
 منابع آزمون تخصصی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی

 گردآوری شده توسط:

 (Somayerazban.ir)وبسایت:  دانشگاه تربیت مدرسدر ، پذیرفته شده  79آزمون  8رتبه -  سمیه رزبان    

  (nouriphd@yahoo.com(، پذیرفته شده دانشگاه عالمه طباطبایی 78آزمون  1رتبه  - نوریحسن     

 پذیرفته شده دانشگاه عالمه طباطبایی، 78آزمون  2رتبه  - صالح اسمعیلی    

 دانشگاه تربیت مدرسدر پذیرفته شده ، 79آزمون  6و  78آزمون  9رتبه  - فریبا انصاری    

 منابع عنوان

 و مبانی ، فلسفه

 تربیت اصول

 نشر به انتشارات شکوهی، غالمحسین دکتر تالیف پرورش، و آموزش اصول 
 زاده بنقی میرعبدالحسین دکتر تالیف پرورش، و آموزش فلسفه به نگاهی کتاب 

 طهوری انتشارات جاللی،
 فریدون مترجم نِلِر، فردریک جورج تالیف پرورش، و آموزش فلسفه با آشنایی 

 سمت انتشارات دیلمقانی، بازرگان
 یرامیرکب انتشارات شریعتمداری، علی تالیف تربیت، و تعلیم فلسفه اصول 

 

 تحقیق روش و آمار

 ( كیفی ، كمی)

 دوران رنش دالور، علی دکتر تالیف تربیتی، علوم و روانشناسی در تحقیق های روش 
 رشد نشر دالور، علی دکتر تالیف کاربردی، آمار و احتماالت. 
 علوم در متداول رویکردهای: آمیخته و کیفی تحقیق های روش بر ای مقدمه 

 دیدار نشر ،هرندی بازرگان عباس، رفتاری
 

 نظری مبانی

 آموزشی تكنولوژی

 سمت انتشارات فردانش، هاشم تالیف آموزشی، تکنولوزی نظری مبانی 
 هاشم فردانش، انتشارات سمت بانی رویکرد ها و کاربردها، تالیفطراحی آموزشی، م 

 سمت انتشارات نوروزی، داریوش و رضوی عباس سید تالیف آموزشی، طراحی 
 دانشگاه انتشارات رضوی، عباس سید تالیف آموزشی، فناوری در نوین مباحث 

 .چمران

 اندرسون، تری و گریسون رندی تالیف یکم، و بیست قرن در الکترونیکی یادگیری 
 فنون و علوم انتشارات موحد، صفایی سعید و زوارکی زارعی اسماعیل ترجمه

 

 یادگیری های نظریه

 تدریس الگوهای و

 سیف، راکب علی تألیف ،(یادگیری روانشناسی) نوین پرورشی شناسی روان کتاب 
 .دوران انتشارات

mailto:nouriphd@yahoo.com)


 بویژه فصل عوامل  روش های تدریس پیشرفته، دکتر هاشم فردانش، نشر کویر (
 تعیین کننده کیفیت تدریس(

 ر معاص انتشارات صفوی، اهلل امان تالیف تدریس، فنون و ها روش کلیات کتاب
 اصول اشتاینر( مربوط به )فصل

 ی،شعبان حسن تالیف ،(تدریس فنون و روشها) پرورشی و آموزشی مهارتهای کتاب 
 )بویژه جلد اول( سمت انتشارات

 ویل مارشا و کالهون امیلی جویس، بروس تالیف تدریس، جدید الگوهای کتاب، 
 .تربیت کمال انتشارات بهرنگی، محمدرضا ترجمه

 

 * منابع به ترتیب اهمیت تنظیم شده اند.

 


