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 اختالل طیف اوتیسم: راهنمای کاربردی برای  والدین نام كتاب:

 علی ابراهیمی، ماندانا قدیانی، مونا درویشی : گاننويسند

 دکتر میترا حکیم شوشتریويراستار علمی: 

 هوشمند تدبیر ناشر:

 1931بهار  سال انتشار:

 222 تعداد صفحات:

2  

 

 )یک راهنما برای کمک به رشد کودک شما در خانه و مدرسه(آسپرگر و اختالالت طیف اوتیسم  نام كتاب:

 دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر حمید میر حسینی، رضوان صدر محمدی و ....مترجمان: 

 آرتا کاوا ناشر:

 1931 سال انتشار:

 93 تعداد صفحات:

9  

 

 نقشه راه تدوین برنامه عمل پیشگیری از خشونت نام كتاب:

 باقر صابری زفرقندی، دکتر جعفر بوالهری، دکتر علیمحمد زنگانه و ... دکتر محمدنويسندگان: 

 پشوتن ناشر:

 1931 سال انتشار:

 191 تعداد صفحات:

4  

 

با تمرکز بر اصسسالحیه  نشسسسسست ت نسسنسسی نقدی بر قانون م ارزه با مواد م در در ایران  نام كتاب:

 مجمع تش یص منلحت نظام 32اصالح قانون م ارزه با مواد م در موصب مرداد ماه سال 

 دکتر محمد باقر صابری زفرقندی: گردآوری و تدوين

 ترخون ناشر:

 1931 سال انتشار:

 121 تعداد صفحات:

1  

 

 سال با روش سحرانگیز شمارش 12تا  2برنامه مؤثر مدیریت رفتار کودکان  نام كتاب:

 توماس فلننويسنده: 

 دکتر غالمعلی افروز، دکتر اسماء عاق تی و دکتر فرهاد چنگیریمترجمان: 

 انجمن اولیاء و مربیان ناشر:

 1931 سال انتشار:

 244 صفحات: تعداد



1  

 

 ان و مشاوران(پزشکروانان، شناسروانفنون رفتار درمانی دیالکتیکی )راهنمای  نام كتاب:
 دکتر شهربانو قهارینويسنده: 

 دانژه ناشر:
 1931 سال انتشار:

 214 تعداد صفحات:

9  

 

 مشاوران( و انشناسروان)راهنمای  ی طالقمشاوره نام كتاب:
 و دکتر جعفر بوالهری قهاری دکتر شهربانونويسندگان: 

 دانژه ناشر:
 1931 سال انتشار:

 911 تعداد صفحات:

1  

 

کند )بیماری مولتیپل اسسسسکلروزیر( راهکارهایی برای کنترل و ام اس من را متوقف نمی ناام كتااب:  
 درمان

 دکتر شهربانو قهارینويسنده: 
 دانژه ناشر:

 1931 سال انتشار:
 131 تعداد صفحات:

3  

 

 وسواس فکری و عملی و نجر پاکی كتاب:نام 
 : دکتر ع اس رمضانی فرانی و دکتر زهرا غالمی حیدرآبادیگاننويسند

 دانژه ناشر:
 1934 سال انتشار:

 111 تعداد صفحات:

12  

 

 عملی( –خویی و وسواس فکری شناسایی ابعاد ادراک خود )در اختالالت افسرده نام كتاب:
 فرانی و دکتر زهرا غالمی حیدرآبادی: دکتر ع اس رمضانی گاننويسند

 آوای نور ناشر:
 1934 سال انتشار:

 191 تعداد صفحات:

11  

 

 گیری از معنویت جامعه در ارتقاء سالمت خانوادهبهره نام كتاب:
 : دکتر جعفر بواالهری، مهناز کلیشادیمترجمان

 ابن سینا ناشر:
 1934 سال انتشار:

 42 تعداد صفحات:



12  

 

 گام به گام تا سالمت روان )ویژه دنشجویان کارشناسی ورودی جدید( نام كتاب:

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 معاونت دانشجویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران ناشر:

 1934 سال انتشار:

 41 تعداد صفحات:

19  

 

 درمانی )راهنمای درمانگران(کاربرد صندلی خالی در روان نام كتاب:

 شهربانو قهاری: دکتر نويسنده

 دانژه ناشر:

 1934 سال انتشار:

 119 تعداد صفحات:

14  

 

 ی بالینی(شناسروانبندی رفتاری شناختی )راهنمای کارورزی دانشجویان فرمول نام كتاب:

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 دانژه ناشر:

 1934 سال انتشار:

 921 تعداد صفحات:

11  

 

 راهنمای آموزشی پیشگیری از اعتیاد در خانواده نام كتاب:

 : دکتر زهرا غالمی حیدرآبادی مترجم

 دکتر جعفر بوالهری و دکتر میترا حکیم شوشتری :زير نظر و مقدمه

 آوای نور ناشر:

 1939 سال انتشار:

 112 تعداد صفحات:

11  

 

اضسسسبرا  و اختالل های مداخله شسسسناختی رفتاری ميه ی در درمان معرفی مدل ناام كتااب:  

 ج ری -وسواسی 

 و ... : دکتر ع اس رمضانی فرانی، دکتر هادی کاظمی، پیر حسین کولیوندنويسندگان

 میر ماه ناشر:

 1939 سال انتشار:

 19 تعداد صفحات:



19  

 

 ی( برنامه بازگشت به اجتماعیپزشسک روانهای زندگی اجتماعی و مسستقل )بازتوانی  مهارت نام كتاب:
(CPR) 

 : دکتر حمید طاهرخانی، دکتر امیرحسین جاللی ندوشن، با مقدمه دکتر جعفر بوالهریمترجمان
 ارجمند ناشر:

 1939 سال انتشار:
 31 تعداد صفحات:

11  

 

ی( برنامه بازگشسست به پزشسسکروانهای زندگی اجتماعی و مسسستقل )بازتوانی مهارت نام كتاب:

 ( راهنمای مربیان CPRاجتماع )

 حمید طاهرخانی، دکتر امیرحسین جاللی ندوشن، با مقدمه دکتر جعفر بوالهری : دکترمترجمان

 ارجمند ناشر:

 1939 سال انتشار:

 119 تعداد صفحات:

13  

 

 کودک خو  رفتار بد نام كتاب:

 : دکتر میترا حکیم شوشتری و معنومه یاراحمدینويسندگان

 دانژه ناشر:

 1939 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:

22  

 

 پیمان شکنی در زناشویی )راهکارهایی برای مداخله( كتاب:نام 

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 دانژه ناشر:

 1939 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:

21  

 

 های روانشناختی با تأکید بر هویت معنوی(هویت و معنویت )مروری بر نظریه نام كتاب:

 دکتر سعیده زنوزیان، دکتر فاطمه زرگر: دکتر بنفشه غرایی، اشرف اک ری دهقی، نويسندگان

 نهال فریدن ناشر:

 1939 سال انتشار:

 69 تعداد صفحات:



22  

 

 آموزش و تربیت معنوی کودکان نام كتاب:

 : دکتر زهرا غالمی حیدرآبادی، مریم بوالهری، سهیال منیری جاویدمترجمان

 دکتر جعفر بوالهری :زير نظر

 دانژه ناشر:

 1939 سال انتشار:

 112 صفحات: تعداد

29  

 

 های بالینیی با نمونهپزشکروانآموزش  نام كتاب:

 : دکتر امیر شع انی، دکتر سید وحید شریعت، دکتر امیر حسین جاللینويسندگان

 ارجمند ناشر:

 1932 سال انتشار:

 132 تعداد صفحات:

24  

 

 

 چگونگی گرفتن شرح حال معنوی )ویژه درمانگران( نام كتاب:

 نادره معماریان: دکتر نويسنده

 دکتر جعفر بوالهری :زير نظر و ويرايش

 وندمریم مهرابی، زینب قائم پناه، هدی دوس علیبا همكاری: 

 سپید برگ ناشر:

 1932 سال انتشار:

 14 تعداد صفحات:

21  

 

 های معنوی کتا  کار دانشجویانآموزش مهارت نام كتاب:

 : دکتر ربابه نوری نويسنده

 دکتر جعفر بوالهری :ويرايش و پيشگفتار

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران ناشر:

 1932 سال انتشار:

 114 تعداد صفحات:



21  

 

 گیرندگان و مجریان قانون()راهنمای ایمنی راه برای تنمیمرانندگی و سوء منرف الکل  نام كتاب:

 : دکتر نرگر رستمی گوران، دکتر نادره معماریان، دکتر فاطمه رج ی و ...مترجمان

 دکتر علی نیک فرجام، دکتر نرگر رستیم گوران، آرزو دهقانی :ويرايش

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد( ناشر:

 1932 سال انتشار:

 242 تعداد صفحات:

29  

 

)مانند های پنهان ای به منظور برآورد جمعیتراهنمای انجام مبالعات بسسسسب شسسس که نام كتاب:

 های در معرض خبر ایدز(کنندگان الکل و مواد و گروهمنرفسوء

 : دکتر نادره معماریان، دکتر محمد رضا بانشی، دکتر ترمه ترجمان و ....نويسندگان

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد( ناشر:

 1932 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

21  

 

 راهنماهای ملی سالمت )کتا  دوم( نام كتاب:

 : دکتر محمد رضا بانشی، دکتر ترمه ترجمان، دکتر نادره معماریان و ....نويسندگان

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد( ناشر:

 1932 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

23  

 

 

 DSM-IVهای اضبرابی برای برنامه مناح ه اختالل نام كتاب:

 : دکتر ابوالفضل محمد، دکتر بهروز بیرشکمترجمان

 نیومند ناشر:

 1932 سال انتشار:

 131 تعداد صفحات:

92  

 

 پرسش و پاسخ درباره اضبرا   122 نام كتاب:

 : مریم زارع، دکتر اسماء عاق تیمترجمان

 دانژه ناشر:

 1932 سال انتشار:

 212 صفحات: تعداد



91  

 

 ان(شناسان و مشاور)راهنمای روانرفتاری  –سنجش و درمان اختالل موکنی با رویکرد شناختی  نام كتاب:

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 قبره ناشر:

 1931 سال انتشار:

 249 تعداد صفحات:

92  

 

 پزشکان(شناسان و روانی پیش از ازدواج )راهنمای روانمشاوره نام كتاب:

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 قبره ناشر:

 1931 سال انتشار:

 921 تعداد صفحات:

99  

 

 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان  122 نام كتاب:

 : مریم زارع، امینه کاکایی، دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر اسما عاق تیمترجمان

 دانژه ناشر:

 1931 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

94  

 

 ان و مشاوران(پزشکروانان، شناسروانسنجش و درمان اختالل هراس )راهنمای  كتاب:نام 

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 قبره ناشر:

 1931 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

91  

 

 فعالی بزرگسالی پرسش و پاسخ درباره نقص توجه/بیش 122 نام كتاب:

 : دکتر اسما عاق تی، دکتر میترا حکیم شوشتری، امینه کاکایی، مریم زارع مترجمان

 دانژه ناشر:

 1931 سال انتشار:

 223 تعداد صفحات:



91  

 

 پرسش و پاسخ درباره اسکیزوفرنی کودکان  122 نام كتاب:

 : امینه کاکایی، مریم زارع، دکتر اسما عاق تی، دکتر میترا حکیم شوشتری مترجمان

 دانژه ناشر:

 1931 سال انتشار:

 211 تعداد صفحات:

99  

 

 پرسش و پاسخ درباره اختالل افسردگی یا دوقب ی کودکان 122 نام كتاب:

 : دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر اسما عاق تی، مریم زارع، امینه کاکایی مترجمان

 دانژه ناشر:

 1931 سال انتشار:

 214 تعداد صفحات:

91  

 

 وی/ایدز )جلد دوم(آینقش آن در پیشگیری از اچخانواده و  نام كتاب:

 : دکتر مهرداد افت ار، مژگان تاباننويسندگان

 مهرراوش ناشر:

 1931 سال انتشار:

 141 تعداد صفحات:

های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و این کتا  با همکاری مرکز مدیریت بیماری يادداشا:: 

 آموزش پزشکی به چاپ رسیده است.

93  

 

 راهنمای بالینی اصول مشاوره در بیماران م تال به سوء منرف مواد محرک كتاب:نام 

 : دکتر مهرداد افت ار، دکتر رضا مهدوی، دکتر مینا اسدی، دکتر شهربانو قهارینويسندگان

 سورنا ناشر:

 1931 سال انتشار:

 114 تعداد صفحات:

42  

 

 رشد و تکامل، کودکان دارای نیازهای خاص نام كتاب:

 دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر مهریار خادم، دکتر حمیده دقانی: مترجمان

 مؤسسه انتشاراتی آرتین طب ناشر:

 1931 سال انتشار:

 212 تعداد صفحات:



41  

 

 ی و طب نوجوانپزشکروان نام كتاب:

 و ...  دکتر میترا حکیم شوشتری، مهریار خادمدکتر بهروز جلیلی، : مترجمان

 انتشاراتی آرتین طبمؤسسه  ناشر:

 1931 سال انتشار:

 294 تعداد صفحات:

42  

 

 بیمار مشکل(جلد دوم: ) DSM.IV.TRاصول مناح ه بالینی بر م نای  نام كتاب:

 دکتر مهدی ننر اصفهانی :مترجم

 الرضا، دکتر شهربانو قهاریسرا، دکتر نوشین خادمدکتر ش نم نوحهبا همكاری: 

 ارجمند و نسل فردا( کتا  ارجمند )با همکای ناشر:

 1932 سال انتشار:

 913 تعداد صفحات:

49  

 

 راهنمای درمان بستری سوء منرف مواد نام كتاب:

 ورپ: دکتر علیرضا نوروزی، دکتر محمد باقر صابری زفرقندی، دکتر مهسا گیالنیگاننويسند

 سپیدبرگ ناشر:

 1932 سال انتشار:

 112 تعداد صفحات:

44  

 

 ان و مشاوران(شناسرواندرمانی )راهنمای های پایه در مشاوره و روانمهارت نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قبره ناشر:

 1913 سال انتشار:

 211 تعداد صفحات:

41  

 

 شناسانی تش ینی برای روانراهنمای شرح حال و مناح ه نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قبره ناشر:

 1913 انتشار:سال 

 214 تعداد صفحات:



41  

 

ان، مشاوران و پزشکان شسناسس  روانان، پزشسک روان)راهنمایی برای مدیریت خبر خودکشسی   نام كتاب:

 عمومی(

 و .... محمدیدکتر شهربانو قهاری، سعیده زنوزیان، یعقو  وکیلی، مریم علی :مترجمان

 قبره ناشر:

 1913 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:

49  

 

 راهنمای گام به گام درمان رفتاری شناختی برای سوء منرف حشیش نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قبره ناشر:

 1911 سال انتشار:

 861 تعداد صفحات:

41  

 

 اجتماعی )برای پزشکان عمومی( –های روانی آشنایی با حمایت نام كتاب:

 بیگیدکتر جعفر بوالهری، دکتر نرگر چیمه، دکتر سیامک طهماس ی، دکتر ندا علی :گاننويسند

 ارجمندناشر: 

 1911 سال انتشار:

 111 تعداد صفحات:

این کتا  با حمایت دانشسسگاه علوم پزشسسکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشسست روان،   يادداشاا::

 صندوق کودکان سازمان ملل متحد به چاپ رسیده است.

43  

 

 راه برای شفای کودک درون 33 كتاب:نام 

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 ی و هنرشناسروانناشر: 

 1911 سال انتشار:

 129 تعداد صفحات:

12  

 

 دو دهه تالش مستمر برای کسب هویت مستقل نام كتاب:

 احمدرضا محمدپور :هنويسند

 دکتر جعفر بوالهریبا نظارت: 

 آفتا  گرافیکناشر: 

 1911 سال انتشار:

 21 تعداد صفحات:



11  

 

 رازهای خالقیت نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 هور رهیا  نوینناشر: 

 1911 سال انتشار:

 124 تعداد صفحات:

12  
 

 رازهای شفای معنوی نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 هور رهیا  نوینناشر: 

 1911 سال انتشار:

 11 تعداد صفحات:

19  

 

 رازهای شادمانی كتاب:نام 

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 هور رهیا  نوینناشر: 

 1911 سال انتشار:

 122 تعداد صفحات:

14  

 

 کارهایی برای مقابله(کودکان و بالیا )راه نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قبره ناشر:

 1919 سال انتشار:

 801 تعداد صفحات:

11  

 
 

 ی مشکالت جنسی(روابب و مشکالت جنسی )پاسخ به سؤاالت رایج در زمینه نام كتاب:

 دکتر مهرداد افت ار :هنويسند

 قبرهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 14 تعداد صفحات:



11  

 
 

 اعتماد به نفر )آیا امکان تغییر و به ود در اعتماد به نفر وجود دارد؟( نام كتاب:

 دکتر بهروز بیرشک :هنويسند

 قبرهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 13 تعداد صفحات:

19  

 

 

 وفایی(های پیشگیری و رویارویی با بیوفایی همسران )روشبی نام كتاب:

 دکتر حسین خدمتگزار، دکتر جعفر بوالهری، سمیرا کرملو :گاننويسند

 قبرهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 121 تعداد صفحات:

11  

 
 

 های زندگی ویژه زنان خشونت دیده مهارت نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری، دکتر جعفر بوالهری، دکتر عنمت باروتی :گاننويسند

 دانژهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 194 تعداد صفحات:

این کتا  و طرح پژوهشسی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت،   يادداش::

 درمان و آموزش پزشکی انجام پيیرفت.

13  

 

 
 

ها زندگی ویژه زنان خشسسونت دیده )برای پزشسسکان عمومی و کارشسسناسسسان   مهارت نام كتاب:

 بهداشتی(

 دکتر شهربانو قهاری، دکتر جعفر بوالهری، دکتر عنمت باروتی :گاننويسند

 دانژهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 113 تعداد صفحات:

این کتا  و طرح پژوهشسی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت،   يادداش::

 درمان و آموزش پزشکی انجام پيیرفت.



12  

 

 

 های زناشویی )برای کارشناسان، مربیان و پزشکان(راهنمای آموزش مهارت نام كتاب:

 دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی نويسنده:

 دانژهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 223 تعداد صفحات:

این کتا  و طرح پژوهشسی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت،   يادداش::

 یرفت.درمان و آموزش پزشکی انجام پي

11  

 

 

 مدیریت استرس )راهنمای آموزش کارگاهی( نام كتاب:

 بوفیزاده عدکتر الدن فتی، دکتر فرشته موتابی، دکتر جعفر بوالهری، مهرداد کاظم :گاننويسند

 دانژهناشر: 

 1919 سال انتشار:

 199 تعداد صفحات:

این کتا  و طرح پژوهشسی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت،   يادداش::

 درمان و آموزش پزشکی انجام پيیرفت.

12  

 

 

 ی )آزمون ساختاریافته عینی بالینی(پزشکرواندر  OSCEراهنمای آموزش  نام كتاب:

دکتر ارسیا  بندی،دکتر جعفر بوالهری، دکتر مهدی ننر اصفهانی، دکتر میرفرهاد قلعه :گاننويسند

 زاده عبوفیتقوی، دکتر غالمرضا میرسپاسی، مهرداد کاظم

 ارجمندناشر: 

 1919 سال انتشار:

 31 تعداد صفحات:

 این کتا  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش به چاپ رسیده است. يادداش::

19  

 

 ی )دوره چهار ساله(پزشکروانبرنامه آموزش دستیاری رشته  كتاب:نام 

 بندیدکتر میرفرهاد قلعه :هنويسند

 ی تهرانپزشکروانانستیتو ناشر: 

 1919 سال انتشار:

 144 تعداد صفحات:

 این کتا  با همکاری مرکز تحقیقات بهداشت روان به چاپ رسیده است. يادداش::



14  

 

 ی بزرگساالن )ویژه پزشکان(پزشکروانهای راهنمای مراق ت از بیماری نام كتاب:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  :مؤلف

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانناشر: 

 1919 سال انتشار:

 199 تعداد صفحات:

11  

 

 های پیشگیری از خودکشی(کنند؟ )علل، پیامدها و راهچرا بعضی خودکشی می نام كتاب:

 زادهدکتر سید مهدی حسن :هنويسند

 قبرهناشر: 

 1911 سال انتشار:

 11 تعداد صفحات:

11  

 

 توان کودکان را در خانه تنها گياشت؟(تنها در خانه )آیا می نام كتاب:

 دکتر الهام شیرازی :هنويسند

 قبرهناشر: 

 1911 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

19  

 
 

 زاست؟(تک فرزندی )آیا داشتن تنها یک فزند مشکل نام كتاب:

 دکتر الهام شیرازی :هنويسند

 قبرهناشر: 

 1911 سال انتشار:

 92 تعداد صفحات:

11  

 

 پارانوئید )کج باوری/بدبینی( نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری و دکتر مهران ضرغامی :گاننويسند

 قبرهناشر: 

 1911 سال انتشار:

 14 تعداد صفحات:



13  

 

 های ارت اطی )ویژه مسئولین، کارشناسان و کارکنان دانشگاه(راهنمای آموزشی مهارت نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت دانشجویی و فرهنگی ناشر: 

 1911 سال انتشار:

 99 تعداد صفحات:

92  

 

 اآلیات القرآنیه و النحه النفسیه )به زبان عر  و انگلیسی( نام كتاب:

 جعفر بوالهری، ربابه نوری قاسم آبادی، ع اس رمضانی فرانیدکتر  :گاننويسند

 دارالهادیناشر: 

 (1421) 1911 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:

91  

 

 ی برای زندانیانشناسروانآموزش  نام كتاب:

 علی شمر و دکتر جعفر بوالهری  :گاننويسند

 هاراه تربیت وابسته به دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانناشر: 

 1911 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

92  

 

 یپزشکرواندر  OSCE نام كتاب:

 منبفی شاره، فاطمه عزیززاده، دکتر ارسیا تقوا، دکتر مهدی ننر اصفهانی :مترجمان

 ايرانانتشارات سورنا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ناشر: 

 1911 سال انتشار:

 939 تعداد صفحات:

99  

 

 نویر قانون بهداشت روان در ایرانپیش نام كتاب:

 دکتر مهدی ننر اصفهانی :نويسنده

 ی تهرانپزشکروانانستیتو ناشر: 

 1911 سال انتشار:

 31 تعداد صفحات:

این کتا  با همکاری مرکز تحقیقات بهداشسست روان و سسسازمان جهانی بهداشت در  يادداشا:: 

 بهداشت روان به چاپ رسیده است.



94  

 

 نهج ال الغه و بهداشت روان نام كتاب:

دکتر جعفر بوالهری، دکتر علی اصسسسغر اصسسسغرنژاد فرید، احمدرضسسسا محمدپور،   :نويسااندگان

 االسالم ابوالقاسم طاهریحجت

 دانژهناشر: 

 1911 سال انتشار:

 11 تعداد صفحات:

 این کتا  با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسیده است. يادداش::

91  

 
 

 

 ارت اط -ی مشاوره پزشکروان نام كتاب:

 عزیزه اف م ابراهیم، دکتر مهدی ننر اصفهانی، دکتر ش نم نوحه سرا :مترجمان

 مهدی ننر اصفهانیدکتر ويراستار: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانناشر: 

 1914 سال انتشار:

 491 تعداد صفحات:

91  

 

 هاریزی ارزشیابی، برنامه1کتا  راهنمای  نام كتاب:

 دکتر بهروز بیرشک، الدن فتی :مترجمان

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 33 تعداد صفحات:

99  

 

 ها، به کارگیری ارزشیابی2کتا  راهنمای  نام كتاب:

 زاده، نورمحمد ب شانیدکتر سیداک ر بیان :مترجمان

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 49 تعداد صفحات:

91  

 

 ، ارزیابی نیازها9کتا  راهنمای  نام كتاب:

 مجید محمود علیلو :ترجمه

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:



93  

 

 های هزینه، ارزشیابی1کتا  راهنمای  نام كتاب:

 دکتر مهدی ننر اصفهانی، بنفشه غرایی :مترجمان

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

12  

 

 رضایت مراجع ، ارزشیابی1کتا  راهنمای  نام كتاب:

 دکتر جعفر بوالهری، دکتر نرگر شمر علیزاده :مترجمان

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 91 تعداد صفحات:

11  

 

 های اقتنادی، ارزشیابی1کتا  راهنمای  نام كتاب:

 دکتر نرگر شمر علیزاده، نهاله مشتاق :مترجمان

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 91 تعداد صفحات:

12  

 

 کتا  راهنمای ره ر، )هماهنگ کننده( در کارگاه آموزشی نام كتاب:

دکتر مهدی ننسسر اصسسفهان، دکتر محمد کاظم عاطف وحید، دکتر ربابه نوری قاسسسم    :مترجمان

 آبادی، مجید محمود علیلو

 واحد ت لیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 1919 سال انتشار:

 122 تعداد صفحات:

19  

 

 کتا  راهنمای چهارچو  کار نام كتاب:

 فرشته موتابی :ترجمه

 و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروواحد ت لیغات ناشر: 

 1919 سال انتشار:

 91 تعداد صفحات:



14  

 

 های بهداشتی(متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء منرف مواد )برای کاردان نام كتاب:

 سید ع اس باقری یزدی، دکتر جعفر بوالهری :ننويسندگا

 1919 سال انتشار:

 42 تعداد صفحات:

معاونت سسالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل  این کتا  با همکاری  يادداش::

منسسرف مواد به چاپ سسسالمت جوانان و مدارس، اداره سسسالمت روان و اداره پیشسسگیری و درمان سسسوء

 رسیده است.

11  

 

 درباره خودکشی در نوجوانان )برای والدین، آموزگاران، مشاوران و پرستاران( نام كتاب:

 دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید :ترجمه

 1919 سال انتشار:

 11 تعداد صفحات:

این کتا  با همکاری سسسازمان جهانی بهداشسست و مرکز تحقیقات بهداشسست روان به چاپ يادداشاا:: 

 رسیده است.

11  

 

 DSM-IVاصول مناح ه بالینی بر م نای  نام كتاب:

 دکتر حسین آرومندی و دکتر محسن بهشتیمترجمان: 

 دکتر مهدی ننر اصفهانی ويراستار:

 ارجمندناشر: 

 1919 سال انتشار:

 491 تعداد صفحات:

19  

 

 اجتماعی و بهداشت روانی سالمت زنان  –های روانی جن ه نام كتاب:

 فلورا شادلویی زیر نظر دکتر سیداک ر بیان زاده :ترجمه

 بشریناشر: 

 1912 سال انتشار:

 199 تعداد صفحات:

این کتا  با همکاری سازمان جهان بهداشت ب ش بهداشت خانواده و بهداشت روان  يادداش::

 به چاپ رسیده است.



11  

 

 اسکیزوفرنیا نام كتاب:
 خدیجه ایرانی نژاد با ویرایش دکتر سیداک ر بیان زاده :ترجمه

های مشسسترک سسسازمان جهانی بهداشسست در ی تهران، مرکز همکاریپزشسسکروانانسسستیتو ناشاار: 
 بهداشت روان
 1912 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:
این کتا  با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  يادداشا:: 

 صورت گرفته است. WHO-EMROهای بهداشت روانی از برنامه JPRMنیز 

13  

 

سازمان جهانی بهداشت و ب ش وسسیله  ه ای از مبالب تهیه شسده ب مشساوره در ایدز )گزیده  نام كتاب:
 های مشاوره، بهداشت روانی و مسائل اجتماعی مربوط به ایدز(ایدز سازمان ملل متحد در زمینه

 پوردکتر سید اک ر بیان زاده، دکتر بهروز بیرشک، دکتر یاسمن متقی :مترجمان
بهداشسست در های مشسسترک سسسازمان جهانی ی تهران، مرکز همکاریپزشسسکروانانسسستیتو ناشاار: 

 بهداشت روان
 1912 سال انتشار:

 111 تعداد صفحات:
های وزارت این کتا  با همکاری سسسازمان جهان بهداشسست و مرکز مدیریت بیماری يادداشاا::

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسیده است.

32  

 

 مشاوره ساخت رفتار سالم به منظور پیشگیری از ایدز در نوجوانان نام كتاب:
 دکتر سیداک ر بیان زاده، ربابه نوری قاسم آبادی :نويسندگان

های مشسسترک سسسازمان جهانی بهداشسست در ی تهران، مرکز همکاریپزشسسکروانانسسستیتو ناشاار: 
 بهداشت روان
 1912 سال انتشار:

 114 تعداد صفحات:
بهداشت روانی های مشترک سازمان جهان بهداشت در این کتا  با همکاری مرکز همکاری يادداشا:: 

 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسیده است.و مرکز مدیریت بیماری

31  

 

 مشاوره جهت ایجاد انزجار از اعتیاد تزریقی به منظور پیشگیری از ایدز در نوجوانان نام كتاب:
 دکتر محمد کاظم عاطف وحید، الدن فتی :نويسندگان

های مشسسترک سسسازمان جهانی بهداشسست در تهران، مرکز همکاریی پزشسسکروانانسسستیتو ناشاار: 
 بهداشت روان
 1912 سال انتشار:

 31 تعداد صفحات:
های مشترک سازمان جهان بهداشت در بهداشت روانی این کتا  با همکاری مرکز همکاری يادداشا:: 

 ت.های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسیده اسو مرکز مدیریت بیماری



32  

 

 گفتن در مواقع حساس به منظور پیشگیری از ایدز در جوانان« نه»مشاوره جنسی و  نام كتاب:
 دکتر بهروز بیرشک، دکتر نور محمد ب شانی :نويسندگان

 های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی تهران، مرکز همکاریپزشکروانانستیتو ناشر: 
 1912 سال انتشار:

 13 صفحات:تعداد 
های مشترک سازمان جهان بهداشت در بهداشت روانی و مرکز این کتا  با همکاری مرکز همکاری يادداشا:: 

 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسیده است.مدیریت بیماری

39  

 

 رضا صرع دارد نام كتاب:
 شمر الدین کهانی  :ترجمه و تأليف

 بشریناشر: 
 1912 سال انتشار:

 19 تعداد صفحات:
 این کتا  با همکاری سازمان جهان بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::

34  

 

 اطالعاتی برای خانواده –بیماری زوال عقل پیری  -دمانر  نام كتاب:
 دکتر سید اک ر بیان زاده :نويسنده

 بشریناشر: 
 1911 سال انتشار:

 21 تعداد صفحات:
 این کتا  با همکاری سازمان جهان بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::

31  

 

 Quranic Verses on Mental Health for Mental Health Workers and School نام كتاب:

Counsellors  
 دکتر جعفر بوالهری، ربابه نوری قاسم آبادی، ع اس رمضانی فرانی :نويسندگان

 های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانمرکز همکاریی تهران، پزشکروانانستیتو ناشر: 

 2221 سال انتشار:
 19 تعداد صفحات:

31  

 

 قانون مراق ت بهداشت روانی: ده اصل اساسی نام كتاب:
 اقدس دواچی :ترجمه
 های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی تهران، مرکز همکاریپزشکروانانستیتو ناشر: 

 1331 انتشار:سال 
 19 تعداد صفحات:

 این کتا  با همکاری سازمان جهان بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::



39  

 

 ها در خدمات بهداشت روانیمشارکت خانواده نام كتاب:

 دکتر مدبر آراسته، دکتر سید کاظم ملکوتیمترجمان: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانناشر: 

 1911 انتشار:سال 

 219 تعداد صفحات:

31  

 

 ی بالینی )برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی(پزشکروان نام كتاب:

 دکتر میرفرهاد قلعه بندی :نويسنده

 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ سازانناشر: 

 1993 سال انتشار:

 214 تعداد صفحات:

33  

 

 آیات قرآنی در زمینه بهداشت روانی )برای کارکنان بهداشت روانی و مربیان مدارس( نام كتاب:

 دکتر جعفر بوالهری، ربابه نوری قاسم آبادی، ع اس رمضانی فرانی :نويسندگان

 های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی تهران، مرکز همکاریپزشکروانانستیتو ناشر: 

 1991 سال انتشار:

 43 تعداد صفحات:

 این کتا  با همکاری سازمان جهانی بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::
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 بیمار -ارت اط پزشک  نام كتاب:

 فاطمه قدیری لشکاجانی، منبفی ذوالفقاری مبلق ویراستار دکتر جعفر بوالهری :نويسندگان

مرکز مبالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناشر: 

 نشر کوشیار –ایران 

 1991 سال انتشار:

 11 تعداد صفحات:

 این کتا  با همکاری سازمان جهانی بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::
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 های زناشوییشناخت و درمان اختالف نام كتاب:

 سهرابیحمیدرضا مترجم: 

 دکتر بهروز بیرشک ويراستار:

 مؤسسه خدمات فرهنگی رساناشر: 

 1999 سال انتشار:

 213 تعداد صفحات:
 


