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 .2تحصیالت
تحصیالت

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

سال

كارشناسی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه فردوسی مشهد

ایران

1390

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بين الملل دانشگاه فردوسی مشهد

ایران

1392

دانشگاه فردوسی مشهد

ایران

1397

كارشناسی ارشد
دكتري

مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی

 .3انتشارات
الف :مقاله های علمی -پژوهشی
اعتبار( نمایه) نشریه

ردیف

1

2

نام نشریه

نام مقاله

JCR
WOS
SCOPUS
( علمی -پژوهشی)

JCR ASIA
PACIFIC Perception of tourism
JOURNAL
OF development
and
TOURISM
subjective happiness of
RESEARCH residents in Mashhad,
Iran

(نویسنده

IF
(در صورتیکه

مسئول با عالمت  #مشخص

 JCRباشد)

شود)

1/29

اسامی نویسندگان مقاله

تاریخ چاپ

آذر كفاشپور ، #سییيده 2018
فاطمه قاسییمپور ،سییمانه
صادقيان ،لستر جانسون

مدل یابی رابطه استرس شییيلی

پییهو ش ییاي مییدیریت علمی پهو شی

سییییمانه صییییادقيان1396 ،#

و قصد ترك شيل كاركنان با

منابع سازمانی

محمد رضا آ نچيان

نقش تعد یلگر قاطعيت مدیر
3

تأثير ر بري اخالقی بر رضایت پییهو ش ییاي مییدیریت علمی پهو شی
از زندگی و شادكامی با نقش

عمومی

محمدرضا آ نچيییان1396 ،#
پروانییه یادانییی ،سییمانه
صادقيان

ميانجی رضایت شيلی
مورد :بيمارستانهاي خصوصی
شهر مشهد
4

بررسییی نقییش تعییدیلگر عییا

نشریه پرستاري ایران

علمی پهو شی

فریبییرز رمییيم نيییا 1396 ،#

نفس در رابطییه بییين اصییطكاك

سمانه صادقيان ،پروانییه

اجتماعی و فرسودگی شيلی در

یادانی

بییين پرسییتاران بيمارسییتان ییاي
خيریه شهر مشهد

1397 ، # یییییونس المییییی

علمی پهو شی

ارزیییابی ادراك شییهروندان از نشریه گردشگري شهري

 مییریم،سییمانه صییادقيان

توسعه گردشگري شهري و اثییر

خاكی

آن بییر شییادمانی ذ نییی نمونییه

5

موردي كالنشهر مشهد
2018 ،#سییییمانه صییییادقيان
 علییی،فریبرز رمییيم نيییا

WOS European Journal Investigating the Effect
of
Sustainable of Prosocial Voice on
Psychological
Development
Empowerment

 آذر كفاشپور،شيرازي
2018 ،#سییییمانه صییییادقيان

SCOPUS

Opción

 علییی،فریبرز رمییيم نيییا
 آذر كفاشپور،شيرازي

2015  سیییمانه،ساراكاووسیییی

 علمی پهو شیBuletin Teknologi

#صادقيان

Makanan

2012  سارا، #سمانه صادقيان

WOS Science
Series
Data Report

 محمدرضییا،كاووسییی

of
Employees
Identifying the aspects
and components
of pro social voice of
employees
and
investigating the effect of
psychological
empowerment
aspects on it
Linking organizational
structure
and
organizational
effectiveness: Mediating
role
of
knowledge
management
(Case:
Mashhad's
Science and Technology
Park)
Moderating Role
of Manager Decisiveness

6

7

8

9

مسينی
2013 ،#آذر كفاشییییییییییپور

ISI

 سییییمانه،نداشییییكوري
صادقيان

2014  سییمانه،#آذر كفاشپور

ISI

 نداشكوري،صادقيان

2013  آذر،#سمانه صییادقيان

لگایان

Applied
mathematics
in
Engineering,
Management and
Technology

11

effectiveness: Mediating
role
of
knowledge
management
The Impact of Job Stress
on Turnover Intention
Mediating role of Job
Satisfaction
and
Affective Commitment;
Case Study: Mashhad's
Public Hospitals

Journal
of Assessing Impact of
Management Organizational Culture
Organizational
Science
and and
Structure
on
Business Research
Organizational

لگایان

 محمییییید،كفاشیییییپور

10

ISI

 محمییییید،كفاشیییییپور

2013  آذر،#سمانه صییادقيان

Advanced Linking organizational
structure,
Research
in culture,
Leadership
Style,
Economic
and
strategy,
and
Management
organizational
Sciences

ISI

International
Journal
of
Emerging Trends
in
Engineering
and Development

Effectiveness
through
Knowledge Management
Case Study: Mashhad's
Science and Technology
Park'
The
Impact
of
Organizational Culture,
Organizational Structure
and
Knowledge
Management
on
Organizational
Effectiveness;
Case
Study:
Mashhad's
Science and Technology

12

13

Park
An
Empirical
Investigation
of
the
Impact of Customer
Orientation,
adaptive
selling behaviors, and job
satisfaction
on
salespeople's
performance:
The
Moderating
Role
of
Selling Experience

14

International
Journal
of
Research
in
Management

ساراكاووسیییی ،سیییمانه 2014

علمی پهو شی

صیییییادقيان ،كل یییییوم
محمودي

ب :همايش ها
سطح مایش

ردیف

عنوان مقاله ،نام مولفين ،نام مایش

(منطقهاي ،ملی یا

سال

نوع ارائه

بين المللی)
بررسی تاثیر استرس شغلی و تعهد سازمانی بر قصد ترک شغل ،سمانه
1

صادقیان ،زهرا فاطمی ،کنفرانس بین المللی توانمندسازی جامعه در

بین المللی

1395

چاپ

مدیریت
بررسی نقش واسط مدیریت دانش در رابطه بین بازاریابی داخلی و
2

اثربخشی سازمانی سمانه صادقیان ،زهرا فاطمی ،کنفرانس بین المللی

بین المللی

1395

سخنرانی

حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
3

4

5

6

Modeling the realization of the relationship between
policics and personalcharacteristics Samane
sadeghian, Zahra fatemi
رابطه بین سبک رهبری و استراتژی سازمانی با اثربخشی سازمانی با
استفاده از نقش میانجی مدیریت دانش ،سمانه صادقیان ،زهرا فاطمی،

بین المللی

2017

چاپ

بین المللی

1395

چاپ

مدیریتبا نقش
مشارکتدرکارکنان
سازمانی شایستگی و
تعهد
بررسی تاثیر
توانمندسازی جامعه
بین المللی
کنفرانس
تعدیلگری انگیزش بر عملکرد کارکنان زن ستاد مرکزی شهرداری
مشهد ،سمانه صادقیان ،زهرا فاطمی ،پژوهش های نوین ایران و جهان
حسابدارینقش میانجی رضایت
تسهیم دانش با
سازمانی بر
مدلیابی رابطه
اقتصاد و
سکوت مدیریت
در
شغلی(مورد مطالعه مدیران طن مدارش ناحیه  3آموزش و پرورش)

بین المللی

بین المللی

2017

1396

پوستر

چاپ

سیده زهرا فاطمی ،سمانه صادقیان ،مریم خاکی
7

مشهد))
Modeling the relationship job stress and employee
social participation. Samane sadeghian, Zahra fatemi

بین المللی

2017

چاپ

8

Modeling organizational silence on knowledge
sharing Samane sadeghian, Zahra fatemi

بین المللی

2018

چاپ

بین المللی

2018

چاپ

بین المللی

2018

چاپ

9
10

Modeling the realization of the relationship between
perception of ethical context and work values
Maryam aliei, Samane sadeghian, Zahra fatemi
The impact of ethical leadership on organizational
commitment ,solmaz elhami, Samane sadeghian,
Zahra fatemi

بررسی شاخص های مدیر و سرمایه انسانی از منظر اسالم ،سمانه

11

صادقیان،کنگره ملی پژوهش های علوم انسانی اسالمی

1394

ب

بررسی رابطه ادراك از سياست و ویهگی اي شخصيتی بر تسهيم
12

ملی

چاپ

دانش(مورد مطالعه :مدیران زن مدارش ناميه  3آموزش و پرورش مشهد)،

بین المللی

چاپ

2017

سمانه صادقيان ،مریم خاكی ،سيده ز را فاطمی
بررسی نقش واسط مدیریت دانش در رابطه بين ارزیابی داخلی و اثربخشی

13

سازمانی( مورد مطالعه شركت اي پارك علم و فناوري مشهد)

بین المللی

چاپ

1395

بررسی تاثيرمدیریت دانش ،فر نگ و ساختار سازمانی بر اثربخشی
سازمانی مورد مطالعه :پارك علم و فناوري مشهد،كنفرانس بين المللی

14

فرصت ا و چالش ا در مدیریت اقتصاد و مسابداري ،سولماز الهامی،

بین المللی

چاپ

1397

سمانه صادقیان ،سیده زهرافاطمی

ج :طرحهای تحقیقاتی:

ردیف
1

عنوان طرح

سال اجرا

ارزیابی عملکرد کارکنان روابط 1393-
عمومی شهرداری مشهد

2

نوع طرح
(ملی ،منطقهای)..
منطقه ای

سازمان طرف قرارداد
شهرداری مشهد

مجری/همکار
مجری

1394

طرررح نگرررش سررنجی مررردم 1395

منطقه ای

شهرداری مشهد

همکار اصلی

مشرررهد در مرررورد خررردمات
شهرداری
تدوین چشررم انررداز پژوهشرری 1394

3

منطقه ای

شرکت آب
4

خراسان

کارسنجی کارکنرران شررهرداری 1391-
مشهد

5

شررررکت آب منطقررره ای همکار

منطقه ای

شهرداری مشهد

همکار

1392

ارزیرررابی عملکررررد کارکنررران 1397
سازمان میادین

منطقه ای

سازمان میررادین شررهرداری همکار
مشهد

 .4عنوان پايان نامه و رساله متقاضی:
عنوان پایان نامه و رساله

مقطع تحصیلی
دكتري

شناسایی مولفه اي آواي نوع دوستانه كاركنان و بررسی تاثير توانمندسازي روانشناختی بر آن

كارشناسی ارشد

بررسی تاثير فر نگ و ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی از طریق مدیریت دانش؛ مطالعییه مییوردي :پییارك علییم و فنییاوري
مشهد

 .5كارگاه های دانش افزايی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
عنوان فعالیت

ردیف

تاریخ

ساعات

انجام

انجام

مرجع برگزار کننده

1

دوره آموزش نرم افزار max qda

1396

12

دانشگاه فردوسی مشهد

2

دوره آموزش نرم افزار آموس

1396

12

دانشگاه فردوسی مشهد

3

دوره بازاریابی

1393

10

شهرداری مشهد

4

دوره کانون ارزیابی

1397

24

سازمان مدیریت صنعتی

5

دوره آموزش ICDL

1395

100

مرکز رشد دانشگاه قم

6

دوره MSRT

1397

40

دانشگاه فردوسی مشهد

