
1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
نوع خدماتخصوصی/ دولتی تلفن منطقه فارسدتلفن مرکز طرف قرارداآدرسشهر نام مرکزردیف

کلیه خدماتدولتی32250191/6-36474332071فلكه نمازیشیرازبیمارستان نمازی1
کلیه خدماتدولتی32250191/6-36267363071خیابان خلیلیشیرازخلیلی"2
-9روبروی صورتگر–خیابان زند شیرازشهید فقیهی"3 کلیه خدماتدولتی32351090071-32250191/6
-6بلوار شهید چمرانشیرازشهید چمران"4 کلیه خدماتدولتی071-32250191/6  3 6240101
کلیه خدماتدولتی32250191/6-36271531071-6اول بلوار شهید چمرانشیرازحافظ"5
کلیه خدماتدولتی32250191/6-36223481071ورودی شهر صدراشیرازبیمارستان سوختگی امیرالمومنین"6
-3خیابان قرآن بعد از باغ جهان نماشیرازاعصاب و روان  ابن سینا"7 کلیه خدماتدولتی32289601071-32250191/6
- 4کیلومتری جاده شیراز مرودشت شهرک باجگاه16شیرازاعصاب و روان شهید محرری  8 کلیه خدماتدولتی32229501071-32250191/6
کلیه خدماتدولتی32250191/6-071 37260811 /19میدان دفاع مقدس–بلوار سیبویه شیراززینبیه"9
کلیه خدماتدولتی32250191/6-32359181071- 32331171خیابان خیامشیرازمسلمین"10
کلیه خدماتدولتی32250191/6-32248603071 /8خیابان مشكین فامشیرازحضرت علی اصغر"11
کلیه خدماتدولتی32250191/6-071 32288064  /6جنب باغ ملی–خیابان حافظ شیرازشهید دستغیب"12
کلیه خدماتدولتی32250191/6-36364001071بلوار چمرانشیرازبیمارستان شهید رجایی13
کلیه خدماتدولتی32250191/6-7071-36430034شهر صدراشیراز(اءهمودیالز و پیوند اعض)ابوعلی سینا // 14
کلیه خدماتدولتی32250191/6-37398811071بلوار سیبویهشیرازقلب الزهراء"15
آنكولوژیدولتی32250191/6-36323731/3071بلوار فرهنگ شهرشیرازبیمارستان امیر16
خدمات بستری و جراحیدولتی32250191/6-9071-36284412بلوار شهید چمران شیرازMRIبیمارستان مرکزی 17
خدمات بستری و جراحیخیریه32250191/6-36231515071انتهای قصردشت قبل از زیر گذر معالی آبادشیرازبیمارستان قلب کوثر18
خدمات بستری و جراحیخیریه32250191/7-32279701071بلوار قرآن شهرک گلشنشیرازبیمارستان مادر وکودک غدیر19
خدمات چشم و اعمال جراحی محدودخصوصی32250191/6-32273726071خیابان سرو ناز-روبروی درب دوم باغ ارم-بلوار ارمشیرازمرکز بینا گستر20
خدمات دیالیزخیریه32250191/6-36407061071روبروی باغشهر پردیس-به سمت دوکوهک 2جاده فاز -شهر صدرا شیرازمرکز دیالیز حاج ابراهیمی21
چشم پزشكیخیریه32250191/6-071نبش خیابان پوستچی-خیابان زند شیراز(تخصصی چشم)درمانگاه پوستچی 22
خدمات داروییخصوصی32250191/6-32296457071(علم)میدان دانشجو شیرازداروخانه امین علی23
خدمات داروییخصوصی32250191/6-32250681071نبش خیابان ارمشیرازداروخانه  دکتر فقیهی نژاد24
خدمات داروییخصوصی32250191/6-536282455071نبش کوچه -بلوار مطهری شیرازداروخانه دکتر دهقانی25
خدمات داروییخصوصی32250191/6-32330455071خ زند جنب ساختمان هالل احمرشیرازداروخانه هالل احمر26
خدمات داروییخصوصی32250191/7-32352545071حد فاصل چهارراه خیرات و سه راه انوریشیرازداروخانه ویژه 27
خدمات داروییخصوصی32250191/6-32424128071بیمارستان نمازی-میدان نمازی شیرازداروخانه اورژانس بیمارستان نمازی28
خدمات داروییخصوصی32250191/6-33600141071شهر صدراشیرازشهر صدار-داروخانه دکتر کریمی 29
خدمات داروییخصوصی32250191/6-36221501071شهرک شهید بهشتیشیرازشهرک بهشتی-داروخانه دکتر ثابت عهد 30
خدمات داروییخصوصی32250191/6-36217002071شهرک گلستانشیرازشهرک گلستان-داروخانه دکتر مع الحق31
خدمات داروییخصوصی32250191/6-38313891071تقاطع آبیاری-انتهای خیابان اصالح نژاد شیرازداروخانه دکتر محمودی32
آزمایشگاهیخصوصی32250191/6-32318700071خ اردبهشت جنب برج الكترونیکشیرازآزمایشگاه پیوند33
خدمات آزمایشگاهیخصوصی32250191/6-2332352511071پالک -جنب ساختمان برج الكترونیک–خ اردیبهشت شیرازآزمایشگاه دکتر دانشبد34
خدمات آزمایشگاهیدولتی32250191/6-32351090071جنب بیمارستان شهید فقیهی -خیابان زند شیرازقیهیدرمانگاه تخصی و فوق تخصصی شهید ف35
کلیه خدماتخصوصی32250191/6-3071-33600131شهر صدراصدرادرمانگاه دماوند36
کلیه خدماتدولتی32250191/6-37351501/3071بلوار مدرسشیراز...درمانگاه ابا عبدا37
کلیه خدمات بجز دندانپزشكیخصوصی32250191/6-362243301071شهرک شهید بهشتیشیرازدرمانگاه میرزایی38
کلیه خدماتخصوصی32250191/6-37250115071جنب دانشكده بهداشت-(س)بلوار کوی زهرا شیرازدرمانگاه فتح المبین39
خدمات آزمایشگاهی هسته ایخصوصی32250191/6-32300265071ساختمان آراد طبقه اول-تقاطع خیابان هدایت و خیابان معدل شیرازپزشكی هسته ای صورتگر40
کلیه اسكن های تشخیصی و درمانیخصوصی32250191/6-32333435071خیابان اردیبهشت جنب بیمارستان شفا شیرازپزشكی هسته ای پویا41
کلیه رادیولوژی وسونوگرافی هاخصوصی32250191/6-9632311111071خیابان دکتر فقیهی تقاطع معدل شرقی ساختمان شیرازمرکز تصویربرداری تابش42
سونوگرافیستخصوصی32250191/6-3536342202071واحد 3ساختمان اهورا طبقه -معالی آباد شیرازآقای دکتر باهر رضا خلق اهلل43
سونوگرافیستخصوصی32250191/6-1336473650071واحد-طبقه سوم-ساختمان پارسه-4کوچه شماره -خیابان مالصدراشیرازخانم دکتر مینا غالمی44

شیراز


