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 کاردرمانی فارسی

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

 (ریال)قیمت نویسنده عنوان کد

F-OT-111 
فعالیت مفرح و کاربردي براي تشویق  90اتیسم  پیشرفت با

 کودکان اتیسم به برقراري ارتباط، تعامل و بازي
 000/980 گلنوش عبائیان

F-OT-110  000/450/2 بابک احراري و...-آزاده ریاحی اجتماعی ویرایش سوم –کاردرمانی روانی 

F-OT-109 000/450/1 ازنین سرلکن –سیده زینب بهشتی  ارزشیابی کاردرمانی براي کودکان 

F-OT-108 000/980/1 زهرا حقیقی-محمدگوهري فر مداخالت درمانی در سندرم رت 

F-OT-107 
بهبود عملکردهاي اجرایی بر اساس رویکرد تحلیل رفتار 

 کاربردي
 000/980 شکیبا غفاري –دکترفائزه دهقان 

F-OT-106 
م شما فعالیت هاي روزمره براي کمک به کودك مبتال به اتیس

 جهت داشتن زندگی بهتر
مژگان -ناصر حوائی-مینااحمدي کهجوق

 فرهبد
000/980 

F-OT-105 000/100/1 محمودي-دهقانی-دکترنویدمحمدزاده دور توانبخشی با تکیه بر کوچینگ و مداخالت کاردرمانی 

F-OT-104  000/450 سمانه فالح –دکتر نوید محمدزاده  4( سري کتابهاي رشد درکی حرکتی)فعالیت هاي ریتمیک 

F-OT-103  000/390 سمانه فالح –دکتر نوید محمدزاده  1( سري کتابهاي رشد درکی حرکتی)فعالیت هاي حرکت پایه 

F-OT-102 000/450/2 دکتر مالحت اکبر فهیمی درسنامه فعالیت هاي روزمره ي زندگی 

F-OT-101 
بتنی راهنماي محرکتی در کودکان -آموزش فعالیت هاي ادراکی

 برشواهد جهت ایجاد مهارت هاب جسمانی و شناختی
 000/580/1 دکتربهزادمحمدي-سعیدشهریارپور

F-OT-100 
 )جلدسومایجاد تغییر(

 کتاب راهنماي مراقبین –درمان تحریک شناختی فردي 
 000/950 علی اصغر صباغی-سیداحمدرضا خاتون آبادي

F-OT-99 
 )دومایجاد تغییر(جلد

تنی بر شواهد به منظور درمان تحریک شناختی در برنامه گروهی مب 
 گروهکتاب راهنماي رهبران  -بیماران مبتال به دمانس

 000/750 علی اصغر صباغی-سیداحمدرضا خاتون آبادي

F-OT-98 
 ایجاد تغییر(جلداول)

برنامه گروهی مبتنی بر شواهد به منظور درمان تحریک شناختی در  
 راهنماي رهبران دمانس کتاب -بیماران مبتال به دمانس

 000/450 علی اصغر صباغی-سیداحمدرضا خاتون آبادي

F-OT-97  000/350 سیدمیثم نظام الدینی اتیسم آنچه والدین قبل از بارداري باید بدانند 
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F-OT-96 
 راهنماي کاربرد روش فلورتایم

 (( براي کودکان و نوجوانان با اختالل طیف اتیسم و سایر اختالالت رشدي))
سمانه کرمعلی  –احسان جمشیدیان 

 اسماعیلی
000/850 

F-OT-95 
مداخالت توانبخشی مبتنی بر شواهد در کودکان مبتال به فلج مغزي 

 دایپلژي اسپاستیک
 000/280 زهرا شفیعی -مسعود خلجی

F-OT-94 (پیش زمینه، مدل ها، برنامه ها و تمرینات) 000/500/1 وزیانبهمن نور -یاسرفرهمندي بازي درمانی نوزادان 

F-OT-93 000/680 شیخ علی خانی-دکتر اردمه-دکترقمري انواع اختالالت جسمی حرکتی ویژه معلمان و خانواده ها 

F-OT-92 000/650 شیوا عابدي –فاطمه حسین پور  توانبخشی عصبی 

F-OT-91 000/580/1 الناز فدایی و...-شیوا عابدي مفهوم بوبت در نورولوژي بزرگساالن 

F-OT-90 000/000/1 دکتر تقی زاده –مریم مهدي زاده  فرهنگ موضوعی اختصارات و واژه نامه طب کار و کاردرمانی 

F-OT-89 
 فرهنگ موضوعی اختصارات و واژه نامه

 بهداشت و سالمت شغلی طب کار و کاردرمانی
 000/480 دکتر قربان تقی زاده –مریم مهدي زاده 

F-OT-88 
Occupatianal Thetapy | O.T | ERGO THERAPY 

 000/100/1 ملوك گرامی مؤید  کاردرمانی

F-OT-87 
آموزش گام به گام تصویري نحوه انتقال، جا به جایی و بلند کردن 

کودکان و بزرگساالن براي درمانگران، بیماران، خانواده ها و مراقبین 
 آنها

 000/950 درخشان راد و ... –دکتر زینل زاده 

F-OT-86 
یت بدنی درون و بیرون از ویلچر: راهنماي تصویري متناسب فعال

 سازي مشارکت
 000/400 درخشان راد و ... –دکتر زینل زاده 

F-OT-85 000/280 دکتر زهرا پاشازاده آذري آنچه والدین درباره مشکالت حسی کودکان باید بدانند 

F-OT-84 000/480 زاده آذريدکتر زهرا پاشا مداخالت زمینه اي اختالالت طیف اتیسم 

F-OT-83 000/750 پوریا سروقدي-فاطمه مهدیزاده مداخالت کاردرمانی در سرطان 

F-OT-82 000/180 علی رضا جمالی تمرینات فیزیکی براي بیماران سالمند 

F-OT-81  000/500/5 آزاده ریاحی )45تا 20کاردرمانی در اختالل عملکرد فیزیکی جلد دوم (فصول 

F-OT-80 000/480 دکترحجت اهللا حقگو-الیاس منفرد نبخشی شناختی در ام اس ( مفاهیم، ارزیابی و درمان)توا 

F-OT-79 000/690 محدثه مرادي ارزیابی در کاردرمانی 

F-OT-78 000/780 سمانه کرمعلی اسماعیلی بازي و اوقات فراغت در کاردرمانی ( مفاهیم،ارزیابی ها و مداخالت 

F-OT-77 000/750 دکتراحمدمحمدي -دکترناصرحوائی سی و حرکتی در کاردرمانیارزیابی ح 

F-OT-76 000/580/1 علی استادزاده –دکتر امینی  مداخالت توانبخشی در کودکان مبتال به فلج مغزي 

F-OT-75 )000/280 خلجی -رفیعی زاده  -جمشیدیان )از نظریه تا عملتطبیق محیط خانه براي کودکان داراي اتیسم 

F-OT-74 000/380 دکتر علیزاده-دکترمیرزاخانی درسنامه بالینی کاردرمانی 

F-OT-73 000/450 امین غفاري –شیرین ملکی  مداخالت کاردرمانی در اختالالت یادگیري 

F-OT-72 000/650 دکترحوائی -دکترمحمدي رشد و تکامل کوك 
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F-OT-71 000/300 سمانه فالح –دکترمیرزاخانی  فعالیت هاي تعادلی 

F-OT-70  000/350 دکترعلیزاده-شهبازي-دکترمیرزاخانی  2نیـــــمرخ حسی 

F-OT-68  : 000/195 قدرت خاوري –دکتروحیدبیاتی  ابهام ها و پاسخ ها (راهنمایی براي والدین و مراقبین )فلج مغزي 

F-OT-67 
 کاردرمانی براي کودکان و نوجوانان 

 رارشد،دانشجویان و کاردرمانگرانقابل استفاده براي داوطلبان کنکو
 000/850/1 سیدمحمدمهدوي

F-OT-66 
درك آکیوپیشن هاي کودکان و توانمندسازي کار درمانی با کودکان 

 مشارکت آن ها
 000/850/1 علیرضا جمالی –دکتر خیاط زاده ماهانی 

F-OT-65 

راهنماي مداخله ي زود هنگام با استفاده از فعالیت هاي روز 
 والدین کودکان دچار اتیسممره براي 

(( کمک به افزایش مهارت هاي ارتباطی و یادگیري بر اساس مدل  
 ESDM نور براي مداخله ي زود هنگام

 000/950/1 دکتر محمدي –دکتر زرافشان 

F-OT-64 
برنامه ي آموزش و مهارت افزایی براي والدین کودکان دچار 

  اتیسم در سنین پیش از دبستان
 راهنماي والدین و متخصصان))ي  (( کتابچه

 000/360 دکتز محمدي –دکتر زرافشان 

F-OT-63   000/780 محبوبه ماندگاري-مینو دبیري-مرضیه شجاعی توانبخشی در ام اس 

F-OT-62 سم ا000/450 دکترمیرزاخانی-محمودي-پارسامنش مداخالت کاردرمانی در ا 

F-OT-61  000/200/1 سور و .... دکتربهنام-دکتررضا پناهی حقایق مغز 

F-OT-60 
 مجموعه کامل ارزیابی هاي بالینی ارتوپدي 

 در آسیب هاي اندام فوقانی و تحتانی
 000/980 مرضیه رحمتی جونشی –آزاده ریاحی 

F-OT-59 000/450 مهسا خیراله زاده –فائزه دهقان  بازي هاي بینایی 

F-OT-58 000/250 دکترحمیددالوند-دکترمجتبی بیانی ج مغزيمالحظات دندانپزشکی در بیماران داراي فل 

F-OT-57 000/480 میثم روستایی-شیوا عابدي-النازفدایی توانبخشی بیماران آسیب نخاعی 

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

 پیشگیري و ارتقاء سالمت
 000/600 دکتر درخشان راد.... –دکتر زینل زاده 

F-OT-55 
 ابزار ارزیابی دست نویسی فارسی

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

 دکتر عبادي -دکتر علیزاده زارعی
000/200 

F-OT-54 کاردرمانی در سکته مغزي 
 آریان شمیلی -مالک امینی

 دکتر قاسکپم فالح زاده
000/980 

F-OT-53 000/850/1 محبوبه امامی و...-ولی شیري زي و تاخیر حرکتیدرمان فلج مغ 

F-OT-52 000/480 امیر صمدي شمس-زینب فتحی پور آذر بیماري قلبی ، توانبخشی و درمان آن 

F-OT-51 000/450/1 دکتر حسینعلی عبدالرزاقی-آزاده ریاحی (اصول ارزیابی،جراحی و توانبخشی)ضایعات اعصاب محیطی اندام فوقانی 

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

 علیزاده
000/520 

F-OT-49 
اختالل هماهنگی رشدي (پیشنهادات و نکاتی براي فعالیت هاي 

 روزمره ي زندگی)
 000/250 حس وحیدي –دکتر احمد محمدي 
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F-OT-48 
داستان هاي اجتماعی براي آموزش مهارت هاي اجتماعی کودکان 

 یسمات
فرشاد -مرجان شهبازي-نویدمیرزاخانی

 اخوتیان
000/750 

F-OT-47 000/950 امین غفاري-شهال رفیعی (منبع بالینی موثربراي کار با کودکان و نوجوانان)چالش هاي پردازش حسی 

F-OT-45 
   برگرفته از (( مغزي فلج بهمبتال  کودکان تیریمد و یتوانبخش

Sophe Levitt( 
 000/750 فاطمه مهدي زاده

F-OT-44 000/800/4 الله الجوردي-اکرم آزاد توانبخشی دست و اندام فوقانی 

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

 (راهنماي درمانگران و بیماران)بیماران سکته مغزي 
 محبوبه مانده گاري نجف آبادي

 دکترافسون حسنی مهربان
000/750 

F-OT-42 000/850 لیال دهقان -حمید دالوند توانبخشی اختالالت تغذیه در کودکان داراي فلج مغزي 

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

 درمان در توانبخشی آنها
 000/850 آزاده ریاحی-مسعودیاوري

F-OT-40  000/400 اکرم شیرزاد –ی شیري ول مالتیپل اسکلروزیسکاردرمانی در بیماران 

F-OT-39 000/850  درخشنده مریم – صادقی حمیدرضا رشدي هماهنگی اختالل درمان و آشنایی 

F-OT-37 000/250 عقیل شجاعی-امین غفاري کاردرمانی در پارکینسون 

F-OT-36 000/200 ابراهیم برزکار تفکر و مهارت هاي آن با رویکرد شناختی 

F-OT-35 000/300 نظام الدینی معماي زمان ما اتیسم 

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

 هستید
 000/450 موللّی گیتا دکتر

F-OT-32 000/980 مهدي علیزاده زارعی ، شیرین ملکی یکپارچگی حسی اختالالت آن و راهکارهاي درمانی 

F-OT-31 000/850 دکتر لیال دهقان، دکتر حمید دالوند ر کاردرمانیمهارتهایی براي تمرین د 

F-OT-30 000/980 الهام نصیري، محمد کاظم گنجی کاردرمانی و آنالیز ذره بینی فعالیت  

F-OT-29 000/350 فالح سمانه ، شهباز مرجان ،میرزاخانی نوید کودکان از سوءاستفاده مدیریت با مرتبط استراتژیهاي 

F-OT-28  000/480 زینل زاده، حسینی،درخشان راد گام به گام تمرینات تعادلیآموزش 

F-OT-27 000/080/1 ولی شیري،روستایی،امامی،شیري رشد کودك 

F-OT-25 
برنامه هاي حسی کاربردي براي دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم 

 و سایر نیازهاي خاص
 000/450 فرهادیان ، مروتی

F-OT-24 
ی به همراه راهکارهایی  براي کاردرمانگران  و اختالل پردازش حس

 والدین 
 000/850 نوید میرزاخانی، شهبازي، دهقان

F-OT-23  000/980/1 حمید دالوند -لیال دهقان کاربرد علوم اعصاب در توانبخشی 

F-OT-21 000/300 مالک امینی دکتر –دکتر حسنی مهربان  ابزار سنجش مشارکت کودکان ایرانی در فعالیت هاي خارج از مدرسه 

F-OT-20 توانبخشی اختالالت خواب در کودکان داراي فلج مغزي 
فخرالدین  -لیال دهقان -حمید دالوند

 شریعتمداري
000/180 
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F-OT-17 (جلد اول) 000/250 ناهید عظیمی راد اسم من سینا ! اتیستیک هستم 

F-OT-16 000/250/1 راضیه نجفی –جالل توکلی  فارماکولوژي در توانبخشی 

F-OT-11 مقیاس عملکرد کاري کانادایی 
 دکتر حمید دالوند
 دکتر لیال دهقان

000/250 

F-OT-9 000/450 فریبا حاصلی کاردرمانی براي کودکان با مشکالت مهارت هاي دستی 

F-OT-7 000/380 نسترن فیجانی –وهاب علی نیا  نخستین گام هاي کودك من 

F-OT-1 000/850 حسین صفاخیل –ناصر امینی  مغزي  گام به گام با سکته 

F-OT-239  000/400/1 دکتر فرهنگ دوست و زیبا بیرانوند پرنیانآموزش ذهن خوانی تقویت مهارت هاي ارتباطی و اجتماعی 

F-OT-238 101 000/800/2 دکترالهه محمداسماعیل تکنیک بازي درمانی 

F-OT-237 101 000/200/3 ه محمداسماعیلدکتراله تکنیک دیگر بازي درمانی 

F-OT-236  000/200/1 فاطمه مرادي –راحله فیض نژاد  ( همراه سواالت تکمیلی) 2گوبین کارت 

F-OT-235  000/600/1 راحله فیض نژاد-فاطمه مرادي (همراه سواالت تکمیلی و شناخت فصول) 1گوبین کارت 

F-OT-234 000/120 سینا لباف-فاطمه مرادي –اف سارا لب رشد حرکات طریف در کودکان آهسته گام 

F-OT-233 000/400/2 فاطمه مرادي-یارا لباف رشد مهارت هاي نوشتاري از پایه تا پیش دبستانی 

F-OT-232 000/000/2 دکتر پروا نمیرانیان نورولوژي بالینی امینف 

F-OT-231 000/400/1 دکترشکوفه موسوي-رعدکترحسین زا کتاب کار آسیب مغزي تمرین هایی براي توانبخشی شناختی 

F-OT-230 000/100/1 سیدمرتضی نظري-دکترحسین زارع روانشناختی-توانبخشی عصب مبانی نظري و راهنماي عملی 

F-OT-229 000/400 لیال شیاسی ارانی اوتیسم از زبانِ اوتیسم 

F-OT-228 000/110 مینا حسینی-محبوبه شاطریان کاردرمانی سالمندان 

F-OT-228  000/400/1 طلعت رافعی گودکان مبتال به اتیسم 

F-OT-227 
 توانبخشی مغزي

 ازتوانی عملکردهاي مغزي آسیب دیدهبتمرین براي  140بیش از  
 000/850 دکترمهدي شریف الحسینی

F-OT-226   000/800/1 دکتر سیدعلی صمــدي نظریه ها،انجام پژوهش و روش هاي مداخلهبازي درمانی 

F-OT-225 000/900 اسماعیل گنجینه –دکترهایده حائري  راهبردهاي کل بدن براي نیل به زندگی بهتر  انقالب اُتیسم 

F-OT-224 
آموزش و مهارت هاي حرکتی به کودکان مبتال به فلج مغزي و 

 اختالالت حرکتی مشابه
 000/100/2 محمدخیاط زاده ماهانی

F-OT-223  اتیسم بر اساسDSM5 000/000/1 طلعت رافعی نارزیابی و درما 

F-OT-222 (راهنماي عملی) 000/800 زهرا ارجمندي مشاوره با کودکان باروش بازي درمانی 

F-OT-221 
 Psychosocial Occupationخالصه نکات مهم کتاب 

Therapy براي داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد کاردرمانی 
 000/450 سید محمد مهدوي
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F-OT-220 000/550/1 شبدینی -سوستانی ه ها ، روش ها و درمان)فلج مغزي(نظری 

0F-OT-217  000/80 سمانه ك . اسماعیلی -آزیتا محمود پور مشکالت یادگیري کودکان و نوجوانان 

F-OT-215 000/300  بازي کی چی می خوره ؟ 

 F-PS-7 (انتشارات فراروان)درمان اختالالت ریاضی 
دکتر مصطفی تبریزي ،نرگس 

 علیرضا تبریزيتبریزي،
000/000/1 

F-OT-212 000/120 نوید میرزا خانی سید روح اله افتخاري  اصول مقدماتی مداخالت زودهنگام دربخش مراقبت هاي ویژه نوزادان 

F-OT-211 
یادگیري زبان و رفتار در کودکان اوتیستیک با بازي، جولیا مور 

 (انتشارات فراانگزش)
 000/120 پوراندخت دانشور شکوهی

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

 (انتشارات فراروان)
دکتر مصطفی تبریزي ، سوزان نعمتی، 

 سودابه مکی نژاد
000/150 

F-PS-15 
درمان گروهی کودکان با اختالل نافذ رشد،(اوتیسم ،آسپرگر) ، لین 

 آدامز (انتشارات فراروان)
 000/250 شهال رفیعی

F-OT-206 (انتشارات فراروان) 000/100 دکتر مصطفی تبریزي پازل هاي کن کن براي کودکان دبستانی 

F-PS-16 
افزایش عزت نفس ، جنی موسلی و هلن سونت بازي براي  101

 (انتشارات فراروان)
 000/850 دکترمصطفی تبریزي و پریسا گلکاریان

F-OT-203  000/100/1 طباطبایی نیا-سازمند در کودکان  حرکتی –رشد و تقویت مهارت هاي ادراکی 

F-OT-202 
 بازتوانی کودکان با مشکالت یادگیري 

 راهنماي عملی براي کودکان مبتال به اختالل یادگیري
 000/300 زهرا واحدي –شهال رفیعی 

F-OT-201 
 درك اختالل عملکرد حسی

 000/300 ندا صادقی –شهال رفیعــی  یادگیري و اختالل دو قطبیدر اختالالت طیف اتیسم.بیش فعالی و نقص توجه. ناتوانی هاي 

F-PS-4 (انتشارات ارجمند) دستنامه روان پزشکی بالینی 
دکتر فرزین -دکتر محسن ارجمند

 دکتر نادیا فغانی جدیدي -رضاعی
000/950/2 

F-PS-6 000/700/2 علی نیلوفري –رفیعی  دکترحسن اتکینسون و هیلگارد، جلددوم  (انتشارات ارجمند)  زمینه روانشناسی 

F-PS-5 000/500/2 دکتر مجتبی دلیر –دکترحسن رفیعی  اتکینسون و هیلگارد، جلد اول  (انتشارات ارجمند)  زمینه روانشناسی 
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