
  
  
  

  
                                                                                1394Psychological Research, 2016شناختی، پژوهشهاي روان

                                                                                                Vol. 18, No. 2 2، شماره 18دوره        

139 
 
 
 
 
 
 
 
 

139

  

  
 
  
  
  

  
  
  
  
  

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فهرست  پژوه استاد محترم دانشکده روان جناب آقاي دکتر احمد به
اند و بنا به  هاي وابسته تهیه فرموده شناسی، علوم تربیتی، و زمینه هاي فارسی روان نامه  جامعی از واژه

اند. نشریه پژوهشهاي  ن نشریه ارسال داشتهشناختی دارند براي ای لطفی که به نشریه پژوهشهاي روان
کند.  شناختی با امتنان از محبت ایشان، عیناً این فهرست را براي آگاهی خوانندگان گرامی درج می روان

 امیدواریم که مورد استفاده دوستان و خوانندگان نشریه قرار گیرد.   
  

 

  
  .. تهران: ثاراهللایواژگان علوم تربیت). 1379( یآرمند، محمد و نوربخش، مرتض

  .. تهران: بعثتیو علوم تربیت یشناس روان ۀنام واژه). 1391آزاد، حسین (
نقی خرازي و  ترجمه علی( شناسی شناختی فرهنگ توصیفی روان). 1379آیسنک، مایکل (

  .)1991تاریخ انتشار به زبان اصلی، ( .تهران: نی ).همکاران
  .. تهران: آذرورزش يفیزیولوژ ینامه توصیف واژه. )1386چیان، مجید ( ابراهیم، خسرو و کوزه

رهنگ ـف). 1388( ونسی ،يرـاقـو ب ؛حسن ،یجان وزندهـبهمن؛ ت ،يرـام؛ اکبـشهن ،یاسمـوالقـاب
  .آرویج تهران:. یعلوم تربیتی ـ پزشک روانی ـ شناس روان یتخصص

 ،ياس حـر عبـ  ۀترجمـ ( فرهنـگ ارتباطـات و اطالعـات    ۀنامـ  اصـطالح ). 1375اچسن، جـین ( 
تاریخ ( .فرهنگی يها . تهران: دفتر پژوهش)يگودرز ۀو با همکاري پروان ،عبدالحسین آذرنگ

  .)1977انتشار به زبان اصلی، 
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 .. تهران: آراد کتابو علوم وابسته ،یعلوم تربیت ،یشناس فرهنگ لغات روان). 1388جمشید ( ،ياصغر
. تهران: سی مددکاري و خدمات اجتماعیفار ـ نامه انگلیسی واژه). 1377انصاري، شمس اعظم (

  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی
. تهران: فرهنگ هاي وابسته شناسی و زمینه نامه روان واژه). 1368براهنی، محمدنقی و همکاران (

  .معاصر
ترجمه فرزانه طاهري و ( شناسی فرهنگ توصیفی اصطالحات روان). 1370برونو، فرانک (
  .)1986تاریخ انتشار به زبان اصلی، ران: طرح نو (ته ).یمهشید یاسای

ویراستۀ  .(دو جلد) فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی). 1371بریجانیان، ماري (
  .الدین خرمشاهی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی بهاء

تهران: فرهنگ  پزشکی (دو جلد). شناسی و روان فرهنگ جامع روان). 1376پورافکاري، نصراهللا (
  .معاصر

رشت:  ).یکاف یو موس یفاطمه کریم ۀترجم( يعلوم رفتار یفرهنگ توصیف). 1382تانجال، ر (
  .)1996تاریخ انتشار به زبان اصلی، ( دانشگاه گیالن ،یانتشارات جهاد دانشگاه

  .وانتهران: فرار .یفرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمان). 1385و همکاران ( یمصطف ،يتبریز
  .تهران: جهانتاب ."رفتار"شناسی  فرهنگ توصیفی روان). 1389جهانتاب، حسین (

  .. تهران: پیوستهیشناس فرهنگ روان). 1379خداپرست، ابوالفضل (
  .. کرمانشاه: طاق بستانیواژگان علوم تربیت). 1388عابدین ( ،یعمارت یداراب

  .. مشهد: به نشروابسته يها زمینه و یفرهنگ جامع علوم تربیت). 1378داورپناه، محمدرضا (
  .. قم: نجابتیفرهنگ واژگان علوم تربیت). 1382ذوالقرنین، مهوش (

. تهران: )یوسف کریمی و همکاران ۀترجم( شناسی فرهنگ توصیفی روان). 1389ربر، آرتور (
  .)1995تاریخ انتشار به زبان اصلی، ( .رشد

  .. تهران: قویو علوم تربیت یپزشک روان ،یناسش روان یتطبیق ۀنام واژه). 1392رضا ( ،یزمان
  .. تهران: جنگلوابسته يها و زمینه یشناس روان ۀنام واژه). 1393محمود ( ،یساعتچ
  .. شیراز: دانشگاه شیرازيا شهري و منطقه يریز فرهنگ واژگان برنامه). 1378فرانک ( ،یالدین سیف

و  یربیتـعلوم ت یطالحات تخصصـامع لغات و اصنگ جـفره). 1389شرکت مبنا رایانه پژواك (
  .. تهران: شرکت چیستا رایانه پارسآموزش

  .. تهران: امیرکبیرفرهنگ علوم رفتاري). 1364اکبر ( نژاد، علی شعاري
  .یمشهد: واقف ).ي(استنادیو علوم تربیت یشناس فرهنگ روان). 1381( یعل ،یصاحب
  .. تهران: ارجمندیاجتماع یشناس روان يها فرهنگ واژه). 1391زاده، پرستو ( مجید و حسن نیا، يصفار
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 ی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانیاجتماع یشناس روان یفرهنگ توصیف). 1382ژاسنت ( ،یصلیب
  .یو مطالعات فرهنگ

 یبخش شناسی و توان روان ،یفرهنگ واژگان آموزش). 1379( یماندانا و افروز، غالمعل ،يعباد
  .هران: فارانتکودکان استثنایی. 

  .سینا ی. همدان: دانشگاه بوعلیآموزش يتکنولوژ ی). فرهنگ توصیف1391سیدرسول ( ،يعماد
  .. تهران: شباهنگیعلوم تربیت یفرهنگ توصیف). 1390محسن ( ،یفراهان یفرمهین
  .تهران: فرهنگ معاصر ).یو جغرافیای یخاص (تاریخ يها فرهنگ تلفظ نام). 1381فریبرز ( ،يمجید
  .دگر ی. تهران: حکایتمطالعات زنان و خانواده ۀنام واژه). 1388سیده فاطمه ( ،یمحب
ا و ـه ناسی: واژهـش امه روانـن غتـل). 1356نا (ـو راد، می ؛رخـریـان، پـود؛ دادستـمـور، محـمنص

  .. تهران: لوحهاي انگلیسی و فرانسه آنها شناسی همراه با معادل اصطالحات روان
  .. تهران: یسطرونیفرهنگ مدیریت آموزش). 1385د (سید محم ،یمیرکمال

ترجمه ( شناسان بزرگ هاي روان راهنماي زندگینامه و نظریه). 1386نوردبی، ورنون و کالوین، هال (
  .)1979تاریخ انتشار به زبان اصلی، ( .. تهران: تربیت)و رمضان دولتی ،پژوه  احمد به

ان: ـ. اصفهیازمانـسی ـ ـصنعت یناسـش نامه روان اژهو). 1387حمید ( ،یابوالقاسم و گرگان ،ينور
  .واحد اصفهان یجهاد دانشگاه

  .. تهران: شیوهیفرهنگ جامع علوم تربیت). 1388مریم ( ،يیزد یو تقوای ؛کیومرث ،ينیاز آذر
  .. تهران: کیهان(دو جلد) یشناس فرهنگ جامع روان). 1390نیکزاد، محمود (

. تهران: دانشگاه علوم شناسی گفتار و زبان فرهنگ آسیب). 1380پور، رضا و همکاران ( نیلی
  .یبخش بهزیستی و توان

  .. تهران: بامداد کتابینامه علوم ورزش واژه). 1384محمد کاظم ( ،يواعظ موسو
  .ی. تهران: مرکز اسناد و مدارك علمآموزش و پرورش ۀنام واژه). 1362( یوزارت فرهنگ و آموزش عال

اسی، ـشن نایی: آموزش و پرورش، روانـکودکان استث یوصیفـفرهنگ ت). 1386ویلیامز، فیلیپ (
پـژوه، حمیـد علیـزاده، فریبـا      ترجمه احمـد بـه  ( و علوم وابسته (ویراست دوم) ،یبخش توان

  .)1988تاریخ انتشار به زبان اصلی، ( .. تهران: بعثت)لویه یو مجید یوسف ،يیادگار
ژوهشگاه مطالعات و ـتهران: پ شناسی و علوم وابسته. بانامه زـن واژه). 1372همایون، همادخت (

  .تحقیقات فرهنگی
           


