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بررسي و سنجش رضایتمندي و وفاداري بیمه گذاران در شرکت بیمه داناعلي اصغر-داوري

(استفاده از توانمندیهاي بازاریابي در مزیت صادراتي و عملکرد صادرات)نقاط قوت صنایع غذایي شرکتهاي ایراني در بازارهاي بین المللي منیره-شیخ اسالمي

بررسي رابطه یادگیري و تعهد سازماني کارکنان با رضایت مشتري بانک ملي ایران استان قم احسان-فریدوني

بررسي آثار صورتهاي مالي حسابرسي شده بر ویژگي هاي کیفي اطالعات حسابداريزهرا-اکرادلو

رابطه بین مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتي با نوسان سودعلي-محمدیاري

ازریابي سواد مالي دانشجویان مالي و غیر مالي موسسه آموزش عالي ناصرخسروفائزه-شمسي

هویتي در گرافیک ایران- بررسي جنبه هاي کارکردي و کاربردي نگارگري ایراني به عنوان زبان بصري ارزو-سیف الهي

بررسي نقوش گردن آویزهاي هخامنشي و تعمیم آن در طراحي جواهرات معاصر در ایرانمونا-هاشمي

اثر تغییر پذیري اقالم تعهدي بر باور ناهمگن سرمایه گذار و نوسان بازده متعارف و نامتعارف سهام در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانصدیقه-حسن پورامشل

بررسي تاثیر استقرار واحد حسابرسي داخلي بر مدیریت ریسک و تطبیق شرکت هاالهام-میرعابدي

تاثیر مالکیت مدیریتي بر رابطه بین مدیریت واقعي سود و عملکرد عملیاتي آتي شرکت هامحمد-امیري

بررسي رابطه بین کیفیت گزارشگري مالي با هزینه نمایندگي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناکبر-بابامرادي

تاثیر حسابداري مسئولیت پذیري اجتماعي و بیش اعتمادي مدیران در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرحیم-رحیمي

شواهد از ضعف هاي با اهمیت مادي :کیفیت حسابرسي در میان معیارهاي هزینه خدمات غیر حسابرسي زهرا-چابک

عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزي عملیاتي در پارک فناوريابراهیم-صیدي پیري

بررسي رابطه مدیریت دانش با توسعه محصوالت جدیدمحمدعلي-معیني

بررسي روابط دروني بین عوامل اثر بخشي بازاریابي تحت وب در شرکت هاي هواپیمایي تهرانسیدمحمود-متفکریان

بررسي تاثیر میزان مادي گرایي مشتریان و میزان لوکس بودن کاال بر تمایل و اشتیاق آن ها به کاالهاي لوکس مرتضي-قاضي زاده هاشمي

 امریکا2018تا2010تاثیر جایگاه اقتباسي در طراحي شخصیت پردازي بازي هاي دیجیتال پر مخاطب از سال سوانا-طاطاوسیان

مدل شبیه سازي براي طراحي و تحلیل زنجیره تامین در محصوالت سلولزي سافتلنسعید -ابراهیم آبادي
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