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

تلفنكد پستيآدرسنوع پايگاهپايگاههاي فعالمالكيتنوع مركزنام مركزرديف
371817867136652076بلوار نواب، ميدان شهرداري، بلوار شهيد حاجي زاده، كوچه 10، پالك 2دولتي علوياستيجاري

371991813136614968بلوار7 تير،  كوچه 80  ، فرعي 13 (20متري شهيد بهشتي،  10متري اميرالمومنين،  كوچه 21/1)دولتي نشاطدولتي1
36207800 - 36208108 - 371977569736207666خيابان امام موسي صدر، كوچه شماره 21دولتي ضميمه 12 فرورديندولتي

371974889136622974خ هفت تير ، 30 متري كيوانفر و 20 متري شهيد بهشتي، روبروي كوچه 6دولتي  شهداي هفت تير(امام حسين )استيجاري
371795574638840740بلوار يادگار امام (ره)   كوچه 15  پالك 23خصوصيصحتاستيجاري
371793831338755824ميدان كشاورز، بلوار حضرت معصومه س، كوچه 18، فرعي اول، درب دوم سمت چپخصوصيزيتوناستيجاري
371794319938618240خيابان توحيد، بعد از ميدان نبوت، روبه روي امامزاده سيد معصوم عدولتي ضميمه الزهراءدولتي
37761581938741433ميدان نبوت، 45متري كشاورز جنوبي، كوچه 9خصوصينبوتدولتي
371985413536652210شهرك امام حسن، روبروي كوچه شماره 4 جنب مسجد امام حسين (ع)( مركز منتخب كرونا)خصوصيضميمه امام حسن عسكري عدولتي

36701147 - 371999835636708238ميدان آزادگان، بلوار شهيد عابدي، پالك 100، جنب موسسه علي بن ابي طالبخصوصيانصاراستيجاري
21-374811158138601120شهرك فاطميه،  خيابان بعثت كوچه29خصوصيضميمه امام حسين عاستيجاري
371886451838755710شهرك فاطميه خ بعثت، نبش كوچه 8خصوصيفاطميهاستيجاري
38757254-371517786638757255خيابان صياد شيرازي  ،كوچه 30خصوصيشهرياراستيجاري
371315714432702340انتهاي 45 متري صدوق، بلوار شهيد كريمي، روبروي خيابان لقمان( مركز منتخب كرونا)دولتي ضميمه امام خمينيدولتي

371319738433367054خيابان شهيد كريمي(بنياد)، ميدان جوان، خيابان قمر بني هاشم، بين ك 5 و 7، پالك 115خصوصيشهيد زين الديناستيجاري
371315774532901073خيابان بنياد، بين كوچه 8 و 10، پالك 12خصوصيدانشاستيجاري
371673438132930893بلوار عطاران روبروي شيريني گالب نبش كوچه 11دولتي عطاراناستيجاري
32854699-371698615532855327صفاشهر، ميدان 14 معصوم 15 م سوم دست راست ، نبش بهارپ 1دولتي صفاشهراستيجاري
32625456-371141455632625455پرديسان انتهاي خيابان آزادي(كانال)، جنب  شهرداري منطقه 8دولتي ضميمه امام رضا پرديساندولتي

371137427732311652پرديسان  جاده كهك   بلوار شهداي فردو  خ ابوالفضل نجات خواه  نبش خ شهيد كربالييخصوصيساماناستيجاري
33206514 - 374918898633206132پرديسان - بلوار 22 بهمن- خيابان اقليمي- خيابان شهيد اكبري- جنب امالك توكلي (پشت فروشگاه شهرما)خصوصيبصيرتاستيجاري
2-371871481538815841خيابان امامزاده ابراهيم نبش كوچه 29دولتي ضميمه امام رضا عدولتي
38804177 - 38814984 3717684585خيابان شاه ابراهيم،  فلكه معصوميه،  كوچه 40دولتي سوم خرداددولتي
371888175838604657خيابان شاه ابراهيم، خ سوم خرداد  ك23 پ 61دولتي15خرداددولتي
38754757 - 371765813338842002خيابان امامزاده ابراهيم، خيابان 20متري مطهري، كوچه26،جنب مدرسه اعالييخصوصيضميمه امام صادق عدولتي
45371763468338850421متري كشاورز جنوبي، كوچه13خصوصيآنادولتي
371797851538850403خيابان توحيد، 14متري امام حسين ع، كوچه5، پالك 22خصوصيفجردولتي
371385998138860200خيابان توحيد، انتهاي شاهد غربي، جنب اتوبانخصوصيضميمه امام علي النقي عدولتي
371381559738863000خيابان توحيد، بلوار شاهد، 20متري باهنر، 10متري امام جواد عخصوصيسينادولتي

38871906 - 371383575438867513بلوارشاهد شرقي،نبش كوچه 44،پالك 202خصوصياباصالحاستيجاري
371386669538863688نيروگاه،  شاهد غربي،  كوچه 27 فرعي دوم سمت چپخصوصياميندولتي
371519473638612843قلعه كامكار،ك 23خصوصيضميمه ايثاردولتي
371889351438840330خيابان امامزاده ابراهيم، بعد از مركز آموزشي درماني الزهرا (س)  سابق، كوچه 57خصوصيالزهراء سدولتي

371518549738841068بلوار حضرت معصومه(س) - كوچه 5 - پالك 12خصوصياحساناستيجاري
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شماره تلفن و آدرس مراكز خدمات جامع سالمت و پايگاه هاي سالمت تابعه

تلفنكد پستيآدرسنوع پايگاهپايگاههاي فعالمالكيتنوع مركزنام مركزرديف
374918886333206122پرديسان بلوار 22 بهمن تقاطع سبالن خ اقليمي ،الله1خصوصيشهرونداستيجاري
374914534332808252شهر پرديسان، خيابان البرز، البرز 9خصوصيضميمه آتيهدولتي

32962568-32962874 -371615368332962873شهرك مهديه، بلوار انتظار، كوچه19، پالك11خصوصيمهديهاستيجاري
32858692-32857489-371613817732856634شهرك قدس، خيابان هدايت، هدايت 5، پالك 12خصوصيضميمه شهيد آوينياستيجاري
371418662437225100 شهر قائم(بلوار شهيد كبيري) ك17، فرعي 6خصوصيضميمه بقيه ا...دولتي
371415471937221292 شهر قائم(بلوار شهيد كبيري)، كوچه شماره 16 (طلوع فجر)خصوصيمهاجريندولتي

374916575632504617پرديسان، خيابان سلمان، خيابان دهالويه، دهالويه 7 ، انتهاي كوچه سمت چپخصوصيسلماناستيجاري
-33207078-3749137877332070706شهرك پرديسان، خيابان ايمان، كوچه 5 ( مركز منتخب كرونا)خصوصيضميمه پرديسدولتي
374911813832807275پرديسان، بلوار دانشگاه، خيابان نواب صفوي،جنب درمانگاه شبانه روزي پرديسانخصوصيايماندولتي
37715747 -371478479337722511ابتداي بلوار 55 متري عمار ياسر، كوچه 15، جنب مسجد جامع قمدولتي ضميمه مسجد جامعدولتي
دولتي پيامبر اكرم(ص)دولتي

37787046-371466793937775393بلوار 15 خرداد، ابتداي خيابان نوبهار، نبش كوچه 1خصوصيبهاراستيجاري
371498585937223900خيابان آذر، خيابان زاويه، نبش فلكه زاويه( مركز منتخب كرونا)دولتي ضميمه جندقياندولتي
3037159351137203553متري كلهري، بين كوچه 10 و 12دولتي شهيد كلهريدولتي
371895736636606050خيابان كارگر، خيابان خيام جنوبي،  كوچه 11دولتي ضميمه چمراندولتي
45371516565636567924متري مدرس،  20متري مهديه،  كوچه 9دولتي مدرسدولتي

371899317636653405خيابان امام، 45متري مدرس،خيابان شهيد معارف وند نرسيده به مهد كودك مشكاتخصوصيآزادياستيجاري
371715393438961132شيخ آباد، 16متري وليعصر عج، بين كوچه 5 و 7، پالك 29خصوصيحكمتاستيجاري

38874991 -371716571838869282شيخ آباد، انتهاي خيابان حكمت، جنب بوستان گلهاخصوصيضميمه خازنيدولتي18
371713515338871737شيخ آباد، 16 متري وليعصر عج، كوچه40، پالك 18خصوصيصبااستيجاري
37725210 - 371363573137717984خيابان 19دي، نبش كوچه 14دولتي ضميمه رضوياستيجاري

371916549637756776خيابان 19 دي، بعد از فلكه جهاد، كوچه 41، طبقه فوقاني دندانپزشكي سالمتدولتي سالمتدولتي19
371919715837503548خيابان 19 دي، ك 83، رو به روي دبستان جهاددولتي ديدولتي
37745460 - 371568616937736833خيابان سميه، انتهاي كوچه 6دولتي ضميمه زارعيدولتي

371565674337737231خيابان شهيد فاطمي، انتهاي كوچه 13، پالك 44خصوصيرسالتاستيجاري
371785378638904624خيابان توحيد، 16متري روح اهللا خميني،بين كوچه 8 و 10،  پالك 261خصوصيقدساستيجاري
38906287-371788367838906160خيابان توحيد، جواداالئمه، پاسداران غربي، نبش كوچه 5خصوصيضميمه شاهددولتي

371397379638812809خيابان توحيد، جواداالئمه، پاسداران شرقي، پالك 43خصوصيپاسداراناستيجاري
38913122-371381111138913112خيابان مالك اشتر بين كوير 11و 13 پ183 خصوصيمالك اشتراستيجاري
37836965-37748138-371584594937748158خيابان انقالب (چهار مردان) ، روبروي مسجد سيدان، طبقه همكفخصوصيضميمه شهدااستيجاري
37228909- 371589431337201200خيابان آذر، بلوار روحاني، خيابان كوثر، جنب ك16خصوصيريحانه النبيدولتي
371571413637706177خيابان انقالب (چهار مردان) ، روبروي مسجد سيدان، طبقه همكفخصوصيميره ايدولتي
خيابان انقالب (چهار مردان) ، كوچه 39 ، پالك 46خصوصيگلزارخصوصي
371575641437748679خيابان معلم، كوچه 1 (كوي خندق)خصوصيصبوريدولتي

371775446538801600خ امامزاده ابراهيم خ 20 متري زاد بين ك 10 و 12خصوصيكيميااستيجاري
38824635 -371861449738822260ابتداي نيروگاه، نرسيده به ميدان توحيد جنب مسجددولتي ضميمه عبداللهي و پايگاه بعثتدولتي

371789771138839563خيابان سواران، روبه روي ك 6خصوصيدوطفالناستيجاري
374811158538834024نيروگاه، خيابان شيرخوارگاه روبه روي صندوق موسي بن جعفر ع( مركز منتخب كرونا)دولتي مركز منتخب كرونا بعثتدولتي

371711417138861768شيخ آباد، 20متري معصوميه جنوبي، بين ك 25و27خصوصيميعاداستيجاري
371713336338861012انتهاي شيخ آباد، 16متري وليعصر، كوچه 44  ( 20 متري معصوميه جنوبي  كوچه 11)( مركز منتخب كرونا)دولتيضميمه فرقانيدولتي
371866379736700754ميدان سعيدي، خيابان سپاه، خيابان بوعلي، كوچه 10، فرعي 22 هتل عامريخصوصيبوعليدولتي

371971659436704414خيابان 30متري كيوانفر، نبش كوچه 29، پالك 6خصوصيكيوانفراستيجاري
36603080 -371866379736706032خيابان امام خميني،  روبروي كالنتري 16( مركز منتخب كرونا)خصوصيضميمه پنبه چيدولتي

36649553 - 371961879436639999جنب بيمارستان آيت اهللا گلپايگانيخصوصيگلپايگانياستيجاري
371495395037773178بلوار 15خرداد، كوچه55، پالك 4، نبش كوچه 3،  شهرك شهداخصوصي22بهمناستيجاري
371915464137603106فلكه جهاد بلوار 15 خرداد ميدان شاهزاده سيد علي (ميدان صادقي)جنب امامزاده شاه سيد علي ( مركز منتخب كرونا)خصوصيمركز منتخب كرونا خوراكياندولتي

371486557537774165بلوار 15خرداد كوچه 18  پالك 28خصوصيياس(ضميمه مهدي موعود)و پايگاه استيجاري
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