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 مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی  ی راهنمایی و مشاوره تلفنی آنکالسامانه گویا

 (72628384 - 180) 

حضور  دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه عالمه طباطبایی، به به های بهداشت روانی ای و آموزش خدمات مشاوره برخی از

که بیشتر جنبه آگاهی بخشی  از خدمات دیگر رخید و بدر مکانی مناسب برای گفتگو و درمان نیاز دار مشاورو  فیزیکی آنها

نیاز ین در پاره ای از موارد اورژانسی، و همچن پاسخ گفت اه دور و یا ارتباط صوتیمی توان با گفتگو از رو مشورتی دارد را 

 و نیز مداخله در بحران شگیری از آسیب های ثانویه موارد بحرانیبه برقراری ارتباط فوری با مشاوران مجرب به منظور پی

راهنمایی و سامانه گویای  با همکاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، در این راستا مرکز مشاوره دانشگاه. وجود دارد

 و دانشگاهیان گرانقدر دانشجویانتا  راه اندازی کرده است 180 - 72628384با شماره تماس  را  آنکالتلفنی  مشاوره

  .کننداستفاده  خدمات مشاوره تلفنیاز  بتوانند به راحتی

، ارائه خدمات مشاوره ای و رواشناختی از طریق تلفن آنکالتلفنی  راهنمایی و مشاورهسامانه گویای هدف از راه اندازی 

 تماس به کمک، اجتماعی از طریق ارائه اطالعات، توصیه ها و آگاهی دادن به تماس گیرنده  -روانی پیشگیری از آسیب های

و در صورت نیاز گیری و انتخاب راه حل مناسب  زیه و تحلیل مشکل و همچنین تصمیمتج بررسی، شناخت، برای گیرنده

 .است به خدمات مرکز مشاوره ه طباطباییو دانشگاهیان دانشگاه عالم دسترسی دانشجویان تسهیلو  ارجاع به مشاوره حضوری

   

 راهنمايی و مشاورهگويای  سامانهامکانات و قابلیت های 

 :ارتباط مستقیم با مشاور - 1 کلید

در ایام  از سامانه این بخش .کنند ان مرکز مشاوره گفتگومشاور با آنکال  و بصورت تلفنی توانند دراین قسمت افراد می

تا  21و بعدازظهر از ساعت  21تا  9و در دو نوبت صبح از ساعت  (تعطیالت رسمی جزبه  ) از شنبه ها تا چهارشنبه ها هفته

 .فعال می باشد 21
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 :ارتباط با واحد پذيرش -2 کلید    

 .دریافت نوبت مشاوره حضوری اقدام کنند برایمرکز مشاوره  در این قسمت افراد می توانند جهت ارتباط با واحد پذیرش

 21تا  8و در دو نوبت صبح از ساعت ( تعطیالت رسمیجز  به) از سامانه در ایام هفته از شنبه ها تا چهارشنبه ها  این بخش. 

  .فعال می باشد  21:  13تا  21و بعدازظهر از ساعت 

 :اطالع از خدمات مشاوره ای – 3 کلید

 .خدمات مشاوره ای و روانشناختی مرکز مشاوره آگاهی پیدا کنندانواع در این قسمت افراد می توانند از 

 

 :ارسال پرسش  - 4 کلید   

د پس از برقراری توان می داردمختلف مشاوره ای و روانشناختی  که تماس گیرنده سئوال یا پرسشی در زمینه های در صورتی

سامانه بطور  ،پس از ضبط سوال مراجعین. دوال خود را بصورت صوتی مطرح نمایسئ ،4و با استفاده از کلید  ارتباط با سامانه

 .دهد رقمی را جهت پاسخ به فرد ارائه می 8اتوماتیک کدی 

 

 : دريافت پاسخ  – 5 کلید

دریافت سامانه مراجعه کرده و جهت شنیدن پاسخ مشاورین به قسمت تواند مجدداً به  می ساعت 11تماس گیرنده پس از 

 . و کد سئوال خود را وارد نماید و پاسخ مشاورین را در خصوص سئوال خود بصورت صوتی دریافت نماید پاسخ رفته 

 

  :انتقادات و پیشنهادات -6کلید

را بصورت  آنتوانند  قاد یا پیشنهادی دارند میمشاوره دانشگاه انت مرکزخدمات ارائه شده در  دربارهدر صورتیکه افراد 

 . صوتی مطرح نمایند

 

 :دسترسی به صندوق صوتی -7 کلید

بصورت  سیستم ،وجود نداشته باشد دلیلی امکان برقراری ارتباط مستقیم با مشاور بنا به هر (2 گزینه در)در صورتیکه  

خود را بصورت  پیغامد توان گیرنده مید و تماس می نمای تماس را به صندوق صوتی متصل ،لحظه اتوماتیک پس از چند

 .یدنما و ضبط صوتی مطرح

 .خروج از سامانه  -کلید صفر

شما می توانید کلیه خدمات، اطالعیه ها و اخبار مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی و نیز پیام های 

 .پیگیری کنید    CounselingCenter_atu@حوزه ی سالمت روان را از طریق کانال 

 پیشگیری و کنترل اضطراب کرونا ویروسهمه با هم در جهت  #


