دندانپزشکی
نام پزشک
دکتر سید احمد هاشمی

آدرس

شماره تلفن

بوشهر  -خ امام  -روبروی یگان ویژه قدیم

5552424

علی صالحی

بوشهر  -میدان امام  -ساختمان مهرگان

5564343

فرهاد بحر پیما

بوشهر  -خ امام مجتمع پزشکان طوس

5556349

دکتر مریم مهجور

بوشهر  -خ امام  -روبروی بانک کشاورزی

3533980

سید محمدرضا رضا کازرونیان

بوشهر  -خ امام (ره )  -جنب داروخانه دکتر ایالمی

3554133

امراله رضایی

بوشهر  -خ باغ زهرا ساختمان عرفان

3535125

زهرا زارعی

بوشهر  -میدان امام خمینی (ره )

5551552

دکتر نسرین معقول

بوشهر  -خ سنگی ساختمان پزشکان پارس

3534701

دکتر رحیمه حاجب

بوشهر  -بهمنی جنب داروخانه دکتر لعلی

حبیب اله پناهنده

بوشهر  -بهمنی ابتدای خ بوعلی سینا

فروغ ارمیون

بوشهر  -بهمنی جنب زبانکده پیوند

علی امید بخش

بوشهر  -خ بیسیم روبروی درمانگاه قائم ( عج )

ابراهیم چوپانی

بوشهر  -خ سنگی  -ساختمان پزشکان پارس

4548328

پریسا رضایی

بوشهر  -خ سنگی  -روبروی بسیج

کوثر ملک حسینی

بوشهر  -خ سنگی  -طبقه فوقانی بانک پارسیان

5551887

یوسف محمد حسین پور

بوشهر  -روبروی مرکز جراحی قائم ( عج)

3543022

دکتر روح اله احمدی

عالیشهر فاز 1

5684545

دکتر ارسان قاسمی

عالیشهر فاز 2

5682094

دکتر پور نامجو بهمنی

خورموج  -خ شهید مطهری  -جنب داروخانه ایماندار

6559493

دکترغالمرضا صمدیان آزاد

خورموج  -خ شهید مطهری

6229595

دکتر حسین شیخیانی

خورموج  -خ شهید مطهری

دکتر احمد زارعی

کاکی  -خ امام ( ره )

4294

دکتر ابراهیم حیدری

اهرم  -خ انقالب طبقه فوقانی داروخانه تنگستانی

5152

دکتر فرج اهلل یزدان پناه

برازجان خ بیمارستان  -جنب بانک قرض الحسنه مهر

4224190
4228068

دکتر مزدک کودرزیان

برازجان  -ساختمان دی

امیر کاوسی

برازجان  -درمانگاه نوید 2

سید رسول موسوی

برازجان  -خ برق  -باالتر از برق

دکتر اسماعیل قاسمی

دلوار  -خ شهید احمدی  -جنب دبیرستان هاجر

07725622799

دکتر ناصر مشایخی

چغادک

07712223980

سعید حریری

جغادک  -جنب صادرات

2222009

فرزاد توکلی

جغادک  -مجتمع پزشکی کوثر

2222383

سهراب زارعی

گناوه

3227902

ایوب جاوید نیا

گناوه

09177737315

علی طاووسی

گناوه

حسین حیدری

دیلم

عبدالحمید گرگی پور

دیلم

دکتر سارا عزیزی

دیر  -بلوار شهید بهشتی

کهزاد بازیاری

دیر  -بلوار شهید بهشتی

هاجر منصوری

دیر  -بلوار شهید بهشتی

سیروس جواهری

دیر  -بلوار شهید بهشتی

غالمحسین بردستانی

دیر  -بلوار شهید بهشتی

محمد مجتبی قلی زاده

دیر  -بلوار شهید بهشتی

4241266
07728225776

علی پور والی

دیر  -بلوار شهید بهشتی

الله عباسپور

جم  -خ رازی

محجید محسنی

جم  -خ رازی

علی حاتمیان

جم  -خ رازی

یاسر دهقان

عسلویه

دکتر دهقان

نخل تقی

دکتر امید امری

کنگان  -خ فرمانداری

7224

دکتر جواد دهقان

کنگان  -بلوار امام ( ره )

6029

دکتر آزیتا دهقان

کنگان  -بلوار امام ( ره )

6425

دکتر شهاب هاشم زاده

کنگان  -بلوار امام ( ره )

3017

دکتر شهرام سیامک پور

کنگان  -بلوار امام ( ره )

دکتر حیدر دوالح

کنگان  -بلوار امام ( ره )

07727213013

درمانگاه
آدرس

نام پزشک
درمانگاه محمد رسول اهلل

بوشهر  -خ امام  -روبروی خ فاطمیه

درمانگاه حضرت قائم ( عج )

بوشهر  -میدان امام (ره) بطرف خ بیسیم

درمانگاه جرجانی

بوشهر  -خ سنگی  -جنب انتقال خون

درمانگاه فرهنگیان بوشهر

بوشهر  -خ عاشوری

درمانگاه عمومی نبوت

برازجان  -خ بیمارستان

شماره تلفن
5558080
4575514 - 3554234
2527094
4220999

درمانگاه فرهنگیان برازجان

برازجان-خ بیمارستان-ابتدای گذرماحوزی

کلینیک تخصصی ابوالفضل(ع)

برازجان-کمال آباد-روبروی شهرداری

4245779

درمانگاه نوید

برازجان -جنب بیمارستان 17شهریور

4248901-3

درمانگاه خلیج فارس

عسلویه-بیدخون

سعید اکبری

نام پزشک

پزشکان عمومی
آدرس

تلفن

بوشهر میدان بهمنی جنب زبانکده پیوند

09177220142

بوشهر چهارراه ولیعصر ساختمان پزشکان

2521421

حسین قاسمی

بوشهرخ لیان جنب نوشت افزار معلم

2533028

مجید علی محمدی

بوشهرخ لیان جنب نوشت افزار معلم

4543376

شهند اسفندی سرافراز

بوشهر خ صلح آباد

2523857

جواد گرگین

بوشهر خ باغ زهرا

5559098

علی کرم نیک نهاد

بوشهر بهمنی

4541708

مسعود الهیاری

بوشهر -خ امام  -روبروی یگان ویژه

3539626

سودابه وحدت

همایون فیوض

بوشهر  -چهارراه ولیعصر

2521964

سید محمود قاسمی زاد

بوشهر  -خ امام(ره)جنب بانک مرکزی تجارت

3530324

محسن زهدی

بوشهر  -خ بیستم روبروی درمانگاه قائم

5564151

فرید زینی وند

بوشهر -بهمنی -روبروی منازل گمرک

4545908

سید حسن معینی

بوشهر -بهمنی جنب بانک ملت

4543376

ابراهیم ظریف فرد

خورموج-پشت بانک رفاه

9393

سید نورالدین حسینی

چغادک-روبروی داروخانه ابوریحان

22706

سید رضا حسینی مژدهی

خورموج -پشت بانک رفاه

9394

عبدالحسن جمالی حاجیان

خورموج-خ شهید مطهری

6225199

تخصص

محمد حسن نصیری خورموجی

خورموج-خ شهید مطهری

6230623

شیرین طاهری

خورموج-خ شهید مطهری

6223481

کارشناس مامایی

رها قطیفی

اهرم-طبقه باالی داروخانه تنگستانی

7725225152

کارشناس مامایی

بابک وکیلی

عالیشهر

5682717

رضا احمدی

عالیشهر -فاز1

5682350

سارا مشهدی فراهانی

کاکی -روبروی شیرینی سرای مانی

عباس فخری

برازجان -خ بیمارستان پشت داروخانه دکتر رضایی

عباس مقصودی

برازجان -خ بیمارستان  -جنب ساختمان پزشکان نوید

3823
09173732332
4245847

دکتر احمد محمد زاده

برازجان -خ بیمارستان -جنب داروخانه دکتر کالنتری

دکتر رسول نعمتی

برازجان -خ بیمارستان  -جنب ساختمان پزشکان نوید

4247033

نعمت اله حاجی زادگان

برازجان  -میدان امام

4220062

بابک کوثر

برازجان-خ بیمارستان جنب عینک سازس چهره

بهروز اسالمی

شبانکاره

دکتر آرش کیانی

آبپخش

4823060

دکترحسین عبدالهی

آبپخش

4823844

نوروزی

آبپخش

09177737975

عبدالعلی قاسم پور

سعد آباد

09173750522

محمد حسین جوکار

سعد آباد

اسماعیل اسماعیلی

دالکی

هدایت نیکنام

بخش بوشکان -روستای فاریاب

رفیعی

گناوه-خ امام-کلینیک امامی

25993

باقرزاده

گناوه  -خ جانبازان -روبروی آموزش و پرورش

34439

محمد پورداود

گناوه  -خ جانبازان -روبروی آموزش و پرورش

آذر احمدی

گناوه  -خ جانبازان -روبروی آموزش و پرورش

غالم عباس آریافر

گناوه

کامبیز بهشید

بندر ریگ

مهشید قره باغی

بندر دیلم

غالمحسین دفاعی پشته

بندر دیلم

محمد علی دریانورد

بندر دیلم

9177028552
3824018

شهرام فروزان ریگ

بندر دیلم

ابراهیم بهزادی

خورموج

6227939

یعقوب امیری

اهرم :جنب داروخانه دکتر تنگستانی نژاد

5223581

حسین قاسمی

دلوار

2305

علی اکبر امینی

خورموج

4635

اصغر جعفری نژاد

کاکی ،خ امام (ره)

اسماعیل احمدی

چغادک

بابک پدر

مجتمع پزشکی کوثر

محمد محبوب نیا

کنگان ،بلوار امام خمینی (ره)

6624116
9177763440
2222383
3640

3008

زین العابدین رضایی

کنگان ،بلوار امام خمینی (ره)

عبدالحسین گنخکی

کنگان ،بلوار امام خمینی (ره)

شهرام سیامک پور

کنگان ،بلوار امام خمینی (ره)

علی پور والی

کنگان ،خ  17شهریور

کریم غالمی

چاه مبارک ،جنب دبیرستان حکمت

2160

عبدالرضا حمیدی

جم ،خ رازی

2844

امین سعادتیان

جم ،خ رازی

2392

علی اصغر شریفی

عسلویه ،جنب مسجد جامع

5891

حمید رضا کرمی

عسلویه ،روبروی بهداری

6402

بهرام محمدی

آبدان ،جنب پست بانک

3220

غالمرضا بردستانی

بردخون ،جنب مسجد جامع

3295

حسن حیدری

دیر :خ شهید بهشتی

محمد میدری

میدان امام خمینی (ره)

عبدالخالق بحرانی

بلوار شهید بهشتی

مرتضی میرزایی

دیر :خ شهید بهشتی

نام پزشک

بیمارستانها و مراکز جراحی
آدرس

تلفن

بیمارستان فاطمه زهرا (س)

بوشهر

4555374-9

بیمارستان خاتم النبیا(ص) پایگاه دریایی

بوشهر

4546054

مراکز جراحی حضرت قائم (عج)

بوشهر-اول خیابان بیستم

3554234

مراکز جراحی تخصصی دی

بوشهر -خ امام

2531265

بیمارستان  17شهریور براز جان

برازجان

4245918

بیمارستان زینبیه خورموج

خورموج

6226931

بیمارستان امام حسین (ع)اهرم

اهرم

5222251

بیمارستان امیرالمومنین (ع)گناوه

گناوه

3234612

بیمارستان سوختگی گناوه

گناوه

3227101

بیمارستان بقیه اله (عج)دیلم

دیلم

4241130

بیمارستان امام خمینی (ره)کنگان

کنگان

7727224791

آزمایشگاه

نام پزشک

آدرس

آزمایشگاه طبی مهر (دکتر فرزانه )

بوشهر ،خ امام

آزمایشگاه طبی رازی (دکتر اقبالی )

بوشهر-خ امام -ساختمان طوس

آزمایشگاه مرکزی بوشهر

بوشهر خ سنگی روبروی توزیع برق

تلفن
3531383
5550190-3533481
2529019

آزمایشگاه ابوریحان (دکتر غریبی )

بوشهر خ سنگی

3538700

پاتوبیولوژی حکیم (دکتر رحیم آبادی)

بوشهر -بهمنی -جنب بانک مسکن

4549857

آزمایشگاه دنا (دکتر دهشتی)

بوشهر  -خ امام -کوچه بانک تجارت

5563177

آزمایشگاه پاستور

برازجان  -خ پرستار -روبروی آزمایشگاه

29094

آزمایشگاه دی

برازجان -ساختمان پزشکان دی

422885

آزمایشگاه دکتر ثبات

گناوه

3221770

آزمایشگاه دکتر ابوطالب دخت

خورموج -خ شهید مطهری

6221722

آزمایشگاه دکتر علی صفری

کنگان-خ  17شهریور

آزمایشگاه دکتر کرمی

کنگان ،بلوار امام خمینی

رادیو لوژی و سونو گرافی

نام مرکز

آدرس

تلفن

رادیو لوژی و سونو گرافی مرکزی بوشهر

بوشهر:خ بیستم -روبروی یگان ویژه

5564827

مرکز تخصصی رادیولوژی دیجیتال فک و صورت

خ بیستم -روبروی درمانگاه قائم

5564827

مرکز رادیو لوژی و سونو گرافی دکتر کابیز اسعدی

بوشهر-خ یادگار امام (ره)مجتمع پزشکان نور

3541055

رادیولوژی و سونو گرافی دکتر شهرام منصوری

کنگان -بلوار امام (ره)

فیزیوتراپی

نام مرکز

آدرس

تلفن

بوشهر  -خ امام روبروی بانک کشاورزی

5555181

فیزیوتراپی سینا -دکتر جوانمرد

بوشهر -خ امام -بانک تجارت مرکزی -ساختمان دنا

3535917

فیزیوتراپی مهر -دکتر خواجه ئیان

بوشهر-خ امام -کوچه کاالی پزشکی بوعلی

5552471

فیزیوتراپی حاصل چوبینه

بوشهر-خ امام  -کوچه مسجد شهید عاشوری

3539044

کلینیک فیزیوتراپی امام رضا

بوشهر-خ سنگی -جنب سازمان انتقال خون

2542180

فیزیوتراپی سازمان هالل اهمر

بوشهر -جنب بیمارستان بنت الهدی

2525769

فیزیوتراپی مهدی دانشگر

برازجان-روبروی داروخانه دکتر رضایی

4258874

فیزیوتراپی نسیبه برهانی

برازجان -جنب سونوگرافی مرکزی

فیزیوتراپی محمد علی جناح

برازجان -ساختمان نوید

فیزیوتراپی نوین -دکتر صفوی

فیزیوتراپی فدک

برازجان  -روبروی آزمایشگاه پاستور

فیزیوتراپی نوین-دکتر ویسی زاده

گناوه

فیزیوتراپی توانمهر

خورموج،خ شهید مطهری

فیزیوتراپی یلدا

جم

4712

داروخانه
آدرس

نام پزشک

شماره تلفن

دکتر علیرحیمی

بوشهر-چهارراه ولیعصر

2524975

داروخانه  22بهمن

بوشهر روبروی نماز جمعه

2522369

داروخانه پاستور

بوشهر  -روبروی استانداری

5554540

داروخانه رضایی

بوشهر-خ ساحلی

2524252

داروخانه شجاعت

بوشهر -خ بیستم

5561288

داروخانه پیروزمند

بوشهر -خ عاشوری

2529155

دکتر آهنگی

بوشهر  -خ امام  -روبروی بسیج مرکزی

3535734

دکتر زائری

بوشهر  -خ امام (ره )  -کوچه گلخونه

دکتر نیرو

خورموج  -خ شهید مطهری

دکتر ایماندار

خورموج  -خ شهید مطهری

6224688

دکتر حسین پور

خورموج  -خ شهید مطهری

6221511

دکتر ابوریحان

چغادک

2223006

دکتر رضائی

برازجان  -خ بیمارستان جنب ساختمان پزشکان نوید

4245843

دکتر غریبی

برازجان  -جنب بیمارستان  17شهریور

4246818

دکتر کالنتری

برازجان  -خ بیمارستان جنب ساختمان پزشکان نوید

4222500

دکتر فخرایی

برازجان  -میدان شهرداری سابق

دکتر شیخی

برازجان  -خ بازار

4222620

4224400

ولیعصر

برازجان  -خ بازار  -روبروی میدان امام خمینی (ره)

دکتر صالحی

برازجان  -ساختمان پزشکان نوید

کیمیا

برازجان  -ساختمان نوید 2

42591121

دکتر پرنیان

بازجان  -روبروی درمانگاه نبوت

4223747

دکتر دهقانی

برازجان  -خ بیمارستان

دکتر شریفی

آبپخش  -بلوار انقالب

دکتر رامین دهداری

آبپخش  -بلوار انقالب

دکتر علیزاده

شبانکاره

دکتر جاودان

گناوه  -خ امام ( ره )

دکتر قلی پور

کنگان  -بلوار امام خمینی ( ره )

دکتر مظفری

کنگان  -خ  17شهریور

دکتر محمدی

کنگان  -بلوار امام خمینی ( ره )

دکتر آرام

کاکی

دکتر حکمت

دیر  -خ شهید بهشتی

دکتر آرام

دیر  -خ امام حسین ( ع )

دکتر رازی

جم

دکتر فرجامی

عسلویه

4825311

3222929
3500

0772276 - 32610 - 22234

والفجر

آبدان  -جنب بهداشت

دولتی چاه مبارک

چاه مبارک

بینایی سنجی
آدرس

نام پزشک
اقای پرویز شماعی زاده

بوشهر  -خ امام (ره)  -جنب کاالی پزشکی بوعلی

دکتر وحیدرضا قاسم پور

بوشهر  -خ بیسیم  -مجتمع پزشکی

خانم پروین ارمیون

بوشهر  -میدان امام (ره)-جنب داروخانه بهمنش

محمود رضایی بوشهری

بوشهر  -مابین سه راهی و تاالر پارچه

خانم سپیده عبداله زاده

برازجان

اقای مسعود بجلی

برازجان  -خ بیمارستان  -جنب عینک چهره

محمد محمدیان نیا

بوشهر  -میدان امام (ره)-ساختمان پزشکان مهرگان

شماره تلفن

3530322

5563344

