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 شهر تهران
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 :مرکز معرفی

 -فرحزاد -نیایش –به بزرگراه همتتهران واقع شده است. از شمال  6و2،5مرکز بهداشت شمالغرب در محدوده شهرداری 

 -خیابان آزادی -سولقان وامام زاده داوود و از جنوب به جاده مخصوص -کن-شهران -جنت آباد شمالی -مرادآباد -پونک -حصارک

خیابان مفتح و از غرب به مسیل کن سولقان به سمت پارک ارم  -میدان هفتم تیر -خیابان انقالب و از شرق به بزرگراه مدرس

تهران درمحدوده استحفاظی  این  6و5،2بطور کلی تمامی مناطق تحت پوشش شهرداری مناطق وجاده مخصوص منتهی میگردد.

نفر به عنوان یکی از بزرگترین مراکز بهداشت شهری کشور محسوب  1800000این مرکز با جمعیت بالغ بر مرکز قرار دارد.

مرکز سالمت جامعه روستایی بهمراه  2کز جامع سالمت خصوصی شهری و مر 13مرکز سالمت جامع شهری و  12میگردد و دارای

پایگاه بهداشتی در حال ارائه خدمات  بهداشتی درمانی به شهروندان عزیز می باشد. اغلب ساکنین این  30خانه بهداشت و  5

حساس، محالت قدیمی،ساختمان  مناطق از لحاظ اقتصادی از قشرمتوسط جامعه می باشد. وجود وزارتخانه و سفارتخانه ها،مراکز

های فرسوده،کوچه های تنگ و باریک، عدم سیستم بهداشتی اگو فاضالب شهری وسیستم جمع آوری آبهای سطحی و جمعیت 

 تهران استان

 - سایر شهرها

 - هابخش

 - سال تأسیس

 مهندس عیسی فرهادی فرماندار

 1800000بالغ بر   شهرداری ( 6-5-2)منطقه  تحت پوشش مرکز بهداشت شمال غرب جمعیت

 هکتار 54558 مساحت

 متر 1189 سطح دریا ارتفاع از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF


 

 

افاغنه ساکن  در این محدوده ،ساخت و سازهای غیر مجاز در ارتفاعات  و در مسیر گسل های مشاء و شمال تهران قرار گرفته از 

بهد   خدمات  این مرکز از طریق مراکز تحت پوشش خود ارائه دهنده ری های منطقه تحت پوشش می باشد.جمله آسیب پذی

اشتی از جمله بهداشت محیط وحرفه ای، بهداشت خانواده و مامایی و تغذیه، مبارزه با بیماری ها، بهداشت روان، بهداشت مدارس و 

باشد. با عنایت به آسیب پذیری منطقه تحت پوشش و با توجه به  خدمات پزشک عمومی و دندان پزشکی برای عموم مردم می

اینکه ارائه خدمات بهداشتی در خط مقدم قرار گرفته، ضرورت دارد این مرکز با اطمینان از ایمنی خود تداوم خدمات در زمان بالیا 

رائه خدمات مرتبط اقدام نماید تا درزمان را تضمین نماید.در این راستا الزم است با آمادگی آگاهانه و متدلوژی عملی نسبت به ا

وقوع خطر آسیب ها ی انسانی کمتری دیده شود تا ارائه خدمات موفق تر باشد.هم چنین با همکاری و هماهنگی وتعامل با سازمان 

 .ن داشته باشندهایی نظیر شهرداری، آتش نشانی، آب وفاضالب، برق، کالنتری، هالل احمر  و... آمادگی کامل برای مقابله با بحرا

 مخاطرات و پیامدهای احتمالی هر کدام از آنها بر عملکرد و فعالیت هالی تخصصی واحد 

مناطق آسیب پذیر تحت پوشش در تمامی نقاط می باشد. احتمال زلزله، سیل ، آلودگی هوا، تجمعات انبوه، اپیدمی ها، وجود 

پذیر،قشرهای فرهنگی متنوع،جابجایی گسترده جمعیت،مکانهای  مخازن مواد شیمیایی،لوله کشی گاز،مناطق روستایی و آسیب

 تخصصی این مرکز تاثیر مهم و ...باعث افزایش آسیب پذیری شده است که این موارد می تواند به صورت گسترده بر عملکرد های

 که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:  گذار باشد

 نیروگاه برق 

 بیمارستانها 

 تصفیه خانه ها 

 برج میالد 

 وزارتخانه ها 

 سفارتخانه ها 

 

 تسهیالت،مراکز مهم و حیاتی و آسیب پذیر

کارگاه و شرکت  3302مرکز تهیه و توزیع غذا و 12267امکنه بهداشتی، 3305بطور کلی مرکز بهداشت شمالغرب تهران دارای 

تصفیه  3سوختی در محله شهران،نیروگاه طرشت،برج میالد،می باشد.مراکز مهم و حیاتی تحت پوشش شامل محل ذخیره مواد 

بیمارستان می باشد.ضمنا مرکز  44دانشگاه و  10مدرسه، 596هتل، 54مخزن آب شهری،وزارتخانه،سفارتخانه، 22خانه فاضالب،

 روستا تحت پوشش دارد که مخازن آنها نیز به این موارد اضافه می گردد. 11

 

 

 

 
 


