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9محرمانه   



 

 پدرو مادرانه

 

باشه و هر روزتون پر از اتفاق های قشنگ و شیرین باشه. یسالاام! امیدوارم که حال و هوای دلتون بهاروالدین عزیز مدبّرانی،       

ردند. دان کعرض خسته نباشید و تشکر ویژه داریم خدمت پدر و مادرای عزیزی که در جشن خیریه حضور فعال داشتند و مهر آریایی خودشون رو نثار نیازمن  

یرینی زندگی مون می تونه کمک کنه، پیشاپیش از همراهی شما بزرگواران موضوع محرمانه ی امروزمون مرور کارهایی هست که به تقویت روابطمون و ش

 سپاس گزارم *

 آمیز محبت و شایسته، یندلنش، عاطفی در محیط خانه ست. جمالت کالمی ارتباط به توجه وادهنخا استحکام راههای از یکی :آمیز محبت وگوهای گفت      

. در بین گفت و گو های روزانه با همسر و فرزندانتون استفاده از عباراتی که بار عاطفی باال دارند و صدا کردن همدیگه با بهترین کند می جذب را مخاطب

 به اینصورت آرامش و نشاط و حس مثبت رو به خونوادتون هدیه بدید. پیشنهاد می کنیم، نام ها رو 

 

. است آن وابراز راظها دهد می افزایش زوجین میانرو  محبت و کند می تقویت را خانواده بنیاد که یکی از چیزهایی  : محبت ابراز و عالقه اظهار       

حیط و به م با اینکار نه تنها به بهبود روابط کمک می کنید، بلکه فرزندتون در محیط امن خانواده از محبت غنی شده و محبت ورزیدن رو در درست ترین

 می آموزد.درست ترین شیوه 

ستقبال راه های تقویت روابط، بدرقه و ایکی از جذاب ترین .  است راحتی و آرامش کانون ،انسان برای خانواده ،بدرقه ،استقبال دلجویی        

 همسر و فرزندان زمان رفتن به مدرسه و محل کار می باشد. 

و همدلی رو به  . اینگونه ارزش محبتو قدردانی کنید ها به همدیگر هدیه بدهیدبه بهانه های مختلف در جواب محبت  گاهی هدیه دادن به یکدیگر :        

 .فرزندتون آموزش بدهید، و روح پاکش رو برای انسان و مادر پر مهر بودن پرورش بدهید

 

 .امیدوارم مطالب محرمانه این هفته برای شما مفید واقع گردد      

 دقایقی از وقت با ارزشتون رو به مطالعه محرمانه اختصاص دادید سپاس گزارم * که از این* 

 

 زهرا سروریان_روانشناس#                                                                                             

 

  



 

 

های زرنگم! 2تجربی            

ی خفن به این میگن! 2، تجربی  اینـــــــهچه جدولی شده این جدول ...!   

دیگه ای توی کالس هستند که این توانمندی رو دارند  من مطمئنم بچه های  

 اسمشون وارد این جدول بشه، کجایین پس؟!... فاطمه، مهرسا، ملیکا، هستی، 

یدهایی که در اختیار دار از نهایت نعمت ا، مهدیه،کیمیا و... بجنبین! بچه ها، زهرنگین  

 استفاده کنید، اونها فاکتورهای موفقیت آینده ی شما هستند

☻پیش به سوی یک درصــــد خفــن   

 

 

 

 

های با استعدادم 1تجربی                                                 

 بچه های من، مرسی که انقدر خفن و عالی داری ادامه میدین

تاست 5ملیکا خانوم رزمی خواه، زود بیا باال دختر! تو جایگاهت بین   

...همراز... زهره، سارا، بیاید باالتر، هر چی سریعتر، منتظرتونم  

☻ن این هفتهصدف، نگین ... دمتون گرم که انقدر خوب پیشرفت کردی  

 به تک تکتون افتخار می کنم و می دونم که جایگاهتون خیلی باالتر از 

..! چون شماها بهترینید این میانگینه  

 ازتون می خوام این هفته باور های محدود کننده تون رو 

 کنار بزنید و پر انرژی و مصمم برای ترکوندن آخرین هفته تابستون آماده بشین!

...باشهمن منتظرم این هفته بیشترین پیشرفت برای کالس شما   

 Let’s go... 
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 های قوی و خفن! 2ریاضی                    

 خانم مهندس های باهوش خودم ... خیلی خوشحالم که سر قولتون موندین و هرچقدر کم ولی       

 ست ... منتظرم این پیشرفت کردید... خودتون می دونین که میانگین کالس اصال در حدتون نی

 راضی نمیشم هااا! ... %08هفته ی آخر برگردید به جایگاه اصلی تون ... صبا، نورا، دنیز، دیگه این هفته به زیر 

 جوری ادامه بدید... پیش به سوی یک هفته ی  یاسمین، شیدا و پانیذ دمتون گرم که این هفته ترکوندید! همین

 ☻به یاد موندنی 

 

 

 

 

 های پدیده ام    2ریاضی                                                

 من اعتقاد دارم همه ی شما پدیده اید. جا داره از پدیده ی این هفته                                                                 

 نفر دیگه مونده 4جونم تشکر کنم. فقط بیشترین پیشرفت رو داشته ، کیمیا که                                                         

 تا اسم کل کالس رو توی جدول وارد کنیم ! هستی، نگین، نساء، نیکتا بجنبید                                                         

 ☺دخترهای گلم 

 نفره* 7همگی باهم پیش به سوی یه جدول                       

 

 

 انسانی های عزیزم  

 مرسی که میانگین ساعت مطالعاتی تون رو باال بردین. سنا مرسی که ساعت 

درصدت کلی به میانگینمطالعاتیت به میانگین کالس کمک کرد. حنانه مرسی که با   

کالس کمک کردی. انگار اخطار ها تلنگر خوبی بود واستون   

 نیلوفر می دونی که سریعا باید فکرتو جمع کنی. منتظر پیشرفت فوق العادتون توی 

!هفته آخر هستم...... ببینم چیکار می کنید   
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 دوئل کالس های دوازدهم مدبران

 

 

 

 

 برنده دوئل کالس های این هفته                  

            

 بیشترین میانگین و بیشترین پیشرفت :           

 درصد 02و میانگین درصد پیشرفت  11کالس انسانی با            

 بزنین به افتخارشون                

 

 

 تبریک میگم بهتون بچه ها بابت این پیروزیتون

 وپیشرفت عالیـــــــتونآفرین بچه ها به این رکورد 

 ببینیم هفته بعد کدوم کالس 

 رکورد میارهههه......

 

 

 

 

 

 



 

 ه نام او .....ب

تون خودتونو آماده ه آخرین هفته ی تابسخب ... خب .... خب... رسیدیم به بخش جذذذاااب روانشناسی مون ! ســـــــالاااام گل دخترای مدبّران . حالتون چطوره؟! می بینم که واس  

 زیاااد داریم *خدا قوت فرشته های نازنینم !.... ما هم براتون آرزوی موفقیت   کردید و دارید سخت تالش می کنید 

 خوش تر است : ((( life skillاز هر چه بگذریم سخن     

 رو قراره امروز بخونیم و این هفته تمرین کنیم! آماده اید واسه شروع؟!خود آگاهی و همدلی. مهارت سوم  هفته ی پیش دو تا مهارت اول و باهم یاد گرفتیم، یعنی

 مهارت سوم : ارتباط موثر    

چون یکی از مهم ترین نیاز های هر انسان، برقراری رابطه صمیمی و دوستانه و نیاز به اعتماد و احترام  الزمه،این مهارت برای هر فردی خیلی داشتن 

دمون رو خو ،به ما کمک می کنه تا بتونیم به شیوه های کالمی و غیر کالمی، مناسب با فرهنگ کشور و محیط مونمتقابل بوده و هست.عالوه بر این ها 

 تونیمب نیاز هنگام به و ابراز خودمون رو های هیجان و نیازها ها، خواسته عقاید، نظرها،بتونیم  از استعداد ها و مهارت هامون بهره ببریم. یعنیمطرح کنیم و 

 و دهیمب گوش عاالنهف صحبت هاشون به چگونه دیگران موقعیت درکعالوه بر این ها،به ما یاد می ده که برای . کنیم راهنمایی و کمک درخواست دیگران از

هرکدوم از ما  د.کن رضایت احساس هم مقابل طرف ،مونخود های خواسته آوردن دست به ضمن تا مکنی خودآگاه نیازهای و احساس از رو دیگران چگونه

می کنه تا بتونیم  کمی تونیم نگاه کامال متفاوتی به دنیا ی پیرامون و مسائلی که هر روزه در حال اتفاق افتادن هستند داشته باشیم. ارتباط موثر به ما کم

 اشیم.زش و احترام قائل باین مسئله رو درک کنیم و حتی نگرش دیگران رو که گاهی کامال متفاوت با نظر ماست، بپذیریم و برای اون ار

 این نکات به ما برای داشتن ارتباط موثر با دیگران کمک می کنه :

 سعی کنیم توی ارتباط کالمی که با صحبت کردن ساده شکل می گیره، شمرده و واضح و بدون ابهام و کنایه صحبت کنیم!

 .نشوید روان ارتباط مانع تا کنید استفاده سنجیده صورت به دست حرکات از دیگران با ارتباط در

 .شویدب آوا هم خود مخاطبین تکلم سرعت با کنید سعی

 .کنید بازگو هاونا منظور از ندرکتو دادن نشان برای رو دیگران استفاده مورد عبارات وکنید  تمرین رو فعال و پویا دادن گوش دیگران با مکالمه در

 .باشه داشته مفهوم هم او برای که دکنی مطرح طوری نمخاطبتو برایو ر تونخود خواسته

 اونها به کنید،سپس استفاده عباراتاون  زا دیگران با گفتگو در نخودتو کنید سعی و کنید تهیه ببرند بکار شما با ارتباط در دیگران مایلید که عباراتی از فهرستی

 .کنید توجه تونخود درون در و دیگراننسبت به 

.کنید متمرکز آن روی بیشتر رو ارتباط روند و پیدا کنید خود مخاطب با مشترکی زمینه کننده مقاومت افراد با ارتباط ابتدای در  

کنید. دعوت کردن صحبت بهتون رو خود عالقه مورد افراد پیشنهاد ارائه و سئواالت طرح با  

 امیدوارم از موضوع این هفته لذت برده باشید و براتون مفید باشه عزیزای دلم. دوستتون دارم خیلییی زیاااد     

 زهرا سروریان_روانشناس#                                                                                                


