
 بسمه تعالی

 «مین ا وانشناختی ر مرکز مشاوره و»روز وساعت حضور مشاوران ،روانشناسان و درمانگران  برنامه
 ( خوراسگان) اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی واحد   فرهنگی دانشجوییحوزه معاونت 

 97-98 دوم درنیمسال

  شمشیریدکتر                                                                     حیدری                 

                    دانشگاه فرهنگی دانشجوییمعاون                                                                                       مشاوره مرکز مسئول

 توضیحات :                               

 ( 35354095مستقیم: -2313طبقه اول )تلفن داخلی: و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی -مرکز مشاوره  : مکان 

   اجعه حضوری و ارائه کارت دانشجوییمر با  16الی   8مه روزه از ساعت هش:  پذیرنحوه. 

 .کلیه خدمات ارائه شده در مرکز رایگان می باشد 

 ایام هفته
نام خانوادگی 

 مشاوریادرمانگر

 حضور ساعات

 عصر    صبح
 موضوع مورد مشاوره تخصص نوع

شنبه        

 

 مشاور خانواده وازدواج،مشکالت نوجوانان وخانواده مشاور - 12-8 خانم دکتر مهدیزادگان

 مشاوره خانواده وازدواج مشاور  10-8 خانم دکتر یوسفی

 روانشناسی ورزشی، مشاوره سالمت وکاهش وزن  مشاور - 12-10 خانم دکتر بادامی

 مشاوره فردی )کنترل هیجانات،مشکالت رفتاری( روان شناس 17-13 - ریخانم منصو

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

 یکشنبه

 اختالالت اضطرابی ، وسواس روان شناس بالینی - 12:30-8:30 خانم نیسیانی

 ریزی تحصیلی، ارائه شیوه های مطالعه برنامه مشاور - 10-8 خانم دکتر سعیدیان

 مشاور - 12-10 براتعلیخانم دکتر 
شاوره بارویکرد تربیت مغز در زمینه های مهارتهای  م

 زندگی ؛خود شناسی ،مهارتهای ار تباطی

 مشاوره قبل از ازدواج،مشکالت شخصیتی روان شناس 15-13 - آقای دکتر منشئی

 پژوهش وتحقیق پیرامون مشکالت روانشناختی شناس روان 15-13  آقای دکتر آتش پور

 دوشنبه 

 

 مشاوره خانواده وازدواج ، آموزشهای حین ازدواج،  روان شناس - 12:30-8 اقای نیک روش

 اختالالت اضطرابی، روان شناس بالینی - 11:30-8:30 یراقی دکتر آقای

 فردی ارتباط-مشاوره شغلی روان شناس 15-13 - آقای دکتر فرهادی

 امور حقوقی خانواده   مشاور حقوقی 15-13 - آقای آقایی 

 اختالالت اضطرابی،وسواس روان شناس بالینی 17:30-14:30 - خانم سلطان الکتابی

 سه شنبه
 

 مشاوره تحصیلی وشغلی وبرنامه ریزی مشاور - 12-8 خانم دکتر اخوان 

 مشاوره مذهبی ،اعتقادی ودینی مشاور - 10-8 سالم بیگیآقای حجه اال

 مشاوره در رابطه بابهداشت زنان وزایمان مشاور  12-10 خانم ترکان

 مشاوره قبل از ازدواجمشاوره خانواده وازدواج ،  روان شناس - 13:30-11:30 خانم دکتر شفایی

 های یادگیریاختالالت یادگیری ،افزایش توانمندی مشاور وروان سنج 15-13 - آقای دکتر رحمانی

 چهارشنبه

 مشاوره خانواده وازدواج ، آموزشهای حین ازدواج، روان شناس - 12:30-8 اقای نیک روش

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

 پیش از ازدواج،زوج درمانی ،خانواده وازدواج مشاور - 13:30-11:30 دکترمبلیان خانم

 بررسی مشکالت خانواده از منظر اسالم وروانشناسی مشاور 18-15 - قای حجه االسالم ترابیآ


