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دکتر سعیده هادیچگونه از بحران بگذریم16الی99/07/0118سه شنبه1

دکتر سمانه ناطقیانوقت ازدواجم شده؟16الی99/07/0218چهار شنبه2

دکتر سمیرا سادات رسولیشناخت خصوصیات جنس مکمل قبل از ازدواج16الی99/07/0318پنج شنبه3

دکتر محمد کاظم زادهمقابله علمی با بد رفتاری های روانشناختی)سرزنش_مقایسه(16الی99/07/0518شنبه4

دکتر حسن اکبر زادهغلبه بر نگرانی16الی99/07/0618یک شنبه5

دکتر ربابه نوریمروری بر افسانه های ازدواج16الی99/07/0718دو شنبه6

دکتر بنفشه مهاجرینسبک های دلبستگی و نمود آن در روابط16الی99/07/0818سه شنبه7

آقای مجید مردیخودشیفتگی6الی99/07/0918چهار شنبه8

دکتر اصغر نوروزیچالش های زندگی مشترک16الی99/07/1018پنج شنبه9

دکتر محمد کاظم زادهمدیریت حسادت16الی99/07/1218شنبه10

آقای مجید مردیمدل ارتباطی 16Discالی99/07/1318یک شنبه11

دکتر سودابه یوسفیمهارت حل مساله16الی99/07/1418دوشنبه12

دکتر اشرف مهمان نوازانآرامش با مهارت های قاطعیت16الی99/07/1518سه شنبه13

دکتر محمد کاظم زادهچگونه در رودربایستی نمانم16الی99/07/1918شنبه14

دکتر سعیده هادیتکنیک های شاد زیستن16 الی99/07/2018یک شنبه15

دکترربابه نوریشناخت هیجان ها16 الی99/07/2118دوشنبه16

دکتر حسن اکبر زادهباج گیری عاطفی16 الی99/07/2218سه شنبه17

دکتر فریبا سهیلیگذر از شرایط استرس زا )سرسختی(16 الی99/07/2418پنج شنه18

دکتر محمد کاظم زادهراه و رسم عشق ورزی16 الی99/07/2718یک شنبه19

آقای مجید مردیاعتماد به نفس16 الی99/07/2818دوشنبه20

دکتر محسن پهلوانوسواس و کمال گرایی16 الی99/07/2918سه شنبه21

دکتر معصومه صفریذهن آگاهی16 الی99/07/3018چهارشنبه22

دکتر جیالردی دماوندیمدیریت هیجان16الی99/08/0118پنج شنبه23

دکتر محمد کاظم زادهمدیریت انتقادهایی که می شنوم16الی99/08/0318شنبه24

دکتر ربابه نوریمرزهای ارتباطی16الی99/08/0518دو شنبه25



 

دکتر سروش خوشنامرهایی از تله عادات غیر مفید16الی99/08/0618سه شنبه26

آقای مجید مردیهوش هیجانی16الی99/08/0718چهار شنبه27

سمیرا سادات رسولیغنی سازی روابط زوجین16الی99/08/0818پنج شنبه28

دکترسعیده هادیپیش شرط های ازدواج موفق16الی99/08/1018شنبه29

دکتر حسن اکبر زادهمقابله با اهمالکاری16الی99/08/1118یک شنبه30

دکتر مریم صالحیانراهبردهای موثر در تعامل با افراد خودشیفته16الی99/08/1418چهار شنبه31

دکتر اصغر نوروزی صبر و تحمل در درد و رنج16الی99/08/1518پنج شنبه32

دکتر سعیده هادینشانه های هشدار در ازدواج16الی99/08/1718شنبه33

دکتر محمد کاظم زادهالفبای شادی16الی99/08/1818یک شنبه34

آقای مجید مردیمقابله با کمالگرایی16الی99/08/1918دوشنبه35

دکتر اصغر نوروزیخودکنترلی در مسیر تغییر16الی99/08/2018سه شنبه36

دکتر مونا چراغیمدیریت بحران پس از خروج از رابطه16الی99/08/2118چهارشنبه37

دکتر عبداهلل سلطانی نژادبهزیستی روان شناختی16الی99/08/2218پنج شنیه38

دکتر محمد کاظم زادهمقابله با افراد سمی16الی99/08/2418شنبه39

آقای مجید مردیتکنیک های افزایش توجه و تمرکز16الی99/08/2518یک شنبه40

دکتر ربابه نوریدر جستجوی تایید دیگران16الی99/08/2618دوشنبه41

دکتر حسن اکبر زادهمشاوره پیش از ازدواج16الی99/08/2718سه شنبه42

دکترسمیه شاهمرادیچگونه با همسرم رفتار کنم16الی99/08/2818چهار شنبه43

دکتر سعیده هادیویروس های ارتباطی16 الی99/08/2918پنج شنبه44

دکتر مهدیه برزگریغلبه بر نگرانی16 الی99/09/0118شنبه45

دکتر محمد کاظم زادهاصول اصلی شناخت در انتخاب همسر16 الی99/09/0218یک شنبه46

دکتر ربابه نوریمهارت های حل اختالف در ارتباط16 الی99/09/0318دوشنبه47

دکتر حسن اکبر زادهفرآیند درست شکل گیری روابط عاطفی16 الی99/09/0418سه شنبه48

دکترسعیده هادیمدیریت روابط عاطفی16 الی99/09/0518چهار شنبه٤٩

دکتر اصغر نوروزیسپاسگذاری)چطور سپاسگذار باشم(16 الی99/09/0818شنبه50



 

آقای مجید مردیمن و دنیای درونم16 الی99/09/0918یک شنبه51

دکتر ربابه نوریمالک های سالمت رابطه16 الی99/09/1018دو شنبه52

دکتر مریم حاجیلوجراتمندی16 الی99/09/1118سه شنبه53

دکتر مریم صالحیانرهایی از زندان ذهن16 الی99/09/1218چهار شنبه٥٤

دکتر محمد کاظم زادهکنترل خشم16 الی99/09/1518شنبه55

دکتر حسن اکبر زادهآسیب ها در روابط عاطفی16 الی99/09/1618یک شنبه56

آقای مجید مردیهمدلی)از دل من تا دل تو(16 الی99/09/1718دوشنبه57

دکترسعیده هادیآشنایی با نشانه های اختالل شخصیت در ارتباط16 الی99/09/1818سه شنبه58

دکتر اصغر نوروزیسازش با رنج و ساخت معنا16 الی99/09/1918چهار شنبه59

دکتر مهرنوش حمزه لوئیانمهارت خودتنظیمی16 الی99/09/2018پنج شنبه60

دکتر مهدیه برزگریبا بالتکلیفی چه کنم16 الی99/09/2218شنبه61

دکتر محمد کاظم زادهمدیریت خلق منفی16 الی99/09/2318یک شنبه62

دکتر حسن اکبر زادهمدیریت استرس16 الی99/09/2518سه شنبه63

آقای مجید مردیانگیزه و تالش16 الی99/09/2618چهار شنبه64

دکترعبداهلل سلطانی نژادمدیریت ذهن و مشکالت خوابگاهی16 الی99/09/2718پنج شنبه65

دکتر سعیده هادینشانه های خشونت در ارتباط16 الی99/09/3018یک شنبه66
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