
 

 

 

 « مراکز شعب خوابگاهی» اطالعیه بازگشایی 
 

 

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به اطالع دانشجویان عزیز  

های فاطمیه و کوی پسران،  مراکز مشاوره شعب خوابگاه رساند  می 

آغاز   99/ 06/ 31طبق روال پیش از شیوع بیماری کرونا از تاریخ 

نموده  فعالیت  است  به  ذکر  به  الزم  برای  اند.  عزیز  دانشجویان 

به جز ایام  و مددکاری همه روزه    درمان اوره،  دریافت خدمات مش 

ساعت   از  شعب  می   21الی    14تعطیل  مشاوره  مراکز  به  توانند 

 خوابگاهی خود مراجعه نمایند. 



 

 

 شعب مرکز مشاوره خوابگاهی برنامه حضور همکاران 

 1399- 1400 تحصیلی  سال  نیمسال اول

 شعبه فاطمیه 

به جز ایام تعطیل.   21الی  14ساعت فعالیت  - 88005963مدیریت و نظارت شعبه  خانم دکتر یونسی شماره تماس شعبه   

 

 مداخله در بحران دانشجویان دختر )آنکال مددکاری( مسئول  

 09398934344        خانم ژیال جمشیدنژاد 

 

 شعبه کوی پسران

به جز ایام تعطیل.   21الی  14ساعت فعالیت   - 88335504و  88023388مدیریت و نظارت شعبه  آقای تقوی شماره تماس شعبه   

 

 

 

 ساعته  24و روزهای تعطیل    21صبح الی   8شیفت آنکال : 

وانپزشک مسئول مرکز / ر  روانشناس  روانشناس  مددکار  پذیرش   روز  

 شنبه خانم دکتر فاطمه یونسی   خانم دکتر پاکنژاد  خانم شهناز متین  خانم راشل اسحاق 

 یکشنبه  خانم ثمره متین رزم  خانم دکتر زهرا هدهدی  خانم شهناز متین  خانم راشل اسحاق 

 دوشنبه خانم دکتر فرشچی  خانم قندی  خانم ثمره متین رزم  خانم شهناز متین  خانم راشل اسحاق 

 سه شنبه  خانم دکتر فاطمه یونسی   خانم دکتر فهیمه ملکی  خانم شهناز متین  خانم راشل اسحاق 

 چهارشنبه   خانم دکتر فهیمه ملکی  خانم آسیم میرزرگر  خانم شهناز متین  خانم راشل اسحاق 

 پنجشنبه   خانم آسیم میرزرگر  خانم دکتر فاطمه جعفری  خانم راشل اسحاق 

وانپزشک مسئول مرکز / ر  مددکاری  پذیرش   روز  روانشناس/مشاور  

 شنبه  آقای دکتر شیرین زاده   آقای اردکانی  آقای فالح 

8-20آقای سید حسن تقوی   آقای فالح   یکشنبه  آقای دکتر شیرین زاده  

 دوشنبه  آقای دکتر فصیح زاده   آقای اردکانی  آقای فالح 

8-20آقای سید حسن تقوی   آقای فالح   سه شنبه  آقای سید مجتبی رباط جزی  

 چهارشنبه  آقای دکتر فصیح زاده  آقای دکتر محمدی   آقای فالح 

 پنجشنبه  آقای سید مجتبی رباط جزی   آقای اردکانی  آقای فالح 

 )آنکال مددکاری(   مسئول مداخله در بحران دانشجویان پسر 

 09120226439      آقای اقبال ولدبیگی 

 09019109400         آقای سروش صفری 
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