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تارﯾخ
چھار شنبه ٢٩آذرماه

مدرس
آقای دکتر محمد خداﯾاری فرد )ھيئت علمی
دانشگاه تھران(

نام خدمات
کارگاه مثبت نگری در روان درمانی
و مشاوره

ساعت
١٣الی ١٧

ھزﯾنه
٢٥٠٠٠تومان

پنج شنبه ٣٠آذرماه

خانم دکتر شيوا خليلی
)ھيئت علمی دانشگاه تھران(

کارگاه روان درمانی و مشاوره
دﯾنی ﯾا روان درمانی و مشاوره
حساس به دﯾن کدام ﯾک ؟

٨الی ١٢

٢٥٠٠٠تومان

پنج شنبه ٣٠آذرماه

آقای دکتر باقر غباری بناب )ھيئت علمی
دانشگاه تھران( و خانم دکتر روﯾا راقبيان

کارگاه طرحواره درمانی معنوی و
تاثير آن در سالمت روانی و ارتقای
معنوی

٨الی ١٧

٥٠٠٠٠تومان

جمعه ١دی ماه

آقای دکتر باقر غباری بناب
) ھيئت علمی دانشگاه تھران(

کارگاه بخشاﯾشگری و سالمت
جسمی و روانی )ارائه پروتکل
درمانی(

٨الی ١٧

٥٠٠٠٠تومان

جمعه ١دی ماه

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد )ربس انجمن
مشاوره اﯾران(

مشاوره ازدواج

 ٨الی ١٢

٢٥٠٠٠تومان

جمعه ١دی ماه

آقای دکتر زاده محمدی
)ھيئت علمی دانشگاه شھيد بھشتی(

کاربرد ساﯾکودرام در خانواده
درمانی

 ١٣الی ١٧

٢٥٠٠٠تومان

جمعه ١دی ماه

آقای دکتر خدابخش احمدی
)عضو ھيات علمی دانشگاه بقيه ﷲ(
خانم دکتر آسيه شرﯾعتمدار
)ھيئت علمی دانشگاه عالمه طباطباﯾی(

کارگاه اخالق و ارزشھای فرھنگی
در مشاوره
و
آموزش اخالق )بر اساس نظرﯾه
مال احمد نراقی(

 ٨الی ١٧

٢٥٠٠٠تومان
با تخفيف %۵٠

جمعه
 ١دی

خانم دکتر معصومه اسمعيلی
)ھيئت علمی دانشگاه عالمه طباطباﯾی(

عوامل مشترک در درمان ھا
و
ھستی شناسی اسالمی در روان
درمانی

 ٨الی ١٧

۵٠٠٠٠ت٥٠٠٠٠تومان
٥٠٠مان

جمعه
 ١دی

آقای دکتر محمد علی مظاھری و خانم دکتر
منصوره سادات صادقی
)عضو ھيئت علمی دانشگاه شھيد بھشتی
و پژوھشکده خانواده(

مثلث اﯾمان ،الگوی ارتباط انسان با
خدا

 ١٣الی ١٧

٢٥٠٢٥٠٠٠تومان
٠٠تومان
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