
 سلسله گفتگوهای روانشناسی
 «روانشناسی مثبت»مبتنی بر  رویکرد 

 
 در برنامه حال خوب، 

 شبکه تلویزیونی سالمت
 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 
 :  اولین برنامه

 معرفی رویکرد مثبت  
  1395/12/19 
 

 

 دکتر نغمه تقوی
 

 عضو تیم مدیریت شاخه بالینی انجمن  جهانی روانشناسی مثبت 
 و

 مدرس و مشاور در دانشگاه علوم پزشکی تهران



گفتگوهای سلسله 
 روانشناسی

مبتنی بر  رویکرد 
 «روانشناسی مثبت»
 

 در برنامه حال خوب، 
 شبکه تلویزیونی سالمت

 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 هفت سین سالمت روانی :  برنامه بهارانه
1395/12/26 

1396/1/3 
1396/1/10 

 دکتر نغمه تقوی
 

عضو تیم مدیریت شاخه بالینی انجمن  جهانی  
 روانشناسی مثبت 

 و
 مدرس و مشاور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 telewebion.com :     امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از



 سلسله گفتگوهای روانشناسی
 رویکردمبتنی بر  

 «روانشناسی مثبت»  
 

 تلویزیونی سالمتشبکه در برنامه حال خوب، 
 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 
 :  برنامه

   هفت سین سالمت روانیاولین بخش از 
  1395/12/26 
 ازمان دهی خواسته هاس. 1
 امان بخشی اهدافس. 2
 نغمه تقویدکتر  

 
 بالینیعضو تیم مدیریت شاخه 

 انجمن  جهانی روانشناسی مثبت  
 و
 

 مدرس و مشاور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 :      امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از

telewebion.com 
http://www.telewebion.com/episode

/1593597/ 



 روانشناسی  سلسله گفتگوهای 
 «روانشناسی مثبت»رویکرد بر  مبتنی 

 
 تلویزیونی سالمتشبکه  در برنامه حال خوب، 
 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 نغمه تقویدکتر 
 

 بالینیعضو تیم مدیریت شاخه 
 انجمن  جهانی روانشناسی مثبت  

 و
 مدرس و مشاور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
   هفت سین سالمت روانیدومین بخش از 

  1396/1/3 
 

 ازمان دهی خواسته هاس. 1
 امان بخشی اهدافس. 2

 رزندگیس. 3
 ادگیس. 4

 خاوتس. 5
 پاسگزاریس. 6             

 ازگاریس. 7             
 
 

       :امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از
telewebion.com 



 روانشناسی  سلسله گفتگوهای 
 «روانشناسی مثبت»رویکرد بر  مبتنی 

 
   در برنامه حال خوب،  

 تلویزیونی سالمتشبکه 
 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 نغمه تقویدکتر 
 

 روانشناسی مثبت  جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 
 و

 مدرس و مشاور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 هفت سین سالمت روانیسومین بخش از 

1396/1/10 
 

 ازمان دهی خواسته هاس. 1
 امان بخشی اهدافس. 2

 رزندگیس. 3
 ادگیس. 4

 خاوتس. 5
 پاسگزاریس. 6             

 ازگاریس. 7                  
 
 

       :امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از
telewebion.com 



 «روانشناسی مثبت»رویکرد بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 

 سالمت،تلویزیونی شبکه  خوب، حال در برنامه 
 15تکرار برنامه جمعه ها ساعت ، 22الی  21ها ساعت پنجشنبه 

 نغمه تقویدکتر 
 

 روانشناسی مثبت  جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 
 و

 تهرانعلوم پزشکی دانشگاه مدرس و مشاور 
 

 :مهمان تلفنی این برنامه
 ،دکتر حمیدرضا پوراعتماد 
 استاد دانشگاه شهید بهشتی 

 telewebion.com    :امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از

   1396/1/17پنجمین برنامه                                                          
 متمرکز بر مناسبت های روز جهانی  

 (افسردگی:  2017سال شعار سازمان جهانی بهداشت در)سالمتی . 1
 اتیسمآگاهی افزایی درباره اختالل . 2

 اختالل دو قطبی. 3
 



 «روانشناسی مثبت»رویکرد بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 

 سالمت،تلویزیونی شبکه  خوب، حال در برنامه 

 تقوینغمه دکتر        
 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور و   مدرس مثبت    روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 تاریخ پخش موضوع برنامه لینک سایت تلوبیون 

http://www.telewebion.com

/#!/episode/1590039/ 

 1395/12/19 معرفی رویکرد مثبت  

http://www.telewebion.com

/#!/episode/1593597/ 

  ازمان دهی خواسته هاس. 1
 امان بخشی اهدافس. 2

1395/12/26 

http://www.telewebion.com

/#!/episode/1596599/ 

 رزندگیس. 3
 ادگیس. 4

 1396/1/3  

http://www.telewebion.com

/#!/episode/1599606/ 

 خاوتس. 5
 پاسگزاریس. 6
 ازگاریس. 7 

1396/1/10 

http://www.telewebion.com

/#!/episode/1602301/ 

 تمرکز بر مناسبت های روز جهانی  
 سالمتی. 1
:  2017سال شعار سازمان جهانی بهداشت در) 

 (افسردگی
 اتیسمآگاهی افزایی درباره اختالل . 2
 اختالل دو قطبی. 3

1396/1/17 

، 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

 هفت سین 
سالمت 

 روانی



بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 «مثبتروانشناسی »رویکرد

 
 ،خوبحال در برنامه 

 سالمت،تلویزیونی شبکه  
 

 ، 22الی  21ها ساعت پنجشنبه 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

       :امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از
telewebion.com 

 تقوینغمه دکتر        
مثبت      روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور و   مدرس 

 96/1/24:                 تاریخ برنامه
 

 :موضوع ششمین برنامه

 (خوشبختی)عوامل نیک زیستی 

 

Well-being 
 

   PERMA-Vبر اساس مدل 



بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 «مثبتروانشناسی »رویکرد

 
 ،خوبحال در برنامه 

 سالمت،تلویزیونی شبکه  
 

 ، 22الی  21ها ساعت پنجشنبه 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

       :امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از
telewebion.com 

 تقوینغمه دکتر        
و    مثبت    روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور مدرس 

 96/1/31:                 تاریخ برنامه               
 

 :موضوع هفتمین برنامه
 (:  خوشبختی)قسمت دوم عوامل نیک زیستی 

 روابط عاطفی اصیل و مثبت

   PERMA-Vبر اساس مدل 

 محمدعلی مظاهریدکتر  :مهمان تلفنی این برنامه
 س دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتیریی



 «روانشناسی مثبت»رویکرد بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 

 سالمت،تلویزیونی شبکه  خوب، حال در برنامه 

 تقوینغمه دکتر        
 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور و   مدرس مثبت    روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 برنامه تاریخ پخش موضوع برنامه آدرس اینترنتی

http://www.telewebion.com/episode/
1605716/ 

P مثبت  هیجانهای 
E های فعالمشغولیت 

1396/1/24 6 

http://www.telewebion.com/episode/
1609083/ 

R عاطفی اصیل و  روابط
 مثبت

1396/1/31 7 

http://www.telewebion.com/episode/
1612915/ 

M1396/2/7  معنا  8 

http://www.telewebion.com/episode/
1616525/ 

A ها و دستاوردهاموفقیت 
V جسمانیسرزندگی 

1396/2/14 9 

، 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

   PERMA-Vاساس مدل بر Well-being( خوشبختی)عوامل نیک زیستی 



بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 «مثبتروانشناسی »رویکرد

 
 ،خوبحال در برنامه 

 سالمت،تلویزیونی شبکه  
 

 ، 22الی  21ها ساعت پنجشنبه 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

       :امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های پخش شده از
telewebion.com 

 تقوینغمه دکتر        
و    مثبت    روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور مدرس 

1396/2/7:      تاریخ برنامه                 
 

 :موضوع هشتمین برنامه
 (:  خوشبختی)قسمت سوم عوامل نیک زیستی 

 معنا در زندگی
   PERMA-Vبر اساس مدل 



 بر روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 «مثبتروانشناسی »رویکرد

  ،حال خوبدر برنامه 
 ،سالمتتلویزیونی شبکه 

 
 ، 22الی  21ها ساعت پنجشنبه 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

   telewebion.com:                      امکان مشاهده و بارگیری  برنامه های زنده و پخش شده از

 تقوینغمه دکتر        
 و   مثبت    روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 تهرانعلوم پزشکی دانشگاه و مشاور مدرس  
 

 دکتر علی صاحبی :تلفنی این برنامهمهمان 
 گلسرموسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویلیام ارشد مولف، مترجم  و   مربی 

1396/2/14:      تاریخ برنامه                 
 

 :موضوع نهمین برنامه
 (:  خوشبختی)قسمت چهارم عوامل نیک زیستی 

   PERMA-Vبر اساس مدل 

 (موفقیت ها)دستاوردها 
 و  

 سرزندگی و سالمت جسمانی  



 «مثبتروانشناسی »رویکرد  بر  روانشناسی مبتنی سلسله گفتگوهای 
 

 ،سالمتتلویزیونی شبکه     ،خوبحال در برنامه 
 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت   ، 22الی  21ها ساعت پنجشنبه 
 

     
 تقوینغمه دکتر      

 
 مثبت    و  روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 تهرانعلوم پزشکی دانشگاه و مشاور مدرس  
 

 
1396/2/21:      برنامهتاریخ   

 انتخاب مثبت:     موضوع دهمین برنامه

 امکان مشاهده و بارگیری  
:                       برنامه های زنده و پخش شده از 

telewebion.com   
 



مبتنی  سلسله گفتگوهای روانشناسی 
 «مثبتروانشناسی »بر رویکرد  

 
 ،حال خوبدر برنامه 

 ،سالمتشبکه تلویزیونی  
 

 ، 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

 تقوینغمه دکتر        
و    مثبت    روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور مدرس 

 

1396/2/28   : برنامهتاریخ   
 

 :  برنامهموضوع یازدهمین 
 

          امید                
 

 (اولین بخش از سرمایه روانشناختی مثبت)
Positive psychological capital 

   telewebion.com:              های زنده و پخش شده ازبرنامه امکان مشاهده و بارگیری 

 



مبتنی  سلسله گفتگوهای روانشناسی 
 «مثبتروانشناسی »بر رویکرد  

 
 ،حال خوبدر برنامه 

 ،سالمتشبکه تلویزیونی  
 

 ، 22الی  21پنجشنبه ها ساعت 

 15تکرار برنامه شنبه ها ساعت 

 تقوینغمه دکتر        
 مثبت    و  روانشناسی جهانی انجمن بالینی عضو تیم مدیریت شاخه 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه و مشاور مدرس  

 

1396/3/18   : برنامهتاریخ   
 

 : برنامهموضوع سیزدهمین 
 

 خودکارآمدی
 (دومین بخش از سرمایه روانشناختی مثبت)

Positive psychological capital 

   telewebion.com:              های زنده و پخش شده ازبرنامه امکان مشاهده و بارگیری 

 

 تسلیت تهران


