
 به نام خدا

 (OnCall) سامانه مشاوره تلفنیکادر مشاوره و درمان  برنامه هفتگی 

  کز مشاوره دانشگاه عالمه طباطباییمر

 

  : گام 3در  مددکار اجتماعیو ، روانپزشک روانشناس، مشاورراهنمای ارتباط مستقیم با 

                .بگیریدتماس   180 - 72328384شماره با   گام اول:

 .را انتخاب کنید 0کلید  مستقیم،جهت ارتباط  گام دوم: 

 برنامه)با توجه به دلخواه خود  مددکار اجتماعیو ، روانپزشک روانشناس، مشاورجهت ارتباط با گام سوم: 

ن از مشاورا یرا وارد کنید، در غیر اینصورت منتظر بمانید تا ارتباط شما با یک هفتگی )روز و ساعت(( کد ایشان

  مرکز برقرار گردد. 

 رسمی غیرفعال است تتعطیال پنج شنبه ، جمعه و سامانه در روزهای
 روز و ساعت فعالیت سامانه:

 (02تا  07،      عصر:  08 تا 2 :      صبح:)شنبه تا چهارشنبه 
 



 

 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:

 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 روابط ازدواج، مدیریت از پیش ، مشاورهفردی بین روابط (08تا  2دوشنبه )شنبه و  110 سرکارخانم امیرپور

 118 سرکارخانم سرافراز
 یکشنبه

 (02تا  07و ) (08تا  2) 

، وسواس ،افسردگی اضطراب، فردی، بین روابط ،ازدواج مشاوره خانواده،

 حمله پنیک

 طالق خانواده، مشاوره و  زوج ازدواج، از پیش مشاوره (08تا  2چهارشنبه ) 117 سرکارخانم یحیایی

 (08تا  2)شنبه  111 سرکارخانم کیانی نژاد
فردی،  بین و عاطفی خانواده، روابطازدواج، زوج و  از پیش مشاوره

 استرس و اضطراب مدیریت

 لیشغ استرس، ارتباط، مدیریت ازدواج، از مشاوره پیش فردی، بین روابط (08تا  2)شنبه و دوشنبه  113 سرکارخانم فصاحتی



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:

 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 روانپزشکی (04تا  07و ) (08تا  2) شنبه 111 جناب آقای دکتر معینی

 114 سرکار خانم سرایی
 و   (08تا  2)شنبه یک

 (02 تا 07چهارشنبه )
 زوج  و ازدواج از پیش فردی، مشاوره

 خانواده و زوج اهمالکاری، وسواس، اضطراب، فردی، مشاوره (08تا  2) شنبه 112 سرکارخانم جعفری

 ، مشاوره پیش از ازدواج و تحصیلیمددکاری اجتماعی (08تا  2) یکشنبه 107 سرکارخانم هدایتی

 101 سرکارخانم آزادی
 شنبه تا چهارشنبه 

 (02تا  07( ، )08تا  2)

 ، مشاوره خانواده، پیش از ازدواج، مددکاری اجتماعی

 نوجوانروابط بین فردی و 

 103 سرکارخانم شجاعی
نبه ش چهار شنبه، یکشنبه، سه شنبه،

 (08تا  2)
 مددکاری اجتماعی

 اجتماعی مددکاری (08تا  2) چهارشنبه 103 سرکار خانم معاضدی



 کد مشاور نام مشاور
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:

 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 101 سرکارخانم طالبی
 شنبه

 (02تا  07و  )  (08تا  2) 
 ازدواج از پیش و تحصیلی ،(افسردگی،اضطراب)فردی  مشکالت مشاوره

 (08تا  2)دوشنبه یکشنبه و  108 سرکارخانم رنجبر
 کرونا، مشاوره اضطراب با فردی، مقابله زندگی رشد و خودشناسی مشاوره

 خشم ازدواج و کنترل روابط، مشاوره تحصیلی، مدیریت

 فرزندپروری و کودک شغلی، فردی، مشاوره (04تا  07) چهارشنبهیکشنبه،   104 سرکارخانم فراشیانی

 (08تا  2)دوشنبه یکشنبه و  102 سرکارخانم اصولی

تحصیلی، ، اضطراب ، کاهش زناشویی ، تعارض ازدواج از مشاوره پیش

نوجوان، شکست عاطفی، رشد و  و خانواده زوجین، روابط بهبود خیانت،

 ارتقای شخصی

 (08تا  2)شنبه چهار 102 سرکارخانم تختی
 فرزندی، – والد نوجوان، تعارضات و کودک مشاوره خانواده،

 زناشویی تعارضات، اضطرابی ، اختالالت کودکان رفتاری مشکالت



 کد مشاور نام مشاور 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 181 سرکارخانم تبریزی
 (،02تا  07دوشنبه )

 (08تا  2)چهارشنبه 

 و روابط مدیریت ، ازدواج از بعد  و ،قبل خانواده مشاوره فردى،

 خودشناسى

 (08تا  2)دوشنبه و چهارشنبه  180 سرکارخانم شفیعی
 زناشویی، عاطفی، تعارض ازدواج، شکست از پیش مشاوره

 زندگی مهارت های و فردی سرطان، مسائل بیماری زناشویی و خیانت

 عاطفی ازدواج، زوج، شکست از مشاوره فردی، تحصیلی، پیش (08تا  2)سه شنبه  187 سرکارخانم صابر

 (08تا  2) و دوشنبه یکشنبه 181 سرکارخانم چاوشی
 مشاوره فردی و تحصیلی، مشاوره پیش از ازدواج، روابط عاطفی، 

 شکست عاطفی

 184 سرکارخانم دشتی
 چهارشنبه

 (02تا  07و  ) (08 تا 2) 

 نوجوان، با درمانی، ارتباط زوج خانواده، ازدواج، مشاوره

ط، رواب خلقی، مدیریت اختالالت و افسردگی اضطراب، به مربوط مشکالت

 خودشناسی و شخصی خشم، رشد مدیریت



 کد مشاور نام مشاور
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 183 سرکارخانم ابوالحسنی
 و (02تا  07شنبه )

 (02تا  07) شنبهچهار  

،  ازدواج، تحصیلی از ، پیش خانواده و فردی، زوج بی و فردی مشاوره

 خودشناسی و شخصی ، رشد فرزندپروری و کودک

 182 جناب آقای نیکویی
 و  (02تا  07) یکشنبه

 (08تا  2)سه شنبه 
 ارتباطی مشکالت و اضطراب، افسردگی

 جوان نوجوان و فردی، مشاوره زوج و خانواده، (02تا  07)یک شنبه و دوشنبه  131 سرکارخانم خوانین زاده

 مشاوره خانواده و تحصیلی (08تا  2چهارشنبه )و شنبه  130 سرکارخانم یزدان پناه

 جوان و نوجوان فردی مشاوره (08تا  2) شنبه 138 جناب آقای فرازمند



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (اجتماعیمددکاری و  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 مشاوره نوجوان و اضطراب (02تا  07)شنبه سه  137 سرکارخانم امینیان

 اضطراب خانواده، فردى، تحصیلى، نوجوان، مشاوره (02تا  07)شنبه و چهارشنبه  133 سرکارخانم فتحی

 خانواده ازدواج و از زوج، پیش فردی، مشاوره مشاوره (08تا  2) شنبهسه  134 سرکارخانم کریم آبادی

 132 سرکارخانم سلطانی
 شنبه 

 (02تا  07) ( و08تا  2)

 برای والدین به دهی ، مشورت(و بزرگسال نوجوان )  فردی مشاوره

 ، مشاوره(خیانت زناشویی، تعارضات) اضطراب، خانواده کودکان، درمان

 زمان( مدیریت ریزی، برنامه تحصیلی)

 سرکار خانم 

 حسینی بیوکی
 ، آموزش مهارت هاازدواج پیش از مشاورهزوج درمانی،  (08تا  2شنبه )سه  132



 کد مشاور مشاور نام
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 مشاوره خانواده و سوگ (08تا  2)شنبه و چهارشنبه دو 171 سرکارخانم صابری

 ازدواج و مشاوره اضطراب (08تا  2)یکشنبه و چهارشنبه  170 سرکارخانم فیضی

  (02تا  07و ) (08تا  2)شنبه  178 سرکارخانم کیایی
 ی مشاوره و ازدواج از پیش مشاوره ،زناشویی تعارضات ،عاطفی شکست

 نوجوان و کودک

 اضطراب تعارضات، درمانی، خانواده و درمانی زوج مشاوره ازدواج، (08تا  2سه شنبه ) 177 سرکارخانم اعظمی

 نوجوان -والد تعارض و فردی مشاوره خانواده، ازدواج، از یشمشاوره پ (08تا  2) شنبهسه  171 سرکار خانم پهلوانی

 تحصیلی افسردگی، مشاوره و فردی، اضطراب مشاوره (02تا  07)یک شنبه  173 سرکارخانم شریعتی

 ازدواج از پیش و مشاوره زوج، خانواده (02تا  07شنبه و دوشنبه ) 174 سرکارخانم شمسعلی



 کد مشاور مشاور نام
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

  خانم کارسر

 شمسی محمدی
 (02تا  07) دوشنبه شنبه و 172

 خانوادگی، شکنی، تعارضات ازدواج، پیمان از پیش مشاوره

 فردی بین روابط طالق، اضطراب، مشاوره

 مشاوره خانواده (08تا  2) دوشنبه شنبه و 172 شیخ االسالمیسرکارخانم 

 شغلی تحصیلی و ازدواج، خانواده، مشاوره (08تا  2) شنبه و چهارشنبه 111 سرکار خانم صالحی

 تحصیلی و فردی ، خانواده مشاوره (08تا  2سه شنبه ) 110 جناب آقای وفانوش

 ازدواج، زوج و خانواده از پیش زندگی، مشاوره کیفیت ارتقا (02تا  07)چهارشنبه سه شنبه و   118 جناب آقای محمدی

 (08تا  2)یکشنبه و سه شنبه  113 جناب آقای حیدری
 دارای والدین با زوجین، مشاوره شغلی، روابط و مشاوره ازدواج، تحصیلی

 خانواده و نوجوان فرزند

 زوج و ازدواج از پیش ، (تحصیلی ریزی برنامه) مدرسه ،مشاوره خانواده (02تا  07)و چهارشنبه (08تا  2)شنبه 117 سرکارخانم رضایی



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 مشاوره نوجوان و جوان (02تا  07یکشنبه و دوشنبه ) 113 سرکارخانم وظیفه دان

 ازدواج از پیش و تحصیلى فردی، مشاوره (08تا  2)چهارشنبه  114 سرکار خانم عسگری

 زوجین و ازدواج از پیش مشاوره خانواده، (08تا  2) دوشنبه و شنبه 112 سرکارخانم کالئی

 (08تا  2) و چهارشنبه یکشنبه 112 سرکارخانم یادگاری
)راهکارهای موفقیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت زمان،  مشاوره تحصیلی

 ، اختالل خواب و کنترل خشماضطراب و افسردگی(

 130 سرکار خانم مرادی
 ( و 08تا  2یکشنبه )

 (02تا  07سه شنبه )
 کودکان اضطرابو  خانواده،  ازدواج از پیشمشاوره 

 (08تا  2سه شنبه ) 138 سرکار خانم مکارم
 در جو و جست آموزش  و مشاوره - علمی منابع توزیع خدمات مشاوره

 المللی بین و ملی علمی های پایگاه

 (08تا  2یکشنبه ) 133 سرکار خانم فرجی پور
 در جو و جست آموزش  و مشاوره - علمی منابع توزیع خدمات مشاوره

 المللی بین و ملی علمی های پایگاه



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 (02تا  07)شنبه یک 131 سرکار خانم اقبال 
  عاطفی، هایشکست زوج، ازدواج، از پیش فردی، مشاوره

 اضطراب مدیریت

 133 سرکار خانم زندمهربان
 ( و02تا  07) یکشنبه

 (08تا  2شنبه )چهار  
 پیش از ازدواج، مهارت های زندگی و خودشناسی مشاوره فردی،

 ازدواج از پیشکودک و  خانواده،مشاوره  (08تا  2) و یکشنبه شنبه 134 سرکار خانم صادق نژاد

 مشاوره خانواده و مشاوره سوگ (02تا  07و ) (08تا  2) چهارشنبه 148 سرکار خانم محمودی

 ازدواج از پیش مشاوره و فرزند -والد روابط ،یادگیری اختالالت (08تا  2دوشنبه ) 147 سرکار خانم الهامی

 زناشویی تعارضات، ازدواج از پیشمشاوره  (08تا  2شنبه و دوشنبه ) 141 جناب آقای خضری

 (08تا  2چهارشنبه ) 144 موسوی نسلسرکارخانم 
 و شخصی رشد فردی، مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، از پیش مشاوره

 خودشناسی



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 و نوجوان ازدواج از پیش، خانوادهمشاوره  (02تا  07) سه شنبه 142 سرکار خانم موسوی

 سرکار خانم

 ویسمرادی 
 (02تا  07(  و  )08تا  2چهارشنبه ) 121

، وسواس، اضطراب خلقی، اختالالت فردی، مشاورهخانواده درمانی، 

 افسردگی، روابط بین فردی،

 (روانشناسی ارشد ، تجربی کنکوردانش آموزان، ) تحصیلی مشاوره

 مشاوره فردی و تحصیلی (02تا  07) شنبهشنبه و چهار 120 وهابیسرکار خانم 

 ینزوج تعارضات و نوجوان ،کودک مشاوره (08تا  2) یکشنبه و سه شنبه 128 سرکار خانم میرقادری

 مشاوره فردی، زوج و خانواده (02تا  07)شنبه و چهارشنبه یک 123 سرکارخانم شاهین بناء

 ندگیز های مهارت زناشویی، تعارضات فردی، مشاوره (02تا  07) شنبه 127 سرکار خانم سعیدی

 121 سرکار خانم منوچهری
 و  (08تا  2) یکشنبه

 (02تا  07) شنبه سه

 های تعارض ، ازدواج از پیش ، فردی بین روابط و فردی ی مشاوره

 خواب اختالالت ، افسردگی و اضطراب به مربوط مشکالت ، زناشویی



 مشاورکد  مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 یافسردگ و استرس عاطفی، اضطراب، روابط خانوادگی، تعارضات فردی، بین روابط (08تا  2) چهارشنبه و دوشنبه 123 سرکار خانم آقایی

 تحصیلی اضطراب، مشاوره ،کودک،عاطفی زوج، شکست فردی، مشاوره (08تا  2) شنبهو دو یکشنبه 124 سرکار خانم یوسفی

 آسیب کاهش پیشگیری و, اعتیاد مشاوره و درمان (08تا  2) و دوشنبه یکشنبهشنبه، 122 سرکار خانم طائب

 121 سرکار خانم مصطفی 
 دوشنبه و سه شنبه

 (02تا  07و ) (08تا  2) 
 ازدواج و تعارضات زناشوییمشاوره پیش از 

 مشاوره فردی و خانواده (08تا  2دوشنبه ) 120 بهرامی نژادسرکار خانم 

 سرکار خانم

 لیندا هاشمی 
 (02تا  07شنبه و یکشنبه ) 124

 ، خشم مدیریت خانواده، مشاوره ، فردى مشاوره ، افسردگى ، اضطراب

 خودشناسى و روابط مدیریت و شخصى رشد

 سرکار خانم 

 حاج خدادادی
 ازدواج از پیش و تحصیلی ، فردی مشاوره (02تا  07شنبه و یکشنبه ) 122



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 (08تا  2یکشنبه ) 122 سرکار خانم رهاننده
 فرزندی -والد تعارضات خانواده، مشاوره فردی، بین روابط فردی، شاورهم

 جوان و نوجوان فردی مشاوره

 والدین ارتباطی مهارتهای افزایش و پروری فرزند فردی، بین روابط (08تا  2دوشنبه ) 318 سرکار خانم محالتی

 مشاوره کودک، نوجوان و مدرسه (02تا  07دوشنبه ) 313 سرکار خانم کیانی

 فردی تحصیلی، شغلی، مشاوره (08تا  2سه شنبه ) 312 سرکارخانم علیپور

 سرکار خانم 

 جاللیان مقدم
 تحصیلیمشاوره خانواده و  (08تا  2یکشنبه ) 301

 سرکار خانم 

 عرب محفوظی
 مشاوره پیش از ازدواج و مشکالت زناشویی (02تا  07سه شنبه و چهارشنبه ) 308



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 سرکار خانم 

 حسین زاده
303 

 ( و 08تا  2یکشنبه )

 (02تا  07دوشنبه )
 مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

 (رفتاری و تحصیلی مشکالت) نوجوان و فردی مشاوره (08تا  2سه شنبه ) 388 سرکار خانم جاللی

 سرکار خانم

 فاطمه طاهری
383 

 ( و 08تا 2یکشنبه )

 (02تا  07دوشنبه )
 و پیش از ازدواج خانواده بزرگسال، کودک،مشاوره 

 مشاوره کودک، نوجوان و مشاوره تحصیلی (08تا  01یکشنبه و سه شنبه ) 387 سرکار خانم فکورزاده

 381 سرکار خانم انصاری
 ( و 02تا  01یکشنبه )

 (08تا  01سه شنبه )
 مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره تحصیلی

 مشاوره تحصیلی )دانش آموزی(، نوجوان، احتالالت اضطرابی و افسردگی (02تا  07دوشنبه و چهارشنبه ) 382 فردوسی فرد سرکار خانم 



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 زندگی یها مهارت و خیانت وسواس، اضطراب، افسردگی، (02تا  07( و  )08تا  2سه شنبه ) 331 سرکار خانم قلی زاده

 330 جناب آقای رضا زاده
 و چهارشنبهدوشنبه  شنبه،

 (02تا  04)
 مشاوره فردی، خانواده و زوج ، مشاوره تحصیلی

 مشاوره کودک و نوجوان (08تا  2یکشنبه و سه شنبه ) 333 سرکار خانم رهجو

 مشاوره فردی و پیش از ازدواج (02تا  07چهارشنبه ) 337 سرکار خانم وحدانی

 روانشناسی (02تا  01سه شنبه ) 331 جناب آقای غضنفری

 (08تا  2سه شنبه ) 373 ادنژسرکار خانم بابایی 
  روابط، مدیریت بخشی، وانمشاوره ت

 (اضطراب و وسواس ،استرس با مقابله) فردی مشاوره

 374 سرکار خانم هژبریان
 (02تا  07( و )08تا  2شنبه )

 (08تا  2و یکشنبه )
 نوجوان و کودک مشاوره



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 سرکار خانم 

 هلیا ابوالحسنی
 درمانی زوج و ازدواج از پیش مشاوره (02تا  07شنبه ) 311

 317 سرکار خانم مهدوی
 ( و 02تا  07شنبه )

 (08تا  2شنبه )سه 

 زوجین، روابط بهبود تعارضات، مشاوره ازدواج، از پیش مشاوره

 بازی اساس بر فرزند_والد روابط بهبود و زناشویی روابط مشاوره

 زناشویی تعارضات و ازدواج از پیش خانواده، فردی، مشاوره (08تا  2چهارشنبه ) 313 سرکار خانم عابدی

 اضطرابی اختالالت و تحصیلی خانواده، مشاوره (02 تا 07) چهارشنبه و شنبه 337 سرکار خانم عباباف

 ، شکست عاطفیشغلی مسیر انتخاب شغلی، مشاوره (02تا  07شنبه و چهارشنبه )یک 334 سرکار خانم اللجینی

 (02تا  07( و  )08تا  2) شنبه 332 جناب آقای علی پناه
 مشاوره خودشناسی، و فردی مشاوره افسردگی، و عملی -فکری  وسواس اختالالت

 کودکان استعدادیابی مشاوره مشاوره(، و روانشناسی کنکور)ارشد

 فردی بین روابط مشاوره شکنی، پیمان زمینه در مشاوره ازدواج، از پیش مشاوره (02 تا 07) چهارشنبه و شنبه سه 340 جناب آقای تمیمی



 کد مشاور مشاورنام 
 روز و ساعت

 (28تا  21، عصر: 21تا  8)صبح:
 حوزه های تخصصی

 (مددکاری اجتماعیو  روانپزشکی، روانشناسی، مشاوره)

 مشاوره زوج، پیش از ازدواج، پیمان شکنی)خیانت( (02تا  07( و )08تا  2چهارشنبه ) 348 سرکار خانم فیاض


