
 هوالشافی                                                                

 محافظت.این افراد شامل)رفتار جنسی هستند ربرای افرادی که در معرض خط HIVتست رایگان ارزیابی میزان خطر بیماری 

میزان در خطر  در این سایتنند اکه میتود.نروان گردان،مصرف الکل...(میباش نشده،تزریق مواد،سابقه زندان،مصرف داروهای

یماری برسد به آن مراحل اول بیماری است و اگر فرد به مراحل پایانی ب HIVتوجه داشته باشید که بودن خود را ارزیابی بکنند.

 ایدز می گویند.

  https://wwwn.cdc.gov/hivrisk/estimator.htmlآدرس سایت:

 ابتدا یک پنجره باز میشود که آن را ببندید.

 دو محل برای ثبت کردن وجود دارد  و در زیر آنها یک نمودار وجود دارد. وارد صفحه اول که شدید

( hivاگر اچ آی وی) statusدر مقابل کلمه    person1مراجعه فرمایید.از قسمت کادر  person1فرم به قسمت برای پرکردن 

برای افردای است که خودشان اچ ای وی مثبت هستند  +HIVرا انتخاب کنید.)گزینه  -HIVگزینه و اگر ندارید  +HIVدارید گزینه 

 .(تا نفر دوم ارزیابی شود person 2 زیابی کنند در قسمت و میخواهند طرف مقابل را ار

 مایید.انتاخاب نرو به پایین   قرمز  ن فلشیکی از گزینه ها را بازد Activityسپس در گزینه 

 گزینه ها شامل :

Insertive  vaginal sex فاعل یا انجام دهنده(معموال مرد که به معنی سکس از طریق واژن یا مهبل است( 

Receptive  vaginai sex است معموال زن)مفعول یا دریافت کننده(سکس از طریق واژن یا مهبل  دریافت که به معنی 

Insertive  anal sex ریق مقعد میباشد.معموال مرد)فاعل یا انجام دهنده(که به معنی انجام سکس از ط 

Receptive  anal sex  میباشد .زن یا مرد)مفعول یا دریافت کننده(سکس از طریق مقعد دریافت که به معنی 

 که سه گزینه دارد.شامل: Factorقست سپس 

Condom ایده اگر استفاده کرد Yes  را بزنید تا سبز شود. 

PrEp برای جلوگیری از آلودگی  قبل از رفتار پرخطرمخصوص  مصرف داروی ضد میکروبی پروفیالکسی یا که به معنی

 را بزنید تا سبز شود.  Yesاگه مصرف کردید .است

STD  یا   آ کالمیدیا،گونورهلیس،:سیفاملشکه به معنی داشتن بیماریهای منتقله از طریق سکس یا رابطه جنسی است که

را بزنید  YESدارید  .اگر یکی از این بیماریها را،هرپس تناسلی و هپاتیت HPVویروس پاپیلوم انسانی یا ،نازیس،تریکوموسوزاک

 تا قرمز شود.

اگر هر کدام از این گزینه ها در مورد شما درست است انتخاب کنیدممکن است یک گزینه یا همه گزینه ها یا هیچکدام را انتخاب 

 نکنید. کلیک گزینه ها روی اگر هیچ کدام را نداریدنکنید.

بعد از تکمیل فرم بالفاصله نتیجه را در پایین مینویسد.عالوه بر نوشتن در نموداری که در پایین صفحه آمده میزان در خطر 

 بودن را نشان میدهد.

عدم وجود خطر یا کم خطر است هر چقدر از سمت چپ به طرف به معنی  که Little or no riskته سمت چپ نمودار نوش

 (Oral sex)و سکس دهانی  (Touching) ،لمس بدن) kissing)راست نمودار برویم میزان خطر افزایش پیدا میکند.مثال بوسه

بدون  سکس واژینالانجام دهنده سکس واژینال با کاندوم و پروفیالکسی قرار دارد بعد  هدهند کمترین خطر را دارند بعد انجام

افراد (High risk)کاندوم و پروفیالکسی بعد دریافت کننده سکس واژینال بعد انجام دهنده سکس مقعدی و در آخر پرخطرترین 

 .یعنی دریافت کنندگان سکس مقعدی قرار دارند

www.drjadid.comwww.drjadid.com

https://wwwn.cdc.gov/hivrisk/estimator.html


در متن ترجمه  ها قبال  را بزنید عددهایی را در باالی نوشته ها نشان میدهد این نوشته Show Numberاگرکلمه نمودار  زیردر

 .که تفسیر آنها به شرح زیر استشده اند 

 نفر ازاین گروه در خطر ابتال به اچ ای وی هستند. 72: یک نفر از هر 138دریافت کننده سکس مقعدی 

 نفر ازاین گروه در خطر ابتال به اچ ای وی هستند. 909یک نفر از هر  : 11انجام دهنده سکس مقعدی 

 نفر ازاین گروه در خطر ابتال به اچ ای وی هستند. 1250یک نفر از هر  : 8انجام دهنده سکس واژینال یا مهبلی 

 نفر ازاین گروه در خطر ابتال به اچ ای وی هستند. 2500یک نفر از هر  : 4دریافت کننده سکس واژینال یا مهبلی 

ار کامل از مواردی را نشان میدهد که هرکدام یک قسمتی را پر کرده را بزنید یک نمود  Show pinاگر در زیر نمودار کلمه 

ی آن درمتن ترجمه شده است که در اند و از روی آن میتوانید موارد با خطر کم یا با خطر باال را مشاهده نمایید.کلمات انگلیس

 .نجا کنار هم قرار داده استآ

 ار دارید فورا باید تست اچ ای وی انجام دهید.به دو روش میتوانید عمل کنید.اگر در معرض خطر قر

 : به پزشک مراجعه کنید تا آزمایش درخواست کند. 1

: به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری یا مرکز بهداشت شهرستان خود مراجعه نمایید تا بصورت رایگان تست برای شما انجام  2

در عرض چند دقیقه اعالم میکنند.فرادی که اچی ای وی ز انگشت شما انجام میشود و نتیجه را شود .تست با یک قطره خون ا

مثبت هستند میتوانند به مرکز بیماریهای رفتاری مراجعه کنند و از خدمات رایگان آنجا مثل داروهای ضد وروسی بهره مند 

  شوند.

 برگرفته از سایت مرکز تحقیقات ایدز در ایران بیماریهای رفتاری در ایران مشاوره  آدرس مراکز

 

 شماره تماس آدرس نام شهرستان ردیف

1 

 تهران

  

  

  

  

  

بلوار استاد  -هاي رفتاري والفجر ـ خيابان آزادي ـ مركز مشاوره بيماري 1

 شهيد دستغيب غربي )مركز غرب دانشگاه ایران( -معين

 021ـ  66038920ـ  21

 021ـ  66025731

خيابان  -پرور ـ ميدان آزادگان هاي شهيد سبزه ـ مركز مشاوره بيماري 2

 انشگاه ایران(جنب حمام ایران)مركز كرج د -تختي
 0261ـ  2506547

 -سلطان آباد -هاي رفتاري سلطان آباد ـ رباط كریم ـ مركز مشاوره بيماري 3

روبروي بانك سپه )دانشگاه  -نبش خيابان درمانگاه -جنب امام زاده

 ایران(

 022943ـ  34646

 -دارـ ساوجبالغ اله معدن هاي رفتاري شهيد كليم ـ مركز مشاوره بيماري 4

 ) مركز ساوجبالغ دانشگاه ایران ( -115جنب اورژانس  -هشتگرد
 0262ـ  4237808

هاي رفتاري شهریار ـ خيابان دكتر شریعتي)  ـ مركز مشاوره بيماري 5

 0262ـ  3222910 )مركزبهداشت شهریارـ دانشگاه ایران ( -آهنگران (

مركز   -جنب داروخانه طالقاني  -ميدان قدس -ـ اول خيابان شریعتي6

 021 -22217222 بهداشت شميرانات )دانشگاه شهيد بهشتي(

هاي رفتاري  مركز مشاوره بيماري  -ـ ورامين: روبروي شهرداري 7

 )دانشگاه شهيد بهشتي(
2280039- 0291 

مركز  -خيابان زرین قباني -خيایان كرمان جنوبي -ـ خيابان رسالت 8

 چي)دانشگاه شهيد بهشتي( مشاوره دگمه
22303792- 021 

 -بلوار ابوحسين -خيابان ایرانمهر -خيابان دماوند -ـ ميدان امام حسين  9

 مركز بوعلي)دانشگاه شهيد بهشتي(
33337000- 021 

 021 - 66911296 -مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( -انتهاي غربي بلوار كشاورز -10
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 بخش عفوني.) دانشگاه تهران(

مركز مشاوره  -اول كوي سيزده آبان -خيابان شهيد رجایي -شهرري -11

 هاي رفتاري شهرري)دانشگاه تهران( بيماري
55008222 - 021 

مرکز مشاوره  –جنب کانون الغدیر  –بعد از کاشاني  –اسالم شهر  -12

 بيماري ها )دانشگاه تهران
2248792 – 0228 

 0831 - 7274623 مركز بهداشتي درماني رفعتيه -طبقه دوم -ـ ميدان فاطميه )رفعتيه(1 كرمانشاه 2

 فارس 3
مركز بهداشتي  -خيابان الوان -بلوار دالوران بسيج -فلكه خاتون  ـ شيراز: 1

 (2بن علي ) درماني حسين
1- 7363000 - 0711 

 فسا 4
) مركز مشاوره  1مركز بهداشتي درماني شماره  -خيابان امام خميني

 رفتاري (
 0731ـ  2226800

 جهرم 5
هاي  مركز مشاوره بيماري -ابتداي بلوار حافظ  -چهارراه حافظ

 رفتاري.)مشاوره اميد(
 0791ـ3343004

 كردستان 6
جنب سازمان انتقال  –سه راه شریف آباد  –سنندج : خيابان پاسداران  – 1

 خون
3239210 - 0871 

 زاهدان 7

 0541 -2413283 هاي رفتاري مركز مشاوره بيماري -ـ زاهدان: خيابان مدرس1

 0543 -4223930 3مرکز شماره  –خيابان انقالب  خاش: -2

 0548 -5229600 1مرکز شماره  –سراوان: چهارراه جالق  -3

 0547 - 2237970 1مرکز شماره  –ایرانشهر: دروازه خاش جنب هالل احمر  -4

 0546 -5225654 2نيکشهر: خيابان اميرالمومنين مرکز شماره  -5

 زابل 8
مرکز مشاوره و تحقيقات  –جنب پارک محله  –سي متري سام شرقي  

   سالمت

2281126 

2280066 - 0542 

 اصفهان 9
مركز بهداشتي درماني آموزشي شهيد  -فلكه احمدآباد -ـ خيابان بزرگمهر 1

 نواب صفوي
2275250 - 0311 

 خراسان رضوي 10

مركز  -روبروي مركز آتش نشاني -ـ مشهد)استان(: خيابان فلسطين 1

 مشاوره بيماریهاي رفتاري
8419010- 0511 

مركز مشاوره  -جنب پارك وحدت -ابتداي بلوار وحدت -: پنجرا2ـ مشهد 2

 مركز مشاوره بيماریهاي رفتاري -نوید
3657731- 0511 

 گناباد 11
هاي  مركز مشاوره بيماري -روبروي اداره برق -ـ گناباد: ميدان الغدیر 1

 رفتاری
 0535ـ  7223378

12 
كهكلویه و بویر 

 احمد

مركز بهداشتي و درماني شهيد اشرفي  -بلوار بویر احمد -ـ یاسوج 1

 اصفهاني
222214- 0741 

 0917 -1406993 چهار راه فرمانداری جنب مرکز بهداشتی درمانی بشارت -ـ گچساران 2

 كرمان 13
هاي  مركز مشاوره بيماري -روبروي باشگاه كار -كرمان: چهارراه كار

 اجتماعي شماره یك
 0341ـ  3128897

 0391 -8225152 1مرکز بهداشتی درمانی شماره  -رفسنجان: خيابان امام  رفسنجان 14

 آذربایجان شرقی 15

طبقه فوقانی مرکز بهداشتی  -روبروي پارك شهرداري -تبریز ـ خيابان بهار

 درمانی بقيه ال...
2818188- 0411 

 0423 -2238885 محل سابق آزمایشگاه تشخيص طبي)مركزي( -ميانه: خيابان شهيد چمران

طبقه فوقانی مرکز  –جنب راهنمایی و رانندگی  –مراغه : خيابان معلم 

 بهداشتی درمانی شماره یک )هاشم آباد (
2226888 - 0421 

 یزد 16
درمانگاه شهيد  -روبروي فروشگاه رفاه -ـ بلوار امام جعفر صادق1

 مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري -نصيري
624144- 0351 

 خوزستان 17

 0611 -4440270 مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري -خيابان زاویه -اهواز: زیتون    .1

 0611 -3333001 جنب آزمایشگاه -اهواز: بيمارستان رازي    .2

جنب مصلي و  - 1(: مركز بهداشت شماره1اهوازشرق )مركز شماره     .3

 شهریور 17مركز بهداشت 
2215636- 0611 

خيابان شيخيابان بهاء  -(: خيابان انقالب1اهوازغرب )مركز شماره     .4

 نبش كسائي -جنوبي
3774366- 0611 
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مركز مشاوره  -متري اصلي مرکز شهري شهيد صادقيان 15آبادان:     .5

 ها بيماري
442110- 0631 

مركز مشاوره  -5درمانگاه شماره  -دزفول: روبروي بيمارستان افشار    .6

 ها بيماري
2231077- 0641 

 0642424 -2184 شهري 1مرکز شماره  -روبروي سينما -اندیمشک: فلکه امام    .7

 061262 -40160 3درمانگاه  -شوشتر: دروازه فلکه فخاریه    .8

 061242 -24224 1مرکز شماره  -دشت آزادگان: فلکه شهرداري    .9

 0632 -4223711  مرکز شهري طالقاني -اول سي متري -خرمشهر: خيابان طالقاني .10

 065223 -224661 مرکز بهداشت ماهشهر -جنب دادگستري -ماهشهر: بلوار طالقاني .11

 لرستان 18
جنب  –خيابان فرزانگان دوم  –ـ خرم آباد: انتهاي خيابان ناصرخسرو  1

 مرکز فوریتهاي پزشکي
 0661ـ  3308939

 مازندران 19

 -روبروی بيمارستان شهيد رجایی  -خيابان امام خمينی  -تنکابن  -ـ تنكابن 1

 1مرکز شماره 
4210590- 0192 

 0151 -2261165 روبروی خيابان شهبند -بلوار امير مازندرانی  -ـ ساري: ساری  2

 بابل 20
مركز بهداشتي درماني  -محله روبروي آرامگاه گل -خيابان شهيد بسطامي

 شهيد ذاكریان

3222610- 3225580 - 

0111 

 0273 - 2220061ـ  2 231اتاق  -مركز بهداشتي درماني عظيما -ـ خيابان فردوسي 1 شاهرود 21

 ایالم 22
مركز  -بلوار جنوبي جمهوري اسالمي -ـ باالتر از ميدان دفاع مقدس 1

   هاي رفتاري مشاوره بيماري
3334477- 0841 

 0251 -6602235 22بن بست  -خيابان بوعلی  -ـ خيابان ایستگاه  1 قم 23

 خراسان جنوبي 24
 -2228850 -2227304 خرمشهر -ـ فردوس خ 1

0534 

 خراسان شمالي 25

 05848 -2314121 دوراهي دوم صادقيه –ـ بجنورد: بلوار والیت  1

 0585 -7223502 اسفراین: مرکز بهداشت – 2

 مرکز بهداشت -شيروان: خيابان امام -3
6226119- 0585 

 هرمزگان 26

روبروي بيمارستان شهيد  –بلوار جمهوري اسالمي  -ـ بندر عباس 1

 محمدي
3338613 – 0761 

شبكه بهداشت و درمان بندر لنگه/ درمانگاه شهيد رجایي  -ـ بندر لنگه 2

 هاي رفتاري مركز مشاوره بيماري

  

2222878- 0762 

 4225580 داخل مركز بهداشتي درماني -آباد/مركز قدیم)امام خميني( جمال -ـ رودان 3

مركز بهداشتي درماني شهيد  -جنب بيمارستان فاطمه الزهرا -ـ قشم 4

 ذاكري
07635227314 

 -مركز بهداشت و درمان كيش -خيابان اقبال -االنبيا بلوار خاتم -ـ كيش 5

 هاي رفتاري كلينيك مثلثي بيماري
07644430822 

 0765 -2228211 ساختمان انتقال خون -بلوار امام خميني -ـ ميناب 6

 سبزوار 27
هاي  مركز مشاوره بيماري -مركز بهداشت شهرستان - -ـ خيابان طالقاني 1

 رفتاري
2658200- 0571 

 گيالن 28

کلينيک  -روبروی بقعه متبرکه دانای علی  -ـ رشت: خيابان بيستون  1

 مشاوره
 0131ـ  5559501

 0182 -5213031 ـ آستارا: مرکز بهداشتی و درمانی شهيد محمدزاده 2

 131داخلی 

 بوشهر 29
 -طبقه سوم -جنب مركز بهداشتي و درماني هفتم تير -ـ خيابان امام خميني 1

 مركز آموزش و مشاوره بهداشت باروري
 0771ـ  2525927

 0241ـ 4223774 نبش خيابان نهم انصاریه )اعتمادیه( -ـ زنجان: خيابان جمهوري اسالمي 1 زنجان 30

 همدان 31
مركز مشاوره  -مركز بهداشتي درماني شهدا -ـ ابتداي خيابان تختي1

 بيماریهاي رفتاري
2521411- 0811 
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32 
چهار محال 

 بختياري

جنب مركز بهداشت استان.مركز  -خيابان ملت -ـ شهر كرد: ميدان انقالب1

 تخصصي مشاوره و مراقبت از بيماریهاي رفتاري
 0381ـ  2260470

 0361 -4463344 خيابان امام خميني –كاشان  كاشان 33

 سمنان 34

 0231 -3328752 جنب مرکز بهداشتی درمانی فاميلی -کوی فلسطين  -ـ سمنان 1

 0231 -3321361 جنب مرکز بهداشت شهرستان )تدین( -خيابان شهيد رجایی -سمنان -2

ميدان شهيد شاهچراغی مراکز بهداشتی درمانی شهيد  -دامغان  -3

 شاهچراغی
5237413- 0232 

 0232 -4232324 خيابان شهيد رجایی مرکز بهداشت -گرمسار  -4

 آذربایجان غربي 35
مركز بهداشت  -روبروي مهمانسراي اروميه  -خيابان كاشاني  اروميه:

 6شماره 
3446085 - 0441 

 گلستان 36

مركز مشاوره بيماری های  -97روبروي عدالت -گرگان: بلوار ناهارخوران

 رفتاری
5530180 - 0171 

مرکز  -انتهای فردوسی جنوبی–چهار راه دوم  -گنبد :خيابان گلشن غربی

 بهداشت
2294537- 0172 

 0173 -2234 بندرگز:خيابان شهيد امير لطيفی جنب اداره کار مرکز متادون ترابی

 0173 -4223040 1بندرترکمن:خيابان آزادی مرکز بهداشتی درمانی شماره 

 0173 -3227009 کردکوی:خيابان جنگل ميرزا کوچک خان مرکز بهداشت

 0173 -5226553 آق قال:خامام خمينی جنب ایستگاه انبار علوم مرکز بهداشتی درمانی آق قال

 0173 -6231881 علی آباد :بلوار امام رضا روبروی مصال مرکز بهداشت علی آباد

 قزوین 37
كلينيك  -مركز بهداشت شهيد بلندیان قزوین -جنب كانال آب -خيابان دانشگاه

 هاي رفتاري مشاوره بيماري
 0281ـ  3669015

 اردبيل 38
مرکز بهداشتی  -جنب پيش دانشگاهی مدرس -خيابان امام خمينی )ه (

 تلفن -مرکز مشاوره بيماریهای رفتاری -درمانی رازی
2261700- 045 

 مركزي 39
مركز مشاوره  -جنب پل شهري صنعتي -خيابان علوي -اراك : كوي مسكن

 هاي رفتاري و عفوني اراك و درمان بيماري

3138884 

 3132049 - 0861 

  

  https://wwwn.cdc.gov/hivrisk/estimator.htmlمنبع سایت :                   
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