آدرس مراكز خدمات جامع سﻼمت و پايگاههاي سﻼمت منطقه ٥
رديف

نام مركز

١

مركز سﻼمت كن

٢

مركز سﻼمت شهيد غفاري

٣

مركز سﻼمت شهر زيبا

٤

مركز سﻼمت سردار جنگل

٥

مركز سﻼمت شهيد فكوري

جاده مخصوص كرج-بعد از ميدان آزادي-
شهرك شهيد فكوري-بلوك ٢٠

٧

مركز سﻼمت پونك

خيابان سيمون بوليوار-خيابان اقبال پور-
جنب مسجد باب الحوائج

٨

مركز سﻼمت سازمان برنامه

جنت آباد جنوبي-ﻻله غربي)كبيرزاده(-
نبش گلستان=پﻼك-١١ساختمان سهيل

١٠

مركز سﻼمت اكباتان دو

فاز-١خيابان نفيسي-كوچه باريكاني-پﻼك
١٥

٦

٩

مركز سﻼمت شقايق

مركز سﻼمت حسن آباد

آدرس

شهران-خيابان كوهسار-رو به روي خيابان
يكم شهران-خيابان شهيد ادهمي

تلفن
٤٤٣٠٠٨٩٤

اكباتان-فاز  -٢مجتمع تجاري گلها-طبقه
همكف

٤٤٦٦٧٥٥٩

انتهاي شهر زيبا-خيابان آشوري-بلوك١١

٤٤٣١١٨٨٨

خيابان سردارجنگل-خيابان ارديبهشت
غربي)شهيد آستركي(-رو به روي پارك
شاهد

٤٤٤٠٥١٤٤

جنت آباد مركزي-باﻻتر از بلواربعثت-
كوچه عسگري

اشرفي اصفهاني-نبش گلستان -٢٧پﻼك٢

٤٤٦٦٨٠٤٠
٤٦٠٤٣٧٩٦
٤٤٨٥٦٥٩٦
٤٦٠٤٩٨٣١
٤٤٠٠٢٣٠٨

٤٤٦٩٩٠٣٦
٤٤٦٩٩٠١٢

رديف

١١

١٢

نام پايگاههاي غير ضميمه

شماره  ١كن

شماره  ٢كن

كن -ميانده-حسينيه اعظم كن

آدرس

تلفن

٤٤٣٦٥٣٨٢

شهران-كوهسار-نبش هاشمي زاده-پﻼك-١٩١طبقه١شمالي

٤٤٣٦٣٦٤٨

١٤

شماره  ١شهيد غفاري

اكباتان-فاز-٢بلوك-٤ورودي ٢

٤٤٦٦١٨٧٤

١٦

شماره  ٢شهر زيبا

شهرزيبا-بلوارجوانمردان-بلوارفرسارشرقي-خيابان عدالت

١٣
١٥

شماره  ٣كن

شماره  ١شهر زيبا

پايين تر از نيايش-ساختمان قائم-واحد١

٤٤٣٣٩٤٠٦

ميدان شهر زيبا – بلوار تعاون– خيابان شهيد مرادي – نرسيده به خيابان
رحماني – پﻼك - ٨٠طبقه اول

٤٤١٤١٨٣٤

بلوار تعاون – بلوار عﻼمه جعفري – شهرك انديشه شمالي –كوچه شهيد
حسن زرقومي – پﻼك ١٨

٤٤١٠٦٤٩٥
٤٦٠٤٩٩٢٤

٤٤١٧٠٥٠٠

١٧

شماره  ٣شهر زيبا

١٩

شماره  ٢سردار جنگل

پايين تر از ميدان پونك – گلزار  – ١پﻼك  – ٣واحد  ٢غربي

شماره  ١ترمينال

بلوارفردوس شرق-بين رامين و گلستان-پﻼك-٢٥٠طبقه-٤واحد ١٣

٤٤٠٥٥٤٩٥

٢٣

شماره  ٢شقايق

جنت آباد شمالي -خيابان شهيد مخبري -بعد از شاهين شمالي -روبروي
فروشگاه جانبو -پﻼك ٢٢٦

٤٤٤٦٤٢١٩

٢٥

شماره  ٢پونك

بعد از دانشگاه علوم تحقيقات – حصارك – خيابان توحيد – درمانگاه
مسجد جامع حصارك

١٨

شماره  ١سردار جنگل

٢٠

شماره  ١شهيد فكوري

٢٢

شماره  ١شقايق

٢١

٢٤
٢٦

شماره  ١پونك

شماره  ٣پونك

٢٧

شماره  ١سازمان برنامه

٢٩

شماره  ١حسن آباد

٢٨

شماره  ٢سازمان برنامه

بزرگراه ستاري-باﻻتراز خجسته پور-مجتمع پزشكان حكيم-واحد٤

اكباتان-بيمه -٢كوي-١٦كلينيك شاهين

جنت آباد شمالي-خيابان انصارالمهدي-مسجد انصارالمهدي

چهارديواري-ابتداي شهرك نفت-جنب شيريني ﻻدن طﻼيي-پﻼك-٨
واحد٢

انتهاي سردار جنگل شمالي-خيابان پنج تن-خيابان ٣٥متري قدس-خيابان
ميرباقري-روبه روي ميدان تره بارگلها-ساختمان مرصاد-پﻼك١٣

٤٤٤٦٢٩٠٣
٤٤٦٦٢٤٥٤

٤٤٨٦٥٩٩٣-٤٤٨٦٣٨٢٩

٤٤٨٠٣٦٣٦

٤٤٨٣٩٣٥٩
٤٤٨٥٦٨١٠

جنت آباد جنوبي-خيابان چهارباغ شرقي-نبش ميدان آتش نشان-پﻼك-١٩
درمانگاه دكتر نوروزي

٤٤٤٩٧١٢٣

آيت اله كاشاني-بين خيابان رامين شمالي وگلستان-پﻼك -٢٥٨واحد٢٢

٤٤٠٤٥٥٤٧

بلوارفردوس غرب-بين شقايق و ﻻله -رو به روي دبستان هاشمي نژاد-پﻼك
٤٧٧

٤٤١٣٤١٧١

