
روز و ساعت فعالیتتلفنآدرسمرکز همرا ه باکد/ نام پایگاهشهرستانردیف

3164مرکز مثبت زندگی سمنان1

پالک - 27روبروی ابوذر - سه راه ابوذر

13 الی 9همه روزه ساعت 11933323735

1918مرکز مثبت زندگی سمنان2

- روبروی موسسه فاطمیه- 2طالقانی 

12 الی 10همه روزه ساعت 8933325521پالک 

9601مرکز مثبت زندگی سمنان3

پالک - 11ارغوان - الدن-شهرک گلستان

13 الی 9همه روزه ساعت 8933450891

10990مرکز مثبت زندگی سمنان4

ساختمان پزشکان -بلوار شهیدنوروزی

14 الی 8همه روزه ساعت 80333492764واحد -8طبقه-بوعلی

21 الی 17یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 33322773 شهریور17بلوار (ص)درمانگاه خاتم االنبیاء سمنان5

13 تا 10پنجشنبه ها  - 20 تا 16شنبه تا چهارشنبه 9912080034میدان نمازمرکز آموزشی ژاهوسمنان6

7
موسسه پالک سالمت ماوادامغان

، ساختمان 1بلوار پیروزی، پیروزی 

9، واحد 3پزشکان شفا، طبقه 
35250057

 و یکشنبه و سه 12 تا 10شنبه و چهارشنبه از ساعت 

20 الی 18شنبه از ساعت 

8
12/5 تا 9شنبه تا پنجشنبه از ساعت 35262882خ شهدا، خ باغ جنت، نبش بیمه سرمدموسسه روان درمان مهرنگاردامغان

13 الی 8شنبه و یکشنبه از ساعت 35254886بلوار پیروزی، جنب پمپ بنزین صدرا1418مرکز مثبت زندگی دامغان9

13 تا 8شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 3635236924باغ عالمی، کوچه شهید فتاح، پ 5106مرکز مثبت زندگی دامغان10

11
5260مرکز مثبت زندگی دامغان

خ پاسداران، خ شهید کالهدوز، فرعی اول، 

سمت راست
 12 تا 9شنبه تا پنجشنبه از ساعت 35261059

12
9652مرکز مثبت زندگی دامغان

خ شهدا، روبروی بکیرابن اعین، جنب 

فروشگاه طاهریان
13 تا 8/5شنبه تا پنجشنبه از ساعت 35238240

13
شاهرود

پایگاه دائمی سنجش بینائی 

موسسه غیرانتفاعی و غیرتجاری /

آتیه سبز

خیابان شهدا شهدای دوم جنب کوچه 

 طبقه دوم56الکتریکی طبسی پالک 
همه روزه ساعت اداری32223271

14
5330مرکز مثبت زندگی با کد شاهرود

خیابان امام نرسیده به چهارراه باغزندان 

کوچه دهم پالک یک
همه روزه ساعت اداری32364857

15
6235مرکز مثبت زندگی با کد شاهرود

شهرک توحیدی خیابان غفاری کوچه 

5اول پالک 
همه روزه ساعت اداری32336902

16
9256مرکز مثبت زندگی با کد شاهرود

روبروی خیابان -خیابان شهید رجایی

مولوی

32234166-

32224088
همه روزه ساعت اداری

17
4150مرکز مثبت زندگی با کد شاهرود

خیابان نادر کوچه شهید افسر رحیمی 

10پالک 
همه روزه ساعت اداری32236494

18
8897مرکز مثبت زندگی با کد شاهرود

خیابان تهران بعد از مهدیه کوچه بن 

 حیاط دوم ضلع جنوبی کوچه 29بست 

4پالک 

همه روزه ساعت اداری32339600

19
شاهرود

موسسه ندای سالمت روان 

خانواده

خیابان امام روبه روی داروخانه دی جنب 

پاساژ ونوس
20 تا 16عصرها از ساعت 32247017

20

56 پالک 8نواب - خیابان نواب10296مرکز مثبت زندگی با کد شاهرود

32330019-

32365998-

32365997- 

32365897

همه روزه ساعت اداری

21
همه روزه ساعت اداری1832523264 پالک 1امارت -خیابان امارت-بسطام 7844مرکز مثبت زندگی با کد بسطام

22

پیک ترنم زندگیآرادان

نبش - خیابان شهید رجائی-  آرادان

جنب حوزه بسیج امام - کوچه یکم غربی

(ع)حسن مجتبی 

12 الی 9شنبه تا پنج شنبه ساعت 34545169

23

2636مرکز مثبت زندگی آرادان

میدان - روستای داورآباد- آرادان

مجتمع سابق بهزیستی - چهارصددستگاه

شهید باهنر

13 الی 8شنبه تا پنج شنبه ساعت 34562250

13:30 الی 8همه روزه ساعت32624218کوچه تعاون (ع)خیابان امام رضاموسسه ندای مهر گسترمیامی24

اداره بهزیستی شهرستان سرخهسرخه25

رو به - بلوار انقالب - میدان امام خمینی 

14/30 الی 7/30از ساعت 33612128روی فروشگاه افق کوروش

9404مرکزمثبت زندگی  گرمسار26

پشت اداره اموزش -گرمسار میدان معلم 

ادرس )(کوچه نریمان مطهری- و پرورش

ایوانکی جنب اداره برق مرکز : اجرای طرح

حبیب ابن مظاهر ایوانکی

شماره تماس ایوانکی 

شماره - (34522397

تماس 

12 الی 9شنبه الی دوشنبه از ساعت 34228439مثبت

موسسه پیک  ترنم زندگی گرمسار27

گرمسار خ بیسکوران جنب تاالر مهستان 

12الی 9یکشنبه ها از ساعت 34223326مرکز تامین توسعه شهید رجایی- 

مهدیشهر 28

موسسه خیریه آوای سبز شهید 

105/ شوکت پور 

- فاز یک - شهرک بعثت - درجزین 

 13:30 تا 8شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 33684738خیابان یازدهم غربی

اداره بهزیستی شهرستانمهدیشهر 29

-انتهای خیابان صاحب الزمان- مهدیشهر 

اداره بهزیستی -  میدان پارسیان 

13:30 تا 9پنج شنبه ها از ساعت 33622906-شهرستان 

10079/ مرکز مثبت زندگی  مهدیشهر 30

- نبش سه راه المهدی - مهدیشهر 

 14 تا 8همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 33627947روبروی پوشاک مصدق

مراکز غربالگری بینایی استان سمنان


