
آدرسشماره تماسمحلهمنطقهردیف

23میدان نیاوران خ جهانشاهی روبروی مدرسه حکیم پالک 26119075نیاوران 11

شهرک نفت بلوار آبادان ابتدای چهارده متری البرز22456382شهرک نفت 21

بن بست موسی بن جعفر- کوچه شریفی منش- بلوار اندرزگو22693909حکمت 31

ساختمان شهرداری- باالتر از میدان دربند22703009دربند 41

نبش خ ستاری- خ پورابتهاج22837350کاشانک 51

داخل بوستان- خ ازگل - بزرگراه ارتش22461337ازگل 61

داخل بوستان- خ ازگل - بزرگراه ارتش22461337ازگل 71

تقاطع شهید دادمان-  بلوار خوردین- سعادت آباد 88376851شهرک قدس 82

انتهای بلوار شهید جودکی میدان بوعلی- میدان شهرداری22141366بهرود 92

بوستان بهاران-  شرقی24خ - عالمه جنوبی - سعادا آباد 88581750دریا102

4بلوار صارقیه شمالی پالک - خ ستارخان44263184صادقیه112

12کوچه قلی پور پ - خ حبیب اللهی - ستارخان66514954دریان نو122

جنت اطاعتی جنوبی نبش جانبازان- جالل آل احمد44249449شهرک آزمایش132

101خ رودکی شمالی خ نیایش غربی پ–خ آزادی 66927257توحید142

14پالک - کوچه ششم - خ نیرو44293250ستارخان152

14پالک - کوچه ششم - خ نیرو44293250ستارخان162

63پ - روبروی کانون زبان- خ شرافتی- خ ده ونک- خ شیخ بهایی88053497ونک173

کوچه فریدون خانی- خ گرگانی- خ دیباجی جنوبی22780227اختیاریه183

انتهای بن بست شهید طبرسی- کوچه بابلی پمپ گاز -خ بنی هاشم 26310001کاظم آباد194

ضلع جنوب غربی بوستان صدف- خ شمشاد- نرسیده به تپه شمس آباد - میدان هروی 22982583مبارک اباد204

42خ قدیری پ- خ شاه رضایی- خ فرشادی -لویزان 22954895شیان214

106پ-نگارستان هشتم - میدان فرخی یزدی 22899981پاسداران224

خانه های سالمت ارائه دهنده خدمات سالمت روان رایگان با رویکرد مداخله در بحران



495پ-بین باقری وحیدری- فرجام شرقی 77185407علم و صنعت234

93جنب مسجد امیر المومنین پ-  غربی شهید فراهانی218انتهای خ- بزرگراه باقری77706373تهرانپارس244

خیابان بلوار باباییان جنب شهروند-حکیمیه 77007801حکیمیه254

سرای محله شهرزیبا- بن بست الله - کوچه شاداب-میدان کودک- شهرزیبا44325078شهرزیبا265

-بهران یکم- خیابان کوهسار44746790بهاران275

حصارک285
44834215

روبروی شاهد - خیابان شاهد- حصارک - خیابان سیمون بولیوار-انتهای ستاری شمال

سرای محله حصارک- پنجم

جنب بوستان کاج-  متری بلوار خلیل آباد35- اتوبان شهید ستاری شمالی44484250باغ فیض295

جنب درمانگاه الیاد - خ اقاقیا- باالتر از همت44605601جنت آباد مرکزی305

داخل پارک گلبن-  متری گلستان شرقی20انتهای 44453983شاهین شمالی315

- داخل پارک گلبن-  متری گلستان شرقی20انتهای 44453983شاهین325

ساختمان کتابخانه- جنب پارک اقبالپور- خ الوند- سیمون بولیوار--مرادآباد335

ساختمان شهدای ولیعصر- خ صارمی- خ نجات اللهی88895935ولیعصر346

 شهرداری3ساختمان شماره - جنب خیابان جمالزاده شمالی66914488بلوار کشاورز356

62پالک .خ بزرگمهر -خیابان وصال66176988وصال شیرازی366

 28پ - باالتر از تقاطع فاطمی- کارگر شمالی 88958290امیرآباد376

 28پ - باالتر از تقاطع فاطمی- کارگر شمالی 88958290فاطمی386

توانیر خ نظامی گنجوی پارک نظامی گنجوی سرای محله نظامی88674047نظامی گنجوی396

انتهای معلم کوچه جاللی کوچه آقابیگی88427863حشمتیه407

87پ - مطلب نژاد-  خیابان محسن ازادی-  خیابان سبالن شمالی88428077ارامنه417

شرقی، جنب معاونت اجتماعی72رسالت غرب به شرق، خیابان دردشت، خیابان 77492851دردشت428

1پ - نبش کوچه فرمانی 66632862امام زاده عبداهلل439

2طبقه - جنب شهر کتاب- پارک المهدی- میدان آزادی66080119استاد معین449

-بن بست ابوذر غربی-  کوچه بشات0خیابان طوس66040281دکتر هوشیار459



ساختمان عقیق- میدان فتح- بزرگراه آیت اهلل سعیدی66682835مهرآباد جنوبی469

مسجد شیشه- خ شیخ هادی- خ جمهوری66954633شیخ هادی4711

زیر پل حق شناس- انتهای اتوبان نواب- خ رباط کریم- میدان رازی55661051عباسی4811

33988048پامنار4912
خیابان مصطفی خمینی، رو به روی بیمارستان سپیر، کوچه برهمه، کوچه مرادی، سرای 

پامنار

خرداد شرقی، کوچه موسوی کیانی- 15خیابان 33545517بازار5012

خ پیروزی خ طبرسی پارک نیلوفر 33252955زاهدگیالنی5113

 متری شهید اشراقی نبش کوچه شهید رنجبر 27خ تهران نو خ 77693595اشراقی5213

 2انتهای خ پنجم نیرو هوایی جنب شهرداری ناحیه 77151565نیروی هوایی5313

خ بصیر  چهار راه  خ بصیر و خ شوار77750842شورا5413

خیابان بالل حبشی، خیابان باباطاهر، بعد از تقاطع فرخی77986098آشتیانی5513

154پالک - کوچه اسماعیلی- خ نبرد شمالی33059640نبی اکرم5614

34پ - کوچه نظر آهاری- خ درودیان- خ شکوفه333390080دلگشا5714

سلیمانیه- خ خاوران33438300دوالب5814

نبش کوچه سماعی- 5 و 4بین پل - بلوار ابوذر33648892شهدای گمنام 5914

40پالک - کوچه رحمتی- گیلکی جنوبی- اتوبان محالتی33728576عارف6014

بوستان گلزار- خ میرکاظمی- خ شکوفه33252011شکوفه6114

18پ - کوچه حاج طالبی- خ عارف شمالی6604841شاهد6214

خ کریم شاهیان - خ پیروزی33077509ابوذر غربی 6314

بوستان ترنج- نبش کیوان- خ پرستار33077523تاکسرانی6414

سرای محله شوش-خیابان ارج 55067082شوش6515

سرای محله شوش-خیابان ارج 55067082شوش6615

4ط -21پ- ک عسری-  ک کمالی- خ لر زاده- خ خراسان33541944لرزاده6715



پیروزی6815
77420851

-  طبقه اول 275پ - جنب مسجد قدس- بین خیابان اول ودوم نیروهوایی-خ پیروزی 

(کلینیک شفق) 4واحد

پشت فرهنگسرای خاوران. خاوران. میدان خراسان33439117اتابک6915

بن بست فرهنگ- باستانی پور-  متری24انتهای - بلوار دستواره55351673علی آباد جنوبی7016

خ عقیلی- خ ابوذر - میدان ابوذر 55770213ابوذر غربی7117

کوچه مصباح- خ عبید زاکانی- دو راهی قپان- خ قزوین55091010باغ خزانه7217

سرای محله شکوفه شمالی -انتهای خیابان سبالن -خ شکوفه - عبدل آباد 55820008شکوفه شمالی7319

14دولتخواه شمالی بعد از میدان محمودی خ شکری نرسیده به خ 55848745دولتخواه شمالی7419

میدان شهر ری، خیابان قم، کوچه غالمرضایی، سرای محله سرتخت55959684سرتخت7620

داخل بوستان الغدیر- کوچه مهاجری- بیست و چهار متری55962829اقدسیه7720

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542458سهند7821

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542459سهند7921

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542460سهند8021

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542461سهند8121

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542462سهند8221

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542463سهند8321

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542464سهند8421

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542465سهند8521

بوستان شهدای گمنام- خ شهید طالبی-  بلوار نیلوفر شرقی0تهرانسر44542466سهند8621

2گلستان - خ بوستان- شهرک شهید باقری- اتوبان خرزای44740936شهرک شهید باقری8722

2گلستان - خ بوستان- شهرک شهید باقری- اتوبان خرزای44740936شهرک شهید باقری8822

یاس نهم- میدان اطریش44752972گلستان8922

بلوار علوم و فنون جنب ستاد مدیریت بحران- بلوار کوهک44762235کوهک9022

3طبقه - 5نگین - خ میرکمالی- ضلع غربی دریاچه 44732519هوانیروز9122



8پ - کوچه ششم شرقی- خ شهید همایونی- شهرک سرو آزاد44190705سرو آزاد9222

2گلستان - خ بوستان- شهرک شهید باقری- اتوبان خرزای44740936شهید باقری9322

بلوار علوم و فنون جنب ستاد مدیریت بحران- بلوار کوهک44762235کوهک9422

39پ - 51کوچه - خ ساحل- ضلع جنوبی میدان المپیک44118086صدرا9522




