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  نام مرکز آدرس ساعت کاری تلفن

00963233 93-63 
 906پالک -خیابان اسکندرلو-شهرک کاروان

 طبقه چهارم
 6 آتیه داران

33292333 93-63 
نرسیده به تقاطع -خ باستان جنوبی-خ جمهوری
اتومبیل بوستان پ جنب نمایشگاه -آذربایجان

 6ط  29
 9 آتیه سبز

در دسترس 
 نیست

2303-
60303 

 شهریور  پارك روبروي گودرزي خ آباد ازين
 6 ط 922پ

 0 آسا

33029602 93-63 
جنب  -بین امام خمینی و هاشمی -خ رودکی

  9ط  -093پ  -بانک تجارت
 6 آزادی

 2 طب تندرستآرمان  ط اول-092پ -خ ابراهیمیان-خ قزوین 93-62 03900693

22963222 93-63 
ک شهید احمد علی  -بلوار غدیر -باقرشهر

  2واحد 9ط  3پ -شمس
 3 آشیان

33232632 93303-62 
نبش ک فرج -باالتر از کلهر -میدان جمهوری

 323پ  -الهی
 2 آفاق

22262662 16-20 
متری بعد از اداره پست  96شهرری انتهای خ 

 ط اول 02روبرو مدرسه موفقیان پ
 9 افق سبز

 2 آفتاب 6ط 0نبش خ ابوریحان پ -خ ماهون-عبدل آباد 63-62303 22990263

22629292 63-62 
ط  -جنب بانک ملی-چهارراه فتحی-خ ابوذر

 693پ -فوقانی مطب دکتر مجید مظاهری
 63 آفتاب زندگی

 66 افتاب سالمت 06پ -خ شهید اسکندرلو -شهرک رضویه 63-93 00226690

33623322 62-96 
بین هاشمی  امام خمینی پ  -خ قصرالدشت

022 
 69 آوا

 60 آوای سبز 96نبش ک  -خ آیه اله کاشانی-اسالمشهر 63-93 23603299

22929622 60-32 
بین  933خ عبدل آباد خ شکوفه خ رحمانی پ

 سوم وپنجم
 66 آوای پرواز
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22220263 63-66 
 فوقاني ط  فالح متري93 ابتداي ابوذر میدان

 336پ نوبهار رستوران
 62 آنامیس

22209320 63-93 
-خ تهمتن-نرسیده به دوراهی قپان -خ قزوین

ک رستمی پ  -پایینتر از داروخانه پیام نور
02 

 63 آئیل

22922233 
60303-
2303 

واحد  6خ عبدل آباد ساختمان پزشکان مهر ط
63 

 62 اسوه کامل

23033662 63-93 
نبش شمالی  -خ امام حسن مجتبی -اسالمشهر

 622پ -60کوچه 
 669 اراده سبز

03329262 9-69 
 -خ حق گویان -دولت آباد بین فلکه دوم و سوم

 6نبش ک شریف لو پ 
 62 ارتقا سالمت

22323229 62-62 
 -خ شهید نعیمی -پل امامزاده معصوم-خ قزوین

 632پ 
 93 اردیبهشت

 96 اینکاس 332 ش -جنوبي كارگر خ -قزوین میدان 9303-63 22662992

33322230 
63303-
93303 

نبش ک  -باالتر از مرتضوی -خ خوش جنوبی
 ط اول 092پ -شرام شریفی

 99 ارمغان

22920232 63-66 
خانی آباد سه راه شریعتی ابتدای مهران جنب 

 ک صمدزاده ساخنکان آراز
 90 ادیب

23022222 63-93 
خ امام سجاد چهارراه حافظ پ  -اسالمشهر

962 
 96 اسالمشهر

22393293 60 -32   
خانی آباد میثاق شمالی جنب شورای حل 

 0واحد  6اختالف ک صفری پ 
 92 اساطیر

22266266 
63-66 
 93-63و

ابتدای صمدی  -سه راه شریعتی -خانی آباد نو
  6واحد  0ط  -602پ  -و لطیفی

 93 افق رهایی

22392220 2-60 
پایینتر از  -بلوار دستواره-خ ابریشم-خ رجایی

 -متری باستانیپور 96بعد از  -مترو علی آباد
 9پ  -متری یاسین 63

 92 افقی نو

33266323 63-93 
 -993پ  -چهارراه سلیمانیه –خ آذربایجان 

 3واحد 
 99 الهام

23626922 

9303-
و  69303
63303-
93303 

روبروی پارک -جاده ساوه -اسالمشهر
 ط فوقانی نمایشگاه امیرکبیر-امیرکبیر

 92 امید زندگی
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22296329 63-62303 
نبش ک  -خ شهید احمدی -خ امین الملک

 962طاهری پ 
 03 امین

22960926 93-63 
 92متری رحمان نبش بخشنده پ 62عبدل آباد 

 ط اول
 06 اندیشه سبز

 09 اهورا  0ط -22پ  -6ک  -خ باغ فیض -اسالمشهر 63-93 23022623

33022236 
62303-
62303 

روبروی  -قصرالدشتبین کارون و -خ هاشمی
 ط همکف 032پ  -فروشگاه بزرگ سینا

 00 ایران نو

23690263 
63303-
93303 

 06 ایساتیس 92خ ابوذر پ  -خ کاشاشنی –اسالمشهر 

22022222 62303-62 
 -روبروی دبیرستان رهنما -خ معیری -منیریه

  9ط  -633پ 
 02 ایلیا

22299669 
-63و2-60

93 
خ غدائیان اسالم روبروی امامزاده -شهرری

  -ط همکف -عبداله ساختمان پزشکان ری
 03 ایمان

22296222 
63303-
93303 

جنب ایستگاه  -خ کمیل -تقاطع جیحون و کمیل
 6اتوبوس ط 

 02 بابک

22233962 62-62 
متری رازی بعد از تقاطع  96خ  -شهرری

 6ط  603بابک پ 
 09 باران

22062923 
63303-
93303 

 -خ خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم خزانه
  9ط  -969پ 

 02 بانی نیک

33202292 63-62 
 -ک مهرناز -جنب سینما مرکزی-میدان انقالب

 3واحد  9ط  03ساختمان 
 63 بامداد رهایی

33022662 63-93 
مجتمع  -پایینتر از امام خمینی -خ رودکی

 63واحد  – 6ط  -درمانی جواد االئمه
 66 برای فردا

22209693 
63303-
69303 

 -آبان خ رشیدی 60خ رجایی جنوبی کوی 
 29پ  -تقاطع ک بهرام بیگی

 69 برهان

22003963-
22029692 

66303-
69303 

 60 بشارت 923نازی آباد خ شهید اکبر مشتی پ 

22262999 63-93 
میدان بهاران خ  -خ سجاد جنوبی –میدان فالح 

 993پ -حمید عسگری شرقی
 66 بصیرت

22220300 66-69 
جنب طباخی  -خ دیلمان-میدان نماز-شهرری

 066بره سفید پ 
 62 بعثت
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22932933 2-60 
بلوار شهید  -میدان هادی ساعی -شهرری

 9/9پ  -ک شهید دشتی -آوینی
 63 بهار سبز

22030260 
2303-

 93-63و60
 -روبروی خ شریفی -خ مختاری -ولیعصرخ 

 660پ 
 62 بهروزان

22203696-
99 

62-96 
متری امام حسین پ  02شهرری میدان نماز 

999 
 69 بهشتی

22226609 62-62 
خ قربانی میدان جلیلی  -م ابوذر –خ ابوذر 

 62نبش ک عراقیان پ 
 62 بهمن

 23 بهنام 0پ 69خالقی پور بن بست -انتهای نازی آباد 2-60 22033300

 غیر فعال 
شهرری خ فداییان اسالم باالتر از بلوار امام 

 609حسین  پ
 26 به اندیش

00266223 2-60 
شهرری دولت آباد خ ش غیوری جنب 

 632کالنتری 
 29 بوستان ری

56348814 63-93 
جنب  66متر زرافشان نبش ک96-اسالمشهر

 امالک جباری
 20 بوعلی

 غیر فعال 
رازی ک طرق متری 96-شهرری

 6ط 2پ (یخچال)رودی
 26 بهشت سالمت

00220923 63-93 
خ فداییان اسالم چهارراه کریمی نبش 

 266پ 6کاتوزیان
 22 بهینه

22999266 
63303-
93303 

خ –نعمت آباد -بزرگراه سعیدی-62منطقه 
 6ط 369طالقانی پ

 23 بینا

 22 بیمارستان اقبال نبش خ رودکی-خ آذربایجان 62-62 33023239

 29 پارس جنوب 029پ -ک آقازاده-روبروی مهدیه-خ ولیعصر 63-93 22026020

22333623-2 63-93 
-مابین میثاق وبهار-خ لطیفی-خانی آباد نو

 622پ
 22 پارسیا

33022636 63-93 
ضلع -چهارراه امام خمینی-خ قصرالدشت

 6پ-جنوب غربی
 33 پارسینا

 36 پاستور 6ط-03پ-خ مدائن-نازی آباد 62-62 22023626



 

تماس مراکز ترک اعتیاد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران آدرس و شماره  

22323929 62-96 
نبش –پائینتر از بازار چه -بیست متری-جوادیه

 93پ-ک امیر فتحی
 39 پاکان

22206266 
62303-
62303 

تقاطع خ -خ تهمتن -دوراهی قپان-خ قزوین
ساختمان -روبروی داروخانه پیام نور-مهدوی

 669پ  9ط  -پزشکان سجاد
 30 پاک سیما

22663369 
2303-
60303 

 كمالي بدخشان و اسدي خ بین ابوذر خ ابوذر م
 626پ

 36 پاکروان

 32 پرشیا 9ط 02پ-خ رنجبر-انتهای جیحون 9-69 22229232

22232926 9-66 
 جنب متري 96 خ عبدالعظیم خ -شهرري
 699 خمیني امام امداد كمیته

 33 پیام آوران همیاری

00926332 
62303-
62303 

پ -شمالیخ رجب زاده -خ ابراهیمی -کیانشهر
 9واحد  6ط  -32

 32 پژواک سالمت

33662229 
2303-
60303 

 39 پله اول 9ط  -2پ  -تقاطع کمیل –خ قصرالدشت 

22060369 62-96 
-63پ-ک طاهری-ایستگاه ورزشگاه-نازی آباد

 6ط
 32 پویا

 23 تا رهایی 2واحد  -3پ-خ نوری -میدان بریانک غیر فعال 

22262023 63303-93 
پائینتر از میدان -خانی خ عیوض-خ فالح

 622پ  -گلچین
 26 تامین اتیه

23062622 63-93 
 -جنب فرمانداری-خ صیادشیرازی -اسالمشهر

 9واحد  -6ط  -d1بلوک -مجتمع بهار
 29 تبسم دوباره

22339960 2-60 
جنب بانک  -نبش میثاق شمالی -تندگویان

 660مسکن پ 
 20 تجسم

22262322 
66303-
69303 

روبروی -نرسیده به میدان مقدم-ابوذرخ -فالح
 9ط-629پ-ثامن الحجج

 26 تدبیر پاکی

 22 ترنم امید 0پ  -90نبش ک  -خ زرافشان -اسالمشهر 2-60 23022229

 23 توان 209پ -مختاری غربی –خ ولیعصر  66-69 22026992
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 22 تسلیم نبش ک مالمیر -خ بهمنیار -ته خط نازی آباد 63-93 22236233

دسترس در 
 نیست

 29 حیات بخش 9ط 699 پ مدائن خ آباد نازي 93-63

23293902 2-60 
ساختمان  -روبروی شورای شهر-کهریزک

  -96واحد  -6ورودی  -خلیج فارس
 22 جاده سبز

22963263 
62303-
62303 

 93 جرجانی 662پ  -خ شکوفه –عبدل آباد 

33239926 62-96 
پ  -رشتچیک شهید  -جمالزاده جنوبی -انقالب

 63واحد  -03
 96 جمالزاده

33630920 62-62 
ولیعصر باالتر از میدان منیریه روبروی مسجد 

 -6پ  -بن بست گالب -فخریه
 99 جهان پاک

22029362 
22033229 

63-93 
مرکز 9ط-9و6بین فلکه -خ خزانه بخارائی

 -پزشکی هسته ای پارس
 90 جهان روشن

22332263 
9303-
69303 

 69-66و

-روبروی بانک کشاورزی-متری جوادیه 93
 ط همکف-299پ 

 96 جوادیه

33396933 63-93 
نرسیده به -بعد از شاه محمدی-بیست متری جی

 626پ–داروخانه آراسته 
 92 جی

 93 حاتم 0واحد-333پ-نبش بوستان سعدی-خ خوش 63-93 33090992

22333929 
2303-
62303 

خ شهید صمدی روبروی پارک -خانی آبادنو
 23بهمن پ 99

 92 حامی سالمت

22362366 
66303-
69303 

خ شهید سالمت -فلکه دوم-خزانه بخارایی
 22پ-بخش

 99 حکیم

33220292 63-93 
نبش ک -بعد از دوازده متری-خ هاشمی

 9/6پ-سهراب افراجردی
 92 حیات

22060362 63-66 
نبش ورودی -میدان دستواره-سه راه علی آباد

 پیتزا سی سی 9ط-شهرک بهشتی
 23 خانه امید

22926922 63-20 
اسالمشهر چهاردانگه بلوار فارسیان روبروی 

 06تامین اجتماعی پ
 26 خانه سبز     
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22233239 9-66 
نبش -خ گودرزی-ابتدای یاخچی آباد-نازی آباد

 609پ-امیری
 29 خوئینی ها

22322069 63-66 
-جنب ایران خودرو-خ ابریشم-خزانه بخارائی
 ط همکف-662پ-جاویدساختمان 

 20 داالهو

00223362 
62303-
62303 

 متر شهید کریمی 69-شهرری
نرسیده به بنیاد مسکن -چهارراه چشمه علی

 6ط  -669پ -شهر ری و اسالمشهر
 26 درخشان

33626292 62-62 
 -6پ  -بن بست برادران حقیقی -خ امام خمینی

  9ط 
 22 درمان گستر آریا

00962333 2-60 
بیست –شهرک رضویه -بزرگراه خاوران

 متری امام سجاد
 23 درمانگاه رضویه

 ک کریمی -چهارراه لشگر -خ کارگر جنوبی 2-60 22636296
درمانگاه شهید 

 مطهری
22 

00922336 
00926602 

9-69 
66-69 

بعد از -اتوبان امام رضا-سه راه افسریه
جنب  9فاز -خاور شهر-کارخانه سیمان

 کالنتری
 29 موعود درمانگاه

00330339 
9-60 
62-93 

-خ صالحی-کیانشهر-ضلع جنوبی اتوبان بعثت
 روبروی مسجد شهید بهشتی

 22 درمانگاه مهرزاد

 اتوبان آزادگان شرق شهرک رسالت 66-63 22293066
درمانگاه دکتر 

 انصاری
633 

 غیر فعال 22232320
-خ تهمتن-نرسیده به دوراهی قپان-خ قزوین

 9پ-نبش ک مصباح
 636 دکتر آقا میری

23609329 
62303-
62303 

 639 دکتر احیایی 933پ-شهرک صادقیه-اسالمشهر

00622099 62-62 
تقاطع بزرگراه امام –مشیریه -میدان آقا نور

 باالتر از بانک رفاه-رضا وبیست متر اعظم
 630 دکتر آوخ

22923933 62-62 
 -شرقی 6گلستان  -خ شهید هیدخ -چهاردانگه

 فانتزیباالی نون 
 636 دکتر استیری

55401630 62-62 
جنب  -نبش چهارراه لشگر –کارگر جنوبی 

 323پ -بانک ملت
 632 دکتر ارکان

33362292 
63303-
93303 

روبروی بیمارستان  -نبش کارون -خ آذربایجان
 شهریار

 633 دکتر ایرانی
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00333633 63-66 
-نرسیده به سه راه افسریه-بزرگراه بعثت
 623پ  -ابتدای شهرک -شهرک شاهد

 632 دکتر بنایی

22090390 63-93 
ط  -6پ –نبش همدانی  –بلوار ابریشم  -خزانه

6 
 639 دکتر بیگ زاده

 غیر فعال 22262622
باالی پلیس -سه راه شریعتی-شهرک شریعتی

 6ط-63
 632 دکتر بیگدلی

22039026 62-62 
–روبروی بیمارستان فارابی -کارگر جنوبی

 622پ
 663 پاکدلدکتر 

00236226 63-93 
تقاطع شهید -اتوبان شهید کریمی-شهرری

 زیرزمین-69پ-غیوری
 666 دکتر حداد

22609632 63-93 
-متری جی03روبروی -خ سبحانی-خ قزوین

 6ط-030پ
 669 دکتر خانی

22000033 66-69 
جنب -کوی جمشید سید-6فلکه -خرانه بخارائی

 فرهنگسرای فجر
 660 دکتر خسروی

23636363 2-60 
 پ-شرقی09خ-9فاز-شهرک واوان-اسالمشهر

32 
 666 دکتر ربیعی

22990626 69-66 
شهرک شریعتی خ زلفی جنب داروخانه خانی 

 9ط  066آباد ساختمان پزشکان ماهان پ
 662 دکتر زمانی

23623929 2-60 
ساختمان -62نبش ک-شهرک قائمیه-اسالمشهر

 زعیم
 663 دکتر شیر محمدی

00922233 62-96 
-93پ-شرقی2نبش کوچه-خ سازمان آ  -مشیریه

 ساختمان سینا
 662 دکتر صدرائی

22690626 62-62 
ط باالی باالی بانک -فلکه اول خزانه بخارائی
 3واحد–پارسیان 

 669 دکتر صمیمی فر

55442839 62303-62 
-69کوچه-روبروی بیمارستان مفرح-خ بهمنیار

 3پ
 662 دکتر طباطبائی

 693 دکتر عباسی 929پ-خ سرگرد مسعود محمدی-شهرری 62-62 00022293

 696 دکتر عسگری 33پ-خ ابن بابویه-سه راه ورامین-شهرری 2-62 00222092

22900966 
63303-
62303 

بعد از میدان -سی متری امام خمینی-باقر شهر
 62پ -منبع آب

 699 دکتر فرازمند
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22963960 63-93 
-990پ  -خمینیمتری امام  03خ  -باقرشهر

 3واحد  9ط 
 690 دکتر فرید

33926262 
63-66 
63-93 

-9ط-6393پ-تقاطع کارون-خ امام خمینی
 6واحد

 696 دکتر قطبی

 غیر فعال 22023669
نبش ک خزائی  -خ مدائن بازار دوم -نازی آباد

 باالی آزمایشگاه شفق -پور
 692 دکتر کامبیز تبار

00220392 63-66 
متری شهید منتظری  96-شهرری میدان نماز

 639جنوبی پ 
 693 دکتر کارگر

22299990 
9-69 
63-93 

خ -بازار روز-آبان 60شهرک -خ شهید رجایی
 روبروی داروخانه آذرین-شهید رضازاده

 692 دکتر کرامت فر

22399360 63-93 
 60روبروی پلی کلینیک  –خ شهید رجایی 

 جنب رستوران جوان -آبان
 699 دکتر کوشکی

00939932 
63303-
93303 

شهرک کاروان خ شهید اسکندرلو جلوتراز 
 2چهارراه عربها باالی داروخانه عسکریان ط 

 9واحد 
 692 دکتر گودرزی

22929233 
63303-
93303 

-میدان گلدسته-شهرک گلدسته-آیت اله سعیدی
 6پ

 603 دکتر ممقانیان

00039602 63-93 
بین چهارراه چشمه  –خ غیوری  -شهر ری

 طبقه زیرزمین 693علی و راه آهن پ 
 606 دکتر موری

22326932-3 62-62 
-نبش کوچه عباس اوغلی-بیست متری جوادیه

 62واحد -6ط-63پ
 609 دکتر میرزاده

22902399 63-93 
-کوچه شهید پور دارائی-بلوار الغدیر-باقر شهر

 جنب حسینیه
 600 دکتر نصری

22222290 63-93 
-خ شیخ اکبری-خ فدائیان اسالم-شهرری

 923شماره
 606 دکتر نقدی

22236226 63-93 
ابتدای خ -روبروی مترو شهرری-شهرری

 6پ-داسار
 602 دنیای بهتر

00662960 
66303-
69303 

 -خ مصطفی خمینی-شهرک عالئین-شهرری
 6ط-ساختمان پزشکان عالئین

 603 دی

 602 راز سالمت 62پ-از خط آهنقبل -قلعه مرغی-خ قزوین 63-93 22633396
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23660620 63-93 
ساختمان تجاری -ابتدای خ مهدیه-اسالمشهر

 032واحد-6ط-اداری گلستان
 609 راز محیا

33622202 
66303-
69303 

ط زیرین -دامپزشکی-تقاطع خ جیحون
 602پ-داروخانه دکتر هاشمی

 602 رافت

23699962 62-62 
شهید -69نبش ک -خ کاشانی–اسالمشهر 

 39پ-رجبی
 663 رامتین

3396232 93-63 
سه راه فالح خ شهید پیغمبری -سعیدی... آیت ا

 63پ
 666 راه آسمان

23022369 
23022366 

 669 راه بهبودی 9ط-0پ-22ک-خ زرافشان-اسالمشهر 63-66

 660 راهی نو -ط اول 620باالتر از هاشمی پ –خ کارون  2-60 3396922

22602630-6 63-60 
ابتدای بریانک روبروی مترو –بزرگراه نواب 

 6واحد -2ط 2مجتمع تجاری دنا 
 666 راهیان سالمت

2290233  63-66 
عبدل آباد چهارراه مطهری مجتمع تجاری 

 66واحد -6ط –شقایق ورودی اول 
 662 رجعت

22933923 63-93 
جنب -6ط– 622خ بدر پ–عبدل آباد 

 داروخانه صدری 
 663 رضویه

33262933 
62303-
69303 

-خ لبافی نژاد-خ کارگر جنوبی-م انقالب
 ط همکف-6واحد-992پ-ساختمان ستاره

 662 ره پویان جاوید

22322260 08-12 
 ترمینال مترو جنب ترمینال جنب بعثت اتوبان

 اسفندیاري شهید كوچه انتهاي جنوب
رهجویان احیای 

 تندرستی
669 

33602239 
33609992 

62-96 
ساختمان –تقاطع جمبوری –جمال زاده جنوبی 
 -66واحد -0ط -663

 662 رهاجو

009330923 9-69 
چهاراه اول  –مشیریه سی متری صالحی 

 بوعلی شرقی جنب داروخانه سعیده 
 623 رهاسازان

36684088 96-62 
شهرری جاده ورامین  شهرک فیروز آباد 

 3ابتدای جاده ده خیر پ
 626 رهیاب سالمت

 629 روان سالم -60پ-66کوچه –شهرک قائمیه –اسالمشهر  63-93 23639392

22063999 9-60 
جنب -ایستگاه ارج-تیر دوقلو-شوش شرقی

 63+پلیس
 620 روانپزشکی رازی
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 626 روز از نو 026پ –بین مقدم میدان ابوذر –ابوذر  62-62 22222929

 622 امیدروزنه  6واحد  -6بلوک تیهو  –بزرگراه نواب جنوبی  63-66 33092260

33923026 62-62 
خ قصرالدشت نبش خ هاشمی روبروی 

 9داروخانه دکتر لعلی ط 
 623 روزهای بهتر

22603906 62-62 

بعد از سه راه (هفت چنار )خیابان حسام الدین 
پ  –روبروی داروخانه نوش دارو    افتکاری

623 
 

 622 روش صحیح

00223662 66-69 
بین فلکه اول و دوم دولت آیاد پشت بانک 

 2ساختمان گروه –خ زمانی –صادرات 
 629 روشنای محبوب

00922293 63-93 
نبش تقاطع شهید  -خ شهید امامی -کیانشهر

 02پ  -صالحی
 622 روشناطب آفتاب

 02متری امام حسین پ  02 –شهرری  غیر فعال 00302006
روزهای امید 

 بهروان
633 

33022293 62-62 
بین هاشمی –خ جیحون –خ آزادی 

 232پ-ودامپزشکی
 636 رویش سبز

22232369 62-62 
روبروی -میدان نارنج-متری 96خ -شهرری

 93پ-ک کیهانی
 639 زرتشت

22236299 
8:30-
12:30 

-09پ-خ پیلغوش-متری 96خ -فدائیان اسالم
 9ط

 630 زندگی زیبا

00926222 62-62 
شهید چگینی اتوبان امام رضا خاور شهر خ 

 36نبش خ جورابراهیمیان پ
 636 زندگی پویا

22209233 62-96 
نبش -ابتدای عیوض خانی–متری ابوذر  93

 923پ-کوچه آجودانی
 632 زیتون

33039969 
 62-62بهار
 69-66پاییز

نبش کوچه -نرسیده به یادگار -خ امام خمینی
 ط باالی آزمایشگاه قدیریان-ارجمند

 633 سامان

00232263 2-60 
-خ شهید علیزاده-فلکه سوم-دولت آباد-شهرری

 6ط-2پ
 632 سایبان

22233063 62-62303 
متری روبروی بانک  96شهرری خ 

 9ط-662پ-گردشگری
 639 سایه روشن
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 سوسنگرد خ نماز میدان به نرسیده اسالمشهر ساعته24 23029333
سامان سرا 
 اسالمشهر

632 

 623 دم سپیده 6666پ-خ جمهوری 15-19 33203320

33632269 66-69 
-36پ-نبش روانمهر-خابوریحان-خ انقالب

 0واحد-9ط
 626 ستایش

22392063 
62303-
62303 

 629 سرای امید 9ط-236پ-میعاد شمالی-خانی آباد نو

23992220 62303-63 
حسن آباد فشافویه خ شیخ کلینی ک شهید نادری 

 6پ
 620 سراج

 626 سروش آزادی 290رضایی پ خ ابوذر غربی نبش خ  63-66 22622220

00022229 63-93 
نرسیده -متری شهید کریمی62-خ فدائیان اسالم

 0ط-مجتمع پزشکی الهیه-به اداره گذرنامه
 622 سفیر سبز

22369329 
62303-
62303 

 متري 69خ شهید رشیدی -ابان60خ-شهرری
 96پ ابوذر

 623 سفیر سبز سالمت

22039922 2-60 
چهاراه معز -امیریهپایینتر از -خ ولیعصر

 2واحد-9پ-السلطان
 622 سالمت

00633626 62-62 
روبروی -خ شهید وحدتی فر-امین آباد-شهرری

 23پ-مسجد
 629 سالمت سبز ری

22932699 63-66 
متری امام 03نبش -باقر شهر-جاده قدیم قم

 دفتر پیشخوان دولت 0ط-062پ-خمینی
 622 سالمت نگر

22229626 63-93 
-کوچه شهید مرتض قلی-متری96خ-شهرری

 60واحد-6ط-ساختمان پزشکان رازی-2پ
 693 سنا

در دسترس 
 نیست

 696 ساوا 6266نبش جمهوری پ -خ رودکی 63-66

23626926-3 63-93 
بین کاشانی -خ بسیج مستضعفان–اسالمشهر 
-روبروی داروخانه امام خمینی-ومطهری

 9واحد-296پ
 699 سهر اشتیاق

33222366 62-96 
نرسیده به چهارراه -خ دانشگاه-خ جمهوری

 99پ-نبش کوچه خاص-لبافی نژاد
 690 سیمرغ



 

تماس مراکز ترک اعتیاد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران آدرس و شماره  

00232629 63-93 
–میدان صفائیه -خ شهید علی نواز-دولت آباد

 6پ
 696 شایان

33962962 
63303-
93303 

-بین امام خمینی وهاشمی-خ رودکی-خ آزادی
 03پ-کوچه صرافی زنجانی

 692 شروعی دوباره

 غیر فعال 22332262
بعد –خ مهران -شهرک شریعتی–خانی آباد نو 

 62پ-69از کوچه 
 693 شفاگستر سبز

00222066 63-93 
-خسرگرد محمدی-خ فدائیان اسالم-شهرری

 029پ-جنب بهزیستی
شکوفه های 
 تندرستی

692 

00333639 
63362-
93362 

پایینتر از -بلوار شهرزاد جنوبی-بزرگراه بعثت
 ساختمان گلبرگ-روبروی خ گیتی-بعثتپل 

 699 شمیم تندرستی

22393399 62-62 
متری 96-(علی آباد)بلوار شهید دستواره

 -ط فوقانی مسجد فاطمه الزهرا-باستانی پوی
 692 شهدای علی آباد

22229260 63-93 
-ابتدای خ قم-میدان شاه عبدالعظیم –شهرری 

 9ط -ساختمان امید
 623 شهر سالم

0026939-0 ............ 
 سید انبار از بعد  حسین امام متري33 كهریزك

 جنوبي پنجم خ
 626 شفق

33902632 63-93 
نبش ک شهید -نرسیده به جیحون-خ هاشمی

 393پ-عباسی
 629 صداقت

33023932 
63303-
93303 

 پ طوس چهارراه از تر پایین قصرالدشت خ
 9 ط 300

 620 طب مهر گستر

 626 طلوع آزادی 933پ-خ زرین خواه شرقی-0چهاراه -مشیریه 63-93 00223069

00222332 
00230622 

63303-
93303 

 622 طلوع پاک 9ط-9پ-خ شهید کارگر-علی آباد9فلکه 

33022263-6 63-93 
-239پ-باالتر از چهارراه هاشمی-خ جیحون

 ط زیر همکف
 623 طلوع دوباره

33232029 63-93 
نبش کوچه دکتر -جمهوریباالتر از -خ رودکی

 6واحد 0پ-بزرگی
 622 طلوع سبز

33666299 63-62 
 -باالتر از جامی-خ شیخ هادی
 623پ

 629 طلیعه

22006060 2-60 
 -روبروی خانه گل-خ نیکو مرام-نازی آباد

 6ط-60
 622 فارابی



 

تماس مراکز ترک اعتیاد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران آدرس و شماره  

23023666 9-69 
 -جدید 63کوچه -خ امام محمد باقر-اسالمشهر

 62پ
 933 فراز

22206629 62-62 
روبروی بیمارستان فیروز -خ پیلغوش-شهرری

 22پ-آبادی
 936 فردای بهتر

 939 فرزانه 9ط-03پ-خ پیلغوش-خ فداییان اسالم-شهرری 63-66 22233099

22639399 63-93 
-کوچه انبار نفت-خ رباط کریم-میدان گمرک

 622پ
 930 فلق

00296962 66-69 
-632پ-خ ولیعصر جنوبی-شهرک قیامدشت

 سوم شرقینبش خ 
 936 قیامدشت

22922962 62-62 
مجتمع -ابتدای احسانی-خ انقالب–عبدل آباد 

 0ط-پاشازاده
 932 کسری

22266293 66-63 
خزانه فالح ابوذر شرقی جنب مسجد سید 

 022الشهدا پ
 933 کمک

22999329 63-66 
خ -بلوار امام خمینی-حسن آباد فشافویه-شهرری

 663پ-شهید شریفی
 932 کوشا

 939 کیانشهر 009پ-نبش قربان زاده-خ ابراهیمی-کیانشهر 62-96 00992266

22203222 
2303-
60303 

یاخچی آباد چهارراه عباسی ط فوقانی 
 آزمایشگاه قدس 

 932 کیهان

22233902 
63303-
62303 

ک -خ شهید محبی-متری رازی 96-شهرری
 63پ–معصومی 

 963 گل یاس

 لقمان جنوبی نبش بخشندهعبدل آباد خ  60-32 55873046
گسترش نیک 

 سالمتی
966 

 9 ط 623 پ فتحي متري 69 ابوذر خ 69-66 22606623
گسترش سالمت 

 سبز
969 

33236263 
 و 2-60

62-96 
نبش ک مهدی -ابتدای کارگر جنوبی-م انقالب

 6ط-6پ-زاده
 960 متادون کلینیک

00269022 62-96 
جنب -9گروه -بین فلکه اول و دوم–دولت آباد 

 آزمایشگاه دولت آباد
 966 متین

22020223 2-60 
-نبش ک بدلی گیوی -خ اکبر مشهدی-نازی آباد

06 
 962 مدائن
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00632392 60-2 
 كند الین كاروان شهرك از بعد رضا امام جاده

 خاوران سراي مدد رو
 963 مددسرای خاوران

 962 مدیا 296پ-بین کارون و جیحون-خ امام خمینی 66-69 33626933

00026936 
00093326 

 969 مرکزی تهران نبش ک شهید شاد فر-سه راه ورامین-شهرری غیر فعال

33022323 
62303-
62303 

 962 مرکزی غرب 263پ-نبش قصرالدشت-خ آذر بایجان

22399266-9 62-62 
روبروی داروخانه شبانه -خ شهید رجایی
-6ط فوقانی رستوران جوان-روزی نازی آباد 

 632پ
 993 مطهر

33023223 
33023262 

63-93 
نبش -باالتر از تقاطع خمسه-خ رودکی جنوبی

 6ط – 62ک برادران پ
 996 معبود

22930332 9303-66 
روبروی -ک فخامتی-بهمن 99خ -باقر شهر

 تاالر نگین
 999 منجی

00992962 60-32 
 02کیانشهر خ امامی نبش تقاطع صالحی پ

 6واحد
 990 مهر آفرین

22232966 63-66 
ط باالی -اول سجاد شمالی-متری ابوذر 93

 6ط-02پ-بیمه ایران
 996 مهد آرین

22262999 66-69 
-خ شهسوار شمالی-م مقدم -متری ابوذر 93

 6پ
 992 مهدی

22609626-9 62-96 
ک -نرسیده به پارک نور-خ بریانک-خ نواب

 60پ-غالمی
 993 مهدی طب گستر

 992 مهدین 6ط-03پ-دامپزشکیابتدای -خ نواب 63-93 33990333

 999 مهر کیان 666پ-س فتحی-متری ابوذر93-م فالح 62-62 22232326

22233922 
22236360 

2-69303 
63-93 

 992 مهرآیین 9ط-66پ-خ پیلغوش-متری 96خ -م شهرری

23630690 63-93 
-63و09بین ک-فلکه سوم-قائمیه-اسالمشهر

 690پ
 903 مهر افشان
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22262900 63-93 
بلوک -شهرک ولیعصر-خ بهمنیار-یاخچی آباد

 ط همکف-9
 906 مهر پاسارگاد

22900966 93-63 
متری امام خمینی 03شهرری باقر شهر خ 

روبروی درمانگاه جنب چاپ هجرت 
 362/6پ

 909 مهر سالمت صبح

22236629 93-63 
 نبش كاظمي شهید الدین حسم جیحون انتهاي

 63پ صفر شهید
 900 مهر آرایان

22992303 
 و63-66
62-62 

-خ ابوریحان-سه راه شریعتی-خانی آباد نو
 623پ

 906 مهرنام

33993903 
16:30-
20:30 

خ قصرالدشت پایین تر از دامپزشکی روبروی 
 0واحد 022بانک مسکن پ

 902 مروارید

 903 مهرورزان 693پ-جنب میدان ابوذر-خ ابوذر غیر فعال 22262963

33290929 
2303-
60303 

 902 مهرگستر 90پ-ابتدای ارومیه شرقی-میدان جمهوری

33369032 63-93 
ک شهید -خ لقمان حکیم-سه راه آذری-خ قزوین

 6واحد -6پ-علی مبتال
 909 مهیار

22626369-2 62-62 
نبش -بعد از چهارراه شاهپور-خ وحدت اسالمی

 069پ-نرسیده به آگاهی-بن بست سهرابی
 902 مولوی

 963 موج نو 993پ -خ پارس-نازی آباد غیرفعال 22009303

 966 نامدار 6ط(نبش تقاطع)تقاطع دامپزشکی-قصرالدشت 69-99 33323063

22696003 63-93 
-نبش ک ژیان پناه-روبروی فرهنگ -م منیریه

 6پ
 969 ندای امید

 960 ندای رهایی 023پ-خ گلستانی-خ تیموری-خ جیهون 63-93 22239229

 966 نرگس 6ط-22پ-خ فداییان-سه راه ورامین-شهرری 66-69 22236329

22099302 63-66 
بین فلکه دوم و سوم جنب -خزانه بخارایی

 622شیرین عسل پ
 962 نجواگران آرامش
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23999039 
 و2-60
63-93 

خ شهید -بلوار امام خمینی-حسن آباد فشافویه
 929پ-کلینی

 963 نگرش نو

 962 نوای سالمت داروخانه امید نوباالی -خ نوری-جوادیه 63-93 22332222

00222662 
63303-
66303 

باالی -92پ-نرسیده به م نماز-خ دیلمان
 داروخانه امامی

 969 نور سعادت

 962 نوشیکا باالی پست بانک-م معلم-شهرری 66-93 00022206

 923 نوید 02پ-خ امامی محرم-خ قلعه مرغی-خ قزوین 9-60 22323663

 926 نیکو منش 6پ-ک نیکومنش-خ طالقانی-آباد غربنعمت  66-69 22903603

33239966 62-62 
-2پ-ک الله-نرسیده به حافظ-خ جمهوری

 2واحد
 929 نیاز

03366032 62-69 
متری امام 93-جاده خاوران شهرک رضویه 

 96پ 9خمینی کوچه رجایی خ تختی ک 

نوید همرازی 
 DICایرانیان

920 

22293263 60-32 
ساختمان  622پ(فالح)متری ابوذر  93خ 

 9پزشکان آبی ط 
 926 نور تازه

22666362 63-93 
جنب -خ امین الملک-دو راهی قپان-خ قزوین

 6واحد-ساختمان پزشکان آتنا-داروخانه ایثار
 922 هدیه زندگی

00262636 63-93 
ک -خ جعفری -فلکه سوم-شهرک دولت آباد
 9واحد-9گروه -اول

 923 همایون

23999293 2-60 
پایینتر از -بلوار امام خمینی-آباد فشافویهحسن 

 داروخانه شبانه روزی
 922 همت

33233696 
63303-
93303 

ک -بین اسکندری و نواب-خ آذربایجان
 9پ-محسنی

 929 همراهان سالمت

33926230 63-93 
-269پ-بین خوش وقصرالدشت -خ آذربایجان

 9ط
 922 همیار

22996962 62-62 
-گلشهر-چهاردانگه-سعیدی... بزرگراه آیت ا

ساختمان پزشکان  9روبروی شهرداری  منطقه
 9ط–ولیعصر 

 933 هوشیار



 

تماس مراکز ترک اعتیاد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران آدرس و شماره  

33932322 
2303-
60303 

 936 یاری بخش 6ط 20پ-نبش کمیل یا باباییان-خ جیحون

 939 یزدان 996پ-خ سجاد جنوبی-خ ابوذر 62-62 22626392

22393323 60-2 
شرقی بعد از میدان مقدم یافت آباد خ ابوذر 
 9ط 626پ

 930 یاس

 

 

 

 

 مراکز دولتی ترک اعتیاد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران

22699303 9-60 
 -تقاطع خرمشهر -خ محبوب مجاز شرقی

 مرکز بهداشتی درمانی ابن سینا
 6 ابن سینا

22993392 9-60 
 –بلوار فارسیان  -چهاردانگه -اسالمشهر

  62گلستان 
 9 چهاردانگه

 0 زمزم شهید غالمرضایی کوچه باغ-پاسگاه نعمت آباد 9-60 22992622

22969996 9-60 
جنب درمانگاه امام  –خ طالقانی  -باقرشهر

 مرکز زالل -صادق
 6 زالل

55685960 9-60 
-انتهای خ وحدت اسالمی -خ شوش غربی

جنب مرکز  –نرسیده به میدان راه آهن 
 اورژانس

 2 شوش

23900333-2 9-60 
مرکز درمانی -ابتدای شهرک انبیا -اسالمشهر

 الغدیر 
 3 فردای روشن

22696622 63-93 
ش  –جنب بیمارستان فارابی  –میدان قزوین 

332 
مرکز ملی مطالعات 

 (اینکاس)اعتیاد 
2 

 9 نعمت آباد خ سهیل -بعد از پاسگاه نعمت آباد -جاده ساوه 9-60 22966323

 


