
 

 استان گیالن -19لیست مراکز .و پایگاههای تجمیعی تزریق  واکسن کووید 

 

 تلفن ثابت نشانی مرکز تزریق واکسن نام شهر نام شهرستان

 

 آستارا

 1,343,818,754 آستارا حکیم نظامی اورژانس سابق پایگاه شهید آهنی مرکز مورخی آستارا

 

 1,332,124,140 جاده اصلی لوندویلحاشیه  مسجد فاطمه الزهرا لوندویل لوندویل

 

 1,333,329,706 آستارا فلکه گاز مسجد محمد رسول هللا )ص()آستارا( آستارا

 

 آستارا
مسجد حضرت صاحب الزمان 

 )عج()آستارا(
 آستارا خیابان امام تله سفی

1,333,329,706 

 
 آستانه اشرفیه

 1,342,123,343  .مزار شهدا شهرستان1اشرفیه . حسینیه شماره آستانه  مزار شهدا 1حسینیه شماره  آستانه اشرفیه

 

 1,342,824,669 کیاشهر.پایگاه کیاشهر.روبروی بخشداری  مرکز خدمات جامع سالمت کیاشهر کیاشهر

 املش 

 1,342,729,815 جنب اداره ارشاد-املش پشت بیمارستان   دکتر خیراندیش  شهید مدافع سالمت املش

 

 املش
خدمات جامع سالمت رانکوه مرکز 

 )شبخوسالت (
 115گیالن املش بخش رانکوه شهر راتکوه جنب اورژانس 

1,342,762,320 

 بندر انزلی 

 1,344,548,011 سالن شهید دوربین-جنب پارک بادی-خیابان پاسداران-بندرانزلی  سالن شهید دوربین سپاه بندر انزلی

 

 بندر انزلی
) 2 سالن تجمیعی شهرداری ناحیه

 شهید میری(
 هکتاری17جنب پارک -بلوار ساحل قو)شهید صیادبورانی (-غازیان-بندرانزلی

1,344,442,569 

 

 تالش

 تالش
سالن ورزشی دبیرستان دخترانه 

 آزادی
 تالش،خیابان بوعلی،روبروی اورژانس قدیم بیمارستان نورانی

1,333,329,706 

 

 1,344,294,366 جنب بخشداری-باالتر از شهرداری اسالم مرکز خدمات جامع سالمت اسالم یک 1اسالم

 

 1,344,260,955 سه راه منبع آب  -اسالم مرکز خدمات جامع سالمت اسالم دو 2اسالم 

 

 1,344,213,223 جنب جهاد کشاورزی -زیر پل هوایی-شهر حویق مرکز خدمات جامه سالمت حویق حویق

 

 1,344,285,338 خیابان امام خمینی، سه راهی سیدلر مرکز خدمات جامع سالمت لیسار لیسار

 

 1,344,216,176 کوچه گلستان-پشت مخابرات-خیابان امام رضا مرکز خدمات جامع سالمت چوبر چوبر

 

 رشت

 1,333,122,140 اتوبوسرانی  جنب  رشت بلوار چمران سالن ورزشی چمران رشت

 

 1,333,329,706 شنا ملوانرشت بلوار مدرس،استخر  سالن ورزشی ملوان رشت

 

 1,334,462,215 خشکبیجار خ معلم مزارشهداکوچه آزادگان اداره ورزش سالن ورزشی تختی ورزشی تختی خشکبیجار  سالن  خشکبیجار

 

 1,334,402,427 لشت نشاء،خیابان امام ،بعداز پمپ گازسی ان جی،سالن ورزشی تختی لشت نشاء  سالن ورزشی تختی لشت نشاء

 

 1,334,522,535 سنگر،بلوارامام حسین ،جنب سی ان جی،کوچه گلستان ،سالن ورزشی شهید سپاهی ورزشی شهید سپاهی سنگر  سالن سنگر

 

 1,332,124,140 تاالر مرکزی شهر پایگاه واکسیناسیون خودرویی  رشت بلوار احمدزاده جنب بوستان ملت خودرویی -تاالرمرکزی رشت رشت

 

 رشت
خودرویی واکسیناسیون دانشگاه پایگاه 

 1,332,124,140 جاده تهران،ورودی قدیم دانشگاه گیالن ،ورودی دانشکده کشاورزی 6رشت کیلومتر گیالن )رشت (



 

 1,332,124,140 ورزشگاه یادگارامام-خ یادگارامام -ابتدای بلوار نماز -رشت میدان صابرین )باستانی شعار( پایگاه یادگارامام)رشت( رشت

 

 1,333,122,140 رشت .زرجوب .ابتدای خیابان شهدا.کوچه مهدیه .مسجد مهدیه پایگاه مهدیه)رشت( رشت

 

 1,332,124,140 رشت .جاده پیربازار .فخب. خیابان شهید نوروزی. تاالرشب آرزوها تاالرشب آرزوها)رشت( رشت

 

 1,332,124,140 رشت.خیابان شهدا .محله دیانتی .خیابان حافظ .مسجد حجتیه النصر  مسجد حجتیه النصر)رشت ( رشت

 

 رشت
 مسجد امام هادی مسکن مهر

رشت .بلوار الکان .مسکن مهر.بلوار والیت .بلوار انقالب اسالمی شمالی .خیابان 
 1,332,124,140 .مسجد امام هادی 81مهر

 

 1,332,124,140 رشت .بلوار شهدای گمنام .یخسازی .جنب مبل گلچین .مسجد صاحب الزمان  مسجد صاحب الزمان رشت

 

 رشت
 مسجد امامزاده سید هاشم جیحون

رشت.بلوار شهدای گمنام .سیاه اسطلخ .انتهای سیاه اسطلخ .بعدازپل.سمت راست .خیابان ولی 
 1,332,124,140 عصر.بقعه امامزاده سید هاشم 

 

 1,334,422,277 خمام جنب مسجد جامع مرکز خدمات جامع سالمت خمام یک 1خدمات جامع سالمت خمام مرکز  خمام

 

 کوچصفهان
مرکز خدمات جامع سالمت 

 1کوچصفهان 
 کوچصفهان جنب بخشداری مرکز کوچصفهان یک

1,334,552,052 

 
 رضوانشهر

 1,344,625,343 مسجد جامع رضوانشهر سالن تختی، روبروی-رضوانشهر  سالن ورزشی تختی رضوانشهر رضوانشهر

 

 1,343,604,171 سالن صالحین بسیج پره سر، پشت بخشداری پره سر سالن ورزشی صالحین بسیج پره سر پره سر

 

 رودبار

 1,331,622,209 جنب بانک مسکن -رودبار خلیل آباد  پایگاه مرکز رودبار رودبار

 

 مرکز خدمات جامع سالمت جیرنده  جیرنده
جنب درمانگاه شبانه روزی  -خیابان مطهری  -فاز یک  -جیرنده ، خیابان امام خمینی ره 

 1,334,613,231 جیرنده

 

 1,334,601,244  115جنب درمانگاه لوشان و اورژانس  -محله غارکوه  -خیابان امام خمینی ره  -لوشان  مرکز خدمات جامع سالمت لوشان لوشان 

 

 1,334,692,214 جنب درمانگاه شبانه روزی بره سر -روبروی مسجد جامع  -خیابان شهید دلیری  -بره سر  جامع سالمت بره سرمرکز خدمات  بره سر

 

 مرکز خدمات جامع سالمت منجیل منجیل
جنب مرکز خدمات جامع سالمت   -جنب اداره پست  -خیابان امام خمینی ره  -رستم آباد 
 1,334,672,251 رستم آباد 

 

 1,334,652,277 خرداد 31جنب بیمارستان  -ابتدای شهرک ایثار گران  -خیابان امام خمینی  -منجیل  مرکز خدمات جامع سالمت رستم آباد رستم آباد

 

 1,334,682,251 جنب اداره کشاورزی -شهرک شهید دیدگانی -توتکابن  مرکز خدمات جامع سالمت توتکابن توتکابن

 
 رودسر

 1,342,611,174 رودسر میدان الغدیر، بلوار شهید ناصحی ورزشی شهید جنیدیسالن  رودسر

 

 1,332,124,140 چابکسر گیالنده خ امام سالن ورزشی  سالن ورزشی شهدای چابکسر چابکسر

 

 1,332,124,140 رحیم آباد سالن ورزشی شهید صمدپور سالن ورزشی شهید صمدپور  رحیم آباد

 

 1,342,687,131 کالچای جنب اداره برق سالن ورزشی شهدا کالچای کالچایسالن شهدای  کالچای

 
 سیاهکل

 1,341,322,928 سیاهکل خیابان شهید صدوقی جنب مدرسه پروفسور رضا رجایی  سالن برکت مدرسه شهید سیاهکل

 

 1,342,484,364 دیلمان یک کیلومتری جاده اسپیلی  مرکز خدمات جامع سالمت دیلمان دیلمان

 

 1,333,329,706 شفت،خیابان امام خمینی)ره(جنب اداره ثبت و احوال شهرستان سالن ورزشی امام خمینی)ره( شفت شفت



 
 صومعه سرا

 صومعه سرا
سالن ورزشی حجاب شهرستان 

 صومعه سرا
 بلوارولی عصر)عج( خیابان شهدا بعدازمسجد وبقعه سیدمهدی آقا سالن ورزشی حجاب

1,344,322,140 

 

 سراصومعه 
بیمارستان امام خمینی)ره(شهرستان 

 صومعه سرا
 کمربندی شهید بهشتی بیمارستان امام خمینی )ره(شهرستان صومعه سرا

1,344,323,041 

 

 گوراب زرمیخ 
دبیرستان حضرت زینب گوراب 

 زرمیخ
 گوراب زرمیخ روبروی مرکزخدمات جامع سالمت شهری روستایی 

1,344,392,882 

 
 فومن

 ورزشی شهید رجاییسالن  فومن
محوطه بیمارستان سابق   خیابان شهید مفتح جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان  فومن
 1,334,736,001 فومن

 

 1,334,752,490 مرکز خدمات جامع سالمت  ماکلوان مرکز خدمات جامع سالمت  ماکلوان ماکلوان

 

 گوراب پس
مرکز خدمات جامع سالمت گوراب 

 پس
 جامع سالمت گوراب پسمرکز خدمات 

1,334,751,130 

 

 1,334,709,450 مرکز خدمات جامع سالمت رودپیش مرکز خدمات جامع سالمت رودپیش رودپیش

 
 الهیجان

 1,342,229,905 الهیجان سالن ورزشی شهرداری پشت آتش نشانی سالن ورزشی شهرداری الهیجان

 

 1,342,246,726 آبان سابق 22بیمارستان -امام خمینیخیابان  آبان )سابق( 22بیمارستان    الهیجان

 

 لنگرود

 1,342,539,590 لنگرود خیابان امام خمینی. بیمارستان سابق مرحوم امینی مجتمع مرحوم امینی لنگرود

 

 لنگرود
دانشکده پرستاری مامایی حضرت 

 زینب )س( لنگرود
 مامایی حضرت زینب )س(دانشکده پرستاری و  -خیابان شهید شیخی -جاده لیالکوه

1,342,565,058 

 

 لنگرود
 3مرکز خدمات جامع سالمت شماره 

 لنگرود
 مجتمع سالمت امینی -ساختمان بیمارستان سابق-لنگرود خیابان امام خمینی

1,342,506,950 

 

 لنگرود
 4مرکز خدمات جامع سالمت شماره 

 لنگرود
 هللا مدنیروبروی دبستان آیت  -خ شهید کشاورز -انزلی محله

1,342,535,136 

 

 1,342,584,665 مرکز خدمات جامع سالمت شهید پوررضا علی اطاقور -بعد از بخشداری -اطاقور  مرکز خدمات جامع سالمت اطاقور اطاقور

 

 مرکز خدمات جامع سالمت کومله کومله
عبدالکریمی مرکز خدمات جامع سالمت  شهید  -میدان شهید عبدالکریمی-خیابان اصلی-کومله
 1,342,572,993 کومله

 

 1,341,514,060 مرکز خدمات جامع سالمت شهید عیپور شلمان -خیابان نفت-شلمان مرکز خدمات جامع سالمت شلمان شلمان 

 

 1,342,503,832 پایگاه غیر ضمیمه چمخاله پایگاه غیر ضمیمه چمخاله چاف چمخاله

 

 چاف چمخاله
مرکز خدمات جامع سالمت چاف  

 چمخاله 
 مرکز خدمات جامع سالمت چاف چمخاله -حدفاصل  باالچاف و پایین چاف -چاف چمخاله

1,342,597,710 

 

 1,343,665,030 جنب بیمارستان رسالت طبقه همکف ستاد-ماسال ستاد شبکه بهداشت ماسال ماسال

 


