
 

 

 

 

 دفترچٍ تلفه راَىمای شُريودان

شمارٌ َای داخلی ستاد شبکٍ بُداشت ي درمان بُارستان(1  

 ردیف وام واحد شماره تلفه شماره داخلی 

 1 مدیزیت 56383835 101

117-113-112-111  2 امور مالی 56321013 

 3 حزاست 56321013 110

109-108-107-106  4 گستزش 56321016 

116-115-114-137-148  5 امور اداری 56321018 

133-131-130-129  6 بهداشت محیط 56321018 

 7 معاووت درمان 56383574 -----

  وظارت بز درمان 56331429 ---

 8 باسرسی و پاسخ گویی به شکایات 56383574 137

 9 بهداشت مدارس 56383574 124

 10 وظارت بز مواد غذایی 56331477 ---

 11 آسمایشگاهها 56383574 142

122-121  12 آموسش سالمت 56383574 

126-127-128  13 مبارسه با بیماریها 56321014 

 14 بهداشت حزفه ای 56383574 134

 15 دبیزخاوه 56383574 132

120-119  16 بهداشت خاوواده 56383574 

 17 وظارت بز دارو 56331477 ---

 18 آمار 56383574 147

 19 بهداشت دهان و دودان 56383574 142

 20 اوفورماتیک 56383574 140

 21 تدارکات 56383574 139

 

 



 

 

ياحدَای بُداشتی تابعٍ (2  

 مراکز بهداشتی درماوی 
 نام مراکز بهداشتی درمانی شماره تلفن

حصار چَپاى هرکز  56624576

صالح آباد هرکز  56624575

گلستاى هرکز 56624576

سلطاى آباد هرکز  56322138

قلعِ هير هرکز  56866722

حصارك پاييي هرکز  56389069

عوار هرکز 56321412

ًسين شْر هرکز  56617036

سبزدشت هرکز  56331588

هيوٌت آباد هرکز  56861322

ّوداًك هرکز  56576415

خير آباد هرکز  56646451

اٍريي هرکز  56574545

 هرکز صاحب الزهاى 56752971

 هرکز شْيد صدٍقی 09109548158

پایگاه ها 
ًام پايگاُ بْداشتی  شوارُ تلفي

 پايگاُ باغ هٌْدس 56744713

 پايگاُ هدرسِ 56744625

 پايگاُ شْيد ٍاعظی 56633860

 پايگاُ کلوِ 56740504

 2پايگاُ قلعِ هير  56450544

 1پايگاُ قلعِ هير  56450641

 حصار چَپاى پايگاُ 56630176

پايگاُ حسي آباد  56384055

پايگاُ شْيد ستاری  56338451

 (2شوارُ )پايگاُ صالح آباد  40558917

( 3شوارُ )پايگاُ صالح آباد  56922740

 اسواعيل آباد پايگاُ 56764177

 ٍجِ آباد پايگاُ 56751036



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتری چوراى 14پايگاُ  56769747

پايگاُ ارغَاى  56325771

پايگاُ ًسترى  40558440

پايگاُ شْيد حججی  56744001

پايگاُ ياس   56744908

پايگاُ سبز دشت  56325222

پايگاُ ًبَت  56615979

پايگاُ شْيد بْشتی   56768883

پايگاُ الغدير  56750353

پايگاُ خير آباد  56648368

پايگاُ حصارك باال  56679818

پايگاُ اشرفی اصفْاًی   56757994

خاوه های بهداشت 
 خاًِ بْداشت ريِ 56861818

 خاًِ بْداشت اهاهزادُ باقر 56925456



 

 

بیمارستان شُرستان ي بیمارستان َای  َمجًار(3   

 ردیف وام بیمارستان  شماره تلفه

563106772-56311242 (ع)اهام حسیي    1 

رباط کرین (س)حضرت فاطوه السهرا  56425925  2 

شهریار (ع)اهام سجاد  65223257  3 

اسالهشهر (ع)اهام رضا  56373014  4 

اسالهشهر (عج)اهام زهاى  56369282  5 

داريخاوٍ َای شباوٍ ريزی(4  

 ردیف وام داروخاوه شماره تلفه 

 1 دکتر اربابی 56759335

 2 دکتر ساجدی 56862020

 3 دکتر اهاهساده پور 56753527

 4 دکتر صادقی 56452047

 5 دکتر هیر ترابی 56319802

 6 دکتر اهیرزاده 56322021

 7 دکتر سهیلی 56322404

 

درماوگاَُای شباوٍ ريزی (5  

 ردیف وام درماوگاه شماره تلفه 

(سلطاى آباد)ًیکاى 56331211  1 

(سلطاى آباد)خیریه ولیعصر  56327559  2 

(گلستاى)سواء 56332367  3 

(قلعه هیر)هرکسی 56868080  4 

(صالح آباد)خیریه ام االئوه 56624535  5 

(صالح آباد)هرکسی  56620430  6 

(ًسین شهر)ًسین  56757777  7 

(ًسین شهر)آذربایجاى 56756774  8 

(قلعه هیر)گلها  56452610  9 

 


