
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

ی چمران.کوچه بهش)� شما&__آنالین02156756774داروخانه38722داروخانه دک�� رحما�� اسالمشهرتهران 2س0م شهر.خ 14م��
اسالمشهر ,م0دان نماز,رو=روی م0دان ترە :ار,کوچه :انک س8ه__آنالین__داروخانه11183دک�� وح0د ک456 فرداسالمشهرتهران

__آنالین__داروخانه11695دک�� مهدی افتخاریاسالمشهرتهران
اسالمشهر، حد فاصل م0دان قائم و شهرک قائم0ه، طGقه همکف، 

 N�م فاراO0اە حPدرمان
خ0ا:ان شه0د فارس0ان-SالR 143__آنالین__داروخانه15696شGانه روزی چهار=اغاسالمشهرتهران

آنالین__داروخانه20148شGانه روزی مسی)N اسالمشهرتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
b :اشد

 RالS 27 ه دوم و سوم داخل کوچهdفل � ]̂ اسالمشهر شهرک قائم0ه ب
129 رو=ه روی درمانPاە شGانه روزی در5ا

تهران-اسالمشهر-شهرک واوان- خ بهش)� - پ 16__آنالین__داروخانه22774آرما�� اسالمشهرتهران

آنالین__داروخانه27394بهشتاسالمشهرتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
،Sالb20R :اشد �g :لوار آkت اله سع0دی،چهاردانگه،خ0ا:ان ه0دخ،hلستان 3\]

ی امام خمی)� -جنب کوچه S-22الR 358 20__آنالین02156368289داروخانه37036دک�� قاسم0ان پوراسالمشهرتهران م��

__آنالین__داروخانه24777دک�� qاظم مO0ائo0اسالمشهرتهران
ی چمران- خ0ا:ان بهش)� شما& -جنب درمانPاە  2س0م شهر -14 م��

13 RالS جانkآذر=ا

__آنالین02177116432داروخانه39487داروخانه دک�� شی)� بومهنتهران
 RالS- N(56ش :لوار قu-:عد از شهرداری-ن �بومهن-کنارگذر :لوار امام خمی)

25-داروخانه دک�� شی)� 

آنالین__داروخانه12257نyتSاaدشتتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
Sاaدشت ـ خ0ا:ان مطهری شما& ـ کوچه شه0د حسن قS 4الb152 R :اشد

Sاaدشت -م0دان ساعت -کوچه جماران S -15الR 11__آنالین__داروخانه16729دک�� جاهدSاaدشتتهران
Sاaدشت- خ0ا:ان شه0د مرت~� مطهری- جنب Sاساژ بهمن__آنالین02136046444داروخانه34333رضازادەSاaدشتتهران
م0دان امام خمی)� __آنالین02126721381داروخانه37068دک�� عرب احمدیپ�شواتهران

ی خ0ا:ان نوری داروخانه شGانه روزی ف0ض ن0ا__آنالین02155705717داروخانه38816داروخانه ف0ض ن0اتهرانتهران ی ام�[ خ0ا:ان قزو5ن 16م��
آ:اد شما& رو :ه روی مرکز قلب پ 1817__آنالین02188004516داروخانه38939داروخانه دک�� س0احتهرانتهران ام�[



تهرانتهران
ف56دە  داروخانه دک��

__آنالین02177925599داروخانه38946حاج0لو�� 
نارمک دردشت درمانPاە شهرداری داروخانه داخل درمانPاە داروخانه 

ف56دە حاج0لو��  دک��

__آنالین02122366218داروخانه39041داروخانه تکفارمتهرانتهران
�g نرس0دە :ه م0دان qاج جنب خ0ا:ان بهزاد  سعادت آ:اد :لوار \و \]

157RالS

تهرانتهران
داروخانه دک�� افسانه 

بزرگراە نواب خ0ا:ان محبوب مجاز غر�S NالR 286__آنالین02155787205داروخانه39048محمدی

تهرانتهران
داروخانه دک�� مج0د زر5ن 

:لوار کشاورز کوی رو5ان بن �ست رو5انا Sال1R__آنالین02188977463داروخانه39058اقGال

__آنالین02166051817داروخانه39219سهروردتهرانتهران
5ف نuش بن  و دا2شPاە \] طرشت :لوار شه0د ت0موری جنب ا�ستPاە م��

�ست زهرە SالR 114 داروخانه سهرورد

ق نuش کوچه ترک ساختمان امدادگران عاشورا__آنالین02122330358داروخانه35671امدادگران عاشوراتهرانتهران بزرگراە رسالت غرب :ه \]

ی اول SالR 572__آنالین02133847250داروخانه38749داروخانه دک�� م56م فراها�� تهرانتهران ی اف�5ه نuش 15 م�� محله اف�5ه  خ0ا:ان 20 م��
و شه0دمد�� SالR 381__آنالین02177587268داروخانه38849میثم hلستا�� تهرانتهران خ0ا:ان شه0دمد�� جنب ا�ستPاە م��

__آنالین__داروخانه10439دک�� گن�N تهرانتهران
تهران-خ0ا:ان qارگر شما&-:االتر از بزرگراە جالل ال احمد-خ0ا:ان هفتم-

ا:اد-طGقه اول-واحد 6 SالR 33-ساختمان پزشOان ام�[

وزی- خ0ا:ان کرمان-جنب ب0مارستان مردم-SالR 1__آنالین__داروخانه10441تمدنتهرانتهران تهران-خ0ا:ان پ�[

__آنالین__داروخانه25951احمد ال0اریتهرانتهران
� تر از Sل آهنگ- نuش کوچه پرو5ن صفا-  ]̂ خ0ا:ان هفدە شه56ور- Sای

941 RالS -ازGاە شهPجنب آزما�ش

تهران - :لوار کشاورز - کوچه رو5ان - ساختمان 99 - طGقه 2 - واحد 4__آنالین__داروخانه25983م�[ :خت0ار ع�� زادەتهرانتهران

__آنالین__داروخانه26750دک�� اخوانتهرانتهران
�g اول ات�=ان شه0د محال�� رو=روی ب0مارستان  خ0ا:ان 15 خرداد \]

:ازرhانان داروخانه شGانه روزی اخوان
نازی آ:اد-خ0ا:ان اN�a مشهدی-SالR 50__آنالین__داروخانه20316تول4 واق�تهرانتهران

تهرانتهران
دک�� ب�ت اله زادە (مرکزی 

__آنالین__داروخانه11153رازی)
چهارراە kافت آ:اد-:لوار معلم (شهرک ول0عy) - خ0ا:ان رجا�� - نuش 

م0الن 25 - پ 320 - داروخانه دک�� ب�ت اله زادە (مرکزی رازی )

تهرانتهران
شGانه روزی پ�6سا مقدم 

__آنالین__داروخانه11787شمارە دو
خ0ا:ان دولت (شه0د qالهدوز).نuش جنوب غر�N :لوار qاوە.ساختمان 

پزشOان جام جم.طGقه همکف



__آنالین__داروخانه16332آ�شناسانتهرانتهران
�g - جنب درمانPاە  تهران - :لوار ایران8ارس - جنت ا:اد شما& - hلزار \]

25RالS - ایران8ارس

ن ذوالفقاریتهرانتهران __آنالین__داروخانه217991س��
وزی Sل دوم ابوذر خ0ا:ان اkمه اطهار نuش خ0ا:ان :اقری  تهران خ0ا:ان پ�[

ن ذوالفقاری داروخانه دک�� 2س��

ی ابوذر، مقا:ل :اR مS ،oالR 515  قدkم (531 جدkد)__آنالین__داروخانه10866مرکزی ابوذرتهرانتهران تهران 20م��
� تهرانتهران ]̂ � -پ 4 جدkد-__آنالین__داروخانهk11308اس ]̂ خزانه :خارا�� - ف چهارم- /داروخانه/ kاس

آنالین__داروخانه11341شه0دqاظ4تهرانتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
خ ول0عy، :االتر از جام جم، نرس0دە :ه تقاطع Sارک وی، Sالb1547 R :اشد

شادآ:اد-کوی 17شه56ور-Sال309R__آنالین__داروخانه11425خوارزbتهرانتهران

بزرگراە رسالت-خ0ا:ان استاد حسن بنا شما&-م0دان ملت-Sال73R__آنالین__داروخانه12542شGانه روزی ام0دتهرانتهران

__آنالین__داروخانه14575دک�� بهش)� تهرانتهران
خ0ا:ان دماوند- خ0ا:ان مس0ل :اخ�� - م0دان �سل0حات- خ0ا:ان شه0د 

ی- جنب مسجد فاطم0ه- Sال16R مغازە تجاری رجب نص�[

خ0ا:ان آذر=اkجان SالR 16 فر� از 2044 اصo واقع در :خش 10__آنالین__داروخانه15252جاودان(دک�� �اف زادە)تهرانتهران

S/ �gالR 163__آنالین__داروخانه15446ستا�شتهرانتهران تهران/شهران/انتهای بزرگراە ایران8ارس/تقاطع شمال \]

__آنالین__داروخانه16039 دک�� فردین خوشنودیتهرانتهران
تهران -حک0م0ه-کوی دا2شPاە -فاز دو طGقه همکف مسجد صاحب 

الزمان(عج) داخل درمانPاە ایثار

آنالین__داروخانه16628دک�� حم0د کنگریتهرانتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
خ شه0درجا�¡ خ اب�6شم خ دستوارە نuش کوی اkما�� پ b99 :اشد

� تر از ک56مخان - نuش ورشو - Sال511R__آنالین__داروخانه16972دک�� kاقو�� تهرانتهران ]̂ خ0ا:ان حافظ شما& - Sای

__آنالین__داروخانه17232ثم6=خشتهرانتهران
خ0ا:ان 17 شه56ور ـ ات�=ان آهنگ ـ قGل از م0دان  شه0د محال�� ـ کوچه 

1 RالS آ:ادی ـ N�aشه0د ا

__آنالین__داروخانه17499داود اله وردیتهرانتهران
 RالS لهرq اروم0ه و شه0د � ]̂ خ0ا:ان اسکندری جنو�N :االتر از جمهوری ب

423



__آنالین__داروخانه19217شGانه روزی شهابتهرانتهران
ی qاج -  کب�[ - نuش خ0ا:ان 45 م�� تهران - شهرک hلستان - :لوار ام�[

13 RالS

__آنالین33252680داروخانه20168تمه0دیتهرانتهران
وزی - م0دان بروجردی - خ0ا:ان بروجردی - خ0ا:ان پورعGدی -  خ0ا:ان پ�[

نuش کوچه حس¤نعo ف0ض آ:ادی - SالR 141 - مغازە تجاری

__آنالین__داروخانه22122شGانه روزی الهامتهرانتهران
�g ) - خ0ا:ان  گ \] Nل�h) �g تهران - خ0ا:ان رسالت - خ0ا:ان جانGازان \]

207 RالS - N�دردشت جنو
Sاسداران- خ0ا:ان فر¦� یزدی- نuش کوچه طاهری- SالR 55__آنالین__داروخانه30245دک�� احمد ق6=ا�� تهرانتهران
خ0ا:ان طالقا�� -نuش خ0ا:ان سپهGد قر�� -SالR 286__آنالین__داروخانه14246مرکزی هالل احمرتهرانتهران
ی-SالR 6__آنالین__داروخانه14581دک�� افص�تهرانتهران شهر قدس _م0دان قدس-:لوار 45 م��

آنالین__داروخانه17757همتتهرانتهران

این مرکز خدمت اروتز Sاaسمن 
را :ه ب0مه شدhان ب¨0اد شه0د و 

امور ایثارگران ارائه م0دهد.
تهران- جنت ا:اد -:االتراز=زرگراە شه0دهمت- رو=روی :انک Sارس0ان -

ساختمان س¤نا- Sال192R -طGقه اول

دە آ:ان)تهرانتهران � آنالین__داروخانه13565ایثار(س�[

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
ازی-نuش کوچه S-7الb41 R :اشد زای ش�[ خ0ا:ان م�[

دە آ:ان)تهرانتهران � آنالین__داروخانه13645نمونه طالقا�� (س�[

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
5ع)� ن�6سدە :ه م0دان قدسb :اشد خ0ا:ان \]

دە آ:ان)تهرانتهران � آنالین__داروخانه13804دک�� امی)� (س�[

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
بهارستان- جنب خ0ا:ان ص©� عo شاەb :اشد

دە آ:انتهرانتهران � آنالین__داروخانه13819شGانه روزی س�[

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
م0دان هفتم ت�[ - خ0ا:ان ک56م خان زند- Sالb33 R :اشد



دە آ:ان)تهرانتهران � آنالین__داروخانه14027شه0د عا:دی)� (س�[

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
ان- جنب ب0مارستان طرفهb :اشد دروازە شم�[

دە آ:ان)تهرانتهران � آنالین__داروخانه14216بوعo(س�[

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
خ0ا:ان تهران نو- جنب ب0مارستان بوعbo :اشد

تهرانتهران
دارخانه فوق تخص~ 13 

آنالین__داروخانه29498آ:ان

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
b :اشد

تهران خ ک56مخان زند نuش خردمند شما& داروخانه فوق تخص~ 13 
آ:ان

5ه، امام خمی)� __آنالین__داروخانه30711شGانه روزی Sاسدارانتهرانتهران استان تهران، تهران، من�[
استان تهران، تهران، مظاهری، 17 شه56ور، سخا�� __آنالین02155319333داروخانه34154هفدە شه56ورتهرانتهران

آنالین02177348413داروخانه34432احمدزادەتهرانتهران

 این داروخانه توز5ــــع کنندە  
 داروهای سهم0ه ای و خاص بودە

کت ب0مه دی [\ � ]̂  و از مراaز مع
.b :اشد

� 131 و 133  ]̂ �g ب   فلdه سوم تهران Sارس م0دان پرو5ن خ 196 \]
339 RالS ساختمان س¤نا

� - مقا:ل مهند¬ ار�ش-Sالك 200__آنالین02166433946داروخانه36254درساتهرانتهران N�فاط�4 غر خ0ا:ان دک��

__آنالین02162985000داروخانه36464ژاله روشن :ختتهرانتهران
 47  RالS ، ش بن �ست دومu5ه ، خ0ا:ان ابوسع0د ، ن تهران ، م0دان من�[

5ه علوی زنجانیها ، خ�[
و هوا�� __آنالین02177463775داروخانه36512دک�� م56م ایروشتهرانتهران وزی-رو=ه روی خ0ا:ان اول ن�[ تهران-پ�[
خ0ا:ان qارگر شما&-:عد از مرکز قلب-خ0ا:ان دوم-SالR 46__آنالین02188223525داروخانه36651دک�� ساالری تGارتهرانتهران

آنالین02188828703داروخانه36684دک�� سما قo زادە سلطا�� تهرانتهران

این مرکز تا اطالع ثانوی برای 
qل0ه ب0مه شدhان خدمت ارائه 

ن4 دهد.
ازی-نuش کوچه Okم- زای ش�[ م0دان هفت ت�[ -ز5ر Sل ک56م خان-ابتدای م�[

SالR 3-واحد 1

� خ0ا:ان 24 و 26__آنالین02188716723داروخانه36685سامانتهرانتهران ]̂ خ0ا:ان س0د جمال الدین اسد آ:ادی(یوسف آ:اد) ب

__آنالین02126141833داروخانه36686دک�� علوی حسی)� تهرانتهران
ی دوم مج0دkه- ق :ه غرب-نرس0دە :ه خ0ا:ان 16 م�� بزرگراە رسالت \]

991 RالS-عد از دن0ای نور:



آنالین__داروخانه23636دک�� شهروز صارbتهرانتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
ی - رو=روی Sارک - Sالb251 R :اشد. ی شمش�[ تهران-مهرآ:اد جنو�N - 20م��

� آذر=اkجان و چ0حون کوچه شه0د زما�� SالR 6__آنالین__داروخانه24501سع0د کوشاتهرانتهران ]̂ خ0ا:ان آزادی ب

__آنالین__داروخانه30353دک�� مینا جعفرزادەتهرانتهران

� - :االتر از ملك- نرس¯دە :ه سه راە زندان- 
±ع)� تهران - خ¯ا:ان دك�� \]

±ه الزهراء(س)-  نuش مسجد نور±ان- بن �ست نور±ان- داخل درمانPاە خ�[
Sالك 2- طGقه ز±ر همكف

__آنالین__داروخانه33680دک�� جال&تهرانتهران

� م0دان نبوت (هفت  حوض) و  ]̂ �g )- ب گ \] Nل�h) �g خ0ا:ان جانGازان \]
خ0ا:ان دردشت- :عد از خ0ا:ان مدائن- نuش خ0ا:ان و م0دان ب�ست و 

Okم- SالR 375- مغازە تجاری

__آنالین__داروخانه33871دک�� hلش)� تهرانتهران
ستان جنب مسجد امام حسن  تهران اف�5ه شهرک والفجر خا:ان ه��

8 RالS
یوسف ا:اد خ س0د جمال اسدا:ادی خ فت� شقا�g پ25__آنالین88480200داروخانه34746دک�� سلطا�� تهرانتهران
ی ابوذر-SالR 384__آنالین02133847250داروخانه35545دک�� آkالر جوادیتهرانتهران تهران-خ0ا:ان 20 م��

__آنالین02155700775داروخانه35967دک�� نوروز5انتهرانتهران
خ0ا:ان ازادی خ0ا:ان ج0حون خ0ا:ان qم0ل سه راە qارون جنب کوچه 

71 RالS ،عدالت

__آنالین02155640196داروخانه36069:خ�] تهرانتهران
جادە ساوە -شهرک hلستان -:لوار اصo- نuش فلdه دوم -ابتدای 

ی بوستان- ساختمان سعدی 24م��

تهرانتهران
ت  �yاە حPدرمان

تهران م0دان حر خ qما& خ qاشان رو=روی :اشPاە فرهنگ0ان__آنالین02166953429داروخانه36714ول0عy(عج) س8اە
یتهرانتهران حک0م0ه :لوار بهار SالR 125__آنالین02177315775داروخانه36719دک�� نص�[

تهرانتهران
شGانه روزی شه0د مصط©� 

� خ0ا:ان ایتال0ا SالR 9__آنالین02188969668داروخانه36888خمی)�  ]̂ خ0ا:ان فلست
تهران Sارس-خ0ا:ان جشنوارە-SالR 173__آنالین02177868595داروخانه36910شوک)� تهرانتهران
ق-نرس0دە :ه خرو¦N کردستان-شهرک فجر__آنالین02188049152داروخانه36913دک�� ناصحتهرانتهران بزرگراە ن0ا�ش \]
:لوار کشاورز-ب0مارستان ساسان__آنالین02188952866داروخانه36923دک�� پ56چهر حسن زادەتهرانتهران
فلdه اول خزانه :خارا�� .جنب :انک مسکن SالR 14__آنالین__داروخانه23714دک�� حجت اله رضا�¡ ن0اتهرانتهران

5©� تهرانتهران __آنالین__داروخانهk24568داله \]
� رضا - ]̂ g� اصفها�� - نرس0دە :ه :لوار مرزداران - جنب ب6ج نگ بزرگراە ا\]

 درمانPاە بهراد



آنالین__داروخانه30153شGانه روزی شفقتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب0مه نامه 
درمان تOمo0 ایثارگران و ب¨0اد 
شه0د طرف قرارداد ن4 :اشد.

تهران-خ0ا:ان ابوذر(فالح سابق)-خ0ا:ان سجاد جنو�N -خ0ا:ان عسگری-
Sال127Rو129( 26 و 28)

:لوار کشاورز - جنب ب0مارستان ساسان__آنالین__داروخانه32247دک�� نظ¹6اRتهرانتهران

آنالین__داروخانه33608دک�� ب)� اسدیتهرانتهران

این مرکز تا اطالع ثانوی برای 
 b ان غ�[ فعالhل0ه ب0مه شدq

:اشد.
 - N¦ای¤ن�� از چهارراە س0دالشهدا-ابتدای خ گرS-تهران8ارس-:لوارشاهد

Sال21R-داروخانه دک�� ب)� اسدی
ا مهراب0انتهرانتهران ونک مالصدرا__آنالین__داروخانه33627دک�� می��

آنالین__داروخانه33651دک�� شه6=انو علویتهرانتهران
این مرکز تا اطالع ثانوی غ�[ 

فعال b :اشد.
فلdه دوم صادق0ه. خ0ا:ان اkت هللا qاشا�� . خ0ا:ان بوستان Okم. تقاطع 

hلستان Okم

__آنالین__داروخانه33686دک�� جار5ا�� تهرانتهران
 RالS اە بهنام ـPتهران ـ م0دان شهداء ـ خ0ا:ان مجاهدین اسالم  ـ ا�ست

 N�قه همکف غرG131 ـ ط
خ qارگر شمالیGاالتر از جالل ال احمد خ 11 نuش :انک Sارس0ان__آنالین__داروخانه33688پوراسمع0لتهرانتهران

__آنالین__داروخانه33914دک�� الدن سل40تهرانتهران
،خ فرهادی ک0ا،خ رمضانعo قهرودی،پ، ،خ شه0د رجا�� �g  نازی آ:اد \]

۲۵۵

� تهرانتهران ]̂ __آنالین65537275داروخانه34451شGانه روزی نخست
 N�خ 8 و 9 غر � ]̂ اند�شه شه56ار اند�شه فاز 1 :لوار شه0د دن0اما& ب

جنب درب اصo مسجد

یتهرانتهران سارا نص�[ __آنالین02133688427داروخانه34802دک��

ق :ه غرب)- :عد از خ0ا:ان مخ�N شما&-  تهران-بزرگراە شه0د محال�� (\]
� گ0ل¾  ]̂ نرس0دە :ه تقاطع هفدە شه56ور- نuش خ0ا:ان شه0د عالمحس
شما&-SالR 487- داخل درمانPاە شGانه روزی شهرداری منطقه 14- 

طGقه همکف

__آنالین02177325328داروخانه35054هوشمندتهرانتهران

تهران - تهران8ارس - :عداز م0دان شاهد (پرو5ن) - خ0ا:ان شه0د برادران 
ی (خ0ا:ان  � خ0ا:ان شه0د جم0ل شuس�� ]̂ �g ) - ب ظفرقندی (196 \]

 - 186 RالS - (135 خ0ا:ان) داله شف�0 مکرمG133) و خ0ا:ان شه0د ع
مغازە تجاری

ی ول0عy__آنالین02133800480داروخانه35345فاطمه الزهرا (س)تهرانتهران وزی-:لوار ابوذر Sل پنجم نuش 35 م�� خ0ا:ان پ�[

__آنالین02133062479داروخانه35409روزانه پری ناز شعGا�� تهرانتهران
� تر از ائمه اطهار نuش کوچه  ]̂ د شما& Sای Nوزی خ0ا:ان ن� خ0ا:ان پ�[

خ0اط :yە SالR 359 طGقه همکف
هاش4 ( میثم ) ـ SالR 57__آنالین02133736969داروخانه35507دک�� اصغر سل40تهرانتهران بزرگراە شه0د محال�� ـ خ0ا:ان م�[
خ0ا:ان qارگر جنو�N -خ دا2شPاە جنگ-SالR 2964__آنالین02164424186داروخانه35641امام خمی)� (رە)تهرانتهران
جمهوری-ات�=ان نواب-نuش آذر=اkجان__آنالین02166905405داروخانه36018دک�� رنج�N تهرانتهران
5ع)� ابتدای خ0ا:ان وح0د دستگردی SالR 20__آنالین02122907049داروخانه37192روزانه دک�� اخوان سالمتتهرانتهران خ0ا:ان \]



استان تهران، ونک، بزرگراە کردستان، kاس4، ب0مارستان خاتم االن0Áاء__آنالین__داروخانه11240دک�� مهرناز ن0اÀانتهرانتهران

__آنالین__داروخانه24752ناه0دتهرانتهران
تهران - م0دان آزادی - ابتدای خ آزادی - نuش کوچه نور=خش - شمارە 

12
تهران خ0ا:ان qارگر شما& ابتدای خ0ا:ان نyت Sال25R__آنالین02166567466داروخانه34205پ0مانتهرانتهران

__آنالین09123345023داروخانه34473رح40تهرانتهران
خ0ا:ان ری :االتر از ب0مارستان :ازرhانان کوچه رح40 امام زادە kح)[ 

رو=روی حمام نواب

__آنالین02177336006داروخانه37201هالل احمر تهران8ارستهرانتهران

تهران Sارس-فلdه دوم تهران Sارس- خ0ا:ان جشنوارە-:عد از چهارراە 
س0دالشهدا- مجتمع دارو�� و درما�� هالل احمر-داروخانه هالل احمر 

شمارە2
وزە خادمتهرانتهران ازی__آنالین02188717156داروخانه37516دک�� ف�[ زای ش�[ � خ0ا:ان قائم مقام و م�[ ]̂ خ0ا:ان شه0د بهش)� -ب
خ0ا:ان ول0عy جنو�N - :عداز چهارراە مختاری- ا�ستPاە دلGخواە__آنالین02155384924داروخانه37523ب0مارستان Sارساتهرانتهران

ی دوم-Sال2R__آنالین02177244344داروخانه37721روزانه درمانPاە مادرانتهرانتهران خ0ا:ان هنPام-:لوار استقالل-خ0ا:ان شه0د جمالو-16 م��

02135015140داروخانه34550 دک�� م56م امجدیتهرانتهران

مراجعه 
:ه 

شعب 
خ0ا:ان ری-ابتدای شه0د محال�� -SالR 382__ب0مه دی

__آنالین02188992830داروخانه35361دک�� شاە عoتهرانتهران
� .نuش کوچه  ]̂ م0دان ول0عy-:لوار کشاورز-:عد از چهار راە فلسط

39 RالS-ان0انOGک
S - �gالR 107__آنالین02122088052داروخانه35972موناتهرانتهران سعادت آ:اد - م0دان qاج - خ0ا:ان \و \]
م0دان امام خمی)� -جنب درمانPاە فرهنگ0ان مرکزی__آنالین02166769360داروخانه36068دک�� جوادی ارجمندتهرانتهران
� تهرانتهران خ0ا:ان دماوند-ا�ستPاە فرودhاە-جنب درمانPاە افالطون__آنالین02177551920داروخانه36862دک�� آ�ش ب�[

__آنالین02191006585داروخانه38400داروخانه دک�� 2س0م انج0د�� تهرانتهران
� خ0ا:ان 63 و 65  ]̂ یوسف آ:اد - خ0ا:ان س0د جمال الدین اسد آ:ادی - ب

- SالR 485 - داروخانه دک�� 2س0م انج0د�� 
�g - :لوار الله -SالR 114__آنالین02144528889داروخانه35904 شGانه روزی دک�� قهرما�� تهرانتهران :لوار تهرا�2\]

� تهرانتهران ]̂ خ0ا:ان شه0د بهش)� -:عد از \افراز-نرس0دە :ه قِام مقام-SالR 378__آنالین02188506716داروخانه37018شGانه روزی دک�� صفری ام

تهرانتهران

روزانه داخo \¹ا�� 
ب0مارستان فوق تخص~ 

__آنالین02188952866داروخانه38219ساسان
 o43 داروخانه روزانه داخ RالS ابتدای :لوار کشاورز yم0دان ول0ع

\¹ا�� ب0مارستان فوق تخص~ ساسان



آنالین02166401145داروخانه34674ب�ست و نهم فروردینتهرانتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
م0دان حر جنب آمادhاە بهداری 501 تهرانb :اشد

آنالین02144229793داروخانه36483دک�� معصومه محمدیتهرانتهران
این مرکز تا اطالع ثانوی غ�[ 

فعال b :اشد.
تهران، فلdه اول صادق0ه، ابتدای ستارخان، نرس0دە :ه چهار راە خ�و، 

۵۸۵ RالS

تهران اقدس0ه م0دان ار�ش :عد خرو¦N اراج داروخانه دک�� ب456 زادە__آنالین02122960597داروخانه39395داروخانه دک�� ب456 زادەتهرانتهران

ازی__آنالین02166467832داروخانه11025داروخانه دک�� حاصoتهرانتهران استان تهران، تهران، دا2شPاە تهران، انقالب اسالb، وصال ش�[

آنالین__داروخانه32068دک�� و��تهرانتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
b :اشد

ی - نرس0دە :ه دا2شPاە هوا�¡  مهرآ:اد جنو�N - ابتدای خ0ا:ان شمش�[
394RالS - شه0د ستاری

خ0ا:ان انقالب خ0ا:ان نجات الS ÄالR 2__آنالین__داروخانه29645دک�� نظری فردتهرانتهران

ح0ا�� تهرانتهران � SالR 84__آنالین__داروخانه32077دک�� پ�[ ]̂ داماد و جهان کودک-جنب ب6ج نگ � م�[ ]̂ :لوار اف56قا-ب

زا�� دماوندتهران آنالین__داروخانه12381دک�� م�[
این مرکز تا اطالع ثانوی غ�[ 

فعال b :اشد.
شهرستان دماوند ـ شهر رودهن ـ خ0ا:ان امام خمی)� (رە) ـ جنب Sمپ 

o563 فر� از 9 اص RالS 5ن ـ � ب��

__آنالین__داروخانه16018دک�� موحددماوندتهران
سه راÈ گ0الوند - رو=روی مسجد الرضا « عل0ه السالم » - جنب :انک 

ثامن االئمه -  طGقه ز5ر همکف
شهرستان ر=اطک56م :لوار امام خمی)� داروخانه شیوا عGا¬__آنالین09015532978داروخانه39297داروخانه شیوا عGا¬ر=اطک6±متهران
� احمدیر=اطک6±متهران ]̂ خ0ا:ان جهاد -مقا:ل مسجد ابوالفضل- Sال31R__آنالین56421033داروخانه15551حس
ر=اط ک56م- :لوار امام خمی)� - SالR 700__آنالین__داروخانه17316شGانه روزی امام خمی)� ر=اطک6±متهران

ر=اطک6±متهران
شGانه روزی مرکزی 2س0م 

__آنالین__داروخانه32139شهر
ی امام  جادە ساوە - شهرستان بهارستان - 2س0م شهر - خ0ا:ان 20 م��

175 RالS - ی سوم خمی)� - خ0ا:ان 12 م��

__آنالین__داروخانه32295دک�� نوروزی ن0ار=اطک6±متهران
� دوم و سوم طGقه همکف درمانPاە ام�[  ]̂ 2س0م شهر- :لوار امام خمی)� ب

 � ]̂ المومن
:لوار اصo-خ0ا:ان شه0د مل¾-SالR 460/1799__آنالین02156410089داروخانه37591شGانه روزی دک�� پور ض0ار=اطک6±متهران

__آنالین02156623825داروخانه37637دک�� نائo0ر=اطک6±متهران
شهرستان بهارستان-شهر hلستان-شهرک صالح0ه-خ0ا:ان شه0د ک456-

87 RالS- �g ی شهدای \] 16 م��

اناتتهران اردqا�� شم�[ __آنالین__داروخانه22575دک��
� دیGا¦N و قنات -کوچه حس¤ن0ه-ساختمان  ]̂ خ0ا:ان شه0د qالهدوز-ب
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__آنالین__داروخانه11720مرهمشهر ريتهران
شهرری-م0دان صفای0ه-خ0ا:ان ابن :اب�5ه جنب درمانPاە شهدای شهرری 

123RالS

__آنالین__داروخانه33136دک�� خل0ل qاظ4شهر ريتهران
و شهرری-حد  تهران-شهرری-خ0ا:ان فرمانداری-رو=ه رو ا�ستPاە م��

35 RالS-فاصل کوچه مدرس4 و انقالب
فلdه سوم دولت ا:اد داروخانه دک�� ثا:ت قدم__آنالین__داروخانه21427زهرا ثا:ت قدمشهر ريتهران
حسن آ:اد-:لوار امام خمی)� -SالR 571__آنالین02156223097داروخانه35505دک�� ل0ال شاaرbشهر ريتهران
� __آنالین02155927962داروخانه37796شه0د نبوی(داروخانه)شهر ريتهران ]̂ ی امام حس م0دان نماز-خ0ا:ان 35 م��

آنالین02155912912داروخانه34871هالل احمر شهر ریشهر ريتهران

این داروخانه توز5ــــع کنندە 
داروهای سهم0ه ای و خاص بودە 

کت ب0مه دی  [\ � ]̂ و از مراaز مع
b :اشد

ت عGدالعظ0م م0دان هادی سا�  �yحرم ح N�شهر ری- ضلع جنو
خ0ا:ان هالل احمر ضلع جنو�N جمع0ت هالل احمر شهرری

5ع)� -نuش کوچه پ��ش-Sال123R__آنالین02146858431داروخانه37560دک�� خدابندە لوشهر قدستهران شهر قدس-م0دان ول0عy-خ0ا:ان \]
ستان ف)� و حرفه ای__آنالین02165568922داروخانه36468دک�� جوادی مهرشه6±ارتهران اند�شه فاز 3 خ0ا:ان توح0د :عد از ه��
شاهد غر�N بن �ست آËاە__آنالین02165501158داروخانه36504شGانه روزی مرجان ظفرشه6±ارتهران
�g __آنالین02165549659داروخانه35933دک�� گندم qارزادەشه6±ارتهران استان تهران، اند�شه فاز 2، :لوار ن0لوفر، :لوار شقایق \]

خ0ا:ان ول0عy-نرس0دە :ه م0دان امام-کوچه شه0د ثمری-SالR 18__آنالین02165241940داروخانه36754دک�� اسالbشه6±ارتهران

__آنالین__داروخانه25249دک�� صفا�� شه6±ارتهران
 RالS ،رم،جنب :انک صادراتaشه56ار،:اغستان،ابتدای :لوار رسول ا

215

:لوار 17 شه56ور-نuش کوچه غنچه SالR 49__آنالین02165275142داروخانه37561شGانه روزی دک�� رستم زادەشه6±ارتهران
وزکوەتهران ی-رو :ه روی سه راە شهرک__آنالین02176442131داروخانه37736شGانه روزی دک�� محرو�g ف�[ خ0ا:ان 45 م��
وزکوەتهران وزکوە تهران__آنالین02176459242داروخانه38273ب0مارستان امام خمی)� (رە)ف�[ ک0لوم�� 3 جادە ف�[

hلستانتهران
داروخانه دک�� روح اله 

__آنالین02156320064داروخانه38790ابراه0م0ان
استان تهران شهرستان بهارستان شهر hلستان محله سلطان آ:اد خ0ا:ان 

81 RالS امام سجاد

ن داروخانه دک�� انصاری__آنالین02165170150داروخانه39317 داروخانه دک�� عo انصاریمالردتهران مارل0ک خ پرن0ان نuش کوچه 2س��

__آنالین02165402182داروخانه23915شGانه روزی دک�� دش)� مالردتهران
مالرد -:لوار رسول رکرم -نرس0دە :ه :انک صادرات -ساختمان درمانPاە 

مالصدرا
ی چمران-SالR 558__آنالین02156786034داروخانه36311زرندی2س0م شهرتهران بهارستان-خ0ا:ان امام خمی)� -نuش 14 م��
� تهران ]̂ � م0دان رازی کوچه شه0د محمد معاف__آنالین09924989813داروخانهk39043اسمن قانعانورام ]̂ ورام
� تهران ]̂ رفع)� ورام رفع)� __آنالین__داروخانه14444دک�� قرچک ابتدای خ محمدا:اد داروخانه دک��



� تهران ]̂ شهرستان پ�شوا- شهر پ�شوا- خ0ا:ان امام- جنب :انک صادرات- Sال1R__آنالین__داروخانه15025عGاس جن0دی جعفریورام

� تهران ]̂ __آنالین__داروخانهS17861ارس ن�±نورام
� - م0دان امام خمی)� - خ0ا:ان شهدا-  ]̂ � - شهر ورام ]̂ شهرستان ورام

ساختمان پزشOان مهدی- Sال101R- طGقه همکف
� تهران ]̂ � خ0ا:ان مسجدجامع کوچه شه0د قر�� __آنالین__داروخانه33053دک�� م56م منصوریورام ]̂ ورام

� تهران ]̂ ورام
 Èانه روزی دک�� شکوGش    

__آنالین02136125181داروخانه35888زادە
ت  �yقرچک - ابتدای شهرک مخابرات - جنب دارالشفاء ح - � ]̂ ورام

o53 اص RالS مهدی «عج» - 2426 فر� از
� تهران ]̂ هداوندیورام � خ0ا:ان شه0دبهش)� رو=روی درمانPاە ح0در5ــها SالR 156__آنالین02136263767داروخانه38177دک�� ]̂ ورام


