
 

 

 

 

 

 

 مثبت زندگی بهزیستی استان زنجان لیست مراکز 

 تلفن مرکز  آدرس  کدمرکز  شهرستان  ردیف

 33786928 1540نرسیده به پل امام حسن مجتبی خیابان امانی سوم غربی ق  1فاز گلشهر  1495 زنجان  1

 33459409 4ید، کوچه شهید قوچانی) جنب بانک کشاورزی( طبقه دوم واحد ن جاو خیابا 46 زنجان  2

 9196991004 1759ار مغانخانه .داخل بخشداری مرکز مثبت زندگی زنجان . 1759 زنجان  3

 32623355 7روبروی درمانکاه پ نیک پی خیابان اصلی زنجان  2519 زنجان  4

 33521001 8472متری عاصم زنجانی، ضلع جنوبی،پالک  35الهیه ، خ  7310 زنجان  5

 33737640 23بهمن ساختمان پزشکان امید طبقه پنجم واحد  22بزرگراه  126 زنجان  6

 33468431 65/1ید آوینی نبش کوچه سوم پالک خیابان شه قرمز بیسیمچراغ  8036 زنجان  7

 33568447 29، پالک  3شهرک رجائی، خ ایثار 92 زنجان  8

 33534595 بهمن جنب کتابخانه روزبه )پارک رجایی( فرهنگسرای کوثر 22اتوبان  272 زنجان  9

 33338888 انتهای خیابان فردوسی نرسیده به خیام روبروی کوچه سید ستار  11902 زنجان  10

 33566554-33552529 میدان استقالل پشت پمپ بنزین انتهای خیابان شفاعت  2623 زنجان  11

 33582498 722شگاه الماس شهر پ متری مدنی جنب فرو  20اسالم آباد انتهای خ  459 زنجان  12



 

 

 

 

 

 

 مثبت زندگی بهزیستی استان زنجان لیست مراکز 

 تلفن مرکز  آدرس  کدمرکز  شهرستان  ردیف

 33564361 20/1جنب مسجد حق وردی کوچه شهید شهبازی پالک -خیابان حق وردی-امجدیه  1485 زنجان  13

 33563540 220پالک  یمحمد ی محمدول دیشه ابانیاسالم اباد خ 3297 زنجان  14

 33326871 402خیابان زینبیه غربی ساختمان الماس طبقه چهارم واحد  277 زنجان  15

 33361231 409رکبیر طبقه چهارم واحدچهارراه امیرکبیر ساختمان امی 11490 زنجان  16

 33468634-33469936 31خیابان کالنتری پالک-بعد از مسجد بیت الرقیه-چهارراه دوم جنوبی -مشکی کوچه  9871 زنجان  17

 33521562 3245ق 2خیابان نرگس پونه  2الهیه فاز 1513 زنجان  18

 1600 خدابنده 19
 5خدابنده شهر زرین رود انتهای خیابان شهدا خانه سازمانی شماره

2434622164 

 34229044 5پ  ی میسل  دیک شه-ی خ شهردار-خدابنده 726 خدابنده 20

 34227539 6کوچه عالمه پ  -معلم دانیم-خدابنده 897 خدابنده 21

 34211066 یجنب کانون قلمچ  ستیز طیخ مح -خدابنده 974 خدابنده 22

 34333830 سجاس خ امام خ طالقانی کوچه بهزیستی  -خدابنده  1535 خدابنده 23

 34226337 1خ امام کوچه  آبان  -خدابنده 2825 خدابنده 24



 

 

 

 

 

 

 مثبت زندگی بهزیستی استان زنجان لیست مراکز 

 تلفن مرکز  آدرس  کدمرکز  شهرستان  ردیف

 34226640 ی ستیبهز یروبرو -ی شمال یخ مطهر-خدابنده 2947 خدابنده 25

 34226337 25ام بهارستان ام ابانیخخدابنده  7974 خدابنده 26

 34822308 1ک فرهنگ  ادگارامامیخ -گرماب-خدابنده 2046 خدابنده 27

 2143 خدابنده 28
 خیابان زهراوی روبروی ساختمان قدیم شهرداری -شهر کرسف   -خدابنده 

34355874 

 35261057 11ک دانش  پ ی ک معروفخان یازاد دانیم ی ابهر خ دکتربهشت 176 ابهر 29

 35260548 6ک گلبهار ک نرگس پ ی ابهر خ دکتربهشت 10380 ابهر 30

 35243728 28بن بست فرهنگ پ رانیا رستانیک دب عصریابهر خ ول 328 ابهر 31

 35523349 79امام پالک-خ-خرمدره 3434 خرمدره 32

 35537276 324پالک ی جنب اورژانس اجتماع -الزهرا ی ور،توانبخشیشهر17-خ-خرمدره 29 خرمدره 33

 35824749 مسکن   ادیبن یرو پاسداران رو ب  ابانیخ هیسلطان 11710 سلطانیه 34

 32823753 10پالک -ی کوچه پنجم غرب-دیتوح نابایخ-شهر آببر-طارم 2625 مطار 35

 32863667 988خ بوعلی سینا پ  -خ حضرت ابوالفضل -چورزق -طارم 10883 مطار 36



 

 

 

 

 

 

 مثبت زندگی بهزیستی استان زنجان لیست مراکز 

 تلفن مرکز  آدرس  کدمرکز  هرستان ش ردیف

 36722184 طبقه همکف  24پالک   ی دخت هاشم  دیشه ابانیخ یجمهور ابانیخجرود ای 1607 جرود ای 37

 9109740177 ساختمان دهیاری  -لرروستای ینگه کندسید -رودیج ا 7413 ایجرود  38

 36523468 طبقه همکف  18متری اول قطعه 10اجتماعی( لمومنین )پشت تامینشهرک امیرا-دندی   -ماهنشان  1771 ماهنشان  39

 36222355 98پالک-خیابان امام خمینی روبروی مصلی باقر العلوم-ماهنشان  1047 ماهنشان  40

 


