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داًطیار داًطىدُ هدیریت داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى  .1

 هطْد ضگاُ فردٍسیداًطىدُ ریاضی داى استاد .2

 داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى وارافریٌیهدیریت داًطجَی وارضٌاسی ارضد . 3

 چکیده

عوَهی در تسیاری از وطَرّای  یّا استیس ىیتر همدمتیي الوللی ضدى وسة ٍ وارّای وَچه ٍ هتَسط، تِ عٌَاى یىی از 

وَچه ٍ هتَسط ّستٌد وِ ًمص حیاتی در ًَآٍری صٌعتی دارًد ٍ از طریك تَسعِ  یّا ضروتزیرا اغلة، .ضَد یمجْاى هحسَب 

 تر (عَاهل سازهاًی ٍ اداب تجارت در اسالم)عَاهل هَثر ییٍ ضٌاسا یتررسایي پژٍّص تِ  .رساًٌد یمالتصادی تِ جَاهع خَد سَد 

 یجاهعِ آهار .استپارن علن ٍ فٌاٍری پرداختِ هروس رضد  یّا ضروتاسالهی در  -تِ تازارّای تیي الوللی تا ارائِ هدل تَهی  ٍرٍد

ًوًَِ اهاری تِ صَرت تصادفی سادُ از . تاضد یمی هَجَد در هروس رضد پارن علن ٍ فٌاٍری ضْر هطْد ّا ضروت ق ضاهلیتحك

در ایي پژٍّص از رٍش هطالعِ . هیاى هدیراى ضروت ّای صادارت وٌٌدُ فعال در پارن علن ٍ فٌاٍری هَرد تررسی لرار گرفت

جسیِ ٍ ترای ت AMOS  ٍ SPSSٍ تا استفادُ از ًرم افسار   رای ضٌاسایی تأثیر هیاى هتغیرّاب یا ًاهِ پرسصپیوایطی ٍ از اتسار 

ًتایج ًطاى هی دّد اداب تجارت در اسالم راتطِ هعٌاداری تا ٍرٍد تا تازار ّای تیي الوللی ٍجَد  .استفادُ ضدُ است ّا دادُتحلیل 

ّوچٌیي تِ هدیراى ٍ صادروٌٌدگاى پیطٌْاد هی ضَد اگاّی واهل از فرٌّگ، لاًَى ٍ همررات ٍ اداب ّر وطَر ترای ٍرٍد تِ . دارد

 . تِ تاضٌداى تازار داش
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این حتقیق بر گرفتو شده از پبیبنبمو نویسنده مسئول در مقطع کبرشنبسی ارشد  

 .می ببشد
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   Email : Smaalamalhoda@yahoo.com                                مسئول سندهینو   


