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 دفتش ػلَم تشتیتی مجری طرح:

 

 تاصخَاًی اًتمادی سٍاًکاٍی  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

طٌاسی طکذُ ػلَم تشتیتی ٍ سًٍا طجَیاى جْادداًطگاّی ٍ جزب ًیشٍّای فؼال دس دًا طکذُ ػلَم تشتیتی تا ساصهاى دًا طجَیاى دًا  آضٌایی دًا

 یاى تا اصطالحات ٍ هفاّین اصلی سٍاًکاٍی ٍ خَاًص هتَى اصلی ًظشیِ ّای تٌیادیي سٍاًکاٍیآضٌایی داًطجَ
 

  : خالصه طرح

 سا خهَد  ًاَّضهیاس  ّهای  اًگیهضُ  ٍ ّها  تهش   کهِ فهشد   است ایي سٍاًکاٍی ّذف. داسد ًام سٍاًکاٍی فشٍیذی، هفاّین تش هثتٌی دسهاًی سٍش

جلسهِ،   10طهی  فصل گزضتِ ایي کاسگاُ، دس اداههِ ٍ   سِپس اص تشگضاسی  .ضَد سٍ سٍتِ آًْا تا تشی تیٌاًِ ٍالغ ٍ تش هؼمَل طشص تِ تطٌاسذ ٍ

ًمذّای ٍاسدُ تش  ،خَاًص هتَى اصلی حَصُ سٍاًکاٍیالصم تِ رکش است ّوضهاى تا داًطجَیاى تا هفاّین اصلی سٍاًکاٍی آضٌا خَاٌّذ ضذ. 

هجتثهی آل   ههذیشیت تها  فؼال داًطجَیاى دس سضتِ ّهای ههشتثو ٍ ریهش ههشتثو ٍ      ایي جلسات تا حضَسایي حَصُ ًیض هطشح خَاّذ ضذ. 

ٍ دکتهش حسهیي آتهادی    ػمیلهِ سهادات هَسهَی )داًطهجَی دکتهشی سٍاًطٌاسهی(       دکتهش   ،(سٍاًطٌاسی تالیٌی)کاسضٌاسی اسضذ  سیذاى

 دس ّفتِ( تشگضاس خَاّذ ضذ. الصم تِ رکش است ایي جلسات تِ صَست ّفتگی )یک تاس هی تاضذ.)داًطجَی دکتشی سٍاًطٌاسی( 

 سشفصل ّای هَسد ًظش تشای فصل سَم ایي کاسگاُ تِ ضشح ریل است :

 ّا ٍ هٌاتغ هطالة هَسد اسائِ )پٌج جلسِ(  سشفصل -

 )سِ جلسِ(« ضٌاسی سٍاًی صًذگی سٍصهشُ آسیة»اسائۀ کتاب  -

 )دٍ جلسِ(« سٍاًطٌاسی ػطك»اسائۀ هجوَػِ هماالت هَسَم تِ  -

 
- 1904; The Psychopathology of Everyday Life 

- 1910; A Special Type of Choice of Object made by Men 

- 1912; On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love  
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