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نوع خدمات 
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سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-43523488071(ع)روبروی مسجد امام حسین- خیابان آثاریارسنجانفارسفارس و هرمزگاندکتر سعید یار احمدی1

داروخانهخصوصی32250191/6-47627311071(ع)روبروی مسجد امام حسین- خیابان آثاریارسنجانفارسفارس و هرمزگانداروخانه دکتر نظری2

کلیه خدماتدولتی32250191/6-071ارسنجانفارسفارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولیعصر 3

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-071خیابان امام زادهاستهبانفارسفارس و هرمزگاندکتر حسین سحرخیز4

سرپاییخصوصی32250191/6-53226835071سه راه کارگر- خیابان امام زادهاستهبان//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر قائم5

کلیه خدماتدولتی32250191/6-53229410/13071(ع)بلوار امام رضااستهبان//فارس و هرمزگانبیمارستان امام خمینی6

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-44523160071بلوار مطهریاقلیدفارسفارس و هرمزگاندکتر مهری عبدالهی7

داروخانهخصوصی32250191/6-44523294071روبروی بانک ملی- میدان شهدااقلید//فارس و هرمزگانداروخانه دکترلطیف پور8

بستریدولتی32250191/6-44222131071اقلید//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولیعصر9

آزمایشگاهخصوصی32250191/6-44522598071میدان شهدا-اقلیداقلید//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر رستگار10

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-44337724071سه راه تکیه–خیابان قدس آبادهفارسفارس و هرمزگاندکتر مهوش اعرابی11

داروخانهخصوصی32250191/6-44332110071میدان ولیعصرآباده//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر خزائل12

داروخانهخصوصی32250191/6-071خیابام امامآباده//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر ناظمی13

زنانخصوصی32250191/6-44332998071خیابان امام نبش خیابان مدرسآباده//فارس و هرمزگاندکتر نسرین شهریاری14

آزمایشگاهخصوصی32250191/6-4433079071جنب عمارت کاله فرنگی –میدان ولیعصر آباده//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر حسامی15

کلیه خدماتدولتی32250191/6-44337724071آباده//فارس و هرمزگانبیمارستان امام خمینی16

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 542224536 بهمن22خیابان جهرمفارسفارس و هرمزگاندکتر حمیدرضا مصالئی17

خصوصی071- 32250191 – 544465596 ساختمان رز11 خیابان شهید مطهری کوچه جهرم//فارس و هرمزگاندکتر مهرانه شعبانپور18
رسمی - پزشک معتمد

صنعت نفت

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 542218946 بهمن22خیابان جهرم//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر هوشمند19

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 542282466 بهمن22خیابان جهرم//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر کشافی20

بیمارستان شهید مطهری و21

کلینیک هنری22

کلیه خدماتخصوصی071- 32250191 – 542300856 خیابان ولیعصرجهرم//فارس و هرمزگانبیمارستان پیمانیه23

خصوصی071- 32250191 – 1593701557546بلوار مطهری روبروی کوچه جهرم//فارس و هرمزگانرادیولوژی آریا24
رادیولوژی و 

سونوگرافی

کلیه خدماتخصوصی071- 32250191 – 6 54333001 خیابان شهید مطهریجهرم//فارس و هرمزگان



پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 535440276بلوار امامدارابفارسفارس و هرمزگاندکتر فرشته پیش آهنگ25

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6داراب//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام حسن مجتبی 26

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 5352422766 بهمن جنب بانک مرکزی و سپه22خیابان داراب//فارس و هرمزگان داروخانه دکتر پیشه ور27

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 5352483006بهمن ابتداء خ سیمه22خیابانداراب//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر سروری28

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 326234356کوچه پزشکانزرقانفارسفارس و هرمزگاندکتر جهانگیر بهمنی بهلولی29

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 326225336کوچه پزشکانزرقان//فارس و هرمزگانداروخانه مهران30

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 326200256خیابان بهارزرقان//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام حسن عسکری31

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6فلکه گازسروستان//فارس و هرمزگانبیمارستان شهدای سروستان32

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 378421116بیمارستان شهدا- فلکه گاز سروستان//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بهادر33

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36474332071فلکه نمازیشیراز//فارس و هرمزگانبیمارستان نمازی34

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36267363071خیابان خلیلیشیرازفارسفارس و هرمزگانخلیلی   "35

کلیه خدماتدولتی32250191/6-32351090071- 9روبروی صورتگر –خیابان زند شیراز//فارس و هرمزگانشهید فقیهی "36

کلیه خدماتدولتی32250191/6-3071 6240101- 6بلوار شهید چمرانشیراز//فارس و هرمزگانشهید چمران "37

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36271531071-6اول بلوار شهید چمرانشیراز//فارس و هرمزگانحافظ "38

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36223481071ورودی شهر صدراشیراز//فارس و هرمزگانبیمارستان سوختگی امیرالمومنین"39

کلیه خدماتدولتی32250191/6-32289601071- 3خیابان قرآن بعد از باغ جهان نماشیراز//فارس و هرمزگاناعصاب و روان  ابن سینا "40

کلیه خدماتدولتی32250191/6-32229501071 - 4 کیلومتری جاده شیراز مرودشت شهرک باجگاه16شیراز//فارس و هرمزگان اعصاب و روان شهید محرری41

کلیه خدماتدولتی32250191/6-37260811071/ 19میدان دفاع مقدس –بلوار سیبویه شیراز//فارس و هرمزگانزینبیه "42

خیابان خیامشیراز//فارس و هرمزگانمسلمین "43

32331171- 

کلیه خدماتدولتی32359181071-32250191/6

کلیه خدماتدولتی32250191/6-32248603071/ 8 خیابان مشکین فامشیراز//فارس و هرمزگانحضرت علی اصغر "44

کلیه خدماتدولتی32250191/6-32288064071/  6جنب باغ ملی –خیابان حافظ شیراز//فارس و هرمزگانشهید دستغیب "45

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36364001071بلوار چمرانشیراز//فارس و هرمزگانبیمارستان شهید رجایی46

زنان وزایماندولتی32250191/6-071باسکول نادر - (نادر)خیابان انقالب شیراز//فارس و هرمزگانشوشتری//  47

کلیه خدماتدولتی32250191/6-071شیراز//فارس و هرمزگان(همودیالز و پیوند اعضاء)ابوعلی سینا // 48

کلیه خدماتدولتی32250191/6-37398811071بلوار سیبویهشیراز//فارس و هرمزگانقلب الزهراء "49

آنکولوژیدولتی32250191/6-36323731/3071بلوار فرهنگ شهرشیراز//فارس و هرمزگانبیمارستان امیر50

خصوصی32250191/6-36490411071-19ستارخان کوی دنا-بلوار مطهریشیراز//فارس و هرمزگانبیمارستان دنا51

خدمات بستری و 

جراحی



دولتی32250191/6-071بلوار شهید چمرانشیراز//فارس و هرمزگانMRIبیمارستان مرکزی // 52

خدمات بستری و 

جراحی

خصوصی32250191/6-36231515071انتهای قصردشت قبل از زیر گذر معالی آبادشیراز//فارس و هرمزگانبیمارستان قلب کوثر53

خدمات بستری و 

جراحی

خصوصی32250191/6-32273726071خیابان سرو ناز-روبروی درب دوم باغ ارم-بلوار ارمشیراز//فارس و هرمزگانمرکز بینا گستر54

خدمات چشم پزشکی و 

اعمال جراحی محدود

شیراز//فارس و هرمزگانمرکز دیالیز حاج ابراهیمی55
روبروی باغشهر -  به سمت دوکوهک 2جاده فاز - شهر صدرا 

پردیس
خدمات دیالیزخیریه36407061071-32250191/6

چشم پزشکیخیریه32250191/6-071نبش خیابان پوستچی- خیابان زند شیراز//فارس و هرمزگان(تخصصی چشم)درمانگاه پوستچی 56

خدمات داروییخصوصی32250191/6-32296457071(علم)میدان دانشجو شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه امین علی57

خدمات داروییخصوصی32250191/6-32250681071نبش خیابان ارمشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه  دکتر فقیهی نژاد58

خدمات داروییخصوصی32250191/6-536282455071نبش کوچه - بلوار مطهری شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر دهقانی59

خدمات داروییخصوصی32250191/6-32330455071خ زند جنب ساختمان هالل احمرشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه هالل احمر60

خدمات داروییخصوصی32250191/6-071بیمارستان نمازی- میدان نمازی شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه اورژانس بیمارستان نمازی61

خدمات داروییخصوصی32250191/6-071شهر صدراشیراز//فارس و هرمزگانشهر صدار- داروخانه دکتر کریمی 62

خدمات داروییخصوصی32250191/6-071شهر صدراشیراز//فارس و هرمزگانشهر صدار- داروخانه سروش 63

64

شهرک - داروخانه دکتر ثابت عهد 

خدمات داروییخصوصی32250191/6-071شهرک شهید بهشتیشیراز//فارس و هرمزگانبهشتی

خدمات داروییخصوصی32250191/6-071شهرک گلستانشیراز//فارس و هرمزگانشهرک گلستان- داروخانه دکتر وثوقی 65

خدمات داروییخصوصی32250191/6-071تقاطع آبیاری- انتهای خیابان اصالح نژاد شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر محمودی66

آزمایشگاهیخصوصی32250191/6-32318700071خ اردبهشت جنب برج الکترونیکشیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه پیوند67

خدمات آزمایشگاهیخصوصی32250191/6-2332352511071پالک - جنب ساختمان برج الکترونیک –خ اردیبهشت شیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر دانشبد68

خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-332355836071خ صورتگر کوچه شیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه جهاد دانشگاهی69

خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-071شیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه انتقال خون70

71

درمانگاه تخصی و فوق تخصصی شهید 

خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-071جنب بیمارستان شهید فقیهی- خیابان زند شیراز//فارس و هرمزگانفقیهی

کلیه خدماتخصوصی32250191/6-364159068071شهر صدراصدرا//فارس و هرمزگاندرمانگاه فرزانگان72

کلیه خدماتخصوصی32250191/6-071شهر صدراصدرا//فارس و هرمزگاندرمانگاه دماوند73

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36217002071شهرک گلستانشیراز//فارس و هرمزگاندرمانگاه بوستان74

کلیه خدماتدولتی32250191/6-37351501/3071بلوار مدرسشیراز//فارس و هرمزگان...درمانگاه ابا عبدا75

خصوصی32250191/6-362243301071شهرک شهید بهشتیشیراز//فارس و هرمزگاندرمانگاه میرزایی76

کلیه خدمات بجز 

دندانپزشکی

کلیه خدماتخصوصی32250191/6-37250115071جنب دانشکده بهداشت- (س)بلوار کوی زهرا شیراز//فارس و هرمزگاندرمانگاه فتح المبین77

خصوصی32250191/6-32300265071ساختمان آراد طبقه اول- تقاطع خیابان هدایت و خیابان معدل شیراز//فارس و هرمزگانپزشکی هسته ای صورتگر78

خدمات آزمایشگاهی 

هسته ای



سونوگرافیستخصوصی32250191/6-3536342202071 واحد 3ساختمان اهورا طبقه -  معالی آباد شیراز//فارس و هرمزگانآقای دکتر باهر رضا خلق اهلل79

شیراز//فارس و هرمزگانخانم دکتر مینا غالمی80
-طبقه سوم-ساختمان پارسه-4کوچه شماره -خیابان مالصدرا

13واحد
سونوگرافیستخصوصی36473650071-32250191/6

خصوصی32250191/6-071شیرازفارسفارس و هرمزگاندکتر کاوه باشتی81

فوق تخصص جراحی 

زانو

متخصص مغز و اعصابخصوصی32250191/6-071شیراز//فارس و هرمزگاندکتر علیرضا نیک سرشت82

متخصص مغز و اعصابخصوصی32250191/6-071شیراز//فارس و هرمزگاندکتر مجید پناهنده83

جراح عمومیخصوصی32250191/6-071شیراز//فارس و هرمزگاندکتر مجید فروزش84

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 444534176 ابتدا خیابان توحید1ناحیه صفاشهرفارسفارس و هرمزگاندکتر علی قاسمی85

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 444552006خیابان امامصفاشهر//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر فرحناک86

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 444510236 – 25صفاشهر//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولیعصر 87

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 387566206خیابان سپاهفراشبندفارسفارس و هرمزگاندکتر حسین سینایی88

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 387539386خیابان سپاهفراشبند//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر غالمی نژاد89

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6فراشبند//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام هادی 90

91
شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

فراشبند
کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6خیابان سپاهفراشبند//فارس و هرمزگان

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 3533377076بلوار شهید بهشتی کوچه فسافارسفارس و هرمزگاندکتر محمد تهمتن92

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 533599936 خیابان حافظفسا//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر ارسطو93

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 6میدان بوعلیفسا//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بیدکی94

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 533508886 خیابان حافظفسا//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر سعیدی95

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 533150116-26بلوار شهید رجایی میدان ابن سینافسا//فارس و هرمزگانبیمارستان ولی عصرفسا96

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 533162116-12شهید فیاض- خفسا//فارس و هرمزگانبیمارستان شریعتی97

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 387261186خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآبادفارسفارس و هرمزگاندکتر عباس فیض پور98

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 387207376میدان امام روبروی فرمانداریفیروزآباد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر دیانت پور99

متخصص زنانخصوصی071- 32250191 – 387252716خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآباد//فارس و هرمزگاندکترلیال ظرافت100

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 387258676خیابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزیفیروزآباد//فارس و هرمزگانداروخانه دکترجعفری زاده101

متخصص اطفالخصوصی071- 32250191 – 387211366میدان امام جنب بانک سپهفیروزآباد//فارس و هرمزگاندکتر علیرضا صادقی102

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 387270916 - 8فیروزآباد//فارس و هرمزگانبیمارستان قائم فیروزآباد103

متخصص داخلیخصوصی071- 32250191 – 387204056خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآباد//فارس و هرمزگاندکتر فاطمه بصیری104

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 545225716خ بسیج روبروی داروخانه دکتر محمدقیرفارسفارس و هرمزگاندکتر رضا رمضانی105



کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 545276036قیر//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام محمد باقر 106

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 422108666سه راه ابوذر –خیابان حضرتی کازرونفارسفارس و هرمزگاندکتر محمد فرخ مهر107

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 422221716سه راه ابوذر جنب داروخانه دکتر شاه امیریکازرون//فارس و هرمزگانزهرا عباسی  "108

متخصص اطفالخصوصی071- 32250191 – 422290876 خیابان سلمان فارسی ساختمان سهیلکازرون//فارس و هرمزگاندکتر زهرا خورسند109

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 422353126فلکه سینماکازرون//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر مهرورز110

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 422276716خیابان ابوذرکازرون//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر شجاعی111

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 422273596خیابان سلمان فارسیکازرون//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر توکلی112

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 422233516خیابان سلمان فارسیکازرون//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر آذری113

رادیولوژیخصوصی071- 32250191 – 422226326خیابان سلمان فارسی کوچه جنب درمانگاه امام سجادکازرون//فارس و هرمزگاندکتر محمد حسن کالنتری114

متخصص داخلیخصوصی071- 32250191 – 422223186ساختمان دنا–خیابان سلمان فارسی کازرون//فارس و هرمزگاندکترعبدالرضا رئیس کریمی115

Mدولتی071- 32250191 – 422198816- 4بلوار باهنر جنب بیمارستان ولیعصرکازرون//فارس و هرمزگانMRIمرکز 116 R I

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 422270806-4بلوار باهنرکازرون//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان حضرت ولیعصر 117

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 387240386بلوار امام روبروی بانک رفاه خیابان مظاهریکوارفارسفارس و هرمزگاندکتر مجید قاسمی118

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 387259996بلوار امام جنب درمانگاه شفاکوار//فارس و هرمزگان(شبانه روزی)داروخانه دکتر قربانی 119

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 387281306کوچه وحدت –بلوار امام کوار//فارس و هرمزگانآزمایشگاه پارس120

دولتی071- 32250191 – 6کوار//فارس و هرمزگانبیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س121
خدمات بستری و 

سرپایی

خدمات سرپاییدولتی071- 32250191 – 387222056بلوار امام درمانگاه امیرالمومنینکوار//فارس و هرمزگانشبکه بهداشت و درمان122

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 523337616شهر قدیم خیابان مدرس شمالی کلینیک خاتم االنبیاءالرفارسفارس و هرمزگاندکتر عبدالحسین شریف زاده123

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 6 شهر قدیم خیابان مدرس شمالیالر//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر معتمد124

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 522436586 شهر جدید سی متری هالل احمر کلینیک مهرالر//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر مدرسی125

سونوگرافیخصوصی071- 32250191 – 2522412546پالک – شهر جدید سی متری هالل احمر الر//فارس و هرمزگانسونوگرافی دی126

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 522420016 - 4الر//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام رضا 127

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6بیرم//فارس و هرمزگانبیمارستان علی اصغر بیرم128

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6اوز//فارس و هرمزگانبیمارستان اوز129

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6گراش//فارس و هرمزگانبیمارستان گراش130

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6خنج//فارس و هرمزگانبیمارستان نبی اکرم خنج131

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 91780971546بلوار ولیعصرالمردفارسفارس و هرمزگاندکتر علی قنبری132



پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 6بلوار ولیعصرالمردفارسفارس و هرمزگاندکتر سمیه موسوی133

متخصص اطفالخصوصی071- 32250191 – 91745407956بلوار ولیعصرالمرد//فارس و هرمزگاندکترحمید رضا علی دوست134

کلیه خدماتخصوصی071- 32250191 – 527222106بلوار ولیعصرالمرد//فارس و هرمزگانبیمارستان ولی عصر135

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 8527255406بلوار شاهد کوچه المرد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر محمدیان136

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 527219286میدان امام پشت بانک صادراتالمرد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر رضوی137

فیزیوتراپیخصوصی071- 32250191 – 6ابتدای خیابان جهاد کشاورزی-میدان امام المرد//فارس و هرمزگانداروخانه توحید138

شبانه روزیخصوصی071- 32250191 – 527253436 بهمن22خیابان المرد//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر جعفری139

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 432234746خیابان انقالب کوچه کاووسیمرودشتفارسفارس و هرمزگانداروخانه شبانه روزی مولوی140

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 432335516خیابان انقالب کوچه کاووسیمرودشت//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر عبداله پور141

رادیولوژیستخصوصی071- 32250191 – 432225246خیابان انقالب کوچه کاووسیمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر گل ناز کسرائیان142

متخصص قلبدولتی071- 32250191 – 6درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت خیابان بسیجمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر حمید رضا روحانی143

متخصص جراح عمومیخصوصی071- 32250191 – 433380696خیابان انقالب کوچه روزگارمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر سیدغالمرضا ضیائی144

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 433332916-4مرودشت//فارس و هرمزگانبیمارستان شهید مطهری145

رادیولوژیدولتی071- 32250191 – 433342646خیابان انقالبمرودشت//فارس و هرمزگانشبکه بهداشت مرودشت146

متخصص داخلیخصوصی071- 32250191 – 433390566 شهریور17خیابان انقالب روبروی خ مدرس خ مرودشت//فارس و هرمزگاندکتر علی پرندآور147

سونوگرافیخصوصی071- 32250191 – 432256116کوچه مسجد جامع- خیابان انقابمرودشتفارس و هرمزگاندکتر فرهنگ نوری148

متخصص زنانخصوصی071- 32250191 – 6درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت خیابان بسیجمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر معصومه فتاحی149

معتمدخصوصی071- 32250191 – 528222216شهید فهمیده –خیابان مهرفارسفارس و هرمزگاندکتر احمد امینی150

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 425228926کوچه پزشکاننورآبادفارسفارس و هرمزگاندکتر خدامراد گودرزی151

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 425222036بلوار بسیج کوچه شقایقنورآباد//فارس و هرمزگاندکتر حمید ساالری152

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 425320446(عج)بیمارستان ولیعصرنورآباد//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر  طاهرزاده153

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 425222426خیابان سپاهنورآباد//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر حسینی154

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 425275046- 7نورآبادنورآباد//فارس و هرمزگانبیمارستان ولی عصر155

متخصص اطفالخصوصی071- 32250191 – 425278776کوچه هنرستاننورآباد//فارس و هرمزگاندکتر امراله نگین تاجی156

رادیولوژیخصوصی071- 32250191 – 425238186کوچه پزشکاننورآباد//فارس و هرمزگانرادیولوژی مرکزی157

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 425246616کوچه پزشکاننورآباد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر آزمون158

فیزیوتراپیخصوصی071- 32250191 – 425244536بلوار بسیج کوچه شقایقنورآباد//فارس و هرمزگانفیزیوتراپی بهداد159



فیزیوتراپیخصوصی071- 32250191 – 425244536بلوار بسیج کوچه کفش بالنورآباد//فارس و هرمزگانفیزیوتراپی تندرستی160

متخصص داخلیخصوصی071- 32250191 – 425450046کوچه جنب داروخانه دکتر حسینی- خیابان سپاه نورآباد//فارس و هرمزگاندکتر علی مومن گودرزی161

(پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 538224326جنب بانک ملی –خیابان  ولیعصر نیریزفارسفارس و هرمزگاندکتر مسعود نصیری نژاد162

شبانه روزیخصوصی071- 32250191 – 538266646خیابان قدسنیریز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر قلمداد163

کلیه  خدماتدولتی071- 32250191 – 538301116- 14نیریز//فارس و هرمزگانبیمارستان شهدای نیریز164

فارس و هرمزگاندکتر سهام صفایی165
کهکیلویه 

وبویر احمد
پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 332251516خیابان زاگرسیاسوج

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 332304806 خیابان سردار جنگل ساختمان کسرییاسوج//فارس و هرمزگاندکتر پروین گودرزی166

رادیولوژیستخصوصی071- 32250191 – 332255526خیابان شهید منتظری کوچه دانشجویاسوج//فارس و هرمزگاندکتر مظفر معصومی167

متخصص اطفالخصوصی071- 32250191 – 6ساختمان شهید چمران- جنب بانک مسکن - خیابان شهید چمران یاسوج//فارس و هرمزگاندکتر فرشید صادقی168

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 333360986خیابان شهید چمران طبقه همکف کلینیک مهریاسوج//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دنا169

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 332223066خیابان سردار جنگل شمالییاسوج//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر یزدانپناه170

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 332248486خیابان هفت تیریاسوج//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر تقویان171

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 332256106خیابان سیزده آبانیاسوج//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر حکمتی172

کلیه خدمات071- 32250191 – 332282126خیابان شهید منتظرییاسوج//فارس و هرمزگاندرمانگاه شهید مفتح173

بستریدولتی071- 32250191 – 332201636جنب هتل آراییاسوج//فارس و هرمزگانبیمارستان امام سجاد174

بستریدولتی071- 32250191 – 332218116خیابان شهید منتظرییاسوج//فارس و هرمزگانبیمارستان شهید بهشتی175

 و سونوگرافیMRI خصوصی071- 32250191 – 332339976جنب بیمارستان امام سجادیاسوج//فارس و هرمزگانگروه پزشکی کوثر176

فیزیوتراپیخصوصی071- 32250191 – 4332219446خ شهیدمنتظری روبروی اورژانس بیمارستان فرعی یاسوج//فارس و هرمزگانفیزیو تراپی سروش177

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 332296086کوچه کودک –خ شهید منتظری یاسوج//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر عزیزی178

کلیه خدماتخصوصی071- 32250191 – 332287816طبقه فوقانی آزمایشگاه دنا- خیابان شهید چمران یاسوج//فارس و هرمزگاندرمانگاه شبانه روزی مهر179

رادیولوژیستخصوصی071- 32250191 – 90328813336ساختمان اکسیر- خیابان معلم - روبروی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج//فارس و هرمزگانرادیولوژی و سونو گرافی دکتر بهشتی180

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 6سی سخت//فارس و هرمزگانشبکه بهداشت و درمان دنا181

بستری و سرپاییدولتی076 - 32353124 - 333450015 بلوار جمهوری اسالمیبندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان(ص)بیمارستان پیامبر اعظم 182

183
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 

کودکان
بستری و سرپاییدولتی076 - 32353124 - 333662405 - 2گلشهر شمالی –بلوار امام خمینی بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان

بستری و سرپاییدولتی076 - 32353124 - 333324245روبروی دادگاه انقالب – بلوار ناصر بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان(زنان و زایمان  )بیمارستان شریعتی 184

076 - 32353124 - 336702805- 3-روبروی دانشگاه آزاد  –بلوار پردیس  – خیابان دانشگاه بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانبیمارستان خلیج فارس185
غیر - عمومی 

دولتی
بستری و سرپایی



076 - 32353124 - 45-35564502ساختمان بسیج سابق – بهمن 22سه راه  – بلوار پاسداران بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان(عج)بیمارستان صاحب الزمان 186
غیر - عمومی 

دولتی
بستری و سرپایی

بستری و سرپاییخصوصی076 - 32353124 - 333409885پشت آستانه سید مظفر- بلوار امام بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام رضا 187

076 - 32353124 - 333356515 و 60جنب معاونت نیروی انتظامی- بلوار امامبندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان(ص)بیمارستان خاتم االنبیاء 188
غیر - عمومی 

دولتی
بستری و سرپایی

بستری و سرپاییخصوصی076 - 32353124 - 333333395پشت آستانه امامزاده سید مظفر –بلوار امام خمینی بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانبیمارستان ام لیال189

190
کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی 

دانشگاه
بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان

کوچه  –حد فاصل فاطمیه و میدان شاه حسینی  – شریعتی شمالی 

13جاودان 
سرپاییدولتی076 - 32353124 - 322202935

سرپاییدولتی076 - 32353124 - 333324245روبروی دادگاه انقالب- بلوار ناصر بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانداروخانه بیمارستان شریعتی191

192
آموزشی شماره - داروخانه علوم پزشکی 

 دانشگاه1
سرپاییدولتی076 - 32353124 - 333450135(ص) بلوار جمهوری اسالمی جنب بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان

بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانداروخانه هالل احمر193
کوچه جاودان  –میدان شاه حسینی  – حد فاصل چهار راه فاطمیه 

13
سرپاییدولتی076 - 32353124 - 322101335

بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانداروخانه دکتر آذرمی194
- خیابان شهید کازرونی –خیابان سید جمال الدین اسد آبادی 

ساختمان میالد
سرپاییدولتی076 - 32353124 - 322303955

بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگاندکترمهرداد صیادی نیا195
 –جنب حسینیه مهر – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی 

4طبقه  –ساختمان پزشکان فارابی 
خصوصی076 - 32353124 - 322311115

متخصص جراحی 

عمومی

بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان دکتر احمد بهزاد196
ساختمان  –چهارراه فاطمیه –خیابان سید جمال الدین اسد آبادی 

پزشکان مریم
 متخصص داخلیخصوصی076 - 32353124 - 322510925

 متخصص اطفالخصوصی076 - 32353124 - 322273215ساختمان کسری –خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان دکترمیترا خضری197

بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان دکتر وحید ساجدی198
-مجتمع پزشکی پارسیان - جنب بانک پارسیان -  چهار راه مرادی 

4 طبقه 

32234304-

32236644
خصوصی076 - 32353124 - 5

 فوق تخصص آسم و 

آلرژی

 متخصص قلب و عروقخصوصی076 - 32353124 - 322472995روبروی مهمانپذیر هرمزگان- خیابان سید جمالدین اسد آبادیبندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانمهدی پور...  دکتر حجت ا199

بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگان دکتر فرهاد عبدالکریمی200
-مجتمع پزشکی پارسیان - جنب بانک پارسیان -  چهار راه مرادی 

14واحد -  طبقه دوم 
خصوصی076 - 32353124 - 322470115

فوق تخصص قلب و 

عروق

خصوصی076 - 32353124 - 322340755طبقه فوقانی داروخانه لیاقت-  خیابان مرادی بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگاندکتر سید محسن هاشمی201
 متخصص کلیه و مجاری 

ادراری

سرپاییخصوصی076 - 32353124 - 322225635جنب شیرینی فروغی-  چهار راه فاطمیهبندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر سبحانی202

سرپاییخصوصی076 - 32353124 - 322245775ساختمان میالد طبقه همکف-  خیابان شهید کازرونی بندرعباسهرمزگانفارس و هرمزگانآزمایشگاه دی203
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