
  
  شماره تلفن  آدرس  نام داروخانه رديف

 03614232672   خيابان امام  دكتر الماسي  1
 03614460970  خيابان شهيد بهشتي   )دكتر اكبري(قانون  2
 03615304040  خيابان امير كبير    )دكتر نكوئي(امير كبير   3
 03615319530   ابتداي خيابان مدرس–ميدان امام حسين   )دكتر المع (حكيم  4
 03614442805  ميدان سنگ  افضل  5
 03614228086   روبروي حوزه علميه-خيابان امام خميني  )دكتر عبدلي ()ع(امام رضا  6
 03614229038  ابتداي خيابان مال حبيب اله شريف  )دكتر اصفهانيان(ابن سينا  7
 036227-20052   ابتداي خيابان نواب صفوي- ميدان شهداء-آران و بيدگل  دكتر اكرمي  8
 03614460133   جنب بيمارستان نقوي-خيابان رجايي  دكتر باغبان  9
 03615306764 )ع(رضا  نرسيده به ميدان امام-خيابان شهيد صالحي  )دكتر محمديان (بقيه اله  10

 0362372-2877  جوشقان قالي  دكتر احدي  11
 03614234961   جنب حمام شريف-خيابان اباذر جنوبي  پاستور  12
036227-20165   ميدان امام خميني-آران و بيدگل  دكتر تقديسي  13  
 03614224089   روبروي امامزاده عبداله-لتحر  دكتر حق پناه  14
 03614462026   روبروي كوچه مسجد شامخي-خيابان بهشتي  دكتر خياط كاشاني  15
 03623624040   خيابان امام خميني-قمصر  دكترانصاري  16
 03614245900   روبروي بلوار چمران-عيديخيابان ايت اله س  پرويز دكتر   17
 03614457561  ابتداي خ شهيد بهشتي   دكتر دارابي  18
 03614460096  جنب موسسه سينا-خيابان بهشتي  دكتر خسرونژاد  19
 03614440188  خيابان رجايي  )دكتر حسن الماسي (رازي  20
 03614444554  خيابان اباذر جنوبي  رضوي  21
036228-23131  بادنوش آ  دكتر رشيدي  22  
 03615514569   نرسيده به ميدان قطب راوندي-راوند  دكتر زماني  23
 03614461226  ميدان امام حسين   دكتر ساتر  24
 03614237373  درب عطاء  دكتر سليماني  25
 03614469694    خيابان رجائي   دكتر سيدي  26
 03614443555   مجتمع درماني شفا-خيابان بهشتي   سپاه  27
 03614454561   ساختمان پزشكان اميركبير-خيابان بهشتي  )دكتر برزگري (شفا  28
036227-30830   ميدان امام خميني–آران و بيدگل   دكتر شكاري  29  
036227-29500  )ع( ميدان امام حسن مجتبي-آران و بيدگل  دكتر شمس الدين  30  



 03614444433   روبروي معاونت غذا و دارو-خيابان بهشتي  دكتر طبسي  31
 03614442957   ابتداي خيابان بابا افضل-چهارراه  فارابي  32
0362228-4345    سفيدشهر  دكتر فوائدي   33  
 03614446762   روبروي بيمارستان نقوي-خيابان رجايي  دكتر فالح  34
03614459163-64   ساختمان پزشكان بقيه اله-خيابان ايت اله كاشاني  )دكتر قاسميه (كوثر  35  
 03614449144   روبروي بانك مسكن –خيابان شهيد بهشتي   تر كفيلدك  36
036227-22928   جنب اورژانس- خيابان رجايي-آران و بيدگل  دكتر گلسرخي  37  
 03614444221   مقابل بانك سپه-خيابان باباافضل  طالبيان  38
 03614450370   روبروي سازمان آب-خيابان باباافضل  دكتر محمودي  39
 03614457990   ساختمان پزشكان كمال الملك -ميدان كمال الملك  داقي نيادكتر مص  40
 03614229540   ابتداي خيابان بخارايي-ميدان قاضي اسداله  دكتـر معتمدنژاد  41
 03615330059   جنب شهرداري-ناجي آباد  دكتـر مرتضوي  42
 03615333937   روبروي درمانگاه-فين بزرگ  دكتـر موحديان  43
 03614448347  خيابان طالقاني  مشـرقيدكتر   44
 03614440037   روبروي پانخل-خيابان باباافضل  )دكتر شب زنده دار (مرجـان  45
036227-22692  )ع( خيابان محمد هالل-آران و بيدگل  دكتر محمدگل  46  
 03615578187   جنب كلينيك فرهنگيان–بلوار مطهري   دكتر نساج  47
036227-23195  )ع( ابتداي خيابان محمدهالل-آران و بيدگل  دكتر نمكي  48  
036228-22242  نوش آباد  دكتر نجفي  49  
0362235-4145  ابوزيدآباد  دكتر نعماني راد  50  
 03615571521  بلوار مطهري  )دكتر پوربابايي(  )عج(وليعصر  51

 03614462446  37 بن بست آزادي -خيابان بهشتي  دكتر وردي  52
 03614451197   جنب اورژانس-اباافضلخيابان ب  دكتر يوسفي  53
 03615516838  راوند ميدان قطب راوندي  دكتر دستان   54
 03622484455  مشكات  دكتر آزاده ايران منش  55
 03615574966  ميدان شورا  )دكتر بداغي (كيميا  56
03614447742   خيابان كارگر   دكتر خيمه كبود  57  

  


