نام كتاب :فنون رفتار درماني ديالكتيكي (راهنماي روانشناسان ،روانپزشكان و مشاوران)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :دانژه
سال انتشار5931 :
تعداد صفحات482 :
نام كتاب :مشاورهي طالق (راهنماي روانشناسان و مشاوران)
نويسندگان :دكتر شهربانو قهاري و دكتر جعفر بوالهري
ناشر :دانژه
سال انتشار5931 :
تعداد صفحات961 :
نام كتاب :ام اس من را متوقف نميكند (بيماري مولتيپل اسكلروزيس) راهكارهايي براي كنترل و درمان
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :دانژه
سال انتشار5931 :
تعداد صفحات531 :
نام كتاب :بهرهگيري از معنويت جامعه در ارتقاء سالمت خانواده
مترجمان :دكتر جعفر بواالهري ،مهناز كليشادي
ناشر :ابن سينا
سال انتشار5932 :
تعداد صفحات24 :
نام كتاب :گام به گام تا سالمت روان (ويژه دنشجويان كارشناسي ورودي جديد)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :معاونت دانشجويي مركز مشاوره دانشگاه تهران
سال انتشار5932 :
تعداد صفحات28 :

نام كتاب :كاربرد صندلي خالي در رواندرماني (راهنماي درمانگران)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :دانژه
سال انتشار5932 :
تعداد صفحات569 :
نام كتاب :فرمولبندي رفتاري شناختي (راهنماي كارورزي دانشجويان روانشناسي باليني)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :دانژه
سال انتشار5932 :
تعداد صفحات948 :
نام كتاب :راهنماي آموزشي پيشگيري از اعتياد در خانواده
مترجم :دكتر زهرا غالمي حيدرآبادي
زير نظر و مقدمه :دكتر جعفر بوالهري و دكتر ميترا حكيم شوشتري
ناشر :آواي نور
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات554 :
نام كتاب :معرفي مدلهاي مداخله شناختي رفتاري مذهبي در درمان اضطراب و اختالل وسواسي  -جبري
نويسندگان :دكتر عباس رمضاني فراني ،دكتر هادي كاظمي ،پير حسين كوليوند ،محبوبه دادفر ،دكترر فاضرل
بهرامي
ناشر :مير ماه
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات88 :
نام كتاب :مهارتهاي زندگي اجتماعي و مستقل (بازتواني روانپزشكي) برنامه بازگشت به اجتماعي ()CPR
مترجمان :دكتر حميد طاهرخاني ،دكتر اميرحسين جاللي ندوشن ،با مقدمه دكتر جعفر بوالهري
ناشر :ارجمند
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات31 :

نام كتاب :مهارتهاي زندگي اجتماعي و مستقل (بازتواني روانپزشكي) برنامه بازگشت به اجتماع ()CPR
راهنماي مربيان
مترجمان :دكتر حميد طاهرخاني ،دكتر اميرحسين جاللي ندوشن ،با مقدمه دكتر جعفر بوالهري
ناشر :ارجمند
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات568 :
نام كتاب :كودك خوب رفتار بد
نويسندگان :دكتر ميترا حكيم شوشتري و معصومه ياراحمدي
ناشر :دانژه
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات441 :
نام كتاب :پيمان شكني در زناشويي (راهكارهايي براي مداخله)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :دانژه
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات441 :
نام كتاب :هويت و معنويت (مروري بر نظريههاي روانشناختي با تأكيد بر هويت معنوي)
نويسندگان :دكتر بنفشه غرايي ،اشرف اكبري دهقي ،دكتر سعيده زنوزيان ،دكتر فاطمه زرگر
ناشر :نهال فريدن
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات69 :
نام كتاب :آموزش و تربيت معنوي كودكان
مترجمان :دكتر زهرا غالمي حيدرآبادي ،مريم بوالهري ،سهيال منيري جاويد
زير نظر :دكتر جعفر بوالهري
ناشر :دانژه
سال انتشار5939 :
تعداد صفحات564 :

نام كتاب :آموزش روانپزشكي با نمونههاي باليني
نويسندگان :دكتر امير شعباني ،دكتر سيد وحيد شريعت ،دكتر امير حسين جاللي
ناشر :ارجمند
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات534 :
نام كتاب :چگونگي گرفتن شرح حال معنوي (ويژه درمانگران)
نويسنده :دكتر نادره معماريان
زير نظر و ويرايش :دكتر جعفر بوالهري
با همكاري :مريم مهرابي ،زينب قائم پناه ،هدي دوس عليوند
ناشر :سپيد برگ
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات62 :
نام كتاب :آموزش مهارتهاي معنوي كتاب كار دانشجويان
نويسنده :دكتر ربابه نوري
ويرايش و پيشگفتار :دكتر جعفر بوالهري
ناشر :مركز مشاوره دانشگاه تهران
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات582 :
نام كتاب :رانندگي و سوء مصرف الكل (راهنماي ايمني راه براي تصميمگيرندگان و مجريان قانون)
مترجمان :دكتر نرگس رستمي گوران ،دكتر نادره معماريان ،دكتر فاطمه رجبي و ...
ويرايش :دكتر علي نيك فرجام ،دكتر نرگس رستيم گوران ،آرزو دهقاني
ناشر :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (دفتر سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد)
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات424 :

نام كتاب :راهنماي انجام مطالعات بسط شبكهاي به منظور برآورد جمعيتهاي پنهران (ماننرد سروءمصررف
كنندگان الكل و مواد و گروههاي در معرض خطر ايدز)
نويسندگان :دكتر نادره معماريان ،دكتر محمد رضا بانشي ،دكتر ترمه ترجمان و ....
ناشر :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (دفتر سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد)
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات14 :
نام كتاب :راهنماهاي ملي سالمت (كتاب دوم)
نويسندگان :دكتر محمد رضا بانشي ،دكتر ترمه ترجمان ،دكتر نادره معماريان و ....
ناشر :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (دفتر سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد)
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات14 :
نام كتاب :برنامه مصاحبه اختاللهاي اضطرابي براي DSM-IV
مترجمان :دكتر ابوالفضل محمد ،دكتر بهروز بيرشك
ناشر :نيومند
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات531 :
نام كتاب 544 :پرسش و پاسخ درباره اضطراب
مترجمان :مريم زارع ،دكتر اسماء عاقبتي
ناشر :دانژه
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات464 :
نام كتاب :سنجش و درمان اختالل موكني با رويكرد شناختي – رفتاري (راهنماي روانشناسان و مشاوران)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات428 :

نام كتاب :مشاورهي پيش از ازدواج (راهنماي روانشناسان و روانپزشكان)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات945 :
نام كتاب 544 :پرسش و پاسخ درباره وسواس كودكان
مترجمان :مريم زارع ،امينه كاكايي ،دكتر ميترا حكيم شوشتري ،دكتر اسما عاقبتي
ناشر :دانژه
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات491 :
نام كتاب :سنجش و درمان اختالل هراس (راهنماي روانشناسان ،روانپزشكان و مشاوران)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات491 :
نام كتاب 544 :پرسش و پاسخ درباره نقص توجه/بيشفعالي بزرگسالي
مترجمان :دكتر اسما عاقبتي ،دكتر ميترا حكيم شوشتري ،امينه كاكايي ،مريم زارع
ناشر :دانژه
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات443 :
نام كتاب 544 :پرسش و پاسخ درباره اسكيزوفرني كودكان
مترجمان :امينه كاكايي ،مريم زارع ،دكتر اسما عاقبتي ،دكتر ميترا حكيم شوشتري
ناشر :دانژه
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات486 :

نام كتاب 544 :پرسش و پاسخ درباره اختالل افسردگي يا دوقطبي كودكان
مترجمان :دكتر ميترا حكيم شوشتري ،دكتر اسما عاقبتي ،مريم زارع ،امينه كاكايي
ناشر :دانژه
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات412 :
نام كتاب :خانواده و نقش آن در پيشگيري از اچآيوي/ايدز (جلد دوم)
نويسندگان :دكتر مهرداد افتخار ،مژگان تابان
ناشر :مهرراوش
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات526 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري مركز مديريت بيماريهاي غيرواگيرر وزارت بهداشرت ،درمران و آمروزش
پزشكي به چاپ رسيده است.
نام كتاب :راهنماي باليني اصول مشاوره در بيماران مبتال به سوء مصرف مواد محرك
نويسندگان :دكتر مهرداد افتخار ،دكتر رضا مهدوي ،دكتر مينا اسدي ،دكتر شهربانو قهاري
ناشر :سورنا
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات552 :
نام كتاب :رشد و تكامل ،كودكان داراي نيازهاي خاص
مترجمان :دكتر ميترا حكيم شوشتري ،دكتر مهريار خادم ،دكتر حميده دقاني
ناشر :مؤسسه انتشاراتي آرتين طب
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات454 :
نام كتاب :روانپزشكي و طب نوجوان
مترجمان :دكتر بهروز جليلي ،دكتر ميترا حكيم شوشتري ،مهريار خادم ،نصراهلل آييان ،حميده كاتب
ناشر :مؤسسه انتشاراتي آرتين طب
سال انتشار5935 :
تعداد صفحات482 :

نام كتاب :اصول مصاحبه باليني بر مبناي ( DSM.IV.TRجلد دوم :بيمار مشكل)
ترجمه :دكتر مهدي نصر اصفهاني
با همكاري :دكتر شبنم نوحهسرا ،دكتر نوشين خادمالرضا ،دكتر شهربانو قهاري
ناشر :كتاب ارجمند (با همكاي ارجمند و نسل فردا)
سال انتشار5934 :
تعداد صفحات853 :
نام كتاب :مهارتهاي پايه در مشاوره و رواندرماني (راهنماي روانشناسان و مشاوران)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5983 :
تعداد صفحات416 :
نام كتاب :راهنماي شرح حال و مصاحبهي تشخيصي براي روانشناسان
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5983 :
تعداد صفحات412 :
نام كتاب :مديريت خطر خودكشي (راهنمايي براي روانپزشكان ،روانشناسان ،مشاوران و پزشكان عمومي)
مترجمان :دكتر شهربانو قهاري ،سعيده زنوزيان ،يعقوب وكيلي ،مريم عليمحمدي ،الميرا نيك بنيران ،د كترر
حميد يوسفي
ناشر :قطره
سال انتشار5983 :
تعداد صفحات441 :
نام كتاب :راهنماي گام به گام درمان رفتاري شناختي براي سوء مصرف حشيش
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات861 :

نام كتاب :آشنايي با حمايتهاي رواني – اجتماعي (براي پزشكان عمومي)
نويسندگان :دكتر جعفر بوالهري ،دكتر نرگس چيمه ،دكتر سيامك طهماسبي ،دكتر ندا عليبيگي
ناشر :ارجمند
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات566 :
يادداشت :اين كتاب با حمايت دانشگاه علوم پزشكي ايران ،مركز تحقيقات بهداشت روان ،صندوق كودكان
سازمان ملل متحد به چاپ رسيده است.
نام كتاب 33 :راه براي شفاي كودك درون
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :روانشناسي و هنر
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات548 :
نام كتاب :دو دهه تالش مستمر براي كسب هويت مستقل
نويسنده :احمدرضا محمدپور
با نظارت :دكتر جعفر بوالهري
ناشر :آفتاب گرافيك
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات45 :
نام كتاب :رازهاي خالقيت
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :رهياب نوين هور
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات542 :
نام كتاب :رازهاي شفاي معنوي
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :رهياب نوين هور
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات81 :

نام كتاب :رازهاي شادماني
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :رهياب نوين هور
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات544 :
نام كتاب :كودكان و باليا (راهكارهايي براي مقابله)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :قطره
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات801 :
نام كتاب :روابط و مشكالت جنسي (پاسخ به سؤاالت رايج در زمينهي مشكالت جنسي)
نويسنده :دكتر مهرداد افتخار
ناشر :قطره
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات82 :
نام كتاب :اعتماد به نفس (آيا امكان تغيير و بهبود در اعتماد به نفس وجود دارد؟)
نويسنده :دكتر بهروز بيرشك
ناشر :قطره
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات83 :
نام كتاب :بيوفايي همسران (روشهاي پيشگيري و رويارويي با بيوفايي)
نويسندگان :دكتر حسين خدمتگزار ،دكتر جعفر بوالهري ،سميرا كرملو
ناشر :قطره
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات545 :

نام كتاب :مهارتهاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده
نويسندگان :دكتر شهربانو قهاري ،دكتر جعفر بوالهري ،دكتر عصمت باروتي
ناشر :دانژه
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات592 :
يادداشت :اين كتاب و طرح پژوهشي آن به سفارش و حمايت دفتر امور زنران وزارت بهداشرت ،درمران و
آموزش پزشكي انجام پذيرفت.
نام كتاب :مهارتها زندگي ويژه زنان خشونت ديده (براي پزشكان عمومي و كارشناسان بهداشتي)
نويسندگان :دكتر شهربانو قهاري ،دكتر جعفر بوالهري ،دكتر عصمت باروتي
ناشر :دانژه
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات583 :
يادداشت :اين كتاب و طرح پژوهشي آن به سفارش و حمايت دفتر امور زنران وزارت بهداشرت ،درمران و
آموزش پزشكي انجام پذيرفت.
نام كتاب :راهنماي آموزش مهارتهاي زناشويي (براي كارشناسان ،مربيان و پزشكان)
نويسنده :دكتر فهيمه فتحعلي لواساني
ناشر :دانژه
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات443 :
يادداشت :اين كتاب و طرح پژوهشي آن به سفارش و حمايت دفتر امور زنران وزارت بهداشرت ،درمران و
آموزش پزشكي انجام پذيرفت.
نام كتاب :مديريت استرس (راهنماي آموزش كارگاهي)
نويسندگان :دكتر الدن فتي ،دكتر فرشته موتابي ،دكتر جعفر بوالهري ،مهرداد كاظمزاده عطوفي
ناشر :دانژه
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات599 :
يادداشت :اين كتاب و طرح پژوهشي آن به سفارش و حمايت دفتر امور زنران وزارت بهداشرت ،درمران و
آموزش پزشكي انجام پذيرفت.

نام كتاب :راهنماي آموزش  OSCEدر روانپزشكي (آزمون ساختاريافته عيني باليني)
نويسندگان :دكتر جعفر بوالهري ،دكتر مهدي نصر اصفهاني ،دكتر ميرفرهاد قلعهبنردي ،دكترر ارسريا تقروي،
دكتر غالمرضا ميرسپاسي ،مهرداد كاظمزاده عطوفي
ناشر :ارجمند
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات38 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش به چاپ رسيده است.
نام كتاب :برنامه آموزش دستياري رشته روانپزشكي (دوره چهار ساله)
نويسنده :دكتر ميرفرهاد قلعهبندي
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات522 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري مركز تحقيقات بهداشت روان به چاپ رسيده است.
نام كتاب :راهنماي مراقبت از بيماريهاي روانپزشكي بزرگساالن (ويژه پزشكان)
مؤلف :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ناشر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات589 :
نام كتاب :چرا بعضي خودكشي ميكنند؟ (علل ،پيامدها و راههاي پيشگيري از خودكشي)
نويسنده :دكتر سيد مهدي حسنزاده
ناشر :قطره
سال انتشار5986 :
تعداد صفحات86 :
نام كتاب :تنها در خانه (آيا ميتوان كودكان را در خانه تنها گذاشت؟)
نويسنده :دكتر الهام شيرازي
ناشر :قطره
سال انتشار5986 :
تعداد صفحات64 :

نام كتاب :تك فرزندي (آيا داشتن تنها يك فزند مشكلزاست؟)
نويسنده :دكتر الهام شيرازي
ناشر :قطره
سال انتشار5986 :
تعداد صفحات84 :
نام كتاب :پارانوئيد (كج باوري/بدبيني)
نويسندگان :دكتر شهربانو قهاري و دكتر مهران ضرغامي
ناشر :قطره
سال انتشار5986 :
تعداد صفحات62 :
نام كتاب :راهنماي آموزشي مهارتهاي ارتباطي (ويژه مسئولين ،كارشناسان و كاركنان دانشگاه)
نويسنده :دكتر شهربانو قهاري
ناشر :وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،معاونت دانشجويي و فرهنگي
سال انتشار5981 :
تعداد صفحات89 :
نام كتاب :آموزش روانشناسي براي زندانيان
نويسندگان :علي شمس و دكتر جعفر بوالهري
ناشر :راه تربيت وابسته به دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها
سال انتشار5981 :
تعداد صفحات485 :
نام كتاب OSCE :در روانپزشكي
مترجمان :مصطفي شاره ،فاطمه عزيززاده ،دكتر ارسيا تقوا ،دكتر مهدي نصر اصفهاني
ناشر :انتشارات سورنا با همكاري دانشگاه علوم پزشكي ايران
سال انتشار5981 :
تعداد صفحات938 :
نام كتاب :پيشنويس قانون بهداشت روان در ايران
نويسنده :دكتر مهدي نصر اصفهاني
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران
سال انتشار5981 :
تعداد صفحات38 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري مركز تحقيقات بهداشت روان و سازمان جهاني بهداشت در بهداشرت روان
به چاپ رسيده است.

نام كتاب :نهج البالغه و بهداشت روان
نويسندگان :دكتر جعفر بوالهري ،دكتر علي اصغر اصرغرنژاد فريرد ،احمدرضرا محمردپور ،حجرتاالسرالم
ابوالقاسم طاهري
ناشر :دانژه
سال انتشار5981 :
تعداد صفحات81 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به چاپ رسيده است.
نام كتاب :روانپزشكي مشاوره  -ارتباط
ترجمه :عزيزه افخم ابراهيم ،دكتر مهدي نصر اصفهاني ،دكتر شبنم نوحه سرا
ويراستار :دكتر مهدي نصر اصفهاني
ناشر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
سال انتشار5982 :
تعداد صفحات281 :
نام كتاب :كتاب راهنماي  ،5برنامهريزي ارزشيابيها
مترجمان :دكتر بهروز بيرشك ،الدن فتي
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات33 :
نام كتاب :كتاب راهنماي  ،4به كارگيري ارزشيابيها
مترجمان :دكتر سيداكبر بيانزاده ،نورمحمد بخشاني
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات28 :
نام كتاب :كتاب راهنماي  ،9ارزيابي نيازها
ترجمه :مجيد محمود عليلو
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات14 :

نام كتاب :كتاب راهنماي  ،1ارزشيابيهاي هزينه
مترجمان :دكتر مهدي نصر اصفهاني ،بنفشه غرايي
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات14 :
نام كتاب :كتاب راهنماي  ،6ارزشيابي رضايت مراجع
مترجمان :دكتر جعفر بوالهري ،دكتر نرگس شمس عليزاده
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات96 :
نام كتاب :كتاب راهنماي  ،8ارزشيابيهاي اقتصادي
مترجمان :دكتر نرگس شمس عليزاده ،نهاله مشتاق
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات98 :
نام كتاب :كتاب راهنماي رهبر( ،هماهنگ كننده) در كارگاه آموزشي
مترجمان :دكتر مهدي نصر اصفهان ،دكتر محمد كاظم عاطف وحيد ،دكتر ربابه نوري قاسرم آبرادي ،مجيرد
محمود عليلو
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات544 :
نام كتاب :كتاب راهنماي چهارچوب كار
ترجمه :فرشته موتابي
ناشر :واحد تبليغات و گرافيك جمعيت سينماگران پيشرو
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات95 :

نام كتاب :متن آموزشي پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد (براي كاردانهاي بهداشتي)
نويسندگاه :سيد عباس باقري يزدي ،دكتر جعفر بوالهري
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات24 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آمروزش پزشركي ،اداره كرل سرالمت
جوانان و مدارس ،اداره سالمت روان و اداره پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد به چاپ رسيده است.
نام كتاب :درباره خودكشي در نوجوانان (براي والدين ،آموزگاران ،مشاوران و پرستاران)
ترجمه :دكتر علي اصغر اصغرنژاد فريد
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات51 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهاني بهداشت و مركز تحقيقات بهداشت روان به چاپ رسيده است.
نام كتاب :اصول مصاحبه باليني بر مبناي DSM-IV

مترجمان :دكتر حسين آرومندي و دكتر محسن بهشتي
ويراستار :دكتر مهدي نصر اصفهاني
ناشر :ارجمند
سال انتشار5989 :
تعداد صفحات281 :
نام كتاب :جنبههاي رواني – اجتماعي و بهداشت رواني سالمت زنان
ترجمه :فلورا شادلويي زير نظر دكتر سيداكبر بيان زاده
ناشر :بشري
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات599 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهان بهداشت بخش بهداشت خانواده و بهداشت روان بره چراپ
رسيده است.

نام كتاب :اسكيزوفرنيا
ترجمه :خديجه ايراني نژاد با ويرايش دكتر سيداكبر بيان زاده
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات64 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري معاونت بهداشتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و نيرز JPRM
از برنامههاي بهداشت رواني  WHO-EMROصورت گرفته است.
نام كتاب :مشاوره در ايدز (گزيدهاي از مطالب تهيه شده به وسيله سازمان جهاني بهداشت و بخرش ايردز سرازمان
ملل متحد در زمينههاي مشاوره ،بهداشت رواني و مسائل اجتماعي مربوط به ايدز)
مترجمان :دكتر سيد اكبر بيان زاده ،دكتر بهروز بيرشك ،دكتر ياسمن متقيپور
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات585 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهان بهداشت و مركرز مرديريت بيمراريهراي وزارت بهداشرت،
درمان و آموزش پزشكي به چاپ رسيده است.
نام كتاب :مشاوره ساخت رفتار سالم به منظور پيشگيري از ايدز در نوجوانان
نويسندگان :دكتر سيداكبر بيان زاده ،ربابه نوري قاسم آبادي
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات552 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري مركز همكاري هاي مشترك سازمان جهان بهداشرت در بهداشرت روانري و
مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به چاپ رسيده است.
نام كتاب :مشاوره جهت ايجاد انزجار از اعتياد تزريقي به منظور پيشگيري از ايدز در نوجوانان
نويسندگان :دكتر محمد كاظم عاطف وحيد ،الدن فتي
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات38 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري مركز همكاري هاي مشترك سازمان جهان بهداشرت در بهداشرت روانري و
مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به چاپ رسيده است.

نام كتاب :مشاوره جنسي و «نه» گفتن در مواقع حساس به منظور پيشگيري از ايدز در جوانان
نويسندگان :دكتر بهروز بيرشك ،دكتر نور محمد بخشاني
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات83 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري مركز همكاري هاي مشترك سازمان جهان بهداشرت در بهداشرت روانري و
مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به چاپ رسيده است.
نام كتاب :رضا صرع دارد
ترجمه و تأليف :شمس الدين كهاني
ناشر :بشري
سال انتشار5984 :
تعداد صفحات58 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهان بهداشت به چاپ رسيده است.
نام كتاب :دمانس  -بيماري زوال عقل پيري – اطالعاتي براي خانواده
نويسنده :دكتر سيد اكبر بيان زاده
ناشر :بشري
سال انتشار5985 :
تعداد صفحات45 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهان بهداشت به چاپ رسيده است.
نام كتابQuranic Verses on Mental Health for Mental Health Workers and School Counsellors :

نويسندگان :دكتر جعفر بوالهري ،ربابه نوري قاسم آبادي ،عباس رمضاني فراني
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار4445 :
تعداد صفحات88 :

نام كتاب :قانون مراقبت بهداشت رواني :ده اصل اساسي
ترجمه :اقدس دواچي
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5336 :
تعداد صفحات58 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهان بهداشت به چاپ رسيده است.
نام كتاب :مشاركت خانوادهها در خدمات بهداشت رواني
مترجمان :دكتر مدبر آراسته ،دكتر سيد كاظم ملكوتي
ناشر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
سال انتشار5985 :
تعداد صفحات419 :
نام كتاب :روانپزشكي باليني (براي دانشجويان پزشكي و پزشكان عمومي)
نويسنده :دكتر ميرفرهاد قلعه بندي
ناشر :مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فرهنگ سازان
سال انتشار5983 :
تعداد صفحات412 :
نام كتاب :آيات قرآني در زمينه بهداشت رواني (براي كاركنان بهداشت رواني و مربيان مدارس)
نويسندگان :دكتر جعفر بوالهري ،ربابه نوري قاسم آبادي ،عباس رمضاني فراني
ناشر :انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات23 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهاني بهداشت به چاپ رسيده است.
نام كتاب :ارتباط پزشك  -بيمار
نويسندگان :فاطمه قديري لشكاجاني ،مصطفي ذوالفقاري مطلق ويراستار دكتر جعفر بوالهري
ناشر :مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشرتي درمراني ايرران –
نشر كوشيار
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات18 :
يادداشت :اين كتاب با همكاري سازمان جهاني بهداشت به چاپ رسيده است.

نام كتاب :شناخت و درمان اختالفهاي زناشويي
مترجم :حميدرضا سهرابي
ويراستار :دكتر بهروز بيرشك
ناشر :مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
سال انتشار5988 :
تعداد صفحات453 :

