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 باسمه تعالی
 

          امید بهبودینام و نام خانوادگی: 

      احمدنام پدر: 

  09154032707تماس:  شماره

           DrBehboodi@attar.ac.ir؛   Behboodi_omid276@yahoo.com: ایمیل

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی عطار: سوابق شغلی
 

 سوابق تحصیلی .1

 سال تحصیلی معدل رشته تحصیلی مقطع ردیف
 87-88 17.17 مدیریت بازرگانی کارشناسی 1

 90-91 17.20 بازاریابی-مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 2

مددیریت  -رگانیمدیریت باز دکتری 3
 بازاریابی

18.79 98-94 

 

 سوابق آموزشی .2

 سال تحصیلی مقطع  عنوان دروس دانشگاه محل تدریس
، مبدانی مددیریت اسدالمی و    کاربرد کامپیوتر در مددیریت  دانشگاه آزاد اسالمی جاجرم

 الگوهای آن، مبانی سازمان و مدیریت
 90تا  88 کاردانی 

دانشدددگاه یلمدددی و کددداربردی  
 خراسان شمالی-جاجرم

، اصول و مبدانی  طراحی و چیدمان فروشگاه، فنون فروش
زنجیره تامین، نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچد  و  

 پروژهمتوسط، مدیریت یمومی، مشتری مداری، 

کاردانی و 
 کارشناسی

 91تا  88

انی، بازاریدابی و مددیریت بدازار، زبدان     مدیریت رفتار سازم دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
تخصصی مدیریت، روش تحقیق در مددیریت، سدمینار در   

 ستراتژی ، بازاریابی بین المللیمسائل بازاریابی، مدیریت ا

 تاکنون 91 کارشناسی

، بازاریددابی ، بازاریددابی پیشددرفت مدددیریت تبلیغدداب و برنددد
ریت صنعتی و خدماب، مدیریت استراتژی  بازاریابی، مددی 

، اجرا و ، بازاریابی نوآوری و کارآفرینیاستراتژی  پیشرفت 
کنترل استراتژی، مدیریت استراتژی  در شرکتهای مادر و 

 هلدینگ

 تاکنون96 کارشناسی ارشد

دانشگاه یلمی کداربردی انجمدن   
 مدیریت واحد خراسان

کاردانی و  مدیریت یمومی، فنون فروش
 کارشناسی

1392 

یم موسسدد  آمددوزش یددالی ح دد 
 نظامی قوچان

، بازاریددابی و پیشددرفت  نظریدد  هددای سددازمان و مدددیریت
 مدیریت بازار پیشرفت 

 1395 کارشناسی ارشد
 

 1396 کارشناسی تحقیقاب بازاریابی، بازاریابی بین المللی موسس  آموزش یالی تابران

موسسدد  آمددوزش یددالی ح ددیم  
 طوس

، ندده بازاریابی و مدیریت بازار پیشدرفت ، رفتدار مصدرن کن   
روش شناسی پژوهشهای کیفی و مدیریت تبلیغاب و برند، 

 آمیخت 

 1396 کارشناسی ارشد

 تاکنون 1398 کارشناسی ارشدبازاریدابی و مددیریت بدازار    ، مدیریت استراتژی  پیشدرفت   موسس  آموزش یالی یطار
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، مدیریت رفتار مصرن کننده، مدیریت استراتژی  پیشرفت 
ار، ، بازاریابی و مددیریت بداز  بازاریابی، مدیریت استراتژی 

 تجارب ال ترونی ، 

موسس  آموزش یلی خردگرایدان  
 مطهر

 1398 کارشناسی ارشد بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفت 

 تاکنون1398 کارشناسی ارشد روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخت  موسس  آموزش یالی بینالود

، مدددیریت اسددتراتژی     پیشددرفت مدددیریت اسددتراتژی  موسس  آموزش یالی سناباد
 بازاریابی

 تاکنون1398 کارشناسی ارشد

، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت استراتژی  بازاریابی موسس  آموزش یالی کاویان
 یمل رد بازاریابی

 1399 کارشناسی ارشد

 

 سوابق پژوهشی .3

هاای تولیادی   ملکارد ااادراتی شار ت   ی بین فرهنگ باازارررایی و ع بررسی رابطه پایان نامه کارشناسی ارشد:

. پایان نام  کارشناسی ارشد و احراز درجد   های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران()مطالعه موردی شر ت

 .19ی یالی با نمره

رجدویی  مرتضی با راهنمایی جناب آقای دکتر  طراحی الگوی داشبورد بازاریابی در انعت رردشگری ایران دکتری: رساله

اسدتادیار   گلنار شدجایی دکتر خانم یم ال  زاریی دانشیار دانشگاه سمنان و مشاوره آقای دکتر یظو  استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
 .19.75با نمره  . رسال  دوره دکتری و احراز درج  یالیآزاد اسالمی واحد شاهروددانشگاه 

 
 مقاالت فارسی 3-1

 

 وضعیت مجله ویسنده/نویسندرانن عنوان مقاله ردیف
گذاری یملیاتی در و هدن ی منابع انسانیهانقش بیانی  رسالت، استراتژی 1

 مدیریت یمل رد اماکن متبرک  )مورد مطالع : آستان قدس رضوی(
امیااد محسددن مددرادی،  

 بهبودی

 پژوهشددنام  خراسددان بدد ر   
 )یلمی پژوهشی(

 چاپ شده
 15، شماره5سال

1393 

های تولیدی بین  بازارگرایی و یمل رد تجاری شرکت بررسی رابط  2
 پذیرفت  شده در بورس اوراق و بهادار تهران

محمدتقی تقوی فرد، امیدر  

امیاد  غفوریان شداگردی،  

 بهبودی

 کاوشددهای مدددیریت بازرگددانی 
 )یلمی پژوهشی(

 چاپ شده
 13شماره7دوره

1394 

بررسی نقش رابط  بین سب  رهبری تحول آفرین و یمل رد سازمانی:  3
 تعدیلگری یادگیری سازمانی

امیااد مجیددد فددیر پددور، 

امیدر غفوریدان    بهبودی،

 شاگردی

)یلمدی   فصلنام  مدیریت فدردا 
 پژوهشی(

 چاپ شده
 44شماره  14سال

1394 

 گذاران با روی رد پدیدارنگاری یوامل موثر بر بروز رفتار سرمای  4
 

امیاد  سید مرتضی غیدور،  

 بهبودی

یددی و فصددلنام  مدددیریت دارا 
 )یلمی پژوهشی( تامین مالی

  3، شماره5سال
1396 

رابط  بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر  5
 توانمندسازی کارکنان

امیددر غفوریددان شدداگردی،  

 امید بهبودی

 چاپ شده  )یلمی پژوهشی( مدیریت فردا
 49شماره، 15سال

1395 

سیدمرتضی غیور باغبدانی،   مشهد نسبت ب  سنت وقف بررسی یوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم  6

، احسددان امیاد بهباودی  

 مرک ی امیدوار

 پژوهشددنام  خراسددان بدد ر   
 )یلمی پژوهشی(

 چاپ شده
 19، شماره5دوره

1394 

های رفتاری خریداران کتب درسی: بررسی  برند بر واکنش  ویژه تأثیر ارزش  7
 انتشاراب سمت(  برند )مورد مطالع : نقش میانجی ایتماد و هویت

تحقیقدداب کتابددداری و اطددالع مرتضددی رجددویی، یلددی   
)یلمدددی  رسدددانی دانشدددگاهی

 چاپ شده
 3شماره50دوره
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 1395 پژوهشی( امید بهبودیپورنگ، 

بررسی تاثیر پذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی  8
 داخلی

امیددر غفوریددان شدداگردی،  
 سددعید آیبدداغی اصددفهانی، 

 ودیامید بهب

)یلمی  تحقیقاب بازایابی نوین 
 پژوهشی(

 چاپ شده
 1شماره7دوره

1396 

های اجتمایی بر وفاداری برند و قصد خرید  تاثیر بازاریابی شب   9
 کنندگان مصرن

 ،امیددر غفوریددان شدداگردی 
بهنددددددداز دانشدددددددمند، 

 بهبودیامید

)یلمی  تحقیقاب بازایابی نوین 
 پژوهشی(

 چاپ شده
 3، شماره7دوره

1396 

  بر یمل رد برند های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن گیریجهت 10
 

امیددر غفوریددان شدداگردی،  

امیاااد یلدددی پورندددگ، 

 بهبودی

چاپ شده سال شان دهم  )یلمی پژوهشی( مدیریت فردا
 96پایی 

وحیدددد حسدددین یابددددی،  بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی بر توسع  صنعت گردشگری 11

 امید بهبودیآقاجان، 

فصددلنام  جغرافیددای فضددای   
 )یلمی و ترویجی( گردشگری

 چاپ شده
 10، شماره3سال

1393 

بررسی نقش تعدیلگری خالقیت و نوآوری سازمانی در رابط  بین سب   12
 رهبری تحول آفرین با یمل رد سازمانی

، امیددر غفوریددان شدداگردی 

مجیددد  امیااد بهبااودی،

 فیر پور

 فصددلنام  صددنعت و دانشددگاه  
 ()یلمی و ترویجی

  30و29شماره 
1394 

امیااد سیدمرتضددی غیددور،  سازمان یادگیرنده و تحقق یادگیری سازمانی در حوزه کتاب و نشر 13

، احمددددناطق بهباااودی

 گلستانی

)یلمدی و   فصلنام  چاپ و نشر
 ترویجی(

 چاپ شده
 8، شماره3سال

1392 

ی ارزیابی چاپخان  های آستان قدس رضوی با استفاده از مدل کارب امتیاز 14
 متوازن 

محسن مرادی، سیدمرتضی 

، امیااد بهبااودیغیددور، 

 جلیل مرادی مقدم

)یلمدی و   فصلنام  چاپ و نشر
 ترویجی(

 چاپ شده
 8، شماره3سال

1392 

بررسی رابط  بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش در چاپ و  15
 انتشاراب آستان قدس رضوی شهر مشهد

زهددرا اکبددرزاده، معصددوم   

 امید بهبودی، یربشاهی

)یلمدی و   فصلنام  چاپ و نشر
 ترویجی(

 چاپ شده
 9سال سوم، شماره

1392 

بررسی رابط  سب  رهبری تحول آفرین با سب  تصمیم گیری مدیران  16
 ها(  )مطالع  موردی: درسازمان کتابخان 

نددازنین ایطددایی، معصددوم  

 امید بهبودییربشاهی، 

)یلمدی و   فصلنام  چاپ و نشر
 ترویجی(

یرش شددده در نوبددت پددذ
 چاپ

گری رابط  بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش میانجی 17
 توانمندسازی کارکنان

سیدمرتضی غیور باغبدانی،  

، احمد کریم امید بهبودی

 پور

 توسع  منابع انسانی و پشتیبانی
  )یلمی و ترویجی(

 چاپ شده
 42سال یازدهم، شماره 

1395 

بی کارآفرینان  )بازارگرایی و گرایش ب  کارآفرینی( بر بررسی تاثیر بازاریا 18
توسع  صنعت گردشگری با تمرک  بر ویژگی های مدیران ) مطالع  موردی 

 : استان لرستان (

وحید آقاجان، امیر غفوریان 

 امید بهبودی شاگردی،

پذیرش شده و در نوبدت   فصلنام  پژوهشنام  بازاریابی
 چاپ

امل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی شهر شناسائی و رتب  بندی یو 19
 (AHPمشهد با استفاده ازت نی  های تصمیم گیری چند معیاره )

امیاد  معصوم  یربشاهی، 

، روح ا... شدداه بهبااودی

 ابراهیمی

 پژوهشددنام  خراسددان بدد ر   
 )یلمی پژوهشی(

 چاپ شده
 23، شددددددددماره6دوره
 1395سال

انی با نقش تعدیلگری بررسی رابط  هوش معنوی و رفتار شهروندی سازم 20
 سابق  خدمت )مطالع  موردی: حرم مطهر امام رضا )ع(

سید مرتضی غیور باغبانی، 

، مهدی امید بهبودی

 رمضانی، یلی پورنگ

)یلمی فرهندددددگ رضدددددوی 
 پژوهشی(

 چاپ شده
 23، شماره 1دوره

 شناسایی و رتب  بندی شاخص های م ان یابی احداث مساجدبین راهی 21
 

 امیااادسدددعید جعفدددری، 

محدصدددادق  ،بهباااودی

 همتیان

فصدددددددلنام  تحقیقددددددداب 
 )یلمی پژوهشی(جغرافیایی

 چاپ شده
 4شماره 32دوره

1396 



4 

 

مرتضدی   امید بهباودی،  طراحی الگوی ارزیابی یمل رد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران 22

رجددویی، یظددیم زاریددی،  
 گلنار شجایی

فصلنام  گردشدگری و توسدع    
 یلمی پژوهشی()

 4ارهشم7چاپ شده دوره
1397 

بررسی تاثیر سرمای  ف ری بر ارزش برند شرکتهای پذیرفت  شده در بورس  23
 اوراق بهادار تهران

امیددر غفوریددان، تهمیندد    

، امیااد بهبااودیندداطق، 

 غالمرضا خانی

صددنعت و دانشددگاه )یلمددی و  
 ترویجی(

 32و31چاپ شده، شماره
 1395بهار تابستان 

توسع  گردشگری مذهبی در شهر تحلیل نقش یوامل رانشی و کششی در  24
 مقدس قم

امیاد  معصوم  یربشاهی، 

، سدیدمحمدامین  بهبودی

 کشفی

)یلمی گردشدددگری و توسدددع  
 پژوهشی(

، 6چددداپ شدددده سدددال 
 1396، سال 3شماره

بررسی تاثیر درگیری شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش  25
 گری هویت سازمانیتعدیل

 

امیااد سیدمرتضددی غیددور، 

، یلددی پورنددگ، ودیبهباا

سددیدیلی قددادری، الهددام   
 نصیری خادر

 55شماره   چاپ شده مدیریت فردا)یلمی پژوهشی(
1397 

تاثیر دلبستگی ب  برند بر قصد خرید مشتریان )مورد مطالع : محصوالب  26
 نان قدس رضوی(

یاطفدد  نددادرنژاد، معصددوم  

 امید بهبودییربشاهی، 

صدددنعت و دانشدددگاه )یلمدددی 
 ترویجی(

شددده در نوبددت پددذیرش 
 چاپ

 بررسی تأثیر کیفیت خدماب ارائ  شده بر ادراک مشتریان بیم  ایران 27
 درشهرستان نیشابور 

مرتضی غیور، هانی  مروند   
آبداد ، یلدی پورندگ،     فیر

 امید بهبودی

صددددنعت و دانشددددگاه)یلمی  
 ترویجی(

، 37چدداپ شددده، شددماره
 97سال 

سی نقش تعدیلگری پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرن کننده: برر 28
 ایتماد )مورد مطالع : برندهای مواد غذایی(

فهیم  رهبداردار، معصدوم    

 امید بهبودییربشاهی، 

تحقیقاب بازاریابی نوین )یلمی 
 پژوهشی(

 چاپ شده
 3، شماره8دوره

1397 

گیری برند مقاصد گردشگری  سازی در ش ل آفرینی معنویت و تجاری نقش 29
 (د )مطالع  موردی: شهر مشهد مقدسبنیا مذهبی با روی رد داده

یلی پورندگ، سیدمرتضدی   
غیددور، مرتضددی رجددویی،  

 امید بهبودی

مطالعاب مددیریت گردشدگری   
 )یلمی پژوهشی(

شماره  15چاپ شده دوره
 1399سال  49

شناسایی نشانگرهای ارزیابی یمل رد بازاریابی در صنعت می بانی بین  30
 المللی ایران

مرتضدی   امید بهباودی، 

ی، یظددیم زاریددی،  رجددوی
 گلنار شجایی

مدیریت کسب و کارهدای بدین   
 المللی )یلمی پژوهشی(

، 2چدددداپ شددددده، دوره
 1398، 1شماره

یوامل مؤثر بر قصد خرید محصوالب آرایشی خارجی توسط آقایان:  31
 بررسی نقش نگرش مصرن کنندگان

معصددوم  یربشدداهی، امیددر 

، امید بهباودی،  غفوریان
 یلی نایبی

کارهدای بدین   مدیریت کسب و 
 المللی )یلمی پژوهشی(

، 2چدددداپ شددددده، دوره
 1398، 3شماره

مدلسازی ساختاری یوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت گردشگری  32
 ایران

مددریم یطددائی، معصددوم   

 امید بهبودییربشاهی، 

پددذیرش شددده در نوبددت  مدیریت فردا)یلمی پژوهشی(
 چاپ

قی مصرن کنندگان محصوالب بررسی یوامل موثر بر رفتار خرید اخال 33
 سب 

امیددر غفوریددان شدداگردی،  

، معصدوم   امید بهبودی

یربشدداهی، سددمان  خددانی  
 صحرایی

 مطالعاب رفتدار مصدرن کنندده   
 )یلمی پژوهشی(

 1399چاپ شده 

اثیر پویایی و رقابت پذیری محیط بر یمل رد کسب و کار؛ تحلیل نقش ت 34
 راهبردهای نوآوری محصول و فرایند

ری، نفیسددد  سدددعید جعفددد

، امید بهبودیذوالفقاری، 

 ضیا محسنی

آینده پژوهشی مدیریت )یلمدی  
 پژوهشی(

چددددددداپ شدددددددده   
 1398، 4شماره30دوره

35 
تاثیر نشانگرهای حسی بر تمایل ب  خرید مشتریان محصوالب ارگانی  با 
نقش میانجی اخالق مداری برند )مورد مطالع : مشتریان محصوالب 

 (ارگانی  نفس

اهی، معصددددوم  یربشدددد 
امیرغفوریددددان، ریحاندددد  

 امید بهبودینی ویی، 

اقتصدددددددداد و توسددددددددع  
 کشاورزی)یلمی پژوهشی(

چددددددداپ شدددددددده  
   1398،  4شماره33دوره
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تحلیل روابط چندگان  ساختاری نقش چشم انداز زمان آینده در نحوه ش ل  36
 گیری قرارداد روانشناختی کارکنان 

 

سدددعید آیبددداغی، امیدددر   
غفوریددددان، سددددیدمجتبی 

محمدمهددددی  ی،میرلدددوح

 امید بهبودیمهدوی، 

مددددیریت تحدددول )یلمدددی   
 پژوهشی(

پددذیرش شددده در نوبددت 
 چاپ

بررسی یوامل موثر بر توسع  گردشگری آرام در میان گردشگران شهری  37
 (محور )مطالع  موردی: شهر مشهد برپای  نظری  رفتاری هدن

یلددی پورنددگ، معصددوم    

، امید بهبودییربشاهی، 

 مریم خیرخواه

پددذیرش شددده در نوبددت  ری شهریگردشگ
 چاپ

تاثیر هویت جوامع برند و مشوق ها بر وفاداری ب  برند: بررسی نقش  38
تعامالب آنالین برند مصرن کننده )مورد مطالع : کاربران اینستاگرام برند 

 (پاندورا

امیر  امید بهبودی،

غفوریان شاگردی، محمدی 
 کوش ی

 پذیرش شده برای انتشار مدیریت برند

 مقاالت خارجی: 3-2

 journal Author Subject Row 

publis

h 

Management Science 

Letters (ISC) 

Omid Behboodi and 

Amir Ghafurian Shagerdi 

A study on relationship between market 

orientation`s culture and exporting 

performance: A case study of manufacturing 

corporations listed on Tehran Stock Exchange 

1 

Accept 

 

 

 

ciencia e tecnica 

vitivinicola journal 

(ISI) 

vahid Aghajan and Amir 

Ghafurian Shagerdi and 

Omid Behboodi 

The Impact of Market Orientation and 

innovation on the Tourism Industry 
2 

publis

h 

  

International Journal 

of Basic Sciences 

and Applied 

Research (ISC)  
 

 

Omid Behboodi, 

Masoomeh Arabshahi  

,Vahid  Aghajan
 

 

Investingating the Impact of Market 

Orientation on  the Nature Tourism 

 

3 

 
publis

h 

 

 
 Journal of Global 

Pharma Technology 

(JGPT) 

 
A. Ghafourian Shagerdi, 

V. Aghajan, O. 

Behboodi, A.Shadpay 

Investigation of the role Market Orientation 

and Entrepreneurialism on the Tourism Industr 

y 

4 

 همایش و  نفرانس 3-3

 سال نحوه ارائه محل بررزاری نویسندران عنوان مقاله همایش/ نفرانس ردیف

اتحاد ملی و انسجام  1
 سیبها و راه ارهااسالمی: آ

، سیدمهدی امید بهبودی مدیریت و توسع  تمدن اسالم و ایران

 حسینی

 1386 سخنرانی دانشگاه امام رضا )ع( -مشهد

کنفرانس بین المللی  2
 توسع  صنعت گردشگری

بررسی نقش بازاریابی کارآفرینان  در توسع  
صنعت گردشگری ) مطالع  موردی : 

 رستان (های گردشگری استان لسازمان

دکترحسین یابدی، وحید 

 امید بهبودیآقاجان، 

دانشگاه فردوسی  -مشهد
 مشهد

 1393 پوستر

اولین کنفرانس بین المللی  3
 استراتژی برند

رابط  بین تبلیغاب و ارزش ویژه برند با 
نقش تعدیلگری استراتژی کششی در 

 صنعت مواد غذایی

دکترمحمود محمدیان، امیر 

 امیدغفوریان شاگردی، 

 بهبودی

مرک  همایش های  -تهران
بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران. سالن اجالس 

 کشورهای اسالمی

 1393 پوستر

نهمین کنفرانس مدیریت  4
 برند

رابط  بین اب ارهای ارتباطی بازاریابی و 
 ارزش ویژه برند در صنعت مواد غذایی

دکترمحمود محمدیان، امیر 

امید غفوریان شاگردی، 

 بهبودی

مرک  همایش های  -انتهر
بین المللی سازمان صدا و 

 سیما

 

 1393 پذیرش مقال 

اولین کنفرانس بین المللی  5
مدیریت، اقتصاد، 

 حسابداری و یلوم تربیتی

بررسی رابط  بین کیفیت زندگی کاری و 
 تعهد سازمانی

دکتر امیر غفوریان شاگردی، 

، مجید فیر امید بهبودی

 پور، حامد محبوب

 1394 سخنرانی اه پیام نور ن اساری، دانشگ
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اولین کنفرانس بین المللی  6
مدیریت، اقتصاد، 

 حسابداری و یلوم تربیتی

بررسی نقش سب  رهبری تحول آفرین بر 
 یمل رد سازمانی

دکتر امیر غفوریان شاگردی، 

، مجید فیر امید بهبودی

 پور

 1394 سخنرانی ساری، دانشگاه پیام نور ن ا

ن سومین کنفرانس بی 7
المللی پژوهشهای 
کاربردی در مدیریت و 

 حسابداری

های اصلی شغل با  بررسی رابط  بین ویژگی
سازمانی )مطالع  موردی: کارکنان  تعهد

 )دانش ده یلوم پ ش ی نیشابور

دکتر سیدمرتضی غیور، یلی 

، امید بهبودیپورنگ، 

 سلیمانی

 1394 سخنرانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

بین سومین کنفرانس  8
المللی پژوهشهای 
کاربردی در مدیریت و 

 حسابداری

بررسی رابط  بین ویژگیهای شخصیتی و 
شغلی دبیران آموزش و   می ان رضایت
 مشهد 4پرورش ناحی  

امید دکتر سیدمرتضی غیور، 

، یلی پورنگ، بهبودی

 مهدی سلیمانیان فر

 1394 سخنرانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مللی اولین همایش بین ال 9
پژوهشهای نوین در 

 مطالعاب مدیریت

بررسی یوامل مؤثّر بر استفاده از فناوری 
 اطّالیاب و ارتباطاب در آموزش و پرورش

 

دکتر سیدمرتضی غیور، ایرج 

، امید بهبودیاسمعیل پور، 

 یلی پورنگ

دانشگاه بین المللی امام رضا 
 )ع(

 1395 سخنرانی

اولین همایش بین المللی  10
وین در پژوهشهای ن
 مطالعاب مدیریت

های راهبردی در سطح کسب و گیریجهت
  بر یمل رد برند کار و تاثیر آن 

 

دکتر امیر غفوریان شاگردی، 

 امید بهبودییلی پورنگ، 

دانشگاه بین المللی امام رضا 
 )ع(

 1395 سخنرانی

اولین همایش بین المللی  11
پژوهشهای نوین در 

 مطالعاب مدیریت

با سودآوری  ختار سرمای سا رابط بررسی 
صنعت کاغذ و چاپ ونشر های  شرکت
 شده در بورس اوراق بهادار پذیرفت 

 

دکتر امیر غفوریان شاگردی، 

یلی پورنگ،  امید بهبودی،

 محسن فرهادی 

دانشگاه بین المللی امام رضا 
 )ع(

 1395 سخنرانی

همایش ملی پژوهشهای  12
نوین در یلوم رفتاری و 
 مطالعاب فرهنگی اجتمایی

بررسی رابط  بین ویژگی های شخصیتی و 
  رهبری مدیران )مورد مطالع : مدیران سب

 (اماکن مذهبی

یلی  - سیدمرتضی غیور
 ید بهبودیام - پورنگ

 1396 سخرانی موسس  آموزش یالی سناباد

 های اندیش  ملی کنفرانس 13

 مدیریت، در خالق و نوین

 مطالعاب حسابداری،

 و حقوقی
 اجتمایی

 و کاری زندگی کیفیت رابط  بررسی

 مشتری با ارتباط مدیریت
 ، باغبانی غیور سیدمرتضی

 امید ، پورنگ یلی

 ای دیان هادی ، بهبودی

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 آموزش و زرقان

 خویی یالم  یالی

 1397 سخنرانی

کنفرانس ملی پژوهشهای  14
نوین حسابداری و مدیریت 

 در ه اره سوم

 ارائ  مدل مفهومی ب  منظور بررسی رابطۀ

 بر رابط  کیفیت و مبدا ذهنی کشور تصویر

  رندب تصویر

امید رسول اصغری، 

 بهبودی

 آموزشموسس  

 خویی یالم  یالی
 1397 پذیرفت  شده

دومین کنفرانس ملی  15
تحقیق و توسع  در 
 مدیریت و اقتصاد مقاومتی

پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان: 

بررسی نقش فرهنگ سازمانی و جو 

 سازمانی در صنعت راهبردی چاپ

امید معصوم  یربشاهی، 

 بهبودی

 1397 پذیرفت  شده پژوهش ده مدیریت و توسع 

بین المللی  کنفرانس 16
 مدیریت استراتژی 

مدلسازی یوامل موثر بر نیت رفتاری 

خریداران م مل های ورزشی )مورد 

 مطالع : باشگاه های پرورش اندام مشهد(

امید سیدمرتضی غیور، 

، احسان میرزاده، بهبودی

 جالل ورزنده

انجمن مدیریت راهبردی 
 ایران

 1398 پذیرفت  شده

https://www.civilica.com/Papers-RRBS01-0-10-Title-ASC-AI=همایش-ملی-پژوهشهای-نوین-در-علوم-رفتاری-و-مطالعات-فرهنگی-اجتماعی.html
https://www.civilica.com/Papers-RRBS01-0-10-Title-ASC-AI=همایش-ملی-پژوهشهای-نوین-در-علوم-رفتاری-و-مطالعات-فرهنگی-اجتماعی.html
https://www.civilica.com/Papers-RRBS01-0-10-Title-ASC-AI=همایش-ملی-پژوهشهای-نوین-در-علوم-رفتاری-و-مطالعات-فرهنگی-اجتماعی.html
https://www.civilica.com/Papers-RRBS01-0-10-Title-ASC-AI=همایش-ملی-پژوهشهای-نوین-در-علوم-رفتاری-و-مطالعات-فرهنگی-اجتماعی.html
https://www.civilica.com/Paper-RRBS01-RRBS01_062=بررسی-رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی-و-سبک-رهبری-مدیران-مورد-مطالعه-مدیران-اماکن-مذهبی.html
https://www.civilica.com/Paper-RRBS01-RRBS01_062=بررسی-رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی-و-سبک-رهبری-مدیران-مورد-مطالعه-مدیران-اماکن-مذهبی.html
https://www.civilica.com/Paper-RRBS01-RRBS01_062=بررسی-رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی-و-سبک-رهبری-مدیران-مورد-مطالعه-مدیران-اماکن-مذهبی.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سیدمرتضی&queryWr=غیور&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سیدمرتضی&queryWr=غیور&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=علی&queryWr=پورنگ&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=علی&queryWr=پورنگ&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=علی&queryWr=پورنگ&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=امید&queryWr=بهبودی&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=امید&queryWr=بهبودی&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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همایش بین المللی  17
، جفرافیا و گردشگری

 محیط زیست

تاثیر ایتبار نام تجاری بر نیت خرید 

گردشگران استفاده کننده از خدماب 

هواپیمایی آسمان با نقش میانجی سهولت 

 تصمیم گیری و تعهد یاطفی

امید یلیرضا مقدسی، 

 ، کیان احمدیانبهبودی

 1398 پذیرفت  شده -

 تالیف و ترجمه کتاب .4

 انتشارات سال چاپ /مترجمیننویسندگان عنوان ردیف

 روی ردهدای :  پیشدرفت   بازار مدیریت و بازاریابی 1
 کننده مصرن رفتار در نوین

دکتددر امیددر غفوریددان شدداگردی، دکتددر امیددد 
 بهبودی، یلی گلمحمدی اشتیوانی

 انتشاراب موج  1399

های  ری ی شرکت برنام : بازاریابی استراتژی  2
  وکار بازارگرا و واحدهای کسب

نگ، دکتر امیدر غفوریدان شداگردی،    یلی پور
 دکتر امید بهبودی

1400 
 

انتشاراب شرکت چاپ و 
 نشر بازرگانی

سیدیلی یدادل، مید م یمراندی، دکتدر امیدر       مدیریت برند؛ خلق برندهای قدرتمند 3
 غفوریان شاگردی، دکتر امید بهبودی

1400 
 

انتشاراب شرکت چاپ و 
 نشر بازرگانی

 

 پایان نامه رهراهنمایی و مشاو .5

 مقطع دانشگاه راهنما/مشاور موضوع
تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده برند بر رفتار تعاملی پایدار 

مشتری  : بررسی نقش نگرانی های زیست محیطی و اعتماد 

 سبز )نمونه موردی: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

های تاییدکننده بر تخصص و قابل اعتماد بودن سازمانتاثیر 

ارزش درک شده و وفاداری مشتریان: بررسی نقش تعدیلگری 

روابط فرااجتماعی )مورد مطالعه: مشتریان تجهیزات 

 دندانپزشكی خارجی(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی سبز  بر مدیریت زنجیره 

تامین سبز و عملكرد پایدار؛ تحلیل نقش بازارگرایی و گرایش 

 به مدیریت دانش)مورد مطالعه شهرداری مشهد(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

تحلیل مسیر از تعهد به یادگیری و نیت رفتاری مشتریان تا 

تری؛ بررسی نقش مشارکت و پویایی مشتری )مورد تجربه مش

 مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

تحلیل مسیر از بازاریابی داخلی تا قصد کارکنان برای ماندن 

 در سازمان )مورد مطالعه کارکنان بانک صادرات مشهد(

 ناسی ارشدکارش موسسه آموزش عالی عطار راهنما

 بین بازارهای در تمایز استراتژی بر تاثیرگذار علل تبیین

 (مشهد صادرکننده شرکتهای مطالعه: مورد) المللی

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

 های بصری بر یادآوری برند با توجه به نقش بررسی تاثیر جلوه

های  : هتل)مورد مطالعه گری تجربه استفاده از برند تعدیل 

 چهار و پنج ستاره شهر مشهد

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

و ، فناوری اطالعات تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار

)مطالعه موردی: شرکت های  بازاریابی بر عملكرد شرکت

 کوچک و متوسط شهرک صنعتی مشهد(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در خرید آپارتمان 

 مسكونی

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما
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تكنواسترس کارکنان ارائه دهنده خدمات مالی بر تأثیر بررسی 

رضایت و خرسندی مشتری ) مورد مطالعه : شعبات ارزی 

 بانک صادرات شهر مشهد(

 کارشناسی ارشد ی عطارموسسه آموزش عال راهنما

بررسی تاثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی 

داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری)مورد مطالعه: هتل 

 ستاره بین المللی در شهر مشهد( 5های 

 

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

بررسی تاثیر اعتماد، حریم خصوصی و کیفیت خدمات بر 

ت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیک با توجه موفقی

به نقش میانجی رضایت مشتریان دریافت کننده خدمات بین 

 المللی همراه اول

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار راهنما

نقش عملكرد  یبررس کالن داده بر عملكرد سازمان: ریتاث

 (ندهی)مورد مطالعه:بانک آ نوآورانه

شگاه بین المللی امام رضا دان راهنما

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رهبری  

خدمتگزار بر قانون  گریزی و رضایت شغلی؛ رویكردی به 

 بازاریابی درونی استراتژیک )مورد مطالعه: آموزش عالی عراق(

دانشگاه بین المللی امام رضا  راهنما

 )ع(

 کارشناسی ارشد

ثیر نوآوری زنجیره تامین بر مزیت رقابتی از طریق قابلیت تا

 مدیریت ریسک: بررسی نقش روابط عرضه کننده و خریدار

دانشگاه بین المللی امام رضا  راهنما

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر تعهد 

فس سازمانی اثربخش؛ بررسی نقش عدالت رویه ای و عزت ن

 سازمانی؛ رویكردی به بازاریابی داخلی

دانشگاه بین المللی امام رضا  راهنما

 )ع(

 کارشناسی ارشد

یابی مشتری از برند: با نقش  بررسی تاثیر اصالت برند بر هویت

میانجی تجربه برند و تعدیلگری عملكرد خالقانه ) مورد 

 مطالعه: شاعر مشهور ایرانی فردوسی طوسی(

بین المللی امام رضا دانشگاه  راهنما

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر رهبری فراگیر بر هم آوایی و نوآوری تیمی: 

مورد مطالعه تیم پروژه های »تحلیل نقش فشار عملكرد

 «پاالیشگاه های عراق

دانشگاه بین المللی امام رضا  راهنما

 )ع(

 کارشناسی ارشد

با توجه به  نبررسی تاثیر تعصبات فردی بر رفتار خرید آنالی

کنندگان  گرایی )تعصبات قومی( مصرف گری قوم نقش میانجی

)مورد مطالعه: برندهای داخلی صنعت پوشاک در شبكه 

 اجتماعی اینستاگرام(

موسسه آموزش عالی  راهنما

 خردگرایان مطهر

 کارشناسی ارشد

عالی سناباد  موسسه آموزش راهنما شناسایی عوامل موثر بر توفیق برند در صنعت مواد غذایی

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

 مشنارکت  بنر  برند آنالینن  اجتماعات های ویژگی تاثیر بررسی

 فروشنگاه : مطالعنه  منورد )برنند  بنه  وفناداری  و کنننده  مصرف

 (کاال دیجی اینترنتی

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

مناعی بنر   بررسی تاثیر فعالیتهنای بازارینابی رسنانه هنای اجت    

)مورد مطالعنه   واکنش های مشتریان از طریق ارزش ویژه برند

 هواپیمایی ایران ایر(

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

تاثیر گرایش به کارافرینی،گرایش به بازار وگرایش به مندیریت  

دانش بر مزیت رقابتی پایدار، بررسنی نقنش توسنعه محصنول     

العه: شنرکت لبننی پگناه در اسنتان خراسنان      جدید )مورد مط

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد
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 رضوی(

تاثیر گرایش استراتژیک به بازاریابی سبز بر عملكنرد شنرکت،   

بررسی نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگری گرایش داخلی 

 (به بازاریابی سبز)مورد مطالعه: شرکت لبنی پگاه در ایران

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

 کارکنان رفتار و هانگرش همراستاسازی بر موثر عوامل بررسی

 اجتماعی مشهد تامین سازمان برند به نسبت

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

بررسی یوامل موثر بر کاربرد و سهولت درک شدده دوره هدای   
مددوزش مجددازی و تحلیددل نقددش آن در وفدداداری در بددین    آ

 دانشجویان دانشگاه فردوسی

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

بررسی ابعاد موقعیتی برندد بدر هویدت و جدذابیت برندد )مدورد       
 مطالع  دانشگاه فردوسی مشهد(

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

تاثیر نیروهای پیشران ادراکات کارکنان از برند بر ارئه خدمات 

مطلوب: یک رویكرد بازاریابی داخلی )منورد مطالعنه کارکننان    

 دانشگاه فردوسی(

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیرویژگی های تبلیغات بر قصد خرید مصرف کننده : 

داری بننه محصننول)مورد مطالعننه: بررسننی نقننش میننانجی وفننا

 مشتریان لوازم خانگی(

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

تاثیر نگرش به اقدامات زیست محیطی گردشنگران بنر روابنط    

آنان با برند: بررسی نقش مشنارکت گردشنگر )منورد مطالعنه:     

 گردشگرا هتل هما مشهد(

 موسسه آموزش عالی سناباد راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر تجربیات به یادماندنی گردشگران بر قصند خریند   

مجدد و به اشتراک گنذاری تجربینات از طرینق رضنایتمندی:     

 کاربست تئوری اقتصاد تجربه

موسسه آموزش عالی سناباد  راهنما

 گلبهار

 کارشناسی ارشد

لنی بنین   بررسی تاثیر پراکندگی قابلیت های بازاریابی بین المل

سازمانی بر عملكرد سازمان با توجه به نقنش مینانجی انطبناق    

برنامننه بازاریننابی و نقننش تعنندیلگر پویننایی بننازار و همنناهنگی 

 بازاریابی بین المللی

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بینالود راهنما

تأثیر ابعاد هوش فرهنگی برارزش ویژه برند مقصد گردشنگری  

بررسی نقش تعدیلگری نوع گردشنگر   مبتنی بر مصرف کننده:

 )مورد مطالعه: گردشگران مشهد مقدس(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بینالود راهنما

تاثیر راهبردهای نوآوری فرآیند محصول به عملكنرد کسنب و   

 کار با نقش تعدیلگری پویایی و رقابت پذیری محیط

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 ارشد کارشناسی

ارائه الگوی انتخاب برند برتر در صنعت مواد غذایی با اسنتفاده  

 از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تناثیر جهنت گینری اسنتراتژیک بنر عملكنرد توسنعه        

محصول جدید با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر قابلینت شنبكه   

 ی و توانایی شبكه سازیساز

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور بررسی تاثیر فعالیتهای بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر ارزش مصرف کننده بر وفاداری مشتریان با نقنش  

مطالعه : مشنتریان گوشنی هنای     میانجی تجربه مشتری)مورد

 تلفن همراه(

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد
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برسی عوامل موثر بر هویت پذیری مشنتری از برنند بنا نقنش     

میانجی جذابیت برنند)مورد مطالعنه: مشنتریان شنرکت چنرم      

 مشهد(

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تاثیر تبلیغات خالقانه بر قصد اشتراک گنذاری پوشنش    بررسی

  های اجتماعی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل موثر بر ارتبناط کالمنی : کناربرد تئنوری رفتنار      

برنامه ریزی شده و عدالت سازمانی )مورد مطالعه: بیمارسنتان  

 رضوی(

مام رضا دانشگاه بین المللی ا مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر یادآوری خاطرات گردشگران بر قصد خرید مجدد 

 )مورد مطاله:گردشگران شهر مشهد(

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی نقش دلبستگی ورزشی در خرید مكمل هنای ورزشنی   

 )مورد مطالعه: باشگاه های پرورش اندام(

انشگاه بین المللی امام رضا د مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید اخالقی محصنوالت  

 سبز

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تجنارت   B2B نقش تعدیل کنندگی اعتماد در پذیرش مندل 

 الكترونیک در شرکت مخابرات ایران

ی امام رضا دانشگاه بین الملل مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تاثیر ننام تجناری )برنند( هواپیمنایی بنر قصند و نینت خریند         

 مشتریان شرکت هواپیمایی آسمان

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر اعتماد بر رفتاریهای ناشنی از سنردرگمی مصنرف    

 (کنندگان )مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر وفاداری مشتریان فروشگاه ای 

اینترنتی با تاکید بنر نقنش متغیرهنای رضنایت الكترونیكنی و      

اعتماد الكترونیكی )مورد مطالعه : فروشگاه اینترنتی دی جنی  

 )کاال

ام رضا دانشگاه بین المللی ام مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر ارزش ویژه مشتری بر وفاداری مشتریان از طریق 

نقش میانجی اعتماد )منورد مطالعنه: مشنتریان شنرکت بیمنه      

 ملت(

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر اصالت برند برنینات رفتناری مشنتریان از طرینق     

ستگی به برند در صنعت مواد غنذایی )منورد   نقش میانجی دلب

 )مطالعه:نان قدس رضوی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و سبک تصنمیم  

 گیری مدیران در کتابخانه آستان قدس رضوی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

سی اثر میانجی گری جو سازمانی در رابطنه بنین فرهنن     برر

سازمانی و پیاده سازی مدیریت داننش در انتشنارات بنه نشنر     

 مشهد

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بنین ویژگنی هنای شخصنیتی و سنبک رهبنری       

 مدیران در حرمین کاظمین

رضا دانشگاه بین المللی امام  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بهداشتی هرزبرگ در آسنتان   –تحلیل عاملی تئوری انگیزشی 

 مقدس کاظمین عراق

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری منردم مشنهد نسنبت بنه     

 سنت وقف

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشددانشگاه بین المللی امام رضا  مشاورشناسایی و رتبنه بنندی عوامنل رفناهی منوثر بنر گردشنگری        
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مذهبی با استفاده از تكنیک های تصمیم گیری چنند معیناره   

 ()مطالعه موردی: مشهد مقدس

 )ع(

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش 

امناکن متبرکنه مذهبی)مطالعنه    تعدیلگری سابقه خندمت در  

منوردی :حنرم مطهننر رضنوی،معاونت امنناکن متبرکنه و امننور     

 زائرین(

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسنننی و اولوینننت بنننندی عوامنننل انگیزشنننی ،کششنننی و 

 رانشی،گردشگری و مذهبی در شهر مقدس قم

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 ناسی ارشدکارش

شناسایی و رتبه بندی شاخص های مكان یابی احداث مساجد 

 آستان قدس رضوی در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل موثر بر تمایل و قصد رفتاری گردشگران آرام در 

 شهر مشهد مقدس

مام رضا دانشگاه بین المللی ا مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

واکاوی تعامل معنویت و تجاری سازی برند در مقاصد 

گردشگری مذهبی، رویكرد داده بنیاد )مطالعه موردی : شهر 

 مشهد(

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تاثیر همسانی ارزش بر عملكرد کانال بازاریابی در صنایع 

  غذایی

گاه بین المللی امام رضا دانش مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل راهبردی موثر بر خلق ارزش و توسعه محصول 

 جدید در حوزه فناوری اطالعات

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل تبیین کننده قصد رفتاری مشتریان در پذیرش 

  ربانكداری الكترونیكی بانک انصا

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تاثیر محتوای تولیدشده کاربران بر واکنش های رفتاری با 

  نقش میانجی پاسخ های احساسی و شناختی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

 تاثیر رسانه های اجتماعی بانک ملت بر وفاداری برند با بررسی

 نقش میانجی آگاهی از ارزش و برند

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر توانمندی های بازاریابی اینترنتی بر رشد صادرات 

خدمات گردشگری پزشكی با نقش میانجی شناسایی فرصت 

  های صادراتی

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل موثر بر تمایل به استفاده از کارافزارهای 

)اپلیكیشن( خرید موبایلی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی 

  کاربران

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

تجربه به یادماندنی مشتری: بررسی تاثیر تجربه مشتریان 

                             برخاطرات و  میزان وفاداری آنان        

دانشگاه بین المللی امام رضا  مشاور

 )ع(

 کارشناسی ارشد

 و مدیریت برند داخلی بر رفتار هیجانی هوش تاثیر بررسی

همكاران )مورد  اعتماد کننده تعدیل نقش با دانش تسهیم

 مطالعه کارکنان بانک سپه(

موسسه آموزش عالی حكیم  مشاور

 نظامی قوچان

 سی ارشدکارشنا

 تبلیغات و اعتماد بر الكترونیكی خدمات دورنمای تاثیر بررسی

 الكترونیک خدمات: مطالعه مورد) مشتریان وفاداری و شفاهی

 (کشاورزی بانک

موسسه آموزش عالی حكیم  مشاور

 نظامی قوچان

 کارشناسی ارشد

 ادراک شده و بررسی تاثیر کیفیت، شهرت و مشارکت بر ارزش

تامین اجتماعی  مراجعه کنندگانرضایت در  تحلیل نقش آنها

 چناران

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی گلبهار مشاور
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تاثیر زنوژنیسم مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت خارجی: 

 تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند                                               

موسسه آموزش عالی  مشاور

 ایان مطهرخردگر

 کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر ادراکات مصرف کننده )باورهای ادراک شده از 

برند وارزشهای ادراک شده( بر رفتارها و نگرشهای مصرف 

  کنندگان )مورد مطالعه: مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی(

موسسه آموزش عالی  مشاور

 خردگرایان مطهر

 کارشناسی ارشد

ی جوامع برند بر تعهد آنان از طریق بررسی تاثیر یكپارچگ

مشارکت در جوامعه برند )مورد مطالعه: مشتریان خودروهای 

   خارجی در مشهد(

موسسه آموزش عالی  مشاور

 خردگرایان مطهر

 کارشناسی ارشد

تاثیر تعامالت آنالین بر نیات رفتاری خریداران: کاربست مندل  

 پذیرش فناوری موبایل و عوامل شخصی

سه آموزش عالی موس مشاور

 خردگرایان مطهر

 کارشناسی ارشد

بر  برند تجربه در رابطه  برند شخصیت میانجینقش بررسی 

کسب و کارهای مطالعه موردی: ) مداری مشتری ساختارهای

 دارای برند در مشهد(

موسسه آموزش عالی حكیم  مشاور

 نظامی قوچان

 کارشناسی ارشد

عملكرد شرکت های بررسی تاثیر استراتژی های جاویژه بر 

 صنایع غذایی فعال در شهرک صنعتی توس مشهد

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سناباد مشاور

بررسی تاثیر تهاجمی کردن تبلیغات بر اجتناب مصرف 

کنندگان از تبلیغات رد رسانه های اجتماعی )مورد مطالعه: 

 بایا(

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سناباد مشاور

 

 وژه های تحقیقاتیپر .6

 زمان اجرا سمت در پروژه نهاد متقاضی عنوان پروژه ردیف
 1389 مجری دانشگاه یلمی و کاربردی جاجرم های شهرستان جاجرم.مداری اتحادی بررسی می ان مشتری 1

بررسددی میدد ان رضددایت مشددتریان از برخددی صددنون در    2
 های جاجرم و گرم شهرستان

 1389 مجری اجرمدانشگاه یلمی و کاربردی ج

هدیددداب و فرصددتهای  بررسددی نقدداط قددوب و ضددعف، ت   3
 اداری و اقامتی مشهد مجتمعهای تجاری

 1393 هم ار شرکت توسن پارس

تدوین نظاماب بهره بدرداری مجتمعهدای تجداری، اداری و     4
 اقامتی

 1393 هم ار  شرکت توسن پارس

 1394  ارهم خراسان دشرکت فوال بازارشناسی و مطالعاب بازار  5

های بازاریابی و فدروش محصدوالب صدنایع     ررسی چالشب 6
فرهنگی، گردشگری و خالق واحدهای فناوری مراک  رشدد  

 و ارائ  راه ارهای یملی

 1400 مجری پارک یلم و فناوری خراسان

 

 سوابق اجرایی .7

 مدیریت پژوهشی موسس  آموزش یالی یطار 

  داور نشریJournal of Hospitality and Tourism Management  نمای  ابJCR 

   داور نشریJournal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism نمای باJCR 

  دانشگاه یلم و فرهنگ داور نشری  یلمی و پژوهشی گردشگری و توسع 

 دانشگاه کردستان داور نشری  یلمی پژوهشی مطالعاب رفتار مصرن کننده 

  دانشگاه تبری  یریت کسب و کار بین المللیمدداور نشری  یلمی و پژوهشی 
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 داور نشری  تحقیقاب بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان 

 داور نشری  اقتصاد و توسع  منطق  ای دانشگاه فردوسی مشهد 

 داور نشری  مدیریت نوآوری و راهبردهای یملیاتی 

 دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( داور نشری  یلمی ترویجی چاپ و نشر 

 تاکنون 94اور شرکت تولیدی رضوی دوزان از مش 

 1400تا  1398مللی امام رضا )ع( از استاد مشاور انجمن یلمی گروه مدیریت دانشگاه بین ال 

     یضویت در کمیت  یلمی و داوری دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای ال ترونی ی با روی رد اقتصداد مقداومتی
 98مهر

 ی یطار، موسس  آموزش یالی )دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، موسس  آموزش یال دوره کارشناسی ارشد یها پایان نام وری دا
 سس  آموزش یالی ح یم نظامی قوچان؛ موسس  آموزش یالی سناباد گلبهار(کاویان، مو

  98آذر 14و13یضویت در کمیت  داوری کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسع  گردشگری 

 95کمیت  یلمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با روی رد یلوم پژوهشی نوین آذر  یضویت در 

  1395یضویت در کمیت  یلمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعاب مدیریت آبان ماه 

 95آذر 23ینی، خالقیت و نوآوری یضویت در کمیت  یلمی و داوری دومین کنفرانس بین المللی کارآفر 

 95نوین شهریور  یلوم پژوهشی یضویت در کمیت  یلمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با روی رد 

  95یضویت در کمیت  یلمی و داوری کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول شهریور 

  بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، یلوم تربیتی و اقتصداد مقداومتی: اقددام و    اولین کنفرانس یضویت کمیت  یلمی و داوری
 95شهریور  یمل

  94خرداد  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و یلوم تربیتییضویت کمیت  یلمی و داوری 

  94نوآوری مرداد  کارآفرینی، خالقیت و اولین کنفرانس بین المللییضویت کمیت  یلمی و داوری 

 96تا 94ترویجی چاپ و نشر دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( -مدیرداخلی و جانشین سردبیر فصلنام  یلمی 

 یضویت در کارگروه مطالعاب بازار شرکت فوالد خراسان 

 95تا  92شرکت توسن پارس  و فروش مدیریت بهره برداری. 

 95تا 93ری از مجتمعهای تجاری، اداری و اقامتی مشهد مقدس، یضویت در کارگروه تدوین نظامنام  ی بهره بردا 

  1400تا  91، سالامام رضا )ع(گاه بین المللی دانش دانش ده مدیریت و حسابداریکارشناس 

  92تا 91رضا )ع(، سال یضویت در کارگروه تدوین ساختار سازمانی دانشگاه بین المللی امام. 

 86، سال تاجرایی نشری  تخصصی هنر مدیری تمدیری 

 86، سال خاطر یمل رد مطلوب و موثر  دبیر کل انجمن یلمی پژوهشی و دانشجویی دانشگاه امام رضا)ع( و دریافت لوح تقدیر ب. 

 

 کارگاه های برگزار شده .8

 سال مدرس محل برگزاری مخاطبین عنوان کارگاه ردیف
کارگاه پروپدوزال نویسدی    1

 حوزه حسابداری
دانشجویان کارشناسی ارشد 

 حسابداری
دانشگاه بدین المللدی امدام    

 رضا )ع(
، امیددر امیااد بهبااودی

 شاگردی غفوریان

1393 

کارگاه پروپدوزال نویسدی    2
 حوزه مدیریت

دانشجویان کارشناسی ارشد 
 مدیریت

دانشگاه بدین المللدی امدام    
 رضا )ع(

 1393 امید بهبودی

چاپخاندد  آسددتان قدددس    فعالین حوزه چاپ کارگاه کیفیت چاپ 3
 رضوی

 1394 یام  دریس

 1395 امید بهبودی شرکت رضوی دوزان کارکنان ارتباطاب سازمانی 4

دانشجویان کارشناسی ارشد  مقال  نویسی 5
 مدیریت و حسابداری

دانشگاه بدین المللدی امدام    
 رضا )ع(

 1395 امید بهبودی
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کارگاه پروپدوزال نویسدی    6
 حوزه مدیریت

دانشجویان کارشناسی ارشد 
 مدیریت

بدین المللدی امدام     دانشگاه
 رضا )ع(

 1395 امید بهبودی

دانشجویان کارشناسی ارشد  کارگاه جامع مقال  نویسی 7
 مدیریت

موسسدد  آمددوزش یددالی   
 تابران

دکتدر  امید بهباودی،  

 غفوریان

1395 

فنددداوران مرکددد  رشدددد    دوره جامع بازاریابی 8
پژوهش ده بویلی )دانشگاه 

 یلوم پ ش ی مشهد(

 1396 بهبودیامید  پژوهش ده بویلی

دانشدددجویان تحصدددیالب  کارگاه مقال  نویسی 9
 ت میلی

دانشگاه بدین المللدی امدام    
 رضا )ع(

 1397 امید بهبودی

 1400 امید بهبودی بیمارستان رضوی مدیران بیمارستان رضوی دوره مدیریت یمومی 10

کارگدددددداه اصددددددول و  11
 تاکتی های مقال  نویسی

دانشدددجویان تحصدددیالب 
 ت میلی

یلدی  امید بهباودی،   موزش یالی یطارموسس  آ

 پورنگ

1400 

دانشدددجویان تحصدددیالب  بازاریابی استراتژی محور 12
 ت میلی

موسسدد  آمددوزش یددالی   
 کاویان

 1400 امید بهبودی

 
 

 و عضویتافتخارات  .9

  1400پژوهشگر برتر موسس  آموزش یالی یطار در سال 

 رتب  اول دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی 

 گاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمییضویت در باش 

  1390استاد نمون  دانشگاه یلمی کاربردی جاجرم سال. 

  1387چهره برتر دانشجویی دانشگاه امام رضا)ع( سال. 

 خراسان شمالی و رضوی یضویت در بسیج اساتید 

 

 عالئق مطالعاتی  .11

 مقدماتی، پیشرفت ( بازاریابی و مدیریت بازار( 

 مقدماتی، پیشرفت ( ستراتژی مدیریت ا( 

 کمی، کیفی( روش تحقیق در مدیریت( 

 مدیریت تبلیغاب و برند 

 مدیریت گردشگری 

 مدیریت ارتباط با مشتری 

 مدیریت رفتار مصرن کننده 

 بازاریابی صنعتی و خدماب 


