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ضغل
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داًطکذُ ٍ گشٍُ

داًطکذُ سٍاًطٌبسی ٍ علَم تشثیتی ،گشٍُ آهَصضی علَم تشثیتی
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(دکتشای تخصصی
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ایطاى -تثطیع

ایطاى -تْطاى

ایشاى تجشیض

1375

1387

تبسیخ اخز هذسن

1370

ضٍاًطٌاسی عوَهی

سٍاًطٌبسی تشثیتی
داًطگبُ تجشیض

ج :همبالت چبح ضذُ

1

عٌَاى هقاالت

ًام هجلِ ،ضواضُ زٍضُ ،صفحِ

ًَیسٌسگاى

پیص تیٌی جْت گیطی ّسف

فصلٌاهِ پژٍّص ّای ًَیي

ضحین تسضی گطگطی ٍ فطیثا حسیٌی

چیطگیً :قص عَاهل هطتَط تِ

ضٍاًطٌاذتی26-1 ،17 ،1389 ، ،

اصل

ازضاک اظ ساذتاض کالس زضس

1

2

تیپ ّای اًگیعش یازگیطی

فصلٌاهِ پژٍّص ّای ًَیي

ضحین تسضی گطگطی ،صوس هطازی،

زاًطجَیاى زاًطگاُ تثطیع :هقایسِ

ضٍاًطٌاذتی44-19 ،21 ،1390 ،

ٍ حاهس حسیي پَض

عولکطز ضٌاذتی ،عاعفیٍ ،
اجتواعی زاًطجَیاى
3

Academic
procrastination: The
relationship between
causal attribution styles
behavioral postpone

Iranian Journal of
Psychiatry and Behavioral
Science, 2011, 71-75,

& Badri, R., Saboori, H.,
Norzad, F.

4

هقایسِ جْت گیطی ّسف

فصلٌاهِ پژٍّص زض ًظام ّای

ضحین تسضی گطگطی ،جَاز حاتوی،

پیططفت ٍ تاظزُ ّای ضٌاذتی،

آهَظضی59-22 ،11 ،1389 ،

ضٍح الِ اسواعیلی اقسم

عاعفی ٍ اجتواعی زاًص آهَظاى
زذتط ٍ پسط هساضس ضاٌّوای
ًوًَِ ٍ عازی
 5ضاتغِ اّساف پیططفت اجتواعی ٍ

هغالعات ضٍاًطٌاذتی،2 ،1389 ،

ضحین تسضی گطگطی ،سیس زاٍز

44-28

حسیٌی ًسة ٍ حثیة الِ حقی

هْاضت ّای اضتثاط هیاى فطزی زض
زاًطجَیاى زاًطگاُ تثطیع
6

تعلل ٍضظی کاضکٌاى :ضاتغِ تأذیط

پژٍّص ّای کاضتطزی ضٍاًطٌاذتی،

ضحین تسضی گطگطی ٍ ضحواى

ضفتاضی تا جْت گیطی ّسف

102-89 ،1 ،1389

عثاس پَض

ضغلی
 7تطضسی ضاتغِ تاٍض ّای اًگیعضی ٍ
ضاّثطز ّای یازگیطی تا تعلل

تاظُ ّا ٍ پژٍّص ّای هطاٍضُ،

ضحین تسضی گطگطی ٍ فطیثا حسیٌی

126-111 ،،36 ،1389

اصل

ٍضظی زاًطجَیاى زاًطگاُ تثطیع
 8هغالعِ ًیوطخ ّای ّسف پیططفت
زاًص آهَظاى سال اٍل هتَسغِ

فصلٌاهِ تعلین ٍ تطتیت،1390 ،

ضحین تسضی گطگطی ،الٌاظ آضیي پَض

164-143 ،106

ٍ اتَالفضل فطیس

2

ضْط تثطیع ٍ تطجیح هحیظ
یازگیطی آًْا
9

فطسَزگی ضغلی کاضکٌاى پصیطش

زٍهاٌّواهِ پطستاضی ٍ هاهایی

ضحین تسضی گطگطی،حسیي لغفی

تیواضستاى ّای تثطیعً :قص ٍیژگی

اضٍهیِ221-229 ،32 ،1390 ،،

ًیا ٍ ضاحلِ هحوس ًژاز

ّای ضرصیتی ٍ ضٍش ّای هقاتلِ
ای

10

ًقص ذَزکاضآهسی ٍ عَاهل

زٍهاٌّواهِ پطستاضی ٍ هاهایی

ضحین تسضی گطگطی ٍ ًگاض سالک

هطتَط تِ هسل اضتقاء تْساضتی تط

اضٍهی130-128 ،32 ،1390 ،

حسازیاى

ضفتاض تْساضتی هسَاک ظزى ٍ ًد
زًساى کطیسى زض هطاجعاى تِ هغة
ّای ذصَصی تثطیع
11

12

اّساف پیططفت زاًص آهَظاى

فصلٌاهِ پژٍّص ّای ًَیي،1388 ،

ًاضٌَا

15-1 ،15

ٍ تاییسی عاهلی تحلیل تطضسی

جاهعِ ضٌاسی کاضتطزی،1390 ،

عثاس ضحین تسضی گطگطی ،هحوس

ٍ اضتثاط هقیاس زضًٍی ّوساًی

34-19 ،44

حسیٌی ًصیطی ،هطین ظازُ ،فاعوِ

زض زاًطجَیاى عثیعت تا پیَستگی

ضحین تسضی گطگطی ًاصط تیطاهی

اقسم علیعازُ اصل ،فیطٍظُ

ضٌاسی جاهعِ حَظُ زض هقیاسی (
ظیست) هحیظ ضٍاًطٌاسی ٍ
13

اضظیاتی فطایٌس اجطای عطح

مجلِ پژٍّص ّای تطًاهِ زضسی،

ضحین تسضی گطگطی ،حسیي

آظهایطی تطًاهِ زضسی جسیس زٍضُ

58-51 ،1 ،1390

ٍجساًپطست ،جَاز حاتوی ٍ ضْطام

هقسهاتی ًْضت سَاز آهَظی
 14تیپ ّای اًگیعش یازگیطی زاًص
آهَظاى زتیطستاًی ضْط تثطیع

ٍاحسی
فصلٌاهِ ًَآٍضی ّای آهَظضی،

ضحین تسضی گطگطی ،اسکٌسض فتحی

71-51 ،،41 ،1391

آشض ٍ ،ضْطام ٍاحسی

3

 15تَاًاییّای ضٌاذتی ٍ ٍیژگیّای

اًسیطِّای ًَیي تطتیتی،7 ،1390 ،

ضرصیتی تِ عٌَاى پیصتیٌی کٌٌسُ

ضحین تسضی گطگطی

19-1

تفکط اًتقازی
ً 16یوطخ ّای اًگیعضی ٍ فطسَزگی
تحصیلی زاًص آهَظاى :تحلیل

زست آٍضزّای ضٍاًطٌاذتی،

ضحین تسضی گطگطی ،علی هْسٍی،

45-2،16 ،1391

ٍ هحوس تقی ضطاتی

هثتٌی تط ضرص
17

جْت گیطی ّسف پیططفت ٍ

فصلٌاهِ علَم تطتیتی،2 ،1390 ،

ضحین تسضی گطگطی ،ضیحاًِ

ضفتاضّای هقاتلِ ای تحصیلی زاًص

155-176

احوسیاى

آهَظاىً :قص تأکیسّای ٍالسیي ٍ
هعلواى تط جْت گیطی ّسف
پیططفت
18

تطضسی هیعاى تی اًضثاعی زاًص

فصلٌاهِ پژٍّص ّای ًَیي،1389 ،

جَاز هصط آتازی ،ضحین تسضی

آهَظاى زذتط ٍ پسط زض ضطایظ

158-126 ،19

گطگطی ٍ ضْطام ٍاحسی

اعوال هٌاتع هرتلف اقتساض هعلن
19

ًیوطخ ّای ّسف پیططفت

ًططیِ علَم اًساًی ٍ اجتواعی،

اجتواعی زاًطجَیاى زاًطگاُ

28-1 ،27 ،1388

ضحین تسضی گطگطی

تثطیع :تحلیل هثتٌی تط ضرص
20

تطضسی ّیجاى ذَاّی زض افطاز

تحقیقات287-4،295 ،1390 ،

ظیٌة ذاًجاًی ،فرطایی ًفیسِ ٍ

هعتاز ٍ عازی تا تَجِ تِ جٌسیت

ضفتاضی علَم

ضحین تسضی گطگطی

فصلٌاهِ اًتظام اجتواعی-32 ،2 ،

ضْطام ٍاحسی ،ضحین تسضی

.56

گطگطی ٍ جَاز هصط آتازی

 21تطضسی عَاهل هَثط تط قاًَى گطایی
ضْطًٍساى (هغالعِ
هَضزی:ضْطًٍساى استاى آشضتایجاى
غطتی)
 22تأثیط تاظ اًسیطی زض عول تط تفکط

هغالعات تطتیتی ٍ ضٍاى ضٌاسی،

ضحین تسضی گطگطی ،اسکٌسض فتحی

اًتقازی زاًطجَهعلواى هطاکع

210-189 ،1389

آشض ،سیس زاٍز حسیٌی ًسة ٍ
هحوس هقسم

تطتیت هعلن تثطیع
4

فصلٌاهِ ضٍاًطٌاسی زاًطگاُ تثطیع ،ضحین تسضی گطگطی ،اسکٌسض فتحی

 23تطضسی هْاضت تفکط اًتقازی

1386

زاًطجَهعلواى هطاکع تطتیت هعلن
تثطیع
24

ّطهٌَتیک تِ عٌَاى یک ضٍش

هحوس هقسم
ضٍش ضٌاسی علَم اًساًی،

تسضی گطگطی ضحین,حسیٌی ًسة

124-103،1386

سیسزاٍٍز

ضاتغِ ٍیژگی ّای ضرصیتی ٍ

فصلٌاهِ تحقیقات هسیطیت

حسیٌی ًسة سیسزاٍٍز,تسضی

سثک ّای حل تعاضض تیي فطزی

آهَظضی78-57،1388 ،

ضحین,قائویاى اسکَیی آیساى

پژٍّص تطتیتی
25

آشض ،سیس زاٍز حسیٌی ًسة ٍ

تا ساظگاضی ظًاضَیی زاًطجَیاى
هتاّل زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس
تثطیع
26

تطضسی هاّیت اًساى اظ زیسگاُ

تطتیت اسالهی88-65 ،1385،

هکاتة ضٍاى ضٌاسی ٍ قطآى کطین
 27تطضسی ضاتغِ اّوال کاضی ٍ ععت

زکتط ضحین تسضی ،زکتط ذلیل
سلغاى القطایی

فصلٌاهِ علَم تطتیتی1390 ،

ًفس تا اًگیعش پیططفت زاًص

فاعوِ عَضیاى ،ضحین تسضی
گطگطی ،پطٍیع سطًسی ٍ ظّطُ
قاسویاى

آهَظاى زذتط هقغع هتَسغِ
ضْطستاى کاضاى
 28ضاتغِ ساذتاض ّای ّسف ازضاکی

فصلٌاهِ علَم تطتیتی1389،

کالس زضس تا جْت گیطی ّسف

ضحین تسضی گطگطی ،جَاز هصط
آتازی ٍ ضْطام ٍاحسی

چیطگی زاًطجَیاى
ً 29قص جْت گیطی ّسف،

ضٍاًطٌاسی هعاصط-73 ،7 ،1391 ،

تَضج ّاضوی ،فطیسُ هصغفَی،

.84

ًعیوِ هطیٌچی عثاسی ٍ ضحین

ذَزکاضآهسی ذَزتٌظین گطی ٍ
ضرصیت زض تعلل ٍضظی
 30اثط ترطی آهَظش ضاّثطزی تفکط

تسضی گطگطی
فصلٌاهِ پژٍّص ّای ًَیي
5

اسکٌسض فتحی آشض ،یَسف ازیة،

تط تفکط اًتقازی زاًص آهَظاى

ضٍاًطٌاذتی216-197 ،1392 ،

تَضج ّاضوی ،ضحین تسضی گطگطی
ٍ حسي غطیثی

 31تطضسی ضًٍس گطایص تِ تفکط
اًتقازی زض زاًطجَیاى زاًطگاُ

فصلٌاهِ علوی پژٍّطی هسیطیت

افسطی اهام علی(),

ًظاهی42-11 ،49 ،1392 ،

اسکٌسض فتحی آشض ،هٌصَض تیطاهی،
ضحین تسضی گطگطی ٍ ،سیس حسیي
آتطی

32

تطضسی ضاتغِ عَاهل ضرصیتی ٍ

فطاسَی هسیطیت-7 ،21 ،1391 ،

ضحین تسضی گطگطی ،غالم ضضا گل

ضضایت ضغلی کاضکٌاى تاًک سپِ

22

هحوس ًژاز ٍ ،ضحواى عثاسپَض

ضْط تثطیع
 33تطضسی عَاهل اجتواعی ٍ فطٌّگی
هَثط تط سثک ظًسگی ذَز هطاقثتی

فصلٌاهِ تَسعِ اجتواعی ٍ

هحوس عثاس ظازُ ،هحوس تاقط

فطٌّگی141-119 ،1 ،1391 ،

علیعازُ اقسم ،ضحین تسضی گطگطی،
اتَعلی ٍزاز ّیط

ضْط ًٍساى
 34تطضسی هیعاى تأثیط هطاٍضاى
هساضس زض ّسایت تحصیلی زاًص

فصلٌاهِ هغالعات آهَظش ٍ

جَاز حاتوی ،ضحین تسضی گطگطی،

آهَظضگاّی125-115 ،3 ،1391 ،

ٍ هْسی پَیاى فطز

آهَظاى هقغع هتَسغِ
An investigation of the 35
effects of cognitive
therapy training on test
anxiety in
secondary education
 36هقایسِ تأثیط ضٍش تسضیس هثتٌی

European Journal of
Experimental Biology,
2013, 3(1):116-120

Jalil Fayand, Rahim Badri
Gargari and Parviz
Sarandi

فصلٌاهِ علَم تطتیتی،1390 ،16 ،

ضحین تسضی گطگطی ،اکثط ضضایی،

.120-107

ٍ جَاز جسی گطگطی

تط تفکط فعال ٍ ضٍش تسضیس
سٌتی زض یازگیطی زضس هغالعات
اجتاعی زاًص آهَظاى پسط
37

ذوَضی اًتراتی

ضضس آهَظش اتتسایی1389 ،

ضحین تسضی گطگطی ،ضحیوِ فتحی
ٍ هطین پلٌگی

ُ -فعالیت ّای تحقیقاتی :اًجام تیص  20عطح پژٍّطی

6

هَسسسِ

عٌَاى فعبلیت

اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش استبى آرسثبیجبى ضشلی

1
همبیسِ پیطشفت تحصیلی ٍ هْبست ّبی استجبطی
داًص آهَصاى هذاسس ضجبًِ سٍصی ٍ سٍصاًِ استبى
آرسثبیجبى ضشلی

پژٍّطکذُ تعلین ٍ تشثیت تْشاى

 2هطبلعِ تطجیمی تعلین ٍ تشثیت دٍصثبًی دس کطَسّبی
آهشیکب ،کبًبدا ،ثشیتبًیب ،چیيٌّ ،ذ ٍ ایشاى ٍ اسائِ
ساّکبس ثشای آهَصش ٍ پشٍسش دٍصثبًی

6

ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَس ایثبسگشاى کطَس

ثشسسی ًحَُ پشداخت کًٌَی حمَق ٍساث خبًَادُ
هعظن ضْذاء ٍ طشاحی ضیَُ هٌبست پشداخت

7

هٌطمِ آصاد صٌعتی تجبسی اسس

ثشسسی اٍلَیت ّبی آهَصش عوَهی الطبس هختلف
هشدم هٌطمِ آصاد تجبسی صٌعتی اسس

ٍ :کتاب ّای تطجوِ ضسُ
عٌَاى اصلی کتبة

سدیف

ًبضش کتبة

تبسیخ اًتطبس یب پزیشش
ثشای چبح

ٍضای زاًص

1

1388

ضوا ّن هی تَاًیس هَفق ضَیس
ٍضای زاًص

2

1388

هْاضت ّای ظًسگی«هْاضت تفکط اًتقازی»
فطٍظش

3

1390

یازگیطی هْاضت ّای تفکط
فشٍصش

 4هسبئل پیچیذُ تفکش

7

1390

8

