
تحت پوشش مرکز بهداشت غرب سالمت هاي  واگذاري پایگاه فراخوان  

و مراقبت هاي اولیه در راستاي سیاست وزارت بهداشت  مبنی بر دسترسی آحاد جامعه به خدمات 

 برنامه ازطریق انعقاد قرارداد برون سپاري و درقالبمرکز بهداشت غرب تهران در نظر دارد  سالمت، 

 شرایط مندرج در شرایطپوشش خود با  تحتگسترش مراقبت هاي اولیه سالمت در مناطق  تامین

   . نماید زیراقدام لیست اساس بر پوشش تحت سالمت پایگاههاي واگذاري  به نسبت اختصاصی

به واحد گسترش  09/04/97 تاریخ دریافت پاکات مناقصه از جهت متقاضیان واجد شرایط می توانندلذا   

دبیرخانه ي حراست مرکز به  12/04/97حداکثر تا تاریخ درخواستهاي خود را واین مرکز مراجعه نمایند 

  د.نتحویل نمای بهداشت غرب تهران

)  ونیز پرسش 97در ضمن جلسه آموزش دستورالعمل اجرایی برنامه تحول سالمت ( نسخه خرداد 

و در سالن اندیشه ستاد  8.30راس ساعت   11/4/97در تاریخ وپاسخ براي متقاضیان واگذاري پایگاهها 

 مرکز بهداشت غرب تهران برگزار خواهد شد

 مرکز بهداشت غرب تهران

 

 



  منطقه شهرداري  پوشش تحت جمعیت  نام پایگاه سالمت ردیف

 9 12500 والفجر) 2دکتر هوشیار( پ. س.شماره 1

 9 14000 والفجر) 3حاشیه والفجر( پ. س.شماره 2

 9 12500 نظام مافی) 1شهداي تفرش( پ. س.شماره 3

 9 12500 تقی نیا) 2بروجی فرد( پ. س.شماره 4

 9 10000 تقی نیا) 1کوثر( پ. س.شماره 5

 18 15000 ولی عصر)1محب علی( پ. س.شماره 6

 18 13000 ولی عصر)2محسنین( پ. س.شماره 7

 18 10000 ولی عصر)3مهرگان( پ. س.شماره 8

 18 15000 نعمت آباد) 1پ. س.شماره  بهشتی( 9

 18 12500 نعمت آباد)2ماهان( پ. س.شماره  10

 18 15000 سینا) 2امام حسین( پ. س.شماره 11

 18 15000 یافت آباد) 2حاشیه یافت آباد( پ. س.شماره 12

 18 12500 شادآباد) 3حاشیه شادآباد( پ. س.شماره 13

 18 9000 خلیج) 1رجایی( پ. س.شماره 14

 18 12500 حسینیه فردوس) 2اسراء( پ. س.شماره 15

 21 12500 شهرك آزادي) 1پرواز( پ. س.شماره 16

 21 15000 تهرانسر)1فارابی( پ. س.شماره 17

 21 15000 تهرانسر)2رازي( پ. س.شماره 18

 21 12500 تهرانسر)3نور( پ. س.شماره 19

 21 10000 وردآورد) 1جواداالئمه( پ. س.شماره  20

 21 10000 شهرك هواپیمایی) 1دریا( پ. س.شماره  21

 21 10000 )دانشگاه تهران 1استقالل( پ. س.شماره  22

 22 15000 راه آهن) 1تختی( پ. س.شماره 23

 22 12500 راه آهن) 2صفرپور( پ. س.شماره 24

 22 10000 المپیک) 1ریحان سالمت( پ. س.شماره 25

 22 12500 المپیک) 2شهید باقري( پ. س.شماره 26

 22 10000 چشمه) 1صدرا( پ. س.شماره  27


