
تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

٣۴٢٢٨٨٧۴نويد١  زنان و زايمانپورمالژيالدشتستان

٣۴٢٢٧۴۵١پارس  زنان و زايمانقايدینصرتدشتستان

٣۴٢٢۴۵۶٩نويد٢  زنان و زايماننقی زادهنجمهدشتستان

٣۴٢٢٢١٠۵نويد١  زنان و زايمانبهرامیالهام دشتستان

٣۴٢٢۵١۶٢نويد٢  زنان و زايمانبيژنیآتنا دشتستان

٣۴٢٢۶٩٨۴پارساطفالجان احمدینسريندشتستان

٣۴٢٢۵٧۴٨پارساطفالافصح وکيلیبهرامدشتستان

٣۴٢۵٨٩٨٩نويداطفالدهدابحسيندشتستان

٣۴٢٢٠۶٢٠دیاطفالمهتدیحسندشتستان

٣۴٢٢۶۵٨۵پارساطفالاسالم نژاداسدالهدشتستان

٣۴٢٢۵١۵٣نويد١پوست ومواکبریداريوشدشتستان

٣۴٢٢٨۶٩١پارس  چشم پزشکیگالبیسارادشتستان

٣۴٢٢۴١٩٢دی  چشم پزشکیرادمنشاسماعيلدشتستان

٣۴٢٢۴٠١٠دیگوش و حلق و بينیانصاریعبدالهدشتستان

٣۴٢٢۶۵٧۴نويد٢گوش و حلق و بينیجوادیشادیدشتستان

٣۴٢٢٢۵٨۵دیگوش و حلق و بينیحقوقیحشمت الهدشتستان

٣۴٢٢٣٢٩١دی  بيماری های داخلیکيامرثیاحمددشتستان

٣۴٢٢١٠٧٧دی  بيماری های داخلیابوالفتحی ممتازالهه دشتستان

٣۴٢٢۶۵٩٧نويد٢اورولوژیاميدبخشکياندشتستان

٣۴٢٢۶٣۶٩پارساورولوژیآزاد فراميندشتستان

٣۴٢٢۶۵٧١دیاورولوژیصادقیقاسمدشتستان

٣۴٢٣١٧۴٧نويد٢جراح عمومیمکاریسروردشتستان

٣۴٢٢٣٩٧۴ميدان چمرانجراحي عموميالياسیحسيندشتستان

٣۴٢٢٨١٣٢نويد٢  بيماری های قلب و عروقاحمدزادهسارهدشتستان

٣۴٢٢۵٢۶٩نويد١  بيماری های قلب و عروقبحرانی فردحميدرضادشتستان

٣۴٢٢۶۵۴١دی  بيماری های قلب و عروقبهبودیفاطمهدشتستان

٣۴٢٢۴٩٧۴نويد٢اعصاب و روانفتاحعبدالهدشتستان

٣۴٢٢٧١٧٢نويد٢بيماريهای مغز و اعصابموسوی نژادسيده خاتوندشتستان

٣۴٢٢۶٧١٢نويد١ارتوپدیموثرعليرضادشتستان

٣۴٢٢٧۴٧٩نويد٢ارتوپدیحسين زاده حسينیرضادشتستان

٣۴٢٢۴۶۶٠نويد٢ارتوپدیکايدیتوماجدشتستان

ساختمان پارسارتوپدیکبود مهریمراددشتستان

٣۴٢٢٩۴٩٢پارسارتوپدیامينیآرشدشتستان

پزشک متخصص



ساختمان نويد ١بيماريهاي عفونيشفيعیحسندشتستان

٣۴٢٢۶٩٩٨دیبيماريهاي عفونيموصلیندادشتستان

٩١۶۴٢۴۶٧٠٩ساختمان نويد ٢  زنان و زايمانموسویاقدسدشتستان

٩٠٣۵٠٨٠٧٩٩ساختمان نويد ١بيماريهای مغز و اعصاببهجترضادشتستان

٩٣٧٨۴۴٩۵۶٨ساختمان پارس  چشم پزشکیايمانیزهرادشتستان

٩١٧٣٢٣٨۵۶٨نويد١ارتوپدیهژبريانعادلدشتستان

تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

٣۴٢٢٩۵٩۶خ چمراندندانپزشکیخسروانی برازجانیمحسندشتستان

٣۴٢٢۶٩۶٨بلوار شهيدمزارعیدندانپزشکیمرادیقاسمدشتستان

٣۴٢٢۵١۵۶دالکیدندانپزشکیرازقیداووددشتستان

٣۴٢٢۶٩۵٨خ چمراندندانپزشکیجعفریجعفردشتستان

٣۴٢٢۶٩۶٣پارسدندانپزشکیراستیعبدالحسيندشتستان

٣۴٢٢۵٨۵٩خ چمران دندانپزشکیدهقان کمارنجیحميدرضادشتستان

٣۴٢۵٩٢٧٧روبرو ی کلينيک ١٧ شهريوردندانپزشکیخلفیحسيندشتستان

٣۴٢٢۵٧۵٩آب پخشدندانپزشکیعباسیمرتضیدشتستان

٣۴٢٢٣١٣۶خ چمراندندانپزشکیقائدیاحمددشتستان

٣۴٢٢۵۶٣۶پارسدندانپزشکیيزدانپناهفرج الهدشتستان

٣۴٢٢۶٩۶٣روبروی کلينيک١٧شهريوردندانپزشکیکاووسیاميردشتستان

٣۴٢٢۵٣٣٨خ چمراندندانپزشکیموسوی معجزیسيد رسولدشتستان

٣۴٢٢۵٣٣۶نويد١دندانپزشکیرستگارمحمدباقردشتستان

٣۴٢٢۶٩۶٨خ چمراندندانپزشکیگودرزيانمزدکدشتستان

٣۴٢٢١٨۶٩خ چمراندندانپزشکیصفرپورحسندشتستان

٣۴٢٢١٢١١اول خ برقدندانپزشکیزارعحسندشتستان

٣۴٢٢۶٣۶٩خ چمران جنب داروخانه کالنتریدندانپزشکیعزيزیمحسندشتستان

٣۴٢٢٣٨٣٩خ چمراندندانپزشکیاشتریابتسامدشتستان

٣۴٢٢٣۶٣٨پارسدندانپزشکیموسویسيدحميدرضادشتستان

٣۴٢۵٨٣۴٨پارسدندانپزشکیمحمدی منشحامددشتستان

٣۴٢۵٨٣۴٨خ چمران اول خ شورادندانپزشکیاسفندياریمسعوددشتستان

٩١٧٠٣١۵٩۵١خ چمراندندانپزشکیيزدان پرستراحيلدشتستان

٩١٧٣٧٧۵۶۴۵آبپخشدندانپزشکیشبانکارهپريسادشتستان

٩٣۶٢۴۵۶١٢٠آبپخشدندانپزشکیاحمدزادهسمانهدشتستان

٩١٧٧٩٩٠٢٣٨آبپخشدندانپزشکیمرادیهومندشتستان

تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

دندانپزشک عمومی

پزشک عمومی



٣۴٢٢۶١۶٣خ چمرانپزشک عمومیمهتدیحبيبدشتستان

٣۴٢٢۶٨۶۵پارسپزشک عمومیجمالیمهدیدشتستان

٣۴٢٢٢٣۴٧سعد آبادپزشک عمومیجوکارمحمدحسندشتستان

٣۴٢۵٨٩۵٣خ برقپزشک عمومیشولیايرجدشتستان

٩٠١۴٩٣١٠۶٢خ چمران-ساختمان پارسپزشک عمومیکالنتریياسمين دشتستان

٣۴٨۵٢٢٠٠آب پخشپزشک عمومیاسماعيل پوراسماعيلدشتستان

٣۴٢٣٢٣٠۵خ چمرانپزشک عمومیمقصودیعباسعلیدشتستان

٣۴٢٢۵۵٨٨شبانکارهپزشک عمومیکيانیآرشدشتستان

٣۴٢٢۶٣٩۵خ چمرانپزشک عمومیمحمدزادهاحمددشتستان

٣۴٢٢١١٧۴آب پخشپزشک عمومیاسماعيل پوراکبردشتستان

٣۴٢٢۶٣۶۵ساختمان پزشکان دیپزشک عمومیصولت پورشکراله دشتستان

٣۴٨٢٣٨۴۴بلوار مزارعیپزشک عمومیفخریعباسدشتستان

٣۴٢٢۵١۵٩فاريابپزشک عمومینيکنامهدايت الهدشتستان

٣۴٢١٠٠۶٢آب پخشپزشک عمومیعبدالهیحسيندشتستان

٣۴٣٣۵٢۵٩ساختمان پزشکان نويد١پزشک عمومینعمتی زيارتیرسولدشتستان

٣۴٨٢٣٨٠٧ميدان امام برزجانپزشک عمومیقاسمپورعبدالعلیدشتستان

٣۴٢٢٨۵۶٣وحدتيهپزشک عمومیمشايخغالمرضادشتستان

٣۴٢٢٩٣٩۵آب پخشپزشک عمومینوروزینصرالهدشتستان

٩١٧٣٧٢٧٨١٩برازجان - خ برقپزشک عمومیبختياریفرخندهدشتستان

٩٣٩۵٠١۴۴٨٨برازجان - ميدان چمرانپزشک عمومیکرمیابوالفضلدشتستان

٩١٧٩٨٨۴٩٣٣برازجان - خ برقپزشک عمومیمنصوری نسبابوالفضلدشتستان

٣۴٢٢٧۴٧۶ميدان دژپزشک عمومیعباسیمحمدعلی دشتستان

برازجان - چهار راه فراهانچیپزشک عمومیماليیحامد دشتستان

٣۴٢٢١۵٣۶خ چمرانپزشک عمومیعدالتعليرضادشتستان

٩١۶۴۵۴٩٢٩٩تنگ ارمپزشک عمومیباغچه بانعبدهللادشتستان

٩٣٩۵٠١۴۴٨٨   برازجان - کنار داروخانه دکتر غريبیپزشک عمومیکرمی پورسبحان دشتستان

٩١٧١٠۵٨۴۴٠برازجان - ساختمان سالمتپزشک عمومیاسدیفاطمهدشتستان

٩٣۵٩١١٢۵١٠برازجان - ساختمان سالمتپزشک عمومیمحمودیمژدهدشتستان

٩١٣۶۵٢٣۶٧۶برازجان – ساختمان گلدپزشک عمومیسعيديانهادیدشتستان

٩١٧١٧٧۵١٠٧برازجان - ساختمان سالمتپزشک عمومیرضائیاحساندشتستان

٩٣٣٧٧٩٩١٨۵آبپخشپزشک عمومیرضائیحسيندشتستان

٩١٧٧٧۶٨۵٩٨برازجان - ساختمان سالمتپزشک عمومیبحرالعلوممحمدعلی دشتستان


