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مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

تاصخَاًی اًتقادی سٍاًکاٍی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی داًطجَیاى تا ساصهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی ٍ جزب ًیشٍّای فؼال دس ایي حٍَصُ
آضٌایی داًطجَیاى تا اصطالحات ٍ هفاّین اصلی سٍاًکاٍی ٍ خَاًص هتَى اصلی ًظشیِ ّای تٌیادیي سٍاًکاٍی
خالصه طرح :
سٍش دسهاًی هثتٌی تش هفاّین فشٍیذی ،سٍاًکاٍی ًام داسدّ .ذف سٍاًکاٍی ایي است کهِ فهشد سهش ّها ٍ اًگیهضُّهای ًاَّضهیاس خهَد سا
تطٌاسذ ٍ تِ طشص هؼقَلسش ٍ ٍاقغتیٌاًِسشی تها آًْها سٍتهِسٍ ضهَد .سها اص تشگهضاسی چٌهذیي دٍسُ اص ایهي کاسگهاُ ٍ اسهتقثال چطهوگیش
داًطجَیاى سضتِّای هشسثط ٍ غیش هشسثط ،تشآى ضذین سا فصل جذیذ ایي کاسگاُ سا ًیض تشگضاس کٌین .الصم تِ رکش است ّوضهاى تا خهَاًص
هتَى اصلی حَصُ سٍاًکاٍیً ،قذّای ٍاسدُ تش ایي حَصُ ًیض هطشح خَاّذ ضذ .ایي جلسات تِ صَست ّفتگی (یک تاس دس ّفتِ) ٍ تا حضَس
فؼال داًطجَیاى دس سضتِّای هشسثط ٍ غیش هشسثط ٍ تا هذیشیت هجتثی آل سیذاى (کاسضٌاسی اسضذ سٍاًطٌاسهی تها یٌی) ،دکتهش ػقیلهِ
سادات هَسَی (داًطجَی دکتشی سٍاًطٌاسی) ،دکتش حسهیي آتهادی (داًطهجَی دکتهشی سٍاًطٌاسهی) ٍ هحوهذ تْطهتیصادُ (دکتهشی
سٍاًطٌاسی تا یٌی) ،تشگضاس خَاّذ ضذ .سشفصل ّای هَسد ًظش (چْاس جلسِ) ،ایي کاسگاُ تِ ضشح ریل است :
اسائۀ هقا ِ «گًَِّای یثیذٍیی)S. Freud, Libidinal Types( »1391،
اسائۀ هقا ِ «سحلیلِ سایاىسزیش ٍ سایاىًاسزیش)S. Freud, Analysis Terminable and Interminable( »1391،
اسائۀ هقا ِ «اًطقاق ایگَ ٍ هکاًیسنّای دفاػی)S. Freud, The Splitting of the Ego in the Process of Defence( »1391،
الصم تِ رکش است ایي جلسات تِ صَست کاهال ػلوی ٍ سخصصی ٍ دس فضایی داًطهگاّی تشگهضاس ههی ضهَدّ ،شچٌهذ حضهَس تهشای ػوهَم
داًطجَیاى دس ایي جلسِ آصاد است ،کي هطا ة آى تیطتش تشای داًطجَیاى سحصیالت سکویلی سٍاًطٌاسی هفیهذ ههیتاضهذ .ضهوي آًکهِ
فضای ًقذ ٍ گفتگَ دس طی تشگضاسی ّش جلسِ ٍ ّوچٌیي دس سایاى آى تشای کلیِ ضشکت کٌٌذگاى فشاّن خَاّذ تَد.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

سا ي ضَسای ساصهاى هشکضی جْادداًطگاّی

