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  دانشگاه کارکنان توسط

  فناوري پذیرش بررسی

  فناوري پذیرش هاي مدل بررسی

  فناوري پذیرش بر موثر عوامل

  در تجارت

  در بانکداري

  /اصفهان دانشگاه کارکنان

  /الکترونیکی تجارت در

  شگاه اصفهان/ بررسیدان

  هاي مدل الکترونیکی / بررسی

  مدل توسعه

  بر موثر گردشگري / عوامل

  به مدیران تمایل بر سازمان فرهنگ نقش

  در اطالعات فناوري پذیرش

  اصفهان

  اطالعات

  اطالعات

  اطالعات

  الکترونیکی   

  ایران      

  بررسی      

  بررسی      

  پذیرش      

  پذیرش      

  پذیرش      

  پذیرش      

  پذیرش     

  تجارت     

  3                          فناوري اطالعات یرشپذ بررسی/ 

  1                            اصفهان دانشگاه کارکنان توسط

  2                                        الکترونیکی تجارت در

           4                                         گردشگري صنعت در

             2             اتاطالع وريفنا بررسی مدل هاي پذیرش/ 

   3                               فناوري پذیرش مدل توسعه/ 

  1                           توسط اطالعات فناوري پذیرش 

      2                        اطالعات فناوري پذیرش هاي مدل

           1                           کارکنان توسط اطالعات فناوري

  2                                 تجارت در اطالعات فناوري

  3                                   ایران بانکداري در فناوري

  4                                 صنعت در اطالعات فناوري

   5                ریخته گري صنعت در سبزتولید  فناوري

  2                             هاي مدل بررسی الکترونیکی/ 



 

  

  

  

  

  

   بر سازمان فرهنگ گري/ نقش ریخته صنعت

-  
  سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوري

   توسط کارکنان

  هنگسبز در صنعت ریخته گري/ نقش فر 

  بر تمایل مدیران به پذیرش فناوري تولید

  تولید سبز در فناوري پذیرش به مدیران

  عوامل موثر بر پذیرش فناوري اطالعات در

  /گردشگري

  در صنعت ریخته گري/ نقش زتولید سب

  بررسی پذیرش

  برررسی  مدل هاي پذیرش

  توسعه مدل پذیرش

  عوامل موثر بر پذیرش

  فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش

  بررسی پذیرش فناوري اطالعت توسط

  فناوري اطالعات در صنعت 

  بررسی /یکالکترونی

  توسعه

  ریخته گري/ نقش فرهنگ سازمان بر تمایل

  گردشگري / عوامل

  /فناوري تولید سبز در صنعت ریخته گري

  تمایل       

  توسعه       

  تولید       

  دانشگاه

  سازمان 

  سبز

  صنعت

  صنعت

  عوامل

  فرهنگ

  فناوري

  فناوري

  فناوري

  فناوري

  فناوري

  کارکنان

  گردشگري

  مدل

  مدل

  مدیران

  موثر

  نقش

  5                  تولید سبز در فناوري پذیرش به مدیران

  3                   بانکداري ایران در فناوري پذیرش مدل

  5                سبز در صنعت ریخته گري/ نقش فرهنگ

  1                اطالعات فناوري پذیرش اصفهان / بررسی

  5                 فناوري تولید پذیرش به مدیران یلتما بر

  5            فرهنگ سازمان نقش/ گري ریخته صنعت در

  5              سازمان بر تمایل فرهنگ نقش/ گري ریخته

  4                                                     گردشگري 

    4               در صنعت اطالعات فناوري پذیرش بر موثر

  5              سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوري

  1                 اطالعات توسط کارکنان دانشگاه اصفهان

  2                             اطالعات در تجارت الکترونیکی

   3                                             در بانکداري ایران

  4                              نعت گردشگرياطالعات در ص

   5                   تولید سبز در صنعت ریخته گري/ نقش

  1                                               دانشگاه اصفهان

  4                                      عوامل موثر بر پذیرش/ 

     2                  اطالعات در تجارت فناوري هاي پذیرش

  3                          پذیرش فناوري در بانکداري ایران

  5                   به پذیرش فناوري تولید سبز در صنعت

  4                     بر پذیرش فناوري اطالعات در صنعت

  5              فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش


