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 آمار  تهران 1731 علوم پزشکی زنجان - وزارت بهداشت سیمای سالمت 13



سیمای مرگ ومیردرهجده استان  11

 1732کشور سال

 آمار تهران 1732 دکترمحسن نقوی - وزارت بهداشت

پزشکی ایران رتبه دانشکده های  122
 بندی

معاونت آموزشی 
 وزارت

آیین محمدی ریتا  -
 مجتهدی

 آمار تهران 1732

اورژانس های طبی پیش  121
 بیمارستانی جلد دوم

 پزشکی تهران 1736 استیون رام-روندا بک شبنم ذوالجاللی سیمین دخت

 پزشکی زابل 1733 حسین شهدادی - جامعه نگرزابل بررسی وضعیت سالمت 122

مدیریت اطالعات بهداشتی  127
 درمانی

-مرجان قاضی - میرماه
 احمدداورپناه

 پزشکی تهران 1736

علیرضا -ایرج ضاربان - عقیل درخانه بهداشت چه می گذرد؟ 124
 انصاری

 پزشکی تهران 1733

اورژانس های طبی پیش  125

 بیمارستانی

استیون -رواندا بک شبنم ذوالجاللی سیمین دخت

 رام

 پزشکی انتهر 1736

درسنامه جامعه فوریت های  126

 1734پزشکی 

 پزشکی تهران 1736 گروه نویسندگان گروه نویسندگان معاونت اموردانشجویی

 آموزشی تهران 1736 رلزلی ویتاک-االین پین محمدرضاکرامتی رسانه تخصصی مهارتهای مطالعه وپژوهش 123

پرورش توانایی های ذهنی  123

 ویادگیری

-گس تبریزینر - مبنا

 آرزواحمدی

 روانشناسی تهران 1732

پرورش توانایی های ذهنی ورفع  121

 اختالالت یادگیری

 روانشناسی تهران 1732 آرزو احمدی آیی - مبنا

 روانشناسی تهران 1732 دکتر سعید شاملو - رشد کاربرد روان درمانی 112



 روانشناسی تهران 1734 نکنرابرت ای فرا حسن شمس اسفندآباد نشرنی انگیزش وهیجان 111

 روانشناسی تهران 1731 هوارد بی.الیمن احمد آرام آموزش مدیریت دولتی نمرات تست ومعنی آنها 112

منصوره وحدتی احمد  - رشد مهاراسترس در معلمان 117

 زاده

 روانشناسی تهران 1734

 روانشناسی تهران 1732 دیوید فونتانا مهشید فروغان ارجمند روانشناسی برای معلمان 114

علوم اجتماعی تهران 1735 دکتر علی عالقه بند - نشرروان مقدمات مدیریت آموزشی 115

راهنمای تدوین رساله و پایان  116

 نامه تحصیلی )نظریه تاعمل(

دکترعباس خورشیدی  - یسطرون

 ،سیدحمیدرضاقریشی

آموزشی تهران 1731

فرآیند برنامه ریزی درسی در  113

 کیعلوم پزش

معصومه  _ نشرسالمی

صابریان،سعیدحاجی 

 آقاجانی

آموزشی سمنان 1735

سیستم ملی پژوهش سالمت  113

 ازدیدگاه مجامع ملی

مرکزتحقیقات علوم 

 پزشکی

محمدرضاروح  -

اللهی.آنیتاافتخارزاده.م

 حمدرضامحمدی

 آمار تهران 1732

دکتراستفن بی  یدکترمحسن جانقربان علوم پزشکی اصفهان طراحی پژوهش بالینی 111

هولی.کومینگز.برونر.

 گرادی.هرست.نیومن

 آموزش وتحقیق اصفهان 1732



محرم  - نورپردازان راهنمای عملی برنامه ریزی درسی 122
 آقازاده.محمداحدیان

 آموزش تهران 1736

راهنمای عملی سنجش نیاز در  121
 سازمان ها

 آموزش تهران 1734 کاویتا گوپتا دکترمحرم زاده.تورانی آییژ

موازین اخالقی در پژوهش های  122

 علوم پزشکی

مرکز ملی تحقیقات 

 علوم پزشکی کشور

دکتریدا..فرهادی.علیر -

 ضاموسوی جراحی

 پزشکی تهران 1737

راهنمای تاسیس و توسعه مراکز  127

 مهارتهای بالینی

معاونت آموزشی 

 وزارت

وزارت بهداشت  -

ودرمان آموزش 

 پزشکی

 بالینی  تهران 1731

آشنایی با الفبای کوریکولوم در  124

 آموزش پزشکی

معاونت امور 

 دانشجویی 

دکتراهلل ملکان  -

راد.دکتربهرام عین 

 اللهی.

 پزشکی تهران 1734

 آموزشی  تهران 1732 پاتریک فورسایت منیژه تائبی انستیتوایزایران دقیقه قبل از ارائه مطالب72 125

 آموزشی  تهران 1732 آلن مامفورد ایرج صفا انستیتوایزایران یادگیری موثر 126

دکترمازیار اشرفیان  - - ضروریات پزشکی قانونی 123

 بناب

  تهران-

  تهران 1736 انجمن قلب آمریکا محمدجلیلی طبیب تازه های احیاء 123

مبانی زیست مولکولی ومهندسی  121

 ژنتیک

  تهران 1736 پروفسورگیتی امتیازی - مانی



 محبوبه-حسین خلیلی - طبیب ربرد بالینی آنتی بیوتیکاصول کا 172

 حاجی عبدالباقی

  تهران 1735

سیستم مدیریت اورژانس طب کار  171
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  تهران 1735 محمدرضا طوسی - مرکز تحقیقات صنعتی

سیستم مدیریت اورژانس طب کار  172

1 

  تهران 1734 محمدرضا طوسی - مرکز تحقیقات صنعتی

  تهران 1732 علیرضا دالوری لفشین پارسی کیا رضوان (5ها ) راهنمای آلرژی 177

معاونت آموزشی  یادگیری در پزشکی 174

 وزارت

سایمون -پیترریچاردز محسن نیکزاد

 استایکل

  تهران 1732

کارن -سانجی ساینت راحله رحیمی طبیب حل مسایل بالینی 175

 جی سولومان

  تهران 1736

  تهران 1736 کارن جی سالومون مان اتوکشسل طبیب مهارت های بالینی 176

راهنمای تدوین وبومی سازی  173

 راهکارهای بالینی

پیام -فاطمه هادی زاده - علوم پزشکی اصفهان

 کبیری

  تهران 1731

روان شناسی یادگیری بر بنیاد  173

 نظریه ها

  تهران1732 دکترمحمدپارسا - بعثت

  تهران 1731 وین.و.دایر رزمان نیک فطرتبد علم چگونه شخصیت سالم تر بیابیم 171

 آموزشی تهران 1733 دکترقاسم قاضی - دانشگاه تهران زمینه مشاوره وراهنمایی 142



ی سیدن-دوان پی شولتز علی اکبر سیف رشد تاریخ روانشناسی نوین 141

 شولتز

 روانشناسی تهران 1735

-بی .آر.هرگنهان ر سیفدکترعلی اکب دوران مقدمه ای بر نظریه های یادگیری 142

 متیوا.اچ.آلسون

 آموزشی تهران 1735

روان شناسی یادگیری بر بنیاد  147

 نظریه ها

تهران 1734 محمد پارسا - سخن   

  تهران 1736 - علی اکبر سیف دوران روشهای یادگیری ومطالعه 144

ناصر -جلیل باباپور - سروش اختالالت یادگیری 145

 صبحی

  تهران 1732

  تهران 1732 دوآن شولتس گیتی خوشدل پیکان وانشناسی کمالر 146

  تهران 1732 فن.اوخ.راجر ثریاشنتیانی مرکز تحقیقات صنعتی ذهنت را بیدار کن 143

  تهران 1731 - عبدالکریم قریب اختران درس برای تقویت حافظه53 143

چگونه برنگرانی واظطراب پیروز  141

 شدم؟

  تهران 1731 ی دیلکارنگ علی ضرغام قلیانی

روانشناسی اجتماعی تعلیم و  152

 تربیت

تهران 1733 جی دبلیو گتزلز یوسف کریمی نشر ویرایش   

-دیوید ال.روزنهان یحیی محمدی ساواالن آسیب شناسی روانی جلد اول 151

 مارتین ای.پی سلیگمن

  تهران 1731



  تهران 1731 - حسن پاشا شریفی رشد اصول روان سنجی وروان آزمایی 152

شیوه برقراری ارتباط با کودکان  157

 وبزرگساالن

  تهران 1736 پتری پت جواد شافعی مقدم ققنوس

  مشهد 1733 علی محمد انعمی - آستان قدس رضوی روان شناسی آموزش خواندن 154

نظریه های مشاوره و روان  155

 درمانی

  تهران 1731 - دکترمحمودساعتچی نشر ویرایش

انشناسی یادگیری کودك رو 156

 ونوجوان

  تهران 1732 مهرناز شهرآرای - رشد

  تهران 1731 کینگ.گیل نادرقلی قورچیان فراشناختی اندیشه مهارتهای مشاوره برای معلمان 153

  تهران 1734 دکترمحمد پارسا - سخن روان شناسی تربیتی 153

هنرسخنرانی مهارتهای عملی فن  151

 بیان

  تهران 1731 اتفن ای .لوکاس ساده حمزه رشد

  تهران 1732 علی اکبر سیف - آگاه روانشناسی پرورشی 162

  اصفهان 1731 دکترمحمد قشالقی - مانی روان شناسی یادگیری 161

  تهران 1731 رابرت .ال.سولسو فرهاد ماهر رشد روانشناسی شناختی 162

 روانشناسی تهران 1734 روینالرنس.ا.پ محمدجعفر جوادی رسا روانشناسی شخصیت 167

 روانشناسی تهران 1731 شرتزرو  استون علی شریعتمداری دریچه اصول راهنمایی ومشاوره 164



اختالالت یادگیری )مسائل نظری  165

وعملی به انضمام مطالعه موردی 

 نمونه(

 روانشناسی تهران 1732 - دکتریوسف کریمی ساواالن

 روانشناسی تهران 1735 محمدجعفرمهدیان - اواالنس مبانی واصول تعلیم وتربیت 166

 روانشناسی تهران 1731 ویلیام .سی.کرین فربد فدایی اطالعات پیشگامان راون شناسی رشد 163

 روانشناسی تهران 1732 جین کران ول وارد امیررشیدی نیک قلم آشنا مدیران وغلبه بر استرس 163

 روانشناسی تهران 1732 ر یوسف کریمیدکت - ارسباران روان شناسی اجتماعی 161

 روانشناسی تهران 1732 دانلسون آر.فروسایت مهرداد فیروزبخت رسا پویایی گروه چاپ چهارم 132

 روانشناسی تهران 1732 دانلسون آر.فروسایت مهرداد فیروزبخت رسا پویایی گروه ویرایش سوم 131

 روانشناسی اصفهان 1731 مریم حیدری - مهرقائم روانشناسی پویایی گروه 132

  شیراز 1733 دکتراسماعیل مناقب - ایرسا برقراری ارتباط موثر با بیماران 137

روان شناسی اجتماعی در تعلیم  134

 وتربیت

رمضان -حمزه گنجی - سخن

 حسن زاده

 روانشناسی تهران 1737

انتشارات مدیریت  ازمیل به تغییرتا لذت تحقق آن 135

 صنعتی

–رانسواز کوریسکی ف الهه رضوی

 بیلیار

  تهران 1733

  تهران 1731 جورج وکریستیانی رضا فالحی رشد مشاوره نظریه ها وکاربرد 136

انتشارات دانشگاه   تربیت به کجا ره می سپرد؟ 133

 تهران

 آموزشی تهران 1735 پیاژه دکترمنصور دادستان



روان شناسی اجتماعی در تعلیم  133

 وتربیت

رمضان حسن -گنجی   - سخن

 زاده

 آموزشی تهران 1737

  تهران 1736 - دکتر علی اکبر سیف دوران روشهای یادگیری و مطالعه 131

مقدمه ای بر نظریه های اندازه  132

 گیری

وندی -مری جی .آلن دکتر علی دالور سمت

 ام.ین

  تهران 1734

آموزش ایمن سازی در مقابل  131

 استرس

 روانشناسی تهران 1736 نبامدونالد مایک سیروس مبینی رشد

 روانشناسی تهران 1736 جولی هی مینو پرنیانی رشد روانشناسی موفقیت در محیط کار 132

روش جدید گام بهگام در کاهش  137

 تاخیرها )روانشناسی تنبلی(

 روانشناسی تهران 1731 ادوانس بلس مهدی قراچه داغی دایره

راهنمای کاربردی روان درمانی  134

 گروهی

 روانشناسی تهران 1731 پالگ کیم نرگس جانزاده نشرطبیب

-محسن شکوهی یکتا - نشرطبیب آزمون های روانی وتربیتی 135

 اکرم پرند

  تهران 1735

-محسن شکوهی یکتا - نشرطبیب ناتوانی های یادگیری 136

 اکرم پرند

 آموزشی تهران 1735

  تهران 1736 رابرت بولتون حمیدرضا سهرابی رشد روان شناسی روابط انسانی 133



-مایکل.دبلیو.آیزنک دکترحسین زارع آییژ روان شناسی شناختی حافظه 133

 مارك تی .کین

  تهران 1736

تحلیل آماری در روان شناسی  131

 وعلوم تربیتی

-جرج ا.فرگوسن دکترعلی دالور ارسباران

 یوشوی تاکانه

 روانشناسی تهران 1732

جس فیست  یحیی سیدمحمدی روان نظریه های شخصیت 112

 وگریگوری جی فیست

  تهران 1734

  تهران 1734 دیوید وایت برد محمود تلخابی آییژ روانشناسی یاددهی ویادگیری 111

 آموزشی تهران 1737 دکترپرویز علوی - علوم نوین مقدمه ای بر روش تحقیق 112

 آموزشی نتهرا 1731 دکتراحمد آقازاده - سمت آموزش وپرورش تطبیقی 117

 آموزشی تهران 1732 دیوید فونتانا ساده حمزه رشد کنترل کالس 114

 آموزشی تهران 1732 امان ا.. صفوی - معاصر کلیات وروشها وفنون تدریس 115

روش شناسی پژوهش کیفی در  116

 مدیریت :رویکردی جامع

مهدی –حسن دانایی  - صفار

 عادل آذر-الوانی

 علوم اجتماعی تهران 1736

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت  113

 برنامه ریزی آموزشی

تهران 2221 دکترمنصور کوشا - سمت  علوم اجتماعی 

انگلیسی برای دانشجویان رشته  113

 تکنولوژی آموزشی

تهران 1113 دکتر منصور کوشا - سمت  علوم اجتماعی 



مدیریت زمان )اصول مفاهیم  111

 وتکنیک ها(

 علوم اجتماعی تهران 1736 .جیرس  مسعود احمدی کوهسار

 علوم اجتماعی تهران 1732 فیل بیگی بدری نیک فطرت کیفیت ومدیریت مدیریت موفق عملکرد 222

 علوم اجتماعی تهران 1734 دکترمجید پسران قادر - کیفیت پژوهش ومدیریت تحول سازمانی 221

 علوم اجتماعی تهران 1734 رت لوییسگا بدری نیک فطرت کیفیت ومدیریت پررورش خالقیت در سازمان 222

 علوم اجتماعی مشهد 1731 دکتر علی روف - آستان قدس رضوی باالنشینی مدیریت آموزشی 227

دکترمحمد حسین  - آستان قدس رضوی مدیریت رفتار کالسی 224

 رئوفی

 علوم اجتماعی تهران 1734

ایملوریبهرهتشکیالت چگونه انگیزه ایجاد می شود 225

 نیرا

 علوم اجتماعی تهران 1732 پرفسور کوندو دکتر محمد اقدسی

 مدیریت تهران 1731 جک .دی.فرنر ناصرجواهری زاده پژوهش مدیریت موفق زمان 226

 علوم اجتماعی تهران 1732 غالمرضا خاکی - کوهسار مدیریت زمان 223

کمیته کشوری ارتقای  مبانی مدیریت کیفیت 223

 کیفیت

 علوم اجتماعی تهران 733 المعی دکتر ابوالفتح -

 علوم اجتماعی تهران رابرت هلر سعید علیمیرزایی سارگل اداره کردن افراد در محیط کار 221

 علوم اجتماعی تهران رابرت هلر محمد منتظری سارگل چگونه تفویض اختیار کنیم؟ 212

مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره  211

 وری

 علوم اجتماعی تهران 1732 یدکتر احسان ا.. حبیب - مانی



 علوم اجتماعی تهران 1732 گیزال هاگمن علی محمد گودرزی رسا انگیزش ومدیریت تحول 212

 علوم اجتماعی تهران 1736 دکتر کیمبل وایلز محمدعلی طوسی بازتاب مدیریت و رهبری آموزشی 217

نکته مدیریت در علوم  2222 214

 پزشکی

باهمکاری عبادی فر

 سماط

 علوم اجتماعی تهران 1732 دکترجمال الدین طبیبی -

برنامه ریزی تغییر ونوگردانی در  215

 مدیریت آموزشی

جانیس -جری ج.هرمن دکترعلی عالقه بند ارسباران

 ل.هرمن

 علوم اجتماعی تهران 1734

راهنمای تحقیق وارزشیابی در  216

 روان شناسی وعلوم تربیتی

 روانشناسی تهران 1736 ایزاك استفان دکتر علی دالور ارسباران

 علوم اجتماعی تهران 1732 گیزالهاگمن علی محمد گودرزی رسا انگیزش ومدیریت تحول 213

 علوم اجتماعی تهران 1731 جی.پی.میلر محمودمهرمحمدی سمت نظریه های برنامه درسی 213

مبانی نظری واصول مدیریت  211

 آموزشی

 علوم اجتماعی تهران 1736 علی عالقه بند - روان

راهنمای مراقبت بهداشتی مبتنی بر  222

 مستندات وشواهد

 آنا-تریشیاگرینهاف کامران سلطانی کوشیار

 دانلد

 علوم اجتماعی تهران 1732

دمدیریتآموزشمرکز مدیریت شیوه های نو در آموزش  221

 ولتی

حسام الدین  -

 بیان.محمدشکیبامقدم

تهران 1731  علوم اجتماعی 

دمدیریتآموزشمرکز ندگی سازمانیبال 222

 ولتی

 علوم اجتماعی تهران 1732 دکترمحمدعلی طوسی -



 علوم اجتماعی تهران 1731 مارك یوکسون مهنوش اسدیان یساولی مدیریت محیط زیست 227

توسعه منابع انسانی ونقش آن  224

 درتحول نظام اداری

دمدیریتآموزشمرکز

 ولتی

جمعی از اساتید  -

 مدیریت

 علوم اجتماعی تهران 1732

شناخت نظام اداری وچگونگی  225

 تحول آن

دمدیریتآموزشمرکز

 ولتی

جمعی از اساتید  -

 مدیریت

 علوم اجتماعی تهران 1732

جهانی شدن وتحوالت استراتژیک  226

 در مدیریت وسازمان

دمدیریتآموزشمرکز

 ولتی

 یعلوم اجتماع تهران 1732 دکتر سلیمان ایران زاده -

 علوم اجتماعی تهران 1731 وینتر ماتیاس غالمرضاصالحی معوا رسا مدیریت بحران 223

 علوم اجتماعی - تیم هیندل شفیع الهی سارگل فنون سخنرانی 223

دومدیریتآموزشمرکز نظریه های مدیریت 221

 لتی

جمعی از اساتید  -

 مدیریت

 علوم اجتماعی تهران 1733

 علوم اجتماعی تهران 1732 کیت کنان قاسم کریمی قدیانی نیم؟چگونه برنامه ریزی ک 272

دیدگاههای من )مدیریت  271

 ماتسوشیتا(

 علوم اجتماعی تهران 1731 کونوسوکه ماتسوشیتا باقرولی بیک رسا

 علوم اجتماعی تهران 1732 جلیل صمد آقایی - مدیریت دولتی تکنیکهای خالقیت فردی وگروهی 272

 علوم اجتماعی تهران 1736 دکترعلی عالقه بند - روان ت آموزشیمقدمات مدیری 277

 علوم اجتماعی تهران 1732 ژوزف پرکوپنکو دردانه داوری آریانا مدیریت خصوصی سازی 274

 علوم اجتماعی تهران 1732 محمدرضا بهرنگی - کمال تربیت مدیریت آموزشی و آموزشگاهی 275



 علوم اجتماعی تهران 1733 فردریک وینسلوتیلور دکترمحمدعلی طوسی مدیریت دولتی اصول مدیریت علمی 276

 علوم اجتماعی تهران 1731 ای جی رمی زفسکی هاشم فردانش سمت طراحی نظامهای آموزشی 273

-فورچیاننادرقلی - فراشناختی اندیشه مدیریت نظام آموزش عالی 273

 عباس خورشیدی

 علوم اجتماعی تهران 1731

 علوم اجتماعی تهران 1732 دکترمصطفی نیکنامی - سمت اهنمایی آموزشینظارت ور 271

 علوم اجتماعی تهران 1731 کیت کلی سیدامین ا.. علوی مدیریت دولتی فنون تصمیم گیری گروهی 242

آموزش برای یادگیری ویادگیری  241

 برای آموزش

 آموزشی تهران 1733 صدیقه نجفی پور - امید

 مدیریت تهران 1735 دکترعلی عالقه بند - روان موزشیمقدمات مدیریت آ 242

تهران 1732 علی رضا آیت الهی - مدیریت دولتی اصول برنامه ریزی 247  علوم اجتماعی 

روش کاربردی در استقرار 122 244

 مدیریت کیفیت جامعه

 علوم اجتماعی تهران 1731 جی.کی.کانجی وام.اشر اسماعیل صادقی بوتان

 علوم اجتماعی تهران 1731 ریچارد وای چانگ امین ا.. علوی مدیریت دولتی کار تیمیرازموفقیت  245

 علوم اجتماعی تهران 1732 پیتر.اف.دروکر مصطفی میراسالمی انستیتوایزایران حرفه مدیریت 246

مدیریت دانش مفاهیم زیرساخت  243

 ها

 علوم اجتماعی تهران 1736 دکترمحمد حسن زاده - کتابدار

 علوم اجتماعی تهران 1735 حمید محسنی - کتابدار دیریت مجالتم 243



مبانی نظریه واصول مدیریت  241

 آموزشی

 علوم اجتماعی تهران 1731 دکترعلی عالقه بند - روان

 علوم اجتماعی تهران  1731 ریچارد .وای .چانگ امین ا.. علوی مدیریت دولتی راز موفقیت کارتیمی  252

اموراقتصادپژوهشکده  پژوهش مشارکتی 251

 ی

ناصرفرشادگهر.محمد -

 ضیاییتقی

 علوم اجتماعی تهران  1732

 علوم اجتماعی تهران  1731 جان پی. کاتر دکترمحمدعلی طوسی مدیریت دولتی  رهبری کارآفرین 252

 علوم اجتماعی تهران 1732 کالین کارنال  امین ا.. علوی  مدیریت دولتی  مدیریت تغییر  257

 علوم اجتماعی تهران 1732 فلیپ سادلر غالمرضا اسماعیلی  انتشارات میر  مدیریت تغییر  254

 آموزش تهران  1731 دکتریحیی فیوضات - نشرویرایش مبانی برنامه ریزی آموزشی  255

 علوم اجتماعی تهران  1736 دکتراصغر زمردیان - مدیریت صنعتی  مدیریت تحول چاپ هفتم 256

هرولد کونتز.سیریل  محمدعلی طوسی  مدیریت دولتی  ریت جلد دوم اصول مدی 253

 اودانل

 علوم اجتماعی تهران  1733

هرولد کونتز.سیریل  محمد علی طوسی مدیریت دولتی  اصول مدیریت جلد اول 253

 اودانل

 علوم اجتماعی تهران  1731

 آموزشی  تهران  1731 سیدکاظم امینی  - مدیریت دولتی  آیین نگارش مکاتبات اداری  251

  تهران 1737 لوشرماکس ویدا ابی زاده آفرینش روانشناسی رنگ ها )متن کامل( 262

 فرهنگ نامه  تهران 1733 دکترمحمدمعین - امیرکبیر فرهنگ فارسی )ك( معلومه 261

 فرهنگ نامه  تهران 1733 دکترمحمدمعین - امیرکبیر ق( معلومه-فرهنگ فارسی )د 262



 فرهنگ نامه  تهران 1733 دکترمحمدمعین - امیرکبیر خ( معلومه-گ فارسی )آفرهن 267

 فرهنگ نامه  تهران 1733 دکترمحمدمعین - امیرکبیر ع( معلومه-فرهنگ فارسی )آ 264

 فرهنگ نامه  تهران 1733 دکترمحمدمعین - امیرکبیر ی( معلومه-فرهنگ فارسی )غ 265

فرهنگ فارسی )معلی ییالق(  266

 مهمعلو

 فرهنگ نامه  تهران 1733 دکترمحمدمعین - امیرکبیر

-عباس خورشیدی - یسطرون ارزشیابی آموزشی 263

 محمدرضاملک 

 آموزشی  تهران  1732

 آموزشی تهران  1734 داود معنیان - شهرآب روشها ومهارتهای تدریس 263

 آموزشی تهران  1731 ریچارد ولف علیرضاکیامنش مرکزنشردانشگاهی ارزشیابی آموزشی  261

تهران 1733 دکترمالکوم کرایگ زهراسادات مشکاتی وزارت بهداشت تحلیل نیازهای یادگیری 232  آموزشی 

نمونه گیری ومحاسبه حجم نمونه  231
 در مطالعات علوم پزشکی

تهران 1736 علی چهرئی وهمکاران - پژواك علم آریا  پزشکی 

اصول تدریس در دانشگاه :ارتقاء  232
 ت یادگیری کیفی

سلیمان احمدی،منصوره  همای سالمت 
 تقوی نیا

جان بیگز،کاترین 
 تانگ

تهران 1712  آموزش 

سلیمان احمدی،منصوره  حق یاوران رمز موفقیت در دانشکده پزشکی 237
 تقوی نیا

دیسون اوانس،جو 
 براون

قم 1731  پزشکی 

راهنمای عملی تهیه و نمایش  234
جدولهای آماری در پژوهش 

 یرفتار

 دکتر حیدرعلی هومن سمت
 دکتر علی عسگری

 آدالید آ.ام.نیکل
 پنی ام.پکسمن

1715تهران  جدولها و -آمار 

 نمودارها



روش تدریس پیشرفته)آموزش  235

 مهارتها و راهبردهای تفکر(

 آموزشی 1714تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت

راهنمای تفکر نقادانه پرسیدن  236
 پرسش های بجا

ام.نیل براون، استوارت  کوروش کامیاب ینوی خردکارگاه نشر م
 ام.کیلی

1711تهران   تفکر انتقادی 

دانشگاه فردوسی  بالینی -آمار پزشکی  پایه 233
 مشهد

دکتر علی اکبر 
دکتر کامران  -سرافراز

 غفارزادگان

1717مشهد  ساندرز-داوسون  پزشکی 

هنر سخنرانی مهارت های عملی  233
 فن بیان

باباطاهر  -اده حمزهس انتشارات رشد
 علیزاده

1715تهران  استفن ای. لوکاس  آموزشی 

راهنمای عملی تهیه و نمایش  231
شکلها و نمودارهای آماری در 

 پژوهش رفتاری

دکتر علی عسگری و  سمت
 دکتر حیدرعلی هومن

آدالید، ای. ام. نیکل و 
 پنی ام.پکسمن

1712تهران   –روان شناسی  
 روشهای گرافیکی

ای بهبود روشهای تدریس راهنم 232
در دانشگاهها و مراکز آموزش 

 عالی

 -دکتر احمدرضا نصر سمت
 -دکتر حسین زارع

دکتر محمد جعفر پاك 
 سرشت

رابرت کنن و دیوید 
 نیوبل

1733اصفهان   آموزشی 

روشهای تحقیق کمی و کیفی در  231
 علوم تربیتی و روان شناسی

والتر -مردیت گال دکتر احمدرضا نصر سمت
 جویس گال-گبور

1716تهران   آموزشی 

دکتر محمدجعفر پاك  سمت مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 232
 سرشت

1715تهران  جرالد ال. گوتک  آموزشی 

دکتر محسن ادیب حاج  - بشری با همکاری تحفه روش های تحقیق کیفی 237
دکتر سرور  -باقری
دکتر مهوش  -پرویزی

 صلصالی

1715تهران   روش شناسی -تحقیق 
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تحقیق تاریخی برای پژوهشگران  235
 کیفی

دکتر محمدرضا فیروز  - نشر جامعه نگر
دکتر علی  -کوهی

 دکتر -ضرغام بروجنی
 مرتضی نورائی

1714تهران   روانشناسی-تحقیق 

 -دکتر آلیس خاچیان نشر جامعه نگر قات کیفی در پرستاریتحقی 236
دکتر مصطفی شوکتی 

 احمدآباد

هلن جی. استرابرت 
دونا  -اسپیژیاله

 رینالدی کارپنتر

1714تهران   پزشکی 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی  233
 آموزشی

1715تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران  آموزشی 

روش های  شناخت حافظه کاری و 233
 تقویت آن

دکتر اسماعیل سعدی  نشر دیدار
سوده مرتضائی  -پور

 فر

 -تریسی پاکیام آلووی
 راس. جی آلووی

1715تهران   روانشناسی-یادگیری 

 -دکتر علی اکبر سیف نشر دوران طبقه بندی هدف های پرورشی 231
دکتر خدیجه علی 

 آبادی

1712تهران  بنجامین اس.بلوم  آموزشی  

ابزارهای اندازه گیری ساختن  212
متغیرهای پژوهشی در روانشناسی 

 و علوم تربیتی

1714تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دیدار  آموزشی 

1715تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران روش های یادگیری و مطالعه  211  آموزشی 



1714تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران سنجش فرآیند و فراورده یادگیری 212  آموزشی 

1714تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران روش تهیه پژوهشنامه 217  آموزشی 

-آرتور ام.نزو دکتر علی اکبر سیف  درمان با روش حل مسئله 214
-کریستین مگوت نزو
 توماس جی دزوریال

1712تهران   آموزشی 

دکتر محمد یمنی  - سمت کیفیت در آموزش عالی 215
 بیدوزی سرخا

1711تهران   علوم تربیتی 

1714تهران  امان اهلل صفوی - سمت روشها ، فنون و الگوهای تدریس 216  آموزشی 

روش تدریس پیشرفته)آموزش  213
 مهارتها و راهبردهای تفکر(

1714تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت  آموزشی 

1715تهران  آنابل نلسون یوسف رضاپور سمت طراحی برنامه درسی 213  آموزشی 

 مدیریت آموزشی 211
 نظریه، تحقیق و کاربرد

 -دکتر نادر سلیمانی سمت
سید  -محمود صفری

 مرتضی نظری

سیسیل -وین ك. هوی
 ج. میسکل

1715تهران   علوم تربیتی 

روشهای تحقیق کمی و کیفی در  722
 علوم تربیتی و روان شناسی

والتر  -مردیت گال دکتر احمد رضا نصر سمت
 لجویس گا -بورگ

1716تهران   آموزشی 

دکتر علی فتحی  سمت شیوه های تغییر رفتار 721
 آشتیانی

1714تهران  ریموند میلتن برگر  روان شناسی 

مهارتهای آموزشی و  722
پرورشی)نظریه ها و الگوها( جلد 

 دوم

1715تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت  علوم تربیتی 



نظارت و ارزشیابی در آموزش  727
 عالی

 -دکتر عباس بازرگان - سمت
دکتر مقصود 

 فراستخواه

1716تهران   علوم تربیتی 

 روش پژوهش در مدیریت 724
با تاکید بر مثال های کاربردی و 

 آماری

1715تهران  دکتر شهریار عزیزی - سمت  مدیریت 

تدریس موثر بااستفاده از فناوری  725
 در آموزش عالی

دکتر بی بی عشرت  سمت
سید امین  –زمانی 

 یمیعظ

1712تهران  آی.دبیلو.)تونی( بیتز  علوم تربیتی 

 مغز یادگیرنده 726
درسهایی برای آموزش و  

 پرورش

 -ساراجین بلیک مور دکتر سید کمال خرازی سمت
 یوتا فریث

1714تهران   آموزشی 

 طراحی آموزشی 723
 مبانی، رویکردها و کاربردها

1714تهران  دکتر هاشم فردانش - سمت  علوم تربیتی 

الگوهای یادگیری ابزارهایی برای  723
 تدریس

دکتر محمود مهر  سمت
دکتر لطفعلی  -محمدی

 عابدی

امیلی  -بروس جویس
دیوید  -کالهون

 هاپکینز

1715تهران   علوم تربیتی 

تکنولوژی یادگیری)همراه با لوح  721
 فشرده(

دکتر محمدرضا افضل  - سمت
 نیا

1717تهران   علوم تربیتی 

موزش و پرورشی مهارتهای آ 712
 )روشها و فنون تدریس(

 جلد اول

1714تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت  علوم تربیتی 



دکتر داریوش  - سمت مبانی طراحی آموزشی 711
دکتر سید  -نوروزی

 عباس رضوی

1715تهران   علوم تربیتی 

دکتر محمد حسین  - سمت کلیات فلسفه 712
 گنجی

1712تهران   روان شناسی 

ای. جی. رمی  دکتر هاشم فردانش سمت نظامهای آموزشیطراحی  717
 زفسکس

1715تهران   علوم تربیتی 

 روان شناسی یادگیری 714
 )از نظریه تا عمل( 

1715تهران  دکتر پروین کدیور - سمت  روان شناسی 

1714تهران  دکتر محمود شارع پور - سمت جامعه شناسی آموزش و پرورش 715  علوم تربیتی 

1714تهران  چت مایرز دکتر خدایار ابیلی سمت ر انتقادیآموزش تفک 716  علوم تربیتی 

جند مبحث اساسی در برنامه  713
 ریزی درسی

1712تهران  دکتر علی شریعتمداری - سمت  علوم تربیتی 

1715تهران  دکتر هاشم فردانش - سمت مبانی نظری تکنولوژی آموزشی 713  علوم تربیتی 

دکتر محمدعلی  سمت مصاحبه موثر به روش گام به گام 711
دکتر سید -گودرزی

 احمد میر جعفری

 -دیوید آر.ایانز
 -مارگارت تی. هرن

آلن  -مکس آر. اولمان
 ای.آیوی

1715تهران   روان شناسی 
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 و علوم تربیتی
دکتر اسماعیل سعدی  - نشر دوران

 پور
 روانشناسی تربیتی 1715تهران 



 جلد اول
روش های تحقیق در روان شناسی  777

 و علوم تربیتی
 جلد دوم

 روانشناسی تربیتی 1715تهران  اسماعیل سعدی پور - نشر دوران

 روان شناسی یادگیری  774
 ه هابر بنیاد نظری

 روانشناسی 1735تهران  دکتر محمد پارسا - انتشارات بعثت

 زمینه تکنولوژی آموزشی 775
 چشم اندازها، نظریه و عمل

 تکنولوژی آموزشی 1712تهران  یونس پاکپور - نشر دیدار

 علوم تربیتی 1715تهران  دکتر عباس بازرگان - سمت ارزشیابی آموزشی 776

 آشنایی با فلسفه 773
 آموزش و پرورش 

دکتر فریدون بازرگان  سمت
 دیلمقانی

 علوم تربیتی 1715تهران  جی. اف.نلر

برنامه ریزی استراتژیک در  773
 سازمانهای آموزشی

دکتر محمدرضا  - سمت
 کرامتی

 علوم تربیتی 1717تهران 

 روانشناسی 1712تهران  دکتر علی صاحبی - سمت روش تحقیق در روانشناسی بالینی 771

 برنامه درسی  742
ا، رویکردها و چشم نظرکاهه

 اندازها

دکتر محمود مهر  - سمت
 محمدی

 آموزشی 1717تهران 

 علوم تربیتی 1714تهران  دکتر حسن ملکی - سمت مقدمات برنامه ریزی درسی 741

مقدمه ای بر روش های تحقیق  742
 کیفی و آمیخته

 آموزشی 1715تهران  دکتر عباس بازرگان - نشر دیدار



 -سینتیا بی.لشین دکتر هاشم فردانش سمت وزشیراهبردها و فنون طراحی آم 747
چارلز  -جولین پوالك

 ام. رایگلوث

 علوم تربیتی 1714تهران 

ماری  -دبلیو.آر . میلر دکتر ویدا میری سمت راهنمای تدریس در دانشگاهها 744
 اف. میلر

 علوم تربیتی 1714تهران 

روشهای تحقیق کمی و کیفی در  745
 علوم تربیتی و روان شناسی

والتر -مردیت گال دکتر احمدرضا نصر سمت
 جویس گال -بورك

 آموزشی 1715تهران 

 علوم تربیتی 1714تهران  دکتر بهرام محسن پور - سمت مبانی برنامه ریزی آموزشی 746

روانشناسی حافظه و یادگیری با  743
 رویکردی شناختی

 روان شناسی 1714تهران  دکتر رضا کرمی نوری - سمت

 ت در تدریسابزاهایی برای موفقی 743
 آنالین

 -دکتر مصطفی قادری سمت
پروین  -مریم جابر

نسرین  -حشمتی وحید
 حبیبی

 علوم تربیتی 1717تهران  لیزا داولی

دکتر سید کمال  - سمت مبانی آموزش و پرورش شناختی 741
دکتر محمود  -خرازی

 تلخابی

 آموزشی 1717تهران 

تحلیل داده های روانشناسی با  752
 SPSSبرنامه 

دکتر خدیجه علی  اننشر دور
دکتر سید علی -آبادی

 صمدی

ریچارد  -نیکال بریس
 رزمری سنلگار-کمپ

 آموزشی 1717تهران 

 علوم تربیتی 1715تهران  دکتر مصطفی نیکنامی - سمت نظارت و راهنمایی آموزشی 751



مبانی و اصول راهنمایی و  752
 مشاوره

 علوم تربیتی 1714تهران  دکتر سید احمد احمدی - سمت

دمه ای بر نظریه های اندازه مق 757
 گیری)روان سنجی(

وندی  -مری جی. آلن دکتر علی دالور سمت
 ام. ین

 روان شناسی 1715تهران 

رویکردهای نظری و عملی تدوین  754
برنامه های درسی در آموزش 
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 -دکتر احمدرضا نصر - سمت
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 دکتر محمدرضا نیلی

 آموزشی 1712تهران 

روشهای تحقیق کمی و کیفی در  755
 علوم تربیتی و روان شناسی
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والتر -مردیت گال

 جویس گال -بورك

 

 1715تهران 

 
 آموزشی

کاربرد روش های آماری در علوم  756
  SPSSپزشکی و کار با نرم افزار 

سودابه حامدی  - نشر جامعه نگر
فرشاد امیر  -شهرکی

 خیزی

 پزشکی 1711تهران 

 فناوری اطالعات در علوم پزشکی 753
آشنایی با سیستم های اطالع 

 رسانی پزشکی

 دکتر -احسان سبحانی - نشر جامعه نگر
 امیر طباطبایی

 پزشکی 1714تهران 

 طراحی نظامهای آموزشی 753
تصمیم گیری در برنامه ریزی 
 درسی و طراحی برنامه درسی
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 روانپزشکی
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 آموزشی 1712تهران  جورج بوشان محرم آقازاده آییژ نظریه برنامه درسی 762



دکتر کوروش فتحی  آییژ فنون تدریس موثر 761
 واجارگاه

کارولین  -سالی براون
 فیل ریس -ارالم

 آموزشی 1736تهران 

 -دکتر علیرضا کیامنش آییژ روش های پژوهش ترکیبی 762
 دکتر جاوید سرایی

ویکی -جان کرسول
 پالنوکالرك

 آموزشی 1712تهران 

 نظریه برنامه درسی 767
 ایدئولوژی های برنامه درسی

دکتر محسن فرمهینی  آییژ
 رضا رافتی -فراهانی

 آموزشی 1711تهران  استیون اسکایرو مایکل

 نیاز سنجی آموزشی  764
 الگوها و فنون

دکتر کورش فتحی  - آییژ
 واجارگاه

 آموزشی 1731تهران 
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 آموزشی 1716تهران 

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه  761
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 CD +کاربردهای آن
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مهارت های اجتماعی در  737
 ارتباطات میان فردی

مهرداد -خشایار بیگی رشد
 فیروزبخت

کریستین  -اون هارجی
ساندرز و دیوید 

 دیکسون

 آموزشی 1717تهران 

فرایند نقد تحقیقات کمی، کیفی و  734
 اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی
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سیده زهرا  -مسعودی
 حسینی گل افشان
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 بهداشت
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 نظریان
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دکتر  -ناهید رژهدکتر
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 علوم تربیتی 1714تهران  چت مایرز دکتر خدایار ابیلی سمت آموزش تفکر انتقادی 717

سنجش و اندازه گیری در علوم  714
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دکتر حسین لطف  - سمت
 آبادی

 

 1714تهران 

 
 علوم تربیتی
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راهنمای عملی تهیه و نمایش  552

جدولهای آماری در پژوهش 
 رفتاری

 دکتر حیدرعلی هومن سمت
 دکتر علی عسگری

 آدالید آ.ام.نیکل
 

1715تهران  جدولها و -آمار 

 نمودارها

روش تدریس پیشرفته)آموزش  557

 ی تفکر(مهارتها و راهبردها

 آموزشی 1714تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت

راهنمای تفکر نقادانه پرسیدن  554
 پرسش های بجا

ام.نیل براون، استوارت  کوروش کامیاب کارگاه نشر مینوی خرد
 ام.کیلی

1711تهران   تفکر انتقادی 

دانشگاه فردوسی  بالینی -آمار پزشکی  پایه 555
 مشهد

دکتر علی اکبر 
 مراندکتر کا -سرافراز

 غفارزادگان

1717مشهد  ساندرز-داوسون  پزشکی 

هنر سخنرانی مهارت های عملی  556
 فن بیان

باباطاهر  -ساده حمزه انتشارات رشد
 علیزاده

1715تهران  استفن ای. لوکاس  آموزشی 

راهنمای عملی تهیه و نمایش  553
شکلها و نمودارهای آماری در 

 پژوهش رفتاری

دکتر علی عسگری و  سمت
 علی هومندکتر حیدر

آدالید، ای. ام. نیکل و 
 پنی ام.پکسمن

1712تهران   –روان شناسی  
 روشهای گرافیکی

راهنمای بهبود روشهای تدریس  553
در دانشگاهها و مراکز آموزش 

 عالی

 -دکتر احمدرضا نصر سمت
 -دکتر حسین زارع

دکتر محمد جعفر پاك 
 سرشت

رابرت کنن و دیوید 
 نیوبل

1733اصفهان   آموزشی 



ای تحقیق کمی و کیفی در روشه 551
 علوم تربیتی و روان شناسی

والتر -مردیت گال دکتر احمدرضا نصر سمت
 جویس گال-بورگ

1716تهران   آموزشی 

دکتر محمدجعفر پاك  سمت مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 562
 سرشت

1715تهران  جرالد ال. گوتک  آموزشی 

ن ادیب حاج دکتر محس - بشری با همکاری تحفه روش های تحقیق کیفی 561
دکتر سرور  -باقری
دکتر مهوش  -پرویزی

 صلصالی

1715تهران   روش شناسی -تحقیق 
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Harden 
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Laidlaw 
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تحقیق تاریخی برای پژوهشگران  567
 کیفی

دکتر محمدرضا فیروز  - نشر جامعه نگر
کتر علی د -کوهی

دکتر  -ضرغام بروجنی
 مرتضی نورائی

1714تهران   روانشناسی-تحقیق 

 -دکتر آلیس خاچیان نشر جامعه نگر تحقیقات کیفی در پرستاری 564
دکتر مصطفی شوکتی 

 احمدآباد

هلن جی. استرابرت 
دونا رینالدی  -اسپیژیاله

 کارپنتر

1714تهران   پزشکی 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی  565
 آموزشی

1715تهران  دکتر علی اکبر سیف - شر دورانن  آموزشی 

شناخت حافظه کاری و روش های  566
 تقویت آن

دکتر اسماعیل سعدی  نشر دیدار
سوده مرتضائی  -پور

 فر

 -تریسی پاکیام آلووی
 راس. جی آلووی

1715تهران   روانشناسی-یادگیری 



 -دکتر علی اکبر سیف نشر دوران طبقه بندی هدف های پرورشی 563
ر خدیجه علی دکت

 آبادی

1712تهران  بنجامین اس.بلوم  آموزشی  

ساختن ابزارهای اندازه گیری  563
متغیرهای پژوهشی در روانشناسی 

 و علوم تربیتی

1714تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دیدار  آموزشی 

1715تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران روش های یادگیری و مطالعه  561  آموزشی 

1714تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران فرآیند و فراورده یادگیریسنجش  532  آموزشی 

1714تهران  دکتر علی اکبر سیف - نشر دوران روش تهیه پژوهشنامه 531  آموزشی 

کریستین -آرتور ام.نزو دکتر علی اکبر سیف  درمان با روش حل مسئله 532
توماس جی -مگوت نزو

 دزوریال

1712تهران   آموزشی 

دکتر محمد یمنی دوزی  - سمت ت در آموزش عالیکیفی 537
 سرخابی

1711تهران   علوم تربیتی 

1714تهران  امان اهلل صفوی - سمت روشها ، فنون و الگوهای تدریس 534  آموزشی 

روش تدریس پیشرفته)آموزش  535
 مهارتها و راهبردهای تفکر(

1714تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت  آموزشی 

1715تهران  آنابل نلسون یوسف رضاپور تسم طراحی برنامه درسی 536  آموزشی 

 مدیریت آموزشی 533
 نظریه، تحقیق و کاربرد

 -دکتر نادر سلیمانی سمت
سید  -محمود صفری

 مرتضی نظری

سیسیل -وین ك. هوی
 ج. میسکل

1715تهران   علوم تربیتی 



روشهای تحقیق کمی و کیفی در  532
 علوم تربیتی و روان شناسی

والتر  -مردیت گال دکتر احمد رضا نصر سمت
 جویس گال -بورگ

1716تهران   آموزشی 

دکتر علی فتحی  سمت شیوه های تغییر رفتار 531
 آشتیانی

1714تهران  ریموند میلتن برگر  روان شناسی 

مهارتهای آموزشی و  532
پرورشی)نظریه ها و الگوها( جلد 

 دوم

1715تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت  علوم تربیتی 

ی در آموزش نظارت و ارزشیاب 537
 عالی

 -دکتر عباس بازرگان - سمت
 دکتر مقصود فراستخواه

1716تهران   علوم تربیتی 

 روش پژوهش در مدیریت 534
با تاکید بر مثال های کاربردی و 

 آماری

1715تهران  دکتر شهریار عزیزی - سمت  مدیریت 

تدریس موثر بااستفاده از فناوری  535
 در آموزش عالی

دکتر بی بی عشرت  سمت
سید امین  –نی زما

 عظیمی

1712تهران  آی.دبیلو.)تونی( بیتز  علوم تربیتی 

 مغز یادگیرنده 536
درسهایی برای آموزش و  

 پرورش

 -ساراجین بلیک مور دکتر سید کمال خرازی سمت
 یوتا فریث

1714تهران   آموزشی 

 طراحی آموزشی 533
 مبانی، رویکردها و کاربردها

1714تهران  دکتر هاشم فردانش - سمت  وم تربیتیعل 

الگوهای یادگیری ابزارهایی برای  533
 تدریس

دکتر محمود مهر  سمت
دکتر لطفعلی  -محمدی

 عابدی

امیلی  -بروس جویس
 دیوید هاپکینز -کالهون

1715تهران   علوم تربیتی 



تکنولوژی یادگیری)همراه با لوح  531
 فشرده(

دکتر محمدرضا افضل  - سمت
 نیا

1717تهران   علوم تربیتی 

آموزش و پرورشی مهارتهای  512
 )روشها و فنون تدریس(

 جلد اول

1714تهران  دکتر حسن شعبانی - سمت  علوم تربیتی 

 -دکتر داریوش نوروزی - سمت مبانی طراحی آموزشی 511
 دکتر سید عباس رضوی

1715تهران   علوم تربیتی 

1712تهران  دکتر محمد حسین گنجی - سمت کلیات فلسفه 512  روان شناسی 

1715تهران  ای. جی. رمی زفسکس دکتر هاشم فردانش سمت آموزشیطراحی نظامهای  517  علوم تربیتی 

 روان شناسی یادگیری 514
 )از نظریه تا عمل( 

1715تهران  دکتر پروین کدیور - سمت  روان شناسی 

1714تهران  دکتر محمود شارع پور - سمت جامعه شناسی آموزش و پرورش 515  علوم تربیتی 

1714تهران  چت مایرز دکتر خدایار ابیلی سمت آموزش تفکر انتقادی 516  علوم تربیتی 

جند مبحث اساسی در برنامه  513
 ریزی درسی

1712تهران  دکتر علی شریعتمداری - سمت  علوم تربیتی 

1715تهران  دکتر هاشم فردانش - سمت مبانی نظری تکنولوژی آموزشی 513  علوم تربیتی 

علی دکتر محمد سمت مصاحبه موثر به روش گام به گام 511
دکتر سید -گودرزی

 احمد میر جعفری

 -دیوید آر.ایانز
 -مارگارت تی. هرن

1715تهران   روان شناسی 



آلن  -مکس آر. اولمان
 ای.آیوی

دکتر محمود مهر  سمت نظریه های برنامه درسی 622
 محمدی

1715تهران  جی . پی. میلر  علوم تربیتی 

دیدگاههای نو در برنامه ریزی  621
 آموزشی

1715تهران  ه مشایخدکتر فرید - سمت  علوم تربیتی 

 سبکهای یادگیری و شناختی 622
 )نظریه ها و آزمونها(

 -دکتر سوزان امامی پور - سمت
دکتر حسن شمس اسفند 

 آباد

1717تهران   روان شناسی 

روش شناسی مطالعات برنامه  627
 درسی

دکتر محمود مهر  سمت
 محمدی

1174تهران  ادموند سی. شورت  آموزشی 

ی فراتحلیل در راهنمای عمل 624
 پژوهش علمی

 روان شناسی 1715تهران  دکتر حیدر علی هومن - سمت

سنجش و اندازه گیری در علوم  625
 تربیتی و روان شناسی

 علوم تربیتی 1174تهران  دکتر حسین لطف آبادی - سمت

 روان شناسی 1174تهران  دکتر حیدر علی هومن - سمت راهنمای عملی پژوهش کیفی 626

 -دکتر زهرا صباغیان - سمت بزرگساالن مبانی آموزش 623
 سهیال اکبری

 علوم تربیتی 1715تهران 

 پویایی  گروه 623
 )شناخت و سنجش(

 -دکتر جعفر نجفی زند نشر دوران
 دکتر حسن پاشا شریفی

 آموزشی 1717تهران  دانلسون . ر.فورسایت

روانشناسی رشد کودکان   621
 نوجوانان

دکتر اسماعیل سعدی  نشر دوران
 پور

 روانشناسی 1716تهران  تلین برگرکا



 -دکتر متیو اچ. السون دکتر علی اکبر سیف نشر دوران مقدمه ای بر نظریه های یادگیری 612
 دکتر بی.آر.هرگنهان

 آموزشی 1716تهران 

 آموزشی 1714تهران  دکتر داود معنوی پور - نشر دوران فلسفه تعلیم و تربیت 611
روش های تحقیق در روان شناسی  612

 م تربیتیو علو
 جلد اول

دکتر اسماعیل سعدی  - نشر دوران
 پور

 روانشناسی تربیتی 1715تهران 

روش های تحقیق در روان شناسی  617
 و علوم تربیتی

 جلد دوم

 روانشناسی تربیتی 1715تهران  اسماعیل سعدی پور - نشر دوران

 روان شناسی یادگیری  614
 بر بنیاد نظریه ها

 روانشناسی 1735تهران  رسادکتر محمد پا - انتشارات بعثت

 زمینه تکنولوژی آموزشی 615
 چشم اندازها، نظریه و عمل

 تکنولوژی آموزشی 1712تهران  یونس پاکپور - نشر دیدار

 علوم تربیتی 1715تهران  دکتر عباس بازرگان - سمت ارزشیابی آموزشی 616

 آشنایی با فلسفه 613
 آموزش و پرورش 

دکتر فریدون بازرگان  سمت
 دیلمقانی

 علوم تربیتی 1715تهران  جی. اف.نلر

برنامه ریزی استراتژیک در  613
 سازمانهای آموزشی

دکتر محمدرضا  - سمت
 کرامتی

 علوم تربیتی 1717تهران 
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