
 1400-1399ساعات همکاری مشاوران دانشگاه یزد در سال تحصیلی

 حیطه مشاوره ساعت همکاری روزهای همکاری نام و نام خانوادگی ردیف

 19الی  17 دوشنبه -شنبه  دکتر مهناز مرتضوی 1
خانواده، پیش از ازدواج، شکست عاطفی، مدیریت رابطه و و تفسیر تست شخصیت 

 و استعدادیابی

 اضطراب، افسردگی، روابط بین فردی، مهارت های زندگی 13الی  9 سه شنبه لسادات رضوی زهره ا 2

 اضطراب، افسردگی، تحصیلی 13الی  9 چهارشنبه زهرا ابراهیمی 3

 12الی  9 سه شنبه –شنبه  بی بی ملیحه موسوی 4
زوج درمانی، پیش از ازدواج، کودک و نوجوان، فرزندپروری ،تفسیر تست 

 ش و استعدادشخصیت، هو

 استرس، افسردگی، شخصیت، خشم، مهارت جرأت مندی 14الی  11 چهارشنبه -دوشنبه  فاطمه نعمتی 5

 تحصیلی، خانواده ،کودک و نوجوان 14الی  12 چهارشنبه –دوشنبه  ندا اثنی عشری 6

 12الی  9 یکشنبه  مریم فتحی پور 7
پیش از ازدواج، افسردگی،  تحصیلی، خانواده، کودک و نوجوان، روابط بین فردی،

 اضطراب

 تحصیلی، کودک، سنجش هوش 13الی  10 چهارشنبه –شنبه  شادی احمدی 8

 خانواده ،زوج، فرزندپروری، پیش از ازدواج 12الی  9 سه شنبه انیس شاه رحمانی 9

 اضطراب، افسردگی، کودک، پیش از ازدواج، برنامه ریزی درسی، خانواده، زوجین 15الی  10 شنبه دکتر نجمه دهقان 10

 زناشویی، مشکالت جنسی، پیش از ازدواج 18:30الی  17:30 یکشنبه –شنبه  فریبا شکیبا 11

 تحصیلی، تربیتی، پیش از ازدواج، خانواده 12الی  10 سه شنبه ملوک بیگم طباطبایی 12

 کودک، تحصیلی 15الی  13 هارشنبهچ دکتر روشنک نیکپور 13



  MMPI-2نپیش از ازدواج، اجرا و تفسیر آزمو 12الی  9 دوشنبه فهیمه زارع 14

 شخصیت ،رشد فردی، شناخت خود 11الی  9 یکشنبه سوزان دهقانپور 15

 خیانت، تحصیلی، شغلیپیش از ازدواج، خانواده، زوج، طالق، شکست عاطفی،  14الی  10 دوشنبه دکتر محمد مهدی حکیمیان 16

 بالینی، اضطراب، افسردگی 14الی  9 چهارشنبه دکتر شکوفه دادفرنیا 17

 بالینی ،اضطراب ،وسواس، اختالالت جنسی، روابط بین فردی 12الی  10 یکشنبه سیدرضا اظهر 18

 خانواده ،پیش از ازدواج، فردی 13الی  10 چهارشنبه -شنبه عمران  ربیعی 19

 ی ، زوج درمانیافسردگ –بالینی، اختالالت اضطراب  18الی  17 چهارشنبه –دوشنبه  –شنبه  صالح زاده دکتر مریم 20

 پیش از ازدواج، زوج - هماهنگی با مرکزمشاوره دکتر زهرا نادری 21

 راب، وحشت زدگی، تحصیلیاضط - هماهنگی با مرکزمشاوره دکتر کاظم برزگر بفروئی 22
 

 


