
 شبکه بهداشت بهارستان آدرس مراکز و پایگاههای تحت پوشش

 تلفن آدرس نام مرکز ردیف

 مرکز حصار چوپان 1
 –کوچه مهر یك  –انتهای خيابان شهيد نقاوت  –حصار چوپان  –جاده ساوه 

 مرکز اميرالمومنين )ع( – 2روبروی مهستان
56624576 

 مرکز صالح آباد 2
رویروی  –انتهای نگارستان پنجم  –متری  30خيابان  –صالح آباد  -جاده ساوه

 مسجد امام محمد باقر )ع(
56624575 

 مرکز گلستان 3
 –مرکز بهداشتي  –فلکه دوم ميدان سعدی  –شهر گلستان  –جاده ساوه 

 درماني حمزه سيدالشهداء )ع(
56322443 

 مرکز سلطان اباد 4
 -بين بلوار اصلي گلستان و شهرداری -بلوار الغدیر –شهر گلستان  –جاده ساوه 

 خيابان مخابرات
56383874 

 56866722 بعد از مخابرات –خيابان ریه  –انتهای قلعه مير  –جاده ساوه  مرکز قلعه مير 5

 56389069 133پالک 7و  6بين  یاس  -متری باهنر18خيابان  -حصارک پایين–جاده ساوه  مرکز حصارک 6

 عمارمرکز  7
 -928پالک -نبش کوچه یاسر -متری شهيد چمران  24خيابان  –جاده ساوه 

 طبقه دوم
56316283 

 مرکز نسيم شهر  8
 -بعد از ميدان شهيد رجائي  –خيابان آزادگان   –نسيم شهر  –جاده ساوه 

 پالک –بيست متری کوهپایي 
56617036 

 56331588 جنب پارک فدک –متری فردوس  20خيابان  –سبز دشت  –جاده ساوه  مرکز سبزدشت 9

 مرکز ميمنت آباد  10
–خيابان شهيد جاني  –روستای ميمنت آباد  –انتهای قلعه مير  –جاده ساوه 

 113پالک
56861322 

 56576415 انتهای کوچه کاج –روستای همدانك  -سه راه آدران  –جاده ساوه  مرکز همدانك                 11

 مرکز خير آباد 12
متری امام خميني  25خيابان  –ميدان خيرآباد  –ميدان هفت تير  –نسيم شهر 

 اول خيرآباد –)ره( 
56446451-2 

 56574545 جنب پایگاه مقاومت  –روستای اورین  –جاده آدران  مرکز اورین   13

 56752971 نسيم شهر ميدان هفت تير،خيابان ستاری،پشت آتش نشاني مرکز صاحب الزمان 14

 9212878183 نسيم شهر ميدان هفت بلوار کشاورز جنب مدرسه مریم مرکز شهيد صدوقي 15

 پایگاه باغ مهندس  16
نبش  -1بيست متری مصطفي خميني )باغ  مهندس ( سعدی   -جاده  ساوه 

 212شيخ بهائي پ 
56321924 

 56630176 پاساژ وليعصر  طبقه سوم –سه راهي بختياری  -ابتدای خ نقاوت   پایگاه حصارچوپان 17

 56633860 جنب داروخانه –بين بوستان هفتم و هشتم  -متری   30خ  -صالح آباد پایگاه شهيد واعظي 18

 56740504 متری سوم  10بوستان ششم   –متری نسيم شهر  45خ –کلمه  –جاده  ساوه  پایگاه کلمه 19

 پایگاه حسن آباد 20
جنب مطب آقای دکتر  -روبروی رستوران سي گل -خ مطهری  -حسن آباد 

 317پ  -رهبری 
56744345 



 56382648 6پالک  -متری چهارم 14نبش  –متر ی فشار قوی  30خ  پایگاه شهيد ستاری 21

22 
پایگاه  امام 

 متری روبه روی نانوایي   20اتوبان ساوه ،نرسيده به سه راه آدران خيابان  حسين)ع(
56452590 

 56744908  4گلستان ، بعد از فلکه دوم گلستان ، انتهای شکوفه  پایگاه یاس  23

24 
پایگاه صالح آباد 

 صالح آباد ، انتهای خيابان سفير اميد ،سمت راست، یك کوچه مانده به انتها (3)شماره 
56922740 

 56751036 نسيم شهر،وجه آباد ،خ وليعصر،روبه روی مسجد مسلم بن عقيل وجه آباد 25

 56768883 خ شهدا )خ سوم(کوچه تختي-ميدان هفت تير-نسيم شهر پایگاه شهيد بهشتي 26

 56750353 روبه روی بانك سپه-بعد از شهيد بهشتي جنوبي-متری چمران 14-نسيم شهر پایگاه سالمت الغدیر 27

 56764177 کوچه روبروی مسجد –اسماعيل آباد  –جاده نسيم شهر  –جاده ساوه  پایگاه اسماعيل آباد 28

 56448368 خ اصلي خيراباد ، خ نواب صفوی پایگاه خير آباد 29

 56679818 زعفرانيه ،انتهای کوچه نبوت حصارک باال 30

 56861818 انتهای کوچه گلهای یك  –خ امام حسين )ع( خ فضيلت یك  –روستای ریه  خانه ریه 31

 56925456 خ شهيد گلستاني –خ قائم  –روستای امامزده باقر  خانه امام زاده باقر 32

 


