
 دکتر ابوالفضل فرید سـوابق پژوهشـی

 مقاالت چاپ شده:-الف(

چاپ مقاله باعنوان:"بررسی اثربخشی روشهای آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخالق،شفاف سازی -1
پژوهشی روان شناسی -ارزشها،وتلفیقی برقضاوت اخالقی دانش آموزان دختر دبیرستانی". درفصلنامه علمی

 .1831،پاییز11پنجم،شمارهدانشگاه تبریز.سال 

چاپ مقاله باعنوان:"مطالعه نیمرخ های هدف پیشرفت دانش آموزان سال اول متوسطه شهرتبریز وترجیح -2

، شماره 1811،بهار 1پژوهشی تعلیم وتربیت.سال بیست وهفتم ، شماره-محیط یادگیری آنها". درفصلنامه علمی
 111مسلسل

« . استرس ورضایت مندی زناشوئی دروالدین کودکان کم شنوا وعادیمقایسه میزان » چاپ مقاله باعنوان -8

 مجله شنوائی شناسی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

بررسی اثربخشی روشهای آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخالق،شفاف سازی » پذیرش مقاله باعنوان -4
پژوهشی روان شناسی -علمی ارزشها،وتلفیقی برقضاوت اخالقی دانش آموزان پسر دبیرستانی. فصلنامه

 دانشگاه تبریز.

چاپ مقاله با عنوان" نقش تعدیل کننده ارزیابی اولیه چالش بر انگیز بودن استرس بر رابطه جهت گیری  -1
پژوهشی راهبرد فرهنگ. شماره  -مذهبی درونی ورفتارهای سالمت جسمی، روانی ومعنوی". فصلنامه علمی

 1811، زمستان 21

قایسه هوش اجتماعی وخودکار آمدی در دوگروه از دانش آموزان موفق ونا موفق کالسهای پذیرش مقاله:م-6
 سوم راهنمائی . مرکز پِوهشی تعلیم وتربیت کاربردی. فصلنامه پویش.

فصلنامه « رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با کمال گرایی:آزمون یک الگوی علّی» مقاله علمی پِژوهشی -7

 شناسی دانشگاه تبریز.)مرحله داوری(. پژوهشی روان-علمی

آسیب شناسی آموزش خانواده إرآموزش وپرورش شهرستان ماکو)از دیدگاه اولیاء شرکت کننده »پذیرش مقاله -3
 در کالسهاتی آموزش خانواده (

در دممین « بررسی تفاوت دختران وپسران از لحاظ کمک خواهی در درس ریاضی» چاپ مقاله با عنوان -1

 .1812مهاباد خرداد –ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور همایش 

بررسی رابطه گرایشات مذهبی و زبانی با تعصبات مذهبی وجنسیتی دانشجویان.در » پذیرش مقاله -11
 همایش ملی قومیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

ونژادی دانشجویان. در همایش بررسی رابطه گرایشات مذهبی و زبانی با تعصبات قومیتی » پذیرش مقاله -11

 ملی قومیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

رابطه رشته تحصیلی با تعصبات قومیتی، نژادی، زبانی وجنسیتی دانشجویان. در همایش »پذیرش مقاله -12
 ملی قومیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

 

 تحقیقات-ب(

یک زبانه ها و دو زبانه ها در مدارس ابتدائی شهرستانهای  بررسی و مقایسه میزان سازگاری اجتماعی – 1

 تبریز و تهران _ پایان نامه کارشناسی ارشد  .

بررسی علل پائین بودن عالقه دانشجو معلمان ضمن خدمت به فعالیت های علمی پژوهشی و مسابقات  – 2
 شهید بهشتی. علمی مهارتی _ سازمان آموزش و پرورش استان آ_شرقی  _  مرکز آموزش عالی

بررسی روشهای ترغیب معلمان در جهت افزایش اطالعات علمی پژوهشی _ اداره آموزش و پرورش ناحیه  – 8

 تبریز . 4

در پیشرفت  2بررسی میزان تأ ثیرآزمایشگاهها , سمعی و بصری و کتابخانه های مدارس متوسطه ناحیه  – 4
 تحصیلی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان  .



 4رسی مشکالت و معضالت دانش آموزان فارغ التحصیل سالی واحدی  _ اداره آموزش و پرورش ناحیه بر – 1

 تبریز .

بررسی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر معلمان جدیداالستخدام. به سفارش اداره کل آموزش و -6
 شرقی. درمرحله اجرا -پرورش استان آ

 


