
  ردیف
نام 

  شهرستان
  تلفن  آدرس   نوع واحد  واحد سالمتنام 

  44394177/44393244  کن روستاي سولقان کوچه حسینیه  روستایی  سولقان شمالغرب  1

  		  بھ صورت فصلی (بھار و تابستان)	  روستایی  امامزاده داود  شمالغرب  2

  روستایی  دینار آباد    شهریار  3
 رزکان ، خیابان 3شهریار،روستاي دینارآباد ، کیلومتر 

  لوله گاز 
65270866  

  روستایی  اصیل آباد  شهریار  4
جاده شهریار به رباط کریم، بعد از شهر وحیدیه، 

  اجی خ ن-روستاي اصیل آباد
65753561  

  روستایی  دهشاد باال   شهریار  5

جاده تهران به شهریار، قبل از پل ورودي به شهریار، 

سمت چپ، روستاي رزکان، روستاي دهشاد باال، 

  روبروي امامزاده

65962700  

  روستایی  رزکان   شهریار  6
مت س-وبروي کالنترير-سکمانا-جاده دینارآباد

  راست
65933506  

  روستایی  بابا سلمان  شهریار  7
جاده تهران به شهریار، بعد از پمپ بنزین، سمت 

  راست، خیابان شهید کلهر، کوچه شورا، (بهداري) 
65735128  

  روستایی  اسد آباد   شهریار  8
-یادهکنارپل عابرپ-بعدازکهنز-جاده آدران-شهریار

  بش خیابانن-یابان ولیعصرخ-روستاي اسدآباد
65684873  

  65260579  یابان بسیج (اتشنشانی)خ -آباد باال  رضی  روستایی  رضی آباد باال   شهریار  9

  65772818  شهرك ثامن االئمه روبروي مسجد  روستایی         یوسف آباد صیرفی   شهریار  10

  کردامیر(امیریه)   شهریار  11
-(شهري 

  روستائی)

مام جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، خیابان ا

و کردامیر، روستاي خمینی، سه راهی بردآباد و کردزار 

  دوم خیابان اصلی پشت آتش نشانی

65647800  

  وحیدیه   شهریار  12
-شهري

  روستایی
  65633450  شهید مال بیرامی خ-جوقین وحیدیه

  سعید آباد   شهریار  13
-شهري

  روستایی

-جاده تهران به شهریار، قبل از شهرك مهستان 

  خیابان بهداشت
65604499  



  شاهدشهر   شهریار  14
-شهري

  روستایی

جاده کهنز، بعد از شهرك ویره (مصطفی خمینی)، 

سمت راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع 

  آب 

65442525  

  شهریار  15
حضرت علی اصغر 

  (ع)

-شهري

  روستایی
  65295957  مخابرات پشت استخر سامان 2از ف-شهریار

  روستایی  الزهرا(س)   قدس  16
دانش میدان شهداي بزرگراه فتح، شهرك  14کیلومتر 

  4دانش، جنب نیروي انتظامی،پ
021-66284297  

  روستایی  هفت جوي  قدس  17
روستاي هفت جوي، خ مطهري، جنب منبع آب، خانه 

  بهداشت هفت جوي
021-46800255 

  2165943277  روستاي اخترآباد  روستایی  اختر آباد مالرد  18

  روستایی  امیر آباد توانبخشی  مالرد  19
یابان خ -انبخشی امیرآباد تو -بی سکینه چهارراه بی 

  نواب
2165742566  

  زرگر صفادشت  مالرد  20
شهر باالي 

  بیست هزار نفر
  2165432042  وبروي اداره گازر -صفادشت 

  روستایی  یوسف اباد  مالرد  21
چهارراه مالرد جاده صفادشت روستاي یوسف آباد 

  جنب داروخانه
2165586059  

  2165416867  یابان کشاورزخ -روستاي لم آباد   روستایی  لم آباد  مالرد  22

  2165412998  یابان شهید قدرت بیگلوخ -روستاي قشالق  روستایی  قشالق  مالرد  23

  2165720454  5پالك  -یابان فضیلت خ -بیدگنه   روستایی  بیدگنه  مالرد  24

  2165472828  خیابان چناران  روستاي خوشنام  روستایی  خوشنام  مالرد  25

  روستایی  آالرد    رباط کریم  26
نب پل ج -ریم به شهریارجاده رباط ک -رباط کریم 

  هوایی 
56674095  

  روستایی  کیکاور   رباط کریم  27
روستاي  -ریم به شهریار جاده رباط ک -رباط کریم

  اختمان سراي محله س - 7وچه دانش ک -کیکاور
56674958  

  روستایی  منجیل آباد   رباط کریم  28
روستاي  -ریم به شهریارجاده رباط ک -کریم رباط 

  سجدمجنب  -یابان نورخ -منجیل آباد 
56415422  



  روستایی  انجم آباد   رباط کریم  29
ابتداي -ریم به شهریارجاده رباط ک -رباط کریم 

  عد از دهیاريب -روستاي انجم آباد 
56483698  

  روستایی  سفیدار   رباط کریم  30
 -یابان عرفان شمالی خ -فیدارسروستاي  -جاده ساوه 

  3پالك 
56441998  

  56587572  سهروردي جنوبی خ -وستاي آدرانر -جاده ساوه   روستایی  آدران   رباط کریم  31

  روستایی  خیرآباد  بهارستان  32
 –میدان خیرآباد  –میدان هفت تیر  –نسیم شهر 

  اول خیرآباد –متري امام خمینی (ره)  25خیابان 
56446451-2  

  روستایی  اورین     بهارستان  33
جنب  –روستاي اورین  –ه راه آدران س -جاده ساوه  

  پایگاه مقاومت 
56574545  

  روستاییهمدانک                   بهارستان  34
 –وستاي همدانک ر -سه راه آدران  –جاده ساوه 

  انتهاي کوچه کاج
56576415  

  روستایی  میمنت آباد    بهارستان  35
 –روستاي میمنت آباد  –انتهاي قلعه میر  –جاده ساوه 

  113پالك–خیابان شهید جانی 
56861322  

 


