
 

 

  معرفی شبکه بھداشت و درمان شھرستان دشتی

  

    شھرستان دشتی 

% ٢١.٦کیلومتر مربع در شرق استان بوشھر واقع گردیده است که حدود  ٥٠٠٨شھرستان دشتی با    
شھر به نام ھای خورموج، کاکی،  ٤شھرستان شامل این . کل مساحت این استان را شامل می شود 

از نظر وسعت دومین شھرستان . است ٨١٨٢٨  جمعیت این شھرستان. شنبه و بادوله مـی باشد
شھر و  ٤، )مرکزی و کاکی(این شھرستان از دو بخش. استان و آب و ھوای آن گرم و خشک می باشد

. کیلومتر است ٨٠موج تا مرکز استان دھستان تشکیل شده است و فاصله مرکز شھرستان خور ٢
 . باز به مھمان نوازی، سلحشوری و ادب پروری مشھور بوده استاھالی دشتی از دیر

 شبکه بھداشت و درمان شھرستان دشتی

شبکه بھداشت و درمان شھرستان دشتی از زیر مجموعه ھای دانشگاه علوم پزشکی بوشھر است    
  .آموزش پزشکی می باشدکه زیرنظر وزارت بھداشت، درمان و 

مرکز خدمات جامع  ١روستایی، -مرکز خدمات جامع سالمت شھری ۴شبکه بھداشت دشتی دارای    
خانه بھداشت و یک  ٣٠   پایگاه سالمت، ٩ت روستایی، مرکز خدمات جامع سالم ٢سالمت شھری، 

نفر و جمعیت  ٥٧٩٠٨جمعیت تحت پوشش شھری این شھرستان، . مرکز آموزش بھورزی می باشد
 .نفر می باشد ٢٣٧٧٠تحت پوشش روستایی 

 
 :شھرستان دشتی خدمات جامع سالمتمراکز    اسامی

 
 شھید الیاس احمدی خورموج خدمات جامع سالمتمرکز -١
 
 خورموج) ع(امام حسن مجتبی  خدمات جامع سالمتمرکز -٢
 
 شھدای درازی خدمات جامع سالمتمرکز -٣
 
 زیارت) ع(امام رضا  خدمات جامع سالمتمرکز -٤
 
 شھید مظفری کاکی خدمات جامع سالمتمرکز -۵
 
  شھید فاریابی شنبه خدمات جامع سالمتمرکز -٦



 

 

 بادوله مرکز خدمات جامع سالمت شھیدان توپال-٧
  

شھید الیاس  خدمات جامع سالمتپایگاه ھا و خانه ھای بھداشت زیرمجموعه مرکز 
 :احمدی

 
 پایگاه سالمت ضمیمه شھید الیاس احمدی -١
 
 پایگاه سالمت غیرضمیمه لقمان حکیم -٢

 پایگاه سالمت غیرضمیمه امید -٣

 خانه بھداشت عربی -۴
 
 خانه بھداشت الور شرقی -٥
 
 خانه بھداشت دھوک -٦
 
  خانه بھداشت سرمک -٧

 خانه بھداشت حسین زائری -٨
 
 خانه بھداشت محمدآباد -٩
 

 خانه بھداشت بحیری -١٠

 
 ):ع(امام حسن مجتبی خدمات جامع سالمتزیرمجموعه مرکز ی پایگاه ھا

 
  )ع(امام حسن مجتبی پایگاه سالمت ضمیمه  -١

 ناخکی پایگاه سالمت-٢

 
 :شھدای درازی خدمات جامع سالمتخانه ھای بھداشت زیرمجموعه مرکز 

 
 خانه بھداشت درازی-١
 
 خانه بھداشت چاووشی-٢
 
 خانه بھداشت چارک-٣
 
 خانه بھداشت کلل-٤
 
 خانه بھداشت فقیه حسنان-٥
 
 خانه بھداشت زیزار-٦
 
  خانه بھداشت وراوی -٧

 
  



 

 

 :زیارت) ع(امام رضا خدمات جامع سالمتخانه ھای بھداشت زیرمجموعه مرکز 
 
 خانه بھداشت زیارت-١
 
 خانه بھداشت گلستان-٢
 
 خانه بھداشت الورساحلی-٣
 
 کردوان علیاخانه بھداشت -۴
 
 خانه بھداشت باغ پیر-٥
 
 خانه بھداشت شیخیان ماری-٦
 
  خانه بھداشت کردوان سفلی-٧

  

  :شھید مظفری کاکی خدمات جامع سالمتپایگاه ھا و خانه ھای بھداشت زیرمجموعه مرکز 

 شھید مظفری کاکیپایگاه ضمیمه -١
 
 پایگاه ریگدان-٢
 
 بھداشت بنیادخانه -٣
 
 خانه بھداشت گنخک-٤

 
 :شھید فاریابی شنبه خدمات جامع سالمتپایگاه و خانه ھای بھداشت زیرمجموعه مرکز 

 
 شنبهشھید فاریابی  پایگاه ضمیمه-١
 
 خانه بھداشت سنا-٢
 
 خانه بھداشت باغان-٣
 
 خانه بھداشت چاھگاه-٤
 
 خانه بھداشت درویشی-٥
 
  النخانه بھداشت کرد-٦

دان توپال شھی خدمات جامع سالمتپایگاه و خانه ھای بھداشت زیرمجموعه مرکز  
  :بادوله

 بادوله شھیدان توپال ضمیمهپایگاه -١

 خانه بھداشت تلخو-٢

 خانه بھداشت بابمنیر-٣

  



 

 

 )ع(روبروی سپاه امام رضا  -بلوار بسیج  -شھرستان دشتی  - استان بوشھر : نشانی    

 

 ٠٧٧٣٥٣٢٢٢٥١                : تلفن دفتر ریاست شبکه بھداشت       

  

 ٠٧٧٣٥٣٢٢٩٣٠              : فکس دفتر ریاست شبکه بھداشت    

  

 ٠٧٧٢٣٥٣٢٣٤٣٠          :تلفن معاونت اجرایی شبکه بھداشت     

  

 ٠٧٧٢٣٥٣٢٣١٩٠        :تلفن معاونت بھداشتی شبکه بھداشت      

  

  »روابط عمومی شبکه بھداشت و درمان شھرستان دشتی«


