
تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای داروخانه  جامع سالمتمراکز   

 نام شبکه مرکزجامع سالمت آدرس
210 پالک  - خمينی امام بلوار ابتدای – قمصر روستای - شهر باقر - قم تهران قديم جاده  ری قمصر 

زاده قاضی شهيد  خ-وند درويش شهيد خ -مطهری شهيد شهرک -بروجردی خ  بدر 

فاطميه مدرسه جنب - سرلک خ  - آباد امين جاده - شهرري  امین آباد 

قانونی( پزشک جنب)بهشتی شهيد بلوار ابتدای - کهريزک  کهریزک 

جديد کالنتری جنب - آزادی بلوار -انقالب شهرک– قيامدشت  امام رضا 

کوچه باغ -چهارراه صالح نیا –خ زمزم  –قلعه مرغي   جنوب شهید احمدی 

 روبروي بانك ملي –نرسیده به چهارراه رشدیه  –خ آذربایجان شرقي -خ کارگر جنوبي 

 
 فرمانفرمائیان

روبروي پارک شریعتي -شهرک شریعتي -خ ماهان –پشت پادگان قلعه مرغي   شهیدآیت 

خ شهیدرمضاني -وصفنارد سابق 2کیلومتر  -خیابان ساوه  شهید شاه ابادی 

جنب کانون ورزشي ابوذر –متري فالح 30 -بلوارابوذر -فالح   ابوذر 
خیابان شهید مطهری)بهداری –میدان امام حسین ع)مشعل سابق(  -خیابان ولیعصر)عج(

 298پ  –سابق(
 احمد آباد مستوفی

 اسالمشهر

 باغ فیض ) رجبی( 28کوچه –بلوار امام حسین )ع(   –باغ فیض 

 چهاردانگه بلوار جانبازان –جاده حسین آباد مفرح    –چهاردانگه     –جاده ساوه 

 سعیدیه اسالمشهر،سعیدیه، بلوار خلیج فارس، جنب پمپ گاز

ضلع غربی ورودی میدان –شهرک امام حسین )ع(   شهرک امام حسین)ع( 

روبروی سالن ورزشی تختی –مهران آباد  –روستای شاتره –جاده ساوه   شاطره 

)ع(  پشت مسجد امیرالمومنین - 3خ مهر -انتهاي بلوار فرهنگ  -شهرک مهرضیاآباد   شهرک مهرضیاآباد 

ابتدای شهرک انبیاء –بعد از خط راه آهن -خیابان امام محمد باقر )ع(  انبیاء 

جنب مدرسه مکتب   -2)میالن ( 2رشادت–خیابان امام حسن مجتبی )ع(  –موسی آباد 

 االحرار
 موسی آباد

 قائمیه جنب فلکه دوم –شهرک قائمیه 

 گلها 1ابتدای کوچه خاکی-هاشمیخ میرعبداله –شهرک گلها 

شهرک واوان ، بلوار ولیعصر)عج(،  خیابان عالمه جعفری،  خیابان دکتر حسابی نبش ک 

4شبنم  

 مهر واوان

جنب مخابرات-خ شهدا –حسن آباد خالصه   حسن آباد خالصه 

ابتدای بهرام اباد -قبل از میدان نماز–جاده ساوه   بهرام آباد 

 

خ سالمت –خ شفق  –خ شهید دستغیب  –روستای گلدسته   گلدسته 

6روبروی گل گندم-خ آبشار –روستای حسین آباد   حسین آباد 


