
 :است لیها به شرح ذ تهران به همراه آدرس و شماره تماس آن ونیناسیواکس یعیدرس مراکز تجمآ

 ،۳۷۱۷۷۶۲۲۰۲۰جنب داروخانه  ،یعتیشر ابانیخ یقدس، ابتدا دانیتهران، م ۱منطقه  یمرکز بهداشت طالقان (۱

 ،۳۷۱۷۷۷۱۲۳۲۰ندا  دانیم ذر،یتهران، چ ۱منطقه  دزیخانه بهداشت چ (۷

 ،۳۷۱۷۷۴۲۲۳۰۲تهران، جاده لشگرک، ازگل، جنب کوچه مدرسه  ۱مرکز بهداشت ازگل منطقه  (۰

 ،۳۷۱۷۷۴۰۲۶۰۲شهرک قائم.  ،یتیس ینیتهران، بزرگراه ارتش، بعد از م ۱مرکز بهداشت قائم منطقه  (۴

 ،۳۷۱۷۷۲۱۰۱۶۶د دربن دانیبه م دهیتهران، دربند، نرس ۱مرکز بهداشت دربند منطقه  (۰

 ،۳۷۱۷۷۲۳۰۳۰۳. اسیمرکز بهداشت درمان جامع امامزاده قاسم، کوچه موثقى، کوچه  (۶

 ،۳۷۱۷۷۴۱۲۰۰۳اتوبوس، کوچه حمام  ستگاهیتهران، درکه، بعد از ا ۱مرکز بهداشت درکه منطقه  (۲

 ملکى ابانیو خ هانیک ابانیخ نیب لى،یمقدس اردب ابانیمسجد طالقانى، خ (۲

 ،۳۷۱۷۷۲۱۲۳۳۱شهدا  مارستانیب ،یشهردار ابانیخ ش،یتهران، تجر ۱منطقه  شیتجر یمرکز بهداشت شهدا( ۲

 ،۳۷۱۷۰۳۰۱۶۳۴ یطالقان مارستانیتهران، ولنجک، ب ۱منطقه  یطالقان گاهیمرکز بهداشت پا (۱۳

 ،۳۷۱۷۲۱۷۷۴۳۰. یوردانش حیمس مارستانیدارآباد، ب یتهران، انتها ۱منطقه  یدانشور حیمرکز بهداشت مس (۱۱

 ،۳۷۱۷۶۱۳۷۲۳۳چمران  دیشهرک شه اد،ینوبن دانیتهران، م ۱مرکز بهداشت چمران منطقه  (۱۷

 ،۳۷۱۷۷۴۷۰۳۴۲ هینبش کوچه مهد ،یاعراب ابانیخ ن،یتهران، او ۱منطقه  نیاو یمرکز بهداشت شهدا (۱۰

 ،۳۷۱۷۷۳۶۰۰۱۶درمانگاه  ابانیتهران، فرحزاد، امامزاده داوود، خ ۷مرکز بهداشت فرحزاد منطقه  (۱۴

 نیزندان او یدشت بهشت، روبرو ابانیتهران، سعادت آباد، خ ۷مرکز بهداشت سعادت آباد منطقه  (۱۰

 ،۳۷۱۷۷۰۰۴۷۲۷کالهدوز، سه راه نشاط.  دیشه ابانیتهران، خ ۰مرکز بهداشت نواب منطقه (۱۶

 ،۳۷۱۲۲۳۴۰۳۶۱تهران، ده ونک، پشت دانشگاه الزهرا  ۰مرکز بهداشت صبارو منطقه ( ۱۲

 ،۳۷۱۷۷۷۷۱۰۴۰ هیارشاد، بن بست هد هینیمقابل حس ،یعتیشر ابانیتهران، خ ۴مرکز بهداشت ارشاد منطقه ( ۱۲

 ،۳۷۱۲۲۰۲۶۷۳۰، ۷۱۷و  ۷۳۶ نیب بهشت،یتهران، فرجام، بلوار ارد ۴منطقه  یمرکز بهداشت سمرقند (۱۲

 ،۳۷۱۲۲۰۰۳۲۰۰ یاسفندان دیشه ابانیجشنواره، خ ابانیتهران، فلکه دوم تهرانپارس، خ ۴مرکز بهداشت نادر منطقه  (۷۳

 ،۳۷۱۴۴۷۳۳۲۲۴. یادهم ابانیخ کم،یشهران  یتهران، شهرک کن، روبرو ۰مرکز بهداشت کن منطقه  (۷۱

 ،۳۷۱۴۴۴۳۰۱۴۴ یغرب بهشتیارد ینگل، ابتداتهران، سردار ج ۰مرکز بهداشت سردار جنگل منطقه  (۷۷

 ،۳۷۱۴۴۶۶۲۰۰۲ها  گل ی، مجتمع تجار۷تهران، شهرک اکباتان، فاز  ۰منطقه  یغفار دیمرکز بهداشت شه (۷۰

 ،۳۷۱۲۲۲۰۶۲۲۲سازمان آب  یدهکده، روبرو ابانیتهران، بلوار کشاورز، خ ۶مرکز بهداشت فاضل منطقه  (۷۴

 ،۳۷۱۶۶۳۳۲۶۶۶ یقالب دیکوچه شه ،یمرد نیحس ابانیطرشت، خ ابانیتهران، خ ۶منطقه  انیمرکز بهداشت کاظم (۷۰



و  ۳۷۱۲۲۴۲۳۷۳۳شفامهر صدرا.  کینیاسدآبادى، تقاطع فتحى شقاقى، کل نیجمال الد دیتهران، س ٦شفا مهر صدرا منطقه  کینیکل *

۳۷۱۲۲۴۲۳۱۲۲ 

 ،۳۷۱۲۲۴۳۶۲۰۱اجاره دار  دیشه ابانیمعلم، خ ابانیختهران،  ۲مرکز بهداشت خواجه نظام الملک منطقه  (۷۶

 ،۳۷۱۲۲۰۳۰۲۲۶ یطوس ریخواجه نص ابانیسپاه، خ دانیتهران، م ۲منطقه  ونیمرکز بهداشت زهرا هما (۷۲

 ،۳۷۱۲۲۲۱۰۳۰۲سمنگان، باالتر از مسجد جامع  ابانیتهران، خ ۲مرکز بهداشت سمنگان منطقه  (۷۲

 ،۳۷۱۲۲۲۱۱۲۲۲ یصفا یاول، کو یمتر ۱۶ ،یجانبازان غرب ابانیتهران، خ ۲منطقه  ونیمرکز بهداشت هما (۷۲

 ،۳۷۱۶۶۳۷۰۳۴۷. نیبلوار استاد مع ،یآزاد ابانیتهران، خ ۲مرکز بهداشت والفجر منطقه  (۰۳

 ،۳۷۱۶۶۶۲۲۰۲۷ یجرجان ابانیخ ،یریام یمتر ۱۶ ن،یقزو ابانیتهران، خ ۲منطقه  این یمرکز بهداشت تق( ۰۱

 ،۳۷۱۶۶۶۲۰۲۱۲ یصفر ابانیپادگان، خ یمتر ۷۳ ،یریشمش ابانیتهران، خ ۲منطقه  نیفرورد ۱۷مرکز بهداشت  (۰۷

محبوب مجاز، جنب آموزش و پرورش  ابانیتهران، بزرگراه نواب، خ ۱۱، ۱۳منطقه  یمرکز بهداشت اکبر آباد (۰۰

۳۷۱۰۰۲۱۴۱۰۴ 

 ،۳۷۱۶۶۲۷۲۴۲۲ هیبه چهارراه رشد دهینرس جان،یآذربا ابانیهران، خت ۱۱، ۱۳منطقه  انیمرکز بهداشت فرمان فرمائ (۰۴

 ،۳۷۱۰۰۰۲۷۲۱۰، ۷۴۲پالک  الت،یتشک ستگاهیا ،یمولو ابانیتهران، خ ۱۱، ۱۳مرکز بهداشت تالث منطقه ( ۰۰

 ،۳۷۱۰۰۰۶۴۶۴۶ یکوچه پور زرگر ران،یا ابانیخ ن،یمجاهد ابانیتهران، خ ۱۷منطقه  یمرکز بهداشت تقو (۰۶

 ،۳۷۱۰۰۰۰۶۲۱۴ یخرابات، جنب آتش نشان ستگاهیا ور،یشهر ۱۲ ابانیتهران، خ ۱۷منطقه  یجعفر دیمرکز بهداشت شه (۰۲

 ،۳۷۱۲۲۰۳۲۲۰۳نامجو.  یابتدا نا،یابن س دانیم ران،یتهران، دروازه شم ۱۷منطقه  یمرکز بهداشت خواجه نور (۰۲

 ،۳۷۱۰۰۰۰۲۲۲۲( یحداد عادل )صفار ابانیخ ،یر ابانیتهران، خ ۱۷منطقه  یمرکز بهداشت صفار (۰۲

 ،۳۷۱۰۰۶۷۲۰۰۲ یاداره آگاه یروبرو ،یوحدت اسالم ابانیتهران، خ ۱۷منطقه  یمرکز بهداشت وحدت اسالم( ۴۳

 ،۳۷۱۰۰۰۰۲۳۳۳ نیبلوار ابوحس رانمهر،یا ابانیتهران، تهران نو، خ ۱۰منطقه  یمرکز بهداشت بوعل (۴۱

 ،۳۷۱۰۰۰۴۲۴۱۳صفا، جنب داروخانه مهرگان  ابانیخ رانمهر،یا ابانیتهران، خ ۱۰مرکز بهداشت صفا منطقه  (۴۷

 ،۳۷۱۲۲۴۲۷۷۲۲ ییهوا یرویاول ن ابانیخ ،یروزیپ ابانیتهران، خ ۱۰منطقه  یمرکز بهداشت صلوات( ۴۰

 ،۳۷۱۲۲۴۰۳۳۴۲ حانیابور ابانیخ ،یدیجد دیشه ابانیامامت، خ دانیتهران، م ۱۰القدر منطقه  لةیمرکز بهداشت ل( ۴۴

 ،۳۷۱۲۲۴۲۳۳۳۴. یفلکه لوز ،ییهوا یروین یمتر یس ابانیتهران، خ ۱۰منطقه  انیمرکز بهداشت محمد (۴۰

 ،۳۷۱۰۰۲۲۱۲۲۰ ندهیپا ابانیخ رانمهر،یا ابانیتهران، خ ۱۰منطقه  وریشهر ۱۲مرکز بهداشت  (۴۶

فر  یواضح دیشه ابانیخ وا،یش ابانیدوالب، خ ابیسرآس ،یروزیران، پته ۱۴منطقه  تیمرکز بهداشت پور هدا (۴۲

۳۷۱۰۰۱۲۰۱۲۲ 

 ،۳۷۱۰۰۲۲۷۲۲۲ یاهر دیاز پارک، کوچه شه تر نییشکوفه، پا ابانیتهران، خ ۱۴منطقه  یمرکز بهداشت جالئ (۴۲

 ،۳۷۱۰۰۲۷۰۴۶۲ نایم ابانیخ د،یکوچه باغ فر ور،یشهر ۱۲ ابانیتهران، خ ۱۴مرکز بهداشت زارع زاده منطقه  (۴۲



 

 ،۳۷۱۰۰۱۲۰۰۰۶سازمان آب  ینبرد، روبرو یمتر ۷۳ یتهران، انتها ۱۴منطقه  یصفر دیمرکز بهداشت شه (۰۳

 ،۳۷۱۰۰۲۳۱۳۱۲. یانیاحمد ک ابانیآهنگ، خ دانیآهنگ، م ابانیتهران، خ ۱۴منطقه  یاثیمرکز بهداشت غ (۰۱

 ،۳۷۱۰۰۱۰۲۰۰۰، ۷۱ ابانیسوم، خ یمتر ۱۰ هیتهران، افسر ۱۰منطقه  هیمرکز بهداشت افسر( ۰۷

 ،۳۷۱۰۰۶۴۳۳۰۱، ۲ ابانیسوم، خ یمتر ۱۰ هیتهران، افسر ۱۰مرکز بهداشت بعثت منطقه  (۰۰

 ،۳۷۱۰۰۳۰۰۰۰۰مالک اشتر  گاهیتهران، خاوران، سه راه تابناک، جنب پا ۱۰بهمن منطقه  ۱۷مرکز بهداشت ( ۰۴

 ،۳۷۱۰۰۲۶۲۱۲۰کلهر  ابانیمسگر آباد، خ ه،یمسعود ابانین، ختهرا ۱۰منطقه  یمرکز بهداشت دکتر رزم( ۰۰

 ،۳۷۱۰۰۲۳۲۲۲۰. یقنبر ابانیخ ر،یشب یستیجنب بهز ور،یشهر ۱۲تهران،  ۱۰منطقه  ریمرکز بهداشت شب (۰۶

 ،۳۷۱۰۰۲۶۲۱۲۲ کویپارک ن یروبرو ه،یخاوران، سه راه افسر ابانیتهران، خ ۱۰منطقه  هیمرکز بهداشت مسعود (۰۲

 ،۳۷۱۰۰۱۰۰۰۶۰دوم  یمتر ۱۰نبش  ه،یافسر یمتر ۷۳تهران،  ۱۰منطقه  دیآقا س ییحیمرکز بهداشت حاج  (۰۲

فلکه سوم، جنب تره بار خزانه  ،یعباس ابانیخزانه، خ ابانیتهران، خ ۷۳ یال ۱۶منطقه  یاحمد کاف خیمرکز بهداشت ش( ۰۲

۳۷۱۰۰۶۳۱۱۰۲ 

کوچه باغ  ا،یصالح ن ابانیزمزم، خ ابانیخ ،یتهران، قلعه مرغ ۷۳ یلا ۱۶منطقه  یاحمد خیمرکز بهداشت ش ( ۶۳

۳۷۱۰۰۲۷۴۳۰۳ 

( ارانی) یبهرام ابانیخ ،یدریح ابانیعصر، خ یتهران، شهرک، ول ۷۳ یال ۱۶عصر منطقه  یمرکز بهداشت، ول( ۶۱

۳۷۱۶۶۷۳۷۲۲۶ 

 ،۳۷۱۶۶۲۱۰۳۲۶ یهاشم یمصطف ابانیخ ه،یزند دیشه ابانیخ ر،یالغد دانیتهران، م ۷۳ یال ۱۶آباد منطقه  افتیمرکز بهداشت  (۶۷

 ،۳۷۱۶۶۷۰۲۱۰۲. جیخل ابانیکرج، خ میتهران، جاده قد ۷۳ یال ۱۶بخش منطقه  اضیف گاهیمرکز بهداشت پا( ۶۰

 ۳۷۱۶۶۷۷۴۶۶۲ ییرضا ابانیعصر صاحب الزمان، خ یتهران، شهرک، ول ۷۳ یال ۱۶مرکز بهداشت صاحب الزمان منطقه ( ۶۴

 ۳۷۱۰۰۲۷۰۷۲۷ یعتیماهان، شهرک شر ابانیخ ،یتهران، پشت پادگان قلعه مرغ ۷۳ یال ۱۶منطقه  تیآ دیمرکز بهداشت شه( ۶۰

 ۳۷۱۰۰۲۰۱۶۱۶جنب مالک اشتر  لمان،ید ابانیاسالم، خ انیفدائ ابانیتهران، خ ۷۳ یال ۱۶نژاد منطقه  کیمرکز بهداشت ن (۶۶

 ،۳۷۱۰۰۲۴۴۳۴۳فلکه دوم و سوم  نیتهران، دولت آباد، ب ۷۳ یال ۱۶منطقه  ییغمای دیمرکز بهداشت شه (۶۲

 ،۳۷۱۰۰۲۲۲۷۲۰زاده  یقاض دیشه ابانیخ ،یمطهر دیبلوار شه انشهر،یتهران، ک ۷۳ یال ۱۶مرکز بهداشت بدر منطقه  ( ۶۲

 ،۳۷۱۰۰۴۳۳۶۴۲آباد  نیجاده ام یابتدا ن،یتهران، سه راه ورام ۷۳ یال ۱۶منطقه  یجمال دیمرکز بهداشت شه (۶۲

 ،۳۷۱۰۰۰۲۰۲۲۷دشت  امیتهران، جاده خاوران، ق ۷۳ یال ۱۶مرکز بهداشت امام رضا منطقه ( ۲۳

 ،۳۷۱۰۰۷۳۰۲۰۲ یفاتح دانیبعد از م ،یطالقان ۷۴ ابانیتهران، باقر شهر، خ ۷۳ یال ۱۶مرکز بهداشت باقر شهر منطقه  (۲۱

 ،۳۷۱۴۴۲۲۳۳۰۳دارو پخش  ابانیجاده مخصوص، خ ۱۰ لومتریتهران، ک ۷۷، ۷۱منطقه  جیمرکز بهداشت ورد (۲۷

 ،۳۷۱۴۴۲۲۱۲۲۳کفش بال  یجاده مخصوص، روبرو ۱۲ لومتریتهران، ک ۷۷، ۷۱مرکز بهداشت وردآور منطقه  (۲۰



 ،۳۷۱۴۴۰۳۲۲۲۲ لوفرین ابانیخ لوفر،یبلوار ن یتهران، تهرانسر، انتها ۷۷، ۷۱مرکز بهداشت تهرانسر منطقه ( ۲۴

 ،۳۷۱۴۴۲۰۲۳۳۳دهکده.  نمایس یروبرو ک،یتهران، دهکده المپ ۷۷، ۷۱منطقه  کیمرکز بهداشت المپ (۲۰

، ۴(، پالک شیوفاک دیشه) ۷۰کوچه  نا،یابن س ابانیآباد، خ وسفیتهران،  ۶مرکز بهداشت مسجد السادات منطقه  (۲۶

۳۷۱۲۲۲۳۰۲۶۲ 

 ،۳۷۱۶۶۲۴۲۲۲۳کوچه شاد.  یکوثر اول، انتها د،یتوح دانیتهران، م ۶منطقه  دیمرکز بهداشت توح (۲۲

 ۷۷واقع در منطقه  رانمالیا یشگاهیمرکز نما    

 ۱۲در منطقه  تیسرخه حصار، بوستان وال یپارک جنگل کرونا: ونیناسیواکس ییمراکز خودرو    


