
توضیحات سرپایی/ نوع خدمات         بستریخصوصی/ نوع مرکز دولتی شماره تماس رابط  شماره تلفنآدرس پستی نام شهرستاننام استاننام بهداشت و درماننام مرکز طرف قراردادردیف 

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-36474332071فلكه نمازیشیرازفارسفارس و هرمزگانبیمارستان نمازی1

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-36267363071خیابان خلیلیشیراز//فارس و هرمزگانخلیلی   "2

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-9071-32351090روبروی صورتگر –خیابان زند شیراز//فارس و هرمزگانشهید فقیهی "3

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-071 6-3 6240101بلوار شهید چمرانشیراز//فارس و هرمزگانشهید چمران "4

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-6071-36271531اول بلوار شهید چمرانشیراز//فارس و هرمزگانحافظ "5

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-36223481071ورودی شهر صدراشیراز//فارس و هرمزگانسوختگی امیرالمومنین "6

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-3071-32289601خیابان قرآن بعد از باغ جهان نماشیراز//فارس و هرمزگاناعصاب و روان  ابن سینا "7

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-4071-32229501 کیلومتری جاده شیراز مرودشت شهرک باجگاه16شیراز//فارس و هرمزگان اعصاب و روان شهید محرری  8

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-071 19-37260811میدان دفاع مقدس –بلوار سیبویه شیراز//فارس و هرمزگان(س)حضرت زینب   "9

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-32359181071 -32331171خیابان خیامشیراز//فارس و هرمزگانمسلمین "10

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-8071-32248603خیابان مشكین فامشیراز//فارس و هرمزگانحضرت علی اصغر "11

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-071 6-32288064جنب باغ ملی –خیابان حافظ شیراز//فارس و هرمزگانشهید دستغیب "12

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-36364001071بلوار چمرانشیراز//فارس و هرمزگانشهید رجایی "13

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-7071-36430034 2فاز -  شهر صدرا شیراز//فارس و هرمزگان(همودیالیز و پیوند اعضاء)ابوعلی سینا "14

با معرفی نامه کلیه خدماتدولتی32250191/6-37398811071بلوار سیبویهشیراز//فارس و هرمزگانقلب الزهراء "15

با معرفی نامه آنكولوژیدولتی32250191/6-3071-36323731بلوار فرهنگ شهرشیراز//فارس و هرمزگانآنكولوژی امیر "16

با معرفی نامه خدمات بستری و جراحیدولتی32250191/6-36284411071بلوار شهید چمران شیراز//فارس و هرمزگان( MRI )مرکزی شیراز "17

با معرفی نامه خدمات بستری و جراحیخصوصی32250191/6-36231515071انتهای قصردشت قبل از زیر گذر معالی آبادشیراز//فارس و هرمزگانقلب کوثر"18

با معرفی نامه خدمات چشم پزشكی و اعمال جراحی محدودخصوصی32250191/6-32273726071خیابان سرو ناز-روبروی درب دوم باغ ارم-بلوار ارمشیراز//فارس و هرمزگانمرکز بینا گستر19

با معرفی نامه خدمات دیالیزخیریه32250191/6-36407061071روبروی باغشهر پردیس-  به سمت دوکوهک 2جاده فاز - شهر صدرا شیراز//فارس و هرمزگانمرکز دیالیز حاج ابراهیمی20

با معرفی نامه چشم پزشكیخیریه32250191/6-32330073071نبش خیابان پوستچی- خیابان زند شیراز//فارس و هرمزگان(تخصصی چشم)درمانگاه پوستچی 21

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-32296457071(علم)میدان دانشجو شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه امین علی22

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-32250681071نبش خیابان ارمشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه  دکتر فقیهی نژاد23

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-32330455071خ زند جنب ساختمان هالل احمرشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه هالل احمر24

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-071بیمارستان نمازی- میدان نمازی شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه اورژانس بیمارستان نمازی25

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-33600141071(درمانگاه دماوند)شهر صدرا بلوارموالنا شیراز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر کریمی 26
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با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-36221501071شهرک شهید بهشتیشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر ثابت عهد 27

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-36224137071شهرک گلستان بلوارعالمه امینی خیابان صباشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر وثوقی 28

با معرفی نامه خدمات داروییخصوصی32250191/6-38313891071میدان آبیاریشیراز//فارس و هرمزگانداروخانه دکترایوب محمودی29

با معرفی نامه آزمایشگاهیخصوصی32250191/6-32318700071خ اردبهشت جنب برج الكترونیکشیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه پیوند30

با معرفی نامه خدمات آزمایشگاهیخصوصی32250191/6-2332352511071پالک - جنب ساختمان برج الكترونیک –خ اردیبهشت شیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر دانشبد31

با معرفی نامه خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-332355836071خ صورتگر کوچه شیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه جهاد دانشگاهی32

با معرفی نامه خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-071(عج) خ قصردشت نرسیده به تقاطع ولیعصرشیراز//فارس و هرمزگانآزمایشگاه انتقال خون33

با معرفی نامه خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-071جنب بیمارستان شهید فقیهی - خیابان زند شیراز//فارس و هرمزگاندرمانگاه تخصی و فوق تخصصی شهید فقیهی34

با معرفی نامه کلیه خدمات به جز دندانپزشكیخصوصی32250191/6-3071-33600131شهر صدرا بلوارموالنا صدرا//فارس و هرمزگاندرمانگاه دماوند35

با معرفی نامه کلیه خدمات به جز دندانپزشكیدولتی32250191/6-36217002071شهرک گلستان شیراز//فارس و هرمزگاندرمانگاه بوستان36

با معرفی نامه کلیه خدمات به جز دندانپزشكیدولتی32250191/6-3071-37351501بلوار مدرسشیراز//فارس و هرمزگان...درمانگاه ابا عبدا37

با معرفی نامه کلیه خدمات به جز دندانپزشكیخصوصی32250191/6-37250115071جنب دانشكده بهداشت- (س)بلوار کوی زهرا شیراز//فارس و هرمزگاندرمانگاه فتح المبین38

با معرفی نامه خدمات آزمایشگاهی هسته ایخصوصی32250191/6-32300265071ساختمان آراد طبقه اول- تقاطع خیابان هدایت و خیابان معدل شیراز//فارس و هرمزگانپزشكی هسته ای صورتگر39

با معرفی نامه سونوگرافیستخصوصی32250191/6-1336473650071واحد-طبقه سوم-ساختمان پارسه-4کوچه شماره -خیابان مالصدراشیراز//فارس و هرمزگانخانم دکتر مینا غالمی40

با معرفی نامه متخصص مغز و اعصابخصوصی32250191/6-32296272071(علم)میدان دانشجو شیراز//فارس و هرمزگاندکتر علیرضا نیک سرشت41

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-43526992071جنب بانک صادرات-چهارراه سعیدیهارسنجانفارسفارس و هرمزگاندکتر سعید یار احمدی1

داروخانهخصوصی32250191/6-43523498071(ع)روبروی مسجد امام حسین- خیابان آثاریارسنجانفارسفارس و هرمزگانداروخانه دکتر نظری2

کلیه خدماتدولتی32250191/6-43522481071بلوار شهید مهدی اسكندریارسنجانفارسفارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولیعصر 3

پزشک معتمدخصوصی6-5322288832250191نرسیده به پیر مراد- خیابان امام زاده استهبانفارسفارس و هرمزگاندکتر حسین سحرخیز1

کلیه خدماتدولتی6-5322900932250191استهبان//فارس و هرمزگانبیمارستان امام خمینی2

پزشک معتمدخصوصی6-32250191-44523160071کوچه آبیاری- بلوار مطهری اقلیدفارسفارس و هرمزگاندکتر مهری عبدالهی1

داروخانهخصوصی6-32250191-44523294071روبروی بانک ملی مرکزی- نرسیده به میدان شهدا-خیابان امام////فارس و هرمزگانداروخانه دکتر لطیف پور2

بستریدولتی6-32250191-44520451071بلوار شهید بهشتی////فارس و هرمزگاناقلید  (عج)بیمارستان ولیعصر3

آزمایشگاهخصوصی6-32250191-44522598071میدان شهدا-اقلید////فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر رستگاری4
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پزشک معتمدخصوصی32250191 – 443377246سه راه تكیه–خیابان قدس -میدان ولیعصر آبادهفارسفارس و هرمزگاندکتر مهوش اعرابی1

داروخانهخصوصی6-4433727932250191میدان ولیعصرآباده//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر خزائل2

 متخصص زنانخصوصی32250191 – 443329986نبش خیابان مدرس- خیابان امام آباده//فارس و هرمزگاندکتر نسرین شهریاری3

آزمایشگاهخصوصی6-4433079032250191جنب عمارت کاله فرنگی –میدان ولیعصر آباده//فارس و هرمزگان آزمایشگاه دکتر حسامی4

کلیه خدماتدولتی32250191 – 443384736بلوار شهید چمرانآباده//فارس و هرمزگان(ره)بیمارستان امام خمینی 5

داروخانهخصوصی6-4433211032250191روبروی بانک مسكن- میدان امام خمینی - خیابان امام خمینی آباده//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر عظیمی6

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 542224536 بهمن22خیابان جهرمفارسفارس و هرمزگاندکتر حمیدرضا مصالئی1

خصوصی071- 32250191 – 544465596 ساختمان رز11 خیابان شهید مطهری کوچه جهرم//فارس و هرمزگاندکتر مهرانه شعبانپور2
رسمی صنعت - پزشک معتمد

نفت

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 542218946 بهمن22خیابان جهرم//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر هوشمند3

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 542282466 بهمن22خیابان جهرم//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر کشافی4

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 543450416بلوار شهید مطهریجهرم//فارس و هرمزگانبیمارستان شهید مطهری5

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 146-54230010انتهای خیابان ولیعصرجهرم//فارس و هرمزگانبیمارستان پیمانیه6

رادیولوژی و سونوگرافیخصوصی071- 32250191 – 25543420206روبروی کوچه -بلوار شهید مطهریجهرم//فارس و هرمزگانرادیولوژی آریا7

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 535440276بلوار امامدارابفارسفارس و هرمزگاندکتر فرشته پیش آهنگ1

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 46-53526990بلوار آیت اهلل خامنه ایداراب//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام حسن مجتبی 2

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 535488866 بهمن روبروی بانک سپه22خیابان داراب//فارس و هرمزگان داروخانه دکتر پیشه ور3

آزمایشگاهخصوصی071- 32250191 – 535283006 بهمن ابتدای خیابان سمیه22خیابان داراب//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر سروری4

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 326234356کوچه پزشكانزرقانفارسفارس و هرمزگاندکتر جهانگیر بهمنی بهلولی1

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 326225336کوچه پزشكانزرقان//فارس و هرمزگانداروخانه مهران2

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 326200256خیابان بهارزرقان//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام حسن عسكری3

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 378421126بلوار نماز-فلكه گازسروستانفارسفارس و هرمزگانبیمارستان شهدای سروستان1

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 378421116بیمارستان شهدا- فلكه گاز سروستان//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بهادر2

پزشک معتمدخصوصی071- 32250191 – 444525656 ابتدای خیابان توحید1ناحیه صفاشهرفارسفارس و هرمزگاندکتر علی قاسمی1

داروخانهخصوصی071- 32250191 – 444552006بلوار امام خمینی ، جنب پاساژ شفیع پورصفاشهر//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر فرهناک2

کلیه خدماتدولتی071- 32250191 – 444510216 – 25بلوار وحدتصفاشهر//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولیعصر 3
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پزشک معتمدخصوصی32250191 – 387566206خیابان سپاهفراشبندفارسفارس و هرمزگاندکتر حسین سینایی1

داروخانهخصوصی32250191 – 387539386خیابان سپاهفراشبند//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر غالمی نژاد2

داروخانهخصوصی32250191 – 387583216 جاده فیروزآباد بیمارستان امام هادی3کیلومتر فراشبند//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بحرانی فرد3

کلیه خدماتدولتی32250191 – 387583116 جاده فیروزآباد5کیلومتر فراشبند//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام هادی 4

5
شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

فراشبند
کلیه خدماتدولتی32250191 – 66-38758123خیابان سپاهفراشبند//فارس و هرمزگان

پزشک معتمدخصوصی32250191 – 3533348406بلوار شهید بهشتی کوچه فسافارسفارس و هرمزگاندکتر محمد تهمتن1

آزمایشگاهخصوصی32250191 – 533599936 خیابان حافظ چهار راه حافظفسا//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر ارسطو2

داروخانهخصوصی32250191 – 533143346بلوار شهید رجایی روبروی کالنتریفسا//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بیدکی3

داروخانهخصوصی32250191 – 533508886 خیابان حافظفسا//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر سعیدی4

کلیه خدماتدولتی32250191 – 266-53315011بلوار شهید رجایی میدان ابن سینافسا//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولی عصر5

کلیه خدماتدولتی32250191 – 533162116-12خیابان شهید فیاضفسا//فارس و هرمزگانبیمارستان دکتر شریعتی6

پزشک معتمدخصوصی32250191 – 387261186خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآبادفارسفارس و هرمزگاندکتر عباس فیض پور1

آزمایشگاهخصوصی32250191 – 387207376میدان امام روبروی فرمانداریفیروزآبادفارسفارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر دیانت پور2

متخصص زنانخصوصی32250191 – 387252716خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآبادفارسفارس و هرمزگاندکترلیال ظرافت3

داروخانهخصوصی32250191 – 387258676خیابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزیفیروزآبادفارسفارس و هرمزگانداروخانه دکترجعفری زاده4

متخصص اطفالخصوصی32250191 – 387211366چهارراه طالقانی،طبقه زیرین داروخانه دکتر شجاییفیروزآبادفارسفارس و هرمزگاندکتر علیرضا صادقی5
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