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دفتر دانشکده علوم تربیتی:مجري طرح

سایکو سینما:عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
آشنایی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی با سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و جذب نیروهاي فعال در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مسایل و مباحث مربوط به روانشناسی در حوزه سینما، که در زمره نیازهاي اساسی دانشجویان این دانشکده قرار میگیردآشنایی دانشجویان با 

:خالصه طرح
به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با مفاهیم مرتبط با رشـته در صـنعت سـینما و سـابقه اسـتقبال                          

عنـوان سـایکو    هایی بـا     نشستسلسله  تصمیم به برگزاري    دفتر دانشکده علوم تربیتی     ،  از طرح هاي اینچنینی    م گذشته دانشجویان در تر  
:فیلم با عناوین زیر خواهد بود 3سایکو سینما، پخش . سینما در مکان این دانشکده گرفته است

1 (Psycho, Alfred Hitchcock

در این فـیلم    .است روانشناسی جنایی و   زوفرنیاسکیجنون و روان پریشی،     و با مضمون     ويثار  یکی از برترین آ    ،)1960(فیلم بیمار روانی  
هیچکاك براي اولین بار در شیوه روایت گویی خود تغییراتی پدید می آورد، یعنی در نیمـه هـاي فـیلم شخـصیت زن را علیـرغم اینکـه                             

.ري را جایگزین او می کندچیان را جلب کند نابود می کند و شخصیت دیگاتوانسته توجه تماش

2 (Shining, Stanley Kubrick

اسـتیون  فیلم بر اساس داستانی به همـین نـام از   . شودمحسوب میژانر وحشتدر استنلی کوبریکتنها فیلم ،)1980(درخشش یا تأللو
.ه استساخته شدروانشناسی جناییو روان پریشی و جنونبا مضمون کینگ

3 (Vertigo, Alfred Hitchcock

، عقـده  )فوبیـا ( خـتالل تـرس مرضـی    بـا مـضمون ا  که یکی از دو یا سه فیلم بزرگ کارنامه هیچکاك می باشـد ، )1958(فیلم سرگیجه
ست که مستقیماً پس زمینه هایی را که اوي آثار بی نظیر   بی اقرار یکی از      است و  زوفرنیاسکیمسخ شخصیت، اختالالت اضطرابی،     ادیپ،

این فیلم به شخصیت خود آلفرد هیچکاك برمیگردد و به نوعی بازتاب شیوه رفتـاري           . هنرش را کنترل میکنند به مخاطب نشان می دهد        
.تالش او براي به کنترل در آوردن یک زن می باشدوي در برابر یک زن و ترس و 

در . در صورت اسـتقبال دانـشجویان ادامـه خواهـد داشـت     نشست هاي پخش فیلم انجام می گیرد و     این برنامه که به منظور آغاز سلسله        
رایزنـی هـاي صـورت گرفتـه،        بـا   . روانشناسانه فیلم پرداخته خواهـد شـد      ، به نقد و بررسی      سات، با حضور دانشجویان و اساتید     انتهاي جل 

.مهمانان این نشست هستند) اعضاي هیئت علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی(احتماال آقایان دکتر مشهدي و دکتر صالحی 
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