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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

ِ  آًْها  تا تشی تیٌاًِ غٍاق ٍ تش هؼقَل طشص تِ تطٌاسذ ٍ ٍ اسهتقثال چطهوگیش   ایهي کاسگهاُ،    اص چٌهذیي دٍسُ په  اص تشگهضاسی    .ضهَد  سٍ سٍته

. الصم تِ رکش است ّوضهاى تا خَاًص ایي کاسگاُ سا ًیض تشگضاس کٌین جذیذداًطجَیاى سضتِ ّای هشتثط ٍ غیش هشتثط، تشآى ضذین تا فصل 

تا حضَس ٍ  یي حَصُ ًیض هطشح خَاّذ ضذ. ایي جلسات تِ صَست ّفتگی )یک تاس دس ّفتِ(هتَى اصلی حَصُ سٍاًکاٍی، ًقذّای ٍاسدُ تش ا

فؼال داًطجَیاى دس سضتِ ّای هشتثط ٍ غیش هشتثط ٍ تا هذیشیت هجتثی آل سیذاى )کاسضٌاسی اسضذ سٍاًطٌاسی تهاییٌی(، دکتهش ػقیلهِ    

)کاسضٌاسهی   صادُ هحوهذ تْطهتی  ٍ  َی دکتهشی سٍاًطٌاسهی(  دکتش حسیي آتادی )داًطج َسَی )داًطجَی دکتشی سٍاًطٌاسی(،سادات ه

 ایي کاسگاُ تِ ضشح ریل است : جلسِ(،  دُچْاسم )سشفصل ّای هَسد ًظش تشای فصل  تشگضاس خَاّذ ضذ. ،اسضذ سٍاًطٌاسی تاییٌی(
 « فشاسَی اصل یزت»اسائۀ هقایِ 

 « ایذ ٍ ایگَ»اسائۀ هقایِ 

 « ًَسٍص ٍ سایکَص»اسائۀ هقایِ 

 « قاضی ضشتش»قایِ اسائۀ ه

 « اًحاللِ ػقذُ ادیپ»اسائۀ هقایِ 

 « هطکل اقتصادی هاصٍخیسن»اسائۀ هقایِ 

 « ًفی»اسائۀ هقایِ 
- 0291; Beyond the Pleasure Principle 

- 0291; The Ego and the Id   

- 0291; Neurosis and Psychosis 

- 0200; Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia   

- 0291; The Dissolution of the Oedipus Complex 

- 0291; The Economic Problem of Masochism 

- 0291; Negation 

الصم تِ رکش است ایي جلسات تِ صَست کاهال ػلوی ٍ تخصصی ٍ دس فضایی داًطگاّی تشگضاس هی ضَد، ّشچٌذ حضَس تشای ػوَم 

آصاد است، یکي هطایة آى تیطتش تشای داًطجَیاى تحصیالت تکویلی سٍاًطٌاسی هفیذ خَاّذ تَد. ضوي آًکِ  داًطجَیاى دس ایي جلسِ

 فضای ًقذ ٍ گفتگَ دس طی تشگضاسی ّش جلسِ ٍ ّوچٌیي دس پایاى آى تشای کلیِ ضشکت کٌٌذگاى فشاّن خَاّذ تَد.
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