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 علمی پژوهشی تمقاال

 .فردوســینسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ ســازمانی در دانشــگاه ).  1384؛ مرتضوي، سعید (شعبانی ورکی، بختیار  حسینقلی زاده، رضوان؛ )1

 نشریه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی فردوسی. 

 -نشــریه دانشــور .بررسی روند تحول باورهاي معرفت شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی).  1385(  حسینقلی زاده، رضوانشعبانی ورکی، بختیار؛   )2

  دانشگاه شاهد تهران.

نشــریه موسســه پــژوهش و برنامــه ریــزي در  .کیفیت تدریس در دانشگاه: هست ها و بایــدها).1385( حسینقلی زاده، رضوانشعبانی ورکی، بختیار؛   )3

 آموزش عالی. 

مجلــه راهبــرد: . مروري بر روش شناسی نظریه زمینه اي با تاکیــد بــر مطالعــات ســازمانی). 1389؛ حبیبی، لیال؛ عالی، مرضیه (حسینقلی زاده، رضوان )4

 ، شماره مرکز تحقیقات استراتژیک

مجلــه آمــوزش عــالی . عوامل کلیدي موثر بر اشتراك دانــش در موسســات آمــوزش عــالی). 1389؛ میرکمالی، سید محمد (حسینقلی زاده، رضوان )5

  ، شماره ایران
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سکات و پژوهش ). طبقه بندي مغالطه هاي ا1390؛ عالی، مرضیه؛ خالق خواه، علی (حسینقلی زاده، رضوانشعبانی ورکی، بختیار؛ باغگلی، حسین؛   )6

. 1381-85هاي تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش هاي منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایــران در ســال هــاي 

 ).1( 1، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

پــژوهش و برنامــه فصــلنامه . نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انــداز). 1390(؛ حسینقلی زاده، رضوانبازرگان، عباس؛   )7

 ).4( 16، ریزى در آموزش عالى

مهندســی:  هــاي رشــته در دانــش کاربست بهبود براي الگویی ). ارائه1913؛ خرازي، کمال؛ بازرگان، عباس؛ ابیلی، خدایار (حسینقلی زاده، رضوان )8

 ).4( 41. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانمطالعه موردي. 

). شناسایی زمینه هاي کاربست یافته هاي پژوهشی در آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوي. 1391حیدري چروده، مجید (  حسینقلی زاده، رضوان؛ )9

 .165-192)، 2( 28، فصلنامه تعلیم و تربیت

 ، شماره فصلنامه آموزش مهندسیدانش.  مدیریت رویکرد با صنعت -دانشگاه  تعامل الزامات). 1391( حسینقلی زاده، رضوان )10

اداره کــل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوي،   ی نیازها و اولویت هاي پژوهشــیی). شناسا1393حیدري چروده، مجید (  حسینقلی زاده، رضوان؛ )11

 .121-152)، 7( 23، فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشی

فصلنامه مدیرت و ارتباطات: مطالعه موردي.  اطالعات) نسبت میان اشتراك دانش و فناوري 1393؛ افخمی روحانی، حسین (حسینقلی زاده، رضوان )12

 .61-86)، 1( 2، بر آموزش سازمانها

بررسی وضعیت بهره وري دانش در پژوهشکده هاي مستقر در دانشگاه فردوسی ). 1395کارشکی، حسین ( ؛حسینقلی زاده، رضوانمنتظري، ساناز؛  )13

 .پژوهشنامه مدیریت تحولمشهد. 

 
14) Hassanian, Z., Ahanchian, M.R., Ahmadi, S., Hosseingholizadeh, R., and Karimi-Moonaghi, H. (2015). 

Knowledge Creation in Nursing Education. Global Journal of Health Science, 7 (2). 
15) Siavashpouri, A., Hosseingholizadeh, R., and Maharati, Y. ( 2015). The mediating role of organizational learning 

and knowledge integration on the relationship between knowledge characteristics and organizational innovation 
)Case Study: Iran Marine Industrial Company. Cumhuriyet Science Hournal, 36 (4). 

16) Hosseingholizadeh, R., Ebrahimi Koushk Mahdi, S., & El-Farr, H. (2016). The role of Motivation, Ability and 
Opportunity in Achieving Effective Knowledge-Work. International knowledge management Journal, 12 (4). 

17) Hallinger, P., Hosseingholizadeh, R., Hashemi, N., & Kouhsari, M. (2017). Do beliefs make a difference? 
Exploring how principal self-efficacy and instructional leadership impact teacher efficacy and commitment in 
Iran. Educational Management Administration & Leadership, 1741143217700283. 

18) Hosseingholizadeh, R., Sharif, A., & Kouhsari, M.  (2018). PKM Tools for Developing Personal Knowledge 
Management Skills among University Students. International Journal of Information Science and Management. 

19) Hosseingholizadeh, R., Sharif, A., & Kerman, N. T. (2021). A systematic review of conceptual models 
and methodologies in research on school principals in Iran. Journal of Educational Administration. 

: شخصــی دانــش مــدیریت  هــاي  مهارت  تحلیل  و  توصیف).  1394جاویدي کالته جعفرآبادي، طاهره (  حسینقلی زاده، رضوان،روح بخش، هاجر؛   )20

 (زیرچاپ). پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطالعاتموردي.  مطالعه

هاي مستقر در مرکز رشد عوامل سوق دهنده و بازدارنده راه اندازي شرکت).  1395؛ خوراکیان، علیرضا (حسینقلی زاده، رضوانسلیمانی، محبوبه؛   )21

 .79-1،97شماره  ،توسعه کارآفرینیعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. 

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024443.html
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 دوم دوره  آموزشــی هــاي گــروه  عملکــرد و دانــش  انتقال  بین  رابطه  ). بررسی1392(  حسینقلی زاده، رضوان  بخت، محمد؛ بذرافشان مقدم، مجتبی؛ )22

 ).6( 2. مطالعات آموزشی و آموزشگاهینظري.  متوسطه

ســیري در تــاریخ اندیشــه هــاي مــدیریت آموزشــی بــا ). 1392( آهنچیان، محمدرضا؛ نوفرستی، علی؛ کوهساري، معصــومهحسینقلی زاده، رضوان؛  )23

 ).2( 6، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. نگاهی به تجربه هاي بین المللی

. قش ویژگی هاي شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنانن). 1395( حسینقلی زاده، رضوان بذرافشان مقدم، مجتبی؛ناوي، زهرا؛  )24

 ).16( 9، مدیریت و برنامه ریزي در نظام هاي آموزشی

هــاي هنــی در رابطــه بــین ویژگینقش واسط انگیزش، نگــرش و هنجارهــاي ذ). 1396( کارشکی، حسینحسینقلی زاده، رضوان؛    خونیکی درمیان؛ )25

 )4( 33 فصلنامه تعلیم و تربیت.. شخصیتی و رفتار اشتراك دانش دبیران دوره دوم متوسطه

توصــیف و تحلیــل جریــان هــاي دانشــی در شــبکه ســازمانی  ).1396( محسن نوغانی دخت بهمنیحسینقلی زاده، رضوان؛   غفاریان سخن ور، زهرا؛ )26

 (زیرچاپ) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی.. دانشگاه: مطالعه موردي

 مدیریت  تعالی برنامه در عمل و تحقیق نظریه، گسست: تعالی تا اثربخشی از). 1396؛ امین خندقی، مقصود (حسینقلی زاده، رضوانبنی اسد، شهین؛   )27

 ).2( 7، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. مدرسه

 رویکــرد  مبنــاي  بــر  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه   مــدیران  آموزشــی  برنامــه  طراحــی.  )1396؛ متاجی، علیه؛ امراهی، علی اکبــر (حسینقلی زاده، رضوان )28

 انسانی منابع توسعه و آموزش. شایستگی

 دوم دوره  مــدارس در آن هــاي ویژگــی و غالــب رهبــري الگــوي توصــیف و  شناسایی).  1397مهرام، بهروز (  ؛حسینقلی زاده، رضوان  زارع، سمیه؛ )29

 آموزشی هاي نظام در ریزي برنامه و مدیریت. بیرجند شهر متوسطه

 رویکــرد بــر تأکیــد بــا ســازمانی شــبکه در قدرت توزیع بر  مؤثر  عوامل  ).7139(  محسن  نوغانی دخت بهمنی  رضوان؛  زاده،  حسینقلیقاسمی، زهرا؛   )30

 انسانی منابع مدیریت هاي پژوهش. شبکه تحلیل

 

 کتابهاي چاپ شده:
). رهبري و مدیریت راهبردي در آموزش و پرورش (ترجمه مشترك). مرکز چاپ و انتشارات 1385(  حسینقلی زاده، رضوانکوهستانی، حسینعلی؛  )1

 دانشگاه فردوسی.

). مدیریت دانش در سازمانهاي آموزشی (ترجمه مشترك)، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلــیم 1387( حسینقلی زاده، رضوانآهنچیان، محمدرضا؛   )2

 و تربیت.

3) Hosseingholizadeh, R., El-Farr, H., & Mahdi, S. E. K. (2019). Optimizing Knowledge-Work Through 
Personal Knowledge Management: The Role of Individual Knowledge-Workers' Motivation, Ability and 
Opportunity. In Handbook of Research on the Evolution of IT and the Rise of E-Society (pp. 21-48). IGI 
Global. 
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 ). تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور. نامه آموزش عالی ایران، شماره 1390( حسینقلی زاده، رضوان )1

نامــه . نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علــوم تربیتــی: گــرایش مــدیریت و برنامــه ریــزي آموزشــی). 1389( حسینقلی زاده، رضوان ؛  مرضیه  ،عالی )2
 2شماره  ،آموزش عالی

 19تدبیر , شماره ماهنامه   ,استراتژي تبدیل دانش فردي به دانش سازمانی ).1387(حسینقلی زاده، رضوان  )3

نامــه آمــوزش عــالی , ، ه دانشــکاران آموزشــی و ســازمانیبررسی عوامل کلیدي مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگا ).1389(حسینقلی زاده، رضوان  )4
 3شماره  

 .21. شماره نامه آموزش عالی. ) موانع فرهنگی پیاده سازي مدیریت دانش1392؛ ادهمی هاشمی، سید سوده (حسینقلی زاده، رضوان )5
 آموزشــی  مدیریت  رشته  درسی  برنامه  بازنگري  تجربه).  1396آهنچیان، محمدرضا؛ کوهساري، معصومه؛ نوفرستی، علی (؛  حسینقلی زاده، رضوان )6

 ).39( 11. نامه آموزش عالی. مشهد فردوسی دانشگاه  در

 مقاله کامل در مجموعه کنفرانس هاي علمی معتبر

 عمل و نظر در آموزشی مدیریت همایش . تهران: اولینها فرصت و ها چالش:عالی آموزش در دانش مدیریت). 1390( حسینقلی زاده، رضوان )1

 مهندسی آموزش همایش . اصفهان: دومیندانش مدیریت رویکرد با صنعت -دانشگاه  تعامل الزامات). 1390( حسینقلی زاده، رضوان )2

بر مــدیریت دانــش و مــدیریت اســتعداد در مراکــز آمــوزش  تاکیدبالندگی منابع انسانی با ). 1391؛ افخمی روحانی، حسین (حسینقلی زاده، رضوان )3

 اولین همایش ملی الگوهاي آموزش منابع انسانی دانشگاه  تهران: .عالی

  ,هاي مهندسی: مطالعه موردي دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدالزامات کلیدي کاربست دانش در رشته ).1390( حسینقلی زاده، رضوان )4

 .همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوري

 عمل و نظر در آموزشی مدیریت همایش عالی. تهران: اولین آموزش قلمرو در دانش مدیریت). 1390( حسینقلی زاده، رضوان )5

  .دومین کنفرانس مدیریت دانش  ,نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادي براي نقشه کشی دانش سازمانی ,)1388( حسینقلی زاده، رضوان )6

 پویش روایی: مکانیزمی موثر براي مدیریت دانش ضمنی. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش). 1388حسینقلی زاده، رضوان ( ؛مرضیه ،عالی )7

دومــین کنفــرانس   ,نقش یادگیري الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش هــا) 1386(  حسینقلی زاده، رضوان ؛عباس ،بازرگان )8

 . ملی آموزش الکترونیک

اولین همایش تحلیــل و تنظــیم نظــام علــوم   ,جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی ).1384(  بختیار ،شعبانی ورکیحسینقلی زاده، رضوان؛  )9

 تربیتی

فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی  چهارمین همایش ملی انجمن). دانش ضمنی: نیمه پنهان توسعه حرفه اي معلمان. 1392(حسینقلی زاده، رضوان  )10

 .، دانشگاه فردوسی مشهد1392خرداد  2و  1فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، 

یادگیري با تاکید بر رویکرد  -). نگاهی به نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی1392سعیدي، منصوره ( حسینقلی زاده، رضوان؛  )11

،  1392خرداد   2و   1سازنده گرایی. چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، 

 . دانشگاه فردوسی مشهد

  هاي  جریان مدیریت براي  موثر تکنیک یک: اجتماعی شبکه  ). تحلیل1393(  محسن نوغانی دخت بهمنی حسینقلی زاده، رضوان؛غفاریان، زهرا؛  )12

 دانش. مدیریت المللی  بین  کنفرانس اولین و  ملی کنفرانس دانشی. هفتمین

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1027622.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1030559.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1027621.html
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http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024547.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024542.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024544.html
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  به ناظر  الگوهاي  و  شخصی دانش  مدیریت مفهومی ). گستره 1394جاویدي کالته جعفرآبادي، طاهره ( حسینقلی زاده، رضوان،روح بخش، هاجر؛  )13

 دانش. مدیریت المللی  بین  کنفرانس دومین و  ملی کنفرانس آن. هشتمین 

سازمان.    دانشی هاي سرمایه مدیریت در اجتماعی شبکه  تحلیل ). کاربرد1394(  محسن نوغانی دخت بهمنی حسینقلی زاده، رضوان؛غفاریان، زهرا؛  )14

 دانش.  مدیریت المللی بین  کنفرانس دومین و  ملی کنفرانس  هشتمین

نخستین  .مفهوم رهبري آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی ).1395آهنچیان، محمدرضا ( حسینقلی زاده، رضوان؛؛ زارع، سمیه )15

 .همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

نخستین همایش بین المللی  .واکاوي تطبیقی الگوهاي رهبري مدرسه ).1395آهنچیان، محمدرضا ( حسینقلی زاده، رضوان؛ کوهساري، معصومه؛  )16

 . مدیریت آموزشی ایران

 .تحلیل شبکه اجتماعیتوزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه ). 1395(  محسن بهمنینوغانی دخت   حسینقلی زاده، رضوان؛ قاسمی، زهرا؛ )17

 . چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي کاربردي در مدیریت و حسابداري
18) Kiani Nejad, A., Hosseingholizadeh, R., and Kiani Nejad, A., (2014). Where is the boundary of knowledge sharing? 

Identifying Knowledge sharing Criteria . 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering. 
19) Hosseingholizadeh, R., (2014).  Managing the knowledge lifecycle: An Integrated Knowledge Management Process Model. 

4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering. 
20) Kouhsari, M., Hosseingholizadeh, R., Ahanchian, M. (2016).The ceasefire after leadership paradigm wars. کنفرانس جهانی  

 روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم 

  کنفرانس سازمانی. هشتمین تجربیات  مستندسازي براي  مؤثر تکنیک یک: حساس رویداد ). تحلیل1396غفاریان، زهرا ( حسینقلی زاده، رضوان؛  )21

 دانش.  مدیریت المللی  بین  کنفرانس دومین  و ملی

 

 گزارش هاي علمی طرح هاي تحقیقاتی

) کارشناسی 1385مجري طرح بررسی میزان استفاده از بازي هاي رایانه اي و اینترنت و رابطه آن با سالمت عمومی دانش آموزان خراسان رضوي ( )1

 تحقیقات آموزش و پرورش خراسان.

کارشناســی تحقیقــات آمــوزش و پــرورش ) 1387راه اندازي کتابخانه الکترونیک مرکــز اطــالع رســانی فرهنگیــان خراســان رضــوي (مجري طرح   )2

 خراسان.

) کارشناسی 1389وي (مجري طرح میزان استفاده از یافته هاي پژوهشی و زمینه هاي عملی کاربست آن در سازمان آموزش و پرورش خراسان رض )3

 تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوي. 

) موسسه پژوهش و برنامــه 1386همکار اصلی طرح کیفیت آموزش عالی فراملی در ایران: پیشنهاد ساختار مناسب براي ارتقاي کیفیت مستمر آن  ( )4

 ریزي در آموزش عالی.

) اداره کــل آمــوزش و پــرورش خراســان 1390وزش و پرورش خراسان رضوي (هاي پژوهشی اداره کل آمیتاولومجري طرح نیازسنجی و تعیین   )5

 رضوي.



٦ 
 

 مشــهد یدانشــگاه فردوســ  یعلمــ  یئــته ياعضــا ینبــ  دراشتراك دانش  ياطالعات و ارتباطات برا يکاربرد فناور  هايینهزم  ییشناسامجري طرح   )6

 ) دانشگاه فردوسی مشهد.1391(

 )1396مبناي رویکرد شایستگی. دانشگاه فردوسی مشهد ( دانشگاه فردوسی مشهد برطرح طراحی برنامه آموزشی مدیران مجري  )7

 )1396مجري طرح بازنگري برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه فردوسی مشهد ( )8

 تاکنون. 1392مشاور تخصصی کمیته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از سال  )9

 ارائه سخنرانی در سمینارهاي علمی تخصصی با کسب موافقت دانشگاه  

 ساعت 4به مدت  شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان شمالی در محل  28/10/1390در مورخه «مدیریت دانش»  تخصصیسمینار  )1

  1391اسفندماه  2و  1 :تهران . مدیریت دانش: استراتژي توسعه پایدار.سخنرانی در پنجمین کنفرانس مدیریت دانش )2

 )1390برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت دانش براي کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ( )3

 )1395دانشگاه فردوسی مشهد (برگزاري دوره آموزشی مستندسازي تجربیات کارکنان  )4

 فناوري خراسان رضوي) پارك علم و 1396برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت دانش و مستندسازي تجربیات سازمانی ( )5

 ) شرکت ایران خودرو خراسان1396برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت دانش مدیران و کارکنان ( )6

 

 تدوین و تالیف جزوه درسی

 1390 » براي دروه کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات مجازي دانشگاه فردوسی مشهدمدیریت دانشتهیه محتواي الکترونیکی درس «  )1

» براي دروه کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعــات مجــازي دانشــگاه فردوســی فرایندهاي مدیریت دانشمحتواي الکترونیکی درس « تهیه   )2

 1391 مشهد

 

 فهرست دروس ارائه شده در دانشگاه فردوسی مشهد

 مقطع عنوان درس ردیف 

 کارشناسی     آموزشی  مدیریت اصول    1

 کارشناسی     ومتوسطهوراهنمایی ابتدائی وپرورشآموزش    2

 کارشناسی     عمومی  مدیریت    3

 کارشناسی     تربیتی  علوم در تحقیق روش مقدمات    4

 کارشناسی     آموزشی  مدیریت مقدمات    5

 کارشناسی     دبستانی  و   دبستانی  پیش مراکز مدیریت    6

 کارشناسی     آموزشی  درسازمانهاي  انسانی   روابط    7

 کارشناسی     درآموزشگاه مدیریت کارعملی     8



۷ 
 

 کارشناسی     درسازمانها مدیریت کارعملی     9

 کارشناسی     آموزشی  درمدیریت خارجه زبان متون    10

 کارشناسی     ومدیریت سازمان مبانی     11

 ارشد کارشناسی     آموزشی  مدیریت اصول    12

 ارشد کارشناسی     مدیریت سازمانی  تئوریهاي    13

 ارشد کارشناسی     آموزشی  درسازمانهاي  انسانی   روابط  و  رفتار    14

 ارشد  کارشناسی  نظریه هاي رهبري آموزشی  15

 ارشد  کارشناسی  رهبري یادگیري 16

 ارشد  کارشناسی    دانش مدیریت    17

 ارشد  کارشناسی    فرایند مدیریت دانش 18

 ارشد کارشناسی     تحقیق روش    19

 دکتري  تئوري هاي سازمان و مدیریت در جهان امروز  20

 دکتري  مدیریت سازمانهاي دانایی محور  21

 


