
  شماره تلفن  آدرس  نام واحد نوع واحد

  فاز یک اندیشه  مرکز خدمات جامع سالمت
شهریار، شهرك اندیشه، فاز یک، بلوار شهید دنیا مالی، بین 

  خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080  

  65525404  غربی ساختمان حوا 15و  14اندیشه بلوار دنیا مالی بین کوچه  1فاز  1فاز  1شماره   پایگاه سالمت

  65570105  خیابان حافظ یکم-شهرك مریم-فاز یک اندیشه  (شهرك مریم)1فاز  2شماره   پایگاه سالمت

  پایگاه سالمت
(شهرك 1فاز  3شماره 

  جعفریه)
  65400233  جنب باشگاه ورزشی-تیسفون-شهرك جعفریه

  اندیشه 3فاز   مرکز خدمات جامع سالمت
، پشت 3، بلوار اصلی فاز 1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

  خیابان نگارستان  -خیابان ولیعصر  -بازار بزرگ 
6555076-65552217 

  3فاز  2شماره  پایگاه سالمت
.چهار راه میالد خیابان فردوسی غربی رو به روي پارك 3نشانی فاز

  چمران مجتمع پزشکی کیمیا 
65565009  

  65542325  4بلوار گل ها، کوچه بنفشه   3) اندیشه فاز 2(فاز  1شماره   سالمت پایگاه

  صباشهر  مرکز خدمات جامع سالمت
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره (مصطفی خمینی)، سمت چپ، 

  روبروي شاهدشهر، کوچه منبع آب، ایستگاه تاکسی 
65623210  

  اسالم آباد   پایگاه سالمت
جنب ساختمانهاي  - 9خیابان کاروان-چمرانخیابان شهید -صباشهر

  -نیمه ساز
9108552457  

  65766566  خیابان آزادگان،انتهاي ك همت(کوچه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)  ویره  مرکز خدمات جامع سالمت

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

  بلوارورزشی-میالدانتهاي -مصطفی خمینی
9108552458  

  نصیرآباد  مرکز خدمات جامع سالمت
جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده خادم آباد به 

  نصیر آباد، مرکز بهداشتی نصیر آباد 
65954488  



  65955426  داخل کوچه-7خ شهید رجایی  -خ شهید بهشتی-نصیرآباد  نصیرآباد 1شماره   پایگاه سالمت

  سهراب علی بخشی   مرکز خدمات جامع سالمت
شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز بهداشتی 

  سهراب علی بخشی 
65222911  

  65320733  شهریار وائین میدان امام خمینی بعد از پاسگاه جنب ورزشگاه  امام سجاد(ع)  پایگاه سالمت

  9108552459  روبروي باغ پدر-رباط کریم جاده 2کیلومتر -شهریار  حصارزیرك  خانه بهداشت

  65277650  روبروي آژانس محمدي-خیابان قمربنی هاشم-محمدآباد  محمدآباد  خانه بهداشت

  امیریه  مرکز خدمات جامع سالمت
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي خیابان امام 

  خمینی 
65646600  

  65648939  پایین تراز درمانگاه شقایق-متري ولیعصر16انتهاي -امیریه  امیریه 1شماره  پایگاه سالمت

  65731053  جنب نانوایی  -روستاي کردزار خیابان اصلی   کردزار   پایگاه سالمت

  یبارك   خانه بهداشت
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه 

  روستاي سومراهی بردآباد و کردزار و کردامیر، 
65452174  

  کردامیر  خانه بهداشت
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه 

  راهی بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي دوم
65447800  

  قجرآباد  خانه بهداشت
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه 

  راهی بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي چهارم 
65452173  

  وحیدیه  مرکز خدمات جامع سالمت
بر -انتهاي خ بهداشت-خ ش جعفري -بلوار امام خمینی-وحیدیه

  خیابان ش بختیاري
65639910  

  قصطانک  پایگاه سالمت
جنب فضاي -ك حسینیه شهید صمدي زاده-وبروي مسجد جامع ر 

  سبز
65632510  



  65633450  خ شهید مال بیرامی-جوقین وحیدیه  جوقین  پایگاه سالمت

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

  روستاي ترپاق تپه 
65750355  

  شفیع آباد  خانه بهداشت
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان امام خمینی، سه 

  راهی بردآباد و کردزار و کردامیر، روستاي اول 
65635444  

  65751535  جاده شهریار به رباط کریم، شهر وحیدیه، روستاي بکه   بکه   خانه بهداشت

  فردوسیه  مرکز خدمات جامع سالمت
ه، خیابان امام خمینی، روبروي فردوسیه، جاده کهنز، شهر فردوسی

  خدمات شهري شهرداري، خیابان درمانگاه 
65462300  

  65465755  ، شهر فردوسیه، پایگاه خاوه آباد -ورودي خاوه  -جاده کهنز  خاوه  پایگاه سالمت

  65772101  جاده کهنز، سه راه خاوه، خیابان امام خمینی، جنب گرمابه   رامین   خانه بهداشت

  یوسف آباد صیرفی  خانه بهداشت
جاده شهریار به رباط کریم، نرسیده به اصیل آباد، سمت چپ، 

  روستاي رامین-روستاي اصیل آباد
65772818  

  شاهد شهر  مرکز خدمات جامع سالمت
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره (مصطفی خمینی)، سمت راست، 

  شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525  

  65447035  جنب دوچرخه سازي شاملو-بلوار اصلی خ فلسطین -شاهدشهر   شاهدشهر1ماره ش  پایگاه سالمت

  65444731  جاده کهنز، بعد از شاهدشهر، سمت راست، روستاي محمودآباد   محمود آباد خلج  خانه بهداشت

  65233050  جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد   دهمویز  مرکز خدمات جامع سالمت

  65260579  جنب میدان اصلی  -رضی آباد باال   رضی آبادباال  پایگاه سالمت



  65390269  پشت سازمان آب-4الله -ورودي  اول -خادم آباد  خادم آباد  پایگاه سالمت

  رضی آبادپایین  خانه بهداشت
جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي شهریار، جنب پل عابر 

  پیاده، خیابان مسجد، کوچه سوم، سمت راست 
65270655  

  65604499  خیابان بهداشت-جاده تهران به شهریار، قبل از شهرك مهستان   سعیدآباد  مرکز خدمات جامع سالمت

  65656000  مهدیه -بعد از پل شاه چائی  -جاده تهران به شهریار، بعد از سعید آباد  مهدیه   پایگاه سالمت

  بادامک  خانه بهداشت
خانه -خ گلستان-خیابان شهید فهمیده-پل بادامک-سعیدآباد

  بهداشت بادامک
65233585  

  65295957  جنب استخر سامان-شهرك مخابرات 2فاز  -شهریار  علی اصغر (ع)  مرکز خدمات جامع سالمت

  علی اصغر(ع) 1شماره   پایگاه سالمت
شهریار خیابان مصطفی خمینی روبه روي مسجد ولیعصر ابتداي 

  خیابان وحدت اسالمی 
65268731  

  علی اصغر(ع) 2شماره   پایگاه سالمت
 2شهریار عباس آباد خیابان شهید مطهري کوچه شیخی پالك 

  مجتمع درمانگران 
65284039  

  اسدآباد  پایگاه سالمت
-روستاي اسدآباد-کنارپل عابرپیاده-بعدازکهنز-جاده آدران-شهریار

  نبش خیابان-خیابان ولیعصر
65684873  

  65753561  جاده شهریار به رباط کریم، بعد از شهر وحیدیه، روستاي اصیل آباد   اصیل آباد  مرکز خدمات جامع سالمت

  پایگاه سالمت
اصیل آباد(کوي  1شماره 

  سازمانی ارتش)

-بعد از روستاي حصارساطی -خیابان بیست متري ناجی-اصیل آباد

  خانه هاي سازمانی ارتش
65493495  

  فرارت  پایگاه سالمت
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از روستاي اصیل آباد، روستاي 

  فرارت، ساختمان قدیم دکتر نفیسی
65755090  

  65343622  روستاي حصار ساطی خیابان اصلی، کوچه ، ماست بندي   حصار ساطی  خانه بهداشت



  سقرچین  خانه بهداشت
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از اصیل آباد، روستاي سقرچین، 

  منزل آقاي هفت لنگ 
65755250  

  دهشادباال  مرکز خدمات جامع سالمت
جاده تهران به شهریار، قبل از پل ورودي به شهریار، سمت چپ، 

  روستاي رزکان، روستاي دهشاد باال، روبروي امامزاده
65962700  

  الورد  خانه بهداشت
جاده تهران به شهریار، قبل از پل ورودي به شهریار، خیابان روستاي 

  رزکان، بعد از روستاي اسکمان 
65750369  

  65963500  111دهشادباال   خ اصلی روبروي امامزاده ابراهیم پالك   دهشاد باال  پایگاه سالمت

  باباسلمان  مرکز خدمات جامع سالمت
جاده تهران به شهریار، بعد از پمپ بنزین، سمت راست، خیابان شهید 

  کلهر، کوچه شورا، (بهداري) 
65735128  

  بها   پایگاه سالمت
جاده تهران به شهریار، بعد از روستاي باباسلمان، خیابان جنب 

  کشت و صنعت، روستاي بها، 
65261616  

  65270866  رزکان ، خیابان لوله گاز  3شهریار،روستاي دینارآباد ، کیلومتر   دینارآباد  خدمات جامع سالمت مرکز

  رزکان  مرکز خدمات جامع سالمت
اواسط کوچه جنب بانک -بانک شباهنگ-رزکان-شهریار

  شباهنگ
65933506  

  اسکمان  خانه بهداشت
روستاي  -جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي به شهریار

  رزکان 
65960419  

  65352050  اندیشه، خیابان توحید شمالی، خیابان فروردین 4فاز   4شهر جدید اندیشه فاز   مرکز خدمات جامع سالمت

  65352140  جنب دبستان میعاد  -اندیشه  5انتهاي فاز   اندیشه 5فاز   پایگاه سالمت

 


