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 ارجمند قدرت سازنده تصویر سازی ذهنی هدایت تخیل دررفتاردرمانی شناختی  84

 حیدری  بیماری مغز و اعصاب  2118برونر داخلی وجراحی  85

 ارجمند راهنمای اجرای رفتاردرمانی دیالکتیکی برای درمان اختالل شخصیت مرزی 86

 ارجمند به مواد سبب شناسی ، تشخیص و درمان اعتیاد روان شناسی وابستگی 87

 ارجمند درمان عاطفه هراسی راهنمای روان درمانی پویشی کوتاه مدت  88

 ارجمند طرحواره درمانی برای اختالل شخصیت مرزی  89

 ارجمند درمانگری فراشناختی فراشناخت درمانی  91

 ارجمند درمانی (اختالل شخصیت مرزی )مباحث نظری و روش های  91

 ارجمند رفتاردرمانی دیالکتیکی برای تنظیم هیجان هاو رفتارهای ناشی از آن  92

 مجد تحلیل حقوقی ، جرم شناسی اعتیاد  93

 ابن سینا طرح واره درمانی هیجانی  94

 



 9911لیست کتب خریداری شده 

 مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی شهید دکتر بهشتی

 انتشارات نام کتاب ردیف

 ابن سینا بیش فعالی بزرگساالن  –مهازاختالل نقص توجه  95

 سیناطب آناتومی نورون ها :بیانی متفاوت از مباحث نوروآناتومی به همراه سواالت تستی 96

 بعثت رفتاری اعتیاد برنامه درمانی برای متخصصین بالینی –درمان شناختی  97

 ابن سینا 2115خالصه روانپزشکی  98

 ارجمند رفتاری افسردگی آموزش بالینی برای درمانگران–راهنمای عملی درمان شناختی  99

رفتاری اختالل استرس پس از سانحه درمان رویدادهای آسیب زا وسوءاستفاده –درمان شناختی  111
 در کودکان و نوجوانان 

 ارجمند

 بعثت  آزمون های روان شناختی:ارزشیابی شخصیت و سالمت روان  111

 حیدری چکیده فارماکولوژی پایه  112

 آرتین طب  1خالصه روانپزشکی کاپالن ج  113

 ارجمند درمان خانواده محور کودک وسواسی)راهنمای درمانگر( 114

 ارجمند وقتی مرگ وارد فضای درمانی می شود دیدگاههای وجودی درمشاوره و روان درمانی 115

 ارجمند رفتاری درد مزمن )کتاب کار(–راهنمای عملی درمان شناختی  116

 ارجمند رفتاری درد مزمن )راهنمای درمانگر(–راهنمای عملی درمان شناختی  117

 ابن سینا روان درمانی روان پویشی )راهنمای بالینی (کانابیس 118

 ارجمند قربانیان بدرفتاری و غفلتاره و بازی درمورد مداخله خانواده محور تروماکاربرد استع 119

 ارجمند رفتاری  –مقدمه ای بر نسل سوم درمانهای شناختی  111

 انسان مقدمه ای بر نوروبیولوژی اعتیاد  111

 ابن سینا رفتاری برای کمال گرایی  –درمان شناختی شناختی  112

 ارجمند برای بهبود تغییرمهارت های رفتاردرمانی شناختی کاربرگ ها و تمرین های عملی  113

 بعثت آزمون های روان شناختی 114

 ارجمند تنظیم هیجان کودکان  115

 ارجمند مصاحبه انگیزشی دردرمان اعتیاد 116

 صفار اینگل  MATLBپردازش سیگنال های دیچیتال با استفاده از  117

 آرتین طب های شایع برای پزشکان  ECGتفسیر  118

 ارجمند درمان شناختی رفتاری اختالل اضطراب اجتماعی  119

 ارجمند درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار  121

 ارجمند راهنمای درمان اهمال کاری  121

 بعثت خانواده سالم باتمرکز بر پیشگیری و درمان اعتیاد  122

 طباطباییعالمه  مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان  123

 ارجمند تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی برای روان شناسان و مشاوران 124

 ارجمند هیپنوتیسم درمانی پیشرفته  125

 ابن سینا پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختالل های هیجانی )راهنمای درمانگر( 126

 جامعه نگر به روش سریع  ECGتفسیر  127

 ابن سینا )نشخوار ذهنی ( شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکیدرمان  128

 ابن سینا ذهن و هیجان ها  129

 ابن سینا خجالت و اضطراب اجتماعی  131

 ابن سینا DSM-5راهنمای مصاحبه بالینی برمبنای  131

 حیدری 2117معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز 132

 ابن سینا رفتاری :کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی –درمان شناختی  133

 ارجمند برای اختالل عاطفی فصلی)راهنمای درمانگر(رفتاری –درمان شناختی  134

 سیناطب عالئم در ذهن سیمز:مروری برنکات مهم کتاب سیمزبه همراه سواالت بورد و ارتقاء 135

 ابن سینا  ودرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)راهنمای کاربردی( رفتاری–درمان شناختی یکپارچه سازی  136

 رویان پژوه روان درمانی متمرکز برانتقال برای اختالل شخصیت مرزی )راهنمای بالینی( 137

 ارجمند DSM-5( تشخیص و ارزیابی براساس PTSDاختالل فشار روانی پس از سانحه ) 138

 ابن سینا 2117خلقی مرجع کامل روانپزشکی :اختالالت  139

 ابن سینا درمان نوجه آگاهی برای افسردگی  141

 ابن سینا 2117مرجع کامل روانپزشکی :اختالالت شخصیت  141

 



 9911لیست کتب خریداری شده 

 مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی شهید دکتر بهشتی

 انتشارات نام کتاب ردیف

 ابن سینا برای درمان فراتشخیصی اختالل های هیجانیدرمان مشکالت هیجانی:پروتکل یکپارچه  142

 ارجمند طرحواره درمانی گروهی برای اختالل شخصیت مرزی راهنمای درمان گام به گام 143

 حیدری نگرش های نوین در علوم اعصاب  144

 ارجمند روان درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط آبژه ای  145

 حیدری  مروری بر آناتومی مغز و سیستم اعصاب  146

 ابن سینا مرجع کامل روانپزشکی کاپالن معاینه و تشخیص روانپزشکی 147

 جامعه نگر نوروآناتومی انسانی )پایه و بالینی ( 148

 ارجمند رویکرد طرحواره درمانی هیجانی  149

 سیناابن  2117اضطرابی مرجع کامل روانپزشکی :اختالالت  151

 ارجمند 2119دستنامه روان پزشکی بالینی کاپالن  151

 ارجمند هفته ای برای رهایی از افسردگی و آشفتگی هیجانی 8کتاب کار توجه آگاهی برنامه  152

 حیدری  نوروآناتومی :همراه با نکات بالینی  153

 حیدری اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی  154

 جامعه نگر راهنمای جامع روش تحقیق در علوم پزشکی  155

 ابن سینا تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان :راهنمای عملی درنگران  156

 فردوسی مشهد طبیبان جان گرایش های روان شناختی و روان درمانی در اشعار عطار و موالنا 157

 فردوسی مشهد روان پویشی هنرگوش دادنمشاره و روان درمانی  158

 ارجمند 2118طب داخلی هاریسون :بیماری های مغزواعصاب  159

 ارجمند 1ج DSM-5مصاحبه بالینی براساس  161

 ارجمند :بیمار مشکل 2ج DSM-5مصاحبه بالینی براساس  161

 ارجمند آموزش مهارت های نظم بخشی به کودکان مبتال به اختالل های نقصان توجه بیش فعالی 162

 ارجمند پروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت هیجانی کودکان کتاب تمرین  163

 ارجمند پروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت هیجانی کودکان و نوجوانان  164

 ارجمند پروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت هیجانی نوجوانان کتاب تمرین  165

 ارجمند تنظیم هجان و آسیب شناسی روانی رویکرد فراتشخیصی  166

 ابن سینا خالصه روان شناسی عمومی :اتکینسون و هیلگارد 167

 رشد ترک اعتیاد )خوددرمانی هدایت شده (راهنمای مراجع  168

 ارجمند روان درمانی پویشی در عمل سرگذشت دوازده بیمار 169

 ارجمند دیدگان راهنمای بالینگران در اختالالت سایکوفیزیولوژیکپنهان ز  171

 ارجمند واژه آفرینی علم تلقین راهنمای جامع خلق زبان هیپنوتیزمی 171

 ارجمند رفتار درمانی عقالنی هیجانی رفتاری 172

 ارجمند روانی برای سوءمصرف و وابستگی به مواد-گروه درمانی آموزشی 173

 ارجمند هیجانی راهنمای درمانگران -ضروریات رفتاردرمانی منطقی 174

 ارجمند شناختی مبتنی بر شواهد-راهنمای عملی درمان رفتاری 175

 ارجمند طرحواره های شناختی و باورهای بنیادین در مشکالت روانشناختی  176

 ارجمند اختالل های اضطرابی کتابی برای متخصصان رفتاری :–درمان شناختی  177

 ارجمند برای اختالل اضطراب فراگیررفتاری –درمان شناختی  178

 ارجمند 2119نوروآناتومی بالینی اسنل  179

 ابن سینا برای اختالل بدریخت انگاری بدنرفتاری –درمان شناختی  181

 ابن سینا درمانگرپروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت هیجانی نوجوانان راهنمای  181

 ابن سینا پروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت هیجانی کودکان راهنمای درمانگر 182

 ابن سینا پروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت هیجانی کودکان کتاب تمرین 183

 ابن سینا هیجانی نوجوانان کتاب تمرینپروتکل های یکپارچه درمان فراشناختی برای اختالالت  184

 ابن سینا گتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپالن درمانهای زیستی )درمان های دارویی ( 185

 ابن سینا کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپالن روان درمانی 186

 ابن سینا کتاب مرجع کامل روانپزشکی اسکیزوفرنی و سایر اختالالت روانپریشی  187

 ابن سینا کتاب کاربست شفقت به خود درروان درمانی 188

 علمی سنا روش تحقیق در علوم پزشکی  189

 



 9911لیست کتب خریداری شده 

 مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی شهید دکتر بهشتی

 انتشارات نام کتاب ردیف

 آرتین طب 2ترجمه اصول نورولوژی آدامزج 191

191 Edition thatomy 8an Clinical Neuro Snell's حیدری 

 ابن سینا کتاب زوج درمانی شناختی رفتاری ویژگی های متمایز 192

 ارجمند (EEGاصول الکتروآسفالوگرافی ) 193

 ارجمند باهم فهمیدن رهیافت بیناذهنی درروان درمانی  194

 ارجمند ( برای کودکان ونوجوانانCBTجعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی ) 195

 ارجمند الفبای طب روانشناختی راهنمای کاربردی برای پزشکان و کادر درمانی  196

 ارجمند تلفیق روان درمانی ها 197

 ارجمند بازگشت به زندگی ،بازگشت به بهنجاری شناخت درمانی ،بهبودی و روان پریشی 198

 ارجمند رویکرددرمان تلفیقی ذهنکتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری ،نگرانی و کمال گرایی با  199

 ابن سینا راهنمای گام به گام درمان اختالالت روانشناختی بارلو 211

 ابن سینا درمان شناختی رفتاری فرایندمدار 211

 ارجمند چه باید کرد ؟پرسش های متداول دانشجویان روانکاوی و روان درمانی  212

 سنا خالصه ی نظریه های روان درمانی  213

 ارجمند تکنیک های تنظیم هیجان درروان درمانی راهنمای کاربردی  214

 ارجمند بنیادهای روان درمانی گشتالت سیری درمبانی ومفاهیم عمده روان درمانی گشتالت 215

 ارجمند رفتاری وسواس-اصول و روش های درمانی شناختی 216

 سیناطب منبع 71کتاب سیمز و بیش از عالئم درذهن:مقدمه ای برآسیب شناسی توصیفی براساس  217

 ابن سینا انتقال متقابل دردرمانهای روان شناختی  218

 ارجمند آنسوی مقاومت تکنیک های پیشرفته روان درمانی 219

 ارجمند این فقط یک هشدار اشتباه است درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی جبری دوران کودکی 211

 ارجمند درمانی دلسوزی مدارتندآموز و روان  211

 ارجمند توجه آگاهی و روان درمانی  212

 ارجمند مغز خوشمزه راهنمای درمان روان شناختی سوءمصرف مواد 213

 رشد اختالالت خوردن درمان شناختی برای کودکان نوجوانانو خانواده های افراد مبتال 214

 رشد تفکر اسکیزوفرنیایی وسواسی (افکار پلید )روان درمانی شناختی اختالل های  215

 رشد تئاتر درمانی درون پردازی )روان درمانی با شیوه های نمایشی ( 216
 


