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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

سیستم مدیریت برخود:  رویکرد 
سیستماتیک بھ شناسایی و مدیریت 

خویشتن

محمدرضا حسینیان، پانتھآ جھانگیر؛ 
١٣٨۶ ۵٢ح ٩خ/ ١٣٨۶BF ۶٣٧بامقدمھ موسی شریفی بیشھ

ویراستار جروم نوی؛ مترجم سارا جستارھایی درباره فروید
١٣٩٧ ۵ج ۴٣ف/ ١٣٩٧BF١٠٩اسکندری

خلوتگھ سایھھا: روانشناسی ھنر و 
سیر و تحول اندیشھھا ویگوتسکی

تالیف الکس کوزولین؛ ترجمھ حبیبهللا 
١٣٩٢ ٢ک ٩و/ ١٣٩٢BF١٠٩قاسمزاده 

مولف سیاوش خداشناس؛ ویراستار کلیات روانشناسی
١٣٩٧ ٨ک۴خ/ ١٣٩٧BF١٢١فریبا مرادی

سیاوش خداشناس؛ ویراستار بھنام روانشناسی بھ زبان ساده
١٣٩۶ ۴خ ٢ف/ ١٣٩۶BF١٢٨مرادی

جادو و ذھن: سازوکارھا، کارکردھا، و 
رشد تفکر و رفتار جادویی

تالیف اوژن سابوتسکی؛ ترجمھ فرشید 
مرادیان، نگین ناصری تفتی ؛ با مقدمھ 

مصطفی ملکیان
١٣٩۴BF١۶١٣٩۴ ٢ج٢س/ ٢١

مداخالت روانشناسی مثبتنگر: 
راھنمای درمانگر

تالیف جینا ال مگیارموئھ؛ ترجمھ علی 
اکبر فروغی، جلیل اصالنی، سحر 

رفیعی
١٣٩٣BF٢٠۴/۶ /١٣٩٣ ٩ف٧م

علم شناخت یا شناخت پژوھی: مقدمھ 
ای بر رویکردھا، نظریھ ھا و پژوھش 

ھا دربار ذھن

تالیف جی فریدن برگ، گوردن 
الف ١٣٩۵ ٨ع۴ف/ BF٣١١-١٣٩۵سیلورمن؛ ترجمھ حبیب هللا قاسم زاده
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راھنمای بالینی طرحواره درمانی: 
مرجع کامل درمان انفرادی، گروھی و 
یکپارچھ برای ذھنیتھای طرحوارهای

تالیف جان فارل، نیل ریس، آیدا شاو؛ 
ترجمھ مریم ھدایتی، عادلھ صمیمی ؛ با 

مقدمھ جفری یانگ
١٣٩۵BF١٣٩۵ ٢ر٢ف/ ٣١٣

نویسنده اندرو رابینسون؛ مترجم نبوغ
١٣٩٧ ٢ن٢ر/ ١٣٩٧BF۴١٢فرنوش سلیمانزاده

اصول روانسنجی و ھوشآزمایی: 
آزمون ھوشی تھران- استانفورد- بینھ 

T.S.B.C خردساالن

تالیف کامبیز کامکاری ، غالمعلی 
 ١۴ک ٩ت/ ۵/ ١٣٨٨BF۴٣٢افروز

١٣٨٨

حل مسئلھ اجتماعی: مروری بر 
نظریھ، پژوھش و آموزش

ویراستاران ادواردس. چانگ 
توماسج. دزوریال الرونسج. سانا؛ 
ترجمھ ربابھ نوری محمدعلی نوری

١٣٩۴BF۴۴١٣٩۴ ٨ح/ ٩

١٣٩٠ ٩ر٩خ/ ١٣٩٠BF۴٨١نویسنده حسین خنیفرروانشناسی کار

 ٩ش ٩ن/ ۵/ ١٣٩٣BF۵۵۴٩تالیف اردشیر شیری، طاھره نثاریمدیریت منابع انسانی
١٣٩٣

تأملی بر خودشیفتگی و شناخت 
١٣٩۵ ٩ن ٨٧۵خ/ ١٣٩۵BF۵٧۵تالیف و ترجمھ اسماعیل نوریشخصیت خودشیفتھ

محمدرضا پسند، ابراھیم مدیریت استرس
١٣٩۶ ۵پ ۵ف/ ١٣٩۶BF۵٧۵سمیعپورگیری؛ ویراستار بھنام مرادی
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١٣٧۴ ۴ف ۴الف/ BF۶٣٧-١٣٧۴تالیف علی اکبر فرھنگیارتباطات انسانی جلد اول

١٣٧۴ ۴ف ۴الف/ BF۶٣٧-١٣٧۴تالیف علی اکبر فرھنگیارتباطات انسانی جلد دوم

١٣٨٩ ٨س ٧الف/ ١٣٨٩BF۶٣٧شادی سمیعی فر، علیرضا توسلی   53اصل متقاعدسازی

بی حد و مرز: حصار ظرفیتھای خود 
را در ھم بشکنید

نویسنده جانسی مکسول؛ مترجم رضا 
 ١٣٩٧ ١۶م ٩خ/ ١٣٩٧BF۶٣٧رایانراد، سیدطاھر شریعتپناھی

الف

مثلث رھبری در سازمان :  دانش، 
اعتماد، و قدرت

مولف دیلایی. زند ؛ مترجمان 
سیدمھدی الحسینی المدرسی، 

سیدمحمدناصر رضوی حیدری، حسین 
عسکری پورگلویک ؛ با پیشگفتاری از 

پرویز درگی ؛ ویراستاران احمد 
آخوندی، محسن جاوید موید

١٣٩۵BF۶١٣٩۵ ٩ز ٩ر/ ٣٧

توجھآگاھی: راه حلی برای مشکالت 
روزمره

تالیف رونالد د. سیگل؛ ترجمھ مرتضی 
کشمیری، پیوند جاللی ؛ ویرایش 

سیاوش نیکپور
١٣٩۵BF۶١٣٩۵ ٩۴س ۴م/ ٣٧

انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
تالیف دانریچارد ریسو، رس ھادسون؛ 
ترجمھ ایرج صابری، شیرین جزایری ؛ 

ویرایش سیدمجتبی جزایری
١٣٩۶BF۶١٣٩۶ ٨الف ٩ر/ ٩٨/٣

 ۴الف ٣الف/ ۵/١٣۵٧BF۶٩٨تالیف ولی هللا اخوت، لقمان دانشمندارزشیابی شخصیت
١٣۵٧
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ارزشیابی شخصیت کودکان براساس 
١٣٧۴ ٢د ٧ن/ ١٣٧۴BF٧٢٣پریرخ دادستانآزمونھای ترسیمی

طرحھای آزمایشی در روانشناسی و 
١٣٩۶ ۴ط٨د/ ١٣٩۶BF٧۶/۵علی دالورعلوم تربیتی

جیمز بکینسیل؛ ترجمھ حسن کیائی، تمرینات سھ گانھ
٨ت٨ب/ ١٠۶٠/٧٣ ١٣٩٧GVسیدحسن بابایی

آموزش ژیمناستیک ھنری مردان 
(مقدماتی)

فریبرز ھوانلو، محمد ھادی قاسمی، 
٨٣آ٩ق/ ١٣٩۶GV ۴۶١شادی مرتضوی

آموزش ژیمناستیک ھنری زنان 
(مقدماتی)

محمد ھادی قاسمی، فریبرز ھوانلو، 
٨آ٢ق/ ١٣٩٧GV ۴۶۴شادی مرتضوی

نادررھنما، جعفر کتابچی، ساسان اطلس جامع تمرینات بدنسازی
6الف8ک/ ١٣٩۴GV ۴٨۴موسوی

۶الف٨س/ ١٣٩٨GV ۵۴۶صادق سالمی، علی پاکدلاصول مربیگری پاورلیفتینگ

۶الف٨س/ ١٣٩٨GV ۵۴۶/۵صادق سالمی، علی پاکدلپیالتس ورزشی برای تمام فصول
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ورزش درمانی برای شانھ: ارزیابی، 
توانبخشی، و بازگشت بھ ورزش

تد اس. الن بکر، کوین ای، ویک؛ 
ترجمھ نرمین غنی زاده حصار، بھناز 

ملکی
١٣٩٨GV ٧٠۶/٩ب٨ع

١٣٩۴GV 713ابوالفضل بورغانی فراھانیمجموعھ مقاالت مدیریت ورزشی

کاربرد مدیریت رفتار سازمانی در 
٧١٣ ١٣٩۴GVپریوش نوربخشورزش

مدیریت ارتباطات ورزشی مفاھیم و 
۴م٩ت/ ٧١٣ ١٣٩٨GVژل ام.پدرسننظریھ ھا

علم تمرین بنیادھا و پایھھای 
تمرینھای پیشرفتھ ورزشی

والدیمیر ایشورین؛ ویراستار مایکل 
یسیس ؛ [ترجمھ] نعیما خواجوی، 

محمدعلی قرائت
١٣٩٧GV٣۴١٣٩٧ ٨ع٩الف/ ١

اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی در 
تربیت بدنی

فریده ھادوی، ابوالفضل فراھانی، 
١٣٩١ ٨الف ٢ه/ ١٣٩١GV۴٣۶علیرضا ایزدی

جوزف وینیک؛ حسن دانشمندی...[و تربیت بدنی و ورزش سازگارانھ
١٣٩٧ ۴ت٩و/ ١٣٩٧GV۴۴۵دیگران]

١٣٩۴ ٨آ٢ط/ ١٣٩۴GV۴٨١عصمت طاھرخانیآمادگی جسمانی در ورزش
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اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین 
وزنھ در بانوان: ھر آنچھ کھ در تنظیم 

برنامھ وزنھ زنان باید بدانیم...

مھرداد فتحی، محسن دھباشی، بھاره 
١٣٩۴ ٢ف ٩ز/ ١٣٩۴GV۵۴۶ /۶کتابدار

اصول و روشھای توسعھ چابکی و 
تندی حرکات ورزشی

جی داوز، مارک روزن؛ [انجمن ملی 
قدرت و بدنسازی ایاالت متحده] ؛ 
ترجمھ مھدی روستایی، مصطفی 

فرھادی، حمید مھدوی

١٣٩۶GV۵۵١٣٩۶ ٨۶ت/ ٨

مقدمھای بر فیزیولوژی ورزشی 
مولکولی

[ویراستار] ھنینگ واکرھج ؛ [ترجمھ] 
١٣٩۴ ۶٧م/ ١٣٩۴GV۵۵٨فرھاد دریانوش... [ ودیگران]

١٣٩٧ ۴م٧غ/ ١٣٩٧GV۶۵٧علیرضا غالمیمربیگری زورخانھای درجھ ٣ ملی

١٣٩٧ ٨ع٨غ/ ١٣٩٧GV۶۵٧علیرضا غالمیعلم تمرین زورخانھای

مبانی و فلسفھ تربیت بدنی و ورزش
رسول نوروزی سیدحسینی ، فروغ 

فتاحی مسرور؛ ویراستار ادبی منصور 
مامعلیپور

١٣٩٨GV٧٠۶ /١٣٩٨ ٢م٩ن

١٣٩٧ ٣الف/ ٣/١٣٩٧GV٧٠۶مولفین رسول اسالمی... [ و دیگران]اخالق در فیزیولوژی ورزش

ورزش و روابط بینالمللی

[ویراستار] روگر لورمور، آدرین 
بودر؛ سید نصرالھ سجادی، اکبر 

حیدری ؛ ویراستار علمی سیدنصرالھ 
سجادی

١٣٩٣GV٧٠۶/٣۵ /١٣٩٣ ۴و
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روشھای تحقیق در تربیت بدنی و 
علوم ورزشی

جین جونز، کریس گریتون؛ مترجم 
١٣٩١ ٩ر۴گ/ ٨/١٣٩١GV٧٠۶ابوالفضل فراھانی

١٣٩٧ ۴ت/ ١٣٩٧GV٧٠٩/٣حسن دانشمندی... [و دیگران]تربیتبدنی و ورزش معلولین

طراحی و روشھای تحقیق در مدیریت 
ورزشی

مولفان پاتریک د. اندرو، پائول ام. 
پدرسن، چاد د. مکاووی؛ مترجمان 
ھاشم کوزهچیان، رسول نوروزی 

سیدحسینی، اکبر حیدری

١٣٩١GV١٣٩١ ۴ط٧۶الف/ ٧١٣

(MIS) نظامھای اطالعات مدیریت در 
ورزش 

حمید قاسمی، سارا کشکر، گروه 
مولفان بھ ترتیب حروف الفبا لیال 

ایزدپرست ... [و دیگران]؛ ویراستار 
علمی محسن باقریان

١٣٩٣GV١٣٩٣ ۶ن٢ق/ ٧١٣

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش 
و اوقات فراغت

کریس ولسی، سو مینتن، جفری آدامز؛ 
[ترجمھ] ھاشم کوزهچیان، رسول 

نوروزی سیدحسینی
١٣٩٢GV١٣٩٢ ۴م٩و/ ٧١٣

مدیریت مالی و اداری در ورزش
تالیف غالمرضا شعبانی بھار ؛ زیرنظر 

معاونت پژوھشی دانشگاه عالمھ 
طباطبایی

١٣٩۶GV٧١۶ /١٣٩۶ ۴م٧ش

بازاریابی ورزشی یک نگاه راھبردی
متیو. شانگ، مارک الیبرگر؛ ترجمھ 
ابوالفضل فراھانی...[و دیگران] ؛ 

ویراستار ادبی فاطمھ جمالی.
١٣٩۶GV٧١۶ /١٣٩۶ ٢ب٨۶ش

رضا نوری... [و دیگران]؛ ویرایش آموزش فوتسال
١٣٩۶ ٨آ/ ١٣٩۶GV٩۴٣/٩علمی رضا نوری
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 ۶الف ۴۴م/ ٣/١٣٩٧LB١٠٢۵سیدحشمتهللا مرتضوی زادهاصول و روشھای تدریس
١٣٩٧

اصول راھنمائی در آموزش و پرورش 
ھمراه با طرح النژون و والون

تالیف رژه گال؛ ترجمھ علی محمد 
 ۶الف ٢گ/ ۵/١٣٨٢LB١٠٢٧کاردان

١٣٨٢

١٣٩۶ ٨ف٩ر/ ٧/١٣٩۶LB١۴تالیف سیداحمد رھنماییفلسفھ تعلیم و تربیت(غربی و اسالمی)

مبانی نظری و عملی برنامھریزی 
درسی

کالین جی. مارش، جرج ویلیس؛ ترجمھ 
١٣٩٧ ٢م٢م/ ١٣٩٧LB١۵٧٠سیداحمد مدنی

١٣٩٧ ٨آ٢س/ ١٣٩٧LB١۵٩٠/٣علی ستاریآموزش تفکر بھ کودکان و نوجوانان

١٣٧٧ ٨ف٧ش/ ١٣٧٧LB١٧تالیف علی اکبر شعاری نژادفلسفھ آموزش و پرورش

برنامھریزی توسعھ آموزش عالی : 
١٣٩٧ ۴بی٨/ ١٣٩٧LB٢٣٢٢/٢محمد یمنی دوزی سرخابیرویکردی کاھنده در موقعیتی پیچیده

نظریھھای سازمانی در نظام 
آموزشعالی

تالیف کاتلیین مننینگ؛ ترجمھ سعید 
غیاثی ندوشن، رضا مھدی ؛ ویراستار 
بھار اسماعیلیان ؛ زیر نظر معاونت 

پژوھشی دانشگاه

١٣٩١LB٢٣۴١٣٩٧ ۶ن٨م/ ١
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چگونھ از داوری مقاالت علمی سربلند 
بیرون بیاییم

الیزابت واگر، فیونا گادلی، تام جفرسن؛ 
١٣٨٩ ٧م٩۴و/ ١٣٨٩LB٢٣۶٩یوسف سمنانی، آیلین آذرییام

تفکر سیستمی برای رھبران مدارس ...

تالیف حییم شاکد، چن شکتر؛ ھمراه با 
دیباچھ از مایکل فوالن ؛ ترجمھ عباس 

عباسپور، فخرالسادات ھاشمیان، 
احسان اکرادی

١٣٩٧LB٢٨٠۵ /١٣٩٧ ٧ت٢ش

رھبری برنامھ درسی با تاکید بر 
١٣٩٧ ٩ر/ ١۵/١٣٩٧LB٢٨٠۶مریم آویژگان...[ و دیگران]آموزش عالی

علیرضا نوروزی، طاھره ترکمان، دانشگاه کارآفرین مفاھیم و شاخصھا
١٣٩٧ ٢د٩ن/ ١٣٩٧LC١٠٨۵شیرین زاھدی

رویکردی تحلیلی بھ جامعھشناسی 
١٣٩٧ ٩ر٩الف/ ١٣٩٧LC١٩١محمدرضا ایرانمنشآموزش و پرورش

مفاھیم آموزش بزرگساالن و یادگیری 
مادامالعمر بھ زبان ساده و کاربردی

نویسنده جاناتون تومانس، ھمکار 
نویسنده ایوان اینگلبی؛ مترجمان لیال 

رضائی، علی باقرزادهفاروجی
١٣٩۶LC۵٢١۵ /١٣٩۶ ٧م٢ت

آناتومی کاربردی با تاکید بر دستگاه 
حرکتی

داریوش سودی، امیر وزینیطاھر، 
ولیا... کاشانی؛ ویراستار مھدی 

قیطاسی
١٣٩۴QM١٣٩۴ ٨آ٩س/ ١٠٠

۵خ/٣٢١ ١٣٩٨QPکریک ویلیامز، سباستین راتلخستگی عضالنی در انسان
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

١٣٩۶ ٢م٩ت/ ٢/١٣٩۴QP ۵١۴پیتر ام. تیدوس، راسل تاپلینگمبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی

مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه 
علوم ورزشی

ریچارد. یی کالبونده؛ ویراستار علمی 
عباسعلی گائینی ؛ مترجمان عباسعلی 

گائینی... [و دیگران].
١٣٩٧QP١٣٩٧ ٧م٨ک/ ١٠١

رونالد جی. موگان؛ ترجمھ عیدی تغذیھ ورزشی نوین
١٣٩٢ ٧ت٨م/ ١٣٩٢QP١۴١علیجانی، مھوش نوربخش

فیزیولوژی ورزشی ١ ویژه تندرستی، 
آمادگی و عملکرد ورزشی

شارون ایپلومن، دنیس ال.اسمیت؛ 
مترجم محمد فرامرزی...[ و دیگران] ؛ 

ویرایش علمی رضا نوری
١٣٩۴-QP١٣٩۴ ٩ف٨پ/ ٣٠١

فیزیولوژی ورزشی: تلفیق نظر و عمل

ویلیامجی. کرامر، استیونجی فلک، 
مایکلآر دسچنز؛ ویراستار علمی 

عباسعلی گائینی، فرھاد دریانوش ؛ 
مترجمان فرھاد دریانوش... [و 

دیگران] ؛ ویراستار ادبی مرجان ادیبی

- ١٣٩٢QP١٣٩٢ ٩ف۴ک/ ٣٠١

کارلپیگابارد؛ ترجمھ رسول رشد حرکتی در طول عمر
١٣٩٧ ۵ر١٧گ/ ١٣٩٨QP٣٠١حمایتطلب...[ و دیگران]

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
دبلیوالری کنی، جکاچ. ویلمور، 

دیویدال. کاستیل؛ محمدرضا اسد، فرح 
حدادی

-١٣٩٧QP١٣٩٧ ٩ف٩و/ ٣٠١

١٣٩۵ ۴ح٩ت/ ١٣٩۵QP٣٠٣تالیف و ترجمھ فریدون تندنویسحرکت شناسی
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی
دون مکالرن، جیمز مورتون؛ 
[مترجم] فرھاد دریانوش... [و 

دیگران]
١٣٩١QP١٣٩١ ٩ب٧٢م/ ٣٠٣

فیزیولوژی ورزشی پیشرفتھ

[ویراستاران] پیتر فرلی، مایکل 
جوینر، وینست کاینرو؛ مترجم شادمھر 
میردار... [ودیگران] ؛ تحت نظارت و 

ویراستاری شادمھر میردار 

- ١٣٩٢QP٣٠٩ /ف١٣٩٢ ٩

بیولوژی پایھ و درک رایج از عضلھ 
اسکلتی

کونیھیرو ساکوما؛ [مترجمین] حامد 
١٣٩۵ ٩ب/ ١٣٩۵QP٣٢١علیزادهپھلوانی...[و دیگران] 

آناتومی و فیزیولوژی انسان (ھولز)
تالیف د.شییر،جی. باتلر،ر.لوئیس؛ 

ترجمھ خسرو ابراھیم،مجید 
کوزهچیان،سیدهمونا حسینی

١٣٩٧QP٣۴/۵ /١٣٩۶ ٨٣آ٩٣ش

مولف [صحیح: ویراستار] توماسام. بیوشیمی دولین ھمراه با ارتباط بالینی
١٣٩٣ ٩۵ب/ ٢/١٣٩٣QP۵١۴دولین؛ مترجم رضا محمدی

١٣٨۶ ۵م۴خ/ 1386RA  ۵۶۴/۵محمد خدایاری فرد، یاسمین عابدینیمشکالت سالمتی نوجوانان و جوانان

سنجش در روانشناسی ورزش و 
تمرین

ویراستاران گرشون تننبام رابرت س. 
اکالند، آکی ھیتو کاماتا؛ [مترجمین ] و 
ویراستار متن فارسی سیدمحمدکاظم 

واعظ موسوی... [و دیگران]

١٣٩۶RA١٣٩۶ ٩س/ ٧٨١

اطلس جامع پیالتس: بھ روزترین 
راھنمای ھمگانی پیالتس

لین رابینسون، لیسا برادثاو، ناتان 
گاردنر؛ [مترجم] ایمان متقیاننژاد، 

شھره پوالدیان
١٣٩۶RA٧٨١/۴ /ر٢ فلا۶ ١٣٩۶
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

١٣٩٧ ٩ژ٨م/ ١٣٩٧RB١۵۵سیدارتا موکرجی؛ مترجم حسین راسیژن

حرکت(سیستمھای حرکات عملکردی 
غربالگری-ارزیابی-راھبردھای 

اصالحی)

گری کوک ؛ ترجمھ حسن دانشمندی و 
۴ح٩ک/ ٣٧۶/۵ ١٣٩٨RCدیگران

آسیبشناسی روانی: علم و درمان 
اختاللھای روانشناختی

تالیف ان. کرینگ...[و دیگران]؛ 
ترجمھ حمید شمسی پور، سعید صباغی 

پور
- ١٣٩۶RC ۴۵۴ /١٣٩۶ ۵آ٩۴د

ACT در عمل: مفھومپردازی مورد 
در درمان پذیرش و تعھد

تالیف پاتریشیا باخ،دنیل.جی مورگان؛ 
٢پ۴د/ ١٣٩٣RC ۴٨٩ترجمھ سارا کمالی،نیلوفر کیانراد

عوامل روانی- عصبی- ھورمونی 
ورزش و فعالیت ورزشی: 

(مبانی،شاخصھا و روندھای 
پژوھشی)

فلیکس اھرلنزپیل و کاترینا اشترالر؛ 
مترجمان امیرحسین مھرصفر، 
عباسعلی گائینی ،محمد خبیری ؛ 

ویراستار زھرا جاللزادهآذر

١٣٩٧RC١٢٣۵ /٨ع۴۴الف 
١٣٩٧

امیر سرشین، سردار محمدی، رضا مفاھیم بنیادی مکانیک ورزش
١٣٩۵ ٧م۴س/ ١٣٩۵RC١٢٣۵رستمی؛ ویراستار علمی شھال حجت

راھنمای تشخیصی و آماری اختاللھای 
5 - MSD روانی

مولف انجمن روانپزشکی آمریکا؛ 
١٣٩۴ ٢ط ۴ر/ ٢/ ١٣٩۴RC۴۵۵ترجمھ فرزین رضاعی... [و دیگران]

زندگی خود را دوباره بیافرینید

تالیف جفری یانگ، ژانت کلوسکو؛ با 
مقدمھ آرون بک ؛ ترجمھ حسن 

حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناھید گلی 
زاده ؛ویراستار سوده صحرائی 

١٣٩٢RC۴۵۵ /۴ /ی٢ ١٣٩٢ ٧ر
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

تالیف اشکول رفائلی، دیوید برنستین، تندآموز طرحواره درمانی
١٣٩۶ ٢ر ٩ش/ ١٣٩۶RC۴۵۵ /۴جفری یانگ؛ ترجمھ مھدی فرجی

طرحوارهدرمانی (راھنمای کاربردی 
برای متخصصین بالینی)

جفری یانگ، ژانت کلوسکو، 
مارجوری ویشار؛ ترجمھ حسن 

حمیدپور ، زھرا اندوز
١٣٨٩RC۴۵۵ /۴ /ی٢ ٩ش 

١٣٨٩

مھارتھای پایھ در خانوادهدرمانی از 
مصاحبھ اولیھ تا خاتمھ درمان

نویسندگان جوالن پاترسون.... [و 
١٣٨٩ ٨۶م/ ۵/١٣٨٩RC۴٨٨دیگران]؛ ترجمھ علی نیلوفری

قصھدرمانی (گستره تربیتی و درمانی 
 ٢۴ص ۵الف/ ١٣٩٣RC۴٨٩تالیف علی صاحبیتمثیل)

١٣٩٣

ACT بھ زبان ساده : الفبای درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعھد

تالیف راس ھریس؛ ترجمھ انوشھ 
١٣٩۵ ۴ه ۴٢۶د/ ١٣٩۵RC۴٨٩امینزاده

تالیف پاول گیلبرت؛ ترجمھ آتوسا تندآموز رواندرمانی دلسوزیمدار
١٣٩۶ ٩گ ۴۴۵د/ ١٣٩۶RC۴٨٩فرمند

تکنیکھای رفتاردرمانی دیالکتیکی
تالیف متیو مککی، جفری وود، جفری 
برنتلی؛ مترجمان حسن حمیدپور،حمید 

جمعھپور، زھرا اندوز
١٣٩٣RC۴١٣٩٣ ٧م ٧٢ر/ ٨٩

روزنگار رفتاردرمانی دیالتیک: تنظیم 
ھیجانی خود را ھر روز بازبینی کنید

تالیف متیو مککی، جفری وود؛ ترجمھ 
علیرضا راجی ؛ ویراستار علی اصغر 

فرخزادیان
١٣٩۶RC۴٨٩ /ر٧٢ م١٣٩ ٧۶
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

تحلیل رفتار متقابل ( تحلیل تبادلی) : 
١٠٠نکتھ ، ١٠٠تکنیک

تالیف مارک ویدووسون؛ ویرایش 
١٣٩٣ ٩و ٧٧ر/ ١٣٩٣RC۴٨٩ویندی درایدن ؛ ترجمھ زھرا قلخانی

رفتاردرمانی شناختی مثبتنگر: از 
کاستن درد و رنج تا افزایش موفقیت

تالیف فردریک بننینک؛ مترجم اکرم 
١٣٩۴ ٢ب ٩ش/ ١٣٩۴RC۴٨٩خمسھ

شناختدرمانی برای بیماران 
مشکلآفرین: گرهگشایی از بنبستھای 

شناختدرمانی کالسیک

تالیف جودیت بک؛ ترجمھ حسن 
حمیدپور...[ و دیگران] ؛ با مقدمھ 

آرون بک
١٣٩۴RC۴٨٩ /ش٩ ب٨۵ ١٣٩۴

طرحوارهھای شناختی و باورھای 
بنیادین در مشکالت روانشناختی: 
راھنمای عملی برای متخصصان و 

درمانگران

مولفان الرنس. پی. ریزو ... [و 
دیگران]؛ ترجمھ رضا مولودی، سیما 

احمدی ؛ ویراستار الدن فتی
١٣٩٠RC۴٨٩ /ش٩ ط۴ ١٣٩٠

تندآموز درمانگری فراشناختی
(فراشناخت درمانی)

تالیف پیتر فیشر، آدرین ولز ؛ ترجمھ 
مژگان آگاهھریس، مسعود جانبزرگی ؛ 

ویرایش احمد علیپور
١٣٩۴RC۴٨٩ /ف۴ف١٣٩ ٩۴

طب روانتنی

نویسنده بورگوئز ... [و دیگران]؛ 
مترجمان سید حمزه حسینی، 

عبدالحسین ستودهنیاد، افسانھ 
شایستھآذر

١٣٩٠RC۴٩ /ط١٣٩٠ ٢

شناخت اجتماعی و آموزش تعامل

تالیف دیویدل. رابرتس، دیویدل. پن، 
دنیسر. کامبس ؛ ترجمھ سوسن 
علیزاده، حسین زارع ؛ ویرایش 

مرتضی نقی پور

١٣٩٨RC۵١۴ /ر١٧ش١٣٩٨ ٩

تالیف استفانآر. ماردر، وندانا چوپرا؛ روانگسیختگی (اسکیزوفرنی)
١٣٩٧ ٩ر١٧م/ ١٣٩٧RC۵١۴ترجمھ میثم ھمدمی
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

مغز مضطرب خود را بازسازی کنید: 
کنترل اضطراب، وحشتزدگی و 

نگرانی بھ کمک علم اعصاب

تالیف کاترین پیتمن، الیزابت کارل؛ 
ترجمھ سیدمرتضی ارجمندی نسب ؛ 

ویراستار مریم بھبودیان
١٣٩۶RC۵٣١ /پ٩ب١٣٩ ٢۶

افسردگی در فرھنگ ایرانی: راھنمای 
٧ ٧الف ٢د/ ١٣٩٢RC۵٣٧تالیف ھاراطون داویدیانبیماران و خانواده

مواجھھدرمانی روایتی: روش درمانی 
کوتاهمدت برای اختاللھای استرسی 

آسیبزا

تالیف مگی شاور، فرانک نیونر، 
 ٢ش ٣۵الف/ ١٣٩۶RC۵۵٢توماس البرت؛ ترجمھ مینا اورنگ

١٣٩۶

شناختدرمانی برای اختاللھای 
شخصیت

تالیف آرونت. بک، آرتور فریمن، 
دنیسد. دیویس و ھمکاران؛ مترجم 
داود کربالییمحمدمیگونی، علی اکبر 

فروغی

١٣٩۵RC۵۵۴ /١٣٩۵ ٩ش٨ب

ھیتر بارنتویگ؛ ترجمھ عطاءهللا اختالل شخصیت
١٣٩٣ ٣الف ٩و/ ١٣٩٣RC۵۵۵محمدی

گزیدهای از مباحث درسنامھ 
سکسولوژی بالینی

تألیف کمیتھ آموزشی انجمن طب جنسی 
اروپا و [فدراسیون سکسولوژی اروپا]
؛ [ویراستاران پاوانا کاملینا کیرانا...[و 
دیگران]] ؛ مترجمین فیروزه رئیسی...

[و دیگران]

١٣٩٧RC۵۵۶ /١٣٩٧ ۴گ

الکتروکاردیوگرام (ECG) کاربردی 
برای علوم ورزشی و طب ورزشی

گریگ وایت، سانجای شارما؛ مترجمان 
فرھاد دریانوش، محسن داودی، نجمھ 

رضائیان
١٣٩٣RC۶٨٣ /۵ /٢و ٧الف 

١٣٩٣

عملکرد قلبی - ریوی طی فعالیت 
ورزشی در بیماران قلبی

مایکل اس.ساجیو؛ مترجمان فرھاد 
١٣٩٣ ٩س ۴و/ ١٣٩٣RC۶٨۴دریانوش ... [و دیگران]
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

تکنیکھای توانبخشی در طب ورزشی 
و امدادگری ورزشی

تالیف ویلیامای پرنتیس؛ ترجمھ حسن 
١٣٩۵ ٨ت۴پ/ ١٣٩۵RD٩٧ -دانشمندی... [و دیگران]

١٣٩٧ ۵آ۵۵ح/ ١٣٩٨RD٩٧سیدمحمد حسینیآسیبشناسی ورزشی

۵آ۴الف/ ١٣٩٧RJ ۴٩٩علی امبر ارجمندنیاآسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

مشاوره کودک
دانا ای. ھندرسون، چارلز ال. 

تامپسون؛ ترجمھ فریده ھمتی ؛ 
ویراستار علمی مھدی زارعبھرامآبادی

- ١٣٩٧RJ۵٠۴ /١٣٩٧ ۵م٩ه

روانشناسی مرضی کودک و نوجوان
تالیف ریتا ویکسنلسون، آلنس. 

ایزرئل؛ ترجمھ حسن فرھی، فاطمھ 
قدیری

١٣٩۶RJ۵٠۶ /١٣٩۶ ٩و ٢۵الف

سنجش و مھار خطر خشونت در 
نوجوانان

رندی بورام، دیوید ورھاگن؛ ترجمھ 
١٣٩٠ ٩ب ۵خ/ ١٣٩٠RJ۵٠۶عطاهللا محمدی

مکمل ھا و ورزشکاران تناسب اندام و 
عملکرد ورزشی

تالیف ھادی عطارد، محمدرضا 
١٣٩٧ ٧م۶ع/ ۵/١٣٩٧RM٢۵٨الماسی، میثم میرزایی شھرابی

استروئیدھا و عوارض ناشی از 
مصرف آنھا در بدنسازی

سرچی کولپا؛ مترجمان فرھاد 
دریانوش، سیدمسلم اسدپور، 

محمدرضا سیار
١٣٩۵RM١٣٩۵ ٩ک ۵الف/ ٢٩٧
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

راھنمای جامع داروھای روانپزشکی و 
مواد موثر بر روان

تالیف رابرت م. ژولین، کالیر د. 
آدووکات، جوزف ا. کوماتی؛ ترجمھ 

جزایری، صدیقھ ابراھیمزاده، مرضیھ 
پھلوان مازندرانی ؛ ویراستار مجتبی 

جزایری

١٣٩۵RM٣١۵ /١٣٩۵ ٢ر٩ج

تجویز فعالیت ورزشی (رویکرد مبتنی 
بر مطالعھ موردی با توجھ بھ راھنمای 

( MSCA

نویسندگان دیوید پی. سواین ، 
برایانسی. لوتولتز؛ ترجمھ عباسعلی 

گائینی...[و دیگران]
١٣٩٠RM٧٢۵ /١٣٩٠ ٣ت٨۶س

مفاھیم بنیادی حرکات اصالحی ھمراه با 
واژهنامھ تخصصی

محمدحسین علیزاده، مھدی قیطاسی؛ 
١٣٩٧ ٧م٨ع/ ١٣٩٧RM٧٢۵ویراستار ادبی منصور مامعلیپور

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروهھای 
خاص

[ویراستار] جان باکلی؛ [مترجمان] 
حمید محبی...[و دیگران] ؛ ویراستار 

زھرا جاللزادهآذر.
١٣٩٧RM٧٢۵ /١٣٩٧ ٩ف

مبانی آموزش تمرینات اصالحی

مایکلای کالرک، اسکاتسی لوست، 
[برایانجی. ساتون]؛ [ ترجمھ] 

محمدحسین علیزاده، حسین 
میرکریمپور، محمدفالح محمدی

١٣٩٧RM٧٢۵ /١٣٩٧ ٢م٨ک


