
نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

44276799واحد جنوبی- طبقه اول- 26پالك - ضلع شمالی- 13نبش الوند - خ شهید ابراهیمی- شهرك ژاندارمري- تهران2امیر هاشم زادهروزانه(دکتر) امیر هاشم زاده 1

66009847چهارراه نصرت- خ شادمهر- خ ستارخان- تهران2عبدالعلی آزادروزانه(دکتر) آزاد  2

1166919096ستارخان خ پاتریس لومومبا خ 2دکتر موسی بفخمروزانه(پاتریس سابق  ) بفخم 3

2588687674سعادت اباد باالتراز 2دکتر حسن جلیلیروزانه(دکتر) حسن جلیلی  4

44849737 شرقی2واحد -طبقه همکف-804پالك -روبروي برق آلستوم-ستارخان-تهران2دکتر رویا خواستارروزانه(دکتر) خواستار 5

66508000ستارخان خ نیایش روبروري بیمارستان رسول2دکتر سیدمهدي سجاديروزانه(دکتر) سیدمهدي سجادي 6

2محمد رضا شانه ساز پور شوشتريروزانه(دکتر) شانه ساز 7
: کدپستی- مرکز آرمان نگین آزادي  – 149پالك  –نرسیده به چهارراه اسکندري  –خیابان آزادي  –تهران 

1419943788
77480871

44254753ساختمان رسا- 2پالك - نبش غربی خ ابوالفضل- بلوار مرزداران- شهرك ژاندارمري- تهران2علیرضا نبی شاه آباديروزانه(دکتر) شاه آبادي  8

22114674سعادت اباد میدان بهرود خ عابدي نبش دانش2دکتر اتوسا ضیاییروزانه(دکتر) ضیایی9

2دکتر رامین عدلیروزانه(دکتر) عدلی 10
ساختمان  –نبش کوچه شهید قاسمی  –بلوار جواد اکبري  –نرسیده به میدان آزادي  –خیابان آزادي -  تهران

طبقه اول – 30پالك  – (78)مجید 
66049765

2922063400 پالك 4ایثارگران شمالی نبش ایثار 2دکتر محمد رمضانیروزانه(دکتر) محمد رمضانی  11

88077666طبقه همکف- 53پالك - بین خ فرحزادي و فالمك- خ شهید دادمان- شهرك قدس- تهران2نادر قمیروزانه(دکتر) نادر قمی 12

88697700- 1188695650 فرعی اصلی بخش 102- 62شماره - تقاطع بلواردریا- بلوارفرحزاد-  شهرك قدس- تهران2دکتر یوسف زادهروزانه(دکتر) یوسف زاده  13

19166905353پالك-جنب درب مترو توحید-خیابان آزادي-تهران2افشین امینیروزانه(دکتر)افشین امینی14

1566422927پالك - مجتمع دلگشا - 1نبش خ شماره  - 2خ نمازي - خ ستارخان- تهران2همایون افهمیروزانه(دکتر)افهمی 15

2(دکتر) علی اقبال پور روزانه(دکتر)اقبال پور 16
- ساختمان پزشکان سینام- 9پالك -  غربی15خ - خ بخشایش ریاضی- خ سرو غربی- خ سعادت آباد- تهران

طبقه اول
22342624

44243318طبقه  اول- 1164پالك - بین خسرو و پل یادگارامام- ستارخان- تهران2دکتر داوود بابائیروزانهآلستوم17

16188276031پالك - 30 و 28بین خ - (گیشا)خ نصر - تهران2دکتر علیرضا مینوئیروزانهآنیسون18

82722029جنب بیمارستان  آتیه- نبش پونك باختري- خ فرحزاد- شهرك قدس- تهران2دکتر صادق رجائیروزانهآینده19

2شیما توکلیان ارجمندشبانه روزي(دکتر)توکلیان ارجمند20
-واحد تجاري- (متعلق به کل ساختمان است)9خیابان سرو شرقی پالك - سعادت آباد –تهران 

1998653709کدپستی
26760417-22760397

88283782-9388286581شماره - روبروي بانك کشاورزي- خ جالل آل احمد- تهران2دکتر رضا شیرین زاده دستگیريشبانه روزيجالل آل احمد21

66434655ستارخان نبش باقرخان2دکتر عبدالصمد دادفرروزانه(دکتر)دادفر 22



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

۱۴۴۵۶۱۳۱۳۱66515986: کدپستی- خیابان نیایش- تهران ستارخان 2(آموزشی)مجموعه مدد روزانهرازي مدد ایران23

3422366473پالك - خ ششم- باالتر از میدان کاج- سعادت آباد- تهران2رحیم رباطیروزانه(دکتر)رباطی24

844237564پالك - نبش نامدار چهارم- خ ایثار- بلوار مرزداران- تهران2دکتر محمدرضا زوارهروزانه(دکتر)زواره 25

74244218610شماره - روبروي برق آلستوم-خیابان ستارخان-تهران2دکتر پروین مظاهريشبانه روزيستارخان26

1022090528شماره - مقابل بانك ملت-  20 و 18بین خ - خ عالمه طباطبائی- سعادت آباد- تهران2بهروز اورنگیروزانهسینوهه27

22263307طبقه همکف - 3شماره - خ ارغوان غربی- بلوار فرحزاد- شهرك قدس- تهران2اردشیر صدريروزانهشایان28

11444248866پالك - طبقه همکف- بین ایثار و دانش- بلوار مرزداران- شهرك ژاندارمري- تهران2حسین فتحی فرروزانه(دکتر)فتحی 29

488285092،ط همکف ،واحد 270،پ 39جنب خ - انتهاي کوي نصر - تهران2مرجان حاجی قاسمعلیشبانه روزيفدرا30

7566057620پالك - نبش خیابان حسامی- (بین بهبودي و شادمان)- خیابان شهید تیموري- خیابان آزادي- تهران2فرشته رمضانلوروزانه(دکتر)فرشته رمضانلو 31

23021176-22357870مجاور داروخانه داخلی بیمارستان عرفان- خ بخشایش- بین چهارراه سرو و بلوار شهرداري- آباد سعادت- تهران2غالمرضا فنائیروزانه(دکتر)فنائی 32

66508473طبقه همکف- 105شماره -  رو به روي بیمارستان حضرت رسول-خ نیایش- خ ستارخان- تهران2مجید قاضی نیاروزانه(دکتر)قاضی نیا 33

2زهرا کاجیروزانه(دکتر)کاجی34
- کوچه شهید علیرضا کسروي- (پیروزي)غربی  علیائی خیابان شهید محمدامین- (گیشا)خیابان کوي نصر - تهران

2واحد - طبقه اول- 38پالك 
88242118

2922078683پالك  -18 و16بین خ -  نرسیده به میدان کاج-  سعادت آباد- تهران2دکتر شهرزاد شاهین فرروزانهکوانتوم35

2366621814پالك- کوچه دوم–ابتداي کوي نصر - احمد آل خیابان جالل –تهران 2دکتر میترا امین زادهروزانهکیهان36

2افسانه گلشن رازروزانه(دکتر)گلشن راز37
- نبش کوچه جوي پا- خیابان شکوفه- نرسیده به چهارراه سرو- سرو غربی- میدان کاج- سعادت آباد- تهران

طبقه اول- 10پالك 
26654719

166420277پالك  –ساختمان صفوي  –نبش کوچه جنتی  –ابتداي خیابان آزادي  –میدان انقالب  – تهران 2محسن ابراهیمیروزانه(دکتر)محسن ابراهیمی 38

22376499طبقه همکف-100پالك-انتهاي خیابان درختی-شهرك قدس-تهران2محمدحسین تقی پورروزانه(دکتر)محمد حسین تقی پور39

88573558طبقه اول- 256پالك - و پاك نژاد- بین خ فرحزادي- بلوار دریا- سعادت آباد- تهران2مصطفی رحیمیروزانه(دکتر)مصطفی رحیمی 40

44213512طبقه همکف شمالی - 2016قطعه - بلوارمرزداران-  شهرك ژاندارمري- تهران2فرخنده معین زادهروزانه(دکتر)معین زاده 41

15666029503پالك - تقاطع ایثار- بلوار مرزداران- شهرك ژاندارمري- تهران2نسترن موسويروزانه(دکتر)موسوي 42

2آیدا ناظمی حبیبروزانه(دکتر)ناظمی 43
-318پالك  –ساختمان آریانا -نبش کوچه نهم-خیابان سازمان آب-خیابان گلناز دهم-فلکه اول صادقیه- تهران

1واحد -طبقه همکف
44244338

22071641-22091414واحد تجاري-109پالك -بین چهارراه سرو و میدان کتاب-سرو غربی-سعادت آباد-تهران2رعنانیرومندروزانه(دکتر)نیرومند44



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

66512636طبقه همکف - 8شماره - اول نیایش- خ ستارخان- تهران2محمد هاشم زادهروزانه(دکتر)هاشم زاده 45

88088374طبقه اول-13پالك -خیابان سپهر-بلوار درختی-بلوار دادمان-شهرك غرب-تهران2کتایون واالییروزانه(دکتر)واالیی46

15777205288پالك  (کاج)سعادت آباد بلوار سرو شرقی نرسیده به میدان طهرانی مقدم2عباس حاجی آخونديروزانهتکفارم47

1652122370302پالك-جنب بانك ملی-ابتداي سرو شرقی- میدان کاج-سعادت آباد- تهران2بهزاد بهنازشبانه روزيایساتیس48

روزانهآرمان49
پگاه مهدي -اعظم السادات امامی

پور
19888281315 و 200پالك - 13 و 11بین خیابان - کوي نصر 2

5044385624خیابان ستارخان روبروي برق آلستوم خیابان شهید صحرایی ابتداي دستبند غربی پالك 2دکتر محمدامین رحیمیروزانهمحمد امین رحیمی50

2188578928 طبقه همکف17سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، قطعه هفتم پالك 2مسعود عابدینیروزانهمسعود عابدینی51

2دکتر محمد مراديروزانهمرادي52
 136بین بهار سوم و زندوکیلی پالك  ( شمالی19)الین کندرو پاکنژاد . باالتر از نیایش. بلوار پاکنژاد. سعادت آباد

درب حیاط
22116557

144107775پالك - طبقه همکف- بلوارتعاون نبش کوچه نوبهار-شهرزیبا - بلوارآیت اله کاشانی- تهران5فاطمه الهامیروزانه(دکتر) الهامی53

29.244319455کوهسار جنوبی ك مهسا پ 5دکتر زهره برات زادهروزانه(دکتر) برات زاده 54

44242914 واحد یکم شرقی184بلوار مرزداران خ بهار ك اسالمیان پ 5دکتر طیبه ختمیروزانه(دکتر) ختمی55

144667319شماره  - 4سوپر- فاز یك- شهرك اکباتان - تهران5امجدالسادات شهیديروزانه(دکتر) شهیدي 56

844132533ایت اهلل کاشانی بعد از پل باکري کوي کیهان نبش کیهان 5دکتر معصومه عصاريروزانه(دکتر) عصاري57

5444838554پالك - باالتر از کوهسار هفتم - خیابان اقبال پور- خیابان سیمون بولیوار- انتهاي اشرفی اصفهانی- تهران5علی محمديروزانه(دکتر) علی محمدي58

44834933 درب جنوبی2جنت اباد شمالی گلزار شرقی پ5دکتر فخرالسادات فاطمی اردستانیشبانه روزي(دکتر) فاطمی59

3944699030 پ 11 روبروي بیمارستان صارم بازارچه 1شهرك اکباتان فاز 5دکتر فرشته مشایخیروزانه(دکتر) فرشته مشایخی60

44331858/9123889338مرکز توسعه پزشکی وجراحی محدود مهر- خ کوهسار- میدان الغدیر- شهر زیبا- تهران5مریم شایانشبانه روزي مهر شهران61

66907308واحد تجاري-24پالك-ضلع جنوب غربی-فلکه دوم صادقیه- تهران5عباس کبریایی زادهروزانه نصرت62

144301100پالك -نبش شمالی فلکه دوم شهران- تهران5رضا ابوالفضلیروزانه(دکتر)ابوالفضلی 63

44954456طبقه همکف- مرکز جراحی شفا- 11پالك - خ اعتمادیان- فلکه دوم صادقیه- تهران5(دکتر)الهام فراهانی روزانه(دکتر)الهام فراهانی 64

44817950بین جنت اباد و سردار جنگل نبش شقایق5دکتر فائقه  فتوره چیروزانهایران پارس65

344454335واحد- 65پالك - ابتداي بلوار عدل- بلوار شهید میرزا بابایی- پونك- تهران5شهریار حمزه پور-عباس ارجمندروزانهایرانا66



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

244071694شماره -درمانگاه ابن سینا-ابتداي بزرگراه آیت اهلل کاشانی-تهران فلکه دوم صادقیه5آزاده سالمشبانه روزيآزاده سالم67

5احد برزگران حسینیروزانه(دکتر)برزگران حسینی68
-32جنب پالك -نبش کوهسار پنجم-خیابان اقبالپور-خیابان سیمون بولیوار-انتهاي اشرفی اصفهانی–تهران 

 تجاري1واحد 
44853421

44464425طبقه همکف-85پالك-تقاطع خیابان امیرابراهیم-بهمن22خیابان -باغ فیض-تهران5ماریا بینش مروستیشبانه روزي(دکتر)بینش 69

5خاکپور –رحیم زاده رفوئی روزانهپزشکان70
پالك - نبش کوچه شهید نوري- باالتر از میدان چهار باغ- خ جنت آباد جنوبی- بزرگراه آیت اهلل کاشانی- تهران

160
44402178

44466317واحد تجاري-74پالك -بین بلوار عدل و سردار جنگل- متري گلستان35-جنت آباد- تهران5تبسم عنایت الهیروزانه(دکتر)تبسم عنایت الهی71

44094800-44061815 2پالك - 9ساختمان - نبش کوچه مریم- تقاطع اباذر- خ رسالت غربی- بلوار اشرفی اصفهانی- تهران5علی اکبر اتحادیهشبانه روزيثامن72

3644419003پالك - روبروي پارك گل بن-  متري گلستان20- جنت اباد- تهران5حسین شاهی تفتروزانه(دکتر)حسین شاهی 73

444119790پالك - نبش خیابان الله- بین جنت آباد و خیابان شاهین- خیابان آیت اله کاشانی- تهران5علی حشکوائیروزانه(دکتر)حشکوائی 74

12144150352پالك - مجتمع پزشکی آالله- (آالله)بلوار شهید فرساد شرقی - بلوار تعاون- شهرزیبا- تهران5دکتر حمیدرضا زارعیشبانه روزي(دکتر)حمیدرضا زارعی75

44082373واحد شمال شرقی- طبقه اول - 1شماره - نبش گلستان شمالی- بلوارآیت اهلل کاشانی- تهران5منصور خرسندروزانه(دکتر)خرسند 76

844492749پالك - پاساژ برج آرمان-  بهمن22خ - بلوار اشرفی اصفهانی- تهران5دکتر زهرا ولیانروزانه(دکتر)زهرا ولیان77

244327383پالك - خ کوهسار- انتهاي بزرگراه ایرانپارس- تهران5دکتر رامك صالحیروزانهستایش78

244854187واحد -طبقه همکف- 300پالك - بهارستان یازدهم- باالتر از نیایش- آباد شمالی جنت- تهران5دکتر شهروز سرفرازيروزانه(دکتر)سرفرازي 79

5نبی شریعتی فرروزانه(دکتر)شریعتی فر80
- 50پالك - (مخبري) متري گلستان 35خ - بین میدان عدل و اشرفی اصفهانی- بلوار عدل- همت غربی- تهران

1واحد - طبقه اول
44432553

5وحید صادقیانروزانه(دکتر)صادقیان 81
- 34پالك - نبش کوچه سلمان فارسی- بعد از تقاطع الله شرقی- خ شاهین جنوبی- خ آیت اهلل کاشانی- تهران

4واحد - طبقه همکف
44402243

5علیرضا احمدي وادقانیروزانه(دکتر)علیرضا احمدي82
ساختمان پزشکان - 28پالك -خیابان شهید اعتمادیان-ابتداي بلوار آیت آله کاشانی- فلکه دوم صادقیه- تهران

طبقه همکف- فدك
47909915

44653498- 744633169شماره - طبقه همکف- ساختمان نگین- نبش کوچه تیرداد- بلواراصلی- شهرك اکباتان - تهران5داود فالح زادهشبانه روزي(دکتر)فالح زاده 83

4444284633پالك - نبش زاگرس شرقی- خ سپهر- بلوار مرزداران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- تهران5سعیده کریم زاده الباقچیروزانه(دکتر)کریم زاده84

44284633واحد تجاري– 7پالك -انتهاي کوچه دوم عسگري-ضلع شمال میدان اول شهران–تهران 5کمیل کریمی نژادروزانه(دکتر)کریمی نژاد 85

44445166طبقه همکف-24پ- نبش کوچه ابراهیمی- خ کبیرزاده- پائین ترازمیدان چهارباغ- خ جنت آباد جنوبی- تهران5طاهره گواهیشبانه روزي(دکتر)گواهی 86

5وحید هاشم بیگ محالتیروزانه(دکتر)محالتی87
پالك -جنب درب شمالی بیمارستان سالمت فردا-انتهاي خیابان ناطق نوري-بزرگراه اشرفی اصفهانی-تهران

( شهرداري5منطقه )42
44612245

144656656پالك - مرکز خرید گل مریم- شهرك آپادانا-  آزادي- تهران5سعید عباسعلی پورروزانهمرکزي شهرك آپادانا88



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

5مهدي زرینروزانه(دکتر)مهدي زرین 89
- 178پالك - ساختمان نگین آسمان- نرسیده به بزرگراه یادگار- بلوار مرزداران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- تهران

D7واحد - طبقه دوم- 1ورودي 
44275679-80

26444082267شماره - بین خ رامین و گلستان-بلوار فردوس- فلکه دوم صادقیه- تهران5 فریبا مهمانیروزانه(دکتر)مهمانی 90

44662227واحد یك- 18پالك - کوچه طوس- (شهید نفیسی)خیابان اصلی شهرك - شهرك اکباتان - تهران5نسیم عبدالهیروزانه(دکتر)نسیم عبدالهی 91

5صادق نیازادهروزانه(دکتر)نیازاده 92
کد پستی - 18/3پالك - (یعقوبی)خ بهار جنوبی - بعد از بزرگراه شهید باکري- بلوار فردوس غرب- تهران

1484633463
44157200

5(دکتر)هدي نعمتی روزانه(دکتر)هدي نعمتی 93
جنب آژانس - (وسك)بعد از خیابان شهید خیابانی - نرسیده به میدان اول شهران- بزرگراه آبشناسان- تهران

23پالك - طبقه زیرزمین- هواپیمایی الماگشت
44350774

19244435626شماره - نبش کوچه قربان زاده- باالتر از همت- جنت اباد- تهران5 دکتر پریناز زنداسرارروزانههمت94

55702974 طبقه اول14پالك .بعد از چهار راه شاهین.خیابان الله شرقی.جنت آباد جنوبی5دکتر نریمان تدین نیاروزانهتدین نیا95

2644666443پالك-بازارچه شماره هشت-فاز یك-شهرك اکباتان5دکتر مژده احمديروزانهمژده احمدي96

44022826 مرکز درمانی آرمان شایان طبقه همکف۹خیابان آیت اله کاشانی خیابان بهنام روبروي بوستان تربیت پالك 5دکتر تهمینه دهدارشبانه روزيدهدار97

44135027طبقه اول- 415پالك - روبروي درمانگاه کیمیاگر- نرسیده به خ  ورزي- بلوار فردوس غرب- خ ستاري- تهران5دکتر طیبه احمدیان رادشبانه روزيیلدا98

19166922792پ- نبش چهار راه فرصت- خ جمالزاده شمالی-خ انقالب- تهران6دکتر مهشید ارمزروزانه(دکتر) ارمز 99

15588417745قائم مقام نبش ك هشتم پالك 6دکتر یسنا به منشروزانه(دکتر) به منش 100

2688946418خ زرتشت غربی تقاطع خ فلسطین پ6دکتر ساناز حاجی نژادروزانه(دکتر) حاجی نژاد101

88190209م ارژانتین خ گاندي جنوبی مجموعه هتل بیمارستان گاندي6دکتر مینو خاتمی مقدمروزانه(دکتر) خاتمی مقدم102

88223525واحد تجاري- 46پالك - خ دوم- پایین تر از بزرگراه جالل آل احمد- خ کارگر شمالی- تهران 6علی ساالري تبارروزانه(دکتر) ساالري تبار 103

6سما قلی زاده سلطانیروزانه(دکتر) سما قلی زاده سلطانی104
 واحد 3پالك -نبش کوچه یکم-ابتداي خیابان میرزاي شیرازي-زیر پل کریمخان زند-میدان هفتم تیر–تهران 

(1شماره )تجاري جنوبی
66944567

88886420طبفه اول- 25/12پالك - کوچه دوم ساختمان پزشکان دي- سه راه توانیر –خ ولیعصر - تهران6محمد فاضل قلمکارپورروزانه(دکتر) محمد فاضل قلمکارپور 105

14366921527شماره - مجتمع پزشکی کوثر- نرسیده به چهارراه جمالزاده- بلوارکشاورز غربی- تهران6دکتر محمد همتیروزانه(دکتر) محمد همتی106

88349701واحد تجاري-306پالك - نبش کوچه گلریز- نرسیده به بزرگراه مدرس- خیابان مطهري –تهران 6هادي مقیمیروزانه(دکتر) مقیمی107

13566582612بین جمالزاده و قریب پالك 6دکترایدین ملك فرروزانه(دکتر) ملك فر 108

88982502طبقه همکف - 62پالك - خ ایتالیا غربی- خ وصال شیرازي- تهران6سیمین مولويروزانه(دکتر) مولوي109

51188907161پالك - نبش ورشو- خ حافظ شمالی- تهران6محمد یاقوتیروزانه(دکتر) یاقوتی110



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

88946105م ولیعصر ابتداي کریمخان6دکتر اصغر یدالهی موحدروزانه(دکتر) یدالهی موحد111

88844448طبقه زیر همکف-ساختمان پومر-43پالك -نبش خیابان مدائن-خیابان فجر-خیابان مطهري-تهران6رضوان الهیروزانه(دکتر)الهی 112

14588730723پالك - نبش کوچه چهارم- خ قائم مقام فراهانی- تهران6شاهرخ ابوطالبی کهنه شهريروزانهامیر کبیر113

131666947505کارگر شمالی روبروي پمپ بنزین پالك 6دکتر ناهید قانعروزانهامیراباد114

12688711763پالك - 14نبش خ -  خ سیدجمال الدین اسدآبادي- تهران6زین العابدین جعفري آشتیانیروزانهآپادانا115

6آذین نجفیروزانه(دکتر)آذین نجفی116
طبقه - داخل ساختمان پزشکان- 2109پالك - جنب کوچه نادر- باالتر از سه راه بهشتی- خیابان ولیعصر- تهران

واحد تجاري- همکف
88100884

1288955497شماره - اول خ بیستون- (میدان دکتر فاطمی)میدان جهاد - تهران6دکتر محمد فضل اللهیروزانهبیستون117

83-88016881-واحد جنوبشرقی- طبقه اول- 103پالك - خیابان شکراله- خیابان کارگر شمالی- تهران6رضا تفضلیروزانه(دکتر)تفضلی 118

88803873تقاطع سپهبد قرنی- خ طالقانی- تهران6جمعیت هالل احمرروزانهجمعیت هالل احمر119

86071291واحد یك-طبقه اول-20پالك -ساختمان پزشکان ماهان-کوچه مدائن-(جم)خیابان فجر-خیابان مطهري-  تهران6حشمت ابریشمیانروزانه(دکتر)حشمت ابریشمیان 120

119388662431نبش کوچه شهید ترابنده شماره - نرسیده به توانیر- خیابان ولیعصر _تهران6درمانگاهروزانهداخلی درمانگاه صدا و سیما121

20066944567شماره - خ فاطمی غربی- تهران6کیانوش یزدي زادهروزانهدرسا122

88022870روبه روي بیمارستان قلب تهران-کوچه مجد-خیابان کارگرشمالی-تهران 6دل آرام صالحی علیائیروزانهدرمان123

88843216-3788843242پالك - رو به روي بیمارستان جم- خ فجر- خ مطهري- تهران6پریسا راستکار عباسیروزانه(دکتر)راستکار 124

88913541-488808005پالك - جنب بانك تجارت مرکز پزشکی بیماران خاص-  (ویال)ابتداي خ نجات اللهی - خ انقالب- تهران6دکتر رسول نظري فردروزانه(دکتر)رسول نظري فرد 125

6دکتر زهراحیدريروزانهرها126
داخل مرکز پزشکی و دندانپزشکی -64پالك-نرسیده به تقاطع فلسطین-بلوار کشاورز-میدان ولی عصر-تهران

بانك ملت
88890083

233388191944پالك  –روبروي بیمارستان دي  –سه راه توانیر - (عج)خیابان ولیعصر –تهران 6دکتر زهرا قنبريروزانه(دکتر)زهرا قنبري 127

36488308843پالك - نبش خ سنائی- خ شهید مطهري- تهران6دکتر آرزو زیاريروزانه(دکتر)زیاري 128

23688712612 پالك 26 و 24خ اسدابادي بین 6دکتر سلیمان فرزادروزانهسامان129

88004516واحد تجاري-1817پالك-(یکم)نبش خیابان شکراله -کارگر شمالی-تهران6محمد سیاحروزانه(دکتر)سیاح 130

188890913بین چهارراه طالقانی و م ولیعصر ك گیالن پ6دکتر مهسا فربدروزانهشفاء مرکزي131

88337278طبقه همکف- 33پالك - خ شهریار- میدان سلماس- خ سید جمال الدین اسدآبادي- تهران6شقایق گنجهءروزانه(دکتر)شقایق گنجهء 132



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

88052796ساختمان پزشکان ماهان- 432پالك - خ یوسف آباد- تهران6دکتر محمود طاهريشبانه روزيطسوج133

21266434247شماره - نبش کوچه گیتی- نرسیده به بلوارکشاورز- خ کارگر شمالی- تهران6دکتر زهره طلوعیروزانهطلوع134

88912456واحد تجاري-20پالك -نبش کوچه ارژنگ –ضلع شمال غربی میدان ولیعصر  –تهران 6علی هوشمندروزانه(دکتر)علی هوشمند 135

4388605020شیراز جنوبی بلوار علیخانی پ 6دکتر فاطمه غنی زادهروزانهفاراد136

88303665قائم مقام نبش سام6دکتر فریبا بیك زادهروزانهفراز137

6سپیده قیام کاظمیروزانه(دکتر)قیام کاظمی 138
پالك - جنب خوابگاه دانشجویی شهید غالمحسین بسطامی- بین تقاطع ولیعصر و حافظ- خیابان طالقانی- تهران

398
66481573

15388750879پالك - نبش ششم- باالتر از استاد مطهري- خ قائم مقام فراهانی- تهران6کشوردوست مقدم نیاروزانهکیانپارس139

95788718610پالك-بین سه راه مطهري و خیابان شهید بهشتی-خیابان ولی عصر-تهران6مرتضی بهرامیروزانه(دکتر )مرتضی بهرامی 140

6مریم رحیمی کیاروزانه(دکتر)مریم رحیمی141
روبروي بیمارستان  –نبش بن بست کوچه سوم  –خیابان به آفرین  –کوچه شقایق  –میدان ولیعصر  –تهران 

طبقه همکف- 13پالك –فیروزگر 
88925801-88926257

1488813202پالك -واحد تجاري-نبش کوچه دلفان-کوچه شهید نظیري-(جم)خیابان فجر-خیابان مطهري-تهران6محمدعلی مظلومیروزانه(دکتر)مظلومی142

266915579پالك-بن بست گلدانی-نرسیده به بیمارستان امام-بلوارکشاورز-تهران6رضامهرپویاروزانه(دکتر)مهرپویا143

3444724815شماره  - 4کوچه شماره - خ کارگر شمالی- ضلع جنوبی بزرگراه جالل آل احمد- تهران6دکترمحمود هادي پوردهشالروزانهمهرگان144

88708158طبقه همکف - 9پالك - کوچه یکم- (وزراء)خ خالداسالمبولی - تهران6دکتر سید محمدرضا مهرابیروزانهمیخك145

88952866واحد غربی-طبقه همکف-جنب درب ورودي-داخل بیمارستان ساسان-بلوار کشاورز-میدان ولی عصر-تهران6روح اله نظرپاك کندلوسروزانه(دکتر)نظرپاك146

4266591640پالك -تقاطع چمران-خ باقرخان-تهران6نیلوفر رضاییروزانه(دکتر)نیلوفر رضایی147

88965735طبقه همکف - 92پالك -بعد از خ پنجم- خ دکتر فاطمی-تهران6دکتر هنگامه خرمدوستروزانههیراد غرب148

۴۸۶88946485پالك - خیابان حافظ- میدان ولیعصر -تهران 6دکتر نقی بیدگلیروزانهتقی بیدگلی149

436442017پالك - خیابان شهید عباسپور- خیابان ولیعصر6نادیا کلهرروزانهنادیا کلهر150

88671101 طبقه همکف1727خیابان کارگر شمالی نرسیده به بیمارستان قلب نبش کوچه اردهال پالك 6دکتر محمدرضا وفائیروزانهوفایی151

1166498572خیابان طالقانی خیابان سرپرست جنوبی پالك 6دکتر شاهرخ ویسیروزانهشاهرخ ویسی152

37888203042پالك -بعد از خیابان سرافراز-خیابان شهید بهشتی-تهران6عادله صفري امینروزانهصفري امین153

66592030داروخان شبانه روزي فارابی-498پالك|جمالزاده شمالی باالتر از سه راه باقرخان نبش کوچه صالحی -تهران6اسماعیل حاجی زاده امزاجرديشبانه روزيفارابی154



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

222810440خیابان قائم مقام نبش کوچه نگین پالك 6دکتر رامتین طزره ايروزانهطزره اي155

۳88707151یوسف آباد،انتهاي خیابان فراهانی پور،نرسیده به فتحی شقاقی،نبش بن بست شقایق،پالك 6دکتر رزیتا معتقديروزانهمعتقدي156

288839526 واحد 1خیابان قائم مقام خیابان بیست و چهارم پالك 6دکتر مهران دالورانروزانهدالوران157

102177724177یوسف آباد، خیابان هجدهم، پالك 6دکتر هنگامه سلیمانیروزانههنگامه سلیمانی158

۸۰77292691 پالك ۳۹ و ۳۷یوسف آباد خیابان جهان آرا بین خیابان 6دکتر محمد ابراهیمی دارانروزانهابراهیمی داران159

18088959312پالك . نبش خیابان دائمی . خیابان فاطمی 6زهرا توفیقیروزانهزهرا توفیقی160

10642886622 ، 104 ، 102نرسیده به پل آزمایش روبروي آتش نشانی پالك  (شرق به غرب)بزرگراه جالل آل احمد 6دکتر امیر علی شهروزيروزانهامیر علی شهروزي161

66696255..... متري 20مهراباد جنوبی اول 9دکتر صالح ویسیروزانه(دکتر) ویسی162

1/22966013462شماره - نبش استادمعین- خ آزادي- تهران9دکتر شهین باباپورروزانهاستاد معین163

66651819-66651818طبقه همکف- 241پالك -  متري شمشیري20خیابان - مهرآباد جنوبی- تهران9شهروز صارمیشبانه روزي(دکتر)شهروز صارمی164

1566690890پالك -  متري شمشیري20اول - راه آذري سه- خ مهرآباد جنوبی- تهران9دکتر سید جواد علويروزانه(دکتر)علوي 165

88277635-5288241850پ - متري عسگري10نبش -خ سی متري جی - تهران9اصغر کرباسی دکتر علیروزانهکمیل166

9دکترداود طهماسبیشبانه روزيمرکزي آذري167
 فرعی از یك اصلی 7687جزء پالك ثبتی - جنب درمانگاه مشیري- ابتداي جاده ساوه- سه راه آذري- تهران

2بخش 
66695414

88630175-93088630181پالك - جنب درمانگاه هاشمی-  متري جی21نرسیده به - خ دامپزشکی- تهران9بابك مهري زادروزانه(دکتر)مهري زاد 168

1266013111پالك- نبش کوچه نوربخش- ابتداي خ آزادي- میدان آزادي-تهران9غالمرضا اسمرديروزانهناهید169

2144017421درمانگاه بهراد- جنب برج نگین رضا - نرسیده به بلوار مرزداران - بزرگراه اشرفی اصفهانی 9دکتر یداله شریفیروزانهیداله شریفی170

66000375 فرعی اصلی زا بخشی ده37389/2395شماره - بین طوس و دامپزشکی-خیابان بیست و یك متري جی-تهران9همایون سلیمانی فروغروزانهسلیمانی فروغ171

66307112واحد تجاري-55پالك -بین کوچه حیدري و کوچه صنعت-خیابان سید الشهدا-شهرك ولیعصر- تهران18امیرحسین شریفیروزانه(دکتر)امیرحسین شریفی172

32066236165پالك -  متري بازرگان15خ - شهرك ولیعصر- تهران18زده اله بهرام بیتروزانه(دکتر)بیت اله زاده 173

66307098شهرك ولیعصر خ سپیده شمالی18دکتر وحید رشیديروزانهدکتر رشیدي174

3566235925پالك -بلوار الغدیر جنوبی-میدان الغدیر-یافت آباد-تهران18محمد امین مسرورپورشبانه روزيسهند175

1066237536پالك - متري وحدت20-متري حیدري جنوبی20-شهرك ولی عصر-تهران18ترانه شهبازيشبانه روزي(دکتر)شهبازي 176



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

شبانه روزيمرکزي هفده شهریور177
دکتر محمدرضا کشاورز سیاه 

افشاري
66824675جنب درمانگاه تخصصی شادآباد-   متري اول و دوم15بین -  شهریور17خ - خ شاد آباد- تهران18

17366814823شماره - خ شهید بابائی- اول ارشد آباد- خ یافت آباد- تهران18فریده یوسف نیاروزانه(دکتر)یوسف نیا 178

۱۶۱66808418 شهریور خیابان خسرو میرزایی پالك ۱۷شادآباد خیابان 18دکتر پریا عزت الهیروزانهپریا عزت الهی179

2144516464روبروي بانك صادرات- 123پالك - بلوار اصلی تهرانسر- تهران21همایون جالئی –عصمت باقرزاده روزانهشب تاب180

11444503739شماره - ورودي تهرانسر-  متري هفتم35بلوار- خ ارج- تهرانسر شرقی- تهران21طابقه قهرمانیشبانه روزي(دکتر)قهرمانی 181

شبانه روزيقوامین182
سید علی اصغر - حمید اکبري جور

مطهري
44538029جنب درمانگاه قوامین - 13خ - بلوارگلها- تهرانسر- تهران21

44630643ضلع شرقی درمانگاه شهید سهرابی- شهرك شهید فکوري -(شهید لشکري)جاده مخصوص -میدان آزادي 21سید محمد حسینیروزانهسید محمد حسینی183

21محمدمسعود صمدیان زهرائیشبانه روزيصمدیان184
بین مسجد امیر المومنین و ساختمان پزشکان -شهرك فرهنگیان-بلوار شیشه مینا-جاده مخصوص کرج4کیلومتر

بهگران ،طبقه همکف
44541211

شبانه روزيداخلی درمانگاه شبانه روزي ولیعصر185
ستاد نیروي هوافضاي سپاه 

پاسداران
48269930انتهاي خیابان شهید بیگدلی- بلوارکوهك- اتوبان تهران کرج 9کیلومتر 21

روزانهدرمانگاه صنیع خانی186
ستاد نیروي هوافضاي سپاه 

پاسداران
2148367221درمانگاه شهید صنیع خانی- خرداد 15جنب پادگان -بلوار عبیدي- جاده مخصوص تهران کرج 8کیلومتر 21

44763117مجتمع پزشکی ارم-  شهرك الله- اتوبان همت- تهران22حسن جلیل زادهشبانه روزي(دکتر)حسن جلیل زاده 187

44740450برج بیمه- بلوار میعاد - بلوار میرکمالی - میدان دریاچه 22دکتر پریسا نصیريروزانهخلیج فارس188

22دکتر شهره سهرابیروزانهدکتر شهره سهرابی189
- طبقه همکف- 2پالك - 759قطعه - 5نبش قائم - بلوار هاشم زاده- بلوار امیرکبیر- شهرك گلستان–تهران 

واحد تجاري
44714212

14.15.2646085580واحد تجاري -طبقه همکف-مجتمع پزشکان تریتا-بلوار نهاوند-جنب رزمال-بزرگراه خرازي–تهران : 22دکتر غالمرضا خرازيروزانهدکتر غالمرضا خرازي190

1544717289تهران بلوار دهکده المپیك  نبش ك 22دکتر محمدباقر قره باغیروزانهدکتر قره باغی191

22معصومه نکوپرورروزانهدکتر معصومه نکوپرور192
خ شهید - شهرك سرو آزاد- آزاد شهر- ورودي پیکان شهر-  جاده اتوبان تهرام کرج14کیلومتر - تهران

118/3پالك -  غربی10نبش کوچه - گودرزي
44788254

22هادي اسماعیلیشبانه روزيدکتر هادي اسماعیلی193
- 5/55پالك - طبقه همکف- مجتمع تجاري زیتون- شهرك شهید باقري- انتهاي بزرگراه همت غرب- تهران

واحد تجاري
44731443

44706099-25944707010پالك - زاده بعد از تقاطع هاشم- بلوار امیرکبیر- شهرك گلستان- تهران22دکتر جواد غالمیروزانهزهراوي194

5644701222پالك -نبش بنفشه یکم- بلوار گلها-شهرك راه آهن- اتوبان دهکده المپیك- تهران22محمدحسن هوشدار تهرانیروزانهشهرك راه آهن195

2344981413پالك- جنب کوچه شهید کمانی- خ امام حسین-وردآورد- تهران22علی کلهرروزانه(دکتر)کلهر196

144120885 پالك 33بلوار دهکده المپیك خیابان 22فرخنده مستوفیروزانهمستوفی197

44746402طبقه همکف-36پالك-8نبش بنفشه-خیابان گلفام-بلوار امیرکبیر-شهرك گلستان22نسیم فرقانی آرانیروزانهمهردرسا198



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

56322404نبش خیابان سجاد- گلستان - جاده ساوه بهارستانمحمد رضا سهیلیروزانه(دکتر)  سهیلی199

۵۱۱56321609پالك .نبش کوچه آذربایجان.خیابان سبزدشتبهارستانیلدا شارق بروجنىشبانه روزي(دکتر)  شارق200

82156621606و6پ- متري شهدا شرقی16- خیابان شهید کریمی-صالحیه -شهرستان بهارستانبهارستانامیر عالئی یگانهشبانه روزي(دکتر)  عالیی یگانه201

بهارستانناهید امام زاده پورشبانه روزي مرکزي نسیم شهر202
پالك -  متري سوم 12خیابان -  متري امام خمینی 20خیابان - نسیم شهر - شهرستان بهارستان - جاده ساوه 

175
56753527

2656774413خیابان بهشتی شمالی پالك - متري چمران ۱۴بهارستانکاظم میکائیلیروزانه(دکتر) میکائیلی203

56788500 داروخانه شبانه روزي کرمانیان123بلوار سی متري بوستان پالك بهارستانفریبرز کرمانیانشبانه روزيکرمانیان204

20656320017پالك -نرسیده به فلکه اول گلستان-بلوار اصلی بهارستانسیامك میرترابی مهاباديشبانه روزيمیرترابی205

09121302546- 7056425775شماره - جنب بانك تجارت- خ اصلی- بلوار امام خمینی- رباط کریمرباط کریممریم موديروزانهامام خمینی206

-09176386298باالتر از درمانگاه صابر- بلوار امام رضا  -  5فاز - شهر پرند رباط کریمیاسین بومهشبانه روزي(دکتر)بومه207

56673535 -9123172292جنب مسجد امام حسین- بلوار نبوت- آالردرباط کریمدکتر شقایق صبوري یزديروزانهمبداء208

 56440012 - 09127127078کوچه شهید زمانی - 24خ - سفیدار رباط کریمدکتر شیوا بشیرينیمه وقتمرکزي سپیدار209

56430314پایین درمانگاه مهرآفرین- ساختمان سینا- نبش بوستان شانزدهم- بلوار آزادگان- رباط کریمرباط کریممهدیه سادات نوربخششبانه روزي(دکتر)نوربخش 210

56932107-09122761123جنب آموزشگاه صالحی- بلوار امام خمینی- میدان امام خمینی- شهر پرند- رباط کریمرباط کریمحامد ویس کرمیشبانه روزي(دکتر)ویس کرمی211

75856410085پالك - جنب درمانگاه شبانه روزي رباط کریم  - (ه)بلوارامام خمینی - رباط کریم رباط کریمدکتر مونا شیخانروزانهشیخان212

رباط کریمدکتر امیرحسین نمکیشبانه روزينمکی213
 طبقه Cبلوك -ورودي مجتمع فراصنعت پارس -خیابان کوه نور  - 6فاز -انتهاي بلوار جمهوري - شهر جدید پرند 

2همکف واحد 
56930269

582156791731پالك -ساختمان پزشکان -روبروي مسجد امام حسن -خیابان ستاره -2فاز-شهرجدیدپرندرباط کریمالهام امین الرعایاروزانهمرکزي پرند214

46865203-227021پ  - 5نبش خ صنعت -  متري انقالب 45بلوار - م قدس شهر قدسدکتر الله شریفروزانهدکتر شریف215

46810061-1095021پ - قبل از بلوار مرزبانان - خ شورا شمالی - م امام حسین شهر قدسدکتر مهدي نظريشبانه روزيدکتر نظري216

39146863726شهر قدس بلوار مصلی روبرو بیمارستان تامین اجتمایی پالك شهر قدسسینا سمیعروزانه(دکتر)سینا سمیع217

46842880شهرقدس سرخ حصار مالصدرا ابتداي بلوار بهارانشهر قدسریتا صمیمیروزانه(دکتر)صمیمی218

23246823203پالك -  بهمن12نرسیده به بیمارستان - بلوار مصلیشهر قدسرضا خرسنديشبانه روزيخرسندي/منصوري219

17446849899پالك -ساختمان والفجر-جنب بانك کشاورزي-خیابان امام خمینی-شهرقدسشهرقدسفرهاد خانی پورروزانهروز220



نام داروخانهردیف
وضعیت 

خدمات رسانی
تلفن داروخانهنشانیمنطقهمؤسس

30046823176پالك - نبش کوچه کیان-خیابان طالقانیشهر قدسمریم نوروزيروزانهنوروزي221

2446830133پ -خ امامت- خ شهداي هسته اي-بلوار کلهرشهرقدسسوده کرمیروزانهسوده کرمی222

29765248365شهریار،خیابان انقالب، نبش خیابان نواب، پالك شهریاردکترامیر شریفیروزانهدکتر امیر شریفی223

50/265563590شهریار، خیابان بهشتی غربی، پالك شهریارکورس خیرخواهشبانه روزيدکتر خیرخواه224

3224535-490262شماره -روبه روي بانك صادرات-ابتداي خیابان ولیعصر-شهریارشهریارسید حمید مرتضويروزانهدکتر سید حمید مرتضوي225

65565261، خ فردوسی غربی، میدان چمران، مجتمع پزشکی کیمیا3اندیشه، فاز شهریاردکتر سینا معمارروزانهدکتر سینا معمار226

5765328848پالك - بلوار امام خمینی- وائین- شهریارشهریار       دکترعلی صفاشبانه روزيدکتر صفا227

21565231515باغستان، ابتداي بلوار رسول اکرم، جنب بانك صادرات، پالكشهریاردکترمحمد رضا صفاییروزانهدکتر صفایی228

3642781-390262کهنز، گلستان اول، پالك شهریاردکترمهدي عبدالهیروزانهدکتر عبدالهی229

322603-880262 اندیشه، خیابان شقایق دوم، جنب درمانگاه شبانه روزي اروند، پالك 1شهریار، فاز شهریارسید احسان محبیشبانه روزيدکتر محبی230

365762205شهریار، جاده آدران، ابتداي شهرك مصطفی خمینی، جنب پل عابر، پالك شهریاردکتر هادي نودهیروزانهدکتر نودهی231

5465445213 و56شاهد شهر، بلوار شهدا، رو به روي شورا، پالك شهریارطناز صادقیانروزانهشایان حکیم232

65551147داروخانه دکتر طالبیان-جنب درمانگاه مرکزي اندیشه -بلوار آزادي  - 3فاز- شهر اندیشهشهریارمجتبی طالبیانشبانه روزيشبانه روزي دکتر طالبیان233

روزانهولیعصر شهریار234
کیمیا اقبالی -داریوش حسین خانی

رشتخواري
2165116108مجتمع تجاري مدائن- روبروي پارك کودك - خیابان ولیعصر - شهریار شهریار

65435956طبقه همکف-مجتمع پزشکی کساء- روبروي گلزار شهدا-میدان نبی اکرم- صفادشتمالرددکتر محمد رضوانیشبانه روزيدکتر رضوانی235

134565170645پالك -انتهاي خیابان امام خمینی- مارلیكمالرددکترمرتضی صالحی خوشبانه روزيدکتر صالحی خو236

262665992932پالك - جنب مجتمع پزشکی مهر- روبروي اداره پست-بلوار رسول اکرم- مالردمالرددکتر عبدالرضا عنداهللروزانهدکتر عنداهلل237 -33

67665159401پالك- بین خیابان آرش و امام خمینی- خیابان دکتر حسابی- مارلیكمالرددکتر علیرضا کسماییشبانه روزيدکتر کسمایی238

72065116108پالك - خیابان آزادگان شمالی- خیابان امام خمینی- سرآسیابمالرددکتر مریم هوشمندشبانه روزيدکتر هوشمند239

۴۲۱65156714_۴۱۹الك - نبش کوچه پویان-بین بلوار آرش و خیابان دانش-خیابان دکتر حسابی-مارلیك-مالردمالرددکترامیرحسین نوروزيروزانهدکترامیرحسین نوروزي240

92165102227، ابتداي خیابان سوسن، پالك (کسرا)متري مارلیك 20مالرددکتر هادي اقبالروزانهاقبال241

65170150داروخانه دکتر علی انصاري۲مارلیك خیابان پرنیان نبش کوچه نسترن اول پالك . مالرد - تهرانمالرددکتر علی انصاريروزانهانصاري242


