
1600شهری روستاییگوگان آذر شهر1

1600مرکز شهریممقان آذر شهر2

537شهری روستایی 1شماره آذر شهر3

1600مرکز شهری 2شماره آذر شهر4

820مرکز شهری 3شماره آذر شهر5

435مرکز روستاییینگجه آذر شهر6

120خانه بهداشتدستجرد آذر شهر7

120خانه بهداشتخاصلوآذر شهر8

120خانه بهداشتاخی جهان آذر شهر9

120خانه بهداشتخانقاه آذر شهر10

120خانه بهداشتهفت چشمه آذر شهر11

120خانه بهداشتقشالقآذر شهر12

120خانه بهداشتخانمیر آذر شهر13

430پایگاه روستاییقاضی جهان آذر شهر14

538کانون سالمندکانون دوستدار سالمندگوگان آذر شهر15

1600شهری روستایی ایلخچی 2شماره اسکو16

820مرکز شهری سهند 2فاز اسکو17

600پایگاه سالمت سهند 4فاز اسکو18

706شهری روستاییمرکز جامع سالمت اسکو19

95خانه بهداشتکردلر اسکو20

100خانه بهداشت(بایرام)عنصرود اسکو21

120خانه بهداشتکندوان اسکو22

95خانه بهداشتکهنمو اسکو23

100خانه بهداشتعلی آباد قشالقاسکو24

400آزمایشگاه آزمایشگاه مرکز بهداشت اسکو25

1350مرکز شهری  شیخ شهاب الدین اهری اهر26

537مرکز شهری(با شیخ شهاب یک پروژه شده اند) 7شماره اهر27

537مرکز روستاییرواسجان اهر28

435مرکز روستایینقدوز اهر29

85خانه بهداشتنقدوزاهر30

95خانه بهداشتازناب سفلی اهر31

120خانه بهداشتارنان اهر32

95خانه بهداشتماللو اهر33

1600ستادمرکز بهداشتاهر34

1000آموزشگاه بهورزیمرکز آموزش بهورزی اهر35

1800مرکز شهری روستاییمرکز هورانداهر36

200پانسیونپانسیون هورانداهر37

200آزمایشگاه  آزمایشگاه مرکز بهداشت اهر38

537مرکز رفرنس مرکز رفرانس اهر39

1000شهری روستاییشماره یک شهری بستان آباد40

600پایگاه سالمت (فرهنگیان) 3شماره بستان آباد41

435مرکز روستاییسعید آباد بستان آباد42

537مرکز روستاییگورچین بستان آباد43
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600شهری روستاییتیکمه داش بستان آباد44

120خانه بهداشتقیزلجه میدان بستان آباد45

120خانه بهداشتاشتلق علیا بستان آباد46

120خانه بهداشتزگلوجهبستان آباد47

100خانه بهداشت هراب بستان آباد48

120خانه بهداشتچرزه خون بستان آباد49

120خانه بهداشتقلعه قاضیبستان آباد50

120خانه بهداشتحاج آقا بستان آباد51

1200ستادمرکز بهداشت شهرستان بستان آباد52

537آزمایشگاهآزمایشگاه مرکز بهداشت بستان آباد53

820مرکز شهری(شهرک فرهنگ) 1شماره بناب54

820مرکز شهری(کوی شهرداری) 3شماره بناب55

538مرکز شهری(کامولو) 1حکیمبناب56

538مرکز شهری(چمران)2حکیمبناب57

435مرکز روستاییآخوند قشالق بناب58

537مرکز روستاییچلغایی بناب59

1000آموزشگاه بهورزیمرکز آموزش بهورزیبناب60

537مرکز رفرنسمرکز رفرانس بناب61

900مرکز شهری(کوی الله)سعدی تبریز62

1500شهری روستاییباسمنج تبریز63

590مرکز شهری(رازی)نوبر تبریز64

240مرکز شهریرواسان تبریز65

900مرکز شهری اندیشه تبریز66

900مرکز شهری (نظام پزشکی)صادقی نژادتبریز67

1600مرکز شهریخسروشهرتبریز68

590شهری روستایی سردردود تبریز69

537مرکز شهری 2 سردرودتبریز70

590مرکز شهری (عباسی)توانیر شرقیتبریز71

590مرکز شهریشهید بهشتی تبریز72

590مرکز شهری(گلکار)اطلستبریز73

590مرکز شهریاحمد اباد تبریز74

590مرکز شهری(ارغوان)محمدیهتبریز75

590مرکز شهری الهیه تبریز76

600مرکز شهرییوسف اباد تبریز77

590مرکز شهریشهید مطهری تبریز78

590مرکز شهریدادگستری تبریز79

590مرکز شهریباغمیشه تبریز80

900مرکز شهریویالشهر تبریز81

590مرکز شهریستارخانتبریز82

590مرکز شهری(رودکی)صالح آبادتبریز83

590مرکز شهری (نور)رضوانشهرتبریز84

600مرکز شهرییاغچیان تبریز85

590مرکز شهری(فاطمیه)امام حسین تبریز86

590مرکز شهریقطران تبریز87

590مرکز شهریاستادجعفری تبریز88

590مرکز شهری(مرزداران)کوی مصال تبریز89

590مرکز شهرینصرتبریز90

537مرکز روستاییتازه کند تبریز91



537مرکز روستاییالوار علیا تبریز92

537مرکز روستاییسهالن تبریز93

537مرکز روستاییاسنجان تبریز94

537مرکز روستاییالهیجان تبریز95

538مرکز روستاییآنا خاتون تبریز96

537مرکز روستاییملک کیان تبریز97

537مرکز روستاییبیرق تبریز98

537مرکز روستاییفتح آباد تبریز99

537مرکز روستاییشاد آباد مشایخ تبریز100

537مرکز روستاییزرنق تبریز101

537مرکز روستاییلیقوان تبریز102

100خانه بهداشت 2اسفهالن تبریز103

95خانه بهداشتینگی کند تبریز104

3000ستادمرکز بهداشت شهرستانتبریز105

400آزمایشگاهآزمایشگاه مرکز بهداشت تبریز106

537مرکز رفرنس 2مرکز رفرانس شماره تبریز107

820مرکز شهریسیه رود جلفا108

537مرکز شهری هادیشهر 1شماره جلفا109

400آزمایشگاهآزمایشگاهجلفا110

400خانه بهداشتایری سفلیجلفا111

820مرکز شهری هادیشهر2شماره جلفا112

820مرکز شهری هادیشهر 3شماره جلفا113

537مرکز روستاییشجاع جلفا114

240پانسیونپانسیون لیوارجان جلفا115

95خانه بهداشتبارگاه چارایماق116

95خانه بهداشتدویاتاقیچارایماق117

120خانه بهداشتعمواوغلی سفلی چارایماق118

120خانه بهداشتقلیچ خان کندی چارایماق119

100خانه بهداشتقرمزی باغ چارایماق120

120خانه بهداشتحسینی علیا چارایماق121

240پانسیونآغزیارت چارایماق122

1600ستادستاد مرکز بهداشت چارایماق123

100خانه بهداشتتریان قشالقی چارایماق124

100خانه بهداشتگویجه قلعه چارایماق125

100خانه بهداشتچپقلو چارایماق126

100خانه بهداشتگل چارایماق127

100خانه بهداشتآبگرم چارایماق128

100خانه بهداشتقوجا کندی چارایماق129

120پانسیونذاکر کندی چارایماق130

820مرکز روستاییالریجان خداآفرین131

435مرکز روستاییمحمود آباد خداآفرین132

120خانه بهداشتایری بوجاق خداآفرین133

120خانه بهداشتپسیان خداآفرین134

120خانه بهداشتکنجرودخداآفرین135

1000ستادمرکز بهداشت شهرستان خداآفرین136

537آزمایشگاهآزمایشگاه مرکز بهداشت خداآفرین137

120قرنطینه(با خانه صفر لو جایگزین شده)محمود آباد خداآفرین138

200قرنطینه(با پانسیون مرکز بسطاملو جایگزین شده)جانانلو خداآفرین139



1200شهری روستاییسیس شبستر140

435شهری روستاییکوزه کنانشبستر141

435مرکز روستاییزیناب شبستر142

435خانه بهداشتکافی المکشبستر143

537مرکز روستاییچله خانه علیا شبستر144

820شهری روستاییدیزج شیخ مرجان شبستر145

537مرکز روستاییعلیشاه شبستر146

120خانه بهداشت(سرکند دیزج)سفید کمرشبستر147

380مرکز شهری 2شمارهعجبشیر148

820شهری روستایی 3شمارهعجبشیر149

538مرکز روستاییهرگالن عجبشیر150

1600ستادمرکز بهداشت شهرستان عجبشیر151

120پانسیونتجرق عجبشیر152

400آزمایشگاهآزمایشگاه مرکز بهداشتعجبشیر153

1600شهری روستاییآبش احمد کلیبر154

820شهری روستاییفاطمیکلیبر155

538مرکز روستاییموالن کلیبر156

537مرکز روستایینجف تراکمهکلیبر157

120خانه بهداشتساری درق کلیبر158

120خانه بهداشتانباستیقکلیبر159

120خانه بهداشتشاملو کلیبر160

1100ستادمرکز بهداشت شهرستان کلیبر161

590شهری روستایییامچی مرند162

706شهری روستاییشهید بهشتیمرند163

820شهری روستاییبناب مرند164

538مرکز شهریقریشی مرند165

1200مرکز شهریافرازمند مرند166

538پایگاه سالمتشهرک میالد مرند167

538پایگاه سالمتشهرک بعثت مرند168

538شهری روستاییزنوز مرند169

435مرکز روستایییکان کهریز مرند170

538مرکز روستایی (هرزند عتیق)هرزند جدیدمرند171

120خانه بهداشتقراجه فیض اله مرند172

120خانه بهداشتمرکید مرند173

120خانه بهداشتزنجیره مرند174

120خانه بهداشتدیزج علیا مرند175

120خانه بهداشتانامق مرند176

120خانه بهداشتابرغانمرند177

380مرکز روستاییاردکلو مرند178

380پایگاه روستاییدولت آباد مرند179

3600ستادستاد مرکز بهداشت مرند180

400آزمایشگاهآزمایشگاه مرکز بهداشتمرند181

537مرکز رفرنسمرکز رفرانسمرند182

1600شهری روستایی1شماره ملکان183

700مرکز شهری 2شماره ملکان184

1500شهری روستاییلیالن ملکان185

537مرکز روستاییبایقوت ملکان186

537مرکز روستاییلک لر کهریز ملکان187



120خانه بهداشتشارانلو ملکان188

100خانه بهداشتآغکندملکان189

1600ستادستاد مرکز بهداشت شهرستانملکان190

400آزمایشگاهآزمایشگاه مرکز بهداشت ملکان191

537شهری روستاییترک میانه192

435مرکز شهریاسالم آباد میانه193

820مرکز شهری(2شماره )مرسلی میانه194

600شهری روستایی 4شماره میانه195

590مرکز شهری(3شماره )فایقیمیانه196

350مرکز روستاییشیخدرآباد میانه197

350مرکز روستاییصومعه میانه198

1000آموزشگاه بهورزیمرکز آموزش بهورزی میانه199

537مرکز رفرنسمرکز رفرانس میانه200

435مرکز روستاییگویجه سلطان ورزقان201

95خانه بهداشتلیالب ورزقان202

95خانه بهداشتسقای ورزقان203

95خانه بهداشتسیرکش ورزقان204

120خانه بهداشتلیجین ورزقان205

120خانه بهداشتمیلق ورزقان206

400پانسیونپانسیون ورزقان207

538مرکز روستاییارباطان هریس208

538مرکز روستاییخشکنابهریس209

120خانه بهداشتاندیسهریس210

120خانه بهداشتتازه کند نهند هریس211

100خانه بهداشتجانقور هریس212

120خانه بهداشتینگجه  هریس213

120خانه بهداشتگیلدیر هریس214

1100ستادمرکز بهداشت شهرستان هریس215

95خانه بهداشتبسیط هشترود216

120خانه بهداشتوظیفه خوران هشترود217

120خانه بهداشتباتمان قلیج هشترود218

120خانه بهداشتیانیق هشترود219

1600ستادمرکز بهداشت شهرستان هشترود220

150پانسیوننظر کهریزی هشترود221

150پانسیونشماره سههشترود222

150پانسیونآتشبیک هشترود223

150پانسیونسلوک هشترود224

117375 جمع


