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97منابع درسی رشته علوم تربیتی در ترم تابستان   

 ردیف استاد درس منبع

دانشگاه جزوه در انتشارات مشارکت های دانش آموزی و  

 تربیت اسالمی

 1 امین

انتشارات سمت –کتاب روش های اصالح و تغییر رفتار   2 جراره روش های اصالح و تغییر رفتار 

 –سرمد  –حجازی  –کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری 

( 205بازرگان ) تا صفحه   

در  تحقیقها کاربرد روش 

 آموزش

 3 جراره

صفحه اول جزوه 40 – جزوه در انتشارات دانشگاه  4 افراسیاب پور فن بیان و سخنوری 

دکتر اقبال قاسمی پویا در  –جزوه پژوهش در عمل 

نمره امتحان  10و  114تا صفحه دانشگاه انتشارات 

 اقدامکار عملی : ارائه کار پژوهشی ) نمره  10تشریحی و 

امور   – در حوزه کاری خودتان باشد بهتر استپژوهی ( 

 تربیتی

طراحی و مطالعه مسائل 

 تربیتی

 5 فردوسی

دکتر اقبال قاسمی پویا در  –جزوه پژوهش در عمل 

نمره امتحان  10و  114تا صفحه  دانشگاه انتشارات

نمره کار عملی : ارائه کار پژوهشی ) اقدام  10تشریحی و 

 – پژوهی ( در حوزه کاری خودتان باشد بهتر است

 مطالعات اجتماعی

 6 فردوسی مسائل یادگیری و آموزش

سوال  40امتحان  –سواالت و جزوه در انتشارات دانشگاه 

 تستی

 7 فردوسی مبانی مردم شناسی

صفعه و کار  120جزوه مربوط به درس توسط استاد ، 

عملی در اختیار دانشجویان ) سی دی به نماینده کالس 

 آقای رضایی داده شده است یا مراجعه به خود استاد (

برنامه ریزی فعالیت های 

 پرورشی

 8 یزدانی

 9 ساسانیان زمین در فضا جزوه در انتشارات دانشگاه

دانشگاهجزوه در انتشارات   10 ساسانیان جغرافیای عمومی 

 11 منیره حسینی جغرافیای ناحیه ای ایران جزوه در انتشارات دانشگاه

جزوه آسیب شناسی اجتماعی در انتشارات دانشگاه یا 

 پیش استاد ) معاونت دانشجویی (

 12 طهماسبی پور روانشناسی اجتماعی



سواالت تشریحی –جزوه درانتشارات دانشگاه   13 کاظمی فرامرزی جامعه شناسی تغییر و توسعه 

سواالت تستی –جزوه درانتشارات دانشگاه   14 کاظمی فرامرزی مبانی جامعه شناسی 

روز  –قسمت هایی از کتاب روش تحقیق علی دالور 

به صورت خودخوان –دوشنبه صبح مراجعه به استاد   

روش تحقیق با تاکید بر علوم 

 تربیتی

 15 دماوندی

 16 قاسمی ندوشن کاربرد فناوری در آموزش در کالس درس اطالع رسانی شده است

جزوه چند رسانه ای آموزشی دکتر رستمی نژاد برای 

 –بخش تئوری و برای عملی نرم افزارهای پاورپوینت 

نمره از جزوه به  5نحوه امتحان :  –ویت  کمتاسیا و کپتی

نمره پروژه تولید محتوای الکترونیکی  10صورت تستی ، 

نمره امتحان عملی از نرم افزارهای معرفی شده 5و   

 17 روشن احمدی کاربرد فناوری در آموزش

کتاب مقدمات  –فایل پی دی اف را خود استاد می دهد 

کتاب رسانه های  –تکنولوژی آموزشی دکتر احدیان 

 –محمد حسن امیر تیموری یاددهی و یادگیری دکتر 

کتاب طراحی  –تولید فیلم آموزشی دکتر عباس رضوی 

 آموزشی دکتر نوروزی و دکتر رضوی ) انتشارات سمت (

 18 انصاری کاربرد فناوری در آموزش

است به صورت جداگانه اطالع رسانی شده  19 خالوندی کاربرد فناوری در آموزش 

 

 

 

97منابع درسی رشته معارف اسالمی در تابستان   

 ردیف استاد درس منابع

نشر  2کتاب آیت ا... سبحانی و محمد رضایی ویراست 

 معارف ) تمام کتاب (

2اندیشه اسالمی   1 صفره 

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسالم دکتر محمد نصیری 

نشر معارف  2ویراست   

 2 صفره تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 –کتاب تفسیر موضوعی قرآن برگرفته از تفسیر نمونه 

 ناصر مکارم شیرازی نشر معارف

 3 صفره تفسیر موضوعی قرآن 

جمعی از نویسندگان  –کتاب دانش خانواده و جمعیت 

نشر معارف 2ویراست   

 4 صفره دانش خانواده و جمعیت

آیت ا... سبحانی – 1کتاب اندیشه اسالمی  1اندیشه اسالمی    5 شایسته نژاد 

فصل اول 7 –جمعی از نویسندگان دفتر نهاد   6 شایسته نژاد تفسیر موضوعی قرآن 



سر کالسجزوه استاد  1اندیشه اسالمی    7 مهدی رجایی 

سر کالس جزوه استاد 2اندیشه اسالمی    8 مهدی رجایی 

خالصه در  –آیت ا... سبحانی  – 2کتاب اندیشه اسالمی 

 کالس 

2اندیشه اسالمی   9 عادلی مقدم 

خالصه در  –جمعی از نویسندگان  –کتاب دانش خانواده 

 کالس

 10 عادلی مقدم دانش خانواده 

 11 زرنوشه فراهانی آیین زندگی جزوه استاد در کالس

 12 زرنوشه فراهانی تفسیر موضوعی قرآن جزوه استاد در کالس

 –کتاب بررسی تحلیلی و تاریخی انقالب اسالمی ایران 

چاپ اعتدال ) جهت تهیه ، به  –نویسنده عباس پیغمبری 

 خود استاد مراجعه فرمایید (

 13 پیغمبری انقالب اسالمی ایران

 –قسمتی از کتاب زن مظهر جمال خدا و فایل پاورپوینت 

برای دانشجویان حضوری و خودخوان ، مراجعه به استاد 

سواالت تشریحی –  

  تدانش خانواده و جمعی

 ) خواهران (

 14 کاشانیها

 15 غالمرضایی تاریخ تحلیلی صدر اسالم جزوه استاد در انتشارات دانشگاه

خالصه جزوه  –چکیده کتاب تاریخ از باستان تا قاجار 

  (سرچ در اینترنت)علی غالمرضایی تاریخ فرهنگ و تمدن 

 16 غالمرضایی فرهنگ و تمدن اسالمی 

دفاع مقدسآشنایی با  جزوه در کالس   17 نیک بخش 

امیری -موسوی  دانش خانواده و جمعیت جزوه در کالس  18 

در انتشارات کتاب زبان انگلیسی جبرانی دکتر رضا نجاتی 

 دانشگاه

  19 هنرور زبان انگلیسی جبرانی

 

 منبع درس سازمان و مدیریت  - 1

 نیمه حضوری 

 97تابستان 

 دکتر خالوندی

 مقدمات مدیریت آموزشینام کتاب: 

 تالیف: دکتر علی عالقه بند

 چهلمنوبت چاپ    رواننشر ناشر:   ویراست ششم

 و به بعد 1390چاپ: پاییز 

 صفحه( 146 حدود ) 13تا پایان  فصل  1فصل های امتحانی: از فصل 

 



 س کلیات و روش فنون تدریسمنبع در - 2

 97حضوری کارشناسی تابستان 

 دکتر خالوندی

 کلیات و روش فنون تدریس )متن کوتاه(نام کتاب: 

 تالیف: امان هللا صفوی

 ناشر: معاصر، تهران 

 و به بعد 1374چاپ: پاییز 

 فصل 6تمام فصل های امتحانی: 

 

  صول برنامه ریزی درسی امبانی و منبع درس  - 3

 97حضوری کارشناسی تابستان 

 دکتر خالوندی

 مبانی برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی مدارس نام کتاب: 

 نوشته: الف لوی

 ترجمه: فریده مشایخ

 ناشر: انتشارات مدرسه 

 هر سالی که باشد مانعی نداردچاپ: 

 امتحان مورد نظر نیست بخش های امتحانی: تمام بخش ها ) به جز یادداشت مترجم که در 

 صفحه (( 23حدود )

 


