
  تاکستان شهرستان های سالمت محالت شهری و روستایی راه اندازی شده  جدول مشخصات کانون

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار 

کانون )خانه بهداشت, 

مسجد, شهرداری 

 و....(

نام و نام خانوادگی جانشین  نام و نام خانوادگی دبیر 

 دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

 شهر نرجه  مرکز خدمات جامع سالمت نرجه -تاکستان  خانم معصومه شیخها خانم فاطمه غالمی پایگاه بهداشتی  نرجه  1

 روستای دیال اباد- تاکستان کبری نوری منصوره حسینی خانه بهداشت دیال اباد 2

 روستای صادق آباد - تاکستان خانم رعنا آخوندی آقای اصغر آخوندی خانه بهداشت  صادق آباد  3

محله باال  4
 ضیاء آباد

 پایگاه بهداشتی
 شهر ضیاءآباد- تاکستان زینت لشگری خانم مریم لشگری

 خرمدشت روستای سیف آباد- تاکستان خانم معصومه شیرخانلو آقای علی شیرخانلو دهیاری سیف آباد 5

 خرمدشت- تاکستان حاجی زاده خانم مهدیه آقای میالد ملک محمدی پایگاه بسیج برادران خرمدشت ۶

 روستای فارسجین- تاکستان   خانم معصومه اکبری داود عزیز محمدی مسجد ابوالفضل فارسجین ۷

 اورنهروستای  - تاکستان شهسواری اباذر  شهسواری صفدر خانه بهداشت اورنه 8

 ساجروستای  - تاکستان ربابه زمانی طوبی دودانگه خانه بهداشت ساج 9 

 اکروستای  - تاکستان سعیده کریمیان چهرق حمیده سونار دهیاری اک 11 

 طرویزک روستای - تاکستان زینب اقامحمدی اصغر عزیزی خانه بهداشت طرویزک 11

 یحیی آباد روستای - تاکستان خانم مریم اشوری سید مهدی موسوی و  خانه بهداشت یحیی آباد 12

مرکز خدمات جامع -روستای قالت روستای - تاکستان سارا بهرامیخانم  خانم سمیه فرمانی مرکز قالت 13
 سالمت روستایی قالت

 خیابان عاشورا جنب پارک المهدی  روستای - تاکستان هاجر رحمانی خدیجه نجفلو پایگاه سالمت عاشورا 14

 پیشخوانتاکستان خ موسی صدر روبروی دفتر  زهرا رحمانی صغرا اینالو پایگاه سالمت شهریور 71 15

 



 

 

 

  تاکستان  شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

1۶ 
اسفرروین 

 حاشیه
 پایگاه بسیج خواهران اسفرورین

زهرا عظیمی 
 صدر

 اسفرروین-تاکستان  شهال    مهرعلیان

 اسفرروین- تاکستان محمد علی آقایی عباس ساروز پایگاه بسیج برادران  اسفرورین اسفرروین 1۷

 خانه بهداشت شنین شنین 18
محمدرضا شفیع 

 خانی
 شنین- تاکستان منصور میرزامحمدی

19 
امام رضا 
 تاکستان

 اکرم محمدیان فریده رحمانی پایگاه بسیج محله
جنب پایگاه سالمت مرکز –خیابان امام خمینی  –تاکستان 

شهری) شیرخورشیدی( 7شماره   

 دهیاری روستا –لوشکان - تاکستان مرتضی شقاقی صدیقه شقاقی دهیاری لوشکان 21

 

 

 

 

 



  قزوین شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

 31تاالر صداقت خیابان  – قزوین کریمیخانم مریم  حاج آقا اصانلو مسجد تاالر 1

 خ تبریز محله شیشه چی - قزوین خانم بیون آقای فرجی مسجد شیشه چی 2

 خ تبریز - قزوین چیآقای پرپین خانم مهرعلیان مسجد آخوند 3

 مسجدخیابان شهید چمران -محمود آباد آقای بابایی خانم سعادتی مسجد شهیدچمران 4

 سعدی فرعی محله شیخ آباد جنب مسجد احمد بکر قزوین خانم مصطفوی ابراهیمی آقای مسجد شیخ آباد 5

 خیابان بهار - قزوین خانم کریمی حاج آقا سهرابی مسجد محله بهار ۶

 خیابان نواب جنوبی پشت مسجد محمد خان بیگ - قزوین خانم صالحی آقای شریف مسجد نواب جنوبی ۷

 چهارراه سپه تاسرپل راه آهن وازسالمگاه تامولوی - قزوین آقای قلی پور خانم کریمی مسجد سالمگاه 8

 نوروزیان پشت پمپ بنزین - قزوین خانم مجابی حاج آقا حیدری مسجد آسیاب 9

 شهرک عارف - قزوین برزگر آقای صمدی خانم مسجد اللوها 11

 حاج اقا ابراهیمی مسجد دیمج 11
خانم مریم سادات 

 تراورازانی
 خ مولوی ک دیمج مسجد دستغیب - قزوین

12 
 سید شهدا

 )مغلواک(
 خانم فالح حاج آقا قلندری مسجد

خ منتظری جدید کوچه عظیمی پشت میدان تره  - قزوین

 بار

13 
محله هادی 

 آباد
 مسجد

حاج آقا میثم 

 نوروزی
 مسجد جعفر صادق،واقع در خ حیدری - قزوین خانم کلثوم چوپان

 مسجد باغ نشاط 14
آقا علی حاج 

 اکبری
 خانم هاشمی

-خ.پیروزی-شهرک شهید بهشتی-باغ نشاط - قزوین

 مسجد حضرت ابوالفضل



 قزوینشهرستان  شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

15 
محله راه 

 آهن
 خ. راه آهن مسجد جواداالئمه -قزوین  خانم بابایی حاج آقا سلمک مسجد

1۶ 
محله 

 محمودآباد
 (عامام سجاد ) مسجد -محله مطهری  – محمودآباد آقای میالد خمسه خانم عزتی مسجد

1۷ 
اقبالیه )تپه 

 باستانی(
 حسینه حضرت ابوالفضل خیابان پاسداران  – اقبالیه خانم جوادی آقای علیان مسجد

 آقای علی داودی فرهنگسرا شهید مفتح 18
سارا محمدی و سکینه 

 نصیری
 فرهنگسرای معلم خیابان معلم-اقبالیه 

 - مهدی افتخاری زهرا محمدخانلو فرهنگسرا پاسداران 19

 - مریم کوگیرچگینی سیف اله محمدی مدرسه میثم تمار همت آباد 21

 

 

 

 

 



 زهرا بوئین شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

 خوزین دهیاری روستا-بوئین زهرا  حسین آقاعلیخانی تقی میرزاحسینی دهیاری خوزین 1

 خیارج دهیاری روستا- زهرا بوئین فاطمه نصیری عباس یوسفی دهیاری خیارج 2

 عصمت آباد دهیاری روستا- زهرا بوئین اکرم رضایی کریم ملکی دهیاری عصمت آباد 3

 امیرآباد دهیاری روستا- زهرا بوئین فاطمه  عنف قلی محمدرضا اینانلو دهیاری امیرآباد 4

 شهرداری سگزآباد 5
حسین ابراهیمی 

 فالح
 شهرداری سگزآباد- زهرا بوئین خدیجه درزی

 

 

 

 

 

 

 



 البرز شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

محله نصرت  1

 آباد
 آبادمسجد روستای نصرت  مهناز جمشیدیان علی قلندری مسجد حضرت ابوالفضل

2 
 مسجد امیرالمومنین مهرگان

ناعمه حاجی محمد 

 حسینی
 حسینیه مهرگان محمدتقی اسفندیاری

روستای  3   

 باورس
 مسجد روستای باورس رقیه اسدی عباس اسدی دهیاری

 3منطقه  4

 محمدیه
3مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   

ابوالفضل 

 شاهبادری

مریم مرادیان غمخور 

 قزوینی
 پایگاه فاطمیه مسجد جامع محمدیه 3منطقه  -محمدیه

 2منطقه  5

 محمدیه
2مسجد و پایگاه بسیج  منطقه  قدرت ا... نادری  

 پور
 پایگاه بسیج مسجد امام حسن عسگری 2منطقه  -محمدیه افسانه حسینی

 1منطقه  ۶

 محمدیه
1مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   مسجد المهدیپایگاه بسیج  1منطقه -محمدیه شهرام حسنی زینب کشاورز 

 4منطقه  ۷

 محمدیه
4مسجد و پایگاه بسیج  منطقه  معصومه بیگم  

 حسینی
 پایگاه بسیج مسجد امام جعفر صادق 4منطقه -محمدیه محمد مهدی غالمی

 5منطقه  8

 محمدیه
5مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   پایگاه بسیج مسجد فاطمه زهرا 5منطقه -محمدیه فاطمه طاهری سید یحیی حسینی 

6منطقه  9 6مسجد و پایگاه بسیج  منطقه    
 پایگاه بسیج 6 منطقه-محمدیه - -



 آوج شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

 قرآن خانه روستای شهید آباد -آوج مریم معصومی رضا مرادخانی شهیدآبادقرآن  خانه شهیدآباد 1

 بسیج روستای قهوج -آوج حسین محمدخانی خوشقدم نوروزی بسیج قهوج قهوج 2

 خانه بهداشت روستای دشتک -آوج صغری زینالو سعید خلیلی خانه بهداشت دشتک دشتک 3

 ارتش آباد پایگاه بسیج -آوج زهرا طاهری مهدی موالیی پایگاه بسیج ش آبادتار 4

 ارتش آباد پایگاه بسیج -آوج مهدی دمیرچلی زهرا دمیرچی پایگاه بسیج کلنجین 5

 اردالن مسجد -آوج آقای وحید خدابنده خانم زهرا ملکی مسجد اردالن ۶

 

 

 

 

 

 



 

 آبیک شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر 

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

گامی به  1

سوی 

 موفقیت

 1433پالک  -21ک  -خ صدوقی-آبیک  آذر مافی خانم علیخانی سازمان مردم نهاد

 33ک  –خ مبارزان - آبیک آزیتا وادی زاده خانم وادیدار سازمان مردم نهاد مبارزان 2

 بهداشت خیابان پاسدران جنب شبکه- آبیک محمدرضا صالحی صالحی عشرت مسجد  شهدای کربال خرم شهرک 3

 


