
مایر، رکس: سرشناسه
Meyer, G. Rex

آموزش پودمانی از طراحی تا اجرا/ نوشته جی - رکس مییر؛ ترجمه محرم: عنوان و نام پديدآور
آقازاده، معصومه صادقی

تھران : آییژ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر
٣١١ ص.جدول: مشخصات ظاھری

3-47-8397-964: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

فھرستنویسی براساس اطالعات فیپا: يادداشت
.: يادداشت Modules from design to implementation, 2nd ed, 1988 :عنوان اصلی
آموزش حین خدمت: موضوع
آموزش پودمانی: موضوع
نیروی انسانی -- برنامهریزی: موضوع
دانشگاھھا و مدارس عالی -- معلمان -- آموزش حین خدمت: موضوع

آقازاده، محرم ، ١٣۴٧ -، مترجم: شناسه افزوده
صادقی، معصومه، مترجم: شناسه افزوده
٢م٨آ/ ۵/HF۵۵۴٩: رده بندی کنگره
٣١٢۴/ ۶۵٨: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٧۵۶۴-٨۴م :

آقازاده، محرم، - ١٣۴٧: سرشناسه
اندیشهھای نوین در آموزش و پرورش/ مولفان محرم آقازاده، عذرا دبیری: عنوان و نام پديدآور

اصفھانی
تھران: آییژ، ١٣٨٠.: مشخصات نشر

ص ١١٣: مشخصات ظاھری
1٩٠٠٠-24-7006-964 ریال ؛ 1٩٠٠٠-24-7006-964 ریال: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

ص. ع. بهانگلیسی:M.A.Qazadeh, A Dabiri Esfahani. New ideas in: يادداشت
.education

کتابنامه: یادداشت
فراتجدد و آموزش و پرورش: موضوع
آموزش و پرورش -- نوآوری: موضوع

دبیری اصفھانی، عذرا، . - ١٣٣٧: شناسه افزوده
٨  الف٧آ/ LC١٩۶: رده بندی کنگره
٣٧٠/١١۵: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۵٣٣٠-٨٠م :

شرفی، محمدرضا، ١٣٣٧ -: سرشناسه
بلوغ و نوجوانی راھنمای معلم ویژه دوره راھنمایی تحصیلی/ مولفان محمدرضا: عنوان و نام پديدآور



شریفی، محرم آقازاده، منوچھر فضلیخانی؛ تھیه شده در دفتر آموزش و پرورش
راھنمایی تحصیلی.

تھران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، موسسه فرھنگی منادی: مشخصات نشر
تربیت ، ١٣٨١.

١۶٨ ص.: مشخصات ظاھری
7-009-341-964: شابک

کتابنامه: ص. [١۶٧] - ١۶٨.: یادداشت
نوجوانان -- روانشناسی: موضوع
بلوغ (روانشناسی): موضوع
ناظران مدارس: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
فضلیخانی، منوچھر، ١٣۴۴ - : شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش راھنمایی تحصیلی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٨١ ٨ب۴ش/ BF٧٢۴ : رده بندی کنگره
١۵۵/۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۴١١٣۵-٨١م :

دال، رونالد، م- ١٩١٣: سرشناسه
.Doll, Ronald C

بھبود برنامه درسی تصمیم گیری و فرآیند =Curriculum improvement: : عنوان و نام پديدآور
decision making and process زبان تخصصی کارشناسی ارشد علوم تربیتی
(برنامهریزی درسی) ویژه دانشجویان فراگیری کارشناسی ارشد دانشگاه پیام

نور/ نویسنده [رونالد سی. دال]؛ ترجمه م. آقازاده؛ تدوین ھاشم نعمتی
مشھد: تمرین، - ١٣٨٣.: مشخصات نشر

ج.جدول: مشخصات ظاھری
١٨۵٠٠ریال:(ج.١) ؛ ١٨۵٠٠ریال:(ج.١): شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

.: يادداشت Curriculum improvement: decision making and process :عنوان اصلی
عنوان روی جلد: زبان تخصصی: بھبود برنامه درسی، تصمیمگیری و فرآیند ....: يادداشت

زبان تخصصی: بھبود برنامه درسی، تصمیمگیری و فرآیند ....: عنوان روی جلد
زبان تخصصی: بھبود برنامه درسی، تصمیمگیری و فرآیند: عنوان دیگر
آموزش از راه دور -- ایران: موضوع
برنامهریزی درسی -- ایاالت متحده -- آموزش برنامهای: موضوع
آموزش و پرورش -- ایاالت متحده -- آموزش برنامهای: موضوع
برنامهھای درسی -- ایاالت متحده -- تغییر-- آموزش برنامهای: موضوع

آقازاده، محرم، مترجم، - ١٣۴٧: شناسه افزوده
نعمتی، ھاشم: شناسه افزوده
دانشگاه پیام نور: شناسه افزوده
١٨د٩  الف/LC۵٨٠٨: رده بندی کنگره
٣٧٨/١٧۵٠٩۵۵: رده بندی دیویی

۴٨٩۵١-٨١م : شماره کتابشناسی



ملی

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
تاکتیکھا و فنون تکنولوژی آموزشی/ تالیف و ترجمه محرم آقازاده.: عنوان و نام پديدآور
تھران: ققنوس ، ١٣٧٧.: مشخصات نشر

١٢٨ ص.: مصور، جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری
۵٠٠٠ ریال: 2-148-311-964: شابک

پشت جلد بهانگلیسی: .Moharram Aqazadeh: Tactics and of techniques of: يادداشت
instructional technology

کتابنامه بهصورت زیرنویس.: یادداشت
تکنولوژی آموزشی: موضوع

١٣٧٧ ٢ت٧آ/ LB١٠٢٨/٣ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۶۴٧٢-٧٧م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
تکنولوژی آموزشی( بر پایه رویکرد ساختگرایی)/ محرم آقازاده.: عنوان و نام پديدآور
تھران: آییژ ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر

 ھجده، ٢۴٠ ص.: مشخصات ظاھری
1-297-970-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

تکنولوژی آموزشی: موضوع
تکنولوژی آموزشی -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع
ساختارگرایی: موضوع

١٣٩٠ ٨ت٧آ/ LB١٠٢٨/٣ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٠٧٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۵١۵١٣٩

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
تکنولوژی آموزشی راھنمای تولید مواد آموزشی/ تھیهکننده محرم آقازاده، مرکز: عنوان و نام پديدآور

فرھنگی آسیا و اقیانوسیه یونسکو.
تھران: آییژ: من گرافیک ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر

١۵٢ ص. : مصور.: مشخصات ظاھری
8-300-970-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

تکنولوژی آموزشی: موضوع
تدریس -- ابزار و وسایل: موضوع

یونسکو. مرکز فرھنگی آسیا - اقیانوسیه: شناسه افزوده
Asian/ Pacific Cultural Centre for Unesco: شناسه افزوده



١٣٩٠ ٨ت٧آ/ LB١٠٢٨/٣ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۵٣۶٩٨١

خودآموز تدریس چندپایه/تھیهکننده کشورھای مشترکالمنافع یادگیری ؛ مترجم: عنوان و نام پديدآور
محرم آقازاده ؛ ویراستار رخساره فضلی.

تھران: آییژ ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر
١٢، ١۴٨ ص.: مشخصات ظاھری

: 9-93-9700-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

عنوان اصلی: .Multigrade teaching: introduction to multigrade teaching: يادداشت
تدریس چند پایه -- دستنامهھا: موضوع
آموزش ابتدایی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
فضلی، رخساره، ١٣۴٣ -، ویراستار: شناسه افزوده
کشورھای مشترک المنافع یادگیری: شناسه افزوده
Commonwealth of Learning: شناسه افزوده
١٣٨۶ ٩خ ۴ت/  LB١٠٢٩ : رده بندی کنگره
٣٧١/٢۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١١٣۴۶١۶

دستنامه یاددھی- یادگیری در آموزش عالی: ارتقای عمل آکادمیک/ ویراستاران: عنوان و نام پديدآور
ھیتر فرای، استیو کتریج، استفانی مارشال؛ مترجمان محرم آقازاده، رضا

نوروززاده.
تھران : موسسه پژوھش و برنامهریزی آموزش عالی ، ١٣٩٢.: مشخصات نشر

 ض، ۶٨۴ ص. : جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری
٢٢٠٠٠٠ ریال: 4-96-6451-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 عنوان اصلی: : A handbook for teaching and learning in higher education: يادداشت
enhancing academic practice, 3rd ed., 2009 .

واژهنامه.: یادداشت
کتابنامه.: یادداشت
ارتقای عمل آکادمیک.: عنوان دیگر
تدریس دانشگاھی -- دستنامهھا: موضوع
مدرسان: موضوع
تدریس دانشگاھی -- فن بیان: موضوع

فرای، ھیثر، ١٩۵٠ - م. ، ویراستار: شناسه افزوده
Fry, Heather: شناسه افزوده
کتریج، استیو، ١٩۴٩ - م. ، ویراستار: شناسه افزوده



Ketteridge, Steve: شناسه افزوده
مارشال، استفانی، ١٩۵١ - م. ، ویراستار: شناسه افزوده
Marshall, Stephanie: شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
نوروززاده، رضا، ١٣۴۴ -  ، مترجم: شناسه افزوده
موسسه پژوھش و برنامهریزی آموزش عالی: شناسه افزوده
١٣٩٢ ۵د/ LB٢٣٣١ : رده بندی کنگره
٣٧٨/١٢۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣١٢۴٨۴٧

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
راھنمای آموزش مھارتھای تفکر و پژوھش/  محرم آقازاده، حیدر تورانی.: عنوان و نام پديدآور
تھران: مدرسه، ١٣٩١.: مشخصات نشر

٢١۵ ص.: مشخصات ظاھری
١٠٠٠٠٠ ریال: 5-0569-08-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 اندیشه و تفکر خالق (آموزش و پرورش)  [ رکورد حذفی]: موضوع
تحقیق عملی در آموزش و پرورش: موضوع
 مشاھده (روش آموزش): موضوع
اندیشه و تفکر خالق در کودکان -- راھنمای آموزشی: موضوع

تورانی، حیدر، ١٣٣٩ -: شناسه افزوده
سازمان پژوھش و برنامهریزی آموزشی. انتشارات مدرسه: شناسه افزوده
١٣٩١ ٢ر٧آ/ LB١٠۶٢ : رده بندی کنگره
٣۵٠/١۵٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٠٨۵٧٣٧

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
راھنمای آموزش مھارتھای زندگی برای جوانان و زنان/تھیه و تدوین محرم: عنوان و نام پديدآور

آقازاده، فاطمه قاسمزاده و کیانوش ھاشمیان ؛ [به سفارش] دفتر پژوھش،
تالیف کتب و فنآوری آموزشی معاونت آموزش سازمان نھضت سوادآموزی.

-: مشخصات نشر تھران: نھضت سوادآموزی ، ١٣٨٣
ج.: مصور، جدول.: مشخصات ظاھری

: (ج. ١ ) ؛ 1-33-7767-964 : شابک  (دوره):964-7767-21-8
ج.١ ( چاپ چھارم: ١٣٨٣ ).: يادداشت
مھارتھای زندگی: موضوع
جوانان -- راه و رسم زندگی: موضوع
زنان -- راه و رسم زندگی: موضوع
مھارتھای اجتماعی: موضوع

قاسمزاده، فاطمه، ١٣٢۴ -: شناسه افزوده
ھاشمیان، کیانوش، ١٣٢٢ - : شناسه افزوده
نھضت سوادآموزی: شناسه افزوده



نھضت سوادآموزی . دفتر پژوھش، تألیف کتب و فناوری آموزشی: شناسه افزوده
١٣٨٣ ٢ر٧آ/ HQ٢٠٣٧ : رده بندی کنگره
۶۴۶/٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٠۴١٢٨١

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
راھنمای آموزشی در کالسھای درس چندپایه/ تالیف محرم آقازاده، رخساره: عنوان و نام پديدآور

فضلی.
تھران : آییژ ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر

١٧٢ص.: مشخصات ظاھری
٢٣٠٠٠ ریال٢٣٠٠٠ ریال (چاپ دوم)  ؛ ٢٣٠٠٠ ریال (چاپ ؛ : X-49-8397-964 : شابک

978-964-8397- سوم)  ؛ ٢٣٠٠٠ ریال (چاپ چھارم)  ؛ ۶٠٠٠٠ ریال : چاپ ھشتم
49-9 :

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 ص. ع. به انگلیسی: M. Aghazadeh, R. Fazli. The guide for teaching in: يادداشت
multigrade classroom.

چاپ دوم تا چھارم : پاییز ١٣٨۴ .: يادداشت
چاپ ششم.: يادداشت
چاپ ھشتم: بھار ١٣٨٩.: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت
تدریس چند پایه: موضوع
آموزش ابتدایی: موضوع

فضلی، رخساره، ١٣۴٣ -: شناسه افزوده
١٣٨۴ ٧آ ۴ت/  LB٢١٠٢٩ : رده بندی کنگره
٣٧١/٢۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٠٨٠۴-٨۴م :

راھنمای برنامهریزی آموزشی غیرمتمرکز/ [زیر نظر] کالوس بحر؛ [برای] دفتر: عنوان و نام پديدآور
ھمکاریھای علمی بینالمللی [وزارت آموزش و پرورش]؛ ترجمه محرم آقازاده،

علیاکبر خسروی.
تھران: کمیسیون ملی آیسسکو در جمھوری اسالمی ایران، ١٣٨٧.: مشخصات نشر

٢٠٣ ص.:جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

 عنوان اصلی:Handbook for decentralized education planning, 2005. : يادداشت
برنامهریزی آموزشی -- دستنامهھا.: موضوع
مدرسهھا -- تمرکززدایی -- دستنامهھا.: موضوع

بار، کالوس: شناسه افزوده
Bahr, Klaus: شناسه افزوده 
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ،مترجم.: شناسه افزوده



خسروی، علیاکبر، ١٣٣٧ - ،مترجم.: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر ھمکاریھای علمی بینالمللی.: شناسه افزوده
ایران. کمیسیون ملی آیسسکو.: شناسه افزوده
١٣٨٧ ٢ر/ ١۵/LB٢٨٠۶ : رده بندی کنگره
٣٧١/٢٠٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٢٠٢٠٧٣

خرمشاھی، نورالدین: سرشناسه
در مسیر قرآن راھنمای معلم ویژه دوره راھنمایی تحصیلی/ مولفان نورالدین: عنوان و نام پديدآور

خرمشاھی، محرم آقازاده، منوچھر فضلیخانی؛ تھیهشده در دفتر توسعه و
برنامهریزی امور پرورشی

تھران: موسسه فرھنگی منادی تربیت: وزارت آموزش و پرورش، معاونت: مشخصات نشر
پرورشی، ١٣٨٠.

ص ١٣۶: مشخصات ظاھری
0-041-348-964  ؛ 0-041-348-964  ؛ 0-041-348-964  ؛ 0-041-348-964  ؛ -964: شابک

0-041-348  ؛ 964-348-041-0
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

چاپ سوم: ١٣٨١: يادداشت
چاپ چھارم: ١٣٨٢: يادداشت
قرآن -- راھنمای آموزشی: موضوع
تدریس: موضوع

آقازاده، محرم، . - ١٣۴٧: شناسه افزوده
فضلی خانی، منوچھر، . - ١٣۴۴: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت پرورشی: شناسه افزوده
۴د۴۵خ/ ٢/BP۶۵: رده بندی کنگره
٢٩٧/١٠٧: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١١٩١٨-٧٩م :

حسینزاده، یعقوب: سرشناسه
دوستی و دوستیابی: راھنمای معلم: ویژه دوره راھنمایی تحصیلی تھیه شده: عنوان و نام پديدآور

در دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی/ مولفان یعقوب حسینزاده، محرم
آقازاده و منوچھر فضلیخانی.

تھران: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرھنگی منادی: مشخصات نشر
تربیت ، ١٣٨٠.

١٨۴ ص.: جدول.: مشخصات ظاھری
8-048-348-964: شابک

چاپ سوم: ١٣٨١.: يادداشت
کتابنامه: ص. [١٨٣] - ١٨۴؛ ھمچنین بهصورت زیرنویس.: یادداشت
ناظران مدارس: موضوع
دوستی: موضوع



روابط بین اشخاص: موضوع
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
فضلیخانی، منوچھر، ١٣۴۴ - : شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٨٠ ٩د۵ح/ LB١٠٢٧ : رده بندی کنگره
٣٧١/۴٢٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٣٣٠٨-٧٩م :

تیلور، پیتر، ١٩۶٠ -م.: سرشناسه
Taylor, Peter

راھنمای برنامهریزی درسی مشارکتی/ پیتر تیلور؛ ترجمه محرم آقازاده، رضا: عنوان و نام پديدآور
نوروززاده.

تھران: آییژ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر
١٧۶ص.: مصور ،جدول، نمودار .: مشخصات ظاھری

:8-272-970-964-978: شابک ٧٠٠٠٠ ریال
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

 عنوان اصلی: How to design a training course : a guide to participatory: يادداشت
curriculum development, 2003 .

کتابنامه: ص.[١٧۵]- ١٧۶.: یادداشت
تعلیم: موضوع
برنامهریزی درسی: موضوع
عمران روستایی -- طرحھا: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
نوروززاده، رضا، ١٣۴۴ -  ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩٠ ٢ر٩ت/ ۴٧/LB١٠٢٧ : رده بندی کنگره
٣٧۵/٠٠١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢٣٩٠٣۶۵

فتحیواجارگاه، کورش، ١٣۴۶ -: سرشناسه
راھنمای تالیف کتاب درسی/تالیف کورش فتحیواجارگاه، محرم آقازاده.: عنوان و نام پديدآور
تھران: آییژ، ١٣٨۵ -.: مشخصات نشر

١٧٩،۵ ص.: مصور، جدول: مشخصات ظاھری
3-032-970-964: شابک

فیپا: يادداشت
کتابنامه بصورت زیرنویس.: یادداشت
کتابھای درسی -- نویسندگی.: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ -: شناسه افزوده
٢ر٢ف/ LB٣٠۴۵/۵ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٢ : رده بندی دیویی

:



 شماره کتابشناسی
ملی

٣٢٣١۵-٨۵م 

احدیان، محمد، ١٣٢٣ -: سرشناسه
راھنمای روشھای نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی/ محمد احدیان، محرم: عنوان و نام پديدآور

آقازاده.
تھران: آییژ ، ١٣٨٠.: مشخصات نشر

٢٧٠ ص.: جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری
١۵٠٠٠ریال: 7-04-7006-964: شابک

در چاپ قبلی نام محرم آقازاده بهعنوان نویسنده اول ذکر شده است.: يادداشت
پشت جلد بهانگلیسی:...M. Ahadyan. M.Aqazadeh. Apractical guide to new: يادداشت

.teaching methods
کتابنامه: ص. ٢٧٠.: یادداشت
تدریس: موضوع
تربیت معلم: موضوع
تکنولوژی آموزشی: موضوع
تدریس عملی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
١٣٨٠ ٢ر٧آ/ ٣/LB١٠٢۵ : رده بندی کنگره
٣٧١/١٠٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٧۴٩٩-٨٠م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
راھنمای روشھای نوین تدریس بر پایه پژوھشھای مغزمحوری، ساختگرایی،: عنوان و نام پديدآور

یادگیری از طریق ھمیاری، فراشناخت و.../ محرم آقازاده.
تھران : آییژ ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر

[۴٣۴] ص. : جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری 
: ؛  ۵٢٠٠٠ ریال (چاپ سوم) ؛  ۵٢٠٠٠ ریال ( چاپ دوم ) ؛  1-48-8397-964: شابک

۶۵٠٠٠ ربال  : چاپ چھارم: 2-48-8397-964-978  ؛ ٩٠٠٠٠ ریال  (چاپ پنجم)  ؛
١٧٠٠٠٠ ریال(چاپ ھفتم)  ؛ ١٨٠٠٠٠ ریال( چاپ ھشتم)

 ص. ع. به انگلیسی: M. Aghazadeh. A guide for new teaching methods: يادداشت
چاپ دوم: بھار ١٣٨۵.: يادداشت
چاپ سوم: پاییز ١٣٨۶.: يادداشت
چاپ چھارم: بھار ١٣٨٨.: يادداشت
چاپ پنجم: پاییز ١٣٨٨.: يادداشت
 چاپ ھفتم:١٣٩٢.: يادداشت
چاپ ھشتم: بھار ١٣٩٣.: يادداشت
کتابنامه.: یادداشت
آموزش: موضوع
تربیت معلم: موضوع
تکنولوژی آموزشی: موضوع

:



تدریس عملی موضوع
١٣٨۴ ٢٢ر٧آ/  ٣/LB١٠٢۵ : رده بندی کنگره
٣٧١/١٠٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣٨٠۴-٨۴م :

کئک، الریج.: سرشناسه
Kenneke, Larry J.

راھنمای عملی ارزشیابی برنامه درسی/ تالیف لری کنیکی؛ ترجمه محرم: عنوان و نام پديدآور
آقازاده، علیاکبر خسروی؛ با درآمدی از علیرضا کیامنش.

تھران: آییژ ، ١٣٨٧.: مشخصات نشر
[١۴۴]ص. : جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری 

٣۵٠٠٠ ریال: 4-113-970-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
برونسپاری (فاپا):

 عنوان اصلی: Planning and organizing career carricala articulated: يادداشت
education , [1973].

واژهنامه.: یادداشت
کتابنامه: ص.[١۴۴].: یادداشت
آموزش حرفهای: موضوع
راھنمایی شغلی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
خسروی، علی اکبر، ١٣٣٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
کیامنش، علیرضا، ١٣٢٣ - : شناسه افزوده
١٣٨٧ ٢ر٩۵ک/ LC١٠۴٣ : رده بندی کنگره
٣٧٠/١١٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٢٠٩٧٩٩

حریرفروش، زھرا، ١٣٢٨ - : سرشناسه
راھنمای عملی الگوھای تدریس/ مولفان زھرا حریرفروش، مجید رعنایی؛: عنوان و نام پديدآور

ویراستار محرم آقازاده.
تھران: شورا ، ١٣٧٧.: مشخصات نشر

٨٧ ص.: مصور، جدول.: مشخصات ظاھری
٢۵٠٠ریال: 1-69-5525-964: شابک

کتابنامه.: یادداشت
تدریس -- روششناسی: موضوع

رعنایی، مجید: شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٧٧ ٢ر۴ح/ ٣/LB١٠٢۵ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٩۶۴٠-٧٧م :



آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
راھنمای عملی برنامهریزی درسی/ محرم آقازاده، محمد احدیان.: عنوان و نام پديدآور
[تھران]: نوپردازان: پیوندنو ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

١٣٧ ص. : جدول.: مشخصات ظاھری
: 9789646724181: شابک ٢۴٠٠٠ ریال

 ص. ع. به انگلیسی : M. Aqazadeh, M. Ahadian Curriculum development: a: يادداشت
.practical guide

 چاپ قبلی: نوپردازان: پیوند، ١٣٧٧.(١٣٧ص).: يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
کتابنامه .: یادداشت
برنامهریزی درسی: موضوع

احدیان، محمد، ١٣٢٣ -: شناسه افزوده
٢١٣٨۶ر٧آ/ LB٢٨٠۶/۵ : رده بندی کنگره
٣٧۵/٠٠١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢١۶۶٠٠٩

گوپتا، کاویتا،١٩۵٨-م.: سرشناسه
Gupta, Kavita

راھنمای عملی سنجش نیاز در سازمانھا/ کاویتا گوپتا؛ ترجمه و تنظیم محرم: عنوان و نام پديدآور
آقازاده، حیدر تورانی.

تھران : آییژ ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر
٧۶ ص.:جدول.: مشخصات ظاھری

١٢٠٠٠ ریال:5-46-8397-964: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

A practical guide to needs assessment: يادداشت ,c1999. :عنوان اصلی 
کتابنامه.: یادداشت
نیازھای آموزشی -- ارزشیابی.: موضوع
نیازسنجی.: موضوع

آقازاده، محرم ، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
تورانی، حیدر ، ١٣٣٨- ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٨۴ ٩گ ٨٧ن/ ۵/HF۵۵۴٩ : رده بندی کنگره
۶۵٨/٣١٢۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣٨٠۵-٨۴م :

دکتر آقازاده، محرم، ١٣۴٧-: سرشناسه
راھنمای کاربردی روشھای نوین تدریس (برای کالسھای تکپایه و چندپایه): عنوان و نام پديدآور
تھران: مرآت ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

۴۶٠ص.: مشخصات ظاھری
مجموعه کتابھای دانشافزایی.: فروست



6-29-7541-600-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپای مختصر:

فھرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی: يادداشت
است

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٨۶٩٢٧٧

مظفری، عباسعلی، ١٣۴۵ - : سرشناسه
روابط اجتماعی: راھنمای معلم ویژه دوره راھنمایی تحصیلی/ مولفان عباسعلی: عنوان و نام پديدآور

مظفری، منوچھر فضلیخانی و محرم آقازاده؛ تھیه شده در دفتر آموزش و پرورش
راھنمایی تحصیلی.

تھران: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرھنگی منادی تربیت ، ١٣٨١.: مشخصات نشر
١٧۵ ص.: نمودار.: مشخصات ظاھری

6-049-348-964: شابک
این کتاب در سال ١٣٨٠ تحت عنوان "روابط اجتماعی" توسط وزارت آموزش و: يادداشت

پرورش، موسسه فرھنگی منادی تربیت منتشر شده است.
چاپ چھارم: بھار ١٣٨٢: يادداشت
عنوان روی جلد: روابط اجتماعی راھنمای معلم دروس پژوھشی دوره راھنمایی.: يادداشت
کتابنامه: ص. ١٧۵ - ١٧٣.: یادداشت

روابط اجتماعی راھنمای معلم دروس پژوھشی دوره راھنمایی.: عنوان روی جلد
معلمان -- روابط با شاگردان -- جنبهھای اجتماعی: موضوع
معلمان -- اخالق حرفهای: موضوع

فضلیخانی، منوچھر، ١٣۴۴ - : شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش راھنمایی تحصیلی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٨١ ٩ر۶م/ LB١٠٣٣ : رده بندی کنگره
٣٧١/١٠٢٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۴۵٣۴٨-٨١م :

جانسون، برک: سرشناسه
Johnson, Burke

روش پژوھش در علوم تربیتی: رویکردھای کمی،کیفی و آمیخته/ بارک جانسون،: عنوان و نام پديدآور
لری کریستنسن ؛ ترجمه علیاکبر خسرویبابادی، کامبیز پوشنه، محرم آقازاده.

تھران: آییژ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر
 پانزده، ٣٧۶ ص.: مشخصات ظاھری

6-317-970-964-978: شابک
 عنوان اصلی: .Educational research : quantitative, qualitative, and mixed: يادداشت

approache/ 3rd.ed/ 2008
نمایه .: یادداشت
آموزش و پرورش -- تحقیق: موضوع

کریستنسن، الری، ١٩۴١ - م: شناسه افزوده



Christensen, Larry B.: شناسه افزوده
خسروی، علی اکبر، ١٣٣٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
پوشنه، کامبیز، ١٣۴۶ -  ، مترجم: شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩٠ ٩ر٢ج/ LB١٠٢٨ : رده بندی کنگره
٣٧٠/٧٢ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۶۵٧٩۴۶

روش ھای نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی: عنوان و نام پديدآور
تھران: مرآت، ١٣٩٣.: مشخصات نشر

١٠٠ ص.؛٢٢×٢٩ سم.: مشخصات ظاھری
1-11-7541-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپای مختصر:

این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است.: يادداشت
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣۶۶٨۶۶٣

اوچیدا، ریکو، - ١٩٢١: سرشناسه
Uchida, Reiko

سفر به قرن بیست و یکم: کتابی برای نوجوانان و جوانان/ نوشته ریکو اچیدا؛: عنوان و نام پديدآور
مترجمان علی رووف، محرم آقازاده

تھران: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرھنگی منادی تربیت، ١٣٧٩.: مشخصات نشر
ص ١٢۶: مشخصات ظاھری

9۵٢٠٠-039-348-964 ریال: شابک
چاپ دوم: تابستان ١٣٨٠؛ ۶٠٠٠ ریال: يادداشت
چاپ سوم: ۶٠٠٠ :١٣٨٠ ریال: يادداشت
چاپ چھارم: ۶٠٠٠ :١٣٨١ ریال: يادداشت
عنوان اصلی: Journey into the 21st century ....: يادداشت
قرن بیست و یکم -- آیندهنگریھا: موضوع

رووف، علی، ١٣١۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٧٩ ٧س٨  الف/CB١۶١ : رده بندی کنگره
٣٠٣/۴٩٠٩٠۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٣٣٨۶-٧٩م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
سواد مالی برای کودکان: راھنمای آموزش سواد مالی برای اولیا/مولف محرم: عنوان و نام پديدآور

آقازاده.
تھران: مرآت ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر



٩۶ص. ؛ ٩×١٩/۵ سم.: مشخصات ظاھری
مجموعه کتابھای مھارتی برای اولیا.: فروست
6-31-7977-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

کودکان -- امور مالی شخصی: موضوع
مدیریت مالی: موضوع

١٣٩۴ ٩س٧آ/ HG١٧٩ : رده بندی کنگره
٣٣٢/٠٢۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴١٢٨۴٧٩

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
سواد مالی برای نوجوانان: راھنمای آموزش سواد مالی برای اولیا/ مولف محرم: عنوان و نام پديدآور

آقازاده.
تھران: مرآت ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

٩۶ص ؛ ۵/٩ × ۵/١٩ سم.: مشخصات ظاھری
مجموعه کتابھای مھارتی برای اولیا.: فروست
3-32-7977-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

راھنمای آموزش سواد مالی برای اولیا.: عنوان دیگر
نوجوانان -- امور مالی شخصی: موضوع
مدیریت مالی: موضوع

١٣٩۴ ٩۵س٧آ/ HG١٧٩ : رده بندی کنگره
٣٣٢/٠٢۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴١۵٨٢٣٨

سنه، افسانه: سرشناسه
فرھنگ مطالعه و پژوھش: راھنمای معلم: ویژه دوره راھنمایی تحصیلی/ مولفان: عنوان و نام پديدآور

افسانه سنه و محرم آقازاده؛ تھیه شده در دفتر توسعه و برنامهریزی امور
پرورشی

تھران: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرھنگی منادی تربیت، ١٣٨٠.: مشخصات نشر
١۵٢ ص.مصور، جدول: مشخصات ظاھری

8۴۵۶٠-051-348-964 ریال ؛ 8۴۵۶٠-051-348-964 ریال: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

عنوان روی جلد: فرھنگ مطالعه و پژوھش: راھنمای معلم: دروس پرورش دوره: يادداشت
راھنمایی.

کتابنامه: ص. ١۵٢ - ١۵١؛ ھمچنین بهصورت زیرنویس: یادداشت
فرھنگ مطالعه و پژوھش: راھنمای معلم: دروس پرورش دوره راھنمایی.: عنوان روی جلد
فرھنگ مطالعه و پژوھش: راھنمای معلم: دروس پرورش دوره راھنمایی: عنوان دیگر
شاگردان -- ایران -- فعالیتھای فوق برنامه: موضوع



آموزش و پرورش -- فعالیتھای فوق برنامه: موضوع
شاگردان -- ایران -- برنامهھای فرھنگی: موضوع
مطالعه و فراگیری: موضوع

آقازاده، محرم، . - ١٣۴٧: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
۴ف٩س/ LB٣۶٠٧: رده بندی کنگره
٣٧١/٨٩٠٩۵۵: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١۴۶١۴-٧٩م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
فھم تیمز (TIMSS) مطالعه بینالمللی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ریاضی: عنوان و نام پديدآور

و علوم
تھران: مرآت، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

٢۵۶ ص. ؛ مصور.؛ ٢٢ × ٢٩ سم.: مشخصات ظاھری
مجموعه کتابھای دانشافزایی: فروست
9-30-7977-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپای مختصر:

فھرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی: يادداشت
است

کتابنامه: ص. ٢۴١ - ٢۵۶.: یادداشت
نقیزاده، محرم، ١٣۵۴ -: شناسه افزوده

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴١٢۴۴٣٧

چینی،  آرنولد بی. ، ١٩٢۶ -م.: سرشناسه
.Cheyney, Arnold B

کاربرد تلویزیون در آموزش / [تالیف] چینی، پاتر ؛ ترجمه محرم آقازاده، علی رؤوف.: عنوان و نام پديدآور
تھران: آییژ ، ١٣٩۵.: مشخصات نشر

١۵۴ ص. ؛ ۵/١٣ × ۵/٢٠ سم.: مشخصات ظاھری
: 9-288-970-964-978: شابک ١١٠٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

 فاپا (چاپ دوم):

 عنوان اصلی: . ...Video: a handbook showing the use of: يادداشت
 چاپ دوم.: يادداشت
تلویزیون و آموزش و پرورش: موضوع
Television in education: موضوع

پاتر، رزمری لی: شناسه افزوده
Potter, Rosemary Lee: شناسه افزوده
رووف، علی، ١٣١۵ - ، مترجم: شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩۵ ٢ک٩چ/ ٧/LB١٠۴۴ : رده بندی کنگره



٣٧١/٣٢ : رده بندی دیویی
 شماره کتابشناسی

ملی
: ٢۴٨٨٠١٧

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
کاربرد ھوشھای چندگانه در کالس درس/ محرم آقازاده، افسانه سنه.: عنوان و نام پديدآور
تھران: مرآت ،١٣٩٣.: مشخصات نشر

٢۴٠ص. : جدول.: مشخصات ظاھری
مجموعه کتابھای دانشافزایی.: فروست
:6-05-7239-600-978: شابک ٨۵٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

Applying Multiple intelligences in classroom: يادداشت  پشت جلد به انگلیسی: .
کتابنامه: ص. ٢۴٠.: یادداشت
ھوشھای چندگانه: موضوع

سنه، افسانه، ١٣۴۴ -: شناسه افزوده
١٣٩٣ ٢ک٧آ/ BF۴٣٢/٣ : رده بندی کنگره
١۵٣/٩ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣۴۴۴٣٢۶

دالیل، رابرت، ١٩٣٧ -م.: سرشناسه
Delisle, Robert

کاربرد یادگیری مسئله محوری در کالس درس/ [رابرت دالیل]؛ نگارش و ترجمه: عنوان و نام پديدآور
محرم آقازاده، حیدر تورانی.

تھران : آییژ  ، ١٣٨۴.: مشخصات نشر
١٠٢ ص.: جدول.: مشخصات ظاھری

١٨٠٠٠ ریال: 5-32-8397-964: شابک
عنوان اصلی: .How to use problem based learning in the classroom: يادداشت
کتابنامه: ص. [١٠١] - ١٠٢.: یادداشت
یادگیری مسالهمحور: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
تورانی، حیدر، ١٣٣٩ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٨۴ ٢ک٨د/ ۴٢/LB١٠٢٧ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٩ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣۵۶١۴-٨٣م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
کتاب کار دانشآموز: ویژه دروس پرورشی دوره راھنمایی تحصیلی/ مولف محرم: عنوان و نام پديدآور

آقازاده؛ تھیه شده در دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی؛ [برای] معاونت
پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، کارشناسی برنامهریزی امور

تربیتی.



شیراز: موسسه فرھنگی، ھنری و انتشاراتی میرزای شیرازی، نشر امیدواران ،: مشخصات نشر
.١٣٨٠

٢ ج. در یک مجلد (٩۴ ص.) : مصور، جدول.: مشخصات ظاھری
: 0-36-6623-964  ؛ ٢۶۵٠٠٠ ریال (ج. ١ و ٢، چاپ دوم): شابک ٢۴۵٠ ریال

این کتاب توسط ناشران متفاوت در سالھای مختلف نیز منتشر شده است.: يادداشت
ج. ١ و ٢ (چاپ دوم: ١٣٨١).: يادداشت
کتابنامه: ص. ٩۴؛ ھمچنین به صورت زیرنویس.: یادداشت
شاگردان -- ایران -- فعالیتھای فوق برنامه: موضوع
شاگردان -- ایران -- برنامهھای فرھنگی: موضوع

ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.: شناسه افزوده

کارشناسی برنامهریزی امور تربیتی
ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت پرورشی: شناسه افزوده
١٣٨٠ ٢ک٧آ/ LB٣۶٠٧ : رده بندی کنگره
٣٧١/٨٩٠٩۵۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٩۵٠٨-٨١م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
کتاب کار دانشآموز مقدمات مھارتھای مطالعه و پژوھش واحدھای پرورشی دوره: عنوان و نام پديدآور

متوسطه/ تھیه و تنظیم دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی؛ مولفان محرم
آقازاده، اصغر خاتمی، حسین احمدی.

تھران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، موسسه فرھنگی منادی: مشخصات نشر
تربیت ، ١٣٨٠.

٧٢ ص.: مصور، جدول.: مشخصات ظاھری
4-151-348-964: شابک

چاپ دوم: ١٣٨١: يادداشت
چاپ سوم: زمستان ١٣٨١ :ISBN 964-348-151-4: يادداشت
عنوان دیگر: کتاب کار دانشآموز ویژه درس مقدمات مھارتھای مطالعه و پژوھش: يادداشت

(واحدھای پرورشی دوره متوسطه).
کتاب کار دانشآموز ویژه درس مقدمات مھارتھای مطالعه و پژوھش (واحدھای: عنوان دیگر

پرورشی دوره متوسطه).
مقدمات مھارتھای مطالعه و پژوھش (کتاب کار): عنوان دیگر
تحقیق -- روششناسی: موضوع
مطالعه و فراگیری: موضوع

خاتمی، اصغر: شناسه افزوده
احمدی، حسین: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٨٠ ٢ک٧آ/ LB١٠۴٩ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٠٢٨١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١۴۵٣٢-٨٠م :



آقازاده، محرم، - ١٣۴٧: سرشناسه
کتاب کار دانشآموز و مھارتھای یادگیری ویژه دروس پرورشی دوره راھنمایی: عنوان و نام پديدآور

تحصیلی/ مولف محرم آقازاده
مشھد: موسسه فرھنگی، ھنری ضریح آفتاب، ١٣٨٠.: مشخصات نشر

[٨٠] ص.مصور، جدول: مشخصات ظاھری
5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال ؛ 5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال ؛ -69-6224-964: شابک

5١٨٠٠٠ریال ؛ 5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال ؛ 5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال ؛ -964
5١٨٠٠٠-69-6224ریال ؛ 5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال ؛ -964-6224-69
5١٨٠٠٠ریال ؛ 5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال ؛ 5١٨٠٠٠-69-6224-964 ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

چاپ قبلی: موسسه فرھنگی منادی تربیت، ١٣٧٩: يادداشت
چاپ ششم: ١٣٨٠؛ ١٨٠٠٠ ریال: يادداشت
چاپ ھفتم: ١٣٨١؛ ١٣٠٠ ریال: يادداشت
چاپ ھشتم: ١٣٨١؛ ١٣٠٠ ریال: يادداشت
چاپ دوم: ١٨٠٠ :١٣٨٠ ریال: يادداشت
عنوان روی جلد: کتاب کار و مھارتھای یادگیری: ویژه دانشآموز دروس پرورشی: يادداشت

دوره راھنمایی.
کتابنامه: ص. []٨٠: یادداشت

کتاب کار و مھارتھای یادگیری: ویژه دانشآموز دروس پرورشی دوره راھنمایی.: عنوان روی جلد
کتاب کار و مھارتھای یادگیری: ویژه دانشآموز دروس پرورشی دوره راھنمایی: عنوان دیگر
شاگردان -- ایران -- فعالیتھای فوق برنامه: موضوع
شاگردان -- ایران -- برنامهھای فرھنگی: موضوع

١٨ک٧آ/ LB٣۶٠٧: رده بندی کنگره
٣٧١/٨٩٠٩۵۵: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١۵۴٨۵-٨٠م :

آقازاده، محرم، - ١٣۴٧: سرشناسه
کتاب کار دانشآموز ویژه دروس پرورشی دوره راھنمایی تحصیلی/ مولف محرم: عنوان و نام پديدآور

آقازاده؛ تھیهشده در دفتر آموزش و پرورش راھنمایی
تھران: تزکیه، ١٣٨٢.: مشخصات نشر

ج ٢: مشخصات ظاھری
4-11-6881-964 (ج.١) ؛ 8١٣٠٠٠-01-6771-964 ریال:(ج.٢): شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

این کتاب به وسیله ناشران مختلف در سالھای متفاوت نیز منتشر گردیده است: يادداشت
فھرستنویسی براساس اطالعات فیپا.: يادداشت
. -- ج. ٢. مھارتھای یادگیری دروس ساعات پرورشی: مندرجات
شاگردان -- ایران -- فعالیتھای فوق برنامه: موضوع
شاگردان -- ایران -- برنامهھای فرھنگی: موضوع

ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش راھنمایی تحصیلی: شناسه افزوده
١٣٨٢ ٢ک٧آ/ LB٣۶٠٧: رده بندی کنگره
٣٧١/٨٩٠٩۵۵: رده بندی دیویی



 شماره کتابشناسی
ملی

٧٧۵٠-٨٢م :

آقازاده، محرم، - ١٣۴٧: سرشناسه
کتاب و مھارتھای یادگیری دروس ساعات پژوھشی/ مولف محرم آقازاده؛ تھیه: عنوان و نام پديدآور

شده در دفتر آموزش و پرورش راھنمایی تحصیلی؛ [بهسفارش] وزارت آموزش و
پرورش، معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی

کرمانشاه: انتشارات کرمانشاه، ١٣٨١.: مشخصات نشر
٢ ج.(در یک مجلد)جدول: مشخصات ظاھری

7١۴٧۵-32-6603-964 ریال ؛ 7١۴٧۵-32-6603-964 ریال: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

کتابنامه: ص. ٨٠: یادداشت
ج. ١. کتاب کار دانشآموز: ویژه دروس پرورشی دوره راھنمایی تحصیلی ص. ٣٨: مندرجات

- ١٠ .-- ج. ٢. کتاب مھارتھای یادگیری: ویژه دروس پرورشی دوره راھنمایی
تحصیلی ص. -. ٨٠ - ۴٠

شاگردان -- ایران -- فعالیتھای فوق برنامه: موضوع
شاگردان -- ایران -- برنامهھای فرھنگی: موضوع

ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش راھنمای تحصیلی: شناسه افزوده
٢۵ک٧آ/ LB٣۶٠٧: رده بندی کنگره
٣٧١/٨٩٠٩۵۵: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٠١۴-٨٣م :

آقازاده، محرم، - ١٣۴٧: سرشناسه
مبانی نظری و کاربردھای آموزشی: نظریه فراشناخت/ تالیف محرم آقازاده،: عنوان و نام پديدآور

محمد احدیان
کرمانشاه؛ نوپردازان؛ تھران: پیوند، ١٣٧٧.: مشخصات نشر

١۵۶ ص.جدول: مشخصات ظاھری
5-20-6724-964  ؛ 5-20-6724-964: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

.: يادداشت Moharram Aqazadeh, Mohammad Ahadian. Theoyetical foundations
کتابنامه: ص. ١۵۶ - ١۴٢: یادداشت
فراشناخت: موضوع
شناخت (روانشناسی): موضوع
خودآگاھی: موضوع

احدیان، محمد، . - ١٣٢٣: شناسه افزوده
١٣٧٧ ٢م٧آ/ BF٣١١: رده بندی کنگره
١۵۵/۴١٣: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٣۵۴۵-٧٧م :



آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مجموعه کتابھای دانشافزایی، راھنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارھای: عنوان و نام پديدآور

کمّی و کیفی/ نویسنده محرم آقازاده.
تھران: مرآت، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

١٩٢ ص. : جدول، نمودار.؛ ٢٢ × ٢٩ سم.: مشخصات ظاھری
9-27-7977-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

واژهنامه.: یادداشت
کتابنامه: ص. ١٩١ - ١٩٢.: یادداشت
شاگردان -- ارزشیابی: موضوع
یادگیری -- ارزشیابی: موضوع
پیشرفت تحصیلی -- ارزشیابی: موضوع

١٣٩۴ ٣م٧۴آ/ LB١١١٧ : رده بندی کنگره
٣٧١/٢٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٩۵٢٠٠٨

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مجموعه کتابھای دانش افزایی راھنمای عملی نگارش طرح درس: عنوان و نام پديدآور
تھران: مرآت، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

١۵۶ ص.؛ ٢٢×٢٩ س. م.: مشخصات ظاھری
9-73-7541-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپای مختصر:

فھرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی: يادداشت
است

نقیزاده، محرم، ١٣۵۴ -: شناسه افزوده
 شماره کتابشناسی

ملی
:٣٧٩٠۴٠۶

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مدارس یادگیرنده، راھنمای برنامه درسی و استانداردھای یادگیری دوره: عنوان و نام پديدآور

پیشدبستانی/ نویسندگان محرم آقازاده، پریناز پورعلی.
تھران: مرآت، ١٣٩۶.: مشخصات نشر

١٧۶ ص.: مشخصات ظاھری
3-005-464-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

کتابنامه: ص. ١٧٣ - ١٧۶.: یادداشت
آموزش پیشدبستانی -- برنامهھای درسی: موضوع
Education, Preschool -- Curricula: موضوع
برنامهریزی آموزشی: موضوع



Educational planning: موضوع
برنامهھای درسی -- استانداردھا: موضوع
Education -- Curricula -- Standards: موضوع

پورعلی، پریناز، ١٣۵۴ -: شناسه افزوده
١٣٩۶ ۴م۶۶آ/ LB١١۴٠/٣ : رده بندی کنگره
٣٧٢/٢١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶۶٠٠٨١

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مدارس یادگیرنده، راھنمای روشھای آموزش در پیشدبستانی/ نویسندگان: عنوان و نام پديدآور

محرم آقازاده، افسانه سنه.
تھران: مرآت ، ١٣٩۶.: مشخصات نشر

١۵١ ص.: مشخصات ظاھری
0-006-464-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

آموزش پیشدبستانی-- راھنمای آموزشی: موضوع
Education, Preschool-- Study and teaching: موضوع
آموزش پیشدبستانی -- برنامهھای درسی: موضوع
Education, Preschool -- Curricula: موضوع
تدریس -- روششناسی: موضوع
Teaching -- Methodology: موضوع
مربیان کودک -- راھنمای آموزشی: موضوع
Early childhood educators-- Study and teaching: موضوع

سنه، افسانه، ١٣۴۴ -: شناسه افزوده
١٣٩۶ ٣م٧آ/ LB١١۴٠/٢ : رده بندی کنگره
٣٧٢/٢١٠٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶۵٩٩٩۴

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مدارس یادگیرنده ، کاربرد نظریه یادگیری ساخت و سازگرایی در پیشدبستانی/: عنوان و نام پديدآور

محرم آقازاده ، مھتابسادات میراییآشتیانی .
تھران: مرآت، ١٣٩۶ .: مشخصات نشر

١۴۴ ص.: مشخصات ظاھری
2-015-464-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

آموزش پیشدبستانی-- راھنمای آموزشی: موضوع
Education, Preschool-- Study and teaching: موضوع
کودکان -- رشد -- جنبهھای اجتماعی: موضوع



Child development: موضوع  -- Social aspects 
 ساختارگرایی ( آموزش و پرورش): موضوع
Constructivism (Education): موضوع
کار گروھی در آموزش و پرورش: موضوع
Group work in education: موضوع

میراییآشتیانی، مھتابسادات، ١٣۵۴ -: شناسه افزوده
١٣٩۶ ۴م٧آ/ LB١١۴٠/٢ : رده بندی کنگره
٣٧٢/٢١٠٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶٧٢۵٨٠

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مدارس یادگیرنده، کاربرد ھوشھای چندگانه در آموزشھای پیشدبستانی/: عنوان و نام پديدآور

نويسندگان محرم آقازاده، افسانه سنه.
تھران: مرآت  ، ١٣٩۶.: مشخصات نشر

٨٨ص.: مشخصات ظاھری
5-014-464-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

ھوشھای چندگانه: موضوع
Multiple intelligences: موضوع
آموزش پیشدبستانی-- راھنمای آموزشی: موضوع
Education, Preschool-- Study and teaching: موضوع

سنه، افسانه، ١٣۴۴ -: شناسه افزوده
١٣٩۶ ۴م٧آ/ BF۴٣٢/٣ : رده بندی کنگره
١۵٣/٩ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴۶٧٧۵۴۶

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مدارس یادگیرنده، کاربرد ھوشھای چندگانه در کالس درس: عنوان و نام پديدآور
ویراست ٢: وضعیت ويراست
تھران: مرآت، ١٣٩۵.: مشخصات نشر

٣٢٨ ص.: مشخصات ظاھری
:6-05-7239-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپای مختصر:

فھرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی: يادداشت
است

چاپ چھارم.: يادداشت
سنه، افسانه، ١٣۴۴ -: شناسه افزوده

 شماره کتابشناسی
ملی

:۴٣٧٩٩٨۴



آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
مقدمات مھارتھای مطالعه و پژوھش/ محرم آقازاده؛ تھیه و تنظیم دفتر توسعه و: عنوان و نام پديدآور

برنامهریزی امور پرورشی.
تھران: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرھنگی منادی: مشخصات نشر

تربیت ، ١٣٨٠.
١٢٨ ص.: مشخصات ظاھری

2-149-348-964: شابک
کتابنامه بهصورت زیرنویس.: یادداشت
مطالعه و فراگیری: موضوع
تحقیق -- روششناسی: موضوع

ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٨٠ ٧م٧آ/ LB١٠۴٩ : رده بندی کنگره
٣٧١/٣٠٢٨١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٣٧٠٢-٨٠م :

بیچم، جورج، ١٩١٢ -م.: سرشناسه
Beauchamp, George A

نظریهی برنامهی درسی/ جورج بوشان؛ [ترجمه] محرم آقازاده؛ با درآمدی از: عنوان و نام پديدآور
محمود مھرمحمدی.

تھران: آییژ ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر
 شانزده، ٢٠٠ص. : جدول، نمودار.: مشخصات ظاھری

4-311-970-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

Curriculum theory. 4th ed. c: يادداشت  عنوان اصلی: .1981
کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
برنامهھای درسی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
مھرمحمدی، محمود، ١٣٣٧ -  ، مقدمهنویس: شناسه افزوده
١٣٩٠ ۶ن٩ب/ LB١۵٧٠ : رده بندی کنگره
٣٧۵/٠٠١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۵۶۵٣١۵

رستمیپور، علی، ١٣۴۶ -: سرشناسه
نوجوان و اسوهھا: راھنمای معلم ویژه دوره راھنمایی تحصیلی/ مولفان علی: عنوان و نام پديدآور

رستمیپور، محرم آقازاده، منوچھر فضلیخانی؛ تھیه شده در دفتر توسعه و
برنامهریزی امور پرورشی.

تھران: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرھنگی منادی تربیت ، ١٣٨٠.: مشخصات نشر
٢٧٢ص.: مشخصات ظاھری



x-050-348-964: شابک 
چاپ اول: پاییز ١٣٧٩ .: يادداشت
چاپ سوم: تابستان ١٣٨١ .: يادداشت
چاپ چھارم: بھار ١٣٨٢.: يادداشت
عنوان روی جلد: نوجوان و اسوهھا: راھنمای معلم، دروس پرورشی دوره: يادداشت

راھنمایی.
کتابنامه: ص. [٢٧١] - ٢٧٢: یادداشت

نوجوان و اسوهھا: راھنمای معلم، دروس پرورشی دوره راھنمایی.: عنوان روی جلد
شخصیتھای نمونه -- تاثیر بر نوجوانان -- راھنمای آموزشی: موضوع
 راه و رسم زندگی (اسالم) -- راھنمای آموزشی: موضوع
نوجوانان -- راه و رسم زندگی -- راھنمای آموزشی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
فضلیخانی، منوچھر، ١٣۴۴ - : شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر توسعه و برنامهریزی امور پرورشی: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٨٠ ٩ن۵ر/ BJ١۵٨١/٢ : رده بندی کنگره
١٧٠/۴۴ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١۴۵۴۵-٧٩م :

کابر، میالن، ١٩٣٠ -م.: سرشناسه
Kubr, Milan

نیازسنجی آموزش و بھسازی مدیریت: مفاھیم و فنون/ [تالیف] میالن کوبر،: عنوان و نام پديدآور
جوزف پروکوپنکو؛ [ترجمه] محرم آقازاده، سعید خواجهای.

تھران: آییژ ، ١٣٩٠.: مشخصات نشر
 دوازده، ٢۵٧ ص. : مصور، جدول.: مشخصات ظاھری

:1-268-970-964-978: شابک ١٠٠٠٠٠ ریال
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

 عنوان اصلی:.Diagnosing management training and development, 1989: يادداشت
needs : concepts and techniques 

کتابنامه.: یادداشت
مدیران -- آموزش -- برنامهریزی: موضوع
سرپرستان -- آموزش -- برنامهریزی: موضوع

پروکوپنکو، جوزف: شناسه افزوده
Prokopenko, Joseph: شناسه افزوده
آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، مترجم: شناسه افزوده
خواجهای، سعید، مترجم: شناسه افزوده
١٣٩٠ ٩ن٢ک/ HD٣٨/٢ : رده بندی کنگره
۶۵٨/۴٠٧١٢۴٠۴  : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢٣٧١٩١۴

فتحی واجارگاه، کورش، ١٣۴۶ - : سرشناسه



نیازسنجی برنامهریزی درسی مدرسهمحور/ مولفان کورش فتحیواجارگاه، محرم: عنوان و نام پديدآور
آقازاده، محمود ابوالقاسمی.

تھران: بال، ١٣٨٨.: مشخصات نشر
٢١۴ ص.: مشخصات ظاھری

: 7-37-2574-964-978: شابک ۴٢٠٠٠ ریال
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

 ص.ع. به انگلیسی: Kourosh Fathi Vajargah, Moharram Aghazadeh. School: يادداشت
- based  curriculum development needs assessment.

کتابنامه: ص. [٢٠٧] -٢١۴.: یادداشت
برنامهریزی آموزشی: موضوع
برنامهریزی درسی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
ابوالقاسمی، محمود، ١٣۴٧ -: شناسه افزوده
١٣٨٨ ٨٨ن٢ف/ LC٧١/٢ : رده بندی کنگره
٣٧١/٢٠٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١۶٩۵٨٢٨

دبیری اصفھانی، عذرا، ١٣٣٧ - : سرشناسه
واژهنامه ارتباطات و زمینهھای وابسته/ عذرا دبیری ؛ ویراستار محرم آقازاده.: عنوان و نام پديدآور
تھران: آییژ ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

347 ص. ؛ ١١ × ١٧سم.: مشخصات ظاھری
٣٠٠٠٠ ریال: 9-048-970-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

فارسی - انگلیسی.: يادداشت
 پشت جلد به انگلیسی: ....Dabiri esfahani. Dictionary of: يادداشت
ارتباط -- واژهنامهھا -- انگلیسی: موضوع
رسانهھای گروھی -- واژهنامهھا -- انگلیسی: موضوع
زبان انگلیسی -- واژهنامهھا -- فارسی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - ، ویراستار: شناسه افزوده
١٣٨۶ ٢و٢د/ ۵/P٨٧ : رده بندی کنگره
٣٠٢/٢٠٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۴٩٩٨٨-٨۵م :

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : سرشناسه
واژهنامه علوم تربیتی و زمینهھای وابسته/ تالیف محرم آقازاده.: عنوان و نام پديدآور
مشھد: پیام اندیشه ، ١٣٧۵.: مشخصات نشر

١٧۶ ص.: مشخصات ظاھری
۴٨٠٠ ریال: شابک

١٣٧۴؛ ٣٠٠٠ ریال.: يادداشت



کتابنامه: ص. [١٧٣] - ١٧۶.: یادداشت
آموزش و پرورش -- واژه نامهھا -- انگلیسی: موضوع
روانشناسی تربیتی -- واژهنامهھا -- انگلیسی: موضوع
زبان انگلیسی -- واژهنامهھا -- فارسی: موضوع

١٣٧۵ ٢و٧آ/ LB١۵ : رده بندی کنگره
٣٧٠/٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۶۴٧٩-٧۵م :

ویندوز جدید زندگی! مھارتھای زندگی: مھارت زندگی در دنیای امروز/مولفان: عنوان و نام پديدآور
محرم آقازاده ...[و دیگران].

تھران: مرآت، ١٣٩٢.: مشخصات نشر
٩۵ص. ؛ ١١×٢١ سم.: مشخصات ظاھری

بسته آموزشی خانواده .مجموعه کتابھای لذت زندگی؛ [ج.] ٩.: فروست
4-9-94101-600-978: شابک  : ۴۵٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

مولفان محرم آقازاده، لیال سلیقهدار، ابراھیم اصالنی، مرتضی مجدفر.: يادداشت
کتابنامه: ص. ٩۵.: یادداشت
مھارتھای زندگی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
بسته آموزشی خانواده. مجموعه کتابھای لذت زندگی ؛ [ج.] ٩.: شناسه افزوده
١٣٩٢ ج.٩ ۴۵ب/ HQ٢٠٣٧ : رده بندی کنگره
۶۴۶/٧: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣٣٠٢۵۴٧

یک شھر یک سقف : مھارتھای زندگی: مھارت شھروندی/مولفان محرم: عنوان و نام پديدآور
آقازاده... [و دیگران].

تھران: مرآت، ١٣٩٢.: مشخصات نشر
٩۵ص. ؛ ١١×٢١ سم.: مشخصات ظاھری

بسته آموزشی خانواده. مجموعه کتابھای لذت زندگی ؛ [ج] ٨.: فروست
 : 7-8-94101-600-978: شابک ۴۵٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

مولفان محرم آقازاده، لیال سلیقهدار، ابراھیم اصالنی، مرتضی مجدفر.: يادداشت
کتابنامه: ص. ٩۴ - ٩۵.: یادداشت
مھارتھای زندگی: موضوع
شھروندان -- راھنمای آموزشی: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
بسته آموزشی خانواده. مجموعه کتابھای لذت زندگی ؛[ج]٨.: شناسه افزوده
١٣٩٢ ج.٨ ۴۵ب/ HQ٢٠٣٧ : رده بندی کنگره
۶۴۶/٧ : رده بندی دیویی

٣٣٠٢۵۴۵: شماره کتابشناسی



ملی

مجدفر، مرتضی، ١٣۴٢ -: سرشناسه
 دامجیالر : دونیا ادبیاتیندان آذربایجان تورکجهسینه ترجمه اوالن شعرلر / مرتضی: عنوان و نام پديدآور

مجدفر، محرم آقازاده.
 تھران  : پیشگامان پژوھشمدار ، ١٣٩٢.: مشخصات نشر

[۶٠] ص. ؛ ١١×١٩ سم.: مشخصات ظاھری 
0-6-92308-600-978: شابک  : ٣٠٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 ترکی.: يادداشت
شعر -- ترجمه شده به ترکی -- مجموعهھا: موضوع

آقازاده، محرم، ١٣۴٧ - : شناسه افزوده
١٣٩٢ ٣م ۴ت/ PN۶١٠٩ : رده بندی کنگره
٨٠٨/٨١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۶٣٨٣٢۴

 بازگشت  چاپ


