
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان
صدور 

%شا#� توض حاتمعر�� نامه
وزی__آنالین__داروخانه�12972مال بکآ
ادانخوزستان استان خوزستان، آ
ادان خا
ان ام!  کب!  خا
ان پ! 
ی__آنالین06153221796داروخانه22349دک!+ ظرافت فردآ
ادانخوزستان آ
ادان - خا
ان ام! 

آ
ادان احمدآ
اد خا
ان  12 فر< ن=ش 7 اص:__آنالین__داروخانه15885اعظم قناعتان حدریآ
ادانخوزستان

وBل__آنالین__داروخانه24380دک!+ بهرا?آ
ادانخوزستان ی فر< 13 ساختمان م!+ استان خوزستان، آ
ادان، خا
ان ام! 

G فلEه 
ازار روDروی بهمن 28__آنالین09305714158داروخانه36406دک!+ قاسCآ
ادانخوزستان  Hی ماب آ
ادان جمشد آ
اد I م!+
امدSه 
لوار مهدSه روDروی Rاساژ رواOP __آنالین09380647268داروخانه37577دک!+ عتN+ امMدLهخوزستان
`ع_+ ن=ش خ جمهوری جنب درمان\اە امام جعفر صادق__آنالین__داروخانه14137معصومه صالTاندLمشکخوزستان ab خ

__آنالین__داروخانه30049دک!+ اfاب (Rاستور)اندLمشکخوزستان
ک gارز-�لیiک_+ وم ab ان انقالب-تقاطع ایوب
اندSمشک-خا

Rاستور-داروخانه Rاستور
G اندLمشکخوزستان  H81__آنالین06142629198داروخانه35351رام nالR - oد پناخا
ان طالقاGP ن=ش خا
ان شه
کوی شهدا ، خا
ان پرتو درمان\اە ایرانان__آنالین06142640587داروخانه35431دک!+ مهر پمااندLمشکخوزستان
استان خوزستان، اندSمشک، مدان امام خمی_G __آنالین__داروخانه12062محمدرضا تاrائدیاندLمشکخوزستان

__آنالین06133356324داروخانه34228دک!+ قنواP+ اهوازخوزستان
اهواز - پردxس - 
لوار vلشن - ن=ش خا
ان vلدسته - ساختمان 

 +Pانک م: - داروخانه دک!+ قنوا
سابق 

یاهوازخوزستان  نص! 
z

{__آنالین11111111111داروخانه34270ب
`ع_+ جنوP| ن=ش خا
ان مهران - داروخانه دک!+  ab ان
اهواز - خا

ی  نص! 
z

{ب

__آنالین__داروخانه10200هالل احمر خوزستاناهوازخوزستان
ک تخص{ وفوق تخص{ امام gلی� +� ab 13 ان
کان�ارس خا

خمی_G رە شعiه 2

خا
ان سلمان فارI-خ علم الهدی جنوP| -مجتمع پزش} صدف__آنالین__داروخانه11373دک!+ درخشان مهراهوازخوزستان

G __آنالین__داروخانه15045ع: ممبی_G اهوازخوزستان  Hرزم خا
ان سلمان فارI ن=ش کتانiاف Rاساژ �ارون طiقه ̀ز
ا حق پرستاهوازخوزستان ابتدای خا
ان سلمان فارI خا
ان شهد غالمپور__آنالین__داروخانه12135می!+
G ا
اد�� و هاتف Rال160n__آنالین__داروخانه18800مسعوداهوازخوزستان  Hهاشم ب G_ان ب
خا
G اهوازخوزستان نادری خا
ان سلمان فارI ن=ش نظا?__آنالین__داروخانه32787س!|
Rادادشهر 
لوار جواد االئمه Rالn  50__آنالین__داروخانه13389حبب اله  رسو�اهوازخوزستان



__آنالین__داروخانه15484دک!+ دهiاaI اهوازخوزستان
تون �ارمندی خ زمرد ن=ش فاضل درمان\اە ک�ی /داروخانه/ دک!+  ̀ز

 aIاiده

استان کهگل�`ه و ب�`ر احمد شهرستان چرام خا
ان و� ع� 2__آنالین__داروخانه21479شiانه روزی دک!+ کوداOP اهوازخوزستان
�+ Rاساژ اسمانه داروخانه دک!+ پناo__آنالین__داروخانه12981لال پناo زادەاهوازخوزستان ab 8 ان�ارس خاهواز ک
خا
ان سلمان فارR Iاساژ نادری__آنالین__داروخانه31495قiادپوراهوازخوزستان
vلستان انتهای کوی سعدی کوچه شهد SدSد__آنالین__داروخانه33395خاماهوازخوزستان

__آنالین06133225626داروخانه34289کوثراهوازخوزستان
ک آب و gروی �لیDان و آذر رو
G خا
ان آ  Hلوار فروردین ب
vلستان - 

برق
اهواز نادری روDروی Rارکینگ �ارون__آنالین06132237003داروخانه36498آ
ان 13اهوازخوزستان
�+ __آنالین06133921792داروخانه36690دک!+ کر?اهوازخوزستان ab 5 ان
اهواز کان�ارس ن=ش خا

ی چهارم - داروخانه حافظ__آنالین06133370442داروخانه34269حافظاهوازخوزستان G خا
ان 23 و 18 م!+  Hاد ب
اهواز - کان آ

__آنالین06133768127داروخانه36724دک!+ ب_G احمداهوازخوزستان
کان�ارس - فلEه دوم فاز Sک خا
ان پهلوان غرP| جنب درمان\اە 

دک!+ ستاxش فر

G خا
ان �مل و صالح پور__آنالین06134433051داروخانه36737دک!+ کیواناهوازخوزستان  Hارک بR هEتون �ارمندی فل اهواز - ̀ز

G ممبی_G اهوازخوزستان  Hان�ارس__آنالین06133914582داروخانه36777دک!+ محمد امکان�ارس خا
ان 14 غرP| فاز Sک مجتمع پزش} غرب ک
اهواز - کان�ارس خا
ان میهن غرP| فاز 3 درمان\اە bوش__آنالین06133764120داروخانه36778دک!+ سعادP+ فراهوازخوزستان
iا__آنالین06133333333داروخانه36899روناساهوازخوزستان تون و ̀ز G ̀ز  Hب Cان فاط
تون �ارمندی خا ̀ز

 اهوازخوزستان
z

ر� G __آنالین06134483960داروخانه34217دک!+ جان!|
ی و فلEه اقiال  G 20 م!+  Hان شیخ نبهان ب
اهواز - کوی ملت خا

 
z

ر� G داروخانه دک!+ جان!|
اهواز - کان�ارس ن=ش خا
ان 13 غرP| __آنالین06133381002داروخانه34254سعدیاهوازخوزستان
بهارستان.خ صدف 1.جنب درمان\اە پام__آنالین11111111111داروخانه34291
اSماGP اهوازخوزستان

__آنالین06133779994داروخانه35398دک!+ کرد زنگنهاهوازخوزستان
اهواز - سه راە خرمشهر - خا
ان bوش شما� - خا
ان بهاران 

بمارستان عالمه کر? (رە)
اهواز - خ سلمان فارI ن=ش خ قنادان زادە__آنالین06132239687داروخانه37154دک!+ محمدSاناهوازخوزستان
کوی ملت خا
ان دانال ن=ش شیخ نبهان مجتمع شمس__آنالین__داروخانه30403دک!+ بگد�اهوازخوزستان
خ سلمان فارI-خ علم الهدی جنوP| -مجتمع صدف__آنالین06133731965داروخانه31394دک!+ مالد راحCاهوازخوزستان
، Rالn 19 - درمان\اە م: راە__آنالین__داروخانه32704دک!+ فرهادیاهوازخوزستان م: راە، خا
ان شهد بهش_+
تون و زمزم__آنالین06134446656داروخانه34468دک!+ آرزومنداهوازخوزستان G ̀ز  Hان حجت ب
تون �ارمندی خا ̀ز



__آنالین06132232826داروخانه37510دک!+ � براهوازخوزستان
ی روDروی بمارستان امام خمی_G ن=ش خا
ان  اهواز خا
ان24م!+

 OPد رضاشه

__آنالین06161111111داروخانه37645دک!+ شعiاGP اهوازخوزستان
اهواز - 
لوار معلم ن=ش شهروند 1 مجتمع اداری تجاری پزش} �الە 

کج
�+ __آنالین06133336690داروخانه37677دک!+ عسا�رەاهوازخوزستان ab ان میهن
کان�ارس - خا

__آنالین06133367257داروخانه37787داروخانه دک!+ صدوقاناهوازخوزستان
�+ - مجتمع پزش} مهر آذین - طiقه  ab ان�ارس - ابتدای اسفندک

همکف
خوزستان - اهواز خا
ان انقالب (�م�لو) مدان 15 خرداد__آنالین06133115852داروخانه38015امام جعفر صادق (ع)اهوازخوزستان

__آنالین06133115872داروخانه38034امام سجاد (ع)اهوازخوزستان
اهواز - بمارستان vلستان - داروخانه شiانه روزی دا¡شکدە 

داروسازی

اهواز - پردxس خا
ان vلبهار جنب مسجد__آنالین09166114473داروخانه38187داروخانه دک!+ جعفریاهوازخوزستان

اهوازخوزستان
داروخانه دک!+ س¢نا 

 GPآنالین06133388821داروخانه38704قوچا__ GPان 4 - داروخانه دک!+ قوچا
G خا
ان 3 و خا  Hان�ارس - بک

G اهوازخوزستان  Hآنالین09309160961داروخانه31212ا�س__
امانه فلEه ساعت خا
ان خرم روDروی معاونت درمان ساختمان 

ایران ن=ش تقاطع فاطC ساختمان ایران طiقه همکف

اهوازخوزستان
 G_انه روزی امام خمیiش

ی)خ شهد رست\اری جنب بمارستان رجاOP __آنالین__داروخانه13483(رە) خ ازادvان (24م!+
 مدان امام ع:__آنالین__داروخانه16671کیواناLذەخوزستان

خا
ان امام خمی_G - ساختمان پزش¤ان امام رضا ع Rالn 614/24__آنالین__داروخانه17155دک!+ مرداGP نا (Rاستور)اLذەخوزستان
خا
ان امام خمی_G (رە)، ن=ش کوچه ی حس¢نه اعظم__آنالین__داروخانه23279غنچهاLذەخوزستان
اSذە - مدان امام ع: (ع) داروخانه دک!+ 
ختاری__آنالین06143635712داروخانه36478دک!+ 
ختاریاLذەخوزستان

__آنالین__داروخانه33996دک!+ بهرا?اLذەخوزستان
ک تخص{ شهدای اSذە -داروخانه دک!+ gلوار مدرس -  �لی
اSذە - 

بهرا?
اSذە - خا
ان حافظ جنوP| روDروی مصال__آنالین06111111111داروخانه34614دک!+ احمدیاLذەخوزستان

اSذە - خا
ان طالقاGP روDروی شهرداری ن=ش خا
ان دارالشفا__آنالین06142651032داروخانه36163دک!+ کاGP اLذەخوزستان

شکریاLذەخوزستان __آنالین__داروخانه31633دک!+
اSذە خا
ان شهد ق§¦شوندی جنب ث=ت احوال ساختمان Rارسان 

طiقه همکف
اSذە - مدان امام ع: روDروی 
انک مرکزی م:__آنالین09161111111داروخانه37740دک!+ �او`اGP اLذەخوزستان




اغمل¨خوزستان
شiانه روزی دک!+ 

اری اری__آنالین__داروخانه15637شه̀§ مدان امام خمی_G مرکز شهر /داروخانه/ شiانه روزی دک!+ شه̀§

اغمل¨خوزستان GPع: زنگنه__آنالین09163189347داروخانه36497دک!+ ع: خا استان خوزستان، 
لوار مطهری، خا
ان شهد پ! 
خا
ان 22بهمن-جنب مسجد صاحب الزمان__آنالین__داروخانه28962مرضه جل: راد
اغمل¨خوزستان
خا
ان طالقاGP .خا
ان ¡شاط .مجتمع پزش} ¡شاط__آنالین06143727322داروخانه34518کردی
اغمل¨خوزستان

اغمل¨ - 
خش صدون خا
ان اص: روDروی �انون قرآن__آنالین09161111111داروخانه38616
ادپروا
اغمل¨خوزستان
خا
ان جهاد - /داروخانه/ شiانه روزی دک!+ اسکندری__آنالین06100000000داروخانه36399دک!+ اسکندریبندرماهشهرخوزستان

آنالین09163512301داروخانه36479دک!+ علویبندرماهشهرخوزستان
این مرکز قادر 
ه ارائه 


اشد. Cمجتمع امام حسن مجت_| (ع)خدمت ن - GN` ab ان
بندر ماهشهر - خا

__آنالین06152222877داروخانه36482دک!+ 
خ»a زادەبندرماهشهرخوزستان
بندر ماهشهر - بندر امام خمی_G - 700 دست\اە 
لوار شهد آزادە 

Rاساژ روز جنب درمان\اە خانه سالمت
ماهشهر - خا
ان منتظری - ن=ش خا
ان مصطGN خمی_G __آنالین06152358103داروخانه36499س¢نوههبندرماهشهرخوزستان

زماGP بهبهانخوزستان __آنالین__داروخانه16285دک!+
G مجتمع پزش} مرکزی   Hل امامزادە شاهزادە حس
وز مقا خا
ان پ! 

طiقه همکف

__آنالین06153720281داروخانه35497دک!+ نوری نژادبهبهانخوزستان
G پوشان -  بهبهان - خا
ان عدالت فلEه جوانمردی کوچه س!|

داروخانه دک!+ نوری نژاد
یبهبهانخوزستان بهبهان - فلEه تخ_+ جنب فرمانداری روDروی درمان\اە تخ_+ __آنالین09039161345داروخانه37739دک!+ ش! 

__آنالین06152826500داروخانه38156داروخانه دک!+ طiاطiاP بهبهانخوزستان
G کوچه سمت چپ روDروی   Hوز اول بهبهان - مدان مراحل خا
ان پ! 

ک Rارسانgلی�
خا
ان امام جنب مطب دک!+ عالC سعد__آنالین__داروخانه11476دک!+ ع: �اظCحمMدLهخوزستان
روستای غزاو`ه بزرگ،کوچه قiل از مرکز بهداشت__آنالین__داروخانه33386دک!+ بهمن پورحمMدLهخوزستان

__آنالین__داروخانه20373دک!+ ایراGP خرمشهرخوزستان
خرمشهر -
لوار امام رضا(ع) رDروی 
ازار بزرگ امام رضا(ع) 

 GPساختمان پزش} مرکزی /داروخانه/ دک!+ ایرا

انخرمشهرخوزستان چهار راە مطهری روDروی 
ازار روز جنب 
انک ح¤مت ایرانان__آنالین__داروخانه21390دک!+ نظ̀§

خرمشهرخوزستان
شiانه روزی امام رضا 

__آنالین__داروخانه21809(ع)
خرمشهر - 
لوار آSت هللا خامنه ای داروخانه شiانه روزی امام رضا 

(ع)

__آنالین06153515126داروخانه35145(دک!+ شاە حسی_G )خرمشهرخوزستان

لوار آSت ا... خامنه ای خا
ان خام  جنب موسسه ثامن الحج 

ساختمان �ارون

__آنالین09033271679داروخانه35740دک!+ نظریخرمشهرخوزستان
خرمشهر - 
خش مرکزی خا
ان حافظ نو مجتمع پزش} امام رضا 

طiقه همکف

دزفولخوزستان
 Cداروخانه دک!+ عظ

زاد__آنالین09161111111داروخانه39346فرد دزفول خ منتظری ن=ش کوچه ش! 



__آنالین__داروخانه13438دک!+ مهدی جوهردزفولخوزستان
خوزستان دزفول خ طالقاGP تقاطع ¡شاط جنب 
انک صادرات 

هجرت

__آنالین__داروخانه17515دک!+ طالب پوردزفولخوزستان
`ع_+ - روDروی Rاساژ مسعود- جنب  ab ان
خوزستان-دزفول-خا


انک ملت- داروخانه کوثر

G خا
ان شهد ماندGP نژاد و خا
ان ¡شاط__آنالین__داروخانه29657خاتم االن³اءدزفولخوزستان  Hب GPان طالقا
دزفول-خا
G دزفولخوزستان  Hالمومن G منتظری و کشاورز__آنالین__داروخانه30177ام!   Hب |Pجنو G_ان امام خمی
خا
دزفول شهرک مدرس خا
ان 17__آنالین__داروخانه24019دک!+ نبوی (س¢نا)دزفولخوزستان
گتوند-جنت م¤ان -واقع در مرکز بهداشت__آنالین__داروخانه33645ناSب زادەدزفولخوزستان

__آنالین06142224878داروخانه35071دک!+ ندا محمدسعددزفولخوزستان
`ع_+ - داروخانه دک!+  ab ت رسول ن=ش Gان ح�
دزفول - دزفول خا

محمدسعد
دزفول- بمارستان بزرگ دزفول- جنب اورژا¡س__آنالین09166415196داروخانه35763دک!+ براندزفولخوزستان

__آنالین06142245100داروخانه37957داروخانه دک!+ سلمانپوردزفولخوزستان
ای رازی و خا
ان  G خا
ان زک̀§  Hد دا¡ش - بدزفول - خا
ان شه

سلمان فارI - درمان\اە امام خمی_G - داروخانه دک!+ سلمانپور
دزفول - خا
ان طالقاGP - خا
ان ¡شاط - تقاطع ماندە نژاد__آنالین09161111111داروخانه38157دک!+ �اسب زادەدزفولخوزستان
خا
ان شهد احمد مرمزی مجتمع پزش} سد الشهداء__آنالین__داروخانه22123دک!+ طر�G دشت ازادvانخوزستان

__آنالین__داروخانه31497دک!+ اسعدیدشت ازادvانخوزستان
خا
ان امام مقا
ل 
انک مرکزی جنب مسجد امام ع:(ع) مجتمع 

خاتم االن³ا
رامش!  خا
ان 22 بهمن جنب مطب دک!+ خانم حمد__آنالین06143597793داروخانه35917دک!+ اSماGP رامش!  خوزستان

رامهرمز - خا
ان ولع� - درمان\اە فدک - داروخانه دک!+ نور افروز__آنالین09036062269داروخانه38890داروخانه دک!+ نور افروزرامهرمزخوزستان

حاGP رامهرمزخوزستان مدان آزادی روDروی 
انک م:__آنالین__داروخانه13064حسن غفاری جا̀ر
`_G فروaI عا�__آنالین__داروخانه27962حمدە یزدان پناەرامهرمزخوزستان ab انک م: - جنب
مدان ازادی- روDروی 

یشادvانخوزستان __آنالین__داروخانه30470اSت ام! 
شادvان خا
ان امام خمی_G جنب آزماxش\اە ط_| /داروخانه/ دک!+ 

ی ام! 
خا
ان امام-روDروی 
انک مرکزی__آنالین__داروخانه30355دک!+ ولدیشادvانخوزستان
شادvان - خا
ان شفا - بمارستان شهد معر�G زادە__آنالین09133136676داروخانه37576دک!+ گنT| شادvانخوزستان
G تر از حرم شوش دانال__آنالین__داروخانه27738جواد درخشاGP شوشخوزستان  HایR G_ان امام خمی
خا
خوزستان.شوش.خا
ان شهد رجاR OPال30n__آنالین06148822211داروخانه34541ابن س¢ناشوشخوزستان
`انشوش!+ خوزستان Gضلع__آنالین__داروخانه12109خ� G_عد از امام خمی
 ، GPطالقا ، استان خوزستان، شوش!+



__آنالین__داروخانه14496فرخندە سدعطارشوش!+ خوزستان
خوزستان - شوش!+ - خا
ان طالقاGP - روDروی 
انک صادرات - 

/داروخانه/ دک!+ سدعطار
ایران -خوزستان .شهرستان گتوند .جنب بمارستان �ارون__آنالین__داروخانه27777خدSجه نجمگتوندخوزستان

__آنالین06136324527داروخانه34884  زادە محمدگتوندخوزستان
گتوند - خا
ان امام خمی_G جنب 
انک صادرات دارو خانه دک!+ زادە 

محمد

شهرستان ال� 
لوار امام روDروی 
انک م:__آنالین__داروخانه30494دک!+ رحم پور خ�ویال�O خوزستان
`GN .جنب مجتمع پزش} .ساختمان ام آر ای__آنالین__داروخانه33533دک!+ آلبوصوفماهشهرخوزستان ab ان
خا

مسجدسلمان خا
ان ازادی کوچه پزش¤ان /داروخانه/ دک!+  احمدی__آنالین__داروخانه10964دک!+ احمدیمسجدسلMمانخوزستان
مسجدسلمان - خا
ان آزادی درمان\اە ولع�__آنالین06122336655داروخانه36897دک!+ عا� پورمسجدسلMمانخوزستان

__آنالین06143580301داروخانه34467دک!+ علمدارلوهفت\لخوزستان
ی - نرسدە 
ه مدان امام خمی_G (رە) -  هفت\ل - خا
ان ره!|

داروخانه دک!+ علمدارلو
ه�`زە - منطقه اهل جرف__آنالین06134788357داروخانه38905داروخانه دک!+ سا¶ه�µزەخوزستان
ه�`زە خا
ان امام رضا روDروی Rل·س 
ه عالوە10__آنالین__داروخانه30682دک!+ امدیه�µزەخوزستان


