
 

 ساعته استان آذربایجان غربی 16لیست مراکز خدمات جامع سالمت 

 

نام 
 شهرستان

نام مرکز خدمات 
 جامع سالمت منتخب

 تلفن مرکز نشانی مرکز

 ارومیه

 مرکز ملک افضلی
اول  -کوچه صفا  -خیابان محرر  -خیابان باهنر ) فلکه آبیاری سابق( 

 شهرک دانشگاه
33827387 

 33661941 روبروی آپارتمان های رودکی -انتهای بلوار رودکی  مرکز فرشته

 32781295 جنب نیروگاه -بلوار باباساعی  مرکز شهدا

 اشنويه
) شهید نسترن  2شهری 

 صفايی فر (
 44631253 داخل بیمارستان -میدان انقالب 

 شهید قزلجی بوکان
جنب آزمایشگاه مرکز  –ساختمان بیمارستان قدیم  –بلوار کردستان 

 بهداشت
46263484 

 34282626 جنب مخابرات – خیابان سرباز 2شهری  پلدشت

 1 روستايی شماره شهری پیرانشهر
 پایینطبقه جنب بیمارستان امام خمینی ) ره ( )  –خیابان پزشک 

 ( کلینیک تخصصی
44241726 

 تكاب
شهری شهری روستايی 

 ) شهید بهری ( 1شماره 
 45535449 شهدا روبروی بیمارستان -خیابان انقالب 

 34264510 پشت بانک کشاورزی –خیابان طالقانی  –میدان توحید  ساعته 16مرکز  چالدران

 36725552 میدان انقالب 1 شهری چايپاره

 خوی
کلینیک بیماری های حاد 

 تنفسی شهید گل صنملو
 36440337 جنب اداره ثبت احوال –میدان استاندارد 

 سردشت

ساعته غربالگری  16مرکز 

 بیماری های واگیر
 44337509 جنب درمانگاه تخصصی فجر –فلکه بیمارستان قدیم 

 44362266 زمین های مسکن دالور –روبروی پمپ بنزین  –خیابان امام -شهر ربط  ربط

 44353444 کوچه درمانگاه –خیابان امام  -شهر میر آباد  میر آباد

 سلماس
 35253616 جنب مسجد امام –تقاطع سوره ای  –خیابان چمران  بهشتیشهید 

 35262227 تقاطع یکه لر –خیابان شهید سالمی  تازه شهر

 شاهیندژ

 46323350 نرسیده به ترمینال قدس –خیابان کشاورز  –پایین تر از فلکه قیام  ( 1 شهری) شهید بشارتی 

مرکز شبانه روزی 

 کشاورز
 46363670 خیابان قلعه سرا –میدان امام حسین 

 34279041 پایین تر از شهرداری -خیابان امام   –میدان ساعت  1شهری  شوط

 34240800 جنب فرمانداری ماکو –خیابان فرمانداری  –شهرک ولیعصر  1شهری  ماکو

 مهاباد
مرکز غربالگری بیماری 

 های واگیر شايگان
 42241054 دانشکده پیراپزشکی –پرستار بلوار 

 میاندوآب

 45361213 روبروی مدرسه وحدت –جاده شاهیندژ  -قره ورن  قره ورن

 45324210 میدان قلم –شهر چهار برج  چهار برج

 45546198 جنب مخابرات –میدان امیرالمومنین  –شهر باروق  باروق

 35669999 خمینی )ره( بیمارستان امامپشت  –خیابان دانشگاه  شفا نقده


