
 آدرس شماره تماس منطقه وضعیت فعالبت نام موسس نام داروخانه ردیف

 طبقه زیر همکف -7پالك  -بلوار پیام -خیابان پاکنژاد شمالی -باالتر از چهارراه سرو -سعادت آباد -تهران –تهران  22113316 2 شبانه روزي ژوبین مشوق شفایاب   1

 3واحد  -طبقه همکف -174پالك  -آل احمد ابتداي بزرگراه جالل -بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران 44210042 2 شبانه روزي غزاله علمی )دکتر(علمی  2
 درمانگاه عمار -باالتر از چهارراه نصرت  و ملک -خ بهبودي -خ آزادي -تهران 66506894 2 شبانه روزي هررود هاشمی عمار 3

 طبقه همکف -50شماره  -ساختمان شایان -نبش خ سرهنگ اطاعتی -بلوارمرزداران -شهرك ژاندارمري -تهران 88254776 2 شبانه روزي سعید پاس بین )دکتر(پاس بین  4

 12پالك  -خ پانزدهم -خ فالمک شمالی-دادمان -میدان صنعت -تهران 88365324 2 شبانه روزي )دکتر(الهام بهشتی کازرونی )دکتر(الهام بهشتی  5

 2 شبانه روزي علی اکبر اتحادیه ثامن 6
 44061815-
 2پالك  -9ساختمان  -نبش کوچه مریم -تقاطع اباذر -خ رسالت غربی -بلوار اشرفی اصفهانی -تهران 44094800

 جنب بیمارستان  آتیه -نبش پونک باختري -خ فرحزاد -شهرك قدس -تهران 82722029  2 شبانه روزي صادق رجائی آینده 7

 طبقه همکف -2پالك  - 3نبش آسمان   -بلوار پاکنژاد -میدان سرو -خ سعادت آباد -تهران 22358338 2 شبانه روزي سنبل بدري آسمان 8

 2 شبانه روزي شیما توکلیان ارجمند )دکتر(توکلیان ارجمند  9
26760417-
 اداري 2واحد  -27پالك  –نرسیده به میدان فرهنگ  -خیابان سرو شرقی -سعادت آباد –تهران  22760397

 742شماره  -روبروي برق آلستوم  -خ ستارخان -تهران 44218610 2 شبانه روزي مظاهري ستارخان 10

 2 شبانه روزي فرنوش مهراندیش )  دکتر(مهراندیش  11
66422644-
 جنب بانک مسکن -23پالك -ابتداي خیابان ستارخان -میدان توحید -تهران 66927073

 2 شبانه روزي هائیده بادامچی ابن یمین 12
66505384-
    24-22پ -نرسیده به پاساز مفید-خ سروش-امتداد دوازدهم-دوازدهم دریانو-خ ستارخان-تهران 66515384

 2 شبانه روزي رضا شیرین زاده دستگیري جالل آل احمد 13
88286581-
 93شماره  -روبروي بانک کشاورزي -خ جالل آل احمد -تهران 88283782

 طبقه همکف - 85پالك  -چهارراه مسجد قدس-انتهاي پل مدیریت  -بزرگراه شهید چمران -تهران 8-88691307 2 شبانه روزي )دکتر(سیامک طباطبایی  انبار جدا دارد -ستاره 14

 2 شبانه روزي یوسف زاده )دکتر(یوسف زاده  15
88695650- 
 11فرعی اصلی بخش  102 -62شماره  -تقاطع بلواردریا -بلوارفرحزاد  -شهرك قدس -تهران 88697700

 44034510 5 شبانه روزي مهرنوش قنبري زاده )  دکتر(قنبري زاده  16
طبقه همکف  -ساختمان پاسارگاد) سابق 148( 2پالك -خیابان اباذر شمالی -بلوار آیت اهللا کاشانی -فلکه دوم صادقیه -تهران

 مغازه تجاري

   6شماره  -مجتمع البرز -بین خ عقیل وخ باصفا -بلوار آیت اهللا کاشانی -تهران 44088830 5 شبانه روزي ماهان صهبایی حداد قوي )دکتر(صهبایی  17

 طبقه اول -415پالك  -روبروي درمانگاه کیمیاگر -نرسیده به خ  ورزي -بلوار فردوس غرب -خ ستاري -تهران 44133500 5 شبانه روزي طیبه احمدیان راد یلدا 18

 121پالك  -مجتمع پزشکی آالله -)آالله(بلوار شهید فرساد شرقی  -بلوار تعاون -شهرزیبا -تهران 44150352 5 شبانه روزي حمیدرضا زارعی )دکتر(زارعی  19

 1484633463کد پستی  -18/3پالك  -)یعقوبی(خ بهار جنوبی  -بعد از بزرگراه شهید باکري -بلوار فردوس غرب -تهران 44157200 5 شبانه روزي صادق نیازاده )دکتر(نیازاده  20
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 طبقه همکف-24پ -نبش کوچه ابراهیمی -خ کبیرزاده -پائین ترازمیدان چهارباغ -خ جنت آباد جنوبی -تهران 44445166 5 شبانه روزي طاهره گواهی )دکتر(گواهی  21

 1واحد  -116پالك  -ساختمان صدرا -متري گلستان 35پایین تر از تقاطع  -بزرگراه ستاري –تهران  44459032 5 شبانه روزي مریم نقدي )دکتر(ملل 22

 بینش 23
ساناز   -ماریا بینش مروستی

 طبقه همکف-85پالك-تقاطع خیابان امیرابراهیم-بهمن22خیابان -باغ فیض-تهران 44464425 5 روزي شبانه سرگران
 گلزار شرقی –باالتر از ایرانپارس –جنت آباد شمالی -تهران 44834933 5 شبانه روزي فاطمی اردستانی )دکتر(فاطمی  24

 5 شبانه روزي آزاده سالم )دکتر(آزاده سالم  25
44071694-
 2شماره  -درمانگاه ابن سینا -ابتداي بزرگراه آیت اهللا کاشانی  -فلکه دوم صادقیه -تهران 44908888

 5 شبانه روزي اکبر امیري قشالقچائی بیدار 26
44096268- 
 طبقه اول - 231پالك  -بن بست اول -بعد از کوي شاهین -خ آیت اهللا کاشانی -تهران 44022268

 واحد تجاري -3پالك-انتهاي کوچه دوم عسگري-بلوارشهران شمالی-ضلع شمالی میدان اول شهران -تهران 44322072 5 شبانه روزي کمیل کریمی نژاد )دکتر(کریمی نژاد  27

 5 شبانه روزي رضا کریمیان )دکتر(کریمیان  28
44332329-
 167پالك  -ساختمان محمد -باالتر از میدان دوم شهران  -تهران 44327862

 واحد تجاري -2پالك  -نبش خ طبیعت -(OPG(روبروي برجهاي مسکونی شرکت نفت  -بلوار کوهسار -انتهاي بزرگراه نیایش -تهران 7-44352916 5 شبانه روزي پریسا خدابنده )  دکتر(پریسا خدابنده  29

 5 شبانه روزي منوچهر سعیدزاده جهان درمان 30
44405804- 
 17شماره  -روبروي خدمات خودروئی غرب -بلوار شهید بابائی -پونک -تهران 44461497

 آباد روزي جنت درمانگاه شبانه - 2نبش کوچه نسترن  -نرسیده به ایرانپارس -جنت آباد -تهران 44410408 5 شبانه روزي یونس نوري انبار جدا دارد)  دکتر(نوري 31

 واحد تجاري  -6خیابان آزاده پالك  -جنب درمانگاه پیامبر –باالتر از میدان پونک  -بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران 44454500 5 شبانه روزي رجب زاده رکس 32

 5 شبانه روزي داود فالح زاده )دکتر(فالح زاده  33
44633169- 
 7شماره  -طبقه همکف -ساختمان نگین -نبش کوچه تیرداد -بلواراصلی -شهرك اکباتان  -تهران 44653498

 5 شبانه روزي سعید ادیب هاشمی )دکتر(ادیب هاشمی  34
44853757- 
 2واحد  -طبقه همکف -39پالك  -خ شهید فکوري -خ سیمون بولیوار -انتهاي بلوار اشرفی اصفهانی -تهران 44800049

 5 شبانه روزي مریم شایان مهر شهران  35
912388933
 مرکز توسعه پزشکی وجراحی محدود مهر -خ کوهسار -میدان الغدیر -شهر زیبا -تهران 8-44331858

 ساختمان پزشکان ماهان -432پالك  -خ یوسف آباد -تهران 88052796 6 شبانه روزي محمود طاهري طسوج 36
 16شماره  -خ ابوالفضل خسروي -خ کارگر شمالی -تهران 88639076 6 روزي شبانه مغیثی )دکتر(مغیثی  37

 1193نبش کوچه شهید ترابنده شماره  -نرسیده به توانیر -خیابان ولیعصر _تهران 88662431 6 شبانه روزي درمانگاه داخلی درمانگاه صدا و سیما 38
 ضلع جنوب غربی میدان جهاد -خ دکتر فاطمی -تهران 88969669 6 شبانه روزي محسن منظوري فردوسی 39

 فارابی 40
اسماعیل حاجی زاده 

 6 روزي شبانه امزاجردي
 66937159-
 498پالك  -نبش بن بست صالحی -جمالزاده شمالی -خ وصال -تهران 66927544



 نام موسس نام داروخانه ردیف
وضعیت  
 آدرس شماره تماس منطقه فعالبت

  382پالك  -بعد از خ شهید سرافراز -خ شهید بهشتی -تهران 7-88506516 6 شبانه روزي عادله صفري امین )دکتر(صفري امین  41

 6 شبانه روزي بهزاد مصطفوي مهر نلسون 42
88975668-
 64شماره  -خ فلسطین جنوبی -بلوارکشاورز -تهران 88960994

 واحد تجاري -127جنب پالك -)ع(نبش کوچه صاحب الزمان-روبروي شرکت به پخش-خیابان استاد معین–تهران   66002192 9 شبانه روزي یداهللا نادري آبادي )  دکتر(نادري  43

 2فرعی از یک اصلی بخش  7687جزء پالك ثبتی  -جنب درمانگاه مشیري -ابتداي جاده ساوه -سه راه آذري -تهران 66695414 9 روزي شبانه داود طهماسبی مرکزي آذري 44

 9 شبانه روزي شهروز صارمی شهروز صارمی 45
66649107-
 طبقه همکف -241پالك  -متري شمشیري 20خیابان  -مهرآباد جنوبی -تهران 65810852

 55866076 18 شبانه روزي محمد حسین سرکاراتی زمزم 46
واحد   –طبقه همکف  – 2پالك  –نبش کوچه باقري  –شهرك صادقیه  –پاسگاه نعمت آباد  -خیابان آیت اله سعیدي –تهران 

 تجاري

 407پالك  -تأمین اجتماعی 2روبه روي بیمارستان شماره   -بین کوي تقوي و غالمی نژاد -بلوار خلیج فارس –تهران  66181840 18 شبانه روزي حامد کالنتري )دکتر(حامد کالنتري  47

 )کلینیک امیرکبیر(3شماره  -ابتداي بلوارمعلم -یافت آباد -تهران 66604652 18 شبانه روزي نازنین پیرایش خیر )دکتر(پیرایش  48

 شهریور 17مرکزي  49
محمدرضا کشاورز سیاه  

 جنب درمانگاه تخصصی شادآباد  -متري اول و دوم 15بین  -شهریور 17خ  -خ شاد آباد -تهران 66824675 18 روزي شبانه افشاري

 35پالك  -بلوار الغدیر جنوبی -میدان الغدیر -یافت آباد -تهران 66235925 18 شبانه روزي محمدامین مسرورپور سهند 50

 18 شبانه روزي ترانه شهبازي )دکتر(شهبازي  51
66237536- 
 10پالك  -متري وحدت 20 -متري حیدري جنوبی 20 -)عج(شهرك ولی عصر  -تهران 66296161

 114شماره  -ورودي تهرانسر -متري هفتم 35بلوار -خ ارج -تهرانسر شرقی -تهران 44503739 21 شبانه روزي طابقه قهرمانی )دکتر(قهرمانی  52

 جنب درمانگاه قوامین - 13خ  -بلوارگلها -تهرانسر -تهران 44538029 21 شبانه روزي سید علی اصغر مطهري قوامین 53

 )دکتر(صمدیان  54
محمد مسعود صمدیان  

 14نبش خ  -خ صدف -شهرك دریا -خ تهرانسر غربی -تهران 44541211 21 شبانه روزي زهرایی
 89پالك  -روبروي مرکز تجاري -)شاهد غربی(بلوار نیلوفر غربی  -تهرانسر -تهران 44542044 21 شبانه روزي بیژن برزیده  تهرانسر 55
   1پالك  -33نبش خ  -بلوار دهکده المپیک -تهران 44120885 22 روزي شبانه فرخنده مستوفی )دکتر(مستوفی  56

57 
محمود  -زینب رحیمیان 

 حمیدیان آهنگر کالئی

لیسانس  (زینب رحیمیان
محمود  -) داروسازي

 42پ  -8قائم  -بلوار هاشم زاده-)راه آهن(شهرك گلستان  -تهران 44700301 22 روزي شبانه حمیدیان آهنگر کالئی

 مجتمع پزشکی ارم  -شهرك الله -اتوبان همت -تهران 44763117 22 روزي شبانه حسن جلیل زاده )دکتر(حسن جلیل زاده  58

ا 59 ان ش ا ز ا  انه ش  22 ز ش
44717616- 
ا 44729633 ا آ ت ك  ک ش ا  ت کا 45خ  خ ا  141ش
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 232پالك  -ده متري دوم -متري شهید چمران 24خ  -نسیم شهر -بهارستان 56759335 بهارستان روزي شبانه بیژن اربابی اربابی 61

 )درب همکف درمانگاه(جنب درمانگاه خیریه  -خ مدرسه -متري سجاد 12 -گلستان -بهارستان 56322021 بهارستان روزي شبانه الدین امیرزاده حسام )دکتر(امیرزاده  62

 )دکتر(حسینی ساجدي  63
سید محسن حسینی  

 بهارستان روزي شبانه ساجدي
56862020-
 روبروي بانک کشاورزي -راه آدران سه -سلطان آباد -گلستان -بهارستان 56450250

 مغازه چهارم -متري سجاد 12بعد از -سلطان آباد -گلستان -بهارستان 56322404 بهارستان روزي شبانه محمدرضا سهیلی )دکتر(سهیلی  64

 139پالك   -نبش بوستان سوم -خ عابدین زاده -همدانک -بوستان -بهارستان 56576892 بهارستان روزي شبانه مجید شامبیاتی )دکتر(شام بیاتی  65
 6پالك  -متري شهداي شرقی 16 -ده متري شهیدکریمی -صالح آباد -بهارستان 56621606 بهارستان روزي شبانه امیر عالئی یگانه )دکتر(عالئی یگانه  66

67 
دکتر امام  (مرکزي نسیم شهر 
 157پالك  -خ شهدا -نسیم شهر -بهارستان 56753527 بهارستان روزي شبانه ناهید امام زاده پور )زاده پور

 222پالگ  -نرسیده به فلکه اول گلستان -گلستان -بهارستان 56319802 بهارستان روزي شبانه سیامک میرترابی )دکتر(میرترابی  68

 متري شهدا 25خ  -قلعه میر -گلستان -بهارستان 56452047 بهارستان روزي شبانه هومن صادقی )دکتر(هومن صادقی  69

 47پالك  -62قطعه  -بلوار جمهوري -میدان استقالل -2فاز  -پرند -رباط کریم   رباط کریم روزي شبانه سید علیرضا متقیان   )دکتر(علیرضا متقیان  70

 رباط کریم شبانه روزي مریم مودي امام خمینی 71
56425775- 

 70شماره  -جنب بانک تجارت -خ اصلی -بلوار امام خمینی -رباط کریم 09121302546
  87پالك  -روبروي پاساژ درخشان -خ شهید ملکی-رباط کریم 56423838 رباط کریم شبانه روزي کلثوم خیراللهی )دکتر(پورضیا  72

 پایین درمانگاه مهرآفرین -ساختمان سینا -نبش بوستان شانزدهم -بلوار آزادگان -رباط کریم 56430314 رباط کریم شبانه روزي سادات نوربخش  مهدیه )دکتر(سادات نوربخش  مهدیه 73
 جنب آموزشگاه صالحی -بلوار امام خمینی -میدان امام خمینی -شهر پرند -رباط کریم 56727958 رباط کریم شبانه روزي حامد ویس کرمی )دکتر(ویس کرمی  74
 مجتمع درمانی صابر -انتهاي بلوار امام رضا -شهرك آفتاب -5فاز -شهر پرند -رباط کریم   رباط کریم روزي شبانه مصطفی برکم )دکتر(برکم 75
 488پالك  -نرسیده به میدان قدس -بلوار شهید کلهر -شهرقدس 46821800 شهر قدس روزي شبانه بن )  دکتر(بن  76

 3751943419:واحدتجاري کدپستی-531پالك –نبش کوچه آزادگان -)ع(بلوار امام حسین-شهرقدس 46888851  شهر قدس روزي شبانه بهمن ربیعی )دکتر(ربیعی  77

 47پالك  -نبش کوچه تاالر پیوند -میدان آزادي -شهرقدس  46846911 شهر قدس روزي شبانه رضا سعادت مهر )دکتر(رضا سعادت مهر  78
 478پالك  -میدان ساعت -شهر قدس 46074304 شهر قدس روزي شبانه رضا شکري )دکتر(رضا شکري  79
 222و  220پالك  -نبش کوچه فروغ -خ طالقانی -خ آزادي -شهرقدس 46844941 شهر قدس روزي شبانه هدي طیبی )دکتر(طیبی  80
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 مجتمع تجاري اداري مصلی  -نرسیده به مصلی -بلوار اصلی  -شهرقدس 46823203 شهر قدس روزي شبانه فرهنگ منصوري )دکتر(خرسندي  -منصوري 81

 واحد تجاري -1095پالك -نبش کوچه ماهان-نرسیده به بلوار مرزبانان-خیابان شوراي شمالی–میدان امام حسین –شهر قدس  46810061 شهر قدس روزي شبانه مهدي نظري )دکتر(مهدي نظري  82

 شهر قدس روزي شبانه فرزاد ولدخانی )  دکتر(ولدخانی  83
46890039-
 14قطعه -3پالك -متري ولیعصر 20 -شهرقدس  46842855

 506پالك  -متري شورا 30خ  -میدان امام حسین -شهر قدس 46844337 شهرقدس روزي شبانه حمیدرضا فرجی )دکتر(فرجی  84
 57پالك  -بلوار امام خمینی -وائین -شهریار 65328848 شهریار شبانه روزي علی صفا )دکتر(صفا 85

 1پالك  -نبش کوچه شهید باهنر -بلوار امام - 5فاز  -اندیشه -شهریار 65350513 شهریار شبانه روزي حمزه آساره -) دکتر(آساره  86
 نبش خ ششم شرقی  -خ شهید دنیامالی -1فاز  -اندیشه -شهریار 65532500 شهریار شبانه روزي بهاره ثابتی )دکتر(ثابتی  87

 )دکتر(میرنظامی -حریري 88
رویا -حسن حریري
 جنب درمانگاه حکیم -خادم آباد -باغستان -شهریار 65232090 شهریار شبانه روزي میرنظامی

مهرداد سهرابی)دکتر(  89  شهریار شبانه روزي مهرداد سهرابی 
65955413 - 
 13پالك  -جنب نانوائی -خ شهید رجائی-خ شهید بهشتی-نصیرآباد -باغستان -شهریار 65953163

 50/2پالك  -)خ مخابرات غربی(خ بهشتی غربی -خ ولیعصر -شهریار 65563590 شهریار شبانه روزي دکتر کورس خیرخواه )دکتر(خیرخواه  90

 1655قطعه  -بلوار دکتر قریب -شهرك صدف -شهریار 3271842-0262 شهریار شبانه روزي فیروزه دوروزي )دکتر(دوروزي  91

 متري ولیعصر  16ابتداي  -)ره(میدان امام خمینی -شهریار 65646773 شهریار شبانه روزي علی راستگو قمصري )دکتر(راستگو  92

 12شماره  -کوچه صداقت پیشه-خ ولیعصر -شهریار 65225251 شهریار شبانه روزي دکتر ناهید بال افکن شهریار 93

 طبقه اول -جنب درمانگاه شبانه روزي اندیشه-بلوار آزادي -3فاز  –اندیشه -شهریار 65551147 شهریار شبانه روزي دکتر مجتبی طالبیان )دکتر(طالبیان  94
 13پالگ  -روبروي خیابان چمران -بلوارشهید تاجیک -صباشهر -شهریار 65623022 شهریار شبانه روزي دکتر ویدا عمرانی )دکتر(عمرانی  95

 جنب درمانگاه آریا -خ امام خمینی -فردوسیه -شهریار 65463146 شهریار شبانه روزي سهراب رحیمی خامنه  فردوسیه 96

 جنب درمانگاه اروند -88پالك  -)شقایق دوم(خ دوم شرقی  -فاز یک اندیشه -شهریار 322603-0262 شهریار شبانه روزي سید احسان محبی )  دکتر(محبی 97

  16پالك  -نبش کوچه اول -ابتداي کمربندي شهید رجائی-وحیدیه -شهریار  65637010 شهریار شبانه روزي منصور احمدزاده )  دکتر(منصور احمدزاده  98
 56پالك  -روبروي شوراي شهر -بلوار شهدا -شاهد شهر -شهریار 65445213 شهریار روزي شبانه طناز صادقیان شایان حکیم  99

 طبقه همکف -7پاساژ پرشین  -خیابان شهداي اندیشه  -2اندیشه فاز  -شهریار 65549123 شهریار شبانه روزي بنفشه نمائی )دکتر(نمائی  100



 آدرس شماره تماس منطقه وضعیت فعالبت نام موسس نام داروخانه ردیف

 297پالك  -نبش خیابان نواب -نرسیده به میدان جهاد -خیابان انقالب -شهریار 65248365 شهریار شبانه روزي امیر شریفی )دکتر(امیر شریفی  101

 طبقه همکف -مجتمع پزشکی کساء -روبه روي گلزار شهدا -میدان نبی اکرم -صفادشت -مالرد 65435956 مالرد شبانه روزي سید محمد رضوانی )  دکتر(رضوانی  102

 703پالك  -خیابان آزادگان -خیابان امام خمینی -سرآسیاب -مالرد 65116108 مالرد شبانه روزي مریم هوشمند )دکتر(هوشمند  103

104 
داخلی درمانگاه شبانه روزي 

 درمانگاه شبانه روزي امیر _خیابان پگاه _پایین تر از میدان گلها -خیابان دکتر حسابی -مارلیک -مالرد 65142148 مالرد شبانه روزي دکتر سعید فاضلی امیر

 مالرد شبانه روزي آقاي دکتر مهرزاد دشتی )دکتر(دشتی  105
65402182- 

 درمانگاه مالصدرا -نرسیده به بانک صادرات -متري 45خیابان  -بلوار رسول اکرم -مالرد 65998800-9

 1345پالك  -نبش خیابان دکتر حسابی -انتهاي خیابان امام خمینی -مارلیک -مالرد 65170645 مالرد شبانه روزي دکتر مرتضی صالحی خو )دکتر(صالحی خو  106

 نبش پاساژ مهر -ابتداي خیابان امام خمینی -سر آسیاب -مالرد 65192265 مالرد شبانه روزي علیرضا کسمائی مقدم )دکتر(کسمایی  107
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