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 منابع آزمون جامع دکتری رشته برنامه ریزی درسی

 

 مواد امتحانی الزامی

 الف( نظریه های برنامه درسی

 انتشارات سمت ترجمه محمود مهرمحمدی. نظریه های برنامه درسی (.1398) ، جی. پیمیلر -

انتشارات  محمدی. ترجمه محمود مهرفرهنگ های برنامه درسی . (1396)ژوزف، پامال بلوتین -

 سمت

 درسی. انتشارات آییژ برنامه دینی (. هویت1396ملکی، حسن) -

(. برنامه های درسی به سوی هویت های جدید، شرحی بر نظریات معاصر  1395فتحی، کوروش) -

 برنامه درسی؛ آییژ

 (. نوع شناسی نظریه های برنامه درسی. نشر آموخته1391شریفیان، فریدون) -

 برنامه درسی، انتشارات آوای نور(. نوفهمی در مطالعات 1392قادری، مصطفی) -

 

 منابع کمکی

(. سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی، آوای 1397قادری، مصطفی و همکاران) -

 نور

فرمهینی فراهانی و نظریه برنامه درسی. ترجمه محسن  .(1393)اسکایرو، مایکل استیون -

  ؛ آییژهمکاران

های درسی با شاخصنقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه(. 1394ملکی، حسن و همکاران) -

 1پژوهش های کیفی در برنامه درسی. دوره یک، شماره مجله ، مبانی فلسفی تربیت اسالمی

http://qric.atu.ac.ir/article_1847.html
http://qric.atu.ac.ir/article_1847.html
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ی کیفی پژوهش هامجله (. نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی، 1394صادقی، علیرضا) -

 1در برنامه درسی. دوره یک، شماره 

به معنای زندگی نامه ایدر آثار نوفهم گرایی.   Currere(. تحلیل تاریخی 1394قادری، مصطفی) -

 2مجله پژوهش نامه مبانب تعلیم و تربیت شماره 

(. تحلیل تاریخی معانی و مقاصد نو مفهوم گرایی در رشته مطالعات 1392قادری، مصطفی) -

 شماره یک فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، دوسیبرنامه در

 

 ب( اصول و روش های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی

 ه درسی راهنمای عمل.  انتشارات مدرسه(. برنام1395ملکی، حسن) -

اندازها ) ویراست  نظرگاهها، رویکردها و چشمنامه درسی: . بر(1397مهرمحمدی و همکاران) -

 انتشارات سمت(، سوم

 (. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی. علم استادان1395فتحی واجارگاه، کوروش) -

(. مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی ترجمه سید احمد 1397مارش، کالین و همکارن)  -

 مدنی، انتشارات سمت

(، ترجمه دوم و (. مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی)جلد اول1384ارنشتاین و هاپکینز) -

 قدسی احقر، انتشارات دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

 منابع کمکی

(. برنامه ریزی درسی در ایران معاصر. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال 1387)نعمت اهللموسی پور،  -

 96پیایی  4شماره  24

ایران، (. مقایسه تطبیقی روند تحوالت ارزشیابی آموزشی در غرب و 1381موسی پور، نعمت اهلل) -

 36مجله علوم اجتماعی و انسانی، دوره هیجدهم، شماره دوم، پیایی 
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نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش (. 1395صادقی، علیرضا و همکاران) -

، فصلنامه مطالعات برنامه پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده

 40درسی ایران، سال دهم شماره 

(. ویژگی ها و ضرورت های برنامه درسی چندفرهنگی در ایران؛ بررسی 1391دقی، علیرضا)صا -

 چالش ها و ارایه راهبردها، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره هفدهم و هجدهم

(. شناسایی مولفه های مسئولیت حرفه ای متخصصان برنامه درسی، 1397یادگارزاده، غالمرضا) -

 2، شماره 8درسی، دوره فصلنامه های پژهش های برنامه 

 

 مواد امتحانی اختیاری

 الف( روش های تحقیق کیفی در برنامه درسی

(. روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی 1398شورت، سی ادموند)  -

 و همکاران، انتشارات سمت

علیرضا (. طرح پژوهش: ر.یکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه 1398کراسول، جان دبلیو) -

 کیامنش. انتشارات جهتد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبائی

روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی)جلد اول . (1398بورگ و گال) -

 و دوم(، ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران، انتشارات سمت

فلسفی، ترجمه سعید زیبا (. چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی 1387چالمز، الن اف) -

 کالم. انتشارات سمت

 (. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، ناشر: ویرایش1398دالور، علی) -

 

 موزشآب( روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در 
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تدریس. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، انتشارات  رویکردهای. (1390جوناس و همکاران) -

 مهرویستا

 (. روش های تدریس پیشرفته، ترجمه هاشم فردانش. انتشارات کویر1397دیگران)  کار و -

جهاد س، ترجمه محبوبه خسروی، انتشارات اخالق تدری (.1398استرایک و دیگران)  -

 دانشگاهی

 مغزمحوری، پژوهش های پایه بر: تدریس نوین روشهای (. راهنمای1398آقازاده، محرم) -

 فراشناخت انتشارات آییژ همیاری، طریق از یادگیری ساختگرایی،

 ، انتشارات دانشگاه تبریز(. روش ها و فنون تدریس1398فتحی آذر، اسکند) -

(. یادگیری الکترونیکی)مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی(. انتشارات 1397سراجی و عطاران) -

 دانشگاه بوعلی سینا

دیجیتال، انتشارات (. نظریه و عمل رسانه های آموزشی در عصر 1398اسکندری، حسین) -

 سمت

 

 ج( برنامه درسی در آموزش عالی

(. برنامه ریزی درسی آموزش عالی)مقدمه ای بر 1397فتحی واجارگاه، موسی پور و یادگارزاده)  -

 مفاهیم، دیدگاه ها و الگوها(. مهربان نشر

برنامه های درسی و تدوین طرح درس در آموزش عالی؛ راهنمای عملی،  . (1386دیموند، رابرت)-

 ترجمه کوروش فتحی واجارگاه، انتشارات کوروش چاپ

(. برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی)مبانی، اصول، رویکردها و 1396) ملکی و سلیمی -

 الگوها(، انتشارات سمت
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. دانشنامه ایرانی برنامه برنامه درسی آموزش عالیوم شناسی همف(. 1397یادگارزاده، غالمرضا) -

 درسی

ایران، فصلنامه اندیشه  عالی آموزش نظام در درسی های برنامه تحول ، سیر(1397کیایی و دیگران) -

 48، پیاپی 2، شماره 14های نوین تربیتی، دوره 

 

 گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی منابع آزمون جامع

 درس مکاتب فلسفی و آرای تربیتی غرب 

 آقای دکتر بهشتی

 منابع اصلی:

ترجمه جمی از همکاران، قم: موسسه امام هوارد اوزمن، مبانی فلسفی تعلیم وتربیت مولف:-1

 خمینی)ره(

 . بحث های پست مدرنیسم کالسی2

 خانم دکتر فیاض 

 منابع اصلی:

 تن های برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛ الرنس کهون، رشیدیان و کریمیان، تهران: نشر نی، م1

 مکاتب فلسفی و آرای تربیتی غرب ،جرالد گوتک،ترجمه پاک سرشت .2 

  .1393نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم، میرعبدالحسین نقیب زاده، تهران: طهوری، بهار-3 

 1631پرورش در قرن بیستم؛ و.ف. کانل، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز، تاریخ آموزش و - 4

 منابع کمکی:

 تعلیم و تربیت جهانی در قرن بیستم؛ ترجمه و تالیف امان اهلل صفوی، نشر قطره-5

 1634سیر آراء تربیتی در غرب؛ علی محمد کاردان، تهران: سمت، -6
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 :لسفه تربیتی اسالم ف

 آقای دکتر بهشتی

 ابع اصلی:من

 اسالمی، زیر نظر آیت اهلل مصباح، انتشارات مدرسه علیم وتربیت فلسفه ت-1

 منابع کمکی

 (گیالنی، ماجد عرسان،ترجمه بهروز رفیعی، تهران: سمت1389فلسفه تربیتی اسالمی)-2

 آقای دکتر شریعتی:

 منبع اصلی:

 المه طباطبائیتعلیم وتربیت اسالمی، دکتر صدرالدین شریعتی،تهران : دانشگاه ع-1

 منبع کمکی

(محجه البیضاء ،راه روشن ، ترجمه محمد صادق کاشانی، مشهد بنیاد پژوهش 1379فیض کاشانی، ) -2

 های اسالمی

 تربیت در نهج البالغه: 

 آقای دکتر شریعتی

 منبع اصلی:

 نهج البالغه  سخنان امام علی )ع( ترجمه محمد دشتی، انتشارات امیرالمومنین )ع(:قم-1

 آقای دکتر سلحشوری

 منابع کمکی:

 (تعلیم وتربیت در نهج البالغه شیراز: مرکز نشر میرزای شیرازی1388ذاکری،عبدارسول)-1

 قم مرکز انتشارات اسالمی.« (، تعلیم وتربیت در نهج البالغه1378زهادت ،عبدالمجید،)-2

 مقاالت:
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م علی )ع( فصلنامه پژوهشنامه ( مراحل رشد تربیت اخالقی از منظر اما1392سلحشوری، احمد،)-1

  3نهج البالغه، شماره

(بررسی انتقادی سبک فرزندپروری براساس دیدگاه ائمه اطهار )ع(، 1395سلحشوری ، احمد)-2

 67-93، ص 33، شماره 24فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت اسالمی،سال 

قرآن و ائمه اطهار)ع(،فصلنامه (اصول تربیت توحیدی براساس آموزه های 1395سلحشوری، احمد،)-3

 25، شماره 12تربیت اسالمی،سال 

 

 

 منابع آزمون جامع گروه تکنولوژی آموزشی

 

 دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی منابع درس طراحی و تولید چند رسانه آموزشی:

دوم. چاپ . شرایط یادگیری و نظریه آموزشی. ترجمه دکتر جعفر نجفی زند. (1393)گانیه، رابرت میلز

 انتشارات رشد ]منبع کنفرانس و طراحی آموزشی[

 (. طراحی آموزشی مبانی، رویکردها و کاربردها. تهران: سمت 1393فردانش، هاشم )

(. مهارت های یادگیری الکترونیکی، ترجمه رضوان حکیم زاده و سید امین موسوی. 1391کالرک آلن)

 تهران: آییژ

(. گرافیک در خدمت یادگیری، ترجمه مجید اخگر. انتشارات 1393کالرک روت کالوین و چاپتا الینز)

 سمت 

 و کتب یا جزوات مربوط به آموزش کپتیویت یا سایر نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی
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 منابع آموزش از راه دور ) با تاکید بر آموزش الکترونیکی(

علم آموزش ترجمه خدیجه علی (. یادگیری الکترونیکی و 1393کالرک، روت کالوین و ریچارد مایر)

 آبادی، اکرم اسکندری و مصطفی کنعانی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی

( مدیریت یادگیری الکترونیکی ترجمه عماد قائنی و بابک عبد حق. سازمان 1390خان، بدرول اچ. )

 مدیرت صنعتی 

 دکتر علی آبادی:

نظریه ارتباط گرایی. ترجمه حسین اسکندری. تهران: زیمنس، جورج. دانش و یادگیری: مبانی  .1

 . 1392آوای نور؛ 

 مقاالتی که در زمینه ارتباط رایی موجود است. .2

بابک  -کتاب مدیریت یادگیری الکترونیکی. نوسینده: بدرول اچ خان مترجم: عماد قائنی .3

 انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی عبدحق

 الکترونیکی موجود است. مقاالتی که از مدل خان برای یادگیری  .4

 keegan,theories of distance educationکتاب  .5

 مقاالت و سخنرانی های ارائه شده در کالس. .6

 

 دکتر نوروزی

 درس منابع طراحی آموزشی از راه دور با تاکید بر آموزش الکترونیکی:

)ترجمه کیومرث پریایی( تهران  ( نظریه عمومی سیستم ها1377لودویک فون برتالنفی ) .1

مبانی نظری و عملی کاربرد  (1396) اکبر و مومنی راداسماعیل  زارعی زوارکی  -چاپ تندر

 اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری، تهران، آوای نور.
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و فنون طراحی ( راهبردها 1374گلوث )سینتیابی. لشین، جولین پوالک. چارلز ام. رای .2

 فردانش( تهران سازمان سمت. آموزشی )ترجمه هاشم

 ( مبانی طراحی آموزشی، تهران، سازمان سمت.1397داریوش و رضوی عباس )نوروزی  .3

 

 دکتر زارعی:

 موزشی مبتنی بر وبدرس طراحی آمنابع اصلی و مکمل 

Web-based Education: Concepts, Methodologies, Tools and Applications 1st 

Edition by Information Resources Management Association (Author, Editor)  

Web-Based Learning: Design, Implementation and Evaluation by Gayle V. 

Davidson-Shivers, Karen L. Rasmussen, and Patrick R. Lowenthal  . 

 زوارکی، زارعی اسماعیل دکتر رستمی، علی محمد دکتر تالیف. وب بر مبتنی های آموزش طراحی

 .   مزینی ناصر دکتر

 زارعی اسماعیل دکتر تالیف.  یادگیری و تدریس فرایند در اینترنت کاربرد عملی و نظری مبانی

 یادگیری و آموزش در موثر راهبردی موک،.  راد مومنی اکبر ، تبار قاسم عبداهلل سید زوارکی،

 .  آبادی علی خدیجه دکتر طالبی، سکینه تالیف. برخط

 کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه )دکتر زارعی زوارکی(منابع اصلی و مکمل درس 

Dell, A. G., Newton, D. A., & Petroff, J. G. (2016) . Assistive technology in  the 

classroom: 

Enhancing the school experiences of students with disabilities. Pearson Higher 

Ed.  

Hallahan, D.P.; Kauffman, J.M. & Pullen, P.C. (2011). Exceptional Learners: An 

Introduction to Special Education (12th Ed). New York: Pearson.   
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Hill, Barbara Albers. (2014). Breaking through: using educational technology 

for children with special needs. New York: Barbara Albers Hill.   

Taylor & Francis Group. (2016). Instructional-Design Theories and Models, 

Volume IV: The Shift to Learner-Centered Instruction. Taylor & Francis Group.   

 و ها نظریه مفاهیم: اوتیسم طیف اختالالت(.1393زارعی زوارکی، اسماعیل؛ مرادی، رحیم )

.  طباطبائی عالمه دانشگاه: تهران. ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزشی راهبردهای

 رویکرد با ویژه پرورش و آموزش(. 1396، الهه و مرادی، رحیم )والیتی اسماعیل؛ زوارکی، زارعی

 . فرهنگ رشد انتشارات: تهران.  فناوری

 

 منابع گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 ریزی در آموزش عالی سیاستگذاری و برنامه درس رئوس و منابع

 

 1398غیاثی ندوشن،زمستان دکتر سعید:  درس استاد

 منابع( الف

 اصلی: منابع-1

 (1395غیاثی ندوشن، سعید؛ مهدی، رضا .) ،راهبری و رهبری علمی در آموزش عالی، تهران

 انتشارات ویرایش.

 ،(. سیاستگذاری عمومی؛ تهران: نشر میزان1383) مجیدوحید. 

 فرایند برنامه ریزی: سیاست گذاری در آموزش و پرورش  (1388)ری ت ،دمسکی ووادی  ،حداد

  تهران: نشر مدرسه. ،رخساره کاظم ، غالمرضا گرایی نژاد (، ترجمهیک چهارچوب کاربردی)

 تهران:  ریزی توسعه دانشگاهی ،مفاهیم ،تجارب و نظریه ها (برنامه1395)یمنی، محمد،

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 Les Bell & Howard Stevenson (2006). Education Policy: Process, Themes 
and Impact, Routledge. 

 Taylor, J., & Miroiu, A. (2002). Policy-Making, Strategic Planning, and 
Management of Higher Education. Papers on Higher Education. Carfax 
Publishing, Taylor & Francis Ltd., Customer Services Department, 325 
Chesnut Street, 8th Floor, Philadelphia, PA 19106. 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/763-1611981-5900070?search-alias=books&author=%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/763-1611981-5900070?search-alias=books&author=%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF&select-author=author-exact
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