آدرس مراکز تجمیعی واکسیناسیون تهران به همراه آدرس و شماره تماس آنها به شرح ذیل است:
 )۱مرکز بهداشت طالقانی منطقه  ۱تهران ،میدان قدس ،ابتدای خیابان شریعتی ،جنب داروخانه ،۳۷۱۷۷۶۲۲۰۲۰
 )۷خانه بهداشت چیدز منطقه  ۱تهران ،چیذر ،میدان ندا ،۳۷۱۷۷۷۱۲۳۲۰
 )۰مرکز بهداشت ازگل منطقه  ۱تهران ،جاده لشگرک ،ازگل ،جنب کوچه مدرسه ،۳۷۱۷۷۴۲۲۳۰۲
 )۴مرکز بهداشت قائم منطقه  ۱تهران ،بزرگراه ارتش ،بعد از مینی سیتی ،شهرک قائم،۳۷۱۷۷۴۰۲۶۰۲ .
 )۰مرکز بهداشت دربند منطقه  ۱تهران ،دربند ،نرسیده به میدان دربند ،۳۷۱۷۷۲۱۰۱۶۶
 )۶مرکز بهداشت درمان جامع امامزاده قاسم ،کوچه موثقى ،کوچه یاس،۳۷۱۷۷۲۳۰۳۰۳ .
 )۲مرکز بهداشت درکه منطقه  ۱تهران ،درکه ،بعد از ایستگاه اتوبوس ،کوچه حمام ،۳۷۱۷۷۴۱۲۰۰۳
 )۲مسجد طالقانى ،خیابان مقدس اردبیلى ،بین خیابان کیهان و خیابان ملکى
 )۲مرکز بهداشت شهدای تجریش منطقه  ۱تهران ،تجریش ،خیابان شهرداری ،بیمارستان شهدا ،۳۷۱۷۷۲۱۲۳۳۱
 )۱۳مرکز بهداشت پایگاه طالقانی منطقه  ۱تهران ،ولنجک ،بیمارستان طالقانی ،۳۷۱۷۰۳۰۱۶۳۴
 )۱۱مرکز بهداشت مسیح دانشوری منطقه  ۱تهران ،انتهای دارآباد ،بیمارستان مسیح دانشوری،۳۷۱۷۲۱۷۷۴۳۰ .
 )۱۷مرکز بهداشت چمران منطقه  ۱تهران ،میدان نوبنیاد ،شهرک شهید چمران ،۳۷۱۷۶۱۳۷۲۳۳
 )۱۰مرکز بهداشت شهدای اوین منطقه  ۱تهران ،اوین ،خیابان اعرابی ،نبش کوچه مهدیه ،۳۷۱۷۷۴۷۰۳۴۲
 )۱۴مرکز بهداشت فرحزاد منطقه  ۷تهران ،فرحزاد ،امامزاده داوود ،خیابان درمانگاه ،۳۷۱۷۷۳۶۰۰۱۶
 )۱۰مرکز بهداشت سعادت آباد منطقه  ۷تهران ،سعادت آباد ،خیابان دشت بهشت ،روبروی زندان اوین
)۱۶مرکز بهداشت نواب منطقه  ۰تهران ،خیابان شهید کالهدوز ،سه راه نشاط،۳۷۱۷۷۰۰۴۷۲۷ .
 )۱۲مرکز بهداشت صبارو منطقه  ۰تهران ،ده ونک ،پشت دانشگاه الزهرا ،۳۷۱۲۲۳۴۰۳۶۱
 )۱۲مرکز بهداشت ارشاد منطقه  ۴تهران ،خیابان شریعتی ،مقابل حسینیه ارشاد ،بن بست هدیه ،۳۷۱۷۷۷۷۱۰۴۰
 )۱۲مرکز بهداشت سمرقندی منطقه  ۴تهران ،فرجام ،بلوار اردیبهشت ،بین  ۷۳۶و ،۳۷۱۲۲۰۲۶۷۳۰ ،۷۱۷
 )۷۳مرکز بهداشت نادر منطقه  ۴تهران ،فلکه دوم تهرانپارس ،خیابان جشنواره ،خیابان شهید اسفندانی ،۳۷۱۲۲۰۰۳۲۰۰
 )۷۱مرکز بهداشت کن منطقه  ۰تهران ،شهرک کن ،روبروی شهران یکم ،خیابان ادهمی،۳۷۱۴۴۷۳۳۲۲۴ .
 )۷۷مرکز بهداشت سردار جنگل منطقه  ۰تهران ،سردار جنگل ،ابتدای اردیبهشت غربی ،۳۷۱۴۴۴۳۰۱۴۴
 )۷۰مرکز بهداشت شهید غفاری منطقه  ۰تهران ،شهرک اکباتان ،فاز  ،۷مجتمع تجاری گلها ،۳۷۱۴۴۶۶۲۰۰۲
 )۷۴مرکز بهداشت فاضل منطقه  ۶تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان دهکده ،روبروی سازمان آب ،۳۷۱۲۲۲۰۶۲۲۲
 )۷۰مرکز بهداشت کاظمیان منطقه  ۶تهران ،خیابان طرشت ،خیابان حسین مردی ،کوچه شهید قالبی ،۳۷۱۶۶۳۳۲۶۶۶

* کلینیک شفا مهر صدرا منطقه  ٦تهران ،سید جمال الدین اسدآبادى ،تقاطع فتحى شقاقى ،کلینیک شفامهر صدرا ۳۷۱۲۲۴۲۳۷۳۳ .و
۳۷۱۲۲۴۲۳۱۲۲
 )۷۶مرکز بهداشت خواجه نظام الملک منطقه  ۲تهران ،خیابان معلم ،خیابان شهید اجاره دار ،۳۷۱۲۲۴۳۶۲۰۱
 )۷۲مرکز بهداشت زهرا همایون منطقه  ۲تهران ،میدان سپاه ،خیابان خواجه نصیر طوسی ،۳۷۱۲۲۰۳۰۲۲۶
 )۷۲مرکز بهداشت سمنگان منطقه  ۲تهران ،خیابان سمنگان ،باالتر از مسجد جامع ،۳۷۱۲۲۲۱۰۳۰۲
 )۷۲مرکز بهداشت همایون منطقه  ۲تهران ،خیابان جانبازان غربی ۱۶ ،متری اول ،کوی صفای ،۳۷۱۲۲۲۱۱۲۲۲
 )۰۳مرکز بهداشت والفجر منطقه  ۲تهران ،خیابان آزادی ،بلوار استاد معین،۳۷۱۶۶۳۷۰۳۴۷ .
 )۰۱مرکز بهداشت تقی نیا منطقه  ۲تهران ،خیابان قزوین ۱۶ ،متری امیری ،خیابان جرجانی ،۳۷۱۶۶۶۲۲۰۲۷
 )۰۷مرکز بهداشت  ۱۷فروردین منطقه  ۲تهران ،خیابان شمشیری ۷۳ ،متری پادگان ،خیابان صفری ،۳۷۱۶۶۶۲۰۲۱۲
 )۰۰مرکز بهداشت اکبر آبادی منطقه  ۱۱ ،۱۳تهران ،بزرگراه نواب ،خیابان محبوب مجاز ،جنب آموزش و پرورش
۳۷۱۰۰۲۱۴۱۰۴
 )۰۴مرکز بهداشت فرمان فرمائیان منطقه  ۱۱ ،۱۳تهران ،خیابان آذربایجان ،نرسیده به چهارراه رشدیه ،۳۷۱۶۶۲۷۲۴۲۲
 )۰۰مرکز بهداشت تالث منطقه  ۱۱ ،۱۳تهران ،خیابان مولوی ،ایستگاه تشکیالت ،پالک ،۳۷۱۰۰۰۲۷۲۱۰ ،۷۴۲
 )۰۶مرکز بهداشت تقوی منطقه  ۱۷تهران ،خیابان مجاهدین ،خیابان ایران ،کوچه پور زرگری ،۳۷۱۰۰۰۶۴۶۴۶
 )۰۲مرکز بهداشت شهید جعفری منطقه  ۱۷تهران ،خیابان  ۱۲شهریور ،ایستگاه خرابات ،جنب آتش نشانی ،۳۷۱۰۰۰۰۶۲۱۴
 )۰۲مرکز بهداشت خواجه نوری منطقه  ۱۷تهران ،دروازه شمیران ،میدان ابن سینا ،ابتدای نامجو،۳۷۱۲۲۰۳۲۲۰۳ .
 )۰۲مرکز بهداشت صفاری منطقه  ۱۷تهران ،خیابان ری ،خیابان حداد عادل (صفاری) ،۳۷۱۰۰۰۰۲۲۲۲
 )۴۳مرکز بهداشت وحدت اسالمی منطقه  ۱۷تهران ،خیابان وحدت اسالمی ،روبروی اداره آگاهی ،۳۷۱۰۰۶۷۲۰۰۲
 )۴۱مرکز بهداشت بوعلی منطقه  ۱۰تهران ،تهران نو ،خیابان ایرانمهر ،بلوار ابوحسین ،۳۷۱۰۰۰۰۲۳۳۳
 )۴۷مرکز بهداشت صفا منطقه  ۱۰تهران ،خیابان ایرانمهر ،خیابان صفا ،جنب داروخانه مهرگان ،۳۷۱۰۰۰۴۲۴۱۳
 )۴۰مرکز بهداشت صلواتی منطقه  ۱۰تهران ،خیابان پیروزی ،خیابان اول نیروی هوایی ،۳۷۱۲۲۴۲۷۷۲۲
 )۴۴مرکز بهداشت لیلة القدر منطقه  ۱۰تهران ،میدان امامت ،خیابان شهید جدیدی ،خیابان ابوریحان ،۳۷۱۲۲۴۰۳۳۴۲
 )۴۰مرکز بهداشت محمدیان منطقه  ۱۰تهران ،خیابان سی متری نیروی هوایی ،فلکه لوزی،۳۷۱۲۲۴۲۳۳۳۴ .
 )۴۶مرکز بهداشت  ۱۲شهریور منطقه  ۱۰تهران ،خیابان ایرانمهر ،خیابان پاینده ،۳۷۱۰۰۲۲۱۲۲۰
 )۴۲مرکز بهداشت پور هدایت منطقه  ۱۴تهران ،پیروزی ،سرآسیاب دوالب ،خیابان شیوا ،خیابان شهید واضحی فر
۳۷۱۰۰۱۲۰۱۲۲
 )۴۲مرکز بهداشت جالئی منطقه  ۱۴تهران ،خیابان شکوفه ،پایینتر از پارک ،کوچه شهید اهری ،۳۷۱۰۰۲۲۷۲۲۲
 )۴۲مرکز بهداشت زارع زاده منطقه  ۱۴تهران ،خیابان  ۱۲شهریور ،کوچه باغ فرید ،خیابان مینا ،۳۷۱۰۰۲۷۰۴۶۲

 )۰۳مرکز بهداشت شهید صفری منطقه  ۱۴تهران ،انتهای  ۷۳متری نبرد ،روبروی سازمان آب ،۳۷۱۰۰۱۲۰۰۰۶
 )۰۱مرکز بهداشت غیاثی منطقه  ۱۴تهران ،خیابان آهنگ ،میدان آهنگ ،خیابان احمد کیانی،۳۷۱۰۰۲۳۱۳۱۲ .
 )۰۷مرکز بهداشت افسریه منطقه  ۱۰تهران ،افسریه  ۱۰متری سوم ،خیابان ،۳۷۱۰۰۱۰۲۰۰۰ ،۷۱
 )۰۰مرکز بهداشت بعثت منطقه  ۱۰تهران ،افسریه  ۱۰متری سوم ،خیابان ،۳۷۱۰۰۶۴۳۳۰۱ ،۲
 )۰۴مرکز بهداشت  ۱۷بهمن منطقه  ۱۰تهران ،خاوران ،سه راه تابناک ،جنب پایگاه مالک اشتر ،۳۷۱۰۰۳۰۰۰۰۰
 )۰۰مرکز بهداشت دکتر رزمی منطقه  ۱۰تهران ،خیابان مسعودیه ،مسگر آباد ،خیابان کلهر ،۳۷۱۰۰۲۶۲۱۲۰
 )۰۶مرکز بهداشت شبیر منطقه  ۱۰تهران ۱۲ ،شهریور ،جنب بهزیستی شبیر ،خیابان قنبری،۳۷۱۰۰۲۳۲۲۲۰ .
 )۰۲مرکز بهداشت مسعودیه منطقه  ۱۰تهران ،خیابان خاوران ،سه راه افسریه ،روبروی پارک نیکو ،۳۷۱۰۰۲۶۲۱۲۲
 )۰۲مرکز بهداشت حاج یحیی آقا سید منطقه  ۱۰تهران ۷۳ ،متری افسریه ،نبش  ۱۰متری دوم ،۳۷۱۰۰۱۰۰۰۶۰
 )۰۲مرکز بهداشت شیخ احمد کافی منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،خیابان خزانه ،خیابان عباسی ،فلکه سوم ،جنب تره بار خزانه
۳۷۱۰۰۶۳۱۱۰۲
 ) ۶۳مرکز بهداشت شیخ احمدی منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،قلعه مرغی ،خیابان زمزم ،خیابان صالح نیا ،کوچه باغ
۳۷۱۰۰۲۷۴۳۰۳
 )۶۱مرکز بهداشت ،ولی عصر منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،شهرک ،ولی عصر ،خیابان حیدری ،خیابان بهرامی (یاران)
۳۷۱۶۶۷۳۷۲۲۶
 )۶۷مرکز بهداشت یافت آباد منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،میدان الغدیر ،خیابان شهید زندیه ،خیابان مصطفی هاشمی ،۳۷۱۶۶۲۱۰۳۲۶
 )۶۰مرکز بهداشت پایگاه فیاض بخش منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،جاده قدیم کرج ،خیابان خلیج،۳۷۱۶۶۷۰۲۱۰۲ .
 )۶۴مرکز بهداشت صاحب الزمان منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،شهرک ،ولی عصر صاحب الزمان ،خیابان رضایی ۳۷۱۶۶۷۷۴۶۶۲
 )۶۰مرکز بهداشت شهید آیت منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،پشت پادگان قلعه مرغی ،خیابان ماهان ،شهرک شریعتی ۳۷۱۰۰۲۷۰۷۲۷
 )۶۶مرکز بهداشت نیک نژاد منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،خیابان فدائیان اسالم ،خیابان دیلمان ،جنب مالک اشتر ۳۷۱۰۰۲۰۱۶۱۶
 )۶۲مرکز بهداشت شهید یغمایی منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،دولت آباد ،بین فلکه دوم و سوم ،۳۷۱۰۰۲۴۴۳۴۳
 ) ۶۲مرکز بهداشت بدر منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،کیانشهر ،بلوار شهید مطهری ،خیابان شهید قاضی زاده ،۳۷۱۰۰۲۲۲۷۲۰
 )۶۲مرکز بهداشت شهید جمالی منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،سه راه ورامین ،ابتدای جاده امین آباد ،۳۷۱۰۰۴۳۳۶۴۲
 )۲۳مرکز بهداشت امام رضا منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،جاده خاوران ،قیام دشت ،۳۷۱۰۰۰۲۰۲۲۷
 )۲۱مرکز بهداشت باقر شهر منطقه  ۱۶الی  ۷۳تهران ،باقر شهر ،خیابان  ۷۴طالقانی ،بعد از میدان فاتحی ،۳۷۱۰۰۷۳۰۲۰۲
 )۲۷مرکز بهداشت وردیج منطقه  ۷۷ ،۷۱تهران ،کیلومتر  ۱۰جاده مخصوص ،خیابان دارو پخش ،۳۷۱۴۴۲۲۳۳۰۳
 )۲۰مرکز بهداشت وردآور منطقه  ۷۷ ،۷۱تهران ،کیلومتر  ۱۲جاده مخصوص ،روبروی کفش بال ،۳۷۱۴۴۲۲۱۲۲۳

 )۲۴مرکز بهداشت تهرانسر منطقه  ۷۷ ،۷۱تهران ،تهرانسر ،انتهای بلوار نیلوفر ،خیابان نیلوفر ،۳۷۱۴۴۰۳۲۲۲۲
 )۲۰مرکز بهداشت المپیک منطقه  ۷۷ ،۷۱تهران ،دهکده المپیک ،روبروی سینما دهکده،۳۷۱۴۴۲۰۲۳۳۳ .
 )۲۶مرکز بهداشت مسجد السادات منطقه  ۶تهران ،یوسف آباد ،خیابان ابن سینا ،کوچه ( ۷۰شهید وفاکیش) ،پالک ،۴
۳۷۱۲۲۲۳۰۲۶۲
 )۲۲مرکز بهداشت توحید منطقه  ۶تهران ،میدان توحید ،کوثر اول ،انتهای کوچه شاد،۳۷۱۶۶۲۴۲۲۲۳ .
مرکز نمایشگاهی ایرانمال واقع در منطقه ۷۷
مراکز خودرویی واکسیناسیون کرونا :پارک جنگلی سرخه حصار ،بوستان والیت در منطقه ۱۲

