عنوان رساله
طزاحی هذل تطخیص ٍ تْزُ تزداری اس فزصتْای وارآفزیٌاًِ در صٌایغ غذایی ایزاى تا تاویذ تز ًمص داًص تاسار ٍ تىٌَلَصی
طزاحی تثییي هذل رّثزی تزای هذیزاى وطَر تز اساط هثاًی اسالم تا تاویذ تز سیزُ فزدی ٍ هذیزیتی اهام خویٌی
طزاحی هذل تٌاسة استزاتضیه در سًجیزُ تاهیي صٌؼت خَدرٍ
طزاحی هذل رلاتت پذیزی تزای صٌؼت تیوِ وطَر
تذٍیي هذلی در تاسار یاتی تز هثٌای اصَل اسالهی
طزاحی ٍ تثییي هذلی تزای ساسهاى خالق تزای ایجاد هشیت رلاتتی ( هطالؼِ هَردی ضزوت ساپىَ )
طزاحی الگَی سیاستگذاری جاهغ لذرت ًزم جوَْری اسالهی
طزحی ٍ الگَی وارآفزیٌی استزاتضیه تا رٍیىزد تاسارگزایی در صٌایغ غذایی ایزاى
ارائِ الگَیی جْت استمزار سیستن ّای َّش وسة ٍ وار در حَسُ فٌاٍری ًاًَ در سطح هلی
طزاحی ٍ تثییي هذلی اثز تخص تزای تثلیغ هلی تزاساط هثاًی ػلوی ٍ فزٌّگی وطَر
طزاحی هذل ًظام تاس هٌْذسی فزآیٌذّا تا رٍیىزد چاتىی اس طزیك ضثیِ ساسی در ساسهاى تٌادر ٍ دریا ًَردی
طزاحی هذل استزاتضیه داًایی هحَر ی در تخص ػلن ٍ فٌاٍری در راستای سٌذچطن اًذار 20سالِ جوَْری اسالهی ایزاى
طزاحی هذل ًَآٍری در صٌؼت تیوِ وطَر
تذٍیي هذل ارسیاتی رٍاتط تا هطتزی (هطالؼِ هَردی ضزوتْای لیشیٌگ در استاى تْزاى )
طزاحی هذل جاهغ تاثیز تاسارگزایی تز ػولىزد ٍاحذّای تجاری (هطالؼِ هَردی :ضزوتْای تَرسی)
طزاحی هذل جاهغ تحمك دٍلت الىتزًٍیه در جوَْری اسالهی ایزاى
طزاحی ٍ تثیي ساسهاى هطتزی گزا در تاسار سزهایِ تا رٍیىزد جذب سزهایِ ّای وَچه  :هطالؼِ هَردی ضزوت ّای وارگشاری ساسهاى تَرط
اٍراق تْادار تْزاى
طزاحی هذل تزًذ واروٌاى تز هثٌای ارسش ّای فزدی ٍ ساسهاًی در افشایص سْن تاسار (هطالؼِ هَردی تاًه هلت
طزاحی هذل واّص رفتار رٍیگزداًی هطتزیاى ( هطالؼِ هَردی تاًه تجارت )

طزاحی ٍ تثییي هذل اجزای سیاستْای گزدضگزی تا تاویذ تز تخص خصَصی
طزاحی هذل ارتماء جایگاُ تزًذ حالل در تاسارّای جْاًی
تذٍیي هذلی تزای جْت دّی ػادات خزیذ واالی ایزاًی ضْزًٍذاى همین ضْز تْزاى
طزاحی هذل تَسؼِ تجارت اس طزیك تلفي ّوزاُ در ایزاى
طزاحی ٍ تثییي هذل ساسهاى ًَآٍر تا تىیِ تز پاراداین ًَآٍری تاس ،هَرد هطالغ صٌؼت ًطز وطَر
طزاحی ٍ تثییي هذل وارآفزیٌی ارسش آفزیي (هَج چْارم)
تذٍیي هذل راّثزدی پیام تثلیغاتی هَثز تز خزیذ هصزف وٌٌذگاى هصزفی تا رٍیىزد آهَسُ ّای اسالهی
طزاحی هذل جاهغ فزایٌذ تجاری ساسی یافتِ ّای پضٍّطی در داًطگاّْا
طزاحی هذل جایگاُ تزًذ گزدضگزی جوَْری اسالهی ایزاى تا تاویذ تز ًمص دٍلت
طزاحی ٍ تثییي هذل هَلؼیت یاتی استزاتضیه صٌؼت پتزٍضیوی (هَرد هطالؼِ :ضزوت پتزٍضیوی تیستَى)
طزاحی هذل ّوسَساسی اّذاف فزدی ٍ ساسهاًی تا تاویذ تز رٍیىزد اسالهی
طزاحی هذل تصوین گیزی استزاتضیه تا رٍیىزد اسالهی
طزاحی ٍ تثییي هذل حوایت تاساریاتی اس تٌگاّْای وَچه ٍ هتَسط ()SMEs
طزاحی هذل استفادُ اس هذیزیت داًص در َّضوٌذی وسة ٍ وار؛ هَرد هطالؼِ :صٌؼت تیوِ وطَر
طزاحی ٍ تثییي هذل تفىز استزاتضیه در تٌگاّْای صٌؼتی
طزاحی ٍ تثییي هذل تصوین گیزی استزاتضیه تز هثٌای ضَْد تا رٍیىزد اسالهی
طزاحی الگَی وسة ٍ وار وارآفزیٌاًِ تزای داًطجَیاى هذیزیت در ًظام آهَسش ػالی ایزاى
طزاحی هذل ارتماء ػولىزد ضزوت تا رٍیىزد اخالق اسالهی وسة ٍ وار (هَرد هطالؼِ :تٌگاّْای خذهاتی)
طزاحی هذل تزٍى سپاری در افشایص هشیت رلاتتی پایذار (هَرد هطالؼِ :صٌؼت ضىز در استاى خَسستاى)

ارائِ هذل جذیذی اس تاسارگزایی در صٌؼت تاًىذاری (هَرد هطالؼِ :تاًه هْز التصاد)
طزاحی هذل ضٌاخت ٍ ارسیاتی فزآیٌذ جاتجایی هطتزی تزای تَسؼِ فزصتْای پایذار تاسار در صٌؼت تاًىذاری ایزاى
طزاحی هذل ضاخص رضایت هطتزیاى (تیوِ گذاراى) صٌؼت تیوِ وطَر تا تاویذ تز ٍیضگیْای ایزاًی -اسالهی
طزاحی هذل اثزتخطی ضىل ٍ رًگ در تثلیغات تز تصوین گیزی هطتزی تا استفادُ اس رٍیىزد تاساریاتی ػصثی
طزاحی ٍ تثییي هذل هذیزیت جْادی تا استفادُ اس تجارب فزهاًذّاى دفاع همذط
طزاحی ٍ تثییي هذل تاساریاتی الىتزًٍیىی ساسهاًْای تاسرگاًی ّوزاستا تا استزاتضی والى ساسهاى
طزاحی ٍ تثییي الگَی تَسؼِ لاتلیتّای تاساریاتی (هَرد هطالؼِ :وسة ٍ وارّای وَچه ٍ هتَسط فؼال در صٌؼت غذایی وطَر
ًمص راّثزدی اخالق در تزًذیٌگ ضزوتی
طزاحی ٍ تثییي هذل ضْزت هلی تِ ػٌَاى چارچَتی تزای سیاستگذاری تاسرگاًی (هَرد هطالؼِ :صٌایغ هصٌَػات فلشی ایزاى)
طزاحی ٍ تثییي الگَی ًَآٍری در تَلیذ هحصَالت غذایی (هَرد هطالؼِ :گزٍُ صٌایغ تَلیذی ٍ تستِ تٌذی جوغ ٍ رس طالیی
طزاحی هذل اجزای استزاتضی تاساریاتی در تاًىْای تجاری ایزاى
ارائِ هذل تْثَد فضای وسة ٍ وار تا رٍیىزد تجارت فزاهزسی در راستای سٌذ چطن اًذاس  20سالِ وطَر
طزاحی ٍ تثییي هذل تَسؼِ تجارت اجتواػی واالّای هصزفی ،خذهاتی ٍ تادٍام؛ هَرد هطالؼِ :ضْز اصفْاى
طزاحی هذل تْثَد درن فضای وسة ٍ وار ایزاى در صٌایغ وَچه ٍ هتَسط (هَرد هطالؼِ :صٌایغ وسة ٍ وار وَچه ٍ هتَسط استاى فارط)
تذٍیي ٍ تثییي هذل تاًىذاری الىتزًٍیه تا رٍیىزد افشایص تَاى رلاتتی تاًىْا (هَرد هطالؼِ 5 :تاًه هٌتخة)
تذٍیي ٍ تثییي هذل ساسهاى دٍسَ تَاى (هَرد هطالؼِ :ساسهاى هادر تخصصی اتىا)
تذٍیي ٍ تثییي هذل ساسهاى تاب آٍر در ضزوتْای تَلیذی (هَرد هطالؼِ :صٌؼت ًساجی)
تذٍیي ٍ تثییي الگَی تَسؼِ صٌؼت گزدضگزی تا رٍیىزد التصاد هماٍهتی (تا تاویذ تز ٍرٍد گزدضگزاى خارجی)
طزاحی ٍ تثییي هذل ّوسَیی هیاى سیستوْای وٌتزلی هذیزیت ٍ استزاتضی تز هثٌای دیذگاُ لاتلیت پَیا

تذٍیي ٍ تثییي هذلی تزای هطتزی حوایتگز در صٌؼت هَاد ضَیٌذُ ٍ تْذاضتی (در ضْز تْزاى)
تذٍیي ٍ تثییي الگَی تْثَد خزیذ آًالیي هطتزیاى؛ هَرد هطالؼِ :صٌؼت لَاسم الىتزًٍی هصزفی
تثییي ٍ تذٍیي هذل هطاروت هطتزی در تَسؼِ هحصَل جذیذ (هَرد هطالؼِ :صٌایغ هَاد غذایی استاى هاسًذراى)
طزاحی هذل تفىز استزاتضیه در ساسهاى تاهیي اجتواػی
تذٍیي ٍ تثییي هذل اثز پیام تثلیغاتی در رساًِ ّای اجتواػی ،هَرد هطالؼِ:
تذٍیي ٍ تثییي هذل َّضوٌذی تاساریاتی (هَرد هطالؼِ :صٌؼت خَدرٍ ایزاى)
تذٍیي ٍ تثییي هذل جاهغ تفىز استزاتضیه تا رٍیىزد تَسؼِ ٍ تْثَد ضایستگی (هَرد هطالؼِ :ضزوت هلی گاس)
تذٍیي ٍ تثییي پزتفَی تْیٌِ وسة ٍ وار تا استفادُ اس ًظزیِ اختیار ٍالؼی ( )Real Optionهَرد هطالؼِ :صٌؼت وطتی ساسی
طذاحی ٍ تَسؼِ الگَی پذیزش ضثىِ ّای اجتواػی تِ ػٌَاى راّی تزای استفادُ اس لاتلیت ّای تجارت اجتواػی در سطح ساسهاًْا
تذٍیي ٍ تثییي هذل ارتماء ػولىزد ضزوت تز اساط هَلفِ ّای اثزگذار سزهایِ فىزی ٍ وارآفزیٌی ساسهاًی
تذٍیي ٍ تثییي هذل ارسیاتی ػولىزد ساسهاًی ،هَرد هطالؼِ :ساسهاى خزیذ سپاُ
تذٍیي ٍ تثییي هذلی تزای ارسیاتی ٍ اًتخاب ضزوای خارجی در تطىیل ضزوتْای سزهایِ گذاری هطتزن تیي الوللی در صٌؼت خَدرٍساسی
تذٍیي ٍ تثییي هذل فزٌّگ ًَآٍری در صٌایغ غذایی استاى هاسًذراى
تذٍیي ٍ تثییي هذل تثلیغات دّاى تِ دّاى در فضای دیجیتال (هَرد هطالؼِ :صٌؼت ضیزیٌی ٍ ضىالت)
تذٍیي ٍ تثییي هذل واّص تخزیة خذهات واروٌاى در حَسُ تاًىذاری (هَرد هطالؼِ :تاًه هلت)
طزاحی ٍ تثییي الگَی وٌتزل استزاتضیه تا رٍیىزد خَد وٌتزلی (هَرد هطالؼِ :صٌؼت تیوِ)
تذٍیي ٍ تثییي هذل ساختاری آیٌذُ ًگاری تَسؼِ تجاری -تاسرگاًی تا رٍیىزد تلفیمی هذلْای  ٍ madmسٌاریَ ًَیسی
طزاحی هذل راّثزدی تزجیحات تزًذ هطتزی در خذهات تاًىذاری (هَرد هطالؼِ :تاًه دی)
تذٍیي ٍ تثییي هذل رفتار خزیذ سثش هصزف وٌٌذُ

