
64112367-21انستیتوپاستور ایران69 فروردین، نرسیده به میدان پاستور، پالک 12خیابان انقالب،  خیابان -  تهران1

55940240-21 شهید احمدی قلعه مرغی، خیابان زمزم، چهارراه صالح نیا،  کوچه باغ، مرکز جامع سالمت شهید احمدی -   تهران2

33887275-21مرکز جامع سالمت بدرکیانشهر، شهرک مطهری، بلوار روحبخش، خیابان شهید قاضی زاده،  شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری -  تهران3

اتوبان تهران قم، حسن آباد فشافویه،  مرکز جامع سالمت شبانه روزی حسن آباد -  تهران4
مرکزجامع سالمت حسن 

آباد
56222111

55268557 هاری چهاردانگهمرکز سالمت شبانه روزی چهاردانگه . چهاردانگه ، حسین آباد مفرح، روبروی بلوار جانبازان -  تهران5

خیابان دماوند، ایستگاه پل،  اول خیابان سی متری نیروهوایی، کوچه خوب-  تهران6
 مرکز 2ساختمان شماره 

بهداشت شرق تهران
77037392

88524543-88514094مرکز بهداشت شمال تهران16/2کوچه اشراقی پالک - شریعتی نرسیده به پل سیدخندان، اول سهروردی شمالی-   تهران7

22686724طالقانیمیدان قدس، ابتدای خیابان شریعتی،جنب  داروخانه طالقانی، طبقه اول-   تهران8

انتهای اتوبان ایرانپارس،   بلوار کوهسار، خیابان شهید ادهمی،  کوچه درمانگاه -  تهران9
مرکز خدمات جامع سالمت 

کن
44353108

-سه راه آذری، خیابان شاه پروری، روبروی نمایندگی ایران خودرو-  تهران10
مرکز خدمات جامع سالمت 

تقی نیا
66696373

26542626لواسانلواسان میدان گلندوک، خ نجار کال پائین، رو به روی مسجد-  شمیرانات11

26502031فشممیدان فشم، روبروی پمپ بنزین - فشم-  شمیرانات12

36027257اشرفی اصفهانیمیدان شهید گمنام شبکه بهداشت ودرمان-  پاکدشت13

76237826ولیعصر بومهنبومهن، بلوار قریبی، خیابان محراب، کوچه درمانگاه،  مرکز خدمات جامع سالمت ولیعصر بومهن-  پردیس 14

76315455شبکه بهداشت دماوندخیابان شهید حسین فهمیده، جنب هنرستان دکتر حسابی، ستاد شبکه بهداشت و درمان -محله جیالرد- دماوند15

76443104شبکه بهداشت فیروزکوهمیدان راه آهن ، شبکه بهداشت فیروزکوه ، واحد پیشگیری از هاری-  فیروزکوه16

36135685شبکه بهداشت قرچکخیایان اصلی جنب مجتمع یاس سفید- باقراباد -  قرچک 17

36280038 شبکه بهداشت ورامینخ شهید بهشتی روبروی فرمانداری-  ورامین18

36781256درمانگاه شهید مهتدیانتهای شهرک طاق سپهر درمانگاه شبانه روزی شهید مهتدی-   پیشوا19

کوچه ابارشی- روبروی پارک- خیابان امام خمینی-  مالرد 20
مرکز خدمات جامع سالمت 

شهید فهمیده
65162586

خیابان بیست متری کوهپایی -  نسیم شهر21
مرکز خدمات جامع سالمت 

نسیم شهر
56617128

56433770بیمارستان فاطمه زهراخیابان بخشداری بعد ازآستان مقدس  امامزاده عماد -  رباط کریم22

564332821مرکز سعادتمندیروبروی مسجد حضرت ابولفضل  - خیابان جهاد - خیابان امام خمینی – رباط کریم 23

46149353بیمارستان شهید سلیمانیانتهای خیابان امام زاده - میدان قدس  _ شهر قدس 24

46820600نیمه شعبان متری شورا 8خیابان - خیابان آزادی -شهرقدس25

جنب امامزاده اسماعیل- خیابان انقالب - شهریار26
مرکز جامع سالمت شهید 

سهراب علی بخشی
65224322

(استان تهران)مراکز درمان پیشگیری هاری وحیوان گزیدگی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی 
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