
1401ماه آذر ویراست لیست مراکز طرف قرار داد 
(فقط با معرفی نامه) نوع خدماتخصوصی/ دولتی دتلفن مرکز طرف قرارداآدرسنام مرکزردیف

کلیه خدماتدولتی36474332فلكه نمازیبیمارستان نمازی1

کلیه خدماتدولتی36267363خیابان خلیلیخلیلی"2

- 32351090روبروی صورتگر–خیابان زند شهید فقیهی"3 کلیه خدماتدولتی9

-3 6240101بلوار شهید چمرانشهید چمران"4 کلیه خدماتدولتی 6

- 36271531اول بلوار شهید چمرانحافظ"5 کلیه خدماتدولتی6

کلیه خدماتدولتی36223481ورودی شهر صدراسوختگی امیرالمومنینبیمارستان "6

- 32289601خیابان قرآن بعد از باغ جهان نمااعصاب و روان  ابن سینا"7 کلیه خدماتدولتی3

- 32229501کیلومتری جاده شیراز مرودشت شهرک باجگاه16اعصاب و روان شهید محرری   "8 کلیه خدماتدولتی4

-37260811میدان دفاع مقدس–بلوار سیبویه زینبیه"9 کلیه خدماتدولتی 19

خیابان خیاممسلمین"10
32331171 -
کلیه خدماتدولتی32359181

-32248603خیابان مشكین فامحضرت علی اصغر"11 کلیه خدماتدولتی8

کلیه خدماتدولتی6- 32288064جنب باغ ملی–خیابان حافظ شهید دستغیب"12

کلیه خدماتدولتی36364001بلوار چمرانبیمارستان شهید رجایی13

کلیه خدماتدولتی7-36430034صدراشهر (همودیالز و پیوند اعضاء)ابوعلی سینا "14

کلیه خدماتدولتی37398811سیبویهبلوارقلب الزهراء"15

آنكولوژیدولتی36323731/3بلوار فرهنگ شهربیمارستان امیر16

خدمات بستری و جراحیدولتی9-36284412بلوار شهید چمران  MRIبیمارستان مرکزی 17

خدمات بستری و جراحیخیریه36231515انتهای قصردشت قبل از زیر گذر معالی آبادبیمارستان قلب کوثر18

خدمات بستری و جراحیخیریه32279701بلوار قرآن شهرک گلشنبیمارستان مادر وکودک غدیر19

خدمات چشم و اعمال جراحی محدودخصوصی32273726خیابان سرو ناز-روبروی درب دوم باغ ارم-بلوار ارممرکز بینا گستر20

روبروی باغشهر  -به سمت دوکوهک 2جاده فاز -شهر صدرا مرکز دیالیز حاج ابراهیمی21
پردیس

خدمات دیالیزخیریه36407061

شیراز



1401ماه آذر لیست مراکز طرف قرار داد ویراست 
(فقط با معرفی نامه) نوع خدماتخصوصی/ دولتی دتلفن مرکز طرف قرارداآدرسنام مرکزردیف

خدمات داروییخصوصی32296457(علم)میدان دانشجو داروخانه امین علی23

خدمات داروییخصوصی32250681نبش خیابان ارمداروخانه  دکتر فقیهی نژاد24

خدمات داروییخصوصی32330455خ زند جنب ساختمان هالل احمرداروخانه هالل احمر26

خدمات داروییخصوصی32424128بیمارستان نمازی-میدان نمازی داروخانه اورژانس بیمارستان نمازی28

خدمات داروییخصوصی33600141صدراشهر شهر صدار-داروخانه دکتر کریمی 29

خدمات داروییخصوصی36217002شهرک گلستانشهرک گلستان-داروخانه دکتر مع الحق31

خدمات داروییخصوصی38313891تقاطع آبیاری-انتهای خیابان اصالح نژاد داروخانه دکتر محمودی32

آزمایشگاهیخصوصی32369393مالصدرابسمتچهارراه معدل -فلسطین.خرازآزمایشگاه 33

خدمات آزمایشگاهیخصوصی2332352511پالک -جنب ساختمان برج الكترونیک–خ اردیبهشت آزمایشگاه دکتر دانشبد34

خدمات آزمایشگاهیخصوصی32317555خیابان اردیبهشت ساختمان مهرآزمایشگاه دکتر تقی زادگان35

خدمات آزمایشگاهیدولتی32351090جنب بیمارستان شهید فقیهی  -خیابان زند یهیدرمانگاه تخصی و فوق تخصصی شهید فق36

کلیه خدماتخصوصی3-33600131شهر صدرادرمانگاه دماوند37

کلیه خدماتدولتی37351501/3بلوار مدرس...درمانگاه ابا عبدا38

خدمات آزمایشگاهی هسته ایخصوصی32300265ه اولساختمان آراد طبق-تقاطع خیابان هدایت و خیابان معدل پزشكی هسته ای صورتگر39

نیکلیه اسكن های تشخیصی و درماخصوصی32333435خیابان اردیبهشت جنب بیمارستان شفا  پزشكی هسته ای پویا40

کلیه رادیولوژی وسونوگرافی هاخصوصی9632311111خیابان دکتر فقیهی تقاطع معدل شرقی ساختمان مرکز تصویربرداری تابش41

سونوگرافیستخصوصی3536342202واحد 3ساختمان اهورا طبقه -معالی آباد آقای دکتر باهر رضا خلق اهلل42

-طبقه سوم-ساختمان پارسه-4کوچه شماره -خیابان مالصدراخانم دکتر مینا غالمی43
13واحد

سونوگرافیستخصوصی36473650

کلیه خدماتدولتی36217002خیابان صبا-شهرک گلستاندرمانگاه بوستان44

کلیه خدماتدولتی36121000میدان نمازیدرمانگاه مطهری45

کلیه خدماتدولتی32127002میدان نمازی(ع)درمانگاه امام رضا46

خصوصی91011155ساختمان شیراز نقش-ابتدای خ هفت تیرنیلوآزمایشگاه 47

شیراز


