
 ردیف  عنوان مرکز درمانی  نوع قرارداد  آدرس تلفن 

07132305752 
 

متري سينما سعدي ،چهارراه  20خيابان 

 ارديبهشت ،مجتمع پزشکي شفا

يوتراپ يزيف  1 فيزيوتراپي ارديبهشت  

  حد فاصل فلسطين و هفت تير، معدل غربي،  07132359777

4طبقه اول، واحد   ساختمان نهال،  

مهر زدانيفيزيوتراپي  فيزيوتراپي  2 

سه راه برق و چهار راه   نيب ت،قصردش ابانيخ 07132337700

482پالک   ،25کوچه  يانتها ،مالصدرا  

تبسم يوتراپ يزيف فيزيوتراپي  3 

07136245393 
 

،  روبروي بانک ملت، ميرزاي شيرازيبلوار 

 ساختمان غزل

تاش   يوتراپ يزيف فيزيوتراپي  4 

اد،بين پزشکان و  شيراز،بلوار معالي آب  071-36341923

ان،جنب بانک اقتصاد نوين،ساختمان دوست

304،طبقه سوم،واحد 1اوتانا   

 5 فيزيوتراپي پويا  فيزيوتراپي

07136484814 
 

محدود يجراح شيراز، بلوار پاسداران، خيابان مبعث   يچشم پزشک کينيکل 

راز يفارس ش ريبص  

6 

07132273726 
 

سروناز  ابانيخ ،ارم ابانيخ ،رازيش محدود يجراح    يمرکز چشم پزشک 

رازيگستر فارس ش نايب  

7 

نيقصرالدشت سه راه فلسطيابان خ 07132338858 ي خصوص مارستانيب  راز يپارس فارس ش   8 

ي خصوص مارستانيب خيابان انقالب}مشير فاطمي{  07112337905 راز يفارس ش اريشهر   9 

22844330713 ي خصوص مارستانيب بلوار هجرت روبروي خيابان عبيراميز   راز يش ينيرحسيم   10 

چهار راه ستارخان ،خيابان زرگري 07136277070 ي خصوص مارستانيب  راز يخدادوست فارس ش   11 

فرهنگ شهر، کوي وحدت  ،شيراز 07136359387 ي خصوص مارستانيب  راز يبعثت فارس ش   12 

بعد از پل زرگري  2کيلومتر ، بلوار چمران 07116284821 ي خصوص مارستانيب  راز يفارس ش بهشتيارد   13 

بعد از پل زرگري  2بلوار چمران، کيلومتر  07136284411 ي خصوص مارستانيب  ( ي) ام آر آ يمرکز   14 

شيراز،بلوار شهيد مدرس،جنب درب دوم   37239972

 پايگاه هوايي شهيد دوران

 يابرتر يشکار گاه يپا بيمارستان خصوصي 

عباس   ديخلبان شه

 دوران 

 
15 

تير تقاطع ارديبهشت 7خيابان  - ي خصوص مارستانيب  شفاء مارستانيب   16 

62600660713 ي گردقصرالدشت ابتداي گو خيابان شيراز  ي خصوص مارستانيب   17 دکتر فرهمندفر   

خيابان عفيف آباد  ،خيابان قصردشت 07136260099 ي خصوص مارستانيب  ريدکتر م   18 

فلکه نمازي ، خيابان زند 07136279611 يدولت مارستانيب  راز يفارس ش ينماز   19 

يدولت مارستانيب خيابان زند فقيهي شيراز  07132351087 رازيفارس ش يهيفق   20 

2فاز ،  1شهر جديد صدرا  07136407272 يدولت مارستانيب    ونديپ  مارستانيب 

فارس   نايس يابوعل

راز يش  

21 

يدولت مارستانيب خيابان مشکين فام روبروي هتل هما 07132288602 اصغر  يحضرت عل   22 



22300140713 جهرم خيابان ولي عصر بيمارستان شهرستان،  

 پيمانيه

يدولت مارستانيب شهرستان  هيمانيپ  

 جهرم 

23 

07132289308-
9 

يدولت مارستانيب خيابان حافظ   24   بياله دستغ تيدايشه 

بلوارچمران  -شيراز  07136240101 راز يچمران فارس ش بيمارستان دولتي   25 

0711-
6279611-25 

 ينماز مارستانيب بيمارستان دولتي خيابان زند فلکه نمازي

( ي)دولت  

26 

لوار چمران نرسيده به بلوار نيايشب 6364001   يجراح يتهايفور بيمارستان دولتي 

فارس   ييرجا ديشه

راز يش  

 
27 

ابتداي خيابان تختي -فلکه وليعصر 071-32248327 فارس   يعلو مارستانيب بيمارستان دولتي 

راز يش  

28 

شهر صدرا -شيراز  -فارس  36146101 سوانح و  مارستانيب بيمارستان دولتي 

  نيرالمومنيام يسوختگ

راز يش -  

29 

ابتداي اتوبان شيراز مرو دشت -شيراز  07112279723 مادر و   مارستانيب بيمارستان دولتي 

( رازيکودک )ش  

30 

پرديس دانشگاه   -بلوار استاد مطهري  -جهرم  368745522

معاونت درمان دانشگاه   - علوم پزشکي جهرم 

 اداره اقتصاد و درمان

خاتم   يتختخواب 32 بيمارستان دولتي

خفر فارس  اشهرياالنب

 جهرم 

31 

پرديس دانشگاه علوم   -بلوار استاد مطهري 07154345041

  -معاونت درمان دانشگاه   -پزشکي جهرم 

 اداره اقتصاد درمان 

استاد  مارستانيب بيمارستان دولتي

)جهرم ( يمطهر  

32 

96ساختمان  ،تقاطع معدل ،خيابان صورتگر 07132311111 ي ربردار يتصو   33 راديولوژي تابش  

جنب بيمارستان -خيابان ارديبهشت -شيراز  071-32333435

طبقه    -ساختمان پزشکي شفاء   -شفاء 

 همکف

داري تصويربر   مرکز پزشکي هسته اي 

 پويا )شيراز(

34 

11نبش کوچه  روبروي استخر، چمرانبلوار  0713626843 ي دندان پزشک  الديم کينيکل   35 

،  روبروي نان سپيد، خيابان ستارخان 07136281745

طبقه اول  ساختمان خضراء  

ي دندان پزشک  يخضراء دندانپزشک 

 فارس

36 

،  تقاطع معدل، متري سينما سعدي20 07132343320

3طبقه ، ساختمان سال  

ي دندان پزشک   يدندانپزشک کينيکل 

يسال دکتر هوشمند  

37 

  نادر حد فاصل گمرک و ابانيخ رازيش 07132347117

مانگاه  فرزانه در  25پارامونت نبش کوچه 

 صدف 

ي دندان پزشک   يدندانپزشک کينيکل 

(رازيصدف )ش  

38 



مخابرات  روبروي ، خيابان قصر الدشت ،شيراز 07136290414

1واحد اول  طبقه  ،وليعصر ساختمان پالتين  

ي دندان پزشک   يدندانپزشک کينيکل 

توکل  ديدکتر ام  

39 

روبروي خيابان شبان ، بلوار زرهي 07136488585 ي دندان پزشک  حکمت يدندان پزشک 

  

40 

  1پالک، 19کوچه نبش ، بلوار آزادي، شيراز 07132273937

1واحد، 1طبقه  

ي دندان پزشک دکتر  دندانپزشکي  

ه آرست   

41 

32304143071   يهشهيد فقي بيمارستانروبروي ، ندان زخياب 

طبقه دوم، ساختمان تارا، 43نبش کوچه   

ي دندان پزشک زند  يدندان پزشک   42 

ي دندان پزشک   6بعد ازکوچه ،  ايمان جنوبي، ميدان معلم  07136320282 ديمروار کينيکل   43 

نبش  ي، خيابان هدايت غرب، خيابان مالصدرا 07132361305

طبقه اول ، رجاوند ختمان واس، کوچه نهم  

ي دندان پزشک دکترکلينيک    

پور ارياسفند  

44 

نرسيده  ، بعد از ميدان جام جم، بلوارجمهوري 07132279877

128پالک، به خيابان نهاوند   

ي دندان پزشک   يدندانپزشک کينيکل 

نيسالمت آفر  

45 

،  ابتداي ايمان شمالي، ميدان قصر الدشت 09361401517

،  4طبقه ، مجد ساختمان، جنب بانک صادرات

3واحد  

ي دندان پزشک   يمطب دندانپزشک 

يدکتر محمد  

46 

  ، خيابان شهيد رضايي، بلوار بعثت، شيراز 07132340707

 روبروي درب استخر حجاب 

ي دندان پزشک  يدندانپزشک کينيليک 

( رازيشعبه ش) بيس  

47 

نرسيده به چهارراه    ،گودگري، ميدان اطلسي 07132292378

جنب داروخانه دکتر شمس ،باغ تخت  

بهاران يدندانپزشک دندان پزشکي   48 

34کوچه  روبرو ، گودگري ،ن قصرالدشتخيابا 07136288002 قائم  کينيکل دندان پزشکي    49 

نبش  ، )شهرک پرواز(  يکالنتر ديشه ابانيخ 07137251695

يي بابا ديشه ابانيخ 4کوچه   

 50  انيک کينيکل دندان پزشکي 

حد  ، خيابان ارديبهشت، خيابان مالصدرا 07132349495

ساختمان پزشکي   ،فاصل بيت متري و باغشاه 

 سينا

شکي دندان پز   يدندانپزشک کينيکل 

زاده  يدکتر حاج  

51 

ساختمان فلورانس، بلوار موالنا، صدرا، شيراز 07136403102 ي دندان پزشک    يدندانپزشک کينيکل 

( رازيصدرا )ش  

52 

متري   20حد فاصل  ،خيابان ارديبهشت 07132319326

روبروي برج، سينما سعدي و خيابان صورتگر  

IT- ولطبقه ا، ساختمان پزشکي کسري  

ي دندان پزشک   يدندانپزشک کينيکل 

( رازي)شانيبرل  

53 

نرسيده به همت شمالي    ،قدوسي غربي، شيراز 07136302636

طبقه دوم ، ساختمان ونوس  ،  

ي دندان پزشک   يکلينيک دندانپزشک 

)شيراز( يدکتر صالح  

54 

تقاطع فلسطين و ، خيابان ارديبهشت غربي  07132317432

واحد   ،1طبقه ، ساختمان اميران، ارديبهشت

2 

ي دندان پزشک   يدرمانگاه دندانپزشک 

( رازي)ش نيام  

55 



روبروي مجتمع پزشکي  ، بلوار نيايش  ،شيراز  07136541295

طبقه دوم ،ساختمان هيراد ، نيايش  

ي دندان پزشک تبسم   يدندانپزشک 

( رازي)ش  

56 

  ،بعد از سه راه عفيف آباد ،خيابان قصردشت 071-3628500

درمانگاه   ،بقه چهارمط ، 38نبش کوچه 

 دندانپزشکي سپيده 

ي دندان پزشک   يدندانپزشکدرمانگاه  

)شيراز(  دهيسپ  

57 

مجتمع  ،01نرسيده به کوچه  بلوار تاچارا، 07136249380

15واحد ،3طبقه  تجاري اداري بهشت،  

ي دندان پزشک دکتر   يدندانپزشک 

ي صباغ   

58 

  -  سي متري سينما سعدي -شيراز  -فارس  07132343120

طبقه فوقاني بانک صادرات - 3نبش کوچه   

  کايدرن يدندانپزشک دندان پزشکي 

( رازي)ش  

59 

 ، 7طبقه   ،نبش خيابان پزشکان ،معالي آباد  07136340048

71واحد   

ي دندان پزشک   يدندان پزشک کينيکل 

( رازيدکتر رزمجو )ش  

60 

ابتداي ايمان -ميدان قصرالدشت-شيراز 09361401517

-189پالک -بانک صادرات جنب-شمالي

با مسئوليت -1واحد-3طبقه -اختمان مجدس

 خانم دکتر فاطمه محمدي 

  يدندانپزشک کينيکل دندان پزشکي 

( رازي)شانيتب  

61 

روبروي بيمارستان  -بلوار چمران -شيراز 0713626843

جنب بانک سپه  - حافظ   

پزشکي  دندان الديم کينيکل   62 

حد فاصل باغ حوض و  -بلوار امير کبير-شيراز 071-3838685

ساختمان -22نبش کوچه -چهارراه ريشمک

3واحد -2طبقه -سرمست  

  يدرمانگاه دندانپزشک دندان پزشکي 

ران يسف  

63 

  ستگاه يا ،شبان  ابانيبعد از خ ل،بلوار استقال 07138302514

جنب بانک صادرات ي،قوام  

 64 داروخانه دکتر دانش  داروخانه

، زيرگذر احسان ،انتهاي خيابان فرهنگ شهر 07136258824

 درمانگاه سينوهه

رنگ  داروخانه دکتر حو داروخانه  65 

ارديبهشت ،  نبش، خيابان مالصدرا، شيراز 07132319544

 مجتمع پزشکي نوين شيراز 

 داروخانه دکتر جنگجو  داروخانه

 )شيراز( 

66 

نا يس يدرمانگاه بوعل   ،ميشهرک گو ،رازيش 07136714906 ي داروخانه دکتر جمال داروخانه   67 

07132353278 
 

مان  ، ساخت 9شيراز، خيابان مالصدرا ، کوچه 

2پزشکان رازي ، طبقه   

 68 داروخانه دکتر سازمند  داروخانه

07136281180 
 

شيراز ، خيابان قصرالدشت ، نرسيده به سه  

 راه عفيف آباد 

داروخانه دکتر مصلي   داروخانه

 نژاد

69 

ي داروخانه دکتر افضل داروخانه  78و  76کوچه  نيخ قصرالدشت ب رازيش 07136285247  70 

ميدان احسان ، ابان معالي آبادخي 07136383405 ريداروخانه پاکش داروخانه   71 

ابتداي خيابان قاآني نو  ،دروازه کازرون 07137382067  يداروخانه شبانه روز داروخانه 

ي دکتر جلودار  

72 



 نرسيده به ميدان احسان، فرهنگ شهر 07136258824

 درمانگاه سينوهه

 73  بيداروخانه دکتر طب داروخانه

07132322452 
07132322453 

  چهارراه گمرک، ،)نادر( خيابان انقالب

 ساختمان نادر

ي داروخانه راز داروخانه  74 

بلوار  ،7و  5بين موالنا   بلوار موالنا، شهرصدرا، 07133600141

درمانگاه دماوند  دماوند،   

 75   يميداروخانه دکتر کر داروخانه

 ساختمانفرهنگ شهر، روبروي دادگستري،  07136327016

، طبقه سوم 1دردانه  

شگاه يآزما آزمايشگاه دکتر خلق   

فارس  -اهلل   

76 

07132317555 
 

خ  حدفاصل  ،خيابان ارديبهشت ،شيراز

 فلسطين و هفت تير 

شگاه يآزما آزمايشگاه تقي زادگان   

 شيراز 

77 

07132352512 
 

حدفاصل هفت تير   ،شرقي خيابان ارديبهشت

23، پالک و صورتگر  

شگاه يآزما دانشبدآزمايشگاه     78 

07132335753 
 

يمارستان شهيد حد فاصل ب، خيابان زند

داي کوچه شهيد  ابت، فقيهي و هتل پارس

 عباييان 

شگاه يآزما دکتر نشاط    شگاهيآزما   79 

و بلوار  45حدفاصل کوچه  قصر دشت، شيراز، 07136276230

ساختمان بزرگمهر  شهيد بهشتي )خلدبرين(،   

شگاه يآزما آزمايشگاه تشخيص   

بزرگمهر طبي   

80 

07132317800 
 

 حد فاصل بيست متري، خيابان ارديبهشت

2نبش کوچه ،تير( و صورتگر7سينما سعدي )  

  ونديپ   شگاهيآزما آزمايشگاه 

( رازي)ش  

81 

 بلوار هالل احمر، الرستان شهر جديد، فارس، 07152243658

 کلينيک مهر

آزمايشگاه دکتر   آزمايشگاه 

 مدرسي 

82 

07132352223 
 

يست متري سينما سعدي و سه راه  ب حدفاصل

آزمايشگاه دکتر صالحي ،47کوچه  فلسطين،  

آزمايشگاه دکتر   آزمايشگاه 

 صالحي

 

83 

باالتر از بيمارستان شهيد ، خيابان زند  ،شيراز 07132362707

طبقه اول ساختمان پايا ،  48کوچه  ،فقيهي  

)شيراز(آزمايشگاه ارم  آزمايشگاه   

 

84 

چهارراه اول   ،خيابان کاووسي  ،مرودشت  07143222290

روبروي مجتمع پزشکي باران، سمت راست  

 يديدکترخورش  آزمايشگاه 

 )مرودشت(

85 

  ، 1نبش کوچه  ،بلوار نيايش، بلوار چمران 07136540076

 مجتع پزشکي نيايش 

دکتر    شگاهيآزما آزمايشگاه 

)شيراز(  ي اني کاو  

86 

يهي  خيابان شهيد فق، بلوار کريم خان زند 07132307724

6پالک  ، 3کوچه ، )صورتگر(  

جهاد   شگاهيآزما آزمايشگاه 

ي دانشگاه  

87 

  نبش خيابان پزشکان، بلوار معالي آباد،  07136341130

41واحد  ،4طبقه  مجتمع پزشکان،  

رازيش يتيگ  شگاهيآزما آزمايشگاه   88 



خيابان قصر دشت باالتر از خيابان  -شيراز 071-36263600

طبقه همکف -ساختمان پزشکي نگين-مهر

1واحد   

زمايشگاه آ   نينگ  شگاهيآزما 

( رازي)ش  

89 

بيست متري   -خيابان زند  -ز شيرا -فارس  071-32317965

 -3نبش کوچه  -سينما سعدي )هفت تير ( 

طبقه اول-ساختمان پزشکي دنا   

شگاه يآزما دکتر رحمان   شگاهيآزما 

راز يش-اين  

90 

بيست متري سينما سعدي    -شيراز  -فارس  071-23358144

طبقه اول - ساختمان هدايت -نبش معدل  -  

مهرگان    شگاهيآزما آزمايشگاه 

( رازي)ش  

91 

( رازيالبرز)ش شگاهيآزما آزمايشگاه  شيراز،خيابان هفت تير ،نبش معدل غربي  07132355743  92 

07132369393-
6 

حد فاصل فلسطين و   -خيابان معدل   -شيراز 

 -4طبقه  -مجتمع پزشکي راز   -مالصدرا 

41واحد   

راز يش-راز شگاهيآزما آزمايشگاه   93 

  -بعد از ميدان اول  - شهرک گلستان  -شيراز  071-36214770

 سمت چپ بين خيابان دانش و تالش

 نيزم رانيدرمانگاه ا درمانگاه 

)شهرک گلستان( 

راز يش  

94 

خيابان پاييز بلوارپاسارگاد، شيراز، 07138370401  95 درمانگاه آزادي درمانگاه  

07133600131-
2 

6587ار موالنا،پالک  شيراز،شهر صدرا،بلو رازيدرمانگاه دماوند ش درمانگاه     

نبش خيابان   -بلوار دانشجو   -شيراز  -فارس  071-36460051

 دانشگاه 

درمانگاه تپش درمانگاه   درمانگاه 

 فارس

96 

9نبش کوچه ، يغرب ديبلوار تخت جمش  071-37406181  يدرمانگاه شبانه روز درمانگاه  

 نور 

97 

  30کوچه  نيب ،ينيامام خم يمتر ستيب 07138253117

32و  

 يدرمانگاه شبانه روز درمانگاه 

( رازي)ش ديتوح  

98 

جنب پمپ  ، بعد از جهانگردي ،ر نصربلوا 07137319827

 بنزين

 100 درمانگاه ثامن االئمه درمانگاه 

6نبش کوچه ، قدوسي شرقي ، شيراز 07136487535  101 درمانگاه شهرراز  درمانگاه  

2ابيوردي ، بلوار چمران ، شيراز 07136269121  يدرمانگاه شبانه روز درمانگاه  

)شيراز( يسهام  

102 

  به سه راه معالي آباد،  دهينرس فرهنگ شهر، 07136363174

231پالک   

 يدرمانگاه شبانه روز درمانگاه 

نوهه يس  

103 

نبش خيابان شهيد فقيهي ،بلوار زند  07132331935  يدرمانگاه شبانه روز درمانگاه  

   يجهاد دانشگاه

104 

21باالتر از کوچه ،  قدوسي غربي، شيراز 07136302065  يدرمانگاه شبانه روز درمانگاه  

داليم  

105 



،  مويشهرک گ، جاده شيراز سپيدان ،ازشير 071-3685

9نبش کوچه   

  نا يس يدرمانگاه بوعل درمانگاه 

راز يش (  مي)گو  

106 

ابتداي بلوار رحمت  تقاطع با هنر جنوبي، 071-38356316 سيپرد توکنسريانست درمانگاه    107 

درمانگاه شبانه روزي  درمانگاه  بلوار رحمت، روبروي پمپ گاز مسلم 07137399097

 امام رضا)خصوصي(  

108 

جنب داروخانه اميري  ميدان دانشجو، شيراز، 07136289849 درمانگاه شبانه روزي  درمانگاه  

 پرتو

109 

07136285273 
 

بان مهدي آباد  روي خياقصرالدشت روب ،شيراز

  78و 76بين 

درمانگاه شبانه روزي  درمانگاه 

)شيراز(  بهبود  

110 

07137512030 
 

خيابان قائم  بلواررحمت، شيراز،  

 

درمانگاه علي ابن   درمانگاه 

 ابيطالب

111 

روبروي بانک ملت قدمگاه،  ن آبياري،ميدا 07138219937  112 درمانگاه سروش  درمانگاه  

ميدان پاسارگاد   ي،وار باهنر جنوببل ،شيراز 07138341251  113 درمانگاه اقبال)شيراز(  درمانگاه  

ابتداي بلوار رحمت  تقاطع با هنر جنوبي ،  07138258393  114 درمانگاه پرديس شيراز درمانگاه  

19نبش کوچه  بلوار فرهنگ شهر، شيراز، 07136325816  115 درمانگاه حکيم  درمانگاه  

 


