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 به داوطلبان توصیه مي شود مطالب مندرج در این آگهي را به دقت مطالعه نمایند.

ی آزمون به صورت اینترنتي، داوطلبان محترم جهت همچنین با توجه به روند کلي ثبت نام و اعالم نتیجه

یت سامانه جذب نیروی انساني دانشگاه علوم پزشکي مشهد به نشاني: ی اطالعات فقط به سادریافت کلیه

emp.mums.ac.ir  نشاني «سایت»مراجعه کنند. از این به بعد در تمام متن این راهنما، منظور از ،

 .مي باشداینترنتي اعالم شده 
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 مقدمه و تعاریف: اولخش ب

 مقدمه:

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشگاه رساند، به اطالع میمتقاضیانبا سپاس به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی 

طبق دستورالعمل اجرائی  ،تحت پوششد نیاز خود در خانه های بهداشت روانسانی منیروی برای تامین  ددر نظر دارمشهد  درمانی

مصوبه کارگروه و  27/03/1398مورخ  151609سهمیه های استخدامی شماره از محل  01/05/1401مورخ  پذیرش و استخدام بهورز

 افراد ،نفر قرارداد انجام کار معین( 531و  استخدام پیمانی نفر 23 به صورت)نفر  554به تعداد  ،ازمون استخدام بهورزی این دانشگاه

جذب ذیل با شرایط و ضوابط برای پذیرش رشته شغلی بهورزی برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش از طریق واجد شرایط را 

 د.نمای

  تعاریف:
 :هستند زیر موارد شامل ایثارگران: ایثارگر داوطلب -1

 :شامل درصد (25) پنج و بیست سهمیه ایثارگران( الف        

 جانبازان

 آزادگان

 شهدا فرزندان و همسر

  باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

 شهید برادر و خواهر مادر، پدر،

 :شامل درصد( 5) پنج سهمیه ایثارگران( ب        

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر

  درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

 اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان

 

 : از ندعبارت هاجبهه در داوطلبانه حضور مدت تأیید مراجع : 1 تذکر        

 در مراکز استان ها خود متبوع رزمندگان مورد در مسلح نیروهای هایرده از یک هر انسانی نیروی معاونت. 1

   مردمی نیروهای و بسیجیان مورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفان بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت. 2

 در مراکز استان ها شغل فاقد افراد و آزاد صنوف و مشاغل صاحبان و دولت مستخدمین از اعم 

 جهادگران مورد در کشاورزی جهاد وزارت انسانی منابع و توسعه معاونت. 3

سه  از استفاده مشمول کشور بهزیستی سازمان از نامه معرفی ارائه با که شود می اطالق داوطلبی به :لمعلو داوطلب -2

 .باشد می نمعلوال حقوق از حمایت قانون استخدامی سهمیه درصد

 .نباشد معلولین سهمیه و ایثارگران سهمیه مشمول نام، ثبت زمان در که شودمی اطالق شخصی به: آزاد داوطلب -3
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 در رشته شغلي بهورزی : شرایط عمومي و اختصاصي پذیرش داوطلباندومخش ب

 

 .ندرج را داشته باشدشرایط عمومی و اختصاصی م ،در زمان ثبت نامباید  ،داوطلب متقاضی بکارگیری*

 شرایط عمومی :  /1
 کشوراعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور شناخته شده در قانون اساسی  /1/1

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران /2/1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران /3/1

)کلیه داوطلبان می بایست بومی روستاهای محل این آگهیمندرج در اختصاصی محل خدمت بر اساس شرایط  در بومی بودن /4/1

 مورد تقاضای استخدام بوده و پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.(

)مدارک حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام.(فیت دائم از خدمت )ویژه برادرانداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معا /5/1

 (21/11/1401 مورخ و مدرک دیپلم08/11/1401دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ 

پزشک معتمد منتخب یا  دانشگاه طب کار پزشکمراکز تبصره : معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم 

 با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.  معاونت بهداشت

 مواد مخدر و روانگردان ،عدم اعتیاد به دخانیات /6/1

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر /7/1

قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله  بهورزی و اجتماعی و توانایی برای انجام کار ،داشتن سالمت جسمانی و روانی /8/1

پزشک معتمد منتخب یا دانشگاه  طب کار پزشکبا تائید  و کلیه آبادی های تحت پوشش روستاها انجام سیاری ها در دهگردشی و

 معاونت بهداشت

 دانشگاهسایر واحدهای  نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و /9/1 

 نصراف از تحصیل بهورزینداشتن سابقه ا /10/1

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:  /11/1

 دستگاههای اجراییخدمت  بازخرید افراد بازنشسته و -

 انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت -

 باشند.  شده منع دولتی خدمات از صالح،ذی و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادی -

 افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند. -

 در رشته تحصیلی آگهی شده. معادلیلی تحص مدارکدارندگان  -
 

 شرایط اختصاصی: /2

 
 

 خواهد بود. روز( 29ماه و  11سال و  29سال سن تمام ) 30جهت دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی، حداکثر  /1/2

 خواهد بود. روز(29ماه و  11سال و27سال سن تمام ) 28جهت دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، حداکثر  /2/2

 .روز( خواهد بود 29ماه و  11سال و25)سن تمام  سال 26 حداکثردیپلم، جهت دارندگان مدرک تحصیلی  /3/2

به شرط ارائه تاییدیه های جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر،  /1 تبصره

 از شرط حداکثر سن معاف می باشند.معتبر 

  خواهد شد.ارفاق مقرر موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن  /2بصره ت

 ذیل در شده اعالم هایسن حداکثر رعایت به مکلف آزمون، در نام ثبت صورت در درصد 5 و درصد 25 سهمیه مشمولین سایر

 .  شد خواهند حذف استخدام فرایند ادامه از صورت غیراین در باشند،می

 الف( سن داوطلبین:
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 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال /

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا  /

 استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت  انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان وداوطلبانی که طرح خدمت نیروی  -1

 مذکور.

سوابق  داوطلبانی که به شکل قراردادی، شرکتی در یکی از واحدهای ارایه خدمات تحت پوشش دانشگاه کار کرده اند مشروط به ارائه -2

 بیمه مورد قبول به میزان انجام خدمت فوق

مجلس شورای اسالمی به ازاء تاهل و نیز  19/8/1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  15اد بند الف ماده به استن -3

سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.بدیهی است در این شرایط نیز رعایت سقف سنی  5داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 

 د.بند الف الزامی می باش 3مندرج در تبصره 

نباید از سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  (،1به استثناء مفاد تبصرهاعمال هر یک از بندهای فوق )با  رتدر هر صو / 3 تبصره

سن  روز( و 29ماه و 11سال و  29سال ) 30سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از  ،روز( 29ماه و 11سال و  27سال) 28

 نماید. روز( تجاوز 29ماه و  11سال و  31سال)  32ناسی نباید از داوطلب دارای مدرک کارش

 مورخ و مدرک دیپلم28/10/1401)مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ  تاریخ اولین روز شروع ثبت نام /4تبصره 

 قرار می گیرد. سن حداکثرمبنای محاسبه (10/11/1401
 

 

 

 

 می باشد. به شرح ذیل و کارشناسیکاردانی تحصیلی  مدرکبین دارندگان انتخاب داوطلبان از  /4/2

  دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: بهداشت عمومی/ مامایی/ پرستاری داوطلبین زن:

 /بهداشت محیط دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: بهداشت عمومی/ داوطلبین مرد:

 ( پرستاری

در  4/2ذکر شده در بند  در هر رشته تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی /1تذکر 

 آزمون بهورزی ممنوع می باشد.

امه شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر مرتبط با شرایط احراز شغل مندرج در آگهی مطابق با آیین ن /تبصره

 ارزیابی و مهندسی مشاغل مالک عمل وزارت بهداشت، ممنوع می باشد.

با لحاظ نمودن  4/2پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارک تحصیلی ذکر شده در بند  /2تذکر 

 است. مدرک دیپلم بالمانع

بوده و در عین حال مدرک  4/2بند  : در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در3تذکر 

تحصیلی دانشگاهی دیگری)هم تراز یا پایین تر( در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه 

 محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.

 : به شرح ذیل می باشد دیپلممدرک تحصیلی ن دارندگان انتخاب داوطلبان از بی /5/2

 گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی را داشته باشند.و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه این افراد باید  /1

در ی عالوه بر تعهدات ذکر شده داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش، قبل از شروع دوره تحصیلی بهورز: 1تذکر 

ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال هر نوع مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از شروع به کار و   14/1/6بند

 در هنگام اشتغال خواهند بود.

)مطابق با برنامه آموزش دوره کاردانی دوره آموزش بهورزی برای این قبیل فراگیران پس از قبولی در آزمون دو سال می باشد :2کر تذ

 بهورزی(

 ب(مدرک تحصیلي:
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قبل آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی  نهایی پذیرش ،می باشد و درصورت احراز قبولی بهورز ممنوع عنوانبا دانشجویان ذیرش پ :6/2

ت از دانشگاه محل می بایس و یا تردید در صحت گواهی، . در صورت عدم ارائه گواهی مذکورمی باشداز شروع کالسهای بهورزی 

 بر تایید انصراف قطعی در رشته و مقطع پذیرفته شده اخذ گردد. مدارک الزم دالتحصیل 

مجاز به شرکت در آزمون استخدامی  داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً :7/2

کر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین محل خدمت این داوطلبان بر عهده الزم به ذ همان دانشگاه یا منطقه مورد تعهد می باشند.

 دانشگاه خواهد بود.

 

 

داوطلبان می بایست حداقل  از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود و اول وهلهدر پذیرش بهورز به صورت بومی  /8/2

 .تلقی شوند "بومی روستا "دارای یکی از شرایط زیر باشند تا به عنوان 

 و همچنین سکونتورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان ممحل تولد داوطلب /الف

و مدرک 28/10/1401)مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ م تا تاریخ اولین روز شروع ثبت ناداوطلب حداقل در دو سال اخیر 

  .ر روستای مورد نظر محرز گرددد(10/11/1401 مورخ دیپلم

 و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید دو مقطع (، راهنمایی و متوسطهابتداییکامل از مقاطع تحصیلی ) حداقل دو مقطع /ب

 را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد (، متوسطه اول و متوسطه دومکامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی

)مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ م داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نا و همچنین سکونت

 در روستای مورد نظر محرز گردد.(10/11/1401 مورخ و مدرک دیپلم28/10/1401

در همان روستای محل گزینش بهورز و  شاغل را نداشته باشند ولی با فرد "ب"و  "الف"که شرایط بند  متاهل داوطلبان زنج(

 )به صورت رسمی و درج در شناسنامه( تاریخ ازدواجسال از  ازدواج کرده و حداقل دو 8/2بند  "ب"و  "الف"اجد شرایط مطابق بند و

و مدرک دیپلم 28/10/1401)مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ  در آزمون آنان تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام

در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی  بهورز پذیرش یمحل مورد تقاضا سکونتشان در گذشته باشد و(10/11/1401ورخم

در یک اولویت هستند و نسبت به بومیان  "ب"و  "الف"ت این افراد با افراد بومی بند . بدیهی اسستپذیرش آنان بالمانع ا می شود و

 خواهند بود. در اولویت پذیرشروستای قمر 

و یا اشتغال  مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانگذراندن ،چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل د(

 روستا انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی و

وی را قبل از وضعیت های فوق بودن فرد و اقامت اهی نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی سکونت آنها را گو

 های مذکور اقامت در دو االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نماید پذیرش آن ها بالمانع است. لذا برای گروه

ین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظرداشته باشند، ضرورت ندارد. در این سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر ا

 از شرایط فوق ضرورت دارد. شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا)به مدت دو سال( قبل

عیت، پذیرش در راستای سیاست حفظ ثبات و دوام خانواده و همچنین لحاظ نمودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جم

بومی مطابق بند الف یا ب این ماده که تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانون  متاهل داوطلبان

ا سربازی به همراه همسر خود در خارج از روست ضرورت خدمات پزشکان و پیراپزشکان و انجام دوره خدمت وظیفه

 ت داشته اند، بالمانع است.سکون

 منطقه خواهد بود.ور در وجه به تقسیمات جدید کشوری مالک اطالعات مندرج در شناسنامه، آخرین تقسیمات سیاسی کشبا ت /9/2

 ج( بومي بودن:
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طریق گواهی شورای اسالمی روستا )ممهور به  از "د"و  "ج " ، "ب" ،"الف"داوطلبان مندرج در بندهای  کونتاحراز شرایط س /10/2

تایید مسئول مرکز خدمات جامع  و اشت مربوطها به اضافه یک نفر( با تائید خانه بهدنصف اعضاء شور مهر و امضای رئیس شورا و

  تائید مرکز بهداشت شهرستان صورت پذیرد.سالمت روستایی و 

       ،به ازاء هر مورد پذیرش در روستای اصلی نفر سهواجد شرایط به تعداد حداقل  داوطلبانافی از ک در صورت نبود تعداد /11/2

 .ثبت نام به عمل آیدخانه بهداشت به ترتیب ذیل همان واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار داوطلبان از  یستمی با

 3جدول شماره  اعالم شده در خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستانی قمر تحت پوشش هاروستا /الف

تابع شهرستان مورد پذیرش پس از تایید  ،وستای اصلیکیلومتر از ر 30خانه بهداشت مورد پذیرش تا شعاع  ورامجروستاهای   /ب

 . سهاعالم شده در جدول شماره  و مرکز بهداشت استان

می بایست از صحت مدارک ارائه شده توسط داوطلبان اطمینان حاصل نمایند. در هر مرحله ای که محرز  آزمون کارگروه :1نکته

متوقف شود. عالوه بر این در صورت هر گونه  ویکت در آزمون و پذیرش باشد می بایست فرآیندهای شری گردید داوطلب بومی نم

 .تردید در شرایط بومی بودن و یا مستندات ارائه شده، دانشگاه مکلف به انجام بررسی های دقیق و کامل است

تعریف می  8/2 ماده و د و ج  بند الف و ب مطابق با کیلومتری  30سایر روستاهای تا شعاع  بومی روستای قمر و: 2نکته

 شود.

 

 

 

 

 که در حین انجام)رشته تحصیلی پرستاری( « اجباری»دارای طرح  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های /12/2

بندهای قسمت بومی بودن و در دانشگاه مورد پذیرش بهورز می باشند، در صورت دارا بودن شرایط بومی مطابق با  خدمت قانونی

 شرکت نمایند. (22الی 1)از ردیف آگهی استخدام پیمانی ، می توانند در آزمون مندرج در این آگهی سایر شرایط

 تا حداکثرکه )رشته تحصیلی پرستاری(  «اجباری» طرح دارای های رشته در پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین /تبصره

 خدمت طرح انجام پایان گواهی یا معافیت دارای (08/11/1401 )مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ نام ثبت مهلت پایان

های قسمت را بودن شرایط بومی مطابق با بنددر صورت دایا در حین انجام طرح اختیاری یا تمدید طرح می باشند،  و باشند مربوطه

) از قراردادییا پیمانی پذیرش ردیف آگهی با نوع  نسبت به انتخاببومی بودن و سایر شرایط مندرج در این آگهی، می توانند 

 نمایند.اقدام  ( آخر الی 1 آگهی ردیف

پس از اعالم نتیجه نهایی  ختیاریزمان ارائه گواهی انصراف از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان توسط داوطلبان رشته های ا /13/2 

  و قبل از شروع دوره تطبیقی بهورزی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانضوابط و مقررات پذیرش مشم د(
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 آزمون برگزاریوه ثبت نام و نحزمان و : سومخش ب

 :نام ثبت نحوه /1/3

محل جذب  به مراکز آموزش بهورزی شهرستان های متقاضی مراجعهاز طریق  صرفاً آگهی،همزمان با اطالع رسانی و انتشار  ثبت نام

 به صورت حضوری انجام می گردد. )طبق جدول ذیل(و مراکز منتخب بهورز

 ردیف عنوان مرکز آدرس محل ثبت نام

مرکز بهداشت شماره یک  مرکز آموزش بهورزی /6) خ بهورز ( نرسیده به بهورز  7فالحي  /قاسم آباد بلوار فالحي

35240330شماره تماس  – شهرستان مشهد  

مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شماره 

 یک شهرستان مشهد

1 

شماره  /بهداشت شماره دو شهرستان مشهد مرکز آموزش بهورزی مرکزبلوار وحدت ، جنب پارک وحدت  /بلوار پنجراه

304/305داخلي   33653000تماس   

مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شماره دو 

 شهرستان مشهد

2 

،    37634016شماره تماس    /مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد 8و  6روبروی مهندس  /بلوار ارشاد /بلوار خیام

12/37634007      

ورزی مرکز بهداشت شماره سه مرکز آموزش به

 شهرستان مشهد

3 

33800175شماره تماس شهرستان مشهد مرکز بهداشت شماره پنج /11بلوار شهید اصالني، اصالني  /سیدی  4 مرکز بهداشت شماره پنج شهرستان مشهد 

55227609شماره تماس   /مرکز آموزش بهورزی 16و  14خیابان باقری بین باقری  زی شهرستان کاشمرمرکز آموزش بهور   5 

55420165شماره تماس  –شبکه بهداشت و درمان شهرستان  –نبش خیابان محیط زیست –روبروی فرمانداری  /خیابان ولیعصر  6 شهرستان بردسکن 

46226005مرکز بهداشت شهرستان درگز ) اورژانس سابق(  شماره تماس    –میدان آزادی /بلوار امام خمیني شهرستان درگز مرکز آموزش بهورزی   7 

54531856شماره تماس    /مرکز آموزش بهورزی قائم)عج(  /شبکه بهداشت و درمان  شهرستان/خیابان امام خمیني  8 مرکز آموزش بهورزی شهرستان تایباد 

47224093شماره تماس   /مرکز آموزش بهورزی شهرستان  /روبروی مدرسه دارابي/انتهای خیابان فروغي بسطامي وزش بهورزی شهرستان قوچانمرکز آم   9 

34626114 /ستاد مرکز بهداشت شهرستان فریمان  10و8بین امام رضا غربي  /خیابان امام رضای غربي  10 شهرستان فریمان 

113داخلي  46128001شماره تماس     /خیابان طالقاني یک شبکه بهداشت و درمان چناران  11 مرکز آموزش بهورزی شهرستان چناران 

 12 مرکز آموزش بهورزی شهرستان خواف  54226071 /مرکز آموزش بهورزی شهرستان /15باالتر از سینا  /ان سیناخیاب

56229706شماره تماس  /واحد توسعه شبکه –مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار  –خیابان امام خمیني شمالي   13 شهرستان رشتخوار 

34529171شماره تماس   /موزش بهورزی آزادگانمرکز آ /نبش چهاراه معلم /بلوار طالقاني غربي  14 مرکز آموزش بهورزی شهرستان سرخس 

 /واحد گسترش –طبقه دوم  /شبکه بهداشت و دروان  شهرستان /روبروی اداره  آموزش و پرورش /خیابان امام خمیني

34724037شماره تماس   

 15 شهرستان کالت

57757041شماره تماس  /واحد کارگزیني /مرکز بهداشت شهرستان  /ابتدای خیابان  شاهد  16 شهرستان خلیل آباد 

و 106داخلي     35515001  / 5شماره تماس     /شبکه بهداشت و درمان شهرستان – 12و10بین امام رضا /بلوار امام رضا 

107 

 17 شهرستان طرقبه شاندیز

54825751تماس شماره  /شبکه بهداشت ودرمان شهرستان /انتهای خیابان شهید پوشمن  18 شهرستان باخرز 

55823311/12شماره تماس /شبکه بهداشت و درمان شهرستان /4امام علي  /بلوار امام علي  19 شهرستان کوهسرخ 

38321927/ 38323012 /شماره تماس/شبکه بهداشت و درمان گلبهار /10نبش امام رضا  /خیابان امام رضا  20 شهرستان گلبهار 

 ام:مهلت ثبت ن /2/3

 نمایند.  اقدام ذیل طبق جدول صرفاً حضوری نام ثبت به نسبت 18الی  صبح 8 ساعت از توانند می محترم متقاضیان
 

 ثبت نام پایان ثبت نام شروع نوع مدرک متقاضیان ثبت نام

مدرک  متقاضیان دارای

 دانشگاهی مندرج در آگهی
28/10/1401 08/11/1401 

 21/11/1401 10/11/1401 دیپلممتقاضیان دارای مدرک 
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می بایست به این نکته توجه نمایند، در صورتی که در هر شغل محل)ردیف  مدرک دیپلم دارای متقاضیان ثبت نام: تذکر مهم

برسد،  الزم تعدادبه  مندرج در آگهی تعداد افراد واجد شرایط دارای مدارک دانشگاهیبهورز، آگهی( با توجه به دستورالعمل جذب 

 امکان پذیر نخواهد بود.تقاضیان دارای مدرک دیپلم م ثبت نام

 *****ین به مراکز منتخب جهت مراجعه داوطلب*****بازه زمانی 

 پایان ثبت نام شروع ثبت نام وضعیت بومی روستا نوع مدرک متقاضیان ثبت نام

متقاضیان دارای مدرک 
 دانشگاهی مندرج در آگهی

 02/11/1401 28/10/1401 اصلی
 05/11/1401 03/11/1401 قمر

 08/11/1401 06/11/1401 کیلومتر 30شعاع 

 متقاضیان دارای مدرک دیپلم
 14/11/1401 10/11/1401 اصلی
 18/11/1401 16/11/1401 قمر

 21/11/1401 19/11/1401 کیلومتر 30شعاع 

 هر گونه ایجاد احتمال به توجه با لذا. شد نخواهد تمدید عنوان هیچ به نام ثبت مهلت آزمون، برگزاری تا زمانی محدودیت به عنایت با

 به نسبت شده اعالم مهلت پایان از قبل و وقت اسرع در است خواهشمند، ثبت نام پایانی روزهای و جلوگیری از ازدحام در مشکل

 . نمایند اقدام نام ثبت

 در زمان مراجعه حضوری فردجهت ثبت نام مدارک مورد نیاز  /3/3

 نام الصاق شود.( جدید، تمام رخ، پشت نویسی شده .) یک قطعه عکس روی برگ ثبت  3× 4دوقطعه عکس  /1/3/3         

 اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  /2/3/3

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی فرد /3/3/3

 (و دارا بودن فرزند ) در صورت تاهلو فرزندان اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر /4/3/3

 اصل و  تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران( /5/3/3

ن طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن یا گواهی اشتغال به طرح در واحدهای تابعه اصل و تصویر پایا /6/3/3

 دانشگاه

 (پیوست شماره دو)طبق فرم و سکونت در روستا حداقل در دوسال اخیر  مدارک دال بر بومی بودناصل  /7/3/3

 . مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط اصل  /8/3/3

 سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت /9/3/3

 

یکصد و ریال)معادل  000/250/1 مبلغ پرداخت نسبت به می بایستتحویل مدارک  و ثبت نامپایان پس از :وجه پرداخت/4/3

 ام نمایند.اقد ،و دارای رمز پویا شتاب شبکه به متصل بانکی کارتهایسیله و به الکترونیکی صورت به (تومانهزار  بیست و پنج

 .شود ینم مسترد وجه چیه به یپرداخت وجوه در صورت هرگونه اشتباه از سوی داوطلب،  تذکر مهم:

 شیوه برگزاری آزمون/5/3

روزانه اطالعیه های منتشره در سایت  کنترل به . لذا داوطلبان میبایست نسبتبرگزار خواهد شد در زمان مقررآزمون به صورت کتبی 

 یند.ثبت نام اقدام نما

 مصاحبه شغلی: و آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان /6/3

 برگزار خواهد شد. استخدام پیمانی و قرارداد انجام کار معین، همزمانفراخوان و آزمون  -

اهد شد. واجد شرایط صادر خو داوطلبین ثبت نامی ، صرفًا جهتکارت ورود به جلسه آزمون پس از بررسی مدارک داوطلبین -

اینترنتی  آدرسلذا افراد واجد شرایط میبایست براساس لیست اعالم شده از سوی دانشگاه به 

http://emp.mums.ac.ir  نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. زمان دریافت کارت به  ومراجعه

  رسانی خواهد شد. مذکور اطالعمتعاقبًا از طریق سایت همراه لیست افراد واجد شرایط 

 به اطالع داوطلبین خواهد رسید. درج و آزمون جلسه به ورود کارت روی برکتبی  زمان برگزاری آزمون و مکان -
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صرفاً افراد واجد شرایط در مرحله بررسی مدارک طبق لیست اعالمی از سوی دانشگاه حق شرکت در آزمون کتبی و سایر  -

 مراحل را خواهند داشت.

 سه برابر ظرفیت آزمون، افراد براساس سهمیه های قانونی و نمره مکتسبه)کسب حدنصاب نمره( به میزانپس از برگزاری  -

از طریق  زمان و مکان و مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه شغلی متعاقباً جهت انجام مصاحبه شغلی دعوت خواهند شد. 

 همین سایت اطالع رسانی خواهد شد.

  آزمون کتبی:/7/3

 ای سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی:بر /الف

آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی: سواالت به صورت چهار گزینه ای) با اعمال یک نمره منفی به ازای هرسه  /1/الف

 طراحی می شود. پاسخ غلط(

به  دارنده مدارک دانشگاهی ن واجد شرایطکتبی به شرح زیر از داوطلبا، آزمون تخصصیبه منظور سنجش توانمندی های  /2/الف

 عمل خواهد آمد.

  .شد خواهد داده تخصصی سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به /2/1/الف

   شود. می تعیین سوال 60مجموع به تعدادو در  س تخصصی مرتبط بهورزیرود آزمون مواد /2/2/الف

 اختصاص خواهد داد.  خودرا به  نهائینمره از کل  %60 ،آزمون کتبی /2/3/الف

آزمون کتبی هیچ یک از افراد با  هحلخواهد شد. در مر آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار /2/4/الف

 ندارند. ارجحیتیکدیگر  مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بر

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:  /ب 

بی جهت سنجش توانمندی های عمومی: سواالت به صورت چهارگزینه ای ) با اعمال یک نمره منفی به ازای هرسه آزمون کت /1/ب

تعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین  پاسخ غلط( از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و

 به خود اختصاص خواهد داد.از کل نمره آزمون را  %60وزندگی. آزمون کتبی 

متقاضیان اقلیت های دینی به سواالت دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی  تبصره:

 اختصاص داده خواهد شد.

 امتیاز تاهل و فرزند /2/ب

درصد  10درصد مجموعا حداکثر تا  2هل و هر فرزند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تا 15ماده  "ب "به استناد بند 

 به امتیاز آزمون کتبی هر فرد اضافه خواهد شد.

مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان این آگهی شرایط اختصاصی)سن داوطلبین(  2تبصره  3بندامتیاز فوق و امتیاز تبصره:

تعیین نرخ باروری، آخرین اعالم رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری  مبنای نباشد. 5/2محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، باالی 

 آزمون می باشد.

 مصاحبه: – 3/ب

درصداز کل  40برابر ظرفیت پذیرش، مصاحبه به عمل خواهد آمد که  3از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان 

 نمره آزمون به خود اختصاص می دهد. 

طلبی بدون انجام مصاحبه و اطمینان از احراز شرایط مندرج در این آگهی، انطباق جسمی و روانی برای اشتغال در هیچ داو تذکر:

 حیطه فعالیت بهورزی و کسب نمره حداقل در مصاحبه، پذیرفته نخواهند شد
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 قانوني  های سهمیه و بخش چهارم: امتیازات

 : ایثارگران سهمیه /1/4

 ( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد.30صیص یافته به دانشگاه سی )از کل مجوز تخ/1/1/4

 طریق از های استخدامیسهمیه محل از ایثارگران جذب ایثارگران، امور و شهید بنیاد با آمدهعملبه  هایهماهنگی اساس بر /2/1/4

 از درصد 5 و درصد 25 هایسهمیه از یک هر در ایثارگر داوطلبان کلیه بین ترقاب موسسات، بکارگیری نیروی آزمون در شرکت

صورت می  شغلی مصاحبه به برابر ظرفیت جهت معرفی سهآزمون کتبی به میزان  در مکتسبه نمره اساس بر صادره مجوزهای

 پذیرد.

مرحله بندی پذیرش بهورزان به ترتیب زیر عمل در  یاستخداماین آزمون ن در تحقق اولویت به کارگیری ایثارگرابه منظور  تبصره:

 شود:

در روستای اصلی  4/2ارشناسی بهداشتی ذکر شده در بند در صورتی که داوطلب ایثارگر دارای مدرک تحصیلی کاردانی و ک -1

از  موجود باشد جذب از میان این قبیل داوطلبان تا سقف قانونی سهمیه ایثارگران انجام می شود در غیر این صورت جذب

 با سهمیه آزاد مجاز می باشد 4/2داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند 

دارای و داوطلب آزاد   4/2روستای اصلی، داوطلب ایثارگر دارای مدرک کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند   در صورتی که در -2

 مطابق  روستای اقماریبومی  اوطلبانجهت د،جد شرایط وجود نداشتوا 4/2مدرک کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند  

 اقدام خواهد شد. 1بند 

و داوطلب   4/2، داوطلب ایثارگر دارای مدرک کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند  و اقماری صورتی که در روستای اصلی در -3

های تا اوطلبان بومی روستاجهت دط وجود نداشت،واجد شرای 4/2آزاد دارای مدرک کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند 

 اقدام خواهد شد. 1طابق بند مکیلومتر از روستای اصلی  30شعاع 

 4/2 دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ذکر شده در بند ایثارگر و آزاد طلبانودر صورتی که موارد فوق در مورد دا نکته:

     نمود:به شرح ذیل اقدام  ، می بایستتحقق نیافت

در صورتی که داوطلب ایثارگر دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روستای اصلی موجود باشد جذب از میان این قبیل  -4

داوطلبان تا سقف قانونی سهمیه ایثارگران انجام می شود در غیر این صورت جذب از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی حداقل 

 دیپلم با سهمیه آزاد مجاز می باشد.

در صورتی که در روستای اصلی، داوطلب ایثارگر دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و داوطلب آزاد دارای مدرک تحصیلی  -5

 اقدام خواهد شد. 4حداقل دیپلم واجد شرایط وجود نداشت،جهت داوطلبان بومی روستای اقماری مطابق بند 

دارای مدرک و داوطلب آزاد  مدرک تحصیلی حداقل دیپلم دارای، داوطلب ایثارگر و اقماری صورتی که در روستای اصلی در -6

کیلومتر از روستای اصلی  30های تا شعاع اوطلبان بومی روستاجهت د واجد شرایط وجود نداشت، تحصیلی حداقل دیپلم

 اقدام خواهد شد. 4طابق بند م

 امور و شهیدبنیاد  هماهنگیبا  و جاری راتمقر و ضوابط مطابق آنان بکارگیری، درصد 25 سهمیه مشمولین جذب فرآیند رد /3/1/4

 . پذیرد می صورت ایثارگران

درصد ایثارگری می بایست همانند سایر افراد دارای سهمیه آزاد نسبت به ثبت نام اقدام و  5و  25کلیه افراد ایثارگر مشمول /4/1/4

  .خواهند شد. در آزمون کتبی و مصاحبه های شغلی شرکت نموده و در رقابت با یکدیگر سنجیده

 به. باشندنمی ایثارگران سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندیبهره  به مجاز ایثارگران، درصد 25 سهمیه مشمولین /5/1/4

 مربوطه، ضوابط اساس بر شده مشخص هایسهمیه از یکی از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواندمی ایثارگر داوطلب هر دیگر عبارت

 .نماید استفاده

 مندی بهره امکان از اطمینان حصول برای شودمی توصیه ایثارگران درصد 25 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران تمامی به/6/1/4

 مشخص به نسبت و تماس خود پرونده تشکیل محل ایثارگران امور و شهید بنیاد با نام ثبت از قبل مذکور، استخدامی سهمیه از خود
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به استفاده از سهمیه مزبور نخواهند  مجاز بنیاد تایید عدم صورت در .نمایند اقدام آن اصالح لزوم صورت در و شغلی وضعیت شدن

  بود.

( درصد 5درصد و  25) سهمیه سقف تا درصد ایثارگران 5و  درصد 25 سهمیه مشمولین برای آزمون نمره نصاب حد کسب/7/1/4

تلقی و  آزاد به عنوان سهمیه درصد، 5و  25ی فوق الذکر، خارج از سقف سهمیه ها موضوع ایثارگران است بدیهی. باشدنمی الزامی

 پذیرفت. خواهد صورت مکتسبه نمرات اساس بر صرفا افراد انتخاب و نشده لحاظ مذکور سهمیه

دارا  زمون،آ در شرکت طریق از صرفاًگواهی نامه معتبر از ارگانهای مربوطه  ارائه با درصد ایثارگری 5مشمولین سهمیه  جذب /8/1/4

به ) آزمون در مکتسبه نمره اساس بر درصد، 5دارای وضعیت ایثارگری  داوطلبان کلیه بین رقابت وبودن شرایط مندرج در آگهی 

 صورت خواهد پذیرفت. (شغلی مصاحبه به معرفی جهت ظرفیت برابر سه حداکثر میزان

 داوطلبان سایر با طریق رقابت از آزمون نصاب حد کسب صورت در درصد ایثارگران پنج استخدامی سهمیه بر مازاد بکارگیری /9/1/4

 .پذیردمی صورت محل شغل همان در آزاد

 داشتن صورت در حتی( محترم ایشان خانواده و شخص ایثارگر از اعم)ایثارگری درصد 5و  درصد 25 سهمیه مشمولین کلیه/10/1/4

 . باشند می استان بنیاد از گواهی ارائه و اخذ هب ملزم ایثارگران، امور و شهید بنیاد از شناسایی کارت

بومی بودن مطابق  شرایط احراز مدرک تحصیلی واستفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از  /11/1/4

سهمیه های مذکور  ولینمشمبرای  آگهی در شده درج لذا کلیه شرایط می باشد. مندرجات در آگهیبا رعایت سایر  با مفاد آگهی و

 .بود خواهد الرعایه ز الزمنی

 :معلولین سهمیه /2/4
 از حمایت جامع قانون درصد 3 ) استخدامی سهمیه محل از استان بهزیستی کل اداره از نامهمعرفی ارائه با معلولین جذب

 داوطلبان کلیه بین رقابت و الزم نمره صابن حد کسبدارا بودن شرایط مندرج در آگهی و  آزمون، در شرکت طریق از صرفاً( نیمعلول

 کارهای و ساز رعایت با و( شغلی مصاحبه به معرفی جهت ظرفیت برابر سه حداکثر میزان به) آزمون در مکتسبه نمره اساس بر معلول

 :پذیردمی صورت ذیل

 .باشند داشته را شوندمی بکارگیری آن جهت که کاری انجام برای الزم توانایی باید معلولین  /1/2/4

 دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران22/04/1389 مورخ 88384/44178 شماره نامه آیین( 5) ماده براساس /2/2/4

 نباشد، هاآن کاری مأموریت از مانع آنان معلولیت کشور، بهزیستی سازمان تشخیص به آنکه شرط به معلوالن بکارگیری الکترونیک،

 .باشدمی بالمانع

 آزاد سهمیه /3/4
       در مندرج)عادی معلولین و( 1/4بند  در مندرج) ایثارگران استخدامی هایسهمیه کسر از پس جذب نیرو سهمیه کلیه

نمره آزمون کتبی و موفقیت در مصاحبه  نصاب حد کسب و آگهی در مندرج مفاد از برخورداری صورت در آزاد داوطلبان به ،(2/4بند

.یافت خواهد اختصاصضلی )مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه با درصدهای مربوطه(، شغلی به ترتیب نمره ف

 تذکرات مهم در خصوص سهمیه های استخدامی-4-4

شغل محل های مندرج در  کلیهدرصد( یا سهمیه معلولین، از  5و  25پذیرش داوطلبین دارای سهمیه ایثارگری )-1-4-4

-2ر سهمیه مشابه) با توجه به تبصره درصد معلولین( در رقابت با یکدیگر د3درصد ایثارگری/  5و  25آگهی تا سقف مجاز)

 (، صورت می پذیرد. خارج از سقف مذکور، پذیرش در رقابت با افراد دارای سهمیه آزاد، خواهد بود.1-4

 زیرا آوردند بعمل را دقت تقاضا براساس شرایط بومی خود نهایت مورد محل شغل انتخاب در بایست می داوطلبان -2-4-4

 پذیر امکان عنوان هیچ به نام ثبت زمان در هشد تعیین خدمت محل تغییر

 باشد. نمی 

داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند ، ممکن است در شغل محل  -3-4-4

رت احراز درصد و معلولین( درصو5درصد، 25انتخابی، افرادی ازسهمیه های قانونی اعالم شده فوق)ایثارگران دارای سهمیه 

 شرایط الزم پذیرفته و از سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.

 



 

 13 

 

 نتیجه اعالم و داوطلبان پذیرش بخش پنجم: نحوه

 

بایست با  افراد میسایت آزمون اعالم و طریق از  اسامی افراد واجد شرایط داوطلبین، گزینیپس از تائید مدارک و شرایط بومی  /5/1

  و در آزمون کتبی در زمان تعیین شده شرکت نمایند. اقدام ارت ورود به جلسه آزمونبه دریافت ک نسبت مراجعه به سایت

مورد نیاز به ترتیب اولویت های  ( برابر ظرفیت3تا سه ) ، حداکثراولیهفهرست پذیرفته شدگان پس از برگزاری آزمون کتبی،  /2/5

 پس از تائید کارگروه آزمون دانشگاه جهت انجام مصاحبهحد نصاب نمره آزمون و با کسب  آزمون کتبی مقرر قانونی و نمرات فضلی

برابر  2براساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب  شغلی

گزینش  مدیریتبه  اقدام و ایر اولویتهای قانونیس ومجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه ظرفیت مورد نیاز )اصلی وذخیره( بر اساس 

   معرفی گردند.دانشگاه 

انتخاب داوطلبان جهت معرفی  نه کافی برای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی و شرط الزم و حد نصاب نمره علمی الزم :/3/5

که به روش  باشد ی باالترین نمره آزمون کتبی میمیانگین نمره کل اولیه سه نفر دارا %50بر مبنای کسب حداقل  ،به منظور مصاحبه

 زیر تعیین می گردد:

 

 

 

 

آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت  ، کارگروه2/5ذکرشده در ماده نیاز تا سقف  در صورت عدم تامین نیروهای موردتبصره: 

هت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد . پایین نیاز ج نمره حد نصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد ،گزینش افراد با صالحیت

 .آوردن نمره حد نصاب در مناطقی که فقط یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد

 :شغلی مصاحبه/4/5

توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ابالغیدستورالعمل انجام مصاحبه جهت انجام مصاحبه،  -

 مالک عمل خواهد بود.

 خود اختصاص می دهد. آزمون را بهنمره از کل  %40ه آمدمصاحبه به عمل  -

 موزش بهورزیآشروع دوره /5/5

اه، افراد جهت شرکت از سوی مدیریت گزینش دانشگ ،پس از اخذ تائید صالحیت عمومی قبول شدگان آزمون کتبی و مصاحبه -

 موزشی از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه معرفی خواهند شد.در دوره های آ

 فراگیران بهورزی جهت انجام آزمایشات، سوء پیشینه و تائیدیه تحصیلی معرفی خواهند شد. ،شروع دورهقبل از  -

موزشی بهورزان و دستورالعمل ابالغی از سوی معاونت بهداشتی آیین نامه آشیوه برگزاری دوره آموزش بهورزی منطبق بر  -

 وزارت متبوع خواهد بود.

 صدور ابالغ تعیین محل خدمت /6/5

و صدور گواهینامه مربوطه، مجدداً افراد جهت تائید صالحیت عمومی به مدیریت  در دوره آموزش بهورزی از قبولی افرادپس  -

 شوند.  گزینش دانشگاه معرفی می

 پس از اخذ تائید نهائی مدیریت گزینش افراد جهت انجام آزمایشات، سوء پیشینه و تائیدیه تحصیلی معرفی خواهند شد. -

 دارک مورد اشاره افراد جهت خدمت در خانه های بهداشتی انتخابی، معرفی خواهند شد.پس از تکمیل م -

 

 میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز ضربدر %50 = نمره آزمون کتبی حد نصاب
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 در مناطق مجازبرای شرکت در آزمون  مدرک دیپلم یا و مدرک دانشگاهیدر شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای  /7/5

د دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی تنها یک نفر باش کیلومتری روستای اصلی( 30روستای اصلی، قمر و روستای شعاع )

تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون  کارگروه آزمون مبنی برآنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و

رای مصاحبه معرفی در صورت کسب نمره حد نصاب وی را ب آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و ،بهداشتی دانشگاه

 نماید.

براساس پیش بینی از امکان جذب در روستاهای اصلی و  مجاز است دانشگاهبا توجه به آخرین دستورالعمل جذب نیروی بهورز  /5/8

بدیهی است در صورتی که واجدین شرایط در روستای  یا سایر روستاها، فراخوان را در یک مرحله برای تمامی آن ها انجام دهند.

که در روستای اصلی تعداد واجدین  یدر شرایط است. به همین ترتیب صرفاً نوعبه حد کفایت باشد، پذیرش از سایر مناطق مم اصلی

گزینش بهورز از  ،به عبارت دیگر چنانچه در هر یک از مراحل شرایط به حد نصاب نرسد می بایست بهورز از سایر نقاط گزینش شود.

لذا در شرایطی که دانشگاه یقین دارد در روستای اصلی بایست برای گزینش وارد مراحل بعد شد.  مرحله قبل امکان پذیر باشد نمی

به هر دلیلی ریزش نخواهد داشت نسبت به اجرای فراخوان در سایر مناطق تحت پوشش  تعداد کافی داوطلب وجود دارد که متعاقباً 

باشند، اجرای نفر  3اد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از در صورتی که تعد د.مجاز شناخته می شوند ننمای مناطقکه در 

نفر باشد اجرای  2همچنین در صورتی که مجموع داوطلبان روستای اصلی و اقماری حداقل  قمر الزامی است. فراخوان در روستاهای

قمر در اولویت مساوی در این شرایط داوطلبان روستای اصلی و  فراخوان در روستاهای همجوار نمی بایست انجام شود.

در یک مرحله تعداد واجدین شرایط از حد نصاب حد نصاب داوطلبان ادامه می یابد. چنانچه  رسیدن به این روال تا .خواهند بود

 مناطق دورتر گزینش شده اند می بایست حذف شوند. ز داوطلبانی که اعبور نماید، 

شمرده شده باشد معرفی  داد افراد شرکت کننده در مصاحبه یک نفر مجازمذکور که تع شرایط خاص مندرج در آگهیتنها در  /9/5

 .هسته گزینش دانشگاه بالمانع استیک فرد پس از پذیرش در مصاحبه به 

عدم انجام می پذیرد و در صورت  دانشگاهی مندرج در این آگهیداوطلبان ابتدا از بین دارندگان مدرک تحصیلی  نهایی انتخاب /10/5

 ، از بین متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم انتخاب صورت می پذیرد. ام کنندهوجود ثبت ن

: داوطلبین دارای مدرک تحصیلی دیپلم می بایست به این نکته مهم توجه داشته باشند طبق دستورالعمل  تذکر مهم

ابی، ثبت نام این گزینش بهورز، در صورت وجود داوطلب دارای مدرک دانشگاهی مندرج در آگهی در شغل محل انتخ

 افراد کان لم یکن می باشد و در خصوص این افراد اقدامی میسر نمی باشد.

درصد( یا سهمیه معلولین، از کلیه شغل محل های مندرج در آگهی تا  5و  25پذیرش داوطلبین دارای سهمیه ایثارگری ) /11/5

، صورت می پذیرد. خارج از سقف انتخابیکدیگر در سهمیه درصد معلولین( در رقابت با ی3درصد ایثارگری /  5و  25سقف مجاز )

داوطلبین دارای سهمیه ایثارگری شایان ذکر است پذیرش  مذکور، پذیرش در رقابت با افراد دارای سهمیه آزاد، خواهد بود.سهمیه 

 گان مدرک تحصیلی دانشگاهی...()انتخاب پذیرفته شدگان نهایی از بین دارند 10/5رعایت بند با درصد( یا سهمیه معلولین  5و  25)

 .بومی بودن می باشد /و مفاد شرایط اختصاصی استخدام 
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  کلي های توصیه و ششم: تذکراتبخش 

 

 تذکرات و توصیه های کلی/6/1

 اینترنتی:درگاه  طریق از غیره و کارت صدور نحوه مصاحبه، ،آزمون برگزاری محل و زمان خصوص در رسانی اطالع هرگونه /1/1/6

http://emp.mums.ac.ir یکبار ساعت 24 هر حداقل ها اطالعیه از آگاهی جهت هستند موظف داوطلبین لذا. شد خواهد انجام 

  .نمایند مراجعه سایت به

 .بود خواهد متقاضی عهده بر مصاحبه آزمون، در شرکت زمان خصوص در اطالع عدم از ناشی عواقب /2/1/6

... در زمان های تعیین ، انجام مصاحبه شغلی ودر هر یک از مراحل از جمله: آزمون کتبی عدم حضور و شرکت/3/1/6

 شده به منزله انصراف و عدم پذیرش متقاضی تلقی شده و از فرایند بکارگیری و پذیرش نیروی بهورز حذف خواهد شد.

)مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ ثبت نامتاریخ اولین روز شروع ، و احراز سکونت داوطلب مالک محاسبه حداکثر سن /4/1/6

مدارک ارفاقی به ، فراغت از تحصیلسربازی، معافیت /و محاسبه پایان خدمت  (10/11/1401و مدرک دیپلم مورخ 28/10/1401

تاریخ  ی(و پایان طرح اجباری )پرستار طرح تاریخ شروع ،تاریخ تاهل، تاریخ تولد فرزند (الف شرایط اختصاصی سن)مندرج در بند

 می باشد. (21/11/1401و مدرک دیپلم مورخ 08/11/1401)مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ پایان مهلت ثبت نام

مالک شروع طرح اجباری شرکت کنندگان در ردیف های آگهی با نوع استخدام پیمانی تاریخ پایان مهلت ثبت نام می باشد  تبصره :

 ی ثبت نام ندارند.و نیازی به پایان طرح اجباری برا

روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند. به  15متقاضیان حداکثر به مدت  /5/1/6

 اعتراضات بعد از این تاریخ رسیدگی نخواهد گردید.

رسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک زمون کتبی، توسط دانشگاه برآبا توجه به اینکه مدارک متقاضیان، قبل از برگزاری  /6/1/6

، بومی و ...( مغایر با شرایط مندرج در این اگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد داوطلبین)از جمله مدارک ایثارگری

اولویت یا سهمیه  زمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهائی، امتیاز یاآنمود و در هر مرحله از 

در صورت نیاز از مراجع ذیربط  از داوطلب سلب خواهد گردید و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. ضمناً مربوطه

 استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

ایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شر /7/1/6

مراحل طی شده کان  ،امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ،مراحل ثبت نام

داوطلب کالسهای آموزشی ضمن اخراج، حتی در صورت شرکت در  داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.لم یکن تلقی و 

برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بالاثر 

ن مورد می گردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل ایجاد خسارات و از دست رفتن فرصت برای سایری

 پیگیری قانونی قرار می گیرد.

شدگان آزمون کتبی و مصاحبه حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل گزینش به قبول  /8/1/6

فته از پذیرو در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف، برابر مقررات  اه مراجعه نمایندمدیریت گزینش دانشگ

 شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی و سهمیه های قانونی دعوت به عمل خواهد آمد.

 گردید. اعالم خواهدتبصره: لیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تائید صالحیت عمومی توسط مدیریت گزینش دانشگاه 

فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و  روز 15حداکثر  مرجع مربوطه،از  پذیرفته شدگان نهائی پس از وصول دعوت نامه /9/1/6

طی مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا 

شرکت در  انصراف آنان قبل یا پس از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی و سهمیه های قانونی جهت

 دوره جدید دعوت بعمل خواهد آمد.

ارسال پیامک، تماس  مرکز بهداشت شهرستان موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت /10/1/6

 کتبی )پست پیشتاز یا تحویل حضوری ( دعوت به عمل آورد. تلفنی و یا
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بر اساس دستورالعمل مربوطه  را دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی ،ردانیپذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی و کا /11/1/6

 سال دوره آموزشی بهورزی را طی خواهند نمود. 2و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بمدت  ماه 6حداقل به مدت 

ضمن  ه هر دلیلی اخراج شوندویا ب پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند /12/1/6

 پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در اگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه  نمی باشند. 

 شهرستان های تابعه دانشگاه خواهد بود. بهورزی گیران بهورزی بنا به تصمیم در مراکز آموزشامحل تحصیل فر /13/1/6

یا تطبیقی مهارت  پس از اتمام دوره آموزش بهورزی»این که  ل از شروع به تحصیل مبنی برسپردن تعهد رسمی)محضری( قب /14/1/6

روستا  سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در15خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت  در های بهورزی

قابل  غیر سهمیه ایثارگری و...( ا پایان تعهد )اعم از سهمیه ایثارگری واین تعهد برای کلیه بهورزان ت الزامیست و «انجام وظیفه نمایند

  .خرید وانتقال نمی باشد

دیف پستی و عنوان شغلی نمی باشند. همچنین بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست انتقال، جابجائی، تغییر ر /15/1/6

 گیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. دانشگاه نیز مجاز به تغییر عنوان ، جابجایی یا به کار

پذیرش نهائی افراد )فراگیران بهورزی( در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این آگهی، پس از قبولی در  /16/1/6

ون گزینش و نیز سپردن آزمون کتبی و مصاحبه منوط به قبولی در دوره های آموزش بهورزی و احراز صالحیت عمومی بر اساس قان

 گواهی تندرستی، عدم سوء پیشینه و تائیدیه تحصیلی مربوطه خواهد بود. تائیدیه ، 14/1/6مطابق بند محضری تعهد 

بدیهی است  اعالم فهرست پذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا یک سال پس از برگزاری آزمون معتبر خواهد بود. /17/1/6

 خیره اشاره شده مشروط به باقی ماندن شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب به عنوان بهورز مقدور است.  استفاده از افراد ذ

 مالک عمل خواهد بود.در موارد مربوطه موزش بهورزی آین نامه آی /18/1/6

 

 نکات مهم و کلیدی:

 

 د شد.فراخوان و آزمون استخدام پیمانی و قرارداد انجام کار معین، همزمان برگزار خواه .1

 .داوطلبین صرفا حق انتخاب یک ردیف آگهی را دارند .2

ن مزبور شرکت وضعیت ایثارگری و شرایط مندرج می بایست همانند سایر افراد ثبت نام و در آزموکلیه داوطلبین دارای  .3

 نمایند.

بی می باشند تا در بین کلیه متقاضیان اعم از آزاد یا ایثارگر ملزم به ثبت نام در مهلت تعیین شده و شرکت در آزمون کت .4

 خود به رقابت بپردازند. در غیر اینصورت به درخواست های ایشان پس از مهلت ثبت نام ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نداشتن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی در هر مرحله از مراحل ثبت نام و بررسی مدارک و ...  .5

 شد. درگیری حذف خواهناز ادامه فرایند بکا

 مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. .6

انعقاد قرارداد پس از قبولی در آزمون و مصاحبه، منوط به حضور در کالسهای آموزشی و پذیرفته شدن در دوره  .7

خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم شرکت درکالسهای مذکور و یا عدم  و اخذ تائیدهای مربوطه آموزشی

 روند بکارگیری حذف خواهید شد.   پذیرش در دوره، از

شرط بومی گزینی یکی از شروط اصلی در جذب نیرو تحت عنوان بهورز می باشد. متقاضیان در صورت عدم  .8

 داشتن شرط مزبور از ادامه مراحل بکارگیری محروم خواهند شد.
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 فیائي، جنسیت و شرایط احراز (برحسب محل جغرااستخدام پیمانيتعداد مورد نیاز نیروی بهورز ) /جدول شماره یک

 ردیف

 آگهی
 نام شهرستان

 محل جغرافیایی

 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت

/  سهمیه آزاد مورد نیاز

 شرایط احراز ایثارگران %25سهمیه 

 زن مرد

  1 0 خانه بهداشت قوم   تايباد 1

 مدارک دانشگاهی : /الف 

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

دانی/کارشناسی در یکی از تحصیلی کار

 /رشته های تحصیلی: بهداشت عمومی

 مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

از تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

رشته های تحصیلی: بهداشت 

 پرستاری/ بهداشت محیط (/عمومی

 

 

 ممدرک دیپل –ب 

 
 

 1 0 خانه بهداشت خواجه خواف 2

 1 0 شت ارگ قلندرخانه بهدا خواف 3

 1 0 خانه بهداشت سلمان خواف 4

 1 0 خانه بهداشت بغبغو رسخس 5

 1 0 چاهشك 2خانه بهداشت شماره  طرقبه وشانديز 6

 1 0 ابرده عليا 2خانه بهداشت شماره  طرقبه وشانديز 7

 1 0 خانه بهداشت شماره دو حصار طرقبه وشانديز 8

 1 0 سب    خانه بهداشت كالته فريمان 9

 1 0 خانه بهداشت طراز خاك   فريمان 10

 1 0 خانه بهداشت دربادام قوچان 11

 1 0 خانه بهداشت كوشه نما كوهرسخ 12

 1 0 رزق آباد 2خانه بهداشت شماره  كاشمر 13

ي  کالت 14 خانه بهداشت شهيد عل  كببر
 چنار( 2چنار )شماره 

0 1 

   مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 15
 1 0 خانه بهداشت خير  چماق 

 2 0 خانه بهداشت شماره دو كورده مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 16

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 17  1 0 خانه بهداشت نرصآباد 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 18  1 0 ميام   2خانه بهداشت شماره  

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 19  1 0 خانه بهداشت اره 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 20  1 0 خانه بهداشت خير  عرب 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 21  1 0 خانه بهداشت گوندوك 

)مرکز بهداشت شماره پنج(مشهد 22  1 0 خانه بهداشت بازه حوض پايير   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز  -جدول شماره دو  
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 دیفر
  آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

 تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
 ایثارگران 25%

ایط احراز  شر

 زن مرد

 1 0 خانه بهداشت  شماره يك آبقه تايباد 23

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  مرد:داوطلبین /2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 1 1 خانه بهداشت شماره دو آبقه تايباد 24

 1 0 خانه بهداشت شماره يك پشته تايباد 25

 2 0 خانه بهداشت شماره دو پشته تايباد 26

 1 0 خانه بهداشت  فرزنه ايبادت 27

 1 1 خانه بهداشت كرات تايباد 28

 1 1 خانه بهداشت كوه آباد تايباد 29

آباد تايباد 30  1 0 خانه بهداشت شماره يك خبر

آباد تايباد 31  1 1 خانه بهداشت شماره دو خبر

 1 0 خانه بهداشت چهاربرج    تايباد 32

 1 0 خانه بهداشت خيابان تايباد 33

 1 1 خانه بهداشت پساوه تايباد 34

   تايباد 35
 1 0 خانه بهداشت حسين 

 0 1 خانه بهداشت كهجه تايباد 36

 1 1 خانه بهداشت سوران تايباد 37

 1 0 خانه بهداشت سمنگان تايباد 38

 1 0 خانه بهداشت جوزقان تايباد 39

 1 0 خانه بهداشت اسدآباد دربند تايباد 40

 1 1 خانه بهداشت حاج   آباد تايباد 41

 1 1 خانه بهداشت ارزنچه عليا تايباد 42

 1 1 خانه بهداشت ارزنچه سفل   تايباد 43

 2 0 خانه بهداشت محسن آباد تايباد 44

 1 0 خانه بهداشت شماره دو استاي تايباد 45

 1 0 خانه بهداشت بهلول آباد تايباد 46

 1 0 ت شماره يك پلبندخانه بهداش تايباد 47

 1 0 خانه بهداشت شماره دو پلبند تايباد 48

 1 0 خانه بهداشت چنار درگز 49

 0 1 خانه بهداشت قازان درگز 50

 1 0 خانه بهداشت زنگالنلو درگز 51

 1 0 خانه بهداشت دربندي سفل   درگز 52

 1 0 خانه بهداشت دهشت عليا درگز 53

 1 0 ت حصارميانكوهخانه بهداش درگز 54

 1 0 خانه بهداشت قوزقان دره درگز 55

 1 0 خانه بهداشت برج قلعه درگز 56

 1 0 خانه بهداشت گل خندان درگز 57

 1 0 خانه بهداشت كماچخور درگز 58

 1 0 خانه بهداشت سعدآباد درگز 59

 1 0 خانه بهداشت آلماجق قوچان 60

 1 0 خانه بهداشت الهيان قوچان 61

 1 0 خانه بهداشت يدك قوچان 62



کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام  -ادامه جدول شماره دو  
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 1 1 خانه بهداشت دربادام قوچان 63

مدارک دانشگاهی : /الف   

رک دارا بودن مد داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 1 1 خانه بهداشت بيگلر قوچان 64

 1 0 خانه بهداشت داغيان قوچان 65

 1 0 خانه بهداشت دوغاي    قوچان 66

 0 1 خانه بهداشت بش آقاچ قوچان 67

 1 1 خانه بهداشت عمارت قوچان 68

 1 0 خانه بهداشت آبشوري قوچان 69

 0 1 خانه بهداشت ديزاديز قوچان 70

 0 1 خانه بهداشت شماره دو شهركهنه قوچان 71

 1 0 خانه بهداشت ناوخ قوچان 72

 0 1 خانه بهداشت ديزاوند قوچان 73

 2 0 خانه بهداشت عل  آباد قوچان 74

غربال قوچان 75  1 0 خانه بهداشت چنب 

 1 1 خانه بهداشت شفيع قوچان 76

 1 0 خانه بهداشت عل  زينل قوچان 77

 1 0 خانه بهداشت فرخان عليا قوچان 78

 0 1 ت فرخان سفل  خانه بهداش قوچان 79

 1 0 خانه بهداشت يادگار قوچان 80

 1 0 خانه بهداشت  قاچكانلو قوچان 81

 1 0 خانه بهداشت يزدان آباد سفل   قوچان 82

 1 1 خانه بهداشت يوسف خان قوچان 83

 1 0 خانه بهداشت ه  ه   قوچان 84

 0 1 خانه بهداشت آق كاريز قوچان 85

 1 0 شت بادخورخانه بهدا قوچان 86

   قوچان 87
 1 0 خانه بهداشت كلوج 

 1 0 خانه بهداشت فخرآباد قوچان 88

 1 1 خانه بهداشت شماره يك مزرج قوچان 89

 0 1 خانه بهداشت شماره دو مزرج قوچان 90

 1 1 خانه بهداشت بردر قوچان 91

 1 1 خانه بهداشت داودل   قوچان 92

 0 1 وخانه بهداشت دول قوچان 93

 1 0 خانه بهداشت خمارتاش قوچان 94

 1 0 خانه بهداشت برج قوچان 95

 1 0 خانه بهداشت تربقان كاشمر 96

 0 1 رزق آباد 2خانه بهداشت شماره  كاشمر 97

 1 0 خانه بهداشت عارف آباد كاشمر 98

 1 0 خانه بهداشت شماره يك فدافن كاشمر 99

 1 1 فدافن 2ره خانه بهداشت شما كاشمر 100

 2 0 خانه بهداشت شماره يك فروتقه كاشمر 101

 1 1 خانه بهداشت شماره دو فروتقه كاشمر 102

 0 1 خانه بهداشت جردوي كاشمر 103

 0 1 قلعه باال 2خانه بهداشت شماره  كاشمر 104



کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام  -ادامه جدول شماره دو  
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 2 1 خانه بهداشت رسحوضك كاشمر 105

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 0 1 زنده جانخانه بهداشت  كاشمر 106

 1 0 خانه بهداشت محمديه كاشمر 107

 1 0 كرسينه  2خانه بهداشت شماره  كاشمر 108

 1 0 خانه بهداشت ممرآباد كاشمر 109

 1 0 خانه بهداشت مغان كاشمر 110

 1 0 خانه بهداشت ناي كاشمر 111

 0 1 خانه بهداشت قوچ پلنگ كاشمر 112

 1 0 ره يك فرگخانه بهداشت شما كاشمر 113

 0 1 فرگ 2خانه بهداشت شماره  كاشمر 114

 0 1 خانه بهداشت امير  آباد مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 115

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 116  2 0 خانه بهداشت انداد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 117  0 1 خانه بهداشت امرودك 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 118  1 0 خانه بهداشت تلقور 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 119  1 0 خانه بهداشت دزق 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 120  1 0 خانه بهداشت سعدآباد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 121  1 0 خانه بهداشت آبقد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 122  1 1 خانه بهداشت عسگريه 

کز بهداشت شماره یک(مر )مشهد 123  1 0 خانه بهداشت بازمرگان 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 124  1 1 خانه بهداشت رضويه 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 125  1 1 خانه بهداشت سنگ سياه 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 126  0 1 خانه بهداشت روح آباد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 127  2 0 داشت ناظريهخانه به 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 128  1 1 خانه بهداشت خرابه امير   

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 129 حصار   1 0 خانه بهداشت شبر

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 130  1 0 خانه بهداشت شماره يك كورده 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 131  1 1 خانه بهداشت صيدآباد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 132    
 1 0 خانه بهداشت خير  چماق 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 133  1 1 خانه بهداشت باغون آباد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 134  1 0 خانه بهداشت اسماعيل آباد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 135  1 0 خانه بهداشت دوين 

شماره یک(مرکز بهداشت )مشهد 136  1 1 خانه بهداشت جالل   

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 137  1 0 خانه بهداشت گناباد 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 138  0 1 خانه بهداشت زاك 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 139  1 0 خانه بهداشت ماريان 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 140  1 1 خانه بهداشت اسفنديان 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 141  1 1 خانه بهداشت محمدآباد قدس 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 142  1 0 خانه بهداشت دهشك 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 143  1 0 خانه بهداشت جواديه 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 144  1 1 خانه بهداشت قلعه نو ول  آباد 

اشت شماره یک(مرکز بهد)مشهد 145  1 0 خانه بهداشت كجوان 



کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام  -ادامه جدول شماره دو  
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 146  0 1 خانه بهداشت گوارشك 

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

ک دارا بودن مدر داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

مرکز بهداشت شماره یک()مشهد 147    
ي   1 0 خانه بهداشت چغنه حرص 

 1 0 خانه بهداشت تيمورآباد (دومرکز بهداشت شماره )مشهد 148

(مرکز بهداشت شماره دو)مشهد 149  1 0 خانه بهداشت چاهك 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 150  1 0 خانه بهداشت شورك ملك   

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 151  1 1 خانه بهداشت گاوبرج 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 152  1 0 خانه بهداشت آبروان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 153  2 1 خانه بهداشت احمدآباد تبادکان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 154  1 0 خانه بهداشت هندل آباد 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 155  1 0 خانه بهداشت تبادكان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 156  2 0 خانه بهداشت امرغان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 157  1 1 خانه بهداشت برزش آباد 

ت شماره دو(مرکز بهداش)مشهد 158  1 0 خانه بهداشت درخت بيد 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 159  1 0 خانه بهداشت كالته منار 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 160 آباد   0 1 خانه بهداشت خبر

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 161  1 1 كنه بيست  2خانه بهداشت شماره  

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 162  1 0 ه بهداشت چناركخان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 163  1 0 خانه بهداشت شماره يك ميام   

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 164  1 0 ميام   2خانه بهداشت شماره  

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 165  0 1 خانه بهداشت چهل من سنگ سفل   

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 166   سفل  خانه بهداشت  
 0 1 نريماي 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 167  1 0 خانه بهداشت قازقان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 168  1 1 خانه بهداشت احمدآباد قازقان 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 169    
 1 1 خانه بهداشت چلق 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 170 ك   3 0 خانه بهداشت شب 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 171 حصار   1 1 خانه بهداشت شبر

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 172  1 0 خانه بهداشت آبمال 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 173    
 0 1 خانه بهداشت سليماي 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 174  1 1 ساالر آباد 2خانه بهداشت شماره  

دو(مرکز بهداشت شماره )مشهد 175  0 1 خانه بهداشت خادم آباد 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 176  1 1 خانه بهداشت تنگل شور عليا 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 177  2 0 خانه بهداشت كريم آباد 

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 178  1 1 خانه بهداشت حلواي    

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 179  2 0 آباد خانه بهداشت شهر  

مرکز بهداشت شماره دو()مشهد 180  1 0 خانه بهداشت دستگردان 

 1 1 خانه بهداشت خلق آباد (سهمرکز بهداشت شماره )مشهد 181

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 182  1 1 خانه بهداشت شايه 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 183  0 1 زخانه بهداشت گنبدوا 

اشت شماره سه(مرکز بهد)مشهد 184  0 1 خانه بهداشت خرم آباد 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 185  1 0 خانه بهداشت كالكوب 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 186  1 0 خانه بهداشت لك لك 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 187  0 1 خانه بهداشت جغري 
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 188  1 0 خانه بهداشت فارمد 

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 189  1 1 خانه بهداشت خور عليا 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 190  1 0 خانه بهداشت شماره يك فرخد 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 191  1 1 خانه بهداشت شماره دو فرخد 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 192  1 0 خانه بهداشت كارده 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 193  1 0 خانه بهداشت گوش 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 194  0 1 خانه بهداشت گوندوك 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 195  0 1 خانه بهداشت قرص 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 196  2 0 خانه بهداشت عل  آباد 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 197  1 1 ه بهداشت اسالم آبادخان 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 198  2 0 خانه بهداشت گرج   عليا 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 199  0 1 خانه بهداشت زيركن 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 200  2 0 خانه بهداشت فريزي 

مرکز بهداشت شماره سه()مشهد 201  0 1 خانه بهداشت بهار 

مرکز بهداشت شماره سه()دمشه 202  1 1 خانه بهداشت خير  عرب 

   (پنجمرکز بهداشت شماره )مشهد 203
 0 1 خانه بهداشت امام تق 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 204  0 1 خانه بهداشت صيدآباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 205  0 1 خانه بهداشت سلطان آباد 

نج(مرکز بهداشت شماره پ)مشهد 206  1 0 خانه بهداشت حسير  آباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 207  2 0 خانه بهداشت شماره يك تپه سالم 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 208  3 0 خانه بهداشت شماره دو تپه سالم 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 209  0 1 خانه بهداشت كال چغوك   

نج(مرکز بهداشت شماره پ)مشهد 210  1 0 خانه بهداشت شماره يك جيم آباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 211  1 0 خانه بهداشت شماره دو جيم آباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 212   آباد 
 2 1 خانه بهداشت تق 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 213  2 0 خانه بهداشت ده غين    

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 214  1 0 خانه بهداشت شماره يك ديزباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 215  1 0 خانه بهداشت شماره دو ديزباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 216  0 1 خانه بهداشت  كج اولنگ 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 217  2 0 خانه بهداشت بازه حور 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 218  2 0 بهداشت  رباط سفيد خانه 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 219  2 0 خانه بهداشت اسالم قلعه 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 220  0 1 خانه بهداشت امان آباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 221  2 0 خانه بهداشت حسن آباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 222  1 0 ض علياخانه بهداشت بازه حو  

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 223  1 0 خانه بهداشت قاسم آباد 

مرکز بهداشت شماره پنج()مشهد 224  0 1 خانه بهداشت فخرداود 

 1 0 خانه بهداشت بقمچ چناران 225

 1 0 خانه بهداشت گاه چناران 226

 1 0 خانه بهداشت رادكان چناران 227

 1 0 مريچگان خانه بهداشت چناران 228

 0 1 خانه بهداشت قزلكن چناران 229
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 1 0 خانه بهداشت موچنان چناران 230

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

کاردانی/کارشناسی در یکی  تحصیلی

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 1 0 خانه بهداشت حكيم آباد چناران 231

 1 0 خانه بهداشت اخلمد چناران 232

 1 0 خانه بهداشت دهنه اخلمد چناران 233

 1 0 خانه بهداشت خرم آباد چناران 234

 1 0 خانه بهداشت رسك چناران 235

 1 0 خانه بهداشت رضاآباد رسهنگ چناران 236

 1 0 خانه بهداشت قل قوچان چناران 237

 1 0 خانه بهداشت چاه گچ    خواف 238

  بركا خواف 239
 0 1 خانه بهداشت الج 

 1 0 خانه بهداشت چمن آباد خواف 240

 0 1 خانه بهداشت ول  آباد خواف 241

 0 1 خانه بهداشت صيدآباد خواف 242

 0 1 خانه بهداشت شهرك خواف 243

 0 1 خانه بهداشت سيجاوند خواف 244

 0 1 خانه بهداشت عباس آباد خواف 245

 1 1 خانه بهداشت رزداب خواف 246

 0 1 خانه بهداشت بنديوان خواف 247

 2 0 خانه بهداشت شماره يك سده خواف 248

 2 1 نه بهداشت شماره دو سدهخا خواف 249

 0 1 خانه بهداشت كالشور خواف 250

 0 1 خانه بهداشت ارگ قلندر خواف 251

 1 0 خانه بهداشت حسير  آباد عليا خواف 252

 1 0 خانه بهداشت خليل آباد خواف 253

 0 1 خانه بهداشت سلمان خواف 254

 1 0 خانه بهداشت نرصآباد خواف 255

 1 0 خانه بهداشت روح آباد خواف 256

 1 1 خانه بهداشت رزان خواف 257

 1 1 خانه بهداشت شماره يك برآباد خواف 258

 1 1 خانه بهداشت شماره دو برآباد خواف 259

 1 0 خانه بهداشت بهدادين خواف 260

 1 0 خانه بهداشت احمدآباد خواف 261

 0 1 خانه بهداشت حسن آباد خواف 262

آباد خواف 263  0 1 خانه بهداشت خبر

 0 1 خانه بهداشت قلعه نو خواف 264

 0 1 خانه بهداشت اسدآباد خواف 265

   خواف 266
 1 0 خانه بهداشت باغ بخش 

 0 1 خانه بهداشت زوزن خواف 267

 1 0 خانه بهداشت بياس آباد خواف 268

 2 1 خانه بهداشت فايندر خواف 269

 0 1 داشت خرگردخانه به خواف 270

 1 0 خانه بهداشت تبر آب خواف 271



کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام  -ادامه جدول شماره دو  

 

 24 

 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 1 0 خانه بهداشت شماره يك بزنگان رسخس 272

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

 دارا بودن مدرک داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 1 0 خانه بهداشت شماره دو بزنگان رسخس 273

 1 1 خانه بهداشت كالته عوض رسخس 274

 1 0 خانه بهداشت آبدراز رسخس 275

 1 0 خانه بهداشت زالو غال رسخس 276

 1 0 خانه بهداشت كاريزك رسخس 277

 1 0 خانه بهداشت كالته صاحب داد رسخس 278

 1 1 خانه بهداشت سنگر رسخس 279

 0 1 خانه بهداشت قوش عل  جان رسخس 280

 1 0 خانه بهداشت كندكل   رسخس 281

 1 0 خانه بهداشت تام رسول رسخس 282

 2 0 خانه بهداشت ياس تپه رسخس 283

 1 0 خانه بهداشت گنبدل   رسخس 284

 1 1 خانه بهداشت كالته هللا نظر رسخس 285

 0 1 خانه بهداشت چشمه شور رسخس 286

 1 0 خانه بهداشت نوبنياد رسخس 287

 1 1 خانه بهداشت چكودر رسخس 288

 1 0 خانه بهداشت كالته خداداد رسخس 289

 1 0 خانه بهداشت ابراهيم آباد رسخس 290

زاحسن رسخس 291  1 0 خانه بهداشت تام مبر

احمد رسخس 292  0 1 خانه بهداشت شماره دو تپه مبر

 1 0 خانه بهداشت زركك فريمان 293

 1 0 خانه بهداشت رسدشت فريمان 294

 1 0 خانه بهداشت ميانده   فريمان 295

 0 1 خانه بهداشت چهاربست فريمان 296

ماره يك سنگ بستخانه بهداشت ش فريمان 297  0 1 

 1 1 خانه بهداشت سعدآباد فريمان 298

 1 0 خانه بهداشت كاريزمه فريمان 299

 2 1 خانه بهداشت هدايت آباد فريمان 300

 1 0 خانه بهداشت چرم فريمان 301

 1 0 خانه بهداشت كته شمشبر عليا فريمان 302

 1 0 خانه بهداشت حسير  آباد رخنه فريمان 303

  آباد فريمان 304
 2 0 خانه بهداشت تق 

 1 0 خانه بهداشت نهسك فريمان 305

 0 1 خانه بهداشت لوشاب فريمان 306

 2 0 خانه بهداشت كاريز حاج محمدجان فريمان 307

 1 0 خانه بهداشت دو قلعه براشك فريمان 308

 1 0 خانه بهداشت اقر عليا فريمان 309

شت شماره يك قلعه نوخانه بهدا فريمان 310  0 2 

 0 1 خانه بهداشت شماره دو قلعه نو فريمان 311

 0 1 خانه بهداشت طراز خاك   فريمان 312

 0 1 خانه بهداشت فيض آباد فريمان 313
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 1 1 خانه بهداشت اسالم آباد بردسكن 314

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

کارشناسی در یکی تحصیلی کاردانی/

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 0 1 خانه بهداشت حطيطه بردسكن 315

داشت آبنوخانه به بردسكن 316  0 1 

 1 1 خانه بهداشت عظيم آباد بردسكن 317

 1 0 خانه بهداشت كبودان بردسكن 318

 1 0 خانه بهداشت هدك بردسكن 319

 1 0 خانه بهداشت درونه بردسكن 320

 1 1 خانه بهداشت سيف آباد بردسكن 321

 1 1 خانه بهداشت زيرك آباد بردسكن 322

شت كوشهخانه بهدا بردسكن 323  0 1 

 2 0 خانه بهداشت حسن آباد بردسكن 324

 1 0 خانه بهداشت كاظم آباد بردسكن 325

 1 0 خانه بهداشت زنگينه بردسكن 326

 2 1 خانه بهداشت جالل آباد بردسكن 327

وزآباد بردسكن 328  0 1 خانه بهداشت فبر

 1 0 خانه بهداشت مظفرآباد بردسكن 329

نه بهداشت چشمه حاج سليمانخا بردسكن 330  1 2 

 1 0 خانه بهداشت ابراهيم آباد بردسكن 331

 1 0 خانه بهداشت شماره يك احمدآباد رشتخوار 332

 0 1 خانه بهداشت فاضلمند رشتخوار 333

آباد)نوده( رشتخوار 334  1 0 خانه بهداشت اكب 

 0 1 خانه بهداشت كت رشتخوار 335

هداشت ملك آبادخانه ب رشتخوار 336  0 1 

 1 0 خانه بهداشت شماره يك باسفر رشتخوار 337

 0 1 خانه بهداشت شماره دو باسفر رشتخوار 338

خانه بهداشت شماره يك عباس آباد  رشتخوار 339
 فراميشان

0 1 

خانه بهداشت شماره دو عباس آباد  رشتخوار 340
 فراميشان

1 1 

آبادخانه بهداشت دولت  رشتخوار 341  0 2 

 0 1 خانه بهداشت عل  آباد رشتخوار 342

 2 0 خانه بهداشت شماره يك فتح آباد رشتخوار 343

 1 1 خانه بهداشت شماره دو فتح آباد رشتخوار 344

 0 1 خانه بهداشت براكوه رشتخوار 345

 1 0 خانه بهداشت درريز رشتخوار 346

 1 0 خانه بهداشت مهدي آباد رشتخوار 347

 1 0 خانه بهداشت نوق رشتخوار 348

 1 0 خانه بهداشت عبس آباد رشتخوار 349

 1 0 خانه بهداشت قادرآباد رشتخوار 350

 0 1 خانه بهداشت حسير  آباد رشتخوار 351

 0 1 خانه بهداشت بندازبك رشتخوار 352

  آباد کالت 353
 1 1 خانه بهداشت تق 



کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام  -ادامه جدول شماره دو  
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 0 1 خانه بهداشت آبگرم کالت 354

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 1 0 خانه بهداشت باغگاه کالت 355

 2 1 خانه بهداشت شماره يك چنار کالت 356

ي چنار  کالت 357 خانه بهداشت شهيد عل  كببر
چنار( 2)شماره   

1 0 

 1 1 خانه بهداشت قليچ آباد کالت 358

 2 0 خانه بهداشت قلعه نو کالت 359

 1 0 خانه بهداشت رسرود کالت 360

 1 0 خانه بهداشت اليير  نو کالت 361

 1 0 خانه بهداشت كالو کالت 362

 1 0 خانه بهداشت كريم آباد کالت 363

 2 0 خانه بهداشت چرم كهنه کالت 364

 1 0 خانه بهداشت خشت کالت 365

زار کالت 366  1 0 خانه بهداشت سبر

 2 0 خانه بهداشت گرو کالت 367

 0 1 خانه بهداشت كالته شادي خليل آباد 368

 0 1 خانه بهداشت شماره دو نقاب خليل آباد 369

1خانه بهداشت ارغا  خليل آباد 370  0 1 

 1 0 خانه بهداشت كاهه خليل آباد 371

 2 0 خانه بهداشت شماره يك جابوز خليل آباد 372

 1 1 خانه بهداشت شماره يك مزده خليل آباد 373

ادخليل آب 374  1 0 خانه بهداشت شماره دو مزده 

 1 1 خانه بهداشت شماره يك دهنو خليل آباد 375

 2 0 خانه بهداشت شماره  دو دهنو خليل آباد 376

 1 0 خانه بهداشت رسمزده خليل آباد 377

 1 1 خانه بهداشت زشك طرقبه وشانديز 378

ابرده عليا 1خانه بهداشت شماره  طرقبه وشانديز 379  0 1 

ابرده عليا 2خانه بهداشت شماره  طرقبه وشانديز 380  1 0 

چاهشك 2خانه بهداشت شماره  طرقبه وشانديز 381  1 1 

 0 1 خانه بهداشت شماره دو جاغرق طرقبه وشانديز 382

 0 1 خانه بهداشت كنگ طرقبه وشانديز 383

 0 1 خانه بهداشت دهبار طرقبه وشانديز 384

انديزطرقبه وش 385  1 0 خانه بهداشت رسآسياب 

 0 1 خانه بهداشت گراخك طرقبه وشانديز 386

 2 0 خانه بهداشت حصاررسخ طرقبه وشانديز 387

 0 1 خانه بهداشت مايان سفل   طرقبه وشانديز 388

 0 1 خانه بهداشت شماره دو حصار طرقبه وشانديز 389

 0 1 خانه بهداشت دهنو طرقبه وشانديز 390

 1 0 خانه بهداشت شماره يك ارزنه باخرز 391

 1 1 خانه بهداشت ارخود باخرز 392

   باخرز 393
 0 1 خانه بهداشت شهرك شهيد بهشن 

 0 1 خانه بهداشت استجرود باخرز 394



کار معین(برحسب محل جغرافیائی، جنسیت و شرایط احراز تعداد مورد نیاز نیروی بهورز )استخدام قرارداد انجام  -ادامه جدول شماره دو  
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 فیرد
 آگیه

 نام شهرستان
 محل جغرافیای  
 )خانه بهداشت (

تعداد و  جنسیت
سهمیه  مورد نیاز 

آزاد / سهمیه 
ایثارگران 25%  

ایط احراز  شر

 زن مرد

 1 1 خانه بهداشت كالته كاظم باخرز 395

مدارک دانشگاهی : /الف   

دارا بودن مدرک  داوطلبین زن: /1

اردانی/کارشناسی در یکی تحصیلی ک

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/ مامایی/ پرستاری

دارا بودن مدرک  داوطلبین مرد:/2

تحصیلی کاردانی/کارشناسی در یکی 

از رشته های تحصیلی: بهداشت 

 عمومی/پرستاری/ بهداشت محیط (

 

 

مدرک دیپلم –ب   
 

 1 1 خانه بهداشت سنقرآباد باخرز 396

 0 1 خانه بهداشت سورستان باخرز 397

   باخرز 398
 1 0 خانه بهداشت باي 

 1 1 خانه بهداشت كوه سفيد باخرز 399

 1 0 خانه بهداشت اله   باخرز 400

 1 0 خانه بهداشت حاج   آباد باخرز 401

 1 1 خانه بهداشت آويان باخرز 402

ه باخرز 403  0 1 خانه بهداشت آبخبر 

شت آبنيهخانه بهدا باخرز 404  0 1 

 1 1 خانه بهداشت تورانه باخرز 405

 1 0 خانه بهداشت نرصت آباد باخرز 406

 1 0 خانه بهداشت گندم شاد باخرز 407

 0 1 خانه بهداشت نوب  هار كرديان باخرز 408

 0 1 خانه بهداشت قلعه نو شاملو باخرز 409

آباد باخرز 410  1 1 خانه بهداشت جبر 

انه بهداشت كرديانخ باخرز 411  0 2 

 1 0 خانه بهداشت به آباد گلبهار 412

 0 1 خانه بهداشت گاو ترناعليا گلبهار 413

 1 0 خانه بهداشت فريزي گلبهار 414

 1 0 خانه بهداشت نو بهار گلبهار 415

 0 1 خانه بهداشت خيج گلبهار 416

 1 0 خانه بهداشت توندر كوهرسخ  417

 1 0 خانه بهداشت اوندر كوهرسخ  418

1خانه بهداشت ايور كوهرسخ  419  1 0 

2خانه بهداشت ايور كوهرسخ  420  0 2 

 0 1 خانه بهداشت موشك كوهرسخ  421

 0 1 خانه بهداشت كريز كوهرسخ  422

 1 0 خانه بهداشت طرق كوهرسخ  423

 1 1 خانه بهداشت تنورچه كوهرسخ  424
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است که در شعاع  یاریس میو ت رقم ،یاصل ی: شامل نام روستاهالومتریک 30واقع در شعاع  یاطالعات مربوط به روستاها/ جهت جذب بهورز()تحت پوشش یروستاها ستیل:  3جدول شماره 

 خانه یلومتریک 30

    "اند شدهبهداشت مورد نظر واقع  

   

 

نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

چاه کبوتری / گله چشمه / چکاب / رباط حدیده / اقر سفل /چاه توکل/عشق آباد / لوشاب/ هوس/ تق  آباد/  ندارد اقر علیا فريمان
 سیاه سنگ/چشمه ایوب/ قلعه نو

ا /ماغو / پیوند کهنه / زهاب / زرکک /باغ عباس / گنگک / چشمه جالل /رسدشت  باباقره چهار بست فريمان کاریز نو / قرقناتو /قلعه شبر
/ حسن آباد / 

ی
چشمه گلک سفل / لوج  /چشمه گلک علیا / آق کمر سفل / رسگدار / میانده/ناری/قلعه سنگ

محمد/ سنجدک /قاسم آباد بره خور /مبر
 
 صوق

شمه گلک سفل / چشمه گلک علیا چ رسدشت فريمان
 چشمه جالل / لوج   / 

آق کمرعلیا / بره خور /قاسم آباد / کالته حاج عظیم / کالته خوي  / آق کمر سفل  / چهار بست / باباقره / کاریز 
محمد / کج درخت / التاتو /سنجدک/ناری/قلعه  ا / ماغو /  رسگدار / میانده / مبر نو / قرقناتو / قلعه شبر

 
ی

 حسن آباد/کالته مبر حسن/ زرکک/چنار/باغ عباس/زهاب/پیوند کهنه/لوشاب /هوس/تق  آباد/ سنگ

ین آباد / چشمه مونس/ مراغه / چشمه گنده / احمدآباد/ شوراب علیا  محسن آباد / شهرک صنعن  کاویان سعدآباد فريمان  / شبر
ماه کاریز/ جمران / الماجوق / بزجاي 

نو / حصاررسخ/ گلیم علیا/ گلیم سفل / جعفر آباد/ جشمه سنگ آتش / سنگ  شوراب سفل / عل آباد/ ده / 
آتش / کاریزمه / حسینعل آباد / مویس آباد / حکیم آباد / توفال / هدایت آباد / باغ ساالر / حاج  آباد/ سنگ 

 بست / ایستگاه سنگ بست /هدایت آباد/ آب قلعه / فیض آباد / گرد آلود

تان/ حسن بلبل / گدامحمد /  گلس طرازخاك فريمان
 گلشیخ / تلگرد / کاریز بداق / لوشاب

کته شمشبر علیا/ کته شمشبر سفل / /چنار بو / کاریز سوخته / چهاربید/ گالیم/ کزار ي  آب/ استخر /  قلندرآباد
 قلعه نوخلیل آباد/ حسير  آبادرخنه / قلندرآباد/ کالته رحمان / کالته عباس/ کالته جبار/ نهسک/ ي  زار / 

کاریز حاج محمد  فريمان
 جان

/ یخدان /کارغش/ سنجدک/ رزمگاه علیا / محمد  ندارد سفید سنگ / چشمه گنده / شاهان گرماب / چشمه روغن 
 آباد رسچشمه

 و غري   / حیدر آباد/ گلشیخ / تلگرد /لوشاب قلندرآباد / ط ندارد کته شمشبر علیا فريمان
 
ق راز خاك / گلستان کته شمشبر سفل / چاه های رس 

/ حسن بلبل / گالیم / کاریز بداق / گدا  /   آباد رخنه / بررود / مزار ي  آبه / استخر / چشمه سب  
خلیل آباد/ حسير 

 / کالته رحمان/چنار بو / کاریز سوخته / چهاربید/ حسن بلبل/ مزار ي  آبه/ استخر / خلیل 
محمد /چشمه سب  

 ک/ ي  زار / قلعه نوآباد / کالته عباس/ کالته جبار/ نهس
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

چشمه ایوب / سیاه سنگ / نهسک / بررود / کالته رحمان/ کالته عباس / کالته جبار/ ي  زار/ چهارتکاپ / لوج  / اره کمر / سنگ نقره /  هوس لوشاب فريمان
از خاك / گلستان / حسن بلبل/  قلندرآباد / استخر/ طر کته شمشبر سفل/    / مزار ي  آب / گلشیخ / تلگرد / قلندرآباد/ کته شمشبر علیا 

ه  کاریز بداق / قلعه نو/ اقر علیا / اقر سفل / عشق آباد/ چشمه عل / کالته آخوند / ي  زار / کالته جبار / خارزار / درخت بید / صومع
 کهنه / زهاب /زرکک /   کوچک / صومعه بزرگ / چنار / کته گوش / گنگک / ایر آباد / باغ عباس / الیاتو / غرق آب زار / ماغو / پیوند 

محمد / رسگدار / کج  میانده فريمان التاتو / مبر
 درخت

چشمه گلک سفل /لوج  / آق کمرعلیا / بره خور /قاسم آباد / کالته حاج عظیم / کالته خوي  / چشمه گلک علیا 
ا / م /  اغو / /رسدشت/ آق کمر سفل / چشمه جالل / چهار بست / باباقره / کاریز نو / قرقناتو / قلعه شبر

 سنجدک

ین آباد / چشمه مونس/ مراغه / چشمه گنده / احمدآباد/ شوراب علیا  حاج  آباد / مویس آباد هدایت آباد فريمان  / شبر
ماه کاریز/ جمران / الماجوق / بزجاي 

 نگشوراب سفل / عل آباد/ ده نو / حصاررسخ/ گلیم علیا/ گلیم سفل / جعفر آباد/ جشمه سنگ آتش / س / 
سنگ بست / ایستگاه سنگ بست / سعد آباد / وفال / باغ ساالر / حکیم آباد / تآتش / کاریزمه / حسینعل آباد / 

/ فیض آباد / گرد آلود  محسن آباد /آب قلعه / شهرک صنعن 

چشمه ایوب/ سیاه سنگ / سد  تق  آباد فريمان
 فریمان

ي  زار/ چهارتکاپ / لوج  / اره کمر / سنگ نقره / مزار  / نهسک / بررود / کالته رحمان/ کالته عباس / کالته جبار 
ي  آب / گلشیخ / تلگرد / قلندرآباد/ کته شمشبر علیا / کته شمشبر سفل/ لوشاب / هوس / لوشاب قلندرآباد / 
  استخر/ طراز خاك / گلستان / حسن بلبل/ کاریز بداق / قلعه نو/ اقر علیا / اقر سفل / عشق آباد/ چشمه عل / 
کالته آخوند /  خارزار / درخت بید / صومعه کوچک / صومعه بزرگ / چنار / کته گوش / گنگک / ایر آباد / باغ 

 عباس / الیاتو / غرق آب زار / ماغو / پیوند کهنه / زهاب /زرکک / 

شوراب علیا / شوراب سفل / ماه   چرم فريمان
 کاریز / جمران

ین آباد / چشمه   / شبر
عل آباد/ ده نو / حصاررسخ/   مراغه / چشمه گنده / احمدآباد/  / مونسالماجوق / بزجاي 

گلیم علیا/ گلیم سفل / جعفر آباد/ جشمه سنگ آتش / سنگ آتش / کاریزمه / حسینعل آباد / مویس آباد / 
حکیم آباد / توفال / هدایت آباد / باغ ساالر / حاج  آباد/ سنگ بست / ایستگاه سنگ بست / سعد آباد / 

/ فیض آباد / گرد آلودمح  سن آباد /آب قلعه / شهرک صنعن 

 و غري  / کته مشبر سفل / رکته شمشبر علیا/ گلشیخ / قلندرآباد/ تلگرد / لوشاب قلندرآباد/  برات آباد / خلیل آباد حسير  آباد رخنه فريمان
 
ق چاه های رس 

  / چهار بید /  /گدا محمد / کاریز بداق / گالیم استخر/ مزار ي  آبه / طراز خاك/ گلستان / حسن بلبل/ چشمه سب  
 کاریز سوخته / چنار بو /حیدر آباد / بررود /کالته رحمان

خانه بهداشت دو  فريمان
 قلعه براشک

/ یخدان /کارغش/ سنجدک/ رزمگاه علیا / کاریز ح محمد آباد / رسچشمه / الغور / خانقا اج سفید سنگ / چشمه گنده / شاهان گرماب / چشمه روغن 
 محمد جان

خانه بهداشت  فريمان
 فیض آباد

چکاپ / جاه کبوتری / فرهادگرد /محسن آباد / سعد آباد/ سنگ بست / ایستگاه سنگ بست /باغ ساالر حاج   آب قلعه / گردآلود / حسير  آباد
/ جشمه سنگ آتش / گنده چشمه / مراغ ه / آباد /هدایت آباد/ توفال / مویس آباد/ حکیم آباد/ شهرک صنعن 

 آبکوه / گرمه / کالته سب   / کالته خشک
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

خانه بهداشت  فريمان
 2قلعه نو 

سفید سنگ/ قلندر آباد / کته شمشبر علیا / کته شمشبر سفل / تق  آباد/ اقر علیا / اقر سفل / لوشاب/ عشق  ندارد
 آباد / هوس / چشمه عل / گلشیخ/ تلگرد/ لوشاب قلندرآباد

خانه بهداشت  فريمان
روستای /1نوقلعه 

 /قلعه نو

سفید سنگ/ قلندر آباد / کته شمشبر علیا / کته شمشبر سفل / تق  آباد/ اقر علیا / اقر سفل / لوشاب/ عشق  ندارد
 آباد / هوس / چشمه عل / گلشیخ/ تلگرد/ لوشاب قلندرآباد

خانه بهداشت کاریز  فريمان
 مه

حصار رسخ / کلیم سفل/ کلیم علیا / 
 آبادده نو / جعفر 

ین آباد / چشمه مونس/ مراغه / چشمه گنده / احمدآباد/ شوراب علیا   / شبر
ماه کاریز/ جمران / الماجوق / بزجاي 

حسینعل آباد / مویس آباد / حکیم آباد / توفال /  / شمه سنگ آتش / سنگ آتش شوراب سفل / عل آباد/ ج / 
اه سنگ بست / سعد آباد / محسن آباد /آب قلعه / هدایت آباد / باغ ساالر / حاج  آباد/ سنگ بست / ایستگ

/ فیض آباد / گرد آلود  شهرک صنعن 

ا زرکک فريمان تق  آباد / سیاه سنگ / لوشاب / هوس / کالته آخوند / چنار / گنگک / ایرآباد / کته گوش / الیاتو/ چشمه عل /  ماغو / کاریزنو/ قرقناتو / قلعه شبر
چشمه جالل  / ناری / کالته سمبا / کالته مبر حسن / شکرتو /قلعه  / / چهار بست  باباقره زهاب/ پیوند کهنه / 

محمد / میانده /   / آبگبر سفل / آبگبر علیا /سنجدک / کج درخت / التاتو / مبر
 
 / حسن آباد صوق

ی
سنگ

 / بره خور/ رسگدار/ رسدشت/ چشمه گلک علیا/ چشمه گلک سفل / آق کمر سفل / آق کمر علیا / کالته خوي 
 قاسم آباد / کالته حاج عظیم

شماره یک سنگ  فريمان
 بست

ین آباد / چشمه مونس/ مراغه / چشمه گنده / احمدآباد/ شوراب علیا  ندارد  / شبر
ماه کاریز/ جمران / الماجوق / بزجاي 

تش / سنگ شوراب سفل / عل آباد/ ده نو / حصاررسخ/ گلیم علیا/ گلیم سفل / جعفر آباد/ جشمه سنگ آ / 
آتش / کاریزمه / حسینعل آباد / مویس آباد / حکیم آباد / توفال / هدایت آباد / باغ ساالر / حاج  آباد/ سنگ 

/ فیض آباد / گرد آلود  بست / ایستگاه سنگ بست / سعد آباد / محسن آباد /آب قلعه / شهرک صنعن 

کالته رحمان / کالته عباس/ کالته  نهسک فريمان
ار / درخت بید /صومعه جبار / خارز 

 بزرگ / صومعه کوچک / بررود

تق  آباد/ چشمه ایوب / سیاه سنگ /  ي  زار/ کته گوش/ ایرآباد / گنگک / چنار/باغ عباس / زرکک / زهاب/ پیوند  
کهنه / کالته آخوند/ گلشیخ / تلگرد / لوشاب / هوس / لوشاب قلندرآباد / استخر / مزار ي  آب / طراز خاك/  

/ کاریز بداق /گالیم گلستان  / حسن بلبل / گدامحمد/ چشمه سب  

گنده چشمه/ مراغه / کالته خشک  / دیگالن / عشق آباد / چشمه عل / کالته آخوند / لوشاب / تق  آباد /    گرمه / آبکوه / کالته خوش کالته سب    فريمان
 قلعه نو /چشمه سنگ آتش / فیض آباد حسير  آباد / قلعه رسخ /چاه کبوتری

جانان/ چران/ کردکانلو/ برج قارداش /  الهیان قوچان
 طویل

یک/ زوخانو/یدک  تب 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

 زاده/ دیزاوند/   ندارد آبشوری قوچان
 
عمارت / ددانلو/ گوگانلو/ کچالنلو/ خلکانلو/دیزادیز / ارچير  آباد/ ناوخ/ عل آباد/ کالته مستوق

 خان راه /قاسم آبادکالته حچ  برات/ فرخان علیا/ فرخان سفل/ فرخان کهنه/ فر 

ه ه / مزرج / چاالك/ پیش باغان/ همت آباد/ بادخور/ فرخان علیا/ فرخان سفل / فرخان راه / فرخان کهنه /  ندارد آق کاریز قوچان
 یق / آباد  یپر / قاسم آباد /یوسفخان

 
 فخر آباد/  زوخانو  / طاق

  آلماجق قوچان
 
ق / ا خبر آباد رس 

 
/ یساق / چاه موتور / شورچهحاج  علیداد/یساولبایس  / شغل آباد/ قره چای/  /وطارج 

 
ق / بیگ نظر/ رضا آباد رس 

 
ق یزدان آباد رس 

 /اوتارج  /حاج علیداد /کالته عظیم /کالته رضا /بش اقاچ  / مشکانلو/ زمان پوط/ شفیع/ خبر آباد  /حصار / گلشن آباد
 
/ یساق دوغاي 

 گل میم/ 

 

یک بادخور قوچان / چاالك/ پیش باغان/ همت آباد / ه ه / مزرجپری آباد/ یو  زوخانو/ تب 
 
 زیآق کار /  سف خان/ قیطاق

زیدانلو/ زوباران / شورک حاج  / شورک توپکانلو/ خمارتاش / ساالنقوچ / اتر آباد/ یوسف آباد/ حسن آباد /  ندارد برج قوچان
وزآباد/ دربندی/ اورته چشمه / فیالب / محم  / د آباد علیا / جعفرآباد علیا یزدان آباد سفل / شهرکهنه / فبر

 فخرآباد

ان قره چقه بردر قوچان  شمخال/ در بادام/ باجگبر

کالته عظیم/ کالته رضاخان/ دوغاي  / بینابید /  برسالن/ گلمغاران/ توکل باغ/ کالته ملو/ کالته احمد/ سمنگان/  گل میم بش آقاج قوچان
/حاج  علی

 
ق / چاه آب/ گرمجان/ آلماجق/ خبر آباد رس 

 
ق / یزدان آباد رس  / اوطارج 

 
/ یساق داد/ یساولبایس 

 شورچه

زا رجب/جعفر آباد علیا/ گنبد جق/ تق  آباد/ حسن  سلیم آباد بیگلر قوچان قره شاهوردی/ جرتوده/ محمودی/ حاج  کاهو/ چیتگر/ مبر
 آباد/ یزدان آبادسفل /یوسف آباد

آباد / زمان پوط / کالته زمانعل زینل / م / سهل آباد / اندرزی چنب  غربال قوچان رضاآباد / بیگ نظر / شغل آباد / شورچه /  / قصودآباد / شفیع / خبر
 / مشکانلو 

 
 / ابراهیم آباد آلماجق / یساق

/ شورک توپکانلو/ زیدانلو/ برج / فخر آباد/مزرج /تیموراباد ندارد خمارتاش قوچان  ساالنقوچ/زوباران/ شورک حاج 

زا رجب/چیتگر/  ندارد داغیان قوچان  آباد/ گنبد حق/ مبر
عسگر آباد/ سعادتقل/ گزل آباد/ زادک/ جعفر آباد علیا/ تق 

 محمودی/جرتوده/ حاج  کاهو/ بیگلر/ سلیم آباد/ قره شاهوردی/ حسن اباد/ یوسف آباد
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/ اسالم آب قره جغه/ دوست آباد/  داوودل قوچان
 
ق / فتح آباد رس 

 
ق / محمد آباد رس 

 
ق اد/ دولو/ قلعه عباس/ قشالق/ آبگرگ/ کلر/ ینگه جعفر آباد رس 

 /اوتارج  / دیزاوند/ عل اباد
 
 /کالته یساولبایس  / یساق

 
ق ابادرس  / آلماجق/خبر  قلعه هودانلو/ کتلر/ دوغاي 

ان / شمخال / اینچه سابالغ /  ندارد دربادام قوچان اینچه کیکانلو حمزه کانلو/ صف کانلو/ شیخکانلو/شارک/ چوینل/ امامقل / باجگبر
 اینچه شهباز/ 

بینابید/ بش آقاج/ برسالن/ گلمخاران/ توکل باغ/ گل میم/ کالته ملو/ کالته احمد/ سمنگان/ چاه آب/ گرمجان/  کالته عظیم/ کالته رضاخان دوغاي   قوچان
/ شورچه

 
ق / یزدان آباد رس  / اوطارج 

 
/ یساق /حاج  علیداد/ یساولبایس 

 
ق  آلماجق/ خبر آباد رس 

/ داوودل/  قلعه عباس /قشالق دولو انقوچ
 
ق / محمد آباد رس 

 
ق / جعفر آباد رس 

 
ق اسالم آباد/ آبگرگ/ کلر/ ینگه قلعه هودانلو/ کتلر/ فتح آباد رس 

 
 
ق آباد رس   قره جغه/ دوست اباد/ دوغاي  /آلماجق / بینابید خبر

 زاده/ دیزاوند/  ددانلو/ گوگانلو/عمارت / کچالنلو/ خلکانلو/ آبشور  ندارد دیزادیز قوچان
 
ی/ ارچير  آباد/ ناوخ/ عل آباد/ کالته مستوق

 کالته حاج  برات

 زاده/ / ددانلو/ گوگانلو/ کچالنلو/ خلکانلو/دیزادیز/ آبشوری /فرخان  کالته حاج  برات دیزاوند قوچان
 
ارچير  آباد/ ناوخ/ عل آباد/ کالته مستوق

 علیا/ فرخان سفل/ فرخان کهنه/ قاسم آباد

آباد شفیع انقوچ اال تمان/ چهار سوق/ابراهیم آباد/ گور خر/اللو/ بهار کیش/ عل زینل/ چنب  غربال/ سهل آباد/ اندرزی/ مقصود  زمان پوط / خبر
 / بیگ نظر / شورچه /آلماجق

 
ق  شغل اباد /کالته زمان / آباد/ رضا آباد رس 

 

وز آباد/ دربندی/ اورته چشمه/ جنید آباد/ نیت/ یزدان آباد/ یزدان آباد محمد آباد علیا/ فتح آباد/ فیالب/ فبر  ندارد 2شهرکهنه  قوچان
 سفل / یوسف آباد/ اتر آباد/ حسن آباد جعفرآباد علیا/زیدانلو /برج

 زاده عل اباد قوچان
 
نلو/ ددانلو/ عمارت/ ناوخ / ارچير  آباد / دیزاوند / کالته حاج  برات  / آبشوری / دیزادیز/ خلکانلو/ کچالنلو/ گوگا کالته مستوق

 / داوودل/ کالته بلوریان/ه
 
ق  فرخان علیا / فرخان سفل / فرخان راه / فرخان کهنه / قاسم آباد / جعفرآباد رس 

 باغان  شی/ پ ه

سهل آباد/  اال تمان/ چهار سوق/ابراهیم آباد/خبر آباد/ شفیع/ زمان بلوط/ گور خر/اللو/ بهار کیش/ چنب  غربال/  ندارد عل زینل قوچان
 
 
ق  اندرزی/ مقصود آباد/زمان پوط/ آلماجق / بیگ نظر / شورچه / رضا آباد رس 

 زاده/ دیزاوند/   ندارد عمارت قوچان
 
ددانلو/ گوگانلو/ کچالنلو/ خلکانلو/دیزادیز/ آبشوری/ ارچير  آباد/ ناوخ/ عل آباد/ کالته مستوق

 کالته حاج  برات
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

 / شورک توپکانلو / شورک حاج  / زو باران / مزرج / آق کا ندارد فخرآباد قوچان
 
ریز/ ه ه / چاالك / همت آباد / پیش باغان / قیطاق

 مورابادیت/ دانلو ییوسفخان / پری آباد/خمارتاش/ساالنقوچ/ز 

کالته حاج  برات / ناوخ /   / فرخان علیا/  قاسم آباد/فرخان پلیس راه/ ه ه /مزرج / آق کاریز/ عل آباد / دیزاوند  فرخان راه فرخان سفل قوچان
 آبشوری/ 

 آباد میباغان/نس شیپ

فرخان سفل/  قاسم آباد/فرخان پلیس راه/ ه ه /مزرج / آق کاریز/ عل آباد / دیزاوند/ کالته حاج  برات / ناوخ  فرخان کهنه فرخان علیا قوچان
 آبشوری / 
 آباد مینس / 

/دولتخانه/ آیس بالغ/  / مالمحمد/یادگار / پاکتل ندارد قاچکانلو قوچان انلو/ کالته حاج  نصبر ف/ امام وردیخان/ رسزو/ پبر قریه رس 
زن/ جوزان  رهورد/آب جهان/ شبر

عسگریه / نسیم آباد/ کهنه فرود/ رساب/ عالقه جنبان/ اصغر آباد/محب رساج/ گوجه/ نوروزی/ فتح آباد/  ندارد کلوج   قوچان
 د/ نیت/ یزدان آباد علیامحمد آباد سفل/ محمد آبادعلیا/جنید آبا

/ پری آباد/ یوسفخان/ فرخان علیا/ فرخان  ندارد 2و  1مزرج  قوچان
 
آق کاریز/ فخرآباد/ ه ه/همت آباد/ چاالك/ پیش باغان/ قیطاق

 سفل/ فرخان کهنه/ فرخان پلیس راه/ قاسم آباد

 زاده/ دیزاوند/ کالته حاج  برات/  ددانلو/ گوگانلو/ کچالنلو/ خلکانلو/دیزادیز/  ارچير  آباد ناوخ قوچان
 
آبشوری/ عل آباد/ کالته مستوق

 فرخان علیا/ فرخان سفل/ فرخان کهنه/ قاسم آباد/ ه ه / مزرج / آق کاریز

/ پری آباد مزرج آق کاریز/ / فرخان علیا/ فرخان سفل/ فرخان کهنه/ قاسم آباد/فرخان پلیس راه /  چاالك/ پیش باغان/ همت آباد ه ه قوچان
 
/  قیطاق

 یوسفخان / باد خور
 فخر آباد // زوخانو 

/دولتخانه/ آیس بالغ/  ندارد یادگار قوچان انلو/ کالته حاج  نصبر ف/ امام وردیخان/ رسزو/ پبر قاچکانلو/مالمحمد/ پاکتل/ قریه رس 
زن/ جوزان  رهورد/آب جهان/ شبر

 ویل / برج قارداش / تبارک /  زوخانو/ بادخورالهیان / جانان / چران/ کردکانلو/ ط ندارد یدک قوچان

وز آباد/ در بندی/ اورته چشمه/ جعفر آباد علیا/ تق  آباد/ گنبد  ندارد یزدان آباد سفل قوچان حسن آباد/ یوسف آباد/ اتر آباد/ شهر کهنه/ فبر
زا رجب/ چیتگر/ محمودی/ جرتوده/ بیگلر/ سلیم آباد/قره شاهوردی/ داغیان / عس  گرآبادجق/ مبر
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

  یوسفخان قوچان
 
یک / ه ه / مزرج/ فرخان علیا/ فرخان سفل / فرخان راه  پری آباد/ قیطاق چاالك/ پیش باغان/ همت آباد/ بادخور/ زوخانو/ تب 

 فرخان کهنه / قاسم آباد / فخر آباد /آق کاریز / 

زیارت /بازه حور/ حسن آباد / رسغایه/ رسنیش  /بلندي   / رباط سفید/ کونجوک علیا /گونجوک سفل /کج النگ ندارد اسالم قلعه 5مشهد 
ار /   / کروج / عبدالمجید / تکروک / نبر 

آباد / فرزي   امبر

ان / زمان آباد امام تق   5مشهد  م آباد / جمالده / دلب  دیزباد /  / ده مال / سلطان آباد / اوارشک /رازون / حسير  آباد / صید آباد / قاسم آباد / فخر داود / پیوه ژن  ببر
 درخت سپیدار

 کروج / گنبد دراز / باغچه / بازحوض علیا /کروج /استاج /حسن آباد/ داشخانه / عبدالمجید ندارد امان آباد 5مشهد 

آباد  / ک سفل /کج النگ/ زیارت رباط سفید/ کونجوک علیا /گونجو  ندارد بازه حور 5مشهد  حسن آباد / رسغایه/ رسنیش  /بلندي  / امبر
ارفر  /   / کروج / عبدالمجید / تکروک / نبر 

 زي 

 جیم آباد /تپه سالم / کال چغوك ندارد بازه حوض پایير   5مشهد 

 کروج / گنبد دراز / باغچه / امان آباد /داشخانه استاج بازه حوض علیا 5مشهد 

 کال چغوك / جیم آباد / بازه حوض سفل/ ده غین   بیدک / قشالق 1تپه سالم  5مشهد 

 کال چغوك / جیم آباد / بازه حوض سفل / ده غین   بیدک / قشالق 2تپه سالم  5 مشهد 

 جیم آباد /باز حوض سفل ندارد تق  آباد 5مشهد 

 تپه سالم / کال چغوك/ جیم آباد  بازه حوض سفل 1جیم آباد 5مشهد 

 جیم آباد /تپه سالم / کال چغوك بازه حوض سفل 2جیم آباد 5مشهد 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

آباد / فرزي  / کروج /  آباد حسن 5مشهد  بلندي  / امبر
 عبدالمجید

یف آباد/ قاسم آباد/  ان/ رسنیش/ بررود /داشخانه/گنبد دراز/رس  رسغایه/ معصوم آباد / باغچه / امان آباد /دلب 
 نظرآباد

م آباد ده مال / اوارشک  / سلطان آباد / صید آباد / قاسم آباد / فخر داود / پیوه  رازون حسير  آباد 5مشهد  ژن / دیزباد / درخت سپیدار /ببر
ان / زمان آباد /   جمالده / دلب 

بساروق / کرتیان / آقنج / رباط  ده غین   5مشهد 
ی  خاکسب 

 / بالندر / تپه سالم / امان آباد/ 
 
 عارق

ار رباط سفید 5مشهد  آبکونجوک علیا /گونجوک سفل /کج النگ/ زیارت /بازه حور/ حسن آباد / رس  تکروک / نبر  اد / غایه/ رسنیش  /بلندي  / امبر
 فرزي  / کروج / عبدالمجید 

ده مال / اوارشک /رازون / حسير  آباد / صید آباد / قاسم آباد / فخر داود / پیوه ژن / دیزباد / درخت سپیدار  ندارد سلطان آباد نمک 5مشهد 
ان / زمان آباد/  م آباد / جمالده / دلب   ببر

 سلطان آباد / اوارشک /رازون / حسير  آباد / صید آباد / قاسم آباد / فخر داود /  ده مال دیزباد 1شماره  5مشهد 

 سلطان آباد / اوارشک /رازون / حسير  آباد / صید آباد / قاسم آباد / فخر داود /  ده مال دیزباد 2شماره  5مشهد 

م آباد / جمالده /  قاسم آباد / فخر  / اوارشک  / حسير  آباد  ده مال /  ندارد صید اباد 5مشهد  داود / پیوه ژن / دیزباد / درخت سپیدار /ببر
ان / زمان آباد  دلب 

ان /ابرشک ندارد فخر داوود 5مشهد   /پیوه ژن / قاسم آباد/ دلب 
 اوارشک /رازون / حسير  آباد / صید آباد/ امام تق 

ان /ابرشکاوارشک /رازون / حسير  آباد / صید آباد/ امام تق   ندارد قاسم آباد 5مشهد    /پیوه ژن / فخرداود/ دلب 

 جیم آباد / بازه حوض سفل بیدک / قشالق/  ندارد کال چغوك 5مشهد 

آباد / فرزي  / کروج /  رباط سفید/ کونجوک /  ندارد کج النگ 5مشهد  زیارت /بازه حور/ حسن آباد / رسغایه/ رسنیش  /بلندي  / امبر
ار  عبدالمجید / تکروک / نبر 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 سه

 / دزغان کامل /عل آباد/گوندوک /رسطاوس /گرج  سفل /دهرود  ندارد سالم آبادا
 
مدیری و /همت اباد/قرص/برج آباد /برق

/خلق آباد /رسالت شب  در/قلعه نو/فرخد/شبر خانه/کمبر  فارمد/جغری/شایه/درآبدامام/گراب/مقصوداباد/فاز/جهبر 
/زیرکن /قره محمد/کاظم آباد/اسماعیل/  حسن /اباد /خير  عرب /فریزی /بهار/حسن شقا گرج  علیا /عوض 

/خرم آباد /کالکوب/ لک لک/باغ فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه امرغان/معير  /شهاب گزی/کالته قاض 
 آباد/گازرگان/گوارشگ/رضوان /اخنگان/چای دره/خوش هوا/سنگ اتش

مشهد 
 سه

خلق آباد/ خرم آباد /کالکوب/ لک لک/باغ فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه فریزی/ خير  عرب/ اسماعیل آباد/  کالته قاض  / گزی /حسن شهاب بهار
/درآبد امام/گراب/  شب  /زیرکن/قره محمد/فرخد/شبر امرغان/شایه/کاظم آباد/گرج  علیا/عوض 

در/قلعه نوفاز/معير  آباد /معير  آباد سفل/گازرگان/گوارشگ/اخنگان/چای  خانه/کمبر  مقصوداباد/فاز/جهبر 
مدیری و /تش/عل آباد/اسالم آباد/همت آباد/گوندوک/کنوگرد/ده مظفر/دهروددره/خوش هوا/سنگ ا

/قرص/دزغان کامل/برج اباد/فارمد/رسالت
 
 گرج  سفل/برق

مشهد 
 سه

 / دزغان کامل / اسالم آباد/رسطاوس /کنوگرد/ده مظفر/گرج  سفل  ندارد جغری
 
همت اباد/عل اباد/قرص/برج آباد /برق

/گازرگان/معير  اباد/معير  آباد فارمد/درآبدامام/فا/ 
شب  در/شبر خانه/قلعه نو فاز/کمبر  ز/فرخد/مقصودآباد/جهبر 

 سفل

مشهد 
 سه

روستای  /1فرخد
 /فرخد

 آستانه/خرم آباد / گنبدواز /   شبر شب  
ی

/گوجگ
ی

خلق آباد/ شایه /گرج  علیا / کاظم آباد/ زیرکن/ درآبد امام / فاز /گوجگ
اد/ اخنگان /خوش هوا/ رضوان/اندرخ /دهرسخ /اسماعیل کالکوب/معير  آباد/خواجه حسير  اب

 / قرص/فارمد/جغری/لک 
 
اباد/بهار/فریزی/خير  عرب/عل آباد /همت آباد/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود/برق

در/ده  خانه/قلعه نوفاز/کمبر  لک/گوندوک/دزغان کامل/رسطاوس/باغ فراگرد/گراب/مقصود آباد/جهبر 
/قره /حسن شهاب/سفل/گوارشگ/گازرگان/حسن شقامظفر/شوراب /سنگ آتش/دهرسخ  گزی/کالته قاض 

 محمد/عوض  

مشهد 
 سه

خلق آباد/ شایه /کالکوب/ نوچاه /فرخد/ درآبد امام / فاز /معير  آباد/معير  آباد سفل/گوارشگ/دهرسخ/  باغ فراگرد خرم آباد
ن/گرج  علیا / کاظم آباد/ دهرسخ سفل/گنبدواز / لک لک/چاه امرغان/اخنگان /اندرخ/خوش هوا/ رضوا

 
 
زیرکن/اسماعیل اباد/فریزی/ بهار/ خير  عرب/عل آباد /همت آباد/گوندوک/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود/برق

/محمدیه/قره  /  شب  در/شبر خانه/قلعه نو فاز/کمبر  قرص/فارمد/چاه امرغان/گراب /مقصودآباد/جهبر 
/حسن شقا /برج آب/حسن شهاب/محمد/عوض  اد  / دزغان کامل /ده مظفر/کنوگرد/قلعه گزی/کالته قاض 

 اندرخ/سنگ آتش/گازرگان
 



 

 

 37 

نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 سه

/محمدیه/درآبد امام / گراب/  ندارد خلق آباد شب  شایه /گرج  علیا /عوض  /قره محمد /کاظم آباد/ زیرکن/ فرخد /شبر
در/خرم آباد / گنبدواز /لک لک/ کالکوب/معير   خانه/قلعه نوفاز/کمبر  آباد/معير  اباد  مقصوداباد/فاز /جهبر 

سفل/گازرگان/گوارشگ/اخنگان /چای دره/خوش هوا/شوراب/سنگ اتش/ رضوان/قلعه نواندرخ/اندرخ /دهرسخ 
گزی/کالته /حسن شهاب/دهرسخ سفل/باغ فراگرد/ نوچاه/چاه امرغان/اسماعیل اباد/فریزی/ بهار/حسن شقا/ 

/ خير  عرب/عل آباد /برج آباد  / دزغان کامل/همت آبا د/گوندوک/ده مظغر/کنوگرد/اسالم آباد/گرج  قاض 
 /قرص/فارمد

 
 سفل/دهرود/برق

 آستانه ندارد خورعلیا سه مشهد
ی

/ قزلق/محمدیه/گوجگ
ی

 خورسفل/خوروسیط / گوجگ

مشهد 
 سه

/ اسماعیل آباد/ خلق آباد/ خرم آباد /کالکوب/ لک /حسن شهاب/فریزی/ بهار /حسن شقا ندارد خير  عرب گزی/کالته قاض 
/زیرکن/قره / لک باغ فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه امرغان/شایه/کاظم آباد/گرج  علیا/عوض 

در/قلعه نوفاز/معير  آباد /معير  آباد  خانه/کمبر  /درآبد امام/گراب/ مقصوداباد/فاز/جهبر 
شب  محمد/فرخد/شبر

سفل/گازرگان/گوارشگ/اخنگان/چای دره/خوش هوا/شوراب/سنگ اتش/عل آباد/اسالم آباد/همت 
/قرص/دزغان کامل/برج اباد/فارمد/مدیری و رسالت/آباد/گوندوک/کنوگرد/ده مظفر/دهرود

 
 گرج  سفل/برق

مشهد 
 سه

/فرخد/ /حسن شهاب/خلق آباد/ شایه /باغ فراگرد/ نوچاه/  بهار /حسن شقا قره محمد زیرکن گزی/کالته قاض 
خانه/قل /محمدیه/درآبد امام /گراب/مقصود اباد/ فاز /جهبر 

شب  در/معير  آباد/معير  آباد شبر عه نوفاز/کمبر 
سفل/گازرگان/گوارشگ/خرم آباد / گنبدواز / لک لک/چاه امرغان/اخنگان /چای دره/اندرخ/دهرسخ/دهرسخ 

/ کاظم آباد/اسماعیل اباد/فریزی/ خير   سفل/خوش هوا/ شوراب/سنگ اتش/رضوان/قلعه نو/گرج  علیا /عوض 
 / قرص/دزغان  عرب/عل آباد /همت آباد/گوندوک/کنوگ

 
رد/ده مظفر/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود/برق

 کامل/برج اباد/رسطاوس/فارمد

مشهد 
 سه

/زیرکن /قره محمد/ کاظم  ندارد شایه خلق آباد/لک لک/باغ فراگرد/ نوچاه/گرج  علیا /عوض 
خانه/قلعه نو فاز/کمبر   /محمدیه/گراب/مقصود آباد/درآبد امام / فاز /جهبر 

شب   آباد/فرخد/شبر
ی

/گوجگ
ی

در/گوجگ
گزی/کالته /حسن شهاب/آستانه/خرم آباد / گنبدواز / کالکوب /اسماعیل اباد/فریزی/ بهار/ حسن شقا

/خير  عرب/معير  آباد/گوارشگ/گازرگان/اخنگان /چای دره/خوش هوا/ شوراب/سنگ اتش/رضوان/قلعه نو  قاض 
عل آباد /برج آباد  /رسطاوس/ دزغان  / اندرخ/اندرخ /دهرسخ /دهرسخ سفل/باغ فراگرد/ نوچاه/چاه امرغان

/قرص/فارمد/مدیری/رسالت/کامل/همت آباد/گوندوک/ده مظغر/کنوگرد/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود
 
 برق
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 سه

 / دزغان کامل / اسالم آباد/رسطاوس/گرج  سفل  ندارد عل آباد
 
همت اباد/گوندوک/ده مظغر/کنوگرد/قرص/برج آباد /برق

خانه/قلعه /یری و رسالتمد/دهرود/  فارمد/شایه/درآبدامام/ گراب/مقصوداباد/فاز/جهبر 
/زیرکن /قره محمد/کاظم آباد/اسماعیل  /محمدیه/خلق آباد /گرج  علیا /عوض  شب  در/فرخد/شبر نوفاز/کمبر 

/خرم آباد /کالکوب/ لک لک/باغ /حسن شهاب/اباد/خير  عرب /فریزی /بهار/حسن شقا گزی/کالته قاض 
ه/گنبدواز /چاه امرغان/معير  آباد/گازرگان/گوارشگ/رضوان/اخنگان/چای دره/خوش فراگرد/نوچا

 هوا/شوراب/سنگ آتش
 

مشهد 
 سه

 / دزغان کامل / اسالم آباد/رسطاوس /گرج   ندارد فارمد
 
جغری/همت اباد/گوندوک/ده مظفر/کنوگرد/قرص/برج آباد /برق

در/معير  شایه/درآبدامام/گراب/مق/مدیری و رسالت/سفل /دهرود خانه/قلعه نوفاز/کمبر  صوداباد/فاز/جهبر 
آباد/گازرگان/گوارشگ/خوش هوا/شوراب/سنگ اتش/رضوان /قلعه نواندرخ/دهرسخ/دهرسخ 

 آستانه/خلق آباد /گرج  علیا 
ی

/گوجگ
ی

/محمدیه/گوجگ شب  سفل/اندرخ/اخنگان/چای دره/فرخد/شبر
/زیرکن /قره محمد/کاظم آباد/اسماعیل اباد/خير  عرب /  گزی/کالته /حسن شهاب/فریزی /بهار/حسن شقا/ عوض 

/خرم آباد /کالکوب/ لک لک/باغ فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه امرغان  قاض 
 

مشهد 
 سه

روستای /2فرخد
 /فرخد

 آستانه/خرم آباد /   ندارد
ی

/گوجگ
ی

/درآبد امام / فاز /گوجگ خلق آباد/ شایه /گرج  علیا / کاظم آباد/ زیرکن/ شبر شب 
کوب/معير  آباد/خواجه حسير  اباد/ اخنگان /خوش هوا/ رضوان/اندرخ /دهرسخ /اسماعیل گنبدواز / کال 

 / قرص/فارمد/جغری/لک 
 
اباد/بهار/فریزی/خير  عرب/عل آباد /همت آباد/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود/برق

در/ده خانه/قلعه نوفاز/کمبر   لک/گوندوک/دزغان کامل/رسطاوس/باغ فراگرد/گراب/مقصود آباد/جهبر 
/قره /حسن شهاب/مظفر/شوراب /سنگ آتش/دهرسخ سفل/گوارشگ/گازرگان/حسن شقا گزی/کالته قاض 

 محمد/عوض  

مشهد 
 سه

/ اسماعیل آباد/ خلق آباد/ خرم آباد /کالکوب/ لک /حسن شهاب/خير  عرب/ بهار /حسن شقا ندارد فریزی گزی/کالته قاض 
/زیرکن/قره لک/باغ فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه امرغان/شایه/کاظ م آباد/گرج  علیا/عوض 

در/قلعه نوفاز/معير  آباد /معير  آباد  خانه/کمبر  /درآبد امام/گراب/ مقصوداباد/فاز/جهبر 
شب  محمد/فرخد/شبر

سفل/گازرگان/گوارشگ/اخنگان/چای دره/خوش هوا/شوراب/سنگ اتش/عل آباد/اسالم آباد/همت 
/قرص/دزغان کامل/برج اباد/فارمد/مدیری و رسالت/آباد/گوندوک/کنوگرد/ده مظفر/دهرود

 
 گرج  سفل/برق
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 سه

 /عل آباد/گوندوک /رسطاوس /گرج  سفل /دهرود  دزغان کامل / برج آباد قرص
 
مدیری و /همت اباد/ده مظفر/کنوگرد/برق

در/قلعه /رسالت خانه/کمبر  فارمد/جغری/شایه/درآبدامام/گراب/مقصوداباد/فاز/جهبر 
/م شب  /زیرکن /قره محمد/کاظم آباد/اسماعیل اباد /خير  نوفاز/فرخد/شبر حمدیه/خلق آباد /گرج  علیا /عوض 

/خرم آباد /کالکوب/ لک لک/باغ /حسن شهاب/عرب /فریزی /بهار/حسن شقا گزی/کالته قاض 
فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه امرغان/اسالم اباد/معير  آباد/گازرگان/گوارشگ/رضوان/قلعه نو/اخنگان/چای 

 هوا/شوراب/سنگ اتش/اندرخدره/خوش 

مشهد 
 سه

وز آباد کارده سیج /آل/ کوشک آباد/بهره /گوش /معير  آباد/معير  آبادسفل/گوارشگ/گازرگان/خواجه حسير  اباد/حسير  اباد/  فبر
اندرخ/ دهرسخ /دهرسخ سفل/رضوان/قلعه نو اندرخ/ اخنگان/جاه دره/خوش هوا/ فاز/مارشک/سنگ 

ش/پاژ/آتش/فاز خانه/شبر درجهبر  /کمبر 
 ب 

مشهد 
 سه

/زیرکن /قره محمد/ کاظم  نوچاه کالکوب خلق آباد/لک لک/شایه/باغ فراگرد/ گرج  علیا /عوض 
در/خرم آباد /   خانه/قلعه نو فاز/کمبر  /محمدیه/گراب/مقصود آباد/درآبد امام / فاز /جهبر 

شب  آباد/فرخد/شبر
/خير  عرب/معير  آباد/معير  اباد گزی/ک/حسن شهاب/گنبدواز /اسماعیل اباد/فریزی/ بهار/ حسن شقا الته قاض 

سفل/گوارشگ/گازرگان/اخنگان /چای دره/خوش هوا/ شوراب/سنگ اتش/رضوان/قلعه نو اندرخ/اندرخ /دهرسخ 
دهرسخ سفل/حسير  آباد/خواجه حسير  اباد/باغ فراگرد/چاه امرغان/عل آباد /برج آباد  /رسطاوس/ دزغان  / 

/قرص/فارمد/مدیری/رسالت/کنوگرد/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرودکامل/همت آباد/گوندوک/ده مظغر/ 
 
 برق

مشهد 
 سه

/محمدیه/گراب/مقصود  عوض   گرج  علیا شب  خلق آباد/لک لک/باغ فراگرد/ نوچاه/شایه/زیرکن /قره محمد/ کاظم آباد/فرخد/شبر
در/خرم آباد / گنبدواز / کالک خانه/قلعه نو فاز/کمبر  وب /اسماعیل اباد/فریزی/ بهار/ آباد/درآبد امام / فاز /جهبر 

/خير  عرب/معير  آباد/گوارشگ/گازرگان/اخنگان /چای دره/خوش هوا/ /حسن شهاب/حسن شقا گزی/کالته قاض 
شوراب/سنگ اتش/رضوان/قلعه نو اندرخ/اندرخ /باغ فراگرد/ نوچاه/چاه امرغان/عل آباد /برج آباد  /رسطاوس/ 

کنوگرد/اسالم آباد/گرج  دزغان کامل/همت آباد/گوندوک/ده مظغر/ 
/قرص/فارمد/مدیری/رسالت/سفل/دهرود

 
 برق

مشهد 
 سه

/زیرکن /قره محمد/ کاظم  ندارد گنبد واز خلق آباد/لک لک/شایه/باغ فراگرد/ کالکوب/نوچاه/گرج  علیا /عوض 
در/خر  خانه/قلعه نو فاز/کمبر  /محمدیه/گراب/مقصود آباد/درآبد امام / فاز /جهبر 

شب  م آباد/فرخد/شبر
/خير  عرب/معير  آباد/معير  اباد /حسن شهاب/آباد/اسماعیل اباد/فریزی/ بهار/ حسن شقا گزی/کالته قاض 

سفل/گوارشگ/گازرگان/اخنگان /چای دره/خوش هوا/ شوراب/سنگ اتش/رضوان/قلعه نو اندرخ/اندرخ /دهرسخ 
برج آباد  /رسطاوس/ دزغان  دهرسخ سفل/حسير  آباد/خواجه حسير  اباد/باغ فراگرد/چاه امرغان/عل آباد / / 

/قرص/فارمد/مدیری/رسالت/کامل/همت آباد/گوندوک/ده مظغر/کنوگرد/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود
 
 برق
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 سه

وزاباد/سیج /آل/پنج منه/ کوشک اباد/بهره/خواجه حسير  اباد/ اندرخ/مارشک/کریم اباد/جنگ/بلغور ندارد گوش  کارده/فبر

مشهد 
 سه

 / دزغان کامل / اسالم آباد/عل آباد/رسطاوس /کنوگرد/ده مظفر/گرج  سفل هم ندارد گوندوک
 
ت اباد/قرص/برج آباد /برق

در/معير  /مدیری و رسالت/دهرود/  خانه/قلعه نوفاز/کمبر  فارمد/شایه/درآبدامام/گراب/مقصوداباد/فاز/جهبر 
/محمدیه/خلق آباد/معير  آباد سفل/گازرگان/گوارشگ/خوش هوا/سنگ آتش/اخنگان/چای دره/ف شب  رخد/شبر

/قره محمد/کاظم آباد/اسماعیل اباد/خير  عرب /فریزی /بهار/حسن شقا حسن /آباد /گرج  علیا /زیرکن /عوض 
/خرم آباد /کالکوب/ لک لک/باغ فراگرد/نوچاه/گنبدواز /چاه امرغان/شهاب  گزی/کالته قاض 

 

مشهد 
 سه

/زیرکن /قره محمد/ کاظم خلق آباد/گنبدواز/شایه/باغ فراگرد/ کال  ندارد لک لک کوب/نوچاه/گرج  علیا /عوض 
در/خرم  خانه/قلعه نو فاز/کمبر  /محمدیه/گراب/مقصود آباد/درآبد امام / فاز /جهبر 

شب  آباد/فرخد/شبر
/خير  عرب/معير  آباد/معير  اباد /حسن شهاب/آباد/اسماعیل آباد/فریزی/ بهار/ حسن شقا گزی/کالته قاض 

/چای دره/خوش هوا/ شوراب/سنگ اتش/رضوان/قلعه نو اندرخ/اندرخ /دهرسخ  سفل/گوارشگ/گازرگان/اخنگان

دهرسخ سفل/باغ فراگرد/چاه امرغان/عل آباد /برج آباد  /رسطاوس/ دزغان کامل/همت آباد/گوندوک/ده / 
/قرص/فارمد/مدیری/رسالت/مظغر/کنوگرد/اسالم آباد/گرج  سفل/دهرود

 
 برق

 

آباد گاوترنا گلبهار نگل / قره کوسه/ نیستان / به آباد / چشمه گیالس / تمندر / مویس آباد / طاهرآباد / جوپایير  / چمله / قره ج خبر
تلك / حکیم آباد / عل آباد / ناوخ / کریم خان / دولخان / شاهگلدی / کوسان / کالته علیخان / کالته کاظم /  

آباد / سیدآباد / خاي  آباد / درخت سنجد  کرتو / شلنگرد / درنگان / حسن آباد منقشل / مهرآباد / فالح
ین / بخت آباد / شورک / فتح آباد / ابراهیم آباد / سنقایس / کالته /  منقشل/ کالته حاج اسماعیل  / کالته شبر

قنب  / فنگ / محسن آباد / کمال آباد / مهدی آباد / نرصآباد / ایل حصار / ذهاب / نجم آباد / چرم / یوسف 
باد / حسن آباد / عامل زاده / مومن آباد / محمد حسن بیک / اوتان / حسير  مجو / زناقل / عباس آباد / حاج  آ

زا حسن بیک / کالته حسن / گنجو / محمد آباد بلوچ / دستگرد / کرینگان / گلوم / نومهن / گلک /   / مبر
ی

آباد جنگ
ین/ /سلوگرد/رسآسیاب/حیطه طال/ آبقد / خیج / قوشق آباد /  نوب  هار/ رونگ / جمعاب / کالته جوقان/شبر

دهنو /  هاشم آباد / سلمان  / دولت آباد / اسجیل / احمد آباد شیخها / بازه / اسالم آباد/ / کاهو / کالته پایه / 
 آباد / قوام شهیدی / چنار / ماوا / گوشکان / سنگ سفید / حسن آقه / نوزاد / ارك
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

یستان / به آباد / چشمه گیالس / تمندر / مویس آباد / طاهرآباد / جوپایير  / چمله / قره جنگل / قره کوسه/ ن بازه نوب  هار گلبهار
تلك / حکیم آباد / عل آباد / ناوخ / کریم خان / دولخان / شاهگلدی / کوسان / کالته علیخان / کالته کاظم /  

خاي  آباد / درخت سنجد  کرتو / شلنگرد / درنگان / حسن آباد منقشل / مهرآباد / فالح آباد / سیدآباد / 
ین / بخت آباد / شورک / پس پشته / گوری / فتح آباد / /  منقشل/ کالته حاج اسماعیل / پیشاوک / کالته شبر

ابراهیم آباد / سنقایس / کالته قنب  / فنگ / محسن آباد / کمال آباد / مهدی آباد / نرصآباد / ایل حصار / ذهاب / 
حاج  آباد / حسن آباد / عامل زاده / مومن آباد / محمد حسن بیک / اوتان /  / نجم آباد / چرم / یوسف آباد 

زا حسن بیک / کالته حسن / گنجو / محمد آباد بلوچ / دستگرد /    / مبر
ی

حسير  مجو / زناقل / عباس آباد جنگ
ین/طویل/پوشان/سلوگرد/رسآسیاب/حیطه طال/ فریزی /  آبقد / کرینگان / گلوم / نومهن / گلک / جوقان/شبر

خیج / قوشق آباد  /رونگ / جمعاب / کالته شیخها  / اسالم آباد/ گاوترنا / کاهو/ دولت آباد / اسجیل / احمد 
آباد / خبر آباد / دهنو / هاشم آباد / سلمان آباد / قوام شهیدی / چنار / ماوا / گوشکان / سنگ سفید / حسن 

 آقه / نوزاد / ارك
 

 رونک  / خیج / جمعاب / اسالم آباد / نوب  هارآبقد /  ندارد فریزی گلبهار

رونک / آبقد / فریزی / اسالم آباد / نوب  هار / بازه / قوشق آباد / کالته شیخها / قره کوسه / طاهرآباد / مویس  جمعاب خیج گلبهار
یوسف آباد  آباد / تمندر /رسآسیاب / کمال آباد / نرصاباد / ایل حصار / ذهاب / حیطه طال / نجم آباد / چرم / 

زا حسن بیگ / کالته حسن / گنجو /  /  حسن آباد / مومن آباد / اوتان / حسن مجو / زناقل / عباس آباد / مبر
محمدآباد بلوچ / دستگرد / کرینگان / گلوم / نومهن / گلک / جوقان / نیستان / جو پایير  / چمله / تلك / حکیم 

/ دولخان / به آباد / کوسان / کالته علیخان / کالته کاظم / کرتو /  آباد / عل آباد / ناوخ / کریم خان / شاه گلدی

شلنگرد / درنگان / حسن آباد منقشل / مهرآباد / فالح آباد / درخت سنجد / منقشل / کالته اسماعیل / سلوگرد 
/ گاوترنا /  فتح آباد / ابراهیم اباد / سنقایس / کالته قنب  / فنگ / محسن آباد / قره جنگل / چشمه گیالس / 

آباد / دهنو / کاهو / هاشم آباد / دولت اباد / اسجیل / سلمان آباد / احمداباد / قوام شهیدی / چنار / ماوا /   خبر
 گوشکان / سنگ سفید / حسن آقه / نوزاد / ارك
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

آباد / دهنو/ کوسان / کالته علیخان / کالته کاظم / کرتو /  ندارد به آباد گلبهار شلنگرد / درنگان / حسن آباد منقشل / گاوترنا / خبر
مهرآباد / فالح آباد / درخت سنجد / منقشل / کالته اسماعیل / سلوگرد / فتح آباد / ابراهیم اباد / سنقایس /  
کالته قنب  / فنگ / محسن آباد / نیستان / جو پایير  / چمله / تلك / حکیم آباد / عل آباد / ناوخ / کریم خان / 

دولخان  / اسالم آباد / نوب  هار / بازه / قوشق آباد / کالته شیخها / قره کوسه / طاهرآباد / مویس آباد شاه گلدی / 
تمندر / قره جنگل / چشمه گیالس /رسآسیاب / کمال آباد / نرصاباد / ایل حصار / ذهاب / حیطه طال / نجم  / 

زا حسن بیگ /  آباد / چرم / یوسف آباد / حسن آباد / مومن آباد / اوتان / حسن  مجو / زناقل / عباس آباد / مبر
کالته حسن / گنجو / محمدآباد بلوچ / دستگرد / کرینگان / گلوم / نومهن / گلک / جوقان / خیج / جمعاب / 
رونک / آبقد / کاهو / هاشم آباد / دولت اباد / اسجیل / سلمان آباد / احمداباد / قوام شهیدی / چنار / ماوا /  

ین / شورک / طویل / گوشکان / سنگ  ین / کالته شبر  آباد / شبر
سفید / حسن اقه / نوزاد / ارك / سیدآباد / خاي 

 پس پشته / پوشان / گوری

آباد رشتخوار زرقری/فاردق/حسير  آباد/امير  آبادزرقری/قادرآباد/کریم آباد /عبس آباد/اسالم آباد/خودآباد/صادق سعادت آباد/  اندنجرد /نوده/اکب 
ت آباد/دولت آباد/مهدی آباد/ آباد/روح آ  باد/بازه عاشقان/رسآسیاب/ جعفرآباد/دستجرد/فتح آباد/عرس 

حسير  آباد/عبس آباد/بازه عاشقان/اسالم آباد/صادق آباد/خودآباد/روح آباد/رسآسیاب/ امير  آباد درریز/  ندارد براکوه رشتخوار
ت آباد/ فاردق /زرقری/نوق/آبنیه/دولت آباد/  عل آباد دامن/قادرآباد/کریم زرقری/جعفرآباد/عرس 

 آباد/دستجرد/عباس آباد فرامیشان/کاظم آباد /ریوند/قلندرآباد/باسفر/سنگان/عمیدی

 آهنگران/ عل نق  علیا/ عل نق  سفل/ جنت آباد/ چاهشورک/ کوده ندارد بندازبک رشتخوار

آباد/خودآباد/روح آباد/رسآسیاب/ زه عاشقان/اسالم آباد/صادق فتح آباد/ درریز/براکوه/عبس آباد/با امير  آبادزرقری حسير  آباد رشتخوار
باد/سعادت آباد/نوق/آبنیه/عباس آباد 

ّ
آباد/مهدی ا ت آباد/ فاردق /زرقری/اندنجرد/اکب  جعفرآباد/عرس 

 فرامیشان/دولت آباد/عل آباد/قادرآباد/کریم آباد/سنگان/باسفر/عمیدی/دستجرد/قلندرآباد/ریوند/کاظم آباد

خانه بهداشت  رشتخوار
روستای /1باسفر

 /باسفر

ملک آباد/کت/ ابراهیم آباد/فاضلمند/سعدآباد/محمدآبادآستانه/احمدآبادآستانه/شعبه/ عباس  سنگان/عمیدی/  امير  آبادباسفر
آباد فرامیشان/ عل آباد دامن/دولت آباد/کاظم آباد/قلندرآباد/ریوند/روح آباد/رسآسیاب/ 

صادق آباد/خودآباد/عبس آباد/حسير  آباد/قادرآباد/ حقناباد/ عباس آباد / جعفرآباد/آبنیه/نوق/اسالم آباد 
 جدید/دستجرد/فیض آباد/ابراهیم آباد/براکوه

فتح آباد/براکوه/حسير  آباد/عبس آباد/بازه عاشقان/اسالم آباد/صادق آباد/خودآباد/روح آباد/رسآسیاب/ امير   ندارد در ریز رشتخوار
ت آبا  د/دستجرد/نوق/آبنیه/بازه عاشقان/رسآسیابآبادزرقری/جعفرآباد/عرس 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

کاظم اباد/ریوند/عباس اباد سنگان/عل اباد دامن/  / کت/امير  ابادباسفر/ملک اباد/عمیدی کهنه/باسفر  قلندر آباد دولت آباد رشتخوار
فرامیشان/روح اباد/جعفراباد/بازه عاشقان /رساسیاب/دستجرد/نوق /ابنیه/براکوه/اسالم اباد/صادق اباد/ 

ت اباد/فتح  خوداباد/عبس اباد/قادراباد/کریم اباد/حسير  اباد/امير  اباد زرقری/عرس 
اباد/مهدی آباد  اباد/زرقری/فاردق/اندنجرد/اکب 

درریز/براکوه/حسير  آباد/عبس آباد/بازه عاشقان/اسالم آباد/صادق آباد/خودآباد/روح آباد/رسآسیاب/ امير  آباد  ندارد شماره دو  فتح آباد رشتخوار
باد/سعادت آباد/نوق/آبنیه/دولت ز 

ّ
آباد/مهدی ا ت آباد/ فاردق /زرقری/اندنجرد/اکب  رقری/جعفرآباد/عرس 

 آباد/عل آباد دامن/قادرآباد/کریم آباد/دستجرد

سنگان/عمیدی/امير  آباد باسفر / ملک آباد/کت/ ابراهیم  ندارد شماره دو باسفر رشتخوار
مدآبادآستانه/شعبه/ عباس آباد فرامیشان/ عل آباد دامن/دولت آباد/فاضلمند/سعدآباد/محمدآبادآستانه/اح

آباد/کاظم آباد/قلندرآباد/ریوند/روح آباد/رسآسیاب/ جعفرآباد/آبنیه/نوق/اسالم آباد/صادق آباد/خودآباد/عبس 
 آباد/حسير  آباد/قادرآباد/ حقناباد/ عباس آباد جدید/دستجرد/فیض آباد/ابراهیم آباد/براکوه

 

اره دو عباس شم رشتخوار
 اباد فرامیشان

ت اباد/قادراباد/کریم اباد/اسالم اباد/خوداباد/صادق اباد/روح  ندارد عبس اباد/زرقری/حسير  اباد/امير  اباد زرقری/عرس 
اباد/جعفراباد/دستجرد/بازه عاشقان/رساسیاب/نوق/براکوه/ابنیه/قلندراباد/دولت اباد/عل اباد دامن/کاظم 

هنه/ملک اباد/کت/امير  اباد باسفر/سنگان/فاردق/احمدآباد آستانه/محمدآباد اباد/ریوند/باسفر/عمیدی ک
 آستانه/حقناباد

شماره یک  رشتخوار
 احمدآباد

محمدآباد آستانه/ عباس آباد جدید/ حقناباد/ امير  آباد باسفر/ کت/ باسفر/عمیدی کهنه/ سنگان/ملک آباد/  ندارد
 یم آباد/ سعد آباد/ فیض آبادعباس آباد فرامیشان/ شعبه/ محرم آباد/ ابراه

ت آباد شماره یک فتح آباد رشتخوار آسیاب/ امير  آباد درریز/براکوه/حسير  آباد/عبس آباد/بازه عاشقان/اسالم آباد/صادق آباد/خودآباد/روح آباد/رس  عرس 
باد/سعادت آباد/نوق/آبنیه/دولت آباد/عل / زرقری/جعفرآباد 

ّ
آباد/مهدی ا  آباد فاردق /زرقری/اندنجرد/اکب 

 دامن/قادرآباد/کریم آباد/دستجرد

شماره یک عباس  رشتخوار
 اباد فرامیشان

ت اباد/قادراباد/کریم اباد/اسالم اباد/خوداباد/صادق اباد/روح  کاظم اباد /ریوند عبس اباد/زرقری/حسير  اباد/امير  اباد زرقری/عرس 
دراباد/دولت اباد/عل اباد ناباد/جعفراباد/دستجرد/بازه عاشقان/رساسیاب/نوق/براکوه/ابنیه/قل

باسفر/عمیدی کهنه/ملک اباد/کت/امير  اباد باسفر/سنگان/فاردق/احمدآباد آستانه/محمدآباد / دامن
 آستانه/حقناباد
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

اباد/اندنجرد/حسير  آباد/کریم آباد/قادراباد/ا اسالم اباد/خوداباد/صادق اباد عبس اباد رشتخوار مير  اباد زرقری/فتح مهدی آباد/سعادت آباد/فاردق/زرقری/اکب 
ت آباد/براکوه/نوق/ابنیه/روح آباد/جعفراباد/رسآسیا دستجرد/عل اباد ب/بازه عاشقان/روح اباد/ آباد/عرس 

دامن/دولت اباد/قلندراباد/عباس اباد فرامیشان/کاظم اباد/ریوند/سنگان/باسفر/ملک اباد/عمیدی  
ت آباد/فتح آباد /درریز  کهنه/کت/عرس 

کت/امير  ابادباسفر/ملک اباد/عمیدی کهنه/باسفر /سنگان/ قلندراباد/کاظم اباد/ریوند/عباس اباد فرامیشان/روح  اردند عل آباد  رشتخوار
اباد/جعفراباد/بازه عاشقان /رساسیاب/دستجرد/نوق /ابنیه/براکوه/اسالم اباد/صادق اباد/ خوداباد/عبس 

ت اب اباد/مهدی اباد/قادراباد/کریم اباد/حسير  اباد/امير  اباد زرقری/عرس  اد/فتح اباد/زرقری/فاردق/اندنجرد/اکب 
 آباد

شعبه/ ابراهیم آباد/ فیض آباد/ محرم آباد/ سعد آباد/ حقناباد/ امير  آباد باسفر/ محمد آباد آستانه/ عباس آباد  ندارد فاضلمند رشتخوار
 جدید/ جنت آباد

آباد/مهدی آباد/سعادت آباد/کریم آباد فتح آباد/ براکوه/ امير  آبادزرقری/حسير   ندارد قادرآباد رشتخوار آباد/فاردق/زرقری/اندنجرد/اکب 
عبس آباد/اسالم آباد / صادق آباد/خودآباد/روح آباد/رسآسیاب / جعفرآباد / نوق/ دولت آباد/عل آباد / 

 دامن/عباس آباد فرامیشان/سنگان/عمیدی /باسفر /قلندرآباد/ریوند/کاظم آباد/دستجرد/ آبنیه/بازه عاشقان

ابراهیم  / ی/امير  آباد باسفر / ملک آباد سنگان/عمید ندارد کت رشتخوار
آباد/فاضلمند/سعدآباد/محمدآبادآستانه/احمدآبادآستانه/شعبه/ عباس آباد فرامیشان/ عل آباد دامن/دولت 

اد/عبس آباد/کاظم آباد/قلندرآباد/ریوند/روح آباد/رسآسیاب/ جعفرآباد/آبنیه/نوق/اسالم آباد/صادق آباد/خودآب
 آباد/ حقناباد/ عباس آباد جدید/دستجرد/فیض آباد/ابراهیم آباد/ عباس آباد جدید/ محرم آباد/ سعد آباد

سنگان/عمیدی /باسفر/کت/بازه عاشقان/رسآسیاب/جعفرآباد/روح آباد/آبنیه/عبس آباد/صادق آباد/اسالم  ندارد ملک آباد رشتخوار
اد دامن/دولت آباد/احمدآبادآستانه آباد/خودآباد/عباس آبادفرامیشان /عل آب

 محمدآبادآستانه/حقناباد/قلندرآباد /کاظم آباد/ریوند/امير  آباد باسفر/دستجرد/عباس آباد جدید/ 
 

آباد/اندنجرد/زرقری/فاردق/حسير  آباد/امير  آبادزرقری/قادرآباد/کریم آباد /عبس آباد/اسالم  ندارد مهدی آباد رشتخوار سعادت آباد/اکب 
ت آباد/دولت آبادآباد/خود   آباد/صادق آباد/روح آباد/بازه عاشقان/رسآسیاب/ جعفرآباد/دستجرد/فتح آباد/عرس 

درریز/براکوه/حسير  آباد/عبس آباد/بازه عاشقان/اسالم آباد/صادق آباد/خودآباد/روح آباد/رسآسیاب/ امير  آباد  آبنیه نوق رشتخوار
ت آباد/ فاردق /زرقری/اندنجرد  باد/سعادت آباد/ اک/ زرقری/جعفرآباد/عرس 

ّ
آباد/مهدی ا دولت آباد/عل آباد ب 

 دامن/قادرآباد/کریم آباد/دستجرد/ باسفر/ عمیدی کهنه
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/  ندارد ابراهیم آباد بردسکن وزاباد/چراغچير  کال ته نو / محمد آباد / زیرک  آباد / سیف اباد/ کوشه /   فبر
مانیه/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل حسن اباد/ جالل اباد/ رح

یعت اباد/ شفیع اباد/  آبنو/ عل  ابادک/  حطیطه/ باب الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد / ماراندیز/  رس 
/ خانقا / آهوبم/ سبر ه/  برجک / برناباد/ کالته جمعه/ عل اباد/ کشمر/ کبودان/ نظام اباد/ هدک/ رسبرج/ خمير 

 بیگ/ کاسف

وزاباد/ خرم اباد/ زنگینه/ جالل اباد/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/   زمان آباد اسالم اباد بردسکن حطیطه/ باب الحکم / برجک/ برناباد / فبر
باد/ کالته نو/ سیف آباد/حسن کوشه/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/ زیرک اباد/ محمدا

یعت اباد/ عل بیگ/ کالته جمعه/ چاه موتوررهای سلطاي    آباد/ ابراهیم اباد/ مظفر اباد/  ماراندیز/  رس 

د/ کال ته نو / محمد آباد /زیرک آباد / کوشه /  خرم اباد/ / ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن ابا عل اباد/ کشمر آبنو بردسکن
یعت اباد/ شفیع اباد عظیم اباد/ عل ابادک/  حطیطه/ باب الحکم/  ابراهیم اب کبودان/ نظام اباد/ هدک/   / اد/ رس 

 /  رسبرج/ خمير 

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ کوشه/ قوژداباد/  رحمانیه جالل اباد بردسکن وزاباد/چراغچير  فبر
باد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/ زیرک اباد/ محمداباد/ کالته نو/ سیف آباد/ حطیطه/ باب الحکم/ سلطان ا

یعت اباد/ شفیع اباد/ چاه موتورهای سلطاي    اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

چشمه حاج  بردسکن
 سلیمان

یف اباد/ فتح اباد/ محمد زو  ندارد راب/ چشمه معدن سیاه/ سیناب/ ریزاب/ چشمه سفید/ باالجو/ شالقه/ عل رس 
 پلنگ/ چشمه چهل/ دوغ اباد / چاه مجینگ / رسنخواب/ چشمه هادی / دهن قلعه/  عل بیگ / قاسم آباد / 

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/ جالل اباد/ رحمانیه/ کاظم اب ندارد حسن آباد بردسکن وزاباد/چراغچير  اد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ کوشه/ فبر
قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/ زیرک اباد/ محمداباد/ کالته نو/ سیف آباد/ حطیطه/ 

یعت اباد/ شفیع اباد/   باب الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

وزاباد/ خرم اباد/ زنگینه/ جالل اباد/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/  بمان آباد/ ز  ندارد حطیطه بردسکن اب الحکم / برجک/ برناباد / فبر
کوشه/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/ زیرک اباد/ محمداباد/ کالته نو/ سیف آباد/حسن 

یعت اباد/   عل بیگ/ کالته جمعه/ چاه موتوررهای چاه سلطانآباد/ ابراهیم اباد/ مظفر اباد/  ماراندیز/  رس 

صالحیه/ کالته برق علیا/  رسن/ مهالر علیا/ مهالر سفل/ چاه مجینگ/ رسنخواب سفل/ فاطمیه/ چاه سلطان/  اسماعیل آباد / صالحیه درونه بردسکن
و شماره  6و شماره  5اره و شم 3و شماره  2و شماره  15و شماره  12و شماره  14و شماره   40چاه موتور شماره 

 دشت محمد خان/  چاه موتور شهید حسير  زاده 9و شماره  8و شماره  7
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

وزاباد/چراغ ندارد زنگینه بردسکن / عبدل اباد/ خرم اباد کال ته نو / محمد آباد / سیف آباد / کوشه /   فبر حسن اباد/ جالل اباد/  / چير 
اباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  حطیطه/ باب رحمانیه/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژد

یعت اباد/ شفیع اباد/ چاه موتورهای سلطاي    الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

وزاباد/چراغچير   ندارد زیرک آباد بردسکن عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/  / کال ته نو / محمد آباد / سیف آباد / کوشه /   فبر
جالل اباد/ رحمانیه/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  
یعت اباد/ شفیع اباد/  آبنو/  حطیطه/ باب الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

/ چاه موتورهای سلطاي   عل  اباد/ کشمر/ کبودان/ نظام اباد/ هدک/ رسبرج/ خمير 

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/ جالل  ندارد سیف آباد بردسکن وزاباد/چراغچير  کال ته نو / محمد آباد /زیرک آباد / کوشه /   فبر
لطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  حطیطه/ اباد/ رحمانیه/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ س

یعت اباد/ شفیع اباد/  آبنو/ عل اباد/   باب الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 
 کشمر/ کبودان/ نظام اباد/ هدک/ رسبرج/ خمير  

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/ کال ته نو / محمد آباد / سیف آ ندارد عظیم آباد بردسکن وزاباد/چراغچير  باد / کوشه /   فبر
جالل اباد/ رحمانیه/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ زیرک اباد/ عل ابادک/  

یعت اباد/ شفیع اباد/  آبنو/ حطیطه/ باب الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس  
 عل اباد/ کشمر/ کبودان/ نظام اباد/ هدک/ رسبرج/ خمير  

وزآباد بردسکن خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/ جالل اباد/ رحمانیه/ کاظم اباد/ / / سیف آباد / کوشه  کال ته نو / محمد آباد  عبدل اباد/ چراغچير   فبر
د/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  حطیطه/ باب الحکم/ اسالم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ سلطان ابا

یعت اباد/ شفیع اباد/ چاه موتورهای سلطاي    زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/  ندارد کاظم آباد بردسکن وزاباد/چراغچير  نرصاباد/ کوشه/ قوژداباد/  / ظاهراباد جالل اباد/ رحمانیه/  فبر
سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/ زیرک اباد/ محمداباد/ کالته نو/ سیف آباد/ حطیطه/ باب الحکم/ 

یعت اباد/ شفیع اباد/   اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

اد / سیف آباد / کوشه /   رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  باب الحکم  ابراهیم اباد/ شفیع کال ته نو / محمد آب نظام اباد کبودان بردسکن
/ شمس  / خور بیجورد/ سبر خانقاه/ خوشاب/ اهوبم/ سبر اباد/  آبنو/ عل اباد/ کشمر/ هدک/ رسبرج/ خمير 

 اباد/ زیروقت

/ عبدل اباد/ خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/ کال ته نو / محمد آباد /زیرک آباد / سیف ابا ندارد کوشه بردسکن وزاباد/چراغچير  د /   فبر
جالل اباد/ رحمانیه/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  

یعت اباد  شفیع اباد/  آبنو/  / حطیطه/ باب الحکم/ اسالم اباد/ زمان اباد/ مظفر اباد  ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 
 عل اباد/ کشمر/ کبودان/ نظام اباد/ هدک/ رسبرج/ خمير  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

وزاباد/ خرم اباد/ زنگینه/ حسن اباد/ کاظم اباد/ ظاهراباد/ نرصاباد/ کوشه/ قوژداباد/ سلطان اباد/ رکن اباد/  ندارد مظفر اباد بردسکن فبر
 / زمان اباد سیف آباد/ حطیطه/ باب الحکم/ اسالم اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/ زیرک اباد/ محمداباد/ کالته نو/ 

یف اباد یعت اباد/ شفیع اباد/ عل بیگ/ کالته جمعه/ چاه موتوهای سلطاي  /رس   ماراندیز/  ابراهیم اباد/ رس 

برجک برناباد/  / کال ته نو / محمد آباد / سیف آباد / کوشه /   رکن اباد/ عظیم اباد/ عل ابادک/  باب الحکم   رسبرج هدک بردسکن
/ شمس اباد/ مظفراباد/ اباد/ شفیع اباد/ نظام اباد  ابراهیم / خور بیجورد/ سبر خانقاه/ خوشاب/ اهوبم/ سبر  خمير 

/ قوش کهنه/قوش  ندارد ابراهیم اباد رسخس احمد/قوش خزاي  زاحسن /تپه مبر کندکل/تام رسول/تام مختار/قوش چاکر/تام مبر
 یم /آصف آباد/قلعه نو/قلعه قصاب/ قوش رسبوزیعلیجان/یازتپه/ کچول/قوش عظ

 بزنگان/کاریزک/کالته عوض ندارد آبدراز رسخس

 آبدراز / کالته عوض /کاریزک /زالوغال ندارد بزنگان دو رسخس

 پل گزی/رحمت آباد/قره قیطان/  ندارد بغبغو رسخس

/ قوش کهنه/قوش یاز تپه/کندکل/تام مختار/قوش چاکر/ابراهیم آبا ندارد تام رسول رسخس احمد/قوش خزاي  زاحسن / تپه مبر د/ تام مبر
 علیجان / کچول / قوش عظیم / آصف آباد/ قلعه نو/قلعه قصاب

/ قوش کهنه/یازتپه/قوش  ندارد تپه مبر احمد دو رسخس زاحسن/ابراهیم آباد/قوش خزاي  کندکل/تام رسول/تام مختار/قوش چاکر/تام مبر
 آصف آباد /قلعه نو/قلعه قصاب/قوش رسبوزیعلیجان/ کچول/ قوش عظیم / 

 اسالم قلعه ندارد چشمه شور رسخس

 شورلق ندارد چکودر رسخس

/ قوش کهنه/قوش  ندارد حسن اباد رسخس احمد/قوش خزاي  کندکل/تام رسول/تام مختار/قوش چاکر/ابراهیم آباد/تپه مبر
 اب/قوش رسبوزیعلیجان/یازتپه/ کچول/ قوش عظیم /آصف آباد/قلعه نو/قلعه قص
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

خانه بهداشت  رسخس
روستای  /1بزنگان 

 /بزنگان

 ابدراز/کاریزک/زالوغال / 2کالته عوض/بزنگان  ندارد

 بزنگان  / کالته عوض ندارد لوغالاز  رسخس

تپه  /صمد آباد / کالته مره ای/ دولت آباد/ قوش رسبوزی/ قاسم آباد/ نوروز آباد/قلعه نو/آصف آبا ندارد سنگر رسخس د/قلعه شبر
 قصاب/قوش عظیم/ 

/ قوش   ندارد قوش علیجان رسخس احمد/قوش خزاي  زاحسن/ابراهیم آباد/تپه مبر کندکل/تام رسول/تام مختار/قوش چاکر/تام مبر
 کهنه/یازتپه/کچول / قوش عظیم/ آصف آباد/قلعه نو/قلعه قصاب/قوش رسبوزی/گنبدل/نوبنیاد/ 

 تنج/ بیدسوخته/ جهانگبر / چنارسوخته/ درخت بید علیا / درخت بید سفل / یکه بیدکالته عوض/بزنگان /ار  ندارد کاریزک رسخس
 

 گنبدل/قطارچاه/آبمال/نوبنیاد/اسالم قلعه/ دق بهلول ندارد کالته اله نظر رسخس

/ شوریجه علیا/ شوریجه س حاج  مدد/ شکرهللا/  کالته خداداد رسخس  فلچاله زرد/دق بهلول/کالته گلزار/ کالته کیاي 

/ شوریجه علیا / پدل/ شوریجه سفل /   ندارد کالته صاحب داد رسخس
ی

صدرآباد/شوراب سفل/پسکمر/ شلغیم علیا/ شلغیم سفل /قره سنگ
 کالته کیاي  

 بزنگان/ ابدراز/ کاریزک/ زالوغال ندارد کالته عوض رسخس

زاحس تام مختار کندکل رسخس / قوش کهنه/قوش علیجان /تام رسول یاز تپه/قوش چاکر/ابراهیم آباد/ تام مبر احمد/قوش خزاي  ن / تپه مبر
 کچول / قوش عظیم / آصف آباد/قلعه نو/قلعه قصاب/قوش رسبوزی  / 

/قوش کهنه/قوش علیجان/کچول قطارچاه گنبدل رسخس  آبمال/نوبنیاد/اسالم قلعه/ دق بهلول/ کالته هللا نظر/قوش خزاي 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/کچول/قوش کهنه/قوش علیجانگنبدل/ قطار  ندارد نوبنیاد رسخس  چاه /هللا نظر/آبمال/اسالم قلعه/ دق بهلول/قوش خزاي 

/ قوش کهنه/قوش  ندارد تپه سیا رسخس احمد/قوش خزاي  زاحسن/ابراهیم آباد/تپه مبر کندکل/تام رسول/تام مختار/قوش چاکر/تام مبر
 علیجان/قلعه نو/قوش عظیم/ آصف آباد/قلعه قصاب

 نرصت آباد/اله/ حاج  آباد/ /کوه سفید/ قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  هار غالمان/ اشتیوان/  خیدیز  /زنهار /ارزنه یک باخرز
آباد/ گندمشاد/ تونه/   رباط و دشتاب/کوالب و ساالرحسير   ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ بزنجرد کردیان/ جبر 

/گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالت/  ه/ آویان/ کمرسب   / آبنیه/ ساریان/حسير  آباد/آبخبر   ه خوي 

نرصت آباد/اله/ حاج  آباد/ مرادآباد/کوه سفید/ قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  هار غالمان/  ندارد ارخود باخرز
کوالب و کردیان/ چهارطاق/کافچ/ بزنجرد کردیان/ رباط و دشتاب/   / باد/ گندمشاد/ تونه/ ارزنهاشتیوان/ جبر آ

ه/  / آبنیه/ حسير  آباد/آبخبر  /گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته خوي  /خیدیز/کمرسب   ساالرحسير 
 آویان/ ساریان

زو/ دهنو/  ندارد استجرود باخرز / قلعه رسخ /کالته کاظم/ دهب  / همت آباد/هفت سوي  فری آباد/شهرک سنقرآباد/ سورستان/ باي 
ه /آویان/کافچ/رباط/دشتاب/   / تنگل مزار/گرازی / شهید بهشن   آبنیه/حسير  آباد/ساریان/ آبخبر 

/چهارطاق/ تورانه/نوب  هارغالمان/منج/قلعه نو شاملو  کوالب/ساالرحسير 

/گزیچه/گزیک/بزنجرد اسالم اله باخرز یان/ سیه حاج  آباد/ کوه سفید/کجاب مردان آباد/مرادآباد / نقارخانه /قلعه نو شاملو/ نوب  هار کرد/ نرصت آباد  کمرسب  
آباد/ /ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ رباط / دشتاب/کوالب و ساالر  الخ/ نوب  هار غالمان/ اشتیوان/ جبر 

 / ه / بزنجرد کردیان/خیدیز/منج/کالته خوي 
/آویان/ آبنیه/ آبخبر   حسير 

ه باخرز آباد/ بزنجردکردیان/ قلعه ندارد آبخبر  آبنیه/کافچ/  لو/ نوب  هارغالمان/ نو شام اله/ ارخود/ ارزنه/کردیان/ جبر 
چهارطاق/تورانه/ نوب  هارکردیان/ حاج  آباد/ کوه سفید/ سیه الخ/ اشتیوان/ گندمشاد/ آویان/نرصت آباد/ شهرک 
 / زو/دهنو/ کالته کاظم/ قلعه رسخ/ همت آباد/ سورستان/ باي  /استجرود/ تنگل مزار/ فری آباد/دهب  شهید بهشن 

/گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته سنقرآباد/ رباط و دشتاب/کو  /خیدیز/کمرسب   الب و ساالرحسير 
/ساریان  خوي 

ه/ کافچ/ چهارطاق/  حسير  آباد آبنیه باخرز آباد/ بزنجردکردیان/ قلعه نو شاملو/ نوب  هارغالمان/ آبخبر  اله/ ارخود/ ارزنه/کردیان/ جبر 
زو /دهنو /شهرک شهید بهشن   گندمشاد/ آویان/   نوب  هارکردیان/ حاج  آباد/ کوه سفید/ سیه الخ/ اشتیوان/  دهب 

کالته کاظم /قلعه رسخ /استجرود /تنگل مزار /فری اباد /همت اباد / هفت سوي  /سورستان/ باي  / سنقر اباد / 
/گزیچه/گزیک/بزنجرد/منج/کالته ساریان / /  /خیدیز/کمرسب   نرصت آباد /رباط / دشتاب/کوالب و ساالرحسير 

 خوي  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

ه/ آبنیه/کافچ/  ندارد نآویا باخرز آباد/ بزنجردکردیان/ قلعه نو شاملو/ نوب  هارغالمان/ آبخبر  اله/ ارخود/ ارزنه/کردیان/ جبر 
نرصت آباد/ شهرک شهید / سیه الخ/ اشتیوان/ گندمشاد چهارطاق/تورانه/ نوب  هارکردیان/ حاج  آباد/ کوه سفید/ 

زو/دهنو/ کال  /استجرود/ تنگل مزار/ فری آباد/دهب  / بهشن  ته کاظم/ قلعه رسخ/ همت آباد/ سورستان/ باي 
/گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته  /خیدیز/کمرسب   سنقرآباد/ رباط و دشتاب/کوالب و ساالرحسير 

/ساریان  خوي 

زو/ دهنو/ فری آباد/ شهرک  / سنقرآباد/ سورستان ندارد باي   باخرز / قلعه رسخ /کالته کاظم/ دهب  شهید همت آباد/ هفت سوي 
ه /آویان/ چهارطاق/ کوالب و ساالرحسير   / استجرود/ آبنیه/ حسير  آباد/ ساریان/ آبخبر   بهشن 

ه/ کافچ/ چهارطاق/ حاج  آباد/ کوه  ندارد تورانه باخرز آباد/ بزنجردکردیان/ قلعه نو شاملو/ نوب  هارغالمان/ آبخبر  ارخود/ کردیان/ جبر 
/ساریان/استجرود/فری  سفید/ اشتیوان/ آویان/ رباط/دشتاب/منج/کالته /کوالب و ساالرحسير  خوي 

زو/دهنو/تنگل مزار/  /همت آباد/ گرازی /   آباد/دهب   کالته کاظم/قلعه رسخهفت سوي  / شهرک شهید بهشن 
 

آباد باخرز    / نرصت آباد/اله/حاج  آباد/ کوه سفید/ قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  هار غالمان/ اشتیوان ندارد جبر 
ه/تورانه/بزنجرد کردیان/ /رباط و گ ندمشاد/ تونه/ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ آویان /آبخبر 

/گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته  /خیدیز/کمرسب   دشتاب/کوالب و ساالرحسير 
/ساریان/  /مرادآباد/شهرک شهید بهشن   خوي 

گندمشاد ب مردان آباد/مرادآباد / نقارخانه /قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/  نرصت آباد/اله/کوه سفید/کجا ندارد حاج  آباد باخرز
آباد/ تونه/ ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ رباط / خواجه بیگ / /  سیه الخ/ نوب  هار غالمان/ اشتیوان/ جبر 

/آویان/ آبنیه/  ه / تورانه/ بزنجرد  حسير  اباد / دشتاب/کوالب و ساالر حسير  آبخبر 
/ کردیان/  /گزیچه/گزیک/بزنجرد/منج/کالته خوي   خیدیز/کمرسب  

زو/ دهنو/ فری آباد/ شهرک شهید  ندارد سنقر آباد باخرز / قلعه رسخ /کالته کاظم/ دهب  / همت آباد/ هفت سوي  سورستان/ باي 
ه /آویان/ چهارطاق/ کوالب و ساالرحسير   / استجرود/ آبنیه/ حسير  آباد/ ساریان/ آبخبر   بهشن 

/  ندارد تانسورس باخرز زو/ دهنو/ فری آباد/ شهرک شهید بهشن  / قلعه رسخ /کالته کاظم/ دهب  / همت آباد/ هفت سوي  سنقرآباد/ باي 
/تنگل  ه آویان/کافچ/ چهارطاق/ رباط و دشتاب /کوالب و ساالرحسير  استجرود/ آبنیه/ حسير  آباد/ آبخبر 

 مزار/تورانه

شهرک شهید  باخرز
 بهشن  

زو/ سنقرآباد/ سورس ندارد / قلعه رسخ /کالته کاظم/ دهب  / همت آباد/هفت سوي  استجرود/ دهنو/ فری آباد/  تان/ باي 
ه/ آویان/کافچ/رباط/دشتاب/   تنگل مزار/گرازی/ آبنیه/حسير  آباد/ساریان/ آبخبر 

آباد/بزنجردکردیان /چهارطاق/تورانه/قلعه نو شاملو/نوب  هارغالمان/جبر   کوالب/ساالرحسير 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  هار  د آباد/ نقارخانه/ نرصت آباد/اله/حاج  آباد/ کوه سفید/کجاب مردان آباد/ مرا داردن قلعه نوشاملو باخرز
آباد/ گندمشاد/ تونه/ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ بزنجرد کردیان/رباط و  غالمان/ اشتیوان/ جبر 

/گزیچه/گزیک/  بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته دشتاب/کوالب و ساالرحسير  /خیدیز/کمرسب  
/آبنیه/حسير  آباد/ساریان/شهرک شهید بهشن    خوي 

نرصت آباد/اله/حاج  آباد/ کوه سفید/ قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  هار غالمان/ اشتیوان/  ندارد کردیان باخرز
آباد/ گندمشاد/ تونه/ار  ه/تزنه/ ارخود/ جبر  ورانه/بزنجرد کردیان/ رباط و چهارطاق/کافچ/ آویان /آبخبر 

/مرادآباد/  /گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته خوي  /خیدیز/کمرسب    دشتاب/کوالب و ساالرحسير 

/ همت آباد  ندارد کالته کاظم باخرز / قلعه رسخ / / سنقرآباد/ سورستان/ باي  زو/ دهنو/ فری آباد/ شهرک شهید هفت سوي  دهب 
/استجرود/آبنیه/ حسير   /چهارطاق/ بهشن  ه آویان/کافچ/رباط/دشتاب/کوالب ساالرحسير  آباد/ساریان/ آبخبر 

 تنگل مزار/گرازی

قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  هار غالمان/ کجاب مردان آباد/مرادآباد حاج  آباد/  نرصت آباد/اله/  ندارد  کوه سفید باخرز
آباد/ گندمشاد/ تونه/ارزنه/ ارخود/  کردیان/ چهارطاق/کافچ/ رباط / دشتاب/کوالب و ساالر   اشتیوان/ جبر 

/گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته  ه/ بزنجرد کردیان/خیدیز/کمرسب   /آویان/ آبنیه/تورانه/آبخبر  حسير 
 /  خوي 

مان/ اشتیوان/ ب  هار غال نرصت آباد/اله/حاج  آباد/ کوه سفید/ قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نو  خواجه بیک گندمشاد باخرز
آباد/  تونه/ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ بزنجرد کردیان/ رباط و جبر 

/گزیچه/گزیک/بزنجرد  /کوالب و ساالرحسير  /  دشتاب/خیدیز/کمرسب    منج/کالته خوي 

آباد/  اله/حاج  آباد/ کوه سفید/ قلعه نو شاملو/ نوب  هار کردیان/ سیه الخ/ نوب  ه ندارد نرصت آباد باخرز ار غالمان/ اشتیوان/ جبر 
گندمشاد/ تونه/ ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/ کافچ/ بزنجرد کردیان/ رباط و دشتاب/ 
/کوالب و ساالرحسير   /گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته خوي   خیدیز/کمرسب  

آباد/ گندمشاد/ شاملو/ قلعه نو  / نرصت آباد/اله/حاج  آباد/ کوه سفید  ندارد  نوب  هار کردیان باخرز سیه الخ/ نوب  هار غالمان/ اشتیوان/ جبر 
بزنجرد کردیان/ رباط و دشتاب/ کوالب و تونه/ارزنه/ ارخود/ کردیان/ چهارطاق/کافچ/ 

 / /گزیچه/گزیک/بزنجرد/خواجه بیک/منج/کالته خوي  /خیدیز/کمرسب    ساالرحسير 

 /سنجدک /د خرص  اباد اوندر کوهرسخ
 

بیگ  /داغ اباد/تول/عل اباد/قصون/موشک/بختیار/ توندر /خرص   همیان/خرص 

 کوشه نما/کوشه/مگ/تول /عل اباد/طرق/ایور/بختیار/موشک/نامق/  ندارد تنورجه کوهرسخ
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

اباد/قصون/  ندارد توندر کوهرسخ  /سنجدک /دهمیان/خرص 
 

بیگ /داغ  اوندر /خرص 

خانه بهداشت  کوهرسخ
روستای  /1ایور

 /ایور

 ه نما/موشک/تول/عل اباد/مگ/طرق/تنورجه/بختیار/طرق/قراچه/ نامق /کوشه/کوش ندارد

خانه بهداشت  کوهرسخ
روستای  /2ایور

 /ایور

 نامق /کوشه/کوشه نما/موشک/تول/عل اباد/مگ/طرق/تنورجه/بختیار/طرق/قراچه/  ندارد

ل اباد/چلپو/ایور ک/عکریز /قراچه/پایير  دره/ بند قراء /مگ /کوشه /کوشه نما/تول /موش ندارد طرق کوهرسخ
 بختیار/اکب  اباد/ تجرود/خرو / 

 تجرود/قراچه/بندقراء/طرق/عل اباد/تول /مگ/پایير  دره/خرو/موشک/بختیار/کوشه/  ندارد کریز کوهرسخ

بیگ/پایير  دره/اکب  اباد/چ ندارد کوشه نما کوهرسخ  لپوکوشه/ مگ /تنورچه/ایور /تول /عل اباد /طرق/موشک/بختیار/قراچه/خرص 

اباد/ایور /بختیار/کریز/قراچه/تنورچه/اوندر/چلپو ندارد موشک کوهرسخ  تول/عل اباد/کوشه/مگ/طرق/کوشه نما/اکب 

/جوزقان/ ندارد پساوه تایباد  قادراباد / خیابان/چهاربرج 

آبادمحسن آباد/ کشکک/ ارزنچه علیا / قوم / حاج  آباد / اسدآباد دربند/  ندارد ارزنچه سفل تایباد  فرمان آباد/ دوغارون /فیض آباد/ خبر

اباد/ دوغارون رسداب ارزنچه علیا تایباد  ارزنچه سفل/کشکک/محسن آباد/ قوم/ فیض آباد/ حاج  آباد/ فرمان اباد/ اسداباد دربند/ خبر

ن/سمنگان/جوزقان ندارد استای دو تایباد /کهجه/شبر   رسخرسا/ بیدک/سوران/حسین 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

آباد/ کرات/ ارزنچه سفل/ حاج  اباد/ قوم/ فیض اباد/ دوغارون/ ارزنچه علیا/  دندار  اسدآباد تایباد /خیابان/خبر فرمان آباد/چهاربرج 
 رسداب

 پشته / کرات / رهنه / فرزنه / قلعه نو/ کوه آباد/ ایله ندارد 1آبقه  تایباد

 ایلهپشته / کرات / رهنه / فرزنه / قلعه نو/ کوه آباد/  ندارد آبقه دو تایباد

آباد/  ندارد بهلول آباد تایباد  پلبند/خبر

 قلعه نو/ کوه آباد/ ایله / آبقه  /کرات / رهنه / ندارد پشته دو تایباد

 قلعه نو/ کوه آباد / آبقه /  کرات / رهنه / ایله پشته یک تایباد

آباد ندارد پلبند دو تایباد  بهلول آباد/خبر

روستای  /پلبند یک تایباد
 /پلبند

آباد ندارد  بهلول آباد / خبر

ن/ قادراباد/ استای/ رسخرسا/ بیدک ندارد جوزقان تایباد /سوران/کهجه/شبر  /خیابان/پساوه/حسین   سمنگان/چهاربرج 

آباد/ فرمان اباد/ اسداباد دربند/ قوم/دوغارون/  ندارد چهاربرج   تایباد خیابان/پساوه/قادرآباد/سمنگان/رسخرسا/بیدک/جوزقان/خبر
/ سوران/کهجهفیض اباد/   حاج  آباد/ حسین 

قوم /چهاربرج  /خیابان / ارزنچه علیا / ارزنچه سفل / اسدآباد دربند/ فرمان آباد/ دوغارون /فیض آباد/  ندارد حاج  آباد تایباد
اباد/ رسداب  خبر

ن/جوزقان/سمنگان/رسخرسا/بیدک/چهاربرج   ندارد حسین   تایباد  استای/سوران/کهجه/شبر 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/ اسدآباد/فرمان آباد/فیض آباد/قوم/دوغارون/ حاج  آباد/ جوزقان / رسخرسا/ بیدک /  قادر آباد انخیاب تایباد پساوه /چهاربرج 
 سمنگان/ حسین  

آباد دو تایباد پلبند/ بهلول آباد / قوم / حاج  آباد / اسدآباد دربند/ فرمان آباد/ دوغارون /فیض آباد/ ارزنچه سفل/ارزنچه  ندارد خبر
 رسدابعلیا/ 

آباد یک تایباد پلبند/ بهلول آباد / قوم / حاج  آباد / اسدآباد دربند/ فرمان آباد/ دوغارون /فیض آباد/ ارزنچه سفل/ارزنچه  ندارد خبر
 علیا/ رسداب

ن /چهاربرج  / خیابان رسخرسا / بیدک سمنگان تایباد  کهجه / سوران/ حسین  / استای / جوزقان / شبر 

/ رسخرسا/ بیدک ردندا سوران تایباد ن /استای/سمنگان/جوزقان/ چهاربرج   حسین  / کهجه / شبر 

 کرات   / آبقه/کوه آباد/قلعه نو/رهنهایله /  ندارد فرزنه تایباد

 چهاربرج  /خیابان / ارزنچه علیا / ارزنچه سفل/ حاج  آباد / اسدآباد دربند/ فرمان آباد/فیض آباد دوغارون قوم تایباد

 رهنه / فرزنه / آبقه / قلعه نو/ پشته / کوه آباد / ایله / اسدآباد دربند/ فرمان آباد داردن کرات تایباد

 پشته/ایله /آبقه/قلعه نو/رهنه/فرزنه/ کرات ندارد کوه آباد تایباد

/سوران/استای/سمنگان/جوزقان/ رسخرسا/ بیدک ندارد کهجه تایباد ن/حسین   شبر 

 سفل /ارزنچه علیا/رسداب/ فیض آباد کشکک/ارزنچه ندارد محسن آباد تایباد

ک/ پاوا/  ندارد احمدآباد تبادکان مشهد دو / مهرآباد/ هندل آباد/ آبشگ/ تبادکان/ شب  رس  آباد/ قاسم آباد/ رس  کنه بیست/ قیاس آباد/ خبر
حصار/ زین الدین/ امرغان/ کنارگوشه/ هالل/ برزش آباد/ سنگب    شبر
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/ تنگلشورسفل/ کالته سیدا/ دستگردان/ ناربند/ ق ندارد احمدآباد قازقان مشهد دو بنگش/ تنگلشورعلیا/ چلق  ازقان/ ساالرآباد/ خادم آباد/ مبر
/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ النگ اسدی  ابراهیم آباد/ چنارک/ شهرآباد/ کریم آباد/ حلواي 

/ دم روباه/ چهلمن سنگ علیا و  ندارد اره مشهد دو / نریماي  سفل/ جالل آباد/ حسير  آباد/ شورک صبوری/ آبروان/ آبمال/ سلیماي 
 حسن آباد/ چشمه رضا/ چاهک/ تیمورآباد/ تپه نادر/ سنجدک/ گیام/ گاوبرج

/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ شهرآباد/ جاللیه/  هالل/ کنارگوشه امرغان مشهد دو حصار/ زین الدین/ کریم آباد/ حلواي  ک/ پاوا/ برزش آباد/ شبر
شب 

/ مهرآباداحم رس   دآباد تبادکان/ تبادکان/ رس 

زاجان/   ندارد آبروان مشهد دو تیمورآباد/ حسن آباد/ چاهک/ چشمه رضا/ شورک صبوری/ شورک ملك/ خارزار/ قلعه نو/ کالته مبر
/ نریماي  سفل و نریماي  علیا  گاوبرج/ نرصآباد/ ماشوله/ تنگلشور علیا/ اره/ آبمال/ سلیماي 

/ نریماي  سفل/ نریماي  علیا/ دم روباه/ چهلمن سنگ علیا و سفل/ جالل آباد/ حسير  آباد/ تپه  ندارد آبمال مشهد دو اره/ سلیماي 
آباد/ گیام/  نادر/ شورک صبوری/ آبروان/ حسن آباد/ چشمه رضا/ نرصآباد/ ماشوله/ چاهک/ تیمورآباد/ جبر 

 بیاروند/ سنجدک/ گاوبرج

ک/  ندارد برزش آباد مشهد دو / مهرآباد شب  رس  حصار/ زین الدین/ احمدآباد تبادکان/ تبادکان/ رس   پاوا/ امرغان/ کنارگوشه/ هالل/ شبر

ک/ پاوا/  ندارد تبادکان مشهد دو / مهرآباد/ هندل آباد/ آبشگ/ شب  رس  آباد/ قاسم آباد/ رس  احمدآباد تبادکان/ کنه بیست/ قیاس آباد/ خبر
حصار/ زین الدین/ امرغان/ کنارگوشه  هالل/ برزش آباد / شبر

/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ شهرآباد/ جاللیه/ النگ اسدی/ دستگردان/ ساالرآباد/  ندارد تنگلشور علیا مشهد دو خادم آباد/ کریم آباد/ حلواي 
/ تنگلشورسفل/ آبروان/ قازقان/ احمدآباد قازقان/ اره/ ابمال/ حسن آباد/ شورک صبوری بنگش/ چلق   مبر

زاجان/ چشمه رضا/ شورک صبوری/ نرصآباد/ ماشوله/ آبمال/ اره/ نریماي  علیا و  حسن آباد یمور آبادت مشهد دو آبروان/ چاهک/ کالته مبر
 نریماي  سفل/ سلیماي  

زاجان/ اره/ آبمال/ ده چشمه رضا چاهک مشهد دو نه گاوبرج/ آبروان/ حسن آباد/ شورک صبوری/ شورک ملك/ خارزار/ قلعه نو/ کالته مبر
 چهل/ کالته منار/ تیمور آباد

بنگش/ تنگلشورعلیا/ قازقان/ احمدآبادقازقان/ کالته سیدا/ چنارک/ ناربند/ ابراهیم آباد/  تنگلشورسفل چلق   مشهد دو ساالرآباد/ خادم آباد/ مبر
/ النگ اسدی  دستگردان/ کریم آباد/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ شهرآباد/ حلواي 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/ تنگلشورسفل داردن چنارک مشهد دو  میام/ اردلوک/ ناربند/ ابراهیم آباد/ قازقان/ احمدآباد قازقان/ چلق 

چهل من سنگ  مشهد دو
 سفل

آباد/ جالل آباد/ حسير  آباد/ / نریماي  علیا/ نریماي  سفل/ اره/ آبمال/  چهل من سنگ علیا گیام/ سنجدک/ بیاروند/ تپه نادر/ جبر 
/ دم روباه  سلیماي 

/ سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ شهرآباد/ جاللیه/ النگ  ندارد حلواي   دومشهد  کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ سنگب 
/ مهرآباد/ ساالرآباد/ تنگلشور علیا/  رس  آباد/ قاسم آباد/ رس  اسدی/ دستگردان/  قیاس آباد/ کنه بیست/ خبر

/ احمدآباد قازق بنگش/ قازقان/ خادم آباد/ چلق   انمبر

بنگش خادم آباد مشهد دو / شهرآباد/ جاللیه/ النگ  مبر کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ حلواي 
/ تنگلشورسفل/ قازقان/ احمدآباد قازقان/ کالته سیدا/ ناربند/  اسدی/ دستگردان/ ساالرآباد/ تنگلشورعلیا/ چلق 

 ابراهیم آباد

/ تنگلشورسفل ندارد /میام/ 2و  1میام مشهد دو  چنارک/ اردلوک/ ناربند/ ابراهیم آباد/ قازقان/ احمد آباد قازقان/ چلق 

/ شهرآباد/ جاللیه/  قاسم آباد خبر آباد مشهد دو / سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ حلواي  کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ سنگب 
/ مهرآبادالنگ اسدی/ دستگردان/  قیاس آ رس   باد/ کنه بیست/ رس 

/ کالته حاج عل برج موری/ کالته قدم/ کوه سفید درخت بید مشهد دو  بوته گز/ بابا نظر/ جرخشک علیا/ کالته منار/ صالح خاي 

/ شهرآبا ندارد دستگردان مشهد دو / سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ حلواي  د/ جاللیه/ کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ سنگب 
/ تنگلشورسفل/ قازقان/ احمدآباد/ کالته سیدا/ کنه  بنگش/ تنگلشورعلیا/ چلق  النگ اسدی/ ساالرآباد/ مبر

/ مهرآباد رس  آباد/ قاسم آباد/ رس   بیست/ خبر

/  ندارد 2ساالرآباد  مشهد دو / سیدصادق/ حلواي  شهرآباد/ جاللیه/ کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ سنگب 
/ تنگلشورسفل/ قازقان/ احمدآباد قازقان/   بنگش/ تنگلشورعلیا/ چلق  النگ اسدی/ دستگردان/ خادم آباد/ مبر

 کالته سیدا/ کنه بیست/ قیاس آباد

ير  آباد/ شورک اره/ آبمال/ نریماي  سفل/ نریماي  علیا/ دم روباه/ چهلمن سنگ علیا و سفل/ جالل آباد/ حس ندارد سلیماي   مشهد دو
آباد/ تپه نادر/ بیاروند/ سنجدک/ گیام  صبوری/ آبروان/ حسن آباد/ چشمه رضا/ چاهک/ تیمورآباد/ جبر 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

ک مشهد دو / مهرآباد/ کریم آباد/  ندارد شب  رس  حصار/ زین الدین/ احمدآباد تبادکان/ رس  پاوا/ برزش آباد/ امرغان/ کنارگوشه/ هالل/ شبر
/ شهرآباد/ کالته   فیض آباد/ فیض آباد/ جاللیه/ دستگردان/ ساالرآبادحلواي 

زاجان/ اره/ آبمال/ کالته منار/ دهنه  خارزار/ قلعه نو شورک ملك مشهد دو گاوبرج/ آبروان/ حسن آباد/ چاهک/ چشمه رضا/ شورک صبوری/ کالته مبر
 چهل/ جرخشک سفل

/ النگ اسدی/ کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ سن جاللیه شهر آباد مشهد دو / سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ حلواي  گب 
بنگش/  / مهرآباد/ ساالرآباد/ تنگلشور علیا/ مبر رس  آباد/ قاسم آباد/ رس  دستگردان/  قیاس آباد/ کنه بیست/ خبر

/ احمدآباد قازقان  قازقان/ خادم آباد/ چلق 

حصار مشهد دو ک/ پاوا/ برزش آباد/ امرغا زین الدین شبر / شب  / مهرآباد/ کریم آباد/ حلواي 
رس  ن/ کنارگوشه/ هالل/ احمدآباد تبادکان/ رس 

 شهرآباد/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ جاللیه/ دستگردان/ ساالرآباد

/ تنگلشورسفل/ احمدآباد قازقان/ کالته سیدا/ دستگردا ندارد قازقان مشهد دو بنگش/ ساالرآباد/ تنگلشورعلیا/ چلق  ن/ خادم آباد/ مبر
/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ النگ اسدی  ناربند/ ابراهیم آباد/ چنارک/ شهرآباد/ کریم آباد/ حلواي 

/ شهرآباد/ جاللیه/ النگ اسدی/ دستگردان/  قیاس  چاپارقلعه/ کج درخت کریم اباد مشهد دو / سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ حلواي  سنگب 
آباد/ قاس بنگش/ قازقان/ خادم آباد/ آباد/ کنه بیست/ خبر / مهرآباد/ ساالرآباد/ تنگلشور علیا/ مبر رس  م آباد/ رس 

/ احمدآباد قازقان  چلق 

/ بابانظر/ برج موری/ بوته گز/ کالته قدم/   جرخشک سفل/ دهنه چهل کالته منار مشهد دو قلعه پختوک/ درخت بید/ جرخشک علیا/ کالته حاج عل/ صالح خاي 
 دل/ پسخوری/ قرنه/ قلعه نو/ گاو برج/ شورک ملك/ خارزار/ چاهککوه سفید/ کالته عب

/ شهرآباد/ جاللیه/  ندارد 2کنه بیست مشهد دو / سیدصادق/ کالته فیض آباد/ فیض آباد/ حلواي  کریم آباد/ چاپارقلعه/ کج درخت/ سنگب 
/ مهرآباد/ ساالرآ رس  آباد/ قاسم آباد/ رس  بنگش/ خادم آباد/ النگ اسدی/ دستگردان/ قیاس آباد/ خبر باد/ مبر

 احمدآباد تبادکان/ تبادکان

زاجان/ اره/  ندارد گاو برج مشهد دو آبروان/ حسن آباد/ چاهک/ چشمه رضا/ شورک صبوری/ شورک ملك/ خارزار/ قلعه نو/ کالته مبر
 آبمال/ کالته منار/ دهنه چهل

آباد/ تپه نادر/ جالل آباد/ حسير  آباد/ نریماي  علیا/ چهلمن سنگ علیا و  ندارد نریماي  سفل مشهد دو سفل/ گیام/ بیاروند/ سنجدک/ جبر 
/ دم روباه/ آبمال/ شورک صبوری/ حسن آباد/ تیمورآباد/ آبروان  اره/ سلیماي 

بمال/ نریماي  علیا و نریماي  سفل/ سلیماي   ماشوله نرص آباد مشهد دو
ّ
 آبروان/ تیمورآباد/ حسن آباد/ شورک صبوری/ اره/ آ
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

رس   / تبادکان آبشگ هندل آباد مشهد دو  احمدآباد تبادکان/ رس 

آباد/تق  آباد/باغگاه ندارد آبگرم کالت  امبر

مومن آباد/بامچنار  باغگاه کالت
زار/نیشابورک/کال پرنده/خواجه /  سبر

 روشناي  

 آبگرم

آباد/رسجنگل تق  آباد کالت  چهچهه امبر
 آبگرم/النگ علیا/طاهرآباد ترکهای جدیدطاهرآباد ترکهای قدیم/النگ سفل/ /تیم سیار

 ایده لیک/ ارچنگان/ سین  نو/ سین  کهنه/  قاباخ/ حصار/ سلطان اباد/ کریم آباد/گرو/الئير  نو چرم نو چرم کهنه کالت

/آپاردی/ب/قلعه نو/ رسرود/ تیم سیار شورستان/ کبوترخانه 1چنار کالت
ی

ین کاریز/توسیل علیا وسفل/قره قندره/جنگ رج/یده قو/کال شبر
 /شور/زیالوه/رباط/صالح آباد/طاهر آباد میانه/ طاهر اباد بربری ها/پت

ین کاریز/توسیل علیا وسفل/قره /کبوترخانه/ شورستان/ قلعه نو/ رسرود/ تیم سیار ندارد 2چنار کالت شبر
/آپاردی/برج/یده قو/کال شور/زیالوه/رباط/صالح آباد/طاهر آباد میانه/ طاه

ی
 /ر اباد بربری ها/پتقندره/جنگ

زار/ قله زو/گرو/ حمام قلعه/ چرم کهنه/ نفطه/ خلج/ جلیل آباد/ قره سو ندارد خشت کالت  سبر

 باغکند/برده/ قلعه نو/  ارتکند رسرود کالت
/آلمالق/ 2چنار/ 1آبکمه/ژرف/چنار  بابافرج 

زار کالت  قله زو/آقداش/خشت/نفطه/خلج/گرو ندارد سبر

 دژرف/  رسرود/ ارتکند/ بابا فرج  / چنار  حمزه آباد قلعه نو کالت
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

 /طرقیط/سنگانه/تیم سیار قره تیکان قلیچ آباد کالت

ایده احمد اباد/رباط/سنگ دیوار/حاج  آباد/اسد اباد/قاباخ/ارچنگان/حصار/  ندارد کالو کالت
گان/ لیک/عزیزآباد/بابارمضان گان/قهقهه/کرناوه/سلطان آباد/تبر  /یکه باغ/پل گرد/تبر

احمد اباد/رباط/حاج  آباد/اسد اباد/چرم نو/چرم کهنه/قاباخ/ارچنگان/حصار/ایده  سنگ دیوار کریم اباد کالت
گان گان/قهقهه/لیک/عزیزآباد/بابارمضان/کالو/کرناوه/سلطان آباد/تبر  /یکه باغ/پل گرد/تبر

زار/ حمام قلعه/ چرم کهنه/ چرم نو/ نفطه/ خلج/ جلیل آباد/  ندارد گرو کالت  قره سوخشت/ سبر

/رباط بابارمضان /احمدآباد  حاج  آباد/اسد آباد الئير  نو کالت ین/کالو/الئير  کهنه/خاکسب   چهارراه/کرناوه شبر
 عزیزآباد/کریم آباد/ سنگ دیوار/ سلطان آباد/ قاباخ /ایده لیک /حصار/ارچنگان /چرم نو/چرم کهنه

گان/ کالت دولت آباد/ مراد آباد قازان درگز ه حمیدی/ حاتم قلعه/ کالته خلیل آباد/ کالته حسير  ملک/ کالته توت/ زنگالنلو /تبر
/قشالق نادریاش پور/امام زمان  عشایرجهانگبر

 /  کالته شاتوت/ پرو/ کهنه زنگالنلو/ چشمه سوت/ قشالق رمضان شکری/ قشالق رمضان سعادي 
  قشالق عباس پایدار/ قشالق محمد ذوالفقاری/ کالته شکر آباد/ کالته آدینه/  

/جغال  / عباس مجیدی/ شمش خانه/پلگرد /یکه باغ /بشارت /کالو/اسدخان /اسپیان/عل خان برج  کالته ایراي 
سوگلدی /کورچشمه /گنداب /قزلق /گچلیک /حسن آباد /ایالنجق /تپلیک /قره آقاچ /حسير  آباد /کماچخور / 

 دبشدره /کالته کندی / ینگه قلعه /بیات / قزقاندره/ حصار/ قربان آبا/ 

/قشالق  ندارد زنگالنلو درگز گان/ کالته حمیدی/ حاتم قلعه/ کالته خلیل آباد/ کالته حسير  ملک/ کالته توت/ عشایرجهانگبر تبر
 نادریاش پور/امام زمان

 /  کالته شاتوت/ پرو/ کهنه زنگالنلو/ چشمه سوت/ قشالق رمضان شکری/ قشالق رمضان سعادي 
 فقاری/ کالته شکر آباد/ کالته آدینه/ قشالق عباس پایدار/ قشالق محمد ذوال 

/ عباس مجیدی/ شمش خانه/ قازان/ دولت آباد/ مرادآباد/پلگرد /یکه باغ /بشارت /کالو/اسدخان  کالته ایراي 
/جغال /سوگلدی /کورچشمه /گنداب /قزلق /گچلیک /حسن آباد /ایالنجق /تپلیک /قره /  اسپیان/عل خان برج 

 کندی / ینگه قلعه /بیات بشدره /کالته  آقاچ /حسير  آباد /کماچخور / 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

وی هواي  /دربیورد  دشت/ حلقه کمر حصارمیانکوه درگز ریشخوار /دواي  علیا /دواي  سفل /دوآي  وسیط /بیادار /سنقز / عرب آباد /دونشا/نبر
 زیباییها /گن  /استخرماه /کالته گلستانه / 

 حصاری  ها/  کالته احمدی/ سناي  /عل آباد /دهشت/عزیزی/ کالته
/شایسته/ سنقز /کپکان /دربندی سفل / دربندی وسیط /دربندی علیا /گري    جوین/بهبودی/نامدار/آقاي 

وی هواي  / دربیورد / زیباییها /استخرماه  ندارد دهشت علیا درگز  کپکان /دونشا/عزیزی/عرب آباد /گن  /جوین/ نبر
 ل / بهبودی /نامدار /آقاي  /شایسته/خادمانلو/دربندی سف

دربندی وسیط /دربندی علیا /حصار میانکوه /دشت /حلقه کمر/ریشخوار /دواي  علیا /دواي  سفل /دوآي   
 وسیط /بیادار 

 کالته احمدی/ سناي  /عل آباد /دهشت/عزیزی/ کالته حصاری  ها/ 
 جوین/ سنقز  /گري  /میاب /کالته گلستانه

/ یاقول گلخندان درگز
 
 ه الیاس /عبدالوهاب /رستم آباد /گلریز/دربندگلریز / چقر /شورکال/ماش /کالت توق

 محمد یزدی /کالته نظرآباد /کالته قطرآباد /مرغداری دلبر /سیدآباد/کورچشمه    / 
آباد /آق چشمه / سعدآباد /قره  ارتیان/حسير  آباد/نرصت آباد /یانبالغ /خاخیان/رمضان قلعه /کماجخور/خبر

قلعه / غفارآباد /شیلگان /قربان آباد قوینلو /اوتانلو /تاج الدین /دودانل و/ /کاهو/فضل آباد /داغدار/میناقلعه /مبر
/قلعه چه /بیات /ینگه /  حصار /کهنه قلعه /جان آباد /پرکن /سادات /حق وردی / عباسقلعه /عزت آباد /سنگب 

 چه /شورکالقلعه /چاپشلو /بشدره /کالته کندی /حسن آباد/ تپلیک /قره آقاچ /حسير  آباد /ایالنجق /خوان

 شیخها/سنگ سوراخ/سیدها/تگن/صحت آباد/  حسن کدخدا/ احمدآباد چنار درگز
/بهادر خان/حاج قلیچخان/گدگانلو/   دوست محمد/محمدتق 

رحمانقل/محمدول/ارباب/جبار/گلدی مراد/عوض محمد/امان مرگان/ زیندانلوسفل /شوی سفل /شوی علیاء 
دولتشانلو /ي  ي  قرقز / شهرک /زیندانلو علیا/کالته پالکانلو /توزانلو /جلفان / شوی/پالکانلو سفل / پالکانلو علیاء / 

وزه / /   شیخوانلو علیا/شیخوانلو سفل /نجف آباد /فبر

 چقر /شورکال/ماش /کالته الیاس /عبدالوهاب /رستم آباد /گلریز/  ندارد کماچخور درگز
 مرغداری دلبر /سیدآباد/کورچشمه    / / دربندگلریز /محمد یزدی /کالته نظرآباد /کالته قطرآباد 

/یاقول/حسن آباد /تپلیک /قره آقاچ 
 
ارتیان/حسير  آباد/نرصت آباد /یانبالغ /خاخیان/رمضان قلعه /گلخندان/توق

حسير  آباد /ایالنجق /بشدره /کالته کندی / ینگه قلعه /بیات /حق وردی / سعدآباد / سنگب  /قلعه چه /داغدار / 
ین /قره قوینلو /اوتانلو /کاهو /فضل آباد /عباسقلعه /سادات / پرکن /جان آباد /کهنه قلعه / میناقلعه /تاج الد/ 

آباد /آق چشمه /بشارت /اسدخان /کالو /گچلیک قزلق /گنداب /سوگلدی / کورچشمه /جغال / قلجق  خبر
 میناقلعه /داغدار /خوانچه /امام زمان /عزت آباد /قره آقاچ /اسپیان/ 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

 
 

ت سلطان/خنالنلو/  جلفان/ توزانلو برج قلعه درگز  پالکانلوعلیا/پالکانلو سفل/ي  ي  قرقز/حرص 
وزه/نجف آباد/زیندانلو علیا/شیخوانلو علیا/شیخوانلو سفل/   دولتشانلو/زیندانلو سفل/فبر

شهرک زیندانلو/شوی وسیط/شوی علیا/ شوی سفل/جشن آباد/بینوا سید عباس/ سنگ سوراخ /رمضان قلعه 
آباد/ خاخیان /ف/  ضل آباد / کاهو /ارتیان /کالته الیاس / سعدآباد /قره قوینلو / اوتانلو /تاج الدین / دودانلو /خبر

/ سادات / پرکن /عباسقلعه /قلعه چه / حق وردی /بیات  آق چشمه /کهنه قلعه /جان آباد /عزت آباد /سنگب 
سیدآباد /رستم آباد /چقر/ حسير  آباد /  ینگه قلعه /میناقلعه داغدار /کالته کندی /بشدره / قلجق /گلریز/ / 

 /یاقول / صفرقلعه /کالته پالکانلو /امام زمان /یانبالغ /خوانچه /دربندگلریز /صیدآباد
 
 کماچخور/ گلخندان /توق

 حصار  لطف آیاد/ غفار آباد / قربان آباد/ شیلگان/حاتم قلعه/ شمش خانه/ قازان بیک/ دولت آباد /  ندارد قزقاندره درگز

 /کپکان/گن  /خادمانلو/ میاب / حصار میانکوه/ حلقه کمر/ دشت/ اراک /  دربندی وسیط/ کالته گلستانه دربندی سفل درگز
دربندی علیا/ کالته زیباي  ها/ گوري 

دونشاء / قشالق عزیزی /قشالق نامداران/ قشالق شایسته / قشالق حصاری  ها  / دهشت/عرب آباد/استخر 
 ماه / 

قره قوینلو/ اوتانلو/ تاج الدین/ دودانلو/عزت آباد/ سادات/ پرکند/ عباس قلعه/ حق وردی/ جان آباد/کهنه قلعه/  سنگب  /قلعه چه سعد آباد درگز
ت سلطان/ ارتیان/ گلریز/  خبر آباد/ کالته الیاس/ کاهو / فضل آیاد/ خاخیان/ رمضان قلعه/ جشن آباد/ حرص 

چشمه/ دولتشانلو/ یانبالغ/ نرصت آباد/ صید آباد/ رستم آباد/ داغدار/ خنالنلو / برج قلعه/ جلفان/ توزانلو/ آق 
بیات/ ینگه قلعه/ چقر/ میناقلعه/ قطر آباد/ کالته محمد یزدی/ خوانچه/ کالته ارباب/پالکانلو علیا / پالکانلو 

ایالنجق/   / سفل/ ي  ي  قرقز/ قولجق/جغال/ کورچشمه / بشدره / تپه لیک/ حسن آباد/ قزلق/ سوکلدی/ گنداب
قلعه/  / صفرقلعه /خبر آباد/ مبر

 
 کالته کندی/قره آقاچ/ شورکال / گل خندان/ یاقول/ توق

طرقبه و 
 شاندیز

ابرده علیا شماره 
 یک

ی/کالته ابراهیم آباد/گلوبند/رسآسیاب/حصار رسخ/ فرح  ابرده سفل گراخک/شمعل/ساقشک/کالته گبر 
 /  صق  آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد /زشکآباد/سوران/نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 

طرقبه و 
 شاندیز

شاه /  ندارد 2جاغرق زار/رسچشمه/اخب  دهبار/کالته آهن /نقندر/کنگ/کالته ذوالفغار/کالته عبدل/کالته نقیب/کالته کوه /سبر
/کنگ/ 

ُ
/صق  آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد  دیزدر/حصار/دهنو/حسير  آباد/فیاي 

طرقبه و 
 ندیزشا

ی/کال  فرح آباد /سوران حصاررسخ /  ته ابراهیم آباد/گلوبند/رسآسیابروستای ابرده علیا/ابرده سفل/گراخک/شمعل/ساقشک/کالته گبر 

/صق  آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد /زشک /چاهشک  نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

طرقبه و 
 شاندیز

خانه بهداشت 
ابرده علیا شماره 

 /ابرده روستای /دو

ی/کالته ابراهیم آباد/گلوبند/رسآسیاب/حصار رسخ/ فرح  ابرده سفل گراخک/شمعل/ساقشک/کالته گبر 
/صق  آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد /زشک /   آباد/سوران/نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 

طرقبه و 
 شاندیز

خانه بهداشت 
چاهشک شماره 

روستای  /دو
 /چاهشک

/صق  آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن  رسآسیاب/حصار  ندارد رسخ/ فرح آباد/سوران/نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 
 آباد /حصار

طرقبه و 
 شاندیز

شاه /دیزدر کالته آهن دهبار زار/رسچشمه/اخب   جاغرق/ نقندر/کالته ذوالفغار/کالته عبدل/کالته نقیب/کالته کوه /سبر

طرقبه و 
 شاندیز

بید/صق   حسير  آباد جلدک/درخت دهنو
 آباد/فیاي  

زار سفل/کالته ذوالفقار/کالته عبدل آباد/کالته کوه/کالته نقیب/  حسير   مایان علیا /ازغد/جاغرق/نقندر/سبر
 چاهشک/مایان سفل/مایان وسیط/ آباد/حصار 

طرقبه و 
 شاندیز

ی/کالته ابراهیم آباد/گلوبند/رسآسیاب/حصار روستای ابرده علیا/ابرده سفل/گراخک/شمعل/ساقشک/کال  محله زشک علیا/محله زشک سفل زشک ته گبر 
/صق  آباد/   درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد  رسخ/ فرح آباد/سوران/نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 

طرقبه و 
 شاندیز

ی/کالته ابراهیم آباد/گلوبند/ حصار رس  ندارد رسآسیاب خ/ روستای ابرده علیا/ابرده سفل/گراخک/شمعل/ساقشک/کالته گبر 
/صق  آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد /زشک/چاهشک  فرح آباد/سوران/نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 

 
 

طرقبه و 
 شاندیز

زار سفل/کالته ذوالفقار/کالته عبدل آباد/کالته کوه/کالته  ندارد حصار 2شماره  مایان علیا /ازغد/جاغرق/نقندر/سبر
/صق  آباد/ نقیب/دهنو/حسير  آب چاهشک/مایان سفل/مایان وسیط/نورآباد/حسن آباد/چاه / درخت بید اد/فیاي 

 خاصه
 
 

طرقبه و 
 شاندیز

شاه /دیزدر/ جاغرق ندارد کنگ زار/رسچشمه/اخب   نقندر/ کالته ذوالفغار/کالته عبدل/کالته نقیب/کالته کوه /سبر
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

طرقبه و 
 شاندیز

ساقشک/شمعل/گلوبند/کاریزنو/کالته  گراخک
یابراهیم آباد/کال   ته گبر 

/صق  / ستای ابرده علیا/ابرده سفلرو  رسآسیاب/حصار رسخ/ فرح آباد/سوران/نورآباد/دهنو/حسير  آباد/فیاي 
 آباد/ درخت بید/چاه خاصه/حسن آباد /زشک

طرقبه و 
 شاندیز

/صق  آباد/درخت ب مایان وسیط مایان سفل زار سفل/دهنو/حسير  آباد/فیاي   ید/حصارمایان علیا /ازغد/جاغرق/نقندر/سبر

مشهد 
 یک

لدین / گرمه خطایان / رسآسیاب باال/  سهال ا/ نجم/محمدآباد قدس /دهشک  / خرق/ گل ازغند/زاک  / ماریان حسن آباد/ شورآب اسفندیان
حصار / درنگ آباد/ / کلوج  /فخرآباد/دزق/ انداد / قادر آباد/احمدآبادمقبل/قلعه نو ول آباد  / شاه راه  / جوادیه / 

ي   /گجوان   / خراسانک  / ارداک / مهدی آباد/ سعدآباد  / نقاب / دوله  شعباي  /چشمه  /امام تق  / جغنه حرص 
 /عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  

 
یک  /خير  چماق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان  /عسک / 
 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 
ریه شاهير  قلعه و خان اسحاق

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /سعادت رسوآباد /عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/ناظریه/ پائير  ده / چهچهه  /  پری آباد/عباس آباد/فتح آباد  /خرابه امير 
آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها / اشکذری /جالل  /محمد آباد/کورده  /گرگها توپ درخت /دوین /اکب 

ساغروان /چهل حجره/  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان / 
آباد/ باغون آباد/ اسماعیل آباد  ل آباد/  ناظرآباد / دوست آباد / شهید ج/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/امبر /مب  

ی
نگ

 /اروند/کوشک مهدی/ کشف

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد مرغزار اسماعیل آباد
 
آباد/چهل حجره/ خير  چماق  / حاج  زاده  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش/ باغون آباد/ / 
   شبانکاره /لقماي 

ی
شهید جنگ

 //ماریان /نجم  /زاک /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دزق/  دوله /حصار/ نقاب/درنگ آباد /انداد/ 
جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین /دآباد قدس /دهشک محم/شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /
ي   /کلوج  /فخرآباد//قلعه نو ول آباد  /گرمه  /  شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل  /جغنه حرص 

کورده دو / پائير  ده /محمد آباد/ساغروان/کورده یک /آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  
/شبر حصار /قرکالته محمد با/ شاهير  قلعه و /عسکریه /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /خان سعادت عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
ز  /کوشک مهدی /اروند // ناظریه/کشف  /رسوآباد/ /کالته نوریپرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر ل آباد/ا تق   مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

نجم  /زاک /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /آبقد/ تلقور/دزق/  دوله  /حصار/ نقاب/درنگ آباد /انداد ندارد امرودک
گندم   /گوارشک/امام تق  /گچوان /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند //ماریان /

محمدآباد قدس /دهشک خطایان / /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /یه جواد/خواب/نرصآباد/برگ
ي   /کلوج  /فخرآباد/رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد  شعباي  /چشمه عل مون  /جغنه حرص 

 غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 
 
 

مشهد 
 یک

  ناظرآباد  آبادامير  
 
آباد/چهل حجره/ خير  چماق  / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي   /دوست آباد / امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

شهید /مرغزار/ شهید شعباي  /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش  / اسماعیل آباد / 
/ باغون آباد  /انداد

ی
 /زاک /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دزق/  دوله /آباد حصار/ نقاب/درنگ /جنگ

گندم   /گوارشک/امام تق  /گچوان /حسن آباد/ شوراب /خرق/ گل ازغند /اسفندیان  /نجم  /ماریان
خطایان / /محمدآباد قدس /دهشک /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /خواب/نرصآباد/برگ

ي   /کلوج  /فخرآباد//  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد رسآسیاب باال  شعباي  /چشمه عل مون  /جغنه حرص 
پائير  ده  /محمد آباد/ساغروان/کورده  /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/ شاهير  قلعه و /عسکریه /فتح آباد گرگهاپری آباد/عباس آباد/ /چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /خان سعادت / روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

/کالته نوری /کوشک مهدی /اروند /رسوآباد/ ناظریه/کشف / زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  
 

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد  / امير  آباد نگ آباد/نقابحصار /در  انداد
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش  / اسماعیل آباد 

حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
  / باغون /مرغزار/ شهید شعباي  /

ی
 /ارداک / مهدی آباد /آباد/آبقد/ امرودک /تلقور/دزق/  دوله شهید جنگ

امام /گچوان /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند /نجم /ماریان /زاک /خراسانک  /سعدآباد 
محمدآباد قدس /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/تق  
ي   /کلوج  /فخرآباد//قلعه نو ول آباد  /طایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمهخ/دهشک /   /جغنه حرص 

عسکریه /شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  
ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/ / روح  /عشق آباد/رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

ل آباد/آباد/ سنگ سیاه   رسوآباد/ ناظریه/مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /کاظم آباد  / امير  آباد  /دوست آباد  ندارد آبقد
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق یک / چاه  /امبر امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقا
 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 
ن/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش   اسماعیل اسحاق
  / باغون آباد /ي  مرغزار/ شهید شعبا/آباد 

ی
 /ارداک / مهدی آباد /امرودک /تلقور/دزق/  دوله  / شهید جنگ

امام /گچوان /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند /نجم  /ماریان /زاک /خراسانک  /سعدآباد 
محمدآباد قدس /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /آباد/برگگندم خواب/نرص   /گوارشک/تق  
ي   /کلوج  /فخرآباد/خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد /دهشک /   /جغنه حرص 

عسکریه /شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  
ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/ عشق آباد / روح آباد/ /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

ل آباد/سنگ سیاه   رسوآباد / ناظریه/مب  

مشهد 
 یک

ي  / فیلیان قائم  بازمرگان ریحان/ فیلیان حرص 
 مقام

 
 
 / حاج  زاده /ش /خير  چماق

 
یک / اسحاق  /کالته تیموری / خير  عاشقان  / چهل امرغان /بارس 

بانکاره /لقماي 
رسوآباد / // روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /شاهير  قلعه/ خان سعادت /حجره/عسکریه 

خطایان / رسآسیاب باال/  سهال الدین /محمدآباد قدس /دهشک /گندم خواب/ نرصآباد/ برگ/ناظریه/گوارشک 
امام  /گجوان   /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبلشاه راه /  /گرمه /جوادیه   / 

ي   شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران /  /تق  / جغنه حرص 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/پائير  ده / چهچهه  /صنعت خواي   آباد/فتح آباد  پری آباد/عباس /خرابه امير 

آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /جالل  /محمد آباد/کورده  /گرگها توپ درخت / /دوین /اشکذری /اکب 
ساغروان / اسماعیل آباد  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان

ل آباد/ کوشک مهدی/ کشف  /دناظر ابا/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/ /مب  
ی

آباد/ شهید جنگ  اروند// دوست آباد /امبر

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد ندارد باغون آباد
 
آباد/چهل حجره/ خير  چماق  / حاج  زاده  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه/ 
مرغزار/ شهید /قوم زاده  /زرکش  / اسماعیل آباد  شبانکاره /لقماي 

  /انداد/شعباي  
ی

خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دزق/  دوله /حصار/ نقاب/درنگ آباد /شهید جنگ
گندم   /گوارشک/امام تق  /گچوان /حسن آباد/ شوراب /خرق/ گل ازغند /اسفندیان  /نجم /ماریان /زاک /

خطایان / /محمدآباد قدس /دهشک /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /یه جواد/خواب/نرصآباد/برگ
ي   /کلوج  /فخرآباد/رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/قلعه نو ول آباد  شعباي  /چشمه عل مون  /جغنه حرص 

پائير   /محمد آباد/یک ساغروان/کورده /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/ده  شاهير  قلعه /عسکریه /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /و خان سعادت / روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

/کالته نوری /ک مهدی کوش/اروند /رسوآباد / ناظریه/کشف / زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

زاک  /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دزق/  دوله / آبقد/ امرودک  /درنگ آباد/ حصار/ نقاب /انداد فخرآباد/ کلوج   تلقور
گندم   /گوارشک/ام تق  ام/گچوان /حسن آباد/ شوراب /خرق/ گل ازغند/اسفندیان  /نجم/ماریان
محمدآباد قدس /دهشک خطایان / /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /خواب/نرصآباد/برگ

ي  / لدین / گرمه /قلعه نو ول آباد رسآسیاب باال/  سهل ا شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل  /جغنه حرص 
 /نعت خواي  آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / ص

مشهد 
 یک

آباد/بازهه   جالل اشکذری /اکب 
 کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها

  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم 
زاده /زرکش  / اسماعیل آباد حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /
ی

حسن آباد/  /خرق/ گل ازغند /اسفندیان  /نجم  /ماریان /شهید جنگ
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

/ رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد  خطایان/محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل

ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 
حسير  /گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/ساغروان/ دوین /کمینگران / صنعت خواي  

/شبر /کالته محمد باقر/پائير  ده  /محمدآباد/کورده /طان آباد / عبدل آبادآبادگرگها /سل چهچهه /خرابه امير 
ریحان/ فیلیان /بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/حصار 

ي  / فیلیان قائم مقام  /ناظریه/کوشک مهدی رسوآباد / /عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /حرص 
/کالته نوری زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  

مشهد 
 یک

چنب   /جوادیه
 /غربال

شاه راه /حسن آباد/ قادر 
 آباد/احمدآبادمقبل

خطایان / /محمدآباد قدس /دهشک /حسن آباد/ شوراب /نجم /اسفندیان  /زاک /خرق/ گل ازغند /ماریان
 /حصار / درنگ آباد/ نقاب /دزق/ انداد /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد / دین / گرمه  /  سهل الرسآسیاب باال 

ي   /گجوان   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله  / جغنه حرص  شعباي  /چشمه عل مون  /امام تق 
 /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 

 
  / خير  چماق

 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان  /عسکریه  / 
بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

ي  / فیلیان قائم مقام/ رسوآباد / ناظریه/ پائير  // روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/شبر حصار  /قرکالته محمد با/ده / چهچهه   /محمد آباد/کورده /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها//خرابه امير 

آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /جالل  توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /دوین /اشکذری /اکب 
آباد/ باغون آباد/ ساغروان /چهل حجر  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /کالته قربان/  ه/ امبر

ل آباد/ کوشک مهدی/   /ناظرآباد/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/اسماعیل آباد  /مب  
ی

/ دوست آباد  شهید جنگ

 /اروند/کشف
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

ي   شعباي  /چشمه عل مون  چغنه حرص 
غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  / 
 مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل /دهشک/حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /نجم /زاک /خرق/ گل ازغند /ماریان
دزق/ /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل //جوادیه   /الدین / گرمه

امام تق  /محمدآباد  /گجوان   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله  /حصار / درنگ آباد/ نقاب /انداد 
 
 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان   /قدس/خير  چماق

 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /  عشق آباد/ /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/اظریه/ پائير  ده رسوآباد / ن/روح آباد/ سنگ سیاه  پری /چهچهه /خرابه امير 

آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد /جالل  /محمد آباد/کورده  /آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها اشکذری /اکب 
ن آباد / عبدل حسير  آبادگرگها /سلطا/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/دوین /یزدی ها 

آباد/ باغون آباد/ اسماعیل آباد  /آباد / دوست  /ناظرآباد/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/ساغروان /چهل حجره/ امبر

ل آباد/ کوشک مهدی/ کشف /مب  
ی

 /اروند/آباد / شهید جنگ
 
 
 

مشهد 
 یک

خانه بهداشت  
روستای   /1کورده 

 /کورده

  /ناظرآباد /دوست آباد  / امير  آباد محمدآباد
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده 
/زرکش / اسماعیل آباد  /حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /
ی

حسن آباد/  /ان /اسفندی /خرق/ گل ازغند //ماریان /نجم  /شهید جنگ
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد /محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل
ي   /کلوج  /فخرآباد/ لیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /  شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خ /جغنه حرص 

آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /ساغروان/ جالل /کمینگران / صنعت خواي   دوین /اشکذری /اکب 
پائير  ده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/
/شبر حصار چه/کالته محمد باقر/ شاهير  قلعه و /عسکریه /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/چهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /خان سعادت / روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

زا تق   /کوشک مهدی /اروند // ناظریه/کشف  /رسوآباد/ ل آباد//کالته نوریپرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

خانه بهداشت  
روستای  /کورده دو

 /کورده

  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد ندارد
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده 
/زرکش  / اسماعیل آباد  /حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

  / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /
ی

حسن آباد/  //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند //ماریان /نجم  /شهید جنگ
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

/قلعه نو ول آباد  /رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه / خطایان /محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل

ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 
آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /ساغروان/ جالل /کمینگران / صنعت خواي   دوین /اشکذری /اکب 

کورده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان / توپ درخت /
/شبر حصار /کالته محمد باقر/پائير  ده  /محمد آباد/ پری آباد/عباس آباد/فتح آباد  /چهچهه /خرابه امير 
ي  / فیل/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /گرگها عشق /رضویه  /یان قائم مقامریحان/ فیلیان حرص 
زا  /کوشک مهدی /اروند // ناظریه/کشف  /رسوآباد// روح آباد/ سنگ سیاه  /آباد پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر

/کالته نوری ل آباد/تق   مب  
 

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد  / امير  آباد ندارد خرابه امير  
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  / امر  /امبر

 
یک / چاه اسحاق غان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده 
/زرکش  / اسماعیل آباد  /حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

  / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /
ی

حسن آباد/  //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند /نجم  /ماریان /شهید جنگ
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /شکگوار /امام تق  /گچوان /شوراب

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد /محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل
ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 

آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /ساغروان/ جالل /ان / صنعت خواي  کمینگر  دوین /اشکذری /اکب 
کورده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/

عسکریه /عباس آباد/فتح آباد گرگها/ پری آباد /شبر حصار /کالته محمد باقر  /پائير  ده /چهچهه /محمد آباد/
ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/ عشق آباد / روح آباد/ /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

/کالته  /کوشک مهدی /اروند // ناظریه/کشف  /رسوآباد/سنگ سیاه  زا تق  پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر
ل آباد/نوری  مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

 خ
 
 / حاج   ير  چماق

 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

زاده /شبانکاره /لقماي  /کالته تیموری 
 خير  عاشقان / 

 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/زرکش / اسماعیل آباد  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد مرغزار/ شهید /امبر

 / باغون آباد/انداد/شعباي  
ی

ارداک /  //تلقور/دزق/  دوله  آبقد/ امرودک /حصار/ نقاب/درنگ آباد /شهید جنگ
گچوان /حسن آباد/ شوراب /خرق/ گل ازغند/اسفندیان  /نجم  /ماریان /زاک /خراسانک  /سعدآباد  /مهدی آباد

محمدآباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /
ي   /کلوج  /فخرآباد//قلعه نو ول آباد  /ال/  سهل الدین / گرمهخطایان / رسآسیاب با/قدس /دهشک  جغنه حرص 

شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي   /
/شبر حصار /کالته محمد باقر/پائير  ده  /محمد آباد/ساغروان/کورده  / پری آباد/عباس /چهچهه /خرابه امير 
ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /د/فتح آباد گرگهاآبا  /ریحان/ فیلیان حرص 

پرکندآباد/موذنیان/   /کوشک مهدی /اروند /رسوآباد/ ناظریه/کشف /عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه 
/کالته نوری زا تق  ل آباد/کالته مبر  مب  

 
 
 

مشهد 
 یک

  ندارد دزق
  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد

 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش  / اسماعیل آباد 

حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
  / باغون آباد/انداد /مرغزار/ شهید شعباي  /

ی
صار/ نقاب/ درنگ آباد / آبقد/ امرودک /تلقور/ دوله ح /شهید جنگ

حسن آباد/  /خرق/ گل ازغند /اسفندیان  //ماریان /نجم  /زاک /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

/قلعه نو ول آباد  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/د قدس /دهشک محمدآبا/آباد/احمدآبادمقبل

ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 
ي  / فیل/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /کمینگران / صنعت خواي   یان قائم ریحان/ فیلیان حرص 

ل آباد /رسوآباد/عشق آباد/ روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /مقام  / ناظریه/مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

توپ درخت/چاه مال/  دوین
 چنارسوخته/کالته قربان

 
/صید  /محمدآباد/کورده /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/کالته محمد باقر / شبر حصار /پائير  ده / چهچهه 

شاه راه /حسن آباد/  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /جوادیه /قدس /دهشک آباد /محمدآباد 
ي   /گجوان   /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /قادر آباد/احمدآبادمقبل شعباي  /چشمه  /امام تق  / جغنه حرص 

 /عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  
 
یک  /خير  چماق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان  /عسکریه  / 
 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 
شاهير  قلعه و خان /اسحاق

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /سعادت رسوآباد /عشق آباد/ روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی /جالل /اد/ برگگندم خواب/ نرصآب/ناظریه/گوارشک  /  اشکذری /اکب 

ناظر اباد / دوست آباد /زرکش/ امير  آباد /مرغزار/خرابه امير  / ساغروان /باغون آباد/ اسماعیل آباد  /ها 
آباد/ دوله /  ل آباد/   /خراسانک  // سعدآباد  /ارداک/ مهدی آباد /امبر / چهل حجره/ مب  

ی
کوشک شهید جنگ

 /حسير  آباد/ مسگران/ عبدل آباد/سلطان آباد /گناباد/اروند /مهدی/ کشف
 
 
 

مشهد 
 یک

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین  دهشک
 گرمه  / 

شاه راه /حسن  /محمدآباد قدس /جوادیه /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /نجم /زاک /خرق/ گل ازغند /ماریان
 /دوله  /حصار / درنگ آباد/ نقاب /دزق/ انداد /کلوج  /فخرآباد/لعه نو ول آباد ق/آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل

ي   /امام تق   /گجوان   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد شعباي  /چشمه عل مون  // جغنه حرص 
 /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 

 
 امرغان /ب /خير  چماق

 
یک / اسحاق ارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان  / 
بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت//عسکریه  /حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

ي  / فیلیان قائم مقام/ / ناظریه/  /رسوآباد// روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

/شبر حصار  /خرابه /کالته محمد باقر/پائير  ده / چهچهه  محمد /کورده /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/امير 
آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /جالل  /آباد توپ درخت / چاه مال / /دوین /اشکذری /اکب 

آبا /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /چنارسوخته /کالته قربان د/ ساغروان /چهل حجره/ امبر
ل آباد/ کوشک /زرکش/ امير  آباد /مرغزار/باغون آباد/ اسماعیل آباد  /مب  

ی
ناظرآباد / دوست آباد / شهید جنگ

 /اروند/مهدی/ کشف
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

  عشق آباد رضویه
  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد

 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده حاج  زاد
/زرکش / اسماعیل آباد  /ه /شبانکاره /لقماي 

 / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /
ی

حسن آباد/  //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند /نجم /ماریان /شهید جنگ
راه /حسن آباد/ قادر  شاه /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

/قلعه نو ول آباد  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل

ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 
آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها اشکذ/ساغروان/ جالل /کمینگران / صنعت خواي   دوین /ری /اکب 

پائير  ده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/
/شبر حصار /کالته محمد باقر/ و  شاهير  قلعه/عسکریه /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /خان سعادت رسوآباد/ /روح آباد/ سنگ سیاه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/کالته نوری /کوشک مهدی /اروند /ناظریه/کشف  زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  

 
 

مشهد 
 یک

آباد/چهل حجره /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد ندارد روح آباد   / امبر
 
 /  /صیدآباد/خير  چماق

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده /زرکش / اسماعیل آباد 

حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /

ی
حسن آباد/  /خرق/ گل ازغند /اسفندیان  //ماریان /نجم  /شهید جنگ

شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب
خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد /محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل

ي   /کلوج  /فخرآباد/ ير  /مهر آباد /  شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائ /جغنه حرص 
آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /ساغروان/ جالل /کمینگران / صنعت خواي   دوین /اشکذری /اکب 

پائير  ده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/
/شبر /کالته محمد باقر/ شاهير  قلعه و /عسکریه /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/حصار چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /خان سعادت  / رسوآباد /سنگ سیاه  /عشق آباد /رضویه /ریحان/ فیلیان حرص 
/کالته نوری /کوشک مهدی /اروند /ناظریه/کشف  زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد/ امير  آباد خراسانک سعد آباد
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش / اسماعیل آباد 

حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 / باغون /مرغزار/ شهید شعباي  /

ی
آبقد/ امرودک /تلقور/دزق/   /حصار/ نقاب/درنگ آباد /آباد/اندادشهید جنگ

امام /گچوان /حسن آباد/ شوراب /خرق/ گل ازغند /اسفندیان  //ماریان /نجم  /زاک /ارداک / مهدی آباد /دوله 
س محمدآباد قد/شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/تق  
ي   /کلوج  /فخرآباد//قلعه نو ول آباد  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/دهشک /   /جغنه حرص 

شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  /عسکریه 
ي  / فیلیان /بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/ عشق آباد / روح آباد/ /رضویه  /قائم مقامریحان/ فیلیان حرص 

ل آباد /رسوآباد/سنگ سیاه   / ناظریه/مب  

مشهد 
 یک

  رسوآباد سنگ سیاه
 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان  / چهل  /خير  چماق

 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

/  // روح آباد/ بازمرگان  عشق آباد /رضویه  /شاهير  قلعه/ خان سعادت /حجره/عسکریه  ي  ریحان/فیلیان حرص 
خطایان / رسآسیاب /محمدآباد قدس /دهشک /گندم خواب/ نرصآباد/ برگ/فیلیان قائم مقام /ناظریه/گوارشک 
کلوج  /قلعه نو ول آباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /باال/  سهال الدین / گرمه /جوادیه 

ي   /گجوان   /فخرآباد/  شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير   /امام تق  / جغنه حرص 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/پائير  ده / چهچهه  /مهرآباد / کمینگران / صنعت خواي  /  پری /خرابه امير 

آباد/بازه کالغ/ر /جالل  /محمد آباد/کورده  /آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها وغنگران /فتح آباد یزدی اشکذری /اکب 
 /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/دوین /ها 

ل آباد/  /زرکش/ امير  آباد /مرغزار/ساغروان / اسماعیل آباد  /مب  
ی

آباد/ شهید جنگ ناظر اباد/ دوست آباد /امبر
 /اروند/کوشک مهدی/ کشف 

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها شبر حصار
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده 
/زرکش  / اسماعیل آباد  /حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

  / باغون آباد/زاک /شهید شعباي   / مرغزار /
ی

حسن آباد/  //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند /نجم  /ماریان /شهید جنگ
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

مه/قلعه نو ول آباد خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گر /محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل
ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 

آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /ساغروان/ جالل /کمینگران / صنعت خواي   دوین /اشکذری /اکب 
کورده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /نتوپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربا/
بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /کالته محمد باقر  /پائير  ده/ خرابه امير  /چهچهه /محمد آباد/
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

ي  / فیلیان قائم مقام/ رسوآباد / ناظریه/کشف /عشق آباد/ روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/کالته نوری /کوشک مهدی /اروند / زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  

 

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد/ امير  آباد ندارد صید آباد
 
آباد/چهل حجره/ خير  چماق  / حاج  زاده  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ / 
مرغزار/ شهید /چاه قوم زاده  /زرکش  / اسماعیل آباد شبانکاره /لقماي 

  / باغون آباد/انداد/شعباي  
ی

 /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دزق/  دوله /حصار/ نقاب/درنگ آباد /شهید جنگ
  /گوارشک/امام تق  /گچوان /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند //ماریان /نجم  /زاک /خراسانک 
محمدآباد قدس /دهشک /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /جوادیه /ب/نرصآباد/برگگندم خوا

ي   /کلوج  /فخرآباد//قلعه نو ول آباد  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/ شعباي   /جغنه حرص 
ساغروان/کورده  /واي  چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خ/ 

/شبر حصار /کالته محمد باقر/پائير  ده  /محمد آباد/ پری آباد/عباس آباد/فتح آباد  /چهچهه /خرابه امير 
ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /گرگها عشق /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 

زا  /کوشک مهدی /اروند /ه/کشف رسوآباد / ناظری/آباد / روح آباد/ سنگ سیاه  پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر
/کالته نوری ل آباد/تق   مب  

مشهد 
 یک

  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد شاهير  قلعه/ خان سعادت عسگریه
 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 

/زرکش / اسماعیل آباد  /تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  حاج  زاده /شبانکاره /لقماي  /کالته

 / باغون آباد/زاک /مرغزار/ شهید شعباي  /
ی

حسن آباد/  /خرق/ گل ازغند/اسفندیان  /نجم  /ماریان /شهید جنگ
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه /قلعه نو ول آباد /محمدآباد قدس /دهشک /حمدآبادمقبلآباد/ا
ي   /کلوج  /فخرآباد/ شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد /   /جغنه حرص 

آباد/بازه کالغ/روغنگ/ساغروان/ جالل /کمینگران / صنعت خواي   دوین /ران /فتح آباد یزدی ها اشکذری /اکب 
پائير  ده  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/
/شبر حصار /کالته محمد باقر/ ریحان/ فیلیان /بازمرگان /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان قائم مق  /رسوآباد / ناظریه/کشف // روح آباد/ سنگ سیاه  /عشق آباد/رضویه  /امحرص 
/کالته نوری /کوشک مهدی /اروند زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

  فخرآباد/ کلوج   قلعه نو ول آباد
  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد

 
آباد/چهل حجره/ صیدآباد/خير  چماق  /  /امبر

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده  /زرکش  / اسماعیل آباد 

حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
  / باغون آباد/انداد/مرغزار/ شهید شعباي  /

ی
آبقد/ امرودک /تلقور/دزق/   /حصار/ نقاب/درنگ آباد /شهید جنگ

حسن آباد/  //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند //ماریان /نجم  /زاک /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله 
شاه راه /حسن آباد/ قادر  /جوادیه /گندم خواب/نرصآباد/برگ  /گوارشک/امام تق  /گچوان /شوراب

ي  /محمدآباد قدس /دهشک /آباد/احمدآبادمقبل  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/ جغنه حرص 
عباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  ش

/شبر حصار /کالته محمد باقر// پائير  ده  /محمد آباد/ساغروان/کورده  / پری آباد/عباس /چهچهه /خرابه امير 
ي  / فیلیان قائم مقامریحان/ فیلیا/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عسکریه /آباد/فتح آباد گرگها  /ن حرص 

پرکندآباد/موذنیان/   /کوشک مهدی /اروند /رسوآباد / ناظریه/کشف /عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه 
/کالته نوری زا تق  ل آباد/کالته مبر  مب  

 
 

مشهد 
 یک

  امام تق   کجوان
شاه راه /حسن  /آباد قدس /جوادیه محمد /حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /نجم /زاک /خرق/ گل ازغند /ماریان

حصار / درنگ /دزق/ انداد /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/دهشک /آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل
ي   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله  /آباد/ نقاب  شعباي  /چشمه عل مون  /جغنه حرص 

 /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  / 
 
  /خير  چماق

 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان  / 
بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت//عسکریه  /حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

ي  / فیلیان قائم مقام/ اد / ناظریه/  پائير  رسوآب/عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/ده / چهچهه  محمد /کورده  /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/خرابه امير 

آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /جالل /آباد توپ درخت / چاه مال / /دوین /اشکذری /اکب 
آباد/  /ا /سلطان آباد / عبدل آبادحسير  آبادگرگه/گناباد   /چنارسوخته /کالته قربان ساغروان /چهل حجره/ امبر
ل آباد/ کوشک  /ناظرآباد/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/باغون آباد/ اسماعیل آباد  /مب  

ی
/ دوست آباد / شهید جنگ

 /اروند/مهدی/ کشف
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

حسير  آباد /مسگران/عبدل  گناباد
 آباد/سلطان آباد

 
صیدآباد /محمدآباد/کورده /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/شبر حصار  /مد باقرکالته مح/پائير  ده / چهچهه 

شاه راه /حسن آباد/ قادر  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهال الدین / گرمه/جوادیه /محمدآباد قدس /دهشک / 
ي   /گجوان   /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /آباد/احمدآبادمقبل شعباي  /چشمه عل  /امام تق  / جغنه حرص 

 /مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  
 
یک /  /خير  چماق امرغان /بارس 

 /کالته تیموری / خير  عاشقان 
 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 
شاهير  قلعه و خان //عسکریه  /اسحاق

ي  / فیلیان قا/بازمرگان /سعادت رسوآباد /عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /ئم مقامریحان/ فیلیان حرص 
آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /جالل /گندم خواب/ نرصآباد/ برگ/ناظریه/گوارشک  /  اشکذری /اکب 

 خرابه امير  / ساغروان /باغون آباد/ اسماعیل آباد  /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/دوین /
آباد/ دوله /زرکش/ امير  آباد /مرغزار/  /خراسانک  // سعدآباد  /ارداک/ مهدی آباد /ناظرآباد / دوست آباد /امبر

ل آباد/ کوشک مهدی/ کشف / چهل حجره/ مب  
ی

 /اروند /شهید جنگ

مشهد 
 یک

آباد/چهل حجره/ صید  /ناظرآباد /دوست آباد / امير  آباد گندم خواب _نرصآباد / برگ گوارشک  امبر
 
 /  /آباد/خير  چماق

 
یک / چاه اسحاق امرغان /بارس 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان/ یاردشت/ چاه قوم زاده /زرکش / اسماعیل آباد 

حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 / باغون آباد/انداد/مرغزار/ شهید شعباي  /

ی
آبقد/ امرودک /تلقور/دزق/   /حصار/ نقاب/درنگ آباد /شهید جنگ

ن آباد/ حس //اسفندیان  /خرق/ گل ازغند //ماریان /نجم  /زاک /خراسانک  /سعدآباد  // مهدی آباد ارداک /دوله 
محمدآباد قدس /دهشک /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل / جوادیه/امام تق  /گچوان /شوراب

ي   /بادکلوج  /فخرآ//قلعه نو ول آباد  /خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین / گرمه/ شعباي   /جغنه حرص 
هاشیم نژاد  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي  / 
/شبر حصار /کالته محمد باقر/کورده دو / پائير  ده /محمد آباد/ساغروان/کورده یک /  پری /چهچهه /خرابه امير 

ي  / فیلیان /بازمرگان /ير  قلعه و خان سعادتشاه/عسکریه /آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها ریحان/ فیلیان حرص 
 /کوشک مهدی /اروند /رسوآباد / ناظریه/کشف /عشق آباد/ روح آباد/ سنگ سیاه /رضویه  /قائم مقام

/کالته نوری زا تق  ل آباد/پرکندآباد/موذنیان/ کالته مبر  مب  

مشهد 
 یک

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل الدین /  /محمدآباد قدس /دهشک /حسن آباد/ شوراب /اسفندیان  /نجم  /زاک خرق/ گل ازغند ماریان
دزق/ انداد /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل //جوادیه  /گرمه

ي  ا /گجوان   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله  /حصار / درنگ آباد/ نقاب / مام تق  / جغنه حرص 
 /شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي   /

 
خير  چماق

 /کالته تیموری / خير  عاشقان  /عسکریه  /
 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 

 
یک / اسحاق شاهير  /امرغان /بارس 

ي  / فیلیان قائم مقامریحان/ فیل/بازمرگان /قلعه و خان سعادت عشق آباد / روح آباد/ سنگ /رضویه  /یان حرص 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/شبر حصار /کالته محمد باقر/رسوآباد / ناظریه/ پائير  ده / چهچهه /سیاه  پری آباد/عباس آباد/فتح /خرابه امير 
آباد/بازه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها /جالل  /محمد آباد/کورده  /آباد گرگها توپ /دوین /اشکذری /اکب 

ساغروان /چهل  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان
آباد/ باغون آباد/ اسماعیل آباد  ل  /ناظرآباد/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/حجره/ امبر /مب  

ی
/ دوست آباد / شهید جنگ

 /اروند/آباد/ کوشک مهدی/ کشف

مشهد 
 یک

خطایان / رسآسیاب باال/  سهل /دهشک/حسن آباد/ شوراب //اسفندیان  /نجم /زاک /خرق/ گل ازغند /ماریان ندارد حمد آباد قدسم
دزق/ /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل //جوادیه   /الدین / گرمه

/ جغنه  /گجوان   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله  /حصار / درنگ آباد/ نقاب /انداد  امام تق 
ي   شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران / صنعت خواي   /حرص 

/ 
 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان  /عسک /خير  چماق

 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 
یک / اسحاق ریه امرغان /بارس 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/ عشق آباد / روح آباد/ /رضویه  /ریحان/ فیلیان حرص 
/شبر حصار /کالته محمد باقر// ناظریه/ پائير  ده / چهچهه  /رسوآباد/سنگ سیاه  پری آباد/عباس /خرابه امير 

آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها اشکذر /جالل  /محمد آباد/کورده  /آباد/فتح آباد گرگها دوین /ی /اکب 
ساغروان  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/گناباد   /توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته قربان/

آباد/ باغون آباد/ اسماعیل آباد /   ناظرآباد / دوست آباد / شهید /زرکش/ امير  آباد /مرغزار/چهل حجره/ امبر
ل آباد/ کوشک مهدی/ کشف /مب  

ی
 /اروند/جنگ

مشهد 
 یک

  ندارد ناظریه
 
 /کالته تیموری / خير  عاشقان  / چهل  /خير  چماق

 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

گوارشک /  /رسوآباد/روح آباد/ سنگ سیاه  /  /عشق آباد/رضویه  /شاهير  قلعه/ خان سعادت /حجره/عسکریه 
 /خطایان / رسآسیاب باال/  سهال الدین / گرمه /جوادیه /محمدآباد قدس /دهشک /ندم خواب/ نرصآباد/ برگگ/

ي   /گجوان   /کلوج  /فخرآباد/قلعه نو ول آباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل / جغنه حرص  امام تق 
پائير  ده/ /هر آباد / کمینگران / صنعت خواي  شعباي  /چشمه عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /م /

/شبر حصار /کالته محمد باقر/چهچهه  جالل  /محمد آباد/کورده  /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/خرابه امير 
آباد/بازهه کالغ/روغنگران /فتح آباد یزدی ها / توپ درخت / چاه مال / چنارسوخته /کالته /دوین /اشکذری /اکب 

زرکش/ امير  آباد /مرغزار/ساغروان / اسماعیل آباد  /حسير  آبادگرگها /سلطان آباد / عبدل آباد/اباد گن  /قربان
ل آباد/ کوشک مهدی/ کشف  /ناظر اباد/ /مب  

ی
آباد/ شهید جنگ  /اروند// دوست آباد /امبر
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

مشهد 
 یک

خطایان / رسآسیاب باال/  /ک محمدآباد قدس /دهش/حسن آباد/ شوراب/خرق/ گل ازغند/اسقندیان  /ماریان نجم زاک
کلوج  /قلعه نو ول آباد /شاه راه /حسن آباد/ قادر آباد/احمدآبادمقبل /سهال الدین / گرمه/جوادیه 

امام  /گجوان   /خراسانک  /سعدآباد  /ارداک / مهدی آباد /دوله  /حصار / درنگ آباد/ نقاب /دزق/ انداد /فخرآباد/ 
ي   عل مون /غزغنه/خلیل آباد/رسآسیاب پائير  /مهر آباد / کمینگران /  شعباي  /چشمه /تق  / جغنه حرص 

 /صنعت خواي  
 
 /کالته تیموری / خير   /خير  چماق

 / حاج  زاده /شبانکاره /لقماي 
 
یک / اسحاق امرغان /بارس 

ي  / فیلیان قائم مقام/بازمرگان /شاهير  قلعه و خان سعادت/عاشقان  /عسکریه  ه رضوی /ریحان/ فیلیان حرص 
/شبر /کالته محمد باقر// ناظریه/ پائير  ده / چهچهه  /رسوآباد/عشق آباد / روح آباد/ سنگ سیاه / خرابه امير 

آباد/بازهه کالغ/روغنگران /جالل  /محمد آباد/کورده  /پری آباد/عباس آباد/فتح آباد گرگها/حصار  اشکذری /اکب 
حسير  آبادگرگها /سلطان /گناباد   /وخته /کالته قربانتوپ درخت / چاه مال / چنارس/دوین /فتح آباد یزدی ها / 

آباد/ باغون آباد/ اسماعیل آباد  /آباد / عبدل آباد  /ناظرآباد/زرکش/ امير  آباد /مرغزار/ساغروان /چهل حجره/ امبر
ل آباد/ کوشک مهدی/ کشف /  /مب  

ی
 /اروند/دوست آباد / شهید جنگ

/کاژغونه/قلعه باال/فرگ/ جردوی/بهاریه/کالته حاج  رزق آباد/عارف آباد/فروت ندارد تربقان کاشمر قه/فدافن/کالته های سیدمرتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  رجب/قوچ پلنگ/ نای/فرشه/طاهرآباد /مغان/ممرآباد/عرس 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد

ه / قوچ پلنگ/بهاریه/کالته حاج  رجب/ نای/فرشه/طاهرآباد/فروتقه/فدافن /کالته قلعه باال/فرگ/کاژغون ندارد جردوی کاشمر
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  /تربقان/رزق آباد/عارف آباد/مغان/ممرآباد/عرس  سیدمرتض 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد

خانه بهداشت  کاشمر
روستای /2و1فدافن

 /فنفدا

/تربقان/رزق آباد/عارف آباد/قلعه باال/فرگ/کاژغونه / جردوی/کالته حاج   ندارد فروتقه/کالته های سیدمرتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده جان/کرسینه/حاج   رجب/بهاریه/قوچ پلنگ/مغان/ممرآباد/عرس 

 آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد/ نای/فرشه/طاهرآباد

/کاژغونه/قلعه باال/فرگ /جردوی/بهاریه/کالته حاج   ندارد 2رزق آباد رکاشم تربقان/عارف آباد/فروتقه/فدافن/کالته های سیدمرتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  رجب/قوچ پلنگ/ نای/فرشه/طاهرآباد /مغان/ممرآباد/عرس 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد

/تربقان/رزق آباد/عارف  ندارد زنده جان کاشمر کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ فروتقه/فدافن/کالته های سیدمرتض 
ت  آباد/کاژغونه/قلعه باال/فرگ / جردوی/بهاریه/قوچ پلنگ/مغان/ممرآباد/عرس 

 آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/قوژد/تل آباد/اسحاق آباد/ 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

/تربقان/رزق آباد/عارف زنده جان/  ندارد رسحوضک کاشمر کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/ فروتقه/فدافن/کالته های سیدمرتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/قوژد/تل  آباد/کاژغونه/قلعه باال/فرگ/جردوی/بهاریه/مغان/ممرآباد/عرس 

 آباد/اسحاق آباد/ 

ج  رجب/ نای/فرشه/طاهرآباد/فروتقه/فدافن /کالته فرگ /جردوی/ قوچ پلنگ/بهاریه/کالته حا کاژغونه قلعه باال 2شماره  کاشمر
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  /تربقان/رزق آباد/عارف آباد/مغان/ممرآباد/عرس  سیدمرتض 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد

/کاژغونه/قلعه باال/فرگ/جردوی/بهاریه/کالته حاج  تربقان/رزق آباد/فروتقه/فدافن/کالته های سیدم ندارد عارف آباد کاشمر رتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  رجب/قوچ پلنگ/ نای/فرشه/طاهرآباد /مغان/ممرآباد/عرس 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد
 

ه/کالته حاج  رجب/ نای/فرشه/طاهرآباد/فروتقه/فدافن /کالته قلعه باال /کاژغونه /جردوی/ قوچ پلنگ/بهاری ندارد 2و1فرگ  کاشمر
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  /تربقان/رزق آباد/عارف آباد/مغان/ممرآباد/عرس  سیدمرتض 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد
 

/تربقان/رزق ندارد 2و1فروتقه کاشمر آباد/عارف آباد/قلعه باال/فرگ/کاژغونه / جردوی/بهاریه/کالته حاج   فدافن /کالته سیدمرتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده جان/کرسینه/حاج   رجب/قوچ پلنگ/مغان/ممرآباد/عرس 

 آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد/ نای/فرشه/طاهرآباد
 

ی/بهاریه/کالته حاج  رجب/نای/فرشه/طاهرآباد/ فروتقه/فدافن /کالته قلعه باال/فرگ/کاژغونه / جردو  ندارد قوچ پلنگ کاشمر
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/زنده  /تربقان/رزق آباد/عارف آباد/مغان/ممرآباد/عرس  سیدمرتض 

 جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق آباد

/تربقان/رزق آباد/عارف زنده جان/حاج  آباد/محمدیه/رس  ندارد 2کرسینه  کاشمر حوضک/ فروتقه/فدافن/کالته های سیدمرتض 
ت آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/قوژد/تل  آباد/کاژغونه/قلعه باال/فرگ/جردوی/بهاریه/مغان/ممرآباد/عرس 

 آباد/اسحاق آباد/ 
 

/  ندارد محمدیه کاشمر تربقان/رزق آباد/عارف زنده جان/کرسینه/حاج  آباد/رسحوضک/ فروتقه/فدافن/کالته های سیدمرتض 
ت  آباد/کاژغونه /قلعه باال/فرگ/ جردوی/بهاریه/قوچ پلنگ/مغان/ممرآباد/عرس 

 آباد/شوکتیه/هندآبادعندلیب/قوژد/تل آباد/اسحاق آباد/ 



 

 

 79 

نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

ت آباد/شوکتیه/زنده جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق  هندآباد عندلیب مغان کاشمر ممرآباد/عرس 
/تربقان/رزق آباد/عارف آباد/کاژغونه/قلعه باال/فرگ/ آبا د/فروتقه/فدافن/کالته های سیدمرتض 

 جردوی/بهاریه/کالته حاج  رجب /قوچ پلنگ/ 
 
 

ت آباد/شوکتیه/زنده جان/کرسینه/حاج  آباد/محمدیه/رسحوضک/ قوژد/تل آباد/اسحاق  ندارد ممرآباد کاشمر مغان/عرس 
/تربقان/رزق آباد/عارف آباد/کاژغونه/قلعه باال/فرگ آباد/فروتقه/فدافن/کالته های س یدمرتض 

 جردوی/بهاریه/کالته حاج  رجب /قوچ پلنگ
 

 فرشه/طاهرآباد/قلعه باال/فرگ قوچ پلنگ / جردوی/بهاریه/کاژغونه/تربقان/عارف آباد/رزق آباد/فروتقه/فدافن ندارد نای کاشمر
 

/نهرآباد/ آهنگر  قلعه / یوردچوپان  /  گلشن آباد   / ل قوچان گاه / گاش / انن  شش   / ق ندارد بقمچ چناران آباد / کببر چاه رضاي   / خبر
ک/چشمه ماه/مزرعه بنیاد/گنبد ضیاء/ کمبالن   پا /یجبر

جوکال/  سمندر/قم/دق آب/فیض  / نو / شب 
دوست آباد/  نوروز آباد /عرب آباد /کالته محمد حسن بیگ /  / آباد/رختکن/شکرآباد/کالته میان/ صق  آباد و 

 جان/ مزنگ /هالل/ ساروجه/گل خاتون / قیاس آباد / مل 
ی

زینگر /کالته  / عل آباد  / خواجه ول /مایس/ بیگ
بهمن  / سوهان   / آبگاه / امامزاده بارو/  دلیم / مریچگان  / مغان   / قرق / خری    ج  / قزلحصار / عل آباد  / سادو 

مشاه  / کیم آباد گوارشکان / بهمن جان علیا   / ح  / جان سفل    / عل آباد / چمگرد / محمد آباد  / حاج  آباد  / ببر
رسک امبر آباد/  حسير  آباد نیازمندی/  / قزلر  / نورالدین/ رضاآبادرسهنگ  / چهارمهن / شیخکانلو/ خواجه جراح 

 گهوه خالصه حسير  آباد/ تلك/  
 

مشاه و حاج  آباد  حکیم آباد چناران   ببر
 / خواجه جراح  /  شيخکانلو /  چهارمهن/ محمدآباد  / یرضا آباد طاهر  / دهنه اخلمد  /  اخلمد سفل / اخلمد 
 ميانکالته / جوکال  / کمبالن   / خرم آباد   /  خالصهگهوه  حسين اباد نيازي// قزلر / رضاآبادرسهنگ  /  نینورالد

 / نهرآباد کبير/  / خير اباد /  ي  چاه رضا / يورد چوپان –گلشن آباد   / قل قوچان  / حسن آباد / قم  / شکرآباد / سمندر / 
 / گل خاتون   / گلشن آباد / قل قوچان  ضياء /گنبد بنياد/ مزرعه  / چشمه ماهيجيرک // شب  پا / قلعه نو  / آهنگر 
کالته   / زينگر / آباد  عل /  قياس اباد  /دوست آباد  / گیکالته  محمد حسن ب/عرب آباد  /نوروز آباد / آباد  صق  
گروه    /  دلیم /امامزاده بارو   / آبگاه  / مريچگانم /مغان   /     خريج /لحصار  قز  / آباد  عل/قرق  /رادکان / وساد

 موچنان  قزلکن / ا یبهمن جان عل /  / بهمن جان سفل / سوهان   / رد چمگ /
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جه جراح خوا /  خکانلو یش /چهارمهن/  محمدآباد  /یرضا آباد طاهر  /  دهنه اخلمد  /  اخلمد سفل/  ا یاخلمد عل ندارد خرم آباد چناران
   /گهوه خالصه   /تلك / آباد  ير  حس  / آباد  بر ام /  کرس  /یاز یآباد ن ير  حس/ قزلر  / رضاآبادرسهنگ  / نینورالد/ 

  آ / بر کب  /يورد چوپان  /گلشن آباد  / قل قوچان  /حسن آباد/قم  /شکرآباد /سمندر /ميان کالته   / جوکال  / کمبالن
 / آباد  صق   /اءیگنبد ض/ادیمزرعه بن/چشمه ماه/کبر جی/ب  پا ش /قلعه نو / آهنگر   /نهرآباد  / خيراباد  /هنگر

 /جی    خر  /مغان  /  نگر یز  /آباد  عل /آباد  اسیق / گیکالته محمد حسن ب/عرب آباد  /نوروز آباد /دوست آباد
 / وهان س /چمگرد  /آباد  عل /  بيرمشاه /آباد  آباد حاج   میحک /قرق  / آباد  عل /قزلحصار   / وکالته ساد/ رادکان 

 ایبهمن جان عل / بهمن جان سفل

 حسين / قزلر / رضاآبادسرهنگ / نورالدين / جراح خواجه / شيخکانلو /چهارمهن/ محمدآباد  / سفلی اخلمد/   اخلمد تیم  سیار رضا آباد طاهری دهنه اخلمد چناران
 /سمندر / ميان کالته/   جوکال /  بالنکم /  آباد خرم / خالصه گهوه /تلکی /آباد حسين /آباد امير / سرک /نيازی آباد

 / خيرآباد /  مزنگ / ساروجه /هالل / بگيجان / ولی خواجه / خاتون گل/ ماسی  / ملی /آباد حسن/ قم /شکرآباد
 گلشن/ چوپان يورد / قوچان قل /ضياء گنبد/بنياد مزرعه/ماهی چشمه/يجيرک/ پا شتر / نو قلعه  آهنگر /نهرآباد/کبير
 / آباد علی / آباد قياس / آباد دوست / بيگ حسن محمد  کالته/ آباد عرب / آباد نوروز / آباد صفی / يیرضا چاه / آباد

 علی / آباد حاجی / بيرمشاه/ آباد حکيم /      خريج / مغان /  قزلحصار / آباد علی/ قرق / رادکان/وساد کالته / زينگر
 قزلکن / عليا جان بهمن  / گوارشکان /  سفلی جان بهمن /  سوهان / چمگرد / آباد

 کالته سادو و قدیر آباد رادکان چناران
 

 نینورالد / خواجه جراح  شيخانلو / /چهارمهن/  محمدآباد  /یرضا آباد طاهر  /  دهنه اخلمد  / اخلمد سفل / اخلمد 
 /سمندر / انیکالته م  / جوکال  / کمبالن   / خرم آباد   / خالصهگهوه   /یاز یآباد ن ير  حس/ قزلر  / رضاآبادرسهنگ  /

 /گل خاتون    / گلشن اباد / خيراباد  /  آ هنگر/ بر کب  /وردچوپانی /گلشن آباد/ قل قوچان  /حسن آباد/قم  /شکرآباد
کالته   / زينگر/ آباد  عل / آباد  اسیق /دوست آباد  / گیکالته  محمد حسن ب/عرب آباد  /آباد نوروز آباد  صق  
 میحک /   دلیم /امامزاده بارو / آبگاه /  چگانیمر  /مغان   /      جی    خر  /  صارقزلحآباد و  عل/قرق / رادکان  /  وساد
 /قزلکن   / موچنان   / ا یبهمن جان عل / بهمن جان سفل / سوهان   /چمگرد  /آباد  عل/ آباد  حاج  /  مشاهبر ب/ آباد 

 شش آنن   /گاش    /گاه    /بقمچ 

 /زمندی  روستای قزلرو حسن آباد نیا رضا آباد رسهنگ چناران
 اکب  آباد
 

 / نورالدين / جراح خواجه / شيخکانلو /چهارمهن/ محمدآباد / طاهری آباد رضا / اخلمد دهنه  / سفلی اخلمد  / اخلمد
 قم /شکرآباد /سمندر / ميان کالته /  جوکال /  کمبالن /  آباد خرم / خالصه گهوه /تلکی  /آباد حسين /آباد امير سرک

 /آباد گلشن / قوچان قل / مزنگ / ساروجه /هالل / بگيجان / ولی خواجه / خاتون گل/ ماسی  / ملی  /آباد حسن/
 نوروز / آباد صفی / خاتون گل/ساروجه /هالل/ مزنگ /جان بيگی /ماسی/ ولی خواجه / ملی خيرآباد / يوردچوپان

 قزلحصار/  رادکان /وساد کالته / زينگر / آباد علی آباد قياس / آباد دوست / بيگ حسن محمد  کالته/ آباد عرب / آباد
 / سفلی جان بهمن/  سوهان / چمگرد / / آباد علی / آباد حاجی / بيرمشاه / آباد حکيم /      خريج / قرق / آباد علی /

 بقمچ / قزلکن
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 تلك  /حسير  آباد  /امبر آباد  رسک چناران
 

 / خواجه جراح   /  خکانلو یش /چهارمهن /  محمدآباد  /یرضا آباد طاهر /  دهنه اخلمد  / اخلمد سفل / اخلمد 
 / انیکالته م/ جوکال  / کمبالن   / خرم آباد   / خالصهگهوه   /یاز یآباد ن ير  حس / رضاآبادرسهنگ قزلر  / نینورالد
 /نهرآباد/بر کب  / آبادور بر خ /  آ هنگر/ بر کب  /وردچوپانی /گلشن آباد/ قل قوچان  /حسن آباد/قم  /شکرآباد /سمندر

چاه  /گلشن آباد /چوپان  ورد ی / قل قوچان  /اءیگنبد ض/ادیمزرعه بن/چشمه ماه/کبر جی/شب  پا  / آهنگر  قلعه نو 
 / آباد  عل/ آباد  اسیق /و دوست آباد  / گیکالته  محمد حسن ب/عرب آباد  /نوروز آباد   / آباد  صق   / ي  رضا

 / امامزاده بارو   / آبگاه /  چگانیمر  /مغان   /      جی    خر  /قزلحصار  / آباد  عل/قرق  / رادکان  /  وکالته ساد/ نگر یز 
 /گوارشکان   /  بهمن جان سفل / سوهان   /چمگرد  /آباد  عل / آباد  حاج   /  مشاهبر ب/ آباد  میحک /گروه    /  دلیم

 قزلکن / موچنان   / ا یبهمن جان عل
 

 حسين / قزلر / رضاآبادسرهنگ / نورالدين  / جراح خواجه  / شيخکانلو  /هنچهارم/ محمدآباد /طاهری آباد رضا/  اخلمد دهنه اخلمد سفل اخلمد علیا چناران
 /شکرآباد /سمندر / ميان کالته/  جوکال /  کمبالن  /  آباد خرم / خالصه گهوه /تلکی  /آباد حسين  /آباد امير / سرک /نيازی آباد
 /يوردچوپان /آباد گلشن / قوچان قل / مزنگ / جهسارو /هالل / بگيجان / ولی خواجه / خاتون گل/ ماسی / ملی /آباد حسن/ قم

 / آباد صفی /ضياء گنبد/بنياد مزرعه/ماهی چشمه/يجيرک/ پا شتر / نو قلعه  آهنگر /نهرآباد/کبير / اد خيرآب / رضايی چاه
 /   خريج / رادکان / ودسا کالته / زينگر/ آباد علی/ آباد قياس / آباد دوست / بيگ حسن محمد  کالته/ آباد عرب / آباد نوروز

 قزلکن / سفلی جان بهمن/  سوهان / چمگرد / آباد علی/ آباد حاجی و بيرمشاه / آباد حکيم /    مغان

/  نورالدين / جراح خواجه  / شيخکانلو/ چهارمهن/ محمدآباد / طاهری آباد رضا/ اخلمد دهنه/  سفلی اخلمد /  اخلمد ندارد قزلکن چناران

 / سمندر/  ميان کالته / جوکال/  کمبالن /  آباد خرم  /  خالصه گهوه / نيازی آباد حسين  / قزلر / رضاآبادسرهنگ
 نو قلعه  آهنگر / نهرآباد/ کبير/   خيرآباد / هنگر آ/  کبير / يوردچوپان / آباد گلشن / قوچان قل / آباد حسن/  قم / شکرآباد

 صفی/  رضايی چاه/   آباد گلشن/  چوپان يورد / قوچان قل / ضياء گنبد/ بنياد مزرعه/ هی ما چشمه/ يجيرک/  پا شتر / 
 / وساد کالته/  زينگر / آباد علی آباد قياس/  آباد دوست/  بيگ حسن محمد  کالته/  آباد عرب/  آباد نوروز / آباد

 آباد حکيم/    دلمی/  بارو امامزاده/  آبگاهی/ مريچگان/  مغان/        خريج/   قزلحصار / آباد علی/  قرق/  رادکان
 موچنان/  عليا جان بهمن/   سفلی جان بهمن /  سوهان/  چمگرد/  آباد علی / آباد حاجی / مشاهبير /

 نورالدين / جراح خواجه /شيخکانلو /چهارمهن/  محمدآباد /طاهری آباد رضا / اخلمد دهنه / سفلی اخلمد /  عليا اخلمد د چوپان /  گلشن آباد یور  قل قوچان چناران
  / آبادنيازمندی حسن / قزلر / سرهنگ آباد رضا /آباد خرم/ خالصه گهوه / تلکی /آباد حسين ،/آباد امير  / سرک /

 / کمبالن /ضياء گنبد/بنياد مزرعه/ماهی چشمه/يجيرک/ پا شتر / نو قلعه  آهنگر /نهرآباد/کبير / خيرآباد / قزلکن
 محمد کالته/ آباد عرب/ آباد نوروز / آباد صفی /ميان کالته/شکرآباد/رختکن/آباد فيض/آب دق/قم/سمندر  /جوکال

 علی/ آباد قياس / خاتون گل/ساروجه /هالل/ مزنگ /جان بيگی /ماسی/ ولی خواجه / ملی /آباد دوست / بيگ حسن
 حکيم /  /بارو امامزاده / آبگاهی / مريچگان /  مغان / خريج / قرق / آباد علی / قزلحصار / سادو کالته/ زينگر / آباد

 بقمچ / عليا جان بهمن  / سفلی جان بهمن/   سوهان / چمگرد / آباد علی / آباد حاجی / مشاهبير / آباد
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 کالته گاه گاه چناران
 

 قلعه  / آهنگر /نهرآباد/کبير / خيرآباد / رضايی چاه / يوردچوپان/   آباد گلشن / قوچان قل / شش آنتی  /گاش / بقمچ
 فيض/آب دق/قم/سمندر  /جوکال/ کمبالن /ضياء گنبد/بنياد مزرعه/ماهی چشمه/يجيرک/ پا شتر / نو

 ملی /آباد دوست / بيگ حسن محمد کالته/ آباد عرب/ آباد نوروز / آباد صفی /ميان کالته/شکرآباد/رختکن/آباد
 / سادو کالته/ زينگر / آباد علی / آباد قياس / خاتون گل/ساروجه /هالل/ مزنگ /جان بيگی /ماسی/ ولی خواجه/

  سفلی جان بهمن /  سوهان / دلمی/بارو امامزاده / آبگاهی / مريچگان /  مغان / خريج / قرق / آباد علی / قزلحصار
 /چهارمهن/  محمدآباد / چمگرد / آباد علی / آباد حاجی / بيرمشاه / آباد حکيم / عليا جان بهمن / گوارشکان/

  /آباد حسين  /آباد امير / سرک /نيازمندی آباد ينحس / قزلر / رضاآبادسرهنگ / نورالدين / جراح خواجه/ شيخکانلو
  خالصه گهوه /تلکی

 علی / آباد قياس /  عليا جان بهمن /سفلی جان بهمن / سوهان / چمگرد / آباد علی / بيرمشاه / آباد حاجی  /  آباد حکيم دلیم / آبگاه/  بارو مریچگان چناران
 بگيجان/ ولی خواجه / خاتون گل / ماسی / ملی / قزلکن خ/ گروه  /  خريج / سادو کالته/   رادکان  /زينگر / آباد
 / چوپان يورد / قوچان قل / نورالدين / جراح خواجه / کانلو شيخ / چهارمهن / آباد محمد /  مزنگ/ ساروجه / هالل

 فيض/آب دق/قم/سمندر  /جوکال / کمبالن / تلکی/ آباد حسين / آباد امير / سرک / خيرآباد / آباد گلشن
 پا شتر/ بيگ حسن محمد کالته/ آباد عرب/   آباد نوروز /   آباد صفی /ميان کالته/شکرآباد/رختکن/آباد

 ضياء گنبد/بنياد مزرعه/ماهی چشمه/يجيرک/
 علی / ادآب قياس /  عليا جان بهمن /سفلی جان بهمن/ سوهان / چمگرد / آباد علی / بيرمشاه / آباد حاجی/  آباد حکيم ندارد موچنان چناران

 / ماسی/ ملی / قزلکن/بار امامزاده / آبگاهی/ دلمی / مريچگان /  خريج /  مغان / سادو کالته/   رادکان  /زينگر / آباد
 / اميرآباد / سرک // کانلو شيخ / / چهارمهن / آباد محمد /  مزنگ/ ساروجه / هالل بگيجان/ ولی خواجه / خاتون گل

 آباد حسين / تلکی
سده/شهرک/سیجاوند/ول آباد/صید آباد/عباس آباد/نرصآباد/خلیل آباد/سلمان/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد داحمدآبا خواف

آباد/قلعه نو/چهارده/  فدک/مزرعه شیخ/چمن آباد/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/خبر
 رساب/بندیوان/رزداب/چاه شهیدمنتظری/روح آباد

کالشور/ بنیاباد/ ده خطیب/ چاه مطار/عل آباد/ حسن آباد/ابراهییم/ همزاره/زوزن/ بیاس آباد/محمدآباد  ادمهرآب ارگ قلندر خواف
 بقساي  

/عل آباد پایير  خواف/ ابراهییم/ همزاره/ زوزن ندارد اسدآباد خواف
 بیاس آباد/حسن آباد پایير  خواف/ محمدآباد بقساي 

/چاه خشت/خلط آباد/الج  برکا/چاه مسیله  مهاباد/ قطارگز/چاه ندارد باغ بخش   خواف  کنده/ چاه گچ 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

اب/ دشت/ کجنه/ خرگرد/نیازآباد/بهدادین ندارد 2و 1برآباد  خواف  گوریاب/ مهرآباد/تبر 

 رزداب/ رساب/ چهارده/قلعه نو/ احمدآباد/حسن آباد/مهاباد/فایندر/چاه شهیدمنتظری ندارد بندیوان خواف

 د/ حسير  آبادکاریون/ مژن آباد/ چاه زول/نهور/برآبادنیازآبا ندارد بهدادین خواف

/ مهرآباد/ چاه مطار/  ندارد بیاس آباد خواف حسن آبادپایير  خواف/عل آباد پایير  خواف/اسدآباد/زوزن/محمدآبادبقساي 
 ارگ/ابراهییم/همزاره/بنیاباد/ده خطیب/کالشور

اب خواف اد/گرازی/وراب/خواجه/فایندر/براکو/بیدپاریس/حفیظ خرگرد/مهرآباد/گوریاب/برآباد/مهاب دشت/ کجنه تبر 
/رزان/محمدآباد/نقاب/باغچه/پشتساباد/چشمه مزار/هریس    آباد/ارزنه/بازگوی/بقساي 

 الج  برکا/ خلط آباد/ قطارگز/مهاباد/باغ بخش   چاه کنده/ چاه خشت/چاه مسیله چاه گچ   خواف

اد/عباس آباد/نرصآباد/خلیل آباد/سلمان/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/ شهرک/سیجاوند/ول آباد/صید آب ندارد چمن آباد خواف
آباد/قلعه نو/   فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

میانرودی/ / ول آباد/سیجاوند/چمن آباد/شهرک/نرصآباد/خلیل آباد/عباس آباد/روح آباد/حاج  آباد  ندارد حسن آباد خواف
آباد/قلعه نو/چهارده/ رساب/  فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ سلمان/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

 بندیوان/ رزداب/صیدآباد/چاه شهیدمنتظری

 مژن آباد/ چاه زول/نهور/ بهدادین/ نیازآباد ندارد حسير  آباد کاریون خواف

خانه بهداشت سده  خواف
روستای  /2و 1

 /سده

شهرک/سیجاوند/چمن آباد/ول آباد/صید آباد/عباس آباد/نرصآباد/خلیل آباد/سلمان/روح آباد/حاج   دندار 
آباد/قلعه  آباد/میانرودی/ فدک/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

 نو/ 

اب/دشت/کجنه/مهرآباد/گوریاب/برآباد/مهاباد/گ ندارد خرگرد خواف رازی/وراب/خواجه/براکو/بیدپاریس/فایندر/حفیظ تبر 
/رزان/محمدآباد/نقاب/باغچه/پشتساباد/چشمه مزار/هریس    آباد/ارزنه/بازگوی/بقساي 
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

شهرک/سیجاوند/چمن آباد/ول آباد/صید آباد/عباس آباد/نرصآباد/سلمان/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد خلیل آباد خواف
آباد/قلعه نو/سدهفدک/مزرعه شیخ/عل آباد ب  اال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

/چشمه  وراب خواجه خواف /بازگوی/ارزنه/محمدآباد/نقاب/رزان/پشت ساباد/هریس  مهاباد/گرازی/حفیظ آباد/بقساي 
اب/چاه شهیدمنتظری/مهرآباد/براکو/بیدپاریس/دشت/کجنه  مزار/باغچه/فایندر/خرگرد/تبر 

آباد خواف ول آباد/سیجاوند/چمن آباد/شهرک/نرصآباد/خلیل آباد/عباس آباد/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد خبر
 فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ سلمان/هزارخوشه/احمدآباد/حسن آبادباالخواف/قلعه نو/صیدآباد

/بازگوی محمدآباد/نقاب رزان خواف /چشمه / وراب/مهاباد/گرازی/حفیظ آباد/بقساي  ارزنه/پشت ساباد/هریس 
اب/دشت/کجنه/خرگرد/خواجه  مزار/باغچه/مهرآباد/تبر 

 بندیوان/رساب/چهارده/فایندر/قلعه نو/حسن آبادباالخواف/احمدآباد/مهاباد/چاه شهیدمنتظری ندارد رزداب خواف

د/نرصآباد/خلیل آباد/سلمان/مزرعه شیخ/چمن آباد/عل آباد سده/شهرک/سیجاوند/ول آباد/صید آباد/عباس آبا فدک/ میانرودی/حاج  آباد روح آباد خواف
آباد/قلعه نو/   باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

حسن آبادپایير  خواف/عل آباد پایير  خواف/بیاس آباد/ابراهییم/اسدآباد/ مهرآباد/ چاه مطار/  ندارد زوزن خواف
/کالشور/ده خطیببنیاباد/ارگ/همزاره/بیاس آباد/محمدآ  بادبقساي 

صیدآباد/ول آباد/سیجاوند/چمن آباد/شهرک/نرصآباد/خلیل آباد/عباس آباد/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد سلمان خواف
آباد/قلعه نو/   فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

سده/چمن آباد/ول آباد/صید آباد/عباس آباد/نرصآباد/خلیل آباد/روح آباد/سلمان/حاج  آباد/میانرودی/ شهرک/  ندارد سیجاوند خواف
آباد  فدک/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/قلعه نو/خبر

ن/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/ ول آباد/سیجاوند/چمن آباد/عباس آباد/نرصآباد/خلیل آباد/سلما ندارد شهرک خواف
آباد/صیدآباد  فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

شهرک/سیجاوند/چمن آباد/عباس آباد/نرصآباد/ول آباد/خلیل آباد/سلمان/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد صیدآباد خواف
آباد/قلعه نو/ فدک/سده/مزرعه شیخ/عل   آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

ول آباد/سیجاوند/چمن آباد/شهرک/نرصآباد/خلیل آباد/سلمان/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد عباس آباد خواف
آباد/قلعه فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر 

 نو/صیدآباد
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

اب/چاه شهیدمنتظری/چهارده/رساب/بندیوان/رزداب/قلعه نو/حسن  ندارد فایندر خواف مهاباد/گرازی/خرگرد/تبر 
اب/دشت/کجنه/مهرآباد/ براکو/ بیدپاریس/خواجه/وراب/حفیظ  آباد/احمدآباد/خرگرد/تبر 

 /  آباد/ارزنه/بازگوی/بقساي 

چمن آباد/نرصآباد/خلیل آباد/عباس آباد/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/ فدک/سده/عل آباد / ول آباد/سیجاوند  ندارد قلعه نو خواف
باال خواف/ سلمان/هزارخوشه/احمدآباد/حسن آبادباالخواف/چهارده/رساب/ بندیوان/ رزداب/چاه 

آباد  شهیدمنتظری/سیجاوند/مزرعه شیخ/خبر

طار/حسن آبادپایير  خواف/عل آباد پایير  خواف/ ابراهییم/ بیاس ارگ/مهرآباد/بنیاباد/دهخطیب/چاه م ندارد کالشور خواف
/همزاره/زوزن  آباد/محمدآبادبقساي 

/ چاه کنده/ چاه مسیله/ خلط آباد/ قطارگز/مهاباد/باغ بخش   ندارد الج  برکاء خواف  چاه خشت/ چاه گچ 

خلیل آباد/روح آباد/سلمان/حاج  آباد/میانرودی/ شهرک/سیجاوند/چمن آباد/ول آباد/صید آباد/عباس آباد/  ندارد نرصآباد خواف
آباد/قلعه نو  فدک/سده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

شهرک/سیجاوند/چمن آباد/صید آباد/عباس آباد/نرصآباد/خلیل آباد/سلمان/روح آباد/حاج  آباد/میانرودی/  ندارد ول آباد خواف
آباد/قلعه نو/ فدک/س  ده/مزرعه شیخ/عل آباد باال خواف/ حسن آباد باال خواف/هزارخوشه/احمدآباد/خبر

کاهه /عل آباد / تکمار/جابوز / نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/ ابراهیم آباد/  ایرج آباد 1ارغا خلیل اباد
آباد / سنبل / قهندیز/مهدی آباد /سعدالدین هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ نقاب /   مبر

خانه بهداشت  خلیل اباد
روستای  /1جابوز 

 /جابوز

ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/  ندارد
 قهندیز/  / ابراهیم آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ سنبل 

خانه بهداشت مزده  خلیل اباد
 /روستای مزده/2

ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/ ابراهیم  ندارد
آباد / سنبل /قهندیز/   آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ نقاب / مبر

ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد / بزنجرد/ ابراهیم  ندارد 1دهنو خلیل اباد
آباد / سنبل /قهندیز/   آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ نقاب / مبر

نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد/ بزنجرد/ ابراهیم  / ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز  ندارد 2دهنو خلیل اباد
آباد / سنبل /قهندیز  آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ نقاب / مبر
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نام 

 شهرستان

نام خانه بهداشت 

 /روستای اصلي/

 ورزجهت جذب به

تحت پوشش خانه  قمرنام روستاهای 

 بهداشت

 روستای اصلي کیلومتری 30تا شعاعنام روستاهای واقع 

راهیم ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / مزده/ کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/ اب ندارد رسمزده خلیل اباد
آباد / سنبل /   آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ نقاب / مبر

 قهندیز/ 

ارغا / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/ ابراهیم آباد/  سنبل /قهندیز/عل آباد برکال کاهه خلیل اباد
آباد /مهدی آباد /سعدالدین / جعفرآباد و شوراب / هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی  نقاب / مبر

ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/  ندارد کالته شادی خلیل اباد
آباد / سنبل /  / هفتخانه/ حسير  آباد  ابراهیم آباد/   نقاب / مبر

 / قهندیز 

ارغا / کاهه /عل آباد / تکمار/ایرج آباد /جابوز / نرصآباد / رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/ ابراهیم  ندارد 1مزده خلیل اباد
آباد / سنبل /قهندیز/   آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/ نقاب / مبر

ر/ایرج آباد / نرصآباد / مزده/رسمزده / کاریزک / محمد آباد /دهنو/ بزنجرد/ ابراهیم ارغا / کاهه /عل آباد / تکما ندارد 2نقاب خلیل اباد
آباد / سنبل /قهندیز/مهدی آباد /سعدالدین / جعفرآباد و شوراب  آباد/ هفتخانه/ حسير  آباد/ /کالته شادی/مبر
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 درخواست شرکت در آزمون: 1شماره  فرم

 

 

 بسمه تعالی
 فرم ثبت نام داوطلبین بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 شناسنامه ای  –شخصات فردی الف ( م

 نام :   / 1

 نام خانوادگی : /2 

 نام پدر :                   /3 

 تاریخ تولد:/4 

 کد ملی : /5 

 مونث   جنسیت : مذکر      /6 

 دین : /7

 

 

 

 روستای محل تولد : /8

 شماره شناسنامه: /9

 محل صدور شناسنامه :    /10

 ل گذشته :روستای محل سکونت در دو سا /11

 روستای مورد تقاضا : /12

 

 ب ( مشخصات تحصیلی :

 آخرین مدرک تحصیلی : /13

 محل تحصیل مقطع ابتدایی : /14

 محل تحصیل مقطع راهنمایی : /15

 محل تحصیل مقطع متوسطه : /16

 

 

 آزاد        نوع دانشگاه محل تحصیل : دولتی      /17

 پیام نور    غیرانتفاعی                                              

 نام دانشگاه محل تحصیل : /18

 رشته و گرایش تحصیلی : /19

 تاریخ اخذ آخرین مدرک : /20

 

 ج ( سایر موارد :

 معاف دایم وضعیت خدمت وظیفه : پایان خدمت       /21

 تاریخ پایان خدمت وظیفه : /22

                                                خیر  سهمیه ایثارگران : بله       /23

 )اگر پاسخ بله میباشد مدارک پیوست گردد( 

 پایان طرح  وضعیت طرح الیحه : معاف      /24

 تاریخ پایان طرح : /25

 

 

 

 آدرس محل سکونت : /26

 

 کد پستی : /27

 تلفن ضروری : /28

 تلفن همراه : /29

                  شماره فیش واریزی         /30

 تاریخ فیش واریزی – 31
 

ثبت نام شما هیچ تعهدی را جهت استخدام در دانشگاه ایجاد نمی کند . در صورت کسر مدارک ، عدم صحت و یا غیر مرتبط بودن مدارک 

 با توجه به مندرجات آگهی ، شرکت شما کان لم یکن تلقی می گردد .

..      ضمن ارائه کلیه مدارک مورد نیاز و تائید  مندرجات فوق متعهد می گردم در صورت عدم صحت مدارک و اینجانب ..........................

 مندرجات، مسئولیت عواقب بعدی به عهده این جانب می باشد .

 امضاء داوطلب :                                                                                                                   

 

 

محل الصاق 

 عکس
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 2فرم شماره 
 

 

 

 

 .(این قسمت توسط داوطلب پر شودالف: اطالعات هویتی داوطلب: )

 

 

 

 

 

 

 تائیدیه اعضای شورای اسالمی روستا ب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............................ج: تائیدیه مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل الصاق 

 عکس

وضعیت بومي گواهي -1401دی ماه -فرم پذیرش بهورز به صورت پیماني /قرارداد انجام کار معین  

................. محل تولد: روستای ................................... و . نام پدر:....................................................................... به شماره ملی:......................... :آقای / خانم

 ........)طبق مندرجات شناسنامه(شهرستان: ............................

............. .......................... شماره تلفن ثابت:و شهرستان: ....................... ....... ساکن روستای:..................................دارای مدرک تحصیلی:................................

 ..............                                                     .........................شماره تلفن همراه:............

 تاریخ و امضاء داوطلب                                                           

 ................. :تائیدیه اعضای شورای اسالمی روستای

 و آقایان: ............................................ رئیس شورای اسالمی روستای: ........................... شهرستان: .......................اینجانب:.....................

1- .............................................................2-...................................................................3-.......................................................................... 

: ایاعضای شورا، تائید می نمائیم که خانم/ آقای ................................................ ساکن و بومی روست ..................................................-4

و  28/10/1401داوطلبان دارای مدارک دانشگاهی مندرج در آگهی مورخ )تا اولین روز ثبت نام .................................. می باشد و در دوسال گذشته 

 بهورزی می باشد . در این روستا ساکن بوده است و از نظر اخالقی و رفتاری مورد تائید شورا برای تصدی شغل(10/11/1401مدرک دیپلم مورخ 

 
 رئیس شورا مهر           نام و نام خانوادگی عضو شورا                نام و نام خانوادگی عضو شورا            نام و نام خانوادگی عضو شورا            

 تاریخ /امضاء                              تاریخ / امضاء                 تاریخ / امضاء                                 تاریخ/ امضاء                                 

                                                                             
 

...........  و آقا/خانم: ..................................... کارشناس/کاردان مرکز خدمات جامع اینجانب: آقا/ خانم:  .......................................بهورز خانه بهداشت: .........................

 ................................. سالمت: ........................................ سکونت خانم/آقای........................................... به شماره ملی:.....
داوطلبان دارای مدارک دانشگاهی اولین روز ثبت نام )شماره پرونده خانوار در سامانه سینا ........................................................... ،در دو سال گذشته تا  با

 در روستای: .............................. تائید می نماییم.را با توجه به تحقیقات انجام شده (10/11/1401و مدرک دیپلم مورخ  28/10/1401مندرج در آگهی مورخ 

 
 

 

 

 نام و نام خانوادگی بهورز:

 مهر و امضا و تاریخ

 

 

 نام و نام خانوادگی کاردان/کارشناس مرکز:

 مهر و امضا و تاریخ

 

 نام و نام خانوادگی سرپرست/رئیس مرکز خدمات جامع سالمت:

 مهر و امضا و تاریخ:

 

 

 م خانوادگی مدیر مرکز آموزش بهورزینام و نا

 مهر و امضا و تاریخ:

 نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه ها

 مهر و امضا و تاریخ:

 

 تائید کننده نهایی:

 معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان

 مهر و امضا و تاریخ:

 


