
شماره تلفن و آدرس مراكز خدمات جامع سالمت و پايگاه هاي سالمت تابعه

تلفنكد پستيآدرسنوع پايگاهپايگاههاي فعالمالكيتنوع مركزنام مركزرديف
373611115234333355جاده قديم اصفهان دولتي قلعه چمدولتي
18373613115133563400 كيلومتري جاده قديم اصفهان ، روستاي طايقاندولتي طايقاندولتي
373615181634353369جاده قديم اصفهان ، كيلومتر 22 ، روستاي خديجه خاتون ،دولتي خديجه خاتوندولتي
373614334734423319جاده قديم اصفهان ، روستاي علي آباد نيزاردولتي علي آباد نيزاردولتي
37361543733763244تقاطع جاده قديم اصفهان با اتوبان قم - محالت، روستاي نيزاردولتي نيزاردولتي 
373616451133783323روستاي حسن آباد نيزاردولتي حسن آباد نيزاردولتي 
374414631436333370روستاي پاچيان، كيلومتر 30 جاده قم - جعفريه ، سمت راست ، روستاي پاچياندولتي خانه پاچيان(مركز )دولتي
374414341636232135روستاي پاچيان. روستاي جعفر آباددولتي خانه جعفر آباددولتي
374414864636283452روستاي پاچيان، روستاي محمود آباددولتي خانه محمود آباددولتي 
35374411643936222050 كيلومتري  جاده قم - جعفريهخصوصيپايگاه جعفريه دولتي
374414563136231018جاده قديم قم - جعفريه . بعد از روستاي پاچيان، 5 كيلومتري ضلع غربي جعفريه دولتي خانه پستگاندولتي
374414941136353340جاده قديم قم - جعفريه . 7 كيلومتري ضلع غربي جعفريهدولتي خانه الوير آباددولتي
374414464336233310دو كيلومتري ضلع جنوبي شهر جعفريهدولتي خانه باقر آباددولتي 
374413749136273331روستاي توابع شهر جعفريه، 8 كيلومتري ضلع شرقي جعفريه دولتي خانه علي آباد انقالبدولتي 
374416761836373242روستاي توابع شهر جعفريه، 12 كيلومتري شمال شرقي جعفريه جاده جعفريه ، روستاي دولت آباد ، پالك 172 ، دولتي خانه دولت آباددولتي 
374413175836223946دو كيلومتري ضلع شمالي شهر جعفريه دولتي خانه طغروددولتي 
37417344535223455جاده قم - تفرش، شهر دستجرد ، بلوار امام رضا (ع)، مركز دستجردخصوصيپايگاه دستجرد(مركز)دولتي 
374111494535353400جاده قم - تفرش، 5 كيلومتر به ورودي دستجرد ، روستاي گيودولتي گيودولتي 
374116859435212262جاده قم - تفرش، خيابان ورودي دهكده صبا ، 7 كيلومتر باالتر ، روستاي وشارهدولتي وشارهدولتي 
374114874435383300جاده قم - تفرش، شهر دستجرد ، بلوار امام رضا ، ورودي جاده زيزگان  ،8كيلومتر باالتر ، روستاي زيزگان،پالك 248 ،دولتي زيزگاندولتي 
374115364635433424جاده قم - تفرش، 10 كيلومتر به ورودي دستجرد ،  سمت راست ، روستاي سناونددولتي سناونددولتي
374114683935363300جاده قم - تفرش، انتهاي شهر دستجرد ، دو راهي جاده تفرش-ساوه ، سمت راست ، روستاي كندروددولتي كندروددولتي
374114169835323400جاده قم - تفرش، انتهاي شهر دستجرد ، دو راهي جاده تفرش-ساوه ، سمت چپ ، روستاي نايه دولتي نايهدولتي
374114394135373440تفرش، انتهاي شهر دستجرد ، دو راهي جاده تفرش-ساوه ، به سمت تفرش ، ورودي روستاي فوجرد، جنب خيابان اصلي ، روستدولتي فوجرددولتي
373513313834283344روستاي كرمجگان ، خيابان رودخانه ، كوچه مخابرات ،دولتي كرمجگان(مركز)دولتي
373519149334236077كرمجگان ، روستاي ابرجس ، خيابان آب فشان ، دولتي ابرجسدولتي
373515313434273500روستاي فردو ، كوچه امام علي ، دولتي فردو(مركز)دولتي
10371988376134234193 كيلومتري جاده كهك -فردو ، روستاي ويريچدولتي ويريچدولتي

374711939837254090روستاي جمكران، روبروي 5 امامزاده ، خيابان مصلح جمكرانيدولتي جمكران(مركز)دولتيدولتي جمكران34
373516549734243747روستاي بيدهند . روبروي حسينيه  دولتي بيدهند(مركز)دولتيدولتي بيدهند35

374311115135343455جعفريه ، اتوبان ساوه ، روستاي قاهان ، درمانگاه قاهان ، پالك 582دولتي قاهاندولتي 
374313315435330111بزرگراه ساوه- جعفريه به سمت قاهان ، روستاي نويس ، محله باال -جبب مدرسه ابتدايي شهيد اسماعيليدولتي نويسدولتي 
374313485835423418توابع روستاي قاهاندولتي وسفونجرددولتي
374311418535233223توابع روستاي قاهاندولتي چاهك دولتي
374414563135253304جاده ساوه ، به سمت قاهان ، روستاي كهندان، دولتي كهنداندولتي
374313716935283230توابع روستاي قاهاندولتي مهرزميندولتي
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تلفنكد پستيآدرسنوع پايگاهپايگاههاي فعالمالكيتنوع مركزنام مركزرديف
371710000033221303شهر قنواتخصوصيپايگاه قنوات(مركز)دولتي
373111453733264155توابع روستاي قنواتدولتي مبارك آباددولتي
373113353433263666توابع روستاي قنواتدولتي حاجي آباد آقادولتي
373731137733210344توابع روستاي قنواتدولتي سراجهدولتي
373111356433423388توابع روستاي قنواتدولتي حسين آباد ميش مستدولتي
373119859133363466روستاي جنت آباد خياابان توحيددولتي جنت آباددولتي
373511754334223230شهر كهكخصوصيپايگاه كهك(مركز)دولتي
373518111934383221روستاي توابع شهر كهكدولتي سيرودولتي
373519863534231211باالتر از كهك ، روستاي قبادبزن ، روبروي امامزاده ، دولتي قبادبزندولتي 
373518535334453444جاده كاشان ، باالتر از كهك ، روستاي ميم ، پالك 90 ، دولتي ميمدولتي 
373514311134323400كهك ، روستاي وشنوه ، پالك 305 ،  دولتي وشنوهدولتي 
373518314334253562روستاي توابع شهر كهكدولتي ونارچدولتي 
373519634834433300كهك ، روستاي ورجان ، كوچه كريمه اهل بيت ، پالك23 ، دولتي ورجاندولتي
374613406533663440شهر سلفچگانخصوصيپايگاه سلفچگاندولتي 
374614437833473435توابع روستاي  سلفچگاندولتي يكه باغدولتي 
374613533833463366توابع روستاي  سلفچگاندولتي سنجگاندولتي 
374611376733273244جاده سلفچگان، روستاي راهجرد، دولتي راهجرددولتي
374511703133243555توابع روستاي  سلفچگاندولتي جندابدولتي
374513131233233388توابع روستاي  سلفچگاندولتي تاج خاتوندولتي
374613533833483286توابع روستاي  سلفچگاندولتي زوارياندولتي
373411115133323585روستاي توابع قمروددولتي مشك آباددولتي
373311433833323585روستاي توابع قمروددولتي باغكدولتي
373413345433543280روستاي توابع قمروددولتي كوه سفيددولتي
371971111133533230روستاي توابع قمروددولتي ملك قلعهدولتي
371710000033323585روستاي توابع قمروددولتي قمرود(مركز)دولتي 
371916598733443022روستاي لنگروددولتي لنگرود(مركز)دولتي
373519916134233122كهك ، روستاي خورآباد ، كوچه درمانگاه ، پالك424 ،دولتي خورآباددولتي
373111654734343400جاده كهك ، روستاي لنگرود ، خيابان جهاد  دولتي صرمدولتي
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