
 

 

 رشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون 

( )همه روزه به جز ایام تعطیل 1401 آبان   ماه 

  

 رشت   لیــست مراکــز واکسینـاسیـون در شــهرستان

 نوع واکسن         ساعت کاری                            آدرس            نام مرکز                   

     1ره مرکز جامع سالمت شما

 الکانشهر و هیسم گاهیپاو 

 یاداره گازانتها یمنازل مسکون یبلوار الکان  روبرو

درب اول  8پورابوالفضل سمت چپ بن بست  دیکوچه شه

      14پالک 

8-13:30 

 

                                                           

 سینوفارم 

 

 سینوفارم  13:30-8 56نبش کوچه   ثمیپارک م یروبرو - انیرشت 2مرکز جامع سالمت شماره 

       3مرکز جامع سالمت شماره 

 نیفلسط  گاهیپاو 

 یجنب آموزشگاه بهورز -رسالت رودبارتان  ابانیخ

 (3)داخل مرکز شماره 

8-13:30 

 

 سینوفارم 

 

       4مرکز جامع سالمت شماره 

 هیمهد گاهیپاو 

 تهیجنب کم - زهیسه راه پاستور - جانیاله ابانیخ

 امداد

8-13:30 

 

 اسپایکوژن  ـ  برکت ـ  سینوفارم 

 

 5مرکز جامع سالمت شماره 

 

 13:30-8 کوچه نهم - یباالتر از مسجد هاشم -آباد  یعل

 

 اسپایکوژن   ـسینوفارم 

 

       7همرکز جامع سالمت شمار

   چهلتن گاهیپاو 

   کوچه ریز یشهردار دانیم

       8مرکز جامع سالمت شماره 

 مفتحو  استقامت گاهیپاو 

  یدانشکده پرستار یروبرو پارک دانشجو  - انیدیحم

 27و 25 یپالکها

8-13:30 

 

 سینوفارم 

   9مرکز جامع سالمت شماره 

 

به  دهینرس یمرکز یایآس مهیباالتر از ب بایرشت فلکه توش

 فرش یلدای کویر

  

      10مرکز جامع سالمت شماره 

 صف سر  گاهیپاو 

 

سمت راست  ییهوا رپلیز قائم مارستانیل از بفبولکس  

باقرالعلوم   یطوس نیرالدیبه سمت هنرستان خواجه نص

 نهاد توسعه محله جنب  1

8-13:30 

 

                                                              

  سینوفارم

      11مرکز جامع سالمت شماره 

 باقرآباد  گاهیپاو 

باشگاه  یکوچه شهدا باال یپور ابتدا یقل دیشه دانیم

 گلساران

8-13:30 

 

 ـ   اسپایکوژن   سینوفارم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      12شمارهمرکز جامع سالمت 

 ماندارابیسل  گاهیپاو  

 هیپارک سم یانتها نیرالمومنیمسجد ام -دروازه الکان 

 کوچه پنجم رانیجنب آژانس ا

8-13:30 

 

 ـ   اسپایکوژنسینوفارم 

 اسپایکوژن   ـسینوفارم  13:30-8 1110جنب بنگاه  - 49 ینظر  دیبلوار شه - یبهشت دیبلوار شه   16مرکز جامع سالمت شماره

   13مرکز جامع سالمت شماره

 

 13:30-8 بانک ملت یروبرو ییفلکه جانبازان بعد از پل هوا

 

 ـ   اسپایکوژنسینوفارم 

 

   14مرکز جامع سالمت شماره

 

 13:30-8 یانتظام یرویاحمدگوراب جنب پاسگاه ن

 

 ـ   اسپایکوژنسینوفارم 

 

    15  مرکز جامع سالمت شماره

     شالکو گاهیپاو 

مهدکودک  یهالل احمر باال ابانیخ -بعد از هالل احمر  یجاده انزل

 فرشته کوچولوها

8-13:30 

 

 ـ   اسپایکوژنسینوفارم 

 

 ـ برکتسینوفارم  13:30-8 کی خمام یدرمان یخمام جنب مسجد جامع مرکز بهداشت 1مرکز  خمام 

 برکتـ سینوفارم  13:30-8   دالشهدایجنب مسجد س - یبهشت دیشه  جارخیخشکب  یانزل یکمربند   2مرکز خمام 

 یدرمان یمرکز بهداشت یطالقان ابانیخ جاریخشکب   1 جاریمرکز  خشکب

 1جاریخشکب

 ـ برکتسینوفارم  8-13:30

مرکز شبانه  نیعطاء آفر ابانیلشت نشاء فلکه ساعت اول خ 1مرکز  لشت نشا 

 کیلشت نشاء  یروز

 ـ برکتسینوفارم  8-13:30

 یدرمان یانقالب مرکز بهداشت ابانیخ جاریخشکب 2 جاریمرکز خشکب

 2 جاریخشکب

 برکت ـ سینوفارم  8-13:30

مرکز شبانه  نیعطاء آفر ابانیلشت نشاء فلکه ساعت اول خ 2مرکز  لشت نشا 

 کیلشت نشاء  یروز

 برکت  ـسینوفارم  8-13:30

 برکتـ سینوفارم  13:30-8 کیمرکز کوچصفهان  یکوچصفهان جنب بخشدار 1مرکز کوچصفهان 

اول جاده سنگر کوچه  یبهشت دیشه ابانیکوچصفهان خ 2مرکز کوچصفهان 

 مدرسه کار و دانش یروبرو یمیابراه دیشه

 ـ برکتسینوفارم  8-13:30

 ـ برکتسینوفارم  13:30-8  یرزاجانیم دیکوچه شه یعتیشر ابانیسنگر خ   1مرکز سنگر 

 ـ  اسپایکوژن ـ  برکتسینوفارم  13:30-8 ملت  ابانیآزادگان جنب خ ابانیخ -سنگر  2مرکز سنگر 

 اسپایکوژن ـسینوفارم  13:30-8 29اول کوچه اصالت پالک  یصفار یخ طالقان -رشت  سردار جنگلو  یصفار گاهیپا

 دهیبا مروت نرس ابانیخ یانتید یکو - جانیاله ابانیخ الضرب نیامو  یانتید گاهیپا

 جنب مدرسه تقوا - ریبه مجتمع الغد

8-13:30 

 

 ـ برکتسینوفارم 

 

 - یساختمان احمد - یجنب بانک مل -معلم  ابانیخ  یسعد گاهیپا

 3واحد  -طبقه دوم  - 75پالک 

8-13:30 

 

 ـ برکتسینوفارم 

  

 نوع واکسن         ساعت کاری                            آدرس            نام مرکز                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل سکونت   ونیناسیمرکز واکس نیکتر یتوانند با مراجعه به نزد ی سال م 18تا  5 ی . گروه سن1

 کنند. افتیماه در کیبه فاصله  نوفارمیس ایخود دو نوبت واکسن پاستوکووک 

  افتیماه پس از در  6 یا نهیزم  یماریب ای یمن یا ستم ینقص س یسال دارا 18تا   12  ی. گروه سن2

  نیکتر یبه نزد ادآوری نوبت  افتینامه پزشک جهت در ینوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرف

 محل سکونت خود مراجعه کنند  ون یناسیمرکز واکس

  بینوترک یواکسن ها  تیاولو موجود با  یواکسن ها  یتوانند ازتمام یسال م 18باالتر از  ی. گروه سن3

نوبت واکسن ) حداقل  نیآخر افتیماه از در 6پس از و نورا ( ی،کووپارس راز کوژنیاسپا  ) پاستوکووک ،

 کنند. عهمحل سکونت خود مراج ونیناس یمرکز واکس نیکتریشده باشد ( به نزد افتیدو نوبت در

  6پس از  حاینموده اند ترج افت یسال که دونوبت واکسن فخرا در 18باالتر از  ی در گروه سن-4

 .کنند  افتی آور در ادیبه عنوان  نوفارمیس ایواکسن فخرا  ، افتینوبت در نیماه از آخر

 برکتـ سینوفارم  13:30-8 یگلسار جنب اداره کل کار و امور اجتماعچهار راه  یبهشت دیشه و عصریول گاهیپا

 یانتها - یکوچه دارائ -تابان شمال  ابانیخ - هیمنظر هیمنظر  گاهیپا

 کوچه

8-13:30 

 

 ـ برکتسینوفارم 

    

 یکوچه رسالت باال ینیبلوار امام خم بایرشت فلکه توش نیکسبخ و امام حس  گاهیپا

 10+ سیساختمان پل

8-13:30 

 

 برکت ـ سینوفارم 

 

 نیرالمومنیمسجد ام یگاز بلوارالکان روبرو دانیم جماران  گاهیپا

 ساختمان فردوس بایکوچه ز - بایپارک ز

8-13:30 

 

 برکت  ـسینوفارم 

 

 ـ برکتسینوفارم  13:30-8 نیمعلول شگاهیآسا یروبرو 2استقامت  نیمعلول گاهیپا

 انتهای خیابان شهید -بلوارشهیدافتخاری -یخسازی  نخودچر گاهیپا

 روبروی نانوایی بربری -پورباقر 

8-13:30 

 

 برکت  ـسینوفارم 

  

 نوع واکسن         ساعت کاری                            آدرس            نام مرکز                  

جمعیت تحت پوشش   19مراکز خدمات جامع سالمت جهت واکسیناسیون کووید تابعه خانه بهداشت  181تعداد 

 می باشند.  فعال   خود


