لیست دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات صدور کارت بهداشت
ردیف

کد دفتر

مدیر دفتر

تلفن ثابت

1

27-72-1001

محمد بیات

 83322822نیروگاه بلوار شاهد شرقی نبش کوچه 81

7

27-72-1017

حمید نیستانکی

8

27-72-1013

کبری مطیع

 83222212امامزاده ابراهیم نبش کوچه 18

2

27-72-1081

رضا شفیعی

 83222282امامزاده ابراهیم روبروی  70متری مطهری جنب درمانگاه خیریه

2

27-72-1083

مهدی دارابی

1

27-72-1022

مریم یاری

2

27-72-1011

محمدرضا رستگارفر

3

27-72-1028

محمدرضا حاج حسینی

 83383081بعد از تونل امامزاده ابراهیم نبش کوچه  2پالک782

8

27-72-1008

ذکراله رحمانی

 87801213بنیاد بلوار شهید کریمی مقابل مسجد محمد رسول ا...

10

27-72-1021

علی اسالمی

11

27-72-1023

زهرا افسر

17

27-72-1021

حسن جعفری

 87802880زنبیل آباد جنب کوچه  82پالک 7

18

27-72-1087

مهرداد جنتی

 87317072پردیسان خیابان ایمان نبش کوچه 13

12

27-72-1010

عباس رفیعی

 81172232خیابان امام  72متری مطهری جنب آموزش و پرورش ناحیه 8

12

27-72-1018

مهدی استادزاده

11

27-72-1012

اکبر نیستانی

 81117772میدان مطهری ابتدای خیابان خاکفرج جنب تاالر آیینه

12

27-72-1072

ابوالفضل زارعی

 82212181میدان جهاد پل رضوی(بطرف فرمانداری)نبش کوچه 8

13

27-72-1011

مصطفی امامی

 82108703بلوار  12خرداد  70متری جهاد جنب دبیرستان امام رضا(ع)

18

27-72-1081

مرضیه احسن

 22 82201222متری عمار یاسر مقابل مسجد امام حسین(ع) پالک 121

70

27-72-1082

احمد مصیبی

 82280021چهار راه بیمارستان جنب اداره برق

71

27-72-1022

امیر جهانی فر

 82222282خیابان انقالب چهارراه سجادیه ابتدای بلوار سمیه

77

27-72-1012

عباس بابا پیر

 82782713میدان پلیس خیابان انقالب نبش کوچه 22

78

27-72-1022

ابوالفضل رموزی

72

27-72-1018

محمدرضا مهرورزان

72

27-72-1001

علیرضا سلمانی

 82778282دستجرد میدان امام مقابل پاسگاه

71

27-72-1072

حسن حسینی

 88777211قنوات خیابان ولیعصر میدان انقالب پالک 111

72

27-72-1073

محمود احمدی

 81778210جعفریه بلوار آیت اله مطهری مقابل بانک ملی

73

27-72-1022

عبدالرضا برقعی

 82778222کهک خیابان مالصدرا نبش کوچه شهید ابراهیمی

78

27-72-1032

مهدی کربالیی

 88118120سلفچگان بلوار امام رضا(ع) ساختمان ادارات

80

27-72-1031

سید هادی روحانی

آدرس

 83372800امامزاده ابراهیم  72متری کاشانی نبش کوچه 18

 83803200نیروگاه  13متری جواداالئمه نبش پل جمهوری سمت چپ
 83321117توحید نبش سوم خرداد جنوبی پالک 2
 83810128شیخ آباد  11خیابان ولیعصر نبش کوچه  1پالک 1

 87822813صفاشهر مقابل مسجد الزهرا خیابان عزیزی درب اول سمت راست
 87382222زنبیل آباد  70متری امام حسین خیابان دانیال نبش کوچه  18پالک 1

 81112108خیابان امام (جنب میدان زین الدین) بین کوچه 3و 10پالک 802

 82700731میدان ولیعصر بلوار شهید کبیری بین کوچه 18و 12
 82227717خیابان آذر مقابل شاه حمزه پالک 217

88822828

طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت -واحد بهداشت محیط

شهرک شکوهیه فاز دوم توسعه انتهای بلوار همت مجتمع خدماتی
پالک M708

