
 

 

 

 انیدانشجو ژهیمرکز مشاوره دانشگاه تهران و یبهداشت روان یبرنامه کارگاه ها
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عنوانساعتتاریخروزردیف

ی 97/07/2818شنبه1 تیپ های 9 گانه شخصیت )اینیاگرام(14 ال

ی 97/07/2918یکشنبه2 ذهن آگاهی )Mindfulness(14 ال

ی 97/07/3018دوشنبه3 کاش قبل از ازدواج میدانستم!14 ال

ی 97/08/0118سه شنبه4 تحلیل رفتار متقابل مقدماتی14 ال

ی 97/08/0218چهارشنبه5 مهارت های ارتباطی14 ال

ی 97/08/0518شنبه6 چگونه با استفاده از اینیاگرام با خانواده ام ارتباط موثر برقرار کنم؟14 ال

ی 97/08/0613یکشنبه7 مهارت های پیش از ازدواج09 ال

ی 97/08/0618یکشنبه8 موفقیت یا شکست عاطفی14 ال

ی 97/08/0718دوشنبه9 مدل ارتباطی 14DISC ال

ی 97/08/0918چهارشنبه10 مهارت خودآگاهی14 ال

ی 97/08/1218شنبه11 چگونه یک ارتباط سالم برقرار کنم؟ )نشانه های ارتباط موفق چیست؟(14 ال

ی 97/08/1318یکشنبه12 رفتار جراتمندانه/ قاطعیت14 ال

ی 97/08/1518سه شنبه13 فن بیان14 ال



 

 

 

 

عنوانساعتتاریخروزردیف

ی 97/08/1918شنبه14 اینیاگرام و انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی14 ال

ی 97/08/2018یکشنبه15 زبان بدن14 ال

ی 97/08/2118دوشنبه16 رهایی از زندان ذهن14 ال

ی 97/08/2218سه شنبه17 عشق و جدایی دو روی یک سکه14 ال

ی 97/08/2318چهارشنبه18 تحلیل رفتار متقابل مقدماتی14 ال

ی 97/08/2618شنبه19 مدیریت خشم14 ال

ی 97/08/2718یکشنبه20 هوش موفقیت )هوش هیجانی(14 ال

ی 97/08/2818دوشنبه21 شخصیت شما چه رنگیست؟14 ال

ی 97/08/2918سه شنبه22 شخصیت شناسی زنان برمبنای آرکی تایپ ها14 ال

ی 97/08/3018چهارشنبه23 هفت عادت مردمان موثر )عادت اول: کنشگری( 14 ال

ی 97/09/0518دوشنبه24 ه کالسی14 ال تکنیک های سخنرانی و ارائ

ی 97/09/0618سه شنبه25 تحلیل رفتار متقابل تکمیلی14 ال

ی 97/09/0618سه شنبه26 رشد و افزایش عزت نفس14 ال

ی 97/09/0718چهارشنبه27 هفت عادت مردمان موثر )عادت دوم: پایان کار را مجسم کنید(14 ال

ی 97/09/1018شنبه28 حل تعارض14 ال

ی 97/09/1118یکشنبه29 مهارت های پیش از ازدواج14 ال

ی 97/09/1218دوشنبه30 ارتباط و ازدواج و رنگ شخصیت14 ال

ی 97/09/1318سه شنبه31 شخصیت شناسی مردان برمبنای آرکی تایپ ها14 ال

ی 97/09/1418چهارشنبه32 هفت عادت مردمان موثر )عادت سوم: اولویت بندی( 14 ال



 

 

 

 

 جهت ثبت نام با شماره های

  09365193162و         021-86016827 

 تماس حاصل فرمایید.
 

عنوانساعتتاریخروزردیف

ی 97/09/1718شنبه33 چگونه استرس امتحانم را کنترل کنم؟14 ال

ی 97/09/1818یکشنبه34 رزومه نویسی کاری14 ال

ی 97/09/1918دوشنبه35 قصه عشق14 ال

ی 97/09/2018سه شنبه36 زبان بدن در سخنرانی14 ال

ی 97/09/2118چهارشنبه37 تحلیل رفتار متقابل تکمیلی14 ال

ی 97/09/2118چهارشنبه38 هفت عادت مردمان موثر )عادت چهارم: برنده برنده عمل کنید(14 ال

ی 97/09/2418شنبه39 14MBTI ال

ی 97/09/2518یکشنبه40 اصول و فنون مذاکره تجاری14 ال

ی 97/09/2618دوشنبه41 کوله بار اضطرابت را زمین بگذار14 ال

ی 97/09/2718سه شنبه42 خداحافظی با عادات بد رفتاری با 14NLP ال

ی 97/09/2818چهارشنبه43 هفت عادت مردمان موثر )عادت پنجم: اول درک کن، سپس درک شو(14 ال

ی 97/10/0118شنبه44 تکنیک های افزایش توجه و تمرکز14 ال

ی 97/10/0218دوشنبه45 راز شادکامی14 ال

ی 97/10/0518چهارشنبه46 هفت عادت مردمان موثر )عادت ششم: سینرژی(14 ال

ی 97/10/1218چهارشنبه47 هفت عادت مردمان موثر )عادت هفتم: اره ات را تیز کن؛ باز آفرینی و شدن(17 ال


