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 گفتاردرمانی فارسی کتابهای

 .باشد می رنگی چاپ برای بیشتر قیمت شده درج برایشان متفاوت قیمت دو که کتابهایی

 قيمت)ریال( نویسنده عنوان ردیف

F-ST-80 
  راهنمای عملی برنامه درمانی لیدکامب

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

F-ST-79 000/020 سعیده امینی-بیژن سفیعی توانبخشی گفتاری پس از الرنجکتومی 

 F-ST-78 000/080 فر،مجیدسلطانیپروانه رحیمی  آزمون مهارت های زبانی سطح باال 

F-ST-77 000/000/0 فاطمه مهرابی-علی دهقان اطلس استربوالرینگوسکوپی اختالالت حنجره ای 

F-ST-76  000/000/0 شمیـــم قاضی درمان جامع اختالالت بلع 

F-ST-75 )000/000 زهرا حسینی-مریم باباپور آپراکسی گفتار ) ماهیت، تشخیص، ارزیابی و درمان 

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

 راهنمایی برلی آسیب شناسان گفتار و زبان، پرستاران، خانواده ها و..
 000/080 راضیه خامی –سحر حریری 

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

 ابزاری برای تحلیل نمونه گفتار
 000/080 جلیله وندناهید 

F-ST-72 000/080 زینت دمرچی -ناهید جلیه وند نظام فراگیری  صداهای گفتاری در کودکان فارسی زبان 

F-ST-71 000/090 رحمانی...-سلمانی زاده-قیومی توانبخشی بلع پس از الرنژکتومی 

F-ST-70 000/000 مژده محمدی آپراکسی گفتار دوران کودکی از ارزیابی تا درمان 

F-ST-69 راهنمای بالینی اختالل در بلع برای نوزادان و کودکان 
 شبانی –نادری فر 

 لولوئی -رکن آبادی 
000/880 

F-ST-67 000/090 عبدالرضا یاوری ارزیابی و درمان اختالل بلع 

F-ST-66 
 در کودکان مبتال به ناتوانی جسمی و رشدیبهینه سازی تغذیه و بلع 

 )) راهنمای بالینی برای درمانگران (( 
 000/000 سیدحسین فرجی –علیرضا آغاز 

F-ST-65   000/900 لیال صفرپور –سعیده راهب  در درمان اختالالت گفتار و زبانراهنمای هــج 
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F-ST-64 
 به عنوان ابزارهای اجتماعی کلمات 

 )) یک دیدگاه تجسمی درباره مفاهیم انتـزاعی ((
 000/020 سونیا زهتاب –جلیل زارعی 

F-ST-63 
 : رویکردی یکپارچه برای ماهیت و درمان آن لکنت

 (7تا  1فصلهای  جلداول:)
 000/000 کوثر اسفنده

F-ST-62 

 اختالالت گفتار و زبان

نگاهی مختصر و جامع به اختالل های رشدی و اکتسابی در زمینه ی 

 گفتار و زبان 

 000/020 جلیل زارعی

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

 ) نسخه کودکان و نوجوانان (
 000/080 زهرا کاظمی –مریم براهیمی 

F-ST-60 
 فرهنگ تصویری کلمات پرسشی و مشاغل 

 ) چه چیزی ؟ کجا ؟ چه رنگی ؟ چه شغلی ؟ (
 000/200 نعیمه خواجه درگی

F-ST-59 
های دو همخوانی در کلمات تک هجایی با ساختارتکلیف بیان خوشه   

cvcc 
 000/200 مهدیه توکلی-ناهید جلیله وند

F-ST-58 000/290 عاطفه مؤذنی درمان جامع لکنت برای کودکان مدرسه رو و نوجوانان 

F-ST-57 شیوه های درمان و آموزشی ) دکتر افروسینی کالیوا (  اتیسم  000/020 -دکتر سبحانی-مونس رضایی 

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

F-ST-55 ( منبع راهنماآپراکسی گفتار دوران کودکی)  000/200 ساالرآذررنگ  -زیبا دلخواه  

F-ST-54 
 توصیه هایی برای درمانگران لکنت 

مشغول میکندسواالتی که ذهن یک درمانگر لکنت را به خود   

 علیرضا صالح پور
000/000 

F-ST-53 
ارزیابی حنجره )از الرینگوسکوپی غیر مستقیم تا تصویربرداری دیجیتال پر 

 سرعت (

نسیم  –دکتر علی دهقان 

 محدثه غالمیان عارفی-احمدی
000/000/0 

F-ST-52 )000/080 منشغزال حشمت  تکنیک ذهن آگاهی برای تازه کارها )روشی مؤثر جهت کاهش استرس 

F-ST-51 000/080 ناهید جلیله وند تحلیل نمونه گفتار کودکان فارسی زبان با روش امتیاز دهی رشد جمله 

F-ST-50 000/000 زهره موسوی-ناهید جلیله وند واژه یابی و درمان بالینی اختالالت نامیدن 

F-ST-49 :تحریک پذیریرویکرد درمانی درمان اختالالت صدای گفتاردوران کودکی  000/000 زهرا ایلخانی 

F-ST-48  000/220 فروزان صالحپور-کسری گالبی تغذیه و بلع کودکان 

F-ST-47 000/200 پگاه انصاری-بیژن شفیعی کاربرد رویکرد شناختی رفتاری در درمان لکنت 

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

F-ST-45 000/020 علیرضا صالح پور راهنمای تغذیه برای بلعیدن آسان و جویدن آسان 

F-ST-44  2تقویت مهارت های سواد آموزی کودکان  000/000 سمیرا توکل-علیرضا صالح پور 

F-ST-43 نوشتاری-ابزار ارتباطی تصویری  000/000 پوران باقرپور-طلیعه ظریفیان 

F-ST-42  یدارای اختالالت زبانکار با کودکان  
 000/080 زهره فرقدانی-فرانک صالحی



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

F-ST-40 ) 000/200 پوراندخت دانشور شکوهی یادگیری زبان و گفتار در کودکان اوتیستیک با بازی )جلد دوم 

F-ST-39  جفتهای بیشیته ( )جلد دوم(جفت/مجموعه کمینه:چهارچوبی برای ارزیابی و درمان (  000/080 مریم ملکیان-مجیدمیرزایی 

F-ST-38 
)جفتهای کمینه و تقابالت واکه ای(  جفت/مجموعه کمینه:چهارچوبی برای ارزیابی و درمان

(1)جلد    
000/000 مریم ملکیان-مجیدمیرزایی  

F-ST-37  گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنیداریتوانبخشی  000/080 فرانک صالحی 

F-ST-36 000/080 مرجان شهریاری-مریم وهاب پروتکل های درمانی برای لکنت 

F-ST-35  000/080 آذین گلمرادی زاده درمان گام به گام اختالالت تولیدی 

F-ST-34 ) 000/020 زیبا دلخواه نظریه ذهن ) مجموعه ای ساده و کاربردی 

F-ST-33  000/080 پور قریب اختالالت پردازش شنیداری : ارزیابی ، تشخیص ، کنترل ، مهار و درمان 

F-ST-32  000/000 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 ( 1تقویت مهارت های سواد آموزی کودکان)  000/000 سمیراتوکل-علیرضا صالح پور 

F-ST-29 )000/000 سمیرا توکل و ... نارسا خوانی، گفتار و زبان راهنمای درمانگران )مجموعه دو جلدی 

F-ST-28  000/090 بانی فری، نیلوفر ردکتر سلطان حرکتی گفتار: تشخیص و درماناختالالت 

F-ST-27 000/280 معماریان آصفهصادقی،  صبا اختالالت بلع و تغذیه درنوزادان 

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

 صادقی،حیدری،کریمی
000/000 

F-ST-24 )000/000 نوجوان ، تهیدست، منصوری فرهنگ تصویری همخوان ها )ترکی آذری 

F-ST-23 
 نوپای روزتی ، مقیاس ارتباطی و تعاملی –مقیاس زبانی نوزاد 

 عدد کتابچه ثبت نتایج می باشد. 11عنوان کتابچه +  5پکیج شامل 

 دکتر مجید اوریادی

 مریم وهابدکتر 
000/000 

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

 تحت نظارت دکتر دارویی
000/200 

F-ST-21 
مشکالت گفتاری ماندگار در کودکان : مشکالت سواد آموزی و گفتاری در 

 3کودکان : کتاب 
 000/000 نسیم احمدی، افشار، باغبان

F-ST-20  000/020 صالح پور -بیژن شفیعی درمان لکنت در نوجوانان و بزرگساالن 

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

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

F-ST-17 000/000 صالح پور -بکتاشیان -کیان فر فرهنگ جفت های متقابل فارسی 

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



F-ST-15  000/000 معصومه باسی –روجا فکور  گفتار و زبانالگوی مصور رشد 

F-ST-14 فارماکولوژی در توانبخشی ویژه آسیب شناس گفتار و زبان 

 مسلم قاسمی  - احسان شکاری

وحید ولی  –دکتر امین یاری 

 نژاد

000/200 

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

F-ST-12 گفتاردرمانی در ام اس 
 مونا ابراهیمی پور

 حمیدرضا هاتفی
000/000 

F-ST-11 ها ویژه افراد بزرگسال دارای لکنتها و شبه کلمهآزمون کلمه 
 الهام معصومی

 زهره آرانی کاشانی
000/00 

F-ST-10 
 آشنایی کاربردی با اختالالت گفتار و زبان به همراه لوح فشرده

 تیم توانبخشی، خانواده ها و آموزگارانویژه پزشکان، 

 دکتر فرهاد ترابی نژاد

مهنوش  –فر شمیم حسینی

 فاضلی

000/080 

F-ST-9 000/200 یوسف اقدم –متشکری  اصول و فنون مشاوره در درمان لکنت 

F-ST-8 
راهنمای کاربردی برای ارزیابی، تشخیص، برنامه ریزی، و درمان اختالالت 

 زبان –گفتار 
 000/000 جمشید پور قریبدکتر 

F-ST-5 000/000 لیال قسیسین ارزیابی و درمان اختالالت تولیدی و واجشناسی جلد دوم 

F-ST-3 00000 فاطمه مستاجران مداخله زودهنگام گفتار و زبان در کودک دارای شکاف کام 

F-ST-1 000/020 آرانی کاشانی آزمون شنیداری مهارتهای آگاهی واج شناسی آشا 

F-ST-129 000/200 مریم ملکیان -تبسم عظیمی ارزیابی و درمان رشد مهارت های پیش زبانی 

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

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

F-ST-126  000/080 حسنی دائی-چوپانکاره-محمدی کالمی  –اولین سال در درمان شنیداری 

F-ST-125  000/200 رویا شفیعی عددی( 5اولین واژگان تصویری کودک من ) پک 

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

F-ST-123 
 )فعالیتها( فرهنگ مصور فعل ها

 000/000 صحرایی ناهید کاربرد:شناخت و بیان فعل با استفاده از تصاویر برای افزایش واژگان و جمله سازی

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

F-ST-121 

 تربیت شنوایی و زبان آموزی مصور

مناسب برای کلیه کودکان پیش دبستانی و کودکان کم شنوا یا دارای 

 اختالالت گفتاری
 000/020 اکرم حاج علی اکبر



F-ST-120  000/200 رویا شفیعی مصور همخوانهافرهنگ 

F-ST-119 
 آموزش زبان به کودکان کم شنوا

 (راهنمایی برای مربیان و والدین کودکان کم شنوا )
 000/200 فاطمه فالح -سایه طاهباز 

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

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

 DVD( همراه با از تشخیص تا مدرسه)
 000/980 سیما فرح نیا –سایه طاهباز 

F-ST-116 ) 000/200 رضا نیلی پور  زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان ) ده مقدمه پژوهشی 

F-ST-115  000/200 نیلی پوردکتررضا  نارسا خوانی رشدی در زبان فارسی 

F-ST-114 000/000 طلیعه ظریفیان اختالالت صدای گفتار در کودکان 

 F-ST-113 000/200 ابوالفضل نوری فرهنگ مصور جفت های تقابلی بیان شیوا 

F-ST-112 ) 000/209 کامبخش فرهمندپور راز لکنت زبان )بازشناسی ماهیت لکنت زبان و درمان آن 

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

000/000/0 

F-ST-110 
ماهگی ) مرحله شکل گیری  31تا  11مجموعه ارزیابی زبانی کودکان 

 زبان(
 دکترکاظمی، نخشیب، ملکی

000/000 

000/000/0 

F-ST-109  دکترکاظمی، نخشیب، ملکی ماهگی ) مرحله پیش زبانی( 11تا  9مجموعه ارزیابی زبانی کودکان 
000/000 

000/000/0 

F-ST-108 000/020 دکتر فردوسی، دکتر عشایری تاثیر موسیقی بر اختالالت زبان 

F-ST-107 000/000 دکتر گیتی موللی گفتار نشانه دار فارسی 

F-ST-104 
فالزون ،   -راهنمای درمانگران در درمان گفتار شکاف کام )پیترسون

 جونز( –کاردامون کارنل، هاردین -تراست
 000/000 مهزاد محسنی

F-ST-102 000/000 نجوا موسوی –پیمان زمانی  فلج مغزی منبعی راهنما برای آسیب شناسان گفتار و زبان 

 

 


