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 رئیس محترم دادگستری شهرستان قزوین 
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 محترم شركت شهركهای صنعتي استان قزوین  سیرئ    رئیس محترم اداره دامپزشکي شهرستان قزوین

 رم صدا و سیمای قزوین محت سیرئ    رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان قزوین 

 محترم خانه مشاركت مردم در سالمت  سیرئ    رئیس محترم اداره برق شهرستان قزوین 

 مدیر عامل محترم سازمان تاكسیراني  قزوین                                                                     رئیس محترم اداره ثبت احوال شهرستان قزوین  
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 باسالم واحترام  

شماره   با نامه  به  تاریخ  300/ 6491  توجه  بهداشت  1401/ 17/4د  محترم  عنوان    معاون  با  متبوع  وزارت 

  18/4/1401د تاریخ  6504/304و همچنین نامه شماره    "19  –آمادگی برای مقابله با موج احتمالی بیماری کووید  "

اطالع رسانی مراکز و پایگاه های واکسیناسیون    "رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت متبوع با عنوان

پیشگیری از ابتال به بیماری تقویت سیستم ایمنی  های    مهمترین اقدامات و راهاز  کی  لذا نظر به اینکه ی   ، "19  –کووید 

های واجد شرایط میباشد و بجهت اینکه    و دفاعی بدن در برابر این ویروس از طریق انجام  واکسیناسیون در گروه

22/04/1401 

103282 /38/28 

 دارد 

34:08  
 



بعداز گذشت   اپیدمیولوژی  های  بررسی  دفاع 6طبق  واکسن سیستم  دریافتی  دز  آخرین  از  بدنماه  انتقال  ی  برابر    در 

  18های سنی باالی    جهت تقویت سیستم ایمنی تمام گروه  این میباشد در  بیماری ضعیف خواهد شد توصیه اکید بر

ماه از آخرین دز دریافت واکسن خود گذشته باشد در مقطع زمانی فوق یک دز واکسن بدون توجه به نوع    6سال که  

تان در مراکز خدمات جامع  واکسن های موجود در سبد واکسیناسیون شهرس  یک از  سابقه واکسن دریافتی قبلی از هر

 پایگاههای سالمت(  )به پیوست آدرس و شماره تماس مراکز وسالمت استفاده و تزریق نمایند.های  پایگاهسالمت و 

منظورحال   کرونا  به  بیماری  علیه  ایمنی  برا  ،افزایش  رسانی  اطالع  جهت  الزم  دستورات  است  انجام  خواهشمند  ی 

الزم بذکر است تمامی همکاران محترم    به کلیه کارکنان محترم آن اداره انجام گردد.آور  د واکسیناسیون تکمیلی دز یا

دقیقه میتوانند جهت انجام واکسیناسیون به نزدیک ترین    13.30تا    7واجد شرایط همه روزه در وقت اداری ازساعت  

عه نمایند. همچنین سالن مدیریت بحران استانداری واقع در فلکه  مرکز خدمات جامع سالمت محل سکونت خود مراج

عصر آماده ارائه خدمات واکسیناسیون به    17دقیقه صبح تا ساعت  7.30سوم کوثر جنب دادگاه انقالب نیز از ساعت  

 این گروه از واجدین شرایط میباشد. 



(...استان، شهرستان، شهر و)آدرس پستی  نوع واحدعنوانردیف

02833592825قزوین اسماعیل آباد خ شلمچه روبروی آرامگاه مرکزمرکز اسماعیل آباد1
02833619300قزوین بخش طارم سفلی روستای اورکن کردمرکزمرکز اورکن کرد2
33765440قزوین روستای آقا بابای بزرگ بخش کوهین خ امام خمینی روبروی سالن بدن سازی شاهینمرکزمرکز آقا بابا3
0283361436قزوین بخش طارم سفلی دهستان خندان روستای آلتین کش مرکزمرکز آلتین کش4
02833612508قزوین بخش طارم سفلی روستای ترازان سفلی مرکزمرکز ترزان سفلی5
09120813298قزوین الموت غربی روستای تالتر مرکزمرکز تالتر6
02833442224قزوین چوبیندرمرکزمرکز چوبیندر7
02858382718قزوین الموت غربی دهستان دستجرد سفلی  مرکزمرکز دستجرد سفلی8
02833712230قزوین الموت غربی روستای رازمیان مرکزمرکز رازمیان9
02833714262قزوین الموت غربی روستای رجایی دشت مرکزمرکز رجایی دشت10
02858395200قزوین الموت شرقی روستای زوارکمرکزمرکز زوارک11
02833613212قزوین طارم سفلی روستای سیردانمرکزمرکز سیردان12
33688592-33682776-2انتهای غیاث آباد شهرک بهارستان کوچه سبحان مرکز مرحوم علیجانی10مرکز شماره 13
33368018-33336889نواب جنوبی سر چها راه راهنمایی رانندگی مرکز نواب8مرکز شماره 14
فلکه مادر، باالی ساختمان شیرینی فروشی شاتوت طبقه اولمرکز هادی آباد9مرکز شماره 15
33344896-33324006(پاکروان  )خیابان مجاهد درمانگاه سپاه پایگاهپایگاه سالمت غیرضمیمه پاکروان 16
33366944-33371269خیابان سعدی شمالی ابتدای زعفرانیه طبقه زیرین مسجدمرکزمرکز شماره پنج زعفرانیه17
33223435(موقوفه مرحوم تنکابنی  )خیابان سعدی جنوبی نرسیده به بازار پایگاه (قمربنی هاشم) 19پایگاه سالمت شماره 18
33552912-33578986خیابان نواب جنوبی بعد ار تقاطع کوروش نبش ک شکوفه مرکزمرکز شماره چهار تبریز19
02833578986خیابان منتظری جدید کوچه نورپایگاهپایگاه سالمت مغلواک 20
 33683804مدنی غربی بوستان دوم نبش کوچه برمایون-   خیابان دانشگاه تقاطع مدنیمرکز(مدنی)مرکز شماره یازده 21
02833421552خ پاسداران جنب مسجد امیرالمومنین مرکزمرکز شماره دو اقبالیه22
02833410887ابتدای اقبالیه جنب اورژانسپایگاهپایگاه سالمت چهارده معصوم 23
02833422575قزوین شهر اقبالیه انتهای خ نبوت پایگاهپایگاه سالمت تپه باستانی 24
33557100خیابان راه آهن کوچه شهید صمدیانمرکزمرکز شماره دو راه آهن25
33788500 پشت مسجد المهدی (موقوفه تقوی)شهرک مینودر باالتر از فلکه دهخدا خیابان شهید صادقی مرکزمرکز شماره دوازده مینودر26
 33787837مینودر فلکه گل ها، سه را مخابرات رسالت، جنب پارک پامچالپایگاه (مرصاد)پایگاه سالمت شماره دو مینودر 27
02833786700فلکه دوم کوثر خ شهید محالتی ، درمانگاه امام خمینی طبقه سومپایگاه (کوثر)پایگاه سالمت شماره یک مینودر28
33570659-33552933(شهدا  )انتهای خیابان سپه نبش تقاطع سپه مرکزمرکز شماره سه شهدا29
33554829خیابان تاالر حاج رمضان جنب ساختمان تاالرپایگاه (تاالر ) 9پایگاه سالمت شماره 30
33345057بلوار شهید بهشتی خیابان نبوتمرکزمرکز شماره شش ولیعصر31



02833291130قزوین روستای حسن آباد پایگاهپایگاه سالمت حسن آباد 32
33369420بیمارستان ارتش –شهرک والیت پایگاه (ارتش)پایگاه سالمت شماره سه 33
02833290880قزوین روستای نجف آبادپایگاهپایگاه سالمت نجف آباد 34
02833334807قزوین بیمارستان قدسپایگاهپایگاه سالمت شماره یک قدس 35
33321218خیابان فلسطین شرقی ابتدای خیابان ایرانشهرپایگاه (غیرضمیمه عارف)9پایگاه سالمت شماره36
33336860خیابان فردوسی روبروی بیمارستان مهرگانمرکزمرکز شماره هفت فردوسی37
33235067سبزه میدان جنب داروخانه هالل احمرپایگاه (هالل احمر) 2پایگاه سالمت شماره 38
33229362خیابان عبیدزاکان جنب مسجد آقا کبیرپایگاه (فاطمه زهرا) 1پایگاه سالمت شماره 39
33655035مستقر در مرکز بهداشت شهید بلندیان  نتهای خیابان شهید باباییمرکز(پونک)مرکز شماره چهارده40
33658570خانه های چهارصد دستگاه ارتش درمانگاه ثامن االئمه - خ نوروزیانپایگاه (چهارصد دستگاه)پایگاه سالمت شماره ده 41
02833422500قزوین بخش مرکزی اقبالیه خ خرمنگاه حاشیه ی شهر مرکزمرکز شماره یک اقبالیه42
02833412321قزوین شهر اقبالیه خ مفتح جنب مدرسه شکیبا بن بست صنوبرپایگاه (صنوبر)پایگاه سالمت غیرضمیمه شماره یک اقبالیه 43
02833446134قزوین شهر اقبالیه روستای شید اصفهان خ شهید رجائئ پشت دفتر شورا پایگاهپایگاه سالمت روستایی شید اصفهان 44
02833410038قزوین شهر اقبالیه ابتدای خ امام رضا از سمت تاکتان روبروی استخر ایرانیان پایگاه (اکبرآباد)پایگاه سالمت غیرضمیمه آزادگان 45
02833484683قزوین جاده تاکستان قزوین روستای مهدی آباد خانهخانه بهداشت مهدی آباد 46
02833162601بلوار خلیج فارس  (شهرک مشعلدار )قزوین جاده بویین زهرا منطقه ی منفصل شهریمرکزمرکز شماره یک مشعلدار47
02835430735قزوین جاده بهشت فاطمه روستای فارسیانخانهخانه بهداشت فارسیان 48
02833163379قزوین جاده بهشت فاطمه  روستای قدیم آبادخانهخانه بهداشت قدیم آباد 49
02858389185قزوین الموت شرقی روستای شهرک مرکزمرکز شهرک50
02833434240قزوین  جاده الموت روستای کورانه مرکزمرکز کورانه51
 02833762344 کیلومتری جاده قزوین رشت بخش کوهین35قزوین مرکزمرکز کوهین52
02858313121قزوین بخش طارم سفلی روستای ماهین مرکزمرکز ماهین53
02833262448قزوین جاده قزوین رشت شهر محمود آباد نمونه مرکزمرکز محمود آباد نمونه54
02833266023خ امام جنب مسجد امام سجاد پایگاهپایگاه سالمت شماره یک مطهری 55
02833622240قزوین الموت شرقی شهر معلم کالیه  خ امام جنب هالل احمرمرکزمرکز معلم کالیه56
02833595014قزوین دروازه رشت نرسیده به محمودآباد مرکزمرکز ناصر آباد57
02833483082قزوین جاده قزوین رشت روستای  نظام آبادمرکزمرکز نظام آباد58
02833615203قزوین لوشان سه راه سیردان روستای نیارکمرکزمرکز نیارک59
02833714262قزوین الموت غربی روستای یارودمرکزمرکز یارود60


