
ساعت و روز فعالیتتلفننشانینام مرکز شهرستان /منطقه ردیف

8:15-10:30سه شنبه 55064007جنب پارك بعثت ضلع شرقی- خ صابونیان – بزرگراه بعثتمرکزپارك بعثت16منطقه 1

8:15-10:30یکشنبه255044160طبقه-ساختمان پزشکان سورنا-طبقه فوقانی بانك دي – بازاردوم- نازي آبادمرکزبخش نوشش16منطقه 2

مرکزجواد الرضا16منطقه 3
 پالك 16نبش کوچه  –  متري تختی18 –میدان بهشت – خیابان شهید رجایی

217
8:15-10:30یکشنبه55026948

8:15-10:30چهارشنبه55532449-55015508جنب سازمان زنان- متري آموزگار30- یاخچی آبادمرکزشهید واحدي16منطقه 4

8:15-10:30دوشنبه55080535شهید علی اصغر مشکی-متري اول8-بلوار دستواره- علی آباد(ع)مرکز دارالشفا امام رضا16منطقه 5

8:15-10:30دوشنبه55681133-55681122کوچه خواستار-(ده متري دوم جوادیه)خیابان اکبري-جوادیهمرکز جوادیه16منطقه 6

8:15-10:30شنبه55854006-55854000روبروي پارك شریعتی- شهرك شریعتی- خ ماهان – پشت پادگان قلعه مرغیمرکزشهیدآیت19منطقه 7

8:15-10:30سه شنبه 55838949-3455820009نبش کوچه-دولتخواه جنوبیمرکزاسماعیل آباد19منطقه 8

8:15-10:30شنبه55884686-55828222شهرك احمدیه- خالزیر(ع)مرکزامام صادق19منطقه 9

مرکزنعمت آباد19منطقه 10
درمانگاه -2خ مهرورز -میدان مهرآور- خ سهیل- (خالزیر)ابتدا جاده - جاده ساوه

شهرداري
8:15-10:30یکشنبه55820106

8:15-10:30شنبه55516641-3255008329پالك  – 52کوچه  – خ میعادجنوبی- خانی آبادنو(ع)مرکزامام حسن مجتبی19منطقه 11

8:15-10:30چهارشنبه55852535کوچه دوم – خیابان ورزش- بلوار شکوفهمرکز دادوش19منطقه 12

(شهرري)مرکز بهداشت نیك نژاد20منطقه 13
شنبه ونبش کوچه مالك اشتر- خیابان فدائیان اسالم - شهرري 

 پنجشنبه ها
دوشنبه ها33744040دولت اباد بین فلکه دوم و سوم - شهرري (دولت اباد)مرکز بهداشت یغمایی20منطقه 14
چهارشنبه ها55203727متري طالقانی24انتهاي -میدان فاتحی - باقر اباد (ع)مرکز بهداشت امام صادق 20منطقه 15
یکشنبه اخر هرماه33740170بن بست کیانی - خیابان حنیفه زاده - جوانمرد مرکز بهداشت  مبارکی20منطقه 16
یکشنبه اول55002447محله عظیم اباد - خیابان هادي رشیدي - خیابان رجایی مرکز بهداشت عظیم اباد20منطقه 17
سه شنبه اخر 56541113جنب آتش نشانی- خ درختی - کهریزك (کهریزك)فرهنگسرا باقرالعلوم20منطقه 18
سه شنبه اولحسن ابادمرکز بهداشت حسن اباد20منطقه 19
با هماهنگی36640919سه راه افسریه روبه روي پارك نیکو - خیابان خاوران مسعودیه15منطقه 20
با هماهنگی33867776خیابان کلهر- مسگر اباد - خیابان مسعودیه رزمی15منطقه 21
با هماهنگی33708885- پایین تر از میدان خراسان -  شهریور 17خیابان شبیر15منطقه 22
با هماهنگی733640051خیابان - متري سوم 15- افسریه بعث النبی15منطقه 23
با هماهنگی33693001 پمپ بنزینBRTایستگاه - خاورانبهمن1512منطقه 24
با هماهنگی4433153733خیابان - متري سوم 15- افسریه افسریه15منطقه 25
با هماهنگی33887277جنب کالنتري جدید - بلوار ازادي - قیامدشت قیامدشت15منطقه 26
با هماهنگی33583882اسکندرلو - 20شهرك کاروان - ابتداي خیابان خاوران احد15منطقه 27
با هماهنگیخیابان قاضی زاده- شهرك مطهري - خیابان بروجردي بدر15منطقه 28

با هماهنگی09907475053-09199683700مرکز بهداشت کاظمیان-خ فالنی - شهید اکبري جنوبی- طرشت کاظمیان2منطقه 29

پايگاه هاي دائم غربالگري بينايي



سعادت آباد2منطقه 30
مرکز بهداشت - دست راست بعد از مغازه ها-  متري24انتهاي - سعادت آباد

سعادت آباد
با هماهنگی09199683700-09907475053

با هماهنگی09907475053-09199683700پایگاه بهداشت- طبقه اول - پارك شهرآراء- شهر آراءناصر نیا2منطقه 31

با هماهنگی09907475053-09199683700تهران ویال- طبقه دوم سراي محله- یازده شرقی- امام منتظر- نیایش- ستارخانتهران ویال2منطقه 32

صادقیه2منطقه 33
دست چپ پایگاه - خ عرب حسینی انتهاي خ شاهین شرقی- اشرفی اصفهانی

با هماهنگی09907475053-09199683700صادقیه

با هماهنگی09907475053-09199683700طرشت خ آزادي نبش ولدخانی جنوبی سراي محلهسراي محله طرشت2منطقه 34

با هماهنگی9377822291دولت سه راه نشاط سرفکوریانمرکز بهداشت تراب3منطقه 35
با هماهنگی9377822291شریعتی روبروي حسینیه ارشاد کوچه هدیهارشاد3منطقه 36
با هماهنگی9365119505ازگل کوچه مدرسهازگل1منطقه 37
با هماهنگی9365119505چیذر میدان نداچیذر1منطقه 38
با هماهنگی9365119505تجریش ابتداي دزاشیبنیکو1منطقه 39
با هماهنگی849365119505اوین خ شهید کچویی پالكاوین1منطقه 40
با هماهنگی9365119506لواسان روستاي نجارکالمرکز بهداشت لوسان نجارکال1منطقه 41
با هماهنگی9365119507ده ونك میدان شهید مجیدپورمرکز بهداشت صبارو3منطقه 42
با هماهنگی9365119508خیابان خدامی باالتر از هتل هماسراي محله ارارات3منطقه 43
با هماهنگی9365119509شرقی24سعادت آباد عالمه جنوبی سراي محله دریا2منطقه 44
با هماهنگی9365119510ستارخان خیابان اتش نشانیسراي محله نیرو2منطقه 45
با هماهنگی9365119511اشرفی اصفهانی بعد از چهارراه مرزداران کوچه ساداتسراي محله مرزداران شرقی2منطقه 46
با هماهنگی169123647869بوستان  –خ ازادگان - ویرهمهد دالرامشهریار47

با هماهنگی65272500بن بست فتاح زاده –سیرت جنوبی  –خ مخابرات غربی  –شهریار مهد سرو نازشهریار48

با هماهنگی65550735مقابل پایانه اتوبوسرانی – 3اندیشه فازقصرشاديشهریار49

با هماهنگی5-9365573004پالك  –روبروي اموزشگاه ناصر  –خ ولیعصر  – 3اندیشه فازمهد ایرانیانشهریار50

با هماهنگی265540535پ= ك مریم  – 3خ مریم –بلوار شقایق غربی - 2اندیشه فاز مهد عطر سیبشهریار51

با هماهنگی33865633043پالك  –کوچه شهید معصومی  –وحیدیه مهد افتابگردانشهریار52

با هماهنگی53365634734پالك  –روبروي مسجد جامع  –بلوار امام خمینی  –وحیدیه موسسه مهرآفرینانشهریار53

با هماهنگی6226718میدان معلم روبروي هالل احمرمهد شکوفه هاشهریار54

با هماهنگی165241258پ –بن بست موسی لو  –خ ولیعصر  –شهریار مهد کلبه سبزشهریار55

با هماهنگی65957500خ شهید ستاري –خ بهشتی  –نصیراباد  –باغستان مهد توتكشهریار56

با هماهنگی170265648787پالك  –ك ابان یکم  –امیریه موسسه نورالمهديشهریار57

با هماهنگی265649292پ  –ك یاسر  –روبروي صندوق شباهنگ  –خ امام  –امیریه موسسه قرانی آل طاهاشهریار58

با هماهنگی65649820فرهنگسراي الغدیر –امیریه فرهنگسراي الغدیرشهریار59

با هماهنگی3465763112بن بست گلستان   –بلوار شهید اکبري  –ویره مهد گل هاي دانششهریار60

با هماهنگی765956001رجایی  –خ بهشتی –نصیر اباد مدرسه امید زندگیشهریار61

با هماهنگی65625884جنب مرکز بهداشت –خ شهدا  –صباشهر مهدقرانی  گل نرگسشهریار62



با هماهنگی40667064طبقه سوم –خ شهدا ساختمان پرشین  –نرسیده به شاهد شرقی  – 1اندیشه فاز اندیشه ورزان برناشهریار63

با هماهنگی65465053عبد اباد روبروي امور مشترکینپیش دبستانی امید مادرشهریار64

12....14سه شنبه ساعت/یکشنبه46850193خ شاه بوداغیان خ خیام کوي امیدتسبیح گویان خداقدس65

9....13سه شنبه،/ یکشنبه46883937میدان قدس خ امام خمینی روبروي مسجد جامعدارالتحفیظقدس66

14....16چهارشنبه،/دوشنبه3046821780متري نبش شهید محمدي پالك 45بحرالقرانقدس67

13...17یکشنبه 3546845733بلوار مصلی ك گلزار سوم پالك سرچشمه نورقدس68

10....12دوشنبه 23846826197خ قدس روبروي خ استقالل پحافظان وحیقدس69

15.....18:عصر/10....12:صبح3046842473خیابان کاج کوچه مجد پالك آواي قران سلمان فارسیقدس70

10.....12صبح2546855527 پالك  1شهرك جانبازان خ باهنر نیرة القزانقدس71

10....14سه شنبه/یکشنبه46858643بلوار امام زاده بعداز درمانگاه عشرتیمهد بهیقدس72

9....12دوشنبه 12346852690سرخصار خ مالصدرا پمهد نرگسقدس73

1الی 10سه شنبه/دوشنبه/یکشتیه 46803601بلوار شهید کلهر روبروي ك بهتویی جنب نمایندگی سامسونگمرکز آسمانقدس74

10....12 چهارشنبه4946889721متري کوچه شهرانی کوچه اردیبهشت پ45خانه خالقیتقدس75

20-16شنبه تا چهار شنبه 46844677میدان قدسمرکز سروشقدس76

17-14همه روزه 46842050//42093576622298خ عدالتپالك موسس بهشتقدس77

عصر ها46820917متري شورا8خ 2بهشت قدس78

12-13صبح ها46820835خ شهید عالمیمهد پریاقدس79

تمام وقت46835861 رجب13میدان قدس طبقه فوقانی مشکاتقدس80

12-13صبح ها46852841خ آزادي جنب بانك کوثرسرزمین ستارههاقدس81

پنج شنبه صبح12346817860بلوار مصلی جنب ارژانس اداره بهزیستی قدسقدس82

13-8پنج شنبه ها2456124566نرسیده به باغ نرده جنب پارك امیرکبیر پالك مهدقائماسالمشهر 83

12-10-8پنج شنبه ها356129784 پالك13باغ نرده کوچهمکتب زینبیهاسالمشهر 84

18-7هرروز4856466199پالك10/1شهرك قائمیه کوچه مهدمیهناسالمشهر 85

19-15روزهاي فرد12856470414پالك25قائمیه کوچه مهد قرانی صدرااسالمشهر 86

13 -10هرروز3656470450 پالك34قائمیه کوچه مهدقرانی نورالمرتضیاسالمشهر 87

14-10هرروز59906610700پالك1واوان خ عالمه جعفري شبنممهدبهشت مادراناسالمشهر 88

11-9هر روز  3656179317پالك 4واوان بلوارمدرس خ شهداي گمنام کوچه مهدفرشتگاناسالمشهر 89

13:30-9:30هرروز49352439749خ امام موسی کاظم نبش جنت کلینیك زعیم اسالمشهر 90

14-9هرروز9195020701واوان میدان امام خمینیکلینیك مهیارواواناسالمشهر 91

با هماهنگی9102735307پایگاه سالمت طلوع صبح انتظار(ع)میدان قائم سرسالورفرهنگسراي امام علیفرهنگسراي امام علیاسالمشهر 92

12 الی 1414321651545088مارلیك خ دکتر حسابی مریم غربی پمهد کودك مارلیكمالرد93

12 الی 21651450748بلوار ارغوان بن بست صحرا سمت چپ ساختمان دوممهد کودك امید فردامالرد94

12 الی 12/30421651642888 خ مریم شرقی پ1مارلیك فاز مهد کودك پیوندمالرد95



12 الی 60421651590908 پ 18خ امام خمینی خ امام حسین ك مهدکودك فرزانهمالرد96

12 الی 2421651123138 متري شهید رحائی پ10خ مصیب زاذه ك مهد کودك هانیهمالرد97

12 الی 21651155828 متري شهیر بهشتی12شهرك طالقانی خ مصیب زاده مهد کودك سپیدهمالرد98

12 الی 421654338358 غربی پ 2 ابان 13صفادشت خ مهد کودك شهر مهرمالرد99

12 الی 42165150408مارلیك خ دکتر حسابی ك پگاه پمهد کودك دنیاي پروانهمالرد100

12 الی 52321651571238 راه سرو و ازادگان پ 3 متري مارلیك بین 20مهد کودك دنیاي قصهمالرد101

12 الی 1721651418388مارلیك خ حسابی ك غنچه پ مهد باغ غنچهمالرد102

12 الی 21654007258مالرد بلوار رسول اکرم رو به روي مصالح فروشی کاووسیمهد دلبند مامانمالرد103

12 الی 17321651719928 متري فرزانه پ 10سراسیاب خ صدوقی مهد بوستان لبخندمالرد104

12 الی 282165100538مارلیك خ حسابی ك شهید تشکري پ گل مامانمالرد105

12 الی 91267859348 تیر7مارلیك بعد از شفق خ دنیاي ارزوهامالرد106

12 الی 3521659922028قشالق خ اصلی ك نوري پ مهد کودك کلبه شاديمالرد107

12 الی 9193033018بیدگنه خ بسیج رو به روي ابزار ناصريمهد کودك توتیامالرد108

12 الی 23/1121654722698 پ 1خوشنام شهرك گلها فاز مهد کودك نوازشمالرد109

12 الی 21657425958امیر اباد خ اصلی کوچه یاسمهد کودك فردامالرد110

12 الی 18521654028678مالرد خ شهدا رو به روي ك داداشی پمچتمع طلوع مهرمالرد111

12 الی 21651094708مارلیك میدان ارش خ ارش اداره بهزیستی مالرداداره بهزیستی مالردمالرد112

با هماهنگی1556213241 پ4 چمران شمالی سعدي شمالی کوچه مددي غزالی3پرند فازمهد کودك وپیش دبستانی آیسانرباط کریم113

با هماهنگی256213241پرند میدان امام خمینی بلوار عالمه شمالی نبش الوندشمالی پمهد کودك قلب مامانرباط کریم114

با هماهنگی11056213241پرند  بلوارستاره ب سمت چمران پ مهد کودك خانه کودكرباط کریم115

مهد کودك  وپیش دبستانشکوفه هاي سیبرباط کریم116
56213241پرند  چهارباغ  خ کوهرنگ خ سبالن جنوبی 

با هماهنگی

با هماهنگی56213241همکفC35بلوك 5شهرك آفتاب خ صیادشیرازي خ محالتی شقایق 5پرندفازخانه قرآن شکوفه هاي رضويرباط کریم117

32 کوچه سامان جنوبی بلوك 5زون6پرند فازخانه قرآنی یاسین وپیش دبستان ترنم بهاررباط کریم118
56213241

با هماهنگی

با هماهنگی56213241پرند میدان ایمان دارالقرآن پرندخانه قرآنی دارالقرآنرباط کریم119

با هماهنگی3356213241خیابان ستاره پ2پرندفازخانه قرآنی ریحانه الحسینرباط کریم120

با هماهنگی156213241بهمن زون22بلوار5پرندفازمهدقران وکانونفرهنگی تبلیغات نورالمهديرباط کریم121

با هماهنگی2056213241بهمن پروژه مپسازون22بلوار4پرندفازپیش دبستانی مهتابرباط کریم122

با هماهنگی5656213241تقاطع کوهستان بلوارستاره2پرندفازپیش دبستانی مسیحاکوچولورباط کریم123

با هماهنگی556213241پرند میدان امام خمینی بلوارعالمه طباطبائی خ تخت رستمپیش دبستانی گیتیرباط کریم124

با هماهنگی1556213241بینالود جنوبی  پ, پرند بلوتر شهید گمنام خیابان بینا لودکلوپ بازي وخالقیترباط کریم125

با هماهنگی19856213241 پ 2طبقه E5پرند میدان استقالل جنب بانك توسعه تعاون بلوك مجتمع خدمات بهزیستی پرندرباط کریم126

با هماهنگی56213241مهد قرآنی حضرت زینب-خ مخابرات- االرداالردرباط کریم127



با هماهنگی56213241آبشناسان- رباط کریم مهرنورباط کریم128

با هماهنگی56213241پیش دبستانی تابش-به سمت امامزاده ابوطالب- خ دکتر شریعتی- ده آدرانپیش دبستانی تابشرباط کریم129

با هماهنگی56213241پیش دبستانی سینا و سعید- خ انقالب - روستاي سفیدارپیش دبستانی سینا و سعیدرباط کریم130

با هماهنگی56213241مهد و پیش دبستانی گلهاي بهشت- 77پ- کوچه معلم- روستاي سفیدارگلهاي بهشترباط کریم131

با هماهنگی2356213241لشگر مهدکودك مائدهرباط کریم132

با هماهنگی56213241هالل احمر- رباط کریمهالل احمررباط کریم133

با هماهنگی56213241تقی آباد خ شهدا جنب مسجد امام حسن مجتبیغنچه هاي والیترباط کریم134

با هماهنگی4556213241رباط کریم بلوار آزادگان آزادگان دوم پگل مریمرباط کریم135

با هماهنگی56213241رباط کریم دور برگردان به سمت داودیهنوگالن نرگسرباط کریم136

با هماهنگی56213241(6انقالب )5رباط کریم انقالب رایانرباط کریم137

با هماهنگی91056213241رباط کریم بلوار امام خمینی روبه روي نیروي انتظامی پپرشرباط کریم138

با هماهنگی2356213241پادگان 2کوشان رباط کریم139

با هماهنگی456213241رباط کریم بلوار کمالی باغستان پحدیثرباط کریم140

با هماهنگی91056213241رباط کریم بلوار امام خمینی روبه روي نیروي انتظامی پ2پرش رباط کریم141

با هماهنگی56213241آبشناسانگل نرگسرباط کریم142

با هماهنگی3456213241-32رباط کریم خ منفردبن بست قیام یکم پقاصدكرباط کریم143

با هماهنگی556213241 پ17انجم آباد خ امام خمینی گلستان شکوفه هاي شاديرباط کریم144

با هماهنگی256213241رباط کریم انتهاي بخشداري بن بست کاجبوعلی سینارباط کریم145

با هماهنگی6556213241رباط کریم خ شهدا کوچه امام خمینیدوم پ سرزمین شقایق هارباط کریم146

با هماهنگی56213241رباط کریم ابتداي خیابان طالقانی دبستان بزرگمهربزرگمهررباط کریم147

با هماهنگی56213241شهریور17رباط کریم خیابان ملکی میدان مادرجنب مدرسه جوانه دانشرباط کریم148

با هماهنگی56420088رباط کریم خ شهید ملکی بن بست گلهاي سومپگاهرباط کریم149

با هماهنگی56213241رباط کریم تقی آباد خ شهدا جنب مسجد امام حسن مجتبیغنچه هاي والیترباط کریم150

با هماهنگی56213241رباط کریم انتهاي خ گرجی پایگاه سمیهسمیهرباط کریم151

با هماهنگی56213241االرد خ مهستان دوم پشت بانك ملی طلیعه نوررباط کریم152

12-9شنبها هر هفته 56213241/نصیرشهر میدام امام خمینی بهداشت امام رضا بهداشت امام رضارباط کریم153

12-9دوشنبها هر هفته 56213241/نصیرشهر خیابان جوادالئمه روبروي تاالر عطریاسفرهنگسراي بهارانرباط کریم154

17-14همه روزه 20/2156875046 پ4نصیرشهر خ امام خمینی خ الغدیر شرقی ك فجر 2و 1پیش دبستانی نداي شادي رباط کریم155

/1356213241نصیرشهر نبش الله مهد قرانی فاطمه الزهرارباط کریم156 12-9همه روزه 

12-9همه روزه 56213241/نصیرشهر ده حسن میدان امام حسن مجتبی جنب دهیاريپیش دبستانی شقایقرباط کریم157

14-12چهارشنبها و دوشنبه ها 56213241/رباط کریم فرهنگیان دارالقران دارالقرآن فرهنگیانرباط کریم158

/56213241پرندك خ چمرانمهد ستاره وروشنرباط کریم159 12-9همه روزه 

 صبح12 ـ8شنبه ها 36254177ورامین ،خ اسفنداباد شمالیدرمانگاه ش مدنیورامین160

 عصر7ـ 5یکشنبه ها 36260101ورامین ،امراباد، فلکه ارشاد، سمت راست مسجد ارشادزینبیه مسجد ارشادورامین161



 عصر7 ـ 5پنج شنبه ها 36251917خیرابادامامزاده طاهر و مطهرورامین162

 عصر4 ـ 2شنبه ها 8336276628ورامین، خ شهدا، ك ش نوري، کوچه جانبازان، پ مهدکودك راهیان فرداورامین163

 صبح11 ـ 9دوشنبه هاوچهارشنبه ها2136279173ورامین، کارخانه قند، خ ش چمران، کوي آزادي، پ مهدکودك قصرتیناورامین164

 صبح11 ـ 9دوشنبه هاوچهارشنبه ها36242692ورامین، امراباد، جنب مسجد ارشاد، کوچه کوهستان، پیش دبستانی مولودمهد کودك آفتابورامین165

 صبح11 ـ 9پنج شنبه436257746خ شهداـ خ ش ابراهـیمی ـ الزهـراء   مهد کودك بهشتورامین166

 دي24- آذر26- آبان28-مهر 8863028430-5خانه سالمت-86پ - نبش بیستون-خ فتحی شقاقی–یوسف آباد سراي محله جهاد167

دي9- آذر11- آبان13-مهر 8855401615-19فرهنگسراي شفق-پارك شفق- یوسف آباد21خیابان فرهنگسراي شفق168

77505976-ضلع جنوب غربی میدان -میدان سپاهزهرا همایون7منطقه 169

مهر24-مهر 10

 دي18-آذر27-   آذر 6-  آبان 8

88406731-انتهاي خ برادران گوهري-خ معلمخواجه نظام الملك7منطقه 170

 مهر23-مهر 9

 دي17- آذر 26-  آذر 5-آبان 14

 دي10- آذر12- آبان14-مهر23-مهر 775430862-77574245(کهن)ابتداي خ فتحنایی-خ دماونداحمدي7منطقه 171

22526886-22525140-کوچه زرین قبایی-کرمان جنوبی-خ رسالتدگمه چی8منطقه 172

 مهر30- مهر16-مهر 2

 دي24- دي3-   آذر 12-آبان 21

77900535-77915057-جنب مدرسه-باالتر از مسجد جامع نارمك-سمنگانسمنگان8منطقه 173

 مهر23-مهر 9

 دي17- آذر 26-  آذر 5-آبان 14

 دي14-آذر9- آبان11-مهر  779151006(ایستگاه پل)- خ شهید طاهري-خ دماوندکالمی8منطقه 174

77817444-77819993و مسیل باختر (وحیدیه سابق)بین خیابان شهید داوودي-خیابان شهید مدنیحضرت رقیه8منطقه 175

مهر29-مهر15-مهر1

دي23-   دي 2-  آذر 11-آبان 20

77811307خ صفایی-متري اول16روبروي -خ جانبازان غربیهمایون8منطقه 176
مهر17-مهر 3

 دي11- آذر20-   آبان29-  آبان 1

77428070خ اول نیرو هوایی-خ پیروزي صلواتی9منطقه 177
دو شنبه ها

8:30-12

6منطقه 



8:30-12سه شنبه ها33347410کوچه شهید جاوید-ابتداي صفاي شرقیصفا9منطقه 178

77430067خ ابوریحان-خ شهید جدیدي-میدان امامتلیله القدر9منطقه 179

77430048
8:30-12یکشنبه ها 

77470004فلکه لوزي- خ سی متري نیرو هواییمحمدیان9منطقه 180

77423334
8:30-12چهارشنبه ها

12-8:30یکشنبه ها 33791873خ لطفی- باالتر از اتکا-انتهاي پیروزي شهریور 917منطقه 181

دوشنبه ها66691222خ جرجانی-  متري امیري16-خ قزوین تقی نیا9منطقه 182

8:30-12

66023042نبش دستغیب- استاد معینوالفجر9منطقه 183

یکشنبه ها

11-8:30ساعت

55149454-55787980-1055149469جنب آموزش و پرورش سابق منطقه -خ محبوب مجاز غربی-نواب جنوباکبر آباد10منطقه 184

مهر29-مهر15-مهر1

دي23-   دي 2-  آذر 11-آبان 20

مهر24-مهر 6669393110-66638204-66638205انتهاي کوچه رضوان- (سبحانی)متري امیري 16-خیابان قزوینمعصوم1014منطقه 185

 دي18-آذر27-   آذر 6-  آبان 8

55646565-55646050روبروي بوستان افق- خ شهید داوود ابراهیمی جنوبی- خ هالل احمر-نواب شمالحکیم اعتماد11منطقه 186
آبان16-آبان2-مهر18-مهر4

 دي26- دي12-  آذر28-  آذر 14-  آبان 30

66591011-66928488روبروي بانك ملی- نرسیده به میدان رشدیه-خیابان آذربایجان شرقیفرمانفرمائیان11منطقه 187
مهر20-مهر 6

14-  آذر23- آذر 2-  آبان 11

55417562-55427090نبش خرمشهر- خیابان محبوب مجاز شرقی-خیابان مخصوص-خیابان قزوینابن سینا11منطقه 188
مهر21-مهر 7

دي15-  آذر24-   آذر 3-آبان 12

55627538روبروي اداره آگاهی شاپور-خ وحدت اسالمیوحدت اسالمی12منطقه 189

 آبان4-مهر 13

 دي28-   دي7- آذر 16-  آبان 25

33131812جنب آتش نشانی-نرسیده به پل محالتی-شهریور جنوبی17خ شهید جعفري12منطقه 190

مهر21-مهر 7

دي15-  آذر24-   آذر 3-آبان 12

دي25- آذر27- آبان22-مهر 3355977710خیابان حداد عادل-خیابان ري-میدان شوشصفاري12منطقه 191

دي16- آذر18- آبان20-مهر 3344040322-33564646کوچه پورزرگري-خیابان آقاجانلو-خیابان مجاهدین اسالمتقوي12منطقه 192

خواجه نوري12منطقه 193
خیابان شهید -نرسیده به پل چوبی-خیابان بهارستان-میدان بهارستان

پالك(فخرآباد)مشکی
 دي2- آذر4- آبان6-مهر 775077301



33173199خ برادران واضحی فرد-خ پاسدار گمنام-سرآسیاب دوالبمرکز  بهداشت پورهدایت14منطقه 194
 مهر28-مهر21-مهر14-مهر 7

دي8- آذر24-  آذر10- آبان26-آبان 12 -  

دي 22

33701018-33436907کوچه کیانی-خ رحمتی-خ آل آقا-(سعیدي)میدان غیاثیمرکز بهداشت غیاثی14منطقه 195
 آبان4-مهر 13

 دي28-   دي7- آذر 16-  آبان 25

33723468نبش کوچه خدامی-گیلکی شمالی-خ کیا منش- شهریور17خیابان  زارع نژاد مرکز بهداشت 14منطقه 196
مهر24-مهر 3

 دي11-آذر20-  آبان 29-  آبان 8

 آبان4-مهر 3378299813کوچه شهید اهري-روبروي سیرجان -خ شکوفه-خ پیروزيمرکز  بهداشت جاللی14منطقه 197

 دي28-   دي7- آذر 16-  آبان 25
13 تا12یکشنبه30566288409چهار راه تختی پ  –خ تختی  –میدان معلم مرکز شفا198

8:30-10:30سه شنبه55823055مرکز بهداشت صادقیه –خ شهید پوالدي  –شهرك صادقیه (صادقیه)مرکز نعمت آباد199

13 تا 12سه شنبه 566224668ساختمان زینبیه پ –خ شهید رضایی  –شهرك صاحب الزمان مرکز صاحب الزمان200

8:30-10:30چهارشنبه 1066279557واحد  –ط سوم  – 361بین کوچه طالقانی و نظري پ  –خ خلیج فارس مرکز سینا201

13 تا 12چهارشنبه 45165831301پ  –کوچه شهید لشکري  –خ شهید اسماعیلی  – متري زرند 45مرکز فردوس202

8:30-10:30پنجشنبه 66813076جنب بانك صادرات –خ شهید مصطفی هاشمی  –خ شهید زندیه  –میدان الغدیر مرکز یافت آباد203

شنبه55707333جنب کانون میثم –خ عبید زاکانی  –دوراهی قپان  –خ قزوین مرکز میثم204

شنبه15966239074خ مبل مهدي پ  –خ شاندیز  –خ ابن سینا  –یافت آباد شرقی مرکز خاکباز205

یکشنبه55770206جنب کانون ابوذر – متري فالح 30مرکز ابوذر206

دوشنبه55824030چهار راه صالح نیا کوچه باغ –خ زمزم  –قلعه مرغی مرکز شهید احمدي207

دوشنبه66237816خ شهید رمضانی – وصفنارد سابق 2کیلومتر  –خ ساوه مرکز شاه آبادي208

سه شنبه55643014زیر پل قلعه مرغی –راستا مترو زمزم  –بلوار خط دوم راه آهن  –خ قلعه مرغی مرکز مهرگان209

مرکز شجاع فرد210
راسته درمانگاه  –روبروي بانك تجارت  – (جاده قدیم)خ زرند  –میدان شمشیري 

97پ  –مشیري 
سه شنبه66670801

سراي محله جنت آبادمرکزي5منطقه211
سراي - جنب درمانگاه الیاد -خ اقاقیا-متري گلستان35روبروي -جنت آباد مرکزي

خانه سالمت- محله جنت آباد مرکزي 
 16 الی 14ساعت پنج شنبه ها یك هفته در میان44485501

سراي محله پونك جنوبی5منطقه212
سراي -جنب تره بار سردارجنگل -خ میرزا بابایی خ  سردار جنگل جنوبی - پونك 

خانه سالمت-محله پونك جنوبی
 16 الی 14ساعت دوشنبه  ها یك هقته در میان44484254

سراي محله شهران جنوبی5منطقه213
جنب - شرقی5خیابان -خ طوقانی - نرسیده به فلکه اول شهران-بلوار شهران

خانه سالمت-سراي محله شهران جنوبی - فرهنگسراي معرفت

44359945

44338878
 16 الی 14ساعت  شنبه

18منطقه 

17منطقه



سراي محله شهرزیبا5منطقه214
- سراي محله شهرزیبا - 1ك بن بست الله -خ شاداب-میدان کودك –شهرزیبا 

خانه سالمت
 30/13الی 30/11ساعت  یکشنبه44325078

16 الی 14ساعت 44484250خانه سالمت- سراي محله باغ فیض - جنب پارك کاج- خ خلیل آبادي - باغ فیض سراي محله باغ فیض5منطقه215

سراي محله ارم5منطقه216
خانه - سراي محله ارم - جنب میوه و تره بار - خ بهارشمالی - فردوس غرب 

7-44157600سالمت
17 الی 14ساعت 

سراي محله جنت آبادشمالی5منطقه217
سراي محله - روبروي دبستان ادب- خ فردوس - خ گلزارشرقی - باالتر از ایرانپارس

خانه سالمت- جنت آبادشمالی 
(آذر19-آبان21-مهر20)16 الی 14ساعت 44864375

سراي محله فردوس5منطقه218
نبش خ -نرسیده به مترو صادقیه -بزرگراه محمدعلی جناح -فلکه دوم صادقیه 

-44961369خانه سالمت-سراي محله فردوس - طاهریان 
(آذر23-آبان23-مهر29)16 الی 14ساعت 

خ ادهمی-روبروي خ یکم شهران -خ کوهسار -شهرانمرکز بهداشت کن5منطقه219

44300894-

شنبه ها یك هفته در میان

-آبان4-مهر20-مهر6)11 الی 30/8ساعت

(آذر16-آبان18

11بلوك - خ آشوري- انتهاي شهرزیبامرکزبهداشت شهرزیبا5منطقه220

44311888-

یکشنبه

-آبان19-مهر21-مهر7)11 الی 30/8ساعت 

(آذر17

مرکزبهداشت سردارجنگل5منطقه221
- خ اردیبهشت غربی - خ سردارجنگل جنوبی -خ میرزابابایی -میدان پونك 

روبروي پارك شاهد
44405144

پنج شنبه ها یك هفته در میان

-آبان9-مهر25-مهر11)11 الی 30/8ساعت 

(آذر21-آذر7-آبان23

8پ  –نبش یکم مرکزي - خ اقبال پور –چهاردیواري  –انتهاي اشرفی اصفهانی مرکز سالمت پونك5منطقه222

44856851-

دوشنبه

(آذر25-آبان27-مهر15)11 الی 30/8ساعت 

طبقه همکف- مجتمع تجاري گلها – 2فاز- اکباتان مرکزبهداشت غفاري5منطقه223

44667559

یکشنبه

(آذر10-آبان12-مهر14)11 الی 30/8ساعت 

سولقان کوچه حسینیهمرکزبهداشت سولقان5منطقه224
44393244

پنج شنبه

آبان30-مهر18)12 الی 9ساعت 

سراي محله - جنب پارك نرگس - میدان کمال الملك   –بلوار اصلی - تهرانسرسراي محله تهرانسر شمالی225

خانه سالمت- تهرانسرشمالی 
-آبان8-مهر3)16 الی14چهارشنبه ساعت میان44533678-

(آذر27-آبان22

21منطقه



روبروي تره بار-خ دستغیب-خ نیلوفرغربی - تهرانسرمرکزبهداشت کریم تهرانسر226
44525343

چهارشنبه ها یك هفته در میانساعت 

-آبان22-آبان8-مهر24-مهر10)11الی30/8

(آذر20
(آذر27-آبان29-مهر1116 الی 30/8ساعت 44530609میدان شهرك- شهرك آزادي مرکزبهداشت آزادي227

(آذر30-آبان11-مهر2)11 الی 30/8ساعت 44981880خ منبع آب- وردآورد -  جاده مخصوص19کیلومتر مرکزبهدداشت وردآورد228

11 الی 30/8شنبه ساعت -44197080کوچه مدارس- شهرك ویالشهر-  جاده مخصوص 15کیلومترمرکزبهداشت جواداالئمه229

سراي محله گلستان شرقی230
خانه - سراي محله گلستان شرقی - یاس نهم  –میدان اتریش  –شهرك گلستان 

سالمت
44751000

دوشنبه ها یك هفته درمیان

-آبان6-مهر 22-مهر8)16 الی 14ساعت 

(آذر18-آبان20

44759000جنب سینما دهکده- خ ورزش شرقی -بلواردهکده المپیكمرکزبهداشت دهکده المپیك231

دوشنبه ها یك هفته درمیان

-آبان6-مهر22-مهر8)11 الی 30/8ساعت 

(آذر18-آبان20

7844747046پ -خ قائم دوازده غربی -بلوارهاشم زاده - شهرك گلستانمرکزبهداشت راه آهن232

یکشنبه

(آذر24-آبان26-مهر28)11 الی 30/8ساعت 

8-10شنبه 09193808220و09197475053حکیمیه بلوار بهار خ فرهنگ پایین تر از شهروندحکیمیه233

8-10دوشنبه09193808220و09197475053فلکه دو تهرانپارس خ جشنواره خ سجده اي شمالیکادوس234

8-10دوشنبه09193808220و09197475053تهران پارس خیایان جشنواره روبروي هالل احمر خ اسفندانینادر235

8-10سه شنبه 09193808220و09197475053 غربی 212 و 206خ فرجام بلوار اردیبهشت بین سمرقندي236

8-10:30پنجشنبه 09193808220و09197475053 انتهاي خ هدایتی کوچه نو اموز4بزرگراه رسالت آموزش و پرورش منطقه  معصوم23714

8-10:30پنجشنبه 09193808220و09197475053خ جشنواره ،خ امین،خ نوروزي مرکز بهداشتخاك سفید238

8-10:30پنجشنبه 09193808220و09197475053شمیران نو میدان پاکدامن خ وترباز،جنب بانك سینا شمیران نو239

12-13:30پنجشنبه 77309798حکیمیه خ بهار ابتداي بهشت نبش دانش پایگاه سالمتمهر حکیمیه240

8-10:30پنجشنبه 09193808220و09197475053لویزان،خ فرشادي خ شاهرضاییحاچ مبارکی241

8-10:30پنجشنبه 09193808220و09197475053 کوچه بنب هاشم 137 شریفی خ 196انتهاي خ امام حسن242


77428070خ اول نیرو هوایی-خ پیروزي صلواتی243

دوشنبه ها8:30-12
8:30-12سه شنبه ها33347410کوچه شهید جاوید-ابتداي صفاي شرقیصفا244

یکشنبه ها 7,743,006,777,430,040خ ابوریحان-خ شهید جدیدي-میدان امامتلیله القدر245

12-8:30

فلکه لوزي- خ سی متري نیرو هواییمحمدیان246



77470004و77423334
8:30-12چهارشنبه ها

21منطقه

22منطقه

4منطقه 

13منطقه 



33791873خ لطفی- باالتر از اتکا-انتهاي پیروزي شهریور 24717

یکشنبه ها

8:30-12

دوشنبه ها66691222خ جرجانی-  متري امیري16- خ قزوین تقی نیا248
یکشنبه ها66023042نبش دستغیب- استاد معینوالفجر249

11-8:30ساعت 25036023110

2519191927142

25236038070
2539191927142
صبح- هر روز 36413311روستاي فیلستانخانه بهداشت فیلستان254

صبح- پنجشنبه ها 36472786شریف آباد  ، بلوار امام خمینیمرکز درمانی شریف آباد255

 دو شنبه صبح ها9191927142بعد از روستاي حصارامیر ، روستاي شهرك انقالبمرکز بهداشتی شهرك انقالب256

257

258

چهارشنبه ها صبح9191927142خ صاحب الزمان –شهر فرون آباد مرکز بهداشتی درمانی فرون آباد259

260

261

دوشنبه ها عصر9191927142کلینیك دکتر امانی –جنب پارك شهرداري درمانگاه تامین اجتماعی262

سه شنبه ها عصر36039800ساختمان پزشکان مرجان –خ مطهري درمانگاه مرجان263

11تا9یکشنبه و پنجشنبه ها صبح ساعت 9191040552(س)مسجد فاطمه الزهرا  – 2انصار  – (ع)مسکن مهر امام رضا مسجد فاطمه الزهرا264

روزهاي زوج عصرها9104477853پارك آتشنشان –پشت فرمانداري سراي محله مقداد265

659355483677پالك  –کوچه چهارم غربی  –شهرك انقالب مهد قرآن آواي ملکوت266

دوشنبه و چهارشنبه عصر9193639741بعد از فروشگاه بیستك –بلوار شهداي رحیمی سراي محله البرز267

9191927142پارك بانوان –بلوار شهداي رحیمی پارك بانوان268

269

270

شنبه تا چهارشنبه عصرها1936440491 پالك 1دانش  –شهرك دانشگاه موسسه قرآنی گل نرگس271

شنبه تا چهارشنبه صبح ها9157271870خ مطهري –پاکدشت مدرسه نورالزهرا272

عصرها -(ع)مسکن مهر امام  رضا (ع) مسکن مهر امام رضا 2پایگاه سالمت 273

14 تا 12سه شنبه ها ساعت 9192925875شریف آباد پارك شورافرهنگسرا شریف آباد274

 روزهاي زوج عصرها9192925875- متري امیرالمومنین 15 –شریف آباد درمانگاه مردم275

عصرها69358055780سرو  –بلوار شهداي رحیمی  –پاکدشت موسسه قرآنی ماه تابنده276

277

278

شبکه بهداشت و درمان  –میدان شهداي گمنام  –خ مطهري  –پاکدشت 

شهرستان پاکدشت

پاکدشت 

سه شنبه ها صبح-جاده امام رضا ،دوراهی یبر ، شهرك یبرمرکز بهداشتی درمانی یبر

چهارشنبه ها عصر9129262897انتهاي قوههحسینیه صاحب الزمان

13منطقه 

درمانگاه  )مرکز بهداشتی اشرفی اصفهانی 

(پلشت 
شنبه و یکشنبه صبحشنبه و یکشنبه صبح

شنبه ها عصرروبروي چاپخانه فهیم –بلوار شمالی شهداي قمی  –پاکدشت درمانگاه سبز

پنجشنبه ها صبح36028950(اداره پست سابق  )میدان نمك صالح  –خاتون آباد موسسه قرآنی شکوفه هاي قرآنی غدیر

همه روزه صبح و عصر6236026705 پالك 6کوچه معلم - بلوار دانش آموزموسسه قرانی عشاق المهدي



شنبه تا چهارشنبه صبح ها9216384883خ شهید علی شصتی –کریم آباد مدرسه دهخدا279

سه شنبه و چهارشنبه9192114736خ امام خمینی –کرمانیه پایگاه سالمت کرمانیه280

پنجشنبه ها صبح219372324937پالك  –کوچه هفتم شرقی  –شهرك انقالب (ع)موسسه قرآنی حضرت معصومه 281

 ظهر14 تا 12 –روزهاي زوج 36022065یاس چهارم –میدان ساعت  –پاکدشت موسسه قرآنی ریحانه الحسین282

روزهاي زوج عصرها36042067بعد از تاالر ستاره شهر –بلوار نصراله پازوکی  –پاکدشت موسسه قرآنی طریق الحق283

صبح ها شنبه تا چهارشنبه9191915570حصارامیرمرکز هاشم نژاد شهرداري284

صبح ها –روزهاي فرد 9921431123بلوار شهدا –حصارامیر کانون فرهنگی شهداي حصارامیر285

2 کوچه دوم پالك 38شهرك طالیی بهار شمالی عطر مادري286

9 متري پالك 30قرچك خیابان مخابرات مهد کودك دهکده فرشته ها287

36140286قرچك قشالق جیتوخیابان اصلی بوستان سوممهد کودك دارا288

 عصر7 تا 5یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 93763590قرچك خیابان اصلی رو به رو مسجد جامع داخل محوطه شهرداري سابق روز هايموسسه خورشید قصر آشیان289

قرچك  خیابان مارلیكموسسه طلوع سبز290

11 متري ولیعصر، زیباشهر فتح 12 زیباشهرمهد ریحانه النبی291

191361709296 پالك 8الحدید گلستان مهد قرآنی فاطمیون292

9359827253قرچك شهرك فجر پشت مسجد جامع قرچك جنب بیمه معلمعلم و شادي293

136739835پیشوا چها راه حرجم  کوچه سجاد ترنم یاري294

36734464 خرداد کوچه ولی عصر15پیشوا خ مهد مهر انا295

5636721880میدان امام خمینی کوچه شهید عطایی بن بست دوم پ - پیشواغنچه هاي مینو296

8-10پنج شنبه ساعت  76282629خ مالصدرا-خیابان فروردین جنوبی-1فاز مرکز خدمات جامع سالمت پردیس297

12:30-13:30پنج شنبه ساعت  76282629روبروي جانبو-خ معلم-3فازمجتمع پزشکی نور298

8-10پنج شنبه ساعت  76282629کوچه بهمنی-خ سپاه-بومهنمرکز خدمات جامع سالمت اکبري299

12:30-13:30پنج شنبه ساعت  76282629(عج)مرکز بهداشت ولیعصر-خ محراب-بومهنمرکز خدمات جامع سالمت بومهن300

13 الی 9شنبه تا سه شنبه ساعت  9106983259(ع)فیروزکوه شهرك ولیعصر  میدان ایثار روبه روي مسجد موسی بن جعفر مرکز تامین و توسعه شهید بهشتی301

13 الی 9شنبه تا سه شنبه  ساعت 76442521 شهریور  روبه روي بازار روز17فیروزکوه میدان راه آهن  کوچه مرکز شهید فیاض بخش302

 ظهر12 تا 10ساعت - همه روزه 23756331016 متري اعتمادیان ، پ8 متري سجاد ، کوچه 12سلطان آباد ، خ ایمان303

 ظهر12 تا 10ساعت -  دوشنبه ها 6756380356 متري دوم ، ده متري ابوذر پ 10 متري شهید چمران ، خ 24سلطان آباد ، خ نیلوفر304

 ظهر13 تا 10ساعت - همه روزه 3856456340 متري گلها ، خ مسجد ، پ 16قلعه میر ، خ عرشیا305

بعداظهر16 تا 9ساعت - همه روزه 11056313400سبز دشت ، خ اصلی ، کوچه اجاللی ، پ صدرا306

پاکدشت 

9359576511

فیروزکوه

بهارستان 

پردیس 

قرچك

پیشوا



-همه روزه 6856317619 متري شهید چمران ، پ 24 متري سوم ، 10سلطان آباد ، یلدا307

-همه روزه 7629128898420، پ 3روستاي همدانك ، خ اصلی ، گلستان گل نرگس308

 بعداظهر16 تا 10ساعت - همه روزه 956747480 ، پ 5گلستان فلکه اول ، خ ارغوان غربی ، میالن رویاي سبز309

 بعداظهر18 تا 16ساعت - همه روزه 956918663، پ1گلستان ، کوچه بنفشه گلی310

همه روزه99194532143روستاي تاجیك ، کوچه سوم شرقی ، پ هدهد311

همه روزه27956757990نسیم شهر ، اسماعیل اباد ، جنب مدرسه غیر انتفاعی ف گلهاي زهرا ، پ آشیانه312

همه روزه256622764 ، پ 7 ، ولفجر شرقی 2صالحیه ، خ سی متري ، نگارستان آوازه313

همه روزه156866950قلعه میر ، خ  مسجد جامع ، کوچه سعادت پمه چهرگان314

 همه روزه9556317537 ، پ 14 متري سلمان فارسی ، کوچه رضا قدیانی ، میالن 15گلستان ، قاصدك315

 صبح11تا10ساعت -  همه روزه 3556330989، پ 4 متري بوستان بهارستان 24گلستان فلکه دوم ، شکوفه هاي فدك316

- همه روزه 23756755650نسیم شهر ، خیابان دوم بین کوچه معرفت و انصار ، پ فرشته ها317

 بعداظهر17 تا 15ساعت - همه روزه 6956756605نسیم شهر ، خ سوم ، کوچه امید ، پ بادکنك سفید318

 ظهر12 تا 10ساعت - یکشنبه ها و سه شنبه ها 259127717840، پ 7نسیم شهر ، خیر آباد ، خ استاد شهریار ، گلستان شادي319

همه روزه5619128294568 ، پ 4روستاي همدانك ، خ ده متري معلم ، کوچه نیلوفر فرزانگان320

 ظهر12 تا 11ساعت - چهارشنبه ها 2056774423نسیم شهر ، وجه آباد ، میدان پنج تن ، کوچه وحدت ، پ گلهاي آسمان321

همه روزه9190842405سلطان آباد ، سه راه آدران ، شهرك امام حسین ، مدرسه امام سجادعطر یاس322

همه روزه59126959946، پ 1 متري امام سجاد ، کوچه فروردین 12سلطان آباد ، قصرکودك323

همه روزه39368740865 متري گلها ، میمنت اباد ، خ شریفی ، کوچه اول ، پ 18سه راه آدران ، انتهاي خ نیکان324

همه روزه9025704285سبز دشت ، دبستان پرنیان سبزپرنیان سبز325

     همه روزه189363440019 ، واحد 2حصارك پایین ، خ باهنر ، کوچه یاس هشتم ، پ ساختمان پزشکان یاس326

همه روزه289122058981 متري چمران ، انتهاي خیابان ، پ 14نسیم شهر ، پارسا327

همه روزه 519146288168 ، پ 2 متري کازرونی ، کوچه الله 12روستاي اورین ، خ باغ گیالس328

همه روزه679124966005قلعه میر ، خ مسجد جامع صاحب الزمان پروشنك329

همه روزه912058981نسیم شهرمیدان شهید رجایی کوچه فکوريمهرپارسا330

همه روزه329124230836متري چمران اشرف اصفهانی پ 14نسیم شهر ارین331

همه روزه259193710184 پ4گلستان بوستان پریماه332

همه روزه13756759968 متري ، خ چمران ، کوچه بهشتی جنوبی،پ14نسیم شهر ، خانه قران معرفت333

 ظهر13 تا 11ساعت -       شنبه ها و یکشنبه ها 9145471573انتهاي قلعه میر ، شهرك بهاریه ، خ فضیلتخانه قرآن ثامن334

 ظهر12 تا 10ساعت -          یکشنبه ها 5،9364617421 متري ، نگارستان 30صالحیه ، خ خانه قرآن معراج نور335

پایگاه بینایی سنجی مرکز پارس آیین رودهن336
 3مجتمع اداري تجاري سران طبقه 13نبش بوستان -بلوار امام خمینی-رودهن 

10واحد
5 تا 3یکشنبه 76511471

پایگاه بینایی سنجی مرکز شهید سجادیان337
ابتداي میدان ساختمان شهید –میدان جهاد –بلوار شهید بهشتی –گیالوند -دماوند

سجادیان بهزیستی
12 تا 9یکشنبه 76331461

دماوند

بهارستان 

















 16 الی 14ساعت پنج شنبه ها یك هفته در میان











 ظهر12 تا 10ساعت - یکشنبه ها و سه شنبه ها 

 ظهر13 تا 11ساعت -       شنبه ها و یکشنبه ها 


