
 
 
 
 
 

 استان گلستان

 مراکز واکسیناسیون کرونای شهرستان گرگان 

 نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

بین انجیراب -كوي انجیراب

20و18  

بركت-سینوفارم )انجیراب(1مركز   

تاپنجشنبهشنبه   

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

7الغدير-بلوارالغدير سینوفارم -رازي-نورا-اسپايكوژن 

بركت-  

)الغدير(2مركز  

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

6امام رضا-خ امام رضا بركت-سینوفارم   رضا()امام 4مركز   

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

ايستگاه دوم -لوارناهارخوران

 قلعه حسن

بركت-سینوفارم  )قلعه حسن(6مركز   

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

انتهاي گلبرگ يكم-كوي گلها -فخرا-پاستوكووك ساده 

بركت-سینوفارم  

)گلها(7مركز  

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

كوي سلیمیان-گرگان جديد بركت-سینوفارم   )سلیمیان(8مركز   

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

-بلواردانشجو-جهادمركزي

10دانشجو  

بركت-سینوفارم  )جهاد(9مركز   

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

11اوزينه -كوي اوزينه بركت-سینوفارم   )اوزينه(11مركز   



 
 
 
 
 

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

مزكز شبانه روزي-جلین شهر  مركزجلین سینوفارم 

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

مركز شبانه -شهرسرخنكالته

 روزي

 مركزسرخنكالته سینوفارم

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

زقرقمرك سینوفارم شهر قرق  

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 آلوكالته سینوفارم روستاي آلوكالته

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 آهنگرمحله سینوفارم روستاي آهنگر محله

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 تقی آباد سینوفارم روستاي تقی اباد

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

امیراباد روستاي  امیراباد سینوفارم 

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

زنگیانروستاي   زنگیان سینوفارم 

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 كفشگیري سینوفارم روستاي كفشگیري

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 لمسك سینوفارم روستاي لمسك

 شنبه تاپنجشنبه

رسمیغیراز تعطیالت   

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 مرزنكالته سینوفارم روستاي مرزنكالته
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 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 نوده ملك سینوفارم روستاي نوده ملك

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 نوديجه سینوفارم روستاي نوديجه

 شنبه تاپنجشنبه

 غیراز تعطیالت رسمی

13-8شنبه تاچهارشنبه   

12-8پنج شنبه ها  

 ورسن سینوفارم روستاي ورسن

 نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

از ايام تعطیلدرطول هفته غیر   13-8 كوچه ي گلشن –خیابان امام رضا  

 تلفن

سینوفارم،آسترازانكا ،بركت 

 ،اسپايكوژن پاستوكووك ،فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 شهري روستايی يك

لیتعط امياز ا ریدرطول هفته غ  13-8 كوچه ي شهید –خیابان  مزرعه  

 نكويی

،بركت  نوفارم،آسترازانكایس

پاستوكووك ،فخرا كوژني،اسپا  

مركز خدمات جامع سالمت 

 شهري دو

8-13 درطول هفته غیر از ايام تعطیل بخشداري   -فاضل آباد جنب  

 كماالن

،بركت ،  نوفارم،آسترازانكایس

افخر  

مركز خدمات جامع سالمت شبانه 

 روزي فاضل آباد

درطول ايام هفته غی از ايام 

 تعطیل

13-8 خدمات جامع سالمت مركز  سینوفارم مزرعه كتول 

 مزرعه



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 امياز ا یهفته غ اميدرطول ا

لیتعط  

13-8 مركز خدمات جامع سالمت  سینوفارم سنكدوين روبروي شهرداري 

 سنگدوين

 امياز ا یرهفته غ اميدرطول ا

لیتعط  

13-8 خیابان هنرستان –حاجیكالته  

 كشاورزي

مركز خدمات جامع سالمت  سینوفارم

 حاجیكالته

از ايام تعطیلدرطول هفته غیر   13-8 مركز خدمات جامع سالمت  سینوفارم روستاي عرفان آباد 

 عرفان آباد

لیتعط امياز ا ریدرطول هفته غ  13-8 قره مركز خدمات جامع سالمت  سینوفارم روستاي قره بالغ 

 بالغ

 

لیتعط امياز ا ریدرطول هفته غ  13-8 نوفارمیس روستاي شیرنگ  مركز خدمات جامع سالمت  

 شیرنگ

لیتعط امياز ا ریدرطول هفته غ  13-8 مركز خدمات جامع سالمت حكیم  سینوفارم روستاي حكیم آباد 

 آباد



 
 
 
 
 

 سیناسیون کرونا شهرستان رامیانمراکز واک

 ایام فعالیت
شیفت 

 کاری
 ردیف نام مرکز واکسیناسیون نوع واکسن ادرس ساعت کاری

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

صبح و 

 ظهر
18:00-07:30  

-خیابان امام ره-رامیان

 كوچه مدافعان سالمت

-بركت-سینورفام

-پاستوكووك

فخرا-اسپايكوژن  

 1 مركز تجمیعی رامیان

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

13:00-07:30 
اول ورودي دلند -دلند

 )از طرف گرگان(
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

دلندشهري   
2 

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

13:00-07:30 
جنب  -خیابان امام ره

 شهرداري
// 

 سالمت جامع خدمات مركز

 شهري خان ببین
3 

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

 // خیابان امام ره 13:00-07:30
 سالمت جامع خدمات مركز

تاتار علیا شهري  
4 

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

13:00-07:30 
جنب -روستاي شش اب

 محیط زيست
// 

 سالمت جامع خدمات مركز

 روستايی شش اب
5 

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

13:00-07:30 
 -روستاي شش اب

 جنب شالیكوبی سمیعی
// 

 سالمت جامع خدمات مركز

 روستايی قره قاچ
6 



 
 
 
 
 

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

13:00-07:30 
–روستاي داركالته 

 شهرك
// 

 سالمت جامع خدمات مركز

 روستايی داركالته
7 

همه روز هفته غیر از جمعه و 

 روزهاي تعطیل

ساعت 

اداري 

 صبح

13:00-07:30 
-ابادروستاي سعد 

 كوچه بهداشت
// 

 سالمت جامع خدمات مركز

 روستايی سعد اباد
8 

 

 

 

                             آزادشهرز واکسیناسیون کرونا در شهرستان مراک

 

 نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

 18لغايت 7 شنبه تا پنجشنبه

 

 خیابان امام خمینی

 

-فخرا -بركت-سینوفارم

 -اسپايكوژن

 

 1مركز خدمات جامع آزادشهر

 

 انتهاي خیابان شهید بهشتی 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

-فخرا -بركت-سینوفارم

 -اسپايكوژن

 

 2مركز خدمات جامع آزادشهر

 

 ازدارتپه 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

-فخرا -بركت-سینوفارم

 -اسپايكوژن

 مركز خدمات جامع ازدارتپه

 



 
 
 
 
 

 

 نوده روبروي مزار 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

-فخرا -بركت-سینوفارم

 -اسپايكوژن

 

 مركز خدمات جامع نوده

 

 فارسیان 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 مركز خدمات جامع فارسیان

 

 كاشیدار 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 مركز خمات جامع كاشیدار

 

 نگین شهر بعد از پمپ بنزين 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 مركز خدمات جامع نگین شهر

 

 -بركت-سینوفارم قورچاي 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 مركز خدمات جامع قورچاي

 

 18خیابان امام خمینی واليت  13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 پايگاه جالل اباد

 

شهید رجايی كوچه خیابان  13-7 شنبه تا پنجشنبه

 مسجد موسی بن جعفر

 

 -بركت-سینوفارم

 

 پايگاه موسی بن جعفر

 

 نوده روبروي مزار 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 پايگاه شهري نوده

 

 نگین شهر بعد از پمپ بنزين 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 پايگاه شهري نگین شهر

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 مراکز واکسیناسیون کرونا شهرستان آق قال

 

 قورچاي 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 

 -بركت-سینوفارم

 

 مركز خدمات جامع قورچاي

 

-آسترازنكا-بركت–سینوفارم  میدان جمهوري-آزادشهر 13-7 شنبه تا پنجشنبه

 فخرا–اسپايكوژن 

 بیمارستان     حضرت معصومه

 مرکز نام نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

( 14الی 7ساعت اداري)  تمام ايام هفته شمالی امام خ قال آق  1 شماره  شهري سالمت جامع خدمات مركز سینو فارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت   جنب نماز خیابان قال آق ( 

 بیمارستان

 -نورا بركت-فارم سینو

-اسپايكوژن

-(كووپارس)رازي

 پاستوكووك

2 شماره شهري سالمت جامع خدمات مركز  



 
 
 
 
 

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  بخشداري جنب امام خ انبارالوم (   -نورا بركت-فارم سینو 

-اسپايكوژن

-(كووپارس)رازي

 پاستوكووك

 روزي شبانه سالمت جامع خدمات مركز

 انبارالوم

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  انقالب روستاي (  انقالب سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  پیرواش روستاي (  پیراواش سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  سولی چن روستاي (  سالمت چن سولی جامع خدمات مركز سینوفارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  روستا ورودي دوگونچی روستاي (  دوگونچی سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت   روستا ورودي آباد عطا روستاي ( 

اصلی خط  

عطاآباد سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم  

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت   جانبازان خ-قانقرمه روستاي ( 

2 عماد كوچه  

  سینوفارم

قانقرمه سالمت جامع خدمات مركز  

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  روستا ورودي جیق قلعه روستاي (  جیق قلعه سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  سیلو جنب كرد روستاي (  كرد سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم   

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت   انبار جنب دوجی گري روستاي ( 

 سیلو

دوجی گري سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم  
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هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت   ورودي سالیان يلمه روستاي ( 

 روستا

سالیان يلمه  سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم  

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت   موسی شیخ بهلكه روستاب ( 

 سلمان روستاكوچه ورودي

 فارسی

موسی شیخ سالمت جامع خدمات مركز سینوفارم  

هفته ايام تمام 14الی 7) اداري ساعت  شمالی امام خ قال آق (   -نورا بركت-فارم سینو 

-اسپايكوژن

-(كووپارس)رازي

 پاستوكووك

 مركز واكسیناسیون ستاد شهرستان

 نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

همه روزهاي هفته بجز ايام 

 تعطیل
13الی  7:30  

خیابان شهید ندافی ، پشت مسجد 

 جامع

 سینوفارم

 پاستوكووك

 بركت
 

مركز خدمات جامع سالمت 

 شهري بندرگز



 
 
 
 
 

 مراکز واکسیناسیون کرونا شهرستان گنبد کاووس

 

 نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(

 13صبح الی8

 18الی 13:30
 خیابان سرابی

 سینوفارم،بركت،پاستوكووك،اسپايكوژن،رازي،

 فخرا،نورا
 ستاد مركز بهداشت

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
 13صبج الی8

( ره) خمینی امام خیابان

 رودكی خیابان شمالی،
 سینوفارم

 يك سالمت جامع خدمات مركز

 شهري

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  سینوفارم علوي خیابان آباد، سید 

 دو سالمت جامع خدمات مركز

 شهري

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  سینوفارم شرقی شهداي خیابان 

 سه سالمت جامع خدمات مركز

 شهري

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  

 هب نرسیده بهشتی خیابان

 آباد گدم پل
 سینوفارم

  چهار سالمت جامع خدمات مركز

 شهري

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  

 چهاره غربی گلشن خیابان

 چپ سمت دوم
 سینوفارم

 پنج سالمت جامع خدمات مركز

 شهري

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  سینوفارم پلیس كوي خیابان 

 شش سالمت جامع خدمات مركز

 شهري

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 آباد گدم روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

آباد گدم روستايی  



 
 
 
 
 

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

تعطیل(غیر   
13صبج الی8 سلطانعلی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

سلطانعلی روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 آخوند حالی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

آخوند حالی روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  

 

يسیرگچن ديگچه روستاي  

 

 سینوفارم

 

 سالمت جامع خدمات مركز

يسیرگچن ديگچه روستايی  

 

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 آباد تقی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

حسینقلی كاكا روستايی  

 

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 مرامه باغلی روستاي   سینوفارم 

 

 سالمت جامع خدمات مركز

مرامه باغلی روستايی  

 

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 شیروان بی بی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

شیروان بی بی روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 مالساري ايمر روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

مالساري ايمر روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 آباد تقی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

آباد تقی روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 پناده پشمك روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

پناده پشمك روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 فجر روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

فجر روستايی  



 
 
 
 
 

 

 

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8  

 قلی محمد ايمر روستاي

 آخوند
 سینوفارم

 جامع خدمات مركز

 قلی محمد ايمر روستايی سالمت

 آخوند

لغايت پنج شنبه)ايام شنبه 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 آباد آق روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

آباد آق روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 قوشان چاي روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

قوشان چاي روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 قوشان حاجی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

قوشان حاجی روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 تپه محمد قره روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

تپه محمد قره روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 بغاز ي اگر روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

بغاز ي اگر روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 برون شهراينچه   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

برون اينچه روستايی و شهري  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 برون داشلی روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

برون داشلی روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 كرند روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

كرند روستايی  

شنبه لغايت پنج شنبه)ايام 

 غیر تعطیل(
13صبج الی8 كر سارجه روستاي   سینوفارم 

 سالمت جامع خدمات مركز

كر سارجه روستايی  



 
 
 
 
 

 شهرستان کردکوی 19مراکز واکسیناسیون کووید 

 نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

-خیابان عباس آباد-كردكوي 7-18 روزهاي غیر تعطیل

 7تربیت 

-فخرا-بركت-سینوفارم

 آسترازنكا-اسپايكوژن

پايگاه تجمیعی واكسیناسیون 

مركز خدمات جامع سالمت 

 شهري يك

-خیابان عباس آباد-كردكوي 7-18 روزهاي غیرتعطیل

 7تربیت 

-فخرا-بركت-سینوفارم

 آسترازنكا-اسپايكوژن

 مركز منتخب شهري يك

 -كمربندي گرگان كردكوي 13:30-7 روزهاي غیرتعطیل

 ابتداي جاده امامزاده ابراهیم

-فخرا-بركت-سینوفارم

 آسترازنكا-اسپايكوژن

مركز خدمات جامع سالمت 

النگ و خانه هاي روستايی 

 بهداشت تابعه

ابتداي جاده -روستاي دنگالن 13:30-7 روزهاي غیرتعطیل

 اولین كوچه سمت راست-نامن

-فخرا-بركت-سینوفارم

 آسترازنكا-اسپايكوژن

مركز خدمات جامع سالمت 

روستايی دنگالن و خانه هاي 

 بهداشت تابعه

خیابان -روستاي باالجاده 13:30-7 روزهاي غیرتعطیل

-روبه روي مخابرات-فرهنگ

 نبش كوچه شهید بهشتی

-فخرا-بركت-سینوفارم

 آسترازنكا-اسپايكوژن

مركز خدمات جامع سالمت 

روستايی باالجاده و خانه هاي 

 بهداشت تابعه

اي ابتد-كمربندي گرگان كردكوي 13:30-7 روزهاي غیرتعطیل

 سه راه يساقی

-فخرا-بركت-سینوفارم

 آسترازنكا-اسپايكوژن

دمات جامع سالمت مركز خ

روستايی يساقی و خانه هاي 

 بهداشت تابعه



 
 
 
 
 

 

 

 شهرستان  کالله مراکز واکسیناسیون کرونا

-فخرا-بركت-سینوفارم ازگرد محله جنب فاطمیه-والغوز 13:30-7 روزهاي غیرتعطیل

 آسترازنكا-اسپايكوژن

مركز خدمات جامع سالمت 

روستايی شهري دو و خانه هاي 

 بهداشت تابعه

 ردیف نام مرکز نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری فعالیتایام 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

خیابان شهید -كالله

جنب اداره -بهشتی

آموزش و پرورش ، شبكه 

و مركز بهداشت 

 كاللهشهرستان 

 سینوفارم

 بركت

 پاستوكووك   

 رازي 

 نورا

 اسپايكوژن  

 فخرا       
 

 1 مركز تجمیعی كالله

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     كالله

 فخرا

سالمت مركز خدمات جامع 

 2روستايی كالله

2 



 
 
 
 
 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     روستاي قوجمز

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی اجن يلی قوجمز

3 

همه روز هفته غیر از 

روزهاي تعطیلجمعه و   

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     روستاي بربرقلعه

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی بربرقلعه

4 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     روستاي تمرقره قوزي

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی تمر قره قوزي

5 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     دهنهروستاي 

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی  دهنه

6 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     روستاي گرگاندوز

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی  گرگاندوز

7 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     روستاي عزيزآباد

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی عزيزآباد

8 

همه روز هفته غیر از 

 تعطیل جمعه و روزهاي

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

سینوفارم     بركت     روستاي گوگجه

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی  گوگجه

9 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8از ساعت  روز پنجشنبه
 

سینوفارم     بركت     روستاي قره شور

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی  قره شور

10 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     شهر فراغی

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

روستايی  و شهري شهر 

 فراغی

11 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

روستاي ماالي شیخ 

 غراوي

سینوفارم     بركت    

 فخرا

جامع سالمت مركز خدمات 

روستايی  ماالي شیخ 

 غراوي

12 

همه روز هفته غیر از 

 جمعه و روزهاي تعطیل

 شنبه تا چهار شنبه از

 ،، 13صبح تا  8ساعت 

 ظهر 12صبح تا  8روز پنجشنبه از ساعت 
 

سینوفارم     بركت     روستاي قرانكی جنگل

 فخرا

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی قرانكی جنگل

13 



 
 
 
 
 

 لیست مراکز  واکسیناسیون  کرونا گمیشان

 

 ایام فعالیت
شیفت 

 کاری
 ردیف نام مرکز واکسیناسیون نوع واکسن ادرس ساعت کاری

07:30 -14:00 صبح كل ايام هفته  
–بلوار مرزبانان  -گمیش تپه

 روبروي سپاه

-بركت-سینوفارم

-پاستوكووك

فخرا-اسپايكوژن  

گمیش تپهمركز تجمیعی   1 

07:30-14:00 صبح كل ايام هفته  
سیمین شهر بلوار تايجان 

 آخوند
تجمیعی سیمین شهرمركز  //  2 

 كل ايام هفته
شبانه 

 روزي
07:00- 07:00  

–بلوار مرزبانان  -گمیش تپه

 روبروي سپاه
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

 شبانه روزي گمیش تپه
3 

 كل ايام هفته
شبانه 

 روزي
07:00- 07:00  

سیمین شهر بلوار تايجان 

 آخوند
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

 شبانه روزي سیمین شهر
4 

كل ايام هفته غیر از جمعه و 

 تعطیالت رسمی
07:30 -14:00 صبح  

 –روستاي خواجه نفس 

 جاده بصیرآباد
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

خواجه نفسروستايی   
5 

كل ايام هفته غیر از جمعه و 

 تعطیالت رسمی
07:30 -14:00 صبح  

جاده  –روستاي بصیرآباد 

 پنج پیكر
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی بصیرآباد
6 

كل ايام هفته غیر از جمعه و 

 تعطیالت رسمی
07:30 -14:00 صبح  

خیابان  -روستاي قرنجیك

 اصلی روبروي دهیاري
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی قرنجیك
7 

كل ايام هفته غیر از جمعه و 

رسمیتعطیالت   
07:30 -14:00 صبح  

خیابان  -روستاي آرخ بزرگ

 اصلی
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی آرخ بزرگ
8 

كل ايام هفته غیر از جمعه و 

 تعطیالت رسمی
07:30 -14:00 صبح  

 –روستاي آلتین تخماق 

 روبروي مخابرات
// 

مركز خدمات جامع سالمت 

 روستايی آلتین تخماق
9 



 
 
 
 
 

 

 کرونا شهرستان بندر ترکمن مراکز واکسیناسیون

 نام مرکز خانه بهداشت نوع واکسن تزریقی آدرس ساعات شیفت کاری ایام فعالیت

عصر 6الی   30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه –جنب میدان مختومقلی  

ابتداي بلوار جمهوري اسالمی 

بهداري قديم -  

پاستوكووك معمولی/ فخرا / 

رازي / نورا / سینوفارم / 

اسپايكوژن( / بركتسیناژن)   
 

پايگاه سالمت ضمیمه 

 يك شهري

مركز خدمات جامع 

سالمت شهري 

1شماره  

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه بین پاسداران –بلوار پاسداران  

محوطه هالل احمر- 25و23  

پايگاه سالمت غیر  سینوفارم

 ضمیمه يك شهري

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه خیابان  –روستاي قره سو  

جنب دفتر مخابرات –اصلی   

 خانه بهداشت قره سو سینوفارم

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب  -روستاي نیازآباد 

 ساختمان حمام قديمی

 خانه بهداشت نیازآباد سینوفارم

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه 22ساحل –بلوارشهید آرخی   پايگاه سالمت ضمیمه  سینوفارم 

 دو شهري

مركز خدمات جامع 

سالمت شهري شماره 
30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه 2 خ –بلوارجمهوري اسالمی  

بین جمهوري  -سیزده آبان

22و20  

پايگاه سالمت  سینوفارم

 غیرضمیمه دو شهري

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب میدان –روستاي چپاقلی  

 مركزي

خانه بهداشت چپاقلی  سینوفارم
1 



 
 
 
 
 

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب  –روستاي چپاقلی  

 میدان مسجد جامع

خانه بهداشت چپاقلی  سینوفارم
2 

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب  –روستاي پنج پیكر  

1كوچه بهداشت   

خانه بهداشت پنج  سینوفارم

1پیكر   

خدمات جامع مركز 

سالمت روستايی پنج 

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه پیكر داخل –روستاي پنج پیكر  

جنب مسجدحسین -روستا

روبروي پست بانك –آخوند   

خانه بهداشت پنج  سینوفارم

2پیكر  

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه خیابان -روستاي خواجلر 

جنب مركز جمع –مختومقلی 

شیرآوري   

مركز خدمات جامع  خانه بهداشت خواجلر سینوفارم

سالمت روستايی 

 خواجلر

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب  –روستاي آرخ كوچك  

 منبع هوايی آب

خانه بهداشت آرخ  سینوفارم

 كوچك

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب  –روستاي گامیشلی نزار 

 منبع هوايی آب

خانه بهداشت  سینوفارم

 گامیشلی نزار

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه جنب دفتر  -روستاي اسالم تپه 

 مخابرات

خانه بهداشت اسالم  سینوفارم

 تپه

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه –جاده اصلی -شهر سیجوال 

 روبروي منبع هوايی آب

پايگاه سالمت ضمیمه  سینوفارم

روستايی شهري 

(1سیجوال) ساختمان   

مركز خدمات جامع 

سالمت شهري 

 روستايی سیجوال

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه -خیابان اصلی-شهر سیجوال 

 بعد از عیدگاه

پايگاه سالمت ضمیمه  سینوفارم

شهري روستايی 

(2سیجوال) ساختمان   

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه ابتداي -آبادروستاي ايوان  

جنب دفتردهیاري-روستا  

خانه بهداشت ايوان  سینوفارم

 آباد



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراکز واکسیناسیون کرونا شهرستان مراوه تپه

 ایام فعالیت  شیفت کاری  آدرس نوع واکسن تزریقی نام مرکز ردیف

1 
مراوه  1مركز خدمات جامع سالمت شهري 

 تپه 

سینو فارم /پاستوكووك/اسپايكوژن/پاستو 

 كووك پالس 

-جاده مراوه تپه به قره گل 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  درمانگاه لقمان حكیم سابق 

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه حدفاصل زابلی محله  

جنب مخابرات-علیاوسفلی  

خانه بهداشت زابل  سینوفارم

 محله

30/13الی  30/7ساعت  شنبه  تا پنجشنبه چهارراه –روستاي قره قاشلی  

6چه بهشت دوم نرسیده به كو  

خانه بهداشت قره  سینوفارم

 قاشلی

30/13الی  30/7 شنبه  تا پنجشنبه نرسیده -روستاي پیخی حاجی 

 به نانوايی دست چپ

خانه بهداشت پیخی  سینوفارم

 حاجی

30/13الی  30/7 شنبه  تا پنجشنبه ابتداي  -روستاي قره تپه 

جنب دفتر مخابرات -روستا  

تپهخانه بهداشت قره  سینوفارم  



 
 
 
 
 

2 
مراوه   2مركز خدمات جامع سالمت شهري 

 سینو فارم/بركت /فخرا /نورا / تپه 

خیابان  -محله خداقلی  

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  جنب نانوايی -شهید باهنر 

3 
 سینور فارم / پاستو كووك   1پايگاه سالمت ضمیمه شهري 

جنب مسجد نورانی )مصلی 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  نماز جمعه اهل سنت (

4 
 سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  مركز خدمات جامع سالمت  آق تقه 

 -روستاي اق تقه جديد 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  جنب حوزه علمیه 

5 
 سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  مركز خدمات جامع سالمت  قازانقايه

جنب   -روستاي قازانقايه 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  خانه بهداشت 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  روستاي قره گل شرقی سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  خدمات جامع سالمت  قره گل مركز 6

7 
مركز خدمات جامع سالمت  عرب قاري 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  روستاي عرب قاري حاجی سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  حاجی

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  روستاي قوالق كسن سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  مركز خدمات جامع سالمت  قوالق كسن 8

9 
 مركز خدمات جامع سالمت  شهري گلیداغ

سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس 

 /فخرا/نورا /بركت 

خیابان  -شهر گلیداغ

جنب مدرسه  -ابوحنیفه 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  راهنمايی عمار

10 
 سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  مركز خدمات جامع سالمت  يانبالق

كوچه  -روستاي يانبالق 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  ابوحنیفه يك 

11 
 سینو فارم /پاستوكووك/پاستوكووك پالس  مركز خدمات جامع سالمت  چنارلی 

جنب  -روستاي چنارلی 

 تمام ايام هفته به جز روزهاي تعطیل  13لغايت  7ساعت  خانه بهداشت 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ینودشتواکسیناسیون کرونا شهرستان ممراکز 

 ایام فعالیت ساعات شیفت کاری آدرس نوع واکسن تزریقی نام مرکز ردیف

 ت يكشمینود 1
 /پاستوكوك /بركت /سینوفارم

 / نورارازي/ فخرا/اسپايكوژن
 ايام هفته بجز تعطیالت 13لغايت  7ساعت  خیابان پاسداران

 مینودشت دو 2
 پاستوكوك /بركت /سینوفارم

 /نورارازي/ فخرا/اسپايكوژن
 ايام هفته بجز تعطیالت 13لغايت  7ساعت  خیابان پاسداران

 دوزين 3
 پاستوكوك /بركت /سینوفارم

 /نورارازي/ فخرا/اسپايكوژن
 ايام هفته بجز تعطیالت 13لغايت  7ساعت  دوزين خیابان امام رضا

 محمد زمانخان 4
 پاستوكوك /بركت /سینوفارم

 /نورارازي/ فخرا/اسپايكوژن
 ايام هفته بجز تعطیالت 13لغايت  7ساعت  محمد زمانخان

 القجر 5
 پاستوكوك /بركت /سینوفارم

 /نورارازي/ فخرا/اسپايكوژن
 ايام هفته بجز تعطیالت 13لغايت  7ساعت  القجر خیابان تعاون

 قلعه قافه 6
 پاستوكوك /بركت /سینوفارم

 /نورارازي/ فخرا/اسپايكوژن
 ايام هفته بجز تعطیالت 13لغايت  7ساعت  قلعه قافه

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 استان گلستان  - 19مراكز تجمیعی واكسیناسیون كوويد برنامه 

 نشانی مركز نام مركز   شهرستان رديف
ساعت 

 فعالیت
 شماره تلفن

 آزادشهر 1
 1مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 شهري 

مركز خدمات جامع -آزادشهر خیابان امام  

  1شهري شماره 
7-18 35734744 

 آق قال 2
مركز خدمات جامع سالمت شهري 

 2شماره 
 34522025 18-7 جنب بیمارستان آل جلیل -آق قال 

 بندرگز 3
مركز خدمات جامع سالمت شهري 

 بندرگز
 34369242 18-7 3ابن سینا -خیابان شهید ندافی  -بندرگز

 تركمن 4
مركز خدمات جامع سالمت شهري 

 1شماره 

اول  -دورمیدان مختومقلی  -بندرتركمن

 بلوارجمهوري اسالمی
7-18 34492500 

 35883454 18-7 جنب پارك شهر -خیابان امام -رامیان  مركز خدمات جامع سالمت رامیان رامیان 5

 34262322 18-7 روبروي گلزار شهداي گمنام-آبادفاضل  مركز خدمات جامع سالمت فاضل آباد  علی اباد 6

 علی اباد 7
 1مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 شهري 
 34240236 18-7 كوچه گلشن-علی آبادكتول

 كردكوي  8
 1مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 شهري 
 34326118 18-7 7كوچه تربیت -خیابان شهید رجايی -كردكوي 

 كالله 9
 1مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 شهري 
 35447119 18-7 خیابان شهید بهشتی -كالله 

 گالیكش 10
 1مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 شهري 

جنب خیابان -خیابان امام خمینی-گالیكش

 شهیدباهنر
7-18 35830442 

 32162123 18-7 مگلبرگ يكانتهاي  -انتهاي خیابان گلها -گرگان 7مركز خدمات جامع سالمت شهري  گرگان 11



 
 
 
 
 
 

 

 34462090 18-7 اول بلوار مرزبانان-گمش تپه   مركز خدمات جامع سالمت گمیش تپه گمیشان 12

 گمیشان 13
مركز خدمات جامع سالمت سیمین 

 شهر
 34472231 18-7 بلوار بخشداري-سیمین شهر 

 33237485 18-7 خیابان سرابی-گنبد  7مركز خدمات جامع سالمت شهري  گنبد 14

 مراوه تپه 15
 ۱مركز خدمات جامع سالمت  شماره 

 مراوه تپه
 35459230 18-7 گنبد-كیلومتري جاده مراوه تپه 2-مراوه تپه 

 مینودشت 16
مركز خدمات جامع سالمت شهري 

 1شماره 
   35224370 18-7 خیابان پاسداران -مینودشت


