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 پزشكان عمومي (مطب دار) 

  ردیف  نام پزشک  تخصص  شماره تماس  ساعت فعاليت  نوع استخدام  آدرس
 1 دکتر حسين دلپذیر   عمومی  42228125 صبح و عصر   آزاد  اول خيابان حضرتی -کازرون 
 2   دکتر محسن دبيری  عمومی  42220442 صبح و عصر   پزشک خانواده  روبروی جایگاه نمازجمعه  -کازرون 
 3 دکتر محمد فرخ مهر   عمومی  42210866 صبح و عصر   آزاد    خيابان حضرتی -کازرون 
 4 دکتر عبدالرسول داودی   عمومی  42226999 صبح و عصر   آزاد    خيبان سلمان فارسی  -کازرون 

 5 والیدکتر افشين   عمومی  42210587  صبح و عصر   پزشک خانواده  جنب نمازجمعه-سه راه حضرتی  -کازرون  
 6 دکتر علی اکبر رضاخواه   عمومی  42222981  صبح و عصر   آزاد    خيابان سلمان -کازرون  

 7 دکتر محمدجواد روستا   عمومی  42224109  صبح و عصر   پزشک خانواده  سه راه ابوذر  -کازرون 
 8 دکتر جليل پزشکی   عمومی  42215543  صبح و عصر   آزاد    خيابان سلمان -کازرون  
 9 دکتر محمد انصاری   عمومی  42221320  صبح و عصر   آزاد    خيابان سلمان -کازرون  

 10 دکتر زهرا عباسی   عمومی  42222171  صبح و عصر   آزاد  سه راه ابوذر  -کازرون 
 11 دکتر افسانه فرهادیان   عمومی  42222686  صبح و عصر   پزشک خانواده  سه راه ابوذر -کازرون  
 12 دکتر ليال حاتمی   عمومی  42220989  صبح و عصر   پزشک خانواده  خيابان سلمان -کازرون  

 13 دکتر زهرا خير   عمومی  42225905  صبح و عصر   آزاد    خيابان سلمان  -کازرون 
 14 دکتر غالمحسين بهاری  عمومی  42226580 صبح و عصر   آزاد  چهارراه ژاندارمری -کازرون 
 15 دکتر حسين شاکرمی  عمومی 42228922 صبح و عصر   پزشک خانواده  حضرتیخيابان  -کازرون
 16 دکتر زهرا رفيعی-دکتر بيژن فرهمندفر  عمومی 42211232 ح و عصرصب  پزشک خانواده  ابوذرخيابان -کازرون
 17  دکتر عليرضا ملک زاده  عمومی 42222001 ح و عصرصب  پزشک خانواده  خيابان سلمان فارسی -کازرون

 18 دکتر علی شيبانی  عمومی  42442602 صبح و عصر   پزشک خانواده  کنارتخته
 19 دکتر علی جوکار  عمومی  42442775 عصر   پزشک خانواده  کنارتخته 

 20 دکتر سيد عبدالصمد موسوی  عمومی 42455011 صبح و عصر  پزشک خانواده  خشت
 21 شکرهللا رضازادهدکتر   عمومی  42413222 صبح و عصر   پزشک خانواده  قائميه
 22 دکتر نورمحمد پارسائی  عمومی  42413262 صبح و عصر   پزشک خانواده  قائميه
 23 دکتر امرهللا محمدی  عمومی  42413105 صبح و عصر   پزشک خانواده  قائميه
 24 دکتر عبدهللا باغچه بان  عمومی  42419916 صبح و عصر   پزشک خانواده  قائميه
 25 محمدهادی ساسانی پور  عمومی  42412437 صبح و عصر   پزشک خانواده  قائميه
 26 ابراهيم امينی  عمومی 42417830 صبح و عصر  پزشک خانواده  قایميه

 27 دکتر علی شيبانی  عمومی  47473532 صبح و عصر   پزشک خانواده  باالده 
 28 دکتر حميدرضا احمدی  عمومی  42473100 صبح و عصر   پزشک خانواده  باالده 
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 دندانپزشكان
  ردیف  نام پزشک  تخصص  شماره تماس      آدرس

 1 دکتر محمدمهدی شجاعيان  دندانپزشک 42221600     سلمان فارسی  -کازرون 
 2 دکتر زینب شجاعيان  دندانپزشک 42221600     سلمان فارسی-کازرون

 3 الدین فخریدکتر حسام    دندانپزشک  42228119      خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 4 دکتر احمد خداپرست   دندانپزشک  42223761      خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 5 دکتر حميدرضا خرسند   دندانپزشک  42229944      خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 6 دکتر عبدالصمد شفيعی   دندانپزشک  42225001      خيابان شهدای شمالی -کازرون  
 7 دکتر غالمعلی زارع   دندانپزشک  42229711      سلمان فارسیخيابان  -کازرون  
 8 دکتر اميررضا جعفری   دندانپزشک  42222715      خيابان شهدای جنوبی -کازرون  
 9 دکتر حمزه زارع   دندانپزشک  42226750      خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 10 دکتر محسن خداپرست   دندانپزشک  4222862      خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 11 دکتر محمدرحيم اژدری   دندانپزشک  42225636      خيابان ابوذر -کازرون  
 12 دکتر حسين زارع   دندانپزشک  42211315      خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 13 دکتر حسن صحافی   دندانپزشک  42217112     خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 14 دکتر مسعود مختاری   دندانپزشک  42217590      ابوذرخيابان  -کازرون  
 15 دکتر مهدی خجسته   دندانپزشک  42221609      خيابان ابوذر -کازرون  
 16 دکتر هوشنگ نوذری   دندانپزشک  42220802      خيابان سلمان فارسی -کازرون  

 17 مهرورزدکتر شادمان   دندانپزشک 42222007     خيابان شهدای جنوبی -کازرون 
 18 دکتر وحيدرضا ملکپور  دندانپزشک 42232169     اول خيابان ژاندارمری-کازرون
 19 دکتر ميثم رمضانيان  دندانپزشک 42228728     خيابان سلمان فارسی-کازرون

 20 درمانگاه دکتر محمد ترکاشوند  دندانپزشک 42219467     خيابان شهدای جنوبی -کازرون  
 21 درمانگاه فرهنگيان  دندانپزشک 42225298     کوچه روزی طلب-شریعتی خيابان  -کازرون 
 22 درمانگاه پارسيان  دندانپزشک 42214742     شهدای جنوبی-کازرون
 23 دکتر نوذر پارسایی  دندانپزشک 42415788     قائميه
 24 دکتر شهنواز کرمی قراچه  دندانپزشک  42417708      قائميه
 25 دکتر محمد کشوری  دندانپزشک 42414123     قائميه
 26 دکتر حميد دادفر  دندانپزشک 42414154     قائميه

 27  دکتر محمدناصر فاطمی منش  دندانپزشک 42444187      کنارتخته
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 متخصصين
  ردیف  نام پزشک  تخصص  شماره تماس  ساعت فعاليت  نوع استخدام  آدرس

 1 دکتر مسعود کرایی  پوست 42228895 صبح و عصر  مشارکتی   خيابان سلمان فارسی -کازرون 
ساختمان پزشکی -خيابان سلمان فارسی-کازرون  2 دکتر شهال حسين پور  پوست 9174341062 صبح و عصر  ضریب کا  سينا

 3 دکتر بيژن شجاعيان  گوش، حلق ، بينی 42221600 صبح و عصر  مشارکتی   خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 4 دکتر ليال حسام زاده  گوش، حلق ، بينی 42222211 صبح و عصر  مشارکتی  سلمان فارسیخيابان  -کازرون  

 5 محمدامين آگاهدکتر   ارتوپد  42220357 صبح و عصر  ضریب کا   روبروی بيمارستان-خيابان باهنر  -کازرون  
 6 دکتر محمدمهدی حيران  ارتوپد 42220884 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان باهنر-کازرون
 7 دکتر علی اردشيری  ارتوپد 42210978 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان باهنر-کازرون

 8 دکتر مهرداد جنتی  روانپزشک  42222109  صبح و عصر  استخدام   خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 9 دکتر محمد سعيد نيک سرشت  روانپزشک 42228718 صبح و عصر  ضریب کا  ميدان شهدا -کازرون 

 10 دکتر حسن عباسيان  اطفال  42229641  صبح و عصر   استخدام   خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 11 دکتر زهرا خرسند  اطفال 42229087 صبح و عصر     استخدام  خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 12 دکتر مهدی راسخ  اطفال 42222211 صبح و عصر    آزاد  خيابان سلمان فارسی -کازرون   

 13 دکتر نادر شيبانی  اطفال 42210495 صبح و عصر  آزاد  خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 14 دکتر علی گنجوی  اطفال 42412244 صبح و عصر  ازاد  قائميه

 15 دکتر فاطمه عباسی  اطفال 42223390 صبح و عصر  ضریب کا  خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 16 دکتر حميدرضا مصالئی پور  داخلی 09172720079  صبح و عصر  مشارکتی  خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 17 دکتر آمنه معزی  داخلی  42224092    صبح و عصر    مشارکتی  خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 18 دکتر عبدالرضا رئيس کریمی  داخلی 42222318   صبح و عصر    مشارکتی  خيابان سلمان فارسی -کازرون   

 19 دکتر علی محمدی  داخلی 42417868 عصر  ضریب کا  قائميه
 20 دکتر شهرام احمدی  داخلی 42217017 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان سلمان فارسی-کازرون

 21 دکتر محمد خوانين   قلب 42218496   صبح و عصر  استخدامی  خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 22 سپرهم دکتر خاطره   قلب  42217012  صبح و عصر  مشارکتی   خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 23 دکتر شيرین سارجلو   قلب 42229966 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان سلمان فارسی -کازرون   

 24 دکتر ندا صفازاده  چشم 42218496 عصر  ضریب کا  خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 25 نجفیدکتر عبدالناصر   چشم 42217016 صبح و عصر   مشارکتی  خيابان سلمان فارسی -کازرون 

 26 دکتر عباس پویان   جراح عمومی  42221521  صبح و عصر  قراردادی  خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 27 امير خشتیدکتر   جراح عمومی 42213891 صبح و عصر    ضریب کا  خيابان سلمان فارسی -کازرون  

 28 صحافدکتر محمدرضا   جراح عمومی 42220884 صبح و عصر  آزاد  خيابان باهنر-کازرون 
 29 دکتر فرزانه سعيدی فرد  زنان 42210457 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان سلمان فارسی-کازرون
 30 دکتر معصومه صالح  زنان 42218250 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 31 دکتر مرضيه اسالمی مقدم  زنان 42213628 صبح و عصر  ضریب کا  خيابان سلمان فارسی-کازرون 
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 32 دکتر آمنه غالمپور  زنان 42215370 صبح و عصر  ضریب کا  خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 33 دکتر محمد حسين ميکائيلی    نورولوژیست 42217026  صبح و عصر   مشارکتی   خيابان سلمان فارسی -کازرون   
 34 مهران کشاورزیدکتر   نورولوژیست 42229933 صبح و عصر  آزاد  خيابان سلمان فارسی -کازرون  

 35   دکتر احمدرضا سبحانی  نورولوژیست 42212948 صبح و عصر  ضریب کا  خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 36 دکتر امير حسين خليلی  اورولوژیست 42218494 صبح و عصر  مشارکتی  خيابان سلمان فارسی-کازرون
 37 دکتر محمد گرجی زاده  اورولوژیست 42229493 صبح و عصر  ضریب کا  خيابان سلمان فارسی-کازرون 

 38 دکتر حميدرضا قائدی   عفونی  42217013    صبح و عصر    مشارکتی  خيابان سلمان فارسی -کازرون   
روبروی شبکه  -خيابان طالقانی  -کازرون    39 دکتر عزیز رحيمی   جراح مغز و اعصاب  42225556    صبح و عصر  مشارکتی   بهداشت

                                           

 



                                 ٠٨/٠٨/١٣٩٨شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون                               به روزرساني در تاريخ 
 

  زمايشگاه هاآ
  ردیف  نام پزشک  تخصص  شماره تماس      آدرس

 1 دکتر علی توکلی  تشخيص طبی 42221248     خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 2 دکتر قاسم آذری  تشخيص طبی 42223351     خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 3 دکتر روانشادنيا  پاتولوژیست 42217011     خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 4 دکتر بهزاد محمدی  پاتولوژیست 42218495     ابوذر خيابان -کازرون 
 5 آزمایشگاه مهر  تشخيص طبی 9173221214     قائميه

 راديولوژيست              
  ردیف  نام پزشک    شماره تماس  ساعت فعاليت    آدرس

 1 دکتر محمدحسن کامياب  42222632 صبح و عصر    خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 2 دکتر محمد قهارترس  42211330 صبح و عصر    خيابان سلمان فارسی -کازرون 
 3 دکتر محمدباقر تقی پور  42212947 صبح و عصر    خيابان سلمان فارسی-کازرون 

 ماما              
  ردیف  مامانام   تخصص  شماره تماس      آدرس

 1 عاليه افشار  ماما 42232976     خيابان کمربندی خرمشهر-کازرون 
 2 فرزانه جمشيدنيا  ماما 42220414     خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 3 نازیال دیانتی   ماما 42220820     خيابان شریعتی-کازرون 
 4 اشرف مردانی   ماما 42212482     خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 5 متينمریم   ماما 42225618     خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 6 مریم رضوی زاده  ماما 42229007     سلمان فارسی-کازرون 
 7 عصمت رحيم پور  ماما 42419019     قائميه
 8 الهه محمدی  ماما 42417711     قائميه
 9 فاطمه سامری  ماما 42454810     خشت
 10 نرجس گندمکار  ماما 42215262     سلمان فارسی-کازرون 
 11 پگاه حقيقت مصباحی  ماما 42223725     سلمان فارسی-کازرون 
 12 مرضيه مزارعی  ماما 42211151     اول شهدای جنوبی -کازرون 
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 درمانگاه ها
  ردیف  نام درمانگاه  شماره تماس   ساعت فعاليت       آدرس

 1  امام سجاد(وابسته به سپاه)  42221704   شبانه روزی        ميدان شهدا -کازرون 
 2  شهيد آشتاب 42246805   شبانه روزی        بلوار پریشان -کازرون 
 3  شهدای بسيج 42221488    صبح و عصر        ميدان شهدا -کازرون 
 4  تامين اجتماعی 42211107  صبح         خيابان شریعتی-کازرون 

                 

 

 عينك سازان             
  ردیف  نام    شماره تماس      آدرس

 1   عينک رضا   42224108     شهدای جنوبیخيابان  -کازرون  
 2 عينک شهاب    42232361     خيابان حافظ -کازرون  
 3 عينک نگاه برتر    42229408     خيابان شهدای جنوبی -کازرون   
 4 عينک مهندس    42229456     خيابان شهدای جنوبی -کازرون   
 5 کلبه عينک    42214899     خيابان شهدای جنوبی -کازرون   
 6 عينک مرکزی    42210051     خيابان شهدای جنوبی -کازرون   
 7 آقای عالی   42213020     خيابان شهدای جنوبی -کازرون  

 8 پزشکان   42222341     خيابان سلمان فارسی-کازرون 
 9  مرسده   42235430      خيابان امام خمينی-کازرون 

                

 

جيشنوايي سن  
  ردیف  نام    شماره تماس      آدرس

 1 سميه هنرمندان   42215095     خيابان سلمان فارسی -کازرون  
 2 سارا عفيفيان   42225905     خيابان سلمان فارسی -کازرون  
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 بينايي سنجي
  ردیف  نام    شماره تماس      آدرس

 1 معصومه عفيفيان  42225905     خيابان سلمان فارسی-کازرون 
               

 

 تغذيه
  ردیف  نام     شماره تماس      آدرس

 1  فيروزه کاویانی-ندا حميدی پور   42214016      خيابان شهدای شمالی-کازرون 
 2  فهيمه فروزنده  42217021     خيابان سلمان فارسی-کازرون 

                 

 

 فيزيوتراپي
  ردیف  نام  مسئول فنی  شماره تماس      آدرس

 1 مژده  خليلی مهين 42220884     خيابان باهنر -کازرون  
 2 شفاء  اسما صميمی 42214022     خيابان شهدای شمالی -کازرون  

 3 کوثر  مرجان آفریننده 42227520     خيابان امام خمينی  -کازرون
 4 نشاط  ستونی زاده -الهام حسينی  42224598     خيابان امام خمينی-کازرون 
 5 ارامش  عبدالهادی حسينی-پورفاطمه مسعود  42224391     خيابان باهنر-کازرون 
 6 سروش  سروش مهر 42226555     خيابان باهنر-کازرون 
 7 انصار  ابوالقاسم انصاری 9122547742     مجتمع پارسا-قائميه 
 8 توان    سيروس کرامتی 9364178305     درمانگاه سابق-خشت 
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 دندانپزشك تجربي  

  ردیف  نام    شماره تماس      
 1  عبدالرحيم بازائی  تجربی 42222936     آدرس

 2  یعقوب یعقوب نژاد ٥تبصره  42224943      خيابان شهدای شمالی -کازرون  
 3 مرتضی منصورزاده بهدار تجربی دندان 42212393      خيابان ابوذر -کازرون  

 4 حميد مرادنيا ٥تبصره  42412244      خيابان سلمان فارسی -کازرون 
                   قائميه 

 

 مركز درمان سوء مصرف مواد
  ردیف  نام    شماره تماس     آدرس

 1   عبدالرسول آهنجان  دکتر  42221177        کازرون خيابان شهدای جنوبی
 2 نومرکز درمان سوئ مصرف مواد حيات   42215070     خيابان سلمان فارسی-کازرون
 3 مرکز درمان سوئ مصرف مواد اویان  42413325     قائميه
 4  مرکز درمان سوء مصرف چناران  42417708      قائميه

            
            


