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ردیف استان

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

مرکز روانشناسی کاریزما

دکتر سحر جعفریه

قیطریه ،سلیمانی شرقی ،ک.چه الله ،پ 20

22206900

دکتر محسن لطفی

پاکدش ،.میدان آزادگان ،پاساژ بهمن ،طاقه دوم ،مرکز مشاوره سعادت

36440280

خانم دکتر ابراهیم زاده

میدان هروی ،خیابان مکران شمالی ،ساختمان پزشکان حکیمان ،طاقه س.م

22955036

1

تهران

2

تهران مرکز مشاوره و روانشناسی سعادت
مرکز مشاوره و خدمات
تهران
روانشناختی حس تح.ل

3
4

تهران

مرکز مشاوره آوای مهر

جناب آقای مهرآبادی

5

تهران

6

تهران

7

تهران

8

تهران

9

تهران

10

تهران

11

تهران

12

تهران

مرکز مشاوره رهیار
مطب روانپزشکی دکتر ملیحه رفیع
فرح زادی
مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی عم.می سالم .اول
کلینیک مددکاری اجتماعی
مهراندیش ساعی
مرکز روانشناسی دکتر محمدرضا
ج.اهری
مطب خص.صی سرکار خانم دکتر
ژیال ابراهیمی قره لر
م.سسه ک.دکان استثنایی روان
آرام (امیدآوران)
م.سسه امید آوران جامعه پاک

محسن محمدی

13

تهران

14

تهران

15

تهران

16

تهران

مرکز جامع سالم .نیایش
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره
روان حامی
درمانگاه شهدای شهر ری
مرکز بالینی ژنتیک دکتر علی
غالمی

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،ناش خیابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داخلی 105

دکتر ملیحه رفیع فرح زادی

تهرانپارس ،ضلع شمال غربی  4راه تیرانداز ،ساختمان پزشکان سرو ،طاقه
س.م ،واحد 13
شریعتی ،جنب مترو قلهک ،پالک 1511
خیابان ولیعصر ،ناش خیابان زعفرانیه ،ساختمان پزشکان ،پالک ،1590
طاقه  ،11واحد 55

77730638
22616408
22716966

دکتر الناز سادات شریع.
پناهی

ستارخان ،بین فلکه اول و دوم صادقیه ،پالک  ،747واحد 6

 88272967و
88008956

نادیا شیخ االسالمی

میدان آرژانتین ،خیابان ال.ند ،خیابان  ،35خیابان سیاوش ،بن بس .گل
پیچک

09137408467

دکتر محمدرضا ج.اهری

پردیس ،فاز  ،4میدان فردوس ،پ 58

76282150

سرکار خانم دکتر بنفشه حیرت
نگاری
بنفشه حیرت نگاری

خیابان مطهری ،بعد از تقاطع شریعتی ،به طرف ات.بان صیاد ،خیابان شهید
اجاره دار ،خیابان شیخی صفی ،بن بس .احمدی ،پ  ،1واحد 3
بزرگراه شهید مدرس ،خیابان ظفر ،روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر،
پالک  ،238طاقه  ،4واحد 16
ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز شمالی ،ناش ک.چه شهریار ،پ 181

 09122030332و
09392070332

26400815

سهیل صالحی

میدان کاج ،خیابان شعاانی ،پالک  ،12طاقه دوم

74315000

دکتر احمد خاکی

پاسداران ،ب.ستان نهم ،پ  ،133ساختمان مهر ،طاقه س.م ،واحد 10

22796371

علی محمدی

شهر ری ،میدان صفائیه ،خیابان ابن باب.یه

33632702

دکتر علی غالمی

اسالمشهر ،زرافشان ،ک.چه  ،2پ 41

56372620

دکتر ژیال ابراهیمی قره لر

26400815
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ردیف استان
17

نام مرکز

تهران درمانگاه عم.می مرکزی قلعه میر

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،ناش خیابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داخلی 105

نام مدیریت
شیرین محمدی

آدرس
بهارستان ،شهرک قلعه میر ،بل.ار شهدا 20 ،متری امام خمینی ،روبروی
داروخانه

تلفن
56868080

Website: www.ascard24.com
Email: info@ascard24.com

09038201519

