
ساعت فعالیت در تعطیالتساعات فعالیت در روزهاي کارينوع واکسن موجودشماره تماسآدرس نام مرکز/ پایگاهردیف

مرکز گلستان1
جاده ساوه – شهر گلستان – فلکه دوم میدان سعدي – مرکز بهداشتی – درمانی 

حمزه سیدالشهداء (ع)-
56322443

سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك- اسپایکوژن -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

مرکز صالح آباد2
جاده ساوه- صالح آباد – خیابان 30 متري – انتهاي نگارستان پنجم – رویروي 

مسجد امام محمد باقر (ع)-
56624575

سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن  -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

مرکز نسیم شهر3
جاده ساوه – نسیم شهر –  خیابان آزادگان – بعد از میدان شهید رجائی - بیست 

متري کوهپایی – پالك
56617036

سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن  -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

56866722جاده ساوه – انتهاي قلعه میر – خیابان ریه – بعد از مخابراتمرکز قلعه میر4
سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن  -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

56574545جاده آدران – روستاي اورین – جنب پایگاه مقاومتمرکز اورین5
سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن  -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

56389069جاده ساوه –حصارك پایین- خیابان 18متري باهنر- بین  یاس 6 و 7 پالك133مرکز حصارك6
سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن  -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

56331588جاده ساوه – سبز دشت – خیابان 20 متري فردوس – جنب پارك فدكمرکز سبزدشت7
سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن  -

برکت-کووپارس
8صبح لغایت 18 8صبح لغایت 18 

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56744908گلستان ، بعد از فلکه دوم گلستان ، انتهاي شکوفه 4 -پایگاه یاس8

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56633860صالح آباد- خ 30 متري  - بین بوستان هفتم و هشتم – جنب داروخانهپایگاه شهید واعظی9

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك- اسپایکوژن40558917صالح آباد- نگارستان 18- انتهاي 15 متري اول- جنب مدرسه نورالزهراپایگاه صالح آباد (شماره 2)10

11
پایگاه صالح آباد (شماره 

(3
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56922740صالح آباد ، انتهاي خیابان سفیر امید ،سمت راست، یک کوچه مانده به انتها

مرکز سلطان اباد12
جاده ساوه – شهر گلستان – بلوار الغدیر- بین بلوار اصلی گلستان و شهرداري- 

خیابان مخابرات
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56383874

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56452590اتوبان ساوه ،نرسیده به سه راه آدران خیابان 20 متري روبه روي نانواییپایگاه  امام حسین(ع)13

پایگاه باغ مهندس14
جاده  ساوه -  بیست متري مصطفی خمینی (باغ  مهندس ) سعدي 1- نبش شیخ 

بهائی پ 212
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك- اسپایکوژن56321924

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56751036نسیم شهر،وجه آباد ،خ ولیعصر،روبه روي مسجد مسلم بن عقیلوجه آباد15

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56752971نسیم شهر میدان هفت تیر،خیابان ستاري،پشت آتش نشانیمرکز صاحب الزمان16

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56764177جاده ساوه – جاده نسیم شهر – اسماعیل آباد – کوچه روبروي مسجدپایگاه اسماعیل آباد17

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56750353نسیم شهر-14 متري چمران-بعد از شهید بهشتی جنوبی-روبه روي بانک سپهپایگاه سالمت الغدیر18

مرکز عمار19
جاده ساوه – خیابان 24 متري شهید چمران - نبش کوچه یاسر-پالك 928- طبقه 

دوم
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56316283

پایگاه حسن آباد20
حسن آباد - خ مطهري - روبروي رستوران سی گل- جنب مطب آقاي دکتر رهبري -

 پ 317
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56744345

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56382648خ 30 متر ي فشار قوي – نبش 14 متري چهارم- پالك 6پایگاه شهید ستاري21

مرکز حصار چوپان22
جاده ساوه – حصار چوپان – انتهاي خیابان شهید نقاوت – کوچه مهر یک – روبروي مهستان2 – 

مرکز امیرالمومنین (ع)
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56624576

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56630176ابتداي خ نقاوت  - سه راهی بختیاري – پاساژ ولیعصر  طبقه سومپایگاه حصارچوپان23

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن9212878183نسیم شهر میدان هفت بلوار کشاورز جنب مدرسه مریممرکز شهید صدوقی24

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56768883نسیم شهر-میدان هفت تیر-خ شهدا (خ سوم)کوچه تختیپایگاه شهید بهشتی25

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك- اسپایکوژن56740504جاده  ساوه – کلمه –خ 45 متري نسیم شهر – بوستان ششم  10 متري سومپایگاه کلمه26

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56679818زعفرانیه ،انتهاي کوچه نبوتحصارك باال27

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56576415جاده ساوه – سه راه آدران - روستاي همدانک – انتهاي کوچه کاجمرکز همدانک28

مرکز خیر آباد29
نسیم شهر – میدان هفت تیر – میدان خیرآباد – خیابان 25 متري امام خمینی (ره) 

– اول خیرآباد
8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56446451-2

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56448368خ اصلی خیراباد ، خ نواب صفويپایگاه خیر آباد30

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك- اسپایکوژن56861322جاده ساوه – انتهاي قلعه میر – روستاي میمنت آباد – خیابان شهید جانی –پالك113مرکز میمنت آباد31

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك- اسپایکوژن56861818روستاي ریه – خ امام حسین (ع) خ فضیلت یک – انتهاي کوچه گلهاي یکخانه ریه32

8صبح لغایت 13:30سینوفارم -فخرا -نورا-پاستو کوك-اسپایکوژن56925456روستاي امامزده باقر – خ قائم – خ شهید گلستانیخانه امام زاده باقر33

لیست مراکز تزریق واکسن کوویدشبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان 



مالحظاتساعات فعالیتنوع واکسن موجودشماره تماسآدرس نام مرکز/ پایگاهردیف

ــــــــــــــاتوبان شهید خرازي-مجتمع ایران مالمرکز واکسیناسیون تجمیعی ایرانمال1
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن برکت -فخرا-

کووپارس رازي-نورا
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل20-8

مرکز واکسیناسیون تجمیعی مدائن2
یافت آباد ، میدان معلم ، بلوار مدائن ، 200 متر پایین تراز پردیس 

سینمایی ، سوله مدیریت بحران
ــــــــــــــ

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن برکت -فخرا-

کووپارس رازي-نورا
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل18-8

66023042خیابان استاد معین خ دستغیب غربیمرکز خدمات جامع سالمت والفجر3
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن برکت -فخرا-

کووپارس رازي-نورا
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل18-8

داخلی 225 47286تهرانسر-بلوار الله-خیابان طهماسبی-جنب بیمارستان قوامینکلینیک صاحب کوثر5
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن  -برکت -

فخرا-کووپارس رازي-نورا
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل18-8

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18سینوفارم-برکت-پاستوکووك66224755 -66202996شهرك ولیعصر ، خیابان شهید برادران بهرامی ، روبروي بانک صادراتمرکز خدمات جامع سالمت ولیعصر(عج)4

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18سینوفارم -برکت-پاستوکووك44759000بلوار دهکده المپیک جنب سینما دهکدهمرکز خدمات جامع سالمت المپیک6

شهرك آزادي- میدان نبی اکرممرکز خدمات جامع سالمت شهرك آزادي7
44530609

44530600
شنبه تا پنج شنبه ( روزهاي غیر تعطیل)8-18سینوفارم -برکت-پاستوکووك

شنبه تا پنج شنبه ( روزهاي غیر تعطیل)8-18سینوفارم66791010 - 11شادآباد- خیابان  انصاري ك نارون – حسینیه شهدا طبقه سوم)مرکز خدمات جامع سالمت شاد آباد8

تهرانسر  خیابان نیلوفر غربی خیابان دستغیب روبروي تره بارمرکز خدمات جامع سالمت تهرانسر9
44525343

44532162
شنبه تا پنج شنبه ( روزهاي غیر تعطیل)8-18سینوفارم

مرکز خدمات جامع سالمت شهرك راه آهن10
شهرك راه آهن بلوار هاشم زاده – خ اقاقیا –خ اقاقیاي غربی - 

ساختمان پزشکان اقاقیا
شنبه تا پنج شنبه ( روزهاي غیر تعطیل)8-18سینوفارم44925049

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44981880 -44981570کیلومتر 19 جاده مخصوص ، خیابان منبع آب یا شهید حسن یزديمرکز خدمات جامع سالمت  ورد آورد11

مرکز خدمات جامع سالمت یافت آباد12

یافت آباد -میدان الغدیر-خیابان شهید زندیه خ شهید مصطفی 

هاشمی -

جنب بانک صادرات

66813076

66801616
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم

مرکز خدمات جامع سالمت سینا13
خیابان خلیج فارس ، روبه روي بیمارستان فیاض بخش ،کوچه گنجه اي

ساختمان حسینیه
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66268202

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66224668شهرك صاحب الزمان خیابان شهید رضایی ، ساختمان زینبیه پالك 5مرکز خدمات جامع سالمت صاحب الزمان14

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم4565813191متري زرندخیابان شهید برادارن اسماعیلی کوچه شهید نجفیمرکز خدمات جامع سالمت فردوس15

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم55823055جاده ساوه خیابان شهید پوالد ،نبش بانک ملی ، شهرك صادقیهمرکز خدمات جامع سالمت نعمت آباد( صادقیه)16

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66696373-66698384خیابان قزوین ، خیابان 16 متري امیري ، خیابان جرجانیمرکز خدمات جامع سالمت تقی نیا17

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44146533میدان المپیک، شهرك صدرا کوچه شهید نیاییمرکز خدمات جامع سالمت شهرك چشمه18

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66097938خیابان هاشمی ،کوچه مسجد علی اکبر،درمانگاه خیریه رضوانپایگاه سالمت شماره 3 والفجر ( حاشیه والفجر )19

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66101527 سراي محله مهرآباد جنوبی – خیابان تفرشپایگاه سالمت شماره 1 نظام مافی (شهداي تفرش)20

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66981576مهر آباد جنوبی - خ شمشیري - خیابان سلطانی کوچه جعفریان پ 2پایگاه سالمت شماره 1 تقی نیا ( کوثر)21

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66816333میدان شادآباد،کوچه مهرپالك 4واحد 3پایگاه سالمت شماره3 شاد آباد(حاشیه شادآباد)22

پایگاه سالمت شماره 2 سینا(امام حسین)23
جاده قدیم کرج خلیج خ ابوسعید شرقی خ حیدري ، جنب کوچه 

المهدي ، مسجد رسول اکرم (ٌص)
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66254730

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66223580شهرك ولیعصر-میدان زاهدي-سجادي شمالی –کوي غیاثوندپالك 18پایگاه سالمت شماره 1 نعمت آباد (شهید بهشتی)24

پایگاه سالمت شماره 1 ولیعصر (محب علی)25
خیابان احمدحسینی ، خ سیدالشهدا، خ مسلمی (جاللی جنوبی ) نبش 

کوچه لشینی
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66135487

پایگاه سالمت شماره 1  تهرانسر ( فارابی)26
تهرانسر بلوار الله خیابان بدخشان شمالی  ، خیابان جعفري، خیابان 

بازرگانی، کوچه دوم شرقی پالك 8
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44511719

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44567569تهرانسر شرقی – بلوار یاس – بلوار اصلی نبش ك خوانساري – پالك 2پایگاه سالمت شماره 3  تهرانسر(نور)27

پایگاه سالمت شماره  1 ورد آورد ( جواد االئمه )28
کیلومتر15 جاده مخصوص کرج شهرك ویالبلوار انصار- کوچه عاشوري 

( کوچه یکم ) پ 1
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44184408

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66231354شهرك ولی عصر  میدان ایثارگران – خ پژوهنده   پ 158پایگاه سالمت شماره 2 نعمت آباد (ماهان)29

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44733934شهرك گلستان – میدان ساحل –خیابان ساحل 3پایگاه سالمت شماره 2  راه آهن (  شهید صفرپور)30

پایگاه سالمت شریف31
بلوار اردستانی -خ تهران-کوچه بوستان-کوچه الله سراي محله 

دانشگاه شریف
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44989661

پایگاه سالمت شماره 2 المپیک (شهید باقري )32
اتوبان خرازي شهرك شهید باقري خیابان بوستان ، خیابان مظفر 

روبروي مجتمع سماء  داخل برج ساحل
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم46081686

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66001049بلوار استاد معین-بین دامپزشکی و هاشمی-نبش خیابان مهرگانپایگاه سالمت شمس33

پایگاه سالمت شماره 2 والفجر( دکتر هوشیار)34
خیابان دکتر هوشیار ، کوچه ابراهیمی کوچه شورا یکم ساختمان 

پزشکان مهر مادر، طبقه همکف
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66035375

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66684435خیابان واشقانی فراهانی ،خ هوشمندي ،کوچه جعفریان پالك 2واحد6پایگاه شماره 2نظام مافی (حضرت ابوالفضل)35

            پایگاه سالمت  شماره 1 شادآباد (17 شهریور)36

جاده قدیم کرج پشت میدان شیر پاستوریزه ، کوي 17 شهریور، خ 15 

متري دوم جنوبی( خیابان خسرو میرزایی ) کوچه شهید پاکند پ 10 

سراي محله 17 شهریور

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66821270

37

پایگاه سالمت شماره 2 یافت آباد

(حاشیه یافت آباد)
یافت آباد خیابان میرهاشمی،طبقه زیرین مسجد صاحب 

الزمان_پالك60
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66789126

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66272733خیابان خلیج خ هالل احمر – سراي سالمت قبلی محله نوروز آبادپایگاه سالمت شماره 1 سینا ( نوروز آباد)38

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم64005445خیابان آیت ا... سعیدي-خ خلیج – بیمارستان فیاض بخشپایگاه سالمت شماره 3 سینا (  فیاض بخش)39

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66231354شهرك ولی عصر  میدان ایثارگران – خ پژوهنده   پ 158پایگاه سالمت شماره 2 نعمت آباد (ماهان)40

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66290616خیابان جاللی نبش خیابان آقاییپایگاه سالمت شماره 2 ولیعصر( محسنین)41

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66294276شهرك ولیعصر خیابان سپیده شمالی نبش  خیابان تبتیپایگاه سالمت شماره 2 خلیج ( بیمارستان غیاثی)42

پایگاه سالمت شماره 2 فردوس (اسراء)43
شهرك امام خمینی – خ مظفري پارك میخک سراي محله شهرك امام 

خمینی
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم66297689

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44506478شهرك آزادي خیابان امام سجاد پالك 10پایگاه سالمت شماره 1  شهرك آزادي ( پرواز )44

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44547577خیابان صدف کوچه 12پالك 12پایگاه شماره 4تهرانسر(شهرك دریا)45

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44532834خیابان طالبی کوچه 15غربی پالك 75پایگاه  شماره 2تهرانسر(رازي)46

47
پایگاه سالمت شماره 2 شهرك شهرك آزادي 

استقالل

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

میرزایی پ 46
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44502967

پایگاه سالمت شماره 1 المپیک (ریحان سالمت)48
انتهاي اتوبان شهیدخرازي محله آبشار تهران  خیابان عطار نیشابوري 

برج پاسارگاد – طبقه همکف
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44743082

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44733500شهرك گلستان - بلوار کاج - بنفشه یکم غربی - پ 73پایگاه سالمت  شماره 1 راه آهن ( تختی )49

50
پایگاه سالمت شماره 3 شهرك راه آهن ( پیکان 

شهر )
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم44146533کیلومتر 14 اتوبان کرج ،شهرك پیکان شهر،پایگاه بهداشتی پیکان شهر

شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و پنج شنبه 13-8سینوفارم444970086روستاي وردیجخانه بهداشت  وردیج51

لیست مراکز تزریق واکسن کوویدشبکه بهداشت و درمان شهرستان مرکز بهداشت غرب تهران



مالحظاتساعات فعالیتنوع واکسن موجودشماره تماسآدرس نام مرکز/ پایگاهردیف

1
مرکزخدمات جامع سالمت شهید 

عشرتی
46820610بلوار امامزاده، روبروي کوچه بلبل

سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
در روز هاي تعطیل فعال استشنبه تا جمعه 8-18

2
مرکز خدمات جامع سالمت امام 

حسین(ع)
46875780خیابان 30 متري شورا،خیابان شهید شاهبوداغیان

سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46077400میدان 9 دي، انتهاي کوچه عالمه مجلسیمرکز سالمت امام خمینی(ره)3
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
در روز هاي تعطیل فعال استشنبه تا جمعه 8-18

4
مرکز خدمات جامع سالمت نیمه 

شعبان
46820600خیابان 8متري شورا

سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

5
مرکز خدمات جامع سالمت علی 

اصغر(ع)
46861987خیابان 30 متري شورا،کوچه بوستان3

سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
در روز هاي تعطیل فعال استشنبه تا جمعه 8-18

6
مرکزخدمات جامع سالمت 

الزهرا(س)
66284297شهرك دانش

سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46865679بلوار امام حسین(ع)، ساختمان آناهیتاپایگاه سالمت شهید محمودیان7
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46864957شهرك ابریشم، جنب مسجد جواد االئمهپایگاه سالمت شهید مقدسی8
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

9
پایگاه سالمت امام حسن 

مجتبی(ع)
46869640کوي فرزان، بلوار معلم شرقی

سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46842710 خیابان شهید عالمیپایگاه سالمت امام حسین(ع)10
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46867821بلوار امام خمینی(ره)، کوچه صباپایگاه سالمت شهیدحسینی11
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46885300نبش خیابان مالک اشترپایگاه سالمت شهیداطاعتی12
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46876820کاووسیهپایگاه سالمت شهید مرتضوي13
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46806379میدان 9 دي،خیابان طالقانیپایگاه سالمت بهاران14
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46818689خیابان 20 متري ولیعصر(عج)پایگاه سالمت شهیدحسن علی15
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46813436خیابان شوراي شمالیپایگاه سالمت  شهیدان اینانلو16
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46893771روستاي هفت جويخانه بهداشت هفت جوي17
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

46838022روستاي زرنانخانه بهداشت زرنان18
سینوفارم-برکت-فخرا-اسپایکوژن-نورا-

کووپارس رازي-پاستوکووك
شنبه تا پنج شنبه (روزهاي غیرتعطیل) 13-8

لیست مراکز تزریق واکسن کووید مرکز بهداشت / شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس



مالحظاتساعات فعالیتنوع واکسن موجودشماره تماسآدرسنام مرکز/ پایگاهردیف

1
مرکز خدمات جامع سالمت شهید 

فهمیده
65413691مالرد - بلوار رسول اکرم - طبقه زیرین شبکه بهداشت مالرد

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
در روز هاي تعطیل فعال است18 - 8

2
مرکز خدمات جامع سالمت مارلیک 

شماره 17(فاز 1 - و 2 مارلیک )
65117855مالرد - بلوار کشاورز - خیابان امام حسین - نبش کوچه دلناز

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
در روز هاي تعطیل فعال است18 - 8

3
مرکز جامع سالمت حضرت ابوالفضل 

(ع) سرآسیاب

سرآسیاب- خیابان امام خمینی - روبروي پارك - کوچه 

سالمت

65199519 - 

65158009

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
در روز هاي تعطیل فعال است18 - 8

4
مرکز خدمات جامع سالمت عباسعلی 

زرگر صفادشت
65432042صفادشت - روبروي اداره گاز

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
در روز هاي تعطیل فعال است18 - 8

5
مرکز خدمات جامع سالمت کوثر 

مارلیک
65103471مارلیک- سه باندي- پشت آتش نشانی

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
در روز هاي تعطیل فعال است18 - 8

6
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

بیدگنه
65720454بیدگنه - خیابان فضیلت - پالك 5

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
در روز هاي تعطیل فعال است18 -  8

7
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

امیرآباد توانبخشی
65742566چهارراه بی بی سکینه - امیرآباد توانبخشی - خیابان نواب

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8 - 13:30

8
مرکز خدمات جامع سالمت شهرك 

طالقانی

مالرد - بلوار رسول اکرم - جنب شیرینی فروشی جشنواره - 

کوچه صنوبر
65122325

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

9
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

یوسف آباد

چهارراه مالرد جاده صفادشت روستاي یوسف آباد جنب 

داروخانه
65584114

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

10
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

خوشنام
65472828خیابان چناران  روستاي خوشنام

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

11
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی  

قشالق
65412998روستاي قشالق- خیابان شهید قدرت بیگلو

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

12
مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

اخترآباد
65943223روستاي اخترآباد

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

13
پایگاه سالمت شهري شماره 2 کوثر 

مارلیک (ارغوان)
65108633فاز 3 مارلیک - خیابان چناران - جنب کالنتري فاز 3 مارلیک

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

14
پایگاه سالمت شهري شماره 1 کوثر 

مارلیک (فاز 3 مارلیک)
65103471مارلیک- سه باندي- پشت آتش نشانی

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

15
پایگاه سالمت شهري مرحوم 

عباسعلی زرگر صفادشت
صفادشت-جنب بخشداري -پایگاه صفادشت

65437040-

65430167

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

16
پایگاه سالمت شهري شماره دو 

مارلیک (پرنیان)
65103072مارلیک،پرنیان،خیابان نیلوفر،پالك 4

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

17
پایگاه سالمت شهري یک مارلیک 

(دکتر حسابی)
65590681مالرد - بلوار کشاورز - خیابان امام حسین - نبش کوچه دلناز

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

18
پایگاه سالمت شهري شماره یک 

شهید فهمیده (رسول اکرم (ص)

مالرد- بعد از کوچه سلیمی- ساختمان لوازم یدکی طاها- 

زیرزمین
65409303

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65416181جاده صفادشت مسکن مهر صفادشت پایگاه بهداشت مهرپایگاه سالمت شهري مهر19
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65120690سر آسیاب شرقی،بلوار راغب،میدان بهاره شرقیپایگاه سالمت شهري غیرضمیمه راغب20
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

21
پایگاه سالمت شهري شماره 3 

سرآسیاب (گلها)

مارلیک ،خیابان دکتر حسابی،بعد از خیابان امام خمینی(ره)، 

جنب ساختمان پزشکان آریانا
65154773

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

22
پایگاه سالمت شهري شماره 2 

سرآسیاب (کسري)

مارلیک - خیابان بیست متري مارلیک- طبقه زیرین دارو 

خانه دکتر ثقفی
65163724

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

23
پایگاه سالمت شهري شماره 1 

سرآسیاب (امام خمینی)

سرآسیاب - خیابان امام- چهارراه سوم به طرف آزادگان- 

ابتداي چهارراه

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

پایگاه سالمت روستایی اسفندآباد24
روستاي اسفندآباد- کوچه خانه بهداشت- خانه بهداشت 

اسفندآباد
65721972

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65474860روستاي قلعه فرامرز- بلوار امام علی- جنب پاركپایگاه سالمت روستایی قلعه فرامرز25
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت کوشکک26
روستاي کوشکک- بلوار اصلی یوسف آباد قوام- جنب 

فروشگاه لوستر صانع- خانه بهداشت کوشکک
65583010

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت دهک27
روستاي دهک- خیابان امام علی- کوچه گلستان- خیابان 

دکتر قریب- خانه بهداشت
65432083

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت ارسطو28
جاده صفادشت- ابتداي روستاي ارسطو- خانه بهداشت 

ارسطو
65523870

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65406979روستاي قشالقپایگاه سالمت قشالق29
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت قپچاق30
روستاي قپچاق-خیابان شهید امینی- کوچه خانه بهداشت- 

روبروي پالك 8
65584300

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت ویالدشت31
لم آباد- روستاي ویالدشت- کوچه خانه بهداشت- خانه 

بهداشت ویالدشت
65581706

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت مهرچین32
لم آباد- روستاي مهرچین-خ اقاقیا- کوچه بوستان- پالك 

296
65581228

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65581300لم آباد- روستاي مهرآذین- خیابان میالد- پالك 171خانه بهداشت مهرآذین33
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65406867روستاي لم آباد - خیابان کشاورزخانه بهداشت ضمیمه لم آباد34
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65741020روستاي مهردشت-خیابان امام خمینی-کوچه خانه بهداشتخانه بهداشت مهردشت35
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65741588روستاي علی بیات-خیابان حافظ-پ7خانه بهداشت علی بیات36
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65741599شش دبانلو-خیابان شهداي چهارراهیخانه بهداشت شش دبانلو37
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65990120روستاي ارغش آباد-خیابان اصلی-بعد از اولین ترانس برقخانه بهداشت ارغش آباد38
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت گمرکان39
اخترآباد- روستاي گمرکان- ابتداي روستا- جنب دهیاري- 

خانه بهداشت گمرکان
65792212

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

65946090اخترآباد- روستاي محمودآباد قطعه چهار- کوچه بسیجخانه بهداشت محمودآبادقطعه چهار40
سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

خانه بهداشت امیرآباد قشالق41
اخترآباد- به طرف قره ترپاق- روستاي امیرآباد قشالق- 

خیابان اصلی- کوچه یاس
65947002

سینوفارم-پاستوکووك-اسپایکوژن-نورا-فخرا-

کووپارس
8-13:30

لیست مراکز تزریق واکسن کووید 19 به تفکیک مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه سالمت، خانه بهداشت - شبکه بهداشت و درمان مالرد



مالحظاتساعات فعالیتنوع واکسن موجودشماره تماسآدرسنام مرکز/ پایگاهردیف

رباط کریم- بلوارکمالی- جنب پاركمرکز خدمات جامع سالمت شهید شاطریان1
56429800

56435590
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8تا18سینوفارم-برکت-اسپایکوژن-فخرا-نورا-رازي-پاستوکوك

مرکز خدمات جامع سالمت مهر آالرد2
جاده رباط کریم شهریار- آالرد- جنب پل هوایی دوم خیابان یادگار 

شش
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8تا18پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56674095

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8تا18سینوفارم-برکت-اسپایکوژن-فخرا-نورا-رازي-پاستوکوكفاز4-بلوار 22 بهمن-درمانگاه سالمپایگاه تجمیعی سالم3

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8تا18پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56653769جاده ساوه نصیر شهر کوچه مسجد حضرت رقیه جنب مخابراتمرکز خدمات جامع سالمت نصیر شهر4

شهر جدید پرند فاز 1 - البرز جنوبی جنب منبع آبمرکز خدمات جامع سالمت شهداي هسته اي پرند5
56953277

 56934600
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8تا18پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي

پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56483698روستاي انجم آباد- بعد از دهیاري - جنب حمام قدیممرکز خدمات جامع سالمت  انجم آباد6
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56415422روستاي منجیل آباد - خیابان شهید سلیمی - جنب مسجدمرکز خدمات سالمت منجیل آباد7
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56441998جاده ساوه- روستاي سفیدار- خیابان عرفان شمالی –پالك 3مرکز خدمات جامع سالمت سفیدار8
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56674958جاده رباط کریم به شهریار روستاي کیکاور خیابان معلم کوچه دانشمرکز خدمات جامع سالمت کیکاور9
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پاستوکوك-سینوفرم-نورا-فخرا-برکت-اسپایکوژن-رازي56584525رباط کریم- آدران-سهروردي جنوبیمرکز خدمات جامع سالمت آدران10
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56934228پرند –فاز 4- بلوار چهاربانده – خ ابوعلی سینا – خ 12 فروردینپایگاه سالمت سالم پرند11
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پایگاه سالمت سردار سلیمانی12
شهرجدید پرند-انتهاي بلوار شهید سلیمانی-روبه روي ساختمان 

هاي کوزو-درمانگاه سردار سلیمانی
سینوفارم-فخرا-نورا56809707

شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نوراآدران شهرك باطریساز نور (صبا) شهرك مسکونیپایگاه سالمت  نور13
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پایگاه سالمت فاز  سه پرند14
پرند فاز 3 – بلوار چمران جنوبی – خ پروین اعتصامی – خ نظامی – 

جالل آل احمد
سینوفارم-فخرا-نورا56947017

شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56880447رباط کریم سایت مسکن مهر آبشناسان0خیابان شهید همایون رضائیپایگاه سالمت آبشناسان15
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56875970نصیر شهر خ امام خمینی خ مطهريپایگاه سالمت شهید مطهري16
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56652330نصیر شهر خ30متري احداثی امام رضا (ع)-روبروي کوچه الله 6پایگاه سالمت امام رضا (ع)17
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56967807جاده رباط کریم جاده لشگر23درمانگاه منطقه مسکونیپایگاه سالمت پرندك1823
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پایگاه سالمت احمد روشن (فاز 5 )19
شهر جدید پرند فاز5-انتهاي بلوار 4بانده بعد از بیمارستان 

96تختخوابی در حال ساخت
سینوفارم-فخرا-نورا56957511

شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نوراکیسون-زون 5 بلوك 13پایگاه سالمت شهید شهریاري20
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56428974بازارك-بلوار-امام خمینی-انقالب 9-پالك24پایگاه سالمت بازارك21
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56437542وحیدیه-خیابان پرورشپایگاه سالمت وحیدیه22
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56428917بلوار آزادگان-روبروي تاالر المهدي-گلستان14پایگاه سالمت فرهنگیان23
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56947407فاز 5پرند-شهرك آفتاب -خیابان امام رضا-زیرزمین مسجد امام رضاپایگاه سالمت فاز5پرند24
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پایگاه سالمت شتر خوار25
سفیدار – خ شهید بهشتی – روبه روي مدرسه راهنمایی ظفر - 

ساختمان سراي محله
سینوفارم-فخرا-نورا56440051

شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56674915آالرد-جنب شهرداري ناحیه 1 آالردپایگاه سالمت شماره 1 آالرد26
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

پایگاه سالمت پرندك27
جاده رباط کریم به شهریار – سه راهی آالرد –بلوار پرندك= پشت 

مسجد
سینوفارم-فخرا-نورا56671370

شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56966700رباط کریم- حصار مهتر-کوچه شهید پوریانیخانه بهداشت حصار مهتر28
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56584500رباط کریم - جاده ساوه-بلوارصنعت-ده حسن-جنب دهیاريخانه بهداشت ده حسن29
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56731200رباط کریم- روبروي پادگان 23روستاي شهرآبادخانه بهداشت شهرآباد30
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

خانه بهداشت  کاظم آباد31
جاده رباط کریم به شهریار – سمت چپ – بعد از روستاي آدران 

–روستاي کاظم آباد
سینوفارم-فخرا-نورا56572400

شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56643134رباط کریم- وهن آباد-کوچه گل مریمخانه بهداشت وهن آباد32
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56415605رباط کریم ابتدا روستا یقه  خ بهشتخانه بهداشت یقه33
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56643878جاده ساوه میدان امام خمینی روستاي علی آباده خیابان صاحب زمانخانه   بهداشت علی آباد34
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56414804شهرستان  رباط کریم-روستاي پیغمبر-پشت مسجدخانه بهداشت  پیغمبر35
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نورا56584525رباط کریم- آدران-سهروردي جنوبیخانه بهداشت آدران36
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

سینوفارم-فخرا-نوراشهرستان رباط کریم روستاي اصغر آباد باالتر از پاركخانه بهداشت اصغر آباد37
شنبه تا چهارشنبه 8-13.30  

پنج شنبه 8-13
روزهاي غیرتعطیل

"لیست مراکز تزریق واکسن کرونا تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان رباط کریم"



ساعات فعالیتنوع واکسن موجودشماره تلفنآدرسنام واحدردیف

8الی 18سینوفارم-برکت-اسپایکوژن-فخرا-نورا-رازي-پاستوکوك65522080شهریار، شهرك اندیشه، فاز یک، بلوار شهید دنیا مالی، بین خیابانهاي سوم و چهارم غربیمرکز خدمات جامع سالمت فاز یک اندیشه1

8الی 18سینوفارم-اسپایکوژن65550760 و 65552217فاز 3، اندیشه  پشت بازار بزرگ - خیابان ولیعصر - خیابان  باغستانمرکز خدمات جامع سالمت فاز 3 اندیشه2

مرکز خدمات جامع سالمت صباشهر3
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره  سمت چپ انتهاي صباشهر  بلوار شهید محمد مهدي ي 

تاجیک خ امام خمینی خ شهدا (خیابان  منبع اب )روبه روي مسجد جامع صبا شهر
8الی 18سینوفارم65623210

8الی 18سینوفارم65766566خیابان آزادگان،انتهاي ك همت(کوچه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)مرکز خدمات جامع سالمت ویره4

مرکز بهداشتی درمانی نصیرآباد5
جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده خادم آباد به نصیر آباد، مرکز بهداشتی 

نصیر آباد
8الی 18سینوفارم65954488

8الی 18سینوفارم-برکت-اسپایکوژن-فخرا-نورا-رازي-پاستوکوك65222911شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز بهداشتی سهراب علی بخشیمرکز خدمات جامع سالمت سهراب علی بخشی6

8الی 18سینوفارم65646600جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي خیابان امام خمینی میدان کوزه(وحدت)مرکز خدمات جامع سالمت امیریه7

8الی 18سینوفارم65639910کمربندي وحیدیه به سمت شفیع اباد  ابتداي خیابان ش بختیاري سمت چپمرکز خدمات جامع سالمت وحیدیه8

8الی 18سینوفارم65442525شاهد شهر میدان امام خمینی خیابان انقالب مرکز هدایتمرکز خدمات جامع سالمت شاهد شهر9

8الی 18سینوفارم65233050جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آبادمرکز خدمات جامع سالمت دهمویز10

8الی 18سینوفارم65320733شهرك  وائین میدان امام خمینی سمت چپ  خیابان چمران جنب سالن ورزشی  فجرمرکز خدمات جامع سالمت وائین11

8الی13:30سینوفارم65352050فاز 4 اندیشه ، خیابان توحید - نبش خیابان 12 فروردینمرکز خدمات جامع سالمت فاز 4 اندیشه12

مرکز خدمات جامع سالمت فردوسیه13
فردوسیه، جاده کهنز، شهر فردوسیه، خیابان امام خمینی، روبروي خدمات شهري 

شهرداري، خیابان درمانگاه
8الی13:30سینوفارم65462300

8الی13:30سینوفارم65604499جاده تهران به شهریار، قبل از شهرك مهستان -خیابان بهداشتمرکز خدمات جامع سالمت سعیدآباد14

8الی13:30سینوفارم65295957شهریار- فاز 2شهرك مخابرات -جنب استخر سامانمرکز خدمات جامع سالمت علی اصغر (ع)15

8الی13:30سینوفارم65753561جاده شهریار به رباط کریم، بعد از شهر وحیدیه، روستاي اصیل آباد خیابان 20متري ناجیمرکز خدمات جامع سالمت اصیل آباد16

مرکز خدمات جامع سالمت دهشادباال17
جاده تهران به شهریار، میدان نماز، سمت چپ، جاده روستاي رزکان ، روستاي دهشاد باال، 

روبروي امامزاده
8الی13:30سینوفارم65962700

مرکز خدمات جامع سالمت باباسلمان18
جاده تهران به شهریار، بعد از پمپ بنزین، سمت راست، خیابان شهید کلهر، کوچه شورا، 

(بهداري)
8الی13:30سینوفارم65735128

مرکز خدمات جامع سالمت دینارآباد19
شهریار،میدان نماز سمت چپ روستاي دینارآباد ، خیابان امام خمینی کیلومتر 3 رزکان ، 

خیابان لوله گاز
8الی13:30سینوفارم65270866

مرکز خدمات جامع سالمت رزکان20
شهریار-میدان نماز سمت چپ بعد از روستاي دینار آباد خیابان امام خمینی روبه روي 

کالنتري
8الی13:30سینوفارم65933506

8الی13:30سینوفارم65260579رضی آباد باال - به سمت خیابان آتشنشانی 500متر جلوترمرکز خدمات جامع سالمت رضی آباد21

مرکز خدمات جامع سالمت یوسف آباد صیرفی22
جاده شهریار به رباط کریم، نرسیده به اصیل آباد، سمت چپ،فردوسیه روستاي یوسف آباد 

صیرفی
8الی13:30سینوفارم65772818

مرکز خدمات جامع سالمت اسد آباد23
شهریار-جاده آدران-بعدازکهنز-کنارپل عابرپیاده-روستاي اسدآباد-خیابان ولیعصر-نبش 

خیابان
8الی13:30سینوفارم65684873

8الی13:30سینوفارم65648939امیریه-انتهاي 16متري ولیعصر-پایین تراز درمانگاه شقایقپایگاه سالمت شماره1 امیریه24

8الی13:30سینوفارم65656000جاده تهران به شهریار، بعد از سعید آباد- بعد از پل شاه چائی -مهدیه خیابان منتظرانپایگاه سالمت مهدیه25

8الی13:30سینوفارم65447035شاهدشهر -بلوار اصلی خ فلسطین -جنب دوچرخه سازي شاملوپایگاه سالمت شماره 1شاهدشهر26

8الی13:30سینوفارم9108552457صباشهر-خیابان شهید چمران-خیابان کاروان9 - جنب ساختمانهاي دانشگاه آزاد-پایگاه سالمت اسالم آباد27

8الی13:30سینوفارم65542325فاز 2 اندیشه – بلوار گلها – کوچه بنفشه4پایگاه سالمت فاز 2 اندیشه28

8الی13:30سینوفارم65352140انتهاي فاز 5 اندیشه - بلوار امام خمینی خ همت خ بهشتی جنب دبستان میعادپایگاه سالمت فاز 5 اندیشه29

8الی13:30سینوفارم65465755جاده کهنز- ورودي خاوه -، شهر فردوسیه، خیابان انقالب نرسیده به مسجد جامع المهديپایگاه سالمت خاوه30

8الی13:30سینوفارم65632510ر وبروي مسجد جامع -ك حسینیه شهید صمدي زاده-جنب فضاي سبزپایگاه سالمت قصطانک31

پایگاه سالمت شهید مصطفی خمینی32
به سمت جاده آدران-سمت راست-ورودي دومین پل هوایی-شهرك مصطفی خمینی-

انتهاي میالد-بلوارورزشی
8الی13:30سینوفارم9108552458

پایگاه سالمت شماره 1 اصیل آباد(کوي سازمانی ارتش)33
اصیل آباد-خیابان بیست متري ناجی- بعد از روستاي حصارساطی-خانه هاي سازمانی 

ارتش
8الی13:30سینوفارم65493495

پایگاه سالمت اسدآباد34
شهریار-جاده آدران-بعدازکهنز-کنارپل عابرپیاده-روستاي اسدآباد-خیابان ولیعصر-نبش 

خیابان
8الی13:30سینوفارم65684873

پایگاه سالمت فرارت35
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از روستاي اصیل آباد، روستاي فرارت، ساختمان قدیم دکتر 

نفیسی
8الی13:30سینوفارم65755090

8الی13:30سینوفارم65731053روستاي کردزار خیابان اصلی - جنب نانواییپایگاه سالمت کردزار36

8الی13:30سینوفارم65390269خادم آباد-ورودي  اول -الله 4-پشت سازمان آبپایگاه سالمت خادم آباد37

8الی13:30سینوفارم65633450جوقین وحیدیه-خ شهید مال بیرامیپایگاه سالمت جوقین38

8الی13:30سینوفارم65955426نصیرآباد-خ شهید بهشتی- خ شهید رجایی 7-داخل کوچهپایگاه سالمت شماره 1 نصیرآباد39

8الی13:30سینوفارم65268731شهریار خیابان مصطفی خمینی روبه روي مسجد ولیعصر ابتداي خیابان وحدت اسالمیپایگاه سالمت شماره 1 علی اصغر(ع)40

8الی13:30سینوفارم65246096شهریار عباس آباد خیابان شهید مطهريپایگاه سالمت شماره 2 علی اصغر(ع)41

8الی13:30سینوفارم65570105فاز یک اندیشه-شهرك مریم-خیابان حافظ یکمپایگاه سالمت شماره 2 فاز 1(شهرك مریم)42

8الی13:30سینوفارم65400233شهرك جعفریه-تیسفون-جنب باشگاه ورزشیپایگاه سالمت شماره 3 فاز 1(شهرك جعفریه)43

8الی13:30سینوفارم65856032بین 13-14 غربی-(میدان گودي) بن بست طبیعتپایگاه سالمت شماره 1 فاز 1 اندیشه (ظفر سابق)44

8الی13:30سینوفارم65550760مستقر در مرکز فاز3پایگاه سالمت شماره 2 فاز 3 اندیشه (کیمیا سابق)45

خانه بهداشت کردامیر46
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه راهی بردآباد و کردزار و 

کردامیر، بلوار امام رضا اولین روستا کردامیر خ اصلی
8الی13:30سینوفارم65447800

خانه بهداشت بکه47
جاده شهریار به رباط کریم، شهر وحیدیه، روستاي بکه،بلوار رسول اکرم خ امام رضا بعد از 

امامزاده
8الی13:30سینوفارم65751535

8الی13:30سینوفارم65444731جاده کهنز، بعد از شاهدشهر، سمت راست، روستاي محمودآباد خ دنیا مالی پ 120خانه بهداشت محمود آباد خلج48

خانه بهداشت یبارك49
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه راهی بردآباد و کردزار و 

کردامیر، روستاي سوم
8الی13:30سینوفارم65452174

خانه بهداشت رامین50
جاده شهریار به رباط کریم شهر فردوسیه میدان منصوریان سمت راست بلوار امام خمینی 

کوچه گرمابه
8الی13:30سینوفارم65772101

خانه بهداشت ترپاق تپه51
جاده شهریار به رباط کریم، شهر وحیدیه، بعد از روستاي بکه، روستاي ترپاق تپه کوچه 

جنب مسجد
8الی13:30سینوفارم65750355

خانه بهداشت اسکمان52
جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي به شهریار- روستاي رزکان اسکمان خ شهید 

حمزه
8الی13:30سینوفارم65960419

خانه بهداشت الورد53
جاده تهران به شهریار میدان نماز سمت چپ بعد از روستاي اسکمان روستاي الورد خ 

ارسطویی
8الی13:30سینوفارم65960902

خانه بهداشت دهشادپایین54
جاده تهران به شهریار میدان نماز سمت چپ بعد از روستاي دهشاد باال روستاي دهشاد 

پایین کوچه
8الی13:30سینوفارم65962384

8الی13:30سینوفارم65635444جاده شهریار به رباط کریم، وحیدیه خیابان امام خمینی محله شفیع آباد کوچه اللهخانه بهداشت شفیع آباد55

خانه بهداشت رضی آبادپایین56
جاده تهران به شهریار قبل از میدان نماز سمت راست جنب پل عابر پیاده خ شهدا جنب 

کتابخانه
8الی13:30سینوفارم65270655

خانه بهداشت قجرآباد57
جاده شهریار به رباط کریم، وحیدیه بلوار امام حسین اولین چهارراه سمت چپ خ بهار بعد 

از روستاي بکه
8الی13:30سینوفارم65452173

خانه بهداشت بهار58
جاده تهران به شهریار، بعد از روستاي باباسلمان، خیابان جنب کشت و صنعت، روستاي بها، 

خ شورا جنب مدرسه
8الی13:30سینوفارم65261816

خانه بهداشت سقرچین59
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از اصیل آباد، سمت راست روستاي سقرچین کوچه شورا 

کوچه بیات
8الی13:30سینوفارم65755250

8الی13:30سینوفارم65233585سعیدآباد-پل بادامک-خیابان شهید فهمیده-خ گلستان-خانه بهداشت بادامکخانه بهداشت بادامک60

خانه بهداشت حصار ساطی61
جاده شهریار به رباط کریم بعد از اصیل آباد سمت راست بعد از روستاي سقرچین روستاي 

حصار ساطی
8الی13:30سینوفارم65343622

8الی13:30سینوفارم9108552459شهریار-بلوار شهید مداحی پشت پارك حصار زیرك-روبروي باغ پدرخانه بهداشت حصارزیرك62

خانه بهداشت محمدآباد63
جاده تهران به شهریار میدان نماز سمت راست بلوار شادچاي اولین چهارراه سمت راست 

محمد آباد
8الی13:30سینوفارم65277650

8الی13:30سینوفارمبعد از پل دپو قبل از سعید آباد پادگان شهید زرهن مرکز خودروییپادگان زرهن64

لیست مراکز تزریق واکسن کووید شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار



مالحظاتساعات فعالیتنوع واکسن موجودشماره تماسآدرس نام مرکز/ پایگاهردیف

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه*مرزداران-خیابان ایثار-خیابان سهیل- مجتمع بهارانسوله بهاران1

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه*سازمان برنامه جنوبی- خیابان 17 شرقی- رو به روي پارك جانبازان- مجتمع الزهراسوله سازمان برنامه2

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه*کردستان-گمنام –بعد از ایوان شمس-اولین خروجیسوله کردستان3

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44300894شهران-خیابان کوهسار-رو به روي خیابان یکم شهران-خیابان شهید ادهمیمرکز خدمات جامع  سالمت کن4

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44667559اکباتان-فاز 2- مجتمع تجاري گلها-طبقه همکفمرکز   خدمات جامع  سالمت شهید غفاري5

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44405144خیابان سردارجنگل-خیابان اردیبهشت غربی(شهید آسترکی)-رو به روي پارك شاهدمرکز  خدمات جامع  سالمت سردار جنگل6

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه66007666آزادي-ابتداي بزرگراه جناح-بلوار شهید صالحی-بعد از میدان سما-خیابان شهید اکبري-خیابان قالنیمرکز  خدمات جامع  سالمت شهید کاظمیان7

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه22115750انتهاي بلوار 24 متري سعادت آباد-خیابان اوین-جنب تعاونی زندان هامرکز  خدمات جامع  سالمت سعادت آباد8

مرکز  خدمات جامع  سالمت  شهرك ژاندارمري9
بلوار اشرفی اصفهانی-خیابان عرب شاهی-کوچه سوده-رو به روي مجتمع آموزشی سوده-مجتمع یاس-

طیقه اول
روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه46121684-46121659

روزهاي تعطیل و غیر تعطیل8-18کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88719003خیابان شهید بهشتی-خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)-رو به روي سینما آزادي-پالك16مرکز خدمات جامع سالمت مقیمیان10

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44311888انتهاي شهر زیبا-خیابان آشوري-بلوك11مرکز  خدمات جامع  سالمت شهر زیبا11
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44674992جاده مخصوص کرج-بعد از میدان آزادي-شهرك شهید فکوري-بلوك 20مرکز خدمات جامع  سالمت شهید فکوري12
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه46139620مخبري (35 متري گلستان)-16 متري اول جنوبی-پالك 310مرکز  خدمات جامع  سالمت شقایق13
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه46049831جنت آباد جنوبی-الله غربی(کبیرزاده)-نبش گلستان -پالك11-ساختمان سهیلمرکز خدمات جامع  سالمت سازمان برنامه14
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه22065516خیابان ایثارگران شمالی-خیابان امام زاده داود-خیابان امام زاده ابوطالبمرکز  خدمات جامع  سالمت فرحزاد15
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88361695شهرك قدس(غرب)-فاز6-ایوانک غرب-نبش گل افشان جنوبی-روبه روي تره بارمرکز  خدمات جامع  سالمت قدس16
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88268808گیشا-انتهاي خیابان 28- پالك 7- سراي محله- طبقه 3مرکز  خدمات جامع  سالمت دکتر ناصرنیا17
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88995073بلوارکشاورز-خیابان حجاب-خیابان شهداي سازمان آب-روبه روي سازمان آبمرکز  خدمات جامع  سالمت فاضل18
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88719247یوسف آباد-خیابان 23 ابن سینا (شایان)-پالك 4-طبقه همکفمرکز خدمات جامع  سالمت مسجد سادات19
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44365382کن- میانده- جنب کفش ملی سابق –زینبیه اعظم کن پایگاه شماره 1 کن20
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44340284شهران-باالتر از فلکه دوم-جنب بانک آینده-طبقه سوم-واحد 11 پایگاه شماره 2 کن21
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44340662پایین تر از نیایش-ساختمان قائم-واحد1 پایگاه شماره 3 کن22
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44685706اکباتان-بین فاز 1و 2-میدان بسیج-ابتداي خروجی ستاري شمال-جنب شهرداري ناحیه 6پایگاه شماره 1 شهید غفاري23
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44974953بلوار فردوس شرق-مالکی جنوبی-بنفشه شرقی-پالك 23پایگاه شماره 2 شهید غفاري24
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44102431بلوار تعاون-خیابان فرساد شرقی(آالله)-- خیابان عدالت(نوروزي)-کوچه 5 غربی-پالك 14پایگاه شماره 1 شهر زیبا25
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44174415ستاري جنوب- بلوار فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی-کوچه رضایی- مسجد قمر بنی هاشمپایگاه شماره 2 شهر زیبا26
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44106495بلوار تعاون – بلوار عالمه جعفري – شهرك اندیشه شمالی –کوچه شهید حسن زرقومی – پالك 18پایگاه شماره 3 شهر زیبا27
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44433268اشرفی اصفهانی-پایین تر از تیراژه-نبش خیابان اما م حسین- رو به روي کارواش-پالك 1پایگاه شماره 1 سردار جنگل28
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44856810-44856851سردار جنگل شمال-باالتر از خیابان زیتون-بلوار صبا-کوچه الله 4-مسجد علی ا بن ابیطالبپایگاه شماره 3 سردار جنگل29
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44863829جنت آباد شمالی-خیابان انصارالمهدي-مسجد انصارالمهديپایگاه شماره 1 شقایق30
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44460263 مخبري-بین شاهین شمالی و 16 متري دوم شمالی-پالك 197پایگاه شماره 2 شقایق31
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44839359حصارك-خیابان توحید-کوچه سیدي-پالك3پایگاه شماره 3 شقایق32
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44089048آیت اله کاشانی-خیابان اباذر-انتهاي خیابان شریفی-کوچه شهرداري-سراي محله مهران-طبقه 3پایگاه شماره 1 سازمان برنامه33
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44244971خیابان ستارخان- خسرو شمالی- سازمان آب غربی-نبش خیابان دوم-پالك 16-طبقه 4-واحد 8پایگاه شماره 1 شهید کاظمیان34
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44388514ستارخان-خ نیرو-خ ششم-سراي محلهپایگاه شماره 2 شهید کاظمیان35
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44803636چهاردیواري-ابتداي شهرك نفت-جنب شیرینی الدن طالیی-پالك8-واحد2پایگاه شماره 3 فرحزاد36
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88569053سعادت آباد – عالمه جنوبی-خیابان 24 شرقی-سراي محله دریا-طبقه 3پایگاه شماره 1 سعادت آباد37
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44242446بلوار مرزداران-بلوار جانبازان-خیابان شهید کمالو-مجتمع پزشکان پردیسان-پالك 2255-طبقه همکفپایگاه شماره 1 شهرك ژاندارمري38
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه66906101ستارخان- شهر آرا- نبش خیابان 13- خیابان شهر آرا-پالك 145- طبقه اولپایگاه شماره 1 تهران ویال39
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه66521736ستارخان-خیابان حبیب اله-کوچه قلی پور-پالك 12-سراي محله-طبقه چهارمپایگاه شماره 2 تهران ویال40
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه66159115ستارخان- خیابان بهبودي –تقاطع نصرت با بهبودي(رو به روي شیرینی سراي  تیفانی)- پالك 246پایگاه شماره 1 توحید41
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44230560مرزداران-خیابان ناهید-شاهین شرقی-پالك2پایگاه شماره 1 صادقیه شمالی42
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه66913190میدان انقالب-خیابان آزادي-نبش ولعصر-ساختمان پزشکان تمجیديپایگاه شماره 2 فاضل43
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه88006472کارگر شمالی-باالتر از پمپ بنزین-جنب بانک مسکن-ساختمان ناهید-پالك 1356-طبقه 3-واحد 17پایگاه شماره 3 فاضل44
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44393244سولقان-کوچه حسینیهمرکز خدمات جامع سالمت سولقان45
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44390223سولقان کیلومتر 32 جاده امامزاده داودخانه بهداشت کشار46
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44397319سولقان کیلومتر 45 جاده امامزاده داودخانه بهداشت کیگا47
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44391287سولقان کیلومتر 30 جاده امامزاده داودخانه بهداشت سنگان48
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

کلیه واکسن هاي موجود دانشگاه44397319سولقان کیلومتر 40 جاده امامزاده داودخانه بهداشت رندان49
شنبه تا چهارشنبه 13:30-8 و 

پنج شنبه 8-13

لیست مراکز تزریق واکسن کووید مرکز بهداشت شمال غرب تهران 


