
 مشاوره جنسی مقدماتی کارگاه 
                                    

  مکان:   -   81/18/ 81    مورخ: 
 

  81/81/12روز اول: 
 

 مدرس یا تسهیل گر روش اجرا موضوع بحث زمان

21/1-81/1 
  - تالوت آیاتی از کالم ال.. مجید

01/1-21/1 
 و قوانین کارگاه معرفی و اشنایی با مراحل 

گروه  عالیت جمعی درف

 بزرگ
 مدرسین و فراگیران

دغدغه های جنسی مشاورین و   شایع ترین 51/1-01/1

 دفاتر مشاوره مراجعین به

 بارش فکری
 مدرسین و فراگیران

1-51/1 
 مدرسین و فراگیران تعامل در گروه بزرگ یکسان سازی تعاریف اصطالحات جنسی

81/81-1 
 و زن عملکرد جنسی دستگاه تناسلی مرد

 …دکتر  سخنرانی

 
01/81-81/81 

 - - پذیرایی

88-01/81 
 دکتر طیبه ضیائی سخنرانی فازهای جنسی در زن و مرد

01/82-88 
 کامکار محمد زمان دکتر سخنرانی اختالالت رایج در فازهاي جنسي)مردان(

01/80-01/82 
   نماز و ناهار

فازجنسی  بررسی چند مورد اختالل جنسی و تعیین 01/80-01/80

 اسیب دیده

ارائه   در گروههای 

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 
81-01/80 

 ارائه نتایج فعالیت گروههای کوچک
 ارائه در گروه بزرگ

 

 مدرسین و فراگیران

 
01/80-81 

 دکتر محمد زمان کامکار سخنرانی اختالالت رایج در فازهاي جنسي)زنان(

ی و تعیین فازجنسی بررسی چند مورد اختالل جنس 10/80-01/80

 اسیب دیده

ارائه   در گروههای 

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 
81-10/80 

 ارائه نتایج فعالیت گروههای کوچک
 ارائه در گروه بزرگ

 

 مدرسین و فراگیران

 
  81/81/12روز دوم: 

 

 مدرس یا تسهیل گر روش اجرا موضوع بحث زمان

21/1-81/1 
  - تالوت آیاتی از کالم ال.. مجید

51/1-21/1 
 مدرسین و فراگیران دو مشارکت کننده خالصه ای از مباحث روز اول

81/81-51/1 
 دکتر محسن مبشری سخنرانی رفتارهای جنسی انحرافی )پارافیلیا(اعتیاد جنسی و 

01/81-81/81 
 - - پذیرایی

بررسی چند مورد و تفکیک اعتیاد جنسی از  51/81-01/81

 پارافیلیا

وههای ارائه   در گر

 کوچک

 مدرسین و فراگیران

 



88-10/81 
 ارائه نتایج فعالیت گروههای کوچک

 ارائه در گروه بزرگ

 

 مدرسین و فراگیران

 
21/88-88 

 مدرسین و فراگیران تعامل در گروه بزرگ تعامالت مناسب در رابطه جنسی   

82-21/88 
 دکتر طیبه ضیائی سخنرانی جمع بندی نظرات توسط مدرسین

01/82-82 
   نماز و ناهار

11/82-01/82 
 مدرسین و فراگیران بارش فکری جنسی قبل از ازدواج و مشاوره ضرورت مذاکره

01/80-11/82 
 دکتر طیبه ضیائی سخنرانی ضرورت مذاکره و مشاوره جنسی قبل از ازدواج

پرسش و پاسخ ، نتیجه گیری و ارائه اهداف کارگاه  81-01/80

 PLISSITتخصصی 

 ر گروه تعامل د
 مدرسین و فراگیرا ن

 
 

 

 نفر 01تعداد فراگیران: حداکثر 
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