
رفت�اری بیماری های  مراکز مش�اوره 

هـمه افراد ممـكن اسـت در معـرض خطر ابتال به ايدز باشند:
خودمراقبتي و آزمايش اچ  آي وي     دو عامل موثر در پیشگیری ايدز

اچ آي وي/ اي�دز:

5بس�ته اطالعاتی
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مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري چه مراكزي هستند؟
امروزه گس��ترش روزاف��زون اچ آي وي به عنوان يكي از چالش هاي بهداش��تي، اقتصادي و 
اجتماعي، پيش��رفت و توس��عه جوامع را به خطر انداخته اس��ت، لذا براي كنترل گسترش 
اچ آي وي اقدامات ارزش��مندي در س��طح جهان و نيز در ايران صورت پذيرفته است. مراكز 
مش��اوره بيماري هاي رفتاري يكي از تجربيات موفق كش��ور اس��ت كه توانس��ته گام هاي 
موث��ري را در كنت��رل اچ آي وي بردارد. اولين مركز مش��اوره بيماري هاي رفتاري در س��ال 
1379 در كرمانش��اه و دومين مركز در سال 1381 در تهران راه اندازي شد كه اين اقدام از 
طرف نهادهاي بين المللي متولي امر سالمت، تحت نام )بهترين تجربه( به ساير كشورها 
معرفي شد. با حمايت هاي مسوولين، پس از گذشت يك دهه، تعداد اين مراكز به سرعت رو 
به افزايش گذاشته است. هم اكنون شاهد فعاليت 102 مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري 

و بيش از 250 پايگاه مشاوره بيماري هاي رفتاري در سراسر كشور هستيم. 
در مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري، كليه خدمات پيشگيري، مراقبت و درمان اچ آي وي 
به خصوص ارايه واكسيناس��يون و درمان هاي مناسب براي بيماران مبتال به ايدز، خدمات 
كاهش آسيب )سرنگ و س��وزن، كاندوم(، آموزش، مشاوره و انجام آزمايش اچ آي وي افراد 
در معرض آسيب به صورت كاماٌل محرمانه، داوطلبانه و رايگان ارايه مي شود. در اين مراكز، 
پزشك و مش��اوران دوره ديده حضور دارند و امكان انجام مشاوره هاي حضوري و تلفني 

نيز وجود دارد. از س��وي ديگر دسترس��ي به متخصص عفوني 
امكان پذير اس��ت. در واقع، يك مش��اوره صحيح، اساس��ي ترين 
نق��ش را در شناس��ايي اف��راد در مع��رض خطر و ني��ز پايبندي 

مبتاليان به درمان و دريافت خدمات مراقبتي دارد.
 در گذش��ته به اين مراكز »كلينيك مثلثي« گفته مي ش��د زيرا 
فعاليت هاي  اين مراكز در س��ه زمينه ايدز، اعتياد و بيماري هاي 
آميزش��ي اس��ت كه همگي به نوعي بيماري رفتاري محس��وب 

مي شوند.

اهداف مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري چيست؟
اهداف مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري عبارتند از: 

  فراهم كردن امكان دسترسي عموم مردم به مكاني مطمئن به منظور كسب اطالعات 
در خصوص راه هاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي

  فراهم كردن امكان دسترس��ي گروه هاي در معرض بيش ترين خطر ابتال به اچ آي وي/ 
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ايدز به خدمات آموزشي، مش��اوره، تشخيص اچ آي وي، كاهش آسيب، مراقبت و درمان 
بيماري هاي آميزشي

  فراهم كردن امكان دسترسي مبتاليان به اچ آي وي و خانواده آن ها به خدمات آموزشي، 
مشاوره، مراقبت، درمان و كاهش آسيب

  افزايش امكان دسترسي مبتاليان بيماري هاي آميزشي، به خدمات آموزش، مشاوره، 
مراقبت، درمان و كاهش آسيب

  افزايش امكان دسترسي افراد با مواجهه شغلي و غير شغلي )مثل افراد تماس يافته 
با خون و ترش��حات آلوده به ويروس اچ آي وي(، به خدمات تش��خيصي و پيشگيري از 

ابتال به اچ آي وي

چه افرادي مي توانند به مراكز مش�اوره بيماري هاي رفتاري مراجعه 
نمايند؟

گروه هاي زير مي توانند با مراجعه به مراكز و پايگاه هاي مش��اوره بيماري هاي رفتاري در 
سراس��ر كش��ور از خدمات مش��اوره و در صورت لزوم انجام آزمايش راي��گان و محرمانه و 

خدمات كاهش آسيب بهره مند شوند: 
گروه هاي در معرض بيش ترين خطر ابتال به اچ آي وي )مصرف كنندگان تزريقي مواد، . 1

افراد داراي روابط جنسي غير ايمن( و همسران/ شركاي جنسي اين افراد
مبتاليان به اچ آي وي/ ايدز و خانواده آن ها. 2
مبتاليان به بيماري هاي آميزشي )سوزاك، سيفليس، تب خال تناسلي، زگيل تناسلي . 3

و...(
افراد در معرض مواجهه هاي شغلي و غيرشغلي )افراد تماس يافته با خون و ترشحات . 4

آلوده به اچ آي وي(
زنان بارداري كه پس از ارزيابي خطر، كانديد انجام آزمايش اچ آي وي هس��تند )زناني . 5

كه خود يا همس��ر آنها سابقه رفتارهاي پرخطري از جمله اعتياد و يا تماس خارج از 
چارچوب خانواده داشته است(.

کلینیک های 
مثلثی

اعتیاد

ایدز

بیماری های آمیزشی
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كليه كساني كه تمايل به كسب اطالعات و آگاهي در زمينه ايدز و بيماري هاي آميزشي . 6
دارند.

دسترسي به آموزش، پيشگيري، مراقبت و درمان، مهم ترين عوامل در كنترل و پيشگيري 
از ابتال به بيماري ايدز هستند. 

آن چه ما را در معرض ابتال به ايدز قرار مي دهد رفتار ما است، پس الزم است با تالش و تعهد 
براي افزايش آگاهي و پيشگيري از رفتارهاي منجر به ابتال به اچ آي وي/ ايدز براي به صفر 
رس��اندن موارد جديد ابتال به اچ آي وي، به صفر رس��اندن انگ و تبعيض و به صفر رساندن 

مرگ هاي ناشي از ايدز تالش كنيم.
مراكز مش��اوره بيماري هاي رفتاري با نام »مراكز مش��اوره ايدز« در سامانه 118 ثبت شده 

است. آدرس و تلفن اين مراكز در سراسر كشور به شرح زير است:

تلفنآدرس مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري شهرستاناستان

قی
شر

ن 
جا

بای
ذر

32829434-041 خیابان بهار، روبه روی پارک بانوانتبریزآ

52234688-041خیابان امام خمینی، کلینیک الزهرامیانه

مراغه
 خیابان معلم شمالی، کوی دانش، طبقه فوقانی مرکز بهداشتی - درمانی شماره

37250228-041یک هاشم آباد

بی
غر

ن 
جا

بای
ذر

آ

 34460853-044 خیابان کاشانی، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 6، طبقه میانیارومیه

46234063-044بلوار15 خرداد، میدان شهید فهمیده، جنب پارک مریم، مرکز بهیاری سابقخوی

36456990-044 خیابان دانش، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 5میاندواب

 45265949-044 کمربندی، ابتدای خیابان سردارعزیز خان مکری، ستاد مرکز بهداشت شهرستانبوکان

42222364-044 چهارراه آزادی، مرکز بهداشتی - درمانی صالح الدین ایوبیمهاباد

اردبيل
اردبیل

  خیابان امام)ره(، پشت پیش دانشگاهي شهید مدرس، مرکز بهداشتي- درماني
33261700-045رازي

33536516-045 خیابان سعدي)جاده موئیل( باالتر از ثبت احوال، مرکز شماره 3 شهريمشکین شهر

اصفهان
32275250-031 فلکه احمدآباد، خیابان بزرگمهر، مرکز بهداشتی - درمانی شهید نواب صفویاصفهان

55463344-031میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی)ره(، مرکز بهداشتی - درمانی گالبچیکاشان

البرز
کرج

  میدان آزادگان، ابتدای خیابان 45 متری کاج )عظیمیه(، ابتدای خیابان تختی،
32522415-026مرکز بهداشتی درمانی شهید سبزه پرور

ساوجبالغ
 هشتگرد، خیابان امام خمینی، روبه روی بانک تجارت، مرکز بهداشتی - درمانی

44237808-026شهیدکلیم اله معدندار
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ایالم

33369476-084باالتر از میدان مقاومت، ابتدای بلوار جمهوریایالم

33721100-084مرکز بهداشتی - درمانی شماره یکدهلران

33622017-084مرکز بهداشتی - درمانی شماره دوآبدانان

بوشهر
33325927-077خیابان امام خمینی، جنب مرکز بهداشتی - درمانی هفتم تیر، طبقه سومبوشهر

34229949-077برازجان، بلوار خضر، مرکز بهداشت قدیمدشتستان

تهران

66911296-021انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، جنب بخش عفونی تهران
 خیابان قلعه مرغی، خ زمزم، کوچه باغ، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری زمزم، تهران

55841222-021جنب مرکز بهداشتی - درمانی شهید احمدی

 شهرری، خ. شهید رجایی، سیزده آبان، خ. شهید رشیدی، بعد از ورزشگاه، جنبشهرری
55008222-021مرکز بهداشتی - درمانی عظیم آباد

 اسالمشهر
 اسالمشهر، انتهای خ. امام محمد باقر)ع(، شهرک انبیاء، جنب مرکز بهداشتی -

56831219-021 درمانی الغدیر

 تهران-
شمیرانات

میدان تجریش، ابتداي خیابان شریعتي، درمانگاه طالقاني
021-22688000

 تهران- شمال
شرق

22303792-021 خیابان رسالت، خیابان کرمان جنوبي، کوچه زرین قبایي، درمانگاه دگمه چي
22525140

بلوارتهران- شرق انتهاي  شهیدمنتظري،  خیابان  حسین،  امام  میدان  از  بعد  دماوند،   خیابان 
33337000-021  اسدي، پشت بیمارستان بوعلي، مرکز مشاوره بوعلي

 روبه روي شبکه بهداشت و درمان ورامین، جنب پایگاه بهداشتي- درماني ورامین ورامین
021-36280039

مشاورهتهران- غرب مرکز  غربي،  دستغیب  شهید  خیابان  معین،  استاد  بلوار  آزادي،   خیابان 
66038920-021  بیماري هاي رفتاري والفجر

66038921
خیابان آهنگران، شبکه بهداشت و درمان قدیم، مرکز مشاوره شهریارشهریار

021-62563800

56334646-021 سلطان آباد، مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري شهید صبوریبهارستان
56423364-021انتهای خیابان مصلی، بلوار شهید کمالی، مرکز شهید شاطریانرباط کریم

 چهار
 محال و
بختياری

32260470-038 خیابان ملت، نرسیده به میدان انقالبشهرکرد

 خراسان
جنوبی

بیرجند
 سجاد شهر، بلوار غدیر، جنب آزمایشگاه مکانیک خاک، مرکز بهداشتی - درمانی

32414380-056شماره4

32728850-056 خیابان خرمشهر، جنب ستاد مرکز بهداشتفردوس
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وی
رض

ن 
سا

خرا

33657731-051پنجراه، ابتدای بلوار وحدت، جنب پارک وحدت، مرکز مشاوره نوید تندرستیمشهد2

38419010-051  خیابان فلسطین، بین فلسطین25 و خیابان سنابادمرجع
52238581-051خیابان مدرس،  مدرس12، مرکز بهداشتی - درمانی امام خمینی)ره( تربت حیدریه

44658200-051 خیابان طالقانی، روبه روی حسینیه نجم، مرکز بهداشت شهرستانسبزوار

57223378-051 میدان الغدیرگناباد

 خراسان
32233440-058 خیابان چمران، خیابان حربجنوردشمالی

ان
ست

وز
خ

اهواز
 زیتون کارمندی، خیابان زاویه، جنب بیمارستان ابوذر، مرکز مشاوره بیماری های

34445027-061رفتاری
34454600

42622405-061تقاطع طالقانی، خیابان سینا، روبه روی تأمین اجتماعی، درمانگاه دکتر خیرالهیاندیمشک

36247560-061 دروازه، فلکه فخاریان، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 3شوشتر

52731070-061فلکه بانک ملی، خیابان شهید نهایی، جنب داروخانه شبانه روزی، طبقه باالبهبهان

42231077-061میدان شهید بهشتی)افشار(، روبه روی بیمارستان افشاردزفول

53323577-061منطقه امیری، مرکز بهداشتی - درمانی 5 مهرآبادان

53523711-061بلوار خلیج فارس، مرکز بهداشتی - درمانی آیت اله طالقانیخرمشهر

33423774-024خیابان جمهوری اسالمی، جنب خیابان نهم، اعتمادیهزنجانزنجان

ان
ست

وچ
و بل

ن 
ستا

سي

32281100-054خ هیرمند، هیرمند2زابل
332615140-054بلوار 22 بهمن، کمپ آبیاریزهک

37629600-054خیابان بهشتی 4، مرکز مشاوره سل و ایدزسراوان
33728199-054خیابان انقالب، مرکز شماره 3 بهداشتی - درمانیخاش
35382626-054 مرکز بهداشتی شماره 2کنارک
33437138-054 خیابان مدرس، نبش مدرس 9، مرکز مشاوره بیماری های رفتاریزاهدان
35338400-054بلوار امام خمینی، جنب مسجد جامع اهل سنت، مرکز 4 شهریچابهار
37142729-054خیابان امام خمینی، مرکز بهداشت شهرستان، مرکز بهداشتی - درمانی راسکسرباز

35222407-054خیابان بهداشت، مرکز بهداشت واحد بیماری هانیکشهر
37223294-054فلکه خاش، مرکز 1 شهریایرانشهر
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سمنان
33321361-023خیابان شهید رجایي، کوچه شهید رحیمي، جنب فروشگاه دانشگاه)تدین(سمنان

32220061-023  خیابان فردوسي، مرکز بهداشت شهرستان، طبقه همکفشاهرود

فارس

37363000-071 فلکه خاتون، بلوار دالوران بسیج، خیابان الوان، مرکز بهداشت حسین ابن علی شیراز

54343004-071 چهار راه حافظ، ابتدای بلوار حافظ، مرکز مشاوره امیدجهرم

فسا
مشاوره )مرکز   1 شماره  درمانی  بهداشتی-  مرکز  خمینی)ره(،  امام   خیابان 

53356800-071بیماری های رفتاری(

33669015-028 انتهای خیابان دانشگاه، بعد از کانال آب، مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین قزوین

قمقم
درمانی بهداشتی-  مرکز  جنب  معصوم،  سید  امامزاده  روبه روی  نیروگاه،   انتهای 

38618700-025الزهرا

ان
ست

رد
ک

33239210-087سه راه شریف آباد، جنب سازمان انتقال خونسنندج

36227170-087میدان استقالل، روبه روی کمیته امداد امام خمینی)ره(سقز

35522833-087شهرک الهیه، روبه روی پارک معلم، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 3کامیاران

38236077-087پشت قلعه، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 3بیجار

35248555-087چهار راه مدرس، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 4قروه

کرمان

32231982-034خیابان شهید مطهری)احمدی غربی(، نرسیده به پل 9 دی، روبه روی  کوچه25کرمان
32220404

42238403-034بلوار دکتر صادقی، روبه روی پارک 17 شهریور، جنب مرکز سید الشهداسیرجان
42204022

444254501-034 میدان سرداران، بلوار شهید رجایی،.سایت اداری ساختمان مرکز بهداشتبم

43310651-034مرکز بهداشتی درمانی شماره 1، خیابان شفا، جنب بیمارستان امام خمینیجیرفت

34289232-034خیابان امام، مرکز شماره یک بهداشتیرفسنجان
34285152

شاه
مان

کر

37274623-083 میدان رفعیته )فاطمیه(، مرکز بهداشتی - درمانی رفعتیهکرمانشاه
37231414

45125003-083چهار راه انقالب، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 2هرسین

45232428-083مرکز بهداشتی درمانی شماره 2اسالم آباد

یر
 بو

ه و
وی

كيل
که

 
مد

اح

33223701-074 خیابان دستجردي، مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمدیاسوج

32262708-074  جاده سوق، پشت هالل احمر، ساختمان شبکه بهداشت و درمان قدیمکهکیلویه

 گچساران
)مرکز بشارت  شهید  درمانی   - بهداشتي  مرکز  جنب  بالدیان،  شهید   خیابان 

22226641-074 شماره2(
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32230506-017 میدان شهرداری، کوچه الله یکم، مرکز مشاوره بیماری های رفتاریگرگانگلستان

گيالن

33559501-013 بیستون، چمارسرا، جنب پمپ بنزین، مرکز شماره 10رشت

44817370-013فلکه بیمارستان، مرکز شهید محمد زاده، طبقه سوم اورژانسآستارا

42231001-013خیابان امام خمینی، جنب بنیاد مسکن، شبکه بهداشت و درمان طبقه اولالهیجان

44440101-013 غازیان، خیابان طالقانی، مرکز بهداشتی - درمانی غازیانانزلی

لرستان
33232171-066بلوار والیت، دره گرم، جنب نگارستان 17، ساختمان سابق مرکز بهداشتخرم آباد

42463868-066 میدان امام حسین، ابتداي بلوار شهید آیتبروجرد

ان
در

ازن
م

33393501-011خیابان امیرمازندرانی، شهبندساری

آمل
خیابان شیخ فضل اهلل نوری، مرکز بهداشتی - درمانی شیخ فضل اهلل نوری

011-44291740

 تنکابن
خیابان امام خمینی، کوچه شهید مروتی، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 1

011-54210590

32207689-011خیابان مدرس، جنب کانون امام خمینی، مرکز بهداشتی 22 بهمن بابل

مرکزی
32266891-086ابتدای خیابان قائم مقام، خیابان سیدالشهدا، خیابان الله، پشت پارک آزادیاراک

42237817-086خیابان شریعتی، مرکز بهداشتي - درماني مصطفي خمیني، طبقه سومساوه

ان
زگ

رم
ه

بندرعباس
 بلوار جمهوري اسالمي، روبه روي بیمارستان شهیدمحمدي

076-33354308

42223490-076بلوار امام خمیني، نرسیده به شهرداري، جنب انتقال خونمیناب

35222763-076میدان شهدای گمنامقشم

42882188-076میدان جمهوری اسالمی، جنب حوزه نظام وظیفهرودان

44432626-076بلوار خاتم االنبیا، خیابان اقبال، مرکز بهداشتی - درمانی بوعلیکیش

همدان
32521411-081ابتداي خیابان تختي، مرکز بهداشتي - درماني شهداءهمدان

مالیر
 خیابان شهید احمد وفائي )بروجرد(، خیابان طالقاني، خیابان امام رضا، بن بست

32222300-081 امام رضا

یزدیزد
مهدیه، مسجد  رفاه، جنب  زنجیره ای  فروشگاه  روبه روی  امام جعفر صادق،   بلوار 

                 36241444-035 درمانگاه شهید نصیری


