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 الهیات و معارف اسالمیرشته 

 منابع پیشنهادی    واحد نام درس ردیف

1صرف و نحو کاربردی  1  .موسسه المطبوعات دارالعلم قم ناشر:  -نویسنده: رشید الشرتونی -مبادی العربی-1 4 

 .آسم ناشر:  -نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی -صرف و نحو عربی نوین-2

1منطق  2  .دانشگاه تهران ناشر:  -نویسنده: دکتر خوانساری -منطق صوری دوره مختصر-1 2 

 .دانشگاه آزاد اسالمیناشر:  -دکتر غالمرضا رحمانی -:دکتر پرویز رحمانی گاننویسند -(2و  1منطق ) -2

 ناشر: دانشگاه تهران..دکتر علی رضا فیض –مبادی فقه و اصول -1 2 مبادی فقه 3

2صرف و نحو کاربردی  4  .موسسه المطبوعات دارالعلم قم ناشر:  - نویسنده: رشید الشرتونی –ادی العربی مب-1 4 

 .آسم ناشر:  - نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی -صرف و نحو عربی نوین-2

2منطق  5  .دانشگاه تهران ناشر:  -نویسنده: دکتر خوانساری -دوره مختصر منطق صوری-1 2 

 .دانشگاه آزاد اسالمی ناشر: -غالمرضا رحمانی-رحمانینویسنده :دکتر پرویز -2و  1منطق 
 .سازمان تبلیغات اسالمی ناشر:  -نویسنده: دکتر سید محمدباقر حجتی -پژوهشی در تاریخ القرآن الکریم-1 2 تاریخ قرآن کریم 6

7 
4صرف و نحو کاربردی   .ارالعلم قمموسسه المطبوعات د ناشر:  -نویسنده: رشید الشرتونی –مبادی العربی-1 4 

 .آسم ناشر:  -نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی – صرف و نحو عربی نوین-2
 .دانشگاه پیام نور ناشر:  -اللهی ابراهیم فتح-علیرضا دل افکار -سیداحمد امام زادهنویسندگان:  -اعراب قرآن-1 2 اعراب قرآن 8

 دکتر علی رضا فیض.ناشر: دانشگاه تهران. –مبادی فقه و اصول -1 2 مبادی اصول 9

1کالم  11  .دانشگاه آزاد اسالمی ناشر:  -دکتر غالمرضا رحمانی -دکتر پرویز رحمانی نویسندگان: – 3و 2و 1کالم -1 2 

.سمت ناشر:  -محمد سعیدی مهرنویسنده:  -1کالم-2  
11 

2تفسیر قرآن   2 

 ناشر:  -عین اهلل ارشادینویسنده:  - (پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام نور ویژه دانش)رآن کریم تفسیر موضوعی ق-1

 .پویندگان دانش

صفیه نویسندگان:  -ها(دید دروس معارف اسالمی دانشگاهسرفصل های جمطابق با )کریم تفسیر موضوعی قرآن -2

  .یاقوت ناشر:  -سیدمهدی فاطمی -جوادی

 دانشگاه آزاد اسالمی ناشر:  -دکتر پرویز رحمانی-اتی پیرامون حمد در قرآن کریم نک -3
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 تربیت بدنی گرایش پیش دبستانی و دبستانیرشته 

 منابع پیشنهادی   واحد  نام درس ردیف
1 

 2 آناتومی انسانی
 . سمتناشر: شن؛ ولی اهلل دبیدی رومترجم:  -نویسنده: هینکل کارالزد -مبانی و آناتومی حرکتی-1

 . بامداد کتاب ناشر:  -مهدی قیطاسی -نویسندگان: علی اصغررواسی -مقدمات آناتومی انسان -2
2 

 . آمادگی جسمانی
 .سمتناشر: ولی اهلل دبیدی روشن؛ ترجمه:  -نویسنده: هینکل کارالزد -مبانی و آناتومی حرکتی-1

 . بامداد کتابناشر:   -مهدی قیطاسی -یاصغررواس علینویسندگان:  -مقدمات آناتومی انسان -2
3 

 . 1دو و میدانی 
 سمت.ناشر:   -نویسنده: محمدرضا بیات و همکاراندوها.   -1دوومیدانی ج-1

 . سمتناشر:  -نویسنده: بیژن شادمهر و همکاران -هاها و پرتابپرش - 2دوومیدانی ج -2
4 

 . تنیس روی میز
معاونت تربیت ناشر:  -مهدی شیریمترجم:  -یسندگان: دن سیمیلر و مارک هالوچاکنو -آموزش پیشرفته تنیس روی میز -1

 . بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش
5 

 2 فیزیولوژی انسانی
 دانشگاه پیام نور. ناشر: -نویسنده: عباسعلی گائینی -فیزیولوژی انسان-1

 . چهرناشر:  -: فرخ شادانمترجم -نویسندگان: گریس هایمر و وایدمن -فیزیولوژی انسان -2
6 

 . 1شنا 

 دانشگاه پیام نور. ناشر -نویسنده: عباسعلی گائینی -2و  1اصول آموزش شنای -1

 سمت.ناشر:  -مترجمان: عباسعلی گائینی و همکاران -دبلیومگلسکو ارنست  نویسنده: -اهنمای پزشکی و علوم ورزشی شنار -2

 کمیته ملی المپیک. ناشر: -مترجمان:  عباسعلی گائینی و همکاران -همکاراننویسندگان: دیوید ال کاستیل و  -شنا -3
7 

 . 2دو و میدانی 
 سمت.ناشر:  -نویسندگان: محمدرضا بیات و همکاراندوها.   -1دوومیدانی ج-1

 . سمتناشر:  -نویسندگان: بیژن شادمهر و همکاران -هاو پرتاب هاپرش -2دوومیدانی ج -2
8 

 . 1فوتبال 
 دانشگاه شهید رجایی.ناشر:  -نویسنده: عباس بنیان -2و  1وتبال ف-1

کمیته ملی المپیک. ناشر:  -مجتبی تقوینویسنده:  -فدراسیون جهانی فوتبال مربیگری فوتبال -2  
9 

 . طناب بازی
 بامداد کتاب.ناشر:  -مترجم: دکتر رضا نیک بخش -نویسنده: لی بادی -تمرینات طناب زدن-1

 2- طناب زنی- مترجم: نعیما خواجوی- ناشر: علم و حرکت .
01 

رشد جسمانی 

 وحرکتی
2 

علی حسین ناصری، حسن خلجی. ناشر:  مترجم: -هی وود. کاتلین.ام و گجل نانسینویسندگان:  -رشد حرکتی در طول عمر-1

 حتمی.

راه  اشر:ن -بهرام و حسن خلجی عباسمترجمان:  -کلود-رابرت و بوچارد-مالینا نویسندگان: -بالیدگی و نمو بدنی -نمو -2

 دانش.
00 

 2 حرکت شناسی

پژوهشگاه ناشر:  -ولی اهلل دبیدی روشنمترجم:  -واتکینز جیمزنویسنده:  –ساختار و عملکرد دستگاه عضالنی اسکلتی -1

 . وزارت علوم

بامداد کتاب -حمید طباطبایی و بهروز عابدینی -حرکت شناسی -2  
سنجش و اندازه  01

 تربیتگیری در 

 بدنی

2 

 . فرا تحلیل ناشر:  -دکترمجید کاشف نویسنده: -سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی-1

 .دانشگاه اصفهانناشر:  -دکتر حسین مجتهدینویسنده:  -سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی -2

01 
1ژیمناستیک   . 

 زهرادانشگاه الناشر:  -آمنه رضوی نویسنده: -ژیمناستیک پیشرفته دختران-1

 . کمیته ملی المپیک ناشر: -ناصر هالوی نویسنده: -ژیمناستیک -2

1والیبال  01  علم و حرکت ناشر: -ساسان موسوی و فرهاد نصیری مترجمان:  -نئو کالتمین و رویتر کروبرنویسندگان:  -مدرسه والیبال -0 .  

 بسکتبال  01

2  
. 

 بامداد کتاب ناشر: -یده هادویفرنویسنده:  -اصول اساسی حمله و دفاع در بسکتبال-1



3 

 

 تربیت بدنی گرایش متوسطهرشته 

 منابع پیشنهادی   واحد نام درس ردیف

 .سمت ناشر: - دبیدی روشنولی اهلل مترجم: -نویسنده: هینکل کارالزد -مبانی و آناتومی حرکتی -1 2 آناتومی انسانی 1
 .سمتناشر:  -ی گائینی و حمید رجبیعباسعل :نویسندگان -آمادگی جسمانی-1 . آمادگی جسمانی 2
3 

 . 1دو و میدانی 
 سمت.ناشر:  -دوها. نویسندگان: محمدرضا بیات و همکاران -1دوومیدانی ج-1

 .سمتناشر:  -نویسنده: بیژن شادمهر و همکاران -هاها و پرتابپرش - 2دوومیدانی ج-2
4 

 . تنیس روی میز
معاونت تربیت بدنی و ناشر:  -مترجم: مهدی شیری -: دن سیمیلر و مارک هالوچاکنویسندگان -روی میز آموزش پیشرفته تنیس-1

 تندرستی وزارت آموزش و پرورش
فیزیولوژی  5

 انسانی
2 

 دانشگاه پیام نور. ناشر: -نویسنده: عباسعلی گائینی -فیزیولوژی انسان-1

 .چهرناشر: -مترجم: فرخ شادان -نویسنده: گریس هایمر و وایدمن -فیزیولوژی انسان -2

6 

 . 1شنا 

 دانشگاه پیام نور. ناشر: -نویسنده: عباسعلی گائینی -2و  1اصول آموزش شنای -1

 سمت.ناشر:  -عباسعلی گائینی و همکارانمترجمان:  -نویسنده: مگلسکو ارنست دبلیو -راهنمای پزشکی و علوم ورزشی شنا -2

 .کمیته ملی المپیکناشر:  -ان: عباسعلی گائینی و همکارانمترجم -نویسنده: دیوید ال کاستیل و همکاران -شنا -3
 . 2دو و میدانی  7

 سمت.ناشر:  -ت و همکارانمحمدرضا بیانویسندگان:  -دوها -1دوومیدانی ج-1

 .سمتناشر:  -نویسنده: بیژن شادمهر و همکاران -پرش ها و پرتاب ها -2دوومیدانی ج -2
 . 1فوتبال  8

 دانشگاه شهید رجایی. ناشر: -ه: عباس بنیاننویسند -2و  1فوتبال -1

کمیته ملی المپیک.ناشر:  -نویسنده: مجتبی تقوی -فدراسیون جهانی فوتبال مربیگری فوتبال؛ -2  
رشد جسمانی و  9

 حرکتی
2 

 حسن خلجی. ناشر:علی حسین ناصری،  مترجم: -نویسندگان: کاتلین.ام و گجل نانسی -عمر؛ هی وود رشد حرکتی در طول-1

 حتمی.

 2- نمو- بالیدگی و نمو بدنی- نویسندگان: مالینا-رابرت و بوچارد-کلود- مترجمان: عباس بهرام و حسن خلجی- ناشر: راه دانش.
11 

 2 حرکت شناسی

پژوهشگاه وزارت ناشر:  -ولی اهلل دبیدی روشنمترجم:  -واتکینز جیمز  نویسنده:  -ساختار و عملکرد دستگاه عضالنی اسکلتی-1

 .معلو

.بامداد کتابناشر: -حمید طباطبایی و بهروز عابدینینویسندگان:  -حرکت شناسی -2  
سنجش و اندازه  11

گیری در تربیت 

 بدنی

2 

 .فرا تحلیل ناشر: -نویسنده: دکترمجید کاشف -سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی-1

.دانشگاه اصفهان شر:نا -نویسنده: دکتر حسین مجتهدی -سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی -2  

 . 1ژیمناستیک  12
 .دانشگاه الزهراناشر: -نویسنده: آمنه رضوی -ک پیشرفته دخترانژیمناستی-1

 .کمیته ملی المپیک ناشر: -نویسنده: ناصر هالوی -ژیمناستیک -2
 .علم و حرکتناشر:  -وی و فرهاد نصیریمترجمان: ساسان موس -نویسندگان: نئو کالتمین و رویتر کروبر -مدرسه والیبال -1 . 1والیبال  13

 بامداد کتابناشر: -دویفریده هانویسنده:  -ل اساسی حمله و دفاع در بسکتبالاصو -1 . 2بسکتبال  14
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 رشته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

 منابع پیشنهادی  واحد نام درس ردیف
1پینگ پنگ  1  .بامدادکتابناشر:  -مهدی آرمندنیا و ژیال سروشنویسندگان:  -آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ پنگ-1 1 
 .سمتناشر:  -ولی اهلل دبیدی روشنمترجم:  -ارالزدهینکل کنویسنده:  -مبانی و آناتومی حرکتی -2 2 آناتومی انسانی 2
1آمادگی جسمانی  3  . سمتناشر:  -نویسندگان: عباسعلی گائینی و حمید رجبی -آمادگی جسمانی -1 1 
یفیزیولوژی انسان 4  دانشگاه پیام نور.ناشر:  -نویسنده: عباسعلی گائینی -فیزیولوژی انسان-1 2 

 .چهرناشر:  -مترجم: فرخ شادان -نویسندگان: گریس هایمر و وایدمن -فیزیولوژی انسان -2
آموزش پینگ  5

)خواهران2پنگ  
معاونت تربیت بدنی ناشر:  -مترجم: مهدی شیری-رک هالوچاکون سیمیلر و ما: نویسندگان -آموزش پیشرفته تنیس روی میز-1 1

 و تندرستی وزارت آموزش و پرورش
1دو و میدانی  6  سمت.ناشر:  -نویسندگان: محمدرضا بیات و همکاراندوها.   -1دوومیدانی ج-1 1 

 .سمتناشر:  -بیژن شادمهر و همکاران نویسنده: -هاها و پرتابپرش -2دوومیدانی ج -2
ی)برادران(کشت 7  .جام جمناشر:  -شهرام نظری و علیرضا رضایی منشنویسندگان:  -2و1آموزش کشتی -1 1 

)برادران( 1فوتبال  8  دانشگاه شهید رجایی. ناشر: -نویسنده: عباس بنیان -2و  1فوتبال -1 1 

 مربیگری فوتبال؛ فدراسیون جهانی فوتبال؛ مجتبی تقوی؛ کمیته ملی المپیک -2
 2سمانی آمادگی ج 9

 )خواهران(
1 

 .سمتناشر:  -نویسندگان: عباسعلی گائینی و حمید رجبی -آمادگی جسمانی -1

11 

 فیزیولوژی ورزشی

1 
2 

 ناشر: -مترجم: ضیاء معینی و همکاران -نویسندگان: ویلمور جک اچ و دیدیوال کاستیل -فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی-1

 .مبتکران

لی گائینی و ولی اهلل دبیدی عباسعمترجمان:  -نویسندگان:  رابرت آ اسکات و آ رابرس -ورزشاصول بنیادین فیزیولوژی  -2

 .سمت ناشر: -روشن
رشد و تکامل و  11

 یادگیری حرکتی
2 

 علم و حرکت ناشر: -و قاسمی حمایت طلب مترجمان: -ریچارد اشمیت و همکاراننویسندگان:  -یادگیری و کنترل حرکتی-1

 تیکیمناسآموزش ژ 12

2 
1 

 . کمیته ملی المپیکناشر:  -نویسنده: ناصر هالوی –ژیمناستیک -1

13 

1بسکتبال   1 

 .بامداد کتابناشر:  -نویسنده: فریده هادوی --ل اساسی حمله و دفاع در بسکتبالاصو-1

علی صفامترجم:  -نویسندگان: ماریا خوزه بوستا و همکاران -توصیه هایی برای مربیان -ن جوانبسکتبال برای بازیکنا -2

 . طرح نقش خیالناشر:  -کمالیان
 . آذرناشر:  -گروه مترجمانمترجم:  -: فدراسیون جهانی فوتبالتألیف  -مربی گری(-تمرینات-فوتسال)آموزش 1 فوتسال 14
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 تربیت دبیر جغرافیارشته 

 منابع پیشنهادی   واحد نام درس ردیف

اافینقشه خوانی و کاربرد نقشه در جغر 1  .دانشگاه تهرانناشر:  -مجتبی یمانینویسنده:  -مبانی نقشه خوانی -1 1 

ردیفلسفه جغرافیا و جغرافیای کارب 2  2 

 .گیتا شناسی ناشر: -دکتر حسین شکوهینویسنده:  -فلسفه جغرافیا-1

 ناشر: گیتا شناسی. -دکتر حسین شکوهینویسنده:  -جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی -2

 .سمت ناشر:-سرور رحیم دکترنویسنده:  - سرزمین آمایش و کاربردی رافیایجغ-3

 پیام نور.ناشر: دانشگاه  -دکتر علی اصغر نظرینویسنده:  -مبانی علم جغرافیا-1 2 مبانی علم جغرافیا 3

 2 زمین شناسی برای جغرافیا 4

 .اندانشگاه تهر ناشر:–دکتر احمد معتمد نویسنده:  -زمین شناسی عمومی-1

ناشر:  -دکتر محمد حسین رضایی مقدم و دکتر محسن مویدنویسندگان:  -زمین شناسی برای جغرافیا-2

 .دانشگاه تبریز

 .دانشگاه امیر کبیر ناشر: -حسن مدنی و سیروس شفیعینویسندگان:  -زمین شناسی عمومی -3

 .سمتناشر:  –علیجانی و دکتر محمد رضا کاویانی  دکتر بهلولنویسندگان:  -مبانی آب و هواشناسی -1 2 مبانی اقلیم شناسی 5

(1مبانی جغرافیایی اقتصادی  ) 6  2 

  .رایزنناشر:  - سهامی سیروس دکتر -مترجم:  -درئو ماکس: نویسند - (2 و 1 جلد) انسانی جغرافیای -1

پیام  دانشگاه ناشر: -دکتر منصور بدری فرنویسنده:  -جغرافیای اقتصادی عمومی )کشاورزی و دامداری(  -2

 .نور

 سمت. ناشر: -شاهپور گودرزی نژاد :ترجمه -( نویسنده:پیتر هاگت2و  1جغرافیا ترکیبی نو )جلد -3

 -دکتر سید حسین لنگرودی مطیعینویسنده: خدمات(  -صنعت-)کشاورزی جغرافیای اقتصادی ایران -4

 .جهاد دانشگاهی مشهد  ناشر:

 1 اصول عکس های هوایی و ماهواره ای 7

محمد زبیری و مهندس احمد : نویسندگان -های هوایی )با کاربرد در منابع طبیعی( اصول تفسیر عکس-1

 .دانشگاه تهرانناشر:  -دالکی

دکتر سید مترجمان:  -نویسنده : آ.م. چاندراوس. ک. گوش -سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی-2

 .نشگاه تهراندا ناشر: -کاظم علوی پناه و مهندس مسلم لدنی

 .سمت ناشر: -ربیعی علیزاده دکترحسننویسنده:  -( کاربرد و اصول) دور از سنجش-3

 2 ریاضیات پایه برای جغرافیا 8

 .پیام نور ناشر: دانشگاه -لیدا فرخونویسنده:  -ریاضیات پایه-1

 ر.ناشر: دانشگاه پیام نو -لیدا فرخونویسنده:  -ریاضیات  و کاربرد آن در مدیریت -2

گسترش . ناشر: –فردین اسماعیل نیا و علیرضا خاتون آبادی نویسندگان:  -ریاضیات پیش دانشگاهی  -3  

(1مبانی  ژئومورفولوژی ) 9  1-مبانی ژئو مورفولوژی )اشکال ناهموریهای زمین(- مترجم: دکتر خیام- ناشر: مبنا. 2 

 2 آب و هوای کره زمین 11

مترجم:  -نویسنده کیت بوشر -منطقه حاره  و منطقه برون حاره (  -2و  1) جلد  -آب و هوای کره زمین-1

 .سمت  ناشر: -بعلول علیجانی

 .سمت ناشر: – کاویانی رضا محمد دکتر و علیجانی بهلول دکترنویسندگان:  - هواشناسی و آب مبانی-2

 .اه تهراندانشگناشر:  -دکتر جمشید فریفتهنویسنده:  -های اقلیمیسیستم های طبقه بندی -3

1384 -دانشگاه فردوسی مشهدناشر:  -دکتر امین علیزاه و همکاراننویسندگان:  -هوا و اقلیم شناسی  -4  

( صنعت2مبانی جغرافیای اقتصادی ) 11  2 

 .رایزنناشر:  -دکتر سیروس سهامی مترجم:  -نویسند: ماکس درئو -( 2و  1جلد )جغرافیای انسانی -1

 .دانشگاه تهرانناشر:  -دکتر فاطمه بهفروزنویسنده:  -فیای انسانیهای غالب در جغرازمینه-2

 -طیعیم لنگرودی حسین سید دکترنویسنده: ( خدمات -صنعت- کشاورزی) ایران اقتصادی جغرافیای -3

.مشهد دانشگاهی جهادناشر:   
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 .پیام نورناشر: دانشگاه  -هدویدکتر مسعود منویسنده:  -اصول و مبانی جغرافیای جمعیت  -1 2 مبانی جغرافیای جمعیت 12

 3 زبان انگلیسی 13

 -نژاد گودرزی شاپور و عسجدی مینونویسندگان:  - طبیعی جغرافیای رشته دانشجویان برای انگلیسی -1

 .سمتناشر: 

.سمتناشر:  -عظیمی کریمیان محسن دکترنویسنده:  -انسانی جغرافیای رشته دانشجویان برای انگلیسی-2

  

کس های هوایی و ماهواره ایکاربرد ع 14  1 

 احمد مهندس و زبیری محمدنویسندگان:  -( طبیعی منابع در کاربرد با) هوایی هایعکس تفسیر اصول -1

 .تهران دانشگاهناشر:  -دالکی

 دکترمترجمان:  -گوش. ک. چاندراوس. م.آ:  نویسندگان -جغرافیایی اطالعات سامانه و دور از سنجش -2

 .تهران دانشگاهناشر:  -لدنی مسلم مهندس و اهپن علوی کاظم سید

 .دانشگاه تهرانناشر:  -دکتر ابوالقاسم وامقینویسنده:  -کاربرد عکس های هوایی و تهیه نقشه  -3

  .سمتناشر:  -ربیعی علیزاده دکترحسننویسنده:  -( کاربرد و اصول) دور از سنجش -4

 .قومسناشر:  -دکتر مسعود مهدوینویسنده:  -ر و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در جغرافیاآما-1 2 کاربرد آمار و احتماالت  در جغرافیا 15

 .آییژناشر:  -کاوه و یحیی عبدا... زاده نویسنده:  -مفاهیم کاربردی آمار و احتماالت -2

16 

ژئومورفولوژی   عملی    ـ 

 آزمایشگاهی
1 

 مدرس در کارگاه صورت می پذیرد  بر اساس مهارت

17 

 جغرافیا و برنامه ریزی

 ناحیه ای
2 

 .سمت ناشر:  -دلیر زاده حسین کریم دکترنویسنده:  - ایناحیه ریزی برنامه-1

 دانشگاه تهران ناشر:  -دکتر کرامت ا... زیاری -اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای-2

 .پیام نوردانشگاه ناشر:  -اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای )شته جغرافیا(دکتر حسین آسایش-3

ناشر:  - محمد صادق پور امینی وعلیرضا استعالجی نویسندگان:  -اصول وتحقیق و برنامه ریزی توسعه 

 سمیع)انجمن جغرافیایی ایران(.

 2 جغرافیای جمعیت ایران 18
 .مشهد دانشگاهی جهادناشر:  - جوان جعفر دکترنویسنده:  -ایران جمعیت جغرافیای -1

 .دانشگاه تبریزناشر:  -دکتر یداا... فریدنویسنده:  -فیای جمعیت جغرا-2

 .دانشگاه تهرانناشر:  -دکتر فاطمه بهفروزنویسنده:  -های غالب در جغرافیای انسانیزمینه-3

(1جغرافیای اقتصاد ایران   )  19  -مطیعی نگرودیل حسین سید دکترنویسنده:  -(خدمات -صنعت- کشاورزی) ایران اقتصادی جغرافیای-1 2 

 .مشهد دانشگاهی جهادناشر: 
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 تربیت دبیر زبان انگلیسیرشته 

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

0 

خواندن و درک 

1مفاهیم   
4 

1 Mosaic1 .BrandaWegmann 

1-Reading & thinking English. Tom Mc. Arthur    

2-Active skills for reading. Neil . G Anderson. 

3-Developing reading skills .Francoise Greller 

 . تالیف: منوچهر جعفری گهر. ناشر: دانشگاه پیام نور. خواندن و درک مفاهیم  -4

5-Inside reading. جلدی(    4) ArlineBurgmeier 

6- Man & his world. Patricia Milgrim 

7-Reading power جلدی(4) .Linda Jeffries 2010 

 محمد حسن تحریریان -خواندن و درک مفاهیم-8

1دستور و نگارش  1  4 

1-Modern English 1&2. Marcella Frank 

2-Paragragraph writing from sentence to paragraph  .D.E. Zemach 

3-Grammar in use .Raymond Murphy 

4-Chomsky universal grammar .VivonCpok&Mark Newson 

5-Essential grammer in use. جلدی(3)  Raymond Murphy 

6-Understanding and using English grammar(Betty S. Azar) 

Tenses (chapter 1,2,3,4 pp.2-62) Nouns (chapter 7, pp.100-130) - Pronouns (chapter 8, pp. 132-

150) Modals (chapter 9,10 pp. 151- The passive (chapter 11, pp. 208-238)  

7-supplementary grammar Units (Unit A,B,C,D,E,F,G). 

انفنون یادگیری زب 1  2 1-The study skills for students of English as a second language Richard C.Yorkey    
2-Study skills (Richard C .Yorkey 

1 

خواندن و درک 

2مفاهیم   
4 

BrandaWegmann     Mosaic -1 

 (11گهر)از ابتدا تا درس  -منوچهر جعفری  -خواندن و درک مفاهیم/ یا محمد حسن تحریریان-خواندن و درک مفاهیم -2

2دستور و نگارش  1  4 

1-Writing with confidence . Alan Meyer 

2- Grammar and Writing .  وحدانی فریدون  

3-Paragraph writing teachers edition .France Chaplen 

4-Grammar and writing. .  وحدانی فریدون  

2گفت و شنود 6  4 
1-Top notch ,2A, 2B1 Joan Saslow& Allen Ascher 

 

2-Tactic for listening جلدی( )1 Jack Richard    
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3-People , place & things listening  Linlong Heed  .جلدی(3)

4-Listening comprehension of English movies .M .Golshan 

5-Impact listening. Kenton Harsch 

6-Better English pronunciation )بصورت تکمیلی استفاده می شود(J .D. Oconnor 

interchange book (2)(Jack C.Richard) 

 2 آواشناسی 7

1-Phonetics & Phonology  . Peter Roach 

2-A practical course of English phonetics & phonology .M.H.Keshavarz 

3-Course in phonetics .P.Ladefoged 

4-Phonology .Philip Carre 

5-The dictionary of phonetics & phonology .D .Crystal 

هنمونه های نثر ساد 8  2 

1-An introduction to literature   edition13…Barret 
 دفتری )پیام نور(   عزببهروز  -نمونه های نثر ساده انگلیسی -2

 : پیام نور.ناشر .عباس سعیدی پور .درآمدی بر ادبیات -3

4- Modern short story .Robert Dixion 

5-Litrature Poetry .L.Perrien 

6- Literature in Enghlish .Ian Onsby 

7-Literature structure, sound & sense . Laurence Perrien 

9 

سی کلیات زبان شنا

1 
2 

1-teaching yourself linguistics .J.Aitchson 

2-Linguistics &language .J.S. Falk 

3-The study of language .G .Yule 

4-An introduction to language .Fromkin& Rodman 

5-Essential introductory linguistics .Hudson Grover 

1نگارش  01  2 
1-Paragraph Development .Mary Ellen Barrett & Martin 

2-Paragragraph writing from sentence to paragraph  .D.E. Zemach 

00 

نمونه های شعر 

 ساده
2 

 عباس سعیدی پور. نمونه های نظم ساده انگلیسی-1

 حسین پاینده -درآمدی بر ادبیات -2

 4خواندن  01

 )پیشرفته(
2 

 ر(تا آخ11خواندن و درک مفاهیم  منوچهر جعفری گهر)ازدرس -1

Mosaic(2) BrandaWegmann 

 

 

 



9 

 

 رشته دبیری ریاضی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

  ناشر: دانشگاه شهید بهشتی.  دکتر ابراهیمی و مژگان محمودی نویسندگان: . لین و لین-ریاضیات مبانی-1 4 مبانی ریاضیات 1

 نیکوکار دکتر مسعود -ریاضیات مبانی-2

1ریاضی عمومی  2  4 

 .گاه بوعلی سینادانشناشر: -نویسنده: دکتر غالمرضا صفاکیش  –حساب دیفرانسیل وانتگرال  -1

 فاطمیناشر:   -نویسنده: دکتر سیاوش شهشهانی -یل وانتگرالحساب دیفرانس -2

 طاعت.ناشر:  -نویسنده: دکتر مسعود نیکوکار -حساب دیفرانسیل وانتگرال -3

فرزین حاجی مترجمان:  ،موریس دی. ویر ،راس فینی ،جورج برینتن توماس   -حساب دیفرانسیل وانتگرال -4
 یاشراق :نشر. علی اسالمی خوزانی، مرتضی براتی، هوشمند سردار ،جمشیدی

 علمی و فنی: ناشر. علی اکبر عالم زاده  ترجم:. مریچارد سیلورم -انسیل وانتگرالحساب دیفر-5

 . ناشر: تبریز  ترجمه:میرکمال میرنیا،محمد یعقوب رحیمی. ادوارد-الرسن-سیل وانتگرالحساب دیفران-6

. مهدی بهزاد، دکتر محسن رزاقی، سیامک کاظمی، اسالم ناظمی : مترجم. لویس لیتهولد -حساب دیفرانسیل وانتگرال -7

 .مرکز نشر دانشگاهی : انتشارات

 4 2ریاضی عمومی  3

 دانشگاه بوعلی سیناناشر:  --دکتر غالمرضا صفاکیشنویسنده:  -حساب دیفرانسیل وانتگرال-1

 فاطمیناشر:  -نویسنده: دکتر سیاوش شهشهانی -حساب دیفرانسیل وانتگرال-2

 طاعتیناشر:   -نویسنده: دکتر مسعود نیکوکار -ل وانتگرالحساب دیفرانسی-3

فرزین حاجی مترجمان:  ،موریس دی. ویر ،راس فینی ،جورج برینتن توماس   -حساب دیفرانسیل وانتگرال -4
 یاشراق :نشر. علی اسالمی خوزانی، مرتضی براتی، هوشمند سردار ،جمشیدی

 علمی و فنی: ناشر. علی اکبر عالم زاده  ترجم:. مریچارد سیلورم -انسیل وانتگرالحساب دیفر-5

 . ناشر: تبریز  ترجمه:میرکمال میرنیا،محمد یعقوب رحیمی. ادوارد-الرسن-سیل وانتگرالحساب دیفران-6

. مهدی بهزاد، دکتر محسن رزاقی، سیامک کاظمی، اسالم ناظمی : مترجم. لویس لیتهولد -حساب دیفرانسیل وانتگرال -7

 .مرکز نشر دانشگاهی : انتشارات

 4 نظریه اعداد 4

 .دانشگاهیمرکز  ناشر:  -یوید ام برتن دنویسنده:  -نظریه مقدماتی اعداد-1

 .دانشگاهیمرکز  ناشر:  -نویسنده: ادینه محمد نارنجانی -آشنایی با نظریه اعداد -2

 ناشر: دانشگاه شهید چمران. .دکترمنصور معتمدی  دکترنسرین شیرعلی نویسنده: -نخستین مفاهیم نظریه اعداد-3

2آنالیز ریاضی  5  4 

 .پوران پژوهشناشر:  -نویسنده: دکتر رضوانی -یآنالیز ریاض -1

 . تهران : انتشار. زادهاکبر عالمترجمه: علی .رودیننویسنده:  -آنالیز ریاضی-2

 .مترجم: علی اکبر عالم زاده. انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف .اپوستلنویسنده:  -آنالیز ریاضی -3

 فروزش. . انتشارات مترجم : جعفر زعفرانی .بارتل نویسنده:  -آنالیز ریاضی -4

 4 جبر خطی 6

 مرکز نشر دانشگاهی : انتشارات. آبادیاکبر محمدی حسنعلی : مترجم .مایکل اوناننویسنده:   -جبر خطی-1

 انتشارات: مرکز نشر دانشگاهیفرشیدی.  مترجم : جمشید .کنت هافمن وری کنزینویسنده:  -جبر خطی-2

 . ناشر : سروش .اندکتر مسعود فرزمترجم:   -نویسنده:  مری تروپر -جبر خطی-3

1آمار و احتمال  7  دکتر مسعود نیکوکارنویسنده:  -تمالآمارواح -1 4 

 دکتر جواد بهبودیاننویسنده:  -آمارواحتمال مقدماتی -2

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
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 دبیری زبان و ادبیات عربیرشته 

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

1صرف  1  .مطبوعات دارالعلم قمموسسه الناشر:  -نویسنده: رشید الشرتونی -مبادی العربی-1 3 

 ناشر: آسم. - نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی-صرف و نحو عربی نوین-2
1نحو  2  .موسسه المطبوعات دارالعلم قم ناشر:  -نویسنده: رشید الشرتونی -مبادی العربی-2 3 

 ناشر:  آسم.-نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی- صرف و نحو عربی نوین-2
نو تجوید قرآ: مترجمقرائت  3  . نوآورناشر:  -نویسنده: آذردخت شمس اشراق -آموزش قرائت و روانخوانی قرآن کریم-1 2 

4 
 3 2صرف 

 .موسسه المطبوعات دارالعلم قم ناشر:  -نویسنده: رشید الشرتونی -مبادی العربی -1

 ناشر: آسم.-نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی- صرف و نحو عربی نوین-2

 3 2نحو  5
 .موسسه المطبوعات دارالعلم قم ناشر:  -نویسنده: رشید الشرتونی -مبادی العربی-1

 ناشر:  آسم.-نویسنده: دکتر عباس طاهری کرمانی- صرف و نحو عربی نوین-2

 2 1آزمایشگاه زبان  6
 و... خادمعلی ساالریان -عادل اشکبوس ؛  نویسندگان:2و  1الحوارات -1

 مشعر ناشر: 

7 
دبیات از دوره جاهلی تاریخ ا

 تا پایان اموی
 . سمت ناشر: . دکتر آذرشبنویسنده:  -تاریخه حتی نهایه العصر االموی االدب العربی و-1 2

8 
متون نظم و نثر از دوره جاهلی 

 تا پایان اموی
2 

 آستان قدس ر: ناش دکتر محمد رادمنش،میر سلیمانی رحیمی.  انویسنده:  -برگزیده ای از متون نظم و نثر عربی-1

  رضوی.

 .سخن گسترناشر:  -هادی صاحبینویسنده:   -برگزیده متون نظم و نثر عربی: از دوره جاهلی تا دوره معاصر -2

3آزمایشگاه زبان  9  .مشعرناشر: و...  خادمعلی ساالریان -عادل اشکبوس نویسندگان: -4و  3الحوارات -1 2 

2مکالمه  11  مجمع علمی فرهنگی مجد.  ناشر:  -نویسنده : ناصر علی عبداهلل  -وزش مکالمه عربی( گفتگو)روشی نوین در آم-1 2 

11 
 تاریخ ادبیات

 دوره عباسی دوم
 . سمت ناشر:  -دکتر مرضیه آبادنویسنده:  -تاریخ االدب العربی فی العصر العباسی-1 2

12 
 متون نظم و نثر

 دوره عباسی دوم
 .سمتناشر:  -دکتر ابراهیم دیباجینویسنده:  -الخطبالمنتخب من الکتاب و السنه و -1 2

1تمرین صرف و نحو  13  سید محمد تقی حکیمنویسنده:  -راهنمای تجزیه و ترکیب و قواعد عربی-1 2 

 .دفتر فرهنگ اسالمی ناشر: 
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 رشته دبیری زیست شناسی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس دیفر

اهیتشریح ومورفولوژی گی 1  2 
 آییژناشر:  -دکتر فیروزه چلبیان نویسنده:  -ریخت شناسی و تشریح گیاهی -1

 .جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدناشر:  -دکتر آذرنوش جعفری مترجم:  -تالیف ا. فان -آناتومی گیاهی  -2

 . پیام نوردانشگاه ناشر:  -تشریح و مورفولوژی گیاهی  -3

2 
 آزمایشگاه

اهییتشریح ومورفولوژی گ  
 -کارل پترسون و لوئیز مویل داری پترسون، نویسندگان:  –تمرین های خالق آزمایشگاهی ( آموزش تشریح گیاهی )-1 1

 .آییژناشر:  -دکتر فیروزه چلبیان مترجم: 

3 

زیست شناسی سلولی 

 مولکولی
4 

، عباس بهادر، موسوی مترجمان سیدهادی -هاروی ف. لودیش: نویسنده « شناسی سلولی و مولکولی لودیشزیست-1

 . خسروی

  -اعظم پیلتن  -زهرا فرزانه : انمترجم - بروس آلبرتز و همکاران نویسنده:  -کتاب مبانی زیست شناسی سلولی-2

 خانه زیست شناسیناشر: ناهید نصیری و سعید فردی 

ناشر:  - دکتر احمد مجد و دکتر سید محمد علی شریعت زادهنویسندگان:  -ملکولی  و زیست شناسی سلولی  -3

 .دانشگاه اراک

 09سید مظفری فریده انتشارات پیام نور –زیست شناسی سلولی مولکولی -4

4 

 آزمایشگاه زیست شناسی

 سلولی مولکولی
1 

انتشارات دانشگاه  ،دکتر سید علی شریعت زاده دکتر احمد مجد و  –راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی -1

 اراک 

 پوررحیمی--فریده احسانی –آزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی  -2

1سیستماتیک گیاهی  5  2 

 .امیر کبیرناشر:  -دکتر ولی اهلل مظفریان نویسنده:  -رده بندی گیاهی ) دو جلدی ( -1

 -فرهنگ مصور واژگان  -سیستماتیک نهاندانگان  -جلد سوم : سامانه های رده بندی گیاهان  –گیاه شناسی پایه -2

 دکتر احمد قهرماننویسنده: 

 خانه زیست شناسیناشر:  -دکتر فرخ قهرمانی نژاد مترجم:  -جی سیمیسون نویسنده:  -سیستماتیک گیاهی -3

6 

 آزمایشگاه سیستماتیک

1گیاهی   
 .خانه زیست شناسیناشر:  -بهرام زهزاد نویسنده:  -یک گیاهی آزمایشگاه سیستمات-1 1

1فیزیولوژی جانوری  7  3 

 .ناشر: اندیشه رفیع  -گایتون نویسنده: -فیزیولوژی پزشکی-1

  ناشر: ادیب  -گانونگنویسنده:  -فیزیولوژی پزشکی-2

 نمحل نشر : تهرا .محمدرضا –مترجم : بیگدلی . لوی –برن  نویسنده:  -فیزیولوژی -3 

4- Eckert Animal Physiology 
آمنه زارع .کریستوفرد. مویز؛ پاتریشیام. شولت؛ مترجم:آمنه رضایوفنویسندگان:   - مبانی فیزیولوژی جانوری -5

 ،شیرازی مقدسی. انتشارات فاطمی.

8 

آزمایشگاه فیزیولوژی 

1جانوری   
1 

ناشر:  - دکتر پروین رستمی -پروانه نور جاه نویسندگان:  -ملی )جانوری و انسانی( کتاب فیزیولوژی و تشریح ع  - 0

 .مبتکران

 ، اکرم عیدی  انتشارات اییژ مریم عیدیفیزیولوژی جانوری عملی،   - 2

 شیرین منوچهری. انتشارات پیام نور– 1آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری  -3

 

 

http://ketabmajjani.blogfa.com/post-158.aspx
http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1602356
http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1602356
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/753-4362933-1222808?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/753-4362933-1222808?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
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 رشته دبیری شیمی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس دیفر

1شیمی عمومی  1  . ویرایش ششم یا باالترناشر: علوم دانشگاهی.  -عیسی یاوریمترجم:  -ورتیمرتالیف چارلز م  -1شیمی عمومی -1 3 

1آزمایشگاه شیمی عمومی  2 یا هر کتاب و جزوه آزمایشگاهی که در . ناشر: مولف. )تالیف حسین اختر محققی  -1آزمایشگاه شیمی عمومی  -2 1 

 .(بردارنده آزمایش های مربوطه باشد

 ویرایش ششم یا باالترناشر: علوم دانشگاهی.  -عیسی یاوریمترجم:  -تالیف چارلز مورتیمر 2عمومی  شیمی-1 3 2شیمی عمومی  3

 1 2آزمایشگاه شیمی عمومی  4
یا هر کتاب و  )دانشگاه پیام نور  ناشر:تالیف: جواد محمدی پور و علی مولوی  -2آزمایشگاه شیمی عمومی -1

 .(ای مربوطه باشدجزوه آزمایشگاهی که در بردارنده آزمایش ه

2شیمی فیزیک  5  3 
 -غالمرضا اسالمپور -ترجمه: غالمعباس پارسافر -ویرایش ششم. تالیف: ایرا لواین –شیمی فیزیک جلد دوم  -1

 بیژن نجفی و علی مقاری

2آزمایشگاه شیمی فیزیک  6  1 
  )دانشگاه پیام نور دانشگاهر: ناش -موسوی اله حبیب سید -صالحی تقی محمد تالیف: - 2 فیزیک شیمی آزمایشگاه-1

 .(یا هر کتاب و جزوه آزمایشگاهی که در بردارنده آزمایش های مربوطه باشد

2شیمی تجزیه    2 
دکتر سید مجتبی مترجم: هولر .  -وست  -ویرایش هفتم یا باالتر: تالیف اسکوگ  -2مبانی شیمی تجزیه جلد -1

 محسن دربهشتی -سید مهدی پورمرتضوی -قدیری

 
 آزمایشگاه شیمی

2تجزیه   
1 

IIآزمایشگاه شیمی تجزیه ) ا هر کتاب و ویرایش دوم یا باالتر   ی -تالیف طوبی تقویان -روشهای الکتروشیمیایی -1

.(جزوه آزمایشگاهی که در بردارنده آزمایش های مربوطه باشد  
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 رشته دبیری علوم اجتماعی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

عه شناسیمبانی جام 1  

 مفاهیم اساسی
3 

ناشر: -رضا فاضل غالمعباس توسلی، مترجم: -بروس کوئن -مبانی جامعه شناسی)با تجدید نظر اساسی و اضافات(-1

 .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(

 چاپ دوم . -فرا انگیزش  ناشر: -: سید جواد حسینی نویسنده -مبانی جامعه شناسی)با تاکید بر جامعه ایران( -2

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ناشر:  -حسن سرایی :نویسنده – مبانی و زمینه هاجمعیت شناسی -1 2 مبانی جمعیت شناسی 2

 چاپ چهارم .-)سمت(
 -سوده جعفر زادهو  دکتر حسین آقاجانیسندگان: نوی -هنر و ضرب المثل ها(-نشانه -در آمدی بر مردم شناسی )نماد -1 2 مبانی مردم شناسی 3

 .علم ناشر: 
(2مبانی جامعه شناسی ) 4  

مفاهیم اساسی   

چاپ -اتشارات توتیا-محسن ثالثیمترجم: -بروس کوئننویسنده:  -درآمدی به جامعه شناسی)چاپ جدیدبا اصالحات( -1 3

  1392-سی ام

 چاپ بیست سوم. -بهینه ناشر:  -علی اکبر نیک خلق  -منصور وثوقینویسنده:  -مبانی جامعه شناسی  -2 
 نظریه های جامعه شناسی 5

(1)  

 -خلیل میرزایی و عباس لطفی زادهمترجم:  -داگالس جی گودمنو  جورج ریتزرنویسنده:  -نظریه جامعه شناسی مدرن-1 2

 .چاپ دوم-جامعه شناسانناشر: 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ناشر:  -محمد حسین پناهی نویسنده: -پیامدها -فرایند-وع نظریه های انقالب : وق-1 2 جامعه شناسی انقالب 6

 .چاپ چهارم -انسانی دانشگاهها )سمت(
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 رشته دبیری فیزیک

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

1فیزیک پایه  1  4 
 1فیزیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد -1

 2 فیزیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد-2

 3زیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد یف-3

1ه آزمایشگاه فیزیک پای 2 درس با استفاده از جزوه تهیه  آزمایش تعریف شده در سر فصل 12با توجه به وسایل موجود در آزمایشگاه تعداد حداقل  1 

 شده توسط گروه

 4 2فیزیک پایه  3

 1فیزیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد -1

 2رابرت رزنیک جلد فیزیک هالیدی و -2

 3هالیدی و رابرت رزنیک جلد  فیزیک-3

درس با استفاده از جزوه تهیه آزمایش تعریف شده در سر فصل  12ل با توجه به وسایل موجود در آزمایشگاه تعداد حداق 1 2آزمایشگاه فیزیک پایه  4

 شده توسط گروه

5 

ترمودینامیک و مکانیک 

 آماری
4 

 مانسکی و دیتمنحرارت وترمودینامیک زی-1

 مکانیک آماری رایف-2

 باشدزاده میی جعفر سیروس ضیا و ابوالحسن فرج( ترجمه5و4کتاب فیزیک آماری )دوره فیزیک بر کلی جلد -3

 3 2ریاضی فیزیک  6

 2و  1روشهای ریاضی در فیزیک جورج ارفکن جلد  -1

2- Mathematical Physics   ,A Modern Introduction to Its Foundations,Sadri 
Hassani 

3- Methods of Theoretical Physics  ,Morse and Feshbach 
4- Mathematical Methods of Physics ; Jon Mathews 
5- Mathematical Methods for Physicists   ,George Brown Arfken And Hans J. 

Weber 
6- Green's function and Boundary value problems   ,Ivar Stakgold 
7- A Course of Modern Analysis   ,E. T. Whittaker, G. N. Watson 
8- Complex analysis and special topics in harmonic analysis   ,Berenstein C., 

Gay R. 

 3 2مکانیک تحلیلی  7

 .شریف دانشگاه صنعتیناشر:  -اعظم نیرومند و غالمحسین همدانیمترجمان:  -کیث.ر.سایموننویسنده:  -مکانیک-1

 . نوپردازانناشر:  -هوشنگ سپهریمترجم:  -جورج -گرانت و کیسیدی -فولزنویسندگان:  -مکانیک تحلیلی-2

 تهران : انتشار. اهلل عقداییترجمه روح .جری ماریون -مکانیک -3

 ناشر : دانشگاه فردوسی مشهدنويسنده : آ.پ.آریامترجم : دکتر جعفرگودرزی -مکانیک -4
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 رشته راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

 3 روانشناسی عمومی 1

 .رساناشر:  -مهرداد فیروزبختمترجم:  -تالیف جان. دبلیو. سانتراک -روان شناسی) جلد اول و دوم( زمینه -1

 -تالیف اتکینسون و هیلگارد -( دوم و اول جلد) شناسی  روان زمینه -2

 .ساواالن ناشر:  -گنجی حمزه،گنجی مهدیمترجم: 

ناشر:  -ارجمندرفیعی و  مترجم:  -واگنار -فردریکسون -وسالفت -تالیف هکسما -(دوم و اول جلد)  شناسی روان زمینه  -3

 .ارجمند

 .رشدناشر:  -براهنی و همکاران مترجم: -هیلگارد و اتکینسونتالیف   -شناسی  روان زمینه  -4

 .روان ناشر:  -یحیی سید محمدیمترجم:  -تالیف جیمز کاالت -(دوم و اول جلد) شناسی عمومی روان  -5

اسیمبانی جامعه شن 2  3 

 .نی ناشر:  -حسن چاووشیانمترجم:  -تالیف آنتونی گیدنز و کارن بردسال –جامعه شناسی -1

ناشر: منصوری و ناشر:  -حسین فرجاد و هما بهروشمترجم:  -تالیف آنتونی کالنگ لی و همکاران -مبانی جامعه شناسی-2

 .ققنوس

 .امیر کبیرناشر:  -باقر پرهام مترجم: -هانری مندوراس و ژرژ گورویچ -شناسی جامعه مبانی-3

 .ابجدناشر:  -قرائی مقدم -شناسی جامعه مبانی-4

3 

 روانشناسی از دیدگاه

 دانشمندان اسالمی
2 

 .فرهنگ اسالمی ناشر: دفتر  -سید محمد باقر حجتی تالیف -المی)دفتر اول و دوم(روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اس-1

ناشر:  -حسن احدیشکوه السادات بنی جمالی،  -بیق آن با روان شناسی جدیدن اسالمی تطعلم النفس از دیدگاه دانشمندا-2

 .عالمه طباطبایی

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -آیت اهلل سید محمد غروی و حجت االسالم دکتر مسعود آذربایجانی -روان شناسی اسالمی -3

 .بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی -ستانیمحمود بمترجم:  -تالیف محمود هویشم -اسالم و روان شناسی-4

 .رضوی قدس آستان اسالمی های پژوهش بنیاد -عباس عربمترجم:  -احمدعثمان نجاتی -قرآن و روان شناسی-5

4 

( 1روانشناسی رشد )

 کودکی و نوجوانی
2 

 .ارسباران ناشر:  -محمدی یحیی سیدمترجم:  -تالیف لورا برک -جلد اول -روان شناسی رشد) از لقاح تا کودکی(-1

ناشر:  -دکتر حسین لطف آبادی-دکتر ضا کرمی نوری -دکتر پروین کدیور -دکتر سوسن سیف -(1رشد) شناسی روان -2

 .سمت

 .ارجمندناشر:  -دکتر مهشید فروغان -فیلیپ رایس -روان شناسی رشد از تولد تا مرگ -رشد انسان -3

 .سمتناشر:  -دکتر محمود منصور -لد تا پیریتحول روانی از تو -روان شناسی ژنتیک-4

5 
 فیزیولوژی انسان

 )اعصاب و غدد(
2 

 .ویرایش ناشر:  -مهرداد فیروزبختمترجم:  -تالیف جان پینل -روان شناسی فیزیولوژیک-1

 .دانشگاه تهرانناشر:  -تالیف دکتر سعید نقاش تهرانی -فیزیولوژیک شناسی روان-2

 .روان ناشر:  -یحیی سید محمدیمترجم:  -تالیف جیمز کاالت -فیزیولوژیکی شناسی روان-3

 .سمتناشر:  -تالیف دکتر محمد کریم خداپناهی -فیزیولوژیکی شناسی روان-4

 3 روانشناسی تربیتی 6

 .روان ناشر:  -محمدی سید یحیی مترجم:  -تالیف رابرت اسالوین -نظریه و کاربست -روان شناسی تربیتی-1

 .رشدناشر:  -عراقچی و  نعمتی -سعیدیمترجم:  -تالیف جان دبلیو سانتراک -یتیترب شناسی روان-2

 .سمتناشر:  -تالیف دکتر حسین لطف آبادی -روان شناسی تربیتی-3

 .آگاه ناشر:  -تالیف دکتر علی اکبر سیف -روان شناسی پرورشی) روان شناسی یادگیری و آموزش(-4

 .ویرایش ناشر:  –تالیف دکتر اسماعیل بیابانگرد  -و یادگیری روان شناسی آموزش -روان شناسی تربیتی-5
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 .رشدناشر:  -نعمتی علی و دکتر اسماعیل بیابانگرد مترجم:  -تالیف سوزان بنتهام -تربیتی شناسی روان-5

 . ناشر: ویرایش. یحیی سیدمحمدی. مترجم:سیدنی آلن شولتس ،دوآن شولتزنظریه های شخصیت، -1 3 روانشناسی شخصیت 7

 .آییژ ناشر:  -دکتر جوادیو دکتر کدیورمترجم:  -تالیف جان پروین -شخصیت: نظریه و پژوهش-2

8 

مسائل نوجوانان و 

 جوانان
2 

 .مربیان و اولیا انجمنناشر:  -فرد خدایاری محمد دکتر تالیف -انجوان و نوجوانان مسائل-1

 .یسطرون ناشر:  -فرد خدایاری محمد دکتر تالیف -نوجوانی و کودکی دوران مسائل-2

 سید احمد احمدی. ناشر: دانشگاه اصفهان.  -جوانان و نوجوانان مسائل-3

 جوان ناشر:  -منصورنژاد محمد تالیف -تربیت مسئله و عشق در شکست -پسر با روابط -هویت بحران: دختران مسائل-4

 .پویا

 پدیدآورنده: ابوالقاسم اکبری. ناشر: رشد. -مشکالت نوجوانی و جوانی -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%D8%AF%D9%88%D8%A2%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%D8%AF%D9%88%D8%A2%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/879-3600089-9362348?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
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 رشته دبیری تاریخ

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

 2 مبانی جامعه شناسی 1

 ناشر: نی.  .کاشانی  یمنوچهر صبورمترجم:  -انتونی گیدنزنویسنده:  -جامعه شناسی-1

 ناشر: سیمیا. .دکتر غالمعباس توسلیمترجم:  -بروس کوین نویسنده: -مبانی جامعه شناسی-2

 ناشر: میترا.  .دکترسیاوش گالبی -اصول و مبانی جامعه شناسی-3

2 

ه قرائت متون تاریخی ب

1زبان عربی      
 .اساطیر : ناشر -حمید طبیبیان -قرائت متون تاریخی به زبان عربی-1 2

 .با نظر استاد از کتب اخبار الطوال دینوری و تاریخ طبری به صورت جزوه تهیه گردد-2

3 

 تاریخ ایران از ایالمی  ها

ه و آریایی ها تا  پایان دور

 هخامنشی

4 

 ناشر: سمت.. شیرین بیانینویسنده:  -تاریخ ایران باستان از ورود اریایی ها به ایران تا پایان هخامنشیان-1

 ناشر: زریاب..مهدی سمسارمترجم: -جلد2پی یر بریان نویسنده:  -تاریخ هخامنشیان-2

 فرهنگی.  -ناشر: علمی .مسعود رجب نیا ترجمه -ریچارد فراینویسنده:  -میراث باستانی ایران-3

 ناشر: کارنگ. .خشایار بهاریمترجم:  -آ.م. داندامایفنویسنده:  -تاریخ سیاسی هخامنشیان-4

 ناشر: ققنوس. .مرتضی ثاقب فرمترجم:  -کوک جان مانویلنویسنده:  -هی هخامنشیانشاهنشا-5

 ناشر: امیرکبیر. .عبدالحسین زرین کوبنویسنده:  -تاریخ مردم ایران قبل از اسالم-6

4 

تاریخ اسالم از میالد   

 41پیامبر )ص( تا سال 

 هجری

2 

 ناشر: بدرقه جاویدان. .ابوالقاسم پایندهجم: متر -حسن ابراهیم حسننویسنده:  -تاریخ سیاسی اسالم-1

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  :ناشر .غالمحسین زرگری نژادنویسنده:  -تاریخ صدر اسالم-2

 )سمت(

 سید محمد تقی ایت الهیمترجم: -سید حسین محمد جعفرینویسنده:  -تشیع در مسیر تاریخ-3

 .دانشگاه تهران :ناشر. علی اکبر فیاضنویسنده:  -تاریخ اسالم-4

 مرتضی ثاقب فرمترجم:  -پژوهش دانشگاه کمبریج –تاریخ اسالم -5

 .امیرکبیر :ناشر. عبدالحسین زرین کوبنویسنده:  -تاریخ ایران بعد از اسالم-6

5 

ه قرائت متون تاریخی ب

1زبان فارسی    
 پیام نوردانشگاه ناشر:  -محمد رضا نصیری نویسنده: -جلد2قرائت متون تاریخی به زبان فارسی -1 2

 . ناشر: امیرکبیر. عبدالحسین زرین کوبنویسنده:  -شناخت منابع تاریخ ایران بعد از اسالم -2

6 

تاریخ ایران در دوره 

 سلوکی  و اشکانی
2 

حسن مترجم:  -گرد اورنده احسان یار شاطر-قسمت اول-3ج-تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان-1

 . نشر: تهران. انوشه

 دنیای کتاب :ناشر. مسعود رجب نیا -محمد جواد مشکورنویسنده:  - تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان -2

 . ناشر: پیام. کریم کشاورزمترجم:  -دیاکونفم.م..نویسنده:  -اشکانیان-3

 . ناشر: ققنوس. مرتضی ثاقب فرم: مترج -یوزف ویسهو فرنویسنده:  -م 651ق.م تا551ایران باستان از -4

 فرهنگی.  –. ناشر: علمی مسعود رجب نیامترجم:  -ریچارد فراینویسنده:  -تاریخ باستانی ایران-5

7 

تاریخ ایران در دوره 

 ساسانیان
4 

 فرهنگی .  –. ناشر: علمی هوشنگ صادقیمترجم:  -فرانتس التهایمنویسنده:  -تاریخ اقتصاد دولت ساسانی-1

. حسن انوشهمترجم:  -احسان یار شاطرنویسنده:  -قسمت اول -3ج-یخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیانتار-2

 ناشر: امیرکبیر. 

 . ناشر: ققنوس. مرتضی ثاقب فرمترجم:  -تورج دریایینویسنده:  -شاهنشاهی ساسانی-3

 . ناشر: ققنوس. ثاقب فر مرتضیمترجم:  -تورج دریایینویسنده:  -فرهنگ و دولت ساسانی -جامعه -4

 . ناشر: بهزاد. رشید یاسمیمترجم:  -کریستن سننویسنده:  -ایران در زمان ساسانیان-5
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8 

 تاریخ تحوالت سیاسی

........ ایران در دوره 

 سلجوقیان

2 

 . سمتناشر:  -ملیحه ستار زادهنویسنده:  -تاریخ سلجوقیان-1

 . انتشارات امیر کبیر .حسن انوشهمترجم: جی ا. بویل .  -شی ایلخانانتاریخ ایران از امدن سلجوقیان تا فرو پا -2

 . ناشر: نی . یعقوب ازندمترجم:  -ان. ک. لمبتون -تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران-3

 . ناشر: سمت. شهرام یوسفی فر -ایران سده میانهمناسبات شهر وروستا در -4

9 

 تاریخ تحوالت سیاسی

وره  ...... ایران در د

 غوریان   و خوارزمشاهیان

2 

 سمتناشر:  -الهیارخلعتبری و محبوبه شرفینویسنده:  -تاریخ خوارزمشاهیان-1

 سمتناشر: -قفس اوغلینویسنده:  -تاریخ دولت خوارزمشاهیان-2

 سمتناشر:  -اصغر فروغ ابرینویسنده:  -تاریخ غوریان-3

 .انتشارات امیر کبیر .حسن انوشهمترجم:  -5ج -انتاریخ ایران از امدن سلجوقیان تا فروپاشی ایلخان-4

11 

....  تاریخ تحوالت سیاسی

ایران از زوال  در دوره 

 حمله مغول و ایلخانان

2 

 . انتشارات علمی و فرهنگی. محمود میر افتابمترجم:  -برتولد اشپولر نویسنده:  -تاریخ مغول در ایران-1

 .انتشارات امیر کبیر .حسن انوشهمترجم: جی. ا. بویل نویسنده:  -ی ایلخانانتاریخ ایران ار امدن سلجوقیان تا فرپاش-2

 . ناشر: امیر کبیر. عباس اقبالنویسنده:  –تاریخ مغول -3

 . ناشر: مرکز نشر دانشگاهی .شیرین بیانینویسنده:  -دین و دولت  ایران در عهد مغول-4

 ن. . ناشر: سخرضا شعبانینویسنده:  -تاریخ مختصر ایران-5

 

 تاریخ تحوالت سیاسی

 227جهان اسالم از سال 

 هجری تا سقوط بغداد

2 

 . ناشر: بوستان کتاب. رسول جعفریاننویسنده:  -تاریخ تحول دولت وخالفت-1

 . ناشر: سمت. احمد رضا خضری نویسنده:  -سیتاریخ خالفت عبا-2

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ناشر: یحجت اهلل جودکمترجم:  -محمد سهیل طقوشنویسنده:  -دولت عباسیان-3

 ناشر: امیرکبیر.  .ارام احمدمترجم:  -تاریخ اسالم پژوهش دانشگاه کمبریج-4

11 
ه قرائت متون تاریخی ب

1زبان خارجی    
 .پیام نوردانشگاه ناشر:  -محمد جعفری گهرنویسنده:  –جلد  2متون تاریخی به زبان انگلیسی -1 2

 منتخب متون زبان انگلیسی از مجموعه تاریخ ایران به زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج به انتخاب استاد-2

و روم تاریخ یونان 12  2 
 . ناشر: دانشگاه تهران. احمد بهمنشمترجم:  -دوالن دلننویسنده:  -جلد 2تاریخ  جهان -1

 مولی :ناشر. یعقوب آژند :مترجم. توین بی نویسنده:  -تاریخ تمدن -2

 .کیهانناشر: ترجمه عبدالحسین آذرنگ.. جلد2 -هنری لوکا سنویسنده:  –تاریخ تمدن -3

 می باشد: منابع زیر نیز مفید*

 1393 سید ابوالقاسم فروزانی سلجوقیان از آغاز تا فرجام
 1391 سید ابوالقاسم فروزانی غزنویان : از پیدایش تا فروپاشی
آل بویه( -آل زیار  -دیپلمات در گستره تاریخ ایران ) حکومت های محلی  1392 پروین ترکمنی آذر 

 1392 ملیحه ستار زاده سلجوقیان
راطوری ع و ماخذ در تاریخ ایران باستان: از ورود آریاییها تا سقوط امپبازشناسی مناب

 ساسانی
 1392 محمود جعفری دهقی

( : از ورود آریاییها تا پایان هخامنشیان2تاریخ ایران باستالن )  1392 شیرین بیانی 
حسین زمانی -حسین مفتخری  تاریخ ایران از ورود مسلمانان نا پایان طاهریان  1392 

ناقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیا -اجتماعی -ریخ تحوالت سیاسی تا  1392 سید ابوالقاسم فروزانی 
محبوبه شرفی -الهیار خلعتبری تاریخ خورازمشاهیان  1393 

: تاریخ سیاسی ساسانیان4تاریخ ایران باستان  وبروزبه زرین ک -عبدالحسین زرین کوب   1393 
علویان اعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان وتاریخ تحوالت سیاسی اجتم صالح پرگاری -پروین ترکمنی آذر    1393 

صادق ملک شهمیرزادی -محمود حریریان تاریخ ایران باستان جلد اول  1391 
م 1511( از آغاز تا 1گزیده متن ها و راهنمای تاریخ ایران)   1392 غالمرضا وطن دوست 
فارسیمتون تاریخی به زبان   1392 عبدالحسین نوایی 

 1392 ژاله آموزگار تاریخ اساطیری ایران

http://mtif.org/p/organ/49529/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://mtif.org/p/organ/49529/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

 .ناشر: رشد. هیلگاردنویسنده:  -روانشناسی عمومی-1 3 روانشناسی عمومی 1

 . ناشر: آستان قدس رضوی. حمزه گنجینویسنده:  -روان شناسی عمومی-2

 . انتشارات رشد. دکتر دالورنویسنده:  -امار و احتماالت کاربردی -1 2 روشهای آماری در علوم تربیتی 2

 . ناشر: سمت. هاشم فر دانشنویسنده:  -مبانی نظری تکنولوژی آموزشی-1 2 مقدمات تکنولوزی آموزشی 3

 .ناشر : نشر و تبلیغ بشری .محمد احدیاننویسنده:  -وزشیمقدمات تکنولولوژی آم-2

 3 اصول و مبانی آموزش و پرورش 4
 . ناشر: سمت. محمود تلخابی و خرازیسیدکمال  نویسنده: -مبانی آموزش و پرورش شناختی -1

 . ناشر: به نشر.دکتر شکوهینویسنده:  -اصول و مبانی آ.پ-2

 . ناشر: به نشر. دکتر شکوهینویسنده:  - مراحل آن تعلیم و تربیت و-3

 . دوران :ناشر. علی اکبر سیف :پدیدآورنده. یادگیری و آموزش روانشناسی :نوین پرورشی روانشناسی-1 3 روانشناسی تربیتی 5

 .رشد :ناشر. عبداهلل شفیع آبادی :پدیدآورنده. کاربردها و مفاهیم :مشاوره و راهنمایی مقدمات 3 مقدمات مشاوره و راهنمایی 6

 3 روشها و فنون تدریس 7

یلی کالهون ,دیوید هاپکینز : بروس جویس,ام گاننویسند -الگوهای یادگیری :ابزارهایی برای تدریس-1

 دکترلطفعلی عابدی-: دکتر محمود مهر محمدی انمترجم

 .ناشر:  سمت - حسن شعبانینویسنده:  -پرورشی مهارتهای آموزشی و-2

آموزان با نیازهای ویژه تألیف دکتر قربان همتی علمدارلو و دکتر ستاره شجاعی های ندریس برای دانشروش-3

 .انتشارات آوای نور 

 اندیشه.  . مترجم: نهاوندی، قوامی. انتشارات: رفیعگایتون و هالنویسنده:  -ژیوفیزیول-1 2 فیزیولوزی اعصاب 8

 . ناشر: سمت.دکتر سید علی حائری روحانینویسنده:  -ریز فیزیولوژی اعصاب و غدد درون -2

 .انتشارات دانشگاه تهران .کتر نادریاقتصاد آ.پ د-1 3 اقتصاد آموزش و پرورش 9

 .ناشر: سمت.محمد رضا آهنچیان-محمود متوسلینویسندگان:  -اقتصاد آ.پ-2

 .ناشر: سمت. دکتر بازرگانمترجم:  -جورج نلر نویسنده:  -فلسفه آ.پ -1 3 فلسفه آموزش و پرورش 11

اییآموزش و پرورش کودکان استثن 11  2 

مایکل ام. هاردمن، کلیفورد  :پدیدآورنده."و خانواده جامعه، مدرسه" استثنایی کودکان آموزش روان شناسی و-1

 :ناشر.یوسفی لویه مجید ،کامران گنجی ،حمید علیزاده ، یادگاری فریبامترجمان: جی. درو، ام. وینستون اگن، 

 .دانژه

حمید مترجمان: دانیل هاالهان، جیمز کافمن،  :پدیدآورنده. ویژه آموزش مقدمه ای بر :استثنایی دانش آموزان-2

 .ویرایش :ناشر.مهدی محی الدین ، شمیژانت ها،صابری هایده ،علیزاده 

پیتر وستوود، قربان همتی علمدارلو )مترجم(،  :پدیدآورنده. ویژه نیازهای آموزش و پرورش دانش آموزان با-3

 (مید علیزاده )ویراستارمترجم(، ح) ستاره شجاعی

 . آوای نور :ناشر

 تیمورزادهناشر: تالیف دکتر محسن شکوهی یکتا و دکتر اکرم پرند  -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-4

 سمت -دکتر بهمن زندی  نویسنده: -(روش تدریس زبان فارسی ) در دوره دبستان-1 2 روش تدریس  زبان فارسی 12

http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=10785
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=10785
http://www.adinehbook.com/gp/product/6006208213/ref=sr_1_1000_2/650-6509850-8178342
http://www.adinehbook.com/gp/product/9642802272/ref=sr_1_1000_4/650-6509850-8178342
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,12,&showitem=9591
http://www.adinehbook.com/gp/product/6005070972/ref=sr_1_1000_27/411-2031091-7667624
http://www.adinehbook.com/gp/product/9646184657/ref=sr_1_1000_37/411-2031091-7667624
http://www.adinehbook.com/gp/product/6005413793/ref=sr_1_1000_5/411-2031091-7667624
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=9598
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 رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

 هیلگارد.ناشر: رشد. : نویسنده -روانشناسی عمومی-1 3 روان شناسی عمومی 1

 حمزه گنجی. ناشر: آستان قدس رضوی.نویسنده:  -روان شناسی عمومی-2
اصول و مبانی آموزش و  2

 پرورش
3 

 . ناشر: سمت. محمود تلخابی و سیدکمال خرازی نویسنده: -رورش شناختی مبانی آموزش و پ--1

 دکتر شکوهی. ناشر: به نشر.نویسنده:  -اصول و مبانی آ.پ-2

 دکتر شکوهی. ناشر: به نشر.نویسنده:  -تعلیم و تربیت و مراحل آن -3
تاریخ آموزش و پرورش در  3

 اسالم و ایران
2 

. دکتر احمد آقا زاده ، دکتر محمد آرمند. تاریخ آموزش و پرورش ایران با تأکید بر تحوالت تربیتی دوره معاصر -1

 ناشر: سمت.

 . ناشر: سمت.دکتر درانیده: نویسن -تاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایران -2
 . ناشر: رسا. حسین دانشفر و شاهده سعیدیمترجم:  -جان دبلیو سانتراک. روان شناسی تربیتی-1 3 روان شناسی تربیتی 4

لسفه آموزش و پرورشف 5  .ناشر : طهوری .میر عبد الحسین نقیب زادهنویسنده:  -فلسفه آ.پ -1 3 

 . ناشر: سمت. احمد آقازاده نویسنده: -آموزش و پرورش تطبیقی-1 3 آموزش و پرورش تطبیقی 6

 -آموزش و پرورش ابتدایی  7

 راهنمایی و متوسطه
 . ناشر: سمت. احمد صافیه: نویسند -آ.پ ابتدایی راهنمایی و متوسطه -1 3

8 
 .ناشر: دانشگاه تهران. قاسم قاضینویسنده:  -مقدمات راهنمایی و مشاوره-1 3 مقدمات مشاوره و راهنمایی

 سمت: ناشر: حسن شمس اسفندآباد. نویسنده: . های فردیشناسی تفاوتروان-1 2 تفاوتهای فردی کودکان 9

روان شناسی رشد  11

(2)نوجوانی()  
 سمتناشر:  -لطف آبادینویسنده:  -جوانی و بزرگسالی  -( : نوجوانی  2شناسی رشد ) روان-1 2

روشهای آماری در علوم  11

 تربیتی
2 

 . ناشر: رشد. ردکتر دالورنویسنده:  -کاربردی آمار و احتماالت -1

و  روش تدریس علوم تجربی 12

 اجتماعی
 نویسنده:  -اصول و روشهای تدریس  -توان ذهنی( : مبانیگام )کمآموزان آهستهعلوم اجتماعی و تجربی برای دانش-1 1

 .سمتناشر:  -ااکبر ارجمندنیعلی

 

 

 

 

 

 

http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=10785
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=11028
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=11028
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/318-5549271-5613268?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/318-5549271-5613268?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/318-5549271-5613268?search-alias=books&author=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/318-5549271-5613268?search-alias=books&author=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/318-5549271-5613268?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/318-5549271-5613268?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,12,&showitem=9595
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,6,&showitem=10900
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 زبان و ادبیات فارسیآموزش رشته دبیری 

 منابع پیشنهادی واحد نام درس ردیف

های غنایی()منظومه 2نظم روایی  1  ر خسرو وشیرین(.لیلی و مجنون نظامی) با تکیه ب2.خسرو و شیرین نظامی1 2 

2 
)قصیده و قطعه( 1نظم غیر روایی   2 

اهلل صفا  از ذبیح« ورانسخن و سخن»مسعود سعد )در منابع( ؛ الف.   -منوچهری-عنصری-فرخی -.رودکی1

 و ...

 ) با رویکرد تطبیقی(1و گیوی جلد . دستور زبان انوری 2.دستور زبان وحیدیان کامیار 2 دستور زبان یک و دو 3

4 
2 های نویسندگی و آیین نگارشالبق  1 

 اریآیین نگارش؛حسن ذوالفق-1

 غلط ننویسیم؛ ابوالحسن نجفی -2

2نثر روایی  5  نژاد..کلیله و دمنه به تصحیح مجتبی مینوی یا  انزابی1 2 

 

6 

 

)غزل یک( 3نظم غیر روایی  2 

 .عطار1

 .عراقی2 

 .سعدی3 

7 

2نثر غیر روایی   2 

  صحیح ریاحی.مرصادالعباد؛ به ت1

 . تاریخ جهانگشا)به تصحیح قزوینی ( و شرح احمد خاتمی2

 . اخالق ناصری3

8 
2زیباشناسی  2 

معانی؛ جالل الدین همایی -1  

معانی؛  شمیسا -2  

9 
 2 تاریخ زبان فارسی

 تاریخ زبان فارسی ؛ پرویز ناتل خانلری-1

 ریخ زبان فارسی؛ محسن ابوالقاسمیتا -2

11 

ادبیات عرفان و تصوف در  2 

 کوبدر جست و جوی تصوف؛زرین-1

 ارزش میراث صوفیه؛ همان-2

 تاریخ تصوف در عرفان؛ قاسم غنی -3

 


