برنامه مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه درنیمسال اول سال تحصیلی 98-99
زمان

8 – 10

10– 12

13 – 15

ایام هفته
آقای دکتر علی پور(بالینی)
شنبه

دکتر رضوان هویدا فر-خانواده -روابط بین فردی
خانم افسانه ملکی–خانواده و مشاوره جنسی

دکتر رضوان هویدا فر
آقای دکتر علی پور(بالینی)
خانم افسانه ملکی
خانم قنبریان (خلقی و وسواسی)

آقای دکتر علی پور(بالینی)
دکتر قاسم نوروزی
دکتر محمد عاشوری -کودك و تحصیلی
دکتر امین جعفری –تحصیلی و شغلی
خانم افشاری –بالینی

خانم دکتر مونا شیورانی
یك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

خانم دکتر مونا شیورانی

خانم مریم السادات مأمن پوش

دکتر سمانه مختاری–مشاوره فردی،خانواده و ازدواج

خانم مریم السادات مأمن پوش -روان شناس بالینی

خانم افسانه مهمان دوست

آقای ظهیری (خلقی ،اضطراب و وسواس)

خانم افسانه مهمان دوست -اختالالت شخصیت و مشکالت بالینی

آقای دکتر پیرزاده (روان پزشك)

آقای کاوه ضیایی(روان شناس بالینی)

خانم دکترسمیه پورمیدانی

خانم دکترسمیه پورمیدانی

خانم شهره دردشتی

خانم شهره دردشتی

خانم نازنین خراسانی

دکتر سیما عندلیب

دکتر سیما عندلیب

دکتر عاطفه مبلیان

دکتر مهرنوش فرودستان -اختالالت خلقی -مشاوره زوجی

دکتر مهرنوش فرودستان

آقای محمد حسین پورعبائیان-مشکالت بالینی

دکتر فاطمه سلطان زاده

دکتر فاطمه سلطان زاده –اختالالت اضطرابی

محمد حسین پورعبائیان

دکتر علی قاسمیان نژاد –خانواده و ازدواج

دکتر علی قاسمیان نژاد

خانم پریا حیدری (مصاحبه)

خانم پریا حیدری

دکتر حامد قاسمی –خانواده و ازدواج
خانم زهرا مظاهری ،تحصیلی – شغلی

چهارشنبه

خانم فرحناز رحمت الهی  -خانواده -مشکالت عاطفی
خانم لیدا حیات بخش – خانواده و ازدواج
خانم دکتر مطهره موسوی (تحصیلی)

دکتر سهیال صالحی(روان پزشك)
خانم دردشتی
دکتر سیما عندلیب
دکتر سمانه سلیمی
خانم افشاری –بالینی
دکتر آرزو شاه میوه –کودك
محمد حسین پورعبائیان
دکتر علی قاسمیان نژاد
دکتر سمانه مختاری
خانم پریا حیدری
دکتر راضیه امینی(تحصیلی)

دکتر حامد قاسمی

دکتر حامد قاسمی

خانم فرحناز رحمت الهی  -خانواده -مشکالت عاطفی

دکتر سمانه سلیمی

خانم لیدا حیات بخش – خانواده و ازدواج

دکتر امین جعفری –تحصیلی و شغلی

خانم دکتر مطهره موسوی (تحصیلی)

مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه اصفهان

