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 توانبخشی کودک کم شنوا  فارسی

 

 قيمت)ریال( نویسنده عنوان ردیف

F-K-1 000/000 زهرا طيبی –دکترگيتا موللی  کاشت حلزون: پيش به سوی موفقيت در مقطع ابتدایی 

F-K-2 000/070 هادی محمدی _دکترگيتا موللی کاشت حلزون: پيش به سوی موفقيت در مهد کودک و پيش دبستانی 

F-K-3  000/000 رحسينی پو-دکتر گيتا موللی ناشنوا  –کاشت حلزون برای کودکان نابينا 

F-K-4 000/000 خادمی -موللی دکترگيتا  راهنمای والدین و مربيان کودکان و خردسالان کم شنوا 

F-K-5 000/050 حسينی پور-دکترگيتاموللی با کودکان کم شنوایمان حرف بزنيم و آواز بخوانيم 

F-K-6 

 آموزش گام به گام کودک کم شنوا در خانه 

 سال 2راهنمای والدین کوکدان زیر 

 دکتریونس لطفی 

 دکتر گيتاموللی
000/000 

F-K-7 
 مبانی و راهنمای بالينی مداخله زودهنگام 

 پس از تشخيص کم شنوایی/ناشنوایی در کودکان
 000/000 لیدکتر گيتامول–دکتر ابراهيمی 

F-K-8 مداخله ی زودهنگام در آسيب شنوایی 
 دکتر روشنک وامقی

 دکتر گيتا موللی
000/000 

F-K-9 000/050 دکترگيتا موللی داستان سمعک من 

F-K-10 000/000 هادی محمدی.دکترگيتا موللی کاشت حلزون برای کودکان و خردسالان ناشنوا : آغاز شنيدن صداها 

F-K-12 

 جلدی (3مدرسه مناسب کودک کم شنوا ) مجموعه 

 راهنمای مدیران و مسئوالان و معلمان مدرسه و مهدکودک
 000/00 دکترگيتا موللی

F-K-13  000/50 دکترگيتا موللی اممن یک پردازشگرکاشت حلزون گرفته 
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F-K-14 000/50 منصور غلامی –ایران بهادری  تربيت شنوایی کودکان 

F-K-15 )) 000/080 دکتر گيتا موللی کودکان کم شنوا )) راهنمای والدین و معلمان 

F-K-16 

 کودک من کم شنواست 

 دانستنی های ضروری برای هر مادری که کودک کم شنوا دارد .... 
 000/000 گيتا موللیدکتر 

F-K-17 )) 000/000 دکتر گيتاموللی –شيدا آزاد  بسته توانبخشی شنيداری کلامی گل ها )) پيش دبستان 

F-K-18  ! 000/000 تیدکتر ملکو –دکترگيتاموللی  گوش گریس آب آورده 

F-K-19 000/030 دکترگيتاموللی دوست من سندرم داون دارد 

F-K-20  000/000 دکتر گيتا مولّلی جزوه راهنمای کارشناسان کودکان دچار اختلال ارتباطیبرقراری ارتباط 

F-K-21 000/500 رقيه کوهی-دکتر گيتا مولّلی کودک مامان غازه(شعر،لالایی و قصه ایرانی-برنامه فرانک ) برنامه مادر 

F-K-22 

 مشاوره و روانشناسی در کم شنوایی )) ویژه شنوایی شناسان((

 دانشجویان و فارغ التحصيلان رشته شنوایی شنوایی راهنمای
 000/070 ررضوان افشا-دکترگيتا مولّلی

F-K-23  000/050 دکتر گيتا موللی ) کودکان کم بينا / نابينا (من با انگشتانم می بينم 

F-K-24 

 من خودم ميتوانم کارهایم را انجام دهم

 حرکتی(-) کودکان با مشکلات جسمی
 000/050 دکترگيتا موللی

F-K-25 ) 000/050 دکتر گيتا موللی من با چشمانم می شنوم ) کودکان کم شنوا / ناشنوا 

 


