
 دو منطقه های پایگاه و مراکز -تهران غرب شمال بهداشت رکزم

  دو منطقه های پایگاه و مراکز

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

مرکز سالمت شهید  1

 کاظمیان

-بلوار شهید صالحی-ابتدای بزرگراه جناح-میدان آزادی

خیابان -خیابان شهید عباس اکبری-بعد از میدان سما

 قالنی

66770666 

 جنب بانک-بین فلکه اول ودوم صادقیه-خیابان ستارخان شهید کاظمیان 1شماره  2

 3واحد-2طبقه-1166ک پال–آینده 

11211313 

خیابان -خیابان امام زاده داود-خیابان ایثارگران شمالی مرکز سالمت فرحزاد 3

 امام زاده ابوطالب

22760016 

-کوچه باهنر-خیابان احسان-میدان کتاب-غربشهرک  فرحزاد 1 شماره پایگاه  4

 درمانگاه ماهان

22718311 

 بعد – زاده امام خیابان – شمالی ایثارگران –یادگار امام  فرحزاد 2پایگاه شماره  5

 منان درمانگاه -گلپاد پارک از

22120017 

جنب -خیابان اوین-متری سعادت آباد 21انتهای بلوار  مرکز سالمت سعادت آباد 6

 تعاونی زندان ها

22110007 

سعادت  1پایگاه شماره  7

  آباد

 سرای-شرقی 21 خیابان -جنوبی عالمه -آباد سعادت

 3 طبقه -دریا محله

11068703 

نبش گل افشان -ایوانک غرب-6فاز-شهرک قدس)غرب( مرکز سالمت قدس 8

 روبه روی تره بار-جنوبی

11361680 

مرکز سالمت صادقیه  9

 شمالی

طبقه -123پالک -خیابان امیرکبیر شمالی-جاللبزرگراه 

 دوم

11268133 

صادقیه  1پایگاه شماره  11

 شمالی

 11237067 2پالک-شاهین شرقی-خیابان ناهید-مرزداران

مرکز سالمت شهرک  11

 سجاد

 

-بلوارامام حسن-13بعداز خیابان-باالتر ازمیدان پونک

 1طبقه -32پالک 

 

 

16712110 

شهرک  1پایگاه شماره  12

 سجاد

 11120218 8 خیابان-پونک میدان از باالتر – اصفهانی اشرفی

مرکز سالمت شهرک  13

 ژاندارمری

-176پالک  -نرسیده به چهارراه آریانفر-مرزداران

 0طبقه -ساختمان نگین مرزداران

11200186 

11200011 

شهرک  1پایگاه شماره  14

 ژاندارمری

پالک -مهدی اولکوچه -خیابان اطاعتی جنوبی-مرزداران

 2واحد-210

11211110 



شهرک  2پایگاه شماره 15

 ژاندارمری

-پنجم بوستان –ضل ابوالف حضرت خیابان –-مرزداران

 دوم طبقه – شالی ساختمان

11286168 

 11273610-11271116 بعد از کوچه صحرایی-بعد از بازارچه سنتی-ستارخان مرکز سالمت تهران ویال 16

 پالک-فیاض کوچه -آلستوم برق روی به رو – ستارخان تهران ویال 2پایگاه شماره  17

61  

11221711 

مرکز سالمت دکتر  18

 ناصرنیا

نادری -بعد از تقاطع اول-31خیابان -خیابان نصر-گیشا

-00پالک-نرسیده به خیابان شهید فامیل محمدی-نیا

 طبقه اول

11262628 

دکتر  1پایگاه شماره  19

 ناصرنیا

-پنجم بوستان –ضل ابوالف حضرت خیابان –-مرزداران

 دوم طبقه – شالی ساختمان

11286168 

 66067120 11پالک -کوچه گلدان-خیابان شادمهر-ستارخان مرکز سالمت توحید 21

 

 

 

 پنج منطقه های پایگاه و مراکز -تهران غرب شمال بهداشت رکزم

 پنج منطقه های پایگاه و مراکز

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

 مرکز سالمت کن 1
-رو به روی خیابان یکم شهران-خیابان کوهسار-شهران

 خیابان شهید ادهمی
11377181 

 11360312 حسینیه اعظم کن-میانده -کن کن 1پایگاه شماره  2

 کن 2پایگاه شماره  3
-جنب بانک آینده-باالتر از میدان دوم شهران-شهران

 1واحد-طبقه دوم-ساختمان محمد
11363611 

 11338176 1واحد-ساختمان قائم-پایین تر از نیایش کن 3پایگاه شماره  4

مرکز سالمت شهید  5

 غفاری
 11660008 طبقه همکف-مجتمع تجاری گلها -2فاز -اکباتان

شهید  1پایگاه شماره  6

 غفاری
 11661101 2 ورودی-1بلوک-2فاز-اکباتان

 11311111 11بلوک-خیابان آشوری-زیباانتهای شهر  مرکز سالمت شهر زیبا 7

 11111131 12 پالک -شرقی نوبهار –تعاون بلوار –میدان شهر زیبا  شهر زیبا 1پایگاه شماره  8



 شهر زیبا 3پایگاه شماره  9
 اندیشه شهرک – جعفری عالمه بلوار –بلوار تعاون 

 11 پالک – زرقومی حسن شهید کوچه– شمالی
11176180 

11 
سردار مرکز سالمت 

 جنگل

خیابان اردیبهشت غربی)شهید -خیابان سردارجنگل

 رو به روی پارک شاهد-آسترکی(
11170111 

سردار  1پایگاه شماره  11

 جنگل

)خجسته پور( قبل از  -خیابان با هنر  -اتوبان ستاری 

 1واحد  221چهارراه هجرت پالک 
11801761 

سردار  2پایگاه شماره  12

 جنگل

 جنگل سردار سمت به-مخبری خیابان-عدل میدان-پونک

 21 پالک–
11111038 

مرکز سالمت شهید  13

 فکوری

شهرک شهید -بعد از میدان آزادی-جاده مخصوص کرج

 27بلوک -فکوری
11661717 

 ترمینال 1پایگاه شماره  14
 -بین خیابان رامین شمالی و گلستان -آیت اهلل کاشانی

 22واحد -201پالک 
11710010 

 16713086 کوچه عسگری-باالتر از بلواربعثت-جنت آباد مرکزی مرکز سالمت شقایق 15

 شقایق 1پایگاه شماره  16
مسجد -خیابان انصارالمهدی-جنت آباد شمالی

 انصارالمهدی
11163128-11160883 

 شقایق 2پایگاه شماره  17
بعد از شاهین  -خیابان شهید مخبری -جنت آباد شمالی

 226پالک  -روبروی فروشگاه جانبو -شمالی
11161218 

 مرکز سالمت پونک 18
نبش کوهسار -خیابان اقبال پور-خیابان سیمون بولیوار

 1پالک-یکم مرکزی
11122071 

 پونک 1پایگاه شماره  19
جنب شیرینی الدن -ابتدای شهرک نفت-چهاردیواری

 2واحد-1پالک-طالیی
11173636 

 11117100 21پالک-کوچه توحید-بلوار شهدای حصارک  پونک 2پایگاه شماره  21

 پونک 3پایگاه شماره  21

خیابان -خیابان پنج تن-انتهای سردار جنگل شمالی

روبه روی میدان تره -خیابان میرباقری-متری قدس30

 13پالک-ساختمان مرصاد-بارگلها

11106101 

22 
مرکز سالمت سازمان 

 برنامه

نبش -غربی)کبیرزاده(الله -جنت آباد جنوبی

 ساختمان سهیل-11گلستان=پالک
16718131 

23 
سازمان  1پایگاه شماره 

 برنامه
 11110037 170 پالک -شرقی الله خیابان-جنوبی آباد جنت

24 
سازمان  2پایگاه شماره 

 برنامه

رو به روی دبستان  -بین شقایق و الله-بلوارفردوس غرب

 100پالک -هاشمی نژاد
11131101 

 11806202 2پالک-20نبش گلستان -اشرفی اصفهانی آباد حسن  مرکز سالمت 25



 حسن آباد 1پایگاه شماره  26
-بین خیابان رامین شمالی وگلستان-آیت اله کاشانی

 22واحد-201پالک 
11710010 

 11688712-11688736 10پالک -کوچه باریکانی-خیابان نفیسی-1فاز مرکز سالمت اکباتان دو 27
 

 

 

 شش منطقه های پایگاه و مراکز -تهران غرب شمال بهداشت رکزم

 شش منطقه های پایگاه و مراکز

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

 مرکز سالمت فاضل 1
-خیابان شهدای سازمان آب-خیابان حجاب-بلوارکشاورز

 روبه روی سازمان آب
11880703 

 فاضل 2پایگاه شماره  2
ساختمان -نبش ولیعصر-آزادیخیابان -میدان انقالب

 پزشکان تمجیدی
66813187 

 فاضل 3پایگاه شماره  3
روبه روی -بین فرصت ونصرت-خیابان جمالزاده شمالی

 شمالی 1طبقه -211پالک-خیابان شهید طوسی
66877071 

مرکز سالمت مسجد  4

 سادات

-1پالک-وفاکیش توحیدی -23خیابان -خیابان ابن سینا

 طبقه همکف
11070868-11018210 

 مرکز سالمت مقیمیان 5
به  رو-خیابان خالد اسالمبولی)وزرا(-خیابان شهید بهشتی

 16پالک-روی سینما آزادی
11018773 

 مرکز سالمت وصال 6
طبقه -12پالک-خیابان اراک-خیابان نجات الهی شمالی

 چهارم
11183220 

مرکز سالمت بنیاد  7

 مهاجرین

-شیخ بهایی کارگرشمالیخروجی -اتوبان حکیم شرق

 غربی 26و20بین -بلوارآزادگان
11216176 

 

 

 

 

 

 



 

 سولقان روستایی سالمت جامع خدمات رکزم

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

مرکز خدمات جامع  1

 سالمت روستایی سولقان
 11383211-11381100 روبروی پایگاه اورژانس-ده سولقان -جاده سولقان 

 11380318 جاده امامزاده داود 17سولقان کیلومتر  بهداشت رندانخانه  2

 113812107 جاده امامزاده داود 37سولقان کیلومتر  سنگان  خانه بهداشت 3

 11380318 جاده امامزاده داود 10سولقان کیلومتر  خانه بهداشت کیگا 4

 11387223 جاده امامزاده داود 32سولقان کیلومتر  خانه بهداشت کشار 5

 11383211 روبروی پایگاه اورژانس-ده سولقان -جاده سولقان  خانه بهداشت سولقان 6

 
 

 

 مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان بهارستان

 

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

 مرکز حصار چوپان 1

ابان شهید خی انتهای – چوپان حصار – جاده ساوه

 مرکز – 2مهستان روبروی – یک مهر کوچه – نقاوت

 (ع) امیرالمومنین

06621006 

 مرکز صالح آباد 2
 انتهای – متری 37 خیابان – صالح آباد -جاده ساوه

 (ع) باقر محمد امام مسجد رویروی – پنجم نگارستان
06621000 

 مرکز گلستان 3
 میدان دوم فلکه – گلستان شهر – جاده ساوه

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی – بهداشتی مرکز – سعدی
06322113 

 06322131 سپه بانک روی روبه-سجاد خیابان جنب – جاده ساوه مرکز سلطان اباد 1

 مرکز قلعه میر 0
 از بعد – ریه خیابان – میر قلعه انتهای – جاده ساوه

 مخابرات
06166022 

 مرکز حصارک 6
 -باهنرمتری 11ابان خی -پایین حصارک– جاده ساوه

 133پالک 0 و 6 یاس  بین
06318768 

 06321112 1121 پالک چمران شهید متری 21 خیابان – جاده ساوه مرکز عمار 0



 مرکز نسیم شهر 1
 از بعد – آزادگان خیابان  – شهر نسیم – جاده ساوه

 کوهپایی متری بیست - رجائی شهید میدان
06610736 

 مرکز سبزدشت 8
 متری 27 خیابان – دشت سبز – جاده ساوه

 فدک پارک جنب – فردوس
06331011 

 مرکز میمنت آباد 17
 میمنت روستای – میر قلعه انتهای – جاده ساوه

 113پالک– جانی شهید خیابان – آباد
06161322 

 مرکز همدانک 11
 انتهای – همدانک روستای - آدران راه سه – جاده ساوه

 کاج کوچه
06006110 

 مرکز خیر آباد 12
 خیابان – خیرآباد میدان – تیر هفت میدان – نسیم شهر

 خیرآباد اول – (ره) خمینی امام متری 20
06616101 

 06001010 مقاومت پایگاه جنب – اورین روستای – جاده آدران مرکز اورین 13

 مرکز صاحب الزمان)عج( 11
خیابان ستاری،پشت آتش  نسیم شهر میدان هفت تیر،

 نشانی
06002801 

 مرکز شهید صدوقی 10
بلوار کشاورز جنب مدرسه  -نسیم شهر میدان هفت تیر

 مریم
- 

 

 

 

 مالرد تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان مراکز بهداشتی درمانی

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

1 
 ابوالفضل حضرت مرکز

 سرآسیاب )ع(
 60188018 خمینی امام خیابان- آسیاب سر-مالرد

 مارلیک 2و 1 فاز مرکز 2
 کوچه نبش-حسین امام خیابان-کشاورز بلوار-مارلیک

 دلناز
60110100 

 مارلیک کوثر مرکز 3
-10 کالنتری از تر پایین-چناران خیابان-مارلیک 3 فاز

 مارلیک کوثر مرکز
60167770 

 60132712 گاز اداره روبروی-اصلی خیابان-صفادشت صفادشت مرکز 1

 فهمیده شهید مرکز 0
 و بهداشت شبکه زیرین طبقه- اکرم رسول بلوار-مالرد

 درمان
60601178 

 60122320 برصنو بست بن -جشنواره فروشی شیرینی جنب -مالرد طالقانی شهرک مرکز 6

 آباد امیر مرکز 0
 ، توانبخشی امیرآباد سکینه بی بی چهارراه صفادشت،

 امیرآباد مرکز نواب خیابان
60012066 

 60813222 آباد اختر روستای-صفادشت جاده آباد اختر مرکز 1

 60886160 کشاورز خیابان-آباد لم روستای-مالرد راه چهار آباد لم مرکز 8

 60027101 0پالک-فضیلت خیابان-بیدگنه بیدگنه مرکز 17



 60102121 خوشنام روستای-3 فاز-مارلیک خوشنام مرکز 11

 60112881 الققش مرکز-بیگلو قدرت شهید خیابان -قشالق روستای قشالق مرکز 12

 قوام آباد یوسف مرکز 13
 آباد یوسف روستای -صفادشت جاده -مالرد راه چهار

 داروخانه جنب -قوام
60011111 

 

 

 خدمات جامع سالمت شهر قدس مراکز 

 تلفن نشانی نام واحد ارائه خدمت ردیف

1 
 جامع خدمات مرکز

 خمینی)ره( امام سالمت

 انتهای اصغری، شهید بلوار ساعت، میدان قدس، شهر

 مجلسی عالمه کوچه
16700177 

2 

 جامع خدمات مرکز

 نیمه روزی شبانه سالمت

 شعبان

 16127677 شورا متری 1 خ آزادی، خ قدس، شهر

3 
 جامع خدمات مرکز

 (ع) حسین امام سالمت
 16100017 کامیاب بوداغیان،کوچه شاه خ قدس، شهر

1 
 جامع مرکزخدمات

 عشرتی سالمت
 16127617 امامزاده بلوار قدس، شهر

0 
 جامع مرکزخدمات

 عشرتی سالمت
 16127617 امامزاده بلوار قدس، شهر

6 

 جامع خدمات مرکز

 اصغر علی حضرت سالمت

 (ع)

 16161810 سوم بوستان کوچه حسین، امام میدان شهرقدس،

0 
 هفت شهریار، کرج جاده جوی هفت بهداشت خانه

 مطهری خ جوی،

16183001 

 16131722 پایین و باال زرنان بین زرنان، زرنان بهداشت خانه 1

8 
 جامع خدمات مرکز

 (س) الزهرا سالمت

 انتظامی، نیروی جنب دانش، شهدا میدان دانش، شهرک

 1 پالک
66211280 

 

 


