
 لیست آدرس وشماره تلفن  مراکز شهری مرکزب  هداشت شهرستان کرمانشاه

 تلفن آدرس مراکزشهری ردیف

 38355349 نبش کوی دهم-خیابان طالقانی -الهیه الهیه 1

 38378903 نرسیده به بانک تجارت-داخل کوچه خدمات ارتبایط -نرسیده به هشت بهشت -بهداری  نیکروش 2

شیک آریا-خیابان مولوی-معلم معلم 3 ی  34260429 جنب دندانپ 

 34322348 بلوارشهیدبروجردی-روبه روی مسجد ثارهللا-3ایستگاه -ظفر ظفر 4

 37260802 روبه روی نانوانی سنگیک-خیابن شب بو-باالتر از مخابرات -شهرک صدرا پردیس 5

 34291980 محوطه آپارتمانها-انتهای بلوار گلها-مسکن مسکن 6

 37257341 روبه روی معاونت بهداشتی استان-میدان رفعتیه  اا سارانیب  7

 37244863 115جنب اورژانس -روبه روی خیابان دارانی -(کرسی)بلوار شهید جعفری  اا مننونیب  8

ین سابق)خیابان دمحم باقرصدر  اا  انیب  9 ی  انیب 8کوی -روبه روی مسجد کانیها-(شپر
 38241792  مپی

ی-نرسیده به چهارراه گلستان-گلستان گلستان 10  38230753 کوی شهید سیامک اکپیب

ی دوم 45- افظیه ( افظیه) اا هادی معتضدی 11 ستان یحتر شمشادیان-مپی  38367909 جنب دبپر

 38413756 مرکز رشیدی-خیابان رشیدی  رشیدی 12

 38333191 جنب بیمارستان بیستون-بلوار کیهانشهر سجادیه 13

 37223329 نرسیده به مسجد کنجوری-  چشمه شهید سوری 14

 38240667 کوی درمانگاه-چهار راه دوم -شهیاد شهید مطهری 15

کت-دولت آباد شهید رجانی  16  38263049 سه راه  ر

ی اول شهدای مرصاد 17  38386263 رو به روی کلینیک شهدا-یس مپی

 34297310 روبه روی پارک کوثر-خیابان کوثرجنونیب -ایستگاه سوم -2فرهنگیان فاز  فرهنگیان 18

 37277974 انتهای کوچه -کوی چمن آرا-ششیعتی  ممتاز 19

 38244066 باالترازاستخشباران-(سنجانیب )خیابان عشایر ولیعرص 20

 34228717 جنب دبستان شهید ملکیان-خیابان روبه روی هتل آزادگان- تعاون و دت 21

 38421493 جنب پاسگاه -آخرخیابان ملت -جعفرآباد جعفرآباد 22

 37240063 باالتر از پاسگاه -شهرک ژاندارمری   اا اففانی  23

 38287510 روبه روی پارک انقالب-بلوارانقالب-شهرک امام خمیتی  شهرک امام خمیتی  24

 



 لیست شماره تلفن وآدرس پایگاههای دولتی 

 تلفن آدرس پایگاه ردیف

 38391445 سمت راست کوجه ایشا فییی -به سمت چاله چاله -شهشیور17میدان  اعتنام 1

انه-کوی اول -چهارراه مطهری زینبیه 2 ستان دخپی  34241117 طبقه سوم-روبه روی دبپر

 38363058 بن بست دانه های رووتی -145بن بست -میدان مرکزی خیابان نهم    اا صمییم 3

ی   اا  سن ا مدی 4  34271321 12پالک -کوی پنجم-خیابان اول-شهرک فجر-میدان امام  سسر

 38402192 جنب مدرسه مهر رازی-میدان دوم -آخر شهرک کیهانشهر  کیهانشهر 5

ستان فتی  رفه ای-خ پروین اعتنایم-بلوار رودیک رودیک 6  34270330 کوی پشت هپی

ی تر از مرکز کهشیز-کهشیز کهشیز 7  38331323 پایسر

 

 

 

 



 آدرس پایگاههای سالمت بخش خنویص

 تلفن آدرس پایگاه سالمت ردیف

ازی-رودیک  باغ ابریشم 1  34282647 4سینا-سمت چپ به طرف باغ ابشیشم -روبه روی منبع آب-بلوارصیاد شپر

ی برخیابان-دولت آباد دیزل آباد 2  38282058 آخر چهل مپی

  باریکه 3
ی
 38222910 جنب وذای آماده بابا بزرگ-بن بست ولیعرص-انتهای بلوار راهنمانی ورانندیک

 37238033 طبقه دوم کلینیک ودیر -جنب مرکز بهداشت -نقلیه سینا 4

 37221907 ک اول-کوی پشت زائر ا-خ منابع طبییع -میدان جمهوری اسالیم  جمهوری 5

 38423210 33پ -کوی راهنمانی -خ  افظ -جعفرآباد ابوذر 6

ه ای مازیار-سمت چپ-برخیابان-خیابان ملت   ااااین  7  38412813 روبه روی فروشگاه زنجپر

 37259021 جنب مشاورامالک مرادی-روبه روی مسجدامام صادق-باالتر ازپارک-صادقیه  صادقیه 8

 34304792 پارک- لع ورنیب -برخیابان-1353قطعه -روبه روی پارک شهرک دانش -شهرک دانش (داوص)تکاور  9

ی کابل فشارقوی40خ -خ تنگه-میدان ظفر امام حسیه 10  34420002 وا دهای دوطبقه سپاه-ازسمت چپ 3ک -مپی

 34232739 درب دوم جنونیب -106کوی -شهرک آزادگان-انتهای مسکن جوادیه 11

 34318120 5کوی نسیم -خ تو ید-مخابرات404شهرک -پرواز پرواز 12

ی آزادگان25-2خ و دت  ادیب 13  34294615 33کوی پنجم پ-مپی

 34284127 جنب باشگاه ورزیسر باران-نبش کوی پنجم-نبش باشگاه باران-سه راه رودیک  سرخه لیژه 14

 37240383 جنب کارواش-بلوار باوچه بان برخیابان-cngپشت -زیباشهر زیباضهر  15

ی  متخصصیه 16 ی -چهارراه متخننسر  37242790 روبه روی مجتمع خانه سازی-ساختمان نهم-به سمت راست -خ متخننسر

 37257341 جنب مهدکودک ارم-روبه روی معاونت بهداشتی -بهار بهار 17

ی آباد-خیام  خیام 18 ی سوره-نرسیده به چهارراه  سسر  37283754 باالتراز وزه هپی

ی -خانه جنونیب دوم -125کوی -خ گذرنامه ضهیذ چمران 19  38351513 2پ -بهمن22کوی روبه روی کالنپی

 38363229 سمت چپ-به سمت بزرگراه-(بروجردی)میدان  افظیه-چقاگالن  چقاگالن 20

ن مومتی -خ دلگشا دلگطا 21 ر  37249321 کوچه مدرسه شاهد-کوچه بپر

ستان مهر-بلواراصیل کیهانشهر-بسیج بسیج 22  38325405 جنب پارک بسیج-جنب هپی



 34296701 درب سوم-سمت راست -127کوی - بلوار بلوار 23

ی معلم 10کوی -خ اداره آموزش  وپرورش  -1فرهنگیان فاز  فهمیذه 24  38225522 مپی

 38222965 شمایل دوم -کوچه   و نهم -خ فرهمند-1فرهنگیان فاز  امیر کبیر 25

ین-ازمیدان رسالت به سمت قره سو رسالت 26 ی  38351694 14پ-12کوی -روبه روی پمپ بپی

زای فاز  ضهیذ محرابی 27 ی ترازپارک -خیابان پونه-2چقامپر  38394431 8کوی -خیابان  وستان-پایسر

 38268043 9پالک -14ک-خ طالقانی -الهیه  الهیه 28

 38358743 19پالک -4ک -خ طالقانی -الهیه  والیت 29

 38396251 11پالک -10رز-گلها-الهیه گلها 30

 38281466 وسط های کوچه-درب شمایل-کوچه عدل یکم -باالتر ازاستخروالیت دادگستری 31

ی سوم 16خ -جنب نانوانی  اتم -خیابان شهیدشکاری -شهرک جاللیه جاللیه  32 ی اول10ک -مپی  38262254 9پ -مپی

 37210856  لع ورنیب -ک دوم -شهرک چمن  چمه زیه العابذیه 33

 37204327 درب سوم-سمت راست-239پردیس ابتدای کوچه  ضمیمه پردیس 34

 37260802 مرکزقبیل پردیس-روبه روی نانوانی سنگیک-باالترازمخابرات -شهرک صدرا صذرا 35

 37414173 313کوچه -24قطعه -28بلوک -خ پامچال -پردیس اهدای پردیس 36

 38371599 کدپستی -جنب قنانیب باباجانی -چهارراه نججی -شهرک نججی   نجین  37

 38268875 پایگاه  میمه -سمت راست-بلوارشهیدان ر انی -اول بهداری (اوتظام)ویکروش  38

کت -دولت آباد  رجایی 39  38272466 پایگاه رجانی -داخل مرکزدولت آباد-سه راه  ر

ی16خ -1فدک فاز  فذک 40  38406056 1550پالک ثبتی -121قظعه -2بلوک -پاسگاه -مپی

ی ایستگاه   ارمندان 41  34249062 برخیابان-5و4کارمندان بسر

 34312705 خ زنبق ورنیب درب چهارم شمایل-بلوارامجدیان   ناایج  42

 38225205 روبه روی باشگاه نشاط-خ فیض آباد -میدان جلییل  فیض آباد 43

روبروی پارک هپی جنب وذاخوری محفل7ایستگاه -2فرهنگیان فاز  اهرک اهرداری 44 ی کشمپر
 34245789 مپی

 37282335 روبه روی پارکینگ شهرداری ،هشتی انقالب ،باالی خیایط سعید،طبقه همکف ازسمت کوچه چوبکار 45



وس   االااین  46 ی سپر
 کامسو-خیابان چهل مپی

ی
خدمان ی -روبه روی دفپی  37226173 ک گلبهار کنارهییت اننارالحسسر

 38248694 شهشیور کوچه بیستم17بلوار -میدان برق  ضهریور17 47

 -میدان ودیر سیذجمال الذیه 48
ی
کت آسایش -روبه روی آتش نشان   ر

ی
 37283404 120پ -طبقه فوقان

   شهرک کهشیز کهریز 49

 34264175 باالترازمسجدالنتیب --کوی بیستم-خ سنگر-5ایستگاه -شهرک آناهیتا آ اهیتا 50

ین طبقه باال-بلوارمولوی-شهرک معلم معلم 51 ی ی تراز پمپ بپی  34272724 پایسر

 

 

 

 


