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مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  22065516  خیابان امام زاده ابوطالب-خیابان امام زاده داود-خیابان ایثارگران شمالی  فرحزاد

  22067726  68پالك  -شرقی 2کوچه آسمان  -خیابان آسمانها-خیابان سرو غربی -میدان کتاب  فرحزاد 1شماره   پایگاه سالمت

  فرحزاد 2شماره   پایگاه سالمت
درمانگاه  -بعد از پارك گلپاد –خیابان امام زاده  –ایثارگران شمالی  –یادگار امام 

  منان
22127740  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  22115750  جنب تعاونی زندان ها-خیابان اوین-متري سعادت آباد 24انتهاي بلوار   سعادت آباد

  88569053  3طبقه -سراي محله دریا-شرقی 24خیابان -عالمه جنوبی –سعادت آباد   سعادت آباد 1شماره   سالمت پایگاه

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  88361695  روبه روي تره بار-نبش گل افشان جنوبی-ایوانک غرب-6فاز-شهرك قدس(غرب)  قدس

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  44257496  5طبقه -ساختمان نگین مرزداران-106پالك  -نرسیده به چهارراه آریانفر-مرزداران  شهرك ژاندارمري

  پایگاه سالمت
شهرك  1شماره 

  ژاندارمري
  88248445  2واحد-215پالك -کوچه مهدي اول-خیابان اطاعتی جنوبی-مرزداران

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  66514779  19 پالك -کوچه آقا رحیمی-ستارخان  تهران ویال

  66906101  طبقه اول -145پالك -خیابان شهر آرا -13نبش خیابان  -شهر آرا -ستارخان  تهران ویال 1شماره    پایگاه سالمت

  44221084  64پالك -کوچه فیاض-ستارخان رو به روي برق آلستوم  تهران ویال 2شماره   پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  88268808  3طبقه  -سراي محله -7پالك  -28انتهاي خیابان -کوي نصر(گیشا)  دکتر ناصرنیا

  86013684  خانه سالمت-ضلع شمالی پارك-شهرآرا  ناصر نیا 1شماره   پایگاه سالمت

  44427419  9خیابان -باالتر از میدان پونک –اشرفی اصفهانی   شهرك سجاد 1شماره   پایگاه سالمت

5  

مرکز خدمات جامع 

  شهريسالمت 
  44300894  خیابان شهید ادهمی-رو به روي خیابان یکم شهران-خیابان کوهسار-شهران  کن

  44363648  8واحد-2طبقه -ساختمان محمد-جنب بانک آینده-باالتر از میدان دوم شهران-شهران  کن 2شماره   پایگاه سالمت

  44339406  1واحد-ساختمان قائم-پایین تر از نیایش  کن 3شماره   پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  44667559  طبقه همکف-مجتمع تجاري گلها -2فاز -اکباتان  شهید غفاري

  44661874  2ورودي -4بلوك-2فاز-اکباتان  شهید غفاري 1شماره   پایگاه سالمت



  شماره تماس  نشانی  نام واحد  نوع واحد منطقه

  44484539  21پالك –به سمت سردار جنگل -خیابان مخبري-میدان عدل-پونک  سردار جنگل 2شماره   پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  44668040  20بلوك -شهرك شهید فکوري-بعد از میدان آزادي-جاده مخصوص کرج  شهید فکوري 

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  46043796  کوچه عسگري-باالتر از بلواربعثت-جنت آباد مرکزي  شقایق

  44863829  مسجد انصارالمهدي-خیابان انصارالمهدي-جنت آباد شمالی  شقایق 1شماره  پایگاه سالمت

  3طبقه -197پالك -متري دوم شمالی 16بین شاهین شمالی و -متري گلستان35  شقایق 2شماره  پایگاه سالمت
44460263-

44460262  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  44839050  8پالك-نبش کوهسار یکم مرکزي-خیابان اقبال پور-بولیوارخیابان سیمون   پونک

  44803636  2واحد-8پالك-جنب شیرینی الدن طالیی-ابتداي شهرك نفت-چهاردیواري  پونک 1شماره   پایگاه سالمت

  44839359  1پالك-کوچه سیدي-خیابان توحید-خیابان دانشگاه -میدان دانشگاه-پونک  پونک 2شماره   پایگاه سالمت

  پونک  3شماره   پایگاه سالمت
-خیابان میرباقري-متري قدس35خیابان -خیابان پنج تن-انتهاي سردار جنگل شمالی

  13پالك -ساختمان مرصاد-رو به روي میدان تره بار گلها
44856810  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  44699036  15پالك-کوچه باریکانی-خیابان نفیسی-1فاز-اکباتان  اکباتان دو 

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  46049831  ساختمان سهیل-11نبش گلستان=پالك-الله غربی(کبیرزاده)-جنت آباد جنوبی  سازمان برنامه 

  44485730  105پالك  -خیابان الله شرقی-جنت آباد جنوبی  سازمان برنامه 1شماره   پایگاه سالمت

  سازمان برنامه 2شماره  پایگاه سالمت
مسجد قمر  -کوچه رضایی-سازمان برنامه جنوبی-بلوار فردوس غرب -ستاري جنوب

  بنی هاشم 
44174415  

  44045547  22واحد-258پالك -بین خیابان رامین شمالی وگلستان-آیت اله کاشانی  حسن آباد1شماره  پایگاه سالمت

  44230560  2پالك-شرقیشاهین -خیابان ناهید-مرزداران  صادقیه شمالی 1شماره    پایگاه سالمت
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مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  فاضل 

روبه روي سازمان -خیابان شهداي سازمان آب-خیابان حجاب-بلوارکشاورز

  آب
88995073  

  66913190  ساختمان پزشکان تمجیدي-ولیعصرنبش -خیابان آزادي-میدان انقالب  فاضل 2شماره  پایگاه سالمت

  فاضل  3شماره   پایگاه سالمت
-روبه روي خیابان شهید طوسی-بین فرصت ونصرت-خیابان جمالزاده شمالی

  شمالی 1طبقه -241پالك
66900501  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  مسجد سادات

-4پالك-توحیديوفاکیش  -23خیابان -خیابان ابن سینا-میدان جهان آرا

  طبقه همکف
88613551  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  مقیمیان

-رو به روي سینما آزادي-خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)-خیابان شهید بهشتی

  16پالك
88719003  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  وصال 

باالي آژانس -نرسیده به خیابان سمیه-خیابان نجات الهی-میدان فردوسی

  72پالك -هواپیمایی پرسپولیس
88925755  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت شهري
  بنیاد مهاجرین

و 25بین -بلوارآزادگان-خروجی شیخ بهایی کارگرشمالی-اتوبان حکیم شرق

  غربی 26
88026788  
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مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  66064613   -خیابان آزادي انتهاي بلوار استاد معین خیابان شهید دستغیب   والفجر

  66001049   -خیابان استاد معین ،نرسیده به هاشمی ،نبش کوچه مهرگان   والفجر) 1شمس (شماره   پایگاه سالمت

  66041998  طبقه دوم 102خیابان دکتر هوشیار کوچه تاجیک پالك  والفجر) 2هوشیار (شماره   پایگاه سالمت

  والفجر) 2حاشیه (شماره   پایگاه سالمت
متري جی ، نبش کوچه امیر  21خیابان دامپزشکی، بین  خیابان یادگار امام و 

  21پالك   –قاسمی 
66097938  

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  66691220-66698384  متري امیري خ جرجانی16خ قزوین خ  تقی نیا

  66628968  جنب داروخانه 205خیابان شمشیري جنب خیابان سلطانی پالك   نیا) تقی 1کوثر (شماره   پایگاه سالمت

  پایگاه سالمت
شهید بروجی فرد (شماره 

  تقی نیا) 2
  66695914  69خیابان دانشگاه هوایی شمالی کوچه  عابدینی  پالك 

  پایگاه سالمت
 1شهداي تفرش (شماره 

  نظام مافی)
  66618865  خیابان تفرش  –مهرآباد جنوبی 

  پایگاه سالمت
 2حضرت ابوالفضل (شماره 

  نظام مافی)
  66286488  خ سی متري طالقانی نبش کوچه شاملو مهر مجتمع تجاري پارسه
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مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  66801616  بلوار یافت آباد میدان الغدیر خ زندیه  یافت آباد

  66789138    16یافت آباد، خیابان میر هاشم ، خ عرب احمدي  پ   یافت آباد)2حاشیه(شماره  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  سینا

خیابان خلیج فارس پایین تر از بیمارستان فیاض بخش روبه روي مدرسه 

   361شهیدکاظمی پالگ 
66268457  

  66272733  سراي سالمت قبلی محله نوروز آباد –خ خلیج خ هالل احمر   سینا )1نوروزآباد (شماره  پایگاه سالمت

  66255810  18جاده قدیم کرج خلیج خ ابوسعید شرقی خ حسینی پالك   سینا )2امام حسین (شماره  پایگاه سالمت

  662581569  بیمارستان فیاض بخش –خ خلیج -خ آیت ا... سعیدي  سینا )3فیاض بخش(شماره  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  55823055  جاده ساوه نعمت آباد کوچه بانک ملی  نعمت آباد

  66223580  18کوي غیاثوندپالك –سجادي شمالی -میدان زاهدي-شهرك ولیعصر  نعمت آباد )1شهید بهشتی(شماره  پایگاه سالمت

  66290616  158پ  		خ پژوهنده –میدان ایثارگران  	شهرك ولی عصر  نعمت آباد )2ماهان(شماره  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  66288409  305متري زرند خیابان تختی ، چهارراه تختی پالك 45   خلیج 

  66223072  23پالك  28بلوار  معلم، خیابان بافان  ، کوچه میالن   خلیج )1شهید رجایی(شماره  پایگاه سالمت

  6-66242710  شهرك ولیعصر خیابان سپیده شمالی نبش  خیابان تبتی  خلیج )2خیریه غیاثی(شماره  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  65831301  1متریزرند خیابان شهید برادارن اسماعیلی کوچه شهید لشگري پالك 45  فردوس

  66147263  35(قموشی ) پالك  6یافت آباد الغدیر شمالی شهرك امام خمینی کوچه   فردوس )2اسرا (شماره  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  66224668  بلوار معلم خ رضالی ساختمان حسینیه حضرت زینب  صاحب الزمان
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  پایگاه سالمت
 1محب علی (شماره 

  ولیعصر)
  66135487  کوچه لشنیخیابان احمدحسینی ، خ سیدالشهدا، خ مسلمی (جاللی جنوبی ) نبش 

  پایگاه سالمت
 2محسنین (شماره 

  ولیعصر)
  66213726  خیابان جاللی نبش خیابان آقایی

  ولیعصر) 3مهرگان (شماره   پایگاه سالمت
ط –مجتمع پزشکی میالد قائم  2کوچه میالن  -شهرك ولیعصر خیابان شریعتی

5  
66227235  

  پایگاه سالمت
شاد  1شهریور(شماره  17

  آباد)
  66804426  متري سوم15شهریور 17پشت میدان شیر پاستوریزه خ

  پایگاه سالمت
شاد  2امام رضا (شماره 

  آباد)
  66789446  شهریور پشت کارخانه شیر پاستوریزه 17خیابان 

  66789446  140خیابان شهسواري ،  کوچه سلیمانی پالك  -شادآباد، میدان شاد آباد   شاد آباد) 3حاشیه (شماره   پایگاه سالمت
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مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44507797  سر بلوار گلها بلوار نیلوفر خیابان دستغیب کلینیک کریم تهران  تهرانسر

  تهرانسر )1فارابی(شماره  پایگاه سالمت
پالك تهرانسر خیابان بدخشان شمالی  ، خیابان بازرگانی کوچه یکم شرقی 

24  
44534867  

  تهرانسر ) 2(شماره رازي  پایگاه سالمت
ساختمان اورانوس  286نیلوفر شرقی) پالك  	چهار راه صدف بلوار شاهد (

  8واحد  4طبقه –
44581489  

  44517213	   12شرقی پ  47ك  –خیابان گل ها  –تهرانسر شرقی   تهرانسر ) 3نور (شماره   پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44567070 - 44525336  شهرك آزادي روبروي مسجد النبی  آزادي

  پایگاه سالمت
شهرك  1پرواز (شماره 

  آزادي )
  44582496  شهرك آزادي بلوار امام خمینی 

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44981880 -44981570    -جاده مخصوص ، خیابان منبع آب یا شهید حسن یزدي   19کیلومتر   وردآورد

  پایگاه سالمت
 1جواداالئمه(شماره 

  وردآورد )
  44184408  جاده مخصوص کرج شهرك ویال   15کیلومتر

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  شهرك هواپیمایی

پالك  55بلوار گلها ، بلوار یاس ، خیابان بنفشه جنوبی کوچه   -تهرانسر

10  
44537149  
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  پایگاه سالمت
پایگاه سالمت ( ش 

  هواپیمایی)دریا1
  44547577  12پالك  12شهرك دریا خ. صدف کوچه 

  پایگاه سالمت
 1استقالل (شماره 

  شهرك دانشگاه تهران )

کوچه - 	خیابان عرفانی–خیابان عبیدي  -شهرك استقالل -تهرانسر

   5فداکاري جنوبی پالك 
44501197  
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مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44759000  بلوار دهکده انتهاي بلوار نرسیده به بانک و سینما  المپیک

  پایگاه سالمت
ریحان سالمت (شماره 

  المپیک ) 1

انتهاي اتوبان شهیدخرازي محله آبشار تهران  خیابان خیابان رهی معیري 

  برج پاسارگاد طبقه همکف
44743082  

  پایگاه سالمت
 2شهید باقري (شماره 

  المپیک )
  46081686  اتوبان خرازي شهرك شهید باقري طبقه هم کف مسجد پیامبر اعظم

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44747046  7 8خ قائم دوازده غربی پ –شهرك گلستان بلوار هاشم زاده   راه آهن

  44724817  نبش بنفشه هشتم-گلفام شهرك راه آهن خ  راه آهن ) 1تختی (شماره   پایگاه سالمت

  پایگاه سالمت
 2شهید صفرپور (شماره 

  راه آهن )
  44733934  3خیابان ساحل  -میدان ساحل –شهرك گلستان 

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44726630  55میدان المپیک ، خیابان زیبا دشت میدان الله خیابان علیزاده پالك   شهرك چشمه 

  پایگاه سالمت
شهرك  1(شماره صدرا 

  چشمه )
  44116117  2واحد20پالك 27بلوار دهکده .خ. 

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  44989661  شهرك دانشگاه شریف خ بوستان سراي محله   شهرك دانشگاه شریف

  پایگاه سالمت
 1پیکانشهر (شماره 

  دانشگاه شریف)
  44780126   اتوبان کرج شهرك پیکانشهر 14کیلومتر 
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 روستایی

مرکز خدمات جامع 

  سالمت روستایی
  ندارد  امامزاده داود-انتهاي جاده سولقان   امام زاده داوود 

مرکز خدمات جامع 

  سالمت روستایی
  44393244-44394177  روبروي پایگاه اورژانس-ده سولقان -جاده سولقان   سولقان 

  44397319  جاده امامزاده داود 40سولقان کیلومتر   رندان   خانه بهداشت

  44391287  جاده امامزاده داود 30سولقان کیلومتر   سنگان پایین   خانه بهداشت

  44397319  جاده امامزاده داود 45سولقان کیلومتر   کیگا   خانه بهداشت

  44390223  جاده امامزاده داود 32سولقان کیلومتر   کشار باال   خانه بهداشت

  44393244  روبروي پایگاه اورژانس-ده سولقان -جاده سولقان   سولقان   خانه بهداشت

  توحید 1شماره   پایگاه سالمت
-روبروي شیرینی سراي تیفانی-تقاطع نصرت-خیابان بهبودي-ستارخان

  246پالك 
66159115  

  وردیج  خانه بهداشت
خیابان  15کیلومتر جاده مخصوص بعد از شهرك دانشگاه صنعتی شریف 

  پخشدارو
44970086  

  

  

 


