
 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون شهرستان بروجرد

 آدرس وابستگی سازمانی نوع ایستگاه نام ایستگاه ردیف

 سیار ثابت

 خ سید مصطفی دولتی  * بیمارستان امام خمینی 1

 خ دکتر فاطمی دولتی  * بیمارستان چمران 2

 یشه  میدان لوء لوءشهرک اند دولتی  * بیمارستان آیت اله بروجردی 3

 میدان امام خمینی  بطرف دو راهی تامین اجتماعی  * بیمارستان کوثر 4

 115خ شهید رجایی روبروی  دولتی  * مرکز تشخیص طبی 5

 خ سید مصطفی آموزش پرورش  * درمانگاه فرهنگیان 6

 خ گلسرخی تامین اجتماعی  * درمانگاه تامین اجتماعی 7

 خ صفا } مابین میدان رازان و میدان صفا { بعثت 24تیپ   * درمانگاه اعتماد 8

 ابتدای خ حافظ جنوبی سپاه پاسداران  * درمانگاه سجاد 9

 نبش میدان راهنمایی خصوصی  * مطب دکتر بیرانوند 10

 بلوار امام خمینی دولتی  * بخشداری اشترینان 11

 چهارراه مخابرات  -1 فاز –شهرک اندیشه  دولتی  * دادگستری شهرک اندیشه 12

 اول خ شهدا –میدان شهدا  دولتی  * بانک ملی مرکزی 13

 خ مدرس  باالتر از اداره آموزش و پرورش دولتی  * اداره کمیته امداد 14

 جنب روستای بندیزه منطقه کفشگران بعثت } نظامی{ 24تیپ   * بعثت 24پادگان  15

 بروجرد باالتر از دانشگاه آیت اله بروجردی –جاده خرم اباد  ارتش } نظامی{ نیروی زمینی  * پادگان مهندسی بروجرد 16

 



 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون پلدختر

 ردیف

 نام شهرستان

 نام ایستگاه
وابستگی  نوع ایستگاه

 سازمانی

 آدرس

 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

   * ینیکلینیک بیمارستان امام خم پلدختر 1
 کوی بسیجیان

2 
 پلدختر

   * بهزیستی

 انقالب شمالی جنب مسجد اعظم

3 
 پلدختر

   * شهرداری پلدختر

 خ امام هتل شهرداری

4 
 پلدختر

   * هالل احمر پلدختر

 خیابان بابا طاهر

5 
 پلدختر

   * کمیته امداد امام خمینی ) ره(

 خیابان امام رسیده  به پل شهدای دولت

6 
 پلدختر

   * شداری معموالنبخ

 

7 
 پلدختر

   * محوطه مرکز جامع معموالن

 مرکز بهداشتی درمانی معموالن

8 
درب ورودی سالن مرکز شهید  پلدختر

   * بهشتی

 مرکز جامع شهید بهشتی ) بهداری قدیم (

9 
 پلدختر

   * فرمانداری پلدختر

 خیابان امام دانشگاه آزاد روبروی پمپ بنزین چاغروند

10 
 ترپلدخ

   * بنیاد مسکن پلدختر

 خیابان فلسطین جنوبی

 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون چگنی

 ردیف

 نام شهرستان

 نام ایستگاه
 نوع ایستگاه

 وابستگی سازمانی

 آدرس

 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

1 
بیمارستان امام خمینی  چگنی

 )ره(
  

دانشگاه علوم 

 پزشکی

سراب دوره ،خیابان اصلی جنب کالنتری، بیمارستان امام شهر 

 خمینی)ره(

2 
 چگنی

 جم پلک
  

دانشگاه علوم 

 پزشکی

 شهر چم پلک، خیابان اصلی ،بخش شاهیوند 

 



خرم آباد لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون   

       

 ردیف

 نام ایستگاه نام شهرستان

 نوع ایستگاه

 آدرس انیوابستگی سازم
 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

1 

 خرم آباد

 انتهای بلوار والیت)دره گرم(   * نوآباد-پایانه مسافربری شمال)الشتر 

 انتهای بلوار ولیعصر   * اداره ثبت احوال 2

 میدان کیو   * اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 3

 ارستان عشایربیم–خ امام    * بیمارستان شهدای عشایر 4

 میدان آزادی   * بیمارستان شهید رحیمی 5

 باالتر از میدان تختی   * درمانگاه سپاه شهید امیری 6

 قاضی آباد   * بیمارستان عسلیان 7

 قاضی آباد   * بیمارستان توحید 8

 خیرآباد   * بیمارستان شهید مدنی 9

 ت شرقیگلدش   * بیمارستان تامین اجتماعی 10

 علوی انتهای خیابان دکتر حسابی   * اداره کل آموزش و پرورش 11

 سبزه میدان   * حوزه علمیه کمالیه 12

 کوی ارتش خ پیروزی   * بیمارستان شفا 13

 روبروی پارک صخره ای   * درمانگاه فدک 14

 میدان تختی   * درمانگاه فرهنگیان 15

 میدان امام   * ن ایرانبیمارستا 16

 کرگانه   * کرگانه–ترمینال بروجرد  17

 کمالوند   * مرکز بهداشت دانشگاه لرستان 18



 پایگاه سالمت-بدرآباد   * پادگان بدرآباد 19

 ژندارمری سابق-میدان پلیس   * درمانگاه تامین اجتماعی ژاندارمری 20

 روبروی دادگستری-فازیک کیو   * درمانگاه تامین اجتماعی فازیک 21

 زندان پارسیلون   * بهداری زندان پارسیلون 22

 جنب مصلی   * سازمان جهاد کشاورزی 23

 

 

 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون دورود

 ردیف

 نام شهرستان

 نام ایستگاه

نوع 

 مسئول ایستگاه ایستگاه

وابستگی 

 سازمانی

 آدرس

  ثابت
  

 جنب میدان هفتم تیر دولتی مصطفی عسکری * بیمارستان هفتم تیر دورود 1

 میدان فرمانداری ابتدای بلوار کندوان دولتی محسن آسترکی * درمانگاه سیدمصطفی خمینی دورود 2

 میدان جانبازان خیابان مدرس دولتی زهرا حسینی * بیمارستان تامین اجتماعی نرگس دورود 3

 هشتصد دستگاه جنب اداره ارشاد اسالمی دولتی محمد رازانی * انگاه تامین اجتماعی شهداری کارگردرم دورود 4

 شهرک ایثار دولتی حامد هداوند * مدرسه قلم چی دورود 5

 میدان شهرداری بلوار امیرکبیر دولتی ابراهیم هداوند * مدرسه رسالت دورود 6

 پشت سینما کیهان دورود لتیدو مصطفی لشنی * مدرسه شهید مهلوج دورود 7

 21بلوار معلم کوچه معلم دولتی زینب یاراحمدی * مدرسه فرهنگیان دورود 8

 بلوار آیت اله بروجردی نرسیده به رستوران تاج محل دولتی فاطمه لشنی * مدرسه الغدیر دورود 9

 6خیابان تختی فیض  دولتی پروانه خرمی مهر * مدرسه شهید صدوقی دورود 10

 

 

 

 



 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون رومشکان

 

 ردیف

 نام شهرستان

 نام ایستگاه
وابستگی  نوع ایستگاه

 سازمانی

 آدرس

 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

  * رماوند رومشگان 1
 بخش سوری خانه بهداشت روستایی رماوند دولتی

  * محوطه ستاد شبکه رومشگان 2
 ن رومشگان شهر چغابل ستاد شبکه بهداشتشهرستا دولتی

 

 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون کوهدشت

 نام ایستگاه نام شهرستان ردیف

 نوع ایستگاه
وابستگی 

 سازمانی
 آدرس

 ثابت
سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

 یکوچه شهید کریم اله سور-بلوار استقالل وابسته - * مرکز فجر کوهدشت 1

 فروردین 12روبه روی دبستان -خ مرکز بهداشت–شهرک شهید رجایی  وابسته - * پایگاه رازی کوهدشت 2

 نرسیده پارک مهرگان-خ شهید صیاد شیرازی وابسته - * پایگاه شهید بالنگ کوهدشت 3

 سمت چپ-بعد از چها راه-خ شهید حسین رضایی وابسته - * پایگاه سینا کوهدشت 4

 نرسیده به ابتدای سید الشهدا-خ سپاه وابسته - * گاه شهید یار محمدیپای کوهدشت 5

 ابتدای خ مطهری –متری باهنر  30 وابسته - * پایگاه شهید محمدی کوهدشت 6

 کوهدشت 7
پایگاه ضمیمه شهید 

 عباسی)خدادادی(
 انتهای خ فردوسی بعد از دادسرا وابسته - *

 کوچه جنب باشگاه تختی-تیخ تخ وابسته - * پایگاه شهدا کوهدشت 8

 خیابان فاطمیه پشت مسجد فاطمیه غیروابسته - * مدرسه سمیه کوهدشت 9

 انتهای دکتر حسابی وابسته - * مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری امید کوهدشت 10

 میدان اصلی شهر وابسته - * میدان امام خمینی)کانکس( کوهدشت 11

 میدان انقالب غیروابسته - * مدرسه فاطمه الزهرا کوهدشت 12

 انتهای جهاد شمالی غیروابسته - * کانون آموزش کمیته امداد کوهدشت 13



 خ بعثت)آموزش و پرورش قدیم-شهرک شهید رجایی غیروابسته - * مدرسه عصمت کوهدشت 14

 اول شهرک امام )هالل احمر قدیم( غیروابسته - * مدرسه آریا کوهدشت 15

 میدان کشاورز غیروابسته - * ن امام خمینیبیمارستا کوهدشت 16

 کوهدشت 17
کنی  -سرکن عبدولی -اوالد فباد

 کوخا
- *   

 کوهدشت 18

-هرین خلیفه-دارابی -تنگ قلعه

مله -سرخ دم لکی –داالب باال 

 -باباقلی-سرگیز
- *   

 

 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون ازنا

 

 ردیف

 نام شهرستان

 تگاهنام ایس
وابستگی  نوع ایستگاه

 سازمانی

 آدرس

 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

1 
درمانگاه تامین  ازنا

  * اجتماعی
 ندارد

 کوی امام خمینی بلوار پروین اعتصامی روبروری پارک

 "  * درمانگاه سپاه  2
 کوی شهید صادقی خ فلسطین شمالی

 "  * هالل احمر  3
 (انتهای بلوار ولی عصر )عج

 "  * اداره ارشاد اسالمی  4
 انتهای بلوار جهاد

 "  * اداره بهزیستی  5
 خ امام خمینی جنب دبیرستان زینبیه

 

 

 

 

 



 لیست مشخصات ایستگاه های اندازه گیری فشارخون شهرستان الشتر

 ردیف

 نام شهرستان

 نام ایستگاه
وابستگی  نوع ایستگاه

 سازمانی

 آدرس

 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 یری(عشا

 ایستگاه درمانگاه فجر سپاه الشتر 1
   

 دولتی
 خیابان پاسدار

2 
 ایستگاه اورژانس بیمارستان الشتر

 امام خمینی)ره(
   

 دولتی

 خیابان شهید رحیمی

 

3 
 الشتر

    ایستگاه کلینیک متخصصین
 دولتی

 

 خیابان بروجردی فرعی کاشانی واقع در پاساژ الماس  شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه های اندازه گیری فشارخون الیگودرزلیست مشخصات ایستگا

 ردیف

 نام شهرستان

 نام ایستگاه
وابستگی  نوع ایستگاه

 سازمانی

 آدرس

 ثابت

سیار)فقط مناطق 

 عشایری(

1 
 * شهریور 17درمانگاه  الیگودرز

 
 دارد

 پایین تر از میدان آزادی-مرکزی-الیگودرز-لرستان

2 

 الیگودرز
 درمانگاه سپاه

* 

 

 مرکزی خ رودکی-الیگودرز-انلرست ندارد

3 

درمانگاه تامین  الیگودرز

 اجتماعی

* 

 

 مرکزی خ پونه زار-الیگودرز-لرستان ندارد

4 

بیمارستان امام جعفر  الیگودرز

 صادق ع

* 

 

 مرکزی خ مدرس-الیگودرز-لرستان ندارد

5 
 * بیمارستان شهید ولیان الیگودرز

 

 ه سنججاد2مرکزی کیلومتر -الیگودرز-لرستان ندارد

6 

مدرسه حاج عبداله  الیگودرز

 کاظمی

* 

 

 مرکزی خ غالمرضا کریمی-الیگودرز-لرستان ندارد

7 

مدرسه شهید سید  الیگودرز

 صالحی

* 

 

 مرکزیخ سرگردو خشهید مدنی-الیگودرز-لرستان ندارد

 -الیگودرزبخش ززوماهرو -لرستان دارد *  تاپله الیگودرز)عشایری( 8

 بخش ززو ماهرو-الیگودرز-لرستان دارد *  لیل آبادخ الیگودرز)عشایری( 9

 بخش ززوماهرو-الیگودرز-لرستان دارد *  برد دوره الیگودرز)عشایری( 10

 الیگودرز بخش ززوماهرو-لرستان دارد *  گل گالب الیگودرز)عشایری( 11

 الیگودرزبخش مرکزی-لرستان دارد *  عشایر بخش بربرود الیگودرز)عشایری( 12

 بخش بشارت-الیگودرز-لرستان دارد *  عشایر قالیگوه لیگودرز)عشایری(ا 13

 



شهرستان دلفان "بسیج ملی کنترل فشارخون باال"اصالحیه پایگاههای استقرار موقت   

 

 نماینده پایگاه پایگاه ردیف

 آقای علیرضا عزیزی درمانگاه خصوصی شهدای هفتم تیر 1

 دی عزیزیآقای مه درمانگاه تامین اجتماعی 2

 خانم پروین احمدپور درمانگاه خصوصی شفاگستر 3

 آقای احمد رضایی بهمن 22درمانگاه خصوصی  4

 خانم ناهید فروتن هالل احمر 5

 خانم معصومه خدادادی درمانگاه بیمارستان ابن سینا 6

 


