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 خدا نام به

  آهنچيان رضا محمددکتر  پيشينه

  استاد:  علمي مرتبه    مشهد   :تولد محل   3131 :تولد ريختا   محمدرضا    :نام هنچیانآ   :خانوادگي نام                     

 62(: ساالنه ترفيع آخرين) فعلي پايه 3131 فروردین ماه    :علمي مرتبه ارتقاء آخرين تاريخ                     

 مدرك اخذ تاريخ ترتيب به دانشگاهي تحصيلي سوابق

 تحصيلي مدرك

 

 دانشگاه نام تحصيلي رشته

 سال

 اخذ

 مدرك

  درجه دانشگاه محل

 کشور شهر

 .B. A ایران اصفهان 3122 اصفهان آموزشی  ریزی برنامه و مدیریت کارشناسي

 .M. A ایران تهران 3131 تهران آموزشی مدیریت ارشد کارشناسي

 تربیتی علوم تخصصي دکتراي
 و تهران معلم تتربی

  .Ph. D انگلستان/ایران شفیلد/تهران 3133 انگلستان شفیلد

 

  ها مسئوليت

 تاریخ تا تاریخ از عنوان

 ادامه دارد 3133دی  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

 ادامه دارد 3131اسفند  مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

 3131دی  3133 آبان  مشهد فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده تربیتی علوم هگرو مدیر

 3131دی  3133تیر  رئیس کمیته مطالعات آمایش آموزش عالی استان خراسان رضوی

 3132 مهر 33اردیبهشت مشهد فردوسی دانشگاه آموزشی ارزیابی و نظارت دفتر مدیر

 3133آبان 3133 آذر مشهد فردوسی دانشگاه توسعه و ریزی برنامه دفتر مدیر

 3132 مهر 3131 خرداد مشهد فردوسی دانشگاه عملکرد ارزیابی نظام کمیته رئیس

 دارد ادامه 3136 اسفند مشهد فردوسی دانشگاه کار و سازمانی روانشناسی پژوهشی مرکز مدیر
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 3133 مهر 3133 مهر  مشهد ردوسیف دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده پژوهشی معاونت

 3131 مهر 3133 مهر مشهد فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

 3133 مهر 3123 مهر سبزوار معلم تربیت دانشگاه ریزی برنامه کمیته رئیس

 

 پژوهشي-علمي مجالت تحريريه هيئت و علمي هاي کميته ،علمي هاي انجمن در عضويت سوابق،

 سوابق

 عضو کمیسیون تخصصی هیئت امنای دانشگاه فردوسی مشهد

 عضو هیئت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد

 عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه فردوسی مشهد

 عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد

 علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی نماینده دانشگاه در شورای تحول و ارتقای

 عضو شورای عالی نظام پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد

 عضو شورای عالی نظارت بر سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

  ایران عالی آموزش انجمن مدیره هیئت عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه درونی ارزیابی کمیته عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه مجازی آموزش کمیته عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه کارکنان آموزش کمیته عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه دانشگاه نظارت شورای عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه ارزیابی و نظارت منتخب کمیته عضو

 عضو کمیته علمی بنیاد فردوسی 

 مشهد فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده درسی برنامه منتخب کمیته عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت کمیته عضو

 عضو دائمی کمیته علمی جشنواره آموزش دانشگاه

 خراسان استان پرورش و آموزش تحقیقات شورای عضو

 خراسان استانداری اجتماعی معاونت تحقیقات شورای عضو

 رضوی خراسان عالی آموزش ارزیابی و ظارتن هیئت نور پیام دانشگاه کارگروه عضو

 رضوی خراسان فاضالب و آب شرکت اداری تحول کمیته عضو

 نیرو وزارت آموزشی تحقیقات و آموزش موسسه پژوهشی نماینده

  ها همايش علمي کميته و علمي هاي انجمن در عضويت

 دو دوره ایران عالی آموزش انجمن هیئت مدیره عضو

 موزشی ایرانعضو انجمن مدیریت آ

 عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

 ایرانشناسی انجمن عضو

 عضو انجمن مطالعات اسالمی
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 ایران تربیت و تعلیم فلسفه انجمن عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه رسمی، غیر یادگیری و آموزش همایش علمی کمیته عضو

 بهشتی هیدش دانشگاه عالی، آموزش ارزیابی و نظارت همایش علمی کمیته عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه ،63 سده در جوانان هویت همایش علمی کمیته عضو

  فردوسی دانشگاه آموزش، پیشبرد در آن نقش و آموزشگاهی های کتابخانه همایش علمی کمیته عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه دانشگاه، دانشجو،, خانواده همایش علمی کمیته عضو

 اصفهان دانشگاه جامعه، و دانشگاه دانشجو، همایش علمی کمیته عضو

 پژوهشي-علمي مجالت تحريريه هيئت

 ریزی آموزشیبرنامه مجله

 مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی مجله

 هابر آموزش سازمان مجله مدیریت

 مجله نظریه و عمل در برنامه درسی

 های آموزشی مجله رفتار سازمانی در سازمان

  ساير

 خراسان ای منطقه برق شرکت آموزشی یریز برنامه مشاور

 (سال 33) آموزشی مدیریترشته  ارشد کارشناسیدکترای تخصصی و  سراسری آزمون سواالت طراح

 مشهد فردوسی دانشگاه دکترای آزمون سواالت طراح

 

  برگزيده آثار و جوايز

   جشنواره نام سال عنوان رديف

1 
 آموزشي هاي سازمان در انساني اتمناسب» عنوان با دکترا نامه پایان انتخاب

 برتر پژوهش عنوان به «مدرن پست و مدرن
 فرهنگی برتر هایپژوهش 3131

2 
 دانشگاه در دکترا نامه پایان اجرای برای ساله کی تحقیقاتی فرصت بورس دریافت

 انگلستان شفیلد
3131 

 علوم، وزارت بورس کل اداره

 فناوری و تحقیقات

3 
 سیدنی (NSW) ولز ساوت نیو دانشگاه در ساله کی العاتیمط فرصت بورس دریافت

 «ایرشد حرفه»برای تمرکز بر موضوع  استرالیا
 مشهد فردوسی دانشگاه 3133

4 
کانادا برای تمرکز بر -تورنتو دانشگاه در ساله کی مطالعاتی فرصت بورس دریافت

 «های سازمانیآموزش»موضوع 
 مشهد فردوسی دانشگاه 3131
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  کارگاه اندازيراه و طراحي و هانمايشگاه برپايي

 اجرا محل سال عنوان 

1 
پژوهشی ویژه -آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی کارگاه اجرای و طراحی

 مشهد فردوسی دانشگاه 3131 اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 
یژه پژوهشی و-آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی کارگاه اجرای و طراحی

 مشهد فردوسی دانشگاه 3131 اعضای هیئت علمی و هیئت رییسه دانشگاه علوم و فناوری مازندران

 مشهد فردوسی دانشگاه 3133 (دو دوره)مدیر گروه ما، مدیر گروه آنها  کارگاه اجرای و طراحی 3

4 
دوره /در چهار سال) عالی آموزش در تحولی رهبری کارگاه اجرای و طراحی

 (پیاپی
 مشهد فردوسی دانشگاه 33-33

 انجمن آموزش عالی ایران 3133 آمایش آموزش عالی، راهکارها و روش ها کارگاه اجرای و طراحی 5

 دانشگاه مازندران 3133 آمایش آموزش عالی، راهکارها و روش ها کارگاه اجرای و طراحی 6

 مشهد فردوسی دانشگاه 3133 هاروههایی برای مدیران گدرس: رهبری آموزش عالی کارگاه اجرای و طراحی 7

8 
ویژه مدیران )ها روابط انسانی در دانشگاه مدیریت کارگاه اجرای و طراحی

 (هادانشگاه
 مشهد فردوسی دانشگاه 3133

9 
 فردوسی دانشگاه آموزش جشنواره نخستین  ارزشیابی  و مدیریت طراحی،

 مشهد
 مشهد فردوسی دانشگاه 3133

 مشهد فردوسی دانشگاه 3131 ها روش ها، هدف: دانشگاه در درونی ارزیابی گاهکار اجرای و طراحی 11

11 
 کارکنان عملکرد ارزشیابی جدید نظام با آشنایی کارگاه اجرای و طراحی

 دانشگاه
 مشهد فردوسی دانشگاه 3131

 مشهد سیفردو دانشگاه 3131 کارکنان عملکرد ارزیابی در تغییر های ضرورت کارگاه اجرای و طراحی 12

 مشهد فردوسی دانشگاه 3136 63 سده در عالی آموزش مدیریت های چالش کارگاه اجرای و طراحی 13
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 ها کتاب

 چاپ محل ناشر چاپ تاریخ کتاب عنوان ردیف

 تهران شیوه 3133 (تألیف مشترک) مدیریت در انسان 3

 تهران آییژ 1331 (چاپ دوم: ترجمه مشترک) تربیتی شناسی انسان 2

 تهران رشد 1331 (نهمچاپ : ترجمه) پرورش و آموزش در پژوهی اقدام 3

 تهران سمت 1331 (دهمچاپ : تألیف مشترک) پرورش و آموزش اقتصاد 4

 تهران طهوری 1332 (تألیف) مدرن پست شرایط در پرورش و آموزش 5

 تهران تربیت و تعلیم پژوهشگاه 1333 (چاپ دوم:تألیف مشترک) پژوهی اقدام عملی راهنمای 6

 تهران سمت 1336 (تألیف مشترک) ایران در ایرشته میان مطالعات 3

 تهران نی 1336 (تألیف) مدیریت پایان 3

 مشهد گستر سخن 1336 (ترجمه مشترک) رهبری برای هاییدرس 1

 تهران تربیت و تعلیم پژوهشگاه 1333  (ترجمه مشترک)آموزشی های درسازمان دانش مدیریت 11

 تهران رشد 1333 (ترجمه مشترک)آموزشی مدیریت در نوین رویکردهای 11

 تهران رشد 1392 (ترجمه مشترک) آموزشیرهبری و مدیریت  12

تألیف )گام برای معلمان بهراهنمای گام: پژوهیاقدام 13

 (چاپ دوم: مشترک

 تهران رشد 1393

 تهران رشد در دست چاپ (ترجمه مشترک)رهبری و مدیریت آموزشی  14

 آموزشی هایسازمان در انسانی روابطرفتار سازمانی و  15

 (تألیف)

 تهران سمت با قرارداد در دست تالیف

 تهران سمت با قرارداد در دست تالیف (تألیف مشترک)کارآفرینی آموزشی  16

 

 (1395 شهريورتا ) کشور از خارج و ايران پژوهشي-علمي مجالت در شده چاپ مقاالت

  شماره مجله نام سال عنوان رديف

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله 3133 انسانی امور اداره در انسان شناخت اهمیت 3

 مشهد فردوسی دانشگاه

 بیست دوره

 شماره وهفتم،

 3 و 1

 شناسی روان و تربیتی علوم مجله 3133 توسعه مسیر در پرورش و آموزش مالی تأمین 6

  مشهد، فردوسی دانشگاه

 اول، ورهد

 6 شماره

 نتیجه بر جنسیت بودن مخالف یا موافق تأثیر 1

 علمی هیأت اعضای از ارزشیابی

 تربیتی، علوم و شناسی روان مجله 3133

 تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده

 تهران دانشگاه

 و سی دوره

 3 شماره دوم،

مدرنیسم پست منظر از مدرن انسان 3  ادبیات کدهدانش اجتماعی علوم مجله 3131 

  فردوسی دانشگاه انسانی علوم و

 اول، دوره

 3 شماره

 مدیران ارتباطی مهارتهای با سازمانی سالمت رابطه 1

 مشهد متوسطه مدارس

 دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله 3131

 مازندران

 چهارم، دوره

 36 شماره

 چهارم، دوره آموزشی های نوآوری فصلنامه 3133 ویژگی اساس بر مشهد شهر مدارس وضعیت بررسی 2
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 33 شماره (سنگه دیدگاه)  یرندهیادگ سازمان های

 ادبیات دانشکده اجتماعی علوم مجله 3133 ما هویت و ها سازمان 3

 فردوسی دانشگاه انسانی علوم و

 دوم، دوره

 6 شماره

 یتربیت علوم و روانشناسی مجله 3131 مدرن های آموزه با آن رابطه و تحصیلی افت 3

 تهران دانشگاه

 و سی دوره

 1 شماره ششم،

 3و

 بر آموزشگاهی مدیریت در انسانی روابط وضعیت 3

   مدرن پست های آموزه اساس

 و تربیتی پژوهشهای مجله 3132

  روانشناختی

 سوم، دوره

 3 شماره

 پزشکان و علمی هیئت اعضای گروه، مدیران نگرش 31

 وزشآم روش به نسبت مشهد پزشکی علوم دانشگاه

  اینترنت طریق از مداوم

 هفتم، دوره  پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله 3132

 6 شماره

 مرور: ای منطقه های نابرابری و آموزشی های فرصت 33

 و مرزی مناطق مدارس در پژوهش یک های یافته

 خراسان استان غیرمرزی

 روانشناسی و تربیتی علوم مجله 3133

  اهواز، چمران شهید دانشگاه

  دوازدهم، دوره

 3 شماره

 سالمت و اثربخشی با مدیران مدیریتی دانش رابطه 36

 مشهد شهر متوسطه مدارس سازمانی

دوره نهم،   آموزشی های نوآوری فصلنامه 3133

 63شماره 

 دیدگاه از آموزشی تحقیقات کاربست بررسی 31

 شهرستان پرورش  و آموزش مناطق کارشناسان

 تهران استان های

 در ریزی برنامه و مدیریت فصلنامه دو 3133

 آموزشی های نظام

 اول، دوره

 3 شماره

 مدرسه مدیریت طرح اجرای های زمینه بررسی 33

 سازمانی تعهد و و مشارکت رسالت، محوربراساس

 مشهد شهر راهنمایی مدارس معلمان و مدیران

 شانزدهم، دوره  تربیتی نوین های اندیشه 3133

 3 شماره

   دانش  راه از توسعه های بست بن 31
 

 و بیست دوره  اقتصادی،-سیاسی اطالعات 3133

 36 شماره دوم،

 بدر  آموزشدگاهی  مددیریت  در انسانی روابط وضعیت 32

 فرانوگرایی های آموزه اساس

 و تربیتی های پژوهش مجله 3132

  روانشناختی
 

 سوم، دوره

 3 شماره

 دوسیفر دانشگاه در عملکرد ارزیابی نظام طراحی 33

 مشهد

 سوم، دوره ایران عالی آموزش مجله 3133

 2 شماره

13 A survey on the quality of learning 

organization on Mashhad public 

schools based on Peter Senge 

discipline. 

8002 Journal of Educational 

Innovation 

Vol. 24, 

No. 5 

11 Culture and the processes of virtual 

teaming for training 

8002 Journal of Computer 

Assisted Learning 

Vol. 25, 

No. 4 

بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها  21

به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی 

 مدیریت آموزش عالی

م، پنجدوره  پژوهشنامه تربیتی 3133

 شماره مسلسل

33 

انش مدیریت مدیران با اثربخشی و سالمت رابطه د 21

 سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد

. شم، پنجدوره  پژوهشنامه تربیتی 3133

 33 مسلسل
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ارزیابی اثربخش دوره های آموزش کشاورزی در  22

 مرکز آموزش عالی شهیدهاشمی نژاد مشهد

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش  3133

 کشاورزی

 31پیاپی 

رشد حرفه ای مدیران مدارس شاهد و هدف گذاری  23

 ایثارگر

 پذیرش چاپ دانشور رفتار  3131

تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران  24

کاربرد روش آمیخته در  :گروههای آموزشی دانشگاه

 عمل

 پذیرش چاپ دانشور رفتار 3131

بررسی وضعیت آموزش درس زبان فارسی عمومی  25

یان دوره های کارشناسی دانشگاهه از نگاه دانشجو

 فردوسی مشهد

 3 .، ش33دوره  جستارهای ادبی 3131

نقش : بررسی جهت گیری برنامه درسی استادان 26

جنسیت، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش 

 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد( حضوری، مجازی)

-633، (1) 36 مجله ایرانی آموزش پزشکی 3131

613 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مایهتأثیر سر 23

 موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه

دوره اول،  جامعه شناسی آموزش و پرورش 3131

6شماره   

جهت گیری های برنامه درسی استادان و نحوه ارایه  23

 آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هم، دوره دوازد مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 3131

 1شماره 

 11پیاپی،1دوره مهندسی فرهنگی 3131 نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران 21

رهبری تحولی و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان  31

 در موسسات آموزش عالی

، شماره 3دوره  انجمن آموزش عالی ایران 3133

 31، پیاپی 1

لی سبک آیا رهبری تحو: رهبری یا مدیریت 31

اثربخشی برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت 

 شغلی معلمان است؟

 3. ، ش63دوره  فصلنامه تعلیم و تربیت 3133

در همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی  32

 پرستاران

، شماره 3دوره  سالمت یمدیریت ارتقا 3133

6 

33 Mediating role of basic psychology 
needs in relation between job 
characteristics and OCB  

2012 e-international journal of 
Educational Research 

3 (2), 63-77 

رابطه هوش فرهنگی و تعامل اجتماعی در پرستاران  34
 شاغل شهر مشهد

، شماره 3دوره  مدیریت ارتقای سالمت 3133

6 

ی های الکترونیکعوامل بازدارنده استفاده از دوره 35

ولین تحت پوشش دانشگاه مآموزش مداوم در مش

 لوم پزشکی مشهدع

دوره دوازدهم،  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 3133

 1شماره 

 عملکرد محورهای و نقش ادراک تطبیقی بررسی 

 علوم دانشگاه دو در آموزشی هایهگرو مدیران

 مشهد فردوسی و پزشکی

اندازه گیری و ارزشیابی مطالعات  3133

 آموزشی

، شماره 3دوره 

6 

رابطه سبک های یادگیری با کارکرد سبک های  36

تفکر و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده 

 پرستاری و مامایی شهر مشهد

، شماره 36دوره  لوم پزشکیمجله ایرانی آموزش در ع 3133

3 
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نقد تبارشناسانه : انقیاد کودکان در نظام آموزشی 33

 رویکردهای انضباطی در مدرسه

مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید  3133

 چمران اهواز

 پذیرش چاپ

اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی  33

های علوم دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 مشهد پزشکی و فردوسی

دوره دوازدهم،  پزشکیعلوم مجله ایرانی آموزش در  3133

 2شماره 

31 System of Educational and 

Qualification-Based Management: A 

Meta-Analysis About Management 

Models on the Basis of Competency  

2012,  Social and Behavioral 

Sciences 

Volume 46, 

Pages: 

4751-4755 

باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای  41

مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی : ای بر آنزمینه

 مشهد

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی  1311

 آموزش عالی

 پذیرش چاپ

خودتنظیمی و اهداف  ، راهبردهایادیرابطه تفکر انتق 41
 دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود پیشرفت دانشجویان پرستاری

دوره اول،  آموزش پرستاری 1311

3شماره   

های علم و فناوری آمایش آموزش عالی و سیاست 42

 تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری: کشور

دوره پنجم،  سیاست علم و فناوری 3133

3شماره   

ه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری رابط 43

 تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو

دوره ششم،  رهبری و مدیریت آموزشی 3133

 3شماره 

نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت  44

ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه رایانه

آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد 

 ی ترکیبی یادگیر

 دوره دوم ریزی درسیپژوهش در برنامه 3133

  3شماره  

13پیاپی   

نقش تفکر : الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی 45

 انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری 

6. ، ش31دوره  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 3136  

مسایل و چالش ها: بوروکراسی دانشگاهی 46 دوره پنجم،  زش عالی ایرانانجمن آمو 1312 

3شماره   

 منابع انسانی توسعه مسیر شغلیعدالت در  43

  اجتماعیدر یک سازمان  انزن

 پذیرش چاپ مجله تحقیقات زنان 3136

بازشناسی : پژوهیهای اقدامارزیابی گزارش 43

 هاها و شاخصمقوله

مجله روانشناسی و علوم تربیتی  3136

 دانشگاه تهران

 پذیرش چاپ

41 The role of social-cognitive 

references in academic situations on 

students’ research self-efficacy and 

research motivation: Testing a casual 

model 

2013 American journal of 

Educational research 

Vol.1, No.3 

 رش چاپیپذ ه درسیمطالعات برنام 3136 تئوری آشوب در آموزش علوم 11

تجربه دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آمادگی  13

 برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری

 3. ، ش31دوره  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 3136

 ارزیابی استراتژیک، مشاغل تعیین شناسی روش 16

 تدوین و استراتژیک شاغالن آمادگی میزان

شماره  1دوره  هامدیریت بر آموزش در سازمان 3131

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020666
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http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=2334&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=2334&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=2334&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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: موردی مطالعه) مناسب ای توسعه برنامه

 (خراسان ای منطقه برق شرکت

6 

 علوم دانشگاه در دانش مدیریت وضعیت 11

 پزشکی

شماره  3دوره  آموزش در علوم پزشکیتوسعه  3131

32 

13 Conflict Management Styles 
Among Iranian Critical Care 
Nursing Staff 

2014 Dimension of critical care  Vol.34, 

No.2 

11 Can Knowledge Management Be 
Implemented in the Teaching of 
Medical Sciences 

2014 Acta faculty medica Vol.32, 

No.4 

12 Nurses burnout in psychiatric 
wards 

6133 Fundamental of mental 
health 

Vol.17, 
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 مدیران آرمانی نفوذ مقیاس اعتباریابی و ساخت

شماره  1دوره  گیری تربیتیاندازه  3131

33 

 مجتمع در مدیران آرمانی نفوذ وضعیت ارزیابی 13

 -33 تحصیلی سال در آباد صالح آموزشی های

3131 

شماره  1دوره  نو در مدیریت آموزشیرهیافتی  3131

3 

21 
 آموزشی نظارت زنده های واقعیت بر کندوکاوی

شماره  1دوره  پرستاریمدیریت  3131

1 

 اطالعاتی رفتار با معرفتی باورهای رابطه 23

 دانشجویان

شماره  3دوره  کتابداری و اطالع رسانیپژوهشنامه  3131

6 

 در انکارناپذیر ضرورتی پژوهش؛ یابی مسئله 26

 تکمیلی تحصیالت های نامه پایان

شماره  3دوره  پژوهش در علوم انسانیعیار  3131

6 

 و متخصص کتابداران آموزشی نیازهای سنجش 21

 و مشهد عمومی های کتابخانه غیرمتخصص

 نیازها این در تجربه نقش بررسی

 1شماره  5دوره  پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی 3133

 خیّران تجربۀ درک: مشارکت جستجوی در 23

 (ایران مشهد،: طالعهم مورد) ساز مدرسه

شماره  36دوره  علوم اجتماعی 3133

6 

 در پژوهشی انگیزش مقیاس مقدماتی اعتباریابی 21

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان

شماره  33دوره  روانشناختیمطالعات  3133
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 مدیران آموزش های برنامه در نولز

شماره  3دوره  آموزش و توسعه منابع انسانی 3133
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11 

: مشهد فردوسی دانشگاه در آموزش کاربست 23

 و فراگیر های ویژگی به مربوط عوامل شناسایی

 آموزش فرایند

شماره  3دوره  آموزش و ارزشیابی 3133
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 مطالعه:  پرستاری در معنوی مدیریت تبیین 23

 تفسیری فنومنولوژی

شماره  3دوره  پرستاریمدیریت  3133

3 

 های چالش شناسایی و موجود وضعیت تحلیل 23

 آموزش مطلوب وضعیت تحقق روی پیش

 صنعت به وابسته بزرگ های شرکت در مدیران

 مشهد شهر خودروسازی

و برنامه ریزی در نظام های مدیریت  3133

 آموزشی

شماره  3دوره 

33 

 

 بکارگیری بر موثر غیرآموزشی عوامل شناسایی 31

 عوامل و سازمان محیط: سازمان در ها آموزش

 فراسازمانی

شماره  2دوره  های مدیریت منابع انسانی پژوهش 3131

3 

 تجارب: امتحانات در تقلب شناسی پدیدار 33

 دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان زیسته

 فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم

 مشهد

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی  3131

 آموزش عالی

شماره  66ره دو
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 بینی پیش برای انسانی نیروی ریزی برنامه 36

 فردوسی دانشگاه در علمی هیئت تقاضای

 رگرسیون و روند تحلیل کارگیری به با مشهد
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  31 



 11 
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 دانشگاه توسعه ملی همایش نخستین 5
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 آموختگدان  دانش اشتغال مساله و وری بهره تهران ایران

 الیع آموزش مراکز
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  33 

 در مجازی آموزش کیفیت مدیریت تهران ایران پایدار توسعه و عالی آموزش همایش 1
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 آموزش ارزیابی و نظارت ملی همایش 13
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  11 

هایی برای طراحی و اجرای درس تهران ایران 3313همایش ملی آموزش ایران  24

های مرور تجربه: برنامه توسعه آموزش

 9830-09آمایش آموزش عالی ایران 

  11 

آموزش فراشناخت در  میانجی نقش مشهد ایران همایش علوم شناختی 25
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 یادگیری خودراهبر

  11 
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آموزش و پرورش و »وابستگی همبه تهران ایران
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سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش  تهران رانای دومین کنگره علوم انسانی 23
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 رضوی
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 کار و کسب مدیریت
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  14  مدرسه رهبری الگوهای تطبیقی واکاوی شیراز رانای
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 نوین رویکردهای ملی کنفرانس اولین 32

 کار و کسب مدیریت در
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 آن بر مؤثر عوامل و ها محل سازمانکار

  14 

 المللدددی بدددین کنفدددرانس اولدددین 33

 وعلدددوم مدیریت،اقتصاد،حسدددابداری

 بیتیتر

  15  سازمانها در آموزش انتقال موانع شناسایی ساری ایران

 خارجي هاي کنفرانس

1 International Research  

conference of e-learning 

2005 

 Students feeling and ورشو لهستان

satisfaction in three E-courses 

in Ferdowsi University 

  15 

8 Internet 2005; e-learning لیسبون پرتغال Inter-personal relations and 

students satisfaction in an e-

learning program: A study in 

Ferdowsi University. 

  15 

3 Third International 

Conference on eLearning 

for Knowledge Based 

Society 

 A study on relationship بانکوک تایلند

between the attitude of 

department heads, faculty 

members and general 

practitioners toward e-learning 

and record of service. 

  16 

4 ICICTE 2006 

 
رودز  ونانی

 آیلند

Evaluating e-tutors: How it 

improve the reliability 

  16 

5 ICSB 2007 World 

Conference 
 The impact of problem solving ترکو  فنالند

workshop on entrepreneurship 

coefficient of students 

  13 

6 7
th
 Industrial and 

organizational Psychology 

Conference and 1
st
 Asia 

Pacific Congress on Work 

& Organizational 

Psychology 

 A survey on the quality of آدالید استرالیا

learning organization in 

Mashhad public schools based 

on Senge discipline 

  13 

7 International Conference on 

Business and Information 
 The effect of training on توکیو ژاپن

entrepreneurship coefficient of 

undergraduate students 

  13 

2 The 2
nd

 Biennial Women’s 

Studies Conference 
 :Gender and positive action ازمیر ترکیه

Empowering or disabling? 

  13 

2 The 2nd International 

Colloquium on Business & 

Management 

 The competencies of female بانکوک تایلند

employees; A meta-analysis 

review 

  13 

10 Second International 

Conference on Internet 

Technologies and 

Applications 

 Managing Quality in E-learning ورکسام نروژ

Programs: Case of Ferdowsi 

University 

  13 

11 The International 

Conference on E-Learning 

in the Workplace 

 Measuring the effectiveness of نیویورک امریکا

a CMC based training in 

universities 

  11 
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18 the International 

Technology, Education and 

Development Conference 

 Globalizing organization by والنسیا اسپانیا

learning-centered virtual teams 
  11 

13 ICICTE 2009 کرفو ونانی Barriers to virtual teaming in 

universities: An Iranian case 

study for 

  11 

14 EduLearn 2010 بارسلونا اسپانیا Postgraduate programs: Where 

teaching and research integrate 

together to assist academic staff 

for competency 

  11 

15 WCES 2012 

  

 

 System of Educational and بارسلونا اسپانیا

Qualification-Based 

Management: A Meta-Analysis 

about Management Models On 

The Basis of Competency 

  12 

16 International conference on 

education and psychology 
 The ceasefire after leadership شیراز ایران

paradigm wars 

  15 

17 The second international 

conference on Behavioral 

science and social studies 

استانبو ترکبه

 ل

Design and evaluation of 

Antibiotic Prophylaxis in Web-

based dental continuing 

education course based on the 

constructivist 

  16 

 

 1381 سال از پژوهشي هاي طرح

 سال مجری سازمان  عنوان ردیف

 کارآفرینی ضریب بر« مسئله حل» آموزش یرتأث 1

 فردوسی دانشگاه آخر سال دانشجویان

 دانشگاه کارآفرینی کمیته

 مشهد فردوسی

3131 

2 
 ضدمن  آمدوزش  هدای  دوره اثربخشدی  رتقدای ا راهکارهای

 خراسان ای منطقه برق شرکت خدمت

 

 3133 جامعه با دانشگاه ارتباط دفتر

 صنعتی شهرک لشاغ های نیرو آموزشی سنجی نیاز 3

 توس

 3132 جامعه با دانشگاه ارتباط دفتر

 فردوسدی  دانشدگاه  کارکنان عملکرد ارزیابی نظام طراحی 4

 مشهد

 دانشگاه مالی–اداری معاونت

 مشهد فردوسی

3132 

 مجتمع کاربردی– علمی های دوره بخشی اثر سنجش 5

 رضوی خراسان کشاورزی جهاد عالی آموزش

 3133 جامعه با دانشگاه ارتباط دفتر

 3133 جامعه با دانشگاه ارتباط دفتر نیروگاه انسانی نیروی وری بهره های شاخص تدوین 6
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 توس

 دانشگاه انسانی منابع آموزش جامع نظام طراحی 3

 مشهد فردوسی

 دانشدگاه  برنامده  و طدرح  معاونت

 مشهد فردوسی

3133 

3 
 شرکت استراتژیک مشاغل شناسایی های شاخص تدوین

 و بهسازی برنامه تدوین و رضوی خراسان ای منطقه برق

  آن انسانی توسعه

 3131 جامعه با دانشگاه ارتباط دفتر

کمیتدده آمددایش آمددوزش عددالی   آمایش آموزش عالی استان خراسان رضوی 1

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و  3131

3133 

 مجازی آموزش توسعه برنامه سازی پیاده سنجی امکان 11

 مشهد ردوسیف دانشگاه در

 تحصددیالت و آموزشددی معاونددت

 مشهد فردوسی دانشگاه تکمیلی

3131 

باز طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  11

 فردوسی مشهد

معاونددت اداری و مددالی دانشددگاه 

 فردوسی مشهد

3133  

 3131 جامعه با دانشگاه ارتباط دفتر تدوین استراتژی پژوهشی شرکت آب و فاضالب مشهد 12

بازطراحی نظام جذب و استخدام و بهسازی اعضای هیئت  13

 علمی 

ریدزی  مؤسسه پدژوهش و برنامده  

 آموزش عالی

3131 

معاونددت آموزشددی وزارت علددوم،   های دولتی ایرانسطح بندی و رتبه بندی دانشگاه 14

 تحقیقات و فناوری

3131 

 

 فناوري و پژوهشي هاي طرح نظارت و ارزيابي

 ردیف
 گزارش عنوان

 محل انجام 

 فعاليت

 سال

 در انسانی نیروی وری بهره در آموزش تاثیر بررسی 3

  رضوی خراسان فاضالب و آب شرکت

 3133 مشهد فاضالب و آب شرکت

 کشورهای در دانشگاه روسای انتخاب معیارهای 6

 انگلستان و ایران

 3136 فردوسی دانشگاه

 در استراتژیک مدیریت و رهبری  کتاب داوری 1

 پرورش و زشآمو

 3133 مشهد دانشگاهی هادج
 

 سیمای و صدا کارکنان شغلی رضایت بررسی 3

 رضوی خراسان

 3133 رضوی خراسان ماییوس صدا

 3133 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه مدرسه رهبری اصول کتاب داوری 1

عوامل اصلی ارتقای اثربخش سیستم اداری آموزش  2

 و پرورش خراسان رضوی

 3131 پرورش و آموزش مطالعات هپژوهشگا

ارزیابی محدودیت ها و تسهیالت مشارکت خیرین  3

 مدرسه ساز خراسان رضوی  

 3131 مشهد دانشگاهی هادج

 

 


