
 

 

 اختالل طیف اوتیسم: راهنمای کاربردی برای  والدین نام كتاب:

 علی ابراهیمی، ماندانا قدیانی، مونا درویشی نويسنده: 

 دکتر میترا حکیم شوشتریويراستار علمی: 

 هوشمند تدبیر ناشر:

 6931بهار  سال انتشار:

 222 تعداد صفحات:

 

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

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

 آرتا کاوا ناشر:

 6931 سال انتشار:

 93 تعداد صفحات:

 

 سال با روش سحرانگیز شمارش 62تا  2برنامه مؤثر مدیریت رفتار کودکان  نام كتاب:

 توماس فلننويسنده: 

 دکتر غالمعلی افروز، دکتر اسماء عاقبتی و دکتر فرهاد چنگیریمترجمان: 

 انجمن اولیاء و مربیان ناشر:

 6931 سال انتشار:

 222 تعداد صفحات:

 

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

 قهاریدکتر شهربانو نويسنده: 

 دانژه ناشر:

 6931 سال انتشار:

 282 تعداد صفحات:

 

 مشاوران( و انشناسروان)راهنمای  ی طالقمشاوره نام كتاب:

 و دکتر جعفر بوالهری دکتر شهربانو قهارینويسندگان: 

 دانژه ناشر:

 6931 سال انتشار:

 911 تعداد صفحات:



 

 مولتیپل اسکلروزیس( راهکارهایی برای کنترل و درمانکند )بیماری ام اس من را متوقف نمی نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهارینويسنده: 

 دانژه ناشر:

 6931 سال انتشار:

 631 تعداد صفحات:

 

 گیری از معنویت جامعه در ارتقاء سالمت خانوادهبهره نام كتاب:

 : دکتر جعفر بواالهری، مهناز کلیشادیمترجمان

 ابن سینا ناشر:

 6932 سال انتشار:

 22 تعداد صفحات:

 

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

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 معاونت دانشجویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران ناشر:

 6932 سال انتشار:

 28 تعداد صفحات:

 

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

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 دانژه ناشر:

 6932 سال انتشار:

 619 تعداد صفحات:

 

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

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 دانژه ناشر:

 6932 انتشار:سال 

 928 تعداد صفحات:



 

 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:

 6939 سال انتشار:

 662 تعداد صفحات:

 

 جبری -مداخله شناختی رفتاری مذهبی در درمان اضطراب و اختالل وسواسی  هایمعرفی مدل نام كتاب:

: دکتر عباس رمضانی فرانی، دکتر هادی کاظمی، پیر حسین کولیوند، محبوبه دادفر، دکتر فاضل نويسندگان

 بهرامی

 میر ماه ناشر:

 6939 سال انتشار:

 89 تعداد صفحات:

 

 (CPRپزشکی( برنامه بازگشت به اجتماعی )مستقل )بازتوانی روانهای زندگی اجتماعی و مهارت نام كتاب:

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

 ارجمند ناشر:

 6939 سال انتشار:

 31 تعداد صفحات:

 

برنامه بازگشتتتت به اجتما  ی( پزشتتتکروانهای زندگی اجتماعی و مستتتتقل )بازتوانی مهارت نام كتاب:

(CPR راهنمای مربیان ) 

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

 ارجمند ناشر:

 6939 سال انتشار:

 619 تعداد صفحات:

 

 کودک خوب رفتار بد نام كتاب:

 یاراحمدی: دکتر میترا حکیم شوشتری و معصومه نويسندگان

 دانژه ناشر:

 6939 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:



 

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

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 دانژه ناشر:

 6939 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:

 

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

 : دکتر بنفشه غرایی، اشرف اکبری دهقی، دکتر سعیده زنوزیان، دکتر فاطمه زرگرنويسندگان

 نهال فریدن ناشر:

 6939 سال انتشار:

 69 تعداد صفحات:

 

 آموزش و تربیت معنوی کودکان نام كتاب:

 زهرا غالمی حیدرآبادی، مریم بوالهری، سهیال منیری جاوید: دکتر مترجمان

 دکتر جعفر بوالهری :زير نظر

 دانژه ناشر:

 6939 سال انتشار:

 612 تعداد صفحات:

 

 های بالینیپزشکی با نمونهآموزش روان نام كتاب:

 : دکتر امیر شعبانی، دکتر سید وحید شریعت، دکتر امیر حسین جاللینويسندگان

 ارجمند ناشر:

 6932 سال انتشار:

 632 تعداد صفحات:



 

 

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

 : دکتر نادره معماریاننويسنده

 دکتر جعفر بوالهری :زير نظر و ويرايش

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

 سپید برگ ناشر:

 6932 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

 

 های معنوی کتاب کار دانشجویانآموزش مهارت نام كتاب:

 : دکتر ربابه نوری نويسنده

 دکتر جعفر بوالهری :ويرايش و پيشگفتار

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران ناشر:

 6932 سال انتشار:

 682 تعداد صفحات:

 

 گیرندگان و مجریان قانون(برای تصمیمرانندگی و سوء مصرف الکل )راهنمای ایمنی راه  نام كتاب:

 : دکتر نرگس رستمی گوران، دکتر نادره معماریان، دکتر فاطمه رجبی و ...مترجمان

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

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

 6932 انتشار:سال 

 222 تعداد صفحات:

 

ف مصرهای پنهان )مانند سوءای به منظور برآورد جمعیتراهنمای انجام مطالعات بست  شبکه  نام كتاب:

 های در معرض خطر ایدز(کنندگان الکل و مواد و گروه

 : 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:

 6932 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:



 

 راهنماهای ملی سالمت )کتاب دوم( نام كتاب:

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

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

 6932 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

 

 

 DSM-IVهای اضطرابی برای برنامه مصاحبه اختالل نام كتاب:

 : دکتر ابوالفضل محمد، دکتر بهروز بیرشکمترجمان

 نیومند ناشر:

 6932 سال انتشار:

 631 تعداد صفحات:

 

 پرسش و پاسخ درباره اضطراب  622 نام كتاب:

 : مریم زار ، دکتر اسماء عاقبتیمترجمان

 دانژه ناشر:

 6932 سال انتشار:

 212 تعداد صفحات:

 

شتتتناستتتان و رفتاری )راهنمای روان –ستتتنجش و درمان اختالل موکنی با رویکرد شتتتناختی  نام كتاب:

 مشاوران(

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 قطره ناشر:

 6936 انتشار:سال 

 229 تعداد صفحات:

 

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

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 قطره ناشر:

 6936 سال انتشار:

 926 تعداد صفحات:



 

 پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان  622 نام كتاب:

 کاکایی، دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر اسما عاقبتی: مریم زار ، امینه مترجمان

 دانژه ناشر:

 6936 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

 

 پزشکان و مشاوران(شناسان، روانسنجش و درمان اختالل هراس )راهنمای روان نام كتاب:

 : دکتر شهربانو قهارینويسنده

 قطره ناشر:

 6936 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

 

 فعالی بزرگسالی پرسش و پاسخ درباره نقص توجه/بیش 622 نام كتاب:

 : دکتر اسما عاقبتی، دکتر میترا حکیم شوشتری، امینه کاکایی، مریم زار  مترجمان

 دانژه ناشر:

 6936 سال انتشار:

 223 تعداد صفحات:

 

 پرسش و پاسخ درباره اسکیزوفرنی کودکان  622 نام كتاب:

 : امینه کاکایی، مریم زار ، دکتر اسما عاقبتی، دکتر میترا حکیم شوشتری مترجمان

 دانژه ناشر:

 6936 سال انتشار:

 281 تعداد صفحات:

 

 پرسش و پاسخ درباره اختالل افسردگی یا دوقطبی کودکان 622 نام كتاب:

 : دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر اسما عاقبتی، مریم زار ، امینه کاکایی مترجمان

 دانژه ناشر:

 6936 سال انتشار:

 212 تعداد صفحات:



 

 وی/ایدز )جلد دوم(آیخانواده و نقش آن در پیشگیری از اچ نام كتاب:

 : دکتر مهرداد افتخار، مژگان تاباننويسندگان

 مهرراوش ناشر:

 6936 سال انتشار:

 621 تعداد صفحات:

های غیرواگیر وزارت بهداشتت، درمان و آموزش  این کتاب با همکاری مرکز مدیریت بیماری يادداشت:: 

 پزشکی به چاپ رسیده است.

 

 راهنمای بالینی اصول مشاوره در بیماران مبتال به سوء مصرف مواد محرک نام كتاب:

 دکتر مینا اسدی، دکتر شهربانو قهاری: دکتر مهرداد افتخار، دکتر رضا مهدوی، نويسندگان

 سورنا ناشر:

 6936 سال انتشار:

 662 تعداد صفحات:

 

 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:

 6936 سال انتشار:

 262 صفحات:تعداد 

 

 پزشکی و طب نوجوانروان نام كتاب:

 دکتر میترا حکیم شوشتری، مهریار خادم، نصراهلل آییان، حمیده کاتبدکتر بهروز جلیلی، : مترجمان

 مؤسسه انتشاراتی آرتین طب ناشر:

 6936 سال انتشار:

 292 تعداد صفحات:

 

 بیمار مشکل(جلد دوم: ) DSM.IV.TRاصول مصاحبه بالینی بر مبنای  نام كتاب:

 دکتر مهدی نصر اصفهانی :ترجمه

 الرضا، دکتر شهربانو قهاریسرا، دکتر نوشین خادمدکتر شبنم نوحهبا همكاري: 

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

 6932 سال انتشار:

 963 تعداد صفحات:



 

 شناسان و مشاوران()راهنمای رواندرمانی های پایه در مشاوره و روانمهارت نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قطره ناشر:

 6983 سال انتشار:

 211 تعداد صفحات:

 

 شناسانی تشخیصی برای روانراهنمای شرح حال و مصاحبه نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قطره ناشر:

 6983 سال انتشار:

 212 تعداد صفحات:

 

 (شناسان، مشاوران و پزشکان عمومیپزشکان، روانمدیریت خطر خودکشی )راهنمایی برای روان نام كتاب:

تر محمدی، المیرا نیک بنیان، د کدکتر شهربانو قهاری، سعیده زنوزیان، یعقوب وکیلی، مریم علی :مترجمان

 حمید یوسفی

 قطره ناشر:

 6983 سال انتشار:

 221 تعداد صفحات:

 

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

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قطره ناشر:

 6988 سال انتشار:

 861 تعداد صفحات:



 

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

 گیبیدکتر جعفر بوالهری، دکتر نرگس چیمه، دکتر سیامک طهماسبی، دکتر ندا علی :گاننويسند

 ارجمندناشر: 

 6988 سال انتشار:

 611 تعداد صفحات:

این کتاب با حمایت دانشتتگاه علوم پزشتتکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشتتت روان، صتتندوق  يادداشتت::

 کودکان سازمان ملل متحد به چاپ رسیده است.

 

 راه برای شفای کودک درون 33 كتاب:نام 

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 شناسی و هنرروانناشر: 

 6988 سال انتشار:

 629 تعداد صفحات:

 

 دو دهه تالش مستمر برای کسب هویت مستقل نام كتاب:

 احمدرضا محمدپور :هنويسند

 دکتر جعفر بوالهریبا نظارت: 

 آفتاب گرافیکناشر: 

 6988 سال انتشار:

 26 تعداد صفحات:

 

 رازهای خالقیت نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 هور رهیاب نوینناشر: 

 6988 سال انتشار:

 622 تعداد صفحات:

 

 رازهای شفای معنوی نام كتاب:

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 هور رهیاب نوینناشر: 

 6988 سال انتشار:

 81 تعداد صفحات:



 

 رازهای شادمانی كتاب:نام 

 دکتر شهربانو قهاری :هنويسند

 هور رهیاب نوینناشر: 

 6988 سال انتشار:

 622 تعداد صفحات:

 

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

 دکتر شهربانو قهاری :نويسنده

 قطره ناشر:

 6989 سال انتشار:

 801 تعداد صفحات:

 
 

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

 دکتر مهرداد افتخار :هنويسند

 قطرهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 82 تعداد صفحات:

 
 

 اعتماد به نفس )آیا امکان تغییر و بهبود در اعتماد به نفس وجود دارد؟( نام كتاب:

 دکتر بهروز بیرشک :هنويسند

 قطرهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 83 تعداد صفحات:

 

 

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

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

 قطرهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 626 تعداد صفحات:



 
 

 های زندگی ویژه زنان خشونت دیده مهارت نام كتاب:

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

 دانژهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 692 تعداد صفحات:

این کتاب و طرح پژوهشتی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و   يادداش::

 آموزش پزشکی انجام پذیرفت.

 

 
 

 ها زندگی ویژه زنان خشونت دیده )برای پزشکان عمومی و کارشناسان بهداشتی(مهارت نام كتاب:

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

 دانژهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 683 تعداد صفحات:

این کتاب و طرح پژوهشتی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و   يادداش::

 آموزش پزشکی انجام پذیرفت.

 

 

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

 دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی نويسنده:

 دانژهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 223 تعداد صفحات:

این کتاب و طرح پژوهشتی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و   يادداش::

 یرفت.آموزش پزشکی انجام پذ

 

 

 مدیریت استرس )راهنمای آموزش کارگاهی( نام كتاب:

 زاده عطوفیدکتر الدن فتی، دکتر فرشته موتابی، دکتر جعفر بوالهری، مهرداد کاظم :گاننويسند

 دانژهناشر: 

 6989 سال انتشار:

 699 تعداد صفحات:

این کتاب و طرح پژوهشتی آن به سفارش و حمایت دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و   يادداش::

 آموزش پزشکی انجام پذیرفت.



 

 

 پزشکی )آزمون ساختاریافته عینی بالینی(در روان OSCEراهنمای آموزش  نام كتاب:

یا تقوی، بندی، دکتر ارسدکتر جعفر بوالهری، دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر میرفرهاد قلعه :گاننويستند 

 زاده عطوفیدکتر غالمرضا میرسپاسی، مهرداد کاظم

 ارجمندناشر: 

 6989 سال انتشار:

 38 تعداد صفحات:

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

 

 پزشکی )دوره چهار ساله(برنامه آموزش دستیاری رشته روان كتاب:نام 

 بندیدکتر میرفرهاد قلعه :هنويسند

 پزشکی تهرانانستیتو روانناشر: 

 6989 سال انتشار:

 622 تعداد صفحات:

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

 

 پزشکی بزرگساالن )ویژه پزشکان(های روانراهنمای مراقبت از بیماری نام كتاب:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  :مؤلف

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانناشر: 

 6989 سال انتشار:

 699 تعداد صفحات:

 

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

 زادهدکتر سید مهدی حسن :هنويسند

 قطرهناشر: 

 6981 سال انتشار:

 81 تعداد صفحات:

 

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

 دکتر الهام شیرازی :هنويسند

 قطرهناشر: 

 6981 انتشار: سال

 12 تعداد صفحات:



 
 

 زاست؟(تک فرزندی )آیا داشتن تنها یک فزند مشکل نام كتاب:
 دکتر الهام شیرازی :هنويسند
 قطرهناشر: 

 6981 سال انتشار:
 92 تعداد صفحات:

 

 پارانوئید )کج باوری/بدبینی( نام كتاب:
 دکتر شهربانو قهاری و دکتر مهران ضرغامی :گاننويسند
 قطرهناشر: 

 6981 سال انتشار:
 12 تعداد صفحات:

 

 های ارتباطی )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: 

 6981 سال انتشار:
 99 تعداد صفحات:

 

 شناسی برای زندانیانآموزش روان نام كتاب:
 علی شمس و دکتر جعفر بوالهری  :گاننويسند
 هاراه تربیت وابسته به دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانناشر: 

 6981 سال انتشار:
 296 تعداد صفحات:

 

 پزشکیدر روان OSCE نام كتاب:
 ارسیا تقوا، دکتر مهدی نصر اصفهانیمصطفی شاره، فاطمه عزیززاده، دکتر  :مترجمان

 ايرانانتشارات سورنا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ناشر: 
 6981 سال انتشار:

 939 تعداد صفحات:

 

 نویس قانون بهداشت روان در ایرانپیش نام كتاب:
 دکتر مهدی نصر اصفهانی :نويسنده

 پزشکی تهرانانستیتو روانناشر: 
 6981 سال انتشار:

 38 تعداد صفحات:
این کتاب با همکاری مرکز تحقیقات بهداشتت روان و ستازمان جهانی بهداشت در بهداشت    يادداشت:: 

 روان به چاپ رسیده است.



 

 نهج البالغه و بهداشت روان نام كتاب:

م االسالدکتر جعفر بوالهری، دکتر علی اصتغر اصتغرنژاد فرید، احمدرضتا محمدپور، حجت    :نويستندگان 

 ابوالقاسم طاهری

 دانژهناشر: 

 6981 سال انتشار:

 81 تعداد صفحات:

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

 
 

 

 ارتباط -پزشکی مشاوره روان نام كتاب:

 عزیزه افخم ابراهیم، دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر شبنم نوحه سرا ترجمه:

 دکتر مهدی نصر اصفهانیويراستار: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانناشر: 

 6982 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

 

 هاریزی ارزشیابی، برنامه6کتاب راهنمای  نام كتاب:

 دکتر بهروز بیرشک، الدن فتی :مترجمان

 واحد تبلیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 6989 سال انتشار:

 33 تعداد صفحات:

 

 ها، به کارگیری ارزشیابی2کتاب راهنمای  نام كتاب:

 انیزاده، نورمحمد بخشدکتر سیداکبر بیان :مترجمان

 واحد تبلیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 6989 سال انتشار:

 29 تعداد صفحات:

 

 ، ارزیابی نیازها9کتاب راهنمای  نام كتاب:

 مجید محمود علیلو :ترجمه

 واحد تبلیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 6989 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:



 

 های هزینه، ارزشیابی1کتاب راهنمای  نام كتاب:

 دکتر مهدی نصر اصفهانی، بنفشه غرایی :مترجمان

 واحد تبلیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 6989 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

 

 رضایت مراجع ، ارزشیابی1کتاب راهنمای  نام كتاب:

 دکتر جعفر بوالهری، دکتر نرگس شمس علیزاده :مترجمان

 واحد تبلیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 6989 سال انتشار:

 91 تعداد صفحات:

 

 های اقتصادی، ارزشیابی8کتاب راهنمای  نام كتاب:

 دکتر نرگس شمس علیزاده، نهاله مشتاق :مترجمان

 سینماگران پیشروواحد تبلیغات و گرافیک جمعیت ناشر: 

 6989 سال انتشار:

 98 تعداد صفحات:

 

 کتاب راهنمای رهبر، )هماهنگ کننده( در کارگاه آموزشی نام كتاب:

دکتر مهدی نصتر اصفهان، دکتر محمد کاظم عاطف وحید، دکتر ربابه نوری قاسم آبادی، مجید   :مترجمان

 محمود علیلو

 سینماگران پیشروواحد تبلیغات و گرافیک جمعیت ناشر: 

 6989 سال انتشار:

 622 تعداد صفحات:

 

 کتاب راهنمای چهارچوب کار نام كتاب:

 فرشته موتابی :ترجمه

 واحد تبلیغات و گرافیک جمعیت سینماگران پیشروناشر: 

 6989 سال انتشار:

 96 تعداد صفحات:



 

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

 سید عباس باقری یزدی، دکتر جعفر بوالهری :نويسندگاه

 6989 سال انتشار:

 22 تعداد صفحات:

این کتاب با همکاری معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل سالمت  يادداشت:: 

 مصرف مواد به چاپ رسیده است.، اداره سالمت روان و اداره پیشگیری و درمان سوءجوانان و مدارس

 

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

 دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید :ترجمه

 6989 سال انتشار:

 61 تعداد صفحات:

 سازمان جهانی بهداشت و مرکز تحقیقات بهداشت روان به چاپ رسیده است.این کتاب با همکاری يادداش:: 

 

 DSM-IVاصول مصاحبه بالینی بر مبنای  نام كتاب:

 دکتر حسین آرومندی و دکتر محسن بهشتیمترجمان: 

 دکتر مهدی نصر اصفهانی ويراستار:

 ارجمندناشر: 

 6989 سال انتشار:

 291 تعداد صفحات:

 

 اجتماعی و بهداشت روانی سالمت زنان  –های روانی جنبه نام كتاب:

 فلورا شادلویی زیر نظر دکتر سیداکبر بیان زاده :ترجمه

 بشریناشر: 

 6982 سال انتشار:

 699 تعداد صفحات:

این کتاب با همکاری سازمان جهان بهداشت بخش بهداشت خانواده و بهداشت روان به چاپ  يادداش::

 رسیده است.



 

 اسکیزوفرنیا كتاب:نام 

 خدیجه ایرانی نژاد با ویرایش دکتر سیداکبر بیان زاده :ترجمه

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

 6982 سال انتشار:

 12 تعداد صفحات:

این کتاب با همکاری معاونت بهداشتتتی وزارت بهداشتتت، درمان و آموزش پزشتتکی و نیز   يادداشتت::

JPRM های بهداشت روانی از برنامهWHO-EMRO .صورت گرفته است 

 

وسیله سازمان جهانی بهداشت و بخش ایدز سازمان ه ای از مطالب تهیه شده بمشاوره در ایدز )گزیده نام كتاب:
 مشاوره، بهداشت روانی و مسائل اجتماعی مربوط به ایدز( هایملل متحد در زمینه

 پوردکتر سید اکبر بیان زاده، دکتر بهروز بیرشک، دکتر یاسمن متقی :مترجمان
 های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی تهران، مرکز همکاریپزشکروانانستیتو ناشر: 

 6982 سال انتشار:
 686 تعداد صفحات:

های وزارت بهداشت، این کتاب با همکاری ستازمان جهان بهداشت و مرکز مدیریت بیماری  يادداشت:: 
 درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسیده است.

 

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

 های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی تهران، مرکز همکاریپزشکروانانستیتو ناشر: 
 6982 سال انتشار:

 662 تعداد صفحات:
های مشتترک سازمان جهان بهداشت در بهداشت روانی و  این کتاب با همکاری مرکز همکاری يادداش::

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

 

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

 6982 انتشار:سال 

 38 تعداد صفحات:

های مشتترک سازمان جهان بهداشت در بهداشت روانی و  این کتاب با همکاری مرکز همکاری يادداش::

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



 

 گفتن در مواقع حساس به منظور پیشگیری از ایدز در جوانان« نه»مشاوره جنسی و  نام كتاب:

 دکتر بهروز بیرشک، دکتر نور محمد بخشانی :نويسندگان

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

 6982 سال انتشار:

 83 تعداد صفحات:

های مشتترک سازمان جهان بهداشت در بهداشت روانی و  این کتاب با همکاری مرکز همکاری يادداش::

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

 

 رضا صر  دارد نام كتاب:

 شمس الدین کهانی  :ترجمه و تأليف

 بشریناشر: 

 6982 سال انتشار:

 69 تعداد صفحات:

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

 

 اطالعاتی برای خانواده –بیماری زوال عقل پیری  -دمانس  نام كتاب:

 دکتر سید اکبر بیان زاده :نويسنده

 بشریناشر: 

 6986 سال انتشار:

 26 تعداد صفحات:

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

 

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

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

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

 2226 سال انتشار:

 89 تعداد صفحات:



 

 قانون مراقبت بهداشت روانی: ده اصل اساسی نام كتاب:

 اقدس دواچی :ترجمه

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

 6331 انتشار:سال 

 69 تعداد صفحات:

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

 

 ها در خدمات بهداشت روانیمشارکت خانواده نام كتاب:

 دکتر مدبر آراسته، دکتر سید کاظم ملکوتیمترجمان: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانناشر: 

 6986 انتشار:سال 

 219 تعداد صفحات:

 

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

 دکتر میرفرهاد قلعه بندی :نويسنده

 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ سازانناشر: 

 6993 سال انتشار:

 212 تعداد صفحات:

 

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

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

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

 6998 سال انتشار:

 23 تعداد صفحات:

 این کتاب با همکاری سازمان جهانی بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::

 

 بیمار -ارتباط پزشک  نام كتاب:

 فاطمه قدیری لشکاجانی، مصطفی ذوالفقاری مطلق ویراستار دکتر جعفر بوالهری :نويسندگان

 –مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ناشر: 

 نشر کوشیار

 6998 سال انتشار:

 18 تعداد صفحات:

 این کتاب با همکاری سازمان جهانی بهداشت به چاپ رسیده است. يادداش::



 

 های زناشوییشناخت و درمان اختالف نام كتاب:

 سهرابیحمیدرضا مترجم: 

 دکتر بهروز بیرشک ويراستار:

 مؤسسه خدمات فرهنگی رساناشر: 

 6999 سال انتشار:

 263 تعداد صفحات:
 


