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567925

بهره گیری از سیستم های چندعاملی هوشمند برای تخصیص منابع انسانی در سازمان

569365

ارتباط بین کاراکترهای رهبری و شایستگها در دانشجویان مدیریت

568405

بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی؛ CSR -سازمان بر عملکردخالقانه؛ CP -کارکنان با میانجیگری هویت
سازمانی؛ OI -و نقش تعدیلگری خودکار آمدی خالقانه؛CSEF

568885

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی با نقش هویت سازمانی اداره کل تامین اجتماعی خراسان
شمالی در سال 1397

569845

اندازه گیری سطح شاخصهای برداشتی کارکنان بر اساس مدل  - EFQMمورد مطالعه :گروه صنعتی پژوهشی زر

570805

بررسی تاثیر رهبری اخالقی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی جو اخالقی و تعهد سازمانی

571765

بررسی تاثیر رهبری اصیل بر مدیریت منابع انسانی و وضعیت شغلی کارکنان

572245

بررسی تأثیر نشاط سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سالمت سازمانی (مورد مطالعه :شعب بانک تجارت
استان خوزستان)

573205

ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی با نظریه خادمیت و عاملیت (مورد مطالعه  :اداره کل ورزش و جوانان استان
تهران)

573685

بررسی تاثیر معنویات در محیط کار بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه  :شرکت آب و فاضالب استان لرستان)

574645

بررسی تاثیرات رهبری استراتژیک بر کار تیمی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان ستاد وزارت
نفت

577525

بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر خالقیت از طریق توانمندسازی روانشناختی در کارکنان مجتمع پتروشیمی
آبادان

578005

تجربه پیاده سازی مدیریت ریسک منابع انسانی در گروه صنعتی بارز

578485

بررسی رابطه تابآوری سازمانی بر خودکارآمدی مدیران
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579445

بررسی استقرارسیستم افشاگری در سازمانها و تاثیر آن بر عملکرد مورد مطالعه :پتروشیمی بندر امام

580405

تاثیر رهبری دوسوتوان بر نوآوری در تیمها :یک تحقیق پیمایشی

580885

مطالعه رابطه بین کارشیفتگی کارکنان و بهبود عملکرد (مورد مطالعه :کارکنان شرکت نفت کرمانشاه)

582805

بررسی توانمندسازی روانشناختی کارکنان و ارتباط آن با رضایت شغلی در سازمان ثبت احوال کشور

583285

شناسایی و رتبه بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه بر اساس روش های تصمیم گیری چند
معیاره

587605

نورولیدرشیپ و بررسی کاربردهای آن در فرآیند های منابع انسانی

589045

رابطه بین درک از استراتژی های منابع انسانی با رضایت شغلی ،عدالت و تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملی
شهر اصفهان

589525

پیاده سازی فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

590965

بررسی وضعیت مدیریت دانش در بین مدیران و اعضای هیات علمی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر
اساس مدل نوناکا و تاکوچی

591445

بررسی عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما و تاثیر آن بر جذب نیرو-های نوآور در صنعت بیمه مطالعه چندگانه
شرکت های بیمه پاسارگاد ،پارسیان ،کارآفرین و ملّت

592405

نقش متخصصان منابع انسانی در زمان بحران و رکود اقتصادی

592885

بررسی تأثیر عوامل سطح پیشرفته بلوغ نگرش منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان بیمه دی بر مبنای استاندارد
34000

