
  

 مرودشت مشخصات داروخانه های شهرستان

 

وضعیت  نام موسس کد کشوری نام داروخانه ردیف

 داروخانه

 آدرس و شماره تلفن داروخانه آدرس ایمیل نام مسئول فنی

روزانه  فرنوش یاوری 4815 یاوریدکتر  1

 خصوصی

 –انقالب کوچه سوپرگوشت مرودشت خ   فرنوش یاوری

 43345323جنب درمانگاه حافظ

 73719-13857کد پستی 
.Farnoosh_y@yahoo فرنوش یاوری

com 

روزانه  مهرداد امیری  امیریدکتر 2

 خصوصی

مرودشت خ انقالالب کوچاله رووالروی خ   مهرداد امیری

 43345317شهید صدوقی

 73719-19453کد پستی 

  مهرداد امیری

روزانه  حسین ستاری  ستاری دکتر  3

 خصوصی

Sattari.hosein@yaho حسین ستاری

o.com 
مرودشالالالت خ انقالالالالب جنالالالب کوچالالاله 

 43222330کاووسی

 73719-43855کد پستی 

روزانه  شاهرخ عبداهلل پور 4812 دکتر عبداله پور 4

 خصوصی

شاهرخ عبداهلل 

 پور

shahrokhabdollahpo

ur@gmail.com 

وعد از چهارراه اول  مرودشت خ کاووسی

 43233551سمت راست

 73719-36466کد پستی 

 



روزانه  داریوش همایون  همایوندکتر  5

 خصوصی

Daryoush.homayoun داریوش همایون

@yahoo.com 

تیالالالر کوچالالاله شالالالهید  7مرودشالالالت خ 

 43228445نامجو

 73719-47439کد پستی 

روزانه  حسین زارع نژاد   سینا 6

 خصوصی

داروخانه سینا  مرودشت خ انقالب جنب   حسین زارع نژاد

43334937 

روزانه  پویان اوراهیمی  اوراهیمیدکتر 7

 خصوصی

pooyanebrahimi@ya پویان اوراهیمی

hoo.com 
سالالمت  – مرودشالالت خ شالالهید صالالدوقی

 43341297چپ

 73718-14443کد پستی 

روزانه  ستوده نیاساناز   ستوده نیادکتر  8

 خصوصی

  ساناز ستوده نیا

s.setoudehnia@gma

il.com 

مرودشالالت خ انقالالالب رووالالروی سالالینما 

 43226397اووذر

 73719-15465کد پستی 

روزانه  غالمحسین رضایی 4716 دکتر رضایی 9

 خصوصی

Ghrezaei48@gmail.c زهرا اسماعیلی

om  
 رووروی اداره ورق  مرودشت خ انقالب

43332828 

 73717-78645کد پستی 

 ویتا آقایی

اووطالالالبی دکتالالر  10

 نژاد

روزانه  حمید اووطالبی نژاد 

 خصوصی

حمید اوو طالب 

 نژاد

مرودشالالت خ انقالالالب رووالالروی پالالار   

 43223656رشه

 73718-47988کد پستی 

mailto:Ghrezaei48@gmail.com
mailto:Ghrezaei48@gmail.com


 روزانه پروین کریمی 7371 دکتر کریمی 11

 خصوصی

drparvinkarimi@yah پروین کریمی

oo.com 
 43228666تیر 7مرودشت خ 

روزانه  سید حسین سلیمی  سعادت 12

 خصوصی

  لی لی فیاضی

 

salimih@sums.ac.ir 

مرودشالالت خ انقالالالب رووالالروی شالالب ه 

 43334212وهداشت و درمان

 73717-13178کد پستی 

 

 حسین سلیمی

روزانه  دادستان پورفاطمه  7857 توکل 13

 خصوصی

پانته آ دادستان 

 پور

فاطمه دادستان 

 پور

مرودشت خ انقالب کوچاله تلفالن خاناله  

 43220693قدیم

 73719-44195کد پستی 

روزانه  مریم روح پرور 4733 ولی عصر )عج( 14

 خصوصی

-Roohparvar مریم روح پرور

maryam@yahoo.co

m 

مرودشت خ انقالالب رووالروی خ شالهید 

 43226962صدوقی

 73719-19517کد پستی 

  صنم ورامینی شبانه روزی رضا ممتحن 7615 دکتر ممتحن 15

Momtahan48@yaho

o.com 

کوچالاله شالالب ه  مرودشالالت خ انقالالالب 

 و درمان 3345735وهداشت

 73719-13167کد پستی 

 رضا ممتحن

 الهام عمرانی

.pmarghasam@sumsمحمد صالح روزانه محمد صالح   محسنیاندکتر 16

ac.ir 
جنب کوچه شالب ه  مرودشت خ انقالب 



 3339575وهداشت و درمان محسنیان فرد خصوصی محسنیان فرد

 73719-13558کد پستی 

روزانه  تورج کارگر 8237 دکتر کارگر 17

 خصوصی

tooragkargar@yaho تورج کارگر

o.com 
مرودشت خ کاووسی چهارراه اول سمت 

 43235512راست

 73719-36418کد پستی 

روزانه  اسماعیل امیدی 9769 امیدی دکتر  18

 خصوصی

-e الهام عمرانی

omrani@yahoo.com 

 

Eoeo1355@gmail.co

m 

جنالب  11رووروی  مرودشت خ انقالب 

 43333636درمانگاه تخت جمشید 

 73719-13813کد پستی 

 اسماعیل امیدی

روزانه  احمدرضا قنبری  دکترقنبری  19

 خصوصی

Drahmadreza64@g احمدرضا قنبری

mail.com 
تیالالر جنالالب درمانگالالاه  7مرودشالالت خ 

 43233444فرهنگیان

 73719-45849کد پستی 

 روزانه زهرا اسماعیلی  دکتر جمال زاده 20

 خصوصی

 دکتر خسروی

 دکتر جمال زاده

Nafise.jamalzadeh@

yahoo.com 

خ کاووسالالی  چهالالار راه اول  مرودشالالت  

 سالمتسمت راست  مجتمع 

کالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد      43231455

 73719361455پستی:

 



 روزانه دکتر داوود دهقانیان  دکتر دهقانیان 21

 خصوصی

 مرودشت خ انقالب  خیاوان مسجد جامع  دکتر دهقانیان

 7371763598کدپستی 

Mostafazare87@yah مصطفی زارع شبانه روزی مصطفی زارع 11473 مولوی    22

oo.com 
نرسیده وه  –خ کاوسی  –مرودشت 

 43223474چهارراه اول

 73719-36118کد پستی 

 جواد رستمی

 اسماعیل امیدی

روزانه  سیامک افروزی 11055 افروزی دکتر 23

 خصوصی

 434 02524کناره siamak@gmail.com سیامک افروزی

 45858-73711کد پستی 

روزانه  مهرزاد رستمی 11314 رستمیدکتر  24

 خصوصی

drmerzadrostami@y مهرزاد رستمی

ahoo.com 
 43413688زنگی آواد 

 73481-53549کد پستی 

روزانه  فرهاد محمدی   محمدیدکتر  25

 خصوصی

محمد مهدی 

 شاطرزاده

 

 

 43472436سیدان 

 73771-34914کد پستی 

 

روزانه  عبد الرضا علیزاده  دکتر علیزاده 26

 خصوصی

Ali11045@yahoo.co عبدالرضا علیزاده

m 

 43483131فاروق 

 73771-13111کد پستی 

روزانه  آرمیتا ونانی  ونانیدکتر  27

 خصوصی

Amrita.bn@yahoo.c آرمیتا ونانی

om 
 43452336کوش ک رامجرد 

 73711-13111کد پستی 



روزانه  صدیقه وهره مند  وهره مند  دکتر 28

 خصوصی

 نگار وهره دار 

 صدیقه وهره مند

Azar.bahremand2@

yahoo.com 
 43462151درودزن  

13111-73791 

روزانه  علی حسینی 11333 حسینیدکتر 29

 خصوصی

سید مجتبی 

 سید رئوفی

 43633414مهجن آواد کامفیروز ال  

55754-73431 

روزانه  مانا وهرامی  دکتر وهرامی 30

 خصوصی

Bahramimana7@gm مانا وهرامی

ail.com 
 و یان-کامفیروز

روزانه  مریم علیپور  دکتر علیپور 31

 خصوصی

 43455096روستای زرگران  مریم علیپور

 کد پستی

 روزانه سمانه نوروزی  نوروزی 32

 خصوصی

 روستای فتح آواد  سمانه نوروزی

 روزانه مریم کیانی  کیانی 33

 خصوصی

 خانیمن-کامفیروز جنووی  مریم کیانی

 7387181857کد پستی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


