پایان نامه های که تا تاریخ  1398-05-15راهنمایی کردم
ردیف

کد دانشچو

نام و نام خانوادگی دانشجو

1

930604788

محمد

حمزه پورانامق

2

930576973

حاتم

صبرعلیلو

3

930611589

مریم

درخشی خواجه

4

930554970

حسین

مصطفوی

5

930576923

رضا

نصرالهی

6

930622651

وحید

رحیم زاده هلق

7

930576524

صالح

ایمانی

8

930614723

الدوز

دولت خواه

نام گروه
مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی

موضوع پایان نامه

تاریخ دفاع

نمره اخذر
شده

بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر
رضایتمندی مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر در سطح شعب

1395/04/31

17.66

استان آذربایجان شرقی
بررسی رابطه بین میزان بدهی بر سودآوری شرکت های

مدیریت بازرگانی

پاالیشگاهی و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

1395/04/31

18

تهران
مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی

بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و مدیریت دانش

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی برمدیریت سود ومدیریت

مدیریت مالی

هزینه ها(مطالعه موردی :گمرکات استان اذربایجانغربی)

مدیریت بازرگانی-

بررسی فرهنگ تطبیقی مشتری مداری در بین بانکهای

مدیریت مالی

خصوصی و دولتی در شهرستان جلفا

مدیریت بازرگانی-

بررسی مهارت های ارتباطی مدیران با عملکرد شغلی کارکنان

مدیریت مالی

منطقه آزاد ارس

مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی

ارتباط بین ریسك نقدینگی و ریسك اعتباری در بانکها

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیر ریسك ورود به بازار صادراتی جدید بر عملکرد

مدیریت مالی

مالی

1395/07/08

18

1395/07/08

18

1395/07/08

18

1395/07/08

18

1395/07/14

18

1395/09/20

18

9

930622308

سیما

ستوده

مدیریت بازرگانی

10

930622325

داود

خورشیدسوار

مدیریت بازرگانی

11

930576508

منصوره

خاتمی علمداری

12

930571174

سیدیحیی

میرمحمدی

13

930702361

پریسا

کهندل گرگری

مدیریت بازرگانی

14

940458283

سپیده

حسین نژاد

مدیریت بازرگانی

15

940485490

ارش

زرعی

مدیریت بازرگانی

16

940501539

لیال

فاخری کشکی

17

930621372

مجتبی

عباس پور

18

940283691

سولماز

جمشیدی علمداری

مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکت
های تولیدی شهرک صنعتی منطقه آزاد ارس
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
سازمان آموزش فنی وحرفه ای و حوزه ستادی واستانی
های فروشگاهی( )posمطالعه موردی شعب بانك کشاورزی

1395/11/30

17.75

شهرستان جلفا

مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی

جلفا بااستفاده از مقیاس سروپرف
سرمایه گذاری در تکنولوژی اطالعات و تاثیر آن بر عملکرد
تجاری شرکتها در منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ارس
تاثیر جنسیت بر میزان ریسك پذیری سرمایه گذاران در بازار
بورس اوراق بهادار تبریز
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کار گیری فن آوری
اطالعات در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان جلفا

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر افزایش سود در بانك های

مدیریت مالی

منطقه آزاد ارس

مدیریت بازرگانی-

تحمل ریسك مالی سرمایه گذاران خرده فروش و رفتار ریسك

مدیریت مالی

پذیریشان

مدیریت مالی

1395/10/29

18

بررسی عوامل موثر بر گرایش پذیرندگان در استفاده از پایانه

ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیك شعب بانك ملی شهرستان

مدیریت بازرگانی-

1395/09/20

18

1396/03/06

18

1396/03/22

18

1396/06/22

18

1396/06/22

18

1396/06/22

18

1396/06/23

18

بررسی عوامل موثر برتوانمندسازی روانشناختی
کارکنان (مطالعه موردی:بانك مهر اقتصاد استان آذربایجان
شرقی)

1396/06/23

18

19

940021490

کبری

شمشادعابدی

20

940126851

ساسان

صادقیان

21

940310032

نسرین

حسن خانلو

22

930620305

رقیه

خانی

23

940041963

رعنا

راغبی

24

940094040

حسین

نجف زاده قمشگانی

25

940072086

سهیال

صانعی

26

950312179

یداهلل

محمدی اروجه

27

950188519

محمد

علیزاده

28

950248577

صیاد

کریم پور باخچه جکی

مدیریت بازرگانی-

تأثیر فرهنگ بر تأمین مالی شرکت های تجاری پذیرفته شده در

مدیریت مالی

بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مطالعه

مدیریت مالی

موردی :بانکهای مستقر در منطقه آزاد ارس)

مدیریت بازرگانی

تاثیر تجارت الکترونیکی بر متغییرهای کالن اقتصادی در
بازارهای منطقه آزاد ارس

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیرمدیریت سرمایه فکری برعملکردمالی شرکتهای

مدیریت مالی

تولیدی منطقه آزادارس

مدیریت بازرگانی-

بررسی و تاثیر صنف بازاریابی شبکه ای در کار آفرینی و تاثیر

مدیریت مالی

آن در جامعه خود.

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیرگذاری تبلیغات بازرگانی بر میزان جذب مشتریان بر

مدیریت مالی

اساس مدل  A.I.D.Aدر منطقه آزاد ارس

مدیریت بازرگانی

اندازه گیری رفتار گروهی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با
استناد به بازار بورس اوراق بهادار تبریز

مدیریت بازرگانی -

تاثیر مسؤلیت پذیری اجتماعی بر مزیت رقابتی باتاکید بر نقش

تجارت الکترونیك

میانجی سرمایه فکری

مدیریت بازرگانی -

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان در سازمان

تجارت الکترونیك

تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی

مدیریت بازرگانی -
تجارت الکترونیك

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیك

1396/06/29

18

1396/06/29

18

1396/09/11

18

1396/10/27

18

1396/10/27

17.5

1396/11/10

18

1397/02/15

17.5

1397/06/13

17.75

1397/06/13

17.5

1397/06/14

17.99

29

950311541

حیدر

حضرتی

30

950312173

حمید

یارعلی

31

950219762

فاطمه

احمدی

32

950311926

عادل

عظیمی

33

950069398

مهیا

خلفی

34

950075660

امین

جدی گرگری

35

940091317

سمیرا

پوررضی

36

950156804

بهناز

اقامحمدی

37

950103753

رضا

عدالت مرند

مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر ارزشهای فرهنگ ملی بر پذیرش مصرف کنندگان
تجارت الکترونیك

مدیریت بازرگانی -

بررسی مشکالت ومحدودیت های پیاده سازی تجارت

تجارت الکترونیك

الکترونیك درشرکت تعاونی زنبورداران

مدیریت بازرگانی -
تجارت الکترونیك
مدیریت بازرگانی -
تجارت الکترونیك

تاثیر تکنولوژی اطالعات بر ساختار سازمان منطقه آزاد ارس

1397/06/14

17.99

1397/06/18

17.99

1397/06/21

17.99

نقش تصویر ذهنی ازشرکت ،شهرت سازمانی و اعتماد بررسی1-
اینترنتی( مطالعه موردی :کاربران به برند بر تمایل به خرید

1397/09/01

17.99

اینترنت در منطقه آزاد ارس)

مدیریت بازرگانی -

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیك با

تجارت الکترونیك

مشتریان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

مدیریت بازرگانی -

بررسی تاثیر تجارت الکترونیك بر افزایش صادرات در منطقه

تجارت الکترونیك

آزاد ارس

1397/09/01

17.99

1397/09/01

18.49

بررسی رابطه بین ریسك سقوط قیمت سهام و بازده سهام
مدیریت بازرگانی

رشدی و ارزشی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

1397/10/21

17.99

بهادار تهران
مدیریت بازرگانی -
تجارت الکترونیك

بررسی میزان وگستردگی تبلیغات اینترنتی مراکز تجاری
وصنعتی واقع در منطقه آزاد ارس وتاثیر آن درمیزان فروش

1398/03/09

17.75

محصوالت

مدیریت بازرگانی -

نقش تعدیلی عدم تقارن اطالعاتی بر ارتباط بین کفایت سرمایه

تجارت الکترونیك

و هزینه سرمایه بانك

1398/03/29

17.75

38

950507704

لیال

عظیمی

39

950513677

لیلی

اسماعیلی

ردیف

کد دانشچو

مدیریت بازرگانی -

تأثیر مالیات در منطقه آزاد ارس بر روی عملکرد خرید مشتریان

تجارت الکترونیك

برند

مدیریت بازرگانی -

اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب

تجارت الکترونیك

گردشگران اروپایی به منطقه آزاد ارس از دید گردشگران

1398/03/30

17.99

1398/03/30

17.99

پایان نامه های که تا تاریخ  1398-05-15مشاور بودم
نام و نام خانوادگی دانشجو

1

930702629

رامین

زرعی عتیق

2

930613600

حسین

کردی

3

930614802

لیال

ابدالی

4

930621877

بهروز

جنگی مغانلو

5

930373707

سمیه

حسینخانی

6

930622306

لیدا

رجب زاده علمداری

نام گروه

موضوع پایان نامه

مدیریت بازرگانی-

برررسی عوامل موثر بر ریسك پذیری سرمایه گذاران در منطقه

مدیریت مالی

آزاد ارس

مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی

تاریخ دفاع
1395/07/08

نمره اخذر
شده
18

تدوین استراتژیهای بازاریابی بر مبنای تاثیر آمیخته بازاریابی بر
تصمیمات خرید مشتریان (مطالعه موردی :گروه صنعتی طال شن

1395/07/14

18

آذر)
بررسی سبك های تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق
بهادار تبریز

مدیریت بازرگانی-

ارتباط مدیریت سود و ویژگی های هیات مدیره در شرکت های

مدیریت مالی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت ثبت اسناد بررسی رابطه بین چرخه شغلی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه
و امالک

موردی) ادارات ثبت اسناد و امالک استان آ.ش

مدیریت بازرگانی-

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد موسسات مالی در شرکت های

مدیریت مالی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395/07/14

18

1395/07/14

18

1395/09/22

18

1395/11/07

18

بررسی عوامل موثر برپذیرش گمرک الکترونیك ازدیدگاه

7

930576920

ولی

کنعانی

8

930702660

سلیمان

سلیمان زاده

9

930576505

رعنا

ثانوی

10

930688038

ارزو

صفرزاده

11

940067398

حبیب

ابراهیمی

12

940304528

زهرا

غالمی

13

940300455

بیتا

موسی زاده حاجی اباد

14

940161575

علی

بزازی

15

940309980

حمید

حسن خانلو

مدیریت بازرگانی-

کارکنان بر اساس مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از

مدیریت مالی

فناوری(()UTAUTمطالعه موردی کارکنان گمرکات تبریز و جلفا

1396/03/06

18

)
مدیریت بازرگانی

بررسی نقش گمرک الکترونیك بر تسهیل صادرات (مطالعه
موردی کارشناسان و صادر کنندگان منطقه آزاد ارس)

مدیریت بازرگانی-

بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات

مدیریت مالی

الکترونیك در منطقه آزاد ارس

مدیریت بازرگانی-

بررسی تاثیر محدودیت مالی بر مدیریت سود در شرکت های

مدیریت مالی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت بازرگانی-

ارزیابی شاخص های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد ( مطالعه

مدیریت مالی

موردی منطقه آزاد ارس )

مدیریت بازرگانی-
مدیریت مالی

سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مدیریت مالی

منطقه آزاد ارس

مدیریت بازرگانی

1396/06/22

18

1396/09/11

18

1396/10/21

18

تهران

مدیریت بازرگانی-

مدیریت مالی

1396/03/22

18

بررسی ارتباط سرمایه در گردش و نگهداری وجوه نقد و

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره وری کارکنان سازمان

مدیریت بازرگانی-

1396/03/06

18

1396/10/30

18

تحلیل و بررسی محاسن و معایب بازاریابی بانکداری الکترونیکی
در تمامی شعبات بانك ملی ایران مستقر در منطقه آزاد صنعتی

1396/10/30

17.75

و تجاری ارس
مطالعه مولفه های جذب سرمایه گذاری داخلی(:مطالعه موردی:
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)

1396/10/30

17.5

فناوری اطالعات -

16

940528143

معصومه

علی پناه

17

940528172

مرتضی

لطفی کوزه کنان

18

950094730

ربابه

قامتی

19

950311315

هنگامه

تاری

20

950312479

افسانه

خدایی فر

مدیریت بازرگانی

21

950037698

بهناز

حیدری

مدیریت بازرگانی

22

950311543

عباس

بهروزی

23

950068566

مهرداد

مسئولی گرگری

تجارت الکت
مدیریت بازرگانی -
تجارت الکترونیك

عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با
استفاده از مدل(UTAUTمطالعه موردی :بانکهای مستقر در

1397/04/26

17.75

منطقه آزاد ارس)
بررسی تاثیر تجارت الکترونیك بر عملکرد مالی سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی :ادارات جهاد کشاورزی استان آذربایجان

1397/06/13

17.25

غربی)

مدیریت بازرگانی -

تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد بازاریابی(مطالعه موردی :

تجارت الکترونیك

شرکتهای مستقر در منطقه آزاد ارس)

مدیریت بازرگانی -

نقش اطالعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران عالی شرکت

تجارت الکترونیك

های مستقر در منطقه آزاد ارس
بررسی تاثیر استراتژی های بازار یابی بر آمیخته بازار یابی بر
توسعه صادرات در منطقه آزاد ارس

1397/06/13

17.99

1397/06/21

17.75

1397/06/21

17.99

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت
ارتباط با مشتری  CRMبااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

1397/08/30

17.99

AHP
مدیریت بازرگانی -

شناسائی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت

تجارت الکترونیك

زنجیره تامین در شرکت ارس خودرودیزل (آمیکو)

مدیریت بازرگانی

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر خود اتکایی منابع انسانی در
شرکت امیکو

1397/08/30

17.99

1398/03/29

17.5

