لیست مراکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاري در منزل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ردیف

نام مرکز

آدرس

نام موسس

1

آراد

خیابان زند کوچه - 43فرعی اول
سمت راست

سعید شفیعی

2

آریان طب

خیابان مالصدرا -خیابان شهید جمالی
 -کوچه4

ليال دیرین

09337026674

3

آسایش

خیابان زند کوچه 43-ساختمان
فرزانگان –

داود رجبيان

09170205117

4

آوا گستر

بولوار بهشتی بین چهارراه بنفشه و
چهارراه خلدبرین -وسط کوچه پالک
78

موبایل

تلفن ثابت

09171878522

07132343515

32343515

32319032

32356836

عبدالحسن شفيعی

09171127162

5

برنا

شیراز خیابان مشیر غزبی نبش کوچه
11روبروی اداره برق

طوبی پيرو

09173042499

32357632

6

پارسه

شیراز-صدرا  .ابتدای بلوار پاسداران .
ساختمان تندیس

سحر پاسيار

09364860351

36419929

7

پارسين سالمت

بلوار پاسارگاد غربی-نبش کوچه -5
جنب شیرینی کده بهنام(تعطیل)

رضوان احمدی

09398629149

38251150

8

پویندگان سالمت

بلوار میرزای شیرازی-بعد از پل معالی
آباد –نرسیده به کوچه یک –
ساختمان الویج واحد 12

خانم معدلی

09394764654

******

9

پیشتازان سالمت

شهر صدرا –بلوار دانش – نبش
خیابان دلگشا مجتمع BY1طبقه سوم
واحد 1

آقای مختاری

09364932081

36414678

فهیمه مسعودی

09173512188

37340495

10
11
12

تریتا
میدان گلستان –ساختمان احمد
طبقه 4
راه آرامش المرد-محله چاه قائد-نرسیده به
میدان خلیج فارس-طبقه دوم کاشی
سرامیک حسین زاده
راه سالمت
فيروزآباد –سه راه بروجردی –

آقای علی پور
رقیه قربانی

09176890784

09179289451

38732413

مجتمع فرخی – طبقه اول
13

رومینا

سه راه اصالخ نژاد-نبش کوچه 18
شهید مراد پور

14

سروش سالمت

خیابان انقالب روبروی خیابان
منوچهری بن بست  10ساختمان
دماوند طبقه سوم واحد 10

15

سينا

پارامونت –طبقه فوقانی پاساژشیراز –
طبقه اول

آقای
رحمتی(تعطیل)

09173148289

32336572

ماهتاب حيدری

09177122105

32309611

محمدابراهيم

0905590559
0905589055

32348787

مباشری شيری
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16

شيراز درمان

زرهی-روبروی خیابان آقایی ساختمان
میالد،واحد  9طبقه4

17

مانا

درحال جابه جایی

18

مبعث

مجتمع مبعث –خیابان سبحا ن کوچه
 2علی رضای-بلوک -81طبقه هم
کف

زهرا رسولی

19

مراقبين سالمت

تاچارا نرسیده به زیرگذر صنایع-
سمت راست -جنب رستوران زیتون-
ساختمان پزشکی ابن سینا

20

معين

آباده  -میدان ولیعصر  -خیابان قدس

21

مهرآیين

22

نسخه

 -جنب مطب خانم دکتر اعرابی

محسن زارع

09170457100

38238899

فاطمه داد

09173059809

*****

09177134825

4-38433703

سارا باقری

09177516945

07144349119

مریم توكلی

09174113622

07144349119

بلوار چمران تاچارا بعد از زیرگذر
صنایع به سمت کمربندی ک 30
(شهرک دینکان) پالک 17

غزل غالم پور

09177198713

36240521

خیابان انقالب،چهارراه گمرک-
ساختمان سروش

آقای مظفری

09021194950

36233759

