
 روزهای عادیکل ایام هفته

542485068-14اردستان خیابان دکتر شریعتی  شهری روستایی اردستان یکاردستان1

2
اصفهان 

یک
(بنکدار)  شهری خوراسگان یک 

نرسیده به - فلکه ی خوراسگان، ابتدای خ جی غربی- اصفهان 

102نبش کوچه - 5آموزش و پرورش ناحیه 
352448268-18

شهری معتمداصفهان دو3
خیابان طالقانی، بعد از اداره برق، نرسیده به چهارراه - اصفهان 

سرتیپ
323330588-18

115454728008-14جنب اورژانس -ابتدای شهرک سیمرغ-برخوار خورزوق  شهری شهرک سیمرغبرخوار4

ن5   شبانه روزی میاندشتبوئی 
جنب داروخانه شبانه روزی دکتر .خیابان قدس. بوئین و میاندشت

کیخایی
575222288-24

6

 

422294478-16جنب پایگاه غیر ضمیمه تیران- بلوار شهید بهشتی شرقی -  تیران روستایی تیران/   شهری 

427528008-14عسکران روبروی داروخانه دکتر دهقانی   شهری روستایی شبانه روزی عسکران7

577273798-16چادگان میدان اهلل جنب شبکه بهداشت و درمان   شهری روستایی چادگانچادگان8

336515307:30-16خ نبوی منش  خ شهید فهمیده کوی شهدای جوی اباد-خمینی شهر  شهری جوی آباد یک9

7:30 -14 بلوار گل شب بو جنب بسیج33بلوار غدیر کوچه پایگاه سالمت قرطمان10

336010037:30 -14خیابان مطهریمجمع خیرین ساعی11

خوانسار12
پایگاه سالمت )  شهری روستائی جواهری

(غیر ضمیمه ارسور
577726178-14خوانسار روبروی پمپ بنزین

463240608-16بلوار امام خمینی خیابان شفامرکز خدمات جامع سالمت شادن یغمایی13

14
   شهری روستایی شبانه روزی ثامن 

الحجج جندق
463440088-16جندق میدان شهرداری ابتدای خیابان جمهوری

533364748-16جنب آزمایشگاه مرکزی.  دهاقان میدان امام حسین  شهید بشارتدهاقان15

536620508-16جنب شبکه بهداشت و درمان.بلوار ابن سیناروستایی بهشتی/   شهری 16

535601158-14بیده  روستایی شبانه روزی بیده17

454222448-18میمه خیابان شریعتیروستایی میمه/   شهری 18

452322928-20 شرقی خ مخابرات9فرعی -شاهین شهر   شهری مخابرات19

  شهری روستایی قائمیهشهرضا20
 متری نرسیده به تقاطع امامزاده سید خاتون ساختمان قدیم 45خ 

زایشگاه سمیه
532261668-14

داران خیابان نواب صفوی جنب شبکه بهداشت و درمان  شهری روستایی شماره یک دارانفریدن21
09018434485 

8-16آقای اسد

22
فریدون 

شهر
575982018-16خیابان شریعتی جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستانمرکز خدمات جامع سالمت شهری شهدا

374211098-14فالورجان خیابان فردوسی چهارراه فرمانداری  شهری شماره دو فالورجان23

375038388-16(ره )ورودی شهر قهدریجان ابتدای خیابان امام خمینی   شهری شبانه روزی شماره دو قهدریجان24

372220818-16شهر پیربکران میدان شهرداریروستایی شبانه روزی پیربکران/   شهری 25

574222788-16جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان- خیابان امام حسین روستایی حاج علی عظیمی/   شهری گلپایگان26

لنجان28
پایگاه سالمت غیر )  شماره دو زرین شهر

(ضمیمه دکتر کارونی 
522743908-14جنب حمام صاحب الزمان- خیابان نهضت - زرین شهر

مبارکه29
پایگاه سالمت غیر ضمیمه )  شهری سینا 

(قهنویه
524252228-17بلوار نیکبخت خیابان شهید ضیائیها

ن30 462596208-14خیابان  امام روبروی مسجد سجاد ساختمان پشت   شهدا- نائین روستایی شهدا/   شهری نِائی 

چهار راه بازار-خیابان شریعتی- نجف آباد (ع)  شهری حضرت قائم 31
42622120-

426362218-16

422721148-13دهقروستایی شبانه روزی دهق/   شهری 32

424121158-13علویجه  شهری شبانه روزی علویجه33

543420298-16بادررود خیابان امام خمینی جنب هالل احمرروستایی شهید شریفیان بادرود/   شهری 34

542225298-16 شهریور17میدان -  نطنز روستایی امیرالمومنین نطنز/   شهری 35

فهرست مراکز خدمات جامع سالمت  منتخب کرونا در استان اصفهان

شهرستانردیف
روز فعالیت

ساعت فعالیت

ان و  تی 

کرون

خمینن 

شهر

خور و 

بیابانک

تلفنآدرس نام مرکز خدمات جامع سالمت

نجف اباد

ن نطین

فالورجان

م سمی 

ن  شاهی 

شهر


