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 آدرس  تلفن
پایگاه  /نام مرکز  

ردی

 ف
 منطقه  

 1 سالمت کنخدمات جامع  مرکز  خیابان شهید ادهمی-رو به روی خیابان یکم شهران-خیابان کوهسار-شهران 44300894

منطقه
 5

  
ی 

شهردار
 

 2 سالمت شهید غفاری خدمات جامع      مرکز طبقه همکف-مجتمع تجاری گلها -2فاز -اکباتان 44667559

 3 سالمت شهر زیبا خدمات جامع   مرکز  11بلوک-خیابان آشوری-انتهای شهر زیبا 44311888

 4 سالمت سردار جنگل خدمات جامع   مرکز  رو به روی پارک شاهد -خیابان اردیبهشت غربی)شهید آسترکی(-خیابان سردارجنگل 44405144

 5 سالمت شهید فکوری خدمات جامع  مرکز 20بلوک -شهرک شهید فکوری-آزادیبعد از میدان -جاده مخصوص کرج 44674992

 6 سالمت شقایقخدمات جامع   مرکز  کوچه عسگری -باالتر از بلواربعثت-جنت آباد مرکزی 46043796

 7 المت سازمان برنامه خدمات جامع  سمرکز  ساختمان سهیل -11الک پ- نبش گلستان-الله غربی)کبیرزاده(-جنت آباد جنوبی 46049831

 8 کن  1پایگاه شماره   زینبیه اعظم کن– جنب کفش ملی سابق -میانده -کن 44365382

 9 کن  2پایگاه شماره     

 10 کن   3پایگاه شماره   1واحد-ساختمان قائم-پایین تر از نیایش 44340662

 11 شهید غفاری  1پایگاه شماره   

23پالک -بنفشه شرقی-مالکی جنوبی-فردوس شرقبلوار  44974953  12 شهید غفاری  2پایگاه شماره  

 13 شهر زیبا 1پایگاه شماره  14پالک -غربی 5کوچه -خیابان عدالت)نوروزی( --شرقی)آالله( خیابان فرساد-بلوار تعاون 44102431

 14 شهر زیبا 2پایگاه شماره  مسجد قمر بنی هاشم  -کوچه رضایی-جنوبیسازمان برنامه -بلوار فردوس غرب -ستاری جنوب 44174415

 15 شهر زیبا 3پایگاه شماره  18پالک   –کوچه شهید حسن زرقومی –شهرک اندیشه شمالی   –بلوار عالمه جعفری  –بلوار تعاون  44106495

 16 سردار جنگل  1پایگاه شماره  1پالک -رو به روی کارواش -حسینم نبش خیابان اما -پایین تر از تیراژه-اشرفی اصفهانی 44433268

44856851-

44856810 
 بن ابیطالب ا مسجد علی-4کوچه الله -بلوار صبا-باالتر از خیابان زیتون-سردار جنگل شمال

 17 سردار جنگل  3پایگاه شماره 

 18 شقایق  1پایگاه شماره  مسجد انصارالمهدی -خیابان انصارالمهدی-جنت آباد شمالی 44863829

 19 شقایق  2پایگاه شماره  197پالک -متری دوم شمالی 16بین شاهین شمالی و -متری گلستان 35 44460263

 20 شقایق  3پایگاه شماره  3پالک-کوچه سیدی-خ توحید-حصارک 44839359

 21 سازمان برنامه 1پایگاه شماره   

 22 مرکز  خدمات جامع  سالمت شهید کاظمیان خیابان قالنی -خیابان شهید اکبری-بعد از میدان سما-بلوار شهید صالحی-ابتدای بزرگراه جناح-آزادی 66007666

منطقه  
2  

ی 
شهردار

 

 23 مرکز  خدمات جامع  سالمت فرحزاد خیابان امام زاده ابوطالب -داودخیابان امام زاده -خیابان ایثارگران شمالی 22065516

 24 مرکز  خدمات جامع  سالمت سعادت آباد جنب تعاونی زندان ها-خیابان اوین-متری سعادت آباد 24انتهای بلوار  22115750

 25 مرکز  خدمات جامع  سالمت قدس روبه روی تره بار-نبش گل افشان جنوبی-ایوانک غرب-6فاز-شهرک قدس)غرب( 88361695

 26 مرکز  خدمات جامع  سالمت دکتر ناصرنیا  3طبقه  -سرای محله -7پالک  -28انتهای خیابان -گیشا 88268808

 27 ژاندارمری مرکز خدمات جامع سالمت شهرک  5طبقه -ساختمان نگین مرزداران-106پالک  -نرسیده به چهارراه آریانر-مرزداران 44255784

 28 شهید کاظمیان 1پایگاه شماره  8واحد -4طبقه -16پالک -نبش خیابان دوم-سازمان آب غربی -خسرو شمالی -خیابان ستارخان 44244971

 29 شهید کاظمیان  2پایگاه شماره  سرای محله-خ ششم-خ نیرو-ستارخان 44388514

 30 فرحزاد 1پایگاه شماره   

 31 فرحزاد  3پایگاه شماره  2واحد -8پالک-جنب شیرینی الدن طالیی-ابتدای شهرک نفت-چهاردیواری 44803636

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

 33 شهرک ژاندارمری 1پایگاه شماره   

 34 تهران ویال  1پایگاه شماره  طبقه اول  -145پالک -خیابان شهر آرا -13نبش خیابان  -آراشهر  -ستارخان 66906101

 35 تهران ویال  2پایگاه شماره  20پالک -ارکیده سوم-همایون شهر جنوبی-دریان نو 66514864

 36 توحید 1پایگاه شماره  246پالک  -تیفانی(تقاطع نصرت با بهبودی)رو به روی شیرینی سرای   –خیابان بهبودی  -ستارخان 66159115

2پالک-شاهین شرقی-خیابان ناهید-مرزداران 44230560   37 صادقیه شمالی  1پایگاه شماره  

منطقه  38 مرکز  خدمات جامع  سالمت فاضل روبه روی سازمان آب -خیابان شهدای سازمان آب-خیابان حجاب-بلوارکشاورز 88995073
6  

 

شهردار 

ی
 39 خدمات جامع  سالمت مسجد سادات  مرکز اول  طبقه-صدرا کلینیک-شقاقی فتحی نبش-آباد یوسف 88480189 

 40 مرکز خدمات جامع سالمت مقیمیان  16پالک-رو به روی سینما آزادی-خیابان خالد اسالمبولی)وزرا(-خیابان شهید بهشتی 88719003
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واحد گسترش مرکز بهداشت شمال غرب  تماس بگیرید.    88719045در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر  با شماره تلفن   

 41 فاضل  2پایگاه شماره  ساختمان پزشکان تمجیدی-نبش ولعصر-آزادیخیابان -میدان انقالب 66913190

 42 فاضل  3پایگاه شماره   

 43 مرکز خدمات جامع سالمت سولقان  کوچه حسینیه-سولقان 44393244

ی 
 روستای

 44 مرکز خدمات جامع سالمت امام زاده داود  روستای امام زاده داود  -

 45 خانه بهداشت کشار  جاده امامزاده داود 32سولقان کیلومتر  44390223

 46 خانه بهداشت کیگا  جاده امامزاده داود 45سولقان کیلومتر  44397319

 47 خانه بهداشت سنگان  جاده امامزاده داود 30سولقان کیلومتر  44391287

 48 خانه بهداشت رندان  جاده امامزاده داود  40سولقان کیلومتر  44397319

  49 مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری خورشید 10واحد -5طبقه -42پالک -بعد از خیابان ولی عصر-ابتدای بلوار فردوس شرق-آیت اله کاشانی 44977260


