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 مديران محترم شركتهاي عضو انجمن
 

 ساعته )مراقبت بيماري هاي حاد تنفسي( ٦١مراكز خدمات جامع سالمت شهري  فهرستموضوع: 
 

 با سالم؛

ساعته )مراقبت بيماري هاي  ٦١مراكز خدمات جامع سالمت شهري فهرست  احتراما، به پیوست تصویر         

 استحضار تقدیم میگردد . جهت  حاد تنفسي(

 

 

  
 
 

  

   



 دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعته 61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

ف
دی

ر
 

 نام دانشگاه
نام 

 شهرستان

نام مرکز 

خدمات جامع 

سالمت شهری 

 منتخب

اولویت 

 مرکز 

منطقه 

شهرداری/ 

 نام شهر

 مرکزتلفن  نشانی مرکز بیمارستان مرجع

اولویت 

 اول

 بهارستان ایران 6
شبانه روزی ولیعصر 

 نسیم شهر

شبانه روزی 

ولیعصر 

 نسیم شهر

 نسیم شهر
بیمارستان امام حسین 

 بهارستان

بلد _جاده ساوه نسیم شهرخیابان آزادگان

بیست متری _از میدان شهید رجاعی 

 کوهپایی
2156617036 

 رباط کریم ایران 2
 پرند)شهدای هسته

 ای(

پرند)شهدای 

 هسته ای(
 پرند

بیمارستان فاطمه زهرا 

 رباط کریم

جنب  -خ البرز جنوبی-فاز یک -پرند 

 منبع اب
2156934600 

 فاز یک اندیشه شهریار ایران 3
فاز یک 

 اندیشه
 اندیشه شهریار

بیمارستان امام سجاد 

 شهریار

 خیابان -بلوار دنیا مالی-فاز یک اندیشه 

 جعفر مرکز موسی بن-غربی 4
2165522080 

 9 والفجر والفجر غرب تهران ایران 4
بیمارستان حضرت 

 رسول

خیابان آزادی،انتهای بلوار استاد معین 

 ،خیابان شهید دستغیب
2166023042 

 18 یافت اباد یافت اباد غرب تهران ایران 5
بیمارستان شهدای 

 یافت آباد

خیابان شهید  -میدان الغدیر -میدان معلم

 خیابان شهید مصطفی هاشمی -زندیه
02166813076 
-0216680161 

 21 تهرانسر تهرانسر غرب تهران ایران 1
بیمارستان شهدای 

 یافت آباد
 2144525350 خیابان دستغیب-بلوار نیلوفر-بلوار گلها

 بیمارستان مدرس 22 المپیک المپیک غرب تهران ایران 7
انتهای بلوار دهکده، دهکده المپیک، 

 بانک و سینمانرسیده به 
2144759000 

 



 ساعته دانشگاه علوم پزشکی ایران 61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

ف
دی

ر
 

 نام شهرستان نام دانشگاه

نام مرکز 

خدمات جامع 

سالمت شهری 

 منتخب

 اولویت مرکز 
منطقه 

شهرداری/ 

 نام شهر

 تلفن مرکز نشانی مرکز بیمارستان مرجع

 اولویت اول

 بیمارستان مدرس 2 سعادت اباد سعادت اباد شمال غرب تهران ایران 8
خیابان -متری سعادت آباد 24انتهای بلوار 

 جنب تعاونی زندان ها-اوین
2122115750 

 5 کن کن شمال غرب تهران ایران 9
بیمارستان حضرت 

 رسول

رو به روی خیابان -خیابان کوهسار-شهران

 خیابان شهید ادهمی-یکم شهران
2144300894 

 بیمارستان فیروزگر 6 فاضل فاضل شمال غرب تهران ایران 61
خیابان -خیابان حجاب-بلوارکشاورز

 روبه روی سازمان آب-شهدای سازمان آب
2188995073 

 قدس ایران 66
شبانه روزی نیمه 

 شعبان

نیمه شبانه روزی 

 شعبان
 قدس

بیمارستان امام سجاد 

 شهریار
 2146820600 متری شورا 8انتهای خیابان -خیابان ازادی

 مالرد ایران 62

شبانه روزی 

سرآسیاب )حضرت 

 ابوالفضل(

شبانه روزی 

سرآسیاب 

)حضرت 

 ابوالفضل(

 مالرد
بیمارستان امام سجاد 

 شهریار

-روبروی پارک-چهار راه اول -خ امام 

 -انتهای کوچه( کوچه سالمت)
2165158009 

 

 

 

 



 

 ساعته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

ف
دی

ر
 

 نام دانشگاه
نام 

 شهرستان

نام مرکز خدمات 

جامع سالمت شهری 

 منتخب

اولویت 

 مرکز
منطقه 

شهرداری/ 

 شهرنام 

بیمارستان 

 مرجع
 تلفن مرکز نشانی مرکز

اولویت 

 اول

 پاکدشت شهید بهشتی 63
اشرفی اصفهانی )شبانه 

 روزی (
 36023110 میدان شهدای گمنام-پاکدشت زعیم  *

 زعیم  * شریف آباد پاکدشت شهید بهشتی 64
شریف آباد ، خیابان شهید پازوکی، جنب 

 پارک خانواده
36472786 

 زعیم  * شهید صدوقی پیشوا شهید بهشتی 65
پیشوا، خیابان دستجردی، کوچه شهید 

 شیرازی
36722551 

 زعیم  * جلیل آباد پیشوا شهید بهشتی 61
پیشوا، روستای جلیل آباد، میدان اصلی، 

 خیابان شهید سخایی
36743383 

-36213430 خیابان بخشداری ورامین، جوادآباد زعیم  * جوادآباد)شبانه روزی ( ورامین شهید بهشتی 67

36212347 

 36773910 ورامین، ریحان آباد، کوچه زینبیون چهار زعیم  * ریحان آباد ورامین شهید بهشتی 68

-76224011 بومهن ، پشت آتش نشانی ، خیابان محراب زعیم  * بومهن)شبانه روزی ( پردیس شهید بهشتی 69

76235040 

 مسیح دانشوری  * جاجرود پردیس شهید بهشتی 21
جاجرود ،جاده قدیم ، روبروی پلیس راه 

 جاجرود
76203937-
76203602 

 دماوند شهید بهشتی 26
حضرت محمد رودهن)شبانه 

 روزی (
 مسیح دانشوری  *

رودهن، خیابان امام خمینی، جنب بانک 

 کشاورزی
76502828 

 



 ساعته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61مراکز خدمات جامع سالمت شهری فهرست 

ف
دی

ر
 

 نام دانشگاه
نام 

 شهرستان

نام مرکز خدمات 

جامع سالمت شهری 

 منتخب

اولویت 

 مرکز
منطقه 

شهرداری/ 

 نام شهر

بیمارستان 

 مرجع
 تلفن مرکز نشانی مرکز

اولویت 

 اول

 دماوند شهید بهشتی 22
محسنی شهید 

 آبسرد)شبانه روزی(
 مسیح دانشوری  *

آبسرد، پل امام خمینی، خیابان شهید 

 3فهمیده، پالک 
76372245 

 76362424 کیالن ، میدان امیرکبیر خیابان درمانگاه مسیح دانشوری  * شهید ناصحی کیالن دماوند شهید بهشتی 23

 دانشوریمسیح   * لیله القدر سربندان دماوند شهید بهشتی 24
سربندان، جاده فیروز کوه روستای 

 سربندان
76393220 

 مسیح دانشوری  * لواسان)شبانه روزی ( شمیرانات شهید بهشتی 25
لواسان ، میدان گلندوک، خ نجار کال پائین، 

 رو به روی مسجد
26542626 

 26502031 روبروی پمپ بنزینفشم، میدان فشم،  مسیح دانشوری  * فشم)شبانه روزی ( شمیرانات شهید بهشتی 21

 فیروزکوه شهید بهشتی 27
شهدای هفت تیر)شبانه 

 روزی (
 76442130 فیروزکوه، میدان راه آهن مسیح دانشوری  *

 مسیح دانشوری  * شهید فرزین ارجمند فیروزکوه شهید بهشتی 28
روستای ارجمند،  خیابان ولیعصر جنب 

 بخشداری
76413414 

 76432414 روستای لزور، اول روستا مسیح دانشوری  * هفده شهریور لزور فیروزکوه شهید بهشتی 29

 76439377 روستای حصاربن، کوچه درمانگاه مسیح دانشوری  * حصاربن فیروزکوه شهید بهشتی 31

 76453221 روستای مزداران مسیح دانشوری  * زرین دشت فیروزکوه شهید بهشتی 36

 زعیم  * باقرآباد قرچک شهید بهشتی 32
قرچک، باقر آباد، جنب مجتمع یاس سفید، 

 طبقه پایین شبکه بهداشت
36132621 



 ساعته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

ف
دی

ر
 

 نام دانشگاه
نام 

 شهرستان

نام مرکز خدمات 

جامع سالمت شهری 

 منتخب

اولویت 

 اول

منطقه 

شهرداری/ 

 نام شهر

بیمارستان 

 مرجع
 تلفن مرکز نشانی مرکز

 شمیرانات شهید بهشتی 33
طالقانی )فعالیت به صورت 

 شبانه روزی (
 مسیح دانشوری 1 *

ب جن -ابتدای خیابانشریعتی -میدان قدس

 2طبقه -داروخانه طالقانی
22268122 

 شهید بهشتی 34
 -تهران 

 شمال
 مدرس 3 * صبارو

بعد از دانشگاه  -خیابان ونک -میدان ونک 

 214پالک-خیابان مجید پور -الزهرا 
88145116 

 شهید بهشتی 35
 -تهران 

 شمال
 مسیح دانشوری 4 * نادر

خیابـان  –فلکـه دوم تهـرانپـارس 

-خیابان شهیــد اسفنـدانی -جشنـواره 

 58پالک

77791113-

77331733 

 شهید بهشتی 31
 -تهران 

 شمال
 طرفه 7 * زهرا همایون

خیابان -سه راه طالقانی  -خ شریعتی 

 214پالک -خواجه نصیر طوسی 
77515971 

 شهید بهشتی 37
 -تهران 

 شمال

دگمه چی )فعالیت به صورت 

 شبانه روزی (
 مسیح دانشوری 8 *

کوچه زرین  -کرمان جنوبی  -خ رسالت 

 91پالک -قبایی 

22525641-

21349397 

 شهید بهشتی 38
 -تهران 

 شرق
 طرفه 12 * شهید جعفری

جنب -ایستگاه خرابات  -شهریور 67خ 

 637پ  -آتش نشانی

33551964-

33636862 

 شهید بهشتی 39
 -تهران 

 شرق

لیله القدر)فعالیت : شبانه 

 روزی (
 طرفه 13 *

خ -خ شهیدرضا جدیدی -میدان امامت 

 94پ-ابوریحان 

77431117-

77486261 

 شهید بهشتی 41
 -تهران 

 شرق
 طرفه 14 * پورهدایت

خ برادران -خ شیوا -دوالب -سرآسیاب 

 614پ -واضحی فرد
33673699 

 شهید بهشتی 46
 -تهران 

 شرق
 شهدای گمنام 15 * شبیر

پایین تر از میدان  -شهریور جنوبی  67خ 

 674ک برادران قنبری پ -خراسان 
33136563 

 

 



 تهرانساعته دانشگاه علوم پزشکی  61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

ف
دی

ر
 

 نام شهرستان نام دانشگاه

نام مرکز خدمات 

جامع سالمت 

 شهری منتخب

اولویت 

 مرکز
منطقه 

شهرداری/ 

 نام شهر

بیمارستان 

 مرجع
 تلفن مرکز نشانی مرکز

اولویت 

 اول

 تهران 42
مرکز بهداشت 

 جنوب
 19  امام محمدباقر

یاس ومدائن 

 رسول ضیاییان

آزادگان خیابان  شرقی نرسیده به کاظمی 

شهرک مرتضی گرد پیروزی بین 

 پالک 5و3ولیعصر

55193322-
55193050 

 تهران 43
مرکز بهداشت 

 جنوب
 19 * مرکز امام علی

یاس ومدائن 

 رسول ضیاییان

صالح آبادغربی شهرک رسالت کوچه محبی 

 616پالک 
55517090 

 تهران 44
مرکز بهداشت 

 جنوب
 10 * 61مرکز شماره 

یاس ومدائن 

 رسول ضیاییان

خیابان خوش نبش خیایابان هاشمی پالک 

584 
66865254-
66838772 

 تهران 45
مرکز بهداشت 

 جنوب
 11 * مرکزفرمانفرماییان

یاس ومدائن 

 رسول ضیاییان

آذربایجان نرسییده به چهارراه رشدیه 

 روبروی بانک ملی
66928488-
6659011 

 تهران 41
مرکز بهداشت 

 جنوب
 16 * مرکز شهیدواحدی

یاس ومدائن 

 رسول ضیاییان

جنب  -متری آموزگار31 -یاخچی آباد

 سازمان زنان

55532449-

55165518 

 تهران 47
مرکز بهداشت 

 جنوب
 17 * مرکز میثم

یاس ومدائن 

 رسول ضیاییان

 -خ عبیدزاکانی -دوراهی قپان -خ قزوین

 جنب کانون میثم

55717333-

55732821 

 تهران 48
بهداشت ودرمان 

 اسالمشهر
 * مرکزچهاردانگه

منطقه 

 چهاردانگه

شعهدای یافت 

 آباد و ضیاییان

جاده ساوه چهاردانگه جاده حسین اباد 

 مفرح بلوارجانبازان
5526556 

 تهران 49
ودرمان بهداشت 

 اسالمشهر
 شهر اسالمشهر * مرکزموسی آباد

شعهدای یافت 

 آباد و ضیاییان

خیابان امام حسن مجتبی  –موسی آباد 

جنب مدرسه   -2)میالن ( 2رشادت–)ع( 

 مکتب االحرار

56346261-
56369871 

 تهران 51
بهداشت ودرمان 

 اسالمشهر
 قائمیه * مرکزقائمیه

شعهدای یافت 

 آباد و ضیاییان
 5646341 قائمیه جنب فلکه دومشهرک 

 



 ساعته دانشگاه علوم پزشکی تهران 61 فهرست مراکز

 ساعته )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( 61فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

ف
دی

ر
 

 نام دانشگاه
نام 

 شهرستان

نام مرکز خدمات 

جامع سالمت شهری 

 منتخب

اولویت 

 مرکز
منطقه 

شهرداری/ 

 نام شهر

بیمارستان 

 مرجع
 تلفن مرکز نشانی مرکز

اولویت 

 اول

 تهران 56
مرکزبهداشت 

 ودرمان ری
 فیروزآبادی 65منطقه  * مرکزامام رضا

قیام دشت بلوار آزادی جنب کالنتری 

 حدید
33583882 

 تهران 52
مرکزبهداشت 

 ودرمان ری
 فیوزآبادی منطقه فشافویه * مرکزحسن آباد

قم بخش فشافویه منطقه جاده قدیم تهران 

 حسن اباد بلوار امام رضا
56222121-
56221072 

 تهران 53
مرکزبهداشت 

 ودرمان ری
 فیروزآبادی 21منطقه  * مرکزنیک نژاد

خیابان فداییان اسالم سه راه دیلمان نبش 

 مالک اشتر جنب کانون سمیه
36802040 
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