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  تعداد مترجم ناشر نویسنده عنوان ردیف

 تواندنمی چیزی 1

 همبه را اعصابم

 چگونه: بریزد

 چیز هیچ نگذاریم

 مانناراحتی باعث

 شود

آلبرت ، الیس  آرایان 
 ، حیدربیگی

 زینب

3 

 هاینظریه 2

 در درمانیروان

 شناسیروان

 ورزشی

طاهر ، تیزدست پویا یارآزمون   
 ، پورقزلجهنقی

 میترا

3 

 2 اشراق پرتو به سخن بک اشتاین جان خشم های خوشه 3

 کودک شفای 4

 درون
 3 گیتی خوشدل پیکان لوسیا کاپاچیونه

 المللیبین پروتکل 5

 و خدمات

 هایمراقبت

 سالمندی

 3 - تیمورزاده علیزاده مهتاب

 MCMI راهنمای 6

 3 میلون
 6 - روان سنجی اکبر شریفیعلی

https://www.gisoom.com/search/book/author-346468/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-346468/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-346468/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4136/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/


  تعداد مترجم ناشر نویسنده عنوان ردیف

 کاربردی راهنمای 7

 بالینی تفسیر و

 هوشی هایمقیاس

 نگاهی با وکسلر

 آزمون به جامع

 کودکان وکسلر

WISC-V 

 مارنات،گراث گری

رایت جردن.ای  
سنجی روان  - 

3 

 درمانیروان الفبای 8

 خودتحلیلی پایه بر

 نگر یکپارچه

سیدحمید ، پورآتش  
 و شناسیروان

 هنر

 ، سلحشوری

 نسرین

3 

 مرجع درسنامه 9

 شناسی سالمند

 سالمندی وطب

 باکلهارست

 کنث و فیلیت هاوارد

 یانگ وجان واکوود
 رویان پژوه

 دکتر

 عبدالرحیم

 و اسداللهی

 مترجمان

3 

 برادران 10

 کارامازوف
 اسکندری به سخن داستایفسکی فئودور

2 

 از پیشگیری 11

 هایآسیب

 در اجتماعی

 و کودکان

 مهرسا نوجوانان

گروه  ، حامد اختیاری

 مولفان
 مهرسا

حامد اختیاری 

 و ... 
3 

12 
 ویرایش لنارد آدلر حواس پرت ها

فریبا 

 بشردوست 

3 

داستایفسکی فئودور خانه اموات 13  2 اسکندری به سخن 

داستایفسکی فئودور ابله 14  2 اسکندری به سخن 

https://mehrsa.org/xfsearch/author/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://mehrsa.org/xfsearch/author1/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86/
https://mehrsa.org/xfsearch/author1/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86/
https://mehrsa.org/xfsearch/author1/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86/
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 درمانیگروه 15

 تحلیلی

 هاذهن رویارویی

هرست لیزل بر، هارولد  

 

 

جمشیدنژاد نینا ارجمند  

3 

16 SPSS راهنمای 

 بقا

 گامبهگام راهنمای

 و تحلیل برای

 با) هاداده تفسیر

 SPSS افزارنرم

25) 

پلنت جولی  ارجمند 
 اکبر دکتر

 رضایی

2 

17 

 مدت کوتاه درمان

 بلند تغییر برای

 مدت

 سولومون، ماریون

 لی نبورسکی، رابرت

 مایکل کالو،مک

 فرانسین آلپرت،

ماالن دیوید شاپیرو،  

 ارجمند

 احمد

 ولیخانی،

مؤمنی حسین  

3  

 بازگشت به خانه  18

 درس 108

 آگاهیذهن

زین کابات جان  ارجمند 

 سحر دکتر

 طاهباز،

 امیرحسین

 ایمانی

3 

19 

ورچیلو کاترین اینترنت به اعتیاد  ارجمند 

 مام پیمان

 محمد شریفی،

 علی پور،امین

 حمزه

3 



  تعداد مترجم ناشر نویسنده عنوان ردیف

 فرزندپروری 20

 دنیای در هوشمند

 مدرن

هاسمن برایان  ارجمند 

 سید دکتر

 موسوی مهدی

 موحد

3 

 از لکانی روانکاوی 21

 و فرهنگ تا بالین

 هنر

جزنی برژانت  ارجمند 
 بنی مهدی

 اسدی

2 

22 

 عملی راهنمای

 با فرزندپروری

 پردازش رویکرد

 حسی

 ارجمند 

 شهرام سید

 دکتر علیزاده،

 محمدعلی

 دکتر مظاهری،

 سادات پریسا

 سیدموسوی،

 قلی اکرم

 سلطانی

 

سینما به منزله  23

 درمان 
 ارجمند جان ایزود و ... 

مهدیه سادات 

 حسینی

1  

 یک هایعادت 24

 شاد مغز

 سطح افزایش

 سروتونین،

 دوپامین،

 و توسیناکسی

 اندورفین

 ارجمند لوریا گرزانو برنینگ 

سید مرتضی 

ارجمندی 

 نسب 

3 
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25 
 تشخیص درسنامه

 و عملکرد درمان و

 عملکرد اختالل

 زنان جنسی

 آنیتا گلدستاین، ایروین

 اندروتی کلیتون،

 کیم، نوئل گلدستاین،

کینگزبرگ شریل  

 ارجمند

 آزاده دکتر

 دکتر مظاهری،

 حقیقی، محمد

 رضا دکتر

 احمدی

2  

 در نوجوان 26

 درمانیخانواده

 از گیریبهره

 روابط قدرت

میکوچی جوزف  ارجمند 

 اهلل باب

 پور،بخشی

 ثریا

 زاده،رمضان

متولی فاطمه  

4  

 خوشمزه مغز 27

 درمان راهنمای

 شناختیروان

 مواد مصرفسوء

 ارجمند -

 فرزاد دکتر

 با جاللی

 سیده همکاری

هاشمی فاطمه  

3 

28 
 رفتاری اعتیاد

کنت پاول روزنبرک و 

 ... 
 ارجمند

شیرزاد بابایی 

 و ... 

3  

 بالینی راهنمای 29

 تازه به کمک برای

 واردها

 ارجمند کیم هالفورد و ... 
دکتر مهسا 

 فروغی و ... 

3 

 برای آگاهیتوجه 30

 نوجوانان اضطراب
ویالرد کریستوفر  ارجمند 

 مریم دکتر

 عباسی

3  

 شناختی درمان 31

 و مبانی: رفتاری

 آن از فراتر

اسجودیت ، بک  ارجمند 
 ، جمشیدی

 شیوا

4 
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 با کردن فکر 32

 گزارشی: تصاویر

 اوتیسم زندگی از

تمپل ، گراندین  ارجمند 
جمالورضایی

 یی و ... 

3 

 المعارفدایره 33

 مخدر مواد و اعتیاد
آذر ، ماهیار سیما ، نوحی ارجمند   

2 

 تأثیردرمانی 34

 و خالق مشاوره

 افزایش برای مؤثر

 اثردرمانی

جیکابز اد  ارجمند 

 یاسر دکتر

 جاوید مدنی،

 تکجو

3 

 آبی روز متولد 35

 
تمت دنیل  ارجمند 

 صدیقه

 فراهانی

2 

راهکارهای و  36

مداخله های 

 خودتنظیمی

 ارجمند ترزا گارلند 
دگتر سعید 

 رحیمی و ... 

3  

37 

 درمانی طرحواره

 (1 جلد)

 ژانت یانگ، جفری

 مارجوری کلوسکو،

 ویشار

 ارجمند

 حسن دکتر

 پور،حمید

 زهرا دکتر

 اندوز

3 

 رویکرد 38

 درمانیطرحواره

 هیجانی

لیهی رابرت  ارجمند 
 زیرک، حسین

آزادی راحله  

3 
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39 

 درمانی طرحواره

 (1 جلد)

 ژانت یانگ، جفری

 مارجوری کلوسکو،

 ویشار

 ارجمند

 حسن دکتر

 پور،حمید

 زهرا دکتر

 اندوز

3 

40 

 را خود زندگی

 بیافرینید دوباره

 ژانت یانگ، جفری

 کلوسکو
 ارجمند

 حسن دکتر

 الناز حمیدپور،

 پیرمرادی،

 گلی ناهید

 زاده

4 

 در استعاره کاربرد 41

 بالینی کار

 ایحرفه راهنمای

 علم بکارگیری

 در زبان

  درمانیروان

تورنیک نیکالس  ارجمند 

 مهدی دکتر

 پوراصغر،

 میترا دکتر

 مصلحی

 جویباری

3 

 اولیه هایکمک 42

 شناختیروان

 دستورالعمل

 جانز دانشگاه

 هاپکینز

 جفری اِوِرلی، جورج

 لتینگ

 

 ارجمند

 سادات الهه

 دکتر الوانی،

 شریف مهدی

 الحسینی

2 

 بالینی مصاحبه 43

 برای ساختاریافته

 اختالالت

-DSM شخصیت

5 

 ژانت فرست، مایکل

 اسمیت لورنا ویلیامز،

 رابرت دکتر بنجامین،

 اسپیتزر

 ارجمند

 مهدی دکتر

 دکتر امینی،

لطفی مژگان  

3 



  تعداد مترجم ناشر نویسنده عنوان ردیف

 بالینی مصاحبه 44

 برای ساختاریافته

 اختالالت

-DSM شخصیت

5  

SCID-5-PD 

 همراه به

 نامهپرسش

 غربالگری

 شخصیت

SCID-5-

SPQ 

 ژانت فرست، مایکل

 اسمیت لورنا ویلیامز،

 رابرت دکتر بنجامین،

 اسپیتزر

 ارجمند

 مهدی دکتر

 دکتر امینی،

 لطفی، مژگان

 سمیرا دکتر

 معصومیان،

 سمیه دکتر

نژادضمیری  

3 

 هایفوریت 45

 پزشکیروان

 DSM-5 براساس

شاملو فرهاد دکتر  ارجمند 
 فرهاد دکتر

 شاملو

3 

 تشخیص راهنمای 46

 اختالل درمان و

 بیش/توجهی کم

 کودکان در فعالی

 بزرگساالن و

 جولیت کانر، کیت.س

جت ال  
 ارجمند

 دکتر

 میرمحمود

 میرنسب

3 

 در صندلی با کار 47

CBT 

 تندآموز مجموعه

شناخرفتاردرمانی

 تی

یوپی متیو جمشیدی شیوا ارجمند   

3 
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 مورد بندیفرمول 48

 و کودکان برای

 نوجوانان

ماناسیس کاتارینا بهزادپور سمانه ارجمند   

3 

درمان شناختی  49

 تحلیلی
 - ارجمند مجتبی احمدی

3 

 3 - ارجمند منیره احمدی رابطه شفابخش 50

 هایطرحواره 51

 باورهای و شناختی

 در بنیادین

 مشکالت

 روانشناختی

یان ،استین ،تویت ،یزو

 گ
 ارجمند

 رضا

 سیما ،مولودی

 احمدی

3 

52 

 خالصه

 پزشکیروان

 سادوک و کاپالن

 2022( 2 جلد)

. ال مارسیا بوالند، ابرت

روئیز پدرو وردوین،  
 ارجمند

 فرزین دکتر

 دکتر رضاعی،

 منایی، محمد

 ابوذر دکتر

 دکتر ورز،گل

وکیلی سمیرا  

5 

 3 - ارجمند راضیه امین زوج درمانی 53

 درمانیطرحواره 54

 برای گروهی

 شخصیت اختالل

 مرزی

 پورسمر ارجمند شاو

3 

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3246/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/2691/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3247/%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3248/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3248/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3249/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3249/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1821/%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1821/%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1821/%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/2777/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/2777/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/671/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/671/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
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 روانی فشار اختالل 55

 سانحه از پس

(PTSD) 

 زرگر ارجمند فاطمه زرگر
3 

تفسیر نقاشی های  56

 فرافکن
 ارجمند ماروین الیبوویتز

ژانت هاشمی 

 آذر

3 

تجربه طرحواره  57

 درمانی از درون

با کتاب کار 

 تمرین

 اکبری ارجمند فارل

3 

طرحواره درمانی  58

برای اختالل 

 شخصیت مرزی

 زیرک ارجمند آرنتز

3 

 عملی برنامه 59

 کفایت تقویت

 نوجوانان اجتماعی

 اُتیسم دارای

 هنرهای رویکرد با

 نمایشی

 آلیسون گولی، لورا

 مارگارت ویلکینسون،

کالیکمن -سمراد  

 ارجمند

 سادات سمیه

 دکتر سیادت،

ویسانی مختار  

3 

تشخیصی راهنمای  60

و آماری اختالل 

 های روانی

انجمن روانپزشکی 

 آمریکا
 فرزین رصاعی ارجمند

3 

مبانی  61

نوروسایکولوژی 

 انسان )جلد اول(

 احمد علی پور ارجمند برایان کولب

3 

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1440/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1222/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B2
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/1223/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/4/1223/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1
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مبانی  62

نوروسایکولوژی 

 انسان)جلد دوم(

 احمد علی پور ارجمند برایان کولب

3 

ده الک پشت در  63

 سه شنبه
برنز فلنگان الن  دانژه 

فرهاد براتی 

 زاده

3 

نمی خواهم درباره  64

اش حرف بزنم 

 )طالق(

رنسوم فرانتز ژانی  دانژه 
فرهاد براتی 

 زاده

3 

سارا لبخند نمی  65

 زند )داستانی

 آمدن کنار درباره

 یکی فوت با هابچه

 والدین( از

 دونا ، کاپلو جولی

 پینکاس
 دانژه

فرهاد براتی 

 زاده

3 

راز بزرگ و چاق  66

 بر جنا چطور)من 

 و احساسات

 کنترل خوردنش

 (کرد پیدا

اسککتر آر لین  - دانژه 

3 

فنون مشاوره و  67

 روان درمانی
 - دانژه مجتبی تمدنی

3 

 3 ناهید ملکی دانژه متیو  واکر چرا می خوابیم ؟ 68

روان درمانی  69

 آنالین
 - دانژه هایم وینبرگ

3 
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صلواتی مژگان درمانی طرحواره 70  3 - دانژه 

 شناسی روان 71

 سیاسی
 دانژه دیوید پاتریک هوتون

سعید 

 عبدالملکی

2 

 روزهای بهبودی 72

راهنمایی برای 

کودکانی که 

 آسیب دیده اند

 دانژه سوزان فاربر
زهره اسحاق 

 دواتگر

3 

رهایی از خشم و  73

 پرخاشگری
 - دانژه شهربانو قهاری

3 

سانتاگو رامون  74

 کاخال
 دانژه -

وحید داداش 

 زاده

1 

 2 پروین عالمی دانژه تورین ام فیننزر سفری پر ماجرا 75

 تحقیق روشهای 76

 ای رشته بین

 دراعتیاد

 دانژه -
حسن رفیعی و 

... 

2 

 شناختی خطای 66 77

 گیری تصمیم در
 دانژه -

محمد رضا 

 سلیمی

3 

 درمانی روان 78

 مدت بلند پویشی
و ...شاره  دانژه گلن گابارد  

4 

 3 - دانژه - کتاب بحران 79
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کتاب والدین و  80

 فرزندپروری
 - دانژه شهربانو قهاری

2 

کتاب رفتار درمانی  81

 دیالکتیکی

جفری  ،متیو مک کی

جفری برنتلی ،وود  
هدانژ  - 

2 

کتاب رهایی از  82

خشم و 

 پرخاشگری

 - دانژه شهربانو قهاری

3 

83 
 و پانیک ختاللا

 یگذرهراس

فاطمه  ،شهربانو قهاری

حمیدرضا  ،زرگر

هااحمدخانی  

 - دانژه

3 

 درمانی و شناخت 84

 ذهن بر مبتنی

 آگاهی

قهاری شهربانو  - دانژه 

5 

 زندگی کتاب 85

 هدفمند

متیو مک کی و 

 همکاران

انتشارات ابن 

 سینا

عباس 

 روزبهانی

2   

 پایه شناسی آسیب 86

 رابینز اختصاصی

 دهم ویراست

 2و1ج  2018

 وینی کومار و...
 ابن انتشارات

 سینا

عباس شکور 

 و...

2   

 شناسی آسب 87

 رویکرد با روانی

 اساس بر یکپارچه

DSM-5 (بارلو) 

 وینی کومار و...
 ابن انتشارات

 سینا

عباس شکور 

 و...

2   

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/926/%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%88%20%D9%85%DA%A9%20%DA%A9%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/927/%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%88%D8%AF
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/927/%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%88%D8%AF
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/927/%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%88%D8%AF
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/928/%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%8A
https://www.gisoom.com/search/book/author-265541/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-168742/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-168742/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-168742/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-707019/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-707019/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-707019/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
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88 

 حس پنهان معنای

 علم در آمیزی

 وهنر

 کریشن ون کامپن
 ابن انتشارات

 سینا

سید علی 

محمد 

موسوی، عسل 

جعفری 

جوزانی، منیژه 

 تائبی

1   

روان پزشک روان  89

 پویا 
 گلن گابارد

 ابن انتشارات

 سینا

فرهاد شاملو 

 و...

2   

90 
 مثل نشستن آرام

 قورباغه
 الین اسنل

 ابن انتشارات

 سینا

داریوش 

جاللی، کبری 

 فتاحی

2   

 چیز همه بگذار 91

 شود تو آموزگار
 جان کبت زین

 ابن انتشارات

 سینا
 علی فیضی

2  

 - شناختی درمان 92

 برای رفتاری

 مضطرب نوجوانان

 های بچه افسرده و

 راهنمای) سرحال

 (درمانگر

راهنمای  -

 کار(

رونالد رپی و کارولین 

 اسکنیرینگ

 ابن انتشارات

 سینا

جواد عالقبند 

راد، فیروزه 

 ضرغامی

 2   
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 - شناختی درمان 93

 برای رفتاری

 مضطرب نوجوانان

 های بچه افسرده و

 کتاب) سرحال

. راهنمای  (کار

 درمانگر

رونالد رپی و کارولین 

 اسکنیرینگ

 ابن انتشارات

 سینا

جواد عالقبند 

راد، فیروزه 

 ضرغامی

 2   

94 
 رابرت لهیی حسادت التیام

 ابن انتشارات

 سینا

مهدی اکبری، 

 جعفر حسنی

2   

 


