لیست مراکز مشاوره و روانشناسی
مراکز مشاوره شمال شرق تهران

شماره تماس

مرکز مشاوره گروه همراه

22383846

مرکز مشاوره و روانشناسی مهر

88684958

کلینیک آوای رهایی

4441۷568

مرکز مشاوره روانشناسی امین پژوه

22356314

مرکز مشاوره روانشناسی شهید
محالتی

224۷1884

مرکز مشاوره روانشناسی اندیشه

------------

مرکز مشاوره روانشناسی آتنا

220231۷0

آدرس
سعادت آباد ،باالتر از میدان کـاج،
کوچه نهم شرقی(شعبانی) پالک
،24طبقه چهـارم ،واحد28
سعادت آباد نرسیده به نیایش خیابان
بیست و هشتم پالک  ۷6طبقه اول
جنت آباد ،باالتر از تقاطع همت،
روبروی بانک پارسیان ،ساختمان سینا،
پالک  ،192طبقه  ،4واحد 22
سعادتآباد ،خیابان سرو غربی ،بلوار
شهرداری شمالی ،نبش خیابان شهید
حسینی
شهرک محالتی خیابان جهاد ،انتهای
نصر 9
خیابان ولیعصر ،خیابان عارف نسب،
خیابان توتونچی ،پالک 3/16
زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی ،بین
پسیان و میدان الف ،پالک  ،100طبقه
 ،5واحد 2

چهار راه سرو ،بلوار پاکنژاد ،چند قدم
پائینتر از خیابان  18متری مطهری،
جنب رمپ اتوبان نیایش ،پالک ،18
طبقه چهارم ،واحد 9

کلینیک روانشناسی و خدمات
مشاوره آلما

2209011۷

مرکز مشاوره روان آرام

88216100

میدان ونک خیابان مالصدرا ،خیابان
شیرازی شمالی نبش کوچه شهریار
پالک  ،181طبقه  ،3واحد 16

مرکز مشاوره روانشناسی آرامش

66554196

خیابان شریعتی ،باالتر از پل
سیدخندان ،خیابان خواجه عبداله
انصاری ،پالک  ،52طبقه 4

کلینیک و مرکز مشاوره روانشناسی
صدای زندگی

88583560

مرکز خدمات روانشناسی اکسیر

880۷8585

شهرک غرب ،بلوار دادمان ،فالمک
شمالی ،کوچه حیدریان ،پالک 18

مرکز مشاوره روانشناسی آوین

88888۷65

خیابان ولیعصر ،پایینتر از توانیر ،پالک
1230

کلینیک روانشناسی و مشاوره راه
سوم

223۷8283

سعادت آباد ،بلوار فرحزادی ،باالتر از
نیایش ،برج افق ،طبقه چهارم  ،واحد
21

مرکز مشاوره و روانشناسی ذهن آرا

22006608

خیابان دکتر شریعتی ،دوراهی قلهک،
اول خیابان بصیری ،پالک  ،1۷واحد ،2
گروه روانشناسی ذهن آرا

کلینیک روانشناسی تهران آتیه

84012000

سعادت آباد ،بلوار دریا ،خیابان عالمه
جنوبی ،خیابان سی و هشتم غربی،
روبروی دبیرستان راهیان فضیلت،
پالک  ،15طبقه 2

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان
ونک ،خیابان والی نژاد ،پالک 23

کلینیک روانشناسی بوجیکا

22636858

تهران ،خیابان شریعتی ،روبروی دولت،
کوچه امامزاده ،پالک  ،14طبقه اول
واحد 2

کلینیک روانشناسی آرامش نوین

26۷69843

اندرزگو ،نبش خیابان عبداللهی جنوبی،
ساختمان پارسیان ،پالک  ،۷2طبقه
پنجم ،واحد 3۷

مرکز مشاوره ستاره ایرانیان

88422495

مرکز مشاوره و روانشناسی راز منا

262029۷2

مرکز مشاوره انتخاب نو

22593216

مرکز مشاوره و روانشناسی رهنمود

26۷01248

مرکز روانشناسی و مشاوره یاسان

26۷63699

سعادت آباد ،بعد از میدان قیصر امین
پور ،خیابان صدف ،نبش سپیدار ،برج
هرمزان ،واحد  16طبقه 4

مرکز مشاوره سبل اسالم

22633022

قیطریه ،بلوار اندرزگو ،نبش کوچه
مهرمحمدی ،مجتمع فرهنگی
سیدالشهدا ،طبقه دوم

تهران  ،چیذر ،میدان ندا ،جنب بانک
دی ،پالک  ،56طبقه چهارم  ،مرکز
روانشناسی ستاره ایرانیان
خیابان نلسون ماندال (جردن) ،نبش
خیابان تندیس ،پالک  ،151طبقه ،4
واحد 13
تهران ،بلوار کاوه ،باالتر از دولت ،نبش
اخالقی غربی ،پالک ،29واحد ،6طبقه
3
تهران ،خیابان شریعتی ،بعداز پل
سیدخندان ،ضلغ غربی ،نبش کوچه
هوشیار ،ساختمان پزشکان 1006
پالک  932طبقه سوم واحد110

مرکز روانشناسی ساحل

88622396

مرکز خدمات روانشناسی مکث

22004925

مرکز روانشناسی ویان

2290488۷

مرکز روانشناسی ایران زمین

88093115

مرکز مشاوره روانشناسی آرمیتا

09016532828

تهران ،یوسفآباد ،خیابان سید
جمالالدین اسدآبادی ،خیابان 42م،
پالک  ،4واحد 9
تهران ،جنب مترو قلهک ،کوچه خلیل
پور ،پالک  ،21واحد  ،5طبقه 3
تهران ،میرداماد ،ضلع شمالی میدان
مادر ،خیابان سنجابی ،کوچه یکم
سمت راست ،پالک  ،8طبقه دوم ،واحد
1۷
شهرک غرب ،خیابان ایرانزمین،
خیابان  ،2گذر خرداد ،پالک 10
خیابان شریعتی ،خیابان دولت (شهید
کالهدوز) ،جنب بن بست صاحبی،
پالک  ،554واحد 1

