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Abstract 

      Leadership of large organizations such as medical universities require general, 

specialized knowledge for optimal organizational management. Knowledge-based 

organizational leadership is a necessity for organizational leadership and the importance 

of knowledge-based leadership in organizational development and Brexit scientific 

authority is not hidden. Therefore, the present study aimed to investigate the impact of 

knowledge-based leadership and scientific authority in medical universities. 

The present study is a review that has been done by searching the databases of Google 

Scholar, ProQuest, Elsevier, Pubmed, Iran Medex, Scopus in the range of 2003 to 2020. 

Searching for articles based on review keywords, Leadership, knowledge-based, 

authority. 

The results show that knowledge-based leadership is a leadership style in the 

organization that is the connecting point of the organization. Knowledge-based 

leadership (with general and specialized capabilities and optimal organizational 

management) is a valuable organizational asset that can implement the goals of 

leadership in a desirable way and the highest efficiency in the organization. Therefore, 

with proper leadership, organizational resources can be used with a scientific authority 

approach. The results of this study suggest to the officials of medical universities to use 

knowledge-based and effective leaders in the organization in order to promote scientific 

authority and organizational orientation. 
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            1400، تابستان  1ره دوره یازدهم، شما                                                               تعالی بالینی                                                                                    

 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (53-43)1ه شمار یازدهم هدور

 ؛ یک مطالعه مروریپزشکی علوم هایدانشگاه در علمی مرجعیت و محور دانش رهبری
 

 3ی یزدیمریم تقوای ،*2حیمحمد صال ،1محمودی کاظممحمد

 

 چكيده
های علوم پزشکی نیازمند دانش عمومی، تخصصی در راستای مدیریت بهینه هبزرگ مانند دانشگاهای رهبری سازمان    

هدایت سازمانی است و اهمیت جهت سازمانی هستند رهبری سازمانی که مبتنی بر دانش کارآمد باشد یک ضرورت 

 انی و مرجعیت علمی برکسی پوشیدهازمدر راستای ارتقاء ست اجرای سازمانی وان باالترین قدررهبری بر پایه دانش به عن

در  علمی مرجعیت و محوردانش رهبری پذیریری و تاثیراتاثیرگذنیست. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی 

 پزشکی صورت گرفته است. علوم هایدانشگاه

larGoogle Scho،Elsevier,  ProQuest ؛عاتیهای اطالیگاهر پاجو داز طریق جست باشد کهمطالعه حاضر از نوع مروری می

Pubmed, Iran Medex, Scopus اساس جوی مقاالت برصورت گرفته است جست 2020 الی 2010های در محدوده سال

 .نجام گردیدا محور، مرجعیت علمی، علوم پزشکیمحور، رهبری دانشدانش ،مروری هایکلیدواژه

 سازمان ارتباط در سازمان است سبکی که نقطه اتصال محور یک سبک رهبری ری دانشه رهبدهد کنتایج نشان می

)که خود محور و با برخورداری از توانمندی عمومی و تخصصی و مدیریت بهینه سازمانیباشد. رهبری بر مبنای دانشمی

د اهداف رهبری را به شکل انتوکه میبه طوریاست انی یک مبنای مرجعیت علمی است( یک سرمایه ارزشمند سازم

 توان گیری از رویکرد رهبری متناسب میبهرهو باالترین میزان بازدهی در سازمان جاری کند. بنابراین با مطلوب 

  و مدیران ،مسئوالن به پژوهش این ای از منابع سازمانی با رویکرد مرجعیت علمی نمود. نتایجبرداری بهینهبهره

 تا نمایند استفاده سازمان در اثربخش و محوردانش رهبران از که کندمی پیشنهاد پزشکی علوم هایدانشگاه اندرکاراندست

 .مندی سازمانی شوندو جهت علمی مرجعیت ارتقاء موجب بتوانند

 

 .محور، مرجعیت علمی، علوم پزشکیمحور، رهبری دانشرهبری، دانش :یديکل یهااژهو
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 .ایران ،ساری اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد ،یانسانومعل دانشکده دانشیار. 2

 .ایران ،ساری اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد ،یانسانعلوم دانشکده دانشیار. 3
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 مروری                                                                                                     همکارانو  محمودی

 
       1400تابستان ، 1، شماره یازدهمدوره                                                                                                                                          تعالی بالینی  

 مقدمه
 مدیران از جدیدی لشک دانش رهبران شک بدون    

 گذشتۀ رهبری، تحقیقات و هاتئوری (1)هستند سازمانی

 مدیریت در نقش رهبری بیان اخیراً ولی دارند، طوالنی

 در نیرو نخستین که آنجایی از (2)دانش شروع شده است

 اینکه برای است نهفته رهبری در هاسازمان اثربخشی

 و واجب رهبری وجود بماند، باقی موفق سازمان یک

 مدیریت از سخن پیش چندی تا گرچه (3)است ضروری

 بود، تفکر هایکانون در توجهی جالب موضوع دانش

 توجه و آمده میانبه دانش رهبری از سخن اکنون

 جلب خود به را مدیریت قلمرو در فعال اندیشمندان

 ای رهبری که هترین الگویکی از مهم(4)است کرده

، افزایش اعتمادپذیری ی اخالقتواند در توسعهمی

کارکنان، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود خالقیت و 

 (5)محور استنوآوری کارکنان موثر باشد رهبری دانش

زیادی از  رفتار رهبری یکی از عوامل مهمی است و تاثیر

 و الکشمن (6)مان داردزجهت اثربخشی در دانش سا

 را مهمی نقش دانش رهبری که دارندمی اظهار پارنت

 عملکرد آن، انتقال و جذب سازمانی، دانش ایتقرا در

 فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، اثربخشی سازمانی،

 ایفا اطالعات و دانش مدیریت و بینش ایجاد سازمانی،

باشد و باره نمییندی یکآو سازماندهی فر (7)کندمی

بودن سیستم ساختاری و  نسبت به کارا هیباید هرازگا

آنچه  (8)با تغییرات اقدام مقتضی به عمل آید آن تناسب

نیاز سازمان است و دارای اهمیت است تامین دانش مورد

گرا تواند به یک استراتژی واقعاینکه تا چه اندازه می

 تحوالت در بخشیدن سرعت به اهمیت (9)ودرهنمون ش

 دنبال به را دانش فعالیت گسترش نوآوری و سازمان

 ایجاد به تواندمی مؤثر دانش رهبری (10)دارد

 به کنترل، و ییخگوپاس برای هاییمکانیسم

 دانش مدیریت و سازییکپارچه گذاری،اشتراك

عنوان شرط ضروری برای بهو  (11)کند کمک مشتری

 ها توسعه و تشویق برای مقاصد نوآوری در شرکت

ه در تفکرات جدید به دلیل کحال آن (12)باشدمی

ها در یک سازمانی، برنامهل اج استراتژی با همه عوامامتز

های رهبری افراد چهارچوب اصولی و مبتنی بر قابلیت

 . (13)شوندریزی و اجرا و پایش میدرگیر برنامه

های مرتبط سازمان در باید دانش محور رهبریهمچنین، 

 در نوآوری و انگیزه ایجاد منظور به آموزشش با

 و دانشجویان آموزش همگام بودن با آموزشی، تعامالت

 عنوانبه دانشگاه تصویرسازی در سازمانی تعامل ترویج

 پیشرفت و خالقیت اساسبر مشترك، تجربیات جایگاه

 رشد با امروز دنیای (.14)ژی نهادینه شودولونکت و علمی

 و است روبرو فناوری و علم در سریع پیشرفت و

 در مهمی نقش عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 منابع آموزش هایزمینه در جامعه پیشرفت و پیشرفت

 مختلف مشکالت حل و فناوری و علم تولید انسانی،

 هایبخش و اهدانشگاه ،علمی اقتدار جهت در. دارند

 بسیار هایظرفیت و نیستند هاظرفیت تمام نمایانگر دولتی

 نهادهای و هابخش مشارکت با که دارد وجود بیشتری

 دانشگاهیبین و بخشیبین هایهمکاری ویژههب مختلف

  (.15)برد بهره هاآن از توانمی

 منابع مجموعه از بهینه برداریهبهر علمی، مرجعیت

 جایگاه به موجود وضعیت از منظم یحرکت برای کشور

که نقش  است کشور علمی جامع نقشه قالب در علمی،

 برایو  ها داردمهمی در توسعه و اثربخشی دانشگاه

تحول و نوآوری در  بسته آموزشی کیفیت ارتقای

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی 

 تعریفی در (16،11)آمده استبه اجرا در یپزشکآموزش 

 علمی محور و قطب معنی به علمی مرجعیت دیگر

 دانش و علم حوزه در ممتاز جایگاه کسب و شدن

  و افزاریسخت بخش دو علمی مرجعیت(. 17)است

 سطح در فعلی شدهفراهم بستر. دارد افزارینرم

 و دهندمی تشکیل را آن افزاریسخت بخش هادانشگاه

 نفعان،ذی همه به جامع هنگا سنجی،امکان مباحث

 اجتماعی سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، زمانی، مالحظات

 شماربه آن مهم و افزارینرم بخش اقتصادی و

 است بدیع و نو ایواژه علمی، مرجعیت (.18)رودمی

  جنبش برای تالش در رهبری و برتری به که

 علمی، مرجعیت .دارد بازگشت علم، تولید و افزارینرم
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 پزشکی علوم هایدانشگاه در علمی مرجعیت و محوردانشرهبری              
 

  
            1400، تابستان  1ره دوره یازدهم، شما                                                               تعالی بالینی                                                                                  

 حرکتی برای کشور منابع مجموعه از بهینه اریبردرهبه

 علمی جایگاه به موجود وضعیت از پیوسته و منظم

 تبیین توانایی)کشور علمی جامع نقشه قالب در آرمانی،

 (.19)است (پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی علمی ساحت

 از توانمی المللیبین سطح در مرجعیت کسب بر عالوه

 همه در پیشرفت برای آن شده ایجاد هایفرصت

 مرجعیت و .کرد استفاده علمی مختلف هایعرصه

المللی  در حاکمیت آموزشی های بینمشروعیت سازمان

تابعی از قدرت نظارتی یا عنوان جهانی معموالً به

، رشد کهدر حالیشود. ها تلقی میهنجاری آن

افزون تحقیقات علمی و دانش مرتبط با سیاست و روز

ای ، انتشار و انتقال استراتژیک از اهمیت ویژهتولید

عنوان منبع اصلی . مرجعیت علم بهبرخوردار است

روزافزون متراکم و در یک بستر  و حتی بقا  مشروعیت 

 . (20)کندرقابتی حاکمیت آموزش جهانی عمل می

محور و مرجعیت علمی شواهدی در مقوله رهبری دانش

ای اساسی جنسیتی را از هوجود دارد که وجود تفاوت

، مرجعیت علمی و تأثیر علمی برجسته نظر رهبری علمی

اندازه محور بهکند. در واقع جنسیت در رهبری دانشمی

د و آنچه از شوقش دانش و برجستگی علمی مطرح نمین

محور دانش های یک رهبرگیاین منظر مهم است ویژ

مرجع  و تبدیل شدن به منبع ودر تحقق اهداف سازمان 

 همچنین (. 21)گری بیشتری داردلوهبودن است که جعلم

 و مدیریت شخصیتی، هایویژگی جهت از مرجع فرد

 (.22)باشدمی گراکمال  محوری، هایشایستگی

 جامع نقشه پرورش، آموزش بنیادین تحول سند اساسبر 

 انتظار بایستمی تنها نه ساله 20 اندازچشم و کشور علمی

 تربیت و تعلیم هایعرصه تمامی در را آوری نو و تحول

 باز ایگونهبه را آموزشی نظام باید بلکه باشیم داشته

 اجتماعی، مشارکتی، هایفعالیت که نمود تعریف

 در انگیزشی هایگیریجهت با را گروهی و پرورشی

 بنابراین. (23)بخشید التزام کشور راهبردی هایبرنامه

 اساس عنوانبه محوردانش رهبری و مدیریت ضرورت

 از برخورداری زیرا است مشهود دستیباال نواوری

 وریآنو و خالقیت توانمی محوردانش رهبری رویکرد

 به دستیابی برای ،رو؛ از اینساخت محقق را سازمانی

 استراتژیک ریزیبرنامه است الزم ،اقتدار و علمی توسعه

 و هاظرفیت شناسایی هدف با کشور در میعل تحقیقات

  سند اهداف به دستیابی برای تحقیقات هدایت

با توجه به مطالب  .(24)شود انجام 1404 انداز چشم

تاثیر رهبری  با هدف بررسی شده، پژوهش حاضرعنوان

های علوم محور بر مرجعیت علمی در دانشگاهدانش

 انجام شد.  پزشکی

 

 روش کار

باشد که از طریق از نوع مروری میحاضر  مطالعه   

 Google؛های اطالعاتیجو در پایگاهجست

Scholar،ProQuest, Elsevier, Pubmed, Iran 

Medex, Scopus 2020تا  2010های در محدوده سال 

 اساسجوی مقاالت برصورت گرفته است جست

 علمی، مرجعیت محور،دانش رهبری هایکلیدواژه

 دانشگاه و معادل انگلیسی سازیالمللیبین
 Knowledge-based leadership وScientific 

authority وUniversity Internationalization  انجام

مقاله واجد  28و پس از بررسی متن مقاالت گردید 

اط موضوعی با مبنای ارتب معیارهای ورود به مطالعه بر

حور انتخاب مهدف مطالعه و در راستای رهبری دانش

 اند. دهش

 

 بحث

های صورت آمده از تحلیلبا توجه به نتایج بدست   

های مدیریت توان نتیجه گرفت تمامی مولفهپذیرفته می

محور در تاثیرپذیری رهبری دانشدانش در تقابل با 

 و کشورها از یرابسیمعناداری با ابعاد این رهبری بودند 

 عهتوس مهم را عامل دانش ها،سازمان و علمی مجامع

 یمحرکه موتور دانش،. کنندمی تأکید آن بر و دانندمی

 نقش فزایندهای آن به توجه بوده، محوردانایی یتوسعه

نتایج محققان   با یافته این داشت خواهد جوامع رشد در

  رهبری هایمؤلفه به خود هایپژوهش در که

  دانش، خلق و تسهیم انداز،چشم ؛قبیل از محورنشاد

 کاریزما، اعتماد، قابل سیستمی، و ژیکراتاست تفکر
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 ،یادگیری نوآورانه، عملکرد نوآوری، سرعت انگیزش،

 صفات و دانش مدیریت فرآیندهای مسأله، حل توانایی

  (34-25)دارد قرار راستا یک در کردند، اشاره رهبر

. کنندمی یمندجهت احساس کارکنان که ایگونهبه

  رهبرانمنجر به افزایش انرژی  نوآوری و خالقیت

 چشم کارکنان با مثبت روابط برقراری با هاآن. گرددمی

 توانمندسازی با و کنندمی منتقل هاآن به را انداز

 به را اندازچشم تا کنندمی کمک هاآن به کارکنان

 بهبود موجب نهایت در امر این که. کنند تبدیل یتعقوا

  (.38-25)شد خواهد سازمان عملکرد

 هایدانشگاه یعلم تیمرجع برمحور دانش رهبری تاثیر

 علمی مرجعیت کسب مسیر پزشکی نیز در علوم

 بسک مسیر در و دارد وجود متفاوتی هایرویکرد

 و دارد وجود متفاوتی هایرویکرد علمی مرجعیت

 در که است راهکارهایی نیازمند علمی مرجعیت بسک

 متذکر باید و پرداخت باید آن بودن ساختاری به ابتدا

 مدلی یا و استراتژی نگری،آینده برای توافق که شد

 قوی، ایشبکه ایجاد فعلی، الگوی جایبه جدید

 و مشارکت برای عالی وزشمآ نظام سرتاسر در ایحرفه

 ناسالم، رقابت افزایش یاجبه دانشگاهیبین همکاری

 و کیفیت با دانشگاهی آموزش بین اثربخش تعادل ایجاد

 اعتماد امنا، هایهیئت کیفیت، با دانشگاهی تحقیقات

 و عمودی)مراتبی سلسله عوامل حذف)دانشگاه به کردن

 فدرالیسم،)هقطمن هر امنای هایهیئت استقالل ،(متمرکز

 افزایش و فیوظا در بازنگری ،(متمرکزغیر و افقی

 علوم هایشگاهندا باالخص و هادانشگاه. است اختیارات

 بنیاندانش رهبری و دانشی جبهه به استعانت با پزشکی

 منبعث دانش تولید و خلق با و نهند مهم این در گام باید

 و علم بعنم به شدنتبدیل سمتبه تعالی مسیر در علم از

 دیبا مسیر این در و کنند حرکت دانش مرجعیت

 افزایش دانشجویان، تمامی استعدادهای شکوفایی

 ایجاد پذیری،تحمل افزایش تعاملی، و عملی هایتجربه

 و کارآفرینی خالقیت، ابتکار، افزایش انتقادی، تفکر

 دانشجویان، در کنجکاوی حس گسترش نوآوری،

 مانند بیرونی یایدن کلیدی هایمهارت تقویت

 مورد کار و بسک هایمهارت و اجتماعی هایمهارت

 . (43-39)گیرند قرار توجه

 خدمت در دانش مدیریت و برداریبهره قرنرا  21 قرن

 که این برای شرایط این با وجود. (44)اندنامیده نیز توسعه

 و واجب رهبری بماند، وجود باقی موفق سازمانی

 مدیریت که دارد اعتقاد الکشمن، (45)است ضروری

 تحقق برای وسیله رهبرانبه شده احبتص دانش و دانش

 رهبران چنانچه (46)دارد اهمیت سازمانی کارکردهای

  باشند، باالیی برخوردار فردی دانش از اهسازمان

 موثر انتقال و سازمانی جذب قابلیت شیافزا در توانندمی

 برای انتقال. دننک عمل مفید سازمان واحدهایبین دانش

 عنوان واسطهبه تا است فردی به نیاز موثر طوربه دانش

ارتباط  برقرای برای واسطه این. کند عمل واحدها میان

 اینکه جمله از هاییویژگی دارای باید موثر و مناسب

 سمتبه را افراد بتواند تا باشد تهشدا دانش باالیی خود

 در ضعیف مدیریت .(47-13،36،52)کند جذب خود

 سرطانی سلول یک همانند درمانی بهداشتی هایسیستم

 شده سیستم رد مسمومیت ایجاد باعث پیشرفت حال در

 نآنا شغلی فرسودگی و کارکنان رضایت عدم باعث و

 و علمیهیئت اعضای تأکید به توجه با .گرددمی

 و پزشکی رهبر یک بودن کارآمد برای دانشجویان

 با پزشکی دانشجویان و اساتید آشنایی لزوم همچنین

 به کارآمد رهبران به عنوان آنها تربیت و رهبری مفاهیم

 به صورت مدیریت و رهبری دروس هئاار رسدمی نظر

 دوره در آموزشی یتفکی ارتقاء به منظور رسمی

 مداوم آموزش هایدوره صورتبه یا پزشکی آموزش

 هنر .شودمی توانمندسازی به منجر و ضروری امری

 انگیزه در که است این عالی آموزش رهبر یک خاص

 معاونان، علمی،هیئت اعضاء به بخشیدن الهام و دادن

 جهت کارکنان و گروه مدیران ها،دانشکده یسانئر

 (.33،29)باشد توانا سازمانی موفقیت به یدنسر بهتر هرچه

ضرورت توجه به مرجعیت علمی، از اهمیت آموزش 

ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، عنوان مسألهعالی به

گیرد. مرجعیت رفاه و استقالل واقعی جامعه نشات می

لذا  .(19-18)دانشگاهی است معلمی سنگ بنای نظا
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 به بیانی وم پزشکیلهای تحول آموزش عتدوین برنامه

مرحله جدیدی از طرح تحول نظام سالمت است که در 

ها ضروری است معاونین سازی این برنامهراستای اجرایی

ها از طریق تعامل با اساتید، دانشجویان آموزشی دانشگاه

را دنبال  و نخبگان کشوری اهداف حوزه آموزش

ین نکننده و همچ. شناسایی موانع و عوامل تسهیلنمایند

مدت در دانشگاه، براساس های کوتاهریزیامهانجام برن

های اصلی پژوهش های پژوهش جهت ارتقاء مولفهیافته

در مراکز آموزش عالی سالمت و کمک به مسئولین و 

 عالی آموزش آمایش یک منطقه مدیران مراکز کالن

های کشور، برای تدوین استراتژی تمسال بخش

یت محور و مرجعدانش بلندمدت جهت ارتقاء رهبری

علمی در مراکز آموزش عالی سالمت از پیامدهای 

 .کاربردی این پژوهش است

 

 نتيجه گيری

 با آموزشی نهادهای خصوصبه هاسازمان امروزه،       

 از اینکه برای لذا هستند؛ مواجه جهانی رقابت محیط

 که دارند رهبرانی به احتیاج نیافتند، عقب رقابت فلهاق

 سازمان برای را انداریچشم باال، توانا و  نشاد ذارای

 و برانگیزند را کارکنان بتوانند و کنند ایجاد خود

 تعالی و اهداف تحقق جهت در را هاآن هایتالش

 پژوهش این در بنابراین. کنند منسجم و همسو سازمان

 مندیو جهت علمی مرجعیت بر محورنشاد رهبری تاثیر

 .گرفت قرار بررسی مورد کیشپز علوم هایدانشگاه

 هایدانشگاه مدیران و مسئوالن به پژوهش این نتایج

 محور دانش رهبران از که شودمی پیشنهاد پزشکی علوم

 موجب تا بتوانند تا نمایند استفاده سازمان در اثربخش و

 .شوند علمی مرجعیت ارتقاء

یکی از اصول آینده نگری در دانش بروز علوم پزشکی 

ادن به مرجعیت علمی بر مبنای مدیریت دانش داهمیت 

مرجعیت علمی در راستای پیشبرد اهداف می باشد. زیرا 

 توانمندی ارتقاء راهبردی آموزش سالمت قابلیت 

ای دارد. مرجعیت علمی منجر به ایجاد مزیت العادهفوق

بت در سطوح آموزش و ایجاد رقا گرددرقابتی می

اء علوم بهداشتی و قبهداشتی و درمانی منجر به ارت

گردد که در مجموع منجر به ایجاد رقابت پزشکی می

طور این اساس سند مرجعیت علمی بهشود برجهانی می

شفاف و عملیاتی بایستی تنظیم گردد و در اختیار 

اینکه  کاربران و مدیران نظام سالمت قرار گیرد ضمن

رجعیت علمی بایستی رویکردی نوآورانه داشته سند م

صوصا در سطوح آموزشی که یکی از ارکان خباشد 

نشگاهی است چون ترسیم نقشه راه تحول و مثمر ثمر دا

نوآوری در نظام سالمت بدون بکارگیری مبنای اصول 

باشد، زیرا مرجعیت علمی یکی از علمی غیرممکن می

این باشد. بنابرمی نظام سالمت رهای اصولی تحول دپایه

های خرد و کالن موثر گیریدر نظام سالمت در تصمیم

طور آموزشی ضروری است سند مرجعیت علمی به

 عملیاتی و کاربردی بازبینی و بازنویسی گردد. 
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  نتایج جستجو مقاالت :1جدول شماره 

 نام محقق ردیف
سال 

 مطالعه
 موثرعنوان مقاالت و متغيرهای 

 همکاران و افشار حکمت 1

(18) 

1392 Restoring Scientific Authority in Iran: The Perspective of Postgraduate Students in 

Golestan University of Medical Sciences, Iran 

 ایران غرب جوانان و شورز کل ادارات در دانش جذب توانایی و دانش رهبری ارتباط 1394 (31) همکاران و فتحی 2

 تجاری و تولیدی های شرکت نوآوری عملکرد در شناد مدیریت اقدامات به توجه با محور دانش رهبری کلیدی نقش 1394 (19) همکاران و صفری 3

 گیالن استان

 تهران کاله لبنی های فرآورده شرکت در نوآوری و دانش مدیریت فرآیند و محور دانش رهبری نقش بررسی 1395 (32)  همکاران و طلب روزی 4

 دانش ریرهب پرسشنامه اعتباریابی 1395 (25) همکاران و درخشان 5

 مشتری دانش یتیرمد میانجی نقش بررسی با سازمانی عملکرد بهبود بر دانش رهبری هایمولفه تاثیر 1395 (33)صفری و همکاران  6

 و آمریکا و ژاپن کشورهای و ایران کشور در بتداییا مقطع در شدن المللی بین های چالش و موانع تطبیقی مطالعه 1395 (56) پرویزی 7

 انگلستان

 Designing a Native Model for the Internationalization of Iran's Medical Sciences 1396 (55) همکاران و منشزمانی 8

Universities: A Qualitative Study 
 عالی آموزش سازی المللی بین در مدیریت و رهبری 1396 (30) همکاران و فرحمیدی 9

 دانش تسهیم واسطه به نوآوری سرعت بر اجتماعی سرمایه و دانش رهبری تأثیر بررسی 1396 (27) همکاران و تفرشی 10

 Identify Aspects of Scientific Authority in Babol University of Medical Sciences 1396 (52) همکاران و پوریحیی 11
 همکاران و لطیفی 12

(19) 

1397 
 (IPA) اهمیت -عملکرد تحلیل روش با ایران.ا.ج علمی مرجعیت به نیل راهبردهای بندی اولویت و استخراج

 Effective factors on Internationalization of Medical Education from Faculty 1397 (54) منشزمانی 13

Members’ Viewpoints in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Members 
 تهران دانشگاه و بهشتی شهید دانشگاه موردی مطالعه) تهران شهر دولتی جامع یها دانشگاه شدن المللی بین امکانسنجی 1397 (53) عزیزی و عارفی 14

 مایشیآ یک منطقه کالن پزشکی علوم های دانشگاه دانشگاهی استقالل بر بصیر رهبری تأثیر تبیین جهت مدلی ارائه 1398 (29)گل افشانی و همکاران  15

 کشور سالمت

 Impact of knowledge-oriented leadership on knowledge management behaviour 1398 (14شمیم و همکاران ) 16

through employee work attitudes 
 تبریز پزشکی علوم دانشگاه استادان دیدگاه از علمی مرجعیت به دستیابی عوامل بررسی 1389 (39) همکاران و قمی 17

 The Study on Relationship Principals Knowledge Leadership and School Competitive 2010 (34) همکاران و چانگ 18

Advantage of Elementary Schools 
 Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: how does 2012 (36) جیرداسکین و همکاران 19

it work? 
 Absorptive capacity and information systems research: Review, synthesis, and 2012   (49) رابرتس  و همکاران 20

directions for future research 

 Culture shock and higher education performance: Implications for teaching 2012 (43)  موگان و کلی 21

 Leadership activities and their impact on creating knowledge in organizations 2013 (35) همکاران و کونار کمال 22
 The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and 2015  (37) همکاران و دونت 23

innovation 

 Internationalization of higher education: Analysis of factors influencing foreign 2015 (59) روگاوهمکاران 24

students’ choice of higher education institution 
 .Internationalization in Australia and Canada: Lessons for the Future 2015 (60) شاو 25

 Applying CIPO indicators to examine internationalization in higher education 2018 (38)لین  و چانگ 26

institutions in Taiwan 

 Internationalization and Higher Education: The Case of the University of Aveiro 2019 (57) موریا و نگویرا 27
 Higher Education in India: Issues related to Access, Equity, Efficiency, Quality and 2019 (58) اهیر و جوشی 28

Internationalization 
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