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فارسی روانشناسی
کد

عنوان

نویسنده

مترجم

F-PS-1

روان شناسی شناختی زبان ،تفکر ،هیجان ها و هشیاری

مایکل و.آیزنک
مارک ت .کین

دکتر حسین زارع

F-PS-2

راهنمای والدین در مشکالت یادگیری

F-PS-3

چگونه به فرزندتان کمک کنید؟

درمان شناختی رفتاری با زوج ها و خانواده ها
راهنمای جامع برای درمانگران

F-PS-4

دستنامه روان پزشکی بالینی

F-PS-5

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد (جلداول)

F-PS-6

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد (جلد دوم )

پیتــر وست وود
فرانــک داتیلیو
بنجامین سادوک
هوکسما-فردریکسون
وکسما-فردریکسون

احمدرضا بیات-حبیب امامی
امیرحسام خواجه
دکتر فرزین رضاعی
دکترحسن رفیعـی
دکتر حسن رفیعـی

قیمت(ریال)
630/000
080/000
000/000
000/000
1/300/000
1/000/000

F-PS-7

درمان اختالالت ریاضی

دکترمصطفی تبریزی

080/000

F-PS-8

درمان اختالالت خواندن

دکترمصطفی تبریزی

000/000

F-PS-9

راهنمای تدریس ریاضی دبستان بر پایه ی مفاهیم ریاضی
اول

دکترمصطفی تبریزی

100/000

درمان اختالالت دکته نویسی

دکترمصطفی تبریزی

000/000

F-PS-10
F-PS-11

مرجان حسنی راد – نرگس

به من این گونه بیاموزید
 01نکته های مهم که کودک در خودمانده می خواهد شما بدانید

F-PS-12

کمک به کودکان بیش فعال ویژه والدین و درمانگران

F-PS-13

از ارتباط گریزی تا نبوغ

برنامه تعادل مغز ویژه کودکان طیف اتیسم ،بیش

فعال ،خوانش پریش و سایر اختالالت عصبی رشدی

F-PS-14

بازی برای کودکان با نیازهای خاص

F-PS-15

درمان گروهی کودکان با اختالل نافذ رشد(اوتیسم و آسپرگر)

الـن ناتبام
لین جی  .هارویتز
رابرت ملیلو
کریستین ماسینتایر
لین آدامز

رحمانی – مرم ناطمی
شهال رفیعی -زهرا جهانگیری
مریم ابراهیمی کیا ،سینا توکلی
محبوبه محمودی
شهــال رفیعـی

80/000
110/000
380/000
100/000
00/000

F-PS-16

 010بازی برای افزایش عزت نفس

جنی موسلی و هلن سونت

F-PS-17

اختالل کمبود توجه بیش فعالی در مدرسه

جرج دوپل – گری استونر

F-PS-18

انسانی کامال منحصر به فرد ( نگاهی متفاوت به اُتیسم)

F-PS-19

شناخت اجتماعی رویکرد علوم اعصاب شناخت

F-PS-20

کتاب کار مهارت های شفقت به خود
برنامه عملی دگرگون کردن رابطه با خود در  01روز

بری.ام.پریزانت

دکترمصطفی تبریزی  .گلکاریان
دکتر پروانه محمدخانی
امیرحسین تقیلو
دکتروحیدنجاتی-مریم تاجمیر

تیم دزموند
رابرت.ای.ا.رنستین

F-PS-21

روانشناسی خود آگاهی

F-PS-22

روانکاوی و جامعه امروز از افسانه تبای تا مخلوقات تکنولوژی

F-PS-23

درمان اختالل پانیک و گذرهراسی

F-PS-24

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

F-PS-25

نوجوان و خانواده درمانی

F-PS-26

هشت قرار مالقات گفتگوهای ضروری برای دستیابی به عشق پایدار

جان گاتمن ،ژولی گاتمن

F-PS-27

کتاب کار ذهن آگاهی برای اختالل وسواس

جان هرشفلید ،ام اف تی

F-PS-28

خوشبختی سفـــری فلسفی

دکترکیوان زاهدی
دکترسیدمهدی ثریا
دکتر برژانت جزنی
دکترشهربانو قهاری-زرگر و..
دکترشهربانو قهاری

ژوزف میکوچی

فردریک لونوآر

نجفی – خشوعی
دکترزهرا جان نثاری
دکتر گیتا شمس – ملک پور
ریحانه رئیس الساداتی

000/000
000/000
370/000
060/000
000/000
000/000
300/000
300/000
700/000
800/000
380/000
080/000
300/000

F-PS-29

ابزار سازی در علوم سالمت طراحی و روان سنجی ابزار

دکترعباس عبادی و...

000/000

F-PS-30

فرهنگ توصیفی عصب شناسی زبان

هانیه یارمند ،عشایری

000/000

F-PS-31

عــلوم شناختی مقدمه ای بر ذهن و مغز

F-PS-32

زبان و مغـــز

F-PS-33

ناتوانی هوشی ارزیابی  .تشخیص  .مداخله

F-PS-34

همه می تونن زرنگ باشن
تمرینات ویژه برای پرورش استعدادهای کودکان

F-PS-35
F-PS-36
F-PS-37
F-PS-38

من تیزهوشم جلد دوم
سنگ بنای خواند ،نوشتن و حساب کتاب پیش دبستانی
من تیزهوشم جلد اول
سنگ بنای خواند ،نوشتن و حساب کتاب پیش دبستانی

دنیل کالک-ویلیام هیرشن
لورین کی  -آبلر

شهره صادقی-الهه کمری
دکترموسی غنچه پور
سیـــدعلی صـــمدی
نرگس تبریزی-دکتر تبریزی

زک سان
زک سان

تقویت توانایی شناختی توالی سازی

مرضیه نظری-مریم اصنافی
مرضیه نظری-مریم اصنافی
گروه مولفین

سنگ بنای خواندن-نوشتن و حساب
پرورش مغز آموزش و تمرین برای فعال سازی توانمندی
های مغزی

جیمیز هریسون – مایک
هابز

F-PS-39

پرورش حافظه و تقویت یادگیری

دکترپاسکال میشالن

F-PS-40

افراد موفق چگونه فکر میکنند تمرین هایی برای
دستیابی به تفکر قدرتمند

جان سی  -مکسول

F-PS-41

 BRAIN PLANNERدفتر برنامه ریزی

مریم جاللی
میالد کسائی
سامان شاهین پور
باشگاه مغز

600/000
000/000
100/000
000/000
070/000
070/000
300/000
300/000
300/000
180/000
000/000

F-PS-42

ذهن آگاهی با رنگ آمیزی

F-PS-43

مغز من در گذر زمان

F-PS-44

باشگاه مغز کنترل و مدیریت (( تمرکز،یادگیری،احساسات و
تمایالت و تصمیمات))

F-PS-45

باشگاه مغز 0

F-PS-46

باشگاه مغز  2توجه و تمرکز

F-PS-47

باشگاه مغز  3حافظه و یادگیری

F-PS-48

باشگاه مغز کودکان  (( 0آموزش – تمرین – سرگرمی ))

F-PS-49

باشگاه مغز کودکان  (( 0آموزش – تمرین – سرگرمی ))

F-PS-50

روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی

F-PS-51

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی

F-PS-52

مقدمه ای بر روان شناسی بالینی

F-PS-53

آسیب شناسی روانی – دیدگاه های بالینی درباره
اختالالت روانی )( DSM-5

F-PS-54

روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی جلد اول

لورا برک

F-PS-55

روانشناسی رشد نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم

لورا براکی

F-PS-56

خرد درمانی

F-PS-57
F-PS-58

اما فارارونز

سپیده بخت
تارا رضاپور  -حامداختیاری
تارا رضاپور  -حامداختیاری
تارا رضاپور  -حامداختیاری
تارا رضاپور  -حامداختیاری
تارا رضاپور  -حامداختیاری
تارارضاپور – حامد اختیاری
تارارضاپور – حامد اختیاری
دکتربهروز میالنی فر
دکترحسن رستگارپور

جفری پی.کرامر – ویکی
پرز
ریچارد پی.هالجین

مهرداد فیروزبخت
یحیی سید محمدی
یحیی سید محمدی
یحیی سید محمدی
دکتررسول کردنوقابی

پرورش هوش هیجانی کودکان – آموزش مهارتهای

مصطفی تبریزی-زهراترابی

زندگی و هوش هیجانی لت روش بازی
خانواده ها ،متخصصان و کودکان استثنایی

آن ترن بول ،ردترن بول

شریفی درآمدی-حجازی-فالح...

100/000
100/000
000/000
380/000
380/000
380/000
070/000
000/000
000/000
300/000
1/000/000
1/000/000
1/000/000
1/100/000
080/000
000/000
680/000

