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نام مرکز نشانی تلفن

یه  هومان روزب  

(آزمایشگاه پیوند) بهشت از خیابان اردی 2نبش کوچه  -ITجنب برج -شیر 07132317800

انگاه  درم

کارخانجات 

مخابرانی ایران 

ITMC از بلوار مدرس ان-شیر روبه روی موزه تاری    خ طبییع-بلوار آزادگ 07137269700

انگاه صبا درم از اد- شیر پل معایل اب 7136240732

انگاه شبانه  درم

روزی سینوهه از انتهای فرهنگ شهر ذر میدان احسان-شیر کنار گ 07136363152

انگاه شبانه  درم

س روزی پردی از چهارراه باهیی انه دکیی نجیبی-ابتدای بلوار رحمت-شیر جنب داروخ 07138356316

یه  انگاه خیر درم

ی  مومنیر ال (ع)امیر بیر ک از بلوار امیر ی-شیر 20نبش کوچه -خیابان یقطیر 07138325400

انگاه حکیم درم از فرهنگ شهر ابتدای کوچه  انگاه حکیم19شیر 07136323126 درم

ت  انگاه حضی درم

(عج)ویل عض از  روبروی اداره برق- خیابان برق - شیر 01733227160

انگاه پارس  درم

(شفا) از بلوار بعثت 2کوچه شماره -خیابان شهید مجتبی آقانی-شیر 07136499001

انگاه ایران  درم
ی زمیر از شهرك گلستان  بعد از ميدان اول– شیر 62147470

ام  انگاه ام درم

 (ع)جعفر صادق 

از شیر

از بلوار رحمت نبش -حدفاصل چهارراه زندان و خیابان سپاه جنونی-شیر

44کوچه  07138263300

انگاه ابا  درم

عبدهللا 
ی (ع)الحسیر از  بلوار مدرس روبروی زمینیس- شیر 37351501

تصویربرداری تابا از ی ساختمان - شیر 444خیابان فلسطیر 32317801

ایشگاه دکیی  ازم

شبد دان از  بهشت حد فاصل - شیر ک 20خ اردی ی سینما سعدی و صورتگر پال 23 میی 32352512

ایشگاه  تقی  ازم

ان زادگ از  بهشت کلینیک مهر- شیر خ اردی 323175558

آزمایشگاه نیلو 

از شیر از زند از-خیابان هفت تیر-شیر طبقه اول-ساختمان شیر 07132337063

آزمایشگاه مهر
بهشت غرنی از خیابان اردی ی-شیر ی باغشاه و بیست میی جنب کارگزاری -بیر

ی اجتمایع بیمه تامیر 07132340095

آزمایشگاه دکیی 
سعادنی ک  ی پال از خیابان فلسطیر 80شیر 07132306151

آزمایشگاه دکیی 

ری ذک

از بلوار زند حدفاصل خیابان  از شیر  تیر و خیابان صورتگر ساختمان 7شیر

پزشکان فارس 07132334064



آزمایشگاه 

تشخیص پزشیک 

پارس طب

از بلوار گلستان حدفاصل میدان کلبه و چهارراه ادبیات نبش کوچه  از شیر شیر

6 ساختمان آدرینا طبقه 8 07132277256

آزمایشگاه 

تشخیص پزشیک 
ی آنالیر از خیابان زند غرنی جنب هتل پارس از شیر شیر 07132356794

آزمایشگاه 

ن ژ پاتولوژی اکسیر از بلوار زند خیابان  از شیر 10 تیر کوچه 7شیر 07132319021

آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی بوعیل ماه طبقه فوقانی بانک مسکن اد نبش رهیی از معایل اب از شیر شیر 07136240937


