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 دارد

 معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

نحوه معرفی بیماران مراجعه کننده به مراکز منتخب به مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای موضوع: 

 پرستاری در منزل

 و احترامبا سالم 

به دریافت مراقبت در منزل و اعالم آمادگی معاونت  19-با توجه به نیازمند بودن برخی از بیماران مبتال به کووید

مراکز مشاوره و  فهرستبه پیوست  19-پرستاری برای ارائه مراقبت های در منزل به بیماران مبتال به کووید

 19خدمات برای بیماران مبتال به کووید این سنامه و استاندارد های پرستاری در منزل به همراه شناارائه مراقبت

 ، به حضورتان ایفاد می گردد. است که توسط معاونت درمان ابالغ شده

و شماره تلفن این مراکز در اختیار بیماران مراجعه کننده به مراکز منتخب دستور فرمایند نشانی خواهشمند است 

حد امکان  درتا از این طریق  گیردکه به تشخیص پزشک نیازمند دریافت خدمات و مراقبت در منزل هستند، قرار 

سطح جامعه از مراجعه مجدد بیماران به مراکز منتخب یا سایر مراکز برای دریافت خدمت و انتشار بیماری در 

 جلوگیری به عمل آید.   ،توسط افراد مبتال

بر اساس  های پرستاریپرداخت هزینه استفاده از خدمات مراکز مشاوره و ارائه مراقبتخاطر نشان می سازد 

و معاونت بهداشت دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی تعهدی بر عهده مراجعه کننده بوده تعرفه های تعیین شده، 

 داخت هزینه استفاده از خدمات این مراکز نخواهند داشت.در قبال پر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رونوشت:

 سرکار خانم زند عباس آبادی دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران 

 جناب آقای جهانگیر صفری اسکندری دبیرخانه م بهداشتی دانشکده ع پ و خ ب د آبادان 

 سرکار خانم سمیه یوسفی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د گراش  -جناب آقای جنگجو 

 سرکار خانم علمی دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د تهران  -سرکار خانم مشعوف 

 سرکار خانم مهدی زاده دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی 

 دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د فارس سرکار خانم شکوهی 

 سرکار خانم عرب اسماعیلی دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود 

 جناب آقای سجاد کوهکن دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د ایرانشهر 

 سرکار خانم نقوی دبیرخانه م بهداشتی دانشکده ع پ و خ ب د مراغه 

 نم خلیل آزاد دبیرخانه م بهداشتی دانشکده ع پ و خ ب د الرستان سرکار خا



شهرنام دانشگاهنوع موسسهنام موسسه
منطقه 

شهرداری
کد پستیشماره تلفن موسسهادرس موسسه

شمسی تیمن
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

شهرآئین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 5 وروردی A4شهرک اکباتان فاز یک بلوک 

شکور
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
11پالک - نبش کوچه چلوکباب تهران ویال - خیابان دوم - تهران ویال 2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

شکیبا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2پالک  - 30تهران صادقیه بلوار فردوس خیابان پروانه جنوبی کوچه 5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

طب گستران 

حیان

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- طبقه دوم  - 54پالک -خیابان آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف خیابان دکتر هوشیار 

پالک - 9منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021660874141341865996

طلوع فجر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

ابتدای کوچه عظیمی - جنب مجتمع درمانی هستی - ابتدای خیابان ستارخان - میدان توحید 

واحد هفت - طبقه چهارم - پالک دوم - 
021661219721457785188

عاطفه
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
36021440338491481795178پالک - خیابان اعتمادیان - پشت بیمارستان ابن سینا - فلکه دوم صادقیه 5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

عشرت آرش
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران بزرگراه شیخ فضل اله نوری باالتر از جالل آل احمد بعد از پل عابر پیاده اول مجتمع 

پزشکی پارس کلینیک

عقیلی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
7پالک - خیابان فاطمی خیابان یکم کوچه سیاوش6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

فجر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
174پالک - روبروی مسجد دوارده امام - خیابان طوس -  متری جی 21خیابان - خیابان آزادی 9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

فرآسا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 19پالک-روبروی کفض آرتیمان - (گلناز جنوبی)خ شهید رحیمی-بلوار شهید گالب-صادقیه

طبقه اول
1451813994

فریده خلیفی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران بلوار اشرفی اصفهانی بلوار رسالت غرب به طرف میدان نور نبش ابوذر

پالک - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

آرتا درمان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 طبقه سوم واحد 2492نرسیده به میدان ونک نبش خیابان توانیر پالک (عج)خیابان ولیعصر 

305
021886641251434864599

آقاسیان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

ساختمان  -  11خیابان - خیابان ابراهیمی جنوبی -بلوار فردوس شرقی - میدان صادقیه 

 18واحد -طبقه سوم  - 41پالک -پامچال 
021440034931497954681

آوان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
111021660506601458983971پالک - خیابان آزادی، خیابان حبیب اللهی2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران



آویسنا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

آیدا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 29پالک -نبش اتوبان ستاری - انتهای کوچه جواهریان .مطهری .پیامبر مرکزی .اتوبان ستاری 

9واحد - طبقه سوم  - ( 123ساختمان  )
440460851471843131

اشا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

طبقه دوم- 42پالک  - 5نبش کوچه -  متری دوم شمالی 16خیابان - متری گلستان  35  - 

 واحد جنوبی
021444410501475716573

گلها
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
021880670501434955974پالک12پالک  - 57کوی - یوسف آباد 6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

مانا مهر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
127021664380051441716175پالک - ابتدای خیابان باقرخان .خیابان ستارخان 2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

مددرسان محب
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

9واحد  - 4پ - خ سبزه زار -خ نجارزادگان  _آزادی .ابتدای خ 
021660544131341666363

مرهم
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
25021886370231413955563پالک - کیومرث شکراهلل)کارگر شمالی خیابان یکم 6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

مریم
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
54021223549051998136941پالک - آسمان سوم شرقی-خیابان آسمان-سروغربی-سعادت اباد2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

مس
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- خیابان آزادی خ جمالزاده شمالی بعد از نصرت نبش شمال شرقی کوچه شهید مهاجر خامنه 

305پالک 
669239371418853684

معصومه 

بیرجندی

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
پالک- تهران بزرگراه یادگار امام خیابان ارغوان غربی خیابان کاج 2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

منجی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

37بلوار سعادت آباد باالتر از چهارراه مسجد نبش خیابان 

5پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
منوچهر هاشم 

زاده

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران خیابان قرنی جنب پل کریمخان 

19پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

مهر آفرین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

نبش -کوچه عباسعلی کریمی -جنب پارک مهر -ابتدای خ هاشمی -اتوبان آیت اله سعیدی

کوچه عقیل صادقی  
021669017701349813153

مهر و ماه
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

خیابان شهید خلبان منصوری-خیابان نیایش-خیابان ستارخان

5پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
66520399

مهرآوران
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

ضلع جنوب غربی چهارراه سرو - سعادت آباد 

پالک - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021221345531478643559

مهرآوران نوین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 طبقه اول2 زنگ70  پالک 32و30سعادت آباد  مدیریت  خیابان عالمه جنوبی  بین کوچه 

70پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
886843091997947953



مهرلیما
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران بلوار فرحزادی باالتر از میدان بوستان 

پالک - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

مهرورزان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
21منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 اصلی 19تهران شهرک تهرانسر خیابان 

4پالک  - 21منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

الغدیر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
18منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- کوچه اسالمی - خیابان عرب احمدی - یافت آباد 

5پالک  - 18منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

الهه شفابخش
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

  .3پالک - خیابان یاس - فلکه دوم- شهران 

3پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
1478654993

امدادپرستاران 

طاهر

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

-بلوار شهید سردار شهید علی تیموری - خیابان زنجان - خیابان آزادی 

399پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
02166062865

امدادرس
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی

1/148پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

امید
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 14 متری گلستان شرقی، خیابان معینی پالک 20جنت آباد مرکزی، بلوار شهید کبیری طامه، 

پالک - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021444498661475836913

ایران زمین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

-نبش بلوار شهدای شمالی صادقیه - بین فلکه اول و دوم - صادقیه 

5پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
1451636512

به آور
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

جالل آل احمد، نرسیده به پل گیشا، خ پروانه، خ پرنده سوم، نبش خ شانزدهم

11پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
883571461443995594

به درمان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران، نبش فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان آیت اهلل کاشانی

4پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021440619231481796184

مهریار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

خیابان کارگر شمالی نبش خیابان پنجم

38پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021880052101439613115

مهسا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

11واحد  - 4طبقه  - 53پالک - تهران خ ستارخان خ شهید صادقیپور بلوار گالب 

پالک - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021442094061494917111

ندا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی چهارراه مرزداران کوچه ولدخانی 

4پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

نهال سالمت آریا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

ساختمان  - 77پالک - کوچه دانش ثانی - روبروی بیمارستان قلب - خیابان کارگر شمالی 

 شرقی1واحد - طبقه اول -درمان 
886324401413673155

نوید سحر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

نبش کوچه عنبر اقشان- سه راه تهران ویال - خیابان ستارخان- تهران

375پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
665113001444743516

نوید هستی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران خیابان بهبودی 

199پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران



نیرین علیاری
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت کوچه باغ کوچه داود شرقی 

16پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

نیک توان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

نبش اتوبان حکیم- بلوار اباذر- بلوار آیت اهلل کاشانی- فلکه دوم صادقیه 

2پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021440729541473675884

پارسی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی 

2244پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021887171011433894363

پردیس
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران ستارخان ضلع شمالی برق آلستوم خیابان سازمان آب خ پردیس 

32پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
02147900

پشتیبان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

3 واحد 2 طبقه 10کبیری طامه خیابان بهار خیابان امام حسین کوچه امید پالک 

پالک - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021230211731998884349

پویان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

1پالک - خیابان خسروان - خیابان اکبری - میدان حبیب الهی 

1پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021665079650000000000

تپش زندگی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- چهارراه مشاهیر - خیابان شهید لطفی - خیابان هفت تیر 

76پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021888495231589745717

تهرانی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

2واحد - طبقه اول غربی  - ( 22112 ) 1022پالک - روبروی هتل سیمرغ - خیابان ولیعصر 

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
887111191433883357

توانا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- طبقه اول شرقی  - 17/1پالک - کوچه فیات -- چهارراه مخابرات - شهرک اکباتان 

ساختمان ارمغان 
02144653123

توانا گستر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

5واحد- طبقه سوم  -7پالک-کوی جنتی-بسمت آزادی-تهران میدان انقالب

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021669203971418943756

نیک سیرتان 

مهام

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

جنت اباد مرکزی  خیابان شهید مخبری بعد از شاهین شمالی 

226پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
02144444402314475867911

هما
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

/پیامبر غربی / ستاری 

47پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021440450461478188396

همت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

کوچه دربندی - بعد از تقاطع استاد معین - خیابان هاشمی 

14پالک  - 9منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

همراه شما
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
22منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 طبقه دوم 13پالک - سروستان نهم -  متری کاج 45خیابان - شهرک راه آهن 

پالک - 22منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021447031361494978766

ولیعصر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- خیابان شقایق - میدان ولیعصر 

26پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

کاج
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 11بزرگراه اشرفی اصفهانی بعداز میدان پونک نبش کوچه 

1پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران



کادوسه
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

کوچه نعیمی- خیابان مطهری

35پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021887139361595717386

کانون شفای 

علوی

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

اشرفی اصفهانی نرسیده به میدان پونک کوچه صفاریان طوسی 

15پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

کبیرسبز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

- خیابان ابراهیم نوری  (باغ فیض  )- خیابان ناطق نوری - بعد از پل حکیم - اشرفی اصفهانی 

- کوچه موسی الرضا 

کوروش
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

خ طاهریان-خ ولیعصر- خیابان مترو-آریاشهر

37پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021449559291481637478

یاری رسان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
22منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

انتهای اتوبان همت غرب شهرک گلستان بلوار کاج سروستان نهم نبش هاشم زاده قائم نهم

74پالک  - 22منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021447461811494965711

یاس
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 A2واحد  - A1ورودی  - 111پالک - خیابان فرصت شیرازی تقاطع دکتر قریب 

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021669019911419813963

چتر سفید
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
5منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

بین کوچه معین واقبال پور_سمین بولیوار-انتهای اشرفی اصفهانی -تهران 

17پالک  - 5منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
091896696121477773562

حیات
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

جنب داروخانه طلوع- نرسیده به بلوار کشاورز - کارگر شمالی 

18پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021224033351984813563

دی داد
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران میدان ولی عصر

7پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
22222222

رز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
22منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 ) طبقه اول43تهران شهرک راه آهن بلوار شهید هاشم زاده خیابان قائم سوم شرقی پالک 

(همکف
021447691321494949651

رهیار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
22منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

ابتدای بلوار امیر کبیر- شهرک گلستان 

5پالک  - 22منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021447055041494713811

زی با مهر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

دانشکده پرستاری و مامایی تهران-نرسیده به میدان توحید-(میرخانی)خیابان نصرت شرقی

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
665818331419733171

ساعی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

واحدمنفی یک- 11پالک-  کوچه غالمرضا تختی - روبرو پارک ساعی - خیابان ولی عصر 

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021888738151434733184

سایدا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی  خیابان شهید حسن سیف خیابان دوم 

4پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021880942141466713667

سپهر سال مت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

میدان توحید  ابتدای خیابان ستارخان  بن بست کاج   بن بست سرو

1پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021860188231441675737

سپید
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

21تهران خیابان پاتریس لومومبا خ

160پالک  - 2منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
02166535006



سپید گستر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

کوچه هورچهر- ابتدای خیابان حافظ - خیابان کریم خان - میدان ولیعصر 

2پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021889283341593915159

سالمت محور
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
2منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

نبش کوچه - (حاجی پور امیر)خیابان پاک شمالی - خیابان سازمان آب - فلکه دوم صادقیه 

1واحد-  طبقه اول  - 14پالک - گالره 
021442896481454745885

سالمت یابان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
18منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

کوچه مرادی -بلوارمعلم بعدازشهرک صاحب الزمان-میدان الغدیر-ازادگان غرب 

46پالک  - 18منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
662359241376669597

سالمتکده شفا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

9پالک - کوچه سهند -خیابان یکم - میدان فاطمی 

9پالک  - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

سیمرغ طب
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

 متری جی خ هاشمی کوچه دربندی21خ 

17پالک  - 9منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021710628551349694748

سینوهه
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
18منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

طبقه  - 1پالک - کوچه غالمی - بیست متری تختی - میدان معلم - خیابان معلم -یافت آباد 

سوم 
021442276011461914938

شایان سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
9منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

8واحد  - 2طبقه - ساختمان فراز - خ دانشگاه هوایی شمالی - خ شمشیری - تهران 

221پالک  - 9منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021666548831383713166

شباهنگ
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

تهران بلوار کشاورز خیابان قریب نبش شباهنگ 

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

شریف
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

جنب درب جنوبی بیمارستان مهر - خیابان موسوی - خیابان کبکانیان - خیابان زرتشت غربی 

 -
021889981251471853594

شفا پرستاران 

تهران

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
6منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  ایران

10واحد  - 27پالک -یوسف آباد خیابان هفتم 

پالک - 6منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021889941881431683814

طلوع سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
11منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

405، واحد 4میدان جمهوری، درب شرقی متروی نواب، برج گردون جنوبی، طبقه

پالک - 11منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021336334151846818785

فرهنگ سازان 

قلب سپید

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
17منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

27بیست متری ابوذر خیابان شهید اکبر ببری کوچه شهید نادر جباری پ

27پالک  - 17منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
557308781366687191

آرام
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
10منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

خیابان هاشمی، بعد از خیابان جیحون، نرسیده به خیابان کارون، کوچه شهید رضایی نراقی، 

7پالک  - 10منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

آرامش گلزار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
10منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

 مرکز گلزار25 طبقه چهارم واحد 308پالک  (تامین اجتماعی)آزادی روبه روی وزارت کار 

308پالک  - 10منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
66919862

آویسان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
11منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

2واحد -65پالک -خیابان نوفالح- ابتدای خیابان آزادی- میدان انقالب-تهران 

65پالک  - 11منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

بصیر شفیع
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
11منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

-1156پ -نبش ک یزدان پناه - نرسیده به تقاطع جمهوری - باالتر از جامی - خ ولیعصر 

9واحد  - 3ط - ساختمان سینوهه 
661743241316767556



نرگس
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
11منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

خیابان آزادی، خیابان کاوه، نبش کوچه ترابیان، 

205پالک  - 11منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

زندگانی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
16منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

289، نرسیده به بازار دوم نازی آباد، پالک (پارس)خیابان رجایی، خیابان اکبر مشهدی

289پالک  - 16منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

سفیران سالمتی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
20منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

، طبقه منفی یک 13شهرری،میدان شهرری، خیابان قم ، کوچه مشیری، پالک 

13پالک  - 20منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران

شفا طب عرفان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 
11منطقه تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران

2 طبقه 117تهران انقالب خ کارگر جنوبی خ شهدای ژاندارمری پالک 

117پالک  - 11منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
669881001314654135

شفق
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
13منطقه تهران

تهران نو،خیابان خاقانی،فلکه آشتیانی،کوچه غزالی شرقی

164پالک  - 13منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

صبا طب
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

-خیابان شهیدان زفرقندی- خیابان شهید محمود آهینی امینه- تهرانپارس

109پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021777298911653714173

طاها
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
7منطقه تهران

خیابان بهار شیراز- میدان هفت تیر 

189پالک  - 7منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021883294221575615516

طبیب آسایش
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

- خیابان دربند(نیاوران)خیابان شهید باهنر 

35پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

طلوع
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
13منطقه تهران

 7/38و7/37بین خیابان-خیابان سی متری نیروی هوائی 

317پالک  - 13منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

طلوع حیات
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

 طبقه اول واحد اول8شریعتی دو راهی قلهک جنب بیمارستان ایرانمهر بن بست افسر پالک 

8پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021226071111949917977

طلیعه مهر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

(بخت آزاد)خیابان ارباب مهدی-چهارراه نظام آباد-خیابان نظام آباد-(ع)میدان امام حسین 

534پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
778465431645713363

عباس مقصودی  

دماوندی

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

- غربی 196خیابان - فلکه سوم تهرانپارس

91پالک  - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
66761156

فتحی شفا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

نارمک،خیابان جانبازان غربی،خیابان بختیاری جنوبی

110پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021779419411648938571

فروردین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

(بین گیو و رستم)نبش خیابان خیری-خیابان شهید خبازی-(پروین)بلوار شاهد-تهرانپارس

60پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
091518986029441744967

فروزان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

شریعتی،انتهای شهید حیدری،خیابان شیخ عطار

1پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021226005921916689364

قانون
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

خیابان دکتر شریعتی،نبش خیابان ظفر 

پالک - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021222730501913793868



 التیام سبز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

مالصدرا نرسیده به کردستان روبروی سازمان بورس

8پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021444718461435793679

آرامش
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
12منطقه تهران

ساختمان اداری -  سعدی شمالی - دروازه دولت 

250پالک  - 12منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
225570911147614144

آرین سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

ساختمان پزشکان- جنب بانک ملی-اول خیابان سیمرغ- سیدخندان- خیابان شریعنی

2پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

آوای تندرستی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

خیابان دانشور شرقی- خیابان شیراز شمالی. خیابان مالصدرا

26پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021886135781991775351

احسان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

خیابان پیروزی خیابان نبرد شمالی کوچه خزائی

1پالک  - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
330911401765984746

احیاء
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

کوچه منش-خیابان نیلو- خیابان هفتم-میدان ونک-خیابان ولیعصر

1پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

ارسطو
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

کوچه فدوی- رو به روی خیابان وحیدیه- خیابان شهید مدنی شمالی

1پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021772616281636934684

ارمغان سالمت 

سها

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

پاسداران، میدان هروی ، خیابان پناهی نیا ، کوچه نهم

9پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021774590031617636673

اشراقی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

-کوی نوروزی-  متری حبیبی12- خیابان دستور جنوبی-اتوبان صدر

23پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021227080431989816931

گلبرگ
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

جنب بانک ملی -بین مهر و دردشت- گلبرگ شرقی- نارمک 

474پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021779220221649893713

ماه نوش
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

میدان رسالت،خیابان هنگام،قبل از تقاطع هنگام و فرجام،خیابان شهید قزوینی،جنب میدان 

69
11111

مسیح یار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

دارآباد،خیابان شهید پور ابتهاج،خیابان شهید اسماعیل هاشمی

1پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021261194971956956843

منجی سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
13منطقه تهران

خیابان شهید جدیدی -خیابان امامت -تهران نو 

96پالک  - 13منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021225910311944685469

مهر سبز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

-خیابان میری-جنب بیمارستان ایرانمهر- خیابان شریعتی

5پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
266044511949915618

مهر گستران 

پارس

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
12منطقه تهران

 شهریور17، خیابان (ع)میدان امام حسین 

1710پالک  - 12منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
091263407191973733885

مهرآوران نیک 

خو

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

(پروین )شرقی  بعد از میدان شاهد196فلکه سوم  تهرانپارس  خیابان 

147پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
376932931656798341



مهرسا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

تهران،قلهک، خیابان کدویی، خیابان شکرآبی،خیابان بیژن پور

11پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
02188203932۱۹۶۹۷۵۵۱۱۶

مهرورز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

(شهید غیبی)شهرک  شهید محالتی   نرسیده  به  میدان شاهد   خ گلستان دوم- مینی سیتی 

9پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021224981381955754791

مهرورزان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
7منطقه تهران

2سهروردی شمالی بین خ شهیدبهشتی و میرزای زینالی نبش کوچه ی باسقی پالک 

2پالک  - 7منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021887567581577935615

اطمینان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

-نبش مرمری - کوچه مسجدی - خیابان جباریان - لواسانیه غربی - فرمانیه 

1پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
226746921937677151

امداد کبری
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

شرقی 220خیابان (شهید مظفری)127خیابان - بین فلکه سوم و چهارم- تهرانپارس

34پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

امدادگران سبز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

کوچه پارس- جنب پارک تابان- خیابان رسالت

23/1پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
225010101634683714

امید بخشان 

حیات

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

خیابان آفریقای شمالی،باالتر از پمپ بنزین،نبش خیابان عاطفی غربی

149پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

امیر علی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

-2ساختمان پزشکان سبز -خیابان امامزاده- سه راه دولت

3پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
66761156

اهورا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

مجیدیه شمالی - متری اول و دوم 16بین - بزرگراه رسالت 

1031پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
22506644

ایران یار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

تهرانپارس ، خیابان فرجام ، چهار راه اشراق ، ابتدای خیابان جشنواره 

183پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021777316761653856187

بقیه اهلل
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

- جنب برج قرمز - خیابان برزیل غربی - ورودی شیخ بهایی - اتوبان همت شرق به غرب 

53ساختمان شماره 
021886148581439956756

مونس و همدم
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
12منطقه تهران

خیابان وحدت اسالمی پایین تر از پارک شهر کوچه چیت چیان

36پالک  - 12منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
556172411114719530

میرداماد
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

خیابان پیروزی، ابتدای نبرد، کوچه چهارم

پالک - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

ناجی تهران
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
7منطقه تهران

-اول خیابان دستان-کوچه صفا فردوس- بزرگراه رسالت

23پالک  - 7منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021884640001631775113

نرجس خاتون
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

-نبش بن بست گیاه-روبروی مخابرات پیروزی-خیابان پیروزی

682پالک  - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021880631241765613794

نگین اختیاریه
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

- ساختمان نگین اختیاریه- نبش خیابان شهید دوقوز- اختیاریه شمالی- اختیاریه

1پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021227660801959676491



نوید سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
12منطقه تهران

نبش کوچه شجاعی -مقابل جهان پناه- شهریور شمالی17-میدن خراسان

2پالک  - 12منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

نوین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

خیابان شریعتی ،دوراهی قلهک ، کوچه شهید حسن میری

6پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021220040181949913474

بهداد
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

جنب اداره ثبت اسناد و امالک شمیران - خیابان فنا خسرو- میدان تجریش

24پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021228081531989814851

پارس درمان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

 شرقی،بعد از بلوار پروین182تهران پارس،خیابان 

289پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

پارسیان آوید
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

فرمانیه،خیابان مهدی زاده،کوچه میرعابدینی

9پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021226984071935767113

پاسارگاد
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

- خیابان ولیعصر- خیابان یکتا- باغ فردوس- تهران 

2892پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

پاسداران
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

خیابان پاسداران ، خیابان شهید کشوری، نگارستان هشتم، روبروی بانک صادرات

53پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

پرستار شهر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

 4 ط 102خیابان شهید اندرزگو خیابان شهید سلیمانی غربی روبروی بن بست مرجان پالک 

26واحد 
021222484001938844319

پروانه سفید
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

. برج امیرپرویز .نبش خیابان  صانعی . باالتراز چهاراه جهان کودک (جردن)بلوار آفریقا . تهران 

پالک - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
887925151969955112

پژواک
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

110جنب مسکن - بین خیابان مجدیه و بنی هاشم-ضلع شمالی بزرگراه رسالت

1221پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021223222811663615741

پگاه سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

کوچه کاشانچی  - ولیعصر باغ فردوس -خیابان  - تهران 

20پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021227256061961834381

پیام آوران
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
7منطقه تهران

-اندیشه یکم غربی- خیابان شریعتی

65پالک  - 7منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021884409831569757711

پیام آوران 

سالمت

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
13منطقه تهران

خیابان تهران نو،میدان امامت

169پالک  - 13منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021774055441743693464

پیام سالمت 

جامعه

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

خیابان پاسداران،چهارراه پاسداران،خیابان مژده،فرعی چهارم،روبروی کوچه نسترن

34پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

تهران درمان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
7منطقه تهران

3 طبقه 12 واحد 219خیابان بهار شمالی باالتر از طالقانی پالک 

219پالک  - 7منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
775306171563714335

توان پرستار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

-کوچه انواری- خیابان شیوا- میدان سر آسیاب- میدان پیروزی

4پالک  - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021330535361764843867



ثمین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

 1327پالک -روبروی خیابان ظفر -خیابان شریعتی -تهران

1327پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
228967461948643853

جاللی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

890ضلع جنوب خیابان پیروزی ،جنب تقاطع امام علی ،پالک

890پالک  - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021333033761716633447

هادی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

کوچه نائی-خیابان گوی آبادی-خیابان دستگردی-خیابان شریعتی

10پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
0210229080621916797413

هستی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

- نرسیده به مینی سیتی- ضلع شمالی بلوار ارتش- اقدسیه

3پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

همیار ایثار
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

فلکه دوم تهرانپارس ،خیابان جشنواره ،

178پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021777856111654866563

همیاران فرشته 

سعادت

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
15منطقه تهران

 طبقه اول 226شوش شرقی نرسیده خیابان شهید احمد غالمی پالک 

226پالک  - 15منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021550418391183743864

یسرا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

-ابتدای خیابان شهید باهنر - میدان قدس

29پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
0212277154311111

حاذق
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

-نبش کوچه گیریان- خیابان شکوفه- خیابان پیروزی

پالک - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

حامیان سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
12منطقه تهران

-خیاتبان پارس- به طرف انقالب- میدان فردوسی

87پالک  - 12منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021667100931131963344

حسینی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

(دختران)جنب موسسه ملی زبان- چهارراه سرسبز- نارمک 

679پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

خضراء
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
13منطقه تهران

-خیابان نظام اباد-کوچه مسجد امام حسین(ع)میدان امام حسین 

108پالک  - 13منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
77527579

دولت آبادی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

-کوچه شهید کاوه علوی-خیابان شهید کریمی-خیابان دزاشیب- میدان قدس

3پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
222027341934864811

رادمهر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

کوچه رستمی- متری شهید اشراقی27-ایستگاه سبالن-خیابان دماوند

7پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021778129161733634443

راهیان سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

نبش کوچه شهید مهر نژاد - خیابان شهید ثانی -چهار راه تلفنخانه -نارمک 

150پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
0217771872716478

رضا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

- مقابل خیابان خواجه عبدااله انصاری -  خیابان شریعتی

1030پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021228757671661633341

ره گستر سبز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

-خیابان شهید حجت السالم حقانی-پل آفریقا-ونک 

67پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
888878921969935848



رهان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

-خیابان شهید آبیز-خیابان شهید گلشن دوست- خیابان مسیل-نارمک

253پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
269104291645643434

روزنه
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

 متری قائم، نبش خیابان آذر، طبقه دوم باالی همکف12بلوار ارتش، ورودی ازگل، خیابان 

5پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
22484605

زندگی برتر
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

208خیابان مالصدرا بین چمران و شیخ بهایی پالک 

208پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
886136471435916434

ساحل
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

بن بست سپید-آصف اکبری-زعفرانیه

6پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
02177898950

سامان مهر افروز
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

شمیران خیابان شریعتی جنب پمپ بنزین اسدی 

1907پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021445338591933933559

سبحان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

کاشانک،روبروی مسجد والفجر،خیابان صمدی

18پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021261271501133655961

سفید پوشان 

ارس

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
3منطقه تهران

میرداماد،خیابان اطلسی،نبش بهبهانی

جدید4پالک  - 3منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

سفیر سالمت
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

جاده لشگرک ، مینی سیتی، شهرک قائم ، میدان اول ، تجاری ابریشم

43پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
091229097831663613571

سالمت ایلیا
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

خیابان داریوش مالیری  نبش بن بست فراهانی  (میر فخرایی)نارمک خیابان طاهری 

88پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
77972171

سالمت به توان
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
1منطقه تهران

-نرسیده خیابان نخل- بلوار ارتش

113پالک  - 1منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021224410991955753181

سالمت دی
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
15منطقه تهران

(بقایی)پایین تر از پل ششم- بلوار ابوذر

118پالک  - 15منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
091261019151779936623

سالمت گستر 

کوثر

مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
14منطقه تهران

- بن بست ترانه-خیابان بایزدید بسطامی- خیابان چهارصد دستگاه- خیابان پیروزی

8پالک  - 14منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
33675089

سالمت نوین
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
12منطقه تهران

4 شهریور، کوچه بختیاری، پالک 17، اول خیابان  (ع)میدان امام حسین 

پالک - 12منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
11111111

سها
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
4منطقه تهران

-کوچه لطفی -چهارراه مجدیه- رسالت

19پالک  - 4منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021225036121663684791

سها طب
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
7منطقه تهران

19 واحد 5 ساختمان نیکان طبقه 2سهروردی شمالی باالتر از مطهری کوچه نیکان پالک 

2پالک  - 7منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021860206311567713999

سهیل
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
13منطقه تهران

 3/33 و 3/32بین فرعی -خیابان سوم نیروی هوایی -پیروزی 

109پالک  - 13منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
021771682161737773146



سوده
مرکز مشاوره و ارائه 

مراقبتهای پرستاری در 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید 

بهشتی
8منطقه تهران

136نظام آباد شمالی خیابان شهید مجتبی محمدی دارانی خیابان شهید اکبر عباسی پالک 

136پالک  - 8منطقه -تهران-مرکزی-تهران-تهران
778315371635754811
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