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 ساعت16 مهارت فرزندپروری

 آشنایی با:

 آثار و فواید فرزند پروری

 فرزندپروریجایگاه والدین در 

 های مهم در تربیت فرزندمولفه

 (PMTهای فرزندپروری )شیوه

 های رشدی کودکویژگی

 ساعت 8 های کنترل خشممهارت

 آشنایی با :

 چگونگی مدیریت خشم در کودکان

 های کنترل خشم در کودکانتکنیک

 ی و بازیمهارت حل مساله همراه با روش رول پلِ

 ساعت 8 اعتماد به نفسمندی و تهای جرأمهارت

 آشنایی با :

 مهارت نه گفتن و افزایش اعتماد به نفس 

 عامل کاهش اعتماد به نفس

 انتظارات خود از دیگران

 مندیتزبان بدن بر اعتماد به نفس و جرأ تاثیر

های آموزشی عمومی بسته جامع درسادوره  
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 ساعت 16 های زندگیمهارت

 آشنایی با : 

 مهارت همدلی

 های قدرت تصمیم گیریمهارت

 های ارتباط موثرمهارت

 مهارت مدیریت استرس

 مهارت مدیریت هیجانات

 مهارت روابط بین فردی

 مهارت حل مسئله

 مهارت تفکر انتقادی

 مهارت خود آگاهی

 مهارت تفکر خالق

 ساعت 6 مهارت مدیریت استرس

 آشنایی با:     

 پاسخ استرسو  استرس

 ترسانواع اس

 تاثیرات بیولوژیک

 استرس مزمن

 عالئم استرس

 پارادایم جدید سالمت

 های مربوط به طبیعت روانی استرسنظریه

 احساس استرس

 های شخصیتتیپ

 مقابله با استرس
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 ساعت16 های زناشوییمهارت

 :     با آشنایی

 زوجین در ارتباطی های ترمها

 زوجین در خشم با مقابله های مهارت

 زوجین در تعارض حل های مهارت

 مهارت های غنی سازی روابط جنسی در زوجین

 آشنایی با رویکرد سیستمی و رویکرد تئوری انتخاب و رویکرد شناختی رفتاری

 ساعت12 های ارتباطیمهارت

 آشنایی با:      

 های برقرای ارتباط موثرشیوه

 چگونگی برقراری ارتباط موثر 

 چگونگی مدیریت ارتباط خود با دیگران

 به نفستقویت اعتماد 

 طرز صحیح تلفظ کلمات و حروف

 ساعت 6 های خودآگاهیمهارت

 آشنایی با:  

 یف استرس و پاسخ به استرستعر

 و عالئم استرس مزمن استرسانواع استرس ، 

 بیولوژیکتاثیرات 

 پارادایم جدید سالمت

 های مربوط به طبیعت روانی استرسنظریه

 احساس استرس

 تیپ های شخصیت

 استرسمقابله با 
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 ساعت8 های قصه گوییآشنایی با شیوه

 آشنایی با:

 مند کردن کودک به ارتباط کالمیهای توانمندسازی مادر در عالقمهارت

 های کالمی و غیر کالمی کودکانها و مهارتبازبینی توانایی

 باال بردن سطح دقت، توجه ، تمرکز و هوش هیجانی

 باال بردن ظرفیت مشارکت کودک در جمع 

 آشنایی با منابع فرهنگی مختلف 

 باال بردن سطح هوش کالمی

 ساعت 6 دوره عزت نفس در کودکان

 آشنایی با : 

 مفهوم عزت نفس در کودکان 

 های رفتاری و شناختی در جهت ارتقاء عزت نفس در کودکتکنیک

ره
دو

ر 
سای

 ها

 ساعت 8 زبان بدن و فن بیان

 آشنایی با:

 فن بیان و تاثیرات آن بر مذاکرات شغلی

 اصول گفتار صحیح

 افزایش اعتماد به نفس



 

 

 سرفصل های کارگاه مدت زمان نام کارگاه گروه

یر
سا

 
ره

دو
ها

 

 ساعت 8 های افزایش تمرکز و حافظهتکنیک

 آشنایی با: 

 های افزایش سرعت مطالعهشیوه

 های افزایش درک مطلبشیوه

 های صحیح خالصه نویسی و یادداشت برداریشیوه

 های مطالعه بدون فراموشیاهش مدت زمان مطالعه با تکنیککهای شیوه

 ای نقشه ذهنیهای آموزش حرفهشیوه

 ساعت 16 مشاوره پیش از ازدواج

 آشنایی با:

 های دو نفرشباهت

 ارزیابی شخصیت و سالمت روان

 بررسی باورهای منطقی و غیر منطقی ازدواج

 های فرهنگی بررسی تفاوت

 زندگی مشترکپایداری آموزش چگونگی 

 های زندگی کیفی و زندگی واقعیبررسی تفاوت

 مراحل زندگی مشترک
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 ساعت16 مشاوره تحصیلی و مدیریت استرس

 آشنایی با : 

 هداف کاربردی مشاوره تحصیلیا

 های صحیح مطالعهشیوه

 دهیرنامه ریزی تحصیلی به روش خودنظمهای کاربردی بشیوه

 های نظارتشیوه

 های ارزیابیشیوه

 های مدیریت زمانشیوه

 های طالیی انتخاب رشته تحصیلیشیوه

 های موفقیت در یک رشته تحصیلیشیوه

 های افزایش انگیزش درونیشیوه

 های کاهش اضطراب امتحان و استرس تحصیلیشیوه

 های عملی برای ارائه مشاوره تحصیلیهای ارتقای مهارتشیوه

 ساعت 3 هاروانشناختی فیلماکران و تحلیل و نقد 

 آشنایی با:

های: قد فیلم )نظری و عملی با رویکردمفاهیم و اصطالحات و روش شناسی ن

 نشانه شناسی، روایت شناسی، روانکاوی و فرمالیسم(

 ساعت 8 پیشگیری از شکست عاطفی

 آشنایی با: 

 های انتخاب صحیح ویژگی

 عوامل شکست عاطفی

 با انتخاب صحیحجلوگیری از شکست عاطفی 

 


