دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
نام مرکز خدمات جامع
سالمت/پایگاه شهری
مرکز الغدیر

آدرس

شماره تلفن

خیابان رضوان  ،رضوان 17

32812513

پایگاه ضمیمه الغدیر

خیابان رضوان  ،رضوان 17

32812513

رضوان

بلوار صبا ،کوچه شماره -9بین رضوان وصادقیه

32822451

هوانیروز

پایگاه هوانیروز – شهرک هوانیروز

32860039

بیهقی

بلوار جمهوری  ،خیابان هالل احمر داخل مجتمع هالل احمر

32126940

وصال

بلوار جمهوری  ،خیابان خوارزمی  ،کوچه 22

32617379

مرکز  12فروردین

بلوار جمهوری  ،خیابان الری نجفی ،1بهمنیار،2اواسط کوچه پالک 22

32442685

پایگاه ضمیمه 12
فروردین
امیر کبیر

بلوار جمهوری  ،خیابان الری نجفی ،1بهمنیار،2اواسط کوچه پالک 22

32442685

بلوار جمهوری  ،بلوار امیر کبیر ،طاهراباد ،مقابل مجتمع آموزشی

32113636

الله

بلوار جمهوری  ،بلوار امیر کبیر ،طاهراباد ،مقابل مجتمع آموزشی

32113636

پارس

بلوار کشاورز کوچه شماره 2

32110996

آزادگان

خیابان شفا  -بین کوچه 2-4

32125349

مرکز مالیری

خورشید ک 26

32733513

پایگاه ضمیمه مالیری

خورشید ک 26

32733513

سجادیه منتظری

خ جهاد – کوچه 49

32720972

یاسین

بلوار آزادگان ک آزادگان  25شمالی 7

32451983

ابوالفضل

خ جهاد جهاد 35

32732933

والیت

شهرک والیت کوچه روبروی ورزشگاه سمت چپ

32750056

مرکزابوحامد

چهارراه ابوحامد مستقر در سجادیه ابو حامد

32237086

پایگاه ضمیمه ابوحامد

چهارراه ابوحامد مستقر در سجادیه ابو حامد

32237086

نصیری

خ خورشید کوچه شماره 75

32712888

شهید خزائی

خ 20متری مفتح کوچه  24بعد از سه کوچه قطعه چهارم سمت چپ

32713646

نکویی

میدان شهداء – چهار راه باهنر بعداز چهاراه کار – سمت چپ-جنب ک  6شهداء خانوک

32237089

اردشیر همتی

چهارراه احمدی به طرف سه راه احمدی سمت راست

32223611

مرکزشهید اسدی

خ مدیریت کوچه 28

33124267

پایگاه ضمیمه شهید
اسدی
باستانی پاریزی

خ مدیریت کوچه 28

33124267

باستانی پاریزی-ک 20

33112331

نوریه

ابتدای خ مدیریت بیمارستان اعصاب وروان نوریه

33122466

عباسپور

خ برزو آمیقی مجتمع فاطمه الزهرا واحد یک

33124215

امام جواد

خ خامنه ای خامنه ای 35

33111494

مرکزسینا

سه راه سیلو بزرگراه ایت اله خامنه ای ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست

32514451

پایگاه ضمیمه سینا

سه راه سیلو بزرگراه ایت اله خامنه ای ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست

32514451

مطهری

شهرک مطهری خیابان باب الحوائج کوچه شماره 12

32160950

مهر

چهارراه نیکزاد بلوار ابوالفضل کوچه شماره  4فرعی دوم سمت چپ

32163454

رستاخیز

چهار راه نیک زاد بلوار نیکزاد کوچه شهید عباس ورزنده کوچه شماره 6

32513235

14معصوم

بلوار شاهد –کوچه قبل از پمپ بنزین

9139792505

مرکز بیگ زاده

میدان قرنی ک 5روبروی باشگاه یاس

32233769

پایگاه ضمیمه بیگ زاده

میدان قرنی جنب باشگاه پاس

32233769

مالک اشتر

خ مالک اشتر بعد از کوچه  46باالی تکیه موسی بن جعفر

32523307

امام حسن

خیابان مطهری غربی -کوچه آسیاباد شمالی  ،جنب مسجد امام حسن (ع)

32534197

داوری

خ شهید مصطفی خمینی – کوچه روبروی صداوسیما – کوچه 20

33230990

مرکز باقدرت

خ شیخ احمد کافی شمالی – نرسیده به چهارراه باقدرت

33210030

پایگاه ضمیمه باقدرت

خ شیخ احمد کافی شمالی – نرسیده به چهارراه باقدرت

33211421

گلدشت

خ میرزا آقاخان نبش کوچه شماره 64

33243475

رسالت

ابوذر جنوبی ابوذر 10

33214609

سجادیه ارجمند

بعداز چهارراه جوپاری بطرف دانشگاه آزاد – سمت راست

3.32E+15

شهرک ایرانمنش

بلوار نبوت کوچه شماره  9چهار کوچه سمت راست اولین خانه

33235615

خواجو

شهرک خواجو خیابان مالصدراکوچه 9فرعی دوم سمت چپ

33224677

مرکز  22بهمن

بلوار 22بهمن چهار راه شعبانیه،سمت چپ

33325872

پایگاه ضمیمه  22بهمن

بلوار 22بهمن چهار راه شعبانیه،سمت چپ

33325872

 15خرداد

خ شهید دستغیب کوچه شماره 65

33342180

شهید اعتباری

شهرک جماران جنوبی 2شرقی  1کوچه  69انتهای بلوار ساوه خ شهید آزادی انتهای خ
غربی 13

33223854

حسن توکلی

خ  17شهریور – ک 28

33356502

گلستان

خ سربازکوچه شماره  37نبش  5شرقی

33324193

مرکزسرآسیاب

نبش میدان سرآسیاب

پایگاه ضمیمه سرآسیاب

نبش میدان سرآسیاب

3341149933316323
33316323

سرآسیاب فرسنگی

سرآسیاب فرسنگی – نرسیده به پادگان  -05سمت چپ

33415223

 12امام

خ سرباز – کوچه  24سمت چپ جنب پارک

33312983

شهرک صنعتی

شهرک صنعتی کوچه شماره 11

33350390

مراکز و پایگاه های خدمات جامع سالمت از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در ساعات اداری
آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشند.

