مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ
هشتگرد ،بلوارآیت اهلل خامنه ای ،جنب اداره برق
026- 44225512
026- 44225514
اسامی مراكزخدمات جامع سالمت
آدرس

تلفن

ردیف

شهيد كليم ا...

ساوجبالغ  ،هشتگرد  ،خيابان اصلی  ،خيابان امام  ،مركز بهداشتی درمانی شهيد كليم ا...

026- 44227482

معدندار

معدندار

026- 44237808

2

شهرجدید

اتوبان كرج قزوین  ،پل خروجی هشتگرد ،شهرجدید فازخ وال صدرا 2روبروی مسجد مركز

3

نژادفالح

4

كوهسار

5

مهدی آباد

6

گلسار

7

چهارباغ

8

ینگی امام

9

ملك آباد

10

كردان

11

سرخاب

1

نام

026- 44263236 - 7

وليعصر
ساوجبالغ  ،هشتگرد  ،خ جالل آل احمد ،خيابان بهمن،مركزبهداشتی درمانی

026- 44223290

نژادفالح(ترک آباد)

026- 44210003

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان ،قلعه چندار  ،بلوار شریعتی مركز شهيد محمدرضا

026- 44327884- 5

گلباز
جاده كرج  ،هشتگرد  ،بعد از پل حصارک  ،بطرف قزلحصار  ،مهدی آبادخ انقالب كوچه

026- 33212626

توحيد
جاده كرج  -هشتگرد ،پل كردان دست راست شهرگلسارخ طالقانی مركز بهداشتی

026- 44523050

شهدای سيف آباد
جاده كرج  -هشتگرد  ،عليخان سلطانی  ،چهارباغ گلستان  8مركز بهداشتی درمانی

026- 44564173

چهارباغ
جاده كرج  -هشتگرد،نرسيده به هشتگرد،شهرک ینگی امام بلوارشهيد چمران مركز

026- 44354785

بهداشتی درمانی ینگی امام
جاده كرج  -هشتگرد  ،بعدازپل حصارک  ،بطرف زندان قزل حصاردست راست روستای

026- 445266060

ملك آباد خ شهيد نظری مركز بهداشتی درمانی ملك آباد
اتوبان كرج قزوین  ،بعد از شركت سوپا  ،پل خروجی كردان  ،روستای كردان بلوار شهداء

026- 44333751

مركز بهداشتی درمانی امام رضا (ع)
جاده كرج هشتگرد  ،تهران دشت  ،روستای سرخاب خ آیت اله خامنه ای مركزبهداشنی

026- 44343211

درمانی سرخاب
12

خور

جاده كرج قزوین  ،بعد از شهر جدید هشتگرد  ،سمت راست  ،روستای خور

026- 44652380

مركزبهداشنی درمانی خور
13

هيو

جاده كرج قزوین  ،بعد از شهر جدید هشتگرد  ،سمت راست،روستای هيو

026- 44642150

14

وليان

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان ،روستای وليان  ،نبش قبرستان مركزبهداشنی درمانی

026- 44573452

15

رمنده

16

لشکرآباد

وليان
جاده كرج  -هشتگرد  ،سه راه سهيليه روستای قاسم گرجی مركزبهداشنی درمانی فاطمه

026- 44584342

زهراء
جاده كرج  -هشتگرد  ،سه راه سهيليه روستای لشکرآباد مركزبهداشنی درمانی نصرت اله

026- 44453400

منصور دهقان
پایگاه های سالمت
نام

آدرس

تلفن

امام جعفر صادق

ساوجبالغ  ،هشتگر د  ،خيابان آزادگان  ،جنب اداره دارائی

026- 44232700

سيف آباد خالصه

جاده كرج  -هشتگرد ،پل كردان دست راست روستای سيف آباد خالصه

026- 44524467

چندار

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان ،قلعه چندار -پایگاه بهداشتی چندار

026- 44323601

قلعه

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان ،قلعه چندار -باالترازمركزبهداشتی درمانی كوهسار -

026- 44323417

پایگاه بهداشتی قلعه
شماره 1شهرجدید

شهرجدید فاز2محله 1خيابان شهریار جنوبی بن بست عمران

شماره 2شهرجدید

شهرجدید فاز 4بلوار بهشت روبروی پارک سوارپایگاه سالمت

026-44281008

شمار 2نژادفالح (ب عثت)

ساوجبالغ  ،هشتگرد  ،خيابان مصلی درمانگاه فرهنگيان

026-44212934

شمار 3نژادفالح

ساوجبالغ  ،هشتگرد  ،خيابان امير كبير جنب مواد غذایی داوودی

026-44231482

شماره  1ملك آباد

خيابان مسجد خيابان قره حسن لو نبش طالقانی پایگاه سالمت

026-45265086

پایگاه شماره  1مهدی

شهرک علوی خيابان بهشتی پالک142

026-33207344

آباد
پایگاه شماره  1كليم اله

ساوجبالغ  ،هشتگرد  ،خيابان آثار باستانی ،روبروی ميراث باستانی

026-44212934

-والفجر

خانه های بهداشت
ردیف

نام

1

آجين دوجين

2

آران

3

آردهه

4

آغچه حصار

5

اغشت

6

اغالن تپه

7

ایقربالغ

8

بانوصحرا

تلفن

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی روستای كردان  ،سه راهی وليان  ،نرسيده به روستای وليان ،

026- 44543412

سمت چپ  ،بطرف آجين دو جين
جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی تهران دشت  ،بطرف روستای آران  ،خانه بهداشت آران

026- 44473989

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،بعد از روستای قلعه چندار  ،سه راهی شنده  ،بطرف

026- 44443436

روستای آردهه  ،جنب مخابرات
جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه

026- 44584575

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،بعد از روستای كردان  ،روستای اغشت  ،خانه

026- 45233232

بهداشت اغشت
جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه  ،بعد از روستای زكی آباد  ،بطرف روستای اغالن

026- 44583623

تپه
جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سعيدآباد  ،بعد از پل زیرگذر راه آهن  ،سمت راست ،

026- 44683641

بطرف روستای ایقربالغ
اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان،بعدازروستای كردان

026- 44327042

9

برغان

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،بطرف روستای برغان

026- 44673454

10

تاليان

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،بطرف روستای تاليان  ،جنب مسجد  ،خانه بهداشت

026- 44693529

11

حاجی آباد

12

خوروین

تاليان
جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی تهراندشت بطرف روستای حاجی آباد

026- 44555135

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،بطرف وليان  ،روستای خوروین  ،جنب حمام

026- 44623022

13

رامجين

جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه  ،بطرف روستای رامجين

14

زكی آباد

جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه  ،بطرف روستای زكی آباد

15

سعيدآباد

جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سعيدآباد  ،روستای سعيدآباد  ،بعد از ميدان ورودی روستا

16

سنقرآباد

026- 44363420
026- 44463620
026- 44682575

 ،جنب منبع هوایی آب روستا
17

جاده كرج  ،هشتگرد  ،بعد از پل حصارک  ،بطرف قزلحصار  ،روستای مهدی آباد

026- 33204003

18

شلمزار

جاده كرج قزوین  ،اتوبان قزوین  ،خروجی روستای هيو  ،بطرف شلمزار

026- 44643611

19

طاووسيه

جاده كرج قزو ین ،نرسيده به هشتگرد ،قبل از پل كردان ،سمت راست ،روستای طاووسيه

026- 44385550

جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه  ،بعدازروستای لشکرآباد

026- 44344445

جاده كرج  -هشتگرد  ،عليخان سلطانی  ،بطرف روستای چهاباغ دست راست سه راهی

026- 44484019

20

شهرک علوی

جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه  ،روستای سنقرآباد

026- 44374253

عباس آبادبزرگ

21

عرب آباد

شركت مه رام بعد ازروستای قوهه
22

عرب آبادكوه

هشتگرد،بعدازميدان سپاه ،باالترازشهرک فخرایران

026- 45283396

24

فشند

هشتگرد  ،جاده فشند ،بطرف شهر جدید ،روستای فشند

026- 44663360

25

قاسم آباد

جاده كرج هشتگرد ،نرسيده به هشتگرد ،سه راهی تنکمان ،قاسم آباد بز رگ ،جنب

026- 44553818

26

قوهه(چهار باغ )

مخابرات
جاده كرج  -هشتگرد  ،عليخان سلطانی  ،بطرف روستای چهاباغ دست راست سه راهی

026- 44483054

شركت مهرام روستای قوهه
27

كردان 

اتوبان كرج قزوین  ،بعدازشركت سوپا ،پل خروجی كردان روستای كردان

026- 44334032

28

كهریزک

جاده كرج هشتگرد  ،سه راهی سهيليه  ،بطرف روستای كهریزک

026- 44584551

29

كوشك زر

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،روستای كوشکذر

026- 44666688

30

وليان 

اتوبان كرج قزوین  ،خروجی كردان  ،بطرف وليان  12 ،كيلومتر باالتر از سه راه برغان

026- 44573452

31

لشگرآباد

ساوجبالغ  ،جاده سهيليه  ،درمانگاه شهيد منصور دهقان

026- 44453400

(شهيد منصور
دهقان)
32

خور 

جاده كرج قزوین  ،بعد از شهر جدید هشتگرد  ،سمت راست  ،روستای خور

026- 44652380

33

رمنده 

جاده كرج  -هشتگرد  ،سه راه سهيليه روستای رمنده

026- 44584342

34

رضا آباد صوفيان

جاده كرج قزوین،تهراندشت روستای رضا آباد

 = خانه های بهداشت ضميمه ميباشند
آزمایشگاه مركزی
نام
آزمایشگاه مركزی

آدرس
هشتگرد  ،خيابان راه آهن  ،روبروی اداره پست

تلفن
026- 44223725

