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 کارگاه آنچه جوانان باید درباره عشق و ازدواج بدانند 

 42/80/5931: تاریخ                                  : محمد مهدی ذاکریمدرس

نفر از  53با حضور  "آنچه جوانان باید درباره عشق و ازدواج بدانند  "رساند جلسه نخست کارگاه تحت عنوان احتراما به استحضار می

 کرج برگزار گردید. -در سالن مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه خوارزمی 52:88الی  54:98دانشجویان دانشگاه خوارزمی از ساعت 

 باشند:های ارائه شده در این کارگاه به شرح زیر میسرفصل
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 کارگاه مدیریت خشم
 13/19/1395مدرس:الیاس اکبری      تاریخ :

 

در سالن  59:21الی  54:98نفر از دانشجویان از ساعت  3آذر با حضور  59مدیریت خشم روز شنبه جلسه سوم کارگاه 
 مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه خوارزمی کرج برگزار گردید.

 سرفصل ارائه شده در این کارگاه به شرح زیر می باشند:

رش ، توقف فکر ، تمرین تنفس و وراهبردهای فوری یا کوتاه مدت کنترل خشم از جمله تکنینک ترک موقعیت  -5
 های آرام سازی.

غیر منطقی ، مدل یا تغییر باورهای  A-B-C-Dراهبردهای پیشگیرانه یا بلند مدت کنترل خشم از جمله ، مدل  -4
 تعارض و مدل حل مسأله .

 خشم. لبایدها و نبایدهای کنتر -9

 
 

 

 
 

 



 کارگاه آنچه جوانان درباره عشق و ازدواج باید بدانند.

 

 نفر                          7مدرس:خانم سارا مرادی           تعداد حاضرین:           16/9/95تاریخ:سه شنبه 

 

صحبت ها به نوعی از ابتدای مفهوم  سات قبلی بودند، روال  سه کامال متفاوت از جل ضرین دراین جل از آنجا که حا

عشققق و اهداف ازد واج و سققالک مالی های مدنرر برای ازدواج و تفاوت ازدواج های سققنتی و غیر سققنتی بود. 

سل کنونی و نقاط  سل قبل و ن ضور مادر محوریت بحث روی تفاوت های ازدواج های ن ضعف هر یک بود؛ ح قوت و 

شدن بحث کمک کرد. در میانه  صی به غنی تر  شخ شجویان در ادامه روند این بحث و ارائه تجربیات  یکی از دان

سته به  شتند, از این تجربیات زی شدند و چون تجربه زندگی زناشویی را دا جلسه دانشجویان دکتری جدیدی وارد 

سوال و صحبت کردند.  شن تری  سی  نحو رو صی مطرح و مورد برر شخ صورت گرفت، روابط  سخ های مختلفی  پا

 قرار گرفتند. 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه مدیریت زمان

 الیاس اکبری                   21/19/1395تاریخ: 

 

دانشجویان دانشگاه  تعدادی ازبا حضور  21/19/1395روز شنبه مورخه  زمانکارگاه مدیریت  نخستجلسه 

 کرج برگزار گردید. -در سالن مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه خوارزمی 13:45الی  12:31خوارزمی از ساعت 

 باشند:های ارائه شده در این کارگاه به شرح زیر میسرفصل

 سازی اهمیت زمان در گروه دانشجویان.شفاف .1

 آشنایی با اسطوره هایی درباره زمان. .2

 یریت زمان و مؤلفه های کلیدی آن.تعریف مد .3

 بررسی دالیل ناتوانی در برنامه ریزی زمان .4

 بررسی دالیل اهمال کاری و ارائه راه حل هایی برای حذف آن. .5

 بررسی و ارائه تکلیف مربوط به شناخت ارزش های زندگی. .6

 تعیین، ارزیابی، تعهد و اجرای اهداف انتخاب شده. .7

 ف انتخاب شده.آشنایی دانشجویان با ویژگی اهدا .8

 آشنایی دانشجویان با حیطه های مختلف اهداف زندگی. .9

با محوریت نحوه زمانبندی، مقابله با اهمال کاری،  4/11/95ضمناً جلسه دوم کارگاه مدیریت زمان روز شنبه مورخه 

 تهیه برنامه هفتگی، شناسایی سارقین زمان و توصیه هایی جهت رعایت برنامه ارائه خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 



 ازدواج از پیش آموزش

 خالقی محمد: مدرس     21/9/95تاریخ : 

 

 

 تا 12:31 ساعت از دانشجویان از نفر 6 حضور با 95/9/21 تاریخ در ازدواج از پیش آموزش کارگاه جلسه دومین

 در و شده انجام گذشته جلسه مباحث بر مروری جلسه این ابتدای در. شد برگزار دانشگاه مشاوره مرکز در 13:31

 تصمیمات موجب و دارند ازدواج امر با ارتباط در والدین یا و افراد که ناکارآمدی باورهای و تصورات انواع ادامه

 .شد پرداخته پاسخ و پرسش نیز ادامه در. شد ارائه شود می ازدواج مورد در نامناسبی و احساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه چرا خشم ؟چرا اضطراب؟چرا افسردگی؟

 مدرس:خانم اعرم رنجبر     95/ 9/ 21یکشنبه:

 

با  14در سالن اندیشه خوابگاه  19-21:31روز یکشنبه از ساعت  21/9/95این کارگاه در روزیکشنبه مورخ         

 نفر از دانشجویان برگزار گردید سرفصل کارگاه به شرح ذیل می باشد :  5تعداد 

 اصول مهارت های زندگی . 1

 .پرخاشگری عصبانیت و خشم، بین تفاوت و خشم تعریف. 2

 . شناسایی عوامل ایجاد خشم3

  خشم مدیریت های گام. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه آنچه جوانان باید درباره عشق و ازدواج بدانند

 محمد مهدی ذاکری مدرس :                                    22/19/1395تاریخ:                        

نفر از دانشجویان  7با حضور  "آنچه جوانان باید درباره عشق و ازدواج بدانند  "کارگاه تحت عنوان جلسه سوم 

کرج برگزار  -در سالن مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه خوارزمی 14:11الی  12:31دانشگاه خوارزمی از ساعت 

 گردید.

 باشند:های ارائه شده در این کارگاه به شرح زیر میسرفصل

 فرآیند آشنایی قبل از ازدواج .1

 . نکات مهم در آشنایی2

 . عوامل ارتباطی تاثیرگذار در فرآیند آشنایی3

 . اجزای روابط آشنایی قبل از ازدواج4

 . موانع ارتباطی در فرآیند آشنایی5

 . عوامل تسهیل کننده در فرآیند آشنایی6

 . کلیدهای برقراری ارتباط موثر در فرآیند آشنایی7

 های گفتاری در فرآیند آشناییسبک. 8

  امری 

  مودبانه 

  سئوالی -درخواستی 

  سئوالی 

  غیر مستقیم 

 . تفاوت در گفتگو بین زنان و مردان9

 های ارتباطی برای آشنایی. ایجاد زمینه11

 


