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   :سوابق اجرایی و آموزشی 
  1373عضو شوراي آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی استان گیالن . 1
  82-84عضو شوراي تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گیالن . 2
  83-84عضو شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان گیالن. 3
  81- 84عضو کمیسیون تحول اداري دانشگاه گیالن. 4
  80- 88عضو ستاد تحول اداري استان گیالن. 5
 82-84ان گیالنعضو کمیسیون تحول اداري سازمان آب منطقه اي است. 6
 82-83مشاور شرکت ابریشم ایران. 7
 82-84مشاور شرکت سهامی آب منطقه اي استان گیالن. 8
 82-84مشاور بهبود مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گیالن . 9

 81-82مشاور استاندار گیالن. 10
 83-84مشاور هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی . 11
 73-78پیام نور صومعه سرا سرپرست دانشگاه . 12
 83مدیر پروژه مطالعاتی تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی. 13
 88عضو اتاق فکر بانک کشاورزي استان گیالن . 14
 88عضو اتاق فکر بانک ملی استان گیالن . 15
 83دبیر همایش چشم انداز تجارت در دریاي خزر. 16
 83منطقه آزاد انزلی دبیر همایش نگاهی به مناطق آزاد ایران و . 17
 84مجري اولین نمایشگاه اصالحات اداري در استان گیالن . 18
 و همچنین برخی همایش ها) علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی آموزشی(داور برخی از مجالت علمی کشور . 19
  1392انتصاب به عنوان مشاور استاندار گیالن از آذر ماه . 20

  تا کنون 1393از فروردین  -کشور مدیریت دولتی مرکز آموزش مرکز  رئیس. 21
 مهندسی مدیریت ماهنامهعضو هیأت تحریریه  .22
 عضو کارگروه مدیریت تحول و ارتقاء علوم انسانی شوراي عالی انقالب فرهنگی کشور. 23
  شوراي راهبري توسعه مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیعضو . 24
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 مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداري. 25
 مدیري مسئول فصلنامه پژوهش هاي مدیریت سرمایه انسانی. 26
  مدیر مسئول ماهنامه علمی کاربردي فرهنگ و رفتار اداري و ماهنامه اکسیر. 27
  دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادهاعضو شوراي سیاستگذاري . 28
  عضو کمیته علمی دومین و سومین کنفرانس ساالنه مدیریت استراتژیک. 29
  عضو چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. 30
ی واحد رشت و قزوین، مؤسسه آموزش تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسالم(هاي دولتی و غیردولتی کشور از جمله استاد مدعو دانشگاه. 31

  ...)عالی غیرانتفاعی کوشیار و 
  
 

   :تحصیالت
  سال اخذ مدرك  کشور  نام دانشگاه  رشته تحصیلی و تخصصی  مدرك تحصیلی

  1368  ایران  تهران  مدیریت  کارشناسی
  1371  ایران  عالمه طباطبائی  )گرایش منابع انسانی(مدیریت   کارشناسی ارشد

  1382  ایران  تربیت مدرس  )گرایش سیاستگذاري(استراتژیک مدیریت   دکتري
 

به راهنمایی پروفسور  )کارخانجات استان گیالن(نقش شوراهاي اسالمی کار در همیاري با مدیریتها  :عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد*
 1371سال  -سید مهدي الوانی

به راهنمایی دکتر اصغر مشبکی و مشاوره دکتر  گذاري در بازاریابی صنعت جهانگردي ایران طراحی الگوي سیاست :عنوان رساله دکتري *
  1382سال  -احمد خائف الهی و دکتر حمید خدادادحسینی

  
  ):هاها و همایشمقاالت، کنفرانس(تألیفات 

  کتاب

  .سپیدرود، چاپ اول: نشر. بازاریابی نوین). 1393(و فروزان فر، الهام  ملک اخالق، اسماعیل

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت

 )داخلی و خارجی(مقاالت علمی پژوهشی 
لکرد ارزیابی عملکرد نیروي فروش بر اساس شاخص هاي کلیدي عم). 1395(پورعیسی، آرمان؛ نبی زاده، سیدعلی  ملک اخالق، اسماعیل؛

  .25- 34، صص 26، شماره 8، دوره فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ).DEA( هاتحلیل پوششی دادهبا رویکرد 
مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت هاي کوچک ). 1395(ابراهیم پور، مصطفی؛ نوروزي رودپشتی، زهره ملک اخالق، اسماعیل؛ 

  .57-74، صص 7، شماره 2، دوره اي بازرگانی دانشگاه شاهدمجله راهبرده. و متوسط با میانجی گري قابلیت نوآوري
: حمایت ورزشی و تأثیر آن بر دلبستگی به برند و وفاداري مشتریان). 1395(؛ آل طه، سید حسن .اکبري، محسن ؛.ملک اخالق، اسماعیل

 .65- 84صص  ،1، شماره 5دوره ، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش .مطالعه تیم والیبال کاله
هاي گردشگري ورزشی در توسعه بندي جاذبهاولویت ).1394( ملک اخالق، اسماعیلنژاد، مهرعلی؛ شهریاري سجهوردي، بهمن؛ همتی

 .19-33 ، صص1، شماره4، دوره دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش .توریسم ورزشی استان هاي شمالی ایران
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شناسایی اتحاد هاي استراتژیک در توسعه گردشگري ورزشی استان  ).1394( اخالق، اسماعیل ملکشهریاري، بهمن؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ 
 .55- 70، صص 30، سال هفتم، شماره مجله مطالعات مدیریت ورزشی .هاي شمالی ایران

بط با مشتریان بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتري بر بهبود روا). 1394(حسن پور، رقیه ؛ ملک اخالق، اسماعیل، ولیپور، محمدولی
 .81- 88، صص 20شماره  ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. )قطعه سازان خودرو مستقر در شهرك هاي صنعتی قزوین(صنعتی

تعیین معیارهاي اساسی گزینش مربی ). 1393. (؛ اخوان توکلی، ناصر.؛ مهدي زاده، مهران.درستکار احمدي، ناهید؛ .ملک اخالق، اسماعیل
). باشگاه ورزشی داماش گیالن: مطالعه موردي(به روش دلفی فازي و گزینش بهترین مربی با استفاده از تکنیک تاپسیس توسعه یافته 

  .105-128، صص 2، شماره 3، جلد پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش -دوفصلنامه علمی
ارائه مدلی براي تبیین تأثیر مدیریت راهبردي منابع بر ). 1393(؛ مهران مهدي زاده، مهران .درستکار احمدي، ناهید؛ .ملک اخالق، اسماعیل

فصلنامه علوم مدیریت . بررسی نقش میانجی خالقیت و نوآوري: استان گیالن ساز مسکن و ساختمان هاي انبوه مزیت رقابتی شرکت
  .69-96، صص 33، سال نهم، شماره ایران

ین مدیریت استعداد و ي ببررسی رابطه). 1393. (؛ عاشق حسینی مهروانی، مجید.ملک اخالق، اسماعیلنوع پسند اصیل، سید محمد؛ 
  .31- 51، صص )15پیاپی ( 1، شماره سال ششم، فصلنامه پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی. عملکرد سازمانی

هاي گیري اثربخشی فدراسیونمعرفی ابزار اندازه ).1393(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ یوسفی، بهرام.؛ رمضانی نژاد، رحیم.عیدي، حسین
  .63-84، صص 22، سال ششم، شماره مجله مطالعات مدیریت ورزشی .هاي رقابتیورزشی بر مبناي رویکرد ارزش

بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر ) 1393. (؛ مهدي زاده، مهران.؛ درستکار احمدي، ناهید.مرادي، محمود؛ .اسماعیل ملک اخالق،
  .145-174 ، صص11، شماره 6، دوره پژوهشنامه مدیریت اجرایی. مطالعه موردي صنعت ساختمان و مسکن -دستیابی به مزیت رقابتی

: کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی. ؛ مهدي زاده، مهران.؛ درستکار احمدي، ناهید.؛ مرادي، محمود.ملک اخالق، اسماعیل
، شماره 26دوره ، نشریه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازي صنعت ساختمان و مسکن ایران

  .25- 48، صص )86 پیاپی( 4
بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند ). 1392. (؛ حسینی چگنی، الهام.ملک اخالق، اسماعیل؛ .، سید محمدنوع پسند اصل

  .74- 59 ، صص10فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره . مؤسسات آموزشی
گزینش استراتژي هاي نوآوري با استفاده از ). 1392. (ناهید؛ درستکار احمدي، .؛ مهدي زاده، مهران.؛ مرادي، محمود.ملک اخالق، اسماعیل

فصلنامه مدیریت . )مپسا - شرکت مدیریت پروژه هاي ساختمانی ایران: مورد مطالعه( فرایند تحلیل شبکه -رویکرد ترکیبی دلفی
  .145-172، صص 3، شماره 5دوره ، بازرگانی

ارائه چارچوبی پیشنهادي براي گزینش ). 1392. (؛ درستکار احمدي، ناهید.نمهدي زاده، مهرا؛ .؛ مرادي، محمود.ملک اخالق، اسماعیل
، 3، جلد نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت. بهترین استراتژي نوآوري جهت ارتقاي معیارهاي کلیدي عملکرد در صنعت ساختمان ایران

  .53-45، صص 1شماره 
 .عوامل موفقیت بانکداري الکترونیکشناسایی و رتبه بندي ). 1391. (؛ رفیعی امام، فائقه.؛ رمضانیان، محمدرحیم.اسماعیلملک اخالق، 

  .29- 9، صص 7، سال دوم، شماره فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی
بررسی اهداف حمایت ورزشی در ). 1391(. عیلملک اخالق، اسما؛ .؛ کاظم نژاد، انوشیروان.؛ خبیري، محمد.؛ رمضانی نژاد، رحیم.بنار، نوشین

  .177-161، صص 14، شماره فصلنامه مدیریت ورزشی. لیگ هاي برتر ایران
بررسی عوامل مؤثر در تصمیم  ).1391(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ کاظم نژاد، انوشیروان.؛ خبیري، محمد.؛ بنار، نوشین.رمضانی نژاد، رحیم

 .127-107، صص 12، شماره مدیریت ورزشیفصلنامه . گیري حمایت ورزشی
بررسی رابطه و تاثیر طرح بازاریابی بر بهبود عملکرد بازاریابی در ). 1391. (؛ ایزدیار، صدیقه.؛ رمضانپور، اسماعیل.ملک اخالق، اسماعیل
  .165-143، صص 4، شماره 25، دوره فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه .صنعت پتروشیمی

شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي ارزیابی عملکرد در ورود به ). 1390. (؛ جمالی، خدیجه.؛ نوع پسند، سید محمد.یلملک اخالق، اسماع
  .78-61، صص 2، سال اول، شماره فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین. )ایران خودرو: مطالعه موردي(بازارهاي خارجی 

بررسی موانع ). 1390(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .، رضوي، سید محمد حسین.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ همتی نژاد، مهرعلی.محمدرضا. برومند
، 14، سال هفتم، شماره پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی .اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

  .73- 51صص 
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طراحی مدل اثربخشی سازمانی  ).1390(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ سجادي، سید نصراله.؛ یوسفی، بهرام.؛ رمضانی نژاد، رحیم.عیدي، حسین
، سال پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی .فدراسیون هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران بر اساس رویکرد ارزش هاي رقابتی

  .31-15، صص 14هفتم، شماره 
تعیین و ارتقاء موقعیت استراتژیک پاالیشگاه تهران بر مبناي مدل دلتا ). 1388. (؛ قضاوت، سمیه.؛ اسماعیل پور، رضا.اخالق، اسماعیلملک 

  .161-141، صص 3، سال هشتم، شماره فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی .و رویکرد پویائی هاي سیستم
بررسی ارتباط بین ). 1387. (؛ میرکاظمی، عذرا.؛ افشارنژاد، طاهر.متقی طلب، محمد ؛.ملک اخالق، اسماعیل؛ .همتی نژاد، مهرعلی

، فصلنامه حرکت. مندي آنها براي گردشگري مقصد در آیندهخصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت هاي ورزشی و عالقه
  .113-93، صص 37شماره 

دوماهنامه دانشور رفتار  .الگوي سیاست گذاري در بازاریابی صنعت جهانگردي ایرانطراحی ). 1382(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .مشبکی، اصغر
  .76-65، صص 2، سال دهم، شماره )علوم انسانی(

دوماهنامه دانشور رفتار . طراحی الگوي سیاست گذاري در بازاریابی صنعت جهانگردي ایران). 1382. (ملک اخالق، اسماعیل؛ .مشبکی، اصغر
 .76-65، صص 2سال یازدهم، شماره ، )علوم پزشکی(

بررسی ارزشیابی حمایت ورزشی در لیگ . ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ کاظمی نژاد، انوشیروان.؛ خبیري، محمد.؛ رمضانی نژاد، رحیم.بنار، نوشین
  ).پذیرش براي چاپ(، فصلنامه حرکت .هاي برتر ایران

معرفی ابزار اندازه گیري اثربخشی فدراسیون هاي ورزشی بر . اخالق، اسماعیل ملک؛ .؛ یوسفی، بهرام.؛ رمضانی نژاد، رحیم.عیدي، حسین
  ).پذیرش براي چاپ( ،فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی. مبناي ارزش هاي رقابتی
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Application on Personal Empowerment of Social Security Organization in Guilan Province. 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business (IJCRB), Vol.5, No.1, pp. 1089- 
1094. Indexed in DOAJ, EBSCO, Proquest 

Taleghani1, M.; Malek Akhlagh, E.; Hoseini, A. (2013). The Relationship between Total Quality 
Management and Market Orientation and Performance. Universal Journal of Management and 
Social Sciences, Vol.3, No.11, pp. 37-41. Indexed in EBSCO 

  
 ISC مقاالت علمی ترویجی و 

تعیین مؤثرترین عامل اثربخشی انتقال فناوري در توسعه میادین نفتی ). 1396(مهدي زاده، مهران  ملک اخالق، اسماعیل؛طالقانی، محمد؛ 
 . 101-110، صص 29، شماره 15، دوره وفصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتید. خشی مشروط انتقال فناوريایران با استفاده از مدل اثرب

ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی ). 1395(تأخیره، زهرا؛ پورعیسی، آرمان  ملک اخالق، اسماعیل؛
 . 56-65، صص 47، سال دوازدهم، شماره فصلنامه رشد فناوري. داخلی در نگرش شغلی کارکنان

 -بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک مناطق آزاد تجاري. بی؛ مهري نژاد، مجت.؛ مهدي زاده، مهران.دوستار، محمد ؛.ملک اخالق، اسماعیل
: تاریخ پذیرش(، پذیرش براي چاپ در شماره هاي آتی، فصلنامه راهبرد توسعه. ي صنعت گردشگري ایرانصنعتی بر توسعه

21/02/1393.(  
دوماهنامه بررسی هاي  .مدل هاي آنتحلیلی بر مفاهیم تفکر جهانی و ). 1392. (؛ فربیز، فاطمه.؛ رضایی، زینب.ملک اخالق، اسماعیل

  .12-1، صص )243پیاپی ( 59، سال یازدهم، شماره بازرگانی
فصلنامه رشد . نقش و جایگاه تکنیک هاي ارتقاء در زنجیره هاي ارزش جهانی). 1392. (؛ فرخنده، مهسا.؛ ایاغ، زهرا.ملک اخالق، اسماعیل

  .20-12، صص 34، شماره يفناور
تبیین و تحلیل تطبیقی عوامل اساسی موفقیت در الگوهاي ). 1391. (؛ بحرکاظمی، مانی.؛ اسدي ملک جهان، فرشته.ملک اخالق، اسماعیل

  .62-49، صص )239پیاپی ( 55، سال دهم، شماره دوماهنامه بررسی هاي بازرگانی .CRM نوین
دوماهنامه  ).با تأکید بر سیر تکاملی مدل الماس(جهانی تحلیل رقابت پذیري در گستره ). 1389. (؛ طالقانی، محمد.ملک اخالق، اسماعیل

  .30- 16، صص )229پیاپی ( 45، سال هشتم، شماره بررسی هاي بازرگانی
Malek Akhlah, E.; Ebrahimpour, M.; Noruzi Rodposhtim Z. (2015). The impact of market orientation 

cultur on market performance in Gilan's small and medium-sized companies.Asian Journal of 
Research in Banking and Finance, Julay/2015. Indexed in ISC 

Malek Akhlah, E.; Akbari, M.; Naseri, S. (2015). The impact of voice of customer marketing on 
performance of SMEs with mediator role of organization’s resources and capabilities and 
competitive advantage (Case study: Rasht industrial town). Asian Journal of Research in 
Marketing, Vol. 4, No. 1, pp 142-152. Indexed in ISC 

Malek Akhlagh, E.; Nopasand Asil, S. M., Akhavan Tavakoli, N. (2013). Identifying and prioritizing 
the effective factors in organizing housing market of Rasht metropolis by using hierarchy analytic 
process. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.3, No.18, pp. 2196-2200. 
Indexed in ISC 

Malek Akhlagh, E.; Doostar, M., Eynollah zadeh, H. (2013).  Investigating the Effect of ergonomic 
factors on stress and job satisfaction of employees in health care section of Rasht. Technical 
Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.3, No.23, pp. 3209-3213. Indexed in ISC 

Zaer Sabet, F.; Malek Akhlagh, E.; Gilaninia, Sh. (2013). Explanation and analysis of new 
empowerment models in organizations. Journal of Research and Development, Vol.1, No.4, pp. 
14-21. Indexed in ISC 
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Malek Akhlagh, E.; Hosseini, S. S.; Seddigh, S.; Ashkani, A. (2013). Sport Economy or Economic 
Sport. International Journal of Sport Studies, Vol.3, No.3, pp. 299-307. Indexed in ISC  

Eghdamy, H.; Ganjiniya, H.; Malek Akhlagh, E. (2013). Relationship between transformational 
leadership and reduction of burnout among employees of greater Tehran foundation of martyrs and 
veterans affairs. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol.3, 
No.4, pp. 34-39. Indexed in ISC 

Ebadati, H.; Seyed Danesh, S. Y.; Malek Akhlagh, E. (2013). Effects of process analysis and 
simulation tools to improve the purchasing process and practice of typical industrial. Kuwait 
Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol.3, No.4, pp. 40-46. Indexed 
in ISC 

Nopasand, S. M.; Malek Akhlagh, E.; Faegh, E. (2013). An Investigation into Preparatory Strategic 
Factors on Talent Management (A Case Study of the Maritime Organization of Guilan Province). 
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol.4, No.12, pp.3737-3744. 

Malek Akhlagh, E.; Sedigh, S.; Asayesh, L.; Khoshkalam, L. (2015). The Relationship of Managers’ 
Creativity with the Organizational Structure in Staff Management Level of Ministry of Sports and 
Youth Affairs. International Journal of Sport Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 31-37. 

 
 ...)علمی، آموزشی، ورزشی، اطالع رسانی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و (سایر مقاالت 

، دوماهنامه مدیریت. استراتژي هاي ناب و چابک دو رویکرد متفاوت در زنجیره تامین). 1395(و رجب زاده، یاسمن  ملک اخالق، اسماعیل
 .33-24، صص 184شماره 

 .69-70، صص 58سال هفتم، شماره . ماهنامه مهندسی مدیریت. هاي ده گانه زندگیاجزاي مهارت). 1393(ملک اخالق، اسماعیل 
، سال بیست و ماهنامه تدبیر. نفوذ کودك بر فرایند تصمیم گیري خرید خانواده). 1391. (؛ حسینی چگنی.بنام، نینا؛ .ملک اخالق، اسماعیل

  .61 -55، صص 241سوم، شماره 
، سال دوماهنامه مدیریت .نقش مهندسی مجدد فرآیندهاي سازمانی در طراحی استراتژي). 1389. (؛ شاوردي، میثم.ملک اخالق، اسماعیل

  .18-14، صص 160یکم، شماره بیست و 
شبکه هاي دوستانه؛ دارایی استراتژیک شرکتهاي کوچک و ). 1389. (؛ طالب زاده مقدم، محدثه.؛ مجید.؛ حسنی نژاد.ملک اخالق، اسماعیل

  .49-42، صص 81، سال چهاردهم، شماره ماهنامه توسعه مدیریت .متوسط
 .مطالعه تطبیقی استراتژي رهبري در هزینه و تمایز پورتر). 1388. (کهن، پدرام ؛ حیدري نیاي.؛ طالقانی، محمد.ملک اخالق، اسماعیل
  .39-34، صص 154-153، سال بیستم، شماره دوماهنامه مدیریت
، سال نهم، فصلنامه گیالن ما. رفتارهاي سیاسی و نقش آن در تصمیم گیري سازمانی). 1388. (؛ طالقانی، محمد.ملک اخالق، اسماعیل

  .140-128، صص )36پیاپی ( 4-3شماره 
دوماهنامه  .مقایسه تطبیقی مدل رقابتی پورتر با مدل دلتاي هکس). 1388. (؛ قضاوت، سمیه.؛ طالقانی، محمد.ملک اخالق، اسماعیل

  .16-11، صص 146-145، سال بیستم، شماره مدیریت
، سال دوماهنامه مدیریت .بهسازي فرآیندهاي سازمانی جایگاه و نقش مهندسی مجدد در ).1386(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .طالقانی، محمد

  .28-21، صص 120- 119هجدهم، شماره 
طراحی مدل انتخاب حمایت ). 1391. (؛ کاظم نژاد، انوشیروان.ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ خبیري، محمد.؛ رمضانی نژاد، رحیم.بنار، نوشین

  .86- 75صص ، 1، شماره نشریه مدیریت و توسعه ورزش .ورزشی در ایران
تحلیل وضعیت ). 1392(. ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ رضوي، سید محمدحسین.؛ رمضانی نژاد، رحیم.؛ همتی نژاد، مهرعلی.برومند، محمدرضا

اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام 
  .19-1، صص 2، شماره شریه مدیریت و توسعه ورزشن. استراتژیک

هاي واع ساختارها و فرایندها در شرکتتبیین و تحلیل ان«. ؛ گل چهره نودهی، سید مهدي.؛ رمضان پور، اسماعیل.ملک اخالق، اسماعیل
  .)1390ماه تاریخ پذیرش اسفند : پذیرش براي چاپ( ،دوماهنامه توسعه مهندسی بازار. »مادر با رویکرد استراتژیک

در بهبود  C4 تحلیلی بر کاربرد مدل همسویی استراتژي« .؛ کاظمی، رضا.؛ کاظمی، مریم.؛ رمضان پور، اسماعیل.ملک اخالق، اسماعیل
  ).1390تاریخ پذیرش دي ماه : پذیرش براي چاپ( ،دوماهنامه توسعه مهندسی بازار .»عملکرد سیستم توزیع شرکت صنایع شیر ایران
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تاریخ : پذیرش براي چاپ( ،دوماهنامه مدیریت. »بازاریابی ارتباطی با رویکرد تبلیغات اینترنتی«. ؛ تیموري، رقیه.اسماعیلملک اخالق، 
  ).1390پذیرش مرداد ماه 

وفاداري در تعیین و ارتقاء جایگاه استراتژیک برند به منظور ایجاد «. ؛ جهانگیرزاده، احسان.؛ گل چهره، سید مهدي.ملک اخالق، اسماعیل
  ).1390تاریخ پذیرش خرداد ماه : پذیرش براي چاپ(، دوماهنامه توسعه مهندسی بازار .»مشتریان

 .»فناوري نوین بانکی و نقش آن در میزان مطلوبیت براي مشتریان« .؛ محمدي، وحید.ملک اخالق، اسماعیل؛ .نوع پسند، سید محمد
  ).1391تاریخ پذیرش شهریور ماه : چاپپذیرش براي ( ،دوماهنامه توسعه مهندسی بازار

 ،دوماهنامه توسعه مهندسی بازار .»استراتژي هاي ناب و چابک و عملکرد بازاریابی شرکت« .؛ رجب زاده، یاسمن.ملک اخالق، اسماعیل
  ).1390تاریخ پذیرش فروردین ماه : پذیرش براي چاپ (

: پذیرش براي چاپ( ،دوماهنامه مدیریت .»استراتژیک نوین ورود به بازارهاي خارجیرویکردهاي « .؛ جمالی، خدیجه.ملک اخالق، اسماعیل
  ).1389تاریخ پذیرش بهمن ماه 

 ،دوماهنامه مدیریت .»استراتژي هاي ناب و چابک دو رویکرد متفاوت در زنجیره تأمین«. ؛ رجب زاده، یاسمن.ملک اخالق، اسماعیل
  ).1389 تاریخ پذیرش بهمن ماه: پذیرش براي چاپ(

 .»گمرگات استان گیالن رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندي کارکنان« .؛ موسوي، محسن.؛ گنجی، حسین.ملک اخالق، اسماعیل
  ).1389تاریخ پذیرش شهریور : پذیرش براي چاپ( ،دوماهنامه توسعه مهندسی بازار

: پذیرش براي چاپ( ،دوماهنامه مدیریت .»با رویکرد تبلیغات اینترنتیبازاریابی ارتباطی « .؛ تیموري قاضیانی، رقیه.ملک اخالق، اسماعیل
 ).1390تاریخ پذیرش مرداد ماه 

  
  مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

 
  المللیهاي بینکنفرانس

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربه مشتري بر عملکرد واحدهاي تولیدي ). 1395(مهدي زاده، مهران  ملک اخالق، اسماعیل؛طالقانی، محمد؛ 
 .1395آذر  16-17چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، . از طریق متغیر میانجی استراتژي تمایز

ارائه الگویی براي نقش رهبري استراتژیک در عملکرد ). 1395(رضاپور علی آباد، مریم؛ سعیدي لوحه سرا، فاطمه  ملک اخالق، اسماعیل؛
، اردیبهشت ماه نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاري و سازمانی پارادایم هاي نوین مدیریت. دانشگاه ها با رویکرد دوسوتوانی

   )CIVILICAنمایه در (. ، دانشگاه شهید بهشتی1395
بررسی تأثیر متقابل شاخص اقتصادي تورم و صنعت ). 1395(رضاپور علی آباد، مریم؛ سعیدي لوحه سرا، فاطمه  ملک اخالق، اسماعیل؛

، دانشگاه شهید 1395نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاري و سازمانی پارادایم هاي نوین مدیریت، اردیبهشت ماه . گردشگري
 )CIVILICAنمایه در (. بهشتی

نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاري و . آینده نگاري بازار ارز در شرایط پسابرجام). 1395(واال، شبنم ؛ ملک اخالق، اسماعیل
  )CIVILICAنمایه در (. ، دانشگاه شهید بهشتی1395سازمانی پارادایم هاي نوین مدیریت، اردیبهشت ماه 

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد ). 1394(یري هلستانی، فروغ نوروزي رودپشتی، زهره؛ زاهدفر، کامران؛ پورام ملک اخالق، اسماعیل؛
، 1394، بهمن ماه سومین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي کاربردي در مدیریت و حسابداري .هاي خدماتیداخلی و خارجی شرکت

 )CIVILICAنمایه در (. دانشگاه شهید بهشتی
هاي  ها و سنجه شهرت برند و عوامل مؤثر برآن؛ بررسی مدل). 1394(اکبري، محسن  اسماعیل؛ملک اخالق، قلی زاده کالئی، علی؛  

. ، دانشگاه شهید بهشتی1394، بهمن ماه سومین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي کاربردي در مدیریت و حسابداري .گیري اندازه
 )CIVILICAنمایه در (

بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به ). 1393. (کاوه مقدم، شهرزاد ؛.ملک اخالق، اسماعیل؛ .نوع پسند، سید محمد
 )CIVILICAنمایه در (. ، تهران1393آذرماه . المللی مدیریتهمایش بین. رضایت شغلی

اولین همایش بین  .حمایت ورزشی، عنصر توانمند ارتباطات بازاریابی). 1394. (؛ آل طه، سید حسن.اکبري، محسن ؛.ملک اخالق، اسماعیل
 .دانشگاه اصفهان المللی حسابداري، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد،
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- هاي محوري و استراتژي رقابتی بر عملکرد شرکتبررسی تأثیر قابلیت). 1393. (؛ یزدانی، مهدي.دوستار، محمد ؛.اسماعیلملک اخالق، 
اولین کنفرانس ). شرکتهاي کوچک و متوسط ساختمانی استان تهران: مطالعه موردي(هاي ساختمانی کوچک و متوسط فعال در ایران 

 )CIVILICAنمایه در ( .1393ي و علوم اجتماعی، رشت، ایران، خرداد ماه بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابدار
اولین  .تاثیر بازاریابی صداي مشتري بر وفاداري مشتریان به برند). 1392(؛ آل طه، سید حسن .ناصري، سحر ؛.ملک اخالق، اسماعیل

، دانشگاه )با رویکرد مدیریت و حسابداري(و حماسه اقتصادي ) با رویکردي بر تحوالت خاورمیانه(کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی 
  .بهمن ماه 25و  24آزاد رودهن، 

گزینش استراتژي هاي نوآوري با استفاده از رویکرد ترکیبی ). 1392. (؛ درستکار احمدي، ناهید.مهدي زاده، مهران؛ .ملک اخالق، اسماعیل
یازدهمین کنفرانس بین المللی  ).مپسا –شرکت مدیریت پروژه هاي ساختمانی ایران : مورد مطالعه(فرایند تحلیل شبکه  -دلفی

  )CIVILICAنمایه در ( .، تهران، ایران، آذر ماهمدیریت
ارائه ي چارچوبی پیشنهادي براي گزینش ). 1391. (؛ درستکار احمدي، ناهید.؛ مهدي زاده، مهران.؛ مرادي، محمود.اخالق، اسماعیلملک 

، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت .بهترین استراتژي نوآوري جهت ارتقاي معیارهاي کلیدي عملکرد صنعت ساختمان ایران
  .تهران، ایران، آذر ماه

هاي مدیریت دانش مشتري با مهندسی مقایسه تطبیقی مدل). 1390. (اهید؛ درستکار احمدي، ن.؛ مهدي زاده، مهران.لک اخالق، اسماعیلم
  )CIVILICAنمایه در ( .، تهران، ایران، آذر ماهنهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. مجدد ارتباط با مشتري

تحلیل استراتژیک جایگاه رقابتی کشورهاي خاورمیانه براساس شاخص هاي رقابت ). 1390(. ؛ مهدي زاده، مهران.ملک اخالق، اسماعیل
  )CIVILICAنمایه در ( .، تهران، ایران، آذر ماهنهمین کنفرانس بین المللی مدیریت .پذیري جهانی

طراحی مدل ساختاري جهت دستیابی به ). 1391. (؛ مهدي زاده، مهران.؛ درستکار احمدي، ناهید.؛ مرادي، محمود.ملک اخالق، اسماعیل
دهمین کنفرانس بین المللی  ).صنعت ساختمان و مسکن ایران: حوزه مطالعه(مزیت رقابتی به واسطه ابعاد کارآفرینی استراتژیک 

   .، تهران، ایران، اذر ماهمدیریت
هاي هولدینگ در فرایند رسی نقش شرکتبر). 1390. (؛ گل چهره نودهی، سید مهدي.؛ رمضان پور، اسماعیل.ملک اخالق، اسماعیل

  .، تهران، ایران، آذر ماهنهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. خصوصی سازي
 .از مفاهیم تا مدلها: نقش هوشمندي کسب و کار در مدیریت عملکرد کسب و کار). 1389. (؛ حیدرنیاي کهن، پدارم.ملک اخالق، اسماعیل

  )CIVILICAنمایه در ( استراتژیکپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت 
 .تأثیر اتحادهاي استراتژیک بر موانع ورود رقباي بالقوه در رقابتهاي جهانی). 1389. (؛ تیموري صفی آباد، صادق.ملک اخالق، اسماعیل

  )CIVILICAنمایه در ( پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
نظریه سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی : در مدیریت استراتژیکتحلیل تطبیقی دو رویکرد ). 1388(. ؛ پورجهانی، رضا.ملک اخالق، اسماعیل

  .، تهران، ایران، دي ماهچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. بر منابع
ارزیابی مزیت هاي رقابتی ملل روند تبیین رویکردهاي نوین جهت ). 1387. (؛ فخري لرکرق، علی.؛ طالقانی، محمد.ملک اخالق، اسماعیل

  )CIVILICAنمایه در ( .سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک .تکاملی مدل هاي الماس
دومین کنفرانس بین المللی  .رویکردهاي استراتژیک مدیریت دانش). 1386. (؛ ساالري، مهدي.؛ ظفرالهیاري، مارال.ملک اخالق، اسماعیل
  )CIVILICAنمایه در (. مدیریت استراتژیک
قابلیت نوآوري کسب و کارمدیریت کیفیت جامع و نوآوري ). 1391. (؛ عبداللهیان، فرزانه.؛ صفردوست، عاطیه.ملک اخالق، اسماعیل

  )CIVILICAنمایه در ( .اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوري و تولید ملی .فناوري
ارائه الگوي طراحی استراتژي با تأکید بر مؤلفه هاي مهندسی مجدد ). 1389. (شاوردي، میثم ؛.؛ نوع پسند، محمد.ملک اخالق، اسماعیل

 .، تهران، ایران، تیر ماهاولین همایش هاي بین المللی مدیریت فرایندهاي سازمانی .فرایند هاي سازمانی
الگو برداري در ارتقاء کیفیت بهسازي فرایندها در کاربرد تکنیک ). 1389. (؛ طالب زاده، محدثه.؛ تیموري، صادق.ملک اخالق، اسماعیل

 .، تهران، ایران، تیر ماهاولین همایش هاي بین المللی مدیریت فرایندهاي سازمانی .موسسات آموزش عالی
اولین  .هابررسی نقش هاي مدل بلوغ سازمانی در مدیریت بهبود فرایند). 1389. (؛ اسدي، فرشته.؛ زارعی، ابوالقاسم.ملک اخالق، اسماعیل

 .، تهران، ایران، تیر ماههمایش هاي بین المللی مدیریت فرایندهاي سازمانی
بررسی تطبیقی مدل هاي شکاف سازمانی در برخی فرایندهاي ). 1389. (؛ روزگار، بامداد.؛ فریدي اقدم، آزاده.ملک اخالق، اسماعیل

 .، تهران، ایران، تیر ماهیاولین همایش هاي بین المللی مدیریت فرایندهاي سازمان .سازمانی
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تبیین و تحلیل تطبیقی مدل هاي نوین مهندسی مجدد فرایندهاي ). 1389. (؛ شاوردي، میثم.؛ نوع پسند، محمد.ملک اخالق، اسماعیل
 .، تهران، ایران، تیر ماهاولین همایش هاي بین المللی مدیریت فرایندهاي سازمانی .سازمانی
طراحی الگوي حمایتی تصمیم ). 1388( .ملک اخالق، اسماعیل؛ .؛ کاظمی نژاد، انوشیروان.؛ خبیري، محمد.؛ رمضانی نژاد، رحیم.بنار، نوشین

 .، اسفند ماههشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی .گیري ورزشی
نخستین  .یل رقابت پذیري سرمایه هاي انسانی در صنایع خودرو سازيتحل). 1388. (؛ طالقانی، محمد.ملک اخالق، اسماعیل؛ .فخري، علی

  .استان زنجان: ، محل برگزاريکنفرانس بین اللملی مدیریت سرمایه فکري
ششمین  .فرصت ها و چالش هاي واحد درسی کارآفرینی در رشته زبان و ادب فارسی). 1390. (؛ درویشعلی پور، لیال.ملک اخالق، اسماعیل

 .، دانشگاه مازندران، خرداد ماهالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیهمایش بین 
طراحی بسته هاي هوشمند راهبردي براي توسعه تجارت الکترونیک ). 1390. (؛ آقاسی، ارمیا.فضل اهللا تبار، حامد؛ .ملک اخالق، اسماعیل

  .جشنواره بین المللی صنعت، بازرگانی و فناوري اطالعات، دي ماه. خارجی
Malek Akhlagh, E.; Mehdizade, M.; Dorostkar Ahmadi, N. (2013). Exploration the Effect of 

Innovation Strategies on Performance- An Empirical Analysis in Iran Construction Industry. 11th 
International Management Conference, Tehran, Iran. 

Malek Akhlagh, E.; Dorostkar Ahmadi, N.; Mehdizade, M. (2013). Path analysis the effects of 
strategic entrepreneurship dimensions on competitive advantage in Iran Construction Industry. 11th 
International Management Conference, Tehran, Iran. 

Malek Akhlagh, E.; Mehdizade, M.; Moradi, M.; Dorostkar Ahmadi, N. (2012). Explanation effects 
of innovative and entrepreneurial approaches of new technologies in Iran construction industry – 
Construction Industrialization, 2nd International & 6th National Conference on Management of 
Technology, 16th -17th Decamber, Tehran, Iran. (Indexed in CIVILICA) 

Malek Akhlagh, E.; Nopasand, M.; Kardan Zirak, S. (2012). The examination of relationship between 
advertisement and green consumers based on AIDA model (Case study: distributors of green hen 
in Guilan, Alborz & Tehran states). 4th international conference on intellectual capital 
management, Zanjan, Iran. 

Malek Akhlagh, E.; Karimian, F.; Mirhosseini, S. (2012). Strategic analysis and comparing 
empowerments models. 4th international conference on intellectual capital management, Zanjan, 
Iran. 

Malek Akhlagh, E.; Nopasand, M.; Teymoori Ghziyani, R. (2012). The examination of position of the 
internal marketing factors in gaining a competitive advantage. 4th international conference on 
intellectual capital management, Zanjan, Iran 

Fakhri, A.; Malek Akhlagh, E.; Taleghani, M. (2009). Analyze human capital competitiveness in Iran 
automobile industries. International Conference on Intellectual Capital Management (IICM 2009). 
(Indexed in CIVILICA) 

Hemmati Nezhad, M. A.; Malek Akhlagh, E.; Mottaghitalab, M.; Afshar Nezhad, T.; Mirkazemi, O. 
(2008). The identification of sport tourism developmental ways. The Conference on Sport Science 
in Action, 2nd June 

  
  هاي ملیها و کنفرانسهمایش

بررسی تناسب بین قابلیت محوري، ). 1393. (؛ اخوان توکلی، ناصر.؛ درستکار احمدي، ناهید.مهدي زاده، مهران ؛.ملک اخالق، اسماعیل
 4، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک. اياستراتژي رقابتی و عملکرد شرکت هاي ساختمانی کوچک و متوسط به روش تحلیل خوشه

 .آذر ماه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 5و 
بررسی رابطه ي بین اتحاد استراتژیک مناطق ). 1392. (؛ مهدي زاده، مهران.؛ مهري نژاد، مجتبی.؛ دوستار، محمد.ملک اخالق، اسماعیل

اولین همایش ملی مدیریت ). صنعتی انزلی - منطقه آزاد تجاري: مورد مطالعه(آزاد و ارتقاي رقابت پذیري صنعت گردشگري ایران 
 )CIVILICAنمایه در (. ، دانشکده شهید مفتح همدان، ایران1392بهمن ماه  23، و جغرافیا گردشگري، طبیعت گردي

گزینش استراتژي هاي مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ). 1391. (؛ درستکار احمدي، ناهید.؛ مهدي زاده، مهران.ملک اخالق، اسماعیل
پنجمین کنفرانس ملی مدیریت  ).مپسا –شرکت مدیریت پروژه هاي ساختمانی ایران : مورد مطالعه(فرایند تحلیل شبکه  -ترکیبی دلفی

  .،تهران، ایران، اسفند ماهدانش
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بررسی نقش استراتژي هاي نوآوري بر توسعه ي پایدار صنعت ). 1391. (؛ مهدي زاده، مهران.؛ مرادي، محمود.الق، اسماعیلملک اخ
: ، برگزارکنندهاولین همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداري و مهندسی صنایع در سازمانها .ساختمان ایران

  )CIVILICAنمایه در ( .راندانشگاه آزاد اسالمی واحد گچسا
تبیین تأثیر رویکردهاي نوآورانه و کارآفرینانه ). 1390. (؛ درستکار احمدي، ناهید.؛ مهدي زاده، مهران.؛ مرادي، محمود.ملک اخالق، اسماعیل

مقاالت  مجموعهدانشگاه گیالن، : برگزارکننده همایش. ي صنعتی سازي بر تولید ثروت ملی در صنعت ساختمان و مسکن ایران
    .53-47، صص همایش ملی جهاد اقتصادي و تولید ثروت

در بهبود  C4 کاربرد مدل همسویی استراتژي). 1390. (؛ کاظمی ایمن آبادي، رضا.؛ کاظمی ایمن آبادي، مریم.ملک اخالق، اسماعیل
  )CIVILICAنمایه در (. کنفرانس فناوري اطالعات و جهاد اقتصادي. عملکرد سیستم توزیع شرکت صنایع شیر ایران پگاه

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه ). 1391. (؛ رجب پور چایجان، محبوبه.ملک اخالق، اسماعیل؛ .نوع پسند اصیل، سید محمد
  )CIVILICAنمایه در (. پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه .مشتریان شرکت هاي بیمه

 .تحلیلی بر مدلهاي مزیت رقابتی ملل و ارائه یک الگوي مفهومی). 1388. (؛ فخري لرکرق، علی.مد؛ طالقانی، مح.ملک اخالق، اسماعیل
  )CIVILICAنمایه در (. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی

ر عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در کسب و کا). 1391. (؛ رجب پور چایجان، محبوبه.ملک اخالق، اسماعیل؛ .نوع پسند اصیل، سید محمد
  )CIVILICAنمایه در (. اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار .شرکت هاي بیمه

تریان بررسی نقش بازاریابی داخلی در رضایت مندي و وفاداري مش). 1391. (؛ اخوان، محمدرضا.ملک اخالق، اسماعیل؛ .رمضانپور، اسماعیل
نمایه در (. حسابداري، مدیریت مالی و سرمایه گذاريکنفرانس ملی  ).هاي بیمه خصوصیشرکت: مطالعه موردي(خارجی 

CIVILICA( 
تأثیر بازاریابی داخلی بر بازاریابی خارجی در شرکتهاي بیمه ). 1391. (؛ اخوان، محمدرضا.ملک اخالق، اسماعیل؛ .رمضانپور، اسماعیل

  )CIVILICAنمایه در (. پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه. خصوصی
. طراحی مدیریت دانش توسعه عملکرد کیفیت براي توسعه سازمان). 1390. (؛ آقاسی، ارمیا.؛ فضل اهللا تبار، حامد.اخالق، اسماعیلملک 

  .، دي ماهدومین کنفرانس تخصصی سازمان هاي دانش بنیان
همایش دانشگاه پیام نور استان  .بی خدماتکاربرد بازاریابی ویروسی در بازاریا). 1391. (؛ عیسی زاده سروانی، عادله.ملک اخالق، اسماعیل

  .، خرداد ماه)واحد قائم شهر( مازندران
پنجمین  .فرصت ها و چالش هاي آموزش مجازي در رشته زبان و ادبیات فارسی). 1389. (؛ درویشعلی پور، لیال.ملک اخالق، اسماعیل

  .، دانشگاه سبزوار، آبان ماههمایش پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی
کنفرانس توانمندي هاي استان هاي . فناوري اطالعات و ارتباطات در بازاریابی گردشگري سالمت صنق). 1389(. ملک اخالق، اسماعیل

  .، رشت، مرداد ماهشمالی در گردشگري سالمت
 Digital signature new technology for(( ).1390. (؛ زارعی دودجی، ابولقاسم.؛ قلی زاده باریس، رضا.ملک اخالق، اسماعیل

information securityian business process))  .دي ماهدومین همایش ملی مدیریت ،.  
  

 هاي استانیهمایش
 .هاي پیش رو و همچنین راهکارهاي عملیاتیها، چالشمبانی و اهمیت توسعه، توسعه متوازن، فرصت). 1394( .ملک اخالق، اسماعیل

  .دانشگاه گیالن، سخنران کلیدي، همایش توسعه استان گیالن
، دانشگاه آزاد همایش استانی کارآفرینی .جایگاه و نقش فناوري اطالعات در کارآفرینی و آثار اقتصادي آن). 1386( .ملک اخالق، اسماعیل

  .انزلی
 .نشگاه گیالنپژوهشی دا -هشتمین همایش دستاوردهاي علمی .تصمیم گیري با رویکرد سیاسی). 1386( .ملک اخالق، اسماعیل
 .پژوهشی دانشگاه گیالن -هشتمین همایش دستاوردهاي علمی .سازمان یادگیرنده جهانی). 1386( .ملک اخالق، اسماعیل
پژوهشی دانشگاه  - هشتمین همایش دستاوردهاي علمی .کاربرد مدل الماس در تحلیل مزیت رقابتی ملل). 1386( .ملک اخالق، اسماعیل

  .گیالن
انتخاب به عنوان مقاله برتر و ارائه . هفته پژوهش دانشگاه گیالن. نقشه راه توسعه استان گیالن). 1394(و همکاران  یلملک اخالق، اسماع

 .در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه گیالن
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 هاي تحقیقاتیرحط

 
  

 )سال اخیر 6( دانشگاه گیالن راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي کارشناسی ارشد
 هاي کارشناسی ارشدراهنمایی پایان نامه

  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن؛ 1394؛ سال بررسی تأثیر بازارگرایی بر شهرت برند: نامهزاده کالئی؛ عنوان پایانعلی قلی
؛ سال ت و جذب گردشگران سالمتتبلیغاهاي اجتماعی بر اثربخشی ثیر بازاریابی رسانهأبررسی ت: نامهحسین مقدادي کاسائی؛ عنوان پایان

  .دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن؛ 1394
؛ سال ثیر بازاریابی داخلی و ابعاد آن بر مشتري گرایی کارکنان بانک مسکن شهر تهرانأبررسی ت: نامهسیده سروناز سلیمی؛ عنوان پایان

  . دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن ؛1394
؛ رضایت شغلی کارکنان بر وفاداري مشتریان به واسطه رضایت مشتریان موسسه اعتباري کوثر ثیرأبررسی ت: نامهنوایی؛ عنوان پایانمحمد 

  .دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن؛ 1394سال 
مطالعه موردي : میانجی گري متغیرهاي سازمانیثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتري با أبررسی ت: نامهعلی علیزاده؛ عنوان پایان

   .دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن؛ 1394؛ سال کارکنان بانک تجارت دراستان مازندران
دانشکده ؛ 1395؛ سال هاي دانش بنیان بندي موانع شکل گیري شرکت شناسایی و اولویت: نامهعنوان پایان ؛حامد دولت خواه دولت سرا

  .علوم انسانی دانشگاه گیالن ادبیات و
؛ 1393؛ سال عوامل مرتبط با مزیت رقابتی پایدار شرکت هاي تولیدي استان گیالن ینتعی: سید ابراهیم سقایی مقدم؛ عنوان پایان نامه

 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن
؛ روي عملکرد مالی شرکت فعال نوشیدنی استان گیالن شهرستان رشتتأثیر وضعیت بازار بر عملکرد بر  :یاسمن مایه؛ عنوان پایان نامه

 .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1393ال س
بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان با تاکید بر واسطه گري مدیریت فرآیند کسب : عنوان پایان نامه علی طاهري؛

 .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1393؛ سال نه سازدر شرکت بهی )BPM( و کار
؛ دانشکده 1393؛ سال بررسی تاثیر رهبري استراتژیک بر عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازي متوازن: مونا پذیره؛ عنوان پایان نامه

 .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن
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؛ وضعیت بازار بر عملکرد بر روي عملکرد مالی شرکت فعال نوشیدنی استان گیالن شهرستان رشتتأثیر : یاسمن مایه؛ عنوان پایان نامه
 .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1393سال 

ی مطالعه موردي شرکت اش(ها چرخه اي برافزایش سهم بازار شرکتثیر بازاریابی دوررسی تأب: ریحانه الماسی مقدم؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1392؛ سال )مشی

؛ صنعتی بر توسعه ي صنعت گردشگري ایران -بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک مناطق آزاد تجاري  :مجتبی مهري نژاد؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1392سال 

؛ بررسی تأثیر عوامل ارگونومی بر استرس و رضایت شغلی کارکنان در بخش خدمات درمانی رشت :نامه حنانه عین اله زاده؛ عنوان پایان
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1392سال 

شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر در ساماندهی بازار مسکن شهري با استفاده از تکنیک تصمیم  :ناصر اخوان توکلی؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1392؛ سال )بازار مسکن شهر رشت: مورد مطالعه(گیري چندمعیاره 

لکرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري صنعتی و اولویت بندي بررسی تأثیر کارت شهروندي بر بهبود عم :مهدي جلیلی قصبه؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1392؛ سال آنها

ساختمان و مسکن بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در مزیت رقابتی بخش صنعتی سازي : ناهید درستکار احمدي؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1391؛ سال ایران

؛ سال ي عملکرد صنعت ساختمان و مسکن ایران هاي نوآوري بر تنوع و توسعه تأثیرات استراتژي: مهران مهدي زاده؛ عنوان پایان نامه
  .شکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن؛ دان1391

؛ سال بررسی نقش و تاثیر طرح بازاریابی بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت پتروشیمی اراك :صدیقه ایزدیار پیربستی؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1391

؛ دانشکده 1391؛ سال ي ترفیع با جذب مصرف کنندگان سبز ي بین عوامل آمیخته ابطهبررسی ر :ساجده کاردان زیرك؛ عنوان پایان نامه
  .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن
شعب بانک ملی در : مطالعه موردي(ي بین عوامل بازاریابی داخلی با مزیت رقابتی  بررسی رابطه :رقیه تیموري قاضیانی؛ عنوان پایان نامه

  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1391؛ سال )استان گیالن
در واگذاري بنگاه هاي بزرگ اقتصادي ) هلدینگ(بررسی نقش شرکت هاي مادر تخصصی  :سید مهدي گلچهره نودهی؛ عنوان پایان نامه

  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1391؛ سال به بخش خصوصی
؛ 1391؛ سال اتحاد استراتژیک سیستم بانکی شمال کشور با رویکرد توسعه اقتصادي منطقه اي :ان پایان نامهعلیرضا محبوبی تمیجانی؛ عنو

  .دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن
اي ه براي پروژه) داخلی و خارجی(تدوین استراتژي و ارائه الگوهاي کاربردي انتخاب شریک  :فرزان بهرامی شناسفندي؛ عنوان پایان نامه

؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390؛ سال )شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی: (مطالعه موردي -پاالیشگاهی کشور 
  .دانشگاه گیالن

؛ دانشکده 1390؛ سال تأثیر اتحادیه هاي استراتژیک بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط :صادق تیموري صفی آباد؛ عنوان پایان نامه
  .و علوم انسانی دانشگاه گیالن ادبیات

: مطالعه موردي(هاي ورود به بازارهاي خارجی در صنعت خودروسازي ایران  ارزیابی عملکرد استراتژي :خدیجه جمالی؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1390؛ سال )شرکت ایران خودرو

؛ دانشکده 1390؛ سال آسیب شناسی بخش خدمات مشاوره مدیریت و ارائه راهکارهاي بهبود آن :نامهاحسان جهانگیرزاده؛ عنوان پایان 
  .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن

  
 هاي کارشناسی ارشدمشاوره پایان نامه

هاي پوشاننده نانو واکس: بررسی موردي(ثیر ابعاد کیفی و روانی محصول بر رفتار خرید مشتریان أبررسی ت: نامهسارا یوسفیان؛ عنوان پایان
  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن؛ 1394؛ سال )میوه در بازار ایران

، دانشکده 1393؛ سال )ال جی: مطالعه موردي (بررسی تأثیر طراحی لوگو بر اثربخشی تبلیغات : شادي رحمت پناهی؛ عنوان پایان نامه
 .گیالنپردیس بین الملل دانشگاه 
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بررسی رابطه بین جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به رضایت شغلی در اداره کل بنادر و : شهرزاد کاوه مقدم؛ عنوان پایان نامه
 .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1393؛ سال دریانوردي استان گیالن

ري وب سایتهاي فروش اینترنتی با کیفیت خدمات الکترونیکی، اعتماد، وفاداري و بررسی رابطه بین نوآو: رضا قیاسی؛ عنوان پایان نامه
 .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1393سال  تبلیغات شفاهی مشتریان؛

؛ 1392سال  ؛بررسی تأثیر ویژگی هاي برند بر وفاداري مشتریان محصوالت لبنی هراز در شهر رشت: رضا وفایی سبزوار؛ عنوان پایان نامه
  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن

بررسی رابطه بین فعالیتهاي مدیریت منابع انسانی با تمایل کارکنان به ماندن در سازمان از طریق تعهد  :سحر مافی؛ عنوان پایان نامه
 .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1392؛ سال سازمانی

قطعه سازان خودرو مستقر در شهرکهاي (أثیر مدیریت دانش مشتري بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی ت :ایان نامهقیه پورحسن؛ عنوان پر
 .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1392؛ سال )صنعتی قزوین

شبکه هاي بهداشت و درمان دانشگاه بر مدیریت دانش در ) TQM(بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع  :خدیجه طاهري؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1392؛ سال علوم پزشکی گیالن

شهر  -مطالعه موردي در بانک ملی ایران (سنجش هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان  :عبدالحسین ابراهیمی خبیر؛ عنوان پایان نامه
  .علوم انسانی دانشگاه گیالن؛ دانشکده ادبیات و 1392؛ سال )تهران

؛ سال بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازاریابی خارجی در شرکتهاي بیمه خصوصی سطح شهر رشت :محمد رضا اخوان؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1391

؛ دانشکده پردیس 1391؛ سال ریابی در ارزش برند موسسات آموزشیبررسی نقش عناصر آمیخته بازا :الهام حسینی چگینی؛ عنوان پایان نامه
  .بین الملل دانشگاه گیالن

: مطالعه موردي(عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند شرکت هاي بیمه از دیدگاه مشتریان  :محبوبه رجب پور چایجان؛ عنوان پایان نامه
  .بین الملل دانشگاه گیالن ؛ دانشکده پردیس1391؛ سال )شرکت هاي بیمه شهرستان رشت

؛ دانشکده 1391؛ سال ارائه الگوي برنامه ریزي استراتژیک توسعه گردشگري براي ایران با رویکرد تطبیقی :مهدي جباري؛ عنوان پایان نامه
  .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن

صنعت هتلداري -در بهبود عملکرد بازاریابی). ECRM(یک بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتري الکترون :نینا بنام؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1391؛ سال )ستاره ي تهران و تبریز 4و3هتل هاي (

یات و ؛ دانشکده ادب1391؛ سال بررسی نقش بانکداري الکترونیکی در اجراي موفقیت آمیز مدل سروکوال :وحید محمدي؛ عنوان پایان نامه
  .علوم انسانی دانشگاه گیالن
بررسی ارتباط اثر شالقی بر عملکرد زنجیره تأمین کاالهاي منتخب بازرگانی و ارائه راهکار براي بهبود آن  :ویدا گل آور؛ عنوان پایان نامه

  .الن؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گی1391؛ سال )زنجیره تامین الستیک گلدستون: مطالعه موردي(
شناسایی و رتبه بندي چالشهاي پیش روي توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط در صنعت تولیدات  :امیر اسماعیل اعلمی؛ عنوان پایان نامه

  .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1391؛ سال )ANP(مبلمان اداري و دفتري با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه اي 
با تمرکز بر برند شرکت (بررسی تأثیر دارایی برند بر تصمیم گیري خرید مصرف کنندگان نهایی  :آبادي؛ عنوان پایان نامه مریم کاظمی ایمن

  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1391؛ سال )و مصرف کنندگان شهر رشت) پگاه(صنایع شیر ایران 
: مطالعه موردي(ناصر آمیخته بازاریابی با رفتار خرید مصرف کنندگان آب معدنی بررسی رابطه ع :محمدرضا زرگریان؛ عنوان پایان نامه
  .؛ دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه گیالن1391؛ سال )مصرف کنندگان شهرستان رامسر

انشکده ادبیات ؛ د1390؛ سال در استان سمنان) SWOT(آسیب شناسی صنایع کوچک بارویکرد استراتژیک  :مونا کالگر؛ عنوان پایان نامه
  .و علوم انسانی دانشگاه گیالن

مورد مطالعه در سازمان بنادر (بررسی تأثیر پیاده سازي مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی  :مجید عاشق حسینی مهروانی؛ عنوان پایان نامه
 .؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن1390؛ )و دریانوردي استان گیالن


