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یتعالبسمه

        

 ارتباطیاهی  عنوان ربانهم : کارگاه دوروزه آموزش مهارت
 روز اول:

 عنوان سخنرانی، کارگاه، میزگرد ... ساعت تاریخ برنامه
نام و نام خانوادگی 

 سخنران
 تخصص سخنران

شنبه  هس
21/3/1398 

 

 

 

 
 

 - - تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 8- 8:10

8:30 – 8:10 
تعریف مهارت زندگی، تاریخچه و اهمیت 

 آن
 دکتر مرضیه کبودی

 دکترای سالمت باروری

 استادیار و مدیر گروه سالمت باروری

 - دکتر مرضیه کبودی مفهوم و فرآیند مقابله 8:30 – 9:00

 - دکتر مرضیه کبودی ای های مقابله مهارت 9:30-9:00

 دکتر بهنام خالدی مهارت خودآگاهی و همدلی 9:30 – 10:00
 عضو هیات علمی

 گروه روان پرستاری

10:30 – 10:00 
 کارگروهی ایفای نقش همدلی

 و پذیرایی
 - مدرسین کارگاه

11 – 10:30 
مهارت برقراری ارتباط و روابط بین فردی 

 مؤثر
 دکتر امیر جاللی

 عضو هیات علمی

 گروه روان پرستاری

 گروه روانشناسی اکبر پرویزیدکتر علی  مهارت مدیریت خشم 11 – 12

 - - نماز 12 – 12:30

 - دکتر مرضیه کبودی استفاده خردمندانه از منابع 12:30 – 14:00
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 اهی زندگی عنوان ربانهم : کارگاه دوروزه مهارت
 روز دوم

 عنوان سخنرانی، کارگاه، میزگرد ... ساعت تاریخ برنامه
نام و نام خانوادگی 

 سخنران
 سخنرانتخصص 

چهارشنبه 
22/3/1398 

 

 

 

 

 

 
 

 - - تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 8- 8:10

 دکتر سوسن حیدرپور مقابله با استرس 8:10 – 8:30
 دکترای سالمت باروری

 استادیار و مدیر گروه مامایی

 دکتر مرضیه کبودی مهارت مدیریت زمان 8:30 – 9:00
 دکترای سالمت باروری

 گروه سالمت باروری استادیار و مدیر

 دکتر مرضیه کبودی مهارت تفکر نقادانه 9:30-9:00
 دکترای سالمت باروری

 استادیار و مدیر گروه سالمت باروری

 گروه روانشناسی دکتر یوخابه محمدیان مهارت حل تعارض 9:30 – 10:00

10:30 – 10:00 
 کارگروهی  تعیین خودبازداری

 و پذیرایی
 - مدرسین کارگاه

 گروه روانشناسی دکتر علی اکبر فروغی حرمت نفس 10:30 – 11:30

 گروه روانشناسی دکتر خیراله صادقی آوری تاب 11:30 – 12

 - - نماز 12 – 12:30

 - دکتر مرضیه کبودی عنوان فلسفه زندگی مقابله به 12:30 – 14:00



       



 دکتر مرضیه کبودی                            

 مدیر گروه سالمت باروری                      

 




