
 شهری جامعه سالمت مراکس

 روز های حضور پسشک  آدرس تلفن نام مرکس ردیف

1 
 شْیذ ًصیری

 () اکثرآتاد 
5846;663 

 

تلَار اهام خؼفر صادق رٍترٍی فرٍشگاُ 
 رفاُ

 دکترظاریخاًی اًنخ
 قای دکترخثرٍتیآ

 دکترتْرٍاى اًنخ خیاتاى کاشاًی خیاتاى ًؼین آتاد 3;5:4763 ًؼین آتاد 2

3 
 احوذیِ

 ) پٌثِ کاراى(
 دکترخلیلی اًنخ تلَار تعیح کَچِ هعدذ الرحوي 58484343

 ًیکَپَر 4
58444999 

58489:88 
 خیاتاى هطْری خٌة دفتر َّاپیوایی

  اًنخ  دکترحقاًی ًصاد قایآ
 دکترهالی

5 
 شْیذ رخایی

 ) قلؼِ اظذاى(
36233738 

 
 1خیاتاى اهام رضا کَچِ گل دشت 

 

خاًن   .      آقای دکترهصذق

فقط رٍزّای  دکترهالحیذری:
 چْارشٌثِ

 آزادشْر 6
37214933 -  

37211193   
آزادشْر فلکِ دٍم رٍترٍی کَچِ 

 هخاترات خٌة داًشکذُ ح رقیِ

 قایآ   دکترهیرحعیٌی قایآ
خاًن         دکترشخصی

  اًنخ      پیکاى ررآدکتر
 زاخی دکترًذا

 اکثری صفائیِ 7
38246768-
38244545 

 صفائیِ هیذاى اهام حعي

  اًنخ  دکتررشیذزادُ  اًنخ
 اًنخ دکترػرب زادُ

آقای           دکترشوط

 دکترهحوذرضادّقاى تفتی

 دکترفْیوِ هالحیذری خاًن تلَار ًَاب صفَی کَچِ شیخذاد 36223365 شیخذاد 8

 هیذاى تؼثت اتتذای خیاتاى اًقالب 36264347 حکین زادُ 9

رٍزّای  :دکترحایری فر  اًنخ

                     شٌثِ یکشٌثِ ٍدٍشٌثِ 

 :دکتررشیذیقای آ
 ّفتِ خرآ ظِ رٍز 

13 
 کعٌَیِ

 ) اهام حعیي( 
35253634 

خ اًقالب ک هیرداهاد کَچِ تاًک 
 تدارت

 اتَالحعٌی قای دکترآ

 اهاهشْر 11
3525322 

 
هتری  52شْریَر اتتذای  17تلَار 

 اهاهشْر

ظِ -قای دکتردّقاًیآ
 خرّفتِ آرٍز

 دکترصثاؽ زادگاى خاًن

12 
 رحوت آتاد

 ) حویذیا(
8221851 3-

38223413 
 131رحوت آتاد تلَار شْیذ دشتی کَچِ 

  خاًن     دکترپَرًدفی خاًن
آقای  دکتراکرم هحوَدی

 دکترظیذظؼیذحیذرپَر

 شاّذیِ خٌة فلکِ شاّذ 35211546 شاّذیِ 13
آفای  دکترحاتوی زادُ  خاًن

 هحوذرضاهشاّیری

 خیاتاى اظذی کَچِ پارک ٍحشی تافقی 36252962 خَی ّرّر 14
  خاًن          آقای دکترٍثَق
 دکترهرین پیرٍز



 روستایی سالمت مراکس
  پسشک حضور های روز آدرس تلفن نام مرکس ردیف

 زارذ کَرُ زارذ خیاتاى هدلعی 35272313 طالقاًی زارذ 1

خاًن دکتررضیِ -قای دکتردایاآ
 قای دکتراصغرگلیآ-کالًتری

 ظیذظؼیذکرتالیی تفتیآقای 
 قای دکترقذظیاىآ

2 
 شْیذ فرشاد

 () هعکي 
 خ کاشاًی خیاتاى هعکي ٍ شْر ظازی 36232322

 قای دکترطالثیآ
 خاًن دکترزارع زادُ

 37211173 خیرآتاد 3
خیرآتاد تلَار شْیذ خَکارکَچِ 

 آزادگاى 2شوارُ 
  خاًن دکترهصگاى ًارگًَی

 دکترالِْ ظؼیذهٌشخاًن 

 جامعه سالمت پایگاه
  پسشک حضور های روز آدرس تلفن نام پایگاه   ردیف

 تلَار شْیذ صذٍقی زارذ  35272944 ظرچشوِ زارذ 1
دکتررضیِ  خاًنظاػت 2ّفتِ ای 

 ظِ شٌثِ یاچْارشٌثِ :کالًتری

 ػیش آتاد 2
37222943 

 
اتتذای تلَار شْیذ خَکار  خاًِ 

 تْذاشت ػیش آتاد
 پٌح شٌثِ  :دکترظؼیذهٌش  خاًن

 37241732 خْاد 4
خیاتاى شْیذ خلیل حعي تیگی 
 کَچِ هحوذ حعیي رحین پَر

 قای دکترخثرٍتیآ
دکترظاریخاًی )تصَرت ّفتِ   خاًن

 چْارشٌثِ-درهیاى(

 36266833 دکتر زرکش 5
کَچِ اٍرشاًط کالًتری کَچِ 

  13شْیذ فتَحی شوارُ 
------ 

 تلَار شْیذ تاٌّر خیاتاى آرر یسدی 37255365 تَحیذ 6
 قای دکترخثرٍتیآ

 :دکترظاریخاًیخاًن 
 تصَرت ّفتِ  درهیاىشٌثِ ّا  

7 
حعي آتاد 

 هشیر
36219933 

 
حعي آتاد خ شْذای حعي آتاد 

 تؼذ از هذرظِ تقی رظَلیاى
 : دکترهالًَری  خاًن

 پٌح شٌثِ-ظِ شٌثِ-دٍشٌثِ –رٍزّای یکشٌثِ

 هرین آتاد 8
36253793 

 
تلَار دِّ فدر هرین آتاد خ خیام 

 خٌة دتیرظتاى اًتظاری
پسشک ًذاردهراخؼیي تِ شْیذرخایی 

 ارخاع دادُ هی شًَذ

9 
 1شوارُ 

 آزادشْر
37216636 

فلکِ اٍل آزادشْر خیاتاى ظرٌّگ 
 ٍاػظ

 ظِ شٌثِ: دکتراررپیکاى خاًن 

13 
 2شوارُ

 آزادشْر
37233623 

تلَار تْارظتاى خٌة هعدذ ػلی 
 اتیطالةتي 

 پٌح شٌثِ: قای دکترشخصیآ

11 
 3شوارُ 

 آزادشْر
37231834 

تؼذ از فلکِ ظَم آزادشْر کَچِ 
 شوارُ شش

 دٍشٌثِ: خاًن دکترزاخی

 38233182 اهام ػلی 12
تلَار فلعطیي کَچِ اللِ کَچِ 

 یاض خٌة هدتوغ ظداد
 دٍشٌثِ: قای دکترهحوذرضا دّقاًیآ

 شٌثِ: دکترػرب زادُ خاًنداًشگاُ خٌة هدتوغ خَاد کَی  38289229 کَی داًشگاُ 13



 االئوِ

 شْیذ صذٍقی 14
38289233 

 
تلَار پاظذاراى تلَار یاظیي 

 رٍترٍی پارک کَثر
 یکشٌثِ: دکتررشیذزادُ خاًن

 38233181 رزهٌذگاى 15
خیاتاى تؼَیض پالک خیاتاى صالتت 

 خٌة درهاًگاُ ایراى هْر
 ظِ شٌثِ: قای دکتردّقاًی تفتیآ

16 
 ظْیلی

 َر)خٌت آتاد(پ
36215748 

تلَار ًَاب صفَی تؼذ از پوپ 
 تٌسیي

 شٌثِ: دکترفْیوِ هالحیذری خاًن

 خیاتاى ظیذ گلعرخ خٌة هخاترات 36211384 ظیذ گلعرخ 17
 :دکترحائری فر  خاًن

 پٌح شٌثِ ّا یک درهیاى-ظِ شٌثِ 

 35252347 هحوَد آتاد 18
خیاتاى اًقالب  هحوَدآتاد خٌة 

 دتعتاى شرف الذیي ػلی
 :قای دکتراتَالحعٌیآ

 ظِ شٌثِ ٍپٌح شٌثِ

 اهام حعیي 19
35263572 

 

شْریَر خیاتاى فرٌّگ  17تلَار 
 پشت تعیح زیٌثیِ

 
 پٌح شٌثِ-چْارشٌثِ: دکترهسیذی خاًن

 ظِ شٌثِ-شٌثِ  : دکترهسیذی خاًن شْریَر ظداد خٌَتی  17تلَار  35224358 اهام ظداد 23

 35232633 2اکثری 21
تلَارخوَْری کَچِ شْیذرضازادُ 

 رٍترٍی ظَپر ظتارُ
 -دکترظاهؼی خاًن

 قای دکتررشیذی ّفتِ ای دٍرٍزآ

 38223891 ًدف اتاد 22
تلَار دشتی کَچِ ّیدذّن خٌة 

 پارک فدر
 شًَذ ارخاع دادُ هیتِ رحوت آتادتیواراى 

 35211115 گرد فراهرز 23
شاّذیِ خیاتاى اهام کَچِ شْیذ 

 خَاى ظؼیذ
 : دکترحاتوی  خاًن

 چْارشٌثِ  -دٍشٌثِ

 - ًصرت آتاد شْرک ًصرت آتاد 35213813 ًصرت آتاد 24

 35211633 اترًذآتاد 25
شاّذیِ خیاتاى اهام خٌة قطؼِ 

 شْذاء
- 

 شْیذ هطْری 26
36249939 

 
خیاتاى هْذی کَچِ شْیذ هدٌَى ) 

 هعدذ ٍلی ػصر(
 چْارشٌثِ: دکترهرین پیرٍز خاًن

 رّثر 27
36291368 

 
تلَار هذرض شْرک تْاراى رٍ 

 ترٍی دٍدکش کَرُ
 پٌح شٌثِ: دکترهرین پیرٍز خاًن

 36253636 قذض 28
تلَار دِّ فدر هحلِ ظرظٌگ 

 کَچِ تاشگاُ قذض
 یکشٌثِ: دکترپیرٍز خاًن

29 
ػلی 

 اصغر)فْاداى(
36211114 

خ اهام خ فْاداى ک تقؼِ دٍازدُ 
 اهام ک خٌة پارک یَزداراى خٌة

 اهاهسادُ ظیذ پٌْاى

 : دکترفْیوِ حائری فر خاًن
 هیاى درّفتِ یک  پٌح شٌثِ ّا

 37237254 اظکاى 33
تلَار ازادگاى ،هیذاى صٌؼت 
 ،خیاتاى اظکاى ، کَچِ تیعت

 شٌثِ: دکترزاخی خاًن

 37214481 گلعتاى 31
فلکِ چْارم ازادشْر،گلعتاى 

 شرقی ، کَچِ ّادی  ّفذُ
 چْارشٌثِ: دکترزاخی خاًن

 38332432 هْرآٍراى 32
اًتْای تلَار  –هْرآٍراى -صفائیِ

 شْیذاى اًتظاری 
 پٌح شٌثِ: دکترػرب زادُ خاًن



 بهداشت های خانه

 ردیف
نام خانه 

 بهداشت
 پسشک حضور های روز آدرس تلفن

 دٍشٌثِ: دکتررضیِ کالًتری خاًن الِ آتاد کَچِ ثاراهلل  33523672411 الِ آتاد 1

 7279473 شحٌِ 2
خیاتاى شْیذ تْشتی خاًِ تْذاشت 

 شحٌِ
 چْارشٌثِ: دکترًارگًَی خاًن

 8369433 حعیي آتاد 3
حعیي آتاد خیاتاى ػواد کَچِ شْیذ 

 کاظن زارع
 :دکترطالثی ًعة خاًن

 چْارشٌثِ -شٌثِ

 36288333 اکرم آتاد 4
خیاتاى ٍلی ػصر کَچِ شْیذ یؼقَب 

 قلی پَر
 :دکترطالثی ًعة خاًن

 پٌح شٌثِ–دٍشٌثِ 

 8361733 دٌَّ 5
خیاتاى اهام هرکس تْذاشتی درهاًی 

 دٌَّ
 قای دکترهٌْامآ

 8367233 احوذآتاد 6
خیاتي اهام هرکس تْذاشتی درهاًی 

 احوذآتاد هشیر
 دکترتاقرپَر خاًن

 8363233 هحوذآتاد 7
خیاتاى هطْری هرکس تْذاشتی 

 درهاًی هحوذ آتاد
 تادیآقای دکترهدیذدّقاى هحوذآ

  خیاتاى اهام خاًِ تْذاشت فْرج 8365345 فْرج 8

 8362233 خَیذک 9
خَیذک خٌة هذرظِ اتتذایی خاًِ 

 تْذاشت خَیذک
 :ریافرآدکتر خاًن

 پٌح شٌثِ-یکشٌثِ

 

 


