
1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

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

داروخانه خصوصی32250191/6-47627311071(ع)روبروی مسجد امام حسین-خیابان آثاریارسنجانفارسفارس و هرمزگانداروخانه دکتر نظری

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

ارسنجان

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمد خصوصی32250191/6-53222888071خیابان امام زاده استهبانفارسفارس و هرمزگاندکتر حسین سحرخیز

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

کلیه خدماتدولتی32250191/6-53229410/13071استهبان//فارس و هرمزگانبیمارستان 

استهبان

شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
/ نوع مرکز خصوصی 

/نوع خدمات بستری دولتی 
سرپایی

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

داروخانه خصوصی32250191/6-44523294071روبروی بانک ملی-میدان شهدااقلید//فارس و هرمزگانداروخانه دکترلطیف پور

بستریدولتیاقلید//فارس و هرمزگانبیمارستان شهداء اقلید

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-44522598071میدان شهدا-اقلیداقلید//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر رستگار 

اقلید



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
آباده

جهرم

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

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

داروخانه خصوصی32250191/6-44332110071میدان ولیعصرآباده//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر خزائل

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

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-4433079071جنب عمارت کاله فرنگی–میدان ولیعصر آباده//فارس و هرمزگاندکتر حسامی  

کلیه خدمات دولتی32250191/6-44333311071-13آباده//فارس و هرمزگانبیمارستان امام خمینی 

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستاننام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-54222453071بهمن 22خیابان جهرمفارسفارس و هرمزگاندکتر حمیدرضا مصالئی 

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-54221894071بهمن 22خیابان جهرم//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر هوشمند

داروخانه خصوصی32250191/6-54228246071بهمن 22خیابان جهرم//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر کشافی

کلیه خدمات خصوصی32250191/6-54333001071خیابان شهید مطهری جهرم//فارس و هرمزگاننریبیمارستان شهید مطهری و کلینیک ه

کلیه خدمات خصوصی32250191/6-54230085071خیابان ولیعصر جهرم//فارس و هرمزگانبیمارستان پیمانیه 

یرادیولوژی و سونوگرافخصوصی32250191/6-15071بلوار مطهری روبروی کوچه جهرم//فارس و هرمزگانرادیولوژی آریا



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

کلیه خدمات دولتی32250191/6-071فلکه گازسروستان//فارس و هرمزگانبیمارستان شهدای سروستان

داروخانه خصوصی32250191/6-37842111071بیمارستان شهدا-فلکه گاز سروستان//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بهادر

داراب

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-53544027071بلوار امام  دارابفارسفارس و هرمزگاندکتر فرشته پیش آهنگ 

بیمارستان امام حسن مجتبی
کلیه خدماتدولتی32250191/6-071داراب//فارس و هرمزگان(ع)

داروخانه خصوصی32250191/6-535242276071بهمن جنب بانک مرکزی و سپه22خیابان داراب//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر پیشه ور

زرقان

شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
/ نوع مرکز خصوصی 

/نوع خدمات بستری دولتی 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-32623435071کوچه پزشکانزرقانفارسفارس و هرمزگانی دکتر جهانگیر بهمنی بهلول

داروخانه خصوصی32250191/6-32622533071کوچه پزشکان زرقان//فارس و هرمزگانداروخانه مهران

بیمارستان امام حسن  
کلیه خدمات دولتی32250191/6-32620025071خیابان بهارزرقان//فارس و هرمزگان(ع)عسکری

سروستان



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 

صفاشهر

فراشبند

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-44453417071توحید ی خیابان ابتدا 1ناحیه صفاشهرفارسفارس و هرمزگاندکتر علی قاسمی 

داروخانه خصوصی32250191/6-44455200071خیابان امام  صفاشهر//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر فرحناک

– 25صفاشهر//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان ولیعصر  کلیه خدمات دولتی44451023071-32250191/6

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستاننام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-38756620071خیابان سپاه فراشبندفارسفارس و هرمزگاندکتر حسین سینایی

داروخانه خصوصی32250191/6-38753938071خیابان سپاه فراشبند//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر غالمی نژاد

داروخانهخصوصی32250191/6-38758321071بیمارستان امام هادیفراشبند//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بحرانی فرد

کلیه خدمات دولتی 32250191/6-071فراشبند//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام هادی 

کلیه خدمات دولتی 32250191/6-071خیابان سپاهفراشبند//فارس و هرمزگانبندشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراش



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
فسا

فیروزآباد

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-353337707071بلوار شهید بهشتی کوچه فسافارسفارس و هرمزگاندکتر محمد تهمتن

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-53359993071خیابان حافظ  فسا//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر ارسطو

داروخانه خصوصی32250191/6-071میدان بوعلیفسا//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر بیدکی

داروخانه خصوصی32250191/6-53350888071خیابان حافظ  فسا//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر سعیدی

کلیه خدمات دولتی32250191/6-53315011071-26بلوار شهید رجایی میدان ابن سینافسا//فارس و هرمزگانبیمارستان ولی عصرفسا

کلیه خدماتدولتی32250191/6-071 53316211-12شهید فیاض-خفسا//فارس و هرمزگانبیمارستان شریعتی

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-38726118071خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآبادفارسفارس و هرمزگاندکتر عباس فیض پور 

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-38720737071میدان امام روبروی فرمانداری فیروزآباد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر دیانت پور

متخصص زنانخصوصی32250191/6-38725271071خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلی فیروزآباد//فارس و هرمزگاندکترلیال ظرافت

داروخانه خصوصی32250191/6-38725867071خیابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزیفیروزآباد//فارس و هرمزگانداروخانه دکترجعفری زاده 

متخصص اطفالخصوصی32250191/6-38721136071میدان امام جنب بانک سپهفیروزآباد//فارس و هرمزگاندکتر علیرضا صادقی  

- 8فیروزآباد//فارس و هرمزگانبیمارستان قائم فیروزآباد کلیه خدمات دولتی38727091071-32250191/6

متخصص داخلی خصوصی32250191/6-38720405071خیابان معلم جنب داروخانه دکتر خلیلیفیروزآباد//فارس و هرمزگاندکتر فاطمه بصیری



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
قیر

کازرون

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمد خصوصی32250191/6-54522571071خ بسیج روبروی داروخانه دکتر محمد قیرفارسفارس و هرمزگاندکتر رضا رمضانی 

کلیه خدماتدولتی 32250191/6-54527603071قیر//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام محمدباقر 

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-42210866071سه راه ابوذر–خیابان حضرتی کازرونفارسفارس و هرمزگاندکتر محمد فرخ مهر

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-42222171071سه راه ابوذر جنب داروخانه دکتر شاه امیری   کازرون//فارس و هرمزگانزهرا عباسی "

متخصص اطفالخصوصی32250191/6-42229087071خیابان سلمان فارسی ساختمان سهیل  کازرون//فارس و هرمزگاندکتر زهرا خورسند 

داروخانه خصوصی32250191/6-42235312071فلکه سینما  کازرون//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر مهرورز 

داروخانه خصوصی32250191/6-42227671071خیابان ابوذر  کازرون//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر شجاعی 

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-42227359071خیابان سلمان فارسی  کازرون//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر توکلی 

آزمایشگاهخصوصی32250191/6-42223351071خیابان سلمان فارسی  کازرون//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر آذری 

رادیولوژیخصوصی32250191/6-42222632071جاد  خیابان سلمان فارسی کوچه جنب درمانگاه امام سکازرون//فارس و هرمزگاندکتر محمد حسن کالنتری 

متخصص داخلی خصوصی32250191/6-42222318071ساختمان دنا –خیابان سلمان فارسی کازرون//فارس و هرمزگاندکترعبدالرضا رئیس کریمی 

-4بلوار باهنر جنب بیمارستان ولیعصر کازرون//فارس و هرمزگان MRIمرکز  MRIدولتی42219881071-32250191/6

کلیه خدمات دولتی32250191/6-42227080071-4بلوار باهنرکازرون//فارس و هرمزگان(عج)بیمارستان حضرت ولیعصر 



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
کوار

الر

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-38724038071بلوار امام روبروی بانک رفاه خیابان مظاهری  کوارفارسفارس و هرمزگاندکتر مجید قاسمی

ه شبان)داروخانه دکتر قربانی 
داروخانه خصوصی32250191/6-38725999071بلوار امام جنب درمانگاه شفا  کوار//فارس و هرمزگان(روزی

آزمایشگاهخصوصی32250191/6-38728130071کوچه وحدت–بلوار امام کوار//فارس و هرمزگانآزمایشگاه پارس

دولتی32250191/6-38722205071بلوار امام درمانگاه امیرالمومنین  شبکه بهداشت و درمان

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-52333761071االنبیاءشهر قدیم خیابان مدرس شمالی کلینیک خاتمالرفارسفارس و هرمزگاندکتر عبدالحسین شریف زاده 

داروخانه خصوصی32250191/6-071شهر قدیم خیابان مدرس شمالیالر//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر معتمد

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-52243658071شهر جدید سی متری هالل احمر کلینیک مهرالر//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر مدرسی

سونوگرافیخصوصی32250191/6-252241254071پالک –شهر جدید سی متری هالل احمر الر//فارس و هرمزگانسونوگرافی دی 

کلینیک ویژه تخصصی و فوق 
بازار شهر جدید بلوارغدیر شمالی خ کارمندان ، پشتالر//فارس و هرمزگانتخصصی هاشمی زاده

بزرگ
کلیه خدمات دولتی52255512071-32250191/6

- 4الر//فارس و هرمزگان(ع)بیمارستان امام رضا  کلیه خدمات دولتی52242001071-32250191/6

کلیه خدمات دولتی32250191/6-071بیرم//فارس و هرمزگانبیمارستان علی اصغر بیرم

کلیه خدمات دولتی32250191/6-071اوز//فارس و هرمزگانبیمارستان اوز

کلیه خدمات دولتی32250191/6-071خنج//فارس و هرمزگانبیمارستان نبی اکرم خنج



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
المرد

مهر

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

معتمدخصوصی32250191/6-52822221071شهید فهمیده–خیابان مهرفارسفارس و هرمزگاندکتر احمد امینی

کلیه خدماتدولتی 32250191/6-071مهرفارسفارس و هرمزگان(س)بیمارستان فاطمه الزهرا 

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-9178097154071بلوار ولیعصرالمردفارسفارس و هرمزگاندکتر علی قنبری 

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-071بلوار ولیعصرالمردفارسفارس و هرمزگاندکتر مرضیه  موسوی نیا

کلیه خدمات خصوصی32250191/6-52722210071بلوار ولیعصرالمرد//فارس و هرمزگانکلینیک بیمارستان ولی عصر

کلیه خدمات خصوصی32250191/6-52722210071بلوار ولیعصرالمرد//فارس و هرمزگانبیمارستان ولی عصر 

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-852725540071بلوار شاهد کوچه المرد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر محمدیان

آزمایشگاهخصوصی32250191/6-52721928071میدان امام پشت بانک صادراتالمرد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر رضوی

فیزیوتراپیخصوصی32250191/6-52724855071بلوار ولیعصر کوچه شهید اسدپورالمرد//فارس و هرمزگانفیزیوتراپی بقیه اهلل

شبانه روزی خصوصی32250191/6-52725343071بهمن22خیابان المرد//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر جعفری



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 

مرودشت

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

داروخانه خصوصی32250191/6-43223474071خیابان انقالب کوچه کاووسیمرودشتفارسفارس و هرمزگانداروخانه شبانه روزی مولوی

داروخانهخصوصی32250191/6-43233551071خیابان انقالب کوچه کاووسیمرودشت//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر عبداله پور

رادیولوژیستخصوصی32250191/6-43222524071خیابان انقالب کوچه کاووسیمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر گل ناز کسرائیان 

رادیولوژیستخصوصی32250191/6-43224245071خیابان انقالب کوچه کشاورزمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر اکبر گودرزی فر 

متخصص قلبخصوصی32250191/6-071جدرمانگاه شبانه روزی صنعت نفت خیابان بسیمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر حمید رضا روحانی 

متخصص جراح عمومیخصوصی32250191/6-43338069071خیابان انقالب کوچه روزگارمرودشت//فارس و هرمزگاندکتر سیدغالمرضا ضیائی 

کلیه خدمات دولتی32250191/6-43333291071-4مرودشت//فارس و هرمزگانبیمارستان شهید مطهری 

رادیولوژیدولتی32250191/6-43334264071خیابان انقالب  مرودشت//فارس و هرمزگانشبکه بهداشت مرودشت

کلیه خدمات سرپاییدولتی32250191/6-1071-43232800(ع)خیابان هفت تیرجنب مسجد امام حسین مرودشت//فارس و هرمزگاندرمانگاه فرهنگیان 

متخصص داخلیخصوصی32250191/6-43339056071شهریور17خیابان انقالب روبروی خ مدرس خ مرودشت//فارس و هرمزگاندکتر علی پرندآور

یرادیولوژی وسونوگرافخصوصی32250191/6-43342777071خیابان انقالب کوچه داروخانه سینامرودشت//فارس و هرمزگاندکتر دانشیان

سونوگرافیخصوصی32250191/6-43225611071کوچه مسجد جامع-خیابان انقابمرودشتفارس و هرمزگاندکتر نوری



1399لیست مراکز طرف قرار داد ویراست مرداد ماه 
نورآباد

نیریز

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

(پزشک معتمدخصوصی32250191/6-53822432071جنب بانک ملی–خیابان  ولیعصر نیریزفارسفارس و هرمزگاندکتر مسعود نصیری نژاد

شبانه روزیخصوصی32250191/6-53826664071خیابان قدس نیریز//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر قلمداد

-14نیریز//فارس و هرمزگانبیمارستان شهدای نیریز کلیه  خدمات  دولتی53830111071-32250191/6

/ نوع مرکز خصوصی شماره تماس رابط تلفن  آدرس پستینام شهرستان نام استان نام بهداشت و درمان مرکز طرف قرارداد
دولتی 

/نوع خدمات بستری 
سرپایی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-42522892071کوچه پزشکان نورآبادفارسفارس و هرمزگاندکتر خدامراد گودرزی

پزشک معتمدخصوصی32250191/6-42522203071بلوار بسیج کوچه شقایق نورآباد//فارس و هرمزگاندکتر حمید ساالری 

داروخانه خصوصی32250191/6-42522242071خیابان سپاه نورآباد//فارس و هرمزگانداروخانه دکتر حسینی

-7نورآبادنورآباد//فارس و هرمزگانبیمارستان ولی عصر  کلیه خدمات دولتی42527504071-32250191/6

فیزیوتراپیخصوصی32250191/6-42524453071بلوار بسیج کوچه شقایق نورآباد//فارس و هرمزگانفیزیوتراپی بهداد

متخصص اطفالخصوصی32250191/6-42527877071کوچه هنرستان نورآباد//فارس و هرمزگاندکتر امراله نگین تاجی 

رادیولوژیخصوصی32250191/6-42523818071کوچه پزشکاننورآباد//فارس و هرمزگانرادیولوژی مرکزی

آزمایشگاه خصوصی32250191/6-42524661071کوچه پزشکان نورآباد//فارس و هرمزگانآزمایشگاه دکتر آزمون

فیزیوتراپیخصوصی32250191/6-42524453071بلوار بسیج کوچه کفش بالنورآباد//فارس و هرمزگانفیزیوتراپی تندرستی


