
 20/04/1400از روز یکشنبه         ***          salamat.gov.ir: کرونا واکسن ثبت نام آدرس       ***     تزریق می شود سال واکسن 65باالی  برای توجه: در حال حاضر

  /https://zums.ac.ir    شهرستان زنجان بروز رسانی در سایت مرکز بهداشت 

 آدرس فعالیت ساعت واکسیناسیون  هدف گروه پایگاه تجمیعی واکسیناسیون

 1سیون شماره واکسینا خودرویی پایگاه

 کی زنجانپردیس علوم پزش

 سالمندانو واکسن  افراد مشمول فاز یک برنامه ملی  

 که مایل به دریافت واکسن در داخل خودرو می باشند.

19 – 8 

 نماز و نهار( 14تا  13)

 گاوازنگ باالتر از بیمارستان موسوی،جنب جاده

 داروسازی دانشکده

 2پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 پردیس علوم پزشکی زنجان
 8 - 13:30 سالمندانو واکسن  افراد مشمول فاز یک برنامه ملی 

گاوازنگ باالتر از بیمارستان موسوی،  جاده

 داروسازی دانشکده جنب

 3پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 سالن ورزشی برق منطقه ای
 سالمندان

19 – 8 

 نماز و نهار( 14تا  13)

 خیابان اول شهرک

 جنب اداره برق منطقه ای

 5پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 سالن ورزشی پیام
 ندانسالم

19 – 8 

 نماز و نهار( 14تا  13)

ستاد روبروی  ،بهمن 22بزرگراه میدان بسیج، 

 نیروی انتظامیفرماندهی 

 6پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 سالن ورزشی هالل احمر
 سالمندان

19 – 8 

 نماز و نهار( 14تا  13)
 جنب مسجدالنبی ،خیابان فاتح هنرستان،

 8پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 شبیری سید داوودشهید (بسیج)سالن ورزشی
 8 - 13:30 سالمندان

 ت ثاراهللهیامسجد جنب خرداد،  15خیابان 

 مزار پایین

 9پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 سالن ورزشی امام علی)ع(
 8 - 13:30 سالمندان

 علی امام (بسیجورزشی) سالن امجدیه،سه راه 

 )ع(

 10پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 شهرداریسالن مدیریت بحران 
 8 - 13:30 سالمندان

روبروی کالنتری خیابان بشیر موسوی، هیه، ال

14 

 11پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره 

 رعلی حسنییشهید ش (بسیج )ورزشیسالن 
  مطهری کلنیک جنب انتهای جاده همایون، 8 - 13:30 سالمندان

 پایگاه واکسیناسیون بیمارستان

 آیت اهلل موسوی 

 بیماران خاص طبق فراخوان پیامکی  پرسنل بیمارستان موسوی   و

 پیوند کبد و کلیه()سرطان، ام اس،  
 بیمارستان موسوی ، گجاده گاوازن 8 - 13:30

 بیمارستان ولیعصر، باالتر از میدان ولیعصر  8 - 13:30 رسنل بیمارستان ولیعصرپ پایگاه واکسیناسیون بیمارستان ولیعصر
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