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 ایزی الیف،  گرامیهمراهان 

ای، برند ایزی الیف در راستای مسئولیت اجتماعی برای سالمندان و بیماران زمینه  کرونایناسیون واکس فاز دوم آغازبا توجه به 
 خود، فهرستی از مراکز توزیع واکسن در شهرهای منتخب را تهیه و منتشر کرده است.  
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 تهران و حومه 
 تهران، چیذر  ۱خانه بهداشت چیدز منطقه  -۱
 تهران، جاده لشگرک، ازگل، جنب کوچه مدرسه  ۱مرکز بهداشت ازگل منطقه  -۲
 تهران، بزرگراه ارتش، بعد از مینی سیتی، شهرک قائم  ۱مرکز بهداشت قائم منطقه  -۳
 نرسیده به میدان دربندتهران، دربند،   ۱مرکز بهداشت دربند منطقه  -۴
 مرکز بهداشت درمان جامع امامزاده قاسم، کوچه موثقی، کوچه یاس  -۵
 تهران، درکه، بعد از ایستگاه اتوبوس، کوچه حمام ۱مرکز بهداشت درکه منطقه  -۶
 مسجد طالقانی، خیابان مقدس اردبیلی، بین خیابان کیهان و خیابان ملکی -۷
 تهران، میدان نوبنیاد، شهرک شهید چمران  ۱ه مرکز بهداشت چمران منطق  -۸
 تهران، اوین، خیابان اعرابی، نبش کوچه مهدیه  ۱مرکز بهداشت شهدای اوین منطقه  -۹
 تهران، فرحزاد، امامزاده داوود، خیابان درمانگاه  ۲مرکز بهداشت فرحزاد منطقه  -۱۰
 آباد، خیابان دشت بهشت، روبروی زندان اوین تهران، سعادت  ۲مرکز بهداشت سعادت آباد منطقه  -۱۱
 تهران، خیابان شهید کالهدوز، سه راه نشاط  ۳مرکز بهداشت نواب منطقه  -۱۲
 تهران، ده ونک، پشت دانشگاه الزهرا  ۳مرکز بهداشت صبارو منطقه   -۱۳
 بست هدیه تهران، خیابان شریعتی، مقابل حسینیه ارشاد، بن  ۴مرکز بهداشت ارشاد منطقه   -۱۴
 ۲۱۲و  ۲۰۶تهران، فرجام، بلوار اردیبهشت، بین  ۴مرکز بهداشت سمرقندی منطقه  -۱۵
 تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان شهید اسفندانی  ۴مرکز بهداشت نادر منطقه  -۱۶
 تهران، شهرک کن، روبروی شهران یکم، خیابان ادهمی ۵مرکز بهداشت کن منطقه  -۱۷
 تهران، سردار جنگل، ابتدای اردیبهشت غربی ۵مرکز بهداشت سردار جنگل منطقه  -۱۸
 ها، مجتمع تجاری گل۲تهران، شهرک اکباتان، فاز  ۵مرکز بهداشت شهید غفاری منطقه  -۱۹
 تهران، بلوار کشاورز، خیابان دهکده، روبروی سازمان آب  ۶مرکز بهداشت فاضل منطقه   -۲۰
 ۴، پالک (شهید وفاکیش) ۲۳تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، کوچه  ۶بهداشت مسجد السادات منطقه مرکز  -۲۱
 تهران، میدان توحید، کوثر اول، انتهای کوچه شاد  ۶مرکز بهداشت توحید منطقه   -۲۲
 تهران، خیابان طرشت، خیابان حسین مردی، کوچه شهید قالبی ۶مرکز بهداشت کاظمیان منطقه  -۲۳
 تهران، سید جمال الدین اسدآبادی، تقاطع فتحی شقاقی، کلینیک شفامهر صدرا  ۶کلینیک شفا مهر صدرا منطقه  -۲۴
 تهران، خیابان معلم، خیابان شهید اجاره دار  ۷مرکز بهداشت خواجه نظام الملک منطقه  -۲۵
 نصیر طوسی تهران، میدان سپاه، خیابان خواجه  ۷مرکز بهداشت زهرا همایون منطقه  -۲۶
 تهران، خیابان سمنگان، باالتر از مسجد جامع  ۸مرکز بهداشت سمنگان منطقه  -۲۷
 متری اول، کوی صفای  ۱۶تهران، خیابان جانبازان غربی،  ۸مرکز بهداشت همایون منطقه  -۲۸
 تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین ۹مرکز بهداشت والفجر منطقه  -۲۹
 متری امیری، خیابان جرجانی  ۱۶تهران، خیابان قزوین،  ۹بهداشت تقی نیا منطقه مرکز  -۳۰
 متری پادگان، خیابان صفری ۲۰تهران، خیابان شمشیری،   ۹فروردین منطقه  ۱۲مرکز بهداشت  -۳۱
 پرورش تهران، بزرگراه نواب، خیابان محبوب مجاز، جنب آموزش و  ۱۱، ۱۰مرکز بهداشت اکبر آبادی منطقه  -۳۲



3 

   

 تهران، خیابان آذربایجان، نرسیده به چهارراه رشدیه  ۱۱، ۱۰مرکز بهداشت فرمان فرمائیان منطقه  -۳۳
 ۲۴۷تهران، خیابان مولوی، ایستگاه تشکیالت، پالک  ۱۱، ۱۰مرکز بهداشت تالث منطقه  -۳۴
 ور زرگری تهران، خیابان مجاهدین، خیابان ایران، کوچه پ ۱۲مرکز بهداشت تقوی منطقه  -۳۵
 شهریور، ایستگاه خرابات، جنب آتش نشانی ۱۷تهران، خیابان  ۱۲مرکز بهداشت شهید جعفری منطقه  -۳۶
 تهران، دروازه شمیران، میدان ابن سینا، ابتدای نامجو ۱۲مرکز بهداشت خواجه نوری منطقه  -۳۷
 (صفاری)تهران، خیابان ری، خیابان حداد عادل  ۱۲مرکز بهداشت صفاری منطقه  -۳۸
 تهران، خیابان وحدت اسالمی، روبروی اداره آگاهی  ۱۲مرکز بهداشت وحدت اسالمی منطقه  -۳۹
 تهران، تهران نو، خیابان ایرانمهر، بلوار ابوحسین  ۱۳مرکز بهداشت بوعلی منطقه  -۴۰
 داروخانه مهرگان تهران، خیابان ایرانمهر، خیابان صفا، جنب  ۱۳مرکز بهداشت صفا منطقه  -۴۱
 تهران، خیابان پیروزی، خیابان اول نیروی هوایی  ۱۳مرکز بهداشت صلواتی منطقه  -۴۲
 تهران، میدان امامت، خیابان شهید جدیدی، خیابان ابوریحان ۱۳مرکز بهداشت لیله القدر منطقه  -۴۳
 هوایی، فلکه لوزی تهران، خیابان سی متری نیروی  ۱۳مرکز بهداشت محمدیان منطقه  -۴۴
 تهران، خیابان ایرانمهر، خیابان پاینده  ۱۳شهریور منطقه   ۱۷مرکز بهداشت  -۴۵
 تهران، پیروزی، سرآسیاب دوالب، خیابان شیوا، خیابان شهید واضحی فر  ۱۴مرکز بهداشت پور هدایت منطقه  -۴۶
 تر از پارک، کوچه شهید اهری پایین تهران، خیابان شکوفه،  ۱۴مرکز بهداشت جالئی منطقه  -۴۷
 شهریور، کوچه باغ فرید، خیابان مینا ۱۷تهران، خیابان  ۱۴مرکز بهداشت زارع زاده منطقه  -۴۸
 متری نبرد، روبروی سازمان آب  ۲۰تهران، انتهای  ۱۴مرکز بهداشت شهید صفری منطقه  -۴۹
 دان آهنگ، خیابان احمد کیانیتهران، خیابان آهنگ، می  ۱۴مرکز بهداشت غیاثی منطقه  -۵۰
 ۲۱متری سوم، خیابان  ۱۵تهران، افسریه  ۱۵مرکز بهداشت افسریه منطقه  -۵۱
 ۷متری سوم، خیابان  ۱۵تهران، افسریه  ۱۵مرکز بهداشت بعثت منطقه   -۵۲
 تهران، خاوران، سه راه تابناک، جنب پایگاه مالک اشتر  ۱۵بهمن منطقه  ۱۲مرکز بهداشت  -۵۳
 تهران، خیابان مسعودیه، مسگر آباد، خیابان کلهر ۱۵مرکز بهداشت دکتر رزمی منطقه  -۵۴
 شهریور، جنب بهزیستی شبیر، خیابان قنبری  ۱۷تهران،  ۱۵مرکز بهداشت شبیر منطقه  -۵۵
 تهران، خیابان خاوران، سه راه افسریه، روبروی پارک نیکو ۱۵مرکز بهداشت مسعودیه منطقه  -۵۶
 متری دوم  ۱۵متری افسریه، نبش  ۲۰تهران،  ۱۵هداشت حاج یحیی آقا سید منطقه مرکز ب -۵۷
 تهران، خیابان خزانه، خیابان عباسی، فلکه سوم، جنب تره بار خزانه ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت شیخ احمد کافی منطقه  -۵۸
 یابان صالح نیا، کوچه باغتهران، قلعه مرغی، خیابان زمزم، خ  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت شیخ احمدی منطقه  -۵۹
 (یاران)تهران، شهرک، ولی عصر، خیابان حیدری، خیابان بهرامی  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت، ولی عصر منطقه  -۶۰
 تهران، میدان الغدیر، خیابان شهید زندیه، خیابان مصطفی هاشمی  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت یافت آباد منطقه  -۶۱
 تهران، جاده قدیم کرج، خیابان خلیج ۲۰الی  ۱۶بخش منطقه مرکز بهداشت پایگاه فیاض  -۶۲
 تهران، شهرک، ولی عصر صاحب الزمان، خیابان رضایی ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت صاحب الزمان منطقه  -۶۳
 تهران، پشت پادگان قلعه مرغی، خیابان ماهان، شهرک شریعتی  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت شهید آیت منطقه  -۶۴
 تهران، خیابان فدائیان اسالم، خیابان دیلمان، جنب مالک اشتر  ۲۰الی  ۱۶بهداشت نیک نژاد منطقه مرکز  -۶۵
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 تهران، دولت آباد، بین فلکه دوم و سوم  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت شهید یغمایی منطقه  -۶۶
 اضی زاده تهران، کیانشهر، بلوار شهید مطهری، خیابان شهید ق ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت بدر منطقه  -۶۷
 تهران، سه راه ورامین، ابتدای جاده امین آباد  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت شهید جمالی منطقه  -۶۸
 تهران، جاده خاوران، قیام دشت  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت امام رضا منطقه  -۶۹
 ان فاتحیطالقانی، بعد از مید ۲۴تهران، باقر شهر، خیابان  ۲۰الی  ۱۶مرکز بهداشت باقر شهر منطقه  -۷۰
 جاده مخصوص، خیابان دارو پخش  ۱۵تهران، کیلومتر  ۲۲، ۲۱مرکز بهداشت وردیج منطقه   -۷۱
 جاده مخصوص، روبروی کفش بال  ۱۹تهران، کیلومتر  ۲۲، ۲۱مرکز بهداشت وردآور منطقه  -۷۲
 خیابان نیلوفر تهران، تهرانسر، انتهای بلوار نیلوفر،  ۲۲، ۲۱مرکز بهداشت تهرانسر منطقه  -۷۳
 ، دهکده المپیک، روبروی سینما دهکده ۲۱مرکز بهداشت المپیک منطقه  -۷۴
 ۲۲مرکز خرید ایران مال منطقه  -۷۵
 سالن ورزشی بعثت -۷۶
 سرای محله جانبازان، ابوالقاسم سیری  -۷۷
 سوله صالحیه، سی متری ولیعصر، نهم دی  -۷۸
 (شهدا)خمینی، خیابان سوم سوله نسیم شهر، بلوار امام   -۷۹
 ورزشگاه تختی، فصر فیروز -۸۰
 آبادپایگاه آریا، الغدیر، یافت  -۸۱
 آبان۱۳مرکز آموزش بهورزی، بلوار  -۸۲
 ، نواب صفوی، آذربایجان (عج)هنرستان ولیعصر  -۸۳
  عسگری، میدان بهارانسینما بهاران، تهران، وصفنارد، بزرگراه آیت اهلل سعیدی شمال، خیابان حمید  -۸۴
 درب غربی، خ مرادی ، میدان رازی، خ کارگر جنوبی، بوستان رازی -۸۵
 سرای محله جماران -۸۶
 دبیرستان ادب  -۸۷
 مدرسه نور قائم، ارتش، گلها -۸۸
 فرهنگسرای خاوران -۸۹
 ، دماوند (سابق)شهریور  ۱۷نقاهتگاه  -۹۰
 نیروی هوایی ، سی متری ۱۳سوله بحران منطقه  -۹۱
 سرای محله وردآورد  -۹۲
 ، نبرد جنوبی۱۴سوله بحران منطقه  -۹۳
 فرهنگسرای اشراق  -۹۴
 مجموعه ورزشی شهید عراقی  ۴پایگاه  -۹۵
 دانشگاه شهید رجائی -۹۶
 همراه مجموعه ورزشی ه  دانشگاه شهید چمران ب -۹۷
 الدین، هنگام زین مجموعه ورزشی شاهین، بزرگراه شهید  -۹۸
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 مجموعه ورزشی دیهیم، مدنی، منصوری میری  -۹۹
 مصلی بزرگ تهران -۱۰۰
 آبادپور، دماوند، نظامدانشگاه شمسی  -۱۰۱
 مجموعه ورزشی شهید شیرودی -۱۰۲
 مجموعه ورزشی پیام، شریعتی، مجیدیه  -۱۰۳
 مجموعه ورزشی شهید کشوری -۱۰۴
 دانشگاه الزهرا  -۱۰۵
 سرای محله بومهن  -۱۰۶
 متری فشار قوی  ۳۰سوله گلستان، کوثر،  -۱۰۷
 ورزشگاه امام خمینی  -۱۰۸
 سالن ورزشی زینب کبری  -۱۰۹
 مصلی اسالمشهر  -۱۱۰
 خرداد ۱۵سوله ورزشی پارک  -۱۱۱
 ساختمان سابق شبکه بهداشت، بلوار بسیج  -۱۱۲
 فروشگاه سابق جانبو -۱۱۳
 ، نیلوفر ۶مالاقایی، امام خمینی، گلستان ورزشگاه  -۱۱۴
 خمینی ورزشگاه هفت تیر، بلوار امام -۱۱۵
 سالن ورزشی علی ابن ابیطالب، بلوار علی ابن ابیطالب  -۱۱۶
  شوش آهن، خیابان راه امامی، میدان مرکز شهید -۱۱۷
 افق  پارک روبروی جنوبی ابراهیمی عباسی، خیابان  اعتماد، خیابان مرکز حکیم -۱۱۸
 میثم کانون جنب عبیدزاکانی، خیابان قپان، دوراهی قزوین، مرکز میثم، خ  -۱۱۹
  شکوفه محله سرای جنب پونه، سبالن، خیابان خیابان /دوم کوچه ورزش، خیابان  شکوفه، مرکز دادوش، بلوار -۱۲۰

 شمالی 
گرد،   مرتضی شهرک راست، سمت  آزادگان شرق، طرفبه  دوربرگردان غربی، ، آزادگان(ع) باقر محمد مرکز امام -۱۲۱

 کوچه  اولین مدرسه، از بعد بهداشت، خیابان
  بزرگراه انتهای /بحران سالن دوم درب جنوبی ضلع تندگویان، بزرگراه ابتدای نواب، بزرگراه والیت، انتهای بوستان -۱۲۲

  شهربانو  درب شمالی، تندگویان، ضلع بزرگراه ابتدای نواب،
  ۱۱ آشوری، بلوک زیبا، خیابان شهر زیبا، انتهای شهر سالمت  جامع خدمات مرکز -۱۲۳
 ۲۰ فکوری، بلوک  شهید  آزادی، شهرک میدان از کرج، بعد مخصوص جاده فکوری، شهید سالمت  جامع خدمات مرکز -۱۲۴
 ۷ واحد ،۴ طبقه ،۶ پالک  عسگری بلواربعثت،کوچه از باالترمرکزی،  آباد شقایق، جنت سالمت   جامع خدمات مرکز -۱۲۵
 ، ساختمان۱۱ پالک گلستان، ، نبش(کبیرزاده)غربی جنوبی، الله آباد جنت برنامه، سازمان سالمت   جامع خدمات مرکز -۱۲۶

 سهیل 
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سما، خیابان  میدان از بعدصالحی،  شهید جناح، بلوار  بزرگراه کاظمیان، آزادی، ابتدای شهید  سالمت خدمات مرکز -۱۲۷
 قالنی اکبری، خیابان شهید

 بار تره  روی جنوبی، روبه افشان گل غرب، نبش ، ایوانک۶  ، فاز(غرب )قدس قدس، شهرک سالمت  جامع خدمات مرکز -۱۲۸
 3 طبقه محله، ، سرای۷ پالک ،۲8 خیابان ناصرنیا، گیشا، انتهای دکتر سالمت  جامع خدمات مرکز -۱۲۹
 نگین ، ساختمان۱۰۶ آریانفر، پالک چهارراه به ژاندارمری، مرزداران، نرسیده شهرک  سالمت جامع خدمات مرکز -۱۳۰

 5 مرزداران، طبقه
آزادی،   سینما روی به ، رو(وزرا)اسالمبولی خالد بهشتی، خیابان شهید خیابان مقیمیان سالمت جامع خدمات مرکز -۱۳۱

 ۱۶ پالک
 اورژانس  پایگاه سولقان، روبروی  سولقان، ده  سولقان،جاده سالمت  جامع خدمات مرکز -۱۳۲

 در تهران   مراکز خودرویی واکسیناسیون کرونا
 ۱۹پارک جنگلی سرخه حصار، بوستان والیت در منطقه  -۱۳۳
 نفری شهدای اسالمشهر  ۷۰۰۰پارکینگ استادیوم  -۱۳۴
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 مشهد 
 مسجد ، جنب ۸، تابان ۲۳مرکز صفاری، هاشمیه  -۱
 ۶ممیز  ۷۵، نبش معلم (ع)مرکز اباعبداهلله الحسین  -۲
 ، کنار پارک بنفشه ۴۴پایگاه سالمت سینا، انتهای طوس  -۳
 ۶و  ۴، بین بهورز ۷آباد، بولوار فالحی، فالحی ، قاسم (ع)رضا مرکز آموزش بهورزی امام  -۴
 ۳قربانی   ، ابتدای شهید۴۸مرکز برادران رحیمی، خیابان پنجتن، پنجتن  -۵
 ، انتهای کوچه۵، شهید بهادری ۱۳مرکز مهرآباد، خیابان مهرآباد، مهرآباد  -۶
 خیابان، ابتدای بولوار وحدت، جنب پارک وحدت مشهد، پنجراه پایین  ۲مرکز بهداشت شماره  -۷
 ۱۵چی، خیابان ابوذر غفاری، ابوذر مرکز ادویه  -۸
 ۴۵رسالت، رسالت ، خیابان (ع)رضا مرکز امام -۹
 ، نبش چهارراه دوم ۱۴مرکز انصار، بولوار طبرسی دوم، طبرسی شمالی  -۱۰
 ، مقابل پارک زیبا ۱۲مرکز فرامرزعباسی، انتهای فرامرزعباسی  -۱۱
 ، طبقه منفی یک ۶روی پیام پایگاه سالمت ارشاد، بولوار خیام، ارشاد، روبه  -۱۲
 ، بعد از چهارراه دوم ۱۴مهرمادر  ربیع،پایگاه سالمت گلشاد، خواجه  -۱۳
 ۹مرکز ساختمان، شهرک شهید رجایی، پورسینای  -۱۴
 ۱۱مرکز سیدی، منطقه سیدی، نبش صبای غربی  -۱۵
 ۳۲و  ۳۰بهمن، انتهای خیابان محمدآباد، بین محمدآباد  ۲۲بهمن، بولوار  ۲۲مرکز  -۱۶
 ۲۱و  ۱۹بولوار چمن، بین چمن مرکز کارگران، خیابان نخریسی، ابتدای  -۱۷
 ۱۴نژاد ، میدان شهدا، شهید هاشمی (س)مرکز حضرت زهرا  -۱۸
 پایگاه مرکز بهداشت وکیل آباد  -۱۹
 پایگاه خودرویی شهرک دانش و سالمت  -۲۰
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 قزوین 
 بلوار دهخدا ، مینودر ،پایگاه مدرسه لوازم خانگی پارس -۱
 جنب پارک الغدیر ، انتهای خیابان دانشگاه، پایگاه مدرسه شاهد قائم -۲
 روبروی مدرسه رسالت ، کوچه کاشانی پور ، خیابان رسالت، پایگاه مدرسه شهید همت   -۳
 آتشگر  شهید فلکه، کوچه به ، نرسیدهخیابان تهران قدیم ، پایگاه مدرسه اخوان عظیمیان -۴
  سالمت جامع خدمات مرکز نبوت، جنب سوار، خیابان پارک  روبروی، بلوار شهید بهشتی، پایگاه مدرسه شهید معمارپور  -۵

 ولیعصر 
 جنب پارک شهدا ،خیابان حیدری، پایگاه واکسیناسیون پاکروان  -۶
 پایگاه رازی  -۷
 پایگاه صابرین  -۸
 پایگاه ارتش  -۹
 پایگاه سینا -۱۰
 پایگاه بوعلی  -۱۱
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 تبریز 
یاغچیان، فلکه یاغچیان، نرسیده به مسجد امام خمینی، خیابان نجم، طبقه دوم درمانگاه  مرکز سالمت یاغچیان،  -۱

  والیت
 متری میالد  10توانير، نرسیده به شهرک ولی امر، جنب بسیج، کوچه   مرکز سالمت شهید صبوری، خيابان عباسي، -۲
 پایگاه سالمت مطهری، راسته کوچه، جنب آتش نشانی -۳
  سالمت الهیه، بلوار باغمیشه، خیابان سبالن، جنب پارکمرکز  -۴
 ، كوي اعتصامي مرکز سالمت منظریه، چهار راه ابوريحان، روبروی آباداني مسكن -۵
 مرکز سالمت جمشیدآباد، خیابان استاد جعفری، تقاطع خیابان فیضیه، خیابان جمشید -۶
 ل خون، نرسيده به شهرك امام مرکز سالمت بنی شفیع، خيابان آخوني، جنب انتقا -۷
 روبروي بيمارستان اسد آبادي، كوچه قاضيارمرکز سالمت حکم آباد، خيابان بهار،  -۸
  جنب مسجد رضوي، روبروی ایستگاه اتوبوسمیدان قدس،   مرکز سالمت شنب غازان، شنب غازان، -۹
 ه شهیدبهشتي، جنب مسجد المهدی ، خيابان شهيد قره باغي، سه رامرکز سالمت قم تپه، يكه دكان -۱۰
 مرکز سالمت امامیه، روبروی پارک مشروطه، خیابان معراج غربی، باالتر از بانک سپه، جنب مدرسه امید انقالب  -۱۱
 مرکز سالمت چشم انداز، چهار راه عباسی، ایستگاه حاج هاشم، منطقه چشم انداز -۱۲
 بیمارستان الغدیر، مرکز بهداشت تبریز نصف راه، نصف راه، روبروی  -۱۳
 پایگاه ساری زمی، خیابان عطار نیشابوری، ساری زمی، سالن استاد شهریار  -۱۴
 پایگاه منبع آب، خیابان ثقه االسالم، منبع آب، ساختمان سابق مرکز بهداشت استان -۱۵
 مرکز سالمت شبانه روزی سردرود -۱۶
 مرکز سالمت شبانه روزی خسروشاه  -۱۷
 مرکز سالمت شبانه روزی باسمنج  -۱۸
 پایگاه سالن ورزشی دانشگاه  -۱۹
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 شیراز 
 خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول اهلل -۱
 جنب بیمارستان قلب الزهرا  ،سه راه شیشه گری   ،بلوار سیبویه، مرکز هالل احمر  -۲
 سالن بهزیستی در بلوار کوی زهرا ، پایگاه رازی  -۳
 خیابان ابیوردی  ،بلوار چمران، سالن قدیر دانشکده علوم توانبخشی -۴
 های بین المللی محل برگزاری نمایشگاه ، سالن مالصدرا  -۵
 بزرگراه حسینی الهاشمی  ،پارک کوهستانی دراک -۶
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 اهواز 
 نام و آدرس مراکز خدمات جامع سالمت شرق اهواز  

روبروی پارک   ،خیابان شهید رستگاری ،خیابان گندمی، شهریور، چهارراه آبادان ۱۷، ۱خدمات جامع سالمت شماره  مرکز -۱
 هفت تیر 

 جنب مسجد شهدا ، کوچه شهید ملک فام  ،خیابان هشت ،آسیاباد، ۲مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲
 بین مسجدی و هاللی ،خیابان خوانساری ،خیابان شریعتی ، ۳مرکز خدمات جامع سالمت شماره -۳
 جنب دبیرستان نمونه دکتر حسابی ،بلوار مهاجرین ،سپیدار ، ۴مرکز خدمات جامع سالمت  -۴
 بازارچه روبروی ، ابتدای خیابان آل صافی، خیابان عالمه ،چهارصد دستگاه، ۵مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۵
 روبروی دبستان وحدت ،خیابان سه، چهار راه چهارم ،حصیر آباد ، ۶مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۶
 روبروی پمپ بنزین ، ۲خیابان فاضلی  ،عامری، خرمکوشک، ۷مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۷
 جنب مسجد النبی  ،خیابان دانش  ،باهنر ،۸مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۸
 خیابان شهید امینی  ،بهمن ۲۲کوی  ،کوی مشعلی ، ۹مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۹
 جنب مسجد قبا ، ۳کوی ملت، فاز ، ۱۰مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۰
 تقاطع دوم ،خیابان فروردین غربی ،کوی طالب ،فاز یک پاداد   ،۱۱مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۱
روبروی   ،متری و خیابان شهید هاشم شعیبی  ۱۰بین  ،زرگان، خیابان چهار ،۱۲مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۲

 مسجد امام حسین 
  ،سمت اتوبان بین صالبت و صبا ،کوچه صفا، ۲خیابان  ،آخر آسفالت، کوی اباذر، ۱۳مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۳

 ۴۸پالک 
 شقایق  ۱۱خیابان  ،شهرک آغاجاری، ۱۴مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۴
 جنب مسجد خاتم االنبیا  ،خیابان چهار سینا ،پاداد  ۲فاز ، ۱۵مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۵
 ۴۵پالک ، ر آزادگاننبش خیابان چها ،کوی رمضان، ۱۶مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۶
 ۵۲پالک  ،۱۵خیابان  ،منبع آب ، ۱۷مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۷
 ۲۸پالک  ،خیابان شهدا ،خیابان مدرس ، ۱۸مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۸
 کلینیک اطفال ابوذر  ،طبقه همکف ،زیتون کارمندی، خیابان زاویه ، ۱۹مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۱۹
 روستای کریت برومی ،رامهرمز ،کیلومتر هفت جاده اهواز ، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کریت -۲۰
 روستای نزهه  ، سمت چپ جاده  ،رامهرمز ، جاده اهواز ۴۲کیلومتر ، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی نزهه -۲۱
جنب پاسگاه   ،رامهرمز، سمت چپ جاده ،جاده اهواز  ۴۴لومتر  کی، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی غیزانیه  -۲۲

 غیزانیه
  نام و آدرس مراکز خدمات جامع سالمت غرب اهواز 

 جنب اداره بهزیستی  ،شیخ بهاء جنوبی،  ۱مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۳
 جنوبی انتهای خیابان بنی هاشم، خیابان سروش ، ۲مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۴
 متری، اول کوی علوی، نبش فراهانی ۶۰انتهای کیان، خیابان ، ۳مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۵
 خیابان بازارچه ،کوی سعدی ، ۴مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۶
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 ۱۵نبش خیابان  ،کیان آباد، ۵مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۷
 ۲کیلومتری سه راه خرمشهر، عین  ۵حمیدیه،  ،جاده اهواز ، ۶مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۸
 نبش فیض  ،خیابان امیر کبیر شمالی ،لشکر ،  ۸مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۲۹
 خیابان امنیت جنب کالنتری ،فرهنگ شهر ، ۱۰رکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳0
 انتهای ابومسلم  ،، لشکر آباد۱۱مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳۱
 جنب شهرداری  ،بلوار الهادی ،کوی علوی ، ۱۲مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳۲
 شرقی   ۱۱خیابان  ،کیانپارس، ۱۳مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳۳
 ۴خیابان   ،کوی طالب ،کیانشهر، ۱۴مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳۴
 جنب مسجد فاطمه الزهرا  ،فلکه نرگس، بلوار گلزار  ،پردیس، ۱۵مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳۵
 انتهای خیابان فجر ،کوی سیاحی، ۱۷مرکز خدمات جامع سالمت شماره  -۳۶
 کیلومتری اهواز ۴۰ ،خرمشهر  -زجاده قدیم اهوا، ۲مرکز خدمات جامع سالمت روستایی صفحه  -۳۷
 کیلومتری اهواز ۴۵ ،اندیمشک -مسیر جاده اهواز، هایی ع سالمت روستایی ال مرکز خدمات جام -۳۸
 کیلومتری اهواز ۳۰ ،اندیمشک  -مسیر جاده اهواز، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی الباجی -۳۹
 به سمت مسیر تصفیه شکر ،های کیانپارستان، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی تصفیه شکر -۴۰
 خرمشهر  –کیلومتری جاده قدیم اهواز  ۵، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی مالشیه  -۴۱
 کیلومتری اهواز ۱۵ خرمشهر، –جاده قدیم اهواز ، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی ام تمیر  -۴۲
 ی دغاغله روستا ،ای کیان آبادهانت، مرکز خدمات جامع سالمت روستایی دغاغله  -۴۳
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 اصفهان 
 پایگاه مصلی  -۱
 پایگاه نمایشگاه بین المللی اصفهان  -۲
 حرم زینبیه اصفهان   -۳
 بهداری کوجان، اصفهان، خ کاظمی، خ کاظم زاده، خ میر احمدی -۴
 پایگاه خودرویی نمایشگاه بین المللی اصفهان  -۵

 


