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VACCINATION 

 گروه بیماری های واگیر 
 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  



مادران باردار در خطر باالتر ابتال به بیماری نیستند ، اما در صورت ابتال، 
اشکال شدیدتری بیماری در مادران باردار نسبت به زنان غیر باردار در 

شدسن مشابه بیشتر خواهد   

. 



در زنان باردار  19دستورالعمل واکسیناسیون کووید   
 

سینوفارم   

توصیه) به بنا و باشد می غیرفعال ویروس سینوفارم واکسن 
 کننده تهدید خطرات به توجه با (بهداشت جهانی سازمان
 مادران به کرونا بیماری به ابتال صورت در مادر سالمت

 .است توصیه قابل باردار
منع سال 18 از کمتر سن برای واکسن این حاضر حال در 

 . دارد تجویز



در زنان باردار  19دستورالعمل واکسیناسیون کووید   
 

  آسترازنکا 
 در صورت ترجیح مادر به تزریق واکسن آسترازنکا ، مورد

بایستی در کمیته دانشگاهی واکسیناسیون مادر باردار مطرح  
در صورت .شود و بر اساس تصمیم کمیته و مادر اقدام شود 

عدم تائید کمیته ، مادر باردار بایستی واکسن سینوفارم دریافت  
 .نماید 



در زنان باردار  19دستورالعمل واکسیناسیون کووید   
 

واکسیناسیون شرایط واجد باردار زنان : 

درمان و بهداشت در شاغل سنی های گروه همه در مادران 

یا و کرونا های بخش در ایشان همسر که شرایطی در باردار مادران  
   .هستند شاغل کرونا مدیریت بهداشتی مراکز

اولویت شغلی های گروه در شاغل سنی های گروه همه در مادران 
 کشوری واکسیناسیون های دستورالعمل مطابق واکسن دریافت



در زنان باردار  19دستورالعمل واکسیناسیون کووید   
    

 یا باالتر۳۵مادران باردار با نمایه توده بدنی 
 IVF ، بارداری بامادران با بارداری های دوقلویی و چندقلویی

 باردار با بیماری زمینه ای شامل بیماریمادران 
 دیابت
 قلبی

 فشارخون باال
 (تضعیف کننده سیستم ایمنی)مصرف داروهای ایمونوساپرسیو 

 



در زنان باردار  19دستورالعمل واکسیناسیون کووید   
 

 های مزمن کلیویبیماری 
 آنمی سیکل سل

 پیوند اعضاء
 سیروز کبدی

 آسم



 فرآیند انجام واکسیناسیون زنان باردار 
 

پایگاه جامع  /تشکیل پرونده مراقبت بارداری در نزدیکترین مرکز -1
 سالمت 

 ثبت اطالعات مادر باردار در سامانه سیب -2
 زمینه ای مادر بر اساس مستندات در سامانه   ثبت بیماری-۳
 واکسیناسیون   تائید واجد شرایط بودن مادر باردار جهت-4
دریافت معرفی نامه از پایگاه سالمت و مراجعه به مرکزتزریق  -۵

 واکسن 



 فرآیند انجام واکسیناسیون زنان باردار 
 

بارداری در بخش خصوصی می باشد ، برای  اگر مادر باردار تحت مراقبت
صدور مجوز واکسیناسیون حداقل ثبت یکبار مراقبت در سامانه های  

 .سالمت الزامی است 



:توجه قابل نکات   

در هنگام تزریق نوبت اول واکسن باردار نبوده و یا از بارداری   اگر فرد
 :خود اطالعی نداشته بایستی 

 .با مادر مشاوره شود -
 :در خصوص تزریق نوبت دوم ترجیح مادر مهم است که 

 روز پس از تزریق نوبت اول و  28به سینوفارم یا واکسن 
 .بارداری انجام گیرد  12یا بعد از هفته 



:توجه قابل نکات   

باردار قراراست واکسن توام و یا واکسن آنفلوانزای فصلی  اگر مادر
 :تزریق کند 

بایستی بین تزریق واکسن کرونا با تزریق واکسن توام یا آنفلوانزا  -
 .هفته فاصله باشد  2حداقل 



:توجه قابل نکات   

ندارد و همانند  تداخلی  با واکسن کرونا Dتزریق ایمنوگلوبولین 
 دستورعمل های ابالغی سالمت مادران انجام شود 

 



:توجه قابل نکات   

 
واکسیناسیون مادران باردار شاغل، تابع اولویت های شغلی در -

 .  دستورالعمل های واکسیناسیون کشوری خواهد بود
 
زمان واکسیناسیون در موارد ابتال یا شک به بیماری کووید در مادر -

 .  دستورالعمل کشوری واکسیناسیون خواهد بود باردار، تابع
 
 
 



:نکات قابل توجه   

 
در مادرانی که تحت درمان با داروهای ضد انعقادی هستند، تزریق  -

 به صورت عمیق در عضله دلتویید انجام شود  واکسن می بایست
 
در واکسیناسیون زنان در سنین باروری، نیازی به آزمایش بارداری -

 و تعویق اقدام به جهت بارداری نمی باشد  قبل از واکسیناسیون
 



:توجه قابل نکات   

 
تاکید و آموزش های الزم در مورد تداوم رعایت پروتکل های -

کووید به مادران باردار پس از واکسیناسیون الزامی   پیشگیری از ابتال به
 است 

 
 



:مکان تزریق واکسن   

واکسیناسیون مادران باردار در مناطق روستایی و شهر های با جمعیت 
هزار نفر در خانه های بهداشت ضمیمه و یا پایگاه های سالمت 20زیر 

 مراکز دارای پزشک و مامای مستقر صورت پذیرد  / ضمیمه 
 
ماما مراقب تشکیل دهنده پرونده برای مادر باردار، موظف به پیگیری -

 تزریق و عوارض احتمالی واکسن به مادر باردار است 
 



 تاثیر واکسن

!   انتظار   



واکسنتاریخچه تاثیر   
BCG مثال   



 مکان های تعیین شده تزریق واکسن در استان تهران
غرب و شمال )منطقه شهرداری

(غرب  
 ردیف مرکز/شبکه نام مرکز منتخب آدرس شماره تماس

 1 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت یافت آباد جنب بانک صادرات-میدان معلم ، میدان الغدیر ، خیابان شهید زندیه خ شهید مصطفی هاشمی 66813076 18

18 
66791010 

  
 (حسینیه شهدا طبقه سوم –انصاری ک نارون  خیابان  -شادآباد

 مرکز خدمات جامع سالمت شاد آباد

  
 2 مرکز بهداشت غرب

 3 مرکز بهداشت غرب سیناخدمات جامع سالمت مرکز  طبقه اول 12بن بست مهر پ  نبش کوچه خیابان خلیج فارس ، خیابان بهشتی ،  - 18

 4 مرکز بهداشت غرب (صادقیه) نعمت آبادخدمات جامع سالمت مرکز  جاده ساوه خیابان شهید پوالد ،نبش بانك ملی ، شهرک صادقیه 55823055 18

18 
.16620299 

  
 شهرک ولیعصر ، خیابان شهید برادران بهرامی ، روبروی بانك صادرات

 (عج)ولیعصرخدمات جامع سالمت مرکز 
  

 5 مرکز بهداشت غرب

 6 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت شهرک آزادی میدان نبی اکرم -شهرک آزادی 44530611 21

 7 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت صاحب الزمان 5شهرک صاحب الزمان خیابان شهید رضایی ، ساختمان زینبیه پالک  66224668- 18

 8 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت فردوس متری زرندخیابان شهید برادارن اسماعیلی کوچه شهید لشگری پالک45 65831301 18

 9 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت تهرانسر تهرانسر  خیابان نیلوفر غربی خیابان دستغیب روبروی تره بار 44525343 21

 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت  ورد آورد جاده مخصوص ، خیابان منبع آب یا شهید حسن یزدی 19کیلومتر  44981570 21
  

10 

 11 مرکز بهداشت غرب مرکز خدمات جامع سالمت المپیك بلوار دهکده المپیك جنب سینما دهکده 44759000 22

 ساختمان پزشکان اقاقیا -خ اقاقیای غربی –خ اقاقیا  –شهرک راه آهن بلوار هاشم زاده  44925049 22
 مرکز خدمات جامع سالمت شهرک راه آهن

  
 12 مرکز بهداشت غرب

22 44146533 
 میدان المپیك، شهرک صدرا کوچه شهید نیایی

  

 مرکز خدمات جامع سالمت شهرک چشمه

  
 13 مرکز بهداشت غرب

 14 مرکز بهداشت غرب والفجرخدمات جامع سالمت  مرکز خیابان استاد معین خ دستغیب غربی 66023042 9

 متری امیری ، خیابان جرجانی 16خیابان قزوین ، خیابان  66698384 9
 تقی نیا سالمت خدمات جامع مرکز

  
 15 مرکز بهداشت غرب
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 16 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز   خدمات جامع  سالمت شهید غفاری طبقه همکف-مجتمع تجاری گلها -2فاز -اکباتان 44667559 5

 17 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت شهر زیبا 11بلوک-خیابان آشوری-انتهای شهر زیبا 44311888 5

 18 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت سردار جنگل رو به روی پارک شاهد-(شهید آسترکی)خیابان اردیبهشت غربی-خیابان سردارجنگل 44405144 5

 19 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز خدمات جامع  سالمت شهید فکوری 20بلوک -شهرک شهید فکوری-بعد از میدان آزادی-جاده مخصوص کرج 44668040 5

 20 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت شقایق کوچه عسگری-باالتر از بلواربعثت-جنت آباد مرکزی 46043796 5

 21 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز خدمات جامع  سالمت سازمان برنامه ساختمان سهیل-11پالک-نبش گلستان -(کبیرزاده)الله غربی-جنت آباد جنوبی 46049831 5

 22 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت شهید کاظمیان خیابان قالنی-خیابان شهید اکبری-بعد از میدان سما-بلوار شهید صالحی-ابتدای بزرگراه جناح-آزادی 66007666 2

 23 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت فرحزاد خیابان امام زاده ابوطالب-خیابان امام زاده داود-خیابان ایثارگران شمالی 22065516 2

 24 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت قدس روبه روی تره بار-نبش گل افشان جنوبی-ایوانک غرب-6فاز-(غرب)شهرک قدس 88361695 2

 25 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز  خدمات جامع  سالمت دکتر ناصرنیا 3طبقه  -سرای محله -7پالک  -28انتهای خیابان -گیشا 88268808 2

 26 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز خدمات جامع سالمت شهرک ژاندارمری 5طبقه -ساختمان نگین مرزداران-106پالک  -نرسیده به چهارراه آریانفر-مرزداران 44257496 2

 27 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز خدمات جامع  سالمت مسجد سادات طبقه همکف-4پالک-وفاکیش توحیدی -23خیابان -خیابان ابن سینا-میدان جهان آرا 88719247 6

 28 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز خدمات جامع سالمت مقیمیان 16پالک-رو به روی سینما آزادی-(وزرا)خیابان خالد اسالمبولی-خیابان شهید بهشتی 88719003 6

 29 مرکز بهداشت شمال غرب مرکز خدمات جامع سالمت سولقان کوچه حسینیه-سولقان 44393244 روستایی
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 30 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز شهید فهمیده جنب خیابان رسالت -مالرد بلوار رسول اکرم 65411799

 31 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز سرآسیاب روبروی پارک کودک -خیابان امام خمینی 65158009

 32 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز کوثر مارلیک کوچه یاس رازقی-پشت آتشنشانی -میدان ارتش-مارلیک 65103471

 33 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مارلیک 2و  1مرکز فاز  -خ امام حسین جنوبی -بلوار مطهری غربی -مالرد 65117855

 34 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز طالقانی کوچه صنوبر -روبروی خیابان امام خمینی -سرآسیاب 65122325

 35 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد پایگاه صفادشت جنب بخشداری -صفادشت 65437040

 36 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز لم آباد خ کشاورز -لم آباد 65406867

 37 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد پایگاه بیدگنه خ رسالت -بیدگنه -مالرد 65720454

 38 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز امیر آباد خ نواب -امیر آباد توانبخشی 65742566

 39 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز اختر آباد مرکز روستایی اختراباد -اخترآباد 65943277

 40 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز زرگر صفادشت روبروی اداره گاز -صفادشت 65432042

 41 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز یوسف آباد جنب داروخانه مرکز بهداشتی درمانی -روستای یوسف آباد -صفادشت 65584114

 42 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد پایگاه خوشنام روستای خوشنام -خ جناران 65472828

 43 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز قشالق خ شهید قدرت بیگلو -قشالق 65412998

 44 شبکه بهداشت  ودرمان مالرد مرکز قپچاق کوچه بهداشت -خ شهید امینی-روستای قپچاق 65584300

 45 شبکه بهداشت و درمان بهارستان مرکز خدمات جامع سالمت گلستان میدان سعدی -فلکه دوم -گلستان 56322443
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سوله واکسیناسیون-دانشگاه آزاد اسالمی-انتهای بلوار کلهر-شهرقدس 02146896000 قدس شبکه بهداشت و درمان  سالن واکسیناسیون دانشگاه آزاد   46 

خیابان مطهریجنب منبع آب –روستای هفت جوی  02146893771 قدس شبکه بهداشت و درمان  مرکز روستایی هفت جوی   47 

4بزرگراه فتح شهرک دانش، میدان شهدای دانش، جنب نیروی انتظامی پ 14کیلومتر  02166284297 قدس شبکه بهداشت و درمان  مرکز روستایی الزهراء   48 

 49 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی  واکسیناسیون وایین سالن ورزشی شهدای وایین – 6کوچه بعثت -(ره)بلوار امام خمینی -وایین 65320733

 50 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی واکسیناسیون وحیدیه سالن ورزشی خلیج فارس–فرهنگسرای کوثر  -وحیدیه خیابان فرهنگسرا 65639910

 51 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی واکسیناسیون خادم آباد -سالن ورزشی شهدا  -غربی 4خیابان -خیابان ولیعصر-خادم آباد 65390269

65462300 
خیابان درمانگاه سالن ورزشی  -مقابل خدمات شهری شهرداری -(ره)خیابان امام خمینی-فردوسیه

 شهرداری فردوسیه
 52 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی واکسیناسیون فردوسیه

 53 شبکه بهداشت و درمان شهریار امیریه مرکز تجمیعی واکسیناسیون سالن ورزشی وحدت -خیابان وحدت -میدان وحدت -امیریه 65646600

 54 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی واکسیناسیون شاهد شهر سالن ورزشی شهید باکری -خیابان دکتر حسابی -میدان شهدا -شاهدشهر 65442525

 55 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی واکسیناسیون ایثار مقابل قنادی قصرملکه-(عج)خیابان ولی عصر-اندیشه 3فاز 65550760

 56 شبکه بهداشت و درمان شهریار مرکز تجمیعی واکسیناسیون فرهنگ و هنر روبروی امامزاده هادی–ابتدای خیابان وحدت اسالمی  -خیابان مصطفی خمینی -کرشته -

 57 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم پلی کلینیک شهدای تامین اجتماعی خیابان فرهنگ-انتهای خیابان سپاه-بلوار آزادگان  ندارد

 58 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم کلینیک تخصصی شهید سردار سلیمانی روبه روی شهرک افتاب-خیابان چهاربانده -4فاز  -پرند ندارد

 59 مرکز بهداشت شمال همایون 243پالک  -خیابان صفایی -متری اول 16تقاطع  -گلبرگ غربی 77811307

 60 مرکز بهداشت شمال حکیمیه 2پالک -پشت فروشگاه شهروند-خیابان فرهنگ-بلوار بهار-حکیمیه  77308747
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 61 مرکز بهداشت شرق شهید جعفری 137پ  -جنب آتش نشانی -ایسگاه خرابات-شهریور 17خیابان  33131812-33556914

 62 مرکز بهداشت شرق مسعودیه 2پ -خ مظاهر جنب پارک نیکو-سه راه افسریه 33868199

 63 شبکه بهداشت شمیرانات امام زاده قاسم 11کوچه یاس پالک -کوچه موثقی-خیابان امامزاده قاسم -خ دربند 22703030

 210داخلی 

36023110 

مرکز خدمات جامع سالمت اشرفی -شبکه بهداشت و درمان پاکدشت–میدان شهدای گمنام  -پاکدشت
 اصفهانی

 64 شبکه بهداشت پاکدشت اشرفی اصفهانی

 65 شبکه بهداشت ورامین امام سجاد شبکه بهداشت سابق-روبروی هنرستان حر-خ شهید قندی-میدان امام حسین-ورامین 36272711

 66 شبکه بهداشت قرچک امام خمینی 5انتهای آزاده -قرچک خیابان مخابرات 36127040

 67 شبکه بهداشت دماوند جیالرد جنب هالل احمر -بلوار شهید بهشتی-جیاالرد-دماوند 76312869

 68 شبکه بهداشت پردیس 8فاز  8مرکز جامع سالمت فاز  -انتهای خیابان فردوسی-بلوار امیر کبیر -8پردیس فلز  09211262261

 69 شبکه بهداشت پیشوا مهاجری مرکز مهاجری-کوچه شهید رجبی-چهارراه حرم -پیشوا 36735580

 70 شبکه بهداشت فیروزکوه تیر 7شهدای  مرکز شهدای هفت تیر-شبکه بهداشت و درمان -میدان راه آهن-فیروزکوه 76401080-76400458

 پذیرش وسرپرست 56460908

  
 71 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (پنج شنبه -یکشنبه ) سعیدیه اسالمشهر،سعیدیه، بلوار خلیج فارس، جنب پمپ گاز

 72 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (شنبه ) انبیا ابتدای شهرک انبیاء –بعد از خط راه آهن -(ع)خیابان امام محمد باقر  56836998

 73 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (چهارشنبه –یکشنبه )حسن آباد خالصه جنب مخابرات-خ شهدا –حسن آباد خالصه  56275515

 74 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (چهارشنبه –سه شنبه  –دوشنبه ) شاتره روبروی سالن ورزشی تختی –مهران آباد  –روستای شاتره –جاده ساوه  55245959

 75 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (دوشنبه  –یکشنبه ) حسین آباد طپانچه 6روبروی گل گندم-خ آبشار –روستای حسین آباد  56434440

 76 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (سه شنبه  –دوشنبه  –شنبه ) گلدسته خ سالمت –خ شفق  –خ شهید دستغیب  –روستای گلدسته  55290443

 پایگاه ضمیمه 56713748

56718380 
 77 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر (چهارشنبه –سه شنبه  –یکشنبه ) احمدآباد 298پ  –(بهداری سابق)خیابان شهید مطهری–( مشعل سابق)میدان امام حسین ع -(عج)خیابان ولیعصر



 مکان های تعیین شده تزریق واکسن در استان تهران
 78 شبکه بهداشت و درمان ری حسن آباد منطقه حسن آبادبلوار امام رضا  -بخش فشافویه -جاده قدیم تهران ،قم  56222121-56221072

 79 شبکه بهداشت و درمان ری کهریزک جنب پزشکی قانونی -ابتدای بلوار شهید بهشتی -کهریزک  56523686

 80 شبکه بهداشت و درمان ری خاور شهر روبروی مخابرات -خ عدالت پژوه  -جاده خاوران  33852022

 81 شبکه بهداشت و درمان ری قیام دشت    

 82 شبکه بهداشت و درمان ری باقرشهر 82جنب اداره گاز پ  -خ شهید اسماعیلی  -باقر آباد بهشت زهرا 55223835

 83 شبکه بهداشت و درمان ری ظهیرآباد 22-20پ-(عج)متری قائم 12خیابان -خیابان نبی پور -شهرری  33773206

 84 شبکه بهداشت و درمان ری اسالم آباد روستای اسالم آباد جنب میدان نیایش -بعد از غنی آباد -جاده امین آباد 33533288

 85 شبکه بهداشت و درمان ری شورآباد (شورآباد) جاده قدیم تهران قم روستای قاسم آباد  10کیلومتر  –شهر ری  56545322

 86 شبکه بهداشت و درمان ری قمصر   - 210پالک  –ابتدای بلوار  –خیابان امام خمینی  -روستای قمصر –باقر شهر  –جاده قدیم تهران قم  56527078

 87 شبکه بهداشت و درمان ری قلعه نو 13پالک  –خیابان شهید تاجیک  –روستای قلعه نو  –نرسیده به قرچک  –بعد از فیروزآباد  –جاده ورامین  36693555

66237816 

66205187 

66291540 

 88 مرکز بهداشت جنوب تهران (17منطقه ) مرکز شاه آبادی  خ شهیدرمضانی -وصفنارد سابق 2کیلومتر  -خیابان ساوه

55646050 

55646565 

 م556767753
 89 مرکز بهداشت جنوب تهران (11منطقه ) مرکز حکیم اعتماد روبروی پارک افق  –خیابان ابراهیمی جنوبی –خیابان عباسی 

558282224 

558846865 

55884676 

شهرک احمدیه  –خالزیر   90 مرکز بهداشت جنوب تهران (19منطقه ) مرکز امام صادق 

55061138 

55066850 
 91 مرکز بهداشت جنوب تهران (16منطقه ) مرکزشیخ احمد کافی جنب تره بارخزانه –فلکه سوم  -خ عباسی –خ خزانه 

55193322 

55193050 

55193878 

 92 مرکز بهداشت جنوب تهران (ع)مرکز خدمات جامع روستایی امام محمد باقر خیابان بهداشت بعد از مدرسه اولین کوچه-شهرک مرتضی گرد –آزادگان سمت راست  –دوربرگردان بطرف شرق  –آزادگان غربی 

55517090 

55025547 

55023438 

 11کوچه محبی پ  –شهرک رسالت  -صالح آباد غربی
 (ع)مرکز خدمات جامع روستایی امام علی

 (دوشنبه و چهارشنبه)
 93 مرکز بهداشت جنوب تهران

 پذیرش وسرپرست 56460908

  
 94 مرکز بهداشت جنوب تهران (پنج شنبه -یکشنبه ) سعیدیه اسالمشهر،سعیدیه، بلوار خلیج فارس، جنب پمپ گاز

 95 مرکز بهداشت جنوب تهران (شنبه ) انبیا ابتدای شهرک انبیاء –بعد از خط راه آهن -(ع)خیابان امام محمد باقر  56836998

 96 مرکز بهداشت جنوب تهران (چهارشنبه –یکشنبه )حسن آباد خالصه جنب مخابرات-خ شهدا –حسن آباد خالصه  56275515

 97 مرکز بهداشت جنوب تهران (چهارشنبه –سه شنبه  –دوشنبه ) شاتره روبروی سالن ورزشی تختی –مهران آباد  –روستای شاتره –جاده ساوه  55245959

 98 مرکز بهداشت جنوب تهران (دوشنبه  –یکشنبه ) حسین آباد طپانچه 6روبروی گل گندم-خ آبشار –روستای حسین آباد  56434440

 99 مرکز بهداشت جنوب تهران (سه شنبه  –دوشنبه  –شنبه ) گلدسته خ سالمت –خ شفق  –خ شهید دستغیب  –روستای گلدسته  55290443

 پایگاه ضمیمه 56713748

56718380 
 100 مرکز بهداشت جنوب تهران (چهارشنبه –سه شنبه  –یکشنبه ) احمدآباد 298پ  –(بهداری سابق)خیابان شهید مطهری–( مشعل سابق)میدان امام حسین ع -(عج)خیابان ولیعصر



Thanks for your Atention 


