
خانه بهداشت تحت /گاهیپا آدرس شماره تماس یدرمان ینام مرکزبهداشت فیرد

 پوشش

 شماره تماس آدرس

مرکز خدمات جامع سالمت  1

1شماره  یشهر  

 2220013 یتیامور ترب یانقالب، روبرو ابانیخ افیسالمت س گاهیپا یتیامور ترب یانقالب، روبرو ابانیخ 2220013

خدمات جامع سالمت  مرکز 2

2شماره  یشهر  

42518661-

42518663 

 

 

2نبش بهاران عصر،یبلوار ول  

 

 

کیفرهنگ   گاهیپا  

فرهنگ شهر دو گاهیپا  

 یغالم گاهیپا

275پالک  یغرب18فرهنگ   

یشرق4، نبش  یشرق 4 فرهنگ  

 یکلوپ ورزش ی،روبرویعتیشر خ

42530369 

9032653181 

42532580 

 مرکز خدمات جامع سالمت 3

3شماره  ییروستا یشهر  

 یبلوار آتش نشان نیجهاد ب ابانیخ 2222589

 نیصابر ابانیخحانیابور ابانیوخ

 رداماد،جنبیوم یرودک نی،ب

 دبستان کاشف

یخانه بهداشت المهد  

سالمت حکمت گاهیپا  

بدیلی پایگاه  

 (هی)حاشانیدیرش گاهیپا

کی نی،لیشهرک المهد  

دانشوران رستانیمالصدرا، جنب دب بلوار  

متری بین سمیه و صابرین 45 خیابان  

 خلف یقصر روناش،کوچه حاج ی،روبرویساحل جاده

 

 

42538026 

2220311 

مرکز خدمات جامع سالمت  4

4شماره  ییروستا یشهر  

 یبلوار آتش نشان نیجهاد ب ابانیخ 2222589

 حانیابور ابانیوخ

  7 یسعد ابانیخ آخش دیسالمت شه گاهیپا

سالمت مرکز خدمات جامع  5

 یبخشدار ییروستا یشهر

 5خ نور ،یبخشدار یروستا 

 

یخانه بهداشت بنوارشام  

 بهداشت قلعه نو خانه

یبنوار شام یروستا  

قلعه نو ،بعداز پل ،جنب مدرسه  یروستا یورود

 ییراهنما

 

مرکز خدمات جامع سالمت  6

 5شماره  یشهر

9029254393 

 

درمانگاه امام  یروبه رو یخ قاض

 یعل

 

یفردوس گاهیپا  

 (هی)حاشباشهریز گاهیپا

 بن بست کارگر، نبش حضرت رسول

 پور، جنب مدرسه پورهنگ نیام صری، خ ق باشهریز

9029254185 

9388975356 

مرکز خدمات جامع سالمت  7

6شماره  ییروستا یشهر  

6260871 

 

 

پل  ری،ز لیمسلم ابن عق ابانیخ

میقد  

 

 

مالک یسالمت عل گاهیپا  

یمشعل هیبهداشت زاو خانه  

 یمراد هیبهداشت زاو خانه

مالک یمالک،کوچه عل یپشت مقبره متبرکه عل  

1گلستان  ،یمشعل هیزاو یروستا  

 یمراد هیزاو یروستا

2273455 

 

 

مرکز خدمات جامع سالمت  8

 غالمپور ییروستا

42321281 

 

 یبدر،روبرو یشهدا ابانیخ

 یصفر زیعز رستانیدب

 ییسالمت روستا گاهیپا

آباد شیگاوم  

هشتم ابانیآباد،خ شیگاوم یروستا  

 یروستا،بعداز سه راه یبندبال ،ورود یروستا

 



 بهداشت بندبال خانه 

مرکز خدمات جامع سالمت  9

 7شماره  یشهر

42325662 

 

و  یمولو نیب ینیامام خم ابانیخ

 ییطباطبا

 

ییرجا دیشه گاهیپا  

 یناج گاهیپا

یصفر زیعز رستانیدب یصف، روبه رو ابانیخ  

سلمان  ابانیخ ،نبشیجنوب ینیامام خم ابانیخ

 یتر از فلکه حاج مراد نیی،پایفارس

42320264 

2250204 

مرکز خدمات جامع سالمت  10

باغچه بان ییروستا  

،جنب اداره آموزش و  یجاده اصل 

 پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه بهداشت باغچه بان

 خانه بهداشت پاقلعه

 خانه بهداشت برآفتاب

وسیخانه بهداشت ل  

ابیبهداشت مازه پار خانه  

بهداشت آزنک  خانه

ایاوعلیکوک  

یونیبهداشت دره د خانه  

اول یدسریبهداشت آب خانه  

 بهداشت دله چنار خانه

ونیباغچه بان،جنب آموزش وپرورش شه یروستا  

اسالم آباد)پاقلعه( یروستا  

برآفتاب،جنب دبستان یروستا  

ضیف یدبستان ابتدائ وس،جنبیل یروستا یورود  

ابیازه پارم یروستا  

ایاوعلیآزنک کوک یروستا  

یونیدره د یروستا  

اول یدسریآب یروستا  

 دله چنار،جنب دبستان ابوذر یروستا

 

مرکز خدمات جامع سالمت  11

بنوت ییروستا  

2290434 

 

 

 

 

، 4گلستان  ابانیبنوت ،خ یروستا

درمانگاه ابانیخ  

 

 

 

 

 خانه بهداشت بنوت

هیخانه بهداشت بالد  

یلیبهداشت فض خانه  

تیدعنایخانه بهداشت س  

 شیچغام ییروستا گاهیپا

هجرت،نبش فجر ابانیخ ه،یبالد یروستا  

مخابرات یحضرت رسول،روبرو ابانی،خیلیفض یروستا  

2 نی،ل تیعنا دیس یروستا  

 ی،روبرو5و4حافظ  نیکشاورز،ب ابانیش،خیچغام یروستا

 نوبخت یمدرسه راهنمائ

 

مرکزخدمات جامع سالمت  12

بریخ ییروستا  

2290434 

 

 

 

 

 

 نیپمپ بنز بر،بعدازیخ یروستا

یسعد ابانی،خ  

 

 

 

 

بریخانه بهداشت خ  

بهداشت نهضت خانه  

باقر نهیبهداشت خوز خانه  

 خانه بهداشت حمزه کارون

ایخانه بهداشت شنگرعل  

دنوریخانه بهداشت س  

یسعد ابانی،خ نیپمپ بنز بر،بعدازیخ یروستا  

نهضت یروستا  

باقر نهیخوز یروستا  

قیشقا یی،جنب مدرسه ابتدا1 نیحمزه کارون ،ل یروستا  

2 نیشنگر،خ کشاورز،ل یروستا  

جهاد ابانیخ یدنور،انتهایس یروستا  

 



 

 

 

 

 

 

 

یدبهشتیخانه بهداشت شه  

بهداشت دهنوباقر خانه  

 خانه بهداشت  بنه حاجات

 ی،خ امام حسن،نبش حافظ،روبرو یدبهشتیشه یروستا

یمدرسه ابتدائ  

یدهنوبافر،خ امام رضا،ضلع غرب یروستا  

 یسعد دیمج دیحاجات ،خ شه یروستا

مرکز خدمات جامع سالمت  13

 اهیس ییروستا یشهر

 منصور

42547210 

 

 

 

 

 یجاده شوشتر،روستا 5 لومتریک

منصور،خ امام سجاد اهیس  

 

 

 

 

منصور اهیخانه بهداشت س  

1بهداشت عدالت  خانه  

2بهداشت عدالت  خانه  

بهداشت چغاسرخ خانه  

 یمیکر دیبهداشت شه خانه

دبستان  ،جنبیخضرنب ابانیمنصور،خ اهیس یروستا

 شفق

رستانی،جنب دب2عدالت ،خ گلستان  یروستا  

روستا یعدالت، انتها یروستا  

هینیچغاسرخ، خ امام،جنب حس یروستا  

 2،خ صاحب الزمان،نبش بهاران  یمیدکریشه یروستا

 

مرکزخدمات جامع سالمت  14

نیمهاجر ییروستا  

3275441 

 

 

 یجاده شوشتر ،روستا5 لومتریک

،بعد از زندان نیمهاجر  

1 نیخانه بهداشت مهاجر  

2 نیبهداشت مهاجر خانه  

یبهداشت ماهوربرنج خانه  

 دانیبهداشت م خانه

یاصل ابانیروستا،خ ی،ورود نیمهاجر یروستا  

مرکز داخل  

یروستا،خ اصل ی،ورود یماهوربرنج یروستا  

 بهداشت ابانی،خ دانیم یروستا

 

مرکز خدمات جامع سالمت  15

شمس آباد ییروستا یشهر  

جاده شمس آباد،جنب پاسگاه  2443454

یانتظام یروین  

 

 

 

 

 خانه بهداشت شمس آباد

خانه بهداشت شهرک 

یزراع  

دیبهداشت توح خانه  

دیبهداشت قلعه س خانه  

 رکیبهداشت انج خانه

یانتظام یرویشمس آباد،جنب پاسگاه ن یروستا  

یستی،جنب بهز4،خ گلستان  یزراع یروستا  

یاصل ابانیروستا،خ ی،ورود دیتوح یروستا  

ینیامام خم د،خیقلعه س یروستا  

 یبهشت دیاردوگاه شه رک،داخلیانج یروستا

 

مرکزخدمات جامع  سالمت  16

محمدبن جعفر ییروستا  

3227700 

 

 

بلوار  یشهرک محمدبن جعفر انتها

 بهداشت

 

 

1بهداشت بن جعفرخانه   

2خانه بهداشت بن جعفر  

 خانه بهداشت عباس آباد

بلواربهداشت یشهرک بن جعفر ،انتها  

بلواربهداشت یبن جعفر ،انتها شهرک  

 یاصل ابانیروستا،خ یعباس آباد ،ورود یروستا

 

مرکزجامعه سالمت  17

یمنتظر ییروستا  

42348138 

 

 شهر منتظران بلوار شهدا

 

1یخانه بهداشت منتظر  

2یبهداشت منتظر خانه  

 شهر منتظران،بلوار رسالت

3شهر منتظران، بلوار گلستان، خ گلستان  

 



 بوستان ابانیخ ی،انتها یمطهر یروستا یبهداشت مطهر خانه  

مرکز خدمات جامع   18

 ییروستا یسالمت شهر

 ینیامام خم

  یاصل ابانیروستا،خ یانقالب ،ورود یروستا خانه بهداشت انقالب یبهشت دیبلوار شه یشهرامام، انتها 42372320

مرکز خدمات جامع   19

 ییروستا یسالمت شهر

 سرشت

،جنب  یاصل ابانیشهر سالند،خ 42357335

نیپمپ بنز  

 

 خانه بهداشت سردشت

ایخانه بهداشت توت عل  

دیبهداشت آب خانه  

دیبهداشت لب سف خانه  

 ریبهداشت گاوم خانه

یمدرسه طالقان ،نبشیاصل ابانی،خ ایتوت عل یروستا  

بهداشت ابانی،خ دیآب یروستا  

دیلب سف یروستا  

 مدرسه ،جنبیاصل ابانیر،خیگاوم یروستا

 

مرکز خدمات جامع   20

 یعتیسالمت شر

آباد،فلکه دوم،بلوار  یشهر صف 42382453

 یبهشت دیشه

  یبهشت دیآباد،فلکه دوم،بلوار شه یشهر صف پایگاه ضمیمه شریعتی

 مرکز خدمات جامع  21

 ییروستا یسالمت شهر

 یطالقان

42322600 

 

امام  دانیم یانرود،روبرویشهر م

 نیحس

 

 لمید بیخانه بهداشت عز

یسفل  

 نیرالمومنیبهداشت ام خانه

بیعز یروستا  

 دوم ابانین،خیرالمومنیام یروستا

 

مرکز خدمات جامع   22

 سالمت مدرس

2248605 

 

 

شوشتر،شهرک -جاده دزفول

(هی)حاش17 ابانیمدرس،خ  

 

 

سالمت مدرس  گاهیپا

(هی)حاش2  

سالمت فاطمه  گاهیپا

(هیآباد()حاش یالزهرا)ول  

 ندامتگاه فجر گاهیپا

نیپمپ بنز یشوشتر،شهرک مدرس،روبرو-جاده دزفول  

2 ابانیخ یآباد،انتها یول  

 زندان-منصور اهیس جاده

 

2234810 

 

مرکز خدمات جامع   23

 سالمت آزادگان

42448773 

 

بلوار مبارز جنب  یآزادگان انتها

 (هی)حاشستیز طیمح

 

1شماره مهیرضمیغ گاهیپا  

 2شماره مهیرضمیغ گاهیپا

ینیپادگان زم  

 ییهوا گاهیپا

 

مرکز خدمات جامع سالمت  24

 حمزه سردشت

 یانتها ،یامام عل دانیشهر حمزه، م 

 یسوار دیشه ابانیخ

 

خانه بهداشت حمزه 

 سردشت

 آب نیریخانه بهداشت ش

 داخل مرکز

 دانیم ،دوریروستا،خ اصل یآب ،ورود نیریش یروستا

 



مرکزخدمات جامع سالمت  25

سنجر ییروستا  

42350225 

 

 

گاها،  ابانیقلعه طوق، خ یروستا

بشکوفه یینانوا یروبه رو  

 

 

نیخانه بهداشت بنوار حس  

بهداشت جاته خانه  

 ییسالمت روستا گاهیپا

 سنجر

 ی،روبرویابوذر،نبش سعد ابانی،خ نیبنوار حس یروستا

 مخابرات

5،نبش بهار 2جاته ،بهاران  یروستا  

 (یاصل ابانی)خیطالقان ابانیسنجر ،خ یروستا

 

مرکز خدمات جامع سالمت  26

 اسالم آباد

42354441 

 

 

 

اسالم آباد، جنب  یروستا یورود

شاپور یمدرسه جند  

 

 

 

 ییسالمت روستا گاهیپا

 اسالم آباد

بهداشت کهنک خانه  

بهداشت کوثر خانه  

 شهیبهداشت سرب خانه

بهداشت ابانیاسالم آباد،خ یروستا  

کهنک، خ عدل یروستا  

کوثر یروستا  

 یزلق دیخ شه شهیسرب یروستا

 

حاج محمد  یعیمرکز تجم 27

زاده شیدرو لیاسماع  

مجتمع  یآوران، حوال امیبلوار پ 

شماره  یمادر، جنب کالنتر یتجار

14 

   

 یشهدا یعیتجم مرکز 28

جیبس  

 ابانیخ یرو به رو س،یپرد یکو 

 استخر کارگر یحوال 4 سیپرد

   

موسسه  یعیمرکز تجم 29

رادمان مستقر در سالن 

ریفوتسال غد یورزش  

 ابانیخ یبهمن،انتها یکو 

 ،جنب پارک نسترن4بهمن

   

 


