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وند نیلوفرین  هب انم خدا

 ای بهترین ستایش ز بهر تو 
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 سعی می کنم بهترین خودم باشم

 تا رفته رفته خود بهترین شوم

 
 

 امیرعباس نام

 بابکیان پور نام خانوادگی

 شغل فعلی
 پژوهشی آرمان پژوهانمدیر عامل شرکت آماری و 

 مدیرعامل موسسه آموزشی بهترینت 

 زمینه فعالیت

 تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه مدیریت فردی و سازمانی

 مدرس فن بیان و سخنرانی

 مدرس مهارت های ارتباطی و بهبود فردی

 مدیریت -آمار  تخصص
 

 جهت دریافت رزومه کد زیر را اسکن نمائید.
 

  
www.arman-pajoohan.ir 

Amir.babakian 

http://www.arman-pajoohan.ir/
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 مهارت ها

 

 الف( مهارت های نرم افزاری

 

SPSS, Lisrel, PLS, AMOS, Eviews, SAS, Minitab, M Plus, Stata, EQS, 

R, JASP, SPSS Sample Power, Medcalc, Maxqda, Nvivo, Atlas TI, SPSS 

Modeler, Rapid Miner, Marketing Plan, TOPSIS, Expert Choice, Mic 

Mac, Scenario Wizard, LaTeX, Mendeley, Prezi, iMindMap 

 

 ب( مهارت های پژوهشی

 

 ، مشاوره و طراح پژوهشی سازمانینویسندگی، روش تحقیق

 

 ج( مهارت های کسب و کار

 

 رشد و بهبود فردی -و کار اینترنتیکسب  -سیستم سازی کسب و کار -فن بیان و سخنرانی

 

 ها سمت

 

 مدیرعامل شرکت آماری و پژوهشی تدبیر آرمان پژوهان -

 مدیرعامل مجموعه آموزشی بهترینت  -

 برنامه زنده تلویزیونی و رادیویی در شبکه های استانی همدان و قم 01اجرای بیش از  -

 پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداریتخصصی رویکردهای -عضو هیأت داوران فصلنامه علمی -

 عضو تحلیلگر آکادمی تحلیل آماری ایران -

 مدرس فن بیان، سخنرانی و مهارت های ارتباطی چندین سازمان دولتی و خصوصی استان همدان -

 مشاور پژوهشی چندین سازمان دولتی و خصوصی استان همدان -

 فردی و مهارت های ارتباطی مولف تحریریه هفته نامه الوند با موضوعیت بهبود -
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 در حوزه آموزشسوابق اجرایی 

 

 آموزش عنوان ردیف
نحوه 

 برگزاری
 سال  مکان برگزاری

 0931 شرکت گاز استان همدان سازمانی ارتقای رضایتمندی ذینفعان سازمان 0

 سازمانی پذیرش تجارت الکترونیک توسط تعاونی ها 2
اداره کار، رفاه و امور اجتماعی 

 همدان استان
0931 

 0931 گروه آمار-دانشگاه بوعلی سینا سازمانی امید به زندگی 9

 0931 شرکت گاز استان همدان سازمانی ارتقای رضایتمندی ذینفعان سازمان 4

5 
راهکارهای ارتقای عملکرد سازمانی 

(BSC) 
 0931 اداره آبفار استان همدان سازمانی

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره اول آموزش فن بیان و سخنرانی 1

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره دوم آموزش فن بیان و سخنرانی 1

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره سوم آموزش فن بیان و سخنرانی 1

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره چهارم آموزش فن بیان و سخنرانی 3

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره پنجم آموزش فن بیان و سخنرانی 01

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره اول آموزش رفع خجولی 00

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره دوم آموزش رفع خجولی 02

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره سوم آموزش رفع خجولی 09

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره چهارم آموزش رفع خجولی 04

 0931 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره پنجم آموزش رفع خجولی 05

 سازمانی دوره اول آموزش فن بیان و سخنرانی 01
خانه -دانشگاه بوعلی سینا

 فرهنگ
0931 

 0931 تامین اجتماعی استان همدان سازمانی دوره اول آموزش فن بیان و سخنرانی 01

01 
مهارت های فن بیان و سخنرانی در روز 

 دفاع از پایان نامه
 سازمانی

خانه -دانشگاه بوعلی سینا
 فرهنگ

0931 

 0933 بنیاد نخبگان کل کشور سازمانی مهارت های سخنوری در جلسات و سمینارها 03

21 
مهارت های فن بیان و سخنرانی در روز 

 دفاع از پایان نامه
 سازمانی

مرکز -دانشگاه بوعلی سینا
 مشاوره

0933 

20 
مهارت های فن بیان و سخنرانی در روز 

 دفاع از پایان نامه
 سازمانی

خانه -دانشگاه بوعلی سینا
 فرهنگ

0933 

 0933 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی دوره ششم آموزش فن بیان و سخنرانی 22
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 آموزش عنوان ردیف
نحوه 

 برگزاری
 سال  مکان برگزاری

 0933 مجتمع ولیعصر )عج( همدان عمومی رفع خجولیدوره ششم آموزش  29

24 
وبینار هدفگذاری و مدیریت زمان و برنامه 

 ریزی
 سازمانی

خانه -دانشگاه بوعلی سینا
 فرهنگ

0933 

25 
وبینار هدفگذاری و مدیریت زمان و برنامه 

 ریزی
 بنیاد نخبگان کل کشور سازمانی

0933 

21 
زمان، وبینار چهارگانه هدفگذاری، مدیریت 

 فن بیان و رفع خجولی
 0933 - عمومی

 0933 - عمومی وبینار جامع مهارت های ارتباطی 21

 0411 بنیاد نخبگان کل کشور سازمانی وبینار جامع انتقادپذیری و انتقادکردن 21

  
 در حوزه پژوهشسوابق اجرایی 

 

 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

0 
 شفافیت و سازمانیهای  سیاست تاثیر

  استراتژیکگیری  تصمیم بر سازمانی
 0933 آماری همدان استان پست کل اداره

2 
 زندگی کیفیت و انسانی منابع نشاط نقش

  کارکنان اجتماعی منزلت بر کارکنان
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 همدان استان
 0933 آماری

9 
 بر شغلی منابع و شغلی مطالبات تاثیر بررسی

 با کارکنان جابجایی قصد و شغلی عملکرد
  شغلی فرسودگی میانجی نقش

 0933 آماری ساوه شهرستان ملی بانک

4 
 ییبر پاسخگو یمحور یها یستگیشا ریتاث

 خوب  یبر مدل حکمران یمبتن یعموم
 ییشرکت آب و فاضالب روستا

 استان همدان
 0933 آماری

5 
 عملکرد بر محوری های شایستگیتأثیر 
 توانمندسازی میانجیگری با مدیران شغلی

  کارکنان
 0933 آماری همدان استان برق توزیع شرکت

1 
 بر باال عملکرد انسانی منابع مدیریت تاثیر

 اخالق میانجیگری با اجتماعی پاسخگویی
 ای  حرفه

 مهر الحسنه قرض بانک شعب
 همدان شهر ایران

 0933 آماری

1 
عوامل موثر بر  یو رتبه بند ییشناسا
 حسابداران  یسواد اطالعات یریگ شکل

شده در  رفتهیپذ یشرکت ها
 بورس اوراق بهادار تهران

 0933 آماری

1 
 های مهارت و شخصی خودبرندسازی مقایسه
 غیر و بدنی تربیت دانشجویان ارتباطی

 0933 آماری همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

  بدنی تربیت

3 
اثر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع 
انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی 

 چابکی سازمانی

ادارات ورزش و جوانان استان 
 همدان

 0933 آماری

01 
نقش استفاده از فناوری اطالعات بر افزایش 

 آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیکی
 0933 آماری شرکت پگاه شهر همدان

00 
 علمی هیات اعضای دیداری سواد نقش

 تعدیل نقش با شغلی نگرش بر دانشگاه
 برونگرا و درونگرا شخصیت کنندگی

 0933 آماری دانشگاه علوم تحقیقات تهران

02 
شناسایی عوامل موثر بر عدم تمدید بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 

 کشور

بیمه اجتماعی کشاورزان، 
 روستائیان و عشایر کشور

 0931 پژوهشی

09 
 های فیلم المللی بین جشنواره شناسی آسیب
 مدیریتی راهکارهای ارائه و ای ثانیه 011

 های فیلم المللی بین جشنواره
 ای ثانیه 011

 0931 آماری

04 
 با مالی عملکرد بر مدیران سیاسی رفتار تاثیر
  سازمانی ساختار میانجی نقش

 بورس در شده پذیرفته های شرکت
 تهران بهادار اوراق

 0931 آماری

 0931 آماری شرکت گاز استان همدان بررسی وضعیت مدیریت بحران 05

01 
 کیفیت بازیابی خدمات، کیفیت تاثیر بررسی
 ارزش بر اطالعات کیفیت ادراک و خدمات

  وفاداری قصد و شده درک
 0931 آماری همدان شهر ایران بیمه

01 
 اداری فساد بر اداری سالمت و شادی تاثیر

 رفاه گری میانجی با دولتی های سازمان در
  کارکنان

 0931 آماری لرستان استان دولتی ادارات

01 
 بر کارکنان اجتماعی مسئولیت نقش بررسی

 از ادراک واسط نقش با بحران بهینه مدیریت
  سازمانی های ارزش

 0931 آماری همدان نشانی آتش سازمان

03 
 در سازی شفاف و اجتماعی پاسخگویی نقش
  اداری سالمت ارتقاء مشی و خط

 0931 آماری کرمانشاه استانداری

 برند از تنفر های مولفه بندی رتبه و شناسایی 21
 بورس در شده پذیرفته های شرکت

 تهران بهادار اوراق
 0931 آماری

 0931 پژوهشی استان همدانشرکت گاز  اندازه گیری و تحلیل رضایت مندی ذینفعان 20

22 
 بر عملکرد مدیریت نظام استقرار بررسی

 (BSC) متوازن ارزیابی روش اساس
 آب و فاضالب روستایی شرکت

 همدان استان
 0931 پژوهشی

29 
بررسی معضالت و پیامدهای استفاده از شیوه 
های رایج تامین مالی )اتکا به منابع بانکی( 

)تجربیات( در شرکت های تعاونی و معرفی 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 استان همدان

 0931 پژوهشی
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

 راه های جایگزین تامین مالی

24 
بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد 

 شغلی و توانمندسازی کارکنان
 0931 آماری شرکت پارس خودرو شهر تهران

25 
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش 

 اجتماعیبانکداری 
بانک قرض الحسنه رسالت در 

 سطح کشور
 0931 آماری

 0931 آماری موسسه بیشتر از یک نفر شناسایی عوامل موثر بر ترس از سخنرانی  21

21 
بررسی تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر بالندگی 

 سازمانی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
 روستائیان و عشایر در سطح کشور

 0931 آماری

21 
تاثیر استراتژی های مطلوب منابع انسانی بر 
سرمایه های اجتماعی کارکنان با نقش 

 میانجی مشارکت شغلی
 0931 آماری بانک کارآفرین در سطح کشور

23 
بررسی نیات رفتاری کارکنان از طریق 
توانمندی در تصمیم گیری در زمینه 

 مسئولیت اجتماعی سازمان 
 0931 آماری تامین اجتماعی شهر تهران

91 
آموزش تئوری انتخاب بر کاهش عالئم 

 افسردگی زنان زندانی
 0931 آماری زندان مرکزی شهر همدان

90 
تاثیر رهبری اخالقی بر اشتراک دانش در 

 بین کارکنان
 0931 آماری بانک توسعه تعاون غرب کشور

92 
تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش استری کاری 

 کارمندان
 0931 آماری جهادکشاورزی کرمانشاه

99 
بلوغ سیستم های مدیریت منابع انسانی بر 
بهبود سازمانی با میانجیگری تصمیم گیری 

 استراتژیک
 0931 آماری شهرداری کرج

94 
نقش میانجی اخالق حرفه ای در رابطه بین 

 مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی
 0931 آماری بیمارستان شهید مطهری همدان

95 
رتبه بندی عوامل موثر بر سالمت شناسایی و 

 اداری و مالی
 0931 آماری شهرداری همدان

91 
رابطه اخالق کار اسالمی با عملکرد و تنش 

 شغلی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0931 آماری

91 
بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی کمیته 

 امداد از دیدگاه خیرین، پرسنل و مددجویان
امداد امام خمینی )ره( شهر کمیته 

 همدان
 0931 آماری

91 
نقش انسان دوستی سازمانی بر احساس 
تعلق خاطر کاری با تعدیل کنندگی معنویت 

 سازمانی

شرکت توزیع نیروی برق استان 
 همدان

 0931 آماری

93 
تاثیر اخالق حرفه ای با رویکرد اسالمی بر 
سبک زندگی سازمانی کارکنان دولت با تکیه 

منطقه هفت عملیات انتقال گاز در 
 ایران

 0931 آماری
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

 آینده پژوهیبر 

41 
نقش توسعه فرهنگی و تعهد اجتماعی 

 مودیان بر خوداظهاری
 0931 آماری اداره کل امور مالیاتی همدان

40 
بررسی کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای 
و نقش بلوغ سیستم های مدیریت منابع 

 انسانی در ارتقای آن
 0931 آماری حرفه ای شهر همدانفنی و 

42 
ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری و 

 مراکز رشد
 0931 پژوهشی پارک علم و فناوری کل کشور

 0931 پژوهشی شرکت گاز استان همدان اندازه گیری و تحلیل رضایت مندی ذینفعان 49

44 
بررسی تاثیر خطاهای ادراکی بر مدیریت 

 شخصی مالی
 0931 آماری استان همدانبانک ملت 

45 
بررسی نقش شفافیت ادراک شده از عملکرد 

 بانک در میزان سپرده گذاری مشتریان
 0931 آماری بانک سپه شهر همدان

41 
بررسی تاثیر هوش مالی کارکنان بر رضایت 

 و وفاداری مشتریان
بانک قرض الحسنه مهر ایران 

 استان همدان
 0931 آماری

41 
مدیران بر استراتژی نقش هوش هیجانی 

 های بازاریابی
 0931 آماری بانک تجارت سرپرستی ماهشهر

41 
بررسی تاثیر بازاریابی مبتنی بر روابط انسانی 

 بر سطح تعهد مشتریان
 0931 آماری بانک صادرات همدان

43 
بررسی رابطه تصویر ذهنی با وفاداری 

 مشتریان
 0931 آماری بانک ملی استان همدان

51 
تاثیر معماری سازمانی بر کیفیت بررسی 

 زندگی کاری کارکنان
 0931 آماری شرکت مخابرات استان قزوین

50 
بررسی رابطه عدالت سازمانی با دلبستگی 

 شغلی
 0931 آماری شهرداری همدان

52 
نقش روش های تامین مالی بر بهبود کیفیت 

 خدمات
 0931 آماری شهرداری همدان

59 
در سالمت تحلیل نقش سکوت سازمانی 

سازمانی با در نظرگرفتن نقش میانجی 
 مدار رهبری اخالق

اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
 استان همدان

 0931 آماری

54 
بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر ارتباطات 

 سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی
اداره کل امور مالیاتی استان 

 همدان
 0931 آماری

55 
 با کار و کسب استراتژی ارتباط بررسی

 امتیازی کارت براساس ملت بانک عملکرد
 (BSCمتوازن )

 0931 آماری بانک ملت استان همدان

 0931 آماری استانداری همدانبررسی نقش رهبری تحول آفرین و مهارت  51
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

های رهبری بر استراتژی های مدیریت 
 بحران

51 
ارتباط دوره های آموزشی بر اثربخشی 

 منابع انسانی و خالقیت کارکنانعملکرد 
صندوق های بازنشستگی و رفاه 
 کارگران صنعت نفت شهر تهران

 0931 آماری

51 
رابطه سبک های مدیریت حل تعارض و 
سبک های تصمیم گیری با هوش فرهنگی 

 کارکنان
 0931 آماری آموزش و پرورش استان همدان

53 
بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر گرایش به 

 کارآفرینی کارکنان
 0931 آماری آموزش و پرورش استان همدان

11 

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان 
امور مالیاتی با اعتماد و مشارکت عمومی در 
پرداخت مالیات بنگاه های کوچک اقتصادی 

 استان همدان

اداره کل امور مالیاتی استان 
 همدان

 0931 آماری

10 
از بافت اخالقی سازمان بررسی تأثیر ادراک 

بر خود اثربخشی کارکنان و کتابداران با 
 های کاری گری ارزش میانجی

های عمومی  اداره کل کتابخانه
 استان همدان

 0931 آماری

12 
بررسی تأثیر معنویت سازمانی بر تعهد 

 سازمانی و رضایت شغلی
سازمان تأمین اجتماعی استان 

 همدان
 0931 آماری

19 
سیستم های مدیریت منابع رابطه بلوغ 

انسانی با بالندگی سازمانی و رفتارهای 
 کارآفرینانه کارکنان

ادارات ورزش و جوانان استان 
 همدان

 0931 آماری

14 
گرا با رفتار  رابطه رفتار سازمانی مثبت

شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه 
 کارکنان

ادارات ورزش و جوانان استان 
 همدان

 0931 آماری

15 
رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش 

 و اثربخشی سازمانی
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0931 آماری

11 
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر جامعه 

 پذیری سازمانی
 0931 آماری اداره کل پست استان همدان

11 
بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر مدیریت 

 دانش
 0931 آماری استان همدان اداره پست

11 
 مودیان با ارتباط مدیریت نقش بررسی
 کارت براساس سازمان عملکرد بر مالیاتی
 (BSCمتوازن ) امتیازی

 0931 آماری اداره امور مالیاتی استان همدان

13 
های تعاونی تولیدی  بررسی مسائل شرکت

گیری از تجارت   استان همدان در زمینه بهره
رویکرد زمینه سازی توسعه الکترونیک با 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 استان همدان

 0935 پژوهشی
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

صادرات و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت 
 حل آنها

11 

ارائه خدمات مراقبتی "بررسی اثربخشی طرح
توانبخشی در منزل توسط اعضا خانواده در 

بر کاهش بار  "مناطق محروم وکم برخوردار
ین اعضاء خانواده  و ارتقاء مراقبتی مراقب

 کیفیت زندگی  گروه هدف

معاونت امور توانبخشی اداره 
 بهزیستی کل کشور

 0935 پژوهشی

 0935 پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم بررسی و سنجش استراتژی های رقابتی 10

12 
بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر 

 میزان تعهد مشتریان
 0935 آماری همدانبانک صادرات 

19 
بررسی تاثیر جانشین پروری بر خوداتکایی 

 کارکنان
مدیریت منطقه شمال بانک 

 صادرات تهران
 0935 آماری

14 
بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر اهمال کاری 

 شغلی کارکنان
بانک قرض الحسنه مهر ایران 

 شهر همدان
 0935 آماری

 0935 آماری بانک گردشگری شهر تهران کارکنانتاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد  15

11 
بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد 

 کارکنان
 0935 آماری بانک رفاه کارگران استان همدان

11 
های نفوذ بر عملکرد  بررسی تاثیر تاکتیک

 کارکنان
سازمان بهزیستی شهرستان 

 همدان
 0935 آماری

11 
مقاومت بررسی تاثیر اطالع رسانی بر 

 کارمندان در برابر تغییر
 0935 آماری اداره کل بهزیستی استان همدان

13 
بررسی تاثیر شرایط محیطی کار بر سالمت 

 روانی کارکنان
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 همدان
 0935 آماری

 0935 آماری شهرداری همدان نقش هوش اجتماعی در کارتیمی کارکنان 11

10 
رهبری بر رضایت بررسی نقش سبک 

 مودیان مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 

 همدان
 0935 آماری

12 
بررسی نقش مهارت های سه گانه مدیران بر 

 رضایت مودیان مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 

 همدان
 0935 آماری

19 
بررسی رابطه وجدان کاری با رضایتمندی 

 ارباب رجوع
 0935 آماری استانداری همدان

14 
تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای 

 منافقانه
 0935 آماری استانداری کرمانشاه

15 
تاثیر فعالیت بدنی منظم با کیفیت زندگی و 

 اضطراب شغلی زنان شاغل
 0935 آماری آموزش و پرورش شهرستان قروه

11 
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد 

 سازمانی کتابداران
کتابخانه های عمومی شهرستان 

 همدان
 0935 آماری
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

11 
بررسی تاثیر انگیزش شغلی پرسنل بر کیفیت 

 خدمات درمانی بهینه به بیماران
بیمارستان تامین اجتماعی شهر 

 همدان
 0935 آماری

11 
تبیین نقش سکوت سازمانی بر شادی 

 سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 مدانه
 0935 آماری

13 
رابطه بالندگی سازمانی با کیفیت عملکرد 

 کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0935 آماری

31 
گانه مدیریتی با  های سه ارتباط بین مهارت

 های مقابله با تعارض کارکنان شیوه
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0935 آماری

30 
بر میزان تحلیل اثربخشی ابعاد شخصیتی 

 رفتگی شغلی کارکنان
 0935 آماری ادارات ورزش و جوانان استان البرز

32 
رابطه بالندگی سازمانی با کیفیت عملکرد 

 کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0935 آماری

39 
رابطه بالندگی سازمانی با کیفیت عملکرد 

 کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0935 آماری

34 
گانه مدیریتی با  های سه ارتباط بین مهارت

 های مقابله با تعارض کارکنان شیوه
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0935 آماری

35 
اثربخشی ابعاد شخصیتی بر میزان تحلیل 

 رفتگی شغلی کارکنان
 0935 آماری ادارات ورزش و جوانان استان البرز

31 
رفتار حرفه ای  نقش اصول اخالقی و

 کارکنان بر سطح تعهد مشتریان
 0935 آماری پست بانک شهر همدان

31 
بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر 

 بالندگی سازمانی
موسسه اعتباری کوثر استان 

 همدان
 0935 آماری

31 
بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر بین المللی 

های کوچک و متوسط در شدن شرکت
 ارتباطات و مخابرات ایرانصنعت 

 0934 پژوهشی شرکت مخابرات استان تهران

33 
بررسی تاثیر کارتیمی کارکنان بر بهبود 

 سازمانی
 0934 آماری بانک ملی شهرستان همدان

011 
بررسی تاثیر بیمه تامین اجتماعی بر کیفیت 
زندگی زنان سرپرست خانوارکمیته امداد با 

 رویکرد توانمند سازی

امداد امام خمینی )ره( کمیته 
 شهرستان کبودرآهنگ

 0934 آماری

010 
بررسی رابطه جو سازمانی با رفتارهای 

 نوآورانه کارکنان
 0934 آماری آموزش و پرورش استان همدان

012 
بررسی تاثیر هوش سازمانی کارکنان بر 

 ارتقای اثربخشی
 0934 آماری شهرداری همدان

019 
منابع انسانی و ارتباط بین نظام بهسازی 

 های یادگیرنده سازمان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0934 آماری
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 عنوان ردیف
ای که پژوهش  اداره یا مؤسسه

 برای آنجا انجام گرفته است.

نوع 
 فعالیت

سال 
 انجام

014 
پیش بینی اثربخشی سازمانی براساس 

 مهارت های کارکنان
 0934 آماری ادارات ورزش و جوانان همدان

015 
بررسی تاثیر خود رهبری مدیران بر ارتقای 

 مسیر شغلی کارکنان
 0934 آماری اداره پست استان همدان

011 
بررسی رابطه میان سرمایه فکری و تعهد 

 سازمانی کارکنان
اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

 استان همدان
 0934 آماری

011 
بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی با 

 سالمت روانی
منطقه هفت عملیات انتقال گاز در 

 ایران
 0939 آماری

011 
ارتباطات بر بررسی تاثیر فناوری اطالعات و 

 چابکی سازمانی
 0939 آماری فرمانداری شهر همدان

013 
تعیین میزان اثر عوامل مختلف موثر بر 

 موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
سازمان تأمین اجتماعی شهر 

 همدان
 0939 آماری

001 
عوامل موثر برکیفیت اطالعات در سیستم 

 های اطالعاتی
سازمان تأمین اجتماعی شهر 

 همدان
 0939 آماری

000 
بررسی رابطه بین هوش اخالقی با اثربخشی 

 کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 کرمانشاه
 0939 آماری

002 
بررسی نقش اخالق حرفه ای کارکنان بر 

 تسهیم دانش
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0939 آماری

009 
بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر سرمایه 

 کارکناناجتماعی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

 همدان
 0939 آماری

004 
بررسی تاثیر اصالح و بهبود سیستم ها بر 

 روش انجام کار در سازمان
آموزش و پرورش شهرستان 

 اسدآباد
 0939 آماری

005 
بررسی ارتباط بین خودکارآمدی کارکنان و 

 اعتماد سازمانی
 0932 آماری فرمانداری شهر همدان

001 
بررسی رابطه ابعاد سرمایه فکری و چابکی 

 سازمانی
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0932 آماری

001 
بررسی رابطه بدبینی سازمانی و رفتارهای 

 نوآورانه از سوی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان 

 همدان
 0932 آماری

001 
اثربخشی اجرای استراتژیک فناوری 

 سازمانی اطالعات بر وجهه
سازمان تأمین اجتماعی شهر 

 همدان
 0930 آماری
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 پژوهشیسوابق 
 

 و مجالت آموزشی (ISI) بین الملی ،پژوهشی-مقاالت در مجالت معتبر علمی

 .32-35(. چهار غول ترسناک سخنرانی. ویژه نامه نوروزی مجله موفقیت، 0411) بابکیان پور، امیرعباس -0

(. چگونه خشم خود را مدیریت کنیم؟ ماهنامه خبری آموزشی و اطالع 0931) بابکیان پور، امیرعباس -2

 .21-21، 010رسانی کارآفرینان، 

(. مدیریت انتزاعی؛ عامل ضعف رهبری در سازمان. ماهنامه خبری آموزشی 0931) بابکیان پور، امیرعباس -9

 .22-29، 012و اطالع رسانی کارآفرینان، 

شناسایی میزان ادراک از حقوق شهروندی در بین (. 0931عقیلیان، سیدنادر ) بابکیان پور، امیرعباس؛ -4

(، 0)2 ،مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی. دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

013-011. 

خودشیفتگی (. تاثیر رفتار 0931منصوری، علی؛ تقوایی، رضا؛ بابکیان پور، امیرعباس؛ خوش لسان، الناز ) -5

-32(، 4)1، گذاری عمومی در مدیریت مشی خط فصلنامهکرمانشاه.  در استانداری منافقانهمدیران بر رفتارهای 

10. 

خودشیفتگی (. تاثیر رفتار 0935سان، الناز )منصوری، علی؛ تقوایی، رضا؛ بابکیان پور، امیرعباس؛ خوش ل -1

 .299-244(، 29)1، فصلنامه رسالت مدیریت دولتیمدیران بر رفتارهای ریاکارانه در استانداری کرمانشاه. 

(. بررسی نقش آموزش توانمندی تحصیلی بر نگرانی 0935بابکیان پور، امیرعباس؛ اخضری همدانی، آزاده ) -1

 .0-00(، 0)0، مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعیتحصیلی دانش آموزان. 

8- Babakianpour, A. A., & Akhzari Hamedani, A. (2014). Studying the 

influence and dimensions of Competitive Intelligence of Coaches on 

Performance of current Soccer teams of the Iranian Premier League 

According to Component Balanced Scorecard (BSC). International 

Journal of Science Culture and Sport, 2(2), 13-19. 

 

 مقاالت در همایش های بین المللی داخل و خارج 
 

نوآورانه رابطه بین بدبینی سازمانی با رفتارهای (. 0935) آزاده امیرعباس و اخضری همدانی، ،بابکیان پور -0

، اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و نوآوری .کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان

 شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
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عوامل موثر بر کیفیت اطالعات مالی در پایگاه (. 0935) غالمرضا امیرعباس و فتحی پور، ،بابکیان پور -2

پنجمین کنفرانس بین المللی  .شهرداری همدان و نقش آن در ارتقای مدیریت شهری های اطالعاتی در

 ، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

تواناسازی کارکنان با تبیین نقش معنویت در (. 0939) آزاده امیرعباس و اخضری همدانی، ،بابکیان پور -9

، تهران، موسسه کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت .در ادارات تربیت بدنی استان همدان رهبری

 همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران.

مقایسه تأثیر آموزش راهبردی شناختی و (. 0939) آزاده امیرعباس و اخضری همدانی، ،بابکیان پور -4

اولین  .عزت نفس تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر فامنینفراشناختی بر ادراک شایستگی و 

تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای  کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری،

 دانشگاه تهران.

 

 مقاالت در همایش های ملی و منطقه ای

(. وجهه برند شرکت های بیمه ای از منظر فناوری 0931بابکیان پور، امیرعباس؛ حسینی، سید مجتبی ) -0

 ، اهواز: دانشگاه شهید چمران.دومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداریاطالعات. 

انس ملی پنجمین کنفر(. پیرامون وندالیسم شهری. 0931بابکیان پور، امیرعباس؛ غالمعلی، آئینی ) -2

تهران: دانشگاه خواجه نصیرالدین  های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، پژوهش

 طوسی.

(. کارایی فعالیت های گروهی در امور شهری از منظر توانمندی های 0935بابکیان پور، امیرعباس ) -9

، تهران: دانشگاه آزاد هروندیدومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شاجتماعی شهروندان. 

 اسالمی واحد تهران شرق.

(. بررسی رابطه ابعاد هوش رقابتی مربیان و عملکرد 0939بابکیان پور، امیرعباس؛ اخضری همدانی، آزاده ) -4

سومین همایش ملی . BSCتیم های فوتبال لیگ برتر باشگاه های استان همدان با توجه به مولفه های 

 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.شیدانشجویی علوم ورز

(. بررسی ارتباط بین کمال گرایی مدیران و سطح 0939بابکیان پور، امیرعباس؛ اخضری همدانی، آزاده ) -5

 ، تهران: موسسه اطالع رسانی نارکیشکنفرانس ملی حسابداری و مدیریتتواناسازی کارکنان در سازمان بیمه. 

(. بررسی میزان مشارکت پرسنل بر تسهیم دانش در 0932مدانی، آزاده )بابکیان پور، امیرعباس؛ اخضری ه -1

 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانشمرکز درمانی شهید بهشتی شهر همدان. 
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 کتاب 
 

 )چاپ شده( درگیری شغلی از منظر هوش هیجانی -0

 )چاپ شده( (لذت زندگی رو ببرزمان خرج کن، هدف بخر، راهنمای موفقیت یک ساله ) -2

 راهنمای موفقیت یک ماهه )زمان خرج کن، هدف بخر، لذت زندگی رو ببر( )چاپ شده( -9

 )در دست چاپ( درخشش در روز دفاع از پایان نامه -4

 تجربه را بدزد )در دست چاپ( -5
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 بهترینت باش ...

 خدمات آموزشی شرکت بهترینت

 )حوزه مهارت های ارتباطی(
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 بهترینت باش ...

 خدمات آموزشی شرکت بهترینت

 )حوزه رشد و بهبود فردی و سازمانی(
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 بهترینت باش ...

 خدمات آموزشی شرکت بهترینت

 (فن بیان و سخنرانی)حوزه 
 

 
 
 
 


