
آدرستلفنشهرنوع رسویسنام داروخانه

- ابرکوه ابرکوهشبانه روزیداروخانه شبانه روزی ابوعیل سینا یزد
ی

خیابان شهید صدوق

خیابان شهید بهشتی03532822651ابرکوهنامشخصدکتی ستار
ونر جنب مرکز بهداشت آبژدان.شهر آبژدان.اندیکا.خوزستانابژداننیمه وقتدکتی ضر

61بلوار شهید بهشتی جنب درب قدیم بیمارستان امدادی پالک 02435226444ابهرنامشخصدکتی شاهانر

روزانهدکتی بهزاد امیتر
احمدآباد 

ر
مستوق

56716484
 

ر
ی )بلوار شهید ابوالقاسم- احمد آبادمستوق نبش خ امام - (چهل متی

جنب ساختمان بانک اطالعات کاخ- خمیتر 

04533262762اردبیلروزانهداروخانه آموزشی دانشکده داروسازی اردبیل
- خیابان ش تتر- خیابان شهید مدرس - میدان ورزش - اردبیل

روبروی شهرداری اردبیل

خ امام جنب ساختمان مرکزی-اردبیلاردبیلنیمه وقتمرکز فوریتهای دارونی جمعیت هالل احمر

یعتی کوچه هالل احمر04533231043اردبیلشبانه روزیدکتی خالوزاده اردبیل میدان شی

خیابان امام-اردکان32248192اردکانشبانه روزیشبانه روزی رازی

روبه روی کلینیک بیمارستان ضیانی- بلوار معلم03532241982اردکاننیمه وقت عرصداروخانه دکتی عابدی

ساختمان تدبتر- روبروی پزشیک قانونر - خیابان عمار ارومیهروزانهداروخانه کلینیک و دی کلینیک تدبتر ارومیه

، پاساژ هادی، طبقه همکف، پالک 04432245915ارومیهروزانههالل احمر ارومیه 17خیام شمایل، نبش کوچه ثنانی

خیابان عمار ، خیابان شفا داروخانه دانشکده داروسازی04433457275ارومیهشبانه روزی2دانشکده داروسازی شعبه شماره 

خیابان کاشانر- ارومیه 33457275ارومیهشبانه روزیآموزشی دانشکده داروسازی

(ع)بیمارستان امام عیل  (ره)بلوار امام خمیتر ازناشبانه روزی(ع)داروخانه بیمارستان امام عیل 

ازنا خیابان انقالب جنونی نبش خیابان مطهری06643431399ازناروزانهداروخانه دکتی خادم

مهران رضایزدی داروخانه افاق-خیابان انقالب-ازنا-لرستان09168648009ازناروزانه(افاق)دکتی

خیابان انقالب شمایل- ازنا06643424550ازناروزانهانصاری فر

روبروی بانک میل- خیابان انقالب شمایل 06643435520ازناشبانه روزیشبانه روزی دکتی عباش

انتهای بلوار شهرک سیداحمد08133115630اسدآبادشبانه روزی(عج)قائم

خیابان پانزده خرداد کوچه عدلاسدآبادروزانهحقیقت
ر22اسدآباد بلوار 08348222338اسدآبادنامشخصدکتی فریدونر المومنیر  بهمن داخل بیمارستان امتر

میدان امام خمیتر داروخانه دکتی مسعودی08133115121اسدآبادروزانهدکتی مسعودی

02835521329اسفرورینروزانهداروخانه آقای عیل جانر
شهر اسفرورین اسفرورین منطقه شحمام شفییع کوچه شهید 

 پالک 
ی

 طبقه همکف1رحمت اله قربانر خیابان شهید رجبعیل صادق

ی نسب 02835522377اسفروریننیمه وقتداروخانه دکتی قنتی
اسفرورین خیابان امام خمیتر نرسیده به سه راه بخشداری روبروی 

مسجد جواد االئمه
اسکو، خیابان  امام خمیتر ، بیمارستان امام خمیتر04133222020اسکوتمام وقتاسکو- بیمارستان امام خمیتر
14پالک -روبروی بیمارستان-خیابان امام-اسکو3222005اسکونامشخصدکتی شاه صفر



شبانه روزیدکتی الهام دوستی
اسالم 

آبادغرب
پشت مسجد جامع- خیابان شهید کالهدوز - اسالم آباد غرب 83345222064

16پالک -خیابان بهشتی-اسالمشهر شهرک واوان 56167676اسالمشهرروزانهآرمانر

56139216اسالمشهرشبانه روزیبزرگ اسالمشهر
تهران اسالمشهربلوار برند سیفر  خیابان امام جعفر صادق نبش 

9ادیب 

56125544اسالمشهرشبانه روزیمرکزی اسالمشهر
روبروی ایستگاه حاج -بعداز پل زیر گذر-جاده اصیل-اسالمشهر

935پالک -جنب درمانگاه امام خمیتر-محمود

47 پالک 16اسالمشهر خیابان زرافشان کوچه 56692013اسالمشهرروزانهدکتی جهان تاب

ستاری 42اسالمشهر، خیابان ایرانشهر ،  باغ نرده،  پالک 56127271اسالمشهرروزانهدکتی

ر خداداده 56464441اسالمشهرروزانهدکتی محمد حسیر
 داخل کلینیک ویژه 19اسالمشهر شهرک قائمیه میدان دوم کوچه 

ی
ق ر واحد شی مستقل قائمیه طبقه همکف اولیر

102اسالمشهر شهرک واوان میدان امام خمیتر خیابان مطهری پالک 56165260اسالمشهرروزانهدکتی مرتضر جعفری

چهار راه بامداد-خیابان امام خمیتر05632744613اسالمیهروزانهدکتی مقرنی

ینانروزانهروزانه دکتی یح بر (ره  )بلوار امام خمیتر 06653222447اشتی

، بعد از میدان امام عیل 32728820اشکذرنامشخصخرسوی
ی

(ع)رضوان شهر، خیابان شهید صدوق

ت عیل اصغر- خیابان استانداری03132211141اصفهانشبانه روزی(ع)امام سجاد جنب بیمارستان نور و حرصر

7340/10پالک -روبروی ترمینال بابلدشت - خیابان کاوه03133365515اصفهانشبانه روزیحکیم شفا

03134701927اصفهانشبانه روزی(اصیل)دکتی ذوالفقاری
داروخانه شبانه روزی دکتی .روبروی دارالشفا فاطمیه.خ الله

ذوالفقاری

4597145976پالک -بلوار آیینه خانه03136644774اصفهانروزانهمرکز فوریتهای دارونی هالل احمر

خیابان کواالالمپور-  خیابان شمس آبادی 03132202593اصفهانشبانه روزیدکتی نریمانر- دکتی توکیل

.. داخیل بیمارستان شهید آیت ا
ی

اصفهان ـ خیابان بزرگمهر03132913002اصفهانشبانه روزی(اصیل)صدوق

ی هاشمی  حایحی 108واحد.مجتمع قرصنور.چهارراه قرص.خيابان شمس آبادي 32240076اصفهانروزانه(قرصنور)دكتی

03135235860اصفهانشبانه روزیدكتی مهدی عکافیان
دارالشفاي امامزاده -كوچه بسيج -فلکه خوراسگان - محله خوراسگان

(ع)ابوالعباس 

ی 36283754اصفهانروزانهدکتی کابیل
طبقه همكف-مجتمع ستاره - خيابان محتشم كاشانر

ساختمان پارسه- نبش کوچه میالد - خیابان آمادگاه 03132207656اصفهانروزانهدکتی باطتر

32242172اصفهانروزانه(اصیل)داروخانه دکتی حکیم الیه
اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه همکف پالک 
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دامادی ا متر 17نبش کوچه-خ شمس آبادی-اصفهان 0313224536اصفهانروزانه(اصیل)دکتی میتی

یکتائیان مجتمع قمرالدوله-نرسیده به چهارراه قرص-خ شمس آبادی03132238996اصفهانروزانه(اصیل)دکتی

روح هللا خدارحم یعتی03136258393اصفهانروزانهدکتی یعتی روبروی اورژانس بیمارستان شی خیابان شی

ر آباد-خیابان حکیم نظایم 03136242658اصفهانشبانه روزی(اصیل)(حکیم نظایم)دکتی جعفریان  نبش خیابان حسیر

خیابان قائمیه03137806565اصفهانروزانه((اصیل)كوثر  )دکتی رضا حیدری

 با حمزه_خیابان حمزه03132656400اصفهانروزانه(اصیل)دکتی زهرا چهری 
ی

ق جنب بانک شمایه_تقاطع هشت بهشت شی

03137752955اصفهانروزانهدکتی محسن مینائیان
داروخانه - جنب درمانگاه شبانه روزی آتیه- بلوار کشاورز- اصفهان

دکتی مینائیان

مختاریان  خیابان بزرگمهر چهارراه نورباران جنب موسسه  گویش03132659536اصفهانروزانه(اصیل)دکتی

03137390380اصفهانروزانهدكتی رویا  رجانی
ر خیابان  شهر اصفهان مرکزی منطقه طاحونه خیابان امام حسیر

 طبقه همکف106-شهید آیت اله مطهری پالک 
یه مهديه-خيابان رباط اول 03134429949اصفهاننامشخصدكتی آذربایجانر داخل درمانگاه ختر

جنب ساختمان سینا-خیابان شیخ مفید03136637965اصفهانروزانهدکتی یحتر عباش
یفر داماد)دکتی شی ساختمان آژند-خیابان آمادگاه 03132240864اصفهانروزانه(اصیل )(متر

03132218437اصفهاننیمه وقت عرصدکتی صنییع
جنب بیمارستان نور وعیل - کوچه شهید فیضیان- خیابان استانداری

(ع)اصغر

سید عیل فاطم خیابان شیخ مفید36644636اصفهانروزانه(ارکیده)دکتی

چهار راه اردیبهشت- خیابان شیخ بهانی 03132334494اصفهاننامشخص(کوروش)دکتی منتظر القائم

ی عنتی جنب دارالشفا ثامن االئمه-خیابان پروین 03135813046اصفهانشبانه روزیدکتی

ن  نرصی الری ی بتر خیابان  دشتستان نبش چهاراه عسگریهاصفهانروزانه(اصیل)داروخانه دکتی

-جنب آموزشگاه شکوفه-خیابان جابرانصاری03134425701اصفهانشبانه روزیدکتی قیرصی

الهام مرتضوی 212خیابان چهارباغ باال روبروی زمزم مجتمع پارسیان پالک 03136253118اصفهانروزانه(پارسیان)دکتی

خيابان استانداري ابتدای خيابان فرشادي03132238064اصفهانروزانهداروخانه ایران
ر محمد معیر جنب ساختمان ام آر آی-خیابان شمس آبادی03132233820اصفهانروزانهدکتی

شهریار ابراهیم  03134585710اصفهانروزانه(اصیل)دکتی
ر نبش کوی  اصفهان خیابان فالطوری تقاطع فالطوری وآل یاسیر

17شقایق 

03132751466اصفهانروزانه(اصیل)دکتی ایمانه دهقانر
مجتمع - نرسیده به چهارراه گلزار- خیابان هشت بهشت غرنی 

تجاری هشت بهشت

ر مصلیح امتر حسیر ر9133062378اصفهانروزانهدکتی ر چهارراه آل محمد وآل یاسیر اصفهان خیابان فالطوری بیر

داخل کلینیک _نرسیده به چهارراه دهش_خیابان شیخ مفید غرنیاصفهانروزانهدکتی شقایق ترانی

کودک من

زهرا  زاریع 21نبش کوچه -بعد از قرض الحسنه رزمندگان -خیابان مدرس جدید اصفهانروزانهدکتی

یعتی روبروی ارژانس جنب مجتمع پزشیک پالک 03131312879اصفهانروزانه(اصیل)دکتی نگار ملک پور 10خیابان شی



02833422141اقبالیهشبانه روزیلشگری
 13شهر اقبالیه مرکزی منطقه تپه باستانر خیابان آیت اله طالقانر 

 طبقه همکف61بلوار امام خمیتر پالک 

زشبانه روزیبیمارستان رحیمیان ز بلوار سهروردی ج  پارک32229897التی قزوین شهرصنعتی التی

زشبانه روزیدکتی شکرگزار ی-الوند32220253التی 700پالک -خیابان ده متی

زروزانهداروخانه مرکزی الوند میدان الله جنب پاساژ آپادانا02832232110التی

الشتی خ شهید رحیم بیمارستان امام06635222011الشتیشبانه روزیالشتی (ره)داروخانه بیمارستان امام خمیتر 
خیابان آیت هللا کاشانر غرنی جنب بانک کشاورزی- الشتی 06632529690الشتیروزانهداروخانه روزانه دکتی صالیح الشتی

ی نبش پاساژ رستم- تقاطع خیابان امام - خیابان آیت اله بروجردی06632525212الشتیروزانهدکتی امتر

الشتیشبانه روزیشبانه روزی دکتی حسنوند
شهر الشتی مرکزی منطقه بروجردی کوچه شهید عیل محمد ابدایل 

 طبقه همکف0خیابان آیت اله کاشانر پالک 

لرستان الشتی خیابان بروجردی روبه روی شبکه بهداشت6632520202الشتیروزانهداروخانه عیل یوسفوند

جنب اداره مخابرات- الهانی34401381الهانینیمه وقت عرصدکتی شجایع

الوان خیابان جمهوری نبش خیابان امامالوانروزانهدکتی اردشتر زاده

ی 06142894301الوانروزانهدکتی شتر
- انتهای خیابان جمهوری - شهر الوان - شوش - خوزستان - ایران 

درمانگاه کوثر

یوسفیان نبش جاده پالک 02832588244الوندنیمه وقتداروخانه دکتی ایمانیان 34قزوین روستای پتر

 جاده روستای سنج3کیلومتی - جاده کمربندی - الیگودرز الیگودرزشبانه روزیبیمارستان شهید ولیان الیگودرز

بلوار توحید   خیابان بسیجالیگودرزشبانه روزیبیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز

 - میدان کرونی - الیگودرز الیگودرزشبانه روزیدکتی مالطاهری
ی

ق ساختمان اکستر- ضلع شمال شی
خیابان ویل عرص شمایل06643327911الیگودرزروزانهدکتی موگونی

ساختمان پزشکان حکیم-میدان کرونی-الیگودرز06643323669الیگودرزروزانهدکتی بستایک
الیگودرز  ضلع شمایل میدان امام خمیتر06643335462الیگودرزروزانهدکتی بخشی

06643328533الیگودرزروزانهدکتی منطفی
الیگودرز خیابان امام خمیتر نبش خیابان شهید عسگری روبروی 

پارک شهر

06642229762الیگودرزروزانه دکتی آذرکمند
 17خیابان ولیعرص شمایل روبروی درمانگاه - چهارراه شهرداری 

شهریور

25خیابان اصیل ام الطمتر پ 09167895398ام الطمترنیمه وقت عرصموال

طبقه همکف داروخانه شبانهروزی سینا-ساختمان یلدا-خیابان امام01342721126املششبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی باقرزاده

بلوار امام عیل جنب مرکز تجاری06152639562امیدیهروزانهدکتی تفی پور

ر-خوزستان09166027401امیدیهروزانهآبرومند شهرستان امیدیه شهرک مطهری جنب مجتمع نگیر

ر اجتمایعی- بلوار شهدا 06152622792امیدیهنامشخصدكتی نگار جالير روبروي سازمان تاميیر

5978/1152خيابان شهدا  فرمانداري پ امیدیهدکتی دیلم



بیمارستان - بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری 

شهید ایرانپور امیدیه
خیابان- امیدیه 06522222018امیدیهنیمه وقت

فلکه فرمانداری-شهرستان امیدیه- خوزستان 06152630701امیدیهشبانه روزیبیمارستان امام رضا امیدیه

امیدیه میدان قدس روبروی حسینیه ثارهللاامیدیهروزانهداروخانه نیمه وقت عرص دکتی محمدی

06152629328امیدیهروزانه(امیدیه)داروخانه دکتی ایمری 
درمانگاه فاطمه -روبه روی پست مرکزی-میدان قدس-امیدیه

)س(الزهرا

کالنیمه وقت صبحبیمارستان کودکان امتر کال کال01132345873امتر بابل امتر کال خیابان دارالشفاء بیمارستان کودکان امتر

02165541716اندیشهروزانهدکتی نودیه
جنب درمانگاه شبانه - بلوار نیلوفر - فاز دو - شهر اندیشه - شهریار 

66پالک - روزی کرسی 

18 خ توحید نبش معلم پاساژ امتر طبقه همکف قطعه 4اندیشه فاز 65351416اندیشهروزانهدکتی عیل قائم

02165565261اندیشهروزانهدکتی سینا معمار
 -(وحدت)میدان چمران- خیابان فردوش غرنی  - 3فاز- شهر اندیشه 

ضلع جنوب غرنی - 19پالک -  مجتمع کیمیا 

06424221586اندیمشکشبانه روزی(اندیمشک)داروخانه شبانه روزی دکتی امرانی 
ر خیابان مدنر -نرسیده به خیابان طالقانر-نبش خیابان امام خمیتر  بیر

جنب ساختمان بانک-و کوچه مینا

خیابان شهید بهشتی_کوی لور 06142660070اندیمشکروزانهدکتی سعادنی

یعتی نبش خ جمهوری جنب درمانگاه امام جعفر صادق06142640340اندیمشکروزانهدکتی صالیح خ شی

خدامرادی  ،داروخانه دکتی خدامرادی(ع)خ اسحاق روشتر ،بیمارستان امام عیل 06142641930اندیمشکشبانه روزی(اندیمشک )داروخانه دکتی

کتی ومبارز-خیابان انقالب06142628366اندیمشکروزانهدکتی اگاب کلینیک تخصض پاستور-تقاطع ایوب شی

148کوی شهدا خیابان شهید اویتر پ 42655951اندیمشکروزانهدکتی شدارزاده

خیابان اسحق روشتر06142629103اندیمشکروزانهعیل آبادی- الزهرا 

و06142627195اندیمشکروزانهدکتی جوادی 5نبش والفجر -(جاده کندرو)جاده اصیل-کوی نتر

ی06142622814اندیمشکروزانهدکتی حسنوند- شفا 
ر -خ امام خميتر ی وخ امام حسیر

ر شهيد روشتر جنب ساختمان -بیر

پزشكان بهمن

42621574اندیمشکروزانهدکتی عایل پناه
ی به سمت راه اهن نبش .ميدان امام ره

تقاطع خيابان امام و طالقانر

پاساژ اقبال



،جنب درمانگاه فرهنگیان06142634520اندیمشکروزانهدکتی وحدانر پرست کبتر کوی فرهنگیان،بلوار امتر

کوی شهدا خیابان شهید کرامت6142651469اندیمشکروزانهدکتی میناگر

ر سینا و پنایه پالک06142641793اندیمشکروزانهدکتی رایک زاده 45خیابان طالقانر بیر

اندیمشک خ شهیدروشتر06424248114اندیمشکشبانه روزی(اندیمشک) (ع  )بیمارستان امام عیل 

81پالک - خیابان طالقانر نبش خیابان شهید پنایه 6142629198اندیمشکروزانهدکتی اسکندری

061 42642513اندیمشکنامشخصدکتی تاکائیدی
یعتی- اندیمشک  ر -میدان معلم -خیابان شی نبش خیابان امام حسیر

جنب درمانگاه معلم-(ع)

اندیمشکنیمه وقتداروخانه دکتی  کیارش
 12خیابان بهار -بلوار شهید چمران-کوی رسالت-شهر اندیمشک

14پالک 

یعتی میدان معلم درمانگاه معلماندیمشکروزانهداروخانه دهنادی اندیمشک خ شی

7خیابان بهار  (ره  )خیابان امام خمیتر - چم گلک - اندیمشک اندیمشکنیمه وقت عرصدکتی توالنی

نبش خیابان طالقانر)-ره(میدان امام خمیتر -اندیمشک 9127340696اندیمشکروزانه)اندیمشک(داروخانه دکتی مهر پیما

ر اجتمایع اندیمشک خیابان دلپذیر- خ شهدا - زیباشهر - کوی شهدا - اندیمشک 42650004اندیمشکنامشخصشهدای تامیر

ی04144332002اهرروزانهبیمارستان باقرالعلوم اهر بیمارستان باقرالعلوم- میدان داد گستی

2690اهر خیابان شهید بیگلری پالک همکف تفکییک یک فریع 44222280اهرروزانهدکتی حکیم

ی داخل بیمارستان باقرالعلوم.اهر 04144342399اهرشبانه روزیداروخانه دکتی بهزاد خیابان دادگستی

-روبروی دارانی-میدان معلم-اهر04144224158اهرنیمه وقت عرصدکتی عبدالهیان

33925620اهوازروزانه(اصیل)جمعيت هالل احمر 
ی جنب درمانگاه تخصضی جمعيت هالل 13كيانپارس خيابان 

ی
ق  شی

احمر

 خرداد15خیابان انقالب نبش میدان 33378340اهوازشبانه روزی(ع)امام صادق- آموزشی یک دانشکده داروسازی 

06133743073اهوازنامشخص(ع)امام سجاد - آموزشی دو دانشکده داروسازی 
داروخانه شبانه روزی آموزشی دوم دانشکده -بیمارستان گلستان

داروسازی



ر 09161184917اهوازنامشخصاکسیر
امانیه فلکه ساعت خیابان خرم روبروی معاونت درمان ساختمان 

ایران نبش تقاطع فاطم ساختمان ایران طبقه همکف

06133720236اهوازروزانهدکتی ابوالفتح بییک
 روبروی ازمایشگاه 

ی
ق اهواز کیانپارس فلکه سوم خیابان میهن شی

نرگس

فقیه -کیانپارس-اهواز06133339313اهوازنیمه وقت(فاطیما)داروخانه دکتی
ی

ق 19پالک-مجتمع پزشیک فاطیما-مهر شی

کوی ملت خیابان اقبال34470140اهوازروزانهفدک

جنب بیمارستان  شهید بقانی-اتوبان گلستان06133750410اهوازشبانه روزی2داروخانه بیمارستان شهید بقانی 

50پادادشهر بلوار جواد االئمه پالک  06135716341اهوازنامشخصدکتی رسویل
خيابان مسلم جنب كليسا (نادري)خيابان سلمان فارشی06132234779اهوازروزانهدکتی مرعشی

کودانی کلینیک پزشیک آب و برق- نبش آذر-خیابان فروردین- گلستان- اهواز06133756044اهوازروزانهداروخانه دکتی

ر زاده - کیانپارس اهوازتمام وقتداروخانه دکتی پوپک حسیر
ی

ق خیابان پهلوان شی

ابتداي خيابان سلمان فارشی خيابان شهيد غالمپور32229349اهوازروزانهدکتی حق پرست

ر33330577اهوازروزانهابن سینا  مجتمع پزشیک ایران زمیر
ی

ق کیانپارس خیابان پهلوان شی

ر خیابان - اهواز 09129450399اهوازروزانهدکتی خوش نواز  غرنی درمانگاه فرهنگیان14 و 13کیانپارس بیر

31خیابان سلمان فارش نبش نظایم پالک - اهواز اهوازتمام وقتدکتی طالب پور جهریم

بیمارستان شهید چمران (ره  )خیابان امام خمیتر - سوسنگرد 09301632229اهوازنیمه وقت عرصدکتی خنیفر
ی

 تقاطع اردیبهشت33332750اهوازروزانهدکتی صادق
ی

ق کیانپارس خیابان پهلوان شی

ر واحد 6کیانپارس  خیابان 33912353اهوازروزانهدکتی باب المراد 31 غرنی فاز اول مجتمع ایران نگیر

اهوازروزانهدکتی فرهادی
ی 24)خیابان آزادگان - اهواز  خیابان شهید اهوازیان جنب  ( متی

(ره)اورژانس بیمارستان امام خمیتر 
نهضت آباد فلکه اصیل ابتدای خیابان صائباهوازروزانهدکتی یاقونی

کیان انتهای بازارچه کیان جنب بانک میلاهوازنیمه وقت عرصدکتی سعیدیان

ر خ 6135537424اهوازروزانهدکتی تقیان  و 9پادادشهر بلوار جواداالئمه بیر
ی

ق ی آریاشهر38 شی متی

مرادی 06133920116اهوازروزانهدکتی پتر
یفات طبقه 2کیانپارس خیابان شهید چمران نبش   مجتمع ترسی

ی
ق  شی

912 واحد 9

ر خیابان - اهواز 09362480396اهوازنیمه وقت عرصدکتی نور عیل زاده 3 و 2کوی گلدشت خیابان اصیل بیر

بلک   غرنی9خیابان -کیان آباد-اهوازاهوازنیمه وقت(اهواز)داروخانه دکتی

8 خرداد نبش خیابان 15کمپلو میدان - اهواز 09163138756اهوازروزانهدکتی بهداروندی

ر روبروي فرمانداري اهواز- اهواز 06133336758اهوازشبانه روزی(اهواز )بیمارستان رازی  خيابان فلسطیر

خیابان شهید چهار لنگ- تقاطع عالمه - زیتون کارگری - اهواز 32256045اهوازروزانهداروخانه مهر



1464 غرنی پالک 10کیانپارس خیابان اصیل نبش خیابان - اهواز 09165753828اهوازروزانهدکتی حیانی

خ انقالب خ شوش غرنی09163779994اهوازتمام وقتاورژانس بیمارستان ایت هللا کریم

ی  نصتر
ی

یعتی جنونی 06135538256اهوازروزانهدکتی بییک (مهران)نبش خیابان شهید آتشی .خیابان شی

حمیده موسوی ر- اهواز9163070484اهوازروزانهدکتی ر خیابان - 2عیر 76/1پالک- 9و8خیابان اصیل آزادگان بیر

اهواز زیتون کارمندی نبش خیابان شهید بندر09161110021اهوازروزانهداروخانه روزانه آتیه

ر 09358926027اهوازنیمه وقت عرصتسکیر
ر اصفهان و اردیبهشت مجتمع - اهواز  گلستان خیابان اسفند بیر

654/1569درمان ولیعرص پالک 

06135513233اهوازروزانهدکتی افقه
 جنب 1فاز - اهواز 

ی
ق ر خرداد و تتر شی  پادادشهر بلوار جواد االئمه بیر

بانک مسکن
 غرنی4اهواز کیان پارس خیابان شهید چمران نبش 33388821اهوازتمام وقتداروخانه دکتی سینا قوچانر

06134486015اهوازروزانهداروخانه دکتی جشن ساز
پالک -خیابان شهید مزرعه-جنب پارک یاس)-زویه(کوی آزادی-اهواز

1

09166719535اهوازروزانهدکتی صدوقیان
 مجتمع پزشیک مهرآذین طبقه 

ی
ق اهواز کیانپارس  خیابان اسفند شی

46-44همکف پالک 
ر ممبیتر  مجتمع پزشیک غرب کیانپارس1 غرنی فاز 14کیانپارس خ 09120688683اهوازروزانهداروخانه روزانه دکتی محمد امیر

09138992367اهوازنیمه وقت عرصداروخانه دکتی داودی
ر شهری پالک - اهواز  سه راه باهتر بلوار معلم نبش خیابان سوم زمیر

 درمانگاه وطن2

اهوازنیمه وقت(باغملک)داروخانه دکتی کردی 
و بانک 1جنب درمانگاه شماره . خامنه ای ...خیابان آیت ا.باغملک

سپه

مالشیه درمانگاه امام عیل- اهواز 06133313140اهوازنیمه وقت عرصدکتی گل فخر آبادی

06135540255اهوازتمام وقتبیمارستان آیت هللا طالقانر اهواز
ی 2فاز - اهواز   بیمارستان آیت هللا 23 پاداد شهر روبه روی کالنتی

طالقانر

اهواز کوی  گلستان09335630040اهوازشبانه روزیبیمارستان گلستان

ر زینب و فراهانر06133775241اهوازروزانهابوریحان خیابان بتر هاشم بیر

16روبروی فرهنگ شای مهدیه پالک - درویشیه- کوت عبدهللا6135558539اهوازنامشخصکوت عبدهللا

ق میانکوه روبروی بازار میانکوه- امیدیه 09169738156اهوازروزانهدکتی هاشم استتی

کت نفت روبروی بانک میل مرکزی- امیدیه 09371370479اهوازروزانهدکتی شاه محمدی نتی خیابان بهداشت شی

یعتی - سوسنگرد0اهوازروزانهدکتی کونی راه مرمزی4خیابان شی

نبش خیابان لریک-روبروی بیمارستان مادر- بلوار معلم - رامهرمز 06143536268اهوازروزانه(رامهرمز)داروخانه دکتی صاریم 



کوی لور خیابان شهید بهشتی روبروی درمانگاه ابن سینا- اندیمشک 09166977640اهوازروزانهدکتی سعیداوی

25شهر شيبان خيابان سوم پالک 33272914اهوازروزانه(شيبان)داروخانه دکتی بدوي 

06133371025اهوازنیمه وقت عرصدکتی حالج
نرسیده به آژانس کوثر جنب بیمه - روستای جسانیه بزرگ - اهواز 

ایران

زینوند جنب پل عابر پیاده-خیابان اصیل-روستای دغاغله-اهواز اهوازنیمه وقت عرصدکتی

ابتدای کوچه شهید رفییع-مالشیهاهوازروزانهدکتی ایزدپناه

فلکه زیتون کارگری خیابان عالمه6132244458اهوازروزانهدکتی جمایل

سه راه باهتر روبروی پاسگاه06132277358اهوازروزانهدکتی قبله شناس

33380996اهوازروزانهدکتی کوچک
ر خیابان دوم و سوم غرنی پالک  کیانپارس خیابان شهید چمران بیر

5/6045

33338860اهوازروزانهدکتی خدارحم
ر تقوا و  اهواز ابتدای بلوار گلستان روبروی دانشگاه شهید چمران بیر

81انوشه پالک 

06132218617اهوازروزانهدکتی منصوری- پردیس 
پالک ثبتی / نبش خیابان علم الهدی/ خیابان سلمان فارش/اهواز

1079/2
 ایثار مجتمع پزشیک کوشان3کوی باهتر بلوار معلم خیابان 06132293139اهوازروزانهدکتی حستر

زانی) سعدی  ر خ موسوی وشیشه بری06112222344اهوازتمام وقت(مریم متر اهواز خ اباذر بیر

4275/8خیابان کارون فلکه زیتون کارگری پالک32242233اهوازنامشخصدکتی مقبل

7کوی ابوذر خ کارون خ شهید عباش پ 06132240224اهوازنامشخصدکتی کریم حاتم

خیابان طالقانر نبش مسلم32222293اهوازنامشخصدکتی آلبوغبیش

06132234711اهوازنامشخصدکتی همتی
داروخانه - جنب پارکینگ کارون - خ حافظ جنونی- خ سلمان فارش

دکتی همتی

ر خیابان0613378310اهوازشبانه روزیبیمارستان آریا 18 و17کیانپارس بیر
ی

ق  شی
اهواز خیابان سلمان فارش نبش خ کتانباف06112217311اهوازتمام وقتدکتی ممبیتر

ر خیابان  (کوی ملت  )کوروش - اهواز 09211701910اهوازروزانهداروخانه دکتی کیاشی 19 و 17خیابان اقبال بیر

ر شهید ادهم و گندیماهوازنامشخصدکتی گرگ زاده خیابان سلمان فارش، بیر

06133347313اهوازنامشخص(کوثر)دکتی فروزانفر 
ر  خ آبان و آذر روبروی کلینیک آب و - بلوار فروردین - گلستان   بیر

برق
یفر کوچه ششم و تاکش رانر  (شهید داغری)خیابان لشکر 33837065اهوازنامشخصداروخانه شی

اهواز امانیه میدان مولوی خیابان مدرس کلینیک شهید دکتی حکیم06133335400اهوازنامشخصدکتی موبد

زیتون کارمندی ،خیابان زاویه ،بیمارستان ابوذر06134443052اهوازنیمه وقت صبحداخیل بیمارستان ابوذر

چهارصد دستگاه خيابان پاكبان يك322248545اهوازنامشخصدكتی شهانی

امیدی06133321905اهوازنامشخصدکتی امیدی فرهنگشهر،بلوار اصیل، تقاطع کشاورز داروخانه دکتی



_اهوازاهوازروزانهداروخانه دکتی مالیری
ی

ق مجتمع سیمرغ_کیانپارس،خیابان پهلوان شی

چهارراه گندیم نرسیده به فلکه پادادشهر(ابوذر)خیابان زند9389268095اهوازتمام وقتدکتی نژادیان

ی ر خیابان 33382722اهوازنامشخصدکتی قنتی  کیان پارس7 و 6خیابان شهید وهانی بیر

06133339481اهوازشبانه روزیداخیل بیمارستان مهر
شهر اهواز مرکزی منطقه کوی کیانپارس خیابان موحدین بلوار شهید 

 طبقه همکف0چمران پالک 

 جنب گاما اسکن کیانپارساهوازروزانهدکتی دهان زاده
ی

ق کیانپارس خیابان پهلوان شی
یعتی شمایل - کوی عامری 6132259132اهوازنامشخصدکتی حجتی 346پ - خیابان شی

اهوازروزانهداروخانه دکتی گودرزی
ی 20خیابان - کوی مدرس  ر کوچه -  متی روبروی مسجد  - 4 و 3بیر

رسول

جنب بیمارستان فاطمه الزهرا- خیابان اباذر - اهواز اهوازروزانهدکتی محمدی نژاد

2کیانپارس خیابان شهید چمران نبش - اهواز اهوازتمام وقتدکتی بهفر
ی

ق  شی

کوی سید خلف- اهواز اهوازنیمه وقت عرصدکتی آل محمد

بلوارگلدیس درمانگاه ناباروری جهاد دانشگایه-پردیساهوازدکتی ناطق زاده

اهواز کوی ابوذر09166207587اهوازشبانه روزیناجا(س)بیمارستان فاطمه الزهرا

ی 24خ 06112216503اهوازشبانه روزیاهواز- (ره)بیمارستان امام خمیتر  (آزادگان )متی

ر هالیل و غزنوی پالک 33785932اهوازروزانهداروخانه دکتی زرگر باالی جمع 455اهواز کوی اقالب خیابان بتر هاشم بیر

ی منتر اهواز کوی گلستان نبش بوستان09163136356اهوازتمام وقت دکتی

مجتمع دکتی ویش- نبش خیایان شهید مهربند- کوی یوسفر 06135717482اهوازنامشخصدکتی امام زاده

زیتون کارمندی نبش خیابان فیلسوف06134442051اهوازروزانهدکتی اوریک

خیابان حافظ- نادري - اهواز - خوزستان 11111111اهوازشبانه روزی آبان13- دکتی اسکندری 

ت فاطمه زهرا اهواز خ ناضخرسو شمایل نبش نایم06113771176اهوازتمام وقت(اهواز) (س)دارالشفا حرصر

397/892خیابان حجت پالک_زیتون کارمندیاهوازشعله

 غرنی فاز یکم مجتمع نوید2کیانپارس خیابان - اهواز اهوازتمام وقتدکتی بتر احمد

ر خیابان - خیابان وهانی - کیان آباد 06133384741اهوازنیمه وقتدکتی یوسفیان ی اول18 و 8بیر  متی

 پاساژ آسمانه8کیانپارس خ 09166911675اهوازنامشخصدکتی پنایه
ی

ق  شی

06132222779اهوازنامشخصدکتی قوچانر
یعتی نبش غفاری مجتمع پزشیک عصاره داروخانه  خیابان دکتی شی

دکتی قوچانر

میدان کودک- سه راه شهرک چمران - گلستان اهوازدکتی امیتر- زکریا 

خیابان دهم جنب درمانگاه امان- پادادشهر اهوازدکتی حقیقت

ر آزادگان و رود خانه پس از پارکینگ09352433601اهوازروزانهدکتی اعتماد- مادر  اهواز خیابان شهید اهوازیان بیر

06133023824اهوازتمام وقتدکتی زاریع ناض آبادی
 - امانیه 

ی
ق پالک  - 95روبروی پست بانک پالک اصیل - سقراط شی

3فریع 



ی ی شهرداری روبه روی بهزیستی شهدا20خیابان عالمه نبش اهوازدکتی زهتر  متی

خیابان بتر هاشم خیابان کیان نبش کوچه جالیلاهوازدکتی فرشاد فریه

اهواز بلوار گلستان جنب بیمارستان گلستان09163743282اهوازشبانه روزیبیمارستان شفا

خ فردوشی- نادري - اهواز 11111111اهوازروزانهدکتی موسوی- مفید 

06135522226اهوازروزانهدکتی نظایم
یعتی - اهواز  ی  )خیابان شی ر خیابان  ) 5نرسیده به فلکه  (ش متی بیر

1067پالک  (مهران و پل پنجم 

ی ر دی و آذر- اهواز 06133223563اهوازروزانهدکتی کالنتی گلستان خیابان فروردین بیر

1دوربرگردان اول پشت خیابان مریم  (ع)کیانشهر بلوار امام رضا061 33909257اهوازنامشخصدهکردی

ر چهارراه زند و خ حالیل جنب بانک صادرات06132925956اهوازتمام وقتدکتی عصمتی یعتی بیر خیابان شی

3568کوی نبوت بلوار دماوند جنب درمانگاه دکتی موسوی پالک اهوازدکتی صفاری

ر06112222580اهوازنیمه وقتکلینیک شهید بقانی یعتی جنب سینما فلسطیر خ شی

2 دستگاه ،پالک 254کوی رسالت،بلوار بعثت،خیابان منازل 06132279578اهوازنیمه وقت عرصدکتی افتخاری

گلستان، خ بهمن6133754411اهوازنیمه وقت عرصدکتی پورمندان

1060/3پالک - نبش خوانساری جنونی- خیابان سلمان فارش06132224758اهوازروزانهفردوش

ر خیابان 33371129اهوازنیمه وقت عرصدکتی همدانر زاده 122 غرنی پالک 15 و 14کیان آباد خیابان اصیل بیر

(دژبان)خیابان انقالب خیابان شهیدرجتی6133789191اهوازروزانهانقالب

 گل مینا7شهرک آغاجاری نبش خیابان اهوازروزانهدکتی زاریع

-بلوار شهیدچمران -کیانپارس06133338312اهوازروزانهدکتی خلییل
ی

ق نبش خیابان شهریور شی

کیانپارس خیابان اردیبهشت نبش مهر- اهواز 09166460324اهوازنیمه وقت عرصدکتی نیکان

06133386611اهوازنیمه وقت عرصدکتی کاظم
کیانپارس نبش خیابان میهن غرنی روبروی اداره کل بیمه سالمت 

استان خوزستان

اهوازروزانهدکتی دهباشی
زیتون کارمندی خ زمرد نبش فاضل درمانگاه کرسی داروخانه دکتی 

دهباشی
ر زمزم و زمرد پالک اهوازنیمه وقت عرصدکتی سلیمانر 187زیتون خیابان حجت بیر

پردیس خیابان گلبهار جنب مسجد06133350505اهوازنیمه وقت عرصدکتی جعفری

ر کوچه دهم مقابل مسجد داروخانه فارانی- اهواز اهوازتمام وقتفارانی لشکر بیر

ر خ اهوازنیمه وقت عرصدکتی مرتضوی  غرنی18 و 17پادادشهر خ جواد االئمه بیر

 پالک اهوازنیمه وقت عرصدکتی معماری
ی

ق 41فلکه سوم کیانپارس خ میهن شی

- پاستور 
ی

 جنب بهزیستی1 غرنی فاز 15کیانپارس خیابان 06133384111اهوازنیمه وقت عرصدکتی صادق

1343/1076-پالک ثبتی- نبش خیابان کیان -خیابان بتر هاشم33778865اهوازروزانهدکتی سلیم



ر خیابان - زرگاناهوازنیمه وقت عرصدکتی باورصاد 4 و 3خیابان اصیل زرگان شهرک شهدا بیر

یعتی و خاقانر رو به روی حسینیه ثارهللااهوازروزانهدکتی فریه ر شی اهواز خیابان طالقانر بیر

33906896اهوازروزانهدکتی جادری
کیانشهرخیابان شالبافت نبش بلوار ری شهری مجتمع تجاری متر 

چناری

ی پ 33799575اهوازروزانه(ص)خاتم االنبياء ٣٧٨اهواز خ شيخ بهاءجنونی

 جنب ساختمان نظام پزشیک1 غرنی فاز16کبانپارس خیابان 6133385727اهوازروزانهدکتی سجادیان

کیانپارس خیابان پهلوان غرنی نبش خرداد مجتمع پزشیک ابوعیل سینااهوازروزانهدکتی منجزی

ی مقابل درمانگاه شمس-کوی فرهنگیان-اهواز09144224213اهوازنیمه وقتداروخانه دکتی نجدبصتر

10نبش خیابان فتح -بلوار مدرسه- کوی میل حفاریاهوازنیمه وقت عرصدکتی جهانبخش زاده
سپیدار سه راه باهتر مجتمع پزشیک احسان32272367اهوازشبانه روزیدکتی قنوانی

06132231304اهوازروزانهدکتی گله دار- شفا 
ر خیابان شهید موسوی و خیابان شهید  خیابان سلمان فارش بیر

خوانساری

 غرنی فاز یک جنب مجتمع پزشیک آرمان13اهواز کیانپارس خیابان 06133381965اهوازنیمه وقت عرصدکتی عظیم پور

خ سلمان فارش نبش خ شهید موسوی طبقه زیرین پاساژ کارون06132239190اهوازروزانهثامن

 پور
ی

ر شوش و زینب پالک 06133791922اهوازروزانهدکتی صادق 630کوی انقالب خیابان بتر هاشم بیر

ر نظایم و فردوش جنب بانک صادراتاهوازروزانهکیمیا خ سلمان فارش بیر

6132219090اهوازروزانهدکتی طاهری
پالک ثبتی - (منوچهری )کوچه شهید شاج .خیابان سلمان فارش

1198
ر خ - کیانپارس06133384944اهوازروزانهدکتی قریشی درمانگاه فرهنگیان-  غرنی14 و 13بیر

06132237515اهوازروزانهدکتی رئیس پور
جنب مجتمع 54خیابان سلمان فارش خیابان کتانباف جنونی  پالک

پزشیک سینا

ر خیابان شهید عظیم و خیابان شهید جهانیان32228040اهوازروزانهدکتی هاشم یعتی بیر خیابان دکتی شی

06133743495اهوازروزانهدکتی صفاریان
داروخانه دکتی . نبش بیمارستان گلستان.خیابان فروردین.گلستان

صفاریان

ر خیابان - اهواز اهوازروزانهدکتی تمدن 3 و 2کیانپارس خیابان شهید چمران بیر
ی

ق  شی

کوی باهتر بلوار معلم ساختمان نرص06132274600اهوازنیمه وقت عرصدکتی کریم

ر خیابان 06133342116اهوازروزانهدکتی آریانفر  دانشجو6 و 5شهرک دانشگاه، بلوار اصیل دانشجو، بیر

ر
ر طبقه اول06133292116اهوازنیمه وقت عرصدکتی جرق خ سلمان فارش نبش مسلم مجتمع پزشیک نگیر
یعتی 32230949اهوازروزانهدکتی سلطانر نبش خ طالقانر- خیابان شی



کوی ملت خیابان دانیال نبش شیخ نبهان مجتمع شمساهوازروزانهدکتی بیگدیل

یعتی06132233977اهوازروزانهدکتی کیخا- سالمت  544/1پالک - خیابان جعفری-خیابان شی

یعتی جنونی پاساژ نرص06132216966اهوازروزانهامام رضا ع- دکتی عالنی شیتر  خیابان شی

اهوازتمام وقتدکتی انصاری زاده
داروخانه  (ره)خیابان آزادگان روبروی بیمارستان امام خمیتر - اهواز 

دکتی انصاری زاده

، پالک 06134443647اهوازروزانهدکتی فرهادی درمانگاه میل راه - 19میل راه، خیابان شهید بهشتی

ر موسوی و علم الهدی - خیابان طالقانر 32211433اهوازروزانهدکتی طاهرزاده 123پالک - بیر

ر زیتون و زمزم06134446656اهوازروزانهدکتی آرزومند- مرکزی  زیتون کارمندی خیابان حجت بیر

خ چهارم- کوی ابوذر  جنب منبع آب 32262027اهوازروزانهدکتی اویل پور
جنب درمانگاه پیام.1خ صدف .بهارستان6133358873اهوازروزانهدکتی بایمانر

 مجتمع پزشیک اسفنداهوازروزانهدکتی جهانشایه
ی

ق کیانپارس فلکه دوم خیابان اسفند شی

اهوازروزانهدکتی حیدری
ر انقالب و نایم پالک - اهواز  کبتر شمایل بیر کوی انقالب خیابان امتر

145
ر خیابان 06133374738اهوازنیمه وقت عرصدکتی ارضر  غرنی19 و 18کیانپارس خیابان شهید چمران بیر

میدان اصیل- کوی مهدیس06135576434اهوازنیمه وقت عرصدکتی رضانی- مهدیس 

ر حافظ و کتانباف06132925611اهوازروزانهدکتی جالیل- پارس  خیابان سلمان فارش بیر

5خیابان - کیانپارس33389293اهوازروزانهدکتی طالب زاده
ی

ق کلینیک تخصض تابان-  شی

32258791اهوازروزانهدکتی فتایح
یعتی جنونی  تقاطع بلوار شهید حمیدی ، جنب - عامری - خیابان شی

تعاونر اعتباری ثامن

54خیابان سلمان فارش خیابان کتانباف بن بست داوودی پالک 06132238203اهوازنیمه وقت عرصدکتی مرادی

- نور 
ی

06133769005اهوازروزانهدکتی صادق
 کیان آباد5خیابان وهانی نبش خیابان -کیانپارس

ی
ق جنب درمانگاه - شی

132ابوعیل پالک 

 مقابل مسجد قبا3فاز - کوی ملت 06134462627اهوازنامشخصروزی طلب- ارجان 

زنگنه  401 غرنی ،برج سپید واحد 12کیانپارس نبش خیابان -اهواز06132212657اهوازروزانه(اهواز)داروخانه دکتی
ر

طرق 101غرنی برج سپید طبقه اول واحد12خیابان -اهواز کیانپارس33916172اهوازنامشخصدکتی

06133384088اهوازنامشخصدكتی رامش
داروخانه -درمانگاه خانواده - نبش خرداد- خ هدايت - كيانپارس

رامش دكتی

زیتون کارمندی خیابان زاویه جنب بیمارستان ابوذراهوازنامشخص(ع)امام عیل

06132212123اهوازنامشخصدکتی سیاهپوش
ر  ، خیابان شهید حق بیر

ی
ق ، (فرهنگ سابق)خ سلمان فارش شی

ستان پروین اعتصایم روبروی دبتر

گلستان انتهای کوی سعدی کوچه شهید یدیداهوازنامشخصخیام

ر ابادیحی و هاتف پالک33777414اهوازنامشخصمسعود 160خیابان بتر هاشم بیر

خیابان بتر هاشم چهار راه غزنوی داروخانه دکتی مرفوع06133774716اهوازنامشخصدکتی مرفوع

مقابل خیابان نرگس.کوی سعدی.گلستان06133345358اهوازروزانهامید



یعتی جنونی کوی ابوذر نبش 35510095اهوازنامشخصدکتی چهارمحایل 8خیابان شی

خیابان سلمان فارش پاساژ نادریاهوازروزانهدکتی قبادپور- درمان 

کوی گلستان نبش خیابان دی06133219431اهوازنامشخصدکتی منصورزاده

62خیابان مهستان پ - خیابان دو ارتش - بهارستان اهوازنامشخصدکتی خدایار

124پالک -نبش خیابان حافظ-خیابان غفاری-خیابان طالقانر06132220644اهوازنامشخصحجت

06132920932اهوازنامشخصدکتی خلییل
 - خیابان حافظ جنونی 

ر
ر نادری و کاق روبروی درب پارکینگ - بیر

داروخانه دکتی خلییل- کارون

ر 06133387720اهوازنامشخصدکتی زارع ی دوم18 و 13کیان اباد خ وهانی بیر  متی

ی ر خ شهرزاد و شوش جنب بانک صادراتاهوازنامشخصدکتی امتر خیابان بتر هاشم  بیر

3کیانپارس خ شوش غرنی فاز 33333570اهوازنامشخصدکتی باقری

ر ناض خرسو و شیخ بهاءاهوازنامشخصدکتی حیدرزاده خشایار بیر

35517730اهوازروزانهدکتی محمدزاده
یعتی جنونی  ر خ شهید ابراهیم و پشم پور - خیابان شی درمانگاه - بیر

دکتی محمدزاده

مند مند06132223687اهوازنامشخصدكتی هتر ميدان شهدا نبش نظایمی داروخانه دكتی هتر
6نبش خیابان -روستای قلعه چنان - شهرستان کارون 09161150750اهوازنامشخصدکتی کیانر

ی
ق  شی

روستای کوت سید صالح ، انتهای خیابان سوماهوازنیمه وقتدکتی صائب

کوت عبدهللا مستقر دربیمارستان سینا06115555488اهوازتمام وقت دکتی آماری

06135553680اهوازنامشخصدکتی شکیبا مرام
یعتی -کوت عبدهللا جنب مطب های دکتی رضانی و - 6خیابان -2شی

دکتی غفاری

061 35568833اهوازنامشخصدکتی نیک منش
 داروخانه درمانگاه 

ی
ق بلوار آیت هللا بهبهانر خیابان اول اسالم آباد شی

(ع)امام رضا

اهوازدکتی روزخوش
جنب .روبروی شهرداری منطقه سه.کوی ملت.بلوار باسداران

درمانگاه مادر

اهوازروزانهدکتی فرهادی
یه - اتوبان اهواز حمیدیه - اهواز  ر دو درمانگاه ختر روستای عیر

ساجدین

اتوبان پاسدران بیمارستان بزرگ نفتاهوازاورژانس بیمارستان نفت

اتوبان پاسداران بیمارستان بزرگ نفتاهوازبیمارستان نفت

ی 72آریاشهرخیابان سوم پالک 06135545453اهوازروزانهدکتی اکتی

اتوبان پاسداران بیمارستان بزرگ نفت06114450706اهوازنامشخصشپانی بیمارستان نفت

خیابان انقالب خیابان شوش شمایل نبش اتوبان قدساهوازداخیل بیمارستان آپادانا
ر المومنیر بلوار فتر حرفه ای- سپیدار 06112271911اهوازشبانه روزیداخیل بیمارستان امتر

یعتی اهوازروزانهداخیل بیمارستان اروند خیابان شهید قنوانی-خیابان دکتی شی



 جندی شاپور 2فازاهوازشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی عساکره
ی

(طالقانر) پادادشهر بیمارستان سوانح سوختیک

 نبش کرسیاهوازقائم
ی

ق خیابان جعفری نادری شی

اهواز کیان پارس خ چمران نرسیده فلکه سوم06113339463اهوازتمام وقت میهن

09161135810اهوازروزانهدکتی بهنود
 نبش خیابان وصال جنب تاکش 6 پادادشهر ایستگاه 2فاز - اهواز 

شویس سعادت

- گلستان-هواز09163104834اهوازروزانه(اهواز)داروخانه دکتی اعتمادی 
ی

ق 1عمران -ورودی شهرک برق-اتوبان کارگر شی
یاهوازروزانهداروخانه دکتی امتر ممبیتر

اهواز کوي علوي خ فراهانر

ر زاده -شهراهوازاهوازروزانهداروخانه دکتی حسیر
ی

ق خیابان پهلوان شی

اهوازنیمه وقت عرصدکتی سعادت زاده
بلوار انقالب نبش خیابان رجتی پالک  (کوی انقالب  )کمپلو - اهواز 

6

ر زیتون و زیبا - خیابان فاطم - زیتون کارمندی -اهوازاهوازشبانه روزیدکتی  دهقان 64پالک - بیر

ی چهارماهوازروزانهدکتی شجایع- حافظ  ر خیابان بیست و سوم و هجده متی کیان آباد بیر

اهوازروزانهسمیه خلییل
روبروی مرکز -بازار صد دستگاه و باهتر - خیابان بلوار معلم -اهواز

خرید ایار و بانک سپه

ر آذر ودی پ اهوازنیمه وقت صبحوشایح 191گلستان خیابان اردیبهشت بیر

فلکه بزرگ جنب مسجد جامع- لشکرآباد - اهواز اهوازروزانهدکتی نیش

ر اسفند و اقبال پالک - اهواز 09166159505اهوازنیمه وقت عرصآزادگان 346گلستان خیابان فروردین بیر

12نبش خیابان -کیانپارس-اهواز-خوزستان33381004اهوازروزانهداروخانه دکار سارا سعیدی

ی
06134483960اهوازروزانهداروخانه دکتی جان بزریک

ر -خیابان شیخ نبهان-کوی ملت- اهواز ی مقیم و فلکه 20بیر  متی

درمانگاه پارس-اقبال

ر-خیابان نادری-اهواز-خوزستان06132238918اهوازروزانهداروخانه دکتی سحر قیل پور درمانگاه دانیال-شهید حق بیر

ر زمزم و زمرد مجتمع پزشیک سینا پالک - اهواز 09161113391اهوازروزانهاکستر 120خیابان کمیل بیر

کوی صنایع فوالد دویست دستگاه داروخانه درمانگاه- اهواز اهوازروزانهدکتی غبیشاوی

باهتر بلوار معلم جنب مرکز خرید باهتر- اهواز اهوازتمام وقتدکتی محمود آبادی

اهواز کوی رمضان خ رضواناهوازنیمه وقت عرصفخرالدین

09191004390اهوازنیمه وقت عرصدکتی شعبانر
 مجتمع اداری تجاری 1بلوار معلم نبش شهروند - باهتر - اهواز 

پزشیک کاله کج

09163205087اهوازروزانهدکتی راحیل قنوانی
پردیس بلوار گلشن نبش خیابان گلدسته ساختمان سابق بانک - اهواز 

میل

- کیانپارس - اهواز 06133731965اهوازتمام وقتدکتی راحم
ی

ق نبش خیابان شوش شی

ی آزادی20خیابان -کوی علوی -اهوازاهوازروزانهدکتی حجازی  راه فراهانر4-  متی

انتهای گلستان06113344444اهوازشبانه روزیبیمارستان بوستان



حسیتر سیایه اهواز 062222181اهوازنامشخصداروخانه دکتی
 پاساژ قرص پالک 11اهواز کیانپارس خیابان شهید وهانی نبش خیابان 

16203

- اهواز 06135520501اهوازروزانهداروخانه دکتی عجم
ر

ر نادری و کاق کوی یوسفر خیابان اصیل بیر

6کیانپارس  خ اهوازنیمه وقتدکتی دشتی زاده
ی

ق  شی

09022230279اهوازروزانهدکتی فریحر
زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش کمیل درمانگاه شبانه روزی - اهواز 

کمیل

وز آبادی ر خیابان 3فاز 32257373اهوازتمام وقتداروخانه دکتی دهقانر فتر 112 پالک 9 و 8 شهرداری بیر

اهوازروزانهدکتی درخشان مهر
داروخانه دکتی . کلینیک دی.  غرنی16کیانپارس خیابان - اهواز 

درخشان مهر

ی 55میل راه خ مهران نبش خ انوشه پالک اهوازنیمه وقتدکتی مهرامتر

 نبش شهید ادهم جنب آزمایشگاه رازی06132213414اهوازنیمه وقت عرصفاطیما
ی

ق خیابان سلمان فارش شی

نبش حجت)- زاویه(خیابان توحید-زیتون کارمندی-اهواز06134435954اهوازتمام وقت(شیشه بر)(اهواز)داروخانه سبحان 

مقیم پور ف-خیابان لشگر- کمپلو -اهواز06133773883اهوازشبانه روزی(اهواز)داروخانه دکتی نبش خیابان شی

ر مسلم و علم الهدی-خ سلمان فارش06132229557اهوازروزانهرازی جنب بانک ملت-بیر

ر هالیل و فراهانر- خیابان بتر هاشم 33790495اهوازروزانهدکتی رئیش فرد بیر

، خیابان حافظ، نبش پاساژ عیل06132216124اهوازنیمه وقت عرصدکتی رضوی خیابان طالقانر

خیابان سلمان فارش نبش خیابان کتانباف شمایل06132233475اهوازروزانهدکتی زرگرنژاد

09167900754اهوازروزانهدکتی سالم راد
ر بیمارستان رازی - اهواز  داروخانه مستقر در  )امانیه خیابان فلسطیر

(بیمارستان 

ر خیابان -خیابان اقبال-کوی ملت34483214اهوازروزانهدکتی قاسم جنب درمانگاه پارس-14 و12بیر

زاده زنگنه ر زيتون و زيبا پالك 06134442838اهوازروزانهدکتی اکتی 55زيتون كارمندي خيابان حجت بیر

ی 24)خیابان آزادگان - اهواز 06132224174اهوازشبانه روزی(ره)امام خمیتر  ین ( متی ر مقابل پمپ بتر

 داروخانه دکتی نوروزی06133380996اهوازروزانهدکتی نوروزی
ی

ق کیانپارس خ سوم شی

ر خیابان چهارم و پنجم غرنی06133389053اهوازنیمه وقت عرصدکتی بخشی زاده کیانپارس بیر

نبش بیست غرنی- کیان آباد - اهواز 33913050اهوازروزانهدکتی مرتضوی- کیان آباد 

45پالك-(ارفع سابق)خيابان شهيد پوركيان-كوي انقالب33770993اهوازروزانهآل بويه

35518926اهوازروزانهدرمانگاه ولیعرص-دکتی هادوی
مقابل درمانگاه  (مهران)خیابان شهید ادهم نبش خ شهید آتشی 

ولیعرص

3درمانگاه ایثارگران بسیج شماره -منبع آباهوازنیمه وقت عرصدرمانگاه بسیج-دکتی ظاهری

ر -خیابان چمران-کیانپارس06133915903اهوازروزانهدکتی فتیح زاده  غرنی8 و 7بیر

کیانپارس ابتدای خیابان آبان مجتمع پزشیک آبان- اهواز اهوازتمام وقتدکتی کیانر فرد

34446121اهوازنیمه وقت عرصاحسان
نرسیده به - نبش خیابان بوعیل - خیابان اصیل زیتون- زیتون کارمندی

63فلکه سنگر پالک 



فلکه اقبال-خیابان اقبال-(کوروش)کوی ملت 06134472259اهوازروزانهدکتی معظم
ر 06133385557اهوازنیمه وقت عرصداروخانه دکتی یزدانر 2اهواز، عیر

کبتر  09167998912اهوازنیمه وقت(بیمارستان میالد  )داروخانه بیمارستان امتر
کبتر شمایل نبش آزادی  (کمپلو  )کوی انقالب - اهواز  خیابان امتر

بیمارستان میالد

یعتی خ بهارجنب خوابگاه دانشجونی06112217712اهوازتمام وقتبیمارستان اروند اهواز خ شی

ي خيابان آزادگان24اهوازاهوازشبانه روزیبیمارستان شهید رجانی خوزستان  متی

09153300882اهوازروزانه(ره  )بیمارستان عالمه کریم 
خیابان انقالب خیابان شوش شمایل خیابان بهاران بیمارستان - اهواز 

(ره  )عالمه کریم 

اهواز بلوارلشکر09193123796اهوازتمام وقت(اهواز ) زریه 92بیمارستان لشکر 

اهواز خ لشکر06113330061اهوازتمام وقتارتش اهواز578بیمارستان 

 جاده اهواز اندیمشک7کیلومتی 06114437078اهوازتمام وقتبیمارستان سالمت

- ماهشهر / بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز 

بیمارستان اهواز
فلکه فرودگاه06114450706اهوازتمام وقت

ی روبروی بیمارستان امام خمیتر 24خیابان - اهواز اهوازتمام وقتداروخانه سالمت نو (ره ) متی
ر - کیان آباد 09166041836اهوازروزانهدکتی سید محمد جواد حستر 13 و 12بیر

ی
ق  شی

(ره)بیمارستان امام خمیتر 0612216501اهوازشبانه روزی(ره)بیمارستان امام خمیتر 

ر اجتمایع اجتمایع3درمانگاه شماره نبش خیابان عارف- امانیه - اهواز 33338833اهوازنامشخصتامیر
ی کیکاوس24اهواز خیابان آزادگان ، 32239890اهوازنامشخصپیل کلینیک شهید رجانی متی

کبتر کبتر شمایل نبش خیابان آزادی33773597اهوازنامشخصبیمارستان امتر اهواز کوی انقالب خیابان امتر

اوزروزانهداروخانه دکتی فریدی
کوچه کتاب فروشی .خیابان شهید رجانی.الرستان، اوز

(پانسیون پزشگان)کریمان

روبروی بیمارستان امیدوار- بلوار بهروزیان -اوز - الرستان 07152519006اوزروزانهدکتی واحدی

ابتدای خیابان شهید بهشتی- میدان امام شافیع - اوز07152517275اوزروزانهدکتی فداکار

614/24ساختمان پزشکان امام رضا ع پالک - خیابان امام خمیتر 06143628541ایذهتمام وقت(پاستور)دکتی مردانر نیا 

جنب بیمارستان شهدا- خیابان حر 09166015693ایذهروزانهدکتی باقری

43627311ایذهروزانهدکتی امیدی
ابتدای خ حافظ جنونی ساختمان پزشکان پروفسور افضیل داروخانه 

دکتی امیدی
-میدان امام عیل روبروی بانک میل مرکزی09120276547ایذهروزانهدکتی کاویانر

، نبش کوچه ی حسینیه اعظم(ره)خیابان امام خمیتر 06143623228ایذهشبانه روزیدکتی غنچه

خیابان حر، روبروی بهزیستیایذهنیمه وقت صبحبیمارستان شهدای ایذه

ساختمان بارسیان.میدان امام عیل خیابان شهیدقریشوندیایذهنامشخصدکتی شکری
نبش خیابان دارالشفاء- روبروی شهرداری - خیابان طالقانر 06143651032ایذهتمام وقتدکتی کیانر

بختیاری  06143622084ایذهروزانه)(ایذه)داروخانه دکتی
روبروی -باالتی از بانک مرکزی میل)-ره(خیابان امام خمیتر- ایذه 

داروخانه دکتی غنچ



داد صاحب ساختمان کیانر06143646630ایذهتمام وقتبهرایم نژاد خیابان طالقانر کوچه تتر
، مجتمع پزشیک سیناایذهدکتی امیتر خیابان حافظ جنونی

بلوار آیت اله طالقانر کلینیک تخصض امید06143635660ایذهنیمه وقت عرصداروخانه دکتی بهمندار

 ، ساختمان پزشیک رازی09132353894ایذهنیمه وقتدکتی ممبتر
ی

ایذه بلوار مدرس جنب راهنمانی و رانندیک

جنب کاال فروشی مرادی) - ره(چهارراه امام خمتر - یذه 09364592035ایذهروزانه(ایذه)داروخانه دکتی قریشوندی

روبروی مصیل-خیابان حافظ جنونی-ایذه06143647374ایذهروزانه}ایذه  {داروخانه دکتی احمدی 

5437212452ایرانشهرنامشخصداخیل بیمارستان ایران
 جاده 4کیلومتی  )جنب دانشگاه پیام نور- بلوار ویل فتح مرادی

داخل بیمارستان ایران (بمپور

ایرانشهرنیمه وقت صبح(ص)داخیل بیمارستان خاتم االنبیاء
داخل بیمارستان خاتم - (ع)تقاطع خیابان امام عیل - بلوار بلوچ

(ص)االنبیاء

خیابان باهتر05453333012ایرانشهرتمام وقتبیمارستان امام عیل چابهار

33364004ایالمشبانه روزیبیمارستان شهید مصطفر
تپه شاهد داروخانه بیمارستان شهید مصطفر -بلوار مدرس-ایالم 

خمیتر

بلوار مدرس08413338228ایالمشبانه روزیبیمارستان شهید مصطفر خمیتر ایالم

 بهمن22ميدان 08433337110ایالمروزانههالل احمر

داروخانه بیمارستان امام خمیتر- سعدی جنونی 33366905ایالمتمام وقتبیمارستان امام خمیتر ایالم

میدان شهدا- ایالم 08433332402ایالمشبانه روزیداروخانه شهدا

ایالم08412227143ایالمشبانه روزیبیمارستان طالقانر ایالم

بلوار سیدالشهداایالمنیمه وقت عرصدکتی نقدی

ایالم خیابان سعدی جنونی نبش کلینیک الزهرا08433333157ایالمروزانهدکتی محمود هوشمند

ر تر از بیمارستان قایم-بلوار سیدالشهدا-ایالم33352728ایالمروزانهدکتی تقوی پاییر

حیدری خیابان مهدیه-میدان مخابرات8432235922ایالمشبانه روزیداروخانه دکتی

خیابان سعدی-ایالم -ایرانایالمشبانه روزیشبانه روزی خاتم االنبیاء

ت زهرا بلوار سيد الشهدا كوچه كاج08433363092ایالمنیمه وقت عرص(س)حرصر
نبش کوچه دانش آموز- خیابان خرمشهر- چهارراه مادر33330186ایالمروزانهدکتی صیفر

داخل بهداری.خیابان امام - ایلخیحی  04133415106ایلخیحیشبانه روزیداروخانه دکتی رشتیحی

ر08433238544ایواننیمه وقت صبحدکتی عبدایل ، جنب بانک قوامیر ایوان، خیابان امام خمیتر

ایالم08433233031ایواننامشخص(ع)امام رضا

ت رسول اکرم08433627885آبداناننامشخصآبدانان(ص)بیمارستان رسول اکرم {ص}خیابان کمربندی بیمارستان حرصر

آبدانان خیابان امام داروخانه دکتی احمدزاده08433629180آبدانانروزانهداروخانه دکتی احمدزاده

ی آبرسدنامشخص(دکتی جهانر)آبرسد 
241پالك - نبش خيابان شهيد فهميده  - (ره)بلوار امام خميتر

خیابان امام روبروی شبکه بهداشت- آبش احمد04144462105آبش احمدروزانه(آبش احمد  )داروخانه دکتی کالیم 

آبگرم خیابان امام ره رو بروی خیابان دهخدا2834762500آبگرمروزانهشهر آبگرم-دکتی طیار 



ی روزبــهانر عنتی انتهای پاساژمحمدی-خیابان طالقانر32890879آبیکشبانه روزیدکتی

اسالیم بلوار طالقانر نبش خیابان هفت تتر02832897979آبیکروزانهدکتی

شهرک قدس فازیک بیمارستان ولیعرص واحد داروخانه02832883320آبیکشبانه روزیداروخانه داخیل بیمارستان ولیعرص

جلیلوند روبروی بانک ملت-خیابان طالقانر-ابیک32822291آبیکروزانهدکتی

بیمارستان شهدا-ضلع جنونی میدان معلم-آبیک32880940آبیکتمام وقتمداوا

، روبروی بانک رفاه04134224080آذر شهرشبانه روزیداروخانه دکتی پور هللا وردی آذرشهر، خیابان امام، باالتر از سه راه بهشتی

١آذرشهر،خيابان امام،روبروي كلينيك شفا،پالك 04134595505آذرشهرشبانه روزیدكتی خانمحمدي

ر مقدم 05632594216آرین شهرروزانهداروخانه روزانه دکتی پورحسیر
- خیابان بسیج - آرین شهر - شهرستان قاینات - خراسان جنونی 

ر مقدم- جنب بانک صادرت  داروخانه دکتی پورحسیر

پور جنب بانک صادرات (ره  )خیابان امام خمیتر 01735727955آزادشهرشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی اکتی

.٤نبش واليت -خ امام-آزادشهر01735724156آزادشهرشبانه روزیدكتی اعلمی

ت معصومه  جنب کارخانه پنبه- ابتدای جاده آزاد شهر گنبد 01735731162آزادشهرشبانه روزی(آزادشهر)بیمارستان حرصر

ی
 حریری. خیابان حکیم نظایم01344828600آستاراشبانه روزیشبانه روزی دکتی صادق

ی
داروخانه شبانه روزی دکتی عیل صادق

خراسان شمایل آشخانه طبقه همکف مجتمع پزشیک امام رضا05832925656آشخانهشبانه روزیدکتی درویک

آشخانه میدان ارشاد ابتدای بلوار جانباز سمت راست32924799آشخانهروزانهدکتی طالتی

اشخانه بلوار شهید بهشتی اول نواب05832923882آشخانهروزانهدكتی شهرياری

آق قال جاده بندرترکمن نرسیده به کمربندیآق قالروزانهبیمارستان آل جلیل آق قال

نبش شمایل برج آفتاب- آفتاب دوم- خیابان امام خمیتر- شهرآمل44298959آملروزانهدکتی اسدی

لطیفر 01144221614آملروزانهدکتی
ه میدان ر -پشت ساختمان پزشکان - خیابان شهید قندی- خیابان ستی

733پ - ساختمان مهناز

نبش پاساژ ایزدی- خیابان هراز آملروزانهدکتی فقییه

روبروى بيمارستان امام رضا- خيابان امام رضا01143272540آملروزانهدكتی اباذرى

صابری مقدم  شهریور نبش کوی شهید عیل مازندرانر17خ آملروزانهدکتی

ساختمان پزشکان رازی- کوچه بنیاد شهید - شهریور 17خ آملروزانهدکتی ارشدی

 شهریور آمل17خیابان هالل احمر جنب بیمارستان آملروزانهدکتی رودگر

خیابان اما م رضا01143272013آملنیمه وقت صبحداخیل بیمارستان امام رضا

خیابان ویل عرص روبروی بانک رفاه03434113770بابکنیمه وقت عرصدکتی بخشانی

شهربابک بلوار جهاد میدان امام عیل روبه روی پارک ولیعرصبابکشبانه روزیدکتی منگیل

01132238277بابلروزانهداروخانه روزانه بیمارستان آیت هللا روحانر
بیمارستان آیت هللا - خیابان بلوار کشاورز- میدان دانشگاه- بابل

روحانر

 شهریور17بابل شهرمرزیکال بیمارستان 01132637400بابلتمام وقتشهریور17داروخانه بیمارستان 



01132255390بابلنیمه وقت صبحبیمارستان شهیدبهشتی
بابل میدان شهیدکشوری خیابان شهیدشگردقاسم مرکزآموزشی 

درمانر شهیدبهشتی

بابل خیابان مدرس خیابان مصطفر خمیتر بیمارستان شهید یحتر نژاد01132202702بابلنیمه وقت صبحبیمارستان شهید یحتر نژاد

میدان بسیج01135335310بابلرسشبانه روزیدکتی فالح

روبروی بانک میل-خیابان پاسداران:بابلرس01135288517بابلرسشبانه روزیدکتی خواجوی نیا
ر عمارنی افشیر رو به روی خیابان هالل احمر (ره)خیابان امام خمیتر 03154343080بادرودشبانه روزیشبانه روزی دکتی

607باسمنج، خیابان امام پالک 36348579باسمنجشبانه روزیدکتی هتر دوست

در درمانگاه ثاراهلل-خیابان شهرداری-باغملک9166740214باغ ملکنیمه وقت)باغملک(داروخانه دکتی شوستان

میدان امام خمیتر مرکز شهر داروخانه شبانه روزی دکتی شهریاری06143723432باغ ملکروزانهدکتی شهریاری

بیمارستان شهید طباطبانی-خیابان مطهریباغ ملکدکتی نوروزی

خ ایت هللا خامنه ای06924222962باغ ملکتمام وقت دکتی معتمد

06143727147باغ ملکشبانه روزیداروخانه دکتی جلییل راد
ر بلوار آیت ا)-ره(خیابان امام خمیتر-باغملک خامنه ای و فلکه ... بیر

)خیابان فرهنگ(اصیل شهر

باغملک جاده  قلعه رئیش06924222497باغ ملکشبانه روزی(ب طباطبانی )شبکه بهداشت ودرمان 

صفانی 65231515باغستانروزانهدکتی
شهریار،باغستان،ابتدای بلوار رسول اکرم،جنب بانک صادرات، پالک 

215

یزد ، بافق ، میدان چهارده معصومبافقروزانهداروخانه دکتی فخری بافق

بلوار شهدا.روستای مبارکه.بافقبافقروزانهداروخانه دکتی قیل زاده

6جنب فریع- بلوار مهدیه 03532423640بافقروزانهدکتی جمایل

381شهرری باقرشهربلوارغدیرنبش کوچه حاج عسگری پالک 55207896باقرشهرروزانهدکتی رحیمیان

08734263465بانهروزانهدکتی شافیع
کردستان بانه خیابان صالح الدین ایونی روبروی بانک صادرات 

داروخانه دکتی شافیع

خراسان رضوي شهرستان بجستان خيابان هفت تتر05156522230بجستانشبانه روزیدكتی مظلوم

32401128بجنوردروزانهداروخانه هالل احمر
میدان خرمشهر ، ساختمان صلح جمعیت هالل احمر استان ، طبقه 

همکف

درمانگاه جواداالئمه- بلوار دولت - بجنوردبجنوردروزانهدکتی عبدل آبادی

470تا474بجنورد میدان کارگر پالک بجنوردشبانه روزیداروخانه دکتی اکرایم

حاشیه میدان شهیدبهشتی-خیابان طالقانر-بجنورد-خراسان شمایل32721398بجنوردشبانه روزیولیعرص

32228023بجنوردشبانه روزیدارالشفاء
یعتر جنونی-بجنورد-خراسان شمایل نبش کوچه -(دوچنار)خیابان شی

دکتی حکمتی

یعتی جنونی 3229220-058بجنوردروزانهدکتی مجید اسماعیل نیا 26پالک -کوچه دکتی حکمتی - خیابان شی



یعتی جنونی کوچه اردیبهشت داروخانه دکتی محقر_بجنورد05832232994بجنوردروزانهدکتی محقر خیابان شی

یعتی جنونی05832210013بجنوردروزانهدکتی داود حکمتی انتهای کوچه- کوچه اردیبهشت -خیابان شی

ازی بجنورد میدان شهید بن بست صدف05832222055بجنوردروزانهداروخانه دکتی جاویدی شتر

767خیابان طالقانر غرنی نبش کوچه عقیق پالک بجنوردروزانهداروخانه دکتی آتش بیگ

خیابان فردوش داروخانه فردوش05832247822بجنوردروزانهداروخانه فردوش

- میدان شهید - بجنورد 05832721473بجنوردروزانهداروخانه  آریا
ی

ق ابتدای خیابان طالقانر شی

 05832225659بجنوردروزانهدکتی آرمان ریحانر
ی

ق سمت راست قطعه دوم- کوچه مرتضوی- خیابان طالقانر شی

ی پالك- بجنورد05832224250بجنوردروزانهداروخانه دكتی محمدزاده ی غرنی
708خيابان طالقانر

 - بجنورد 05832229386بجنوردروزانهدکتی وکییل
ی

ق روبروی بیمه ایران- خیابان طالقانر شی

178پالک -  راه مخابرات 4- خیابان طالقانر غرنی - بجنورد 05832222993بجنوردروزانهریحانه صالیح

نیکوزاده خیابان شهریارجنب بیمارستان امام عیل کلینیک ویژهبجنوردنامشخصدکتی

اناریک 05832260344بجنوردروزانهدکتی
- بجنورد 

ی
ق ابتدای کوچه - بعدازدرمانگاه حکمت - صالقانر شی

صبحدوش

یه 05832249460بجنوردروزانهداروخانه دکتی ابوترانی مجتمع بزرگمهر- خیابان امتر
834بجنورد خ طالقانر غرنی پ32224550بجنوردروزانهداروخانه دکتی همایونر

یعتی جنونی داروخانه دکتی رعنا تفضیل.بجنورد خ05832226222بجنوردروزانهداروخانه دکتی رعنا تفضیل شی

روستای ارکان- جاده اسفراین  بجنوردروزانهبجنورد (ع)بیمارستان امام حسن  

جنب دانشگاه ازاد اسالیم- خیابان چمران - بجنورد 05832297010بجنوردروزانهبیمارستان امام عیل بجنورد

(ع)بیمارستان امام رضا - خیابان سید جمال الدین05842240086بجنوردنامشخصبجنورد (ع)بیمارستان امام رضا 

بخشایش، میدان مشک، داروخانه دکتی بهرایم00بخشایشتمام وقتداروخانه دکتی بهرایم

خیابان شهید رجانی35722312بدرهنیمه وقتدکتی نیازی

07734259266برازجانروزانهداروخانه دکتی دهقانر
داروخانه _روبروی سازمان تبلیغات اسالیم_خیابان چمران_برازجان

دکتی دهقانر

ی روبروی فرهنگ ارشاد- خیابان شهید چمران -برازجان07734227500برازجانشبانه روزیداروخانه دکتی کالنتی

رضانی شهریور17میدان بیمارستان .برازجان9121221293برازجانشبانه روزیدکتی

داخل بیمارستان قائم- بلوار آزادگان 03433528421بردسترنامشخصخرسوی

میدان بازگتر-بروجرد- لرستانبروجردشبانه روزیبیمارستان آیت هللا بروجردی

خ سیدمصطفر خمیتر-بروجرد06623503055بروجردشبانه روزی(ره)بیمارستان امام 

ایران لرستان بروجرد خیابان فاطمبروجردشبانه روزیبیمارستان شهید چمران

بیمارستان کوثر بروجرد - (ره)نبش میدان امام خمیتر - بروجرد بروجردروزانهبیمارستان کوثر

ر اجتمایع- پیل کلینیک آیت اله بروجردی   خ بروجردی-بروجرد06622607892بروجردنامشخصتامیر

-بروجرد06622623057بروجردروزانهامام خمیتر بروجرد
ی

ق خ حافظ جنونی ، نبش کوچه ویل شی



06642611435بروجردروزانهداروخانه دکتی ملک محمودی
- بعد از زيرگذر جنب بانك تجارت مركزي- خيابان شهدا- بروجرد

ساختمان پزشكان دانش

06642604191بروجردنامشخصدکتی رحیم زاده
ی ابتدای خیابان آیت اله کاشانر شمایل روبروی دفتی  چهار راه باغمتر

امام جمعه

06642606217بروجردروزانهپاسکال
یتر فروشی طلوع پالک 18میدان جعفری ابتدای  ی روبروی شتر  متی
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خیابان شهدا کوچه محستر مجتمع پزشکان سینا06642605608بروجردروزانهفارانی-دکتی موسوی 

7بروجرد میدان شهدا ابتدای خیابان دکتی فاطم پالک06642521621بروجردروزانهمرزبان

بروجرد حیابان سید مصطفر خمیتر42531711بروجردروزانه(کوثر)دکتی کوثری 

خیابان شهدا روبروی بانک تجارت مرکزی06642606812بروجردشبانه روزیدکتی حامدی

خیابان سید مصطفر روبروی بیمارستان امام06642515959بروجردشبانه روزی(بروجرد) شبانه روزی دکتی حاتم 

بروجرد خیابان شهدا روبروی پاساژ سادات06642622220بروجردروزانهمرکزی

خ تختی-بروجرد06623532188بروجردنامشخص(دکتی حسیتر) آزادی

ر06642539122بروجردروزانهدکتی فطرس خیابان آیت اله کاشانر روبروی سینما فلسطیر

06642609480بروجردروزانهدکتی مقدش موسوی
بروجرد خیابان شهدا نرسیده به میدان رازان کوچه شهید مظلوم 

کلینیک تخصض مهر

ر ابتدای خیابان وحدت06642441020بروجردروزانهدکتی شاه محمدی میدان امام حسیر

ی مرکز شبانه روزی خاتم االنبیاء-بستان 061 32241784بستاننامشخصدکتی آقامتر

بستان آباد خیابان امام جنب بانک تجارت04143332432بستان آبادروزانهفرحناک

بیمارستان استاد شهریار-بستان آباد04143332533بستان آبادشبانه روزیبیمارستان استاد شهریار

ویهروزانهبیمارستان شفا ویه بلوار جهاد بیمارستان شفا05631204791برسی برسی
ی

ویهروزانهدکتی ساالرصادق ویه ابتدای بلوار انقالب روبرو مسجد جامع05632773608برسی شهرستان برسی

ویهروزانهدكتی سلطان زاده 05632775440برسی
ويه جنب مسجد جامع داروخانه دكتی  ی شهر برسی خراسان جنونی

سلطان زاده

راستگو ویهروزانهدکتی بلوار جهاد  بیمارستان شفا  جنب کلینیک تخصض بیمارستان شفا05632773315برسی

بلوار خلیخ فارس ابتدای جاده بم بروات3444319426بمنامشخصداروخانه داخیل بیمارستان پاستور

ی03444319401بمروزانهدکتی پور طاهری بم بلوار امام خمیتر روبروی کوچه نهصد متی

بلوار تجیل- روستاي بلغان 09171076696بنا رویهروزانهدکتی محمودی

04137722454بنابنامشخصآذربایچان
بناب اول خیابان مطهری ج بانک میل داروخانه شبانه روزی 

آذربایچان

روبروی حوزه علمیه ویل عرص- فریع زوارق - جاده ملکان 04137744530بنابتمام وقتبیمارستان شهدای بناب

جنب هالل احمر-میدان یادبود-خ امام-بناب37734572بنابنامشخصدکتی انصاری ملیک



ی بناب جنب اداره برق04137736503بنابروزانهدکتی بتی

جنب بانک صادرات.بلوار دانش اموز.میدان شهرداری52562896بنارویهروزانهسالمت

یفر- شفا  روزانهدکتی شی
بندر امام 

خمیتر
ی رو بروی بانک تجارت40کوی اباذر بلوار 06152226494  متی

روزانهدکتی دیناری
بندر امام 

خمیتر
واحد400بلوار بندر، درمانگاه 6152228813

نامشخصدکتی اسکندری
بندر امام 

خمیتر
داروخانه شبانه روزی دکتی اسکندری- خیابان جهاد 

نیمه وقت صبح(س)راه زینب 
بندر امام 

خمیتر
(س)بیمارستان راه زینب-رویروی شهرداری0612228386

نامشخصدکتی مرتضوی
بندر امام 

خمیتر
06152222010

بلوار آیت اله طالقانر روبروی شهرداری بیمارستان راه زینب - شبندر

(س)

تمام وقت(سید محمد حستر) دکتی حستر  
بندر امام 

خمیتر
ر اجتمایع06512238178 شبندر بلوارآبادان روبروی تامیر

تمام وقتدکتی  حق دوست
بندر امام 

خمیتر
انه سمیه-شهریور17خیابان - بندر امام 0 روبروی مدرسه دختی

نیمه وقتداروخانه دکتی عادل پور
بندر امام 

خمیتر

ی 
ر -بلوار نواب صفوی) -  دستگاه700(بلوکیها- بندر امام خمیتر بیر

3 و 2کوچه نواب 

روزانهرشادی زاده
بندر امام 

خمیتر

بلوار نواب صفوی ک نواب (دستگاه700)بند امام خمیتر ره بلویک 

غرنی1

ر رشادی زاده تمام وقتدکتی حسیر
بندر امام 

خمیتر
بلوار نواب صفوی- بلویک ها

روزانه(بندر امام خمیتر )داروخانه دکتی آسایش
بندر امام 

خمیتر
06152231535

روبروی - طالقانر ... بلوار آیت ا) - شبندر) (ره(بندر امام خمیتر 

(س)بیمارستان راه زینب -شهرداری 

روزانه(بندر امام خمیتر )داروخانه دکتی آسایش
بندر امام 

خمیتر
06152231535

روبروی - طالقانر ... بلوار آیت ا) - شبندر) (ره(بندر امام خمیتر 

(س)بیمارستان راه زینب -شهرداری 

روبروی بانک مسکن مرکزی- خ گلستان01344544674بندر انزیلروزانهدکتی جالیل

بندر انزیلروزانهداروخانه سینا
ساختمان تخت جمشید - کوچه فاطم - خیابان گلستان - بندرانزیل 

10پالک - 

0پالک- خیابان طالقانر - کوچه عبدحق - پمپ باد - بندرانزیل بندر انزیلروزانهداروخانه دکتی صمتی

01731934827بندر ترکمنشبانه روزیفاطمه زهرا
بیمارستان امام - انتهای بلوار شهید آریحر- بندرترکمن- گلستان- ایران

(ره)خمیتر

)ره  (دیر ، بلوار شهید بهشتی ، جنب میدان امام خمیتر  07735422400بندر دیرنامشخصدیر- دکتی پرویزی 



ر .بندر دیر07735429717بندر دیرروزانهداروخانه  احمد رستم ت مهدی.خیابان امام حسیر روبه روی درمانگاه حرصر

بندر دیلم خیابان پاسداران میدان ساعت07733242151بندر دیلمشبانه روزیدکتی معتمد

بیمارستان بقیه هللا االعظم-شهرستان دیلم07733245434بندر دیلمروزانهدکتی خلییحی

07613345013بندر عباسشبانه روزیشهر بندرعباس- 1دانشگاه 
شهر بندرعباس مرکزی منطقه کوی شفاء بلوار جمهوری اسالیم بلوار 

 طبقه همکف0شفا پالک 

کنگان بلوار امام خمیتر37214089بندر کنگاننامشخصدکتی شفییع

رضاقیل پور بندر کنگان بلوار امام7737224500بندر کنگانروزانهدکتی

51بندرگز یابان امام خمیتر انقالب 01734367891بندر گزروزانهداروخانه دکتی تفی کرسی

ی- فلکه شهرداری- بندرگز01733722010بندر گزتمام وقت(بندرگز) بیمارستان شهداء بیمارستان شهدا بندرگز- روبروی کالنتی

وزی.گناوه09177723061بندر گناوهشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی عبد امایم خیابان پتر

داروخانه شبانه روزی دکتی معرفت - (ره)خیابان امام خمیتر - گناوه 07733123191بندر گناوهشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی معرفت

روزانهداروخانه دکتی تاجمال
بندر 

ماهشهر
20خیابان منتظری کوچه مصطفر خمیتر پالک - ماهشهر 09163539740

 )تمام وقت دکتی سلیمانر فردشهر بندر امام خمیتر 

(ره 
تمام وقت

بندر 

ماهشهر
روبروی بانک صادرات- بازار بلویک ها 06152222621

روزانه(ماهشهر)داروخانه دکتی کاوه اسکندری 
بندر 

ماهشهر

انتهای خیابان فرهنگرسای فردوش  خیابان - ناحیه صنعتی - ماهشهر

وشیم رازی 4ساختمان استار -پتی

نامشخصدکتی محمودی فر
بندر 

ماهشهر
06152421529

ر
بندر ماهشهر خ مطهری بیمارستان حاحیه نرگس معرق

تمام وقتدکتی مشابه
بندر 

ماهشهر
ر اجتمایع06152343395 از مقابل درمانگاه تامیر وشیم شتر خیابان پتی

نامشخصدکتی باستی
بندر 

ماهشهر
پشت نانوانی جهاد- کوچه اردیبهشت - خیابان منتظری 09387219942

سایقان روزانهدکتی
بندر 

ماهشهر
فریع اول سمت چپ-شهرک طالقانر خیابان شبندر-ماهشهر 52440818

یفر شهر ماهشهر  شهرک طالقانر  )تمام وقت دکتی شی

)
تمام وقت

بندر 

ماهشهر
خیابان اصیل درمانگاه وارث- شهرک طالقانر 

شبانه روزیبیمارستان حاجیه نرگس
بندر 

ماهشهر
ماهشهر پشت بازار تره بار06522335025



- ماهشهر / بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز 

بهداری ماهشهر
تمام وقت

بندر 

ماهشهر
ماهشهر باالتر شهید چمران065222422082

نامشخصدکتی نصارپور
بندرماهشه

ر
خیابان شهید منتظری06152369321

روزانه(چمران-بندر ماهرسی)داروخانه دکتی احمدی 
بندرماهشه

ر
06133915219

-روبروی مستغالت- بلوار رسالت - شهر چمران - بندر ماهشهر

8جنب درب ورودی مجتمع پ -مغازه دوم -مجتمع پزشیک ابن سینا

نیمه وقت(شهرک مدنر-ماهشهر)داروخانه دکتی دهداری 
بندرماهشه

ر

ر خیابان بوستان -بلوار شهید مدنر-روستای شهرک مدنر-ماهشهر بیر

1پالک -سوم و چهارم

روزانهدکتی بدری
بندرماهشه

ر
6152358514

داروخانه - ساختمان پزشیک تخصض ماهشهر -  بهمن 22خیابان 

دکتی بدری

روزانهفارانی- شکاری 
بندرماهشه

ر
میدان امام خیابان باهتر جنب درمانگاه باهتر6152325840

روزانهکرانی- رازی 
بندرماهشه

ر
خیابان منتظری کوجه مصطفر خمیتر

نیمه وقت عرصدکتی قنوانی
بندرماهشه

ر
داروخانه دکتی قنوانی-مجتمع پزشیک امتر-خیابان منتظری06152369457

نیمه وقت عرصدکتی راسخ
بندرماهشه

ر
خیابان منتظری جنب مطب دکتی رحمانر52369358

روزانهدکتی آلبوصوف
بندرماهشه

ر
یفر 06152378070 ساختمان ام آر ای.جنب مجتمع پزشیک .خیابان شی

روزانهدکتی آقاجری
بندرماهشه

ر
61ربروی مسجد جامع پالک- خیابان بانک میل - ناحیه صنعتی 06152342015

روزانهدکتی موحد
بندرماهشه

ر
یفر- میدان امام خمیتر06152369218 پارکینگ ایستگاه شی

نامشخصدکتی خان زاده
بندرماهشه

ر
خیابان سعیدی خ فرهنگ جنب درمانگاه شفا

نامشخصمادر
بندرماهشه

ر
1میدان امام خمیتر ابتدای خیابان آبت هللا سعیدی پالک 06152320531

روزانهدکتی علوی
بندرماهشه

ر

یفر مجتمع - ماهشهر   ساختمان امام حسن مجتتی MRIخیابان شی

(ع)

دکتی رئیش
بندرماهشه

ر
یان.خیابان منتظری  ر جنب آزمایشگاه دکتی پالتر

داخیل درمانگاه شهید عمونی
بندرماهشه

ر
جنب آتش نشانر درمانگاه شهید عمونی- بلوار کوثر2فاز



ت امام موش کاظم  شبانه روزی(ع)بیمارستان حرصر
بندرماهشه

ر

روبروی دانشگاه آزاد -شمایل  (ره)خیابان امام خمیتر - ماهشهر 

اسالیم

نیمه وقت(ماهشهر )داروخانه دکتی شعبانر نژاد 
بندرماهشه

ر

روبروي -نبش کوچه مصطفر خمیتر-خیابان منتظري-م  ماهشهر

آزمایشگاه دکت
خیابان امام خمیتر32470749بهابادنامشخصدکتی حستر

آناهیتا مقدس چهار راه فرشته-خیابان الفت 03136812109بهارستانشبانه روزیدکتی
بیمارستان دکتی شهیدزاده-خیابان شهید زیبانی 9335849193بهبهانروزانهدکتی نژادحسیتر

<فلکه بیدبلند>میدان قدس 06152835800بهبهانروزانهکاوه

24خیابان شهید زیبانی روبروی بیمارستان شهید زاده بالک 06152835466بهبهانشبانه روزی(محمد قیرص زاده) فارانی 
انی  اصیل714 فریع از 6خابان امام پالک ثبتی 34533436بهشهرشبانه روزیدکتی تتی

خیابان هاشم نژاد، چهارراه فراش محله1134531030بهشهرروزانهدکتی زارع
بهشهر بلوار هاشم نژاد روبروی بانک مسکن مرکزیبهشهرروزانهداروخانه زمانر

چهارراه گرگان،جنب لوازم التحریر شامانر34536171بهشهرروزانهدکتی زرهانش
نرسیده به سه راه چیت سازی-خیابان امام خمیتر 34546293بهشهرنیمه وقت صبح(ره)داخیل بیمارستان امام خمیتر

بان- خیابان امام خمیتر - بابلرس 35336763بهنمترروزانهسعیده صفرپور ر جنب رستوران متر

روبروی مرکز بهداشت-خیابان امام01135752433بهنمترروزانهدکتی صفرپور

روبروی جایگاه نمازجمعه07733322369بوشهرتمام وقت بهمن بوشهر22 دولتی 
ی

روبروی بسیج مرکزی- خیابان امام خمیتر - بوشهر07733535734بوشهرشبانه روزیدکتی آهنیک

شجاعت -مجتمع پزشیک مهر-ابتدای نی سیم-میدان امام خمیتر ره -بوشهر07733561288بوشهرروزانهدکتی

رضانی ت ابوالفضل - بوشهر بوشهرشبانه روزیدکتی (ع)سمت راست کلینیک تخصض حرصر

رشیدی جنب مسجد توحید- خیابان امام خمیتر- بوشهر07733322758بوشهرروزانهدکتی

ایالیم ساختمان پزشکان پارس- خیابان امام خمیتر - بوشهربوشهرروزانهدکتی

02176252417بومهنروزانهدکتی جاودانر
ی - بومهن-شهرستان پرديس

- بعد از پل اصیلی- (ره)بلوار امام خميتر

ی زانی  مغازه تجاري96/1پالك - خيابان شهيد متر

76236691بومهنروزانهدکتی قوام
- بعداز پل عابر پياده - بلوار اصیلی - شهر بومهن- شهرستان پرديس

792پالك

خ شهمگ سخانی11111111بومهننامشخصبیمارستان وزارت نفت

ر زهراروزانهداروخانه دكتی شجایع ی02834232454بوییر
ی

ق ر زهرا خيابان معلم شی ر زهراقزوين شهر بوئیر بوئیر

قلعه ر زهراروزانهدکتی 02834225385بوئیر
ر زهرا مرکزی منطقه دانشگاه آزاد جاده ساوه  ر زهرا -شهر بوئیر بوئیر

 طبقه همکف0بلوار شهیدبهشتی پالک 

ر زهراشبانه روزیشفا 02834222454بوئیر
د  ر زهرا مرکزی منطقه ویل عرص کوچه شهید حمیدرضاپاینتی شهر بوئیر

 پالک 
ی

ق  طبقه همکف39خیابان معلم شی



ی
ر زهرانامشخصحقانر ی روبروي درمانگاه امام سجاد02834221180بوئیر

ی
ق خيابان معلم شی

ر زهراروزانهدكتی شكري ر زهرا ابتداي خيابان وليعرص02834222394بوئیر بويیر

خیابان شهید اردالنبیجارنامشخصدکتی بهاری
ربیجارشبانه روزیدکتی یحتر فرمانر بلوار رحمانر بیمارستان امام حسیر

05157332782بیدختروزانهدکتی قرچه بیدختی
شهر بیدخت مرکزی منطقه جمهوری اسالیم خیابان شهیددهقان 

 طبقه همکف77خیابان جمهوری اسالیم پالک 
جندروزانهدکتی سلمانر جند خ آیتبتر 1غفاری خ ذکریا رازی ابتدای خ پرستار پ..بتر

جندروزانهداروخانه مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانر رازی جند 05631626104بتر بیمارستان رازی- خیابان خیام  - غفاری ... خیابان آیت ا- بتر

جندنامشخص(عج)داروخانه داخیل بیمارستان ولیعرص  (عج)بیمارستان ولیعرص - خیابان غفاری 05632424201بتر

جندروزانهداروخانه بیمارستان ایران مهر 30روبروی غفاری - خیابان غفاری 05631626848بتر

کت شفا گستی خاور) شپانی بیمارستان امام رضا جندتمام وقت1(شی 530خیابان جمهوری روبروی هتل مقدم پالک05612229711بتر

جندروزانههالل احمر جند خیابان بهشتی نبش بهشتی 32222031بتر 3بتر
جندروزانهدکتی آهتر جند خیابان امامت پالک 05632447280بتر 214-212بتر

گران جندروزانهدکتی شمشتر 32347222بتر
جند خيابان مدرس مدرس  ی بتر ی 21خراسان جنونی

ی
 جنب نمايندیک

هيوندا

جندروزانهدکتی ضیانی جند - خراسان جنونی 05632317566بتر ابتدای بلوار شهید رجانی- چهارراه جوادیه - بتر

جندروزانهدكتی محمدي جند 05632212829بتر ی - بتر
ی -خيابان طالقانر

محمدي - 17روبروي طالقانر داروخانه دكتی

جندروزانهدکتی طاهری بجد جند خیابان غفاری نبش خیابان ابوریحان4430199بتر بتر

جندشبانه روزیدکتی زنگونی (ع)خیابان طالقانر روبه روی بیمارستان امام رضا 05632228883بتر

جندروزانهدکتی فرزادنیا ر طالقانر 05632239193بتر جند خیابان طالقانر بیر 5و3بتر

جندروزانهدکتی وردی ،طالقانر 05632228367بتر ،جنب درمانگاه فرهنگیان11خیابان آیت هللا طالقانر

ی
جندروزانهداروخانه دکتی صادق ر معلم32424201بتر 23و21خیابان معلم،بیر

جندروزانهداروخانه دکتی داودی جند05632220340بتر 1نبش بهشتی -خیابان ایت هللا شهید بهشتی-بتر

ی جندروزانهدکتی نصتر 12خیابان طالقانر نبش طالقانر 05632226855بتر

و جندروزانهداروخانه روزانه دکتی خوشی جند بلوار پاسداران نبش پاسداران09153612645بتر ر ع3بتر  جنب دارالشفاء امام حسیر

يف شی جندروزانهداروخانه دكتی 05632222111بتر
،نبش مفتح ی

جند،خيابان طالقانر ی ،بتر ،داروخانه ١خراسان جنونی

يف شی دكتی



جندروزانهداروخانه روزانه زاریع جند 09153629649بتر 14 پالک 9خیابان طالقانر .بتر

مند هتر جندروزانهدکتی 32438648بتر
جند  ر توحید - خیابان توحید - بتر   فریع از 9381پالک  - 23 و 21بیر

مند - 23جنب توحید -   اصیل 249 هتر داروخانه دکتی

ی
راستی جندروزانهدكتی جند05632204140بتر 16خ معلم -بتر

جندشبانه روزیشبانه روزی دکتی قدرنی جند05632420072بتر خ رازی روبروی بیمارستان ویل عرص.خ غفاری.بتر

جندنیمه وقت عرصداروخانه دکتی اربانی جند 5632449040بتر جنب میدان توحید: بتر

جندروزانهداروخانه دکتی بهنام باهری خیابان غفاری نبش خیابان زکریای رازی05632441777بتر

جندنامشخصداروخانه دکتی ناضی داروخانه دکتی ناضی- 6نبش حافظ - حافظ غرنی -مهرشهر05632300305بتر

ی نيا
جندروزانهدكتی متفی جند 05632214815بتر ی--بتر

3خيابان طالقانر

مروزانهداروخانه دکتی طاهره رضانی 09176163287بتر
م منطقه قبله کوچه  م بتر خیابان عبدالکریم مال  (مسجد)شهر بتر

 طبقه همکف0پالک 

پاکدشتروزانهامام رضا
شهرستان پاکدشت خیابان شهید مطهری ابتدای کوچه صندوق 

قرض الحسنه والفجر

پاکدشتروزانهدکتی پیش شانی
ابتدای دورایه یتی بلوار اموزش و پرورش روبروی مدرسه ائمه اطهار 

40پ

36402518پاکدشتروزانهحصار امتر
شهرستان پاكدشت ـ حصار امتر ـ خيابان مدرس ـ جنب آزمايشگاه 

129كوثر ـ پالك 

محمدرضا حرف بل پاکدشتروزانهدکتی
یه   خاتون آباد خیابان بهشتی  خیابان قزویتر جنب درمانگاه  ختر

ت فاطمه حرصر

101پالك - كوچه الله - خيابان شهيد مطهري -  مامازند - پاكدشت 02136044343پاکدشتروزانهدکتی محمدزاده

189پاكدشت ـ خيابان مطهري شمایلی ـ پالك 02136026429پاکدشتروزانهنرصت

23پاکدشت خ مطهری میدان ازادگان ک صاحب الزمان پ 02136045411پاکدشتروزانهداروخانه نیدا اخوان

36022068پاکدشتشبانه روزی(پاکدشت)شفا
روبروي بانك میلی - ميدان آزادگان - خيابان شهید مطهری - پاکدشت 

ی طوس-(پاركينگ جديد)سابق
271پالك -نبش مجتمع تجاري درمانر

جنب پاساژ بهمن- خیابان شهید مرتضر مطهری- پاکدشت36046444پاکدشتروزانهداروخانه دکتی احسان رضازاده

رحیم داروخانه شبانه روزی دکتی رحیم- خ امام خمیتر-پره ش01344602080پره ششبانه روزیشبانه روزی دکتی

کوی فرهنگ- خیابان امام01142423434پل سفیدنامشخصدکتی موسوی

(ره)کوی بسیجیان بیمارستان امام خمیتر پلدختیشبانه روزی(ره)داروخانه بیمارستان امام خمیتر 

جنب بانک مهر ایران (ره)لرستان پلدختی خیابان امام06632222632پلدختینامشخصداروخانه مرکزی

6632221160پلدختیشبانه روزیپلدختی-شبانه روزی دکتی رضانی
خیابان امام ر تراز بانک مسکن- پلدختی جنب ساختمان اسبق -پاییر

مرکز بهداشت شماره یک

خيابان امام ره-پلدختی-لرستان 06632224744پلدختیروزانهدکتی دیناروند

بکرانروزانه(کیهان)دکتی فاضیل  خیابان پاوا37222727پتر



36724047پیشوانامشخصدکتی شهاب الدین جنیدی جعفری
ی- ميدان شهيد چمران 

يعتی مغازه - روبروي كوي فرهنگيان- خيابان شی

تجاري

روبروی شهرداری. امام. خ- تاکستان 02835222924تاکستانروزانهدکتی مهران

02835249236تاکستانروزانهبیمارستان شفا تاکستان
شهر تاکستان مرکزی منطقه فکوری خیابان امام خمیتر خیابان 

 طبقه همکف0شهیدفکوری پالک 

افشار خیابان امام خمیتر روبروی مخابرات02835227720تاکستانشبانه روزیدکتی
تاکستان خیابان امام خیابان عدل ساختمان پزشکان دی35225700تاکستانروزانهداروخانه دکتی رحمانر

جنب درمانگاه قائم-چهارراه غفاری-خیابان امام خمیتر02835222334تاکستانروزانهمحستر

02835222122تاکستانروزانهایزدفر
شهر تاکستان مرکزی منطقه چهار راه شهید غفاری کوچه رسالت 

 طبقه همکف127بیست و سوم خیابان امام خمیتر پالک 

گروه 35227880تاکستانروزانهدکتی
-خیابان ولیعرص-روبروی شهرداری-خیابان امام خمیتر-تاکستان

جنب آزمایشگاه ابوریحان-انتهای بن بست تکمیل

02835247210تاکستانشبانه روزیداروخانه دکتی نجفر
شهر تاکستان مرکزی منطقه اما م خمیتر خیابان امام خمیتر خیابان 

 طبقه همکف120شهیدعبادی پالک 

ی35246277تاکستانشبانه روزیدكتی غياثوند
طبقه همكف درمانگاه مهر- كوچه عدالت-خيابان امام خميتر

یز یزتمام وقت دانشکده داروسازی تتی روبروی مسجد طونی- خیابان آزادی 33376632تتی

یزروزانه(اصیل)شهید توفیفی  خیابان آزادی داخل محوطه بیمارستان سینا33354932تتی

یزروزانه(اصیل)داروخانه تعاون  0413555159تتی
یز  وی انتظایم به - تتی ، بعد از سه راه خیابان نتر خیابان ارتش جنونی

طرف چهارراه باغشمال، روبروی تاالر معلم

یز)استاد شهریار  یزروزانه(هالل احمر تتی 04133340016تتی
چهارراه آبرسان ساختمان جمعیت هالل  (ره)خیابان امام خمیتر 

احمر
ر المومنیر یزشبانه روزیبیمارستان شبانه روزی امتر ر. خیابان قدس04132800198تتی المومنیر داروخانه بیمارستان امتر

یزنیمه وقت عرصدکتی بابانی یز 04133375387تتی ۳طبقه - کلینیک گلگشت - سه راه گلگشت - خ آزادی - تتی

یزروزانهادهم یزشهرک شهیدچمران خیابان امام پالک 34244774تتی 13تتی

یزتمام وقتداروخانه پروین ائل گیل، گلشهر، خ گلستان، روبروی کوی بهارستان04133844200تتی

یزنیمه وقتداروخانه دکتی چاروقیحی یز، چهارراه الله، ایستگاه برادران04134419320تتی تتی

یزروزانهداروخانه دکتی قیل زاده یز 32602312تتی  فریع99جاده فرودگاه، خیابان پاسداران، پالک - تتی

یزشبانه روزیداروخانه کیهان یزی، خیابان ثقه االسالم، روبروی بانک سپه00تتی یز، چهارراه شمس تتی تتی

یزروزانهدکتی زهتانی 04133332720تتی
یز پالک - روبروی بانک ملت-خیابان شهریار شمایل-کوی ولیعرص-تتی

104

یزروزانهدکتی شوش فرد 04134479480تتی
ی

یز خیابان خطیب نرسیده به میدان رسالت جنب کوی شهیدبرق تتی



یزنامشخصدکتی فوالدی وز پالک - خیابان دکتی قریب34438242تتی داروخانه دکتی فوالدی- 30اول کوی فتر

یزروزانهسهند یز خیابان منجم ایستگاه ناض پالک 4132816575تتی 6 فریع 1360تتی

یزشبانه روزیشبانه روزی حایحی محمدی یز04136689839تتی جنب کلینیک مران- خیابان موالنا- شهرک باغمیشه- تتی

یزشبانه روزیغالیمی 04132901820تتی
ی وحدت جنب درمانگاه شبانه روزی طب طونی 35قراملک، خ   متی

قراملک

یزروزانهشیفته وفانی خ جدیری شمایل،  روبرو مسجد یوسف گلزار ساختمان پروما0413370369تتی

ی ر ختر یزشبانه روزیامتر یز04132801090تتی 7 پالک 2روبروی کلینیک فجر - خیابان بهار-تتی

یزروزانهبقراط یز خ 04135565097تتی 1/64580 شهریور نرسیده به مهدکودک غنچه لر پالک 17تتی

یزشبانه روزیدکتی گنجعیل یزخیابان 34414171تتی 4 بهمن روبروی پاساژسیلو پالک 22تتی

حدادیان یزشبانه روزیدکتی یز0415424060تتی بلوارمالصدرا نرسیده به دانشگاه پیام نور-تتی

یزروزانهروناس ، روبه روی بیمارستان امام خمیتر - کلیتی 04144445312تتی (ره)خیابان شهید ایمانر

یزروزانهحكيم ازادي چهارراه ماراالن35405533تتی

یزشبانه روزیدی 04133343435تتی
یز داروخانه -جنب شهید جدیری-ایستگاه تپیل باغ-خیابان امام-تتی

شبانه روزی دی

یزشبانه روزیداروخانه دکتی دلکش 4133332271تتی
یز ولیعرص انتهای خیابان معلم روبروی مجتمع مسکونر فرهنگ  تتی

شهر

یزروزانهداروخانه دکتی خوش آمد 04134767719تتی
یز  ساختمان -  شهریور قدیم 17نبش تقاطع - خیابان ابوریحان - تتی

8پالک - ساحل 

یزشبانه روزیداروخانه بیمارستان الغدیر ناجا میدان جهاد بیمارستان الغدیر ناجا04121826617تتی

یزشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی خوش خلق یز، ائل گویل، فلکه گلشهر، درمانگاه شبانه روزی دی04133803020تتی تتی

یزنامشخصدكتی خرسوشایهی (ع)روبروي بيمارستان امام رضا - خيابان گلگشت 33352440تتی

یزتمام وقتمرکز آموزشی درمانر سینا ر چهار راه ماراالن و حافظ- خیابان آزادی 04135413519تتی مابیر

یزشبانه روزیدکتی رسول زاده 04133301752تتی
یز کوی ولیعرص  داروخانه - نبش خیابان رازی - خیابان شهریار - تتی

دکتی رسول زاده

یزشبانه روزیداروخانه بیمارستان شمس خیابان هفت تتر داروخانه بیمارستان شمس4136552616تتی

یزنامشخصداروخانه بیمارستان بهبود خیابان ارتش جنونی نرسیده به چهارراه باغشمال04135538701تتی

یز ر الملیل تتی یزتمام وقت بیمارستان بیر میدان افالک نما- اول زعفرانیه 04133333251تتی

یزروزانهدکتی آخوندی یز04135428945تتی داروخانه دکتی آخوندی- ساختمان پردیس - پاستور جدید - تتی

یزروزانهدکتی عطانی 04133250082تتی
یز واحد .طبقه سوم.ساختمان بهاران.سه رایه گلگشت. آزادی.خ.تتی
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یز یزتمام وقتداروخانه بیمارستان شهید محالنی تتی 04134495121تتی
خیابان راه آهن میدان جهاد کوی شهید محالنی بیمارستان شهید 

محالنی

یزروزانهدکتی سلیم یز 35573384-041تتی شهریور جدید، ساختمان آبان، طبقه همکف17خیابان - تتی

یزروزانهداروخانه دکتی مسایح 04135571141تتی
، تقاطع پاستور، ساختمان افرا، پالک  یعتی جنونی یز، خیابان شی تتی

508

یزروزانهآذربایجان یز 04135565255تتی جنب بیمارستان بهبود- خیابان ارتش جنونی - تتی

یزشبانه روزیآذرآبادگان 32335923تتی
یز مرکزی منطقه همت آبا د کوچه شهید ایوب احمدی  شهر تتی

 طبقه اول21خیابان شهید امام دوست پالک 
و پالک 22710450تجریشنامشخصدکتی اندیشه منشی 41میدان قدس روبروی ایستگاه متی

تربت جام خیابان المهدی روبروی مهدیه داروخانه دکتی نظراحمدی05152524131تربت جامروزانهدکتی نظراحمدی

(ویل عرص)میدان مرکزی -خ المهدی-تربت جام05152529083تربت جامشبانه روزیدکتی آقانی
ساختمان پزشکان بهبود10المهدی05152533738تربت جامشبانه روزیدکتی خاموشی

ابتدای بلوار امام رضا52521811تربت جامشبانه روزیداخیل بیمارستان سجادیه

ر اجتمایع0528222112تربت جامتمام وقتبیمارستان مهرمادر تربت جام  بلوار امام روبروی سازمان تامیر

نامشخصبیمارستان آموزشی درمانر نهم دی
تربت 

حیدریه
بیمارستان نهم دی-ابتدای بلوار قره نر 05312226011

 04152420324ترکمانچاینامشخصدکتی احمدپور
ی

ق داروخانه دکتی احمدپور- خیابان امام - ترکمانچای - آذربایجانرسی

، جنب بیمارستان شهید بهشتی32633474تفتنامشخصدکتی حسیتر خیابان شهید بهشتی

،پالک (ره)خیابان امام خمیتر 01154220272تنکابنشبانه روزیشبانه روزی فرحمند 1/816،جنب بیمارستان شهیدرجانی

جنب بانک رفاه- خیابان جمهوری 54229121تنکابنشبانه روزیدکتی اسماعییل

تنکابنروزانهداروخانه شبانه روزی دکتی زمانر
شهر تنکابن مرکزی منطقه خیام خیابان امام خمیتر میدان امام 

 طبقه همکف0خمیتر پالک 

داروخانه دکتی گرانسایه- جنب پاساژ ماهان - خیابان امام 01154236956تنکابنروزانهدکتی گرانسایه

میدان شهدا جنب گلزار شهدا54275004تنکابنروزانهمرکز فوریتهای دارونی هالل احمر

ی
خيابان امامتنکابنداخیل بيمارستان شهيد رجانی

02166988232تهرانشبانه روزی فروردین29شبانه روزی 
شهر تهران مرکزی منطقه میدان حر خیابان کمایل خیابان دانشگاه 

 طبقه همکف2جنگ پالک 

ر اجتمایع- خیابان آزادی -تهران66860605تهرانشبانه روزیشبانه روزی آزادی مقابل سازمان تامیر
مرکز پزشیک شهید شوریده- خیابان پاستور - میدان پاستور 66976125تهرانروزانهدکتی خونی

وان 603خیابان کمیل نرسیده به جیحون پالک 66866077تهرانروزانهانوشتر



افسانه  فیض نیا ی خ گلستانر بعد از تیموری پ 16خیابان قزوین خ 55789089تهرانشبانه روزیدکتی ی امتر 296 متی

66967113تهرانروزانهدکتی ستوده
ر تر از تئاتر شهر - چهارراه ولیعرص  پالک - نبش کوچه پرتوی - پاییر

1409
نبش صفر علیشاه- میدان بهارستان33119993تهرانروزانهدکتی امیتر

میدان بهارستان خیابان بهارستان جنب بیمارستان طرفه77522562تهرانشبانه روزیشهیدعابدیتر

33883164تهرانشبانه روزیدکتی بازرگانر
خیابان شهید ابراهیم نبش خیابان شهید اسماعییل -کیانشهر

ر پالک  200درمانگاه شبانه روزی امیر

1232جنب بیمارستان بوعیل پالک -خیابان دماوند33325775تهرانشبانه روزیبوعیل

شیوا  خوش نویس یه نبش خیابان سازمان آب پالک 33487544تهرانروزانهدکتی 54شهرک مشتر

129کیانشهر خیابان صالیح پالک 33603059تهرانروزانهمهرزاد

55180333تهرانشبانه روزیدکتی کنگری
شهر تهران مرکزی منطقه عیل آباد جنونی کوچه شهید اکتی ایمانر 

 طبقه چهارم99بلوار شهید برادران دستواره پالک 

شییحر ر-نازی آباد-تهران 55347047تهرانروزانهدکتی  اصیل4731 فریع از 2009پالک   -خیابان شستی

55060486تهرانشبانه روزیگنجینه
ر فلکه اول ودوم پالک  اصیل، 4730 فریع از 1623خزانه بخارانی بیر

6بخش 

ضلع شمال غرنی -فلکه دوم-(خزانه بخارانی)خیابان شهید بخارانی55060682تهرانروزانهماهان

28پالک -میدان

122پالک - خیابان سجاد شمایل - خیابان ابوذر -تهران55742001تهرانروزانهدکتی بهلویل

55700633تهرانشبانه روزیداروخانه شبانه روزی شفق
خیابان -خیابان سجاد جنونی-(فالح سابق)خیابان ابوذر-تهران

(28 و 26 )129و127پالک-عسگری

نرسیده به پاسگاه نعمت آباد نبش  (زمزم)خ شهید غالمرضانی55835787تهرانروزانهفجر

مرادی پالک  258پتر

ر الملک خیابان لقمان حکیم پالکهای 66632699تهرانروزانهمرکزی اقبال 68- 66- 64-62خیابان امیر

6ایل 1خ ولیعرص، چهارراه مختاری، پالک ثبتی -تهران55363057تهرانشبانه روزیرفاه

55867548تهرانروزانهدکتی آل رضا
ی طالقانر20-پاسگاه نعمت آباد-تهران پالک -نبش کوچه ششم- متی

153

x داروخانه دکتی زهره حقیفی x55942296تهرانروزانه
- نعمت آباد خیابان سهیل ضلع جنوب غرنی میدان مهر روز 

طبقه همکف - F1بلوک - ساختمان سهیل 

یعتی خیابان ابوریحان پالک 55822246تهرانروزانهدکتی محمدی 204خانر آبادنو شهرک شی

55668200تهرانروزانهدکتی حبیب خاکسار
میدان راه آهن ، خیابان کارگر جنونی ، خیابان بهداری ، خیابان 

5خطیب ، پالک 



66838286تهرانروزانهدکتی امیدی
روبروی بانک قرض )-خیابان مالک اشتی نرسیده به تقاطع جیحون

380پالک - (الحسنه مهرایران

ی 55133408تهرانروزانهدکتی خواجه امتر
ی16)خیابان شهید سبحانر  ی امتر ی یحی  - ( متی - روبروی ش متی

347پالک 

ر  امام خمیتر و هاشم  پالک 66880824تهرانروزانهزمان 463خیابان خوش بیر

ن ی 182خیابان آزادی نبش اسکندری جنونی پ 66929704تهرانروزانهبتر

55384045تهرانروزانهپروین
یه، پالک  تهران، خیابان ولیعرص، نبش خیابان قزوین، ایستگاه امتر

616

ی شکوفه رو به روی پارک بهار  پالک 35عبدل اباد 55826043تهرانروزانهدکتی خوش نهاد 96 متی

25خانر اباد نو میعاد شمایل میدان ابن سینا پالک 55005954تهرانشبانه روزیشبانه روزی دکتی مکاری

02144707010تهرانروزانهداروخانه زهراوی
کبتر - شهرک گلستان  طبقه - بعد از چهار راه هاشم زاده - بلوار امتر

259پالک - اول 

44834933تهرانشبانه روزیشبانه روزی دکتی فاطم
- باالتر از ایرانپاس- جنت اباد شمایل- تهران

ی
ق جنب پارک -گلزار شی

 درب جنونی2پ - سما

۱۱۳ضلع شمایل میدان اول شهران نبش دوم عسگری پالک 44317085تهرانروزانهدکتی کریم نژاد

02144117709تهرانروزانهدکتی کاوش فرد
بیانر - بلوار تعاون - میدان شهرزیبا - تهران  پالک - خیابان شهید شی

طبقه همکف - 50

66002192تهرانشبانه روزیشبانه روزی دکتی نادری
کت به پخش ، نبش کوچه صاحب  ر ، روبروی شی خیابان استاد معیر

 ، واحد تجاری127الزمان ، جنب پالک 

تهرانشبانه روزیشبانه روزی زمزم
ر تر از شهرک صادقیه ،  آیت هللا سعیدی ، پاسگاه نعمت آباد ، پاییر

2نبش کوچه باقری ، پالک 

تهرانشبانه روزی شهریور17شبانه روزی مرکزی 
ر 17خیابان - تهران ی اول و دوم 15 شهریور شادآباد بیر جنب - متی

درمانگاه رضوان

44133500تهرانشبانه روزیشبانه روزی یلدا
تهران، بزرگراه ستاری، بلوار فردوس غرب، نرسیده به خیابان ورزی، 

، طبه اول415پالک

88940749تهرانروزانهشفا مرکزی
-جنب کلینیک شفا-کوچه گیالن - باالتر از طالقانر-خیابان ولیعرص 

1پالک 

44701222تهرانروزانهشهرک راه آهن
-نبش خیابان بنفشه یکم- بلوار گلها- (راه آهن سابق )شهرک گلستان 

56پالک 

ی رو به روی پارک پالک 20مهرآباد جنونی تهرانشبانه روزیشهروز صاریم ی شمشتر 241 متی

66057962تهرانروزانهطرشت
ی -خیابان طرشت شمایل -بلوار صالیح - بزرگراه جناح  -بن بست اکتی

2پالک 

88052796تهرانشبانه روزیطسوج
ین - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی  ر نبش - باالتر از پمپ بتر

432پالک- ساختمان پزشکان ماهان - خیابان شصتم 



66434247تهرانروزانهطلوع
خیابان کارگرشمایل،نرسیده به بلوارکشاورز،نبش کوچه 

،پالک 1172گیتی

داروخانه غزایل-نبش فالمک شمایل - 4فاز - شهرک غرب02188077080تهرانروزانهغزایل

از جنونی بلوار علیخانر پالک 88054145تهرانروزانهفاراد 43خیابان  شتر

57پالک -نبش کوچه سام-خیابان قایم مقام فراهانر88303665تهرانروزانهفراز

ر 02144538029تهرانشبانه روزیقوامیر
دهم - بلوار گلها - تهرانرس  ر - جنب درمانگاه صاحب کوثر - خیابان ستر

۲پالک 

66621814تهرانروزانهکمیل
ی یحی  ی عسگری - خیابان ش متی  جدید 52پالک - نبش خ ده متی

( قدیم1پالک )

22078683تهرانروزانهکوانتوم
ر تر از میدان کاج-سعادت آباد- تهران ر خیابان - پاییر  -16 و 18بیر

45پالک 

23پالک - کوچه دوم -(گیشا)ابتدای کوی نرص - تهران88277635تهرانروزانهکیهان

66695414تهرانشبانه روزیمرکزی آذری
 داروخانه شبانه روزی مرکزی 141سه راه آذری خیابان زرند پالک

آذری

88966956تهرانروزانهملیسا
تهران بلوار کشاورز خیابان شهید عبداله زاده خیابان رستاک نبش 

خیابان شوریده

44746402تهرانروزانهمهردرسا
کبتر-شهرک گلستان -36پالک-8نبش بنفشه-خیابان گلفام-بلوار امتر

طبقه همکف

88630181تهرانروزانهمهرگان
کوچه -خیابان کارگر شمایل - ضلع جنونی بزرگراه جالل آل احمد

11پالک - چهار

14پالک - کوچه ی یکم - خیابان خالد اسالمبویل - تهران 02188708158تهرانروزانهمیخک

66013111تهرانروزانهناهید
- نبش کوچه نوربخش - ابتدای خ آزادی - میدان آزادی - تهران 

12شماره 

44435626تهرانروزانههمت
-روبروی بانک پارسیان - باالترازبزرگراه شهیدهمت-جنت اباد - تهران

طبقه اول -192پالک- ساختمان سینا

ادغرب 02188988263تهرانروزانههتر
ر خیابان -خیابان دکتی فاطم-تهران اد -92پالک -5و4بیر داروخانه هتر

غرب
ر

1 پالک 33بلوار دهکده المپیک خیابان 44120885تهرانشبانه روزیدکتی مستوق

88573558تهرانروزانهدکتی مصطفر رحیم
اد-بلوار دریا-سعادت آباد ی ر خیابان فرحزادی و پاکتر -256پالک -بیر

طبقه اول

ر زاده ز-بلوارمرزداران -تهران 02144213412تهرانروزانهدکتی معیر 62شماره-روبروی خیابان التی

ی یحی21خیابان 66029503تهرانروزانهدکتی مهری زاد شیک - متی ر 930پالک -بعد از یادگار امام -خیابان دامتی

44082267تهرانروزانهدکتی مهمانر
ق ر و گلستان -بلوار فردوس شی ر خیابان رامیر - روبروی پاساژ آبشار-بیر

262پالک 



ی 4پالک -خیابان تقدیری-خیابان ولیعرص-بلوار فردوس44070156تهرانروزانهدکتی متر

44157200تهرانروزانهدکتی نیازاده
بلوار فردوس غرب بعد از بزرگراه شهید باکری خیابان بهار 

3/18پالک  (یعقونی)جنونی

طبقه همکف- 8پالک - اول نیایش-خیابان ستارخان تهرانروزانهدکتی هاشم زاده

66696255تهرانروزانهدکتی ویش
ی  ي - مهرآباد جنونی ی - ابتداي خيابان شمشتر

نرسيده به دانشگاه هوانی

394پالك- شهيد ستاري 

44360733تهرانروزانهدکتی هدی نعمتی
بزرگراه آبشناسان نرسیده به فلکه اول شهران بعد از خیابان . تهران

23شهید خیابانر پالک 

66307098تهرانروزانهدکتی وحید رشیدی
روبروی درب اصیل - خیابان شهید سلیمانر- (عج)شهرک ولیعرص

41پالک -بیمارستان غیانی

ی- تهران02166950077تهرانروزانهدکتی یونیحی
۴۶۴ و۴۶۰پالک - تقاطع خيابان ویل العرص و خیابان طالقانر

زاریع 44150352تهرانروزانهدکتی
-بلوارتعاون-شهرزیبا-تهران

ی
ق مجتمع -(آالله)بلوارشهیدفرسادشی

121پالک -پزشیک آالله

عیل هوشمند 7پالک - ابتدای بلوار کشاورز - میدان ولیعرص02188891534تهرانروزانهدکتی

مفیدی 447713739تهرانروزانهدکتی
جنب -خیابان ایرانیان-میدان المپیک-بلواردهکده المپیک-تهران

37پالک -درمانگاه شبانه روزی کیمیا

88890083تهرانروزانهرها
ر- بلوار کشاورز -میدان ولیعرص.تهران -نرسیده به تقاطع فلسطیر

شیک بانک ملت-64پالک ر داخل مرکز پزشیک و دندانتی

44402178تهرانروزانهروزانه پزشکان
ی - تهران

كوچه شهيد - خيابان جنت اباد -بزرگراه آيت اله كاشانر

140-پالك -چمران 

44132533تهرانروزانهروزانه دکتی عصاری
ق  )بلوار آیت اله کاشانر  بعد از کیهان - خیابان کیهان  - (غرب به شی

6واحد تجاری - ششم 

( قدیم 75 ) جدید 42پالک - تقاطع چمران - خیابان باقرخان غرنی تهرانروزانهروزانه دکتی نیلوفر رضانی

88712612تهرانروزانهسامان
پالک  - 24نبش خیابان - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - تهران 

216

742پالک- روبروی برق آلستوم- خیابان ستارخان44218610تهرانشبانه روزیستارخان

44327383تهرانروزانهستایش
/انتهای بزرگراه ایرانپارس/شهران/تهران

ی
ق پالک /تقاطع شمال شی

163

35پالک- بلوار الغدیر جنونی-میدان الغدیر -یافت آباد -تهران - ایران 66235925تهرانشبانه روزیسهند

10نبش حافظر پالک - بلوار فرحزادی - شهرک قدس - تهران 22063307تهرانروزانهشایان



 طبقه اول183تهرانخیابان قائم مقام فراهانر ساختمان پزشکان 88734119تهرانروزانهدکتی صدر

44088191تهرانشبانه روزیدکتی صهبانی
ر خیابان عقیل و باصفا-بلوار آیت اله کاشانر-صادقیه  مجتمع -بیر

ز  374پالک -التی

تهرانروزانهدکتی عابدی فرد
 56سعادت آباد ، خیابان ریاضر بخشایش ، خیابان هفدهم ، پالک 

3، واحد 

02122384987تهرانروزانهدکتی عظیم زاده مقدم
-سعادت آباد

ی
ق ر پور-شو شی جنب گل -(شهرداری)میدان قیرص امیر

طبقه همکف- 14پالک -فروشی باختی

88331864تهرانروزانهدکتی عالء بهمن
پالک - خیابان مظفری خواه-خیابان پروین اعتصایم -خیابان فاطم 

 جدید2

44210042تهرانشبانه روزیدکتی علم
 اصفهانر - تهران 

ر
ق - ابتدای بزرگراه جالل آل احمد - بزرگراه اشی

3واحد - طبقه همکف  - 174پالک 

ی20ابتدای خیابان -تهران66690890تهرانروزانهدکتی علوی ی شمشتر 15پالک - متی

44719493تهرانروزانهدکتی فرج الیه
نبش شوستان -بلوار کاج-شهرک گلستان-انتهای اتوبان همت-تهران

1پالک  -طبقه همکف-11

124سعادت آباد ، باالتر از میدان کاج ، نبش خیابان پنجم ، پالک تهرانروزانهدکتی فرنوش انصاری

23021176تهرانروزانهدکتی فنانی

ر چهارراه شو و شهرداری -سعادت آباد  خیابان شهید ریاضر -بیر

طبقه همکف مجاور داروخانه داخیل - بیمارستان عرفان- بخشایش

بیمارستان

66552974تهرانروزانهدکتی قاضر نیا
ت رسول اکرم ،  ستارخان ، خیابان نیایش ، روبروی بیمارستان حرصر

 ، طبقه همکف105پالک 

ر
02144723945تهرانروزانهدکتی قره بایع

ر تر از سه راه زیبا دشت - دهکده المپیک - تهران  جنب بانک - پاییر

24پالک - سامان 
02144503739تهرانروزانهدکتی قهرمانر

ی
ق 114پالک -بلوار الله - بلوار تهرانرسشی

66481573تهرانروزانهدکتی قیام کاظم
ر تقاطع ولیعرص و حافظ-خیابان طالقانر-تهران جنب خوابگاه -بیر

ر بسطایم 398پالک -دانشجونی شهید غالمحسیر

تهرانروزانهدکتی کایحی
ر علیانی غرنی  - (گیشا)کوی نرص - تهران  - خیابان شهید محمد امیر

ضا کرسوی  2واحد - طبقه اول  - 38پالک - کوچه شهید علتر

44282872تهرانروزانهدکتی کریم زاده الباقیحی
مجتمع -خیابان سپهر- بلوار مرزداران- شهرک ژاندارمری-تهران 

- ورودی غرنی -تجاری پردیسان  
ی

ق 2واحد-نبش زاگرس شی

44981413تهرانروزانهدکتی کلهر
ی پالک 

ر ع جنب کوچه شهيد کمانر تهران وردآورد خيابان امام حسیر

23



44445166تهرانروزانهدکتی گوایه
ی الله غرنی 35- جنت آباد جنونی  - نبش کوچه ابراهیم -  متی

طبقه همکف - 24پالک

02126052655تهرانروزانهدکتی محمد رضا جوادی
ی صفت نبش خ دریا  شهرک گلستان بلوار کاشان بلوار موج خ امتر

مجتمع پارمیس

22063400تهرانروزانهدکتی محمد رمضانر
ر فرحزاد و سعادت آباد - بزرگراه یادگار امام  خیابان ایثارگران - بیر

28پالک - 4نبش کوچه ایثار - شمایل 

، پالک تهرانروزانهدکتی مرتضر بهرایم ر سه راه مطهری و شهید بهشتی 2015خیابان ولیعرص، بیر

شهرزیبا شهران جنب مسجد قائم آمحمد02144326333تهرانتمام وقت دکتی بهروزی

تهرانروزانهابریشمیان
 طبقه اول واحد 20خیابان مطهری خیابان فجرکوچه مدائن پالک 

یک داخل ساختمان پزشکان ماهان
ر ر-خیابان آزادی-تهران66013462تهرانروزانهاستادمعیر 253پالک -نبش استاد معیر

02166434781تهرانروزانهامتر آباد
نرسیده به - باالتراز چهارراه فاطم - خیابان کارگر شمایل - تهران 

ین  ر طبقه همکف- 1316پالک - جنب بانک پاسارگاد - پمپ بتر

کبتر 145پالک - نبش کوچه چهارم-خیابان قائم مقام فراهانر88730723تهرانروزانهامتر

44817950تهرانروزانهایرانپارس
ی شقایق، پالک ثبتی 22بزرگراه آبشناسان،  ، (1پالک )، 122 متی

طبقه همکف

-14نبش خ - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی88711763تهرانروزانهآپادانا

خیابان شهید مطهری نبش خیابان سنانیتهرانروزانهآزاده زیاری

870پالک   - (ره )جنب پل یادگار امام  - خیابان ستارخان 44243318تهرانروزانهآلستوم

221پالک  - 28نبش خیابان - کوی نرص - تهران 02188276031تهرانروزانهآنیسون

02188735953تهرانروزانهآینده
ی - خیابان فرحزاد - شهرک قدس  جنب - نبش پونک باختی

بیمارستان آتیه

۱۰تهران میدان جهاد  اول خیابان بیستون شماره 88955497تهرانروزانهبیستون

89پالک - بلوار شاهد غرنی - تهرانرس 02144542044تهرانشبانه روزیتهرانرس

93پالک - روبروی بانک کشاورزی - خیابان جالل آل احمد 88283782تهرانشبانه روزیجالل آل احمد

ر 88687674تهرانروزانهحسن جلییل  طبقه دوم32 ، پالک 25 و 23خیابان سعادت آباد بیر

66250735تهرانروزانهخلیج
بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس کوی سینا روبه روی بیمارستان شهید 

ر اجتمایع پالک 2فیاض بخش شماره  439 تامیر

پرند میدان امام خمیترتهرانشبانه روزیداروخاننه ویس کریم

زابابانی بلوار عدل پ 44454235تهرانروزانهداروخانه ایرانا 65تهران پونک بلوار متر

تهران خیابان ستارخان خیابان نیایش خیابان منصوری66526194تهرانروزانهداروخانه آموزشی رازی مدد ایران



44853421تهرانروزانهداروخانه برزگران حسیتر
ی جنب بيمارستان  ي یحی تهران انتهاي بزرگراه يادگار امام خيابان شی متی

358دانشفر پالک

02188734119تهرانروزانهداروخانه به منش
تهران خیابان قائم مقام فراهانر نبش خیابان هشتم 

8طبقه اول واحد183ساختمان پزشکا155پالک

294میدان وایعرصابتدای خ کریم خان زند پ88946105تهرانروزانهداروخانه دکتی اصغر یدالیه موحد

ر امیتر تهرانروزانهداروخانه دکتی افشیر
ر اسکندری و خیابان نواب و  (توحید)تهران خیابان آزادی،بیر جنب متی

191پالک

02144242914تهرانروزانهداروخانه دکتی ختم
 اصفهانر - تهران 

ر
ق کوچه - خیابان بهار - بلوار مرزداران - بزرگراه اشی

 - 184پالک - اسالمیان 
ی

ق واحد یکم شی

تهرانروزانهداروخانه دکتی رمضانلو
و شادمان نبش  ر بهبودی و شادمان جنب متی تهران خیابان آزادی بیر

کوچه حسایم

خیابان شهید مطهری نبش خیابان سنانیتهرانروزانه-داروخانه دکتی زیاری

اد شمایل نبش یادگارتهرانروزانهداروخانه دکتی شکوه السادات موسوی ی سعادت آباد ضلع شمایل میدان شو پاکتر

ر وصال و نادری-بلوار کشاورز - تهران88977561تهرانروزانهداروخانه دکتی صالیح طبقه همکف -186پالک - بیر

09122004984تهرانروزانهداروخانه دکتی ضیانی
شهر تجریش مرکزی منطقه شهرک مخابرات خیابان مرحوم مهندس 

 طبقه اول30مهرداد عابدی خیابان دانش پالک 

تهرانروزانهداروخانه دکتی عظیم زاده مقدم
ق روبروی خیابان عقیل داخل مجتمع پزشیک  بلوار فردوس شی

 طبقه همکف340ابوطالب پالک 

46085580تهرانروزانهداروخانه دکتی غالم رضا خرازی

بزرگ راه خرازی بلوار نهاوندخیابان کیوان جنب بیمارستان تریتا 

 پالک 26 و 15 14ساختمان پزشکان تریتا طبقه همکف  واحد .

1921
39 پالک 11 بازارچه شماره 1تهران شهرک اکباتان فاز 44699030تهراننامشخصداروخانه دکتی فرشته مشاییحر

تهرانروزانهداروخانه دکتی محسن ابراهیم
میدان انقالب ابتدای خیابان آزادی نبش کوچه جنتی ساختمان 

1صفوی پالک 

نداردتهراننامشخصداروخانه دکتی محالنی
 اصفهانر باغ فیض خیابان ناطق 

ر
ق تهران بزرگراه حکیم بلوار اشی

 بیمارستان فردا42نوری خیابان ثامن الحجج پالک 

تهرانروزانهدکتی رحیم
اندیشه خیابان کوه نور خیابان -شهر تهران مرکزی منطقه عباس آباد

 طبقه سوم10هشتم پالک 

ر نسیم تهرانروزانهداروخانه دکتی مسعود عباش 4 و 3نسیم شهر بهارستان روستای ختر آباد خ امام خمیتر بیر

306خیابان مطهری،نرسیده به بزرگراه مدرس،نبش کوچه گلریز،پالک88349701تهرانروزانهداروخانه دکتی مقیم



61192979تهرانروزانهداروخانه دکتی ملک فر

ر خیابان جمالزاده و دکتی غریب پالک .انتهای بلوار کشاورز  135مابیر

انتهای (ساختمان پزشکان دکتی یلدا)کلینیک ویژه بیمارستان امام 
ی

ق طبقه همکف واحد شی

02144223531تهرانروزانهداروخانه دکتی موسوی
، 156تهران، شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، تقاطع ایثار، پالک 

طبقه همکف
119تهران،بلوار کشاورز،نرسیده به خیابان جمالزاده پالکتهرانروزانهداروخانه دکتی همتی

02188088374تهرانروزانهداروخانه دکتی واالنی
 13شهرک غرب خیابان دادمان بلوار درختی خیابان سپهر پالک 

طبقه اول

تهرانروزانهداروخانه روزانه توتیا
واحد 145خیابان ایرانشهر شمایل نبش کوچه بهشهرساختمان 

همکف غرنی

ی
تهرانروزانهداروخانه روزانه دکتی اجاق

 اصفهانر باالتر از فلکه دم صادقیه نبش خیابان شایل 
ر

ق بزرگراه اشی

5وپارک صبا  کلینیک شهرداری منطقه 

تهرانروزانهداروخانه روزانه دکتی الیه
 27خیابان طالقانر خیابان بهار جنونی کوچه شهید صدیق پالک 

طبقه همکف

تهرانروزانهداروخانه روزانه دکتی نظر پاک
تهران میدان ولیعرص بلوار کشاورز داخل بیمارستان ساسان جنب 

درب ورودی طبقه همکف واحد غرنی

66906925تهرانروزانهدکتی مهر پویا
ر خیابان قریب و خیابان جمالزاده ، نبش کوچه  بلوار کشاورز ، مابیر

14/1پرتو ، پالک 

44708755تهرانروزانهداروخانه شهره سهرانی
،بلوار هاشم زاده،نبش  کبتر شهرک گلستان،خیابان امتر

،ساختمان قطعه5قائم
ی

ق طبقه همکف2پالک759شی

تهرانروزانهداروخانه کریم نژاد
ضلع شمایل میدان اول شهران بلوار شهران شمایل انتهای کوچه دوم 

7عسگری پالک 

02144459032تهرانروزانهداروخانه ملل
ی گلستان ساختمان صدرا پالک 20تهران اتوبان ستاری نبش   متی

1 واحد شماره 116

ر - بلوار کشاورز 88960994تهرانروزانهداروخانه نلسون 78پالک - نبش فلسطیر

 اصفهانر ، خیابان 02146135180تهرانروزانهداروخانه نورا
ر

ق 10 بهمن ، پالک 22خیابان اشی

ومند 109سعادت آباد شو غرنی پالکتهرانروزانهداروخانه نتر

۷۵تهران خیابان کارگر شمایل خیابان شهید ثانر پالک88022870تهرانروزانهدرمان

44071694تهرانشبانه روزیدكتی آزاده سالم
درمانگاه ابن - ابتدای بزرگراه آيت هللا كاشانر - فلكه دوم صادقيه 

2شماره - سينا 

10شماره  -11خيابان-خيابان پاتريس لومومبا-تهران66919096تهرانروزانهدكتی بفخم

02188190206تهرانروزانهدكتی خاتم مقدم
- نرسيده به خيابان خالد اسالمبویل - ضلع غرنی - خيابان گاندی 

130پالك - نبش كوچه ترابنده 

1پالک - فلکه دوم- شهران شمایل- شهران 44301100تهرانروزانهدکتی ابوالفضیل

1 واحد 1میدان توحید ابتدای ستارخان خ کوثر دوم پ تهرانروزانهدکتی افهم



02122342624تهرانروزانهدکتی اقبال پور
 9پالک -غرنی 15خیابان -خیابان بخشایش -شو غرنی- سعادت آباد

1ساختمان سینام طبقه -

مرکز جرایح شفا11فلکه دوم صادقیه خ اعتمادیان پالک44954456تهرانروزانهدکتی الهام فراهانر درمنیک

88100884تهرانروزانهدکتی آذین نجفر
جنب درب ورودی - تقاطع خیابان ولیعرص و خیابان بهشتی- تهران

 ارتش503بیمارستان 

89318156تهرانروزانهدکتی آقابییک
 17پالک - کوچه هفتم  - (وزرا)خیابان خالداسالمبویل - تهران 

طبقه اول

تهرانروزانهدکتی برات زاده
 29/2شهران جنونی روبروی پارک شداران نبش کوچه مهسا پالک 

داروخانه دکتی برات زاده

20پالک-روبروی فرهنگرسای معرفت_شهران44309353تهرانروزانهدکتی بهروزی

66236165تهرانروزانهدکتی بیت اله زاده
تهران چهارراه یافت آباد شهرک ولیعرص خیابان شهید رجانی نبش 

320ام پالک 25میالن 

88843216تهرانروزانهدکتی پریسا راستکار
بعد از  - (جم سابق  )خیابان فجر - خیابان شهید مطهری - تهران 

37پالک - کوچه نظری 

02188016883تهرانروزانهدکتی تفضیل
طبقه  - 103پالک - خیابان شکرهللا - خیابان کارگر شمایل - تهران 

- اول 
ی

ق واحد جنوب شی

ر پالک 0033 09107تهرانروزانهدکتی حایحی نژاد 26خیابان زرتشت غرنی تقاطع فلسطیر

02144763117تهرانروزانهدکتی حسن جلیل زاده
نرسیده -بلوار دهکده-میدان المپیک- شهرستان تهران - تهران - ایران

مجتمع پزشیک ارم-به طرف شهرک الله-به بزرگراه همت

ر شایه 44419003تهرانروزانهدکتی حسیر
ی طامه   روبروی پارک 20همت غرب شهید کبتر

ی
ق ی گلستان شی  متی

ر پالک  36گلیی

02144119790تهرانروزانهدکتی حشکوانی
ر نبش خیابان الله  ر جنت اباد و شاهیر تهران خیابان ایت اله کاشانر بیر

4پالک 

44082373تهرانروزانهدکتی خرسند
 1کاشانر نبش گلستان شمایل ساختمان پزشکان شماره ... خ آیت ا

 داروخانه دکتی خرسند
ی

ق طبقه اول واحد شمال شی

46129814تهرانروزانهدکتی خواستار
 ، طبقه همکف ، 804ستارخان ، رو به روی برق آلستوم ، پالک 

2واحد 
ی

ق  شی

131پالک - ابتدای باقرخان - خیابان ستارخان - تهران تهرانروزانهدکتی دادفر

 پالکتهرانروزانهدکتی رستم
ی

ق 361سعادت آباد ضلع شمال شی

02188807950تهرانروزانهدکتی رسول نظری فرد
طبقه  - 4پالک - ابتدای خیابان استاد نجات اللیه -  خیابان انقالب 

همکف

ی 88191922تهرانروزانهدکتی زهرا قنتی
پ - روبروی بیمارستان دی -سه راه توانتر - (عج)خ ویل عرص- تهران 

2333



44492749تهرانروزانهدکتی زهرا ولیان
 اصفهانر 

ر
ق داخل مرکز خرید برج -  بهمن22خیابان -بزرگراه اشی

8پالک -آرمان 

02144237564تهرانروزانهدکتی زوارهء
 اصفهانر-تهران

ر
ق نبش نامدار -خیابان ایثار-بلوار مرزداران-بزرگراه اشی

8پالک -چهارم

ر عقیل و وفااذر پالک 44060306تهرانروزانهدکتی سپیده زمردی ق بیر 320بولوار فردوس شی

02166508000تهرانشبانه روزیدکتی سجادی
خیابان  (خ فدائیان اسالم)شهر تهران مرکزی منطقه شهرآرا کوچه 

 طبقه همکف117-نیایش پالک 

66000375تهرانروزانهدکتی سلیمانر
ی یحی-تهران شیک-خیابان بیست و یک متی ر ر طوس و دامتی شماره - بیر

 فریع اصیل زا بخشی ده37389/2395

02166593711تهرانروزانهدکتی شالدوزی
- نبش بلوار شوناز-خیابان پاتریس لومومبا-خیابان ستارخان -تهران 

2واحد  -29پالک 

یعتی فر 02144432553تهرانروزانهدکتی شی

ر میدان عدل و بزرگراه - بلوار عدل- بزرگراه همت غرب-تهران  بیر
 اصفهانر

ر
ق ی گلستان 35خیابان - اشی ی ) متی - 50پالک - (مختی

1واحد - طبقه اول

88337279تهرانروزانهدکتی شقایق گنجه
خیابان سید جمال الدین اسدآبادی میدان سلماس خیابان شهریار 

 طبقه همکف23پالک 

اول خیابان -خیابان حیدری جنونی -شهرک ولیعرص - یافت آباد غرنی66296161تهرانشبانه روزیدکتی شهبازی

14پالک -وحدت 

ی 20- مهرآباد جنونی-تهران66651819تهرانشبانه روزیدکتی شهروز صاریم ی شمشتر 251پالک - روبروی پارک - متی

02144402243تهرانروزانهدکتی صادقیان
ر جنونی-آیت اله کاشانر -شاهیر

ی
ق نبش سلمان - بعد از تقاطع الله شی

4واحد - طبقه همکف -24پالک -فارش

33462666تهرانروزانهدکتی محمد تاجیک خاص
یه جاده امام رضا  ی صالیح نبش کوچه 30 (ع)مشتر مرداد ) 44 متی

 پ 
ی

ق (283شی

88697700تهرانشبانه روزیدکتی یوسف زاده
- 19پالک  - تقاطع بلوار دریا - بلوار شهید فرحزادی - شهرک قدس 

طبقه همکف- 1ساختمان صدف 

44244338تهراننامشخصدکتی ناظم
ساخنمان -نبش کوچه نهم جنونی-خیابان سازمان اب-فلکه صادقیه 

اریا

58میدان توحید نرصت غرنی نبش سمییع پالک تهرانروزانهداروخانه نرصت

02166922792تهرانروزانهدکتی ارمز
نبش چهار راه فرصت -خیابان جمالزاده شمایل -میدان انقالب 

ازی 191پالک - شتر

02188517492تهرانروزانهروزانه دکتی بدیل
عماد - خیابان استاد مطهری   )کوچه دوست محمدی - خیابان متر

5پالک  (خیابان ششم 

22278154تهرانروزانهداروخانه دکتی مباریک
ی ـ 

داماد ـ نرسيده به ميدان محستر ی ـ خيابان متر
يعتی تهران ـ خيابان شی

 ـ طبقه اول43جنب بانك تجارت ـ پالك 



88403532تهرانروزانهصبا
نبش - نرسیده به چهارراه سهروردی- خیابان شهید بهشتی-تهران

108پالک - کوچه داریوش

22853515تهرانشبانه روزیتک پاسداران
کوچه -(شهید اخوان)خیابان بوستان دوم-خیابان پاسداران-تهران

طبقه همکف- 5پالک- 2موحد

244پالک - چهارراه خاقانر- خیابان دماوند77404343تهرانروزانهابرار

ابراهیم ی دوم شمایل15-افرسیه-تهران33144902تهرانروزانهدکتی 500پالک  -33نبش خیابان -متی

وزی33178307تهرانشبانه روزیابیانه دشمایل- خیابان پتر 427پالک - چهارراه نتی اکرم - خیابان نتی

02133438595تهرانروزانهاتابک
خیابان شهید تفی - روبروی پایگاه مالک اشتی -خیابان خاوران - تهران 

نبش کوچه اسدی- پور 

22442286تهراننامشخصدکتی احمدی
روبروي مسجد جامع - خيابان شهيد ازگیلی - ازگل - خيابان پاسداران 

35پالك - ازگل 

22545734تهرانروزانه(دکتی منصوری)داروخانه اختیاریه
پاسداران،میدان اختیاریه،خیابان شفیع زاده،تقاطع خیابان 

6زرنگ،پالک

02122573564تهرانروزانهدکتی اردکانر
ر دیبایحی و قنات -خیابان شهید کالهدوز ساختمان -کوچه حسینیه-بیر

7واحد -1پالک -پزشکان نرگس 

250پالک - جنب اداره پست - چهارراه تلفنخانه- نارمک 77909933تهرانروزانهدکتی ارسالن باقری

88213670تهرانروزانهارکیده
ی شمایلی - تهران  طبقه -57پالك - باالتر از اوستا - خيابان شيخ بهانی

اول

اق 2177722040تهرانروزانهاشی
-نرسیده به باقری-غرنی196خیابان -فلکه سوم تهرانپارس-تهران

طبقه همکف-106پالک 

88457347تهرانروزانهدکتی الهه هادی
ق)بزرگراه رسالت  ابتدای خيابان - بعد از پل سیدخندان- (غرب به شی

2پالک - (دبستان)شهید کابیل 

22596192تهرانروزانهدکتی الیکا سلیم
پالك - بهستان ششم- نرسيده به چهارراه پاسداران- خيابان پاسداران

1واحد - 2

تهرانروزانهامدادگران
 کیاموتور نرسیده به خ 

ی
ق بعد از نمایندیک اتوبان رسالت غرب به شی

کرمان نبش ک داود ترک جنب بوستان اقاقیا

ی تهرانروزانهدکتی امید نصتر
وزي -  207پالك - جنب كوچه قريب- خيابان شكوفه- خيابان پتر

واحد تجاري

یان حسن رنجتی 02122763420تهرانروزانهدکتی امتر
- نرسیده به خیابان بهار- بلوار کاوه- خیابان شهید کالهدوز- تهران

طبقه اول- 17پالک - ساختمان کیمیا

ر الرعایا 02177862529تهرانروزانهدکتی امیر
ر فلکه دوم و سوم-تهرانپارس-تهران - طبقه همکف- 308پالک - بیر

5واحد 



77375587تهراننامشخصدکتی امید شفییع
 206نبش خيابان - باالتر از ميدان شاهد - بلوار پروين - تهرانپارس 

ی 
ی

ق واحد همكف - 330پالك - شی

88171243تهراننامشخصدکتی اناریک
نبش کوچه - ابتدای خیابان مفتح شمایل-خیابان شهید بهشتی

طبقه همکف- داخل کلینیک گوارش و کبد بهبود- چهاردهم

22867987تهرانروزانهاوژن
یعتی -رسالت-سیدخندان ر بیمارستان رسالت و خیابان شی پالک - بیر

1277

02177006127تهرانروزانهداروخانه دکتی ایرج مهران فر
- نبش كوچه پيام- خيابان فرهنگ- شهرك حكيميه- تهرانپارس- تهران

39پالك -1بار حكيميه  روبروي تره

26644390تهرانروزانهآرام
داماد،کوچه منظر نژاد ،باالتر از متر یعتی ،پالک (نیام سابق)خیابان شی

،طبقه زیر همکف56

88303772تهراننامشخصآفتابگردان
داخل  - 236پالك- نرسيده به تقاطع شهيد مفتح - خيابان مطهري 

طبقه زير همكف- ساختمان پزشكان 

02122041414تهرانشبانه روزیداروخانه شبانه روزی آفریقا
خیابان آفریقا نرسیده به اتوبان مدرس به تقاطع بزرگراه مدرس نبش 

 ساختمان ابن سینا طبقه همکف20کوچه مروارید پالک 

88785883تهرانروزانهآلفا
داماد نبش كوچه آناهيتا پالك   طبقه 182خيابان آفريقا باالتراز متر

همكف

ی سوم خرداد
88041783تهرانتمام وقتآموزشی

شهر تهران مرکزی منطقه ونک خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهانی 

 طبقه همکف0پالک 

- خیابان آفریقا22057214تهرانروزانهآناهید
ی

ق 20پالک - ناهیدشی

77744418تهرانروزانهدکتی بحریتر
ر خیابان سجده ای و -(ناهیدی)خیابان جشنواره-تهرانپارس-تهران بیر

133پالک-چهارراه سیدالشهدا

02177330092تهرانروزانهداروخانه دکتی بتر اسدی
تهرانپارس، خیابان جشنواره، چهارراه سید الشهداء، کوچه شهید 

، پالک  21احمد گریحی

ی
وی انتظایم- خيابان بهار شمایلی0218882245تهرانروزانهدكتی بهارستانر نبش كوچه - باالتر از بيمارستان نتر

284پالك - صارم

02126406006تهرانروزانهداروخانه دکتی بهداد حجازی
شهر تهران مرکزی منطقه داوودیه خیابان پیام خیابان شهید مهدی 

 طبقه همکف17وزیری پور پالک 

77287189تهرانروزانهدکتی بهشتی
خيابان شهيد - ميدان تسليحات- خيابان مسيل باختی- خيابان دماوند

ي  مغازه تجاري16پالك- جنب مسجد فاطميه- رجب نصتر

ی
33256436تهرانروزانهدکتی بوریانی

وزي - تهران  د - خيابان پتر جنب خيابان - نرسيده به تقاطع نتی

427پالك - محصل 

22750061تهرانروزانهبهمن 22
جنب درب ورودی مرکز آموزشی و درمانر - میدان قدس - تهران 

 بهمن22داروخانه - بیمارستان شهدا تجریش 



22543868تهرانروزانهپارسيان
ی- (دولت)خيابان شهيد كالهدوز -تهران جنب پمپ - چهارراه ديبایحی

ين ر 1پالك - بن بست ناز- بتر

ر 88208765تهرانروزانهپارسیر
جنب - كوچه ناضي - باالتراز خيابان ظفر - تهران ـ خيابان وليعرص 

82پالك - ام آر آي جام جم 

ر77504171تهراننامشخصپرچم 1888پالک- شهریور17ابتدای خیابان -(ع)میدان امام حسیر

02122592263تهرانشبانه روزیشبانه روزی دکتی پریسا مقدم
نبش جنوب غرنی بلوار .(شهید کالهدوز)خیابان دولت 

طبقه همکف.ساختمان پزشکان جام جم.کاوه

تهرانروزانهدکتی پوراحمد جکتایحی
نرسیده به - باالتر از خیابان وحید دستگردی- (عج)خیابان ولیعرص 

طبیقه اول- 81پالک -خیابان بهرایم- نیایش

یعتی22614881تهرانروزانهپویا طبقه همکف- 8پالک - کوچه امامزاده- تقاطع دولت- شی

- تهران22847333تهرانروزانهپویه
ی

28پالک - خیابان شهید عراق

77504996تهرانروزانهپیام
-ایستگاه عظیم پور- باالتر از چهارراه عظیم پور- خیابان شهید نامجو

494 پالک

22255554تهرانروزانهدکتی تاج بخش
ساختمان - نرسيده به خيابان نفت - خيابان وحيد دستگردي - تهران 

141پالك - پزشكان 

77609274تهرانروزانهدکتی جزائری
ر چهارراه معينيه و - خيابان شهيد نامجو- خيابان انقالب- تهران مابیر

مغازه تجاري- 1پالك - نبش كوچه خداشناس- عظيم پور

64338 و 64336تهران ـ تهرانپارس ـ خيابان جشنواره ـ شماره ثبت 77323336تهرانروزانه2داروخانه هالل احمر شماره 

88745125تهرانروزانهداروخانه دکتی حسایم
- 24نبش خيابان- خيابان شهيدقندي- خيابان سهرودي شمایلی- تهران

طبقه اول- 2پالك

22867951تهرانشبانه روزیشبانه روزی دکتی حقیقت فرد
ی - تهران 

يعتی نبش كوچه - باالتر از پل سيد خندان - خيابان دكتی شی

1پالك - هوشيار

33833457تهرانروزانهدکتر حمزه جباری
وزي - تهران  ي وليعرص 35خيابان - بلوار ابوذر - خيابان پتر  متی

ی)« عج» 43پالك - (بقانی

حمیدمحستر 0217718785تهرانروزانهدکتی
نرسيده به چهارراه - ابتداي خيابان دردشت- خيابان رسالت- تهران

ی رسالت- شهرزاد
ی فروشی

يتر 543پالك -جنب شتر

133پالک - نرسیده به مسجدجامع-خیابان سمنگان- نارمک02177957481تهراننامشخصدکتی حوزان

خلخایل 26122006تهرانروزانهدکتی
تهران خیابان پاسداران چهارراه فرمانیه خیابان شهید لواسانر 

5 پالک222ساختمان پزشکان 

77553639تهرانروزانهدکتی خورشیدزاده
باالتر از ایستگاه - خیابان شهید نامجو - خیابان انقالب - تهران 

685پالک - نبش کوچه الله - مسجد 



77004848تهرانروزانهدکتی خوشنودی
فاز دو طبقه همکف مسجد صاحب -کوی دانشگاه -حکیمیه-تهران 

داخل درمانگاه ایثار (عج)الزمان

گ-خیابان شهید مدنر- رسالت- تهران02177281352تهرانشبانه روزیشبانه روزی خیام ر تر از گلتی 1328پالک - پائیر

ت فاطمه الزهراء كوثر « س»داخیلی درمانگاه حرصر

2شماره 
02122441908تهرانشبانه روزی

ت - بلوار فتح - اول شهرک شهید محالنی - میتر سیتی  درمانگاه حرصر

2کوثر شماره  (س)فاطمه الزهراء 

ق 02133573072تهراننامشخصداخیل درمانگاه تخصض خاص شی
ابتداي - انتهاي خيابان شهيد كلهر- شهرك مسعوديه- سه راه افرسيه

ده مسگرآباد

ت ابوالفضل  77173473تهرانشبانه روزی(علیه السالم)حرصر
وی هوانی خیابان  شهید رضا  ) 6/40شهر تهران مرکزی منطقه نتر

ی  وی هوانی پالک  (متر ی نتر  طبقه همکف330-خیابان سیمتی

تهران(ص)داخیل درمانگاه خاتم االنبیاء
مقابل خيابان - نرسيده به ميدان خراسان -  شهريور 17خيابان 

(شهيد شجایعی)پناه جهان

73014803تهراننامشخص(وابسته به سپاه پاسداران)داخیل درمانگاه شفا
- نبش گلستان- خيابان شهيد احدزاده- تقاطع اتوبان باقري و رسالت

1پالك 

88429103تهرانروزانهدکتی دامتر
خیابان شهید - نرسیده به خیابان ترکمنستان- خیابان شهید مطهری

داخل کلینیک فوق تخصض چشم نور- یوسفیان 

22202665تهرانروزانهدکتی ذکانی
یعتی - تهران  ا - پل رویم - خیابان دکتی شی پالک - نبش کوچه میتی

طبقه اول - 2016

ی -خ آیت اله سعیدی-شهریور17خ 02133701691تهرانتمام وقت(نرسین اخوان خرازی)  رازی  104پ-114روبروی کالنتی

ر  میدان فردوش پالک -تهران66738080تهراننامشخصرامیر
ی

ق 788خ انقالب ضلع جنوب شی

رزازان 2122403535تهرانروزانهداروخانه دکتی
ین چمران انتهای خیابان تابناک اول خیابان  ر بزرگراه چمران پمپ بتر

19ولنجک جنب بیمارستان طالقانر پالک

گ غرنی چهارراه کرمان ساختمان 77829204تهرانروزانهدکتی رضوی 2000گلتی

88882010تهرانروزانهدکتی رهنورد
کوچه .خیابان نگار.باالتر از میدان ونک.خیابان ولیعرص

طبقه همکف.1پالک.تالش

22845611تهرانروزانهدکتی زاهدی
یعتی- تهران - باالتر از خیابان خواجه عبداله انصاری- خیابان شی

یعتی 979پالک - نبش کوچه نورمحمدی- روبروی پارک شی

ر- خیابان شهید مدنر جنونی02177614176تهرانروزانهدکتی زهرا بیانی پالک - روبروی بیمارستان امام حسیر

376

273خیابان سهروردی شمایل نبش خیابان شهید مطهری پالک 88437040تهرانروزانهدکتی زهرانی



22247005تهرانروزانهزوفا
ی قیطریه 35بلوار - بزرگراه صدر - تهران  ر تر از پارک -  متی پاییر

32پالک - اول زیر گذر- قیطریه 

22250500تهرانروزانهدکتی سارا کریم زاده
تهران ـ بزرگراه مدرس ـ خيابان وحيد دستگردي ـ ابتداي خيابان نفت ـ 

206پالك 

2126152862تهرانروزانهدکتی سامان بیگیل

ی - خيابان شهيد پورابتهاج- دارآباد- تهران
روبروي مركز آموزشی

ی مسيح دانشوري
ی و درمانر

- ساختمان پزشكان شمال تهران- پژوهشی

3واحد- طبقه اول- 1پالك 

22011270تهرانروزانهسبا
داخل -جنب مسجد فرشته-خیابان فرشته-(عج)خیابان ولیعرص

درمانگاه فرشته

88423048تهراننامشخصستارگان
یعتی باالتر از خیابان ملک نرسیده به خیابان  تهران خیابان دکتی شی

563شهید کشواد پالک 

تهرانروزانهداروخانه دکتی حجازی
ی 

يعتی جنب - رویمی  بعد از خيابان پل- (به سمت جنوب)خيابان شی

ی
ی

ی دلونیک
ی

طبقه همكف- 1776پالك - نمايندیک

ی پور 22955705تهراننامشخصدکتی سمانه نصتر
بست  نبش بن- خيابان شهيد وفامنش- ميدان هروي- پاسداران

طبقه همكف-  31پالك - آبنوس

77433364تهرانروزانهسمییع فر
ر خ غدیر و بن بست بنفشه - م امامت - خ تهران نو   مغازه 53پ- بیر

تجاری

66935750تهرانروزانهدکتی سمیه نشاط
کوچه شهیداحمدجوانبخش . شهر تهران مرکزی منطقه آذربایجان

 طبقه همکف366خیابان آذربایجان پالک 

33307092تهرانروزانهدکتی سهییل
چهارراه شهید -(ایرانمهر)-خیابان شهید منتظری-خیابان دماوند-تهران

107پالک -طوفانر

- نارمک77204332تهرانروزانهدکتی سیف
ی

ق ر- تقاطع آیت شمایل- فرجام شی ساختمان پزشکان نگیر

36تهران ـ خيابان فخر آباد ـ نبش كوچه نهم ـ پالك 77654459تهرانروزانهدکتی سینا حاج وزیری

02122504363تهرانروزانهدكتی شادآرام
ی- بزرگراه رسالت- تهران - 420پالك - ابتداي استاد حسن بنا جنونی

طبقه اول

77936049تهرانروزانهدکتی شعله پیشدادآذر
گ غرنی -میدان هفت حوض- نارمک -خیابان کمیجانر جنونی - گلتی

45پالک - 8جنب شهرداری منطقه 

33032001تهرانروزانهشهدای  گمنام
تهران ـ خيابان خاوران ـ نرسيده به خيابان عارف ـ خيابان اعظم نظایمی ـ 

يه شهداي گمنام 8پالك - داخل درمانگاه ختر

ی196خ - ميدان شاهد- تهرانپارس- تهران77348413تهرانروزانهدكتی شه زاد احمدزاده
ی

ق 339پالك -  شی

41م رسالت خ فرجام نرسیده به فلکه دوم تهرانپارس پ77871317تهراننامشخصدکتی شهال حیدری

02126210088تهرانروزانهشهید کاظم
شهر تهران مرکزی منطقه امانیه خیابان افق خیابان ولیعرص پالک 

 طبقه اول2825



02177042005تهرانروزانهصبح امید
مجتمع تجاری داخل شهرک - شهرک امید - قنات کوثر - تهرانپارس 

81پالک - امید 
12پالک -ابتدای خیابان هنگام-میدان رسالت-تهران77809771تهرانروزانهدکتی صفانی

77187261تهرانروزانهدکتی صف آرا
-جنب مسجد جواد االئمه-بلوار استقالل-خ هنگام-رسالت-تهران

داخل درمانگاه استقالل-266پالک

تهرانروزانهدکتی صالیح
- نبش كوچه الدن- نرسيده به خانه معلم- خيابان دركه- دركه- تهران

مغازه تجاري- 27پالك - روبروي بن بست غنچه

02188434187تهرانروزانهدکتی عدالت پژوه
ی - تهران 

يعتی پالك - باالتر از تقاطع خيابان مطهري - خيابان دكتی شی

713

ی عیل قنتی 77103441تهراننامشخصدکتی
ی جنب دانشگاه افرسي و تربيت پاسداري امام - اتوبان شهيد بابانی

ر  روزي امام  داخل درمانگاه شبانه- داخل شهرك واليت- (ع)حسیر
ر (ع)حسیر

تهرانشبانه روزی(دکتی دری)داروخانه شبانه روزی فارس 
ر تر از خیابان سبالن-خیابان آیت اله مدنر- تهران کوچه شهید -پائیر

6پالک -عیل نظری

77462543تهرانروزانهدکتی عیل محمد قهرمانر
یه امام صادق -  بعد از چهارراه خاقانر - خیابان دماوند  - درمانگاه ختر

طبقه دوم

ر-تهران02136233861تهرانروزانهدکتی فرزانگان آباد-ورامیر ر پالک -ختر 9ضلع شمال اتوبان تهران ورامیر

77057363تهراننامشخصدکتی فرشته حوری
 درمانگاه ایران طبقه 1144فلکه چهارم تهرانپارس خ وفادار غرنی پ 

همکف

33837663تهراننامشخصدکتی فقییه

ی 15تقاطع - افرسيه  ي اول جنونی شهيدان محسن و سعيد ) متی

ی ضانی وزه (علتر وزنيا- و بلوار قرص فتر ضا فتر - نبش كوچه شهيد علتر

طبقه همكف- 2پالك 

02177442303تهرانروزانهدکتی فرهودی
ان نو- خ هنگام- میدان رسالت ضلع جنوب غرنی میدان - شمتر

10پالک - خیابان شهدای غرنی- پاکدامن

ی - ميدان ونك - تهران 88779360تهراننامشخصقانون
ی

ق 1پالك - ضلع جنوب شی

ی هاشم ـ خيابان افشاري ـ پالك 02122526230تهراننامشخصقائمیه
3ميدان بتر

 -فلکه چهارم -تهرانپارس -تهران 02177371300تهرانروزانهدکتی قربانر
ی

ق 1018پالک -خیابان وفادار شی

88739939تهرانروزانهدکتی قوی مهر

خيابان شهيد سيد - روبروي خيابان امتر اتابك- خيابان مطهري- تهران

ر عیلی محمد ي حسیر زاي زينایلی- اكتی نبش كوچه - نرسيده به خيابان متر

3واحد - طبقه اول- 101ساختمان - 85پالك - پناه شمشتر



33082418تهراننامشخصدکتی کامیار رمضانر

وزی دهم )انتهای خیابان شاه آبادی-بعد از بزرگراه امام عیل-پتر

قطعه اول -113پالک -نبش کوچه شهید محمد الهایم نژاد-(فروردین

مغازه تجاری

تهراندکتی کریم نژاد

ق)بزرگراه رسالت بعد از پل سیدخندان، بعد از خیابان  (غرب به شی

ازی  (دبستان)شهید کابیل نرسیده به ورودی بزرگراه شهید صیاد شتر

1328پالک 

22512377تهرانشبانه روزیدکتی کریم زاده

ق به غرب- هران بعد از خيابان استاد حسن بنا -  بزرگراه رسالت شی

-  بخش روزي فرح بعد از درمانگاه شبانه-  (مجيديه شمایلی)شمایلی 

1193پالك - 190ساختمان پزشكان 

کامیارهدایتی 88531330تهرانروزانهدکتی
ی-خیابان سهروردی شمایل-تهران ر -8پالک-خیابان یکم-خیابان پالتر

واحدشمایل-طبقه همکف

77503972تهرانروزانهکوشا
ی - تهران 

پالك - نرسيده به ايستگاه عظيم پور - خيابان شهيد مدنر

244

گوکلتر 33168111تهرانروزانهدکتی
وزی-تهران دشمایل- خیابان پتر - روبروی سازمان آب- انتهای خیابان نتی

40پالک - کوچه شهید محمدی

تهرانشبانه روزیداروخانه دکتی گیتی نورد
سهروردی خیابان شهیدحسام زاده -شهر تهران مرکزی منطقه باغ صبا

ین )حجازی   طبقه همکف13خیابان سهروردی جنونی پالک  (شتر

ر - تهرانپارس- خیابان استخر02177112780تهرانروزانهدکتی لحم 236 و 234بیر
ی

ق 123شماره -  شی

22743534تهرانروزانهلیان
احمدی زمانر- خیابان دربند- میدان قدس- تهران  - خیابان شهید امتر

طبقه اول- 37پالک 

33148657تهرانروزانهمحمد حقیقت
 (38)شهر تهران مرکزی منطقه افرسیه خیابان شهید قاسم تارخ 

ی دوم15)خیابان برادران فخارنیا   طبقه همکف592پالک  (متی

ر جباری 02188674888تهرانروزانهمحمد حسیر
ی ـ پالك  (گاندي شمایلی  )تهران ـ ميدان ونك 

يفر  ـ 12ـ تقاطع خيابان شی

ی
ی

ق طبقه همكف ـ واحد شمال شی

77799500تهرانروزانهداروخانه دکتی مدینه

بعد از چهار راه سيد  - (جشنواره)خيابان شهيد ناهيدي - تهرانپارس 

ر خيابان شهيد محمدي  و شهيد فتایحی - الشهداء  روبروي مركز - بیر

ی هالل احمر جشنواره 
ی و درمانر قطعه سوم-84جنب پالك- 2دارونی

77526250تهرانروزانهداروخانه دکتی مریم آزاد
نبش کوچه .خیابان بهار شمایل .خیابان طالقانر.تهران

طبقه اول.277پالک.مهندش

ی26705305تهرانروزانهدکتی مزیدی
يعتی داماد- خيابان شی ی به سمت - خيابان متر

ی
ق خيابان رودبار شی

6واحد- طبقه اول- ساختمان پزشكان رودبار- 47پالك - شمال



02133060067تهرانشبانه روزیداروخانه دکتی مصطفر حبیتی
شهر تهران مرکزی منطقه بلوار ابوذر خیابان ششم غرنی بلوار ابوذر 

 طبقه همکف688پالک 

ر الدیتر 926پالک- نرسیده به سه راه وحیدیه-(نظام آباد)خیابان شهید مدنر 77819153تهراننامشخصدکتی معیر

ر آباد - خيابان خواجه نظام الملك 77543769تهرانروزانهدکتی مالحسیتر 430پالك - ايستگاه حسیر

72پالك - بعد از بزرگراه كردستان - خيابان مالصدرا - ميدان ونك 88038112تهراننامشخصمالصدرا

22894121تهرانروزانهدكتی منشادي
ی - تهران 

يعتی  1پالك - كوچه ارشاد - جنب حسينيه ارشاد - خيابان شی

9واحد - طبقه اول- 

33009700تهرانروزانهدکتی مهرآبادی
د - تهران  - خيابان شهيد آقاجانلو  - (عج  )بلوار وليعرص - خيابان نتی

ی  - (عج)جنب مسجد المهدي 
4476پالك ثبتی

02177509013تهرانروزانهدکتی مهرآور
ی - ميدان بهارستان - تهران 

ی خميتر
- خيابان فخرآباد - خيابان مصطفر

87پالك - كلينيك باروري اميد 

ر 22951022تهرانروزانهمهرآيیر
پالك - خيابان صنايع- خيابان لنگري- ميدان نوبنياد- پاسداران- تهران

2واحد- 30

33727040تهرانشبانه روزیمهرگان جنوب
پالک -نبش کوچه شهید رحمانر  -خیابان طیب - میدان خراسان 

( قدیم2) 397

ی
ی

88402598تهرانروزانهدكتی موسوي اجارستاق
ی- تهران ي اول مجيديه 16روبروي - خيابان جانبازان غرنی شهيد ) متی

ی
ی- (همانی

390پالك- نبش خيابان شهيد صفانی

26857340تهرانروزانهداروخانه دکتی مونا بشتر زاده
، پ  ، طبقه 221خ دزاشیب، سه راه عمار، ابتدای خ شهید لواسانر

زیر همکف

ی
طبقه همكف- 1178پالك - ايستگاه اماميه - خيابان دماوند - تهران 77559986تهرانروزانهنادر هوشنیک

ر رمضانر 26115075تهرانروزانهدکتی نازنیر
ر تر از سه راه اقدسيه - خيابان پاسداران شمایلی- تهران  جنب - پايیر

1واحد - طبقه همكف  - 750ساختمان - بانك صادرات 

22956767تهرانروزانهدکتی نازیال قهرمانر

ر آباد ـ خيابان شهيد افتخاريان ـ  تهران ـ خيابان پاسداران ـ ميدان حسیر

طبقه همكف ـ واحد شماره - 23نبش شمایلی كوچه طريقت ـ پالك 

ی يك ـ واحد شمال غرنی

77761957تهرانروزانهدکتی نجم الدین

ی - تهرانپارس - تهران 
ی

ق گ شی نرسيده -بعد از اتوبان شهيد باقري- گلتی

خيابان شهيد سيد رضا - خيابان شهيد فريدون ملیکی- به خيابان رشيد

ی ی غرنی
ی)حسيتر طبقه همكف- 178پالك  -(بهار غرنی



02126405136تهرانروزانهدکتی نرسین بهاور

ی-تهران
يعتی -نرسيده به دورایهی قلهک-بعد از خيابان ظفر-خيابان شی

پالک -انتهاي بن بست شهيد مسعود مرشدي-جنب بيمارستان کيان

2واحد -طبقه اول-ساختمان پزشکان مهرآفرين-17

02122458779تهرانروزانهدکتی نفری
ی - جاده لشكرك - تهران 

ی سيتی
-  فاز يك - شهرك قائم - بعد از ميتر

42مغازه تجاري پالك-پاساژ الزهراء 

22214523تهرانروزانه(فروزان)نفی زاده اهرنجانر 
ی - تهران 

يعتی -ايستگاه شتيپ زاده - باالتر از پل رویمی - خيابان دكتی شی

1817 پالك 

وزي ـ  چهار راه كوكاكوال 33343090تهرانروزانهنوید 13پالك - تهران ـ خيابان پتر

22795428تهرانروزانهدکتی نیلوفر مشهدی
- (خيابان بوستان نهم)خيابان شهيد مجيد جعفري - خيابان پاسداران

واحد سوم- طبقه همكف- مجتمع پزشكان مهرگان- 121پالك 

55319333تهرانروزانههفده شهریور

باالتر از خيابن -  شهریور جنونی 17خیابان -تهران

ی- روبروی سازمان آب- (شهیدرضانی)منصور
پالک -نبش كوچه سخانی

138

22289166تهرانروزانهدکتی همت خواه
 -21پالك  - 2نبش منظريه - خيابان منظريه - خيابان نياوران - تهران 

 طبقه همكف

77580122تهرانشبانه روزیشبانه روزی دکتی واعظ زاده اسدی
- ميدان شهيد نامجو - شهيد خيابان نامجو - خيابان انقالب - تهران

18پالك 

ی
 - خیابان خواجه عبداله انصاری 22884470تهراننامشخصدکتی وثوق

ی
149پالک -نریسده به شهید عراق

22890754تهرانروزانهوحدت
تهران ـ پاسداران ـ روبروي باشگاه بانك مركزي ـ ساختمان پزشكان سينا 

3 ـ طبقه همكف ـ واحد 104ـ پالك 

33709120تهرانشبانه روزیوحیدیه

ی - بعد از پل خاوران - بزرگراه امام عیلی جنوب - تهران  خرویحی

خيابان شهيد - خيابان شهيد نيكبخت  - (اتابك سابق)ذوالفقاري 

309پالك - ناضي 
دامادخ نیام پ 22856644تهراننامشخصدکتی والشجردی فراهانر یعتی بعدازمتر  5خ شی

22417552تهرانروزانهولنجک
ر ـ دي كلينيك فوق  تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ روبروي پارك نگیر

تخصضی ولنجك

تهرانروزانهویوال
، بعداز چهاراه (دولت)خيابان پاسداران، خيابان شهيد كالهدوز 

74اختياريه، پالك 

ضا رضوی زند 77874594تهرانروزانهداروخانه دکتی علتر

شهر تهران مرکزی منطقه تهرانپارس خیابان شهید بهرام مقدش 

(176
ی

ق  239پالک  [حجربن عدی]خیابان آیت هللا خوشوقت  (شی

طبقه همکف



یعتی 02126852360تهرانروزانهدکتی سالخورده 9پالک _ کوچه رفعت _ نرسیده به میدان قدس _ خیابان شی

ی26645792تهراننامشخصدکتی ندا رونده
يعتی نبش تقاطع شمایلی خيابان شهيد وحيد دستگردي - خيابان شی

8واحد - طبقه اول- 1302پالك - ساختمان پزشكان ظفر- (ظفر)

02140772706تهرانروزانهطیبه اسالیم
ین .تهران ر پردیس م امام خمیتر بلوار خلیج فارس شمایل بعد پمپ بتر

12ساختمان الف ط همکف واحد 

يه دارالشفاء امام مجتتی  136میدان شهداخ شکوفه خ نورصالیح33344999تهراننامشخص(ع)داخیل درمانگاه ختر

22585698تهرانروزانهداروخانه دکتی پورشهاب
شهر تهران مرکزی منطقه پاسداران خیابان برادران شهید پایدارفرد 

 طبقه همکف119پالک  (9بوستان )خیابان شهید مجید جعفری 

09122079643تهرانروزانهداروخانه دکتی مریم امجدی
خیابان ری،بزرگراه محالنی به سمت شمال،روبروی بیمارستان 

یه انصار،طبقه همکف بازرگانان، داخل درمانگاه ختر

... داروخانه مرکز پزشیک آموزشی و درمانر ایت ا
طالقانر

اوین جنب دانشگاه علوم پزشیک شهید بهشتی22432589تهرانشبانه روزی

22209303تهرانروزانهداروخانه داخیل بیمارستان رفیده
 - قیطریه

ی
ق - کوچه شهید نعمتی - خیابان شهید برادران سلیمانر شی

9پالک 

02127951234تهرانروزانهبیمارستان شهید چمران
میدان نوبنیاد خیابان شهید لنگری خیابان صنایع بیمارستان شهید 

چمران

ی  بیمارستان محک 23501203تهرانروزانهداروخانه بستی
انتهای اقدسیه بزرگراه ارتش بلوار شهید مجدی بعد از بیمارستان 

 ارتش بلوار محک بیمارستان محک505

(عج)بیمارستان بقیه هللا االعظم- خيابان مالصدرا - میدان ونک 81263027تهرانروزانه(عج)داخیل بیمارستان بقیه هللا االعظم

22882906تهرانشبانه روزیداروخانه بیمارستان قمر بتر هاشم
ق به غرب نرسیده به پل سید خندان کوچه شهید  بزرگراه رسالت شی

کریم

، خیابان کاج، بیمارستان خانوادهتهرانروزانهداروخانه داخیل شپانی بیمارستان خانواده یعتی خیابان شی

02160992318تهرانتمام وقتداخیل بيمارستان بانك میل
- ادارات مرکزی بانک میل ایران - خ فردوش روبروی سفارت المان 

بیمارستان بانک میل

ی مرکز پزشیک، آموزشی و درمانر امام  داخیلی شپانی

ر  (ع)حسیر
ر 73432403تهرانشبانه روزی ر خیابان شهید مدنر بیمارستان امام حسیر (ع)میدان امام حسیر

02138244414تهرانروزانهداروخانه بیمارستان فجر
وزی بیمارستان - خیابان بیمارستان فجر- سه راه سلیمانیه- خیابان پتر

داروخانه بیمارستان فجر- فجر



ی بیمارستان شهدای گمنام 9125765029تهرانروزانهداروخانه بستی
میدان خراسان خ خاوران خ شهید محمد رضا اعظم نظایم بیمارستان 

شهدای گمنام

یعتی - تهران 73991240تهرانروزانهبیمارستان آراد 51پالک - خیابان سمیه - خیابان شی

ت سیدالشهداء  یه حرصر ، کوچه بادامیحی پالک 15خیابان 55801630تهرانروزانه(ع)داروخانه بیمارستان ختر 83 خرداد غرنی

14بلوار مرزداران خیابان ایثار خیابان سهیل خیابان میثم پالک 02144262137تهرانتمام وقتدکتی آروین انصاری

88427859تهرانروزانهروزانه دکتی بابک مصبایح

یعتی   - خیابان شی
ی

ق بعد  - (خیابان شهدای ناجا )خیابان مطهری شی

- نرسیده به ستاد فرماندیه انتظایم تهران بزرگ - از خیابان فرهنگ 

12پالک 

حیانی 02188678055تهرانروزانهداروخانه روزانه دکتی پتر
خیابان ولیعرص،باالتر از میدان ونک،خ رشید یاسم،جنب بیمارستان 

خاتم االنبیا،واحد تجاری

ی
22857639تهرانروزانهداروخانه دکتی برادران حسيتر

ی پالک ی باالتر از سيد خندان نبش مجتبانی
يعتی  طبقه 2تهران خ شی

همکف

22876756تهرانروزانهداروخانه دکتی جعفری آشتیانر
-نبش کوچه هجدهم - خیابان خواجه  عبدهللا انصاری - تهران بزرگ 

طبقه همکف- داخل درمانگاه پگاه  - 22 پالک 

تهرانروزانهداروخانه دکتی جلودار
داماد روبروي  ين متر ر ق به غرب بعد از پمپ بتر داماد شی تهران بلوار متر

 طبق همکف183برج نادر پالک 

زرزا تهرانروزانهداروخانه دکتی
نرسیده به چهارراه -(شمال به جنوب)(آفریقا)بلوار نلسون ماندال

پالک یک-ابتدای خیابان صانیع-جهان کودک

ی 88203188تهراننیمه وقت عرصداروخانه دکتی حمید اکتی
داخل  - 20پالک - خیابان شاد -خیابان مالصدرا - میدان ونک 

کلینیک تنفس

ر 22248005تهرانشبانه روزیداروخانه دهاقیر
فرمانیه بلوار اندرزگو نرسیده به سلیم جنونی جنب قنادی نیشکر 

1 طبقه همکف واحد 68پالک 

،خیابان بهار شمایل،نبش کوچه هاله،پالک 77630642تهرانروزانهدکتی روزبه سلطانر 433خیابان طالقانر

تهرانروزانهشور
میدان رسالت خیابان هنگام ضلع شمال غرنی تقاطع فرجام مغازه 

771تجاری پالک 

86043055تهرانتمام وقتداروخانه دکتی سعیدلو

- خیابان صابونیحی  - (عباس آباد  )خیابان شهید بهشتی- تهران 

ساختمان - 66پالک - کوچه ایازی- نرسیده به خیابان خرمشهر

طبقه همکف- پزشکان مریم  

داماد02122225663تهرانروزانهسمن 18پالک - نبش کوی هشتم- خیابان نفت شمایل- خیابان متر

تهرانروزانهداروخانه دکتی شیدا سلمانر
ر چهارراه اختیاریه ودیبایحی  خیابان دولت،مابیر

450ساختمان111پالک
ی

ق غرنی طبقه اول واحدجنوب شی



از پ تهرانروزانهداروخانه صانیع فرد یعتی ابتدای بهار شتر 7شی

تهرانروزانهدکتی عابدی
طبقه - 28پالک -خیابان نوزدهم-خیابان گاندی جنونی- میدان ونک

واحد ا- همکف 

وزه فریحی 77412346تهرانروزانهداروخانه دکتی فتر
وی هوانی.تهران ی نتر نبش خیابان شهید .خیابان بصتر.خیابان ش متی

ر خشی طبقه همکف.137پالک.کامبتر

تهرانروزانهداروخانه کتایون فتح اللیه
ق)بزرگراه رسالت، ین رسالت،خیابان (غرب به شی ر نرسیده به پمپ بتر

186کرمان،نرسیده به کوچه کریمان،پالک

22617894تهراننامشخصدکتی محمد شهاب مغازه ای
یعتی -تهران  -خ شهید برادران عطاری مقدم جنونی -خ زرگنده -خ شی

5پ-جنب درمانگاه رئوف -خ شهید شکر آنی 

تهرانروزانهیاشا انوری
عماد نبش خیابان دوم ساختمان پزشکان  خیابان مطهری خیابان متر

9مهداد طبقه همکف پالک 

ضا رضوی زند 77874594تهرانروزانهدکتی علتر
باالتر از فلکه دوم تهرانپارس،نرسیده به خیابان شهید قانع 

178)عبادی
ی

ق ،پالک ( شی 239،جنب مسجد آیت اله شهید بهشتی

تهرانروزانهداروخانه روزانه دکتی خلفی
یعتی انتهای خ شهدای ناجا )خ شی

ی
ق خ اجاره دار (خ مطهری شی

614نرسیده به چهارراه شیخ صفر نبش پاساژمنصور پ 

6 بهمن پ22تهران م اقدسیه خرویحی اراج خ 22981721تهراننامشخصداروخانه داخیل بیمارستان نیکان

یعتی02122229786تهرانشبانه روزیبیمارستان کودکان مفید داماد-خ شی مقابل حسینیه ارشاد-نرسیده به خ متر

55425592تهرانروزانهلقمان حکیم
بیمارستان لقمان - خ مخصوص - خ آقاباالزاده - خیابان کارگر جنونی 

حکیم

بهارستان باالتراز طالقانر02177531111تهرانشبانه روزیناجا (ع)داخیلی بيمارستان امام سجاد

تهرانروزانهداروخانه صفر زاده
 برج 214میدان ونک خیابان مالصدرا بعد از تقاطع شیخ بهانی پالک 

ونوس ط همکف واحد یک تجاری

تهرانروزانهداروخانه  دکتی ضیانی
پایینتی از دانشگاه آزاد،انتهای خ (زعفرانیه)خ ولیعرص،خ شهید فالیح

ی ثوری،پالک  طبقه همکف1شهیدعیل امتر

33782353تهرانروزانهدکتی عبدی

وزي- تهران د شمایلی- خيابان پتر خيابان شهيد داودآبادي - خيابان نتی

ی  - نبش كوچه شهيد محمدمهدي كمایلی- (چهارراه فرزانه سابق)غرنی

252پالك 

ی
77312016تهراننامشخصبیمارستان شهيد دكتی سيد محمد باقر لواسانر

کت واحد - انتهای اتوبان زین الدین بعد از پل آزمایش جنب پایانه شی
بیمارستان لواسانر

خیابان رشید یاسم- باالتر از میدان ونک- (عج)خیابان ولیعرص تهران بزرگ(ص)داخیل بیمارستان خاتم االنبیاء 

تويرسكان داخل بیمارستان ولیعرص08134922858تویرسکانروزانهداخیل بيمارستان وليعرص عج

32276455جاجرمروزانهدکتی فالح
داروخانه دکتی . پاساژ رضانی. ابتدای خیابان شهید بهشتی. جاجرم

فالح



05832273181جاجرمروزانهدکتی فتیح
خراسان شمایل شهر جاجرم حاشیه میدان امام خمیتر داروخانه 

 دکتی فتیح25پالک 

ر 09166142313جایزانروزانهداروخانه دکتی افشیر
مرکز بهداشت و .خیابان امام خمیتر.شهرجایزان . شهرستان امیدیه 

درمان جایزان

82پالک - خیابان ستاره - 2فاز - شهر پرند- شهرستان رباط کریم 02156792747جدید پرندروزانهدکتی مهدیس ابراهیم

شبانه روزیدکتی فرجپور
جدید 

سهند
 روبروی اداره گاز داخل درمانگاه دولتی1شهر جدید سهند فاز 04133446010

(ابراهیم)نبش پاساژ نور- خیابان ساحیل 07737622817جمنامشخصدکتی پیمانر

ی ر خواجه نصتر 07737622234جمروزانهداوخانه دکتی حسیر
نرسیده به خیابان خواجه - بعداز پل امام خمیتر - خیابان ساحیل 

احمدی

ی   جویبار خیابان امام جنب آموزش و پرورشجویبارشبانه روزیدکتی آبشنگ- داروخانه شبانه روزی دکتی هتر

، جنب مجتمع چهل ستون، ساختمان توحید01142534700جویبارروزانهدکتی صالیح فر میدان کشتی

42545080جویبارشبانه روزیدکتی بخشی پور
ی-(ره)خیابان امام روبروی اورزانس بیمارستان -کوچه شهید کالنتی

عزیزی

روبروی مسجد اعظم-خیابان امام 01142530569جویبارروزانهداخیل بیمارستان عزیزی

درمانگاه جامع سالمت. جویم 07152573005جویمروزانهداروخانه دکتی سمانه اصالن نژاد

نیمه وقتداروخانه دکتی نورانر چاالنچوالن
چاالئچوال

ن
چاالنچوالن انتحای بلوار امام درمانگاه جامع سالمت

روبروی بیمارستان ایت هللا طالقانر-خیابان امام خمیتر01152222946چالوسروزانهپنجم شهریور

جسمانر چالوس 01152226493چالوسنامشخصداروخانه روزانه دکتی
جنب بانک سپه -روبروی بیمارستان طالقانر-خ امام خمیتر:چالوس

ساختمان پزشکان بوعیل-ک بوعیل-مرکزی

( آبان سابق13)ابتدای کوچه سالمت - خیابان امام خمیتر 01152226007چالوسروزانهدکتی غفاری

خیابان امام خمیتر جنب بیمارستان ایت هللا طالقانر01152249662چالوسشبانه روزیدکتی کریم
بیمارستان آیت آله طالقانر-خیابان امام01152226704چالوسنیمه وقت صبحداخیل بیمارستان آیت آله طالقانر

خیابان ویل عرص- هرات ، چاهک 09134544253چاهکروزانه(هرات  )داروخانه دکتی غفوری 

(ع)بلوار فاتحان میمک بيمارستان امام عیلیچرداولشبانه روزی(ع)داروخانه بيمارستان امام عیل 

روبروی بانک انصار-خیابان اصیل-شهر چغادک- شهرستان بوشهر33425904چغادکروزانهدکتی احمدی

(ره)شهر چمران خیابان امام خمیتر06152424131چمراننیمه وقت عرصدکتی موسوی
کت نفت- شهر چمران 6152422201چمرانروزانهدکتی غریب شی داخل پاساژ شی

وشیم وشیم06152451024چمراننیمه وقت صبحبیمارستان صنایع پتی میدان ابن سینا ، بیمارستان صنایع پتی

ابتدای خ ایت هللا خامنه ای جنب بانک رفاه01144668777چمستانشبانه روزیشبانه روزی دکتی عالنی



بلوار امام رضا علیه السالم05631089324حایحی آبادشبانه روزیحایحی آباد- بیمارستان کوثر 

ر کوچه 03538222488حمیدیانیمه وقت عرصداروخانه نیمه وقت عرص دکتی زارع زردیتر 17 و15بلوار دشتی مابیر

ی
36725532حمیدیهروزانهداروخانه دکتی رزوق

 (ره)خیابان امام خمیتر  (حمیدیه  )روستای گمبوعه بزرگ - اهواز 

روبروی بخشداری

خیابان امام جنب مطب دکتی عالم سعید06136720117حمیدیهروزانهدکتی عیل کاظم

جنب بانک ملت- خیابان امام - حمیدیه06136724555حمیدیهروزانه(*حمیدیه)داروخانه دکتی بهمن پور 

مقابل بانک میل مرکزی - (ره)خیابان امام خمیتر 05433725656خاششبانه روزی(خرداد15)دکتی خوش اقبال

05433721558خاششبانه روزیزند
ساختمان پزشکان -جنب بانک رفاه مرکزی - (ره)خیابان امام خمیتر 

(ص)خاتم اال نبیاء

رنامشخصداروخانه بیمارستان امام رضا ر 01746242610خان ببیر بیمارستان امام رضا- خان ببیر

نیمه وقت عرصدکتی احمد رضا خزانی
خاوه 

جنونی
ر تر از خدمات جهادکشاورزی- برخوردار- نورآباد 06632743881 پاییر

06632333688خرم ابادتمام وقتداروخانه دکتی حسام سایک پور
، ساختمان 

ی
ق لرستان،خرم آباد، میدان شهداء، خیابان شهدای شی

پزشکان نور

 اصیل22 تفکییک از 93خیابان استاد مطهری پالک ثبتی قطعه 01154253033خرم آبادروزانهرازی

خرم آباد بعد  از پل شهدا06633312109خرم آبادشبانه روزیدکتی سیاهپوش

خ علوی-خرم آباد06614239188خرم آبادروزانهدکتی طیتی

خرم آباد ، بلوار دانشجو33324191خرم آبادروزانه(خیام)داروخانه  دکتی کالنر 
نبش بوستان سوم- بعد از بانک میل  - (دره گرم  )بلوار والیت 06633210736خرم آبادروزانهروزانه دکتی زمانر

ایران لرستان خرم اباد خ مجاهدین06633302545خرم آبادشبانه روزیتخت جمشید

انوند 06633314343خرم آبادشبانه روزیدکتی حمید بتر
چهارراه فرهنگ خیابان کاشانر غرنی جنب صندوق -خرم آباد 

کارافریتر مهر و امید

06633221407خرم آبادشبانه روزی(سالمت)دکتی آزادبخت 
ابتدای خیابان جالل آل احمد روبروی درب قدیم - خرم آباد

بیمارستان شهدای عشایر

ابتدای خیابان رازی- خیابان انقالب - خرم آباد33220250خرم آبادروزانه(سینا)دکتی سپهوند 

ی ر لرستان خرم ابادخیابان علوی09163739417خرم آبادروزانهدکتی چنگتر

ر کمان6633335837خرم آبادروزانهدکتی دارانی فر  ابتدای خیابان معلم روبروی مجتمع رنگیر
ی

ق خیابان شهدای شی

خرم آباد کوچه مخابرات داروخانه دکتی دانیایل33309790خرم آبادروزانهدکتی دانیایل

روبروی بانک تجارت مرکزی-نرسیده به میدان شهدا -خیابان امام 06633318800خرم آبادروزانهماهان

خیابان علوی جنب بانک صنعت و معدن06633438284خرم آبادروزانهدکتی طیتی

ر )دکتی زمانر  بطرف چهارراه فرهنگ-میدان شهدا-خ امام خمیتر33334408خرم آبادروزانه(امام حسیر

06633301345خرم آبادروزانهسعدی
ی

ق شهدای شی



وزی بیمارستان فوق تخصض شفا33265050خرم آبادشبانه روزیداروخانه بیمارستان شفا خرم آباد بلوار شورا خ پتر

06633311599خرم آبادروزانهداروخانه دکتی کرماجانر
خرم آباد میدان شهدا ابتدای شهدای غرنی طبقه همکف ساختمان 

پزشکان شهدا

خرم اباد میدان آزادی  بیمارستان شهید رحیم06613224687خرم آبادشبانه روزیمرکز آموزشی  درمانر شهید رحیم
میدان شقایق- خرم آباد 06614205079خرم آبادشبانه روزیبیمارستان شهید مدنر

خرم آباد خیابان انقالب06613200950خرم آبادشبانه روزی شهدای عشایر

یعتی خرم آبادروزانه(استان لرستان)بیمارستان عسیل خرم آباد ر- بلوار شی کوی فلسطیر

ر اجتمایع خرم آباد  خیابان کریم خان زند-خرم آباد06614213100خرم آبادشبانه روزیبیمارستان تامیر
ی

ق گلدشت شی

خرم آباد میدان استانداری06613203168خرم آبادروزانهداروخانه امام خمیتر  خرم آباد

ایران لرستان خرم آباد میدان امام خمیتر33404294خرم آبادروزانهداروخانه ایران

زاده خرم آباد خیابان امام چهارراه بانک روبروی پاساژ کرسی33316497خرم آبادروزانهدکتی نصتر

جعفری انقالب- خرم آباد06633233456خرم آبادروزانه دکتی

06633226066خرم آبادروزانهدکتی احمدنژاد
نبش خیابان -(عج)بلوار ویل عرص-شهر خرم آباد-استان لرستان-ایران

ی بوعیل16 جنب شورای حل اختالف-روبروی بانک صادرات- متی

بلوار والیت نبش بوستان سوم- خرم آباد 6633228947خرم آبادروزانهدکتی بازیار

ی-ميدان شهدا -خرم آباد06633308096خرم آبادروزانهدكتی باقري حيدري
ی

ق ابتداي شهداي شی

6خیابان انقالب نبش آراسته- خرم آباد 06633223423خرم آبادشبانه روزیدکتی آدینه
شاه والیتی  نرسیده به پل شهداء06633311442خرم آبادروزانهدکتی

ی
ق خرم آباد خ شهدای شی

خرم اباد میدان تختی جنب درمانگاه فرهنگیان6633332898خرم آبادروزانهدکتی شمس

 بهمن، ابتدای بلوار والیت، فاز یک کیو، نبش هتر یکم22میدان 06633229842خرم آبادروزانهدکتی موسوی نیا

خرم آباد خیابان انقالب خیابان بعثت ساختمام پزشکان آفتاب بعثتخرم آبادتمام وقتدکتی احمدی پور خرم آباد

ر خیابان علوی نرسیده به میدان شقایق روبروی آزمایشگاه پاستور06633403810خرم آبادشبانه روزیدکتی حسن چکیر

06633417276خرم آبادروزانهدکتی مدهتر
کلینیک شبانه روزی -ابتدای خیابان ارم-سه راه گلدشت-خرم اباد

گلدشت

ی زاده سپیددشتخرم آبادنیمه وقت عرصدکتی امتر

مؤمتر خرم آباد ر تر از مسجد دولت شایه.خیابان شهید اردشتر کریم. خرم آباد 06633312335خرم آبادروزانهداروخانه دکتی پاییر

2پالک -خیابان شهید دکتی بهشتی02435520940خرمدرهشبانه روزیدکتی رضانی

نرسیده به میدان بسیج. باالتر از بانک میل. (ره)خیابان امام خمیتر 35753910خرمدشتروزانهشی



اده ر خیابان امام- خرسوشهر 4132440767خرسوشهرروزانهداروخانه دکتی علتر

04144662422خمارلوروزانهدکتی بابانی
 شهرستان خدآفرین شهر خمارلو خ امام جنب 

ی
ق ایران، آذربایجان شی

تعاونر مرزنشینان

روزانهدكتی ودادی
خمیتر 

شهر
ی شهر خيابان بوعیلی دارو خانه دكتی ودادي03133671310

خميتر

روبروی بانک صادرات. خیابان امام خمیتر07152622929خنجروزانهنورانی

07152628055خنجروزانهداروخانه دکتی راحت
خیابان  (ره) امام خمیتر 3شهر خنج مرکزی منطقه بازار قدیم کوچه 

 طبقه همکف0پالک  (ره)امام خمیتر 

خیابان شعیتی ساختمان پزشکان07152625557خنجروزانهشفا

داخل مرکز بهداشت- انتهای خیابان اصیل 04352123161خواجهتمام وقتخواجه-  دکتی شهبازی

جنب هالل احمر - (ره)خيابان امام 03157770939خوانسارروزانهدكتی مساح

خیابان شهید مطهری- خورموج - بوشهر 07735324688خورموجشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی ایماندار

4نبش امام رضا (ع)بلوار امام رضا05632474556خوسفروزانهدکتی راشدی

خوی میدان بسیج-اذربایجان غرنی36343954خویروزانهداروخانه دکتی فائزه  کریم نژاد

01143116070دابودشتروزانهدکتی بهزادرضانی
زاده پالک -جنب موسسه کرایه اتومبیل جانباز-اول بلوار شهید اکتی

 الله آباد10 اصیل بخش 21ثبتی 

03135722001دارانشبانه روزیدکتی عیل شیخ دارانر
خیابان آیت اله طالقانر خیابان تختی روبروی - شهر داران-اصفهان

درب درمانگاه

بلوار شمایل چاساژخندق جنب بانک  کشاورزی.چهار راه بلوتر02335255640دامغانروزانهدکتی ملکیان

خیابان بسیج داروخانه رازی02824534109دانسفهاننامشخصداروخانه رازی

منطقه درب گنبد.شهرک شهید زجانی .کوهدشت 09197229202درب گنبدنیمه وقت صبحداروخانه دکتی دارانی نژاد کوهدشت

پنایه کلینیک شفاعت- جنب بانک صادرات-میدان امام 03133767474درچه پیازروزانهدکتی

بیمارستان خاتم االنبیا اسدیه-اسدیه میدان شهید حمزه ای 05631308761درمیاننیمه وقت صبحداخیل بیمارستان خاتم االنبیا

خیابان شهید رجانی-دره شهر08435227304دره شهرشبانه روزیداروخانه دکتی نوروزی

وی 06142270641دزفولشبانه روزیداروخانه دکتی شتر
ت رسول ،  ر خیابان شهید بهشتی و حرصر دزفول خیابان روستا بیر

درمانگاه امام عیل

06142224878دزفولشبانه روزیدکتی جوهر
خوزستان دزفول خ طالقانر تقاطع نشاط جنب بانک صادرات 

هجرت

بیمارستان گنجویاندزفولروزانهنسیم جمایل نیا

مجدی نژاد خیابان طالقانر جنب مسجد آیت هللا عامیل0614228064دزفولشبانه روزیدکتی

2دزفول  خیابان نشاط  مجتمع پزشیک نشاط دزفولروزانهدکتی مهتدی

ر خیابان حر شهید و سید محمود- خیابان  نشاط -دزفولدزفولروزانهدکتی غفاری راد بیر



غالیم امتر 06142251463دزفولنیمه وقت عرصدکتی
خیابان افرینش نبش طالقانر مجتمع پزشکان جنب رادیولوژی 

بــهزادی دکتی

درمانگاه فارانی-بعد از میدان بسیج-خیابان امام خمیتر شمایل -دزفول06142544100دزفولروزانهدکتی بهشتی فرد

06142238810دزفولروزانهدکتی ذال
ر افرینش و نشاط مجتمع پزشیک حکیم  دزفول خیابان سید محمود بیر

ر زیر زمیر

6142261560دزفولروزانهداروخانه دکتی عجمان
پالک  - (شهربانر سابق)کوچه آزادی - خیابان طالقانر - دزفول 

1910

یه آیت اله نبوی دز فول خیابان ساحیل نبش سلمان فارش بیمارستان آیت اله نیوی06142324001دزفولروزانهبیمارستان ختر

دزفولنیمه وقت صبحدکتی محمدسعید
دزفول ، شهر سیاه منصور ، خیابان امام سجاد ساختمان مرکز 

بهداشت

1مجتمع پزشیک نشاط.خیابان نشاط .خیابان طالقانر 06142248180دزفولروزانهدکتی کردی

روبروي مركز بهداشت- روستاي فرهاد آباد- نوراباد032725627دلفانروزانهداروخانه دکتی رضانی  فرهاد آباد

اسماعییل ر زنبق -بلوارشهیدبهشتی-گیالوند2176315600دماوندروزانهدکتی ۲۰۶پالک -جنب بانک سپه-۳و۲بیر

02176322133دماوندروزانهدکتی نوروز قزویتر
کوچه -محله فرامه-بلوار امام خمیتر-شهر دماوند-شهرستان دماوند

7پالک-دکتی افشار

76319783دماوندروزانهداخیل بیمارستان سوم شعبان
دماوند گیالوند بلوار شهید بهشتی باالتر از سینما پرستو بیمارستان 

سوم شعبان دماوند

77438799دماوندنامشخصداروخانه دکتی عزیزآبادی
مسیل )خ دماوند خ برادران شهید شهید جمال و مجتتی رضانی 

 ط همکف228ابتدای خ شورا غرنی پ  (جاجرود

روبروی درمان بستی- خیابان پاستور - دهدز 11111111111دهدزروزانهدهدز- داروخانه دکتی صباغ 
خیابان سپاه اورژانس بیمارستان امام خمیتر- دهدشت 074دهدشتشبانه روزیشبانه روزی دکتی فلسفر

08735623133دهگالنشبانه روزیداروخانه دكتی شورچه
استان کردستان شهرستان دهگالن بلوار پیشمرگان کرد بیمارستان 

شهدای دهگالن

ایران، استان ایالم، شهرستان دهلران08433721029دهلرانشبانه روزیداروخانه بیمارستان شهدا

خ عطار جنونی درمانگاه بقیه اله08433729998دهلراننامشخصدکتی نوری

دورودمیدان شهدای هفتم تتر06654229849دورودشبانه روزیبیمارستان هفت تتر دورود

ر اجتمایع- بیمارستان نرگس   06654233340دورودتمام وقتتامیر
ازی))شهر دورود مرکزی منطقه چال آزادگان کوچه  خیابان  ((شتر

 طبقه همکف0کمربندی پالک 

ی جنب بانک ملت06643214090دورودروزانهدکتی یاراحمدی لرستان دوروذ بلوار شصت متی

ی45)بلوار معلم -دوروددورودروزانهدکتی عیل پور 4جنب معلم -( متی

ر تر از درمانگاه سید مصطفر خمیتر43221535دورودروزانهدکتی گودرزی دورود خیابان کندوان پاییر



دورودروزانهداروخانه دکتی شیخ االسالیم دورود
داروخانه دکتی شیخ .ابتدای خیابان کندوان.میدان فرمانداری.دورود

االسالیم
ر اول کندوان6643215218دورودشبانه روزیدورود-دکتی پستر دورود میدان امام حسیر

میدان شفا بیمارستان شهید رجانی- دوگنبدان - گچساران 09173208227دوگنبدانشبانه روزیشبانه روزی بیمارستان شهید رجانی

08738720113دیواندرهشبانه روزی(ره )داروخانه شبانه روزی  بیمارستان امام خمیتر 
روبروی - خیابان شهید باقری - خیابان امام خمیتر - دیواندره 

فرمانداری

33283254ذغال چالروزانهدکتی غتر پور
روستای ذغال )-(ع)بعد از عبور امام زاده عباس-(ع)بلوار امام رضا

(چال

بیمارستان والیت شباز05437144025راسکشبانه روزیبیمارستان والیت شباز

جنب رستوران گل شخ- خیابان مطهری01155228921رامرسروزانهدکتی شجایع

رامرس بلوار امام رضا روبروی ساختمام البسکو01925228455رامرسنیمه وقت(رامرس)آبان  13 

بیمارستان امام سجاد- رامرس01915228086رامرستمام وقت(رامرس) بیمارستان امام سجاد
 بهمن نبش محمد منتظری22خیابان 06143593666رامشترروزانهدکتی باختی
ت رسول اکرمرامشتردکتی قنوانی خیابان امام عیل بیمارستان حرصر

ت رسول اکرم  ت رسول09166917992رامشترشبانه روزی(رامشتر)  (ص)بیمارستان حرصر رامشتر بیمارستان حرصر

پایگاه پنجم شکاری06922626626رامشترنیمه وقتامیدیه-  جالینوس

جنب آژانس ملت-  بهمن 22خیابان - رامشتر-خوزستانرامشترتمام وقتدکتی مصدق راد

چهارراه طالقانر غرنی نبش پاساژایزدی جنب پاساژاحمدیرامهرمزروزانهداروخانه دکتی یزدان پناه

مجتمع پزشیک مهرگان.خیابان نواب صفوی06143530047رامهرمزروزانهدکتی پارسافر

ی پالك 6143522243رامهرمزشبانه روزیدکتی نریموسانی
ی

ق ی شی
٩١٤خيابان طالقانر

میدان آزادی روبروی بانک میل06143522391رامهرمزروزانهدکتی غفاری

خیابان امام روبروی بانک سپه شعبه مرکزی06143525045رامهرمزروزانهدکتی چهرازی

یتر فروشی عایل- روبروی بانک میل - میدان ازادی09167969308رامهرمزنامشخصدکتی یزدان پناه جنب شی

زاده خیابان امام خمیتر چهارراه طالقانر43525588رامهرمزنامشخصدکتی امتر

رامهرمز خیابان طالقانر جنب  مطب دکتی پیایم06143528387رامهرمزتمام وقتدکتی بهوندی

بیمارستان مادر-بلوار معلم-رامهرمز06143536268رامهرمزروزانه(رامهرمز)داروخانه دکتی رفییع 

06143526493رامهرمزنیمه وقتداروخانه دکتی خانه مسجدی
)- ره(نرسیده به بیمارستان امام خمیتر)-عج(خیابان ولیعرص-رامهرمز

درمانگاه فدک

(ره)خیابان ولیعرص بیمارستان امام خمیتر - رامهرمز 06143530019رامهرمزنیمه وقت عرصدکتی جعفری نژاد

بیمارستان مادر-بلوار معلم-رامهرمز06143525602رامهرمزنیمه وقت صبحبیمارستان مادر رامهرمز
خیابان ولیعرص روبروی هالل احمررامهرمزنیمه وقت صبحبیمارستان امام خمیتر

انتهای خیابان ویل عرص06912276427رامهرمزتمام وقترامهرمز- (ره)بیمارستان امام خمیتر 

میدان ارشاد- رامهرمز 43520711رامهرمزنامشخصشهدای رامهرمز

روبه روی اداره آگایه-خیابان امام خمیتر-راور03433728356راورروزانهدکتی الهام مددی



ر-بلوار نبوت -آالرد -رباط کریم 02156673535رباط کریمروزانهمبداء جنب مسجد امام حسیر

02156428033رباط کریمروزانهدکتی مهدیه سادات نوربخش
- ساختمان سینا - نبش بوستان شانزدهم - بلوار آزادگان - رباط کریم 

2پالک - مغازه اول 

02156652442رباط کریمروزانهدکتی قراگوزلو
شهر-رباط کریم جنب درمانگاه شبانه روزی -خیابان امام خمیتر -نصتر

حکیمان

02156423909رباط کریمروزانهدکتی مداح
روبروی _خیابان بخشداری_(ره)خیابان امام خمیتر _رباط کریم 

59پالک _(س)بیمارستان فاطمه الزهرا

700پالک - بلوار امام خمیتر- رباط کریم56425775رباط کریمشبانه روزیامام خمیتر

ر بونه  بلوارامام رضا ساختمان پزشکان یاس5پرند فاز رباط کریمروزانهدکتی یاسیر

67رباط کریم خیابان مهر خیابان فجر پالک 56440012رباطکریمروزانهمرکزی سپیدار

رزن08126222443رزنشبانه روزیداخیل بیمارستان ولیعرص

39/3824پالک -جنب مخابرات - خیابان مدرس - رستمکال01134632232رستمکالروزانهجاوید

01333127750رشتروزانهدکتی کیانی
- پالک 80شهر رشت مرکزی منطقه چهارراه گلسار بلوار گلسار کوچه 

 طبقه همکف24

ساختمان پزشکان شفا-خیابان نواب-گلسار33113668رشتروزانهداروخانه دکتی آریافر

رشت چهار راه میکائیل خیابان حافظ جنب آزمایشگاه دکتی نیکوکار01333332857رشتشبانه روزیشبانه روزی دکتی سلطانر

ر خیابان 01333776675رشتروزانهدکتی آراسته 161-159رشت بلوار گیالن ما بیر

1289/46پالک ثبتی - بلوار آیت اله ضیابری- رشترشتروزانهدکتی شودی
گلسار جنب بانک میل- رشت 01317221661رشتشبانه روزیشبانه روزی دکتی یوسفر

(ع)درمانگاه امام سجاد -روبروی ورزشگاه عضدی -خیابان نامجو رشت(ع)درمانگاه امام سجاد 

چهارراه مکائیل-رشت01312229058رشتتمام وقت(رشت) هالل احمر

داروخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشیک 

گیالن
01333261457رشتروزانه

کلینیک تخصض و - (حایحی آباد)خیابان انقالب-خیابان امام خمیتر

فوق تخصض بعثت

01344621371رضوانشهرشبانه روزیرضوانهرسی- دکتی امیتر 
داروخانه شبانه روزی دکتی - خیابان امام خمیتر - رضوانشهر- گیالن

امیتر

جنب بيمارستان مرادي- خيابان شهدا - رفسنجان 03434266177رفسنجانروزانهداروخانه جمعیت هالل احمر شهرستان رفسنجان

درب اورژانس بیمارستان عیل ابن انی طالب- بلوارایت هللا سعیدی34280000رفسنجاننامشخصداخیل شبانه روزی بیمارستان عیل ابن انی طالب



بيمارستان عیلی ابن ابيطالب-ميدان عیلی ابن ابيطالب-رفسنجان03434280010رفسنجاننیمه وقت صبحرفسنجان-بيمارستان عیلی ابن ابيطالب-داخیلی

03434259063رفسنجاننیمه وقت صبحمرکز آموزشی درمانر نیک نفس
کرمان رفسنجان خیابان شهدا مرکز آموزشی درمانر نیک نفس 

رفسنجان

کلینیک فارانی-روبروی بانک میل-خیابان انقالب-رودش-گیالن0137267283رودشروزانهرودشر- دکتی نجفر 

ابتدای خیابان انقالب- میدان امام خمیتر01342623911رودشنامشخصشبانه روزی دکتی شجاعپور

کاظم پنا جنب سوپرمارکت بهار/روبروی خیابان دانشگاه آزاد/خیابان شهدا1342618200رودشنامشخصدکتی

فرزد 02176504824رودهنروزانهدکتی
جنب _(ره)بلوارامام خمیتر_شهررودهن_شهرستان دماوند

مرکزجرایح محدود نکو

76505399رودهنروزانهمهر
ی 

ـ روبروي  (ره)شهرستان دماوند ـ شهر رودهن ـ خيابان امام خميتر

ي ـ نبش انديشه ـ طبقه زيرين ساختمان آزمايشگاه ـ پالك  949كالنتی

6632654080رومشکانشبانه روزیدکتی بازوندی
جنب خ . میدان امام. شهر چقابل. شهرستان رومشگان. لرستان

داروخانه دکتی بازوند. پلیس

رومشکان چغابل خیابان امام نبش خیابان پلیس06632654090رومشکانروزانه(رازی)داروخانه دکتی صبا بازوند

رویان خیابان امام جنب بانک صادرات44540234رویانروزانهدکتی محمودپور

ت عبدالعظیم ت عبدالظیم. شهری ری 55910016ریروزانه(ع)داروخانه داخیل درمانگاه حرصر  آستان مقدس حرصر
ی

ق (ع)ضلع شی

ر
ی24خیابان -میدان شهرری-ری-تهران55913791ریشبانه روزیداروخانه دکتی ابراهیم قره بایع 367پالک- متی

61 و 59 ابان پالک 13خیابان شهید رجانی بعد از اتوبان ازادگان کوی 55002422ریروزانهشفا

55912912ریروزانه جمعیت هالل احمر شهر ری
ت عبدالعظیم میدان هادی سایع - شهر ری ضلع جنونی حرم حرصر

خیابان هالل احمر ضلع جنونی جمعیت هالل احمر شهرری

55921440ریروزانهدکتی ساغر بتر طاهری
وزآبادی نبش  شهر ری خیابان فدائیان اسالم روبروی بیمارستان فتر

39کوچه پیلغوش پالک 

تقاطع خیابان شهید مطهری و شهید باقریزابلشبانه روزی(ع)داروخانه امام رضا

حسیتر05432232824زابلروزانهشهریک خیابان متر
فلکه جهاد -05422223317زابلتمام وقتزابل- بیمارستان امام خمیتر

ی ی5432222338زابلروزانهدکتی متر خ امام خمیتر داروخانه دکتی متر

20خیابان فردوش جنب بانک تجارت شعبه مرکزی فردوش 32223294زابلروزانهدکتی راهداری

05432232700زابلروزانهدکتی افشاری
ا)زابل، خیابان بعثت  ، جنب درمانگاه شبانه روزی شفا، (دکتی

داروخانه دکتی افشاری



ر 03535275415زارچنامشخصدکتی انتظاری ، میدان امام حسیر (ع)خیابان امام خمیتر

09166600400زاغهنیمه وقت صبحداروخانه  دکتی کوشیک
 بهمن روبروی کمیته امداد مرکز 22خرم آباد شهر زاغه بلوار 

بهداشت زاغه

33215100زاهداننیمه وقت عرص(امتر)دکتی صالیح زاده 
ر  المومنیر ر  -(ع)خیابان امتر المومنیر -11 ساختمان شماره8 (ع)امتر

طبقه همکف

شهریک زاهدانر  (س)جنب ساختمان پزشکان الزهرا- بلوار بهداشت 05433414504زاهداننیمه وقت عرص(دکتی شهریک)دکتی
تقاطع بلوار معلم و بزرگمهر05433433286زاهدانروزانهداروخانه دکتی غیانی

ی
ر 5433214801زاهدانروزانه(دكتی صانیعی)دكتی صانیعی سيستانر المومنیر ر نبش امتر المومنیر 11خیابان امتر

روبروی استانداری- میدان آزادی 05433223801زاهدانروزانههالل احمر

ر )رحیم  جاوه33222633زاهدانشبانه روزی((ص)خاتم النبيیر (ص)جنب بيمارستان خاتم االنبياء - فلکه متر

03433422620زرندنامشخصدکتی یگانه پور
زرند خیابان امام جنب بازار طبقه زیرین آزمایشگاه قائم داروخانه 

یگانه پور

 رو به روی بازار5زرند حیابان چمران جنب چمران 03433427389زرندروزانهدکتی اسدی

هانیه گل افشان روبروی بیمارستان شهدای لنجان-بلوار باهتر 03152232260زرین شهرروزانه(اصیل)دکتی

داروخانه دولتی شهید بهشتی- دروازه ارک - زنجان 02415250700زنجانشبانه روزی دولتی شهید بهشتی زنجان

جنب کلینیک شفیعیه-خیابان صفا-زنجان 02414249191زنجانروزانه فوق تخصض شهید رجانی زنجان

کت تعاونر داروسازان استان زنجان)پنجم شهریور 02433787200زنجانروزانه(شی
یعتی ، داخل مرکز آموزشی  باالتر از میدان ویل عرص،  بلوار دکتی شی

(عج)درمانر ولیعرص 

33535598زنجانروزانهدکتی کیمیاقلم
ی نرگس35-تقاطع کوی فرهنگ و الهیه جنب درمانگاه شبانه - متی

631پالک -روزی دی

بیمارستان شهدا زیراب- بلوار آزادی01142452955زیر آبروزانهداخیل بیمارستان شهدا

ی
ر- خيابان ازادي 42455399زیر آبنامشخصدکتی شجایعی چرانی نبش پاساژولیعرص-جنب بانك قوامیر

روبروی بانک مهر اقتصاد- دی  18خیابان - میدان ساعت 33112002ساریشبانه روزیشبانه روزی دکتی مجیدیان

روبروی بیمارستان امام- بلوار امتر مازندرانر 01133363930ساریشبانه روزیدکتی بهاری

33230552ساریشبانه روزیآریا
فریع 162بلوار کشاورز جنب تعاونر اعتبار پارسیان پالک ثبتی

اصیل3390و3389از
خیابان معلم میدان معلم نبش بلوار پرستار33269343ساریروزانهدکتی خلونی

ت ابو الفضل- خیابان معلم ساریشبانه روزیدکتی معتمدی جنب درمانگاه حرصر
ر خیابان پاسداران روبروی بیمارستان بوعیلساریروزانهداروخانه امیر

مازندرانر 33351030ساریروزانهدکتی صحرانی داروخانه دکتی صحرانی- کلینیک تخصض سینا - بلوار امتر

خیابان قارن،جنب بانک ملت33324581ساریروزانهافشار

خيابان قارن، نرسيده به خيابان انقالب01133320909ساریروزانهدکتی دهقان زاد

مجتمع پزشیک قو-خیابان قارن01133322226ساریروزانهپاستور

نرسیده به دروازه بابل-خیابان فردوش 01133321190ساریروزانهدکتی کشاورز



ساری  م  معلمساریروزانه آبان ساری13داروخانه 

(طونی)مجتمع فوق تخصض باغبان-روبروی کوچه بهار -بلوار خزر01133249400ساریروزانه2آبان شماره  13

مرکز آموزشی درمانر امام خمیتر ساری- خیابان رازی 1133354931ساریروزانهداخیل بیمارستان امام خمیتر

33343010ساریروزانهداخیل بیمارستان بوعیل
 بهمن کوچه آفتاب بلوار پاسداران 22شهر ساری مرکزی منطقه 

 طبقه همکف0پالک 

 دی18میدان ساعت ابتدای خ 33242435ساریروزانهمرکز فوریتهای دارونی هالل احمر

ميدان شهدا جنب بانك سپه01133260273ساریروزانهخزائیلی

ی01133362707ساریروزانهدكتی رنجتی
مازندرانر روبروي ازمايشگاه مازندران-بلوار امتر

خیابان پاسدارانشاب دورهدکتی نوری

خیابان ولیعرص داروخانه دکتی عایل پور08434223204شابلهروزانهداروخانه دکتی افسانه عایل پور

باالتر از بیمارستان رازی-خیابان عدالت شمایل 05437629090شاوانشبانه روزی(لیاقت )دهواری

رو به روی کلینیک راضر-خیابان انقالب-شاوان5437629638شاوانروزانهدکتی نرصت

(ع)بیمارستان عیل -  بلوار شفا05632881674شایانروزانهشایان (ع)داخیل بیمارستان امام عیل 
1خیابان امام خمیتر نبش خمیتر 32882136شایانشبانه روزیدکتی رمضانر

ر فرهنگ و باغستان05632873193شایانروزانهداروخانه دکتی آذین گیالنر آیسک بلوار امام رضا بیر

شایان بلوار شفا روبرو بیمارستان امام عیل32905152شایانروزانهدکتی غالیم

(ع()تقاطع خیابان جانبازان و امام عیل- شبیشه - خراسان جنونی 05632669006شبیشهروزانهبیمارستان عیل ابن ابیطالب شبیشه

روزانهدکتی محمد نظری
شپل 

ذهاب
31خ رودیک روبروی بیمارستان نبش وحدت پ

یعت- بلوار بهار 44882588شخرودروزانهدکتی حسیتر جنب درمانگاه شبانه روزی دکتی شی

24 و 23 فریع 1435شدرود خیابان امام پ 34202279شدرودنامشخصشدرود- خرسوی 

جنب بانک توسعه و تعاون-بلوار شهدای کردستان-شوآباد-کردستان09187705767شو آبادروزانهاحمدوند

داروخانه دکتی تفی زاده-جنب بانک ملت مرکزی-میدان آزادی08736223280سقزروزانهداروخانه دکتی تفی زاده

ی )سقز - داروخانه  بیمارستان شفا  میدان موکریان بیمارستان شفا۳۶۲۵۱۷۰۷سقزروزانه(دکتی هیوا بابامتر

بیمارستان امام خمیتر08736223230سقزشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی یزدان پناه

شبانه روزیسپهر
سلمان 

شهر
روبروی شهرداری-خیابان اصیل01154616792

 شهریور17بلوار سمنانبهمن 22

م مشبانه روزی(اصیل)بیمارستان سیدالشهدا سمتر م خیابان قدس، بلوار آبشار03153670026سمتر سمتر



(ره)روبروی بیمارستان امام خمیتر - میدان شهرداری-سنقر- کرمانشاه08348425155سنقرنامشخصدکتی ملک حسیتر

خیابان پاسداران کوچه دادگر جنب کفش میل08733291611سنندجروزانهدکتی آذرباد

خیابان پاسداران  داروخانه هالل احمر8733234475سنندجروزانههالل احمر

خیابان کشاورز بیمارستان بعثت08733248093سنندجشبانه روزیشبانه روزی بعثت دکتی صیادی محمدپور

مرکز پزشیک آموزشی درمانر توحید- سنندج 8733248243سنندجشبانه روزیدکتی سامان اسکندری

ر اجتمایع- سنندج سنندجروزانهبیمارستان کوثر سنندج روبروی بیمارستان تامیر

خیابان فردوش  باالتر از مسجد وایل331467719سنندجروزانه(اصیل)دکتی رضانی 

ی شبانه روزیداروخانه دکتی عیل اکتی
سوادکوه 

شمایل
گاه - سوادکوه شمایل 01142442218 میدان شهدا- خ شهید تیموری - شتر

4اصیل از بخش 154خیابان امام پالک ثبتی 01133883540سورکروزانهدکتی قبادی

روزانهداروخانه دکتی توتونیحی
سوسن 

ی
ق شی

ایذه بخش سوسن روستا06143648400

یعتی جنونی6136750300سوسنگردروزانهدکتی گرایش خیابان شی
ر

خیابان شهید احمد مرمزی مجتمع پزشیک سید الشهداء6136750801سوسنگردروزانهدکتی طرق

06136747676سوسنگردروزانهدکتی اسعدی
مجتمع  (ع)خیابان امام مقابل بانک مرکزی جنب مسجد امام عیل

خاتم االنبیا

بیمارستان شهید چمران- سوسنگرد 06136749362سوسنگردنامشخصدکتی مصفا جهریم

روبروی بیمارستان شهید چمران (ره  )خیابان امام خمیتر - سوسنگرد سوسنگردروزانهدکتی داغری

06136751012سوسنگردروزانه(سوسنگرد  )داروخانه دکتی مومتر 
ین - سوسنگرد  ر جاده کمربندي به طرف هویزه - فلکه روبروي پمپ بتر

بیمارستان نفت-روبروي تاالر شاداب- 

سوسنگرد خ امام روبروی پست مرکزی06136751016سوسنگردشبانه روزی(سوسنگرد)بیمارستان شهید چمران 

کوچه سینا اول- ابتدای خ شهید بهشتی 01342325508سیاهکلشبانه روزیدکتی عضدی

جان-  هالل احمر جانتمام وقتستر خیابان تختی003443224021ستر

 زاده
ر

شادگاننامشخصبیمارستان معرق
063232232240

06
شادگان خ شفا

02834414275شالروزانهدکتی رحمانر
شهر شال شال منطقه علیا کوچه بوستان هفتم بلوار امام خمیتر 

 طبقه همکف0پالک 

56و54پالک- بلوارشهدا-شاهدشهر - شهریار65445213شاهدشهرروزانهشایان حکیم

09375717488شاهدیهروزانهداروخانه روزانه دکتی حاتم شاهدیه
ر بلوار  (آبشایه)شهر یزد مرکزی منطقه نعیم آباد میدان امام حسیر

 طبقه همکف0شهید بهشتی پالک 

ره0امام-خ-شاهرود02332228950شاهرودنامشخصدكتی امینیان
داروخانه دکتی عاطفر- بهمن22خیابان -شاهرود02332228436شاهرودروزانهداروخانه دکتی عاطفر



ر ر  0233234200528شاهرودنامشخصداروخانه بيمارستان امام حسیر ی امام حسیر
ی درمانر

ی پژوهشی
ي امام، مركز آموزشی (ع)متی

بهمن22خیابان 32246049شاهرودروزانهبیمارستان بهار

ر32322400شاهرودروزانهدکتی حیدری شاهرود میدان شفا پیل کلینیک بیمارستان امام حسیر

جنب بیمارستان بهار- بهمن22خیابان 02732230800شاهرودنیمه وقت تخصض سجاد شاهرود

ی روزانهدکتی گلشتر
ر  شاهیر

شهر
ر 9131651692 ر شهر خ فردوش بیر 4 و 3شاهیر

ی
ق  شی

شاوور روستای سید عباس مرکز بهداشتشاوورنیمه وقت صبحدکتی حافظیان

ی ی طباطبانی
شبستی خيابان امام طبقه همكف درمانگاه شفا04142422088شبستیروزانهدكتی حسيتر

مهدوی نیا یف آبادشبانه روزیدکتی 11944 پالک ثبتی 8نبش کوچه -بلوارمطهری-2منطقه شی

محمدنژاد شفتشبانه روزیدکتی
ر داروخانه شبانه -رشت شفت خیابان ولیعرص کوچه استاد معییر

روزی دکتی محمدنژاد

اناتروزانهسهند گلستانیان شمتر
ان کوچه بیدستان یکم  شهر تهران مرکزی منطقه ازگل کوچه باغ شمتر

 طبقه همکف2پالک 

اناتشبانه روزیدکتی شعبانر فر شمتر
شهر تجریش مرکزی منطقه اوین خیابان شهید کچونی میدان شهید 

 طبقه همکف4دکتی مجید شهریاری پالک 

ی اناتروزانهدکتی کشمتر شمتر
شهر تجریش مرکزی منطقه اوین خیابان درکه خیابان شهید کچونی 

 طبقه اول166پالک 

ر
ق اناتروزانهداروخانه روزانه دکتی نازیل اشی 9122194974شمتر

شهر تجریش مرکزی منطقه حکمت خیابان شهیدبرادران واعظر 

 طبقه همکف14کوچه شهیدرضااثبانی پالک 

اناتروزانهداروخانه شپانی بیمارستان شهدای تجریش 2272702-021شمتر
شهر تجریش مرکزی منطقه دربند خیابان دربند خیابان شهرداری 

 طبقه همکف55پالک 

اناتشبانه روزیبیمارستانر دکتی مسیح دانشوری نیاوران دارآباد خیابان پورابتهاج27122065شمتر

03153246804شهرضاروزانهدکتی عباس یوسفر
شهر شهرضا مرکزی منطقه ولیعرصغرنی خیابان چهار راه مدرس 

 طبقه همکف256خیابان ویل عرص غرنی پالک 

خیابان حکیم فرزانه مجتمع پزشیک مرکزی03153545022شهرضاروزانهدکتی مهرداد حسن زاده

ی03153230233شهرضاشبانه روزی(اصیل)دكتی سادات 
جنب پاساژ ملت- خيابان شهيد بهشتی

ی
ر اسحاق بنیامیر مجتمع پارسیان -39کوچه -خیابان انقالب53505067شهرضاروزانهدکتی

 شهرضا
ی

60شهرضا خیابان انقالب اسالیم نبش فریع 03153545493شهرضاروزانهدکتی حامد اسحاق

49پالک-روبروی بانک صادرات -ابتدای خیابان ولیعرص -شهریار65253160شهریارروزانهسید حمید مرتضوی

65328848شهریارروزانهدکتی صفا
ر - شهریار ر میالد اول و سوم  - (ره)بلوار امام خمیتر - شهرک وائیر -بیر

57 پالک 

ر-شهریار65226582شهریارروزانهدکتی عبدالیه 37پالک -خیابان گلستان اول-کهتر

88 خیابان شقایق دوم پالک 1شهریار اندیشه فاز شهریارشبانه روزیدکتی محتی



یفر 297شهریار، خیابان انقالب، نبش خیابان نواب، پالک 65248365شهریارروزانهدکتی امتر شی

شوش خ شهیدرجانی06425221777شوشنامشخص(ع)داروخانه شبانه روزی امام رضا

ر-شوش09010545554شوشروزانهداروخانه دکتی کلیدار ر-خیابان فتح المبیر جنب درمانگاه آل یاسیر
ر

ی شوش-جاده ترانزیتی اهوازشوشروزانهداروخانه بیمارستان نظام ماق تهران،دو کیلومتی
ر  جنب درمانگاه زین العابدین1خیابان قائم شوشنامشخصدکتی خنده زمیر

ی پالك-خوزستانشوششبانه روزی((ع)امام رضا )-داروخانه شبانه روزي دكتی قياسوند 13شوش دانيال خيابان شهيد رجانی

ر درمانگاه مهر. خیابان والیت. کوی مهر. شوش06142879380شوشروزانهداروخانه دکتی اسالم دوست طبقه زیر زمیر

شوشروزانهداروخانه دکتی کلیدار
درمانگاه آل - محل سینما آزادی سابق - خیابان عدالت - شوش 

ر یاسیر
یعتی06142828200شوشروزانهدکتی قربانر شوش خیابان دکتی شی

06142829153شوشروزانهزکریا
واقع در درمانگاه -جنب آرامگاه دعبل-خیابان شهید دانش-شوش

بوعیل

انوند 49شوش خ شهید مصطفر خمیتر جنب درمانگاه امام رضا پالک شوشروزانهدکتی وحید بتر

06142812755شوشروزانهدانیال
خوزستان شوش دانیال خیابان امام خمیتر روبروی حرم مطهر 

ت دانیال  (ع)حرصر

30خیابان شهید رجانی پالک.شوش.خوزستان06142822211شوشروزانهابن سینا

06142821336شوشروزانهپارس
داروخانه ی -فریع رمضان-خیابان شهید دانش/شوش

**************پارس

شوشروزانهدکتی درخشانر
ر تر از حرم (ره)خیابان امام خمیتر -شوش دانیال روبروی بانک -پاییر

رفاه و حسینیه اعظم

فاطم پالک06142822234شوشنامشخصدکتی ر ترازمیدان هفت تتر 100خیابان شهید دانش پاییر

خیابان شهید دانش جنب آزمایشگاه سینا6142825302شوشروزانهدکتی مهرانی

5خوزستان شوش دانیال خیابان شهید دانش بازاچه حافظ پالک 06142827305شوشنامشخصدکتی مهرپویان

خیابان امام خمیتر جنب بانک میل- گتوند - شوشتی شوشتیروزانهدکتی نجم

ر خیابان سوم و چهارم مجتمع پزشیک شفا6136575513شیبانروزانهدکتی داراب پور خیابان اصیل بیر

داروخانه دکتی عیش زاده.نبش خیابان خردادشیباننیمه وقت عرصدکتی عیش زاده

700خیابان سوم روبروی تاکش تلفتر پشیبانروزانهدکتی شحیطاط

نبش خیابان سوم- شیبان09163033314شیباننیمه وقت عرصدکتی ناظری فر

16خیابان سوم پ 36572413شیباننامشخصدکتی عازیم

ر خ  (شبیشه )کوی امام خمیترشیباننیمه وقتدکتی اعتصام 5 و 4خیابان اصیل بیر

اسماعیل زاده وانروزانهدکتی 0583622590شتر
وان -خراسان شمایل ن-خیابان امام رضا-شتر -مجتمع پزشیک نستی

اسماعیل زاده داروخانه دکتی



وانروزانهدکتی داودی وان، خیابان امام رضا36225596شتر ، روبروی مرکز بهداشت(ع)شتر

وانروزانهشفا وان خیابان شفا جنب آزمایشگاه دکتی رضوانر داروخانه شفا5836229957شتر شتر

وانشبانه روزیدکتی شجایع ، روبروی بانک رفاه کارگران(ره)خیابان امام خمیتر36223245شتر

وانروزانهداروخانه دکتی محمدیان وان05836222780شتر نبش خیابان خیام- روبرویجایگاه نماز- خ امام رضا- شتر

وانروزانهداروخانه دکتی کریمیان 05836222004شتر
وان خیابان امام خمیتر نبش دکتی  خراسان شمایل شهرستان شتر

83شاملو پالک 

وانروزانهدکتی محمدی خیابان امام رضا جنب بیمه ایران05836220680شتر

وانروزانهفالح 5836232353شتر
وان  -(ره)روبروی بیمارستان امام خمیتر  -(ع)بلوار امام رضا-شتر

ین مغازه دوم ر جنب پمپ بتر

وان وانتمام وقتبیمارستان امام خمیتر شتر بیمارستان امام خمیتر05856224011شتر

عالنی یگانه 02156621606صالحیهشبانه روزیدکتی
ی شهدا 16- خیابان شهید کریم-صالحیه -شهرستان بهارستان متی

ی
ق 8و6پ- شی

صباشهرروزانهدکتی محستر
صبا شهر شهریار جاده آدران ابتدای شهرک مصطفر خمیتر جنب پل 

3عابر پ 

65435956صفادشتشبانه روزیشبانه روزی دکتی رضوانر
مالرد صفادشت میدان نتی اکرم رویروی گلزار شهدا مجتمع پزشیک 

کسا ء طبقه همکف
540پالک - خ آزادی - صوفیان04142522593صوفیانروزانهدکتی عطانی

روزانهدکتی کرباش
صومعه 

شا
خ برشنورد روبروی بانک تجارت داروخانه کرباش01344332129

نامشخصدکتی کهنسال
صومعه 

شا
خیابان برشنورد01344324114

خیابان امام خمیتر میدان امام زاده عبداله06143777418صیدونروزانهدکتی ارزانش

روبروی مسجد جامع- خیابان امام خمیتر02835622827ضیاء آبادروزانهدکتی سورتییحی

داروخانه داخیل بیمارستان شهید سید مصطفر 
خمیتر

بیمارستان شهید سید مصطفر خمیتر طبس-خیابان مطهری32383080طبسنامشخص

05632836241طبسروزانهدکتی حسیتر
داخل بیمارستان شهید سید مصطفر .بلوار شهید مطهری.طبس

خمیتر

ر طبس روزانهدکتی گلدیس جهان بیر
طبس 

مسینا
طبس مسینا خیابان پرستار

یعتیطرقبهروزانهداروخانه دکتی مظفری سه رایه طرقبه شاندیز  بیمارستان دکتی شی

ر زاده میدان امامعباس آبادشبانه روزیدکتی حسیر

میدان بسیج04137622871عجب شترتمام وقتعجب شتر-بیمارستان امام خمیتر 



فیان یعتی جنب مسجد جامع2عجبشتر  فاز 37632525عجب شترشبانه روزیدکتی اشی  خیابان شی

عسلویه خ مسجد جامع09128366617عسلویهنامشخصشبانه روزی دکتی اذری کیا

یعقییلنیمه وقت عرصدکتی جامیع خیابان شهید بورد نبش خیابان شهیداکتی

30خیابان امام رضا نبش فردوس 34239578عیل ابادروزانهدکتی زهرا دینکوب

گلستان عیل اباد خیابان طالقانر شمایل ساختمان پزشکان اسپانتا01734224155عیل ابادروزانهداروخانه دکتی وحیده زنگانه

عیل آباد کتول بیمارستان بقیه اله01734240014عیل ابادشبانه روزی(اصیل)...داروخانه بیمارستان بقیه ا
درمانگاه عمادشهر.عمادشهر.شهر عمادده .الرستان07152433540عماددهروزانهداروخانه دکتی قاضر

ستان01118222265فاروجتمام وقت(فاروج) دکتی ناظم خیابان موفق جنب هتر

روستای فرح اباد داروخانه دکتی زاهدی01133462091فرح آبادروزانهدکتی زاهدی

فردوس خیابان شهید مطهری بیمارستان شهید چمران05632722801فردوسروزانهشهید چمران

ت رسول   سعادتیه3کیلومتی 05631627363فردوسشبانه روزیشهر فردوس - (ص  )بیمارستان حرصر

33نبش مطهری - خیابان مطهری شمایل - فردوس 05632725354فردوسروزانهداروخانه دکتی محمدپور

بلوار شفا-خ مطهری شمایل-شهرستان فردوس-خراسان جنونی05632731012فردوسشبانه روزیشبانه روزی دکتی مدبر

حسن پورفعتی شهرستان فردوس روبه روی بیمارستان دکتی چمران-خراسان جنونی 05632727464فردوسروزانهدکتی

ر مطهری 05632720790فردوسروزانهداروخانه روزانه دکتی مقرنی 25 و 23فردوس خیابان مطهری بیر

ابراهیمیان 3 پالک27فردیس بلوار شهدا کوچه02636501975فردیسشبانه روزیدکتی

داروخانه شبانه روزی سینا/جنب خیابان ولیعرص01135653412فریدونکنارشبانه روزیسینا

جنب بانک میل نرسیده به میدان مایه- خیابان شهدا 01135661144فریدونکنارروزانهدکتی عنایتی

مقابل اداره گمرک شهرستان-ابتدای جاده بابلرس5652007فریدونکنارنامشخصداخیل بیمارستان امام خمیتر

یعتی یعتی53319819فساروزانهشپانی دکتی عیل شی فسا خیابان شهید فیاض بخش بیمارستان شی

ی بیمارستان ولیعرص ت ویل عرص- میدان ابن سینا 07153315011فساشبانه روزیبستی بیمارستان حرصر

مقابل بیمارستان امام خمیتر-کمربندی امام خمیتر03137430570فالورجانروزانهدکتی سیدمهدی سجادی
روبروی شبکه بهداشت فالورجان_بلوار طالقانرفالورجانروزانهدکتی معصومه دهقانر

فاضیل فوالد شهر 35فوالدشهر بلوار طالقانر مجتمع کوثر یال شمایل پالک 03152624792فوالدشهرروزانهدکتی

طبقه همکف-ساختمان درنا-کوچه اطبا-خیابان شهدا-فومن1334733590فومنشبانه روزیشبانه روزی فومن

ر محله  - 450پالک - فومن، خیابان شهدا 01334738950فومنروزانهجابربن حیان  گیالن24بخش - پاییر

جانر وز آباد-داروخانه دکتی متر وز آبادفتر (ره)ضلع جنونی میدان امام فتر

وزکوه (ره)امام خمیتر  وزکوهشبانه روزیفتر وزکوه جاده تهران 022176459170فتر روبروی اداره منابع طبییع-فتر



یف زاده یف زاده- جنب درمانگاه فیشور 07152544124فیشورروزانهدکتی شی داروخانه دکتی شی

(عج)جنب بیمارستان ولیعرص - خیابان ساریقائم شهرنامشخصدکتی افتاده

چهار راه فرهنگ- خیابان ساری- قائم شهر - مازندران42222430قائم شهرشبانه روزیدکتی امایم-دکتی سنگ

قائم شهرروزانهداروخانه دکتی خرسوی
قائمشهر خ آیت هللا صالیح مازندرانر حسن آباد روبــهروی ایستگاه 

میتر بوس رانر سواد کوه

میدان طالقانر نبش پاساژ سجاد42222413قائم شهرروزانهدکتی اسداله پور

روبروی کوچه صداقت-(بابل)خیابان امام خمیتر ره 01142260023قائم شهرروزانهتوحید

ساختمان پزشکان پردیس- کوچه دستوریان - خیابان بابل 01142203604قائم شهرروزانهدکتی غالیم

روبروی مدرسه رسول اکرم- میدان شهدا - جو جاده - ارطه 01142195550قائم شهرنیمه وقت عرصداروخانه دکتی رحیم

خیابان رازی01142316314قائم شهرروزانهداخیل بیمارستان رازی

خیابان ابن سینا01142222529قائم شهرشبانه روزیدکتی فرهادی

ر مهدیه 5632526676قائنشبانه روزیداروخانه دکتی اشعری 4 و 3قائن خیابان مهدیه بیر

خیابان مهدیه- قاین - خراسان جنونی 05632522825قائنروزانهدکتی تفی زاده

قاین بلوار شفا روبروی بیمارستان شهداءقائنروزانهدکتی طیب

1ابتدای بهشتی-خیابان بهشتی-شهر قاین32522497قائنروزانهطاهری

ر زاده-قاین-خراسان جنونی05632525574قائنروزانهداروخانه دکتی محمدی ر اده -خیابان شهید امیر ر امیر  و خیابان 6بیر

داروخانه دکتی محمدی- جانبازان 

46886026قدسروزانهماهان قدس
مجتمع - ابتدای خیابان شهید عالم - میدان آزادی - شهر قدس 

32پالک - پزشیک ماهان 
ی ولیعرص20-شهر قدسقدسشبانه روزیدکتی ولدخانر 14قطعه-3پالک-متی

شهرقدس شخ حصار مالصدرا ابتدای بلوار بهاران46842880قدسروزانهدکتی صمیم

یف 02146830596قدسروزانهداروخانه دکتی الله شی
ی انقالب45بلوار -شهر قدس ساختمان کوه -نبش خیابان اندیشه- متی

217پالک -نور

ر اجتمانی پالک 02146863726قدسروزانهدکتی سینا سمیع 391شهر قدس بلوار مصیل روبرو بیمارستان تامیر

02136125181قرچکشبانه روزیشبانه روزی دکتی شکویه زاده
ر  ت - ابتداي شهرك مخابرات - قرچك - ورامیر جنب دارالشفاء حرصر

 اصیلی53 فریعی از پالك 2426- « عج»مهدي 

باقراباد ابتدای خیابان داود اباد36133939قرچکشبانه روزیی دکتی لیال کتر.داروخانه شبانه رو

36133468قرچکروزانهمرکزی باقر آباد
ی عابر پياده - باقرآباد - شهر قرچك - شهرستان قرچك 

- زيرپل هوانی

47/130پالك - روبروي بانك تجارت 

قرچکروزانهدکتی حایحی خانر
قرچک بلوار اصیل امام خمیتر  نرسیده به خیابان مخابرات جنب 

بانک

02136177102قرچکشبانه روزیدکتی لبیک
ي وليعرصر -زيباشهر-قرچك-تهران ر نرص - (عج)خيابان دوازده متی بیر

306پالك - 12 و 11

روبروی شبکه بهداشت-خیابان امام خمیتر-قره آغاجقره آغاجروزانهدکتی نظایم رشید



08735252530قروهشبانه روزیداروخانه قادر مزی
استان کردستان شهرستان قروه میدان جانبازان بلوار چهار باغ 

بیمارستان شهید بهشتی قروه

 بهمن میدان تعاون22قزوین کوی الهیه بلوار 02833790647قزوینروزانهبیمارستان والیت

خیابان بوعیل سینا روبروی بیمارستان بوعیل33226474قزوینشبانه روزیقانون

جنب درمانگاه نیایش-باالترازسه راه فردوش-خیابان فردوش-قزوین33239199قزوینروزانهاسوه

داروخانه هالل احمر-خیابان هالل احمر- میدان آزادی 02833237948قزویننامشخصهالل احمر

ضلع جتوب غرنی میدان عدل-خیابان فردوش33336093قزویننامشخصسالمت

-بلوار شهید بهشتی -چهار راه ولیعرص02833670031قزویننیمه وقتمرکز آموزش درمانر کودکان قدس
ی

ق ر شی ابتدای فلسطیر

15 نبش کوچه 1محمدیه بلوار مطهری فاز قزوینشبانه روزیدکتی مهرگان

3413786165قزوین خیابان بوعیل سینا کدپستی  33342006قزویننیمه وقت صبحداروخانه داخیل مرکز آموزشی درمانر بوعیل سینا

3415613176قزوین خیابان طالقانر کوچه اداره برق کدپستی 32236374قزوینروزانهداروخانه داخیل مرکزآموزشی درمانر کوثر

بهمن22مرکزآموزشی درمانر -خیابانراه آهن02833555054قزوینروزانهبهمن22داخیل مرکز آموزشی درمانر 

ز)بیمارستان رازی شهید بابانی. قزوین شهر صنعتی خقزوینروزانه(شهر صنعتی التی

بلوار آیت هللا خامنه ای بیمارستان پاستورقزوینداخیل بیمارستان پاستور

قزوین انتهای خیابان پادگان میدان ارتش خیابان والیت33326020قزوینشبانه روزیبیمارستان ارتش قزوین

9بلوار آزادگان خیابان ساحل پالک 02833686572قزوینشبانه روزی(دکتی محمود زاده) صدرا 

 اصیلی3175 فریعی از 11 فریعی از 40خيايان فردوشی شمایلی پالك قزوین(بيمارستان دهخدا)گروه پزشیکی گلستان 

خیابان فردوش بعد از چهار راه بو عیل بیمارستان مهرگان02833358399قزوینروزانهداروخانه داخیل بیمارستان مهرگان

سمساری 148پالک-ساختمان مهرگان-خیابان نادری جنونی-قزوین02833222999قزوینشبانه روزیدکتی

02833782034قزوینشبانه روزیدکتی اخوان
جنب درمانگاه شبانه روزی (دهخدا)قزوین مینودر میدان حافظ

مینودر

بعد از کانال روبروی بیمارستان رازی- خیابان بابانی33657011قزوینشبانه روزیمرکزی

محجوب ر 33331895قزویننیمه وقت عرصدکتی نورختر
خیابان فردوش،جنب بیمارستان مهرگان،روبروی کلینیک تخصض 

بوعیل

ساختمان چهلستون-خیابان خیام جنونی کوچه اول - قزوین33234645قزوینروزانهدکتی گلنار

انتهای خیابان سعدی جنب پارک شهدا- قزوین 02813331634قزوینتمام وقتپیل کلینیک پاکروان

 اصیل بخش یک نبش بنبست مینا3391قزوین میدان آزادی پالک 33795349قزوینروزانهدکتی حایحی سید ابوترانی

ی داروخانه صالح-قزوين33224969قزوینروزانهصالح خيابان فردوشی جنونی

ن02834363292قزوینروزانهداروخانه جواهر چیان شهر سگزآباد،روبروی درمانگاه شبکه بهداشت،نبش کوچه نستی



ی شبنم ابوترانی ن33359648قزویننامشخصدكتی ی روبروي اداره پست جنب كوچه نستی ر غرنی خيابان فلسطیر

02833370644قزوینروزانهوحدانر
 پالک 

ی
ق عماد خیابان نادری شمایل ضلع جنوب شی قزوین میدان متر

223

ابراهیم کولیحی 02833229445قزوینروزانهدکتی
راه نادری ابتدای خ عبیدزاکان روبروی آموزش پرورش 4قزوین 

 سابق1ناحیه

فرج زاده 1781 مجزاشده ازپالک6و5پالک-خیابان نادری02833225678قزویننیمه وقت عرصدکتی

 اصیل1741 از پالک 1بخش -ابتدای خیابان نادری02833224119قزوینروزانهدکتی درگایه

امجد-فردوش جنونی-قزوین33230401قزویننیمه وقت عرصدکتی امید کارآگاه 2003پالک -نبش امتر

 اصیل2200فریع از 45پالک/خیابان فردوش/قزوین02833222308قزوینروزانهدکتی بابانی

 اصیل2193 فریع از 13جهارراه بوعیل بخش یک پالک 33232388قزوینروزانهپاستور

عزیزی علویجه 1934پالک-خیابان بوعیل-قزوین33242847قزوینروزانهدکتی

02833247798قزوینروزانهداروخانه روزانه دکتی شیدانی
شهر قزوین خیابان خیام جنونی نبش چهار راه شهرداری محل فعیل 

فروشگاه جورابان

پاشا 137پالک -133نبش کوچه -خیابان خیام-قزوین02833344449قزوینروزانهدکتی

02833243666قزوینروزانه(بهار)دکتی شادی فر
 خیابان خیام جنونی خیابان 

ی
ق شهر قزوین مرکزی منطقه بوعیل شی

 پالک 
ی

ق  طبقه اول0بوعیل شی

02833325743قزوینتمام وقت دکتی غزاله موسوی
 

ی
ق جنب ساختمان پزشکان - نبش ک شهید چگیتر - خ بوعیل شی

حکیم

صابونیها خیابان منتطری نبش خیابان سالمگاه33561080قزوینروزانهدکتی

رو به روی اداره برق- بلوار طالقانر - خیابان ولیعرص 02833245253قزوینروزانهآبان 13

اعتضادی شهرستان قزوین خیابان مجاهد نبش کوچه شهید فرمانر33323639قزوینروزانهدکتی

ی فر ی نبش كوچه آبان02833321758قزوینشبانه روزیدكتی محبونی خيابان پادگان روبري بيمارستان شهيد رجانی

روبه روی ساختمان استاندارد- خیابان شهید بابانی - قزوین 02813680051قزوینشبانه روزی شبانه روزی دکتی نوذری

طبقه همکف ساختمان لیدوما-پونک بلوار نخبگان33695804قزوینشبانه روزیدكتی غالمپور

ی روبروي بيمارستان بوعیلی پالك 33243643قزوینروزانهدكتی روشن پژوه
ی

ق 228قزوين خيابان بوعیلی شی

جعفری منش قزوینشبانه روزیدکتی
اصیل  - 12215پالک-خیابان فردوش کوچه خمام پاک-قزوین

ازبخش یک

53قزوین خیابان بلوار شمایل نبش کوچهقزوینروزانهداروخانه روزانه دکتی شلویری

02833356478قزوینروزانهآریا
شهر قزوین مرکزی منطقه فردوس شمایل خیابان دهخدا کوچه یاس 

 طبقه اول2 پالک 7

02833595488قزوینروزانهدکتی غیاثوند
روبه روئ  - (ره)خیابان امام خمیتر - قزوین ناحیه شهری ناضآباد 

ساختمان پزشکان مهر- مخابرات 

40شهر ارداق  خیابان امام روبروی شهرداری پالک34432727قزوینروزانهدکتی هاشم

قزوین ناحیه شهری چوبیندر خیابان امام خمیتر02833444146قزویننیمه وقت عرصداروخانه دکتی جباری



ر آوج خیابان امام خمیتر روبروی ورزشگاه تختی34623780قزوینروزانهاکسیر

ودی شتر جنب ساختمان پزشکان دهخدا-خیابان فردوش-قروین33347710قزوینروزانهدکتی

02165757043قزوینروزانهداروخانه دکتی تفضیل
- روبروی بیمارستان قدس - کمربندی شهید بهشتی - شهر قزوین 

122پ- کوچه شصتی 

جنب مصالح فروشی نجفر.میدانامامخمیتر .قلعه تل.باغملک0613774184قلعه تلنیمه وقت(قلعه تل-باغملک)داروخانه دکتی عیل بخشی  

 بهمن جنب مسجد صاحب الزمان22باغ ملک قلعه تل خ قلعه تلروزانهداروخانه دکتی نیکان مهر

جنب بيمارستان كامكار-دي19خيابان02537705888قمشبانه روزیدي19

02532900300قمشبانه روزی(ع)امام رضا 
ی صدوق 45  - متی

ی
داروخانه شبانه روزی امام- میدان شهید صدوق  

رضا علیه السالم

کوچه هفتم - (دورشهر  )خیابان شهید فاطم 37102222قمشبانه روزی(عج)االعظم ...داروخانه درمانگاه بقیه ا

میدان شهید زین الدین02536664011قمشبانه روزیدکتی یزدیان

میدان سعیدی ابتدای خیابان هفتم تتر کوی اول02536505440قمروزانههالل احمر
میدان صفائیه بلوارنیایش نبش کوچه سوم37741900قمشبانه روزیدکتی کاویانر

09125531283قمنامشخصداروخانه دکتی صبویح
ر - قم  -  نبش 2مغازه  (12مصیل ) 7انتهای کوچه - خیابان بلوار امیر

27پالک 

، نبش کوچه 0253245020قمشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی رشیدی
ی

12شهر قم، بلوار محمودنژاد، خیابان شهید عراق

02536651641قمشبانه روزیدکتی طلویع
ت -میدان شهیدزین الدین-(ره)خ امام خمیتر جنب بیمارستان حرصر

(س)فاطمه معصومه 

ت ابوالفضل  51خ امام زاده ابراهیم نبش کوی 02538749788قمشبانه روزی(س)داروخانه درمانگاه حرصر

ی پردیسان، بلوار آزادی، خ شهید اقلیم02532628329قمنامشخصدکتی کبتر

ت فاطمه معصومه  (ع)جنب مسجد امام حسن مجتتی - خیابان امام خمیترقمنیمه وقت صبح(س)بیمارستان حرصر

روبروی مجتمع مارال-  جاده اراک 4کیلومتی 38700832قمشبانه روزی(ع)بیمارستان امام رضا

دی19خ 37185397قمنامشخصعرب نیا-بیمارستان کامکار

بلوار جمهوري02532121159قمنامشخص(عج)بيمارستان وليعرص 

نبش حکمت شمایل-انتهای بلوار توحید-میدان نبوت02537211301قمنیمه وقت صبحمرکز آموزشی درمانر شهدا
فرقانر-هدایتی-بیمارستان نکونی-خیابان طالقانر02531332022قمنیمه وقت صبحفرقانر-هدایتی- مرکز آموزشی درمانر نکونی

ت عیل ابن ابیطالب قم،زنبیل آباد،میدان ساالریه،خیابان بوعیل02531138823قمشبانه روزی(ع)بیمارستان حرصر

ر کوچه 02537205016قمنامشخصدکتی مریدی 60 و 58خیابان  آذر، بیر

جنب کلینیک ویژه-بیمارستان شهید بهشتی-بلوار شهید بهشتی36611190قمشبانه روزیبیمارستان بهشتی قم

ابراهیم 02537779885قمروزانهدکتی امتر
ی ساختمان ترنج 15قم خيابان 

 خرداد روبروي کلينيک دکتی غرضر

6پالک 

جنب بیمارستان ولیعرص- بلوار چمهوری 32886641قمنامشخصدکتی فتیح

قم بلوار شهید بهشتی02516122058قمشبانه روزی(قم ) بیمارستان شهید بهشتی 



ی صدوق  3290455545قمشبانه روزیدکتی حسیتر داروخانه دکتی حسیتر - 53نبش ک - متی

ی بیمارستان آیت هللا العظم گلپایگانر میدان مطهری  خیابان مولوی  بیمارستان آیت هللا العظم گلپایگانر02536161219قمنامشخصداروخانه بستی

ر کوچه شماره قمروزانهدکتی اوریع  بلوار فردوش بیر
ی

10و8قم بلوار شهید صدوق

ر03137507371قهدریجانروزانهدکتی رحیم ابتدای خیابان مطهری- میدان امام حسیر

اق - خیابان امام 02434224334قیدارروزانهدکتی محریم ر تر از فرهنگرسای اشی 10پالک - پاییر

نامشخصداخیل بیمارستان امام رضا
کبودر 

اهنگ
کبودرآهنگ08125224555

روزانهدکتی قماش پسند

کتالم 

وسادات 

شهر

 فریع230 اصیل از 20خیابان شهید رجانی پالک ثبتی 01155248700

روزانهدکتی بحری

کتالم 

وسادات 

شهر

خیابان شهید باهتر55212712

933پالک-حدفاصل میدان  نبوت و خیابان مطهری -کرج34209602کرجشبانه روزیقانون

34530574کرجنامشخصدکتی احدی
، خیابان ولیعرص، خیابان عدل،  حصارک، خیابان شهید بهشتی

، جنب کلینیک کوثر روبروی آتش نشانر

ر سه راه حافظیه و فلکه اول،مقابل مسجدالزهراکرجروزانهدکتی سمییع فردیس،بیر

36526047کرجروزانهدکتی ملحم آذر
ر تر از کانال نبش ایستگاه کیوان جنب سوپر  فردیس جاده مالرد پاییر

484مارکت پالک 

01734350666کرد کویشبانه روزیدکتی یزدی
جنب - نرسیده به میدان انقالب  - (عج)خیابان ولیعرص- کردکوی 

مسجد جامع

ر المومنیر 34323969کرد کویروزانهکردکوی-داروخانه بیمارستان دولتی امتر
کوچه  ((قدیر زمانر  ))شهر کردکوی مرکزی منطقه خ جنگل کوچه 

 طبقه همکف0 پالک 2دانش 

03432237230کرمانتمام وقت1 دانشکده داروسازی شماره 
شهر کرمان مرکزی منطقه چهار راه سمیه خیابان جهاد خیابان 

 طبقه همکف0کلینیک بعثت پالک 

رو به روی بیمارستان پیامتی اعضم. خیابان ابوحامد . میدان بسیج 32262109کرمانشبانه روزیامید

بلوار جهاد ساختمان پزشکان ثامن الحجج03432224388کرماننیمه وقت عرصدکتی پیوند

03432514882کرمانتمام وقتدکتی تدین
ایران کرمان کرمان خیابان استقالل جنب بیمارستان سیدالشهدا 

داروخانه دکتی تدین

03432614868کرمانشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی فرمان آراء
وز رو بروی سازمان  کرمان بلوار جمهوری اسالیم بعد از سه راه هوانتر

 و ایرانگردی
ی

اث فرهنیک متر

 خیابان باقدرت3433243278کرمانشبانه روزیداروخانه فدک
ی

ق میدان رسالت ضلع شی

78کرمان خیابان شهید رجانی کوچه 9133414293کرماننیمه وقت عرصدکتی حسیتی



32531970کرمانشبانه روزیداروخانه دكتی اقدشی
ی پالك 

ر ورزشی خيابان خواجو چهارراه خواجو روبروي زمیر

كرمان٣بخش٢٧٨٨از اصیلی٧٦١١فریعی

03432452222کرمانروزانهدكتی سام
ی- كرمان

ساختمان -نرسيده به چهاراه سميه- خيابان شهيد بهشتی

1803از اصیلی 62بزشگان متخصص بالك فریعی 

ر - کرمان 03432222477کرمانروزانهنجات ر - چهارراه فلسطیر داروخانه نجات- ابتدای خیابان فلسطیر

236کرمان خیابان سپه ساختمان پزشکان سپه پالک 32236224کرماننیمه وقت عرصدکتی ذوالحسب
ر کوچه . خ.کرمان 32726210کرمانروزانهدکتی رضا نجم الدیتر 55-53جهاد بیر

21کرمان بلوار حمزه نبش کوچه 03432463208کرمانروزانهداروخانه دکتی اسفندیارپور

54 آذر  نبش کوچه 24کرمان خیابان 32452136کرمانروزانهدکتی خدری

ی
ر كوچه 03432469389کرماننامشخصداروخانه دكتی ساريخانر ی١٩و١٧كرمان بلوار آزادگان بیر

 داروخانه دكتی ساريخانر

کرمانروزانهدکتی حسن پور
 41شهر کرمان مرکزی منطقه مصطفر خمیتر کوچه مصطفر خمیتر 

 طبقه همکف0 پالک 1بن بست غرنی 

داخل بیمارستان افضیل پور-کرمان بزرگراه امام09133439660کرمانشبانه روزیداروخانه دکتی برازوان

کرمانروزانهداروخانه دکتی دهقان
ر  ر بیر کرمان خیابان گلدشت سه راه گلدشت روبروی فضای ستی

5 و 3گلدشت 

11کوچه -خیابان شهید بهشتی-کرمان03433210409کرمانروزانهداروخانه دکتی دوستی شعار

بــهنوش بخشانی کرمان خ جهاد ساختمان پزشکان مادر طبقه همکف3432455223کرمانروزانهکرمان-داروخانه روزانه دکتی

خیابان امام خمیتر-کاظم آباد 03433280671کرماننیمه وقت عرصدکتی فروتن

چهارراه ولیعرص مجتمع تجاری دی.کرمان32266635کرمانروزانهرستگار

ر دادالیه شهر بابک شهر بابک، میدان نماز، خیابان بهار، جنب رودخانه3924220044کرمانروزانهداروخانه روزانه ثمیر

32232238کرماننامشخصاستاد ابراهیم
  نرسیده به پل 31بعد از کوچه - خیابان شهید استاد مطهری -کرمان

دی9

32141905کرمانروزانهمطییع روشن
 طبقه 33 مجتمع پزشیک یاس پالک 6کرمان بلوار معلم نبش کوچه 

همکف

 جنب مجتمع ایرانیان20خیابان امام جمعه کوچه شماره 32464965کرمانروزانهداروخانه دکتی جلییل

32117883کرماننیمه وقت صبحداخیل بیمارستان شهید بهشتی
کشور ایران  استان کرمان   کرمان بلوار جمهوری روبروی فتر حرفه 

ای داخل بیمارستان شهید بهشتی

کرمانشاه بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان طالقانر:ایران38389210کرمانشاهروزانه(عج)ولیعرص

ابتدای خیابان بهار- کرمانشاه 08337245951کرمانشاهروزانهداروخانه آموزشی خدمانی امام خمیتر کرمانشاه

سه رایه  امام- اتوبان شهید خلفر- کشک شای مرند04142140820کشکرساینامشخصدکتی خامنه

داروخانه دکتی صفا- خیابان امام - کالچای 01342684185کالچایشبانه روزیدکتی صفا



کالردشت-چالوس 01922645115کالر دشتتمام وقت بیمارستان قائم کالردشت

سیفر ر دریای 44231209کالکرسروزانهدکتی 64 و 62روستای کالک سفیل  خیابان طالب آمیل  بیر

ی- الله01735443300کاللهروزانه(اصیل)دکتی کاغذی 
ر

ر- خيابان فرایع طبقه همكف- ساختمان پزشكان مبیر

ت رسول اكرم  )(ص)داروخانه داخیلی بيمارستان حرصر

(اصیل
ت رسول اكرم-بلوار الغدير01735447990کاللهشبانه روزی (ص)بيمارستان حرصر

ت رسول  روزانهدکتی مهدوی نیا - (ص)حرصر
کوت 

عبدهللا
کانتکس ، ابتدای بلوار کانتکس- کوت عبداله 09166078442

روزانهداروخانه دکتی محمدی
کوت 

عبدهللا

روستای چنگیه خیابان اصیل روبروی بازار نبش کوچه شهید 

عبدالزهرا

نیمه وقتداروخانه دکتی جواهری
کوت 

عبدهللا
06133730852

درمانگاه شهدای فوالد -روستای قلعه چنعان-شهرستان کارون

.خوزستان

روزانهدکتی دواتگرزاده
کوت 

عبدهللا
2میدان امام عیل جنب درمانگاه ایثارگران 35557258

روزانهدکتی شاه محمدی
کوت 

عبدهللا
داروخانه دکتی شاه محمدی- میدان هادی آباد - جاده کوت عبدهللا 06135550831

نیمه وقت عرصدکتی یونش
کوت 

عبدهللا
ر خیابان - کوی اسالم آباد06135560249 8 و 7اتوبان اصیل بیر

ی
ق   اسالم آباد شی

نیمه وقت عرصدکتی مروج
کوت 

عبدهللا

درمانگاه شهید - ابتدای کمربندی ماهشهر جنب مصالی نماز جمعه 

اسکندری

نیمه وقت عرصدکتی اسالیم
کوت 

عبدهللا
کانتکس روبروی بانک صادرات

روزانهدکتی امام
کوت 

عبدهللا
3میدان خزایم کوجه گندمکار 06135551072

نامشخصبیمارستان سینا
کوت 

عبدهللا
(ع)اهواز آیت هللا بهبهانر میدان امام عیل06135550602

جنب پست بانک-روستای کوره-شهر اوز-الرستان07152535202کورهنیمه وقت عرصدکتی گلزار

ایران لرستان کوهدشت خیابان سپاهکوهدشتشبانه روزیکوهدشت(ره)بیمارستان امام 

(ساختمان پزشکان)کوچه پیام - (حافظ)کوهدشت خیابان بازارچه 32623233کوهدشتروزانهدکتی کاظم

6632626289کوهدشتروزانهدکتی طوالنی
ی روبه روی مجتمع تجاری قائم جنب بانک  کوهدشت خیابان رهتی

سپه

کوهدشت خیابان بازارچه حافظ06632633003کوهدشتروزانهدکتی حسیتر منش



ی حدفاصل میدان امام 06632632314کوهدشتروزانهداروخانه جعفری و شهدا (ره)خیابان رهتی

سهم الدیتر ی-کوهدشت06636225430کوهدشتشبانه روزی دکتی خ رهتی

رتمام وقتداروخانه دکتی موسوی ،پل دوم عابر پیاده02833765202کوهیر
ی

،روستا آقا بابا، بلوار شدار عراق ر قزوین،کوهیر

داروخانه شبانه روزی دکتی خورسند-خیابان امام خمیتر01342825900کیاشهرشبانه روزیشبانه روزی دکتی خورسند

داروخانه دکتی حستر (ع)خیابان امام روبروی درمانگاه امام عیل کیاکالروزانهدکتی حستر

دونیمه وقت عرصدکتی روانشادی ٢روستاى گبتر - مستر تصفيه شكر گبتر

ی- گتوند 06136324527گتوندروزانه(گتوند)داروخانه دکتی زاده محمد
جنب بانک صادرات- خیابان امام خمیتر

ه گتوندروزانهداروخانه دکتی استی
خیابان بسیج کوچه شهید محمد پور - صالح شهر - گتوند - شوشتی 

جنب مرکز بهداشتی درمانر

)مرکز بهداشت(مرکز درمانر -جنت مکان-گتوندگتوندنیمه وقت(کتوند)داروخانه دکتی فرویه 

جنب فوریت های پزشیک-کوی ولیعرص-گتوند06136322110گتوندشبانه روزیبیمارستان کارون  گتوند

)مرکز بهداشت(مرکز درمانر -جنت مکان-گتوندگتوندنیمه وقت(کتوند)داروخانه دکتی فرویه 

جنب کوچه درمانگاه,  خ بعثت, گرابگرابنیمه وقت صبحدکتی امیدی

همکف. مجتمع الله.6نبش عدالت .خیابان ولیعرص.گرگان32335122گرگانروزانه(اصیل)داروخانه دکتی رئیش 

01732349526گرگانروزانهدکتی مریم تازییک
 -22خیابان عدالت - خیابان ولیعرص - شهر گرگان - استان گلستان 

داروخانه دکتی تازییک- ساختمان کرسی 

پاساژ کوروش- خیابان ولیعرص - گرگان 01732330700گرگانروزانهداروخانه دکتی خوری

روبروی اداره ثبت پاساژ یادمان - 21عدالت - گرگان- گلستان 01732327926گرگانروزانهداروخانه دکتی کاووش نیا
نبش آذر شانزدهم- خیابان پنجم آذر - گرگان 1732329700گرگانشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی کاویانر

ی خانلو دکتی نصتر 01732226523گرگانشبانه روزیداروخانه دکتی امتر
خیابان امام  (شخواجه)شهر گرگان مرکزی منطقه شاهزاده قاسم

 طبقه همکف0خمیتر خیابان شخواجه پالک 

01732332700گرگانروزانهدکتی جمعه
ساختمان -چهار راه ویال  - 21عدالت  - (عج)خیابان ولیعرص- گرگان

پزشکان ویال

01732341452گرگانروزانهدکتی سلیمانر
ر عدالت  ر 13و 11گرگان خیابان ولیعرص بیر  جنب سازمان تأمیر

اجتمایع داروخانه دکتی سلیمانر

جنب پارک شهر-خیابان پاسداران-گرگان01732245005گرگانشبانه روزیهالل احمر گرگان

ر عدالت -خیابان ولیعرص-گرگان32322689گرگانشبانه روزیدکتی بازوبندی جنب بانک پارسیان-14 و 12بیر

خیابان ویل  (شالیکونی)شهر گرگان مرکزی منطقه شالیکونی غرنی01732321762گرگانروزانه(اصیل)داروخانه دکتی دینکو 

 طبقه اول0پالک  [5تختی]11عرص کوچه عدالت 



همکف مجتمع یلدا-بعد از سوپر سحر -خ ولیعرص بلوار نهار خوران 01732555170گرگانشبانه روزی(اصیل)دکتی قاری پور 

14 نبش جنونی تختی 21خیابان ولیعرص عدالت 32325773گرگانروزانهداروخانه دکتی کامکار

ر بهشت 01732221550گرگانروزانهدکتی محمد ابراهیم پور گلشتر  جنب پانسیون خیام17-15گرگان خیابان شهید بهشتی بیر

دائمی ۱۰/۷نبش کاشانر -بلوار آیت هللا کاشانر1732321841گرگانروزانهدكتی

آذر5بیمارستان - آذر5خ -گرگان32346794گرگانشبانه روزیآذر5شبانه روزی بیمارستان 

بیمارستان طالقانر- خ ارتش - گرگان 01732227721گرگانشبانه روزیداروخانه بیمارستان آیت هللا طالقانر گرگان

عطاری ابتدای خیابان ولیعرص جنب عدالت یکم01732224576گرگانروزانهدکتی

ازی  ازی01732261150گرگانشبانه روزی(گرگان)بیمارستان آموزشی درمانر شهید صیاد شتر نهارخوران دخانیات بلوار شهید صیاد شتر

میدان بسیج بیمارستان حکیم جرجانر گرگان34230044گرگانروزانه(اصیل)روزانه داخیل بیمارستان حکیم جرجانر 

ی:خيابان- گرگان پارس: خيابان- گرگان: شهر01732326049گرگانروزانهداروخانه داخیلی بيمارستان مسعود
ی

ق فروردين شی

ی
ی-خيابان باهتر- گرگان ميدان شخواجه 01732366161گرگانروزانهدارو خانه بيمارستان وزايشگاه فلسفر

بيمارستان فلسفر

عسکری شهرستان گرمه ابتدای خیابان شهید ناطقگرمهروزانهدکتی

خیابان پزشکان-خیابان شهید ناطق-گرمه05832505484گرمهروزانهداروخانه دکتی اشتهاری

ستان امام خمیتر- خیابان امام خمیتر 3157435200گلپایگاننیمه وقت عرصدکتی کارگزاری روبروی دبتر

340پالک-ساختمان سینا-ایتدای بلوار اصیل گلستان56744509گلستانروزانهگلشن

نبش خیابان سجاد- گلستان - جاده ساوه 56322404گلستانشبانه روزیدکتی سهییل

جنب بانک مهر اقتصاد- بهمن22دور میدان -خ امام خمیتر01134668710گلوگاهشبانه روزیدکتی بدییع

داروخانه شبانه روزی داخیل بیمارستان  عالمه بهلول 

(برون سپاری شده )
05157236825گنابادشبانه روزی

 0شهر گناباد مرکزی منطقه سعدی جاده نوغاب بلوار پرستار پالک 

طبقه همکف

روزانهدکتی حقیقت طلب
گنبد 

کاووس
روبروی پاساژ صحتی- خیابان بعثت - خیابان امام خمیتر شمایل 33224910

حقیفی  روزانه(اصیل)دکتی
گنبد 

کاووس
01733232333

ی
ق نبش خیابان دانش جنونی-خیابان طالقانر شی

شبانه روزیشبانه روزی مهرگان
گنبد 

کاووس
استان گلستان گنبد کاوس میدان انقالب نرسیده به چهارراه دارانی01733323727

روزانهدکتی کویه
گنبد 

کاووس
 خ دانش شمایل مجتمع پزشیک سینا ط همکف

ی
ق خ طالقانر شی

روزانهدکتی ایری
گنبد 

کاووس
 

ی
ق ر طالقانر -خیابان طالقانر شی  همکف ساختمان دی30 و28مابیر

 (ص)داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامتی اعظم 

گنبد
شبانه روزی

گنبد 

کاووس
ابتدای جاده اینچه برون- گنبد کاووس01722280155



روزانهمرکز فوریتهای دارونی هالل احمر گنبدکاووس
گنبد 

کاووس
خ امام خمیتر جنونی روبروی اداره ثبت اسناد و امالک0173330855

روزانهدکتی دهقان پور
گنبد 

کاووس
گنبد ابتدای خیابان امام خمیتر جنونی جنب بانک صادرات01733221547

روزانهدکتی آق پور
گنبد 

کاووس
01733221049

ی
 ِبعد از خیام ِساختمان پزشکان دکتی عالق

ی
ق طالقانر شی

نیمه وقت صبحبیمارستان خاتم االنبیاء گنبد
گنبد 

کاووس
01733386061

بیمارستان خاتم االنبیاء -جاده کمربندی -گنبدکاووس -گلستان-ایران

گنبد

شبانه روزیشهيد مطهري
گنبد 

کاووس
بیمارستان شهید مطهری- گنبد 01725558060

روزانهداروخانه بیمارستان برزویه
گنبد 

کاووس
33227150

بیمارستان برزویه - خیابان امامزاده غرنی - خیابان امام خمیتر جنونی 

گنبد

کوچه مسجد جامع-خیابان مدرس شمایل-الر07152349889الرروزانهدکتی بیدخ

ی هالل احمر ، بلوک 30الر ، شهر جدید ، 07152248600الرروزانهدکتی زاهدی 2 متی

الر شهر قدیم خیابان مدرس شمایل07152331529الرروزانهدکتی خلییل آزاد

ی هالل احمر بلوک اول12شهر جدید میدان فرمانداری 07152244851الرروزانهدکتی رهجو  متی

ر درمانگاه رهگذر_ محله نو _ شهر قديم _الرستان 07152334033الرروزانهدكتی رحيمه رهجو طبقه پايیر

07152250130الرروزانهدکتی جعفرپور
ی هالل احمر بلوک   کلینیک 2فارس الرستان شهرجدید ش متی

تخصض پارس
کت نفت خیابان ابن سینا20شهرجدید 07152243051الرروزانهدکتی زمانر ی شی  متی

خ مدرس شمایلالرشبانه روزیدکتی معتمد

ت زینب.بزرگراه دکتی دادمان .الر07152255609الرروزانهداروخانه خاکسار جنب دانشکده حرصر

ی
07152338562الرستانروزانهصادق

الرستان فارس شهرخور بلوار توحید نبش خیابان مرکز درمانر 
ی

داروخانه صادق

جنب بیمارستان امید شهر الیل-خ بسیج06143296541الیلروزانهدکتی خدادادی

الیل،بلوار بسیج،جنب شهرداری،بیمارستان امید06143294666الیلشبانه روزیبیمارستان امید الیل

خیابان امام خمیتر روبروی بانک میل0612 6723069الیلنامشخصدکتی پورخرسوی

ین روبروی کیوسک مطبوعانی- الیل 06143296671الیلنیمه وقت عرصدکتی محمدی ر خیابان بسیج چهار راه پمپ بتر

01342245168الهیجانروزانهدکتی طوری
پالک ثبتی شماره -مجتمع تجاری جهاندیده-10خیابان کشاورزی 

18/1138

ر طبقه همکف ساختمان شکوفه01342249005الهیجانروزانهدکتی حدادی خیابان انقالب روبروی بانک قوامیر

الهیجان خیابان کاشف غرنی بعد از مسجد جامع01342247440الهیجانروزانهداروخانه روزانه دکتی قاسم جم



01342523266لنگرودشبانه روزیشبانه روزی دکتی مهدی نیا
 -(شهدا)روبروی مسجد امیتر لنگرودی-میدان نماز - لنگرود 

داروخانه شبانه روزی دکتی مهدی نیا

ی
ر شقاق B 407 -1087پالک  -(ره)ضلع شمال بلوار امام خمیتر- شورکاب26542228لواساننامشخصدکتی معیر

خیابان امام خمیترلوشاننامشخصدکتی طالب نیا

ر اجتمایع- شهر ماهانماهانروزانهشکیبانی-داروخانه محمدی خیابان امام خمیتر روبه روی تامیر

نبش کوچه شهید یزدانر-مقابل خیابان بهداری - خیابان بسیج شمایل03152407800مبارکهروزانهدکتی مژده دهقانر

03152414676مبارکهشبانه روزیدکتی کریمیان
خیابان  ((فریع یکم))شهر مبارکه مرکزی منطقه بسیج شمایل کوچه 

 طبقه همکف83بسیج شمایل پالک 

خیابان هفده شهریور52416660مبارکهروزانه(اصیل)دکتی منصوری

عبدهللا  کریمیان  ال-خیابان بسیج شمایل 03152418016مبارکهنامشخص(ابطالیل)دکتی
ی

یحی. جنب نمایندیک

زنده طلب 32372656محمدیهنامشخصدکتی
یفیه کوچه شهید سپونر  یفیه محمدیه منطقه شی  خیابان 16شهر شی

 طبقه همکف67ولیعرص پالک 

خالفی نژاد شهرک مهرگان بلوار امام خمیتر طبقه همکف درمانگاه جهان32525212محمدیهنامشخصدکتی

روزانهدکتی تنها
محمود 

آباد
جنب کوچه شهید عباسپور- بلوار امام خمیتر 01144742328

روزانهدکتی نرصالیه
محمود 

آباد
روبروی مزکز بهداشتی درمانر هفتم تتر- خیابان معلم 01144735253

 مرند خیابان امام چهاراه المهدی نبش خیابان تختی4142230404مرندشبانه روزیدکتی معصوم بگلو
ی

ق آذربایجان شی

04142265429مرندروزانهداروخانه دکتی صفرزاده
، خیابان امام خمیتر پالک  (جان آقا)مرند، مرند ، 379خیابان تختی

پاساز دانشفر، طبقه همکف

ی بلوار شهرداري روبروي شهرداري04142263019مرندشبانه روزیدكتی گیلی
مرند خيابان امام خميتر

بلوار رسالت جنب ساختمان پزشکان میالد08734532071مریوانروزانهداروخانه دکتی آمانج خورند
ورودی  بیمارستان فجرمریوانروزانهمریوان- داروخانه شبانه روزی دکتی لطفر

تمام وقت دکتی جابر خلفیان
مسجد 

سلیمان
مسجدسلیمان فلکه باشگاه06813333130

روزانه)مسجد سلیمان(داروخانه دکتی محمودی 
مسجد 

سلیمان
روبروی بانک سپه-خیابان آزادی-مسجدسلیمان06143225111

روزانهدکتی رحیم
مسجد 

سلیمان
بهمن22بیمارستان - 2نمره 06143221657

روزانهدکتی احمدی
مسجد 

سلیمان
مسجدسلیمان خیابان ازادی کوچه پزشکان داروخانه دکتی  احمدی



ی روزانهدکتی امتر
مسجد 

سلیمان
1/15976پالک- کوچه پزشکان - خیابان آزادی06143225421

نامشخصشفا
مسجد 

سلیمان
روبروی کوچه پزشکان-خیابان آزادی 6143227772

شبانه روزیفریدونر
مسجد 

سلیمان
 بهمن قدیم22کلگه روبروی کلینیک 06143226224

شبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی میثم شهریاری
مسجد 

سلیمان
خیابان آزادی جنب کلینیک ولیعرص- مسجدسلیمان 

 بهمن22بیمارستان 
مسجد 

سلیمان
خیابان رازی - 2نمره - کلگه 

روزانهداروخانه دکتی ظاهری مسجدسلیمان
مسجد 

سلیمان
 شهریور17ابتدای خیابان -خیابان آزادی - مسجدسلیمان 

ی
(صنعت نفت)داخیلی بيمارستان امام خميتر

مسجد 

سلیمان
ی صنعت نفت

كلگه بيمارستان امام خميتر

روزانهصنعت نفت (ره  )بیمارستان امام خمیتر 
مسجد 

سلیمان
صنعت نفت (ره)کلگه بیمارستان امام خمیتر - مسجدسلیمان 06143225003

نامشخصبیمارستان شفاء مسجدسلیمان
مسجدسیل

مان
جنب دانشگاه آزاد- سه رایه سدشهیدعباسپور- مسجدسلیمان 43264000

05138532228مشهدروزانهداروخانه دکتی نوری فرد
ابتدای ابن - میدان بیمارستان امام رضا - مشهد - خراسان رضوی 

داروخانه دکتی نوری فرد- سینا 

شهال محمدی سه راه جم- خیابان چمران - مشهد مشهدروزانهدکتی
ر

472انتهای بلوار سجاد جنب بانک صنعت معدن شماره 0216023017مشهدشبانه روزی شبانه روزی دکتی چرایع

ی
ر وكيل آباد 05138937575مشهدشبانه روزیشبانه روزي دكتی مدهوشی ی33و31مشهد بلوار وكيل آباد بیر

 داروخانه دكتی مدهوشی

ش شمایل05132137983مشهدشبانه روزیدکتی طبق فروش ش شمایل نبش طتی 17بلوار طتی

16نبش دانشگاه - خیابان دانشگاه - مشهد 38539214مشهدشبانه روزیبهمن 22

، پژوهشی و درمانر قائم مشهد(عچ)آموزشی قائم  (عج)احمد آباد، بیمارستان آموزشی

موسسه دارونی بهداشتی و ) (ع)مرکزی امام رضا 

ات پزشیک رضوی  ر (تجهتر
(ع)میدان بیمارستان امام رضا 05131908مشهدشبانه روزی

ت رسول  بلوار دانش آموز میدان دانش آموز05138647019مشهدروزانه(ص)حرصر

ی هالل احمر
ی38552441مشهدروزانهمركز فوريت هاي دارونی

ی و ميدان ده دي- خيابان امام خميتر
ر سه راه دارانی بیر

ی 69پالک- 11خیابان ابن سینا-مشهد05138456303مشهدروزانهدکتی اثتر عرسی

مجتمع پزشکان غرب مشهد - 54نبش حجاب - بلوار حجاب 5136234800مشهدروزانهدکتی وحیدی منش
 05138556020مشهدروزانهدکتی دهستانر

ی
 ساختمان پزشکان نیکان6مشهد خیابان کوهسنیک

266مشهد بلوار فردوش جنب درمانگاه شهید شوریده پالک 05137610250مشهدروزانهداروخانه روزانه دکتی زحمتکش



ش جنب درمانگاه ایثارگران فجر5132728398مشهدشبانه روزیدکتی هاشم مشهد بلوار طتی

صباغ 13مشهد نبش چمران05138518409مشهدنیمه وقت عرصدكتی

ر .بلوار صاریم.مشهد38825273مشهدروزانهدکتی حامدی 154پالک .25-23بیر

ی زاده ر فکوری - بلوار فکوری 05138826676مشهدتمام وقتدکتی رهتی 336پالک  - 38 و 36بیر
10نبش ابن سینا -خیابان ابن سینا غرنی-مشهد38400871مشهدروزانهدکتی طاجانر

63امام رضا - بلوار امام رضا 38533451-051مشهدروزانهدکتی بداغ آبادی

ضا کمییل نژاد 5138481104مشهدروزانهدکتی علتر
پالک - نبش شهید قاسم - 6انتهای عارف - خیابان احمدآباد -مشهد

10

05137348987مشهدروزانهدکتی محمد مهدوی
ر ر  (ع)مشهد بلوار شهید چراغیحی نرسیده به میدان امام حسیر بیر

47 پالک 4و2چراغیحی 

جالیل جالیل45وکیل آباد-بلواروکیل آباد38689797مشهدروزانهدکتی  داروخانه دکتی

جنب درمانگاه آل نتی.19نبش شهید حنانی. شهریور17خیابان .مشهد05118557879مشهدروزانهدکتی عباس ذبییح- دکتی پروین 

38553136مشهدروزانهدکتی محستر رضوی
ی

 - مشهد خیابان کوهسنیک
ی

6راه اول پالک 4 بعد از 6کوهسنیک

05132772006مشهدروزانهدکتی مرضیه رمضانر عصاری
یه سیدالشهدا داروخانه  خیابان رسالت میدان رسالت درمانگاه ختر

دکتی رمضانر

ش، کوچه نوغان، جنب درمانگاه امام صادق05132216125مشهدروزانهداروخانه دکتی فدیشه ای مشهد، فلکه طتی

50قاسم آباد بلوار شاهدمشهدنامشخصآزیتا کامرانر

ر سید رضر - بلوار سید رضر 36078913-051مشهدروزانهدکتی سمانه احمدی 17پالک  - 29 و 27بیر

مشهدروزانهدکتی راحله کاظم
طبقه همکف .مجتمع آرام.دور میدان محمدیه.بلوار الهیه .مشهد

5واحد 

37242078مشهدروزانهدکتی شهریاری
 19بلوار ابوطالب ، نرسیده به ابوطالب - مشهد - خراسان رضوی 

230پالک 

94 پالک 57بولوار امام خمیتر امام خمیتر مشهدروزانهدکتی کاظم
ش 05132221134مشهدشبانه روزیشبانه روزی دکتی شاهریحر ش،جنب طتی 602 پالک22مشهد،خیابان طتی

6نبش ابن سینا -نرسیده به سه راه ادبیات -خیابان ابن سینا-مشهد05138436309مشهدروزانهدکتی مقدم

اسماعيل زاده ر سمانه ومهدي پالك05137639050مشهدشبانه روزیدكتی 185مشهدبلوارفردوشی بیر

روبروی درمانگاه شبکه بهداشت- بلوار معلم کالیه 33622119معلم کالیهنیمه وقت عرصدکتی آقاجانر

ي ، معموالن06632252462معموالننامشخصدكتی اشتی ايران، لرستان، پلدختی

2نبش خیابان سوم مقابل خیابان اسفند پالک 36522440مالثانرنیمه وقت عرصپاسکال

1نبش خیابان -(امام خمیتر ره)بلواراصیل09131103581مالثانرنامشخصدکتی خرازی

مالثانرنامشخصدكتی ياراحمدي



جنب درمانگاه نورا.سیتی سنتی سینا .بلوار معلم .مالثانر06136524738مالثانرروزانه(مالثانر)داروخانه دکتی کوچکزاده 

جدید720پالک -خیابان آزادگان-خیابان امام خمیتر-شاسیاب مالرد02165116108مالردشبانه روزیشبانه روزی دکتی هوشمند

1399انتهای خ امام خمیتر نبش خ دکتی حسانی پ - مارلیک - مالرد 02165170645مالردشبانه روزیدکتی صالیح خو

02165192265مالردروزانهدکتی کسمانی
-نبش پاساژ مهر -خیابان امام خمیتر -خیابان شاسیاب -جاده مالرد 

33داروخانه کسمانی پالک 

ر نوروزی مالردروزانهداروخانه امتر حسیر
ر بلوار آرش وخ دانش نبش - مارلیک -مالرد - کرج  خ دکتی حسانی بیر

421 -419کوچه پویان پ 

مالردروزانهدکتی حاجیلو
ابتدای -میدان اطلس -خیابان اطلس غرنی -ش آسیاب -مالرد 

258خیابان آزادگان پالک 

02165402932مالردروزانهدکتی عنداله
جنب مجتمع - روبروی اداره پست- (ص)بلوار رسول اکرم- مالرد

2626پالک - پزشیک مهر

درمانگاه شفابخش- 5پالک  -4خیابان- مالشیه مالشیه سهروزانهدکتی گودرزی

1خیابان شهید رفییع پالک- مالشیه9163003139مالشیه سهنیمه وقت عرصدکتی نفی ترانی

ر انتهای پارک سیفیه-مالیر08512227975مالیرنامشخصداخیل بیمارستان امام حسیر

بلوار نبوت- مالیر 3351046مالیرتمام وقتداخیل بیمارستان مهر

، بیمارستان فارانی04137841981ملکانشبانه روزی بیمارستان فارانی ملکان ملکان، میدان شهریار، خیابان فارانی

04137826520ملکانشبانه روزیدکتی آذرکیش
 

ی
ق ر- خیابان معلم - ملکان -اذربایجان شی -جنب مسجد امام حسیر

ر -مجتمع تجاری نگیر

جنب پارک شهر- خیابان امام  01334644041منجیلشبانه روزیدکتی انصاری

میدان شهرداری داروخانه هالل احمر04442224102مهابادروزانهداروخانه جمعیت هالل احمر

زاریع ایران ایالم مهران میدان امام بلوارسیدحسن08433339050مهرانشبانه روزیدکتی
ر بلوار سيد حسن08433823931مهرانشبانه روزیبيمارستان امام حسیر

ر2537798-035مهریزروزانهدکتی تفی زاده بغداد اباد بلوار امام عیل نبش میدان امام حسیر

نیمه وقت عرصدکتی  احمدیان

میان 

دورود 

بزرگ

روستای میانرود

52236114میانهشبانه روزیشبانه روزی دکتی ناضی
)شهر میانه مرکزی منطقه بانک میل کوچه 

ی
خیابان بانک میل  (ساق

 طبقه همکف16پالک 
564میانه خیابان امام جنب بانک میل مرکزی پالک04152223229میانهروزانهدکتی کامرانر

04152224448میانهروزانهدکتی حقیفی
 1خیابان امام خمیتر   سه راه بانک میل  نبش کوی بزشکان  بالک 

 اصیل625فریع  



خیابان امام، روبروی بانک انصار32222771میبدنامشخصابن سینا

(ع)بیمارستان امام جعفرصادق میبدنامشخصمهر

بلوار بسیج، ساختمان پزشکان مهر32358088میبدنامشخصدکتی احمدی

نبش میدان عدالت- خیابان امام- میبد 32342524میبدروزانهمیبد-داروخانه پاستور 

روبروی اورژانس جاده ای- بلوار امام خمیتر میداودنیمه وقت عرصداروخانه دکتی سید آرش مرادپور

داروخانه شبانه روزی بیمارستان فاطمه 

مینودشت(س)الزهرا
01735226733مینو دشتشبانه روزی

 ((احمد نادری))شهر مینو دشت مرکزی منطقه کمربندی کوچه 

 طبقه همکف183پالک  (مینودشت گنبد)خیابان 

ناضالدیننیمه وقت عرصناضالدین- دکتی سایک
جنب - بلوار شهدای ناضالدین-میدان کربال- دورود- لرستان- ایران

چاپ  دالوند

رروزانهدکتی غالم پور نیا3146262204نائیر خیابان امام خمیتر خیابان پتر

03142613437نجف آبادشبانه روزی(اصیل)دکتی مهدی لطفر
 بعد از چهار راه شهرداری داروخانه 

ی
ق نجف آباد خیابان امام شی

شبانه روزی دکتی مهدی لطفر

03142629418نجف آبادروزانهدكتی مصطفر سبحانر
یعتی  شهر نجف آباد مرکزی منطقه بازار خیابان فردوش خیابان شی

 طبقه اول20پالک 

نجف آباد03142645245نجف آبادتمام وقت(اصیل)درمانگاه نتی اکرم 

56753527نسیم شهرشبانه روزیمرکزی نسیم شهر
ی امام 20خیابان - نسیم شهر - شهرستان بهارستان - جاده ساوه   متی

ی سوم 12خیابان - خمیتر  175پالک -  متی

02156774413نسیم شهرروزانهدکتی کاظم میکائییل
ی چمران14-نسیم شهر  جنب درمانگاه -خیابان بهشتی شمایل -  متی

13آذربایجان پالک 
 شهریور17خیابان 01154262600نشتارودروزانهدکتی آقاداداشی

مجتمع پزشیک ناهید-روبروی مصیل - خ انقالب 01525620444نکاشبانه روزی شبانه روزی زائرومایل

مطلب هاشمی هاشمی-نبش كوچه شهيد خادم-خيابان انقالب01134720032نکاروزانهدكتی داروخانه دكتی

سه راه زاغمرز34732223نکاروزانهدکتی آزادبخت

ر  (ره)روبروی مصیل امام خمیتر - خیابان انقالب01134732152نکاروزانه(ع)داخیل بیمارستان امام حسیر

علیمرادیان... بیمارستان ایت ا- ميدان جانباز- بلوار پرستارنهاوندروزانهعلیمرادیان... داخیل بیمارستان آیت ا

ی)بیماستان شهید آتشدست  32933527نهبندانروزانهنهبندان (بستی
شهر نهبندان مرکزی منطقه بسیج بلوار دانشگاه بلوار امام خمیتر 

 طبقه همکف85پالک 

بولوار دانشگاه5632624091نهبندانروزانهدکتی فرهنگیان

ساالریان ساختمان کرسی -10نبش دریای - بلوارامام01144525617نورروزانهدکتی

یفیان نرسیده به میدان امام خمیتر_خیابان امام 01144522070نورروزانهدکتی شی
-بلوار امام01144529392نورنیمه وقت صبحداخیل بیمارستان امام خمیتر

نورآباد بیمارستان ابن سینا34528297نور آبادشبانه روزیداروخانه بیمارستان ابن سینا نوراباد

خانر.نورآباد خیابان امام 06632734499نور آبادروزانهداروخانه روزانه دکتی خان محمدی نورآباد روبه روی کوچه شهید شتر

خیابان امام روبروی بانک صادرات06632724600نور آبادروزانهدکتی سعادت دادستان



خانر-خیابان امام خمیتر-شهر نورآباد32731772نور آبادروزانهداروخانه دکتی یوسفر نسب کوچه شهید شتر

خیابان امام خمیتر درمانگاه هفت تتر داروخانه دکتی گودرزینورابادروزانهدکتی گودرزی

میدان آزادی01152350800نوشهرشبانه روزیدکتی سهرانی

ر پور همکف ساختمان ترنج-خیابان ستارخان شمایلنوشهرروزانهدکتی حسیر
خیابان ابن سینانوشهرروزانهداخیل بیمارستان شهید بهشتی

روبروی بیمارستان شهید بهشتی-خیابان بوعیل سینانوشهرنامشخصنوشهر

باالتر از میدان ایران- خیابان امام 05516619004نیشابورشبانه روزی بهمن نیشابور22بیمارستان 

بیمارستان حکیم-میدان باغرود 05142619005نیشابورنامشخصداروخانه داخیل بیمارستان حکیم

43333228نیشابورروزانهدکتی اسعدی
داروخانه دکتی .جنب ساختمان پردیس. خرداد15نیشابور خیابان 

اسعدی

خ عطار ساختمان پاستور داروخانه دکتی باقری43222340نیشابورروزانهدکتی باقری

05143352410نیشابورروزانهدکتی زرکوب
شهرک قدس ادیب . کشور ایران استان خراسان رضوی شهر نیشابور

134اول پالک 

(ص)نیک شهر خیابان خاتم االنبیاء 05435232361نیک شهرشبانه روزی بهمن نیکشهر22داروخانه 

04142059092هادیشهرشبانه روزیبیمارستان دکتی ساجدی
داروخانه - بیمارستان دکتی ساجدی - ابتدای خیابان لیوارجان 

بیمارستان دکتی ساجدی

04142046465هادیشهرنامشخصرازی
ی

ق وزبخت)اذربایجان شی (هادیشهر میدان قیام داروخانه رازی دکتی فتر

ر
نبش خیابان طالقانر-خیابان امام- شهر هرات - شهرستان خاتم - یزد03532575236هراتنیمه وقت عرصدکتی برق

ی فرد  ، جنب بیمارستان آیت هللا خاتم03532575173هراتتمام وقتداروخانه دکتی امتر
ی

ق هرات خیابان نهر ، مسیح شی

، جنب بانک رفاه03532570426هراتروزانهدکتی مهدوی خیابان امام خمیتر

رشبانه روزیدکتی رضانی جنب مسجد حجتی-خیابان حجتی8345122643هرسیر

محسن حسنیان هرند خیابان شهرداری جنب بانک ملت03346405080هرندروزانهدکتی

ر هریس انتهای خیابان بتر هاشم- خیابان گلزار شهدا 04143433514هریسشبانه روزیبیمارستان امام حسیر

 هریس خیابان امام جنب بانک سپه04143433208هریسروزانهنجف نژاد
ی

ق آذربایجان شی

نجانی افخم ر01344227714هشتتینامشخصدکتی درمانگاه نتی اکرم-خیابان استاد معیر

تالش خیابان خرمشهر01344233133هشتتیشبانه روزیشبانه روزی تالش

ودنامشخصنجف نژاد خیابان امام جنب بانک ملت04152622422هشتی

ی -هفتکل هفتگلنیمه وقتدکتی مهدی علمدارلو نرسیده به میدان امام خمیتر-خیابان رهتی

خیابان بازار مقابل مسجد حجتهفتگلسالمت

ر تر از هتل بوعیل8138255020همدانشبانه روزیدانشگاه علوم پزشیک همدان خیابان بوعیل پاییر

همدان08112640018همداننامشخصداخیل مرکز آموزشی درمانر بعثت

ی
م قائم بلوارارم-همدان081183807046همداننامشخصداخیل مرکز آموزشی درمانر شهيد بهشتی



زاده عشفی 38274184همدانشبانه روزی(سینا)داخیل مرکز آموزشی درمانر فرشچیان  پیچ زندان_ خیابان متر

خ بسیج روبروی بانک مهر اقتصاد داروخانه درویشهندیجانروزانهدکتی درویش

محوطه بیمارستان شهدا- بلوار چمران هندیجاناصولیان

هندیجانتمام وقتدکتی طباطبانی
خیابان بسیج روبروی مطب دکتی درخشنده محل سابق - هندیجان 

داروخانه دکتی فریحر

کوی فرهنگیان-بلوار شهید چمران-هندیجانهندیجانشبانه روزیداروخانه بیمارستان شهدای هندیجان

جنب بانک صادرات- خ معلم -هوراند04144263438هوراندروزانه(هوراند)داروخانه دکتی خلخایل 

بلوار امام رضا روبرو بنیاد شهیدهویزهنیمه وقت عرصدکتی مشهدی زاده

(ع)روبروی درمانگاه امام رضا - محله کوت - هویزه06136788214هویزهنیمه وقتدکتی رهنما

+10روبروی پلیس  - (ع)خیابان امام رضا 36782176هویزهنیمه وقت عرصنیمه وقت عرص دکتی امیدی شهر هویزه

ر بازرگانر 65639609وحیدیهروزانهدکتی محمد حسیر
نبش ّپاساژ .بعد از مسجد جامع.بلوار امام خمیتر.وحیدیه.شهریار

ولیعرص

رشبانه روزیشبانه روزی دکتی بانر 36259733ورامیر
ر پالک ثبتی - (ره)نرسیده به میدان امام خمیتر - خیابان شهدا- ورامیر

 اصیل111 فریع از 2255

رروزانهپارس نوین 36257276ورامیر
ر ر- شهرستان ورامیر - خیابان شهدا- میدان امام خمیتر- شهر ورامیر

طبقه همکف- 101پالک- ساختمان پزشکان مهدی

ضانی رشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی علتر 36232600ورامیر
آباد،پالک  آباد،باالتر از درمانگاه شبانه روزی مرکزی ختر ،ختر ر ورامیر

4839

رشبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتی یوسفر 02136279779ورامیر
ر پالک - بعد از خیابان شهید محمدی- خیابان شهید باهتر- ورامیر

137

رروزانهدکتی مختاران آباد خیابان شهید زواره نبش بوستان یکم پ ورامیر ر ختر 16ورامیر

رنامشخصدکتی مریم کیوانلو 36284518ورامیر
پالك - تقاطع خيابان آزادگان و ميدان ارشاد - خيابان معلم - عمرآباد 

ی 
995ثبتی

04144554461ورزقانروزانهدکتی گوهری
 ، ورزقان فلکه مس سونگون جنب درمانگاه 

ی
ق ایران ، آذربایجان شی

نبض

اصغر نجاری ورزنه خ دکتی بهشتی سه راه مصیل03146483403ورزنهروزانهدکتی
خیابان بازار خیابان فرهنگ06136553049ویسنیمه وقت عرصدکتی بهشتی

ت زهرا 06136554700ویسروزانهدکتی پارسا نیا جنب درمانگاه ثامن-پشت مسجد حرصر

07433224722یاسوجروزانهاتفاقات شهید بهشتی
بیمارستان -خ شهید منتظری - یاسوج -کهگیلویه و بویراحمد- ایران 

شهید بهشتی

خ شهید منتظری-یاسوج- کهگیلویه و بویراحمد-ایران یاسوجامام جعغر صادق

، خیابان امام- مرند 04142164101یامیحیروزانهدکتی نریمانپور بخش یامیحی

، جنب بیمارستان شهید رهنمون36266900یزدشبانه روزیشهيد چمران خیابان فریحر
میدان همافر03537259672یزدنامشخصدکتی لطفعلیانر



پورشفییع 03538240703یزدنامشخصدکتی
، بلواردانشگاه، بعد از خیابان طراز (اطلش)صفائیه، فلکه جانباز 

یزدی، ساختمان نیوساد

خیابان کاشانر03536287020یزدروزانهداروخانه جمعیت هالل احمر استا یزد

بهاباد ، خیابان امام خمیتر32475392یزدروزانهداروخانه دکتی بوالحستر بهاباد

میدان مهدیهیزدروزانهدکتی محمد آخوندی

(ع)میدان مهدیه، ابتدای بلوار امام جعفر صادق 03536287541یزدنیمه وقت عرصدکتی اخوان

چهار راه مهدیه03536234837یزدنیمه وقت صبحداخیل بیمارستان مادر

، کوچه شهید مجاهد37264102یزدنیمه وقت عرصدکتی وحیدی بلوار طالقانر

بلوار طالقانر03516221058یزدنیمه وقت دکتی مصدق

میدان مهدیه03536268854یزدنامشخصدکتی امامزاده یزدی

 بهمن22بلوار 37261660یزدنامشخصداروخانه شبانه روزی دکتی موسوی پور

(ع)بلوار نواب صفوی، جنب کلینیک امام عیل 36304303یزدنیمه وقت عرصدکتی رجانی

میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید مطهری، روبروی شهردارییزدنامشخصدکتی حکیم

یزد خ کاشانر ابتدای کوچه قدس09133563329یزدروزانهبهمن

، جنب سازمان آب03536244715یزدروزانهدكتی حقتر ابراهيم ابادي خيابان كاشانر

یزدنامشخصداروخانه دکتی وکیل یزد

خیابان انقالب، نرسیده به چهارراه دولت آباد3536268141یزدنامشخصدکتی عیل نیا

، جنب بیمارستان مرتاض38260158یزدنامشخصدکتی سفالئیان خیابان آیت هللا کاشانر

میدان مارکار03536266369یزدروزانهبوعیل

،  روبروی سه راه فهادان36201488یزدروزانهدکتی مالنوری خیابان امام خمیتر

ییزدروزانهدکتی شاهدی خیابان فریحر ، روبروی اورژانس کالنتی

یزدنیمه وقت عرصدکتی فخرالدیتر
یزد صفائیه بلوار شهید قندی میدان ریاضر میدان ابن سینا خیابان 

اورژانس کوچه نیلوفر ششم

ی
ميدان عالم، ابتداي بلوار جوان03538300900یزدروزانهدكتی كرامتی

صفائیه، خیابان تیمسار فالیحیزدنامشخصدکتی اسالمیه

خیابان کاشانر3538247070یزدروزانهدکتی رئیسیان

خیابان شهید مطهری، خیابان معلم، درمانگاه فرهنگیان03536264402یزدنامشخصدکتی سخنور
یزد بلوار شهید بهشتی نبش کوچه توحید03537331616یزدروزانهداروخانه روزانه دکتی شجاع الدیتر

جنب عطاری شیخ عطار- جنب کوچه حنا - بلوار طالقانر - یزد 0356275311یزدروزانهندری

بلوار جمهوری اسالیم، جنب بیمارستان افشار03532522878یزدنامشخصدکتی نقیب زاده

، کوچه شهید فتویح03536229858یزدروزانهدکتی بهروان بلوار طالقانر

48یزد ، حمیدیا ، بلوار پاسداران ، نبش کوچه 03538284817یزدروزانه(اصیل )دکتی شهدی زاده 
وانر میدان صنعت ابتدای خ اسکان1111یزدروزانهداروخانه دکتی شتر

نرسیده به میدان مهدیه- بلوار طالقانر03537331200یزدروزانهدکتی کاظمعیل



بلوار جمهوری اسالیم، جنب بیمارستان افشار35256548یزدنامشخصدکتی شایانر

ی ، جنب بيمارستان مجيبيان03536282818یزدروزانهدكتی مرنی خيابان كاشانر

شمش 624بلوار نواب صفوی، پالک 03535232400یزدروزانهدکتی متر

خیابان امام خمیتر03535210077یزدروزانهدکتی رشیدی


