
  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  بهارستان

  مرکز سالمت حصار چوپان  1
روبروي -1کوچه مهر -انتهاي خیابان شهید نقاوت-حصار چوپان-جاده ساوه

  مرکز امیرالمومنین-2مهستان
56624576  

  آباد صالحمر کز سالمت   2
 رویروي – پنجم نگارستان انتهاي – متري 30 خیابان – آباد صالح -ساوه جاده

  )ع( باقر محمد امام مسجد
56624575  

 مر کز سالمت گلستان  3
 –مرکز بهداشتی  –فلکه دوم میدان سعدي  –شهر گلستان  –جاده ساوه 

  )ع(درمانی حمزه سیدالشهداء 
56331455  

  56322138  جنب خیابان سجاد –جاده ساوه  سالمت سلطان آبادمر کز   4

  56866732  بعد از مخابرات –خیابان ریه  –انتهاي قلعه میر  –جاده ساوه  مر کز سالمت قلعه میر  5

  56389069  133پالك 7و  6بین  یاس  -متري باهنر18خیابان  -حصارك پایین–جاده ساوه  مر کز سالمت حصارك  6

  56321412  1124متري شهید چمران پالك  24خیابان  –جاده ساوه  عمار مر کز سالمت  7

 نسیم شهر مر کز سالمت  8
 -بعد از میدان شهید رجائی  –خیابان آزادگان   –نسیم شهر  –جاده ساوه 

  پالك –بیست متري کوهپایی 
56617036  

  56331588  جنب پارك فدك –متري فردوس  20خیابان  –سبز دشت  –جاده ساوه  سبزدشت مر کز سالمت  9

  56792971  نسیم شهر میدان هفت تیر،خیابان ستاري،پشت آتش نشانی صاحب الزمان مر کز سالمت  10

  09109548158  نسیم شهر میدان هفت بلوار کشاورز جنب مدرسه مریم صدوقی مر کز سالمت  11

 میمنت آباد مر کز سالمت  12
–خیابان شهید جانی  –روستاي میمنت آباد  –انتهاي قلعه میر  –جاده ساوه 

  113پالك
56861322 

  56576415  انتهاي کوچه کاج –روستاي همدانک  - سه راه آدران  –جاده ساوه  همدانک مر کز سالمت  13

 خیرآباد مر کز سالمت  14
متري امام خمینی  25خیابان  –میدان خیرآباد  –میدان هفت تیر  –نسیم شهر 

  اول خیرآباد –) ره(
56646451  

    جنب پایگاه مقاومت –روستاي اورین  –جاده آدران   اورین مر کز سالمت  15

  

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  بهارستان

  56630176  پاساژ ولیعصر  طبقه اول –سه راهی بختیاري  -ابتداي خ نقاوت    پایگاه سالمت حصار چوپان  16

  56633860  جنب داروخانه –بین بوستان هفتم و هشتم  -متري   30خ  - صالح آباد  پایگاه سالمت شهید واعظی  17

  56450641  طبقه دوم 121پالك  –باالتر از نان فانتزي )  ره (متري  امام خمینی  20خ   1پایگاه سالمت قلعه میر   18

    کوچه آذر بایجان - خ رجایی   -نرسیده به گلستان    پایگاه سالمت حسن آباد  19

  56338451  بعد از ده متري چهارم –متر فشار قوي  30خ   1پایگاه سالمت فشار قوي   20

  2پایگاه سالمت قلعه میر   21
جاده ساوه خیابان قلعه میر ، خیابان امام خمینی ،نبش میدان جانبازان،  جنب 

  مسجدجامع
56862566  

  56744001  408متري دوم جنب امالك امیر پ 10نرسیده به متري فشار قوي ،  30خیابان   2پایگاه سالمت فشار قوي   22

  40558917  متري اول ،جنب مدرسه نورالزهرا 15،انتهاي  18صالح آباد ، نگارستان   2پایگاه سالمت صالح آباد   23

  56922740  صالح آباد ، انتهاي خیابان سفیر امید ،سمت راست، یک کوچه مانده به انتها  3پایگاه سالمت صالح آباد   24

  56756666  درمانگاه شبانه روزي نسیم-کوچه قنبري-خ سوم-میدان هفت تیر- نسیم شهر  شهید بهشتیپایگاه سالمت   25

  56770915  متري دوم و سوم  درمانگاه امیرالمومنین 12نسیم شهر ، خ اصلی بین   )ع(امیرالمومنینپایگاه سالمت   26

  56648368  خیراباد ، خ نواب صفويخ اصلی   خیر آبادپایگاه سالمت   27

  56630176  طبقه اول -پاساژ ولیعصر -سه راهی بختیاري -ابتداي خ نقاوت - حصارچوپان  )عج(ولیعصرپایگاه سالمت   28

  56311903  4میدان ارغوان فلکه اول، خیابان ارغوان   نسترنپایگاه سالمت   29

    13،خیابان ارغوان غربی ، ،میالن گلستان  میدان ارغوان   ارغوانپایگاه سالمت   30

  

  

  

  



  

  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  بهارستان

  56744908   4گلستان ، بعد از فلکه دوم گلستان ، انتهاي شکوفه  یاس پایگاه سالمت  31

  56455092  59کالنتریی پ، بعد از )شرقی(متري فشارقوي  30اتوبان ساوه ،  )ع(امام حسین پایگاه سالمت  32

 باغ مهندس پایگاه سالمت  33
ساختمان پزشکان ) باغ  مهندس (بیست متري مصطفی خمینی   - جاده  ساوه 

  امیر
56744713  

  56338034  انتهاي خیابان مدرسه مدرسه پایگاه سالمت  34

  56751036  بن عقیلنسیم شهر،وجه آباد ،خ ولیعصر،روبه روي مسجد مسلم  وجه آباد پایگاه سالمت  35

  56615979  3و  2متري نبوت بین نبوت  20نسیم شهر،  نبوت پایگاه سالمت  36

  56749750  سبزدشت ، کوچه آذربایجان سبز دشت پایگاه سالمت  37

  56740504  متري سوم  10بوستان ششم   –متري نسیم شهر  45خ –کلمه  –جاده  ساوه  کلمه پایگاه سالمت  38

  56764177  کوچه روبروي مسجد –اسماعیل آباد  –جاده نسیم شهر  –جاده ساوه  اسماعیل آباد سالمتپایگاه   39

  56769747  متري چمران تقاطع توحید جنوبی جنب داروخانه  14 متري چمران 14 پایگاه سالمت  40

  56757954  104پالك  -خ اشرفی اصفهانی  -متري چمران  14خ  - نسیم شهر اشرفی اصفهانی پایگاه سالمت  41

  56861818  انتهاي کوچه گلهاي یک  –خ فضیلت یک ) ع(خ امام حسین  –روستاي ریه  خانه بهداشت ریه  42

  56925456  خ شهید گلستانی –خ قائم  –روستاي امامزده باقر  امام زاده باقر خانه بهداشت  43

  56679818  زعفرانیه ،انتهاي کوچه نبوت حصارك باال خانه بهداشت  44

  

  

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  رباط کریم

  56423206  جنب ریل راه آهن کنار پل زیر گذر -رباط کریم   سعادتمنديمرکز سالمت   1

  56423363  انتهاي خ مصلی بلوار شهید کمالی جنب بوستان رز-رباط کریم   شاطریانمرکز سالمت   2

  56734600  خیابان پاسارگاد -بلوار شهدا -فاز صفر –پرند   پرندمرکز سالمت   3

  56653769  جنب مخابرات -شهر نصیرآباد –جاده ساوه   نصیر آبادمرکز سالمت   4

  56674915  جنب پایگاه مقاومت بسیج –جاده رباط کریم به شهریار   آالردمرکز سالمت   5

  انجم آبادمرکز سالمت   6
انتهاي  -3گلستان -خ انقالب -روستاي انجم آباد –جاده رباط کریم به شهریار 

  6پالك - کوجه مخابرات
56483898  

  منجیل آبادمرکز سالمت   7
میدان  -روبروي مسجد - روستاي منجیل آباد –جاده رباط کریم به شهریار 

  40پالك  -بسیج بلوار نور
56415422  

  56441998  3پالك  -خیابان عرفان شمالی-روستاي سفیدار –جاده ساوه   سفیدارمرکز سالمت   8

  56585407  خیابان سهروردي جنوبی–روستاي آدران  –جاده ساوه   آدرانمرکز سالمت   9

    درمانگاه مهرآفرین-داودیه  -رباط کریم فرهنگیان پایگاه سالمت  10

  56668112  درمانگاه منطقه مسکونی  – 23جاده لشگر  –جاده رباط کریم به شهریار  پرندك پایگاه سالمت  11

   12روبروي مهر -10آبشناسان مهر آبشناسان پایگاه سالمت  12

    111پالك - خیابان اصلی –شهرك وحیدیه  –رباط کریم  وحیدیه پایگاه سالمت  13

  56576674  شهرك مسکونی ) صبا ( شهرك باطریسازي نور  –جاده آدران  نور پایگاه سالمت  14

    جنب امالك موسوي-متري والفجر14انتهاي خیابان -رباط کریم بازارك پایگاه سالمت  15

    جنب منبع آب-خیابان البرز جنوبی- خیابان امام خمینی-1فاز-شهر پرند پرند 1فاز  پایگاه سالمت  16

    جالل آل احمد شمالی-اعتصامیبلوار پروین -خیابان چمران 3فاز -شهر پرند پرند 3فاز  پایگاه سالمت  17

    درمانگاه یاس-)ع(خیابان امام رضا- شهرك آفتاب-5فاز  پرند 5فاز  پایگاه سالمت  18

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  رباط کریم

    فروردین غربی12خیابان - خیابان ابوعلی سینا-بلوار چهاربانده-شهر پرند سالم پایگاه سالمت  19

 5فاز  پایگاه سالمت  20
تختخوابی درحال 96بعد ازبیمارستان -انتهاي بلوار چهاربانده-شهر پرند

  دي دوم.ور-دست چپ-ساخت
56727041  

 پرندك آالرد پایگاه سالمت  21
جنب مسجد  –روستاي پرندك  –سه راهی آالرد  –جاده رباط کریم به شهریار 

  زمین هاي بیت رهبري –
56671370  

 کیکاور پایگاه سالمت  22
 7خمعلم انتهاي کوچه دانش -روستاي کیکاور –جاده رباط کریم به شهریار 

  1پالك 
56674958  

    جنب مدرسه روبروي منبع آب -رباط کریم روستاي سفیدار  شترخوار پایگاه سالمت  23

  56584525  خیابان سهروردي جنوبی –روستاي آدران  –جاده آدران  آدران خانه بهداشت  24

 وهن آباد خانه بهداشت  25
بعد از روستاي  –نرسیده به اتوبان قم  –میدان بزرگ امام خمینی  –جاده ساوه 

  وهن اباد
56643134  

 کاظم آباد خانه بهداشت  26
روستاي –بعد از روستاي آدران  –سمت چپ  –جاده رباط کریم به شهریار 

  کوچه والیت -خ بعثت -کاظم آباد
56572400  

 حصار مهتر خانه بهداشت  27
خ  - روستاي حصار مهتر – 23جاده فرعی لشکر  –جاده رباط کریم به شهریار 

  جنب شورا -شهید پویاي 
56666700  

    نرسیده به  خ  مخابرات-رباط کریم آالرد  آالرد خانه بهداشت  28

  56661521  روستاي شهر آباد 33روبروي پادگان  –جاده رباط کریم به شهریار  شهرآباد خانه بهداشت  29

 ده حسن خانه بهداشت  30
جنب  –روستاي ده حسن –بلوار صنعت  –نرسیده به پل راه آهن  –جاده ساوه 

  مسجد و حمام
56584500 

  56338804  پشنت مسجد-کوچه صاحب الزمان-روستاي پیغمبر پیغمبر خانه بهداشت  31

    روستاي انجم آباد انجم آباد خانه بهداشت  32

 علی آباد خانه بهداشت  33
روستاي علی –نرسیده به اتوبان قم  –میدان بزرگ امام خمینی  –جاده ساوه 

  - آباد
56643878  

    خیابان بهشت -کوچه آبشار-روستاي یقه -جاده رباط کریم به شهریار یقه  خانه بهداشت  34

  56422767  بعد از پارك - روستاي اصغرآباد اصغرآباد خانه بهداشت  35

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  شهرستان قدس

 46875780 28متري شورا،خیابان شهید شاهبوداغیان،کوچه کامیاب،پالك  30خیابان  )ع(مرکز سالمت امام حسین  1

 46077400 کوچه عالمه مجلسیدي،بلوار شهید حاج قاسم اصغر،انتهاي  9میدان  )ره(مرکز سالمت امام خمینی  2

 46820600 متري شورا 8،خیابان آزادي،انتهاي خیابان )ره(میدان قدس،خیابان امام خمینی مرکز سالمت نیمه شعبان  3

 46820610 میدان قدس،بلوار امامزاده،روبروي کوچه بلبل مرکز سالمت شهید عشرتی  4

 46861987 28،پالك 3شورا،کوچه بوستان متري  30خیابان  )ع(مرکز سالمت علی اصغر  5

 )س(مرکز سالمت الزهرا  6
بزرگراه فتح،شهرك دانش،میدان شهداي دانش،جنب نیروي  14کیلومتر 

 4انتظامی،پ 
66284297 

 46820600 متري شورا8، خ آزادي، انتهاي )ره(میدان قدس، خ امام خمینی پایگاه سالمت نیمه شعبان  7

 46883730 6پ -جنب کوچه گروسی -روبروي خ طالقانی -بلوار امام حسین -شهر قدس محمودیان پایگاه سالمت شهید  8

 46820610 میدان قدس، بلوار امامزاده، بعداز فرمانداري روبروي کوچه بلبل پایگاه سالمت شهید عشرتی  9

 46824467 تقاطع اولنبش - کوچه زمرد-خیابان دلگشا-شهرك ابریشم-شهرقدس پایگاه سالمت شهید مقدسی  10

 46842710 242خ امام خمینی، میدان آزادي، انتهاي خ شهید عالمی،پ  )ع(پایگاه سالمت امام حسین  11

 46843192 روبروي بانکی ملی - )ره(بلوار امام خمینی -شهرقدس پایگاه سالمت شهید حسینی  12

 46885300 طبقه فوقانی آزمایشگاه آنا -خ مالک اشتر نبش-انتهاي خ طالقانی -شهر قدس پایگاه سالمت شهید اطاعتی  13

 46814454 29پ - خیابان سرهنگ فرد –خیابان مصلی  -شهر قدس پایگاه سالمت شهید مرتضوي  14

 پایگاه سالمت شهید حسن علی  15
 متري گل 18کوچه  –متري ولیعصر  20خ  - میدان ولی عصر –شهر قدس 

 یاس،ساختمان گل یاس
46818689 

 46803164 7،کوچه آزادگان، پالك )ع(شهر قدس، میدان امام حسین پایگاه سالمت شهیدان اینانلو  16

 46838022 سه راه شهریار،بعد از سعید آباد،روستاي زرنان،خ ناطقی جنب مخابرات  خانه بهداشت زرنان  17

 46893771 روستاي هفت جوي،خیابان مطهري،جنب منبع آب خانه بهداشت هفت جوي  18

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  شهریار

 مرکز سالمت فاز یک اندیشه  1
شهریار، شهرك اندیشه، فاز یک، بلوار شهید دنیا مالی، بین خیابانهاي سوم و 

 چهارم غربی 
65522080 

 اندیشه 3مرکز سالمت فاز   2
، پشت بازار بزرگ 3، بلوار اصلی فاز 1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 خیابان نگارستان  - خیابان ولیعصر  -
 65552217و  65550760

 65340500 فروردین  12نبش خیابان  -اندیشه ، خیابان توحید  4فاز  اندیشه  4مرکز سالمت فاز   3

 مرکز سالمت صباشهر  4
، سمت چپ، روبروي )مصطفی خمینی(جاده کهنز، بعد از شهرك ویره 

 شاهدشهر، کوچه منبع آب، ایستگاه تاکسی 
65623210 

 65766566 ) عج (کوچه باهنر،  جنب مدرسه ولی عصر ) ره(مهدیه ، خیابان امام خمینی  مرکز سالمت ویره  5

 مرکز سالمت نصیرآباد  6
ورودي اول خادم آباد، جاده خادم آباد به نصیر آباد، ,جاده تهران به شهریار، 

 مرکز بهداشتی نصیر آباد 
65954488 

 مرکز سالمت سهراب علی بخشی   7
شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز بهداشتی سهراب علی 

 بخشی 
65222911 

 65646600 جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي خیابان امام خمینی  مرکز سالمت امیریه  8

 مرکز سالمت وحیدیه  9
جاده شهریار  به رباط کریم، بعد از بردآباد، شهر وحیدیه ، خبابان امام خمینی،  

 خیابان دهداري 
65633450 

 مرکز سالمت فردوسیه  10
فردوسیه، جاده کهنز، شهر فردوسیه، خیابان امام خمینی، روبروي خدمات 

 شهري شهرداري، خیابان درمانگاه 
65462300 

 مرکز سالمت شاهد شهر  11
، سمت راست، شاهدشهر، )مصطفی خمینی(جاده کهنز، بعد از شهرك ویره 

 خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65233050 جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد  مرکز سالمت دهمویز  12

 65604499 جنب شهرك مهستان- انتهاي سعیدآباد - سعید آباد مرکز سالمت سعیدآباد  13

 65295957 جنب استخر سامان- خ چناران -شهرك مخابرات 2فاز  -شهریار )ع(مرکز سالمت علی اصغر   14

 65753561 جاده شهریار به رباط کریم، بعد از شهر وحیدیه، روستاي اصیل آباد  مرکز سالمت اصیل آباد  15

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  شهریار

 مرکز سالمت دهشادباال  16
جاده تهران به شهریار، قبل از پل ورودي به شهریار، سمت چپ، روستاي 

 امامزادهرزکان، روستاي دهشاد باال، روبروي 
65962700 

 مرکز سالمت باباسلمان  17
جاده تهران به شهریار، بعد از پمپ بنزین، سمت راست، خیابان شهید کلهر، 

 ) بهداري(کوچه شورا، 
65735128 

 65270866 رزکان ، خیابان لوله گاز  3شهریار،روستاي دینارآباد ، کیلومتر  مرکز سالمت دینارآباد  18

 65648939 پایین تراز درمانگاه شقایق- متري ولیعصر16انتهاي -امیریه امیریه 1شمارهپایگاه سالمت   19

 65656000 مهدیه -بعد از پل شاه چائی  -جاده تهران به شهریار، بعد از سعید آباد پایگاه سالمت مهدیه  20

 65447035 جنب دوچرخه سازي شاملو-خ معلم-میدان امام-شاهدشهر 1پایگاه سالمت شاهدشهر   21

 پایگاه سالمت اسالم آباد   22
جنب ساختمانهاي نیمه  - 9خیابان کاروان- خیابان شهید چمران-صباشهر

 - ساز
9108552457 

 65542325   4کوچه بنفشه –بلوار گلها  –اندیشه  2فاز  اندیشه 2فاز   23

 65352140 جنب دبستان میعاد  - اندیشه  5انتهاي فاز  اندیشه 5فاز   24

 65465755 ، شهر فردوسیه، پایگاه خاوه آباد -ورودي خاوه  -جاده کهنز پایگاه سالمت خاوه  25

 پایگاه سالمت قصطانک  26
جاده شهریار به رباط کریم، شهر وحیدیه، اوایل خیابان اصلی، کوچه شورا، 

 پایگاه بهداشتی قصطانک 
65633994 

 پایگاه سالمت مصطفی خمینی  27
شهرك مصطفی -ورودي دومین پل هوایی-سمت راست- آدرانبه سمت جاده 

 بلوارورزشی-انتهاي میالد-خمینی
9108552458 

 1پایگاه سالمت اصیل آباد  28
خانه هاي -بعد از روستاي حصارساطی - خیابان بیست متري ناجی- اصیل آباد

 سازمانی ارتش
65493495 

 65260579 جنب میدان اصلی  -رضی آباد باال  پایگاه سالمت رضی آبادباال  29

 پایگاه سالمت اسدآباد  30
خیابان -روستاي اسدآباد-کنارپل عابرپیاده-بعدازکهنز-جاده آدران-شهریار

 نبش خیابان-ولیعصر
65684873 

  

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  شهریار

 65933506 اواسط کوچه جنب بانک شباهنگ- بانک شباهنگ- رزکان-شهریار پایگاه سالمت رزکان   31

 65731053 جنب نانوایی  -روستاي کردزار خیابان اصلی  پایگاه سالمت کردزار  32

 _ پشت سازمان آب-  4الله -ورودي خادم آباد پایگاه سالمت خادم آباد  33

 2پایگاه سالمت وحیدیه  34
داخل فضاي  -پشت حسینیه-شهید صمدي زادهکوچه -خیابان امام -وحیدیه

 سبز
65632510 

 65955426 7کوچه رجایی  - خیابان رجایی -خیابان بهشتی 1پایگاه سالمت نصیرآباد  35

 1)ع(پایگاه سالمت علی اصغر  36
- ابتداي خ وحدت اسالمی- روبروي مسجد ولیعصر-خیابان مصطفی خمینی

 ساختمان والفجر
65268731 

 65284039 ساختمان درمانگران-ك شیخی-خ شهید مطهري-عباس آباد-شهریار 2)ع(سالمت علی اصغرپایگاه   37

 65323650 مجتمع پزشکان-8نبش گلستان -خ سعدي- شهرك کاروان - وائین پایگاه سالمت وائین  38

 _ 12واحد  -4ط  -پاساژ پرشین-غربی  11نبش  -1فاز 1فاز  1پایگاه سالمت شماره   39

 9907787095 خ حافظ یکم -شهرك مریم 1فاز  2پایگاه سالمت شماره   40

 65266535 مجتمع باران -بن بست اسفیا -خیابان انقالب 1فاز  3پایگاه سالمت شماره   41

 65565009 ساختمان کیمیا- خیابان فردوسی غربی -چهار راه میالد -اندیشه 3فاز  3فاز  2پایگاه سالمت شماره   42

 بهداشت کردامیرخانه   43
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه راهی 

 بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي دوم
65447800 

 65781535 جاده شهریار به رباط کریم، شهر وحیدیه، روستاي بکه  خانه بهداشت بکه  44

 65444731 جاده کهنز، بعد از شاهدشهر، سمت راست، روستاي محمودآباد  خانه بهداشت محمود آباد خلج  45

  

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  شهریار

 خانه بهداشت یبارك  46
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه راهی 

 بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي سوم
65452174 

 65772101 جاده کهنز، سه راه خاوه، خیابان امام خمینی، جنب گرمابه  خانه بهداشت رامین   47

 خانه بهداشت ترپاق تپه  48
جاده شهریار به رباط کریم، شهر وحیدیه، بعد از روستاي بکه، روستاي ترپاق 

 تپه 
65780355 

 خانه بهداشت یوسف آباد   49
کریم، نرسیده به اصیل آباد، سمت چپ، روستاي اصیل جاده شهریار به رباط 

 آباد
65772818 

 65790419 روستاي رزکان  -جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي به شهریار خانه بهداشت اسکمان  50

 خانه بهداشت الورد  51
جاده تهران به شهریار، قبل از پل ورودي به شهریار، خیابان روستاي رزکان، 

 بعد از روستاي اسکمان 
65750369 

 خانه بهداشت دهشادپایین  52
جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي به شهریار، سمت چپ، بعد از 

 روستاي  دهشاد باال 
65962384 

 خانه بهداشت شفیع آباد  53
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه راهی 

 بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي اول 
65635444 

 خانه بهداشت فرارت  54
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از روستاي اصیل آباد، روستاي فرارت، 

 ساختمان قدیم دکتر نفیسی
65755090 

 رضی آبادپایینخانه بهداشت   55
جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي شهریار، جنب پل عابر پیاده، 

 خیابان مسجد، کوچه سوم، سمت راست 
65270655 

 خانه بهداشت قجرآباد  56
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه راهی 

 رم بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي چها
65452173 

 خانه بهداشت بهار   57
جاده تهران به شهریار، بعد از روستاي باباسلمان، خیابان جنب کشت و صنعت، 

 روستاي بها، 
65261616 

 خانه بهداشت سقرچین  58
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از اصیل آباد، روستاي سقرچین، منزل آقاي 

 هفت لنگ 
65755070 

 بادامکخانه بهداشت   59
خانه بهداشت -خ گلستان-خیابان شهید فهمیده- پل بادامک- سعیدآباد

 بادامک
65233585 

 65343622 روستاي حصار ساطی خیابان اصلی، کوچه ، ماست بندي  خانه بهداشت حصار ساطی  60

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  شهریار

 خانه بهداشت ضمیمه دهشادباال  61
جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي به شهریار، سمت چپ، بعد از 

 روستاي الورد 
65962700 

 9108552459 روبروي باغ پدر-جاده رباط کریم 2کیلومتر -شهریار خانه بهداشت حصارزیرك  62

 65963544 کوچه پشت مسجد-کوچه مولوي-خیابان حافظ-شهریار دهشاد باال 2خانه بهداشت شماره   63

 65277650 روبروي آژانس محمدي-خیابان قمربنی هاشم-محمدآباد خانه بهداشت محمدآباد  64

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  مالرد

 65432042 روبروي اداره گاز -خیابان اصلی-صفادشت مرکز سالمت صفادشت  1

 توانبخشیمرکز سالمت امیرآباد   2
صفادشت، چهارراه بی بی سکینه امیرآباد توانبخشی ، خیابان نواب مرکز 

 امیرآباد
65742566 

 65406867 خیابان کشاورز-روستاي لم آباد- چهار راه مالرد مرکز سالمت لم آباد  3

 65671809 طبقه زیرین شبکه بهداشت و درمان -بلوار رسول اکرم - مالرد مرکز سالمت شهید فهمیده   4

 65943222 روستاي اختر آباد-جاده صفادشت مرکز سالمت اخترآباد  5

 65160005 مرکز کوثر مارلیک- 17پایین تر از کالنتري -خیابان چناران-مارلیک 3فاز  مرکز سالمت کوثر مارلیک  6

 65122325 بن بست صنوبر -جنب شیرینی فروشی جشنواره - مالرد مرکز سالمت طالقانی  7

 65117855 نبش کوچه دلناز-خیابان امام حسین- بلوار کشاورز-مارلیک مارلیک 2و1مرکز سالمت شماره   8

 65199519- 65168009 خیابان امام خمینی-سر آسیاب - مالرد مرکز سالمت حضرت ابوالفضل   9

 65437040 پایگاه صفادشت- جنب بخشداري -صفادشت پایگاه سالمت صفادشت  10

 65167983 23بازارچه خلیلی اول پالك-3فاز-مارلیک مارلیک 3فاز  پایگاه سالمت  11

 پایگاه سالمت ارغوان  12
مالرد،خیابن دکتر حسابی،خیابن گل سرخ شرقی،کوچه تیمسار صادق 

 17پور،پالك 
65114459 

 65472828 روستاي خوشنام، میدان ساالر، پایگاه خوشنام پایگاه سالمت خوشنام  13

 65474861 جنب پارك -بلوار امام علی -روستاي قلعه فرامرز سالمت قلعه فرامرزپایگاه   14

 65160665 خیابان دکتر حسابی،روبروي خیابان امام،ساختمان اداري،طبقه اول پایگاه سالمت دکتر حسابی  15

  

  

  

  



  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  مالرد

 65103072 4مارلیک،پرنیان،خیابان نیلوفر،پالك  پایگاه سالمت پرنیان  16

 65120690 سر آسیاب شرقی،بلوار راغب،میدان بهاره شرقی پایگاه سالمت طالقانی   17

   پایگاه مهر- بلوار مدرس-4بلوار شاد فرساي - شهرك مهر- ابتداي صفادشت پایگاه سالمت مهر  18

 پایگاه سالمت گلها  19
بعد از خیابان امام جنب ساختمان پزشکان –خیابان دکتر حسابی -مارلیک

 آریانا
65155658 

 65154773 طبقه سوم- ساختمان گلدیس-بعد از میدان گلها- خیابان دکتر حسابی شمالی پایگاه سالمت کسري  20

 65147631 درمانگاه المهدي- بسیجخیابان -ابتداي  نرسیده به خیابان امام-سراسیاب پایگاه سالمت امام خمینی  21

 65407636 بلوار رسول اکرم،جنب درمانگاه مالصدرا پایگاه سالمت رسول اکرم  22

 خانه بهداشت دهک  23
خانه  -خیابان دکتر قریب -کوچه گلستان -خیابان امام علی -روستاي دهک

 بهداشت
65432083 

 خانه بهداشت کوشکک  24
 -جنب فروشگاه لوستر صانع -یوسف آباد قوامبلوار اصلی  - روستاي کوشکک

 خانه بهداشت کوشکک
65583010 

 65583870 خانه بهداشت ارسطو -ابتداي روستاي ارسطو -جاده صفادشت خانه بهداشت ارسطو  25

 65584114 جنب داروخانه -روستاي یوسف آباد قوام -جاده صفادشت - چهار راه مالرد یوسف آباد قوام  26

 65741588 7پ-خیابان حافظ- روستاي علی بیات بهداشت علی بیاتخانه   27

 65741599 خیابان شهداي چهارراهی-شش دبانلو خانه بهداشت شش دبانلو  28

 65990120 بعد از اولین ترانس برق-خیابان اصلی-روستاي ارغش آباد خانه بهداشت ارغش آباد  29

 65741020 کوچه خانه بهداشت-امام خمینی خیابان- روستاي مهردشت خانه بهداشت مهردشت  30

  

  

  



  

  تلفن  نشانی  نام واحد ارائه خدمت  ردیف  نام شهرستان

  مالرد

 65721972 خانه بهداشت اسفندآباد -کوچه خانه بهداشت -روستاي اسفندآباد خانه بهداشت اسفندآباد  31

 65581300 171پالك  -خیابان میالد -روستاي مهرآذین -لم آباد خانه بهداشت مهرآذین  32

 خانه بهداشت ضمیمه لم آباد  33
 - روبروي کوچه سید الشهدا -خیابان کشاورز -)عج(بلوار ولی عصر  -لم آباد

 مرکز بهداشتی درمانی لم آباد
65406867 

 65581706 خانه بهداشت ویالدشت -کوچه خانه بهداشت -روستاي ویالدشت -لم آباد خانه بهداشت ویالدشت  34

 65581228 296پالك  - کوچه بوستان -خ اقاقیا-روستاي مهرچین -لم آباد خانه بهداشت مهرچین  35

 65720454 روستایبیدگنه، خیابان بسیج، انتهاي خیابان مرکز بهداشتی بیدگنه پایگاه سالمت بیدگنه  36

 65407636 بلوار رسول اکرم،جنب درمانگاه مالصدرا پایگاه سالمت رسول اکرم  37

 خانه بهداشت قشالق  38
خانه بهداشت  - 367پالك  -خیابان شهید قدرت بیگلو -روستاي قشالق

 قشالق
65406979 

 65584300 8روبروي پالك  -کوچه خانه بهداشت -خیابان شهید امینی-روستاي قپچاق خانه بهداشت قپچاق  39

 65946090 کوچه بسیج -روستاي محمودآباد قطعه چهار -اخترآباد خانه بهداشت محمودآباد  40

 65945002 خانه بهداشت ورآباد - انتهاي خیابان اصلی -روستاي ورآباد -اخترآباد خانه بهداشت ورآباد  41

 65943222 مرکز بهداشتی درمانی اخترآباد - جنب کالنتري اخترآباد -اخترآباد خانه بهداشت ضمیمه اختراباد  42

 خانه بهداشت قشالق امیرآباد  43
کوچه  -خیابان اصلی -روستاي امیرآباد قشالق - بطرف قره ترپاق -اخترآباد

 یاس
65947002 

 خانه بهداشت گمرکان  44
خانه بهداشت  - جنب دهیاري -ابتداي روستا -روستاي گمرکان -اخترآباد

 گمرکان
65792212 

 خانه بهداشت حسین آباد هپشلو  45
خانه بهداشت حسین  - روستا ابتداي - روستاي حسین آباد هپشلو -اخترآباد

 آباد هپشلو
65790463 

  




