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           F100 :کد سفارش محصول

 A Beautiful Mind ) 2001 (ذهن زیبا  :عنوان فیلم

  روان پریشی ،اسکیزوفرنیاختالل  :موضوع روانشناسی

  ، انگ زدایی بیماري روانی یدئپارانواختالل شخصیت 

  ران هاوارد  :کارگردان

  دوبله فارسی :زبان فیلم

  ) و کاور رنگینقد ھمراه با ( DVD :قالب

 --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

  F101  :کد سفارش محصول

 K-PAX ) 2001( کی پکس  :عنوان فیلم

  ، عملی واختالل وسواس فکري  :موضوع روانشناسی

  ، روان پریشی، هیپنوتیزماسکیزوفرنی

  نایت شیاماالن :کارگردان

  دوبلھ فارسی  :زبان فیلم

 The vanishing 1993) انقراض(ناپدید شدن  :عنوان فیلم

  اختالل وسواس، روانشناسی جنایی :موضوع روانشناسی

  اضطراب و وحشت زدگی

  )George Sluizer( اسلوزر  جورج  :کارگردان

  دوبلھ فارسی و زیرنویس :زبان فیلم

 )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVD دوفیلم در یک :قالب

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  F102  :کد سفارش محصول

 ?What About Bob )1991(از باب چه خبر؟   :عنوان فیلم

  اختالل شخصیت وابسته ، اضطراب جدایی، :موضوع روانشناسی

  اضطراب منتشر، ترس مرضی، وسواس جبري، روان درمانی و روانکاوي 

        فرانک اوز  :کارگردان

 فارسی زیرنویس  :زبان فیلم

    I am Sam )2001(من سام هستم  :عنوان فیلم

  اوتیسم، ناتوانی هاي ذهنی، کودکان و سرپرستی :ع روانشناسیموضو

  جسي نلسون :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب



  
  
  

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
  

  F103 : کد سفارش محصول

  Limitless  ) 2011( نامحدود  :عنوان فیلم

  سوء مصرف داروهاي  :موضوع روانشناسی

   روانگردان و عوارض ناشی از آن

  نیل برگر :کارگردان

 دوبلھ فارسی :زبان فیلم
 

  Requiem for a dream )2000(مرثیه اي براي یک رؤیا  :عنوان فیلم

  اعتیاد به آمفتامین، سوء مصرف :موضوع روانشناسی

  داروهاي الغري، اختالالت خوردن 

      دارن آرنوفسکی  :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  F104  :کد سفارش محصول

 Seven  )1995(هفت  :عنوان فیلم

  اختالل شخصیت ضد اجتماعی،  :موضوع روانشناسی

  روانشناسی جنایی، آسیب شناسی روانی

  دیوید فینچر  :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم

  
  

 insomnia )  2002( بی خوابی  :عنوان فیلم

  اختالل خواب، روانشناسی جنایی :موضوع روانشناسی

  کریستوفر نوالن  :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  
  
  

------------------------------------------------------------------------------------------- ---------  
  
  
  
  



  F105  :کد سفارش محصول

  Machinist  ) 2004(ماشین کار  :عنوان فیلم

  اختالالت توهمی، اختالل خواب ، :موضوع روانشناسی

  اختالل هویت تجزیه اي ، اختالل بی اشتهایی عصبی، 

  هذیان و پارانویا ، وسواس فکري، استرس پس از سانحه

       براد اندرسون :کارگردان

 فارسی دوبلھ :فیلمزبان 

  Shining )  1980( درخشش  :عنوان فیلم

  روان پریشی و جنون، روانشناسی جنایی :موضوع روانشناسی

  استنلی کوبریک  :کارگردان

  فارسیدوبلھ  :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

 ------------------------------------------------------------------------------- --------------- ---------------  

  F106  :کد سفارش محصول

   Rain Man )1988( مرد بارانی  :عنوان فیلم

  ، در خود فروماندگی اوتیسم، :موضوع روانشناسی

  اختالل شخصیت خود شیفته اختالالت رشد،

  بری لوینسن  :کارگردان

  فارسی زیرنویسدوبلھ و  :زبان فیلم

 Temple grandin )  2010( تمپل گرندین  :نوان فیلمع

  اوتیسم ، اختالالت رشد :موضوع روانشناسی

  روانپزشکی کودکان و نوجوانان 

  مایک جکسون :کارگردان

  فارسی زیرنویسدوبلھ و  :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  F107  :کد سفارش محصول

    Aviator )  2004( هوانورد  :عنوان فیلم

   اختالل وسواس، اختالل شخصیت  :موضوع روانشناسی

 ، انگ زدایی بیماري روانیخودشیفته

  مارتین اسکورسیزي :کارگردان

 فارسی ویسزیرن :زبان فیلم

 As good As it Gets )1997( بهتراز این نمی شود  :عنوان فیلم

  اختالل وسواس جبري :موضوع روانشناسی

  جیمز ال بروکس  :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب



 ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------  

  F108  :کد سفارش محصول

   Side Effects  ) 2013( عوارض جانبی  :عنوان فیلم

  اختالل ساختگی، اختالل روانی جنسی :موضوع روانشناسی

  روانپزشکی قانونی ، اختالل اسکیزوافکتیو ، افسردگی عمده ،

 DSM5ی ، مبناي تشخیصی عوارض داروهاي روانپزشک

  استیون سودربرگ :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )کاور رنگیو  نقدھمراه با (  DVD :قالب

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  F109  :کد سفارش محصول

  Girl Interrupted )1999( دخترازهم گسیخته   :عنوان فیلم

  ،)عیمرزي، وا بسته، وسواسی، ضداجتما(اختالالت شخصیت  :موضوع روانشناسی

  خودکشی، افسردگی، اختالالت خوردن 

  James Mangold)   (د جیمز منگل :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  

   )2012(مستند بازگشت از مرز  :عنوان فیلم

  مستند آموزشی پیرامون  :موضوع روانشناسی

 اختالل شخصیت مرزي
  

  دوبلھ فارسی :زبان

  )ھمراه با قاب و کاور رنگی( DVD :قالب

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  F110  :کد سفارش محصول

    Red Dragon ) 2002( اژدهاي سرخ  :عنوان فیلم

  اختالل شخصیت ضد اجتماعی، :موضوع روانشناسی

  روانشناسی جنایی، آسیب شناسی روانی 

         برت راتنر :نکارگردا

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

 

 The Silence of Lambs )  1991( سکوت بره ها  :عنوان فیلم

  شخصیت ضد اجتماعی، اختالل خودآزاري و :موضوع روانشناسی

  هویت جنسی، روانشناسی جنایی، تحلیل رفتار متقابل

      جاناتان دمی :کارگردان

  رسیفا زیرنویسدوبلھ و  :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  



  
  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  F111  :کد سفارش محصول

 Persona  1966 )نقاب  (پرسونا  :عنوان فیلم

  ، روان پریشی ،دوگانگی شخصیتاختالل  :موضوع روانشناسی

  اختالل هویت تجزیه اي، تحلیل رفتار متقابل، روانشناسی تحلیلی ،

  روانشناسی شخصیت،  خودکاوي

  اینگمار برگمن :کارگردان

 دوبلھ فارسی :زبان فیلم

  

 Shrink 2009) کشرین(روانپزشک  :عنوان فیلم

  افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل،  :موضوع روانشناسی

   خودکشی، وسواس فکري و عملی، روانکاوي

                 جونز پتی :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم
  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  F112  :کد سفارش محصول

   Freud ) 1962( فروید  :عنوان فیلم

  اختالل شبه جسمی، هیستري، :موضوع روانشناسی

  سی فروید، هیپنوتیزم نظریه هاي روانشنا

 ان ھیوستنج :کارگردان

 دوبلھ فارسی :فیلم زبان

 

 Psycho )1960( روانی  :عنوان فیلم

  جنون و روان پریشی، شیزوفرنی، :موضوع روانشناسی

  روانشناسی جنایی

  آلفرد ھیچکاک :کارگردان

 فارسی زیرنویسو  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
 ) و کاور رنگی نقد ھمراه با(  DVD دوفیلم در یک :قالب

  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
  



  

  F113  :کد سفارش محصول

 Fight Club )  1999( باشگاه مبارزه   :عنوان فیلم

  اختالل خواب، اختالل هویت تجزیه اي و :موضوع روانشناسی

  صیتی، آسیب شناسی روانی، روانشناسی ضمیر ناخودآگاه چند شخ

  دیوید فینچر :کارگردان

  فارسی زیرنویس :فیلم زبان 

  

  Half Nelson  ) 1999(نیمه نلسون  :عنوان فیلم

  اعتیاد به کوکائین و مواد روانگردان، :موضوع روانشناسی

  آسیب شناسی روانی 

  لکرایان فِ  :کارگردان

  ارسیف زیرنویس :فیلم زبان 
  

  ) و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  F114  :کد سفارش محصول

   Dream House )  2011( خانه رؤیایی   :عنوان فیلم

  اسکیزوفرنی، جنون و  اختالل :موضوع روانشناسی

  روان پریشی، اختالالت توهمی و تجزیه اي

  جیم شریدان :کارگردان

 دوبلھ فارسی :فیلم زبان 

 

 Running with Scissors )2006( دویدن با قیچی   :عنوان فیلم

  اختالل وسواس، افسردگی، :موضوع روانشناسی

  اختالل روان پریشی، شیزوفرنی، اعتیاد به الکل و  

  وانگردان، پرخاشگريمواد ر

  رایان مورفی :کارگردان

  فارسی زیرنویس :فیلم زبان 

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVDدوفیلم در یک  :قالب

  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  



  

  

  F115  :کد سفارش محصول

 The Tree of Life ) 2011( درخت زندگی  :ن فیلمعنوا

  معنویت و سالمت روان،  :موضوع روانشناسی

  مشکالت رفتاري کودکان، رفتار متقابل والدین و کودك

  ترنس مالیک :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

 

  King's Speech )2011( سخنرانی پادشاه   :عنوان فیلم

 اختالل اضطراب اجتماعی :موضوع روانشناسی

  اختالالت گفتاري، گفتار هراسی، لکنت زبان

  تام ھوپر :کارگردان

  فارسی دوبلھ :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

  
  

------------------------------------------------------------------------ -------- ------------------------  
  

  F116  :کد سفارش محصول

 Marnie  ) 1964( مارنی  :عنوان فیلم

  اختالل روانی جنسی ، جنون دزدي،  :موضوع روانشناسی

  اختالل استرس پس از سانحه ، اختالل کنترل تکا نه ها

  Psychogenic amnesiaفراموشی روانزاد 

  آلفرد ھیچکاک :کارگردان

  فارسی دوبلھ :یلمزبان ف

  

  Frenzy   ) 1972( جنون  :عنوان فیلم

  اختالل سادیسم جنسی ، :موضوع روانشناسی 

  روانشناسی جنایی، روان پریشی

  آلفرد ھیچکاک :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

  

 ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
  
  
  
  
  
  



  

  F117  :کد سفارش محصول

    Away From Her  )2006(   دور از او :عنوان فیلم

  آلزایمر، افسردگی، زوال عقل ، :موضوع روانشناسی

  فراموشی، روانپزشکی سالمندان 

 سارا پولی :کارگردان

  بلھ فارسیدو :زبان فیلم

 

  Memento ) 2000( یادگاري  :عنوان فیلم

  ،یادزدودگی پیش گستراختالل  :موضوع روانشناسی

  نقص حافظه کوتاه مدت، اختالل تجزیه اي، فراموشی

  کریستوفر نوالن :کارگردان

 فارسی دوبلھ :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

  

 ------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------  

  F118  :کد سفارش محصول

  Shutter Island ) 2010(جزیره شارتر   :عنوان فیلم

  اختالل هویت تجزیه اي، اسکیزوفرنیا،  :موضوع روانشناسی

  از سانحه اختالل استرس پسشیزوفرنی، روان پریشی، 

  مارتین اسکورسیزی :کارگردان

  فارسی زیرنویسو   دوبلھ :زبان فیلم

  )اور رنگیو ک نقدھمراه با ( DVD :قالب

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  F119  :کد سفارش محصول

  A Dangerous Method )2011(یک روش خطر ناك   :عنوان فیلم

  روا نکاوي، اختالل هیستري،  :موضوع روانشناسی

  رفتارهاي جنسی، نظریه هاي  روانشناسی غرایز و

  روانشناسی فروید و یونگ، شیدایی و افسردگی

      دیوید كراننبرگ :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با ( DVD :قالب

  

 --------------------------------------------------------------- ------------------------- --------------  
  

  

  

  



  F120  :کد سفارش محصول

  )2009(ورونیکا تصمیم دارد بمیرد  :عنوان فیلم
Veronika Decides to die              

  خودکشی ، افسردگی و روان پریشی :موضوع روانشناسی

      امیلی یانگ :کارگردان

  فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  
  

 Hours  ) 2002( ساعت ها  :عنوان فیلم 

  افسردگی اساسی، خودکشی، :موضوع روانشناسی

  اختالل شخصیت مرزياختالل دوقطبی، 

  استفان دالدري :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

 

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

  F121  :کد سفارش محصول

   Stoker ) 2013(استوکر  :عنوان فیلم

  اختالل شخصیت ضداجتماعی، اختالل :موضوع روانشناسی

  اوتیسم و سندرم آسپرگر، روانشناسی خشم و خشونت 

     چان ووک پارک :کارگردان
 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

 

      )1975(پرید دیوانه از قفس  :عنوان فیلم
One flew over the cuckoo’s nest  

  جنون، خودکشی، هیستري، :موضوع روانشناسی

  روا نکاوي، اختالل شخصیت ضد اجتماعی

  میلوش فورمن :کارگردان

 دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  F122  :کد سفارش محصول

  Inception   2010) سرآغاز ( تلقین  :عنوان فیلم

  مکانیزم روانی خواب و رؤیا،  :موضوع روانشناسی

  ، خودکشی، روانشناسی ضمیر ناخودآگاهتلقین به نفس

   کریستوفر نوالن :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم

 )و کاور رنگی نقدھمراه با ( DVD :قالب

------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



  

  F123  :کد سفارش محصول

 Identity ) 2003( هویت  :عنوان فیلم

  صیتی، روان پریشی،اختالل چند شخ :موضوع روانشناسی

  اختالل هویت تجزیه اي، روانشناسی جنایی 

  دجیمز منگل :کارگردان

 دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  

 Stay  ) 2005( بمان  :عنوان فیلم

  اختالل اسکیزوافکتیو ، خودکشی، :موضوع روانشناسی

  افسردگی، اختالل تجزیه اي

  مارک فاستر :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  F124  :کد سفارش محصول

 Iris  ) 2001( آیریس  :عنوان فیلم

  روانپزشکی سالمندان :موضوع روانشناسی

  فراموشی و جنونآلزایمر، 

  ریچارد ایر :کارگردان

 زیرنویس فارسی :زبان فیلم

 

     Forrest Gump) 1994( فارست گامپ  :عنوان فیلم

  اختالل روان تنی، خودشکوفایی و :موضوع روانشناسی

  مثبت اندیشی، عقب ماندگی ذهنی، روانشناسی موفقیت 

    رابرت زمکیس :کارگردان
  زیرنویس فارسی :زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :بقال

 
 

---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------   
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  F125  :کد سفارش محصول

   Gone Girl ) 2014( دختر ناپدید شده  :عنوان فیلم

  روان پریشی، افسردگی،   :موضوع روانشناسی 

  اختالل شخصیت خودشیفته، مرزي و ضد اجتماعی 

  روانشناسی خشونت، روانشناسی جنایی  

          فینچردیوید  :کارگردان

 دوبلھ فارسی :بان فیلمز

 

    Vertigo ) 1958( سرگیجه  :عنوان فیلم

  ، عقده ادیپ،) فوبیا( اختالل ترس مرضی  :موضوع روانشناسی

  شیزوفرنی مسخ شخصیت، اختالالت اضطرابی،

  آلفرد ھیچکاک       :کارگردان

  دوبلھ فارسی: زبان فیلم

  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  
  

---------------------------------------------------------------------------------- ------ --------------------- 
  

  F126  :کد سفارش محصول

 Hide and seek  ) 5200( قایم باشک  :عنوان فیلم

  اختالل هویت تجزیه اي،  :موضوع روانشناسی

  ردگیروان پریشی، روانپزشکی کودکان، افس

  جان پولسون :کارگردان

  زیرنویس فارسی :زبان فیلم
  

   The Sixth Sense  )1999(حس ششم  :عنوان فیلم

  روان درمانی کودکان، :موضوع روانشناسی

  روانشناسی روابط انسانی، روان رنجوري

  )M. Night Shyamalan(  نایت شیاماالن :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

  

  
----------------------------------------------------------------- ------------------------------  

  

  

  

  

  



  F127  :کد سفارش محصول

     Sybil)1976( سی بل  :عنوان فیلم

  اختالل چند شخصیتی، اختالل هویت :موضوع روانشناسی

  تجزیه اي، آسیب شناسی روانی، خودکشی، افسردگی   

  دانیل پتری :کارگردان

  زیرنویس فارسیدوبلھ و  :زبان فیلم

  An angel at my table )1990( من کنار اي شتهفر :عنوان فیلم

  اختالالت خلقی، اسکیزوفرنی، : موضوع روانشناسی

  افسردگی ، اختالل هراس، الکتروشوك درمانی

  روانپزشکی کودکان و نوجوانان 

  ونجین کمپی :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
 )ھمراه با قاب و کاور رنگی(  DVD دوفیلم در یک :قالب

------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  F128  :کد سفارش محصول

    Black Swan )2010(قوُي سیاه  :عنوان فیلم

  ، اسکیزوفرنی ، اختالل شخصیت مرزي :موضوع روانشناسی

  ،عملی و وسواس فکري اختالل ، تغذیه لاختال، اختالل تجزیه اي

  اختالالت سایکوتیک و توهمی  ،اضطراب اختالل 

  دارن آرنوفسکی :کارگردان

  زیرنویس فارسی :زبان فیلم
 )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD :قالب

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

  F129  :کد سفارش محصول

  Apocalypse Now  )1979(اینک آخرالزمان  :عنوان فیلم

  PTSD جنون و روان پریشی، :موضوع روانشناسی

  استرس پس از سانحه، عوارض ناشی از جنگ

      فرانسیس فورد کاپوال :کارگردان

 دوبلھ فارسی :زبان فیلم

  » بھ ھمراه مستند آموزشی اختالالت اضطرابی«                          
 

  Platoon      ) 1986( جوخه نظامی  :عنوان فیلم

  PTSD اختالالت اضطرابی، :موضوع روانشناسی

  سترس پس از سانحه ، عوارض ناشی از جنگا

  الیور استون :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم
  )و کاور رنگینقد ھمراه با (  DVD دوفیلم در یک :قالب

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



  F130  :کد سفارش محصول

  )2007(وقتی نیچه گریست  :ن فیلمعنوا
When Niatzsche Wept  

  روانکاوي، عشق درمانی،  :موضوع روانشناسی

  اختالل هیستري، نظریه هاي روان درمانی 

 پینچاس پری :کارگردان

  زیرنویس فارسی :زبان فیلم
  )و کاور رنگی نقدھمراه با (  DVD :قالب

  

----------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

  F131  :کد سفارش محصول

    Ordinary People  ) 1980( مردم عادي  :عنوان فیلم

  اختالالت خلقی و اضطرابی، :موضوع روانشناسی

 افسردگی، روان درمانی نوجوانان، خودکشی 

 رابرت ردفورد :کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم

 

   Manic 2001) شیدایی(مانیک  :عنوان فیلم

  اختالالت خلقی، اختالل سازگاري،  :موضوع روانشناسی

  پرخاشگري، گروه درمانی نوجوانان، اختالل دوقطبی و

  شخصیت ضداجتماعی 

  جوردن مالمد :کارگردان

  زیرنویس فارسی :زبان فیلم

  ) و کاور رنگی نقدھمراه با  (  DVD دوفیلم در یک :قالب

-- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  F132  :کد سفارش محصول

 Tom & ViV  )1994(تام و ویو  :عنوان فیلم
   

  جنون ادوارياختالل دو قطبی،  :موضوع روانشناسی

      برایان گیلبرت :کارگردان 

 رسیزیرنویس فا :زبان فیلم
 

 Mister Jones  )1993 (آقاي جونز  :عنوان فیلم

  شیدایی و افسردگی ، مانیا ، :موضوع روانشناسی

  جنون ادوارياختالل دو قطبی، 

  مایک فیگیس :کارگردان

 زیرنویس فارسی :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 F133  :کد سفارش محصول

   Havy   )1995(فربه  :عنوان فیلم

  اختالل خوردن، شخصیت اجتنابی  :موضوع روانشناسی

 اختالل بدشکلی بدن، اختالل شخصیت مردم گریز 

     دجیمز منگل :کارگردان
   س فارسیزیرنوی :زبان فیلم

 
   Super Size Me  ) 2004( منو ُگنده کن  :عنوان فیلم

 اختالل خوردن، پراشتهایی عصبی، :موضوع روانشناسی

  پرخوري افراطی

 مورگان اسپورالک :کارگردان

 زیرنویس فارسی :زبان فیلم

 ) ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  F134  :کد سفارش محصول

 Take Shelter  ) 2011(  پناه بگیر :عنوان فیلم

  اختالل اسکیزوفرنی ، روان پریشی، :موضوع روانشناسی

  پارانویا ، اختالالت توهمی     

  جف نیکولز :کارگردان

  زیرنویس فارسی :زبان فیلم

  

 Shine  ) 1997( پرفروغ  :عنوان فیلم

 اختالل اسکیزوافکتیو ، روان پریشی :موضوع روانشناسی

  روانپزشکی کودکان و نوجوانان، آسیب شناسی روانی

   (Disorganized.sch) اسکیزوفرنی هبفرنیک یا آشفته

        اسکات ھیکس :کارگردان

  زیرنویس فارسی :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

  

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  

  

  

  



  F135  :کد سفارش محصول

   ) 2012(  دفترچه اي با خطوط نقره اي :عنوان فیلم
            Silver Linings Playbook                                         

  ،نیا ما، اختالل دوقطبی،  اختالالت خلقی :موضوع روانشناسی

 وسواس جبري، اختالل خوردن و شخصیت خودشیفته

  دیوید او راسل :کارگردان
 دوبلھ فارسی :زبان فیلم

   

 Safe 1995 )تندرست ( ایمن  :عنوان فیلم

  ،افسردگی بالینی :موضوع روانشناسی

  افسردگی عمده ، گروه درمانی

  ھینز تاد :کارگردان

 زیرنویس فارسی :زبان فیلم
 )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

 -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 F136  :کد سفارش محصول

  The Ward  2011)  نگهبان( بخش مراقبت  :عنوان فیلم 

  اختالل هویت تجزیه اي،  :موضوع روانشناسی

 اختالالت توهمی، اختالالت شخصیت، هیپنوتیزم

     جان کارپنتر :کارگردان

 زیرنویس فارسی :زبان فیلم

 

 The Fourth Kind    ) 2009(  نوع چهارم :عنوان فیلم

  ، روانکاوي، اختالل خوابهیپنوتیزم  :موضوع روانشناسی

    اوالتونده اوسانسانمي :کارگردان

 فارسی دوبلھ :زبان فیلم
 

 )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------- 

 F137  :کد سفارش محصول 

  Birdman   ) 2014 (مرد پرنده اي   :عنوان فیلم

 » ٢٠١۵ اسکارچھار جایزه در  برنده«                      

  اختالل هویت تجزیه اي، :موضوع روانشناسی

  شخصیت ضد اجتماعی، روان پریشی، اختالل

  اختالل شخصیت خودشیفته، خودکشی

   آلخاندرو گونزالز ایناریتو :کارگردان

 دوبلھ فارسی :زبان فیلم

 )و کاور رنگی نقدھمراه با ( DVD :قالب

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 



 F138  :کد سفارش محصول

  )  2004( آفتاب ابدي یک ذهن پاك  :عنوان فیلم
           Eternal Sunshine of the Spotless Mind  

  اختالل شخصیت مرزي،  :موضوع روانشناسی

  نقص حافظه، اختالل مسخ شخصیت، 

  الکتروشوك درمانی 

  میشل گوندری: کارگردان

  دوبلھ فارسی :زبان فیلم

 )و کاور رنگی نقدھمراه با ( DVD :قالب

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 F139  :کد سفارش محصول

 The Skleton Twins  )2014( دوقلوهاي اسکلتی :عنوان فیلم

    اختالل شخصیت مرزي، :موضوع روانشناسی

  خودکشی، اختالل هویت جنسی

 کاریگ جانسون :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

 Blue Jasmine   ) 2013(  جاسمین غمگین :عنوان فیلم

  الل شخصیت مرزي ، افسردگیاخت :موضوع روانشناسی

 اختالل شخصیت خودشیفته ، اختالل خودشیفتگی

   وودی آلن :کارگردان
 دوبلھ فارسی :زبان فیلم

  )رنگی ھمراه با نقد و کاور(  DVDدوفیلم در یک  :قالب
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 F140  :کد سفارش محصول

   Mommy ) 2014(  !مامان  :عنوان فیلم
  » و جایزه بھترین فیلم کانادا ٢٠١٤جشنواره کن نخل طالیی برنده  «

  ، اختالالت مفتامینآاعتیاد به  :موضوع روانشناسی

  (ADHD) توجه نقص  فعالی و اختالل بیشخلقی،

  سلوك و شخصیت مرزي، پرخاشگرياختالل 

 خاویر دوالن :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

    Angels of the Univers )2000(فرشتگان عالم  :عنوان فیلم

  ، گیسختگی پارانوئید روان :موضوع روانشناسی

 هذیان بزرگ منشی، اختالل پارانویا،

   پارانوئیداسکیزوفرنی  

 فریدریکسون فریدریک  :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم
 )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب



------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 F141  :کد سفارش محصول

   Love & Mercy ) 2015(  عشق و بخشش :عنوان فیلم

  اختالل اسکیزوافکتیو،  :موضوع روانشناسی

  اختالالت توهمی، اعتیاد به مواد مخدر

    بیل پوالد :کارگردان
 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

   
 Cake  ) 2014( کیک  :عنوان فیلم

 ، خودکشی) عمده(ینیافسردگی بال :موضوع روانشناسی

 اختالل خواب ، پرخاشگري، اختالالت توهمی، 

  عوارض سوء مصرف دارو ، گروه درمانی

   لکرایان فِ  :کارگردان
 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

 

---------------------------------------------------------------------- -------- -------------------------- 
  

 F142  :کد سفارش محصول

 ) 2011( باید درباره کوین صحبت کنیم  :عنوان فیلم
We Need  to Talk About Kevin                                    

  بزهکاري نوجوانان،           :موضوع روانشناسی

  م روانی،اختالل شخصیت ضد اجتماعی،  سادیس

  روانپزشکی کودکان و نوجوانان

       لین رامسی :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  
   My Girl ) 1991(  دخترم :عنوان فیلم

  اختالل شبه جسمی، سیکلوتایمی، :موضوع روانشناسی

  بیمارانگاري، آلزایمر، اختالل ساختگی، خود 

  روانپزشکی کودکان و نوجوانان

    جفد ھوار :کارگردان
 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  



  

 F143  :کد سفارش محصول

 )2014(مردها ، زن ها و بچه ها   :عنوان فیلم 
Men, Women & Children            

  اختالل شخصیت خودشیفته ، :موضوع روانشناسی

  اختالل خودشیفتگی ، اختالالت جنسی روانی 

 اعتیاد به اینترنت ،  آسیب شناسی اجتماعی 

       ن ریتمنوجیس :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم

 

  )2014(کومیکو گنج یاب  :عنوان فیلم
                                 Kumiko, the Treasure Hunter    

  تخیل،  اختالل هذیانی، روانشناسی رؤیا و :موضوع روانشناسی

  روانشناسی تصویر ذهنی، قانون جذب

 اختالل شخصیت اجتنابی

 نردیوید زل :کارگردان

 فارسی زیرنویس :زبان فیلم
  )ھمراه با نقد و کاور رنگی(  DVDدوفیلم در یک  :قالب

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .یر پیامک نماییدکد سفارش فیلمهاي مورد نظر خود را به شماره ز لطفاً ،جهت اطالع از هزینه دقیق سفارش *

09391035825 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


