


مترجممولفکتب خارجی به ترتیب الفباي فارسی نام کتابردیف
رضا دستجرديجولیس لیشمنارتباطات در مددکاري اجتماعی1
دکتر خدیجه السادات غنی آباديمري.دابلیو مافت و خوزه . بی اشفورداصول و مبانی مددکاري اجتماعی2
دکتر طلعت الهیاري و اکبر بخشی نیاریچارد دام.گرینل،جی آر.یوان اي.آن روپژوهش و ارزیابی در مددکاري اجتماعی3
فضه نوپوهوالريرادلف دالگوف , فرانک ام لوئینبرگ ,  دانا هرینتونتصمیمات اخالقی در رویه مددکاري اجتماعی4
فریده همتیآن لوین،لوزین ایگیو،دیوید مرکرجامعه شناسی براي مددکاران اجتماعی5
محمد حسن بازرگانلوئیز جانسونحرفه مددکاري اجتماعی از دیدگاه جامع6
گروه مترجمین زیر نظر محمد سیزيجسیکا روزنبرگحوزه هاي فعالیت در مددکاري اجتماعی7
لیال استاد هاشمی،ملیحه خلوتی،سارا نوروزيجاناتان دیکنزدرآمدي بر مددکاري اجتماعی و سیاست اجتماعی8
جالل صدرالسادات، ابوالفضل سعیدي، جودیت لسک، برایان لسکدرسنامه مددکاري اجتماعی و روانپزشکی کودك9
منیرالسادات میربهاء ، شمس اعظم انصاري و فریده همتیلورنس شولمنرویکرد تعاملی به مددکاري اجتماعی10
سید احمد حسینی و افشین جاوید نسبمینگ - سوم تی سوییسرپرستی مددکاري اجتماعی11
دکتر سید جالل صدر السادات و فرهاد کریمیبیوالر ابرتز کامپتونو بارت گاالويفرایندهاي مددکاري اجتماعی (جلد اول و دوم)12
دکتر محمرضا ایروانی، دکتر کرم اله جوانمرد و همکارانلیزا میلرفنون مشاوره و راهنمایی در مددکاري اجتماعی13
دکتر محمد رضا ایروانی، دکتر کرم اله جوانمرد، دکتر غالمرضا تاج بخش، دکتر کاظم قجاوندچالت سدنکاربرد مهارتهاي مشاوره در مددکاري اجتماعی14
فریده همتیچارلز اچ.زاسترومددکاري اجتماعی ،کار با گروه15
عباسعلی یزدانی،الهام محمديمورلی گلیکنمددکاري اجتماعی در قرن 1621
ایوب اسالمیان و یاسر بشیريلیندا اپن دپاشامددکاري اجتماعی در مدرسه17
فریده همتیدانلد کالینز،کتلین جردن، هیتر کولمنمددکاري اجتماعی کار با خانواده18
فریده همتیآلن توئلوتریزمددکاري اجتماعی کار در جامعه19
دکتر محمد رضا ایروانی، مریم مهري بروجنی و امینه افشاريکاته کاوناج، ویوین اي کريمددکاري اجتماعی و فمنیسم (کار با مردان)20
مهرداد نوابخش و میترا خاقانی فردآیان ماتئوسمددکاري اجتماعی و معنویت21
دکتر محمد رضا ایروانی، سعید دلیل گو و عاطفه آرین مهرکارولین ام الیوتمددکاري اجتماعی، توانمند سازي جهانی زنان22
عبدالباقی روشنیسازمان بهداشت جهانیمددکاري کودکان خیابانی23
فاطمه زواره ايمالکوم پینمددکاري و مراقبت اجتماعی24
فریده همتیورونیکاکالشد،اودري مولندرمدیریت در خدمات اجتماعی25
دکتر پروانه کارکیالورنس ام. برامرمراحل و مهارتهاي مددکاري26
دکتر سید علی کیمیایی و نادر باقريسارا ادیسون کنیپ و آرتور.اي.جانگسما.جی آرمشاوره و مددکاري در مدارس27
منیرالسادات میربهاء و اکبر بخشی نیابی .جی.پیکاردمقدمه اي بر مددکاري اجتماعی28
طیبه زندي پور، سوسن سیف جرارد ایگن مهارت هاي مشاوره ،رویکردي در حل مشکل در مددکاري اجتماعی29
منیرالسادات میربهاء و اکبر بخشی نیاالرنس شولمنمهارتهاي کمک کردن(جلداول و دوم)30
دکتر طلعت الهیاري و اکبر بخشی نیامالکوم پیننظریه نوین مددکاري اجتماعی31



دکتر محمدرضا ایروانی،دکتر کرم اله جوانمرد،دکتر شهرام باسیتی و دکتر کاظم قجاوندکارن هیلینظریه ها و مفاهیم مددکاري اجتماعی32
فریده همتیجوزف والشنظریه هاي مددکاري اجتماعی در عمل33
مریم آذرنوش، زهرا نوربخش و محمود صوفی نژاددونالد فارستر، جودیت هاروینوالدین سوء مصرف مواد و الکل: اقدامات موثر در مددکاري اجتماعی و مراقبت از کودك34

مولفکتب داخلی به ترتیب الفباي فارسی نام کتابردیف
سیده پرگل شمسیاخالق مددکاري اجتماعی از دیدگاه اسالم1
معصومه معارف وند، نازنین تدیناصول اخالقی در حرفه مددکاري اجتماعی2
مریم حیدرياصول و فنون مددکاري3
دکتر حبیب آقابخشیاعتیاد و آسیب شناسی خانواده، رویکرد مددکاري اجتماعی4
داود خززایی ، اسماعیل حسینیانگلیسیی یراي دانشجویان مددکاري اجتماعی5
دکتر محمد زاهدي اصلآسیب هاي اجتماعی از منظر مددکاري اجتماعی6
محمد حسین مسعوديآشنایی با حرفه مددکاري اجتماعی و مهارتهاي کمک به افراد7
جواد منظمی تبارآموزش مددکاري گروهی و جامعه اي8
ستاره فرمانفرمائیان و فهیمه کیانی فردپیشگامان مددکاري اجتماعی در ایران9
احمد کاههپیشگیري از اعتیاد با تاکید بر رویکرد مددکاري اجتماعی10
غالمرضا اطمینانتحلیل جلسات مددکاري گروهی11
دکتر مصطفی اقلیماتکنیک هاي ارتباط با فرد و خانواده12
دکتر مصطفی اقلیما ، حمیده عادلیان راسیتکنیک هاي کار با جامعه(مددکاري جامعه اي)13
منصور فتحیتکنیکهاي مصاحبه در مددکاري اجتماعی و مشاوره14
حمیدرضا کریمی درمنیتوانبخشی گروههاي خاص با تاکید بر خدمات مددکاري اجتماعی15
دکتر محمد تقی شیخیجامعه شناسی مسائل اجتماعی و مددکاري اجتماعی16
محمد حسین فرجاد و رضا ظروفچیان مقدمجامعه شناسی و مددکاري اجتماعی17
فردوس قماشچیخانواده، پلیس، مشاوره و مددکاري اجتماعی18
کرشمه والی زادهدر آمدي بر مددکاري اجتماعی19
محسن قنديدیباچه اي بر مددکاري اجتماعی20
معصومه معارف وندراهنماي جامع مداخالت مددکاري اجتماعی در مراکز درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد 21
حسن موسوي چلکراهنماي سرپرستی و کارورزي در مددکاري اجتماعی22
دکتر مصطفی اقلیما و غنچه راهبروشهاي مددکاري اجتماعی در ییشگیري و درمان اعتیاد23
علی اصغر پاکدل سلطانی، پرویز شمسریشه هاي مفاهیم مددکاري اجتماعی در ادبیات فارسی24
قاسم قجاوند ،علیرضا شاهپوري ، زهرا قجاوند ،دکتر کاظم قجاوندزبان تخصصی مددکاري اجتماعی25
مجتبی درویششرح جامع مددکاري اجتماعی26
دکتر محمد رضا ایروانیفرایند مددکاري اجتماعی و کارورزي 27



مددعلی نوروزيفنون تسهیل گري و کاربرد آن در مددکاري اجتماعی28
دکتر حبیب آقابخشیقضازدایی(نقش میانجی مددکار اجتماعی)29
کاظم قجاوند وثریا سیارقوانین مرتبط با گروههاي هدف در مددکاري اجتماعی30
دکتر مصطفی اقلیماکار با گروه،شناخت،پویایی،درمان31
دکتر محمدرضا ایروانی، امین موحدي، جواد طلسچی یکتاکار عملی در مددکاري اجتماعی، فردي و گروهی32
سید کاوه حجت، ابراهیم ابراهیمی ثانیکاربرد مددکاري اجتماعی در درمان اعتیاد33
محمدرضا رنجبرکاربرد مددکاري گروهی و جامعه اي در مددکاري اجتماعی ایران34
محمدرضا رنجبرکاربرد مصاحبه در گزارش نویسی در مددکاري اجتماعی35
پریا پورحسین هند آبادگزارش نویسی در مددکاري اجتماعی36
دکتر محمدحسین فرجادمبانی مددکاري اجتماعی37
دکتر محمد زاهدي اصلمبانی مددکاري اجتماعی38
دکتر عزت اهللا سام آراممبانی مددکاري اجتماعی39
قاسم قجاوند و زهرا قجاوند ودکتر کاظم قجاوندمبانی مددکاري اجتماعی40
علیرضا فراهانی، احسان کلبعلی و مهناز ساالروند مداخالت مددکاري اجتماعی در سوانح و بالیا41
لیال محمدپور و رحیم سواريمددکارمن: پیرامون اصول مددکاري و مشاوره42
دکتر احمد به پژوهمددکاري اجتماعی43
دکتر حسین آقاجانیمددکاري اجتماعی44
محسن قنديمددکاري اجتماعی45
محمدرضا رنجبرمددکاري اجتماعی-نوتوانی گروههاي خاص46
دکتر محمدرضا ایروانیمددکاري اجتماعی با تاکید بر ارزیابی عملکرد مددکاران اجتماعی در کار با کودك و خانواده47
بهاره حاجی حسینی و عزت اله سام آراممددکاري اجتماعی با تاکید بر کار با معتاد48
تقی دوست قرینمددکاري اجتماعی با کودکان و خانواده ها49
دکتر محمدرضا ایروانی، دکتر کرم اله جوانمرد، دکتر شهرام باسیتی، دکتر بهروز رودبارکیمددکاري اجتماعی خانواده50
جبار باقريمددکاري اجتماعی در زندان51
محمدحسین فکرآزاد و ابوالفضل طاهریانمددکاري اجتماعی در قلمروي صنعت52
ابراهیم نجف آبادي و رویا شفیع زادهمددکاري اجتماعی سالمندان53
دکتر محمد زاهدي اصلمددکاري اجتماعی کار با جامعه54
دکتر محمدرضا ایروانیمددکاري اجتماعی و رفاه اجتماعی55
حسن موسوي چلکمددکاري اجتماعی(1)(کار با فرد)56
حسن موسوي چلکمددکاري اجتماعی(2)(فردوخانواده)57
دکتر عزت اهللا سام آراممددکاري اجتماعی(کار باگروه)58
دکتر حسین یحیی زاده  و همکارانمددکاري اجتماعی(مداخله در بحران)59



سارا سلیمان میگوئیمددکاري اجتماعی: صداهایی از درون60
ناهید ساریخانی، زهرا آب جام و زینب محمد زاده مددکاري روانی و اجتماعی در سوانح61
دکتر مصطفی اقلیما ، غنچه راهبمددکاري فردي، کار با فرد62
دکتر حسین یحیی زاده ، شیرین یکه کارمددکاري گروهی63
حسین یحیی زاده و شیرین یکه کارمددکاري گروهی به همراه فرمهاي گزارش نویسی64
عباسعلی یزدانی و امیر مغنی باشیمروري بر زندگی و  اندیشه بزرگان مددکاري اجتماعی65
میمنت فیاضیمروري بر مسائل مددکاري66
حمیدرضا طاهري نخستمشاوره مددکاري اجتماعی و ارجاع67
دکتر محمد زاهدي اصلمقدمه اي بر خدمات اجتماعی در اسالم68
محمدرضا رنجبرمقدمه اي بر خدمات اجتماعی در اسالم69
محمدرضا رنجبرمقدمه اي بر مستندسازي و گزارش نویسی در علوم انسانی(مددکاري اجتماعی)70
سارا سلیمان میگوئیمنشور اخالقی در مددکاري اجتماعی71
دکتر عزت اهللا سام آرامنظریه هاي مددکاري اجتماعی72
قاسم جواننظریه هاي نوین مددکاري اجتماعی(رویکردهاي تحلیل کجروي)73
شمس اعظم انصاريواژه نامه انگلیسی - فارسی-مددکاري و خدمات اجتماعی74


	New Picture (2).pdf (p.1)
	5454.pdf (p.2-5)

