
ابه نام خد  

 (59ماه یدتا )موجود در دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی فارسی مرتبط با سالمندی،فهرست کتابهای 

 شماره دسترسی سال تالیف ناشر/ مولف  عنوان کتاب ردیف

/HV1141 1931 مریم توحیدی بررسی وضعیت سالمندان در تهران 1 99الف9ت  

/RJ105 1932 علی محمد یکتا مرام اوتیسم و گذر موفق به بزرگسالی 2 8الف7ی  

/BF596 1932 لورا شلسینگر کودکی بد بزرگساالن خوب 9 8م8ش  

1 
مرضی تحولی از کودکی تا روان شناسی 

 بزرگسالی
/BF169 1931 پریرخ دادستان 9و2د  

1 
نظریه های روان شناسی از کودکی تا 

 بزرگسالی
/BF619 1931 پاتریشیا میلر 9م6ن  

5 
بیش /یکصد پرسش و پاسخ درباره نقص توجه

 فعالی بزرگسالی
/RC931 1931 آواتی آلبرشت 8ک ,i6 

/RA461 1931 مریلین مافت ورزش ضد پیری 6 2م4و  

4 
, جوانی , نوجوانی   2روان شناسی رشد 

 بزرگسالی
/BF619 1930 حسین لطف آبادی  9و6ل  

/HQ1051 1930 ونسان کارادک جامعه شناسی پیری و پیر شدگی 3 2ک2ج  

/PIRV319 1943 احمد رضا احمدی دفترهای سالخوردگی 10 77د82ح  1943 

11 
جوانان بررسی تحوالت ساختاری و ارزش گذار 

 (پایان نامه ) به بزرگسالی 

محمد مهدی صدق آمیز 

 حقیقی
 44ف,م,ف 1943

 11946 د/PT2511 1944 مسه هرمان در ستایش سالخوردگی 12

/HQ1051 1946 ریچارد الزاروس کنار آمدن با سالمندی 19 2ل9ک  

11 
) سالخوردگی همراه با تندرستی کامل 

 (راهنمای پزشکی 
/RA66675 1945 مارک, بی یرز  9ب2س  

/BF619 1941 حسن احدی بزرگسالی, نوجانی : روان شناسی رشد  11 7الف9ر  

15 
پرورش استعدادها در : هر کسی را پیری باید

 محیط کار
/HF1941 1941 دیوید کالترباک 894ک  

/RC11171 1941 پیتر رابینز سالمندی و اضطراب 16 2س2ر  

/RC19671 1941 پاتریک مانیانس افسردگی دوران پیری 14 2م7الف  

/Z6151 1949 رضا موسوی کتاب شناسی سالمند 13 2س8م  

/RM215 1942 طهمورث فروزین گیاهان داروئی و غذاهای ضد پیری 20 76ف9گ  

/RA664 1942 لیز وایلد غلبه بر پیری زودرس 21 9م7ح  

/HQ1051 1941 ویدا علیخانی پیری از دیدگاههای مختلف 22 8ع9پ  

 9 الف 1 الف/HQ1051 1940 اسکینر بوروس فردریک سالخوردگی لذت ببریماز  29

21 
سالخوردگی جمعیت شاغل بخش کشاورزی 

 (دالیل و پیامدها ) ایران 
999 216س  , 120-991 1940 وزارت جهاد کشاورزی  

/RC312 1940 غالمرضا عسکری فر بیماریهای دوران سالمندی 21 9ع9ب  



 

 

 

 

 سالمندیمجموعه مقاالت  25
کنفرانس بین المللی 

 سالمندی در ایران
1963 HV1111/ 9ک  

/BF62174 1963 مرضیه اسماعیلی شیرازی روان شناسی اجتماعی و سالمندی 26 9الف9ر  

24 
طرح بین المللی اقدام در مورد سالخوردگی و 

 اصول ملل متحد برای اشخاص سالمند

مرکز مطالعات عالی بین 

المللی دانشکده حقوق و 

 علوم سیاسی دانشگاه تهران

1964 HQ1051/11964 ط 

23 
سالخوردگی جمعیت وآثار آن در نظام تامین 

 ( مقاله) اجتماعی کشور 
 ش 1965 , 125-111 1965 یوسف نراقی 

/BF619 1965 نسرین اکبرزاده  گذر از نوجوانی به پیری 90 44ک77/الف  

/BF629 1961 محسنینیک چهره  "از کودکی تا بزرگسالی"ادراک خود  91 خ7م  3 

/BF621711 1969 آستان قدس رضوی روان شناسی سالمندی 92 2س9ر  

99 
روان شناسی تاثیر کودکی : بازگشت به خانه 

 در بزرگسالی
/BF534791 1962 جان بردشاو 4ب9ک  

/QH123 1961 یوان دیویس پیری 91 9د9پ  

/RA15174 1961 عبدالکریم غریب مبارزه با عوارض پیری 91 4ق2م  

/RA15171 1960 محمد معین شقاقی پیری و پیر درمانی 95 6م9پ  

/HQ1051 1960 مجتبی عشقپور مشکالت دوران پیری 96 ع9م 1 

/HQ1051 1951 بریان میشارا روان شناسی پیری 94 9م9ر  

/HQ1051 1951 غالمعلی شاملو پیری چیست؟ چرا پیر می شویم؟ 93 2ش9پ  

/PA5911 1991 تولیوس سیسرو عیش پیری و راز دوستی 10 2ف 7ح  


