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شوند. بنابراین از های اهدایی کمیاب جزو ارزشمندترین میراث آن کتابخانه محسوب میشک در یک کتابخانه، مجموعهبی

نگهداری  هایی به جامعه اهل مطالعه و تحقیق تالش نمود و هم در حفظ ویکسو هم باید در معرفی و شناساندن چنین مجموعه

توان به مجموعه اهدائی دکتر محمدنقی براهنی های اهدایی ارزشمند میهای اساسی برداشته شود. از مجموعهاز آنها گام

اشاره نمود که در دوره ریاست دکتر نجاری از طرف خانواده محترم ایشان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز اهداء گردید 

چون روانشناسی تربیتی و روانشناسی آموزشی، فلسفه، نامه در اغلب موضوعاتی همنعنوان کتاب و پایا۶۰۰۸و شامل 

مذهب و اسالم، تاریخ ایران و جهان، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، فیزیولوژی، آموزش و پرورش و حتی 

شامل  های التینآموزشی است.کتاب ها اعم از التین و فارسی در موضوع روانشناسی تربیتی وکتابداری. اما بیشتر کتاب

اندکس گذاری گردید. شایان ذکر است  ۶160و  ۶161های عنوان که در سال 926های فارسی شامل عنوان و کتاب۶۸0۸

هایی که استاد مشاور و استاد راهنمای آنها شادروان دکتر عنوان از پایان نامه 61های مرجع و عنوان از کتاب 1۶  که

تین های الگذاری کتابشود.کار اندکسنامه کتابخانه مرکزی نگهداری میهای مرجع و پایانبترتیب در بخش براهنی بودند ،

 ۶161های فارسی در سال گذاری کتابتوسط سرکار خانم جهانبان و کار اندکس ۶160و  ۶161های ها در سالنامهو پایان

 انجام شده است. توسط خانم فردین 

  

 تر محمدنقی براهنی)پدر علم روان سنجی ایران(سالشمار زندگی دک

 : در تبریز دیده به جهان گشود.۶1۶۶

 : مدرک لیسانس خود را در رشته آموزش زبان از دانشگاه تبریز دریافت نمود.۶111

 انگلستان اعزام شد. : به عنوان یکی از دانشجویان رتبه اول دانشگاه با دریافت بورسیه تحصیلی به ۶110

 دانشگاه لندن دیپلم اکادمیک علوم تربیتی دریافت نمود.: از ۶119

 : دریافت فوق لیسانس علوم تربیتی دانشگاه لندن۶11۰

 : بازگشت به تبریز و اشتغال به کار به عنوان عضو هیآت علمی دانشگاه تبریز۶11۸



 : اعزام به آمریکا و دریافت درجه فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه کلمبیا۶110

 فعالیت در موسسه هارگوت پرس نیویورک بعنوان متخصص آزمون سازی :۶119

 : اخذ درجه دکترا در روانشناسی از دانشگاه کلمبیا ۶111

 : دکتر محمدنقی براهنی، پدر علم روان سنجی ایران بدرود حیات گفت.۶1۰۶

 افتخارات:

 *پایه گذار علم روان سنجی در ایران

ناسی بویژه کتاب "زمینه روانشناسی " هیلگارد که در حال حاضر به عنوان یکی از ها کتاب در زمینه روانش*ترجمه ده

 متون درسی دانشگاهی مورد استفاده است.

* ترجمه ، تدوین و گردآوری کتاب واژه نامه روانشناسی و علوم وابسته به عنوان یکی از فرهنگ های معتبر در رشته 

 روانشناسی

فهرست دانشگاهی با نمرات آزمون ورودی دانشگاهها و نمرات دانشگاهی" که نتایج *انجام طرح بزرگ "بررسی رابطه 

 آن را در کنفرانسهای داخلی و خارجی منتشر نمود.

 های تخصصیهای کارشناسی ارشد، دکتری و دورههای دورهنامه*تدریس در انستیتو روانپزشکی تهران و راهنمایی پایان

 رانی برای رایج ترین آزمون شناختی دنیا)وکسلر(*استانداردسازی و تهیه هنجار ای

 * طراحی و اجرای مجموعه بزرگ " آزمون تشیص استعداد " برای وزارت آموزش و پرورش

 *تهیه کتاب دایره المعارف روانشناسی که مهلت به ثمر رسیدن آن را نیافتند.

 همایش های علمی بین المللی*تهیه و انتشاربیش از سی مقاله به زبان فارسی در مجالت علمی کشورو 

 *یکی از اولین موسسان انجمن روانشناسی ایران

 المللی روانشناسانعضو انجمن روانشناسی امریکا ، عضو انجمن روان سنجی امریکا ، عضو شورای بین

 دیگر استاد :  ترجمه های

 های روانی ،  مبانی نظری آزمون تربیت کودکان تیزهوش و کودن ، شناخت خویشتن ، انگیزش و هیجان ، تعبیر رویا ،

روانشناسی یادگیری ، امریکا امریکا، روان آزمایی ، روانشناسی خرافات ، واقعیت و خیال در روانشناسی، نظریه های 

 یادگیری

  

  

 ۶161شناسی، خرداد  تهیه و تنظیم از: زهرا جهانبان، کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش

 


