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 به نام خدا

 

 انتشارات دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  WWW.MOHSENIBOOK.COM                                                    انتشارات دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 55910922 – 55910922تلفن سفارش :                                   ه علوم توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی               انتشارات دانشکد

 کاردرمانی فارسی

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

 )ریال(قیمت نویسنده عنوان کد

F-OT-74 000/040 دکتر علیزاده-دکترمیرزاخانی لینی کاردرمانیدرسنامه با 

F-OT-73 000/450 امین غفاری –شیرین ملکی  مداخالت کاردرمانی در اختالالت یادگیری 

F-OT-72 000/450 دکترحوائی -دکترمحمدی رشد و تکامل کوک 

F-OT-71 000/080 سمانه فالح –دکترمیرزاخانی  فعالیت های تعادلی 

F-OT-70 000/080 دکترعلیزاده-شهبازی-دکترمیرزاخانی  2ـــــمرخ حسی نی 

F-OT-69  000/050 آزاده ریاحی و ...-نسرین رحیمی اشجردی فلکسوری و اکستانسوری دست های تاندونتوانبخشی ترمیم 

F-OT-68  : 000/095 خاوریقدرت  –دکتروحیدبیاتی  ابهام ها و پاسخ ها )راهنمایی برای والدین و مراقبین (فلج مغزی 

F-OT-67 
 کاردرمانی برای کودکان و نوجوانان 

 قابل استفاده برای داوطلبان کنکورارشد،دانشجویان و کاردرمانگران
 000/850 سیدمحمدمهدوی

F-OT-66 
درک آکیوپیشن های کودکان و توانمندسازی کار درمانی با کودکان 

 مشارکت آن ها
 000/050 یعلیرضا جمال –دکتر خیاط زاده ماهانی 

F-OT-65 

راهنمای مداخله ی زود هنگام با استفاده از فعالیت های روز 

 مره برای والدین کودکان دچار اتیسم

)) کمک به افزایش مهارت های ارتباطی و یادگیری بر اساس مدل  

 ESDM نور برای مداخله ی زود هنگام

 000/080 دکتر محمدی –دکتر زرافشان 

F-OT-64 

ش و مهارت افزایی برای والدین کودکان دچار برنامه ی آموز

  اتیسم در سنین پیش از دبستان

 ی راهنمای والدین و متخصصان(( )) کتابچه

 000/080 دکتز محمدی –دکتر زرافشان 

F-OT-63   000/080 محبوبه ماندگاری-مینو دبیری-مرضیه شجاعی توانبخشی در ام اس 

F-OT-62 000/000 دکترمیرزاخانی-محمودی-پارسامنش مداخالت کاردرمانی در اِم اِس 

F-OT-61  000/085 دکتربهنام سور و ....-دکتررضا پناهی حقایق مغز 

F-OT-60 
 مجموعه کامل ارزیابی های بالینی ارتوپدی 

 در آسیب های اندام فوقانی و تحتانی
 000/450 مرضیه رحمتی جونشی –آزاده ریاحی 

http://www.mohsenibook.com/


Page 2 of 4 

 

F-OT-59 000/000 مهسا خیراله زاده –دهقان فائزه  بازی های بینایی 

F-OT-58 000/050 دکترحمیددالوند-دکترمجتبی بیانی مالحظات دندانپزشکی در بیماران دارای فلج مغزی 

F-OT-57 000/080 میثم روستایی-شیوا عابدی-النازفدایی توانبخشی بیماران آسیب نخاعی 

F-OT-56 
و خانه با رویکرد آموزش گام به گام فعالیت بدنی در محیط کار 

 پیشگیری و ارتقاء سالمت
 000/000 دکتر درخشان راد.... –دکتر زینل زاده 

F-OT-55 
 ابزار ارزیابی دست نویسی فارسی

 (( برای دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی)) 
 دکترآزاد -دکترحوائی

 دکتر عبادی -دکتر علیزاده زارعی
000/000 

F-OT-54  مغزیکاردرمانی در سکته 
 آریان شمیلی -مالک امینی

 دکتر قاسکپم فالح زاده
000/080 

F-OT-53 000/080 و... محبوبه امامی-ولی شیری درمان فلج مغزی و تاخیر حرکتی 

F-OT-52 000/080 امیر صمدی شمس-زینب فتحی پور آذر بیماری قلبی ، توانبخشی و درمان آن 

F-OT-51 000/550 دکتر حسینعلی عبدالرزاقی-آزاده ریاحی اصول ارزیابی،جراحی و توانبخشی()ضایعات اعصاب محیطی اندام فوقانی 

F-OT-50 اتیسم از سیر تا پیاز 
دکترمهدی -دکتر هاشم فرهنگ دوست

 علیزاده
000/500 

F-OT-49 
اختالل هماهنگی رشدی )پیشنهادات و نکاتی برای فعالیت های 

 روزمره ی زندگی(
 000/000 یحس وحید –دکتر احمد محمدی 

F-OT-48 
داستان های اجتماعی برای آموزش مهارت های اجتماعی کودکان 

 اتیسم
فرشاد -مرجان شهبازی-نویدمیرزاخانی

 اخوتیان
000/550 

F-OT-47 000/400 امین غفاری-شهال رفیعی )منبع بالینی موثربرای کار با کودکان و نوجوانان(چالش های پردازش حسی 

F-OT-46 000/080 افسون حسنی مهربان-معصومه زارعی ی برای کاردرمانگران:شناخت در عملکرد آکوپیشنالنوروسایکولوژ 

F-OT-45 
   برگرفته از )) مغزی فلج بهمبتال  کودکان تیریمد و یتوانبخش

Sophe Levitt) 
 000/050 فاطمه مهدی زاده

F-OT-44 000/050 الله الجوردی-اکرم آزاد توانبخشی دست و اندام فوقانی 

F-OT-43 
تمرینات تکلیف محور برای بهبود عملکرد دست و اندام فوقانی 

 )راهنمای درمانگران و بیماران(بیماران سکته مغزی 
 نجف آبادی محبوبه مانده گاری

 رباندکترافسون حسنی مه
000/050 

F-OT-42 000/050 لیال دهقان -حمید دالوند توانبخشی اختالالت تغذیه در کودکان دارای فلج مغزی 

F-OT-41 
معرفی شایع ترین فالپ های اندام فوقانی و تحتانی روش جراحی و 

 درمان در توانبخشی آنها
 000/050 آزاده ریاحی-مسعودیاوری

F-OT-40  000/050 اکرم شیرزاد –ولی شیری  مالتیپل اسکلروزیسکاردرمانی در بیماران 

F-OT-39 000/085  درخشنده مریم – صادقی درضاحمی رشدی هماهنگی اختالل درمان و آشنایی 

F-OT-37 000/050 عقیل شجاعی-امین غفاری کاردرمانی در پارکینسون 

F-OT-36 000/000 ابراهیم برزکار تفکر و مهارت های آن با رویکرد شناختی 

F-OT-35 000/000 نظام الدینی اتیسم معمای زمان ما 
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F-OT-34  000/450 میرعربشاهی بازی های مداخله ای اولیه 

F-OT-33 
 شما خود دهد تغییر را فرزندتان زندگی تواند می که کسی تنها

 هستید
 000/050 موللّی گیتا دکتر

F-OT-32 مهدی علیزاده زارعی ، شیرین ملکی یکپارچگی حسی اختالالت آن و راهکارهای درمانی 
000/450 

000/050 

F-OT-31 000/500 دکتر لیال دهقان، دکتر حمید دالوند انیمهارتهایی برای تمرین در کاردرم 

F-OT-30 000/084 الهام نصیری، محمد کاظم گنجی کاردرمانی و آنالیز ذره بینی فعالیت  

F-OT-29 000/050 فالح سمانه ، شهباز مرجان ،میرزاخانی نوید کودکان از سوءاستفاده مدیریت با مرتبط استراتژیهای 

F-OT-28 000/080 زینل زاده، حسینی،درخشان راد ام تمرینات تعادلیآموزش گام به گ 

F-OT-27 000/400 ولی شیری،روستایی،امامی،شیری رشد کودک 

F-OT-26 
اختالل هماهنگی رشد ، نکات و راهنمایی هایی برای والدین و 

 متخصصین
 000/050 میثم روستایی،شیوا عابدی

F-OT-25 
موزان با اختالل طیف اتیسم برنامه های حسی کاربردی برای دانش آ

 و سایر نیازهای خاص
 000/000 فرهادیان ، مروتی

F-OT-24 
اختالل پردازش حسی به همراه راهکارهایی  برای کاردرمانگران  و 

 والدین 
 000/000 شهبازی، دهقاننوید میرزاخانی، 

F-OT-23  000/500 حمید دالوند -لیال دهقان کاربرد علوم اعصاب در توانبخشی 

F-OT-22 000/050 درسا حامدی -سارا افشار نخستین گام ها در درمان کودک اتیسم 

F-OT-21 000/000 دکتر مالک امینی –دکتر حسنی مهربان  ابزار سنجش مشارکت کودکان ایرانی در فعالیت های خارج از مدرسه 

F-OT-20 توانبخشی اختالالت خواب در کودکان دارای فلج مغزی 
فخرالدین  -لیال دهقان -حمید دالوند

 شریعتمداری
000/080 

F-OT-19 000/000 نرگس شفارودی استدالل بالینی در کاردرمانی 

F-OT-17 )000/050 ناهید عظیمی راد اسم من سینا ! اتیستیک هستم )جلد اول 

F-OT-16 000/450 راضیه نجفی –جالل توکلی  فارماکولوژی در توانبخشی 

F-OT-12 
 زمره زندگی های روفعالیت

 )راهکارهای توانمندسازی افراد با نیازهای خاص(
 000/000 دکتر مالحت اکبرفهیمی

F-OT-11 مقیاس عملکرد کاری کانادایی 
 دکتر حمید دالوند

 دکتر لیال دهقان
000/80 

F-OT-9 000/080 فریبا حاصلی کاردرمانی برای کودکان با مشکالت مهارت های دستی 

F-OT-8 ت و حرکات در عملکردهای انساناعصاب، عضال 
 زهرا جهانگیری –فالح زاده 

 آریان شمیلی -مالک امینی  
000/000 

F-OT-7 000/000 نسترن فیجانی –وهاب علی نیا  نخستین گام های کودک من 

F-OT-1  000/500 حسین صفاخیل –ناصر امینی  گام به گام با سکته مغزی 

F-OT-222 000/400 زهرا ارجمندی ازی درمانی )راهنمای عملی(مشاوره با کودکان باروش ب 
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F-OT-221 
 Psychosocial Occupationخالصه نکات مهم کتاب 

Therapy برای داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد کاردرمانی 
 000/450 سید محمد مهدوی

F-OT-220 )000/040 شبدینی -سوستانی فلج مغزی)نظریه ها ، روش ها و درمان 

F-OT-219 
مقدمه ای بر موضوعات شناختی )فرآیندهای ذهنی مبتنی بر پژوهش 

 مغز و روانشناسی(
 000/050 ابراهیم برزکار

F-OT-218 000/900 مریم حجتی جلدی اوتیسم و دیگراختالالت رشدی 3 مجموعه 

F-OT-217  000/80 سمانه ک . اسماعیلی -آزیتا محمود پور مشکالت یادگیری کودکان و نوجوانان 

F-OT-215 000/050  بازی کی چی می خوره ؟ 

F-OT-213 )درمان اختالالت ریاضی)انتشارات فراروان 
دکتر مصطفی تبریزی ،نرگس 

 تبریزی،علیرضا تبریزی
000/080 

F-OT-212 000/000 نوید میرزا خانی سید روح اله افتخاری  اصول مقدماتی مداخالت زودهنگام دربخش مراقبت های ویژه نوزادان 

F-OT-211 
یادگیری زبان و رفتار در کودکان اوتیستیک با بازی، جولیا مور 

 )انتشارات فراانگزش(
 000/000 پوراندخت دانشور شکوهی

F-OT-210 101 )000/000 شهال رفیعی بازی برای افزایش توجه ، باربارا شر )انتشارات فراروان 

F-OT-209 000/090 دکتر مهناز -دکتر مصطفی تبریزی رات فراروان(درمان اختالل بیش فعالی و عدم تمرکز )انتشا 

F-OT-208 
راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی اول 

 )انتشارات فراروان(

دکتر مصطفی تبریزی ، سوزان نعمتی، 

 سودابه مکی نژاد
000/050 

F-OT-207 
، لین درمان گروهی کودکان با اختالل نافذ رشد،)اوتیسم ،آسپرگر( 

 آدامز )انتشارات فراروان(
 000/50 شهال رفیعی

F-OT-206 )000/000 دکتر مصطفی تبریزی پازل های کن کن برای کودکان دبستانی )انتشارات فراروان 

F-OT-205 )به من اینگونه بیاموزید ،الن ناتبام )انتشارات فراروان 
مریم -نرگس رحمانی-مرجان حسنی راد

 ناظمی
000/85 

F-OT-204 
افزایش عزت نفس ، جنی موسلی و هلن سونت بازی برای  101

 )انتشارات فراروان(
 000/000 دکترمصطفی تبریزی و پریسا گلکاریان

F-OT-203 )دستنامه روان پزشکی بالینی )انتشارات ارجمند 
دکتر فرزین -دکتر محسن ارجمند

 دکتر نادیا فغانی جدیدی -رضاعی
000/900 

F-OT-202 000/905 علی نیلوفری –دکترحسن رفیعی  اتکینسون و هیلگارد، جلددوم  )انتشارات ارجمند(  ناسیزمینه روانش 

F-OT-201 000/805 دکتر مجتبی دلیر –دکترحسن رفیعی  اتکینسون و هیلگارد، جلد اول  )انتشارات ارجمند(  زمینه روانشناسی 

    

 

 

 


