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 گفتاردرمانی فارسی کتابهاي

 .باشد می رنگی چاپ براي بیشتر قیمت شده درج برایشان متفاوت قیمت دو که کتابهایی
 قیمت(ریال) نویسنده عنوان ردیف

F-ST-2 
برنامه عملی پایه گذاري مهارت هاي حسی،ارتباطی، گفتار و زبان 

 در دوران جنینی ( ویژه والدین)
 000/450 رویا محمدي –رویا مهدیه 

F-ST-3 000/750/1 دکتر بهاره رضائی رشد و تکامل گفتار و زبان 

F-ST-4 000/450 فاطمه حسن پور –بیژن شفیعی  راهنماي عملی برنامه درمانی کمپرداون 

F-ST-6 000/100/1 ریحانه قاسمی –زهرا ولی تبار  خالصه ترجمه کتاب تولید و فونولوژي در اختالالت صداي گفتار 

F-ST-112 000/250/1 سونیا زهتاب –جلیل زارعی  دوزبانگی و کنترل شناختی 

F-ST-108 
 جلدي شکاف کام و لب    3مجموعه 

 ارزیابی و درمان شکاف کام و لب –تاثیرات عملکردي 
 000/500/4 دکتر سمیرا آقادوست و...

F-ST-107   000/950/1 زهره کاهد –نازنین دارپوشی  و پیدا کردن تفاوت ها 1آموزش گام به گام کلمات و جمالت 

F-ST-106 
بانک آزمون (مجموعه آزمون هاي شبیه سازي شده کنکور ارشد 

 گفتاردرمانی)
 000/300/1 کارشناسی ارشد اواجدپارتمان 

F-ST-105 
 آنچه باید در مورد شکاف کام و لب بدانید

 راهنمایی براي والدین کودکان داراي شکاف لب و کام
 000/800 فاطمه خانلر –علیرضا آغاز 

F-ST-104 000/650 نگین مرادي –مائده مقتدر  مدیریت اختالل بلع در سرطان هاي سر و گردن 

F-ST-103  000/100/1 احساکاویانی -آذین گلمرادي  درمان و آموزش گام بھ گام کلمات پرسشی_ گنجینه ي کلمات پرسشی 

F-ST-101 
راهنماي مداخالت گام به گام در آسیب هاي ارتباطی اختالل طیف 

 ( ویژه آسیب شناسان گفتار و وزبان)اتیسم 
 000/440 رویا محمدي-فرانک صالحی

F-ST-100  ( منبع ظرفیت بی نظیر انسانی ) 000/890 آذین کهنسال –سعیده راهب  زبان در مغز ما 

F-ST-99  فرهنگ مصور مفاهی متضاد The Opposites 000/450/1 پوراندخت دانشور شکوهی 

F-ST-98 000/780 سعید سعیدي صوت و صوت درمانی 
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F-ST-97 دو زبانگی در سال ها اولیه  علم چه می گوید 
 امیر ساالر توضیحی

 مهسا مهدیزاده
000/180 

F-ST-96 
مبانی نوردرمانی مغز رهیافت نوین در علوم اعصاب بالینی و 

 شناختی
 000/380 علی جهان -مري مقدم سلیمی

F-ST-95 000/480 مقدم سلیمی -فکار قراملکی شناسایی، ارزیابی و درمان اختالالت رشدي خواندن در سن مدرسه 

F-ST-94 000/440 رویا محمدي –فرانک صالحی  مبانی گفتاردرمانی 

F-ST-93 000/450/1 پیمان زمانی –سارا حیدري  تشخیص و درمان اختالالت ارتباطی در شکاف کام 

F-ST-92 000/880 تیزنوبیک -دکترهوشنگ دادگر اتیسم شرحی بر ارزیابی ارتباط 

F-ST-91 000/980 مجتبی نوروزي پرشکوه از نگاه من : نگاهی شخصی به اتیسم 

F-ST-90 000/490 دکترهوشنگ دادگر و... ارزیابی رسش عصبی حرکتی براي یادگیري 

F-ST-89  000/050/1 محمدصالحی دوم   جل –درمان اختالالت صدا 

F-ST-88  000/150/1 محمدصالحی جلداول  –درمان اختالالت صدا 

F-ST-87 
بسته درمان گفتارروایتی خودانگیخته با تمرکز بر نحو مکمل در 

( به ویژه کودکان مبتال به اختالل کودکان مبتال به اختالالت زبانی 
  راهنماي اجرا + کتابچه تصاویر   طیف اتیسم)

 دکترسعبده بین الهی

 دکتر زهرا سلیمانی
000/200/1 

F-ST-86 
انگیخته براي کودکان مجموعه آزمون هاي ارزیابی روایتی خود

آزمون تک تصویر جهت ترزیابی هاي  14( ابزاري شاملفارسی زبان 
 متوالی و چک لیست تحلیل گفتار روایتی)

 دکترسعبده بین الهی

 دکتر زهرا سلیمانی
000/600 

F-ST-85  000/780 سعید سعیدي تئوري و درمانپاتولوژي بالینی صوت 

F-ST-84 
 الرسب-پی

 (راهنماي کاربردي)نمیرخ ارزیابی، بهبودي و غربالگري ربان 

 دکتر معصومه سلمانی 

 طیبه شکریان
000/400 

F-ST-83  (( مهارت هاي اجتماعی )) 000/680 زهرا خانزاده –محمدصالحی  ارتباط هاي اجتماعی من 

F-ST-82 000/890 مجیدمیرزایی -مجیدسلطانی  تنفس گفتاري : ماهیت ، ارزیابی و درمان 

F-ST-81 000/650 اژدرزاده -حسینی  شناسایی، ارزیابی و درمان دیسلکسی در مدرسه 

F-ST-80 
 راهنماي عملی برنامه درمانی لیدکامب 

 براي درمان لکنت کودکان پیش دبستانی
 000/220 زهرا صادقی و... -بیژن سفیعی

F-ST-79 000/550 سعیده امینی-سفیعیبیژن  توانبخشی گفتاري پس از الرنجکتومی 

 F-ST-78 000/180 پروانه رحیمی فر،مجیدسلطانی آزمون مهارت هاي زبانی سطح باال 

F-ST-77 000/000/1 فاطمه مهرابی-علی دهقان اطلس استربوالرینگوسکوپی اختالالت حنجره اي 

F-ST-75 (ماهیت، تشخیص، ارزیابی و درمان ) 000/550 زهرا حسینی-باباپورمریم  آپراکسی گفتار 



F-ST-74 
 مشاوره و تغذیه در کودکان داراي شکاف لب و کام

 راهنمایی برلی آسیب شناسان گفتار و زبان، پرستاران، خانواده ها و..
 000/180 راضیه خامی –سحر حریري 

F-ST-73 
 ویژگی هاي گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان معرفی چک لیست 

 تحلیل نمونه گفتار ابزاري براي
 000/480 ناهید جلیله وند

F-ST-72 000/180 زینت دمرچی -ناهید جلیه وند نظام فراگیري  صداهاي گفتاري در کودکان فارسی زبان 

F-ST-71 000/450 رحمانی...-سلمانی زاده-قیومی توانبخشی بلع پس از الرنژکتومی 

F-ST-70 000/050/1 مژده محمدي تا درمان آپراکسی گفتار دوران کودکی از ارزیابی 

F-ST-69 راهنماي بالینی اختالل در بلع براي نوزادان و کودکان 
 شبانی –نادري فر 

 لولوئی -رکن آبادي 
000/480/1 

F-ST-68 000/460 عبدالرضا یاوري بلع، اختالالت،سندرم هاو بیماري هاي داراي اختالل بلع 

F-ST-67 000/890 عبدالرضا یاوري ارزیابی و درمان اختالل بلع 

F-ST-66 
 در کودکان مبتال به ناتوانی جسمی و رشديبهینه سازي تغذیه و بلع 

 (( راهنماي بالینی براي درمانگران )) 
 000/500 سیدحسین فرجی –علیرضا آغاز 

F-ST-65   000/650/1 لیال صفرپور –سعیده راهب  در درمان اختالالت گفتار و زبانراهنماي هــج 

F-ST-64 
 به عنوان ابزارهاي اجتماعی کلمات 

 (( یک دیدگاه تجسمی درباره مفاهیم انتـزاعی ))
 000/320 سونیا زهتاب –جلیل زارعی 

F-ST-63 
 : رویکردي یکپارچه براي ماهیت و درمان آن لکنت

 )7تا  1فصلهاي  جلداول:(
 000/980 کوثر اسفنده

F-ST-62 
 اختالالت گفتار و زبان

نگاهی مختصر و جامع به اختالل هاي رشدي و اکتسابی در زمینه ي 
 گفتار و زبان 

 000/120 جلیل زارعی

F-ST-61 
ICF-CY  طبقه بندي بین المللی عملکرد،ناتوانی و سالمت 

 ( نسخه کودکان و نوجوانان )
 000/180 زهرا کاظمی –مریم براهیمی 

F-ST-60 
 فرهنگ تصویري کلمات پرسشی و مشاغل 

 ( چه چیزي ؟ کجا ؟ چه رنگی ؟ چه شغلی ؟ )
 000/450 نعیمه خواجه درگی

F-ST-59 تکلیف بیان خوشه هاي دو همخوانی در کلمات تک هجایی با ساختار 
cvcc 

 000/450 مهدیه توکلی-ناهید جلیله وند

F-ST-58 000/750 عاطفه مؤذنی درمان جامع لکنت براي کودکان مدرسه رو و نوجوانان 

F-ST-57 شیوه هاي درمان و آموزشی ( دکتر افروسینی کالیوا )  اتیسم  000/100/1 -دکتر سبحانی-مونس رضایی 

F-ST-56 (ماهیت ، ارزیابی ، درمان)اختالل بلع در بزرگساالن  000/630 دکتر جالل بختیاري 

F-ST-55 ) منبع راهنماآپراکسی گفتار دوران کودکی(  000/400 ساالرآذررنگ  -زیبا دلخواه  

F-ST-54 
 توصیه هایی براي درمانگران لکنت 

 سواالتی که ذهن یک درمانگر لکنت را به خود مشغول میکند
 علیرضا صالح پور

000/300 

F-ST-53 
ارزیابی حنجره (از الرینگوسکوپی غیر مستقیم تا تصویربرداري دیجیتال پر 

 سرعت )

نسیم  –دکتر علی دهقان 

 محدثه غالمیان عارفی-احمدي
000/500/1 



F-ST-52 (روشی مؤثر جهت کاهش استرس) 000/180 غزال حشمت منش تکنیک ذهن آگاهی براي تازه کارها 

F-ST-51 000/450 ناهید جلیله وند تحلیل نمونه گفتار کودکان فارسی زبان با روش امتیاز دهی رشد جمله 

F-ST-50  بالینی اختالالت نامیدنواژه یابی و درمان  000/950 زهره موسوي-ناهید جلیله وند 

F-ST-49 000/140 زهرا ایلخانی درمان اختالالت صداي گفتاردوران کودکی:رویکرد درمانی تحریک پذیري 

F-ST-48  000/320 فروزان صالحپور-کسري گالبی تغذیه و بلع کودکان 

F-ST-47  درمان لکنتکاربرد رویکرد شناختی رفتاري در  000/650 پگاه انصاري-بیژن شفیعی 

F-ST-46 000/850 رویامحمدي -فرانک صالحی  گفتار درمانی در اختالالت طیف اتیسم 

F-ST-44  2تقویت مهارت هاي سواد آموزي کودکان  000/150 سمیرا توکل-علیرضا صالح پور 

F-ST-43 نوشتاري-ابزار ارتباطی تصویري  000/750 باقرپورپوران -طلیعه ظریفیان 

F-ST-42 یکار با کودکان داراي اختالالت زبان  000/500/1 زهره فرقدانی-فرانک صالحی 

F-ST-41 000/100/1 فرانک صالحی ارزیابی و درمان بالینی اختالالت طیف اتیسم 

F-ST-40 ( جلد دوم) 000/200 شکوهیپوراندخت دانشور  یادگیري زبان و گفتار در کودکان اوتیستیک با بازي 

F-ST-39  ( جفتهاي بیشیته ) (جلد دوم)جفت/مجموعه کمینه:چهارچوبی براي ارزیابی و درمان  000/400/1 مریم ملکیان-مجیدمیرزایی 

F-ST-38 
(جفتهاي کمینه و تقابالت واکه اي)  جفت/مجموعه کمینه:چهارچوبی براي ارزیابی و درمان

)1(جلد    
000/700 مریم ملکیان-مجیدمیرزایی  

F-ST-37 000/750/1 فرانک صالحی توانبخشی گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنیداري 

F-ST-36 000/980 مرجان شهریاري-مریم وهاب پروتکل هاي درمانی براي لکنت 

F-ST-34 ( مجموعه اي ساده و کاربردي ) 000/420 زیبا دلخواه نظریه ذهن 

F-ST-33  000/980 پور قریب اختالالت پردازش شنیداري : ارزیابی ، تشخیص ، کنترل ، مهار و درمان 

F-ST-32  000/400 شاهرکنی نیا-همتی -صالح پور دانش عصبی شناختی ارتباط انسان 

F-ST-31  000/280 کشاورز اخالقی –کاشانی  ماهیت اختالل لکنت و موضاعات نگرشی 

F-ST-30  1هاي سواد آموزي کودکان (تقویت مهارت(  000/350 سمیراتوکل-علیرضا صالح پور 

F-ST-29 (مجموعه دو جلدي) 000/500/1 سمیرا توکل و ... نارسا خوانی، گفتار و زبان راهنماي درمانگران 

F-ST-28 000/950/1 دکتر سلطانی، نیلوفر ربانی فر اختالالت حرکتی گفتار: تشخیص و درمان 

F-ST-27 000/480 صبا صادقی، آصفه معماریان اختالالت بلع و تغذیه درنوزادان 

F-ST-26  برنامه مدیریت موفق لکنت 
دکتر بیژن شفیعی، 

 صادقی،حیدري،کریمی
000/080/1 

F-ST-23  000/000/2 دکتر مجید اوریادي نوپاي روزتی ، مقیاس ارتباطی و تعاملی –مقیاس زبانی نوزاد 



 دکتر مریم وهاب نتایج می باشد.عدد کتابچه ثبت  10عنوان کتابچه +  5پکیج شامل 

F-ST-22 ارزیابی و مداخله ارتباط در نوزادان و نوپایان 
 بابایی، عبدالخانی، ولیلو

 تحت نظارت دکتر دارویی
000/250 

F-ST-21 
مشکالت گفتاري ماندگار در کودکان : مشکالت سواد آموزي و گفتاري در 

 3کودکان : کتاب 
 000/300 نسیم احمدي، افشار، باغبان

F-ST-20  000/250 صالح پور -بیژن شفیعی درمان لکنت در نوجوانان و بزرگساالن 

F-ST-19 000/850 پوراندخت دانشور شکوهی       فرهنگ مصور مفاهیم متضاد 

F-ST-18 000/250/1 دکتر فتحعلی -دکتر سلسبیلی آناتومی گفتار،شنوایی،زبان 

F-ST-16  000/980 مامک جوالئی –سیما شیرازي  طرح درمان در آسیب شناسی گفتار و زبان 

F-ST-15 000/750 معصومه باسی –روجا فکور  الگوي مصور رشد گفتار و زبان 

F-ST-13 000/450/1 عمیدفر-امیریان-قیومی-کاظمی اختالالت زبان از کودکی تا نوجوانی 

F-ST-10 
 اختالالت گفتار و زبان به همراه لوح فشردهآشنایی کاربردي با 

 ویژه پزشکان، تیم توانبخشی، خانواده ها و آموزگاران

 دکتر فرهاد ترابی نژاد

مهنوش  –فر شمیم حسینی

 فاضلی

000/550 

F-ST-9 000/400 یوسف اقدم –متشکري  اصول و فنون مشاوره در درمان لکنت 

F-ST-8 
راهنماي کاربردي براي ارزیابی، تشخیص، برنامه ریزي، و درمان اختالالت 

 زبان –گفتار 
 000/650 دکتر جمشید پور قریب

F-ST-5 000/500/1 لیال قسیسین ارزیابی و درمان اختالالت تولیدي و واجشناسی جلد دوم 

F-ST-3 000/750/1 مستاجرانفاطمه  مداخله زودهنگام گفتار و زبان در کودك داراي شکاف کام 

F-ST-1 000/360 آرانی کاشانی آزمون شنیداري مهارتهاي آگاهی واج شناسی آشا 

F-ST-14 
راهنماي درمان اختالالت گفتار، زبان، شناخت و بلع در بزرگساالن 

 000/350 صباغی-دکترخاتون آبادي (درمانگران و مراقبین)

F-ST-201  آشتی با رفرنسPhonological DisordersArticulation and  000/800/1 سامان بیننده 

F-ST-200 000/200/3 سایه طاهباز از تشخیص خطا تا بهبود مهارت هاي زبانی و گفتاري در ارتباط 

F-ST-199 000/750/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري جمالت سه کلمه اي + افال ربطی 

F-ST-198 000/550/1 جلیل زارعی –سونیا زهتاب  بیماري آلزایمر کد گشایی شده 

F-ST-197  (( بخش اول )) 000/650/1 عبدالرضا یاوري کتاب توانبخشی آفازي چالشهاي بالینی 

F-ST-196 000/400/1 ریحانه ابوترابی-فریبا محمدي فرهنگ تصویري اولین عبارات و جمالت کودکان 

F-ST-195 000/600 مهسا رحیمی سارا میره به بازي 

F-ST-194  000/450 مهسا رحیمی جفت هاي کمینه  جلد اول 



F-ST-193 000/200/1 مریم دریانورد مجموعه مصور خوراکی ها 

F-ST-192 000/200/1 مریم دریانورد مجموعه مصور میوه ها و سبزیجات 

F-ST-191 000/300/1 مریم دریانورد مجموعه مصور وسایل و پوشاك 

F-ST-190  000/200/1 مریم دریانورد جانورانمجموعه مصور 

F-ST-189 000/600 مریم دریانورد آموزش انواع صدا 

F-ST-188  000/200/1   1ویژگی هاي مکعب هاي جمله سازي نهال 

F-ST-187 000/700/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري صامت ها در عبارت 

F-ST-186 (( جلد سوم )) 000/500/1 مشتاقی... -دکترسمیرااقادوست درمان در سکاف کام و لب 

F-ST-185 (( جلد دوم )) 000/500/1 کاویانی -دکترسمیرااقادوست ارزیابی در شکاف لب و کام 

F-ST-184  ((جلد اول )) 000/500/1 گلبابایی-دکترسمیرااقادوست ثاثیرات عملکردي شکاف کام و لب 

F-ST-183 000/500/1 مریم دریانورد احساسات عواطف و مفاهیم انتزاعی 

F-ST-182 ... 000/500/1 مریم دریانورد چی کار باید بکنم ! وقتی که 

F-ST-175 000/600/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري واژه سازي 

F-ST-174  000/950/1 مریم دریانورد سال 7تا  3کارت    72تصاویر قبل و بعد 

F-ST-173 75 000/000/3 نیلوفر جان نثار –زهرا خانزاده  تکلیف رشد اندیشه و زبان 

F-ST-172 300 000/500/3 زهرا خانزاده تکلیف سازماندهی ذهن و گفتار 

F-ST-171 000/600/1 مریم دریانورد آموزش افعال امري به کودکان 

F-ST-170 000/700/1 مریم دریانورد خودم جمله میسازم 

F-ST-169  000/700 فرشته سبحانی (قصه گوي کوچک) 1اولین دانشنامه کالمی من 

F-ST-168 000/800 مهران چوبینه صوت در سالمندان 

F-ST-167  000/450/1 کیف قاصدك مهارت هاي زبان آموزي –دنیاي آوا شناسی کودکانه 

F-ST-166  000/700 کیف قاصدك جلدي + سی دي 3مجموعه –فکر کن پیدا کن 



F-ST-181 000/235 رویا شفیعی و پدیده هاي طبیعی کارت دیدآموز   اماکن 

F-ST-180 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز  مراحل 

F-ST-178 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز   شکل ها و رنگ ها اندازه ها 

F-ST-179 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز   خوراکی ها و غذاها 

F-ST-177 000/235 شفیعیرویا  کارت دیدآموز پوشاك 

F-ST-176 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز   بدن انسان 

F-ST-163 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز   وسایل و اشیا 

F-ST-162 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز  شناخت اعداد 

F-ST-161 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز مفاهیم متضادها 

F-ST-160 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز  عالئم راهنماي و رانندگی 

F-ST-159  000/235 رویا شفیعی 2کارت دیدآموز  فعل ها 

F-ST-158 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز  وسایل حمل و نقل 

F-ST-157 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز میوه ها 

F-ST-156 000/235 شفیعیرویا  کارت دیدآموز  جانوران 

F-ST-155  000/235 رویا شفیعی 1کارت دیدآموز  فعل ها 

F-ST-154 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز سبزیجات 

F-ST-153 000/235 رویا شفیعی کارت دیدآموز شغل ها 

F-ST-152  000/235 رویا شفیعی کارت دید آموز الفباي فارسی 

F-ST-151 000/100 دکترمونا ابراهیمی من گاهی لکنت دارم 

F-ST-150  000/100 پریسا اخوان حریري در مسیر درمان لکنت …اگر پدرها و مادرها می دانستند 

F-ST-149 000/500/1 مریم دریانورد حدس بزن چه می پرسد ؟ 

F-ST-148  000/300/1 …سکینه محمدزمانی و  از تعریف تا تشخیص –راهنماي عالمت شناسی اختالالت گفتار و زبان 



F-ST-147 000/400 دکتر ناهید جلیلوند رشد گفتار و زبان درکودکان فارسی زبان 

F-ST-146  000/700/1 مریم دریانورد سال 7تا  2داستان هاي زنجیره اي مقدماتی 

F-ST-145   000/900/1 دریانوردمریم  کارت پشت رور 150فعل هاي مصور آموزش پانصد فعل به کودکان 

F-ST-144 000/500/1 مریم دریا نورد داستان هاي زنجیره اي روباره و کالغ 

F-ST-142 000/200/1 برزگر -محمدرضا یوسفی  تصاویر سریال چهار مرحله اي 

F-ST-141 000/350 صباغی-خاتون آبادي راهنماي درمان اختالالت گفتار و زبان شناخت و بلع بزرگساالن 

F-ST-139 000/600/1 مریم دریانورد تمرینات دهانی حرکتی 

F-ST-138  000/700/1 مریم دریانورد 2داستان هاي زنجیره اي 

F-ST-137 000/750/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري صامت ها در جمله 

F-ST-136 000/750/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري فعل ها و حروف اضافه 

F-ST-135  000/750/1 مریم دریانورد تصویري مشاغل و توصیفات ( ویرایش دوم )فرهنگ 

F-ST-134  000/750/1 مریم دریانورد ( ویرایش دوم ) 1داستان هاي زنجیره اي 

F-ST-133 (همخوان ها) 000/750/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري صامت ها 

F-ST-132 000/750/1 مریم دریانورد فرهنگ تصویري مفاهیم و حروف ربط 

F-ST-131 000/980 سایه طاهباز کاهش طول مدت درمان اختالالت گفتار و زبان 

F-ST-130 000/700 منصوره امیرافشار-اتابک وثوقی فناوري و درمان براي کودکان با اختالل طیف اتیسم 

F-ST-129 000/600 مریم ملکیان -تبسم عظیمی ارزیابی و درمان رشد مهارت هاي پیش زبانی 

F-ST-128  000/500 علی شفـــآ جلدی2شناخت تفاوت ها و درك شباهت ها 

F-ST-127  000/300 فرشید کامکار تقویت حافظه 

F-ST-126  000/180 دائی حسنی-چوپانکاره-محمدي کالمی  –اولین سال در درمان شنیداري 

F-ST-125  000/000/1 رویا شفیعی عددي) 5اولین واژگان تصویري کودك من ( پک 

F-ST-124 000/000/1 فرناز صادقی فرهنگ مصور حروف اضافه 



F-ST-123 (فعالیتها) فرهنگ مصور فعل ها 
 000/000/1 ناهید صحرایی کاربرد:شناخت و بیان فعل با استفاده از تصاویر براي افزایش واژگان و جمله سازي

F-ST-122  000/500/1 رویا شفیعی ها))((مکمل فرهنگ مصور همخوان فرهنگ مصور جمله ها 

F-ST-121 
 تربیت شنوایی و زبان آموزي مصور

مناسب براي کلیه کودکان پیش دبستانی و کودکان کم شنوا یا داراي 
 اختالالت گفتاري

 000/450 اکرم حاج علی اکبر

F-ST-120 000/800 رویا شفیعی فرهنگ مصور همخوانها 

F-ST-119 000/700 ساناز آذري آگاهی صوتی 

F-ST-118 ) 000/000/2 سایه طاهباز )دانیل لینگگفتار در کودکان کم شنوا 

F-ST-117 
 STHآموزش گام به گام زبان به کودك کم شنوا با روش 

 DVD) همراه با از تشخیص تا مدرسه(
 000/000/3 سیما فرح نیا –سایه طاهباز 

F-ST-116  ) 000/700 رضا نیلی پور  ده مقدمه پژوهشی )زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان 

F-ST-114 000/300/2 طلیعه ظریفیان اختالالت صداي گفتار در کودکان 

 F-ST-113 000/600 ابوالفضل نوري فرهنگ مصور جفت هاي تقابلی بیان شیوا 

F-ST-111  000/750 دکترکاظمی، نخشیب، ملکی سالگی ( مرحله پیشرفت زبان) 5تا   5/2مجموعه ارزیابی زبانی کودکان 

F-ST-110 
ماهگی ( مرحله شکل گیري  30تا  18مجموعه ارزیابی زبانی کودکان 

 زبان)
 000/750 دکترکاظمی، نخشیب، ملکی

F-ST-109  000/750 دکترکاظمی، نخشیب، ملکی ماهگی ( مرحله پیش زبانی) 18تا  9مجموعه ارزیابی زبانی کودکان 

F-ST-108  000/120 دکتر فردوسی، دکتر عشایري موسیقی بر اختالالت زبانتاثیر 

F-ST-102 000/150 نجوا موسوي –پیمان زمانی  فلج مغزي منبعی راهنما براي آسیب شناسان گفتار و زبان 

 
 


