
تلفنآدرسمنطقهنام مرکزنام شهرستانرديفنام دانشگاه
55517090صالح آبادغربی شهرک رسالت کوچه محبی پالک 19١٠١امام علی (ع)جنوب1تهران 
55747475ابوذر - بيست متری ابوذر - سی متری فالح - جنب کانون پرورش ابوذر17مرکز ابوذرجنوب2تهران 
6659011-66928488آذربايجان نرسييده به چهارراه رشديه روبروی بانک ملی11مرکز فرمانفرمائيانجنوب3تهران 
55015508-55532449ياخچی آباد سی متری آموزگار جنب سازمان زنان16مرکز شهيد واحدیجنوب4تهران 
55707333خ قزوين دوراهی قپان خ عبيد زاکانی جنب کانون ميثم17مرکز ميثمجنوب5تهران 
5526556جاده ساوه چهاردانگه جاده حسين اباد مفرح بلوارجانبازان چهاردانگهشبانه روزی چهار دانگهاسالمشهر6تهران 
56346261موسی آباد خ امام حسن مجتبی رشادت ٢ جنب مدرسه مکتب الحراراسالم شهرموسی آباداسالمشهر7تهران 
5646341شهرک قائميه جنب فلکه دوممنطقه قائميهقائميهاسالمشهر8تهران 
33583882قيام دشت بلوار آزادی جنب کالنتری حديد15شبانه روزی امام رضا(ع)ری9تهران 
56221072-56222121جاده قديم تهران قم بخش فشافويه منطقه حسن اباد بلوار امام رضا فشافويه شبانه روزی حسن آبادری10تهران 
36802040فدائيان اسالم سه راه ديلمان نبش مالک اشتر جنب کانون سميه20نيک نژادری11تهران 
33851515-33744040شهرری دولت آباد بين فلکه دوم وسوم مرکز شهيد يغمايی 20يغمايیری12تهران 
56617036جاده ساوه نسيم شهرخيابان آزادگان_بلد از ميدان شهيد رجاعی _بيست متری کوهپايینسيم شهر وليعصر نسيم شهربهارستان13ايران 
56934600پرند -فاز يک -خ البرز جنوبی- جنب منبع ابپرندپرند(شهدای هسته ای)رباط کريم14ايران 
65522080فاز يک انديشه -بلوار دنيا مالی- خيابان 4 غربی-مرکز موسی بن جعفرفاز يک انديشهموسی بن جعفرشهريار15ايران 
66023042خيابان آزادی،انتهای بلوار استاد معين ،خيابان شهيد دستغيب9والفجرغرب تهران16ايران 
6669122-66698384 - 66696373خيابان قزوين،خيابان 16 متری اميری،خيابان جرجانی9تقی نياغرب تهران17ايران 
66813076 -6680161ميدان معلم- ميدان الغدير- خيابان شهيد زنديه- خيابان شهيد مصطفی هاشمی18يافت ابادغرب تهران18ايران 
44525350بلوار گلها-بلوار نيلوفر-خيابان دستغيب21تهرانسرغرب تهران19ايران 
44759000انتهای بلوار دهکده، دهکده المپيک، نرسيده به بانک و سينما22المپيکغرب تهران20ايران 
44713563-44747046شهرک راه آهن22راه آهنغرب تهران21ايران 
22115750انتهای بلوار 24 متری سعادت آباد-خيابان اوين-جنب تعاونی زندان ها2سعادت ابادشمال غرب تهران22ايران 
44300894شهران-خيابان کوهسار-رو به روی خيابان يکم شهران-خيابان شهيد ادهمی5کنشمال غرب تهران23ايران 
88995073بلوارکشاورز-خيابان حجاب-خيابان شهدای سازمان آب-روبه روی سازمان آب6فاضلشمال غرب تهران24ايران 
46820600خيابان ازادی-انتهای خيابان 8 متری شوراقدسشبانه روزی نيمه شعبانقدس25ايران 
65199519 -65158009خ امام - چهار راه اول-روبروی پارک-کوچه سالمت( انتهای کوچه)-مالردشبانه روزی سرآسياب (حضرت ابوالفضل)مالرد26ايران 

36023110پاکدشت - ميدان شهدای گمنام - شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاکدشتشبانه روزی اشرفی اصفهانی پاکدشت 27شهيد بهشتی
36472786پاکدشت – شهر شريف آباد – خيابان شهيد علی پازوکی – جنب پارک خانواده امام خمينی (ره) شريف آباد پاکدشت 28شهيد بهشتی
76224011-76235040اول بومهن پشت آتش نشانی خيابان محراب درمانگاه ولی عصر(عجشبانه روزی وليعصر بومهن(عج) پرديس29شهيد بهشتی
76203602-76203937جاده قديم روبروی پليس راه جاجرود جاجرودپرديس30شهيد بهشتی
36732037پيشوا خيابان دکتر وحيد دستجردی کوچه شهيد شيرازیشهيد صدوقیپيشوا31شهيد بهشتی
36743383روستای جليل آباد خيابان شهيد سخايیجليل آبادپيشوا32شهيد بهشتی
76502828رودهن . خيايان امام خميني .جنب بانك كشاورزي شبانه روزی حضرت محمد (ص) رودهندماوند  33شهيد بهشتی

مراکز منتخب غربالگری بيماری کرونا - استان تهران 



76372245آبسرد- پل امام خميني - خيابان شهيد فهميده - پالك 3شبانه روزی  شهيد محسني آبسرددماوند  34شهيد بهشتی
76362424كيالن - خيابان شهيد فاضلي شهيد ناصحی کيالندماوند  35شهيد بهشتی
76393220خيابان اصلي - خيابان باغ شاه - كوچه بسيج سربنداندماوند  36شهيد بهشتی
22758689ميدان قدس، ابتدای خيابان دزاشيب، جنب بانک تجارت، روبروی مسجد المهدی (عج)1 طالقانیشميرانات 37شهيد بهشتی

26502031ميدان امام خمينی  فشم،جاده زايگان - روبروی پمپ بنزين - پ 292شبانه روزی  فشم شميرانات 38شهيد بهشتی

26542626بلوار امام خمينی - بعد از ميدان گلندوک، خ شهير رحيمی -  رو به روی مسجد- بن بست شفا شبانه روزی رسول اکرم (ص) لواسانشميرانات 39شهيد بهشتی

76442130-76442627فيروزکوه،ميدان راه آهن،شبکه بهداشت ودرمانشبانه روزی  شهدای هفتم تيرفيروزکوه 40شهيد بهشتی
76413414شهر ارجمند،مرکز خدمات جامع سالمت ارجمند  شهيد فرزين ارجمندفيروزکوه 41شهيد بهشتی
76453221روستای زرين دشت،مرکز خدمات جامع سالمت زرين دشت شهدای زرين دشتفيروزکوه 42شهيد بهشتی
36132321باقر آباد .جنب مجتمع ياس سفيد باقر آبادقرچک 43شهيد بهشتی
36212347جواد آباد روبروی شهرداریشبانه روزی جواد آباد ورامين 44شهيد بهشتی
36254177ورامين چهار راه اسفند آبادشهيد مدنی ورامين 45شهيد بهشتی

33723468خيابان 17 شهريور –نرسيده به پل اهنگ – خيابان شهيد کيا منش – ابتدای  خيابان شهيد گيلکی14زارع نژادشرق 46شهيد بهشتی

33031513خ 17 شهريور جنوبی - پايين تر از ميدان خراسان - ک برادران قنبری پ15174شبيرشرق 47شهيد بهشتی
33436907-33701018ميدان شهيد محالتی – جنب بزرگراه امام علی14غياثیشرق 48شهيد بهشتی
77481216-77430067ميدان امامت -خ شهيدرضا جديدی -خ ابوريحان -پ1394ليله القدرشرق 49شهيد بهشتی
88045061ميدان ونك -خيابان ونك - بعد از دانشگاه الزهرا - خيابان مجيد پور-پالک٣204صباروشمال 50شهيد بهشتی
77330733-77796003فلكـه دوم تهـرانپـارس – خيابـان جشنـواره - خيابان شهيــد اسفنـداني-پالک۴58نادرشمال 51شهيد بهشتی
77505976خ شريعتي - سه راه طالقاني -خيابان خواجه نصير طوسي - پالك٧204زهراهمايونشمال 52شهيد بهشتی
26349397-22525140خ رسالت - كرمان جنوبي - كوچه زرين قبايي - پالك٨96دگمه چیشمال 53شهيد بهشتی


