
  شماره تلفن  آدرس  نام واحد نوع واحد

مرکز خدمات جامع 

  سالمت
  سعادتمندي

خیابان جهاد روبروي مسجد حضرت -بلوار امام خمینی–رباط کریم  –جاده ساوه 

  ابوالفضل
56886739 

  آبشناسان  پایگاه سالمت
انقالب -خیابان همایون رضایی-بلوار پیامبر اعظم –شهرك آبشناسان  –رباط کریم 

  شرقی
56880447 

 56428917  درمانگاه مهرآفرین-جنب تاالر المهدي -نرسیده به میدان آزادگان -بلوار آزادگان   فرهنگیان  پایگاه سالمت

 56437542  خیابان پرورش   –شهرك وحیدیه  –رباط کریم   وحیدیه   پایگاه سالمت

  پرندك   پایگاه سالمت
جنب پایگاه –روستاي پرندك   –سه راهی آالرد  –جاده رباط کریم به شهریار 

  بسیج 
56671370 

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56653769  جنب مخابرات -کوچه مسجد حضرت رقیه ( ع )  -شهر نصیرآباد –جاده ساوه   نصیرشهر 

 56875970  ابتداي  خیابان مطهري  –خ امام خمینی  -نصیرشهر  شهید مطهري  پایگاه سالمت

 56652330  6کوچه روبروي الله -بلوار امام رضا –نصیرشهر   امام رضا ( ع )  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56429800  جنب بوستان الله–بلوار کمالی  –انتهاي خیابان ملکی  –رباط کریم   شهید شاطریان 

 56411426  والفجر غربی –متري والفجر  16خیابان  –روبروي حیدرزاده  –بازارك   بازارك  پایگاه سالمت

 56576674  شهرك باطریسازي نور ( صبا ) شهرك مسکونی  –جاده آدران   نور  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56674915  آالرد1جنب شهرداري ناحیه  –جاده رباط کریم به شهریار   آالرد 

  ندارد  بعد از پارك  -روستاي اصغرآباد  اصغرآباد دولتی-خانه بهداشت

 56966700  کوچه شهید پوریانی-روستاي حصار مهتر   – 23جاده فرعی لشکر   حصارمهتر   دولتی-خانه بهداشت



  پرندك   دولتی-خانه بهداشت
 –جنب مسجد  –روستاي پرندك  –سه راهی آالرد  –جاده رباط کریم به شهریار 

  زمین هاي بیت رهبري 
56671370 

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56587572  خ سهروردي جنوبی –روستاي آدران  –جاده ساوه   آدران 

 56584525  خیابان سهروردي جنوبی–روستاي آدران   آدران  دولتی-خانه بهداشت

  ده حسن  دولتی-خانه بهداشت
جنب  –روستاي ده حسن  –بلوار صنعت  –نرسیده به پل راه آهن  –جاده ساوه 

  دهیاري
56584500 

  کاظم آباد  دولتی-خانه بهداشت
روستاي کاظم –بعد از روستاي آدران  –سمت چپ  –جاده رباط کریم به شهریار 

  آباد 
56572400 

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56483698  کوچه مخابرات-روستاي انجم آباد  –جاده رباط کریم به شهریار   انجم آباد 

 56731200  کوچه بهداشت-روستاي شهر آباد  33روبروي پادگان    شهرآباد  دولتی-خانه بهداشت

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56415422  جنب مسجد-خیابان نور –روستاي منجیل آباد  –جاده رباط کریم به شهریار   منجیل آباد 

 56414804  پشت مسجد –کوچه صاحب الزمان  -روستاي پیغمبر–جاده رباط کریم به شهریار   پیغمبر دولتی-خانه بهداشت

 56415605  روستاي یقه -کوچه بهشت   -جاده رباط کریم به شهریار  یقه  دولتی-خانه بهداشت

مرکز خدمات جامع 

 سالمت

مرکز خدمات جامع 

  سالمت سفیدار 
 56441998  3پالك –خیابان عرفان شمالی  -روستاي سفیدار -جاده ساوه

 56643878  جنب پل راه آهن-خیابان صاحب الزمان  -روستاي علی آباد   علی آباد دولتی-خانه بهداشت

 56643134  کوچه گل مریم-روستاي وهن اباد   وهن آباد  دولتی-خانه بهداشت

 56440051  کوچه حمام جنب مدرسه راهنمایی ظفر  –خ شهید بهشتی  –سفیدار   شترخوار  پایگاه سالمت

مرکز خدمات جامع 

 سالمت
 56674958  7کوچه دانش -روستاي کیکاور –جاده رباط کریم به شهریار   کیکاور



 56674958  کوچه دانش-خیابان معلم-روستاي کیکاور-جاده رباط کریم به شهریار  کیکاور پایگاه سالمت

 پایگاه سالمت
شماره یک (شهداي هسته 

  اي) پرند
 56934600  البرز جنوبی جنب منبع آب -بلوار امام خمینی (ره) خ زرد کوه -فاز یک –پرند 

  شهید احمدي روشن پایگاه سالمت
-تختخوابی درحال ساخت96بعد ازبیمارستان -انتهاي بلوار چهاربانده -5پرند فاز 

  دست چپ ورودي دوم
  

 پایگاه سالمت
فاز سه شهداي هسته اي 

  پرند
 56947017  خ نظامی جالل آل احمد شمالی  -خ پروین اعتصامی  -بلوار چمران جنوبی  - 3فاز 

 پایگاه سالمت
شهداي هسته اي 

  پرند(سالم)
 56934228  خ گلها -بلوار چهاربانده -4پرند فاز 

 پایگاه سالمت
شهداي هسته اي  5فاز 

  پرند
 56947407  بلوار امام رضا (ع) -پرند 5فاز

 


