
 

  

 جلسه  حثموضوعات مورد ب مدت

  یشناخت و علت شناخت و کل ی+ روش ها مقدمات دقیقه  ۲۲

  گریمطلب خوشمزه د

 ۱جلسه  

 شناخت  #در مورد  دقیقه   ۱۳

 !م یمان را روشن کن نیچطور دورب

 ؟ میبد ص یارتباط درست را تشخ یقو یشاخه ها چطور

 دارند ؟ ی شتریها تو خانواده بُرش ب کدوم

 ۲جلسه  

  داماد/  عروس از ها خانواده  توقع دقیقه  ۱۳

 یکه خانواده شوهر از ازدواج شون راض هایی عروس

 یو به اون افتخار م  شنیم  یراض هویچه طور  ست،ین

 کنند؟ 

 باشم ؟ خوبی عروس چطور

 ۳جلسه 

 ۴جلسه   ؟ اورمیسر در ب قایخانواده دق یچطور از اخالق اعضا دقیقه  ۱۰

 کیبا هر  یخانواده به طور اختصاص اعضای از شناخت دقیقه  ۱۲

 از اعضا 

 ۵جلسه   



 

  

 ؟ میکن دایحل مشکل پ الگوی  چطور

هم جنس تو در   ریغ اعضای شناخت مورد در مهم نکته

 خانواده همسر و ضرورت آن  

 ؟  مببری باال همسر خونه رو مون احترام چطور دقیقه  ۱۲

 خونه مادر شوهر؟  مبری چقدر

 نه ؟  ای مبخوابی شون خونه

 ۶جلسه  

 خونه مادر شوهرم کار کنم ؟ اآی دقیقه  ۹

 کار کنم که عادت نشه ؟ چقدر

 ۷جلسه  

در مورد ارتباط با شوهر خواهر شوهر، و برادر  هایی نکته دقیقه ۷

 شوهر. 

 ۸جلسه  

 مکنی صحبت رسومات  و  رسم و انتظارات مورد در چطور دقیقه  ۱۳

  تاهمی

  ضرورت

 ها  دیو نباد بای

 ۹جلسه  

گوشه   شهیهم دبای که همسر  خانواده  با ارتباط در نکته 3 دقیقه ۱۱

 ذهنت باشد. 

 ۱۰جلسه   

 دیریدر نظر بگ هیزیجه دنیدر مورد خر دی که با هایی نکته دقیقه۷
 ( رهیوام ازدواج و غ - یسنج طیشرا -) رسم و رسومات 

 ۱۱جلسه  



 

  

 ۱۲جلسه   به محض برگزاری در سایت ارایه می شود ۴۰تا جلسه  

 ۱۳جلسه    

 ۱۴جلسه    

 ۱۵جلسه    

   ۱۶جلسه   

 ۱۷جلسه     

 ۱۸جلسه    

 ۱۹جلسه    

 ۲۰جلسه    

 ۲۱جلسه    

 ۲۲جلسه    

 ۲۳جلسه    

 ۲۴جلسه     

 ۲۵جلسه    

 ۲۶جلسه    

 ۲۷جلسه    

 ۲۸جلسه    

 ۲۹جلسه    

 ۳۰جلسه    

 ۳۱جلسه      



 

  

هزار تومان می   ۱۵۰در تخفیف ویژه شادزیستی  زبان بدن، هزینه دوره

در   ۰۹۰۳۰۲۸۰۰۷۸برای دریافت این دوره آموزشی با ارسال پیام به شماره  .باشد

 تلگرام و یا واتس اپ، پرداخت کارت به کارت و امن تری داشته باشید. 
 

 ۳۲جلسه    

 ۳۳جلسه    

 ۳۴جلسه    

 ۳۵جلسه    

 ۳۶جلسه    

 ۳۷جلسه    

 ۳۸جلسه    

    ۳۹جلسه    

 ۴۰جلسه    


