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شهرستان
وضعیت بیتوتهجمعیت تحت پوششضریب محرومیتنوع مرکزنام مرکز

تعداد پزشک 

شاغل
شماره تلفن مراکز

شماره تماس 

شهرستان ها

33428483-1077دارای بیتوته4720سه و نیم پنجمروستاییچاهکوتاه1

32432466-1077دارای بیتوته7195سه و نیم پنجمروستاییدویره2

33427030-1077دارای بیتوته2144سه و نیم پنجمروستاییکره بند3

33421017-1077فاقد بیتوته6750سه و نیم پنجمروستاییهلیله5

33411220-2077فاقد بیتوته3963سه و نیم پنجمروستاییشیف4

33822511-4077شبانه روزی5957سه و نیم پنجمشهریخارگ6

33422304-4077شبانه روزی19257سه و نیم پنجمشهری روستاییچغاک7

33682323-4077شبانه روزی19093سه و نیم پنجمشهریعالی شهر8

35222771-3077فاقد بیتوته18897سه و نیم پنجمشهری روستاییشهید رجایی9

35235451-3077دارای بیتوته11190سه پنجمروستاییبوالخیر10

35263431-1077دارای بیتوته6781سه پنجمروستاییبنه گز11

35212431-1077دارای بیتوته5385سه پنجمروستاییشورکی12

35243400-2077دارای بیتوته12792سه پنجمروستاییپهلوان کشی13

35241205-2077دارای بیتوته7828سه پنجمشهری روستاییآباد14

35232777-4077شبانه روزی11443سه پنجمشهری روستاییدلوار15

35322771-2077فاقد بیتوته7445سه و نیم پنجمشهری روستاییالیاس احمدی16

35353214-1077دارای بیتوته3914سه پنجمروستاییدرازی17

35353215-2077دارای بیتوته5460سه پنجمشهری روستاییبادوله18
35383238-3077دارای بیتوته6935سه پنجمشهری روستاییشنبه19

35351030-2077دارای بیتوته4865سه پنجمروستاییزیارت20

35312235-4077شبانه روزی12912سه پنجمشهری روستاییکاکی21

34264036-1077فاقد بیتوته2818چهار پنجمشهری روستاییامام حسین22

34822703-4077شبانه روزی20990سه پنجمشهری روستاییآبپخش23

34353064-1077دارای بیتوته1603سه پنجمروستاییبنارآزادگان24

34352134-2077دارای بیتوته3870سه پنجمشهری روستاییبوشکان25

34452284-4077شبانه روزی8173سه پنجمشهری روستاییتنگ ارم26

34372307-1077دارای بیتوته5211سه پنجمروستاییخوش مکان27

34342090-2077شبانه روزی8585سه پنجمشهری روستاییدالکی28

34360231-1077دارای بیتوته5921سه پنجمروستاییدهداران29

34432222-1077دارای بیتوته3700سه پنجمروستاییدهرود30

34350912-1077فاقد بیتوته9112سه پنجمروستاییدهقائد31

34332099-1077دارای بیتوته3892سه پنجمروستاییزیارت32
34832424-3077شبانه روزی11563سه پنجمشهری روستاییسعدآباد33

34852137-4077شبانه روزی11958سه پنجمشهری روستاییشبانکاره34

34222703-2077فاقد بیتوته5647چهار پنجمشهری روستاییشهید فرهی35

34352620-1077دارای بیتوته2669سه پنجمروستاییطلحه36

34340224-2077دارای بیتوته6173سه پنجمشهری روستاییکلمه37

34341167-2077دارای بیتوته8118سه پنجمروستایینظر آقا38

34842261-4077شبانه روزی15275سه پنجمشهری روستاییوحدتیه39

33833566-3077شبانه روزی7140سه پنجمشهری روستاییبندر ریگ40

33845113-1077دارای بیتوته2674سه پنجمروستاییمحمدی41

33112105-1077دارای بیتوته3060سه پنجمروستاییمحمدصالحی42

33145400-2077دارای بیتوته9648سه پنجمروستاییمال خلیفه43

33843104-1077دارای بیتوته3937سه پنجمروستاییچهارروستایی44

33114377-1077دارای بیتوته1649سه پنجمروستاییشول45

33241055-3077فاقد بیتوته16356سه و نیم پنجمشهریامام رضا46

33240145-2077فاقد بیتوته11571سه و نیم پنجمشهری روستاییحضرت فاطمه47

33261220-1077دارای بیتوته1374سه پنجمروستاییسیامکان48

33272720-2077دارای بیتوته4266سه پنجمشهری روستاییامام حسن49

35453500-3077شبانه روزی8476سه پنجمشهری روستاییآبدان50

35450814-1077دارای بیتوته7446سه پنجمشهری روستاییدوراهک51

35422666-6077شبانه روزی24530سه و نیم پنجمشهری روستاییحضرت مهدی52

35456181-3077شبانه روزی10885سه پنجمشهری روستاییبردخون53

35462240-1077فاقد بیتوته7908سه پنجمشهری روستاییبردستان54

37342341-2077فاقد بیتوته12801سه پنجمشهریبنک55

37222329-1077فاقد بیتوته7035سه و نیم پنجمشهری روستاییقدس56

37252356-3077شبانه روزی12392سه پنجمشهری روستاییسیراف57

37262223-2077دارای بیتوته10042سه پنجمشهریعسلویه58

37323739-1077فاقد بیتوته13080سه پنجمشهرینخل تقی59

372-1077دارای بیتوته5846سه پنجمروستاییبیدخون60

37246081-1077دارای بیتوته8875سه پنجمروستاییاخند61

37242141-4077شبانه روزی14689سه پنجمروستاییچاه مبارک62

37622056-4077دارای بیتوته23535سه پنجمشهری روستاییامیرالمومنین63

376-1077فاقد بیتوته9897سه پنجمروستاییبهارستان64

37625316-1077فاقد بیتوته5115سه پنجمروستاییکوری حیاتی65

37682289-3077شبانه روزی11809سه پنجمشهری روستاییریز66
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