
 بسمه تعالی 

حوزه «مین ا »وانشناختی ر مرکز مشاوره ومشاوران ،روانشناسان و درمانگران روز وساعت حضور  برنامه          

  1401-1402اولدرنیمسال  ( خوراسگان) اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی واحد  فرهنگی ودانشجویی معاونت 

 

 دکتر شریفی        حیدری                                                                                                                       

 ی دانشگاه  مدیر مرکز مشاوره                                                                                        معاون فرهنگی ودانشجوی

 توضیحات :

 «امین »مرکز مشاوره  –انتهای راهرو سمت چپ –طبقه اول –مکان :دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی 

و داخلی 03135354095ی :  مراجعه حضوری در روزهای کاری ویا از طریق تماس با تلفن های نحوه پذیرش ونوبت ده

2313 

 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی هزینه دریافت خواهد شد.اعالمی از سوی  براساس تعرفه 

 ایام هفته
نام خانوادگی 

 مشاوریادرمانگر

 حضور ساعات

 عصر    صبح
 موضوع مورد مشاوره نوع تخصص

شنبه        

 

 مشاوره مذهبی ،دینی ،اعتقادی مشاور مذهبی - 10-8 خانم دکتر بطالنی

 مشاوره خانواده وازدواج ،پیش از ازدواج مشاورخانواده - 10-8 خانم دکتر یوسفی

 احساسات ،هیجانات ،انگیزشمشاوره فردی،کنترل  روان شناس - 12-10 خانم دکتر طباطبایی

 مشاوره شغلی روان شناس - 12-10 آقای دکتر فرهادی

 برنامه ریزی تحصیلی،ارائه شیوه های مطالعه مشاور تحصیلی 15-13 - خانم دکتر سعیدیان

 یکشنبه

 اختالاللت اضطرابی ،افسردگی  روان شناس بالینی - 10-8 خانم دکتر ترکان

 مشاوره بالینی ،ارائه خدمات روانپزشکی روانپزشک - 12-8 آقای دکتر معتمدی

 مشاوره فردی ،کنترل احساسات ،هیجانات،انگیزش روان شناس 14-12 - آقای دکتر هاشمی

 برنامه ریزی تحصیلی ،ارائه شیوه های مطالعه ،ذهن آگاهی مشاورتحصیلی 14-12 - خانم دکتر فدوی

 مشاوره قبل از ازدواج ،مشکالت شخصییتی خانوادهمشاور  15:30-13:30 - آقای دکتر منشئی

 اختالالت اضطرابی ،وسواس ،افسردگی روان شناس بالینی 16:30-13:30 - خانم دکتر سجادیان

 دوشنبه 

 

 

 مشاور خانواده وازدواج ،پیش از ازدواچ مشاور خانواده - 12-8 خانم دکتر اخوان

 مشاوره وراهنمایی پیرامون مشکالت جوانان ونوجوانان  مشاور - 11:30-9:30 خانم کیانی

 مشاوره بهداشت ،باروری وناباروری مشاور 15:30-13:30 - خانم حاجیان

 مشاوره خانواده وازدواج ،پیش از ازدواج ،زوج درمانی مشاور خانواده 17-15 - خانم وکیلیان

 سه شنبه 

 

 مشاوره اعتقادی ،دینی ،مذهبی مشاور مذهبی - 10-8 حجه االسالم قیصریان

 کنترل وزن ،حرکات اصالحی مشاور ورزشی 15-13 - خانم دکتر تقیان

 مشاوره حقوقی خانواده مشاور حقوقی  15-13 - خانم دکتر قربانی فر

 چهارشنبه
 اختالالت یادگیری ،افزایش توانمدیهای یادگیری مشاور و روان سنج - 12-10 آقای دکتر رحمانی

 برنامه ریزی تحصیلی ،ارائه شیوه های مطالعه مشاور تحصیلی 15:30-13:30 - دکتر نادی آقای


