
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 ػلَم تشتیتیداًطکذُ دفتش  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

 ی داًطجَیاى تا اصطالحات ٍ هفاّین اصلی سٍاًکاٍی ٍ خَاًص هتَى اصلی ًظشیِ ّای تٌیادیي سٍاًکاٍیآضٌای
 

  : خالصه طرح

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

ٍ اسهتمثال شطهوگیش   په  اص تشگهضاسی سهِ فگهش گزضهتِ ایهي کاسگهاُ،         .ضَد سٍ سٍتِ آًْا تا تشی تیٌاًِ غٍال ٍ تش هؼمَل طشص تِ تطٌاسذ ٍ

. الصم تهِ رکهش اسهت ّوضههاى تها      داًطجَیاى سضتِ ّای هشتثط ٍ غیش هشتثط، تشآى ضذین تا فگش شْاسم ایي کاسگاُ سا ًیض تشگهضاس کٌهین  

ٍ  یي حَصُ ًیض هطشح خَاّذ ضذ. ایي جلسات تِ صَست ّفتگی )یک تاس دس ّفتهِ  خَاًص هتَى اصلی حَصُ سٍاًکاٍی، ًمذّای ٍاسدُ تش ا

تا حضَس فؼال داًطجَیاى دس سضتِ ّای هشتثط ٍ غیش هشتثط ٍ تا هذیشیت هجتثی آل سیذاى )کاسضٌاسی اسضذ سٍاًطٌاسی تالیٌی ، دکتهش  

 جَی دکتشی سٍاًطٌاسی  تشگضاس خَاّذ ضذ.ػمیلِ سادات هَسَی )داًطجَی دکتشی سٍاًطٌاسی  ٍ دکتش حسیي آتادی )داًط

 ایي کاسگاُ تِ ضشح ریش است : شْاسم )ضص جلسِ ، سشفگش ّای هَسد ًظش تشای فگش 

 )یک جلسِ « ضاى ّا ٍ فشاص ٍ ًطیة سائك»اسائۀ همالِ 

 )یک جلسِ « خَسد کَدکی کتک هی»اسائۀ همالِ 

 )دٍ جلسِ « تاسیخچۀ یک ًَسٍص کَدکاًِ»اسائۀ همالِ 

 )یک جلسِ « هاتن ٍ هاخَلیا»اسائۀ همالِ 

 )یک جلسِ « اهش غشیة»اسائۀ همالِ 
- 9191c; Instincts and Their Vicissitudes 

- 9191e; A Child Is Being Beaten   

- 9191b; From the History of An Infantile Neurosis 

- 9191e; Mourning and Melancholia   

- 9191h; The Uncanny 
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