
  نام داروخانه ردیف
وضعیت 
خدمات 
  رسانی

  تلفن داروخانه  نشانی  منطقه  مؤسس

  44667319  1شماره  - 4سوپر -فاز یک -شهرك اکباتان  -تهران  5  امجدالسادات شهیدي  روزانه  دکتر شهیدي  1
  2144516464  روبروي بانک صادرات -123پالك  -بلوار اصلی تهرانسر -تهران  21  جالئی همایون –عصمت باقرزاده   روزانه  شب تاب  2
  44653498 -44633169  7شماره  -طبقه همکف -ساختمان نگین -نبش کوچه تیرداد -بلواراصلی -شهرك اکباتان  -تهران  5  داود فالح زاده  شبانه روزي  دکتر فالح زاده  3
  65762205  3تداي شهرك مصطفی خمینی، جنب پل عابر، پالك شهریار، جاده آدران، اب  شهریار  دکتر فرهاد محسنی  روزانه  دکتر نودهی  4
  88223525  واحد تجاري -46پالك  -خ دوم -پایین تر از بزرگراه جالل آل احمد -خ کارگر شمالی -تهران   6  علی ساالري تبار  روزانه  دکتر ساالري تبار  5
  44731443  واحد تجاري -5/55پالك  -طبقه همکف -مجتمع تجاري زیتون -شهرك شهید باقري -انتهاي بزرگراه همت غرب -تهران  22  هادي اسماعیلی  شبانه روزي  دکتر هادي اسماعیلی  6
  56647492  4و  3بین کوچه نسیم  -متري اصلی 25خ  -خیرآباد -همدانک -بوستان -بهارستان  بهارستان  مسعود عباسی قلعه جوق  روزانه  دکتر مسعود عباسی  7
  88965735  طبقه همکف - 92پالك -بعد از خ پنجم -خ دکتر فاطمی-تهران  6  دکتر هنگامه خرمدوست  روزانه  غربهیراد   8
  65351416  18اندیشه،  خ توحید ، نبش خ معلم، پاساژ تجاري امیر، طبقه همکف ،قطعه  4فاز   شهریار  دکتر علی  قائمی  شبانه روزي  دکتر علی قائمی  9
  66824675  جنب درمانگاه تخصصی شادآباد  -متري اول و دوم 15بین  -شهریور 17خ  -خ شاد آباد -تهران  18  دکتر محمدرضا کشاورز سیاه افشاري  شبانه روزي  مرکزي هفده شهریور  10
  65231515  215باغستان، ابتداي بلوار رسول اکرم، جنب بانک صادرات، پالك  شهریار  دکترمحمد رضا صفایی  روزانه  دکتر صفایی  11
  22078683  29پالك - 18و 16بین خ   -نرسیده به میدان کاج  -سعادت آباد -تهران  2  دکتر شهرزاد شاهین فر  روزانه  کوانتوم  12
  44402178  160ك پال -نبش کوچه شهید نوري -باالتر از میدان چهار باغ -خ جنت آباد جنوبی -بزرگراه آیت اهللا کاشانی -تهران  5  خاکپور –رحیم زاده رفوئی   روزانه  پزشکان  13
  66307098  شهرك ولیعصر خ سپیده شمالی  18  دکتر وحید رشیدي  روزانه  دکتر رشیدي  14
  44237564  8پالك  -نبش نامدار چهارم -خ ایثار -بلوار مرزداران -تهران  2  دکتر محمدرضا زواره  روزانه  دکتر زواره  15
  44284633  واحد تجاري– 7پالك -انتهاي کوچه دوم عسگري-ضلع شمال میدان اول شهران–تهران   5  کمیل کریمی نژاد  روزانه  دکتر کریمی نژاد  16
  46135284-46135180  شهرداري) 5واحد تجاري (منطقه -10پالك-بهمن22خیابان -اشرفی اصفهانی–تهران   5  طلعت قانع (دکتر)  روزانه  نورا  17
  65445213  54و 56شاهد شهر، بلوار شهدا، رو به روي شورا، پالك   شهریار  طناز صادقیان  روزانه  شایان حکیم  18
  88946105  م ولیعصر ابتداي کریمخان  6  دکتر اصغر یدالهی موحد  روزانه  دکتر یدالهی موحد  19
  88088374  طبقه اول-13پالك -خیابان سپهر-بلوار درختی-بلوار دادمان-شهرك غرب-تهران  2  کتایون واالیی  روزانه  دکتر واالیی  20
  44464425  طبقه همکف-85پالك-تقاطع خیابان امیرابراهیم-بهمن22خیابان -باغ فیض-تهران  5  ماریا بینش مروستی  شبانه روزي  دکتر بینش  21
  44117709  واحد تجاري-94پالك -خیابان شربیانی شرقی-بلوار تعاون-میدان شهرزیبا-تهران  5  محمد کاوسی فرد  روزانه  دکتر کاوسی فرد  22
  66922792  191پ -نبش چهار راه فرصت -خ جمالزاده شمالی-خ انقالب -تهران  6  دکتر مهشید ارمز  روزانه  دکتر ارمز  23
  66057620  75پالك  -نبش خیابان حسامی -(بین بهبودي و شادمان) -خیابان شهید تیموري -خیابان آزادي -تهران  2  فرشته رمضانلو  روزانه  دکتر فرشته رمضانلو  24
  66002192  واحد تجاري-127جنب پالك -نبش کوچه صاحب الزمان(ع)-روبروي شرکت به پخش-خیابان استاد معین–تهران   9  یداهللا نادري آبادي  شبانه روزي  دکتر نادري  25
  44082267  264شماره  -بین خ رامین و گلستان-بلوار فردوس -فلکه دوم صادقیه -تهران  5  فریبا مهمانی  روزانه  دکتر مهمانی  26
  46886026-21  32پ -ك شهید مختاري-ابتداي خ شهید عالمی-م آزادي  شهر قدس  دکتر ابراهیم رزاقی  روزانه  ماهان قدس  27
  88946418  26خ زرتشت غربی تقاطع خ فلسطین پ  6  دکتر ساناز حاجی نژاد  روزانه  دکتر  حاجی نژاد  28
  65565261  ، خ فردوسی غربی، میدان چمران، مجتمع پزشکی کیمیا3اندیشه، فاز   شهریار  دکتر سینا معمار  روزانه  دکتر سینا معمار  29



  44454335  3واحد -65پالك  -ابتداي بلوار عدل -بلوار شهید میرزا بابایی -پونک -تهران  5  شهریار حمزه پور-عباس ارجمند  روزانه  ایرانا  30
  44244338  1واحد -طبقه همکف-318پالك  –ساختمان آریانا -نبش کوچه نهم-خیابان سازمان آب-خیابان گلناز دهم-فلکه اول صادقیه -تهران  2  آیدا ناظمی حبیب  روزانه  دکتر ناظمی  31
  44082373  واحد شمال شرقی -طبقه اول - 1شماره  -نبش گلستان شمالی -بلوارآیت اهللا کاشانی -تهران  5  منصور خرسند  روزانه  دکتر خرسند  32
  56774413  26خیابان بهشتی شمالی پالك  -متري چمران 14  بهارستان  کاظم میکائیلی  روزانه  ر میکائیلیدکت  33
  66696255  متري ..... 20مهراباد جنوبی اول   9  دکتر صالح ویسی  روزانه  دکتر ویسی  34
  44492749  8پالك  -پاساژ برج آرمان -بهمن 22خ  -بلوار اشرفی اصفهانی -تهران  5  دکتر زهرا ولیان  روزانه  دکتر زهرا ولیان  35
  88417745  155قائم مقام نبش ك هشتم پالك   6  دکتر یسنا به منش  روزانه  دکتر به منش  36
  56321609  511خیابان سبزدشت.نبش کوچه آذربایجان.پالك   بهارستان  یلدا شارق بروجنى  شبانه روزي  دکتر شارق  37
  65328848  57پالك  -بلوار امام خمینی -وائین -شهریار  شهریار  دکترعلی صفا  شبانه روزي  دکتر صفا  38
  88813202  14پالك -واحد تجاري-نبش کوچه دلفان-کوچه شهید نظیري-خیابان فجر(جم)-خیابان مطهري-تهران  6  محمدعلی مظلومی  روزانه  دکتر مظلومی  39
  09121302546 -56425775  70شماره  -جنب بانک تجارت -خ اصلی -بلوار امام خمینی -رباط کریم  رباط کریم  مریم مودي  روزانه  امام خمینی  40

ساختمان  -روبروي مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی مسیح دانشوري -خیابان شهید پورابتهاج -دارآباد -تهران  1  سامان بیگلی  روزانه  سامان بیگلی (دکتر)  41
  26152862  3واحد -اولطبقه  -1پالك  -پزشکان شمال تهران

  22716223  واحد تجاري غربی -356پالك -نبش کوچه اقبال-چهارراه مژده-خیابان شهید باهنر به سمت میدان قدس -تهران  1  محمدحسن صالحی علیائی  شبانه روزي  صالحی (دکتر)  42
  2-22408441  طبقه همکف -4پالك  -جنوبی میدان شهید شهریاري (میدان دانشگاه)ضلع  -ولنجک -تهران  1  راضیه شعبانی فر  شبانه روزي  شعبانی فر (دکتر)  43
  22248005  طبقه همکف -68پالك  -نبش شیرینی نیشکر -جنوبینرسیده به خیابان شهید سلیمی -بلوار شهید اندرزگو -فرمانیه -تهران  1  بهاره دهاقین  روزيشبانه  دهاقین (دکتر)  44
  88038112  72پالك  -بعد از بزرگراه کردستان -خ مالصدرا -میدان ونک -تهران  3  خسرو مهربانی طبريامیر  شبانه روزي  مالصدرا  45
  22592263  واحد شرقی -طبقه اول -334پالك  -جنوب غربی بلوار کاوهنبش  -خ دولت -تهران  3  پریسا مقدم  شبانه روزي  پریسا مقدم(دکتر)  46

پوراحمد جکتاجی   47
ابان نبش خی -نرسیده به تقاطع نیایش -باالتر از خیابان شهید وحید دستگردي (ظفر) -خیابان ولیعصر (عج) -تهران  3  جالل پوراحمد جکتاجی  شبانه روزي  (دکتر)

  3-88662152  تجاري واحد -2555پالك  -شهید بابک بهرامی

  22041414-22010452  طبقه همکف -2پالك  -سیناداخل درمانگاه ابن -نبش کوچه مروارید -نرسیده به تقاطع مدرس -انتهاي خ آفریقا -تهران  3  منصور سمیعی  روزيشبانه  آفریقا  48
  77042005  81پالك  -مجتمع تجاري داخل شهرك امید -شهرك امید -قنات کوثر -تهرانپارس -تهران  4  اسداله آب نیکی  روزانه  صبح امید  49
  77371300  1018پالك  -خ وفادار شرقی -فلکه چهارم تهرانپارس -تهران  4  ایرج قربانی  روزانه  قربانی (دکتر)  50
  77496457 -77204332  699پالك  -تقاطع آیت -خ فرجام -تهران  4  حسن سیف  روزانه  سیف (دکتر)  51
  77004848  داخل درمانگاه ایثار -طبقه همکف مسجد صاحب الزمان  -2فاز   -کوي دانشگاه -شهرك حکیمیه  -ان شهید بابائیاتوب -تهران  4  فردین خوشنودي  روزانه  خوشنودي (دکتر)  52

محمدي و  شهید خیابان بین -الشهداء سید چهارراه از بعد -)جشنواره( ناهیدي شهید خیابان – تهرانپارس –تهران   4  نادر مدینه اصفهانی  روزانه  مدینه (دکتر)  53
  77799500  سوم قطعه – 84 پالك جنب – 2روبروي مرکز دارویی و درمانی هالل احمر جشنواره  -شهید فتاحی

  22845611  979پالك -نبش کوچه سعید نورمحمدي-باالتر از خ خواجه عبداله انصاري-خ دکتر شریعتی-تهران  4  هاله زاهدي  روزانه  زاهدي (دکتر)  54
  22953257  10تهران، بزرگراه امام علی (ع) شمال، خروجی اول لویزان، خیابان شیان یکم، (خیابان قدیري)، پالك   4  علی قنبري  بانه روزيش  علی قنبري (دکتر)  55
  222555869  واحد تجاري 15پالك  -خیابان گیالن غربی-خیابان بوستان دوم (خیابان شهید اخوان)-خیابان پاسداران -تهران  4  زادهشهرام رضا  شبانه روزي  تک پاسداران  56
  77186562  771مغازه تجاري پالك  -ضلع شمال غربی تقاطع فرجام -خیابان هنگام -میدان رسالت -تهران  4  فرانک سرور  شبانه روزي  سرور (دکتر)  57



روبروي بیمارستان امام حسین  -2بعد از مجتمع تجاري تیراژه  -خیابان شهید مدنی جنوبی -سبالنخیابان  -تهران  7  زهرا بیاتی  روزانه  زهرا بیاتی (دکتر)  58
  77614176  طبقه همکف -376پالك  -(ع)

  41971  108پالك  -نبش کوچه داریوش -نرسیده به چهارراه سهروردي -خیابان شهید بهشتی -تهران  7  شادي دیانی  روزانه  صبا  59
  77543769  430پالك  -ایستگاه حسین آباد -خ خواجه نظام الملک -تهران  7  مجید مالحسینی  روزانه  مالحسینی (دکتر)  60
  7760,9274  1پالك  -نبش کوچه خداشناس -مابین چهارراه معینیه و عظیم پور -بان شهید نامجوخیا -خیابان انقالب -تهران  7  فرشید جزائري  شبانه روزي  جزائري (دکتر)  61
  77568131  ، ساختمان پزشکان مهر، طبقه همکف، واحد یک819تر از چهارراه سبالن، پالك اله مدنی، پائینتهران، خیابان آیت  7  محمدرضا دري  شبانه روزي  فارس (دکتر دري)  62
  88434187  713پالك  -باالتر از تقاطع مطهري -خ دکتر شریعتی -تهران  7  شهاب عدالت پژوه  شبانه روزي  عدالت پژوه (دکتر)  63
  77829204  90پالك  -2000ساختمان  -تقاطع کرمان -خ گلبرگ غربی -تهران  8  ژیال رضوي خالقی  روزانه  رضوي (دکتر)  64
  77287189  16پالك -فاطمیهجنب مسجد  -خیابان شهید رجب نصیري -میدان تسلیحات -خیابان مسیل باختر -خیابان دماوند -تهران  8  کتایون بهشتی  شبانه روزي  بهشتی (دکتر)  65

 8  مریم ملکوتی  روزانه  مریم ملکوتی (دکتر)  66
متري نارمک)، بین خیابان  46تهران، میدان هفت حوض، ضلع شرقی خیابان شهید آیت، نرسیده به خیابان شهید ثانی (

 77940269 ، مغازه تجاري291دالور و خیابان گلستانی، پالك 

  77509013  87پالك  -کلینیک باروري امید -خ فخرآباد -خ مصطفی خمینی -میدان بهارستان -تهران  12  حمید مهرآور  روزانه  مهرآور (دکتر) 67
 33560175 138پالك  -نرسیده به میدان قیام -خ مولوي -تهران 12  محمدعلی مدرس حکیمی  روزانه  بهبودي  68
  66738080 -66705301  778پالك  -ضلع جنوب شرقی میدان-میدان فردوسی -تهران  12  سید علی مکی -سید امیر مکی   شبانه روزي  رامین 69
  33342259 -33343090  13پالك  -چهارراه کوکاکوال -خ پیروزي -تهران  13  حمیدرضا مالحسنی مجدآبادي کهنه  روزانه  نوید (دکتر مجدآبادي)  70

ملک به شکل  -51پالك  -بست بنفشهبین خیابان غدیر و بن -خیابان امامت -میدان امامت -نوخیابان تهران -تهران  13  مهدي سمیعی فر  روزانه  سمیعی فر (دکتر)  71
  77433364  واجد درب ورود و خروج مجزا -مغازه

  33706444  104پالك  -نبش کوچه محمد حسینی -خ آیت اهللا سعیدي -تهران  14  نسرین اخوان خرازي  روزانه  ي (تهران)راز  72
  33060067  678پالك  -نبش خ شهروي -بعد از پل دوم -بلوار ابوذر -خ پیروزي -تهران  14  مصطفی حبیبی  شبانه روزي  مصطفی حبیبی (دکتر)  73
  33064341-33178307  427پالك  -نبش خ ائمه اطهار (ع) -نبش چهارراه نبی اکرم (ص) -خ نبرد -خ پیروزي -تهران  14  مهران صارمی  شبانه روزي  ابیانه  74
  33144902  167پالك  -ساختمان پزشکان رازي -33نبش خ  -35بعد از خ  -متري دوم شمالی  15 -افسریه -تهران  15  مهتاب ابراهیمی گرکانی  روزانه  ابراهیمی (دکتر)  75
  33438595  131پالك  -نبش کوچه اسدي -خ شهید تقی پور -روبروي پایگاه بسیج مالک اشتر -تقاطع بزرگراه امام علی -خ خاوران -انتهر  15  نادر رحیمی  روزانه  اتابک  76
  55319333  138پالك  -نبش کوچه سخایی -باالتر از خیابان منصور -خیابان هفده شهریور جنوبی -تهران  15  نسرین برازنده  روزانه  هفده شهریور  77
  33009700  4476پالك ثبتی  -جنب مسجد المهدي (عج) -خ شهیدآقاجانلو -بلوار  ولیعصر (عج) -خ نبرد -تهران  15  مهدي مهرآبادي  شبانه روزي  مهرآبادي (دکتر)  78
  33727040  2پالك  -نبش کوچه شهید رحمانی -خ طیب -میدان خراسان -تهران  15  جالل شهیري -عباس حاجیان  شبانه روزي  مهرگان جنوب  79

 -خیابان شهید نیکبخت -خروجی ذوالفقاري (اتابک سابق) -بعد از پل خاوران -بزرگراه امام علی (ع) جنوب -تهران  15  مجید علیرضائی (وکیل وراث)  شبانه روزي  وحیدیه  80
  33709120  309پالك  -خیابان شهید ناصري (نفیس سابق)

 66565679 230اتوبان نواب، بلوار بریانک، نبش بن بست توحید، پالك 10  منان حاجی محمودي  روزانه  دکتر حاجی محمودي  81
 56368289  358، پالك 22متري امام خمینی، جنب کوچه  20خیابان   اسالمشهر  مریم قاسمیان پور  روزانه  دکتر مریم قاسمیانپور 82
 56464441  ، داخل کلینیک ویژه مستقل قائمیه، طبقه همکف، اولین واحد شرقی19شهرك قائمیه، میدان دوم، کوچه   اسالمشهر  محمد حسین خداداده  روزانه  دکتر محمد حسین خداداده 83
 55728188 115پالك  -نبش خیابان علی اکبر زاهد  -خیابان سجاد جنوبی  -ابوذر غربی  17  شریفه ملک محمدي نوري فر  شبانه روزي  سجاد 84

 55035885 جدید) 12(76متري تختی فلکه اول پالك 18خیابان شهیدرجائی  سه راه علی آباد (میدان بهشت) خیابان ابریشم  16  سیروس کریمی دردشتی  روزانه  طاهر 85



 55029579 137پالك  -خیابان مهران -خانی اباد نو 19  آل بویه محمود  روزانه  مرکزي مهران 86

حومه   بهزاد امینی  روزانه  دکتر بهزاد امینی 87
 56716484  97بلوار شهید ابوالقاسم، پالك   اسالمشهر

 55005954 25خانی اباد نو میعاد شمالی میدان ابن سینا پالك  19  ویدا مکاري  شبانه روزي  دکتر مکاري 88
 55002422 61و  59ابان پالك  13خیابان شهید رجایی بعد از اتوبان ازادگان کوي  20  علی خاکبیز  روزانه  شفا 89
 56127997  31پالك  -34کوچه شایان -انتهاي خیابان آیت اهللا کاشانی   اسالمشهر  فریبا قزوینی  روزانه  دکتر قزوینی 90
 77376802  47پالك  - 16کوچه  -خیابان زرافشان  -اسالمشهر  اسالمشهر  سمیه جهان تاب  روزانه  دکتر جهان تاب 91
 44503213 254خیابان هالل احمر نبش خیابان انبار نفت پالك  11  سیده هدي تیجانی  شبانه روزي  شلمچه 92

93 
دکتر صبور(شهرك 

حومه   بهمن صبور  روزانه  نظامی)
 33402447  74نظامی.بلوار اصلی جنب زمین فوتبال.پالك شهرري.جاده ورامین.شهرك   شهرري

 55670155 526راه آهن، جوادیه، بیست متري جوادیه، روبروي بانک کشاورزي، پالك  16  جمشید تارتج کار  روزانه  هیربد 94
 55604236 ، داخل درمانگاه خیریه علوي زنجانیها، طبقه سوم، واحد شمالی47ك میدان منیریه، خیابان ابوسعید، نبش بن بست دوم، پال 11  ژاله روشن بخت  روزانه  دکتر ژاله روشن بخت 95

 56125544  935جاده اصلی،بعد از زیرگذر،روبروي ایستگاه حاج محمود،جنب درمانگاه شبانه روزي امام خمینی،پالك   اسالمشهر  اسماعیل حیدري  شبانه روزي  مرکزي اسالمشهر 96

حومه   بهراد شربت خوري  شبانه روزي  دکتر شربت خوري 97
 56228222  طبقه همکف پاساژ ولیعصر-روبرو شهرداري-بلوار امام -حسن اباد فشافویه  شهرري

 55942296 ، طبقه همکفF1نعمت آباد، خیابان سهیل، ضلع جنوب غربی میدان مهرورز، مجتمع سهیل، بلوك  19  زهره حقیقی  روزانه  دکتر زهره حقیقی 98

 66467745 35پالك -طبقه اول-خیابان شهید نظري-خیابان ابوریحان -خیابان انقالب  11  نوشین محمد حسینی  روزانه  دکتر محمد حسینی 99
 9-56525804 13-8آسایشگاه سالمندان کهریزك، ساعت کاري   دکتر افتخاري   درمانگاه دکتر حکیم زاه 100

 


