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 منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 59-59

 مولفین و مترجمین نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت  دروس امتحاني و ضريب

 (5.1آمار و روش های تحقیق)

 

 دکتر دالور ) چاپ جدید( -روش تحقیق در علوم رفتاری

 

 دکتر دالور ) چاپ جدید( -احتماالت و آمار کاربردی 

 

 روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری جوزف گال ترجمه دکتر نصر و همکاران انتشارات سمت

 

 تر عباس بازرگانروش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد دک

 

 رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پدهاورز ترجمه دکتر حسین سرایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

 (5.1آسیب شناسی روانی)

 

 ترجمه دکتر حمید شمسی پور -دیویدسون  2و  1آسیب شناسی روانی جلد 

 

 ترجمه رضاعی ) چاپ جدید( –خالصه روانپزشکی کاپالن 

 

 (2نظریه های شخصیت)

 

 ترجمه یحیی سیدمحمدی) چاپ جدید( -نظریه های شخصیت فیست و فیست

 

 (2نظریه های روان درمانی)

 

 ترجمه سیدمحمدی) چاپ جدید( -کری  –کاربست مشاوره و روان درمانی 

 

 (5آزمون های روانشناختی() ارزیابی روانشناختی ) مصاحبه بالینی و

 

 مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریف -تألیف گری گریت -(2و1راهنمای سنجش روانی جلد )

 

 ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی جلد یک -زیگلیند اوتمر  -تالیف دکتر اکهارت اوتمر DSM-IV-Rاصول مصاحبه بالینی بر مبنای 

 

 (5.1روانشناسی عمومی و رشد)

 

 ترجمه دکتر یحیی سیدمحمدی -لورا برک -2و  1سی رشد جلد روان شنا

 

 ترجمه دکتر براهنی چاپ جدید -زمینه روانشناسی هیلگارد

 

 (5بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار)

 

 ترجمه یحیی سیدمحمدی -جمیزکاالت  –روانشناسی فیزیولوژیکی 

http://www.oloompezeshki.com/clinical-psychology-ministry/resources-psychology.html
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 مقدمه نوروسایکولوژی دکتر داود معظمی

 

 ترجمه رضاعی –کاپالن  -شکیخالصه روانپز

 

 (5.1روانشناسی بالینی)

 

 جفری پی کرامر، داگالس ای برنستاین و ویکی پرز مهرداد فیروز بخت-روانشناسی بالینی

 زبان عمومي
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