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اوتشارات:
كتاب:
 .1عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ؽ  .س .خبدهی پَس  .1387 .همذهِ اي ثش ثبصاسّبي ػلف ،آتی ٍ اختيبس هؼبهلِ .
ًبؿشى ًَس ػلن 155 .صفحِ.
 .2فشگَػي ،ل .1388 .تشجوِ صذالتی ،ى ،.ؿيجبًی تزسجی ،ص ،.تبج آثبدي پَس ،ع ،.حىن آثبدي ،ح ،.حمذل ،مٍ .
عبدالُي عزت آبادي ،م  .ساٌّوبي تَليذ پؼتِ ،وبؿت ،داؿت ٍ ثشداؿت ،اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ
وـَس.
 .3هْشًظاد ،م  .س ٍ .ا  .جَاًـبُ .1389 .ػٌذ ساّجشدي تحميمبت پؼتِ ايشاى ،اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ
وـَس( .اص ًَيؼٌذگبى)
 .4حىن آثبدي ،ح  .1390 .تـخيص ػَاهل خؼبست صاي هحيغی ٍ غيش هحيغی ٍاسدُ ثِ هحصَل پؼتِ (ثيوِ ٍ
ججشاى خؼبست) اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ وـَس( .اص ًَيؼٌذگبى)
وشريات:
 .1عبدالُي عزت آبادي ،م ٍ .س .صذالت .1384 .ثجت فؼبليت ّبي وـبٍسصي ٍ حؼبثذاسي ػبدُ ثبؽ ٍ ًمؾ آى
ًـشي ؿوبسُ  ،29اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ وـَس.
ُ
دس وبّؾ هـىالت پؼتِ وبساى.

 .2عبدالُي عزت آبادي ،م  .1384 .هؼشفی ثَسع پؼتِ ً .ـشيِ ؿوبسُ  ،31اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت
پؼتِ وـَس.
 .3عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ع  .ػبالس ًظش سفؼٌجبًی پَس  .1384 .ػلل ٍ اًگيضُ ّبي ثْشُ ثشداسي ثی
سٍيِ اص آثْبي صيش صهيٌی دس هٌبعك پؼتِ وبسي ً .ـشيِ ؿوبسُ  ،32اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ
وـَس.
 .4عبدالُي عزت آبادي ،م  ،.ا .جَاًـبُ ٍ ف  .صبلحی .1384 .التصبد اػتفبدُ اصػيؼتن ّبي آثيبسي تحت
فـبس دس هٌبعك پؼتِ وبسيً .ـشيِ ؿوبسُ  ،33اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ وـَس.
 .5عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ا  .جَاًـبُ .1384 .التصبد اػتفبدُ اص دػتگبّْبي آة ؿيشيي وي دس
هٌبعك پؼتِ وبسيً .ـشيِ ؿوبسُ  ،35اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت پؼتِ وـَس.
مقاالت علمي مىتشرشدٌ در مجالت داخلي
 .1عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ؽ  .ػلغبًی .1376 .ثْشُ ثشداسي ثْيٌِ اص هٌبثغ آة صيشصهيٌی – هغبلػِ
هَسد ؿْشػتبى سفؼٌجبى .فصلٌبهِ آة ٍ تَػؼِ ،ػبل پٌجن ،ؿوبسُ  .1صفحبت  71تب .75
 .2تشووبًی ،ج  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي  .1376 .تؼييي ٍ اسصيبثی التصبدي الگَي ثْيٌِ هصشف آة دس
وـبٍسصي ،هغبلؼِ هَسدي پؼتِ وبساى ؿْشػتبى سفؼٌجبى ،التصبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل پٌجن،
ؿناسُ  ،18صفحبت  71تب .82
ً .3جفی ،ة  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي  .1376 .ثشسػی وبسآيی فٌی پؼتِ وبساى سفؼٌجبى  .التصبد
وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل پٌجن ،ؿوبسُ .17
 .4عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ؽ ،ػلغبًی  .1377 .تخصيص ثْيٌِ هٌبثغ آة صيشصهيٌی دس ثخؾ
وـبٍسصي :هغبلؼِ هَسدي ؿْشػتبى سفػٌجبى ،هجلِ ػلَم ٍ صٌبيغ وـبٍسصي  .جلذ  ،12ؿوبسُ ،2
صفحبت  15تب .24
 .5عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1377 .اػتفبدُ اص ػشهبيِ ّبي هبصاد وـبٍسصي دس تَػؼِ
سٍػتبيی ،التصبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل ؿـن ،ؿوبسُ  .21صفحبت  45تب . 58
 .6عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ؽ .ػلغبًی .1378 .هحبػجِ ّضيٌِ ّبي جٌجی آثىـی ثيؾ اص حذ اص هٌبثغ
آة صيشصهيٌی  :هغبلؼِ هَسدي ؿْشػتبى سفؼٌجبى ،هجلِ ػلَم وـبٍسصي ايشاى ،جلذ
صفحبت  35تب .44

 ،30ؿوبسُ ،1

 .7عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ؽ .ػلغبًی .1379 .تخصيص صهبى دس خبًَاسّبي سٍػتبيی  :هغبلؼِ هَسدي
ؿْشػتبى سفؼٌجبى ،هجلِ ػلَم وـبٍسصي ايشاى ،جلذ  ،31ؿوبسُ  .4صفحبت  773تب .784
ً .8جفی ة ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي .1379 .ػَاهل هَثش ثش ًَػبًْبي ليوت پؼتِ ٍ هـىالت ثشخبػتِ
اص آى ،التصبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل ّـتن  ،ؿوبسُ  .29صفحبت  7تب .30

 .9عبدالُي عزت آبادي ،م  ،.ؽ .ػلغبًی ٍ عً .جبتی .1380 .ثشسػی احتوبل هـبسوت وـبٍسصاى دس ايجبد
يه ػيؼتن اعالػبتی ػبدُ هذيشيت هضسػِ  :هغبلؼِ هَسدي ؿْشػتبى سفؼٌجبى ،هجلِ ػلَم ٍ فٌَى
وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼی ،جلذ پٌجن ،ؿوبسُ چْبسم ،صفحبت  13تب .24
 .10تشووبًی ،ج  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي  .1380 .تبثيش ػَاهل التصادي – اجتوبػی ثش فشآيٌذ تصوين
گيشي دس ؿشايظ تَام ثب هخبعشُ ،التصبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل ًْن ،ؿوبسُ  ،33صفحبت  27تب .46
 .11عبدالُي عزت آبادي ،م ٍ .ةً .جفی .1381 .ثشسػی ًَػبًبت دسآهذي پؼتِ وبساى ايشاى ،هجلِ ػلَم ٍ
صٌبيغ وـبٍسصي ،جلذ  ،16ؿوبسُ  ،2صفحبت  169تب .180
 .12عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1382 .ثشسػی اهىبى اػتفبدُ اص ثبصاسّبي آتی ٍ اختيبس هؼبهلِ
دس وبّؾ ًَػبًْبي ليوتی هحصَالت وـبٍسصي دس ايشاى  .التصبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل يبصدّن،
ؿوبسُ  ،41-42صفحبت  1تب .25
 .13عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1383 .ثشسػی اهىبى اػتفبدُ اص ثيوِ هحصَالت وـبٍسصي دس
ايشاى :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ .هجلِ ػلَم وـبٍسصي ايشاى ،جلذ  ،35ؿوبسُ  ،3صفحبت  699تب .712
 .14عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1384 .اسصيبثی عشح ثيوِ پؼتِ دس ايشاى  .فصلٌبهِ ثيوِ ٍ
وـبٍسصي ،ػبل دٍم ،ؿوبسُ  ،6-5صفحبت  39تب .56
 .15تشووبًی ،ج  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي  .1384 .وبسثشد ثشًبهِ سيضي هصبلحِ اي دس هذيشيت هٌبثغ
وويبة :هغبلؼِ هَسدي هٌبثغ آة صيش صهيٌی دس ؿْشػتبى سفؼٌجبى  .هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ
هٌبثغ عجيؼی ،ػبل ًْن ،ؿوبسُ ػَم ،صفحبت  43تب .55
 .16عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ا  .جَاىؿبُ  .1384 .ثشسػی ًمؾ تحميمبت دس وبّؾ تٌگٌبّب ٍ دؿَاسيْبي
عشح ثيوِ هحصَل پؼتِ دس ايشاى .فصلٌبهِ ثيوِ ٍ وـبٍسصي ،ػبل دٍم ،ؿوبسُ  ،8صفحبت  41تب .72
 .17عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1385 .ثشآٍسد ًؼجت ّبي تبهيي دس ثبصاسّبي آتی ٍ اختيبس
هؼبهلِ هحصَالت وـبٍسصي دس ايشاى ٍ ؿٌبخت ػَاهل هَثش ثش آى  :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ  .هجلِ ػلَم ٍ
فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼی ،ػبل دّن ،ؿوبسُ دٍم ،صفحبت 1تب .16
 .18عبدالُي عزت آبادي ،م .1385 .هغبلؼِ پذيذُ ّبي سيؼه ػيؼتوی ،خغش اخاللی ٍ اًتخبة ًبػبصگبس
دس عشح ّبي ثيوِ هحصَالت وـبٍسصي دس ايشاى  :ثشسػی هَسدي پؼتِ  .فصلٌبهِ ثيوِ ٍ وـبٍسصي ،ػبل
ػَم ،ؿوبسُ  ،10صفحبت  5تب .22
 .19عبدالُي عزت آبادي ،م .1386 .ثشسػی التصبدي گضيٌِ ّبي هختلف همبثلِ ثب ون آثی دس هٌبعك پؼتِ
وبسي ؿْشػتبى سفؼٌجبى .هجلِ التصبد ٍ وـبٍسصي ،جلذ اٍل ،ؿوبسُ  ،2صفحبت  209تب .228
 .20عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ع ً .جبتی .1386 .اًذاصُ گيشي توبيل ثِ پشداخت حك ثيوِ هحصَالت
وـبٍسصي دس ايشاى ٍ ػَاهل هَثش ثش آى
ػيضدّن ،ؿوبسُ  ،2صفحبت  265تب .274

(هغبلؼِ هَسدي هحصَل پؼتِ ) .هجلِ ػلَم وـبٍسصي ،ػبل

 .21عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ا  .جَاًـبُ .1386 .ثشسػی التصبدي ا هىبى اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي ًَيي
ػشضِ ٍ تمبضبي آة دس ثخؾ وـبٍسصي  :هغبلؼِ هَسدي هٌبعك پؼتِ وبسي ؿْشػتبى سفؼٌجبى .
فصلٌبهِ پظٍّؾ ٍ ػبصًذگی .ػبل ثيؼتن ،ؿوبسُ ( 1پيبپی  ،)75صفحبت  113تب .126
 .22عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .م  .ثخـَدُ .1386 .ثشسػی اهىبى اػتفبدُ اص ثيوِ هٌظ لِ اي هحصَالت
وـبٍسصي دس ايشاى :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ .هجلِ ػلوی وـبٍسصي .جلذ  ،30ؿوبسُ .50 -37 :1
 .23عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1386 .ثشسػی احتوبل هـبسوت وـبٍسصاى ٍ تجبس دس ثبصاسّبي
آتی ٍ اختيبس هؼبهلِ هحصَالت وـبٍسصي دس ايشاى  :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ  .التصبد نؿبٍسصي ٍ تَػؼِ
(ٍيظُ ثبصاسّبي وـبٍسصي) ،ػبل پبًضدّن ،ؿوبسُ  ،57صفحبت  105تب .130
 .24عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ن .اػالهلَئيبى .1386 .ثشسػی ػَاهل هَثش ثش توبيل ثِ پزيشؽ عشح ثيوِ
پؼتِ دس ايشاى .هجلِ داًؾ وـبٍسصي .جلذ  17ؿوبسُ .23 -13 :3
 .25عبدالُي عزت آبادي ،م ً .1387 .مؾ ػيبػتگزاسي ًبّوبٌّگ دس تَػؼِ ًبپبيذاس وـت پؼتِ ثب تبويذ
ثش هٌبثغ آثی .التصبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ .ػبل  ،16ؿوبسُ  ،63صفحبت  117تب .137
 .26عبدالُي عزت آبادي ،م  .1387 .همبيؼِ تبثيش عشح ثيوِ هحصَل ٍ اثضاسّبي سٍيبسٍيی ثب ػشهبصدگی
دس وبّؾ سيؼه دسآهذي پؼتِ وبساى ،ثيوِ ٍ وـبٍسصي ،ػبل پٌجن ،ؿوبسُ  ،18صفحبت  5تب .35
 .27عبدالُي عزت آبادي ،م  .1388 .ثشسػی وبسآيی ثبصاس ٍ ػَد آٍسي تجبست دس ثبصاس داخلی پؼتِ ايشاى،
التصبد وـبٍسصي ،جلذ ،3ؿوبسُ  115 :1تب .140
 .28عبدالُي عزت آبادي ،م  .1388 .اًذاصُ گيشي توبيل ثِ پشداخت وـبٍسصاى جِ ت همبثلِ ثب ػشهبصدگی
دس ؿشايظ ٍجَد پذيذُ ػبل آٍسي  :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ دس ؿْشػتبى سفؼٌجبى ،التصبد وـبٍسصي،
جلذ ،3ؿوبسُ .44 -31 :4
 .29عبدالُي عزت آبادي ،م  .1389 .ثشسػی ػبهل ّبي هَثش ثش ايجبد اًحصبس دس ثبصاس داخلی پؼتِ ي
ايشاى ،هجلِ تحميمبت التصبد وـبٍسصي ،جلذ  ،2ؿوبسُ .75 – 55 :3
 .30عبدالُي عزت آبادي ،م  .1389 .هحبػجِ دسجِ اًحصبس دس ثبصاس داخلی پؼتِ ايشاىً ،ـشيِ التصبد ٍ
تَػؼِ وـبٍسصي ،جلذ  ،24ؿوبسُ .345-335 :3
 .31عبدالُي عزت آبادي ،م .1389 .ثشسػی ًمؾ آفالتَوؼيي دس ثی ثجبتی ثبصاس پؼتِ ٍ هحبػجِ توبيل ثِ
پشداخت جْت وب ّؾ آلَدگی ،هجلِ تحميمبت التصبد ٍ تَػؼِ وـبٍسصي ايشاى (هجلِ ػلَم وـبٍسصي
ايشاى) ،دٍسُ  ،41-2ؿوبسُ .169 – 159 :2
 .32عبدالُي عزت آبادي ،م  .1390 .ثشسػی التصبدي استجبط ثيي ليوت ٍ ويفيت دس ثبصاس داخلی پؼتِ
ايشاى :هغبلؼِ هَسدي اػتبى وشهبى ،هجلِ تحميمبت التصبد وـبٍسصي ،جلذ  ،3ؿوبسُ  157 :3تب .172
 .33عبدالُي عزت آبادي ،م  .1391 .ثشسػی اهىبى افضايؾ اػتوبد دس ثبصاس داخلی پؼتِ ايشاى  :هغبلؼِ
هَسدي اػتبى نسهبى ،التصبد وـبٍسصي ،جلذ ،6ؿوبسُ .69 -41 :1

 .34جؼفشي هْذي آثبد ،ف  ،.م .عبدالُي عزت آبادي  ،ع .م .هشتضَي هْذي آثبد ٍ م  .س .اػالهی.1392 .
ثشسػی تبثيش ثشآٍسد ًبدسػت ّضيٌِ ّب ٍ هٌبفغ اجتوبػی دس تخشيت هٌبثغ آة ،هغبلؼِ هَسدي
سفؼٌجبى دس اػتبى وشهبى .تحميمبت اقتصبد وـبٍسصي ،جلذ  ،5ؿوبسُ .64 – 49 :3

 :دؿت

ارائٍ مقالٍ در كىگرٌَا ي َمايشَاي علمي داخل كشًر
 .1عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ج  .تشووبًی .1379 .وبسثشد ثشًبهِ سيضي هصبلحِ اي دس هذيشيت هٌبثغ
وويبة :هغبلؼِ هَسدي هٌبثغ آة صيشصهيٌی دس ؿْشػتبى سفؼٌجبى  .هجوَػِ همبالت ػَهیى وٌفشاًغ
التصبد وـبٍسصي ايشاى ،جلذ دٍم ،صفحبت  41تب .65
 .2عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ة ً .جفی .1379 .ػيبػت گزاسيْبي ًبّوبٌّگ ٍ تبثيش آى ثش سفبُ
اجتوبػی .هغبلؼِ هَسدي ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ آة صيشصهيٌی ؿْشػتبى سفؼٌجبى ،هجوَػِ همبالت
ػَهيي وٌفشاًغ التصبد وـبٍسصي ايساى ،جلذ اٍل ،صفحبت  163تب .188
 .3ؿبوش اسدوبًی ،ا  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي  .1382 .ثشسػی ًمؾ عشحْبي تٌظين ثبصاس دس وبّؾ
سيؼه دسآهذي وـبٍسصاى  :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ ،خالصِ همبالت ّوبيؾ وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،صفحِ
.103
 .4ؿبوش اسدوبًی ،ا  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي ً .1382 .مؾ حيبتی صٌبيغ تجذيلی پؼتِ دس تَػؼِ
صبدسات غيشًفتی ،خالصِ همبالت اٍليي ّوبيؾ هلی خـىجبس .صفحِ .92
 .5عبدالُي عزت آبادي ،م  .1384 .ساّىبسّبي اسائِ لشاسدادّبي آتی ٍ اختيبس هؼبهلِ دس ثَسع وبالي
وـبٍسصي دس ايشاى  :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ ،خالصِ همبالت پٌجويي وٌفشاًغ التصبد
صفحِ .11

وـبٍسصي ايشاى .

 .6جَاًـبُ ،ا  ،.ع  .اػوبػيل پَس ٍ م .عبدالُي عزت آبادي  .1384 .سٍؽ ثْيٌِ ًوًَِ ثشداسي پؼتِ ّبي
صٍد خٌذاى ٍ ٍ اسصيبثی فٌی ٍ التصبدي آى .چْبسهيي وٌگشُ هلی ػلَم ثبغجبًی ،هـْذ.
 .7عبدالُي عزت آبادي ،م .1386 .ثشسػی ًمؾ خبًَادُ دس تصويوبت هضسػِ :هغبلؼِ هَسدي پؼتِ وبساى
ؿْشػتبى سفؼٌجبى  .هجوَػِ همبالت اٍليي ّوبيؾ ػلوی ًمؾ صًبى سٍػتبيی دس وبّؾ ضبيؼبت
فشآٍسدُ ّبي وـبٍسصي ،صفحبت  141تب .152
 .8عبدالُي عزت آبادي ،م .1386 .ثشسػی التصبدي گضيٌِ ّبي هختلف همبثلِ ثب ون آثی دس هٌبعك پؼتِ
وبسي ؿْشػتبى سفؼٌجبى .هجوَػِ همبالت ؿـويي وٌفشاًغ التصبد وـبٍسصي ايشاى.
 .9عبدالُي عزت آبادي ،م  .1386 .ثشسػی التصبدي هٌبفغ ًبؿی اص سػبيت اػتبًذاسدّبي ثيي الوللی
آفالتَوؼيي ثشاي ثبصاس پؼتِ ايشاى .هجوَػِ همبالت اٍليي ّوبيؾ هلی فشاٍسي ٍ ثؼتِ ثٌذي پؼتِ.
 .10عبدالُي عزت آبادي ،م  .1388 .ثشسػی ػَاهل هَثش ثش ايجبد اًحصبس دس ثبصاس داخلی پؼتِ ايشاى
هجوَػِ همبالت ّفتويي وٌفشاًغ التصبد وـبٍسصي ايشاى.
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:ٍپريژٌ َا ي طرح َاي تحقيقاتي پايان يافت
ِ اٍلَيت ثٌذي سٍؽ ّبي آثيبسي ٍ اسائ.1383 .  عبدالُي عزت آبادي. صبلحی ٍ م.  ف، .  ا،ُ جَاًـب.1
.

التصبدي تشيي سٍؽ دس ساػتبي اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ آة وـبٍسصي دس ثبغبت پؼتِ اػتبى وشهبى
.) ػبيش هجشيبى:(ػوت دس عشح

.  ا، هحوَدي هيوٌذ.  ع، حؼيٌی فشد. ج.  ع، صذالتی.  ى،  عبدالُي عزت آبادي. م،.  ا،ُ جَاًـب.2
ُ ثشسػی التصبدي ٍ اجتوبػی اهىبى اػتفبدُ اص دػتگب.1384 . صبلحی.  ٍ ف،هحوذي هحوذ آثبدي
.) هجشي: (ػوت دس عشح.ّبي آة ؿيشيي وي دس ثبغبت پؼتِ ؿْشػتبى سفؼٌجبى
 ثشسػی ديذگبُ ثبغذاساى پيشاهَى ػَاهل هَثش ثش ػولىشد.1385 . عبدالُي عزت آبادي. ٍ م. ف، فشثَد.3
.) ػبيش هجشيبى: (ػوت دس عشح.هحصَل ثبغبت پؼتِ ؿْشػتبى سفؼٌجبى
ًِ ثشسػی پشٍسؽ دٍ گًَِ صًجَس پبساصيتَئيذ پشٍا.1385 .  عبدالُي عزت آبادي. ٍ م. س.  م، هْشًظاد.4
) ّوىبس: (ػوت دس عشح.چَثخَاس پؼتِ ثش سٍي هيضثبى ٍاػظ
 عبدالُي عزت. م،ُ جَاًـب.  ا، وجيشي.  ؽ، ؿبّذي.  م، صبلحی.  ف، هيشداهبديْب.  ف،.  ا،ؿبن اسدوبًی
س
.5
.) هـبٍس: (ػوت دس عشح.ِ ثشسػی تىٌَلَطي حلَا پؼت.1384 . فَالدي. ح.آبادي ٍ م
. فشثَد.  پٌبّی ٍ ف.  ة، ػبلن. ج، هٌصَسيبى. ا. ى، سحيوی. ا.ُ ، ًَسي. ن،.  م، عبدالُي عزت آبادي.6
 ثشسػی ػبختبس اًحصبس دس ثبصاس داخلی پؼتِ ايشاى ٍ تبثيش آى ثش گشٍّْبي هختلف (ثَيظُ تَليذ.1383
.) هجشي هؼئَل: (ػوت دس عشح.)وٌٌذگبى

.7

عبدالُي عزت آبادي ،م  ،.ا  .جَاًـبُ ،ى  .دسوی ،ف  .فشثَد ٍ ا  .ؿبوش اسدوبًی  .1384 .ثشسػی ًمؾ
آفالتَوؼيي دس ثی ثجبتی ثبصاس پؼتِ ايشاى( .ػوت دس عشح :هجشي).

.8

عبدالُي عزت آبادي ،م  ،.ن ًَ .سي .1384 .ثشسػی التصبدي هؼيشّبي هَجَد ثبصاس سػبًی پؼتِ ٍ
تؼييي وبسآيی آًْب( .ػوت دس عشح :هجشي).

.9

عبدالُي عزت آبادي ،م  ،.ح  .حىن آثبدي ٍ ف  .فشثَد .1384 .ثشسػی التصبدي اهىبى اػتفبدُ اص
اثضاسّبي همبثلِ ثب ػشهبصدگی دس ثبغبت پؼتِ ايشاى( .ػوت دس عشح :هجشي).

 .10ؿبوش اسدوبًی ،ا  ٍ .م .عبدالُي عزت آبادي  .1384 .اًتخبة اجضاي ٍاحذ ًيوِ صٌؼتی (پبيلَت پلٌت )
 4هحصَل صٌبيغ تجذيلی پؼتِ (سٍغي پؼتِ ،وشُ پؼتِ ،ؿىالت پؼتِ ٍ ثبللَاي پؼتِ
هؼيبسّبي فٌی ٍ التصبدي( .ػوت دس عشحّ :وىبس).

) ثش اػبع

 .11ؿبوش اسدوبًی ،ا  ،.م  .اسجوٌذ وشهبًی ،م .عبدالُي عزت آبادي ٍ ا  .جَاًـبُ .1383 .ثشسػی هيضاى
وبسآيی ًَ 4ع فيلن پالػتيىی جْت ثؼتِ ثٌذي پؼتِ خبم( .ػوت دس عشحّ :وىبس).
 .12هحوذي هحوذ آثبدي ،ا  ،.ح  .سيبحی ،ح  .حىن آثبدي ٍ م .عبدالُي عزت آبادي  .1385 .ثشسػی اثش
وبسثشد ّيذسٍطل ّبي ػَپش جبرة ثوٌظَس افضايؾ دٍس آثيبسي ًْبل پؼتِ( .ػوت دس عشحّ :وىبس).
 .13جَاًـبُ ،ا ،.ح .حىن آثبدي ،م .عبدالُي عزت آبادي ،ا .ؿبوش اسدوبًی ٍ ا .ح .هحوذي لْشٍدي.1385 .
ثشسػی ٍ همبيؼِ فٌی ٍ التصبدي دٍ ًَع ثؼتِ ثٌذي پالػتيىی دس دٍ ؿشايظ ثؼتِ ثٌذ ي (هؼوَلی ٍ
تحت خالء) ٍ دٍ ؿشايظ ًگْذاسي (هؼوَلی ٍ سعَثت ثبال)( .ػوت دس عشحّ :وىبس).
 .14فشثَد ،ف ،م .عبدالُي عزت آبادي ٍ ى  .صذالتی .1384 .ثشسػی ػَاهل اجتوبػی – التصبدي هَثش
دس پزيشؽ ٍ ػذم پزيشؽ ػيؼتن ّبي آثيبسي تحت فـبس پؼتِ وبساى اػتبى وشهبى  ( .ػوت دس عشح :
ّوىبس).
 .15فشثَد ،ف ،ا .جَاًـبُ ٍ م .عبدالُي عزت آبادي .1385 .ثشسػی ػَاهل هَثش ثش هيضاى داًؾ فٌی پؼتِ
وبساى ؿْشػتبى اسدوبى ثب تبويذ ثش تحميمبت پؼتِ( .ػوت دس عشحّ :وىبس).
 .16فشثَد ،ف ،ا  .جَاًـبُ ٍ م .عبدالُي عزت آبادي  .1385 .ثشسػی ػَاهل هَثش ثش هيضاى سضبيتوٌذي
پؼتِ وبساى اػتبى وشهبى اص عشح ثيوِ هحصَالت وـبٍسصي( .ػوت دس عشحّ :وىبس).
 .17هْشًظاد ،م  .س ،.م  .ثصيشت ،م .عبدالُي عزت آبادي ٍ ة  .پٌبّی .1385 .ثشسػی ػغح صيبى التصبدي
آفت پؼيل هؼوَلی پؼتِ ثشاي ػِ سلن پؼتِ تجبسي( .ػوت دس عشحّ :وىبس).
 .18ؿبوش اسدوبًی ،ا  ،.ف  .هيشداهبديْب ،ف  .صبلحی ،م  .ؿبّذي ،ؽ  .وجيشي ،ا  .جَاًـبُ ،م .عبدالُي عزت
آبادي ٍ م  .ح .فَالدي .1383 .ثشسػی اثش دٍ ًَع آًتی اوؼيذاى ) (BHT, BHAثش سٍي ويفيت حلَا
پؼتِ( .ػوت دس عشح :هـبٍس).
 .19ؿبوش اسدوبًی ،م .عبدالُي عزت آبادي ٍ ا .جَاًـبُ 1385 .ثشسػی اهىبى تَليذ ؿىالت حػتِ ( .ػوت
دس عشحّ :وىبس).

 .1عبدالُي عزت آبادي ،م  ٍ .ا  .هحوذي هحوذ آثبدي  .ثشسػی ًؼجت ثْيٌِ التصبدي آة ثِ صهيي دس هٌبعك
پؼتِ وبسي ؿْشػتبى ّبي اًبس ٍ سفؼٌجبى (ػوت دس پشٍطُ :هجشي هؼئَل)
 .2عبدالُي عزت آبادي ،م  .ثشسػی ًمؾ هذيشيت صهبى هصشف ًْبدُ ّب دس استمبء ثْشُ ٍسي تَليذ پؼتِ دس
ؿْشػتبى ّبي اًبس ٍ سفؼٌجبى(ػوت دس پشٍطُ :هجشي)
عبدالُي عزت آبادي ،م  .ثشسػی ًمؾ اخالق ٍ ديي دس حفبظت اص هٌبثغ آة دس هٌبعك پؼتِ وبسي
ؿْشػتبى ّبي اًبس ٍ سفؼٌجبى(ػوت دس پشٍطُ :هجشي)

