
 
 

 اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  یا ترجمه شده تالیفی کتب

 کتب تالیفی دکتر فخر السادات قریشی راد

کودکان  کمک بهبراي  رویکرد یکپارچگی حسی : نام کتاب

 فعال بیش

 و سسیل روست زلین هوروویت  : مولف  نام

 مریم هاشمیان – دکتر فخرالسادات قریشی راد مترجم :

 ترجمه : کتابنوع 

 تبریز , انتشارات شایستهانتشارات : 

 1931 سال چاپ :
 

 نخستین کتاب کودك در بازي درمانی : نام کتاب

 دکتر فخرالسادات قریشی راد و مترجم : : مولف  نام

 هترجمو تالیف  : نوع کتاب

 احرارتبریز , انتشارات انتشارات : 

 1931 سال چاپ :

 

 بازي درمانی کودکانمشاوره و  : نام کتاب

 دکتر فخرالسادات قریشی راد : مولف  نام

 تالیف : نوع کتاب

 تبریز , انتشارات شایستهانتشارات : 

 1931 سال چاپ :

 

 منابع اسالمیقرآن و از منظر  یروانشناسی تحول : نام کتاب

 دکتر فخرالسادات قریشی راد : مولف  نام

 تالیف : نوع کتاب

 تبریزدانشگاه انتشارات : 

 1931 سال چاپ :

 



 
 

فشار خون و روش هاي طبیعی براي پیشگیري  : نام کتاب

 آن

دکتر   -دکتر فخرالسادات قریشی راد و مترجم :: مولف  نام

 دکتر امیر احمدي –دکتر فرزاد ساالري  –بهزاد ساالري 

 هترجمو تالیف   ترجمه : نوع کتاب

 تبریز , انتشارات شایستهانتشارات : 

 1931 :سال چاپ 
 

 بازي هاي کودکانه و تحول شخصیت : نام کتاب

 دکتر فخرالسادات قریشی راد : مولف  نام

 

 تالیف : نوع کتاب

 تبریز , انتشارات شایستهانتشارات : 

 1931 سال چاپ :

 
 کتب تالیفی دکتر سیروس اسدیان

 مفاهیم اساسی برنامه درسی : نام کتاب

 Colin  j  Marshکالین جی مارش    : مولف  نام

 دکتر سیروس اسدیان مترجم :

 ترجمه : نوع کتاب

 سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمیانتشارات : 

 1933  سال چاپ :

  

 محورپ -برنامه درسی تلفیقی استاندارد : نام کتاب

 Susan M Drakeسوزان ام دریک    : مولف  نام

 دکتر سیروس اسدیان مترجم :

 ترجمه : نوع کتاب

  Susan M Drakeسوزان ام دریک   

 انتشارات:بال  با همکاري دانشگاه شهیدمدنی                          

 سال چاپ :

 

 



 
 

 کتب تالیفی دکتر روح اهلل مهدیون

 

 ارزشیابی نظام آموزش سازمانی : رویکرد عملینام کتاب : 

 مولف : دکتر روح اله مهدیون

 :تالیفنوع کتاب 

انتشارات: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و نشر ارتباطات 

 اجتماعی

 1939سال چاپ : 

 
 کتب تالیفی آقاي علی مرادمند

رده بندي دهدهی  11راهنماي عملی ویرایش  : نام کتاب

 DDC22: A PRACTICAL APPROACHدیویی =  

 Sanjayسانجاي کومار کائوشیک  =  : مولف  نام

Kumar Kaushik  

 ترجمه  : نوع کتاب

 ترجمه و گردآوري علی مرادمند 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی انتشارات : 

 دانشگاهها )سمت(

 1933  :اول سال چاپ 

 1931سال چاپ دوم : 

 

 

 
 

 
 
 
 

 کتب تالیفی دکتر قربانزاده

 یادگیری و رشد حرکتی : نام کتاب

 Pamela S. Haibach, PhD Greg Reid, PhD    :مولف  نام

Douglas H. Collier, PhD 

 ترجمه : نوع کتاب

 دکتر قربانزاده مترجم :

 Human Kineticsانتشارات : 

 1111  سال چاپ :
 



 
 

 تست رشد حرکتی درشت الریخ )راهنمای آزمون گر( : نام کتاب

 دیل ای الریخ با کمک کریستوفر بی سانفورد    :مولف  نام

 یا ترجمه   تالیف : نوع کتاب

 دکتر قربانزاده مترجم :

 
 Human Kineticsانتشارات : 

 

 
 

 پیمان یارمحمد زادهکتب تالیفی دکتر 

واکاوي تجربیات شرکت توزیع نیروي برق : نام کتاب

 آذربایجانشرقی در زلزله ارسباران

تقی  –پیمان یارمحمدزاده  -یوسف سرافراز  : مولف  نام

 زوار

     تالیف : کتاب نوع

 آشینا -دانشگاه شهید مدنی آذربایجانانتشارات : 

 1939  سال چاپ :
 

 رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی: نام کتاب

 پورسعید رجایی –پیمان یارمحمدزاده  : مولف  نام

     تالیف : نوع کتاب

 دانشگاه تبریز -دانشگاه شهید مدنی آذربایجانانتشارات : 

 1931  سال چاپ :

 

 

 رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی: نام کتاب

 -حمید رحیمی -سیدعلی سیادت -محمد نجفی : مولف  نام

 سعادت فقیهی –پیمان یارمحمدزاده 

     : تالیفنوع کتاب

 آموختهانتشارات : 

 1931  سال چاپ :

 

 کتب تالیفی دکتر پروانه عالئی  



 
 

 

  ي ه ت وش ن/  ی وع وض م ط رواب  ی ان درم زوج:  پدیدآور نام و عنوان

 [. ران گ دی و... ] زي ری ب ت  ی طف ص م  ردان رگ ب ؛  وان دن ز م ی ج

         .1931 ،    راروان ف:   ران ه ت :نشر مشخصات 

         .ور ص م.: ص 91۳   : ظاهري مشخصات 

 ٬ مظلومی سعیده ٬ تبریزي مصطفی برگردان : یادداشت 

 .عالئی پروانه ٬ فرامرزي عالیه

 .1931:  سوم چاپ: یادداشت 

 

 

 Love story=   عشق قصه مقیاس :پدیدآور نام و عنوان 

scale " داستان، یک مثابه به عشق نظریه اساس بر 

 پروانه کرمی، ابوالفضل نویسندگان/ استرنبرگ. جی رابرت

         . عالیی

         .1933 ،  سنجی روان: تهران :نشر مشخصات 

         .نمودار  جدول،.: ص 111   : ظاهري مشخصات 

 .1931: اول چاپ : یادداشت 

 1933. دوم چاپ : یادداشت 

 

 براي کاربردي راهنماي»خشم مدیریت :پدیدآور نام و عنوان 

 «همگان

 دویل؛ ویلیام جنتري، مولف

 .عالئی پروانه بیرامی، منصور ي ترجمه

         .1931 ،  ملکی نیک: تهران :نشر مشخصات 

         .جدول.: ص 93۳   : ظاهري مشخصات 
 



 
 

: سرطان با مقابله اثربخش هاي درمان :پدیدآور نام و عنوان

 سینه سرطان به مبتال زوجین ویژه کار، کتاب

 اوستروف؛. اي جیمی مان،. ال شارون: تالیف

 .عالیی پروانه احراري، غفور بیرامی، منصور ترجمه

         .1931 ،  نور آواي:  تهران : نشر مشخصات 

         .ص 111   : ظاهري مشخصات 

 اوستروف؛. اي جیمی مان،. ال شارون: تالیف

 .عالیی پروانه احراري، غفور بیرامی، منصور ترجمه

         .1931 ،  نور آواي:  تهران : نشر مشخصات 

         .ص 111   : ظاهري مشخصات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کتب تالیفی دکتر موسی پیری

  وکیفی کمی تحقیق روش :پدیدآور نام و عنوان

 صداقت انتشاراتناشر: 

 



 
 

 بنویسیم دکتري نامه پایان یک چگونه :پدیدآور نام و عنوان

 صداقت انتشاراتناشر: 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

فایل  طریق از زیر فرمت بصورت  word فایل قالب در خود را کتب تالیفی و ترجمه شدهاساتید محترم دانشکده علوم تربیتی  

  فرمائید ارسال دانشکده کامپیوتر کارشناس کارتابل به (  به همراه عکس اسکن شده از روی جلد کتاب) پیوستی اتوماسیون 

   انتشارات- سال چاپ      - ترجمه یا  تالیف  :  نوع کتاب- مولف  نام -  نام کتاب

 
 وست *پی فایل طریف از جلد روی عکس ارسال  *


