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.

2

کتابهای روانپزشکی
درسنامههای روانپزشکی 6...................................
تاریخ روانشناسی و روانپزشکی 9.......................
درمانهای روانپزشکی 9......................................
اعتیاد11...............................................................
مصاحبه و راهنمای عملی روانپزشکی 13...............

3

کتابهای روانشناسی
روانشناسی شناختی 15 ........................................
روانشناسی مرضی 18...........................................
روانشناسی جنایی19.............................................
روانشناسی اجتماعی 20.......................................
روانشناسی شخصیت 21.......................................
روانشناسی رشد و کودک 22 ..............................
روانشناسی عمومی 22..........................................
روانشناسی زنان23...............................................
زبان تخصصی 23..................................................
روانشناسی تربیتی24.............................................
روانشناسی هنر 25................................................
روانسنجی26........................................................
روانشناسی سالمت28...........................................
عصبروانشناسی30.............................................
روانشناسی بالینی 33............................................
روانشناسی جنسی 33...........................................

روش تحقیق ،آمار33 ............................................
روانشناسی کودکان استثنایی 35...........................
فرهنگ36.............................................................
روانشناسی صنعتی 37..........................................
روانشناسی علم 37...............................................

آموزش والدین و تربیت کودک 85........................
بازی درمانی 87....................................................
خانواده درمانی ،زوج درمانی 88.............................
مشاوره95..............................................................
رواندرمانی تحلیلی97.........................................
رواندرمانی وجودی106.......................................
توانبخشی روانی 108 ..........................................
گروهدرمانی110....................................................
درمان اختاللهای شخصیت111.............................
سایر کتابهای رواندرمانی113.............................
خودیاری و آموزش همگانی 121........

فهرست

کتابهای رواندرمانی و مشاوره
رفتاردرمانی شناختی 37 ........................................
مجموعۀ تندآموز رفتاردرمانیشناختی47................
مجموعۀ تندآموز رواندرمانی و مشاوره 47.............
رواندرمانی مشکالت جنسی 49 ...........................
رواندرمانی وسواس 50 ........................................
شناختدرمانی52...................................................
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی 55..............................
درمانهای موج سوم 55 ........................................
مثبتنگر57 .......................................
فراشناختدرمانی 58 ............................................
توجهآگاهی 59 ....................................................
65 ............................................................. ACT
رفتاردرمانی دیالکتیکی68......................................
طرحوارهدرمانی 71 ..............................................
رواندرمانی کودکان 73 .......................................
رواندرمانی نوجوانان 79 ......................................
اوتیسم 83.............................................................

راهنمای خرید و سفارش 137...........................

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
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با م

جو

ز
رسم

با م

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

با م

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

با م

جو

ی تر

جمه

راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی DSM-5
انجمن روانپزشکی آمریکا
دکتر رضاعی و همکاران
چاپ هشتم  ،1400وزیری
 872ص ،کد 235000 ،1180 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

چکیدۀ مالکهای تشخیصی DSM-5
انجمن روانپزشکی آمریکا
ترجمه :دکتر رضاعی و همکاران
چاپ چهارم  ،1399پالتویی،
 612ص ،کد 75000 ، 1260 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

راهنمای عملی مصاحبۀ تشخیصی
با استفاده از مالکهای DSM-5
آبراهام نوسباوم /دکتررضاعی ،دکتر فروغی
چاپ پنجم  ،1400پالتویی
264ص ،کد 65000 ،1239 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

تشخیص افتراقی براساس DSM-5
مایکل فیرست /دکتررضاعی ،دکتر فروغی
چاپ پنجم  ،1400وزیری
 400ص ،کد 105000 ،1244 :تومان

راهنمای آموزش و کاربرد DSM-5
دونالد بلک و جان گرانت /دکترمنصوریراد
با مقدمۀ دکتر رضاعی
چاپ سوم  ،1396وزیری
 496ص ،کد 110000 ،1232 :تومان

پرسش های خودآزمایی DSM-5
فیلیپ ماسکین
ترجمه :دکتر رضاعی ،دکتر منایی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 440ص ،کد 95000 ،1316 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

شرح حال بیماران براساس DSM-5
جان بارنهیل /دکتر رضاعی،
دکتر منایی ،دکتر شاملو
چاپ چهارم  ،1399وزیری
464ص ،کد 110000 ،1242 :تومان
با م

جوز

رسم

ی تر

ضروریات DSM-5
لوری ریچنبرگ
ترجمه :دکتر رضاعی ،نیلوفری
چاپ دوم  ،1398رقعی
 144ص ،کد 35000 ،1312 :تومان

جمه

درسنامههای روانپزشکی
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 DSM-5به زبان ساده
جیمز موریسون /دکتر شاملو و همکاران
چاپ سوم  ،1399وزیری
 560ص ،کد 150000 ،1518 :تومان

مبانی تشخیص روان پزشکی
براساس DSM-5
فرانسس /دکترمنصوری راد
چاپ سوم  ،1397وزیری
 216ص ،کد 30000 ،1159 :تومان

راهنمای درمان و نمونههای بالینی DSM-5

برای سالمت روان کودک
گاالنتر /احدیان فرد ،دکتر وکیلی
چاپ اول  ،1399وزیری
 536ص ،کد 115000 ،1768 :تومان

دستنامه روانپزشكي باليني
کاپالن و سادوک 2019
سادوک /دكتر رضاعی
چاپ سوم  ،1398رقعی
 752ص ،کد 150000 ،1559 :تومان

خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک 2022
جلد اول
بوالند /دکتر رضاعی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 632ص ،کد 250000 ،2047 :تومان

خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک 2022
جلد دوم
بوالند /دکتر رضاعی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 472ص ،کد 190000 ،2048 :تومان

خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک 2022
جلد سوم
بوالند /دکتر رضاعی
چاپ اول  ،1401وزیری
 432ص ،کد 170000 ،2049 :تومان

خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک 2022
جلد چهاررم
بوالند /دکتر رضاعی
چاپ اول  ،1401وزیری
کد 270000 ،2050 :تومان

درسنامههای روانپزشکی
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SINOPSIS OF PSYCHIATRY
Kaplan & Sadock`s
چاپ اول  ،1393رحلی ،جلد اعالء
جلد اول772 :ص ،کد 200000 ،1160:تومان
جلد دوم788 :ص ،کد 200000 ،1161:تومان

دستنامۀ بیخوابی
تیلر /همدمی
چاپ اول  ،1397رقعی
 104ص ،کد 30000 ،1502 :تومان

دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
فریدمن /همدمی
چاپ اول  ،1397رقعی
 200ص ،کد 39000 ،1492 :تومان

روانگسیختگی (اسکیزوفرنی)
ماردر /همدمی
چاپ اول  ،1397رقعی
 152ص ،کد 19000 ،1524 :تومان

اورژانس روانپزشکی
با نمونههای بالینی
دکتر شعبانی ،دکتر شریعت
چاپ دوم  ،1395رقعی
176ص ،کد 35000 ،1247 :تومان

با نمونههای بالینی براساس DSM-5
ویرایش دوم

آموزش روانپزشکی

مشاوره روانپزشکی با نمونههای بالینی
دکتر شعبانی و همکاران
چاپ دوم  ،1398رقعی
 248ص ،کد 59000 ،1313 :تومان

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری
ویرایش دوم
استادان روانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي ايران
چاپ سوم  ،1400وزیری
 760ص ،کد 195000 ،1428 :تومان

دکتر شعبانی و همکاران
چاپ اول  ،1395رقعی
 280ص ،کد 50000 ،1390 :تومان

درسنامههای روان پزشکی /تاریخ روان شناسی و روانپزشکی
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طب روانتنی
(گزارشهای موردی)
بورگوئز /حسینی
چاپ اول  ،1391وزیری
 312ص ،کد 50000 ،971 :تومان

SIMS` Symptoms in the mind
2014
Femi Oyebode
چاپ اول  ،1393وزیری
 400ص ،کد 95000 ،1181 :تومان

نگاهی به روانپزشکی کودکان و نوجوانان
تجربههای یک روانپزشک کودک در ایران
دکتر ضرابی
چاپ اول  ،1394وزیری
 328ص ،کد 35000 ،1279 :تومان

تعهد حرفهای در روانپزشکی

گابارد /کمیته اخالق و قانون انجمن علمی
روانپزشکان ایران

چاپ اول  ،1400رقعی
 272ص ،کد 59000 ،1943 :تومان

برنامۀ مصاحبۀ اختاللهای اضطرابی و

اختاللهای مرتبط با آن براساس DSM-5

برنامۀ مصاحبه با مراجع
بارلو ،براون  /دکتر جانبزرگی
چاپ اول  ،1399وزیری
 164ص ،کد 33000 ،1707 :تومان

اختالالت خواب

مارکوس /سید آزادصفت ،عراقیان

چاپ اول  ،1400وزیری
 128ص ،کد 51000 ،1993 :تومان

برنامۀ مصاحبۀ اختاللهای اضطرابی و

اختاللهای مرتبط با آن براساس DSM-5

راهنمای درمانگر
بارلو ،براون  /دکتر جانبزرگی
چاپ اول  ،1399رقعی
 32ص ،کد 15000 ،1708 :تومان

تاریخ دارالمجانین در ایران
صالحینیا
چاپ اول  ،1399رقعی
 160ص ،کد 25000 ،1751 :تومان

تاریخ روان شناسی و روانپزشکی /درمانهای روانپزشکی
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تربیت ،آزادی و تفکر علمی
مجموعه مقاالت دکتر محمود صناعی
به کوشش دکتر حمیدپور
چاپ اول  ،1394وزیری
640ص ،کد 55000 ،1227 :تومان

خودکشی
دكتر آذر و همکاران
چاپ سوم  ،1394رقعی
216ص ،کد 25000 ،452 :تومان
با م

جو

بازتوانی در روانپزشکی
دکتر طاهر خانی
چاپ اول  ،1392رقعی
 256ص ،کد 55000 ،1037 :تومان

ز
رسم

داروهای رایج روانپزشکی
ویرایش سوم
دکتر آذر ،دکتر نوحی
چاپ دوم  ،1398پالتویی
 312ص ،کد 39000 ،1485 :تومان

ی تر

جمه

درسنامه بازتوانی روانپزشکی
لیبرمن /دکتر فراهانی و همکاران
چاپ اول  ،1396وزیری
 504ص ،کد 110000 ،1413 :تومان

گزیدۀ سکسولوژی بالینی
کمیته آموزشی انجمن طب جنسی اروپا
دکتر رئیسی و همکاران
چاپ دوم  ،1399وزیری
 396ص ،کد 90000 ،1509 :تومان

بیماریهای روانی برای دانشجویان
دندانپزشکی و دندانپزشکان
دکتر شاملو
چاپ اول  ،1392وزیری
 152ص ،کد 35000 ،1031 :تومان

اعتیاد
11

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

درمان سوء مصرف مواد برای
نوجوانان و بزرگساالن
اسپرینگر ،رابین /حبیبی
چاپ اول  ،1393وزیری
408ص ،کد 65000 ،1189 :تومان

شیشه و محرکها (رویکردی مفهومی به
پیامدهای جسمی و روانی مصرف محرکها)
دکتر خلخالی
چاپ اول  ،1395رقعی
 144ص ،کد 20000 ،1318 :تومان

مدیریت خشم
ریلی ،شاپشایر /نصیری
چاپ دوم  ،1394رقعی
 80ص ،کد 29000 ،1029 :تومان

سببشناسی اعتیاد
(تحلیل زیستی -روانی -اجتماعی)
غفار بهارلو
چاپ اول  ،1395رقعی
 112ص ،کد 20000 ،1310 :تومان

اعتیاد به هرزهنگاری
دکتر یداللهی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 168ص ،کد 49000 ،1986 :تومان

مصاحبة انگیزشی در درمان اعتیاد
ویلیام ر.میلر /دکترهمتی ،ناظم
چاپ دوم  ،1396وزیری
192ص ،کد 45000 ،1156 :تومان

وابستگی به مواد
دکتر بزمی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 336ص ،کد 79000 ،1004 :تومان

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

اعتیاد
مغز خوشمزه
راهنمای درمان روانشناختی سوءمصرف مواد
دکتر جاللی ،هاشمی
چاپ اول  ،1395وزیری
 144ص ،کد 25000 ،1441:تومان
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گروهدرمانی برای معتادان
ماردن  /دكتر ضیاءالدینی
چاپ پنجم  ،1400رقعی
308ص ،کد 75000 ،401 :تومان

اختالالت وابسته به مواد

تشخیص و درمان ،ویراست  ،4براساس DSM-5

دکتر نابدل
چاپ اول  ،1398رقعي
 332ص ،کد 42000 ،1581 :تومان

راهنمای گروه درمانی آموزشی-روانی
برای سوء مصرف و وابستگی به مواد
دیلی /نوکنی
چاپ اول  ،1391رقعی
 120ص ،کد 25000 ،957 :تومان

پیشگیری از عود سوء مصرف مواد
راهنمای عملی آموزش مهارتهای شناختیرفتاری
دکتر پاشایی ،دکتر خزائی پول
چاپ اول  ،1395رقعی
 88ص ،کد 25000 ،1378:تومان

دایرة المعارف اعتیاد و مواد مخدر
دكتر آذر
چاپ چهارم  ،1398رقعی
240ص ،کد 30000 ،569:تومان

شناختدرمانی سوء مصرف مواد
آرون بک /حسین اسفندزاد
چاپ اول  ،1399وزیری
 392ص ،کد 90000 ،1812 :تومان

اعتیادهای رفتاری
روزنبرگ /بابایی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 352ص ،کد 85000 ،1925 :تومان

مصاحبه و راهنمای عملی روانپزشکی
13

با م

جو
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ی تر

جمه

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5
اوتمر /دكتر نصر اصفهاني
جلد اول :اصول اساسی ،چاپ هفتم 1401
وزیری 736 ،ص ،کد 230000 ،1511 :تومان
جلد دوم :بیمار مشکل ،چاپ چهارم 1400
وزیری 704 ،ص ،کد 220000 ،1612 :تومان

آموزش  OSCEدر روانپزشکی
دكتر نصر اصفهاني
چاپ دوم  ، 1390وزیری
104ص ،کد 20000 ،544 :تومان

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای
اختالالت شخصیت DSM-5
( SCID-5-PDکتابچۀ مصاحبه)
فرست /دكتر امینی و همکاران
چاپ اول  ،1399رحلی
 44ص ،کد 45000 ،1677 :تومان

مصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای
اختالالت شخصیت DSM-5
( SCID-5-PDراهنمای مصاحبهگر)
فرست /دكتر امینی و همکاران
چاپ اول  ،1399رحلی
 116ص ،کد 60000 ،1680 :تومان

راهنمای تشخیص و درمان
اختالل کمتوجهی /بیش فعالی
در کودکان و بزرگساالن
اوژن سابوتسکی /دکتر مرادیان ،ناصری تفتی
چاپ پنجم  ،1399وزیری
 136ص ،کد 36000 ،545 :تومان

راهنمای عملی دستنامه روانپزشکی
سالمندان
جوئل رادا /دكتر فروغان
چاپ دوم  ،1396وزیری
 344ص ،کد 65000 ،739:تومان

راهنمای عملی مصاحبه روانپزشکی
ویراست چهارم
کارالت /دکتر فرمند
چاپ اول  ، 1398پالتویی
 546ص ،کد 50000 ،1695 :تومان

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

مصاحبه و راهنمای عملی روانپزشکی

14

تجویز داروهای روان پزشکی
(راهنمای عملی مادزلی)
دیوید تیلور /دکتر علی فخرایی
چاپ اول  ،1393وزیری
 680ص ،کد 70000 ،1203 :تومان

راهنماي جامع داروهاي روانپزشکی
و مواد مؤثر بر روان ویرایش دوازدهم
ژولین /دكتر جزايري و همکاران
چاپ دوم  ،1399رقعی
 728ص ،کد 130000 ،1403 :تومان

فوریتهای روانپزشکی براساس DSM-5
ویراست دوم
دکتر شاملو
چاپ اول  ،1396رقعی
 232ص ،کد 45000 ،1419 :تومان

جادو و ذهن
اوژن سابوتسکی /دکتر مرادیان ،ناصری تفتی
چاپ اول  ، 1394رقعی
264ص ،کد 40000 ،1237 :تومان

مصاحبه تشخیصی براساس DSM-5

ویرایش پنجم
سگال /دکتر ایمانی و همکاران

روانشناسی شناختی

15

شناخت اجتماعی
چگونه افراد واقعیت اجتماعی را میسازند
گریفیندر /دکتر علیزادهفرد ،دکتر زارع
چاپ اول  ،1399وزیری
 348ص ،کد 59000 ،1719 :تومان

شناختی زبان ،تفکر ،هیجانها و
هوشیاری
آیزنک /دکتر زارع
چاپ دوم  ،1399وزیری
 416ص ،کد 90000 ،1523 :تومان

مقدمهای بر روانشناسی
شناختی کاربردی
گروم /دکتر زارع ،نظری
چاپ دوم  ،1400وزیری
 384ص ،کد 129000 ،1613 :تومان

شناختی زبان و تفکر
آیزنک /دکتر زارع ،باقر پسندی
چاپ چهارم  ،1396رقعی
 264ص ،کد 50000 ،1259 :تومان

شناختی
توجه و ادراک دیداری
آیزنک /دکتر زارع
چاپ اول  ،1401وزیری
 240ص ،کد 99000 ،2092 :تومان

هیجان و استدالل
بالنشت /دکتر زارع و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 304ص ،کد 67000 ،1936 :تومان

شگفتیهای ذهن و حافظه
لوریا  /دکتر قاسمزاده
چاپ سوم  ، 1390رقعی
164ص ،کد360 :

خلوتگه سایهها
هنر ،سیر و تحول اندیشههای ویگوتسکی
کوزولین  /دکتر قاسم زاده
چاپ اول  ، 1392رقعی
376ص ،کد 35000 ،1100 :تومان

 كت

روانشناسی شناختی
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جهان گمشده و جهان بازیافته
لوریا  /دکتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1392رقعی
 192ص ،کد 20000 ،1093 :تومان

زبان و شناخت
لوریا  /دکتر قاسمزاده
چاپ دوم  ،1399وزيري
 392ص ،کد 50000 ،1015 :تومان

شناخت و عاطفه
دکتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1392رقعی
 200ص ،کد 20000 ،1092 :تومان

زبان واندیشه
نیک الند  /دکتر قاسم زاده
چاپ چهارم  ،1395رقعی
224ص ،کد 50000 ،637 :تومان

اندیشه و زبان
ویگوتسکی  /دکتر قاسم زاده
چاپ سوم  ،1400رقعی
276ص ،کد 45000 ،625 :تومان

انگیزه ،اندیشه و گفتار
(مجموعه مقاله)
دکتر قاسم زاده
چاپ اول  ،1400رقعی
 432ص ،کد 103000 ،1996 :تومان

مقدمهای بر شناختپژوهی استعاره
لوریا /دکتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1399وزیری
 344ص ،کد 80000 ،1755 :تومان

علم شناخت یا شناختپژوهی
فریدن برگ /دکتر قاسمزاده
جلد اول :چاپ اول  ،1397وزیری
 344ص ،کد 85000 ،1470 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1399وزیری
 344ص ،کد 85000 ،1778 :تومان
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شناخت اجتماعی و آموزش تعامل
رابرتس /دکتر علیزادهفرد ،دکتر زارع
چاپ اول  ،1398وزیری
 264ص ،کد 38000 ،1560 :تومان

مرزهای آگاهی
پوپل /دکتر خاشابی
چاپ سوم  ،1399رقعی
 232ص ،کد 35000 ،433 :تومان

مداخلههای روانشناختی برای
کودکان دچار بدتنظیمی حسی
گلمب /خالقی ،اکبری
چاپ اول  ،1400رقعی
 208ص ،کد 41000 ،1908 :تومان

درسنامۀ طب خواب

دکتر قلعهبندی و همکاران
چاپ اول ،1394وزيري
 644ص ،کد 90000 ،1275 :تومان

خِ رد
دکتر ُکرد نوقابی
چاپ دوم  ،1398رقعی
 152ص ،کد 35000 ،1408 :تومان

شناختی و کاربرهای آن
اندرسون /دکتر هادیانفرد ،دکتر کیانی
جلد اول :چاپ اول  ،1401وزیری
 264ص ،کد 88000 ،1990 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1401وزیری
 288ص ،کد 137000 ،2157 :تومان

شناختی
گلدستاین /دکتر حاتمی و همکاران
جلد اول :چاپ اول  ،1399وزیری
 228ص ،کد 99000 ،1849 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1400وزیری
 324ص ،کد 99000 ،1989 :تومان

نوروپسیکولوژی شناختی
مجموعه مقالههای سمپوزیوم
نوروپسیکولوژی شناختی ایران
چاپ دوم  ،1396وزیری
 304ص ،کد 25000 ،457 :تومان

ی ای
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روانشناسی مرضی
18

زمینههای آسیبشناسی روانی (جلد )1
انگرام /زرگر و همکاران
چاپ اول  ،1391رقعی
 376ص ،کد 65000 ،972 :تومان

زمینههای آسیبشناسی روانی (جلد )2
انگرام /دکتر تمناییفر و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 264ص ،کد 50000 ،1510 :تومان

مرضی کودک براساس DSM-5

مرضی کودک و نوجوان
ویرایش هشتم
نلسون /فرهی ،دکتر قدیری
چاپ دوم  ،1399وزیری
 616ص ،کد  140000 ،1507تومان

آسيب شناسي رواني (  2جلدی)
مارتين سليگمن /دكتر رستمي
چاپ سوم  ،1393رحلي ،جلد اعال 984 ،ص
جلد اول 388 :ص ،کد 75000 ،826 :تومان
جلد دوم 466 :ص ،کد 75000 ،827 :تومان

آسیبشناسی روانی( 2جلدي)
ديويسون  /دکتر شمسی پور و همکاران
جلد اول :چاپ سوم  ،1400وزیری
 432ص ،کد 190000 ،1468 :تومان
جلد دوم :چاپ سوم  ،1400وزیری
 392ص ،کد 180000 ،1519 :تومان

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

اختالل بدشکلی بدن
ماهیت ،سببشناسی و درمان
دکتر ربیعی
چاپ دوم  ،1394رقعی
208ص ،کد 25000 ،899 :تومان

دکتر حمید
چاپ دوم  ،1398وزیری
 352ص ،کد 80000 ،1456 :تومان

روانشناسی مرضی /روانشناسی جنایی

نابهنجاری کودک
مش /دکتر آریاپوران
جلد اول :چاپ اول  ،1400وزیری،
 336ص ،کد 108000 ،1872 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1400وزیری،
 336ص ،کد 108000 ،1873 :تومان

تنظیم هیجان و آسیبشناسی روانی
کرینگ /دکتر حسنی ،دکتر اکبری
چاپ اول  ،1398وزیری
 512ص ،کد 120000 ،1599 :تومان
با م

جو

19

گزیده آسیبشناسی روانی
براساس  DSM-5ویراست 12
کرینگ /دکتر دهستانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 480ص ،کد 129000 ،1930 :تومان

ز
رسم

اختالل شخصیت
بارنتویگ /محمدی
چاپ سوم  ،1392رقعي
 120ص ،کد 17000 ،678 :تومان

آسیبشناسی روانی ویراست 8
هوکسما /دکتر زنجانی و همکاران
دو جلدی
زیر چاپ

ی تر

جمه

سنجش و مهار
خطر خشونت در نوجوانان
رندي بروم  /محمدي
چاپ اول  ،1390رقعي
 288ص ،کد 35000 ،889 :تومان

نظريههاي جرم شناسي و بزه كاري
با تأكيد بر شناخت اجتماعي
دكتر ابوالمعالي
چاپ دوم  ،1394رقعي
256ص ،کد 30000 ،710 :تومان

حل مسئله اجتماعي و ارتکاب جرم
مري مكموران /دکترخانجاني ،فیروزیان
چاپ اول  ،1391وزيري
352ص ،کد 35000 ،939 :تومان

روانشناسیاجتماعی
20

حل مسئلۀ اجتماعی
مروری بر نظریه پژوهش و آموزش
چانگ /دکتر نوری ،محمدعلی نوری
چاپ اول  ،1394وزيري
256ص ،کد 30000 ،1274 :تومان

بله گرفتن
 50شیوۀ علمی متقاعدسازی
چیالدینی /دکتر باقریان ،تاجمیر ریاحی
چاپ پنجم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 52000 ،1063 :تومان
برگ
زید
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ا
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آزمونهای اجتماعی
دکتر صفارینیا
چاپ دوم  ،1394وزیری
 176ص ،کد 16000 ،1016 :تومان

اجتماعی مایرز

مایرز /دکتر شمسی پور ،دکتر زهرایی
جلد اول :چاپ چهارم  ،1401وزیری
 448ص ،کد 115000 ،1139 :تومان
جلد دوم :چاپ دوم  ،1396وزیری
 544ص ،کد 120000 ،1145 :تومان

مهارتهاي ارتباط مؤثر
براي مشاغل ياريدهنده
برنارد ماس /دكتر صفارينيا
چاپ دوم  ،1392وزيري
256ص ،کد 35000 ،747 :تومان

روانشناسي
حفاظت محيط زيست
سوزان كليتون  /دكتر صفاري نيا
چاپ اول  ،1390وزیری
336ص ،کد 75000 ،851 :تومان

نگاهي به روانشناسي اجتماعي
در  ايران و جهان
دكتر صفارينيا
چاپ اول  ،1389رقعي
126ص ،کد 12000 ،800 :تومان

فرهنگ واژههای اجتماعی
دکتر صفارینیا
چاپ اول  ،1391وزیری
 192ص ،کد 40000 ،1000 :تومان

روانشناسی اجتماعی /شخصیت
21

اجتماعی کاربردی
دکتر حمید
چاپ اول  ،1399وزیری
 408ص ،کد 77000 ،1818 :تومان

اجتماعی:
علم زندگی روزمره
گرینبرگ /دکتر افشاری ،باقریان میاندوآب
زیر چاپ

شخصیت سالم
از دیدگاه انسانگرا
جرارد /منصف
چاپ اول  ،1395وزیری
 352ص ،کد 60000 ،1362 :تومان

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

حکمت اینیاگرام
ریسو /گلنواز ،دکتر حسینچاری
چاپ اول  ،1397وزیری
 946ص ،کد 150000 ،1546 :تومان

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

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

معرفت و ذهن
دکتر ساداتمنصوری
چاپ دوم  ،1400وزیری
 368ص ،کد 99000 ،1802 :تومان

شخصیت /روانشناسی رشد و کودک /روانشناسی عمومی

22

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

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

داروین و تجلیات چهرهای 
اکمن /شریفزاده خراسانی
زیر چاپ

رشد انسان
(رشد از تولد تا مرگ)
رایس /دكتر فروغان
چاپ سیزدهم  ،1401رحلی
 608ص ،کد 220000 ،506 :تومان

تحولی 1
فلدمن /دکتر عبدالهزاده رافی
چاپ اول  ،1400وزیری
 452ص ،کد 180000 ،1859 :تومان

تحولی 2
فلدمن /دکتر عبدالهزاده رافی
چاپ اول  ،1400وزیری
 400ص ،کد 190000 ،1887 :تومان

پیشرفته
دکتر آریا پوران
چاپ اول  ،1400وزیری
 424ص ،کد 1010000 ،1978 :تومان

روانشناسي عمومی برای
دانشجویان پزشکی
دكتر سادات مشکانی
چاپ چهارم  ،1397وزیری
 420ص ،کد 85000 ،378 :تومان

روانشناسی عمومی /روانشناسی زنان /زبان تخصصی
23

زمینۀ روانشناسی اتکینسون و هیلگارد
ویراست شانزدهم  ،وزیری
هوکسما /دکتر رفیعی

جلد :1چاپ هشتم  456 ،1400ص ،کد 210000 ،1326 :تومان
جلد :2چاپ ششم  528 ،1400ص ،کد 220000 ،1346 :تومان

ترس از زایمان
از مبانی تا درمان
دکتر قضایی ،دکتر رمضان ساعتچی
چاپ اول  ،1398رقعی
614ص ،کد 20000 ،1729 :تومان

آزمونهای کامل زمینه روانشناسي
هیلگارد
دكتر حميدپور
چاپ سوم  ،1392رقعي
جلد اول128 :ص ،کد 5000 ،425:تومان

روانشناسي زیستی
کاالت /دكتر علیپور و همکاران
ویراست دوازدهم ،وزیری ،چاپ دوم 1400
جلد اول 384 :ص ،کد 155000 ،1508 :تومان
جلد دوم 416 :ص ،کد 155000 ،1585 :تومان

زنان
جانت هاید /دكتر خمسۀ
چاپ پنجم  ،1399وزیری
614ص ،کد 95000 ،422 :تومان

زن در اجتماع
دکتر آذر ،دکتر نوحی
چاپ اول  ،1398وزیری
 308ص ،کد 43000 ،1736 :تومان

فمینیستدرمانی
براون /موحد
چاپ اول  ،1400رقعي
 176ص ،کد 42000 ،1870 :تومان

راهنمای زبان تخصصی روانشناسی
بر اساس Discovering Psychology
دكتر ميرنسب
چاپ چهارم  ،1390وزیری
272ص ،کد 45000 ،490 :تومان

زبان تخصصی /روانشناسی تربیتی
24

متون به زبان انگلیسی
دكتر پورنقاش تهرانی
چاپ چهارم  ،1400وزیری
312ص ،کد 85000 ،489 :تومان

واژگان جامع روانشناسی
دکتر صاحبی ،دکتر حمیدپور ،دکتر اسکندری
چاپ اول ،1401وزیری
1064ص،کد310000 ،1997:تومان

گزیده واژگان و علوم شناختی
فرهنگ اصطالحات
دكتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1401رقعی
 224ص ،کد 59000 ،2036 :تومان

روانشناسي كاربردي براي معلمان
سوزان بنتام  /موحد
چاپ پنجم  ،1400رقعي
 216ص ،کد 55000 ،863 :تومان

معلمان و دانستنیهای ضروری
پیرامون روشهای تدریس
وست وود /دکتر نوروزی ،دکتر امانی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 152ص ،کد 39000 ،1107 :تومان

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

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

راهنمای عملی مدرسه
پیکاک /دکتر شیوندی چلیچه ،دکتر دریاپور
چاپ اول  ،1398وزیری
 592ص ،کد 125000 ،1713 :تومان

روانشناسی تربیتی /روانشناسی هنر
25

مبانی نظری و تجربی
مشورتگری تحصیلی (ویراست سوم)
ارکول /نادری و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 328ص ،کد 85000 ،1353 :تومان

توقف تنبیه بدنی
گرشف /دکتر سعدیپور و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 208ص ،کد 54000 ،2041 :تومان

نظارت کاربردی
برای مشاوران کودک و نوجوان
الکسمور /محمدی
چاپ اول  ،1400رقعی
 216ص ،کد 56000 ،2027 :تومان

ساز و کار هنر
وینر /قاسمی منفرد ،حسنی طباطبائی
چاپ اول  ،1400رقعی
 408ص ،کد 84000 ،1965 :تومان

خلوتگه سایهها
هنر ،سیر و تحول اندیشههای ویگوتسکی
کوزولین  /دکتر قاسم زاده
چاپ اول  ، 1392رقعی
 376ص ،کد 35000 ،1100 :تومان

درآمدی بر هنر و ادبیات
بیات
چاپ اول  ،1399وزیری
 556ص ،کد 99000 ،1732 :تومان

سینما و روانپزشکی
دكتر آذر
چاپ سوم  ،1398وزیری
496ص ،کد 95000 ،628 :تومان

رواننگری
آلبی ،بورگنینون ،پارکه /دکتر پویانفر
چاپ اول  ،1393رقعی
 112ص ،کد 290000 ،1162 :تومان

روانشناسی هنر /روانسنجی
26

مقدمهای بر شناختپژوهی استعاره
دکتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1399وزیری
 344ص ،کد 80000 ،1755 :تومان

سینما به منزله درمان:
سوگ و سینمای تحولگرا
ایزود /حسینی
چاپ اول  ،1400رقعی
 320ص ،کد 70000 ،1956 :تومان

اختاللهای روانی در آینه سینما
هیث /حسینی
زیر چاپ

بیماری آلزایمر در آینه سینما
مدینا /حسینی
زیر چاپ

یک درخت ترسیم کن
رولی /اسحق دواتگر
چاپ اول  ،1400رقعی
 96ص ،کد 29000 ،1994 :تومان

دستنامۀ سنجش روانشناختی
به همراه نرمافزار نمرهگذاری تحت وب
مارنات /حسینینسب
چاپ سوم  ،1399وزیری
 808ص ،کد 160000 ،1415 :تومان

آزمونهای
اجتماعی و شخصیت
دکتر صفارینیا
چاپ اول  ،1399وزیری
 272ص ،کد 62000 ،1839 :تومان

سنجش استعداد
شرمون /دکتر مقدمزاده و همکاران
چاپ اول  ،1399رحلی
 264ص ،کد 69000 ،1806 :تومان

روانسنجی

با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

تفسیر نقاشیهای فرافکن
الیبوویتز /دکتر هاشمی آذر
چاپ سوم  ،1400وزیری
 216ص ،کد 59000 ،1144 :تومان
همر

اه ب

27

اب
ستۀ

آزمون رورشاخ (دو جلدی)
اکسنر /حسینی نسب
جلد اول :چاپ چهارم  ،1401وزیری
 320ص ،کد 95000 ،985 :تومان
جلد دوم :چاپ دوم  ،1399وزیری
 532ص،کد 125000 ،1315 :تومان

راهنماي ( MMPI-2ويرايش )5
گراهام /دكتر يعقوبی ،دکتر کافی ماسوله
جلد اول :چاپ چهارم  ،1400وزیری
 432ص ،کد 99000 ،1202 :تومان
جلد دوم :چاپ دوم  ،1400وزیری
 506ص ،کد 125000 ،1351 :تومان

آزمون بندرگشتالت
دکتر علیلو ،کبیرنژاد
چاپ پنجم  ،1399رقعی
 84ص ،کد 25000 ،597 :تومان

آزم

ون

آزمون توجه انتخابی ،تمرکز
و تالشمندی d2
دکتر باقری
همراه با بستۀ آزمون ،رقعی ،چاپ دوم ،1396
 144ص ،کد 75000 ،938 :تومان

راهنمای عملی تجربی
دکتر رجبی
چاپ اول  ،1397وزیری
 304ص ،کد 75000 ،1513 :تومان

غربالگري دمانس
دكتر فروغان
چاپ اول  ،1389رقعي
112ص ،کد 15000 ،750 :تومان

آزمونهای روانشناختی
گلچین
چاپ اول  ،1399رحلی
 696ص ،کد 155000 ،1645 :تومان

روانسنجی /روانشناسی سالمت
28

آزمون و آزمونسازی
در تحقیقات تربیتی و روانشناسی
دکتر کارشکی
چاپ اول  ،1398وزیری
 208ص ،کد 31000 ،1617 :تومان

آموزش ُاتوژنیک (خودزاد)
سادای /دکتر آگاههریس و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 232ص ،کد 58000 ،1950 :تومان

روانپوستپزشکی سالمندی
جعفرانی /دکتر باباخانی ،دکتر مرادیمنش
چاپ اول  ،1400وزیری
 360ص ،کد 90000 ،1954 :تومان

استرس و سالمتی
کوپر /دکتر رضایی جمالویی ،ساسانیان
چاپ اول  ،1400وزیری
 656ص ،کد 159000 ،1896 :تومان

الفبای طب روانشناختی
مایو /دکتر علیپور ،دکتر آگاه هریس
چاپ دوم  ،1390وزیری
 184ص ،کد 20000 ،515 :تومان

سرطان :موازنه واقعیت و امید
اسپکتور /دکتر حاجکاظمی
زیر چاپ

سواد هیجانی
واترهاوس /دکتر باباخانی
زیر چاپ

آیا من باز هم «من» خواهم بود؟
برایدن /پورشهبازی ،بنیکریمی
چاپ اول  ،1401رقعی
 128ص ،کد 34000 ،2060 :تومان

روانشناسی سالمت
29

علم استرس
از منظر زیستشناسی ،و سالمت
جی کنترادا /دکتر اورکی ،سامی
چاپ اول  ،1397وزیری
 400ص ،کد 85000 ،1461 :تومان

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

راهنمای جامع بهداشت روانی و
سالمت جسمانی
رابینسون /دکتر پزشک ،دکتر هاشمیآذر
چاپ اول  ،1395وزیری
 632ص ،کد 120000 ،1347 :تومان

روانشناسی سالمت با رویکرد پزشکی
آلدر  /دكتر رضاعی
چاپ سوم  ،1400رحلی
 176ص ،کد 69000 ،931 :تومان

سالمت
اگدن /کچویی
جلد  :1چاپ ششم  ،1400وزیری
 424ص ،کد 110000 ،1334 :تومان
جلد  :2چاپ سوم  ،1398وزیری
 368ص ،کد 95000 ،1335 :تومان

روانشناسی سالمت بالینی بول
بول /دکتر زرانی و همکاران
چاپ اول  ،1394وزیری
 456ص ،کد 95000 ،1263 :تومان

چاقی
هاینبرگ /نقیپور ،دکتر صادقیان فرد
چاپ اول  ،1398رقعي
 300ص ،کد 38000 ،1647 :تومان

خوردن
اگدن /گلچین
چاپ اول  ،1400رقعي
 304ص ،کد 79000 ،1900 :تومان

روانشناسی سالمت /عصبروانشناسی
30

با هم و از هم جدا
کرونا
جتن /دکتر خمسۀ
چاپ اول  ،1400رقعی
 184ص ،کد 44000 ،1869 :تومان

کووید :19-نوآغاز بزرگ
شواب /خالقی و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 248ص ،کد 60000 ،1935 :تومان

روان سرطانشناسی سالمندی
هالند /دکتر باباخانی ،دکتر مرادیمنش
چاپ اول  ،1400وزیری
 240ص ،کد 60000 ،1928 :تومان

فرهنگ و سالمت روانی
اشان /،دکتر مسعودنیا
چاپ اول  ،1400وزیری
 416ص ،کد 112000 ،1924 :تومان

کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
وینسون /دکتر زارع ،دکتر حسنزاده
چاپ اول  ،1398وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1678 :تومان

مبانی نظری و راهنمای عملی
توانبخشی عصب -روانشناختی
ویلسون /دکتر زارع و همکاران
چاپ سوم  ،1399وزیری
 496ص ،کد 110000 ،1384 :تومان

عصبمثبتگرا
راندولف /دکتر عبداللهی ،دکتر شاهقلیان
چاپ اول  ،1398رقعی
 288ص ،کد 70000 ،1697 :تومان

نظریههای آگاهی
در فلسفه ذهن و مغزپژوهی امروز
کاوانا /صباغیپور ،دکتر نجل رحیم
چاپ دوم  ،1399رقعی
 264ص ،کد 45000 ،1450 :تومان

عصبروانشناسی

با م
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ز
رسم

ی تر
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راهنمای علوم اعصاب شناختی
وارد /دکتر صالحینژاد و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 520ص ،کد 207000 ،1845 :تومان

ابعاد عصبی -شناختی سکته مغزی
دکتر رضائی
چاپ اول  ،1400وزیری
 248ص ،کد 62000 ،1958 :تومان

عصبدر مدرسه      
هیل /دکتر هاشمیآذر
چاپ اول  ،1394وزیری
464ص 99000 ،تومان ،کد1231 :

مغز ،شناخت و رفتار ،مجموعۀ اول
(سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)
دکتر قاسمزاده و همکاران
چاپ اول  ،1392رقعی
 186ص ،کد 15000 ،1142 :تومان

مغز ،شناخت و رفتار ،مجموعۀ دوم
(سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)
دکتر قاسمزاده و همکاران
چاپ اول  ،1394رقعی
 288ص ،کد 33000 ،1269 :تومان

مغز ،شناخت و رفتار ،مجموعۀ سوم
(سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)
دکتر قاسمزاده و همکاران
چاپ اول  ،1396رقعی
 240ص ،کد 17000 ،1421 :تومان

مغز ،شناخت و رفتار ،مجموعۀ چهارم
(سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)
دکتر قاسمزاده و همکاران
چاپ اول  ،1398رقعی
 228ص ،کد 29000 ،1630 :تومان

مغز ،شناخت و رفتار ،مجموعۀ پنجم
(سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)
دکتر قاسمزاده و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 272ص ،کد 55000 ،1906 :تومان

عصبروانشناسی
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مبانی نوروسايكولوژي انسان ویراست 7
برايان كولب  /دكتر عليپور و همکاران
جلد  :1چاپ سوم  ،1400وزیری،
 560ص ،کد 220000 ،1626 :تومان
جلد  :2چاپ اول ،1399وزیری،
 496ص ،کد 190000 ،1764 :تومان

مغزی که خود را تغییر می دهد
دویج /دکتر کرامتی ،دکتر محمدی شاهرخ
چاپ سوم  ،1400وزیری
 304ص ،کد 69000 ،1233 :تومان

کارکردهای اجرایی
گلداشتاین /دکتر حسنزاده ،دکتر عباسیان نیک
چاپ اول  ،1400وزیری
 232ص ،کد 58000 ،1916 :تومان

اصول نوروتئولوژی
نیوبرگ /دکتر رستمی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 320ص ،کد 74000 ،1854 :تومان

راهنمای جامع حافظه کاربردی
پرفکت /دکتر زارع و همکاران
چاپ اول ،1401وزیری
800ص،کد264000 ،2119:تومان

راهنمای آموزش حل مسئله و
تنظیم هیجان آسیبدیدگان مغزی
براساس  PLUSو STEP
کانتور /نصرآبادی ،دکتر موسوینسب
چاپ اول  ،1401وزیری
 176ص ،کد 50000 ،2077 :تومان

نوروپسیکولوژی تکاملی
کولیج /دکتر چلبیانلو ،پرواز
چاپ اول  ،1401رقعی
 360ص ،کد 95000 ،2017 :تومان

علوم اعصاب مراقبه ذهنآگاهی
یوان تانگ /شهرویی و همکاران
چاپ اول  ،1401رقعی
 136ص ،کد 36000 ،2057 :تومان

عصبروانشناسی /بالینی/
جنسی /روش تحقیق ،آمار
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آگاهی و مغز
(مغز چگونه افکار را رمزگذاری میکند؟)
ِدهانه /صباغی پور
چاپ دوم  ،1399وزیری
 304ص ،کد 55000 ،1284 :تومان

کتاب کار آسیب مغزی
تمرینهایی برای توانبخشی شناختی
پاول /دکتر زارع ،دکتر موسوی
چاپ چهارم  ،1398رحلی
 260ص ،کد 98000 ،1376 :تومان

بالینی و تربیتی کودک
ویلمشورست /پورشهبازی ،بنیکریمی
چاپ اول  ،1399وزیری
 472ص ،کد 90000 ،1817 :تومان

گفتگوی بالینی
[زبان به مثابه درمان]
ویلیت /دکتر حکمتی ،دکتر باباپور
چاپ اول  ،1399وزیری
 472ص ،کد 91000 ،1813 :تومان

درمان اختالالت ایذایی
کاپالکا /پورشهبازی ،بنیکریمی
چاپ اول  ،1400وزیری
 312ص ،کد 78000 ،1983 :تومان

دستنامۀ فرمولبندی
زیستی -روانی -اجتماعی
کمپل /دکتر شایگانفرد
چاپ اول  ،1394رقعی
 136ص ،کد 20000 ،1265 :تومان

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

برنامهنویسی آزمایشهای رفتاری
در متلب و سایکتولباکس
میسیرلیسوی /صباغیپور
چاپ اول  ،1397رقعی
 104ص ،کد 15000 ،1555 :تومان

روش تحقیق ،آمار
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پژوهش کیفی موفقیتآمیز
براون /گرانمایهپور ،مازندرانی
زیر چاپ

مدلسازی معادلههای ساختاری
به کمک نرمافزار آموس ()AMOS
دکتر عبداللهی ،دکتر طاهری
زیر چاپ

آمار استنباطی و SPSS

راهنمای آمار استنباطی در به زبان
ساده
دکتر زارعی
چاپ دوم  ،1401وزیری
 528ص ،کد 150000 ،1487 :تومان

راهنمای کاربردی نگارش مقاله و پایاننامه
در و علوم تربیتی
دکتر امینی و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 264ص ،کد 60000 ،1354 :تومان

مقدمهای بر ماهیت و فرآیند پرسشگری
در پژوهشهای روانشناسی
انجمن روان شناسان آمریکا (/ )APA
دکتر هایمن /دکتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1396رقعی
280ص ،کد 27000 ،1387 :تومان

در و علوم تربیتی
دکتر عبداللهی
چاپ اول  ،1401وزیری
 656ص ،کد 179000 ،2074 :تومان

طراحی و گزارشنویسی پژوهش
در روانشناسی
هریس /دکتر کارشکی و همکاران
چاپ اول  ،1396وزیری
 344ص ،کد 37000 ،1395 :تومان

راهنمای نگارش و نشر مقلة علمی
انجمن روان شناسان آمریکا ( / )APAدکتر
علیپور ،دکتررضایی ،ساجدی فر
چاپ دوم  ، 1395وزیری
352ص ،کد 75000 ،1158 :تومان

روش تحقیق ،آمار /کودکان استثنائی
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راهنماي كاربردي SPSS 17.0
در روانشناسي ،علوم تربيتي و علوم اجتماعي
دکتر یاسمینژاد ،دکتر گلمحمديان
چاپ سوم  ،1400وزيري
 216ص ،کد 50000 ،835 :تومان

 SPSSراهنماي بقا
پلنت /دکتر رضایی
چاپ اول  ،1399وزیری
 424ص ،کد 90000 ،1798 :تومان

راهنمای جامع سندرم اسپرگر
اتوود /کیا ،ارمغان
چاپ اول  ،1399وزیری
 472ص ،کد 78000 ،1733 :تومان

کودکان استثنایی (سندرم ها)
دكتر يارياری
چاپ سوم  ،1393رقعی
 288ص ،کد 50000 ،409 :تومان

آمار مقدماتی و پیشرفته در و علوم
رفتاری 

دکتر میهندوست
چاپ اول  ،1401وزیری
 600ص ،کد 198000 ،2127 :تومان

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

فرهنگ

36

مقدمهای بر دین
دکتر ترخان و همکاران
چاپ سوم  ،1399رقعي
 208ص ،کد 35000 ،1425 :تومان

دین و معنویت
موره /رسانه ،دکتر دلیر
چاپ اول  ،1399وزیری
 616ص ،کد 130000 ،1811 :تومان

روانشناسي بین فرهنگی
جوشنلو ،دكتر رستمي
چاپ اول  ،1388رقعي
 200ص ،کد 10000 ،682 :تومان

انتقادی
پارکر /غریبی ،امینی تهرانی
چاپ اول  ،1399وزیری
 416ص ،کد 91000 ،1852 :تومان

دعا و نیایش
اسپیلکا /رحیمی و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعي
 280ص ،کد 57000 ،1853 :تومان

فرهنگ
سالزمن /شجاعی
چاپ اول  ،1400رقعی
 208ص ،کد 45000 ،1878 :تومان

صنعتی /علم/
رفتاردرمانی شناختی
37

مقدمهای بر صنعتی -سازمانی
دکتر افشاری
چاپ دوم  ،1400وزیری
 368ص ،کد 99000 ،1589 :تومان

رشد و پیشرفت در کار و زندگی

انتخاب کارکنان
چامورو-پرموزیک /دکتر اسکندری و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 296ص ،کد 69000 ،1953 :تومان

نگاهی به علم
دکتر سبزهآرا
چاپ اول  ،1400رقعی
 128ص ،کد 30000 ،1967 :تومان

کتاب کار شناختی -رفتاری برای یائسگی
گرین /دکتر کیانی
چاپ اول  ،1401وزيري
 208ص ،کد 58000 ،2068 :تومان

رفتار درمانی شناختی ( 2جلدي)
هاوتون /دکتر قاسم زاده
جلد  :1چاپ هجدهم  ،1400وزیری
324ص ،کد 85000 ،236 :تومان
جلد  :2چاپ سیزدهم  ،1399وزیری
272ص ،کد 75000 ،257 :تومان

آموزش درمان شناختي  -رفتاري
(همراه با نمايش ويدئويي جلسههای درمان)
جسي رايت /دكتر قاسم زاده
چاپ هفتم  ،1400وزيري
 328ص ،کد 99000 ،1043 :تومان

رفتاردرمانی شناختی
 100نکته 100 ،تکنیک (ویراست )2
درایدن /دکتر یعقوبی و همکاران
چاپ سوم  ،1401وزیری
 256ص ،کد 85000 ،1598 :تومان

واالس /حسنی ،علیزادهفرد
چاپ اول  ،1399وزیری
 436ص ،کد 67000 ، 1745 :تومان

رفتاردرمانی شناختی

با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

چگونه بیشترین بهره را از درمان
شناختی  -رفتاری ببریم؟
درایدن /ایزدی اینلو
چاپ اول  ،1398رقعی
راهنمای مراجع 124 :ص ،کد،1640 :
 30000تومان

چگونه بیشترین بهره را از درمان
شناختی  -رفتاری ببریم؟
درایدن /ایزدی اینلو
چاپ اول  ،1398رقعی
درمانگر 138 :ص ،کد 30000 ،1638 :تومان

پرداختن به هیجان
در درمان شناختیرفتاری
ویرایش دوم
توما /دكتر محمدخانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 488ص ،کد 129000 ،1940 :تومان

رویکرد فرمولبندی بیمار به درمان
شناختی-رفتاری

رابطه درمانی در رفتاردرمانی -شناختی
(راهنمای درمانگران)
کازانتزیس /آزاد نورالهی
زیر چاپ

کتاب کار افکار منفی
کالرک /دکتر قدیری لشکاجانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 208ص ،کد  60000 ،2015تومان

رفتار درمانی (زمینه ،مسائل  ،دورنما)
ويراست سوم
دکتر قاسم زاده
چاپ دوم  ،1396رقعی
 292ص ،کد 40000 ،1054 :تومان
با م

جو

38

پرسونز /اسفندزاد
چاپ اول  ،1401وزیری
 384ص ،کد  121000 ،2061تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

درمان شناختی -رفتاری اضطراب
در کودکان (رویکرد واحدپردازهای)
بروس كورپيتا  /حلمي
چاپ دوم  ،1395وزیری
 376ص ،کد 95000 ،864 :تومان

رفتاردرمانی شناختی
39

ش

ایست

ۀ تق

دی
ر کت

ا

ب سا

با
مج

ل
جوانا

وز

ن دو

رۀ 2

رس

م
ی تر

جمه

مداخالت رفتاری در
رفتاردرمانی شناختی
فارمر /دکتر بشرپور و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 444ص ،کد 95000 ،1631 :تومان

درمان فراتشخیصی یکپارچه
برای اختالالت هیجانی
االرد /نصیری ،دکتر مشهدی
کتاب کار :چاپ اول  ،1399وزیری
 236ص ،کد 33000 ،1642 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

درمان فراتشخیصی یکپارچه
برای اختالالت هیجانی
بارلو /دکتر مؤمنی ،اعظمی
راهنمای درمانگر :چاپ اول  ،1399وزیری
 176ص ،کد 42000 ،1875 :تومان

درمان شناختی-رفتاری برای
بیماریهای مزمن پزشکی
وایت  /مولودی ،فتاحی ،ویرایش :دکتر فتی
چاپ دوم  ،1390وزیری
 356ص ،کد 70000 ،685 :تومان

درمان شناختی رفتاری     
کراسک  /نیلوفری ،عبداهلل پوری
چاپ دوم  ،1395رقعی
 184ص ،کد 16000 ،1182 :تومان

درمان شناختی-رفتاری
اختاللهای اضطرابی
سیموس /دکتر خمسۀ
چاپ اول  ،1394وزیری
 320ص ،کد 70000 ،1280 :تومان

اختالل فشار روانی پس از سانحه ()PTSD
دکتر زرگر
چاپ اول  ،1396رقعی
 96ص ،کد 25000 ،1459 :تومان

درمان شناختی رفتاری برای
اختالل عاطفی فصلی
روشان /دکتر فراهتی ،تهرانی
چاپ اول  ،1397وزیری
درمانگر 168 :ص ،کد 25000 ،1452:تومان
كتاب كار 128 :ص ،کد 20000 ،1481:تومان

رفتاردرمانی شناختی

برگ

زیدۀ

با م

جو

کت
اب

سا

ز
رسم

ل دان

ی تر

شج
ویی

جمه
د

ورۀ

25

مداخالت و طرحهای درمانی
برای افسردگی و اختاللهای اضطرابی
لیهی /اکبری ،چینی فروشان
چاپ ششم  ،1400وزیری
 664ص ،کد 170000 ،1304 :تومان

رابطۀ درمانی
در درمانهای شناختی و رفتاری
گیلبرت /فیاضی ،رستمی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 344ص ،کد 72000 ،1389 :تومان
با م

جوز

40

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

جعبه ابزار رفتادرمانی شناختی ()CBT
برای کودکان و نوجوانان
فیدر /حسنی و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 396ص ،کد 65000 ،1753 :تومان
برگ

رسم

ی تر

زید

درمانگری شناختی رفتاری  
اختاللهای تیک
اکانر /دکتر دانش ،دکتر سلیمینیا
چاپ اول  ،1392وزیری
 400ص ،کد،1082 :

جمه

با م

ۀ
کتا

جوز

بس

ال

رسم

دان

درمان شناختی رفتاری در بزرگساالن
هافمن /دكتر سنایی
چاپ اول  ،1398وزیری
 344ص ،کد 50000 ،1606 :تومان

ی تر

ش
جوی

جمه

ید

درمان شناختي رفتاري اختالل
اضطراب اجتماعي
هوفمان /چينيفروشان ،آگشته
چاپ دوم  ،1396وزيري
208ص ،کد 40000 ،895 :تومان

ورۀ

18

درمان شناختي رفتاري اختالل
اضطراب فراگیر
داگاس /دکتر اکبری و همکاران
چاپ سوم  ،1401وزيري
 232ص ،کد 63000 ،1125 :تومان

رفتار درمانی شناختی
درد مزمن

اوتيس /محمدی ،دكتر عليبيگي
چاپ دوم ،1395 ،وزیری
جلد :1درمانگر 112،ص ،کد 35000 ،852:تومان
جلد  :2كتاب كار 88 ،ص ،کد 35000 ،853 :تومان

درمان رفتاری شناختی به زبان ساده
راب ویلسون ،رنابرنچ
دکتر خسروی ،رضایی
چاپ اول  1393وزیری 352 ،ص
 17000تومان ،کد 60000 ،1177 :تومان
با م

جو

41

رفتار درمانی شناختی
رویکرد کوتاه مدت
درایدن /دکتر حسینایی ،دکتر حمیدپور
چاپ اول  ،1393وزیری
 416ص ،کد 80000 ،1151 :تومان

ز
رسم

درمانگری شناختی -رفتاری
بیماریها و ناتوانیهای مزمن     
رنه ر .تایلور  /دکتر جانبزرگی و همکاران
چاپ اول  ،1394وزیری
 264ص ،کد 45000 ،1236 :تومان

راهنمای عملی درمان رفتاری
شناختی مبتنی بر شواهد
دابسون  /حلمی ،دکتر تقی زاده
چاپ اول  ،1394وزیری
 320ص ،کد 60000 ،1235 :تومان
با م

جو

ی تر

جمه

رفتار درمانی شناختی مثبت نگر
(از کاستن درد و رنج تا افزایش موفقیت)
بننینک /دکتر خمسۀ
چاپ دوم  ،1399وزیری
 384ص ،کد 70000 ،1191 :تومان

درمان شناختی رفتاری افسردگی
در کهنهسربازان و نظامیان
ونزل /پناهی ،حسینی
چاپ اول  ،1398وزیری
 264ص ،کد 37000 ،1614 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

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

رفتار درمانی شناختی
42

این فقط یک هشدار اشتباه است
درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی جبری
دوران کودکی (کتاب کار)
پیاسنتینی /دكتر شهریور ،دکتر حبیبی آشتیانی
چاپ اول  ،1397رحلی
 72ص ،کد 30000 ،1497 :تومان

درمان شناختی رفتاری
اختالل وسواسی جبری دوران کودکی
این فقط یک هشدار اشتباه است (راهنمای درمانگر)
پیاسنتینی /دكتر حبیبی آشتیانی ،دکتر شهریور
چاپ اول  ،1397رقعی
 160ص ،کد 35000 ،1496 :تومان

درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان
برنامۀ مدیریت ترس
چادهاری /دکتر دودانگی ،دکتر شهریور
درمانگر :چاپ دوم ،1397
 88ص ،کد 29000 ،1366 :تومان

درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان
برنامۀ مدیریت ترس
چادهاری /دکتر دودانگی ،دکتر شهریور
کتاب کار :چاپ دوم ،1397
 80ص ،کد 29000 ،1367 :تومان

رفتاردرمانی شناختی
اصول پایه و فراتر از آن
بک /آقامحمدی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 448ص ،کد 72000 ،1689 :تومان

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

مهارتهای رفتاردرمانی شناختی
کاربرگها و تمرینهای عملی برای بهبود تغییر
گریگوری /راجی
چاپ اول  ،1395رقعی
 160ص ،کد30000 ،1371 :تومان

درمان شناختیرفتاری:
تکنیکها و راهبردها
ونزل /وحیدپور ،دکتر نوکنی
چاپ اول  ،1399رقعی
 248ص ،کد 38000 ،1769 :تومان

رفتاردرمانی شناختی
43

راهنمای کاربردی شناختی رفتاری
تغییر عادت
کلیبورن /مرادی و همکاران
چاپ اول  ،1399رقعی
 312ص ،کد 43000 ،823 :تومان

راهنمای آکسفورد برای درمان
آلودگی ذهنی
راچمن /فیاضی بردبار و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 192ص ،کد 50000 ،1823 :تومان

درمان شناختی رفتاری آنالین
علوی ،عمرانی /دکتر نامجو ،دکتر برجعلی
چاپ اول  ،1399رقعی
 176ص ،کد 39000 ،1863 :تومان

غلبه بر اختالل
نقص توجه /بیشفعالی بزرگسالی
سافرن /دکتر کشاورز
چاپ اول  ،1400وزیری
درمانگر 192 :ص ،کد 46000 ،1834 :تومان
کتاب کار 144 :ص ،کد 35000 ،1917 :تومان

ترس از زایمان
از مبانی تا درمان
دکتر قضایی ،دکتر رمضان ساعتچی
چاپ اول  ،1398رقعی
 614ص ،کد 20000 ،1729 :تومان

رفتاردرمانی شناختی برای
افسردگی کودکان و نوجوانان
وردوین /دکتر فرهودی ،سپهری
چاپ اول  ،1400وزیری
 272ص ،کد 62000 ،1865 :تومان

راهنمای جامع درمانهای
رفتاری برای اختالالت خواب
پرلیس /شفیعی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 440ص ،کد 97000 ،1877 :تومان

مقدمهای بر رفتاردرمانی شناختی نوین
هافمن /دکتر حاتمی ،خانجانی
چاپ اول  ،1399وزیری
 240ص ،کد 40000 ،1671 :تومان

رفتاردرمانی شناختی

44

شناختدرمانی مبتنی بر محاکمه
الیویرا /شجاعی ،زارعی
چاپ اول  ،1400رقعی
 312ص ،کد 69000 ،1957 :تومان

 CBTبه زبان ساده
جوزف اویتز /دکتر گودرزی ،سیاح قربانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 368ص ،کد 85000 ،1871 :تومان

درمان شناختی رفتاری افسردگی
کودکان و نوجوانان

راهنمای عملی درمان
شناختی -رفتاری افسردگی
آموزش بالینی برای درمانگران
رستمی و همکاران
چاپ دوم  ،1399وزیری
 248ص ،کد 47000 ،1303 :تومان

تمرینات عملی شناختی -رفتاری
برای افسردگی
کتاب کار مراجعان
دکتر رستمی ،بیدادیان
چاپ دوم  ،1401وزيري
 168ص ،کد 46000 ،1399 :تومان

کتاب کار رفتاردرمانی شناختی
کمالگرایی
مارتین /ارجمندینسب
چاپ اول  ،1400وزیری
 256ص ،کد 70000 ،2000 :تومان

کنارد /جواهری رنانی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 264ص ،کد 66000 ،1972 :تومان

کتاب کار اختالل اضطراب فراگیر

روبیچاد /شکیب
چاپ اول  ،1400وزیری
 248ص ،کد 58000 ،1960 :تومان

درمان شناختی رفتاری
مبانی و فراتر از آن
بک /جمشیدی
چاپ اول  ،1400وزیری
 488ص ،کد 140000 ،2004 :تومان

رفتاردرمانی شناختی
45

مقابله با بیماریهای مزمن
سافرین /دکتر برجعلی ،نامجو
چاپ اول  ،1398وزیری
درمانگر 200 :ص ،کد 30000 ،1595 :تومان
كتاب كار 152 :ص ،کد 23000 ،1594 :تومان

ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر
راهنمای درمانگر
ساترفیلد /اکبری و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 324ص ،کد 40000 ،1665 :تومان

برنامۀ درمان شناختی -رفتاری
غلبه بر مشکالت تکانه (کتاب کار)
گرانت /دکتر ابراهیمی ،دکتر موسوی
چاپ اول  ،1399وزیری
 140ص ،کد 21000 ،1714 :تومان

برنامه درمان شناختی-رفتاری درمان
اختالالت کنترل تکانه(راهنمای درمانگر)
گرانت /دکتر هاشمی رزینی ،دکتر ارشاد سرابی
چاپ اول  ،1400وزیری
 184ص ،کد 54000 ،2058 :تومان

راهنمای آکسفورد
درمان شناختی -رفتاری سرطان
موری /صادقی فیروزآبادی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 320ص ،کد 64000 ،1766 :تومان

هیپنوتیزمدرمانی شناختی
سیلوستر /دکتر پوراصغر ،دکتر مصلحی جویباری
چاپ اول  ،1400وزیری
 320ص ،کد 92000 ،1973 :تومان

گربۀ سازگار (کتاب کار)
کندال /دکتر مولوی ،دکتر شهریور
چاپ چهارم  ،1399رحلی
 88ص ،کد 45000 ،1299 :تومان

درمان شناختی رفتاری برای
اضطراب کودکان
گربۀ سازگار (راهنمای درمانگر)
کندال /دکتر مولوی ،دکتر شهریور
چاپ سوم  ،1398رقعی
 160ص ،کد 40000 ،1298 :تومان

رفتاردرمانی شناختی

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

رهایی از کمرویی
( 10راه حل ساده)
آنتونی /نونهال
چاپ سوم  ،1398رقعي
 152ص ،کد 35000 ،1249 :تومان
با م
جوز
ر
سم
ی تر
جمه

46

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

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

چالشهای صمیمیت
پراگر /ریاحی
چاپ اول  ،1399رقعی
 488ص ،کد 80000 ،1787 :تومان

رفتاردرمانیهای عملی مبتنی بر
توجهآگاهی و پذیرش
رومر /فاضلی ،اردانه
چاپ اول  ،1398وزیری
 388ص ،کد  80000 ،1754تومان

مجموعۀ تندآموز رفتاردرمانیشناختی/
مجموعۀ تندآموز رفتاردرمانیشناختی

با م

جو

ز
رسم

ی تر

با م

جو

ی تر

جمه

رفتار درمانی عقالنی هیجانی رفتاری
درايدن /موحد
چاپ اول  ،1391رقعي
 136ص ،کد 25000 ،936 :تومان

ی تر

ز
رسم

ز
رسم

جمه

تندآموز رواندرمانی مبتنی بر
پذیرش وپایبندی
فلکسمن /میرزایی ،نونهال
چاپ دوم  ،1394رقعی
 184ص ،کد 35000 ،1185 :تومان
با م

رسم

ز
رسم

جمه

تندآموز درمانگری فراشناختی
فیشر /دکتر آگاههریس ،دکتر جانبزرگی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 152ص ،کد 39000 ،1199 :تومان
جوز

47

با م

جو

با م

جو

ی تر

تندآموز طرحوارهدرمانی
رفائلی /فرجی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 52000 ،1418 :تومان

ی تر

جمه

تندآموز رواندرمانی دلسوزیمدار
گیلبرت /دکتر فرمند
چاپ اول  ،1397رقعی
 272ص ،کد 40000 ،1514 :تومان
با م

جو

جمه

با م

ز
رسم

جو
زر

سم

ی تر

جمه

تندآموز فعالسازي رفتاري
کانتر /میرزایی ،فریدونی
چاپ دوم  ،1399رقعی
 176ص ،کد 26000 ،951 :تومان

ی تر

جمه

تندآموز شناخت درمانی بک
ویلس /مولودی
چاپ دوم  ،1396رقعی
 184ص ،کد 35000 ،1075 :تومان

کار با صندلی در CBT

پییو /جمشیدی
چاپ اول ،1400رقعی
 240ص ،کد 53000 ،1922 :تومان

مجموعۀ تندآموز رفتاردرمانیشناختی
48

طرحوارهدرمانی هیجانی
لیهی /انصاری ،نوربخش زاد
چاپ اول  ،1401رقعی
 152ص ،کد 42000 ،2134 :تومان

شناختدرمانی مبتنی بر محاکمه
الیویرا /دکتر فرجی
چاپ اول ،1400رقعی
 168ص ،کد 41000 ،1934 :تومان

درمان شناختی تحلیلی
مجموعه تندآموز رواندرمانی و مشاوره
کوربریج /دکتر احمدی و همکاران
چاپ اول ،1400رقعی
 200ص ،کد 48000 ،1918 :تومان

رواندرمانی مشکالت جنسی
49

رفتارهای جنسی انسان و مشکالت آن
بنکرافت /دکتر رئیسی ،دکتر ناصحی
چاپ اول  ،1399وزیری
 680ص ،کد 135000 ،1774 :تومان

کتاب کار اعتیاد جنسی
 24تمرین مؤثر برای رهایی از اعتیاد جنسی
ویس /ساناز آقاخانی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 112ص ،کد 27000 ،1611 :تومان

کمک به افراد مبتال به مشکالت جنسی
(رویکردی عملی برای متخصصان بالینی)
پيتر تريگول /دکتر مجید صفارینیا
چاپ دوم  ،1393رقعي
120ص ،کد 30000 ، 850 :تومان

راهنمای بالینی اختالالت جنسی
بالون /دکتر محمودی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 352ص ،کد 70000 ،1686 :تومان

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

رویکرد حل مسئله
در درمان مشکالت جنسی
وینکس /محمدی
چاپ سوم  ،1398رقعی
 160ص ،کد 22000 ،991 :تومان

درمان سیستمیک اختالالت جنسی
(راهنمای درمانگر)
ویکس /دکتر ایزدی مزیدی
چاپ اول  ،1400وزیری
 288ص ،کد 84000 ،1944 :تومان

دستنامه درمانگری جنسی
پترسون /دکتر سلطانیزاده
چاپ اول  ،1400وزیری
 464ص ،کد 130000 ،2037 :تومان

رواندرمانی مشکالت جنسی /رواندرمانی وسواس
50

اختالالت عملکرد جنسی مردان
در بیماریهای عصبی
کاالبرو /دکتر محمودی
چاپ اول  ،1400وزیری
 216ص ،کد 55000 ،1919 :تومان

درسنامه تشخیص و درمان عملکرد
و اختالل عملکرد جنسی زنان
گلدستاین /دكتر مظاهری و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 336ص ،کد 97000 ،1899 :تومان

درمان اختالل اندوزش
کتاب کار
استکی /دکتر خمسه
چاپ اول  ،1397وزیری
 224ص ،کد 45000 ،1830 :تومان

چیرگی بر اختالل وسواسی -اجباری
در  10گام
آبراموویتز /دکتر قدیری
چاپ اول  ،1399وزیری
 376ص ،کد 85000 ،1789 :تومان

اصول و روشهای درمان
شناختی -رفتاری وسواس
دکتر افروز ،قربانخاني
چاپ دوم  ،1395وزیری
 208ص ،کد،935 :

برنامهها و شیوههای درمانی وسواس
رگو /دکتر خمسۀ ،دکتر قاسمزاده
چاپ اول  ،1400وزیری
 304ص ،کد 76000 ،1988 :تومان

راهنمای عملی درمان
شناختی-رفتاری وسواس
ادنا ب .فوآ /دکتر کریمی ،محمدی

اختالل بدریختانگاری بدن
کتاب کار
ویل /دکتر احمدی طهور سلطانی ،دکتر پیمبری
چاپ اول  ،1400وزیری
 528ص ،کد 126000 ،1913 :تومان

راهنمای درمانگر :چاپ سوم ،1399
184ص ،کد 36000 ،1188 :تومان
کتاب کار :چاپ دوم  ،1398وزیری
64ص ،کد 15000 ،1190 :تومان

رواندرمانی وسواس

با م

51

جوز

رسم

ی تر

جمه

اختالل وسواس
استکتی /دکتر قاسمزاده
چاپ چهارم  ،1399وزیری
 136ص ،کد 26000 ،724 :تومان

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

رهایی از وسواس
(کتاب راهنمای درمان وسواس برای بیماران)
هیمن /دکتر قاسم زاده
چاپ پنجم  ،1398وزیری
 392ص ،کد 117000 ،1129 :تومان
با م
جوز
ر
سم
ی تر
جمه

مشاوره شناختی وسواس
عابدی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 248ص ،کد 60000 ،1300 :تومان

توصیف و درمان موکنی
دکتر ربیعی ،قاسمی
چاپ اول  ،1395رقعی
 136ص ،کد 30000 ،1344 :تومان

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

افکار مزاحم در اختاللهای بالینی
تئوری ،تحقیقات و درمان
کالرک /دکتر آذرآيين ،دکتر مدرس غروی
چاپ اول  ،1397رقعی
 312ص ،کد 50000 ،1532 :تومان

کتاب کار درمان وسواس
اردن /دکتر جانبزرگی ،دکتر آگاههریس
چاپ سوم  ،1399وزیری
 224ص ،کد،1228 :

رواندرمانی وسواس /شناختدرمانی

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

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

جوز

52

با م

جو
زر

رسم

درمان اختالل اندوزش
کتاب کار
استکی /دکتر خمسه
چاپ اول  ،1397وزیری
 224ص ،کد 45000 ،1830 :تومان

مکانیسمهای شناختی تغییر باور
اسمیت /دكتر اسدزاده و همکاران
چاپ اول  ،1400وزيري
 320ص ،کد 84000 ،2003 :تومان

سم

ی تر

جمه

رواندرمانی مبتني بر بهبود کیفیت زندگی  

مايكل فريش /دكتر خمسۀ
جلد  :1چاپ سوم،1399
 328ص ،کد 80000 ،748:تومان
جلد  :2چاپ دوم،1399
 304ص ،کد 80000 ،888 :تومان

ی تر

مقاومت در شناخت درمانی
لیهی /دکتر حمیدپور و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 416ص ،کد 75000 ،1420 :تومان

جمه

راهنمای سریع شناخت درمانی
نینان ،درايدن /دکتر اندوز
چاپ سوم ،جيبي
176ص ،کد 6000 ،686 :تومان

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

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

شناختدرمانی
53

با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

شناختدرمانی افسردگی پایدار و مزمن
مور /گلچین
چاپ اول  ،1398وزیری
 448ص ،کد 95000 ،1605 :تومان

راهنمای آکسفورد برای تمرینهای
رفتاری در شناختدرمانی
لوی /اکرامی ،حسنپور
چاپ دوم  ،1398وزیری
 472ص ،کد 95000 ،1267 :تومان

درمان تکرار ورزی شناختی
جین /عبدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 208ص ،کد 41000 ،1847 :تومان

شناختدرمانی برای اختاللهای شخصیت
بک /کربالیی محمد میگونی ،دکتر فروغی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 456ص ،کد 109000 ،1363 :تومان

تصویرسازی ذهنی
و خود تهدید شده
استوپا /دکتر برجعلی ،دکتر آجیلچی ،سلیمی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 336ص ،کد 75000 ،1086 :تومان

شناختدرماني تحولي
براي بزرگساالن
زارب  /دكتر حميدپور
چاپ دوم  ،1390وزيري
 256ص ،کد 40000 ،680 :تومان

شناختدرمانی
برای بیماران مشکل آفرین
بک /دکتر حمیدپور
چاپ دوم  ،1394وزیری
 424ص ،کد 75000 ،986 :تومان

شناخت درمانی اختالالت شخصیت
(رویکرد طرحواره محور)
یانگ /دکتر صاحبی ،دکتر حمیدپور
چاپ پنجم  ،1399رقعی
 152ص ،کد 30000 ،423 :تومان

شناختدرمانی

با

چالشهای
بک  /دکتر حمیدپور
چاپ دوم  ،1392رقعی
 176ص ،کد 30000 ،658 :تومان

تکنیکهای شناختدرمانی
لی هی /دکتر حمیدپور ،دکتر اندوز
چاپ دهم  ،1400وزیری،
472ص ،کد 12000 ،657 :تومان

شناخت و هیجان از
کارکرد طبیعی تا اختالل
پاور /خانیپور و همکاران
چاپ اول  ،1400وزيري
 496ص ،کد 143000 ،1992 :تومان

شناخت درمانی
مبانی علمی ،مکانیسمها و کاربستها
لیهی /اکبری و همکاران
چاپ اول  ،1400وزيري
 456ص ،کد 123000 ،2014 :تومان

شناخت درمانی کودکان و نوجوانان
رینکه /دکتر دودانگی ،دکتر حبیبی آشتیانی
چاپ اول  ،1395وزیری
 528ص ،کد 125000 ،1350 :تومان
با م

جو

54

ز
رسم

مج

و
زر

سم

یت

ر
جم

ه

شناخت درمانی درد مزمن
ثورن /گلچین
چاپ اول  ،1391رقعی
 384ص ،کد 40000 ،962 :تومان

ی تر

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

جمه

بازگشت به زندگی ،بازگشت به بهنجاری
تورکینگتون /مرادی سروش ،حمیدی
چاپ اول  ،1394وزیری
200ص ،کد 25000 ،1258 :تومان

شناختدرمانی /رفتاردرمانی عقالنی هیجانی/
درمانهای موج سوم
55

با م

جو

شناختدرمانی مبتنی بر تصویرسازی
برای اختالل دوقطبی و ...
هولمز  /خالقی و همکاران
چاپ اول  ،1401وزیری
 248ص ،کد 84000 ،2135 :تومان

برخورد با مشکالت هیجانی مراجعان
در آمادهسازی برای زندگی
موحد
چاپ اول  ،1396رقعی
 192ص ،کد 34000 ،1416 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

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

ضروریات رفتاردرمانی منطقی -هیجانی
(راهنمای درمانگران)
ويندي درايدن /اکرامی ،حسن پور
چاپ اول  ،1394وزیری
280ص ،کد 34000 ،1241 :تومان

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

ز
رسم

ی تر

جمه

رفتار درمانی عقالنی هیجانی رفتاری
درايدن /موحد
چاپ اول  ،1391رقعي
 136ص ،کد 25000 ،936 :تومان

رفتار درمانی عقالنی-هیجانی در
مربیگری زندگی       
درایدن  /دکتراسدپور ،محمدی
چاپ اول  ،1393رقعی
 96ص ،کد 15000 ،1173:تومان

راهنماي سريع مشاوره
رفتار درمانی عقالنی هيجاني
فینان  /دکتر حمیدپور
چاپ سوم  ،1395جیبی
152ص ،کد 10000 ،672 :تومان

مغزت را بشناس مؤثرتر عمل کن
کتاب کار تقویت کارکردهای اجرایی
مغز برای بزرگساالن دارای ADHD
آری تاکمن /طاهر پناه ،یوسفی اصل
چاپ اول  ،1401وزیری
240ص ،کد 69000 ،2038 :تومان

درمانهای موج سوم
56

با م

جو

ز
رسم

با

ی تر

جمه

درمان افسردگی با فعالسازی رفتاری
مارتل /نونهال ،موسوی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 304ص ،کد 53000 ،1103 :تومان

قصه درمانی
دكتر صاحبی
چاپ پنجم  ،1399رقعي
 216ص ،کد 55000 ،688 :تومان

درمان راهحل محور
مجموعه درمانهای کوتاهمدت
اوکانل /دکتر مدنی ،امیریان
چاپ اول  ،1398رقعی
 244ص ،کد 55000 ،1610 :تومان

کتاب کار ذهن دلسوز
آیرونز /دکتر روغنچی و همکاران
چاپ اول  ،1401وزیری
 352ص ،کد 98000 ،2093 :تومان

م
جوز

رسم

یت

ر
جمه

مواجههدرمانی روایتی

روش درمانی کوتاهمدت برای اختاللهای استرسی آسیبزا

شاور /اورنگ
چاپ اول  ،1396رقعی
 208ص ،کد 35000 ،1462 :تومان

درمان فراتشخیصی یکپارچه
برای اختالالت هیجانی
بارلو /دکتر مؤمنی ،اعظمی
راهنمای درمانگر :چاپ اول  ،1399وزیری
 176ص ،کد 42000 ،1875 :تومان

مقدمهای بر نسل سوم
درمانهای شناختی -رفتاری
دکتر محمدی و همکاران
چاپ سوم  ،1400وزیری
 336ص ،کد 90000 ،1255 :تومان

درمان افسردگی
فراشناخت درمانی ،درمان شناختی رفتاری
و درمانهای موج سوم
ولز /فرخی ،عدالتیان حسینی
زیر چاپ

درمانهای موج سوم /مثبتنگر

با م

جوز

آموزش مهارتهای زندگی با
استفاده از قصههای کهن ایرانی
رفاقت خواجه
چاپ سوم  ،1400رقعی
 176ص ،کد 52000 ،1858 :تومان

مداخالت مثبت نگر
(راهنمای درمانگر)
موئه  /فروغی ،دکتر اصالنی ،رفیعی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 264ص ،کد 48000 ،1131 :تومان

روایتدرمانی
رویکردی خالقانه به مشاوره و روان درمانی
کالنی ،دکتر جعفری
چاپ اول  ،1398رقعی
 156ص ،کد 21000 ،1672 :تومان

مشاوره
رویکرد روانشناختی مثبت یکپارچهنگر
چولین چائو /دکتر سلگی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1666 :تومان

مقدمهای بر مثبتنگر
دکتر گلستانیبخت
چاپ اول  ،1398رقعی
 256ص ،کد 55000 ،1610 :تومان

تفکر مثبتنگر (مثبتاندیشی)
َهسن /صباغیپور ،دکتر خمسۀ
چاپ اول  ،1398وزیری
 160ص ،کد 45000 ،1590 :تومان

ی تر

جمه

قدرت سازندۀ تصویرسازی ذهنی
رونن /دکتر خمسۀ
چاپ اول  ،1393وزیری
 392ص ،کد 70000 ،1124 :تومان
با م

جو

57

رسم

ز
رسم

ی تر

جمه

رواندرمانی مبتني بر بهبود کیفیت زندگی  

مايكل فريش /دكتر خمسۀ
جلد  :1چاپ سوم،1399
328ص ،کد 80000 ،748:تومان
جلد  :2چاپ دوم،1399
304ص ،کد 80000 ،888 :تومان

مثبتنگر /فراشناخت درمانی

آموزش کودکان براساس مثبت
بزینت /پروین شه
زیر چاپ

مثبت
علم شکوفاییِ توانمندیها و فضائل انسانی
دکتر جمشیدیان قلعهشاهی
چاپ اول  ،1398رقعی
 132ص ،کد 20000 ،1717 :تومان

ایمان ازدیدگاه روان شناسی مثبت
پرین /دکتر اعراب شیبانی ،دکتر علیپور
چاپ اول  ،1399رقعی
 352ص ،کد 80000 ،1698 :تومان

امید و امید درمانی
دکتر گلستانیبخت ،اکبری
چاپ اول  ،1400رقعی
 232ص ،کد 62000 ،2039 :تومان

مثبتنگر کاربردی
جوزف /دکتر خمسۀ
جلد اول :چاپ اول  ،1398وزیری
 544ص ،کد 120000 ،1668 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1399وزیری
 616ص ،کد 130000 ،1762 :تومان
با م
برگ جوز
ر
س
م
زید
ۀ کتاب ی تر
ج
مه
سا
ل

58

دانش

 201نکته کاربردی در
مثبتنگر
بنینک /دکتر خمسۀ
چاپ اول  ،1400وزیری،
 208ص ،کد 52000 ،1894 :تومان

جو

فراشناخت درمانی
برای اضطراب و افسردگی
ولز /دکتر اکبری و همکاران
چاپ سوم  ،1400وزیری
 384ص ،کد 99000 ،968 :تومان

یی

فراشناخت کاربردی
پرفکت /آزادصفت ،دکتر کارشکی
چاپ اول  ،1397وزیری
 344ص ،کد 60000 ،1540 :تومان

فراشناخت درمانی /توجهآگاهی

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

درمان افسردگی
فراشناخت درمانی ،درمان شناختی رفتاری
و درمانهای موج سوم
ولز /فرخی ،عدالتیان حسینی
زیر چاپ

زندانی ذهنت نباش! زندگی کن
راهنمای زندگی خارقالعاده ،برای نوجوانان
کیاروچی /شايسته آذر
چاپ دوم  ،1396وزیری
 144ص ،کد 30000 ،1261 :تومان

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

برنامه آموزش شفقت خودبهشیارانه
گرمر /آوازه ،سرافراز
چاپ اول  ،1400وزیری
 520ص ،کد 124000 ،2019 :تومان

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

 CFTبه زبان ساده
هیز /دکتر گلمحمدیان و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 110ص ،کد 39000 ،1651 :تومان

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

جو

59

ز
رسم

ی تر

جمه

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

توجهآگاهی
60

ذهنآگاهی برای درمان بیخوابی
پوالن اُرزِک /پروفسور خزائی و همکاران
چاپ اول  ،1398رقعی
 244ص ،کد 48000 ،1844 :تومان

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

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

کتاب کار توجهآگاهی و پذیرش برای
درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی
فلمینگ /طغیانی
چاپ اول  ،1395وزیری
 168ص ،کد 1368

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

جوز

رسم

آموزش ذهنآگاهی
رکتشافن /علیدوستی
زیر چاپ

ی تر

جمه

کتاب کار توجهآگاهی
برنامۀ  8هفتهای برای رهایی از
افسردگی و آشفتگی هیجانی
تیزدل /دکتر امین زاده
چاپ دوم  ،1399وزیری
 268ص ،کد 70000 ،1480 :تومان

رفتاردرمانیهای عملی مبتنی بر
توجهآگاهی و پذیرش
رومر /فاضلی ،اردانه
چاپ اول  ،1398وزیری
 388ص ،کد  80000 ،1754تومان

توجهآگاهی

با م

جو

راهنمای بالینگران در
آموزش ذهنآگاهی
ُولف /حلمی
چاپ اول  ،1398وزیری
 240ص ،کد 65000 ،1652 :تومان
با م

جو

61

ز
رسم

ی تر

جمه

کاربرد توجهآگاهی در درمان افسردگی
خود را از غمگینی مزمن برهانید
ویلیامز /دکترسلطانی زاده و همکاران
چاپ دوم  ،1398وزیری
 272ص ،کد 65000 ،1385 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

توجهآگاهی برای افسردگی در نوجوانان
کتاب کاری برای بهبود خلق شما
ابلت /آذریان
چاپ اول  ،1397وزیری
 128ص ،کد 35000 ،1542 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

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

توجهآگاهي براي اضطراب نوجوانان

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

جوز

رسم

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

ی تر

جمه

پیشگیری از عود مبتنی بر توجهآگاهی
(راهنمای درمانگر)
مارالت /امیری
چاپ اول  ،1397وزیری
 200ص ،کد 50000 ،1488 :تومان

پیشگیری از عود مبتنی بر توجهآگاهی
(کتاب کار)
مارالت /کشمیری ،جاللی
چاپ اول  ،1397رقعی
 152ص ،کد 40000 ،1475 :تومان

توجهآگاهی
62

مسیر توجهآگاهی تا شفقت با خود
گرمر /پهلوان ،نوری
چاپ دوم  ،1398وزیری
 304ص ،کد 103000 ،1637 :تومان

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

راهنمای بالینی بیوفیدبک
راهنمای آموزش و درمان همراه با توجهآگاهی
خازان /دکتر رحمانیان ،اسبقی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 416ص ،کد 95000 ،1338 :تومان

ذهنآگاهی برای زندگی روزمره
ستفن /دکتر عبداللهی
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 54000 ،2056 :تومان

ذهنآگاهی برای درمانگران
زاربوک /دکتر دهقانی
چاپ اول  ،1399رقعی
 184ص ،کد 39000 ،1835 :تومان

ذهنآگاهی حساس به تروما
ترلیون /طاهباز ،ایمانی
چاپ اول  ،1399وزیری
 296ص ،کد 59000 ،1843 :تومان

ذهنآگاهی برای دانشآموزان
فوکس /دکتر سعدیپور ،نعیمی
چاپ اول  ،1400رقعی
 96ص ،کد 29000 ،2013 :تومان

توجهآگاهی و پذیرش
در زوجدرمانی و خانوادهدرمانی
گهارت /امیری
چاپ اول  ،1396وزیری
 296ص ،کد 50000 ،1393 :تومان

توجهآگاهی
63

با م

جو

ز
رسم

با م

جو

ی تر

جمه

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

توجهآگاهی در اتاق درمان
ویلسون /جاللی ،کشمیری
چاپ اول  ،1398رقعی
 332ص ،کد 65000 ،1618 :تومان

بگذار همه چیز ،آموزگارت باشد

بازگشت به خانه

کابات زین /طاهباز ،ایمانی
چاپ دوم  ،1398جیبی
 144ص ،کد35000 ،1583 :تومان

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

با م

ز
رسم

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

ی تر

جمه

توجهآگاهی و درمان مبتنی بر
پذیرش و پایبندی برای روانپریشی
موریس /کشمیری ،جاللی
چاپ اول  ،1396وزیری
 328ص ،کد 65000 ،1427 :تومان

همنشینی
رواندرمانی مبتنی بر توجهآگاهی
پوالک /کچویی
چاپ اول  ،1397رقعی
 328ص ،کد 50000 ،1471 :تومان

توجهآگاهی و رواندرمانی
گومر /امیری
چاپ اول  ،1398وزیری
 388ص ،کد  80000 ،1607تومان

کاهش وزن به شیوه توجهآگاهی
(راهنمای درمانگر)
دکتر کچویی
چاپ اول  ،1398وزیری
 432ص ،کد 57000 ،1705 :تومان

توجهآگاهی

با م

64

جوز

رسم

با م

جوز

ی تر

جمه

ذهنآگاهی برای نوجوانان
مبتال به ADHD
باردیک /فراهتی
چاپ اول  ،1400وزیری
 224ص ،کد 58000 ،1982 :تومان

لطف ًا نگران نباش و زندگی کن
اورسیلو /دکتر اکبری ،شوشتریان
چاپ اول  ،1397وزیری
 200ص ،کد 80000 ،1533 :تومان

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

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

جعبه ابزار پذیرش و ذهنآگاهی
برای کودکان و نوجوانان
گوردون  /ولیان پور ،مساوات
چاپ اول  ،1401رقعي
 208ص ،کد 60000 ،2088 :تومان

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

رسم

ی تر

جمه

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

درمانهای مبتنی بر پذیرش و
ذهنآگاهی برای کودکان و
نوجوانان راهنمای متخصصان
گرکو /احدیان فرد و همکاران
زیر چاپ

توجهآگاهیACT/
عاشقم باش ،رهایم نکن!
اسکین /منافی ،دکتر منافی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 192ص ،کد 46000 ،1551 :تومان
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 ACTدر عمل
پاتریشیا باخ /کمالی ،کیان راد
چاپ سوم  ،1399وزیری
 384ص ،کد 99000 ،1243 :تومان

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

 ACTبه زبان ساده
الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
هریس /دکتر امین زاده
چاپ پنجم  ،1400وزیری
 336ص ،کد 125000 ،1314 :تومان

تلۀ نگرانی
استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
لجیون /مومنی و همکاران
چاپ اول  ،1398رقعی
 236ص ،کد29000 ،1688 :تومان

کتاب کار کوچک ACT
سینکلر /دلآرا /دکتر روشن چسلي
چاپ اول  ،1401رقعي
 168ص ،کد 49000 ،2114 :تومان

رهایی از مشکالت بین فردی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
مککی /دکتر حمیدپور ،میرزابیگ
چاپ چهارم  ،1399وزیری
 168ص ،کد 50000 ،1262 :تومان

آموزش گامبهگام ACT
توهیگ /دکتر عبداللهی و همکاران
زیر چاپ

با م

ACT

جوز

کتابکار  ACTبرای اختالل
وسواسی  -اجباری
مازا /دکتر طغیانی
زیر چاپ

66

کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش
برای مسائل مربوط به وزن
برمن /دکتر حسینیان ،دکترنوری پور لیاولی
چاپ اول  ،1400رقعی
 152ص ،کد 35000 ،1964 :تومان

رسم

درمان مبتنی بر پذیرش و
پایبندی برای افسردگی
زتل /دکتر روغنچی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 396ص ،کد 85000 ،1690 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

کاربرد درمان پذیرش و تعهد
در درمان مشکالت ارتباطی
مککی /دکتر شیرالینیا و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 248ص ،کد 37000 ،1574 :تومان

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

کتاب جامع استعارههای اکت
استودارد /جمشیدی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 ،240کد 65000 ،1597 :تومان

 ACTبرای نوجوانان
تورل /دکتر زنجانی ،دکتر آقائی
چاپ اول  ،1399وزیری
 312ص ،کد 70000 ،1741 :تومان

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

ی تر

جمه

ACT
درمان پذیرش و تعهد ()ACT
 100نکته 100 ،تکنیک
بِنِت /دکتر حشمتی
چاپ اول  ،1400رقعی
 272ص ،کد 58000 ،1921 :تومان
با م

جو

67

ز
رسم

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

رهایی از نگرانی
( 10راه حل ساده)
گیورک ،ویگارتز /دکتر حمیدپور ،دکتر اندوز
چاپ چهارم  ،1398رقعی
 168ص ،کد 39000 ،1105 :تومان

با م

جوز

ی تر

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

مداخلههای کوتاه برای تغییرات بزرگ
استروسال /دکتر کسایی اصفهانی و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 280ص ،کد 68000 ،1945 :تومان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
برای درد مزمن
دال /صفری ،علیزاده
چاپ اول  ،1398وزیری
 284ص ،کد 70000 ،1639 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

جمه

رسم

ی تر

جمه

عشق در عمل
هریس /خواجهپور و همکاران
چاپ دوم  ،1400رقعی
 288ص ،کد1797 :
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

 /ACTرفتاردرمانی دیالکتیکی
68

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

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

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

رفتاردرمانی دیالکتیکی
برای کودکان و نوجوانان
کاالهان /صفری ،علیزاده
چاپ اول  ،1398رقعی
 220ص ،کد 28000 ،1624 :تومان

کنترل هیجانهای شدید با DBT

کونز /دکتر انوشه امینزاده
چاپ اول  ،1398رقعی
 304ص ،کد45000 ،1646 :تومان

رفتاردرمانیدیالکتیکی برای
اضطراب و افسردگی
مارا /دکتر کربالیی و همکاران
چاپ اول  ،1395وزیری
 312ص ،کد 60000 ،1317 :تومان
با م
جوز
ر
س
می

برگهها و کاربرگهای
مهارتآموزی ( DBTکتاب کار)
لینهان /دانیالی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 432ص ،کد 99000 ،1586 :تومان
تر

جمه

راهنمای جامع و کاربردی
رفتاردرمانی دیالکتیکی فردی           
مارا /ایزدی ،دکتر غیاثی
چاپ اول  ،1395وزیری
 304ص ،کد 75000 ،1361 :تومان

تکنیکهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
مککی /دکتر حمیدپور
چاپ چهارم  ،1399وزیری
 328ص ،کد1014 :

با م

رفتاردرمانی دیالکتیکی

جوز

69

رسم

با م

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

ی تر

جمه

روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
مک کی /راجی
چاپ اول  ،1396وزیری
 160ص ،کد 32000 ،1394 :تومان

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی
برای زوجها
مککی /کشمیری ،جاللی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 328ص ،کد 65000 ،1501 :تومان

تندآموز رواندرمانی مبتنی بر
پذیرش وپایبندی
فلکسمن /میرزایی ،نونهال
چاپ دوم  ،1394رقعی
 184ص ،کد 35000 ،1185 :تومان

تربیت نوجوان دردسرساز
پاتریشیا ای /نوری ،طاهری
چاپ اول  ،1398رقعی
 296ص ،کد 37000 ،1691 :تومان

زندگی تو ،مسیر تو
سیاروچی /ترکیان
زیر چاپ

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
برای اختالالت خوردن
ساندوز /وافر
زیر چاپ

راهنمای عملی درمان
مبتنیبر پذیرش و پایبندی
هیز /دکتر خمسۀ
چاپ دوم  ،1398وزیری
 464ص ،کد 90000 ،1397 :تومان

رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم
هیجانها و رفتارهای ناشی از آن
شیتز /ایزدی ،غیاثی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 584ص ،کد 125000 ،1266:تومان

رفتاردرمانی دیالکتیکی
70

با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

تکنیکهای رفتار درمانی دیالکتیکی
برای مقابله با اختالالت اضطرابی
چاپمن /ارجمندی نسب
چاپ اول  ،1396وزیری
 224ص ،کد 50000 ،1398 :تومان

راهنمای مهارتآموزی رفتاردرمانی
دیالکتیکی
لینهان /دکتر علوی
چاپ اول  ،1399وزیری
 656ص ،کد 130000 ،1784 :تومان

رفتاردرمانی دیالکتیکی برای
پرخوری و پراشتهایی روانی
سافر /پورمحمد ،دکتر محمودعلیلو
چاپ اول  ،1398وزیری
 336ص ،کد 48000 ،1662 :تومان

راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی
برای درمان اختالل شخصیت مرزی
لینهان  /دکتر علوی ،شاملو
چاپ دوم  ،1399وزيري
 344ص ،کد 48000 ،1152 :تومان

رفتاردرمانی دیالکتیکی
کتاب راهنمای مهارتها
لینهان /قربانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 120ص ،کد 34000 ،2002 :تومان

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

طرحوارهدرمانی

با م

جو

تجربه طرحوارهدرمانی از درون
فارل /اکبری و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 360ص ،کد 870000 ،1932 :تومان
با م

جو

71

ز
رسم

ی تر

جمه

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

ز
رسم

ی تر

جمه

طرحوارهدرمانی ( 2جلدی)
یانگ /دكتر حمیدپور ،دکتر اندوز
جلد اول :چاپ دوازدهم  ،1400وزیری
 368ص ،کد 99000 ، 522 :تومان
جلد دوم :چاپ دهم  ،1400وزيري
 264ص ،کد 85000 ،866 :تومان
با م
جوز
ر
سم
ی تر
جمه

راهنمای بالینی طرحوارهدرمانی
فارل /هدایتی ،صمیمی
چاپ سوم  ،1399وزیری
 400ص ،کد 99000 ،1417 :تومان

طرحوارهدرمانی برای استرس شغلی
بامبر /دکتر حمیدپور ،زیرک
چاپ دوم  ،1399رقعی
 160ص ،کد 39000 ،961 :تومان
با م

جو

ز
رسم

ی تر

طرحوارهدرمانی گروهی
برای اختالل شخصیت مرزی
فارل /پورسمر
چاپ اول  ،1396وزیری
 336ص ،کد 65000 ،1467 :تومان

جمه

شناخت درمانی اختالالت شخصیت
(رویکرد طرحواره محور)
یانگ /دکتر صاحبی ،دکتر حمیدپور
چاپ پنجم  ،1399رقعی
 152ص ،کد 30000 ،423 :تومان
با م
جوز
ر
سم
ی تر
ج
م
ه

تکنیکهای تنظیم هیجان
در رواندرمانی (راهنمای کاربردی)
لیهی و همکاران /دکتر منصوری راد
چاپ سوم  ،1399وزیری
 416ص ،کد 70000 ،1127 :تومان

طرحوارهدرمانی

با م

جو

طرحوارهدرمانی برای
اختالل شخصیت مرزی
آرنتز /زيرک ،حاجيپور
چاپ دوم  ،1398رقعی
240ص ،کد 60000 ،1184 :تومان

72

رویکرد طرحوارهدرمانی هیجانی
لیهی /زیرک ،آزادی
چاپ اول  ،1397وزیری
 456ص ،کد 95000 ،1548 :تومان

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

ز
رسم

ی تر

جمه

طرحوارههاي شناختي و باورهاي
بنيادين در مشكالت روانشناختي
ریزو /دکتر مولودی ،احمدی
چاپ چهارم  ،1400وزیری
 280ص ،کد 75000 ،896 :تومان

با م

رواندرمانی کودکان

جوز

رسم

ش

ایست

ی تر

جمه

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

آموزش مهارتهای نظمبخشی به کودکان
مبتال به اختالل نقصان توجه و بیشفعال
گالگر /محمدی
چاپ اول  ،1397وزیری
 468ص ،کد 95000 ،1544 :تومان

مداخله در بحران
کودکآزاری و غفلت
جنتری /سوری
چاپ اول  ،1399رقعی
 136ص ،کد 24000 ،1765 :تومان

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

ۀت
قدی

ر

کتا

ب
سال

ن دو

رۀ 2

راهنمای درمان و نمونههای بالینی DSM-5

برای سالمت روان کودک
گاالنتر /احدیان فرد ،دکتر وکیلی
چاپ اول  ،1399وزیری
 536ص ،کد 115000 ،1768 :تومان
با م

جوز

73

جوانا

رسم

مجموعه فعالیتهایی برای
کودکان و نوپایان در معرض خطر
فین /پورشهبازی ،بنیکریمی
چاپ اول  ،1400وزیری
 328ص ،کد 75000 ،1879 :تومان

ی تر

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

جمه

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

رواندرمانی کودکان
74

مقابله با پرخاشگری در کودکان
ي اوزوني دوجي
ولز /وليزاده ،دکتر برد 
چاپ دوم  ،1399وزيري
جلد 176 :1ص ،کد 35000 ،940 :تومان
جلد 256 :2ص ،کد 48000 ،941 :تومان
جلد 104 :3ص ،کد15000 ،883 :تومان

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

مهارتهای الزم در برخورد با
کودکان ناسازگار
بلومکویست /دکتر امامی ،یوسفزاده
چاپ دوم  ،1399وزیری
 280ص ،کد 53000 ،1295 :تومان

ضربۀ رابطهای در نوزادی
برادون /توکلی
چاپ اول  ،1396رقعی
 328ص ،کد 60000 ،1422 :تومان

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

گربۀ سازگار (کتاب کار)
کندال /دکتر مولوی ،دکتر شهریور
چاپ چهارم  ،1399رحلی
 88ص ،کد 45000 ،1299 :تومان

درمان شناختی رفتاری برای
اضطراب کودکان
گربۀ سازگار (راهنمای درمانگر)
کندال /دکتر مولوی ،دکتر شهریور
چاپ سوم  ،1398رقعی
 160ص ،کد 45000 ،1298 :تومان

درمان مشکالت رفتاری کودکان
آرمسترانگ /دکتر امیری مجد ،دژدار
چاپ اول  ،1396رقعی
 264ص ،کد 45000 ،1388 :تومان

رواندرمانی کودکان
75

موردپژوهی در
اختالالت رفتاری کودکان
کرنی /نیلوفری
چاپ اول  ،1392رقعی
 334ص ،کد 30000 ،1027 :تومان

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

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

چگونه هیوالی اضطراب
خود را گرسنه بگذاریم
کالینز /خلیلینژاد ،ارجمندی نسب
چاپ سوم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 50000 ،1429 :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
 232ص ،کد 38000 ،1683 :تومان

رواندرمانی کودکان
76

با م

جو

با م

ز
رسم

ی تر

جو

جمه

ز
رسم

ی تر

جمه

کمک به کودکان آزار دیده و
آسیب دیده
گیل  /فراهتی
چاپ اول  ،1392وزیری
264ص ،کد 45000 ،1060 :تومان

اختالل نافرمانی مقابله ای و
اختالل سلوک در کودکان
متیس /دکتر پرند ،دکتر حسین خانزاده
چاپ دوم  ،1399وزیری
 272ص ،کد 50000 ،1143 :تومان

درمان مبتنی بر
تعامل والد -کودک ()PCIT
مکنیل /دکتر نجمی ،جانقربان
چاپ سوم  ،1399وزیری
 608ص ،کد 140000 ،1348 :تومان

کمک به کودک مضطرب

(راهنمای گام به گام برای والدین و درمانگران)

رانلد راپی /رستمی
چاپ چهارم  ،1400رقعی
 320ص ،کد 80000 ،956 :تومان

اختالل خواندن
راهنمای عملی تشخیص و درمان
دکتر میهن دوست
چاپ اول  ،1396رقعی
 136ص ،کد 25000 ،1396 :تومان

کتاب کار مهارتهای مقابلهای
برای کودکان
هالورن /رشید توالیی ،نقابی
چاپ اول  ،1398وزیری
 128ص ،کد 29000 ،1710 :تومان

کمک به کودک مضطرب

سوء استفاده جنسی دوران کودکی
دو جلدی
دانکن /شیخی
زیر چاپ

(کتاب کار)

رانلد راپی /رستمی
چاپ چهارم  ،1400وزیری
 96ص ،کد 25000 ،955 :تومان

رواندرمانی کودکان
77

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

خونسردی خود را حفظ کنید (جلد اول)
راهنمای درمانگر
نلسون /دکتر رنجبر کرمانی ،دکتر شهریور
چاپ اول  ،1400وزیری
 104ص ،کد 25000 ،1855 :تومان

خونسردی خود را حفظ کنید (جلد دوم)
کتاب کار
نلسون /دکتر حبیبی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 256ص ،کد 59000 ،1856 :تومان

راهنمای ایجاد تابآوری در
کودکان و نوجوانان
چاپ اول  ،1400وزیری
گینزبورگ /دکتر مظاهری و همکاران
 368ص ،کد 94000 ،1961 :تومان

درمان خانواده محور کودک وسواسی
فریمن /دکتر دلیر
کتاب کار :چاپ دوم  ،1399وزیری
 128ص ،کد 26000 ،952 :تومان
راهنمای درمانگر :چاپ دوم  ،1399وزیری
 248ص ،کد 47000 ،1340 :تومان

مشاوره با کودکان مشکل دار
مارکس /روحانی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 304ص ،کد 70000 ،1061 :تومان

درمان شناختی -رفتاری
اختالل استرس پس از سانحه
فیدر /حسنی و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 152ص ،کد 43000 ،1302 :تومان

وقتی کودکان از مدرسه رفتن
امتناع میکنند
سوزا /دکتر جرسوزه ،دکتر فرهادیان
چاپ اول  1399وزیری
 224ص ،کد 40000 ،1828 :تومان

رواندرمانی کودکان
78

آموزش کودکان براساس مثبت
بزینت /پروین شه
زیر چاپ

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

رواندرمانی کوتاه مدت مشارکتی
با کودکان
سلکمن /دکتر امینزاده
چاپ اول  ،1393وزیری
 288ص ،کد 45000 ،1179 :تومان

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

جعبه ابزار رفتادرمانی شناختی ()CBT
برای کودکان و نوجوانان
فیدر /حسنی و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 396ص ،کد 65000 ،1753 :تومان

فعالیتهای مدارس اثربخش
گینزبورگ /دکتر مظاهری و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 256ص ،کد 66000 ،2063 :تومان

فرمولبندی مورد
برای کودکان و نوجوانان
ماناسیس /دکتر بهزادپور
چاپ اول  ،1400وزیری
 248ص ،کد 70000 ،2046 :تومان

درمان عالئم شبه جسمانی در
کودکان و نوجوانان
ویلیامز /دکتر صیدمرادی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 360ص ،کد 90000 ،1959 :تومان

رواندرمانی کودکان  /رواندرمانی نوجوانان
79

با م

جوز

با م

جو

رسم

ی تر

جمه

تکنیکهای شناخت درمانی
کودکان و نوجوانان
فریدبرگ /شایسته آذر
چاپ سوم  ،1401وزیری
 392ص ،کد 99000 ،1285 :تومان

سوگ و داغدیدگی در کودکان
و نوجوانان ویراست دوم
دکتر کالنتری و همکاران
چاپ اول  ،1398رقعی
 264ص ،کد 33000 ،1718 :تومان

پروتکلهای یکپارچه درمان فراتشخیصی برای
اختالالت هیجانی کودکان و نوجوانان
راهنمای درمانگر ،چاپ اول ،1398
اهرنریچ می /دکتر ضرغامی ،دکتر اکبری ،سروری
وزیری 428 ،ص ،کد 90000 ،1622 :تومان

پروتکلهای یکپارچه درمان فراتشخیصی برای
اختالالت هیجانی نوجوانان
کتاب درمان ،چاپ اول 1398
اهرنریچ می /دکتر ضرغامی ،دکتر اکبری
وزیری 120 ،ص ،کد 30000 ،1620 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

نارسا خوانی :راهنمای کامل والدین
رید /دانش ،دکتر سلیمی نیا
چاپ اول  ،1392وزیری
 232ص ،کد 35000 ،1097 :تومان
با م

جوز

پروتکلهای یکپارچه درمان فراتشخیصی برای
اختالالت هیجانی کودکان
کتاب درمان ،چاپ اول 1398
اهرنریچ می /دکتر ضرغامی
وزیری 224 ،ص ،کد 55000 ،1621 :تومان

رسم

با م

جو

ی تر

جمه

درمان سوء مصرف مواد برای
نوجوانان و بزرگساالن
اسپرینگر ،رابین /حبیبی
چاپ اول  ،1393وزیری
408ص ،کد 65000 ،1189 :تومان

ز
رسم

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

رواندرمانی نوجوانان
اختالل وسواس جبری در کودکان
ویت /سلطان محمدلو ،شیبانی ،قپانچی
با مقدمۀ دکتر بیرشک
چاپ دوم  ،1399رقعی
 248ص ،کد 30000 ،1106 :تومان

مشاوره و رواندرمانی
با کودکان و نوجوانان
پروت /فرهی
چاپ پنجم  ،1397وزیري
 544ص ،کد 125000 ،394 :تومان

کاربست مداخلههای گروهی در
مدارس
هارپاین /دکتر اسدپور ،موزیری،نادری
چاپ اول  ،1392رقعی
 152ص ،کد 20000 ،1032 :تومان

مرضی کودک و نوجوان
ویرایش هشتم
نلسون /فرهی ،دکتر قدیری
چاپ دوم  ،1399وزیری
 616ص ،کد  140000 ،1507تومان

مداخالت معنوی در رواندرمانی
کودک و نوجوان
واکر ،ویلیام /دکتر محمدی و همکاران
چاپ اول  ،1396وزیری
 280ص ،کد 65000 ،1465 :تومان
با م

جو

80

ز
رسم

تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان
راهنمای درمانگران
گرو /صفری
چاپ اول  ،1399وزیری
 332ص ،کد 70000 ،1747 :تومان

ی تر

جمه

سنجش و مهار
خطر خشونت در نوجوانان
رندي بروم  /محمدي
چاپ اول  ،1390رقعي
 288ص ،کد 35000 ،889 :تومان

رفتاردرمانی دیالکتیکی
برای کودکان و نوجوانان
کاالهان /صفری ،علیزاده
چاپ اول  ،1398رقعی
 220ص ،کد 28000 ،1624 :تومان

رواندرمانی نوجوانان
81

مشاوره با نوجوانان در شرایط
فقدان ،سوگ و آسیب
مالون /دکتر زارعی ،مزلقانی
چاپ اول  ،1401رقعي
 224ص ،کد 79000 ،1647 :تومان

چاقی
هاینبرگ /نقیپور ،دکتر صادقیان فرد
چاپ اول  ،1398رقعي
 300ص ،کد 38000 ،1647 :تومان

درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان
برنامۀ مدیریت ترس
چادهاری /دکتر دودانگی ،دکتر شهریور
درمانگر :چاپ دوم ،1397
 88ص ،کد 29000 ،1366 :تومان

درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان
برنامۀ مدیریت ترس
چادهاری /دکتر دودانگی ،دکتر شهریور
کتاب کار :چاپ دوم ،1397
 80ص ،کد 29000 ،1367 :تومان

نگاهی به روانپزشکی کودکان و نوجوانان
تجربههای یک روانپزشک کودک در ایران
دکتر ضرابی
چاپ اول  ،1394وزیری
 328ص ،کد 35000 ،1279 :تومان

راهنمای متخصصان بالینی برای
همبودهای اختالل نقص توجه /بیشفعالی
در کودکان و نوجوانان
سادک /حیدری ،دکتر لعلی
چاپ اول  ،1401رقعی
232ص ،کد 67000 ،2083 :تومان

پروتکل مداخالت مبتنی بر خانواده
میکلوویتز /محبان ،وطنپرست
چاپ اول  ،1401وزیری
176ص ،کد 50000 ،2084 :تومان

 ACTبرای نوجوانان
تورل /دکتر زنجانی ،دکتر آقائی
چاپ اول  ،1399وزیری
 304ص ،کد 70000 ،1741 :تومان

رواندرمانی نوجوانان
82

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

توجهآگاهي براي
اضطراب نوجوانان

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

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

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

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

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

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

رواندرمانی نوجوانان /اوتیسم
83

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

نوجوان کامیاب
هیز /معین ،مظاهری
چاپ اول  ،1400وزیری
 368ص ،کد 92000 ،1911 :تومان

سبکی نوین در زندگی با اوتیسم
آموزش گامبهگام روش PRT
فراهانی
چاپ اول  ،1398رقعی
 96ص ،کد 16000 ،1596 :تومان

اوتیسم
دکتر پوراعتماد
چاپ سوم  ،1400رقعي
128ص ،کد 25000 ،918 :تومان

برنامه آموزش گامبهگام مهارتها در
کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم
ارمغان
چاپ اول  ،1398رقعی
 284ص ،کد 59000 ،1601 :تومان

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

راهکارها و مداخلههای خودتنظیمی
در کودکان مبتال به اوتیسم ،کمتوجهی،
بیشفعالی یا اختالل پردازش حسی
گارلند /دکتر رحیمی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 260ص ،کد 55000 ،1629 :تومان

برنامۀ عملی تقویت کفایت اجتماعی
نوجوانان دارای ُاتیسم
گولی /سیادت ،دکتر ویسانی
چاپ اول  ،1398وزيري
 252ص ،کد 55000 ،1650 :تومان

اوتیسم
84

آموزش ذهنخوانی به کودکان
مبتال به اوتیسم
هادوین /دکتر عبدالهزاده رافی
چاپ اول  ،1400وزیری
 168ص ،کد 62000 ،1897 :تومان

دوشنبه چه رنگی است؟
کریئلو /پورشهبازی ،بنیکریمی
چاپ اول  ،1400رقعی
 168ص ،کد 37000 ،1886 :تومان

بازی و مهارتهای اجتماعی برای
کودکان دارای اختالف طیف اوتیسم
شارلوپ /دکتر نجاتی ،ارمغان
چاپ اول  ،1399رقعی
 280ص ،کد 43000 ،1781 :تومان

نگارش داستانهای اجتماعی
برای طیف اوتیسم
گری /خسروانی ،شکری
چاپ اول  ،1399وزیری
 192ص ،کد 50000 ،1752 :تومان

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

خودتنظیمی و ذهنآگاهی
گیبز /دکتر جدیدی
چاپ اول  ،1400وزیری
 216ص ،کد 56000 ،1939 :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

فکر کردن با تصاویر
گراندین /دکتر رضایی جمالویی ،قلی نیایی
چاپ اول  ،1400رقعی
 328ص ،کد 85000 ،1998 :تومان

اوتیسم /آموزش والدین و تربیت کودک
85

با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

متولد روز آبي
تمت /فراهانی
چاپ اول  ،1399رقعی
 224ص ،کد 39000 ،1832 :تومان

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

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

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

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

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

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

راهنمای جامع والدین دربارۀ
اختالل یکپارچگی حسی
مائورو /دکتر فیروزی
چاپ اول  ،1395رقعی
 392ص ،کد 32000 ،1375 :تومان

آموزش والدین و تربیت کودک
86

با م

جو

ز
رسم

ی تر

جمه

راههای بسیار یادگیری
(راهنمای کودکان با نارساییهای یادگیری)
اشترن ،بنآمی /نبیزاده ،فرمند
چاپ اول  ،1393وزیری
 112ص ،کد 25000 ،1141 :تومان

تربیت نوجوان دردسرساز
پاتریشیا ای /نوری ،طاهری
چاپ اول  ،1398رقعی
 296ص ،کد 37000 ،1691 :تومان

رازهای تربیت فرزند
ولف /جاللی
چاپ سوم  ،1394رقعی
 272ص ،کد 42000 ،993 :تومان

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

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

والد متفكر ،كودك متفكر
ميرنا شر  /حبيبي
چاپ سوم  ،1397وزيري
 232ص ،کد 48000 ،943 :تومان

پرورش کودک متفکر
پیش نوجوانی (8تا12سال)
میرنا شر /زمانی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 272ص ،کد999 :

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

آموزش والدین و تربیت کودک /بازی درمانی
87

با نوجوان سرکش چه کنیم؟
 10گام برای حل تعارض و بازسازی روابط
بارکلی /گلچین ،حسینپور دمیرچیان
چاپ دوم  ،1399وزیری
 320ص ،کد 60000 ،1525 :تومان

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

پایان جنگ قدرت والدین -نوجوان
براون /فاضلی ،رباطجزی
چاپ اول  ،1398رقعی
 204ص ،کد 27000 ،1693 :تومان

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

آموزش اخالق ،رفتار اجتماعی
و قانون پذیری به کودکان
دكتر جانبزرگی ،نوری ،دکتر آگاه هریس
چاپ پنجم  ،1393وزیری
296ص ،کد 75000 ،575 :تومان

مشاوره با کودکان با روش
بازیدرمانی
گلدارد /ارجمندي
چاپ ششم  ،1399رقعی
 352ص ،کد421 :

برگزيدهای از روشهای
بازی درمانی
شفر /صابر
چاپ پنجم  ،1399رقعی
 344ص ،کد 60000 ،532 :تومان

بازیدرمانی
ملنتین /فاضلی
چاپ دوم  ،14وزیری
 240ص ،کد 75000 ،1776 :تومان

خانواده درمانی ،زوج درمانی
88

صمیمیت از درون به برون
بلنک /خلعتبری و همکاران
چاپ اول  ،1399رقعی
 228ص ،کد 29000 ،1772 :تومان

مقدمهای بر مدل سیستمهای خانوادهدرمانی
شوارتز /مهرادصدر ،ملکی
چاپ اول  ،1401رقعی
 160ص ،کد 44000 ،2035 :تومان

درمانگاه ازدواج
گاتمن /دکتر موزیری ،نادری
زیر چاپ

توجه آگاهی و پذیرش
در زوجدرمانی و خانوادهدرمانی
گهارت /امیری
چاپ اول  ،1396وزیری
 296ص ،کد 50000 ،1393 :تومان

خانوادهدرمانی هیجانمدار
()EFFT
الفرانس /دکتر گلمحمدیان ،ویسی
زیر چاپ

مهارتهای عشقورزی
کرول /عبدی
زیر چاپ

زوجدرمانی هیجانمدار به زبان ساده
بردلی /افسری و همکاران
زیرچاپ

الفبای زوجدرمانی
ده فرمان زوجدرمانی مؤثر
گاتمن /نادری ،موزیری
چاپ دوم  ،1400رقعی
 224ص ،کد 40000 ،1720 :تومان

خانواده درمانی ،زوج درمانی
89

کاربست زوجدرمانی هیجان مدار
جانسون /لوافپور نوری
چاپ اول  ،1400وزیری
 368ص ،کد 89000 ،1890 :تومان

هشت گفت وگو برای
تجربۀ عشقی پایدار
گاتمن /نادری ،دکتر موزیری
چاپ اول  ،1400رقعی
 208ص ،کد 49000 ،1885 :تومان

تنظیم هیجان در زوجها و خانوادهها
اسنایدر /دکتر موزیری ،نادری
چاپ اول  ،1400وزیری
 304ص ،کد 76000 ،1920 :تومان

ناقض و ضدتناقض
سلوینی پاالتزولی /دکتر موزیری ،نادری
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 48000 ،1914 :تومان

بازسازی زندگی
فیشر /دکتر صاحبی
چاپ اول  ،1399رقعی
 292ص ،کد 69000 ،1746 :تومان

چالشهای صمیمیت
پراگر /ریاحی
چاپ اول  ،1399رقعی
 488ص ،کد 80000 ،1787 :تومان

زوجدرمانی بین سیستمی
ویکس /لوافپور نوری و همکاران
چاپ اول  /1399وزیری
 432ص ،کد 82000 ،1827 :تومان

نوجوان در خانوادهدرمانی
میکوچی /بخشیپور و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 360ص ،کد 68000 ،1907 :تومان

خانواده درمانی ،زوج درمانی
90

خانوادهدرمانی با مسلمانان
دانشپور /دکتر کیانی چلمردی ،هنرمند قوجه
بگلو
چاپ اول  ،1400رقعی
 248ص ،کد 57000 ،1882 :تومان

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

چگونه یک زوج درمانگر
و خانواده درمانگر شوید
یوجین مید /قشنگ
چاپ اول  ،1398وزیری
 408ص ،کد 56000 ،1602 :تومان

تبانی زوجها
باگاروزی /دکتر نادری نوبندگانی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 236ص ،کد 36000 ،1636 :تومان

خانوادهدرمانی
مفاهیم اساسی ،نظریهها ،فنون و
نحوۀ کاربرد در مشکالت خاص
کار /دکتر بهمنی ،احمدی
چاپ دوم  ،1401وزیری
 464ص ،کد 135000 ،1625 :تومان

زوجدرمانی شناختی -رفتاری پیشرفته
یک رویکرد بافتمدار
اپستین /جمشیدنژاد
چاپ دوم  ،1399وزیری
 548ص ،کد1512 :

کاربرد مفاهیم روانکاوانه در
درمان خانوادهها
دیویس /صبوری
چاپ اول  ،1399رقعی
 220ص ،کد 33000 ،1759 :تومان

مهارتهاي زناشويي
مك كي  /رحيمي
چاپ هفتم  ،1401وزيري
 288ص ،کد 95000 ،909 :تومان

خانواده درمانی ،زوج درمانی
91

درمان کوتاهمدت با
زوجها و خانوادههای درگیر بحران
تایبی /لوافپور نوری و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 296ص ،کد 77000 ،1991:تومان

زوجدرمانی راهحلمحور
کانی /دکتر اسدپور ،قالوند
چاپ اول  ،1400رقعی
 136ص ،کد 36000 ،2028 :تومان

نظریه دلبستگی در عمل
جانسون /دکتر اعتمادی و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 400ص ،کد 88000 ،1985 :تومان

فنون زوجدرمانی
ویکس /لوافپور نوری و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 320ص ،کد 92000 ،1968 :تومان
ش

ایست

ۀ تق

دی
ر کت

ا

ب سا

ل
دانش

جوی

ید

زوجدرمانی
مهارت و خالقیت در کار با زوجها
تایبی /امین
چاپ اول  ،1400وزیری
 320ص ،کد 93000 ،1949 :تومان

و
رۀ 7

درسنامۀ خانوادهدرمانی و زوجدرمانی
شعلهور /موزیری ،نادری
جلد اول :چاپ اول  ،1397وزیری
 432ص ،کد 99000 ،1534 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1398وزیری
 388ص ،کد 95000 ،1700 :تومان

2

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی
برای زوجها
مککی /کشمیری ،جاللی
چاپ اول  ،1397وزیری
 328ص ،کد 65000 ،1501 :تومان

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

خانواده درمانی ،زوج درمانی

خانواده درمانی مبتنی بر

خانوادهء اصلی(رویکرد بین نسلی)

فریمو /کیانپور ،مهدوی
چاپ اول  ،1393وزیری
232ص ،کد 40000 ،1148:تومان

92

مداخلۀ خانوادهمحور تروما
پرنیکانو /دکتر توکلی و همکاران
چاپ اول  ،1395وزیری
 224ص ،کد 22000 ،1355 :تومان

درمان سیستمهای خانواده
جونز  /دكتر رضاعی
چاپ سوم  ،1400وزیری
240ص ،کد 59000 ،156 :تومان
ش

ایست

ۀ تق

دی
ر کت

ا

ب سا

ل
دانش

تأملی در نظریه و کاربست
خانواده درمانی سیستمی میالن
کمپل /موزیری ،نادری
چاپ اول  ،1397رقعی
 100ص ،کد 14000 ،1578 :تومان

جوی

ید

ارزیابی و درمان خانوادهها با
(رویکرد مک مستر)
ریان /دکتر بهرامی و همکاران
چاپ اول  ،1392وزیری
 368ص ،کد 75000 ،1053 :تومان

همسرگزینی با عشق یا خرد؟
دکتر نابدل
چاپ دوم  ،1390رقعی
132ص ،کد 35000 ،643 :تومان

و
رۀ 1

2

روش تحلیل خانواده

(خانواده به زبان ساده)
دکتر جهانشاهی فرد

چاپ اول  ،1394رقعی
 448ص ،کد 65000 ،1283 :تومان

مهارتهای پایه در خانواده درمانی
پاترسون /نيلوفري
چاپ ششم  ،1400وزيري
 344ص ،کد 89000 ،795 :تومان

خانواده درمانی ،زوج درمانی

با م

جو

خانواده درماني
دوئرتي /نيلوفري
چاپ دوم ، 1394رقعي
164ص ،کد 35000 ،821 :تومان
شای

ستۀ ت

93

ق
دیر

کت

اب

سا
ل دان

ش

جوی

خانواده درمانی
( 100نکته 100 ،تکنیک)
ریوت  /بحرینی
چاپ دوم  ،1393وزیری
 288ص ،کد 49000 ،1178 :تومان

زوج پرتعارض
فروزتی /غیاثی ،پورصالحی
چاپ چهارم  ،1401رقعی
 216ص ،کد65000 ،1078 :تومان

ید
ورۀ

ز
رسم

ی تر

جمه

عوامل مشترک در زوج و خانوادهدرمانی
(اساس فراموششدۀ درمانهای مؤثر)
اسپرنکل /دکتر دلیر ،رسانه

چاپ اول  ،1394وزیری
 256ص ،کد 55000 ،1246 :تومان

شخصیت و روابط صمیمانه
اجتماعی شدن و آسیبشناسی روانی
لبت /جواهری و همکاران
چاپ اول  ،1395وزیری
 424ص ،کد 90000 ،1320 :تومان

21

راهبردهای جدید در زوج درمانی
دكتر خمسۀ
چاپ سوم  ،1399وزیری
238ص ،کد 59000 ،677 :تومان

چالشهای رایج در زوجدرمانی
لویت /دکتر عبیسینژاد ،عظیمیفر
چاپ دوم  ،1400وزیری
 280ص ،کد 56000 ،1444 :تومان

درمان شناختی رفتاری
با زوجها و خانوادهها
داتیلیو /خواجه و همکاران
چاپ سوم  ،1399وزیری
 296ص ،کد 52000 ،1023 :تومان

خانواده درمانی ،زوج درمانی

با م

جوز

ی تر

جمه

مشاوره با زوجها
راهنمای کاربردی روایتدرمانی
پاین /نادری و همکاران
چاپ اول  ،1397رقعی
 256ص ،کد 60000 ،1522 :تومان
با م

جو

94

رسم

ز
رسم

ی تر

جمه

رهایی از پیمانشکنی زناشویی
(راهنمای زوجها)
اسنایدر /موزیری ،نادری
چاپ اول  ،1397وزیری
 344ص ،کد 65000 ،1520 :تومان

تکنیکهای افزایش صمیمیت
در زوج درمانی
باگاروزی /دکتر اندوز ،دکتر حمیدپور
چاپ دوم  ،1398وزیری
 192ص ،کد1271 :
ب
ا
م
جوز
رس
م
ی تر
جمه

رهایی از پیمانشکنی زناشویی
(راهنمای درمانگران)
اسنایدر /موزیری ،نادری
چاپ دوم  ،1398وزیری
 352ص ،کد 49000 ،1453 :تومان

روابط صميمانه
اربر /جواهري ،دکتر تاجیک اسماعیلی
چاپ اول  ،1391وزیری
 416ص ،کد 85000 ،949 :تومان

پیمانشکنی
پلوسو /دکتر وکیلی ،خالقی
چاپ دوم  ،1395وزیری
 286ص ،کد 50000 ،1187 :تومان

مشاوره
95

راهنمای سریع شناخت درمانی
نینان ،درايدن /دکتر اندوز
چاپ سوم ،جيبي
176ص ،کد 6000 ،686 :تومان

راهنماي سريع مشاوره
رفتار درمانی عقالنی هيجاني
فینان  /دکتر حمیدپور
چاپ سوم  ،1395جیبی
152ص ،کد 10000 ،672 :تومان

راهنمای سریع مشاوره فرد مدار
کاسیمور  /دکتر فرمند
چاپ دوم  ،1393جیبی
144ص ،کد 10000 ،671 :تومان

راهنمای سریع مشاوره
درایدن  /دکتر فرمند
چاپ دوم  ،1392جیبی
192ص ،کد673 :

راهنمای سریع مشاوره
روانپویشی
هاوارد  /دكتر خليقي سيگارودی
چاپ دوم  ،1393جیبی
143ص ،کد670 :

مهارتهای مصاحبۀ انگیزشی
روزنگرن /دکتر تمنایی فر
چاپ سوم  ،1400وزیری
 376ص ،کد 90000 ،1157 :تومان

مشاوره با پسران و مردان مبتال به ADHD

هر بار ...یک زندگی!
کاتلر /دکتر جعفری
چاپ اول  ،1398وزیری
 432ص ،کد 90000 ،1660 :تومان

کاپالکا /دکتر موسوی ،دکتر ناصر رنجبر
چاپ اول  ،1397وزیری
 408ص ،کد 95000 ،1482 :تومان

مشاوره
96

مشاورۀ پیشگیرانه
کانین /اسماعیلی
چاپ اول  ،1391وزیری
 208ص ،کد 25000 ،977 :تومان

تمرینهای مصاحبه و تشخیص بالینی
پرل س .برمن /کمالی و همکاران
چاپ دوم  ،1396وزیری
 384ص ،کد 85000 ،1240 :تومان

فنون پیشرفتۀ مشاوره و رواندرمانی
کنت /دلیر
چاپ سوم  ،1399وزیری
 296ص ،کد 56000 ،1167 :تومان

مشاوره
رویکرد روانشناختی مثبت یکپارچهنگر
چولین چائو /دکتر سلگی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1666 :تومان

چگونه عمهدرمانگر نباشيم؟
بشيري ،دهقان
چاپ دوم  ،1400رقعی
 216ص ،کد 45000 ،1819 :تومان

پرسشگری در مشاوره و رواندرمانی
دکتر صنمنژاد
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 48000 ،1984 :تومان

نظریههای مشاوره مدرسه برای
قرن بیست و یکم
دوالرهید /دکتر عظیمی
زیر چاپ

مشاورۀ فلسفی
کوهن /دکتر فرجی پاک ،فخرائی
چاپ اول  ،1399رقعی
 352ص ،کد 92000 ،1979 :تومان

مشاوره /رواندرمانی تحلیلی
97

تأثیردرمانی
اد جیکابز /دکتر مدنی ،تکجو
چاپ اول  ،1399وزیری
 216ص ،کد 49000 ،1782 :تومان

هنر مشاوره
رولومی /دکتر علوی ،شاملو
چاپ اول  ،1398رقعی
 248ص ،کد 55000 ،1748 :تومان

درآمدی بر فراروانشناسی
کریستوفر بوالس
نتلتون /ولیبیگی ،احمدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 176ص ،کد 33000 ،1805 :تومان

فیلسوف و روانکاوش
دکتر مرادی
چاپ اول  ،1401رقعی
 216ص ،کد 48000 ،1999 :تومان

کاربرد مفاهیم روانکاوانه در
درمان خانوادهها
دیویس /صبوری
زیر چاپ

شرم
اختر /تاشکه و همکاران
چاپ اول  ،1401رقعی
 272ص ،کد 79000 ،2022 :تومان

کار کردن با هیجان
گرینبرگ /اروجنی
چاپ اول  ،1401رقعی
 248ص ،کد 65000 ،2009 :تومان

آنسوی اصل لذت
فروید /بازانی
زیر چاپ

رواندرمانی تحلیلی
98

سوژه لکانی
زندگی و میرایی
جزنی /شریفزاده
زیر چاپ

تئوریهای کالینی از منظر معاصر
برونستاین /دکتر بهمنی ،دکتر معین
زیر چاپ

سخنرانیهای مالنی کالین در
باب فن درمان
اشتاینر /دکتر آجیل چی ،اولیایی
چاپ اول  ،1400رقعی
 208ص ،کد 50000 ،1901 :تومان

پارادایمهای بالینی
مالنی کالین و دانلد وینیکات
آبرام /گودرزی ،دکتر محمدیان
چاپ اول  ،1400رقعی
 272ص ،کد 60000 ،2011 :تومان

خود و مصائب آن
لیری /جزایری
زیر چاپ

خود و مصائب آن
لیری /جزایری
زیر چاپ

درمان مبتنی بر ذهنیسازی برای کودکان
میجلی /سید موسوی
چاپ اول  ،1401وزیری
 288ص ،کد 84000 ، 2059 :تومان

درمان روانپویشی افسردگی
بوش /مشتاق ،قربانی سفیدهخوان
زیر چاپ

رواندرمانی تحلیلی
99

مازوخیسم و خود
بامایستر /جزایری
چاپ اول  ،1399رقعی
 320ص ،کد 64000 ،1777 :تومان

خود تسخیرشده
(تجربۀ ساختاری و درمان ترومای مزمن)
فاندرهارست /دکتر شهیدی ،حلمی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 488ص ،کد 127000 ،1430 :تومان

بیمار و روانکاو
سندلر /دکتر مشتاق
چاپ چهارم  ،1400رقعی
 216ص ،کد 47000 ،1081 :تومان

تحلیل رفتار متقابل
 100نکته 100 ،تکنیک
ویدوسون /قلخانی
چاپ دوم  ،1395وزیری
 312ص ،کد 75000 ،1153 :تومان

گروههاي بالينت (نظريه و عمل)
اوتن /دکتر کياني دهکردي ،احمدی
چاپ اول  ،1398رقعی
 192ص ،کد 26000 ،1738 :تومان

دیدن و دیده شدن
خروج از پناهگاه روانی
اِستاینِر /دکتر شیخ مونسی
چاپ اول  ،1399رقعی
 256ص ،کد 60000 ،1716 :تومان

صورتبندی روانپویشی
کابانیس /دکتر جاللی ندوشن و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1730 :تومان

بدن هرگز دروغ نمیگوید
اختر /دکتر قنبری ،دکتر کاظمینی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 208ص ،کد 45000 ،1783 :تومان

رواندرمانی تحلیلی

با م

جو

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

جوز

100

رسم

ز
رسم

ی تر

کودکان خردسال و والدین آنها
دیم -ویله /دکتر گنجوی
چاپ اول  ،1397وزیری
 360ص ،کد 65000 ،1539 :تومان

فرهنگ جامع رواندرمانیپویشی
فشردۀ کوتاهمدت
چولین چائو /دکتر سلگی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 308ص ،کد 57000 ،1663 :تومان
با م
جو
ز
رسم
ی تر
ج
م
ه

احساس گناه
اندیشههایی در روانکاوی
سینگ /شیخ هادی
چاپ اول  ،1399رقعی
 96ص ،کد 23000 ،1684 :تومان

گذرگاه های پنهان
استفانوبولونینی /دكتر افتخار ،دکتر نوحهسرا
چاپ اول  ،1393رقعي
296ص ،کد 40000 ،1174 :تومان

ی تر

مبانی رواندرمانی
روانپویشی درازمدت
اُگابارد /دکتر توکلی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1505 :تومان

جمه

جمه

راهنمای رواندرمانی
تحلیلی کارکردی
ِ
تسای /جنادله ،جباری
چاپ اول  ،1398وزیری
 316ص ،کد 45000 ،1654 :تومان

سال اول زندگی و بقیۀ عمر
روال فرانک  /دكتر پزشک ،دکتر هاشمی آذر
چاپ اول  ،1394رقعی
 232ص ،کد 40000 ،1254 :تومان

رواندرمانی تحلیلی
رؤیاهای فرامعمول و
چگونگی به کارگیری آنها
کریپنر /دکتر حسنآبادی
چاپ اول  ،1398رقعی
 244ص ،کد 30000 ،1653 :تومان
با م

جو

101

ز
رسم

مقدمه بالینی برروانکاوی الکانی
نظریه و روش
فینک /جعفری
چاپ اول  ،1398رقعی
 476ص ،کد 57000 ،1701 :تومان

تشخیص روان تحلیلی
شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی
ویلیامز /جوادزاده
چاپ دوم  ،1400وزیری
 472ص ،کد 125000 ،1588 :تومان

با م

جو

ی تر

فنون روانپویشی
پرداختن به هیجان در رابطۀ درمانی
مارودا /بازانی ،تاشکه
چاپ اول  ،1397وزیری
 304ص ،کد 75000 ،1494 :تومان

دنیای درون ،دنیای بیرون
هولمز /نقیپور ،دکتر صادقیانفرد
چاپ اول  ،1397رقعی
 340ص ،کد 39000 ،1553 :تومان

جمه

رواندرمانی پویشی در عمل
سرگذشت دوازده بیمار
سامرز /تصویری
چاپ اول  ،1399وزیری
 408ص ،کد 99000 ،1709 :تومان

ارتقای اثربخشی در رواندرمانی پویشی
کاگلین /دکتر آجیل چی
چاپ اول  ،1398رقعی
 408ص ،کد 75000 ،1711 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

رواندرمانی تحلیلی
راهنمای بالینی
کابانیس /میرنوش ،دکتر روشنایی مقدم
چاپ سوم  ،1400وزیری
 548ص ،کد 139000 ،1554 :تومان

رواندرمانی تحلیلی
تحلیلي یونگ
یونگ /دكتر رضاعی
چاپ ششم  ،1399رقعی
 224ص ،کد 30000 ،73 :تومان

لطیفه و ارتباطش با ناخوداگاه
فرويد  /دكتر امينی
چاپ چهارم  ،1399رقعي
240ص ،کد 30000 ،687 :تومان

گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
فرويد  /دكتر امينی
چاپ چهارم  ،1399رقعي
 120ص ،کد 20000 ،519 :تومان

وینیکات
فیلیپس /دکتر مشتاق
چاپ دوم  ،1398رقعی
 112ص ،کد 40000 ،1383 :تومان

رواندرمانی با نظارت یالوم
(گزارش سه مورد)
ویات /ساسانی
چاپ دوم  ،1398رقعی
 88ص ،کد 25000 ،1406 :تومان

روان درماني آدلري
اوبرست  /قادري
زیرنظر دکتر محمود دژکام
چاپ سوم  ،1399رقعي
304ص ،کد 50000 ،727 :تومان

چای با فروید
سندلر /علیآقایی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 296ص ،کد 82000 ،1743 :تومان
با م

جو

102

ز
رسم

ی تر

جمه

درمان عاطفههراسی
مککالو /اشتاد ،دهقانی ،دکتر دهقانی
چاپ اول  ،1394وزیری
 472ص ،کد 65000 ،1234 :تومان

رواندرمانی تحلیلی
رویکرد دلبستگی در آسیبشناسی
روانی و درمان
اتکینسون /دکتر خانجانی و همکاران
چاپ سوم  ،1398وزیری
 296ص ،کد1009 :
با م

جو

103

ز
رسم

هنر رواندرمانی
استور /دکتر مفیدی
چاپ اول  ،1393رقعي
 208ص ،کد 50000 ،1196 :تومان

هنر رواندرمانی استور
هولمز /دکتر اعالئی
چاپ اول  ،1398رقعی
 292ص ،کد 70000 ،1661 :تومان

 101مکانیسم دفاع روانی
بلکمن /جوادزاده
چاپ پنجم  ،1400رقعی
 328ص ،کد 80000 ،1071 :تومان

ی تر

جمه

روان تحليلگري ،رفتاردرماني و
جهان رابطه اي
واكتل  /خاليچي
چاپ اول  ،1390وزيري
496ص ،کد ،876 :جلد اعال 85000 ،تومان

رواندرمانی پویشی به زبان ساده
هیوز /محمدی
چاپ اول  ،1391وزیری
 160ص ،کد 30000 ،1010 :تومان

روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت
مفاهیم و فنون نوین رویکرد دوانلو
هیکی /دکتر حشمتی ،مجدی
چاپ اول  ،1399وزیری
 304ص ،کد 75000 ،1757 :تومان

درمان سندرمهاي پاسخ به استرس
هورويتز /دكتر خليقي سيگارودي
چاپ اول  ،1390رقعي
200ص ،کد 35000 ،843 :تومان

رواندرمانی تحلیلی
قفلگشايي ناخودآگاه
دوانلو /دكتر خليقي سيگارودي
چاپ چهارم  ،1399وزیری
 456ص ،کد 115000 ،908 :تومان
با م

جوز

104

با هم فهمیدن
برسکی /دکتر خلیقی سیگارودی
چاپ اول  ،1399وزیری
 228ص ،کد 43000 ،1750 :تومان

اصول رواندرمانی
واینر /دكتر خليقي سيگارودي
چاپ سوم  ،1400وزیری
 376ص ،کد 86000 ،1087 :تومان
با م

رسم

جوز

ی تر

جمه

آنسوی مقاومت
(تکنیکهای پیشرفتۀ رواندرمانی)
آلن عباس /دکتر خلیقی سیگارودی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 440ص ،کد 99000 ،1464 :تومان

پنهان ز دیدگان
عباس /دکتر سیگارودی
چاپ اول  ،1399رقعی
 232ص ،کد 40000 ،1737 :تومان

همآفرینی تغییر
(فنون تأثیرگذار درمان پویشی)
فردریکسون /دكتر خليقي سیگارودی
چاپ چهارم  ،1399وزیری
 504ص ،کد1288 :

رسم

ی تر

راهنمای فراگیری
رواندرمانی حمایتی
وینستون  /دکتر خلیقی سیگارودی
چاپ اول  ،1394وزیری
192ص ،کد 29000 ،1201 :تومان

جمه

رواندرمانی پويشي کوتاه مدت
دوانلو  /دكتر خليقي سیگارودی
با مقدمۀ دکتر محمد صنعتی
چاپ پنجم  ،1400وزيري
376ص ،کد 99000 ،701 :تومان

رواندرمانی تحلیلی
105

مرزها و تخطي از مرزها در روانکاوي
گابارد /دکتر شيخ مونسي
چاپ اول  ،1399رقعی
 256ص ،کد 52000 ،1831 :تومان

چه باید کرد؟
باخ /دکتر گنجوی
چاپ اول  ،1399رقعی
 104ص ،کد 23000 ،1836 :تومان

سوگدرمانی مبتنی بر دلبستگی
کوزمينسکي/دکتر توکلی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 272ص ،کد 62000 ،1807 :تومان

تسلط بر رواندرمانی پویشی
کوتاهمدت فشرده ()ISTDP
دالبیه /دکتر فرهادی ،دکتر شمسیپور
چاپ اول  ،1399وزیری
 496ص ،کد 135000 ،1825 :تومان

در جستجوی کودک فراموششده
(کاوشی در خویشتنِ خویش)
میلر /زاهدی
چاپ سوم  ،1398رقعی
 120ص ،کد 30000 ،1409 :تومان

رواندرمانی تحلیلی
مبتنی بر روابط ُابژهای
فرانکلند /کیانپور
چاپ سوم  ،1400وزیری
 144ص ،کد 30000 ،1268 :تومان

گروهدرمانی تحلیلی
هارولد بر /جمشیدنژاد
چاپ اول  ،1399وزیری
 304ص ،کد 70000 ،1800 :تومان

رویکرد روانکاوی کالینی
در عصر حاضر
واسکا /دکتر رضایی ،مالمیرزایی
چاپ اول  ،1399وزیری
 232ص ،کد 53000 ،1867 :تومان

رواندرمانی تحلیلی /رواندرمانی وجودی
106

نگاهی روانکاوانه به ورزش
روبنستین /دکتر شهال
چاپ اول  ،1399رقعی
 160ص ،کد 35000 ،1851 :تومان

مادر و کودکش

روانکاوی لکانی
از بالین تا فرهنگ و هنر
جزنی /بنی اسدی
چاپ اول  ،1400رقعی
 216ص ،کد 47000 ،1962 :تومان

رابطه شفابخش
میلبرگ /دکتر کیانی دهکردی و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 96ص ،کد 29000 ،1975 :تومان

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

نظریۀ روانکاوانۀ فیلم و قاعدۀ بازی
مکگوان /دکتر دلیر
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 48000 ،1901 :تومان

درمان کوتاهمدت برای تغییر بلندمدت
سولومون /ولیخانی ،مؤمنی
چاپ اول  ،1400رقعی
 328ص ،کد 74000 ،1933 :تومان

خود مقدّ ر
گیبسون /افشین محجوب ،احمدی
زیر چاپ

مسئله مرگ و زندگی
یالوم /دکتر گلمحمدیان ،ویسی
چاپ اول  ،141رقعی
 216ص ،کد 57000 ،2020 :تومان

رواندرمانی وجودی
معنادرمانی گروهی برای بیماران
مبتال به سرطان پیشرفته (راهنمای درمان)
بریتبرت /دکتر گیلی
چاپ اول  ،1398وزیری
 132ص ،کد 20000 ،1715 :تومان

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

جو

107

درمان هستی گرا -انسان مدار
اشنایدر ،کراگ /زیرک
چاپ اول  ،1393رقعی
 184ص ،کد 45000 ،1195 :تومان

وقتی مرگ وارد فضای درمانی میشود
بارنت /دکتر دلیر ،رسانه
چاپ اول  ،1395وزیری
 304ص ،کد 75000 ،1341 :تومان

ز
رسم

درمان وجودی
 100نکته 100 ،تکنیک
ایا ُکوو /ایزدی اینلو
چاپ اول  ،1398رقعی
 280ص ،کد 65000 ،1648 :تومان

ی تر

مقدمهای بر مشاوره وجودی
حجتخواه ،ولدبیگی
آدامز /دکتر ّ
چاپ اول  ،1397رقعی
 168ص ،کد 40000 ،1495 :تومان

جمه

شخصیت سالم
از دیدگاه انسانگرا
جرارد /منصف
چاپ اول  ،1395وزیری
 352ص ،کد 60000 ،1362 :تومان

شجاعت خالق بودن
به پیوست تنگنای بشر در گفتگو با رولو می
رولو می /سید حسینی فیاض
چاپ اول  ،1395رقعی
 160ص ،کد 30000 ،1327 :تومان

رواندرمانی وجودی /توانبخشی روانی
108

وجودی
رولو می  /سید حسینی فیاض ،بکتاش
چاپ دوم  ،1395رقعی
 112ص ،کد 25000 ،1104 :تومان

هنر مشاوره
رولومی /دکتر علوی ،شاملو
چاپ اول  ،1398رقعی
 248ص ،کد 55000 ،1748 :تومان

آزادی و سرنوشت
رولومی /حسینی فیاض
چاپ دوم  ،1398وزیری
324ص ،کد 80000 ،1154 :تومان

مشاوره و رواندرمانی وجودی در عمل
دورزن /دکتر کیانی ،جمشیدیان
چاپ اول  ،1394وزیری
 252ص ،کد 60000 ،1292 :تومان

طب روان تنی
بورگوئز /دکتر حسینی ،دکتر ستوده نیا،
شایسته آذر
چاپ اول  ،1391وزیری
 312ص ،کد 50000 ،971 :تومان

زندگی اصیل
انجمن معنادرمانی و تحلیل وجودی وین/
آرین ،امیریان
چاپ اول  ،1399رقعی
 264ص ،کد 52000 ،1864 :تومان

کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
وینسون /دکتر زارع ،دکتر حسنزاده
چاپ اول  ،1398وزیری
 320ص ،کد 80000 ،1678 :تومان

مشاورۀ اصالحی و توانبخشی
فورهیس /دوستیان و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 504ص ،کد 110000 ،1489 :تومان

توانبخشی روانی
109

برنامۀ بازگشت به اجتماع ()CRP
(راهنمای مربیان)
لیبرمن /دکتر طاهرخانی ،دکتر ندوشن
چاپ اول  ،1392رحلی ،همراه با DVD
 186ص ،کد 30000 ،1140 :تومان

برنامۀ بازگشت به اجتماع ()CRP
(کتاب کار)
لیبرمن /دکتر طاهرخانی ،دکتر ندوشن
چاپ اول  ،1392رحلی
 96ص ،کد 30000 ،1135 :تومان

بازتوانی در روانپزشکی
دکتر طاهرخانی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 256ص ،کد 55000 ،1037 :تومان

بازتوانی قلبی  
باث /نجاتی صفا ،نعلینی
چاپ اول  ،1392رقعی 232 ،ص
 35000تومان ،کد1057 :

خانوادههای روانتنی
بیاشتهایی عصبی در بافت خانواده
مینوچین /موزیری و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 324ص ،کد 42000 ،1549 :تومان

مراقبت و توانمندسازی
کودکان دور از خانه
دکتر رزاقی
چاپ دوم  ،1395رقعی
144ص ،کد 35000 ،1379 :تومان

بهبود روانشناختی
اندرسن /دکتر حبیبی
چاپ اول  ،1396رقعی
 280ص ،کد 65000 ،1407 :تومان

مشاورۀ توانبخشی
اصول بنیادین و فراسوی آن
پارکر /خاکباز
چاپ اول  ،1398وزیری
 552ص ،کد 120000 ،1619 :تومان

توانبخشی روانی /گروهدرمانی

110

کتاب کار آسیب مغزی
تمرینهایی برای توانبخشی شناختی
پاول /دکتر زارع ،دکتر موسوی
چاپ چهارم  ،1398رحلی
 260ص ،کد 98000 ،1376 :تومان

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

مشاورۀ گروهی با افراد کمتوان
باومن /آرین و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 324ص ،کد 36000 ،1545 :تومان

راهنماي عملي گروهدرماني
مديريت استرس برای جوانان
دكتر جانبزرگي و همکاران
چاپ سوم  ،1398رحلي
164ص ،کد 65000 ،757 :تومان

مهارتهای رهبری گروه
چمبرز کالرک /دکتر کیانی و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
 392ص ،کد 50000 ،1603 :تومان

راهنمای گروهدرمانی آموزشی-روانی
برای سوء مصرف و وابستگی به مواد
دیلی /دکتر نوکنی ،صالحی
چاپ اول  ،1391رقعی
 120ص ،کد 25000 ،957 :تومان

کتاب کار گروهدرمانی:
تلفیق رفتاردرمانیشناختی با نظریه و
کاربرد سایکودراما
ترِدول /کشمیری ،عابدی طهرانی
چاپ اول ،1397رقعی
 112ص ،کد 20000 ،1472 :تومان

کاربست مداخلههای
گروهی در مدارس
هارپاین /دکتر اسدپور و همکاران
چاپ اول  ،1392رقعی
 160ص ،کد 20000 ،1032 :تومان

گروهدرمانی /درمان اختاللهای شخصیت

گروههاي بالينت (نظريه و عمل)
اوتن /دکتر کياني دهکردي ،احمدی
چاپ اول  ،1398رقعی
 192ص ،کد 26000 ،1738 :تومان

خودشیفتگی و ماللتهایش
گابارد /نوری
چاپ اول  ،1400رقعی
 224ص ،کد 58000 ،2012 :تومان

مازوخیسم و خود
بامایستر /جزایری
چاپ اول  ،1399رقعی
 320ص ،کد 64000 ،1777 :تومان

شخصیت

کتاب کار اختالالت شخصیت ضداجتماعی،
نمایشی ،خودشیفته و مرزی
فاکس /یمینی
زیر چاپ

اختالل شخصیت
ویگ /محمدی
چاپ سوم  ،1392رقعی
112ص ،کد 17000 ،678 :تومان
ش
ایست
ۀ تق
د
ی
ر
کتا
ب سا
ل
دانش

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

شناختدرمانی برای اختاللهای شخصیت
بک /کربالیی محمد میگونی ،دکتر فروغی
چاپ دوم  ،1397رقعی
 356ص ،کد 109000 ،1363 :تومان

جوی

111

یافتههای موجود ،رهیافتهای نوین ،چشمانداز آینده

مورف /محمدی
چاپ اول  ،1391وزیری
112ص ،کد 40000 ،1011 :تومان

ی دو

رۀ
24

درمان اختاللهای شخصیت
112

رواندرمانی معطوف به انتقال
برای اختالل شخصیت مرزی
یومانس /دکتر رضاعی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 400ص ،کد 110000 ،1486 :تومان

بیماریها و اختالل شخصیت
مارکوویتز /دکتر کافی ماسوله ،کریمی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 128ص ،کد 35000 ،1122 :تومان

اختالل شخصیت مرزی
(مباحث نظری و روشهای درمانی)
دکتر محمودعلیلو ،شریفی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 280ص ،کد 68000 ،1017 :تومان

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

خودبیمارانگاری و اضطراب سالمت
استراکویک /جوربنیان ،دکتر بخشیپور رودسری
چاپ اول  ،1399وزیری
 312ص ،کد 71000 ،1676 :تومان

دستنامه تشخیص و درمان

اختالالت شخصیت DSM-5

اسپری /نوری ،دکتر حاذق
چاپ اول  ،1400رقعی
 416ص ،کد 78000 ،1910 :تومان

تشخیص و درمان
اختالل شخصیت مرزی
گندرسون /دکتر جعفرزاده ،دکتر میرشجاعیان
چاپ دوم  ،1399رقعی،
 208ص ،کد 37000 ،1370 :تومان

کتاب کار درمان اختالل شخصیت مرزی
فاکس /حاج رضایی ،کرمی
چاپ اول  ،1400وزیری
 264ص ،کد 66000 ،1947 :تومان

درمان اختاللهای شخصیت /سایر کتابهای رواندرمانی
113

با م

جوز

اختالل شخصیت مرزی در نوجوانان
آگویر /باباییفرد
چاپ اول  ،1398وزیری
 264ص ،کد 55000 ،1669 :تومان

گمشده در آینه (ویراست دوم)
دکتر پروا
چاپ اول  ،1398رقعی
 216ص ،کد 28000 ،1584 :تومان

هیجان در درمان از علم تا عمل
هوفمان /دکتر زنجانی ،دکتر الوانی
چاپ اول  ،1398رقعی
 256ص ،کد 33000 ،1664 :تومان

واژهآفريني

سيلوستر /دکتر پوراصغر ،دکتر مصلحي جويباري
چاپ اول  ،1399رقعی
 208ص ،کد 37000 ،1740 :تومان

رسم

ی تر

جمه

طرحوارهدرمانی گروهی
برای اختالل شخصیت مرزی
فارل /پورسمر
چاپ اول  ،1396وزیری
 336ص ،کد 65000 ،1467 :تومان

جنون چسیت
لیدر /دکتر مشتاق
چاپ اول  ،1398رقعی
 236ص ،کد 30000 ،1694 :تومان

پرداختن به روایت در درمان هیجانمدار
انگس /اروجنی
چاپ اول ،1399رقعی
 236ص ،کد 50000 ،1773 :تومان

مشاوره و درمان سوگ
وردن /دکتر کیانی ،سبزواری
چاپ سوم  ،1399رقعی
 312ص ،کد 99000 ،1458 :تومان

سایر کتابهای رواندرمانی
114

پارانویا
مبانی ،دیدگاهها و کاربستهای بالینی
فریمن /امیرپور ،خیامی
چاپ اول 160 ،1392ص
رقعی ،کد 20000 ،1076 :تومان

درمان پارانویا (راهنمای شناختی رفتاری)
ِکی ،کراسک /امیرپور ،مشهدی نژاد
چاپ دوم  ،1400رقعی
 56ص ،کد 29000 ،1186 :تومان

هیپنوتیسمدرمانی پیشرفته
انجمن هیپنوتیسم بالینی آمریکا
ترجمه :هاشمی ،نعمتاللهی
چاپ دوم  ،1396رقعی
 64ص ،کد 25000 ،1137 :تومان

شناخت مردم
هال /امامی کردکندی
چاپ اول  ،1398وزیری
 376ص ،کد 54000 ،1692 :تومان

راهنمای تئوری انتخاب برای
مدیریت خشم
لنون /گلورز
زیر چاپ

راهنمای تئوری انتخاب برای
شادکامی
گالسر /گلورز
زیر چاپ

راهنمای تئوری انتخاب برای
افسردگی
ووبولدینگ /گلورز
چاپ اول  ،1399رقعی
 96ص ،کد 21000 ،1861 :تومان

راهنمای تئوری انتخاب برای روابط
اُلور /گلورز
چاپ اول  ،1400رقعی
 80ص ،کد 25000 ،1876 :تومان

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

راهنمای تئوری انتخاب برای
استرس
لنون /گلورز
زیر چاپ

پیشگیری از خودکشی
هندن /دکتر عباسی و همکاران
چاپ اول  ،1399رقعی
 312ص ،کد 72000 ،1850 :تومان

گشتالتدرمانی
 100نکته 100 ،تکمیک
ِدیو َمن /ایزدی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 336ص ،کد 80000 ،1587 :تومان

سوال همان جواب است
دیلتز /امامی کردکندی
چاپ اول  ،1399رقعی
 224ص ،کد 45000 ،1848 :تومان

روابط در لبه پرتگاه
رگان /گلورز ،طاهری
چاپ اول  ،1400رقعی
 104ص ،کد 25000 ،1898 :تومان

تحلیل تبادلی در خودکشی
وایت /افراز
چاپ اول  ،1400رقعی
 312ص ،کد 69000 ،1942 :تومان

بخشش و رها کردن در
درمان متمرکز بر هیجان
گرینبرگ /دکتر درتاج ،حقیقت
چاپ اول  ،1400رقعی
 352ص ،کد 77000 ،1977 :تومان

سایر کتابهای رواندرمانی
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تجربه موسیقایی و سالمت روانشناختی
تئوریل /جنادله
زیر چاپ

تیم درونی و مفاهمه متناسب با موقعیت
شولتسفُنتون /دکتر محمدی
چاپ اول  ،1401وزیری
 208ص ،کد 114000 ،2091 :تومان

درمان همزمان اختالل استرس
پس از آسیب ( )PTSDو ()COPE
راهنمای درمانگر و کتاب کار
بک /دکتر فرزینراد ،رشیدیان
زیر چاپ

متن و خالصه پروتکلهای درمان
حساسیت زدایی با حرکت چشم و
پردازش مجدد ()EMDR
لوبر /دانیالی
زیر چاپ

درمان راهحلمحور
مکدونالد /دکتر خدادادی سنگده و
همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 352ص ،کد 79000 ،1971 :تومان

خودتنظیمی و خودکنترلی
باومیستر /دکتر شهروی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 472ص ،کد 136000 ،1970 :تومان

کاربرد استعاره در کار بالینی
تورنیک /دکتر پوراصغر ،دکتر مصلحی جویباری
چاپ اول  ،1400وزیری
 208ص ،کد 60000 ،1980 :تومان

مالحظات اخالقی در روانشناسی
بانیارد /دکتر کیاساالر ،دکتر نمازی
چاپ اول  ،1400وزیری
 208ص ،کد 69000 ،1952 :تومان

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

فشردۀ درمانهای کارآمد در
اختالالت اضطرابی
کیس /دکتر یوسف گرجی ،حسینی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 288ص ،کد 54000 ،1373 :تومان

آسیبپذیری شناختی به
اختاللهای هیجانی
چاپ اول  ،1396وزیری
 464ص ،کد 95000 ،1400 :تومان

بنیادهای رواندرمانی گشتالت
سیری در مفاهیم عمدۀ رواندرمانی گشتالت
پرز /دکتر بلند
چاپ دوم  ،1399وزیری
 128ص ،کد 65000 ،1339 :تومان

آموزش تنظيم عاطفه
برکينگ /عابدی
چاپ اول  ،1399وزیری
 304ص ،کد 60000 ،1685 :تومان

جام می و خون دل
فاطمه بهاء
چاپ اول  ،1396رقعي
 214ص ،کد 15000 ،1440 :تومان

مستوری و مستی
فاطمه بهاء
چاپ اول  ،1395رقعي
 184ص ،کد 120000 ،1369 :تومان

رواندرمانی و جستجوی شادکامی
برمبنای چشمانداز وجودی
دورزن /دکتر کیانی ،جمشیدیان
چاپ اول  ،1396رقعی
 312ص ،کد 55000 ،1449 :تومان

سایر کتابهای رواندرمانی
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واقعیتدرمانی
ووبلدینگ /نیلوفری ،عبداهلل پوری
چاپ اول  ،1394رقعی
 168ص ،کد 20000 ،1297 :تومان

تلفیق رواندرمانیها
استریکر /نیلوفری ،عبداهلل پوری
چاپ اول  ،1394رقعی
 144ص ،کد 25000 ،1250 :تومان

رواندرمانیهای شخص محور
کین /نیلوفری ،عبداهلل پوری
چاپ اول  ،1393رقعي
200ص ،کد 25000 ،1183 :تومان

مبانی رواندرمانی
ومپولد /نیلوفری ،عبداهلل پوری
چاپ اول  ،1391رقعی
 160ص ،کد 30000 ،1005 :تومان

بشریت
برخمان /حسنی ،کیا
چاپ اول  ،1400وزیری
 384ص ،کد 99000 ،2007 :تومان

نجات زندگی از تجربه ضربه روحی
کتاب کار
ُرثبام /لشکری
چاپ اول  ،1396وزیری
 128ص ،کد 30000 ،1448 :تومان

ژنوگرام متمرکز
مبتنی بر نظریه دلبستگی (کتاب کار)
دیماریا /خزاعی ،اخوی ثمرین
چاپ اول  ،1400وزیری
 264ص 77000 ،تومان ،کد1963 :

کمکهای اولیه روانشناختی
اِوِرلی /الوانی ،دکتر شریف الحسینی
چاپ اول  ،1400رقعی
 240ص ،کد 53000 ،1902 :تومان

سایر کتابهای رواندرمانی
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تغییر هیجانها
هرمانس /قدیری لشکاجانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 296ص ،کد 72000 ،1969 :تومان

درمان هيجانمدار تروماي پيچيده
لئونه /اروجنی
چاپ اول  ،1399وزیری
 344ص ،کد 80000 ،1770 :تومان

عبور از گذشته
شاپیرو /دکتر شهیدی ،دکتر اکبری
چاپ اول  ،1399وزیری
 288ص ،کد 66000 ،1808 :تومان

درمان کوتاهمدت راهحلمدار
 100نکته 100 ،تکنیک
راتنر /دکتر یعقوبی ،موسیالرضایی
چاپ اول  ،1399رقعی
 304ص ،کد 50000 ،1795 :تومان

رواندرمانی بین فردی
وایسمن /عقیلی ،داداشی
با مقدمۀ دکتر بیرشک
چاپ اول  ،1391رقعی
 264ص ،کد 30000 ،990 :تومان

مدلسازی با NLP

هنر و علم رواندرمانی کوتاهمدت
دوان /دکتر فرید حسینی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 344ص ،کد 76000 ،1820 :تومان

ارتباط :کلید موفقیت شما
تیلور /آزادصفت ،قلعهنوی
چاپ اول  ،1400رقعی
 208ص ،کد 48000 ،1862 :تومان

دیلتز /امامی کردکندی
چاپ اول  ،1396رقعی
 248ص ،کد 40000 ،1437 :تومان

سایر کتابهای رواندرمانی
روان ترکیبگری
آساجیولی /جنادله و همکاران
چاپ اول  ،1400رقعی
 408ص ،کد 102000 ،1966 :تومان

120

درمانی از جنس عشق

جیال /جنادله ،جباری
چاپ اول  ،1399رقعی
 288ص ،کد 48000 ،1744 :تومان

فراسوی DSM

هیز  /خالقی و همکاران
زیر چاپ

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی
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آرامش ذهنآگاهی برای کودکان
کیندر /دکتر رضاعی
چاپ اول  ،1399رحلی
 80ص ،کد 29000 ،1801 :تومان

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

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

کتاب کار اعتیاد جنسی
 24تمرین مؤثر برای رهایی از اعتیاد جنسی
ویس /ساناز آقاخانی
چاپ اول  ،1398رقعی
 112ص ،کد 270000 ، 1611 :تومان

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

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

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

مهارتهاي موفق ّیت در دانشگاه
دكتر جان بزرگي ،دكتر آگاه هریس
چاپ اول  ،1393وزیری
 464ص ،کد 65000 ،1176 :تومان

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

لوریگ  /دکتر مرادیمنش  ،دکتر باباخانی

چاپ اول  ،1401وزیری
 288ص ،کد 89000 ،2075 :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

ساختن زندگی سالم با وجود
بیماریهای مزمن

نیروی التیامبخش نوشتن
تمرینهای توجهآگاهی برای کودکان و والدین
پنهبیکر /دکتر نونهال
چاپ دوم  ،1400رقعی
 260ص ،کد 65000 ،1600 :تومان

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

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

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

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی
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به بچهها کمک کنیم
به خودشان کمک کنند
پ ِری گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1398رقعی
 212ص ،کد 45000 ، 1592 :تومان

مطمئنم که نگران نخواهم شد
سیسهموره /ابوترابی زارچی ،دکتر دلیر
چاپ اول  ،1398وزیری
 172ص ،کد 40000 ،1649 :تومان

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

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

زندگی با اسکیزوفرنی
لینتنر /دكتر فروغان
چاپ چهارم  ، 1394رقعی
200ص ،کد 25000 ،412 :تومان

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

بین فرهنگی
جوشنلو ،دكتر رستمي
چاپ اول  ،1388رقعي
200ص ،کد 10000 ،682 :تومان

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

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی

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

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

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

درمان حسادت
لیهی /خالقی
چاپ اول  ،1399رقعي
 172ص ،کد 65000 ،1699 :تومان

دانش نامۀ شفای طبیعی

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

جو

روانپزشکی و خانواده

124

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

ز
رسم

ی تر

جوز

راهنمای درمان اهمالکاری
(رویکرد شناختی  -رفتاری)
باسکو /میرزایی ،دکتر اکبری
چاپ چهارم  ،1398رقعي
۲۶۰ص ،کد 65000 ،884 :تومان

جمه

رسم

ی تر

جمه

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

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی

فرهنگ شادی
تألیف:دکتر نابدل
چاپ اول  ،1393رقعي
96ص ،کد 15000 ،1155 :تومان
با م

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

رسم

با م

جو

ی تر

جمه

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

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

ز
رسم

با م

جوز

ی تر

جمه

مغز مضطرب خود را بازسازی کنید
پیتمن /ارجمندینسب
چاپ دوم  ،1399رقعی
 232ص ،کد 39000 ،1457 :تومان

رسم

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

ی تر

جمه

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

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

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی
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طرز فکر اعتیادآور
توئرسکی /دکتر صرامی فروشانی ،دکتر عصاره
چاپ دوم  ،1399رقعي
160ص ،کد 30000 ،1120 :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

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

پرورش کودکان شاد
سولو /جمشیدی
چاپ اول  ،1397رقعی
 160ص ،کد 30000 ،1477 :تومان

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

بازسازی زندگی

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

فیشر /دکتر صاحبی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 392ص ،کد 69000 ، 1746 :تومان

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی
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با م

جوز

رسم

ی تر

جمه

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

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

روح تسخیرناپذیر
سفری به ماورای وجود
سینگر /حلمی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 200ص ،کد 40000 ،1474 :تومان

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

رئیس هزارۀ جدید

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

چگونه بیشترین بهره را از درمان
شناختی  -رفتاری ببریم؟
درایدن /ایزدی اینلو
چاپ اول  ،1398رقعی
راهنمای مراجع 124 :ص ،کد،1640 :
 30000تومان

اختالل شخصیت
ويگ  /محمدی
چاپ سوم  ،1392رقعی
112ص ،کد 17000 ،678 :تومان

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

خودیاری و آموزش همگانی روانشناسی
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غلبه بر افسردگی
لیهی /رضایی
چاپ اول  ،1398رقعی
 300ص ،کد 60000 ،1644 :تومان

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

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

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

آسیب جنسی
کاسادا لومن /ورمقانی
چاپ اول  ،1400وزیری
 176ص ،کد 43000 ، 1868 :تومان

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

دروغهایی که به خودمان میگوییم

فرزندپروری هوشمند در دنیای مدرن

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

هاسمن /دکتر موسوی موحد
چاپ اول  ،1399وزیری
 136ص ،کد 40000 ، 1810 :تومان
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مارتین /دکتر پورآقارودبرده ،دکتر ستودهناورودی
چاپ اول  ،1399رقعی
 144ص ،کد 25000 ،1799 :تومان

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

کتاب راهنمای جهتگیری زندگی

گود /جمشیدی
چاپ اول  ،1399رقعی
 56ص ،کد 15000 ،1816 :تومان

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

با من سخن بگو

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

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

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

کتاب کار انگیزه و پایبندی

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

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

پرورش مغز مثبتاندیش

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

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

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

درهم شکستن الگوهای مخرب روابط

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

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

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

استیونس /صمیمی و همکاران
چاپ اول  ،1399رقعی
 360ص ،کد 72000 ، 1833 :تومان
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کودک دلبسته
پرویس /نرسی ،دکتر آرزومندی
چاپ اول  ،1400رقعی
 296ص ،کد 68000 ،1881 :تومان

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

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

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

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

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

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

کاهش اضطراب در نوجوانان
گازل /دکتر سعدیپور ،رستمی
چاپ اول  ،1400رقعی
 136ص ،کد 35000 ،2024 :تومان
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مهارتهای مقابلهای خالقانه
برای کودکان
توماس /اردانه ،علیزاده
چاپ اول  ،1400وزیری
 288ص ،کد 72000 ،1929 :تومان

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

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

اختالل شخصیت مرزی در نوجوانان
آگویر /باباییفرد
چاپ اول  ،1398وزیری
 264ص ،کد 55000، 1669 :تومان

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

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

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

من عجیب و غریب نیستم،
اختالل پردازش حسی دارم
لِرد /سادات حسینی
چاپ اول  ،1400رقعی
 24ص ،کد 30000 ،1927 :تومان
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جان تازه گرفتن
ونلس /دکتر مافی
چاپ اول  ،1400وزیری
 240ص ،کد 60000 ،1974 :تومان

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

التیام از خیانت زناشویی
دیویس /دکتر ذوالفقاری
چاپ اول  ،1400رقعی
 200ص ،کد 49000 ،1946 :تومان

سالمندی سالم

بهبود عملكرد مغز
با تغذيۀ سالم

رشد و تکامل کودک من

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

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

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

چگونه در سالمندی
سالم و بانشاط بمانیم
استوارت /دکتر جاللی ،رضائی درویشی
چاپ اول  ،1399وزیری
 400ص ،کد 56000 ، 1728 :تومان

خستگی
هاکی /دکتر ساسانیان
چاپ اول  ،1400رقعی
 360ص ،کد 89000 ،2006 :تومان
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جیمی لوهر  /دکتر ملکی
چاپ اول  4 ،1393رنگ ،وزیری
 312ص ،کد 50000 ، 1132 :تومان

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

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

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

رهایی از اضطراب

شيمر پورتر /دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ سوم  ،1390رقعی
 100ص ،کد 12000 ، 367 :تومان

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

وقتی خیلی نگران میشویم چه کار کنیم؟
هوبنر /علیزاده ،صفری
چاپ اول  ،1400رحلی
 84ص ،کد 30000 ،2018 :تومان

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

پرورش كودك 

بیماری آلزایمر
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زوج پرتعارض

کودک فعال ،مغز سالم

خودت باش

شفای خود

فروزتي /دکتر غياثي ،دکترپورصالحي
چاپ چهارم  ،1401رقعی
 216ص ،کد 65000 ، 1078 :تومان

دکتر شالنی  ،دکتر صادقی
چاپ اول  ،1401وزیری
 256ص ،کد 79000 ، 2062 :تومان

اسکین /دکتر منافی
چاپ اول  ،1401وزیری
 112ص ،کد 34000 ، 2026 :تومان

سانتورلی  /طاهباز  ،ایمانی
چاپ اول  ،1401رقعی
 264ص ،کد 68000 ، 2025 :تومان

بازیهایی برای آموزش
مهارتهای زندگی

آموس  /تابع بردبار  ،شفیعی
زیر چاپ

فرزند پروری مثبت

چراغ قرمز برنامه آموزشی و
درمانی برای خشم کودکان و
نوجوانان

اضطراب  :از مجموعه جعبه
ابزار

قربانی و همکاران
چاپ اول  ،1401وزیری
 248ص ،کد 84000 ، 2082 :تومان

سیموند  /ظهیری
زیر چاپ

هبرت /آزاد
چاپ اول  ،1401وزیری
144ص ،کد50000 ،2102:تومان
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کمک به فرزندتان در اوایل
نوجوانی
ریچ  /فاضلی ،اردانه
چاپ اول  ،1401وزیری
96ص ،کد32000 ،2030:تومان

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 :
شماره واتساپ فروشگاه مرکزی برای سفارش کتاب09913332040 :
مدير پخش :مجید نوروزى

     از طريق پست

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

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  6037697552707322به 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 .همچنین شما میتوانید با پیش خرید کتابهای در دست انتشار (در قسمت زیر چاپ) ،بدون پرداخت هزینه ،از  15درصد تخفیف پیش خرید کتاب
بهرهمند شوید.
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     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 شهرتلفن02332221410 :
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  140تلفن02537842572 :
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  110تلفن۰۳۵8201730 :
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دعوت به همکاری
انتشارات ارجمند

از تمامی استادان ،پژوهشگران ،دانشجویان ،نویسندگان و مترجمان در
حوزههای علومپزشکی و روانشناسی
دعوت به همکاری مینماید.
اگر کتابی برای انتشار دارید میتوانید با روابط عمومی انتشارات تماس بگیرید
تلفن( 88982040:داخلی صفر)

ایمیلinfo.arjmandpub@gmail.com :
نشانی :تهران ،بلوار کشاورز ،بین کارگر و  16آذر ،پالک 292
فکس88964380 :
تلفن88982040 :
www.arjmandpub.com
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