
ساعت حضور شیفتتاریخ حضورتلفن همراهنام پزشک متخصصآدرستلفن مسئول خانه سالمتنام خانه سالمت هماهنگ کنندهمنطقه

17-15عصر0912182309094/9/25آقای دکتر میرزا آقایان 38پالک (صفایی فرهانی) 244خ استخر خ 9123974120فرحناز فضلیکوهسارمریم ذکرعلی

9371087907میناابراهیم خانیجوادیه9194238493
میدان - ابتدای خیابان زهدی-خ جشنواره میدان اشراق

ابتدای خیابان همای غربی- والفجر
15-13عصر0912182309094/9/25آقای دکتر میرزا آقایان 

9382047782ندا قاسمیشهران جنوبیزهرا شیرزادی
جنب سوله -پشت فرهنگسرای معرفت- شرقی5-بلوار شهران

ورزشی الزهرا
13:30-11:30صبح و عصر912125340694/9/25آقای دکتر حسن رادمهر

9122576011شهال صادق زادهجنت اباد شمالی9126262312
-گلزار شرقی-بعد از چهارراه ایرانپارس-جنت اباد شمالی

بهارستان دهم-خیابان سعدی غربی-خیابان فردوسی
11-9صبح912125340694/9/25آقای دکتر حسن رادمهر

9124383914سیده بهاره حسینیدردشتلیال  ثابت قدم
 72)نارمک، خ گلبرگ شرقی، خ دردشت، خ شهیدیعقوبی

سرای محله دردشت (شرقی
12:30-10:30صبح0912182309094/9/25آقای دکتر میرزا آقایان 

9126461847سعیده احسانی فرمجیدیه09124020978
خ گلبرگ غربی، خ شهید همایی، جنب شهر کتاب، سرای 

محله مجیدیه

9365025255خانم ابراهیمیاستاد معیننسیم رضایی
ضلع جنوبی میدان آزادی،پارک المهدی ، سرای محله استاد 

معین
16-14عصر912125340694/9/25آقای دکتر حسن رادمهر

9196542170خانم حسین زادهشمشیری09373710137
خ شمشیری، خ ملکی،خ تفرش شرقی،جنب خ طحانی،سرای 

محله شمشیری

16:30الی18عصر0912298742894/9/26آقای دکتررضا شعبانیانخ مرتضویی بین کارون و جیحون سرای محله کارون جنوبی9121400821طهورا مطلقکارون جنوبیشهربانو تاجری

15الی16:30عصر0912298742894/9/26آقای دکتر رضا شعبانیانمیدان بریانک بلوار بریانک کوچه زنده رود سرای محله بریانک9127153872اعظم امامقلیبریانک9122845627

9351059287سحر حاتمیامیریهمعصومه دولت زاده

خ ولیعصر ،نرسیده به پل امیر بهادر، خ اهلی شیرازی، خ 
 ، سرای محله فرهنگ طبقه 3پوربسطام، بن بست دوم پالک

اول
17:30- 15:30عصر0912109710794/9/25آقای دکتر مجنون 

9126968911راحیل تقی پورجمهوری9361297917
خ نواب ، باالتر از میدان جمهوری ، خ ارومیه  ،جنب 

 ،طبقه دوم116داروخانه همتیان ،پ
16-13:30عصر0912132425794/9/25آقای دکتر عبدالرحیم قاسمی

9128399130الهام مرادیانسنگلج
-کوچه صندوقچی -بازارچه شاپور–خیابان وحدت اسالمی 

سرای محله سنگلج
12الی14:30عصر0912378201694/9/26آقای دکتر احسان آقایی

9373081450ژیالرضوانیآبشار
جنب بیمارستان –تقاطع خیابان ری –اتوبان محالتی 

سرای محله آبشار-بازرگانان

9391401184زهرا آذینهشهید اسدیمریم رشیدی
میدان امام حسین خ منتظری روبروی اداره پست نبش بلوار 

ابو حسین سرای محله شهید اسدی
10-8صبح0912182309094/9/25آقای دکتر میرزا آقایان 

15الی17عصر0912378201694/9/26آقای دکتراحسان آقایی متری دهقان مجتمع فرهنگی روح اهلل21خ پیروزی انتهای 9192979513فاطمه محمدعلی پورثانیدهقان9125571371

9383041144اعظم جوکارشکوفهرحیمی
سرای محله  –بوستان گلزار  –خ شکوفه  – شهریور 17خ 

شکوفه
16-13عصر0912132425794/9/26آقای دکترکوروش وحیدشاهی

09193093306
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موسسه زنجیره امیداداره کل سالمت شهرداری تهران 



9198133174معصومه خسروی نژادحسین آباد دوالب9127265446
بوستان  –خ میثم - چهار راه میثم –اتوبان شهید محالتی 

زیتون سرای محله حسین آباد دوالب
10/30-8/30صبح0915512748794/9/25آقای دکتر محمود حسین زاده

سرای محله مشیریه –سازمان آب  –چهار راه دوم  –مشیریه 9360087288فاطمه سبزیمشیریهفاطمه الهی

10الی12صبح0912350491194/9/26خانم دکتر آذر افتخارفرهنگسرای خاوران –خیابان خاوران 9125956097شهین قاصدیخاوران09124444532

9359802334خانم عبدینازی آبادمحبوبه جنتی

روبروی مسجد امام حسن  –میدان پارس  –نازی آباد 
سرای محله نازی  –کوچه شهید وظیفه دان  – (ع)مجتبی 

آباد
14-12:30عصر0918162620494/9/25آقای دکتررضا شاکری

9194907029خانم باقرنژادخزانه9191733463
سرای  –روبروی میوه و تره بار  –فلکه سوم عباسی  –خزانه 

محله خزانه
12-10:3صبح وعصر0918162620494/9/25آقای دکتررضا شاکری

9352252996معصومه دهقانیامام زاده حسنمریم اشرفی 
 –کوچه محمد زاده –خیابان رضوان –خیابان امین الملک 

سرای محله امام زاده حسن

9124752678مریم  نوزادسجاد9309569414
ساختمان نگین –خیابان بهبودی جنوبی –خیابان ابوذر 
سرای محله سجاد– 68شماره –

10-8صبح0918162620494/9/25آقای دکتررضا شاکری

99371795243گلرخ کاظم پورشادآباد
خیابان الغدیر شمالی نرسیده به میدان جانبازان خیلبان 

سرای شادآبا د–سبحانی 
8:30الی10صبح0912115285594/9/26آقای دکترعلیرضادهستانی

9354158037فاطمه باللی صاحب الزمان
سرای –الغدیر داخل پارک شهدای یافت آباد –یافت آباد 

محله صاحب الزمان
19-17:30عصر0912344761594/9/26آقای دکتر نوابی

9016989968منیژه رجب پور پانزده خرداد9382566018
پارک پانژده –خیابان یادگار –خیابان تختی –میدان معلم 

خرداد
17-15:30عصر0912344761594/9/26آقای دکتر نوابی

9358458340زینب مرادیخانی آبادنو شمالیالهام آذین
سرای محله  –ضلع جنوبی بوستان والیت –اتوبان تند گویان 

خانی آباد نو شمالی
13/30-11/30صبح0915512748794/9/25آقای دکتر محمود حسین زاده

9194962567طاهره عزیز محمدیشکوفه شمالی9393939990
 خانی 152جنب کالنتری  –خ سبالن –خ شکوفه شمالی 
سرای محله شکوفه شمالی –آباد نو 

10الی12صبح0912115285594/9/26آقای دکترعلیرضادهستانی

9192592160صغری خالخانه سالمت ولی آبادساناز بنار
میدان ساعی ابتدای اتوبان شهید آوینی مقابل بوستان تدین 

سرای محله ولی آباد

9124433404زهرا کمالیخانه سالمت غیوری9129158005
سرای محله -4گلستان–سه راه ورامین ابتدای خ ابن بابویه 

شهید غیوری

9125302147خانم جاللیخانه سالمت شهرک دریاسمیه داودی
تهرانسرانتهای بلوار شاهد غربی شهرک دریا بلوار خزر کوچه 

 سرای محله شهرک دریا14
12:30-10:30صبح0912132425794/9/25آقای دکتر عبدالرحیم قاسمی

10-8صبح0912132425794/9/25آقای دکتر عبدالرحیم قاسمیتهرانسر بلوار اصلی نبش کوچه سوم سرای محله باشگاه نفت9196250207خانم جوانبخشخانه سالمت باشگاه نفت9123095640

.متشکریم.در صورت بروز مشکل ضمن اطالع رسانی به کارشناس اداره کل سالمت، با موسسه زنجیره امید تماس حاصل فرمایید.همکار گرامی لطفا جهت حضور پزشک منتخب منطقه خود در دفعات مکرر با ایشان هماهنگی الزم بعمل آورید 
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