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 علوم اجتماعی  تهران 1386

تهران 2001  دکترمنصور کوشا  -  سمت انگلیسی براي دانشجویان مدیریت برنامه ریزي آموزشی  841  علوم اجتماعی 

تهران 1998  دکتر منصور کوشا  -  سمت انگلیسی براي دانشجویان رشته تکنولوژي آموزشی  842  علوم اجتماعی 

 علوم اجتماعی  تهران 1386  جی.رس   مسعود احمدي  کوهسار )اصول مفاهیم وتکنیک ها(مدیریت زمان   843
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 علوم اجتماعی  مشهد 1381  دکتر علی روف  -  آستان قدس رضوي باالنشینی مدیریت آموزشی  847

دکترمحمد حسین   -  آستان قدس رضوي  مدیریت رفتار کالسی  850

  رئوفی

 علوم اجتماعی  تهران 1384

 ملی وري بهره تشکیالت  چگونه انگیزه ایجاد می شود  852

  ایران

 علوم اجتماعی  تهران 1372  پرفسور کوندو  دکتر محمد اقدسی
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  کیفیت
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  ولتی

 علوم اجتماعی  تهران 1380  دکتر سلیمان ایران زاده  -

 علوم اجتماعی  تهران 1381  وینتر ماتیاس  غالمرضاصالحی معوا  رسا  مدیریت بحران  886

 علوم اجتماعی  -  تیم هیندل  شفیع الهی  سارگل  فنون سخنرانی  889

دو مدیریت آموزش مرکز نظریه هاي مدیریت  893

  لتی

جمعی از اساتید   -

  مدیریت

  علوم اجتماعی  تهران 1378

 علوم اجتماعی  تهران 1380  کیت کنان  قاسم کریمی  قدیانی چگونه برنامه ریزي کنیم؟  897

 علوم اجتماعی  تهران 1379  کونوسوکه ماتسوشیتا  باقرولی بیک  رسا  )مدیریت ماتسوشیتا(دیدگاههاي من   898

 علوم اجتماعی  تهران 1380  آقایی جلیل صمد  -  مدیریت دولتی تکنیکهاي خالقیت فردي وگروهی  900

 علوم اجتماعی  تهران 1386  دکترعلی عالقه بند  -  روان  مقدمات مدیریت آموزشی  902

 علوم اجتماعی  تهران 1380  ژوزف پرکوپنکو  دردانه داوري  آریانا  مدیریت خصوصی سازي  904

 علوم اجتماعی  تهران 1380  محمدرضا بهرنگی  -  کمال تربیت  مدیریت آموزشی و آموزشگاهی  905

 علوم اجتماعی  تهران 1378  فردریک وینسلوتیلور  دکترمحمدعلی طوسی  مدیریت دولتی  اصول مدیریت علمی  906



 علوم اجتماعی  تهران 1379  اي جی رمی زفسکی  هاشم فردانش  سمت  طراحی نظامهاي آموزشی  907

-فورچیان نادرقلی  -  فراشناختی اندیشه مدیریت نظام آموزش عالی  908

  عباس خورشیدي

 علوم اجتماعی  تهران 1379

 علوم اجتماعی  تهران 1380  دکترمصطفی نیکنامی  -  سمت نظارت وراهنمایی آموزشی  909

  علوم اجتماعی  تهران 1381  کیت کلی  علوي.. سیدامین ا  مدیریت دولتی فنون تصمیم گیري گروهی  912

  آموزشی  تهران 1388  صدیقه نجفی پور  -  امید آموزشآموزش براي یادگیري ویادگیري براي   929

  مدیریت  تهران 1385  دکترعلی عالقه بند  -  روان مقدمات مدیریت آموزشی  930

تهران 1380  علی رضا آیت الهی  -  مدیریت دولتی اصول برنامه ریزي  932   علوم اجتماعی 
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  آموزشی   تهران  1382
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تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  وزارت بهداشت تحلیل نیازهاي یادگیري  1000   آموزشی 

تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  بهداشتوزارت  تحلیل نیازهاي یادگیري  1001  آموزشی 

تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  وزارت بهداشت تحلیل نیازهاي یادگیري  1002  آموزشی 

تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  وزارت بهداشت تحلیل نیازهاي یادگیري  1003   آموزشی 

تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  وزارت بهداشت نیازهاي یادگیري تحلیل  1004  آموزشی 

تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  وزارت بهداشت تحلیل نیازهاي یادگیري  1005  آموزشی 

تهران 1378  دکترمالکوم کرایگ  زهراسادات مشکاتی  وزارت بهداشت تحلیل نیازهاي یادگیري  1006  آموزشی 

تهران 1386  علی چهرئی وهمکاران  -  پژواك علم آریا نمونه گیري ومحاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی  1012   پزشکی 

سلیمان احمدي،منصوره   هماي سالمت   ارتقاء کیفیت یادگیري :اصول تدریس در دانشگاه   1023

  تقوي نیا

جان بیگز،کاترین 

  تانگ

تهران 1390   آموزش 

سلیمان احمدي،منصوره   حق یاوران  رمز موفقیت در دانشکده پزشکی  1024

  تقوي نیا

دیسون اوانس،جو 

  براون

قم 1389   پزشکی 



راهنماي عملی تهیه و نمایش جدولهاي آماري در پژوهش   1025

  رفتاري

  دکتر حیدرعلی هومن  سمت

  دکتر علی عسگري

  نیکل.ام.آدالید آ

  پکسمن.پنی ام

1395تهران  جدولها و -آمار 

  نمودارها

راهنماي عملی تهیه و نمایش جدولهاي آماري در پژوهش   1026

 رفتاري

  دکتر حیدرعلی هومن  سمت

  دکتر علی عسگري

  نیکل.ام.آدالید آ

  

1395تهران  جدولها و -آمار 

  نمودارها

  آموزشی  1394تهران   دکتر حسن شعبانی  -  سمت )آموزش مهارتها و راهبردهاي تفکر(روش تدریس پیشرفته  1027

  آموزشی  1394تهران   دکتر حسن شعبانی  -  سمت )آموزش مهارتها و راهبردهاي تفکر(روش تدریس پیشرفته  1028

کارگاه نشر مینوي  راهنماي تفکر نقادانه پرسیدن پرسش هاي بجا  1029

  خرد

نیل براون، استوارت .ام  کوروش کامیاب

  کیلی.ام

1391تهران   تفکر انتقادي 

کارگاه نشر مینوي  راهنماي تفکر نقادانه پرسیدن پرسش هاي بجا  1030

  خرد

نیل براون، استوارت .ام  کوروش کامیاب

  کیلی.ام

1391تهران   تفکر انتقادي 

دانشگاه فردوسی  بالینی - آمار پزشکی  پایه  1031

  مشهد

دکتر علی اکبر 

دکتر کامران  -سرافراز

  غفارزادگان

1393مشهد   ساندرز-داوسون  پزشکی 

دانشگاه فردوسی  بالینی - آمار پزشکی  پایه  1032

  مشهد

دکتر علی اکبر 

دکتر کامران  -سرافراز

  غفارزادگان

1393مشهد   ساندرز-داوسون  پزشکی 

باباطاهر  -ساده حمزه  انتشارات رشد هنر سخنرانی مهارت هاي عملی فن بیان  1033

  علیزاده

1395تهران   لوکاس. استفن اي  آموزشی 

باباطاهر  -ساده حمزه  انتشارات رشد سخنرانی مهارت هاي عملی فن بیانهنر   1034

  علیزاده

1395تهران   لوکاس. استفن اي  آموزشی 

باباطاهر  -ساده حمزه  انتشارات رشد هنر سخنرانی مهارت هاي عملی فن بیان  1035

  علیزاده

1395تهران   لوکاس. استفن اي  آموزشی 



شکلها و نمودارهاي آماري در راهنماي عملی تهیه و نمایش   1036

  پژوهش رفتاري

دکتر علی عسگري و   سمت

  دکتر حیدرعلی هومن

نیکل و . ام. آدالید، اي

  پکسمن.پنی ام

1390تهران   –روان شناسی  

  روشهاي گرافیکی

راهنماي بهبود روشهاي تدریس در دانشگاهها و مراکز   1037

  آموزش عالی

 -دکتر احمدرضا نصر  سمت

 - دکتر حسین زارع

دکتر محمد جعفر پاك 

  سرشت

رابرت کنن و دیوید 

  نیوبل

1388اصفهان    آموزشی 

راهنماي بهبود روشهاي تدریس در دانشگاهها و مراکز   1038

  آموزش عالی

 -دکتر احمدرضا نصر  سمت

 - دکتر حسین زارع

دکتر محمد جعفر پاك 

  سرشت

رابرت کنن و دیوید 

  نیوبل

1388اصفهان    آموزشی 

کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان  روشهاي تحقیق  1039

  شناسی

والتر -مردیت گال  دکتر احمدرضا نصر  سمت

  جویس گال-بورگ

1396تهران    آموزشی 

روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان   1040

  شناسی

والتر -مردیت گال  دکتر احمدرضا نصر  سمت

  جویس گال-بورگ

1396تهران    آموزشی 

دکتر محمدجعفر پاك   سمت  آراء تربیتیمکاتب فلسفی و   1041

  سرشت

1395تهران   گوتک. جرالد ال   آموزشی 

دکتر محمدجعفر پاك   سمت  مکاتب فلسفی و آراء تربیتی  1042

  سرشت

1395تهران   گوتک. جرالد ال   آموزشی 

دکتر محمدجعفر پاك   سمت  مکاتب فلسفی و آراء تربیتی  1043

  سرشت

1395تهران   گوتک. جرالد ال   آموزشی 

بشري با همکاري   روش هاي تحقیق کیفی  1044

  تحفه

دکتر محسن ادیب حاج   -

دکتر سرور  -باقري

دکتر مهوش  -پرویزي

  صلصالی

1395تهران    روش شناسی -تحقیق 



بشري با همکاري   روش هاي تحقیق کیفی  1045

  تحفه

دکتر محسن ادیب حاج   -

دکتر سرور  -باقري

دکتر مهوش  -پرویزي

  صلصالی

1395تهران    روش شناسی -تحقیق 

بشري با همکاري   روش هاي تحقیق کیفی  1046

  تحفه

دکتر محسن ادیب حاج   -

دکتر سرور  -باقري

دکتر مهوش  -پرویزي

  صلصالی

1395تهران    روش شناسی -تحقیق 

1047  Essential skills for a medical teacher ELSEVIER -  Ronald M 

Harden 

Jennifer M 

Laidlaw 

  پزشکی 2017

1048  Essential skills for a medical teacher ELSEVIER -  Ronald M 

Harden 

Jennifer M 

Laidlaw 

  پزشکی 2017

1049  Essential skills for a medical teacher ELSEVIER -  Ronald M 

Harden  

Jennifer M 

Laidlaw 

  پزشکی  2017

دکتر محمدرضا فیروز   -  نشر جامعه نگر  تحقیق تاریخی براي پژوهشگران کیفی  1050

دکتر علی  -کوهی

دکتر  -ضرغام بروجنی

  مرتضی نورائی

1394تهران    روانشناسی-تحقیق 



دکتر محمدرضا فیروز   -  نشر جامعه نگر  تحقیق تاریخی براي پژوهشگران کیفی  1051

دکتر علی  -کوهی

دکتر  -ضرغام بروجنی

  مرتضی نورائی

1394تهران    روانشناسی-تحقیق 

دکتر محمدرضا فیروز   -  نشر جامعه نگر  تاریخی براي پژوهشگران کیفیتحقیق   1052

دکتر علی  -کوهی

دکتر  -ضرغام بروجنی

  مرتضی نورائی

1394تهران    روانشناسی-تحقیق 

 -دکتر آلیس خاچیان  نشر جامعه نگر  تحقیقات کیفی در پرستاري  1053

دکتر مصطفی شوکتی 

  احمدآباد

استرابرت . هلن جی

 دونا -اسپیژیاله

  رینالدي کارپنتر

1394تهران    پزشکی 

 -دکتر آلیس خاچیان  نشر جامعه نگر  تحقیقات کیفی در پرستاري  1054

دکتر مصطفی شوکتی 

  احمدآباد

استرابرت . هلن جی

دونا  -اسپیژیاله

  رینالدي کارپنتر

1394تهران    پزشکی 

 -دکتر آلیس خاچیان  نشر جامعه نگر  تحقیقات کیفی در پرستاري  1055

دکتر مصطفی شوکتی 

  احمدآباد

استرابرت . هلن جی

دونا  -اسپیژیاله

  رینالدي کارپنتر

1394تهران    پزشکی 

1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی  1056   آموزشی 

1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی  1057   آموزشی 

1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی  1058   آموزشی 

دکتر اسماعیل سعدي   نشر دیدار  شناخت حافظه کاري و روش هاي تقویت آن  1059

سوده مرتضائی  - پور

  فر

 - تریسی پاکیام آلووي

  جی آلووي. راس

1395 تهران   روانشناسی-یادگیري 



دکتر اسماعیل سعدي   نشر دیدار  شناخت حافظه کاري و روش هاي تقویت آن  1060

سوده مرتضائی  - پور

  فر

 - تریسی پاکیام آلووي

  جی آلووي. راس

1395تهران    روانشناسی-یادگیري 

 -دکتر علی اکبر سیف  نشر دوران  طبقه بندي هدف هاي پرورشی  1061

دکتر خدیجه علی 

  آبادي

1392تهران   بلوم.بنجامین اس   آموزشی  

 -دکتر علی اکبر سیف  نشر دوران  طبقه بندي هدف هاي پرورشی  1062

دکتر خدیجه علی 

  آبادي

1392تهران   بلوم.بنجامین اس   آموزشی  

 -دکتر علی اکبر سیف  نشر دوران  طبقه بندي هدف هاي پرورشی  1063

دکتر خدیجه علی 

  آبادي

1392تهران   بلوم.بنجامین اس   آموزشی 

ساختن ابزارهاي اندازه گیري متغیرهاي پژوهشی در   1064

  روانشناسی و علوم تربیتی

1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دیدار   آموزشی 

ساختن ابزارهاي اندازه گیري متغیرهاي پژوهشی در   1065

  روانشناسی و علوم تربیتی

1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دیدار   آموزشی 

ساختن ابزارهاي اندازه گیري متغیرهاي پژوهشی در   1066

  روانشناسی و علوم تربیتی

1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دیدار   آموزشی 

1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  روش هاي یادگیري و مطالعه   1067   آموزشی 

1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  دوراننشر   روش هاي یادگیري و مطالعه   1068   آموزشی 

1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  سنجش فرآیند و فراورده یادگیري  1069   آموزشی 

1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  سنجش فرآیند و فراورده یادگیري  1070   آموزشی 



1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  دوراننشر   سنجش فرآیند و فراورده یادگیري  1071   آموزشی 

1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  نشر دوران  روش تهیه پژوهشنامه  1072   آموزشی 

-نزو.آرتور ام  دکتر علی اکبر سیف    درمان با روش حل مسئله  1073

- کریستین مگوت نزو

  توماس جی دزوریال

1392تهران    آموزشی 

-نزو.آرتور ام  دکتر علی اکبر سیف  نشر دوران  درمان با روش حل مسئله  1074

- کریستین مگوت نزو

  توماس جی دزوریال

1392تهران    آموزشی 

دکتر محمد یمنی   -  سمت  کیفیت در آموزش عالی  1075

  دوزي سرخابی

1391تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمد یمنی   -  سمت  کیفیت در آموزش عالی  1076

  دوزي سرخابی

1391تهران    تربیتیعلوم  

دکتر محمد یمنی   -  سمت  کیفیت در آموزش عالی  1077

  دوزي سرخابی

1391تهران    علوم تربیتی 

1394تهران   امان اهللا صفوي  -  سمت  روشها ، فنون و الگوهاي تدریس  1078   آموزشی 

1394تهران   امان اهللا صفوي  -  سمت  روشها ، فنون و الگوهاي تدریس  1079   آموزشی 

1394تهران   امان اهللا صفوي  -  سمت  و الگوهاي تدریسروشها ، فنون   1080   آموزشی 

1394تهران   دکتر حسن شعبانی  -  سمت  )آموزش مهارتها و راهبردهاي تفکر(روش تدریس پیشرفته  1081   آموزشی 

1394تهران   دکتر حسن شعبانی  -  سمت  )آموزش مهارتها و راهبردهاي تفکر(روش تدریس پیشرفته  1082   آموزشی 



1394تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت  )آموزش مهارتها و راهبردهاي تفکر(تدریس پیشرفته روش  1083   آموزشی 

1395تهران   آنابل نلسون  یوسف رضاپور سمت  طراحی برنامه درسی  1084   آموزشی 

1395تهران   آنابل نلسون  یوسف رضاپور سمت  طراحی برنامه درسی  1085   آموزشی 

1395تهران   آنابل نلسون  یوسف رضاپور سمت  طراحی برنامه درسی  1086   آموزشی 

  مدیریت آموزشی  1087

  نظریه، تحقیق و کاربرد

 -دکتر نادر سلیمانی سمت

سید  -محمود صفري

  مرتضی نظري

سیسیل -هوي. وین ك

  میسکل. ج

1395تهران    علوم تربیتی 

  مدیریت آموزشی  1088

  نظریه، تحقیق و کاربرد

 -دکتر نادر سلیمانی سمت

سید  -صفريمحمود 

  مرتضی نظري

سیسیل -هوي. وین ك

  میسکل. ج

1395تهران    علوم تربیتی 

  مدیریت آموزشی  1089

  نظریه، تحقیق و کاربرد

 -دکتر نادر سلیمانی سمت

سید  -محمود صفري

  مرتضی نظري

سیسیل -هوي. وین ك

  میسکل. ج

1395تهران    علوم تربیتی 

و روان روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی   1090

  شناسی

والتر  -مردیت گال  دکتر احمد رضا نصر سمت

  جویس گال -بورگ

1396تهران    آموزشی 

روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان   1091

  شناسی

والتر  -مردیت گال  دکتر احمد رضا نصر سمت

  جویس گال -بورگ

1396تهران    آموزشی 

تربیتی و روان روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم   1092

  شناسی

والتر  -مردیت گال  دکتر احمد رضا نصر سمت

  جویس گال -بورگ

1396تهران    آموزشی 



دکتر علی فتحی  سمت  شیوه هاي تغییر رفتار  1093

  آشتیانی

1394تهران   ریموند میلتن برگر   روان شناسی 

دکتر علی فتحی  سمت  شیوه هاي تغییر رفتار  1094

  آشتیانی

1394تهران   ریموند میلتن برگر   روان شناسی 

دکتر علی فتحی  سمت  شیوه هاي تغییر رفتار  1095

  آشتیانی

1394تهران   ریموند میلتن برگر   روان شناسی 

1395تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت  جلد دوم) نظریه ها و الگوها(مهارتهاي آموزشی و پرورشی  1096   علوم تربیتی 

1395تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت  جلد دوم) ها و الگوهانظریه (مهارتهاي آموزشی و پرورشی  1097   علوم تربیتی 

1395تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت  جلد دوم) نظریه ها و الگوها(مهارتهاي آموزشی و پرورشی  1098   علوم تربیتی 

 -دکتر عباس بازرگان  - سمت  نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی  1099

  دکتر مقصود فراستخواه

1396تهران    علوم تربیتی 

 -دکتر عباس بازرگان  - سمت  نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی  1100

  دکتر مقصود فراستخواه

1396تهران    علوم تربیتی 

 -دکتر عباس بازرگان  - سمت  نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی  1101

  دکتر مقصود فراستخواه

1396تهران    علوم تربیتی 

  مدیریتروش پژوهش در   1102

  با تاکید بر مثال هاي کاربردي و آماري

1395تهران   دکتر شهریار عزیزي  - سمت   مدیریت 

  روش پژوهش در مدیریت  1103

  با تاکید بر مثال هاي کاربردي و آماري

1395تهران   دکتر شهریار عزیزي  - سمت   مدیریت 



  روش پژوهش در مدیریت  1104

  با تاکید بر مثال هاي کاربردي و آماري

1395تهران   دکتر شهریار عزیزي  - سمت   مدیریت 

دکتر بی بی عشرت  سمت  تدریس موثر بااستفاده از فناوري در آموزش عالی  1105

سید امین  –زمانی 

  عظیمی

1392تهران   بیتز) تونی.(دبیلو.آي   علوم تربیتی 

دکتر بی بی عشرت  سمت  تدریس موثر بااستفاده از فناوري در آموزش عالی  1106

سید امین  –زمانی 

  عظیمی

1392تهران   بیتز) تونی.(دبیلو.آي   علوم تربیتی 

دکتر بی بی عشرت  سمت  تدریس موثر بااستفاده از فناوري در آموزش عالی  1107

سید امین  –زمانی 

  عظیمی

1392تهران   بیتز) تونی.(دبیلو.آي   علوم تربیتی 

  مغز یادگیرنده  1108

  درسهایی براي آموزش و پرورش 

 - ساراجین بلیک مور  دکتر سید کمال خرازي سمت

  یوتا فریث

1394تهران    آموزشی 

  مغز یادگیرنده  1109

  درسهایی براي آموزش و پرورش 

 - ساراجین بلیک مور  دکتر سید کمال خرازي سمت

  یوتا فریث

1394تهران    آموزشی 

  مغز یادگیرنده  1110

  درسهایی براي آموزش و پرورش 

 - ساراجین بلیک مور  دکتر سید کمال خرازي سمت

  یوتا فریث

1394تهران    آموزشی 

  طراحی آموزشی  1111

  مبانی، رویکردها و کاربردها

1394تهران   دکتر هاشم فردانش  - سمت   علوم تربیتی 

  طراحی آموزشی  1112

  مبانی، رویکردها و کاربردها

1394تهران   فردانشدکتر هاشم   - سمت   علوم تربیتی 

  طراحی آموزشی  1113

  مبانی، رویکردها و کاربردها

1394تهران   دکتر هاشم فردانش  - سمت   علوم تربیتی 



دکتر محمود مهر  سمت  الگوهاي یادگیري ابزارهایی براي تدریس  1114

دکتر لطفعلی  - محمدي

  عابدي

امیلی  -بروس جویس

دیوید  -کالهون

  هاپکینز

1395تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمود مهر  سمت  الگوهاي یادگیري ابزارهایی براي تدریس  1115

دکتر لطفعلی  - محمدي

  عابدي

امیلی  -بروس جویس

دیوید  -کالهون

  هاپکینز

1395تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمود مهر  سمت  الگوهاي یادگیري ابزارهایی براي تدریس  1116

دکتر لطفعلی  - محمدي

  عابدي

امیلی  -بروس جویس

دیوید  -کالهون

  هاپکینز

1395تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمدرضا افضل   - سمت  )همراه با لوح فشرده(تکنولوژي یادگیري  1117

  نیا

1393تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمدرضا افضل   - سمت  )همراه با لوح فشرده(تکنولوژي یادگیري  1118

  نیا

1393تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمدرضا افضل   - سمت  )همراه با لوح فشرده(تکنولوژي یادگیري  1119

  نیا

1393تهران    علوم تربیتی 

  )روشها و فنون تدریس(مهارتهاي آموزش و پرورشی   1120

  جلد اول

1394تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت   علوم تربیتی 

  )روشها و فنون تدریس(مهارتهاي آموزش و پرورشی   1121

  جلد اول

1394تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت   علوم تربیتی 

  )روشها و فنون تدریس(مهارتهاي آموزش و پرورشی   1122

  جلد اول

1394تهران   دکتر حسن شعبانی  - سمت   علوم تربیتی 

دکتر داریوش   - سمت  مبانی طراحی آموزشی  1123

دکتر سید  -نوروزي

  عباس رضوي

1395تهران    علوم تربیتی 



دکتر داریوش   - سمت  آموزشیمبانی طراحی   1124

دکتر سید  -نوروزي

  عباس رضوي

1395تهران    علوم تربیتی 

دکتر داریوش   - سمت  مبانی طراحی آموزشی  1125

دکتر سید  -نوروزي

  عباس رضوي

1395تهران    علوم تربیتی 

دکتر محمد حسین   - سمت  کلیات فلسفه  1126

  گنجی

1392تهران    روان شناسی 

دکتر محمد حسین   - سمت  کلیات فلسفه  1127

  گنجی

1392تهران    روان شناسی 

دکتر محمد حسین   - سمت  کلیات فلسفه  1128

  گنجی

1392تهران    روان شناسی 

رمی . جی. اي  دکتر هاشم فردانش سمت  طراحی نظامهاي آموزشی  1129

  زفسکس

1395تهران    علوم تربیتی 

رمی . جی. اي  دکتر هاشم فردانش سمت  طراحی نظامهاي آموزشی  1130

  زفسکس

1395تهران    علوم تربیتی 

رمی . جی. اي  دکتر هاشم فردانش سمت  طراحی نظامهاي آموزشی  1131

  زفسکس

1395تهران    علوم تربیتی 

  روان شناسی یادگیري  1132

  )از نظریه تا عمل( 

1395تهران   دکتر پروین کدیور  - سمت   روان شناسی 

  روان شناسی یادگیري  1133

  )از نظریه تا عمل( 

1395تهران   دکتر پروین کدیور  - سمت   روان شناسی 

  روان شناسی یادگیري  1134

  )از نظریه تا عمل( 

1395تهران   دکتر پروین کدیور  - سمت   روان شناسی 



1394تهران   دکتر محمود شارع پور  - سمت  جامعه شناسی آموزش و پرورش  1135   علوم تربیتی 

1394تهران   دکتر محمود شارع پور  - سمت  جامعه شناسی آموزش و پرورش  1136   علوم تربیتی 

1394تهران   دکتر محمود شارع پور  - سمت  جامعه شناسی آموزش و پرورش  1137   علوم تربیتی 

1394تهران   چت مایرز  دکتر خدایار ابیلی سمت  آموزش تفکر انتقادي  1138   علوم تربیتی 

1394تهران   مایرزچت   دکتر خدایار ابیلی سمت  آموزش تفکر انتقادي  1139   علوم تربیتی 

1394تهران   چت مایرز  دکتر خدایار ابیلی سمت  آموزش تفکر انتقادي  1140   علوم تربیتی 

1392تهران   دکتر علی شریعتمداري  - سمت  جند مبحث اساسی در برنامه ریزي درسی  1141   علوم تربیتی 

1392تهران   شریعتمداريدکتر علی   - سمت  جند مبحث اساسی در برنامه ریزي درسی  1142   علوم تربیتی 

1392تهران   دکتر علی شریعتمداري  - سمت  جند مبحث اساسی در برنامه ریزي درسی  1143   علوم تربیتی 

1395تهران   دکتر هاشم فردانش  - سمت  مبانی نظري تکنولوژي آموزشی  1144   علوم تربیتی 

1395تهران   فردانشدکتر هاشم   - سمت  مبانی نظري تکنولوژي آموزشی  1145   علوم تربیتی 



1395تهران   دکتر هاشم فردانش  - سمت  مبانی نظري تکنولوژي آموزشی  1146   علوم تربیتی 

دکتر محمدعلی  سمت  مصاحبه موثر به روش گام به گام  1147

دکتر سید -گودرزي

  احمد میر جعفري

 -ایانز.دیوید آر

 - هرن. مارگارت تی

آلن  -اولمان. مکس آر

  آیوي.اي

1395تهران    روان شناسی 

دکتر محمدعلی  سمت  مصاحبه موثر به روش گام به گام  1148

دکتر سید -گودرزي

  احمد میر جعفري

 -ایانز.دیوید آر

 - هرن. مارگارت تی

آلن  -اولمان. مکس آر

  آیوي.اي

1395تهران    روان شناسی 

دکتر محمدعلی  سمت  مصاحبه موثر به روش گام به گام  1149

سید دکتر -گودرزي

  احمد میر جعفري

 -ایانز.دیوید آر

 - هرن. مارگارت تی

آلن  -اولمان. مکس آر

  آیوي.اي

1395تهران    روان شناسی 

دکتر محمود مهر  سمت  نظریه هاي برنامه درسی  1150

  محمدي

1395تهران   میلر. پی. جی    علوم تربیتی 

دکتر محمود مهر  سمت  نظریه هاي برنامه درسی  1151

  محمدي

1395تهران   میلر. پی. جی    علوم تربیتی 

دکتر محمود مهر  سمت  نظریه هاي برنامه درسی  1152

  محمدي

1395تهران   میلر. پی. جی    علوم تربیتی 

1395تهران   دکتر فریده مشایخ  - سمت  دیدگاههاي نو در برنامه ریزي آموزشی  1153   علوم تربیتی 

1395تهران   فریده مشایخ دکتر  - سمت  دیدگاههاي نو در برنامه ریزي آموزشی  1154   علوم تربیتی 



1395تهران   دکتر فریده مشایخ  - سمت  دیدگاههاي نو در برنامه ریزي آموزشی  1155   علوم تربیتی 

  سبکهاي یادگیري و شناختی  1156

  )نظریه ها و آزمونها(

دکتر سوزان امامی   - سمت

دکتر حسن  - پور

  شمس اسفند آباد

1393تهران    روان شناسی 

  سبکهاي یادگیري و شناختی  1157

  )نظریه ها و آزمونها(

دکتر سوزان امامی   - سمت

دکتر حسن  - پور

  شمس اسفند آباد

1393تهران    روان شناسی 

  سبکهاي یادگیري و شناختی  1158

  )نظریه ها و آزمونها(

دکتر سوزان امامی   - سمت

دکتر حسن  - پور

  شمس اسفند آباد

1393تهران    روان شناسی 

دکتر محمود مهر  سمت  شناسی مطالعات برنامه درسیروش   1159

  محمدي

1934تهران   شورت. ادموند سی   آموزشی 

دکتر محمود مهر  سمت  روش شناسی مطالعات برنامه درسی  1160

  محمدي

1934تهران   شورت. ادموند سی   آموزشی 

دکتر محمود مهر  سمت  روش شناسی مطالعات برنامه درسی  1161

  محمدي

1934تهران   شورت. ادموند سی   آموزشی 

  روان شناسی  1395تهران   دکتر حیدر علی هومن  - سمت  راهنماي عملی فراتحلیل در پژوهش علمی  1162

  روان شناسی  1395تهران   دکتر حیدر علی هومن  - سمت  راهنماي عملی فراتحلیل در پژوهش علمی  1163

  روان شناسی  1395تهران   علی هومندکتر حیدر   - سمت  راهنماي عملی فراتحلیل در پژوهش علمی  1164



دکتر حسین لطف   - سمت  سنجش و اندازه گیري در علوم تربیتی و روان شناسی  1165

  آبادي

  علوم تربیتی  1934تهران 

دکتر حسین لطف   - سمت  سنجش و اندازه گیري در علوم تربیتی و روان شناسی  1166

  آبادي

  علوم تربیتی  1934تهران 

دکتر حسین لطف   - سمت  گیري در علوم تربیتی و روان شناسیسنجش و اندازه   1167

  آبادي

  علوم تربیتی  1934تهران 

  روان شناسی  1934تهران   دکتر حیدر علی هومن  - سمت  راهنماي عملی پژوهش کیفی  1168

  روان شناسی  1934تهران   دکتر حیدر علی هومن  - سمت  راهنماي عملی پژوهش کیفی  1169

  روان شناسی  1934تهران   دکتر حیدر علی هومن  - سمت  پژوهش کیفیراهنماي عملی   1170

 -دکتر زهرا صباغیان  - سمت  مبانی آموزش بزرگساالن  1171

  سهیال اکبري

  علوم تربیتی  1395تهران 

 -دکتر زهرا صباغیان  - سمت  مبانی آموزش بزرگساالن  1172

  سهیال اکبري

  علوم تربیتی  1395تهران 

 -دکتر زهرا صباغیان  - سمت  بزرگساالنمبانی آموزش   1173

  سهیال اکبري

  علوم تربیتی  1395تهران 

  پویایی  گروه  1174

  )شناخت و سنجش(

 -دکتر جعفر نجفی زند  نشر دوران

  دکتر حسن پاشا شریفی

  آموزشی  1393تهران   فورسایت.ر. دانلسون 

  پویایی  گروه  1175

  )شناخت و سنجش(

 -دکتر جعفر نجفی زند  نشر دوران

  دکتر حسن پاشا شریفی

  آموزشی  1393تهران   فورسایت.ر. دانلسون 

دکتر اسماعیل سعدي   نشر دوران  روانشناسی رشد کودکان  نوجوانان  1176

  پور

  روانشناسی  1396تهران   کاتلین برگر



 -السون. دکتر متیو اچ  دکتر علی اکبر سیف  نشر دوران  مقدمه اي بر نظریه هاي یادگیري  1177

  هرگنهان.آر.بیدکتر 

  آموزشی  1396تهران 

  آموزشی  1394تهران   دکتر داود معنوي پور  -  نشر دوران  فلسفه تعلیم و تربیت  1178

  آموزشی  1394تهران   دکتر داود معنوي پور  -  نشر دوران  فلسفه تعلیم و تربیت  1179

  روش هاي تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی  1180

  جلد اول

اسماعیل سعدي  دکتر  -  نشر دوران

  پور

  روانشناسی تربیتی  1395تهران 

  روش هاي تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی  1181

  جلد اول

  روانشناسی تربیتی  1395تهران   اسماعیل سعدي پور  -  نشر دوران

  روش هاي تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی  1182

  جلد دوم

  روانشناسی تربیتی  1395تهران   اسماعیل سعدي پور  -  نشر دوران

  روش هاي تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی  1183

  جلد دوم

  روانشناسی تربیتی  1395تهران   اسماعیل سعدي پور  -  نشر دوران

  روان شناسی یادگیري   1184

  بر بنیاد نظریه ها

  روانشناسی  1385تهران   دکتر محمد پارسا  -  انتشارات بعثت

  روان شناسی یادگیري   1185

  بنیاد نظریه هابر 

  روانشناسی  1385تهران   دکتر محمد پارسا  -  انتشارات بعثت

  روان شناسی یادگیري   1186

  بر بنیاد نظریه ها

  روانشناسی  1385تهران   دکتر محمد پارسا  -  انتشارات بعثت

  زمینه تکنولوژي آموزشی  1187

  چشم اندازها، نظریه و عمل

  تکنولوژي آموزشی  1390تهران   یونس پاکپور  -  نشر دیدار

  زمینه تکنولوژي آموزشی  1188

  چشم اندازها، نظریه و عمل

  تکنولوژي آموزشی  1390تهران   یونس پاکپور  -  نشر دیدار

  علوم تربیتی  1395تهران   دکتر عباس بازرگان  - سمت  ارزشیابی آموزشی  1189



  تربیتیعلوم   1395تهران   دکتر عباس بازرگان  - سمت  ارزشیابی آموزشی  1190

  علوم تربیتی  1395تهران   دکتر عباس بازرگان  - سمت  ارزشیابی آموزشی  1191

  آشنایی با فلسفه  1192

  آموزش و پرورش 

دکتر فریدون بازرگان  سمت

  دیلمقانی

  علوم تربیتی  1395تهران   نلر.اف. جی

  آشنایی با فلسفه  1193

  آموزش و پرورش 

دکتر فریدون بازرگان  سمت

  دیلمقانی

  علوم تربیتی  1395تهران   نلر.اف. جی

  آشنایی با فلسفه  1194

  آموزش و پرورش 

دکتر فریدون بازرگان  سمت

  دیلمقانی

  علوم تربیتی  1395تهران   نلر.اف. جی

دکتر محمدرضا   - سمت  برنامه ریزي استراتژیک در سازمانهاي آموزشی  1195

  کرامتی

  علوم تربیتی  1393تهران 

دکتر محمدرضا   - سمت  استراتژیک در سازمانهاي آموزشیبرنامه ریزي   1196

  کرامتی

  علوم تربیتی  1393تهران 

دکتر محمدرضا   - سمت  برنامه ریزي استراتژیک در سازمانهاي آموزشی  1197

  کرامتی

  علوم تربیتی  1393تهران 

  روانشناسی  1392تهران   دکتر علی صاحبی  - سمت  روش تحقیق در روانشناسی بالینی  1198

  روانشناسی  1392تهران   دکتر علی صاحبی  - سمت  روش تحقیق در روانشناسی بالینی  1199

  روانشناسی  1392تهران   دکتر علی صاحبی  - سمت  روش تحقیق در روانشناسی بالینی  1200



  برنامه درسی   1201

  نظرکاهها، رویکردها و چشم اندازها

دکتر محمود مهر   - سمت

  محمدي

  آموزشی  1393تهران 

  برنامه درسی   1202

  نظرکاهها، رویکردها و چشم اندازها

دکتر محمود مهر   - سمت

  محمدي

  آموزشی  1393تهران 

  برنامه درسی   1203

  نظرکاهها، رویکردها و چشم اندازها

دکتر محمود مهر   - سمت

  محمدي

  آموزشی  1393تهران 

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر حسن ملکی  - سمت  مقدمات برنامه ریزي درسی  1204

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر حسن ملکی  - سمت  مقدمات برنامه ریزي درسی  1205

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر حسن ملکی  - سمت  مقدمات برنامه ریزي درسی  1206

  آموزشی  1395تهران   دکتر عباس بازرگان  -  نشر دیدار  مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیخته  1207

  آموزشی  1395تهران   دکتر عباس بازرگان  -  نشر دیدار  مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیخته  1208

  آموزشی  1395تهران   دکتر عباس بازرگان  -  نشر دیدار  مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیخته  1209

 - لشین.بیسینتیا   دکتر هاشم فردانش سمت  راهبردها و فنون طراحی آموزشی  1210

چارلز  - جولین پوالك

  رایگلوث. ام

  علوم تربیتی  1394تهران 

 - لشین.سینتیا بی  دکتر هاشم فردانش سمت  راهبردها و فنون طراحی آموزشی  1211

چارلز  - جولین پوالك

  رایگلوث. ام

  علوم تربیتی  1394تهران 

 - لشین.بیسینتیا   دکتر هاشم فردانش سمت  راهبردها و فنون طراحی آموزشی  1212

چارلز  - جولین پوالك

  رایگلوث. ام

  علوم تربیتی  1394تهران 



ماري  -میلر. آر .دبلیو  دکتر ویدا میري سمت  راهنماي تدریس در دانشگاهها  1213

  میلر. اف

  علوم تربیتی  1394تهران 

ماري  -میلر. آر .دبلیو  دکتر ویدا میري سمت  راهنماي تدریس در دانشگاهها  1214

  میلر. اف

  علوم تربیتی  1394تهران 

ماري  -میلر. آر .دبلیو  دکتر ویدا میري سمت  راهنماي تدریس در دانشگاهها  1215

  میلر. اف

  علوم تربیتی  1394تهران 

روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان   1216

  شناسی

والتر -مردیت گال  دکتر احمدرضا نصر سمت

  جویس گال -بورك

  آموزشی  1395تهران 

روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان   1217

  شناسی

والتر -مردیت گال  دکتر احمدرضا نصر سمت

  جویس گال -بورك

  آموزشی  1395تهران 

روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان   1218

  شناسی

والتر -مردیت گال  دکتر احمدرضا نصر سمت

  جویس گال -بورك

  آموزشی  1395تهران 

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر بهرام محسن پور  - سمت  مبانی برنامه ریزي آموزشی  1219

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر بهرام محسن پور  -- سمت  مبانی برنامه ریزي آموزشی  1220

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر بهرام محسن پور  - سمت  مبانی برنامه ریزي آموزشی  1221

  روان شناسی  1394تهران   دکتر رضا کرمی نوري  - سمت  روانشناسی حافظه و یادگیري با رویکردي شناختی  1222

  روان شناسی  1394تهران   دکتر رضا کرمی نوري  - سمت  روانشناسی حافظه و یادگیري با رویکردي شناختی  1223



  روان شناسی  1394تهران   کرمی نوريدکتر رضا   - سمت  روانشناسی حافظه و یادگیري با رویکردي شناختی  1224

 -دکتر مصطفی قادري سمت  ابزاهایی براي موفقیت در تدریس آنالین  1225

پروین  - مریم جابر

نسرین  -حشمتی وحید

  حبیبی

  علوم تربیتی  1393تهران   لیزا داولی

 -دکتر مصطفی قادري سمت  ابزاهایی براي موفقیت در تدریس آنالین  1226

پروین  - مریم جابر

نسرین  -حشمتی وحید

  حبیبی

  علوم تربیتی  1393تهران   لیزا داولی

 -دکتر مصطفی قادري سمت  ابزاهایی براي موفقیت در تدریس آنالین  1227

پروین  - مریم جابر

نسرین  -حشمتی وحید

  حبیبی

  علوم تربیتی  1393تهران   لیزا داولی

دکتر سید کمال   - سمت  مبانی آموزش و پرورش شناختی  1228

دکتر محمود  - خرازي

  تلخابی

  آموزشی  1393تهران 

دکتر سید کمال   - سمت  مبانی آموزش و پرورش شناختی  1229

دکتر محمود  - خرازي

  تلخابی

  آموزشی  1393تهران 

دکتر سید کمال   - سمت  مبانی آموزش و پرورش شناختی  1230

دکتر محمود  - خرازي

  تلخابی

  آموزشی  1393تهران 

  آموزشی  1393تهران ریچارد  -نیکال بریسدکتر خدیجه علی   نشر دوران SPSSتحلیل داده هاي روانشناسی با برنامه   1231



دکتر سید علی -آبادي

  صمدي

  رزمري سنلگار- کمپ

دکتر خدیجه علی   نشر دوران SPSSتحلیل داده هاي روانشناسی با برنامه   1232

دکتر سید علی -آبادي

  صمدي

 ریچارد -نیکال بریس

  رزمري سنلگار- کمپ

  آموزشی  1393تهران 

دکتر خدیجه علی   نشر دوران SPSSتحلیل داده هاي روانشناسی با برنامه   1233

دکتر سید علی -آبادي

  صمدي

ریچارد  -نیکال بریس

  رزمري سنلگار- کمپ

  آموزشی  1393تهران 

  تربیتیعلوم   1395تهران   دکتر مصطفی نیکنامی  - سمت  نظارت و راهنمایی آموزشی  1234

  علوم تربیتی  1395تهران   دکتر مصطفی نیکنامی  - سمت  نظارت و راهنمایی آموزشی  1235

  علوم تربیتی  1395تهران   دکتر مصطفی نیکنامی  - سمت  نظارت و راهنمایی آموزشی  1236

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر سید احمد احمدي  - سمت  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  1237

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر سید احمد احمدي  - سمت  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  1238

  علوم تربیتی  1394تهران   دکتر سید احمد احمدي  - سمت  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  1239

وندي  -آلن. مري جی  دکتر علی دالور سمت  )روان سنجی(مقدمه اي بر نظریه هاي اندازه گیري  1240

  ین. ام

  روان شناسی  1395تهران 

وندي  -آلن. مري جی  دکتر علی دالور سمت  )روان سنجی(مقدمه اي بر نظریه هاي اندازه گیري  1241

  ین. ام

  روان شناسی  1395تهران 



وندي  -آلن. مري جی  دکتر علی دالور سمت  )روان سنجی(مقدمه اي بر نظریه هاي اندازه گیري  1242

  ین. ام

  شناسی روان  1395تهران 

رویکردهاي نظري و عملی تدوین برنامه هاي درسی در   1243

  آموزش عالی

 -دکتر احمدرضا نصر  - سمت

هدایت اهللا اعتمادي 

 -)دریکوندي(زاده

  دکتر محمدرضا نیلی

  آموزشی  1390تهران 

رویکردهاي نظري و عملی تدوین برنامه هاي درسی در   1244

  آموزش عالی

 -دکتر احمدرضا نصر  - سمت

هدایت اهللا اعتمادي 

 -)دریکوندي(زاده

  دکتر محمدرضا نیلی

  آموزشی  1390تهران 

رویکردهاي نظري و عملی تدوین برنامه هاي درسی در   1245

  آموزش عالی

 -دکتر احمدرضا نصر  - سمت

هدایت اهللا اعتمادي 

 -)دریکوندي(زاده

  دکتر محمدرضا نیلی

  آموزشی  1390تهران 

کیفی در علوم تربیتی و روان روشهاي تحقیق کمی و   1246

 شناسی

  

 دکتر احمدرضا نصر سمت

  

والتر -مردیت گال

 جویس گال -بورك

  

 1395تهران 

  

  آموزشی

روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان   1247

 شناسی

  

 دکتر احمدرضا نصر سمت

  

والتر -مردیت گال

 جویس گال -بورك

  

 1395تهران 

  

  آموزشی

کاربرد روش هاي آماري در علوم پزشکی و کار با نرم   1248

   SPSSافزار 

سودابه حامدي   -  نشر جامعه نگر

فرشاد امیر  - شهرکی

  خیزي

  پزشکی  1391تهران 

  پزشکی  1391تهران سودابه حامدي   -  نشر جامعه نگرکاربرد روش هاي آماري در علوم پزشکی و کار با نرم   1249



فرشاد امیر  - شهرکی   SPSSافزار 

  خیزي

کاربرد روش هاي آماري در علوم پزشکی و کار با نرم   1250

   SPSSافزار 

سودابه حامدي   -  نشر جامعه نگر

فرشاد امیر  - شهرکی

  خیزي

  پزشکی  1391تهران 

  فناوري اطالعات در علوم پزشکی  1251

  آشنایی با سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

دکتر  -احسان سبحانی  -  نشر جامعه نگر

  امیر طباطبایی

  پزشکی  1394تهران 

  فناوري اطالعات در علوم پزشکی  1252

  آشنایی با سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

دکتر  -احسان سبحانی  -  نشر جامعه نگر

  امیر طباطبایی

  پزشکی  1394تهران 

  فناوري اطالعات در علوم پزشکی  1253

  آشنایی با سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

دکتر  -احسان سبحانی  -  نشر جامعه نگر

  امیر طباطبایی

  پزشکی  1394تهران 

  طراحی نظامهاي آموزشی  1254

  تصمیم گیري در برنامه ریزي درسی و طراحی برنامه درسی

  علوم تربیتی  1395تهران   رمی زفسکی. جی. اي  دکتر هاشم فردانش سمت

  طراحی نظامهاي آموزشی  1255

  طراحی برنامه درسیتصمیم گیري در برنامه ریزي درسی و 

  علوم تربیتی  1395تهران   رمی زفسکی. جی. اي  دکتر هاشم فردانش سمت

  در روانپزشکی OSCEراهنماي آموزشی   1256

  )آزمون ساختار یافته عینی بالینی(

  روانپزشکی  1390تهران   دکتر جعفر بوالهري  -  ارجمند

  در روانپزشکی OSCEراهنماي آموزشی   1257

  )یافته عینی بالینیآزمون ساختار (

  روانپزشکی  1390تهران   دکتر جعفر بوالهري  -  ارجمند

  در روانپزشکی OSCEراهنماي آموزشی   1258

  )آزمون ساختار یافته عینی بالینی(

  روانپزشکی  1390تهران   دکتر جعفر بوالهري  -  ارجمند

  آموزشی  1390تهران   جورج بوشان  محرم آقازاده  آییژ  نظریه برنامه درسی  1259

  آموزشی  1390تهران   جورج بوشان  محرم آقازاده  آییژ  نظریه برنامه درسی  1260

  آموزشی  1386تهران کارولین  -سالی براوندکتر کوروش فتحی   آییژ  فنون تدریس موثر  1261



  فیل ریس -ارالم  واجارگاه

دکتر کوروش فتحی   آییژ  فنون تدریس موثر  1262

  واجارگاه

کارولین  -سالی براون

  فیل ریس -ارالم

  آموزشی  1386تهران 

دکتر کوروش فتحی   آییژ  فنون تدریس موثر  1263

  واجارگاه

کارولین  -سالی براون

  فیل ریس -ارالم

  آموزشی  1386تهران 

 -دکتر علیرضا کیامنش  آییژ  روش هاي پژوهش ترکیبی  1264

  دکتر جاوید سرایی

ویکی -جان کرسول

  پالنوکالرك

  آموزشی  1390تهران 

 -دکتر علیرضا کیامنش  آییژ  روش هاي پژوهش ترکیبی  1265

  دکتر جاوید سرایی

ویکی -جان کرسول

  پالنوکالرك

  آموزشی  1390تهران 

 -دکتر علیرضا کیامنش  آییژ  روش هاي پژوهش ترکیبی  1266

  دکتر جاوید سرایی

ویکی -جان کرسول

  پالنوکالرك

  آموزشی  1390تهران 

  نظریه برنامه درسی  1267

  هاي برنامه درسیایدئولوژي 

دکتر محسن فرمهینی   آییژ

  رضا رافتی -فراهانی

  آموزشی  1391تهران   مایکل استیون اسکایرو

  نیاز سنجی آموزشی   1268

  الگوها و فنون

دکتر کورش فتحی   -  آییژ

  واجارگاه

  آموزشی  1381تهران 

  نیاز سنجی آموزشی   1269

  الگوها و فنون

دکتر کورش فتحی   -  آییژ

  واجارگاه

  آموزشی  1381تهران 

  نیاز سنجی آموزشی   1270

  الگوها و فنون

دکتر کورش فتحی   -  آییژ

  واجارگاه

  آموزشی  1381تهران 

  آموزشی  1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  دوران  روشهاي یادگیري و مطالعه  1271

  آموزشی  1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  دوران  روشهاي یادگیري و مطالعه  1272

  آموزشی  1395تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  دوران  روشهاي یادگیري و مطالعه  1273

  آموزشی  1394تهران   دکتر علی اکبر سیف  -  دوران  روش تهیه پژوهشنامه  1274

    1393تهران   شریل سندبرگ   رضوان صدقی نژاد  گل آذین  قدم در راه بگذارید  1275



 -السون. دکتر متیو اچ  دکتر علی اکبر سیف  دوران  مقدمه اي بر نظریه هاي یادگیري  1276

  هرگنهان. آر.دکتر بی

  آموزشی  1396تهران 

 -السون. دکتر متیو اچ  دکتر علی اکبر سیف  دوران  مقدمه اي بر نظریه هاي یادگیري  1277

  هرگنهان. آر.دکتر بی

  آموزشی  1396تهران 

 -السون. دکتر متیو اچ  اکبر سیفدکتر علی   دوران  مقدمه اي بر نظریه هاي یادگیري  1278

  هرگنهان. آر.دکتر بی

  آموزشی  1396تهران 

 -السون. دکتر متیو اچ  دکتر علی اکبر سیف  دوران  مقدمه اي بر نظریه هاي یادگیري  1279

  هرگنهان. آر.دکتر بی

  آموزشی  1396تهران 

 -السون. اچ دکتر متیو  دکتر علی اکبر سیف  دوران  مقدمه اي بر نظریه هاي یادگیري  1280

  هرگنهان. آر.دکتر بی

  آموزشی  1396تهران 

  اخالق پرستاري  1395تهران   دکتر منصوره تجویدي  -  جامعه نگر  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي  1281

  اخالق پرستاري  1395تهران   دکتر منصوره تجویدي  -  جامعه نگر  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي  1282

  اخالق پرستاري  1395تهران   دکتر منصوره تجویدي  -  جامعه نگر  و ارتباط حرفه اياخالق پرستاري   1283

    1394تهران   ابوالفضل قودجانی  -  جامعه نگر CD +روش هاي پیشرفته آماري و کاربردهاي آن  1284

دکتر مسعود احمدزاد   -  نوردانش  اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی  1285

دکتر سمیرا  -اصل

  آریا سپهر

  پزشکی  1395تهران 

دکتر مسعود احمدزاد   -  نوردانش  اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی  1286

دکتر سمیرا  -اصل

  آریا سپهر

  پزشکی  1395تهران 

دکتر مسعود احمدزاد   -  نوردانش  اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی  1287

دکتر سمیرا  -اصل

  آریا سپهر

  پزشکی  1395تهران 

  آموزشی  1392تهران   گرونلند. نرمان اي  امان اهللا صفوي  رشد  رفتاري براي تدریس و ارزشیابیهدف هاي   1288



  آموزشی  1392تهران   گرونلند. نرمان اي  امان اهللا صفوي  رشد  هدف هاي رفتاري براي تدریس و ارزشیابی  1289

  آموزشی  1392تهران   گرونلند. نرمان اي  امان اهللا صفوي  رشد  هدف هاي رفتاري براي تدریس و ارزشیابی  1290

مهرداد -خشایار بیگی  رشد  مهارت هاي اجتماعی در ارتباطات میان فردي  1291

  فیروزبخت

کریستین  - اون هارجی

ساندرز و دیوید 

  دیکسون

  آموزشی  1393تهران 

مهرداد -خشایار بیگی  رشد  مهارت هاي اجتماعی در ارتباطات میان فردي  1292

  فیروزبخت

کریستین  - اون هارجی

ساندرز و دیوید 

  دیکسون

  آموزشی  1393تهران 

مهرداد -خشایار بیگی  رشد  مهارت هاي اجتماعی در ارتباطات میان فردي  1293

  فیروزبخت

کریستین  - اون هارجی

ساندرز و دیوید 

  دیکسون

  آموزشی  1393تهران 

فرایند نقد تحقیقات کمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات   1294

  ترکیبی

دکتر حیدر علی   -  نگرجامعه 

رضا  -عابدي

سیده زهرا  - مسعودي

  حسینی گل افشان

  پزشکی  1391تهران 

فرایند نقد تحقیقات کمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات   1295

  ترکیبی

دکتر حیدر علی   --  جامعه نگر

رضا  -عابدي

سیده زهرا  - مسعودي

  حسینی گل افشان

  پزشکی  1391تهران 

تحقیقات کمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات فرایند نقد   1296

  ترکیبی

دکتر حیدر علی   -  جامعه نگر

رضا  -عابدي

سیده زهرا  - مسعودي

  حسینی گل افشان

  پزشکی  1391تهران 

  آموزشی  1394تهران  - دکتر فاطمه باکوئی  -  جامعه نگر  طراحی و اجراي مطالعات ترکیبی  1297



-دکتر فرزانه سلطانی

دکتر شیرین شهبازي 

  صیقلده

 - دکتر فاطمه باکوئی  -  جامعه نگر  طراحی و اجراي مطالعات ترکیبی  1298

-دکتر فرزانه سلطانی

دکتر شیرین شهبازي 

  صیقلده

  آموزشی  1394تهران 
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