سالمت شهری منتخب

مرجع
امام علی(ع)

ردیف

نام مرکز خدمات جامع

بیمارستان

مرکز بهداشت

1

شرق کرج

گرمدره

2

شرق کرج

شهید روستا نژاد

امام علی(ع)

نشانی مرکز
گرمدره -خیابان 12متری شهدا
میدان استاندارد  -شهرك شیخ سعدی  -خیا بان اصلی شیخ سعدی -
خیابان شهید صمد بابا یی

تلفن مرکز
02636103737
02636108791
02632752131

3

شرق کرج

شهید ترکیان

مدنی

خیابان اول رجایی شهر ،جنب آتش نشانی مرکز جامع سالمت شهید ترکیان

02634213734

4

شرق کرج

امام علی (ع)

مدنی

خیابان چالوس -روبروی باغ دریانی -خیابان شهید هاشمی نژاد

02632219382

5

شرق کرج

شهید راست روش

مدنی

خیابان شهید بهشتی  -چهارصد دستگاه  -روبروی استخر دانش

6

شرق کرج

شبانه روزی سیرا

امام علی(ع)

کیلومتر  35جاده چالوس مرکز شهری روستایی شهید عسگری(سیرا)

02635240198

7

شرق کرج

شبانه روزی نساء

امام علی(ع)

کیلومتر  64جاده چالوس

02635262230

8

غرب کرج

ولد اباد بزرگ

امام حسین (ع)

ولد آباد بزرگ  -بلوار بسیج  -جنب پا رك آزادگان

02636304222

9

غرب کرج

شهدای کمالشهر

کوثر

کمالشهر -خ امام خمینی -فجر 12

02634720842

10

غرب کرج

آموزگار ماهدشت

شریعتی

ما هدشت  -سردار آباد – روبروی مدرسه شهدای ماهدشت

02637304333

11

غرب کرج

علی اصغر باغستان

رجایی

بلوار باغستان -باغستان غربی -بوستان  -13میدان ولیعصر -نبش بلوار شبنم

02634350012

12

غرب کرج

شهدای آق تپه

ثاراهلل

مهرشهر -بلوار ارم – خیابان پنجم شرقی آق تپه  -ابتدای خیابان ولی عصر

02633309001

13

فردیس

شهدای فردیس

ثاراهلل

کانال غربی ،روبروی کتابخانه عالمه امینی ،نبش خیابان امام رضا

02636542434

14

فردیس

ارم

امام علی (ع)

شهرك ارم ،بلوار مپنا ،بلوار ارم ،الله غربی ،جنب پارك

02636665264

15

فردیس

شهدای مشکین دشت

امام حسین (ع)

مشکین دشت ،خیابان شهید هدایتکار ،خیابان پاسگاه ،پشت مخابرات

02636203030

16

ساوجبالغ

شهید کلیم اله معدندار

امام صادق (ع)

ساوجبالغ  ،هشتگرد  ،خیابان امام امت -میدان دخانیات-روبروی بانک ملی

02644240673

17

ساوجبالغ

چهارباغ

امام صادق (ع)

18

ساوجبالغ

ولیعصرساوجبالغ

امام صادق (ع)

19

ساوجبالغ

کوهسار

امام صادق (ع)

20

نظرآباد

امام علی (ع)

امام حسن (ع)

21

نظرآباد

سید جمال الدین

امام حسن (ع)

22

طالقان

شهید البرزی

امام صادق (ع)

23

اشتهارد

شهید مال حسنی

حضرت الزهرا
(س)

جاده کرج -هشتگرد  ،علیخان سلطانی  ،چهارباغ گلستان 8مرکز بهداشتی
درمانی چهارباغ
ساوجبالغ شهر جدید هشتگرد خ اسکان

توضیحات

02632700167
02632700011

02644562845
02644263236

اتوبان کرج قزوین  ،خروجی کردان ،قلعه چندار ،بلوار شریعتی مرکز شهید

02644263237
02644327884

محمدرضا گلباز

02644327885

بهارستان  ،29روبروی مسجد امیرالمومنین

02645350665

محله سید جمال الدین-خیابان نواب صفوی -ساختمان آموزش اشتغال و

مرکز موقت منتخب-

مهارت آموزی

اردیبهشت1400

طالقان -شهرك سازی-جنب فرمانداری

02644722525

اشتهارد خ آیت اهلل خامنه ای .جنب بانک ملی

02637722739

