
  

 مرودشت مشخصات داروخانه های شهرستان

 

کد  نام داروخانه ردیف

 کشوری

وضعیت  نام موسس

 داروخانه

 آدرس و شماره تلفن داروخانه آدرس ایمیل نام مسئول فنی

روزانه  فرنوش یاوری 4815 یاوریدکتر  1

 خصوصی

چه مرودشتتتت     فرنوش یاوری کو قالب  ن ا

گاه  –ستتوگرشوشتتت  مان نب در ج

 43345323حافظ

 73719-13857کد گستی 

.Farnoosh_y@yahoo فرنوش یاوری

com 

روزانه  مهرداد امیری  امیریدکتر 2

 خصوصی

شت   انقالب کوچه روبروی     مهرداد امیری مرود

 43345317شهید صدوقی

 73719-19453کد گستی 

  مهرداد امیری

روزانه  حسین ستاری  ستاری دکتر  3

 خصوصی

Sattari.hosein@yaho حسین ستاری

o.com 
چه  نب کو مرودشتتتت   انقالب ج

 43222330کاووسی

 73719-43855کد گستی 

روزانه  شاهرخ عبداهلل پور 4812 دکتر عبداله گور 4

 خصوصی

شاهرخ عبداهلل 

 پور

shahrokhabdollahpo

ur@gmail.com 

سی شت   کاوو بعد از چهارراه  مرود

 43233551اول سمت راست

 



 73719-36466کد گستی 

روزانه  داریوش همایون  همایوندکتر  5

 خصوصی

Daryoush.homayoun داریوش همایون

@yahoo.com 

ید  7مرودشتتت    چه شتته تیر کو

 43228445نامجو

 73719-47439کد گستی 

روزانه  حسین زارع نژاد   سینا 6

 خصوصی

داروخانه  مرودشتتت   انقالب جنب   حسین زارع نژاد

 43334937سینا 

روزانه  پویان ابراهیمی  ابراهیمیدکتر 7

 خصوصی

pooyanebrahimi@ya پویان ابراهیمی

hoo.com 
صدوقی شهید  سمت  – مرودشت   

 43341297چپ

 73718-14443کد گستی 

روزانه  ستوده نیاساناز   ستوده نیادکتر  8

 خصوصی

  ساناز ستوده نیا

s.setoudehnia@gma

il.com 

مرودشتتت   انقالب روبروی ستتینما 

 43226397ابوذر

 73719-15465کد گستی 

روزانه  غالمحسین رضایی 4716 دکتر رضایی 9

 خصوصی

gmail.c48Ghrezaei@ زهرا اسماعیلی

om  
 روبروی اداره برق  مرودشت   انقالب

43332828 

 73717-78645کد گستی 

 بیتا آقایی

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


طالبی دکتر  10 ابو

 نژاد

روزانه  حمید ابوطالبی نژاد 

 خصوصی

حمید ابو طالب 

 نژاد

گار    مرودشتتت   انقالب روبروی 

 43223656رشه

 73718-47988کد گستی 

 روزانه پروین کریمی 7371 دکتر کریمی 11

 خصوصی

drparvinkarimi@yah پروین کریمی

oo.com 
 43228666تیر 7مرودشت   

روزانه  سید حسین سلیمی  سعادت 12

 خصوصی

  لی لی فیاضی

 

salimih@sums.ac.ir 

مرودشتتت   انقالب روبروی شتتب ه 

 43334212بهداشت و درمان

 73717-13178کد گستی 

 

 حسین سلیمی

روزانه  دادستان پورفاطمه  7857 توکل 13

 خصوصی

پانته آ دادستان 

 پور

فاطمه دادستان 

 پور

شت   انقالب کوچه تلفن خانه   مرود

 43220693قدیم

 73719-44195کد گستی 

روزانه  مریم روح پرور 4733 ولی عصر )عج( 14

 خصوصی

-Roohparvar مریم روح پرور

maryam@yahoo.co

m 

شهید  مرودشت   انقالب روبروی   

 43226962صدوقی

 73719-19517کد گستی 

  صنم ورامینی رضا ممتحن 7615 15



شبانه  دکتر ممتحن

 روزی

Momtahan48@yaho رضا ممتحن

o.com 
کوچه شتتب ه  مرودشتتت   انقالب 

 و درمان 3345735بهداشت

 73719-13167کد گستی 

 الهام عمرانی

محمد صالح   محسنیاندکتر 16

 محسنیان فرد

روزانه 

 خصوصی

محمد صالح 

 محسنیان فرد

pmarghasam@sums.

ac.ir 
چه  مرودشتتت   انقالب  نب کو ج

 3339575شب ه بهداشت و درمان

 73719-13558کد گستی 

روزانه  تورج کارگر 8237 دکتر کارشر 17

 خصوصی

tooragkargar@yaho تورج کارگر

o.com 
مرودشتتت   کاووستتی چهارراه اول 

 43235512سمت راست

 73719-36418کد گستی 

روزانه  اسماعیل امیدی 9769 امیدی دکتر  18

 خصوصی

-e الهام عمرانی

omrani@yahoo.com 

 

Eoeo1355@gmail.co

m 

شت   انقالب  جنب  11روبروی  مرود

 43333636درمانگاه تخت جمشید 

 73719-13813کد گستی 

 اسماعیل امیدی

روزانه  احمدرضا قنبری  دکترقنبری  19

 خصوصی

Drahmadreza64@g احمدرضا قنبری

mail.com 
گاه  7مرودشتتت    تیر جنب درمان

 43233444فرهنگیان

 73719-45849کد گستی 



 روزانه زهرا اسماعیلی  دکتر جمال زاده 20

 خصوصی

 دکتر خسروی

 دکتر جمال زاده

Nafise.jamalzadeh@

yahoo.com 

  کاووسی، چهار راه اول، مرودشت، 

 سالمتسمت راست، مجتمع 

کتتتتد      43231455

 73719361455گستی:

 

 روزانه دکتر داوود دهقانیان  دکتر دهقانیان 21

 خصوصی

سجد   دکتر دهقانیان شت،  انقالب، خیابان م مرود

 جامع

 7371763598کدگستی 

شبانه  مصطفی زارع 11473 مولوی    22

 روزی

Mostafazare87@yah مصطفی زارع

oo.com 
نرسیده به  –  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 گستی 

روزانه  مهرزاد رستمی 11314 رستمیدکتر  24

 خصوصی

drmerzadrostami@y مهرزاد رستمی

ahoo.com 
 43413688زنگی آباد 

 73481-53549کد گستی 



روزانه  فرهاد محمدی   محمدیدکتر  25

 خصوصی

محمد مهدی 

 شاطرزاده

 

 

 43472436سیدان 

 73771-34914کد گستی 

 

روزانه  عبد الرضا علیزاده  دکتر علیزاده 26

 خصوصی

Ali11045@yahoo.co عبدالرضا علیزاده

m 

 43483131فاروق 

 73771-13111کد گستی 

روزانه  آرمیتا بنانی  بنانیدکتر  27

 خصوصی

Amrita.bn@yahoo.c آرمیتا بنانی

om 
 43452336کوش ک رامجرد 

 73711-13111کد گستی 

روزانه  صدیقه بهره مند  بهره مند  دکتر 28

 خصوصی

 نگار بهره دار 

 صدیقه بهره مند

Azar.bahremand2@

yahoo.com 
 43462151درودزن  

13111-73791 

روزانه  علی حسینی 11333 حسینیدکتر 29

 خصوصی

سید مجتبی 

 سید رئوفی

 43633414مهجن آباد کامفیروز ت  

55754-73431 

روزانه  مانا بهرامی  دکتر بهرامی 30

 خصوصی

Bahramimana7@gm مانا بهرامی

ail.com 
 ب یان-کامفیروز

روزانه  مریم علیپور  دکتر علیپور 31

 خصوصی

 43455096روستای زرشران  مریم علیپور

 کد گستی



 روزانه سمانه نوروزی  نوروزی 32

 خصوصی

 روستای فتح آباد  سمانه نوروزی

 روزانه مریم کیانی  کیانی 33

 خصوصی

 خانیمن-کامفیروز جنوبی  مریم کیانی

 7387181857کد گستی

 


