
آدرس مرکزتلفن مرکزنام شهربیمارستان مرجعنام مرکز
لوندویل-خیابان آبشار-1344862331لوندویلشهید بهشتی آستارالوندویل

آستارا-حکیم نظامی 1343813084آستاراشهید بهشتی آستاراشهید محمد زاده
  میدان امام حسین  بلوار آزادي جنب اداره ارشاد1342123042آستانهکوثرمرکز شماره 2آستانه اشرفیه

کیاشهر خیابان امام خمینی روبروي آموزش وپرورش134822850کیاشهرکوثرکیاشهر
آستانه اشرفیه- 17 کیلومتري آستانه به سمت کیاشهر- روستاي دهکاء- مرکز خدمات جامع سالمت دهکاء1342856005کیاشهرکوثردهکاء

املش خ شهید منتظري روبروي مدرسه شهید پاکیده134272222املشنیکوکارمرکز شماره 1(فرمانبر)
غازیان-جنب بانک مسکن1344421531انزلیبیمارستان دکتربهشتی انزلیغازیان

سه راه کپورچال1344567263کپورچالبیمارستان دکتربهشتی انزلیکپورچال
حویق-روبروي داردخانه دکتر غالمعلی پورمحمدي134421322حویقشهید نورانی تالشحویق

خیابان بوعلی-جنب آزمایشگاه و سالن آمفی تئاتر شبکه بهداشت تالش134423203تالششهید نورانی تالششماره 2 تالش
تالش- میدان نماز- خیابان کوشش134423715تالششهید نورانیمرکز شماره 3
رشت گلسار-بلوار توحید133211906رشترازيمرکز شماره 6

رشت بلوار شهید بهشتی-خ شهید نظري49-جنب بنگاه 13334229691110رشترازيمرکز شماره 16
رشت جنب پمپ بنزین چمارسرا133355353رشترازيمرکز شماره 10

رشت خیابان رسالت-رودبارتان-جنب آموزشگاه بهورزي-133335880رشترازيمرکز شماره 3
رشت میدان شهرداري زیرکوچه133322002رشترازيمرکز شماره 7
خمام -جنب مسجد جامع مرکز خدمات جامع سالمت شماره یک خمام133442227خمامرازيمرکز خمام 1

کوچصفهان -جنب بخشداري مرکز خدمات جامع سالمت شماره یک کوچصفهان133455205کوچصفهانرازيمرکز کوچصفهان 1
لشت نشا -فلکه ساعت اول  خیابان عظا آفرین مرکزخدمات جامع سالمت  شماره یک لشت نشا133455205لشت نشاءرازيمرکز لشت نشاء 1

سنگر-خیابان شریعتی کوچه شهید میرزاجانی مرکز خدمات جامع سالمت شماره یک سنگر133452253سنگررازيمرکز سنگر 1
خشکبیجار-خ طالقانی مرکز خدمات جامع سالمت شماره یک خشکبیجار133446221خشکبیجاررازيمرکز خشکبیجار 1

جاده تهران ابتداي امامزاده هاشم مرکز خدمات جامع سالمت133450336رشترازيامام زاده هاشم
جاده رضوانشهر به آستارا، بخش پره سر، خیابان امام خمینی134360417پره سرشهداي رضوانشهرپره سر

رضوانشهر- خیابان امام خمینی-میدان نماز- جنب کالنتري- مرکز رضوانشهر1344625250رضوانشهرشهدامرکز رضوانشهر
لوشان - خیابان امام خمینی - جنب محله غارکوه - مرکز خدمات جامع سالمت لوشان 1334602214لوشانبیمارستان 31 خرداد منجیللوشان
جیرنده -خیابان امام خمینی - فاز یک - خیابان مطهري - درمانگاه شبانه روزي جیرنده1334613231جیرندهبیمارستان 31 خرداد منجیلجیرنده
بخش خورگام - شهر بره سر -  خیابان شهید دلیري- روبروي مسجد جامع 1334691244بره سربیمارستان سالمت رستم آبادبره سر

رستم آباد- سه راه رستم آباد جنب اداره را -1334672251رستم آبادبیمارستان سالمت رستم آبادرستم آباد
چابکسر خیابان شهدا1342662165چابکسرشهید انصاريچابکسر

رحیم آباد- خیابان امام1342777225رحیم ابادشهید انصاريمرکز رحیم آباد
خیابان کاشانی1342683141کالچايشهید انصاريمرکز کالچاي

زیاز1358536299زیازشهید انصاريمرکز زیاز
روستاي کاکرود 1358530330کاکرودشهید انصاريمرکز کاکرود
روستا ي شوییل1358530378شوییلشهید انصاريمرکز شوییل

رودسر خیابان انقالب1342613551رودسرشهید انصاريمرکز شماره 2
دیلمان-اسپیلی134248287دیلمانغدیردیلمان

دیلمان خ شهید بهشتی1342328760سیاهکلغدیرمرکز شماره 1
شفت خیابان ولیعصر133478299شفتامام رضامرکز شماره 1
صومعه سرا-گوراب زرمیخ1344392345گوراب زرمیخبیمارستان امام خمینی(ره)گوراب زرمیخ

صومعه سرا خیابان برشنورد - روبروي مسجد ولیعصرمرکز شماره 13443240891صومعه سرابیمارستان امام خمینیمرکز شماره 1 صومعه سرا
فومن - خیابان شهدا - خیابان شورا - روبه روي اداره  ثبت اسناد  - کد پستی 1334737644351714849فومنامام حسن مجتبی(ع)فومنشماره 3 فومن

ماسوله - روبروي پل ورودي  - ساختمان  3 طبقه - کد پستی 1334758064357113153فومنامام حسن مجتبی(ع)فومنماسوله
الهیجان خیابان امام خمینی- بیمارستان اسبق 22 آبان1342233078الهیجانپیروزمرکز شماره 3 
لنگرود_سبزه میدان_خیابان شهید مطهري_کوچه پنجم_پشت مدرسه شهید محمد _باقر صدر1342538748لنگرودبیمارستان مرحوم امینیمرکز شماره 1

اطاقور بعد از بخشداري1342584665اطاقورامینیاطاقور
ماسال- جنب مسجد جامع- روبروي پارك شهدا134466540ماسالرسالتماسال


