سخ

ن آغازین

انتشارات ارجمند در سال  1374با هدف انتشار کتابهای علوم پزشکی ،روانشناسی و علوم پایه تأسیس شد .نسل جوان دانشگاهی ایران ،ضرورت آگاهی
از دانش روز را درک کرده و فارغ از سودای جاهطلبی مقام و مدرک ،مشتاق بالندگی علمی است .از این رو انتشارات ارجمند پیوند با اندیشههای جهانی
را سرلوحۀ تالشهای خود قرار داده است .با گسترش رشتههای دانشگاهی در این دو حوزه ،تهیۀ منابع درسی روزآمد با ترجمههای دقیق و رعایت دقیق
مسائل فنی ضرورتی بود که هدف اصلی فعالیتهای انتشارات ارجمند قرار گرفت .حاصل این فعالیتها تولید بیش از  1000عنوان کتاب دانشگاهی در
طول  27سال است.
انتشارات ارجمند ،نسلفردا و کتاب ارجمند هماکنون از ناشران پیشتاز در حوزههای روانشناسی ،مشاوره ،پزشکی و علوم پایه هستند و تالش اصلی آنها
معرفی روشهای جدید درمانی در این حوزهها است .موفقیت انتشارات ارجمند در نوآوری ،حفظ کیفیت باال در ترجمه و نشر مرهون همکاری اساتید
و دانشجویان عالقهمند و دانشپرور از دانشگاههای سراسر کشور است .از اینرو انتشارات ارجمند همکاری گستردهای با مراکز دانشگاهی سراسر کشور
در زمینههای مختلف بهویژه انتشار کتاب و برگزاری همایشها دارد.
رعایت اخالق نشر و احترام به حقوق مؤلف از ارکان اصلی انتشارات ارجمند است و در این راستا تالش گستردهای انجام داده تا کتابهای ترجمه را با
عقد قرارداد رسمی با ناشران اصلی و رعایت حقوق مؤلف منتشر کند .نتیجۀ این اقدامات انتشار مشترک کتاب با همکاری مستقیم انتشارات Elsevier
و عقد قراردادهای متعدد کپیرایت با انتشاراتیهایRoutledge, Guilford, Wiely, Thompson, American Psychiatric Association, Elsevier,:
 American Psychological Associationمیباشد.
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ل
نش
نهم
انشر ربگزیدۀ دومین دورۀ جازیۀ ملی کتاب سال جواانن  ،1400انشر ربگزیدۀ بیست و سومین جشنواره کتاب سال دا جویی  ، 1395انشر ربگزیدۀ بیست و ین نمااگشیه نیبا مللی کتاب تهران ،1395
نجم
نش
یکم
بیستم
انشر شایسته تقدری ین دورۀ کتاب سال دا جویی سال  ،1392انشر ربگزیدۀ بیست و ین جشنوارۀ کتاباهی ربرت دااگشنهی سال  ،1391انشر ربگزیدۀ ا ن روان شناسی اجتماعی سال ،1390

نش
هفتم
هم
هم
نش
نش
انشر ربگزیدۀ هفد ین دورۀ جشنواره کتاب سال دا جویی سال  ،1389انشر ربگزیدۀ یازد ین دورۀ هفته کتاب سال ( 1382خادم ر )  ،انشر ربگزیدۀ ین دورۀ کتاب سال ( 1378خادم ر )

شایسته تقدیر کتاب سال جوانان
دورۀ دوم ()1400
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شایسته تقدیر کتاب سال جوانان
دورۀ دوم()1400

برگزیدۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران برگزیدۀ کتاب برتر دانشگاهی
دورۀ بیست و چهارم ()1395
دورۀ سی و چهارم ()1395

شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و هفتم ()1399

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و پنجم ()1397

برگزیدۀکتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و سوم ()1395

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و سوم ()1395

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و سوم ()1395

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و دوم()1394

شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و دوم ()1394

شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و دوم ()1394

شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و یکم ()1393

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و یکم ()1393

شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و یکم ()1393

شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیست و یکم ()1393

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیستم ()1392

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ بیستم ()1392

برگزیدۀ کتاب برتر دانشگاهی
دورۀ بیست و یکم ()1391

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ نوزدهم ()1391
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برگزیدۀ کتاب برتر دانشگاهی
دورۀ بیستم ()1390

برگزیدۀ کتاب فصل
دورۀ نوزدهم (زمستان)1390

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ هفدهم ()1389

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ هفدهم ()1389

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀشانزدهم ()1389

برگزیدۀ کتاب فصل
دورۀ دهم ( تابستان )1388

برگزیدۀ کتاب فصل
دورۀ هفدهم (پاییز )1387

شخصیت و بهبود مشکالت شخصیتی

با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

اینیاگرام
(دریچهای به فراسوی شخصیت)
ریسو /گلنواز ،دکتر حسین چاری
چاپ سوم  ،1398رقعی
 208ص ،کد 50000 ،1080 :تومان

انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
ریسو /مهندس صابری ،دکتر جزایری
چاپ دوم  ،1398وزیری
 552ص ،کد 115000 ،1402 :تومان

ارتقای عزت نفس
( 10راه حل ساده)
شیرالدی /بابایی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 192ص ،کد 50000 ،1580 :تومان

تکنیکهای شناختی برای
افزایش عزت نفس
مککی /ارجمندینسب
چاپ سوم  ،1400رقعی
 368ص ،کد 89000 ،1517 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر

تأملی بر خودشیفتگی
و شناخت شخصیت خودشیفته
نوری
چاپ دوم  ،1399رقعي
 240ص ،کد 30000 ،1343 :تومان

گمشده در آینه
تأملی در هنرها ،شعر و جنون
دکتر پروا
چاپ اول  ،1398رقعی
 216ص ،کد 28000 ،1584 :تومان

نقابزدایی چهره
اکمن /طاهباز
چاپ اول  ،1398رقعی
 288ص ،کد 36000 ،1609 :تومان

توجهآگاهی برای اختالل دوقطبی
مارچاند /قرائیپور
چاپ اول  ،1397رقعی
 168ص ،کد 40000 ،1541 :تومان

جمه

6

شخصیت و بهبود مشکالت شخصیتی /روابط بین فردی

7

بیماریها و اختالل شخصیت
مارکوویتز /دکتر کافی ماسوله ،کریمی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 152ص ،کد 35000 ،1122 :تومان

مدارا با بیمار اختالل شخصیت مرزی
کرگر /پورسمر
چاپ سوم  ،1400رقعی
 152ص ،کد 39000 ،1200 :تومان

هیجانات فاش شده
اکمن /دکتر طاهباز
چاپ دوم  ،1400رقعی
 296ص ،کد 79000 ،1628 :تومان

رهایی از مشکالت بین فردی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
مککی /دکتر حمیدپور ،میرزابیگ
چاپ دوم  ،1394وزیری
 168ص ،کد 50000 ،1262 :تومان

پیامها (مهارتهای ارتباطی)
مک کی و همکاران /رحیمی
چاپ ششم  ،1400وزیری
 312ص ،کد 85000 ،1126 :تومان

آشتی با ذهن
کولمن /امیری
چاپ اول  ،1399رقعی
 232ص ،کد 55000 ،1761 :تومان

هر احساسی را باور نکنید
لیهی /جمشیدی
چاپ اول  ،1399وزیری
 232ص ،کد 53000 ، 1837 :تومان

کمکهای اولیه عاطفی
وینچ /شهنواز
چاپ دوم  ،1400رقعي
 292ص ،کد 70000 ،1702 :تومان

روابط بین فردی
گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 152ص ،کد 25000 ،1739 :تومان

مدیریت الهامبخش
نف /موسویان
چاپ اول  ،1399وزیری
 120ص ،کد 20000، 1775 :تومان

کتاب کار بخشش
بارکر /پورصالح
چاپ اول  ،1400رقعی
 112ص ،کد 27000 ،1930 :تومان

استیونس /صمیمی و همکاران
چاپ اول  ،1399رقعی
 360ص ،کد 72000 ، 1833 :تومان

کتاب کار روابط یکطرفه
لَوِن ِدر /تصویری
چاپ اول  ،1399رقعی
 176ص ،کد 38000 ،1796 :تومان

چطور با آدمهای دشوار تعامل کنید
هسون /اکرامی
چاپ اول  ،1400رقعی
 192ص ،کد 50000 ،2029 :تومان

پرورش اِبراز وجود
سو بیشاپ /دکتر دلیر ،رسانه
چاپ اول  ،1398رقعی
 152ص ،کد 40000 ،1582 :تومان

درمان حسادت
لیهی /خالقی
چاپ اول  ،1399رقعي
 288ص ،کد 65000 ،1699 :تومان

رئیس هزارۀ جدید
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درهم شکستن الگوهای مخرب روابط

روابط بین فردی /افسردگی و سایر مشکالت خلقی

9

بله گرفتن
 50شیوۀ علمی متقاعدسازی
چیالدینی /دکتر باقریان ،تاجمیر ریاحی
چاپ پنجم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 52000 ،1063 :تومان

عادتهای یک مغز شاد
گرزیانو برونینگ /ارجمندینسب
چاپ چهارم  ،1401رقعی
 264ص ،کد 66000 ،1500 :تومان

اختالل دو قطبی
(راهنمای عملی برای درمانگر ،پزشک و بیمار)
یاتام ،مالهی /دکتر فخرایی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 96ص ،کد 29000 ،1028 :تومان

درمان شناختی رفتاری برای
اختالل عاطفی فصلی
روشان /دکتر فراهتی ،تهرانی
چاپ اول  ،1397وزیری
كتاب كار 128 :ص ،کد 20000 ،1481:تومان

غلبه بر افسردگی
لیهی /رضایی
چاپ اول  ،1398رقعی
 300ص ،کد 60000 ،1644 :تومان
با م

جوز

رسم

در جستوجوی شادمانی
پ ِری گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1398رقعی
 220ص ،کد 55000 ،1593 :تومان

ی تر

جمه

کاربرد توجهآگاهی در درمان افسردگی
خود را از غمگینی مزمن برهانید
ویلیامز /دکترسلطانی زاده و همکاران
چاپ اول  ،1396وزیری
 272ص ،کد 65000 ،1385 :تومان

روانشناسی خستگی
هاکی /دکتر ساسانیان
چاپ اول  ،1400رقعی
 360ص ،کد 89000 ،2006 :تومان

افسردگی و سایر مشکالت خلقی/
غلبه بر استرس و اضطراب بزرگساالن
10

شاد زیستن در فردای افسردگی
خدمات سالمت همگانی ()NHS
دکتر محمدی ،دکتر سلیمانی
چاپ اول  ،1398رقعی
 200ص ،کد 27000 ،1608 :تومان

رهایی از افسردگی
دكتر شوركی
چاپ چهارم  ،1399رقعي
 112ص ،کد 20000 ،202 :تومان

افسردگي
مک کنز /دکتر ارجمند
چاپ اول  ،1392جیبی
 160ص ،کد 10000 ،1084 :تومان

 50راه مقابله با افسردگي
روزنتال /دكتر نوروزي
چاپ سوم  ،1394رقعي
128ص ،کد 25000 ،753 :تومان

افسردگی در فرهنگ ایرانی
دكتر داویدیان
چاپ دوم  ،1392رقعی
112ص ،کد 30000 ،666 :تومان

رهایی از بندهای غمگینی
 80راهبرد مؤثر
کالرک /نونهال
چاپ دوم  ،1399وزیری
 328ص ،کد 45000 ،1435 :تومان

کتاب کار
آرامسازی و کاهش استرس
دیویس /دکتر ساسانیان ،دکتر رضایی جمالویی
چاپ اول  ،1400وزیری
 392ص ،کد 100000 ،1976 :تومان

سیلی واقعیت
اکت به روایتی دیگر
هریس /ویسی ،جهانگیری
چاپ اول  ،1398رقعی
 256ص ،کد 65000 ،1704 :تومان

غلبه بر استرس و اضطراب بزرگساالن

ذهنآگاهی در بارداری و مدیریت
استرس مبتنی بر ذهنآگاهی
دانگان /دکتر حسینیان ،دکتر امینیماسوله
چاپ اول  ،1400وزیری
 240ص ،کد 98000 ،2031 :تومان

درمان نگرانی
هفت گام برای غلبه بر نگرانی
لیهی/دکتر حمیدپور ،دکتر اندوز
چاپ دوم  ،1399وزیری
 384ص ،کد 73000 ،1301 :تومان

درمان  30دقیقهای اضطراب
مککی /محمدصادق
چاپ دوم  ،1399رقعی
 184ص ،کد 33000 ،1479 :تومان

ارتباط مجدد با اصل خویش
نیب /ولیخانی ،مؤمنی
چاپ اول  ،1399وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1731 :تومان

چگونه استرس خود را مدیریت کنیم؟
لوکر /اردیبهشتی
چاپ سوم  ،1400رقعي
 256ص ،کد 53000 ،1238 :تومان
با م

جو
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ز
رسم

استرس
ويلكينسون /سعادت
چاپ اول  ،1389جيبي
136ص ،کد 10000 ،847 :تومان

ی تر

جمه

مغز مضطرب خود را بازسازی کنید
پیتمن /ارجمندینسب
چاپ دوم  ،1396رقعی
 232ص ،کد 39000 ،1457 :تومان

اضطراب و حمالت وحشتزدگي
مك كنزي /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
148ص ،کد 10000 ،733 :تومان

غلبه بر استرس و اضطراب بزرگساالن

رهایی از اضطراب

رابينز  /دكترصمدانی فرد
چاپ دوم  ،1390رقعی
 208ص ،کد 20000 ،608 :تومان
با م

جوز

12

رسم

ی تر

جمه

کتاب کار نگرانی و اضطراب
کالرک /دکتر رضاعی
چاپ سوم  ،1398وزیری
 280ص ،کد 65000 ،1128 :تومان

رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم
هیجانها و رفتارهای ناشی از آن
شیتز /ایزدی ،غیاثی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 584ص ،کد 125000 ،1266:تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

رهایی از نگرانی
( 10راه حل ساده)
گیورک ،ویگارتز /دکتر حمیدپور ،دکتر اندوز
چاپ پنجم  ،1400رقعی
 168ص ،کد 39000 ،1105 :تومان

راهنمای روانشناسی تئوری
انتخاب برای استرس
لنون /گلورز
زیر چاپ
با م

جوز

رسم

ی تر

رهایی از وحشتزدگی
( 10راه حل ساده)
آنتونی /رفیعی ،دکتر فروغی
چاپ دوم  ،1399رقعی
160ص ،کد 30000 ،1356 :تومان

جمه

تلۀ نگرانی
استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
لجیون /مومنی و همکاران
چاپ اول  ،1398رقعی
 236ص ،کد 29000 ،1688 :تومان
با م
جوز
ر
سم
ی تر
ج
م
ه

رهایی از کمرویی
( 10راه حل ساده)
آنتونی /نونهال
چاپ سوم  ،1398رقعي
 152ص ،کد 35000 ،1249 :تومان

غلبه بر استرس و اضطراب بزرگساالن /وسواس
13

لطف ًا نگران نباش و زندگی کن
اورسیلو /دکتر اکبری ،شوشتریان
چاپ اول  ،1397وزیری
 200ص 80000 ،تومان ،کد1533 :

کتاب کار اضطراب ،نگرانی و افسردگی
ابل /ملکپور ،زکیه نصیری
چاپ اول  ،1400رحلی
 192ص ،کد 67000 ،1883 :تومان

کشف و خنثی کردن
تلههای فکری وسواس
موریتس /دکتر چینیفروشان
چاپ دوم  ،1400رقعی
 184ص ،کد 42000 ،1538 :تومان

رهایی از وسواس
کتابی برای نوجوانان
سیسهموره /دکتر دلیر
چاپ اول  ،1398وزیری
 160ص ،کد 35000 ،1674 :تومان

ظاهر خود را دوست بداریم
ویلهلم /دکتر مولودی ،فرازمند
چاپ اول  ،1399رقعی
 312ص ،کد 63000 ،1866 :تومان
با م

جوز

رسم

رهایی از حمالت وحشتزدگی (پانیك)
ویلسون /دکتر خواجوی
چاپ اول  ،1400رقعی
 96ص ،کد 32000 ،2008 :تومان

ی تر

جمه

رهایی از افکار وسواسی
پوردون /دکتر اندوز ،دکتر حمیدپور
چاپ پنجم  ،1400رقعی
 232ص ،کد 59000 ،1360 :تومان

طرز فکر اعتیادآور
توئرسکی /دکتر صرامی فروشانی ،دکتر عصاره
چاپ دوم  ،1399رقعي
160ص ،کد1120 :

وسواس /اهمالکاری و کمالگرایی/
کنار آمدن با مسائل و بیماریهای جسمی مزمن
14

با م

جو

با م
ز
رسم

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

با م

ی تر

جمه

جوز

رس
می

تر

جمه

رهایی از وسواس
(کتاب راهنمای درمان وسواس برای بیماران)
هیمن /دکتر قاسم زاده
چاپ چهارم  ،1398وزیری
 392ص ،کد 95000 ،1129 :تومان

کتابکار راهنمای غلبهبراهمالکاری،
نگرانی و کمالگرایی
ویهگارتز /دکتر فرزینراد ،داودی
چاپ پنجم  ،1400وزیری
 176ص ،کد 45000 ،1245 :تومان

راهنمای درمان اهمالکاری
(رویکرد شناختی  -رفتاری)
باسکو /میرزایی ،دکتر اکبری
چاپ چهارم  ،1398رقعي
۲۶۰ص ،کد 65000 ،884 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر

مواهب نقص
براون /کشاورز
چاپ اول  ،1398رقعی
 176ص ،کد 24000 ،1641 :تومان

ساختن زندگی سالم
با وجود بیماریهای مزمن
لوریگ /دکتر مرادیمنش ،دکتر باباخانی
زیر چاپ

بهبود سرطان مبتنی بر توجهآگاهی
روش گامبهگام MBSR
کارلسون /کشمیری ،کارخانه
چاپ اول  ،1396رقعی
 208ص ،کد 35000 ،1445 :تومان

غلبه بر كمال خواهی
(رویکرد شناختی-رفتاری)
رز شافران  /کمالی ،ادریسی
چاپ هشتم  ،1400وزیری،
 264ص ،کد 70000 ،1001 :تومان
با م
جمه

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

رهایی از میگرن
( 10راه حل ساده)
مارکوس /بابایی
چاپ اول  ،1394رقعی
 160ص ،کد 20000 ،1273 :تومان

کنار آمدن با مسائل و بیماریهای جسمی مزمن/
روشهای کاهش وزن
15

مدیریت شخصی بیماریهای مزمن
دکتر حسینزاده بازرگانی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 352ص ،کد 55000 ،1712 :تومان

ميگرن و ديگر سر دردها
گرگور /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
160ص ،کد 10000 ،774 :تومان

جان تازه گرفتن
ونلس /دکتر مافی
چاپ اول  ،1400رقعی
 240ص ،کد 60000 ،1974 :تومان

چرا نمیتوانیم
الغر شویم و الغر بمانیم؟
لیلیس /نونهال
چاپ اول  ،1397رقعی
 200ص ،کد 25000 ،1521 :تومان

من رژیم نیستم،
آگاهانه غذا میخورم
آلبرز /دکتر کچویی
چاپ اول  ،1398رقعی
 176ص ،کد 45000 ،1667 :تومان

راه حل بک برای کاهش وزن
بک /گلچین ،حسین پور
چاپ دوم  ،1398وزیری
 304ص ،کد 65000 ،1293 :تومان

شناخت درمانگری بک برای کاهش وزن
بک /دکتر آگاه هریس و همکاران
چاپ سوم  ،1398وزیری
 288ص ،کد 65000 ،960 :تومان

چاقی کودکان ،بحران نوظهور
دکتر ابراهیمی
چاپ اول ،1395رقعی
 120ص ،کد 20000 ،1349 :تومان

روشهای کاهش وزن  /شناخت بیماریهای روانپزشکی/
16

غذا و تغذيه
گاندي /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
128ص ،کد 10000 ،740 :تومان

آگاهانه خوردن
آلبرز /جاللی ،کریمی
چاپ اول  ،1399رقعی
 232ص ،کد 38000 ،1794 :تومان

کتاب کار خوردن آگاهانه
آلبرز /دکتر جمشیدیان قلعهشاهی
چاپ اول  ،1400وزیری
 168ص ،کد 44000 ،1912 :تومان

مبارزه با پرخوری
مارسون /نظری ،عاقدی
چاپ اول  ،1400وزيري
 280ص ،کد 81000 ،2001 :تومان

راهنمای بیماریهای روانپزشکی
برای خانواده
دکتر نابدل
چاپ اول  ،1392رقعی
 352ص ،کد 25000 ،1072 :تومان

خانوادهها و اختالالت رواني
سارتوريوس /دکتر برجعلي و همکاران
چاپ دوم  ،1394وزيري
 304ص ،کد 55000 ،833 :تومان

روکما /دکتر رستمی و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 344ص ،کد 45000 ،1556 :تومان

روانپزشکی و خانواده

زندگی با اسکیزوفرنی
(راهنمای عملی برای بیماران و خانوادهها)
لینتنر  /دکتر فروغان
چاپ چهارم  ، 1394رقعی
200ص ،کد 25000 ،412 :تومان

غلبه بر اعتیاد /اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان
17

مدیریت خشم
برای سوءمصرفکنندگان مواد ()CBT
ریلی ،شاپشایر /نصیری
چاپ دوم  ،1394رقعی
 80ص ،کد 29000 ،1029 :تومان

اعتیاد به اینترنت
ورچیلو /مام شریفی و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 272ص ،کد 60000 ،2010 :تومان

آشنایی با شیشه
آنچه شما باید در مورد ماده شیشه بدانید
دکتر جاللی
چاپ اول  ،1395خشتی
 48ص ،کد 10000 ،1323 :تومان

مغز خوشمزه
راهنمای درمان روانشناختی سوءمصرف مواد
دکتر جاللی ،هاشمی
چاپ اول  ،1395وزیری
 144ص ،کد 25000 ،1441:تومان

راهنماي نجات از اضطراب براي نوجوانان
شانون /رضایی
زیر چاپ

بازیهای هوشیارانه
کایزرگرین لند /کارخانه ،نیکپور
چاپ اول  ،1400رقعی
 192ص ،کد 56000 ،1923 :تومان

توجهآگاهي براي اضطراب نوجوانان

کتاب کار آرامسازی و
کاهش استرس برای نوجوانان
تامپکینز /دکتر فرخزادیان
چاپ اول  ،1398وزیری
 200ص ،کد 30000 ،1722 :تومان

ویالرد /عباسی
چاپ اول  ،1398وزیری
 168ص ،کد 45000 ،1734 :تومان

اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان
18

چگونه کودکان با مرگ عزیزان
کنار میآیند
لیوئینبرگ /دکتر توکلی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 176ص ،کد 37000، 1790 :تومان

من بد نیستم ،فقط عصبیام!
شاپیرو /فاضلی
چاپ دوم  ،1398وزیری
 152ص ،کد 50000 ،1434 :تومان

مطمئنم که نگران نخواهم شد
سیسهموره /ابوترابی زارچی ،دکتر دلیر
چاپ اول  ،1398وزیری
کد 40000 ،1649تومان

کتاب کار مدیریت اضطراب در کودکان
کالرک /ارجمندینسب
چاپ اول  ،1399وزیری
 140ص ،کد 35000 ،1767 :تومان

یک مکان آرام برای نوجوانان
سالتزمن /دکتر فرزینراد ،رشیدیان
چاپ اول  ،1400وزیری
 192ص ،کد 50000 ،1884 :تومان

کاهش اضطراب در نوجوانان
گاالنتی /نادری
چاپ اول  ،1400وزيري
 160ص ،کد 47000 ،2005 :تومان

اضطراب
این کتاب را با فرزندان مضطرب خود بخوانید
هبرت /آزاد
چاپ اول  ،1400وزیری
 56ص ،کد 35000 ،1948 :تومان

اضطراب :راهکارها و مهارتها
برای کنترل اضطراب
هبرت /آزاد
زیر چاپ

اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان

آرام نشستن مثل قورباغه
تمرینهای توجهآگاهی برای کودکان و والدین
اَسنل /بازانی ،قبادی
چاپ اول  ،1399رقعی
 136ص ،کد 37000 ،1670 :تومان
با م

جوز

19

رسم

چگونه هیوالی امتحان
را گرسنه بگذاریم
کالینز /ارجمندی نسب
چاپ اول  ،1398رقعی
 164ص ،کد 25000 ،1696 :تومان

چگونه هیوالی اضطراب
خود را گرسنه بگذاریم
کالینز /خلیلینژاد ،ارجمندی نسب
چاپ سوم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 50000 ،1429 :تومان
با م

جوز

ی تر

جمه

کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان
(مهارتهای ذهنآگاهی برای مقابله با استرس)
بیگل /ناصری تفتی
چاپ دوم  ،1396وزیری
 120ص ،کد 35000 ،1130:تومان

کمک به کودکان و نوجوانان برای فکر
کردن درباره مرگ ،مردن و داغدیدگی
کارتر /دکتر خمسۀ
چاپ اول  ،1399رقعی
 312ص ،کد 54000 ،1829 :تومان

چگونه هیوالی خشم
خود را گرسنه بگذاریم
کالینز /ارجمندی نسب ،دکتر آقایی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 176ص ،کد 37000 ،1392 :تومان

رسم

ی تر

جمه

مهارتهای مقابله با افسردگی
کودکان و نوجوانان (راهنمای والدین)
فیتزپاتریک  /نیکوئی ،احمدیفرد
چاپ اول  ، 1393رقعی
160ص ،کد 20000 ،1133 :تومان

غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان
پینکوز /علي كمالجو
چاپ اول  ،1390وزيري
 144ص ،کد 20000 ،880 :تومان

اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان /فرزندپروری
20

بلندترین پل جهان
بورنز /دکتر رضایی شجاعی
زیر چاپ

آرامش ذهنآگاهی برای کودکان
کیندر /دکتر رضاعی
چاپ اول  ،1399رحلی
 72ص ،کد 29000 ،1801 :تومان

کنار آمدن با سوگ در کودکان
سورنسن /دکتر سرافراز ،مهرپور
چاپ اول  ،1398وزیری
 136ص ،کد 35000 ،1634 :تومان

با کودک بد قلق و ناآرام چه کنیم؟
دو گانجی ،آن کندل /جوکار ،بانکی
چاپ چهارم  ،1399وزیری
 456ص ،کد 89000 ،934 :تومان

با نوجوان سرکش چه کنیم؟
 10گام برای حل تعارض و بازسازی روابط
بارکلی /گلچین ،حسینپور دمیرچیان
چاپ اول  ،1397وزیری
 320ص ،کد 60000 ،1525 :تومان

آموزش اخالق ،رفتار اجتماعی
و قانون پذیری به کودکان
دكتر جان بزرگی و همکاران
چاپ پنجم  ،1393وزیری
296ص ،کد 75000 ،575 :تومان

مادران منتظر
دکتر علیبیگی
چاپ اول  ،1399رقعی
 152ص ،کد 33000 ،1857 :تومان

از ناباروری تا فرزندپروری
دکتر رزاقی
چاپ اول  ،1400رقعی
 176ص ،کد 47000 ،2043 :تومان

فرزندپروری
21

اصول کاربردی آموزشی
مهارتهای زندگی
فاضلی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 112ص ،کد 35000 ،1473 :تومان

مهارتهای الزم در برخورد با
کودکان ناسازگار
بلوم کویست /دکتر امامی ،یوسف زاده
چاپ دوم  ،1399وزیری
 280ص ،کد 53000 ،1295 :تومان

مادر و کودکش
اختر /دکتر قنبری ،دکتر کاظمینی
چاپ اول  ،1399رقعی
 256ص ،کد 45000 ،1786 :تومان

راهنمای جامع والدین
در تربیت سالم کودک
ابدین  /دکتر امین زاده
چاپ سوم  ،1400رقعی
176ص ،کد 45000 ،948 :تومان

ورزشهای قبل و بعد از زایمان
هردمن /دکتر نخستين انصاري،
دكتر نقدي دورباطي
چاپ اول  ،1398رقعی
 64ص ،کد  14000 ،1577تومان

مهارتهای مقابلهای خالقانه برای کودکان
توماس /اردانه ،علیزاده
زیر چاپ

والد متصل
پالفری /گلورز
زیر چاپ

کمک به فرزندتان در اوایل
نوجوانی
ریچ  /فاضلی ،اردانه
چاپ اول  ،1401وزیری
96ص ،کد32000 ،2030:تومان

فرزندپروری
تنظيم هيجان كودكان
گايل مكلم  /دکتر كياني ،دکتر بهرامی
چاپ سوم  ،1399وزیری
156ص ،کد 38000 ،897 :تومان

برخورد با کودک و نوجوان ستیزهجو
 55تکنیک و روش خالقانه
اپشتین /آقاخانی
چاپ اول  ،1396وزیری
 136ص ،کد 27000 ،1423 :تومان

رازهای تربیت فرزند
ولف /جاللی
چاپ سوم  ،1399رقعی
 272ص ،کد 42000 ،993 :تومان

پرورش کودکان شاد
سولو /جمشیدی
چاپ اول  ،1397رقعی
 160ص 30000 ،تومان ،کد1477 :

چگونه هیوالی خشم
خود را گرسنه بگذاریم
کالینز /ارجمندی نسب ،دکتر آقایی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 176ص ،کد 37000 ،1392 :تومان
با م

جوز

22

رسم

روشهای نوین
در تربیت کودکان و نوجوانان
دكتر امامی ،دکتر محمدی
چاپ چهارم  ،1393رقعی
 152ص ،کد 35000 ،381 :تومان

ی تر

جمه

فرزندپروری باکفایت
با رویکرد طرحوارهدرمانی
لوییس /دکتر موسوی موحد
چاپ ششم  ،1400رقعی
 328ص ،کد 80000 ،1516 :تومان

 101روش برای آموزش
مهارتهای اجتماعی به کودکان
شاپیرو /فاضلی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 216ص ،کد 58000 ،1401 :تومان

فرزندپروری
فرزندپروری اندیشمندانه
کوپر /دکتر قدیری
چاپ دوم  ،1400رقعی
 358ص ،کد 80000 ،1760 :تومان

كودك شما

23

پنلوپی لیچ /مردوخی
چاپ اول  ،1392وزیری
 576ص ،کد 45000 ،1102 :تومان

کودک دلبسته
پرویس /نرسی ،دکتر آرزومندی
چاپ اول  ،1400رقعی
 296ص ،کد 68000 ،1881 :تومان

پرورش كودك

جیمی لوهر /دکتر ملکی
چاپ اول  4 ،1393رنگ ،وزیری
 312ص ،کد 50000 ،1132 :تومان

راهنمای عملی فرزندپروری
با رویکرد پردازش حسی
علیزاده و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 136ص ،کد 30000 ،1874 :تومان

آموزش مهارتهای زندگی با
استفاده از قصههای کهن ایرانی
رفاقت خواجه
چاپ دوم  ،1400رقعی
 176ص ،کد 40000 ،1858 :تومان

پرورش کودک متفکر
پیش نوجوانی (8تا12سال)
شر /زمانی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 272ص ،کد 50000 ،999 :تومان

والد متفكر ،كودك متفكر
ميرنا شر /حبيبي
چاپ پنجم  ،1400وزيري
 232ص ،کد 48000 ،943 :تومان

فرزندپروری
بازی و تکامل کودک من

24

دکتر سهیال خزاعی ،دکتر سعید خزاعی
چاپ اول  ،1392رقعی
 304ص ،کد 13000 ،1094 :تومان

فرزندپروری هوشمند در دنیای مدرن

هاسمن /دکتر موسوی موحد
چاپ اول  ،1399وزیری
 136ص ،کد 40000 ، 1810 :تومان

راهنمای بالینی برای کمک به تازه والدها
هالفورد /دکتر فروغی و همکاران
چاپ اول  ،1399رقعی
 180ص ،کد 46000 ،1749 :تومان

پرورش مغز مثبتاندیش

تكنيكهاي فرزند پروري
دكتر جهانشاهي فرد
چاپ ششم  ،1400رقعي
168ص ،کد 45000 ،804 :تومان

فرزندپروری حسی
لیندر اولسان /دکتر چراغی ،دکتر موسوی موحد
چاپ اول  ،1400رقعی
 264ص ،کد 58000 ،1955 :تومان

شناخت رفتار كودكان
جيسون /شایستهآذر
چاپ اول ،1389 ،جيبي
152ص ،کد 10000 ،812 :تومان

با من سخن بگو

سیگل /بهزادپور
چاپ اول  ،1399وزیری
 176ص ،کد 42000 ،1821 :تومان

حسینی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 96ص ،کد 29000 ،1803 :تومان

فرزندپروری
فقط بگو چکار کنم؟
براون بران /دکتر فرمانی
چاپ اول  ،1399رقعی
 296ص ،کد 58000 ،1840 :تومان

رشد و تکامل کودک من

25

(ماساژ ،طراحی اتاقکودک ،آواها و موسیقی)
دکتر سهیال خزاعی ،دکتر سعید خزاعی
چاپ ا ّول  ،1390رقعی
144ص ،کد 35000 ، 893 :تومان

چرا کودکان دروغ میگویند
اکمن /دکتر کیانی ،شریفزاده خراسانی
چاپ اول  ،1398رقعی
 260ص ،کد 60000 ،1723 :تومان

به بچهها کمک کنیم
به خودشان کمک کنند
پ ِری گود /جمشیدی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 212ص ،کد 45000 ،1592 :تومان

بدن هرگز دروغ نمیگوید
میلر /زاهدی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 208ص ،کد 45000 ،1783 :تومان

کودک فعال ،مغز سالم
دکتر شالنی ،دکتر صادقی
زیر چاپ

کودک ذهنآگاه
کیسر گرینلند /دکتر امینزاده ،ابطحی
زیر چاپ

راهنمای روانشناسی تئوری
انتخاب برای فرزندپروری
باک /گلورز
چاپ اول  ،1400رقعی
 88ص ،کد 23000 ،1895 :تومان

فرزندپروری /حوزۀ یادگیری
26

آموزش مهارتهای زندگی با
استفاده از قصههای کهن ایرانی
رفاقت خواجه
چاپ دوم  ،1400رقعی
 176ص ،کد 40000 ،1858 :تومان

راههای بسیار یادگیری
(راهنمای کودکان با نارساییهای یادگیری)
اشترن ،بنآمی  /نبیزاده ،فرمند
چاپ اول  ،1393وزیری 112،ص
 25000تومان ،کد1141 :

مدرسه مبتنی بر پیوند
گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 192ص ،کد 36000 ،1779 :تومان

خلق شرایط
راهبری در مدارس کیفی
گاسن /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 256ص ،کد 42000 ،1735 :تومان

الهامبخشی به کیفیت در مدرسه
از تئوری تا عمل (جلد اول)
سولو /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 256ص ،کد 42000 ،1675 :تومان

برانگیختن شوق یادگیری
براساس تئوری انتخاب و انگیزه درونی (جلد دوم)
سولو /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 216ص ،کد 36000 ،1681 :تومان

دانشآموز باانگیزه
(جلد سوم)
سولو /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 224ص ،کد 37000 ،1682 :تومان

معلم الهامبخش
(جلد چهارم)
سولو /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 302ص ،کد 38000 ،1683 :تومان

حوزۀ یادگیری /خودیاری برای کودکان
27

راهنمای والدین در مشکالت
یادگیری
وست وود /امانی ،بیات
چاپ دوم  ،1399رقعی
 160ص ،کد 28000 ،1036 :تومان

انگیزش و راهبردهای یادگیری
برای موفقیت در دانشگاه
دمبو /دکتر علیپور ،دکتر رضایی
چاپ اول  ،1397وزیری
 352ص ،کد 90000 ،1550 :تومان

روانشناسی یادگیری
رویکرد تربیتی
شانک /دکتر رضایی
چاپ اول  ،1399وزیری
 576ص ،کد 113000 ،1788 :تومان

یادگیری در کودکان
با نیازهای ویژه
سوسا /دکتر جرسوزه ،دکتر فرهادیان
چاپ اول  ،1399وزیری
 392ص ،کد 90000 ،1822 :تومان

کمک به کودک دچار
ناتوانیهای یادگیری مبتنی بر زبان
فرنکلین /حسینینژاد ،امیر
زیر چاپ

تنوع عصبی در کالس درس
هانیبورن /آزادصفت ،سعیدی رضوانی
چاپ اول  ،1400رقعی
 240ص ،کد 52000 ،1926 :تومان

مکان امن
کارا /جمشیدی
چاپ اول  ،1399وزیری
 144ص ،کد 340000 ،1846 :تومان

بازیهای آگاهانه برای کودکان
سرگنت /دکتر خادمی ،امانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 120ص ،کد 39000 ،1987 :تومان

خودیاری برای کودکان
چه کار کنیم وقتی از کوره در
میرویم؟
هوبنر /صفری ،علیزاده
چاپ اول  ،1398رحلی
 288ص ،کد 20000 ،1659 :تومان

وقتی زیادی غر میزنیم
چه کار کنیم؟
هوبنر /علیزاده ،صفری
چاپ اول  ،1400رحلی
 92ص ،کد 35000 ،1981 :تومان

چه باید کرد وقتی اشتباهات شما
را به لرزه میاندازند
فریلند /علیزاده ،صفری
چاپ دوم  ،1400رحلی
 104ص ،کد 45000 ،1809 :تومان

کتاب کار انگیزه و پایبندی

چه کار کنم
وقتی نمیتوانم راحت بخوابم؟
هوبنر /صفری ،علیزاده
زیر چاپ
با م

جوز

28

مارتین /دکتر پورآقارودبرده ،دکتر ستودهناورودی
چاپ اول  ،1399رقعی
 144ص ،کد 25000 ،1799 :تومان

رسم

وقتی خیلی نگران میشویم
چه کار کنیم؟
هوبنر /صفری ،علیزاده
زیر چاپ

ی تر

چیرگی بر وسواس
هوبنر /خوشابی
چاپ سوم  ،1399رحلی
 80ص ،کد 25000 ،959 :تومان

جمه

ایدههای الهامبخش و خالق
برای کار با کودکان
پلومر /دکتر قدیری لشکاجانی
چاپ اول  ،1399رقعی
 144ص ،کد 31000 ،1826 :تومان

خودیاری برای نوجوانان

29

خودت باش
اسکین /منافی
زیر چاپ

شببخیر ذهن برای نوجوانان
کارنی /گلورز ،طاهری
زیر چاپ

راهنمای جامع بهداشت روانی و
سالمت جسمانی
رابینسون /دکتر پزشک ،دکتر هاشمیآذر
چاپ اول  ،1395وزیری
 632ص ،کد 120000 ،1347 :تومان
با م
جوز
ر
سم
ی تر
ج
م
ه

مبارزۀ نوجوانان با
عادتهای فکری منفی
آلوود /دکتر زارع ،دکتر علیزادهفرد
چاپ ششم  ،1400وزیری
 152ص ،کد 50000 ،1506 :تومان

رهایی از وسواس
کتابی برای نوجوانان
سیسهموره /دکتر دلیر
چاپ اول  ،1398وزیری
 160ص ،کد 35000 ،1674 :تومان

آسیب جنسی
کتاب کار برای دختران نوجوان
کاسادا لومن /ورمقانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 176ص ،کد 43000 ،1868 :تومان

توجهآگاهی برای افسردگی در نوجوانان
کتاب کاری برای بهبود خلق شما
ابلت /آذریان
چاپ اول  ،1397وزیری
 128ص ،کد 35000 ،1542 :تومان

تنانگاره
کتاب کار برای نوجوانان
تایلور /خلیلینژاد
چاپ اول  ،1398وزیری
 124ص ،کد 35000 ،1635 :تومان

خودیاری برای نوجوانان
توجهآگاهي براي
اضطراب نوجوانان

ویالرد /عباسی
چاپ اول  ،1399وزیری
 164ص ،کد 45000 ،1734 :تومان

توجهآگاهی در مدیریت خشم نوجوانان
پورسل /ارجمندینسب
چاپ اول  ،1398وزیری
 144ص ،کد 40000 ،1658 :تومان

کتاب کار کارکردهای اجرایی
در نوجوانان
هانسن /خالق پور ،تقیزاده شیرازی
چاپ اول  ،1400وزیری
 128ص ،کد 33000 ،1909 :تومان

بهبودی پس از سوگ برای نوجوانان
پاپوئیتز /خلیلینژاد
چاپ اول  ،1399رقعي
 208ص ،کد 31000 ،1706 :تومان
با م

جو

30

کتاب کار نگرانی برای نوجوانان
میکو /دکتر اورکی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 136ص ،کد 35000 ،1591 :تومان

کتاب کار آرامسازی و
کاهش استرس برای نوجوانان
تامپکینز /دکتر فرخزادیان
چاپ اول  ،1398وزیری
 200ص ،کد 30000 ،1722 :تومان

رفتاردرمانی دیالکتیکی برای
اختالل دوقطبی نوجوانان
فان دیک /افشاری
چاپ اول  ،1398وزیری
 160ص ،کد 40000 ، 1616 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

زندانی ذهنت نباش! زندگی کن
راهنمای زندگی خارقالعاده ،برای نوجوانان
کیاروچی /شايسته آذر
چاپ سوم  ،1399وزیری
 144ص ،کد 30000 ،1261 :تومان

کودکان استثنائی
31

توانبخشي كودكان مبتال به
سندروم داون
دكتر اخالقي كوهپايي
چاپ اول  ،1390رقعی
88ص ،کد 25000 ،862 :تومان

راهنمای جامع والدین دربارۀ
اختالل یکپارچگی حسی
مائورو /دکتر فیروزی
چاپ اول  ،1395رقعی
 392ص ،کد 50000 ،1375 :تومان

هنر ساخت روابط
تابمن /ارمغان
چاپ اول  ،1399رقعی
 416ص ،کد 58000 ،1703 :تومان

توانبخشی کودکان ناشنوا
راهنمای جامع درمانگران و والدین

توجهي /بيش ف ّعالي
اختالل كم ّ
ترل /سعادت
چاپ اول ،1389 ،جيبي
136ص ،کد 10000 ،773 :تومان

از خانه تا مدرسه با اوتیسم
راهکارهای عملی برای آموزش موفقیتآمیز
کی الغنی /نصیری ،رحیمیان
چاپ اول  ،1396وزیری
 120ص ،کد 20000 ،1446 :تومان

آموزش و کاربرد نشانههای
ارتباط اجتماعی برای خردساالن مبتال به
اختالالت طیف اوتیسم و مشکالت مشابه
واروگیز /سجادیان ،دکتر شهریور
چاپ اول  ،1396رقعی
 136ص ،کد 20000 ،1431 :تومان

من عجیب و غریب نیستم،
اختالل پردازش حسی دارم
لِرد /سادات حسینی
چاپ اول  ،1400رقعی
 24ص ،کد 30000 ،1927 :تومان

دکتر حسنزاده ،دکتر نیکخو
چاپ اول  ،1396رقعی
 232ص ،کد 24000 ،1424 :تومان

ارتقای بهداشت و سالمت روان

با م

جوز

از شر غیرضروریها خالص شوید
هسن /فهیمه قویدل ،فائزه قویدل
چاپ اول  ،1400رققعی
 136ص ،کد 33000 ،1937 :تومان

چگونه سالمت و بانشاط بمانیم

32

استوارت /دکتر جاللی ،رضائی درویشی
چاپ اول  ،1399وزیری
 400ص ،کد 56000 ،1728 :تومان

رسم

ی تر

جمه

روح تسخیرناپذیر
سفری به ماورای وجود
سینگر /حلمی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 40000 ،1474 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

تکنیکهای شناختی برای
افزایش عزت نفس
مککی /ارجمندینسب
چاپ سوم  ،1400رقعی
 368ص ،کد 89000 ،1517 :تومان

بگذار همه چیز ،آموزگارت باشد

بازگشت به خانه

کابات زین /طاهباز ،ایمانی
چاپ اول  ،1399جیبی
 144ص ،کد 33000 ،1824 :تومان
با م

جو
زر

سم

کابات زین /طاهباز ،ایمانی
چاپ اول  ،1398جیبی
 144ص ،کد1583 :

ی تر

جمه

رهایی از حواسپرتی
( 10راه حل ساده برای نقص توجه بزرگسالی)
سارکیس /حاجی رضایی ،شجاعی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 50000 ،1358 :تومان

ارتقای عزت نفس
( 10راه حل ساده)
شیرالدی /بابایی
چاپ اول  ،1398رقعی
 192ص ،کد 50000 ،1580 :تومان

ارتقای بهداشت و سالمت روان

با م

جوز

با م

رسم

ی تر

جو

پنجاه گام آگاهانه تا عزت نفس
ماروتا /جاللی
چاپ دوم  ،1400رقعي
 188ص ،کد 37000 ،1627 :تومان

آنجا که عقل حاکم است
پدسکی /دکتر قاسم زاده
چاپ نهم  ،1399وزیری
 296ص ،کد 55000 ،518 :تومان

زندگی ارزش زیستن دارد
مککی /علیزاده ،صفری
چاپ دوم  ،1400رقعي
 272ص ،کد 57000 ،1633 :تومان

نیروی التیامبخش نوشتن
بیکر /نونهال
چاپ اول  ،1398رقعی
 260ص ،کد1600

جمه

ز
رسم

ی تر

رهایی از مشکالت هیجانی
مک کی /دكتر حمیدپور ،دکتر اندوز
چاپ دوم  ،1400وزیری
 352ص ،کد 95000 ،1290 :تومان
با م

جوز

33

جمه

رسم

مسیر توجهآگاهی تا شفقت با خود
گرمر /پهلوان ،نوری
چاپ اول  ،1398وزیری
 304ص ،کد 75000 ،1637 :تومان

ی تر

توجهآگاهی
راه حلی برای مشکالت روزمره
سیگل /کشمیری ،جاللی
چاپ چهارم  ،1400وزیری
 368ص ،کد 90000 ،1296 :تومان

جمه

زندگی خود را دوباره بیافرینید
یانگ /دکتر حمیدپور ،پیرمرادی ،گلی زاده
چاپ بیستوپنجم  ،1400وزیری
 416ص ،کد 110000 ،1099 :تومان

ارتقای بهداشت و سالمت روان
34

زندگی خردمندانه
(رویکرد شناختی رفتاری)
نینان ،درایدن  /دکتر اندوز ،دکتر حمیدپور
چاپ چهارم  ،1399رقعی
 200ص ،کد 36000 ،1136 :تومان

یوگا
رفتاردرمانیشناختی برای اضطراب
فریس /دکتر علیاکبری دهکردی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 212ص ،کد 30000 ،1615 :تومان

رهايي از زندان ذهن
مككي /دکتر حمیدپور ،دکتر اندوز
چاپ دهم  ،1400رقعي
 120ص ،کد 29000 ،832 :تومان

رشد و پیشرفت در کار و زندگی
واالس /حسنی ،دکتر علیزاده فرد
چاپ اول  ،1399وزیری
 436ص ،کد 67000 ،1745 :تومان

پرورش اِبراز (وجود)
سو بیشاپ /دکتر دلیر ،رسانه
چاپ اول  ،1398رقعی
 152ص ،کد 40000 ،1582 :تومان

تابآوری روزانه
گازل /سعدیپور ،رستمی
زیر چاپ

شفقت خود
نف /دکتر موسویان
چاپ سوم  ،1400رقعی
 304ص ،کد 75000 ،1771 :تومان

ِ
شفقت خودبهوشیارانه
کتاب کار
نف /موسویان ،دکتر رحیمی طاقانکی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 248ص ،کد 60000 ،1785 :تومان

ارتقای بهداشت و سالمت روان
35

درسهای زندگی
کوبلر راس /دکتر هداوندخانی
چاپ اول  ،1399رقعی
 232ص ،کد 40000 ،1814 :تومان

دروغهایی که به خودمان میگوییم

وقتی عشق میمیرد
کایزر /دکتر بُلقانآبادی و همکاران
زیر چاپ

پنج راه شناخت خود
یانگ /خیّر ،ناجینیا
چاپ اول  ،1399وزیری
 176ص ،کد 37000 ،1804 :تومان

فردریکسون /دکتر شمسیپور
چاپ دوم  ،1400رقعی
 188ص ،کد 44000 ،1721 :تومان

جهتگیری زندگی

گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 240ص ،کد 42000 ،1815 :تومان

کتاب راهنمای جهتگیری زندگی

گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 56ص ،کد 30000 ،1816 :تومان

مشکالت زناشویی

با م

36

جو

با م

ز
رسم

جوز

ی تر

جمه

کتاب کار بهبودی پس از طالق
رای /محمدصادق ،آقایی
چاپ اول  ،1399وزیری
 208ص ،کد 43000، 1758 :تومان

من بدون تو کیستم؟
 52روش برای بازسازی عزت نفس بعد از جدایی
ی نسب ،دکتر آقایی
هیبرت /ارجمند 
چاپ اول  ،1397وزیری
176ص ،کد 50000 ،1543 :تومان

درمان حسادت
لیهی /خالقی
چاپ اول  ،1399رقعي
 288ص ،کد 65000 ،1699 :تومان

مهارتهاي زناشويي
مك كي  /رحيمي
چاپ ششم  ،1400وزيري
 288ص ،کد 69000 ،909 :تومان

رسم

ی تر

جمه

همسران هوشیار
والسر /کشمیری
چاپ دوم  ،1398رقعی
 168ص ،کد 45000 ،1447 :تومان
شای

ستۀ ت

ق
دیر

کت

اب

سا
ل دان

ش

جوی

بازسازی مدارهای عشقورزی مغز
لوکاس /امیری
چاپ اول  ،1397رقعی
 232ص ،کد 55000 ،1499 :تومان

زوج پرتعارض
فروزتی /غیاثی ،پورصالحی
چاپ سوم  ،1399رقعی
 216ص ،کد 27000 ،1078 :تومان

ید
ورۀ

21

عاشقم باش ،رهایم نکن!
اسکین /منافی ،دکتر منافی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 192ص ،کد 46000 ،1551 :تومان

مشکالت زناشویی /مشکالت و بهداشت جنسی
37

عشق در عمل
هریس /خواجهپور و همکاران
چاپ دوم  ،1400رقعی
 288ص ،کد 59000 ،1797 :تومان

بخشودن در روابط عاشقانه
السکین /دکتر خداویردی ،کشمیری
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 49000 ،1946 :تومان

غلبه بر خشم در روابط زناشویی
نِی /زمانی
چاپ دوم  ،1396رقعی
304ص ،کد 60000 ،1175 :تومان

همسرگزینی با عشق یا خرد
دکتر نابدل
چاپ سوم  ،1392رقعی
132ص ،کد 35000 ،643 :تومان

التیام از خیانت زناشویی
هانیبورن /آزادصفت ،سعیدی رضوانی
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 49000 ،1946 :تومان

بهداشت و سالمت جنسی
از کودکی تا سالمندی
مارگارت نوزبام  /شیرمحمدی ،فیروزی
چاپ دوم  ،1399رقعي
 208ص ،کد 39000 ،1138 :تومان

ازدواج ،رفتار جنسی و آشنایی با ایدز
شارما /محمدی
چاپ اول  ،1395رقعی
 216ص ،کد 20000 ،1311 :تومان

بازسازی زندگی

واالس /حسنی ،علیزادهفرد
چاپ دوم  ،1400رقعی
 392ص ،کد 69000 ، 1746 :تومان

مجموعه بهداشت سالمندان
سالمندی سالم

بتولی ،سیسختی
چاپ اول  ،1395رقعی
 112ص ،کد 25000 ،1357 :تومان

پير آزاري
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دكتر محمد صمداني فرد
چاپ اول  ،1390رقعي
232ص ،کد 20000 ،844 :تومان

پروستات و بیماریهای آن

تپلسكی  /دكتر مح ّمد صمدانی فرد،
دکتر سید حسین صمدانی فرد
چاپ سوم  ،1393رقعی
 71ص ،کد 12000 ،398 :تومان

بیماری آلزایمر

شيمر پورتر /دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ سوم ،رقعی
 100ص ،کد 12000 ،367 :ومان

مراقبت از سالمندان

پوکی استخوان

آنجال پري  /دكتر مح ّمد صمدانی فرد
چاپ دوم  ،1392رقعي
136ص ،کد 25000 ،721 :تومان

دانیلز  /دكتر مح ّمد صمدانیفرد
چاپ سوم  ،1393وزیری
 128ص ،کد 30000 ،641 :تومان

ناتوانی جنسی در مردان

همه چیز دربارۀ یائسگی

دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ دوم  ،رقعی
 104ص ،کد 15000 ،570 :تومان

رامونا اسالپیک  /دکتر محمد صمدانی فرد
چاپ سوم 160 ،ص
رقعی ،کد 15000 ،407 :تومان

بهداشت سالمندان /رودررو با پزشک

رهایی از اضطراب

رابينز  /دكترصمدانی فرد
چاپ دوم ،رقعی
 208ص ،کد 20000 ،608 :تومان

كتابچه راهنماي ضايعۀ نخاعي
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پژوهشگران مرکز آسیبهای نخاعی دالویرولی/
دکتر حبیبی و همکاران
چاپ دوم  ،1392وزیری
 352ص ،کد 30000 ،950 :تومان

غلبه بر آرتروز با ورزش

رژیم غذایی سالم

سوبل  /دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ چهارم ،رقعی
 112ص ،کد 12000 ،380 :تومان

نایسنبرگ  /دکتر محمدصمدانی فرد
چاپ سوم ،رقعی
 128ص ،کد 29000 ،408 :تومان

 50راه مقابله با افسردگي
روزنتال /دكتر نوروزي
چاپ سوم  ،1394رقعي
128ص ،کد 25000 ،753 :تومان

رهایی از افسردگی
دكتر شوركی
چاپ چهارم  ،1399رقعي
 112ص ،کد 20000 ،202 :تومان

بهبود عملكرد مغز
با تغذيۀ سالم

جين كارپر /فوالدي
چاپ سوم  ،1399رقعی
 360ص ،کد 65000 ، 756 :تومان

راهنمای کامل تشخیص عالیم و
درمان بیماریها برای خانواده

آلیس فایناشتاین  /دکتر امینی
چاپ پنجم  ،1395وزیری
 600ص ،کد 40000 ،440 :تومان

رودررو با پزشک
راهنمای بیماریهای
روانپزشکی برای خانوادهها

دکتر نابدل
چاپ اول  ،1392رقعی
 352ص ،کد 25000 ،1072 :تومان

پرورش كودك
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جیمی لوهر  /دکتر ملکی
چاپ اول  ،1393وزیری 4 ،رنگ
 312ص ،کد 50000 ،1132 :تومان

اطالعات پزشکی بانوان
به زبان ساده

قربانپور
چاپ اول ،1395رقعی
 176ص ،کد 20000 ،1333 :تومان

رشد و تکامل کودک من

(ماساژ ،طراحی اتاقکودک ،آواها و موسیقی)
دکتر سهیال خزاعی ،دکتر سعید خزاعی
چاپ ا ّول ،1390 ،رقعی
144ص 35000 ،تومان ،کد893 :

کنار آمدن با آسیبهای ورزشی

راهنمای نوجوانان
چاپ اول  ،1397رقعی
 280ص ،کد 30000 ،1504 :تومان

كودك شما

پنلوپی لیچ /مردوخی
چاپ اول  ،1392وزیری
 576ص ،کد 45000 ،1102 :تومان

پرسش و پاسخهاي ديابت

دیوید مک کالوک  /دکتر صمدانیفرد
چاپ اول  ،1392رقعی
216ص ،کد 15000 ،1008 :تومان

نیازهای غذایی شیرخواران
و دستور تهیۀ غذای کمکی

فریبا کاله دوز (با راهنمایی دکتر شیخ االسالم)
چاپ پنجم  ،1392رقعی 80 ،ص ،شومیز
4رنگ،گالسه ،کد 25000 ،417:تومان

رودررو با پزشک
دیابت نوع یک
(وابسته به انسولین) به زبان ساده
دکتر ابراهیمی
چاپ اول  ،1395رقعی
 216ص ،کد 20000 ،1337 :تومان
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راهنمای جامع سالمت زنان
دکتر نیکوگفتار ،خواجهزاده
چاپ اول  ،1396وزیری
 272ص ،کد 30000 ،1463 :تومان

پرسش و پاسخ بيماريهاي كبد

دكتر سهرابي
چاپ اول  ،1390رقعی
208ص ،کد 39000 ،870 :تومان

چاقی کودکان ،بحران نوظهور
دکتر ابراهیمی
چاپ اول ،1395رقعی
 120ص ،کد 20000 ،1349 :تومان

دکتر نوزاد من؟!!

خانوادۀ سالم

دكتر مدنی
چاپ هشتم  ،1398وزیری
 400ص ،کد 75000 ،197 :تومان

دکتر سهیال خزاعی ،دکتر سعید خزاعی
چاپ اول  288 ،1392ص
رقعی ،کد 25000 ،1095 :تومان

پیشگیری ،درمان و رهایی از
کمر درد

راهنمای شفای طبیعی

رنه کایلیه  /دكتر نقدی دورباطی،
دکتر نخستین انصاری
چاپ سوم  ،1392رقعی
 224ص 20000 ،تومان ،کد537 :

ناون لیستد  /منوچهری
چاپ اول  ،1391خشتی
تمام رنگی 96 ،ص ،کد 35000 ،1006 :تومان

رودررو با پزشک /غلبه بر سرطان

دانشنامۀ شفای طبیعی

وودهام /دکتر یاسمی
چاپ اول  ،1394رحلی
 324ص ،کد 45000 ،1276 :تومان

قصه های پزشکی
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دكتر رئیس دانا
چاپ دوم  ، 1391وزیری
 192ص ،کد 25000 ،975 :تومان

مراقبت پزشکی از
افراد با ضایعه نخاعی

دکتر حبیبی
چاپ اول  ،1392رقعی
 128ص ،کد 15000 ،1077 :تومان

شاخصهای ایمنی در منزل
دكتر ابوالقاسمی
چاپ دوم  ،1393رقعی
 192ص ،کد 20000 ،913 :تومان

راهنماي كاربردي تزريقات

دكتر خواجوي /قهرمانی
چاپ دوم  ، 1392رقعی
60ص ،کد 25000 ،871 :تومان

ترومبوآمبولی و سرطان

دکتر یعقوبی جویباری و همکاران
چاپ اول  ، 1393رقعی
152ص ،کد 7000 ،1172 :تومان

تیروئید و بیماریهای آن

دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ اول  ، 1387رقعی
 31ص ،کد 10000 ،606 :تومان

اصول شیمی درمانی
در شرایط بالینی خاص

دکتر یعقوبی جویباری و و همکاران
چاپ اول  ، 1393رقعی
112ص ،کد 5000 ،1171 :تومان

غلبه بر سرطان /بیماریهای قلبی و عروقی
43

دکتر یعقوبی جویباری ،دکتر آزاده
چاپ اول  ،1395رقعی
 128ص ،کد 6000 ،1331 :تومان

راهنمای بالینی بیماران و خانوادهها

پیشگیری و تشخیص سرطانهای
پستان و تخمدان

درد قلبي و سكته قلبي
ديويدسن /مردوخي
چاپ اول  ،1389جيبي
120ص ،کد 10000 ،731 :تومان

جراحي قلب
هايد /مردوخي
چاپ اول  ،1388جيبي
120ص ،کد 10000 ،711 :تومان

نارسايي قلبي
كللند /مردوخي
چاپ اول  ،1389جيبي
136ص ،کد 10000 ،848 :تومان

کاربرد انتقال خون

پرتودرمانی

دکتر یعقوبی جویباری ،دکتر آزاده
چاپ دوم  ،1394رقعی
 96ص ،کد 4000 ،1111 :تومان

دکتر متولیزاده اردکانی ،شجاعی جشوقانی
چاپ اول  ،1395رقعی
 168ص ،کد 20000 ،1332 :تومان

سرطان
ريس /مردوخي
چاپ اول  ،1389جيبي
152ص ،کد 10000 ،708 :تومان

اجابت مزاج
النگسترت  /مردوخي
چاپ اول ،1390 ،جيبي
104ص ،کد 10000 ،869 :تومان

بیماریهای قلبی و عروقی /بیماریهای گوارشی/
زنان و زایمان /کودکان
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كلسترول
ليكر /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
120ص ،کد 10000 ،730 :تومان

نشانگان رودة تحريك پذير
ماريادتي  /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
104ص ،کد 10000 ،810 :تومان

سوءهاضمه و زخم معده
هاوكي /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
96ص ،کد 10000 ،772 :تومان

هيستركتومي
وست  /دكتر نوري
چاپ اول ،1390 ،جيبي
136ص ،کد 10000 ،859 :تومان

ناباروري
واردل /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
152ص ،کد 10000 ،846 :تومان

برفک ،التهاب مثانه ،و
بيماريهاي تناسلي زنان
مارتين /سعادت
چاپ اول  ،1390جيبي
 152ص ،کد 10000 ،860 :تومان

يائسگي و هورمونهای درمانی
گرگور  /مردوخی
چاپ اول  ،1392جیبی
176ص ،کد 10000 ،1073 :تومان

بيماريهاي كودكان
کیلگور  /مردوخی
چاپ اول  ،1393جیبی
208ص ،کد 10000 ،1146:تومان

پوست /بیماریهای گوش و حلق و بینی
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پسوريازيس
وارین  /دکتر مژدهیآذر
چاپ اول  ،1395جيبي
96ص ،کد 10000 ،1345 :تومان

اگزما
دو بكر /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
216ص ،کد 10000 ،709 :تومان

پوست (تأثير آفتاب و سرطان پوست)

هاوك /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
120ص ،کد 10000 ،749 :تومان

آلرژي
كالف /مردوخي
چاپ اول  ،1389جيبي
168ص ،کد 10000 ،807 :تومان

دهان و دندان
ري /شایستهآذر
چاپ اول  ،1390جيبي
120ص ،کد 10000 ،988 :تومان

تيروئيد
تافت /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
112ص ،کد 10000 ،783 :تومان

بيماري مزمن انسدادي ریه
لی  /مردوخی
چاپ اول  ،1392جیبی
128ص ،کد 10000 ،1085 :تومان

آسم
آيرز /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
112ص ،کد 10000 ،808 :تومان

بیماریهای روماتولوژی /بیماریهای چشم/
سایر عناوین آموزش همگانی پزشکی
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ورم مفاصل و روماتيسم
وارل  /مردوخي
چاپ اول ،1390 ،جيبي
120ص ،کد 10000 ،857 :تومان

واريس
كمپل /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
128ص ،کد 10000 ،813 :تومان

کمردرد
جیسون  /آموزگار
چاپ اول ،1391جیبی
112ص ،کد 10000 ،992 :تومان

طب ورزشي
مك الچي /مردوخي
چاپ اول ،1390 ،جيبي
144ص ،کد 2500 ،856 :تومان

جراحي مفصل ران و زانو
ويالر  /شایستهآذر
چاپ اول ،1389 ،جيبي
112ص ،کد 10000 ،814 :تومان

آب مرواريد،گلوكوم و مشكالت چشمي

بيماري پاركينسون
شاپيرا /سعادت
چاپ اول  ،1389جيبي
120ص ،کد 10000 ،822 :تومان

سكته مغزي
ليندلي  /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
112ص ،کد 10000 ،809 :تومان

والترز /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
112ص ،کد 10000 ،806 :تومان

سایر عناوین آموزش همگانی پزشکی
47

بي اختياري ادراري
كاردوزو /سعادت
چاپ اول  ،1389جيبي
102ص ،کد 10000 ،770 :تومان

ديابت
بايلوس /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
120ص ،کد 10000 ،782 :تومان

بهداشت سفر
گیل لی /مردوخي
چاپ اول ،1391 ،جیبی
152ص ،کد 10000 ،973 :تومان

پروستات
كرك /مردوخي
چاپ اول  ،1391جيبي
112ص ،کد 10000 ،858 :تومان

اختالالت خوردن
پالمر /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
104ص ،کد 10000 ،732 :تومان

صرع
واكر /سعادت
چاپ اول  ،1389جيبي
96ص ،کد 10000 ،855 :تومان

فراموشي و دمانس
مارتين /سعادت
چاپ اول  ،1389جيبي
96ص ،کد 10000 ،771 :تومان

میگرن و دیگر سردردها
مکگرگور /شایستهآذر
چاپ اول  ،1389جيبي
 160ص ،کد 10000 ،774 :تومان

سایر عناوین آموزش همگانی پزشکی
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علل و درمان محافظهکارانه
کمردرد و گردندرد
ویلیامز /دکتر نخستين انصاري ،دكتر نقدي دورباطي،
چاپ اول  ،1398رقعی
 115ص ،کد  15000 ،1576تومان

راهنمای خرید و سفارش

فروشگاه مركزى

فروشگاه مرکزی انتشارات ارجمند در تهران مرکز فروش کتابهای انتشارات ارجمند و مجموعه کتابهای پزشکی ،پرستاری ،دندانپزشکی ،علوم آزمایشگاهی و روان
شناسی سایر ناشران می باشد.
نشانى :تهران ،بلواركشاورز ،بين خيابان كارگر و  16آذر ،پالك 292
تلفن 88982040 :فاکس8896438 :
مدير پخش :مجید نوروزى
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

از طريق پست

صورت كتابهاى موردنظر را تهيه و مجموع بهاى آن را همراه هزینه پست طبق فهرست محاسبه كنيد.
بهاى كتاب موردنظر را به حساب جارى صادرات به شماره  0101968513001و شماره کارت  6037697446145945به نام محسن ارجمند واريز نماييد.
از فيش رسيد بانكى يك كپى براى خود تهيه كنيد.
اصل رسيد بانكى را همراه صورت كتابهاى درخواستى و آدرس دقيق پستى و تلفن را به آدرس دفتر مركزى انتشارات ارجمند ارسال نماييد.

خرید اینترنتی از طریق سایت انتشارات ارجمند

با عضویت در سایت انتشارات ارجمند میتوانید کتابهای موردعالقه را به لیست عالقهمندیهای خود افزوده و در هرزمان که امکان خرید برای شما فراهم بود به سبد
خرید منتقل کنید.
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راهنمای خرید و سفارش
50

نمایندگیهای انتشارات ارجمند

اردبیل
نمایشگاه کتاب شریعتی :میدان شریعتی تلفن۰۴۵۳۳۲۴۹۰۷۲ :
اصفهان
کتابفروشی جهاد دانشگاهی :دروازه شیراز ،تلفن۰۳۱۳۶۶۸۰۰۶۲ :
مرکز کتاب شماره یک :اصفهان ،خیابان هزار جریب ،درب شرقی دانشگاه ،جنب ساختمان معاونت
آموزشی ،انتشارات مانی ،تلفن۰۳۱۳۶۶۲۸۵۹۰ :
انتشارات کیا :خیابان هزار جریب ،نبش کوچۀ دوازدهم مالصدرا ،پالک  98تلفن۰۳۱۳۶۶۹۹۱۱۲ :
نشرنوشته :خیابان فلسطین ،ساختمان نوید تلفن۰۳۱۳۲۲۰۸۶۱۰ :
اهواز
کتاب رشد :خیابان حافظ ،بین نادری و سیروس ،نمایشگاه کتاب رشد تلفن۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۰-3 :
کتاب شرق اهواز :خیابان حافظ ،بین نادری و سیروس تلفن۰۶۱۳۲۲10038 :
ایالم
کتابفروشی رشد :خیابان والیت ،باالتر از مسجد والی تلفن۰۸۴۳۳۳۶۷۵۵۳:
بابل
فروشگاه کتب پزشکی ارجمند :خیابان گنج افروز ،پاساژ گنج افروز تلفن۰۱۱۳۲۲۲۷۷۶۴ :
بوشهر
کتابفروشی پرگار :خیابان امام ،روبروی سازمان انتقال خون تلفن7733335834 :
بیرجند
شهرکتاب :خیابان محالتی ،روبروی دانشگاه آزاد تلفن05632342007 :
تبریز
کتابسرای شبرنگ :خ دانشگاه ،روبروی بیمارستان شهید مدنی تلفن۰۴۱۳۳۳۴۱۸۰۹ :
کتابسرای بابک :خ دانشگاه ،روبروی درب غربی دانشگاه تبریز تلفن۰۴۱۳۳۳۴۰۹۸۳ :
انتشارات فروزش :خ امام خمینی ،نرسیده به چهار راه آبرسان تلفن۰۴۱۳۳۳۶۱۳۱۷ :
انتشارات عالمه :خ امام خمینی ،فلکه دانشگاه تلفن۰۴۱۳۳۳41986 :
نشر شایسته :خیابان امام ،روبروی سه راه طالقانی تلفن0415563382 :
جهرم
کلبۀ کتاب  :میدان شهدا ،خیابان جمهوری اسالمی ،باالتر از بانک تجارت تلفن۰۷۱۵۴۲۲۶۶۴۹ :
خرمآباد
کتابفروشی نشر و قلم :خیابان امام ،باالتر از میدان شهدا تلفن06633313834 :
رشت
کتابفروشی ارجمند :خ نامجو ،روبروی ورزشگاه عضدی تلفن۰۱۳۳۳۲۳۲۸۷۶ :
رودهن
کتابفروشی دانشجو :بلوار امام خمینی ،روبروی پمپ بنزین قدیم ،کوی دانشگاه تلفن۰۲۱۷۶۵۰۵۷۶۱ :
زنجان
کتابفروشی کسری :میدان انقالب ،جنب کفش ملی تلفن۰۲۴۳۳۳۳۹۶۶۱:
کتابکدۀ فرهنگ :خ امام ،روبروی سینما قدس ،کوچۀ رهبری ،جنب مسجد رسول اهلل۰۲۴۳۳۳۳۴۱۳۲ ،

ساری
کتب پزشکی ارجمند :بلوار خزر ،خ دریا ،مجتمع علوم پزشکی تلفن۰۹۱۱۲۱۷۴۰۰۹ :
کتابفروشی امیرکبیر :ساری ،میدان خزر ،ابتدای بلوار فرحآباد ،کوچه سروستان ،ساختمان امیرکبیر ،طبقه
زیرین،کتابفروشی امیرکبیر تلفن33210841 :
سنندج
کتابفروشی دانشمند :سه راه ادب ،مجتمع تجاری کردستان ،واحد  151تلفن۰۸۷۳۳284351 :
شاهرود
کتابفروشی معین :خیابان  22بهمن ،روبروی پاساژ بزرگ شهرتلفن02332254426 :
شیراز
نمایشگاه و کتابفروشی محمدی  :شیراز ،میدان نمازی ،ابتدای خیابان مالصدرا تلفن۰۷۱۳۶۴۷۳412 :
مرکز کتاب :خیابان زند ،جنب هالل احمر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تلفن۰۷۱۳۲۱۲۲۴۵۴ :
کتابفروشی جمالی :خیابان مالصدرا ،روبروی بانک مسکن تلفن07132318388 :
قزوین
کتابسرای حکیم :بوعلی غربی ،نرسیده به چهارراه راهنمایی و رانندگی تلفن۰۲۸۳۳۲۲۴۸۹۹ :
قم
انتشارات فانوس اندیشه :خیابان معلم ،مجتمع بزرگ ناشران ،طبقه اول ،واحد  140تلفن۰۲۵۳۷۷۳۹۳۹۲:
کازرون
نشر دانشگاهی :خیابان قدمگاه ،نشر دانشگاهی تلفن۰۷۱۴۲۲۲۸۱۱۱ :
کرج
کتابفروشی خوارزمی :رجایی شهر ،بلوار مؤذن شرقی ،روبروی بانک ملی ،شعبه دانشگاه تلفن0614421595 :
کتابفروشی مهربان :گوهردشت ،روبروی درب اصلی ورودی دانشگاه آزاد تلفن۰6۱34443672 :
کرمان
کتابفروشی حاجی پور :سه راه احمدی تلفن۰۳۴۳۲۲۶۲۰۵۶ :
کتابفروشی پاپیروس :خیابان استقالل ،روبروی بیمارستان سیدالشهدا ،طبقۀ زیرزمین تلفن۰۳۴۳۲۴۶۱۰۶8 :
کرمانشاه
کتابفروشی دانشمند :چهارراه اجاق ،پشت پاساژ سعید تلفن۰۸۳۳۷۲۸۲۰۴۴ :
جهان کتاب :خیابان دبیر اعظم ،پاساژ سروش تلفن۰۸۳۳۷۲۸۴۸۳۸ :
کتابفروشی اندیشه :خیابان دبیر اعظم ،پاساژ سروش ،طبقه همکف تلفن۰۸۳۳۷۲۷۳۱۱۱ :
گرگان
کتابفروشی جاللی :خیابان امام ،کتابفروشی جاللی تلفن01732222127 :
مشهد
انتشارات و کتابفروشی فراانگیزش :خیابان سعدی ،پاساژ مهتاب ،طبقۀ منهای دو تلفن۰۵۱۳۲۲۲۷۸۶۳ :
انتشارات مجد دانش :میدان شریعتی ،اول خیابان احمدآباد ،پاساژ امیر ،طبقۀ همکف تلفن۰۵۱۳۸۴۴۱۰۱۶ :
کتابفروشی جهاد دانشگاهی :میدان شریعتی ،ابتدای احمدآباد تلفن۰۵۱۳۸۴۱۸۰۷۰ :
انتشارات علومپزشکی مشهد :میدان تقیآباد ،جنب ساختمان اداری بیمارستان قائم ۰۵۱۳۸۴۴۱۸۳۶
همدان
کتابفروشی دانشجو :ابتدای خیابان مهدیه ،کتابفروشی دانشجو تلفن۰۸۱38378010:
نشر روزاندیش :میدان دانشگاه ،ابتدای خیابان جهاد ،طبقه زیرین ،ساختمان خجسته تلفن08138221028 :
یزد
انتشارات یزد(آرمان) :خیابان فرخی ،پاساژ  110تلفن۰۳۵۳۶۲۶۵۰۸۱ :

w w w. a r j m a n d p u b . c o m

51

