
1تلفننام پایگاهنام مرکزشماره مرکز

38860720-38861012فرقانی

38861768میعاد

38872579شمیم

38961132حکمت

38874990ضمیمه خازنی

38871737صبا

بنی فضل

38863688امین

38860200ضمیمه امام علی النقی

38867513اباصالح

38863000سینا

38873222ضمیمه یادگار امام

38615325نور

38821353گلستان

38904624قدس

38906160ضمیمه شاهد

38910092مالک اشتر

38812809-38811412پاسداران

38813918-38910001ضمیمه جواداالئمه

(ادغام پ پاسداران)صادقیه

38619072صحت

38850403فجر

38851840ضمیمه توحید

لیست مراکز و پایگاه های سالمت مرکز بهداشت

خازنی02
29، پالک 7 و 5متری ولیعصر عج، بین کوچه 16شیخ آباد، 

شیخ آباد، انتهای خیابان حکمت، جنب بوستان گلها

18، پالک 40 متری ولیعصر عج، کوچه16شیخ آباد، 

202پ44بلوار شاهد شرقی، نبش کوچه 

آدرس

فرقانی01
44متری ولیعصر، کوچه 16انتهای شیخ آباد، 

27 و 25متری معصومیه جنوبی، بین کوجه 20شیخ آباد، 

100، جنب پالک 6متری معصومیه جنوبی، انتهای کوچه 20شیخ آباد، 

متری امام جواد ع10متری باهنر، 20خیابان توحید، توحید، بلوار شاهد، 

28بلوار یادگار امام، نبش کوچه 

شاهد05

_

 فرعی دوم سمت چپ27نیروگاه،  شاهد غربی،  کوچه 

خیابان توحید، انتهای شاهد غربی جنب اتوبان

یادگار امام04

03
امام علی 

النقی

183، پالک 13 و 11میدان توحید، خیابان مالک اشتر، بین کوچه 

43خیابان توحید، جواداالئمه، پاسداران شرقی، پالک 

20و 18جواداالئمه بین ک 

32میدان توحید، خیابان مالک اشتر، خیابان جمهوری، پالک 

متری امام حسین14خیابان سواران، بعداز 

136متری روح اهلل خمینی، پالک 16خیابان سواران، 

خیابان توحید، ابتدای خیابان روح اهلل خمینی

5خیابان توحید، جواداالئمه، پاسداران غربی، نبش کوچه 

جواداالئمه06

3پالک 68توحید

22، پالک 5متری امام حسین ع، کوچه14خیابان توحید، 

متری امام حسین ع سمت چپ14خیابان توحید، ابتدای خ 

توحید07



38755824زیتون

38618240ضمیمه الزهراء

38850421آنا

38840330الزهراء

38748966احسان

2797 3861-38612843ایثار

38853996-38741433نبوت

بعد به 18 از مطهری زوج38842002-38744757ضمیمه امام صادق

38744491مهر

38810150-38815842ضمیمه امام رضا

38801600کیمیا

38821763ثامن االئمه

38804177سوم خرداد

38838332معصومیه

38819973ضمیمه حافظ

38839563دو طفالن

38822260ضمیمه عبدالهی

38834024بعثت

38841249سپهر

38604657پانزده خرداد

38845252-38840153ضمیمه حضرت ابوالفضل

38755710فاطمیه

38757255شهریار

21-38601120ضمیمه امام حسین

_دامشهر

36568511ضمیمه شهید فهمیده

، فرعی اول، درب دوم سمت چپ18میدان کشاورز، بلوار حضرت معصومه س، کوچه 

خیابان توحید، بعد از میدان نبوت، روبروی امامزاده سید معصوم ع

13کشاورز جنوبی ک 

ایثار09

الزهراء08

9متری کشاورز جنوبی،  کوچه 45میدان نبوت، 

24انتهای ک -نیروگاه 

6، پالک 1متری امام حسین ع کوچه امام جواد، کوچه 14خیابان توحید، روبروی 

امام رضا11

جنب مرکز آموزشی درمانی الزهرا س7 پالک 57خیابان امامزاده ابراهیم، کوچه 

27روبروی پالک 1متری شیرازی کوچه 20میدان کشاورز، 

23قلعه کامکار 

امام صادق10

 40خیابان شاه ابراهیم،  فلکه معصومیه،  کوچه 

747متری آیت اهلل کاشانی، پالک24خیابان امامزاده ابراهیم، میدان معصومیه، 

خیابان توحید، قبل از میدان شهید امینی بیات، روبروی اداره برق

عبدالهی13

29خیابان امامزاده ابراهیم نبش کوچه 

85 پ 43 و 41 متری زاد بین ک 20خ امامزاده ابراهیم خ 

64کاشانی، نبش کوچه ... خیابان توحید، خیابان آیت ا

حافظ12

 جنب داروخانه دکتر همتی 16و 14شاه ابراهیم سوم خرداد بین ک 

61 پ 23خ سوم خرداد  ک

51خیابان امامزاده ابراهیم ع، نبش کوچه 

امام حسین15

6سواران  روبروی ک

ابتدای نیروگاه، نرسیده به میدان توحید جنب مسجد

نیروگاه شیرخوارگاه روبروی صندوق موسی بن جعفر ع

14
 حضرت 

ابوالفضل ع

5و3مدرس بین ک 

8شهرک فاطمیه خ بعثت نبش کوچه 

30خ صیاد شیرازی نبش ک 

29شهرک فاطمیه،  خیابان بعثت نبش کوچه 

_

16
 شهید

فهمیده



36563873-36574718توانیر

36567924مدرس

36700906ضمیمه چمران

36653405آزادی

36628127شهید سهیلی

36625352غدیر

36708811ضمیمه شهید کیوانفر

36706032 پنبه چی

36665231ابوذر

36674636ضمیمه امام حسن عسگری

36707575انصار

36707575فلسطین

_سنگبری ها

36652076علوی

36703769شهید مدنی

36635222-36706888-36600500فروردین12ضمیمه 

36614968نشاط

36703305آزادگان

36629517-36800566ضمیمه شهدای هفت تیر

36639999گلپایگانی

36623864صدر

36607198ضمیمه شهید مطهری

37503548دی

37501149فرهنگ

37720129ضمیمه کوثر

37756776سالمت

104متری طالب حقیقی، پالک 12خیابان امام، خیابان توانیر، 

9متری مهدیه،  کوچه 20متری مدرس،  45

چمران17

16
 شهید

فهمیده

متری لوله، ابتدای بلوار زینبیه8خیابان امام، 

6، پالک 29متری کیوانفر، نبش کوچه 30خیابان 

یا درمانگاه حضرت زینب-17روبه روی کالنتری - خیابان امام

19
امام حسن 

عسگری

11متری خیام،  نبش کوچه 16

1 متری مدرس، خیابان شهید معارفوند،نرسیده به مهد کودک مشکات ، پالک 45خیابان امام خمینی، 

106خیابان امام خمینی،  نرسیده به فلکه شهید زین الدین، خیابان شهید سهیلی، پالک 

18
شهید 

کیوانفر

2، پالک 10بلوار نواب، میدان شهرداری، بلوار شهید حاجی زاده، کوچه 

24 پ6و4بین ک--متری مدنی 16  

21خیابان امام موسی صدر، کوچه شماره 

21
 شهدای

هفت تیر

 فرعی دوم27شهرک امام حسن،کوچه 

(ع) جنب مسجد امام حسین 4شهرک امام حسن، روبروی کوچه شماره 

جنب موسسه ی علی بن اب طالب-100بلوار عابدی پالک

جنب موسسه ی علی بن اب طالب-100بلوار عابدی پالک

_

فروردین2012

بیمارستان آیت اهلل گلپایگانی

312، پالک 63خیابان امام موسی صدر، کوچه شماره 

10، پالک 8میدان سعیدی، خیابان سپاه، خیابان بوعلی، کوچه 

کوثر23

(21/1متری امیرالمومنین،  کوچه 10متری شهید بهشتی،  20)  80 تیر،  کوچه 7بلوار

141 خیابان امام رضا پ15انتهای کوچه 

48هفت تیر کوچه

22
 شهید

مطهری

41 دی، بعد از فلکه جهاد، کوچه 19خیابان 

83باجک، ک

8 پ6 دی، مهران ک 19خیابان 

2، پالک 77 و 75 دی، بین کوچه 19خیابان 

رضوی24



37751343(با پ مهرگان ادغام شده است)ضمیمه رضوی 

مهرگان

37775140ضمیمه پیامبراکرم

37775393(با پ آذر و پامنار ادغام شده است )بهار

آذر

پامنار

37201200ریحانه النبی

37203063ضمیمه شهید دل آذر

37773178بهمن 22

37765665-37769989امداد

37223900ضمیمه جندقیان

37229691شهید محالتی

37227181جانباز

37225915شهید کلهری

37602986-06 376031 خوراکیان

37774165(یاس)ضمیمه مهدی موعود

37229638-37235230وصال

37748679صبوری

37706177ضمیمه شهداء

37601746شهید روحانی

37745781گلزار

37849196سمیه

37736833ضمیمه زارعی

37737231رسالت

37848343کریمه

37213712شهید باهنر

14دی، نبش کوچه 19خیابان 

پیامبراکرم25

رضوی24

 متری شهید رمضانی، روبروی کتابخانه شهداء10نوبهار، 

 خرداد، ابتدای خیابان نوبهار15بلوار 

 خرداد، ابتدای خیابان نوبهار15بلوار 

 خرداد، ابتدای خیابان نوبهار15بلوار 

جندقیان27

خیابان آذر، خیابان زاویه، فلکه زاویه

43، پالک 2خیابان زاویه، خیابان قدس، کوچه 

4خیابان شهید محالتی بعداز پل هوایی بلوار والیت کوچه 

12 و 10متری کلهری، بین کوچه 30

26
شهید دل 

آذر

خیابان آذر، بلوار روحانی، خیابان کوثر

44آذر، نبش کوچه 

28، فرعی اول سمت چپ پالک 43خرداد، کوچه15بلوار 

1، جنب ک 25خیابان آذر، انتهای کوچه 

 بقیه اهلل31

زارعی30

28
مهدی 

موعود

29خیابان کلهری میدان مجیدیه نبش ک 

جنب بیمه ایران-11 و 9هنرستان بین کوچه 

6خیابان سمیه، کوچه 

44، پالک 13خیابان شهید فاطمی، کوچه 

120، فرعی اول سمت چپ، پالک 32خیابان صفاییه، کوچه 

خیابان معلم، کوچه خندق

متری عماریاسر، نرسیده به سجادیه45خیابان انقالب، بعد از 

4، پالک 2، فرعی 4خیابان شهید روحانی، کوچه 

114هنرستان روبروی مسجد مصصطفی خمینی پ

 خرداد، جنب امامزاده سید علی15بلوار 

28،پالک18خرداد، کوچه 15خیابان 

56 پ52خرداد ک 15بلوار 

شهداء29



37213708قائم

37235665مهاجرین

_لبن

37225100ضمیمه بقیه اهلل

32901073(با پ بنیاد ادغام شده است)دانش 

32901073بنیاد

32702340ضمیمه امام خمینی

33367054شهید زین الدین

4-32897072ضمیمه نجاتی

32886445دانیال

32894797(با پ یزدان ادغام شده است)ولیعصر عج 

32886983یزدان

32936407ضمیمه فردوسی

32400027خرم

32935347شهید مفتح

32905294ضمیمه جمهوری

35389 329-32905679شهیدحیدریان

32928468عطاران

32922084ضمیمه مفید

32940076-32928418میثم

32857885-32854699-32855327صفاشهر

32857489-32856634ضمیمه شهید آوینی

32962874مهدیه

32806430ایمان

32808051ضمیمه پردیس

32504617سلمان

 بقیه اهلل31
، نبش فرعی اول سمت راست25میدان ولی عصر عج، بلوار شهید کبیری، خیابان قائم، کوچه 

16بلوار شهید کبیری، کوچه شماره 

ارجاع به بقیه اهلل

6،ک 17میدان ولی عصر عج، بلوار شهید کبیری، کوچه 

فرعی ششم-20عدالت 

28متری صدوق، خیابان دانیال،نبش دانیال 45 

14 و 13.. خ یزدانشهر بین بقیه ا

72جمهوری 

12، پالک 10 و 8خیابان بنیاد، بین کوچه 

12، پالک 10 و 8خیابان بنیاد، بین کوچه 

 متری صدوق، بلوار شهید کریمی، روبروی خیابان لقمان45 انتهای 

115میدان جوان، خیابان قمر بنی هاشم، پالک 

نجاتی33

امام خمینی32

18کوچه -زنبیل آباد 

255پالک-سمت چپ-8انتهای کوچه-بلوارامین

14خیابان جمهوری،تقاطع جمهوری و عطاران،عطاران

مفید36

105، پالک 9متری صدوق، بلوار فردوسی، مفتح 45 

20متری فردوسی، پالک55متری صدوق، 45

219، پالک 7متری قائم، نبش کوچه 30متری صدوق، 45

جمهوری35

فردوسی34

12، پالک 5شهرک قدس، خیابان هدایت، هدایت 

11، پالک19شهرک مهدیه، بلوار انتظار، کوچه

پردیس38

پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب اورژانس

29 و 27متری صدوقی، بین کوچه 45

میثم پایین ابتدای خ میثم جنب سوپر خورشید

1 متری سوم ،سمت راست ،نبش بهارپ15 معصوم 14صفاشهر، میدان 

شهید آوینی37

4شهرک پردیسان، خیابان ایمان، نبش کوچه 

 ، انتهای کوچه سمت چپ 7پردیسان، خیابان سلمان، خیابان دهالویه، دهالویه 



32808252ضمیمه آتیه

البرز

32812822-32811911شهروند

32625456(با پ سامان ادغام شده است)ضمیمه امام رضا 

32311652سامان

32621387-32621999بصیرت

37722511ضمیمه مسجدجامع

37604389شهیدرجایی

شهید همت

_ضمیمه امید

_حامی

37835599مرکز مشاوره امیرالمؤمنین

36616300(مرکز سل)مرکز موسی بن جعفر 

700-8618008مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

7236623آموزشگاه بهورزی

92-37769591مهدی موعود

37255082خانه بهداشت جمکران

33222115پایگاه الزهرا شهر قنوات

ابتدای نظری ثابت بعد شهرداری

آتیه39

9شهر پردیسان، خیابان البرز، البرز 

ادغام با آتیه

 دی9خ نشاط نبش خ .خیابان شجاعت.بلوار بصیرت .پردیسان

مسجدجامع41

15کوچه- متری عمار یاسر جنب مسجد جامع قم55 ابتدای بلوار 

13 خرداد، کوچه 15بلوار 

1 بهمن تقاطع سبالن خ اقلیمی الله 22پردیسان بلوار 

40
امام رضا 

پردیسان

پردیسان جنب میدان شهرداری

خیابان شهید کربالئی-خ شهید نجات خواه 

ص
خا

ز 
راک

م

میدان رسالت، ابتدای خیابان سمیه

میدان امام خ کارگر

انتهای نیروگاه، روبروی امامزاده سیده معصوم، مرکز الزهرا، طبقه دوم

50خرداد،  کوچه 15بلوار 

(ادغام با مسجد جامع) متری عمار یاسر جنب مسجد جامع قم55 ابتدای بلوار 

امید42
_

_





بعد به 18 از مطهری زوج



 





  - 


