
آدرس دقيق خصوصي/ دولتي و ... تلفن مسول فني تاريخ فعاليت نام داروخانه موسس

جهرم- خيابان استاد مطهري روبروي بيمارستان مطهري خصوصي 54333122
دكتر ابراهيم پورنوروز– دكتر مرضيه 

كاظمي نژاد
١٣74/٠٩/2٨ دكتر ابراهيم پورنوروز ابوريحان

جهرم- خيابان استاد مطهري خصوصي 54330705 دكتر محمد صادق سنايي ١٣٨٥/٠4/١2 دكتر محمد صادق سنايي دكتر سنايي
جهرم- ابتداي خيابان فرد اسدي خصوصي 54448484 دكتر نسرين نوعي ١٣٨٠/٠٦/٣١ دكتر نسرين نوعي دكتر نوعي

جهرم- ميدان مصلي خصوصي 54441661
دكتر محمد حسيني-دكتر مژده علي 

نژاد-دكتر پرنيا صفايي
١٣77/١١/٠٥ دكتر محمد حسيني دكتر حسيني

جهرم- خيابان استاد مطهري- كلينيك هنري خصوصي 54345034 دكتر عبدالرسول اسفنديار ١٣٦٣/٠4/٠٩ دكتر عبدالرسول اسفنديار سينا
جهرم- ابتداي بلوار معلم خصوصي 54234284 دكتر محمد رضا خادمي ١٣٩١/٠٥/١2 دكتر محمد رضا خادمي دكتر خادمي

جهرم- خيابان ٢٢ بهمن- روبروي بانك مسكن خصوصي 54224744 دكتر الهام عافيت جو ١٣٨٩/١١/٠4 دكتر الهام عافيت جو دكتر عافيت جو
جهرم- خيابان ٢٢ بهمن- ساختمان الماس خصوصي 54230038 دكتر عبدالمجيد قرباني ١٣7٩/٠7/٠١ دكتر عبدالمجيد قرباني حسين ابن علي

جهرم- خيابان ٢٢ بهمن-روبروي فرمانداري خصوصي 54228246
دكتر حامد كشافي- دكتر نيلوفر مصلي 

نژاد
١٣٨٦/٠٣/٠7 دكتر حامد كشافي دكتر كشافي

جهرم- خيابان ٢٢ بهمن خصوصي 54220380 دكتر  اسماعيل قليچ خاني ١٣7٩/٠١/٣١ دكتر  اسماعيل قليچ خاني دكتر قليچ خاني
جهرم-خيابان ٢٢ بهمن -پاساژ حكيم خصوصي 54229708 دكتر مينا مهراد ١٣٨4/٠7/١٣ دكتر مينا مهراد دكتر مهراد

جهرم- خيابان ١٧ شهريور- روبروي بانك مسكن خصوصي 54228899 دكترحسام الدين ابوطالبي ١٣٩٠/٠٥/2٥ دكترحسام الدين ابوطالبي دكتر ابوطالبي
جهرم- ابتداي بلوار شهيد رجايي خصوصي 54223615 دكتر ابوالفضل حاتم ١٣٨٠/٠٩/٠٦ دكترابوالفضل حاتم دكتر حاتم

جهرم- بولوار معلم – روبروي شهر عكس خصوصي 54224688 دكتر عليرضا حورنگ ١٣٥٩/٠٩/٠٨ علي اكبر شرافت مجد
جهرم- خيابان جمهوري اسالمي خصوصي 54223959 دكتر زهرا واعظي ١٣٦٥/١٠/٣٠ دكترزهرا واعظي توحيد

جهرم- قطب آباد- داروخانه دكتر پاكروح خصوصي 54482420 دكتر زهرا پاكروح ١٣٩٨/٠2/١2 دكتر زهرا پاكروح دكتر  پاكروح
جهرم- خفر خصوصي 54504635 دكترسميرا فالحي ١٣٩٥/٠٣/22 دكترسميرا فالحي دكتر فالحي
جهرم- خفر خصوصي 54502388 دكتر سيد جعفر زمرديان ١٣٩٦/٠٥/2٥ دكتر سيد جعفر زمرديان رازي
جهرم- خفر خصوصي 54502700 دكتر زهرا قشقايي ١٣٩٩/١١/١2 دكتر زهرا قشقايي دكتر قشقايي

جهرم- سيمكان خصوصي 54463388 دكتر مهرداد صديق ١٣٩7/١١/24 دكتر مهرداد صديق دكتر صديق
جهرم- حيدرآباد خصوصي 5552800 دكتر حامد رمضانلي ١٣٩٣/٠١/٠١ دكتر حامد رمضانلي دكتر رمضانلي

جهرم- خيابان فرصت شمالي نبش كوچه ١١ خصوصي 54231462 دكتر محمد علي حورنگ ١٣٩2/٠٨/١٩ دكتر محمد علي حورنگ دكتر حورنگ



جهرم- خيابان استاد مطهري دولتي 54339126
دكتر نيكتا زبردست –دكتر مهشيد 
قناعت پيشه-دكتر فرحناز دواني پور

١٣٨٥/٠٥/24 دانشگاه علوم پزشكي بيمارسنان مطهري

جهرم-انتهاي خيابان ولي عصر دولتي 54230010
دكتر نرجس خادم زاده-دكتر فاطمه 

كاظميان - دكتر محمد حسيني
١٣7٩/٠2/2٩ دانشگاه علوم پزشكي بيمارستان پيمانيه

جهرم- چهار راه امام حسين دولتي 54260120
دكتر سعيده فيروزي-  دكتر نيكتا 

زبردست
١٣٨2/٠٣/2٦ سپاه درمانگاه امام صادق

جهرم- خفر- بيمارستان خاتم االنبيا دولتي(واگذار به بخش خصوصي) 54503073 دكترمينا جهانگيرفام ١٣٩2/٠٦/٠2 دانشگاه علوم پزشكي بيمارستان خاتم االنبيا

جهرم –خيابان ٢٢ بهمن –جنب كميته امداد خصوصي 54337065 دكتر هدي حجازي -دكتر محدثه متين ١٣٩٩/٠٣/١٣ دكتر هدي حجازي دكتر حجازي

جهرم – بلوار معلم –جنب شهر عكس خصوصي 54234657 دكتر شيواجاللي دكتر جاللي

دكتر شيواجاللي –دكترمرجان صحراييان ١٣٩٥/٠2/٠٥

جهرم –فلكه راهنمايي – جنب اداره راهنمايي ورانندگي خصوصي 54344412 دكتر فاطمه احمدي ١٣٩7/٠2/١٦ دكتر فاطمه احمدي دكتر احمدي

جهرم –خيابان وليعصر –نرسيده به بيمارستان پيمانيه خصوصي 54230161 دكتر نرجس خادم زاده-دكتر پرنيا صفايي ١٣٩٨/٠١/١٨ دكتر نرجس خادم زاده دكتر خادم زاده

جهرم- خيابان فرصت شمالي خصوصي 54227092
دكتر وحيد رضا رحمانيان – دكتر مسعود 

محبتي
١٣٩2/٠٥/٠2 دكتر وحيد رضا رحمانيان دكتر رحمانيان

جهرم –شهرك فاطميه –روبروي مسجد الزهرا خصوصي 54344280 دكتر مهران بهزاديان ١٣٩٩/٠٨/١4 دكتر مهران بهزاديان دكتر بهزاديان
جهرم -خفر - خصوصي دكتر جابر شيرواني ١4٠٠/١2/١١ دكتر جابر شيرواني دكتر شيرواني

جهرم-خيابان ٢٢ بهمن – جنب پاساژ حكيم خصوصي 54229524 دكترمهنيا نيكوسير-دكتر نگار قناعتيان ١4٠٠/١٠/2٦ دكترمهنيا نيكوسير دكتر مهنيا نيكوسير

جهرم-ميدان امام خميني - جنب كاشي و سراميك دانايي خصوصي 54267772 دكترسپيده حيدري فر ١4٠٠/١2/١٦ دكترسپيده حيدري فر دكترحيدري فر
جهرم -ابتداي بولوار مطهري - جنب بانك سپه خصوصي 54341982 دكتر ابوالفضل نيكوسير ١4٠١/٠٥/2٩ دكتر ابوالفضل نيكوسير دكتر ابوالفضل نيكوسير

م ان حک ا لوار استاد مطهری خ
دولتي

دكتر بهناز كاظمي - دكتر مژده علي 
نژاد- دكتر مرجان صحراييان ۱۴۰۱ ۰۲ ۲۵

دانشگاه علوم پزشكي بيمارستان سيدالشهداء
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