
شهریپایگاههاومراکز پوششی غربتحت شمال بهداشت مرکز

 آدرس تلفن
مرکز  منطقه ردیف وام

وَّسار-شْراى 44300894 شْراى-خیاتاى یىن خیاتاى رٍی تِ ادّوی-رٍ شْیذ خیاتاى که سالمت  1 مرکس

ی
شْردار

 هٌطمِپٌح

گلْا-2فاز-اوثاتاى 44667559 تداری ّوىف-هدتوع طثمِ غفاری شهید سالمت  2 مرکس

زیثا 44311888 شْر 11تلَن-آشَریخیاتاى-اًتْای زیبا شهر سالمت  3 مرکس

44405144 
سردارخٌگل آستروی(-خیاتاى غرتی)شْیذ اردیثْشت پارن-خیاتاى رٍی تِ رٍ

 شاّذ
جىگل سردار سالمت  4 مرکس

ورج 44668040 هخصَص آزادی-خادُ هیذاى از فىَری-تعذ شْیذ 20تلَن-شْرن فکًری شهید سالمت  5 مرکس

ترمیىالمرکس ًذارد ًذارد سالمت  6 

هروسی 46043796 آتاد تلَارتعثت-خٌت از عسگری-تاالتر وَچِ شقایق سالمت  7 مرکس

تَلیَار 44839050 سیوَى پَر-خیاتاى الثال هروسی-خیاتاى یىن وَّسار 8پالن-ًثش پًوک سالمت  8 مرکس

46049831 
خٌَتی آتاد غرتی)وثیرزادُ(-خٌت ساختواى-11گلستاى=پالنًثش-اللِ

 سْیل
بروامٍ سازمان سالمت  9 مرکس

اصفْاًی 44956252 گلستاى-اشرفی 2پالن-27ًثش آباد حسه سالمت  10 مرکس

44699036 

44699012 
ًفیسی-1فاز تاریىاًی-خیاتاى 15پالن-وَچِ دي اکباتان سالمت  11 مرکس

وي-هیاًذُ-وي 44365382 اعظن حسیٌیِ که1شمارٌپایگاٌ   12 

44363648 
شْراى-شْراى دٍم هیذاى از آیٌذُ-تاالتر تاًه هحوذ-خٌة دٍم-ساختواى -طثمِ

8ٍاحذ  
که2شمارٌپایگاٌ 13 

ًیایش 44339406 از تر لائن-پاییي 1ٍاحذ-ساختواى که3شمارٌپایگاٌ 14 

2ٍرٍدی-4تلَن-2فاز-اوثاتاى 44661874 غفاری1شمارٌپایگاٌ شهید 15 

زیثا 44141834 شْر تعاٍى–هیذاى شرلی–تلَار 12پالن-ًَتْار زیبا1شمارٌپایگاٌ شهر 16 

44106495 
تعاٍى خعفری–تلَار عالهِ شوالی–تلَار اًذیشِ حسي–شْرن شْیذ وَچِ

18پالن–زرلَهی  
زیبا3شمارٌپایگاٌ شهر 17 

ستاری 44951068 تاٌّر-تسرگراُ از-خیاتاى ّدرتلثل 1ٍاحذ-228پالن-چْارراُ جىگل1شمارٌپایگاٌ سردار 18 

عذل-پًَه 44484539 هخثری-هیذاى خٌگل-خیاتاى سردار سوت 21پالن–تِ جىگل2شمارٌپایگاٌ سردار 19 

44863829-44865993 شوالی  آتاد اًصارالوْذی-خٌت اًصارالوْذی-خیاتاى هسدذ شقایق1شمارٌپایگاٌ 20 

ًفت-چْاردیَاری 44803636 شْرن طالیی-اتتذای الدى شیریٌی 2ٍاحذ-8پالن-خٌة پًوک1شمارٌپایگاٌ 21 

داًشگاُ-پًَه داًشگاُ-هیذاى تَحیذ-خیاتاى سیذی-خیاتاى 1پالن-وَچِ پًوک2شمارٌپایگاٌ 22 

44856851 
شوالی خٌگل سردار تي-اًتْای پٌح لذس35خیاتاى-خیاتاى خیاتاى-هتری

تارگلْا-هیرتالری ترُ هیذاى رٍی هرصاد-رٍتِ 13پالن-ساختواى
پًوک3شمارٌپایگاٌ 23 

خٌَتی 44485730 آتاد شرلی-خٌت اللِ 105پالن-خیاتاى بروام1ٍشمارٌپایگاٌ سازمان 24 

غرب 44134171 اللِ-تلَارفردٍس ٍ شمایك ًژاد-تیي ّاشوی دتستاى رٍی تِ 477پالن-رٍ بروام2ٍشمارٌپایگاٌ سازمان 25 

واشاًی 44045547 الِ ٍگلستاى-آیت شوالی راهیي خیاتاى 22ٍاحذ-258پالن-تیي
آباد1شمارٌپایگاٌ حسه

26 

44839359
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66007666 
خیاتاى -تعذ از هیذاى سوا-تلَار شْیذ صالحی-اتتذای تسرگراُ خٌاح-هیذاى آزادی

خیاتاى لالًی-اوثریشْیذ عثاس   
 27 مرکز سالمت شهید کاظمیان

ی
 هٌطمِ دٍ  شْردار

خیاتاى اهام زادُ اتَطالة-خیاتاى اهام زادُ داٍد-خیاتاى ایثارگراى شوالی 22065516  28 مرکز سالمت فرحزاد 

خٌة تعاًٍی زًذاى ّا-خیاتاى اٍیي-هتری سعادت آتاد 24اًتْای تلَار  22115750 آباد مرکز سالمت سعادت   29 

رٍتِ رٍی ترُ تار-ًثش گل افشاى خٌَتی-ایَاًه غرب-6فاز-شْرن لذس)غرب( 88361695  30 مرکز سالمت قدس 

طثمِ دٍم-423پالن -خیاتاى اهیروثیر شوالی-تسرگراُ خالل 44269433  31 مرکز سالمت صادقیٍ شمالی 

46042185 

 

4طثمِ -32پالن -حسيتلَاراهام -13تعذاز خیاتاى-تاالتر ازهیذاى پًَه  

 
 32 مرکز سالمت شهرک سجاد

44257496 

44255784 
5طثمِ -ساختواى ًگیي هرزداراى-106پالن  -ًرسیذُ تِ چْارراُ آریاًفر-هرزداراى  33 مرکز سالمت شهرک ژاودارمری 

44204486 

44203645 

 

تعذ از وَچِ صحرایی-تعذ از تازارچِ سٌتی-ستارخاى يیالمرکز سالمت تهران    34 

88262629 
ًرسیذُ تِ خیاتاى شْیذ -ًادری ًیا-تعذ از تماطع اٍل-34خیاتاى -خیاتاى ًصر-گیشا

طثمِ اٍل-55پالن-فاهیل هحوذی  
 35 مرکز سالمت دکتر واصرویا

11پالن -وَچِ گلذاى-خیاتاى شادهْر-ستارخاى 66560825  36 مرکز سالمت تًحید 

44218313 
-1166پالن –خٌة تاًه آیٌذُ -تیي فلىِ اٍل ٍدٍم صادلیِ-خیاتاى ستارخاى

3ٍاحذ-2طثمِ  
 37 شهید کاظمیان 1شمارٌ پایگاٌ 

22127740 
درهاًگاُ  -تعذ از پارن گلپاد –خیاتاى اهام زادُ  –ایثارگراى شوالی  –یادگار اهام 

 هٌاى
 38 فرحزاد 2شمارٌ پایگاٌ 

3طثمِ -سرای هحلِ دریا-شرلی 24خیاتاى -عالهِ خٌَتی –سعادت آتاد  88569053  39 سعادت آباد 1شمارٌ پایگاٌ  

2پالن-شاّیي شرلی-خیاتاى ًاّیذ-هرزداراى 44230560  40 صادقیٍ شمالی 1شمارٌ پایگاٌ  

-9خیاتاى -تاالتر از هیذاى پًَه –اشرفی اصفْاًی  44427219  41 شهرک سجاد 1شمارٌ پایگاٌ  

2ٍاحذ-215پالن -وَچِ هْذی اٍل-خیاتاى اطاعتی خٌَتی-هرزداراى 88248445  42 شهرک ژاودارمری 1شمارٌ پایگاٌ  

64پالن -وَچِ فیاض-ستارخاى رٍ تِ رٍی ترق آلستَم 44221084  43 تهران يیال 2شمارٌ پایگاٌ  

رٍتِ رٍی سازهاى آب-خیاتاى شْذای سازهاى آب-خیاتاى حداب-تلَاروشاٍرز 88995073  44 مرکز سالمت فاضل 

ی
ش  شْردار

 هٌطمِ ش

88719247 
طثمِ -4پالن-ٍفاویش تَحیذی -23خیاتاى -خیاتاى اتي سیٌا-هیذاى خْاى آرا

 ّوىف
 45 مرکز سالمت مسجد سادات

88719003 
-رٍ تِ رٍی سیٌوا آزادی-خیاتاى خالذ اسالهثَلی)ٍزرا(-خیاتاى شْیذ تْشتی

16پالن  
 46 مرکز سالمت مقیمیان

طثمِ چْارم-42پالن-خیاتاى اران-خیاتاى ًدات الْی شوالی 88893225  47 مرکز سالمت يصال 

88026788 
 26 25تیي -تلَارآزادگاى-خرٍخی شیخ تْایی وارگرشوالی-اتَتاى حىین شرق

 غرتی
 48 مرکز سالمت بىیاد مهاجریه

تودیذیساختواى پسشىاى -ًثش ٍلیعصر-خیاتاى آزادی-هیذاى اًمالب 66913190  49 فاضل 2شمارٌ پایگاٌ  

66900501 
-رٍتِ رٍی خیاتاى شْیذ طَسی-تیي فرصت ًٍصرت-خیاتاى خوالسادُ شوالی

شوالی 1طثمِ -241پالن  
 50 فاضل 3شمارٌ پایگاٌ 
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