
 قرچکشبکه بهداشت و درمان واحد های بهداشتی 

 شماره تلفن آدرس نام مرکز معین نوع مدیریت عنوان واحد  واحدنام 

 امام خمینی )ره (   

مرکز  خدمات جامع سالمت 

 دولتی  شهری 

  

  

  

  

  

  

  

 04072363  5خ مخابرات.انتهای آزاده 

 ولی اباد 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 04030643 روبروی قبرستان -روستای ولی آباد دولتی  روستایی 

 داوود آباد  

مرکز خدمات جامع سالمت 

 04035340 پشت امامزاده -روستای داوود آباد  دولتی  روستایی 

 فردیس

مرکز خدمات جامع سالمت 

 04070304 میدان فردیس .روبروی کارخانه سفالران دولتی  شهری روستایی 

 باقر آباد 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 04007070 باقر آباد .جنب مجتمع یاس سفید  دولتی  شهری روستایی 

 امام زمان )عج ( 

مرکز خدمات جامع سالمت 

 04603546 03مهدیه -خ محمد آباد دولتی  شهری روستایی 

 زیباشهر  

مرکز  خدمات جامع سالمت 

 04006274 8متری .روبروی نصر  76خ  دولتی  شهری 

 04004024 070متری اول.پ 04شهرک طالئیه.انتهای  امام خمینی )ره (  دولتی  پایگاه سالمت شهری  پایگاه  طالئیه



 

 04054302 03شهرک الحدید .روبروی گلستان  زیباشهر   دولتی  پایگاه سالمت شهری  پایگاه شهید نظری 

 04037783 انتهای فردیس.ک فرهنگ هفتم  فردیس  دولتی  پایگاه سالمت شهری  پایگاه امام رضا ) ع (

 04005070  2باقر آباد.پوئینک . سرسبز   باقر آباد دولتی  پایگاه سالمت شهری  پایگاه پوئینک 

 04056533 شهرک گلها .نبش گلهای هفتم  فردیس  برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه گلها 

 04006768 77پ 0باقر آباد. میرزایی.نبش شریعت  باقر آباد برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه میرزایی

 04002776 73.پ47باقر آباد. خ شهید بهشتی.قطعه  باقر آباد برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه شهید بهشتی 

 04040407  3باقر آباد. خ بسیج. نبش همت  باقر آباد برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه بسیج

 04600062 خ  گوهردشت. چهار راه گوهردشت  امام زمان )عج ( برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه گوهردشت 

 04066230 00خ رجایی. نبش رجایی  فردیس  برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه فرهنگ 

 04020383 زیباشهر. .ایستگاه ژیان . خ سعدی  زیباشهر   برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه سعدی 

 04052038 64زیباشهر. شهرک کارگر .غربی سوم پ  زیباشهر   برونسپاری  پایگاه سالمت شهری  پایگاه کارگر 

 داوود آباد  دولتی  پایگاه سالمت روستایی  پایگاه قشالق داوود آباد

خ اصلی داوود آباد روی دهیاری قشالق داوود آباد 

04005343 04005343 

 04033833 باقر آباد. روستای صالح آباد  باقر آباد دولتی  پایگاه سالمت روستایی  پایگاه صالح آباد


