
 اسامی داروخانه هاي خصوصی، بیمارستانی و درمانگاهی شهرستان جهرم

                                  
میزان فعالیت  آدرس دقیق

(نیمه وقت/ تمام 
وقت/ شبانه 

 روزي)

خصوصی/ دولتی 
 مسول فنی تلفن و ...

 نام داروخانه نام و نام خانوادگی موسس
(قید شده در پروانه)   

 ردیف

خیابان استاد مطهري  -جهرم
 روبروي بیمارستان مطهري

 خصوصی تمام وقت

54333122 

دکتر مهشید -براهیم پورنوروزدکتر ا
دکتر مرضیه کاظمی نژاد –قناعت پیشه   

 1 ابوریحان دکتر ابراهیم پورنوروز

یابان استاد مطهريخ -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر محمد صادق سنایی 54330705
سناییدکتر محمد صادق   2 دکتر سنایی 

بتداي خیابان فرد اسديا -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر نسرین نوعی 54448484
 3  دکتر نوعی دکتر نسرین نوعی

یدام مصلیم -جهرم  خصوصی شبانه روزي 

54441661 
-امهسا کوش خانم-دکتر محمد حسینی
 دکتر پرنیا صفایی 

 4 دکتر حسینی دکتر محمد حسینی

 -استاد مطهريخیابان  -جهرم
 کلینیک هنري

 خصوصی تمام وقت
 دکتر عبدالرسول اسفندیاري 54345034

 5 سینا دکتر عبدالرسول اسفندیاري

بتداي بلوار معلما -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر محمد رضا خادمی 54234284
 6 دکتر خادمی دکتر محمد رضا خادمی

 -بهمن 22خیابان  -جهرم
 روبروي بانک مسکن

 خصوصی تمام وقت

 دکتر الهام عافیت جو 54224744
 7 دکتر عافیت جو دکتر الهام عافیت جو

 -بهمن 22خیابان  -جهرم
 ساختمان الماس

 خصوصی تمام وقت

 دکتر عبدالمجید قربانی 54230038
 8 حسین ابن علی دکتر عبدالمجید قربانی

بهمن 22یابان خ -جهرم  خصوصی شبانه روزي 

54228246 

دکتر ابوالفضل -کشافیدکتر حامد 
دکتر  -دکتر مهسا محمودي-نیکوسیر

 مهران بهزادیان

 9 دکتر کشافی دکتر حامد کشافی

بهمن 22یابان خ -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر  اسماعیل قلیچ خانی 54220380
 10 دکتر قلیچ خانی دکتر  اسماعیل قلیچ خانی



هار راه بهارستانچ -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر مینا مهراد 54229708
 11 دکتر مهراد دکتر مینا مهراد

 -شهریور 17خیابان  -جهرم
 روبروي بانک مسکن

 خصوصی تمام وقت

 دکترحسام الدین ابوطالبی 54228899
 12 دکتر ابوطالبی دکترحسام الدین ابوطالبی

بتداي بلوار شهید رجاییا -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر ابوالفضل حاتم 54223615
ابوالفضل حاتمدکتر  13 دکتر حاتم 

خیابان جمهوري  -جهرم
 اسالمی

 خصوصی تمام وقت

 دکتر مهسا اسفندیار 54224688
 14 مجد علی اکبر شرافت

خیابان جمهوري  -جهرم
 اسالمی

 خصوصی تمام وقت

 دکتر زهرا واعظی 54223959
زهرا واعظیدکتر  15 توحید 

داروخانه  -قطب آباد -جهرم
 دکتر رحمانیان

وقت تمام 091719006  خصوصی 
42 

   مهسا کوشا-  دکتروحید رضا رحمانیان
                

حید رضا رحمانیاندکتر و  16 دکتر رحمانیان 

خاوران -جهرم 091787777  خصوصی تمام وقت 
                               صدیقه استواري 58

 17 استوار صدیقه استواري

خفر -جهرم  خصوصی تمام وقت 

سمیرا فالحیدکتر 54504635  
فالحیدکتر  دکترسمیرا فالحی  18 

خفر -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر سید جعفر زمردیان      54502388
 19 رازي      دکتر سید جعفر زمردیان

خفر -جهرم  خصوصی تمام وقت 

کتر زهرا جلوداريد -دکتر محمد بیژنی 54502700  
دکتر زهرا  -دکتر محمد بیژنی

 جلوداري
 20 شفا

سیمکان -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر نرجس اعتمادي 54463388
 21 دکتر اعتمادي دکتر نرجس اعتمادي

درآبادحی -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر حامد رمضانلی 5552800
 22 دکتر رمضانلی دکتر حامد رمضانلی

خیابان فرصت شمالی  -جهرم
11نبش کوچه   

 خصوصی تمام وقت

محمد علی حورنگدکتر  54231462  
 23 دکتر حورنگ دکتر محمد علی حورنگ

یابان استاد مطهريخ -جهرم  دولتی شبانه روزي 
54339126 

دکتر مهشید قناعت –دکتر نیکتا زبردست 
 پیشه

 24 بیمارسنان مطهري دانشگاه علوم پزشکی

نتهاي خیابان ولی عصرا-جهرم  دولتی شبانه روزي 
54230010 

دکتر نسیم -زادهدکتر نرجس خادم 
دکتر محمد حسینی -جباري  

 25 بیمارستان پیمانیه دانشگاه علوم پزشکی



هار راه امام حسینچ -جهرم  دولتی تمام وقت 
54260120 

دکتر مهشید   -مهسا محموديدکتر 
 قناعت پیشه 

 26 درمانگاه امام صادق سپاه

بیمارستان خاتم  -خفر -جهرم
 االنبیا

دولتی(واگذار به  شبانه روزي
)خصوصیبخش   54503073 

نسترن دکتر  -مهران بهزادیاندکتر 
 حراف

 27 بیمارستان خاتم االنبیا 

 –شهرك فاطمیه  –جهرم 
 درمانگاه هنر

 خصوصی نیمه وقت
 دکتر هدي حجازي   54337065

 28 دکتر حجازي دکتر هدي حجازي  

جنب شهر –بلوار معلم  –جهرم 
 عکس

 خصوصی تمام وقت
 دکتر نیکتا زبردست– دکتر شیواجاللی 54234657

 29 دکتر جاللی دکتر شیواجاللی

 

 


