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 پیشگفتار
به عنوان یک علم کاربردی در معرض نیازهای روزمره مـا رـرار    شناسی روانعلم 

تواند پاسخ گوی بسـیاری   می خانواده و اطرافیان ما، برای نیازهای خودمان. دارد

، روز مره این علم در جوامع علمی بویژه انگلیسی زبـان رشد . ما باشدهای  از نیاز

ما را واداشت تا در یک کتاب تخصصی وکاربردی برای ایـن منظـور بـه توضـی      

بـرای  . بپـردازیم  شناسـی  روانپرکاربرد های  فارسی وازه-وتلفظ ومعادل انگلیسی

هـای   این منظور با بهره گیری از نظر دانشجویان وبرخی همکاران متخصص واژه

کــاربردی پاسـخ گــوی   گپـر کـاربرد را در ایــن کتـاب اورده تــا در یـک فرهنـ     

در ایـن کتـاب    امیـدواریم . باشـد  شناسـی  رواندانشجویان وعالره مندان به علم 

ربال از . جامعه خود پاسخ داده باشیمعلمی های  توانسته باشیم به رسمتی از نیاز

ری بیشـتر کتـاب بسـیار    انتفادات وپیشنهادات سازنده خواننده کتاب برای پربـا 
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