
 بسمه تعالی

                               ت روز وساعت حضور مشاوران ،روانشناسان و درمانگران مرکز مشاوره وخدما ی برنامه
   ( خوراسگان) اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی واحد  وفرهنگی  روانشناختی حوزه معاونت دانشجوئی

 95-96 دوم درنیمسال

 

 دکتر صعیدی                                                                    حیدری

                        نشگاهفرهنگی داو معاون دانشجویی                                                                                       مشاوره مسئول مرکز                                    

 توضیحات :

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

 ( 35354095مستقیم:

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

 باشد. کلیه خدمات ارائه شده در مرکز رایگان می 

 ایام هفته
نام خانوادگی 

 مانگرمشاوریادر

 حضور ساعات

 عصر    صبح
 موضوع مورد مشاوره نوع تخصص

شنبه        

 

 13-8 اقای نیک روش
- 

 
 مشاوره خانواده وازدواج ، بررسی مشکالت رفتاری روان شناس

 10-8 خانم دکتر مهدیزادگان
 مشاوره خانواده وازدواج ، مشکالت جوانان وخانواده مشاور - 

 مشاوره وراهنمایی پیرامون مشکالت جوان ونوجوان رمشاو - 1012 خانم کیانی  

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

 )کنترل هیجانات،مشکالت رفتاری(مشاوره فردی  روان شناس 17-13 - خانم منصوری

 یکشنبه

 ابی ، وسواساختالالت اضطر روان شناس بالینی - 12/30-8/30 خانم نیسیانی

 پژوهش وتحقیق پیرامون مشکالت شخصییتی روان شناس 13-15 - اقای دکتر آتش پور

 امور حقوقی خانواده    مشاور حقوقی 15-13 - آقای آقایی  

 برنامه ریزی درسی ،تحصیلی مشاور 15-13 - خانم دکتر پژوهی

 دوشنبه 

 

 دواج ، بررسی مشکالت رفتاریمشاوره خانواده واز روان شناس - 13-8 اقای نیک روش

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

 پژوهش وتحقیق پیرامون مشکالت شخصییتی روان شناس - 13/30-11/30 اقای دکتر آقایی

 ارتباط والدین وفرزندان،تربیت فرزندان تربیتی مشاور 15-17 - آقای دکتر مصاحبی
 تر شفاییخانم دک

 
 مشاوره خانواده وازدواج مشاور 15-17 -

 سه شنبه
 

 مشاوره مذهبی ،اعتقادی ودینی مشاور - 11/30-8/30 آقای حجه السالم بیگی

 ،استرس ی،افسردگ یاختالالت اضطراب روان شناس بالینی - 12-8 آقای دکتر طغیانی

 اختالالت اضطرابی ،افسردگی ،استرس روان شناس بالینی - 13/30-11/30 خانم دکتر ترکان

 مشاوره وراهنمایی در رابطه بابهداشت زنان وزایمان مشاوره مامایی 15-13  خانم دکتر دشتی

 اختالالت اضطرابی ،افسردگی، وسواس روان شناس بالینی 17-15 - خانم دکتر سجادیان

 چهارشنبه

 واج ، بررسی مشکالت رفتاریمشاوره خانواده وازد روان شناس - 13-8 اقای نیک روش

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

 زایش توانمندیهای یادگیری، افاختالالت یادگیری مشاور وروان سنج 15-13 - آقای دکتر رحمانی

 طالعهبرنامه ریزی تحصیلی ،ارائه شیوه های م مشاور 15-13 - خانم دکتر سعیدیان


