
 

 

 مراکز خدمات جامع سالمت  منتخب ویژه ارائه خدمت در شرایط بحران )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( در استان اصفهان

ف
دی

ر
 

 تلفن  آدرس منتخب واحد عنوان  نام شهرستان

 54248506 اردستان خیابان دکتر شریعتی اردستان یکشهری روستایی  اردستان 1

2 

 اصفهان یک

 35558200 پل سرهنگ، خ معراج، بعد از چهارراه گاز-خ پروین -اصفهان  شهری شهید اول

 شهری خوراسگان یک )بنکدار( 3
نرسیده به  -فلکه ی خوراسگان، ابتدای خ جی غربی -اصفهان 

 102نبش کوچه  -5آموزش و پرورش ناحیه 
35244826 

 34509781 خیابان گلستان خیابان بوعلی -اصفهان  شهری  گلستان 4

 46502230 اژیه، خ امام خمینی، خ معلم شبانه روزی شهری روستایی اژیه 5

 46482274 ورزنه، خ گلستان شهدا، جنب شهرداری شهری شبانه روزی ورزنه 6

 46403002 بلوار معلم، جنب اداره ی تربیت بدنیهرند،  شهری / روستایی شبانه روزی هرند 7

 46691006 کوهپایه، بلوار شهید بهشتی، خ شهید خجسته بخت شبانه روزی شهری روستایی کوهپایه 8

 شبانه روزی  روستایی دستجاء 9
بهمن، به سمت روستای  22براآن شمالی، روستای دستجا، خ 

 کندالن
38842155 

10 

 اصفهان دو

 شهری معتمد
خیابان طالقانی، بعد از اداره برق، نرسیده به چهارراه  -اصفهان 
 سرتیپ

32333058 

 34217513 30ملک شهر، خیابان مفتح، کوچه شماره  -اصفهان شهری امیر عرب 11

 37822100 اتوبان ذوب آهن انتهای خیابان قائمیه -اصفهان  شهری دستگرد )پایگاه سالمت غیر ضمیمه قائمیه( 12

 37382678 روبروی گلزار شهداء-خیابان شهداء -رهنان  شهری رهنان )پایگاه سالمت غیر ضمیمه  شهدای رهنان( 13

 36850420 چهار راه اردیبهشت-شهر بهارستان خیابان ولیعصر شمالی  شهری روستایی  شبانه روزی مهربد بهارستان)شماره دو( 14

 46532833 جاده اصفهان به بخش جرقویه 110کیلومتر -چهارراه آبشار شبانه روزی شهری روستایی حسن آباد 15

 شبانه روزی  شهری روستایی زیار 16
 -شهر زیار  -جاده اصفهان جرقویه  30کیلومتر  -چهارراه آبشار 
 سر سه راه زیار

38674107 

 45472800 115جنب اورژانس -ابتدای شهرک سیمرغ-برخوار خورزوق شهری شهرک سیمرغ برخوار 17

 شبانه روزی میاندشت بوئین 18
بوئین و میاندشت. خیابان قدس.جنب داروخانه شبانه روزی دکتر 

 کیخایی
57522228 

19 
 تیران 

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

42229447 

 42752800 روبروی داروخانه دکتر دهقانیعسکران  شهری روستایی شبانه روزی عسکران 20

 57727379 چادگان میدان اهلل جنب شبکه بهداشت و درمان شهری روستایی چادگان چادگان 21

22 

 خمینی شهر

 شهری جوی آباد یک
خ نبوی منش  خ شهید فهمیده کوی شهدای جوی -خمینی شهر

 اباد
33651530 

 33633796 بلوار توحید پشت اتوبوس رانی  سابق فروشان(شهری بوعلی )پایگاه سالمت غیر ضمیمه   23

 33762057 خیابان شریعتی  روبروی مسجد جامع شهری شبانه روزی شماره  دو درچه 24

 33700624 منظریه،خ پردیس ،خ مهارت،خ مهربین شمالی ، جنب مسجد شهری مسکن مهر خمینی شهر 25



 

 

 مراکز خدمات جامع سالمت  منتخب ویژه ارائه خدمت در شرایط بحران )مراقبت بیماری های حاد تنفسی( در استان اصفهان

ف
دی

ر
 

 تلفن  آدرس منتخب واحد عنوان  نام شهرستان

 57772617 خوانسار روبروی پمپ بنزین سالمت غیر ضمیمه ارسور(شهری روستائی جواهری)پایگاه  خوانسار 26

27 
 خور و بیابانک

 46324060 میدان شهرداری-خور شهری شبانه روزی خور)بیمارستان آفتاب هشتم(

 46344008 جندق میدان شهرداری ابتدای خیابان جمهوری شهری روستایی شبانه روزی ثامن الحجج جندق 28

 53336474 دهاقان میدان امام حسین.  جنب آزمایشگاه مرکزی بشارتشهید  دهاقان 29

30 
 سمیرم

 53662050 بلوار ابن سینا.جنب شبکه بهداشت و درمان شهری / روستایی بهشتی

 53560115 بیده روستایی شبانه روزی بیده 31

شاهین شهر و  32

 میمه

 45232292 شرقی خ مخابرات 9فرعی  شهری مخابرات

 45422244 میمه خیابان شریعتی / روستایی میمه شهری 33

 شهری روستایی قائمیه شهرضا 34
متری نرسیده به تقاطع امامزاده سید خاتون ساختمان قدیم  45خ 

 زایشگاه سمیه
53226166 

  09018434485 داران خیابان نواب صفوی جنب شبکه بهداشت و درمان شهری روستایی شماره یک داران فریدن 35

36 
 فریدونشهر

 57592057 خیابان شریعتی جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرکز خدمات جامع سالمت شهری شهدا

 57565101 روستای مصیر  روستایی شبانه روزی  مصیر 37

38 

 فالورجان

 37421109 فالورجان خیابان فردوسی چهارراه فرمانداری شهری شماره دو فالورجان

 37222081 شهر پیربکران میدان شهرداری شبانه روزی پیربکرانشهری / روستایی  39

 37503838 ورودی شهر قهدریجان ابتدای خیابان امام خمینی )ره ( شهری شبانه روزی شماره دو قهدریجان 40

41 

 لنجان

 52274390 الزمان جنب حمام صاحب -خیابان نهضت  -زرین شهر شماره دو زرین شهر)پایگاه سالمت غیر ضمیمه دکتر کارونی (

 52622041 درمانگاه ذوب آهن -درمانگاه شهر و روستا -  B1محله  شهری شماره یک  فوالدشهر 42

 52505115 جنب شهرداری -خیابان شهرداری-باغبهادران  شهری / روستایی شبانه روزی باغ  بهادران 43
52502299 

 57422278 جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان -امام حسین خیابان  شهری / روستایی حاج علی عظیمی گلپایگان 44

45 
 مبارکه

 52425222 ها بلوار نیکبخت خیابان شهید ضیائی شهری سینا )پایگاه سالمت غیر ضمیمه قهنویه(

 52543888 انتهای خیابان اصلی جنب مخابرات -بلوار خولنجان -زیباشهر شهری شبانه روزی  زیبا شهر 46

 46259620 خیابان  امام روبروی مسجد سجاد ساختمان پشت   شهدا -نائین  شهری / روستایی شهدا نائین 47

48 

 نجف آباد

 42622120 چهار راه بازار-خیابان شریعتی -نجف آباد  شهری حضرت قائم )ع(
42636221 

شهری حضرت سجاد )ع( ) پایگاه سالمت غیر ضمیمه امام محمد  49

 باقر )ع(
 42649020 جنب بانک رفاه شعبه -خیابان امام شرقی  -نجف آباد 

 42412115 علویجه شهری شبانه روزی علویجه 50

 42272114 دهق شهری / روستایی شبانه روزی دهق 51

52 
 نطنز

 54222529 شهریور 17میدان   -نطنز  شهری / روستایی امیرالمومنین نطنز

 خیابان امام خمینی جنب هالل احمر -بادرورد  شهری / روستایی شهید شریفیان بادرود 53
 

54342029 

 


