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غربالگري 

متابولیک

46875780خیابان 30 متري شورا،خیابان شهید شاهبوداغیان،کوچه کامیاب،پالك 28مرکز سالمت امام حسین (ع) مرکز جامع سالمت*1

46077400میدان 9 دي، بلوار شهید حاج قاسم اصغر، انتهاي کوچه عالمه مجلسی، مرکز خدمات جامع سالمت امام خمینی(ره)مرکز سالمت امام خمینی (ره)مرکز جامع سالمت*2

46820600میدان قدس، خ امام خمینی(ره)، خ آزادي، انتهاي 8متري شورا، داخل ساختمان مرکز خدمات جامع سالمت نیمه شعبانپایگاه و مرکز جامع سالمت نیمه شعبان پایگاه*3

46820610میدان قدس، بلوار امامزاده، بعداز فرمانداري روبروي کوچه بلبل،پالك 427، مرکز خدمات جامع سالمت شهید عشرتیمرکز سالمت شهیدعشرتیمرکز جامع سالمت*4

46820610میدان قدس، بلوار امامزاده، بعداز فرمانداري روبروي کوچه بلبل،پالك 427، مرکز خدمات جامع سالمت شهید عشرتیپایگاه سالمت شهیدعشرتیپایگاه*5

46861987خیابان 30 متري شورا،کوچه بوستان3،پالك 28مرکز سالمت حضرت علی اصغر(ع)مرکز جامع سالمت*6

46861987خیابان 30 متري شورا،کوچه بوستان3،پالك 28پایگاه سالمت حضرت علی اصغر (ع)پایگاه*7

66284297کیلومتر 14 بزرگراه فتح، شهرك دانش میدان شهداي دانش، جنب نیروي انتظامی،پ4مرکز سالمت الزهرا(س)مرکز جامع سالمت*8

  46800255 -46893771روستاي هفت جوي، خ مطهري، جنب منبع آب، خانه بهداشت هفت جويخانه بهداشت هفت جويخانه بهداشت*9

66007666خیابان طرشت - خیابان شهید صالحی -  تقاطع شهید اکبري جنوبی. کوچه حسین مردي . پشت خوابگاهشهید کاظمیانمرکز جامع سالمت*10

88361695شهرك غرب فاز 6 گل افشان جنوبی پلی کلینیک قدس (دانشگاه آزاد اسالمی) قدسمرکز جامع سالمت*11

88705969خیابان یوسف آباد . خیابان ابن سینا خ 23 مسجدساداتمرکز جامع سالمت*12

22065516بعد از فرحزاد . خیابان ایثار . خیابان امامزاده ابوطالب  فرحزادمرکز جامع سالمت*13

88961247بلوار کشاورز . خیابان عبداله زاده. روبروي سازمان آبفاضلمرکز جامع سالمت*14

44300894انتهاي شهرزیبا . جاده سولقان . خیابان شهید ادهمی . جنب منبع آب       کنمرکز جامع سالمت*15

   44319558 -44311888انتهاي شهرزیبا به سمت شهران . سه راه شهرزیبا پالك 11     شهرزیبامرکز جامع سالمت*16

44405144خیابان سردارجنگل . خیابان اردیبهشت اول . روبروي پارك شاهد   سردارجنگلمرکز جامع سالمت*17

44667034اکباتان . فاز 2. مجتمع تجاري گلها . طبقه همکف غفاريمرکز جامع سالمت*18

22115750سعادت آباد : ،میدان کاج ، 24 متري گلستان  دست راست ، خیابان دشت بهشت ، جنب تعاونی زندان اوینسعادت آبادمرکز جامع سالمت*19

88719003خیابان شهید بهشتی نبش خالد اسالمبولی روبروي سینما آزادي مقیمیانمرکز جامع سالمت*20

44668040جاده مخصوص کرج بعد از میدان آزادي شهرك شهید فکوري بلوك 20 فکوريمرکز جامع سالمت*21

44393244دهستان سولقان سولقانمرکز جامع سالمت*22

44397319جاده سولقان   کیگاخانه بهداشت*23

44391287جاده سولقان سنگانخانه بهداشت*24

44390223جاده سولقان  کشارخانه بهداشت*25

46049831جنت آباد جنوبی الله غربی نبش گلستان  پ11 ساختمان سهیلمرکز سازمان برنامهمرکز جامع سالمت*26

44255784مرزداران نرسیده به چهارراه آریافر پ106 ساختمان نگین مرزداران ط5مرکز ژاندارمريمرکز جامع سالمت*27

65522080خیابان آزادگان،انتهاي ك همت(کوچه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)فاز یک اندیشهمرکز جامع سالمت*28

65552217  65550760جاده کهنز، بعد از شهرك ویره (مصطفی خمینی)، سمت چپ، روبروي شاهدشهر، کوچه منبع آب، ایستگاه تاکسی	فاز 3 اندیشهمرکز جامع سالمت*29

65352050جاده کهنز، بعد از شهرك ویره (مصطفی خمینی)، سمت راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب	فاز 4 اندیشهمرکز جامع سالمت*30

65623210جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد	صباشهرمرکز جامع سالمت*31

65766566جاده تهران به شهریار، بعد از پمپ بنزین، سمت راست، خیابان شهید کلهر، کوچه شورا، (بهداري)	ویرهمرکز جامع سالمت*32

مراکز غربالگري تحت پوشش شبکه بهداشت  قدس 

مراکز غربالگري تحت پوشش مرکز بهداشت شمالغرب 

مراکز غربالگري تحت پوشش شبکه بهداشت  شهریار



65954488جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده خادم آباد به نصیر آباد، مرکز بهداشتی نصیر آباد	نصیرآبادمرکز جامع سالمت*33

65222911شهریار،روستاي دینارآباد ، کیلومتر 3 رزکان ، خیابان لوله گاز	سهراب علی بخشیمرکز جامع سالمت*34

65646600شهریار، شهرك اندیشه، فاز یک، بلوار شهید دنیا مالی، بین خیابانهاي سوم و چهارم غربیامیریهمرکز جامع سالمت*35

65633450جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 1، بلوار اصلی فاز 3، پشت بازار بزرگ - خ ولیعصر - خیابان نگارستانوحیدیهمرکز جامع سالمت*36

65462300جاده تهران به شهریار، قبل از شهرك مهستان -خیابان بهداشتفردوسیهمرکز جامع سالمت*37

65442525جاده شهریار به رباط کریم، بعد از شهر وحیدیه، روستاي اصیل آباد	شاهد شهرمرکز جامع سالمت*38

65233050جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي خیابان امام خمینی	دهمویزمرکز جامع سالمت*39

65604499فردوسیه، جاده کهنز، شهر فردوسیه، خیابان امام خمینی، روبروي خدمات شهري شهرداري، خیابان درمانگاه	سعیدآبادمرکز جامع سالمت*40

65295957شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز بهداشتی سهراب علی بخشی	علی اصغر (ع)مرکز جامع سالمت*41

65753561وحیدیه-بلوار امام خمینی- خ ش جعفري-انتهاي خ بهداشت-بر خیابان ش بختیارياصیل آبادمرکز جامع سالمت*42

65962700به سمت جاده آدران-سمت راست-ورودي دومین پل هوایی-شهرك مصطفی خمینی-انتهاي میالد-بلوارورزشیدهشادباالمرکز جامع سالمت*43

65735128صباشهر-خیابان شهید چمران-خیابان کاروان9 - جنب ساختمانهاي دانشگاه آزاد-باباسلمانمرکز جامع سالمت*44

65270866جاده تهران به شهریار، بعد از سعید آباد- بعد از پل شاه چائی -مهدیه	دینارآبادمرکز جامع سالمت*45

65933506جاده تهران به شهریار، نرسیده به پل ورودي به شهریار- روستاي رزکان	رزکانمرکز جامع سالمت*46

65320733شهریار عباس آباد خیابان شهید مطهري کوچه شیخی پالك 2 مجتمع درمانگران	مرکز خدمات جامع سالمت وایینمرکز جامع سالمت*47

65648939فاز 4 اندیشه ، خیابان توحید - نبش خیابان 12 فروردینپایگاه شماره1 امیریهپایگاه *48

65606000روستاي کردزار خیابان اصلی - جنب نانوایی	پایگاه مهدیهپایگاه *49

65270655جاده کهنز- ورودي خاوه -، شهر فردوسیه، پایگاه خاوه آباد	خانه بهداشت رضی اباد پایینخانه بهداشت*50

9108552457ر وبروي مسجد جامع - حسینیه شهید صمدي زاده-جنب فضاي سبزپایگاه اسالم آبادپایگاه *51

65542325رضی آباد باال - جنب میدان اصلی	پایگاه فاز 2 اندیشهپایگاه *52

65352140انتهاي فاز 5 اندیشه - جنب دبستان میعادپایگاه فاز 5 اندیشهپایگاه *53

65465755انتهاي فاز 5 اندیشه - جنب دبستان میعاد	پایگاه خاوهپایگاه *54

65639910جاده تهران به شهریار، قبل از پل ورودي به شهریار، خیابان روستاي رزکان، بعد از روستاي اسکمان	مرکز خدمات جامع سالمت وحیدیهمرکز جامع سالمت*55

9108552458شهریار-جاده آدران-بعدازکهنز-کنارپل عابرپیاده-روستاي اسدآباد-خیابان ولیعصر-نبش خیابانپایگاه شهید مصطفی خمینیپایگاه *56

65260579امیریه-انتهاي 16متري ولیعصر-پایین تراز درمانگاه شقایقپایگاه رضی آبادباالپایگاه *57

65684873شهریار- جاده آدران- بعدازکهنز- کنارپل عابرپیاده-روستاي اسد  آباد – خ ولیعصر-نبش خیابانمرکز خدمات جامع سالمت اسدآبادمرکز جامع سالمت*58

65731053روستاي کردزار خیابان اصلی - جنب نانواییپایگاه کردزارپایگاه *59

65390269ورودي خادم آباد-الله 4 -پشت سازمان آبپایگاه خادم آبادپایگاه *60

56617036جاده ساوه – نسیم شهر –  خیابان آزادگان – بعد از میدان شهید رجائی - بیست متري کوهپایی – پالكمرکز جامع سالمت ولیعصر(نسیم شهر)مرکز جامع سالمت*61

56383874جاده ساوه – شهر گلستان – بلوار الغدیر- بین بلوار اصلی گلستان و شهرداري- خیابان مخابراتمرکز جامع سالمت شهید صبوري (سلطان آباد)مرکز جامع سالمت*62

56322443جاده ساوه – شهر گلستان – فلکه دوم میدان سعدي – مرکز بهداشتی – درمانی حمزه سیدالشهداء (ع)مرکز جامع سالمت گلستان( حمزه سیدالشهدا)مرکز جامع سالمت*63

56624575جاده ساوه- صالح آباد – خیابان 30 متري – انتهاي نگارستان پنجم – رویروي مسجد امام محمد باقر (ع)مرکز جامع سالمت صالح آبادمرکز جامع سالمت*64

56624576جاده ساوه – حصار چوپان – انتهاي خیابان شهید نقاوت – کوچه مهر یک – روبروي مهستان2 مرکز جامع سالمت حصارچوپان(امیرالمومنین)مرکز جامع سالمت*65

56316283جاده ساوه – خیابان 24 متري شهید چمران - نبش کوچه یاسر-پالك 928- طبقه دوممرکز جامع سالمت عمارمرکز جامع سالمت*66

56866722جاده ساوه – انتهاي قلعه میر – خیابان ریه – بعد از مخابراتمرکز جامع سالمت قلعه میرمرکز جامع سالمت*67

مراکز غربالگري تحت پوشش شبکه بهداشت  بهارستان



56574545جاده آدران – روستاي اورین – جنب پایگاه مقاومت مرکز جامع سالمت اورینمرکز جامع سالمت*68

56861322جاده ساوه – انتهاي قلعه میر – روستاي میمنت آباد – خیابان شهید جانی –پالك113  مرکز جامع سالمت میمنت آبادمرکز جامع سالمت*69

56576415جاده ساوه – سه راه آدران - روستاي همدانک – انتهاي کوچه کاجمرکز جامع سالمت همدانکمرکز جامع سالمت*70

2-56446451نسیم شهر – میدان هفت تیر – میدان خیرآباد – خیابان 25 متري امام خمینی (ره) – اول خیرآبادمرکز جامع سالمت خیرآبادمرکز جامع سالمت*71

56925456روستاي امامزده باقر – خ قائم – خ شهید گلستانیخانه بهداشت امام زاده باقرخانه بهداشت*72

56861818روستاي ریه – خ امام حسین (ع) خ فضیلت یک – انتهاي کوچه گلهاي یک خانه بهداشت ریهخانه بهداشت*73

56389069جاده ساوه –حصارك پایین- خیابان 18متري باهنر- بین  یاس 6 و 7 پالك133مرکز جامع سالمت حصارك مرکز جامع سالمت*74

56331588جاده ساوه – سبز دشت – خیابان 20 متري فردوس – جنب پارك فدكمرکز جامع سالمت سبزدشتمرکز جامع سالمت*75

9212878183نسیم شهر میدان هفت بلوار کشاورز جنب مدرسه مریممرکز جامع سالمت صدوقیمرکز جامع سالمت*76

56752971نسیم شهر میدان هفت تیر،خیابان ستاري،پشت آتش نشانیمرکز جامع سالمت صاحب الزمانمرکز جامع سالمت*77

66202996شهرك ولیعصر خیابان شهید برادران بهرامی روبروي فروشگاه جانبو پ 139 مرکز خدمات جامع سالمت ولیعصرمرکز جامع سالمت*78

66801616 -66813076میدان معلم ، میدان الغدیر ، خیابان شهید زندیه خ شهید مصطفی هاشمی-جنب بانک صادراتمرکز خدمات جامع سالمت یافت آبادمرکز جامع سالمت*79

 66791010-11شادآباد- خیابان  انصاري ك نارون – حسینیه شهدا طبقه سوم)مرکز خدمات جامع سالمت شاد آبادمرکز جامع سالمت*80

66272733خیابان خلیج - خ هالل احمر – سراي سالمت قبلی محله نوروز آبادمرکز خدمات جامع سالمت سینامرکز جامع سالمت*81

66005329خیابان آیت ا... سعیدي-خ خلیج – بیمارستان فیاض بخشپایگاه سالمت شماره 3 سینا (  فیاض بخش)پایگاه *82

-55823055جاده ساوه خیابان شهید پوالد ،نبش بانک ملی ، شهرك صادقیهمرکز خدمات جامع سالمت نعمت آباد( صادقیه)مرکز جامع سالمت*83

65813191 45متري زرندخیابان شهید برادارن اسماعیلی کوچه شهید نجفی جنب درمانگاه سیدالشهداءمرکز خدمات جامع سالمت فردوسمرکز جامع سالمت*84

44532162-44525343تهرانسر  خیابان نیلوفر غربی خیابان دستغیب روبروي تره بارمرکز خدمات جامع سالمت تهرانسرمرکز جامع سالمت*85

44530600-44530609شهرك آزادي میدان شهركمرکز خدمات جامع سالمت شهرك آزاديمرکز جامع سالمت*86

44981570کیلومتر 19 جاده مخصوص ، خیابان منبع آب یا شهید حسن یزديمرکز خدمات جامع سالمت  ورد آوردمرکز جامع سالمت*87

44759000بلوار دهکده المپیک جنب سینما دهکدهمرکز خدمات جامع سالمت المپیکمرکز جامع سالمت*88

44925049شهرك راه آهن بلوار هاشم زاده – خ اقاقیا –خ اقاقیاي غربی - ساختمان پزشکان اقاقیامرکز خدمات جامع سالمت راه آهنپایگاه*89

66023042خیابان استاد معین خ دستغیب مرکز خدمات جامع سالمت والفجرمرکز جامع سالمت*90

66698384خیابان قزوین ، خیابان 16 متري امیري ، خیابان جرجانیمرکز خدمات جامع سالمت تقی نیامرکز جامع سالمت*91

65411199بلوار اصلی  مالرد ، بعد از پمپ بنزین  ، شبکه بهداشت و درمان مالرد ، زیرزمین شبکهشهید فهمیدهمرکز جامع سالمت*92

65943222جاده صفادشت  به اشتهارد–روستاي امیر آباد – جاده اختر آباد- روستاي اختر آباد – بعد از شعبه نفت روبروي منزل سید تقی نبوي اخترآبادمرکز جامع سالمت*93

65199519جاده مالرد- بعد از سه راه اندیشه- خیابان امام خمینی –بعد از چهار راه اول –روبروي پارك- کوچه سالمت 2سرآسیابمرکز جامع سالمت*94

65160005مارلیک،شهرك مارلیک فاز 3- خ باغستان - جنب کالنتري 17 مارلیک  کوثر مارلیکمرکز جامع سالمت*95

65432042صفادشت- خ اصلی صفادشت –جنب اداره گاز صفادشت  مرکز صفادشتمرکز جامع سالمت*96

65406867چهار راه مالرد- به طرف روستاي لم آباد- جاده لم آباد- نرسیده به روستاي اسفند آباد- خ کشاورز لم آبادمرکز جامع سالمت*97

65742566جاده صفادشت –بعد از امام زاده بی بی سکینه –سمت چپ –روستاي امیر آبادامیرآبادمرکز جامع سالمت*98

65720454چهار راه مالرد- جاده لم آباد- روستاي بیدگنه – بعد از مسجد جامع بیدگنه- جنب مدرسه راهنمایی فضیلت بیدگنهپایگاه بیدگنهپایگاه *99

65430167 -65437040صفادشت- خ اصلی– جنب بخشداري صفادشت  پایگاه صفادشتپایگاه *100

65472828مارلیک، میدان ارتش، روستاي قلعه فرامرز، روستاي خوشنام، بعد از میدان  پایگاه خوشنامپایگاه *101

مراکز غربالگري تحت پوشش مرکز بهداشت غرب 

مراکز غربالگري تحت پوشش شبکه بهداشت   مالرد



65117855جاده مالرد-خ مطهري- تقاطع امام حسین سمت چپ - قبل از دبستان امام هادي  - مرکز بهداشتی درمانی فاز یک و دو مارلیک فاز یک ودو مارلیکمرکز جامع سالمت*102

65584114چهار راه مالرد- به طرف صفادشت - روستاي یوسف آباد قوام -جنب پایگاه بسیج - خانه بهداشت یوسف آبادیوسف آبادمرکز جامع سالمت*103

65122325چهار راه مالرد- جاده مالرد- بعد از خیابان کاشانی- کوچه صنوبرطالقانیمرکز جامع سالمت*104

65416181صفادشت- یوسف آباد- مسکن مهرمسکن مهرمرکز جامع سالمت*105

56887917رباط کریم-خیابان جهاد-روبروي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) - سعادتمنديمرکز جامع سالمت*106

56483698روستاي انجم اباد-بلوار سردار سلیمانی-پایین تر از شوراي شهر-انجم ابادمرکز جامع سالمت*107

56415422روستاي منجیل آباد-بلوار امام خمینی-میدان شهید سردار سلیمانی-منجیل ابادمرکز جامع سالمت*108

56441998روستاي سفیدار-خیابان عرفان شمالی- سفیدارمرکز جامع سالمت*109

56674579روستاي آالرد-نبش خیابان یادگار ششم-االردمرکز جامع سالمت*110

56584525روستاي آدران-خیابان سهروردي جنوبی-ادرانخانه بهداشت*111

56584500روستاي ده حسن-جنب میدان ده حسن- ده حسنخانه بهداشت*112

56643134روستاي وهن آباد-دست چپ-کوچه دوم- وهن اباد خانه بهداشت*113

56414804روستاي پیغمبر-خیابان امام خمینی-پشت مسجد صاحب الزمان-کوچه نسترن-پیغمبر.خانه بهداشت*114

56966700روستاي حصارمهتر-خیابان شهید پوریانی-جنب دفت شوراي شهر-حصار مهترخانه بهداشت*115

56429800رباط کریم-انتهاي خیابان مصلی-بلوار کمالی-جنب بوستان گل رز-شهید شاطریانمرکز جامع سالمت*116

56731200روستاي شهر اباد-خیابان امام خمینی-کوچه بهداشت-شهرابادخانه بهداشت*117

56572400روستاي کاظم اباد-کوچه والیت-کاظم ابادخانه بهداشت*118

56674958روستاي کیکاور-خیابان معلم-جنب مسجد-سراي محله-کیکاورمرکز جامع سالمت*119

56653769رباط کریم-خیابان امام خمینی-خیابان حضرت رقیه(س)مرکز بهداشت فاطیما-نصیرشهرمرکز جامع سالمت*120

56934213رباط کریم-شهر جدیدپرند-فاز1-خیابان البرز جنوبی-مرکز بهداشت شهداي هسته اي پرند-پرندمرکز جامع سالمت*121

56643878روستاي علی اباد-خیابان صاحب الزمان-ورودي سوم-علی آبادخانه بهداشت*122

 تلفن نداردروستاي اصغراباد-خیابان انقالب-بعد از پارك-اصغر ابادخانه بهداشت*123

56415605روستاي یقه-کوچه گلستان یکم-پ13-یقهخانه بهداشت*124

مراکز غربالگري تحت پوشش شبکه بهداشت رباط کریم


