امور

پايان نامه

دام استان فارس در قالب

سال اجرا

98۷0

ارشد

وضعيت هنايي

خاتمه يافته

خاتمه يافته

 -4همکاری در اجرای طرح های پژوهشی ( /همکار) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
رديف

4

عنوان طرح

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر
توسعه صنایع تکمیلی خرما در
استان خوزستان

مجوز طرح

محل
تامین
اعتبار

۰6661

منطقه

۰۹3۰/1۱/۰۱

ای

7

سال اجرا

۰۹3۰/1۱/16

مجري و مسؤولی
در طرح
محل
اجراي
طرح

وضعی
نهایی

واحد

خاتمه

شوشتر

همکار

یافته

سنجش عوامل مؤثر بر سطح

0

همکار

واحد
شوشتر

دانش فنی صیفی کاران

۰۹3۹1

شهرستان شوشتر در زمینه

۰۹11/1۱/۱۰

استانی

خاتمه
یافته

۰۹13/1۱/۱1

مبارزه با علف های هرز
برنامه ریزی نظام ترویج

4

مدیریت ضایعات محصوالت
کشاورزی در استان خوزستان (
مطالعه موردی گندمکاران

همکار

واحد
شوشتر
۹1۹۱3
۰۹3۱/11/۰1

استانی

خاتمه
یافته

۰۹13/1۰/۰1

استان خوزستان)
1

طراحی و تحلیل نظام ترویج
کشاورزی پایدار در شرایط
خوزستان

۱۰۱33
۰۹11/۰1/۱۹

استانی

۰۹13/11/۱۹

خاتمه

واحد

همکار

شوشتر

یافته

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوع طرح ارائه شده (مجری  /همکار)
استاد راهنما

رديف

عنوان پايان نامه

مقطع

نام دانشجو

نام دانشگاه

4

بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر
عملکرد تعاونی هاي تولیدي روستایی استان کهگیلویه و
بویر احمد

کارشناسی
ارشد

آی اهلل محمدي
مفرد

واحد گچساران

راهنما

0

برآورد ارزش اقتصادی و راهکارهای آموزشی ترویجی کارشناسی
در مصرگ بهینه آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی ارشد

مجید قبایی

واحد گچساران

راهنما

يا مشاور

باغات شهرستان گچساران)
4

بررسی عوامل موثر بر ظرفی سازگاري کشاورزان عضو کارشناسی
تعاونی هاي تولید روستایی نسب به تغییرات اقلیمی ارشد
(مطالعه موردي استان فارس)

نجمه تاک پرور

واحد گچساران

راهنما

1

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر مشارک بهره برداران آبزي کارشناسی
پروري در بستر رودخانه ها در قالب تعاونی تولید ارشد
روستایی( مطالعه موردي منطاه خیرآباد گچساران)

مجید خادمی

واحد گچساران

راهنما

6

تحلیل ساختاري ناش مؤلفه هاي آموزشی ترویجی و کارشناسی
روانشناختی بر رفتار زیس محیطی گندم کاران استان ارشد
کهگیلویه و بویراحمد

فرامرز شادمان پور

واحد گچساران

راهنما

۱

کارشناسی

سید مسعود یزدان

واحد گچساران

راهنما

بررسی ناش بیمه محصوالت کشاورزي درتوسعه
8

کشاورزي پایدار (مطالعه موردي :استان کهگیلویه
وبویراحمد)

ارشد

منش

۹

سازههاي تأثیرگذار بر رفتار حفاظ از منابع آبی حوضه
دریاچه سد کوثر گچساران

کارشناسی
ارشد

تورج اسالمی

واحد گچساران

راهنما

8

عوامل موثر بر قصد رفتاري به استفاده و بکارگیري کارشناسی
فناوري اطالعات و ارتباطات(مطالعه موردي :کشاورزان ارشد
شهرستان بهبهان)

الدن خشوعی

واحد گچساران

راهنما

۷

تأثیر مشاوره در مزرعه بر باورها و انگیزه کشاورزان در
حفاظ از محیط زیس پایدار (مورد مطالعه :کشاورزان
گندمکار شهرستان بهبهان)

کارشناسی
ارشد

محب علیزاده

واحد گچساران

راهنما

۶1

بررسى ناش فناورى اطالعات و ارتباطات در سیستمهاى
کشاورزى و گذر به سوى پایدارى و امنی غذایى(مطالعه
موردي :سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان)

کارشناسی
ارشد

مهرافروز سید نژاد

واحد گچساران

راهنما

۶۶

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصوالت در بین
باغداران شهرستان گچساران

کارشناسی
ارشد

طیب اهلل اسالمی

واحد گچساران

راهنما

۶۱

بررسی عوامل موثر بر نظام دانش و اطالعات کشاورزي از
دیدگاه کارشناسان ترویج استان کهگیلویه و بویراحمد

کارشناسی
ارشد

اعظم نوید اصل

واحد گچساران

راهنما

۶۹

شناسایی عوامل موثر بر ظرفی سازگاري کشاورزان عضو
تعاونی هاي تولید روستایی نسب به تغییرات اقلیمی
(مطالعه موردي استان فارس)

کارشناساای مهساااا حساااین آزاداسالمی واحد
شوشتر
زاده
ارشد

راهنما

۶۱

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصوالت در بین
باغداران شهرستان گچساران

کارشناسی
ارشد

امیاار ابراهیماای آزاداسالمی واحد
شوشتر
مدیسه

راهنما

۶۱

بررسی عوامل موثر بر نظام دانش و اطالعات کشاورزي از
دیدگاه کارشناسان ترویج استان کهگیلویه و بویراحمد

کارشناسی
ارشد

آزاداسالمی واحد
شوشتر

راهنما

۶۱

ارزيابی اقتصادی و اکولوژيكی تعااونی هاای تولیاد کشااورزی کارشناسی
استان خوزستان
ارشد

محماااد مهااادي آزاداسالمی واحد
شوشتر
علی پوریان

راهنما

۶۹

عواماال مااوثر باار بهبااود عملکاارد آموزشاای آموزشااگران کارشناسی
ارشد
هنرستانهاي کار و دانش کشاورزي استان ایالم

کیااومرم موساای آزاداسالمی واحد
ایالم
بیگی

راهنما

۶8

کارشناسی
ارشد

آزاداسالمی واحد
ایالم

راهنما

بررسی ناش تعاونیهاي بهره برداري از محصوالت فرعی
جنگل در افزایش ضریب حفاظ جنگل (مطالعه موردي

جهانگیر ذلای

امین قربانی

شهرستان ایالم)
۶۷

سازو کارهاي پایدارسازي مشارک گندمکاران در تشاکل کارشناسی
ارشد
هاي مکانیزاسیون استان خوزستان

رزیتا قایدي

آزاداسالمی واحد
شوشتر

مشاور

۱1

تحلیل اثر بخشی تسهیالت سرمایه در گاردش پرداختای کارشناسی
بانااک کشاااورزي و موانااع بازپرداخا توسااط کشاااورزان ارشد
استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۷1 -۷۶

ساااااااااایروس آزاداسالمی واحد
شوشتر
گشتاسبی

مشاور

۱۶

تحلیل حیااطه هاااي رفتااااري مروجیاان کشااااورزي کارشناسی
استاان ایاااالم در زمینااه کاربرد فن آوري اطالعات و ارشد
ارتباطات)(ICT

آزاداسالمی واحد
ایالم

مشاور

9

مهدي نظر پور

۱۱

تحلیل حیطه هاي شناختی ،عاطفی و روانی – حرکتی گوجهکارشناسی
کاران شهرستان اهواز در زمینه مدیری تلفیای افات جه ارشد
مبارزه باکرم میوه خوار گوجه فرنگی

گلناز بالی پور

۱۹

تحلیل پذیرش راهبردهاي مدیری کشاورزي پایدار کم نهاده
در بین ذرت کاران شهرستان دزفول

غالمحساااااااین آزاداسالمی واحد مشاور
شوشتر
گلستانی پور

۱۱

بررسی اثر طرح مدرسه در مزرعه بر کارایی گندمکاران
حمیدیه اهواز

ساااید هااادای
موسوي

۱۱

آسیب شناسی تعاونی هاي تولید مشاع شهرستان بهبهان

کارشناسی
ارشد

محماااد جاااالل
پوري

۱۱

بررسی عوامل موثردر مدیری ریسک پروژه و سنجش
اثرات آن بر مدیری استراتژیک شرک بهره برداري نف
و گاز آغاجاري

کارشناسی
ارشد

امین اهلل جشنی

آزاداسالمی واحد
شوشتر

مشاور

آزاداسالمی واحد مشاور
شوشتر
واحد شوشتر

واحد گچساران

مشاور
راهنما

۱۹

کارشناسی
بررسی تاثیر عملکرد انتاال تکنولوژي بر مدیری کیفی
جامع و کیفی عملکرد در شرک آب منطاه اي استان ارشد
کهکیلویه و بویر احمد

داریوش حاجتی

واحد گچساران

راهنما

۱8

ارزیابی و تحلیل عملکرد مجموعه شعب بانک انصار استان کارشناسی
ارشد
کهگیلویه وبویراحمد بر اساس رویکرد کارت امتیازي
متوازن()BSC

عزیز زارعی

واحد گچساران

راهنما

۱۷

بررسی تأثیر بکارگیري مبانی فاهی و شرعی در کارشناسی
فرآیندهاي مالی برافزایش رضای مشتریان بانک ملی ارشد
استان کهگیلویه و بویراحمد

هادي قاسمی

واحد گچساران

راهنما

۹1

شناسایی عوامل موثر بر رضای شغلی در بین کارکنان
بخش حراس شرک بهره برداري نف و گاز گچساران

کارشناسی
ارشد

حداد بزرگ زاده

واحد گچساران

راهنما

۹۶

بررسی تاثیر برنامه ریزي استراتژیک بر عملکرد شرک
خطوط لوله و مخابرات نف اصفهان

کارشناسی
ارشد

کورش محمدي

واحد گچساران

راهنما

۹۱

بررسی تأثیر آموزش نیروي انسانی در ارتاا کیفی ضریب کارشناسی
امنیتی کارکنان اداره حراس شرک بهره برداري نف و ارشد
گاز گچساران

فرهنگ نوشادپور

واحد گچساران

راهنما

۹۹

بررسی ارزیابی ریسک اعتباري بااستفاده از رویکرد کارشناسی
مطالبات معوقعه درشبکه بانکی(مطالعه موردي بانک ارشد
مل )

ماندانا اسالم پور

واحد گچساران

راهنما

۹۱

مطالعه تاثیر پارامترهاي مالی بر رشد بخش صنع
استفاده از مدل varدر ایران

با کارشناسی
ارشد

ابراهیم زراع
کیش

واحد گچساران

راهنما

۹۱

آسیب شناسی مدیری منابع انسانی شرک بهره برداري
نف وگاز گچساران و ناش آن در افزایش بهره وري

کارشناسی
ارشد

رضا عبدالهی

واحد گچساران

راهنما

۹۱

بررسی تأثیر چهار مؤلفه مدیری دانش بر ارزیابی
عملکرد مالی سازمان در شرک نف و گاز گچسارا

کارشناسی
ارشد

زینب پورکرم

واحد گچساران

راهنما

۹۹

ارزیابی عملکرد استراتژي هاي نگهداري و تعمیرات با

کارشناسی

بنیامین نیک

واحد گچساران

راهنما

11

استفاده از تکنیک هاي تحلیل عاملی و تحلیل سلسله
مراتبی (مطالعه موردي؛ شرک بهره برداري نف و گاز
گچساران )

ارشد

جلیل تمیمی

واحد گچساران

راهنما

۹8

بررسی تأثیر برنامهریزي راهبردي سیستمهاي اطالعاتی بر کارشناسی
عملکرد مدیران (مورد مطالعه  :شرک بهرهبرداري نف و ارشد
گاز آغاجاري)

سید رضا
حسینی

واحد گچساران

راهنما

۹۷

و اعتماد مشتریان بانککارشناسی
ارشد

۱1

بررسی تاثیر پاداش مالی و رضای شغلی بر انگیزش
شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزي شهرستان اهواز

کارشناسی
ارشد

یلدا گدازپور

واحد گچساران

راهنما

۱۶

بررسی ناش برنامه ریزي استراتژیک بر عملکرد تولید در
بازار رقابتی شرک هاي صنایع غذایی استان کهگیلویه و
بویراحمد

کارشناسی
ارشد

صادق گشتاسب

واحد گچساران

راهنما

۱۱

بررسی ناش میانجی مدیری دانش در رابطة بین
فرهنگ یادگیري و نوآوري سازمانی،مطالعه موردي
کارکنان آموزش و پرورش شهرستان لنده

کارشناسی
ارشد

ابوالحسن
منصوري

واحد گچساران

راهنما

کارشناسی
ارشد

محمد زارعی

واحد گچساران

راهنما

۱۱

بررسی عوامل موثر بر رضای مندي مشتریان در شرک
هاي صنایع غذایی کهگیلویه و بویر احمد

کارشناسی
ارشد

صمد کمالی

واحد گچساران

راهنما

۱۱

شناسایی و تحلیل شاخص هاي موثر در انتخاب
پیمانکاران با استفاده از تصمیم گیري چند معیاره
(مطالعه موردي؛ شرک بهره برداري نف و گاز
گچساران)

کارشناسی
ارشد

محمود بهروزي

واحد گچساران

راهنما

۱۱

بررسی ارتباط میان کنترل و مدیری ارتباط مشتریان و
عملکرد بازاریاابی صندوق بیمه روستائیان شهر لنده

کارشناسی
ارشد

سعید محمدي

واحد گچساران

راهنما

بررسی تاثیر رفتار کارکنان بر رضای
مهر اقتصاد گچساران

۱۹
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