هایبرنامهریزیشدهگروهعلومتربیتیکد()1117


آزمون



جدولگرایشات
ضرایب گرایشات
برنامه ریزی درسی

تاریخ و فلسفه آ و پ

مدیریت آموزشی

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

30

2

4

2

2

2

2

0

0

3

مدیریت آموزشی

20

2

0

3

3

2

0

0

3

0

20

0

0

0

0

1

0

4

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و

منابع انسانی

تکنولوژی آموزشی

آموزش و بهسازی

آموزش بزرگساالن

تحقیقات آموزشی

تکنولوژی آموزشی

روشها و فنون تدریس

20

3

2

2

2

3

0

3

1

3

مدیریت و برنامه

روانشناسی تربیتی

20

2

2

0

0

0

2

2

2

0

ریزی آموزش عالی

آمار و روشهای تحقیق

20

0

1

2

2

0

3

0

3

2

نام درس

تست

0

20

0

1

0

0

2

2

2

2

0

20

3

0

2

2

2

0

2

3

2

نظارت و راهنمایی

20

0

0

3

2

0

0

0

2

0

تعلیم و تربیت اسالمی

20

0

3

0

0

0

0

0

0

0

آموزش و پرورش تطبیقی

20

0

0

0

0

0

0

0

0

2

روانشناسی رشد

20

0

0

0

0

0

0

0

تربیت
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و
درسی

0

2

تاریخبرگزاریآزمونهایآنالین


صبح
جمعه

آزمون
اول

آزمون
دوم

آزمون سوم

آزمون
چهارم

آزمون پنجم

آزمون
ششم

آزمون هفتم

آزمون هشتم

 %25اول
آموزشی

%25دوم
آموزشی

 %25سوم
آموزشی

 %25چهارم
آموزشی

 %50اول
سنجشی

 %50دوم
سنجشی

%100
جامع

%100
جامع شبیه سازی

1400/09/19

1400/10/10

1400/11/22

1400/11/29

1400/12/20

1401/1/19

1401/02/09

1401/02/30



1

علوم تربیتی

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

2

2

2

4

2

2

تعداد

تاریخزبانعمومیوتخصصی 
مبحث آزمون

شماره آزمون
آزمون اول

کل مطالب

آزمون دوم
آزمون سوم

کل مطالب
کل مطالب

آزمون چهارم

کل مطالب



آماروروشتحقیق 
شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

مبحث آزمون
کلیات آمار توصیفی(مفاهیم اساسی آمار انواع متغیرها و مقیاسهای اندازهگیری ،)...،توزیع فراوانی و نمودارها ،اندازههای گرایش مرکزی ،شاخصهای پراکندگی،
نمرات استاندارد ،منحنی طبیعی ،همبستگی ،رگرسیون
مقدمات آمار استنباطی (نمونهگیری و برآورد) ،آزمون ،tآزمون ها معنادار بودن :نسبت ،واریانس و همبستگی ،تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه،
طرح بلوکی تصادفی
علم و روشهای علمی ،تحقیق و مفاهیم اساسی آن ،انتخاب مسئله و بیان فرضیه ،مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق ،جامعه و نمونه ،تحقیق زمینهیابی
تحقیق آزمایشی ،آزمایشات میدانی و طرحهای دورن آزمودنیها ،پژوهش تاریخی ،پژوهش در عمل ،تحقیق پسرویدادی ،تحقیق کیفی ،تجزیه و تحلیل
اطالعات ،گزارش تحقیق



روانشناسیتربیتی 
شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

مبحث آزمون
پنج فصل اول کتاب روانشناسی پرورشی نوین .دکتر علی اکبر سیف( نشردوران) شامل :روانشناسی پرورشی  ،یادگیری آموزش ،پژوهش در روانشناسی تربیتی،
رشد و تحول شناختی ،نظریههای رشد شناختی و نظریههای یادگیری رفتاری ،اضافه بر آن دو فصل  4و  5از کتاب روانشناسی تربیتی پروین کدیور (انتشارات
سمت)شامل ویژگیهای عاطفی فراگیران و نظریهها و رویکردهای رفتاری از کتاب ماهان چهار فصل اول کتاب
فصلهای6و7و8و9و 10ازکتاب روانشناسی پرورشی نوین .دکتر علی اکبر سیف( نشردوران ) نظریههای یادگیری شناختی گشتالت -آزوبل -بندورا ،نظریههای
یادگیری شناختی خبرپردازی ،نظریه یادگیری سازندهگرایی ،انگیزش در یادگیری و سبک های یادگیری و تفکر ( .از کتاب ماهان فصلهای )8،10،5،6،7
فصلهای 11و12و13و14و15و 16از کتاب روانشناسی پرورشی نوین .دکتر علی اکبر سیف ( نشردوران) شامل :راهبردهای یادگیری و مطالعه ،هوش و تفکر،
مفهومسازی و قاعدهآموزی ،حل مساله ،تفکر انتقادی و آفرینندگی،طراحی آموزشی،طبقه بندی هدفهای آموزشی(از کتاب ماهان فصلهای )9،11،15،16،17
فصلهای 17و18و19و20و21و 22از کتاب روانشناسی پرورشی نوین .دکتر علیاکبر سیف (نشردوران ) شامل آموزش معلم محور (آموزش به کمک سخنرانی)،
آموزش مستقیم ،آموزش یادگیرنده محور ،ادارهی کالس درس،سنجش و یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (.از کتاب ماهان شامل)19،12،13،18

روشهاوفنونتدریس 

شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

مبحث آزمون
از کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) حسن شعبانی انتشارات سمت :فصل اول تاپایان فصل هفتم از کتاب ماهان از بخش اول کتاب
فصل  1تا پایان فصل 6
از کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) حسن شعبانی انتشارات سمت :از ابتدای فصل هشتم تاپایان کتاب ص273تاص  454از کتاب
ماهان فصل 7و  8و9
فصل اول تا پایان فصل ششم از کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر اسکندر فتحی آذر.انتشارات دانشگاه تبریز،از کتاب ماهان از بخش دوم کتاب
فصل 1تا اواسط فصل4
فصل  7تا پایان کتاب از کتاب روشها و فنون تدریس دکتر اسکندر فتحی آذر و از کتاب ماهان بخض دوم کتاب ازاواسط فصل  4تا پایان کتاب

اصولوفلسفهتعلیموتربیت
شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

مبحث آزمون
کل کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت علی شریعتمداری) -از کتاب ماهان  :فصل  1و  2به اضافه ی کل بخش دوم کتاب
کل کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی ،گوتک ،جرالد ال  .انتشارات سمت .بخش  1و  2کتاب ماهان
نکته  :دانشجویان گرامی پس از مطالعه ی کتاب دکتر شریعتمداری در آزمون  ، 1می توانند از کتاب گوتک فقط مطالب جدید را مطالعه کنند و از تکرار مطالعه
ی مطالب مشترک با کتاب دکتر شریعتمداری در این آزمون صرف نظر کنند.
کل کتاب آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش تالیف جی،اف،میلر ترجمه فریدون بازرگان انتشارات سمت  /بخش اصلهاو تناقضات فلسفی از کتاب غالمحسین شکوهی– از کتاب
ماهان  :فصل 3و4
کل مطالب کتاب نقیبزاده نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش (تاکید بیشتر بر متفکران غرب) -از کتاب ماهان :بخش آخر کتاب

2

مدیریتآموزشی 
شماره آزمون

مبحث آزمون

آزمون اول
آزمون دوم

تمام کتاب مدیریت عمومی (شامل  8فصل) از دکتر علی عالقهبند.انتشارات مدرسه  -از کتاب ماهان :فصل های 9،8،6،2،1
کل کتاب اصول مدیریت  ،تالیف دکتر علی رضائیان ،انتشارات سمت  .فصول 5،4،2،3
رهبری ومدیریت آموزشی ،تألیفسیدمحمدمیرکمالی،انتشارات یسطرون ،فصل  6و کتاب  7کتاب در کنار این کتاب داوطلبین محترم باتوجه به
اهمیت درس مدیریت آموزشی برای گرایش مدیریت آموزشی و گرایش بهسازی سازمان ،میتوانند کتاب هوی و میسکل ترجمه ی دکتر میر
محمد سید عباس زاده چاپ دانشگاه ارومیه را نیز مطالعه کنند.
کل کتاب مدیریت رفتار سازمانی از دکتر علی عالقهبند ص11تاص221انتشارات امیر کبیر  -از کتاب ماهان:فصل  7و  8و 9
در کنار این کتاب داوطلبان با توجه به اهمیت درس مدیریت آموزشی برای گرایش مدیریت آموزشی و گرایش بهسازی سازمان می توانند
کتاب رفتارسازمانی در آموزش و پرورش تالیف دکتری سلیمی و دکتر فروغی چاپ دانشگاه آزاد خوراسگان را نیز مطالعه کنند.

آزمون سوم

آزمون چهارم


تکنولوژیآموزشی
شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

مبحث آزمون
کل کتاب مبانی نظری هاشمفردانش انتشارات سمت شامل :فصل اول :کلیات ،فصل دوم :آمادهسازی ،فصل سوم :طراحی ،فصل چهارم :اجرا و ارزشیابیاز کتاب
ماهان بخش اول و بخش سوم
کلکتاب مباحثنوین در فناوری آموزشی ترجمه ی سیدعباس رضوی انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز و از کتاب ماهان :بخش چهارم و پنجم  //دانشجویان
گرامی می توانند با توجه به اهمیت این درس در رشته ی تکنولوژی آموزشی این منبع را نیز مطالعه نمایند .کتاب یادگیری الکترونیکی در قرن 21مولف :دی .آر.
کریسون و تری آندرسون مترجم :دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد
کل کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی محمد احدیان انتشارات بشری  +مقدمات تکنولوژی آموزشی خدیجه علی آبادی ،انتشارات پیام نور شامل :بخش :1
تاریخچه و مفهوم تکنولوژی آموزشی  ،بخش  :2طراحی منظم آموزشی  -از کتاب ماهان :از ابتدای کتاب تا صفحه76
کل کتاب طراحی اثربخش آموزش،غالمحسین رحیمی دوست،انتشارات دانشگاه اهواز  -از کتاب ماهان :بخش آخر کتاب  ///دانشجویان گرامی می توانند با توجه
به اهمیت این درس در رشته ی تکنولوژی آموزشی این منبع را نیز مطالعه نمایند .طراحی آموزشی تالیف دکتر داریوش نوروزی و دکتر سید عباس رضوی


سنجشواندازهگیریدرتعلیموتربیت

شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

مبحث آزمون

کتاب سنجش و اندازهگیری در تعلیم و تربیت .مولف دکتر علی اکبرسیف :تاریخچه -مفاهیم کلی (اندازهگیری -ارزشیابی -سنجش -امتحان) – انواع مقیاسها -
اقسام آزمون (دقت یا ساخت -موضوع -اجراء) -انواع ارزشیابی (تشخیصی -تکوینی -تراکمی) مدرک (مطلق  -نسبی) .ازکتاب سنجش و اندازهگیری دکتر سیف.
روشهای سنجش فرایند و فرآوردههای یادگیری غیرشناختی -از کتاب ماهان 5 :فصل اول
کتاب سنجش و اندازهگیری در تعلیم و تربیت .مولف :دکتر علی اکبرسیف :روشهای سنجش فرایند و فرآوردههای یادگیری غیر شناختی .انواع سواالت (انشایی-
عینی) – نظریه شناختی بلوم -روشهای سنجش فرایند وفرآورده های یادگیری غیر شناختی .ازکتاب سنجش و اندازهگیری  -ازکتاب ماهان :فصلهای 5،6،7
کتاب سنجش و اندازهگیری در تعلیم و تربیت .مولف دکتر علی اکبرسیف انواع نُرم  -انواع ضریب همبستگی -ضریب (دشواری  -تمیز) -نظریه (کالسیک -سوال
پاسخ) .ازکتاب سنجش و اندازهگیری دکتر سیف .کاربرد آزمونهای آماری .از کتاب ماهان :فصلهای  8و9
کتاب سنجش و اندازهگیری در تعلیم و تربیت .مولف دکتر علی اکبرسیف :انواع روایی -انواع اعتبار یا انواع (اعتبار – پایایی) ،ارزشیابی از کار معلم .از کتاب ماهان.
فصلهای 10،11،12


مقدماتبرنامهریزیآموزشیودرسی 

شماره آزمون
آزمون اول
آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم

3

مبحث آزمون
کل کتاب برنامهریزی آموزشی یحیی فیوضات ،انتشارات ویرایش شامل :فصل  :1اهمیت برنامهریزی آ.پ ،فصل  :2سیر تحول و تکامل برنامهریزی آ.پ ،فصل :3
اصول برنامهریزی ،فصل :4مبانی تهیه و تنظیم برنامه ،فصل  :5مدلهای برنامهریزی آ.پ ،و همچنین مطالب جدید از کتاب برنامه ریزی آموزشی بهرام محسن پور
انتشارات سمت که مشترک با کتاب دکتر فیوضات نمیباشد /از کتاب ماهان :به دلیل همپوشی بسیار کل بخش اول کتاب تحت عنوان برنامهریزی آموزشی
کل کتب فرایند برنامهریزی آموزشی ،ترجمه ی فریده مشایخ انتشارات مدرسهو کل کتاب برنامهریزی درسی مدارس ترجمه فریده مشایخ ،انتشارات مدرسه
و همچنین فصل4وفصل7از کتاب برنامهریزی درسی دکتر تقی پور ظهیر.
کل کتاب برنامه ریزی درسی از دکتر کوروش فتحی واجارگاه.انتشارات بال -از کتاب ماهان :بخش دوم کتاب
کل کتاب مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی تالیف دکتر جمال سلیمی و دکتر حسن ملکی ،انتشارات :رشد /از کتاب ماهان کل

بخش دوم متناسب با برنامه ریزی درسی




نظارتوراهنمایی 

شماره آزمون

مبحث آزمون

آزمون اول

کل کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی نیک نامی.انتشارات سمت -از کتاب ماهان 5:فصل اول
کل کتاب نظارت در مدیریت راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامهریزی آموزشی و درسی،تالیفجان وایلز و جوزف باندی ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی،
انتشارات  :کمال تربیت /.با توجه به اهمیت این درس در آزمون برای گرایش مدیریت آموزشی ،دانشجویان گرامی می توانند این منبع را در این مرحله مطالعه
کنند  :کل کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت ،راهنمایی ،کارورزی و آموزشهای پیش و ضمن خدمت معلم ،تالیف کیت
اچسون و دامین گال ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی ،انتشارات  :کمال تربیتاز کتاب ماهان  5فصل اول کتاب
کل کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر بیژن عبداللهی,نشرآگاه یاآثار معاصر -از کتاب ماهان :فصل6،7،8
کل کتاب نظارت و راهنمایی منوچهر وکیلیان –دانشگاهپیامنور  /کل کتاب ماهان

آزمون دوم
آزمون سوم
آزمون چهارم


تعلیموتربیتاسالمی
شماره آزمون

مبحث آزمون

آزمون اول

کتاب تعلیم و تربیت اسالمی تالیف علی شریعتمداری (کل کتاب) (انقالب فرهنگی و آموزش و ویژگی انسانـ نظام تربیتی اسالم و آموزش در اسالم ـ هدفهای
تربیتی اسالم ـ روشهای تربیتی اسالم ـ محتوای تربیتی اسالم)

آزمون دوم

کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ـ خسرو باقری جلد  1انتشارات مدرسه فصل  2و  3ـ کتاب اخالق و تربیت اسالمی تالیف میرمحمود ساعی بخش 4و 10

آزمون سوم
آزمون چهارم

کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ـ خسرو باقری جلد  ، 1انتشارات مدرسه فصل  4و  5مطالب گذشته کتاب اخالق و تربیت اسالمی تالیف میرمحمود ساعی
بخش  6و  7و  8و 11
کتاب اخالق و تربیت اسالمی ،تالیف میر محمود ساعی بخش( .11،8،7،6تاکید بیشتر روی مطالب روشهای تربیت اسالمی از دیدگاه دانشمندان اسالمی) کتاب
مبانی تربیت اسالمی ،تالیف عباس چشم چراغ فصل  / 2دانشجویان گرامی می توانند با توجه به ضریب  3بودن این درس برای گرایش فلسفه تعلیم و تربیت از
این منبع نیز استفاده کنند.مبانی تعلیم و تربیت اسالمی دکتر سید علیاکبر حسینی نشر فرهنگ اسالمی


آموزشوپرورشتطبیقی
مبحث آزمون

شماره آزمون
آزمون اول

کل کتاب آموزش و پرورش تطبیقی نوشته لوتان کوی ترجمه دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

آزمون دوم

کل کتاب آموزش و پرورش تطبیقی ،احمد آقازاده

آزمون سوم

کل کتاب آموزش و پرورش تطبیقی ،بهرام محسن پور

آزمون چهارم

کل کتاب آموزش و پرورش تطبیقی ،محمد مشایخی
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منــــــابع 
زبان عمومی

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان -مولف :مریم رمضانی

زبان تخصصی

 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 ،504 Absolutely Essential Words -2ناشر قلمستان هنر.
 -3واژگان تخصصی رشته علوم تربیتی واژگان انتهای کتابهای علوم تربیتی.

روانشناسی
تربیتی

روشها و فنون
تدریس

آمار و روشهای
تحقیق

اصول و فلسفه
تعلیم و تربیت

سنجش و
اندازهگیری در
تعلیم و تربیت

مدیریت
آموزشی

 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 -2روانشناسی پرورشی نوین -دکتر علی اکبر سیف  -ویرایش ششم  ،انتشارات دوران 1387
 -3روانشناسی پرورشی -پروین کدیور-انتشارات سمت
 -4منابع تکمیلی :نارسائیهای ویژه یادگیری سیف نراقی -نادری .اختالالت رفتاری کودکـان و نوجوانـان و روشهـای اصـالح آن-
سیف نراقی -نادری
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان ـ سیدجمال بارخدا – عبداهلل رحیمی
-2روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی -انتشارات سمت
 -3روشها و فنون تدریس ،اسکندر فتحی آذر ،انتشارات دانشگاه تبریز
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 -2کتاب آمار توصیفی و استنباطی علی دالور.
 -3کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،علی دالور انتشارات ویرایش
 -4روش تحقیق در علوم تربیتی تالیف اسماعیل (سعدی پور)بیابان گرد .جلد  1و 2
 -5روشهای تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد ،حجازی ،بازرگان انتشارات آگه.
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 -2اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تألیف دکتر علی شریعتمداری انتشارات امیرکبیر چاپ آخر
 -3فلسفه آموزش و پرورش ،تألیف علی اکبر شعاری نژاد انتشارات امیرکبیر چاپ آخر.
 -4نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش تألیف میر عبدالحسین نقیبزاده انتشارات طهوری چاپ آخر.
 -5اصول تعلیم و تربیت ،دکتر علی شریعتمداری انتشارات تهران چاپ آخر.
 -6آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش تالیف جی،اف،میلر ترجمه فریدون بازرگان انتشارات سمت.
 -7کل کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی،گوتک ،جرال ال  ،اتشارات سمت
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 -2اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی تالیف دکتر علیاکبر سیف
 -3اصول روانسنجی و روانآزمایی  -نگارش و ترجمه دکتر حسن پاشاشریفی
 -4سنجش و اندازهگیری در روانشناختی و علوم تربیتی – تالیف دکتر حسین لطفآبادی
 -5سنجش و اندازهگیری دکتر (سیف ،پاشا شریف ،گنجی ،دالور)
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 -2عالقهبند ،علی ،)1390( ،مدیریت عمومی ،تهران ،نشر روان.
 -3هرسی ،پال و کنث بالنچارد ( ،)1389مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه علی عالقهبند ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -4عالقهبند ،علی ،)1390( ،مقدمات مدیریت آموزشی ،تهران ،نشر روان
 -5عالقهبند ،علی ،)1385( ،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،تهران ،نشر روان
-6کتاب اصول مدیریت  ،تالیف دکتر علی رضائیان ،انتشارات سمت
 -7رهبری ومدیریت آموزشی ،تألیفسیدمحمدمیرکمالی،انتشارات یسطرون
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان  ،تالیف سید جمال بارخدا

مقدمات
برنامهریزی
آموزشی و
درسی
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 -2مبانی برنامهریزی آموزشی ،تألیف دکتر یحیی فیوضات ،نشر ویرایش چاپ آخر
 -3مبانی برنامهریزی درسی مدارس ،تألیف الف لوی ترجمه فریده مشایخ انتشارات مدرسه چاپ آخر.
 -4فرآیند برنامهریزی آموزشی تألیف گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ انتشارات مدرسه چاپ آخر.
 -5مقدمهای بر برنامهریزی آموزشی و درسی تألیف دکتر علی تقیپور ظهیر انتشارات آگاه.
-6مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی تالیف دکتر جمال سلیمی و دکتر حسن ملکی،انتشارات رشد
برنامه ریزی درسی تالیف کوروش فتحی واجارگاه .انتشارات گال

نظارت و
راهنمایی
آموزشی

 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان
 -2وایلز ،جان و جوزف باندی ،)1382( ،نظارت در مدیریت :راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامهریزی آموزشی و درسـی سـال
 ،2000ترجمه محمدرضا بهرنگی ،تهران ،نشر کمال تربیت.
-3نظارت و راهنمایی تالیف مصطفی نیکنامی
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان ،تالیف سید جمال بارخدا
 -2مقدمات تکنولوژی آموزشی ،تألیف خدیجه علی آبادی ،انتشارات پیام نور ،چاپ آخر.

تکنولوژی

 -3مقدمات تکنولوژی آموزشی ،تألیف محمد احدیان ،انتشارات بشری ،چاپ آخر.

آموزشی

 -4رسانههای یاددهی -یادگیری ،محمدحسن تیموری
-5جزوههای طراحی وتولید فیلمهای آموزشی خانم نرجس خاتونی.انتشارات دانشکده علومتربیتی عالمه طباطبایی
 -6فناوری نوین آموزشی تالیف سید عباس رضوی انتشارات دانشگاه اهواز
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان

تعلیم و تربیت
اسالمی

 -2کتاب تعلیم و تربیت اسالمی ،تالیف علی شریعتمداری ،کتاب اخالق و تربیت اسالمی تـالیف میرمحمـود سـاعی ،کتـاب مبـانی
تربیت اسالمی تالیف عباس چشمچراغ
 -3کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی -خسرو باقری جلد  1انتشارات مدرسه
 -1جزوه مکاتبهای موسسه ماهان

آموزش و پرورش
تطبیقی

 -2کوی ،لوتان ،آموزش و پرورش تطبیقی ،ترجمهِ محمد یمنی ،تهران :انتشارات سمت
 -3آقازاده ،احمد ،آموزش و پرورش تطبیقی ،تهران :انتشارات،سمت
 -4مشایخی ،محمد ،آموزش و پرورش تطبیقی ،تهران :دانشسرای عالی
-5محسن پور ،بهرام ،آموزش و پرورش تطبیقی.تهران  .سمت
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