
موضوع  پروپوزالنام و نام خانوادگي

بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوهحورالعين عباسي

بررسی رابطه قدرت مدیر عامل و دوره تصدی مدیر عامل با نوسانات غیر سیستماتیکحميده فدائي

بررسی تاثیر تخصیص مالی اعضایی کمیته حسابرسی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناحمد اكبرپور

بررسی ارتباط استقالل کمیته های حسابرسی تخصصی و تجربه مالی و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت سود  پژمان اماني

بررسی تاثیر رویدادهای مهم تروریستی و سیاسی ایران و جهان بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران وحيد نقديان فيروزي

بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط در انتخاب بین روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفريده اسدي

بررسی تاثیر مقایسه پذیری صورت های مالی بر کارایی تصمیمات ادغام و تحصیلميترا بابايي شيشه گران

(شهرداری تهران)بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری فروه سعادت اگاه

بررسی تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالیزهرا شريف

مدیریت و استراتژی فرصت طلبانه مالی بر مدیریت سود (ثبات)تاثیر ابقا بهاره غضنفري

عوامل موثر بر استفاده داوطلبانه از حسابرسی داخلی  بابك خائفي

تاثیر قدرت مدیر عامل، کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمرتضي عباسي شاهمرادمحله

رتبه بندی و عملکرد مالی شرکت بیمه : بررسی کمیته ریسک هیئت مدیرهعباس مصباح

بررسی رابطه بین اعمال تخفیف در حق الزحمه در حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود با کیفیت حسابرسی طی بحران مالی  هادي ميرزازاده

رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ رقابتی کارکنان بانک پارسیان در استان تهرانسعيد بابائي

(فروشگاه های هایپر استار در استان تهران)رابطه بین رضایت مندی مشتریان و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات مينا بچه وفادارشهري

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتیزكيه عزيزي

بررسی ارتباط بین رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره بهزیستی استان مرکزیمحمدمهدي پسنديده

نقش استراتژی بازاریابی مبتنی بر وب بر ریسک احساس شده و اعتماد مشتریان نسبت به خرید اینترنتیليال اله كرمي

بررسی تاثیرکننده های مشهور در تبلیغات بر ارزش ویژه برند و قصد خریدنگار تواناشاد

(موسسه ملل شهر تهران)بررسی تاثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر توانمند سازی و دلبستگی شغلی کارکنان حسين اكبري

شناسایی عوامل رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بانک صادرات استان مرکزیكوروش خاقاني

بررسی تاثیر بازنشستگی زود هنگام بر بازار کار و سازمان تامین اجتماعیابوالفضل دست پاك
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(دانشجویان موسسه آموزش عالی ارم)عوامل تاثیر گذار بر افزایش تعلق و نام و نشان تجاری علي اكبر رهنما

بررسی رابطه هوش چندگانه با مهارت های مدیران و عملکرد مدیران در شرکت بلور شیشه تابانمحسن زرگوش

ارزیابی کیفی در سیستم های حمل بار مسافران در خطوط هوایی با استفاده از مدل سرو کوال و روش آنتروپی فازیمهدي زينلي

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر چابکی سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوری در فرآیند خدمات در بانکسيدعابد سليماني حسنكال

الویت بندی عوامل موثر مسافران در انتخاب مجتمع مارال ستاره برای استراحت و استفاده از خدماتداود عرب خراساني

بررسی عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرومصطفي نظري


