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.I

makhavan77@atu.ac.ir
Website:www.makhavan.ir

علم شناسی و روششناسی علوم:
 )1مبانی منطق و روش شناسی /لطف اله نبوی/انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.1389 /
 )2فلسفۀ علم /شیخ رضایی و کرباسی زاده /هرمس
 )3چیستی علم /چالمرز /ترجمۀ سعید زیباکالم /سمت.1379/

.II

روش تدریس و سخنرانی:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

.III
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
.IV

روش تدریس سخنرانی و پرسش وپاسخ /سید حمید رضا علوی /دانشگاه شهید باهنر کرمان.1384/
راهنمای تدریس در دانشگاهها /میلر /ترجمۀ ویدا امیری/سمت.1380/
روش تدریس مدیریت کالس /میلز/ترجمۀ فریدون کرایلی /انتشارات دانشگاه امیر کبیر.1376/
روشها و فنون تدریس /نوروزی-آقازاده-عزت خواه/دانشگاه بیام نور.1374/
راهنمای عملی تدریس/کوهن-مانیون/ترجمۀ شاکری و افراخته/جهاد دانشگاهی مشهد.1372/
کلیات روشها و فنون تدریس /امان اله صفوی /نشر معاصر.1372/
مبانی علمی هنر تدریس  /محمود مهر محمدی /انتشارات مدرسه.1376/
آداب تعلیم و تعلم در اسالم [ترجمۀ آداب المتعلمین]  /شهید ثانی /ترجمۀ محمد باقر حجتی /دفتر نشر فرهنگ اسالمی./
مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس)  /سمت .1372
شیوة ارائة مطالب /سید محمد تقي روحاني/کانون انتشارات علمي.1376/
شیوها و فنون ترجمه:
تکنیک های آموزش ترجمه /آلن داف /ترجمه سید محمد رضا هاشمی.13/
مجله مترجم
دربارة ترجمه /زیر نظر نصراله پورجوادي /مرکز نشر دانشگاهي.1365/
فرهنگ اصطالحات ترجمه /علي خزایي فر
از پست و بلند ترجمه /کریم امامی  /نشر جشمه
ترجمهکاوی /بهاءالدین خرمشاهی /انتشارات ناهید
اصول اخالقی مترجم /آنتونی پیم /ترجمۀ زهرا فالح شاهرودی /نشر مرکز.1396/
روش تحقیق:
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 )1چگونه فیلسوف شویم؟ راهنمایی عملی مطالعۀ فلسفه/واربرتون /ترجمۀ علیرضا حسن بور /نشر رویش نو.1385/
 )2ترجمۀ جدی کتاب فوق :فن و فوت فلسفه  /انتشارات طه
 )3روششناسی پژوهشهای فلسفی /علی جعفری ولنی /انتشارات ققنوس
 )4راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی،مقاله رساله و کتاب /سعید عدالتنژاد /نیلوفر1393 /
 )5روش تحقیق به زبان ساده/مریم صادقی /نگاه معاصر
 )6روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(2جلد) /ارل ببی/ترجمۀ رضا فاضل/سمت.1385/
 )7روشهای بژوهش در علوم اجتماعی/فرانکفورد-نچمیاس /ترجمۀ فاضل الریجانی -رضا فاضل /سروش.1381/
 )8روشهای تحقیق در علوم اجتماعی اصول و مبانی /باقر ساروخانی /بژوهشگاه علوم انسانی.1377/
 )9روشهای تحقیق در علوم رفتاری /زهره سرمد و عباس بازرگان /االهه حجاری/آ گه.
 )10روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی /غالمرضا خاکی /وزارت فرهنگ و علوم /انتشارات درایت1378/
 )11روش تحقیق با تأکید بر علوم اسالمی  /جعفر نکونام /انتشارات دانشگاه قم
 )12روش تحقیق در علوم اجتماعی /احد باقر زاده  /انتشارات وثوق قم .1383/
 )13طراحی پژو هشهای اجتماعی /نورمن بلیکی /ترجمۀ حسن چاوشیان /نشر نی.1384/
 )14نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی /ترز بیکر /ترجمۀ هوشنگ نایبی/نشر نی.1386/
 )15قواعد پایهای بژوهش خوب( ده رهنمود برای بژوهشهای اجتماعی) /مارتین نسکامب /ترجمۀ منوچهر فرهومند /دفتر
بژوهشهای فرهنگی.1385/
 )16پژوهش  /امیر حسین آریانپور /امیر کبیر.1358/
 )17متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی  /دانشگاه تهران مؤسسۀ علوم اداری.1344 /
 )18روش تحقیق  /انتشارات دانشگاه تهران1354 /
 )19روشهای تجربی تحقیق اجتماعی /پیتر اسسلندر /ترجمۀ بیژن کاظمزاده /انتشارات آستان قدس.1376/
 )20آیین پژوهش و مرجعشناسی  /احمد گیوی
 )21روش تحقیق انتقادی متون /برگشتر اسرما گوتهلف و عبدالسالم هارون /ترجمه جمال الدین شیرازیان /انتشارات لکلک/
تهران .1370
 )22شیوۀ بهرگیری از کتابخانه جهت تهیه مقالۀ تحقیقی /عباس ّ
حری  /مرکز اسناد فرهنگی آسیا
 )23راهنمای نوشتن رسالههای پژوهشی و کتابشناسی توصیفی و روش تحقیق /چی ورتن /محمد تقی مهدوی /سازمان مدارک
علمی.1364/
 )24روش تحقیق  /عباسقلی خواجه نوری /مؤسسۀ عالی آمار.
 )25تحقیق و پایاننامهنویسی  /عباسقلی خواجه نوری /ترجمۀ میرفخرایی
 )26مقدمهای روش تحقیق در علوم انسانی /محمد رضا حافظنیا /سمت
 )27روشهای مطالعات دینی /احد فرامرز قراملکی /دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد
 )28اصول و فنون پژوهش /احد فرامرز قراملکی /مرکز مدیریت حوزه قم
 )29روش تحقیق با تأکید بر مکتبشناسی/علی قائمی /انتشارات امیری
)30
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.V

شیوه های کتابخوانی و روش مطالعه:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

.VI

آیین مطالعه و یادگیری/بالدریج/مرتضی نصرت/
چگونه تند بخوانیم/بیل کاسبی/ترجمه عباسعلی شاملی/
روشهای مطالعه  /بالدریج /ترجمه علی اکبر سیف /انتشارات رشد.
سایت مطالعهدرمانی  /احمدلو/
روش تحقیق و مأخذشناسی /حسام الدین بیان /دانشکدۀ پدافند ملی1350 /
آیین مطالعه و یادگیری  /مرتضی نصرت  /دانشگاه شهید بهشتی
مهارتهای خواندن /بهرام طوسی /مشهد
مهارتهای مطالعه /بهرام طوسی /مشهد

آئین نگارش و ویرایش:

 )1البته واضح و مبرهن است ..رسالهای در مقاله نویسی /ضیاء موحد/نشر نیلوفر
 )2نگارش و ویرایش /احمد سمیعی گیالنی /سمت
 )3مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی /ای.پی .مارتینیک /مترجمان فاطمه مینایی و لیال مینایی /انتشارات هرمس
1393/
 )4غلط ننویسیم :فرهنگ دشواریهای زبان فارسی /ابوالحسن نجفی  /مرکز نشر دانشگاهی
 )5آیین نگارش مقالۀ علمی-پژوهشی  /محمود فتوحی /انتشارات سخن1389/
 )6پایاننامه نویسی( مجموعه مقاالت ) /عباسعلی شاملی /مؤسسۀ امام خمینی.
 )7نگارش پایاننامه /پل الیور/ترجمۀ محمدتقی ایمانپور/پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1394 /
 )8آئین نگارش علمی /عباس حری /نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
 )9نکات ویرایش /علی صلحجو /نشر مرکز
 )10مبانی درستنویسی ،زبان فارسی معیار /ناصر نیکوبخت /نشر چشمه
 )11مقاله های علمی چگونه ارزیابی می شوند  /الیزابت ویجر ،فیونا گادلی ،تام جفرسون ،مترجم عبدالوهاب خادمی شمامی
 )12راهنماي آماده سازي مقاالت علمي /مرکز اسناد و مدارك ایران .1363/
 )13راهنماي آماده ساختن کتاب /میرشمس الذین ادیب سلطانی /امیر کبیر1356/
 )14راهنمایي نوشتن رسالههاي پژوهشي و کتابشناسي توصیفي روش تحقیق /مرکز اسناد و مدارك علمي ایران.1366/
 )15راهنمای نگارش و ویرایش /جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح /آستان قدس رضوی.1368/
 )16شیوههای استناد در نگارش علمی /عباس حری و اعظم شاهبداغی
 )17بانکهای اطالعاتی /داورپناه
 )18راهنمای نگارش پایاننامه /زهرا تهوی
 )19ادب و نگارش /احمد گیوی/
 )20دو مقاله پیرامون نثر فارسی و واژهسازی پسوند ایسم و برابریابی /داریوش آشوری /آ گاه1356.
 )21درآمدی بر چگونگی خط فارسی  /ادیب سلطانی/
 )22روش نوشتن پانویس و کتابنامه در نوشتههای تحقیقی /راهنمای کتاب سال 13ضمیمه ششاره اول و دوم1349/
 )23راهنمای تدوین کتابشناسی  /فیروزه برومند /وزارت ارشاد.
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 )24تحقیق و مأخذشناسی  /علیرضا بشارت/مؤسسۀ علوم بانکی
 )25گاهنامۀ تطبیقی سه هزارساله /احمد بیرشک /علمی و فرهنگی1367 /
 )26روش نگارش پایاننامه  /رضا حجاری /دانشکده کشاورزی کرج/
 )27گزارشنویسی و آیین نگارش  /مهدی ماحوزی /اساطیر1364 /
 )28آیین گزارشنویسی /عباس ّحری /دبیرخانۀ کتابخانههای عمومی کشور1373/
 )29یادداشتبرداری /محمد حسین بیات مشکوه /ش  12و 1365/13
 )30هنر نویسندگی یا رهنمودی برای نویسندگان ،گویندگان و خوانندگان /علی دوانی /میقات
 )31شیوهنامۀ دانشنامۀ جهان اسالم /احمد سمیعی /بنیاد دائره المعارف
 )32صفحات آغاز کتاب  /محمد سید اخالقی /نشر دانش
 )33هنر نوشتن /بهرام طوسی /مشهد
 )34فن تلخیص کتاب  /عادل یغما /کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 )35اصول نمایهسازی /یونسکو /مرکز اسناد و مدارک علمی
 )36راهنمای آمادهسازی مقاالت علمی برای چاپ /یونسکو
 )37کتابشناسیهای موضوعی /مرکز اسناد و مدارک علمی.
 )38شیوۀ تنظیم رساله و پایاننامه /حسین تنهایی و جواد نکهت /ذره بین اراک1375/
 )39چگونگی تدوین یک مقالۀ تحقیقاتی  /محمد جعفر جوادی /فصلنامۀ تعلیم و تربیت /ش 39و 40
 )40چکیدهنویسی :مفاهیم و روشها /محمد تقی مهدوی (ترجمه و نگارش) /مرکز اسناد و مدارک علمی ایران/
)41

.VII

روشهای مناظره و بحث:

 )1المنطق بخش جدل /مظفر/ترجمۀ شیروانی /دارالفکر قم.
 )2مغالطات /علي اصغر خندان /بوستان کتاب.1379/
.VIII

روشهای تحلیل فیلم

 .IXروشهای نقد و تحلیل (کتاب  ،مقاله )..
مغالطات /علي اصغر خندان /بوستان کتاب.1379/
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