
 

 

 

 1041آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان ابوموسی سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/مثبت  نام موسسه  شهرستان ردیف

 زندگی

 

خانه بهداشت 

/پایگاه 

 بهداشتی

 نام مجری 

 غربالگر

  نوع غربال تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

خانم سمانه  _ اداره بهزیستی ابوموسی 1

 پارسازاد

همه روزه غیر از  صبح 9

 روزهای تعطیل

خیابان کمربندی –ابوموسی 

 جنب نیروی انتظامی–

66032053600 Eچارت نئونی 

همه روزه غیر از  صبح 06 خانم کلثوم حافظی خانه بهداشت _ ابوموسی )تنب بزرگ( 2

 روزهای تعطیل

 چارت نئونیE 69065669306 تنب بزرگ خانه بهداشت



 1041سال بستک آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

الی شنبه  5-05 زینب منفرد  2335مثبت زندگی بستک بستک 0

 چهارشنبه

بلوار پاسداران. اداره  –بستک 

 بهزیستی

69963553550 Eچارت 

شنبه الی  5-05 مکیه محمودی  مثبت زندگی دهنگ بستک 5

 چهارشنبه

 چارتE 69069393605 دهنگ جنب مرکز بهداشتی

شنبه الی  5-05 عایشه دمور  مثبت زندگی هنگویه بستک 3

 چهارشنبه

 چارتE 69339269003 جنب دارالقرآن –هنگویه 

شنبه الی  5-05 سمیعه پوزش  مجتمع ایثار زنگارد بستک 3

 چهارشنبه

 چارتE 66033356509 روستای زنگارد –بخش مرکزی 

شنبه الی  5-05 فاطمه افتاده  مجتمع بهزیستی کوهیج بستک 2

 چهارشنبه

 چارتE 69395232026 کوهیج 

شنبه الی  5-05 آمنه خیاط  مجتمع بهزیستی کمشک بستک 0

 چهارشنبه

 چارتE 69060533562 کمشک

شنبه الی  5-05 کلثوم زمانی  مجتمع بهزیستی هرنگ بستک 6

 چهارشنبه

 چارتE 69330050606 هرنگ

شنبه الی  5-05 فاطمه پیروزی  مجتمع بهزیستی کوخرد بستک 5

 چهارشنبه

کوخرد. مجتمع فاطمه حاجی 

 سلیمان
69300950356 Eچارت 

شنبه الی  5-05 فاطمه تاتوره  بهزیستی جناحمجتمع  بستک 9

 چهارشنبه

جنب اداره آموزش و  –جناح 

 پرورش
69360355690 Eچارت 

شنبه الی  5-05 گلچمن بینوا خانه بهداشت چاه سرمه  بستک 06

 چهارشنبه

 چارتE 69069925300 بخش مرکزی روستای چاه سرمه

شنبه الی  5-05 نسرین محمودی خانه بهداشت آسو  بستک 00

 چهارشنبه

 چارتE 69060956500 آسو -بخش کوخرد هرنگ

شنبه الی  5-05 احمد پورشفیع خانه بهداشت الورشیخ  بستک 05

 چهارشنبه

 چارتE 69060956303 الورشیخ -بخش کوخرد هرنگ



 

 

شنبه الی  5-05 سلیمه چرب چاله خانه بهداشت چاله گریند  بستک 03

 چهارشنبه

 چارتE 69606609965 چاله -بخش کوخرد هرنگ 

شنبه الی  5-05 عبداهلل راستا خانه بهداشت الور میستان  بستک 03

 چهارشنبه

روستای الور  –بخش جناح 

 میستان
69060956536 Eچارت 

شنبه الی  5-05 پریوش یوسفی  مهد راشدین بستک 02

 چهارشنبه

پشت مسجد جامع  -بستک

 مهدقرآن راشدین
69060955626 Eچارت 

شنبه الی  5-05 مرضیه محمدی  مهد اندیشمندان کوچک بستک 00

 چهارشنبه

 چارتE 69060069032 بلوار معلم جنب مسجد رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1041سال  بشاگرد آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی نام موسسه/مثبت زندگی شهرستان ردیف

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

شنبه  الی  03تا  5 نرگس حبشی - کد مثبت زندگی 89101 بشاگرد 1

 جهارشنبه

 جارت E 69062325993 شهر گوهران

شنبه  الی  03تا  5 محدثه حبشی - کد مثبت زندگی 2256 بشاگرد 5

 جهارشنبه

 جارت E 69060396060 جگدان

پنج شنبه  05تا  5 مختار بختیارپور - سیاری بشاگرد 3

 وجمعه

- 69099603096 E جارت 

صبح  افسانه دادخدایی - سیاری بشاگرد 3

 وبعدازظهر

شنبه الی 

 چهرشنبه

- 69003305526 E جارت 

صبح  سکینه زارعی - سیاری بشاگرد 2

 وبعدازظهر

شنبه الی 

 چهرشنبه

- 69906652032 E جارت 

صبح  حسین عیدزاده - سیاری بشاگرد 0

 وبعدازظهر

شنبه الی 

 چهرشنبه

- 69065553260 E جارت 



 1041سال  بندرعباس  آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

نام موسسه  /مثبت  شهرستان ردیف

 زندگی

 

خانه بهداشت 

/پایگاه 

 بهداشتی

 نام مجری 

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

E /چارت

 دستگاه

 روز ساعت

همه روزه باتماس  05-5 سمیرا عباس نژاد  5633معراج کد بندرعباس 0

 قبلی

چهارراه قدس بیمارستان قدیم مهدیه جنب الستیک 

 فروشی سینا

69633650025 

66035539393 

 چارت

 صبح03-5 فاطمه سلمانی  362تابش کد بندرعباس 5

 عصر00-09

 69333906362 ساختمان پاکدامن00چهارراه فاطمیه کوچه جاودان  ویکشنبهشنبه 

66035506030 

 چارت

 سه شنبه وچهارشنبه 5-03

 فرزانه باوقار  505ره آورد سبزکد بندرعباس 3

 ساره دهقانی

 66035520202 2چهارراه مرادی ب سمت قدس کوچه رضوان  روزهای زوج 5-03

69300530520 

 چارت

معصومه فتح اله   2620جهش کد بندرعباس 3

 زاده

فاطمیه خیابان شهید کازرونی خیابلن گل ابریشم موسسه  روزهای زوج صبح06-05

 توانبخشی جهش
66035556902 

69363060035 

 چارت

 چارت 69600366633 چهارراه بلوکی روبروی زیتون مسجدناصری روزهای فرد 05-5 مرضیه نظری  265سرای مسعود کد بندرعباس 2

جامعه معلولین  بندرعباس 0

 03339کد

 چارت 69302309506 2نخل ناخدا بلوار ساحلی روبروی کوچه نامدار ان روزهای فرد 36/05-36/5 شهناز باقرزاده 

 چارت 69633030339 انتهای کوچه 1میدان ترمینال امامت  روزهای زوج 36/05-36/5 مریم نصرت آبادی  5230ترمینال کد بندرعباس 6

 چارت 69035036666 تازیان پایین بلوار معلم خیابان ورزش روزهای فرد صبح03-5 مرجان کیهانی  5553تازیان کد بندرعباس 5

مرکز بهداشتی   بندرعباس 9

 سعادت

 مهین سلیمانی

 تهمینه قشمی

جنب  11کمربندی نرسیده به بیمارستان شهید محمدی بوستان همه روزه 5-05

 دانشکده بهداشت پایگاه بهداشتی سعادت
69363355300 

69069233056 

-دستگاه 

 چارت

موسسه راه سعادت  بندرعباس 06

 سورو

 -راضیه بیدارنفر 

 شراره بیدارنفر

سوروقدیم بلواردانشمندسمت چپ ساحل طبقه پایین مسجد  شنبه ودوشنبه عصر06-09

 حاج یوسف پایگاه راه سعادت سورو

 

69366655295 

15354939036 

-دستگاه 

 چارت

بهزیستی   بندرعباس 00

 بندرعباس

 -راضیه بیدارنفر

 شراره بیدارنفر

بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی پشت اداره آب فاضالب  همه روزه 5-05

 بهزیستی شهرستان بندر عباس
69366655295 

15354939036 

 دستگاه

 



 

 1041سال  بندرلنگه  آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

 شهرستان ردیف
 نام موسسه  /مثبت زندگی

 
 خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 نام مجری

 غربالگر

 زمان فعالیت
 تلفن آدرس

 نوع غربال

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

 05-5 الهام شریفی ــ 06366مرکز مثبت زندگی  بندرلنگه 0

تمامی روزها 

بجز روزهای 

 تعطیل

خیابان شهید  –بندرلنگه 

 –محله امیر  –عزت زاده 

باالتر از دبستان شایستگان 

 پویش

69396566036 Eچارت 

 05-06 مهری بحری ــ 3665مرکز مثبت زندگی  بندرلنگه 5
 -سه شنبه 

 چهارشنبه

اداره بهزیستی  –بندرلنگه 

 شهرستان
 دستگاه 69365030639

 05-5 حسن مجرد ــ 3665مرکز مثبت زندگی  بندرلنگه 3

روزهای فرد 

بجز روزهای 

 تعطیل

 چارتE 69069350003 مرکز مثبت زندگی بندرچارک 

 05-5 طاهره برکات ــ 922مرکز مثبت زندگی  بندرلنگه 3

تمامی روزها 

بجز روزهای 

 تعطیل

روبروی بنیاد مسکن  –بندرلنگه 

 مرکز مثبت زندگی –
69365323362 Eچارت 

 05-5 آمنه پاشی ــ 922زندگی مرکز مثبت  بندرلنگه 2

تمامی روزها 

بجز روزهای 

 تعطیل

روبروی بنیاد مسکن  –بندرلنگه 

 مرکز مثبت زندگی –
69506633605 Eچارت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1041سال پارسیان آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال تلفن آدرس  زمان فعالیت

E /روز ساعت دستگاهچارت 

یکشنبه و سه  5-05 محمد احمدی نیا پایگاه بهداشتی شهید قاسمپور  پارسیان 0

 شنبه

پشت حوزه ی -بلوار ولیعصر

 علمیه

 دستگاه 69060303930

  محمد احمدی نیا  موسسه خیریه انعام دشتی پارسیان 5

05-5 

 –شنبه 

 -دوشنبه

 -چهار شنبه

 ینج شنبه

 دستگاه 33023653 ورودی شهر دشتی 



 

 1041سال  جاسک آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  فعالیتزمان 

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

صبح تا  8 محمود آذر - 16001 یمرکز مثبت زندگ جاسک 1

 ظهر 11

از شنبه تا 

 چهارشنبه

مرکز مثبت   ردفیشهر ل

  یستیبهز یزندگ

 چارت 64114991196

صبح تا  8 شهمرادزاده بیحب  0129 یمثبت زندگ مرکز جاسک 1

 ظهر 11

شنبه تا  از

 چهارشنبه

جاسک کهنه مرکز  یروستا

 یستیبهز یمثبت زندگ

 چارت 64210811414

صبح تا  8 پاره کار یهان  8880 یمثبت زندگ مرکز جاسک 2

 ظهر 11

از شنبه تا 

 چهارشنبه

 چارت 64629812111 جاسک  یستیاداره بهز 

صبح تا  8 لیال شنبه زاده  موسسه نگین طالیی مکران جاسک 9

 ظهر 11

بحل پشت  یجاسک روستا ثابت و سیار

 دخترانه رشد یمیمدرسه قد

 چارت و دستگاه 64281118481



 

 1041سال  حاجی آبادآدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

شنبه تا  5-03 عاطفه اطهری - 6233مرکز مثبت زندگی کد  حاجی آباد 0

 چهارشنبه

کوچه –زمین شهری خ رجائی 

 3رجایی

 چارتEدستگاه/ 66032355630

  مرضیه پیرمرادی - 3953مرکز مثبت زندگی کد حاجی آباد 5

03-5 

شنبه تا 

 چهارشنبه

چها راه کمیته امدادساختمان 

 اداره ارشاد

66032352996 Eچارت 

شنبه تا  5-03 ام البنین دولتی - 9206مرکز مثبت زندگی کد  حاجی آباد 3

 چهارشنبه

زمین شهری خ رجایی روبروی 

 نان فانتزی
69360630063 Eچارت 



 1041سال بندر خمیرآدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

شنبه تا  05-6 هاجر راستگو  شایستگان درواخانی خمیر 0

 چهارشنبه

  69069253263 روستای درواخانی

 چارت

شنبه تا  05-6 آسیه کوهی زاده  ساحل کندال خمیر 5

 چهارشنبه

بندرخمیر محله کندال جنب 

 مسجد جامع

 چارت 69606320950

شنبه تا  05-6 مریم کوهی نژاد  مرصاد درگور خمیر 3

 چهارشنبه

 چارت 69333652900 روستای درگور جنب دهیاری

شنبه تا  05-6 حامد واحدی  کروئیه خمیر 3

 چهارشنبه

روستای کروئیه جنب مجتمع 

 دینی
 چارت 69060539555

شنبه تا  05-6 سکینه منصوری  معراج  ال درویش خمیر 2

 چهارشنبه

 چارت 69360555033 روستای آل درویش جنب مسجد

شنبه تا  05-6 فهیمه ارام  کوثر  لشتغان خمیر 0

 چهارشنبه

بندرخمیر محله لشتغان باال 

 جنب خانه بهداشت
 چارت 69360006596

شنبه تا  05-6 مریم منصوری  فردوس چاه صحاری خمیر 6

 چهارشنبه

روستای چاه صحاری مهدکودک 

 فردوس
 چارت 69625050669

شنبه تا  05-6 صفورا کوهی نژاد  گلهای کسه خمیر 5

 چهارشنبه

روستای کسه جنب مدرسه 

 ابتدایی
 چارت 69363056399

شنبه تا  05-6 فاطمه نیکخواه  حدیث نیمه کار خمیر 9

 چهارشنبه

روستای نیمه کار محله قبله 

 مهدکودک حدیث
 چارت 69303025903

شنبه تا  05-6 زینت آموزگاری  پردیس خمیر 06

 چهارشنبه

روستای نیمه کار جنب مدرسه 

 دبستان مهد کودک پردیس
 چارت 69395660096

شنبه تا  05-6 عایشه سلیمانی  میعاد پل  گل کن خمیر 00

 چهارشنبه

روستای پل گل کن جنب مسجد 

 جامع
 چارت 69393555309

شنبه تا  05-6 ملیحه غفوریان  فاطمه الزهرا  پل  انگور خمیر 05

 چهارشنبه

روستای پل انگور جنب مسجد 

 جامع
 چارت 69390635559

شنبه تا  05-6 منا  مالحی  رویش بندر پل خمیر 03

 چهارشنبه

شهر بندر پل مهد کودک شهر 

 آفتاب
 چارت 69632635336



 

 

شنبه تا  05-6 لیال آشفته  نگین بندر پل خمیر 03

 چهارشنبه

شنبه تا  05-6 آمنه مرادی  متین آرابی خمیر 02 چارت 69306360006 شهر بندرپل مهدکودک نگین

 چهارشنبه

 چارت 69365093225 روستای آرابی مهدکودک متین

شنبه تا  05-6 سمیه غزت زاده  روستامهد چاه مخور خمیر 00

 چهارشنبه

روستای چاه مخور مهدکودک 

 گل سرخ
 چارت 69065593663

شنبه تا  05-6 مریم درع  روستامهد گلهای بهشت خمیر 06

 چهارشنبه

روستای گوین مجتمع بهزیستی 

 مهدکودک گلهای بهشت
 چارت 69065066330

شنبه تا  05-6 عالیه جباری  روستامهد شکوفه های خمیر 05

 چهارشنبه

روستا کشار سرگپ مهدکودک 

 شکوفه ها
 چارت 69305035595

شنبه تا  05-6 صدیقه صفایی  روستامهد باران خمیر 09

 چهارشنبه

روستای کرمران جنب مسجد 

 جامع
 چارت 69065959509

شنبه تا  05-6 سریفه کهورستانی  دشت جیهون خمیر 56

 چهارشنبه

روستای دشت جیهون جنب 

 خانه بهداشت
 چارت 69062526209

شنبه تا  05-6 مریم خرمی  کهورستان خمیر 50

 چهارشنبه

کهورستان محله خورکناری 

 مهدکودک
 چارت 69360355396

شنبه تا  05-6 نسرین فروزنده  رودبار خمیر 55

 چهارشنبه

دهستان رودبار مهدکودک 

 ستارگان آینده
 چارت 69069269632

تا شنبه  05-6 دینا سنگرزاده  مهد ماهان  خمیر 53

 چهارشنبه

 چارت 69066036503 شهر بندرخمیر روبروی سپاه

شنبه تا  05-6 سامیه کمالی  مهد ریحان  خمیر 53

 چهارشنبه

شهر رویدر محله شوادان مهد 

 کودک ریحان
 چارت 69062536356

شنبه تا  05-6 مریم دردری  مهد مرجان خمیر 52

 چهارشنبه

شهر رویدر پشت بانک ملت 

 مهدکودک مرجان
 چارت 69062360395

شنبه تا  05-6 حامد مبارک زاده  اداره بهزیستی خمیر 50

 چهارشنبه

بندرخمیر جنب اداره اموزش و 

 پرورش
 دستگاه  69606553225

شنبه تا  05-6 زینب درخواه  مرکز مثبت زندگی بندرپل خمیر 56

 چهارشنبه

شهر بندرپل مجتمع خدمات 

 بهزیستی بندرپل
 چارت 69656322060

شنبه تا  05-6 زهرا امیانی  مرکز مثبت زندگی آرابی خمیر 55

 چهارشنبه

روستای آرابی جنب مسجد جامع 

 مرکز مثبت زندگی
 چارت 69390396560

شنبه تا  05-6 فتحیه فروزنده  مرکز مثبت زندگی رویدر خمیر 59

 چهارشنبه

شهر رویدر مجتمع خدمات 

 بهزیستی رویدر
 چارت 69062609250



 

 

شنبه تا  05-6 شفیقه جعفری  نیلوفر خمیر 36

 چهارشنبه

شهر رویدر روبروی بانک ملی 

 مهدکودک نیلوفر
 چارت 69063096563

شنبه تا  05-6 فاطمه آهن چیده  مهد کشار باال خمیر 30

 چهارشنبه

روستای کشار باال پشت درمانگاه 

 مهدکودک
 چارت 69036256026

شنبه تا  05-6 افسانه صحرائی  مهد کشار خمیر 35

 چهارشنبه

 چارت 69055306505 روستای کشار باال پشت دهیاری

شنبه تا  05-6 محمد خورابه خانه بهداشت ماور  خمیر 33

 چهارشنبه

 چارت 69069692505 روستای مارو خانه بهداشت

شنبه تا  05-6 طیب آرمون خانه بهداشت انگوران  خمیر 33

 چهارشنبه

روستای تهلو انگوران خانه 

 بهداشت
 چارت 69060059669

شنبه تا  05-6 شریفه محمدی خانه بهداشت کشار چمردان  خمیر 32

 چهارشنبه

روستای کشار چمردان خانه 

 بهداشت
 چارت 69063060530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1041سال  رودان آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  بهداشت /پایگاه بهداشتیخانه 

 غربالگر

 نوع غربال تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

شنبه تا  5-5 سمیره قاسمی  مثبت زندگی  رودان 0

 چهارشنبه

پشت –رودان 

 زروانساالریپاسا

69069533606 Eچارت نئونی 

شنبه تا  5-5 کلثوم اهار  مثبت زندگی رودان 5

 چهارشنبه

مجتمع –بیکاه -رودان

 بهزیستی

69633539060 E چارت نئونی 

شنبه تا  5-5 فاطمه حیدری  مثبت زندگی رودان  3

 چهارشنبه

مجتمع –رودخانه –رودان 

 بهزیستی
69065029359 E چارت نئونی 

شنبه تا  5-5 روحیه شمس الدینی  مثبت زندگی  رودان  3

 چهارشنبه 

مجتمع –جغین –رودان 

 بهزیستی
69659050690 E چارت نئونی 

خانه بهداشت/خانه بهداشت   رودان  2

 زیارتعلی

شنبه تا  5-5 کنیز کمالی

 چهارشنبه

 چارت نئونی E 69060250306 زیارتعلی-رو.دان

شنبه تا  5-5 حبیب کمالی خانه بهداشت /اسالم اباد  رودان 9

 چهارشنبه 

 نئونیچارت E 69362035550 اسالم اباد-رودان

شنبه تا  5-5 محمود رامشگر  خانه بهداشت /باالشهرجغین  رودان 06

 چهارشنبه

 چارت نئونی E 69069533393 جغین شمالی باالشهر–رودان 

شنبه تا  5-5 معصومه ارجمند  مهد کودک الله های رضوی  رودان 00

 چهرشنبه 

روبروی راهنمایی –رودان 

 رانندگی قدیم 
چارت  E–دستگاه  69066006655

 نئونی

شنبه تا  5-5 صدیقه خادمی خانه بهداشت  رودان 05

 چهارشنبه 

 چارت نئونیE 69069265333 زیارتعلی-رودخانه 

شنبه تا  5-5 زکیه غالمپور خانه بهداشت  رودان 03

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69325306055 سرخدان-جغین 

شنبه تا  5-5 داود رامشگر خانه بهداشت  رودان 03

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69069656002 گراب-جغین 

شنبه تا  5-5 علی فوالدی خانه بهداشت  رودان 02

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69069000660 جغین ناصراباد

شنبه تا  5-5 فرشته ساالری خانه بهداشت  رودان 00

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69332025936 بجگوئیه-جغین 



 

 

شنبه تا  5-5 توران غالمی  خانه بهداشت  رودان 06

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69655935056 پاسفید-جغین 

شنبه تا  5-5 محمد سمندری خانه بهداشت  رودان 05

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69330033525 بجگوئیه-جغین 

شنبه تا  5-5 اسحاق ذاکری نیا خانه بهداشت  رودان 09

 چهارشنبه

 نئونیچارت E 69069603095 قلندری-جغین 

شنبه تا  5-5 فرزانه ساالری خانه بهداشت  رودان 56

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69332025936 کم کرت–جغین 

شنبه تا  5-5 رخساره حدادی خانه بهداشت  رودان 50

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69395550323 کم جمال-جغین

شنبه تا  5-5 حجت دهکار خانه بهداشت  رودان 55

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69032533565 سرخدان-جغین

شنبه تا  5-5 بدریه صالحی خانه بهداشت  رودان 53

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69606205552 امام خمینی-خانه بهداشت 

شنبه تا  5-5 سمیرا نزاد کهنوجی خانه بهداشت  رودان 53

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69325333590 امام خمینی–خانه بهداشت 

شنبه تا  5-5 مرضیه غالمی زاده خانه بهداشت  رودان 52

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69350632636 خانه بهداشت امام خمینی

شنبه تا  5-5 صدیقه نجفی خانه بهداشت  رودان 50

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69305236066 شهید بهشتی-خانه بهداشت 

شنبه تا  5-5 فرزانه کمالی خانه بهداشت  رودان 56

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69032362553 شهید بهشتی–خانه بهداشت 

شنبه تا  5-5 فاطمه محمودزاده خانه بهداشت  رودان 55

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69062552396 شهید بهشتی–خانه بهداشت 

شنبه تا  5-5 سمیه سیفی خانه بهداشت  رودان 59

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69635935065 خانه بهداشت امام خامنه ای

شنبه تا  5-5 کیمیا سعیدی خانه بهداشت  رودان 36

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69635935065 خانه بهداشت امام خامنه ای

شنبه تا  5-5 حبیب مهدوی خانه بهداشت  رودان 30

 چهارشنبه

 چارت نئونیE 69952053006 فاریاب-خانه بهداشت 



 

 

 

 

 1041سال سیریک   شهرستان آدرس پایگاه های غربالگری بینایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

شنبه  الی  03- 36/5 مراد موسی زاده - 9039مثبت زندگی کد  سیریک 1

 جهارشنبه

بلوار اما –شهرستان سیریک 

 0کوچه تعاون  –م حسین 

 دستگاه 69355396993

شنبه  الی  03- 36/5 شریفه حیدری - اداره بهزیستی  شهرستان سیریک 2

 جهارشنبه

بلوار  –شهرستان سیریک 

 پشت بانک ملت –معلم 

69066305625 E جارت 



 

 

 1041سال  قشم   آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

شنبه الی  01-01 عالمه نعیمی  مرکز مثبت زندگی قشم قشم 0

 چهارشنبه

جاده  -روستای هلر –قشم 

 –خیابان احمدی  –ساحلی 

مرکز مثبت  –خیابان دریا 

  – 7799زندگی 

19570159770 Eچارت 

شنبه الی  01-01 آمنه برمه  مرکز مثبت زندگی سوزا قشم 5

 چهارشنبه

جنب  –سوزا  –قشم 

مرکز  –شهرداری سوزا 

  – 09701مثبت زمدگی 

17097575091 Eچارت/ دستگاه 

شنبه الی  01-01 طاهره پشام  مثبت زندگی هلرمرکز  قشم 3

 چهارشنبه

لقمان  -بلوار آزادگان –قشم 

جنب اداره بهزیستی قشم  – 9

  مرکزمثبت زندگی -01050

 

07635227650 Eچارت 

شنبه الی  01-01 حامد آزاد  اداره بهزیستی قشم قشم 3

 چهارشنبه

 لقمان –بلوار آزادگان  –قشم 

اداره بهزیستی شهرستان  – 9

 قشم

 

07635225135 Eچارت 



 

 

 1041سال  میناب   آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

 

 

 

 نام موسسه  /مثبت زندگی شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

همه روزه به جز  5-03 معصومه رفیعی  0690 میناب 0

 روزهای تعطیل

میناب شهرک 

 عباسپور

69303902330 E چارت 

همه روزه به جز  5-03 طیبه ذاکری  2550 میناب 5

 روزهای تعطیل

مجتمع –دستگاه  92

 توانبخشی آزادگان

69365600005 E چارت 

روزه به جز همه  5-03 نسیمه حاتمی  3562 میناب 3

 روزهای تعطیل

میناب گوربند ساختمان 

 بهزیستی
69629206630 E  چارت 

همه روزه به جز  5-03 جاسم عیسی پور  03309 میناب 3

 روزهای تعطیل

ساختمان -هشتبندی

 بهزیستی
69306553636 Eچارت 

همه روزه به جز  5-03 طیبه ساالری  5333 میناب 2

 روزهای تعطیل

 دستگاه 69360990056 میناب مجتمع زیتون

همه روزه به جز  5-03 سکینه زاهدی  5205 میناب 0

 روزهای تعطیل

تیاب روبروی -میناب 

 درمانگاه
69336563095 E چارت 

همه روزه به  5-03 مرتضی جمعه زاده  2596 میناب 6

 جزروزهای تعطیل

بخش سندرک -میناب

 اداره بهزیستی
69066925325 Eچارت 

همه روزه به جز  5-03 مرضیه ذاکری  9525 میناب 5

 روزهای تعطیل

 چارتE 69396396500 میناب بخش بنذرک

همه روزه به جز  5-03 مریم عبدالصمدی  موسسه آوای امید میناب 9

 روزهای تعطیل

 دستگاه 69365005565 سیار



 

 

 

 1041سال  هرمز آدرس پایگاه های غربالگری بینایی شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسسه  /مثبت زندگی نام شهرستان ردیف

 

 نام مجری  خانه بهداشت /پایگاه بهداشتی

 غربالگر

 نوع غربال  تلفن آدرس  زمان فعالیت

Eروز ساعت چارت/ دستگاه 

بهزیستی شهدای –جزیره هرمز  - - - - بهزیستی هرمز  هرمز 0

هرمزخیابان امام خمینی جنب پارک 

 شهدا 

 دستگاه  32355533


