
نام شهرستانردیف
محدوده مراکز 

سالمت جامعه
خدمات غربالگرينام مرکزنمونه گیري

شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
نیروي انسانی

امکان جمع آوري 

روزانه نمونه

امکان ارسال 

روزانه نمونه به 

آزمایشگاه رفرانس

دولتی/ خصوصیتوضیحات

1
دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز سالمت امام حسین (ع)مرکز جامع سالمت شھری قدس

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز سالمت مام خمینی (ره)مرکز جامع سالمت شھری قدس2

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت نیمھ شعبانمرکز جامع سالمت شھری قدس3

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز سالمت شھیدعشرتیمرکز جامع سالمت شھری قدس4

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت شھیدعشرتیپایگاه شھری قدس5

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز سالمت حضرت علی اصغر(ع)مرکز جامع سالمت شھری قدس6

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت حضرت علی اصغر (ع)پایگاه شھری قدس7

دولتیداردداردبھورزداردداردمرکز سالمت الزھرا(س)مرکز جامع سالمتروستاییقدس8

دولتیداردداردبھورزداردداردخانھ بھداشت ھفت جویخانھ بھداشتروستاییقدس9

دولتینداردنداردبھورزداردنداردخانھ بھداشت زرنانخانھ بھداشتروستاییقدس10

دولتینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت امام حسین (ع)پایگاه شھری قدس11

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت شھید حسینیپایگاه شھری قدس12

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت شھید مقدسیپایگاه شھری قدس13

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت شھید اطاعتیپایگاه شھری قدس14

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت شھید محمودیانپایگاه شھری قدس15

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت شھید مرتضویپایگاه شھری قدس16

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت حسن علیپایگاه شھری قدس17

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردپایگاه سالمت اینانلوپایگاه شھری قدس18

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردشھید کاظمیانمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب1

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردقدسمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب2

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردمسجدساداتمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب3

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردفرحزادمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب4

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردفاضلمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب5

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردکنمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب6

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردشھرزیبامرکز جامع سالمت شھری شمالغرب7

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردسردارجنگلمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب8

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردغفاریمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب9

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردسعادت آبادمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب10

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردمقیمیانمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب11

دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردفکوریمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب12

دولتینداردداردنمونھ گیرداردداردسولقانمرکز جامع سالمتروستاییشمالغرب13

دولتینداردنداردبھورزداردداردکیگاخانھ بھداشتخانھ بھداشتشمالغرب14

دولتینداردنداردبھورزداردداردسنگانخانھ بھداشتخانھ بھداشتشمالغرب15

دولتینداردنداردبھورزداردداردکشارخانھ بھداشتخانھ بھداشتشمالغرب16

17

نداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ کنپایگاه شھری شمالغرب

بھ دلیل عدم وجود پیک و بعد مسافت 

امکان جمع آوری روزانھ نمونھ ھا وجود 

ندارد

خصوصی

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ کنپایگاه شھری شمالغرب18

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٣ کنپایگاه شھری شمالغرب19

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ شھید غفاریپایگاه شھری شمالغرب20

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ شھرزیباپایگاه شھری شمالغرب21

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ شھرزیباپایگاه شھری شمالغرب22

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٣ شھرزیباپایگاه شھری شمالغرب23

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ سردارجنگلپایگاه شھری شمالغرب24
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محدوده مراکز 
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شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
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دولتی/ خصوصیتوضیحات

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ سردارجنگلپایگاه شھری شمالغرب25

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ شھید فکوریپایگاه شھری شمالغرب26

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ ترمینالپایگاه شھری شمالغرب27

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز شقایقمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب28

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ شقایقپایگاه شھری شمالغرب29

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ شقایقپایگاه شھری شمالغرب30

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز پونکپایگاه شھری شمالغرب31

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ پونکپایگاه شھری شمالغرب32

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ پونکپایگاه شھری شمالغرب33

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٣ پونکپایگاه شھری شمالغرب34

خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز سازمان برنامھمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب35

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ سازمان برنامھپایگاه شھری شمالغرب36

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ سازمان برنامھپایگاه شھری شمالغرب37

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز حسن آبادپایگاه شھری شمالغرب38

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ حسن آبادپایگاه شھری شمالغرب39

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز اکباتان ٢مرکز جامع سالمت شھری شمالغرب40

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ کاظمیانپایگاه شھری شمالغرب41

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ فرحزادپایگاه شھری شمالغرب42

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ فرحزادپایگاه شھری شمالغرب43

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ سعادت آبادپایگاه شھری شمالغرب44

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ سعادت آبادپایگاه شھری شمالغرب45

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ قدسپایگاه شھری شمالغرب46

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز صادقیھ شمالیمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب47

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ صادقیھ شمالیپایگاه شھری شمالغرب48

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز شھرک سجادمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب49

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ شھرک سجادپایگاه شھری شمالغرب50

خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز ژاندارمریمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب51

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ ژاندارمریپایگاه شھری شمالغرب52

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ ژاندارمریپایگاه شھری شمالغرب53

خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز تھران ویالمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب54

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ تھران ویالپایگاه شھری شمالغرب55

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ تھران ویالپایگاه شھری شمالغرب56

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز ناصر نیامرکز جامع سالمت شھری شمالغرب57

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ ناصرنیاپایگاه شھری شمالغرب58

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز توحیدمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب59

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ توحیدپایگاه شھری شمالغرب60

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ فاضلپایگاه شھری شمالغرب61

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٢ فاضلپایگاه شھری شمالغرب62

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ٣ فاضلپایگاه شھری شمالغرب63

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردمرکز بنیاد مھاجرینمرکز جامع سالمت شھری شمالغرب64

خصوصینداردنداردمراقب سالمتداردنداردشماره ١ بنیاد مھاجرینپایگاه شھری شمالغرب65

بیمارستان دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردفیروزگربیمارستان شھری شمالغرب66

بیمارستان دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردمصطفی خمینیبیمارستان شھری شمالغرب67

بیمارستان دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردحضرت رسولبیمارستان شھری شمالغرب68

69
تامین اجتماعیبھ دلیل عدم امکان دریافت وجھ نداردنداردنداردنداردمیالدبیمارستان شھری شمالغرب
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محدوده مراکز 

سالمت جامعه
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دولتی/ خصوصیتوضیحات

بیمارستان دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردولی عصربیمارستان شھری شمالغرب70

بیمارستان دولتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                داردداردنمونھ گیرداردداردمرکز طبیبیمارستان شھری شمالغرب71

بیمارستان دولتیداردداردنمونھ گیرداردداردشریعتیبیمارستان شھری شمالغرب72

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردپارسبیمارستان شھری شمالغرب73

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیردارددارددیبیمارستان شھری شمالغرب74

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردپیامبرانبیمارستان شھری شمالغرب75

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردابن سینابیمارستان شھری شمالغرب76

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردآتیھبیمارستان شھری شمالغرب77

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردبھمنبیمارستان شھری شمالغرب78

بیمارستان خصوصیبخش نوزادان ندارندداردداردنمونھ گیرداردنداردپارسیانبیمارستان شھری شمالغرب79

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردعرفانبیمارستان شھری شمالغرب80

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردالبرزبیمارستان شھری شمالغرب81

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیردارددارداللھبیمارستان شھری شمالغرب82

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردتوسبیمارستان شھری شمالغرب83

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردصارمبیمارستان شھری شمالغرب84

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردیاس سپیدبیمارستان شھری شمالغرب85

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردتھران کلینیکبیمارستان شھری شمالغرب86

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردجمبیمارستان شھری شمالغرب87

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردآپادانابیمارستان شھری شمالغرب88

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردآسیابیمارستان شھری شمالغرب89

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردآریابیمارستان شھری شمالغرب90

بیمارستان خصوصیبخش نوزادان ندارندداردداردنمونھ گیرداردنداردپاستورنوبیمارستان شھری شمالغرب91

بیمارستان خصوصیبخش نوزادان ندارندداردداردنمونھ گیرداردنداردتھرانبیمارستان شھری شمالغرب92

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردیاسبیمارستان شھری شمالغرب93

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردآبانبیمارستان شھری شمالغرب94

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردمھربیمارستان شھری شمالغرب95

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردکسریبیمارستان شھری شمالغرب96

بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردگاندیبیمارستان شھری شمالغرب97
بیمارستان خصوصیداردداردنمونھ گیرداردداردعرفان نیایشبیمارستان شھری شمالغرب98

1
خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه ضمیمھ مرکز خدمات جامع سالمت ویرهپایگاه شھریشھریار

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت صباشھرمرکز جامع سالمت شھریشھریار2

3
پایگاه شھریشھریار

پایگاه ضمیمھ مرکز خدمات جامع سالمت 

شاھدشھر
خصوصیداردداردمراقب سالمتدارددارد

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت دھمویزمرکز جامع سالمت شھریشھریار4

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت بابا سلمانمرکز جامع سالمتروستاییشھریار5

6
پایگاه شھریشھریار

پایگاه ضمیمھ مرکز خدمات جامع سالمت 

نصیرآباد
خصوصیداردداردمراقب سالمتدارددارد

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت دینارآبادمرکز جامع سالمتروستاییشھریار7

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت فاز ١ اندیشھمرکز جامع سالمت شھریشھریار8



نام شهرستانردیف
محدوده مراکز 

سالمت جامعه
خدمات غربالگرينام مرکزنمونه گیري

شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
نیروي انسانی

امکان جمع آوري 

روزانه نمونه

امکان ارسال 

روزانه نمونه به 

آزمایشگاه رفرانس

دولتی/ خصوصیتوضیحات

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت فاز ٣ اندیشھمرکز جامع سالمت شھریشھریار9

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت سعیدآبادمرکز جامع سالمت شھریشھریار10

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت اصیل آبادمرکز جامع سالمتروستاییشھریار11

12
خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه ضمیمھ مرکز خدمات جامع سالمت امیریھپایگاه شھریشھریار

13
پایگاه شھریشھریار

پایگاه ضمیمھ مرکز خدمات جامع سالمت 

فردوسیھ
خصوصیداردداردمراقب سالمتدارددارد

14
دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت سھراب علی بخشیمرکز جامع سالمت شھریشھریار

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت وحیدیھمرکز جامع سالمت شھریشھریار15

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت مصطفی خمینیپایگاه شھریشھریار16

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت اسالم آبادپایگاه شھریشھریار17

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت مھدیھپایگاه شھریشھریار18

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت رزکانمرکز جامع سالمتروستاییشھریار19

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت فاز ٢ اندیشھپایگاه شھریشھریار20

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز خدمات جامع سالمت فاز ۴ اندیشھمرکز جامع سالمت شھریشھریار21

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت کردزارپایگاهروستاییشھریار22

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت خاوهپایگاه شھریشھریار23

خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت قصطانکپایگاه شھریشھریار24

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت رضی-آباد باالپایگاهروستاییشھریار25

دولتیداردداردبھورزداردداردخانھ بھداشت رضی-آباد پایینخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار26

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت فاز ۵ اندیشھپایگاه شھریشھریار27

دولتیداردداردبھورزداردداردخانھ بھداشت دھشاد باالخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار28

دولتیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت اسد آبادپایگاهروستاییشھریار29

خصوصیداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه سالمت شماره ١ امیریھپایگاه شھریشھریار30

خصوصیپرستاران بخش اطفال و NICUداردداردنمونھ گیرداردداردبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نوربیمارستان شھریشھریار31

دولتیپرستاران بخش اطفالداردداردنمونھ گیرداردداردبیمارستان امام سجاد (ع)بیمارستان شھریشھریار32

33
پایگاه شھریشھریار

پایگاه ضمیمھ مرکز خدمات جامع سالمت 

حضرت علی اصغر(ع)
خصوصیداردداردمراقب سالمتدارددارد

34
داردداردنمونھ گیرداردداردبیمارستان تأمین اجتماعیبیمارستان شھریشھریار

پرستاران بخش اطفال/ بیمارستان 

بصورت عمومی است
دولتی

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردمرکز خدمات جامع سالمت دھشاد باالمرکز جامع سالمتروستاییشھریار35

36
پایگاه شھریشھریار

پایگاه سالمت غیرضمیمھ امام سجاد ( ع) ( 

شھرک  کاروان )
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

37
پایگاهروستاییشھریار

پایگاه سالمت  شماره ١ اصیل آباد (کوی 

سازمانی ارتش )
دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت غیرضمیمھ خادم آبادپایگاه شھریشھریار38

خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ٢ وحیدیھپایگاه شھریشھریار39

خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ١ نصیرآبادپایگاه شھریشھریار40

41
پایگاهشھریشھریار

پایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ١ علی اصغر ( 

والفجر )
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

42
پایگاهشھریشھریار

پایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ٢ علی اصغر 

(درمانگران )
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

43
پایگاهشھریشھریار

پایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ١ فاز ١ اندیشھ 

( دکتر ظفر)
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد



نام شهرستانردیف
محدوده مراکز 

سالمت جامعه
خدمات غربالگرينام مرکزنمونه گیري

شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
نیروي انسانی

امکان جمع آوري 

روزانه نمونه

امکان ارسال 

روزانه نمونه به 

آزمایشگاه رفرانس

دولتی/ خصوصیتوضیحات

44
پایگاهشھریشھریار

پایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ٢ فاز ١  

اندیشھ( شھرک مریم )
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

45
پایگاهشھریشھریار

پایگاه سالمت غیرضمیمھ شماره ٣ فاز ١ اندیشھ 

( شھرک جعفریھ )
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

46
پایگاهشھریشھریار

پایگاه سالمت غیر ضمیمھ شماره ٢ فاز ٣ 

اندیشھ ( کیمیا )
خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردندارد

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت دھشاد پایینخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار47

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت الوردخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار48

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت اسكمانخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار49

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت بادامكخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار50

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت بھاءخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار51

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت كردامیرخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار52

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت یباركخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار53

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت قجر آبادخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار54

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت شفیع آبادخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار55

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت بكھخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار56

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت ترپاق تپھخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار57

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت یوسف آباد صیرفيخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار58

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت رامینخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار59

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت فرارتخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار60

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت سقرچینخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار61

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت حصار ساطيخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار62

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت محمود آبادخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار63

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت محمد آبادخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار64

دولتینداردنداردبھورزنداردنداردخانھ بھداشت حصار زیرکخانھ بھداشتخانھ بھداشتشھریار65

1
داردداردمرکز جامع سالمت ولیعصر(نسیم شھر)مرکز جامع سالمت شھریبھارستان

بھورز-مراقب 

سالمت
ندارددارد

اتاق مشترک با واکسیناسیون-یک روز 

در میان نمونھ ھا ارسال می شود
دولتی

2
داردداردمرکز جامع سالمت شھید صبوری (سلطان آباد)مرکز جامع سالمت شھریبھارستان

بھورز-مراقب 

سالمت
ندارددارد

یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت گلستان( حمزه سیدالشھدا)مرکز جامع سالمت شھریبھارستان3
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت صالح آبادمرکز جامع سالمت شھریبھارستان4
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

5
نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت حصارچوپان(امیرالمومنین)مرکز جامع سالمت شھریبھارستان

یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت عمارمرکز جامع سالمت شھریبھارستان6
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت قلعھ میرمرکز جامع سالمت شھریبھارستان7
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردبھورزداردداردمرکز جامع سالمت اورینمرکز جامع سالمتروستاییبھارستان8
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتدارددارد  مرکز جامع سالمت میمنت آبادمرکز جامع سالمتروستاییبھارستان9
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت ھمدانکمرکز جامع سالمتروستاییبھارستان10
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردبھورزداردداردمرکز جامع سالمت خیرآبادمرکز جامع سالمتروستاییبھارستان11
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردبھورزداردداردخانھ بھداشت امام زاده باقرخانھ بھداشتخانھ بھداشتبھارستان12
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی



نام شهرستانردیف
محدوده مراکز 

سالمت جامعه
خدمات غربالگرينام مرکزنمونه گیري

شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
نیروي انسانی

امکان جمع آوري 

روزانه نمونه

امکان ارسال 

روزانه نمونه به 

آزمایشگاه رفرانس

دولتی/ خصوصیتوضیحات

نداردداردبھورزداردداردخانھ بھداشت ریھخانھ بھداشتخانھ بھداشتبھارستان13
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت حصارکمرکز جامع سالمت شھریبھارستان14
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

15
داردداردمرکز جامع سالمت سبزدشتمرکز جامع سالمت شھریبھارستان

بھورز-مراقب 

سالمت
ندارددارد

یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت صدوقیمرکز جامع سالمت شھریبھارستان16
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز جامع سالمت صاحب الزمانمرکز جامع سالمت شھریبھارستان17
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردپرستارداردداردبیمارستان امام حسین (ع)بیمارستان شھریبھارستان18
نمونھ گیری در NICU انجام می شود. 

یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 
دولتی

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت وجھ آبادپایگاه شھریبھارستان19

خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت باغ مھندسپایگاه شھریبھارستان20

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت امام حسینپایگاه شھریبھارستان21

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت یاسپایگاه شھریبھارستان22

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت واعظیپایگاه شھریبھارستان23

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت صالح آباد ٢پایگاه شھریبھارستان24

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت حصارچوپان(ولیعصر)پایگاه شھریبھارستان25

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت حسن آبادپایگاه شھریبھارستان26

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت شھید ستاریپایگاه شھریبھارستان27

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت خیرآبادپایگاهروستاییبھارستان28

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت کلمھپایگاه شھریبھارستان29

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت حصارک باالپایگاه شھریبھارستان30

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت شھید بھشتیپایگاه شھریبھارستان31

دولتینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت اسماعیل آبادپایگاه شھریبھارستان32

خصوصینداردنداردمراقب سالمتنداردنداردپایگاه سالمت الغدیرپایگاه شھریبھارستان33

1

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت یافت آبادمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

2

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت فردوسمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

خصوصی

3

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت ولیعصرمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

4

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت تھرانسرمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

5
نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت المپیکمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق غربالگري نوزادان- جمع آوري وارسال 

نمونه یک روز در میان انجام می شود.
دولتی

6

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت صادقیھمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

7

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت تقی نیامرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی



نام شهرستانردیف
محدوده مراکز 

سالمت جامعه
خدمات غربالگرينام مرکزنمونه گیري

شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
نیروي انسانی

امکان جمع آوري 

روزانه نمونه

امکان ارسال 

روزانه نمونه به 

آزمایشگاه رفرانس

دولتی/ خصوصیتوضیحات

8

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت والفجرمرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

9

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت ورداوردمرکز جامع سالمتشھریغرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

10

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت شھرک ازادیمرکز جامع سالمتشھریغرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

11

نداردنداردنمونھ گیرداردداردمرکز خدمات جامع سالمت سینامرکز جامع سالمت شھری غرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

خصوصی

12

نداردنداردنمونھ گیرداردداردپایگاه سالمت فیاض بخشپایگاهشھریغرب

اتاق مشترك با واکسیناسیون- جمع آوري 

وارسال نمونه یک روز در میان انجام می 

شود.

دولتی

دولتیبه ندرت مورد غربالگري انجام می شود.نداردنداردبھورزداردداردخانھ بھداشت وردیجخانھ بھداشتروستاییغرب13

خصوصینمونه گیري در NICU انجام می شود.داردداردنمونھ گیرداردداردبیمارستان تریتابیمارستان شھری غرب14

نداردنداردنمونھ گیرداردم.ب.د سعادتمندیمرکز جامع سالمترباط کریم1
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردنمونھ گیرداردم.ب.د.انجم ابادمرکز جامع سالمترباط کریم2
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردمراقب سالمتداردم.ب.د.منجیل ابادمرکز جامع سالمترباط کریم3
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردمراقب سالمتداردم.ب.د. سفیدارمرکز جامع سالمترباط کریم4
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردنمونھ گیرداردم.ب.د.االردمرکز جامع سالمترباط کریم5
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخ.ب.ادرانخانھ بھداشترباط کریم6
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخ.ب. ده حسنخانھ بھداشترباط کریم7
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخ.ب. وھن ابادخانھ بھداشترباط کریم8
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزدارد خ.ب.پیغمبرخانھ بھداشترباط کریم9
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخ.ب.حصار مھترخانھ بھداشترباط کریم10
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزدارد خ.ب.پرندکخانھ بھداشترباط کریم11
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخ.ب.شھرابادخانھ بھداشترباط کریم12
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخ.ب.کاظم ابادخانھ بھداشترباط کریم13
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردمراقب سالمتداردپ.ب. کیکاورپایگاهرباط کریم14
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردنمونھ گیرداردم.ب.د.نصیرشھرمرکز جامع سالمترباط کریم15
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردمراقب سالمتداردمرکز بھداشتی درمانی پرندمرکز جامع سالمترباط کریم16
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی



نام شهرستانردیف
محدوده مراکز 

سالمت جامعه
خدمات غربالگرينام مرکزنمونه گیري

شرایط استاندارد 

اتاق غربالگري
نیروي انسانی

امکان جمع آوري 

روزانه نمونه

امکان ارسال 

روزانه نمونه به 

آزمایشگاه رفرانس

دولتی/ خصوصیتوضیحات

نداردنداردبھورزداردخانھ بھداشت علي آبادخانھ بھداشترباط کریم17
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخانھ بھداشت اصغر آبادخانھ بھداشترباط کریم18
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردبھورزداردخانھ بھداشت یقھخانھ بھداشترباط کریم19
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردنداردنمونھ گیرداردبیمارستان فاطمھ زھرا(س)بیمارستانرباط کریم20
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردنمونھ گیرداردداردمرکز شھید فھمیدهمرکز جامع سالمت شھریمالرد1
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردنمونھ گیرداردداردمرکز طالقانیمرکز جامع سالمت شھریمالرد2
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز اخترآبادمرکز جامع سالمتروستاییمالرد3
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردنمونھ گیرداردداردمرکزسرآسیابمرکز جامع سالمت شھریمالرد4
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز کوثرمارلیکمرکز جامع سالمت شھریمالرد5
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز صفادشتمرکز جامع سالمتروستاییمالرد6
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز لم آبادمرکز جامع سالمتروستاییمالرد7
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکزامیرآبادمرکز جامع سالمتروستاییمالرد8
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه بیدگنھپایگاهروستاییمالرد9
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردپایگاه صفادشتپایگاهروستاییمالرد10
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردبھورزداردداردپایگاه خوشنامپایگاهروستاییمالرد11
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردمراقب سالمتداردداردمرکز فاز یک و دو مارلیکمرکز جامع سالمت شھریمالرد12
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردبھورزداردداردخانھ بھداشت یوسف آبادخانھ بھداشتروستاییمالرد13
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

نداردداردبھورزداردداردپایگاه مسکن مھرپایگاهروستاییمالرد14
یک روز در میان نمونھ ھا ارسال می 

شود
دولتی

بهارستان 12 پایگاه تعطیل شده- غرب 3 مرکز جدید اضافه شده- قدس 1 مرکز تعطیل شده- بقیه مراکز و شبکه ها بدون تغییر بودندتغییرات اعمال شده در سال 99 


