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شمال تهرانمرکز بهداشت   

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

 ستاد مرکز بهداشت شمال تهران
کوچه اشراقی –وبروی مخابرات ر -شریعتی نرسیده به سیدخندان  

88511361 - 9تلفن : داخلی   
2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

میراناتش و درمان بهداشت شبکه  

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  
 شبکه بهداشت شمیرانات

 پایگاه حسابی

 یجنب داروخانه طالقان یعتیدکتر شر ابانیقدس خ دانیم شیتجر

سالمت دکتر  گاهیطبقه اول پا  راناتیشبکه بهداشت و درمان شم

204 یداخل 22235000تماس:   یحساب  

2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

 مرکز بهداشت شرق تهران

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

مرکز خدمات جامع سالمت لیله 

 القدر

 -جلیل خوب ابتدای کوچه -تری نیروهواییخیابان سی م -تهران

 مرکز لیله القدر
2 3/1/1402  

3 12/1/1402  
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پاکدشتشبکه بهداشت و درمان   

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 29/12/1401  

 مرکز شهید اشرفی اصفهانی
پاکدشت میدان شهدای گمنام شبکه بهداشت و درمان پاکدشت 

36023110 

2 01/01/1402  

3 02/01/1402  

4 03/01/1402  

5 12/01/1402  

و درمان شهرستان قرچکبهداشت  شبکه  

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

امام  خدمات جامع سالمتمرکز

)ره( خمینی  

مرکزخدمات  جامع سالمت  – 5نتهای آزاده ا –خیابان مخابرات -قرچک 

 امام خمینی  

  36127040تلفن : 

2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

اشبکه بهداشت و درمان پیشو  

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

 مرکز شهیدصدوقی
مرکزخدمات جامع سالمت  -خیابان دستجردی-پیشوا

36732043-36722551-شهیدصدوقی  
2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

ورامینشبکه بهداشت و درمان   
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 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

آزمایشگاه ستاد شبکه بهداشت 

 ورامین

ورامین، میدان امام حسین)ع(، خ شهید بهشتی، روبروی فرمانداری، 

36268787، 36263025-شبکه بهداشت و درمان ورامین  
2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

 شبکه بهداشت و درمان پردیس

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

 مرکز ولیعصر بومهن

بلوارقریبی خیابان محراب کوچه درمانگاه مرکز ولیعصر -بومهن

 بومهن

76222011 

 

2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

دماوندشبکه بهداشت و درمان   

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف

1 1/1/1402  

 شبکه بهداشت و درمان دماوند

خیابان شهید حسین فهمیده جنب هنرستان دکتر -جیالرد-دماوند

 حسابی

76315455-021  

2 3/1/1402  

3 12/1/1402  

فیروزکوهشبکه بهداشت و درمان   

 آدرس و شماره تماس نام واحد نمونه گیری تاریخ ردیف
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در هفته دوم فروردین ماه فعالیت کلیه مراکز غربالگری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی به روال عادی برقرار می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1/1/1402  

تیر7مرکز   
تیر7مرکزبهداشتی درمانی  –میدان راه آهن  –فیروزکوه   

021-76442627-76442130  
2 3/1/1402  

3 12/1/1402  


