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 اداري -آموزشي -کارنامه علمي

 

 . اطالعات شخصى  1

   بستام يهاد  :خانوادگىنام و   نام

 استادیار  مرتبه علمى :                         مدیریت  :گروه آموزشى 

   موسسه آموزش عالی تابران  60اد ، شریعتی بهد  قاسم آخراسان رضوي ،  مش: آدرس محل كار

  تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  تحصيالت 

ران ای دانشگاه تربیت مدرس  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل  دكتري  1394 

 1383 ران ای دانشگاه تهران  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل  كارشناسی ارشد 

 1381 ران ای مشهد  یدانشگاه فردوس یت بازرگانیریمد یناسكارش

 فرصت مطالعاتي 1.2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  نوع فعالیت 

     

 . انتشارات3

 داخلىات  مقاالت علمى در نشري 1.3

 

 شماره جلد/سال  نام مجله  عنوان مقاله 
سال 

 انتشار 
 نوع مقاله همكار

و رفتار مصرف كننده و تاثیر  ویژگی ها 

آن بر خرید آنی )مطالعه موردي فروشگاه  

 هاي زنجیره اي مشهد( 

  ي پژوهش ها

   یاخالق 
  زییپا ازدهمی

  1شماره  

 یاپی)پ

41 ) 

1398 

  يپور هاد یفیعباس شر

زاده   نیحس ی بستام عل

 ا یپو  رضایعل

 پژوهشی  -علمی 

عوامل مؤثر بر قصد   ي ساختار يارائه الگو 

 پوشاک حجاب در زنان  دیرخ

فصلنامه فرهنگی  

تربیتی زنان و   -

 خانواده  

 1396 38 یازدهم

اصغر   ید ده یادگاريعس

هادي   مشبکی اصفهانی

 نبی اهلل الیاسی  بستام

 پژوهشی  -علمی 

مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع  

انسانی و اثربخشی سازمانی با نقش واسط  

مشاركت شغلی )مورد مطالعه: كاركنان  

 شركت عالیس مشهد( 

مجله مدیریت  

 ر منابع انسانی پایدا
 1398 1 اول

سمانه صادقیان*، هادي  

 بستام، سیده زهرا فاطمی 
 ترویجی  -علمی 

نقش بازاریابی در توسعه گردشگري  

 سالمت در ایران

مجله دانشکده  

 ارتش  يپرستار
 شانزدهم

  1شماره  

 یاپی)پ

30 ) 

1395 

هادي بستام، محمد  

الیباف،  ق   مهدي مودي

 *امیررضا عاملی

 ترویجی  -علمی 

طراحی مدل كسب و كار انطباقی )مورد  

 مطالعه:صنایع غذایی(

نشریه كاوش هاي  

مدیریت 
 1394 14 هفتم

هادي بستام، اصغر  

مشبکی اصفهانی*،  
 پژوهشی  -علمی 

 س

http://ensani.ir/fa/article/436699/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/436699/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/436699/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/436699/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/436699/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41955/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-38
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41955/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-38
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41955/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-38
http://ensani.ir/fa/article/author/75571
http://ensani.ir/fa/article/author/55490
http://ensani.ir/fa/article/author/55490
http://ensani.ir/fa/article/author/177730
http://ensani.ir/fa/article/author/177730
http://ensani.ir/fa/article/author/174438
https://www.magiran.com/paper/2071323
https://www.magiran.com/paper/2071323
https://www.magiran.com/paper/2071323
https://www.magiran.com/paper/2071323
https://www.magiran.com/volume/152652
https://www.magiran.com/volume/152652
https://www.magiran.com/volume/152652
https://www.magiran.com/volume/152652
https://www.magiran.com/paper/2068862
https://www.magiran.com/paper/2068862
https://www.magiran.com/paper/1491710
https://www.magiran.com/paper/1491710
https://www.magiran.com/volume/103337
https://www.magiran.com/volume/103337
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بازرگانی، پیاپی   

)پاییز و   14

 انزمست

صص   (،1394

۲11 -۲40 

اسداهلل كردناییج، عادل  

 آذر 

ارتقاي عملکرد سازمانی از طریق فراموشی 

 سازمانی هدفمند:مطالعه موردي 

نشریه مدیریت 

  48سالمت، پیاپی 

)تابستان  

  93صص  (،1391

-105 

 1391 48 دهم
اصغر مشبکی، هادي  

 یده یادگاريبستام، سع
 پژوهشی  -علمی 

       

 

 خارجي  اتمقاالت علمى در نشري 2.3

Type Country Year No Journal Title 

ISC Malaysia 2015 5 

International 
Journal of Business 
and 
Technopreneurship 

Examining the adaptation strategy 
at the level of the business model 
(sase study: Iran’s food industry) 

ISC Malaysia 2017 7 

International 
Journal of Business 
and 
Technopreneurship 

A Study of Factors Affecting 
Consumer Buying Behaviour in 
Online Shopping (Case Study: 
Digikala Online Store) 

ISC Indonesia 2018 10 
ASEAN Marketing 
Journal  

THE EFFECT OF ORGANISATIONAL 
REPUTATION ON E-LOYALTY: THE 
ROLES OF E-TRUST AND E-
SATISFACTION 

      

 همايشهاي داخلي و بين المللي )با مقاله(  3.3

 

 تاريخ  کشور  عنوان مقاله همايشنام  

هاي نوین در مدیریت، رویکردهشتمین كنفرانس ملی 

 د و حسابداري اقتصا

رویکردي جامع در شناسایی عوامل موثر در انتخاب بازارهاي  

 صادراتی زعفران
 1398 یران ا

كنفرانس مدیریت بازرگانی نوین كسب و كار و  

 بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی 

 بررسی تاثیر كشور خاستگاه در نیات مشتریان
 1398 یران ا

دومین كنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و 

 حسابداري

ازي  عتمادسبررسی تاثیر كیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی در ا

رسانه   مشتریان با نقش میانجی گري ) هوش تجاري و استفاده از 

 اجتماعی )مورد مطالعه؛كاركنان شعب بانک سپه مشهد 

 1398 یران ا

 نخستین كنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
بهبود رضایت شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی در پرتو آموزش  

 هاي سازمانی 
 1398 یران ا

 پنجمین كنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداري 
 -اثر قیمت بر نگرش فروشندگان نسبت به محصوالت آرایشی 

 تی بهداش
 1398 یران ا

دومین همایش سراسري علم و فناوري هزاره سوم  

 اقتصاد،مدیریت و حسابداري ایران

شفافیت الکترونیکی بر    بررسی تاثیر مزیت رقابتی الکترونیکی و

 عملکرد بازاریابی الکترونیکی 
 1398 یران ا

https://www.magiran.com/volume/103337
https://www.magiran.com/volume/103337
https://www.magiran.com/volume/103337
https://www.magiran.com/volume/103337
https://www.magiran.com/volume/103337
https://www.magiran.com/paper/1049244
https://www.magiran.com/paper/1049244
https://www.magiran.com/volume/72682
https://www.magiran.com/volume/72682
https://www.magiran.com/volume/72682
https://www.magiran.com/volume/72682
https://www.magiran.com/volume/72682
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://civilica.com/l/10498/
https://civilica.com/l/10498/
https://civilica.com/l/10498/
https://civilica.com/l/10498/
https://civilica.com/doc/962029/
https://civilica.com/doc/962029/
https://civilica.com/l/10689/
https://civilica.com/l/10689/
https://civilica.com/doc/986716/
https://civilica.com/l/10041/
https://civilica.com/l/10041/
https://civilica.com/doc/986920/
https://civilica.com/doc/986920/
https://civilica.com/doc/986920/
https://civilica.com/l/10295/
https://civilica.com/doc/938802/
https://civilica.com/doc/938802/
https://civilica.com/l/9733/
https://civilica.com/doc/911863/
https://civilica.com/doc/911863/
https://civilica.com/doc/911863/
https://civilica.com/doc/911863/
https://civilica.com/l/10468/
https://civilica.com/l/10468/
https://civilica.com/doc/979942/
https://civilica.com/doc/979942/
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 کتابهاى تاليفى  3.4

 )همكار)ان سال چاپ  چاپ  نوبت انتشار محل  ناشر نام کتاب 

      

      

      

      

 ي . مسئوليتهاى اجرايى و مديريت4

 شرح 

 

 ع نو

 

 محل
 تاريخ 

 تا از

 ادامه دارد 1396 مشهد  -دانشگاه تابران مدیریتی روه مدیریتر گمدی

 دارد ادامه 1395 مشهد  -دانشگاه تابران جرایی ا لمی عهیات 

 1399 1399 مشهد  -دانشگاه تابران مدیریتی فرین ت آرهاي برتر و ثروو كا یش كسبهما  علمی دبیر

رویکردهاي نوین در مدیریت   میته داوران همایشمسوول ك

 یو كارآفرین
 1396 1396 مشهد  -دانشگاه تابران جرایی ا

كنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر  

 نوین 

در میان مشتریان بانک   ه برند بررسی اثر تجانس ارزش بر تعهد ب

 ملی شهر مشهد 
 1397 ایران 

ششمین كنفرانس بین المللی تکنیک هاي مدیریت و 

 حسابداري

 1397 ران یا بررسی جایگاه مهارت كاركنان در آژانس هاي مسافرتی 

ین كنفرانس بین المللی حسابداري و مدیریت و  وازدهمد

 نهمین كنفرانس كارآفرینی و نوآوري هاي باز 

سانه هاي اجتماعی بر رضایت مشتریان یابی ربررسی تاثیر بازار.

 )مورد مطالعه بیمه عمر نوین درشهرمشهد( 

 1397 ران یا

اولین همایش سراسري علم و فناوري هزاره سوم  

 مدیریت و حسابداري ایرانقتصاد،ا

بررسی نقش فعالیت هاي بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر قصد  

 به نقش میانجی تصویر برند  ا توجهخرید مشتریان ب

 1397 ران یا

دومین كنفرانس بین المللی دستاوردهاي نوین پژوهشی  

 ی صنایع مهندس در علوم مدیریت، حسابداري و

آنها   واكاوي مفاهیم كارآفرینی، كارآفرینان ویژگی هاي آنان نقش 

 در صنعت بیمه 

 1397 ران یا

دومین كنفرانس بین المللی تحوالت نوین در مدیریت ، 

 اقتصاد و حسابداري 

بررسی تاثیر كیفیت ادراک شده، تصویر شركت و هزینه هاي  

یی بر ارزش ویژه مشتري با نقش تعدیل گري رضایت مشتري جابجا

 )مورد مطالعه: بانک هاي سپه شهر مشهد( 

 1397 ران یا

المللی حسابداري، مدیریت و  سومین كنفرانس بین

 نوآوري در كسب و كار 

تاثیر ویژگی هاي شخصیتی كاركنان بر نیات رفتاري مشتریان در 

آژانس هاي مسافرتی شهر مشهد با تاكید بر نقش میانجیگري  

 شهرت سازمانی 

 1397 ران یا

دومین كنفرانس بین المللی پژوهش هاي نوین در  

 مدیریت ، اقتصاد و توسعه 

بررسی تاثیر عناصر آموزشی ناشی ازبهره گیري فناوري اطالعات و  

ارتباطات در میزان یادگیري مورد مطالعه دانشجویان مجازي  

آموزشهاي الکترونیکیدانشگاه فردوسی   ی مركزدانشکده مهندس

 مشهد

 1396 ایران 

 سومین كنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
تاثیرمدیریت تجربه مشتري بر رضایت مشتري از طریق احساس و  

 شناخت مشتري در فروشگاه هاي زنجیره اي شهرمشهد 

 1396 ران یا

    

https://civilica.com/l/10087/
https://civilica.com/l/10087/
https://civilica.com/doc/868296/
https://civilica.com/doc/868296/
https://civilica.com/l/9599/
https://civilica.com/l/9599/
https://civilica.com/doc/826733/
https://civilica.com/l/9598/
https://civilica.com/l/9598/
https://civilica.com/doc/826819/
https://civilica.com/doc/826819/
https://civilica.com/l/9122/
https://civilica.com/l/9122/
https://civilica.com/doc/830995/
https://civilica.com/doc/830995/
https://civilica.com/l/9552/
https://civilica.com/l/9552/
https://civilica.com/doc/842211/
https://civilica.com/doc/842211/
https://civilica.com/l/8781/
https://civilica.com/l/8781/
https://civilica.com/doc/782131/
https://civilica.com/doc/782131/
https://civilica.com/doc/782131/
https://civilica.com/l/9243/
https://civilica.com/l/9243/
https://civilica.com/doc/787274/
https://civilica.com/doc/787274/
https://civilica.com/doc/787274/
https://civilica.com/l/8893/
https://civilica.com/l/8893/
https://civilica.com/doc/749870/
https://civilica.com/doc/749870/
https://civilica.com/doc/749870/
https://civilica.com/doc/749870/
https://civilica.com/l/8576/
https://civilica.com/doc/756157/
https://civilica.com/doc/756157/
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 1395 1386 مشهد - و معدن شركت لیزینگ صنعت  مدیریتی و معدن  شركت لیزینگ صنعتخراسان شعب  مدیر

 1390 1388 مشهد  -دانشگاه علوم پزشکی  جرایی ا عضو شوراي مركز رشد فناوري فراورده هاي دارویی

 1386 1383 تهران - شركت لیزینگ ایران خودرو مدیریتی رئیس اداره تامین و تخصیص شركت 

بازرگانی واحد سیستم هاي اطالعات مدیریت كارشناس 

(MIS) 
 1383 1381 نتهرا-نشركت كابلسازي ایرا جرایی ا

     

 بین المللی ملی و  عضویت در مجامع علمى. 5

 کشور نام انجمن 
 تاريخ

 تا از

    

    

    

    

    

    

    

    

 


