آدرس و محدوده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت منطقه  9شهرداری
هروس خذهات جاهع ظالهت طالماًی  :ؼْرن طالماًی  -بیي واٍُ11ٍ9پالن 03تلفي تواض 09999339-09999983 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ :
ابتذای بَلَار واٍُ – پیرٍزی – 8تماطع خالاًی –فىَری –ؼْرن ؼادیلَى  -تماطع ًواز ٍ واٍُ
– هجتوع ّای جْاد – ًیایػ-
پرٍشُ آظواى – بَلَار ؼْیذ ًاصری تا اًتْای ًواز (ًواز ٍ )01هجتوع ّای آبادگراى

پایگاُ ظالهت بْارظتاى :دالٍراى 83بعذ ازًخل 0پالن9

تلفي تواض 09889189 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
هیذاى ظلواى – هجتوع چؽن اًذاز -دالٍراى  8تا اًتْا – خیاباى ًخل تا اًتْا – ٍ خیاباًْای
غسالً -واز  81هجتوع گل (ؼروت گاز)

هروس خذهات جاهع ظالهت رضاؼْر  :بلَار پیرٍزی  -11زوریای9

تلفي تواض 09968399-09998868-09966300 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
تماطع جوَْری(هیذاى تلَیسیَى) خیاباى هله الؽعرا – هیذاى جام ععل – از پیرٍزی  1تا
پیرٍزی – 80بَلَار رضَی از ابتذا تا اًتْا – ؼْرن ًَفل لَؼاتَ

پایگاُ ظالهت دّخذا  :رضاؼْر-خالاًی ً -19بػ دلیمی 3تلفي تواض 09960133 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
از پیرٍزی  8تا هیذاى ظلواى

هروس خذهات جاهع ظالهت ًجفی :پیرٍزی  19حك ؼٌاض 3

تلفي تواض09963933-09999999 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
هیذاى ظلواى از پیرٍزی  16تا پیرٍزی  – 89خیاباى حك ؼٌاض – تا تماطع فىَری ٍ دالٍراى

پایگاُ ظالهت وَثر :بلَار دالٍراى ًبػ پایذاری

تلفي تواض09883339 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
تماطع دالٍراى – فىَری  -دالٍراى ّای فرد تا تماطع ًواز – دالٍراى -بلَار فىَری تا هیذاى
یادگاراى – بَلَار ظرافرازاى زٍج تا تماطع ًواز

پایگاُ ظالهت آزادگاى :دالٍراى-39آرهاى- 3پالن99

تلفي تواض09811919 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:

هروس خذهات جاهع ظالهت ظرافرازاى :ظرافرازاى  -13پالن  9تلفي تواض09983986 :
هحذٍُ تحت پَؼػ:
از پیرٍزی  89تا هیذاى ّاؼویِ ؼاهل هیذاى حر تماطع چْارچؽوِ
فىَری  96تا تماطع فىَری –ّاؼویِ ؼاهل هیذاى یادگاراى تماطع فىَری – وَثر جٌَبی

پایگاُ ظالهت پایذاری :ظرافرازاى-10رازی1/3پالن33

تلفي تواض09889303 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
هیذاى یادگاراى تا تماطع فىَری ّاؼویِ از ابتذا ظرافرازاى فرد تا اًتْای ظرافرازاى فرد
تماطع فىَری ّاؼیوِ ّاؼیوِ زٍج تا اًتْای ّاؼویِ ّای زٍج  -خیاباى فراز -خیاباى رازی

هروس خذهات جاهع ظالهت ؼْیذ صفاری :بلَار ّاؼویِ ّ -اؼویِ  - 9پالن  19تلفي تواض09986939-09908919 - 09911999 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ:
ابتذای بَلَار وَثرّای فرد تا هیذاى وَثر – بَلَار ٍویل آباد تا ابتذای ٌّرظتاى
بَلَار ّاؼویِ (زٍج ٍ فرد)از ابتذا تا تماطع فىَری ٍ ّاؼویِ – بَلَار ٌّرظتاى زٍج از ابتذا تا
اًتْای ٌّرظتاى

پایگاُ ظالهت صارهی :بلَار پیرٍزیً -بػ چْارراُ چْارچؽوِ تلفي تواض09919396 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ:
بَلَار باٌّر –بَلَار وَثرؼوالی زٍج – پیرٍزی  89خیاباى ؼْیذ رفیعی
هیذاى حر ابتذای صارهی – هیذاى پصٍّػ تا ّاؼویِ 83

پایگاُ ظالهت ّاؼویِّ :اؼویِ  - 99-وَّعار  - 9پالن 89

تلفي تواض09981199 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
(تماطع فىَری ٍ ّاؼویِ )ّاؼویِ 99تا اًتْای ّاؼویِ فرد – خیاباى برن پَر – وَّعار

هروس خذهات جاهع ظالهت ٌّرظتاى :بیي پیرٍزی  ٍ 39هیذاى ٌّرظتاى پالن 89تلفي09009393-09983339 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ:
ابتذای ٌّرظتاى فرد تا فىَری (فىَری)03ابتذای ّفت تیر زٍج تا اًتْا – خیاباى ًعترى –
خیاباى ارؼاد

پایگاُ ظالهت ارؼاد :ؼمایك  - 9پالن 18

تلفي تواض09009968 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:

هیذاى ّؽت ؼْریَر ّفت تیر زٍج تا اًتْا – هیذاى صیاد – صیاد  33تا اًتْا -بَلَار ؼْرظتاًی
– خیاباى ؼمایك

هروس خذهات جاهع ظالهت آب ٍ برق :بلَار ّفت تیر  -خیاباى ٍیال  -بیي ٍیالی 10 ٍ 11تلفي09666336-09699636 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ:
ابتذای ّفت تیر فرد تا هیذاى ّؽت ؼْریَر –بَلَار حافظ تا اًتْا – ابتذا صیاد زٍج از ابتذا تا
هیذاى صیاد

پایگاُ ظالهت خیام :صیاد9پرظتَ9پالن89

تلفي09690613 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
ابتذا صیاد فرد تا هیذاى تماطع صیاد ٍ فىَری –بَلَار الدى زٍج از ابتذا تا هیذاى الدى ٍ فىَری

پایگاُ ظالهت پیام :الدى33پالن0

تلفي09693099 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
از صیاد  39تا اًتْای صیاد – هیذاى الدى – الدى ّای زٍج تا اًتْا – هٌطمِ ًِ درُ

هروس خذهات جاهع الدى :البالً - 3بػ ٍالیتی 19

تلفي09319999- 09319399 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
اًتْای بَلَار ٍویل آباد – هجتوع پردیط – بَلَار برًٍعی زٍج ازابتذا تا تماطع پیرٍزی ٍ
برًٍعی
بَلَار البال زٍج ٍ فرد تا هیذاى البال – بَلَار الدى فرد از ابتذا تا تماطع پیرٍزی ٍ الدى

پایگاُ ظالهت ًاجا :بلَار پیرٍزیً -بػ پیرٍزی  96پالن 193

تلفي09399103 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
تماطع پیرٍزی ٍ الدى (پیرٍزی زٍج تا اًتْا) – البال  19تا اًتْا – بَلَار الدى از تماطع الدى ٍ
پیرٍزی تا ابتذای الدى-89
آپارتواًْای ظپاُ – ؼْیذ رفیعی

پایگاُ ظالهت برًٍعی :الدى  09گلذیط  8پ  89تلفي09383093 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ:
ابتذای الدى  89تا اًتْای الدى فرد – بَلَار گلذیط – هجتوع ّای گلذیط – خیاباى ّای
ؼْرآرا

آدرس و محدوده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت منطقه  11شهرداری
هروس خذهات جاهع ظالهت اهاهت  :بلَار اهاهت  -اهاهت ً 89بػ چْار راُ اٍل

تلفي تواض 06398089- 06368331 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
ابتذای بَلَار اهاهت زٍج تا تماطع آهَزگار –اهاهت – بَلَار جالل فرد از ابتذا تا تماطع جالل –
آهَزگار

پایگاُ ظالهت اظتمالل  :اهاهت  - 89پالن 09

تلفي تواض 06333913 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
ابتذای اهاهت فرد تا تماطع آهَزگار – هیذاى آزادی زٍج تا بَلَار آهَزگار

پایگاُ ظالهت بْوي  :اهاهت 93

تلفي تواض 06330993 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
بَلَار اهاهت بعذ آهَزگار تا اًتْا – بَلَارجالل بعذ آهَزگار تا اًتْا

هروس خذهات جاهع ظالهت هعلن  :بلَار جالل ال احوذ -جالل 08پالن 19

تلفي تواض 06399899 :

06330918-06339998
هحذٍدُ تحت پَؼػ :
بَلَار جالل زٍج بعذ از بَلَار هعلن تا اًتْا جالل – بَلَار ظیذ رضی فرد بعذ از هعلن تا اًتْا

تلفي تواض06368393 :

پایگاُ ظالهت ظیذ رضیٍ :ویل آباد -ؼْیذ لاظوی88
هحذٍدُ تحت پَؼػ:

بَلَار ٍویل آباد از ابتذای جالل زٍج تا تماطع هعلن ٍ جالل – بَلَار ظیذ رضی فرد از ابتذا تا
تماطع هعلن ٍ ظیذرضی

هروس خذهات جاهع ظالهت داًػ آهَز :بلَار داًػ آهَز دٍر هیذاى فرٌّگ تلفي تواض09908361-09908083 - 09908088 :
هحذٍدُ تحت پَؼػ:
بَلَار ٍویل آباد از ابتذا ظیذ رضی زٍج تا بَلَار هعلن – خیاباى ظیذ هرتضی -ؼیخ هفیذ –
خیاباى پرٍرغ -ابتذا بَلَار داًؽجَ فرد تا بَلَار هعلن

پایگاُ ظالهت آهَزغ :داًػ آهَز03پالن 11

تلفي تواض09980916 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
بَلَار ظیذ رضی بعذ از هعلن تا اًتْا – بَلَار داًػ آهَز بعذاز هعلن تا اًتْا -بَلَار داًؽجَ بعذ
از هعلن تا اًتْا

هروس خذهات جاهع ظالهت صذفٍ :ویل آباد -30صذف89

تلفي تواض09919336 :

هحذٍُ تحت پَؼػ:
بَلَار داًؽجَ بعذ از هعلن تا اًتْا – خیاباى ؼْیذ عمذائی – خیاباى لائن همام فراّاًی -خیاباى

صذف بعذ از فرٌّگ تا اًتْا – خیاباى
لاًع بعذ از هعلن تا اًتْا

تلفي تواض09931109 :

پایگاُ ظالهت ؼْیذ لاًع :داًؽجَی -19لائن همام19/1
هحذٍدُ تحت پَؼػ:

بَلَار ٍویل آباد ابتذا داًؽجَ زٍج تا بَلَار هعلن – خیاباى ؼْیذ هباروی -ظِ راّی
زًذاى(ؼْیذ لاًع فرد ) از ابتذا تا اًتْا

هروس خذهات جاهع ظالهت ٍویل آبادً :بػ ٍویل آباد  -69پالن 19

تلفي تواض09388919-09313919 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
بَلَار ٍویل آباد از ابتذای ظِ راُ زًذاى (ؼْیذ لاًع زٍج) تا اًتْا – خیاباى ّای ووال –آزادگاى
– دادگر -بَلَار دًذاًپسؼىاى -فارغ التحصیالى فرد تا اًتْا – بَلَار هعلن از تماطع هعلن ؼْیذ
لاًع تا تماطع هعلن فارغ التحصیالى

پایگاُ ظالهت پصٍّػٍ :ویل آباد  - 91پالن 03

تلفي تواض09391399 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ:
بَلَار ٍویل آباد – فارغ التحصیالى زٍج تا اًتْا – خیاباى آرهاى -بَلَار ًوایؽگاُ زٍج ٍ فرد –
خیاباى ارهغاى – هحذٍدُ للعِ
ٍویل آباد

آدرس و محدوده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت منطقه  11شهرداری
هروس خذهات جاهع ظالهت هیثاق  :الْیِ -الذظیِ  - 81اًَری ٍ-9ظط فضای ظبس

تلفي تواض 09836806 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
الْیِ فرد از ابتذا تا اًتْا – بَلَارالذظیِ زٍج ٍ فرد – بَلَار اهیریِ زٍج ٍ فرد – بَلَار عصویتِ
زٍج ٍ فرد تا بسرگراُ آزادی

پایگاُ ظالهت بَظتاى  :بیي بَظتاى  0ٍ1رٍبرٍی ؼیرخَارگاُ علی اصغر

تلفي تواض 09810939 :

هحذٍدُ تحت پَؼػ :
از هیذاى ًوایؽگاُ ابتذا هیثاق ّای زٍج –ؼاهل جاّذ ؼْر – هیذاى هجیذیِ تا اًتْای هجیذیِ
– رحواًیِ تا اًتْای رحواًیِ –
تا ابتذای الْیِ زٍج

