
رک شفاخانه بها رک بها �دخشان
رهان الدین شه�د  شفاخانه استاد ب ف�ض ا�اد

ە  �� ف�ض ا�اد شفاخانه  60 �س
رم �لی��ک ج رم ج

�لی��ک کوفاب کوفاب
شفاخانه ک�شم ک�شم

�لی��ک خواهان خواهان
�لی��ک خورد�ان رگ شهر بز

�لی��ک شتک رگو ا
ری صفا �لی��ک شه را�م د

�لی��ک شه�د موصلح خش
�لی��ک شهدا شهدا
وردوج �لی��ک وردوج

�لی��ک یوان یوان
�لی��ک ا�ش�اشم ا�ش�اشم

�لی��ک ��� ش�غان
رک �لی��ک ذی رغ�ستان
�لی��ک نلند یوفتل سوفله

�لی��ک نوسای � (نوسای) زە �ای�� دروا

شفاخانه قلعه نو قله نو �ادغ�س
رتک  �لی��ک چا جوند
ری �لی��ک ا��م ری آب �م
�لی��ک قد�س قد�س

شفاخانه �اله مورغاب �اله مورغاب
ک �� �لی��ک پن

شفاخانه خینجان خینجان �غالن
ران  شفاخانه نه ران  نه

ری شفاخانه �لخم ری �لخم

�لی��ک ششسد کو��
� خ�ل �لی��ک حس��
�لی��ک �ل ح�صار �ل ح�صار

�لی��ک دو�� دو��
�لی��ک تاال رفک طال و ب
�لی��ک بنو راب اند
�لی��ک دوا�� نگ ��  خوست ف

رکه �لی��ک بو رکه بو
�لی��ک غارو ر�اە نور گوز

�لی��ک دشان غوری دهن غوری
�لی��ک سن�� �غالن �غالن جد�د

�لی��ک من�الن
�لی��ک �غالن قد�م

زی �غالن  رک شفاخانه م
�لی��ک دی صالح دی صالح

نج �� �لی��ک ف نج و غارو �� ف

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �دخشان که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �ادغ�س که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �غالن که در ان وا�س�� لست م



�لی��ک ج�ل�ه ران (ج�ل�ه) خواجه حج

شفاخانه �لخ �لخ �لخ
�لی��ک علم خ�ل

را�اد �لی��ک وز�
رە غوجله دولت آ�اد �لی��ک ق
شفاخانه دولت آ�اد

رک �لی��ک بوز شورت�فه
ری زا زق  �لی��ک ق ری زا

�لی��ک نورخدا �ف ر�� زا م
شفاخانه ت�ه حوسات

�ف ز�� زا شفاخانه م
�لی��ک لنگر خانه نهر شا�
رە شفاخانه شول� رە شول�

تان �� �لی��ک ح �لدار
شفاخانه خلم خلم

�لی��ک شه�د ذبیح هللا رمول م
�لی��ک چه��ول� چه��ول�

�لی��ک چقنک  چمتل
�لی��ک ین� �الە (چ�متل)

رک �لی��ک اقکوف ک�شن دی

�� �� �لی��ک  چهار کنت
رق  دی دادیiشفاخانه کود ب

آ�اد �� �لی��ک ش
شفاخانه دی دادی 

�لی��ک شاە پوالدی  �ام�ان �ام�ان
�لی��ک شه�دان
شفاخانه �ام�ان

رە سادات  �لی��ک د
رفس �لی��ک  �لی��ک مروە ت پنجاب

شفاخانه پنجاب
�ک �� �لی��ک دهن س ورس

شفاخانه ورس
�خ �لی��ک  دی  �که و لنگ

�لی��ک داغ
شفاخانه �که و لنگ
�لی��ک روی سنگ رد کوە م

�لی��ک ش�غان خواجه ش�غان
رە چشت  �لی��ک د �که و لنگ

ران  �لی��ک ک�ج ران ک�ج دا�کندی
شفاخانه دا�کندی ن��

�لی��ک خدیر خدیر
ت�موران �لی��ک  گی��

شفاخانه گی��
�لی��ک جوز  ە مور �� م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �لخ که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �ام�ان که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت دا�کندی که در ان وا�س�� لست م



�لی��ک �لس
امور �� �لی��ک م

�لی��ک خان �ل محمودی سن� تخت 
�لی��ک سنگ تخت
شفاخانه شه��ستان شه��ستان
� �لی��ک مینا ا�ش�� � ا�ش��

راە شفاخانه ف راە ف راە ف
رج �لی��ک 

�لی��ک �لستان �لستان
�لی��ک �کوە �کوە

�لی��ک خا� سف�د خا� سف�د
شفاخانه �شت کوە قلعه �اە
�لی��ک الش ج��ن الش ج��ن

�لی��ک پور چمن پور چمن
�لی��ک تحت پورچمن

شیوان �لی��ک  وک �اال بول
راە رود �لی��ک ف

رە رد �لی��ک انا رە انار د
�لی��ک ش�ب کوە ش�ب کوە

�لی��ک پوشت رود پوشت رود

شهر نو اندخوی ر�اب فا
�لی��ک قز �ای قلعه دولت ا�اد

�لی��ک لوالش کوهستان
�لی��ک افغان کوت م�منه

MCH لی��ک�
شفاخانه م�منه

�لی��ک المار المار
زی �لی��ک چهل ګ ق�صار

�لن��ک ق�صار
راغ �لی��ک �لچ راغ �لچ

�چ�ان �لی��ک  ګرز�وان
رغان �لی��ک ق رغان ق

�لی��� غورماچ غورماچ
رە �لی��ک دهان د �شتون کوت
�لی��ک کته قلعه

�لن��ک خواجه مو�
زادە  �لی��ک شه�د محمد �ابر نف�� 

�لی��ک اسالم قلعه �ن ت�اب �� ش
�ن ت�اب �� �لی��ک ش
زار �لی��ک جمعه �ا � پوش ع� خواجه س��

رګتو �لی��ک �ا اندر غز��
شفاخانه مولوی ع�دالظاهر شه�د 

زی راه�م  �لی��ک اب

شفاخانه غز�� غز��

ردد � کرونا تطبیق م�ګ راە که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت ف لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ ر�اب که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت فا لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت غز�� که در ان وا�س�� لست م



�لی��ک شهدای ارزو

�لی��ک امام خمی��

شفاخانه حوزوی غز��
�لی��ک ش�نه دە مالستان
�لی��ک م�� ادینه

�لی��ک واغاز واغاز
رم اب �لی��ک ګ نوار

�لی��ک ناور
�لی��ک سنګر رستان اج

�لی��ک انګوری جاغوری
�لی��ک �ا�ا

�لی��ک اول�اتو
شفاخانه جاغوری

�لی��ک چهل �اغتو �اشا�� 
�لی��ک غوجور

�لی��ک ګ�الن ګ�الن
و �لی��ک ګ�� و ګ��

رش�دان �لی��ک  رش�دان
رکوت �لی��ک عسک اغ رە � ق

اغ رە � شفاخانه ق
�لی��ک موش�

�وشان � �� �لی��ک س ری خواجه عم
شفاخانه مقر مقر

�لی��ک ناوە ناوە
�لی��ک اب بند اب بند
�لی��ک دە �ک دە �ک

ز�ن خان �لی��ک  ز�ن خان

وګ�ا�� �لی��ک خ و� محمد شه�د
�لی��ک �لبوری جغتو

�لی��ک �اس�ند �اس�ند غور
رک �لن��ک شه رک شه
�لی��ک تول� تول�
شفاخانه غور ران چغچ

و�� �لن��ک شی
�لی��ک ساغر ساغر
شفاخانه تیورە تیورە

رسدە �لی��ک چها رسدە چها
�لی��ک دولینه دولینه

شفاخانه الل و � جن�ل �جن�ل الل و 
�لی��ک دولت �ار دولت �ار

�لی��ک کج� کج� هلمند
رته ل�ن �لی��ک �ا لشکر �اە

شفاخانه لشکر �اە
�لی��ک مختار

�لن��ک مل��� �اج نهر 

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت غور که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت هلمند که در ان وا�س�� لست م



رشک شفاخانه ګ
�لی��ک نوزاد نوزاد

�لی��ک ناوە خالچ زی رک ناوە �ا
الندی ناوە �لی��ک مو� قلعه

مو� قلعه �لی��ک
زار �لی��ک  �غ�� خانجک م ران �اغ

ران �لی��ک �اغ
واش�� �لی��ک واش��

نادع� �لی��ک ناد ع�
زار جوفت شفاخانه ه رم س�� ګ

پوزە �لی��ک � سنګ��
� �لی��ک سنګ��

� �لی��ک خا�ش�� � ر�ګ خا�ش��
رجه �لی��ک ما رجه ما

رسکن �لی��ک اد رسکن اد رات ه
ر� �لی��ک فا ر� فا

�لی��ک اسالم قلعه کوهسان
�لی��ک کوهسان

�لی��ک کروخ کروخ
شفاخانه ولسوا� غور�ان غور�ان

�ف �� �لی��ک چشت  �ف �� چشت 
و�لم �لی��ک ک کشک کهنه

ران شفاخانه ولسوا� �ل ران �ل
رق �لی��ک �ا�ای ب رات ه

FP-لی��ک صحت طفل و مادر�
رها �لی��ک منا
ر�اە �لی��ک گذ
�لی��ک نوا�اد

2FP -لی��ک صحت طفل و مادر�
ران �لی��ک ای

رات شفاخانه حوزی 650 �س�� ه
�لی��ک امام شاە نور انج�ل

�لی��ک انج�ل
�لی��ک کهدستان

رتان �لی��ک جغ
ائ�ل �� �لی��ک ج
�لی��ک رواشان
�لی��ک مسلخ

رە شفاخانه ولسوا� گذ رە (نظام شه�د) گذ
+CHC  شتون زرغون� �شتون زرغون

+CHC تورغوندی کشک (ر�اط سن�)
ر�اط سن� �لی��ک کشک 

زندجان �لی��ک  زندجان
�لی��ک شکی�ان

+CHC او�� او��
شفاخانه ولسوا� ش�ندند ش�ندند

ردد � کرونا تطبیق م�ګ رات که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت ه لست م



+CHC ز�ر کوە

�لی��ک ف�ض آ�اد ف�ض آ�اد جوزجان
�لی��ک منگجک منگجک

�لی��ک افغان ت�ه غان �� ش
رش  ال ع�دال �� ج �� شفاخانه 200 �س�� اس

شفاخانه ولسو� درزاب درزاب
+CHC � رق�� ق � رق�� ق

شفاخانه ولسوا� آقچه آقچه
رد�ان �لی��ک م رد�ان م

�لی��ک خواجه دو کوە وکوە خواجه د
�لی��ک قوش ت��ه  قوش ت��ه

را� �لی��ک �ګ را� �ګ �ا�ل
و� �لی��ک شی
�لی��ک بتخا�

�لی��ک ب��اد ال�وزی
�لی��ک شه�د نا� خان کو��

�لی��ک فرزە فرزە
�لی��ک �� �� مهرو شهر �ا�ل

زی پو� �لی��ک رک �لی��ک م
�لی��ک دە دانا

�لی��ک �ل خانه
�لی��ک الوخ�ل

را� �غمان �لی��ک دو 
الحاج سناتور جنت �ل �لی��ک

رمان پو� �لی��ک د
زی �لی��ک قص�ه خانه سا

چهار قلعه وز�ر ا�اد �لی��ک
زمان خان �لی��ک قلعه 

�لی��ک تا�م��
را� قم�� �لی��ک چها

�لی��ک هودخ�ل
�لن��ک قلعه مسلم

�لی��ک خواجه رواش
�لی��ک �ل خشک

را �لی��ک خواجه �غ
�لی��ک مکرور�ان سه

�لی��ک جمال مینه
زاد �لن��ک به

�لی��ک پروژە جد�د
�لی��ک پروان سه

و�س م�دان �لی��ک م��
ر�� �لی��ک دشت ب

شفاخانه احمدشاە �ا�ا
�لی��ک قلعه وز�ر

�لی��ک حصه اول خ�� خانه

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت جوزجان که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �ا�ل که در ان وا�س�� لست م



خانه �� �لی��ک حصه سوم خ
�لی��ک خوشحال خان مینه

�لی��ک قلعه �خت�ار
�لی��ک واصل ا�اد
�لی��ک چهلستون
�لی��ک � کوتل

�ە م�اشت زی  رک �لی��ک م
�لی��ک اسما��

شفاخانه ت�� کوت
رحمان مینه شفاخانه 

�لی��ک افشار
�لی��ک قلعه واحد

ر�� �لی��ک ۱۰۰ �س�� دشت ب
�لی��ک شه�د ع�دالرزاق

�ا � �� �لی��ک افغان اندون
رادیولوژی السع�د خالد رکز  م
ر�شخور �لی��ک فام�� های 

رکز توان�خ�� نوجوانان �لی��ک م
شفاخانه ابن س�نا

شفاخانه وز�ر ا��� خان
شفاخانه ع� جناح
شفاخنه جمهور�ت

شفاخانه افغان جا�ان
ر�نا سل�� شفاخانه ا

�انک خون
شفاخانه نور

�ا�ل امبوال�س

شفاخانه انتا��
زاهد شفاخانه شیخ 

شفاخانه ع� ا�اد
شفاخانه ستوماتولوژی

ا�س�ی�یوت ط�� �ا�ل
�لی��ک �ل�ان �ل�ان

�لی��ک موس� موس�
�لی��ک ۱۲ امام �غمان

رغندی �لی��ک بر ا
ری �لی��ک �لدا
�لی��ک �غمان

�لی��ک خواجه مسافر
�لی��ک استالف استالف

�لی��ک خا� ج�ار خا� ج�ار
شفاخانه �و�� �و��

� خ�ل �لی��ک حس��

�لی��ک �ل سن�� � دە س��
�چه کوت �� �لی��ک م م�� �چه کوت

اغ رە � �لی��ک ق اغ رە � ق
رە رد �لی��ک شک رە شکر د



شفاخانه چهار اس�اب چهار اس�اب

�لی��ک وشتان رک غو کندهار
�لی��ک نازو انا کندهار

رشاد �لی��ک اعالمه 
و�س شفاخانه حوزی م��

�لی��ک دا��� شمس الحق �ا�ر
�لی��ک �اال کرز

زا محمد خان �لی��ک م��
�لی��ک دا��� ام�� جان شا الف

ری �لی��ک دا��� محمد طاه
رمل �لی��ک دا��� آدم د

�لی��ک ناح�ه سوم
�لی��ک ق��ه محمد ض�ا معروف

�لی��ک مند حصار دامان
�لی��ک ح�در رغنداب ا

ری ��ا اغ  �لی��ک �
�لی��ک میوند میوند

�لی��ک بند ت�مور
�لی��ک بندجوی پنجوا��

�لی��ک موشان
رغستان �لی��ک ا رغستان ا

ری � �لی��ک س�� ری زغ
�لی��ک و�ان شاە و� کوت

�لی��ک خ�� توت
�لی��ک خا���ز خا���ز

� بولدک شفاخانه سپ�� � بولدک اسپ��
�لی��ک ش�خان � م�ا�ش��

�لی��ک س�د ک��م ن�ش

�لی��ک روا�� دند
�لی��ک تخته �ل تخته �ل

�لی��ک اله سای اله سای �اپ�سا
راب وا�� نج شفاخانه ولسوا� ش�� راب نج

�لی��ک �چه �ان
ر�ل �لی��ک ق ت�اب

را� شفاخانه محمود  را� محمود 

� �لی��ک بولغ�� کوە بند
زاق �لی��ک ق حصه دوم کوهستان

رام) �لی��ک کوهستان اول(اش�� گ حصه اول کوهستان
خانخ�ل �� �لی��ک ش

� ره�� �لی��ک شه�د دا��� ع�دالوح�د 

را� �لی��ک دا ت�� خوست
ە �� �لی��ک سپ ە �� اسپ

�لی��ک �ک �ا�
�لی��ک گ��ز گ��وز

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت کندهار که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �اپ�سا که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت خوست که در ان وا�س�� لست م



�لی��ک �الن چمپ
شفاخانه خوست خوست (متون)

�لی��ک ل�ن
�لی��ک جا�� م�دان جا�� م�دان

+CHC ز�ر کوت مو� خ�ل
�لی��ک اسما�ل خ�ل مندوزی(اسمائ�ل خ�ل)

�لی��ک ع� ش�� ( (ع� ش�� ز�� ت��
+CHC نادر شاە کوت نادر شاە کوت

�لی��ک خل�سات ( ری(�عقو�� صاب
�لی��ک قلندر قلندر

شفاخانه اسد آ�اد اسد آ�اد ک��
و� شفاخانه چ و� چ

��کوت �لی��ک ب ری نا

��ا�� �لی��ک  ��ا��
+CHC اسمار رک�� ب

�لی��ک ن�ش�ام زی آ�اد غا
�لی��ک ش��ل ش��ل
ی � �� �لی��ک س رە چ�ه د

و� شفاخانه ولسوا� من رە پیچ د
زمان  زی م��  �لی��ک غا رنگ و �اد�ل ن

ر�ل �لی��ک نو نور �ل

�لی��ک خاص ک�� خاص ک��

�لی��ک ع� آ�اد ع� آ�اد کندز
رسه �لی��ک مد

شفاخانه خان آ�اد خانا�اد
�لی��ک ن�ک ��
شفاخانه کندز کندز

رخا�� کی��ک ل
�لی��ک اسقالن

شفاخانه 50 �س�� ولسوا� امام صاحب ت امام صاحب �� ح
�لی��ک �اسوس
�لی��ک هیچ ��

�لی��ک �ل�اد
+CHC آق ت��ه زال قلعه 
رە �لی��ک چار د رە چهار د

رلوق �لی��ک ق ر�� دشت ا
+CHC ��ر ا

�لی��ک ق��ه حا�� نع�م جان

اغ ر� �لی��ک چا رغه �� ق لغمان
�لی��ک �ا�س

+CHC �� رغه ق
شفاخانه لغمان مه�� الم

ری (دە شه�د) �� �لی��ک شه
زی ��ا یوسف �لی��ک دا��� ث

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت ک�� که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت کندز که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت لغمان که در ان وا�س�� لست م



شفاخانه غ� ن�ار ع� ن�ار
+CHC شیخ صاحب

شغاخانه ع� ش�نگ �م�ه ع� ش�نگ
رشغان �لی��ک ف دولت شاە

+CHC دولت شاە
�لی��ک �اد پخ �اد پخ

+CHC رام ی ج�� پنگ �� زا�ش�اە ام �خ چ وگر ل
�ابوس �لی��ک �ل علم
�لی��ک پورا�

�لی��ک �دخاب شانه
� هللا خان شفاخانه 100 �س�� نا�ب ام��

�لی��ک حا�� محمد نع�م کو��
+CHC رج�� خروار زا�ش�اە ام خروار

رک ر� ب �لی��ک ب رک ر� ب ب
زی �لی��ک �ل غا

راجان ر�  شفاخانه 62 �س�� ب
�لی��ک کو�� خو��

�خ آب �لی��ک  محمد آغه
�لی��ک دە نو

شفاخانه 52 �س�� شه�د شفیق هللا لو
شفاخانه ارز ارز

زاد�ان ) هار (آخند �� �لی��ک چ چ�� هار رهار ننگ
+CHCلی��ک گوشته� گوشته

وگ�ا�� شفاخانه خ وگ�ا�� خ
+CHC ا خ�ل ��  �لی��ک وز�ر پ

+CHC  لی��ک کوت ج�ه� کوت
��ان �لی��ک ن ز�ان نا

رداد حصار شا� �لی��ک  رودات
شفاخانه غ�� خ�ل ری ش�نوا

رک(راغه) شفاخانه حصا رک حصا
زاد �لی��ک مامه خ�ل ش�� زاد ش��

� �لی��ک اچ�� � اچ��
�لی��ک ب�� کوت ب�� کوت

رکوت �لی��ک ب رە نور د
�لی��ک بهسود �لند غر بهسود

را �لی��ک نجم الق
رهار شفاخانه عل� ننگ جالل آ�اد 
را زه شفاخانه فاطمه ال

�لی��ک نجم الجهاد
رهار شفاخانه حوزوی ننگ

شفاخانه م� �ل�ه �ش�� 
+CHC سلطان پور �خ رود

شفاخانه 20 �س�� آ�م �چ�� و �ام
�لی��ک �چ�� آ�م

�لی��ک دە �اال دە �اال

ردد � کرونا تطبیق م�ګ وګر که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت ل لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت ننګرهار که در ان وا�س�� لست م



ر�ا�ا �لی��ک د دور �ا�ا
رە �لی��ک مهمند د رە مهمند د

�لی��ک لعل پور لعل پور
شفاخانه �امه �امه

��ا �لی��ک �امه سنگر ث
�لی��ک خیوە کوز ک��

شفاخانه زرنج زرنج ن�مروز
ران حالل احمر �لی��ک ای

رجک �لی��ک چهار ب رجک چهار ب
�لی��ک غورغوری ود خا��

رام �لی��� دال رام دال

شفاخانه �امد�ش �امد�ش نورستان
�لی��ک مندول مندول

�لی��ک دا��� پرو�ن نورستان �ارون
�لی��ک واما واما

�لی��ک وانت وا��ل وا��ل
رګ م�ال �لی��ک ب رګ م�ال ب

شفاخانه دواب دواب

رمل �لی��ک ب رمل ب �کت��ا
نه �� زی  رک شفاخانه م نه ��

�لی��ک �و�� �و��
�لی��ک ګ�ان ګ�ان

�لی��ک جا�� خ�ل جا�� خ�ل
کوټ �� شفاخانه خ زرغون شهر
�لی��ک خوشامند د�ال و خوشمند
زە خواە �لی��ک وا زە خواە وا

رګون شفاخانه ا رګون ا
�حوزە �لی��ک  � روضه
�لی��ک متا خان میتا خان

�لی��ک �ح�� خ�ل �ح�� خ�ل

شفاخانه حوزوی �کت�ا ردیز ګ �کت�ا
ر�وب شفاخانه ځا�� ا جا��

�لی��ک کوالل�و زرمت
�لی��ک سها�

شفاخانه زرمت
رحمن شفاخانه شه�د فضل ال څمک��

�لی��ک مچلغو احمد ا�ا
ران �لی��ک وزە ځد وزە ځدان

�لی��ک م�دان خوال جا�� خ�ل
�لی��ک لجه من�ل لجه من�ل

رم �لی��ک س�دک رم س�د ک

زک �لی��ک رە چهار مغ د رە د پنجش��

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت ن�مروز که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت نورستان که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �کت��ا که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت �کت�ا که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت پنجش�� که در ان وا�س�� لست م



رخه شفاخانه ۴۰ �س��  رخه
سف�د چهر �لی��ک حصه اول (خنج)

شفاخانه اونا�ا اونا�ا

رام �لی��ک �ا� رام �ا� پروان
اغ م�دان �لی��ک � سالنګ

قق شال �لی��ک ش�نوار
ب�ان �لی��ک ر��ار چها

ر��ار شفاخانه چها
رە عل�ا  توتم دا

ص�ادان �لی��ک
�اج �لی��ک ج�ل ال �اج ج�ل ال

دندر �لی��ک کوە صا�
رد �لی��ک س�اە ګ رد (غور�ند) س�اە ګ

رف �لی��ک ج شیخ ع�
شیخ ع� �لی��ک

شفاخانه لولنج رسا �خ �ا
اقتاش �لی��ک س�د خ�ل

زادە شفاخانه وک�ل  رام الدین  ای�ک دا��� ا� سمن�ان
ت سلطان �� �لی��ک ح ت سلطان �� ح

زار سوخته شفاخانه �ا رە صوف �اال د

�لی��ک حسی��
�لی��ک د� � رە صوف �ای�� د

وکسان مقصود �لی��ک ت
شفاخانه دواب روی دواب

اغ �لی��ک �� اغ �� خورم و 

رک�چ شفاخانه ت �لخ اب ��ل
تور�اچ �لی��ک
�لی��ک ص�اد ص�اد

��ل شفاخانه  ��ل
س�دا�اد �لی��ک
رنګ �لی��ک اد
�لی��ک کچان کوهستانات

شفاخانه کوهستانات
�لی��ک ګوسفندی ګوسفندی

�لی��ک تاب�� رک سنچا
زار شفاخانه تک 

مه قلعه �� �لی��ک  مه قلعه ��
�لی��ک کته قلعه

رک �لی��ک بها رک بها تخار

�لی��ک بن�� بن��
رقد �لی��ک د رقد د

�دار محمد داود داود �لی��ک شه�د  رخار ف
�لی��ک ورسچ ورسچ

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت سمن�ان که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت پروان که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ ��ل که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت  لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت تخار که در ان وا�س�� لست م



شفاخانه شه�د احمدشاە مسعود تالقان
�لی��ک چال چال

�لی��ک �لف�ان �لف�ان
رستاق �لی��ک  رستاق
شفاخانه س�نا دشت قلعه

�لی��ک اش�امش اش�امش
�لی��ک چاە اب چاە اب

�لی��ک ین�� قلعه ین�� قلعه
اغ زار � �لی��ک ه خواجه غار

�لی��� خواجه غار
�لی��ک خواجه بهاوالدین خواجه بهاوالدین

�لی��ک نمک اب نمک اب

�لی��ک چورە چورە ز�ان ار
رغاب �خ م �لی��ک  ��نګوت ت

��نکوت �لی��ک ت
��نکوت شفاخانه ت

اب � �� �لی��ک ګ اب � �� ګ
ز�ان �لی��ک خاص ار ز�ان خاص ار

�لی��ک شه�د حساس شه�د حساس

�لی��ک ک���
زک �لی��ک دی راود ده

راود شفاخانه ده
رتو �لی��ک چنا رتو چنا

��ز �لی��ک جل ��ز جل وردګ
راخلم �لی��ک ف حصه اول بهسود
شفاخانه ت�اب رکز بهسود م

تن�� س�دان �لی��ک دا�م�� داد
عمر خ�ل �لی��ک �خ ن

جغتو �لی��ک جغتو
و �لی��ک کوت ع�� م�دان شهر

شفاخانه م�دان شهر
ع��ان �لی��ک چک وردګ
شفاخانه چک
�لی��ک وردګ س�دا�اد

شفاخانه مل� محمد خان
تن�� �لی��ک

رغنداب �لی��ک ا رغنداب ا زا�ل
اتغر �لی��ک اتغر

زا�ل شفاخانه  قالت
زی �لی��ک شمل زی شمل

ان �لی��ک � �� م ان � �� م
شهر صفا �لی��ک رنک و جلدک ت

ر�� �لی��ک ب ش�ن�
ش�ن� �لی��ک

ردد � کرونا تطبیق م�ګ ز�ان که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت ار لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ را�ز ص� وال�ت وردګ که در ان وا�س�� لست م

ردد � کرونا تطبیق م�ګ زا�ل که در ان وا�س�� را�ز ص� وال�ت  لست م



شاجوی �لی��� شاجوی
ش�نو �لی��ک
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