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118 حسین حقیقت انتخاب ویژگی براساس مجموعه سخت و الگوریتم کرم شب تاب در بازشناسایی چهره  1399/04/19 - 10:15  

120 سحر شادمهری (شهرگنبد: مطالعه موردی)بررسی نقش شاخص کالبدی صدا در رستوران بر رضایت مشتریان  1399/04/19 - 10:30  

122 شیرین قریشی   10:45 - 1399/04/19 (شهرستان کردکوی: مطالعه موردی)بررسی رابطه مهارت های کارکنان و رضایت شغلی با بهره وری کارکنان آموزش و پرورش 

123 زهرا روحانی کارکرد نظارتی و مدیریتی محاسبات ابری بر اساس اینترنت اشیا 1399/04/19 - 11:00  

124 منیر توانا پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگیهای سه عامل شخصیت ایزنگ و روشهای فرزند پروری ادراک شده  1399/04/19 - 11:15  

125 سعید قلیش لی (مطالعه موردی شعب بانک ملی در استان گلستان)تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکی  1399/04/19 - 11:30  

134 محمد شیخ زاده کاربرد داده کاوی در تبیین جایگاه و نقش روش های تحلیل کیفی در پژوهش های علمی در ایران 1399/04/19 - 11:45  

135 رضا حیدریان امکان سنجی و تحلیل ریسک سرمایه گذاری در فضای نایقین برای توربین های فراساحلی در حوضه آبی استان گیالن 1399/04/19 - 12:00  

141 امین بزی (فروشگاه اینترنتی آمازون)بررسی رابطه بین ویژگی های برند آنالین با مشارکت مشتریان ، وفاداری به برند  1399/04/19 - 12:15  

142 امین بزی بررسی تعامل گرایش بازاریابی سبز استراتژیک و داخلی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی مشتریان شرکت لبنی پگاه در استان گلستان 1399/04/19 - 12:30  

148 ثمین معصومی نقش مولفه های اجتناب شناختی در پیش بینی ایده پردازی خودکشی دانشجویان 1399/04/19 - 12:45  

149 ثمین معصومی نقش فراشناخت در پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان 1399/04/19 - 13:00  

150 ثمین معصومی مقایسه نارسایی شناختی و نشخوار فکری در دانشجویان مضطرب و عادی 1399/04/19 - 14:15  

154 مصطفی برهانی کاربرد محاسبات نرم در تهیه نقشه تخریب با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک بسیار باال 1399/04/19 - 14:30  

163 حسین حیدری (معاونت مالیات بر ارزش افزوده شهر مشهد: مطالعه موردی)رابطه نوع فعالیت و اندازه شرکت با تفاوت بین مالیات ارزش افزوده ابرازی، تشخیصی و قطعی  1399/04/19 - 14:45  

173 حمیده رستگارزاده   15:00 - 1399/04/19 در شبکه های اقتضایی خودروییIEEE802.11ارزیابی عملکردکارایی استانداردهای مختلف 

176 امیرحسن  سوسرایی بررسی رابطه اندازه، عمر ، اهرم مالی و فرصتهای رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1399/04/19 - 15:15  

178 رضا رباط جزی (مورد مطالعه هواپیمایی ایران ایر)بررسی تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مشتریان از طریق ارزش ویژه برند  1399/04/19 - 15:30  

179 محمد لوایی مشهدی (فروشگاه اینترنتی دیجی کاال: مورد مطالعه)بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعات برند آنالین بر مشارکت مصرف کننده و وفاداری به برند 1399/04/19 - 15:45  

181 رضا رباط جزی (فروشگاه اینترنتی دیجی کاال: مورد مطالعه)بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعات برند آنالین بر مشارکت مصرف کننده و وفاداری به برند 1399/04/19 - 16:00  

185 حسن اسفندیاری فر رویکرد کمی اقتصادی: چارچوبی برای ارزیابی ریسک در زنجیره تامین 1399/04/19 - 16:15  

186 حسن اسفندیاری فر ارزیابی ریسک در زنجیره تامین،مفاهیم وکارکردها 1399/04/19 - 16:30  
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