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  کیفیت، بین روابط تبیین: پزشکی گردشگری صنعت در مشتری حفظ(. 1398) مهدیه، تقی، شاه معصومه،  عارف، یوسف،  رمضانی، 

 .39-31(: 1)11؛ 1399. سالمت تصویر ،(شهرمشهد مراکزپزشکی: موردمطالعه) منطقی قیمت و اعتماد رضایت،

ستاری ایران.               شریه پر ستاران . ن شغل پر صد ترک  شغلی بر ق صومه. تاثیر بازاریابی داخلی و گردش  رحیم نیا فریبرز، عارف مع

1393; 27 (89: )50-60. 

شید   صومه  ،قریب پور مه سی   .لطیفی میثم ،عارف مع شین پروری    برر سبک رهبری با جان سازمانی و  سب و   در رابطه بین بلوغ  ک

.149 – 131(:9)4 ؛1393.پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. کارهای خانوادگی

. مشهد فردوسی دانشگاه در علمی هیئت تقاضای بینی پیش برای انسانی نیروی ریزی برنامه عارف معصومه. آهنچیان محمدرضا،

 .101-79 (: 1)8. 1395.انسانی منابع مدیریت های پژوهش

 و ها فرودگاه شرکت مدیران سازمانی تعهد مدل طراحی زاده غالمرضا. ملک آهنچیان محمدرضا، آذر، پور کفاش عارف معصومه،
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Gharibpoor Mahshid, Aref Masoumeh, Sargazi Setareh. Efficiency evaluation of e-learning 

compared to traditional education in human resource development(case study: small and medium 

enterprises in Shiraz). 2013; 7th International Conference on e-Commerce in Developing 

Countries with Focus on e-Security, Kish Island, Iran 

شید.     صومه. قریب پور مه ستایی : تطبیقی مطالعهعارف مع .  اروپا و ایران در عالی های آموزش و خدمت ضمن  های آموزش همرا

مشهد -ایران عالی آموزش انجمن کنفرانس ششمین. 1393

صومه، قوامی مهران، ظریف جعفرزاده کرمانی تکتم.   سی عارف مع سطه  نقش برر سازی  ای وا شناختی  توانمند  توانمند تاثیر در روان

قم -اقتصادی توسعه و کارآفرینی مدیریت، المللی بین کنفرانس شمین. ش1393. سازمانی تعهد بر سازمانی سازی

 ای دروازه کنترل)ای جاده باری ناوگان حمل اسووناد هوشوومند کنترلاصووغری اسووماعیل، عارف معصووومه، قاسوومی نژاد حسووین.  

تهران -ایران نوین های فناوری سراسری کنگره اولین. 1393. (الکترونیکی



 و مدیریت   المللی بین کنفرانس اولین. 1393. مروری مطالعه   یک  اقتضوووایی رویکرد با  انسوووانی منابع  مدیریت  عارف معصوووومه.   

تهران-صنایع مهندسی

Aref Masoumeh. Professional Management, History, Pros and Cons, A Review. 2015. 

International Conference on Management, Economics and Humanities- Istanbul Turkey. 

ضی.     صومه، دین پناه مرت سانی  منابع مدیریت در تحلیل و تجزیه مختلف سطوح  تبیینعارف مع ستراتژیک  ان  و سازمانی  رفتار و ا

 مشهد -اقتصادی توسعه و مدیریت پژوهی، آینده المللی بین کنفرانس دومین. 1394. آنها سازی یکپارچه

Aref Masoumeh, Hasanpour Aida. Developing a model toward explaining effective factors on 

employees turnover, 2016. Global Conference on New Horizons in Humanities, Future Studies 

and Empowerment-Shiraz.  

 و مدیریت حسووابداری، المللی بین کنفرانس دومین. 1395.رهبری -پیروی برای جدید پارادایم یکعارف معصووومه، پارسووا آیدا. 

.رشت-کار و کسب در نوآوری

. 1395. پرسوووتاران  میان  در رفتاری  پیامدهای    بر آن تاثیر  و اخالقی جو در کاوشوووی عارف معصوووومه، عیدی زاده کاخکی کیهان.      

.تهران-شریف صنعتی دانشگاه-مدیریت المللی بین کنفرانس چهاردهمین

Aref Masoumeh. The Status of Organizational Commitment in Human Resource Strategies in 

Public Sector. 2016. 5th International Conference on Humanities, Psychology and Social Science-

Singapore. 
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 خراسان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان رضوی خراسان استان ویژه تحقیق روش 1

 رضوی

1383

1383 پاسارگاد انفورماتیک علوم مجتمع ()کامپیوتر  گانه هفت های مهارت 2

1392 مشهد فردوسی دانشگاه کالج نویسی مقاله آموزشی کارگاه 2

1392 طوس پردیس موسسه  افزار نرم با آشنایی 3

1392 مشهد فردوسی دانشگاه کالج لیزرل افزار نرم کاربرد و آشنایی آموزشی کارگاه 4

 کارت عملکرد، ارزیابی آموزشی کارگاههای 5

 .... ، دانش، مدیریت متوازن، امتیازی

 کارآفرینی مدیریت، المللی بین کنفرانس ششمین

 اقتصادی توسعه و

1393

 دانشگاه مرکزی کتابخانه و رسانی اطالع مرکز  افزار نرم با آشنایی 6

 مشهد فردوسی

1393

 روابط و انسانی منابع مدیریت سمینارآموزشی 7

 کار

1394 رضوی خراسان صنعتی مدیریت سازمان



1395 تهران دانشگاه نوآوری و تغییر مدیریت المللی بین کنفرانس 8

1395 مشهد فردوسی دانشگاه مطالعه روشهای و تندخوانی 9

 . مدارک اخذ شده:  9

سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران  که توسط   2010در سال    5/4 و نگارش 590مدرک زبان تافل بین المللی با کسب نمره  

 اعطا گردید.

 سازمان سنجش و آموزش کشور در مشهد اعطا گردید.که توسط  2013در سال  532با کسب نمره  مدرک زبان تولیمو
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نوع  پروژه عنوان

 همکاری

نام کارفرما

مشهد فردوسی دانشگاه مجری مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویی بسیج راهبردی سند تنظیم

 و رضوی خراسان ای منطقه آب شرکت پیشنهادات نظام ارزیابی و بررسی

 راهکار ارائه و آن ضعف و قوت نقاط و خروجی تحلیل

 استان ای منطقه آب شرکت مجری

 رضوی خراسان

 

 . پایان نامه های مشاوره داده شده:11

 تاریخ دفاع  موضوع دانشگاه دانشجونام  ردیف

محمد  1

 برسالنی

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

 بر فصلی فروش ترفيعات و تبليغات تاثير بررسی

 مورد) برند ویژه ارزش نقش بر تاثير با برند به وفاداري

 (مشهد شهر در رضوي لبنی هاي فراورده:مطالعه

 98شهریور  26

سوسن عبداهلل  2

 رضایی

موسسه 

عالی آموزش 

 عطار

 توجه با نوآوري مقاومت بر اجتماعی نفوذ تاثير بررسی

 تجربه گر تعدیل نقش و نوآوري موانع ميانجی نقش به

 (مشهد در ملت بانك شعب:مطالعه مورد)

 98شهریور  17

رضا توزنده  3

 جانی

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

 توجه با برند ویژه ارزش بر حسی تجارب تاثير بررسی

 همدلی و مشتري عاطفی مشتري،تعهد رضایت نقش به

 (مشهد كارگران رفاه بانك:مطالعه مورد)كاركنان

 98شهریور  24

نسرین  4

 شجاعی

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

 اشتراك بر موثر سازمانی و مدیریتی عوامل بررسی

 دست از ترس ميانجی نقش گرفتن نظر در با دانش

 98شهریور  31



 اداره:مطالعه مورد)دانش سازي مستند و اعتبار دادن

 (مشهد زیست محيط

مریم صدیق  5

 زاده

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

 وفاداري بر مشتري شخصيتی هاي ویژگی تاثير بررسی

 و برند ،هویت مشتري رضایت نقش بر تاكيد با برند به

 (مشهد زمين ایران بانك شعب:مطالعه مورد) مشاركت

 98شهریور  24

سيد مهدي  6

 الساداتاكبر 

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

 برروي بانك حاكميت در مشتري دخالت تاثير بررسی

 مالكيت نقش بر تاكيد با مشتري صداي هاي رفتار

 بانك شغب مطالعه مورد)مشتري تعهد و روانشناختی

 (مشهد سامان

 98شهریور  14

 

موسسه  آرام ركنی 7

آموزش عالی 

 عطار

 و برند برند، آگاهی از برند، نگرش نامتأثير بررسی 

برند )مورد مطالعه: شعب بانك عملكرد  براعتبار برند 

 سامان مشهد(

 98شهریور  14

موسسه  سحر مالداران 8

آموزش عالی 

 عطار

بررسی تاثير درگيري ذهنی مصرف كننده بر تصميم 

 گيري خرید

 98شهریور  2

خياط محبوبه  9

 زاده

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

بررسی تاثير نگرش نسبت  به وب سایت بر تصویر 

 مقصد از طریق نقش ميانجی رضایت انالین

 98شهریور  2

فروزان فرزانه  10

 فر

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

بررسی تأثير ارتباطات برند بر تمایل رفتاري با نقش 

واسط نگرش برند )یك دیدگاه شناختی، عاطفی و 

 مشهدرفتاري( در مجتمع تجاري پروما 

 98شهریور  24

پرنيان سميرا  11

 نژاد

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

 98شهریور  26 بررسی تاثير عوامل فنی و اجتماعی در تسهيم دانش

سجاد  12

 فرشيدمهر

موسسه 

آموزش عالی 

 عطار

تاثير كيفيت خدمات بر تصویر برند با نقش ميانجی 

 گري رضایت مشتري

 98شهریور  26

 موسسه سليمیزهرا  13

آموزش عالی 

 عطار

شناسایی و الویت بندي عوامل درون سازمانی موثر بر 

 توسعه صادرات در صنعت شكالت

 98شهریور  26

موسسه  چمنیسبا  14

آموزش عالی 

 عطار

تاثير تجربه خرید مشتري و ویژگی هاي شبكه 

اجتماعی بر تبليغات دهان به دهان و وفاداري مشتري 

فردگرایی و ارائه راهكارهاي باتوجه به نقش تعدیل گر 

 كاربردي )موردمطالعه: فروشگاه باما در مشهد(

 98شهریور  31

موسسه  كاملتكتم  15

آموزش عالی 

 عطار

بررسی تاثير رهبري بر نوآوري سازمان با توجه به نقش 

ميانجی  فرهنگ یادگيري سازمانی و نقش تعدیل گر 

 98آذرماه 6



ظرفيت جذب )مطالعه موردي :كاركنان دانشكده 

 زشكی دانشگاه فردوسی(پامد

 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

سبت به قرار گرفتن زنان در جایگاه مدیریتی با تأکید بر کارکنا     شاغل ن سی تطبیقی دیدگاه زنان و مردان  اداره کل امور  نبرر

 مالیاتی خراسان رضوی

  

 عنوان پایان نامه دکتری: 

 های کشورسازمانی مدیران در شرکت فرودگاهتوسعه مدل بومی تعهد 

 

 

  


