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 بسمه تعالی 

 

 (  Course Plan)  طرح درس ترمی

 مدرس:عالی                                                                                          معرفی درس 

  روان شناسی و علوم تربیتی                                                       : دانشکده

 روانشناسی فلسفه* نام درس: 

 دهتا هشت شنبه یک روز و ساعت برگزاری: .*روانشناسی                                                           کارشناسی      * رشته و مقطع تحصیلی:

 2 * تعداد واحد:              302    * محل برگزاری:

 :دوره  اهداف اختصاصی

 فلسفهتبیین مفهوم   .1

 تحوالت فلسفی و تاثیر آن بر نظریه های روانشناسی آشنایی با  .2

 تحلیل مبادی فلسفی نظریه های روانشناسی .3

 نحوه ارزشیابی و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 ارائه نقش فعال در جلسات کالسالف( 

 ارائه مکتوب پاسخ به سئواالت هر جلسهب(
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 (  Course Planطرح درس ترمی  )

 : نیمسال اول / دوم                     فلسفه علم روانشناسیان بندی ارائه برنامه درس : دول زمج

شماره 

 جلسه 
 تکالیف کالسی ات فرعیموضوع موضوعات اصلی

 فلسفه و تحول رویکردهاتاریخچه مختصر  - و کلیات پیرامون فلسفه علمتبیین مقدمات  1

 فلسفه روانشناسیقلمرو  -

 

 از کتاب و ارائه گزارش مطالعه بخش مربوطه

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش مبانی معرفت شناسی و فلسفه علم - تبیین فلسفه علم در گذر تاریخ روانشناسی  2

 تبیین فلسفه یونان و نوع نگاه به روان انسان  3

 
 دیدگاه افالطون و ارسطو پیرامون جهان و انسان -

 

 ارائه گزارش مطالعه بخش مربوطه از کتاب و

دوره عقل گرایی و  تبیین روح و جسم از منظر فالسفه عقل  

 باور
 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش دیدگاه های آکوئیناس و آگوستین پیرامون روح و ذهن -

مبادی فلسفی انسان به مثابه ماشین و تبیین روانشناسی از این  - 4

 منظر

 بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارشمطالعه  دکارت و هابز  -

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش لیبرالیسم و طبیعت گرایی - خدا طبیعت و فلسفه روانشناسی از منظر فالسفه طبیعی - 5

 ربوطه از کتاب و ارائه گزارشمطالعه بخش م بررسی مبانی ذهن گرایی از منظر روانشاسی - تحول در مفهوم درک و معنا  و نگاه  و فلسفه ذهن گرایی  - 6

تبیین مبانی فلسفی رویکردهای ساختار گرا در روانشناسی و  - 7

 فلسفه علم
 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش تعریف ساختارگرایی و ارائه نمونه های ساختار گرایی در علم روانشناسی -

تبیین رویکردهای فرهنگ و اجتماع از منظر فلسفی در  - 8

 ه های روانشناسینظری
 نظریه مارکس و روانشناسان اجتماعی  -

 تاثیر فرهنگ و جامعه بر فرد -

 

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش



 (  Course Plan)  طرح درس ترمی

 3 

 : نیمسال اول / دوم                     فلسفه علم روانشناسیان بندی ارائه برنامه درس : دول زمج

شماره 

 جلسه 
 تکالیف کالسی ات فرعیموضوع موضوعات اصلی

 تقدم وجود  بر ماهیت  - اگزیستانسالیسم و فلسفه انسان گرا - 9

 

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش رفتارگرایی و فلسفه انسان به مثابه ماشین - گراییمروری بر مبانی فلسفی رویکردهای رفتار - 10

11 

 

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش فلسفه تفسیری و شناخت گرایی - مروری بر مبانی فلسفی رویکردهای شناخت گرایی -

 نو لیبرالیسم و اگزیستانسالیسم و مبانی انسان گرایی ناسیمروری بر مبانی فلسفی رویکردهای انسان گرایی در روانش 12

 آزادی

 فردیت و مسئولیت

 خود در روانشناسی معاصر

 مطالعه بخش مربوطه از کتاب و ارائه گزارش

 آزمون پایان ترم طبق تقویم آموزشی دانشکده 
 

 منابع آموزشی:
 مباحث کالسی -1

 ارسباران ترجمه یحیی سید محمدی  ( تاریخ روانشاسی . تهران انتشارات1389هرگنهان) -2

 ( فلسفه روانشناسی و نقد آن . ترجمه زارعیان و حقانی . تهران انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1390بونژه ماریو) -3


