
اگر ایدز دارید، اگر مشکوک به ایدز هستید یا  اگر می خواهید در این زمینه مشاوره بگیرید؛ به این مراکز مراجعه کنید یا با آنها تماس بگیرید

فهرست مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

2829434 3-041خیابان بهار روبروی پارک بانوانتبریز

در دست افتتاحبناب

43227830 -041 خیابان مطهری شمالی-  مرکز بهداشتی و درمانی شماره یکسراب

42250197 -041 خیابان رجایی کوچه فرهنگیان 2 پایگاه بهداشتی قریشیمرند

52234688-041خیابان امام خمینی، کلینیک الزهرامیانه

خیابان معلم شمالی کوی دانش طبقه فوقانی مرکز بهداشتی و درمانی مراغه
شماره یک هاشم آباد

 041- 37250228

33446085-044خیابان کاشانی-مرکز بهداشتی درمانی شماره 6- طبقه میانیارومیه

بلوار15 خرداد-میدان شهید فهمیده- جنب پارک مریم-مرکز بهیاری خوی
سابق-

044-46234063

36456990-044خیابان دانش-  مرکز بهداشتی درمانی شماره 5میاندواب

کمربندی-  ابتدای خیابان سردارعزیز خان مکری-  ستاد مرکز بوکان
بهداشت شهرستان

044-45265949

42222364 -044 چهارراه آزادی- مرکز بهداشتی درمانی صالح الدین ایوبیمهاباد

خیابان امام)ره(، پشت پیش دانشگاهي شهید مدرس، مرکز بهداشتي، اردبیل
درماني رازي

 045- 33261700

33536516 -045 خیابان سعدي)جاده موئیل( باالتر از ثبت احوال، مرکز شماره 3 شهري،مشکین شهر

32275250-031فلکه احمدآباد- خیابان بزرگمهر- مرکز درمانی شهید نواب صفویاصفهان

55463344-031میدان امام خمینی،خیابان امام خمینی)ره(مرکز بهداشتی درمانی گالبچیکاشان

میدان آزادگان - ابتدای خیابان 45 متری کاج )عظیمیه (- ابتدای کرج
خیابان تختی -مرکز بهداشتی درمانی شهید سبزه پرور

026-32522415

هشتگرد- خیابان امام خمینی - روبروی بانک تجارت مرکز بهداشتی ساوجبالغ
درمانی شهیدکلیم اله معدندار

026-44237808

میدان فاتحان میمک- بلوار شهید صدوقی-  خیابان شهید راسخی ایالم
روبروی دبیرستان شهید مطهری- مرکز مشاوره بیماری های رفتاری 

رفرانس

            0841-3369476
3334477 -

7222333-0842مرکز بهداشتی درمانی شماره یک مرکز مشاوره بیماری های رفتاریدهلران

6228293-0842مرکز بهداشتی درمانی شماره دو مرکز مشاوره بیماری های رفتاریآبدانان

خیابان امام خمینی-جنب مرکز بهداشتی درمانی هفتم تیر-  طبقه بوشهر
سوم

077-33325927

34229949-077برازجان- بلوار خضر-  مرکز بهداشت قدیمدشتستان

37222329-077خیابان فرمانداری-مرکز بهداشتی درمانی قدسکنگان

37266780-077خیابان دولت-شبکه بهداشت و درمان عسلویه- طبقه دومعسلویه

انتهای بلوار کشاورز-  بیمارستان امام خمینی-  جنب بخش عفونی- تهران
مرکز مشاوره امام

021-66911296

خ قلعه مرغی- خ زمزم- کوچه باغ- جنب مرکز بهداشتی درمانی شهید تهران
احمدی- مرکز مشاوره بیماری های رفتاری زمزم

021-55841222

شهرری- خیابان شهید رجایی- خیابان سیزده آبان-خیابان شهید شهرری
رشیدی بعد از ورزشگاه-  جنب مرکز بهداشتی درمانی عظیم آباد- 

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آبان

021-55008222

اسالمشهر- خ امام محمد باقر)ع(- میالن 4- روبروی ورزشگاه 22 اسالمشهر
بهمن- جنب مرکز بهداشتی درمانی موسی آباد

021-56368855

تهران-  
شمیرانات

میدان قدس- میدان دربند- باالترازمیدان دربند-ساختمان شورای 
حل اختالف- مرکز بهداشتی درمانی دربند-کلینیک مشاوره دربند

021-22738263-
22738304

تهران 
مرکز

تهران-میدان حر-خ کمالی- بیمارستان لقمان حکیم-کلینیک مشاوره 
لقمان

021-51025588

تهران-  
شمال 
شرق

خیابان رسالت- خیابان کرمان جنوبي- کوچه زرین قبایي- درمانگاه 
دگمه چي- مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري دکمه چي

021-22303792-
22525140

تهران-  
شرق

خیابان دماوند بعداز میدان امام حسین- خیابان شهید منتظري- انتهاي 
بلوار اسدي-پشت بیمارستان بوعلي- مرکز مشاوره بوعلي

021-33337000

روبروي شبکه بهداشت و درمان ورامین- جنب پایگاه بهداشتي ورامین
درماني ورامین

021-36280039

تهران-  
غرب

خیابان ازادي –بلوار استاد معین –خیابان شهید دستغیب غربي-مرکز 
مشاوره بیماري هاي رفتاري والفجر

021-66038921

65263800-021خیابان آهنگران-شبکه بهداشت و درمان قدیم- مرکز مشاوره شهریارشهریار

56334646-021سلطان آباد-مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري شهید صبوریبهارستان

شهید 
تقی نیا

66681717-021خ شهید آیت اهلل سعیدی- خیابان شهید شاه پروری)جرجانی(

-021انتهای خیابان مصلی-بلوار شهید کمالی-  مرکز شهید شاطریانرباط کریم
564322821

32260470-038خیابان ملت نرسیده به میدان انقالبشهرکرد

سجادشهر- بلوار غدیر،جنب آزمایشگاه مکانیک خاک ، مرکز بهداشتی بیرجند
درمانی شماره4

056-32414380

32728850-056خیابان خرمشهر-جنب ستاد مرکز بهداشتفردوس

32225150-051خ هاشمی نژاد14 مرکز بهداشتی درمانی حضرت زهرا)س(ثامن

 پنجراه-ابتدای بلوار وحدت جنب پارک وحدت مشهد2
مرکز مشاوره نوید تندرستی

051-33657731

خیابان سناباد نبش چهارراه راهنمایی مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مرجع
و عفونی مرجع

051-38419010

خیابان خواجه ربیع25 یوسف زاده2 مرکز سالمت خواجه ربیع پایگاه مشهد3
مشاوره بیماري هاي رفتاري

051-37424100

36678431-051شهرک امام هادی- بین 7 و9- مرکز سالمت جامعه امام هادیمشهد یک

جاده قدیم قوچان کال زرکش روستاي امیراباد مرکز بهداشتی درمانی مشهد یک
امیرآباد

051-32676205

33415517-051بلوار نخریسی بلوار چمن بین 19 و 21 جنب شهرداریمشهد5

تربت 
حیدریه

52238581-051خیابان مدرس-  مدرس12- مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی)ره(

سبزوار-خیابان امیر کبیر19-پالک 29-طبقه 2-مرکز بهداشتی سبزوار
درمانی شماره 5)کوشک(

051-
446582000

57222598-051میدان الغدیر-مرکز بهداشتی درمانی فیاض بخشگناباد

2233440-0584خیابان چمران-  خیابان حربجنورد

زیتون کارمندی-خیابان زاویه –جنب بیمارستان ابوذر-روبه رو کوچه اهواز
هدایت –طبقه فوقانی کلینک اطفال

061-34454600-
 061-34440270

فلکه بانک ملی- خیابان شهید نهایی- جنب داروخانه شبانه روزی- بهبهان
طبقه باال

0671-2231070

بلوار 45 متری-تقاطع 45 متری )فتح المبین( و خیابان روستا- دزفول
روبروی درمانگاه افشار

061-42240202

خیابان شهید دانش-نبش خیابان شهید بهشتی-جنب آزمایشگاه شوش
مرکزی-مرکز بهداشت و درمانی شماره یک

061-42822171

خیابان امام خمینی-جنب اداره اموزش پروش-مرکز بهداشتی درمانی گتوند
شماره یک شهری-

061-36326100

53332555-061کفیشه-جنب اداره تعمیرات آب و فاضالب-درمانگاه شهید با هنرآبادان

53523711-061بلوار خلیج فارس- مرکز بهداشتی درمانی آیت اله طالقانیخرمشهر

33423774-024خیابان جمهوری اسالمی جنب خیابان نهم اعتمادیهزنجان

2281100-0543خ هیرمند-هیرمند2زابل

-0543بلوار 22 بهمن-کمپ آبیاریزهک
32615140

37629600-054خیابان بهشتی 4- مرکزمشاوره سل و ایدزسراوان

33728199-054خیابان انقالب مر کز شماره 3 بهداشتی درمانیخاش

35382626-054مرکز بهداشتی شماره 2کنارک

33437138-054خیابان مدرس –نبش مدرس 9- مرکز مشاوره بیماری های رفتاریزاهدان

35338400-054بلوار امام خمینی-جنب مسجد جامع اهل سنت- مرکز 4شهریچابهار

خیابان امام خمینی-مرکز بهداشت شهرستان-مرکز بهداشتی درمانی سرباز
راسک

054-37143390

35232407-054خیابان بهداشت –مرکز بهداشت واحد بیماری هانیکشهر

37223294-054فلکه خاش-مرکز 1 شهریایرانشهر

33321361-023سمنان خیابان شهید رجایي کوچه شهید رحیمي)تدین(سمنان

34230847-023گرمسار خیابان سیادت-  پشت خانه های سازمانیگرمسار

32220061-023خیابان فردوسي- مرکز بهداشت شهرستان- طبقه همکفشاهرود

فلکه خاتون –بولوار دالوران بسیج –خیابان الوان- مرکز بهداشت شیراز
حسین ابن علی )ع(

071-37363000

54343004-071چهار راه حافظ-  ابتدای بلوار حافظ-  مرکز مشاوره امیدجهرم

53356800-071خیابان امام خمینی)ره(- مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 فسا

 انتهای خیابان دانشگاه-  بعد ازکانال آب -  قزوین
مرکز بهداشت شهید بلندیان

028-33669015

انتهای نیروگاه-  روبروی امامزاده سید معصوم جنب مرکز بهداشتی قم
درمانی الزهرا )س(

025-38618700

33239210-087سه راه شریف آباد- جنب سازمان انتقال خونسنندج

36227170-087میدان استقالل- روبروی کمیته امداد امام خمینی)ره(سقز

35522833-087شهرک الهیه- روبروی پارک معلم-مرکز بهداشتی درمانی شماره 3کامیاران

38236077-087پشت قلعه-  مرکز بهداشتی درمانی شماره 3بیجار

35248555-087چهار راه مدرس-  مرکز بهداشتی درمانی شماره 4قروه

-32231982-034خیابان شهید مطهری-نرسیده به پل 9 دی- روبروی کوچه25کرمان
034-32220404

-42238403-034بلوار دکتر صادقی-روبروی پارک 17 شهریور-جنب مرکز سید الشهداسیرجان
034-42204022

میدان سرداران بلوار شهید رجایی.سایت اداری ساختمان مرکز بم
بهداشت

034-
444254501

مرکز بهداشتی درمانی شماره 1- خیابان شفا جنب بیمارستان امام جیرفت
خمینی

034-43310651

34285152 -034خیابان امام، مرکز شماره یک بهداشتیرفسنجان
34289232

-37274623-083میدان رفعیته )فاطمیه(-  مرکز بهداشتی درمانی رفعتیه-  طبقه دومکرمانشاه
37231414

3225003-0832چهار راه انقالب مرکز بهداشتی درمانی شماره 2هرسین

5232428-0832خیابان شهرستانی کوی شهدای اول مرکز بهداشتی درمانی شماره 3اسالم آباد

خیابان دستجردي ،مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویر احمد یاسوج
ساختمان واحد بیماریها

074-33223701

جاده سوق-  پشت هالل احمر-  ساختمان شبکه بهداشت ودرمان کهگیلویه
قدیم

074-32262708

خیابان شهید بالدیان، جنب مرکز بهداشتي و درمانی شهید بشارت گچساران
)مرکز شماره2(

074-32226641

32230506-017میدان شهر داری-  کو چه ال له یکم-  مرکز مشاوره بیماری های رفتاریگر گان

گنبد 
کاووس

خیابان گلشن غربي- چهار راه دوم-جنب دبیرستان پسرانه ریاضي-
مرکز سالمت جامعه شماره 5-مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري

017-33235365

33559501-013بیستون. چمارسرا جنب پمپ بنزین مرکز شماره 10رشت

44817370-013فلکه بیمارستان مرکز شهید محمد زاده طبقه سوم اورژانسآستارا

42231001-013خ امام خمینی-جنب بنیاد مسکن-  شبکه بهداشت و درمان طبقه اولالهیجان

44440101-013غازیان-خ طالقانی. مرکز بهداشتی درمانی غازیانانزلی

بلوار والیت- دره گرم-جنب نگارستان 17-ساختمان سابق مرکز خرم آباد
بهداشت شهرستان

066-33232171

میدان امام حسین-ابتداي بلوار شهید آیت- جنب مرکز بهداشتی بروجرد
درمانی قدس

066-42463868

33393501-011خیابان امیرمازندرانی-  شهبندساری

خیابان شیخ فضل ا... نوری-مرکز بهداشتی درمانی شیخ فضل ا... آمل
نوری

01144291740

خیابان امام خمینی- کوچه شهید مروتی- مرکز بهداشتی درمانی تنکابن
شماره1

011-54210590

32207698-011خیابان مدرس-جنب کانون امام خمینی- مرکز بهداشتی 22 بهمنبابل

-32266581-086ابتدای خ قائم مقام-خ سیدالشهدا- خ الله- پشت پارک آزادیاراک
3

42237817-086خیابان شریعتی-مرکز بهداشتي درماني مصطفي خمیني- طبقه زیرینساوه

33354308-076 بلوار جمهوري اسالمي ،روبروي بیمارستان شهیدمحمديبندرعباس
33347237

42223490-076بلوار امام خمیني نرسیده به شهرداري جنب انتقال خونمیناب

35220354-076بلوار ولی عصر خیابان شهید منتظری جنب مرکز درمانی شهید ذاکریقشم

42882188-076میدان جمهوری اسالمی ،مرکز سالمت جامعه امام خمینی)ره(رودان

44432626-076بلوار نیایش خیابان اقبال ،مرکز سالمت جامعه بوعلیکیش

32521411-081ابتداي خیابان تختي، مرکز بهداشتي درماني شهداءهمدان

خیابان شهید احمد وفائي )بروجرد(، خیابان طالقاني، خیابان امام رضا، مالیر
بن بست امام رضا

081-32222300

.بلوار امام جعفر صادق.روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه.جنب مسجد یزد
مهدیه.درمانگاه شهید نصیری

 0353- 621444

اگر افراد مبتال به ایدز نیز مانند مبتالیان به بیماری های دیگر زودتر شناسایی شوند و دارو دریافت کنند، تقریبا عمر طبیعی خواهند داشت. اطالعات این جدول را جدی بگیرید و به سالمت خودتان و کسانی که دوستشان دارید، احترام 
بگذارید و با تشخیص خودتان به یکی از این مراکز که خدمات رایگان ارائه می دهند، مراجعه کنید.  چه  کسانی باید به این مراکز مراجعه کنند؟ هر کسی که چندبار سابقه حبس در زندان دارد، هر کسی که در عمرش یک بار تزریق 
مشکوک کرده است، هر کسی که بیش از یک شریک جنسی در عمرش داشته، هر کسی که سابقه تماس جنسی محافظت نشده داشته و هر کسی که سابقه ابتال به بیماری های مقاربتی داشته، باید برای تشخیص ایدز آزمایش بدهد و 
هر کسی که می خواهد آزمایش بدهد، باید به مراکز مشاوره مراجعه کند چون در آنجا آزمایش های استاندارد سازمان جهانی بهداشت و کمیته کشوری انجام می شود و اطالعات افراد نیز محفوظ و محرمانه می ماند. در این مراکز که 
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری نام دارند، متاسفانه مراجعه کننده خیلی کم است، به خصوص در شهرهای کوچک. برای اطالع خوانندگان هفته نامه »سالمت« آدرس و شماره تلفن این مراکز در سراسر کشور در جدول زیر آمده است. 

راهنمای سالمت 15شماره پانصد وچهل ونه  شنبه هفت آذر نودوچهار

تلفن تماسآدرس مرکز مشاورهشهرستانتلفن تماسآدرس مرکز مشاورهشهرستانتلفن تماسآدرس مرکز مشاورهشهرستان

سالمت را در اینستاگرام دنبال کنید
Follow us on Instagram @ salamat.weekly

با ما در تماس باشید: ایمیل salamatweekly@gmail.com و پیام کوتاه 02122887355 و تلفن روابط عمومی: 22887355-56


