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حدیث  آبادبررسی عوامل مؤثر بر مصرف محصوالت سبز در بین شهروندان خرم

 پورجمشیدی

نیا دکتر زهره معتمدی دکتر حسین مهدی زاده

 دکتر سعید غالمرضایی

 1394 ترویج کارآفرینی

های شهر بنگاهبرنده تولید سبز در بین بندی عوامل بازدارنده و پیششناسایی و اولویت

 کرمانشاه

 1394 ترویج کارآفرینی نیادکتر زهره معتمدی مهدی زاده دکتر حسین آزاده محمدی

 1395 ترویج کارآفرینی دکتر محمد سالورزی دکتر همایون مرادنژادی محمد جاسمی اکاوی راهبردهای کارآفرینانه افزایش مزیت رقابتی گیاهان دارویی در استان ایالمو

واکاوی موانع توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای شبکه توزیع کاال و خدمات در استان 

 ایالم

 1395 ترویج کارآفرینی دکتر حشمت اله عسگری مرادنژادی دکتر همایون یزدان قدیمی

بران بر کشاورزان استان خراسان های آباجتماعی تشکیل تعاونی -بررسی اثرات اقتصادی

 شمالی

محمدی دکتر سمیره صی مهدی زادهحسین دکتر  سکینه صابری

 دکتر محمد سالورزی

 1394 توسعه روستایی

 1394 توسعه روستایی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر یارمحمد قاسمی وحید قلیزاده روستائیان حومه شهر ارومیه چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین

 1395 توسعه روستایی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر یارمحمد قاسمی نافع فتحی خاصچگونگی طرز تلقی روستائیان از معنای زندگی با تکیه بر روستاهای دهستان میش

 1394 توسعه روستایی دکتر محمد سالورزی دکتر همایون مرادنژادی مرضیه ارجاعی های کسب و کار غیرکشاورزی در شهرستان چرامبندی خوشهاولویتشناسایی و 

واکاوی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکیدگی درختان بلوط بر زندگی روستاییان شهرستان 

 ملکشاهی

 1395 توسعه روستایی مهدی حیدری دکتر دکتر همایون مرادنژادی سهیال قربانی

گیری رفتارهای تعیین عملکرد پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان خوزستان بر شکل

 کارآفرینانه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان شهید چمران اهواز

دکتر همایون مرادنژادی  زادهمهدیدکتر حسین  فرراضیه ادیب

 نیادکتر زهره معتمدی

 1395 رینیترویج کارآف

های کوچک و متوسط استان لرستان از بررسی میزان آگاهی مدیران و مالکان بنگاه

 استراتژی بازاریابی اجتماعی مبتنی بر وب و راهکارهای آموزشی آن

نگین بارانی 

 بیرانوند

دکتر همایون مرادنژادی  زادهمهدیدکتر حسین 

 نیادکتر زهره معتمدی

 1395 ترویج کارآفرینی

آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز و ارایه راهکارهایی برای ی وضعیت سواد مالی دانشبررس

 ارتقای آن

 1396 ترویج کارآفرینی دکتر نعمت اله شیری زادهدکتر حسین  مهدی حسن لویمی

التحصیالن التحصیالن خود اشتغال یافته دانشگاهی با سایر فارغهای فارغمقایسه ویژگی

 بیکار استان ایالم

دکتر همایون مرادنژادی  زادهمهدیدکتر حسین  طیبه نامداری

 نیادکتر زهره معتمدی

 1395 ترویج کارآفرینی

با توجه به نقش تعدیلگر هوشیاری  BSCهای کارآفرینانه بر عملکرد بر مبنای تأثیر فرصت

 های تجاری استان ایالم(کارآفرینانه )مطالعه موردی: بانک

 1395 ترویج کارآفرینی دکتر حسین  مهدی زاده فندیار محمدیدکتر اس بهرام تاوانه

 1395 ترویج کارآفرینی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر همایون مرادنژادی حسین  باخرد آموزان مدارس در شهرستان دزفولواکاوی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانش

 1395 ترویج کارآفرینی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر همایون مرادنژادی رضا صیدیکار و کارآفرینانه کارآموزان  های کسب وهای تدریس در افزایش مهارتبررسی تأثیر روش
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 ای خواهران ایوانمراکز آموزش فنی و حرفه

ها و مراکز آموزش عالی ایالم به کارآفرینی بررسی تأثیر نگرش مدیران  و کارکنان دانشگاه

 ه به نقش تعدیلگر بازاریابی اجتماعیبا توج BSCبر عملکرد بر مبنای 

 1395 ترویج کارآفرینی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر اسفندیار محمدی ناهید خداقلیزاده

های فنی و حرفه ای محصول محور و رایج بر اشتغال و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش

 ای شهرستان ایالمیادگیری کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه

دکتر حسین  مهدی  االریفاطمه س

 زاده

دکتر همایون مرادنژادی 

 نیادکتر زهره معتمدی

 1395 ترویج کارآفرینی

های مدل کسب و کار بر موفقیت کسب وکارهای بخش کشاورزی بررسی تاثیر مولفه

 شیروان چرداول

 1396 ترویج کارآفرینی - دکتر همایون مرادنژادی مراد فتاحی

جتماعی کشاورزان و میزان رضایتمندی از مراکز ترویج و بررسی رابطه احساس طرد ا

 خدمات جهاد کشاورزی

 1395 توسعه روستایی محمدیدکتر سمیره صی دکتر یارمحمد قاسمی زینب حاجی نیا

 1396 توسعه روستایی محمدیدکتر سمیره صی دکتر یارمحمد قاسمی حسین امیری چگونگی تکوین مصرف در اجتماعات روستایی الشتر

دکتر حسین  مهدی  زهره جهانگیری بررسی اثرات طرح تحول نظام سالمت بر روستائیان شهرستان سنقر و کلیایی

 زاده

 1395 توسعه روستایی دکتر نعمت اله شیری

دکتر حسین  مهدی  سمیه خسروی سنجی کاربرد کارآفرینی سبز در توانمندی فقرای روستایی شهرستان کرمانشاهامکان

 زاده

 1395 توسعه روستایی دکتر علی اصغر میرک زاده

آموزان روستایی)روستاهای توابع کندو کاو معنایی به منظور شناسایی آرزوهای شغلی دانش

 شهرستان ایالم(

 1395 توسعه روستایی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر یارمحمد قاسمی افسانه مرادی

 1395 توسعه روستایی دکتر حسین  مهدی زاده دکتر یارمحمد قاسمی زهرا عزیزی ایالم شناسایی موانع توانمندسازی زنان روستایی حومه

های کشاورزی مناطق واکاوی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تغییر کاربری زمین

 روستایی شهرستان گرگان

 1395 توسعه روستایی زادهدکتر ابوالقاسم شریف دکتر همایون مرادنژادی سارا الوستانی

 1395 توسعه روستایی دکتر محمد سالورزی دکتر همایون مرادنژادی طیبه هوکری های کرمانشاه و ایالمهای بازار کارمناطق روستایی استانبندی شاخصارزیابی و سطح

های های کسب و کار کشاورزی در نواحی روستایی شهرستانبندی خوشهشناسایی و اولویت

 سیروان و چرداول

 1395 توسعه روستایی دکتر محمد سالورزی کتر همایون مرادنژادید میالد سهیلی

واکاوی عوامل مؤثر بر بهبود معیشت پایدار زنان روستایی سرپرست خانوار در شهرستان 

 ایالم

 1396 توسعه روستایی زادهدکتر حسین مهدی دکتر همایون مرادنژادی جواد بسطامی

سمیرا امامی  های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاهدهعوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تامین فرآور

 نامیوندی

 1396 توسعه روستایی محمدیدکتر سمیره صی دکتر همایون مرادنژادی



سال  رشته تحصیلی استاد)دان( مشاور استاد)ان( راهنما پدید آورنده عنوان پایان نامه

 تحصیلی

ی محمددکتر سمیره صی دکتر همایون مرادنژادی ساجده مشایخی واکاوی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه

 دکتر علی اصغر میرک زاده

 1396 توسعه روستایی

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کاال در بین روستائیان مناطق مرزی )مطالعة موردی شهرستان 

 پاوه(

 1396 توسعه روستایی دکتر شاکر محمدی دکتر همایون مرادنژادی محمد سهرابی

ارگانیک در بین زنان امکان سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر کشاورزی سبز و 

 روستایی استان ایالم

فرشته        

 محمدیصی

 1396 توسعه روستایی - زادهدکتر حسین مهدی

سارا لرستانی  بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب وکارهای تعاونی و خصوصی شهرستان اسالم آباد غرب

 صیدی

 1397 توسعه روستایی - دکتر همایون مرادنژادی

اثیر طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی )تاک ( بر سطح تعیین میزان ت

 توانمندی زنان روستایی استان کرمانشاه

 1396 توسعه روستایی محمدیدکتر سمیره صی زادهدکتر حسین مهدی فاطمه معتمدی

ن بررسی میزان تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر روحیه و قصد کارآفرینانه دانشجویا

 دانشگاه های سنندج

 1396 ترویج کارآفرینی نیادکتر زهره معتمدی زادهدکتر حسین مهدی شهره سعیدی

محمد رضا  تعاون مؤلفهی درسی دوره ابتدائی بر اساس هاکتابتحلیل محتوای 

 موسائی

 1397 ترویج کارآفرینی - دکتر همایون مرادنژادی

در خوشه  ینیدر جهت توسعه کارآفر ینیفرآموزش کارآ یهاروش یبندتیو اولو ییشناسا

 شهرستان آبادان یصنعت یها

شهال عباسی 

 نصاری

 1396 ترویج کارآفرینی - دکتر اسفندیار محمدی

آنان با سایر کارآفرینان یا  هایبگیر و مقایسه شایستگیبررسی وضعیت کارآفرینان حقوق

 در استان گیالن بگیران عادیصاحبان کسب و کار و حقوق

الحت حسنی م

 گیلوائی

 1396 ترویج کارآفرینی - زادهدکتر حسین مهدی

بررسی تاثیر مهارت های کارآفرینانه زنان تحت پوشش طرح های تامین مالی خرد بر 

 موفقیت آنان در راه اندازی کسب و کارهای خانگی

افسانه سهیل 

 بیگی

 1396 ترویج کارآفرینی - زادهدکتر حسین مهدی

 1397 ترویج کارآفرینی دکتر سمیره صی محمدی زادهدکتر حسین مهدی زهرا سروش نیا کارآفرینی اجتماعی در استان ایالم بررسی اکوسیستم

ی معنوی و پایداری کسب و کار واحدهای دامی شهرک دام خرم بررسی رابطه بین سرمایه

 آباد

فریبا علیپور 

 سرابی

 1397 یج کارآفرینیترو دکتر سعید غالمرضایی دکتر همایون مرادنژادی

 1397 توسعه روستایی - دکتر همایون مرادنژادی نیلوفر پورمرادی های فردی بر تنبلی اجتماعی در بین جوانان روستایی استان ایالمواکاوی تأثیر ویژگی

محمدی سمیره صیدکتر  زادهدکتر حسین مهدی حدیث نصرت پور بررسی راهکارهای توانمندسازی حاشیه نشینان روستایی شهر ایالم

 دکتر مالک ملکشاهی

 1397 توسعه روستایی
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زده واکاوی تأثیر پاسخگویی نهادهای امداد رسان بر اعتماد مردم مناطق روستایی زلزله

 شهرستان ثالث باباجانی

 1397 توسعه روستایی - دکتر همایون مرادنژادی سرور نوریان

 1397 توسعه روستایی - زادهدکتر حسین مهدی سمیه یگانه ستان ایالمکارآفرینی در روستاهای ا بررسی وضعیت اکوسیستم

 

 

 

 


