
لیست مدارک

۱۴۰۰/۰۱/۰۱۱۴۰۰/۰۸/۱۶ nullnullتا تاریخ :از تاریخ : پردیس فارابیتا رکورد :از رکورد : پایان نامه فارسیمالکیت : نوع ماده :

1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

۱۴۳۰۰۱۳ 1430013 1null1400/03/25زهرا زندیه شناسایی راهبردهای معلمان در تقویت سرمایه اجتماعی دانش
آموزان

موحدی
قمی،محمد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۷

۱۴۳۰۰۱۳ 1430013 2null1400/03/25زهرا زندیه شناسایی راهبردهای معلمان در تقویت سرمایه اجتماعی دانش
آموزان

موحدی
قمی،محمد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۷

1509539 1509539 3nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/10 زلفی،تجدید ارزیابی در رویه قضایی ایران
محمدهادی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۱۳

1509539 1509539 4nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/10 زلفی،تجدید ارزیابی در رویه قضایی ایران
محمدهادی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۱۳

1443464 1443464 5nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 مدحی، علی،آسیب شناسی اعمال اداری و ارایه الگوی شایسته
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۳/۲۷

1443464 1443464 6nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 مدحی، علی،آسیب شناسی اعمال اداری و ارایه الگوی شایسته
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۴۲۸۱۳۳ 1428133 7nullرسول
محمدی

1400/03/13 پیش بینی نرخ ریزش مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی،
مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه

دانشگاهیعقوبی کوپائی،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۴/۰۳

۱۴۲۸۱۳۳ 1428133 8nullرسول
محمدی

1400/03/13 پیش بینی نرخ ریزش مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی،
مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه

دانشگاهیعقوبی کوپائی،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۴/۰۳

۱۴۳۶۳۱۴ 1436314 9nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 ترجمه کتاب"آراء المستشرقین الفرنسیین في القرآن
الکریم"،تالیف احمد نصري

نافعی، محمد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۴۳۶۳۱۴ 1436314 10nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 ترجمه کتاب"آراء المستشرقین الفرنسیین في القرآن
الکریم"،تالیف احمد نصري

نافعی، محمد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۴۳۲۷۳۸ 1432738 11nullرسول
محمدی

1400/04/06 پاینده، رضا،سناریونگاری آینده بانکهای ایران در مواجهه با فینتک
۱۳۶۹

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۳۲۷۳۸ 1432738 12nullرسول
محمدی

1400/04/06 پاینده، رضا،سناریونگاری آینده بانکهای ایران در مواجهه با فینتک
۱۳۶۹

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۲۶۹۳۹ 1426939 13nullرسول
محمدی

1400/03/06 شناسایی مؤلفههای الگوی فرهنگ سازمانی در شرکت گاز
استان قم

واعظ
موسوی،مائده

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۲۴

۱۴۲۶۹۳۹ 1426939 14nullرسول
محمدی

1400/03/06 شناسایی مؤلفههای الگوی فرهنگ سازمانی در شرکت گاز
استان قم

واعظ
موسوی،مائده

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۲۴

 ۱۴۲۷۵۰۸ 1427508 15null1400/03/10زهرا زندیه تبئین و ارزیابی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شبکه
تلویزیونی افق

اسکندری،حسی
ن،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

 ۱۴۲۷۵۰۸ 1427508 16null1400/03/10زهرا زندیه تبئین و ارزیابی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شبکه
تلویزیونی افق

اسکندری،حسی
ن،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
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1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

۱۴۲۵۸۵۷ 1425857 17null1400/02/29زهرا زندیه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین پایدار با استفاده از فنون BWM و
GTMA

ساعی،مهسا،
پایان نامه

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۱۹پردیس فارابی

۱۴۲۵۸۵۷ 1425857 18null1400/02/29زهرا زندیه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین پایدار با استفاده از فنون BWM و
GTMA

ساعی،مهسا،
پایان نامه

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۱۹پردیس فارابی

۱۴۴۳۸۹۲ 1443892 19null1400/04/27زهرا زندیه بررسی عوامل  موثر بر توسعه وقف اجتماعی فناوری با استفاده
از شبکه اجتماعی منتخب در دانشجویان

دربیگی
نامقی،سعادت،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴۴۳۸۹۲ 1443892 20null1400/04/27زهرا زندیه بررسی عوامل  موثر بر توسعه وقف اجتماعی فناوری با استفاده
از شبکه اجتماعی منتخب در دانشجویان

دربیگی
نامقی،سعادت،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴۳۳۵۱۰ 1433510 21nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/08 تأثیر سیاست هاي اقتصادي دولت براصل حاكمیت اراده در اعمال
حقوقی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران

حسان
الغزالی،قاسم

دانشگاه
تهران/پرد

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۳۳۵۱۰ 1433510 22nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/08 تأثیر سیاست هاي اقتصادي دولت براصل حاكمیت اراده در اعمال
حقوقی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران

حسان
الغزالی،قاسم

دانشگاه
تهران/پرد

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۳۵۶۷۳ 1435673 23nullرسول
محمدی

1400/04/19 تدوین چارچوبی برای سنجش اثرات گردشگری رویداد و بکارگیری
آن در یک رویداد گردشگری

رشمئی، زهرا،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۳۵۶۷۳ 1435673 24nullرسول
محمدی

1400/04/19 تدوین چارچوبی برای سنجش اثرات گردشگری رویداد و بکارگیری
آن در یک رویداد گردشگری

رشمئی، زهرا،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۳۶۳۰۴ 1436304 25nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 تاريخ حركة اإلستشراق  (الدراسات العربیة و اإلسالمیة في اروبا
حتی بداية القرن العشرين)

صداقت، مقداد،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۴۳۶۳۰۴ 1436304 26nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 تاريخ حركة اإلستشراق  (الدراسات العربیة و اإلسالمیة في اروبا
حتی بداية القرن العشرين)

صداقت، مقداد،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۴۳۶۳۱۱ 1436311 27nullرسول
محمدی

1400/04/21 تحلیلی سیستمی عوامل ایجاد تغییر در ساختار سازمان های
عمومی(نمونه مطالعاتی: شهرداری کاشان)

قربانی،
رمضانعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۴۳۶۳۱۱ 1436311 28nullرسول
محمدی

1400/04/21 تحلیلی سیستمی عوامل ایجاد تغییر در ساختار سازمان های
عمومی(نمونه مطالعاتی: شهرداری کاشان)

قربانی،
رمضانعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۴۲۷۱۴۲ 1427142 29nullرسول
محمدی

1400/03/08 بررسی پیش نیازهای موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مشتری
مدار

دانشگاهیوسفی، فاطمه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۲

۱۴۲۷۱۴۲ 1427142 30nullرسول
محمدی

1400/03/08 بررسی پیش نیازهای موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مشتری
مدار

دانشگاهیوسفی، فاطمه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۲

۱۴۳۵۶۸۲ 1435682 31nullرسول
محمدی

1400/04/19 بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدلسازی عملکرد
زنجیرهتأمین

عطیفه،
مرتضی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۳۵۶۸۲ 1435682 32nullرسول
محمدی

1400/04/19 بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدلسازی عملکرد
زنجیرهتأمین

عطیفه،
مرتضی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۵۱۴۶۳ 1451463 33null1400/06/17زهرا زندیه ضمانتاجرای حقوقی تعهّدات ناشی از قراردادهای مالکیت
ادبی و هنری

امید،زهرا، پایان
نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۵۱۴۶۳ 1451463 34null1400/06/17زهرا زندیه ضمانتاجرای حقوقی تعهّدات ناشی از قراردادهای مالکیت
ادبی و هنری

امید،زهرا، پایان
نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

1433892 1433892 35nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 صیفوری،حمید،قاعده اقدام در جنایات با تاکید بر رویه قضائی
پایان

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷دانشگاه تهران
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1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

1433892 1433892 36nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 صیفوری،حمید،قاعده اقدام در جنایات با تاکید بر رویه قضائی
پایان

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷دانشگاه تهران

1445740 1445740 37nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11  بررسی رابطۀ معرفت وحیانی و معرفت عقالنی در باب توحید از
دیدگاه عالمه مجلسی و حکیم الهیجی

چاجیانی،
محمدجواد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

1445740 1445740 38nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11  بررسی رابطۀ معرفت وحیانی و معرفت عقالنی در باب توحید از
دیدگاه عالمه مجلسی و حکیم الهیجی

چاجیانی،
محمدجواد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۴۵۱۱۱۷ 1451117 39null1400/06/15زهرا زندیه رستم، فوزی،طراحى مدل رهبرى بر اساس آموزه هاى داستان ها سوره كهف
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۴۵۱۱۱۷ 1451117 40null1400/06/15زهرا زندیه رستم، فوزی،طراحى مدل رهبرى بر اساس آموزه هاى داستان ها سوره كهف
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۶

1434373 1434373 41null1400/04/14زهرا زندیه تنوع زیستی دریایی در مناطق ورای صالحیت ملی به مثابه
میراث مشترک بشریت

دانشگاهتقی زاده، زکیه،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۴/۲۵

1434373 1434373 42null1400/04/14زهرا زندیه تنوع زیستی دریایی در مناطق ورای صالحیت ملی به مثابه
میراث مشترک بشریت

دانشگاهتقی زاده، زکیه،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۴/۲۵

۱۴۲۹۲۲۷ 1429227 43nullرسول
محمدی

1400/03/22 اندازه گیری اثر شالقی مبتنی بر شبیه سازی در زنجیره تأمین
منتخب

جاور، فروغ،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۹۲۲۷ 1429227 44nullرسول
محمدی

1400/03/22 اندازه گیری اثر شالقی مبتنی بر شبیه سازی در زنجیره تأمین
منتخب

جاور، فروغ،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۵۸۴۹ 1425849 45null1400/02/29زهرا زندیه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت
و حل آن با استفاده از الگوریتم های

مددی،عماد،
پدیدآور

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱پردیس فارابی

۱۴۲۵۸۴۹ 1425849 46null1400/02/29زهرا زندیه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت
و حل آن با استفاده از الگوریتم های

مددی،عماد،
پدیدآور

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱پردیس فارابی

1444431 1444431 47nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/03 تبیین آموزه جهادكبیر در قرآن و كاربست آن در اصالح سواد
رسانه¬اي ( مطالعه موردي: دانشجويان كارشناسي

زارع شیبانی،
کورش، ۱۳۵۴

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۷

1444431 1444431 48nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/03 تبیین آموزه جهادكبیر در قرآن و كاربست آن در اصالح سواد
رسانه¬اي ( مطالعه موردي: دانشجويان كارشناسي

زارع شیبانی،
کورش، ۱۳۵۴

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۷

1449081 1449081 49nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 بررسی رویکرد جامعه شناختی و فلسفی کالمی در تعریف و
تبیین تشیع (با محوریت دکتر شریعتی و

مهدوی منش،
محمدعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1449081 1449081 50nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 بررسی رویکرد جامعه شناختی و فلسفی کالمی در تعریف و
تبیین تشیع (با محوریت دکتر شریعتی و

مهدوی منش،
محمدعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1444407 1444407 51nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 دانشگاهکریمی، حسین،بررسی دیدگاه روانشناسانه گوردون آلپورت نسبت به دین
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۸

1444407 1444407 52nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 دانشگاهکریمی، حسین،بررسی دیدگاه روانشناسانه گوردون آلپورت نسبت به دین
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۸

1444413 1444413 53nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 بررسی رابطه معادباوری و زیست اخالقی انسان دوره مدرن در
اندیشه متفکران شیعی (با تأکید بر عالمه

دانشگاهشربتی، فاطمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1444413 1444413 54nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 بررسی رابطه معادباوری و زیست اخالقی انسان دوره مدرن در
اندیشه متفکران شیعی (با تأکید بر عالمه

دانشگاهشربتی، فاطمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
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۱۵۰۳۴۲۳ 1503423 55null1400/07/04زهرا زندیه رجائی پور،بررسی گردشگری در شهر آستارا و گزینش الگوی مناسب آن
وحید،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷۲۴تهران،

۱۵۰۳۴۲۳ 1503423 56null1400/07/04زهرا زندیه رجائی پور،بررسی گردشگری در شهر آستارا و گزینش الگوی مناسب آن
وحید،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷۲۴تهران،

1444411 1444411 57nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 مضمونشناسی احادیث امام رضا (علیه السالم) در باب والیت و
امامت

دانشگاهمخبری، انسی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۱

1444411 1444411 58nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 مضمونشناسی احادیث امام رضا (علیه السالم) در باب والیت و
امامت

دانشگاهمخبری، انسی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴۳۰۹۹۷ 1430997 59nullرسول
محمدی

1400/03/29 طراحي الگوی شایستگیهای مديران مؤسسات آموزش عالی
(مورد دانشگاههای دولتی)

فرزادسیر،
کامران،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۲/۲۶

۱۴۳۰۹۹۷ 1430997 60nullرسول
محمدی

1400/03/29 طراحي الگوی شایستگیهای مديران مؤسسات آموزش عالی
(مورد دانشگاههای دولتی)

فرزادسیر،
کامران،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۲/۲۶

1433891 1433891 61nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 علیزاده،محمد،مبنای احراز اختالف توسط دیوان بین المللی دادگستری
پایان نامه

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰دانشگاه تهران

1433891 1433891 62nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 علیزاده،محمد،مبنای احراز اختالف توسط دیوان بین المللی دادگستری
پایان نامه

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰دانشگاه تهران

۱۴۲۸۱۲۸ 1428128 63nullرسول
محمدی

1400/03/13 شناسایی عوامل موثر بر وفاداری و عدم وفاداری گردشگران در
اقامت های بوم گردی با استفاده از متن

شبانکاره، محمد
جواد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۴۲۸۱۲۸ 1428128 64nullرسول
محمدی

1400/03/13 شناسایی عوامل موثر بر وفاداری و عدم وفاداری گردشگران در
اقامت های بوم گردی با استفاده از متن

شبانکاره، محمد
جواد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۲

1433890 1433890 65nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 تحلیل حقوقی روابط مالی طرفهای قرارداد عملیات مشترک
نفتی

عباسی
وفایی،مهدی،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۲دانشگاه تهران

1433890 1433890 66nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 تحلیل حقوقی روابط مالی طرفهای قرارداد عملیات مشترک
نفتی

عباسی
وفایی،مهدی،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۲دانشگاه تهران

۱۴۳۶۳۱۶ 1436316 67null1400/04/21زهرا زندیه زارع ابراهیم بررسی تأثیر تکنولوژی واقعیت افزوده در خرید آنالین
آباد، فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۴۳۶۳۱۶ 1436316 68null1400/04/21زهرا زندیه زارع ابراهیم بررسی تأثیر تکنولوژی واقعیت افزوده در خرید آنالین
آباد، فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۴۴۳۰۸۷ 1443087 69nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 حاجی بابائی،حمایت از ایده در نرم افزارها
زهرا، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۲/۱۵

۱۴۴۳۰۸۷ 1443087 70nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 حاجی بابائی،حمایت از ایده در نرم افزارها
زهرا، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۲/۱۵

۱۴۳۶۳۲۳ 1436323 71nullرسول
محمدی

1400/04/21 بازشناسایی شخص توسط شبکه های عصبی کانوولوشنال
تصدیق عمیق

عموئی
ششکل،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۴۳۶۳۲۳ 1436323 72nullرسول
محمدی

1400/04/21 بازشناسایی شخص توسط شبکه های عصبی کانوولوشنال
تصدیق عمیق

عموئی
ششکل،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۳

1509350 1509350 73nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/09 تحلیل فضایی پیامدهای سدسازی در استان خوزستان نمونه
دانشگاهجنادله، میثمموردی سد گتوند

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
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1509350 1509350 74nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/09 تحلیل فضایی پیامدهای سدسازی در استان خوزستان نمونه
دانشگاهجنادله، میثمموردی سد گتوند

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۷/۰۴

۱۴۲۷۵۴۲ 1427542 75null1400/03/10زهرا زندیه بررسی نگرش کارکنان به مدیریت زنان (مورد مطالعه: کارکنان
شرکت ملی پاالیش و پخش

خالقی
وند،هاجر،

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۲۷۵۴۲ 1427542 76null1400/03/10زهرا زندیه بررسی نگرش کارکنان به مدیریت زنان (مورد مطالعه: کارکنان
شرکت ملی پاالیش و پخش

خالقی
وند،هاجر،

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۴۳۱۵۴ 1443154 77null1400/04/22زهرا زندیه شناسایی و اولویت بندی حوزه های هم رقابتی در استارتاپ
های دیجیتال در ایران

روزبهانی،فائزه،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۴۳۱۵۴ 1443154 78null1400/04/22زهرا زندیه شناسایی و اولویت بندی حوزه های هم رقابتی در استارتاپ
های دیجیتال در ایران

روزبهانی،فائزه،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۴۳۱۹۰ 1443190 79null1400/04/22زهرا زندیه ارائه چارچوب برندسازی مکان در گردشگری پزشکی، مورد
مطالعه گردشگری سالمت شهر تهران

ابومعاش،محمد،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۴۴۳۱۹۰ 1443190 80null1400/04/22زهرا زندیه ارائه چارچوب برندسازی مکان در گردشگری پزشکی، مورد
مطالعه گردشگری سالمت شهر تهران

ابومعاش،محمد،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۴۵۰۰۹۴ 1450094 81null1400/06/10زهرا زندیه عابدینی نائین،طراحی سیستم خبره جهت شناسایی استعداد در والیبال
عباس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۵۰۰۹۴ 1450094 82null1400/06/10زهرا زندیه عابدینی نائین،طراحی سیستم خبره جهت شناسایی استعداد در والیبال
عباس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۴۵۵۵۱ 1445551 83null1400/05/10زهرا زندیه یعقوبی،صدیقه،پبررسی اثربخشی مکانیزم های توسعه استعداد
ایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۴۵۵۵۱ 1445551 84null1400/05/10زهرا زندیه یعقوبی،صدیقه،پبررسی اثربخشی مکانیزم های توسعه استعداد
ایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۴۶۹۰۷ 1446907 85null1400/05/17زهرا زندیه تاثیر پذیری کسب و کار الکترونیک (مبتنی بر تحول آفرینی و
کارآفرینی)، از فشارهای بیرونی و

منبع
چی،سپهر،پا

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۴۰۰/۱۱/۰۳

۱۴۴۶۹۰۷ 1446907 86null1400/05/17زهرا زندیه تاثیر پذیری کسب و کار الکترونیک (مبتنی بر تحول آفرینی و
کارآفرینی)، از فشارهای بیرونی و

منبع
چی،سپهر،پا

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۴۰۰/۱۱/۰۳

1444047 1444047 87nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 دور الوسائل التكنولوجیة الحديثة في عقد الزواج،آثاره و انحاللة،
(دراسة فقهیة قانونیة مقارنة)

حسین، زید،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۵

1444047 1444047 88nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 دور الوسائل التكنولوجیة الحديثة في عقد الزواج،آثاره و انحاللة،
(دراسة فقهیة قانونیة مقارنة)

حسین، زید،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۵

1435712 1435712 89nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 ترجمه به عربی سه فصل از کتاب مکتب های داستان نویسی
در ایران اثر قهرمان شیری

کروشاد،
مرتضی،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۶دانشگاهتهران،

1435712 1435712 90nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 ترجمه به عربی سه فصل از کتاب مکتب های داستان نویسی
در ایران اثر قهرمان شیری

کروشاد،
مرتضی،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۶دانشگاهتهران،

۱۴۴۵۶۲۸ 1445628 91nullرسول
محمدی

1400/05/11 نیاز سنجی و ارائه الگوی آموزشی مهارت محور جهت
توانمندسازی کارگزاران حج و زیارت

خدری دهقی،
داود، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۴

۱۴۴۵۶۲۸ 1445628 92nullرسول
محمدی

1400/05/11 نیاز سنجی و ارائه الگوی آموزشی مهارت محور جهت
توانمندسازی کارگزاران حج و زیارت

خدری دهقی،
داود، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
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۱۴۴۵۶۶۰ 1445660 93null1400/05/11زهرا زندیه کاملی، بهروز،طراحی چارچوب برای معماری سرمایه های دانشی
-۱۳۶۳

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۴۴۵۶۶۰ 1445660 94null1400/05/11زهرا زندیه کاملی، بهروز،طراحی چارچوب برای معماری سرمایه های دانشی
-۱۳۶۳

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۰

1433889 1433889 95nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 تعهدات حقوق بشری دولت ها ناشی از آثار فراسرزمینی
اقدامات داخلی

جبرائیلی،غزال،
پایان

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴دانشگاه تهران

1433889 1433889 96nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/10 تعهدات حقوق بشری دولت ها ناشی از آثار فراسرزمینی
اقدامات داخلی

جبرائیلی،غزال،
پایان

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴دانشگاه تهران

۱۴۳۱۵۸۲ 1431582 97null1400/03/31زهرا زندیه شناسایی و درونیسازی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در
صنعت بانکداری ایران

هاشی،مسعود،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۳۱۵۸۲ 1431582 98null1400/03/31زهرا زندیه شناسایی و درونیسازی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در
صنعت بانکداری ایران

هاشی،مسعود،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۳۶۳۱۰ 1436310 99null1400/04/21زهرا زندیه بررسی  چالش های اقامت گاه های بوم گردی و ارائه راه
کارهای بهبود خدمات با رویکرد کارآفرینی

رضایی،سهیل،پا
یان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۳۶۳۱۰ 1436310 100null1400/04/21زهرا زندیه بررسی  چالش های اقامت گاه های بوم گردی و ارائه راه
کارهای بهبود خدمات با رویکرد کارآفرینی

رضایی،سهیل،پا
یان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۵۸۲۷ 1425827 101null1400/02/29زهرا زندیه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد جهت مشارکت و سرمایه
گذاری در پروژه های تأمین مالی جمعی

دانشگاهپورزنجانی،پگاه،
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱تهران،

۱۴۲۵۸۲۷ 1425827 102null1400/02/29زهرا زندیه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد جهت مشارکت و سرمایه
گذاری در پروژه های تأمین مالی جمعی

دانشگاهپورزنجانی،پگاه،
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱تهران،

1503333 1503333 103nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/03 ترجمهی کتاب  100عام من الروایة النسائیة العربیة نوشتهی
بثینة شعبان (یک سده رمان نویسی زنان

حسینی،
اسماالسادات

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۹

1503333 1503333 104nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/03 ترجمهی کتاب  100عام من الروایة النسائیة العربیة نوشتهی
بثینة شعبان (یک سده رمان نویسی زنان

حسینی،
اسماالسادات

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۴۲۷۲۷۱ 1427271 105null1400/03/08زهرا زندیه طراحی مدل ژنتیکی (DNAبرند)  کسب و کارهای اینترنتی
پژوهش آمیخته

میناوند
چال،الهام،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۱

۱۴۲۷۲۷۱ 1427271 106null1400/03/08زهرا زندیه طراحی مدل ژنتیکی (DNAبرند)  کسب و کارهای اینترنتی
پژوهش آمیخته

میناوند
چال،الهام،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۱

۱۴۳۰۹۳۵ 1430935 107nullرسول
محمدی

1400/03/29 عبداله زاده،مدل سازی شبکه تامین با رویکرد مالی
آرش، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۴۳۰۹۳۵ 1430935 108nullرسول
محمدی

1400/03/29 عبداله زاده،مدل سازی شبکه تامین با رویکرد مالی
آرش، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

1507041 1507041 109nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 تصحیح و تعلیقه بر حاشیه تجرید  مالشمسا در مباحث علم و
قدرت الهی

محسنی ،
حسن

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۴/۰۷/۱۵

1507041 1507041 110nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 تصحیح و تعلیقه بر حاشیه تجرید  مالشمسا در مباحث علم و
قدرت الهی

محسنی ،
حسن

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱۴۳۶۲۹۵ 1436295 111null1400/04/21زهرا زندیه  بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال، مدیریت دانش و
پویایی محیطی بر نوع آوری

زعمی،ماهان،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
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۱۴۳۶۲۹۵ 1436295 112null1400/04/21زهرا زندیه  بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال، مدیریت دانش و
پویایی محیطی بر نوع آوری

زعمی،ماهان،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۵

1445726 1445726 113nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 مبانی فلسفی تأثیر هماهنگی سیاست داخلی با سیاست
خارجی بر ثبات سیاسی  با تأکید بر نظریه

دانشگاهكریمی، ساسان
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۳۰

1445726 1445726 114nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 مبانی فلسفی تأثیر هماهنگی سیاست داخلی با سیاست
خارجی بر ثبات سیاسی  با تأکید بر نظریه

دانشگاهكریمی، ساسان
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۴۳۴۵۶۷ 1434567 115nullرسول
محمدی

1400/04/15 مطالعه تطبیقی شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق
ترکیه و کنوانسیون بین المللی بیع کاال

ایلتیزار، احمد،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۴

۱۴۳۴۵۶۷ 1434567 116nullرسول
محمدی

1400/04/15 مطالعه تطبیقی شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق
ترکیه و کنوانسیون بین المللی بیع کاال

ایلتیزار، احمد،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۴

1434589 1434589 117null1400/04/15زهرا زندیه مطالعه تطبیقی نظارت ماهوی بر آرای داوری داخلی با تاکید بر
حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

افضل،فریدالدین،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۱۶

1434589 1434589 118null1400/04/15زهرا زندیه مطالعه تطبیقی نظارت ماهوی بر آرای داوری داخلی با تاکید بر
حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

افضل،فریدالدین،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۴۴۹۶۵۵ 1449655 119null1400/06/08زهرا زندیه  فهم سازوکارهای شاخصهای بینالمللی در هدایت و کنترل
کشورها: به سوی طراحی چارچوبی برای مواجهه

بنافی، مسعود،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۴۴۹۶۵۵ 1449655 120null1400/06/08زهرا زندیه  فهم سازوکارهای شاخصهای بینالمللی در هدایت و کنترل
کشورها: به سوی طراحی چارچوبی برای مواجهه

بنافی، مسعود،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۴۳۱۶۰۰ 1431600 121null1400/03/31زهرا زندیه بررسی تأثیر عملکرد راهبران آموزشی در اثربخشی فرآیند
یاددهی یادگیری از دیدگاه معلمان مقطع

کرمی،حسین،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۳۱۶۰۰ 1431600 122null1400/03/31زهرا زندیه بررسی تأثیر عملکرد راهبران آموزشی در اثربخشی فرآیند
یاددهی یادگیری از دیدگاه معلمان مقطع

کرمی،حسین،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۲۶۸۷۴ 1426874 123nullرسول
محمدی

1400/03/05 شناسایی ابعاد عدالت سازمانی با توجه به نقش آن در بهره
وری نیروی انسانی

عبدالهی،
عباس،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۴۲۶۸۷۴ 1426874 124nullرسول
محمدی

1400/03/05 شناسایی ابعاد عدالت سازمانی با توجه به نقش آن در بهره
وری نیروی انسانی

عبدالهی،
عباس،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۴۳۱۲۵۵ 1431255 125nullرسول
محمدی

1400/03/30 طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب و کارهای
کوچک و متوسط ورزشی(پیش آیندها و

عیسی زاده،
حمزه، ۱۳۵۰ -

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴۳۱۲۵۵ 1431255 126nullرسول
محمدی

1400/03/30 طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب و کارهای
کوچک و متوسط ورزشی(پیش آیندها و

عیسی زاده،
حمزه، ۱۳۵۰ -

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴۳۱۵۵۶ 1431556 127null1400/03/31زهرا زندیه IT طراحی ساختار مناسب شتاب دهنده کسب وکارهای حوزه
در استان مرکزی

فوقی،کیمیا،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۳۱۵۵۶ 1431556 128null1400/03/31زهرا زندیه IT طراحی ساختار مناسب شتاب دهنده کسب وکارهای حوزه
در استان مرکزی

فوقی،کیمیا،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۳۶۳۳۱ 1436331 129nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 نقد و تحلیل رمان فرانکشتاین فی بغداد بر اساس نظریه نورمن
فرکالف

دانشگاهصمدی، وحید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۳۶۳۳۱ 1436331 130nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 نقد و تحلیل رمان فرانکشتاین فی بغداد بر اساس نظریه نورمن
فرکالف

دانشگاهصمدی، وحید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

7



1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

۱۴۴۶۸۵۲ 1446852 131nullرسول
محمدی

1400/05/17 ناصری، هادی،بررسی تبارشناسی مفهوم وجدان معذب در اندیشۀ نیچه
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۴۶۸۵۲ 1446852 132nullرسول
محمدی

1400/05/17 ناصری، هادی،بررسی تبارشناسی مفهوم وجدان معذب در اندیشۀ نیچه
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1444406 1444406 133nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 نقد و بررسی ربط وجود خالق به مخلوق از منظر میرزا مهدی
اصفهانی با تکیه بر مبانی حکمی صدرالمتألّهین

محسنی،
حسن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1444406 1444406 134nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 نقد و بررسی ربط وجود خالق به مخلوق از منظر میرزا مهدی
اصفهانی با تکیه بر مبانی حکمی صدرالمتألّهین

محسنی،
حسن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1444410 1444410 135nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 جریانشناسی تأثیرپذیری متکلمان امامیه از مکتب متأخر معتزلة
از مدرسه ری، تا مدرسه حلّه

معینی،
محمدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1444410 1444410 136nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 جریانشناسی تأثیرپذیری متکلمان امامیه از مکتب متأخر معتزلة
از مدرسه ری، تا مدرسه حلّه

معینی،
محمدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1436350 1436350 137nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 راوند، آذر، پایانآواها و معانی در جزء عمّ( سوره هاى نبأ، نازعات، عبس، تكوير)
نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

1436350 1436350 138nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 راوند، آذر، پایانآواها و معانی در جزء عمّ( سوره هاى نبأ، نازعات، عبس، تكوير)
نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۴۵۱۴۶۷ 1451467 139null1400/06/17زهرا زندیه اسماعیلیبررسی ابعاد حقوقی امنیت سکوهای نفتی
وردنجانی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۵۱۴۶۷ 1451467 140null1400/06/17زهرا زندیه اسماعیلیبررسی ابعاد حقوقی امنیت سکوهای نفتی
وردنجانی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

1508572 1508572 141nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 ردیابی بهبودیافته شاخص با استفاده از معیار ارزش در معرض
ریسک شرطی موزون در بورس اوراق بهادار

حیدری، فائزه،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۱۳

1508572 1508572 142nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 ردیابی بهبودیافته شاخص با استفاده از معیار ارزش در معرض
ریسک شرطی موزون در بورس اوراق بهادار

حیدری، فائزه،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۴۲۳۷۹۴ 1423794 143null1400/02/13زهرا زندیه ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین در استان گلستان به منظور
توسعه کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین

صحنه، فریبا،
پدیدآور

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۳پردیس فارابی

۱۴۲۳۷۹۴ 1423794 144null1400/02/13زهرا زندیه ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین در استان گلستان به منظور
توسعه کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین

صحنه، فریبا،
پدیدآور

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۳پردیس فارابی

۱۴۳۲۸۴۹ 1432849 145null1400/04/06زهرا زندیه تحلیل ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در
راستای مقررات ثبتی درزمینه اموال

محمدعلی
نژاد،زهرا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۰

۱۴۳۲۸۴۹ 1432849 146null1400/04/06زهرا زندیه تحلیل ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در
راستای مقررات ثبتی درزمینه اموال

محمدعلی
نژاد،زهرا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۰

۱۵۰۵۵۹۹ 1505599 147null1400/07/18زهرا زندیه تقی زاده،الگوی مطلوب ساختار تقنینی قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران
احمد

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹دانشگاه تهران

۱۵۰۵۵۹۹ 1505599 148null1400/07/18زهرا زندیه تقی زاده،الگوی مطلوب ساختار تقنینی قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران
احمد

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹دانشگاه تهران

۱۴۲۶۹۵۳ 1426953 149nullرسول
محمدی

1400/03/06 مقایسه نقشه ذهنی مشتریان ریسک پذیر و ریسک گریز
شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار

عابدی طالمی،
افروز، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
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۱۴۲۶۹۵۳ 1426953 150nullرسول
محمدی

1400/03/06 مقایسه نقشه ذهنی مشتریان ریسک پذیر و ریسک گریز
شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار

عابدی طالمی،
افروز، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱۴۳۱۲۵۹ 1431259 151nullرسول
محمدی

1400/03/30 طراحی مدل ارزشیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان در
ایران

رمضانی، سعید،
۱۳۶۰

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۳۱۲۵۹ 1431259 152nullرسول
محمدی

1400/03/30 طراحی مدل ارزشیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان در
ایران

رمضانی، سعید،
۱۳۶۰

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۶۹۶۳ 1426963 153nullرسول
محمدی

1400/03/06 انحراف استراتژیک و همزمانی بازده سهام: نقش میانجی
سرمایه گذاران نهادی

دانشگاهرودباری، مهدی،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۴۲۶۹۶۳ 1426963 154nullرسول
محمدی

1400/03/06 انحراف استراتژیک و همزمانی بازده سهام: نقش میانجی
سرمایه گذاران نهادی

دانشگاهرودباری، مهدی،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۴۲۷۸۶۷ 1427867 155nullرسول
محمدی

1400/03/12 طراحی الگوی مطلوب تصویرپردازی از امام عصر( عج) در
رسانهها

سیاح، احمد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۷۸۶۷ 1427867 156nullرسول
محمدی

1400/03/12 طراحی الگوی مطلوب تصویرپردازی از امام عصر( عج) در
رسانهها

سیاح، احمد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۶۶۸۱ 1426681 157null1400/03/04زهرا زندیه نفیسه قزوینیبررسی کارکرد بازاریابی همهمه در بازاریابی کارآفرینانه
زاده،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰پردیس فارابی

۱۴۲۶۶۸۱ 1426681 158null1400/03/04زهرا زندیه نفیسه قزوینیبررسی کارکرد بازاریابی همهمه در بازاریابی کارآفرینانه
زاده،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰پردیس فارابی

۱۴۲۷۲۶۲ 1427262 159nullرسول
محمدی

1400/03/08 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در
باشگاه های تنیس شهر اصفهان

کاظمی اسفه،
علی، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۴۲۷۲۶۲ 1427262 160nullرسول
محمدی

1400/03/08 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در
باشگاه های تنیس شهر اصفهان

کاظمی اسفه،
علی، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۴۲۶۷۴۶ 1426746 161null1400/03/04زهرا زندیه  تاثیر ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید
محصوالت ورزشی

خدائی
خادآباد،مصطف

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۰پردیس فارابی

۱۴۲۶۷۴۶ 1426746 162null1400/03/04زهرا زندیه  تاثیر ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید
محصوالت ورزشی

خدائی
خادآباد،مصطف

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۰پردیس فارابی

 ۱۴۲۷۴۱۳ 1427413 163null1400/03/09زهرا زندیه تبیین مدل چابكي زنجیره تامین خدمت براساس رویکرد ارزش
دانشگاهساده وند، زهراعمومی

تهران،
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

 ۱۴۲۷۴۱۳ 1427413 164null1400/03/09زهرا زندیه تبیین مدل چابكي زنجیره تامین خدمت براساس رویکرد ارزش
دانشگاهساده وند، زهراعمومی

تهران،
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1444408 1444408 165nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 علمی،بررسی تطبیقی ایده پایان هنر در اندیشه هگل و هایدگر
محمدعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1444408 1444408 166nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/01 علمی،بررسی تطبیقی ایده پایان هنر در اندیشه هگل و هایدگر
محمدعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴۳۴۵۷۰ 1434570 167null1400/04/15زهرا زندیه الگوی مطلوب ضمانت اجرایی «سیاست های کلی نظام» در
حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

دانشگاهگودرزی، احمد
پردیس فارابی۱۳۳/۰۷/۳۰تهران،

۱۴۳۴۵۷۰ 1434570 168null1400/04/15زهرا زندیه الگوی مطلوب ضمانت اجرایی «سیاست های کلی نظام» در
حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

دانشگاهگودرزی، احمد
پردیس فارابی۱۳۳/۰۷/۳۰تهران،
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۱۴۲۹۲۷۳ 1429273 169null1400/03/22زهرا زندیه قیدی،شبنم،ارائه چارچوب برای جایگاه سازی برند شخصی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۴۲۹۲۷۳ 1429273 170null1400/03/22زهرا زندیه قیدی،شبنم،ارائه چارچوب برای جایگاه سازی برند شخصی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۱

 ۱۴۳۰۰۵۶ 1430056 171null1400/03/25زهرا زندیه  شناسایی و اولویتبندی شایستگیهای نمایندگان بیمه در
رشته اموال

رضوان،ابراهیم،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

 ۱۴۳۰۰۵۶ 1430056 172null1400/03/25زهرا زندیه  شناسایی و اولویتبندی شایستگیهای نمایندگان بیمه در
رشته اموال

رضوان،ابراهیم،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۹۸۳۴ 1429834 173null1400/03/24زهرا زندیه  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت فروش بیمه عمر
از دیدگاه فروشندگان

مهرداد
فر،امیر،پایا

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۹/۲۰

۱۴۲۹۸۳۴ 1429834 174null1400/03/24زهرا زندیه  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت فروش بیمه عمر
از دیدگاه فروشندگان

مهرداد
فر،امیر،پایا

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۹/۲۰

۱۴۴۳۲۹۱ 1443291 175nullرسول
محمدی

1400/04/22 مدل یکپارچه اندازه انباشته و زمانبندی کارگاهی در
سیستمهای تولید - بازتولید با در نظر گرفتن

زاهدی، مهدی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴۴۳۲۹۱ 1443291 176nullرسول
محمدی

1400/04/22 مدل یکپارچه اندازه انباشته و زمانبندی کارگاهی در
سیستمهای تولید - بازتولید با در نظر گرفتن

زاهدی، مهدی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴۲۲۹۳۴ 1422934 177nullرسول
محمدی

1400/02/07 شناخت قابلیت های اینترنت اشیاء در مدیریت ریسک زنجیره
تأمین

ثنا، امیری
منش، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۴۲۲۹۳۴ 1422934 178nullرسول
محمدی

1400/02/07 شناخت قابلیت های اینترنت اشیاء در مدیریت ریسک زنجیره
تأمین

ثنا، امیری
منش، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۴۲۹۴۲۷ 1429427 179nullرسول
محمدی

1400/03/23 به کارگیری استراتژی هم آفرینی(Co-creation) برای توسعه
خدمات جدید(NSD) (مورد مطالعه: محتوای تولید

عظامی، الهه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۲۹۴۲۷ 1429427 180nullرسول
محمدی

1400/03/23 به کارگیری استراتژی هم آفرینی(Co-creation) برای توسعه
خدمات جدید(NSD) (مورد مطالعه: محتوای تولید

عظامی، الهه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۲۹۹۱۳ 1429913 181nullرسول
محمدی

1400/03/25 ارائه مدل گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط
فناوری محور - مورد مطالعه: نانوفناوری

دانشگاهتوکلیان، سعید،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۰۳

۱۴۲۹۹۱۳ 1429913 182nullرسول
محمدی

1400/03/25 ارائه مدل گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط
فناوری محور - مورد مطالعه: نانوفناوری

دانشگاهتوکلیان، سعید،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۰۳

۱۴۳۴۶۶۹ 1434669 183nullرسول
محمدی

1400/04/15 دشت آبادی،تعیین قضايي اقدامات تأمیني و تربیتي در حقوق كیفري ايران
عادل، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۴۳۴۶۶۹ 1434669 184nullرسول
محمدی

1400/04/15 دشت آبادی،تعیین قضايي اقدامات تأمیني و تربیتي در حقوق كیفري ايران
عادل، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۴۷۹۰۹۰ 1479090 185null1400/06/28زهرا زندیه سیاح منش،مالحظات مهم در انتخاب استراتژی سئو
ماندانا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۴۷۹۰۹۰ 1479090 186null1400/06/28زهرا زندیه سیاح منش،مالحظات مهم در انتخاب استراتژی سئو
ماندانا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۴۳۱۰۴۱ 1431041 187nullرسول
محمدی

1400/03/29 فهم فرآیند رهبری خطمشی عمومی در بخش بانکداری:
داللتهایی برای خطمشیگذاری عمومی در ایران

وطندوست،
بابک، ۱۳۶۳ -

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۴
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۱۴۳۱۰۴۱ 1431041 188nullرسول
محمدی

1400/03/29 فهم فرآیند رهبری خطمشی عمومی در بخش بانکداری:
داللتهایی برای خطمشیگذاری عمومی در ایران

وطندوست،
بابک، ۱۳۶۳ -

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۴

۱۵۰۴۰۰۲ 1504002 189nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/07 بررسی تطبیقی عقلگرایی و نقلگرایی در تبیین و نقد
احادیث؛مطالعه موردی شرح اصول الکافی مالصدرا

فرهی،
محمدمهدی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۵۰۴۰۰۲ 1504002 190nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/07 بررسی تطبیقی عقلگرایی و نقلگرایی در تبیین و نقد
احادیث؛مطالعه موردی شرح اصول الکافی مالصدرا

فرهی،
محمدمهدی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۴۵۲۵۴۷ 1452547 191null1400/06/23زهرا زندیه ارائه مدل شکلگیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر
دانشگاه در دانشگاههای کشور

احمدلو، رضا
خان، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۴۵۲۵۴۷ 1452547 192null1400/06/23زهرا زندیه ارائه مدل شکلگیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر
دانشگاه در دانشگاههای کشور

احمدلو، رضا
خان، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۵

1426965 1426965 193nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/06 وحیدی کیا،عارضهیابی کانالهای توزیع در خدمات گردشگری
سعید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

1426965 1426965 194nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/06 وحیدی کیا،عارضهیابی کانالهای توزیع در خدمات گردشگری
سعید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۸۱۵۵ 1428155 195nullرسول
محمدی

1400/03/13 پیش بینی فروش محصوالت تندمصرف در زنجیره تأمین لبنی با
استفاده از روشهای داده کاوی

دانشگاهمحمدی، میالد،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۲۸۱۵۵ 1428155 196nullرسول
محمدی

1400/03/13 پیش بینی فروش محصوالت تندمصرف در زنجیره تأمین لبنی با
استفاده از روشهای داده کاوی

دانشگاهمحمدی، میالد،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۲۹۰۵۴ 1429054 197nullرسول
محمدی

1400/03/20 بررسی تاثیر رویه آرایش تولید هیئت تنظیم بازار برق بر تعیین
استراتژی متوسط هزینه متغیر شرکت

اقدسی مقدم،
مرتضی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۴۲۹۰۵۴ 1429054 198nullرسول
محمدی

1400/03/20 بررسی تاثیر رویه آرایش تولید هیئت تنظیم بازار برق بر تعیین
استراتژی متوسط هزینه متغیر شرکت

اقدسی مقدم،
مرتضی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۴۲۸۷۵۰ 1428750 199nullرسول
محمدی

1400/03/18 تصمیم نموذج القیادة األخالقیة الفعّالة المرتكزة على قیادة آية
الله السید السیستاني

البعاجی، محمد
جاسم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴۲۸۷۵۰ 1428750 200nullرسول
محمدی

1400/03/18 تصمیم نموذج القیادة األخالقیة الفعّالة المرتكزة على قیادة آية
الله السید السیستاني

البعاجی، محمد
جاسم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴۲۹۲۰۲ 1429202 201nullرسول
محمدی

1400/03/22  ارزیابی شاخص قدرت انگیزشی (MPS) و الزامات شناختی
مشاغل موجود در  شرکت توانیر

دانشگاهحسنی، حدیثه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۴۲۹۲۰۲ 1429202 202nullرسول
محمدی

1400/03/22  ارزیابی شاخص قدرت انگیزشی (MPS) و الزامات شناختی
مشاغل موجود در  شرکت توانیر

دانشگاهحسنی، حدیثه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۳

1426972 1426972 203nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/06 ستارچه،شناسایی و اولویت بندی شایستگی مشاوران فناوری اطالعات
حسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸

1426972 1426972 204nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/06 ستارچه،شناسایی و اولویت بندی شایستگی مشاوران فناوری اطالعات
حسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸

1428121 1428121 205nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/13 تحلیلی بر نقش شهرهای جدید بر تمرکززدایی از شهر تهران و
راهکارهای بهبود آن

دانشگاهحبیبی، فاطمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1428121 1428121 206nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/13 تحلیلی بر نقش شهرهای جدید بر تمرکززدایی از شهر تهران و
راهکارهای بهبود آن

دانشگاهحبیبی، فاطمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

11



1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

۱۴۲۷۱۸۹ 1427189 207null1400/03/08زهرا زندیه طراحي مدل تکامل قابلیتهای سرمايه انسانی در سازمانهای
دولتی ايران: رويکرد سلسلهمراتب پديدهها

هدائی،مهدی،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۴۲۷۱۸۹ 1427189 208null1400/03/08زهرا زندیه طراحي مدل تکامل قابلیتهای سرمايه انسانی در سازمانهای
دولتی ايران: رويکرد سلسلهمراتب پديدهها

هدائی،مهدی،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۴۲۹۹۲۵ 1429925 209nullرسول
محمدی

1400/03/25 ارائه مدلی جهت سنجش منافع حاصل از بکارگیری مدیریت
دانش در سازمان¬ها

دانشگاهیکه، حسین،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۹۹۲۵ 1429925 210nullرسول
محمدی

1400/03/25 ارائه مدلی جهت سنجش منافع حاصل از بکارگیری مدیریت
دانش در سازمان¬ها

دانشگاهیکه، حسین،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۷۴۰۲ 1427402 211null1400/03/09زهرا زندیه سرمایه اجتماعی و راهکارهای توسعه آن در عملکرد شرکت
های بازرگانی

ابراهیم،عباس،پا
یان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۴۲۷۴۰۲ 1427402 212null1400/03/09زهرا زندیه سرمایه اجتماعی و راهکارهای توسعه آن در عملکرد شرکت
های بازرگانی

ابراهیم،عباس،پا
یان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۴۲۷۸۵۳ 1427853 213nullرسول
محمدی

1400/03/12 فهم تاثیرات روایت خط مشی بر افکار عمومی (مورد مطالعه: خط
مشی کاهش نرخ سود تسهیالت و سپرده

دانشگاهلطیف، وحیده
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۷۸۵۳ 1427853 214nullرسول
محمدی

1400/03/12 فهم تاثیرات روایت خط مشی بر افکار عمومی (مورد مطالعه: خط
مشی کاهش نرخ سود تسهیالت و سپرده

دانشگاهلطیف، وحیده
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۳۱۳۰۴ 1431304 215nullرسول
محمدی

1400/03/30 بررسی تطبیقی راهکارهای تامین سالمت بازار سرمایه با تاکید
دانشگاهلطفی، علیبر جرائم خاص بازار اوراق بهادار

تهران،پردی
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۴۳۱۳۰۴ 1431304 216nullرسول
محمدی

1400/03/30 بررسی تطبیقی راهکارهای تامین سالمت بازار سرمایه با تاکید
دانشگاهلطفی، علیبر جرائم خاص بازار اوراق بهادار

تهران،پردی
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۴۲۸۱۲۰ 1428120 217nullرسول
محمدی

1400/03/13 نقش  الگوی حکمرانی در شفافیت اقتصادی: رهنمودهایی  برای
اقتصاد مقاومتی

بهامین، ماجد،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۴۲۸۱۲۰ 1428120 218nullرسول
محمدی

1400/03/13 نقش  الگوی حکمرانی در شفافیت اقتصادی: رهنمودهایی  برای
اقتصاد مقاومتی

بهامین، ماجد،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۰۵

1444430 1444430 219nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/03 خالقی، فاطمه،عقالنیت باورهای دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
پتیان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

1444430 1444430 220nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/03 خالقی، فاطمه،عقالنیت باورهای دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
پتیان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۴۲۶۹۰۸ 1426908 221nullرسول
محمدی

1400/03/05 فرجیتحلیل رویگردانی با رویکرد دادهکاوی بر اساس یادگیری جمعی
گوگردچی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۲۶۹۰۸ 1426908 222nullرسول
محمدی

1400/03/05 فرجیتحلیل رویگردانی با رویکرد دادهکاوی بر اساس یادگیری جمعی
گوگردچی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۲۷۳۵۲ 1427352 223nullرسول
محمدی

1400/03/09 رجائی، رضا،مدل ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس عوامل مالی و غیر مالی
- ۱۳۶۵

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۷۳۵۲ 1427352 224nullرسول
محمدی

1400/03/09 رجائی، رضا،مدل ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس عوامل مالی و غیر مالی
- ۱۳۶۵

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۸۶۴۲ 1428642 225null1400/03/18زهرا زندیه تدوین چهارچوب مدیریت ایده؛ مورد مطالعه جشنواره از ایده تا
بازار

سهرابی،مهسا،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی
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1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

۱۴۲۸۶۴۲ 1428642 226null1400/03/18زهرا زندیه تدوین چهارچوب مدیریت ایده؛ مورد مطالعه جشنواره از ایده تا
بازار

سهرابی،مهسا،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۲۸۱۲۶ 1428126 227nullرسول
محمدی

1400/03/13 ارائه مدلی برای عوامل موثر بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی
حسابرسان دیوان محاسبات کشور

دانشگاهمحمدی، منصور،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۸۱۲۶ 1428126 228nullرسول
محمدی

1400/03/13 ارائه مدلی برای عوامل موثر بر فرآیند تصمیمگیری اخالقی
حسابرسان دیوان محاسبات کشور

دانشگاهمحمدی، منصور،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۷۵۲۹ 1427529 229null1400/03/10زهرا زندیه مقایسه اختالل استرس پس ازحادثه و رشد پس ازحادثه در
بیماران مبتال به سرطان پستان سینه در

اسحاقی،زهرا،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۷۵۲۹ 1427529 230null1400/03/10زهرا زندیه مقایسه اختالل استرس پس ازحادثه و رشد پس ازحادثه در
بیماران مبتال به سرطان پستان سینه در

اسحاقی،زهرا،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۴۳۱۵۹ 1443159 231null1400/04/22زهرا زندیه طراحی چارچوب تمرین های شبیه سازی شده جهت سنجش
توانایی شناختی در کانون¬های ارزیابی

توکلی،معصومه،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۴۳۱۵۹ 1443159 232null1400/04/22زهرا زندیه طراحی چارچوب تمرین های شبیه سازی شده جهت سنجش
توانایی شناختی در کانون¬های ارزیابی

توکلی،معصومه،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۳۲۵۴۸ 1432548 233nullرسول
محمدی

1400/04/05 مطالعه اکتشافی تعارض خط مشیها عمومی در حوزهی محیط
زیست

حاجی هاشمی
اسفرجانی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۳۲۵۴۸ 1432548 234nullرسول
محمدی

1400/04/05 مطالعه اکتشافی تعارض خط مشیها عمومی در حوزهی محیط
زیست

حاجی هاشمی
اسفرجانی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۳۱۳۷۵ 1431375 235nullرسول
محمدی

1400/03/30 دانشگاهامین الرعایا، رضابررسی تجربه معناداری کار در استارتاپها
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۴۳۱۳۷۵ 1431375 236nullرسول
محمدی

1400/03/30 دانشگاهامین الرعایا، رضابررسی تجربه معناداری کار در استارتاپها
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۴۲۹۵۲۲ 1429522 237nullرسول
محمدی

1400/03/23 بررسی پیشایندهای بهروزی اجتماعی  در معلمین (مورد مطالعه
: معلمین ابتدایی ناحیه 4 قم)

امیری نیا، رضا،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۹۵۲۲ 1429522 238nullرسول
محمدی

1400/03/23 بررسی پیشایندهای بهروزی اجتماعی  در معلمین (مورد مطالعه
: معلمین ابتدایی ناحیه 4 قم)

امیری نیا، رضا،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۸۱۷۲ 1428172 239nullرسول
محمدی

1400/03/13 ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام در چرخههای
سیاسی

اکبری چشمه،
میثم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۲۸۱۷۲ 1428172 240nullرسول
محمدی

1400/03/13 ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام در چرخههای
سیاسی

اکبری چشمه،
میثم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

1434183 1434183 241nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 طراحی و تبیین مدل سلسله مراتب انگیزه های مشارکت مصرف
کنندگان در فرایند هم آفرینی

امیرالسادات
هفشجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

1434183 1434183 242nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 طراحی و تبیین مدل سلسله مراتب انگیزه های مشارکت مصرف
کنندگان در فرایند هم آفرینی

امیرالسادات
هفشجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۳۳۵۲۱ 1433521 243null1400/04/08زهرا زندیه مبانی و کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت ناشی از تولید در
حقوق ایران و آمریکا

حسامی
شهرضایی،ز

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷۳۰تهران،پردی

۱۴۳۳۵۲۱ 1433521 244null1400/04/08زهرا زندیه مبانی و کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت ناشی از تولید در
حقوق ایران و آمریکا

حسامی
شهرضایی،ز

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷۳۰تهران،پردی
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1400/08/16 تاریخ گزارش:

شماره مدرک شماره رکورد تاریخ ایجادایجاد کنندهشابکردیف تاریخ نشرناشر مالکیتنام پدیدآورعنوان

۱۴۲۹۰۹۳ 1429093 245nullرسول
محمدی

1400/03/20 شناسایی عوامل موفقیت و شکست برندهای داخلی منتخب در
بازار پوشاک ورزشی کشور

علیوپور باغی،
میثم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۲/۱۱

۱۴۲۹۰۹۳ 1429093 246nullرسول
محمدی

1400/03/20 شناسایی عوامل موفقیت و شکست برندهای داخلی منتخب در
بازار پوشاک ورزشی کشور

علیوپور باغی،
میثم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۲/۱۱

۱۴۳۲۷۸۵ 1432785 247nullرسول
محمدی

1400/04/06 بهمنیقاجار،نقد و بررسی رویکرد پوزیتویستی به حق تعیین سرنوشت
محمدعلی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۴۳۲۷۸۵ 1432785 248nullرسول
محمدی

1400/04/06 بهمنیقاجار،نقد و بررسی رویکرد پوزیتویستی به حق تعیین سرنوشت
محمدعلی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۴۳۳۴۷۶ 1433476 249nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/08 قاسمی،اسماعچالش های احراز نفع در رسیدگی قضایی
یل، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۱۴۳۳۴۷۶ 1433476 250nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/08 قاسمی،اسماعچالش های احراز نفع در رسیدگی قضایی
یل، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۶

1434101 1434101 251nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 تحلیل اقتصادی شروط ضمن عقد در تعیین میزان مسئولیت
قراردادی

دانشگاهحاجی محمدی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۷/۰۵

1434101 1434101 252nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 تحلیل اقتصادی شروط ضمن عقد در تعیین میزان مسئولیت
قراردادی

دانشگاهحاجی محمدی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۴۳۰۰۳۰ 1430030 253null1400/03/25زهرا زندیه اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری: نقش تعدیل کننده
توانایی مدیریتی و حاکمیت

شیری،علی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۳۰۰۳۰ 1430030 254null1400/03/25زهرا زندیه اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری: نقش تعدیل کننده
توانایی مدیریتی و حاکمیت

شیری،علی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۲۹۴۹۲ 1429492 255null1400/03/23زهرا زندیه شناسایی ابعاد و شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد کارکنان
حوزه علمیه خواهران  (جامعه الزهراء

فالحتی،هادی،پ
ایان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۹۴۹۲ 1429492 256null1400/03/23زهرا زندیه شناسایی ابعاد و شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد کارکنان
حوزه علمیه خواهران  (جامعه الزهراء

فالحتی،هادی،پ
ایان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۹۰۷۹ 1429079 257nullرسول
محمدی

1400/03/20 تأثیر رهبری آموزشی پایدار بر بهرهوری معلمان با نقش میانجی
توانمندسازی روانشناختی موردمطالعه:

هاشمی،
معصومه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۲۹۰۷۹ 1429079 258nullرسول
محمدی

1400/03/20 تأثیر رهبری آموزشی پایدار بر بهرهوری معلمان با نقش میانجی
توانمندسازی روانشناختی موردمطالعه:

هاشمی،
معصومه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۲۹۹۳۴ 1429934 259nullرسول
محمدی

1400/03/25 تاثیر قابلیت رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان با توجه
به نقش میانجی کاربران  (مورد

رهنما، امیر
علی، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۳

۱۴۲۹۹۳۴ 1429934 260nullرسول
محمدی

1400/03/25 تاثیر قابلیت رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان با توجه
به نقش میانجی کاربران  (مورد

رهنما، امیر
علی، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۳

1434116 1434116 261nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 بررسی حقوقی نقش پارلمان در پیشگیری و مقابله با فساد
اقتصادی

مهرابی
کوشکی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1434116 1434116 262nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 بررسی حقوقی نقش پارلمان در پیشگیری و مقابله با فساد
اقتصادی

مهرابی
کوشکی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۹۰۹۹ 1429099 263nullرسول
محمدی

1400/03/20 ارائه مدل جامع توسعه پایدار ورزشی از طریق باشگاههای
حرفهای فوتبال ایران: مطالعه تطبیقی

حیدری، محمد،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
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۱۴۲۹۰۹۹ 1429099 264nullرسول
محمدی

1400/03/20 ارائه مدل جامع توسعه پایدار ورزشی از طریق باشگاههای
حرفهای فوتبال ایران: مطالعه تطبیقی

حیدری، محمد،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۲۶۷۲۶ 1426726 265null1400/03/04زهرا زندیه احمدی،ناصر،بررسی موانع منتورینگ در شرکتهای دانش بنیان
پایان نامه

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹پردیس فارابی

۱۴۲۶۷۲۶ 1426726 266null1400/03/04زهرا زندیه احمدی،ناصر،بررسی موانع منتورینگ در شرکتهای دانش بنیان
پایان نامه

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹پردیس فارابی

۱۴۲۸۸۵۸ 1428858 267nullرسول
محمدی

1400/03/19 تحلیلی بر نظام اسکان در استان قم و اولویتبندی گزینههای
متعادل سازی آن

دانشگاهگائینی، مریم،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۸۸۵۸ 1428858 268nullرسول
محمدی

1400/03/19 تحلیلی بر نظام اسکان در استان قم و اولویتبندی گزینههای
متعادل سازی آن

دانشگاهگائینی، مریم،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1434645 1434645 269nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر چابکی یادگیری معلمان
ابتدایی قم

نصرالهی،
ابوالفضل،

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

1434645 1434645 270nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر چابکی یادگیری معلمان
ابتدایی قم

نصرالهی،
ابوالفضل،

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

۱۴۲۷۳۶۳ 1427363 271null1400/03/09زهرا زندیه مرادیمدلی برای کیفیت سود در ایران
جزء،محسن،پ

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۷۳۶۳ 1427363 272null1400/03/09زهرا زندیه مرادیمدلی برای کیفیت سود در ایران
جزء،محسن،پ

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۹۴۰۴ 1429404 273nullرسول
محمدی

1400/03/23 دانشگاهپروازی شندی،طراحی الگوی توسعه صنایع خالق برمبنای طبقه بندی در ایران
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۴۲۹۴۰۴ 1429404 274nullرسول
محمدی

1400/03/23 دانشگاهپروازی شندی،طراحی الگوی توسعه صنایع خالق برمبنای طبقه بندی در ایران
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۴۲۸۶۴۴ 1428644 275nullرسول
محمدی

1400/03/18 طراحی الگوی درگیر سازی ذی نفعان به منظور بهبود اثربخشی
ورزش قهرمانی

دانشگاهعباسی، سلیم،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۲۸۶۴۴ 1428644 276nullرسول
محمدی

1400/03/18 طراحی الگوی درگیر سازی ذی نفعان به منظور بهبود اثربخشی
ورزش قهرمانی

دانشگاهعباسی، سلیم،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۲۶۶۵۱ 1426651 277null1400/03/04زهرا زندیه بررسی الزامات کاربرد پول دیجیتال بر پایه فناوری بالکچین در
اجرای قراردادهای هوشمند

حسن
زاده،میثم،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰پردیس فارابی

۱۴۲۶۶۵۱ 1426651 278null1400/03/04زهرا زندیه بررسی الزامات کاربرد پول دیجیتال بر پایه فناوری بالکچین در
اجرای قراردادهای هوشمند

حسن
زاده،میثم،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰پردیس فارابی

۱۴۲۹۷۵۵ 1429755 279null1400/03/24زهرا زندیه شناسایی کاربردها و الزامات علوم¬شناختی مبتنی بر
هوش¬مصنوعی در فرایند جذب و استخدام

اکبری،علیرضا،پای
ان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۴۲۹۷۵۵ 1429755 280null1400/03/24زهرا زندیه شناسایی کاربردها و الزامات علوم¬شناختی مبتنی بر
هوش¬مصنوعی در فرایند جذب و استخدام

اکبری،علیرضا،پای
ان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۴۲۹۹۹۲ 1429992 281nullرسول
محمدی

1400/03/25 تبیین مدل ذهنی و مکانیزمهای شناختی موثر کارآفرینان در
فرآیند تشخیص فرصت رشد: حوزهی

دانشگاهبامشاد، وحیده،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۴۲۹۹۹۲ 1429992 282nullرسول
محمدی

1400/03/25 تبیین مدل ذهنی و مکانیزمهای شناختی موثر کارآفرینان در
فرآیند تشخیص فرصت رشد: حوزهی

دانشگاهبامشاد، وحیده،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۵
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۱۴۲۷۹۸۷ 1427987 283nullرسول
محمدی

1400/03/12 مطالعه و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه مشتری در استفاده از
خدمات وب سایت های رزرو هتل

عنیسی،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۴۲۷۹۸۷ 1427987 284nullرسول
محمدی

1400/03/12 مطالعه و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه مشتری در استفاده از
خدمات وب سایت های رزرو هتل

عنیسی،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۴۳۰۰۷۱ 1430071 285nullرسول
محمدی

1400/03/25 گودرزی، غالم: طراحی مدل استراتژیک موفقیت در ورزش المپیکی تکواندو
رضا

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴۳۰۰۷۱ 1430071 286nullرسول
محمدی

1400/03/25 گودرزی، غالم: طراحی مدل استراتژیک موفقیت در ورزش المپیکی تکواندو
رضا

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴۳۲۷۹۴ 1432794 287null1400/04/06زهرا زندیه تاجیک،محمد،امکانسنجی فردی کردن مجازات ها نسبت به اشخاص حقوقی
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۳۲۷۹۴ 1432794 288null1400/04/06زهرا زندیه تاجیک،محمد،امکانسنجی فردی کردن مجازات ها نسبت به اشخاص حقوقی
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۲۷۲۱۸ 1427218 289nullرسول
محمدی

1400/03/08 تأثیر بازاریابی ویروسی بر رفتار خرید مصرفکنندگان خدمات
ورزشی با توجه به نقش

سلیمانی،
محمد مهدی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴۲۷۲۱۸ 1427218 290nullرسول
محمدی

1400/03/08 تأثیر بازاریابی ویروسی بر رفتار خرید مصرفکنندگان خدمات
ورزشی با توجه به نقش

سلیمانی،
محمد مهدی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴۲۹۰۷۰ 1429070 291nullرسول
محمدی

1400/03/20 تاثیر تنوع سبد تسهیالت و تمرکز بخش بانکی بر ثبات سیستم
بانکی در ایران

غریب زاده،
امین،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۲۹۰۷۰ 1429070 292nullرسول
محمدی

1400/03/20 تاثیر تنوع سبد تسهیالت و تمرکز بخش بانکی بر ثبات سیستم
بانکی در ایران

غریب زاده،
امین،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1426969 1426969 293nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/06 خوشهبندی کارکنان دانشی به منظور بهبود فیلدهای دانشی در
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

امینی زاده،
بهروز، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

1426969 1426969 294nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/06 خوشهبندی کارکنان دانشی به منظور بهبود فیلدهای دانشی در
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

امینی زاده،
بهروز، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۳۱۸۱۵ 1431815 295null1400/04/01زهرا زندیه طراحي الگوي توسعه حرفهاي مديران آموزشگاهي در افق
1404با رويكرد آينده پژوهانه (مورد مطالعه مدیران

عابدیتراب،
رضا، ۱۳۵۶ -

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۳/۲۱

۱۴۳۱۸۱۵ 1431815 296null1400/04/01زهرا زندیه طراحي الگوي توسعه حرفهاي مديران آموزشگاهي در افق
1404با رويكرد آينده پژوهانه (مورد مطالعه مدیران

عابدیتراب،
رضا، ۱۳۵۶ -

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۳/۲۱

۱۴۲۹۰۸۶ 1429086 297nullرسول
محمدی

1400/03/20 بررسی علل کاهش انگیزه کارکنان آموزش و پرورش استان قم در
قبول مسئولیت پستهای اداری

جعفری،
شهرزاد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۴۲۹۰۸۶ 1429086 298nullرسول
محمدی

1400/03/20 بررسی علل کاهش انگیزه کارکنان آموزش و پرورش استان قم در
قبول مسئولیت پستهای اداری

جعفری،
شهرزاد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۴۲۹۲۶۰ 1429260 299nullرسول
محمدی

1400/03/22 امکان سنجی پذیرش سیستم آموزش الکترونیکی شخصی
سازی شده در دوره ابتدایی،

رضایی، امید،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۴۲۹۲۶۰ 1429260 300nullرسول
محمدی

1400/03/22 امکان سنجی پذیرش سیستم آموزش الکترونیکی شخصی
سازی شده در دوره ابتدایی،

رضایی، امید،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۴۳۳۱۳۵ 1433135 301null1400/04/07زهرا زندیه لطفی،زهرا،تصرفات زیانبار مجاورین در صورت وجود مجوز قانونی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
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۱۴۳۳۱۳۵ 1433135 302null1400/04/07زهرا زندیه لطفی،زهرا،تصرفات زیانبار مجاورین در صورت وجود مجوز قانونی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۴۲۹۸۴۸ 1429848 303nullرسول
محمدی

1400/03/24 طراحی مدل برندسازی ملی با رویکرد مداخالت سیستمی جامع
(مورد مطالعه: جمهوری اسالمی ایران)

ذبیحی
جامخانه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۴۲۹۸۴۸ 1429848 304nullرسول
محمدی

1400/03/24 طراحی مدل برندسازی ملی با رویکرد مداخالت سیستمی جامع
(مورد مطالعه: جمهوری اسالمی ایران)

ذبیحی
جامخانه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۴۳۳۱۷۷ 1433177 305nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/07 نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه وحمایت از تکنولوژی سبز
در کشورهای در حال توسعه

یوسف
پورآذر،نرگ

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۳۳۱۷۷ 1433177 306nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/07 نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه وحمایت از تکنولوژی سبز
در کشورهای در حال توسعه

یوسف
پورآذر،نرگ

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۹۴۳۸ 1429438 307null1400/03/23زهرا زندیه احمدی شناسایی پیش نیازها و الزامات تعریف عملکرد کارکنان
جعفری،زهرا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۴۲۹۴۳۸ 1429438 308null1400/03/23زهرا زندیه احمدی شناسایی پیش نیازها و الزامات تعریف عملکرد کارکنان
جعفری،زهرا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۴۲۷۴۰۸ 1427408 309nullرسول
محمدی

1400/03/09 طراحی مدل توسعه نوآوری اجتماعی  در کمیته امداد امام
خمینی (ره)

افروز نیا، علی،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴۲۷۴۰۸ 1427408 310nullرسول
محمدی

1400/03/09 طراحی مدل توسعه نوآوری اجتماعی  در کمیته امداد امام
خمینی (ره)

افروز نیا، علی،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴۲۹۰۸۹ 1429089 311nullرسول
محمدی

1400/03/20 طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان

اسدزاده،
عاطفه، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۹۰۸۹ 1429089 312nullرسول
محمدی

1400/03/20 طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان

اسدزاده،
عاطفه، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۲۸۱۱۵ 1428115 313nullرسول
محمدی

1400/03/13 رنجبر، محمدطراحی الگوی تناسب هویت سازمانی با هویت استراتژی
هادی، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۴۲۸۱۱۵ 1428115 314nullرسول
محمدی

1400/03/13 رنجبر، محمدطراحی الگوی تناسب هویت سازمانی با هویت استراتژی
هادی، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۴۲۸۱۱۸ 1428118 315nullرسول
محمدی

1400/03/13 طراحي مدلي براي به کارگیري اقتصاد اشتراکي در سیستم
هاي تولیدي (مورد مطالعه: صنعت قطعه سازي

خلج، محسن،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۴۲۸۱۱۸ 1428118 316nullرسول
محمدی

1400/03/13 طراحي مدلي براي به کارگیري اقتصاد اشتراکي در سیستم
هاي تولیدي (مورد مطالعه: صنعت قطعه سازي

خلج، محسن،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۴۲۹۰۵۱ 1429051 317nullرسول
محمدی

1400/03/20 دانشگاهجاپلقی، فاطمه،شناسایی عوامل موثر بر رهبری آموزشی پایدار
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۲۹۰۵۱ 1429051 318nullرسول
محمدی

1400/03/20 دانشگاهجاپلقی، فاطمه،شناسایی عوامل موثر بر رهبری آموزشی پایدار
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۲۸۱۶۲ 1428162 319nullرسول
محمدی

1400/03/13 تأثیر تبلیغات جام جهانی 2018 روسیه بر انگیزش حضور
مشارکت مشتریان مدارس فوتبال شهر تهران

طباطبائی،
سعید،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴۲۸۱۶۲ 1428162 320nullرسول
محمدی

1400/03/13 تأثیر تبلیغات جام جهانی 2018 روسیه بر انگیزش حضور
مشارکت مشتریان مدارس فوتبال شهر تهران

طباطبائی،
سعید،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
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۱۴۲۸۶۶۳ 1428663 321null1400/03/18زهرا زندیه شناسایی و تحلیل سیستمی محرک  های تغییر استراتژی
(مورد مطالعه شهرداری قم)

میرزائی
وش،سعید،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۸۶۶۳ 1428663 322null1400/03/18زهرا زندیه شناسایی و تحلیل سیستمی محرک  های تغییر استراتژی
(مورد مطالعه شهرداری قم)

میرزائی
وش،سعید،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۹۰۷۴ 1429074 323nullرسول
محمدی

1400/03/20 تدوین چارچوبی برای سنجش اصالت برند(مورد مطالعه: شرکت
کاله)

شاهسنایی،
زینب،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۴۲۹۰۷۴ 1429074 324nullرسول
محمدی

1400/03/20 تدوین چارچوبی برای سنجش اصالت برند(مورد مطالعه: شرکت
کاله)

شاهسنایی،
زینب،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۴۴۴۲۷۲ 1444272 325nullرسول
محمدی

1400/04/29 تاثیر مکانیزم های مدیریت دانش ضمنی بر توانمندسازی
روانشناختی کارکنان

سیاهلویی،
حوراء، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۷

۱۴۴۴۲۷۲ 1444272 326nullرسول
محمدی

1400/04/29 تاثیر مکانیزم های مدیریت دانش ضمنی بر توانمندسازی
روانشناختی کارکنان

سیاهلویی،
حوراء، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۷

۱۴۲۹۵۵۵ 1429555 327null1400/03/23زهرا زندیه صارمی،آروین،پایتدوین طرح کسب و کار استارت آپ گردشگری گالیور
ان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۹۵۵۵ 1429555 328null1400/03/23زهرا زندیه صارمی،آروین،پایتدوین طرح کسب و کار استارت آپ گردشگری گالیور
ان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۲۹۰۵۲ 1429052 329nullرسول
محمدی

1400/03/20 تاثیر سبک های یادگیری برعملکرد یادگیری با اثر میانجی و
تعدیلگر انگیزه های یادگیری (مطالعه

محمد باقری،
مصطفی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۴۲۹۰۵۲ 1429052 330nullرسول
محمدی

1400/03/20 تاثیر سبک های یادگیری برعملکرد یادگیری با اثر میانجی و
تعدیلگر انگیزه های یادگیری (مطالعه

محمد باقری،
مصطفی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1507001 1507001 331nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 محمودی،تحلیل حقوقی اصول مرتبط با اجرای تامین خواسته
یعقوب

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

1507001 1507001 332nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 محمودی،تحلیل حقوقی اصول مرتبط با اجرای تامین خواسته
یعقوب

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

1433561 1433561 333nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/08 امیرحاجلو،قضلمبانی و چالشهای افتراقی کردن دادرسی قاچاق کاال و ارز
ا..-

دانشگاه
تهران/پرد

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۳

1433561 1433561 334nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/08 امیرحاجلو،قضلمبانی و چالشهای افتراقی کردن دادرسی قاچاق کاال و ارز
ا..-

دانشگاه
تهران/پرد

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۴۳۲۶۴۸ 1432648 335null1400/04/05زهرا زندیه مطالعه عوامل موثر بر وفاداری گردشگر به مقصد گردشگری با
استفاده از روش بایزن

طالیی
مالمیری،احم

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۳۲۶۴۸ 1432648 336null1400/04/05زهرا زندیه مطالعه عوامل موثر بر وفاداری گردشگر به مقصد گردشگری با
استفاده از روش بایزن

طالیی
مالمیری،احم

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۴۳۷۲۰ 1443720 337null1400/04/26زهرا زندیه سنجش و تحلیل شاخص¬های عینی و ذهنی کیفیت زندگی
شهری در منطقه 2 کالنشهر قم

لطفی، فاروق،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۴۴۳۷۲۰ 1443720 338null1400/04/26زهرا زندیه سنجش و تحلیل شاخص¬های عینی و ذهنی کیفیت زندگی
شهری در منطقه 2 کالنشهر قم

لطفی، فاروق،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۴۲۹۰۹۶ 1429096 339nullرسول
محمدی

1400/03/20 آثارها پیامدهای از پیاده سازی نظام  مالیات بر ارزش افزوده از
منظر خبرگان مالیاتی(دولت و شهروندان)

دانشگاهسعید انجیله،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
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۱۴۲۹۰۹۶ 1429096 340nullرسول
محمدی

1400/03/20 آثارها پیامدهای از پیاده سازی نظام  مالیات بر ارزش افزوده از
منظر خبرگان مالیاتی(دولت و شهروندان)

دانشگاهسعید انجیله،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۲۹۴۵۴ 1429454 341nullرسول
محمدی

1400/03/23 دانشگاهلطفی، حسین،انواع بندهای گزارش حسابرسی وحق الزحمه حسابرسی
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴۲۹۴۵۴ 1429454 342nullرسول
محمدی

1400/03/23 دانشگاهلطفی، حسین،انواع بندهای گزارش حسابرسی وحق الزحمه حسابرسی
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1434324 1434324 343nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 تحلیلی بر مولفه های حکمرانی هوشمند شهری (با تأکید بر
وضعیت شهر تهران)

غالمی نورآباد،
هادی، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۴

1434324 1434324 344nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 تحلیلی بر مولفه های حکمرانی هوشمند شهری (با تأکید بر
وضعیت شهر تهران)

غالمی نورآباد،
هادی، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۴

۱۴۴۵۸۸۲ 1445882 345nullرسول
محمدی

1400/05/12 بررسی تطبیقی آرا سید مرتضی و فخر رازی در توجیه عصمت
انبیا

دانشگاهرضازاده، زینب
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۴۵۸۸۲ 1445882 346nullرسول
محمدی

1400/05/12 بررسی تطبیقی آرا سید مرتضی و فخر رازی در توجیه عصمت
انبیا

دانشگاهرضازاده، زینب
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۲۸۱۴۵ 1428145 347nullرسول
محمدی

1400/03/13 ارزیابی عملکرد مدیریت ضایعات جامد در نواحی 9 گانه شهرداری
منطقه 2 تهران

دانشگاهمعین جهرمی،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۴۲۸۱۴۵ 1428145 348nullرسول
محمدی

1400/03/13 ارزیابی عملکرد مدیریت ضایعات جامد در نواحی 9 گانه شهرداری
منطقه 2 تهران

دانشگاهمعین جهرمی،
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۹

1434661 1434661 349nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 امیرچقماقی،بررسی و نقد دیدگاه کیث یندل درباره اثبات وجود خدا
حمید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۴

1434661 1434661 350nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 امیرچقماقی،بررسی و نقد دیدگاه کیث یندل درباره اثبات وجود خدا
حمید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۴۲۹۷۳۴ 1429734 351null1400/03/24زهرا زندیه میرزایی،علیرضا،مدیریت کالن اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام ایران
پایان

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷۲۰تهران،پردی

۱۴۲۹۷۳۴ 1429734 352null1400/03/24زهرا زندیه میرزایی،علیرضا،مدیریت کالن اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام ایران
پایان

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷۲۰تهران،پردی

۱۴۲۹۲۳۵ 1429235 353null1400/03/22زهرا زندیه شناسایی و رتبهبندی عوامل موفقیت بالکچین در زنجیره تأمین
پایدار

دانشگاهصادقی، روژین،
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۲۹۲۳۵ 1429235 354null1400/03/22زهرا زندیه شناسایی و رتبهبندی عوامل موفقیت بالکچین در زنجیره تأمین
پایدار

دانشگاهصادقی، روژین،
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۳۶۰۴۶ 1436046 355null1400/04/20زهرا زندیه دانشگاهبنائی خیرآبادی،چالشهای تقنین فقه در مشروطه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۴۳۶۰۴۶ 1436046 356null1400/04/20زهرا زندیه دانشگاهبنائی خیرآبادی،چالشهای تقنین فقه در مشروطه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۴۳۶۲۹۱ 1436291 357nullرسول
محمدی

1400/04/21 براتی، رضوان،تدوین الگوی یکپارچه منابع انسانی گردشگری شهری شهرکرد
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴۳۶۲۹۱ 1436291 358nullرسول
محمدی

1400/04/21 براتی، رضوان،تدوین الگوی یکپارچه منابع انسانی گردشگری شهری شهرکرد
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
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1443460 1443460 359nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 تحلیل معیارهای ارتقای شاخص بین المللی حقوق مالکیت
فیزیکی در حقوق ایران

قاسم، هدیه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1443460 1443460 360nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 تحلیل معیارهای ارتقای شاخص بین المللی حقوق مالکیت
فیزیکی در حقوق ایران

قاسم، هدیه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۲۲۸۸۵ 1422885 361nullعبدالحسین
بختیاری

1400/02/06 کاربرد نظریه تصویر در تبیین تصمیم گیری مصرف کننده با
مالحظات مسئولیت اجتماعی و

دی دری خمسه
مطلق،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۴۲۲۸۸۵ 1422885 362nullعبدالحسین
بختیاری

1400/02/06 کاربرد نظریه تصویر در تبیین تصمیم گیری مصرف کننده با
مالحظات مسئولیت اجتماعی و

دی دری خمسه
مطلق،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۴۲۸۸۴۷ 1428847 363nullرسول
محمدی

1400/03/19 اندازهگیری اطالعات کیفی افشا شده در گزارشهای مالی
کیفی ارائه شده به بازار سرمایه: مقایسه

محسنی
نامقی، داود،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۸۸۴۷ 1428847 364nullرسول
محمدی

1400/03/19 اندازهگیری اطالعات کیفی افشا شده در گزارشهای مالی
کیفی ارائه شده به بازار سرمایه: مقایسه

محسنی
نامقی، داود،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

1428127 1428127 365nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/13 بررسی پیشایندها و پسایندهای بی نزاکتی  در سازمان های
دولتی

صدر محمد
باقری، الهام،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

1428127 1428127 366nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/13 بررسی پیشایندها و پسایندهای بی نزاکتی  در سازمان های
دولتی

صدر محمد
باقری، الهام،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۳۶۱۰۵ 1436105 367nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 بررسی فقهی مشروعیت مسابقات جایزه دار و آثار مالی آن با
رویکردی به مسائل نوپدید

میرقاسمی،
امیرحسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۴۳۶۱۰۵ 1436105 368nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 بررسی فقهی مشروعیت مسابقات جایزه دار و آثار مالی آن با
رویکردی به مسائل نوپدید

میرقاسمی،
امیرحسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۴۴۵۵۴۸ 1445548 369nullرسول
محمدی

1400/05/10 شناسایی موانع مشارکت خیرین در ورزش استان قم و ارائه
راهکارها

آل سجاد،
حسن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۴۵۵۴۸ 1445548 370nullرسول
محمدی

1400/05/10 شناسایی موانع مشارکت خیرین در ورزش استان قم و ارائه
راهکارها

آل سجاد،
حسن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

1443836 1443836 371nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 دانشگاهجعفر الموسوي،دور تطبیق آلیات الحوكمة في حماية حقوق المستثمرين الجدد
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۲

1443836 1443836 372nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 دانشگاهجعفر الموسوي،دور تطبیق آلیات الحوكمة في حماية حقوق المستثمرين الجدد
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۴۳۶۱۸۳ 1436183 373nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 تعارض االمارات في االثبات القضائي دراسة مقارنة بین الفقه
القانون االيراني  و العراقي

البهادلی،
اسماعیل،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۴۳۶۱۸۳ 1436183 374nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 تعارض االمارات في االثبات القضائي دراسة مقارنة بین الفقه
القانون االيراني  و العراقي

البهادلی،
اسماعیل،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸

1444155 1444155 375nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/28 نقد و بررسی وجودشناسی صفات ذاتی خداوند در مدرسه
کالمی اصفهان با تأکید بر آرای  عالمه مجلسی، قاضی

دانشگاهدالوری پاریزی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1444155 1444155 376nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/28 نقد و بررسی وجودشناسی صفات ذاتی خداوند در مدرسه
کالمی اصفهان با تأکید بر آرای  عالمه مجلسی، قاضی

دانشگاهدالوری پاریزی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۴۳۶۳۰۰ 1436300 377null1400/04/21زهرا زندیه آقاپورارائه مدل تجاری سازی صفحات شبکه های اجتماعی
آرانی،فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
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۱۴۳۶۳۰۰ 1436300 378null1400/04/21زهرا زندیه آقاپورارائه مدل تجاری سازی صفحات شبکه های اجتماعی
آرانی،فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۱۴

۱۴۴۳۱۴۱ 1443141 379nullرسول
محمدی

1400/04/22 مدلسازی دادهکاوی پاسخ مشتری در مجموعهدادههای
نامتوازن بر پایهی یادگیری جمعی

باقری نژاد،
زهراسادات،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۴۳۱۴۱ 1443141 380nullرسول
محمدی

1400/04/22 مدلسازی دادهکاوی پاسخ مشتری در مجموعهدادههای
نامتوازن بر پایهی یادگیری جمعی

باقری نژاد،
زهراسادات،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۳۴۴۱۶ 1434416 381nullرسول
محمدی

1400/04/14 بررسی ابعاد حقوقی تأمین مالی کسب وکارهاي نوپا از طریق
عرضه اولیه سکه بر بستر بالک چین در

زاغری، حوراف
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۴۳۴۴۱۶ 1434416 382nullرسول
محمدی

1400/04/14 بررسی ابعاد حقوقی تأمین مالی کسب وکارهاي نوپا از طریق
عرضه اولیه سکه بر بستر بالک چین در

زاغری، حوراف
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

1443608 1443608 383nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 حجار، محمود،نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1443608 1443608 384nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 حجار، محمود،نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1443611 1443611 385nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 دانشگاهکالکی جویباری،تحلیل و نقد طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۹

1443611 1443611 386nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 دانشگاهکالکی جویباری،تحلیل و نقد طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۹

1507519 1507519 387nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 بررسي عوامل موثر بر رفتار سیاسي  كاركنان شركت برق
منطقه اي تهران

ونکی فراهانی،
محمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

1507519 1507519 388nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 بررسي عوامل موثر بر رفتار سیاسي  كاركنان شركت برق
منطقه اي تهران

ونکی فراهانی،
محمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴۳۰۹۴۲ 1430942 389nullرسول
محمدی

1400/03/29 متین، آیدا،مدلسازی ساختار مالی زنجیره تأمین
- ۱۳۶۱

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۴۳۰۹۴۲ 1430942 390nullرسول
محمدی

1400/03/29 متین، آیدا،مدلسازی ساختار مالی زنجیره تأمین
- ۱۳۶۱

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۴۳۶۰۲۵ 1436025 391nullرسول
محمدی

1400/04/20 میرزا زادهتاثیر عوامل ساختار سازمانی بر هم رقابتی
دیزجی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۷

۱۴۳۶۰۲۵ 1436025 392nullرسول
محمدی

1400/04/20 میرزا زادهتاثیر عوامل ساختار سازمانی بر هم رقابتی
دیزجی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۷

۱۴۲۸۷۰۴ 1428704 393null1400/03/18زهرا زندیه داللتهای قرآنی برای تحلیل خطمشی عمومی با تأکید بر نقش
تحلیلگر خطمشی

سوداگر،هاشم،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۲/۶تهران،پردی

۱۴۲۸۷۰۴ 1428704 394null1400/03/18زهرا زندیه داللتهای قرآنی برای تحلیل خطمشی عمومی با تأکید بر نقش
تحلیلگر خطمشی

سوداگر،هاشم،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۲/۶تهران،پردی

1435663 1435663 395nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 تدبیری،تزاحم وصف تجريدي اسناد تجاري با مقررات کیفري  مرتبط
معصومه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

1435663 1435663 396nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 تدبیری،تزاحم وصف تجريدي اسناد تجاري با مقررات کیفري  مرتبط
معصومه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
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۱۴۳۱۸۵۳ 1431853 397null1400/04/01زهرا زندیه شناسایی مؤلفههای مؤثر بر سواد رسانهای دبیران درس «تفکر
و سواد رسانهای» (موردمطالعه: معلمان

انوری،مائده،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱تهران،پردی

۱۴۳۱۸۵۳ 1431853 398null1400/04/01زهرا زندیه شناسایی مؤلفههای مؤثر بر سواد رسانهای دبیران درس «تفکر
و سواد رسانهای» (موردمطالعه: معلمان

انوری،مائده،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱تهران،پردی

۱۴۲۸۵۰۲ 1428502 399null1400/03/17زهرا زندیه نقش پیش بینی کنندگی خود کارآمدی اجتماعی ، سن شروع و
نحوه آشنایی با اینترنت بر اعتیاد به

خطیبی
کوشکک،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۴۲۸۵۰۲ 1428502 400null1400/03/17زهرا زندیه نقش پیش بینی کنندگی خود کارآمدی اجتماعی ، سن شروع و
نحوه آشنایی با اینترنت بر اعتیاد به

خطیبی
کوشکک،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۲

1434105 1434105 401nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 دانشـگاهکرمی، مرتضی،نهادهای تضمینکننده حاکمیت قانون در قوه مجریه
تـهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۷/۰۴

1434105 1434105 402nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/13 دانشـگاهکرمی، مرتضی،نهادهای تضمینکننده حاکمیت قانون در قوه مجریه
تـهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۷/۰۴

1434359 1434359 403nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 ارائه مدل خط مشیگذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری؛
مورد مطالعه آموزشهای مهارتی در ايران

دانشگاهمسلمی، ناهید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1434359 1434359 404nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 ارائه مدل خط مشیگذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری؛
مورد مطالعه آموزشهای مهارتی در ايران

دانشگاهمسلمی، ناهید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴۳۶۳۲۱ 1436321 405nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 دانشگاهآقایی، زکیه،ترجمه و بررسی کتاب "الحکم اإلسالمی بین النظریه والتطبیق"
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۴۳۶۳۲۱ 1436321 406nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 دانشگاهآقایی، زکیه،ترجمه و بررسی کتاب "الحکم اإلسالمی بین النظریه والتطبیق"
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۷۷۷۷۷۷۷۷۷
۷۷۷۷۷۷ 1444409 407nullسیدمسعود

حسینی
1400/05/01 رضوانی،بررسی تاثیر ثنویت بر اخالقیات دین زرتشتی

مسلم،
دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۷۷۷۷۷۷۷۷۷
۷۷۷۷۷۷ 1444409 408nullسیدمسعود

حسینی
1400/05/01 رضوانی،بررسی تاثیر ثنویت بر اخالقیات دین زرتشتی

مسلم،
دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۴۳۱۴۶ 1443146 409nullرسول
محمدی

1400/04/22 مدل طراحی یکپارچه شبکه امداد برای برنامه ریزی حمل و نقل
تحت شرایط رویکرد عدم قطعیت

یادگاری، مهال،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۴۳۱۴۶ 1443146 410nullرسول
محمدی

1400/04/22 مدل طراحی یکپارچه شبکه امداد برای برنامه ریزی حمل و نقل
تحت شرایط رویکرد عدم قطعیت

یادگاری، مهال،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1443835 1443835 411nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 حسنی، الهام،خودتنظیمی زیستمحیطی و تأثیر آن بر صنعت نفت و گاز
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۴

1443835 1443835 412nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 حسنی، الهام،خودتنظیمی زیستمحیطی و تأثیر آن بر صنعت نفت و گاز
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۴

1434376 1434376 413nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 VAR بررسی پویاییهای ارزش در معرض ریسک: رویکرد کاپوال ـ
بهینه شده با الگوریتم فرا

مهرجو، مجید،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

1434376 1434376 414nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 VAR بررسی پویاییهای ارزش در معرض ریسک: رویکرد کاپوال ـ
بهینه شده با الگوریتم فرا

مهرجو، مجید،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

۱۴۲۷۳۹۱ 1427391 415null1400/03/09زهرا زندیه شناسایی و امکانسنجی قابلیتهای همگون با وضعیت فعلی
صنعت ساخت قطعات و تجهیزات

بهرامی،فریده،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹
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۱۴۲۷۳۹۱ 1427391 416null1400/03/09زهرا زندیه شناسایی و امکانسنجی قابلیتهای همگون با وضعیت فعلی
صنعت ساخت قطعات و تجهیزات

بهرامی،فریده،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

 ۱۴۳۶۳۰۳ 1436303 417null1400/04/21زهرا زندیه توسعه یک مدل طبقه بندی بر پایه یادگیری جمعی جهت پیش
بینی رویگردانی مشتری

گودرزی،نگین،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

 ۱۴۳۶۳۰۳ 1436303 418null1400/04/21زهرا زندیه توسعه یک مدل طبقه بندی بر پایه یادگیری جمعی جهت پیش
بینی رویگردانی مشتری

گودرزی،نگین،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۳۵۷۶۲ 1435762 419null1400/04/19زهرا زندیه رجبی،عیسی،تحوالت معاذیر قراردادی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴۳۵۷۶۲ 1435762 420null1400/04/19زهرا زندیه رجبی،عیسی،تحوالت معاذیر قراردادی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴۲۷۲۰۶ 1427206 421null1400/03/08زهرا زندیه  طراحی چارچوبی برای افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و
بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفتهشده

کاظم
پور،مرتضی،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶۲۶تهران،پردی

۱۴۲۷۲۰۶ 1427206 422null1400/03/08زهرا زندیه  طراحی چارچوبی برای افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و
بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفتهشده

کاظم
پور،مرتضی،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶۲۶تهران،پردی

1443610 1443610 423nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 بررسی چارچوبهای حقوقی اقتصادی ارتباط متقابل  بازار بیمه
(اطمینان) و بازار سرمایه

عسکری،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۳۱

1443610 1443610 424nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 بررسی چارچوبهای حقوقی اقتصادی ارتباط متقابل  بازار بیمه
(اطمینان) و بازار سرمایه

عسکری،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴۳۶۰۳۶ 1436036 425nullرسول
محمدی

1400/04/20 ارائه چارچوب خط مشی های جذب سرمایه های انسانی در
بخش دولتی

مهدی نژاد،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱۴۳۶۰۳۶ 1436036 426nullرسول
محمدی

1400/04/20 ارائه چارچوب خط مشی های جذب سرمایه های انسانی در
بخش دولتی

مهدی نژاد،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱۴۳۱۷۱۳ 1431713 427nullرسول
محمدی

1400/04/01 تحلیل بخشی الگوی شکلگیری قابلیتهای فناورانه محصوالت
پیچیده (مطالعه موردی: یک بخش

خدایاری، علی،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۴۳۱۷۱۳ 1431713 428nullرسول
محمدی

1400/04/01 تحلیل بخشی الگوی شکلگیری قابلیتهای فناورانه محصوالت
پیچیده (مطالعه موردی: یک بخش

خدایاری، علی،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۴۳۵۶۶۸ 1435668 429null1400/04/19زهرا زندیه مطالعه تطبیقی تحیل سوء استفاده مبتنی بر قیمت توسط بنگاه
های اقتصادی مسلط بر بازار

رحمانی
منشادی، علی،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶۳۱تهران،پردی

۱۴۳۵۶۶۸ 1435668 430null1400/04/19زهرا زندیه مطالعه تطبیقی تحیل سوء استفاده مبتنی بر قیمت توسط بنگاه
های اقتصادی مسلط بر بازار

رحمانی
منشادی، علی،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶۳۱تهران،پردی

۱۴۲۹۲۲۳ 1429223 431null1400/03/22زهرا زندیه کارآمدی مساجد و نقش آن در توسعه پایدار محله با تأکید بر
دانشگاهكریمی، علیبیانات مقام معظم رهبری

پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۲۹۲۲۳ 1429223 432null1400/03/22زهرا زندیه کارآمدی مساجد و نقش آن در توسعه پایدار محله با تأکید بر
دانشگاهكریمی، علیبیانات مقام معظم رهبری

پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۴۳۵۷۱۴ 1435714 433null1400/04/19زهرا زندیه حسینی،تحلیل راهکارهای حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده
حسن،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴۳۵۷۱۴ 1435714 434null1400/04/19زهرا زندیه حسینی،تحلیل راهکارهای حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده
حسن،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
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۱۴۲۹۲۳۸ 1429238 435nullرسول
محمدی

1400/03/22 مدلی برای بررسی قابلیت بنگاههای کوچک و متوسط فناور در
شکلگیری و تداوم همکاریهای فناورانه مورد

صمیمی،
علی

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۲۹۲۳۸ 1429238 436nullرسول
محمدی

1400/03/22 مدلی برای بررسی قابلیت بنگاههای کوچک و متوسط فناور در
شکلگیری و تداوم همکاریهای فناورانه مورد

صمیمی،
علی

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1435680 1435680 437nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 ترجمه کتاب القراءه األرکونیه للقرآن دراسه نقدیة  تا پایان فصل
سوم

دانشگاهسعدی، فاضل،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۱

1435680 1435680 438nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 ترجمه کتاب القراءه األرکونیه للقرآن دراسه نقدیة  تا پایان فصل
سوم

دانشگاهسعدی، فاضل،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۱

1445707 1445707 439nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 پاسخ به شبهات وهّابیت در باب سبّ و لعن صحابه ازدیدگاه
امامیه

حریزاوی، قاسم،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1445707 1445707 440nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 پاسخ به شبهات وهّابیت در باب سبّ و لعن صحابه ازدیدگاه
امامیه

حریزاوی، قاسم،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۴۴۵۶۸۱ 1445681 441null1400/05/11زهرا زندیه  اثرات تبلیغات چاپی طراحی شده بر اساس استعارههای بصری
بر روی مشتریان خدمات بانکی:

عمویی اوجاکی،
علی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۴۴۵۶۸۱ 1445681 442null1400/05/11زهرا زندیه  اثرات تبلیغات چاپی طراحی شده بر اساس استعارههای بصری
بر روی مشتریان خدمات بانکی:

عمویی اوجاکی،
علی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

1445682 1445682 443nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 صادقینقد پلورالیسم در قرآن از منظر آیت الله صادقی طهرانی
شهمیرزادی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

1445682 1445682 444nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 صادقینقد پلورالیسم در قرآن از منظر آیت الله صادقی طهرانی
شهمیرزادی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴۳۳۱۰۱ 1433101 445null1400/04/07زهرا زندیه بررسی تطبیقی اصل حفظ قرارداد در قانون ایران وکنوانسیون بیع
بین المللی کاال وین(1980)

آذر،راحیل، پایان
نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴۳۳۱۰۱ 1433101 446null1400/04/07زهرا زندیه بررسی تطبیقی اصل حفظ قرارداد در قانون ایران وکنوانسیون بیع
بین المللی کاال وین(1980)

آذر،راحیل، پایان
نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

1434619 1434619 447nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 احساسات سرمایه گذاران عقالیی و غیر عقالیی و بازده سهام
در بورس اوراق بهادار تهران

پناهیان،
حمیدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1434619 1434619 448nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 احساسات سرمایه گذاران عقالیی و غیر عقالیی و بازده سهام
در بورس اوراق بهادار تهران

پناهیان،
حمیدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴۳۱۵۳۳ 1431533 449nullرسول
محمدی

1400/03/31 ارائه چارچوبی برای پیادهسازی سیاست توسعه فناوری در
دانشگاهرضایی، رضاصنعت تجهیزات پزشکی  با تأکید بر

تهران،پردی
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۳۱۵۳۳ 1431533 450nullرسول
محمدی

1400/03/31 ارائه چارچوبی برای پیادهسازی سیاست توسعه فناوری در
دانشگاهرضایی، رضاصنعت تجهیزات پزشکی  با تأکید بر

تهران،پردی
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

1428117 1428117 451nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/13 اسفندیار پور،ارائه مدل بلوغ نوآوري خدماتالكترونیكي در سازمانها
ریحانه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

1428117 1428117 452nullعبدالحسین
بختیاری

1400/03/13 اسفندیار پور،ارائه مدل بلوغ نوآوري خدماتالكترونیكي در سازمانها
ریحانه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۲۹۶۸۶ 1429686 453nullرسول
محمدی

1400/03/24 ارائه مدلی برای مداخالت توسعه محلی مبتنی بر سازمانهای
اجتماعمحور

نفیسی،
علیرضا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۰۳
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۱۴۲۹۶۸۶ 1429686 454nullرسول
محمدی

1400/03/24 ارائه مدلی برای مداخالت توسعه محلی مبتنی بر سازمانهای
اجتماعمحور

نفیسی،
علیرضا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۰۳

۱۴۲۲۹۷۵ 1422975 455null1400/02/07زهرا زندیه طراحی ارزش پیشنهادی مدارس غیرانتفاعی متوسطه دوره
دوم، مورد مطالعه مدرسه سرآمد

بهروز خاتمی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۹/۱۷

۱۴۲۲۹۷۵ 1422975 456null1400/02/07زهرا زندیه طراحی ارزش پیشنهادی مدارس غیرانتفاعی متوسطه دوره
دوم، مورد مطالعه مدرسه سرآمد

بهروز خاتمی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۹/۱۷

۱۴۴۳۸۷۸ 1443878 457null1400/04/27زهرا زندیه تحلیل فرایند مهاجرت در استان قم و بررسی پیامدهای آن در
نقاط شهری و روستایی

قاسمی
بنابری،فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۴۴۳۸۷۸ 1443878 458null1400/04/27زهرا زندیه تحلیل فرایند مهاجرت در استان قم و بررسی پیامدهای آن در
نقاط شهری و روستایی

قاسمی
بنابری،فاطمه،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۴۳۳۰۴۵ 1433045 459null1400/04/07زهرا زندیه فرحناک،امیر،ابعاد حقوقی تبلیغات در فضای مجازی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴۳۳۰۴۵ 1433045 460null1400/04/07زهرا زندیه فرحناک،امیر،ابعاد حقوقی تبلیغات در فضای مجازی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴۳۱۵۴۳ 1431543 461null1400/03/31زهرا زندیه  توسعه مدل سنجش عوامل کشش و رانش در گردشگری اسب
سواری (گنبد کاووس)

چشمی،مجتبی
، پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۴۳۱۵۴۳ 1431543 462null1400/03/31زهرا زندیه  توسعه مدل سنجش عوامل کشش و رانش در گردشگری اسب
سواری (گنبد کاووس)

چشمی،مجتبی
، پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۴۲۹۳۲۳ 1429323 463null1400/03/22زهرا زندیه آمده، سعید،مطالعه تطبیقی اعتذار در سازمان و توبه در آموزه های اسالمی
پایان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۲۹۳۲۳ 1429323 464null1400/03/22زهرا زندیه آمده، سعید،مطالعه تطبیقی اعتذار در سازمان و توبه در آموزه های اسالمی
پایان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۳۱۶۷۳ 1431673 465nullرسول
محمدی

1400/04/01 دستیاری، اکرم،فهم فرایند شکل گیری تفکر نقادانه در بین دانشجویان
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۳۱۶۷۳ 1431673 466nullرسول
محمدی

1400/04/01 دستیاری، اکرم،فهم فرایند شکل گیری تفکر نقادانه در بین دانشجویان
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۳۶۰۶۳ 1436063 467null1400/04/20زهرا زندیه آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری صنعت آب در نظام حقوقی
ایران

دانشگاهملکی ناصری،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۳۶۰۶۳ 1436063 468null1400/04/20زهرا زندیه آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری صنعت آب در نظام حقوقی
ایران

دانشگاهملکی ناصری،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

1447206 1447206 469nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 دانشگاهوزیری، زینب،بررسی چیستی و جایگاه راز از منظر خیام و حافظ
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۵

1447206 1447206 470nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 دانشگاهوزیری، زینب،بررسی چیستی و جایگاه راز از منظر خیام و حافظ
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۴۴۳۱۱۵ 1443115 471nullرسول
محمدی

1400/04/22 زمانی، محمود،تحلیل اقتصادی اصول اخالقی در حقوق قراردادها
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۴۴۳۱۱۵ 1443115 472nullرسول
محمدی

1400/04/22 زمانی، محمود،تحلیل اقتصادی اصول اخالقی در حقوق قراردادها
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
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1510045 1510045 473nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/12 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر  پذیرش مدیریت دانش
2.0 در ایران

وطن چیان،
وجیهه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۱/۲۷

1510045 1510045 474nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/12 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر  پذیرش مدیریت دانش
2.0 در ایران

وطن چیان،
وجیهه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۴۳۵۳۹۶ 1435396 475nullرسول
محمدی

1400/04/16 شروط ناعادالنۀ قراردادي، مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان،
فقه اسالمي و حقوق آمریکا

مغربی، محمد
تقی، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۳۵۳۹۶ 1435396 476nullرسول
محمدی

1400/04/16 شروط ناعادالنۀ قراردادي، مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان،
فقه اسالمي و حقوق آمریکا

مغربی، محمد
تقی، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۳۲۵۴۰ 1432540 477null1400/04/05زهرا زندیه ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب
جایگزین در محصوالت دارای مُد ناپایدار

جهانیان،فاطمه،پ
ایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۱۴۳۲۵۴۰ 1432540 478null1400/04/05زهرا زندیه ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب
جایگزین در محصوالت دارای مُد ناپایدار

جهانیان،فاطمه،پ
ایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۱۴۴۵۵۳۵ 1445535 479null1400/05/10زهرا زندیه شریفطراحی و تدوین طرح کسب و کار الندرباکس
احمدیان،محم

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۴۵۵۳۵ 1445535 480null1400/05/10زهرا زندیه شریفطراحی و تدوین طرح کسب و کار الندرباکس
احمدیان،محم

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۴۷۲۱۲ 1447212 481null1400/05/19زهرا زندیه شفافیت اطالعات مالی، چرخههای تجاری و ریسک سقوط
قیمت سهم

مرزبان،
محمدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۴۴۷۲۱۲ 1447212 482null1400/05/19زهرا زندیه شفافیت اطالعات مالی، چرخههای تجاری و ریسک سقوط
قیمت سهم

مرزبان،
محمدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۴۳۴۳۲۹ 1434329 483nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 اجتهادی،طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران
مهدی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۳۴۳۲۹ 1434329 484nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 اجتهادی،طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران
مهدی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۲۶۷۶۲ 1426762 485nullرسول
محمدی

1400/03/04 تاثیر نمایش خالق بر تاب¬آوری دانش آموزان دختر  10 تا 12
سال شهر بادرود

عرب خراسانی،
منصوره

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۲۶۷۶۲ 1426762 486nullرسول
محمدی

1400/03/04 تاثیر نمایش خالق بر تاب¬آوری دانش آموزان دختر  10 تا 12
سال شهر بادرود

عرب خراسانی،
منصوره

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1434356 1434356 487null1400/04/14زهرا زندیه سوادی،تغییر الجنس مشروعیته واثاره دراسة فقهیة قانونیة مقارنة
احسان،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1434356 1434356 488null1400/04/14زهرا زندیه سوادی،تغییر الجنس مشروعیته واثاره دراسة فقهیة قانونیة مقارنة
احسان،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۴۳۲۶۳۳ 1432633 489null1400/04/05زهرا زندیه کالته،علی،بررسی عوامل موثر بر حسادت در محیط کار
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۳۲۶۳۳ 1432633 490null1400/04/05زهرا زندیه کالته،علی،بررسی عوامل موثر بر حسادت در محیط کار
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴۳۳۸۸۰ 1433880 491nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/09 جایگاه والیت فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با
رژیم پارلمانی

قاسمی،حسین
،پایان

دانشگاه
تهران/پرد

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
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۱۴۳۳۸۸۰ 1433880 492nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/09 جایگاه والیت فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با
رژیم پارلمانی

قاسمی،حسین
،پایان

دانشگاه
تهران/پرد

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴۳۴۱۳۳ 1434133 493nullرسول
محمدی

1400/04/13 دانشگاهصیاد، فهیمه،حمایت کیفری از ثبت رایانه ای اسناد و امالک
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱۴۳۴۱۳۳ 1434133 494nullرسول
محمدی

1400/04/13 دانشگاهصیاد، فهیمه،حمایت کیفری از ثبت رایانه ای اسناد و امالک
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱۴۲۸۴۲۵ 1428425 495nullرسول
محمدی

1400/03/17 طراحی الگوی رهبری دوسو توان مدیران آموزش عالی (مورد:
دانشگاه¬های دولتی شهر تهران)

قوره جیلی، ثریا،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۲۸۴۲۵ 1428425 496nullرسول
محمدی

1400/03/17 طراحی الگوی رهبری دوسو توان مدیران آموزش عالی (مورد:
دانشگاه¬های دولتی شهر تهران)

قوره جیلی، ثریا،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۳۶۱۷۴ 1436174 497nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 گسترهی موضوعی ارتشاء در فقه امامیه و قانون مجازات
اسالمی

دانشگاهعنبری معروف،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۴۳۶۱۷۴ 1436174 498nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 گسترهی موضوعی ارتشاء در فقه امامیه و قانون مجازات
اسالمی

دانشگاهعنبری معروف،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۴۳۱۷۸۹ 1431789 499null1400/04/01زهرا زندیه بررسی موانع تشکیل شبکه همکاری مهندسی شده در مراحل
یافتن و شکل دهی در حوزه فناوری

ترابی
خرق،محمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۱۴۳۱۷۸۹ 1431789 500null1400/04/01زهرا زندیه بررسی موانع تشکیل شبکه همکاری مهندسی شده در مراحل
یافتن و شکل دهی در حوزه فناوری

ترابی
خرق،محمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۱۴۳۳۰۲۱ 1433021 501nullرسول
محمدی

1400/04/07 مبانی فقهی تبدیل مجازات رجم به اعدام با توجه به قانون
مجازات اسالمی

دانشگاهخاکسار، سجاد
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۴۳۳۰۲۱ 1433021 502nullرسول
محمدی

1400/04/07 مبانی فقهی تبدیل مجازات رجم به اعدام با توجه به قانون
مجازات اسالمی

دانشگاهخاکسار، سجاد
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۴۲۹۶۶۲ 1429662 503nullرسول
محمدی

1400/03/24 الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب تجاری سازی نتایج
تحقیقات¬دانشگاه  (مورد مطالعه: دانشگاه¬ علوم

آفندیده، نازیال،
۱۳۵۸

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۴۲۹۶۶۲ 1429662 504nullرسول
محمدی

1400/03/24 الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب تجاری سازی نتایج
تحقیقات¬دانشگاه  (مورد مطالعه: دانشگاه¬ علوم

آفندیده، نازیال،
۱۳۵۸

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

1436358 1436358 505nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 زوکی نژاد،مباني و قلمرو حمايت حقوقي از دادههای مالي
مرضیه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

1436358 1436358 506nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 زوکی نژاد،مباني و قلمرو حمايت حقوقي از دادههای مالي
مرضیه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴۳۴۱۱۰ 1434110 507null1400/04/13زهرا زندیه زارع دهنوی،نقش سالمت محصوالت غذایی در حقوق قراردادها
امیر، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۴۳۴۱۱۰ 1434110 508null1400/04/13زهرا زندیه زارع دهنوی،نقش سالمت محصوالت غذایی در حقوق قراردادها
امیر، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۲

1443449 1443449 509nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 دانشگاهزارع، ابراهیمتحلیل اقتصادی قواعد تعدد جرم در نظام حقوقی ایران
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1443449 1443449 510nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 دانشگاهزارع، ابراهیمتحلیل اقتصادی قواعد تعدد جرم در نظام حقوقی ایران
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴
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۱۵۰۴۶۶۹ 1504669 511null1400/07/12زهرا زندیه شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار سیستم
هوشمندی بازاریابی

دانشگاهصفی، پریسا،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۲/۱۱

۱۵۰۴۶۶۹ 1504669 512null1400/07/12زهرا زندیه شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار سیستم
هوشمندی بازاریابی

دانشگاهصفی، پریسا،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۲/۱۱

1443837 1443837 513nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 معظمیسرقت در حقوق کیفری ایران، امارات و فقه حنفیه
گودرزی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1443837 1443837 514nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 معظمیسرقت در حقوق کیفری ایران، امارات و فقه حنفیه
گودرزی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴۳۶۳۰۲ 1436302 515nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 بررسی و ترجمۀ فصل هشتم تا یازدهم از کتاب  «المجتمع
العربی المعاصر، بحث فی تغیّر األحوال و

جعفرپور، داود،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴۳۶۳۰۲ 1436302 516nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 بررسی و ترجمۀ فصل هشتم تا یازدهم از کتاب  «المجتمع
العربی المعاصر، بحث فی تغیّر األحوال و

جعفرپور، داود،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1443083 1443083 517nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 کنترل و نظارت کارفرما در قراردادهای نفتی ایران و قراردادهای
نفتی عراق

راد یوسف نیا،
صبا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۰۷/۰۷

1443083 1443083 518nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 کنترل و نظارت کارفرما در قراردادهای نفتی ایران و قراردادهای
نفتی عراق

راد یوسف نیا،
صبا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۴۳۲۶۰۳ 1432603 519null1400/04/05زهرا زندیه آسیب شناسی بازار صادراتی صنایع دستی ایران (مورد مطالعه:
محصوالت معرق)

کریمی
مهرانی،رضا،پ

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۴۳۲۶۰۳ 1432603 520null1400/04/05زهرا زندیه آسیب شناسی بازار صادراتی صنایع دستی ایران (مورد مطالعه:
محصوالت معرق)

کریمی
مهرانی،رضا،پ

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۴۳۴۵۹۲ 1434592 521nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 پیشبینی اضطراب جدایی بر اساس شیوه فرزندپروری و
شخصیت پدر

صفاری نیا،
زهره،پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۴۳۴۵۹۲ 1434592 522nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 پیشبینی اضطراب جدایی بر اساس شیوه فرزندپروری و
شخصیت پدر

صفاری نیا،
زهره،پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۴۵۱۴۴۸ 1451448 523null1400/06/17زهرا زندیه اسدی نیا،سیاست کیفری افتراقی در قبال جرایم اداری
شهناز،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۰

۱۴۵۱۴۴۸ 1451448 524null1400/06/17زهرا زندیه اسدی نیا،سیاست کیفری افتراقی در قبال جرایم اداری
شهناز،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۰

1435674 1435674 525nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 بررسی و تحلیل نمادهای طبیعت در شعر پایداری معاصر عربی
(نمونه پژوهشی شعر الجزایر،یمن،عراق و

محمدی، نادر،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1435674 1435674 526nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 بررسی و تحلیل نمادهای طبیعت در شعر پایداری معاصر عربی
(نمونه پژوهشی شعر الجزایر،یمن،عراق و

محمدی، نادر،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴۳۲۸۳۳ 1432833 527nullرسول
محمدی

1400/04/06 دانشناری،حمایت از حقوق فرهنگی در نظم حقوقی  بین¬المللی و داخلی
زهرا، ۱۳۶۸ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۲/۲۴

۱۴۳۲۸۳۳ 1432833 528nullرسول
محمدی

1400/04/06 دانشناری،حمایت از حقوق فرهنگی در نظم حقوقی  بین¬المللی و داخلی
زهرا، ۱۳۶۸ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۲/۲۴

۱۴۳۳۰۱۰ 1433010 529nullرسول
محمدی

1400/04/07 حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مناقصه مشترک در حوزه نفت و
گاز

دانشگاهکیانی شایسته،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
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۱۴۳۳۰۱۰ 1433010 530nullرسول
محمدی

1400/04/07 حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مناقصه مشترک در حوزه نفت و
گاز

دانشگاهکیانی شایسته،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۱۴۲۹۰۶۴ 1429064 531nullرسول
محمدی

1400/03/20 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))رشته
مدیریت منابع انسانی گرایش منابع انسانی

وزینی افضل،
مجتبی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴۲۹۰۶۴ 1429064 532nullرسول
محمدی

1400/03/20 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))رشته
مدیریت منابع انسانی گرایش منابع انسانی

وزینی افضل،
مجتبی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴۳۴۳۰۶ 1434306 533null1400/04/14زهرا زندیه بررسی تأثیر سیاستگذاری محصوالت تراریخته در ایران بر تجارت
بینالملل

صالحی،مهرداد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۴۳۴۳۰۶ 1434306 534null1400/04/14زهرا زندیه بررسی تأثیر سیاستگذاری محصوالت تراریخته در ایران بر تجارت
بینالملل

صالحی،مهرداد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۴۳۱۳۲۳ 1431323 535null1400/03/30زهرا زندیه  ارائه چارچوب عوامل تعیین کننده سطح خدمات در حوزه مدیریت
منابع انسانی

جمالی،فاطمه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۳/۰۷

۱۴۳۱۳۲۳ 1431323 536null1400/03/30زهرا زندیه  ارائه چارچوب عوامل تعیین کننده سطح خدمات در حوزه مدیریت
منابع انسانی

جمالی،فاطمه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۳/۰۷

۱۴۴۷۲۱۹ 1447219 537null1400/05/19زهرا زندیه طراحی سیستم فازی عصبی-تطبیقی جهت ارزیابی تناسب
گونه های خرده فروشی با ویژگی های محصول

نژادعلی
لفمجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۴۴۷۲۱۹ 1447219 538null1400/05/19زهرا زندیه طراحی سیستم فازی عصبی-تطبیقی جهت ارزیابی تناسب
گونه های خرده فروشی با ویژگی های محصول

نژادعلی
لفمجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۴۴۳۱۵۸ 1443158 539nullرسول
محمدی

1400/04/22 ارائه یک رویکرد پیشگیرانه به منظور مديريت ریسک های عرضه
در يك زنجیره تامین انعطاف پذير

باقري راد،
امیرمحمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۴۳۱۵۸ 1443158 540nullرسول
محمدی

1400/04/22 ارائه یک رویکرد پیشگیرانه به منظور مديريت ریسک های عرضه
در يك زنجیره تامین انعطاف پذير

باقري راد،
امیرمحمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۲۷۱۵۷ 1427157 541null1400/03/08زهرا زندیه حسانی،احسانمدل سازی زنجیره تأمین دوسوتوان
، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۲۷۱۵۷ 1427157 542null1400/03/08زهرا زندیه حسانی،احسانمدل سازی زنجیره تأمین دوسوتوان
، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

1503673 1503673 543nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/06 ارزیابی و نقد مدخل های مربوط به جمع و تدوین قرآن در
دائرةالمعارف قرآن لیدن

طرفی غنطاب
زاده، جواهر،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۳

1503673 1503673 544nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/06 ارزیابی و نقد مدخل های مربوط به جمع و تدوین قرآن در
دائرةالمعارف قرآن لیدن

طرفی غنطاب
زاده، جواهر،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۴۴۴۲۷۰ 1444270 545nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 شریفی حسینبررسی کارکرد اَشه و ماآت در باورهای ایران و مصر
آباد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۴۴۲۷۰ 1444270 546nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 شریفی حسینبررسی کارکرد اَشه و ماآت در باورهای ایران و مصر
آباد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1444271 1444271 547nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 نقد و بررسی نظریه فطرت جان الک با تأکید بر دیدگاه عالمه
طباطبایی

دانشگاهرستگار، محمد،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1444271 1444271 548nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 نقد و بررسی نظریه فطرت جان الک با تأکید بر دیدگاه عالمه
طباطبایی

دانشگاهرستگار، محمد،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
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1434277 1434277 549nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 توسعه یک مدل کالس بندی بر پایه یادگیری جمعی در تشخیص
بیماریهای قلبی

حیدری،
حمیدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1434277 1434277 550nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 توسعه یک مدل کالس بندی بر پایه یادگیری جمعی در تشخیص
بیماریهای قلبی

حیدری،
حمیدرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۳۱۷۶۶ 1431766 551null1400/04/01زهرا زندیه خوشه بندی مدیریت سود و تحلیل آنها با استفاده از درخت
تصمیم C5 در شرکت های پذیرفته شده در

کریم
خواه،اعظم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۱۴۳۱۷۶۶ 1431766 552null1400/04/01زهرا زندیه خوشه بندی مدیریت سود و تحلیل آنها با استفاده از درخت
تصمیم C5 در شرکت های پذیرفته شده در

کریم
خواه،اعظم،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۱/۲۰

1450821 1450821 553nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 فخری،نقدهای تفسیر تسنیم بر المیزان در سورههای یونس و هود
سیدمحمدرض

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۱۸

1450821 1450821 554nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 فخری،نقدهای تفسیر تسنیم بر المیزان در سورههای یونس و هود
سیدمحمدرض

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۱۸

۱۴۵۱۱۸۶ 1451186 555nullرسول
محمدی

1400/06/16 تاثیر سرمایه اجتماعی،مزیت و سیاست تیم بر عملکرد تیم های
مجازی با در نظر گرفتن نقش

توکلیان، هما،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱۴۵۱۱۸۶ 1451186 556nullرسول
محمدی

1400/06/16 تاثیر سرمایه اجتماعی،مزیت و سیاست تیم بر عملکرد تیم های
مجازی با در نظر گرفتن نقش

توکلیان، هما،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۴/۱۱/۲۸

1443444 1443444 557nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 محمدی،چالش ها و راهکارهای توانمندسازی نهادهای مدنی
شهاب،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1443444 1443444 558nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 محمدی،چالش ها و راهکارهای توانمندسازی نهادهای مدنی
شهاب،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴۴۳۸۹۷ 1443897 559null1400/04/27زهرا زندیه سردارآبادی،تدوین استراتژی کالن داده در تحلیل شبکه های اجتماعی
علیرضا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۴۴۳۸۹۷ 1443897 560null1400/04/27زهرا زندیه سردارآبادی،تدوین استراتژی کالن داده در تحلیل شبکه های اجتماعی
علیرضا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۴۴۵۷۰۴ 1445704 561nullرسول
محمدی

1400/05/11 برسی تطبیقی برهان نظم در اندیشه ی ؛ عالّمه طباطبایی،
مطهری و جوادی آملی

محمدی پور،
جواهر، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۴۴۵۷۰۴ 1445704 562nullرسول
محمدی

1400/05/11 برسی تطبیقی برهان نظم در اندیشه ی ؛ عالّمه طباطبایی،
مطهری و جوادی آملی

محمدی پور،
جواهر، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۴۳۵۹۷۵ 1435975 563nullرسول
محمدی

1400/04/19 سلمانیالگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی ایران
سیبنی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴۳۵۹۷۵ 1435975 564nullرسول
محمدی

1400/04/19 سلمانیالگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی ایران
سیبنی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴۴۹۹۳۰ 1449930 565null1400/06/09زهرا زندیه تحلیل موانع و محرکهای استقرار سیستمهای رهگیری
الکترونیک در شبکه توزیع محصوالت

فرجامی،
مجتبی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۴۴۹۹۳۰ 1449930 566null1400/06/09زهرا زندیه تحلیل موانع و محرکهای استقرار سیستمهای رهگیری
الکترونیک در شبکه توزیع محصوالت

فرجامی،
مجتبی،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۴۴۳۹۳۵ 1443935 567null1400/04/27زهرا زندیه شناسایی و تأثیر مولفه های مدیریت قیمت گذاری بر قابلیت پویا
در کسب و کارهای دیجیتال (مورد

صدری
منش،مجید،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
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۱۴۴۳۹۳۵ 1443935 568null1400/04/27زهرا زندیه شناسایی و تأثیر مولفه های مدیریت قیمت گذاری بر قابلیت پویا
در کسب و کارهای دیجیتال (مورد

صدری
منش،مجید،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

1443607 1443607 569nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 تاثیر ماهیت قواعد سازمان بر مسئولیت بین المللی سازمان
های بین المللی

اسمخانی، رضا،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۲۹

1443607 1443607 570nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 تاثیر ماهیت قواعد سازمان بر مسئولیت بین المللی سازمان
های بین المللی

اسمخانی، رضا،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۲۹

1445885 1445885 571nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 دانشگاههاشم، علیبررسی نحوۀ فاعلیت وعاملیت إلهی در حکمت سینوی
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۴

1445885 1445885 572nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 دانشگاههاشم، علیبررسی نحوۀ فاعلیت وعاملیت إلهی در حکمت سینوی
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۴

۱۴۴۵۸۸۹ 1445889 573nullرسول
محمدی

1400/05/12 تبیین وحدت و تطوّر طبیعت در فلسفۀ اشراق بهمثابهٔ پاسخی
به طبیعتگرایی جدید (با تأکید بر

ناسخیان، علی
اكبر

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۴۵۸۸۹ 1445889 574nullرسول
محمدی

1400/05/12 تبیین وحدت و تطوّر طبیعت در فلسفۀ اشراق بهمثابهٔ پاسخی
به طبیعتگرایی جدید (با تأکید بر

ناسخیان، علی
اكبر

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1445925 1445925 575nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 میر صدری،پاسخ اسالمی جدیدی به مسئلۀ شر، بر پایۀ تفکر اقبال
سعیده،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۹/۲۲

1445925 1445925 576nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 میر صدری،پاسخ اسالمی جدیدی به مسئلۀ شر، بر پایۀ تفکر اقبال
سعیده،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۹/۲۲

1444267 1444267 577nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 قدمگاهی،بررسی و تحلیل تأثیر آموزه کالمی توسل بر سالمت روان
احمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۱/۳۱

1444267 1444267 578nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 قدمگاهی،بررسی و تحلیل تأثیر آموزه کالمی توسل بر سالمت روان
احمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۴۳۲۶۳۸ 1432638 579nullرسول
محمدی

1400/04/05 مقایسه انگیزه درونی دانش آموزان ایرانی،مهاجران افغانی و
عراقی و رابطه آن با عملکرد معلمان  (مورد

کاظمی، زهرا،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۱۴۳۲۶۳۸ 1432638 580nullرسول
محمدی

1400/04/05 مقایسه انگیزه درونی دانش آموزان ایرانی،مهاجران افغانی و
عراقی و رابطه آن با عملکرد معلمان  (مورد

کاظمی، زهرا،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۱۴۲۷۹۲۱ 1427921 581nullرسول
محمدی

1400/03/12 اولویت بندی شاخص های هوشمندی زنجیره تأمین بر اساس
دانشگاهراعی، محسنتأثیرپذیری از اینترنت اشیاء

تهران،پردی
پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۴۲۷۹۲۱ 1427921 582nullرسول
محمدی

1400/03/12 اولویت بندی شاخص های هوشمندی زنجیره تأمین بر اساس
دانشگاهراعی، محسنتأثیرپذیری از اینترنت اشیاء

تهران،پردی
پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۶

1445662 1445662 583nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 خسرومنش،طراحی مدل عملکرد صنعتورزش ایران
رحیم، ۱۳۶۲

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۷/۰۴

1445662 1445662 584nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/11 خسرومنش،طراحی مدل عملکرد صنعتورزش ایران
رحیم، ۱۳۶۲

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۷/۰۴

1444261 1444261 585nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 بررسی قاعده کالمی حسن و قبح عقلی و ارتباط آن با وجوب و
سلطنت نفس از دیدگاه شهیدصدر

اسالمی،
مصطفی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۴/۱۷

1444261 1444261 586nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/29 بررسی قاعده کالمی حسن و قبح عقلی و ارتباط آن با وجوب و
سلطنت نفس از دیدگاه شهیدصدر

اسالمی،
مصطفی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۴/۱۷
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۱۴۳۵۳۹۵ 1435395 587nullرسول
محمدی

1400/04/16 جایگاه ادله دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص در حقوق
کیفری ایران و سوریه

جبان، ماجد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴۳۵۳۹۵ 1435395 588nullرسول
محمدی

1400/04/16 جایگاه ادله دیجیتال در اثبات جرایم علیه اشخاص در حقوق
کیفری ایران و سوریه

جبان، ماجد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1443609 1443609 589nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 بزه دیدگی اطفال در شبکه های اجتماعی مجازی مطالعه
موردی دانش آموزان زیر 15 سال منطقه 5 تهران

کرامتیمعز،
هادی، ۱۳۶۸ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۳

1443609 1443609 590nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 بزه دیدگی اطفال در شبکه های اجتماعی مجازی مطالعه
موردی دانش آموزان زیر 15 سال منطقه 5 تهران

کرامتیمعز،
هادی، ۱۳۶۸ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴۲۸۸۵۲ 1428852 591nullرسول
محمدی

1400/03/19 رتبهبندی عوامل مؤثر در ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط در
بخش  بستهبندی مواد غذایی (موردمطالعه :

شیخی، حجت،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۲۸۸۵۲ 1428852 592nullرسول
محمدی

1400/03/19 رتبهبندی عوامل مؤثر در ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط در
بخش  بستهبندی مواد غذایی (موردمطالعه :

شیخی، حجت،
پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴۳۲۴۳۴ 1432434 593nullرسول
محمدی

1400/04/05 طراحی چارچوب نهادی اجرایی شدن سیاست های اقتصاد
مقاومتی در حوزه علم و فناوری

ابراهیمی، روح
اله،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۴۳۲۴۳۴ 1432434 594nullرسول
محمدی

1400/04/05 طراحی چارچوب نهادی اجرایی شدن سیاست های اقتصاد
مقاومتی در حوزه علم و فناوری

ابراهیمی، روح
اله،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۹

1436092 1436092 595nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 بسترشناسی انتقادی رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت با
تأکید بر جریان¬های معاصر

دانشگاهدوست محمدی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

1436092 1436092 596nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 بسترشناسی انتقادی رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت با
تأکید بر جریان¬های معاصر

دانشگاهدوست محمدی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

1447210 1447210 597nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 بررسی و نقد رابطهی نفس و بدن در دیدگاه توماسآکوئیناس و
نقش آن برمسألهی تجرد و

بارانی، فاطمه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۸/۲۷

1447210 1447210 598nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 بررسی و نقد رابطهی نفس و بدن در دیدگاه توماسآکوئیناس و
نقش آن برمسألهی تجرد و

بارانی، فاطمه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۴۳۳۴۹۶ 1433496 599nullرسول
محمدی

1400/04/08 خلجیرسالت نظام حقوقی در مواجهه با کارآیی اقتصادی فساد
پیربلوتی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۴۳۳۴۹۶ 1433496 600nullرسول
محمدی

1400/04/08 خلجیرسالت نظام حقوقی در مواجهه با کارآیی اقتصادی فساد
پیربلوتی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۰۶

1443809 1443809 601nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 کاشانی،بررسی نقش ثبت رسمی اراضی و امالک در کنترل فساد
یاسمن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۳/۰۸

1443809 1443809 602nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 کاشانی،بررسی نقش ثبت رسمی اراضی و امالک در کنترل فساد
یاسمن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۳/۰۸

1443833 1443833 603nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 غفاری، مطهره،حق بر رسانه
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1443833 1443833 604nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/26 غفاری، مطهره،حق بر رسانه
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1443839 1443839 605nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 العدالة واالنصاف ودورهما في التعويض االتفاقي بالعقود دراسة
مقارنة بین القانون العراقي والفقه االمامي

حاتم ناجي
العجیلي، علی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
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1443839 1443839 606nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 العدالة واالنصاف ودورهما في التعويض االتفاقي بالعقود دراسة
مقارنة بین القانون العراقي والفقه االمامي

حاتم ناجي
العجیلي، علی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۵

1443458 1443458 607nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 دانشگاهشعبانی، زینب،معیار اصالت در آثار ادبی و هنری بر مبنای نظریه ادغام
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1443458 1443458 608nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/23 دانشگاهشعبانی، زینب،معیار اصالت در آثار ادبی و هنری بر مبنای نظریه ادغام
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1450799 1450799 609nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 دانشگاهکامرانی، کامبیز،معرفت نفس و آثار عملی آن(در دیدگاه عالمه طباطبایی(ره))
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۰

1450799 1450799 610nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 دانشگاهکامرانی، کامبیز،معرفت نفس و آثار عملی آن(در دیدگاه عالمه طباطبایی(ره))
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۴۴۹۸۷۱ 1449871 611null1400/06/09زهرا زندیه طرح توسعه دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با رویکرد
مدیریت سبز

آقاجانپور،زینب،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۱۴۴۹۸۷۱ 1449871 612null1400/06/09زهرا زندیه طرح توسعه دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با رویکرد
مدیریت سبز

آقاجانپور،زینب،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۱۴۴۷۲۱۱ 1447211 613nullرسول
محمدی

1400/05/19 اسکندری،بازخوانی و بررسی عناصر دینی تفکر فلسفی دکارت
حمید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱۴۴۷۲۱۱ 1447211 614nullرسول
محمدی

1400/05/19 اسکندری،بازخوانی و بررسی عناصر دینی تفکر فلسفی دکارت
حمید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱۴۲۹۰۶۰ 1429060 615nullرسول
محمدی

1400/03/20 دانشگاهامرایی، مریم،فرآیند شکل گیری صالحیت های اداری در مدیریت بخش عمومی
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۳

۱۴۲۹۰۶۰ 1429060 616nullرسول
محمدی

1400/03/20 دانشگاهامرایی، مریم،فرآیند شکل گیری صالحیت های اداری در مدیریت بخش عمومی
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۳

۱۴۳۱۵۲۳ 1431523 617null1400/03/31زهرا زندیه ناظری،مهدی،پاینقش رهبری آموزشی در رفتار فرا اجتماعی معلمان
ان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴۳۱۵۲۳ 1431523 618null1400/03/31زهرا زندیه ناظری،مهدی،پاینقش رهبری آموزشی در رفتار فرا اجتماعی معلمان
ان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴۴۴۲۴۶ 1444246 619nullرسول
محمدی

1400/04/29 طراحی مدل سیاست گذاری در جهت توسعه همکاری های
راهبردی بین شرکت های دانش-بنیان ایرانی و

دانشگاهزمانی، اردشیر،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۴۴۴۲۴۶ 1444246 620nullرسول
محمدی

1400/04/29 طراحی مدل سیاست گذاری در جهت توسعه همکاری های
راهبردی بین شرکت های دانش-بنیان ایرانی و

دانشگاهزمانی، اردشیر،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۴۳۶۳۲۹ 1436329 621nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 صیامی،ساختار زمان در رمان ابواب المدینه نوشته الیاس خوری
معصومه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۴۳۶۳۲۹ 1436329 622nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 صیامی،ساختار زمان در رمان ابواب المدینه نوشته الیاس خوری
معصومه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1447225 1447225 623nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19  مقایسه رویکرد حائری یزدی و جان سرل در پاسخ به مسئله "
استنتاج باید از است"  هیوم

رستمی،
حسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1447225 1447225 624nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19  مقایسه رویکرد حائری یزدی و جان سرل در پاسخ به مسئله "
استنتاج باید از است"  هیوم

رستمی،
حسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
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1450622 1450622 625nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 پدیدارشناسی امید به مثابه شاخص مهم معنای زندگی در
سینمای کیارستمی

سلطانی، علی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۶

1450622 1450622 626nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 پدیدارشناسی امید به مثابه شاخص مهم معنای زندگی در
سینمای کیارستمی

سلطانی، علی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۱۴۴۷۲۲۶ 1447226 627null1400/05/19زهرا زندیه بررسي اثرات راهبردی شكلگیري فروشگاههاي زنجیرهاي
تخفیفي بر بخش تولید با رهیافت

دانشگاهراد، سید سعید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۴۷۲۲۶ 1447226 628null1400/05/19زهرا زندیه بررسي اثرات راهبردی شكلگیري فروشگاههاي زنجیرهاي
تخفیفي بر بخش تولید با رهیافت

دانشگاهراد، سید سعید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۳۸۶۸۳ 1438683 629nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 دانشگاهزنگنه، مجتبی جایگاه و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷.۱۶تهران،

۱۴۳۸۶۸۳ 1438683 630nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 دانشگاهزنگنه، مجتبی جایگاه و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها
پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷.۱۶تهران،

۱۴۳۲۴۸۶ 1432486 631nullرسول
محمدی

1400/04/05 بررسی تاثیر خلق دانش و سبک های تصمیم گیری بر عملکرد
تصمیم گیری در سازمان ها

روحانی، عاطفه
سادات،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۲

۱۴۳۲۴۸۶ 1432486 632nullرسول
محمدی

1400/04/05 بررسی تاثیر خلق دانش و سبک های تصمیم گیری بر عملکرد
تصمیم گیری در سازمان ها

روحانی، عاطفه
سادات،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۲

۱۴۴۴۲۶۳ 1444263 633nullرسول
محمدی

1400/04/29 جنیدی شریعتطراحی و تدوین طرح کسب و کار اینترنتی «چه جوری بود؟»
زاده،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۴۴۲۶۳ 1444263 634nullرسول
محمدی

1400/04/29 جنیدی شریعتطراحی و تدوین طرح کسب و کار اینترنتی «چه جوری بود؟»
زاده،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1449672 1449672 635nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 دانشگاهملک نیا، مهدیه،کشف و تحلیل اوصاف یاران امام مهدی (عج) از ظواهر قرآن
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

1449672 1449672 636nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 دانشگاهملک نیا، مهدیه،کشف و تحلیل اوصاف یاران امام مهدی (عج) از ظواهر قرآن
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴۵۲۱۹۶ 1452196 637nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/21 حمایت کیفری خاص از اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق ایران
و افغانستان

حضرت برهانی،
غالم،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۵۲۱۹۶ 1452196 638nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/21 حمایت کیفری خاص از اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق ایران
و افغانستان

حضرت برهانی،
غالم،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۴۵۱۴۵۸ 1451458 639null1400/06/17زهرا زندیه تحلیل حقوقی قواعد آنسیترال در زمینه حل و فصل الکترونیکی
اختالفات ناشی از معامالت تجارتی

حسن زاده
کردآباد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۴۵۱۴۵۸ 1451458 640null1400/06/17زهرا زندیه تحلیل حقوقی قواعد آنسیترال در زمینه حل و فصل الکترونیکی
اختالفات ناشی از معامالت تجارتی

حسن زاده
کردآباد،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۴۵۱۴۶۱ 1451461 641null1400/06/17زهرا زندیه موذن،وحید،نسبت دولت و نظام سالمت در نظام حقوقی ایران و آمریکا
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۵۱۴۶۱ 1451461 642null1400/06/17زهرا زندیه موذن،وحید،نسبت دولت و نظام سالمت در نظام حقوقی ایران و آمریکا
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴۳۶۱۵۳ 1436153 643null1400/04/20زهرا زندیه سبزی،سپیده،بیش اطمینانی مدیران و هزینه سرمایه
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
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۱۴۳۶۱۵۳ 1436153 644null1400/04/20زهرا زندیه سبزی،سپیده،بیش اطمینانی مدیران و هزینه سرمایه
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۶

۱۴۳۳۴۶۹ 1433469 645nullرسول
محمدی

1400/04/08 فرخی نژآد،تحلیل جعاله بانکی  در مقایسه با ساختار حقوقی جعاله مدنی
نرگس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۴۳۳۴۶۹ 1433469 646nullرسول
محمدی

1400/04/08 فرخی نژآد،تحلیل جعاله بانکی  در مقایسه با ساختار حقوقی جعاله مدنی
نرگس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶

1444017 1444017 647nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 زعیتر، محمدتحلیل تکالیف تولیدکننده در قبال مصرف کننده در حقوق لبنان
حسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۰/۲۳

1444017 1444017 648nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 زعیتر، محمدتحلیل تکالیف تولیدکننده در قبال مصرف کننده در حقوق لبنان
حسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۰/۲۳

1443838 1443838 649nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 تحلیل مبانی و ضوابط الزام سهم داخل با تاکید بر صنعت نفت و
گاز

داستانپور
حسین

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1443838 1443838 650nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/27 تحلیل مبانی و ضوابط الزام سهم داخل با تاکید بر صنعت نفت و
گاز

داستانپور
حسین

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴۷۸۸۰۰ 1478800 651null1400/06/27زهرا زندیه بهینهسازی پرتفوی مبتنی بر مدلسازی ساختار وابستگی و
تئوری ارزش فرین

صفائی، محمد،
پایان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۴۷۸۸۰۰ 1478800 652null1400/06/27زهرا زندیه بهینهسازی پرتفوی مبتنی بر مدلسازی ساختار وابستگی و
تئوری ارزش فرین

صفائی، محمد،
پایان نامه

دانشگاه تهران
-

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۴۴۶۸۹۷ 1446897 653nullرسول
محمدی

1400/05/17 نقد و بررسی ماهیت «ارزش» های معنادار با تكیه برديدگاه متز و
ولف

اشراقی،طاهره،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۴۴۶۸۹۷ 1446897 654nullرسول
محمدی

1400/05/17 نقد و بررسی ماهیت «ارزش» های معنادار با تكیه برديدگاه متز و
ولف

اشراقی،طاهره،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

1507586 1507586 655nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 بررسی درگیرسازی در OBC  و نقش آن در اعتماد و وفاداری به
برند در برندهای ایرانی

مهرپور، محمد،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

1507586 1507586 656nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 بررسی درگیرسازی در OBC  و نقش آن در اعتماد و وفاداری به
برند در برندهای ایرانی

مهرپور، محمد،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۴۳۵۹۸۳ 1435983 657nullرسول
محمدی

1400/04/20 مبانی و الزامات فقهی و حقوقی اصل «مسئولیت حمایت»
مبتنی بر رهیافتی اسالمی از سیاست

کشتگر، امیر،
- ۱۳۷۲

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۴۳۵۹۸۳ 1435983 658nullرسول
محمدی

1400/04/20 مبانی و الزامات فقهی و حقوقی اصل «مسئولیت حمایت»
مبتنی بر رهیافتی اسالمی از سیاست

کشتگر، امیر،
- ۱۳۷۲

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۴۴۳۰۹۰ 1443090 659nullرسول
محمدی

1400/04/21 رمضانی، جعفر،حدود اختیار طرفین در بازنگری در قرارداد
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۴۳۰۹۰ 1443090 660nullرسول
محمدی

1400/04/21 رمضانی، جعفر،حدود اختیار طرفین در بازنگری در قرارداد
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1444162 1444162 661nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/28 بررسی رویکرد اگزیستانسیالیستی هایدگر به دیالکتیک افالطون
و آغاز فلسفه

دانشگاهقنبری، احسان،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

1444162 1444162 662nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/28 بررسی رویکرد اگزیستانسیالیستی هایدگر به دیالکتیک افالطون
و آغاز فلسفه

دانشگاهقنبری، احسان،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
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1434394 1434394 663null1400/04/14زهرا زندیه نسبت سنجی اصول حقوقی فقهی حاکم  بر سیاست خارجی
ج.ا در پرتو اصل  152 و154

احمد
بدران،مصباح،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۱۷

1434394 1434394 664null1400/04/14زهرا زندیه نسبت سنجی اصول حقوقی فقهی حاکم  بر سیاست خارجی
ج.ا در پرتو اصل  152 و154

احمد
بدران،مصباح،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۱۷

1446915 1446915 665nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 بررسی و نقد مواجهه نظريه فرگشت داوکینز با روايتهاي معاصر
برهان نظم (با تأکید بر مباني حکمت متعالیه)

ساجدی، حامد،
- ۱۳۵۲

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

1446915 1446915 666nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 بررسی و نقد مواجهه نظريه فرگشت داوکینز با روايتهاي معاصر
برهان نظم (با تأکید بر مباني حکمت متعالیه)

ساجدی، حامد،
- ۱۳۵۲

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱۴۳۳۱۶۱ 1433161 667nullرسول
محمدی

1400/04/07 کمال زاده،تحلیل حقوقی آثار ناتوانی مدیون یا ضامن بر حقوق طلبکار
محمد صادق،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۴۳۳۱۶۱ 1433161 668nullرسول
محمدی

1400/04/07 کمال زاده،تحلیل حقوقی آثار ناتوانی مدیون یا ضامن بر حقوق طلبکار
محمد صادق،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۲۰

1446864 1446864 669nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 طاهری،نقد و بررسی دیدگاه وینگنشتاین در باب ماهیت ایمان
معصومه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۱۰

1446864 1446864 670nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 طاهری،نقد و بررسی دیدگاه وینگنشتاین در باب ماهیت ایمان
معصومه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۴۵۰۰۴۳ 1450043 671null1400/06/10زهرا زندیه شناسایی الزامات مؤثر بر پیاده سازی مدیریت منابع انسانی
سبز (مورد مطالعه، بیمارستانهای استان قم)

اسکندری،
نیّره، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴۵۰۰۴۳ 1450043 672null1400/06/10زهرا زندیه شناسایی الزامات مؤثر بر پیاده سازی مدیریت منابع انسانی
سبز (مورد مطالعه، بیمارستانهای استان قم)

اسکندری،
نیّره، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴۳۱۴۹۴ 1431494 673nullرسول
محمدی

1400/03/31 بازطراحی زنجیره تأمین خدمات فرهنگی (مورد مطالعه: نهادهای
رسمی ـ حوزوی متولی تبلیغ دینی در جمهوری

ابراهیمی،
کریم

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۳۱۴۹۴ 1431494 674nullرسول
محمدی

1400/03/31 بازطراحی زنجیره تأمین خدمات فرهنگی (مورد مطالعه: نهادهای
رسمی ـ حوزوی متولی تبلیغ دینی در جمهوری

ابراهیمی،
کریم

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1478702 1478702 675nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 مطالعه ی تطبیقی پروانه های منابع نفت و گاز در حقوق نیوزیلند
و ایران

تقی زاده،
طاهره،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۲/۲۴

1478702 1478702 676nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 مطالعه ی تطبیقی پروانه های منابع نفت و گاز در حقوق نیوزیلند
و ایران

تقی زاده،
طاهره،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۴۵۱۴۳۶ 1451436 677null1400/06/17زهرا زندیه سلیمیتحلیل حقوقی اجاره و عاریه عمومی آثار ادبی و هنری
پور،محمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۴۵۱۴۳۶ 1451436 678null1400/06/17زهرا زندیه سلیمیتحلیل حقوقی اجاره و عاریه عمومی آثار ادبی و هنری
پور،محمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۴۳۳۵۵۴ 1433554 679null1400/04/08زهرا زندیه جعفری،مهران،قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در رویه قضایی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۳۳۵۵۴ 1433554 680null1400/04/08زهرا زندیه جعفری،مهران،قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در رویه قضایی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۳۴۳۸۷ 1434387 681nullرسول
محمدی

1400/04/14 سهیلی فر،تعدیل اقتصادی قراردادهای بلندمدت ساخت
محمود،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
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۱۴۳۴۳۸۷ 1434387 682nullرسول
محمدی

1400/04/14 سهیلی فر،تعدیل اقتصادی قراردادهای بلندمدت ساخت
محمود،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸

۱۴۷۹۳۳۲ 1479332 683null1400/06/29زهرا زندیه شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و عدم رضایت گردشگران در
مکانهای گردشگری جدید با استفاده

دانشگاهرنجبران، علیرضا
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۴۷۹۳۳۲ 1479332 684null1400/06/29زهرا زندیه شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و عدم رضایت گردشگران در
مکانهای گردشگری جدید با استفاده

دانشگاهرنجبران، علیرضا
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۵

1445899 1445899 685nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 رابطة میان معرفت و فعل اخالقی (بررسی آراء غزالی و آیریس
مرداک )

حعفری فراز،
آسیه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۴/۱۶

1445899 1445899 686nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 رابطة میان معرفت و فعل اخالقی (بررسی آراء غزالی و آیریس
مرداک )

حعفری فراز،
آسیه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۴۴۵۹۰۸ 1445908 687nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 دانشگاهشیر، سیدعلی،بررسی تطبیقی حقایق فطری از ديدگاه دکارت و شهید مطهری
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱۴۴۵۹۰۸ 1445908 688nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/12 دانشگاهشیر، سیدعلی،بررسی تطبیقی حقایق فطری از ديدگاه دکارت و شهید مطهری
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱۴۴۵۹۱۱ 1445911 689null1400/05/12زهرا زندیه آقانصیری،بیمارستان کودکان با رویکرد روانشناسی کودک
اعظم، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۴۴۵۹۱۱ 1445911 690null1400/05/12زهرا زندیه آقانصیری،بیمارستان کودکان با رویکرد روانشناسی کودک
اعظم، پایان

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۶/۳۰

1504086 1504086 691nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/07 بررسي تعلیق در التزام به تأديه در عقود  ضمانت بانكي و
چالشهاي اجرايي مرتبط

زنداستا، بهروز،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۲

1504086 1504086 692nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/07 بررسي تعلیق در التزام به تأديه در عقود  ضمانت بانكي و
چالشهاي اجرايي مرتبط

زنداستا، بهروز،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۲

1451832 1451832 693nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/20 بررسی حقوقی تقابل منافع عمومی و حقوق بومیان در سرمایه
گذاری بخش انرژی

حسینی
جمکرانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

1451832 1451832 694nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/20 بررسی حقوقی تقابل منافع عمومی و حقوق بومیان در سرمایه
گذاری بخش انرژی

حسینی
جمکرانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۴۵۱۴۲۵ 1451425 695null1400/06/17زهرا زندیه فرج اله مفاد قراردادی سازوکار توسعه پاک تحت پروتکل کیوتو
زاده،محمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۴۵۱۴۲۵ 1451425 696null1400/06/17زهرا زندیه فرج اله مفاد قراردادی سازوکار توسعه پاک تحت پروتکل کیوتو
زاده،محمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

1434565 1434565 697nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 شناسایی نقش اتاق بازرگانی در خط مشی گذاری عمومی
ایران

وحدت بایگی،
نجمه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۱/۲۷

1434565 1434565 698nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/15 شناسایی نقش اتاق بازرگانی در خط مشی گذاری عمومی
ایران

وحدت بایگی،
نجمه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۱/۲۷

1436061 1436061 699nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 مشروعیت آموزش جنسی در فقه امامیه، مبانی، محدوده،
رهیافت ها

اصالحی،
محمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۰۹

1436061 1436061 700nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 مشروعیت آموزش جنسی در فقه امامیه، مبانی، محدوده،
رهیافت ها

اصالحی،
محمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
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۱۴۴۵۶۷۹ 1445679 701nullرسول
محمدی

1400/05/11 ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل کشش و رانش گردشگری
مذهبی در شهر قم

اسدی کاتب،
محبوبه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴۴۵۶۷۹ 1445679 702nullرسول
محمدی

1400/05/11 ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل کشش و رانش گردشگری
مذهبی در شهر قم

اسدی کاتب،
محبوبه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴۴۳۶۸۸ 1443688 703null1400/04/26زهرا زندیه بررسی ابعاد تابآوری منطقهای با تأکید بر بحرانهای طبیعی در
استان ایالم

حسنی
جلیلیان،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۴۴۳۶۸۸ 1443688 704null1400/04/26زهرا زندیه بررسی ابعاد تابآوری منطقهای با تأکید بر بحرانهای طبیعی در
استان ایالم

حسنی
جلیلیان،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۴۴۵۸۹۵ 1445895 705null1400/05/12زهرا زندیه نقد وبررسی اندیشه های کالمی اخوان المسلمین در باب
خالفت و حکومت(با تاکید بر اندیشه های سید

دانشگاهرقیه نورزاده،پایا
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۸/۳۱

۱۴۴۵۸۹۵ 1445895 706null1400/05/12زهرا زندیه نقد وبررسی اندیشه های کالمی اخوان المسلمین در باب
خالفت و حکومت(با تاکید بر اندیشه های سید

دانشگاهرقیه نورزاده،پایا
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۸/۳۱

۱۴۴۳۹۱۰ 1443910 707null1400/04/27زهرا زندیه شناسایی عوامل مؤثر برموفقیت بازاریابی کششی در
گردشگری غذا

حیدرپور
دعویسرائی،و

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۴۳۹۱۰ 1443910 708null1400/04/27زهرا زندیه شناسایی عوامل مؤثر برموفقیت بازاریابی کششی در
گردشگری غذا

حیدرپور
دعویسرائی،و

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۴۴۷۲۰۷ 1447207 709nullرسول
محمدی

1400/05/19 نقش سوفیستها در شکلگیری نظام اخالقی و تربیتی سقراط-
افالطون

شفیعیون،
علیرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۴۴۷۲۰۷ 1447207 710nullرسول
محمدی

1400/05/19 نقش سوفیستها در شکلگیری نظام اخالقی و تربیتی سقراط-
افالطون

شفیعیون،
علیرضا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۹

1450549 1450549 711nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 بدری، علی،بررسی روایات فقهی با رویکرد طبی با تأکید بر کتاب کافی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1450549 1450549 712nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 بدری، علی،بررسی روایات فقهی با رویکرد طبی با تأکید بر کتاب کافی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1434284 1434284 713nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 ساختاردهی مسأله تدوین استراتژی حل بحران آلودگی هوای
شهر تهران

دشتی،
مجتبی،

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

1434284 1434284 714nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 ساختاردهی مسأله تدوین استراتژی حل بحران آلودگی هوای
شهر تهران

دشتی،
مجتبی،

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

1449660 1449660 715nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 گرایش اجتماعی در شروح معاصر نهج البالغه با تکیه بر فی
ظالل نهج البالغه و پیام امام امیرالمومنین(ع)

حائری، مرجان
السادات،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1449660 1449660 716nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 گرایش اجتماعی در شروح معاصر نهج البالغه با تکیه بر فی
ظالل نهج البالغه و پیام امام امیرالمومنین(ع)

حائری، مرجان
السادات،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1434337 1434337 717nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 ارزیابی عملکرد بازاریابی شرکت هاي منتخب تولید روغن موتور و
روانکننده ها در ایران

علی آشتی،
محمدامین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

1434337 1434337 718nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 ارزیابی عملکرد بازاریابی شرکت هاي منتخب تولید روغن موتور و
روانکننده ها در ایران

علی آشتی،
محمدامین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۳

1449065 1449065 719nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 بررسی قاعده تأثیر سطوح فهم مخاطبان بر بیان متکلم حکیم؛
کارکردها، آسیبها

حسین زاده،
محمدصادق،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۱۶
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1449065 1449065 720nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 بررسی قاعده تأثیر سطوح فهم مخاطبان بر بیان متکلم حکیم؛
کارکردها، آسیبها

حسین زاده،
محمدصادق،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۰/۱۶

1446906 1446906 721nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 تحلیل و نقد فلسفی شبکه های اجتماعی سایبری (با تأکید بر
مبانی و روش حکمت متعالیه و آراء آلبرت

موسوی ، روح
الله

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۷

1446906 1446906 722nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 تحلیل و نقد فلسفی شبکه های اجتماعی سایبری (با تأکید بر
مبانی و روش حکمت متعالیه و آراء آلبرت

موسوی ، روح
الله

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۷

1447223 1447223 723nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 عباس نژادراه کار های ارائه آموزه های دینی به کودکان
بهنمیری،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

1447223 1447223 724nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 عباس نژادراه کار های ارائه آموزه های دینی به کودکان
بهنمیری،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۵۱۲۵۰ 1451250 725null1400/06/16زهرا زندیه دانشگاهعظیمی، حمید،مناسبات حدیثی بینافرقهای  در سه قرن نخست هجری
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۴۵۱۲۵۰ 1451250 726null1400/06/16زهرا زندیه دانشگاهعظیمی، حمید،مناسبات حدیثی بینافرقهای  در سه قرن نخست هجری
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۴۳۳۹۶۰ 1433960 727nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/12 موسوی صدر،سیاست کیفری ایران در قبال بزه دیدگی زنان در جنایات
زینب

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴۳۳۹۶۰ 1433960 728nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/12 موسوی صدر،سیاست کیفری ایران در قبال بزه دیدگی زنان در جنایات
زینب

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1435768 1435768 729nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 بررسی همسنج دو رمان به هادس خوش آمدید بلقیس
سلیمانی و رامه و التنین ادوار الخراط

هاشمیان،
یاسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

1435768 1435768 730nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/19 بررسی همسنج دو رمان به هادس خوش آمدید بلقیس
سلیمانی و رامه و التنین ادوار الخراط

هاشمیان،
یاسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

1446876 1446876 731nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 صیانت ذات (کناتوس)، اعتبار و امکان اخالق هنجاری با تأکید بر
آرای عالمه طباطبایی و اسپینوزا

کریمی، علی،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۳

1446876 1446876 732nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 صیانت ذات (کناتوس)، اعتبار و امکان اخالق هنجاری با تأکید بر
آرای عالمه طباطبایی و اسپینوزا

کریمی، علی،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴۴۶۸۸۰ 1446880 733null1400/05/17زهرا زندیه مدلسازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی :
مطالعه موردی

زمانیان،علی،پایا
ن نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۴۶۸۸۰ 1446880 734null1400/05/17زهرا زندیه مدلسازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی :
مطالعه موردی

زمانیان،علی،پایا
ن نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴۵۲۱۴۰ 1452140 735null1400/06/21زهرا زندیه بررسی «نفی تداول ثروت بین ثروتمندان» به عنوان یک قاعده ی
فقهی

اعتمادیان،
عباس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۴۵۲۱۴۰ 1452140 736null1400/06/21زهرا زندیه بررسی «نفی تداول ثروت بین ثروتمندان» به عنوان یک قاعده ی
فقهی

اعتمادیان،
عباس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۶/۱۲

1434332 1434332 737null1400/04/14زهرا زندیه   سیاست جنایی مشارکتی ایران و افغانستان در قبال خشونت
علیه زنان

وحیدی،
عبدالملک،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۳

1434332 1434332 738null1400/04/14زهرا زندیه   سیاست جنایی مشارکتی ایران و افغانستان در قبال خشونت
علیه زنان

وحیدی،
عبدالملک،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۳
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۱۴۳۴۳۴۰ 1434340 739nullرسول
محمدی

1400/04/14 سیاستگذاری در حوزه امنیت غذایی پایدار با تکیه بر محصوالت
غذایی تراریخته

سجاد زاده،
امیرحسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۴۳۴۳۴۰ 1434340 740nullرسول
محمدی

1400/04/14 سیاستگذاری در حوزه امنیت غذایی پایدار با تکیه بر محصوالت
غذایی تراریخته

سجاد زاده،
امیرحسین،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۴/۱۶

1434407 1434407 741nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 توسعه چارچوب چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت های پویا در
صنعت فوالد استان کرمان

شمسی
کوشکی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۳۰

1434407 1434407 742nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/14 توسعه چارچوب چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت های پویا در
صنعت فوالد استان کرمان

شمسی
کوشکی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۴۵۰۰۵۱ 1450051 743null1400/06/10زهرا زندیه تعیین میزان اثربخشی صحه گذاری ورزشکاران ایرانی بر قصد
خرید مشتریان

اردستانی
محمدی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۴۵۰۰۵۱ 1450051 744null1400/06/10زهرا زندیه تعیین میزان اثربخشی صحه گذاری ورزشکاران ایرانی بر قصد
خرید مشتریان

اردستانی
محمدی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1436136 1436136 745nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 نجات، محمد،بررسی فقهی غش درمعامالت الکترونیکی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1436136 1436136 746nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/20 نجات، محمد،بررسی فقهی غش درمعامالت الکترونیکی
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۴۵۰۵۴۳ 1450543 747nullرسول
محمدی

1400/06/13 حسینی،جستجوی شخص توسط شبکههای عصبی عمیق
نرگس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۴۵۰۵۴۳ 1450543 748nullرسول
محمدی

1400/06/13 حسینی،جستجوی شخص توسط شبکههای عصبی عمیق
نرگس،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1449640 1449640 749nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 بررسی تطبیقی مسئله تفسیرپذیری قرآن از دیدگاه فیض
کاشانی و عالمه طباطبایی

منصورسمایی،
محمدجواد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1449640 1449640 750nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 بررسی تطبیقی مسئله تفسیرپذیری قرآن از دیدگاه فیض
کاشانی و عالمه طباطبایی

منصورسمایی،
محمدجواد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۷

۱۴۴۵۷۰۶ 1445706 751null1400/05/11زهرا زندیه شناسایی عوامل و چگونگی تبدیل فروشگاه های زنجیره ای افق
کوروش به سازمان یادگیرنده

رضایی،مهدی،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴۴۵۷۰۶ 1445706 752null1400/05/11زهرا زندیه شناسایی عوامل و چگونگی تبدیل فروشگاه های زنجیره ای افق
کوروش به سازمان یادگیرنده

رضایی،مهدی،پا
یان نامه

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴۴۶۸۵۶ 1446856 753nullرسول
محمدی

1400/05/17 رازیزاده،فاطمه،استکمال برزخی نفس از منظر صدرالمتألّهین
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۴

۱۴۴۶۸۵۶ 1446856 754nullرسول
محمدی

1400/05/17 رازیزاده،فاطمه،استکمال برزخی نفس از منظر صدرالمتألّهین
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۴

۱۴۴۷۲۱۸ 1447218 755nullرسول
محمدی

1400/05/19 نقد و بررسی نظریه اشتراک معنوی در گزاره های الهیاتی از
منظر نو صدراییان معاصر با تأکید بر

حسینی
وردنجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴۴۷۲۱۸ 1447218 756nullرسول
محمدی

1400/05/19 نقد و بررسی نظریه اشتراک معنوی در گزاره های الهیاتی از
منظر نو صدراییان معاصر با تأکید بر

حسینی
وردنجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴۴۳۰۷۹ 1443079 757nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 نقش پرونده شخصیت در تعیین ضمانت اجرا نسبت به اطفال و
نوجوانان

حقیقی نسب،
بشرا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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۱۴۴۳۰۷۹ 1443079 758nullسیدمسعود
حسینی

1400/04/21 نقش پرونده شخصیت در تعیین ضمانت اجرا نسبت به اطفال و
نوجوانان

حقیقی نسب،
بشرا،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۳۱

1447214 1447214 759nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 مفهوم عشق در رسائل اخوانالصفا (محتوا، پیشینهی یونانی
افالطونی و نوافالطونی، بازتاب)

دانشگاهآدرنگی، علیرضا،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1447214 1447214 760nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 مفهوم عشق در رسائل اخوانالصفا (محتوا، پیشینهی یونانی
افالطونی و نوافالطونی، بازتاب)

دانشگاهآدرنگی، علیرضا،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴۴۶۸۹۴ 1446894 761null1400/05/17زهرا زندیه دربانبررسی سطح پذیرشِ تولیدِ مبتنی بر ابر در گروه صنعتی آلدو
قواعد،رکسانا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۴

۱۴۴۶۸۹۴ 1446894 762null1400/05/17زهرا زندیه دربانبررسی سطح پذیرشِ تولیدِ مبتنی بر ابر در گروه صنعتی آلدو
قواعد،رکسانا،

دانشگاه
تهران،پردی

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۴

1446900 1446900 763nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 صاحبی، صالح،مسئولیت و نقش آزادی در آن در اگزیستانسیالیسم سارتر
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۱

1446900 1446900 764nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/17 صاحبی، صالح،مسئولیت و نقش آزادی در آن در اگزیستانسیالیسم سارتر
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۳۱

1449094 1449094 765nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 بررسی تمایز معنایی آیات مشابه قرآن از دیدگاه عالمه
طباطبایی در المیزان

زهرااکبری،
عارفه، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1449094 1449094 766nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 بررسی تمایز معنایی آیات مشابه قرآن از دیدگاه عالمه
طباطبایی در المیزان

زهرااکبری،
عارفه، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1449121 1449121 767nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 نقش و کاربرد عوالم پیش از خلقت در مبانیِ اخالقی، اعتقادی و
فقهیِ امامیه

دانشگاهکمالی، فاطمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸

1449121 1449121 768nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/06 نقش و کاربرد عوالم پیش از خلقت در مبانیِ اخالقی، اعتقادی و
فقهیِ امامیه

دانشگاهکمالی، فاطمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸

1449463 1449463 769nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/07 دانشگاهEmptyتحلیل گفتمان حدیثی حسن بن محبوب؛ مولفه ها و شاخصه ها
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

1449463 1449463 770nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/07 دانشگاهEmptyتحلیل گفتمان حدیثی حسن بن محبوب؛ مولفه ها و شاخصه ها
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴۵۱۲۰۸ 1451208 771null1400/06/16زهرا زندیه محمدی،اسرائیل و القانون الدولي آغاز تا پایان فصل هشتم
مصطفی،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۳/۱۲تهران،پردی

۱۴۵۱۲۰۸ 1451208 772null1400/06/16زهرا زندیه محمدی،اسرائیل و القانون الدولي آغاز تا پایان فصل هشتم
مصطفی،

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۳/۱۲تهران،پردی

1447236 1447236 773nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 ابعاد و کارکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس روایات
شیعه

مسیح پهلوانی
نژاد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

1447236 1447236 774nullسیدمسعود
حسینی

1400/05/19 ابعاد و کارکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس روایات
شیعه

مسیح پهلوانی
نژاد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۴۵۱۲۱۳ 1451213 775null1400/06/16زهرا زندیه رابطۀ کامل بودن دین با امامت  بر پایه تحلیل ادبی آیه اکمال دین
و تبلیغ

دانشگاهمعروفی، معین،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۴۵۱۲۱۳ 1451213 776null1400/06/16زهرا زندیه رابطۀ کامل بودن دین با امامت  بر پایه تحلیل ادبی آیه اکمال دین
و تبلیغ

دانشگاهمعروفی، معین،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
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۱۴۵۱۲۲۸ 1451228 777null1400/06/16زهرا زندیه قرمزی، محمد،بررسی نقش دانش مفردات در تفاسیر فقهی در قلمرو عبادات
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۴۵۱۲۲۸ 1451228 778null1400/06/16زهرا زندیه قرمزی، محمد،بررسی نقش دانش مفردات در تفاسیر فقهی در قلمرو عبادات
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۲

1450572 1450572 779nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 قندهاری،بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هاللی
محمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

1450572 1450572 780nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 قندهاری،بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هاللی
محمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹

1450595 1450595 781nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 تحلیل و بررسی اندیشه استاد مطهری در مذاهب کالمی اهل
سنت با محوریت معتزله، اهل حدیث و

کیوانی
هفشجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1450595 1450595 782nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/13 تحلیل و بررسی اندیشه استاد مطهری در مذاهب کالمی اهل
سنت با محوریت معتزله، اهل حدیث و

کیوانی
هفشجانی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۴۴۹۸۸۳ 1449883 783null1400/06/09زهرا زندیه دانشگاهزینلیان، نفیسه،مجموعه مسکونی با رویکرد حیاط آپارتمان
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۴۴۹۸۸۳ 1449883 784null1400/06/09زهرا زندیه دانشگاهزینلیان، نفیسه،مجموعه مسکونی با رویکرد حیاط آپارتمان
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۸

1450782 1450782 785nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 نقد و بررسی جایگاه زن در تفسیر طبری (با تاکید بر آرای
تفسیری عالمه طباطبایی ره)

دانشگاهرنجبر تیلکی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۲/۲۵

1450782 1450782 786nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 نقد و بررسی جایگاه زن در تفسیر طبری (با تاکید بر آرای
تفسیری عالمه طباطبایی ره)

دانشگاهرنجبر تیلکی،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۴۵۲۱۶۵ 1452165 787null1400/06/21زهرا زندیه ارزیابی تحوالت قانون مجازات اسالمی مصوب1392 در باب جرم
بغی

اسالمی، علی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۴۵۲۱۶۵ 1452165 788null1400/06/21زهرا زندیه ارزیابی تحوالت قانون مجازات اسالمی مصوب1392 در باب جرم
بغی

اسالمی، علی،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۴۴۹۶۳۳ 1449633 789null1400/06/08زهرا زندیه بررسی تأثیر رقابت در بازار بر ریسک پذیری بانکهای ایران:  با
توجه به رشد اقتصادی و تحریمهای اقتصادی

خوشبین،
مهدی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۴۹۶۳۳ 1449633 790null1400/06/08زهرا زندیه بررسی تأثیر رقابت در بازار بر ریسک پذیری بانکهای ایران:  با
توجه به رشد اقتصادی و تحریمهای اقتصادی

خوشبین،
مهدی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴۵۲۱۱۱ 1452111 791null1400/06/21زهرا زندیه بررسی و مقایسه  دیدگاه آگوستین و عالمه طباطبائی در
مسئله شر

باقری، رقیه،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

۱۴۵۲۱۱۱ 1452111 792null1400/06/21زهرا زندیه بررسی و مقایسه  دیدگاه آگوستین و عالمه طباطبائی در
مسئله شر

باقری، رقیه،
پایان نامه

دانشگاه
پردیس فارابیEmptyتهران،

۱۴۵۱۲۶۲ 1451262 793null1400/06/16زهرا زندیه خاور شناسان و مسأله پسا متن قرآن؛ مبانی، رویکردها وآسیب
شناسی با تأکید بر دیدگاه های آنگلیکا

دانشگاهسرخیل، مریم،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۴۵۱۲۶۲ 1451262 794null1400/06/16زهرا زندیه خاور شناسان و مسأله پسا متن قرآن؛ مبانی، رویکردها وآسیب
شناسی با تأکید بر دیدگاه های آنگلیکا

دانشگاهسرخیل، مریم،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1449657 1449657 795nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 ارزیابی دیدگاه ونزبرو در دو فصل وحی و نشانگان نبوت در «کتاب
مطالعات قرآنی»

نجارزادگان،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴
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1449657 1449657 796nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/08 ارزیابی دیدگاه ونزبرو در دو فصل وحی و نشانگان نبوت در «کتاب
مطالعات قرآنی»

نجارزادگان،
فاطمه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1451050 1451050 797nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/15  تحلیل و ارزیابی نظریه عالمه طباطبایی(ره) درباره پیوند نعمت با
والیت

جزینی،
غالمعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1451050 1451050 798nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/15  تحلیل و ارزیابی نظریه عالمه طباطبایی(ره) درباره پیوند نعمت با
والیت

جزینی،
غالمعلی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴۵۱۰۶۷ 1451067 799null1400/06/15زهرا زندیه تحلیلی بر شاخص های پهنه بندی سرمایه گذاری در حوزه
صنایع دستی استان اصفهان

بهرامیان،
مهدیه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۴۵۱۰۶۷ 1451067 800null1400/06/15زهرا زندیه تحلیلی بر شاخص های پهنه بندی سرمایه گذاری در حوزه
صنایع دستی استان اصفهان

بهرامیان،
مهدیه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۴۵۰۸۱۳ 1450813 801nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 بررسی شاخص های حق در حوادث تاریخی صدر اسالم ( با
محوریت قرن اول هجری)

نوری، سمیه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۲

۱۴۵۰۸۱۳ 1450813 802nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/14 بررسی شاخص های حق در حوادث تاریخی صدر اسالم ( با
محوریت قرن اول هجری)

نوری، سمیه،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۰۲

1451066 1451066 803nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/15 بررسی تاریخی عوامل پیدایش سقیفه
با تاکید بر متون نهج¬البالغه

کیایی منش،
ناهید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۶

1451066 1451066 804nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/15 بررسی تاریخی عوامل پیدایش سقیفه
با تاکید بر متون نهج¬البالغه

کیایی منش،
ناهید،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۷/۱۱/۱۶

1478690 1478690 805nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 نظام مطلوب انتقال مالکیت به بخش عمومی  در نظام حقوقی
ایران

صابری،
روشنک،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1478690 1478690 806nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 نظام مطلوب انتقال مالکیت به بخش عمومی  در نظام حقوقی
ایران

صابری،
روشنک،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1507530 1507530 807nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست
مطالعه موردی محیط زیست طبیعی

شیران زایی،
شهرام

دانشگاه
پردیس فارابی۱۴۰۰/۶/۲۳تهران،

1507530 1507530 808nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست
مطالعه موردی محیط زیست طبیعی

شیران زایی،
شهرام

دانشگاه
پردیس فارابی۱۴۰۰/۶/۲۳تهران،

1478824 1478824 809nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و
حوزههای فناوری نوین مالی در ایران

طهماسبی
آقبالغی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۳/۳۱

1478824 1478824 810nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و
حوزههای فناوری نوین مالی در ایران

طهماسبی
آقبالغی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۷۹۱۲۸ 1479128 811null1400/06/28زهرا زندیه تدوین چارچوب مدیریت ارتباط با کارکنان (ERM)  در سازمان های
دولتی ایران

الجوردی،نرجس
، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۷۹۱۲۸ 1479128 812null1400/06/28زهرا زندیه تدوین چارچوب مدیریت ارتباط با کارکنان (ERM)  در سازمان های
دولتی ایران

الجوردی،نرجس
، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۷۹۰۸۳ 1479083 813null1400/06/28زهرا زندیه توسعه مدل سنجش عوامل کششی موثر بر قصد استفاده از
تجارت اجتماعی

ابراهیمی تبار،
مسلم،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۴۷۹۰۸۳ 1479083 814null1400/06/28زهرا زندیه توسعه مدل سنجش عوامل کششی موثر بر قصد استفاده از
تجارت اجتماعی

ابراهیمی تبار،
مسلم،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
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۱۴۷۸۷۳۰ 1478730 815null1400/06/27زهرا زندیه  ارائه مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه
(مورد مطالعه بانک صنعت و معدن)

رسولی
پرشکوه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۱۴۷۸۷۳۰ 1478730 816null1400/06/27زهرا زندیه  ارائه مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه
(مورد مطالعه بانک صنعت و معدن)

رسولی
پرشکوه،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۰۶

1478733 1478733 817nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 دانشگاهمحمدی، فاطمهطراحی نقشه راه پیاده سازی هم آفرینی در صنعت گردشگری
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1478733 1478733 818nullسیدمسعود
حسینی

1400/06/27 دانشگاهمحمدی، فاطمهطراحی نقشه راه پیاده سازی هم آفرینی در صنعت گردشگری
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۵۰۳۴۴۸ 1503448 819null1400/07/04زهرا زندیه آسیبشناسی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان در زمینه
خدمات نوین بانکداری

عباسی،
حسین

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱تهران،

۱۵۰۳۴۴۸ 1503448 820null1400/07/04زهرا زندیه آسیبشناسی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان در زمینه
خدمات نوین بانکداری

عباسی،
حسین

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۱تهران،

1503697 1503697 821nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/06 کاربرد قاعدۀ تفسیری «حجیّت مفاد جمالت مستقل آیات» با
تأکید بر  تفسیر «المیزان» و «التحریر و

محمدزاده،
عاطفه، ۱۳۶۶ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1503697 1503697 822nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/06 کاربرد قاعدۀ تفسیری «حجیّت مفاد جمالت مستقل آیات» با
تأکید بر  تفسیر «المیزان» و «التحریر و

محمدزاده،
عاطفه، ۱۳۶۶ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1503469 1503469 823nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 ترجمه کتاب العقل العربي بنیة و بناء دراسة نقدیة لمشروع
الجابري

دانشگاهپارسافر، فرشته
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1503469 1503469 824nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 ترجمه کتاب العقل العربي بنیة و بناء دراسة نقدیة لمشروع
الجابري

دانشگاهپارسافر، فرشته
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1508470 1508470 825nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 اسماعیل زاده،استراتژی کسب وکارها در مواجهه با عدم قطعیتهای محیطی
بهرنگ،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1508470 1508470 826nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 اسماعیل زاده،استراتژی کسب وکارها در مواجهه با عدم قطعیتهای محیطی
بهرنگ،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1509276 1509276 827nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/09 عوامل تعیین کننده خاص بانکی و کالن اقتصادی تاثیرگذار بر
دانشگاهخاكی، ریحانهسودآوری و ثبات بانک های پذیرفته شده

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1509276 1509276 828nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/09 عوامل تعیین کننده خاص بانکی و کالن اقتصادی تاثیرگذار بر
دانشگاهخاكی، ریحانهسودآوری و ثبات بانک های پذیرفته شده

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1509304 1509304 829nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/09 بررسی نقش تعدیل گری سرمایه در رابطه بین خلق نقدینگی و
ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته

شفیعی نیا،
عطا

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1509304 1509304 830nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/09 بررسی نقش تعدیل گری سرمایه در رابطه بین خلق نقدینگی و
ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته

شفیعی نیا،
عطا

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1509515 1509515 831nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/10 بررسی و نقد آرای دکتر شریعتی در باب انسان شناسی با تاکید
بر آرای آیت الله مصباح یزدی

حسینی
چاووشی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1509515 1509515 832nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/10 بررسی و نقد آرای دکتر شریعتی در باب انسان شناسی با تاکید
بر آرای آیت الله مصباح یزدی

حسینی
چاووشی،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1509738 1509738 833nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 امکان سنجی تفکیک اباحه مالکیه و  اباحه شرعیه در حوزه
مالکیت خصوصی

آل یاسین،
سیدعبدالحس

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
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1509738 1509738 834nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 امکان سنجی تفکیک اباحه مالکیه و  اباحه شرعیه در حوزه
مالکیت خصوصی

آل یاسین،
سیدعبدالحس

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1509818 1509818 835nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 بررسی سازوکار شناسایی  و درمان آسیب های رفتاری در
سازمان

رضایی اول،
ناصر، پایان

دانشگاه
تهران،

۱۳۹۷/۰۶/۲۲
۵

پردیس فارابی

1509818 1509818 836nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 بررسی سازوکار شناسایی  و درمان آسیب های رفتاری در
سازمان

رضایی اول،
ناصر، پایان

دانشگاه
تهران،

۱۳۹۷/۰۶/۲۲
۵

پردیس فارابی

۱۵۰۳۴۷۴ 1503474 837null1400/07/04زهرا زندیه دانشگاهایزدی توسنلو،ارزیابی سطح پذیرش تکنولوژی در صنعت هوانوردی ایران
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

۱۵۰۳۴۷۴ 1503474 838null1400/07/04زهرا زندیه دانشگاهایزدی توسنلو،ارزیابی سطح پذیرش تکنولوژی در صنعت هوانوردی ایران
پردیس فارابیEmptyتهران،پردی

1503483 1503483 839nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 دانشگاهزارع پور، محسنبررسی نظریه نفی صفات در مدارس کالمی امامیه و تطوّر آن
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۰۷

1503483 1503483 840nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 دانشگاهزارع پور، محسنبررسی نظریه نفی صفات در مدارس کالمی امامیه و تطوّر آن
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۰۷

۱۵۰۶۰۱۱ 1506011 841nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/21 دانشگاهحكیم، محمد مبنای احترام در ثبوت و سقوط ضمان
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۵۰۶۰۱۱ 1506011 842nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/21 دانشگاهحكیم، محمد مبنای احترام در ثبوت و سقوط ضمان
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۵۰۴۰۷۵ 1504075 843nullرسول
محمدی

1400/07/07 کیانی، غزاله،تعمیم یادگیری تقویتی با استفاده از محاسبات کوانتومی
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۵۰۴۰۷۵ 1504075 844nullرسول
محمدی

1400/07/07 کیانی، غزاله،تعمیم یادگیری تقویتی با استفاده از محاسبات کوانتومی
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1509557 1509557 845nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/10 تحلیل نشانه شناختی اشعار ملی گرایانه بدوی جبل با تکیه بر
نظریه سه گانه های پیرس

حسینی،
سکینه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۳/۲۵

1509557 1509557 846nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/10 تحلیل نشانه شناختی اشعار ملی گرایانه بدوی جبل با تکیه بر
نظریه سه گانه های پیرس

حسینی،
سکینه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۵۰۷۰۵۹ 1507059 847nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 ولیعی ابرقوئی،مدل آموزش فلسفه اسالمی مبتنی بر نظریۀ أسفار أربعه عقلی
احمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۵۰۷۰۵۹ 1507059 848nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 ولیعی ابرقوئی،مدل آموزش فلسفه اسالمی مبتنی بر نظریۀ أسفار أربعه عقلی
احمد

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۷

1509791 1509791 849nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 بررسی مقایسه ای عقالنیت باور دینی از منظر آلوین گلدمن و
عالمه طباطبایی (ره)

احمدی،
محمدرضا

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۳

1509791 1509791 850nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 بررسی مقایسه ای عقالنیت باور دینی از منظر آلوین گلدمن و
عالمه طباطبایی (ره)

احمدی،
محمدرضا

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۳

1507306 1507306 851nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/26 جو مدیریت اشتباه، سرمایه اجتماعی و تأثیرات آنها بر کیفیت
حسابرسی و عملکرد سازمانی در مؤسسات

جندقی قمی،
محمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

1507306 1507306 852nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/26 جو مدیریت اشتباه، سرمایه اجتماعی و تأثیرات آنها بر کیفیت
حسابرسی و عملکرد سازمانی در مؤسسات

جندقی قمی،
محمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
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1509829 1509829 853nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 فهم فرآیند توانمندسازی مدیران پرستاری در بیمارستان های
آموزشی و درمانی دانشگاه علوم

بکر، محمد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۲/۱۱

1509829 1509829 854nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 فهم فرآیند توانمندسازی مدیران پرستاری در بیمارستان های
آموزشی و درمانی دانشگاه علوم

بکر، محمد،
پایان نامه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۲/۱۱

1508501 1508501 855nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 رشیدی،ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت محتوای تولید شده توسط کاربر
محمود،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۸

1508501 1508501 856nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 رشیدی،ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت محتوای تولید شده توسط کاربر
محمود،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۸

۱۵۰۳۳۰۷ 1503307 857null1400/07/03زهرا زندیه اسماعیلی،ارائه مدل انتقال فناوری در صنعت خودروسازی ایران
مهدی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱۵۰۳۳۰۷ 1503307 858null1400/07/03زهرا زندیه اسماعیلی،ارائه مدل انتقال فناوری در صنعت خودروسازی ایران
مهدی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲/۱۴

1507071 1507071 859nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 هنرمندجوان،استفاده از بالکچین در داوری تجاری بینالمللی
مژگان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۲

1507071 1507071 860nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 هنرمندجوان،استفاده از بالکچین در داوری تجاری بینالمللی
مژگان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۰۲

1506980 1506980 861nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 حدود مداخله حقوق کیفری ماهوی در فضای سایبر با مطالعه
تطبیقی نظام حقوقی افغانستان و ایران

رضایی،
محمدعلی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1506980 1506980 862nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 حدود مداخله حقوق کیفری ماهوی در فضای سایبر با مطالعه
تطبیقی نظام حقوقی افغانستان و ایران

رضایی،
محمدعلی

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۱۵۰۴۵۳۹ 1504539 863null1400/07/11زهرا زندیه بررسی و آسیب شناسی شهر تهران با رویکرد شهر دوستدار
کودک  (مطالعه موردی: محله جنت آباد شمالی)

چهارمحالیان،
عاطفه، ۱۳۶۰ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۱۵۰۴۵۳۹ 1504539 864null1400/07/11زهرا زندیه بررسی و آسیب شناسی شهر تهران با رویکرد شهر دوستدار
کودک  (مطالعه موردی: محله جنت آباد شمالی)

چهارمحالیان،
عاطفه، ۱۳۶۰ -

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۵/۱۱/۲۶

1503500 1503500 865nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 ظرفیتهای عقل در کسب اعتقادات دینی از دیدگاه شهید
مطهری

دانشگاهرخش خورشید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

1503500 1503500 866nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 ظرفیتهای عقل در کسب اعتقادات دینی از دیدگاه شهید
مطهری

دانشگاهرخش خورشید،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

1507023 1507023 867nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 حیات بخش،شناسایی کاربردهای بالکچین در مدیریت منابع انسانی
سجاد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۳

1507023 1507023 868nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 حیات بخش،شناسایی کاربردهای بالکچین در مدیریت منابع انسانی
سجاد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۰۷/۲۳

1510119 1510119 869nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/12 دانشگاهنقوی، سیدعلیتفسیر شیعه در پاکستان، جريان شناسی، آسیب شناسی
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

1510119 1510119 870nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/12 دانشگاهنقوی، سیدعلیتفسیر شیعه در پاکستان، جريان شناسی، آسیب شناسی
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۶/۱۱/۳۰

1506990 1506990 871nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسالمی
دانشگاهرحیمی، احمد1392 از منظر بایسته های تقنین

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
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1506990 1506990 872nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/24 بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسالمی
دانشگاهرحیمی، احمد1392 از منظر بایسته های تقنین

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1509776 1509776 873nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی  با استناد به جنبههای
تاریک آن

ملك شاهی،
فاطمه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۲

1509776 1509776 874nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی  با استناد به جنبههای
تاریک آن

ملك شاهی،
فاطمه

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۰۲

1503456 1503456 875nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 تحلیلی بر سازمان و ساختار فضایی منطقه خراسان جنوبی و
مکانیزمهای مؤثر بر آن

دانشگاهیوسفی، پروین،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1503456 1503456 876nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/04 تحلیلی بر سازمان و ساختار فضایی منطقه خراسان جنوبی و
مکانیزمهای مؤثر بر آن

دانشگاهیوسفی، پروین،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۵۰۶۰۸۶ 1506086 877nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/21 ارائه ی چارچوبی جهت استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال  در
(5A) صنعت گردشگری بر اساس مدل

دانشگاهکامران، فهیمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۱۱

۱۵۰۶۰۸۶ 1506086 878nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/21 ارائه ی چارچوبی جهت استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال  در
(5A) صنعت گردشگری بر اساس مدل

دانشگاهکامران، فهیمه،
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۸/۰۷/۱۱

1507567 1507567 879nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 تدوین استراتژی بازاریابی برای شرکت سان آب پارس در صنعت
آبشیرینکن صنعتی

نجفعلی بیگی،
احمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

1507567 1507567 880nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 تدوین استراتژی بازاریابی برای شرکت سان آب پارس در صنعت
آبشیرینکن صنعتی

نجفعلی بیگی،
احمد،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۱۲

1507624 1507624 881nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 ارائه چارچوب تأمین مالی ساخت مدرسه در ایران  مبتنی بر
جمعسپاری مالی

زارع کاریزی،
محمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

1507624 1507624 882nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/27 ارائه چارچوب تأمین مالی ساخت مدرسه در ایران  مبتنی بر
جمعسپاری مالی

زارع کاریزی،
محمد، پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۲۱

1509209 1509209 883nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/08 استادیان، علیشیوه های تبلیغات متناسب با اندازه کسب و کار
اکبر،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۰۲

1509209 1509209 884nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/08 استادیان، علیشیوه های تبلیغات متناسب با اندازه کسب و کار
اکبر،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۰۲

1509880 1509880 885nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 محمدی نیا،بنیانهای فلسفی دئیسم مدرن در تفکر اسپینوزا
محمد

دانشگاه
تهران،

۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۸

پردیس فارابی

1509880 1509880 886nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/11 محمدی نیا،بنیانهای فلسفی دئیسم مدرن در تفکر اسپینوزا
محمد

دانشگاه
تهران،

۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۸

پردیس فارابی

۱۵۰۳۲۷۹ 1503279 887null1400/07/03زهرا زندیه تاثیر صحه گذاری تنیس بازان بین المللی بر قصد خرید و وفاداری
مشتریان با توجه به نقش میانجی

محمدپورنرله،
متین

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲۲۴تهران،پردی

۱۵۰۳۲۷۹ 1503279 888null1400/07/03زهرا زندیه تاثیر صحه گذاری تنیس بازان بین المللی بر قصد خرید و وفاداری
مشتریان با توجه به نقش میانجی

محمدپورنرله،
متین

دانشگاه
پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۲۲۴تهران،پردی

1507338 1507338 889nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/26 شناسایی راهکارههای پیاده سازی گیمیفیکشن در آموزش
کودکان مورد مطالعه برنامه چرتکه

افشاری، اکرم،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۸

1507338 1507338 890nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/26 شناسایی راهکارههای پیاده سازی گیمیفیکشن در آموزش
کودکان مورد مطالعه برنامه چرتکه

افشاری، اکرم،
پایان

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۳۹۹/۱۱/۰۸
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۱۵۰۸۴۵۲ 1508452 891nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 بررسی پویائی های تاثیر قیمت انرژی بر احساسات سرمایه
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مسعودی
علوی، حسن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۱۵۰۸۴۵۲ 1508452 892nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/04 بررسی پویائی های تاثیر قیمت انرژی بر احساسات سرمایه
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مسعودی
علوی، حسن،

دانشگاه
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۲۸

1510439 1510439 893nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/15 تحلیل علی عدم توسعه بانکداری اختصاصی در بانک های
دانشگاهرضایی، داودخصوصی ایران

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۷/۰۴

1510439 1510439 894nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/15 تحلیل علی عدم توسعه بانکداری اختصاصی در بانک های
دانشگاهرضایی، داودخصوصی ایران

تهران،
پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۷/۰۴

۱۵۰۴۵۵۷ 1504557 895nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/11 ارزیابی کارایی شعب بانک با بهره گیری از روش تحلیل پوششی
داده های خاکستری شبکه ای دو

دانشگاهاحمدیان، محمد
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۵۰۴۵۵۷ 1504557 896nullسیدمسعود
حسینی

1400/07/11 ارزیابی کارایی شعب بانک با بهره گیری از روش تحلیل پوششی
داده های خاکستری شبکه ای دو

دانشگاهاحمدیان، محمد
تهران،

پردیس فارابی۱۴۰۰/۰۶/۳۰

1510100 1510100 897nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/12 فتح الهی،افسانة آتالنتیس و تأثیر آن بر نظريه سیاسي افالطون
عاطفه، پایان

دانشگاه
تهران،

۱۴۰۰/۰۶/۲۳
ث،

پردیس فارابی

1510100 1510100 898nullسیدمسعود
حسینی

1400/08/12 فتح الهی،افسانة آتالنتیس و تأثیر آن بر نظريه سیاسي افالطون
عاطفه، پایان

دانشگاه
تهران،

۱۴۰۰/۰۶/۲۳
ث،

پردیس فارابی


