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 پژوهشی چاپ شده و  پذیزش شده –مقاالت علمی 

. همبیسِ اثشثخطی آهَصش ساّجشدّبی یبدگیشی ثش یبدداسی ، دسن هغلت ٍ سشػت خَاًذى. (1382. )مصرآبادی، جواد، ٍ .سیف، ػلی اوجش. 1

 .37-54، 74ضوبسُ، . فػلٌبهِ تؼلین ٍتشثیت

اثشثخطی اسائِ، سبخت فشدی ٍ سبخت گشٍّی ًمطِ هفَْهی ثِ ػٌَاى یه . (1384).، ٍ استَاس، ًگبس .، فتحی آرس، اسىٌذس.مصرآبادی، جواد.2

 .9-31، (13)4ضوبسُ. پژٍّطی ًَآٍسی ّبی آهَصضی- فػلٌبهِ ػلوی . ساّجشد آهَصضی

 یبدگیشی  ًمطِ  -اثشثخطی ساّجشد یبددّی . (1386). ٍ همذم ٍاحذ، هحوذ. ، فتحی آرس، اسىٌذس.، حسیٌی ًست، داٍٍد.مصرآبادی، جواد.3

، . 8 ضوبسُ .پژٍّطی سٍاًطبسی داًطگبُ تجشیض- هجلِ ػلوی . ػبعفی دس یبدگیشی دسس صیست ضٌبسی- هفَْهی ثش ثبصدُ ّبی ضٌبختی 

128-105. 

دسٍس صیست ضٌبسی، سٍاى ضٌبسی  اثشثخطی ًمطِ هفَْهی ثش پیطشفت تحػیلی داًص آهَصاى دس (.1388. )استَاس، ًگبس، .مصرآبادی، جواد. 4

 .93-114، (1)5،تشثیتی اًذیطِ ّبی ًَیي. ٍ فیضیه

، 2اًذیطِ ّبی ًَیي تشثیتی،  . ثشسسی سٍایی ٍ پبیبیی ضیَُ ّبی ًوشُ گزاسی آصهَى ّبی هجتٌی ثش ًمطِ هفَْهی. (1390. ) مصرآبادی، جواد.5

32-9. 

. ضْشًٍذاى استبى:هَسدی هغبلؼِ)ثشسسی ػَاهل هَثش ثش لبًَى گشایی ضْشًٍذاى (. 1388. )مصرآبادی، جواد، ٍ .، ثذسی، سحین.ٍاحذی، ضْشام. 6

 .33-56، (2)1، اًتظبم اجتوبػیفػلٌبهِ 

ثشسسی هیضاى ثی اًضجبعی ّبی داًص آهَصاى دختش ٍ پسش دس ضشایظ اػوبل . (1389). ، ٍ ٍاحذی، ضْشام.، ثذسی، سحین. مصرآبادی، جواد.7

 .136-159، (19)5. فػلٌبهِ سٍاًطٌبسی داًطگبُ تجشیض. هٌبثغ هختلف التذاس هؼلن

 .299-308، (4)5، فٌبٍسی آهَصش. پیبهذّبی ضٌبختی ٍ ػبعفی استفبدُ اص اسالیذ دس والس دسس. (1390. ) مصرآبادی، جواد.8

تبثیش سبخت ٍ اسایِ ًمطِ هفَْهی ٍ سجه  (.1386). ٍ همذم ٍاحذ، هحوذ. ، فتحی آرس، اسىٌذس.، حسیٌی ًست، داٍٍد. مصرآبادی، جواد.9

  .141-162، (3)10، ضوبسُ ضٌبسی هغبلؼبت تشثیتی ٍ سٍاى.  ٍ حل هسئلِ دس صیست ضٌبسییبدداسی، دسن یبدگیشی ثش

تبثیشگزاسی آهَصش ثِ سٍش تمسین ثٌذی داًص آهَصاى ثِ گشٍُ ّبی پیطشفت .(1391).  استَاس، ًگبس، غالم آصاد، سْیال، هػشآثبدی، جَاد.10

(STAD) 29-49، 41ًَآٍسی ّبی آهَصضی، . ثش ضبخع ّبی ضٌبختی، فشاضٌبختی ٍ ػبعفی یبدگیشی دسس سیبضی . 

 دس داًطگبُ تشثیت هؼلن آرسثبیجبى هؼلوبى- داًطجَیصشی اًگیخَضِ ّب(. 1389). ، احوذی، صیٌت، ػشفبًی آداة، الْبم. مصرآبادی، جواد.11

 .57-72، 58، فػلٌبهِ ثشًبهِ سیضی دسسی دس آهَصش ػبلیپزیشش اص . ی ٍ اختػبظیتی تشة،یدسٍس ػوَم

سبختبس ػبهلی پشسطٌبهِ فشسَدگی تحػیلی ثب استفبدُ اص . (1391). ٍ فتحی، سویِ. ، پلٌگی، هشین.، هػشآثبدی، جَاد.ثذسی گشگشی، سحین.12

 .163-180، 7اًذاصُ گیشی تشثیتی، . تحلیل ػبهلی تبییذی دس داًص آهَصاى هتَسغِ

.  هؼشفی ٍ اػتجبسثخطی آصهَى ّبی هجتٌی ثش ًمطِ هفَْهی دس اسصضیبثی ػولىشد تحػیلی داًص آهَصاى. (01390. ) مصرآبادی، جواد.13

 .7-24، 38ًَآٍسی ّبی آهَصضی، 
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14.Mesrabadi, Javad., .Fathi Azar, Eskandar., & Ostevar, Negar. (2008). The efficacy of the provision of 

pre-planned, individual and cooperative methods of preparing concept maps as a instructional 

strategy. Quarterly Journal of Educational Innovations. 22, 92-83. 

گی، پزیشش اص دٍصثبى تحػیلی –پیبهذّبی ضٌبختی فشاتحلیل . (پزیشش). حبتوی، جَاد ٍ سثَی، سجت. ّبضوی، تَسج. هػشآثبدی، جَاد .15

 .پژٍّطی سٍاًطٌبسی تجشیض-هجلِ ػلوی

ثشسسی سٍایی سبصُ ٍ تطخیػی  پشسطٌبهِ هؼٌب دس صًذگی دس ثیي یه ًوًَِ اص . (1392). ٍ استَاس، ًگبس. ، جؼفشیبى، سىیٌِ.هػشآثبدی، جَاد. 16

 .90-83، (1 )7، پژٍّطی ػلَم سفتبسی-هجلِ ػلوی داًطجَیبى، 

. ػَاهل فشاضٌبختی ٍ ػبعفی داًص آهَصاى داسای پیطشفت تحػیلی ثبال ٍ  پبئیي دس سیبضی. (پزیشش). هػشآثبدی، جَاد ٍ سضبیی، اوجش. 17

 فػلٌبهِ تؼلین ٍ تشثیت

ثشسسی تٌَع ٍ ضیَع سفتبسّبی استشس صای داًص آهَصاى دس هذاسس هتَسغِ، . (1392). ٍ استَاس، ًگبس. ، پیشی، هَسی.هػشآثبدی، جَاد. 18

 .111-126،  (12)48، فػلٌبهِ ًَآٍسی ّبی آهَصضی

توبیض داًص آهَصاى هٌضجظ ٍ غیش هٌضجظ ثشاسبس رّي خَاًی ٍ َّش ّیجبًی، . (1392). ٍ صٍاس، تمی. ، هػشآثبدی، جَاد.سحوبًی، سبهبى. 19

 .95-109، (12)47، پژٍّطی  ًَآٍسی ّبی آهَصضی-فػلٌبهِ ػلوی

ِ ای َّش ّیجبًی ٍ رّي خَاًی داًص آهَصاى هٌضجظ ٍ غیش . (1392). ٍ صٍاس، تمی. ، هػشآثبدی، جَاد.سحوبًی، سبهبى. 20 ثشسسی همبیس

 .81-97، (4)2. صهستبى. سٍاًطٌبسی هذسسِهٌضجظ، 

پژٍّص : اثشثخطی آهَصش ساّجشدّبی یبدگیشی ثش پیطشفت تحػیلی. (1392). ٍ صٍاس، تمی. ، هػشآثبدی، جَاد.ػشفبًی آداة، الْبم .21

 .1-31، (4)11. فشاتحلیلی ثب تبویذ ثش ًمص تؼذیل وٌٌذُ جٌسیت، هجلِ اًذاصُ گیشی تشثیتی

فشاتحلیل هغبلؼبت پژٍّطی : ًمص تؼبهل فشاضٌبخت ثب پیطشفت تحػیلی. (1392). ٍ صٍاس، تمی. ، هػشآثبدی، جَاد.ػشفبًی آداة، الْبم .22

 .165-200، (3)5صیشثظ دس وطَس، هجلِ آهَصش ػبلی، 

 تحػیلی ًمص اّذاف پیطشفت ٍ ثبٍسّبی اًگیضضی ثش تؼلل ٍسصی تحػیلی. (پزیشش). ٍ هػشآثبدی، جَاد. ، پیشی، هَسی.احوذی، صیٌت. 23

 سٍاًطٌبسی تشثیتی داًطگبُ صاّذاى. داًص اهَصاى

همبیسِ خاللین ٍ هْبست تػوین گیشی داًطجَیبى وبسآفشیٌی ثب داًطجَیبى . (پزیشش). ٍ هػشآثبدی جَاد. ، پیشی، هَسی.غبسهی، حسیي. 24

 سبیش سضتِ ّبی داًطگبُ تْشاى، ًبهِ اهَصش ػبلی

25. Sepehry, Asiye., Mesrabadi, Javad . & Zav’var, Taqi . (2013 ). The Comparison of Attachment 

Styles and Family Function of Disciplined and Undisciplined Students, International journal 

of Psychology and Behavioral Research, (Accepted) 
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 تزویجی چاپ شده و  پذیزش شده –مقاالت علمی 
ساثغِ ثیي َّش ّبی چٌذگبًِ ٍ ٍیژگی ّبی ضخػیتی ثب سٍیىشدّبی یبدگیشی (. 1391). سضبیی، اوجش؛ هػشآثبدی، جَاد ٍ هحوذصادُ، ػلی.1

 .94-75، (17)5 ،هجلِ ػلَم تشثیتی، ساّجشدی، سغحی ٍ ػومی داًطجَیبى

ثشسسی تبثیش آهَصش هْبست ّبی اجتوبػی ثش ػضت ًفس داًص . (1389). ٍ آلبجبى صادُ، ًبّیذ. هػشآثبدی، جَاد. حسیٌی ًست، سیذ داٍٍد،. 2

 .47-63، 11آهَصاى دختش پبیِ سَم همغغ هتَسغِ تجشیض، ػلَم تشثیتی، ضوبسُ 

دٍ فػلٌبهِ .  ٍ ووبل اًسبًی ثشسسی تغجیمی دیذگبُ اسالم ٍ وبسل ساجشص ًسجت ثِ هبّیت(. 1386). سلغبى المشائی، خلیل ،. مصرآبادی، جواد.3

 .41-46، (4)سبل دٍم. تخػػی تشثیت اسالهی-ػلوی

ساثغِ سبختبسّبی ّذف ادساوی والس دسس ثب جْت گیشی ضخػی . (1389). ٍ ٍاحذی، ضْشام. ، هػشآثبدی، جَاد.ثذسی گشگشی، سحین..4

 .111-133، 10ػلَم تشثیتی، . داًطجَیبى (تجحش)چیشگی

. اسصیبثی آصهَى ّبی پیطشفت تحػیلی هؼلن سبختِ ٍ ساثغِ ویفیت آًْب ثب ضبخع ّبی ویفی آهَصش ٍ یبدگیشی(. 1385 ).مصرآبادی، جواد. 5

 .103-5،113. پژٍّطی پَیص-ًطشیِ ػلوی

ساثغِ ثیي َّش ّبی چٌذگبًِ ٍ ٍیژگی ّبی ضخػیتی ثب . (1391.)فتحی سحیوِ,پلٌگی هشین,جَاد هػشآثبدی,دسی گشگشی سحینة. 6

 .75-94، 17فػلٌبهِ ػلَم تشثیتی، . سٍیىشدّبی یبدگیشی ساّجشدی، سغحی ٍ ػومی داًطجَیبى

 ثشسسی تبثیش آهَصش هْبست ّبی اجتوبػی ثش ػضت ًفس داًص آهَصاى (.1391. )آلبجبى صادُ ًبّیذ,هػشآثبدی جَاد,حسیٌی ًست سیذداٍٍد. 7

 .63-47،(11)3 ، ػلَم تشثیتی، فػلٌبهِدختش پبیِ سَم همغغ هتَسغِ تجشیض

، 30-31 ػلَم اًسبًی ٍ اجتوبػی، ضوبسُ ًطشیِ. تأثیش جْبًی ضذى ثش ًظبم اسصضی جَاًبى استبى آرسثبیجبى ضشلی(. 1389. )مصرآبادی، جواد. 8

199-179.    

-119، 12ٌّجبسیبثی ٍ تحلیل ػبهلی اوتطبفی پشسطٌبهِ تجذیذًظش ضذُ ضٌجص ًگشش ثِ هذسسِ، ػلَم تشثیتی، (. 1389). مصرآبادی، جواد.9

107. 

ًبهِ لن، سبل پٌجن ضوبسُ . 1380 دس سبل ثشسسی تفبٍت ًظبم ّبی اسصضی ًَجَاًبى ثب ٍالذیي دس ضْش لن( .1380).مصرآبادی، جواد.10

17ٍ18. 

 پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتزی

پبیبى ًبهِ  )ااثشثخطی آهَصش ساّجشدّبی هغبلؼِ ثش یبدداسی، دسن ٍ سشػت خَاًذى(. 1380). هػشآثبدی، جَاد: کارشناسی ارشد .1

 .استبد ساٌّوب دوتش ػلی اوجش سیف/ داًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی (وبسضٌبسی اسضذ

- ٍ ٍیژگی ّبی ٍسٍدی فشاگیشاى ثش ثبصدُ ّبی ضٌبختی (سبخت ٍ اسائِ)ثشات ًمطِ هفَْهیا. (1386).  هػشآثبدی، جَاد:دکتری .2

 استبد ساٌّوب دوتش داٍد حسیٌی ًست/ داًطگبُ تجشیض (سسبلِ دوتشی )ػبعفی

 طزح های پژوهشی اتمام یافته و مصوب
 اداسُ ول :  عشح پژٍّطی چبح ًطذُ.سسسی تفبٍت ًظبم ّبی اسصضی ًَجَاًبى ثب ٍالذیي دس ضْش لنة(. 1380). هػشآثبدی، جَاد .1

 .فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی استبى لن

عشح پژٍّطی . سسسی هالوْبی هَجَد دساًتخبة هذیشاى ٍ همبیسِ آى ثب هالوْبی هغلَة دسضْشتْشاىة(. 1381). هػشآثبدی، جَاد .2

 . سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى: چبح ًطذُ

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=203768&varStr=21;%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1,%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201391;5;17;75;94
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=203768&varStr=21;%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1,%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201391;5;17;75;94
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=203768&varStr=21;%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1,%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201391;5;17;75;94
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=203768&varStr=21;%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1,%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201391;5;17;75;94
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=203768&varStr=21;%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1,%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201391;5;17;75;94
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عشح . (هجشی)ثشسسی ًحَُ عشاحی سَاالت هؼلوبى ٍ استجبط آى ثب دسغذ لجَلی ٍ ویفیت آهَصضی(. 1383). هػشآثبدی، جَاد .3

 .سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى آرسثبیجبى ضشلی: پژٍّطی چبح ًطذُ

سبصهبى آهَصش : عشح پژٍّطی چبح ًطذُ. همبیسِ خاللیت داًص آهَصاى دختش ٍ پسش دثیشستبًی ضْش لن(. 1382). هػشآثبدی، جَاد .4

 .ٍ پشٍسش استبى لن

عشح پژٍّطی چبح . هیضاى استفبدُ هؼلوبى اص اسصضیبثی هستوش ٍ ساثغِ آى ثب سغح داًص ٍ ًَع ًگشش(. 1383). هػشآثبدی، جَاد .5

 .سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى وشهبًطبُ: ًطذُ

سبصهبى : عشح پژٍّطی چبح ًطذُ. ثشسسی ػلل ثی اًضجبعی داًص آهَصاى ٍ اسائِ ساّىبسّبی الصم(. 1385). هػشآثبدی، جَاد .6

 .آهَصش ٍ پشٍسش استبى آرسثبیجبى ضشلی

 عشح پژٍّطی چبح .عشاحی، اجشای آصهبیطی ٍ اػتجبس ثخطی ثشًبهِ دسسی هجتٌی ثش دیذگبُ سبختي گشائی(. 1385). هػشآثبدی، جَاد .7

  هؤسسِ پژٍّطی ثشًبهِ سیضی دسسی:ًطذُ

ثشسسی ًحَّی پشداخت وًٌَی حمَق ٍساث خبًَادُ هؼظن ضْذاء ٍ (. 1387). ٍ هػشآثبدی، جَاد. ، ثذسی، سحین.ایشاى صاد، هحسي .8

 . ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَس ایثبسگشاى: عشح پژٍّطی چبح ًطذُ.عشاحی ضیَُ هٌبست پشداخت

 استبًذاسی استبى آرسثبیجبى : عشح پژٍّطی چبح ًطذُ.ثشسسی تأثیش جْبًی ضذى ثش ًگشش ّبی جَاًبى(.1386). هػشآثبدی، جَاد .9

 .ضشلی

عشح پژٍّطی چبح . ثشسسی ٍضؼیت فشٌّگ سبصهبًی دس پتشٍضیوی تجشیض(.1385). ، ٍ هػشآثبدی، جَاد.حسیٌی ًست، داٍٍد .10

 . ضشوت پتشٍضیوی تجشیض:ًطذُ

عشح پژٍّطی .  اهىبى سٌجی ثِ وبسگیشی سٍش ّبی اسصضیبثی هجتٌی ثش ًمطِ هفَْهی دس صیست ضٌبسی(.1389). هػشآثبدی، جَاد .11

 .هؤسسِ پژٍّطی ثشًبهِ سیضی دسسی: چبح ًطذُ

ثِ ػٌَاى اثضاسّبی اسائِ هغبلت  Visual mind ٍ PowerPointهمبیسِ اثشات وبسثست ًشم افضاسّبی (. 1389). هػشآثبدی، جَاد .12

 . داًطگبُ تشثیت هؼلن آرسثبیجبى:عشح پژٍّطی هػَة. ثبصدُ ّبی ضٌبختی ٍ ػبعفی تحػیلی داًطجَیبى ثش

 پژٍّطگبُ تؼلین :عشح پژٍّطی هػَة. . تحلیل پژٍّص ّبی دٍصثبًِ اص ًظش ویفی ، ووی ٍ هحتَاییفشا(. 1389). هػشآثبدی، جَاد .13

 .ٍ تشثیت

ثشسسی ضیَع ٍ تٌَع سفتبسّبی ًبهٌبست هؼلوبى ٍ سفتبسّبی استشس صای داًص آهَصاى دس والس . (دس دست اًجبم). هػشآثبدی، جَاد .14

 داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى. ّبی هذاسس هتَسغِ

داًطگبُ ضْیذ هذًی . ثشسسی لَهیت گشایی، هلی گشایی ٍ جْبًی گشایی داًطجَیبى. (1392). ٍ یبسهحوذصادُ، پیوبى. هػشآثبدی، جَاد .15

 آرسثبیجبى

  داخل کشور همایش های علمی

-همبیسِ اثشثخطی استفبدُ اص ًمطِ هفَْهی ثِ ػٌَاى یه ساّجشد یبددّی. (1385). ػلَی، الِْ ٍ استَاس، ًگبسمصرآبادی، جواد،  .1

 1385دی /تْشاى/ّوبیص هلی ًَآٍسی آهَصضی. یبدگیشی دس پیطشفت تحػیلی دسٍس هختلف

هؼشفی ًمطِ  هفَْهی ثِ ػٌَاى یه ساّجشد هؤثش ثشًبهِ سیضی، یبددّی، یبدگیشی ٍ اسصضیبثی  دس آهَصش . (1388 ).مصرآبادی، جواد .2

 1388هْش /داًطگبُ تجشیض/ ًْویي ّوبیص ثشًبهِ دسسی آهَصش ػبلی ایشاى. ػبلی

ّوبیص آهَصش دٍصثبًِ چبلص . اص عشیك فشاتحلیل دٍصثبًِ تطخیع چشایی ٍ چگًَگی تؼلین ٍ تشثیت. (1388 ).مصرآبادی، جواد .3

 1388ثْوي /تجشیض/ّب ٍ فشغت ّب

 دس اسائِ سخٌشاًی PowerPoint ثِ ػٌَاى جبیگضیي هٌبست ًشم افضاس visual mindهؼشفی ًشم افضاس . (1389 ).مصرآبادی، جواد .4

 1389اسدثْطت /تجشیض/اٍلیي ّوبیص هلی سٍاًطٌبسی داًطگبُ پیبم ًَس تجشیض. ّب
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اٍلیي ّوبیص هلی سٍاًطٌبسی داًطگبُ . تأثیش جْبًی ضذى ثش ًظبم اسصضی جَاًبى استبى آرسثبیجبى ضشلی. (1389 ).مصرآبادی، جواد .5

 1389اسدثْطت /تجشیض/پیبم ًَس تجشیض

اٍلیي ّوبیص هلی . ثشسسی ًظبم ّبی اسصضی داًطجَیبى پیبم ًَس ٍاحذ ثستبى آثبد. (1389 ).مصرآبادی، جواداستَاس، ًگبس ٍ  .6

 1389اسدثْطت /تجشیض/سٍاًطٌبسی داًطگبُ پیبم ًَس تجشیض

اٍلیي . ساثغِ هؤلفِ ّبی فشاضٌبخت ثب ضىست ضٌبختی دس ثیي یه ًوًَِ اص ثضسگسبالى. (1389 ).مصرآبادی، جوادٍ . وبهلی، پشیسب .7

 1389اسدثْطت /تجشیض/ّوبیص هلی سٍاًطٌبسی داًطگبُ پیبم ًَس تجشیض

ّوبیص ثیي الوللی . دس خذهت یبدگیشیآصهَى ّبی هجتٌی ثش ًمطِ هفَْهی ضیَُ ّبی ًَیي اسصضیبثی . (1390. )مصرآبادی، جواد .8

 1390تیش /ویص/آهَصش ػلَم ٍ في آٍسی

توبیض داًص آهَصاى هٌضجظ ٍ غیشهٌضجظ ثشاسبس رّي خَاًی ٍ َّش . (1391). ، هػشآثبدی، جَاد ٍ صٍاس، تمی.سحوبًی، سبهبى .9

 . 1391سٌٌذج، خشداد . ًخستیي ّوبیص هلی ضخػیت ٍ صًذگی ًَیي. ّیجبًی

ًخستیي . ثشسسی همبیسِ ای رّي خَاًی داًص آهَصاى هٌضجظ ٍ غیشهٌضجظ.  (1391). ، هػشآثبدی، جَاد ٍ صٍاس، تمی.سحوبًی، سبهبى .10

 . 1391سٌٌذج، خشداد . ّوبیص هلی ضخػیت ٍ صًذگی ًَیي

ثشسسی همبیسِ ای داًص آهَصاى هٌضجظ ٍ داسای هطىالت اًضجبعی اص لحبػ .  (1391). ، هػشآثبدی، جَاد ٍ صٍاس، تمی.سپْشی، آسیِ .11

 . 1391سٌٌذج، خشداد . ّوبیص هلی ضخػیت ٍ صًذگی ًَیيػولىشد خبًَادُ ًخستیي 

تبثیش آهَصش ثب ًمطِ ّبی هفَْهی ثش پیبهذّبی ضٌبختی . (1392). هْشاثی پشی، سحش؛ هػشآثبدی، جَاد ٍ حسیٌی ًست، داٍد .12

 92یبدگیشی هْبثبد  ، دٍهیي ّوبیص هلی سٍاًطٌسی، پیبم ًَس  هْبثبد، تیش 

ػَاهل خبًَادگی هتوبیضوٌٌذُ ًَجَاًبى هٌضجظ ٍ داسای هطىالت سفتبسی، خبًَادُ ٍ . (1392).سپْشی، آسیِ ٍ هػشآثبدی، جَاد .13

 92اهٌیت، داًطگبُ یضد، اسدیجْطت 

ّوبیص لَهیتی داًطجَیبى داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى، -تؼییي اثؼبد َّیت هلی. (1392). هػشآثبدی، جَاد ٍ یبصهحوذصادُ، پیوبى .14
 .92 اسالمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مهر –قومیت و فرهنگ ایرانی هلی 

ثشسسی همبیسِ ای اثؼبد َّیت لَهی، هلی ٍ جْبًی داًطجَیبى لَهیت ّبی . (1392). یبسهحوذصادُ، پیوبى ٍ هػشآثبدی، جَاد .15

 .92 اسالمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مهر –قومیت و فرهنگ ایرانی  ّوبیص هلی هختلف داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى

فشاتحلیل پژٍّص ّبی اًجبم گشفتِ دس سغح استبى آرسثبیجبى ضشلی دس ساثغِ ثب آسیت ّبی . (دس دست اجشا). هػشآثبدی، جَاد .16

 . اجتوبػی ثب تأویذ ثش هسبئل صًبى، استبًذاسی آرسثبیجبى ضشلی

 

کنفزانس های خارج اس کشور 

1. Mesrabadi, J., & Ostovar, N.(2011). Motivational Clusters in a Sample of Iranian Teachers in-

Service. Paper presented at 2 
nd

 World Conference of psychology, Counselling and Guidance 

(Antalya, Turkey., 25-29  May 2011). 

2. Ostovar, N. , & Mesrabadi, J. (2011). Students’ Motivational Profiles Changes in an Academic 

Setting: A longitudinal Study. Paper presented at 2 
nd

 World Conference of psychology, 

Counselling and Guidance (Antalya, Turkey., 25-29  May 2011). 

 تزجمه کتاب

، ضْشام ٍاحذی ٍ اوجش جواد مصرآبادی ًست، سحین ثذسی، تشجوِ داٍد حسیٌی) .ضوب ّن هی تَاًیذ هَفك ضَیذ(. 1387). خیشا، ضیَ

 . 2004تبسیخ چبح ثِ صثبى اغلی . اًتطبسات ٍسای داًص: تْشاى. (سلیوبى ًژاد

 (فمظ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى)راهنمایی پایان نامه های کارشناسی 
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ساثغِ خاللیت ٍ پیطشفت تحػیلی ثب ػولىشد دس آصهَى ّبی هجتٌی ثش تشسین ًمطِ هفَْهی دس ثیي داًص . (1391). حسیي صادُ، ػلیشضب .1

 .پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى. 89-90آهَصاى دس سبل تحػیلی 

همبیسِ َّش ّیجبًی ٍ ًظشیِ رّي داسای هطىالت اًضجبعی ٍ هٌضجظ دٍسُ هتَسغِ ضْش تجشیض دس سبل تحػیلی . (1390). سحوبًی، سبهبى .2

 .پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى. 90-89

همبیسِ سجه ّبی دلجستگی ٍ ػولىشد خبًَادُ دس داًص آهَصاى داسای هطىالت اًضجبعی ٍ هٌضجظ دٍسُ هتَسغِ . (1390). سپْشی، آسیِ .3

 .پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى. 89-90ضْش تجشیض دس سبل تحػیلی 

پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ . فشاتحلیل ساثغِ ساّجشدّبی یبدگیشی ٍ پیطشفت تحػیلی. (1390). ػشفبًی آداة، الْبم .4

 .هذًی آرسثبیجبى

ثشسسی ساثغِ داًص ّب ٍ ًگشش هشتجظ ثب ضغل هؼلوی ثب هْبست ّبی ضغلی داًطجَهؼلوبى دس داًطگبُ تشثیت هؼلن . (1390). آسیبهٌص، آسصٍ .5

 .پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى. آرسثبیجبى

 .پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى. سبخت ٍ ٌّجبسیبثی آصهَى تفىش اًتمبدی. (1391).سثبًی، الْبم .6

. ساثغِ جْت گیشی ّذف ٍ حوبیت اجتوبػی ادسان ضذُ ثب فشسَدگی تحػیلی داًطجَیبى تشثیت هؼلن آرسثبیجبى. (1391).همذسی، ثشیب .7

 .پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ چبح ًطذُ داًطگبُ ضْیذ هذًی آرسثبیجبى

پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ . ساثغِ ادسان اص سبختبس والس دسس ٍ هْبست ّبی اجتوبػی ثب پیبهذّبی ضٌبختی ٍ ػبعفی. (1391). فالتی، سبسا .8
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