لیست واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان آوج

نام مرکزخدمات جامع سالمت
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

آوج
آبگرم
اردالن
حصارولیعصر
کلنجین
شهیدآباد
ارتش آباد
آوج
آبگرم
قهوج
اروان
نیریج
سلطانبالغ
پروان
شوراب
احمد آباد
آسیان
یاستی بالغ
آروچان
شاخدار
عباس آباد
نجف آباد
داخرجین
ساغران علیا
اردالن
دشتک

شماره تماس

2834622235
2834763279
2834767400
2834768472-2834768327
33497534-2833497201
2834627650-2834627445
2833496520-2833496286
2834623817
2834623795
2858472373
2858477563
2834628202
9191135289
9190452672
2858457619
9128832346
9126720545
9126720545
2858474045
9196609276
9122824773
9191877163
9124810257
9195487803
2834767400
2834626499

نشانی دقیق

انتهای بلوار آیت اله خامنه ای ،جنب فرمانداری
بلوار امام خمینی(ره)،روبروی اداره برق
ابتدای روستا از سمت آبگرم
جنب مدرسه شبانه روزی
ابتدای سه راهی سبزک
جنب حوزه مقاومت بسیج
جنب حوزه مقاومت بسیج و ورزشگاه روستا
انتهای بلوار آیت اله خامنه ای
بلوار امام خمینی(ره)،روبروی اداره برق
آوج ،قهوج -کوچه سالمت ،جنب مدرسه روستا
آوج ،اروان -مسیر خروجی روستا به سمت مشانه
آوج ،نیریج -بلوار آزادگان ،کوچه بهداری
آوج ،سلطانبالغ -ابتدای روستا ،جنب مزارستان
آوج ،پروان -ابتدای روستا ،جنب خرمنگاه
آوج ،شوراب -انتهای روستا ،جنب حسینیه و حمام روستا
آبگرم ،احمدآباد -ابتداری روستا ،جنب مزارستان
آبگرم ،آسیان -ابتدای روستا ،جنب مدرسه و دهیاری روستا
آبگرم ،یاستی بالغ -ابتدای روستا ،جنب مدرسه روستا
آبگرم ،آروچان -انتهای روستا -جنب مدرسه روستا
آبگرم ،شاخدار -جنب مدرسه روستا ،جنب مسیر خروجی به سمت آروچان
آبگرم ،عباس آباد -ابتداری روستا ،جنب مدرسه روستا
آبگرم ،نجف آباد -نرسیده به روستا ،جنب آزادراه
آبگرم ،داخرجین -ابتداری روستا ،جنب مدرسه روستا
آبگرم ،ساغران -ابتدای ورودی روستا
اردالن -ابتدای روستا از سمت آبگرم
اردالن ،دشتک ،به سمت اردالن ،جنب خیابان اصلی

ردیف
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

نام مرکزخدمات
جامع سالمت
لک
آزانبار
حصارولیعصر
اسماعیل آباد
دیدار
آدار
عبداله مسعود علیا
کلنجین
گل زمین
استلج
رزک
دانک
توآباد
شهید آباد
هرائین
پرسپانج
ارتش آباد
سیراب

شماره تماس
9124810322
2858474563
2834768327
9192818963
2858459008
9192826594
9192826594
2833497201
2858416025
2833498331
9195436613
2858475005
2858477019
2834627445
2834620222
2833499292
2833496286
2858149003

نشانی دقیق
اردالن ،لک -کوچه بهداری
اردالن ،آزانبار -میانه روستا ،جنب مدرسه روستا
حصارولیعصر -جنب مدرسه شبانه روزی
حصارولیعصر ،اسماعیل آباد -ابتدای روستا جنب مدرسه روستا
حصارولیعصر ،دیدار -ابتدای ورودی روستا
حصارولیعصر ،آدار -ابتدای ورودی روستا
حصارولیعصر ،عبداله مسعود علیا -ابتدای ورودی روستا
کلنجین -ابتدای سه راهی سبزک ،جنب مدرسه دخترانه روستا
کلنجین ،گل زمین -خیابان اصلی ،جنب مزارستان
کلنجین ،استلج -ورودی روستا از سمت کلنجین ،جنب خرمنگاه
کلنجین،رزک -ابتدای روستا ،روبروی مدرسه روستا
کلنجین،دانک -ابتدای ورودی به روستا
کلنجین ،توآباد -انتهای روستا ،جنب مدرسه روستا
شهید آباد -جنب حوزه مقاومت بسیج
شهیدآباد ،هرائین -انتهای خیابان اصلی روستا به سمت پرسپانج
شهیدآباد ،پرسپانج -ابتدای ورودی اصلی به روستا
ارتش آباد -جنب حوزه مقاومت بسیج و ورزشگاه روستا
ارتش آباد ،سیراب -ابتدای ورودی روستا

