
 زبان انگليسي:

  .زبان انگليسي عمومي دكتري، انتشارات مدرسان شريف - 1

 استعداد تحصيلي:

  .، انتشارات مدرسان شريفها به جز فني و مهندسي)استعداد تحصيلي (ويژه تمام گروه - 1

 :كارشناسي سطح در دروس
  تحقيق: روش و آمار

 شريف مدرسان ـ كتاب١
 دالور  علي دكتر ، تربيتي علوم و روانشناسي در كاربردي آمار و احتماالت ـ٢
 دالور علي دكتر تربيتي، علوم و روانشناسي در تحقيق ـ روش٣
  روش تحقيق نظری در علوم اجتماعی دكتر دالور  - ٤

   مجموعه تست -دكتر بيرقیآمارو روش های تحقيق  - ٥

 شريفي  نسرين و زند نجفي جعفر دكتر شريفي، پاشا حسن دكتر رفتاري، علوم در آماري هايـ روش٦
 بيابانگرد  اسماعيل دكتر تربيتي، علوم و روانشناسي در تحقيق هايـ روش٧
  حجاري بازرگان سرمد دكتر رفتاري، علوم در تحقيق ـ روش٨

 بندينقش سيامك و دالور علي دكتر ترجمهي تربيتي،علوم و روانشناسي در آماري ـ تحليل٩
  در روانشناسی و علوم تربيتی، بورگ و گال، ترجمه نصر های تحقيق كمی و كيفیروش - ۱۰

  :ارشد كارشناسي سطح در دروس

 شناسی تربيتی:روان
  شريف مدرسان كتابـ ١

كبر علی دكتر آموزش)، و يادگيري شناسی (روان نوين پرورشی روانشناسی - ٢   سيف ا

   بيابانگرد اسماعيل يادگيري) دكتر و آموزش شناسی (روان تربيتی روانشناسی - ٣

   كديور پروين تربيتی روانشناسی -٤

  سيكرين ويليام هانظريه كتاب -٥

   :يادگيري

  شريف مدرسان ـ كتاب١
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 .٢٢، چاپ هجدهم، ص ١٣٨٣های آموزشی و پرورشی، تهران، سمت، حسن؛ مهارت - ٤
 .١٩٣، چاپ اول، ص ١٣٨٤شناسی تربيتی، تهران، ويرايش، بيابانگرد، اسماعيل؛ روان - ٥
كبر؛سيف، علی - ٦  .١٢٠ – ١٢١، چاپ ششم، ص ١٣٩٠شناسی پرورشی نوين، تهران، دوران، روان ا
 .١٦١، چاپ اول، ص ١٣٨٥شناسی تربيتی، ترجمه يحيی سيدمحمدی، تهران، روان، رابرت.ايی، اسالوين؛ روان - ٧
 .٢٣٣، چاپ اول، ص ١٣٨٤شناسی تربيتی، تهران، سمت، آبادی، حسين؛ روانلطف - ٨
 ).نظريه های آموزش ويادگيری،تهران:انتشارات دانشگاه تربيت معلم١٣٧٦پارسا،محمد( - ٩
كبر سيف، تهران، های يادگيری؛ ترجمه علیای بر نظريه)، مقدمه٢٠٠٩اولسون، متيو.اچ و هرگنهان، بی.آر( - ١٠ ا

 .٣٢٤، چاپ دهم، ص ١٣٩٠دوران، 
 ).روانشناسی تربيتی،تهران :انتشارات سمت١٣٨٧كديور،پروين( -١١
  فريبرز درتاج –نظريه های يادگيری و آموزش  - ١٢

  

  انگيزش:

  شريف مدرسان ـ كتاب١

  انگيزش در يادگيری و آموزش/ كارشكی و محسنی  - ۲

  انگيزش در تعليم و تربيت/ پينتريچ و شانک ترجمه دكتر مهرناز شهرآرای - ۳

 نژاد گرجیزاده و مهدیهای انگيزش در آموزش و پرورش/ حسننظريه - ۴
  كتاب انگيزش و هيجان تاليف دكتر خداپناهی انتشارات سمت  - 5

  كتاب نوروسايكولوژی و سايكوفيزيولوژی تاليف خداپناهی انتشارات سمت - ۶

  گيري:اندازه و سنجش

  شريف مدرسان ـ كتاب١

   سيف دكتر تربيت، و تعليم در آموزشی ارزشيابی و گيرياندازه هاي روش و سنجش - ٢

  شريفی پاشا حسن دكتر آزمايیروان و روانسنجی اصول -٣

  


