لیست کتابهای خریداری شده از سی و دومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رشته :
روانـشــنـاســـی

تعداد جلد208 :
تعداد نسخه456 :

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

مولف

عنوان

نسخه

روانشاسی تجربی :اصول و کاربرد

کانتوویتز ،رودیگرسوم ،المس

4

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

هاشم فردانش

4

نظارت و راهنمایی آموزشی

مصطفی نیکنامی

4

روانپزشکی و خانواده

ریجارد روکما

2

درمانگری شناختی – رفتاری بیماریها و ناتوانی های
مزمن

جان بزرگی ،آگاه هریس ،گلچین

.3

مشاوره با زوج ها :راهنمای کاربردی روایت درمانی

مارتین پاین

2

دراوهای رایج روان پزشکی

آذر ،نوحی

2

روانشناسی حافظه و یادگیری :بارویکردی شناختی

رضا کرمی نوری

2

مشاره شغلی :رویکرد کل نگر

ورنون زونکر

4

مبانی برنامه ریزی آموزشی

بهرام محسن پور

2

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

علی اکبر ارجمندنیا

4

نظریه های نوین روان درمانگری و مشاوره

جان بزرگی ،غروی

2

آموزش و تفکر به کودکان و نوجوانان

علی ستاری

3

روانشناسی تحول دینداری

محمود نوذری

4

دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی

فریده مشایخ

4

روانشاسی احساس و ادراک

ایروانی ،خداپناهی

3

روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از تولد تا پیری

محمود منصور

3

مولف

عنوان

نسخه

طرحهای آزمایشی و علوم تربیتی

علی دالور

2

خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی

محمدرضا ساالری فرد

2

شیوه های تغییر رفتار

ریمون میلتن برگر

4

نظریه های بنیادین روانی درمانگری و مشاوره

جان بزرگی ،نوری

4

مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

گوتگ

3

روانشناسی شناختی

رابرت استرنبرگ

4

مشاوره کودک ( جلد اول )

دانا هندرسون ،چارلز تامسون

3

روانشناسی تربیتی

پروین کدیور

2

مهارتهای آموزشی و پرورشی  :روشها و فنون
تدریس ( جلد اول )

حسن شعبانی

4

توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه  :با تاکید بر
مداخالت تحول محور

سعید حسن زاده

3

آموزش و تربیت معنوی کودکان

پگی جنکینز

2

لجبازی کودکان

فاطمه بیان فر

2

مباحث اخالقی در مشاوره و روان درمانی

خدابخش احمدی

2

راهنمای عملی پرورش هوش هیجانی کودکان

شهناز بهمن  ،هلن مفینی

2

نقاشی کودکان

شیرین پدرزه

2

زوج درمانی با روی آورد اسالمی

محمد رضا ساالری فر

2

توانمند سازی و مددکاری اجتماعی

پارسونز ،گوتیرز ،کاکس

2

مولف

عنوان

نسخه

راهنمای مصاحبه برای ارزیابی براساس DSM5

مارک زیمرمن

2

آزمون سنجش رشد نیوشا

مالیری ،جعفری ،عشایری

2

برنامه ریزی اجتماعی

رفیعی ،علی پور ،خزائلی

2

نظریه نوین مددکاری اجتماعی

مالکوم پین

2

رهایی از خشم و پرخاشگری

شهربانو قهاری

2

یکصد پرسش و پاسخ درباره اضطراب

خلبر چاپمن

2

مددکاری و مراقبت اجتماعی

مالکوم پین

2

مبانی مددکاری اجتماعی

محمد زاهدی اصل

2

مددکاری اجتماعی کار با جامعه

محمد زاهدی اصل

2

حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع

لوئیس جانسون

2

روشهای تحقیق بین رشته ای در اعتیاد

حسین رفیعی و دیگران

2

راهنمای عملی شادکام زیستن

سونیا لوبامیرسکی

2

راهنمایی و مشاوره شغلی  :نظریه های انتخاب شغل

عبداهلل شفیع آبادی

4

کلیات روانشناسی

سیاوش خداشناس

2

مبانی روانشناختی :اختالالت روانی -حرکتی و
رویکردهای نوین درمانگری

غالمعلی افروز ،دالوریان

2

مقدمه ای بر اصول توانبخشی معلوالن

داورمنش ،براتی سده

2

زوج درمانی شناختی رفتاری :راهنمای روان شناسان
و مشاوران

شهربانو قهاری

2

مولف

عنوان

نسخه

برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

مرضیه دهقانی ،باقریان فر

2

مددکاری اجتماعی :مداخله در بحران

یحی زاده و دیگران

4

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

مافت ،اشفورد

6

درمان کوتاه مدت و راه حل محور :صد نکته کلیدی

راتنر ،جورج ،ایوسون

2

 100پرسش و پاسخ درباره ام .اس.

ویلیام شرماتا

2

فرانشاخت در کودکان

شرلی الکرین

2

کاربرد مصاحبه و گزارش نوسی در مددکاری
اجتماعی

محمدرضا رنجبر

2

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خشونت
خانگی علیه زنان

یحیی زاده  ،آرمان

1

مددکاری گروهی

یحیی زاده  ،یکه کار

2

مددکاری اجتماعی در زندان

جبار باقری

2

مددکاری اجتماعی مدرسه

لیندا اوپنشا

2

تکنیکهای شناختی برای افزایش عزت نفس

مک کی  ،فانینگ

2

اصول روانشناسی کار

مسعود فاضلی راد

2

آموزش کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم با سطح
عملکرد باال

لیپچ ،کوری

2

انگیزش و هیجان (بیولوژییک ،روانشناختی و
محیطی)

فیروزه سپهریان

2

مفاهیم اساسی آسیب شناسی روانی کودک

لیندا ویلن شورست

2

انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

دمبو ،سلی

2

مولف

عنوان

نسخه

کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکالت
ارتباطی

مک کی ،لوپ  ،اسکین

2

راهنمای علمی روانشاسی تجربی

سوران رجبی

2

نظریه های مشاوره و روان درمانی رویکردهای رابطه
ای و فردی

روکو کوتون

2

روان درمانی پویشی

کاترین هیکی

2

مفاهیم جدید روان درمانی پویشی فشرده کوتاه
مدت دوانلو

آلن بیبر و دیگران

2

جنبه های روان شناختی بیماریهای نگران کننده

گریگوری هرک و دیگران

2

راهنمای بالینی زوج و خانواده درمانی

کیتنر ،هرو ،گلیک

2

اندازه گیری  ،سنجش و ارزیابی آموزشی

علی اکبر سیف

3

روانشناسی رشد  :نوجوانی تا پایان عمر

لورا برک

2

کودک استثنایی :فراگیرسازی در آموزش کودکی
اولیه

آلن کودری

2

روانشناسی بالینی دیدگاه جهانی

استیفن هافمن

2

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ،رواشناسی
مرضی ودک و نوجوان

رابربت وایس

2

مربی گری در درمان هیجان مدار

لزلی گرینبرگ

2

تاریخ روانشناسی نوین

دوان شولتز ،سیدنی آلن شولتز

2

جامعه شناسی آموزش و پرورش

علی عالقه بند

2

گروه درمانی ،فرایند و کاربست گروهها

اشنایدر کری ،جرالد کری ،سیدنی
کوری

2

مولف

عنوان

نسخه

روانشناسی اجتماعی کاربردی

بولک ،ون وگت

2

آسیب شناسی روانی :دیدگاههای بالینی درباره
اختالالت رمانی

هال جیم ،دیترن بورن

2

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

احمد صافی

2

روانشناسی فیزیولوژیک

جیمز کاالت

3

کودکی با مغری کامل

حق شناس  ،احمدی

2

مدیریت رفتار کودکان بیش فعال

روسال بارکلی

2

روان شناسی مثبت در حیطه های بالینی

کیارا روئینی

2

طراحی تدریس برای یادگیری ،راهبردها روشها و
فنون تدریس

حیدر محمدی

2

راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM5

آبراهام آسبام

2

مقدمات راهنمای و مشاوره مفاهیم و کاربردها

عبداهلل شفیع آبادی

4

توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات
مددکاری اجتماعی

حمیدرضا کریمی

2

هوش هیجانی

دانیل گلمن

2

روانشناسی سالمت

آنتونی کورتیس

3

اختالالت شخصیت بر اساس  DSM5و الگوی
ابعادی

کارول برمن

2

آزمون های روان شناختی جلد اول و دوم

علی فتحی

2

فرهنگ توصیفی علوم تربیتی

طالب زاده نوبریان

2

متون تخصصی علوم تربیتی

طالب زاده نوبریان

2

مولف

عنوان

نسخه

روان شناسی رشد

آزادی ،پوررحیمی

2

مهارت های مشاوره به زبان آدمیزاد

گیل اونز

2

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و
اجتماعی

علی دالور

3

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای زوج ها

لیو و مک کی

2

کنار آمدن با سالمندی

ریچارد الزاروس – برنارد الزاروس

2

یکصد پرسش و پاسخ درباره اسکیزوفرنی کودکان

جزین کوبرت

2

روان شناسی هیجان

الکساندر تلمان

2

هوش معنوی

سارا الکساندر

2

حقوق اجتماعی معلوالن

ساعی – محمودی – رفعتی

2

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

آبادی و رمضان نیا

1

مقابله با استرس مطالعه

شریعت باقری

2

تربیت جنسی کودکان از تولد تا نه سالگی

فاران حسامی

2

روان شناسی عمومی پیشرفته

اسماعیل سلیمانی

2

نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و
کاربرد

پورشافعی  ،طالب زاده  ،آرین

2

مبانی آماری نظریه آزمون در روان شناسی و علوم
تربیتی

لوجی  ،کامپ

2

روان شناسی تربیتی

جان سانتراک

2

روان شناسی بالینی فیرس

ترال – پرینستین

2

مولف

عنوان

نسخه

درسنامه خانواده درمانی و زوج درمانی

شعله ور – شویری

2

پرورش کودکان شاد

باب سولر

2

مشاوره اصالحی و توانبخشی

فورهیس  ،سالیسبری

2

درمان شناختی رفتاری برای اختالل عاطفی فصلی
کتاب کار

کلی روهان

2

درمان شناختی رفتاری برای اختالل عاطفی فصلی
راهنمای درمانگر

کلی روهان

2

دستنامه روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک

سادوک ،احمد ،ویرجینیا سادوک

2

بازی درمانی

زندت  ،بارت

2

درمان پذیرش و تعهد برای زوجین

لیو و مک کی

2

مداخله در روانشناسی سالمت

نیکوالج چک

2

روانشناسی آموزش خواندن

جمال الدین پوالیی نژاد

2

روان شناسی شخصیت پیشرفته

ترخان  ،گلپور

2

روان شناسی احساس و ادراک

محمود پناهی

2

ارزشیابی شخصیت

مرتضی ترخان

2

انگیزش و هیجان

محمد پارسا

2

اختالالت یادگیری

غالمعلی افروز

2

بازتوانی شناختی بیماران مبتال به آسیب مغزی و
اختالالت عصب شناختی

خانی پور ،حاتمی

2

کتاب جامع طرحواره درمانی

وریسکوجیک ،برویرسن ،نادورت

2

مولف

عنوان

نسخه

پویایی گروه

دانلسون ،فورسایت

2

نظریه های ارتباط سازمانی

فرهنگی ،صفرزاده ،خادمی

1

ارتباطات انسانی جلد اول و دوم

علی اکبر فرهنگی

1

نظریه های رشد

نیومن ،فیلیپ نیومن

2

خانواده درمانی اختالالت شخصیت

مک فارلن

2

اصول و مبانی آموزش و پرورش

علی تقی پور

2

مرزهای زناشویی

کلود ،تاونزند

2

مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره

مهدی محمودی  ،امیرحسین
محمودی

2

روان شناسی اجتماعی

فیروز بخت و قناددان

2

فنون مشاوره و روان درمانی

تمدنی و بهمنی

2

روان شناسی وجدان

استیون هیت لین

2

کتاب کار فنون و مهارت های اساسی مشاوره

اگن  ،اوئن  ،ریس

2

رفتار غیر کالمی در روابط میان فردی

ریچموند  ،مک کروکسکی

2

کاربرد مددکاری اجتماعی در مراقبت های بهداشتی

مارسیا ایگان

2

آموزش غنی سازی زندگی زناشویی

اولیا  ،فاتحی زاده ،بهرامی

2

فنون و روش های مشاوره و روان درمانی

احمد احمدی

2

مقدمه ای بر نظریه های روانشناسی اجتماعی

سعیده گروسی

2

مولف

عنوان

نسخه

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

عبداهلل زاده  ،زارع ،خدابخشی

2

رفتار درمانی

محمدزاده ،اورکی

2

مدیریت کالس

سرمدی  ،صیف

2

مهارت های ارتباطی کالس

نازیال خطیب و دیگران

2

استنباط آماری در روان شناسی و علوم تربیتی

نصیری  ،شقاقی

2

روان درمانی سایکوداینامیکی مدرن

لورنس هگز

2

صد پرسش و پاسخ درباره وسواس کودکان

جوزین کوبرت

2

صد پرسش و پاسخ درباره نقص توجه  /بیش فعالی
بزرگسالی

آلبرچت

2

روان شناسی شناختی

زارع  ،شریفی

2

علوم اعصاب شناختی جلد اول و دوم

بنیچ  ،کامپتون

2

مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

مارش  ،ویلیس

2

زنان زیرک

شری آرگو

3

ارتباطات انسانی

مهدی محسنیان راد

2

انگیزش و هیجان

جان مارشال ریو

2

مقدمه ای بر روان شناسی بالینی

کرامر  ،برنستاین  ،پرز

3

بهداشت روانی

نوید  ،راتوس

3

کتاب تمرین کودکان مبتال به نارسایی توجه و بیش
فعالی با رویکرد شناختی رفتاری

الرنس شاپیرو

2

مولف

عنوان

نسخه

آزمون های روان شناختی جلد اول و دوم

ساعت چی ،عسگریان  ،پاشایی

2

نظریه های شخصیت

دوان شولتز  ،سیدنی شولتز

2

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

سیف نراقی  ،نادری

2

راهنمای مهارت های توجه آگاهی برای متخصصان و
مراجعان

دبرا بوردیک

2

درمان شناختی رفتاری اضطراب برای کودکان و
نوجوانان

کندال  ،هدکی

2

مایندفولنس

هرشفیلد  ،کوربوی

2

آسیب شناسی روانی DSM5

بارلو  ،دیورند

2

زمینه روانشناسی سانتراک جلد اول و دوم

سانتراک

2

زمینه روان شناسی

جیمز کاالت

2

روان شناسی رشد دیدگاه عمری از دوران جنینی تا
پیری

کایل  ،کاوانا

2

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

کوروش فتحی

3

مبانی و اصول آموزش و پرورش

غالمحسین شکوهی

2

روان شناسی رشد

احدی  ،بنی جمال

4

پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس

آنتونی گان

2

روان شناسی فیزیولوژیک جلد اول و دوم

کارلسون  ،بیرکت

2

آمار ( مفاهیم روش ها و کاربردها ) جلد اول

محمد نوفرستی

1

خانواده درمانی

گلدن برگ ،هربرت گلدن برگ،
آیرین گلدن برگ

1

مولف

عنوان

نسخه

روان شناسی بالینی کودک

مارتین هربرت

1

فنون رفتاردرمانی

شهربانو قهاری

1

رشد مهارت های اجتماعی رفتاری و هیجانی کودک

ماریانا کتی

1

مجموعه آموزش مهارت های زندگی

جزایری ،رحیمی ،دهقانی

1

راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری

موتابی  ،فتی

1

طرحواره درمانی

صلواتی  ،یزدان دوست

1

تمرین زوج درمانی هیجان مدار

سوزان جانسون

1

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

سینو ،شرف الدین  ،میکاتی

1

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علی دالور

1

روان شناسی کودکان استثنایی

رضا میرمهدی

1

شرایط یادگیری و نظریه آموزشی

رابرت گانیه

1

علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان محمد عثمان نجاتی

1

روشهای سیاست گذاری فرهنگی در تغییر رفتار

میثم قمیشان

1

راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین
گزارش

داود عرب

1

مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی

کالین مارش  ،جمال سلیمی

1

فرهنگ توصیفی خانواده درمانی

باقر ثنائی

1

روانشناسی بلوغ و نوجوانی

حمیدرضا اقامحمدیان

1

 8ازمون مجموعه روانشناسی

ماهان

1

روانشناسی تربیتی

نرگس بزرآبادی

1

مشاوره طالق

شهربانو قهاری

1

مهارت های حرکتی کودکان

لیزا کورتز  ،امیر رحمانی

2

