
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

ز س�دعادل �اظ�چهار�اغال�� * __آنالین09190635206داروخانه36467دک�� شهرچهار�اغ-شهرک اب56شم-خ�ا1ان پرش,+

ز شهرجد>دهشتگردال��
داروخانه ش?انه روزی 

__آنالین02644256900داروخانه38920دک�� اسAا@* 
ز-شهرجد>د هشتگرد-م�دان >ادبود-رو�روی ورودی درمانDاە ش?انه روزی  ال��

Gارس�ان
ز @� __آنالین02636500672داروخانه38172داروخانه دک�� اماKفردIسال�� LM 24 خ�ا1ان 22و * ک6ج-فردIس-ب,+

ز �مال شهرال��
داروخانه روزانه دک�� 

Pآنالین02634716185داروخانه39056صال__ *Rمالشهر -م�دان شهرداری -ابتدای خ�ا1ان امام خمی�

ز مرکزي  ک6جال��
داروخانه روزانه دک�� 

__آنالین02634005042داروخانه38828قاس�
ک6ج-1لوارهفت ت�+ -1عد ازچهارراە �ارخانه قند-مجتمع پزش] بهستون-تجاری 

همکف

ز ک6ج طالقاh* شماg نرسدە 1ه ازادfان ب6ج طاها__آنالین__داروخانه13339دک�� مهدی حسن زادەمرکزي  ک6جال��
ز ک6ج خ�ا1ان شه�د بهش�R م�دان شهدا جنب 1انک مk و صادرات__آنالین__داروخانه14781نورمرکزي  ک6جال��
ز خ�ا1ان شه�دبهش�R 1عدازهالل احمر جنب شهرکتاب__آنالین__داروخانه16507دک�� گودرزیمرکزي  ک6جال��

ز ک6ج - خ�ا1ان شه�د بهشM - �R جهاrشهر - جنب ادارە داراG qhالp 1037__آنالین__داروخانه17436دک�� ح�درزادەمرکزي  ک6جال��
ز @� -داخل درمانDاە ش?انه روزی رجاqh شهر__آنالین__داروخانه17734بهارمرکزي  ک6جال�� LM شهر-خ�ا1ان دوم qhرجا
ز دە آ1ان__آنالین__داروخانه19193دک�� خزاth مرکزي  ک6جال�� * م�دان شهدا خ�ا1ان بهار نvش کوچه س�+
ز @� __آنالین__داروخانه22268آرwامرکزي  ک6جال�� LM نهم و دهم * * وwال خ اصk ب,+ شاه,+

ز شاە مرادیمرکزي  ک6جال�� * فخر آ1ادی و چمران__آنالین02632236400داروخانه23294دک�� ، ب,+ �hجنو *hها، طالقا *hز، ک6ج، اصفها استان ال��
ز حمد شهر-خ�ا1ان ولد آ1اد-خ�ا1ان 22 بهمن-مجتمع >اس-__آنالین__داروخانه29659دک�� مختاریمرکزي  ک6جال�� م

ز مرکزي  ک6جال��
ش?انه روزی دک�� 

ضا ابراه��__آنالین__داروخانه30421ابراه�� فردIس �انال غر�h چهارراە دهکدە /داروخانه/ دک�� عل�+

ز آنالین__داروخانه32317دک�� عطاqh مرکزي  ک6جال��
قرارداد این مرجع 

ک6ج . چهار راە هفت ت�+ .جنب ساختمان >اسلغو K 1اشد.

ز مرکزي  ک6جال��
ش?انه روزی دک�� کw6م 

* دشت خ ش هدایتAار__آنالین02636204349داروخانه14149زادە ز ک6ج مشک,+ ال��
ز �مالشهر-خ امام خمیR* - نvش م�عاد 21/1__آنالین__داروخانه23045اح�امرکزي  ک6جال��
ز نظرآ1اد، خ�ا1ان مطهری، /داروخانه/ ش?انه روزی مرکزی__آنالین__داروخانه23385مرکزی نظرآ1ادمرکزي  ک6جال��



ز مرکزي  ک6جال��
ش?انه روزی دک�� 

حمودی نزاد wع�R چهار راە Gامچال__آنالین__داروخانه17703م LM ک6ج عظ�م�ه 1لوار
ز شاه6خ ابراه��مرکزي  ک6جال�� ا� شماf -gلستان 21 - جنب درمانDاە دک�� حسیR* __آنالین__داروخانه31228دک�� 1اغستان- اش��
ز �اظ�مرکزي  ک6جال�� ز ک6ج چهارصد دستDاە نvش ک الله پ 138__آنالین__داروخانه24094دک�� م�+ ایران ال��

ز �افمرکزي  ک6جال�� ستان رح��__آنالین__داروخانه25348ش?انه روزی دک�� سه راە حافظ�ه فردIس  رو�روی دب�+

ز آنالین02634520019داروخانه34216دک�� فتPمرکزي  ک6جال��
قرارداد این مرجع 

حمد درمانDاە دارالشفالغو K 1اشد. حصارک خ�ا1ان شه�د بهش�R خ�ا1ان امامزادە  م

ز فردIس جادە مالرد اIستDاە پ�ک درمانDاە ش?انه روزی Gارس Gالp 749__آنالین34091701داروخانه34235دک�� Mوش فتPمرکزي  ک6جال��
ز گوهردشت فل�ه اول خ�ا1ان >Aم غرG �hال31p__آنالین34408671داروخانه34782دک�� حک�م فارا�h مرکزي  ک6جال��
ز * خامو�L __آنالین02644238731داروخانه34795ش?انه روزی ن�مادمرکزي  ک6جال�� هشتگرد 1لوار امام- 1عد از 1انک مk- نvش Gاساژ ام,+
ز دهقان وwالی دوم چهارراە خواجه نص�+ __آنالین02634424005داروخانه34811دک�� ایزدی مهرمرکزي  ک6جال��
ز * 4 و 5__آنالین02633316969داروخانه34868دک�� تهراh* مرکزي  ک6جال�� ک6ج- مهرشهر- 1لوار ارم- شهرک ول�ع�- ب,+

ز __آنالین02632218334داروخانه34938دک�� اشAان هدای�R مرکزي  ک6جال��
 pوم�دان شهدا جنب پوشا *hر گذر طالقاwحدفاصل ز �Rخ�ا1ان شه�د بهش

Gاتن جامه

ز واحدیمرکزي  ک6جال�� __آنالین02634200446داروخانه35068دک��
ک6ج- جهاrشهر-1لوار موالنا-رو�روی �لی��ک چشم پزش] نورد>دfان -جنب 

�ستR* مج�د
ز حمودی خواەمرکزي  ک6جال�� م @* اصفهاh* __آنالین33555651داروخانه35083دک�� LMآغاجاری 1لوار پرستار رو�روی ب�مارستان شه�د ا

ز * میثم 3و4 رو�ه روی درمانDاە جم__آنالین02634811993داروخانه35124ش?انه روزی سع�دیمرکزي  ک6جال�� ک6ج �مالشهر خرمدشت خ�ا1ان ول�ع� ب,+

ز آنالین02632720540داروخانه35470وحدتمرکزي  ک6جال��
قرارداد این مرجع 

ک6ج-چهارصددستDاە-خ�ا1ان وحدت-جنب درمانDاە شه�د راست روشلغو K 1اشد.

ز * بهارستان 11و13__آنالین09122614393داروخانه35476ن�wنمرکزي  ک6جال�� ز-شهرستان نظرآ1اد-خ�ا1ان ا>ت اله �اشاh* ب,+ استان ال��

ز ک6ج-خ شه�د بهش�R - حدفاصل م�انجادە و f45لشهر-نvش کوچه انصاری__آنالین02634586346داروخانه36294دک�� احمد>انمرکزي  ک6جال��

ز w�rن حسن زادەمرکزي  ک6جال�� آنالین02632222116داروخانه36738دک��
قرارداد این مرجع 

ک6ج-م�دان امام ابتدای خ�ا1ان داrشکدەلغو K 1اشد.

ز * اردالن 4 و 5 داروخانه دک�� اسماع�k__آنالین09333494974داروخانه36750دک�� اسماع�kمرکزي  ک6جال�� ک6ج م�دان ازادfان 1لوار امام رضا ب,+

ز __آنالین02632756988داروخانهr36921س�م تاجدیR* مرکزي  ک6جال��
ک6ج-1لوارشه�دبهش�R -نرس�دە 1ه چهارراە طالقاh* -جنب Gارک نژادفالح -

 *Rش کوچه مصط�* خمیvخ�ا1ان قائم-ن



ز رح��مرکزي  ک6جال�� آنالین02632751834داروخانه36924دک��
قرارداد این مرجع 

ک6ج-چهارراە هفت ت�+ -1لوارهفت ت�+ -ساختمان حA�لغو K 1اشد.
ز ی رو�روی 1انک س�ه__آنالین02632321204داروخانهM35158ومرکزي  ک6جال�� شهرک جهان نما خ�ا1ان شمش�+

ز آنالین__داروخانه33576سپهرمرکزي  ک6جال��
قرارداد این مرجع 

* نواب 20 و G 22الp 74لغو K 1اشد. ک6ج شهرک اوج ب,+

ز __آنالین02632718967داروخانه34732جالینوسمرکزي  ک6جال��
خ�ا1ان طالقاh* جنو�h نرس�دە 1ه چهارراە هفت ت�+ کوچه الله 3 مجتمع 

پزش] نور
ز عظ�م�ه م�دان اس�R نvش جنو�h خ�ا1ان مهرfان Gالp 172__آنالین02634134داروخانه34867روشامرکزي  ک6جال��
ز ک6ج-چهارراە مص?اح رو�روی خ�ا1ان قد>م مص?اح جنب نانواqh ب�6ری__آنالین02632203935داروخانه35697 دک�� نامدارمرکزي  ک6جال��

ز __آنالین02634215861داروخانه38236کw6م�انمرکزي  ک6جال��
-70 pالG( �hاول غر)پور qhزا ک6ج-گوهردشت-فل�ه اول خ�ا1ان ش�د م�+

ساختمان پزشAان مرگزی گوهردشت

ز مرکزي  ک6جال��
جمع�ت هالل احمر 

ز چهارراە طالقاh* جهاrشهر__آنالین__داروخانه27973استان ال��
ز * 118 و 119 درمانDاە مرکزی مهرشهر__آنالین__داروخانه33280مرکزی مهرشهرمرکزي  ک6جال�� ک6ج مهرشهر 1لوار ارم ب,+

ز آنالین__داروخانه22240ش?انه روزی حسیR* نظرا1ادال��
قرارداد این مرجع 

خ�ا1ان الغدیر جنو�h غدیر 6 جنب درمانDاەلغو K 1اشد.
ز 1لوارآ>ت اله �اشاh* بهارستان21__آنالین__داروخانه30180ش?انه روزی رسالتنظرا1ادال��

ز نظرا1ادال��
داروخانه فرنوش 

غفاری نظرآ1اد-1لوارمدرس-نvش چهارراە الغدیر-ابتدای خ�ا1ان الغدیر جنو�h __آنالین02645408451داروخانه39077م�+

ز فالحتداریهشتگردال�� ز-شهرستان ساوج?الغ-شهرهشتگرد-1لوارس�اە-نvش خ�ا1ان مقداد__آنالین02644213684داروخانه38794دک�� استان ال��

ز هشتگرد-خ�ا1ان مصk-رو 1ه روی Gاساژ قا>م-جنب درمانDاە فرهنگ�ان__آنالین__داروخانه31105دک�� A1انهشتگردال��

ز هشتگرد(ساوج?الغ)ال��
ش?انه روزی دک�� 

هشتگرد خ�ا1ان امام رە زwر Gل عابر پ�ادە__آنالین__داروخانه17677>اMی


