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داروخانه بیمارستان ولی عصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی اراك
بیمارستانی دولتی 

بستري
اراكاراكخاصروزانه

خیابان امام خمینی میدان ولیعصر /بیمارستان 

ولیعصر

داروخانه بیمارستان امیرکبیردانشگاه علوم پزشکی اراك
بیمارستانی دولتی 

بستري
اراكاراكخاصشبانه روزي

انتهاي خیابان شهید شیرودي،میدان پرستار، 

بیمارستان امیرکبیر

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی اراك
داروخانه هاي هالل 

احمر
خیابان شهید بهشتی جنب ساختمان مرکزياراكاراكخاصروزانه

داروخانه بیمارستان امام صادق (ع)دانشگاه علوم پزشکی اراك
بیمارستانی خصوصی 

بستري
خیابان شهید بهشتی شمالیدلیجاندلیجانخاصشبانه روزي

داروخانه بیمارستان والفجردانشگاه علوم پزشکی اراك
بیمارستانی دولتی 

بستري
خیابان فیاض بخش.بیمارستان والفجر تفرشتفرشتفرشخاصشبانه روزي

داروخانه بیمارستان امام خمینیدانشگاه علوم پزشکی اراك
بیمارستانی دولتی 

بستري
خیابان جمهوري بیمارستان امام خمینی(ره)محالتمحالتخاصشبانه روزي

داروخانه بیمارستان امام سجاد(ع)دانشگاه علوم پزشکی اراك
بیمارستانی دولتی 

بستري
خیابان شهید بهشتیآشتیانآشتیانخاصشبانه روزي

نیمه وقت عصرآموزشی خصوصیداروخانه دکتر بابائیدانشگاه علوم پزشکی اراك
منتخب خاص و داروهاي 

سهمیه اي
میدان ولیعصراراكاراك

روزانهآموزشی خصوصیداروخانه درماندانشگاه علوم پزشکی اراك
منتخب خاص و داروهاي 

سهمیه اي
اراك ابتداي خیابان آیت ا... غفاري پالك29اراكاراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصی داروخانه دکتر فردیاردانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان شهید شیرودي(خرّم)-بین کوچه ارشاد و 

کندي

کرهرود بلوار انقالب ساختمان پزشکان نویناراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر خدمتیدانشگاه علوم پزشکی اراك

اراك-خیابان قایم مقام-پالك414اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر آرامیدانشگاه علوم پزشکی اراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه مبیندانشگاه علوم پزشکی اراك
تقاطع خیابان آیت اهللا سعیدي و آیت اهللا غفاري 

اروخانه مبین

خیابان مشهد، نرسیده به میدان قرآناراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر الجورديدانشگاه علوم پزشکی اراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه کوثردانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان دانشگاه , روبروي مصال , نبش کوچه 

آیت ا... بهبهانی پالك 3635

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر غالمیدانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان شهید بهشتی-میدان هفت تیر - کوچه 

شکرایی-داروخانه دکتر غالمی

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر اکبريدانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان شهید بهشتی کوچه تیکران ساختمان 

پزشکان میالد

روزانهآموزشی خصوصیداروخانه مهردانشگاه علوم پزشکی اراك
منتخب خاص و داروهاي 

سهمیه اي
اراكاراك

خ شهید بهشتی/ باالتر از میدان هفت تیر/ جنب 

ساختمان پزشکان بزرگمهر/ طبقه همکف/ 

داروخانه مهر

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر دالوردانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك خیابان امام خمینی ساختمان پزشکان ایران 

کلینیک

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه اينیمه وقت عصرآموزشی خصوصی داروخانه دکتر احد زادهدانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك . خیابان سی متري فوتبال جنب مسجد 

علی ابن ابیطالب

اراك انتهاي خ شهدا روبروي بازار روزاراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر هادئیدانشگاه علوم پزشکی اراك
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اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه ایراندانشگاه علوم پزشکی اراك
ایران استان مرکزي اراك خ جالل ال احمد 

روبروي میدان علی ابن ابیطالب

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه تخت جمشیددانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك خیابان امام خمینی (ره)ساختمان پزشکان 

455 جنب داروخانه فعلی تخت جمشید

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر عظیمیدانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك ابتداي خیابان شهید رجایی جنب تعاونی 

شماره 4

شبانه روزيآموزشی خصوصیداروخانه دکتر اسماعیلیدانشگاه علوم پزشکی اراك
منتخب خاص و داروهاي 

سهمیه اي
اراك خیابان جانبازان پاساژ مرکزياراكاراك

روزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر محمديدانشگاه علوم پزشکی اراك
منتخب خاص و داروهاي 

سهمیه اي
اراكاراك

خ امام خمینی سه راهی مسجد سیدها جنب 

کلینیک کوثر

شبانه روزيآموزشی خصوصیداروخانه دکتر امینیدانشگاه علوم پزشکی اراك
منتخب خاص و داروهاي 

سهمیه اي
اراكاراك

اراك - خ شهید شیرودي - طبقه تحتانی 

کلینیک دندانپزشکی بهاران

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر کارگشادانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك خیابان حاج باشی پاساژ کندي داروخانه 

دکتر کارگشا

اراك - میدان امام حسین - بلوار امام علیاراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه طلوعدانشگاه علوم پزشکی اراك

اراك.ابتداي شهرك فاطمیهاراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه پورسینادانشگاه علوم پزشکی اراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايشبانه روزيآموزشی خصوصیداروخانه امیرکبیردانشگاه علوم پزشکی اراك
میدان ولی عصر خیابان امام خمینی روبروي 

بانک دي

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه امام رضا (ع)دانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك-خیابان شهید بهشتی-روبروي خیابان 

سمیه-ساختمان پزشکان رازي

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر امیرغالمیدانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان مالک اشتر چهار راه خاتم االنبیا ساختمان 

پزشکان مادر

خیابان مولوي غربی سه راه ابوذراراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر جمشیديدانشگاه علوم پزشکی اراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیبداروخانه وعلی سینادانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك-خیابان شهید شیرودي-روبروي سازمان 

انتقال خون

اراك خ شهید بهشتی کوچه شکراییاراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیبداروخانه زرگمهردانشگاه علوم پزشکی اراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکترنادريدانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك خیابان قایم مقام خیابان عمار یاسر مدرسه 

سالمت آموزش وپرورش

اراك.خ امام.نبش چهارراه دکتر حسابیاراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايشبانه روزيآموزشی خصوصیداروخانه دکتر قاسمیدانشگاه علوم پزشکی اراك

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر شجاعیدانشگاه علوم پزشکی اراك
کلینیک تخصصی قوام زاده سردشت بیمارستان 

امیرالمومنین

اراكاراكمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر عزیزيدانشگاه علوم پزشکی اراك
اراك خیابان 30 متري فوتبال خاتم االنبیا پالك 

219

آستانهآستانهمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر قاسمیدانشگاه علوم پزشکی اراك
آستانه خیابان شهدا جنب پست بانک کد پستی 

3871663545

اشتیان میدان ازادي جنب مسجد بازارآشتیانآشتیانمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر سعدین پوردانشگاه علوم پزشکی اراك

جاورسیانجاورسیانمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر کاظم پوردانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان ولی عصر خیابان مخابرات رو به روي 

درمانگاه
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خندابخندابمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه آریانادانشگاه علوم پزشکی اراك
بلوار ایت اله غفاري روبروي بانک ملی نبش 

کوچه رضایی

دلیجاندلیجانمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه کیمیادانشگاه علوم پزشکی اراك
خیابان شهیدبهشتی شمالی -نبش خیابان 

مهندس هاشمی

شهبازشهبازمنتخب داروهاي سهمیه اينیمه وقت عصرآموزشی خصوصیداروخانه دکتر خلیلیدانشگاه علوم پزشکی اراك
شهر شهباز_خیابان امام خمینی- میدان امام 

حسین - ابتداي بلوار امام حسن

فرمهین-میدان قایم مقام بلوار امیرکبیرفرمهینفرمهینمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه فرمهینیدانشگاه علوم پزشکی اراك

کمیجان.خیابان امام/روبروي بانک ملیکمیجانکمیجانمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه مرکزيدانشگاه علوم پزشکی اراك

محالت- میدان استقالل - نبش خیابان انقالبمحالتمحالتمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر سالمیدانشگاه علوم پزشکی اراك

مهاجران_بلوار امام خمینی داروخانه مهاجرانمهاجرانمهاجرانمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه مهاجراندانشگاه علوم پزشکی اراك

شهر میالجرد_خیابان شهدا_ بعد از بانک ملیمیالجردمیالجردمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر عبداللهیدانشگاه علوم پزشکی اراك

نیمورنیمورمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه بوعلیدانشگاه علوم پزشکی اراك
شهر نیمور_خیابان ابن سینا-روبروي درمانگاه 

ولیعصر-نبش گلبرگ 4

شهر تفرش_میدان ازادي_ابتداي بلوار مطهريتفرشتفرشمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر خالقی نژاددانشگاه علوم پزشکی اراك

شازند خیابان قدس پالك29شازندشازندمنتخب داروهاي سهمیه ايروزانهآموزشی خصوصیداروخانه دکتر کریمیدانشگاه علوم پزشکی اراك

داروخانه سرپایی بیمارستان قائم (عج)دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
بیمارستانی دولتی 

سرپایی
اسدآباد-خیابان پرستار-بیمارستان قائم (عج)8133115625اسدآباد_داروخانه بیمارستانیروزانه

خیابان امام رضا، امام رضا 58372221871اسفرایناسفراینمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر جعفر رضایی نوعیدانشکده علوم پزشکی اسفراین

خیابان شهید باهنر داخل بیمارستان امام علی(ع)35356627چابهارچابهارداروهاي خاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر قاسملونیادانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

37230666ایرانشهرایرانشهرداروهاي خاصشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عرفانی(شفا)دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
بلوار بلوچ-مقابل پلی کلینیک تخصصی شهید 

رجایی

خیابان شریعتی نریسده به میدان قدس22213635تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيدولتینمونه طالقانیدانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران خیابان کریمخان نبش خردمند شمالی88849016تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهدولتیداروخانه 13آبان (فوق تخصصی)دانشگاه علوم پزشکی تهران

خیابان کریمخان نبش خردمند شمالی88849016تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيدولتی13آباندانشگاه علوم پزشکی تهران

خیابان میرزاي شیرازي-نبش کوچه 7-پالك 8884901641تهرانتهرانخاص، ریتالین- انسولینشبانه روزيدولتیایثاردانشگاه علوم پزشکی تهران

میدان حر جنب آمادگاه بهداري 501 تهران66478321تهرانتهرانخاص، ریتالین-انسولینشبانه روزيداروخانه هاي ارتش29فروردیندانشگاه علوم پزشکی تهران

شبانه روزيداروخانه خصوصیآزاديدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
خیابان آزادي - مقابل سازمان تامین اجتماعی66860605تهرانتهران

66866077تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیانوشیرواندانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان کمیل نرسیده به خیحون پالك 1/833 

(603)جدید

55789089تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر افسانه فیض نیادانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان قزوین خ 16 متري امیري خ گلستانی بعد 

از تیموري پ 296

66065122تهرانتهرانخاص، بیمارستانی- انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر کوشادانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان آزادي بین آذربایجان و چیحون کوچه 

شهید زمانی پالك 6

خیابان خوش-تقاطع خیابان مرتضوي پالك66837320309تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر یعقوب زادهدانشگاه علوم پزشکی تهران
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66976125تهرانتهرانخاص، بیمارستانی- انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر خوئیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میدان پاستور خیابان پاستور مرکز پزشکی شهید 

شوریده

66967113تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر ستودهدانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارراه ولیعصر - پایین تر از تئاتر شهر - نبش 

کوچه پرتوي - پالك 1409

66467745تهرانتهرانخاص ، بیمارستانی-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدحسینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان انقالب -خیابان ابوریحان -خیابان شهید 

نظري-طبقه اول-پالك 35

شبانه روزيداروخانه خصوصیرفاهدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
55363057تهرانتهران

خ ولیعصر، چهارراه مختاري، پالك ثبتی 1الی 6، 

فرعی از 3309 و 3310 اصلی

میدان بهارستان- نبش صفی علیشاه33119993تهرانتهرانخاص- انسولینروزانهدولتیدکتر امینیدانشگاه علوم پزشکی تهران

77522562تهرانتهرانخاص، ریتالین- انسولینشبانه روزيدولتیشهید عابدینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میدان بهارستان خیابان بهارستان جنب 

بیمارستان طرفه

33325775تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیبوعلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان دماوند-جنب بیمارستان بوعلی پالك 

1232

33883164تهرانتهرانخاص، ریتالین- انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بازرگانیدانشگاه علوم پزشکی تهران

کیانشهر-خیابان شهید ابراهیمی نبش خیابان 

شهید اسماعیلی درمانگاه شبانه روزي امین 

پالك 200

33487544تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر شیوا خوش نویسدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرك مشیریه -خیابان سازمان آب-نبش کوچه 

آذر غربی پالك54

کیانشهر خ صالحی پ 33603059129تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیمهرزاددانشگاه علوم پزشکی تهران

55180050تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسن شرکاءدانشگاه علوم پزشکی تهران
نازي آباد خیابان اکبر مشهدي نرسیده به تقاطع 

کارگر سامانی پالك 487

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حمید کنگريدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
55180333تهرانتهران

خ شهیدرجائی خ ابریشم خ دستواره نبش کوي 

ایمانی پ 99

روزانهداروخانه خصوصیدکتر شیخیدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
55347047تهرانتهران

نازي آباد-خیابان سرسبز-پالك   2009 فرعی 

از 4731 اصلی

55035885تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیطاهردانشگاه علوم پزشکی تهران

خیابان شهیدرجائی  سه راه علی آباد (میدان 

بهشت) خیابان ابریشم 18متري تختی فلکه اول 

پالك 76(12 جدید)

55060486تهرانتهرانخاص، بیمارستانی-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیگنجینهدانشگاه علوم پزشکی تهران
خزانه بخارایی بین فلکه اول ودوم پالك 1623 

فرعی از 4730اصلی، بخش 6

55067515تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصینازي آباددانشگاه علوم پزشکی تهران

خیابان ش رجایی، بعد از چهارراه بعثت، جنب 

شهرداري منطقه16، ایستگاه ورزشگاه شماره 

472

روزانهداروخانه خصوصیماهاندانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
55060682تهرانتهران

خیابان شهید بخارایی(خزانه بخارایی)-فلکه دوم-

ضلع شمال غربی میدان-پالك 28

خیابان ابوذر - خیابان سجاد شمالی - پالك 55742001122تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر بهلولیدانشگاه علوم پزشکی تهران

55700633تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیشفقدانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان ابوذر(فالح سابق)-خیابان سجاد جنوبی-

خیابان عسگري-پالك127و129( 26 و 28)
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55835787تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیفجردانشگاه علوم پزشکی تهران

 انتهاي بزرگراه نواب خیابان شهید 

غالمرضایی(زمزم) نرسیده به پاسگاه نعمت آباد 

نبش پیرمرادي پالك 258

شبانه روزيداروخانه خصوصیمرکزي ابوذردانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
55702974تهرانتهران

  20متري ابوذر، مقابل باك ملی، پالك 515

(531 جدید)قدیم 

66632699تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیمرکزي اقبالدانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان امین الملک خیابان لقمان حکیم 

پالکهاي 62 64 66 68

55867548تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر آل رضادانشگاه علوم پزشکی تهران
پاسگاه نعمت آباد-20 متري طالقانی-نبش 

کوچه ششم-پالك 153

55852705تهرانتهرانخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر حسین کوشاپوردانشگاه علوم پزشکی تهران
خانی اباد شهرك شریعتی خیابان مهران پالك 

32

55826043تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر خوش نهاددانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدل اباد 35 متري شکوفه رو به روي پارك 

بهار  پالك 96

روزانهداروخانه خصوصیدکتر زهره حقیقیدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاص، ریتالین، بیمارستانی-

انسولین
55942296تهرانتهران

نعمت آباد، خیابان سهیل، ضلع جنوب غربی 

میدان مهرورز، مجتمع سهیل، بلوك F1، طبقه 

همکف

55910016تهرانتهرانخاص، بیمارستانی-انسولینروزانهداخل درمانگاهی خیریهداخلی درمانگاه حضرت عبدالعظیم(ع)دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهر ري . ضلع شرقی آستان مقدس حضرت 

عبدالظیم(ع)

55913791تهرانتهرانخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر ابراهیم قره باغیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري خیابان 24 متري رازي نرسیده به کوچه 

حافظ پالك 367

33757520تهرانتهرانخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر امامیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري خیابان35متري امام حسین جنب میدان 

نمازپالك21

33395458تهرانتهرانخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر دولت آبادي فراهانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري- دولت آباد بلوار قدس-بعد از چهارراه 

گلبرگ، نبش خیابان 57، پالك1

55002422تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیشفادانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان شهید رجایی بعد از اتوبان ازادگان کوي 

13 ابان پالك 59 و 61

33384880تهرانتهرانخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیفرشتهدانشگاه علوم پزشکی تهران

شهرري، خیابان فداییان اسالم، پل سیمان 

خیابان شهید سرگرد محمدي، چهاراه خط آهن، 

پالك 292

55953575تهرانتهرانخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیمرکزي شهرريدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري خیابان 24 متري خیابان پیلغوش پالك 

34 و36

جمعیت هالل احمر شهر ريدانشگاه علوم پزشکی تهران
داروخانه هاي هالل 

احمر
55912912تهرانتهرانخاص-انسولینروزانه

شهر ري- ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم 

میدان هادي ساعی خیابان هالل احمر ضلع 

جنوبی جمعیت هالل احمر شهرري

56228222تهرانحسن آبادخاص، ریتالین- انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر شربت خوريدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري،حسن اباد فشافویه-بلوار امام -روبرو 

شهرداري-طبقه همکف پاساژ ولیعصر

88639548ريروستاي خاورشهرخاص، بیمارستانی-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدامین دیناريدانشگاه علوم پزشکی تهران

شهرري،شهرك خاور شهر . فاز دوم . میدان امام 

رضا خیابان زاگرس. خیابان دماوند . خیابان 

ارس. مرکز فوق تخصصی دیالیز درمانگاه موعود
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56167676اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیآرمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اسالمشهر شهرك واوان -خیابان بهشتی-پالك 

16

56139216اسالمشهراسالمشهرخاص، بیمارستانی-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیبزرگ اسالمشهردانشگاه علوم پزشکی تهران
 بلوار برند سیفی - روبروي بیمارستان امام رضا -

 خیابان امام جعفر صادق - نبش کوچه ادیب نهم

خیابان زرافشان - کوچه 16 - پالك 7737680247اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر جهان تابدانشگاه علوم پزشکی تهران

56127271اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر ستاريدانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان ایرانشهر باغ نرده پ42-داروخانه 

دکترستاري

56127997اسالمشهراسالمشهرخاص، بیمارستانی-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر قزوینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
انتهاي خیابان آیت اهللا کاشانی -کوچه شایان 

34- پالك 31

56464441اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدحسین خدادادهدانشگاه علوم پزشکی تهران

شهرك قائمیه، میدان دوم، کوچه 19، داخل 

کلینیک ویژه مستقل قائمیه، طبقه همکف، اولین 

واحد شرقی

خیابان زرافشان- کوچه دوم-پالك5634117852اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر مرتضی امیديدانشگاه علوم پزشکی تهران

56165260اسالمشهراسالمشهرخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر مرتضی جعفريدانشگاه علوم پزشکی تهران
اسالمشهر شهرك واوان میدان امام خمینی 

خیابان مطهري پالك 102

56114787اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر نصیري زادهدانشگاه علوم پزشکی تهران
اسالمشهر خیابان آیت اله کاشانی نبش کوچه 

18(شهید رجبی)پالك 266 و 60

56173636اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر یعقوبیدانشگاه علوم پزشکی تهران

اسالمشهر, شهرك واوان, خیابان شهید 

منتظري, خیابان38 شرقی, جنب درمانگاه دکتر 

طباطبایی

56125544اسالمشهراسالمشهرخاص، ریتالین-انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیمرکزي اسالمشهردانشگاه علوم پزشکی تهران

جاده اصلی،بعد از زیرگذر،روبروي ایستگاه حاج 

محمود،جنب درمانگاه شبانه روزي امام 

خمینی،پالك 935

55263890اسالمشهرچهاردانگهخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیبهشتدانشگاه علوم پزشکی تهران

چهاردانگه،بلوار آیت اله 

سعیدي،چهاردانگه،خیابان هیدخ،گلستان 

3شرقی،پالك20

56716484اسالمشهراحمدآباد مستوفیخاص، ریتالین-انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر بهزاد امینیدانشگاه علوم پزشکی تهران

احمد آبادمستوفی - بلوار شهید ابوالقاسم( چهل 

متري)- نبش خ امام خمینی - جنب ساختمان 

بانک اطالعات کاخ

55822246تهرانتهرانریتالینروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمديدانشگاه علوم پزشکی تهران
خانی اباد شهرك شریعتی اول بیست متري 

مرزبان،پالك 3

بیمارستان بهرامیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
77560708تهرانتهرانریتالین، خاصشبانه روزي

خیابان دماوند ،خیابان امیر کیانی ،خیابان قاسم 

آباد

بیمارستان روانپزشکی رازيدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
33401605تهرانروستاي امین آبادریتالینروزانه

شهرري-سه راه ورامین - بلوارشهید رستگار 

(امین آباد سابق) مرکز آموزشی درمان 

روانپزشکی رازي

33851404تهرانروستاي خاورشهرریتالینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سعید گودرزيدانشگاه علوم پزشکی تهران
خاورشهر . فاز دو . پشت کلنیک شبانه روزي 

موعود . جنب مسجد علی بن موسی الرضا
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56476868اسالمشهراسالمشهرریتالینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مسیبی سردهائیدانشگاه علوم پزشکی تهران

شهرك قائمیه بین فلکه دوم و سوم داخل کوچه 

27 پالك 129 روبه روي درمانگاه شبانه روزي 

دریا

بیمارستان ضیائیاندانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
55743578تهرانتهرانریتالینشبانه روزي

خیابان قلعه مرغی ،خیابان ابوذر،روبروي 

شهرداري منطقه 17

بیمارستان مرکز طبی کودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
انتهاي بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب44617719تهرانتهرانریتالین، خاصشبانه روزي

بیمارستان روزبهدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
55414540تهرانتهرانریتالینروزانه

خیابان کارگر جنوبی پایین تر از چهارراه لشگر 

بیمارستان روزبه-داروخانه درمانگاه

66562479تهرانتهرانبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر جوکاردانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان آذربایجان، بین خوش  رودکی، پالك 

819

چهارراه شیخ هادي،  نبش جامی66403089تهرانتهرانبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیجامیدانشگاه علوم پزشکی تهران

55668200تهرانتهرانبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر حبیب خاکساردانشگاه علوم پزشکی تهران
میدان راه آهن خ کارگر جنوبی خ بهداري خ 

خطیب پالك 5

55394575تهرانتهرانبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیاعتباردانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان وحدت اسالمی-جنب خیابان ارامنه-

پالك624

88081592تهرانتهرانبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مهشید مظفريدانشگاه علوم پزشکی تهران
میدان راه آهن، خیابان بیست متري جوادیه، 

پالك552، درمانگاه شبانه روزي مهزیار

56525805تهرانکهریزكبیمارستانیروزانهداخل درمانگاهی خیریهدرومانگاه خیریه کهریزكدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري، جاده قدیم قم بعد از بهشت زهرا 

آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزك

56350185اسالمشهراسالمشهربیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر کردوسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میدان نماز  خ تعاون  کوچه تعاون  1 قطعه ي 

2روبروي بیماستان امام زمان (عج)

56341397اسالمشهراسالمشهرانسولینروزانهداروخانه خصوصیخورشیددانشگاه علوم پزشکی تهران
موسی آباد ابتداي خیابان امام حسن مجتبی 

پالك 13 و 15

55031520تهرانروستاي شهرك رسالتانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر اسماعیل نژاددانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري،اتوبان بهشت زهرا شهرك صالح اباد 

غربی خ صاحب الزمان پ 58

55715050تهرانتهرانانسولینروزانهداروخانه خصوصیافرادانشگاه علوم پزشکی تهران

خیابان ابوذر (فالح) غربی بعد از شهرداري 

منطقه 17 مقابل مسجد امام حسن عسگري 

پالك 693

55901240تهرانتهرانانسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کنعانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرري میدان نماز ، مجتمع پزشکی، نبش 

شهید رستمی فر جنب مسجد ارشاد

44503213تهرانتهرانانسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیشلمچهدانشگاه علوم پزشکی تهران
خیابان هالل احمر نبش خیابان انبار نفت پالك 

254

سه راه نعمت اباد خیابان طالقانی  پالك55821026176تهرانتهرانانسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر هوشیار فرهیخته فردانشگاه علوم پزشکی تهران

خانی اباد نو- خیابان مهران- پالك 55029579137تهرانتهرانانسولینروزانهداروخانه خصوصیمرکزي مهراندانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان آرشدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
77887735تهرانتهرانخاصروزانه

تقاطع بزرگراه شهید باقري و رسالت - خیابان 

باغدارنیا - جنب کالنتري 126 - پالك 28

بیمارستان دکتر شریعتیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
88220018تهرانتهرانخاصروزانه

خیابان جالل آل احمد ،جنب مرکز قلب، 

بیمارستان شریعتی
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بیمارستان سینادانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
66717009تهرانتهرانخاصروزانه

خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به حسن آباد، 

بیمارستان سینا

انستیتو کانسردانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
66935061تهرانتهرانخاصروزانه

انتهاي بلوار کشاورز-مجتمع بیمارستانی امام 

خمینی (ره)

بیمارستان ولیعصردانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
66911295تهرانتهرانخاصروزانه

انتهاي بلوار کشاورز-مجتمع بیمارستانی امام 

خمینی (ره)

بیمارستان امیراعلمدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
66703109تهرانتهرانخاصروزانه

خیابان سعدي جنوبی-روبروي بانک تجارت-

بیمارستان امیراعلم

بیمارستان یاسدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
88919212تهرانتهرانخاصروزانه

هفت تیر /استاد نجات اللهی شمالی / بیمارستان  

یاس

بیمارستان رازي پوستدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
55604466تهرانتهرانخاصروزانه

خیابان وحدت اسالمی،بعد از میدان وحدت 

اسالمی، بیمارستان پوست رازي

بیمارستان امام خمینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
66935061تهرانتهرانخاصروزانه

انتهاي بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام 

خمینی (ره)

بیمارستان فارابیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی دولتی 

بستري
55413712تهرانتهرانخاصروزانه

خیابان کارگر جنوبی میدان فزوین بیمارستان 

فارابی

بیمارستان آزاديدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی خصوصی 

بستري
خ ازادي - خ میمنت بیمارستان آزادي66001126تهرانتهرانخاصروزانه

بیمارستان مدائندانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستانی خصوصی 

بستري
66413575تهرانتهرانخاصروزانه

خیابان انقالب خیابان صباي جنوبی (برادران 

مظفر جنوبی) نبش کوچه محتشم طبقه همکف

بیمارستان مطهريدانشگاه علوم پزشکی جهرم
بیمارستانی دولتی 

بستري
جهرم -خیابان استاد مطهري54330001جهرمخاصشبانه روزي

بیمارستان پیمانیهدانشگاه علوم پزشکی جهرم
بیمارستانی دولتی 

بستري
جهرم - انتهاي خیابان ولیعصر54230010جهرمخاصشبانه روزي

بیمارستان خاتم االنبیادانشگاه علوم پزشکی جهرم
بیمارستانی دولتی 

بستري
باب انار خفر54503073جهرمباب انار خفرمنتختبشبانه روزي

جهرم - خیابان شهید رجایی54223615جهرممنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حاتمدانشگاه علوم پزشکی جهرم

جهرم -خیابان 22 بهمن54224744جهرممنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عافیت جودانشگاه علوم پزشکی جهرم

54333122جهرممنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیابوریحاندانشگاه علوم پزشکی جهرم
جهرم- خیابان استاد مطهري -روبروي 

بیمارستان استاد مطهري

جهرم - انتهاي خیابان ولیعصر54230161جهرممنتخبروزانهداروخانه خصوصیخادم زادهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

باب انار خفر54502700جهرمباب انار خفرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیصف شکندانشگاه علوم پزشکی جهرم

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر شاهرخیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت
پیوند اعضا-ام اس- 

اختالالت متابولیک
43315454جیرفتجیرفت

حد فاصل میدان شهید سردار سلیمانی تا میدان 

شهداي گمنام جنب هنرستان شهید بهشتی

داروخانه امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
شبانه روزي

پیوند اعضا-ام اس-

تاالسمی-هموفیلی و 

اختالالت متابولیک

خیابان شفا43312024جیرفتجیرفت
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داروخانه بیمارستان 12 فروردین کهنوجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
شبانه روزي

پیوند اعضا-ام اس-

تاالسمی-هموفیلی و 

اختالالت متابولیک

بلوار سید احمد خمینی9131414357کهنوجکهنوج

داروخانه بیمارستان سید الشهدا رودباردانشگاه علوم پزشکی جیرفت
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
رودبارتاالسمیشبانه روزي

شهرستان 

رودبار جنوب
بلوار امام خمینی(ره) جنب میدان تره بار9133496208

خیابان شفا43314203جیرفتجیرفتپیوند اعضا-تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر مجید فاریابیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

هالل احمردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
داروخانه هاي هالل 

احمر
روزانه

شیمی درمانی و پیوندي و 

متابولیک-خاص-انسولین-

تمامی داروهاي کمیاب

میدان خرمشهر32401128بجنورد

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عبدل آباديدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-تمامی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
میدان دولت-جنب درمانگاه سپاه32248674بجنورد

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر اکرامیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-تمامی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
میدان کارگر32742169بجنورد

شبانه روزيداروخانه خصوصیولیعصردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-تمامی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
میدان شهید32721398بجنورد

شبانه روزيداروخانه خصوصیدارالشفادانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-تمامی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
چهرراه مخابرات-ابتداي خیابان شریعتی جنوبی32228023بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیایزاندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
خیابان شریعتی جنوبی-کوچه دکتر حکمتی32229220بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر محقردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
خیابان شریعتی جنوبی-کوچه دکتر حکمتی32232994بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر حکمتیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان شریعتی جنوبی-کوچه دکتر حکمتی32210013بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر جاویديدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
میدان شهید-نبش کوچه گرایلی32222055بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیفردوسیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان فردوسی-جنب کوچه عدالت32247822بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر سعادتدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
برخی داروهاي کمیاب و 

سهمیه اي
میدان شهید-ابتداي خیابان طالقانی شرقی32721473بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدزادهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
برخی داروهاي کمیاب و 

سهمیه اي
خیابان طالقانی غربی-نبش کوچه گرمه اي32224250بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر ریحانیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
برخی داروهاي کمیاب و 

سهمیه اي
کوچه مرتضوي-جنب درمانگاه شفا32225659بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر آتش بیگدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
طالقانی غربی 3222557729بجنورد
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روزانهداروخانه خصوصیدکتر وکیلیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
چهارراه 17 شهریور32229386بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر صالحیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
چهارراه مخابرات32222993بجنورد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر نیکوزادهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شیمی درمانی و پیوندي-

خاص-انسولین-تمامی 

داروهاي کمیاب-ریتالین

کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی33151303بجنورد

چهارراه مخابرات-رو به روي سینما قدس32233697بجنوردانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر قره چورلودانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر انارکیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان طالقانی غربی-رو به روي سینما قدس32224550بجنوردانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر همایونیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

ابتداي خیابان شریعتی جنوبی32226222بجنوردانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر رعنا تفضلیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

روزانهداروخانه خصوصیدکتر اسماعیل زادهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان امام رضا-نرسیده به چهارراه خیام36225909شیروان

روزانهداروخانه خصوصیدکتر داووديدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان امام رضا-جنب بانک تجارت36222596شیروان

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شجاعیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان امام خمینی-رو به روي بانک رفاه36223245شیروان

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر برزگردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان امام رضا-کوچه امام رضا 362263233شیروان

روزانهداروخانه خصوصیشفادانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان شفا-جنب آزمایشگاه دکتر رضوانی36229957شیروان

روزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدیاندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین-برخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
خیابان امام رضا-ابتداي کوچه خیام36222780شیروان

خیابان امام خمینی-نرسیده به جامی شمالی36224390شیروانانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر کریمیاندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-جنب بیمه ایران36230680شیروانانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدي اوغازدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-پاساژ شهرداري36221777شیروانانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر اعظم فالحدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

روزانهداروخانه خصوصیدکتر میهن پرستدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین وبرخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان شهید موفقفاروج

روزانهداروخانه خصوصیدکتر ناظمیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین وبرخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي
خیابان شهید موفقفاروج

روزانهداروخانه خصوصیدکتر علیرضا فالحدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین وبرخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
خیابان شهید بهشتی-پاساژرضایی32276455جاجرم

میدان امام خمینی32273181جاجرمانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر فتحیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان ناطق32505626گرمهانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر عسگريدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان ناطق3253252گرمهانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر اشتهاريدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
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شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر دروکیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
انسولین وبرخی داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي-ریتالین
بلوار شهید بهشتی-نرسیده به کوچه برق32925656آشخانه

بلوار شهید بهشتی-جنب درمانگاه فرهنگیانآشخانهانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر طالبیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بلوار شهید بهشتیآشخانهانسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر شهریاريدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

داروخانه بیمارستان پورسینادانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
32928838آشخانهانسولن-داروهاي بیمارستانیشبانه روزي

داروخانه بیمارستان جواداالیمهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

انسولین-فاکتورهاي 

انعقادي-داروهاي پیوندي و 

خاص

32276001بجنورد

داروخانه بیمارستان امام حسندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
نیمه وقت صبح

داروهاي بیمارستانی و سانتر 

کرونا
3151بجنورد

داروخانه بیمارستان امام علیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

داروهاي بیمارستانی-سانتر 

تروما و جراحی
32297010بجنورد

داروخانه بیمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
32240086بجنوردانسولین-فاکتورهاي انعقاديشبانه روزي

داروخانه بیمارستان بنت الهديدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
نیمه وقت صبح

داروهاي بیمارستانی- سانتر 

زنان
32236551بجنورد

داروخانه بیمارستان امام خمینیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

فاکتورهاي انعقادي-

داروهاي پیوندي و خاص
36224012شیروان

داروخانه بیمارستان هاشمی رفسنجانیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

داروهاي بیمارستانی-سانتر 

کرونا
31520000شیروان

داروخانه بیمارستان شهداي فاروجدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیمارستانی دولتی 

بستري
36425570فاروجداروهاي بیمارستانیشبانه روزي

8646338254خمینخمیندولتیمنتخب/ خاصشبانه روزيداروخانه بیمارستان امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی شهرستان خمین
خمین- بلوار بهشتی - بیمارستان امام خمینی 

(ره) شهرستان خمین

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکترنسیم جمالی نیادانشگاه علوم پزشکی دزفول

شیمی درمانی ،پیوند اعضا، 

MS، تاالسمی، هموفیلی، 

MPS

42429452دزفولدزفول
ابتداي اتوبان دزفول – اندیمشک ، روبروي تیپ 

 292ارتش

دانشگاه علوم پزشکی دزفول
داروخانه حضرت قائم (عج)- دکترمحمد 

مجدي نژاد
خیابان طالقانی ، جنب بانک رفاه شعبه طالقانی42251173دزفولدزفولپیوند اعضا، MSشبانه روزيداروخانه خصوصی

بلوار 45متري فتح المبین ، جنب درمانگاه افشار42539693دزفولدزفولMSشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه امام رضا(ع)- دکترسپیده جهانی نیادانشگاه علوم پزشکی دزفول

42224878دزفولدزفولشیمی درمانیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکترمهدي جوهردانشگاه علوم پزشکی دزفول
خیابان طالقانی نبش کوچه آزادي ( شهربانی ) ، 

جنب بانک صادرات

42270641دزفولدزفولریتالینشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر صهبا شیرويدانشگاه علوم پزشکی دزفول
خیابان آیت اهللا قاضی (ره)، جنب درمانگاه امام 

علی (ع)

خیابان هامون نرسیده به میدان جهاد32614004-54زابلزابلمنتخب بیماران پیونديروزانهداروخانه خصوصیدکتر مطهره ماهی (مهر)دانشگاه علوم پزشکی زابل
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شبانه روزيداروخانه خصوصیغالمحسین عرفی(امام رضا (ع))دانشگاه علوم پزشکی زابل

منتخب بیماران پیوندي، ام 

اس، تاالسمی، هموفیلی، 

mps

تقاطع خیابان شهید مطهري و شهید باقري32232606-54زابلزابل

روزانهداروخانه خصوصیغالمعلی شهرکیدانشگاه علوم پزشکی زابل

منتخب بیماران ام اس، 

 mps ،تاالسمی، هموفیلی

و بیماران گوشه

میدان کارگر-جنب بانک ملت32232824-54زابلزابل

زابل- میدان جهاد32227763-54زابلزابلمنتخب بیماران پیونديروزانهداروخانه خصوصیحسین حسن زاده (رازي)دانشگاه علوم پزشکی زابل

روزانهداروخانه خصوصیدکتر ندا اروجیدانشگاه علوم پزشکی زابل
منتخب بیماران تاالسمی و 

هموفیلی
32224415-54زابلزابل

زابل چهارراه دکترا(بعثت) جنب ازمایشگاه 

احمدي داروخانه دکتر ندا اروجی

خیابان هامون نرسیده به میدان جهاد32614004-54زابلزابلمنتخب داروهاي بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مطهره ماهی (مهر)دانشگاه علوم پزشکی زابل

تقاطع خیابان شهید مطهري و شهید باقري32232606-54زابلزابلمنتخب داروهاي بیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیغالمحسین عرفی(امام رضا (ع))دانشگاه علوم پزشکی زابل

خ امام خمینی داروخانه دکتر میري32222338-54زابلزابلمنتخب داروهاي بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر عبدالحسین میريدانشگاه علوم پزشکی زابل

ضلع شمالی میدان امام حسین32224647-54زابلزابلمنتخب داروهاي بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر کاوه تبریزیاندانشگاه علوم پزشکی زابل

32231369-54زابلزابلمنتخب انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کیوان آقاجانی (هما)دانشگاه علوم پزشکی زابل
زابل-تقاطع بعثت وبیرجندي ها.داروخانه شبانه 

روزي دکتراقاجانی

زابل خیابان بعثت نبش بعثت 322331237-54زابلزابلمنتخب انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمود هاشمزائیدانشگاه علوم پزشکی زابل

32231369-54زابلزابلمنتخب ریتالینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کیوان آقاجانی (هما)دانشگاه علوم پزشکی زابل
زابل-تقاطع بعثت وبیرجندي ها.داروخانه شبانه 

روزي دکتراقاجانی

روزانهداروخانه خصوصیدکتر عبدالحسین میريدانشگاه علوم پزشکی زابل
منتخب داروهاي تک نسخه 

اي
خ امام خمینی داروخانه دکتر میري32222338-54زابلزابل

روزانهداروخانه خصوصیدکتر مهدیه راهداريدانشگاه علوم پزشکی زابل
منتخب داروهاي تک نسخه 

اي
32223294-54زابلزابل

خیابان فردوسی جنب بانک تجارت شعبه 

مرکزي فردوسی 20

خیابان فردوسی شرقی4143238288سرابسرابداروهايMS ، هورمونیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فوالديدانشکده علوم پزشکی سراب

خیابان شهید مطهري روبروي بازار4143223636سرابسرابداروهاي پیونديروزانهداروخانه خصوصیدکتر نهانیدانشکده علوم پزشکی سراب

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حبشیدانشکده علوم پزشکی سراب
داروهاي هموفیلی، 

دیالیزي،تاالسمی
4143223710سرابسراب

خیابان مطهري شمالی محوطه بیمارستان امام 

خمینی

داروخانه بستري بیمارستان امام حسین (ع)دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
(ع)متري امام - داخل بیمارستان امام حسین  233234200528شاهرودشاهرودتاالسمی، هموفیلیروزانه

داروخانه دولتی امام سجاد(ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
خیابان 22 بهمن - جنب بیمارستان بهار2332230800شاهرودشاهرودپیوند اعضا، ام اسروزانه

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه شبانه روزي دکتر عامریاندانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پیوند اعضا، ام اس، ام پی 

اس
2332224442شاهرودشاهرود

خیابان 22 بهمن - روبروي مخابرات - نبش 

پاساژ صفري

2332228950شاهرودشاهرودپیوند اعضا، ام اسروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر امینیاندانشگاه علوم پزشکی شاهرود
خیابان 22 بهمن - کوچه شهید مزجی - 

ساختمان پزشکان میالد

2332232665شاهرودشاهرودپیوند اعضاروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر امیراحمديدانشگاه علوم پزشکی شاهرود
خیابان 22 بهمن - کوچه شهید مزجی - 

ساختمان پرشکان رسول اکرم (ص)
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خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان بهار2332228436شاهرودشاهرودپیوند اعضا، ام اسروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر عاطفیدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2332223652شاهرودشاهرودپیوند اعضاروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر نوشیدانشگاه علوم پزشکی شاهرود
خیابان 22 بهمن - مقابل خیابان آزادگان - 

روبروي بانک ملت مرکزي

داروخانه بیمارستان بهاردانشگاه علوم پزشکی شاهرود
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
2336157391شاهرودشاهرود ام اسنیمه وقت صبح

خیابان 22 بهمن - نرسیده به میدان آزادي - 

داخل بیمارستان بهار

هالل احمردانشگاه علوم پزشکی قزوین
داروخانه هاي هالل 

احمر
روزانه

داروهاي شیمی درمانی و 

پیوندي و اکسی کدون و 

هورمون رشد

شهر قزوین
شهرستان 

قزوین
2833237948

میدان آزادي - خیابان هالل احمر-داروخانه 

هالل احمر

روزانهداروخانه خصوصیسالمتدانشگاه علوم پزشکی قزوین
داروهاي شیمی درمانی و 

پیوندي و اکسی کدون
شهر قزوین

شهرستان 

قزوین
2833795349

شهرك مینودر-بلوار 22بهمن-میدان تعاون-

مرکز آموزشی درمانی والیت

شهر قزویناکسی کدون و متیل فنیدیتشبانه روزيداروخانه خصوصیقانوندانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

قزوین
خیابان بوعلی سینا روبروي بیمارستان بوعلی2833226474

روزانهداروخانه خصوصیاسوهدانشگاه علوم پزشکی قزوین
اکسی کدون و کارپول دندان 

پزشکی
شهر قزوین

شهرستان 

قزوین
2833321355

فردوسی --بعدازچهارراه بوعلی-جنبن کوچه 

شهید شالباف--پالك

شهر قزوینکارپول دندان پزشکیروزانهداروخانه خصوصیکوثردانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

قزوین
2833370644

میدان میرعماد-خیابان نادري شمالی-ضلع 

جنوب شرقی-پ

شهر قزویناکسی کدوننیمه وقت عصرداروخانه خصوصیحکیمدانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

قزوین
2833348211

قزوین-خیابان بلوارشمالی-نرسیده چهارراه 

فلسطین-داخل کوچه رسالت

نیمه وقت صبحآموزشی دولتیداخلی مرکز آموزشی درمانی کودکان قدسدانشگاه علوم پزشکی قزوین
دارو هاي شیمی درمانی و 

متیل فنیدیت
شهر قزوین

شهرستان 

قزوین
2833328707

چهار راه ولیعصر-بلوار شهید بهشتی -ابتداي 

فلسطین شرقی

داروخانه مرکز آموزشی درمانی والیتدانشگاه علوم پزشکی قزوین
بیمارستانی دولتی 

بستري
شهر قزوینداروهاي شیمی درمانیروزانه

شهرستان 

قزوین
کوي الهیه-بلوار 22 بهمن-میدان تعاون-2833790620

شهر محمدیهاکسی کدونشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مهرگاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

البرز
بلوار مطهري-منطقه 1 -نبش کوچه 2833257730815

شهر الونداکسی کدونروزانهداروخانه خصوصیدکتر بهادراندانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

البرز
2832225040

شهرالوند-خیابان 10 متري امام خمینی-پالك 

525شهرداري

شهر تاکستانمتیل فنیدیتروزانهداروخانه خصوصیدکتر مهراندانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

تاکستان
تاکستان - خ. امام. روبروي شهرداري2835222924

شهر تاکستاناکسی کدونشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر غیاثونددانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

تاکستان
2835246277

خیابان امام خمینی-کوچه عدالت- طبقه همکف 

درمانگاه مهر

شهر آبیکاکسی کدونشبانه روزيداروخانه خصوصیدکترعنبري روزبهانیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

آبیک
خیابان طالقانی-انتهاي پاساژمحمدي

شهر بوئین زهرااکسی کدونروزانهداروخانه خصوصیدکتر شکريدانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

بوئین زهرا
2834222394

خیابان ولیعصر شرقی-پالك 83-داروخانه دکتر 

شکري

شهر بوئین زهرااکسی کدونروزانهداروخانه خصوصیدکتر قلعهدانشگاه علوم پزشکی قزوین
شهرستان 

بوئین زهرا
2834225385

بلوارشهیدبهشتی-میدان امام رضا-داخل محوطه 

بیمارستان امیرالمومنین(ع)

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بیمارستانی دولتی 

بستري
بزرگراه امام بیمارستان افضلی پور3433257760کرمانکرمانهموفیلی _ پیوندشبانه روزي

کرمان چهارراه امام جمعه جنب بانک مسکن3432457766کرمانکرمان            ام اسشبانه روزيخصوصیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
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دانشگاه علوم پزشکی کرمان
داروخانه هاي هالل 

احمر
روزانه

ام اس _ تاالسمی_ پیوند_ام 

پی اس
خیابان سعدي نبش کوچه 4 پالك 343222382922کرمان کرمان 

3432726299کرمانکرمانام اس _تاالسمیروزانهخصوصیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
خ شهید رجایی بعد از بیست متري دانشجو جنب 

مرکز بیماریهاي خاص

3432470500کرمانکرمانام اسروزانهخصوصیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
خیابان شفا مجتمع پزشکی شفا داروخانه دکتر 

بهاءالدینی

3432238893کرمانکرمانام اس __ تاالسمی_ پیوندروزانهآموزشی دولتیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
چهارراه ولیعصر جنب بیمارستان باهنر داروخانه 

شماره 2 دانشکده داروسازي

3432516774کرمانکرمانام پی اس _پیوندروزانهخصوصیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
خیابان ابوذر شمالی، کوچه 25 ، جنب کلینیک 

جواداالئمه(بعثت 3)

خیابان هزارویکشب نبش کوچه  343246110424کرمانکرمانپیوندروزانهخصوصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3432232180کرمان کرمان تاالسمی _پیوندروزانهخصوصیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
خیابان شهید بهشتی،نبش کوچه شماره 

شانزده،ساختمان بهار

8338389210کرمانشاهکرمانشاهخاصروزانهآموزشی دولتیولیعصر (عج)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بلوار شهید بهشتی-جنب ساختمان شماره یک 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

میدان رفعتیه- ابتداي خیابان بهار8337245951کرمانشاهکرمانشاهخاصروزانهآموزشی دولتیامام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سی متري اول- کوچه مسجد کوکب رشیدي8338384060کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتراسماعیل لطفیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهرك دولت آباد8338278662کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کامران شریفیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهرك بهداري8338373514کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مهدي مراديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

میدان پردیس8337245848کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عزیزمحمد محمدیاندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337234374کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر یزدان جعفريدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرهنگیان فاز83342170202کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فرزانه رسولی تباردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

میدان آزادي8338248129کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصی داروخانه رازيدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی8338397035کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فرناز همتیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337293582کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر جهانبخش امیريدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیابان مصوري8337276089کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر پوریا ترکمندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیابان ده مجنون8338357735کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر میالد فرجاددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرهنگیان فاز 83382134741کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مرضیه سلیمانیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیابان شهیاد8338226762کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر معین کریمیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

میدان ظفر8334217248کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سحر جمشیديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کسري8337244534کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سحر خوشنام فردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چهارراه گلستان8338233887کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم داریندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337290258کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم حق نظريدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهرك آبادانی و مسکن8334298234کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر طیبه  صادقیهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8338241683کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم امامیاندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337224353کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شهرزاد کریمیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337229284کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فرهاد حسینیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337278854کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر غالمرضا  بهرامیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337225005کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آتنا شیروئیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337292000کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حمید ذهابیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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چهارراه هالل احمر8337274777کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سیروس صداقتدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهرك شهید نجفی8338373222کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر جمشید رضائیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337217557کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اسماعیل الماسیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلوار طاق بستان8334223166کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر علی اصغر نادريدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چهارراه هالل احمر8337291137کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عبداهللا محمديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337272045کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر امید عبديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چهارراه ارشاد8338227283کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زهرا عباس آباديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

باغ ابریشم8334302452کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آرتا بابازادهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلوار طاق بستان8334294364کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کاوه ساالرمنددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فردوسی8337246230کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سمیه شهبازيدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8338356944کرمانشاهکرمانشاهمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر کیمیا روشنیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8338210788کرمانشاهکرمانشاهمنتخبنیمه وفت عصرداروخانه خصوصیدکتر صادق محبیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337297226کرمانشاهکرمانشاهمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر مهدي مجربدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پارکینگ شهرداري8337284315کرمانشاهکرمانشاهمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر مجید محموديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی- روبروي بیمارستان طالقانی8338369897کرمانشاهکرمانشاهمنتخبنیمه وقت صبحداروخانه خصوصیدکتر زهرا حسینی خواهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلوار انقالب روبروي معبد اناهیتا8332224322کرمانشاهکرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ساناز کریمیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

8346525468کرمانشاهکرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر نسیم محمديدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خیابان اصلی -بلوار کشاورز- روبروي بانک ملی 

ایران

خیابان امام-پل رودخانه8345126121هرسینهرسینمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شهرام افضلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیابان امام8342220216سرپل ذهابسرپل ذهابمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مهرداد ایازيدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیابان طالقانی روبروي سازمان تامین اجتماعی8348427331سنقروکلیاییسنقروکلیاییمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر وحید فعله گريدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیابان طالقانی-جنب کوي جمالی8348321266صحنهصحنهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر الهام محمدي نژاددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

صحنه میدان مولوي ابتداي خیابان آرامگاه8348333267صحنهصحنهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر هانیه دلفانیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پاوه خیابان انقالب اسالمی8346120909پاوهپاوهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه رازيدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اسالم آباد غربمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سعید جعفريدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اسالم آباد 

غرب
میدان امام خمینی - ابتداي خیابان شهید چمران8348434389

خیابان طالقانی8346225878جوانرودجوانرودمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شبنم میرزائیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 خیابان طالقانی8346220100جوانرودجوانرودمنتخبروزانهداروخانه خصوصی دکتر کاکه علی عزیزیاندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خیایان مدرس8342427172قصرشیرینقصرشیرینمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر صابر میرعبدالیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بلوار امام خمینی(ره)8335223000گیالن غربگیالن غربمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بابک قائینیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)دانشکده علوم پزشکی گراش

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

7152442003گراشگراشخاصشبانه روزي
گراش میدان شهید بهشتی بیمارستان 

امیرالمومنین علی (ع)

گراش بلوارسپاه روبروي دفترهواپیمایی خرم7152448767گراشگراشسرطانی، خاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر کیاییدانشکده علوم پزشکی گراش

گرگان - خیابان پنجم آذر - نبش آذر شانزدهم1732329700گرگانگرگانشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر فهیمه کاویانیدانشگاه علوم پزشکی گرگان

داروخانه هالل احمرگرگاندانشگاه علوم پزشکی گرگان
وابسته به ارگانها و 

نهادها
گرگان-خیابان پاسداران-جنب پارك شهر32245005گرگانگرگانشبانه روزي
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1732327926گرگانگرگانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر قاسم کاووسی نیادانشگاه علوم پزشکی گرگان
گلستان - گرگان- عدالت 21 - روبروي اداره 

ثبت پاساژ یادمان

1732332700گرگانگرگانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر ساناز جمعهدانشگاه علوم پزشکی گرگان
گرگان- خیابان ولیعصر(عج) - عدالت 21 - 

چهار راه ویال -ساختمان پزشکان ویال

33224910گنبد کاووسگنبد کاووسروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حقیقت طلبدانشگاه علوم پزشکی گرگان
خیابان امام خمینی شمالی - خیابان بعثت - 

روبروي پاساژ صحتی

داروخانه بیمارستان طالقانی گرگاندانشگاه علوم پزشکی گرگان
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
32227721گرگانگرگانروزانه

بلوار جانبازان ، مرکز آموزشی درمانی کودکان 

طالقانی

داروخانه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبددانشگاه علوم پزشکی گرگان
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
ابتداي جاده اینچه برون -بعد از چهاره راه آق آباد33280155گنبد کاووسگنبد کاووسشبانه روزي

داروخانه مرکز امداد دارویی هالل احمر گنبددانشگاه علوم پزشکی گرگان
وابسته به ارگانها و 

نهادها
173330855گنبد کاووسگنبد کاووسروزانه

خ امام خمینی جنوبی روبروي اداره ثبت اسناد و 

امالك

بجستان -خیابان هفت تیر56522230-051گنابادبجستانمنتخب و خاصشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مظلومدانشگاه علوم پزشکی گناباد

بیدخت- خیابان جمهوري اسالمی ایران57332782-051گنابادبیدختمنتخب و خاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر قرچهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

گناباد- میدان امام - اول خیابان ناصرخسرو57222058-051گنابادگنابادمنتخب و خاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر قناعتیدانشگاه علوم پزشکی گناباد

داخلی بیمارستان عالمه بهلول گناباديدانشگاه علوم پزشکی گناباد

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

57236825-051گنابادگنابادمنتخب و خاصشبانه روزي
گناباد- خیابان سعدي- بلوار وحدت - بیمارستان 

عالمه بهلول گنابادي

7632230295بندرعباسبندرعباسداروهاي تحت کنترلشبانه روزيحقیقیدکتر آذرمیدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس بلوارسیدجمال الدین اسدآبادي  خ 

شهیدکازرونی

7633337977بندرعباسبندرعباسداروهاي تحت کنترلروزانهحقیقیدکتر زارعیدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس بلوارجمهوري اسالمی روبروي 

بیمارستان شهیدمحمدي

بندرعباس گلشهر جنوبی خیابان حر763660358بندرعباسبندرعباسداروهاي تحت کنترلشبانه روزيحقیقیدکتر کنجکاو(گلشهر) حقیقیدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

7632240842بندرعباسبندرعباسداروهاي تحت کنترلروزانهحقیقیدکتر موسويدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس خیابان شهیدکازرونی ساختمتن 

پزشکان جهانگیر

7633684931بندرعباسبندرعباسهورمون رشد-زنانروزانهحقیقیدکتر آذرمهردانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس بلوار امام خمینی  روبروي پارك 

جنگلی برج بهشت طبقه 1

7633340431بندرعباسبندرعباسزنانروزانهدکتر بامشاد (جالینوس) حقیقیدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس بلوار امام خمینی جنب امامزاده 

سیدمظفر

7632231555بندرعباسبندرعباسداروهاي تحت کنترلروزانهحقیقیدادفر (سینا )دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس خیابان سیدجمال الدین اسدابادي 

تقاطع رازي جنب بانک تجارت

7633333392بندرعباسبندرعباسخاصشبانه روزيوابسته به ارگانهادانشگاهدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس بلوارجمهوري اسالمی جنب 

بیمارستان شهیدمحدمدي

بستک خیابان امام جنب بانک سپه76443213114بستکبستکداروهاي تحت کنترل -خاصروزانهحقیقیهوشمنددانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

خیابان بوعلی پایین تر از هتل بوعلی38278714همدانهمدانخاصشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم پزشکی همدان

داخلی مرکز آموزشی درمانی بعثتدانشگاه علوم پزشکی همدان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

میدان رسالت بلوار آیت اله مطهري32640091همدانهمدانخاصشبانه روزي
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داخلی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی همدان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

میدان قائم ابتداي بلوار ارم38380286همدانهمدانخاصشبانه روزي

داخلی مرکز آموزشی درمانی فرشچیان سینادانشگاه علوم پزشکی همدان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

خیابان میرزاده عشقی پیچ زندان38274187همدانهمدانخاصروزانه

داخلی بیمارستان امام حسیندانشگاه علوم پزشکی همدان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

پارك سیفیه بلوار پرستار32220416مالیرمالیرخاصروزانه

داخلی بیمارستان آیت اله علیمرادیاندانشگاه علوم پزشکی همدان
بیمارستانی دولتی 

بستري
بلوار پرستار میدان جانباز33217077نهاوندنهاوندخاصنیمه وقت صبح

داخلی بیمارستان ولیعصر تویسرکاندانشگاه علوم پزشکی همدان
بیمارستانی دولتی 

بستري
بلوار شهید بهشتی34948074تویسرکانتویسرکانخاصروزانه

داخلی بیمارستان ولیعصر رزندانشگاه علوم پزشکی همدان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

میدان شهدا ابتداي جاده قزوین36222211رزنرزنخاصشبانه روزي

داخلی بیمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشکی همدان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

میدان آزادگان35224554کبودرآهنگکبودرآهنگخاصشبانه روزي

03536266900یزدیزد هموفیلیشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03537259672یزدیزد هموفیلیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر لطفعلیانیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538240703یزدیزد هموفیلیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر پورشفیعیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروخانه هاي هالل 

احمر
03536287020یزدیزد ام اسروزانه

03536266900یزدیزد ام اسشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03537259672یزدیزد ام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر لطفعلیانیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538240703یزدیزد ام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر پورشفیعیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروخانه هاي هالل 

احمر
03536287020یزدیزدمتابولیکروزانه

03536266900یزدیزدمتابولیکشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538235529حمیدیایزدمتابولیکشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر کفیريدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروخانه هاي هالل 

احمر
03536287020یزدیزدداروهاي تاالسمیروزانه

03536266900یزدیزدداروهاي تاالسمیشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538240703یزدیزدداروهاي تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر پورشفیعیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

0353242022بافقبافقداروهاي تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر زینلی بافقدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532528810مهریزمهریزداروهاي تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر رضایی مهریزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532222771میبدمیبدداروهاي تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه ابن سینا میبددانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

09134528846خاتمخاتمداروهاي تاالسمیروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر برفی خاتمدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532825799ابرکوهابرکوهداروهاي تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه ابوعلی سینادانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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03532248192اردکاناردکانداروهاي تاالسمیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه رازي اردکاندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03536266900یزدیزدپیونديشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروخانه هاي هالل 

احمر
03536287020یزدیزدپیونديروزانه

03537259672یزدیزدپیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر لطفعلیانیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538240703یزدیزدپیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر پورشفیعیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538235529حمیدیایزدپیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر کفیريدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

0353242022بافقبافقپیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر زینلی بافقدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532528810مهریزمهریزپیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر رضایی مهریزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532222771میبدمیبدپیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه ابن سینا میبددانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532228227اردکاناردکانپیونديروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حیدریاندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3577564139بهابادبهابادپیونديروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر بوالحسنیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03536266900یزدیزدناباروري و زنانشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3536280355یزدیزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر محمد آخونديدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03536287541یزدیزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر اخواندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3536230030یزدیزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه بیمارستان مادردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

35337264102یزدیزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر وحیديدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3536221058یزدیزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر مصدقدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03538235529حمیدیایزدناباروري و زنانشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر کفیريدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03536268854یزدیزدناباروري و زنانشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر امامزاده یزديدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03536266900یزدیزدداروهاي شیمی درمانیشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروخانه هاي هالل 

احمر
03536287020یزدیزدداروهاي شیمی درمانیروزانه

3532358414میبدمیبدداروهاي شیمی درمانیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه مهر میبددانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

03532248192اردکاناردکانداروهاي شیمی درمانیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه رازي اردکاندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نیمه وقت عصرداروخانه خصوصیداروخانه دکتر مصدقدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3536221058یزدیزد

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر سهرورديدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3538264100یزدیزد

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر موسوي پوردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3537261660یزدیزد

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر لطفعلیانیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3537259672یزدیزد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حقیردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3536244715یزدیزد

نیمه وقت عصرداروخانه خصوصیداروخانه دکتر رجاییدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
36304303یزدیزد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه سالمتدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3538277250یزدیزد
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شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر کفیريدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3538235529حمیدیایزد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حکیمیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3536268004یزدیزد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر صالحیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532874751یزدیزد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه بهمندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3536248027یزدیزد

شبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3536266900یزدیزد

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر پورشفیعیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3538240703یزدیزد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر ستاردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
32838483ابرکوهابرکوه

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر زینلیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
353242022بافقبافق

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر فخريدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
32420014بافقبافق

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حسینیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532633474تفتتفت

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر عابديدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532241982اردکاناردکان

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر رضاییدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532528810مهریزمهریز

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر برفیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
9134528846خاتمهرات

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه ابن سینا میبددانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532222771میبدمیبد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر بوالحسنیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
35377564139بهابادبهاباد

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حیدریاندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532228227اردکاناردکان

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر یحیی زادهدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532234140اردکاناردکان

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه ابوعلی سینادانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
داروهاي متیل فنیدیت 

10و18و36 و مدافنیل
3532825799ابرکوهابرکوه

خیابان طالقانی - روبروي بانک صادرات6136226983شوشترشوشتر پیوند اعضاروزانهداروخانه خصوصیدکتر سیده فرخنده سید عطار دانشکده علوم پزشکی شوشتر

6136224221شوشترشوشترام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسن طاهريدانشکده علوم پزشکی شوشتر
چهاررراه شهید رجایی - روبروي بیمارستان 

الهادي
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شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر غالمرضا خدادادزادهدانشکده علوم پزشکی شوشتر
پیوند اعضا - مساعدت جهت 

بیماران خاص و صعب العالج
خیابان طالقانی - روبروي بانک صادرات6136225850شوشترشوشتر

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر پور داییدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
داروهاي شیمی درمانی/متیل 

فنیدیت و اکسی کدون
5152233960تربت حیدریهتربت حیدریه

خیابان فردوسی جنوبی 41 فرعی 1 جنب 

درمانگاه موسی بن جعفر

خیابان کاشانی جنب پاساژ مجیدتربت حیدریهتربت حیدریهکارپول دندانپزشکیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مساعديدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

روزانهداروخانه خصوصیدکتر رمضان پوردانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

داروهاي پیوندي/ 

دیالیزي/شیمی 

درمانی/بیمارستانی

فیض آباد.میدان الغدیر56725356زاوهفیض آباد

فردوسی 58 روبروي درمانگاه ابوالفضل عباس52229595تربت حیدریهتربت حیدریهداروهاي پیوندي/ دیالیزيروزانهداروخانه خصوصیدکتر کوهزاددانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

52248600تربت حیدریهتربت حیدریههورمون رشدروزانهداروخانه خصوصیدکتر جعفرزادهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
نبش چهار راه فرهنگ -جنب کلینیک 

فرهنگیان- داروخانه دکتر جعفر زاده

روزانهداروخانه خصوصیدکتر نصراهللا حسینیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

داروهاي پیوندي / ام اس / 

کارپول دندانپزشکی/ متیل 

فندیت و اکسی کدون

خیابان قره نیتربت حیدریهتربت حیدریه

روزانهداروخانه خصوصیدکتر محققیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

داروهاي پیوندي / ام اس / 

کارپول دندانپزشکی/ متیل 

فندیت و اکسی 

کدون/دیالیزي/ شیمی 

درمانی

52249372تربت حیدریهتربت حیدریه
تربت حیدریه خیابان نواب - روبه روي کلینیک 

تخصصی احمدیه

روستاي قلعه اقاحسن نبش مرکز بهداشتی درمانیمه والتقلعه آقا حسنکارپول دندانپزشکینیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر مین باشیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

داروخانه بیمارستان نهم ديدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

شبانه روزي

داروهاي پیوندي / ام اس / 

کارپول دندانپزشکی/ متیل 

فندیت و اکسی 

کدون/دیالیزي/ شیمی 

درمانی/هورمون رشد

5152226016تربت حیدریهتربت حیدریه

میدان ساعت خیابان 18 دي33112002ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مجیدیاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امیر مازندرانی روبروي بیمارستان امام33363930ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بهاريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار کشاورز جنب تعاونی اعتباري پارسیان33230552ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیآریادانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار خزر جنب طوبی33209271ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر علیمحمديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان معلم33269343ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر خلوتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان معلم کلینیک ابوالفضل33209833ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر معتمديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار پاسداران روبروي بیمارستان بوعلی33340790ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه امیندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امیر مازندرانی کلینیک سینا33351030ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صحراییدانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر فرح آباد33462091ساريفرح آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زاهديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

44430522ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیافشاردانشگاه علوم پزشکی مازندران
خیابان فرهنگ روبروي 15 خرداد ساختمان قوي 

سپید
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خیابان قارن33320909ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر دهقان زاددانشگاه علوم پزشکی مازندران

قارن مجتمع قو33322226ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیپاستوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان فردوسی نرسیده به دروازه بابل33321190ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کشاورزدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان شهداء جنب بانک سپه33260273ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عرب خزائلیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار امام رضا بعد از امام زاده عباس33283245ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر غنی پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ساري جنب بیمارستان ولیعصر42074942قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر افتادهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ساري چهار راه فرهنگ42222430قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سنگدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان تهران جنب مینی بوس رانی42221252قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر خسرويدانشگاه علوم پزشکی مازندران

چهار راه جویبار مجتمع42222413قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اسداله پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان بابل روبروي کوچه صداقت42260023قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیتوحیددانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان بابل کوچه دستوریان42203604قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر غالمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان شهدا روبروي مدرسه رسول اکرم42195550قائمشهرارطهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رحیمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب آموزش و پرورش42543973جویبارجویبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر هنري- آبشنگدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان کشتی جنب چهل ستون42534700جویبارجویبارمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صالحی فردانشگاه علوم پزشکی مازندران

 خیابان امام جنب اداره پست42545080جویبارجویبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیبخشی پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام مجنمع ناهید34720444نکانکامنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر زائر اومالیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي شورلت34720032نکانکامنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مطلب هاشمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

سه راه زاغمرز34732223نکانکامنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آزادبختدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام34533436بهشهربهشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر تبرائیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید هاشمی نژاد چهار راه فراش محله34531030بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زارعدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید هاشمی نزاد روبروي بانک مسکن34530351بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آناهیتا زمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

چهار راه گرگان34536171بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زرهانشدانشگاه علوم پزشکی مازندران

جنب مخابرات34632232بهشهررستمکالمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر درگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان آزادي جنب بانک قوامین42455399سوادکوهزیرآبمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شجاعی سواد کوهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان جانبازان42421358سوادکوهپل سفیدمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر موسويدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان شهدا42442218سوادکوهشیرگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر علی اکبريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي بانک ملت33883540میاندرودسوركمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر قباديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان بسیج35335610بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فالحدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي مرکز بهداشت35752433بابلسربابلسرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سعیده صفرپوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان پاسداران روبروي بانک ملی35288517بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر خواجوي نیادانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب رستوران میزبان35336763بابلسربهمیرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صفرپوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام نبش آفتاب دوم44298959آملآملمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر اسديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید قندي سبز میدان44221614آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر لطیفیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان طالب آملی بین دریاي 62 و 4308090564آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سیفیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خ امام رضا روبروي اداره پست43234733آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فقیهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي بیمارستان امام رضا34271500آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اباذريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان 17  -نبش کوچه امیر مازندرانی44222695آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صابري مقدمدانشگاه علوم پزشکی مازندران

کوچه بنیاد شهید44251033آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ارشديدانشگاه علوم پزشکی مازندران
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خیابان هالل احمر جنب بیمارستان 17 شهریور44221888آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رودگردانشگاه علوم پزشکی مازندران

33230552-43116070آملدابودشتمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر بهزاد رضاییدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ولیعصر35653412فریدونکنارفریدونکنارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیسینادانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهدا جنب بانک ملی356611144فریدونکنارفریدونکنارمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عنایتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار امام جنب کوچه شهید عباسپور44742328محمودآبادمحمودآبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر تنهادانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان معلم جنب صندوق قرض الحسنه44735253محمودآبادمحمودآبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر نصرالهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار بهار جنب درمانگاه دکتر شریعتی44882588سرخرودسرخرودمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسینیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار امام رضا نبش دریاي 4452561710نورنورمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ساالریاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام نرسیده به میدان امام44522070نورنورمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شریفیاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب بانک صادرات44540234نوررویانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمودپوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

ابتداي خیابان آیت اهللا خامنه اي44668777نورچمستانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عالییدانشگاه علوم پزشکی مازندران

سیمرغ42353127سیمرغسیمرغمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حسنیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

سه راه شهدا54620007عباس آبادعباس آبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسین زادهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي شهرداري54616792عباس آبادسلمان شهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیسپهردانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمارستان قائم کالردشتدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه سرپایی 

بیمارستان دولتی
بیمارستان قائم52626451چالوسکالردشتمنتخبشبانه روزي

روبروي بیمارستان ثامن34666694گلوگاهگلوگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بدیعیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان آزادي523508000نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سهرابیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان بوعلی روبروي بیمازستان بهشتی52335354نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بغیريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ستارخان شمالی ساختمان ترنج52350234نوشهرنوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حسین پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

جنب بیمارستان رجایی542202720تنکابنتنکابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فرحمند(آقایی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار جمهوري اسالمی54229121تنکابنتنکابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر اسماعیلیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان امام54224162تنکابنتنکابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ادیب زمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب پاساژ ماهان54236959تنکابنتنکابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر گرانسایهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان 17 شهریور54262600تنکابننشتارودمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آقا داداشیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خرم آباد میدان امام545253033تنکابنخرم آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیرازيدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي بیمارستان طالقانی52222946چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیپنجم شهریوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي بیمارستان طالقانی52226493چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر جسمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام کوچه سالمت44450129چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سهیال غفاريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي بیمارستان صالقانی52282003چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کریمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان مطهري جنب رستوران گل سرخ55228921رامسررامسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شجاعیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید رجایی55248700رامسرکتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر قماش پسنددانشگاه علوم پزشکی مازندران

سادات محله55212712رامسرکتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر بحريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمارستان امام سجاد55231911رامسررامسرمنتخب-خاصشبانه روزيآموزشی -دولتیداروخانه آموزشی 13 آبان رامسردانشگاه علوم پزشکی مازندران

داروخانه 13 آبان ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
ساري میدان معلم33240040ساريساريمنتخب و خاصروزانه

داروخانه 13 آبان ساري شماره 2دانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
ساري میدان معلم33249400ساريساريمنتخب و خاصروزانه
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بیمارستان امام خمینی ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
ساري خیابان امیر مازندرانی33361700ساريساريمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان طالقانی چالوسدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
چالوس -خیابان امام52226704چالوسچالوسمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان شهید رجایی تنکابندانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
تنکابن-خیابان امام54237003تنکابنتنکابنمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان رازي قائم شهردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
قائم شهر- روبروي بانک ملی42218289قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصروزانه

خیابان ابن سینا42229517قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فرهاديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمارستان بوعلی سینا ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
ساري بلوار پاسداران33343010ساريساريمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام حسین نکادانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
نکا خیابان انقالب34732153نکانکامنتخب و خاصروزانه

بیمارستان حاج عزیزي جویباردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
جویبار خیابان امام42530569جویبارجویبارمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان شهدا زیرابدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
زیرآب خیابان آزادي42452955زیرآبزیرآبمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان شهید بهشتی نوشهردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
نوشهر میدان آزادي خیابان بوعلی سینا52333211نوشهرنوشهرمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام خمینی بهشهردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
بهشهر خیابان امام34546293بهشهربهشهرمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام رضا آملدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
آمل خیابان امام رضا43274011آملآملمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام خمینی نوردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
نور خیابان امام44522010نورنورمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام سجاد رامسردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
رامسر خیابان میدان انقالب روبروي اداره پست55222031رامسررامسرمنتخب و خاصروزانه

مرکز فوریت هاي داروئی هالل احمر ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز فوریت هاي 

داروئی هالل احمر
میدان 18 دي33242435ساريساريمنتخب و خاصروزانه

مرکز فوریت هاي داروئی هالل احمر تنکابندانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز فوریت هاي 

داروئی هالل احمر
خیابان جمهوري میدان شهدا54275004تنکابنتنکابنمنتخب و خاصروزانه

الر - شهرقدیم خ مدرس جنوبیالرستانالرصعب العالج - شیمی درمانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر بیدخدانشکده علوم پزشکی الرستان

بیمارستان امام رضا(ع)دانشکده علوم پزشکی الرستان

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

الر -شهرجدید بولوار دکتر دادمانالرستانالرخاص - صعب العالجشبانه روزي

اوز - بولوار بهروزیاناوزاوزتوزیع ریتالین و تحت کنترلروزانهداروخانه خصوصیدکتر کرامتیدانشکده علوم پزشکی الرستان

الر شهر جدید بولوار دانشجوالرستانالرتوزیع ریتالین و تحت کنترلشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر زریندانشکده علوم پزشکی الرستان
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الر شهرقدیم خ مدرس جنوبیالرستانالرعمومی - شبانه روزيشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر معتمددانشکده علوم پزشکی الرستان

الر شهرجدید 30 متري هالل احمرالرستانالرتوزیع شیرخشکروزانهداروخانه خصوصیدکتر زاهديدانشکده علوم پزشکی الرستان

الر شهر قدیم خ مدرس جنوبیالرستانالرتوزیع شیرخشکروزانهداروخانه خصوصیدکتر خلیلی آزاددانشکده علوم پزشکی الرستان

شهر خنجخنجخنجعمومی - شبانه روزيشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عباس نژاددانشکده علوم پزشکی الرستان

بوشهر- جنب دانشگاه علوم پزشکی7733322369بوشهربوشهرخاصروزانهدولتیبهمن 22دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

7733535734بوشهربوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر آهنگیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بوشهر- خیابان امام خمینی - روبروي بسیج 

مرکزي

7733337266بوشهربوشهرخاصشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر رضاییدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بوشهر - سمت راست کلینیک تخصصی حضرت 

ابوالفضل (ع)

7733561288بوشهربوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شجاعتدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بوشهر-میدان امام خمینی ره -ابتداي بی سیم-

مجتمع پزشکی مهر

7733322758بوشهربوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رشیديدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بوشهر- خیابان امام خمینی- جنب خیابان 

مسجد توحید

7733562449بوشهربوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ایالمیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بوشهر- خیابان امام خمینی - ساختمان پزشکان 

پارس

7733425904بوشهرچغادكمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر احمديدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شهرستان بوشهر- شهر چغادك-خیابان اصلی-

روبروي بانک انصار

برازجان.میدان بیمارستان 17شهریور7761736587دشتستانبرازجانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر رضاییدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

7734259266دشتستانبرازجانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر دهقانیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
برازجان_خیابان چمران_روبروي سازمان تبلیغات 

اسالمی

7734227500دشتستانبرازجانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کالنتريدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
برازجان-خیابان شهید چمران - روبروي فرهنگ 

ارشاد

بندر دیلم خیابان پاسداران میدان ساعت7733242151دیلمدیلممنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر معتمددانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کنگان بلوار امام خمینی7737214089کنگانکنگانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شفیعیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بندر کنگان بلوار امام7737224500کنگانکنگانخاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر رضاقلی پوردانشگاه علوم پزشکی بوشهر

عسلویه خ مسجد جامع7737266737عسلویهعسلویهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر آذري کیادانشگاه علوم پزشکی بوشهر

جم-خیابان ساحلی-نبش پاساژ نور7737622817جمجممنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر پیمانیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

جم-خیابان رازي-ساختمان پزشکان میالد7737622234جمجممنتخبروزانهداروخانه خصوصیمیالددانشگاه علوم پزشکی بوشهر

گناوه-خیابان پیروزي7733130740گناوهگناوهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عبدامامیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

گناوه - خیابان امام خمینی (ره)7733123191گناوهگناوهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر معرفتدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دیر- خیابان امام حسین-روبروي درمانگاه7735429717دیردیرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رستمیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

خورموج-خیابان شهید مطهري7735324688دشتیخورموجمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ایمانداردانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بیرجند خیابان مدرس- مدرس563234722221بیرجندبیرجندüروزانهدکتر شمشیرگراندانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خیابان امام خمینی32833131طبسطبسüرزانهدکتر شیرويدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5634222698طبسطبسüروزانهدکتر اخواندانشگاه علوم پزشکی بیرجند
طبس ، خیابان امام خمینی ، جنب دارلشفاء 

حضرت ابوالفضل

بیرجند - خیابان زکریاي رازي بین زکریاي 2 و56323175664بیرجندبیرجندüروزانهدکتر ضیاییدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بیرجند- حیابان طالقانی روبه روي طالقانی 563221282917بیرجندبیرجندüروزانهدکتر محمديدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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5642220790فردوسفردوسüروزانهدکتر مریم مقربیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فردوس - خیابان مطهري جنب درمانگاه 

فرهنگیان

5632773315بشرویهبشرویهüروزانهدکتر راستگودانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بلوار جهاد  بیمارستان شفا  جنب کلینیک 

تخصصی بیمارستان شفا

ابتداي بلوار انقالب ، روبرو مسجد جامع شهر53223608بشرویهبشرویهüروزانهدکتر ساالرصادقیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

53225440بشرویهبشرویهüروزانهدکتر سلطانزادهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بشرویه – خیابان امام خمینی جنوبی – جنب 

مسجد جامع

خیابان جهاد ، جنب اداره بهزیستی5632868199طبسطبسüروزانهدکتر دلیريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5625226676قاینقاینüشبانه روزيدکتر اشعريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
خیابان شفا - روبروي در بیمارستان شهداي 

قاین - پالك اصلی 1912 - پالك فرعی 108

بیرجند- میدان طالقانی- ابتداي خیابان بهشتی5632222031بیرجندبیرجندüروزانههالل احمردانشگاه علوم پزشکی بیرجند

طبس ، روبروي بیمارستان شهید مصطفی خمینی5632823300طبسطبسüروزانهدکتر حسینیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهرك سیمان-تالش 3-پالك 56325312122قاینقاینüروزانهدکتر تقی زادهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

564430199بیرجندبیرجندüروزانهدکتر طاهريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند خیابان آیت اهللا غفاري نبش ابوریحان 

بیرونی

5624224556خوسفخوسفüروزانهدکتر راشديدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
خوسف – بلوار امام رضا (ع) 4-مقابل شهرداري 

شهر خوسف

بیرجند خیابان آیت اهللا طالقانی - کوچه 56322228423بیرجندبیرجندüروزانهدکتر متقی نیادانشگاه علوم پزشکی بیرجند

قاین - جنب بیمارستان شهداء__قاینقاینüروزانهدکتر طیبدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دیهوك ، بلوار جهاد5632843401طبسدیهوكüروزانهدکتر مهاجريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5632228883بیرجندبیرجندüشبانه روزيدکتر زنگوییدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند خیابان آیت اهللا طالقانی روبه روي 

بیمارستان امام رضا

5632239193بیرجندبیرجندüروزانهدکتر فرزادنیادانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند خیابان آیت اهللا طالقانی بین طالقانی 3 و 

5

بیرجند- خیابان حافظ غربی نبش حافظ 56323003056بیرجندبیرجندüروزانهدکتر ناصريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5642225354فردوسفردوسüروزانهدکتر محمدپوردانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فردوس - خیابان مطهري جنب بیمارستان دکتر 

چمران

بیرجند خیابان آیت اهللا طالقانی - طالقانی 563222836711بیرجندبیرجندüروزانهدکتر ورديدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بیرجند- خیابان معلم بین معلم 21-563242420123بیرجندبیرجندüروزانهدکتر صادقیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خیابان ارتش- داروخانه داخل درمانگاه شهدا5632229048بیرجندبیرجندüروزانهشهدادانشگاه علوم پزشکی بیرجند

قاین – خیابان بهشتی – انتهاي بهشتی5625222497قاینقاینüروزانهدکتر طاهريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خمیدان آیت اهللا طالقانی ابتداي خیابان بهشتی5632220340بیرجندبیرجندüروزانهدکتر داووديدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سرایان - خیابان امام خمینی – جنب خیابان اول5632905055سرایانسرایانüروزانهدکتر رمضانیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5625225574قاینقاینüروزانهدکتر محمدي مطلقدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
قاین – خیابان شهید کالهدوز –کلینیک 

پزشکان ولیعصر(عج)
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خیابان آیت اهللا طالقانی- طالقانی 563222685512بیرجندبیرجندüروزانهدکترنصیريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5642231012فردوسفردوسüشبانه روزيدکتر مدبردانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فردوس - خیابان شهید مطهري – جنب 

دارالشفاء امام حسین (ع)

خیابان پاسداران - جنب دارالشفا امام حسین (ع)5632219308بیرجندبیرجندüروزانهدکتر خوشرودانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خیابان شهید آیت اهللا مفتح56322221111بیرجندبیرجندüروزانهدکتر شریفدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بیرجند- خیابان آیت اهللا طالقانی 9، پالك 563223499014بیرجندبیرجندüروزانهدکتر زارعیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5632447280بیرجندبیرجندüروزانهدکتر آهنیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند- خیابان سجادشهر، خیابان امامت ، 

پالك 214-212

بیرجند خیابان توحید بن توحید 21و563243864823بیرجندبیرجندüروزانهدکتر هنرمنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5632236140بیرجندبیرجندüروزانهدکتر راستیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند خیابان شهید آیت اهللا غفاري 22، پالك 

54

5632727464طبسطبسüروزانهدکتر پوررفعتیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فردوس - خیابان مطهري روبروي بیمارستان 

دکتر چمران

خیابان زکریاي رازي- ابتداي خیابان پرستار5632409283بیرجندبیرجندüروزانهدکتر سلمانیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اسالمیه-خ امام خمینی32744613فردوساسالمیهüروزانهدکتر مجید مقربیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خیابان پرستار5632448485درمیانطبس مسیناüروزانهدکتر جهان بیندانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5632420072بیرجندبیرجندüشبانه روزيدکتر قدرتیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند خیابان آیت اهللا غفاري   خیابان رازي 

روبه روي بیمارستان ولی عصر

562522955قاینقاینüروزانهدکتر پور حسیندانشگاه علوم پزشکی بیرجند
قاین - خیابان امام خمینی 1 – ساختمان 

پزشکان

بیرجند خیابان توحید ، حاشیه میدان توحید5632449040بیرجندبیرجندüروزانهدکتر اربابیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5632873193سرایانآیسکüروزانهگیالنیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آیسک_بلوار امام رضا_بین خیابان فرهنگ و 

باغستان

نهبندان - بلوار دانشگاه – بین دانشگاه 2 و 56326240914نهبنداننهبندانüروزانهدکتر فرهنگیاندانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سرایان بلوار شفا روبرو بیمارستان امام علی5632905152سرایانسرایانüروزانهدکتر غالمیدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5632420513بیرجندبیرجندüروزانهدکتر باهريدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بیرجند خیابان شهید آیت اهللا غفاري،نبش خیابان 

زکریاي راضی

دکترشریعتیدانشگاه علوم پزشکی فسا

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

روزانه
داروخانه داروهاي خاص و 

تحت کنترل
خیابان شهید فیاض بخش/بیمارستان شریعتی53359819فسافسا

هالل احمردانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان
داروخانه هاي هالل 

احمر
خیابان شهدا داروخانه جمعیت هالل احمر9131913495رفسنجانرفسنجانداروخانه خاصروزانه

بلوار طالقانی جنب دفتر هوایی رودان تور9134911990رفسنجانرفسنجانداروخانه منتخبروزانهداروخانه خصوصییادگار دکتر عامريدانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان

بلوار امام خمینی رو به روي مرکز بهداشت9124660406رفسنجانصفائیه نوقداروخانه منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کریم زادهدانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان

خیابان امام خمینی بوستان 91319643147انارانارداروخانه منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیعزیزيدانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان

بین پل شهدا و سه راه مطهري33315199خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیداروخانه دکتر سیاهپوشدانشگاه علوم پزشکی لرستان

میدان یادبود ( شمشیر آباد )33324191خرم آبادخرم آباد منتخبتمام وقتخصوصیدکتر کالنی (خیام )دانشگاه علوم پزشکی لرستان

33302545خرم آبادخرم آبادمنتخبشبانه روزيخصوصیتخت جمشیددانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان مجاهدین اسالم روبروي بیمارستان شهید 

رحیمی
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33314343خرم آبادخرم آبادمنتخبشبانه روزيخصوصیحمید بیرانوند(ارکیده )دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چهار راه فرهنگ کاشانی غربی جنب صندوق 

کارآفرینی امید

33334408خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر زمانی (امام حسین )دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خ امام خمینی-میدان شهدا-بطرف چهارراه 

فرهنگ

خ شهداي شرقی نرسیده به پل شهداء33311442خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر شاه والیتیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

بلوار ولیعصر نرسیده به تقاطع سی متري پژوهنده33228947خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر بازیاردانشگاه علوم پزشکی لرستان

33221407خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر آزادبخت (سالمت)دانشگاه علوم پزشکی لرستان
ابتداي خیابان جالل آل احمد روبروي درب قدیم 

بیمارستان شهداي عشایر

خیابان انقالب - ابتداي خیابان رازي33220250خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر سپهوند (سینا )دانشگاه علوم پزشکی لرستان

33408890خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر چنگیزيدانشگاه علوم پزشکی لرستان
میدان امام حسین ابتداي بلوار علوي داروخانه 

دکترچنگیزي

33335837خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر دارابی فردانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان شهداي شرقی ابتداي خیابان معلم 

روبروي مجتمع رنگین کمان

33238251خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصی دکتر شیروانیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
 سه راه باالیی مطهري پایین تراز درمانگاه 

صدیق

33207206خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر اسدبیگی (بعثت)دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان جالل ال احمد.خیابان دهخدا . نبش 

کوچه شهید صادقی

میدان تختی جنب درمانگاه فرهنگیان33332898خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر محمد باقر شمسدانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهداي شرقی33301345خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیسعديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

33226066خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر احمد نژاددانشگاه علوم پزشکی لرستان

 بلوار ولی عصر(عج)-نبش خیابان 16 متري 

بوعلی-روبروي بانک صادرات-جنب شوراي حل 

اختالف

33403810خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکترچکیندانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان علوي نرسیده به میدان شقایق روبروي 

آزمایشگاه پاستور

33302476خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر دریکونديدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان امام نرسیده به میدان شهدا روبروي 

فاطمیه

خیابان انقالب33222540خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر آذربانیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

 خیابان انقالب نبش آراسته332234236خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر آدینهدانشگاه علوم پزشکی لرستان

33406509خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر نوشین جعفريدانشگاه علوم پزشکی لرستان
شهداي شرقی-پل شهدا -ساحلی شرقی -جنب 

بانک تجارت

میدان استانداري33312720خرم آبادخرم آبادخاصتمام وقتدولتیداروخانه امام (ره)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان انقالب - بیمارستان شهداي عشایر33200950خرم آبادخرم آبادخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان شهداي عشایردانشگاه علوم پزشکی لرستان

میدان ازادي بیمارستان شهید رحیمی33336159خرم آبادخرم آبادخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان شهید رحیمیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان خیر آباد-بیمارستان شهید مدنی33405079خرم آبادخرم آبادخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان شهید مدنیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

وي فلسطین-بیمارستان خیریه عسلیان33407846خرم آبادخرم آبادمنتخبشبانه روزيدولتیبیمارستان عسلیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

33318800خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر علینقی زاده(ماهان)دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان امام -نرسیده به میدان شهدا -روبروي 

بانک تجارت مرکزي

خیابان حافظ جنوبی روبروي درمانگاه امام سجاد42610214بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر الماسیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
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میدان امام حسین ابتداي خیابان وحدت42441020بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر شاه محمديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان شهدا روبروي بانک تجارت مرکزي42606812بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر حامديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

42604191بروجردبروجردمنتخبشبانه روزيخصوصیدکتر فرناز رحیم زادهدانشگاه علوم پزشکی لرستان
چهار راه باغمیري ابتداي خیابان آیت اله کاشانی 

شمالی روبروي دفتر امام جمعه

خیابان شهدا روبروي بانک تجارت مرکزي42606812بروجردبروجردمنتخبشبانه روزيخصوصیدکتر حاتمیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

42611435بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر ملک محموديدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان شهدا بعد از زیرگذر جنب بانک تجارت 

مرکزي پالك 239 ساختمان پزشکان دانش

خیابان سید مصطفی خمینی42530981بروجردبروجردمنتخبشبانه روزيدولتیبیمارستان چمراندانشگاه علوم پزشکی لرستان

کوي بسیجیان بیمارستان امام خمینی (ره)42531327بروجردبروجردخاصشبانه روزيدولتیبیمارستان امام (ره)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان شهدا کوچه محسنی مجتمع پزشکان سینا42605608بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر موسوي (فارابی )دانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان تختی - نرسیده به سازمان آب42532188بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیآزاديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

42504248بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر قادري (پیمان)دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان سید مصطفی خمینی جنب بیمارستان 

امام خمینی ره

حیابان سید مصطفی خمینی42531711بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر کوثريدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان حافظ جنوبی نبش کوچه ولی شرقی42611775بروجردبروجردخاصتمام وقتدولتیداروخانه امام مرکزيدانشگاه علوم پزشکی لرستان

42625288بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیداروخانه مرزبان (ایران)دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان حافظ شمالی چنب کلینیک پزشکان -

پالك 52

42627243بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصیآزاديدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان شهدا جنب صندوق فرض الحسنه 

انصارالمجاهدین

اشترینان- بلوار امام خمینی (ره)33217882بروجرداشترینانمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر حی بردانشگاه علوم پزشکی لرستان

بلوار شصت متري جنب بانک ملت43214090دوروددورودخاصتمام وقتخصوصیدکتر یاراحمديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان کندوان -کوچه پردیس اول43215297دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر علی محمديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

بلوار معلم (45 متري)-جنب معلم 432342134دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر علیپوردانشگاه علوم پزشکی لرستان

میدان فرمانداري ابتداي خیابان کندوان43212747دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصیدکترشیخ االسالمیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان 60متري جنب بانک ملی خیبر43215218دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر پسنیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان شریعتی روبروي کفش ملی43223201دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر لشنیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

بلوار امام  میدان بسیج  داروخانه بیمارستان 7 تیر43210227دوروددورودخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان 7 تیردانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان بازارچه حافظ32633003کوهدشتکوهدشتمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر حسینی منشدانشگاه علوم پزشکی لرستان

میدان شهدا، ابتداي خیابان صاحب الزمان32639460کوهدشتکوهدشتمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر اسديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

32623233کوهدشتکوهدشتمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر کاظمیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان بازارچه (حافظ)- کوچه پیام (ساختمان 

پزشکان)

خیابان رهبري32625430کوهدشتکوهدشتمنتخبشبانه روزيخصوصیدکتر سهم دینیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان سید مصطفی خمینی42503055کوهدشتکوهدشتخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان امامدانشگاه علوم پزشکی لرستان

32625430الیگودرزالیگودرزخاصشبانه روزيخصوصیدکتر مالطاهريدانشگاه علوم پزشکی لرستان
 میدان کروبی - ضلع شمال شرقی - ساختمان 

اکسیر

43329762الیگودرزالیگودرزمنتخبشبانه روزيخصوصیدکترآذرکمنددانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان ولیعصر شمالی، روبروي درمانگاه 17 

شهریور، داروخانه ي دکتر آذرکمند

خیابان ولی عصر شمالی43327911الیگودرزالیگودرزمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر موگوییدانشگاه علوم پزشکی لرستان
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میدان کروبی-ساختمان پزشکان حکیم43323669الیگودرزالیگودرزمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر بستاکیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خ ولیعصر جنوبی - روبروي اداره بیمه سالمت35224863الیگودرزالیگودرزمنتخبتمام وقتخصوصیعوض پور (امیر کبیر)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

43323051الیگودرزالیگودرزخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان امام جعفر صادق (ع)دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان مدرس میدان رازي بیمارستان امام جعفر 

صادق(ع)

32727225نورآبادنورآبادمنتخبشبانه روزيخصوصیدکتر رحیمیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان امام - سه راه ولیعصر - روبروي بانک 

انصار - جنب درمانگاه شبانه روزي

خیابان امام روبروي بانک صادرات32724600نورآبادنورآبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر دادستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان امام-روبه روي کوچه شهید شیرخانی32734499نورآبادنورآبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر خان محمديدانشگاه علوم پزشکی لرستان

32730881نورآبادنورآبادمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر گودرزيدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان امام خمینی درمانگاه هفت تیر داروخانه 

دکتر گودرزي

میدان کشاورز بیمارستان ابن سینا32740316نورآبادنورآبادمنتخبشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان سینادانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان انقالب شمالی - روبروي بانک ملی43435520ازناازنامنتخبشبانه روزيخصوصیدکتر عباسیدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان انقالب نبش کوچه شهید هاشمی43431144ازناازنامنتخبتمام وقتخصوصیدکتر رضاییدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان انقالب-جنب خیابان طالقانی43424648ازناازنامنتخبتمام وقتخصوصیدکتر رضا یزدي (آفاق )دانشگاه علوم پزشکی لرستان

بلوار امام خمینی (ره) بیمارستان امام علی (ع)43432370ازناازناخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان امام علی (ع)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان امام (ره) نبش خیابان 22 بهمن32221160پلدخترپلدخترمنتخبشبانه روزيخصوصیدکترسولماز رضاییدانشگاه علوم پزشکی لرستان

خیابان امام(ره) جنب بانک مهر ایران32222632پلدخترپلدخترمنتخبتمام وقتخصوصیداروخانه جودکی (مرکزي)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

کوي بسیجیان بیمارستان امام خمینی (ره)32228223پلدخترپلدخترخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان امام (ره)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

32525212الشترالشترمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر صبا امیريدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان آیت اله بروجردي- تقاطع خیابان امام - 

نبش پاساژ رستمی

خیابان ایت اهللا کاشانی شرقی32522477الشترالشترمنتخبشبانه روزيخصوصیدکتر زمان حسنونددانشگاه علوم پزشکی لرستان

32529690الشترالشترمنتخبتمام وقتخصوصیدکتر صالحیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
خیابان آیت اهللا کاشانی غربی جنب بانک 

کشاورزي

خیابان شهید رحیمی بیمارستان امام32529913الشترالشترخاصشبانه روزيدولتیداروخانه بیمارستان امام (ره)دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 داروخانه دي19دانشگاه علوم پزشکی قم

داروخانه وابسته به 

نهادها، سازمان ها، 

ارگان ها و سایر

خیابان19دي-جنب بیمارستان کامکار37705888قمقمپیوند اعضاءشبانه روزي

داروخانه الهاديدانشگاه علوم پزشکی قم

داروخانه وابسته به 

نهادها، سازمان ها، 

ارگان ها و سایر

خیابان خاکفرج -میدان الهادي36709742قمقمام اس - پیوند اعضاءروزانه

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی قم
داروخانه هاي هالل 

احمر
36505442قمقمام اس - پیوند اعضاءروزانه

میدان سعیدي ابتداي خیابان هفتم تیر نبش 

کوي اول

میدان شهید زین الدین36664011قمقمام اس - پیونداعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه یزدیاندانشگاه علوم پزشکی قم

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه رشیديدانشگاه علوم پزشکی قم
 ام اس-پیوند اعضاء -

هموفیلی
بلوارمحمودنژاد خ شهیدعراقی نبش کوجه3240502012قمقم

32628329قمقمام اس - پیونداعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه کبیريدانشگاه علوم پزشکی قم
پردیسان-خیابان هویزه-بین کوچه 4 و کوچه 6 

پالك 18

32900300قمقمام اس - پیوند اعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه امام رضادانشگاه علوم پزشکی قم
 - متري صدوق- میدان شهید صدوقی 45

داروخانه شبانه روزي امام رضا علیه السالم
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قمقمام اس - پیوند اعضاءروزانهداروخانه خصوصیداروخانه طبیبدانشگاه علوم پزشکی قم
خیابان عطاران- خیابان شهید عراقی- طبقه 

همکف شهر پزشکان

نداردقمقمام اس - پیوند اعضاءروزانهداروخانه خصوصیداروخانه شیرزاددانشگاه علوم پزشکی قم
میدان رسالت - باالي زیرگذر عطاران - 

ساختمان پزشکان برج سفید

37745214قمقمام اس - پیوند اعضاءروزانهداروخانه خصوصیداروخانه شفادانشگاه علوم پزشکی قم
خیابان بسیج(هنرستان) بین کوچه 10 و 12 

داروخانه شفا

بقیه اهللادانشگاه علوم پزشکی قم

داروخانه وابسته به 

نهادها، سازمان ها، 

ارگان ها و سایر

خیابان شهید فاطمی ( دورشهر ) - کوچه هفتم37102222قمقمام اس - پیوند اعضاءشبانه روزي

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه صبوحیدانشگاه علوم پزشکی قم
ام اس - پیوند اعضاء- 

تاالسمی
نداردقمقم

قم - خیابان بلوار امین - انتهاي کوچه 7 

(مصلی 12) مغازه 2 نبش - پالك 27

داروخانه حضرت ابوالفضلدانشگاه علوم پزشکی قم

داروخانه وابسته به 

نهادها، سازمان ها، 

ارگان ها و سایر

خیابان امامزاده ابراهیم مقابل 20 متري مطهري38749788قمقمام اس - پیوند اعضاءشبانه روزي

میدان صفائیه بلوارنیایش نبش کوچه سوم37741900قمقمام اس - پیوند اعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه کاویانیدانشگاه علوم پزشکی قم

داروخانه ونارجیدانشگاه علوم پزشکی قم
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
36611190قمقمپیوند اعضاءشبانه روزي

بلوار شهید بهشتی- بیمارستان شهید بهشتی- 

داخل کلینیک ویژه

36651641قمقمپیوند اعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه طلوعیدانشگاه علوم پزشکی قم
خ امام خمینی(ره)-میدان شهیدزین الدین-جنب 

بیمارستان حضرت فاطمه معصومه (س)

32930888قمقممحرك cnsروزانهداروخانه خصوصیداروخانه خانیدانشگاه علوم پزشکی قم
 متري صدوقی نبش میدان شهید صدوقی 45

قبل از بو علی سینا پالك 9

32806320قمقممحرك cnsروزانهداروخانه خصوصیقره باقريدانشگاه علوم پزشکی قم
پردیسان -بلوار دانشگاه -خ شهید نواب - جلو 

درمانگاه پردیسان -طبقه همکف

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مریديدانشگاه علوم پزشکی قم
محرك cns و داروهاي 

بیمارستانی
خیابان  آذر، بین کوچه 58 و 3720501660قمقم

خیابان دور شهر کوچه 10 مجتمع پزشکی بهاران37744939قمقممحرك cnsروزانهداروخانه خصوصیداروخانه الماسیدانشگاه علوم پزشکی قم

36600526قمقمهورمون رشد -محرك cnsروزانهداروخانه خصوصیدکتر رضوانیدانشگاه علوم پزشکی قم
قم میدان ازادگان خ شهید چمران شمالی نبش 

کوچه19 پ171

37779885قمقمهورمون رشد -محرك cnsشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر امیر ابراهیمیدانشگاه علوم پزشکی قم
خیابان 15 خرداد - روبروي کلینیک دکتر 

غرضی - ساختمان ترنج - پالك 6

بلوار امین-امین5-ساختمان پزشکان امین48424368قمقممحرك cnsروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمديدانشگاه علوم پزشکی قم

روزانهداروخانه خصوصیداروخانه پارسیاندانشگاه علوم پزشکی قم
هورمون رشد - داروهاي 

بیمارستانی
37771545قمقم

بلوار 15 خرداد روبروي درب اصلی امامزاده 

سیدعلی پالك657

12345678قمقمهورمون رشد -محرك cnsروزانهداروخانه خصوصیدکتر اورعیدانشگاه علوم پزشکی قم

بلوار شهید صدوقی - بلوار فردوسی - بعد از 

کوچه دهم - سمت راست - بعد از امالك 

پارسیان - طبقه همکف

روزانهخصوصیاندیشه منشی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22710450تهرانتهران

تهران- میدان قدس- جنب بیمارستان شهدا- 

پالك 131
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روزانهآموزشی دولتیبیست و دو بهمندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22750061تهرانتهران

تهران- میدان قدس- جنب درب ورودي مرکز 

پزشکی، آموزشی و درمانی شهداي تجریش

روزانهخصوصیخلخالی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22296364تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- چهارراه فرمانیه- خ شهید 

لواسانی- پالك 5

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داخلی درمانگاه سپاه حضرت فاطمه الزهرا(س) 

(کوثر 2)

داخل درمانگاهی  

وابسته به ارگانها
شبانه روزي

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22471776تهرانتهران

تهران- مینی سیتی- اول شهرك شهید 

محالتی- بلوار فتح- کوثر 2

روزانهخصوصیدکتر نازنین رمضانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26115075تهرانتهران

تهران - پاسدران- خ موحد دانش- پایین تر از 

سه راه اقدسیه- جنب بانک صادرات- ساختمان 

750- طبقه همکف- واحد 1

روزانهخصوصیذکائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22670239تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- پل رومی- نبش 

کوچه میترا- پالك1874- ساختمان پزشکان 

2016- طبقه اول

روزانهخصوصیرزازان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22403535تهرانتهران

تهران- بزرگراه چمران- پمپ بنزین چمران- 

انتهاي خ تابناك- اول خ ولنجک- جنب 

بیمارستان طالقانی- پ 19

روزانهخصوصیزند حبیبی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22286413تهرانتهران

تهران- خ اقدسیه- نرسیده به میدان ارتش- 

پالك 5

روزانهخصوصیزوفادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22247005تهرانتهران

تهران- بزرگراه صدر- بلوار 35 متري قیطریه- 

نرسیده به میدان پیروز- پالك 17

روزانهخصوصیسبادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22636372تهرانتهران

تهران- خ ولیعصر- خ فرشته- جنب مسجد 

فرشته-داخل درمانگاه فرشته

روزانهخصوصیسهند گلستانیان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26456879تهرانتهران

تهران- خیابان ازگل–ابتداي کوچه بیدستان 

یکم- پالك 2

شبانه روزيخصوصیصالحی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22716208تهرانتهران

تهران- خیابان شهید باهنر به سمت میدان 

قدس-چهارراه مژده-نبش کوچه اقبال- 

پالك356- واحد تجاري غربی

روزانهخصوصیفرشته ضیائی ثانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22432754تهرانتهران

تهران- خیابان ولی عصر (عج)- خیابان شهید 

فالحی (زعفرانیه)- پایین تر از دانشگاه آزاد- 

انتهاي خیابان شهید علی امیري ثوري- 

روبه روي مسجد محمدیه زعفرانیه- نبش کوچه 

فرخ- پالك یک- طبقه همکف

روزانهخصوصیکشمیري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22434522تهرانتهران

تهران- اوین- بعد از هتل اوین- خ شهید 

کچوئی- پالك 70- طبقه اول

روزانهخصوصیلیاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22743534تهرانتهران

تهران- تجریش- میدان قدس- خ دربند- خ 

شهید امیر احمدي زمانی- پ 37

روزانهخصوصیمانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- شمیران- باغ فردوس- پالك 3 فرعی22711965تهرانتهران

روزانهخصوصیمجتبی بوربور (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22674747تهرانتهران

تهران- چیذر- بلوار عسگري- مجتمع پزشکی 

ندا
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روزانهخصوصیمهرآئیندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22950665تهرانتهران

تهران- پاسداران- میدان نو بنیاد- خ لنگري- خ 

صنایع- پالك 30- واحد 2

روزانهخصوصیمهوش پرچمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22434575تهرانتهران

تهران- خ ولیعصر- خ شهید فالحی (زعفرانیه)- 

خ شهید اعجازي (آصف)- نبش خ شهید 

حسینی- باالي بانک صادرات- پالك 33- 

طبقه اول

روزانهخصوصینقی زاده اهرنجانی (فروزان)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22214523تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- باالتر از پل رومی- 

ایستگاه سرتیپ زاده- پالك 1817

روزانهخصوصینوازي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22491850تهرانتهران

تهران- ازگل- خ ازگلی- روبروي بازار میوه و 

تره بار- کوچه سوم-  پالك 5- طبقه اول

روزانهخصوصیولنجکدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22417537تهرانتهران

تهران- ولنجک- بلوار دانشجو- روبروي پارك 

نگین- جنب دي کلینیک فوق تخصصی ولنجک

شبانه روزيخصوصیسامان بیگلی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26152862تهرانتهران

تهران- دارآباد- خیابان شهید پورابتهاج- 

روبروي مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی مسیح 

دانشوري- ساختمان پزشکان شمال تهران- 

پالك 1- طبقه اول- واحد3

روزانهخصوصیمحمدحسین جباري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88674888تهرانتهران

تهران- میدان ونک (گاندي شمالی)- تقاطع خ 

شریفی- پالك 12

روزانهخصوصیاحمد یزدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22266003تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- مقابل خیابان یخچال-

 پالك 1520

روزانهخصوصیاختیاریهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22568388تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- میدان اختیاریه- خ شفیع 

زاده- تقاطع خ زرنگ- پالك 6- طبقه همکف

روزانهخصوصیاردکانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22575408تهرانتهران

تهران- خ شهید کالهدوز- نرسیده به دیباجی- 

داخل کوچه حسینیه- ساختمان نرگس- پالك 

1- طبقه همکف- واحد 6

روزانهخصوصیالیکا سلیمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22596192تهرانتهران

تهران- خیابان پاسداران- نرسیده به چهارراه 

پاسداران- بهستان ششم- پالك 2- واحد 1

روزانهخصوصیامیر حسن رنجبریان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22763419تهرانتهران

تهران- خ شهید کالهدوز- بلوار کاوه- نرسیده 

به خ بهار- ساختمان کیمیا- پالك 17- طبقه 

اول

روزانهخصوصیامین هاشمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22643954تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به خیابان 

یخچال- پالك 1439- واحد تجاري

روزانهخصوصیامیر فاتحی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22579075-22579076تهرانتهران

تهران- خ دولت- نبش بلوار کاوه- ساختمان 

پزشکان کاوه- ورودي 2- واحد 26

روزانهخصوصیآرامدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26644930تهرانتهران

تهران، خیابان دکتر شریعتی، باالتر از میرداماد، 

کوچه منظر نژاد، پالك 56، طبقه زیر همکف
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شبانه روزيخصوصیآفریقادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22010452تهرانتهران

تهران- انتهاي خ آفریقا- نرسیده به تقاطع 

مدرس- نبش کوچه مروارید- داخل درمانگاه 

ابن سینا- طبقه همکف

روزانهخصوصیآلفادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88785883تهرانتهران

تهران- خ آفریقا- باالتر از پل میرداماد- نبش 

کوچه آناهیتا- پالك182

روزانهآموزشی دولتیآموزشی سوم خرداددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88041787تهرانتهران

تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان 

شیخ بهایی جنوبی- نرسیده به بن بست نصرتی-

 جنب شرکت کارگزاري آراد ایرانیان و مسجد 

بقیه اله (عج)

روزانهخصوصیآناهیددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22029498تهرانتهران

تهران- خیابان ولی عصر (عج)- باالتر از میدان 

ونک- تقاطع نیایش- خیابان اسفندیار-مغازه 

تجاري پالك 63

روزانهخصوصیبرادران حسینی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22857639-22725916تهرانتهران

تهران- خ شریعتی- باالتر از پل سید خندان- 

ابتداي خ شهید مجتبا ئی (جنب خ سیمرغ)-  

پالك 2

روزانهخصوصیپارسیاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22543868تهرانتهران

تهران- خ شهید کالهدوز- چهارراه رستم آباد- 

پالك 1

روزانهخصوصیپارسیندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
6-88208765تهرانتهران

تهران- خ ولیعصر- باالتر از خ ظفر- کوچه 

ناصري- جنب مرکز MRI جام جم- پالك 82

روزانهخصوصیپویا (دکتر هوسمی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22614881تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- تقاطع دولت- کوچه 

امامزاده- پالك 6- طبقه همکف

روزانهخصوصیپیرحیاتی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88193093تهرانتهران

تهران – خیابان نلسون ماندال( بلوار آفریقا)- 

باالتراز چهارراه جهان کودك- نبش برج نگین 

آفریقا- پالك84- طبقه همکف

روزانهخصوصیتاج بخش (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22255554تهرانتهران

تهران- خ وحید دستگردي (ظفر)- نرسیده به خ 

نفت- ساختمان پزشکان- پالك 141

روزانهخصوصیجنتی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88871753تهرانتهران

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان ونک- 

خیابان شهید محمد صانعی- پالك 29- 

ساختمان پزشکان نگین- طبقه اول- واحد2

شبانه روزيخصوصیحقیقت فرد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22867951تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- باالتر از پل سید 

خندان- نبش کوچه هشیار- پالك 1

روزانهخصوصیدروسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22540076تهرانتهران

تهران- خ شهید کالهدوز- چهارراه قنات- 

پالك11

روزانهخصوصیدکتر جلوداردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22906660تهرانتهران

تهران- بلوار میرداماد (شرق به غرب)- بعد از 

پمپ بنزین میرداماد- روبه روي برج نادر- پالك 

183- طبقه همکف

روزانهخصوصیرهنورد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88882010تهرانتهران

تهران- خ ولیعصر (عج)- باالتر از میدان ونک- 

خ نگار- پالك 8
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روزانهخصوصیسمندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22225663تهرانتهران

تهران- خیابان میرداماد- خیابان نفت شمالی- 

نبش کوچه 8- پالك 93

روزانهخصوصیسهرورديدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26705457تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- خیابان میرداماد- بعد 

از خیابان رودبار غربی- پالك 7- طبقه همکف-

 واحد یک

روزانهآموزشی دولتیشهید کاظمیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26210091تهرانتهران

تهران- خ ولیعصر (عج)- نرسیده به چهارراه 

پارك وي- جنب دانشکده تغذیه- پالك 1547

روزانهخصوصیشیدا سلمانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22591888تهرانتهران

تهران- خ شهید کالهدوز- مابین خ اختیاریه و 

دیباجی- پالك 450- طبقه اول- واحد جنوب 

شرقی

روزانهخصوصیشیدا معتمدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26710048تهرانتهران

تهران- خیابان پاسداران- خیابان شهید محمود 

گل نبی- خیابان شهید علی ناطق نوري شمالی- 

نبش کوچه آذر- پالك 20 طبقه اول- واحد یک

روزانهخصوصیصفی زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88056863تهرانتهران

تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- بعد از 

تقاطع شیخ بهائی- پالك 214- برج ونوس- 

طبقه همکف- واحد یک- ملک تجاري-

روزانهخصوصیعابدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
78813827تهرانتهران

تهران- میدان ونک- خیابان گاندي جنوبی- 

خیابان نوزدهم- پالك 28- طبقه همکف- واحد 

یک

روزانهخصوصیقانوندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- ضلع جنوب غربی میدان ونک- پالك 887793601تهرانتهران

روزانهخصوصیمحمدشهاب مغازه اي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22617894تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- خیابان شهید محمد 

خاقانی (خیابان زرگنده)- خیابان شهید برادران 

عطاري مقدم جنوبی- خیابان شهید محمد 

دانشگر- خیابان شهید سیامک شکرآبی- خیابان 

میر لطیفی- جنب درمانگاه رئوف- پالك 5

روزانهخصوصیمحموديدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22224551تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- خیابان شهید وحید 

دستگردي (خیابان ظفر)- پالك 9- ساختمان 

آفتاب- طبقه همکف- واحد

روزانهخصوصیمزیدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22705653تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- خیابان میرداماد- 

خیابان رودبار شرقی به سمت شمال- پالك 47-

 ساختمان پزشکان رودبار- طبقه اول- واحد 6

روزانهخصوصیاکرم مستجابی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22009792تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- باالتر از یخچال- 

کوچه سجاد- پالك 66- طبقه اول- واحد یک
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روزانهخصوصیمالصدرادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88038112تهرانتهران

تهران- میدان ونک- خ مالصدرا- بعد از 

بزرگراه کردستان- پالك 72

روزانهخصوصیمنشادي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22894121تهرانتهران

تهران- خ شریعتی- جنب حسینیه ارشاد- کوچه 

ارشاد- پالك 1- طبقه اول- واحد 9

روزانهخصوصیندا حاجی محمدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22889813تهرانتهران

تهران- خیابان پاسداران- خیابان شهید محمود 

گل نبی- نرسیده به خیابان شریعتی- جنب 

ساختمان آریان- پالك 54- طبقه همکف- 

واحد یک

روزانهخصوصیندا رونده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26645792تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- نبش تقاطع شمالی 

خیابان شهید وحید دستگردي (ظفر)- ساختمان 

پزشکان ظفر- پالك 1302- طبقه اول- واحد 8

روزانهخصوصیوحدتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
5-22890754تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- روبروي باشگاه بانک 

مرکزي- ساختمان پزشکان سینا- پالك 164

روزانهخصوصیوالشجردي فراهانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22856644تهرانتهران

تهران- خ شریعتی- باالتر از میرداماد- خ نیام- 

پالك 60- طبقه همکف

روزانهخصوصیویوالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22540411تهرانتهران

تهران- خ شهید کالهدوز- چهارراه دلبخواه- 

پالك 66

روزانهخصوصیماندانا یداللهی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88207186تهرانتهران

تهران- خ ولیعصر- نرسیده به میدان ونک- خ 

بیستم گاندي- پالك 15-  طبقه همکف- 

داراي درب ورود و خروج مجزا

روزانهخصوصیمبارکی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22278154تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- خ میرداماد- نرسیده 

به میدان محسنی- جنب بانک تجارت- پالك 

43- طبقه اول

روزانهخصوصیاشراقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77722040تهرانتهران

تهران- تهرانپارس- فلکه سوم- خ 196 غربی- 

نرسیده به رستوران برادران- پالك 106

روزانهخصوصیامین الرعایا (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77868431تهرانتهران

تهران- بین فلکه دوم و سوم  تهرانپارس- 

پالك 308- طبقه همکف- واحد شماره 5

روزانهخصوصیاوژندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22867987تهرانتهران

تهران- بزرگراه رسالت- زیر پل سیدخندان- 

نرسیده به خ شریعتی- ضلع شمال شرق پل سید 

خندان- پالك 24

شبانه روزيخصوصیآقاسیان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
1-22981550تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- میدان هروي- خ وفامنش 

شمالی- تقاطع خ مکران شمالی- جنب بانک 

اقتصاد نوین- پالك 8

جمعیت هالل احمر شماره 2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داروخانه هاي هالل 

احمر
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77793636تهرانتهران

تهران- تهرانپارس- خ جشنواره- شماره ثبتی 

64336 و 46338
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روزانهخصوصیخوشنودي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77004848تهرانتهران

تهران- اتوبان شهید بابائی-  شهرك حکیمیه- 

کوي دانشگاه-  فاز 2-  طبقه همکف مسجد 

صاحب الزمان- داخل درمانگاه ایثار

روزانهخصوصینازیال  قهرمانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22956767تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- میدان حسین آباد- خ 

شهید افتخاریان- نبش شمالی کوچه طریقت- 

واحد شماره 1

روزانهخصوصیزاهدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22845611تهرانتهران

تهران-خ دکتر شریعتی-باالتر از خ خواجه 

عبداله انصاري-نبش کوچه سعید نورمحمدي-

پالك 979

روزانهخصوصیسپیده غفوریان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
09123005995 -22778036تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- بعد از بیمارستان لبافی 

نژاد- بوستان نهم- ساختمان مهر- پالك 133

روزانهخصوصیسعدوندي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- تهرانپارس- خ 212 شرقی- پالك 77321664587تهرانتهران

روزانهخصوصیسمیه نشاط (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77866202تهرانتهران

تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان 

فرجام غربی- نبش ضلع شمال غربی بزرگراه 

شهید باقري- پالك 143- طبقه همکف- ملک 

تجاري

روزانهخصوصیسیف (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ فرجام- تقاطع آیت- پالك 77496457699تهرانتهران

روزانهخصوصیصبح امیددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
6-77042005تهرانتهران

تهران- تهرانپارس- قنات کوثر- شهرك امید- 

مجتمع تجاري داخل شهرك- پالك 81

روزانهخصوصیصدیقی فرد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22891894تهرانتهران

 تهران- خیابان شریعتی- خیابان خواجه عبداله 

انصاري- بعد از تقاطع ابوذر غفاري- نبش 

خیابان رودخانه شمالی- پالك 93- طبقه اول

روزانهخصوصیصفائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77809771تهرانتهران

تهران- میدان رسالت- ابتداي خ هنگام- جنب 

ساختمان پزشکان پارس- پالك 12

روزانهخصوصیعلی یوسفیان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22986894تهرانتهران

تهران- بزرگراه رسالت- خیابان استاد حسن بنا 

شمالی - شمس آباد- خیابان شهید برادران 

محمدي شمالی - بعد از اتوبان همت- جنب 

کوچه امید- پالك 26- طبقه همکف- واحد 2

شبانه روزيخصوصیعلی قنبري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22953257تهرانتهران

تهران- بزرگراه امام علی (ع) شمال- خروجی 

اول لویزان- خیابان شیان یکم- (خیابان 

قدیري)- پالك 6- طبقه همکف- واحد یک
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روزانهخصوصیفرشته حوري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77057363تهرانتهران

تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- خیابان وفادار 

غربی- پالك 1144- طبقه همکف- داخل 

درمانگاه شبانه روزي ایران

روزانهخصوصیفرهودي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77442303تهرانتهران

تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- شمیران 

نو- ضلع جنوب غربی میدان پاکدامن- خ 

شهداي غربی- پالك 10- ملک تجاري

روزانهخصوصیقائمیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22526230تهرانتهران

تهران- بزرگراه رسالت- میدان بنی هاشم- خ 

افشاري- پالك 1

روزانهخصوصیقربانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77371300تهرانتهران

تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- خ وفادار 

شرقی- پالك 1018

شبانه روزيخصوصیکریمی زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22514566تهرانتهران

تهران- بزرگراه رسالت- چهارراه مجیدیه - 

ساختمان پزشکان- پالك 190

روزانهخصوصیلحمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77112780تهرانتهران

تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- خ استخر- بین 

خ 234 و 236- پالك 123

روزانهخصوصیمتیندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
8-22862207تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- خ  خواجه عبداله 

انصاري- پالك 180

روزانهخصوصیمدینه (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77900975تهرانتهران

تهران – تهرانپارس – خیابان شهید ناهیدي 

(جشنواره)- بعد از چهارراه سید الشهداء- بین 

خیابان شهید محمدي و شهید فتاحی- روبروي 

مرکز دارویی و درمانی هالل احمر جشنواره 2 – 

جنب پالك 84 – قطعه سوم

روزانهخصوصینقدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22955287تهرانتهران

تهران – پاسداران – میدان هروي – خیابان 

شهید مصطفی وفامنش – خیابان آزادي – نبش 

کوچه شهاب – پالك 36 – مغازه تجاري

روزانهخصوصیالهه هادي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88465094تهرانتهران

تهران- رسالت- بعد از پل سیدخندان- ابتداي خ 

شهید کابلی (دبستان)- کوچه صفا فردوس- 

پالك 2

روزانهخصوصیانارکی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88171243تهرانتهران

تهران- خیابان شهید بهشتی- ابتداي خیابان 

مفتح شمالی- نبش کوچه چهاردهم- داخل 

کلینیک گوارش و کبد بهبود- طبقه همکف

روزانهخصوصیآفتاب گرداندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88303772تهرانتهران

تهران- خ مطهري- نرسیده به تقاطع شهید 

مفتح- جنب انتشارات سروش- ساختمان 

پزشکان 230- پالك 236- طبقه  منفی یک

روزانهخصوصیبابک مصباحی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88427859تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- خیابان مطهري شرقی 

(خیابان شهداي ناجا)- بعد از خیابان فرهنگ- 

نرسیده به ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ- 

پالك 12
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روزانهخصوصیبدلی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88517492تهرانتهران

تهران- خیابان مطهري- خیابان میرعماد- 

خیابان ششم- جنب اورژانس بیمارستان مهراد

روزانهخصوصیبهارستانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88822415تهرانتهران

تهران- خ بهار شمالی- باالتر از بیمارستان 

نیروي انتظامی- پالك 284

روزانهخصوصیپیامدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77504996تهرانتهران

تهران- خ شهید نامجو (گرگان) - باالتر از 

چهارراه عظیم پور- ایستگاه عظیم پور- پالك 

494

روزانهخصوصیحسامی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88745125تهرانتهران

تهران- خ سهروردي شمالی- خ شهید قندي- 

نبش خ 24- پالك 2- طبقه اول

روزانهخصوصیخورشید زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77553639تهرانتهران

تهران- خیابان انقالب- خیابان شهید نامجو 

(گرگان)- باالتر از ایستگاه مسجد- نبش کوچه 

الله- پالك 685

روزانهخصوصیدامنی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88429103تهرانتهران

تهران- خیابان شهید مطهري- نرسیده به 

خیابان ترکمنستان- خیابان شهید یوسفیان- 

داخل کلینیک فوق تخصصی چشم نور

روزانهخصوصیزهرا بیاتی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77614176تهرانتهران

تهران- خیابان سبالن- خیابان شهید مدنی 

جنوبی- بعد از مجتمع تجاري تیراژه 2- روبروي 

بیمارستان امام حسین (ع)- پالك 376- طبقه 

همکف

روزانهخصوصیزهرائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88437040تهرانتهران

تهران- خ سهروردي شمالی- نبش خ شهید 

مطهري- پالك 268

روزانهخصوصیستارگاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88423048تهرانتهران

تهران- خیابان دکتر شریعتی- باالتر از خیابان 

ملک- نرسیده به خیابان شهید کشواد- پالك 

563

روزانهخصوصیسعیدلو (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88756003تهرانتهران

تهران، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)، خیابان 

صابونچی، نرسیده به خیابان خرمشهر، کوچه 

ایازي، پالك 66، ساختمان پزشکان مریم، طبقه 

همکف

روزانهخصوصیشمسایی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88408310تهرانتهران

تهران- انتهاي خیابان شهید مطهري- بعد از 

تقاطع شریعتی- میدان قصر- روبروي باغ موزه 

قصر- نرسیده به بزرگراه شهید صیاد شیرازي- 

پالك هاي 205 و 207- طبقه همکف

روزانهخصوصیصبادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88403532تهرانتهران

تهران- خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)- 

نرسیده به چهارراه سهروردي- نبش کوچه 

داریوش- پالك 100

روزانهخصوصیعدالت پژوه (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88434187تهرانتهران

تهران- خ دکتر شریعتی- باالتر از تقاطع 

مطهري- پالك 713

شبانه روزيخصوصیفارس (دکتر دري)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77568131تهرانتهران

تهران- خ آیت اهللا مدنی- پائین تر از خ سبالن-

 کوچه شهید علی نظري- پالك6
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روزانهخصوصیقوي مهر (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88739939تهرانتهران

تهران- خیابان مطهري- روبروي خیابان امیر 

اتابک- خیابان شهید سید محمد حسین 

علی اکبري- نرسیده به خیابان میرزاي زینالی- 

نبش کوچه شمشیر پناه- پالك 85- ساختمان 

101- طبقه اول- واحد 3

روزانهخصوصیمالحسینی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77543769تهرانتهران

تهران- خ خواجه نظام الملک- ایستگاه حسین 

آباد- پالك 430

روزانهخصوصینغمه شفائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77653972تهرانتهران

تهران- خیابان شریعتی- بین سه راه طالقانی و 

خیابان سمیه- بعد از کوچه صدیق- پالك 

114/5- مغازه تجاري

روزانهخصوصینگار حاجی علی اکبري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77592654تهرانتهران

تهران- خ شهید نامجو- ایستگاه روشنائی- 

پالك 833

روزانهخصوصییاشا انوري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88173700تهرانتهران

تهران- خیابان مطهري- خیابان میرعماد- نبش 

کوچه دوم- ساختمان پزشکان مهداد- پالك 9- 

طبقه همکف

روزانهخصوصیارسالن باقري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77909933تهرانتهران

تهران- نارمک- چهارراه تلفن خانه- جنب پست 

بانک- پالك 252

روزانهخصوصیامدادگراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22331226تهرانتهران

تهران- بزرگراه رسالت (غرب به شرق)- بعد از 

نمایندگی کیاموتور- نرسیده به خیابان کرمان- 

نبش کوچه شهید داود ترك- جنب بوستان 

اقاقیا- مغازه تجاري

روزانهخصوصیبهشتی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77287189تهرانتهران

تهران- خیابان دماوند- خیابان مسیل باختر- 

میدان تسلیحات- خیابان شهید رجب نصیري- 

جنب مسجد فاطمیه- پالك16

روزانهخصوصیحمید محسنی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77187857تهرانتهران

تهران- بزرگراه رسالت- خیابان دردشت- 

نرسیده به چهارراه شهرزاد- پالك 516

روزانهخصوصیحوزان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77947581تهرانتهران

تهران- خ سمنگان- نرسیده به مسجد جامع 

نارمک- پالك 133

روزانهخصوصیخدابخشی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
7-77928526تهرانتهران

تهران- خ آیت- ضلع جنوبی میدان هفت 

حوض- ابتداي خ رضوان غربی- پالك 3

شبانه روزيخصوصیخیامدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
4-77281353تهرانتهران

تهران- خ آیت اهللا مدنی جنوبی- پایین تر از 

خیابان گلبرگ (جانبازان غربی)- پالك 1328

شبانه روزيخصوصیسهادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77917867تهرانتهران

تهران- نارمک- خ شهید آیت- خ شهید ثانی- 

پالك 146

روزانهخصوصیشادآرام (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22504363تهرانتهران

تهران-بزرگراه رسالت- خ استادحسن بنا جنوبی 

(مجیدیه جنوبی)- ساختمان پزشکان- پالك 

420
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روزانهخصوصیشعله پیشدادآذر (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77934148-77935612تهرانتهران

تهران- خیابان جانبازان غربی (گلبرگ غربی)- 

بعد از خیابان شهید علی بختیاري (سامان)- 

نرسیده به میدان هفت حوض- خیابان شهید 

روح اله کمیجانی- پالك 45- طبقه اول- واحد 

یک

روزانهخصوصیمعین الدینی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77819153تهرانتهران

تهران- خ شهید مدنی (نظام آباد)- بعد از خ 

طاووسی- نرسیده به وحیدیه- پالك 519

روزانهخصوصیموسوي اجارستاقی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88402598تهرانتهران

تهران- خ گلبرگ- روبروي 16 متري مجیدیه- 

نبش خ شهید صفائی- پالك 390

روزانهخصوصینجم الدین (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77761957تهرانتهران

تهران- تهرانپارس- خیابان گلبرگ شرقی- بعد 

از اتوبان شهید باقري- نرسیده به خیابان رشید- 

خیابان شهید فریدون ملکی- خیابان شهید 

سید رضا حسینی غربی (بهار غربی)- پالك 

178- طبقه همکف

شبانه روزيخصوصیاخوان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33120188 -33128080تهرانتهران

تهران- خ ري- ابتداي اتوبان شهید محالتی- 

پالك 90- طبقه اول

روزانهخصوصیبهبوديدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33560175-33138969تهرانتهران

تهران- خ مولوي- نرسیده به میدان قیام- 

پالك 138

شبانه روزيخصوصیرامیندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
66738080تهرانتهران

تهران- میدان فردوسی-ضلع جنوب شرقی 

میدان- پالك 804

روزانهخصوصیسینا حاج وزیري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ فخرآباد- نبش کوچه نهم- پالك 936-77654458تهرانتهران

شبانه روزيخصوصیمهرآور (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77509013تهرانتهران

تهران- میدان بهارستان- خ مصطفی خمینی- 

خ فخرآباد- کلینیک باروري امید- پالك 87

شبانه روزيخصوصیبوریایی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33256436تهرانتهران

تهران- خ پیروزي- نرسیده به تقاطع نبرد- 

جنب خ محصل- پالك 427

داخلی درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داخلی درمانگاه وابسته 

به ارگانها
شبانه روزي

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77489175تهرانتهران

تهران- خ 30 متري نیروي هوائی- ایستگاه 

مدرسه شهید بهشتی- جنب خ 6/39

روزانهخصوصیسرکندي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77465700تهرانتهران

تهران- خیابان پیروزي- بین خیابان سوم و 

چهارم نیروي هوایی- روبه روي خیابان 

کریمشاهیان- پالك 99

روزانهخصوصیسمیعی فر (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77433364تهرانتهران

تهران- خیابان تهران نو- میدان امامت- خیابان 

امامت- بین خیابان غدیر و بن بست بنفشه- 

پالك 53- مغازه تجاري

روزانهخصوصیسهیلی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33307092تهرانتهران

تهران- خ دماوند- خ شهید منتظري (ایرانمهر)- 

چهارراه شهید طوفانی- پالك 107
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روزانهخصوصیشیوا ابراهیمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77435035تهرانتهران

تهران – خیابان سی متري نیروي هوایی- بین 

خیابان شهید حمیدرضا میري(40/6)- نرسیده به 

درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)- پالك 334 – 

مغازه تجاري

روزانهخصوصیصفیردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77418107تهرانتهران

تهران- خ تهران نو- خ بالل حبشی- چهارراه 

باباطاهر- پالك 144

روزانهخصوصینادر هوشنگیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ دماوند- ایستگاه امامیه- پالك 775599861178تهرانتهران

روزانهخصوصینویددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33342259تهرانتهران

تهران- خ پیروزي- چهارراه کوکاکوال- پالك 

13

روزانهخصوصیایرانپور (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33800741تهرانتهران

تهران- خ پیروزي- بلوار ابوذر- پل سوم- 

تقاطع خ زمزم- ساختمان ضلع جنوب غربی 

تقاطع- ساختمان بی تا- پالك 480

روزانهخصوصیرازي (تهران)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33706444تهرانتهران

تهران- خ آیت اهللا سعیدي- نبش کوچه محمد 

حسینی- پالك 104

روزانهخصوصیسارا نصیري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33006961 -33688427تهرانتهران

تهران- بزرگراه شهید محالتی (شرق به غرب)- 

بعد از خیابان مخبر شمالی- نرسیده به تقاطع 

هفده شهریور- جنب خیابان شهید 

امیر غالمحسین گیلکی شمالی- پالك 487- 

داخل درمانگاه شهرداري منطقه 14- طبقه 

همکف

روزانهخصوصیعبدي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33782353تهرانتهران

پیروزي- خیابان نبرد شمالی- خیابان شهید داود 

 آبادي غربی (چهار راه فرزانه سابق)- نبش کوچه

شهید محمدمهدي کمالی- پالك 252

روزانهخصوصیگوکلنی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33168111تهرانتهران

تهران- خ پیروزي- انتهاي خ نبرد شمالی- 

روبروي سازمان آب- کوچه شهید محمدي- 

پالك 40

روزانهخصوصیاتابکدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33438595تهرانتهران

تهران- خ خاوران- تقاطع بزرگراه امام علی- 

روبروي پایگاه بسیج مالک اشتر- خ شهید تقی 

پور- نبش کوچه اسدي- پالك 131

روزانهخصوصیارجمند (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33847250تهرانتهران

تهران-ابتداي 20 متري افسریه- نرسیده به 15 

متري اول جنوبی- پالك 460

روزانهخصوصیشهداي گمنامدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36303290تهرانتهران

تهران- خ خاوران- نرسیده به خ عارف- خ 

اعظم نظامی-  جنب بیمارستان شهداي گمنام- 

پالك 8

روزانهداخل درمانگاهی خیریهمرکز پزشکی خاص شرقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33573085تهرانتهران

تهران- سه راه افسریه- شهرك مسعودیه- 

انتهاي خیابان شهید کلهر- ابتداي ده مسگرآباد
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شبانه روزيخصوصیمهرآبادي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33009700تهرانتهران

تهران- خ نبرد- بلوار  ولیعصر (عج)- خ 

شهیدآقاجانلو- جنب مسجد المهدي (عج)- 

پالك ثبتی 4476

شبانه روزيخصوصیمهرگان جنوبدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33727040تهرانتهران

تهران- میدان خراسان- خ طیب- نبش کوچه 

شهید رحمانی- پالك 2

شبانه روزيخصوصیوحیدیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33709120پاکدشتپاکدشت

تهران- بزرگراه امام علی (ع) جنوب- بعد از پل 

خاوران- خروجی ذوالفقاري (اتابک سابق)- 

خیابان شهید نیکبخت- خیابان شهید ناصري 

(نفیس سابق)- پالك 309

روزانهخصوصیامام رضا (ع)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36032985پاکدشتپاکدشت

پاکدشت- خ شهید مطهري - انتهاي کوچه 

صندوق قرض الحسنه والفجر

روزانهخصوصیپیش سرائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
44311718پاکدشتپاکدشت

پاکدشت- دوراهی یبر- بلوار آموزش و پرورش- 

روبروي مدرسه ائمه اطهار- طبقه همکف

روزانهخصوصیحصار امیردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36402518پاکدشتپاکدشت

پاکدشت- حصار امیر- خ مدرس- جنب 

آزمایشگاه کوثر- پالك 129

روزانهخصوصیمحمدزاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36044343پاکدشتپاکدشت

پاکدشت- مامازند- خ شهید مطهري- کوچه 

الله- پالك 101

روزانهخصوصیدکتر قوامدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
76238397پردیسبومهن

شهرستان پردیس- بومهن- بلوار امام خمینی 

(ره)- بعد از خیابان حاج منصور- جنب بانک 

ملی- پالك 812- مغازه تجاري

شبانه روزيخصوصیشهاب الدین جنیدي جعفري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36725913پیشواپیشوا

شهرستان پیشوا- میدان شهید چمران-خ 

شریعتی- روبه روي کوچه فرهنگیان- مغازه 

تجاري

روزانهخصوصیاسماعیلی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
76315600دماوندگیالوند

شهرستان دماوند- گیالوند- بلوار شهید بهشتی- 

بین زنبق 2 و 3- جنب بانک سپه- پالك 206

روزانهخصوصیفرزد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
76504824دماوندرودهن

شهرستان دماوند- رودهن- بلوار امام خمینی 

(ره)- رو به روي پمپ بنزین- جنب مرکز جراحی 

محدود نکو

روزانهخصوصیمهردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
76505399دماوندرودهن

شهرستان دماوند- رودهن- خ امام خمینی- 

روبروي کالنتري- نبش اندیشه- پالك 949

روزانهخصوصیمعین شقاقی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
26542798شمیراناتلواسان

شمیرانات- لواسان- شورکاب- ضلع شمال بلوار 

B407   1087 امام خمینی (ره) پالك

شبانه روزيخصوصیشکوهی زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36135181قرچکقرچک

شهرستان قرچک- ابتداي شهرك مخابرات- 

جنب دارالشفاء حضرت مهدي (عج)- 2426 

فرعی از پالك 53 اصلی

روزانهخصوصیخونساري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36105600قرچکقرچک

شهرستان قرچک- باقرآباد- خیابان داودآباد- 

تقاطع خیابان شهداء – جنب دارالشفاء ولی عصر 

(عج)
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شبانه روزيخصوصیسعید جوادي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36221095ورامینورامین

شهرستان ورامین- خیابان پانزده خرداد- 

روبروي بیمارستان شهید مفتح

شبانه روزيخصوصیبانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36259733ورامینورامین

ورامین- خ شهداء- نرسیده به میدان امام 

خمینی (ره)- پالك ثبتی 2255 فرعی از 111 

اصلی

روزانهخصوصیپارس نویندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36257276ورامینورامین

شهرستان ورامین-میدان امام خمینی (ره)- خ 

شهدا- ساختمان پزشکان مهدي- پالك 101- 

طبقه همکف

روزانهخصوصیفرزانگان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36233861ورامینورامین

ورامین- خیرآباد- روبروي درمانگاه شبکه 

بهداري ورامین- ضلع شمالی جاده

روزانهخصوصیمریم کیوانلو (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
36284518ورامینورامین

شهرستان ورامین-شهر ورامین- خیابان دانش 

سرا- میدان ارشاد- پالك 14- مغازه تجاري

روزانهخصوصیپوراحمد جکتاجی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
3-88662152تهرانتهران

تهران- خیابان ولیعصر (عج)- باالتر از خیابان 

شهید وحید دستگردي (ظفر)- نرسیده به تقاطع 

نیایش- نبش خیابان شهید بابک بهرامی- پالك 

2555- واحد تجاري

داخلی بیمارستان آیت اهللا طالقانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22432589تهرانتهران

بزرگراه چمران-خ ولنجک - خ پروانه - جنب 

دانشگاه بهشتی

داخلی بیمارستان رفیدهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22678518تهرانتهران

تهران- قیطریه- خیابان شهید برادران سلیمانی-

 کوچه شهید نعمتی -پالك 9

روزانهبیمارستان دولتی بستريداخلی بیمارستان شهداي تجریشدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- میدان تجریش22727020تهرانتهران

داخلی بیمارستان شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22937031تهرانتهران

تهران- خ پاسداران- میدان نوبنیاد- خیابان 

شهید لنگري

روزانهخیریه بستريداخلی بیمارستان خیریه محکدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22229786تهرانتهران

تهران-بزرگراه ارتش- بلوار شهید م  ژدي- بعد از 

بیمارستان 505 ارتش- بلوار محک بیمارستان 

محک

داخلی بیمارستان مسیح دانشوريدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران-نیاوران-انتهاي دارآباد26109503تهرانتهران

داخلی بیمارستان نیکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی خصوصی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22981711تهرانتهران

تهران- ابتداي بلوار ارتش- خروجی اراج- خ 22 

بهمن

داخلی بیمارستان بقیه اهللا االعظمدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
9-88050435تهرانتهران

میدان ونک- خ مالصدرا- بیمارستان بقیه اله 

االعظم(عج)

شبانه روزيداروخانه هاي سپاهداخلی بیمارستان خاتم االنبیاءدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
88884040تهرانتهران

خ ولیعصر (عج)- باالتر از میدان ونک- خ شهید 

یاسمی

داخلی بیمارستان مفیددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ شریعتی- نرسیده به میرداماد22229786تهرانتهران

داخلی بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
22868885-22861926تهرانتهران

تهران - خ رسالت- نبش خ شهید کرمی ابرده 

(خ 14)
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داخلی بیمارستان لواسانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران - خ دماوند- نبش پایانه اتوبوسرانی77311011تهرانتهران

داخلی بیمارستان خانوادهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ دکتر شریعتی- خ کاج8-77603076تهرانتهران

داخلی بیمارستان لقمان حکیمدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ کارگر جنوبی- خ کمالی5-5541900تهرانتهران

داخلی بیمارستان بانک ملیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
شبانه روزي

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
60992318تهرانتهران

تهران- خیابان فردوسی- روبه روي سفارت 

آلمان- محوطه ادارات مرکزي

داخلی بیمارستان مرکزي صنعت نفتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
تهران- خ حافظ- خ شهید سرهنگ سخائی66700021تهرانتهران

داخلی بیمارستان امام حسین (ع)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
77555256-775580001تهرانتهران

تهران- خ انقالب- نرسیده به میدان امام 

حسین- شهید مدنی

داخلی بیمارستان فجردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وابسته به ارگانها و 

نهادها
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
38561تهرانتهران

تهران- خ پیروزي- سه راه سلیمانیه- جنب 

مخابرات پیروزي

داخلی بیمارستان شهداي گمنامدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
33032006تهرانتهران

تهران- خ خاوران-خ اعظم نظامی- جنب 

معاونت اجتماعی

داخلی بیمارستان سوم شعبان دماونددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
روزانه

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
شهرستان دماوند- گیالوند5239782-5239783دماوندگیالوند

داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

خاص- شیمی درمانی- 

ریتالین- و ...
شهرستان فیروزکوه- میدان راه آهن3-76459242فیروزکوهفیروزکوه

33237088-054زاهدانزاهداندیابت ، کلیوينیمه وقت صبحدولتیداروخانه ویژه دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خیابان آزادي - داخل بیمارستان بیماران خاص 

حضرت علی اصغر (ع)

33414504-054زاهدانزاهدانسرطاننیمه وقت عصرخصوصیدکتر شهرکی زاهدانیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بولوار بهداشت جنب ساختمان پزشکان الزهرا 

(س)

میدان آزادي - روبه روي استانداري33223801-054زاهدانزاهدانMSروزانههالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی زاهدان

33218812-054زاهدانزاهدانسرطان - شیمی درمانیروزانهخصوصیدکتر صانعیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خیابان امیر المومنین - حدفاصل امیر المومنین 

13 و 11

بلوار شریعتی- کوچه 47- پالك 322245961شهرکردشهرکردمنتخب - خاصشبانه روزيدولتیشهداءدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خیابان ملتبروجنبروجنمنتخب - خاصشبانه روزيدولتیشهداءدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

03832262868شهرکردشهرکردمنتخب - خاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر فتح الهیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بلوار ایت اله کاشانی-حدفاصل چهارراه 

هواپیمایی و استانداري- جنب سازمان حج و 

زیارت پالك 69

خیابان طالقانی تقاطع خیابان شریعتی03832244776شهرکردشهرکردمنتخب - خاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر رجب زادهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خ مولوي   نبش کوچه 48 ساختمان اردیبهشت03832222702شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شاهقلیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

32252897شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر روحیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
خ سعدي- کوچه دکتر حبیب اله حسینی - نبش 

کوچه کوچه 48 - پالك 22

خیابان 12محرم جنوبی -ساختمان سینا03832274443شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیابن سینادانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بلوار آیت اهللا کاشانی نبش خیابان تربیت32275685شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رستمیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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33354233شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کوهی حبیبیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شهرکرد بلوار شریعتی. نرسیده به میدان 

قدس.نبش خیابان پارس

هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
داروخانه هاي هالل 

احمر
خیابان سعدي، ساختمان حجازي32220108شهرکردشهرکردمنتخب - خاصروزانه

خیابان کاشانی-نبش کوچه 913009249230شهرکردهفشجانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکترفتاحیاندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بیمارستان امام رضا (ع)34342509اردلاردلمنتخب - خاصروزانهداروخانه خصوصیدکترگلستانیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خیابان ولیعصر کوچه ولی عص 14 (پزشکان)لردگانلردگانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیکریمیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خیابان ولی عصر- روبروي درمانگاه تخصصی03834441400لردگانلردگانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیمرکزيدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرادنبه  بلوار آزادي  جنب کوچه شفابروجنفرادنبهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیامتدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بلوار ملتبروجنبروجنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر پورحیدردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خ شهید بهشتی رو به روي مخابرات03833231040فارسانفارسانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سلیمانیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خ دوازده محرم مجتمع پزشکی نور32227462شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکترمحمديدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خیابان سعدي -نبش کوچه 0383225102548شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیمهرگاندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بلوار مدرس،نبش کوچه هالل احمربروجنبروجنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شایقدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

32262802شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کبیريدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
خ ولیعصرشمالی حدفاصل شریعتی 

وباهنرساختمان سفیرسالمت

خیابان پاسدارانسامانسامانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمدي دستناییدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

03834443917لردگانلردگانمنتخب - خاصشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمودي لردگاندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
چهار راه بسیج نبش خیابان ولی عصر جنب 

ساختمان کلینیک تخصصی

خیابان سعدي غربی-نبش خیابان پیوندشهرکردشهرکردمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ریاحیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهرکردشهرکردمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر رفیعیاندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
خیابان 12محرم جنوبی پایین تر فلکه ابی جنب 

مجتمع کوثر

میدان امام33222025فارسانفارسانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فاضلیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بلوار آزادي نبش کوچه 4 روبروي آپارتمان ها33352054شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ملک پوردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ابتداي میدان معلم کوچه 9پالك3334647314شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصی دکتر خاکسار حقانیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

03833335511شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رضويدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
خیابان مولوي- نبش کوچه 64 - روبروي 

کلینیک تخصصی حضرت رسول

خیابان17 شهریور- نبش کوچه31- پالك0383353506213شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مردانیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

34642851شهرکردشهرکردمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر نادريدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
منظریه - بلوار شهید بیاتی -  جنب کلینیک 

دکتر درخشان

خیابان شهدا03832425400شهرکردفرخشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صالحیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بروجننقنهمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر ابراهیمیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
خیابان قدس .میدان امام خمینی .روبه روي 

بانک صادرات

خیابان سعدي غربی -نبش کوچه 77شهرکردشهرکردمنتخبروزانهداروخانه خصوصیآسماندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خیابان پاسدارانسامانسامانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر جمالیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرکز اطالعات داروییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
خیابان آزادي.روبه روي سازمان محیط زیست4133376632تبریزتبریزام اس- پیونديروزانه

شهید توفیقیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
خیابان آزادي.ساختمان شیخ الرئیس.طبقه همکف4133354887تبریزتبریزام اس- پیونديروزانه
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روزانهداروخانه خصوصیتعاوندانشگاه علوم پزشکی تبریز
ام اس- پیوندي- تاالسمی-

متابولیک
4135551593تبریزتبریز

خیابان ارتش جنوبی.بعد از سه راه خیابان نیروي 

انتظامی به طرف چهارراه باغشمال.روبه روي 

تاالر معلم

استاد شهریاردانشگاه علوم پزشکی تبریز

داروخانه وابسته به 

نهادها، سازمان ها، 

ارگان ها و سایر

چهارراه آبرسان.ساختمان هالل احمر4133340016تبریزتبریزام اس- پیونديروزانه

داروخانه امیرالمومنیندانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
خیابان قدس.داروخانه بیمارستان امیرالمومنین4132844200تبریزتبریزام اس- پیونديشبانه روزي

بیمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
خیابان دانشگاه. بیمارستان امام رضا (ع)4133373961تبریزتبریزهموفیلی- تاالسمیشبانه روزي

داروخانه بیمارستان کودکاندانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
خیابان ششگالن.بیمارستان کودکان4135262275تبریزتبریزهموفیلی- تاالسمیشبانه روزي

خیابان امام.جنب بانک ملت4152622422هشترودهشترودام اس- پیوندي- هموفیلیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر نجف نژاد هشتروددانشگاه علوم پزشکی تبریز

خیابان امام.جنب هالل احمر4152222077میانهمیانهام اس-پیونديشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر تقی پور میانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

خیابان امام. داخل بیمارستان رازي4142239995مرندمرندام اس- پیوندي شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر جدیدي نیا مرنددانشگاه علوم پزشکی تبریز

داروخانه بیمارستان باقرالعلوم اهردانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
میدان دادگستري.بیمارستان باقرالعلوم4144336326اهراهرام اس-پیوندي- هموفیلیشبانه روزي

داروخانه دکتر کرداري ملکاندانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
بیمارستان فارابی ملکانملکانملکانهموفیلیشبانه روزي

داروخانه بیمارستان امام خمینی اسکودانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
خیابان امام خمینی. بیمارستان امام خمینی4133220832اسکواسکوهموفیلی-ام اس- پیونديروزانه

داروخانه بیمارستان شهید مدنی آذرشهردانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
خیابان امام.بیمارستان شهید مدنی4134223096آذرشهرآذرشهرهموفیلی- ام اس-پیونديشبانه روزي

داروخانه بیمارستان امام خمینی عجب شیردانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
میدان بسیج.بیمارستان امام خمینی4137632620عجب شیرعجب شیرهموفیلی- ام اس- پیونديشبانه روزي

داروخانه بیمارستان دکتر ساجدي هادي شهردانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
ابتداي خیابان لیوارجان.بیمارستان دکتر ساجدي4142059092جلفاجلفاهموفیلی- ام اس- پیونديشبانه روزي

داروخانه بیمارستان امام حسین هریسدانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
4143433612هریسهریسهموفیلی- ام اس-پیونديشبانه روزي

خیابان امام خمینی.بلوار گلزار شهدا.بیمارستان 

امام خمینی هریس

4137722454بناببنابام اس- پیوندي شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر خیالی (آذربایجان) بنابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
اول خیابان مطهري.جنب بانک ملی.داروخانه 

شبانه روزي آذربایجان

داروخانه بیمارستان شهریار بستان آباددانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
بیمارستان استاد شهریار4143330574بستان آبادبستان آبادهموفیلی-ام اس-پیونديشبانه روزي

داروخانه بیمارستان امام خمینی کلیبردانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
بیمارستان خمینی کلیبر4144446145کلیبرکلیبرهموفیلی-ام اس- پیوندي شبانه روزي

داروخانه بیمارستان کوه کمري مرنددانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
4142227991مرندمرندهموفیلیشبانه روزي

پایین تراز پلیس راه مرند-تبریز.روبه روي 

شهرك میالد.بیمارستان آیت اله حجت کوه 

کمري مرند

داروخانه بیمارستان خاتم االنبیا میانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
جاده جهندیز.بیمارستان خاتم االنبیا4152220137میانهمیانههموفیلیشبانه روزي
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روزانهداروخانه خصوصیدکتر حسن زادهدانشکده علوم پزشکی خوي
منتخب داروهاي خاص 

پیوندي،MS،انسولین
خیابان شریعتی-جنب درمانگاه فرهنگیان4436229273خويخوي

شبانه روزيداروخانه خصوصیآذربایجان(دکتر مرغوبی)دانشکده علوم پزشکی خوي
منتخب داروهاي سهمیه اي 

و شیر خشک
خیابان طالقانی-روبروي بانک ملت مرکزي36255811خويخوي

خوي خیابان خمینی36227682خويخويمنتخب انسولینشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسین زادهدانشکده علوم پزشکی خوي

خیابان امام36224040خويخويمنتخب انسولینروزانهداروخانه خصوصیدکتر حناريدانشکده علوم پزشکی خوي

خیابان امام پالك 36220900204خويخويمنتخب انسولینروزانهداروخانه خصوصیخیام(دکتر فتاحی)دانشکده علوم پزشکی خوي

روزانهداروخانه خصوصیدکتر کریم نژاددانشکده علوم پزشکی خوي
منتخب داروهاي سهمیه اي 

و شیر خشک
میدان بسیج36343954خويخوي

خیابان امام روبروي مرکز خرید شمس36222886خويخويمنتخب ریتالینروزانهداروخانه خصوصیدکتر حاتمیدانشکده علوم پزشکی خوي

روزانهداروخانه خصوصیدکتر عصمت مقربیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
38430903مشهدمشهد

حدفاصل چهارراه دکترا و کفایی-داروخانه دکتر 

مقربی

روزانهداروخانه خصوصیدکتر شهال محمدي ( ایران )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
مشهد - خیابان چمران - سه راه جممشهدمشهد

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مهدي چراغیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
سجاد بعد سجاد 24 پ 36026771472مشهدمشهد

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مهدي مدهوشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
5138937575مشهدمشهد

مشهد بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 31و33 

داروخانه دکتر مدهوشی

بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالی3213798317مشهدمشهددیالیزشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر افسانه طبق فروشدانشگاه علوم پزشکی مشهد

شبانه روزيآموزشی دولتیبهمن 22دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
مشهد - خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 3853921416مشهدمشهد

داخلی بیمارستان منتصریهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستانی دولتی 

بستري

شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
خیابان امام خمینی 25 بیمارستان منتصریه32291975مشهدمشهد

داخلی کلینیک بیمارستان قائم ( عج )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
38012317مشهدمشهد

احمد آباد، بیمارستان آموزشی، پژوهشی و 

درمانی قائم (عج)

مرکزي امامدانشگاه علوم پزشکی مشهد
وابسته به ارگانها و 

نهادها
شبانه روزي

شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
میدان بیمارستان امام رضا38541011مشهدمشهد

روزانهآموزشی دولتیحضرت رسول ( ص )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
بلوار دانش آموز میدان دانش آموز5138647019مشهدمشهد

هالل احمردانشگاه علوم پزشکی مشهد
داروخانه هاي هالل 

احمر
روزانه

شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
38552441مشهدمشهد

خیابان امام خمینی- بین سه راه دارائی و میدان 

ده دي

روزانهداروخانه خصوصیدکتر مسعود نوري فرددانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
33145مشهدمشهد

میدان بیمارستان امام رضا (ع) - جنب موسسه 

صالح - برج سیمرغ

مشهد-خیابان ابن سینا11- پالك3845630369مشهدمشهدپیوندي-دیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر دآلرام اثنی عشريدانشگاه علوم پزشکی مشهد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر فاطمه طیرانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
5135226476مشهدمشهد

مشهد - قاسم آباد - بلوار شهید فالحی - 

فالحی 2/11 - داخل مرکز درمانی رضا

5136234800مشهدمشهدام اس-دیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر رضا وحیدي منشدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بلوار حجاب - نبش حجاب 54 - مجتمع 

پزشکان غرب مشهد

38465041مشهدمشهدام اس-بیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر علی پیشقدمدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد - خیابان احمدآباد - نبش احمدآباد19 

(بخارایی) جنب سپیدبال
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روزانهداروخانه خصوصیدکتر مسعود دهستانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-ام اس-

دیالیز-بیمارستانی
5138556020مشهدمشهد

مشهد خیابان کوهسنگی 6 ساختمان پزشکان 

نیکان

5138436309مشهدمشهدام اس-دیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر هدیه مقدم عمرانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد-خیابان ابن سینا-نرسیده به سه راه ادبیات 

-نبش ابن سینا 6

5137610250مشهدمشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر مهدي زحمتکشدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد بلوار فردوسی جنب درمانگاه شهید 

شوریده پالك 266

مشهد بلوار طبرسی جنب درمانگاه ایثارگران فجر5132728398مشهدمشهدشیمی درمانی-ام اس-دیالیزشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مریم هاشمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

خیابان شهید چمران نبش چمران 13 پالك 385184092مشهدمشهدپیوندي-ام اس-دیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر رضا صباغدانشگاه علوم پزشکی مشهد

بلوار مصلی مصلی 2 نبش چهارراه گلریز5133652017مشهدمشهددیالیزشبانه روزيخیریه بستريداخلی بیمارستان امام زمان ( عج )دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر هدیه حامديدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-ام اس-

دیالیز-بیمارستانی
خیابان کوهسنگی،کوهسنگی 7،پالك 388442926مشهدمشهد

مشهدچاهشکبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکترسجاد انوري - بیمارستان طالقانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بلوار آزادي - سه راه فردوسی - جنب بیمارستان 

طالقانی

بلوار فکوري- بین فکوري 36 و 38 -پالك 8826676336مشهدمشهددیالیزشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمد حسن رهبري زادهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد-خیابان ابن سینا غربی-نبش ابن سینا 3840087110مشهدمشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر مهدي طاجانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر مشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر حمید جنتیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
توس 65 نبش نجف 51366608887

مشهد -بلوار امام رضا63مشهدمشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر فاطمه بداغ آباديدانشگاه علوم پزشکی مشهد

38793750مشهدمشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر رویا جباريدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد - بلوار پیروزي - بین پیروزي 1 و 3 - 

پالك 69

خیابان کوهسنکی -بین کوهسنگی 4 و 385444196مشهدمشهدام اس-پیوندي-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر رضا شفیعی نیکدانشگاه علوم پزشکی مشهد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر علیرضا کمیلی نژاددانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-

دیالیز-بیمارستانی
38481106مشهدمشهد

احمدآبادانتهاي عارف6 نبش شهید قاسمی پالك 

10

37348987مشهدمشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمد مهدويدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد بلوار شهید چراغچی نرسیده به میدان امام 

حسین(ع) بین چراغچی 2و4 پالك 47

بلواروکیل آباد-وکیل آباد45 داروخانه دکترجاللی38689797مشهدمشهدپیوندي-دیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر عبدالرضا جاللیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

5132792184مشهدمشهددیالیزشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمد رضا سید زادهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد-20 متري طالب-خیابان علیمردانی-بین 

علیمردانی 30 و 32- پالك 408

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمد پروین - عباس ذبیحیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38557879

خیابان امام رضا(ع)-چهارراه دانش-نبش دانش 

شرقی 29-جنب درمانگاه آل نبی(ص)

شهر مشهدشیمی درمانی-دیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر مهدي محسنی رضويدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38553136

خ کوهسنگی  کوهسنگی 6 نبش چهارراه اول 

ساختمان پزشکان ایرانیان پالك 44

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر مرضیه رمضانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
5132772006

خیابان رسالت میدان رسالت درمانگاه خیریه 

سیدالشهدا داروخانه دکتر رمضانی

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر معصومه فدیشه ايدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
32216125

فلکه طبرسی،کوچه نوغان، نبش نوغان 

7،پالك267
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شهر مشهدپیوندي-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر ارسالن اکبريدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
5138447050

مشهد-احمدآباد-بین عارف و پرستار-پالك 

30/2

شهر مشهددیالیز-بیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر آزیتا کامرانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
قاسم آباد بلوار شاهد50

شهر مشهددیالیز-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر سمانه احمديدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38813788

بلوار پیروزي - بین پیروزي 41 و 43 - پالك 

163

شهر مشهدام اسروزانهداروخانه خصوصیدکتر ملیحه رادفرددانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
احمدآباد-نبش عارف4-پالك3846640920

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر کوروش مجتهديدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38545486

مشهد خیابان امام خمینی میدان ده دي حاشیه 

میدان داروخانه دکتر مجتهدي

شهر مشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم جهرمی مقدمدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
خیابان پاسداران،پاسداران 10،پالك 38554313134

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر راحله کاظمی ( الهیه )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
36108566

الهیه بلوار الهیه دور میدان محمدیه مجتمع آرام 

همکف

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر فهیمه یزدانی مقدمدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38450404

خیابان احمدآباد بلواربعثت رضا 18 طبقه همکف 

پالك 82

شهر مشهددیالیزروزانهداروخانه خصوصیدکتر علیرضا شهریاريدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
37242078

مشهد - بلوار ابوطالب ، نرسیده به ابوطالب 19 

پالك 230

شهر مشهدپیوندي-دیالیز-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر فاطمه کاظمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38530662

بین امام خمینی 57 و بیمارستان ثامن پالك 

941

شهر مشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر سید حسین صدري فرددانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
خیابان کالهدوز نبش17/1پالك37139478293

شهر طرقبهدیالیز-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر سعید مظفري - بیمارستان شریعتیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

بینالود
35513141

طرقبه-سه راهی طرقبه شاندیز- محل 

بیمارستان دکتر شریعتی

شهر مشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر سعید اسالمی - بیمارستان بینادانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
5136263

مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 45، بیمارستان 

فوق تخصصی بینا

شهر مشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم باقري آزاددانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
37275532

انتهاي طبرسی اول بین طبرسی 60و 62 جنب 

پالك 1572

شهر مشهدشیمی درمانی-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر راضیه قدسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
38583411

مشهد-خیابان چمران-تقاطع گلستان-جنب بیمه 

آسیا-ساختمان 173-طبقه همکف شمالی

شهر مشهدشیمی درمانی-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم کسائیان نائینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
احمدآباد-عارف3- پالك 3841995926

شهر مشهدبیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمد ناصر بنی اسددانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرستان 

مشهد
بلوار معلم بین22-24 پالك 544

5138834289مشهدمشهدبیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر جواد نظري توالئیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد- بلوار وکیل آباد-بین هنرستان وسامانیه-

پالك 244

بلوار پیروزي، نبش دالوران513821486015مشهدمشهدبیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مرضیه راموندانشگاه علوم پزشکی مشهد

بین دستغیب 17و19پالك 5137676880271مشهدمشهدبیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مجید قشمشمدانشگاه علوم پزشکی مشهد

طالب،خیابان وحید،نبش وحید5،پالك 38820672449مشهدمشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر سبحان امیراحمديدانشگاه علوم پزشکی مشهد
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بلوار ابوریحان - نبش ابوریحان 9 - پ 3276869667مشهدمشهدشیمی درمانی-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر مریم بختیاريدانشگاه علوم پزشکی مشهد

38518215مشهدمشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر دانا تقی زادهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
خیابان ملک الشعراي بهار - خیابان شهید 

صابري(بهار 29) - پالك 14 - طبقه منهاي یک

32221134مشهدمشهددیالیزشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمدرضا شاهرخیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

خیابان طبرسی ،بین طبرسی 14 و 16،روبروي 

بیمارستان جواداالئمه ،طبقه فوقانی مسجد حاج 

حکیم

38713943مشهدمشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر نوید مختاري فردانشگاه علوم پزشکی مشهد
رضا شهر بولوار فکوري میدان جوان نبش 

فکوري 77 پالك 10 طیقه اول

38440175مشهدمشهدبیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر سعیده عربشاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
خیابان امیرکبیر-بین امیرکبیر 3و5-جنب 

درمانگاه حیان-پالك 161

5138657638مشهدمشهدبیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمد حاتمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد بلوار پیروزي -بعداز تقاطع صیاد شیرازي- 

قبل از پیروزي 67- پالك 67

خ قرنی-منوچهري 26پ57بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر علیرضا دقیقیدانشگاه علوم پزشکی مشهد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر سید حسین رحیمی ( کاشمر )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
5155240100کاشمرکاشمر

خراسان رضوي-کاشمر-خیابان امام خمینی-

مجتمع تجاري شهرداري پالك 201

روزانهداروخانه خصوصیدکترمحمدسلیمانی موشکی (کاشمر)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-بیمارستانی
 کاشمر خ امام خمینی امام خمینی 51552210312کاشمرکاشمر

55245145کاشمرکاشمردیالیز-بیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فاطمه رفعتی ( کاشمر)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خیابان امام خمینی بین امام 17-19 نرسیده به 

فلکه آزادي(فلکه باغمزار)

54529275تایبادتایباددیالیز-بیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر نادیا احمدي ( تایباد )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تایباد.جنب بیمارستان خاتم االنبیا.داروخانه دکتر 

احمدي

5146227526درگزدرگزبیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسن صالحی ( درگز)دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درگز - بلوارصیادشیرازي - روبروي مرکز 

بهداشت -داروخانه شبانه روزي دکتر حسن 

صالحی

بلوار چهارباغ.ساختمان پزشکان پردیس38325581گلبهارگلبهارام اس-دیالیزشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر پریسا الري ( چناران - گلبهار )دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خواف -میدا معلم -مجتمع تجاري شهرداري54222175خوافخوافدیالیز-بیمارستانیشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محمد اصالن نانی رودي ( خواف )دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فاطمه دوستی ( فریمان )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز-بیمارستانی
فریمان-خیابات امام خمینی-امام خمینی346246052فریمانفریمان

رشتخور نبش تربیت 51562231962رشتخواررشتخواردیالیز-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر علی گل محمدیان ( رشتخوار)دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روزانهداروخانه خصوصیدکتر ساسان بنی اردالنی ( قوچان )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-ام اس-

دیالیز-بیمارستانی
47220025قوچانقوچان

قوچان خ امام خمینی - جنب اورژانس شهدا - 

پالك73

47226516قوچانقوچانپیوندي-بیمارستانیروزانهداروخانه خصوصیدکتر امام دوست (قوچان)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قوچان.  خیابان ولی عصر. جنب شهرداري, 

پالك 21

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مهدي شریعت ( طرقبه )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز
طرقبه - صاحب الزمان(عج) 51342230302بینالودطرقبه

شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مرتضی حمزه اي ( سرخس )دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی درمانی-پیوندي-ام 

اس-دیالیز
34521599سرخسسرخس

سرخس بلوار طالقانی غربی جنب بانک ایران 

زمین 152
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روزانهخصوصیدکتر کیاییدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص و شیمی درمانی و 

منتخب توزیع کننده انسولین
رشت گلسار نبش خیابان 133311828580رشترشت

رشت-چهارراه گلسار-خیابان نواب1333117063رشترشتخاص و شیمی درمانیروزانهخصوصیدکتر کمالیدانشگاه علوم پزشکی گیالن

روزانهخصوصیدکتر دادرسدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص و شیمی درمانی و 

منتخب توزیع کننده انسولین
1333330348رشترشت

رشت-خیابان امام خمینی- چهارراه میکاییل-

داروخانه دکتر دادرس

خیابان سردارجنگل مرکز آموزشی درمانی رازي1333546172رشترشتخاص و شیمی درمانینیمه وقت صبحدولتیداروخانه بیمارستان رازيدانشگاه علوم پزشکی گیالن

شبانه روزيخصوصیشبانه روزي گلساردانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص و شیمی درمانی و 

منتخب توزیع کننده انسولین
1333115453رشترشت

رشت-چهار راه گلسار-خیابان نواب- داروخانه 

شبانه چهار راه گلسار-خیابان نواب- داروخانه 

شبانه روزي

روزانهخصوصیدکتر آریا فردانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص  و منتخب توزیع 

کننده انسولین
گلسار-خیابان نواب-ساختمان پزشکان شفا1333113668رشترشت

روزانهدولتیهالل احمردانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص و شیمی درمانی و 

منتخب توزیع کننده انسولین
1333229058رشترشت

بلوار معلم فاز 2- باالتر از میدان کوچکی نژاد- 

کوچه گلریزان 7

خیابان حاجی اباد -زیر کلینیک بعثت1333261457رشترشتخاص و شیمی درمانیروزانهدولتیداروخانه دانشکده داروسازي (کلینیک بعثت)دانشگاه علوم پزشکی گیالن

روزانهخصوصیدکتر باباپوردانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص و منتخب توزیع کننده 

انسولین
خیابان امام خمینی-ساختمان پزشکان آریان1342549566لنگرودلنگرود

روزانهخصوصیآتیهدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خاص و شیمی درمانی و 

منتخب توزیع کننده انسولین
بلوار نماز-مجتمع پزشکی آتیه1333735055رشترشت

1344828600آستاراآستارا منتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر صادقی حریريدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خیابان حکیم نظامی. داروخانه شبانه روزي دکتر 

علی صادقی حریري

تالش خیابان خرمشهر1344233133تالشهشتپر منتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر اسماعیلی (شبانه روزي تالش)دانشگاه علوم پزشکی گیالن

خیابان استاد معین-درمانگاه نبی اکرم1344227714تالشهشتپر منتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر نجاتی افخمدانشگاه علوم پزشکی گیالن

1342238224الهیجانالهیجان منتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر لطیفیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خیابان کشاورزي نرسیده به میدان معلم جنب 

مسجد آقا سید حسین ساختمان تریتا

1342249005الهیجانالهیجان منتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر حداديدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خیابان انقالب روبروي بانک قوامین طبقه 

همکف ساختمان شکوفه

1331624800رودباررودبار منتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر امینیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خلیل آباد بلوار امام  محل سابق بانک سپه 

پالك 88

1333331355رشترشت منتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر محققدانشگاه علوم پزشکی گیالن
خیابان نامجو.چهارراه پورسینا.جنب ساختمان 

پزشکان گیالن

1344548042انزلیانزلی منتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر عادلیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
گیالن-بندر انزلی- میدان امام خمینی- پالك 

6/3512 بخش 6
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1344621371رضوانشهررضوانشهرمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر امینیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
رضوانشهر- خیابان امام خمینی - داروخانه شبانه 

روزي دکتر امینی

1344602080پره سرپره سرمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر رحیمیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
پره سر-خ امام خمینی- داروخانه شبانه روزي 

دکتر رحیمی

آستانه اشرفیه خیابان امام خمینی روبروي حرم1342135933آستانهآستانهمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر حداديدانشگاه علوم پزشکی گیالن

خیابان شهید بهشتی روبروي بانک سینا1342137251آستانهآستانهمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر پور آقاییدانشگاه علوم پزشکی گیالن

املشاملشمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر باقرزادهدانشگاه علوم پزشکی گیالن
املش - خیابان امام -ساختمان یلدا - طبقه 

همکف -داروخانه شبانه روزي سینا

انزلیانزلیمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیسینادانشگاه علوم پزشکی گیالن
بندرانزلی - خیابان گلستان - کوچه فاطمی - 

ساختمان تخت جمشید - پالك 10

انزلیانزلیمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر صمتیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
بندرانزلی - پمپ باد - کوچه عبدحق - خیابان 

طالقانی

بندرانزلی - خیابان مطهري - پاساژدرنا -انزلیانزلیمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر سبزي پوردانشگاه علوم پزشکی گیالن

خیابان امام  - جنب پارك شهر1334644041منجیلرودبارمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر انصاريدانشگاه علوم پزشکی گیالن

1334671888رستم ابادرودبارمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر ملکیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
بلوار امام خمینی جنب اداره مخابرات مجتمع 

پزشکی رازي طبقه همکف

137267283رودسررودسرمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر نجفیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
گیالن-رودسر-خیابان انقالب-روبروي بانک 

ملی-کلینیک فارابی

1333367273رشترشتمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصینیمادانشگاه علوم پزشکی گیالن
خیابان نامجو روبروي درب دوم دانشگاه  کوچه 

فجر پالك 5

کالچاي - خیابان امام - داروخانه دکتر صفا1342684185کالچايرودسرمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر صفادانشگاه علوم پزشکی گیالن

خیابان ولیعصر کوچه استاد معیین1343786565شفتشفتمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر محمدنژاددانشگاه علوم پزشکی گیالن

خیابان برشنورد1344324114صومعه سراصومعه سرامنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر کهنسالدانشگاه علوم پزشکی گیالن

فومن-خیابان شهدا کوچه اطباء1334739009فومنفومنمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر حمیديدانشگاه علوم پزشکی گیالن

ابتداي خیابان پرستار1333734259ماسالماسالمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیماسالدانشگاه علوم پزشکی گیالن

خیابان امام خمینی-ساختمان پزشکان آریان1342549566لنگرودلنگرودمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر باباپوردانشگاه علوم پزشکی گیالن

1342523266لنگرودلنگرودمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر مهدي نیادانشگاه علوم پزشکی گیالن

لنگرود - میدان نماز -روبروي مسجد امینی 

لنگرودي(شهدا) -داروخانه شبانه روزي دکتر 

مهدي نیا
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ابتداي خ شهید بهشتی - کوچه سینا اول1342325508سیاهکلسیاهکلمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر عضديدانشگاه علوم پزشکی گیالن

رشت- خ گلسار- کلینیک تخصصی جانبازان1333117363رشترشتمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر حسندختدانشگاه علوم پزشکی گیالن

شهرك مهر-درمانگاه شبانه روزي مهر1333467699رشترشتمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهخصوصیدکتر سروديدانشگاه علوم پزشکی گیالن

رشترشتمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصی یوسفیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
گلسار نبش خیابان 107 داروخانه شبانه روزي 

دکتر یوسفی

1333229058رشترشتمنتخب توزیع کننده انسولینروزانهوابسته به نهاد، سازمانهالل احمردانشگاه علوم پزشکی گیالن
بلوار معلم فاز 2- باالتر از میدان کوچکی نژاد- 
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رشترشتمنتخب توزیع کننده انسولینشبانه روزيخصوصیدکتر حسین زاده رافعیدانشگاه علوم پزشکی گیالن
رشت- خیابان طالقانی- بلوار شهید حبیب زاده- 

ساختمان امید

خیابان امیرکبیر-خیابان شهریار6153228525آبادانآبادانمنتخب و خاص دانشگاهروزانهداروخانه خصوصیدکتر خلیلیدانشکده علوم پزشکی آبادان

بلوار آیت اله خامنه اي6153511044خرمشهرخرمشهرمنتخب و خاص دانشگاهشبانه روزيداروخانه خصوصیامام رضادانشکده علوم پزشکی آبادان

سبزوارسبزوارخاصروزانهداخل درمانگاهی دولتیداروخانه روزانه دولتی ولیعصردانشگاه علوم پزشکی سبزوار
44245500

-44227992

میدان پست و تلگراف -

کاشفی جنوبی روبروي پاساژالغدیر داروخانه 

دولتی ولی عصر

بیمارستان واسعی44661650سبزوارسبزوارخاصشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه شبانه روزي دکتر جمشیديدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

روزانهداروخانه خصوصیدکتر اسعديدانشکده علوم پزشکی نیشابور
ام اس ، پیوند، 

تاالسمی،شیمی درمانی
43335228نیشابورنیشابور

نیشابور خیابان 15 خرداد.جنب ساختمان 

پردیس.داروخانه دکتر اسعدي

نیشابور - خیابان امام خمینی - مقابل باغ ملی43334723نیشابورنیشابورام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر یاوريدانشکده علوم پزشکی نیشابور

امام رضا عدانشکده علوم پزشکی نیشابور
داخل درمانگاهی  

وابسته به ارگانها
خیابان 17 شهریور43330803نیشابورنیشابورام اس ، پیوندروزانه

بیمارستان حکیمدانشکده علوم پزشکی نیشابور
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

ام اس ، پیوند ، شیمی 

درمانی ،هموفیلی
میدان باغرود -بیمارستان حکیم5-42619001نیشابورنیشابور

بیمارستان 22 بهمندانشکده علوم پزشکی نیشابور
بیمارستانی دولتی 

بستري
نیشابور خیابان امام خمینی بیمارستان 22 بهمن43342004نیشابورنیشابورشیمی درمانی ، ام اس ، پیوندشبانه روزي

بیمارستان نقويدانشگاه علوم پزشکی کاشان
بیمارستانی خصوصی 

سرپایی
خیابان شهید رجایی داخل بیمارستان نقوي55402226کاشانکاشانروزانه

فاز 2 ناجی آباد ، خیابان بهارستان55421070کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر احمدي مقدمدانشگاه علوم پزشکی کاشان

خیابان ولیعصر ، مقابل بیمارستان سیدالشهدا54720399آران و بیدگلآران و بیدگلروزانهخصوصیدکتر اخباريدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 ابتداي خیابان مالحبیب اهللا شریف55229038کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر اصفهانیان(ابن سینا)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه آزادي5544590227کاشانکاشانشبانه روزيخصوصیدکتر اکبري(قانون)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

54720052آران و بیدگلآران و بیدگلروزانهخصوصیدکتر اکرمیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
 میدان شهدا، ابنداي خیابان نواب صفوي، جنب 

بانک ملی

54256486آران و بیدگلابوزیدآبادروزانهخصوصیدکتر امام (سالم)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ابوزیدآباد، خیابان شهید بهشتی، جنب مرکز 

خدمات جامع سالمت شبانه روزي

خیابان آیت اهللا یثربی، سه راه فاطمیه55246525کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر ایرانمنشدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 میدان شورا، ابتداي کوچه شهیدان ستوده55338182کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر بداغی(کیمیا)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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 مسکن مهر، مجتمع تجاري55348071کاشانکاشاننیمه وقت عصرخصوصیدکتر بنفشه (بزرگمهر)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 میدان امام خمینی، جنب مسجد امام حسین(ع)54720165آران و بیدگلآران و بیدگلروزانهخصوصیدکتر تقدیسیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55447530کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر حسین پور (کیان)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید دیمی، جنب  

بیمارستان میالد

55230633کاشانکاشاننیمه وقت عصرخصوصیدکتر حسینیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
ناحیه شهري لتحر ، حدفاصل میدان شهدا و 

انتهاي خیابان زیارت

خیابان امیرکبیر، نرسیده بیمارستان متینی55335090کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر حق پناهدانشگاه علوم پزشکی کاشان

چهارراه امام خمینی(ره)، ساختمان پزشکان54254145آران و بیدگلابوزیدآبادشبانه روزيخصوصیدکتر خادمیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان شهید بهشتی، جنب بانک انصار55467003کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر خسرونژاددانشگاه علوم پزشکی کاشان

بلوار قطب راوندي، بیمارستان آیت اله یثربی55584272کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر خیاط کاشانیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55457561کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر دارابیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
چهارراه آیت اله کاشانی، خیابان بهشتی، نبش 

کوچه ساختمان پزشکان امیرکبیر

55332377کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر دستان (مرکزي)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خیابان امیرکبیر، مقابل بیمارستان متینی، 

ساختمان پزشکان صابر

نوش آباد، خیابان امام، روبروي بانک ملی ایران54823131آران و بیدگلنوش آبادروزانهخصوصیدکتر رشیديدانشگاه علوم پزشکی کاشان

فین بزرگ ، جنب درمانگاه شبانه روزي باقرالعلوم55339576کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر زارع توتستانیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 نبش میدان امام حسین(ع)، ساختمان میالد55461226کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر ساتردانشگاه علوم پزشکی کاشان

55469694کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر سیديدانشگاه علوم پزشکی کاشان
چهارراه آیت اهللا کاشانی، خیابان شهید رجایی، 

کوچه شهیدان مازوچی

 بلوار دانش، نبش کوچه دانش555493636کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر شاه باالیی(دانش)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خیابان بابا افضل، جنب پانخل55440037کاشانکاشانشبانه روزيخصوصیدکتر شب زنده دار(مرجان)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

54730830کاشانآران و بیدگلشبانه روزيخصوصیدکتر شکاريدانشگاه علوم پزشکی کاشان
خیابان شهید رجایی، روبروي اورژانس امام 

خمینی

 خیابان بهشتی، جنب کوچه مسجد شامخی55444433کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر طبسیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

مشکات ، جنب پایگاه بسیج محمد رسول اهللا55684721کاشانمشکاتنیمه وقت عصرخصوصیدکتر عابددانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان امام خمینی ، روبروي اورژانس گالبچی55228086کاشانکاشانشبانه روزيخصوصیدکتر عبدلی (امام رضا(ع))دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برزك ،جنب درمانگاه55673738کاشانبرزكنیمه وقت صبحخصوصیدکتر عالییدانشگاه علوم پزشکی کاشان

خیابان امیر کبیر ، نرسیده به اداره برق55310078کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر فرازمند (مهر)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خیابان شهید خاندایی، خیابان شهید صالحی55306676کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر فراهانیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55459163کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر قاسمیه(کوثر )دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 خیابان آیت اهللا کاشانی، ساختمان پزشکان بقیه 

اهللا

طاهرآباد، خیابان شهید رجایی،جنب مخابرات55522828کاشانطاهرآبادنیمه وقت عصرخصوصیدکتر قنبريدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 میدان خرمشهر، ابتداي خیابان شمس آبادي55242137کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر کریمیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55491312کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر کفیلدانشگاه علوم پزشکی کاشان
 خ طالقانی، تقاطع بلوار نماز، ساختمان پزشکان 

قائم
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خیابان شهید رجایی، جنب اورژانس امام خمینی54722928آران و بیدگلآران و بیدگلروزانهخصوصیدکتر گلسرخیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 میدان معلم، ابتداي خیابان شهید بهشتی55546465کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر المع (حکیم)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

55580173کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر محمدیان (بقیه ا.(عج))دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 خیابان شهید بهشتی، خیابان ایمان شرقی، 

ساختمان رازي

خیابان مفتح ، باالتر از مسجد امام زمان(عج)55545539کاشانکاشاننیمه وقت عصرخصوصیدکتر موحدیاندانشگاه علوم پزشکی کاشان

55723553کاشاننیاسرنیمه وقت عصرخصوصیدکتر مهدي زادهدانشگاه علوم پزشکی کاشان
نیاسر، خیابان ولیعصر، میدان امام حسین، 

روبروي آبشار

راوند، بلوار قطب راوندي، نبش کوچه خدایار55512919کاشانکاشانشبانه روزيخصوصیدکتر نجفی زادهدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55580613کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر نعمانی راد(دي)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 خیابان شهید بهشتی، ابتداي خیابان زیارتی، 

ساختمان پزشکان دي

خیابان امیر کبیر، جنب هتل امیرکبیر55304040کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر نکویی(امیرکبیر)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سفیدشهر، جنب  زیارت بی بی سکینه خاتون54833855آران و بیدگلسفیدشهرنیمه وقت عصرخصوصیدکتر محسن خیاط کاشانی(میالد)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خیابان امام خمینی، روبروي اورژانس گالبچی55232672کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر مشرقیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55463545کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر مصداقی نیادانشگاه علوم پزشکی کاشان
خیابان شهید بهشتی، کوچه بیمارستان میالد، 

ساختمان پزشکان مهر

 میدان قاضی اسداهللا، ابتداي خیابان بخارایی55229540کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر معتمدنژاددانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان شهید بهشتی، خیابان ایمان جنوبی55540899کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر معمار کرمانیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

55460133کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر مهرزاددانشگاه علوم پزشکی کاشان
چهارراه آیت کاشانی، جنب ساختمان پزشکان 

طالبیان

 بلوار مطهري، جنب کلینیک فرهنگیان55578187کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر نساجدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان محمد هالل54723195آران و بیدگلآران و بیدگلشبانه روزيخصوصیدکتر نمکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

علی آباد، روبروي گلزار شهدا54843899آران و بیدگلمحمد آبادنیمه وقت عصرخصوصیدکتر هاشمیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان بابا افضل، جنب اورژانس مرکزي55451197کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر یوسفیدانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان اباذر دوم55444554کاشانکاشانروزانهخصوصیرضويدانشگاه علوم پزشکی کاشان

سرپایی بیمارستان بهشتیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
بیمارستانی خصوصی 

سرپایی
بلوار قطب راوندي بیمارستان شهید بهشتی55560050کاشانکاشانروزانه

 خیابان باباافضل، روبروي بانک سپه55444221کاشانکاشانروزانهخصوصیطالبیان(شهاب)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

قمصر، خ امام خمینی(ره)،جنب بانک کشاورزي55644040کاشانقمصرروزانهخصوصیدکتر طالبیان(فروغ)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

راوند، نبش میدان قطب راوندي55516838کاشانکاشانروزانهخصوصیدکتر عاملی (آرمین)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خیابان شهید بهشتی، درمانگاه سپاه55454561کاشانکاشانروزانهخصوصیمجتمع درمانی شفا (شهدا)دانشگاه علوم پزشکی کاشان

داروخانه نفت اهوازدانشگاه علوم پزشکی اهواز
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-سرپایی
اتوبان پاسداران بیمارستان بزرگ نفت34443715اهوازاهوازخاصشبانه روزي

خیابان انقالب نبش میدان 15 خرداد33378340اهوازاهوازخاصشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه امام صادق (ع )دانشگاه علوم پزشکی اهواز

33743073اهوازاهوازخاصشبانه روزيآموزشی دولتیداروخانه امام سجاد (ع )دانشگاه علوم پزشکی اهواز
بیمارستان گلستان-داروخانه شبانه روزي 

آموزشی دوم دانشکده داروسازي

داروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی اهواز
داروخانه هاي هالل 

احمر
33925620اهوازاهوازخاصروزانه

کیانپارس خیابان 13 شرقی جنب درمانگاه 

تخصصی جمعیت هالل احمر
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_اهوازاهوازخاصروزانهداروخانه خصوصیداروخانه اکسیندانشگاه علوم پزشکی اهواز
امانیه فلکه ساعت خیابان خرم روبروي معاونت 

درمان ساختمان ایران نبش تقاطع فاطمی

کیانپارس خیابان میهن شرقی33374949اهوازاهوازخاصروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر ابوالفتح بیگیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

خیابان شهید منتظري52369321ماهشهراهوازخاصروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر نصارپوردانشگاه علوم پزشکی اهواز

پادادشهر بلوار جواد االئمه پالك  3571634150اهوازاهوازخاصروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر حبیب اله رسولیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

43628541ایذهاهوازخاصروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر مردانی نیادانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان امام خمینی - ساختمان پزشکان امام 

رضا ع پالك 614/24

خیابان طالقانی، خیابان حافظ، نبش پاساژ علی32216124اهوازاهوازمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیداروخانه دکتر رضويدانشگاه علوم پزشکی اهواز

کیانپارس خیابان مهر شرقی32213414اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر فقهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

32229349اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حق پرستدانشگاه علوم پزشکی اهواز
ابتداي خیابان سلمان فارسی خیابان شهید 

غالمپور

خیابان سلمان فارسی نبش خیابان حافظ جنوبی32237003اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اسکندري (13 آبان )دانشگاه علوم پزشکی اهواز

35518926اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر هادوي (ولیعصر )دانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان شهید ادهم نبش خ شهید آتشی (مهران) 

مقابل درمانگاه ولیعصر

33330577اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر بیت مشعل (ابن سینا)دانشگاه علوم پزشکی اهواز
کیانپارس خیابان پهلوان شرقی مجتمع پزشکی 

ایران زمین

گلستان.کوي سعدي.مقابل خیابان نرگس33345358اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیامید (دکتر طالبی )دانشگاه علوم پزشکی اهواز

امانیه -خیابان فلسطین -بیمارستان رازي33383804اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سالمی راددانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز - کیانپارس - خیابان 16 غربی33384665اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر درخشان مهردانشگاه علوم پزشکی اهواز

کوي ملت خیابان اقبال بین12 و 14 پالك3448321455اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کوثر قاسمیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

34493113اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فرخی (کمیل )دانشگاه علوم پزشکی اهواز
زیتون خیابان زاویه نبش کمیل درمانگاه شبانه 

روزي کمیل

کوي ابوذر خ کارون خ شهید عباسی پ 322402247اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کریمی حاتمیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز خشایار خیابان بنی هاشم چهاراه غزنوي33774716اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فرشاد فرهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

32219090اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حمزه طاهريدانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان سلمان فارسی.کوچه شهید سراج 

(منوچهري )- پالك ثبتی 1198

36575513اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر داراب پوردانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان اصلی بین خیابان سوم و چهارم مجتمع 

پزشکی شفا

35560249اهوازاهوازمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر یونسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
کوي اسالم آباد- اتوبان اصلی بین خیابان 7 و 8 

 اسالم آباد شرقی

کوي ملت خیابان اقبال34470140اهوازاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر عبداله نژاد (فدك )دانشگاه علوم پزشکی اهواز

42642614اندیمشکاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر تاکائیديدانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان شریعتی میدان معلم نبش خ امام حسین 

جنب درمانگاه معلم

42628366اندیمشکاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر اگاب (پاستور )دانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان انقالب-تقاطع ایوب شرکتی ومبارز-

کلینیک تخصصی پاستور

بلوار مهدیه روبروي پاساژ روایی52628310امیدیهاهوازمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر عتیقی (آریا )دانشگاه علوم پزشکی اهواز
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52573590هندیجاناهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر درویشدانشگاه علوم پزشکی اهواز
خ بسیج روبروي بانک مهر اقتصاد داروخانه 

درویش

43723432باغملکاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شهریاريدانشگاه علوم پزشکی اهواز
میدان امام خمینی مرکز شهر داروخانه شبانه 

روزي دکتر شهریاري

خیابان 22 بهمن -مجتمع پزشکی دي52357675ماهشهراهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رییسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر امیريدانشگاه علوم پزشکی اهواز
مسجد 

سلیمان
خیابان آزادي- کوچه پزشکان - پالك432254211/15976

رامهرمز-خیابان طالقانی غربی43528387رامهرمزاهوازمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر بهونديدانشگاه علوم پزشکی اهواز

خیابان 22 بهمن نبش محمد منتظري43593666رامشیراهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر باختردانشگاه علوم پزشکی اهواز

36747676سوسنگرداهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر اسعديدانشگاه علوم پزشکی اهواز
خیابان امام مقابل بانک مرکزي جنب مسجد 

امام علی(ع) مجتمع خاتم االنبیا

خیابان بازار مقابل مسجد حجت43584276هفتکلاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه سالمت (صفی خانی )دانشگاه علوم پزشکی اهواز

36782176هویزهاهوازمنتخبنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیداروخانه دکتر امیديدانشگاه علوم پزشکی اهواز

منطقه کوت جنوبی خیابان امام رضا  خیابان 

شهید عزیز نیسیبیمارستان محلی عالمه کرمی 

هویزه

حمیدیه،روستاي گمبوعه بزرگ36720271حمیدیهاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر رزوقیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

بلوار بسیج بیمارستان امیداللیاهوازمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر محمدي بیرگانیدانشگاه علوم پزشکی اهواز

خیابان المهدي .المهدي 51525241318تربت جامتربت جامداروهاي MS.CF،پیونديروزانهداروخانه خصوصیداروخانه دکتر نظر احمديدانشکده علوم پزشکی تربت جام

داروخانه بیمارستان سجادیهدانشکده علوم پزشکی تربت جام

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

شبانه روزي
تاالسمی،هموفیلی،دیالیز،بیمار

ستانی
بیمارستان سجادیه52542439تربت جامتربت جام

شبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکترنسیم جمالی نیادانشگاه علوم پزشکی دزفول

شیمی درمانی ،پیوند اعضا، 

MS، تاالسمی، هموفیلی، 

MPS

42429452دزفولدزفول
ابتداي اتوبان دزفول – اندیمشک ، روبروي تیپ 

 292ارتش

دانشگاه علوم پزشکی دزفول
داروخانه حضرت قائم (عج)- دکترمحمد 

مجدي نژاد
خیابان طالقانی ، جنب بانک رفاه شعبه طالقانی42251173دزفولدزفولپیوند اعضا، MSشبانه روزيداروخانه خصوصی

بلوار 45متري فتح المبین ، جنب درمانگاه افشار42539693دزفولدزفولMSشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه امام رضا(ع)- دکترسپیده جهانی نیادانشگاه علوم پزشکی دزفول

42224878دزفولدزفولشیمی درمانیشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکترمهدي جوهردانشگاه علوم پزشکی دزفول
خیابان طالقانی نبش کوچه آزادي ( شهربانی ) ، 

جنب بانک صادرات

42270641دزفولدزفولریتالینشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه دکتر صهبا شیرويدانشگاه علوم پزشکی دزفول
خیابان آیت اهللا قاضی (ره)، جنب درمانگاه امام 

علی (ع)

داروخانه بیمارستان نظام مافیدانشگاه علوم پزشکی دزفول
بیمارستانی دولتی 

بستري
42872951شوششوشتاالسمیشبانه روزي

جاده اندیمشک اهواز- سه کیلومتري شوش- 

بیمارستان نظام مافی

شوش -خیابان شهید رجایی پالك 4282177713شوششوشپیوند اعضا، ریتالینشبانه روزيداروخانه خصوصیداروخانه امام رضا(ع)-دکتر عباس قیاسونددانشگاه علوم پزشکی دزفول

66905353تهران165/3961/1/170519روزانهداروخانه خصوصیافشین امینی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-خیابان آزادي-جنب درب مترو توحید-

پالك191

66422927تهران165/3811/1/29879روزانهداروخانه خصوصیافهمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ ستارخان- خ نمازي 2 - نبش خ 

شماره 1 - مجتمع دلگشا- پالك 15



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

22342624تهران165/3911/1/33026روزانهداروخانه خصوصیاقبال پور (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ سعادت آباد- خ سرو غربی- خ 

بخشایش ریاضی- خ 15 غربی- پالك 9- 

ساختمان پزشکان سینام- طبقه اول

22370302تهران165/3811/1/18293روزانهداروخانه خصوصیایساتیسدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- سعادت آباد- میدان کاج- ابتداي سرو 

شرقی- شماره 165

88276031تهران165/3741/1/41792روزانهداروخانه خصوصیآنیسوندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ نصر (گیشا)- بین خ 28 و 30- پالك 

161

82722029تهران165/3951/1/64391روزانهداروخانه خصوصیآیندهدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك قدس- خ فرحزاد- نبش پونک 

باختري- جنب بیمارستان  آتیه

88283782-88286581تهران165/3941/1/57821شبانه روزيداروخانه خصوصیجالل آل احمددانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ جالل آل احمد- روبروي بانک 

کشاورزي- شماره 93

22085576تهران165/3941/1/29312روزانهداروخانه خصوصیداریوش انصاريدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ سعادت آباد- میدان سرو- بلوار پاك 

نژاد- خ 18 متري مطهري- شماره 16

44237564تهران165/3911/1/11321روزانهداروخانه خصوصیزواره (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- بلوار مرزداران- خ ایثار- نبش نامدار 

چهارم- پالك 8

22368806تهران165/3971/1/192032روزانهداروخانه خصوصیساراعابدي فر (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-سعادت آباد-خیابان سرو غربی-خیابان 

ریاضی-خیابان هفدهم غربی-پالك56-واحد3

44218610تهران165/3911/1/56888شبانه روزيداروخانه خصوصیستارخاندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-خیابان ستارخان-روبروي برق آلستوم- 

شماره 742

22364276تهران165/3971/1/223310روزانهداروخانه خصوصیسولماز رستمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران –سعادت آباد-میدان کتاب-ضلع شمال 

شرقی-پالك 161-طبقه همکف

66593711تهران165/3851/1/31385روزانهداروخانه خصوصیشالدوزي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ ستارخان- خ پاتریس لومومبا- نبش 

سروناز-  پالك 2 - واحد2

22263307تهران165/3791/1/24299روزانهداروخانه خصوصیشایاندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك قدس- بلوار فرحزاد- خ ارغوان 

غربی- شماره 3 - طبقه همکف

22113296تهران165/3961/1/151649روزانهداروخانه خصوصیشکوه السادات موسوي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-سعادت آباد-باالتر از چهارراه سرو-

خیابان پاکنژاد شمالی-بلوار پیام-پالك 1-داخل 

درمانگاه شبانه روزي ساج-طبقه همکف- واحد 

شرقی

2-88575790تهران165/3911/1/15500شبانه روزيداروخانه خصوصیشیبانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- سعادت آباد- خ خوردین- نبش خ ایران 

زمین- جنب داروخانه داخلی بیمارستان بهمن

66057962تهران165/3861/1/32231روزانهداروخانه خصوصیطرشتدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- آزادي- مقابل استادمعین- شهید اکبري-

 بلوار شهید صالحی- چهارراه حسینیه طرشت- 

خ شهداي طرشت (خ جنب میوه و تره بار 

طرشت)- نبش بن بست اکبري- پالك 2
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66057620تهران165/3951/1/103583روزانهداروخانه خصوصیفرشته رمضانلو (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خیابان آزادي- خیابان شهید تیموري- 

(بین بهبودي و شادمان)- نبش خیابان حسامی- 

پالك 75

23021176-22357870تهران165/3941/1/34178روزانهداروخانه خصوصیفنائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- سعادت آباد- بین چهارراه سرو و بلوار 

شهرداري- خ بخشایش- مجاور داروخانه داخلی 

بیمارستان عرفان

66508473تهران165/3951/1/98402روزانهداروخانه خصوصیقاضی نیا (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ ستارخان- خ نیایش-رو به روي 

بیمارستان حضرت رسول-  شماره 105- طبقه 

همکف

44317085تهران165/3931/1/41828روزانهداروخانه خصوصیکریم زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- بلوار 

مرزداران- خ سپهر- نبش زاگرس شرقی- 

پالك 44

88242118تهران165/3931/1/44642روزانهداروخانه خصوصیکاجی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خیابان کوي نصر (گیشا)- خیابان شهید 

محمدامین علیائی غربی (پیروزي)- کوچه شهید 

علیرضا کسروي- پالك 38- طبقه اول- واحد 2

22078683تهران165/3931/1/30140روزانهداروخانه خصوصیکوانتومدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- سعادت آباد-  نرسیده به میدان کاج-  

بین خ 16 و18 -پالك 29

66621814تهران165/3941/1/24359روزانهداروخانه خصوصیکیهاندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران – خیابان جالل آل احمد- ابتداي کوي 

نصر –کوچه دوم- پالك23

66420277تهران165/3951/1/120536روزانهداروخانه خصوصیمحسن ابراهیمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تهران – میدان انقالب – ابتداي خیابان آزادي 

– نبش کوچه جنتی – ساختمان صفوي – 

پالك 1

22376499تهران165/3861/1/26252روزانهداروخانه خصوصیمحمد حسین تقی پور(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-شهرك قدس-انتهاي خیابان درختی-

پالك100-طبقه همکف

88573558تهران165/3901/1/37451روزانهداروخانه خصوصیمصطفی رحیمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- بین خ 

فرحزادي- و پاك نژاد- پالك 256- طبقه اول

44213512تهران165/3761/1/28769روزانهداروخانه خصوصیمعین زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك ژاندارمري-  بلوارمرزداران- 

قطعه 2016 - طبقه همکف شمالی

66029503تهران165/3771/1/13526روزانهداروخانه خصوصیموسوي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك ژاندارمري- بلوار مرزداران- 

تقاطع ایثار- پالك 156

44244338تهران165/3951/1/117821روزانهداروخانه خصوصیناظمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- فلکه اول صادقیه-خیابان گلناز دهم-

خیابان سازمان آب-نبش کوچه نهم-ساختمان 

آریانا – پالك 318-طبقه همکف-واحد 1

66907308تهران165/3951/1/114854روزانهداروخانه خصوصینصرتدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-میدان توحید-خ نصرت غربی-نبش 

کوچه سمیعی-پالك 58

22071641-22091414تهران165/3971/1/216953روزانهداروخانه خصوصینیرومند(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-سعادت آباد-سرو غربی-بین چهارراه سرو 

و میدان کتاب-پالك 109-واحد تجاري
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66512636تهران165/3751/1/30071روزانهداروخانه خصوصیهاشم زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ ستارخان- اول نیایش- شماره 8 - 

طبقه همکف

88088374تهران165/3961/1/130409روزانهداروخانه خصوصیواالیی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-شهرك غرب-بلوار دادمان-بلوار درختی-

خیابان سپهر-پالك 13-طبقه اول

ستارخان نبش باقرخان66434655تهران165/3941/1/41879روزانهداروخانه خصوصیدکتردادفردانشگاه علوم پزشکی ایران

66049765تهران165/3951/1/81800روزانهداروخانه خصوصیدکتر عدلیدانشگاه علوم پزشکی ایران

 تهران- خیابان آزادي – نرسیده به میدان آزادي 

– بلوار جواد اکبري – نبش کوچه شهید قاسمی 

– ساختمان مجید (78) – پالك 30 – طبقه اول

سعادت اباد میدان بهرود خ عابدي نبش دانش22114674تهران165/3961/1/170492روزانهداروخانه خصوصیدکتر ضیاییدانشگاه علوم پزشکی ایران

44210042تهران165/3941/1/42068روزانهداروخانه خصوصیدکتر علمیدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- ابتداي بزرگراه 

جالل آل احمد- پالك 174- طبقه همکف- 

واحد 3

ستارخان خ نیایش روبروري بیمارستان رسول66508000تهران165/3981/1/285443روزانهداروخانه خصوصیدکتر سیدمهدي سجاديدانشگاه علوم پزشکی ایران

44243318تهران165/3861/1/29132روزانهداروخانه خصوصیآلستومدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- ستارخان- بین خسرو و پل یادگارامام- 

پالك 1164- طبقه  اول

سعادت اباد باالتر از میدان کاج نبش پنجم26742959تهران165/3971/1/248342روزانهداروخانه خصوصیدکتر انصاريدانشگاه علوم پزشکی ایران

ستارخان خ پاتریس لومومبا خ 6691909611تهران165/3941/1/11858روزانهداروخانه خصوصیدکتر بفخم ( پاتریس سابق )دانشگاه علوم پزشکی ایران

44216275تهران165/3961/1/142352روزانهداروخانه خصوصیارغواندانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران –ستارخان-خیابان خسرو جنوبی(شهید 

محسن صادقی پور)-خیابان شهید سعید گالب-

پالك 37-طبقه همکف

88077080تهران165/3831/1/33269روزانهداروخانه خصوصیغزالیدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- پونک باختري- نبش فالمک شمالی- 

کوچه یکم شماره 4 طبقه همکف

سعادت اباد باالتراز 8868767425تهران165/3951/1/104135روزانهداروخانه خصوصیدکتر حسن جلیلیدانشگاه علوم پزشکی ایران

ایثارگران شمالی نبش ایثار 4 پالك 2206340029تهران165/3941/1/57911روزانهداروخانه خصوصیدکتر محمد رمضانیدانشگاه علوم پزشکی ایران

44849737تهران165/3971/1/215540روزانهداروخانه خصوصیدکتر خواستاردانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-ستارخان-روبروي برق آلستوم-پالك 

804-طبقه همکف-واحد 2 شرقی

رازي مدد ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران
داروخانه بیمارستان، 

درمانگاه و کلینیک
66515986تهران165/3991/3/331733روزانه

تهران ستارخان - خیابان نیایش- جنب 

بیمارستان حضرت رسول (ص)

تهران- نبش شمالی فلکه دوم شهران-پالك 443011001تهران165/3951/1/38063روزانهداروخانه خصوصیابوالفضلی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

44005505تهران165/3971/1/232163روزانهداروخانه خصوصیاجاقی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران –بزرگراه اشرفی اصفهانی-باالتر از فلکه 

دوم صادقیه-نبش خیابان شالی-داخل درمانگاه 

شهرداري منطقه 5-طبقه همکف-واحد شرقی

44954456تهران165/3971/1/242120روزانهداروخانه خصوصیالهام فراهانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- فلکه دوم صادقیه- خ اعتمادیان- پالك 

11- مرکز جراحی شفا- طبقه همکف

44454335تهران165/3891/1/13172روزانهداروخانه خصوصیایرانادانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- پونک- بلوار شهید میرزا بابایی- ابتداي 

بلوار عدل- پالك 65- واحد3
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44071694تهران165/3901/1/51173شبانه روزيداروخانه خصوصیآزاده سالمدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران فلکه دوم صادقیه-ابتداي بزرگراه آیت اهللا 

کاشانی-درمانگاه ابن سینا-شماره 2

44853421تهران165/3961/1/143321روزانهداروخانه خصوصیبرزگران حسینی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران –انتهاي اشرفی اصفهانی-خیابان سیمون 

بولیوار-خیابان اقبالپور-نبش کوهسار پنجم-

جنب پالك 32-واحد 1 تجاري

44464425تهران165/3941/1/28880شبانه روزيداروخانه خصوصیبینش (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-باغ فیض-خیابان 22بهمن-تقاطع خیابان 

امیرابراهیم-پالك85-طبقه همکف

44402178تهران165/3941/1/23141روزانهداروخانه خصوصیپزشکاندانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- بزرگراه آیت اهللا کاشانی- خ جنت آباد 

جنوبی- باالتر از میدان چهار باغ- نبش کوچه 

شهید نوري- پالك 160

44663667تهران165/3911/1/29699روزانهداروخانه خصوصیپور صدیقی|(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران – شهرك اکباتان-فاز 2- بین بلوك 

15و16-بازارچه کوثر- پالك 26- واحد تجاري

44419003تهران165/3751/1/14249روزانهداروخانه خصوصیحسین شاهی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- جنت اباد- 20 متري گلستان- روبروي 

پارك گل بن- پالك 36

44632728تهران165/3931/1/57890روزانهداروخانه خصوصیحسینی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- میدان آزادي- شهرك شهید-فکوري- 

ضلع شرقی درمانگاه شهید سهرابی

44119790تهران165/3921/1/28652روزانهداروخانه خصوصیحشکوائی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خیابان آیت اله کاشانی- بین جنت آباد و 

خیابان شاهین- نبش خیابان الله- پالك 4

44082373تهران165/3791/1/15323روزانهداروخانه خصوصیخرسند (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- بلوارآیت اهللا کاشانی- نبش گلستان 

شمالی- شماره 1 - طبقه اول- واحد شمال 

شرقی

44435626تهران165/3931/1/32084روزانهداروخانه خصوصیهمتدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- جنت اباد- باالتر از همت- نبش کوچه 

قربان زاده- شماره 192

44492749تهران165/3941/1/33134روزانهداروخانه خصوصیزهرا ولیان(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- بلوار اشرفی اصفهانی- خ 22 بهمن- 

پاساژ برج آرمان- پالك 8

44060306تهران165/3941/1/15641روزانهداروخانه خصوصیسپیده زمردي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- فلکه دوم صادقیه-بلوار فردوس روبروي 

میدان تره بار- شماره 320

44327383تهران165/3931/1/28862روزانهداروخانه خصوصیستایشدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- انتهاي بزرگراه ایرانپارس- خ کوهسار- 

پالك 2

44854187تهران165/3941/1/51518روزانهداروخانه خصوصیسرفرازي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- جنت آباد شمالی- باالتر از نیایش- 

بهارستان یازدهم- پالك 300- طبقه همکف-

واحد 2

44432553تهران165/3941/1/31025روزانهداروخانه خصوصیشریعتی فر(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- همت غربی- بلوار عدل- بین میدان 

عدل و اشرفی اصفهانی- خ 35 متري گلستان 

(مخبري)- پالك 50- طبقه اول- واحد 1
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44402243تهران165/3911/1/32996روزانهداروخانه خصوصیصادقیان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ آیت اهللا کاشانی- خ شاهین جنوبی- 

بعد از تقاطع الله شرقی- نبش کوچه سلمان 

فارسی- پالك 34- طبقه همکف- واحد 4

44088830تهران165/3941/1/49472شبانه روزيداروخانه خصوصیصهبایی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- بلوار آیت اهللا کاشانی- بین خ عقیل وخ 

باصفا- مجتمع البرز- شماره 6

44023547تهران165/3961/1/160865روزانهداروخانه خصوصیعظیم زاده مقدمدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-بلوار فردوس-روبه روي خیابان عقیل-

پالك340-داخل مجتمع پزشکان ابوطالب-

طبقه همکف

44117709تهران165/3941/1/26696روزانهداروخانه خصوصیکاوسی فرد(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-میدان شهرزیبا-بلوار تعاون-خیابان 

شربیانی شرقی-پالك 94-واحد تجاري

44284633تهران165/3931/1/13640روزانهداروخانه خصوصیکریمی نژاد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران –ضلع شمال میدان اول شهران-انتهاي 

کوچه دوم عسگري-پالك 7 –واحد تجاري

44445166تهران165/3901/1/49274شبانه روزيداروخانه خصوصیگواهی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ جنت آباد جنوبی- پائین ترازمیدان 

چهارباغ- خ کبیرزاده- نبش کوچه ابراهیمی- 

پ24-طبقه همکف

44642497تهران165/3941/1/14957روزانهداروخانه خصوصیمحبوبی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-شهرك اکباتان-فاز1-بیمه4-تقاطع 

شهید عظیمی-مجتمع پزشکی پگاه

44612245تهران165/3961/1/123206روزانهداروخانه خصوصیمحالتی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-بزرگراه اشرفی اصفهانی-انتهاي خیابان 

ناطق نوري-جنب درب شمالی بیمارستان 

سالمت فردا-پالك 42(منطقه 5 شهرداري

44459032تهران165/3961/1/134561شبانه روزيداروخانه خصوصیمللدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران – بزرگراه ستاري- پایین تر از تقاطع 35 

متري گلستان- ساختمان صدرا- پالك 116- 

واحد 1

44082267تهران165/3931/1/51140روزانهداروخانه خصوصیمهمانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس-بین خ 

رامین و گلستان- شماره 264

44157200تهران165/3931/1/22646روزانهداروخانه خصوصینیازاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- بلوار فردوس غرب- بعد از بزرگراه شهید 

باکري- خ بهار جنوبی (یعقوبی)- پالك 18/3- 

کد پستی 1484633463

44135027تهران165/3941/1/27788شبانه روزيداروخانه خصوصییلدادانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ ستاري- بلوار فردوس غرب- نرسیده 

به خ  ورزي- روبروي درمانگاه کیمیاگر- پالك 

415- طبقه اول

ایرانپارس جنت اباد شمالی گلزار شرقی44867446تهران165/3951/1/41900روزانهداروخانه خصوصیآبشناساندانشگاه علوم پزشکی ایران

44027896تهران165/3961/1/125390روزانهداروخانه خصوصیدکتر میريدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- آیت اله کاشانی- بلوار فردوس شرق – 

خیابان ولیعصر – کوچه شهید تقدیري شرقی – 

پالك 6 – واحد تجاري
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44150352تهران165/3941/1/25427شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حمیدرضا زارعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرزیبا- بلوار تعاون- بلوار شهید فرساد 

شرقی (آالله)- مجتمع پزشکی آالله- پالك 121

جنت اباد شمالی گلزار شرقی پ2 درب جنوبی44834933تهران165/3941/1/29144شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فاطمیدانشگاه علوم پزشکی ایران

44309353تهران165/3921/1/55565روزانهداروخانه خصوصیبهروزي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرزیبا- بلوارشهران- جنب مسجد 

قائم آل محمد علیه السالم

66907308تهران165/3951/1/114854روزانهداروخانه خصوصیداروخانه نصرتدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- فلکه دوم صادقیه-ضلع جنوب غربی-

پالك24-واحد تجاري

46135284-46135180تهران165/3981/1/285920روزانهداروخانه خصوصینورادانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران –اشرفی اصفهانی-خیابان 22بهمن-

پالك10-واحد تجاري (منطقه 5 شهرداري)

کوهسار جنوبی ك مهسا پ 4431945529,2تهران165/3981/1/257165روزانهداروخانه خصوصیدکتر برات زادهدانشگاه علوم پزشکی ایران

44699030تهران165/3951/1/93635روزانهداروخانه خصوصیدکتر فرشته مشایخیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرك اکباتان فاز 1 روبروي بیمارستان صارم 

بازارچه 11 پ 39

بین جنت اباد و سردار جنگل نبش شقایق44817950تهران165/3941/1/31826روزانهداروخانه خصوصیایران پارسدانشگاه علوم پزشکی ایران

44242914تهران165/3941/1/13211روزانهداروخانه خصوصیدکتر ختمیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بلوار مرزداران خ بهار ك اسالمیان پ 184 واحد 

یکم شرقی

44350774تهران165/3931/1/15362روزانهداروخانه خصوصیهدي نعمتی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- بزرگراه آبشناسان- نرسیده به میدان اول 

شهران- بعد از خیابان شهید خیابانی (وسک)- 

جنب آژانس هواپیمایی الماگشت- طبقه 

زیرزمین- پالك 23

44132533تهران144/3911/1/14120روزانهداروخانه خصوصیدکتر عصاريدانشگاه علوم پزشکی ایران
ایت اهللا کاشانی بعد از پل باکري کوي کیهان 

نبش کیهان 8

88844448تهران165/3971/1/227765روزانهداروخانه خصوصیالهی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-خیابان مطهري-خیابان فجر-نبش 

خیابان مدائن-پالك 43-ساختمان پومر-طبقه 

زیر همکف

88711763تهران165/3941/1/30419روزانهداروخانه خصوصیآپادانادانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ سیدجمال الدین اسدآبادي-  نبش خ 

14- پالك 126

88100884تهران165/3941/1/29906روزانهداروخانه خصوصیآذین نجفی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از سه راه بهشتی-

 جنب کوچه نادر- پالك 2109- داخل 

ساختمان پزشکان- طبقه همکف- واحد تجاري

89318150تهران165/3931/1/41813روزانهداروخانه خصوصیآقابیگی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-خیابان خالداسالمبولی-کوچه هفتم-

پالك 17-طبقه اول

83-88016881تهران165/3931/1/11198روزانهداروخانه خصوصیتفضلی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان شکراله- 

پالك 103- طبقه اول- واحد جنوبشرقی-

88820173تهران165/3961/1/156662روزانهداروخانه خصوصیتوتیادانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشهر 

شمالی-نبش کوچه بهشهر-مجتمع اداري-

پالك 145-واحد همکف غربی
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86071291تهران165/3971/1/234536روزانهداروخانه خصوصیحشمت ابریشمیان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تهران- خیابان مطهري-خیابان فجر(جم)-

کوچه مدائن-ساختمان پزشکان ماهان-پالك 

20-طبقه اول-واحد یک

88022870تهران165/3801/1/29963روزانهداروخانه خصوصیدرماندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران -خیابان کارگرشمالی-کوچه مجد-روبه 

روي بیمارستان قلب تهران

88843216-88843242تهران165/3941/1/23321روزانهداروخانه خصوصیراستکار (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ مطهري- خ فجر- رو به روي 

بیمارستان جم- پالك 37

88913541-88808005تهران165/3941/1/64442روزانهداروخانه خصوصیرسول نظري فرد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ انقالب- ابتداي خ نجات اللهی 

(ویال)-  جنب بانک تجارت مرکز پزشکی 

بیماران خاص- پالك 4

88890083تهران165/3941/1/30278روزانهداروخانه خصوصیرهادانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-میدان ولی عصر-بلوار کشاورز-نرسیده به 

تقاطع فلسطین-پالك64-داخل مرکز پزشکی و 

دندانپزشکی بانک ملت

88191944تهران165/3921/1/26444روزانهداروخانه خصوصیزهرا قنبري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران – خیابان ولیعصر(عج)- سه راه توانیر – 

روبروي بیمارستان دي – پالك 2333

88308843تهران165/3951/1/105197روزانهداروخانه خصوصیزیاري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ شهید مطهري- نبش خ سنائی- 

پالك 364

88337278تهران165/3911/1/16895روزانهداروخانه خصوصیشقایق گنجهء (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ سید جمال الدین اسدآبادي- میدان 

سلماس- خ شهریار- پالك 33- طبقه همکف

88977561تهران165/3921/1/38993روزانهداروخانه خصوصیصالحی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- میدان ولی عصر(عج)- بلوار کشاورز- 

بین خیابان وصال شیرازي و شهید نادري- 

پالك186- طبقه همکف- ساختمان پزشکان 

بلوار

2-88100391تهران165/3941/1/33101روزانهداروخانه خصوصیصدر(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي- باالتر 

از خیابان فتحی شقاقی-بن بست هفتم-پالك 

31-طبقه همکف-واحد شرقی

88052796تهران165/3881/1/58010شبانه روزيداروخانه خصوصیطسوجدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ یوسف آباد- پالك 432- ساختمان 

پزشکان ماهان

88912456تهران165/3911/1/41906روزانهداروخانه خصوصیعلی هوشمند (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران – ضلع شمال غربی میدان ولیعصر – 

نبش کوچه ارژنگ-پالك 20-واحد تجاري

66481573تهران165/3941/1/15794روزانهداروخانه خصوصیقیام کاظمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خیابان طالقانی- بین تقاطع ولیعصر و 

حافظ- جنب خوابگاه دانشجویی شهید 

غالمحسین بسطامی- پالك 398

88718610تهران165/3941/1/26354روزانهداروخانه خصوصیمرتضی بهرامی (دکتر )دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-خیابان ولی عصر-بین سه راه مطهري و 

خیابان شهید بهشتی-پالك957

88925801تهران165/3971/1/208727روزانهداروخانه خصوصیمریم رحیمی (دکتر )دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-میدان ولی عصر-کوچه شقایق-خیابان 

به آفرین-نبش بن بست کوچه سوم-روبه روي 

بیمارستان فیروزگر-پالك13-طبقه همکف
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88813202تهران165/3961/1/122213روزانهداروخانه خصوصیمظلومی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-خیابان مطهري-خیابان فجر(جم)-کوچه 

شهید نظیري-نبش کوچه دلفان-واحد تجاري-

پالك 14

88966956تهران165/3871/1/19079روزانهداروخانه خصوصیملیسادانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- بلوار کشاورز- خ شهید عبداله زاده – خ 

رستاك- پالك 25 – طبقه همکف

66906925تهران165/3971/1/216818روزانهداروخانه خصوصیمهرپویا(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-بلوارکشاورز-نرسیده به بیمارستان امام-

بن بست گلدانی-پالك2

44724815تهران165/3871/1/24413روزانهداروخانه خصوصیمهرگاندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- ضلع جنوبی بزرگراه جالل آل احمد- خ 

کارگر شمالی- کوچه شماره 4 - شماره 34

88708158تهران165/3841/1/33275روزانهداروخانه خصوصیمیخکدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ خالداسالمبولی (وزراء)- کوچه یکم- 

پالك 9 - طبقه همکف

88952866تهران165/3971/1/223304روزانهداروخانه خصوصینظرپاك(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-میدان ولی عصر-بلوار کشاورز-داخل 

بیمارستان ساسان-جنب درب ورودي-طبقه 

همکف-واحد غربی

تهران-خ باقرخان-تقاطع چمران-پالك 6659164042تهران165/3961/1/142583روزانهداروخانه خصوصینیلوفر رضایی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

88349701تهران165/3971/1/219512روزانهداروخانه خصوصیهادي مقیمی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران – خیابان مطهري- نرسیده به بزرگراه 

مدرس- نبش کوچه گلریز- پالك 306-واحد 

تجاري

88701554تهران165/3961/1/176108روزانهداروخانه خصوصیهنگامه سلیمانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران –خیابان سید جمال الدین اسدآبادي-

خیابان 18-پالك 10-ساختمان اکسیر-طبقه 

همکف

88965735تهران165/3881/1/23915روزانهداروخانه خصوصیهیراد غربدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-خ دکتر فاطمی- بعد از خ پنجم-پالك 

92 - طبقه همکف

88190209تهران165/3931/1/59549روزانهداروخانه خصوصیدکتر خاتمی مقدمدانشگاه علوم پزشکی ایران
میدان آرژانتین خ گاندي جنوبی مجموعه هتل 

بیمارستان گاندي

قائم مقام نبش ك هشتم پالك 88417745155تهران165/3981/1/257027روزانهداروخانه خصوصیدکتر به منشدانشگاه علوم پزشکی ایران

88955497تهران165/3751/1/15380روزانهداروخانه خصوصیبیستوندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- میدان جهاد (میدان دکتر فاطمی)- اول 

خ بیستون- شماره 12

بلوار کشاورز تقاطع فلسطین پالك 8896099478تهران165/3961/1/135752شبانه روزيداروخانه خصوصینلسوندانشگاه علوم پزشکی ایران

امیراباد کوچه مریخ ساختمان پزشکان حیات66120573تهران165/3981/1/285014روزانهداروخانه خصوصیدکتر منان حاجی محموديدانشگاه علوم پزشکی ایران

شیراز جنوبی بلوار علیخانی پ 8860502043تهران165/3781/1/28382روزانهداروخانه خصوصیفاراددانشگاه علوم پزشکی ایران

88730723تهران165/3781/1/51893روزانهداروخانه خصوصیامیر کبیردانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ قائم مقام فراهانی- نبش کوچه 

چهارم- پالك 145

66434247تهران165/3751/1/11357روزانهداروخانه خصوصیطلوعدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ کارگر شمالی- نرسیده به 

بلوارکشاورز- نبش کوچه گیتی- شماره 212

بین چهارراه طالقانی و م ولیعصر ك گیالن پ888909131تهران165/3941/1/24716روزانهداروخانه خصوصیشفاء مرکزيدانشگاه علوم پزشکی ایران

88331864تهران165/3891/1/37544روزانهداروخانه خصوصیدکتر عالء بهمندانشگاه علوم پزشکی ایران
خیابان فاطمی، میدان گل ها، خیابان گل ها، 

ساختمان 221 گل ها، پ. 2
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66921527تهران165/3961/1/181955روزانهداروخانه خصوصیدکتر محمد همتیدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- بلوارکشاورز غربی- نرسیده به چهارراه 

جمالزاده- مجتمع پزشکی کوثر- شماره 143

کارگر شمالی روبروي پمپ بنزین پالك 669475051316تهران165/3881/1/41873روزانهداروخانه خصوصیامیراباددانشگاه علوم پزشکی ایران

خ طالقانی تقاطع ولیعصر جنب بیمارستان کودکان66950078تهران165/3851/1/37529روزانهداروخانه خصوصیدکتر یونچیدانشگاه علوم پزشکی ایران

قائم مقام نبش سام88303665تهران165/3941/1/17597روزانهداروخانه خصوصیفرازدانشگاه علوم پزشکی ایران

بین جمالزاده و قریب پالك 66582612135تهران165/3981/1/281183روزانهداروخانه خصوصیدکتر ملک فردانشگاه علوم پزشکی ایران

م ولیعصر ابتداي کریمخان88946105تهران165/3961/1/125969روزانهداروخانه خصوصیدکتر یدالهی موحددانشگاه علوم پزشکی ایران

خ زرتشت غربی تقاطع خ فلسطین پ8894641826تهران165/3961/1/146024روزانهداروخانه خصوصیدکتر حاجی نژاددانشگاه علوم پزشکی ایران

46052655تهران165/3871/1/31688روزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدرضا جواديدانشگاه علوم پزشکی ایران
اتوبان خرازي پایینتر از میدان موج خ امیري 

صفت

خ اسدابادي بین 24 و 26 پالك 88712612236تهران165/3831/1/30791روزانهداروخانه خصوصیساماندانشگاه علوم پزشکی ایران

66498572تهران165/3992/1/315893روزانهداروخانه خصوصیدکتر شاهرخ ویسیدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران-خیابان طالقانی-خیابان سرپرست جنوبی-

نبش کوچه پارس-پالك11(39 قدیم)-طبقه 

همکف(منطقه 6 شهرداري)

66013111تهران165/3881/1/21623روزانهداروخانه خصوصیناهیددانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-میدان آزادي- ابتداي خ آزادي- نبش 

کوچه نوربخش- پالك12

66013462تهران165/3821/1/30260روزانهداروخانه خصوصیاستاد معیندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ آزادي- نبش استادمعین- شماره 

1/229

66651819-66651818تهران165/3941/1/16094شبانه روزيداروخانه خصوصیشهروز صارمیدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- مهرآباد جنوبی- خیابان 20 متري 

شمشیري- پالك 241- طبقه همکف

66690890تهران165/3711/1/44654روزانهداروخانه خصوصیعلوي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ مهرآباد جنوبی- سه راه آذري- اول 

20 متري شمشیري- پالك 15

88277635-88241850تهران165/3871/1/44513روزانهداروخانه خصوصیکمیلدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ سی متري جی -نبش 10 متري 

عسگري-پ 52

88630175-88630181تهران165/3901/1/25415روزانهداروخانه خصوصیمهري زاد (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ دامپزشکی- نرسیده به 21 متري 

جی- جنب درمانگاه هاشمی- پالك 930

66002192تهران165/3931/1/23408شبانه روزيداروخانه خصوصینادري (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تهران –خیابان استاد معین-روبروي شرکت به 

پخش-نبش کوچه صاحب الزمان(ع)-جنب 

پالك 127-واحد تجاري

66696255تهران165/3911/1/49730روزانهداروخانه خصوصیدکتر ویسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرآباد جنوبی- ابتداي خ شمشیري- نرسیده به 

دانشگاه هوایی شهید ستاري- پالك 394

شهرك غرب انتهاي درختی شمالی پالك 22376499100تهران165/3861/1/26252روزانهداروخانه خصوصیدکتر محمدحسین تقی پوردانشگاه علوم پزشکی ایران

66000375تهران165/3751/1/28619روزانهداروخانه خصوصیدکتر سلیمانی فروغدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ 21 متري جی-  بین طوس و 

دامپزشکی- پالك 146

66695414تهران165/3971/1/207413شبانه روزيداروخانه خصوصیمرکزي آذريدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- سه راه آذري- ابتداي جاده ساوه- جنب 

درمانگاه مشیري- جزء پالك ثبتی 7687 فرعی 

از یک اصلی بخش 2
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66236165تهران165/3931/1/26456روزانهداروخانه خصوصیبیت اله زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك ولیعصر- خ 15 متري بازرگان- 

پالك 320

66250735تهران165/3921/1/11525روزانهداروخانه خصوصیخلیجدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- جاده قدیم کرج- خ خلیج فارس-  

روبروي بیمارستان  شماره 2 تأمین اجتماعی

55866076تهران165/3951/1/118904شبانه روزيداروخانه خصوصیزمزمدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران – خیابان آیت اله سعیدي- پاسگاه نعمت 

آباد – شهرك صادقیه – نبش کوچه باقري – 

پالك 2 – طبقه همکف – واحد تجاري

66235925تهران165/3871/1/51383شبانه روزيداروخانه خصوصیسهنددانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-یافت آباد-میدان الغدیر-بلوار الغدیر 

جنوبی-پالك 35

66237536تهران165/3931/1/41966شبانه روزيداروخانه خصوصیشهبازي (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران-شهرك ولی عصر-20متري حیدري 

جنوبی-20 متري وحدت-پالك 10

66225554تهران165/3951/1/82796روزانهداروخانه خصوصیمحمدیان (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران – شهرك ولیعصر – خیابان حیدري 

جنوبی – روبروي پارك بنفشه – نبش کوچه 

یکدل پور – پالك 189

66824675تهران165/3931/1/32492شبانه روزيداروخانه خصوصیمرکزي هفده شهریوردانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران- خ شاد آباد- خ 17 شهریور- بین 15 

متري اول و دوم-  جنب درمانگاه تخصصی 

شادآباد

66814823تهران165/3811/1/32303روزانهداروخانه خصوصییوسف نیا (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- خ یافت آباد- اول ارشد آباد- خ شهید 

بابائی- شماره 173

شهرك ولیعصر خ سپیده شمالی66307098تهران165/3941/1/44351روزانهداروخانه خصوصیدکتر رشیديدانشگاه علوم پزشکی ایران

44542044تهران165/3971/1/192860شبانه روزيداروخانه خصوصیتهرانسردانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- تهرانسر- بلوار نیلوفر غربی (شاهد 

غربی)- روبروي مرکز تجاري- پالك 89

44538029تهران165/3931/1/55025شبانه روزيداروخانه خصوصیقوامیندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- تهرانسر- بلوارگلها- خ 13 - جنب 

درمانگاه قوامین

44503739تهران165/3781/1/22418شبانه روزيداروخانه خصوصیقهرمانی (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- تهرانسر شرقی- خ ارج- بلوار35 متري 

هفتم- ورودي تهرانسر- شماره 114

44763117تهران165/3941/1/52898شبانه روزيداروخانه خصوصیحسن جلیل زاده (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- اتوبان همت- شهرك الله-  مجتمع 

پزشکی ارم

44706099-44707010تهران165/3901/1/27671روزانهداروخانه خصوصیزهراويدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك گلستان- بلوار امیرکبیر- بعد از 

تقاطع هاشم زاده- پالك 259

44981413تهران165/3911/1/26951روزانهداروخانه خصوصیکلهر(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- وردآورد-خ امام حسین- جنب کوچه 

شهید کمانی- پالك23

44223531تهران165/3941/1/32513روزانهداروخانه خصوصیمهر درسادانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- شهرك راه آهن- بلوار امیرکبیر- خیابان 

گلفام- نبش بنفشه 8- پالك 36- طبقه همکف

تهران بلوار دهکده المپیک  نبش ك 4471728915تهران165/3871/1/41924روزانهداروخانه خصوصیدکتر قره باغیدانشگاه علوم پزشکی ایران

بلوار دهکده المپیک ك33 پالك 441208851تهران165/3851/1/26648شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مستوفیدانشگاه علوم پزشکی ایران
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44714212تهران165/3971/1/248354روزانهداروخانه خصوصیدکتر شهره سهرابیدانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران –شهرك گلستان- بلوار امیرکبیر- بلوار 

هاشم زاده- نبش قائم 5- قطعه 759- پالك 2-

 طبقه همکف- واحد تجاري

44719493تهران165/3911/1/34100روزانهداروخانه خصوصیدکتر فرج اللهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرك گلستان انتهاي بلوار زینعلی نبش 

سروستان11

46117561تهران165/3981/1/282017روزانهداروخانه خصوصیدکتر غالمرضا خرازيدانشگاه علوم پزشکی ایران

 تهران –بزرگراه خرازي-جنب رزمال-بلوار :

-نهاوند-مجتمع پزشکان تریتا-طبقه همکف

واحد تجاري 14,15,26

44701222تهران165/3941/1/42146روزانهداروخانه خصوصیشهرك راه آهندانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- اتوبان دهکده المپیک- شهرك راه آهن-

بلوار گلها- نبش بنفشه یکم-پالك 56

44711886تهران165/3921/1/33095روزانهداروخانه خصوصیدکتر  مفیديدانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران- بلوار دهکده المپیک- میدان المپیک- خ 

ایرانیان- جنب درمانگاه کیمیا- پالك 37

گلستان-بلوار اصلی-ساختمان پزشکان سینا56744509بهارستان165/3871/1/53777روزانهداروخانه خصوصی گلشندانشگاه علوم پزشکی ایران

سلطان آباد-نبش خیابان امام سجاد:56322404بهارستان165/3781/1/55265شبانه روزيداروخانه خصوصی دکتر سهیلیدانشگاه علوم پزشکی ایران

نسیم شهر-خیابان دوازده متري سوم-پالك 56753527175بهارستان165/3821/1/20513شبانه روزيداروخانه خصوصی مرکزي نسیم شهردانشگاه علوم پزشکی ایران

56621606بهارستان165/3941/1/44330شبانه روزيداروخانه خصوصی دکتر عالیی یگانهدانشگاه علوم پزشکی ایران
صالح آباد-خیابان ده متري شهید کریمی-16 

متري شهداي شرقی-پالك 6

56742784بهارستان165/3921/1/49745روزانهداروخانه خصوصی دکتر شارقدانشگاه علوم پزشکی ایران
جاده قدیم ساوه-سبز دشت-خیابان 20 متري 

اصلی-پالك 517

خیرآباد-خیابان امام خمینی-بین نسیم 3 و 566474924بهارستان165/3961/1/170807روزانهداروخانه خصوصی دکتر عباسیدانشگاه علوم پزشکی ایران

56319802بهارستان165/3921/1/24335روزانهداروخانه خصوصیدکتر میکائیلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهارستان- نسیم شهر - خیابان 14 متري 

چمران – خ بهشتی شمالی- پالك 26

رباط کریم - خ بخشداري - روبروي بیمارستان56420024-09903908944رباط کریم165/3941/1/14930روزانهداروخانه خصوصیمداح (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

56425775 - 09121269667رباط کریم165/3841/1/20906شبانه روزيداروخانه خصوصیامام خمینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رباط کریم - بلوار امام  - بین بانک تجارت و 

رفاه

56428033 - 09124275866رباط کریم165/3931/1/13577شبانه روزيداروخانه خصوصینوربخش (دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
رباط کریم - خ آزادگان - جنب درمانگاه 

مهرآفرین

شهر پرند - فاز 1 - میدان امام خمینی56932107 - 09122761123رباط کریم165/3951/1/119477شبانه روزيداروخانه خصوصیویس کرمی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

بومه(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-بستري
56945573رباط کریم165/3971/14/248360روزانه

شهر پرند - فاز 5 -  بلوار امام رضا - باالتر از 

درمانگاه صابر

شهر پرند - فاز 2 - خ ستاره - پ 5679274782 - 09122996181رباط کریم165/3941/1/24272روزانهداروخانه خصوصیابراهیمی(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران

56652406 - 09122596429رباط کریم165/3941/1/44501روزانهداروخانه خصوصیقراگوزلو(دکتر)دانشگاه علوم پزشکی ایران
نصیرشهر - خ امام خمینی - نبش کوچه 

مخابرات

آالرد- بلوار نبوت- جنب مسجد امام حسین56673535- 9123172292رباط کریم165/3851/1/32219روزانهداروخانه خصوصیمبداءدانشگاه علوم پزشکی ایران

سفیدار - خ 24 - کوچه شهید زمانی56440012 - 09127127078رباط کریم165/3891/1/49661نیمه وقتداروخانه خصوصیمرکزي سپیداردانشگاه علوم پزشکی ایران

322603-0262شهریار165/3931/1/49712شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر محبیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهریار، فاز 1 اندیشه، خیابان شقایق دوم، جنب 

درمانگاه شبانه روزي اروند، پالك 88
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65445213شهریار165/3901/1/42209روزانهداروخانه خصوصیشایان حکیمدانشگاه علوم پزشکی ایران
شاهد شهر، بلوار شهدا، رو به روي شورا، پالك 

56 و54

65565261شهریار165/3941/1/31775روزانهداروخانه خصوصیدکتر سینا معماردانشگاه علوم پزشکی ایران
اندیشه، فاز 3، خ فردوسی غربی، میدان چمران، 

مجتمع پزشکی کیمیا

شهریار، خیابان بهشتی غربی، پالك 6556359050/2شهریار165/3851/1/31316شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر خیرخواهدانشگاه علوم پزشکی ایران

3224535-0262شهریار165/3941/1/23216روزانهداروخانه خصوصیدکتر سید حمید مرتضويدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهریار-ابتداي خیابان ولیعصر-روبه روي بانک 

صادرات-شماره 49

کهنز، گلستان اول، پالك 364278139-0262شهریار165/3911/1/19526روزانهداروخانه خصوصیدکتر عبدالهیدانشگاه علوم پزشکی ایران

65351416شهریار165/3941/1/18848روزانهداروخانه خصوصیدکتر علی قائمیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاز 4 اندیشه،  خ توحید ، نبش خ معلم، پاساژ 

تجاري امیر، طبقه همکف ،قطعه 18

65248365شهریار165/3941/1/25943روزانهداروخانه خصوصیدکتر امیر شریفیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهریار،خیابان انقالب، نبش خیابان نواب، پالك 

297

65541716شهریار165/3901/1/25205روزانهداروخانه خصوصیدکتر نودهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاز 2 اندیشه، بلوار نیلوفر، جنب درمانگاه 

کسري،پالك 66

65762205شهریار165/3971/1/216116روزانهداروخانه خصوصیدکتر فرهاد محسنیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهریار، جاده آدران، ابتداي شهرك مصطفی 

خمینی، جنب پل عابر، پالك 3

65231515شهریار165/3931/1/29567روزانهداروخانه خصوصیدکتر صفاییدانشگاه علوم پزشکی ایران
باغستان، ابتداي بلوار رسول اکرم، جنب بانک 

صادرات، پالك215

شهریار- وائین- بلوار امام خمینی- پالك 6532884857شهریار165/3911/1/16262شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر صفادانشگاه علوم پزشکی ایران

65639604شهریار165/3931/1/13262روزانهداروخانه خصوصیدکتر بازرگانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
وحیدیه، بلوار امام خمینی، بعد مسجد جامع، 

جنب پاساژ ولیعصر، پالك 563

46886026-21قدس165/3891/1/31463روزانهداروخانه خصوصیماهان قدسدانشگاه علوم پزشکی ایران
م آزادي-ابتداي خ شهید عالمی-ك شهید 

مختاري-پ 32

46842880-021قدس165/3881/1/13145روزانهداروخانه خصوصیدکتر صمیمیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سرخه حصار - خ مالصدرا - ابتداي بلوار 

بهاران-پ 14

خ 20 متري ولیعصر (عج)-پ 46842855184-021قدس165/3901/1/28199شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ولدخانیدانشگاه علوم پزشکی ایران

46863726-021قدس165/3941/1/13151روزانهداروخانه خصوصیدکتر سمیعدانشگاه علوم پزشکی ایران
بلوار مصلی- روبروي بیمارستان 12 بهمن - پ 

391

46865203-021قدس165/3941/1/18698روزانهداروخانه خصوصیدکتر شریفدانشگاه علوم پزشکی ایران
م قدس - بلوار 45 متري انقالب - نبش خ 

صنعت 5 - پ 227

46810061-021قدس165/3992/1/325718نیمه وقت صبحداروخانه خصوصیدکتر نظريدانشگاه علوم پزشکی ایران
م امام حسین - خ شورا شمالی - قبل از بلوار 

مرزبانان - پ 1095

65170645مالرد165/3841/1/15215نیمه وقت صبحداروخانه خصوصیدکتر صالحی خودانشگاه علوم پزشکی ایران
مارلیک- انتهاي خیابان امام خمینی-پالك 

1345

65116108مالرد165/3841/1/16589نیمه وقت صبحداروخانه خصوصیدکتر هوشمنددانشگاه علوم پزشکی ایران
سرآسیاب- خیابان امام خمینی- خیابان آزادگان 

شمالی- پالك 720

65156714مالرد165/3931/1/23783شبانه روزيداروخانه خصوصیدکترامیرحسین نوروزيدانشگاه علوم پزشکی ایران

مالرد-مارلیک-خیابان دکتر حسابی-بین بلوار 

آرش و خیابان دانش-نبش کوچه پویان- الك 

421_419
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33-65992932مالرد165/3911/1/31058شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عنداهللادانشگاه علوم پزشکی ایران
مالرد- بلوار رسول اکرم-روبروي اداره پست- 

جنب مجتمع پزشکی مهر- پالك 2626

65159401مالرد165/3791/1/31634شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کسماییدانشگاه علوم پزشکی ایران
مارلیک- خیابان دکتر حسابی- بین خیابان آرش 

و امام خمینی- پالك676

65435956مالرد165/3941/1/29507شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر رضوانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
صفادشت- میدان نبی اکرم-روبروي گلزار شهدا-

 مجتمع پزشکی کساء-طبقه همکف

65161794مالرد165/3941/1/14534شبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حاجیلودانشگاه علوم پزشکی ایران
سرآسیاب- میدان اطلس- خیابان آزادگان - 

پالك 258

شهر اردبیلخاصروزانهآموزشی دولتیدانشکده داروسازيدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
33262762

خیابان شهید مدرس-خیابان سی تیر- روبروي 

شهرداري

مرکز فوریت داروئی هالل  احمردانشگاه علوم پزشکی اردبیل
داروخانه هاي هالل 

احمر
شهر اردبیلخاصروزانه

شهرستان 

اردبیل
33262100

خیابان امام خمینی -روبروي دخانیات - 

داروخانه جمعیت هالل احمر اردبیل

بیمارستان امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیمارستانی دولتی 

بستري
شهر اردبیلخاصنیمه وقت صبح

شهرستان 

اردبیل
خیابان شهیدان نوعی اقدم33251680

بیمارستان دکتر فاطمیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیمارستانی دولتی 

بستري
شهر اردبیلخاصنیمه وقت صبح

شهرستان 

اردبیل
خیابان امام خمینی-جنب انتقال خون33252355

بیمارستان بوعلیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیمارستانی دولتی 

بستري
شهر اردبیلخاصنیمه وقت صبح

شهرستان 

اردبیل
خیابان معلم - روبروي پارك آزادي33251926

بیمارستان علويدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیمارستانی دولتی 

بستري
شهر اردبیلخاصشبانه روزي

شهرستان 

اردبیل
خیابان معادي33248888

بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباددانشگاه علوم پزشکی اردبیل

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

شهر پارس آبادخاصشبانه روزي
شهرستان 

پارس آباد
خیابان امام خمینی (ره)32722110

بیمارستان والیتدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیمارستانی دولتی 

بستري
شهرگرمیخاصروزانه

شهرستان 

گرمی
32643030

خیابان شهید بهشتی - مرکز آموزشی درمانی 

شهرستان گرمی

بیمارستان ولیعصردانشگاه علوم پزشکی اردبیل

داخل بیمارستانی 

(بستري، سرپایی و 

اورژانس)

شهر مشگین شهرخاصعدم بهره برداري
شهرستان 

مشکین شهر
میدان دادگستري - بلوار استادالهی32530600

شهر پارس آبادخاصروزانهداروخانه خصوصیدکتر نصیراوغلیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

پارس آباد
خیابان پزشکان - روبروي آزمایشگاه کوثر32787888

شهر مشگین شهرخاصروزانهداروخانه خصوصیصادق زادهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

مشکین شهر
32532231

خیابان خیام -کوچه برق سابق - طبقه همکف 

ساختمان پزشکان پاستور - جنب رادیولوژي 

دکتر عین اله اده

شهر گرمیخاصروزانهداروخانه خصوصینخستیندانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

گرمی
خیابان امام خمینی -پالك32622419372

شهر اردبیلمنتخبروزانهآموزشی دولتیدانشکده داروسازيدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
33262762

خیابان شهید مدرس-خیابان سی تیر- روبروي 

شهرداري

مرکز فوریت داروئی هالل  احمردانشگاه علوم پزشکی اردبیل
داروخانه هاي هالل 

احمر
شهر اردبیلمنتخبروزانه

شهرستان 

اردبیل
33262100

خیابان امام خمینی -روبروي دخانیات - 

داروخانه جمعیت هالل احمر اردبیل
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شهر اردبیلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کچه چیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
خیابان حافظ- جنب کالنتري 3371288215

شهر اردبیلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر خالوزادهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
میدان شریعتی - کوچه هالل احمر

شهر اردبیلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سیف برقیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
33726003

شهرك کارشناسان - میدان فرهنگ -جنب 

درمانگاه لقمان

شهر اردبیلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر قدیمیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
33270808

میدان فلسطین -خیابان خیرین مدرسه ساز-

جنب درمانگاه آرتا شفابخش

شهر اردبیلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ذوالفقاريدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
33334931

میدان وحدت - جنب بیمارستان سبالن - پالك 

ثبتی 7367

شهر اردبیلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر قاسمی ارجستاندانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
بزرگراه شهدا- میدان بعثت -سه راهی نیروگاه33620036

شهر هیرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر دنیاییدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

اردبیل
میدان امام حسین - روبروي مسجد جامع33360530

شهر سرعینمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عزیزيدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

سرعین
سرعین - داروخانه دکتر عزیزي32223455

32282480شهرستان نیرشهر نیرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر وصفیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نیر- خیابان امام خمینی -روبروي موسسه مالی 

اعتباري مهر

شهر نمینمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیمنصوريدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

نمین
نمین - محوطه بیمارستان امام

شهر پارس آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ابراهیمیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

پارس آباد
خیابان پزشکان

شهر اصالندوزمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیاتحاددانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

پارس آباد
خیابان امام خمینی -داروخانه اتحاد32742621

شهر گرمیمنتخبروزانهداروخانه خصوصینخستیندانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

گرمی
خیابان امام خمینی -پالك32622419372

شهر تازه کند انگوتمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر جعفرخانیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

گرمی
خیابان شهید ذاکر - داروخانه دکتر جعفرخانی32622200

شهر مشگین شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر میکائیلیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

مشکین شهر

خیابان خیام -کوچه برق - مرکز پزشکی 

آذربایجان

شهر رضیمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فیضیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

مشکین شهر
32582642

رضی - خیابان 45 متري - روبروي بانک 

تجارت

شهر الهرودمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر دادفردانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

مشکین شهر
الهرود - خیابان بعثت32512495

شهر قصابهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شاهعلیزادهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

مشکین شهر
قصابه - خیابان امام32579447

شهر بیله سوارمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رجبیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

بیله سوار
خیابان بسیج - ساختمان پزشکان

شهر جعفرآبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مومندانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهرستان 

بیله سوار
خیابان استاد شهریار - میدان 9 دي -50075502
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هالل احمردانشگاه علوم پزشکی شیراز
داروخانه هاي هالل 

احمر
روزانه

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان زند جنب دانشکده مهندسی32352718شیرازشیراز

شبانه روزيآموزشی دولتیآموزشی نمازيدانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوار زند-بیمارستان نمازي32122213شیرازشیراز

روزانهداروخانه خصوصینوردانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان ساحلی غربی ساختمان سحر32253745شیرازشیراز

ویژهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

سرپایی
نیمه وقت صبح

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

32352545شیرازشیراز

خیابان لطفعلی خان زند - حدفاصل چهار راه 

خیرات و چهار راه مشیر- جنب درمانگاه اعتماد 

کسائیان

44335302آبادهآبادهپیوند-ام اسروزانهداروخانه خصوصیدکترابراهیمیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان امام خمینی روبروي اداره پست جنب خ 

مصلی

32294343شیرازشیرازتاالسمی-پیوندروزانهداروخانه خصوصیدکتر جواد ابراهیمیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
میدان دانشجو - خیابان ساحلی غربی - نبش 

کوچه 26

36473010شیرازشیرازتاالسمیروزانهداروخانه خصوصیدکتربنیاديدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان مالصدرا، جنب بانک مسکن، کوچه 4، 

ساختمان پزشکان

روزانهداروخانه خصوصیدکترممتحندانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

32323040شیرازشیراز
شیراز-خیابان مشیرغربی-روبروي اسناد پزشکی 

استان فارس

مرودشت خ انقالب خ کاووسی سمت راست43223474مرودشتمرودشتام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیمولويدانشگاه علوم پزشکی شیراز

36472740شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیفارابیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان مالصدرا کوچه 4 مجتمع پزشکی 88 

طبقه 3

شیراز-خیابان زند-روبروي دانشکده مهندسی32307530شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیدکترثابتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

32319544شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیدکترجنگجودانشگاه علوم پزشکی شیراز

خیابان مال صدرا- نبش خیابان اوردیبهشت- 

ساختمان نوین فارس- طبقه منفی یک- سمت 

چپ واحد چهار

36289654شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیحکیمدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان قصردشت نبش بلوار مهر ساختمان 

÷زشکان نگین

32355876شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیدکترگلرنگیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز- خیابان هفت تیر- خیابان اردیبهشت- 

جنب بیمارستان شفا- کلینیک شفا- طبقه زیر 

زمین - واحد روبروي پله ها

36412665شیرازشیرازام اس-پیوندروزانهداروخانه خصوصیدکترکالنتريدانشگاه علوم پزشکی شیراز
صدرا -فلکه سنگی -ابتداي بلوار دانش -سمت 

راست

32361591شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیایران( محمد زارعی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان زند- بین شهید عبائیان و هتل پارس- 

ساختمان ولیعصر- طبقه اول

32313231شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیدکترنیت ا... اکبريدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان شهید فقیهی(صورتگر)- نبش معدل- 

ساختمان پزشکی صورتگر
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36472568شیرازشیرازام اسروزانهداروخانه خصوصیدکترشفیعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان مالصدرا- کوچه شهید جمالی- روبروي 

دادگاه خانواده- جنب پارکینگ طبقاتی

36383148شیرازشیرازام اس-پیوندشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتردانیالیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بلوار معالی آباد - نبش خیابان دنا - ساختمان 

هرم نور

32353278شیرازشیرازام اس-پیوندروزانهداروخانه خصوصیدکترسازمنددانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز خیابان مالصدرا کوچه 9 ساختمان 

پزشکان رازي

بیمارستان     شهید دستغیبدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

اورژانس
32275261شیرازشیرازتاالسمی-هموفیلیشبانه روزي

چهارراه حافظیه به طرف پل علی ابن حمزه 

بیمارستان شهید ایت اهللا دستغیب

شبانه روزيآموزشی دولتی   بیمارستان     شهید فقیهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان کریم خان زند- روبروي خیابان صورتگر36474906شیرازشیراز

بیمارستان  سوانح و سوختگی امیر المومنین(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

کیلومتر 2 جاده صدرا - سمت راست36146108شیرازشیراز

بیمارستان  حضرت زینب(س)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

میدان دفاع مقدس بیمارستان حضرت زینب37266811شیرازشیراز

بیمارستان  شهید چمراندانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوارشهید چمران6242021شیرازشیراز

بیمارستان  خلیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

شیراز- خیابان خلیلی- بیمارستان خلیلی36291470شیرازشیراز

بیمارستان  حضرت علی اصغر(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان مشکین فام- روبروي خیابان سمیه32290159شیرازشیراز

بیمارستان  امیردانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

32122213شیرازشیراز
شیراز بلوار شهید رجائی(فرهنگ شهر)روبروي 

استخر کوثر

بیمارستان  شهید رجاییدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوار چمران -بیمارستان شهید رجایی  36362227شیرازشیراز

بیمارستان  ابوعلی سینادانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

36419800شیرازشیراز
شهرجدید صدرا بلوار پاسداران بلوار بوستان 

پالك 958

بیمارستان  امام خمینی(ره)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

44331419آبادهآباده
بلوار چمران-ابتداي جاده صغاد-نرسیده به 

دانشگاه آزاد اسالمی
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بیمارستان  امام خمینی(ره)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوار قائم-(عج) بیمارستان امام خمینی53234491استهباناستهبان

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

شهرك ولیعصر (عج) - روبروي فرمانداري44440306بواناتبوانات

بیمارستان  امام حسین(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

سپیدانسپیدان
خیابان اصلی- جاده کبریت سازي- بیمارستان 

امام حسین (ع)

بیمارستان  فاطمه زهرا (س)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

52823028مهرمهر
بلوار امام خمینی- میدان شهدا-بیمارستان 

فاطمه الزهرا (س) مهر

بیمارستان  شهید مطهريدانشگاه علوم پزشکی شیراز
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

میدان معلم مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري34331190مرودشتمرودشت

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

صفاشهر-بلوار وحدت- بیمارستان ولی عصرخرم بیدخرم بید

بیمارستان  سیدالشهداء(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بیمارستان الشهدا (ع)خرم بیدخرم بید

بیمارستان  حافظدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

ابتداي بلوار چمران- مرکز آموزش درمانی حافظشیرازشیراز

بیمارستان  شهید حجازيدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

37366545شیرازشیراز
بلوار سیبویه- بیمارستان قلب الزهرا و کودکان 

شهید حجازي

بیمارستان  شوشتريدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

32324805شیرازشیراز
خیابان انقالب (نادر) – حد فاصل چهار راه 

گمرك و اصالح نژاد

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

43527227ارسنجانارسنجان
بلوار شهید اسکندري بیمارستان حضرت ولیعصر 

(عج) داروخانه ولیعصر عج

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

44529341اقلیداقلید
بلوار شهیدبهشتی-بیمارستان حضرت ولیعصر 

(عج) اقلید

بیمارستان  امام حسن مجتبی(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

53560014دارابداراب
خیابان ایت اهللا خامنه اي - بیمارستان امام 

حسن مجتبی (ع)
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بیمارستان  شهداءدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوار امام خمینیسروستانسروستان

بیمارستان  امام صادق(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان امام - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)43567778پاسارگادپاسارگاد

بیمارستان  قائم(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوارشهیدچگینی بیمارستان قائمفیروزآبادفیروزآباد

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان باهنر-بیمارستان ولیعصر عجکازرونکازرون

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

52722173المردالمرد
خیابان شهید مطهري- بلوار ولیعصر -بیمارستان 

ولیعصر(عج)

بیمارستان  بعثتدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلواربعثت-بیمارستان بعثت52764124اشکناناشکنان

بیمارستان  ولیعصر(عج)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بیمارستان ولیعصر(عج)42525816ممسنیممسنی

بیمارستان  شهداءدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان طالقانی-،بیمارستان شهداي نی ریزنی ریزنی ریز

بیمارستان  امام موسی کاظم(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

53725503زرین دشتزرین دشت
بلوار خلیج فارس-خیابان پرستار -بیمارستان امام 

موسی کاظم (ع)

بیمارستان  امام هادي(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بلوار معلم بیمارستان38759416فراشبندفراشبند

بیمارستان  امام حسن عسکري(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان بهار - بیمارستان امام حسن عسکري (ع )32620023زرقانزرقان

بیمارستان  امام جواد(ع)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

بولوارورودي شهر بیمارستان جواداالئمه (ع)خرامهخرامه

شهرستان آباده- فلکه ولی عصرآبادهآبادهام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیدکترصمیمیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

      بیمارستان         نمازيدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

میدان نمازي- بیمارستان نمازي36474297شیرازشیراز
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بیمارستان  فاطمه زهرا (س)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستانی دولتی 

بستري
شبانه روزي

شیمی درمانی -پیوند-ام 

اس-هموفیلی-ام پی  اس-

تاالسمی

خیابان اکبرآباد- نرسیده به روستاي دشتک37825041کوارکوار

43334212مرودشتمرودشتام اس پیوندروزانهداروخانه خصوصیسعادتدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرودشت خیابان انقالب روبروي شبکه بهداشت 

و درمان

7132333336شیرازشیرازام اس-پیوندروزانهداروخانه خصوصیدکتررستگاردانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز،بلوار زند ،روبروي بیمارستان شهید 

فقیهی،نبش کوچه

36262901شیرازشیرازپیوند-روزانهداروخانه خصوصیدکترزنگوییدانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز-خیابان عفیف اباد-جنب بیمارستان دکتر 

میر

36317688شیرازشیرازپیوند-شبانه روزيداروخانه خصوصیدکترالدن کریمیاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

میدان مطهري-خ قدوسی غربی-بعد از 

کوچه21-درمانگاه میالد-داروخانه دکتر الدن 

کریمیا

7138391240شیرازشیرازپیوند-روزانهداروخانه خصوصی مادر(ناموران)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز-حدفاصل فلکه فرودگاه و چهارراه 

تحویلی-کلینیک دانیال نبی(ع)

خیابان سلمان فارسی- جنب مسجد زینبیه7142226078کازرونکازرونپیوند-شبانه روزيداروخانه خصوصیدکترنیک بختدانشگاه علوم پزشکی شیراز

36436400شیرازشیرازپیوند-روزانهداروخانه خصوصیدکترمحبیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بلوار موالنا-بلوار امام خمینی-بعد از اداره آب و 

فاضالب

7138736644فیروزآبادفیروز ابادپیوند-روزانهداروخانه خصوصیبهبود(دکتر قاسمی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خیابان ش. ب+A56:M68روجردي ورودي 

مجتمع صادقیه

36389090شیرازشیرازام اسشبانه روزيداروخانه خصوصیحاتمدانشگاه علوم پزشکی شیراز

بلوار شهید رجایی نبش سجادیه دوم ابتداي 16 

متري بهاران سمت چپ داروخانه شبانه روزي 

حاتم

میدان ساعت خیابان 18 دي33112002ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر مجیدیاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امیر مازندرانی روبروي بیمارستان امام33363930ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بهاريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار کشاورز جنب تعاونی اعتباري پارسیان33230552ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیآریادانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار خزر جنب طوبی33209271ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر علیمحمديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان معلم33269343ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر خلوتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روستاي میانرود33044436ساريمیانرودمنتخب و خاصنیمه وقت عصرداروخانه خصوصیدکتر احمدیاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان معلم کلینیک ابوالفضل33209833ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر معتمديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار پاسداران روبروي بیمارستان بوعلی33340790ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیداروخانه امیندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امیر مازندرانی کلینیک سینا33351030ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صحراییدانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر فرح آباد33462091ساريفرح آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زاهديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

44430522ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیافشاردانشگاه علوم پزشکی مازندران
خیابان فرهنگ روبروي 15 خرداد ساختمان قوي 

سپید

خیابان قارن33320909ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر دهقان زاددانشگاه علوم پزشکی مازندران

قارن مجتمع قو33322226ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیپاستوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان فردوسی نرسیده به دروازه بابل33321190ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر کشاورزدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان شهداء جنب بانک سپه33260273ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عرب خزائلیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار امام رضا بعد از امام زاده عباس33283245ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر غنی پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ساري-نبش پاساژ یزدانیانقائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه خصوصیشفادانشگاه علوم پزشکی مازندران
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خیابان ساري جنب بیمارستان ولیعصر42074942قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر افتادهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ساري چهار راه فرهنگ42222430قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سنگدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان تهران جنب مینی بوس رانی42221252قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر خسرويدانشگاه علوم پزشکی مازندران

چهار راه جویبار مجتمع42222413قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اسداله پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان بابل روبروي کوچه صداقت42260023قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیتوحیددانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان بابل کوچه دستوریان42203604قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر غالمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان شهدا روبروي مدرسه رسول اکرم42195550قائمشهرارطهمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رحیمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب آموزش و پرورش42543973جویبارجویبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر هنري- آبشنگدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان کشتی جنب چهل ستون42534700جویبارجویبارمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صالحی فردانشگاه علوم پزشکی مازندران

 خیابان امام جنب اداره پست42545080جویبارجویبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیبخشی پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام مجنمع ناهید34720444نکانکامنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر زائر اومالیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي شورلت34720032نکانکامنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر مطلب هاشمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

سه راه زاغمرز34732223نکانکامنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آزادبختدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام34533436بهشهربهشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر تبرائیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید هاشمی نژاد چهار راه فراش محله34531030بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زارعدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید هاشمی نزاد روبروي بانک مسکن34530351بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آناهیتا زمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

چهار راه گرگان34536171بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر زرهانشدانشگاه علوم پزشکی مازندران

جنب مخابرات34632232بهشهررستمکالمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر درگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان آزادي جنب بانک قوامین42455399سوادکوهزیرآبمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شجاعی سواد کوهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان جانبازان42421358سوادکوهپل سفیدمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر موسويدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان شهدا42442218سوادکوهشیرگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر علی اکبريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي بانک ملت33883540میاندرودسوركمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر قباديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان بسیج35335610بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فالحدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي مرکز بهداشت35752433بابلسربابلسرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سعیده صفرپوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان پاسداران روبروي بانک ملی35288517بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر خواجوي نیادانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب رستوران میزبان35336763بابلسربهمیرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صفرپوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام نبش آفتاب دوم44298959آملآملمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر اسديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید قندي سبز میدان44221614آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر لطیفیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان طالب آملی بین دریاي 62 و 4308090564آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سیفیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خ امام رضا روبروي اداره پست43234733آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فقیهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي بیمارستان امام رضا34271500آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اباذريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان 17  -نبش کوچه امیر مازندرانی44222695آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر صابري مقدمدانشگاه علوم پزشکی مازندران

کوچه بنیاد شهید44251033آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ارشديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان هالل احمر جنب بیمارستان 17 شهریور44221888آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر رودگردانشگاه علوم پزشکی مازندران

33230552-43116070آملدابودشتمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر بهزاد رضاییدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ولیعصر35653412فریدونکنارفریدونکنارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیسینادانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهدا جنب بانک ملی356611144فریدونکنارفریدونکنارمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر عنایتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
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بلوار امام جنب کوچه شهید عباسپور44742328محمودآبادمحمودآبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر تنهادانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان معلم جنب صندوق قرض الحسنه44735253محمودآبادمحمودآبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر نصرالهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار بهار جنب درمانگاه دکتر شریعتی44882588سرخرودسرخرودمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسینیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار امام رضا نبش دریاي 4452561710نورنورمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر ساالریاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام نرسیده به میدان امام44522070نورنورمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر شریفیاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب بانک صادرات44540234نوررویانمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمودپوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

ابتداي خیابان آیت اهللا خامنه اي44668777نورچمستانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر عالییدانشگاه علوم پزشکی مازندران

سیمرغ42353127سیمرغسیمرغمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حسنیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

سه راه شهدا54620007عباس آبادعباس آبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر حسین زادهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي شهرداري54616792عباس آبادسلمان شهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیسپهردانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمارستان قائم کالردشتدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه سرپایی 

بیمارستان دولتی
بیمارستان قائم52626451چالوسکالردشتمنتخبشبانه روزي

روبروي بیمارستان ثامن34666694گلوگاهگلوگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بدیعیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان آزادي523508000نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر سهرابیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان بوعلی روبروي بیمازستان بهشتی52335354نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر بغیريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان ستارخان شمالی ساختمان ترنج52350234نوشهرنوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر حسین پوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

جنب بیمارستان رجایی542202720تنکابنتنکابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فرحمند(آقایی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بلوار جمهوري اسالمی54229121تنکابنتنکابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر اسماعیلیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

میدان امام54224162تنکابنتنکابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر ادیب زمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام جنب پاساژ ماهان54236959تنکابنتنکابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر گرانسایهدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان 17 شهریور54262600تنکابننشتارودمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر آقا داداشیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خرم آباد میدان امام545253033تنکابنخرم آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصیرازيدانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي بیمارستان طالقانی52222946چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیپنجم شهریوردانشگاه علوم پزشکی مازندران

روبروي بیمارستان طالقانی52226493چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر جسمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام کوچه سالمت44450129چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر سهیال غفاريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان امام روبروي بیمارستان صالقانی52282003چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر کریمیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان مطهري جنب رستوران گل سرخ55228921رامسررامسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر شجاعیدانشگاه علوم پزشکی مازندران

خیابان شهید رجایی55248700رامسرکتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر قماش پسنددانشگاه علوم پزشکی مازندران

سادات محله55212712رامسرکتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر بحريدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمارستان امام سجاد55231911رامسررامسرمنتخب-خاصشبانه روزيآموزشی -دولتیداروخانه آموزشی 13 آبان رامسردانشگاه علوم پزشکی مازندران

داروخانه 13 آبان ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
ساري میدان معلم33240040ساريساريمنتخب و خاصروزانه

داروخانه 13 آبان ساري شماره 2دانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه آموزشی-

دانشگاهی
ساري میدان معلم33249400ساريساريمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام خمینی ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
ساري خیابان امیر مازندرانی33361700ساريساريمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان طالقانی چالوسدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
چالوس -خیابان امام52226704چالوسچالوسمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان شهید رجایی تنکابندانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
تنکابن-خیابان امام54237003تنکابنتنکابنمنتخب و خاصروزانه
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بیمارستان رازي قائم شهردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
قائم شهر- روبروي بانک ملی42218289قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصروزانه

خیابان ابن سینا42229517قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر فرهاديدانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمارستان بوعلی سینا ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
ساري بلوار پاسداران33343010ساريساريمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام حسین نکادانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
نکا خیابان انقالب34732153نکانکامنتخب و خاصروزانه

بیمارستان حاج عزیزي جویباردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
جویبار خیابان امام42530569جویبارجویبارمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام خمینی فریدونکناردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
35658630فریدونکنارفریدونکنارمنتخب و خاصروزانه

ابتداي جاده بابلسر روبروي اداره گمرك 

شهرستان

بیمارستان شهدا زیرابدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
زیرآب خیابان آزادي42452955زیرآبزیرآبمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان شهید بهشتی نوشهردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
نوشهر میدان آزادي خیابان بوعلی سینا52333211نوشهرنوشهرمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام خمینی بهشهردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
بهشهر خیابان امام34546293بهشهربهشهرمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام رضا آملدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
آمل خیابان امام رضا43274011آملآملمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام خمینی نوردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
نور خیابان امام44522010نورنورمنتخب و خاصروزانه

بیمارستان امام سجاد رامسردانشگاه علوم پزشکی مازندران
داروخانه بیمارستان 

دولتی
رامسر خیابان میدان انقالب روبروي اداره پست55222031رامسررامسرمنتخب و خاصروزانه

مرکز فوریت هاي داروئی هالل احمر ساريدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز فوریت هاي 

داروئی هالل احمر
میدان 18 دي33242435ساريساريمنتخب و خاصروزانه

مرکز فوریت هاي داروئی هالل احمر تنکابندانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز فوریت هاي 

داروئی هالل احمر
خیابان جمهوري میدان شهدا54275004تنکابنتنکابنمنتخب و خاصروزانه

روزانهخصوصیدکتر پورسینادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (اکسی 

کدون)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر صرافاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (اکسی 

کدون)
اصفهان

روزانهدولتیداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس و اکسی کدون)
اصفهان

شبانه روزيخصوصیدکتر برهانیان(زکریا)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس و ریتالین)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر غالمپوردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس و ریتالین)
نائین

روزانهخصوصیدکتر مساحدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس و ریتالین)
خوانسار
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شبانه روزيخصوصیدکتر موسوي(المهدي)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس و ریتالین)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر گل افشاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس و هورمون رشد)
زرین شهر

روزانهخصوصی دکتر طاالريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
فوالدشهر

روزانهخصوصی دکتر عابديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
خمینی شهر

روزانهخصوصی دکتر گلشیريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
شاهین شهر

روزانهآموزشی دولتی شهید منتظريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

روزانهآموزشی دولتیبیمارستان شهید منتظري نجف آباددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
نجف آباد

روزانهبیمارستانی دولتیداخلی بیمارستان آیت اهللا کاشانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

داخلی بیمارستان شهید صدوقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها
روزانه

منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر الیاسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر ایرانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
زرین شهر

روزانهخصوصیدکتر بخشائی(آبان)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر پرتو آذر (پاستور)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
فالورجان

روزانهخصوصیدکتر خواجه شیرانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
زرین شهر

روزانهخصوصیدکتر رحمانی نژاددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
زرین شهر

روزانهخصوصیدکتر شیخ االسالمدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

شبانه روزيخصوصیدکتر صدیقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
کهریزسنگ

روزانهخصوصیدکتر صرامی (بهشت)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر عاطفه سادات حسینیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
بوئین

روزانهخصوصیدکتر غفوريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
گلپایگان
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روزانهخصوصیدکتر کمالی زاددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
گلپایگان

روزانهخصوصیدکتر مظاهريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص (ام 

اس)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر میرزایی-خورسندي (سینا)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب داروي خاص (ام 

اس) و داروهاي کمیاب و 

سهمیه اي

خمینی شهر

روزانهآموزشی دولتیامام سجاد(ع)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب داروي خاص 

(داروهاي پیوندي ، ام اس ، 

تاالسمی ، هموفیلی ، ام پی 

اس، ریتالین)

اصفهان

روزانهخصوصی معصومه دهقانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب داروي خاص 

(داروهاي تاالسمی ، 

هموفیلی)

اصفهان

روزانهخصوصیدکتر شکریاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین و اکسی کدون)
خیابان آمادگاه

روزانهخصوصیدکتر منصوريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین و اکسی کدون)
خانه اصفهان

شبانه روزيآموزشی دولتیبیمارستان الزهرا (س)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)
خیابان ارتش

روزانهخصوصیپاستوردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)
فالورجان

شبانه روزيخصوصیدکتر منصوريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)
بلوار کشاورز

بیمارستان امیرالمومنین (ع)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیمارستانی سرپایی 

خصوصی
شبانه روزي

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان 

پاسداران

بیمارستان امیرالمومنین(ع)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیمارستانی وابسته به 

ارگانها-سرپایی
شبانه روزي

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان احمد 

آباد

شبانه روزيآموزشی دولتیبیمارستان امیندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان ابن 

سینا

روزانهبیمارستانی دولتیبیمارستان شهید مدرسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر احمديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
خیابان توحید

شبانه روزيخصوصیدکتر برنجکوبدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
شمس آبادي

روزانهخصوصیدکتر ترك زاددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان 

شریعتی، 

روبروي 

بیمارستان
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روزانهخصوصیدکتر تنهائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان شمس 

آبادي

روزانهخصوصیدکتر توکلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزيخصوصیدکتر حاج زرگرباشیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خوراسگان، 

جنب دارالشفا

روزانهخصوصیدکتر دباغیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

چهارراه 

شریعتی

شبانه روزيخصوصیدکتر شایگان نیادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
پل چمران

شبانه روزيخصوصیدکتر عباسیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان امام 

خمینی

روزانهخصوصیدکتر عرب زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
خیابان آمادگاه

روزانهخصوصیدکتر علینقی زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان دکتر 

شریعتی

روزانهخصوصیدکتر فقیهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان توحید 

جنوبی

شبانه روزيخصوصیدکتر کربکنديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
میدان آزادي

روزانهخصوصیدکتر کریمیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
خیابان بسیج

روزانهخصوصیدکتر مجتبويدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
ملک شهر

روزانهخصوصیدکتر مرتضويدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

چهارباغ باال، 

روبروي زمزم

شبانه روزيخصوصیسپهر (خسروي نژاد)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)
چهارراه وحید

روزانهخصوصیکلینیک فرهنگیان (دکتر زاهدي نژاد)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

خیابان هشت 

بهشت

روزانهخصوصیدکتر سبزقبائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب داروي خاص 

(ریتالین) و داروهاي کمیاب 

و سهمیه اي

جنب 

بیمارستان 

امام حسین 

(ع)

روزانهخصوصیدکتر یوسفیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد و اکسی 

کدون و ام اس)

شهرضا

روزانهخصوصیدکتر میرداماديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد و اکسی 

کدون)

اصفهان-خ 

شمس ابادي
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شبانه روزيخصوصیدکتر تاجیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد و ریتالین)

اصفهان-خ 

طیب

شبانه روزيخصوصیدکتر انصاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

داروخانه 

شهدا شهرضا

روزانهخصوصیدکتر ترابیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان-سه 

راه سیمین

روزانهخصوصیدکتر تقی شریفی (میرداماد)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان-خ 

آمادگاه

روزانهخصوصیدکتر چهريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان- خ 

هشت بهشت 

غربی

روزانهخصوصیدکتر حجتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان- خ 

ابوالحسن

روزانهخصوصیدکتر خانجانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان-خ 

بزرگمهر

روزانهخصوصیدکتر زارعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان- خ 

مدرس

روزانهخصوصیدکتر سیما گلبندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان-خ 

امام خمینی

روزانهخصوصیدکتر عاقلیان (آفتاب)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان-خ 

دشستان

روزانهخصوصیدکتر عباسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان-خ 

شیخ مفید

روزانهخصوصیدکتر فصیحیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب داروي خاص 

(هورمون رشد)

اصفهان- 

ملک شهر

روزانهخصوصی دکتر اقابراتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
گلپایگان

روزانهخصوصیآقاي فرهاد عبدلی (شهرآرا)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شاهین شهر

بیمارستان شهید رجائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیمارستانی سرپایی 

خصوصی
شبانه روزي

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
داران

روزانهخصوصیبیمارستان فاطمیه خوانساردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خوانسار

روزانهخصوصیپاستور(پور مقدس)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان الله

شبانه روزيخصوصیحکیم نظامی(دکتر جعفریان)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان حکیم 

نظامی

شبانه روزيوابسته به ارگانهاداروخانه نبی اکرمدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد
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روزانهخصوصیدکتر  تیغ ساز زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
علویجه

روزانهخصوصیدکتر  جمالیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
رهنان

روزانهخصوصیدکتر  فدويدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

مسجدلنبان

روزانهخصوصیدکتر ابوالفضل مصطفويدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان رباط 

اول

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر احسان صالحی (داروخانه بیمارستان 

شهید بهشتی)

بیمارستانی سرپایی 

خصوصی
روزانه

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
اردستان

روزانهخصوصیدکتر احمدي نژاد (رازي)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
تودشک

روزانهخصوصیدکتر اربابیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

شهرك 

سیمرغ

نیمه وقتخصوصیدکتر اسماعیل صالحیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر اکبر مشکل گشادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خمینی شهر

روزانهخصوصیدکتر امامیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان رودکی

روزانهخصوصیدکتر امیدي (فیروزي)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
بلوار کشاورز

شبانه روزيخصوصیدکتر انتشاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
یزدانشهر

روزانهخصوصیدکتر ایمان خدارحمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خورزوق

روزانهخصوصیدکتر ایمانه دهقاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

بزرگمهر

شبانه روزيخصوصیدکتر آذربایجانی( درمانگاه مهدیه)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان رباط 

اول

روزانهخصوصیدکتر آزاده مقدسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
چهار باغ باال

روزانهخصوصیدکتر آناهیتا مقدسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
بهارستان

شبانه روزيخصوصیدکتر بابک صادقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نائین

روزانهخصوصیدکتر بدخشیان(کیمیا)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شاهین شهر

روزانهخصوصیدکتر براتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
کوشک
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روزانهخصوصیدکتر پناهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
درچه

روزانهخصوصیدکتر پورعسگردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نطنز

روزانهخصوصیدکتر پیامیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهر ابریشم

روزانهخصوصیدکتر ترابیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان کاوه

شبانه روزيخصوصیدکتر ترابیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
سمیرم

روزانهخصوصیدکتر تقدسی نیادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
زرین شهر

روزانهخصوصیدکتر حاجی صادقیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

فالطوري

روزانهخصوصیدکتر حامد اسحاقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهرضا

روزانهخصوصیدکتر حجاریاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

چهارباغ باال

روزانهخصوصیدکتر حریريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

چهارباغ 

خواجو

روزانهخصوصیدکتر حشمتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
ایمان شهر

روزانهخصوصیدکتر حمیدرضا کریم نژاد (آلمانی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان کاوه

روزانهخصوصیدکتر خلفیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
ورنامخواست

روزانهخصوصیدکتر دانشمنددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان جی

روزانهخصوصیدکتر دهقانان زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
زواره

روزانهخصوصیدکتر ذاکري- برهانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان کاوه

روزانهخصوصیدکتر رجائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
کوهپایه

روزانهخصوصیدکتر رحمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان مدرس

روزانهخصوصیدکتر رحیمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
قهدریجان



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

روزانهخصوصیدکتر ردانی پوردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان پروین

روزانهخصوصیدکتر رستمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر رمضانلودانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
کوي راه حق

روزانهخصوصیدکتر رمضانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
قهدریجان

روزانهخصوصیدکتر زجاجیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان شمس 

آبادي

روزانهخصوصیدکتر زمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خانه اصفهان

روزانهخصوصیدکتر سراج زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان حکیم 

نظامی

شبانه روزيخصوصیدکتر سلطانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

فردوسی

روزانهخصوصیدکتر سلیمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر سمسارزادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان پروین

روزانهخصوصیدکتر شاه ابوییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان آمادگاه

روزانهخصوصیدکتر شاهرضاییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
بلوار شفق

روزانهخصوصیدکتر شاهمراديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
گلپایگان

شبانه روزيخصوصیدکتر شریعتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
 خورزوق

روزانهخصوصیدکتر شریف زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر شفیعی مقدمدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهر ابریشم

روزانهخصوصیدکتر شکرآمیزدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
ملک شهر

روزانهخصوصیدکتر شهریاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان رودکی

روزانهخصوصیدکتر شیرین هاشمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان توحید
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روزانهخصوصیدکتر صادقی کوپائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان هشت 

بهشت شرقی

روزانهخصوصیدکتر صادقیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
جوي آباد

روزانهخصوصیدکتر صارمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهرضا

روزانهخصوصیدکتر طاهرپوردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهرضا

روزانهخصوصیدکتر طباطبائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

حسن آباد 

جرقویه

روزانهخصوصیدکتر طالییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
ملک شهر

روزانهخصوصیدکتر طوسی زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

بزرگمهر

روزانهخصوصیدکتر عبدالهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خوراسگان

روزانهخصوصیدکتر عسگري(فارابی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان امادگاه

روزانهخصوصیدکتر عشقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان شمس 

آبادي

روزانهخصوصیدکتر عفت رحیمی پوردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
جوزدان

شبانه روزيخصوصیدکتر عالییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

چهار راه 

شکرشکن

روزانهخصوصیدکتر علی جهانیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
فوالدشهر

روزانهخصوصیدکتر علی نجاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان دکتر 

حسابی

روزانهخصوصیدکتر علیرضا رفیعی نیادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان شمس 

آبادي

روزانهخصوصیدکتر غضنفريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خوانسار

روزانهخصوصیدکتر فتانه فاطمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
اصفهان

روزانهخصوصیدکتر فرشته مدنیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

چهارباغ باال

روزانهخصوصیدکتر فرقانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

بلوار آیینه 

خانه



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

روزانهخصوصیدکتر فرناز رستمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان شهید 

اشرفی-کهندژ

روزانهخصوصیدکتر فرهاد نصردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

گلشن(دهاقان

(

روزانهخصوصیدکتر فریده صادقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
چرمهین

روزانهخصوصیدکتر قدرت نمادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

چهار راه 

وفایی

روزانهخصوصیدکتر قدسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان توحید

روزانهخصوصیدکتر قیصريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان جابر 

انصاري

روزانهخصوصیدکتر کاظمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان جی

روزانهخصوصیدکتر کشاورزدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
حکیم نظامی

روزانهخصوصیدکتر کمالی زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
میدان شهدا

روزانهخصوصیدکتر کندريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
 اصغرآباد

روزانهخصوصیدکتر کوکبیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

گلپایگان- 

گوگد

شبانه روزيخصوصیدکتر کیخائیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

بوئین 

میاندشت

روزانهخصوصیدکتر گل رضاییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شاهین شهر

روزانهخصوصیدکتر گلستانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خمینی شهر

روزانهخصوصیدکتر گلشیريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شاهین شهر

روزانهخصوصیدکتر لیال دباغیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خمینی شهر

روزانهخصوصیدکتر مجتبی بندگانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان مدرس

روزانهخصوصیدکتر مجیديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
بهارستان

روزانهخصوصیدکتر محدثه حجتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
کهریزسنگ



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

روزانهخصوصیدکتر محسندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
فالورجان

روزانهخصوصیدکتر محمدرضا بندگانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان فیض

روزانهخصوصیدکتر محمدي الرگانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
فالورجان

روزانهخصوصیدکتر مریم حسینی(بعثت)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان جی

روزانهخصوصیدکتر مزروعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان کهندژ

روزانهخصوصیدکتر مسعود غفاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر مصلحیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

فالطوري

روزانهخصوصیدکتر معتمديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
سده لنجان

روزانهخصوصیدکتر معتمدي فرددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
قهجاورستان

نیمه وقت عصرخصوصیدکتر معصوم زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

مشتاق سوم-

کوي روشن 

شهر

روزانهخصوصیدکتر مغروريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

چهارباغ باال

روزانهخصوصیدکتر ملک احمدي (صحت)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان شیخ 

طوسی غربی

روزانهخصوصیدکتر منصور رضاییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان هشت 

بهشت غربی

روزانهخصوصیدکتر منوچهريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان آمادگاه

روزانهخصوصیدکتر مهدي غیوردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر مهري قاسمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
گلدشت

روزانهخصوصیدکتر مویديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
تیران

شبانه روزيخصوصیدکتر میرزادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شاهین شهر

شبانه روزيخصوصیدکتر نادريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

دستگرد 

برخوار



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

روزانهخصوصیدکتر ناصح غفوريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
کلیشاد

روزانهخصوصیدکتر ناظمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان شمس 

آبادي

روزانهخصوصیدکتر ناهید خانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان پروین

روزانهخصوصیدکتر نکوبهر(کیمیا)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان گلزار 

شمالی

روزانهخصوصیدکتر نوريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهید کشوري

روزانهخصوصیدکتر نوشین حیدريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خیابان سجاد

روزانهخصوصیدکتر نیلوفر دريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

روستاي 

کفران

روزانهخصوصیدکتر هوشنگ ناجیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان سه 

راه سیمین

روزانهخصوصیدکتر وثوقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
شهرضا

روزانهخصوصیدکتر وداديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
خمینی شهر

روزانهخصوصیدکتر وطن خواهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

نصراباد 

جرقویه

شبانه روزيخصوصیدکتر یاري(شفابخش)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
ورنامخواست

روزانهخصوصیدکتر یگانه فریدنیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
یزدانشهر

روزانهخصوصیدکترشهریار ابراهیمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

فالطوري

روزانهخصوصیدکترصدرالسادات مدنیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)

خیابان 

فردوسی

روزانهخصوصیشفابخشدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي)
رهنان

روزانهخصوصیدکتر حکیم الهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب اکسی کدون

خیابان شمس 

آبادي

نیمه وقت عصرخصوصیدکتر قدمعلی خدارحمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب اکسی کدون

خیابان آمادگاه



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

روزانهخصوصیدکتر کامروزدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب اکسی کدون

خیابان 

فردوسی

روزانهخصوصیدکتر یکتاییاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب اکسی کدون

خیابان شمس 

آبادي

شبانه روزيخصوصیدکتر صدريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب اکسی کدون و ام 

اس و ریتالین

گز برخوار

روزانهخصوصیدکتر آقابابایی (سالمت)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب اکسی کدون و 

ریتالین

زرین شهر

شبانه روزيخصوصیداروخانه شهدا شهرضادانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ام اس

شهرضا

روزانهخصوصیدکتر فتاح الجناندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ام اس و اکسی 

کدون و ریتالین

تیران

روزانهخصوصیدکتر  غفاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر آزیدهاكدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خانه اصفهان

روزانهخصوصیدکتر بنیامین اسحاقیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

شهرضا

شبانه روزيخصوصیدکتر پورابوطالبدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان کهندژ

شبانه روزيخصوصیدکتر ذوالفقاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان الله

روزانهخصوصیدکتر سامیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

سمیرم



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

شبانه روزيخصوصیدکتر شیخ دارانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان ایت 

اهللا طالقانی

روزانهخصوصیدکتر شیوا و شهرزاد پرخیدهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان وحید

روزانهخصوصیدکتر صادقی دولت آباديدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان 

شریعتی

شبانه روزيخصوصیدکتر عکافیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خوراسگان

روزانهخصوصیدکتر کابلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان 

محتشم 

کاشانی

روزانهخصوصیدکتر کارگزاريدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان امام 

خمینی

روزانهخصوصیدکتر نایب زادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب ریتالین

خیابان شیخ 

صدوق

روزانهخصوصیدکتر ترابیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

خیابان شیخ 

مفید غربی

روزانهخصوصیدکتر حیدري(کوثر)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

بلوار کشاورز

شبانه روزيخصوصیدکتر عمارتیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

بادرود

شبانه روزيخصوصیدکتر فریدزادگاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

خیابان شیخ 

مفید شرقی

شبانه روزيخصوصیدکتر کریمیاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

مبارکه

روزانهخصوصیدکتر مختاریاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

خیابان 

بزرگمهر



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

روزانهخصوصیدکترخدارحمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد

خیابان 

شریعتی

روزانهخصوصیدکتر حاج هاشمی(قصرنور)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد و 

اکسی کدون

خیابان 

قصرنور

شبانه روزيخصوصیحکیم شفا (دکتر خلیقی نژاد)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد و ام 

اس و ریتالین

خیابان کاوه

شبانه روزيخصوصیدکتر لطفیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد و ام 

اس و ریتالین

نجف آباد

روزانهخصوصیدکتر مژده دهقانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد و ام 

اس و ریتالین

مبارکه

روزانهخصوصیدکتر خرمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد و 

ریتالین

دروازه شیراز

شبانه روزيخصوصیدکتر توکلی - نریمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد،اکسی 

کدون، ام اس

شمس آبادي

روزانهخصوصیدکتر سبحانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منتخب عمومی (داروهاي 

کمیاب و سهمیه اي) و 

منتخب هورمون رشد،اکسی 

کدون، ام اس

نجف آباد

42257072 منتخبروزانهداروخانه خصوصیپروانه خدادادي پوردانشکده علوم پزشکی سیرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر اطمیناندانشکده علوم پزشکی سیرجان

هالل احمردانشکده علوم پزشکی سیرجان
داروخانه هاي هالل 

احمر
42204021منتخب و خاصروزانه

42265838خاص-منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر محمديدانشکده علوم پزشکی سیرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فاتحیدانشکده علوم پزشکی سیرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر معماریاندانشکده علوم پزشکی سیرجان

42394899منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر خواجوئیدانشکده علوم پزشکی سیرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصیدکتر فتاحیدانشکده علوم پزشکی سیرجان



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر اسدي راددانشکده علوم پزشکی سیرجان

42308042خاص-منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصیدکتر زالپوردانشکده علوم پزشکی سیرجان


