
تلفننشانینام مرکزنام شهرستاننام استانردیف
کد 

شهرستان

35286997041تبریز بازارچه سیالب اول خیابان عارف جنب داروخانه دکتر اسدیساراتبریز1

2433352083041تبریز ماراالن ایستگاه غیاث جنب مسجد غیاث کوچه حاج سیف پالک رهاتبریز2

34770260041پاستور قدیم نرسیده به کوی توانا بن بست فرخهستی بخشتبریز3

1733806473041زعفرانیه بطرف رجایی شهر فلکه شهریار جنب کبابی اصالنی پالکرشدتبریز4

37640104041شهرک ولیعصر بلوار دانشگاه جنب اداره هواشناسیبذر امیدعجبشیر5

ارومیهاذربایجان غربی6
پیشگامان امید 

نوین باختر
33686177044پیشگامان امید-گلستان -سعدی

40333727695045 پالک 5نبش استقالل - باالتر از میدان کشاورز فکوراردبیل7

3233514304045خیابان جانبازکوچه شهیدغالمحسین شریفی پالک 2شهرک سبالن فازاتیسم اردبیلاردبیل8

2533373747031پالک - بن بست توکل- ک شاهین- ابتدای خ امام خمینی- میدان جمهوریپرنیان اصفهاناصفهان9

1736610626031کوچه- بعد از مجموعه فدک- شیخ مفید شرقی- شیخ صدوق شمالیفاطمه زهرااصفهان10

14833364601031پالک - بعد از کوی بهمنیار- خیابان جامی شرقیاردیبهشتاصفهان11

11833582290031کوچه - سه راه شهید رجائی- خ شریعتی شمالیسرای پاکانخمینی شهر12

2753540268031روبروی فرعی - کوچه مصلی- خیایان حافظ غربیمحیاشهرضا13

3545247536031پالک - فرعی شش غربی- خیابان نظامیرویششاهین شهر14

1157428269031کوچه - خیایان شهید رجاییپایدارگلپایگان15

52462216031 خرداد15کوی - خیابان خاقانی- محله سجادیهگلستانهمبارکه16

42631677031روبروی پارک امیراباد- بعد از پمپ بنزین بهشتی- خیابان شریعتینیکونجف اباد17

1532702523026پالک -13نشاط -دولت اباد-کرجتوانجوکرجالبرز18

33658150843بهمن خ مطهر کوچه رشیدی22ایالم میدان برناایالمایالم19

26335386330771خیابان باغ زهرا خیابان مطهری کوچه عرفان سالمت اندیشهبوشهربوشهر20

98آذر-لیست پایگاه  های غربالگری و تشخیص اختالل طیف اتیسم 

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان



7956173358021 و 77پ -خ پناه لو-خ منتظری -واوان خ سردار جنگل آرزواسالمشهر21

476490854021پردیس فاز شمیمپردیس22

66681309021یافت اباد بلوار معلم خ تختی مرکز ذوالفقاریفریحاتهران23

تهران24
کودکان رنگین 

کمان

ساختمان فئق تخصصی آرمان /خیابان بهنام/ بلوار آیت اله کاشانی/فلکه دوم صادقیه

شایان
44022407021

مهانرباط کریم25
-جنب بانک کشاورزی- کوچه شهید بهزاد سعادتمندی-بلوار امام خمینی-رباط کریم

3پالک 
56423666021

نویانشهرری26
، جنب میوه و تره بار حرم، (بشارت)شهرری، ضلع شرقی حرم، میدان شهید قشقایی

(درمانگاه شهید عباس رحیمی سابق)، 13پالک 
55930424-021

17565356157021پالک-13بن بست-خیابان بهستان - خ توحید شمالی 4اندیشه فاز آواتشهریار27

فرزندان آفتابقدس28
 متری پایین ، بعد از استادیوم شهدای قدس روبروی پارک ارغوان پالک 30بلوار کلهر ، 

38
46837383021

لبخندپاکدشت29
پاکدشت میدان شهدای گمنام باالتر از مسجد جامع خیابان شهید جواد پازوکی بن 

25بست دوم پالک 
36351066021

32248363038 خرداد15شهرکرد خ اتیسم شهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری30

8/55632220159056نبش -8طالقانی توان افزابیرجندخراسان جنوبی31

351 پ13دانش آموز -مشهد بلوار دانش آموز آوامشهد32
36098424-

34
051

9738400199051پ44شهیدبهشتی.کوهسنگیرویشمشهد33

1535210743051پالک-34فالحی-قاسم آباد-مشهدارمغان نورمشهد34

438511801051 پالک 46حدفاصل میدان بسیج و پانزده خرداد  امام رضا- مشهدتکاپومشهد35

115138900567051 پالک 57 و 55بلوار وکیل اباد بین وکیل اباد کاوشمشهد36

43346394051 انتهای کوچه سمت چپ روبروی مسجد امام حسن مجتبی4نیشابور خیابان شریعتی باران مهرنیشابور37

1732722762058گلستان -خیابان گلستان -بجنورد-خراسان شمالی امید رهایشبجنوردخراسان شمالی38

خراسان رضوی

تهران



10134456377061زیتون کارمندی،یوسفی نژاد بین زمزم و زمرد پالک گلشناهواز39

8233720515061اهواز بوستان کارون شرقی پالک نهالاهواز40

13342620861061متری قدس،خیابان ادیب،پالک 45خورشیداندیمشک41

42525729061خ وفا بین خ ارسطو وقرنیفرزانهدزفول42

552323593061ماهشهر خیابان مطهری کوچه صابر شکوفه هاماهشهر43

9233424124024دروازه ارک خ مدرس کوچه سلیمی پکوشانزنجانزنجان44

30733460029023خیابان قندی ششم شرقی پالک -میدان کوثر-سمنانذهن زیباسمنانسمنان45

1033428110054 داخل میالن پالک 7مدرس امیدنوزاهدان46

1737223642054ایرانشهر روبه امام خمینی امیدزندگیایرانشهر47

1336300217071 پالک23کوچه-میدان معلممهراندیششیرازفارس48

10732941999025متری صدوقی خ جهان بینی پالک 45آسمانقم49

12937749469025 انتهای کوچه روبروی درمانگاه زارعی پالک 6فلکه رسالت خیابان سمیه کوچه خانه امیدقم50

2333238818087کوچه دانش پالک - خیابان خانقاه- خیابان کشاورز- سنندجکانیانسنندج51

36219236087سقز بلوار انقالب کوچه ابریشمثناسقز52

33257604034.ضلع شرقی میدان هفت باغ.کرمان (ع) امام علی کرمان53

442204824034کوچه -خ فرمانداری  مهرکسیرجان54

33423771034کوچه یک-خ شهید رجایی مهتابزرند55

77.34327248034نبش امیر کبیر .امیر کبیر غربی .رفسنجان  عاطفهرفسنجان56

8334213911083پ  -124کوی - بلوار طاق بستان حس پنهانکرمانشاهکرمانشاه57

6074صنایع -خیابان صنایع -روبروی ترمینال -گچساران سرای امیدگچسارانکهگیلویه وبویراحمد58

افقگنبد کاووسگلستان59
 متری فجر،جنب حج 12 شهریور شرقی،کوچه 17گلستان،گنبد کاووس،خیابان 

اوقاف،بن بست دوم
33380669017

3542220936013پالک - کوچه شهید پاک نیت - کوچه صفاری - خ انقالب - الهیجان هستیالهیجان60

خوزستان

سیستان و بلوچستان

قم

کردستان

کرمان

گیالن



26233552095013پالک - کوچه شهید شهریار واحدی - فلکه انتظام - رشتامید آیندهرشت61

833224439066خ جالل روبروی کوچه جالل یکتاخرم آباد62

342622184066پالک . کوچه شهید امیریان . خ حافظ جنوبی . خ شهدا حکمتبروجرد63

33393528011کوچه شهید علیزاده-خیابان شهید محسن پور - بلوار امیر مازندرانی-ساریذهن زیباساری64

6733250695011پالک - 6معلم-خیابان معلم-سارینیک اندیشانساری65

1732252192011بوستان -بابلذهن سپیدبابل66

944266101011فجر-خیابان نور-املخورشیدآمل67

452288492011خیابان طاولی جنب ساختمان سروش - گلسرخی-چالوسخانه مهر فرازچالوس68

1033134969086نبش رسالت -خیابان امامت -فاز یک شهید بهشتی -هپکو-اراک درخششاراکمرکزی69

99177614505076 پالک 8بندرعباس ،میدان ترمینال کوچه مبارزان آوای امیدبندرعباسهرمزگان70

10532517460081همدان،محوطه اقاجانی بیگ ،کوچه شهید قاسمی ،کوچه مجاهد اکباتانی پالکروزنههمدان71

33248048081خیابان گلشن ابتدای خیابان شهید محمد ایراهیم سیفتاباننهاوند72

6235242841035 متری امامشهر ک52یزدبقایرد73

طلوع مهریزد74
یزد،خیابان کاشانی شرقی،حد فاصل شهدای محراب تا ابوذر،کوچه سنگبری 

فیروزه،کوچه نصر،کوچه دوم
38243595035

لرستان

مازندران

همدان

یزد

گیالن


