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  در مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی   ی راهنمایی و مشاوره تلفنی آنکالراه اندازی سامانه گویا 

 (48392627 - 021 )   

 راهنمايی و مشاورهگويای  سامانهمکانات و قابلیت های ا 

 ارتباط مستقیم با مشاور: -  1 کلید

در ايام   از سامانه  اين بخش کنند. ان مرکز مشاوره گفتگومشاور با آنکال  و  بصورت تلفني توانند دراين قسمت افراد مي 

تا  13و بعدازظهر از ساعت  12تا  9و در دو نوبت صبح از ساعت  تعطیالت رسمي( جزبه  ) از شنبه ها تا چهارشنبه ها  هفته

 فعال مي باشد. 17

 ارتباط با واحد پذيرش:  -2 کلید

 دريافت نوبت مشاوره حضوری اقدام کنند. برای مرکز مشاوره   در اين قسمت افراد مي توانند جهت ارتباط با واحد پذيرش

 12تا   8تعطیالت رسمي( و در دو نوبت صبح از ساعت جز  از سامانه در ايام هفته از شنبه ها تا چهارشنبه ها ) به . اين بخش 

   فعال مي باشد.  15:  30تا  13و بعدازظهر از ساعت 

 : اطالع از خدمات مشاوره ای –  3 کلید

 خدمات مشاوره ای و روانشناختي مرکز مشاوره آگاهي پیدا کنند.انواع در اين قسمت افراد مي توانند از  

 

 ارسال پرسش:   -  4 کلید

د پس از برقراری  توان  مي داردمختلف مشاوره ای و روانشناختي  که تماس گیرنده سئوال يا پرسشي در زمینه های در صورتي

سامانه بطور   ،د. پس از ضبط سوال مراجعینوال خود را بصورت صوتي مطرح نمايسئ ،4و با استفاده از کلید  ارتباط با سامانه

 .دهد  رقمي را جهت پاسخ به فرد ارائه مي  8اتوماتیک کدی 

 

 :  دريافت پاسخ  –  5 کلید

دريافت سامانه مراجعه کرده و جهت شنیدن پاسخ مشاورين به قسمت تواند مجدداً به  مي ساعت 72تماس گیرنده پس از 

 و کد سئوال خود را وارد نمايد و پاسخ مشاورين را در خصوص سئوال خود بصورت صوتي دريافت نمايد.  پاسخ رفته 
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  انتقادات و پیشنهادات: -6کلید

را بصورت  آنتوانند  قاد يا پیشنهادی دارند ميمشاوره دانشگاه انت مرکزخدمات ارائه شده در  درباره در صورتیکه افراد 

 صوتي مطرح نمايند.  

 

 دسترسی به صندوق صوتی:  -7 کلید

بصورت   سیستم ،باشدوجود نداشته  دلیلي امکان برقراری ارتباط مستقیم با مشاور بنا به هر (1 گزينه در)در صورتیکه  

خود را بصورت  پیغامد توان گیرنده ميد و تماس مي نماي تماس را به صندوق صوتي متصل ،لحظه اتوماتیک پس از چند 

 يد.نما و ضبط صوتي 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 


