
          

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات –واحدهای ارائه دهنده خدمت واکسیناسیون کرونا   

 نام واحد نوع واکسن ساعت کار آدرس

نیپمپ بنز یروبرو-گانیجاده زا-فشم ینیامام خم دانیم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-ینوفارمس

برکت-فخرا-رازی  
 فشم

بلوار شاهد یابتدا-گونیم دانیم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

برکت-فخرا  
 میگون

کمپ کالن یروبرو-انیبعد از سد لت 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-برکت-سینوفارم

اسپایکوژن-نورا-فخرا  
 کالن

4پالک  ،یشمال یمیسل ابانیخ یندا، ابتدا دانیم ذر،یبلواراندرزگو،محله چ 81الی8شنبه تا پنج شنبه    

-اسپایکوژن-رمینوفاس

-برکت-فخرا

 پاستوکوک

 چیذر

12پالک-اورانوس یبرج ها یروبرو-قائم یمتر12خ-کوچه مدرسه-ازگل 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

برکت-رازی  
 ازگل

کوچه سوسن-کیفاز -شهرک قائم-یتیس ینیبعد ازبلوار م-بزرگراخ ارتش 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-نورا-فخرا-سینوفارم

 اسپایکوژن
 قائم)عج(

240پ -ط همکف-حل اختالف یساختمان شورا-سربند دانیبه م دهینرس-خ دربند 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

 برکت
 سعد دربند



          

درمانگاهکوچه -سوهانک خ-سوهانک-یتیس ینیچهارراه م 31الی8شنبه تا پنج شنبه    

-برکت-سینوفارم

-رازی-فخرا-نورا

سپایکوژنا-پاستوکوک  

 سوهانک

ساختمان -سفارت فنالند یربوبرو-الف دانیبه م دهینرس-(هی)زعفرانیلیمقدس اردب ابانیخ

یمسجد طالقان  
31الی8شنبه تا پنج شنبه   

-برکت-سینوفارم

-رازی-فخرا-نورا

اسپایکوژن-پاستوکوک  

 درکه

مسجد،بن بست شفا یرو به رو ،یمیرح دیگلندوک، خ شه دانیبعد از م-)ره( ینیبلوار امام خم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

برکت-رازی-فخرا  
 لواسان

اسیکوچه -یکوچه موثق-امامزاده قاسم دانیم-خ دربند 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

برکت-فخرا  
 امامزاده قاسم

 -)عج(  یمسجد المهد یجنب بانک تجارت، روبرو ب،یدزاش ابانیخ یقدس، ابتدا دانیم

24پالک  
31الی8شنبه تا پنج شنبه   

سینوفارم-اسپایکوژن  

نورا-فخرا -برکت   
 طالقانی

جنب اورژانس-هتل شمشک یروبرو-شمشک یروستا-گونیم 31الی8شنبه تا پنج شنبه   اسپایکوژن-سینو فارم  دربند سر-شمشک   

اوشان گاهیپا-کوچه حمام-اوشان یدوراه-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    اوشان سینوفارم 

40پالک-خارک دوم-تره بارشهرک نفت یروبه رو-بلوار اوشان-اوتوبان ارتش 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-سینوفارم-برکت

پاستوکوک-نورا-فخرا  
 مینی سیتی

جنب قصر -یونیاتوبوس هما ستگاهیبه ا دهینرس-یباالتر از پارک و-عصریخ ول-هیزعفران

2816پ-سوزان  
31الی8شنبه تا پنج شنبه   

نورا-برکت-سینوفارم  

قخرا-اسپایکوژن  
 زعفرانیه



          

طبقه دوم-بیمحله دزاش یسرا-نیجنب بانک قوام-یغرب یلواسان دیشه ابانیخ 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-برکت-ارمسینوف

نورا-پاستوکوک  
 دزاشیب

اورانیمحله ن یسرا-اورانین دانیبه م دهینرس-یخ جهانشاه-خ پورابتهاج-اورانین 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-برکت-سینوفارم

قخرا-اسپایکوژن-نورا  
 نیاوران

1طبقه -یجنب داروخانه طالقان-یعتیشر یابتدا-قدس دانیم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    حسابی سینوفارم 

آباد موریت یروستا-لواسان 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

 برکت
 تیمور آباد)سبو(

یاریده یروبرو-افجه یروستا-لواسان 31الی8شنبه تا پنج شنبه    افجه سینوفارم 

یاریجنب ده-یاصل دانیم ایکند عل یروستا-لواسان 31الی8شنبه تا پنج شنبه    کند علیا سینوفارم 

رسنان یروستا-کارخانه کچ تهران-انیسد لت یجاده اختصاص-کالن 31الی8شنبه تا پنج شنبه    رسنان سینوفارم 

انیخانه بهداشت سدلت-2کمپ-انیسد لت-کالن 31الی8شنبه تا پنج شنبه    سدلتیان سینوفارم 

یینوا دیجنب کمپ شه-کالن یروستا 31الی8شنبه تا پنج شنبه    کمپ کالن سینوفارم 



          

یافخم دیشهکوچه -یبهشت دیخ شه-لواسان بزرگ یروستا-کالن 31الی8شنبه تا پنج شنبه    لواسان بزرگ سینوفارم 

12)خانه بهداشت( پ-یعتیکوچه شر-ینیخ امام خم-کنامدهین یروستا-کالن 31الی8شنبه تا پنج شنبه   برکت-سینوفارم   نیکنامده 

روستا یجنب جاده اصل-گرمابدر یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه   اسپایکوژن-برکت   گرمابدر 

125پ -خرم یخواربارفروش یروبرو-خ دهکده-آهار دانیم-آهار یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    آهار سینوفارم 

محله انینبش کوچه م-یسیان یخ شهدا-امامه باال یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه   برکت-سینوفارم   امامه باال 

جنب مخابرات-یاصل یورود-گلیا یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-برکت-سینوفارم

فخرا-اسپایکوژن  
 ایگل

جنب مدرسه-روته یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    روته سینوفارم 

207پ-رستوران باغچه رودک یروبرو-رودک یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه    
-اسپایکوژن-سینوفارم

 فخرا
 رودک

الالن یدوراه-یخ اصل-گانیزا یروستا-فشم 31الی8شنبه تا پنج شنبه   برکت-سینوفارم   زایگان 

 


