
 و مناطق و مراکز خدمات جامع سلامت لینک شده به هر پایگاه 99-99لیست پایگاههای سنجش شهرستان شهریار در سال تحصیلی 

 نام پایگاه
نام و نام خانوادگی 

 مدیر

شماره تلفن 

 مدرسه
 که به هر پایگاه لینک شده است مراکز خدمات جامع سلامت شبکه شهریار به هر پایگاه مناطق لینک شدهشهرها و  آدرس دقیق مدرسه

 65222256 محمد عمرایی 2علی اکبر فولادی
کوچه  -متری 22ابتدای  -کهنز -شهریار

 2مدرسه علی اکبر فولادی  -عسگرخانی

 -شاهدشهر -اسلام آباد -صباشهر

 -مصطفی خمینی -ویره -محمودآباد خلج

 -یوسف آباد -رامین -خاوه -فردوسیه

 کهنز -اسدآباد

  پایگاه سلامت اسلام آباد -خدمات جامع سلامت صباشهرمرکز 

 پایگاه سلامت غیرضمیمه شاهدشهر -مرکز خدمات جامع سلامت شاهدشهر 

 پایگاه سلامت شهید مصطفی خمینی -مرکز خدمات جامع سلامت ویره 

 پایگاه سلامت خاوه -مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه 

  گاه سلامت اسدآبادپای -شبکه 2خدمات جامع سلامت شماره مرکز 

 )مرکز خدمات جامع سلامت حضرت علی اصغر)ع 

 655552222 حسن هاشمی گلمهر اقبال
بعد از  -خیابان بوستان -اندیشه 3فاز 

 مسجد امام حسن )ع( –استخر مشهدی 

 4فاز  -اندیشه 3فاز  -اندیشه 2فاز 

 اندیشه 5فاز  -اندیشه

  پایگاه سلامت کیمیا -اندیشه 2پایگاه سلامت فاز  -اندیشه 3مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی فاز 

  اندیشه 5پایگاه سلامت غیرضمیمه فاز -اندیشه 4مرکز خدمات جامع سلامت فاز 

 65522226 حمید رضا عباس زاده امام حسین )ع(

نبش خیابان پنجم  -فاز یک اندیشه

مدرسه امام  -63پلاک  -شرقی

 حسین)ع(

شهرک  -مریمشهرک  -فاز یک اندیشه

 شهرک آ. اس.پ -شهرک جعفریه – رفاه

 موسی  6پایگاه سلامت غیرضمیمه شماره  -مرکز خدمات جامع سلامت موسی بن جعفر)ع( فاز یک اندیشه

پایگاه سلامت غیرضمیمه -موسی بن جعفر شهرک مریم2پایگاه سلامت غیرضمیمه شماره  -بن جعفر)ظفر(

 شهرک جعفریهموسی بن جعفر  3شماره 

 65222254 حسن توکلی امید
نبش  -خیابان شهید مطهری -شهریار

 مدرسه امید پسران -کوچه شهید شاملو

دهشاد  -دهشاد بالا -وائین -شهریار

 -اسکمان -رزکان -الورد -پایین

رضی آباد  -رضی آباد بالا -دینارآباد

 ابراهیم آباد  -پایین

 سلامت غیرضمیمه وائینپایگاه  -مرکز خدمات جامع سلامت شهید سهرابعلی بخشی 

 )حضرت علی اصغر)ع(  6پایگاه سلامت غیرضمیمه شماره  - مرکز خدمات جامع سلامت حضرت علی اصغر)ع

 حضرت علی اصغر)ع( )درمانگران( 2پایگاه سلامت غیرضمیمه شماره  - )والفجر(

 مرکز خدمات جامع سلامت دهشاد بالا 

 مرکز خدمات جامع سلامت دینارآباد 

 امع سلامت رزکانمرکز خدمات ج 

 65642622 زاده ناصر احد بهمن 22

روبه  -خیابان امام خمینی )ره( -امیریه

نرسیده به میدان  -روی مخابرات مرکزی

 بهمن 22مدرسه  -معلم

 -کردامیر -یبارک -قجرآباد -امیریه

شفیع  -ترپاق تپه -وحیدیه -کردزار

 -فرارت -اصیل آباد -بکه -آباد

 -پرندک -سقرچین -حصارساطی

 حصارزیرک

 پایگاه سلامت کردزار -امیریه 6پایگاه سلامت غیرضمیمه شماره  -مرکز خدمات جامع سلامت امیریه 

 پایگاه سلامت جوقین -پایگاه سلامت غیرضمیمه وحیدیه -مرکز خدمات جامع سلامت وحیدیه 

 سلامت غیرضمیمه پرندکپایگاه  -پایگاه سلامت غیرضمیمه فرارت -مرکز خدمات جامع سلامت اصیل آباد 

 مرکز خدمات جامع سلامت شهید سهرابعلی بخشی 

 65235634 محمد علی بیگدلی احسان
جنب  -خیابان چهارم غربی -خادم آباد

 مدرسه احسان –باشگاه ورزشی 

  -خادم آباد -دهمویز -بادامک -سعیدآباد

 بهار -باباسلمان -نصیرآباد -صادقیه 

  پایگاه سلامت غیرضمیمه مهدیه -سعیدآبادمرکز خدمات جامع سلامت 

 پایگاه سلامت رضی آباد بالا -پایگاه سلامت خادم آباد -مرکز خدمات جامع سلامت دهمویز 

 پایگاه سلامت غیرضمیمه نصیرآباد -مرکز خدمات جامع سلامت نصیرآباد 

 مرکز خدمات جامع سلامت باباسلمان 

 


