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 مطالعه: داروخانه های سطح شهر مشهد(
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4 

بررسی رابطه بین سبک های رهبری و منابع قدرت مربیان تیم های  موسسه آموزش عالی فردوس 1395

 لیگ برتر هندبال کشور
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بررسی و رتبه بندی رضایت مندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  موسسه آموزش عالی فردوس 1395

 غیرانتفاعی مشهد از کیفیت خدماتموسسات آموزش عالی 
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های  وکارآفرینی سازمانی دردانشگاهبررسی رابطه ساختارسازمانی  موسسه آموزش عالی فردوس 1395

 دولتی)موردمطالعه:دانشگاه دولتی بجنورد(
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بررسی تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت ریسک پروژه بر فرآیند تصمیم  موسسه آموزش عالی فردوس 1395
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 ردیف عنوان اثر دانشگاه سال

 فردوس موسسه آموزش عالی 1397
شرکت بر قصد استفاده  ریمند و تصورابطه یابیبازار ریتأث یبررس
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در شرکت  یواسطه نوآوربه یمنیدانش با ا تیریرابطه مد یبررس موسسه آموزش عالی فردوس 1397

 )آهن خراسانموردمطالعه: راه( رانیا یاسالم یآهن جمهورراه
15 

 یابیارز اب نایداری مشترافوبر  یعااجتم تیلمسئو ریثات یبررس موسسه آموزش عالی فردوس 1397

)مورد مطالعه:   ایتمندی و اعتمادرض ،یاخالقداردهای نااست

 واحدهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

16 

تاثیر ابعاد جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت  موسسه آموزش عالی فردوس 1397

ها)مورد مطالعه:شرکت های صادرکننده مواد معدنی استان 
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