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 اسینروانشفارسی 
 

 قیمت(ریال) مترجم نویسنده عنوان کد

F-PS-1 روان شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان ها و هشیاري 
 مایکل و.آیزنک

کینمارك ت.   
 000/630 دکتر حسین زارع

F-PS-2 
 راهنماي والدین در مشکالت یادگیري 

 چگونه به فرزندتان کمک کنید؟
حبیب امامی-احمدرضا بیات پیتــر وست وود  000/280 

F-PS-3 
 درمان شناختی رفتاري با زوج ها و خانواده ها

 راهنماي جامع براي درمانگران
 000/520 امیرحسام خواجه  فرانــک داتیلیو

F-PS-4 000/900 دکتر فرزین رضاعی بنجامین سادوك دستنامه روان پزشکی بالینی 

F-PS-5  اتکینسون و هیلگارد  (جلداول)زمینه روان شناسی فردریکسون-هوکسما   000/825 دکترحسن رفیعـی 

F-PS-6 ( جلد دوم)  فردریکسون-وکسما زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد  
 

 000/925 دکتر حسن رفیعـی

 F-PS-7 000/280  دکترمصطفی تبریزي درمان اختالالت ریاضی 

F-PS-8  000/170  دکترمصطفی تبریزي درمان اختالالت خواندن 

F-PS-9 
راهنماي تدریس ریاضی دبستان بر پایه ي مفاهیم ریاضی 

 000/150  دکترمصطفی تبریزي اول 

F-PS-10 000/220  دکترمصطفی تبریزي درمان اختالالت دکته نویسی 

F-PS-11 
 به من این گونه بیاموزید

نکته هاي مهم که کودك  در خودمانده می خواهد شما بدانید 10   
 الـن ناتبام

نرگس  –مرجان حسنی راد 
مرم ناطمی –رحمانی   000/85 

F-PS-12 زهرا جهانگیري -شهال رفیعی لین جی . هارویتز کمک به کودکان بیش فعال ویژه والدین و درمانگران  000/110 

F-PS-13  برنامه تعادل مغز ویژه کودکان طیف اتیسم، بیش از ارتباط گریزي تا نبوغ
سایر اختالالت عصبی رشديفعال، خوانش پریش و   000/380 مریم ابراهیمی کیا، سینا توکلی رابرت ملیلو 

F-PS-14 000/195 محبوبه محمودي کریستین ماسینتایر بازي براي کودکان با نیازهاي خاص 

F-PS-15 (اوتیسم و آسپرگر)000/50 شهــال رفیعـی لین آدامز درمان گروهی کودکان با اختالل نافذ رشد 
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F-PS-16 101  افزایش عزت نفس بازي براي  دکترمصطفی تبریزي . گلکاریان جنی موسلی و هلن سونت 
000/220 

F-PS-17 گري استونر –جرج دوپل  اختالل کمبود توجه بیش فعالی در مدرسه  000/400 دکتر پروانه محمدخانی 

F-PS-18  اُتیسم)( نگاهی متفاوت به انسانی کامال منحصر به فرد لو امیرحسین تقی بري.ام.پریزانت   
000/370 

F-PS-19   رویکرد علوم اعصاب شناختشناخت اجتماعی مریم تاجمیر-دکتروحیدنجاتی     000/560 

F-PS-20 
 کتاب کار مهارت هاي شفقت به خود

روز 14برنامه عملی دگرگون کردن رابطه با خود در   
 دکترکیوان زاهدي تیم دزموند

000/240 

F-PS-21 000/540 دکترسیدمهدي ثریا رابرت.اي.ا.رنستین روانشناسی خود آگاهی 

F-PS-22 اي تا مخلوقات تکنولوژيبسانه تفاز ا روانکاوي و جامعه امروز  دکتر برژانت جزنی  
000/300 

F-PS-23 زرگر و..-دکترشهربانو قهاري  درمان اختالل پانیک و گذرهراسی  000/350 

F-PS-24 دکترشهربانو قهاري  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 
000/750 

F-PS-25 خشوعی –نجفی  ژوزف میکوچی نوجوان و خانواده درمانی  000/850 

F-PS-26  اي ضروري براي دستیابی به عشق پایدارهگفتگوهشت قرار مالقات من، ژولی گاتمنجان گات   دکترزهرا جان نثاري 
000/380 

F-PS-27  سواسکتاب کار ذهن آگاهی براي اختالل و پورملک  –دکتر گیتا شمس  جان هرشفلید، ام اف تی   000/480 

 


