
 

 

 

شار دندانپزشکی در شرایط انت اورژانسی لیست مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات

 COVID19ویروس 
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 : تهراناستان تهران

 منطقه نام مرکز آدرس تلفن

 ابتدای قدس، میدان تهران، 22678373 120

 داروخانه جنب شریعتی، خیابان

 1منطقه  طالقانی بهداشت مرکز

 1منطقه  خانه بهداشت چیذر ندا میدان چیذر، تهران، 22219085 120

امام زاده  مرکز بهداشت قاسم زاده امام دربند، تهران، 2703020 1202

 قاسم

 1منطقه 

 ازگل، لشگرک، جاده تهران، 22487057 120

 مدرسه کوچه جنب

 1منطقه  مرکز بهداشت ازگل

 از بعد ارتش، بزرگراه تهران، 22457638 120

 قائم شهرک سیتی، مینی

 1منطقه  مرکز بهداشت قائم

 میدان به نرسیده دربند، تهران، 22713166 120

 دربند

 1منطقه  دربندمرکز بهداشت 

 ایستگاه از بعد درکه، تهران، 22418330 120

 حمام کوچه اتوبوس،

 1منطقه  مرکز بهداشت درکه

 خیابان تجریش، تهران، 22718001 120

 شهدا بیمارستان شهرداری،

مرکز بهداشت شهدای 

 تجریش

1منطقه   



 بیمارستان ولنجک، تهران، 12023031604

  طالقانی

مرکز بهداشت پایگاه 

 طالقانی

1منطقه   

 بیمارستان دارآباد، انتهای تهران، 27122405 120

 دانشوری مسیح

مرکز بهداشت مسیح 

 دانشوری

1منطقه   

 شهرک نوبنیاد، میدان تهران، 12026102800

  چمران شهید

1منطقه  مرکز بهداشت چمران  

 اعرابی، خیابان اوین، تهران، 12122423048

  مهدیه کوچه نبش

1منطقه  شهدای اوینمرکز بهداشت   

 داوود، امامزاده فرحزاد، تهران، 22065516121

  درمانگاه خیابان

2منطقه  مرکز بهداشت فرحزاد   

 خیابان آباد، سعادت تهران، 

 اوین زندان روبروی بهشت، دشت

2منطقه  مرکز بهداشت سعادت آباد  

 کالهدوز، شهید خیابان تهران، 22554292121

  .نشاط راه سه

3منطقه  بهداشت نوابمرکز   

 دانشگاه پشت ونک، ده تهران، 88045061121

 الزهرا

3منطقه  مرکز بهداشت صبارو  

 مقابل شریعتی، خیابان تهران، 22221543121

  هدیه بست بن ارشاد، حسینیه

 4منطقه مرکز بهداشت ارشاد

 اردیبهشت، بلوار فرجام، تهران، 121 77376205

 212 و 206 بین

 4منطقه سمرقندیمرکز بهداشت 

 تهرانپارس، دوم فلکه تهران، 77330733121

 شهید خیابان جشنواره، خیابان

  اسفندانی

 4منطقه مرکز بهداشت نادر

 روبروی کن، شهرک تهران، 44200894121 .

 ادهمی خیابان یکم، شهران

 5منطقه مرکز بهداشت کن

 خیابان زیبا، شهر انتهای تهران، 44211888121

  افخمی شهید

 5منطقه زیبا شهر مرکز بهداشت 

 ابتدای جنگل، سردار تهران، 44405144121

  غربی اردیبهشت

 5منطقه مرکز بهداشت سردار جنگل 

 ،2 فاز اکباتان، شهرک تهران، 44667559121

  گلها تجاری مجتمع

 5منطقه مرکز بهداشت شهید غفاری

 خیابان کشاورز، بلوار تهران، 88956888121

 آب سازمان روبروی دهکده،

 6منطقه مرکز بهداشت فاضل



 ابن خیابان آباد، یوسف تهران، 121 88705969

 شهید) 23 کوچه سینا،

 4 پالک ،(وفاکیش

مرکز بهداشت مسجد 

 السادات 

 6منطقه

 اول، کوثر توحید، میدان تهران، 66949890121

  .شاد کوچه انتهای

 6منطقه مرکز بهداشت توحید

 خیابان طرشت، خیابان تهران، 66007666121

 شهید کوچه مردی، حسین

  قالبی

 6منطقه مرکز بهداشت کاظمیان

 خیابان معلم، خیابان تهران، 88406731121

  دار اجاره شهید

مرکز بهداشت خواجه نظام 

 الملک

 7منطقه

 خیابان سپاه، میدان تهران، 77505976121

  طوسی نصیر خواجه

 7منطقه مرکز بهداشت زهرا همایون

 از باالتر سمنگان، خیابان تهران، 77915057121

  جامع مسجد

 8منطقه مرکز بهداشت سمنگان

 غربی، جانبازان خیابان تهران، 77811999121

  صفای    کوی اول، متری 16

 8منطقه مرکز بهداشت همایون

 استاد بلوار آزادی، خیابان تهران، 66023042121

  .معین

 9منطقه مرکز بهداشت والفجر

 متری 16 قزوین، خیابان تهران، 66698382121

  جرجانی خیابان امیری،

 9منطقه مرکز بهداشت تقی نیا

 20 شمشیری، خیابان تهران، 66695717121

  صفری خیابان پادگان، متری

 9منطقه فروردین 02مرکز بهداشت 

 خیابان نواب، بزرگراه تهران، 55714154121

 و آموزش جنب مجاز، محبوب

  پرورش      

 11و11منطقه مرکز بهداشت اکبر آبادی

 آذربایجان، خیابان تهران، 66928488121

  رشدیه چهارراه به نرسیده

 11و11منطقه مرکز بهداشت فرمانروایان

 ایستگاه مولوی، خیابان تهران، 24121 55382813

  پالک تشکیالت،

 11و11منطقه مرکز بهداشت تالث

 خیابان مجاهدین، خیابان تهران، 33564646121

  زرگری پور کوچه ایران،

 12منطقه مرکز بهداشت تقوی

 شهریور، 17 خیابان تهران، 33556914121

 آتش جنب خرابات، ایستگاه

 نشانی

مرکز بهداشت شهید 

 جعفری

 12منطقه



 میدان شمیران، دروازه تهران، 12177507730 .

 نامجو      ابتدای سینا، ابن

 12منطقه خواجه نوریمرکز بهداشت 

 حداد خیابان ری، خیابان تهران، 12133559777

  (صفاری) عادل

 12منطقه مرکز بهداشت صفاری

 اسالمی، وحدت خیابان تهران، 12155627538

  آگاهی اداره روبروی

مرکز بهداشت وحدت 

 اسالمی

 12منطقه

 خیابان نو، تهران تهران، 12133337000

  ابوحسین بلوار ایرانمهر،

 13منطقه مرکز بهداشت بوعلی

 خیابان ایرانمهر، خیابان تهران، 12133347410

  مهرگان     داروخانه جنب صفا،

 13منطقه مرکز بهداشت صفا

 خیابان پیروزی، خیابان تهران، 12177472287

  هوایی نیروی اول

 13منطقه مرکز بهداشت صلواتی

 خیابان امامت، میدان تهران، 12177430048

  ابوریحان خیابان جدیدی، شهید

 13منطقه مرکز بهداشت لیله القدر

 نیروی متری سی خیابان تهران، 77470004121

  .لوزی   فلکه هوایی،

 13منطقه مرکز بهداشت محمدیان

 خیابان ایرانمهر، خیابان تهران، 33791873121

  پاینده   

 13منطقه شهریور 01مرکز بهداشت 

 سرآسیاب پیروزی، تهران، 33173199 121

 خیابان شیوا، خیابان دوالب،

  فر واضحی شهید

 14منطقه مرکز بهداشت پورهدایت

 از تر تهران،خیابان شکوفه، پایین 12133782998

  اهری شهید کوچه پارک،

 14منطقه مرکز بهداشت شهید جالئی

 شهریور، 17 خیابان تهران، 12133723468

  مینا خیابان فرید، باغ کوچه

 14منطقه بهداشت زارع زادهمرکز 

 نبرد، متری 20 انتهای تهران، 12133183536

 سازمان روبروی

  آب                  

 14منطقه مرکز بهداشت شهید صفری

 میدان آهنگ، خیابان تهران، 33701018 121.

 کیانی احمد خیابان آهنگ،

 14منطقه مرکز بهداشت غیاثی

 سوم، متری 15 افسریه تهران، 21 12133157333

  خیابان

 15منطقه مرکز بهداشت افسریه

 سوم، متری 15 افسریه تهران، 7 12133640051

  خیابان

 15منطقه مرکز بهداشت بعثت



 تابناک، راه سه خاوران، تهران، 12133033535

 اشتر مالک پایگاه جنب

 15منطقه بهمن 02مرکز بهداشت 

 مسگر مسعودیه، خیابان تهران، 12133869195

  کلهر خیابان آباد،

 15منطقه مرکز بهداشت دکتر رزمی

 جنب شهریور، 17 تهران، 12133708885 .

 قنبری           خیابان شبیر، بهزیستی

 15منطقه مرکز بهداشت شبیر

 راه سه خاوران، خیابان تهران، 12133868199

 پارک روبروی افسریه،

  نیکو                              

 15منطقه بهداشت مسعودیهمرکز 

 نبش افسریه، متری 20 تهران، 12133155363

  دوم متری 15

مرکز بهداشت حاج یحیی 

 آقا سید

 15منطقه

 خیابان خزانه، خیابان تهران، 12155601138

 بار تره جنب سوم، فلکه عباسی،

  خزانه

مرکز بهداشت شیخ احمد 

 کافی

 21-16منطقه

 زمزم، خیابان مرغی، قلعه تهران، 12155824030

 باغ کوچه نیا، صالح خیابان

 21-16منطقه مرکز بهداشت شیخ احمدی

 خیابان عصر، ولی شهرک تهران، 12166202996

 یاران) بهرامی خیابان حیدری،

 21-16منطقه مرکز بهداشت ولی عصر

 خیابان الغدیر، میدان تهران، 12166813076

 مصطفی خیابان زندیه، شهید

  هاشمی

 21-16منطقه بهداشت یافت آبادمرکز 

 خیابان کرج، قدیم جاده تهران، 66258159 121.

 خلیج  

مرکز بهداشت پایگاه فیاض 

 بخش

 21-16منطقه

 صاحب عصر ولی شهرک تهران، 12166224668

  رضایی خیابان الزمان،

مرکز بهداشت صاحب 

 الزمان

 21-16منطقه

 مرغی، قلعه پادگان پشت تهران، 12155825272

 شهرک ماهان، خیابان

  شریعتی                              

 21-16منطقه مرکز بهداشت شهید آیت

 اسالم، فدائیان خیابان تهران، 12133751616

  اشتر مالک جنب دیلمان، خیابان

مرکز بهداشت شهید نیک 

 نژاد

 21-16منطقه

 دوم فلکه بین آباد، دولت تهران، 12133744040

  سوم و

بهداشت شهید مرکز 

 یغمایی

 21-16منطقه

 شهید بلوار کیانشهر، تهران، 12133887275

 قاضی شهید خیابان مطهری،

  زاده                               

 21-16منطقه مرکز بهداشت بدر



 ابتدای ورامین، راه سه تهران، 12133400648

  آباد امین جاده

 21-16منطقه مرکز بهداشت شهید جمالی

 21-16منطقه مرکز بهداشت امام رضا دشت      قیام خاوران، جاده تهران،      12133583882

 24 خیابان شهر، باقر تهران، 12155203737

  فاتحی میدان از بعد طالقانی،

 21-16منطقه مرکز بهداشت باقرشهر

 جاده 15 کیلومتر تهران، 12144970030

  پخش دارو خیابان مخصوص،

 22و21منطقه  وردیجمرکز بهداشت 

 جاده 19 کیلومتر تهران، 12144981880

  بال کفش روبروی مخصوص،

 22و21منطقه  مرکز بهداشت وردآور

 بلوار انتهای تهرانسر، تهران، 12144507797

  نیلوفر خیابان نیلوفر،

 22و21منطقه  مرکز بهداشت تهرانسر

 روبروی المپیک، دهکده تهران، 12144759000

  .دهکده سینما

 22و21منطقه  مرکز بهداشت المپیک

 

 

 

 

 هرمزگان : بندرعباساستان 

 تلفن آدرس مرکز

مرکز بهداشت و سالمت 

 اجتماعی بندرعباس

 33352040176  فرهنگیان کوی بندرعباس،

 شهرستان بهداشت مرکز

  بندرعباس، بندرعباس
 اسالمی، جمهوری بلوار

 شهید بیمارستان روبروی

 محمدی

33330429176 

 الهیه شهرک بندرعباس،  شمالی الهیه بهداشت مرکز

 آذر آذر، خیابان شمالی،

33731612 2176 

 اباد، حاجی جاده بندرعباس، ب نامجو بهداشت پایگاه

 نامجو شهرک

09171686995 

 درمانی بهداشتی پایگاه

  هرمزگان
 شهید خیابان بندرعباس،

 هرمزگان جعفری،

32223371 2176 

 درمانی بهداشتی پایگاه

  شاهد
 20 کمربندی، بندرعباس،

 شاهد متری

32229249176 



 امام بلوار بندرعباس، رضا)ع( امام بهداشت پایگاه

 بیمارستان جنب خمینی،

 رضا امام

33332830176 

 درمانی بهداشتی مرکز

 بندرعباس

 

 امام بلوار بندرعباس،

 ها، اوزی کوی خمینی،

 دانش، خیابان

 ،3 پالک ، 10 دانش کوچه

 دوم طبقه

 

076-32213108 

 

 استان مرکزی: اراک

 تلفن آدرس مرکز

اراک،خیابان هپکو،شهرک شهید بهشتی  مرکز بهداشت اراک

 2فاز 

10088083180 

اراک، خیابان ادبجو، نرسیده به چهارراه  مرکز بهداشت حسینی

 قائم مقام

10088101880 

 

 

 

 استان زنجان: زنجان

 تلفن آدرس مرکز

 جنب امیرکبیر، چهارراه امام، خیابان زنجان 1 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 زنجان شهرستان بهداشت مرکز

33260154124 

 35236100124 منتظری خیابان مطهری، شهید خیابان زنجان 2 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 2 شماره درمانی بهداشتی 2 پایگاه

 زنجان
 35242564124 پا بلوار استقالل، بلوار شمالی ضلع

 شمالی، سعدی ابتدای سعدی، چهارراه زنجان 3 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 سوسن درمانی بهداشتی مرکز

 علیمرادیان

34251805124 

 3 شماره درمانی بهداشتی 2 پایگاه

 زنجان
 انتهای اول، چهارراه مشکی، کوچه

 علیزاده شهید کوچه

34249704124 

 33361100124 اعظم حسینیه جنب فردوسی، خیابان زنجان 5 شماره درمانی بهداشتی مرکز



 5 شماره درمانی بهداشتی 2 پایگاه

 زنجان
 33235711124 عطاری کوچه نبش جنوبی، سعدی

 حسین شهید خیابان آباد، اسالم زنجان 6 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 شهرداری، اجرائیات جنب حسنی،

 دلشاد درمانگاه

35325102124 

 6 شماره درمانی بهداشتی 2 پایگاه

 

 اله آیت خیابان آباد، اسالم زنجان،

 همایون، جاده به نرسیده مدنی،

 میهن شیرینی نان روبروی

 

024-35252306 

 6 شماره درمانی بهداشتی 3 پایگاه

 

 شهید خیابان آباد، اسالم زنجان،

 نجفی، آقامعلی خیابان نبش صدوقی،

 آیدین فروشگاه باالی طبقه

 

024-35264147 

 الهیه، متری 35 آباد، اسالم زنجان، 6 شماره درمانی بهداشتی 4 پایگاه

 زیتون غذاخوری جنب
42035327613 

 نبش اسالمی، جمهوری خیابان زنجان،  7 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 اعتمادیه غربی نهم خیابان

34327102124 

 نرسیده شهریور، هفده خیابان زنجان،  8 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 خانقاه جنب امجدیه راه سه به

35233501124 

 35243501124 بهزیستی جنب همایون، جاده زنجان،  8 شماره درمانی بهداشتی 2 پایگاه

 فاتح، خیابان هنرستان، فلکه زنجان،  9 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 النبی مسجد روبروی خیابان

37272610124 

 ، 16 شیرازی نبش زیباشهر، زنجان،  9 شماره درمانی بهداشتی 2 پایگاه

 یک قطعه

37262421124 

 اسالمی، جمهوری خیابان زنجان،  10 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 پروین کوچه محمدیه، میدان

34246502124 

 خیابان ،2 فاز کارمندان، شهرک زنجان،  14 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 چهارم

34247054124 

 1124 35233660 یاسمن فرهنگ، کوی زنجان،  15 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 

 استان کردستان: سنندج

 تلفن آدرس مرکز

سنندج، خیابان پاسداران، سه راه شریف  مرکز بهداشتی درمانی شهری سنندج

 آباد، جنب سازمان انتقال خون

10188283201 



خیابان صالح سنندج، خیابان طالقانی ،  مرکز بهداشت سنندج

 الدین عیوبی

10182200880 

 

 استان قزوین: قزوین

 تلفن آدرس مرکز

 خیابان بابایی، شهید بلوار قزوین، قزوین  بلندیان شهید بهداشت مرکز

 دندانپزشکی

33658060128 

 خیابان تقاطع شهدا، خیابان قزوین،  شهدا 2 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 قدیم تهران و شهدا

33552933128 

 خیابان بهشتی، شهید بلوار قزوین،  ولیعصر 5 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 قدیم بازیگاه روبروی نبوت،

33345057128 

 شهید بلوار ارتش، میدان قزوین،  قدس 3 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 رسالت خیابان بهشتی،

33369421128 

 8 شماره درمانی بهداشتی مرکز

  علیخانی
 شهرک آباد، غیاث انتهای قزوین،

 علیجانی

33682776128 

 بلوار دوم، فلکه کوثر، شهرک زوین،ق  کوثر بهداشت مرکز

 محالتی شهید

33786700128 

 کوچه 3 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 تبریز
 شیشه روبروی جنوبی، نواب قزوین،

 انصاری  شهید تقاطع به نرسیده چی،

33552912128 

 امینی 6 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 

 بیمارستان پشت فردوسی، قزوین،

 مهرگان، بیمارستان روبروی بوعلی،

 فروشگاه علوم جنب

 

028-33336860 

 33410871128 اقبالیه قزوین،  اقبالیه 2 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 4 شماره درمانی بهداشتی مرکز

  زعفرانیه
 ابتدای شمالی، سعدی خیابان قزوین،

 سید آقا مسجد زیرین طبقه زعفرانیه،

 کاظم

33366944128 

 اداره جنب شمالی، نواب ابتدای قزوین،  نواب 7 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 رانندگی و راهنمایی

33336889128 

 17 شماره درمانی بهداشتی مرکز

 محمود

 آباد

 33262448128 محمودآباد شمالی ضلع قزوین،

 

 استان لرستان: خرم آباد 



 تلفن آدرس مرکز

 والیزاده بهرام کوچه طیب خ  خ پشته مرکز سالمت پشته

 مدو پاکدشت

33400790 

 33222167 8دره گرم گلستان  دره گرم مرکزسالمت

خ سیروس اولین کوچه بعد از خ  سه راه اسد آبادی مرکزسالمت

 سیروس کوچه شهید غالمزاده

33237792 

دکتر محمد تقی خ سرباز جنب مطب  اسد آبادی  مرکزسالمت

 عزیزی

33313848 

 33402443 نمیدا از باالتر دهم خ قاضی آباد مرکز سالمت قائم

 33239945 خ انقالب شیر خوارگاه کوچه بهداشت مرکز سالمت فطرس

 چهارراه خ خاتم االنبیاء فرعی موسوی  مرکز سالمت ناصر خسرو 

 تبهداش مرکز جنب دوم

33224001 

بزرگ)پشت بازار( روبروی بازار  میدان مرکز سالمت دباغ

 طال فروشان

33302036 

خیابان علوی کوچه حاج محمدرضا  مرکز سالمت سمیه

 کدخدایی جنب شیرینی بهاره

33405214 

گلدشت شرقی میدان کریمخان زند  مرکز سالمت گلدشت شرقی

 111جنب 

33454065 

 گلدشت غربی بلوار ایران زمین خ آبان مرکز سالمت گلدشت غربی

 جنب مدرسه شهید آوینی

33425912 

 33352801 میدان تیر فلک الدین مرکز سالمت فلک الدین

 

 استان گلستان: گرگان

 تلفن استان مرکز

 32429327117 22الغدیر نبش الغدیر، بلوار گرگان، پایگاه 1 شهری بهداشت مرکز

 هتل کوچه خمینی، امام خیابان گرگان،  3 پایگاه 1 شهری بهداشت مرکز

 سرچشمه محله خیام،

32226800117 

 سازمان جنب رازی، خیابان گرگان،  2 پایگاه 1 شهری بهداشت مرکز

 اسالمی تبلیغات

32684711117 

 خیابان ، 13 دانش سرخنکالته، گرگان،  سرخنکالته بهداشت مرکز

 باغ اولین جنب آبادی، قادر حیدر شهید

 نارنج

32302588117 

 اصلی خیایبن اوزینه، کوی گرگان،  اوزینه بهداشت مرکز

 مهدیه جنب

32152721117 



 روبروی ،9 ملت آباد، اسالم گرگان،  آباد اسالم بهداشت مرکز

 مسجد

32426856117 

 حسن، قلعه شهرک ابتدای گرگان،  حسن قلعه بهداشت مرکز

 راست دست پل، ابتدای

32521128117 

 32136968117 6 و4 چناران بین چناران، گرگان،  چناران بهداشت مرکز

 18 کوچه بین انجیراب، کوی گرگان،  انجیراب بهداشت مرکز

 20و

32450337 117 

 

 استان مازندران: ساری

 تلفن آدرس مرکز

ساری،بلوار امیر مازندرانی ، خیابان  مرکز بهداشت شهرستان ساری

 رودکی

10082203888 

  میدان شهدا، بلوار مال مجد الدینساری،  2مرکز بهداشت شهرستان ساری شماره 

  ساری ، بلوار سلمان فارسی 3مرکز بهداشت شهرستان ساری شماره 

ساری ، بلوار دخانیات ، خیابان پژمان ،  مرکز بهداشت درمانی رسالت

 خیابان قنبری
 

 

 

 خراسان شمالی: بجنورد

 تلفن آدرس مرکز

  بجنورد شهرستان بهداشت مرکز

 

 روبروی چمران، خیابان بجنورد،

 حر خیابان ، اجتماعی تامین بیمارستان

32221444158 

 شمال درمانی بهداشتی مرکز

 شرق

 

 از بعد غربی، طالقانی خیابان بجنورد،

  زایشگاه چهارراه

32225996158 

 کامیاب بهداشت مرکز

 

 محمدزاده، شهید میدان بجنورد،

 سمت غربی، خمینی امام خیابان

 شهرک راهی سه روبروی راست،

 شاهد

 

058-32316513 

 سمت به غربی، طالقانی بجنورد،  نیروگاه بهداشت مرکز

 شهر کارواش جنب چپ، سمت فرودگاه،

32312618158 



 مهر، خیابان بازرگانی میدان بجنورد،  طالقانی       بهداشت مرکز

 10مهر چپ، سمت

32220808158 

  حسین امام بهداشت مرکز

 

 -058 9 شاهد حسین، امام میدان بجنورد،

32322387 

 خیابان شهر، گلستان شهرک بجنورد،  سالمت مهر بهداشت مرکز

 پزی فتیر جنب مهر،

32746494158 

 آبنبات دوم طبقه قیام، چهارراه بجنورد،  بوعلی بهداشت مرکز

 معمارزاده

32236079158 

  علیا بهداشت مرکز

 

 فردوسی فردوسی، خیابان بجنورد،

 سروی کوچه جنوبی،

058- 

32223846 

  جوادیه بهداشت مرکز

 

 خیابان جوادیه، میدان بجنورد،

 کوچه روبروی چپ، سمت جواداالئمه،

 باغچقی جهانگیر

058- 

32248477 

 خیابان انتهای معلم، میدان بجنورد،  بخش فیاض بهداشت مرکز

 نگین هتل پشت بهزیستی،

32257097 

  مدنی بهداشت مرکز

 

 کوچه حدفاصل سیدی، خیابان بجنورد،

 فارابی و یقین

058- 

32252484 

 32235821 حر خیابان خوشی، چهارراه بجنورد،  حر بهداشت مرکز

 

 

 استان خراسان جنوبی: بیرجند 

 تلفن آدرس مرکز

 طهماسبی، خلیل شهید بلوار بیرجند،  یرجند بشهرستان بهداشت مرکز

 غفاری و معلم بلوار فاصل حل

31632801 

 32433301 رازی زکریای خیابان بیرجند،  آوینی شهید بهداشت مرکز

 - بیرجند جاده کیلومتری 3 بیرجند،  شهر مهر بهداشت مرکز

 جنب علی، امام بلوار مهرشهر، مشهد،

 غدیر میدان

32308315 

 32316815 2کارگران خیابان بیرجند،  رجایی شهید بهداشت مرکز

 15 تقاطع خرداد، 15 خیابان یرجند،  ب توحید بهداشت مرکز

 توحید و خرداد

32431182 

 جنب غدیر، بلوار سجادشهر، بیرجند،  غدیر بهداشت مرکز

 خاک فنی آزمایشگاه

32414486 



 جنب برگی، شهید خیابان بیرجند،  جوادیه بهداشت مرکز

 جوادیه مسجد

32313077 

 خیایان بهشتی، خیابان بیرجند،  بهشتی شهید بهداشت مرکز

 15و 13 شیرین بین شیرین،

32214150 

 

 استان ایالم: ایالم

 تلفن آدرس مرکز

 ابتدای کشوری، شهید میدان یالم، ا  استان بهداشت مرکز

 آزادی بلوار

32228268 

ایالم،خیابان خرمشهر،پایین تر از پنج راه  ایالم شهرستان بهداشت مرکز

 جهاد 

33333127 

 1 شماره بهداشت مرکز

 

 روبه حیدری، اله آیت خیابان ایالم،

 امام، بیمارستان اورژانس روی

 نعمتی اشرف علی شهید کوچه

 

084-33367581 

 آزمایشگاه از باالتر شمالی، سعدی ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 خیام میدان نبش استان،

3333038 

 شهید خیابان رسالت، چهارراه ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 چپ سمت کوچه اولین همتی، کرم

33334790 

 ،(ره) خمینی امام شمالی بلوار ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 انقالب دادگاه جنب

33334780 

 ابن خیابان عبدالهی، چهارراه ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 موسوی شهید کوچه سینا،

33348330 

 شهید بیمارستان از ایالم، پایین تر 0مرکز بهداشت شماره 

 (ره) خمینی مصطفی

33332270 

 33333137 بعثت خیابان جمهوری، بلوار ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 جنب هجرت، بلوار انتهای ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 کالنتری

33353016 12 

 شهید کوچه متری، 24 خیابان ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 فاطمیه دبستان روی روبه پور، عبدالهی

33338197 

میالد،پایین تر از کلینیک  میدان ایالم، 1 شماره بهداشت مرکز

 3تامین اجتماعی،انتهای کوچه مدرس 

32220772 

 32220699 بانوان پارک روی روبه چالیمار، ایالم،  1 شماره بهداشت مرکز

 آزادی آزادی، خیابان آزادی، بلوار ایالم،  1 شماره سالمت پایگاه

 دانا بیمه جنب ،7

32225293 



 روی روبه استقالل، خیابان ایالم،  2 شماره سالمت پایگاه

 پارک جنب ریزی، برنامه و مدیریت

33338074 

 

 استان چهارمحال و بختیاری: شهرکرد

 تلفن آدرس مرکز

شهرکرد، باهنر، جنب مصلی امام  مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد

 خمینی )ره(

1808223303 

شهرکرد،خیابان سعدی،خیابان  مرکز بهداشت سعدی

 شریعتی،خیابان شصتم
 

 

 استان سمنان: سمنان

 تلفن آدرس مرکز

 33440920 گاه نیرو روبروی نگارستان، بلوار سمنان،  رقیه حضرت بهداشت مرکز

 33451512 گاه نیرو روبروی نگارستان، بلوار سمنان،  فرهنگ بهداشت مرکز

 33322278 مدنی اله آیت شهید بلوار ابتدای سمنان،  فامیلی فریدون بهداشت مرکز

 تمنا، خیابان دهخدا، چهارراه سمنان،  همت بهداشت مرکز

 آموزشی مجتمع رسانه،جنب خیابان

 دانش پیام

33436657 

 33460276 شهریور هشت بلوار یک، فاز سمنان،  مطلبی شهید بهداشت مرکز

 رجایی، شهید خیابان ابتدای سمنان،  تدین اله فضل بهداشت مرکز

 سمنان شهرستان بهداشت مرکز

33322798 

 33322228 ابوذر میدان سمنان،  شهریور هفده بهداشت مرکز

 باهنر باهنر، خیابان امام، میدان سمنان،  آهن راه بهداشت مرکز

 92            پالک ششم،

33325150 

 به نرسیده الهی، حکیم خیابان سمنان،  محقق بهداشت مرکز

 کشاورز میدان

33300116 

 جهادیه بهشتی، شهید خیابان سمنان،  جهادیه بهداشت مرکز

 دهم

33324646 

 تمنا، خیابان دهخدا، چهارراه سمنان،  مهر بهداشت مرکز

 آموزشی مجتمع رسانه،جنب خیابان

 دانش پیام

33436657 

 بلوار نبی، سلیمان بلوار سمنان،  تدبیر 1 مهر بهداشت مرکز

 پالسکو جنب فضیلت،

33485902 



 پدران میدان مدیران، شهرک سمنان،  امید 2 مهر بهداشت مرکز

 پشت مذهبی، مجتمع روبروی آسمانی،

 کرامت امالک

33452939 

 

 استان کهگیلویه و بویراحمد: یاسوج

 تلفن آدرس مرکز

 32222713 7باهنر  باهنر، بلوار یاسوج،  اصفهانی اشرفی شهید بهداشت مرکز

 3228212  پاسدارن        بلوار اسوج،ی 3 دامیده شهید بهداشت مرکز

 32226429 5    شاهد خیابان یاسوج،  دستغیب شهید بهداشت مرکز

 32222054 آبشار جاده یاسوج،  صدوقی شهید بهداشت مرکز

 

 خراسان رضوی: مشهد استان

 تلفن آدرس نام واحد

 33680880 1جوادیه  جوادیه کوچه  25طبرسی ثامن مرکزبهداشت ستاد

 32225150 14 نژاد هاشمی ء شهدا میدان )س( زهرا حضرت

 7-38529800 خراسانی آخوند خیابان 3شماره  بهداشت مرکز

 37268710 ابوطالب ،چهارراه قرنی شهید بلوار شهید احمدی

-38440077 سناباد ابان خ انتهای قدسی شهید

38453812 
-32745585 ،رسالت گندم سیلو ،جنب رسالت خیابان سیلو

32709902 
 32623852 12کیلومتر   کارده جاده )یی روستا( فرخد

 32430905 قرقی مرکز سیمان جاده )روستایی(سفلی قرقی

 358231159 28 کیلومتر کارده جاده )یی روستا( کارده

 3-33653000 وحدت پارک جنب ، پنجراه 2 شماره بهداشت مرکز

 33646727 2 شماره مرکزبهداشت ستاد جنب -پنجراه روستایی بیمه معین

 33223262 رضویه شهرک سرخس جاده رضویه

 33353416 سرخس جاده 45 کیلومتر آبروان

 33543222 سرخس جاده 50 متر کیلو  نریمانی

 33463338 سفید رباط روستای -حیدریه تربت جاده 70 متر کیلو )روزی شبانه(سفید رباط

 33523624 باغچه اتوبان ابتدای )روزی شبانه(آباد ملک

 33563573 اوارشک روستای -نیشابور جاده 60 کیلومتر روزی شبانه(اوارشک

 33554402 سالم تپه روستای فریمان جاده 15 کیلومتر )روزی شبانه(سالم تپه

 38541657 1 اسالمی جمهوری -خرداد 15 میدان )ع(رضا امام



 33710678 20 مهریز 1 - حر حر، بلوار )عج(قائم بهداشتی پایگاه

 35018011 آباد وکیل بلوار انتهای شماره یک بهداشت مرکز

 38932324 آموز، میدان فرهنگ دانش بلوار آموز دانش

 32676205 امیرآباد روستای ، زرکش کال امیر آباد

 32683444 انداد روستای فردوسی آرامگاه انداد

 32465122 چناران جاده 25 کیلومتر کورده

 34222613 1 الزمان صاحب ابان خ ،نبش طرقبه طرقبه بهداشت مرکز

 34222226 طرقبه )ع(حسن امام درمانگاه

 34230437 )ع(ناصر یاسر زادگان امام طرقبه،روبروی گلستان بهداشت پایگاه

 34282400 17و  15عصر  ولی بین)عج(ولیعصر شاندیز،خیابان شاندیز بهداشت مرکز

 

 

 اصفهان: اصفهان استان

 تلفن آدرس مرکز

 شهید کوچه وحید، خیابان اصفهان، وحید درمانی بهداشتی مرکز

 آباد خرم کوچه بیدار، شب حسن

37756531 

 چهارده درمانی بهداشتی مرکز

  معصوم)ع(
 22 خیابان ابتدای شهر، ملک اصفهان،

 بهمن

34422583 

 36620050 فیض خیابان اصفهان،  مالهادی درمانی بهداشتی مرکز

 صمدیه خیابان کهندژ، خیابان اصفهان،  ولدان بهداشتی پایگاه

 ولدان محله غربی،

33271315 

 شهید خیابان آتشگاه، خیابان اصفهان،  جروکان بهداشتی پایگاه

 منش نبوی

37721321 

 سجاد حضرت درمانی بهداشتی مرکز

 )ع(
 34412095 گلستان خیابان اصفهان، خانه اصفهان،

 دکتر خیابان کاوه، خیابان اصفهان،  کبری خدیجه درمانی بهداشتی مرکز

 آهنگران و تیران کوچه فاطمی،

33358382 

 کوچه خرازی، شهید بزرگراه اصفهان،  خیام درمانی بهداشتی مرکز

 مسعود

32332054 

 37808847 قائمیه خیابان ابتدای اصفهان،  دستگرد درمانی بهداشتی مرکز

 خیابان صنعتی، دانشگاه فلکه صفهان، ا  دهنو درمانی بهداشتی مرکز

 بعثت

33850196 

 

 استان البرز:کرج



 شماره تماس آدرس نام مرکز

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهید محمد حاجی زاده

 34570839 نبش خیابان نهم  -خیابان قلم  -بلوار باغستان  -میان جاده   

 34317236 514پالک  -18و  17بین  -شرقیقلم  پایگاه سالمت شماره دو

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهدای حصارک باال

بلوارآزادی   -سه راه سرم سازی  -خیابان شهید بهشتی   

 نبش خیابان شهید خراسانی  -

34565667 

 میدان -خیابان آقا رضایی  -حصارک -خیابان شهید بهشتی  پایگاه سالمت شماره یک

 فوقانی طال فروشی البرزطبقه -کاوه 

34554003 

روستایی  -م.خ.ج.س شهری

 حضرت علی اصغر)ع(

 - 13بوستان -باغستان غربی  -بلوار باغستان  -میان جاده   

 بلوار شبنم  نبش  -میدان ولیعصر 

34304800 

پایگاه سالمت شماره 

 یک)محمودیه(

جنب مصالح  -روبروی کوچه مسجد  -خ رسالت  -محمودیه

 کهن ترابیفروشی 

34490149 

باالی نانوایی سنگکی پالک یک  - 17باغستان نبش گلستان  پایگاه سالمت شماره دو

 طبقه اول

34356531 - 32 

درمانگاه دکتر  - 21  گلستان -اشتراکی شمالی  -باغستان  پایگاه سالمت شماره سه

 حسینی

34351882-3 

مرکز خدمات سالمت شهدای 

 کمالشهر

 34703824 12فجر  -امام خمینیخ  -کمالشهر

 34721361 6 نبش قائم -خیابان بهشت سکینه خیابان شورا  -کمالشهر  پایگاه سالمت شماره یک

خیابان  -خیابان شهید بهشتی  -بعد از پل هوایی حصارک    پایگاه سالمت شماره دو

 13میالد  -امام خمینی 

34701088 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 فجر انقالب

درب  -ساختمان تجاری پکن -خ امام خمینی -کمالشهر   

 طبقه سوم 11اصلی داخل میالد 

34701068 

 34703204 طبقه همکف 9پالک  -میالد یک -خیابان امام خمینی پایگاه سالمت ضمیمه

 34713879 طبقه زیرین مسجد موسی بن جعفر)ع( - 26میعاد  -کمالشهر پایگاه سالمت شماره یک

 518پ  - 21بن بست میعاد  -کمالشهر خیابان امام خمینی  سالمت شماره دوپایگاه 

 درمانگاه مرکزی کمالشهر-

34703644 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 ولیعصر)عج(

شهرک  -بعد از پل هوایی حصارک  -میدان حصارک  

 3/4میثم  -خرمدشت 

34811313 

شهرک  -بعد از پل هوایی حصارک  -میدان حصارک   پایگاه سالمت ضمیمه

 ساختمان شفا -نبش یاسر چهارم  -خرمدشت 

34811696 

پایگاه سالمت شماره 

 یک)پیشاهنگی(

شهرک  -بعداز پل هوایی حصارک  -میدان حصارک 

 خیابان شهید نور منش-پیشاهنگی 

34815800 



 34815863 31پالک-مهریکنبش -2خیابان میثم-شهرک خرمدشت پایگاه سالمت شماره دو

 34813417 27خ سعدی پالک  -خ میثم -خرمدشت -کمالشهر پایگاه سالمت شماره سه

 -طبقه باالی دکتر مرزوقی -متری نورمنش 21 -پیشاهنگی پایگاه سالمت شماره چهار

 76پالک 

34812425 

 36307243 )محبوبی(24نور  -شهرک چمران -جاده ماهدشت کوچک  پایگاه ضمیمه ولدآباد

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهدای قزل قشالق

خیا  -  شهرک قزل قشالق  -جعفر آبا د   -جاده ما هدشت 

 18بان غدیر 

36302002 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهدای عباس آباد

عباس آباد    -بعد از ولد آبا د کوچک    -جاده ما هدشت 

 خیابان طالقانی   -

36302253 

جامع سالمت مرکز خدمات 

 سید احمد طباطبایی

خیابان بختیا  -خیا بان مصطفی خمینی )ره (   -محمد شهر 

 ری

36312220 

درمانگاه  -4نبش کوثر  -گلستانک -سه راه افشار-محمدشهر پایگاه سالمت شماره دو

 الزهرا

36317967 

 36209531 1دشت بهشت  -محمدشهر پایگاه سالمت شماره سه

سالمت مرکز خدمات جامع 

 شهید مرتضی آوینی

میدان امام  -شهرک کیانمهر -بلوار ارم -مهرشهر

 نبش میدان – خمینی

33204636 

شت پ -پایین تر از تقاطع امیر کبیر -جاده قزلحصار -کیانمهر پایگاه سالمت شماره دو

 جنب پایگاه بسیج -مسجد امام حسین

33260627 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهید علی گزلی

باالی کلینیک  -چهاراه فرهنگ   –حسین آباد  -مهرشهر

  طبقه اول - دندانپزشکی ثار اهلل 

33325667 

 33303944 اخترآباد، خیابان ولیعصر، خیابان امام خمینی، کوچه شقایق پایگاه سالمت شماره یک

حسین آباد مهرشهر، خیابان مالک اشتر، کوچه جاهدی، پالک  پایگاه سالمت شماره دو
5 

33302115 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهدای آق تپه

ابتدای  -خیابان پنجم شرقی آق تپه  – بلوار ارم -مهرشهر

 خیابان ولی عصر

33309001 

 33341215 3مهر -انتهای خیابان  -خیابان دوم غربی -آق تپه پایگاه سالمت شماره یک

 33313106 5عدل  خیابان -خیابان ولیعصر)عج( -آق تپه پایگاه سالمت شماره دو

مرکز خدمات جامع سالمت 

 حضرت خدیجه)س(

جنب مجتمع  – خیابان خبرنگاران – تپه قشالق -محمدشهر

 آموزش استثنایی فاطمه الزهرا )س(

34224282 

روستایی  -م.خ.ج.س شهری

 شهدای ولدآباد بزرگ

 36304222 پا رک آزادگان  جنب   -  بلوار بسیج  -ولد آباد بزرگ 

 36332988 روستای علی آبادگونه   -ولدآباد بزرگ  روستایی علی آباد گونهپایگاه 

خیابان  – محله اصفهانیها – ولدآبادبزرگ -محمدشهر  – کرج پایگاه سالمت شماره یک

 کوچه شقایق -ابوذرغفاری

36316856 



 

جنب -روبروی چمران اول-بلوار امام خمینی -محمدشهر پایگاه سالمت شماره دو

 ال جینمایندگی 

36313437 

 33413009 روستای گلستانک خانه بهداشت گلستانک

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهید علی گروسی

خیا بان شهید بهشتی  -میدان آزادگان  -جا ده ما هدشت 

 42  اول کوچه غفوری پال ک  -

37302688 

 37318150 33پ  2کوچه الله -بی بی سکینه -ماهدشت پایگاه سالمت شماره یک

 -8حافظ  -خیابان حافظ -بلوار امام خمینی -جاده ماهدشت پایگاه سالمت شماره دو

 14پالک 

37317360 

 37319661 مسکن مهر ماهدشت، پروژه آبتوس، کوچه مسجد پایگاه سالمت شماره سه

مرکز خدمات جامع سالمت 

 آموزگار

 37304333 روبروی مدرسه شهدا – سردار آباد  -ما هدشت 

بن بست شهید سید اصغر خازنی  -خیابان امام رضا -ماهدشت  سالمت شماره یکپایگاه 

 جنب مسجد امام رضا 331پالک 

37307590 

پایگاه سالمت شماره دو)احمد 

 آباد(

 37858487 احمد آباد   -خیابان سردارآباد  – ماهدشت

پایگاه سالمت شماره سه 

 )راشته(

 37870063 کوی راشته  -ماهدشت 

خدمات جامع سالمت مرکز 

 آزادگان

روبروی کوچه -خ امامزاده محمد  -بلوار شهید بهشتی 

 افتخاری

34567160 

 -جنب داروخانه اخوت  -خ مالک اشتر -حصارک پایین     پایگاه سالمت ضمیمه

 جنب ساختمان پزشکان رامین

34650340 

روبروی پارک خرمشهر  -خیابان فاطمیه -خیابان شهید بهشتی پایگاه سالمت شماره یک

 4151پالک 

34663279 

 -خیابان فروردین  -خیابان انقالب  -خیابان شهید بهشتی    پایگاه سالمت شماره سه

 خیابان صاحب الزمان )عج(

34505220 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهدای گلزار

برج -متری گلشهر نبش خ کوکب غربی نبش بانک سرمایه45

 28اسالم طبقه هشتم واحد 

33555123-4 

 33519248 خیابان شهید دهباشی -میدان رهبری -گلزار غربی پایگاه سالمت ضمیمه

انتهای ارغوان -متری گلشهر خ ارغوان غربی)شهید اکبریه( 45 پایگاه سالمت شماره یک گلزار

 41پالک  -

33510690 

نبش سازمان انتقال  -خیابان گلزار غربی -متری گلشهر 45   پایگاه سالمت شماره دو گلزار

 درمانگاه دکتر شاهرخی -خون 

33515758 

پالک  -کوچه احمدی -خیابان حسن زاده -متری گلشهر 45 ارگلز پایگاه سالمت شماره سه 
3 

34603711 



 

 استان فارس: شیراز

 نام واحد آدرس شماره تماس

 ابیوردی ابیوردی 6272331

 امام علی ) ع( مقابل خیابان قدمگاه -اول شمس  8201213

 امام هادی ) ع( جاده بریجستون -شریف آباد  7226199

 امیرالمومنین ) ع( قالیشویی شهرک سراج 8228056

 امیرکبیر مقابل پمپ گاز -بلوار امیر کبیر  8309014

 باقرالعلوم ) ع( بیست متری امام حسین ) ع( 7388603

 پودنک پودنک 7201161

 توحید دروازه کازرون 7385745

 جواداالئمه ) ع( قصرالدشت 6304742

کوچه جنب داروخانه دکتر  -پل حیدر آباد – بلوار باغستان عدل پایگاه سالمت ضمیمه

 بیگلر

34526846 

بعداز خیابان اصالنی جنب امالک  -خیابان عدل -حیدر آباد  پایگاه سالمت شماره یک عدل

 جعفر

34555216 

خیابان آزادگان -میدان فاطمیه)امام حسین(  -شاهین ویال پایگاه سالمت شماره دو عدل

 3پالک  -)چهلم(

34531814 

پایگاه سالمت ضمیمه مهر 

 شهر

جنب -بعد از چهارراه  -چهارراه بانک ملی -فاز چهار مهرشهر

 گلفروشی حسین

33526088 

پایگاه سالمت شماره سه 

 مهرشهر

انتهای  – قره آغاج – مهرشهر 1گلستان  -بلوار ارم -مهرشهر

 جنب پارک – گلستان

33406047 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 شهدای گمنام

 34572159 141پالک  -بلوار محمدی -بلوار حدادی -کرج نو

 33552833 141پالک  -بلوار محمدی -بلوار حدادی -کرج نو پایگاه سالمت ضمیمه

 -نبش خیابان ارغوان شرقی -متری الله 12  -گلزار شرقی پایگاه سالمت شماره یک

 85پالک 

33530310 

جنب  -بعد از مسجد سلمان فارسی -کرج نو بلوار حدادی پایگاه سالمت شماره دو

 ن سفیرآموزشگاه زبا

34250612 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 ظفر

 34568992 متری اول 12نبش  -متری 351 -بنیاد

 -متری نبش کوچه ششم شرقی 26 -بهمن جنوبی 22 -بنیاد پایگاه سالمت شماره یک

 35پالک 

34561798 

 34568992 متری اول 12نبش  -متری 351 -بنیاد پایگاه سالمت ضمیمه



 حافظ بیمارستان حافظ -اول بلوار چمران  5-6271531

 حضرت عباس ) ع( ابیوردی 4623987

 ولیعصر ) ع( خیریه آخر خیابان برق -سه راه برق  2337250

 دی ) جماران( 3ایستگاه  -خیابان فرهنگ شهر  6304899

رضوی ) شهرک فتحیه  شهرک فتحیه ) پودنک( 7219890

 پودنک(

 زینب کبری ) س( متری اصغری 21 -بلوار سیاحتگر  8214642

 زینبیه فلکه خاتون 9-7266811

 ساناز شهرک فرهنگیان عادل آباد 8235988

 سپهر ) صنایع( تاچارا 6247518

 سعدی شهرک سعدی 7308916

 سهل آباد سهل آباد -جاده بریجستون  7201955

 شهروز شهر پلیس راه فسا -

 شوشتری زایشگاه شوشتری -باسکول نادر  2333332

 شهیدان ملک پور کوشک میدان 7500030

 شهید دستغیب بیمارستان دستغیب -باغ ملی  6-2228064

 صدرا ) استقالل بزن( شهرک صدرا 6250053

 علی ابن ابیطالب ) ع( پشت میدان تره بار قدیم 7275181

 علی اصغر ) ع( جنب دانشکده پیراپزشکی 8-2288602

 غدیر میانرود شهرک میانرود 8402672

 2فاطمه الزهرا ) س(  مسجد ایرانی -سی متری سینما سعدی  2302981

 قمر بنی هاشم ) ع( صنایع 6249400

 کاردانپور ) دارالرحمه( دار الرحمه پشت -

 گلستان شهرک گلستان 6214770

8223050 - 

8220757 
 محمد رسول ا... ) ص( 3ایستگاه  -خیابان زرهی 

 محمدی بازار وکیل 2221116

 نیروی هوایی پایگاه هوایی 7112137

 

 

 

 

 

 



 تلفن  آدرس واحد نام

 آزادگان درمانی بهداشتی مرکز
بوع داروخانه روبروی - شجاعی کوچه - الفت چهارراه - حجتیه خیابان

 لی
۲۵۵۳۲۶۳۳ 

 ۲۵۵۳۲۶۲۳ اول پالک جعفرآباد دوم کوی حجتیه خ آباد همت بهداشتی پایگاه

 ۲۵۲۲۲۶۶۲ کشوری شهید شهرک آبشار خ شهیدکشوری بهداشتی پایگاه

 ۲۵۵۶۵۶۲۳ بازارچه و مسکن بانک روبروی چهارم خ -امیرحمزه شهرک امیرحمزه درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۵۵۷۵۲۲۲ بالل مسجد جنب -امام کوی - هزارجریب خیابان انقالب درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۵۵۳۵۲۲۲ هوانیروز دستگاه۳۳۲ امام کوی هوانیروز بهداشتی پایگاه

 ۲۲۲۶۵۲۵۶ ۳ منطقه شهرداری روبروی - غربی شهیدان خیابان - خیام بزرگراه برزان درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۲۳۵۶۲۶۶ ولدان محله -غربی صمدیه خ کهندژ خ ولدان بهداشتی پایگاه

 ۲۵۵۶۷۲۷۷ پایین جاوان محله کهندژ خ خرداد۶۶ بهداشتی پایگاه

 ۲۵۷۶۲۶۲۲ ۶۶۶ اورژانس جنب - بهشت بلوار - بهارستان جدید شهر بهارستان درمانی بهداشتی مرکز

 روزی شبانه درمانی بهداشتی مرکز

 بهارستان

 ۶۳۳ بلوک -اردیبهشت چهارراه ولیعصر خ ۳فاز  -بهارستان

 ۳۲۲۶ پالک -
۲۵۷۳۶۵۶۳ 

 ۲۲۳۶۳۲۲۳ بابوکان محله - مولوی گز روبروی -خمینی)ره(  امام خیابان المقدس بیت درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۲۳۶۳۲۲۳ بابوکان محله مولوی گز روبروی خمینی امام خ بابوکان بهداشتی پایگاه

 ۲۲۳۳۶۶۶۶ رسالت شهرک خمینی امام خ رسالت بهداشتی پایگاه

 جنیران درمانی بهداشتی مرکز
 -جنیران محله -اکبر)قدس( اهلل خیابان -کهندژ خیابان

 جنیران شهدای ورزشگاه جنب
۲۵۲۳۶۶۳۷ 

 ۲۵۵۳۶۲۳۶ منش نبوی شهید خ آتشگاه خ جروکان بهداشتی پایگاه

 ۲۵۵۶۷۷۶۵ منارجنبان کوچه آتشگاه خ کارالدان بهداشتی پایگاه

 شریعتی( شهید کوچه ) ۵۷ شماره کوچه -سودان کهندژ خ سودان بهداشتی پایگاه
۲۵۲۷۳۳۳۳-

۲۵۲۷۲۶۶۲ 

 ۲۵۵۳۶۵۲۶ اکبر)قدس( اهلل خ آتشگاه خ آزادان بهداشتی پایگاه



سجا حضرت درمانی بهداشتی مرکز

 اصفهان خانه د) ع(
 ۲۶۶۶۳۲۳۶ گلستان خیابان - اصفهان خانه

 ۲۶۶۲۳۳۶۶ بعثت خ اصفهان خانه آباد بهرام بهداشتی پایگاه

 خدیجه درمانی بهداشتی مرکز

 کبری 
 ۲۲۲۶۷۲۷۳ آهنگران و تیران کوچه - فاطمی دکتر خیابان - کاوه خیابان

 ۲۲۲۶۳۲۳۲ عروق قلب و تحقیقات مرکز -خ خرم طاهره صدیقه بهداشتی پایگاه

 ۲۶۲۵۳۷۶۳ ۵۵ پالک -چمران کوچه - بهار خ - اول رباط خیابان کساره بهداشتی پایگاه

 ۲۳۲۲۳۲۶۶ مسعود کوچه - خرازی شهید بزرگراه خیام درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۳۲۵۵۲۲۳ الیادران کوچه -خرازی شهید بزرگراه الیادران بهداشتی پایگاه

فهاناص شهیداشرفی بهداشتی پایگاه

 ی)الدان(
 ۲۵۵۶۶۳۶۵ ۲۶ کوچه اصفهانی اشرفی شهید خ

 ۲۵۷۲۷۷۶۵ قائمیه خیابان ابتدای دستگرد درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۵۷۷۲۶۲۲ قائمیه خیابان انتهای قائمیه بهداشتی پایگاه

 ۲۵۷۷۳۲۲۳ عباسپور شهید شهرک توانیر بهداشتی پایگاه

 ۲۲۷۶۲۶۳۵ بعثت خیابان - صنعتی دانشگاه فلکه دهنو درمانی بهداشتی مرکز

 رهنان درمانی بهداشتی مرکز
خمینی)ره(  امام خیابان

 اسالمی راه سه - نژاد هاشمی خیابان - رهنان محله -
۲۲۲۶۵۲۳۶ 

 رهنان ۲ شماره بهداشتی پایگاه

 )طاحونه( 
 ۲۵۲۷۲۲۲۲ طاحونه محله حسین امام خ قدس خ رهنان

 ۲۵۵۳۶۳۵۵ طاهر میرزا خیابان - خیام خیابان زهران درمانی بهداشتی مرکز

 ماربین نصرآباد بهداشتی پایگاه
دوم  میرزاطاهر خ - آتشگاه خ

 رود زاینده کوچه - پرندگان باغ امتداد در )غربی(
۲۵۵۳۶۶۶۲ 

 ۲۵۶۲۵۲۶۲ الزمان صاحب مسجد پشت -شهر سپاهان شهر سپاهان درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۵۳۶۷۳۲۵ قزلباش کوچه- ۶ منطقه شهرداری جنب - نظامی حکیم راه سه فدایی شهید درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۲۳۲۳۳۵۶ آباد عاشق محله -خمینی)ره(  امام خیابان آباد عاشق درمانی بهداشتی مرکز



 آذربایجان شرقی: تبریز استان

 شماره تلفن آدرس نام واحد

 4438461 جنب کارخانه روغن به پخش –چهارراه الله  الله33

 -آخرخیابان سرباز شهید.بازارچه سیالب ابوذر

 باالتر از مسجدابوذر -مالزینال 

5285131 

 2314948 .خیابان المهدی8شهرک ارم .منطقه  ارم

روبروی  -ایستگاه مخابرات -.خیابان مفتح  آزادی

 مخابرات قاضی طباطبائی

2334199 

اول  -میدان امام حسین  –خیابان اشرفی الله  اشرفی الله

 کوی صمدی روبروی باکری

 موقت
4471812 

 –امامیه   باالتر از –خیابان حکیم نظامی  امامیه

 جنب بانک سپه –کوی امام رضا -خیابان معراج 

5419331 

 مارچین درمانی بهداشتی مرکز
 - مارچین محله -خمینی)ره(  امام خیابان

 جعفرزاده جعفر شهید بست بن -اسماعیلی شهید خ
۲۲۳۲۳۲۲۲ 

 ۲۲۲۶۵۷۲۳ کاظمی شهیدان خ - خمینی)ره( امام خیابان مسعودیه درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۲۲۶۳۲۳۷ بعثت کوچه لمجیر محله خمینی امام خ کوشکیان بهداشتی پایگاه

 ۲۳۲۲۶۲۷۷ طالقانی خیابان معتمد درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۳۳۶۶۶۶۷ نما جهان کوچه )ع( حسین امام میدان قائدی بهداشتی بهداشتی پایگاه

 ۲۲۷۲۶۳۶۳ آباد محمود خیابان - صنعتی دانشگاه فلکه محمودآباد درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۲۷۲۵۶۵۶ آباد امین روستای آباد امین بهداشتی پایگاه

 ۲۵۵۳۲۲۶۲ فیض خیابان مالهادی درمانی بهداشتی مرکز

 چهارده درمانی بهداشتی مرکز

 معصوم)ع( ملک شهر 
 ۲۶۶۳۳۶۷۵ بهمن ۳۳ خیابان ابتدای -ملک شهر

 ۲۶۶۶۵۵۷۳ بهاران کوچه مفتح دکتر ملک شهر خ ملک شهر بهداشتی پایگاه

 ۲۵۵۶۵۶۲۶ آباد خرم کوچه بیدار شب حسن شهید کوچه - وحید خیابان وحید درمانی بهداشتی مرکز

 ۲۵۵۵۳۵۶۵ زمانی شهید کوچه عظیم خ سید دستگرد فرهنگیان بهداشتی پایگاه

 ۲۵۵۶۳۵۵۲ فیض خیابان  باقر محمد امام دندانپزشکی مرکز



ید باغمیشه )شه

 صبوری (

 –به طرف اتوبان  –توانیر  –خیابان عباسی 

 روبروی پارک

6584216 

 2886333 اول کوی شادگان –خیابان آخونی  بنی شفیع

پرواز ) شهید بابا یی 

) 

روبروی  –بابائی یک  –خیابان شهرک پرواز 

 پارک

3851115 

کوی امیر  –روبروی فروشگاه رفاه  –چهارراه الله  شهید تیموری

 پشت اداره جهاد کشاورزی –کبیر 

4438897 

 –روبروی بیمارستان اسد آبادی  -خیابان بهار 1حکم آباد 

 پائینتر از بانک ملی –کوچه قاضیار 

2811471 

 –نرسیده به میدان رسالت  –خیابان خطیب  خطیب

 انتهای کوچه مسجد امام

4453725 

رشدیه )شهید 

 تجالیی(

روبروی بازاچه خرید -سعدیخ -شهرک رشدیه

 رشدیه

6696617 

 3318281 زعفرانیه .بازار چه زعفرانیه زعفرانیه

جنب   نرسیده به چهارراه طالقانی-خیابان آزادی سوم خرداد

 آجیلی حمید

5413131 

 4423811 جنب مسجد رضوی–جاده سنتو .شنب غازان  شنب غازان

میرزارضاجنب داالن -روبروی دانشسرا-خ منصور شهید خانلی

 بسیج دانشگاه علوم پزشکی

3362593 

 5447281 خ ساری زمی-آخر گل گشت -خ کوی دانشگاه شهیدان ابراهیمی

 2882585 خیابان حجتی)استاد جعفری( بلوار معلم صادقی نژاد

صفا )شهید جدیری 

) 

پائین تر از چهار راه -خشهید جدیری-خ آزادی

 صفادرمانگاه -جنب پمپ بنزین -ماراالن

3341444 

روبروی -نرسیده به چهارراه آخونی-خیابان قدس قدس

 بانک

4441592 

جنب مسجد -میدان حسینیه-خیابان قراملک قراملک

 متری پیروزی18-غالمعلی

28918743 

 2357615 خیابان شهید قره باغی سه راه بهشتی-یکه دکان قم تپه

 555115 کوچه حاج غفار –شهریور قدیم 17خیابان  مرندیان

روبروی بهداشت  -آخر خیابان ثقه االسالم مالحسن

 کوچه مال حسن-استان

2351131 

کوی  -آبادانی مسکن -چهار راه ابوریحان منظریه

 7پالک-اعتصامی

4792334 

 3318447 کوچه گلباد -پروین اعتصامی  -کوی ولیعصر ولیعصر شمالی

 



 

 استان قم: قم

 

 شماره تماس آدرس نام واحد

 2702340 روبروی خ شهید باهنر -بلوار شهید کریمی امام خمینیمرکز 

شهر قائم، فلکه شهر قائم، بلوار شهید کبیری،  مرکز بقیه اهلل

 متری پاسگاه، کنار دکل تلفن همراه16

7224686 

 31متری امام حسین، روبروی  21زنبیل آباد،  (88پایگاه خرم )

 متری مفتح

2886985 

خیریه امرالمومنین 

 )خصوصی(

 7744135 ، جنب حسینیه نجفیها3خیابان انقالب، کوچه 

 7متری عماریاسر، دروازه ری، روبروی  45 پایگاه اهل بیت

 متری باجک

7717552 

متری عماریاسر، کوچه باغ شاه،  45آذر،  مرکز مسجدجامع

 روبروی مسجدجامع

7722511 

 2920242 53انتهای زنبیل آباد، نبش کوچه  )خصوصی(  ابوریحان

پایگاه فاطمیه )حضرت زینب( 

(88) 

و  11فلکه پلیس، خیابان کلهری بین کوچه 

 ، جنب مصالح ساختمانی سید12

7203553 

 7773178 ، کوی شهداء43خرداد، کوچه  15بلوار  (88بهمن ) 22پایگاه 

متری عماریاسر،  45خیابان انقالب، بعد از  مرکز شهداء

 جنب آزمایشگاه مرکزی

7722761-7702246 

 2806310 خ فرهنگ -شهرک پردیسان پایگاه بهداشت ناصر دیوان

 2183508 ، پشت بنیاد شهید1خیابان دورشهر، کوچه  نیروی انتظامی )خصوصی(

 7211301 خیابان آذر، بیمارستان ایزدی پایگاه ایزدی

 7756776-7717331 41دی، بعد از فلکه جهاد، کوچه  19خیابان  مرکز سالمت

 7748679 1خیابان معلم، کوچه شماره  پایگاه صبوری

خیابان ارم، چهارراه شهدا، به طرف پل حجتیه،  قرآن و عترت )خصوصی(

 روبروی مدرسه حجتیه

8- 77741526 

 7727000 متری عماریاسر، میدان میر 45 پایگاه میره ای

 3-7236622 51کوچه   خرداد،15بلوار  آموزشگاه بهورزی

 7223900 خیابان آذر، ابتدای خیابان زاویه مرکز جندقیان

 7736833 (6خیابان سمیه، کوچه تاکسی تلفنی پیام)ک مرکز زارعی

متری شهید رمضانی، روبروی  11نوبهار،  پایگاه پیامبر اکرم

 کتابخانه شهداء

772514 

 7737080- 7733899 فلکه رسالت، ابتدای خیابان سمیه پایگاه امیرالمومنین



جنب  -9انتهای ک  -خ الله  -شهر پردیسان  پردیسان

 مدرسه امام صادق)ع(

2806330-2806340 

 7771130 خرداد، جنب امامزاده سید علی 15بلوار  مرکز خوراکیان

 7722492 میدان جهاد، بلوار رضوی، روبروی استانداری فرهنگیان )خصوصی(

 2924310 بیمارستان ولیعصر انتهای یزدان شهر، پایگاه ولیعصر

   9ک  -خ آزادگان میالد

روبروی   جنب پمپ بنزین،  انتهای نیروگاه، مرکز الزهرا

 امامزاده سیده معصوم

8618240 

متری 21  بلوار امامزاده ابراهیم، مرکز امام صادق

 26کوچه   مطهری،

8842002 

 8755004 1کوچه   میدان امینی بیات،  نیروگاه، (88پایگاه امام صادق )

 8825970 نیروگاه، روبروی اداره یرق پایگاه امام سجاد )خصوصی(

 8834024 روبروی مسجد دوطفالن  شیرخوارگاه،  نیروگاه، پایگاه امام حسین

جنب مسجد امام حسین   شهرک امام حسن، مرکز امام حسن عسگری

 )ع(

6652210-6674636 

نرسیده به امامزاده ابراهیم   خیابان شاه ابراهیم، پایگاه امام رضا

 )کوچه شهرداری( 15کوچه   ،

8812918 

کوچه   متری امام حسین،14  نیروگاه، (88پایگاه فجر )

 116پالک   ،14

8744188 

 6567924 11کوچه   متری مهدیه،21  متری مدرس،45 (88پایگاه مدرس )مهدیه( )

له خیابان آیت ا  میدان مطهری، (88پایگاه گلپایگانی )

 نطبقه زیرزمی  بیمارستان گلپایگانی،  حائری،

6161184 

مرکز امام حسین و پایگاه 

 88بعثت 

 8801765-6567924 26خیابان بعثت کوچه   شهرک فاطمیه،

متری ولیعصر 16  انتهای شیخ آباد، (88پایگاه خازنی )

 جنب پارک  ،9خازنی   )عج(،

8869282 

   7 پ -11ک  -خ مهدیه-م احداثی 16 مدرس

متری شهید بهشتی، جنب داروخانه 21ابتدای  پایگاه فتاحی )خصوصی(

 دکتر خوش لهجه

6600111 

 6603080-6706032 17روبروی کالنتری   خیابان امام خمینی، مرکز پنبه چی

-6606050-6606055 11نبش کوچه   متری خیام،16 مرکز چمران

6600313 

نرسیده به   میدان توحید،بعد از   نیروگاه، (88پایگاه قدس )

 136پالک   ،22متری کوچه 24

8815774 

متری 16  قلعه کامکار،  خیابان زندآباد، پایگاه ایثار

 جنب مدرسه طباطبایی  مدرسه،

8612843 



بعد از راه   بلوار شاهد شرقی،  نیروگاه، (88پایگاه اباصالح )

 21جنب کوچه   آهن،

8866664 

 -م طفالن مسلم 16انتهای  -م توحید 31 شاهد

 جنب بوستان صبا

8906160 

 6616300-6704345 متری کارگر45میدان امام خمینی،  مرکز موسی بن جعفر

 6635222 21کوچه   روبروی آتش نشانی،  خاکفرج، پایگاه دوازده فروردین

روبروی کوچه آتش   متری کشاورز،45 (88پایگاه آنا )

 متری معصومیه21ابتدای   نشانی،

8850421 

متری 21  بلوار شاهد،  نیروگاه، (88پایگاه سینا )

 متری امام جواد )ع(11  باهنر،

8863000 

متری شهید 21)  81کوچه   تیر، 7بلوار تیر 7پایگاه 

 (21/1کوچه   متری امیرالمومنین،11  بهشتی،

6614968 

مرکز آموزشی درمانی   خیابان امامزاده ابراهیم، پایگاه الزهرا

 ا )س(الزهر

8840330 

 8804177 41کوچه   فلکه معصومیه،  خیابان شاه ابراهیم، مرکز امام رضا

پالک   ،8خیابان علوی کوچه   فلکه شهرداری، پایگاه میالد
91 

6553538 

 8824635 نرسیده به میدان توحید  نیروگاه، مرکز عبدالهی

متری ولیعصر 16  انتهای شیخ آباد، مرکز فرقانی

 44کوچه   )عج(،

8860720 

کوچه   روبروی مخابرات،  شاهد غربی،  نیروگاه، مرکز امام علی النقی )ع(

 35شاهد 

8863688 

جنب مسجد حضرت   خیابان امامزاده ابراهیم، پایگاه حضرت ابوالفضل

 ابوالفضل )ع(

8840153 

 41کوچه   فلکه معصومیه،  خیابان شاه ابراهیم، (88پایگاه سوم خرداد )

 طبقه زیرزمین  ،

8825512 

متری امام 16  شهرک امام حسین، (88خرداد ) 15پایگاه 

 66پالک   کوی طالب،  حسین،

8746916 

 

 

 

 استان خوزستان: اهواز

 

 نام واحد آدرس شماره تماس

 شبکه بهداشت و درمان باغ ملک باغ ملک ۵۳۳۶۳۳۳۶۲۲



 شبکه بهداشت و درمان شادگان شادگان 

 شبکه بهداشت و درمان شوش شوش ۶۳۶۶۲۳۵

 شبکه بهداشت و درمان دهدز دهدز ۵۳۳۶۵۳

 شبکه بهداشت و درمان رامشیر رامشیر ۵۳۳۳۵۳۵۵۶۶

 شبکه بهداشت و درمان رامهرمز رامهرمز ۳۳۳۶۲۳۶

 شبکه بهداشت و درمان اللی اللی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج ۲۵۷۲۳۳۳-۲۵۲۶

 بهداشت و درمان مسجدسلیمانشبکه  مسجدسلیمان 

 شبکه بهداشت ودرمان گتوند گتوند جاده کمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو ۲۵۶۳۵۵۳-۶۶۷۳-۲۲۶۲

 شبکه بهداشت ودرمان آبادان آبادان 

 شبکه بهداشت ودرمان امیدیه امیدیه ۵۶۳۲۳۳۵۶۶۶

 شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک اندیمشک ۶۳۶۷۶۶۶۶

 شبکه بهداشت ودرمان ایذه ایذه ۶۳۶۵۵۲۲

 شبکه بهداشت ودرمان بندرماهشهر ماهشهر ۵۶۳۳۲۲۶۲۲۶

 شبکه بهداشت ودرمان بهبهان بهبهان ۲۵۵۶۲۲۲۳۲۶۶-۶۲

 شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر خرمشهر ۳۳۲۳۲

 شبکه بهداشت ودرمان دشت آزادگان دشت آزادگان 

 شبکه بهداشت ودرمان شوشتر شوشتر ۵۶۳۵۳۳۷۶۳۶

 شبکه بهداشت ودرمان هفتگل هفتگل 

 شبکه بهداشت ودرمان هندیجان هندیجان ۲۵۶۳۶۳۳-۳۶۲۲

 شبکه بهداشت ودرمان هویزه هویزه ۵۶۳۶۵۳۶۶۵۶

 مرکز بهداشت شرق اهواز اهواز 

 مرکز بهداشت غرب اهواز اهواز ۲۵۷۶۶۲۳

 

 استان کرمانشاه: کرمانشاه

 

 شماره تلفن آدرس نام واحد 

 38355349 نبش کوی دهم-خیابان طالقانی -الهیه الهیه

 38378903 نرسیده به بانک تجارت-داخل کوچه خدمات ارتباطی -نرسیده به هشت بهشت -بهداری  نیکروش

 34260429 جنب دندانپزشکی آریا-خیابان مولوی-معلم معلم

 34322348 بلوارشهیدبروجردی-روبه روی مسجد ثاراهلل-3ایستگاه -ظفر ظفر

 37260802 روبه روی نانوایی سنگکی-خیابن شب بو-باالتر از مخابرات -شهرک صدرا پردیس

 34291980 محوطه آپارتمانها-انتهای بلوار گلها-مسکن مسکن

 37257341 روبه روی معاونت بهداشتی استان-میدان رفعتیه حاج سارابی

 37244863 115جنب اورژانس -روبه روی خیابان دارایی -بلوار شهید جعفری)کسری( حاج منصوبی



 38241792 متری سرابی 8کوی -روبه روی مسجدسرکانیها-خیابان محمد باقرصدر)شیرین سابق( حاج سرابی

 38230753 کوی شهید سیامک اکبری-نرسیده به چهارراه گلستان-گلستان گلستان

حاج هادی 

 معتضدی)حافظیه(

 38367909 شمشادیانجنب دبیرستان یحیی -متری دوم 45-حافظیه

 38413756 مرکز رشیدی-خیابان رشیدی  رشیدی

 38333191 جنب بیمارستان بیستون-بلوار کیهانشهر سجادیه

 37223329 نرسیده به مسجد کنجوری -سرچشمه شهید سوری

 38240667 کوی درمانگاه-چهار راه دوم -شهیاد شهید مطهری

 38263049 سه راه شرکت-دولت آباد شهید رجایی

 38386263 رو به روی کلینیک شهدا-سی متری اول شهدای مرصاد

 34297310 روبه روی پارک کوثر-خیابان کوثرجنوبی-ایستگاه سوم -2فرهنگیان فاز  فرهنگیان

 37277974 انتهای کوچه-کوی چمن آرا-شریعتی ممتاز

 38244066 باالترازاستخرباران-خیابان عشایر)سنجابی( ولیعصر

 34228717 جنب دبستان شهید ملکیان-خیابان روبه روی هتل آزادگان -تعاون وحدت

 38421493 جنب پاسگاه-آخرخیابان ملت -جعفرآباد جعفرآباد

 37240063 باالتر از پاسگاه-شهرک ژاندارمری  حاج افغانی

 38287510 روبه روی پارک انقالب-بلوارانقالب-شهرک امام خمینی شهرک امام خمینی

 

 

 

 استان آذربایجان غربی: ارومیه

 

 نام واحد آدرس شماره تماس
 مرکز بهداشت ارومیه بلوار رسالت، کوی اورژانس ارومیه، 044-32234897

 مرکز بهداشت صحیه )عطایی(، کوی دلگشا 3خیابان بعثت  ارومیه، 044-32236060

 6مرکز بهداشت شماره  خیابان کاشانی، روبروی مهمانسرای ارومیه ارومیه، 044-33446085

 مرکز بهداشتی درمانی اقبال ارومیه، خیابان ولیعصر 044-32755731

 خانه بهداشت ارومیه ارومیه، خیابان استاد شهریار، بلوار حیدر بابا، خیابان اسدزاده 09395692033

 

 

 استان گیالن: رشت

 نام واحد آدرس شماره تماس
 مرکز بهداشت شهرستان رشت خیابان میردامادی خیابان سعدی، نبش رشت، 013-33124140



 گلسار 6مرکز بهداشت شماره  گلسار، بلوار توحید رشت، 013-33119068

بلوار الکان، روبروی منازل مسکونی اداره  رشت، 013-33427936

 گاز، انتهای کوچه شهید پورابوافضل،

 8سمت چپ بن بست 

 تالشان 1مرکز بهداشت شهری شماره 

رشتیان، روبروی پارک میثم، نبش کوچه  رشت، 013-33559604
56 

 شهید رجایی 2مرکز بهداشت شماره 

رشت، خیابان طالقانی، صفاری اول، کوچه  013-32550564

 2اصالت، پالک 

 مرکز بهداشت صفاری

فلکه توشیبا، باالتر از بیمه آسیای   رشت، 013-33601026

 مرکزی، نرسیده به رستوران مصور

 مصلی 9مرکز بهداشت شماره 

خیابان رسالت رودبارتان، جنب آموزشگاه  رشت، 013-33355800

 بهورزی

 رودبارتان 3مرکز بهداشت شماره 

خیابان الهیجان، سه راه پاستوریزه، جنب  رشت، 013-33820051

 کمیته امداد

 شهدا 4مرکز بهداشت شهری شماره 

 

 

 

 ستان سیستان و بلوچستان: زاهدان ا

 نام واحد آدرس شماره تماس

 مرکز بهداشت هیرمند زاهدان، بلوار سعدی، هیرمند 054-33229195

 مرکز بهداشت شریفی پناه زاهدان، بلوار جمهوری، خیابان شریفی پناه  

 پایگاه سالمت الزهرا زاهدان، بلوار گلستان 054-33414582

 

 

 

 استان همدان: همدان

 نام واحد آدرس شماره ی تماس

شهرک فرهنگیان، میدان معلم، فاز یک، راه روستای علی  همدان، 081-32549033

 آباد

مرکز 

 امیرالمومنین بهداشت



مرکز  7شهرک مدنی، فاز دو، انتهای پارک شهرک، بلوک  همدان، 081-34292323

 9سمیعی  بهداشت

شهرک  سالمتپایگاه  3متری گلچین، کوچه نسترن  12  فاز یک شهرک، همدان، 081-34290151

 مدنی

شهید  مرکز بهداشت انتهای خضر، روبروی پارک، کوچه شهید یارمطاقلو همدان، 081-32642959

 کرباسیان

خیابان شهید مدنی، محوطه حصار قدیم، روبروی مسجد  همدان، 081-34225958

 امام حسن

پایگاه سالمت امام 

 رضا

 مرکز بهداشت قدس هید مطهریروبروی میدان تره بار، حصار ش همدان، 081-34273500

همدان، بلوار جانبازان، خیابان نواب صفوی، روبروی گرمابه  081-34420279

 منوچهری

مرکز بهداشت نواب 

 صفوی

مرکز بهداشت شهید  بلوار آیت اله کاشانی، محوطه چمن چوپانها همدان، 081-34230850

 مدنی

 مرکز بهداشت سیلو مدرسه سید هادی موسویمتری والیت، باالتر از  12 همدان، 081-32661502

مرکز بهداشت  از میدان شاهد به طرف تپه حاج عنایت، دست چپ همدان، 081-32664103

 مزدقینه

 مرکز بهداشت جوالن بلوار آیت اله تالهی، جنب دبیرستان هجرت همدان، 081-32651823

بهداشت  مرکز شهرک مدرس، جنب پاسگاه اتنتظامی همدان، 081-38290100

 منوچهری

مرکز بهداشت مهدیه  خیابان جوادیه، جنب مسجد احمدیه همدان، 081-38389077
1 

مرکز بهداشت دیباج  میرزاده عشقی، خیابان کمال آباد همدان، 081-38268024

 کمال آباد

 مرکز بهداشت شهداء خیابان تختی، جنب دبیرستان شهید حاجی بابائی همدان، 081-32524321

 

 

 استان کرمان: کرمان

 

کرمان، خیابان شیخ احمد کافی شمالی، نرسیده به  034-33210030

 چهارراه باقدرت

 مرکز بهداشت باقدرت

32، پالک 31خیابان گلدشت، گلدشت  کرمان، 034-33237250  مرکز بهداشت گلدشت 



11ابوذر جنوبی، کوچه  کرمان، 034-33214609  مرکز بهداشت رسالت 

بعد از چهارراه جوپاری، بطرف دانشگاه آزاد،  کرمان، 034-33222546

 سمت راست،

1کوچه حافظان قرآن   

مرکز بهداشت سجادیه 

 ارجمند

، چهار کوچه، 9بلوار نبوت، کوچه شماره  کرمان، 034-33235615

 سمت راست، درب اول

مرکز بهداشت شهرک 

 ایرانمنش

مالصدرای شهرک خواجو، خیابان مالصدرا،  کرمان، 034-33224677

، فرعی سمت چپ9  

 مرکز بهداشت خواجو

میدان قرنی، جنب باشگاه پاس کرمان، 034-32233769  مرکز بهداشت بیگ زاده 

، باالی 32-31کرمان، خیابان مالک اشتر، بین کوچه  034-32523307

 تکیه موسی بن جعفر

 مرکز بهداشت مالک اشتر

آسیاباد شمالی کرمان، خیابان مطهری غربی، کوچه 034-32534197  مرکز بهداشت امام حسن 

کرمان، خیابان شهید مصطفی خمینی، روبروی  034-33230990

21صداوسیما کوچه   

 مرکز بهداشت داوری

بزرگراه امام خمینی، ابتدای بلوار خرمشهر،  کرمان، 034-32514451

 سمت راست

 مرکز بهداشت سینا



الحوائج، کوچه شهرک مطهری، خیابان باب  کرمان، 034-32116155

12 

 مرکز بهداشت مطهری

بلوار شاهد، کوچه شهید رضا چیره، شماره  کرمان، 034-32164110

، انتهای کوچه،2  

 سمت راست فرعی اول

 مرکز بهداشت مهر

کرمان، بلوار نیکزاد، کوچه شهید عباس ورزنده،  034-32513235

6کوچه   

 مرکز بهداشت ابوذر

22، پالک 1نادر، کوچه متری  21 کرمان، 034-32487540  12مرکز بهداشت  

 فروردین

طاهرآباد، مقابل مجتمع آموزشی کرمان، 034-32113636  مرکز بهداشت امیرکبیر 

4و  2خیابان شفا، حدفاصل کوچه  کرمان، 034-32125349  مرکز بهداشت آزادگان 

17کرمان، رضوان  034-32812513  مرکز بهداشت الغدیر 

بهمن، چهارراه شعبانیه، سمت چپ 22بلوار  کرمان، 034-33342180 بهمن 22مرکز بهداشت    

65کرمان، خیابان شهید دستغیب، کوچه شماره  034-33353577 خرداد 15مرکز بهداشت    

 

 



 

 

 

 استان یزد: یزد 

 

 

 

 

 اردبیل: اردبیل 

 

 

 

 استان 

 آدرس شماره تماس
 نام واحد

                      035-

38244545    

روبروی متل صفائیهیزد، صفائیه، میدان امام حسن،  مرکز بهداشت  

 اکبری صفاییه

                     035-

36267866 

مرکز بهداشت نیکو     یزد، خیابان مطهری، جنب دفتر هواپیمایی

 پور

                     035-

36249440    

مرکز بهداشت   یزد، بلوار امام جعفر صادق، روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه

نصیریشهید   

 ایمتچه مرکز بهداشت آزادگان پایگاه سالمت اردبیل، 045-33913283



 

 حمل آباد مرکز بهداشت آزادگان پایگاه سالمت اردبیل، 045-33913418

 نوران مرکز بهداشت آزادگان پایگاه سالمت اردبیل، 045-33933493

 مرکز بهداشت پیرآلقیر پایگاه سالمت پیله رودی اردبیل، 045-33910030

حکیم   مرکز بهداشت پایگاه سالمت پیله رودی اردبیل، 045-33916430

 قشالقی

 مرکز بهداشت شام اسبی پایگاه سالمت پیله رودی اردبیل، 045-33572377

 مرکز بهداشت گیالنده پایگاه سالمت شهید جدی اردبیل، 045-33870336

 مرکز بهداشت کرکرق شهید جدی پایگاه سالمت اردبیل، 045-33878430

 مرکز بهداشت سلطان آباد پایگاه سالمت شهید جدی اردبیل، 045-33877323

 مرکز بهداشت جبه دار پایگاه سالمت شهید باهنر اردبیل، 045-33935332

 مرکز بهداشت شهریور پایگاه سالمت شهید باهنر اردبیل، 045-33935543

 مرکز بهداشت سامیان سالمت شهید باهنرپایگاه  اردبیل، 045-33915363


