
 زبان انگليسی:

  زبان انگليسی عمومی دكتری، انتشارات مدرسان شريف -١

 استعداد تحصيلی:

  ، انتشارات مدرسان شريفها به جز فنی و مهندسی)استعداد تحصيلی (ويژه تمام گروه -١

  مجموعه دروس در سطح كارشناسی

  مبانی و اصول تعليم و تربيت

  ـ كتاب مدرسان شريف۱

  علي شريعتمداريـ اصول و فلسفه تعليم و تربيت، دكتر ۲

كبر شعاري نژادآ.پ تعليم و تربيت، دكتر علي ـ فلسفه۳   ا

  مه محمد پاک سرشت، انتشارات سمتمكاتب فلسفی و آراء تربيتی، ترج ـ۴ 

  زادهـ نگاهي به فلسفه آ.پ دكتر نقيب۵

  ـ آشنايي با فلسفه آ.پ ترجمه فريدون بازرگان، مؤلف نِلِر ۶ 

  نشر انتشارات بهشكوهي،  ل آموزش و پرورش دكتر غالمحسينوـ اص۷

 فريده :تارديف، مترجم موريس,  گوتيه كلرمون: ، نويسنده)كاربرد و نظريه( امروز به تا باستان دوران از يادگيری - ياددهی هنر و پداگوژی: علم -۸

  مشايخ، انتشارات سمت

  كارشناسي ارشد سطح در دروس مجموعه

  

  كيد بر فلسفه تعليم و تربيتروش پژوهش كيفی با تأ

 جزوه مدرسان شريف -۱

های تحقيق كيفی و آميخته: رويكردهای متداول در علوم رفتاری، ويرايش سوم، ای بر روش)، مقدمه۱۳۹۵بازرگان، عباس ( -۲

  چاپ هفتم، تهران: نشر ديدار

رويكردها و روش های تحقيق در  فلسفه تعليم و تربيت، تهران: پژوهشگاه مطالعات )، ۱۳۹۴باقری، خسرو و همكاران ( -۳

  فرهنگی و اجتماعی

های تحقيق كمی و كيفی در علوم تربيتی و روانشناسی، ترجمه مجموعه مترجمان، )، روش۱۳۹۱گال، مرديت و همكاران ( -۴

  ت سمت و دانشگاه شهيد بهشتی، چاپ هفتم، تهران: انتشارا۱جلد 

های تحقيق كمی و كيفی در علوم تربيتی و روانشناسی، ترجمه مجموعه مترجمان، )، روش۱۳۹۱گال، مرديت و همكاران ( -۵

  ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت و دانشگاه شهيد بهشتی۲جلد 



ها و ها، طرحها، استراتژیيق (پارادايمهای تحقتوصيفی جامع از روش)، ١٣٨٦علی احمدی عليرضا، وحيد سعيدنهايی ( -٦

  ، تهران: نشر توليد دانشرويكردهای كمی، كيفی و تركيبی)

 

 

  های تربيتیمكاتب فلسفی و نظريه

  جزوه مدرسان شريف  -۱

 ، تهران: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه١٣٩٥، مجموعه نويسندگان، ١فلسفه تعليم و تربيت، جلد  -٢
 ، تهران: سمت١٣٩١تربيتی (از پياژه تا عصر حاضر)، جوی آ. پالمر، جمعی از مترجمان،  پنجاه انديشمند نوين علوم -٣
 ، تهران: نشر علم١٣٨٨های جديد در فلسفه تعليم و تربيت، خسرو باقری، ديدگاه -٤
 ، تهران: سمت١٣٩٦سرشت، مكاتب فلسفی و آراء تربيتی، جرالد ال. گوتک، ترجمه محمدجعفر پاک -٥
 ، تهران: سمت١٣٩١آموزش و پرورش، جی. اف. نلر، ترجمه فريدون بازرگان ديلمقانی، آشنايی با فلسفه  -٦
 ، تهران: انتشارات طهوری١٣٩٠زاده، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، ميرعبدالحسين نقيب -٧
 ، تهران: محراب قلم١٣٧٦فلسفه تعليم و تربيت معاصر، خسرو باقری و محمد عطاران،  -٨
 

 تربيتی ايران و جهانهای تاريخ انديشه

 جزوه مدرسان شريف -۱

 تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران، منوچهر وكيليان، دانشگاه پيام نور -٢
 تاريخ مختصر تحول تعليم و تربيت در اسالم و ايران، علی محمد الماسی، انتشارات رشد -٣
 ، مجموعه نويسندگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه١فلسفه تعليم و تربيت، جلد  -٤
 اصغر فياض، سمت، فردريک ماير، ترجمه علی٢و  ١د های تربيتی، جلتاريخ انديشه -٥
 محمد كاردان، سمتسير آراء تربيتی در غرب، علی -٦
 تاريخ آموزش و پرورش ايران، كمال درانی، سمت -٧
 كيد بر تحوالت دوره معاصر)، احمد آقازاده و محمد آرمند، سمتتاريخ آموزش و پرورش ايران (با تأ -٨
 ه مختصر تاريخ فرهنگ ايران، عيسی صديقدور -٩
 تاريخ فرهنگ اروپا، عيسی صديق -١٠
مصلح، نشر حكمت  عرفان بادامچی، محمدحسين مترجمين مناشری، ديويد نويسنده مدرن، ايران ساختن و آموزشی نظام -١١

 سينا
  

 تربيت اسالمی

  كتاب مدرسان شريف -۱

 مربيان بزرگ مسلمان، تلخيص بهروز رفيعی، سمت -۲
 ، انتشارات مدرسهو دوم اول جلد اسالمی، خسرو باقری، تربيت به دوباره نگاهی -۳



 


