
1400/6/28

:ساعت فعالیتآدرسپایگاه تجمیعی  واکسیناسیون/نام مرکز :شهرستانردیف

19:30-67:30و4بین بهورز(خیابان بهورز)7فالحی - بلوارفالحی-قاسم آباد (ع)پایگاه تجمیعی مرکز اموزش بهورزی امام رضا 1مشهد 1

19:30-157:30نبش تقویه  - 34/1بلوار رفسنجانی پایگاه تجمیعی مرکز آموزشی علمی و کاربردی خانه کارگر 1مشهد2

19:30-7:30داخل فضای سبز-18روبروی خاقانی-بلوار خاقانیپایگاه تجمیعی  خاقانی1مشهد3

24-7:30نمایشگاه بین المللی- میدان نمایشگاه - (ع)بلوار امام علی (سالن عطار)پایگاه تجمیعی نمایشگاه بین المللی 1مشهد4

19:30-7:30نمایشگاه بین المللی- میدان نمایشگاه - (ع)بلوار امام علی (خودروئی)پایگاه تجمیعی نمایشگاه بین المللی 1مشهد5

14-7:30جنب استخر- پردیس علوم پزشکی- انتهای بلوار باهنر  - 2وکیل آباد  پایگاه تجمیعی پردیس دانشگاه1مشهد6

19:30-7:30فرهنگسرای رسانه- پارک الله- تیر7تقاطع فکوری و پایگاه تجمیعی فرهنگسرای رسانه1مشهد7

19:30-7:30جنب مسجد- 8تابان-33 هاشمیهمرکز خدمات جامع سالمت  شهید صفاری1مشهد 8

24-75/67:30 نبش معلم (ع)مرکز خدمات جامع سالمت اباعبداهلل الحسین 1مشهد 9

14-7:30 کنار پارک بنفشه44 انتهای طوس پایگاه سالمت سینا1مشهد 10

14-197:30برسالنی - 81پیروزی مرکز خدمات جامع سالمت بنفشه1مشهد 11

14-737:30حجابمرکز خدمات جامع سالمت قاسم آباد1مشهد 12

14-7:30نبش چهارراه اول -28امامت مرکز خدمات جامع سالمت امامت1مشهد 13

19:30-7:30بوستان ارم -  47پنجتن - بلوار پنجتن (شهرداری)پایگاه تجمیعی ارم2مشهد14

19:30-7:30فرهنگسرای امت-  بلوار والیت (شهرداری)پایگاه تجمیعی والیت 2مشهد 15

19:30-7:30بازار بزرگ ملل- ابتدای بلوار شهید آوینی پایگاه تجمیعی بازار بزرگ ملل2مشهد 16

19:30-7:30جنب پارک وحدت- ابتدای بلوار وحدت- پنجراه پایین خیابان  مشهد2ستاد مرکز بهداشت شماره 2مشهد 17

14:00-7:30انتهای کوچه - 5شهید بهادری -13مهرآباد – خیابان  مهر آباد مرکز خدمات جامع سالمت مهرآباد2مشهد 18

14:00-57:30نبش شهید شاهی - 16شهید قربانی  - 48پنجتن - بلوار پنجتن  معصوم14مرکز خدمات جامع سالمت شهری 2مشهد 19

19:30-7:30فرهنگسرای پارک حجاب- تقاطع هدایت و موسوی قوچانی - بلوار هدایت غربی پایگاه تجمیعی شهیده بی بی صدیقه سیدی3مشهد 20

19:30-7:30سالن شهید ناصری- جنب جایگاه گاز- مقابل بوستان بهار- بلوار شهید ناصری -  خواجه ربیع پایگاه تجمیعی شهید ناصری3مشهد21

19:30-7:30سالن ورزشی شهید محرابی - 28بلوار مجد پایگاه تجمیعی شهید محرابی3مشهد22

24-7:30سالن ورزشی شهید حاتمی -  3فرامرز - بلوار فرامرز عباسی پایگاه تجمیعی شهید حاتمی3مشهد23

19:30-137:30عزیزی - 62کامیاب - بلوار کامیابپایگاه تجمیعی شهید ابراهیم محبوب3مشهد24

19:30-207:30نبش المهدی  - 33رسالت - خیابان رسالتپایگاه تجمیعی قدس3مشهد25

19:30-7:30 سالن ورزشی مروج تربتی18و 16بین ولی عصر-  کوی امیرالمومنین 3توس -بلوار توسپایگاه تجمیعی بابک مروج تربتی3مشهد26

19:30-7:30مجتمع تجاری مشهد مال. بلوار خیام پایگاه تجمیعی مشهد مال3مشهد27

19:30-7:30طبقه پنجم-مجتمع تجاری و مسکونی مهر -جنب پارک کوهسنگی-29کوهسنگی پایگاه تجمیعی مجتمع تجاری  مهرمشهد ثامن28

14:00-7:30مجتمع فرهنگی فجر-79انتهای امام خمینی (ارتش)پایگاه تجمیعی فجرمشهد ثامن29

19:30-177:30 و 15حد فاصل فدائیان -  خیابان فدائیان اسالم پایگاه تجمیعی هنرستان سید جمالدین اسدآبادی5مشهد 30

19:30-7:30مقابل هتل سی نور -19حنایی- انتهای خیابان حنایی-شهریور 17بلوار (ص)پایگاه تجمیعی درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد 5مشهد 31

14:00-7:30 37و 35بین  حر-  شهرک شهید باهنر پایگاه تجمیعی شهید باهنر5مشهد 32

19:30-7:30فرهنگسرای غدیر- چهاراه شیرودی پایگاه تجمیعی غدیر5مشهد 33

19:30-7:30مجتمع تجاری اطلس - 39خیابان کوشش- میدان حافظ پایگاه تجمیعی اطلس5مشهد 34

14:00-7:30 38بلوار بسیج، بسیج پایگاه تجمیعی پدافند هوایی5مشهد 35

19:30-97:30پورسینای  – شهرک شهید رجاییمرکز خدمات جامع سالمت  ساختمان5مشهد 36

24-117:30نبش صبای غربی -  سیدی  مرکز خدمات جامع سالمت  سیدی5مشهد 37

19:30-7:30(32و30بین محمداباد )انتهای خیابان محمد آباد –بهمن 22بلوار بهمن22مرکز خدمات جامع سالمت  5مشهد 38

14:00-217:30 و 19بین چمن  –ابتدای بلوار چمن –خیابان نخریسی مرکز خدمات جامع سالمت  کارگران5مشهد 39

14:00-507:30خیابان نبش قائم -سیدی مرکز خدمات جامع سالمت کمیل5مشهد 40

14:00-13/507:30حر -(کوچه حمام) 13حر –شهرک شهید رجاییمرکز خدمات جامع سالمت آزادگان5مشهد 41

14:00-107:30ولیعصر - 25خیابان ساعی  –شهرک طرق مرکز خدمات جامع سالمت طرق5مشهد 42

19:30-7:30بیمارستان امام خمینی- فریمان (ره)پایگاه تجمیعی  امام خمینی فریمان43

19:30-97:30امامت - بلوار امامت- سرخس پایگاه تجمیعی  شهید احمدیسرخس44

19:30-7:30سالن ورزشی حجاب- خیابان باهنر - قوچان پایگاه تجمیعی  شهید احمد یلیقوچان45

19:30-7:30 روبروی اداره ورزش و جوانان15بهشتی .بلوار شهید بهشتیپایگاه  تجمیعی آموزشگاه بهورزیچناران46

19:30-7:30بعد از فلکه شهرداری روبه روی شبکه بهداشت ودرمان - خیابان امام خمینی پایگاه  تجمیعی  کالتکالت47

19:30-7:30کانون فرهنگی هاجر - 11نبش جانبازان - خیابان جانبازن پایگاه  تجمیعی  طرقبهطرقبه48

19اطالعات مراکز و پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون کووید 



19:31-7:30فرهنگسرای شاندیز - 5خیابان شریعتی - شاندیزپایگاه  تجمیعی  شاندیزشاندیز49

19:30-7:30سالن گل پامچال- روبه روپارک وحدت-بلوارسعدی-بلوارپایگاه تجمیعی  شهیدسلیمانیخواف50

19:30-7:30سالن خاتم االنبیاء- 12جمهوری - بلوار جمهوری اسالمی پایگاه تجمیعی  خاتم االنبیاءکاشمر51

19:30-7:30روبروی اداره آموزش و پرورش-تقاطع بلوار ابن سینا و خیابان نسترن-گلبهارپایگاه  تجمیعی گلبهارگلبهار52

19:30-7:30نرسیده به فرهنگ سرا -چهارراه مطهری - بردسکنپایگاه تجمیعی شهید اسالمیبردسکن53

19:30-7:30(ع)دبیرستان امام جعفر صادق - ابتدای خیابان ابونصر باخرزی- خیابان آزادی(ع)پایگاه تجمیعی امام جعفر صادق تایباد54

19:30-7:30خیابان فرهنگ پایگاه تجمیعی سلمان فارسیخلیل آباد55

19:30-7:30خیابان نسترن شمالی-بلوار شهید بهشتی - خیابان قائم (شهید حاج قاسم سلیمانی)پایگاه تجمیعی  صالحینکاشمر56


