
آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرويسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

خيابان امام خميني ميدان وليعصر /بيمارستان وليعصراراكاراكخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان ولي عصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي اراك

انتهاي خيابان شهيد شيرودي،ميدان پرستار، بيمارستان اميركبيراراكاراكخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان اميركبيردانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيد بهشتي جنب ساختمان مركزياراكاراكخاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيد بهشتي شماليدليجاندليجانخاصشبانه روزيبيمارستاني خصوصي بستريداروخانه بيمارستان امام صادق (ع)دانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان فياض بخش.بيمارستان والفجر تفرشتفرشتفرشخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان والفجردانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان جمهوري بيمارستان امام خميني(ره)محالتمحالتخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان امام خمينيدانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيد بهشتيآشتيانآشتيانخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان امام سجاد(ع)دانشگاه علوم پزشكي اراك

ميدان وليعصراراكاراكمنتخب خاص و داروهاي سهميه اينيمه وقت عصرآموزشي خصوصيداروخانه دكتر بابائيدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك ابتداي خيابان آيت ا... غفاري پالك29اراكاراكمنتخب خاص و داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه درماندانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيد شيرودي(خرّم)-بين كوچه ارشاد و كندياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصي داروخانه دكتر فردياردانشگاه علوم پزشكي اراك

كرهرود بلوار انقالب ساختمان پزشكان نويناراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر خدمتيدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك-خيابان قايم مقام-پالك414اراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر آراميدانشگاه علوم پزشكي اراك

تقاطع خيابان آيت اهللا سعيدي و آيت اهللا غفاري اروخانه مبيناراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه مبيندانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان مشهد، نرسيده به ميدان قرآناراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر الجورديدانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان دانشگاه , روبروي مصال , نبش كوچه آيت ا... بهبهاني پالك 3635اراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه كوثردانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيد بهشتي-ميدان هفت تير - كوچه شكرايي-داروخانه دكتر غالمياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر غالميدانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيد بهشتي كوچه تيكران ساختمان پزشكان ميالداراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر اكبريدانشگاه علوم پزشكي اراك

خ شهيد بهشتي/ باالتر از ميدان هفت تير/ جنب ساختمان پزشكان بزرگمهر/ طبقه همكف/ داروخانه مهراراكاراكمنتخب خاص و داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه مهردانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خيابان امام خميني ساختمان پزشكان ايران كلينيكاراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر دالوردانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك . خيابان سي متري فوتبال جنب مسجد علي ابن ابيطالباراكاراكمنتخب داروهاي سهميه اينيمه وقت عصرآموزشي خصوصي داروخانه دكتر احد زادهدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك انتهاي خ شهدا روبروي بازار روزاراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر هادئيدانشگاه علوم پزشكي اراك

ايران استان مركزي اراك خ جالل ال احمد روبروي ميدان علي ابن ابيطالباراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه ايراندانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خيابان امام خميني (ره)ساختمان پزشكان 455 جنب داروخانه فعلي تخت جمشيداراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه تخت جمشيددانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك ابتداي خيابان شهيد رجايي جنب تعاوني شماره 4اراك  اراك  منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر عظيميدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خيابان جانبازان پاساژ مركزياراكاراكمنتخب خاص و داروهاي سهميه ايشبانه روزيآموزشي خصوصيداروخانه دكتر اسماعيلي دانشگاه علوم پزشكي اراك

خ امام خميني سه راهي مسجد سيدها جنب كلينيك كوثراراكاراكمنتخب خاص و داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر محمديدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك - خ شهيد شيرودي - طبقه تحتاني كلينيك دندانپزشكي بهاراناراكاراكمنتخب خاص و داروهاي سهميه ايشبانه روزيآموزشي خصوصيداروخانه دكتر اميني دانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خيابان حاج باشي پاساژ كندي داروخانه دكتر كارگشااراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر كارگشادانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك - ميدان امام حسين - بلوار امام علياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه طلوعدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك.ابتداي شهرك فاطميهاراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه پورسينادانشگاه علوم پزشكي اراك

ميدان ولي عصر خيابان امام خميني روبروي بانك دياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايشبانه روزيآموزشي خصوصيداروخانه اميركبيردانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك-خيابان شهيد بهشتي-روبروي خيابان سميه-ساختمان پزشكان رازياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه امام رضا (ع)دانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان مالك اشتر چهار راه خاتم االنبيا ساختمان پزشكان مادراراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر اميرغالمي دانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان مولوي غربي سه راه ابوذراراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر جمشيديدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك-خيابان شهيد شيرودي-روبروي سازمان انتقال خوناراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيبداروخانه وعلي سينادانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خ شهيد بهشتي كوچه شكرايياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيبداروخانه زرگمهر دانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خيابان قايم مقام خيابان عمار ياسر مدرسه سالمت آموزش وپرورشاراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكترنادريدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك.خ امام.نبش چهارراه دكتر حسابياراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايشبانه روزيآموزشي خصوصيداروخانه دكتر قاسميدانشگاه علوم پزشكي اراك

كلينيك تخصصي قوام زاده سردشت بيمارستان اميرالمومنيناراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر شجاعيدانشگاه علوم پزشكي اراك

اراك خيابان 30 متري فوتبال خاتم االنبيا پالك 219اراكاراكمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر عزيزيدانشگاه علوم پزشكي اراك

آستانه خيابان شهدا جنب پست بانك كد پستي 3871663545آستانه آستانه منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر قاسميدانشگاه علوم پزشكي اراك

اشتيان ميدان ازادي جنب مسجد بازارآشتيان آشتيان منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر سعدين پوردانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان ولي عصر خيابان مخابرات رو به روي درمانگاهجاورسيان جاورسيان منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر كاظم پوردانشگاه علوم پزشكي اراك

بلوار ايت اله غفاري روبروي بانك ملي نبش كوچه رضاييخنداب خنداب منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه آريانادانشگاه علوم پزشكي اراك

خيابان شهيدبهشتي شمالي -نبش خيابان مهندس هاشميدليجان دليجان منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه كيميادانشگاه علوم پزشكي اراك

شهر شهباز_خيابان امام خميني- ميدان امام حسين - ابتداي بلوار امام حسنشهباز شهباز منتخب داروهاي سهميه اينيمه وقت عصرآموزشي خصوصيداروخانه دكتر خليليدانشگاه علوم پزشكي اراك

فرمهين-ميدان قايم مقام بلوار اميركبيرفرمهينفرمهينمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه فرمهينيدانشگاه علوم پزشكي اراك
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كميجان.خيابان امام/روبروي بانك مليكميجانكميجانمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه مركزيدانشگاه علوم پزشكي اراك

محالت- ميدان استقالل - نبش خيابان انقالبمحالتمحالتمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر سالميدانشگاه علوم پزشكي اراك

مهاجران_بلوار امام خميني داروخانه مهاجرانمهاجران مهاجران منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه مهاجران  دانشگاه علوم پزشكي اراك

شهر ميالجرد_خيابان شهدا_ بعد از بانك مليميالجرد ميالجرد منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر عبداللهيدانشگاه علوم پزشكي اراك

شهر نيمور_خيابان ابن سينا-روبروي درمانگاه وليعصر-نبش گلبرگ 4نيمور نيمور منتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه بوعليدانشگاه علوم پزشكي اراك

شهر تفرش_ميدان ازادي_ابتداي بلوار مطهريتفرشتفرشمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر خالقي نژاد دانشگاه علوم پزشكي اراك

شازند خيابان قدس پالك29شازندشازندمنتخب داروهاي سهميه ايروزانهآموزشي خصوصيداروخانه دكتر كريميدانشگاه علوم پزشكي اراك

اسدآباد-خيابان پرستار-بيمارستان قائم (عج)8133115625اسدآباد_داروخانه بيمارستانيروزانهبيمارستاني دولتي سرپاييداروخانه سرپايي بيمارستان قائم (عج) دانشكده علوم پزشكي اسدآباد

خيابان امام رضا، امام رضا 58372221871اسفرايناسفراينمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر جعفر رضايي نوعيدانشكده علوم پزشكي اسفراين

خيابان شهيد باهنر داخل بيمارستان امام علي(ع)35356627چابهارچابهارداروهاي خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر قاسملونيادانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

بلوار بلوچ-مقابل پلي كلينيك تخصصي شهيد رجايي37230666ايرانشهرايرانشهرداروهاي خاصشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عرفاني(شفا)دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

خيابان شريعتي نريسده به ميدان قدس22213635تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيدولتينمونه طالقانيدانشگاه علوم پزشكي تهران

تهران خيابان كريمخان نبش خردمند شمالي88849016تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهدولتيداروخانه 13آبان (فوق تخصصي)دانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان كريمخان نبش خردمند شمالي88849016تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيدولتي13آباندانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان ميرزاي شيرازي-نبش كوچه 7-پالك 8884901641تهرانتهرانخاص، ريتالين- انسولينشبانه روزيدولتيايثاردانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان حر جنب آمادگاه بهداري 501 تهران66478321تهرانتهرانخاص، ريتالين-انسولينشبانه روزيداروخانه هاي ارتش29فرورديندانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان آزادي - مقابل سازمان تامين اجتماعي66860605تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيآزاديدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان كميل نرسيده به خيحون پالك 1/833 (603)جديد66866077تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيانوشيرواندانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان قزوين خ 16 متري اميري خ گلستاني بعد از تيموري پ 55789089296تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر افسانه فيض نيادانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان آزادي بين آذربايجان و چيحون كوچه شهيد زماني پالك 660651226تهرانتهرانخاص، بيمارستاني- انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر كوشادانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان خوش-تقاطع خيابان مرتضوي پالك66837320309تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر يعقوب زادهدانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان پاستور خيابان پاستور مركز پزشكي شهيد شوريده66976125تهرانتهرانخاص، بيمارستاني- انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر خوئيدانشگاه علوم پزشكي تهران

چهارراه وليعصر - پايين تر از تئاتر شهر - نبش كوچه پرتوي - پالك 669671131409تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر ستودهدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان انقالب -خيابان ابوريحان -خيابان شهيد نظري-طبقه اول-پالك 6646774535تهرانتهرانخاص ، بيمارستاني-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدحسينيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خ وليعصر، چهارراه مختاري، پالك ثبتي 1الي 6، فرعي از 3309 و 3310 اصلي55363057تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيرفاهدانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان بهارستان- نبش صفي عليشاه33119993تهرانتهرانخاص- انسولينروزانهدولتيدكتر امينيدانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان بهارستان خيابان بهارستان جنب بيمارستان طرفه77522562تهرانتهرانخاص، ريتالين- انسولينشبانه روزيدولتيشهيد عابدينيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان دماوند-جنب بيمارستان بوعلي پالك 333257751232تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيبوعليدانشگاه علوم پزشكي تهران

كيانشهر-خيابان شهيد ابراهيمي نبش خيابان شهيد اسماعيلي درمانگاه شبانه روزي امين پالك 33883164200تهرانتهرانخاص، ريتالين- انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بازرگانيدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرك مشيريه -خيابان سازمان آب-نبش كوچه آذر غربي پالك3348754454تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شيوا خوش نويسدانشگاه علوم پزشكي تهران

كيانشهر خ صالحي پ 33603059129تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيمهرزاددانشگاه علوم پزشكي تهران

نازي آباد خيابان اكبر مشهدي نرسيده به تقاطع كارگر ساماني پالك 55180050487تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسن شركاءدانشگاه علوم پزشكي تهران

خ شهيدرجائي خ ابريشم خ دستواره نبش كوي ايماني پ 5518033399تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حميد كنگريدانشگاه علوم پزشكي تهران

نازي آباد-خيابان سرسبز-پالك   2009 فرعي از 4731 اصلي55347047تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شيخيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان شهيدرجائي  سه راه علي آباد (ميدان بهشت) خيابان ابريشم 18متري تختي فلكه اول پالك 76(12 جديد)55035885تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيطاهردانشگاه علوم پزشكي تهران

خزانه بخارايي بين فلكه اول ودوم پالك 1623 فرعي از 4730اصلي، بخش 550604866تهرانتهرانخاص، بيمارستاني-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيگنجينهدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان ش رجايي، بعد از چهارراه بعثت، جنب شهرداري منطقه16، ايستگاه ورزشگاه شماره 55067515472تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصينازي آباددانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان شهيد بخارايي(خزانه بخارايي)-فلكه دوم-ضلع شمال غربي ميدان-پالك 5506068228تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينروزانهداروخانه خصوصيماهاندانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان ابوذر - خيابان سجاد شمالي - پالك 55742001122تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر بهلوليدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان ابوذر(فالح سابق)-خيابان سجاد جنوبي-خيابان عسگري-پالك127و129( 26 و 28)55700633تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشفقدانشگاه علوم پزشكي تهران

 انتهاي بزرگراه نواب خيابان شهيد غالمرضايي(زمزم) نرسيده به پاسگاه نعمت آباد نبش پيرمرادي پالك 55835787258تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيفجردانشگاه علوم پزشكي تهران

20متري ابوذر، مقابل باك ملي، پالك 515  قديم (531 جديد)55702974تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيمركزي ابوذردانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان امين الملك خيابان لقمان حكيم پالكهاي 62 64 66 6663269968تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيمركزي اقبالدانشگاه علوم پزشكي تهران

پاسگاه نعمت آباد-20 متري طالقاني-نبش كوچه ششم-پالك 55867548153تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر آل رضادانشگاه علوم پزشكي تهران

خاني اباد شهرك شريعتي خيابان مهران پالك 5585270532تهرانتهرانخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسين كوشاپوردانشگاه علوم پزشكي تهران

عبدل اباد 35 متري شكوفه رو به روي پارك بهار  پالك 5582604396تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر خوش نهاددانشگاه علوم پزشكي تهران

نعمت آباد، خيابان سهيل، ضلع جنوب غربي ميدان مهرورز، مجتمع سهيل، بلوك F1، طبقه همكف55942296تهرانتهرانخاص، ريتالين، بيمارستاني-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر زهره حقيقيدانشگاه علوم پزشكي تهران



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرويسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

شهر ري . ضلع شرقي آستان مقدس حضرت عبدالظيم(ع)55910016تهرانتهرانخاص، بيمارستاني-انسولينروزانهداخل درمانگاهي خيريهداخلي درمانگاه حضرت عبدالعظيم(ع)دانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري خيابان 24 متري رازي نرسيده به كوچه حافظ پالك 55913791367تهرانتهرانخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر ابراهيم قره باغيدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري خيابان35متري امام حسين جنب ميدان نمازپالك3375752021تهرانتهرانخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر اماميدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري- دولت آباد بلوار قدس-بعد از چهارراه گلبرگ، نبش خيابان 57، پالك333954581تهرانتهرانخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر دولت آبادي فراهانيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان شهيد رجايي بعد از اتوبان ازادگان كوي 13 ابان پالك 59 و 5500242261تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيشفادانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري، خيابان فداييان اسالم، پل سيمان خيابان شهيد سرگرد محمدي، چهاراه خط آهن، پالك 33384880292تهرانتهرانخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيفرشتهدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري خيابان 24 متري خيابان پيلغوش پالك 34 و5595357536تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيمركزي شهرريدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهر ري- ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم ميدان هادي ساعي خيابان هالل احمر ضلع جنوبي جمعيت هالل احمر شهرري55912912تهرانتهرانخاص-انسولينروزانهداروخانه هاي هالل احمرجمعيت هالل احمر شهر ريدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري،حسن اباد فشافويه-بلوار امام -روبرو شهرداري-طبقه همكف پاساژ وليعصر56228222تهرانحسن آبادخاص، ريتالين- انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شربت خوريدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري،شهرك خاور شهر . فاز دوم . ميدان امام رضا خيابان زاگرس. خيابان دماوند . خيابان ارس. مركز فوق تخصصي دياليز درمانگاه موعود88639548ريروستاي خاورشهرخاص، بيمارستاني-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدامين ديناريدانشگاه علوم پزشكي تهران

اسالمشهر شهرك واوان -خيابان بهشتي-پالك 5616767616اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيآرمانيدانشگاه علوم پزشكي تهران

 بلوار برند سيفي - روبروي بيمارستان امام رضا - خيابان امام جعفر صادق - نبش كوچه اديب نهم56139216اسالمشهراسالمشهرخاص، بيمارستاني-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيبزرگ اسالمشهردانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان زرافشان - كوچه 16 - پالك 7737680247اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر جهان تابدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان ايرانشهر باغ نرده پ42-داروخانه دكترستاري56127271اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر ستاريدانشگاه علوم پزشكي تهران

انتهاي خيابان آيت اهللا كاشاني -كوچه شايان 34- پالك 5612799731اسالمشهراسالمشهرخاص، بيمارستاني-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر قزوينيدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرك قائميه، ميدان دوم، كوچه 19، داخل كلينيك ويژه مستقل قائميه، طبقه همكف، اولين واحد شرقي56464441اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدحسين خدادادهدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان زرافشان- كوچه دوم-پالك5634117852اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر مرتضي اميديدانشگاه علوم پزشكي تهران

اسالمشهر شهرك واوان ميدان امام خميني خيابان مطهري پالك 56165260102اسالمشهراسالمشهرخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر مرتضي جعفريدانشگاه علوم پزشكي تهران

اسالمشهر خيابان آيت اله كاشاني نبش كوچه 18(شهيد رجبي)پالك 266 و 5611478760اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر نصيري زادهدانشگاه علوم پزشكي تهران

اسالمشهر, شهرك واوان, خيابان شهيد منتظري, خيابان38 شرقي, جنب درمانگاه دكتر طباطبايي56173636اسالمشهراسالمشهرخاص-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر يعقوبيدانشگاه علوم پزشكي تهران

جاده اصلي،بعد از زيرگذر،روبروي ايستگاه حاج محمود،جنب درمانگاه شبانه روزي امام خميني،پالك 56125544935اسالمشهراسالمشهرخاص، ريتالين-انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيمركزي اسالمشهردانشگاه علوم پزشكي تهران

چهاردانگه،بلوار آيت اله سعيدي،چهاردانگه،خيابان هيدخ،گلستان 3شرقي،پالك5526389020اسالمشهرچهاردانگهخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيبهشتدانشگاه علوم پزشكي تهران

احمد آبادمستوفي - بلوار شهيد ابوالقاسم( چهل متري)- نبش خ امام خميني - جنب ساختمان بانك اطالعات كاخ56716484اسالمشهراحمدآباد مستوفيخاص، ريتالين-انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر بهزاد امينيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خاني اباد شهرك شريعتي اول بيست متري مرزبان،پالك 558222463تهرانتهرانريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمديدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان دماوند ،خيابان امير كياني ،خيابان قاسم آباد77560708تهرانتهرانريتالين، خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان بهراميدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري-سه راه ورامين - بلوارشهيد رستگار (امين آباد سابق) مركز آموزشي درمان روانپزشكي رازي33401605تهرانروستاي امين آبادريتالينروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان روانپزشكي رازيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خاورشهر . فاز دو . پشت كلنيك شبانه روزي موعود . جنب مسجد علي بن موسي الرضا33851404تهرانروستاي خاورشهرريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سعيد گودرزيدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرك قائميه بين فلكه دوم و سوم داخل كوچه 27 پالك 129 روبه روي درمانگاه شبانه روزي دريا56476868اسالمشهراسالمشهرريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مسيبي سردهائيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان قلعه مرغي ،خيابان ابوذر،روبروي شهرداري منطقه 5574357817تهرانتهرانريتالينشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان ضيائياندانشگاه علوم پزشكي تهران

انتهاي بلوار كشاورز خيابان دكتر قريب44617719تهرانتهرانريتالين، خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان مركز طبي كودكاندانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان كارگر جنوبي پايين تر از چهارراه لشگر بيمارستان روزبه-داروخانه درمانگاه55414540تهرانتهرانريتالينروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان روزبهدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان آذربايجان، بين خوش  رودكي، پالك 66562479819تهرانتهرانبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر جوكاردانشگاه علوم پزشكي تهران

چهارراه شيخ هادي،  نبش جامي66403089تهرانتهرانبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيجاميدانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان راه آهن خ كارگر جنوبي خ بهداري خ خطيب پالك 556682005تهرانتهرانبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر حبيب خاكساردانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان وحدت اسالمي-جنب خيابان ارامنه-پالك55394575624تهرانتهرانبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصياعتباردانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان راه آهن، خيابان بيست متري جواديه، پالك552، درمانگاه شبانه روزي مهزيار88081592تهرانتهرانبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مهشيد مظفريدانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري، جاده قديم قم بعد از بهشت زهرا آسايشگاه سالمندان و معلولين كهريزك56525805تهرانكهريزكبيمارستانيروزانهداخل درمانگاهي خيريهدرومانگاه خيريه كهريزكدانشگاه علوم پزشكي تهران

ميدان نماز  خ تعاون  كوچه تعاون  1 قطعه ي 2روبروي بيماستان امام زمان (عج)56350185اسالمشهراسالمشهربيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر كردوسيدانشگاه علوم پزشكي تهران

موسي آباد ابتداي خيابان امام حسن مجتبي پالك 13 و 5634139715اسالمشهراسالمشهرانسولينروزانهداروخانه خصوصيخورشيددانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري،اتوبان بهشت زهرا شهرك صالح اباد غربي خ صاحب الزمان پ 5503152058تهرانروستاي شهرك رسالتانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر اسماعيل نژاددانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان ابوذر (فالح) غربي بعد از شهرداري منطقه 17 مقابل مسجد امام حسن عسگري پالك 55715050693تهرانتهرانانسولينروزانهداروخانه خصوصيافرادانشگاه علوم پزشكي تهران

شهرري ميدان نماز ، مجتمع پزشكي، نبش شهيد رستمي فر جنب مسجد ارشاد55901240تهرانتهرانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كنعانيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان هالل احمر نبش خيابان انبار نفت پالك 44503213254تهرانتهرانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشلمچهدانشگاه علوم پزشكي تهران

سه راه نعمت اباد خيابان طالقاني  پالك55821026176تهرانتهرانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر هوشيار فرهيخته فردانشگاه علوم پزشكي تهران

خاني اباد نو- خيابان مهران- پالك 55029579137تهرانتهرانانسولينروزانهداروخانه خصوصيمركزي مهراندانشگاه علوم پزشكي تهران

تقاطع بزرگراه شهيد باقري و رسالت - خيابان باغدارنيا - جنب كالنتري 126 - پالك 7788773528تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان آرشدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان جالل آل احمد ،جنب مركز قلب، بيمارستان شريعتي88220018تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان دكتر شريعتيدانشگاه علوم پزشكي تهران
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خيابان امام خميني (ره)، نرسيده به حسن آباد، بيمارستان سينا66717009تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان سينادانشگاه علوم پزشكي تهران

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)66935061تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريانستيتو كانسردانشگاه علوم پزشكي تهران

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)66911295تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان وليعصردانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان سعدي جنوبي-روبروي بانك تجارت-بيمارستان اميراعلم66703109تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان اميراعلمدانشگاه علوم پزشكي تهران

هفت تير /استاد نجات اللهي شمالي / بيمارستان  ياس88919212تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان ياسدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان وحدت اسالمي،بعد از ميدان وحدت اسالمي، بيمارستان پوست رازي55604466تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان رازي پوستدانشگاه علوم پزشكي تهران

انتهاي بلوار كشاورز- مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)66935061تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان امام خمينيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان كارگر جنوبي ميدان فزوين بيمارستان فارابي55413712تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان فارابيدانشگاه علوم پزشكي تهران

خ ازادي - خ ميمنت بيمارستان آزادي66001126تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني خصوصي بستريبيمارستان آزاديدانشگاه علوم پزشكي تهران

خيابان انقالب خيابان صباي جنوبي (برادران مظفر جنوبي) نبش كوچه محتشم طبقه همكف66413575تهرانتهرانخاصروزانهبيمارستاني خصوصي بستريبيمارستان مدائندانشگاه علوم پزشكي تهران

جهرم -خيابان استاد مطهري 54330001جهرمخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان مطهريدانشگاه علوم پزشكي جهرم

جهرم - انتهاي خيابان وليعصر54230010جهرمخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان پيمانيهدانشگاه علوم پزشكي جهرم

باب انار خفر 54503073جهرمباب انار خفرمنتختبشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان خاتم االنبيادانشگاه علوم پزشكي جهرم

جهرم - خيابان شهيد رجايي54223615جهرممنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر حاتمدانشگاه علوم پزشكي جهرم

جهرم -خيابان 22 بهمن54224744جهرممنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عافيت جودانشگاه علوم پزشكي جهرم

جهرم- خيابان استاد مطهري -روبروي بيمارستان استاد مطهري54333122جهرممنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيابوريحاندانشگاه علوم پزشكي جهرم

جهرم - انتهاي خيابان وليعصر54230161جهرممنتخبروزانهداروخانه خصوصيخادم زادهدانشگاه علوم پزشكي جهرم

باب انار خفر 54502700جهرمباب انار خفرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيصف شكندانشگاه علوم پزشكي جهرم

حد فاصل ميدان شهيد سردار سليماني تا ميدان شهداي گمنام جنب هنرستان شهيد بهشتي43315454جيرفتجيرفتپيوند اعضا-ام اس- اختالالت متابوليك روزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر شاهرخيدانشگاه علوم پزشكي جيرفت

خيابان شفا43312024جيرفتجيرفتپيوند اعضا-ام اس-تاالسمي-هموفيلي و اختالالت متابوليك شبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه امام خميني (ره)دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

بلوار سيد احمد خميني9131414357كهنوجكهنوجپيوند اعضا-ام اس-تاالسمي-هموفيلي و اختالالت متابوليك شبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان 12 فروردين كهنوجدانشگاه علوم پزشكي جيرفت

بلوار امام خميني(ره) جنب ميدان تره بار9133496208شهرستان رودبار جنوبرودبارتاالسميشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان سيد الشهدا رودباردانشگاه علوم پزشكي جيرفت

خيابان شفا43314203جيرفتجيرفتپيوند اعضا-تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر مجيد فاريابيدانشگاه علوم پزشكي جيرفت

ميدان خرمشهر32401128بجنوردشيمي درماني و پيوندي و متابوليك-خاص-انسولين-تمامي داروهاي كمياب روزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ميدان دولت-جنب درمانگاه سپاه32248674بجنوردانسولين-تمامي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عبدل آباديدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ميدان كارگر32742169بجنوردانسولين-تمامي داروهاي كمياب و سهميه ايشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر اكراميدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ميدان شهيد32721398بجنوردانسولين-تمامي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيوليعصردانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

چهرراه مخابرات-ابتداي خيابان شريعتي جنوبي32228023بجنوردانسولين-تمامي داروهاي كمياب و سهميه ايشبانه روزيداروخانه خصوصيدارالشفادانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شريعتي جنوبي-كوچه دكتر حكمتي32229220بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينروزانهداروخانه خصوصيايزاندانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شريعتي جنوبي-كوچه دكتر حكمتي32232994بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محقردانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شريعتي جنوبي-كوچه دكتر حكمتي32210013بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر حكمتيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ميدان شهيد-نبش كوچه گرايلي32222055بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر جاويديدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان فردوسي-جنب كوچه عدالت32247822بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيفردوسيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ميدان شهيد-ابتداي خيابان طالقاني شرقي32721473بجنوردبرخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعادتدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان طالقاني غربي-نبش كوچه گرمه اي32224250بجنوردبرخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدزادهدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

كوچه مرتضوي-جنب درمانگاه شفا32225659بجنوردبرخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر ريحانيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

طالقاني غربي 3222557729بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر آتش بيگدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

چهارراه 17 شهريور32229386بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر وكيليدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

چهارراه مخابرات32222993بجنوردانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر صالحيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

كلينيك تخصصي بيمارستان امام علي33151303بجنوردشيمي درماني و پيوندي-خاص-انسولين-تمامي داروهاي كمياب-ريتالين روزانهداروخانه خصوصيدكتر نيكوزادهدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

چهارراه مخابرات-رو به روي سينما قدس32233697بجنوردانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر قره چورلودانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر اناركيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان طالقاني غربي-رو به روي سينما قدس32224550بجنوردانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر همايونيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ابتداي خيابان شريعتي جنوبي32226222بجنوردانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر رعنا تفضليدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام رضا-نرسيده به چهارراه خيام36225909شيروانانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر اسماعيل زادهدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام رضا-جنب بانك تجارت36222596شيروانانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر داووديدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام خميني-رو به روي بانك رفاه36223245شيروانانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شجاعيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
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خيابان امام رضا-كوچه امام رضا 362263233شيروانانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر برزگردانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شفا-جنب آزمايشگاه دكتر رضواني36229957شيروانانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيشفادانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام رضا-ابتداي كوچه خيام36222780شيروانانسولين-برخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدياندانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام خميني-نرسيده به جامي شمالي36224390شيروانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر كريمياندانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام رضا-جنب بيمه ايران36230680شيروانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدي اوغازدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان امام رضا-پاساژ شهرداري36221777شيروانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر اعظم فالحدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شهيد موفقفاروجانسولين وبرخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر ميهن پرستدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شهيد موفقفاروجانسولين وبرخي داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر ناظميدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان شهيد بهشتي-پاساژرضايي32276455جاجرمانسولين وبرخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عليرضا فالحدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

ميدان امام خميني32273181جاجرمانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر فتحيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان ناطق32505626گرمهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عسگريدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خيابان ناطق3253252گرمهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر اشتهاريدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

بلوار شهيد بهشتي-نرسيده به كوچه برق32925656آشخانهانسولين وبرخي داروهاي كمياب و سهميه اي-ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر دروكيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

بلوار شهيد بهشتي-جنب درمانگاه فرهنگيانآشخانهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر طالبيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

بلوار شهيد بهشتيآشخانهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شهرياريدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

32928838آشخانهانسولن-داروهاي بيمارستاني شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان پورسينادانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

32276001بجنوردانسولين-فاكتورهاي انعقادي-داروهاي پيوندي و خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان جوادااليمهدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

3151بجنوردداروهاي بيمارستاني و سانتر كرونانيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان امام حسندانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

32297010بجنوردداروهاي بيمارستاني-سانتر تروما و جراحيشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان امام عليدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

32240086بجنوردانسولين-فاكتورهاي انعقاديشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

32236551بجنوردداروهاي بيمارستاني- سانتر زناننيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان بنت الهديدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

36224012شيروانفاكتورهاي انعقادي-داروهاي پيوندي و خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان امام خمينيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

31520000شيروانداروهاي بيمارستاني-سانتر كروناشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان هاشمي رفسنجانيدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

36425570فاروجداروهاي بيمارستانيشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان شهداي فاروجدانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

خمين- بلوار بهشتي - بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان خمين8646338254خمينخميندولتيمنتخب/ خاصشبانه روزيداروخانه بيمارستان امام خميني (ره)دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خمين

ابتداي اتوبان دزفول – انديمشك ، روبروي تيپ  292ارتش42429452دزفولدزفولشيمي درماني ،پيوند اعضا، MS، تاالسمي، هموفيلي، MPSشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكترنسيم جمالي نيادانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان طالقاني ، جنب بانك رفاه شعبه طالقاني42251173دزفولدزفولپيوند اعضا، MS شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه حضرت قائم (عج)- دكترمحمد مجدي نژاددانشگاه علوم پزشكي دزفول

بلوار 45متري فتح المبين ، جنب درمانگاه افشار42539693دزفولدزفولMSشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه امام رضا(ع)- دكترسپيده جهاني نيادانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان طالقاني نبش كوچه آزادي ( شهرباني ) ، جنب بانك صادرات42224878دزفولدزفولشيمي درماني شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكترمهدي جوهردانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان آيت اهللا قاضي (ره)، جنب درمانگاه امام علي (ع)42270641دزفولدزفولريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر صهبا شيرويدانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان هامون نرسيده به ميدان جهاد32614004-54زابلزابلمنتخب بيماران پيونديروزانهداروخانه خصوصيدكتر مطهره ماهي (مهر)دانشگاه علوم پزشكي زابل

تقاطع خيابان شهيد مطهري و شهيد باقري32232606-54زابلزابلمنتخب بيماران پيوندي، ام اس، تاالسمي، هموفيلي، mpsشبانه روزيداروخانه خصوصيغالمحسين عرفي(امام رضا (ع))دانشگاه علوم پزشكي زابل

ميدان كارگر-جنب بانك ملت32232824-54زابلزابلمنتخب بيماران ام اس، تاالسمي، هموفيلي، mps و بيماران گوشهروزانهداروخانه خصوصيغالمعلي شهركيدانشگاه علوم پزشكي زابل

زابل- ميدان جهاد32227763-54زابلزابلمنتخب بيماران پيوندي روزانهداروخانه خصوصيحسين حسن زاده (رازي)دانشگاه علوم پزشكي زابل

زابل چهارراه دكترا(بعثت) جنب ازمايشگاه احمدي داروخانه دكتر ندا اروجي32224415-54زابلزابلمنتخب بيماران تاالسمي و هموفيليروزانهداروخانه خصوصيدكتر ندا اروجيدانشگاه علوم پزشكي زابل

خيابان هامون نرسيده به ميدان جهاد32614004-54زابلزابلمنتخب داروهاي بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مطهره ماهي (مهر)دانشگاه علوم پزشكي زابل

تقاطع خيابان شهيد مطهري و شهيد باقري32232606-54زابلزابلمنتخب داروهاي بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيغالمحسين عرفي(امام رضا (ع))دانشگاه علوم پزشكي زابل

خ امام خميني داروخانه دكتر ميري32222338-54زابلزابلمنتخب داروهاي بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر عبدالحسين ميريدانشگاه علوم پزشكي زابل

ضلع شمالي ميدان امام حسين32224647-54زابلزابلمنتخب داروهاي بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر كاوه تبريزياندانشگاه علوم پزشكي زابل

زابل-تقاطع بعثت وبيرجندي ها.داروخانه شبانه روزي دكتراقاجاني32231369-54زابلزابلمنتخب انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كيوان آقاجاني (هما)دانشگاه علوم پزشكي زابل

زابل خيابان بعثت نبش بعثت 322331237-54زابلزابلمنتخب انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمود هاشمزائيدانشگاه علوم پزشكي زابل

زابل-تقاطع بعثت وبيرجندي ها.داروخانه شبانه روزي دكتراقاجاني32231369-54زابلزابلمنتخب ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كيوان آقاجاني (هما)دانشگاه علوم پزشكي زابل

خ امام خميني داروخانه دكتر ميري32222338-54زابلزابلمنتخب داروهاي تك نسخه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر عبدالحسين ميريدانشگاه علوم پزشكي زابل

خيابان فردوسي جنب بانك تجارت شعبه مركزي فردوسي 3222329420-54زابلزابلمنتخب داروهاي تك نسخه ايروزانهداروخانه خصوصيدكتر مهديه راهداريدانشگاه علوم پزشكي زابل

خيابان فردوسي شرقي4143238288سرابسرابداروهايMS ، هورموني شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فوالديدانشكده علوم پزشكي سراب

خيابان شهيد مطهري روبروي بازار4143223636سرابسرابداروهاي پيونديروزانهداروخانه خصوصيدكتر نهانيدانشكده علوم پزشكي سراب

خيابان مطهري شمالي محوطه بيمارستان امام خميني 4143223710سرابسرابداروهاي هموفيلي، دياليزي،تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حبشيدانشكده علوم پزشكي سراب
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متري امام - داخل بيمارستان امام حسين (ع) 233234200528شاهرودشاهرودتاالسمي، هموفيليروزانهداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بستري بيمارستان امام حسين (ع)دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - جنب بيمارستان بهار2332230800شاهرودشاهرودپيوند اعضا، ام اسروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهي (ع)داروخانه دولتي امام سجاد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - روبروي مخابرات - نبش پاساژ صفري2332224442شاهرودشاهرودپيوند اعضا، ام اس، ام پي اسشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه شبانه روزي دكتر عامرياندانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - كوچه شهيد مزجي - ساختمان پزشكان ميالد2332228950شاهرودشاهرودپيوند اعضا، ام اسروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر امينياندانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - كوچه شهيد مزجي - ساختمان پرشكان رسول اكرم (ص)2332232665شاهرودشاهرودپيوند اعضاروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر اميراحمديدانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - ساختمان پزشكان بهار2332228436شاهرودشاهرودپيوند اعضا، ام اسروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر عاطفيدانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - مقابل خيابان آزادگان - روبروي بانك ملت مركزي2332223652شاهرودشاهرودپيوند اعضاروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر نوشيدانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خيابان 22 بهمن - نرسيده به ميدان آزادي - داخل بيمارستان بهار2336157391شاهرودشاهرود ام اسنيمه وقت صبحداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان بهاردانشگاه علوم پزشكي شاهرود

ميدان آزادي - خيابان هالل احمر-داروخانه هالل احمر2833237948شهرستان قزوينشهر قزوينداروهاي شيمي درماني و پيوندي و اكسي كدون و هورمون رشدروزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه علوم پزشكي قزوين

شهرك مينودر-بلوار 22بهمن-ميدان تعاون-مركز آموزشي درماني واليت2833795349شهرستان قزوينشهر قزوينداروهاي شيمي درماني و پيوندي و اكسي كدونروزانهداروخانه خصوصيسالمتدانشگاه علوم پزشكي قزوين

خيابان بوعلي سينا روبروي بيمارستان بوعلي2833226474شهرستان قزوينشهر قزويناكسي كدون و متيل فنيديتشبانه روزيداروخانه خصوصيقانوندانشگاه علوم پزشكي قزوين

فردوسي --بعدازچهارراه بوعلي-جنبن كوچه شهيد شالباف--پالك2833321355شهرستان قزوينشهر قزويناكسي كدون و كارپول دندان پزشكيروزانهداروخانه خصوصياسوهدانشگاه علوم پزشكي قزوين

ميدان ميرعماد-خيابان نادري شمالي-ضلع جنوب شرقي-پ2833370644شهرستان قزوينشهر قزوينكارپول دندان پزشكيروزانهداروخانه خصوصيكوثر دانشگاه علوم پزشكي قزوين

قزوين-خيابان بلوارشمالي-نرسيده چهارراه فلسطين-داخل كوچه رسالت2833348211شهرستان قزوينشهر قزويناكسي كدوننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيحكيمدانشگاه علوم پزشكي قزوين

چهار راه وليعصر-بلوار شهيد بهشتي -ابتداي فلسطين شرقي2833328707شهرستان قزوينشهر قزويندارو هاي شيمي درماني و متيل فنيديتنيمه وقت صبحآموزشي دولتيداخلي مركز آموزشي درماني كودكان قدسدانشگاه علوم پزشكي قزوين

كوي الهيه-بلوار 22 بهمن-ميدان تعاون-2833790620شهرستان قزوينشهر قزوينداروهاي شيمي درمانيروزانهبيمارستاني دولتي بستريداروخانه مركز آموزشي درماني واليتدانشگاه علوم پزشكي قزوين

بلوار مطهري-منطقه 1 -نبش كوچه 2833257730815شهرستان البرزشهر محمديهاكسي كدونشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مهرگاندانشگاه علوم پزشكي قزوين

شهرالوند-خيابان 10 متري امام خميني-پالك 525شهرداري2832225040شهرستان البرزشهر الونداكسي كدونروزانهداروخانه خصوصيدكتر بهادراندانشگاه علوم پزشكي قزوين

تاكستان - خ. امام. روبروي شهرداري2835222924شهرستان تاكستانشهر تاكستانمتيل فنيديتروزانهداروخانه خصوصيدكتر مهراندانشگاه علوم پزشكي قزوين

خيابان امام خميني-كوچه عدالت- طبقه همكف درمانگاه مهر2835246277شهرستان تاكستانشهر تاكستاناكسي كدونشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر غياثونددانشگاه علوم پزشكي قزوين

خيابان طالقاني-انتهاي پاساژمحمديشهرستان آبيكشهر آبيكاكسي كدونشبانه روزيداروخانه خصوصيدكترعنبري روزبهانيدانشگاه علوم پزشكي قزوين

خيابان وليعصر شرقي-پالك 83-داروخانه دكتر شكري2834222394شهرستان بوئين زهراشهر بوئين زهرااكسي كدونروزانهداروخانه خصوصيدكتر شكريدانشگاه علوم پزشكي قزوين

بلوارشهيدبهشتي-ميدان امام رضا-داخل محوطه بيمارستان اميرالمومنين(ع)2834225385شهرستان بوئين زهراشهر بوئين زهرااكسي كدونروزانهداروخانه خصوصيدكتر قلعهدانشگاه علوم پزشكي قزوين

بزرگراه امام بيمارستان افضلي پور3433257760كرمانكرمانهموفيلي _ پيوند شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريدانشگاه علوم پزشكي كرمان

كرمان چهارراه امام جمعه جنب بانك مسكن3432457766كرمانكرمان            ام اس شبانه روزيخصوصيدانشگاه علوم پزشكي كرمان

خيابان سعدي نبش كوچه 4 پالك 343222382922كرمان كرمان ام اس _ تاالسمي_ پيوند_ام پي اس روزانهداروخانه هاي هالل احمردانشگاه علوم پزشكي كرمان

خ شهيد رجايي بعد از بيست متري دانشجو جنب مركز بيماريهاي خاص3432726299كرمانكرمانام اس _تاالسمي روزانهخصوصيدانشگاه علوم پزشكي كرمان

خيابان شفا مجتمع پزشكي شفا داروخانه دكتر بهاءالديني3432470500كرمانكرمانام اس روزانهخصوصيدانشگاه علوم پزشكي كرمان

چهارراه وليعصر جنب بيمارستان باهنر داروخانه شماره 2 دانشكده داروسازي3432238893كرمانكرمانام اس __ تاالسمي_ پيوندروزانهآموزشي دولتيدانشگاه علوم پزشكي كرمان

خيابان ابوذر شمالي، كوچه 25 ، جنب كلينيك جواداالئمه(بعثت 3)3432516774كرمانكرمانام پي اس _پيوند روزانهخصوصيدانشگاه علوم پزشكي كرمان

خيابان هزارويكشب نبش كوچه  343246110424كرمانكرمانپيوند روزانهخصوصي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

خيابان شهيد بهشتي،نبش كوچه شماره شانزده،ساختمان بهار3432232180كرمان كرمان تاالسمي _پيوند روزانهخصوصيدانشگاه علوم پزشكي كرمان

بلوار شهيد بهشتي-جنب ساختمان شماره يك دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه8338389210كرمانشاهكرمانشاهخاصروزانهآموزشي دولتيوليعصر (عج)دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

ميدان رفعتيه- ابتداي خيابان بهار8337245951كرمانشاهكرمانشاهخاصروزانهآموزشي دولتيامام خميني (ره)دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

سي متري اول- كوچه مسجد كوكب رشيدي8338384060كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتراسماعيل لطفيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

شهرك دولت آباد8338278662كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كامران شريفيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

شهرك بهداري8338373514كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مهدي مراديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

ميدان پرديس8337245848كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عزيزمحمد محمدياندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337234374كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر يزدان جعفريدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

فرهنگيان فاز83342170202كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فرزانه رسولي تباردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

ميدان آزادي8338248129كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصي داروخانه رازيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بلوار شهيد بهشتي8338397035كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فرناز همتيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337293582كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر جهانبخش اميريدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان مصوري8337276089كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر پوريا تركمندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان ده مجنون8338357735كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ميالد فرجاددانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

فرهنگيان فاز 83382134741كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مرضيه سليمانيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان شهياد8338226762كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر معين كريميدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
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ميدان ظفر8334217248كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سحر جمشيديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

كسري8337244534كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سحر خوشنام فردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

چهارراه گلستان8338233887كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم داريندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337290258كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم حق نظريدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

شهرك آباداني و مسكن8334298234كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر طيبه  صادقيهدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8338241683كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم امامياندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337224353كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شهرزاد كريميدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337229284كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فرهاد حسينيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337278854كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر غالمرضا  بهراميدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337225005كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آتنا شيروئيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337292000كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر حميد ذهابيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

چهارراه هالل احمر8337274777كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سيروس صداقتدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

شهرك شهيد نجفي8338373222كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر جمشيد رضائيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337217557كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اسماعيل الماسيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بلوار طاق بستان8334223166كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر علي اصغر نادريدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

چهارراه هالل احمر8337291137كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عبداهللا محمديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337272045كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اميد عبديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

چهارراه ارشاد8338227283كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زهرا عباس آباديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

باغ ابريشم8334302452كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آرتا بابازادهدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بلوار طاق بستان8334294364كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر كاوه ساالرمنددانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

فردوسي8337246230كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سميه شهبازيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8338356944كرمانشاهكرمانشاهمنتخبنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر كيميا روشنيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8338210788كرمانشاهكرمانشاهمنتخبنيمه وفت عصرداروخانه خصوصيدكتر صادق محبيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337297226كرمانشاهكرمانشاهمنتخبنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر مهدي مجربدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاركينگ شهرداري8337284315كرمانشاهكرمانشاهمنتخبنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر مجيد محموديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بلوار شهيد بهشتي- روبروي بيمارستان طالقاني8338369897كرمانشاهكرمانشاهمنتخبنيمه وقت صبحداروخانه خصوصيدكتر زهرا حسيني خواهدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بلوار انقالب روبروي معبد اناهيتا8332224322كرمانشاهكرمانشاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ساناز كريميدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان اصلي -بلوار كشاورز- روبروي بانك ملي ايران8346525468كرمانشاهكرمانشاهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر نسيم محمديدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان امام-پل رودخانه8345126121هرسينهرسينمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شهرام افضليدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان امام8342220216سرپل ذهابسرپل ذهابمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مهرداد ايازيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان طالقاني روبروي سازمان تامين اجتماعي8348427331سنقروكلياييسنقروكلياييمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر وحيد فعله گريدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان طالقاني-جنب كوي جمالي8348321266صحنهصحنهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر الهام محمدي نژاددانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

صحنه ميدان مولوي ابتداي خيابان آرامگاه8348333267صحنهصحنهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر هانيه دلفانيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پاوه خيابان انقالب اسالمي 8346120909پاوهپاوهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه رازيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

ميدان امام خميني - ابتداي خيابان شهيد چمران8348434389اسالم آباد غرباسالم آباد غربمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سعيد جعفريدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيابان طالقاني8346225878جوانرودجوانرودمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شبنم ميرزائيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 خيابان طالقاني8346220100جوانرودجوانرودمنتخبروزانهداروخانه خصوصي دكتر كاكه علي عزيزياندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

خيايان مدرس8342427172قصرشيرينقصرشيرينمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر صابر ميرعبداليدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بلوار امام خميني(ره)8335223000گيالن غربگيالن غربمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بابك قائينيدانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

گراش ميدان شهيد بهشتي بيمارستان اميرالمومنين علي (ع)7152442003گراشگراشخاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)بيمارستان اميرالمومنين علي (ع)دانشكده علوم پزشكي گراش

گراش بلوارسپاه روبروي دفترهواپيمايي خرم7152448767گراشگراشسرطاني، خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر كياييدانشكده علوم پزشكي گراش

گرگان - خيابان پنجم آذر - نبش آذر شانزدهم1732329700گرگانگرگانشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر فهيمه كاويانيدانشگاه علوم پزشكي گرگان

گرگان-خيابان پاسداران-جنب پارك شهر32245005گرگانگرگانشبانه روزيوابسته به ارگانها و نهادهاداروخانه هالل احمرگرگاندانشگاه علوم پزشكي گرگان

گلستان - گرگان- عدالت 21 - روبروي اداره ثبت پاساژ يادمان1732327926گرگانگرگانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر قاسم كاووسي نيادانشگاه علوم پزشكي گرگان

گرگان- خيابان وليعصر(عج) - عدالت 21 - چهار راه ويال -ساختمان پزشكان ويال1732332700گرگانگرگانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر ساناز جمعهدانشگاه علوم پزشكي گرگان

خيابان امام خميني شمالي - خيابان بعثت - روبروي پاساژ صحتي33224910گنبد كاووسگنبد كاووسروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر حقيقت طلبدانشگاه علوم پزشكي گرگان

بلوار جانبازان ، مركز آموزشي درماني كودكان طالقاني32227721گرگانگرگانروزانهداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان طالقاني گرگاندانشگاه علوم پزشكي گرگان
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ابتداي جاده اينچه برون -بعد از چهاره راه آق آباد33280155گنبد كاووسگنبد كاووسشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان پيامبر اعظم(ص) گنبددانشگاه علوم پزشكي گرگان

خ امام خميني جنوبي روبروي اداره ثبت اسناد و امالك173330855گنبد كاووسگنبد كاووسروزانهوابسته به ارگانها و نهادهاداروخانه مركز امداد دارويي هالل احمر گنبددانشگاه علوم پزشكي گرگان

بجستان -خيابان هفت تير 56522230-051گنابادبجستانمنتخب و خاصشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مظلوم دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

بيدخت- خيابان جمهوري اسالمي ايران 57332782-051گنابادبيدختمنتخب و خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر قرچهدانشگاه علوم پزشكي گناباد 

گناباد- ميدان امام - اول خيابان ناصرخسرو57222058-051گنابادگنابادمنتخب و خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر قناعتيدانشگاه علوم پزشكي گناباد 

گناباد- خيابان سعدي- بلوار وحدت - بيمارستان عالمه بهلول گنابادي 57236825-051گنابادگنابادمنتخب و خاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي بيمارستان عالمه بهلول گناباديدانشگاه علوم پزشكي گناباد 

بندرعباس بلوارسيدجمال الدين اسدآبادي  خ شهيدكازروني 7632230295بندرعباس بندرعباس داروهاي تحت كنترل شبانه روزي حقيقي دكتر آذرمي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس بلوارجمهوري اسالمي روبروي بيمارستان شهيدمحمدي 7633337977بندرعباس بندرعباس داروهاي تحت كنترل روزانه حقيقي دكتر زارعي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس گلشهر جنوبي خيابان حر 763660358بندرعباس بندرعباس داروهاي تحت كنترل شبانه روزي حقيقي دكتر كنجكاو(گلشهر) حقيقي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس خيابان شهيدكازروني ساختمتن پزشكان جهانگير 7632240842بندرعباس بندرعباس داروهاي تحت كنترل روزانه حقيقي دكتر موسوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس بلوار امام خميني  روبروي پارك جنگلي برج بهشت طبقه 76336849311بندرعباس بندرعباس هورمون رشد-زنانروزانه حقيقي دكتر آذرمهر دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس بلوار امام خميني جنب امامزاده سيدمظفر 7633340431بندرعباس بندرعباس زنان روزانه دكتر بامشاد (جالينوس) حقيقي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس خيابان سيدجمال الدين اسدابادي تقاطع رازي جنب بانك تجارت 7632231555بندرعباس بندرعباس داروهاي تحت كنترل روزانه حقيقي دادفر (سينا )دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بندرعباس بلوارجمهوري اسالمي جنب بيمارستان شهيدمحدمدي 7633333392بندرعباس بندرعباس خاص شبانه روزي وابسته به ارگانهادانشگاه دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

بستك خيابان امام جنب بانك سپه 76443213114بستك بستك داروهاي تحت كنترل -خاصروزانه حقيقي هوشمنددانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

خيابان بوعلي پايين تر از هتل بوعلي38278714همدانهمدانخاصشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه دانشگاه علوم پزشكي همداندانشگاه علوم پزشكي همدان

ميدان رسالت بلوار آيت اله مطهري32640091همدانهمدانخاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي مركز آموزشي درماني بعثتدانشگاه علوم پزشكي همدان

ميدان قائم ابتداي بلوار ارم38380286همدانهمدانخاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي مركز آموزشي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي همدان

خيابان ميرزاده عشقي پيچ زندان38274187همدانهمدانخاصروزانهداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي مركز آموزشي درماني فرشچيان سينادانشگاه علوم پزشكي همدان

پارك سيفيه بلوار پرستار32220416ماليرماليرخاصروزانهداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي بيمارستان امام حسيندانشگاه علوم پزشكي همدان

بلوار پرستار ميدان جانباز33217077نهاوندنهاوندخاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان آيت اله عليمرادياندانشگاه علوم پزشكي همدان

بلوار شهيد بهشتي34948074تويسركانتويسركانخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان وليعصر تويسركاندانشگاه علوم پزشكي همدان

ميدان شهدا ابتداي جاده قزوين36222211رزنرزنخاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي بيمارستان وليعصر رزندانشگاه علوم پزشكي همدان

ميدان آزادگان35224554كبودرآهنگكبودرآهنگخاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داخلي بيمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشكي همدان

03536266900يزديزد هموفيليشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03537259672يزديزد هموفيليشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر لطفعليانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03538240703يزديزد هموفيليشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر پورشفيعيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536287020يزديزد ام اسروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536266900يزديزد ام اسشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03537259672يزديزد ام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر لطفعليانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03538240703يزديزد ام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر پورشفيعيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536287020يزديزدمتابوليكروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536266900يزديزدمتابوليكشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03538235529حميديايزدمتابوليكشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر كفيريدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536287020يزديزدداروهاي تاالسميروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536266900يزديزدداروهاي تاالسميشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03538240703يزديزدداروهاي تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر پورشفيعيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

0353242022بافقبافقداروهاي تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر زينلي بافقدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532528810مهريزمهريزداروهاي تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر رضايي مهريزدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532222771ميبدميبدداروهاي تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه ابن سينا ميبددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

09134528846خاتمخاتمداروهاي تاالسميروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر برفي خاتمدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532825799ابركوهابركوهداروهاي تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه ابوعلي سينا دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532248192اردكاناردكانداروهاي تاالسميشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه رازي اردكاندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536266900يزديزدپيونديشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536287020يزديزدپيونديروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03537259672يزديزدپيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر لطفعليانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03538240703يزديزدپيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر پورشفيعيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
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03538235529حميديايزدپيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر كفيريدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

0353242022بافقبافقپيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر زينلي بافقدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532528810مهريزمهريزپيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر رضايي مهريزدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532222771ميبدميبدپيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه ابن سينا ميبددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532228227اردكاناردكانپيونديروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر حيدرياندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3577564139بهابادبهابادپيونديروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر بوالحسنيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536266900يزديزدناباروري و زنانشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536280355يزديزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر محمد آخونديدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536287541يزديزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر اخواندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536230030يزديزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه بيمارستان مادردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

35337264102يزديزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر وحيديدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536221058يزديزدناباروري و زنانروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر مصدقدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03538235529حميديايزدناباروري و زنانشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر كفيريدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536268854يزديزدناباروري و زنانشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر امامزاده يزديدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536266900يزديزدداروهاي شيمي درمانيشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03536287020يزديزدداروهاي شيمي درمانيروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532358414ميبدميبدداروهاي شيمي درمانيشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه مهر ميبددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

03532248192اردكاناردكانداروهاي شيمي درمانيشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه رازي اردكاندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536221058يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيداروخانه دكتر مصدقدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3538264100يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر سهرورديدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3537261660يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر موسوي پوردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3537259672يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر لطفعليانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536244715يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر حقيردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

36304303يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيداروخانه دكتر رجاييدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3538277250يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه سالمتدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3538235529حميديايزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر كفيريدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536268004يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر حكيميدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532874751يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر صالحيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536248027يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه بهمندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3536266900يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3538240703يزديزدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر پورشفيعيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

32838483ابركوهابركوهداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر ستاردانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

353242022بافقبافقداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر زينليدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

32420014بافقبافقداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر فخريدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532633474تفتتفتداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر حسينيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532241982اردكاناردكانداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر عابديدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532528810مهريزمهريزداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر رضاييدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

9134528846خاتمهراتداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر برفيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532222771ميبدميبدداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه ابن سينا ميبددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

35377564139بهابادبهابادداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر بوالحسنيدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532228227اردكاناردكانداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر حيدرياندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532234140اردكاناردكانداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر يحيي زادهدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

3532825799ابركوهابركوهداروهاي متيل فنيديت 10و18و36 و مدافنيلشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه ابوعلي سينادانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

خيابان طالقاني - روبروي بانك صادرات6136226983شوشترشوشتر پيوند اعضاروزانهداروخانه خصوصيدكتر سيده فرخنده سيد عطار دانشكده علوم پزشكي شوشتر

چهاررراه شهيد رجايي - روبروي بيمارستان الهادي6136224221شوشترشوشترام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسن طاهريدانشكده علوم پزشكي شوشتر

خيابان طالقاني - روبروي بانك صادرات6136225850شوشترشوشترپيوند اعضا - مساعدت جهت بيماران خاص و صعب العالجشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر غالمرضا خدادادزادهدانشكده علوم پزشكي شوشتر

خيابان فردوسي جنوبي 41 فرعي 1 جنب درمانگاه موسي بن جعفر5152233960تربت حيدريهتربت حيدريهداروهاي شيمي درماني/متيل فنيديت و اكسي كدونشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر پور داييدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
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خيابان كاشاني جنب پاساژ مجيدتربت حيدريهتربت حيدريهكارپول دندانپزشكيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مساعديدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

فيض آباد.ميدان الغدير56725356زاوهفيض آبادداروهاي پيوندي/ دياليزي/شيمي درماني/بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر رمضان پوردانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

فردوسي 58 روبروي درمانگاه ابوالفضل عباس52229595تربت حيدريهتربت حيدريهداروهاي پيوندي/ دياليزيروزانهداروخانه خصوصيدكتر كوهزاددانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

نبش چهار راه فرهنگ -جنب كلينيك فرهنگيان- داروخانه دكتر جعفر زاده52248600تربت حيدريهتربت حيدريههورمون رشدروزانهداروخانه خصوصيدكتر جعفرزادهدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

خيابان قره ني تربت حيدريهتربت حيدريهداروهاي پيوندي / ام اس / كارپول دندانپزشكي/ متيل فنديت و اكسي كدونروزانهداروخانه خصوصيدكتر نصراهللا حسينيدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

تربت حيدريه خيابان نواب - روبه روي كلينيك تخصصي احمديه52249372تربت حيدريهتربت حيدريهداروهاي پيوندي / ام اس / كارپول دندانپزشكي/ متيل فنديت و اكسي كدون/دياليزي/ شيمي درمانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر محققيدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

روستاي قلعه اقاحسن نبش مركز بهداشتي درمانيمه والتقلعه آقا حسنكارپول دندانپزشكينيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر مين باشيدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

5152226016تربت حيدريهتربت حيدريهداروهاي پيوندي / ام اس / كارپول دندانپزشكي/ متيل فنديت و اكسي كدون/دياليزي/ شيمي درماني/هورمون رشدشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داروخانه بيمارستان نهم ديدانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

ميدان ساعت خيابان 18 دي33112002ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مجيدياندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امير مازندراني روبروي بيمارستان امام33363930ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بهاريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار كشاورز جنب تعاوني اعتباري پارسيان33230552ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيآريادانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار خزر جنب طوبي33209271ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عليمحمديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان معلم33269343ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر خلوتيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان معلم كلينيك ابوالفضل33209833ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر معتمديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار پاسداران روبروي بيمارستان بوعلي33340790ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيداروخانه اميندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امير مازندراني كلينيك سينا33351030ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صحراييدانشگاه علوم پزشكي مازندران

شهر فرح آباد33462091ساريفرح آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زاهديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان فرهنگ روبروي 15 خرداد ساختمان قوي سپيد44430522ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيافشاردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان قارن33320909ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر دهقان زاددانشگاه علوم پزشكي مازندران

قارن مجتمع قو33322226ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيپاستور دانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان فردوسي نرسيده به دروازه بابل33321190ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر كشاورزدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان شهداء جنب بانك سپه33260273ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عرب خزائليدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار امام رضا بعد از امام زاده عباس33283245ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر غني پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ساري جنب بيمارستان وليعصر42074942قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر افتادهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ساري چهار راه فرهنگ42222430قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سنگدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان تهران جنب ميني بوس راني42221252قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر خسرويدانشگاه علوم پزشكي مازندران

چهار راه جويبار مجتمع 42222413قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اسداله پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان بابل روبروي كوچه صداقت42260023قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيتوحيددانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان بابل كوچه دستوريان42203604قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر غالميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان شهدا روبروي مدرسه رسول اكرم42195550قائمشهرارطهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رحيميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب آموزش و پرورش42543973جويبارجويبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر هنري- آبشنگدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان كشتي جنب چهل ستون42534700جويبارجويبارمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صالحي فردانشگاه علوم پزشكي مازندران

 خيابان امام جنب اداره پست42545080جويبارجويبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيبخشي پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام مجنمع ناهيد34720444نكانكامنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر زائر اوماليدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي شورلت34720032نكانكامنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مطلب هاشميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

سه راه زاغمرز34732223نكانكامنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آزادبختدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام34533436بهشهربهشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر تبرائيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد هاشمي نژاد چهار راه فراش محله34531030بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زارعدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد هاشمي نزاد روبروي بانك مسكن34530351بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آناهيتا زمانيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

چهار راه گرگان34536171بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زرهانشدانشگاه علوم پزشكي مازندران

جنب مخابرات34632232بهشهررستمكالمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر درگاهيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان آزادي جنب بانك قوامين42455399سوادكوهزيرآبمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شجاعي سواد كوهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان جانبازان42421358سوادكوهپل سفيدمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر موسويدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان شهدا42442218سوادكوهشيرگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر علي اكبريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي بانك ملت33883540مياندرودسوركمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر قباديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان بسيج35335610بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فالحدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي مركز بهداشت35752433بابلسربابلسرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعيده صفرپوردانشگاه علوم پزشكي مازندران
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خيابان پاسداران روبروي بانك ملي35288517بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر خواجوي نيادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب رستوران ميزبان35336763بابلسربهميرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صفرپوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام نبش آفتاب دوم44298959آملآملمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر اسديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد قندي سبز ميدان44221614آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر لطيفيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان طالب آملي بين درياي 62 و 4308090564آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سيفيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خ امام رضا روبروي اداره پست43234733آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فقيهيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان امام رضا34271500آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اباذريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان 17  -نبش كوچه امير مازندراني44222695آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صابري مقدم دانشگاه علوم پزشكي مازندران

كوچه بنياد شهيد44251033آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر ارشديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان هالل احمر جنب بيمارستان 17 شهريور44221888آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رودگردانشگاه علوم پزشكي مازندران

33230552-43116070آملدابودشتمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر بهزاد رضاييدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان وليعصر35653412فريدونكنارفريدونكنارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيسينادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهدا جنب بانك ملي356611144فريدونكنارفريدونكنارمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عنايتيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار امام جنب كوچه شهيد عباسپور44742328محمودآبادمحمودآبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر تنهادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان معلم جنب صندوق قرض الحسنه44735253محمودآبادمحمودآبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر نصرالهيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار بهار جنب درمانگاه دكتر شريعتي44882588سرخرودسرخرودمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسينيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار امام رضا نبش درياي 4452561710نورنورمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ساالرياندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام نرسيده به ميدان امام44522070نورنورمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شريفياندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب بانك صادرات44540234نوررويانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمودپوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ابتداي خيابان آيت اهللا خامنه اي44668777نورچمستان منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عالييدانشگاه علوم پزشكي مازندران

سيمرغ42353127سيمرغسيمرغمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسنيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

سه راه شهدا54620007عباس آبادعباس آبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسين زادهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي شهرداري54616792عباس آبادسلمان شهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيسپهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

بيمارستان قائم52626451چالوسكالردشتمنتخبشبانه روزيداروخانه سرپايي بيمارستان دولتيبيمارستان قائم كالردشتدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان ثامن 34666694گلوگاهگلوگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بديعيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان آزادي523508000نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سهرابيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان بوعلي روبروي بيمازستان بهشتي52335354نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بغيريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ستارخان شمالي ساختمان ترنج52350234نوشهرنوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسين پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

جنب بيمارستان رجايي542202720تنكابنتنكابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فرحمند(آقايي)دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار جمهوري اسالمي54229121تنكابنتنكابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر اسماعيليدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان امام54224162تنكابنتنكابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اديب زمانيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب پاساژ ماهان54236959تنكابنتنكابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر گرانسايهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان 17 شهريور54262600تنكابننشتارودمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آقا داداشيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خرم آباد ميدان امام545253033تنكابنخرم آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيرازيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان طالقاني52222946چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيپنجم شهريوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان طالقاني52226493چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر جسمانيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام كوچه سالمت44450129چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سهيال غفاريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي بيمارستان صالقاني52282003چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كريميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان مطهري جنب رستوران گل سرخ55228921رامسررامسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شجاعيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد رجايي55248700رامسركتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر قماش پسنددانشگاه علوم پزشكي مازندران

سادات محله55212712رامسركتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر بحريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بيمارستان امام سجاد55231911رامسررامسرمنتخب-خاصشبانه روزيآموزشي -دولتيداروخانه آموزشي 13 آبان رامسردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري ميدان معلم33240040ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهيداروخانه 13 آبان ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري ميدان معلم33249400ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهيداروخانه 13 آبان ساري شماره 2دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري خيابان امير مازندراني33361700ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

چالوس -خيابان امام52226704چالوسچالوسمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان طالقاني چالوسدانشگاه علوم پزشكي مازندران

تنكابن-خيابان امام54237003تنكابنتنكابنمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان شهيد رجايي تنكابن دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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قائم شهر- روبروي بانك ملي42218289قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان رازي قائم شهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ابن سينا42229517قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فرهاديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري بلوار پاسداران33343010ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان بوعلي سينا ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

نكا خيابان انقالب34732153نكانكامنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام حسين نكادانشگاه علوم پزشكي مازندران

جويبار خيابان امام42530569جويبارجويبارمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان حاج عزيزي جويباردانشگاه علوم پزشكي مازندران

زيرآب خيابان آزادي42452955زيرآبزيرآبمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان شهدا زيرابدانشگاه علوم پزشكي مازندران

نوشهر ميدان آزادي خيابان بوعلي سينا52333211نوشهرنوشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان شهيد بهشتي نوشهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

بهشهر خيابان امام34546293بهشهربهشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني بهشهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

آمل خيابان امام رضا43274011آملآملمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام رضا آملدانشگاه علوم پزشكي مازندران

نور خيابان امام44522010نورنورمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني نوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

رامسر خيابان ميدان انقالب روبروي اداره پست55222031رامسررامسرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام سجاد رامسردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان 18 دي33242435ساريساريمنتخب و خاصروزانهمركز فوريت هاي داروئي هالل احمرمركز فوريت هاي داروئي هالل احمر ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان جمهوري ميدان شهدا 54275004تنكابنتنكابنمنتخب و خاصروزانهمركز فوريت هاي داروئي هالل احمرمركز فوريت هاي داروئي هالل احمر تنكابندانشگاه علوم پزشكي مازندران

الر - شهرقديم خ مدرس جنوبيالرستانالرصعب العالج - شيمي درمانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر بيدخدانشكده علوم پزشكي الرستان

الر -شهرجديد بولوار دكتر دادمانالرستانالرخاص - صعب العالجشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)بيمارستان امام رضا(ع)دانشكده علوم پزشكي الرستان

اوز - بولوار بهروزياناوزاوزتوزيع ريتالين و تحت كنترلروزانهداروخانه خصوصيدكتر كرامتيدانشكده علوم پزشكي الرستان

الر شهر جديد بولوار دانشجوالرستانالرتوزيع ريتالين و تحت كنترلشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر زريندانشكده علوم پزشكي الرستان

الر شهرقديم خ مدرس جنوبيالرستانالرعمومي - شبانه روزيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر معتمددانشكده علوم پزشكي الرستان

الر شهرجديد 30 متري هالل احمرالرستانالرتوزيع شيرخشكروزانهداروخانه خصوصيدكتر زاهديدانشكده علوم پزشكي الرستان

الر شهر قديم خ مدرس جنوبيالرستانالرتوزيع شيرخشكروزانهداروخانه خصوصيدكتر خليلي آزاددانشكده علوم پزشكي الرستان

شهر خنجخنجخنجعمومي - شبانه روزيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عباس نژاددانشكده علوم پزشكي الرستان

بوشهر- جنب دانشگاه علوم پزشكي7733322369بوشهربوشهرخاصروزانهدولتيبهمن 22دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بوشهر- خيابان امام خميني - روبروي بسيج مركزي7733535734بوشهربوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر آهنگيدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بوشهر - سمت راست كلينيك تخصصي حضرت ابوالفضل (ع)7733337266بوشهربوشهرخاصشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر رضاييدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بوشهر-ميدان امام خميني ره -ابتداي بي سيم-مجتمع پزشكي مهر7733561288بوشهربوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شجاعتدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بوشهر- خيابان امام خميني- جنب خيابان مسجد توحيد7733322758بوشهربوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رشيديدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بوشهر- خيابان امام خميني - ساختمان پزشكان پارس7733562449بوشهربوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر ايالميدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شهرستان بوشهر- شهر چغادك-خيابان اصلي-روبروي بانك انصار7733425904بوشهرچغادكمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر احمديدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

برازجان.ميدان بيمارستان 17شهريور7761736587دشتستانبرازجانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر رضاييدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

برازجان_خيابان چمران_روبروي سازمان تبليغات اسالمي7734259266دشتستانبرازجانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر دهقانيدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

برازجان-خيابان شهيد چمران - روبروي فرهنگ ارشاد7734227500دشتستانبرازجانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كالنتريدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بندر ديلم خيابان پاسداران ميدان ساعت7733242151ديلمديلممنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر معتمددانشگاه علوم پزشكي بوشهر

كنگان بلوار امام خميني7737214089كنگانكنگانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شفيعيدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بندر كنگان بلوار امام7737224500كنگانكنگانخاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر رضاقلي پوردانشگاه علوم پزشكي بوشهر

عسلويه خ مسجد جامع7737266737عسلويهعسلويهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر آذري كيادانشگاه علوم پزشكي بوشهر

جم-خيابان ساحلي-نبش پاساژ نور7737622817جمجممنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر پيمانيدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

جم-خيابان رازي-ساختمان پزشكان ميالد 7737622234جمجممنتخبروزانهداروخانه خصوصيميالددانشگاه علوم پزشكي بوشهر

گناوه-خيابان پيروزي7733130740گناوهگناوهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عبداماميدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

گناوه - خيابان امام خميني (ره) 7733123191گناوهگناوهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر معرفتدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

دير- خيابان امام حسين-روبروي درمانگاه7735429717ديرديرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رستميدانشگاه علوم پزشكي بوشهر

خورموج-خيابان شهيد مطهري7735324688دشتيخورموجمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ايمانداردانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بيرجند خيابان مدرس- مدرس563234722221بيرجندبيرجندüروزانهدكتر شمشيرگراندانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان امام خميني32833131طبسطبسüرزانهدكتر شيرويدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

طبس ، خيابان امام خميني ، جنب دارلشفاء حضرت ابوالفضل5634222698طبسطبسüروزانهدكتر اخواندانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند - خيابان زكرياي رازي بين زكرياي 2 و56323175664بيرجندبيرجندüروزانهدكتر ضيايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند- حيابان طالقاني روبه روي طالقاني 563221282917بيرجندبيرجندüروزانهدكتر محمديدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فردوس - خيابان مطهري جنب درمانگاه فرهنگيان5642220790فردوسفردوسüروزانهدكتر مريم مقربيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند
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بلوار جهاد  بيمارستان شفا  جنب كلينيك تخصصي بيمارستان شفا5632773315بشرويهبشرويهüروزانهدكتر راستگودانشگاه علوم پزشكي بيرجند

ابتداي بلوار انقالب ، روبرو مسجد جامع شهر53223608بشرويهبشرويهüروزانهدكتر ساالرصادقيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بشرويه – خيابان امام خميني جنوبي – جنب مسجد جامع53225440بشرويهبشرويهüروزانهدكتر سلطانزادهدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان جهاد ، جنب اداره بهزيستي5632868199طبسطبسüروزانهدكتر دليريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان شفا - روبروي در بيمارستان شهداي قاين - پالك اصلي 1912 - پالك فرعي 5625226676108قاينقاينüشبانه روزيدكتر اشعريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند- ميدان طالقاني- ابتداي خيابان بهشتي5632222031بيرجندبيرجندüروزانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي بيرجند

طبس ، روبروي بيمارستان شهيد مصطفي خميني5632823300طبسطبسüروزانهدكتر حسينيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

شهرك سيمان-تالش 3-پالك 56325312122قاينقاينüروزانهدكتر تقي زادهدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان آيت اهللا غفاري نبش ابوريحان بيروني564430199بيرجندبيرجندüروزانهدكتر طاهريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خوسف – بلوار امام رضا (ع) 4-مقابل شهرداري شهر خوسف5624224556خوسفخوسفüروزانهدكتر راشديدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان آيت اهللا طالقاني - كوچه 56322228423بيرجندبيرجندüروزانهدكتر متقي نيادانشگاه علوم پزشكي بيرجند

قاين - جنب بيمارستان شهداء__قاينقاينüروزانهدكتر طيبدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

ديهوك ، بلوار جهاد5632843401طبسديهوكüروزانهدكتر مهاجريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان آيت اهللا طالقاني روبه روي بيمارستان امام رضا5632228883بيرجندبيرجندüشبانه روزيدكتر زنگوييدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان آيت اهللا طالقاني بين طالقاني 3 و 5 5632239193بيرجندبيرجندüروزانهدكتر فرزادنيادانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند- خيابان حافظ غربي نبش حافظ 56323003056بيرجندبيرجندüروزانهدكتر ناصريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فردوس - خيابان مطهري جنب بيمارستان دكتر چمران5642225354فردوسفردوسüروزانهدكتر محمدپوردانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان آيت اهللا طالقاني - طالقاني 563222836711بيرجندبيرجندüروزانهدكتر ورديدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند- خيابان معلم بين معلم 21-563242420123بيرجندبيرجندüروزانهدكتر صادقيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان ارتش- داروخانه داخل درمانگاه شهدا5632229048بيرجندبيرجندüروزانهشهدادانشگاه علوم پزشكي بيرجند

قاين – خيابان بهشتي – انتهاي بهشتي5625222497قاينقاينüروزانهدكتر طاهريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خميدان آيت اهللا طالقاني ابتداي خيابان بهشتي5632220340بيرجندبيرجندüروزانهدكتر داووديدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

سرايان - خيابان امام خميني – جنب خيابان اول5632905055سرايانسرايانüروزانهدكتر رمضانيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

قاين – خيابان شهيد كالهدوز –كلينيك پزشكان وليعصر(عج)5625225574قاينقاينüروزانهدكتر محمدي مطلقدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان آيت اهللا طالقاني- طالقاني 563222685512بيرجندبيرجندüروزانهدكترنصيريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فردوس - خيابان شهيد مطهري – جنب دارالشفاء امام حسين (ع)5642231012فردوسفردوسüشبانه روزيدكتر مدبردانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان پاسداران - جنب دارالشفا امام حسين (ع)5632219308بيرجندبيرجندüروزانهدكتر خوشرودانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان شهيد آيت اهللا مفتح56322221111بيرجندبيرجندüروزانهدكتر شريفدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند- خيابان آيت اهللا طالقاني 9، پالك 563223499014بيرجندبيرجندüروزانهدكتر زارعيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند- خيابان سجادشهر، خيابان امامت ، پالك 212-5632447280214بيرجندبيرجندüروزانهدكتر آهنيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان توحيد بن توحيد 21و563243864823بيرجندبيرجندüروزانهدكتر هنرمنددانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان شهيد آيت اهللا غفاري 22، پالك 563223614054بيرجندبيرجندüروزانهدكتر راستيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فردوس - خيابان مطهري روبروي بيمارستان دكتر چمران5632727464طبسطبسüروزانهدكتر پوررفعتيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان زكرياي رازي- ابتداي خيابان پرستار5632409283بيرجندبيرجندüروزانهدكتر سلمانيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

اسالميه-خ امام خميني32744613فردوساسالميهüروزانهدكتر مجيد مقربيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان پرستار5632448485درميانطبس مسيناüروزانهدكتر جهان بين دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان آيت اهللا غفاري   خيابان رازي روبه روي بيمارستان ولي عصر 5632420072بيرجندبيرجندüشبانه روزيدكتر قدرتيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

قاين - خيابان امام خميني 1 – ساختمان پزشكان562522955قاينقاينüروزانهدكتر پور حسيندانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان توحيد ، حاشيه ميدان توحيد5632449040بيرجندبيرجندüروزانهدكتر اربابيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

آيسك_بلوار امام رضا_بين خيابان فرهنگ و باغستان5632873193سرايانآيسكüروزانهگيالنيدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

نهبندان - بلوار دانشگاه – بين دانشگاه 2 و 56326240914نهبنداننهبندانüروزانهدكتر فرهنگياندانشگاه علوم پزشكي بيرجند

سرايان بلوار شفا روبرو بيمارستان امام علي5632905152سرايانسرايانüروزانهدكتر غالميدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيرجند خيابان شهيد آيت اهللا غفاري،نبش خيابان زكرياي راضي5632420513بيرجندبيرجندüروزانهدكتر باهريدانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خيابان شهيد فياض بخش/بيمارستان شريعتي53359819فسافساداروخانه داروهاي خاص و تحت كنترلروزانهداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)دكترشريعتيدانشگاه علوم پزشكي فسا

خيابان شهدا داروخانه جمعيت هالل احمر 9131913495رفسنجانرفسنجانداروخانه خاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه علوم پزشكي  رفسنجان 

بلوار طالقاني جنب دفتر هوايي رودان تور9134911990رفسنجانرفسنجانداروخانه منتخبروزانهداروخانه خصوصييادگار دكتر عامري دانشگاه علوم پزشكي  رفسنجان 

بلوار امام خميني رو به روي مركز بهداشت9124660406رفسنجانصفائيه نوقداروخانه منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر كريم زاده دانشگاه علوم پزشكي  رفسنجان 
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خيابان امام خميني بوستان 91319643147انارانارداروخانه منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيعزيزيدانشگاه علوم پزشكي  رفسنجان 

بين پل شهدا و سه راه مطهري33315199خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيداروخانه دكتر سياهپوشدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان يادبود ( شمشير آباد )33324191خرم آبادخرم آباد منتخبتمام وقتخصوصيدكتر كالني (خيام ) دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان مجاهدين اسالم روبروي بيمارستان شهيد رحيمي33302545خرم آبادخرم آبادمنتخبشبانه روزيخصوصيتخت جمشيددانشگاه علوم پزشكي لرستان 

چهار راه فرهنگ كاشاني غربي جنب صندوق كارآفريني اميد33314343خرم آبادخرم آبادمنتخبشبانه روزيخصوصيحميد بيرانوند(اركيده )دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خ امام خميني-ميدان شهدا-بطرف چهارراه فرهنگ33334408خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر زماني (امام حسين )دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خ شهداي شرقي نرسيده به پل شهداء33311442خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر شاه واليتيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بلوار وليعصر نرسيده به تقاطع سي متري پژوهنده33228947خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقت خصوصيدكتر بازياردانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ابتداي خيابان جالل آل احمد روبروي درب قديم بيمارستان شهداي عشاير33221407خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر آزادبخت (سالمت)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان انقالب - ابتداي خيابان رازي33220250خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر سپهوند (سينا )دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان امام حسين ابتداي بلوار علوي داروخانه دكترچنگيزي33408890خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر چنگيزيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهداي شرقي ابتداي خيابان معلم روبروي مجتمع رنگين كمان33335837خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر دارابي فردانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 سه راه بااليي مطهري پايين تراز درمانگاه صديق33238251خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصي دكتر شيروانيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان جالل ال احمد.خيابان دهخدا . نبش كوچه شهيد صادقي33207206خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر اسدبيگي (بعثت)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان تختي جنب درمانگاه فرهنگيان33332898خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر محمد باقر شمسدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

شهداي شرقي33301345خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيسعديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 بلوار ولي عصر(عج)-نبش خيابان 16 متري بوعلي-روبروي بانك صادرات-جنب شوراي حل اختالف33226066خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر احمد نژاد دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان علوي نرسيده به ميدان شقايق روبروي آزمايشگاه پاستور33403810خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكترچكيندانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام نرسيده به ميدان شهدا روبروي فاطميه33302476خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر دريكونديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان انقالب33222540خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر آذربانيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 خيابان انقالب نبش آراسته332234236خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر آدينهدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

شهداي شرقي-پل شهدا -ساحلي شرقي -جنب بانك تجارت33406509خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر نوشين جعفريدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان استانداري33312720خرم آبادخرم آبادخاصتمام وقتدولتي داروخانه امام (ره)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان انقالب - بيمارستان شهداي عشاير33200950خرم آبادخرم آبادخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان شهداي عشايردانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان ازادي بيمارستان شهيد رحيمي33336159خرم آبادخرم آبادخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان شهيد رحيميدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان خير آباد-بيمارستان شهيد مدني33405079خرم آبادخرم آبادخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان شهيد مدنيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

وي فلسطين-بيمارستان خيريه عسليان33407846خرم آبادخرم آبادمنتخبشبانه روزيدولتي بيمارستان عسليدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام -نرسيده به ميدان شهدا -روبروي بانك تجارت مركزي33318800خرم آبادخرم آبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر علينقي زاده(ماهان)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان حافظ جنوبي روبروي درمانگاه امام سجاد42610214بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر الماسي  دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان امام حسين ابتداي خيابان وحدت42441020بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر شاه محمدي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهدا روبروي بانك تجارت مركزي42606812بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر حامدي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

چهار راه باغميري ابتداي خيابان آيت اله كاشاني شمالي روبروي دفتر امام جمعه42604191بروجردبروجردمنتخبشبانه روزيخصوصيدكتر فرناز رحيم زاده دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهدا روبروي بانك تجارت مركزي42606812بروجردبروجردمنتخبشبانه روزيخصوصيدكتر حاتميدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهدا بعد از زيرگذر جنب بانك تجارت مركزي پالك 239 ساختمان پزشكان دانش42611435بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر ملك محموديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان سيد مصطفي خميني42530981بروجردبروجردمنتخبشبانه روزيدولتي بيمارستان چمراندانشگاه علوم پزشكي لرستان 

كوي بسيجيان بيمارستان امام خميني (ره)42531327بروجردبروجردخاصشبانه روزيدولتي بيمارستان امام (ره) دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهدا كوچه محسني مجتمع پزشكان سينا42605608بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر موسوي (فارابي )دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان تختي - نرسيده به سازمان آب42532188بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيآزادي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان سيد مصطفي خميني جنب بيمارستان امام خميني ره42504248بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر قادري (پيمان)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

حيابان سيد مصطفي خميني42531711بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر كوثري دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان حافظ جنوبي نبش كوچه ولي شرقي42611775بروجردبروجردخاصتمام وقتدولتي داروخانه امام مركزيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان حافظ شمالي چنب كلينيك پزشكان -پالك 4262528852بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيداروخانه مرزبان (ايران)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهدا جنب صندوق فرض الحسنه انصارالمجاهدين42627243بروجردبروجردمنتخبتمام وقتخصوصيآزاديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

اشترينان- بلوار امام خميني (ره)33217882بروجرداشترينانمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر حي بردانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بلوار شصت متري جنب بانك ملت43214090دوروددورودخاصتمام وقتخصوصيدكتر ياراحمديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان كندوان -كوچه پرديس اول43215297دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر علي محمديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بلوار معلم (45 متري)-جنب معلم 432342134دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر عليپوردانشگاه علوم پزشكي لرستان 
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ميدان فرمانداري ابتداي خيابان كندوان43212747دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصيدكترشيخ االسالميدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان 60متري جنب بانك ملي خيبر43215218دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر پسنيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شريعتي روبروي كفش ملي43223201دوروددورودمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر لشنيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بلوار امام  ميدان بسيج  داروخانه بيمارستان 7 تير43210227دوروددورودخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان 7 تيردانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان بازارچه حافظ32633003كوهدشتكوهدشتمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر حسيني منشدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان شهدا، ابتداي خيابان صاحب الزمان32639460كوهدشتكوهدشتمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر اسديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان بازارچه (حافظ)- كوچه پيام (ساختمان پزشكان)32623233كوهدشتكوهدشتمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر كاظميدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان رهبري32625430كوهدشتكوهدشتمنتخبشبانه روزيخصوصيدكتر سهم دينيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان سيد مصطفي خميني42503055كوهدشتكوهدشتخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان امامدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 ميدان كروبي - ضلع شمال شرقي - ساختمان اكسير32625430اليگودرزاليگودرزخاصشبانه روزيخصوصيدكتر مالطاهريدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان وليعصر شمالي، روبروي درمانگاه 17 شهريور، داروخانه ي دكتر آذركمند43329762اليگودرزاليگودرزمنتخبشبانه روزيخصوصيدكترآذركمند دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان ولي عصر شمالي43327911اليگودرزاليگودرزمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر موگوييدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان كروبي-ساختمان پزشكان حكيم43323669اليگودرزاليگودرزمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر بستاكيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خ وليعصر جنوبي - روبروي اداره بيمه سالمت35224863اليگودرزاليگودرزمنتخبتمام وقتخصوصيعوض پور (امير كبير)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان مدرس ميدان رازي بيمارستان امام جعفر صادق(ع)43323051اليگودرزاليگودرزخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان امام جعفر صادق (ع)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام - سه راه وليعصر - روبروي بانك انصار - جنب درمانگاه شبانه روزي32727225نورآبادنورآبادمنتخبشبانه روزيخصوصيدكتر رحيميدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام روبروي بانك صادرات32724600نورآبادنورآبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر دادستاندانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام-روبه روي كوچه شهيد شيرخاني32734499نورآبادنورآبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر خان محمديدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام خميني درمانگاه هفت تير داروخانه دكتر گودرزي32730881نورآبادنورآبادمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر گودرزيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

ميدان كشاورز بيمارستان ابن سينا32740316نورآبادنورآبادمنتخبشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان سينا دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان انقالب شمالي - روبروي بانك ملي43435520ازناازنامنتخبشبانه روزيخصوصيدكتر عباسيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان انقالب نبش كوچه شهيد هاشمي43431144ازناازنامنتخبتمام وقتخصوصيدكتر رضاييدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان انقالب-جنب خيابان طالقاني43424648ازناازنامنتخبتمام وقتخصوصيدكتر رضا يزدي (آفاق )دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بلوار امام خميني (ره) بيمارستان امام علي (ع)43432370ازناازناخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان امام علي (ع)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام (ره) نبش خيابان 22 بهمن32221160پلدخترپلدخترمنتخبشبانه روزيخصوصيدكترسولماز رضايي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان امام(ره) جنب بانك مهر ايران32222632پلدخترپلدخترمنتخبتمام وقتخصوصيداروخانه جودكي (مركزي)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

كوي بسيجيان بيمارستان امام خميني (ره)32228223پلدخترپلدخترخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان امام (ره)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان آيت اله بروجردي- تقاطع خيابان امام - نبش پاساژ رستمي32525212الشترالشترمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر صبا اميري دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان ايت اهللا كاشاني شرقي32522477الشترالشترمنتخبشبانه روزيخصوصيدكتر زمان حسنونددانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان آيت اهللا كاشاني غربي جنب بانك كشاورزي32529690الشترالشترمنتخبتمام وقتخصوصيدكتر صالحيدانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان شهيد رحيمي بيمارستان امام32529913الشترالشترخاصشبانه روزيدولتي داروخانه بيمارستان امام (ره)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

خيابان19دي-جنب بيمارستان كامكار37705888قمقمپيوند اعضاءشبانه روزيداروخانه وابسته به نهادها، سازمان ها، ارگان ها و ساير داروخانه دي19دانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان خاكفرج -ميدان الهادي36709742قمقمام اس - پيوند اعضاءروزانهداروخانه وابسته به نهادها، سازمان ها، ارگان ها و سايرداروخانه الهاديدانشگاه علوم پزشكي قم

ميدان سعيدي ابتداي خيابان هفتم تير نبش كوي اول36505442قمقمام اس - پيوند اعضاءروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي قم

ميدان شهيد زين الدين36664011قمقمام اس - پيونداعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه يزدياندانشگاه علوم پزشكي قم

بلوارمحمودنژاد خ شهيدعراقي نبش كوجه3240502012قمقم ام اس-پيوند اعضاء -هموفيليشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه رشيديدانشگاه علوم پزشكي قم

پرديسان-خيابان هويزه-بين كوچه 4 و كوچه 6 پالك 3262832918قمقمام اس - پيونداعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه كبيريدانشگاه علوم پزشكي قم

متري صدوق- ميدان شهيد صدوقي - داروخانه شبانه روزي امام رضا عليه السالم 3290030045قمقمام اس - پيوند اعضاءشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه امام رضادانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان عطاران- خيابان شهيد عراقي- طبقه همكف شهر پزشكانقمقمام اس - پيوند اعضاءروزانهداروخانه خصوصيداروخانه طبيبدانشگاه علوم پزشكي قم

ميدان رسالت - باالي زيرگذر عطاران - ساختمان پزشكان برج سفيد نداردقمقمام اس - پيوند اعضاءروزانهداروخانه خصوصيداروخانه شيرزاددانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان بسيج(هنرستان) بين كوچه 10 و 12 داروخانه شفا37745214قمقمام اس - پيوند اعضاءروزانهداروخانه خصوصيداروخانه شفادانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان شهيد فاطمي ( دورشهر ) - كوچه هفتم37102222قمقمام اس - پيوند اعضاءشبانه روزيداروخانه وابسته به نهادها، سازمان ها، ارگان ها و سايربقيه اهللادانشگاه علوم پزشكي قم

قم - خيابان بلوار امين - انتهاي كوچه 7 (مصلي 12) مغازه 2 نبش - پالك 27نداردقمقمام اس - پيوند اعضاء- تاالسميشبانه روزي داروخانه خصوصيداروخانه صبوحيدانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان امامزاده ابراهيم مقابل 20 متري مطهري38749788قمقمام اس - پيوند اعضاءشبانه روزي داروخانه وابسته به نهادها، سازمان ها، ارگان ها و سايرداروخانه حضرت ابوالفضلدانشگاه علوم پزشكي قم

ميدان صفائيه بلوارنيايش نبش كوچه سوم37741900قمقمام اس - پيوند اعضاءشبانه روزي داروخانه خصوصيداروخانه كاويانيدانشگاه علوم پزشكي قم

بلوار شهيد بهشتي- بيمارستان شهيد بهشتي- داخل كلينيك ويژه36611190قمقمپيوند اعضاءشبانه روزي داروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه ونارجيدانشگاه علوم پزشكي قم

خ امام خميني(ره)-ميدان شهيدزين الدين-جنب بيمارستان حضرت فاطمه معصومه (س)36651641قمقمپيوند اعضاءشبانه روزي داروخانه خصوصيداروخانه طلوعيدانشگاه علوم پزشكي قم
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متري صدوقي نبش ميدان شهيد صدوقي قبل از بو علي سينا پالك 9 3293088845قمقممحرك cnsروزانه داروخانه خصوصيداروخانه خاني دانشگاه علوم پزشكي قم

پرديسان -بلوار دانشگاه -خ شهيد نواب - جلو درمانگاه پرديسان -طبقه همكف32806320قمقممحرك cnsروزانه داروخانه خصوصيقره باقريدانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان  آذر، بين كوچه 58 و 3720501660قمقممحرك cns و داروهاي بيمارستانيشبانه روزي داروخانه خصوصي دكتر مريدي دانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان دور شهر كوچه 10 مجتمع پزشكي بهاران37744939قمقممحرك cnsروزانه داروخانه خصوصيداروخانه الماسي دانشگاه علوم پزشكي قم

قم ميدان ازادگان خ شهيد چمران شمالي نبش كوچه19 پ36600526171قمقمهورمون رشد -محرك cnsروزانه داروخانه خصوصي دكتر رضواني دانشگاه علوم پزشكي قم

خيابان 15 خرداد - روبروي كلينيك دكتر غرضي - ساختمان ترنج - پالك 377798856قمقمهورمون رشد -محرك cnsشبانه روزي داروخانه خصوصيدكتر امير ابراهيمي دانشگاه علوم پزشكي قم

بلوار امين-امين5-ساختمان پزشكان امين48424368قمقممحرك cnsروزانه داروخانه خصوصيدكتر محمدي دانشگاه علوم پزشكي قم

بلوار 15 خرداد روبروي درب اصلي امامزاده سيدعلي پالك37771545657قمقمهورمون رشد - داروهاي بيمارستاني روزانه داروخانه خصوصيداروخانه پارسيان دانشگاه علوم پزشكي قم

بلوار شهيد صدوقي - بلوار فردوسي - بعد از كوچه دهم - سمت راست - بعد از امالك پارسيان - طبقه همكف12345678قمقمهورمون رشد -محرك cnsروزانه داروخانه خصوصي دكتر اورعي دانشگاه علوم پزشكي قم

تهران- ميدان قدس- جنب بيمارستان شهدا- پالك 131 22710450تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيانديشه منشي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان قدس- جنب درب ورودي مركز پزشكي، آموزشي و درماني شهداي تجريش22750061تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهآموزشي دولتيبيست و دو بهمندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- چهارراه فرمانيه- خ شهيد لواساني- پالك 222963645تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيخلخالي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميني سيتي- اول شهرك شهيد محالتي- بلوار فتح- كوثر 224717762تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيداخل درمانگاهي  وابسته به ارگانهاداخلي درمانگاه سپاه حضرت فاطمه الزهرا(س) (كوثر 2)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران - پاسدران- خ موحد دانش- پايين تر از سه راه اقدسيه- جنب بانك صادرات- ساختمان 750- طبقه همكف- واحد 261150751تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيدكتر نازنين رمضانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- پل رومي- نبش كوچه ميترا- پالك1874- ساختمان پزشكان 2016- طبقه اول22670239تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيذكائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه چمران- پمپ بنزين چمران- انتهاي خ تابناك- اول خ ولنجك- جنب بيمارستان طالقاني- پ 19    22403535تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيرزازان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ اقدسيه- نرسيده به ميدان ارتش- پالك 222864135تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيزند حبيبي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه صدر- بلوار 35 متري قيطريه- نرسيده به ميدان پيروز- پالك 2224700517تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيزوفادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ وليعصر- خ فرشته- جنب مسجد فرشته-داخل درمانگاه فرشته22636372تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسبادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان ازگل–ابتداي كوچه بيدستان يكم- پالك 264568792تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسهند گلستانيان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شهيد باهنر به سمت ميدان قدس-چهارراه مژده-نبش كوچه اقبال- پالك356- واحد تجاري غربي 22716208تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيصالحي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان ولي عصر (عج)- خيابان شهيد فالحي (زعفرانيه)- پايين تر از دانشگاه آزاد- انتهاي خيابان شهيد علي اميري ثوري- روبه روي مسجد محمديه زعفرانيه- نبش كوچه فرخ- پالك يك- طبقه همكف22432754تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيفرشته ضيائي ثاني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- اوين- بعد از هتل اوين- خ شهيد كچوئي- پالك 70- طبقه اول       22434522تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيكشميري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- تجريش- ميدان قدس- خ دربند- خ شهيد امير احمدي زماني- پ 2274353437تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيلياندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- شميران- باغ فردوس- پالك 3 فرعي                                                                                                                            22711965تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيماني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- چيذر- بلوار عسگري- مجتمع پزشكي ندا                                                                                                                           22674747تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمجتبي بوربور (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- پاسداران- ميدان نو بنياد- خ لنگري- خ صنايع- پالك 30- واحد 2     22950665تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمهرآئيندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ وليعصر- خ شهيد فالحي (زعفرانيه)- خ شهيد اعجازي (آصف)- نبش خ شهيد حسيني- باالي بانك صادرات- پالك 33- طبقه اول22434575تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمهوش پرچمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- باالتر از پل رومي- ايستگاه سرتيپ زاده- پالك 222145231817تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينقي زاده اهرنجاني (فروزان)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ازگل- خ ازگلي- روبروي بازار ميوه و تره بار- كوچه سوم-  پالك 5- طبقه اول                                                                 22491850تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينوازي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ولنجك- بلوار دانشجو- روبروي پارك نگين- جنب دي كلينيك فوق تخصصي ولنجك  22417537تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيولنجكدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- دارآباد- خيابان شهيد پورابتهاج- روبروي مركز آموزشي پژوهشي و درماني مسيح دانشوري- ساختمان پزشكان شمال تهران- پالك 1- طبقه اول- واحد261528623تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيسامان بيگلي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان ونك (گاندي شمالي)- تقاطع خ شريفي- پالك 12     88674888تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمحمدحسين جباري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- مقابل خيابان يخچال- پالك 222660031520تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياحمد يزدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- ميدان اختياريه- خ شفيع زاده- تقاطع خ زرنگ- پالك 6- طبقه همكف22568388تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياختياريهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد كالهدوز- نرسيده به ديباجي- داخل كوچه حسينيه- ساختمان نرگس- پالك 1- طبقه همكف- واحد 225754086تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياردكاني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان پاسداران- نرسيده به چهارراه پاسداران- بهستان ششم- پالك 2- واحد 1 22596192تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياليكا سليمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد كالهدوز- بلوار كاوه- نرسيده به خ بهار- ساختمان كيميا- پالك 17- طبقه اول22763419تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيامير حسن رنجبريان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- نرسيده به خيابان يخچال- پالك 1439- واحد تجاري22643954تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيامين هاشمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دولت- نبش بلوار كاوه- ساختمان پزشكان كاوه- ورودي 2- واحد 2257907526-22579076تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيامير فاتحي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران، خيابان دكتر شريعتي، باالتر از ميرداماد، كوچه منظر نژاد، پالك 56، طبقه زير همكف26644930تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيآرامدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- انتهاي خ آفريقا- نرسيده به تقاطع مدرس- نبش كوچه مرواريد- داخل درمانگاه ابن سينا- طبقه همكف22010452تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيآفريقادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ آفريقا- باالتر از پل ميرداماد- نبش كوچه آناهيتا- پالك88785883182تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيآلفادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان ونك- خيابان مالصدرا- خيابان شيخ بهايي جنوبي- نرسيده به بن بست نصرتي- جنب شركت كارگزاري آراد ايرانيان و مسجد بقيه اله (عج)88041787تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهآموزشي دولتيآموزشي سوم خرداددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان ولي عصر (عج)- باالتر از ميدان ونك- تقاطع نيايش- خيابان اسفنديار-مغازه تجاري پالك 2202949863تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيآناهيددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شريعتي- باالتر از پل سيد خندان- ابتداي خ شهيد مجتبا ئي (جنب خ سيمرغ)-  پالك 228576392-22725916تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيبرادران حسيني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد كالهدوز- چهارراه رستم آباد- پالك 225438681تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپارسياندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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تهران- خ وليعصر- باالتر از خ ظفر- كوچه ناصري- جنب مركز MRI جام جم- پالك 682-88208765تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپارسيندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- تقاطع دولت- كوچه امامزاده- پالك 6- طبقه همكف22614881تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپويا (دكتر هوسمي)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران – خيابان نلسون ماندال( بلوار آفريقا)- باالتراز چهارراه جهان كودك- نبش برج نگين آفريقا- پالك84- طبقه همكف88193093تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپيرحياتي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ وحيد دستگردي (ظفر)- نرسيده به خ نفت- ساختمان پزشكان- پالك 22255554141تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيتاج بخش (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان وليعصر- باالتر از ميدان ونك- خيابان شهيد محمد صانعي- پالك 29- ساختمان پزشكان نگين- طبقه اول- واحد888717532تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيجنتي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- باالتر از پل سيد خندان- نبش كوچه هشيار- پالك 228679511تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيحقيقت فرد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد كالهدوز- چهارراه قنات- پالك2254007611تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيدروسدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بلوار ميرداماد (شرق به غرب)- بعد از پمپ بنزين ميرداماد- روبه روي برج نادر- پالك 183- طبقه همكف22906660تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيدكتر جلوداردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ وليعصر (عج)- باالتر از ميدان ونك- خ نگار- پالك 8                                                                                                    88882010تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيرهنورد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان ميرداماد- خيابان نفت شمالي- نبش كوچه 8- پالك 2222566393تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسمندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- خيابان ميرداماد- بعد از خيابان رودبار غربي- پالك 7- طبقه همكف- واحد يك 26705457تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسهرورديدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ وليعصر (عج)- نرسيده به چهارراه پارك وي- جنب دانشكده تغذيه- پالك 262100911547تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهآموزشي دولتيشهيد كاظميدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد كالهدوز- مابين خ اختياريه و ديباجي- پالك 450- طبقه اول- واحد جنوب شرقي22591888تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشيدا سلماني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان پاسداران- خيابان شهيد محمود گل نبي- خيابان شهيد علي ناطق نوري شمالي- نبش كوچه آذر- پالك 20 طبقه اول- واحد يك26710048تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشيدا معتمدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان ونك- خيابان مالصدرا- بعد از تقاطع شيخ بهائي- پالك 214- برج ونوس- طبقه همكف- واحد يك- ملك تجاري- 88056863تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيصفي زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان ونك- خيابان گاندي جنوبي- خيابان نوزدهم- پالك 28- طبقه همكف- واحد يك78813827تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيعابدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ضلع جنوب غربي ميدان ونك- پالك 887793601تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيقانوندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- خيابان شهيد محمد خاقاني (خيابان زرگنده)- خيابان شهيد برادران عطاري مقدم جنوبي- خيابان شهيد محمد دانشگر- خيابان شهيد سيامك شكرآبي- خيابان مير لطيفي- جنب درمانگاه رئوف- پالك 226178945تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمحمدشهاب مغازه اي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- خيابان شهيد وحيد دستگردي (خيابان ظفر)- پالك 9- ساختمان آفتاب- طبقه همكف- واحد 22224551تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمحموديدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- خيابان ميرداماد- خيابان رودبار شرقي به سمت شمال- پالك 47- ساختمان پزشكان رودبار- طبقه اول- واحد 227056536تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمزيدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- باالتر از يخچال- كوچه سجاد- پالك 66- طبقه اول- واحد يك 22009792تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياكرم مستجابي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان ونك- خ مالصدرا- بعد از بزرگراه كردستان- پالك 72                                                                                            88038112تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمالصدرادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شريعتي- جنب حسينيه ارشاد- كوچه ارشاد- پالك 1- طبقه اول- واحد 228941219تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمنشادي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان پاسداران- خيابان شهيد محمود گل نبي- نرسيده به خيابان شريعتي- جنب ساختمان آريان- پالك 54- طبقه همكف- واحد يك22889813تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيندا حاجي محمدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- نبش تقاطع شمالي خيابان شهيد وحيد دستگردي (ظفر)- ساختمان پزشكان ظفر- پالك 1302- طبقه اول- واحد 8 26645792تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيندا رونده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- روبروي باشگاه بانك مركزي- ساختمان پزشكان سينا- پالك 164                                                             5-22890754تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيوحدتدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شريعتي- باالتر از ميرداماد- خ نيام- پالك 60- طبقه همكف                                                                                           22856644تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيوالشجردي فراهاني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد كالهدوز- چهارراه دلبخواه- پالك 66                                                                                                                      22540411تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيويوالدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ وليعصر- نرسيده به ميدان ونك- خ بيستم گاندي- پالك 15-  طبقه همكف- داراي درب ورود و خروج مجزا88207186تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيماندانا يداللهي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- خ ميرداماد- نرسيده به ميدان محسني- جنب بانك تجارت- پالك 43- طبقه اول  22278154تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمباركي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- تهرانپارس- فلكه سوم- خ 196 غربي- نرسيده به رستوران برادران- پالك 77722040106تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياشراقدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بين فلكه دوم و سوم  تهرانپارس- پالك 308- طبقه همكف- واحد شماره 778684315تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيامين الرعايا (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه رسالت- زير پل سيدخندان- نرسيده به خ شريعتي- ضلع شمال شرق پل سيد خندان- پالك 2286798724تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياوژندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- ميدان هروي- خ وفامنش شمالي- تقاطع خ مكران شمالي- جنب بانك اقتصاد نوين- پالك 18-22981550تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيآقاسيان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- تهرانپارس- خ جشنواره- شماره ثبتي 64336 و 7779363646338تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهداروخانه هاي هالل احمرجمعيت هالل احمر شماره 2دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- اتوبان شهيد بابائي-  شهرك حكيميه- كوي دانشگاه-  فاز 2-  طبقه همكف مسجد صاحب الزمان- داخل درمانگاه ايثار77004848تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيخوشنودي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- ميدان حسين آباد- خ شهيد افتخاريان- نبش شمالي كوچه طريقت- واحد شماره 1    22956767تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينازيال  قهرماني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران-خ دكتر شريعتي-باالتر از خ خواجه عبداله انصاري-نبش كوچه سعيد نورمحمدي-پالك 22845611979تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيزاهدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- بعد از بيمارستان لبافي نژاد- بوستان نهم- ساختمان مهر- پالك 09123005995133 -22778036تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسپيده غفوريان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- تهرانپارس- خ 212 شرقي- پالك 77321664587تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسعدوندي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان رسالت- خيابان هنگام- خيابان فرجام غربي- نبش ضلع شمال غربي بزرگراه شهيد باقري- پالك 143- طبقه همكف- مِلك تجاري77866202تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسميه نشاط (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ فرجام- تقاطع آيت- پالك 699                                                                                                                                           77496457تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسيف (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- تهرانپارس- قنات كوثر- شهرك اميد- مجتمع تجاري داخل شهرك- پالك 681-77042005تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيصبح اميددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 تهران- خيابان شريعتي- خيابان خواجه عبداله انصاري- بعد از تقاطع ابوذر غفاري- نبش خيابان رودخانه شمالي- پالك 93- طبقه اول22891894تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيصديقي فرد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان رسالت- ابتداي خ هنگام- جنب ساختمان پزشكان پارس- پالك 12                                                                 77809771تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيصفائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه رسالت- خيابان استاد حسن بنا شمالي - شمس آباد- خيابان شهيد برادران محمدي شمالي - بعد از اتوبان همت- جنب كوچه اميد- پالك 26- طبقه همكف- واحد 229868942تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيعلي يوسفيان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه امام علي (ع) شمال- خروجي اول لويزان- خيابان شيان يكم- (خيابان قديري)- پالك 6- طبقه همكف- واحد يك22953257تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيعلي قنبري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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تهران- فلكه چهارم تهرانپارس- خيابان وفادار غربي- پالك 1144- طبقه همكف- داخل درمانگاه شبانه روزي ايران77057363تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيفرشته حوري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان رسالت- خيابان هنگام- شميران نو- ضلع جنوب غربي ميدان پاكدامن- خ شهداي غربي- پالك 10- ملك تجاري77442303تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيفرهودي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه رسالت- ميدان بني هاشم- خ افشاري- پالك 1                                                                                                                               22526230تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيقائميهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- فلكه چهارم تهرانپارس- خ وفادار شرقي- پالك 1018                                                                77371300تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيقرباني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه رسالت- چهارراه مجيديه - ساختمان پزشكان- پالك 22514566190تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيكريمي زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- فلكه چهارم تهرانپارس- خ استخر- بين خ 234 و 236- پالك 123                                                                          77112780تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيلحمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- خ  خواجه عبداله انصاري- پالك 180          8-22862207تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمتيندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران – تهرانپارس – خيابان شهيد ناهيدي (جشنواره)- بعد از چهارراه سيد الشهداء- بين خيابان شهيد محمدي و شهيد فتاحي- روبروي مركز دارويي و درماني هالل احمر جشنواره 2 – جنب پالك 84 – قطعه سوم 77900975تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمدينه (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران – پاسداران – ميدان هروي – خيابان شهيد مصطفي وفامنش – خيابان آزادي – نبش كوچه شهاب – پالك 36 – مغازه تجاري 22955287تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينقدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- رسالت- بعد از پل سيدخندان- ابتداي خ شهيد كابلي (دبستان)- كوچه صفا فردوس- پالك 884650942تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيالهه هادي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شهيد بهشتي- ابتداي خيابان مفتح شمالي- نبش كوچه چهاردهم- داخل كلينيك گوارش و كبد بهبود- طبقه همكف88171243تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياناركي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ مطهري- نرسيده به تقاطع شهيد مفتح- جنب انتشارات سروش- ساختمان پزشكان 230- پالك 236- طبقه  منفي يك88303772تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيآفتاب گرداندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- خيابان مطهري شرقي (خيابان شهداي ناجا)- بعد از خيابان فرهنگ- نرسيده به ستاد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ- پالك 12 88427859تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيبابك مصباحي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان مطهري- خيابان ميرعماد- خيابان ششم- جنب اورژانس بيمارستان مهراد88517492تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيبدلي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ بهار شمالي- باالتر از بيمارستان نيروي انتظامي- پالك 88822415284تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيبهارستاني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد نامجو (گرگان) - باالتر از چهارراه عظيم پور- ايستگاه عظيم پور- پالك 77504996494تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپيامدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ سهروردي شمالي- خ شهيد قندي- نبش خ 24- پالك 2- طبقه اول88745125تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيحسامي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان انقالب- خيابان شهيد نامجو (گرگان)- باالتر از ايستگاه مسجد- نبش كوچه الله- پالك 77553639685تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيخورشيد زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شهيد مطهري- نرسيده به خيابان تركمنستان- خيابان شهيد يوسفيان- داخل كلينيك فوق تخصصي چشم نور88429103تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيدامني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان سبالن- خيابان شهيد مدني جنوبي- بعد از مجتمع تجاري تيراژه 2- روبروي بيمارستان امام حسين (ع)- پالك 376- طبقه همكف 77614176تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيزهرا بياتي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ سهروردي شمالي- نبش خ شهيد مطهري- پالك 88437040268تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيزهرائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان دكتر شريعتي- باالتر از خيابان مَلِك- نرسيده به خيابان شهيد كشواد- پالك 563 88423048تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيستارگاندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران، خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد)، خيابان صابونچي، نرسيده به خيابان خرمشهر، كوچه ايازي، پالك 66، ساختمان پزشكان مريم، طبقه همكف88756003تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسعيدلو (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- انتهاي خيابان شهيد مطهري- بعد از تقاطع شريعتي- ميدان قصر- روبروي باغ موزه قصر- نرسيده به بزرگراه شهيد صياد شيرازي- پالك هاي 205 و 207- طبقه همكف88408310تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشمسايي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد)- نرسيده به چهارراه سهروردي- نبش كوچه داريوش- پالك 88403532100تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيصبادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- باالتر از تقاطع مطهري- پالك 713                                                                                                      88434187تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيعدالت پژوه (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ آيت اهللا مدني- پائين تر از خ سبالن- كوچه شهيد علي نظري- پالك6          77568131تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيفارس (دكتر دري)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان مطهري- روبروي خيابان امير اتابك- خيابان شهيد سيد محمد حسين علي اكبري- نرسيده به خيابان ميرزاي زينالي- نبش كوچه شمشير پناه- پالك 85- ساختمان 101- طبقه اول- واحد 887399393تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيقوي مهر (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ خواجه نظام الملك- ايستگاه حسين آباد- پالك 430                     77543769تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمالحسيني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان شريعتي- بين سه راه طالقاني و خيابان سميه- بعد از كوچه صديق- پالك 114/5- مغازه تجاري77653972تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينغمه شفائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد نامجو- ايستگاه روشنائي- پالك 833                       77592654تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينگار حاجي علي اكبري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان مطهري- خيابان ميرعماد- نبش كوچه دوم- ساختمان پزشكان مهداد- پالك 9- طبقه همكف88173700تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيياشا انوري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- نارمك- چهارراه تلفن خانه- جنب پست بانك- پالك 77909933252تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيارسالن باقري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه رسالت (غرب به شرق)- بعد از نمايندگي كياموتور- نرسيده به خيابان كرمان- نبش كوچه شهيد داود ترك- جنب بوستان اقاقيا- مغازه تجاري22331226تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيامدادگراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان دماوند- خيابان مسيل باختر- ميدان تسليحات- خيابان شهيد رجب نصيري- جنب مسجد فاطميه- پالك16 77287189تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيبهشتي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه رسالت- خيابان دردشت- نرسيده به چهارراه شهرزاد- پالك 77187857516تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيحميد محسني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ سمنگان- نرسيده به مسجد جامع نارمك- پالك 77947581133تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيحوزان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ آيت- ضلع جنوبي ميدان هفت حوض- ابتداي خ رضوان غربي- پالك 73-77928526تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيخدابخشي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ آيت اهللا مدني جنوبي- پايين تر از خيابان گلبرگ (جانبازان غربي)- پالك 41328-77281353تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيخيامدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- نارمك- خ شهيد آيت- خ شهيد ثاني- پالك 77917867146تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيسهادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران-بزرگراه رسالت- خ استادحسن بنا جنوبي (مجيديه جنوبي)- ساختمان پزشكان- پالك 22504363420تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشادآرام (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان جانبازان غربي (گلبرگ غربي)- بعد از خيابان شهيد علي بختياري (سامان)- نرسيده به ميدان هفت حوض- خيابان شهيد روح اله كميجاني- پالك 45- طبقه اول- واحد يك77934148-77935612تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشعله پيشدادآذر (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شهيد مدني (نظام آباد)- بعد از خ طاووسي- نرسيده به وحيديه- پالك 519                                                                                      77819153تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمعين الديني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ گلبرگ- روبروي 16 متري مجيديه- نبش خ شهيد صفائي- پالك 390  88402598تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيموسوي اجارستاقي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- تهرانپارس- خيابان گلبرگ شرقي- بعد از اتوبان شهيد باقري- نرسيده به خيابان رشيد- خيابان شهيد فريدون ملكي- خيابان شهيد سيد رضا حسيني غربي (بهار غربي)- پالك 178- طبقه همكف77761957تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينجم الدين (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ ري- ابتداي اتوبان شهيد محالتي- پالك 90- طبقه اول33120188 -33128080تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصياخوان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ مولوي- نرسيده به ميدان قيام- پالك 33560175138-33138969تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيبهبوديدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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تهران- ميدان فردوسي-ضلع جنوب شرقي ميدان- پالك 66738080804تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيراميندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ فخرآباد- نبش كوچه نهم- پالك 936-77654458تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسينا حاج وزيري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان بهارستان- خ مصطفي خميني- خ فخرآباد- كلينيك باروري اميد- پالك 7750901387تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيمهرآور (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پيروزي- نرسيده به تقاطع نبرد- جنب خ محصل- پالك 33256436427تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيبوريايي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ 30 متري نيروي هوائي- ايستگاه مدرسه شهيد بهشتي- جنب خ 774891756/39تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيداخلي درمانگاه وابسته به ارگانهاداخلي درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان پيروزي- بين خيابان سوم و چهارم نيروي هوايي- روبه روي خيابان كريمشاهيان- پالك 99 77465700تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسركندي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان تهران نو- ميدان امامت- خيابان امامت- بين خيابان غدير و بن بست بنفشه- پالك 53- مغازه تجاري77433364تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسميعي فر (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دماوند- خ شهيد منتظري (ايرانمهر)- چهارراه شهيد طوفاني- پالك 33307092107تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسهيلي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران – خيابان سي متري نيروي هوايي- بين خيابان شهيد حميدرضا ميري(40/6)- نرسيده به درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)- پالك 334 – مغازه تجاري 77435035تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشيوا ابراهيمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ تهران نو- خ بالل حبشي- چهارراه باباطاهر- پالك 77418107144تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيصفيردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دماوند- ايستگاه اماميه- پالك 775599861178تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينادر هوشنگيدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پيروزي- چهارراه كوكاكوال- پالك 13                                                                                                                               33342259تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصينويددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پيروزي- بلوار ابوذر- پل سوم- تقاطع خ زمزم- ساختمان ضلع جنوب غربي تقاطع- ساختمان بي تا- پالك 33800741480تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيايرانپور (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ آيت اهللا سعيدي- نبش كوچه محمد حسيني- پالك 33706444104تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيرازي (تهران)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه شهيد محالتي (شرق به غرب)- بعد از خيابان مخبر شمالي- نرسيده به تقاطع هفده شهريور- جنب خيابان شهيد امير غالمحسين گيلكي شمالي- پالك 487- داخل درمانگاه شهرداري منطقه 14- طبقه همكف33006961 -33688427تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيسارا نصيري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پيروزي- خيابان نبرد شمالي- خيابان شهيد داود آبادي غربي (چهار راه فرزانه سابق)- نبش كوچهُ شهيد محمدمهدي كمالي- پالك 33782353252تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيعبدي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پيروزي- انتهاي خ نبرد شمالي- روبروي سازمان آب- كوچه شهيد محمدي- پالك 3316811140تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيگوكلني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ خاوران- تقاطع بزرگراه امام علي- روبروي پايگاه بسيج مالك اشتر- خ شهيد تقي پور- نبش كوچه اسدي- پالك 33438595131تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياتابكدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران-ابتداي 20 متري افسريه- نرسيده به 15 متري اول جنوبي- پالك 33847250460تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيارجمند (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ خاوران- نرسيده به خ عارف- خ اعظم نظامي-  جنب بيمارستان شهداي گمنام- پالك 363032908تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيشهداي گمنامدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- سه راه افسريه- شهرك مسعوديه- انتهاي خيابان شهيد كلهر- ابتداي ده مسگرآباد 33573085تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهداخل درمانگاهي خيريهمركز پزشكي خاص شرقدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ نبرد- بلوار  وليعصر (عج)- خ شهيدآقاجانلو- جنب مسجد المهدي (عج)- پالك ثبتي 4476                                                  33009700تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيمهرآبادي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان خراسان- خ طيب- نبش كوچه شهيد رحماني- پالك 337270402تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيمهرگان جنوب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- بزرگراه امام علي (ع) جنوب- بعد از پل خاوران- خروجي ذوالفقاري (اتابك سابق)- خيابان شهيد نيكبخت- خيابان شهيد ناصري (نفيس سابق)- پالك 33709120309پاكدشتپاكدشتخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيوحيديهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پاكدشت- خ شهيد مطهري - انتهاي كوچه صندوق قرض الحسنه والفجر36032985پاكدشتپاكدشتخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيامام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پاكدشت- دوراهي يبر- بلوار آموزش و پرورش- روبروي مدرسه ائمه اطهار- طبقه همكف44311718پاكدشتپاكدشتخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپيش سرائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پاكدشت- حصار امير- خ مدرس- جنب آزمايشگاه كوثر- پالك 36402518129پاكدشتپاكدشتخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيحصار اميردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پاكدشت- مامازند- خ شهيد مطهري- كوچه الله- پالك 101                                                                                                           36044343پاكدشتپاكدشتخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمحمدزاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان پرديس- بومهن- بلوار امام خميني (ره)- بعد از خيابان حاج منصور- جنب بانك ملي- پالك 812- مغازه تجاري76238397پرديسبومهنخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيدكتر قوامدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان پيشوا- ميدان شهيد چمران-خ شريعتي- روبه روي كوچه فرهنگيان- مغازه تجاري36725913پيشواپيشواخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيشهاب الدين جنيدي جعفري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان دماوند- گيالوند- بلوار شهيد بهشتي- بين زنبق 2 و 3- جنب بانك سپه- پالك 76315600206دماوندگيالوندخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصياسماعيلي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان دماوند- رودهن- بلوار امام خميني (ره)- رو به روي پمپ بنزين- جنب مركز جراحي محدود نكو76504824دماوندرودهنخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيفرزد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان دماوند- رودهن- خ امام خميني- روبروي كالنتري- نبش انديشه- پالك 949                                                                   76505399دماوندرودهنخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمهردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شميرانات- لواسان- شوركاب- ضلع شمال بلوار امام خميني (ره) پالك B407   1087      26542798شميراناتلواسانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمعين شقاقي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان قرچك- ابتداي شهرك مخابرات- جنب دارالشفاء حضرت مهدي (عج)- 2426 فرعي از پالك 53 اصلي36135181قرچكقرچكخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيشكوهي زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان قرچك- باقرآباد- خيابان داودآباد- تقاطع خيابان شهداء – جنب دارالشفاء ولي عصر (عج) 36105600قرچكقرچكخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيخونساري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان ورامين- خيابان پانزده خرداد- روبروي بيمارستان شهيد مفتح36221095ورامينورامينخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيسعيد جوادي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ورامين- خ شهداء- نرسيده به ميدان امام خميني (ره)- پالك ثبتي 2255 فرعي از 111 اصلي36259733ورامينورامينخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيخصوصيباني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان ورامين-ميدان امام خميني (ره)- خ شهدا- ساختمان پزشكان مهدي- پالك 101- طبقه همكف36257276ورامينورامينخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپارس نويندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ورامين- خيرآباد- روبروي درمانگاه شبكه بهداري ورامين- ضلع شمالي جاده                                                              36233861ورامينورامينخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيفرزانگان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان ورامين-شهر ورامين- خيابان دانش سرا- ميدان ارشاد- پالك 14- مغازه تجاري36284518ورامينورامينخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيمريم كيوانلو (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان وليعصر (عج)- باالتر از خيابان شهيد وحيد دستگردي (ظفر)- نرسيده به تقاطع نيايش- نبش خيابان شهيد بابك بهرامي- پالك 2555- واحد تجاري3-88662152تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخصوصيپوراحمد جكتاجي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بزرگراه چمران-خ ولنجك - خ پروانه - جنب دانشگاه بهشتي22432589تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان آيت اهللا طالقانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- قيطريه- خيابان شهيد برادران سليماني- كوچه شهيد نعمتي -پالك 9 22678518تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان رفيدهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ميدان تجريش22727020تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستان دولتي بستريداخلي بيمارستان شهداي تجريشدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پاسداران- ميدان نوبنياد- خيابان شهيد لنگري22937031تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران-بزرگراه ارتش- بلوار شهيد م  ژدي- بعد از بيمارستان 505 ارتش- بلوار محك بيمارستان محك22229786تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهخيريه بستريداخلي بيمارستان خيريه محكدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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تهران-نياوران-انتهاي دارآباد26109503تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان مسيح دانشوريدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- ابتداي بلوار ارتش- خروجي اراج- خ 22 بهمن22981711تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني خصوصي بستريداخلي بيمارستان نيكاندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ميدان ونك- خ مالصدرا- بيمارستان بقيه اله االعظم(عج)9-88050435تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان بقيه اهللا االعظمدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

خ وليعصر (عج)- باالتر از ميدان ونك- خ شهيد ياسمي88884040تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيداروخانه هاي سپاهداخلي بيمارستان خاتم االنبياءدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ شريعتي- نرسيده به ميرداماد22229786تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان مفيددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران - خ رسالت- نبش خ شهيد كرمي ابرده (خ 14)22868885-22861926تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان قمر بني هاشم (ع)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران - خ دماوند- نبش پايانه اتوبوسراني77311011تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان لواسانيدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ دكتر شريعتي- خ كاج8-77603076تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان خانوادهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ كارگر جنوبي- خ كمالي5-5541900تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان لقمان حكيمدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خيابان فردوسي- روبه روي سفارت آلمان- محوطه ادارات مركزي60992318تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان بانك مليدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ حافظ- خ شهيد سرهنگ سخائي66700021تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريداخلي بيمارستان مركزي صنعت نفتدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ انقالب- نرسيده به ميدان امام حسين- شهيد مدني77555256-775580001تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان امام حسين (ع)دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ پيروزي- سه راه سليمانيه- جنب مخابرات پيروزي 38561تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهوابسته به ارگانها و نهادهاداخلي بيمارستان فجردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران- خ خاوران-خ اعظم نظامي- جنب معاونت اجتماعي33032006تهرانتهرانخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان شهداي گمنامدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان دماوند- گيالوند5239782-5239783دماوندگيالوندخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...روزانهبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان سوم شعبان دماونددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

شهرستان فيروزكوه- ميدان راه آهن3-76459242فيروزكوهفيروزكوهخاص- شيمي درماني- ريتالين- و ...شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

خيابان آزادي - داخل بيمارستان بيماران خاص حضرت علي اصغر (ع)33237088-054زاهدانزاهدانديابت ، كليوينيمه وقت صبحدولتيداروخانه ويژه دانشگاهدانشگاه علوم پزشكي زاهدان

بولوار بهداشت جنب ساختمان پزشكان الزهرا (س)33414504-054زاهدانزاهدانسرطاننيمه وقت عصرخصوصيدكتر شهركي زاهدانيدانشگاه علوم پزشكي زاهدان

ميدان آزادي - روبه روي استانداري33223801-054زاهدانزاهدانMSروزانههالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي زاهدان

خيابان امير المومنين - حدفاصل امير المومنين 13 و 3321881211-054زاهدانزاهدانسرطان - شيمي درمانيروزانهخصوصيدكتر صانعيدانشگاه علوم پزشكي زاهدان

بلوار شريعتي- كوچه 47- پالك 322245961شهركردشهركردمنتخب - خاصشبانه روزيدولتيشهداءدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان ملتبروجنبروجنمنتخب - خاصشبانه روزيدولتيشهداءدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بلوار ايت اله كاشاني-حدفاصل چهارراه هواپيمايي و استانداري- جنب سازمان حج و زيارت پالك 0383226286869شهركردشهركردمنتخب - خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر فتح الهيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان طالقاني تقاطع خيابان شريعتي03832244776شهركردشهركردمنتخب - خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر رجب زادهدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خ مولوي   نبش كوچه 48 ساختمان ارديبهشت03832222702شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شاهقليدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خ سعدي- كوچه دكتر حبيب اله حسيني - نبش كوچه كوچه 48 - پالك 3225289722شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر روحيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان 12محرم جنوبي -ساختمان سينا03832274443شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيابن سينادانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بلوار آيت اهللا كاشاني نبش خيابان تربيت32275685شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رستميدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

شهركرد بلوار شريعتي. نرسيده به ميدان قدس.نبش خيابان پارس33354233شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر كوهي حبيبيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان سعدي، ساختمان حجازي32220108شهركردشهركردمنتخب - خاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان كاشاني-نبش كوچه 913009249230شهركردهفشجانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكترفتاحياندانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بيمارستان امام رضا (ع)34342509اردلاردلمنتخب - خاصروزانهداروخانه خصوصيدكترگلستانيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان وليعصر كوچه ولي عص 14 (پزشكان)لردگانلردگانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيكريميدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان ولي عصر- روبروي درمانگاه تخصصي03834441400لردگانلردگانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيمركزيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

فرادنبه  بلوار آزادي  جنب كوچه شفابروجنفرادنبهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيامتدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بلوار ملتبروجنبروجنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر پورحيدردانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خ شهيد بهشتي رو به روي مخابرات03833231040فارسانفارسانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سليمانيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خ دوازده محرم مجتمع پزشكي نور32227462شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكترمحمديدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان سعدي -نبش كوچه 0383225102548شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيمهرگاندانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بلوار مدرس،نبش كوچه هالل احمربروجنبروجنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شايقدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خ وليعصرشمالي حدفاصل شريعتي وباهنرساختمان سفيرسالمت32262802شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر كبيريدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان پاسدارانسامانسامانمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمدي دستناييدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

چهار راه بسيج نبش خيابان ولي عصر جنب ساختمان كلينيك تخصصي03834443917لردگانلردگانمنتخب - خاصشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمودي لردگاندانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان سعدي غربي-نبش خيابان پيوندشهركردشهركردمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر رياحيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان 12محرم جنوبي پايين تر فلكه ابي جنب مجتمع كوثرشهركردشهركردمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر رفيعياندانشگاه علوم پزشكي شهركرد

ميدان امام33222025فارسانفارسانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فاضليدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

بلوار آزادي نبش كوچه 4 روبروي آپارتمان ها33352054شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر ملك پوردانشگاه علوم پزشكي شهركرد
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ابتداي ميدان معلم كوچه 9پالك3334647314شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصي دكتر خاكسار حقانيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان مولوي- نبش كوچه 64 - روبروي كلينيك تخصصي حضرت رسول03833335511شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رضويدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان17 شهريور- نبش كوچه31- پالك0383353506213شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مردانيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

منظريه - بلوار شهيد بياتي -  جنب كلينيك دكتر درخشان34642851شهركردشهركردمنتخبنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر نادريدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان شهدا03832425400شهركردفرخشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صالحيدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان قدس .ميدان امام خميني .روبه روي بانك صادراتبروجننقنهمنتخبنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر ابراهيميدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان سعدي غربي -نبش كوچه 77شهركردشهركردمنتخبروزانهداروخانه خصوصيآسماندانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان پاسدارانسامانسامانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر جماليدانشگاه علوم پزشكي شهركرد

خيابان آزادي.روبه روي سازمان محيط زيست4133376632تبريزتبريزام اس- پيونديروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهيمركز اطالعات داروييدانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان آزادي.ساختمان شيخ الرئيس.طبقه همكف4133354887تبريزتبريزام اس- پيونديروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهيشهيد توفيقيدانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان ارتش جنوبي.بعد از سه راه خيابان نيروي انتظامي به طرف چهارراه باغشمال.روبه روي تاالر معلم4135551593تبريزتبريزام اس- پيوندي- تاالسمي-متابوليكروزانهداروخانه خصوصيتعاوندانشگاه علوم پزشكي تبريز

چهارراه آبرسان.ساختمان هالل احمر4133340016تبريزتبريزام اس- پيونديروزانهداروخانه وابسته به نهادها، سازمان ها، ارگان ها و سايراستاد شهرياردانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان قدس.داروخانه بيمارستان اميرالمومنين4132844200تبريزتبريزام اس- پيونديشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه اميرالمومنيندانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان دانشگاه. بيمارستان امام رضا (ع)4133373961تبريزتبريزهموفيلي- تاالسميشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكبيمارستان امام رضادانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان ششگالن.بيمارستان كودكان4135262275تبريزتبريزهموفيلي- تاالسميشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان كودكاندانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان امام.جنب بانك ملت4152622422هشترودهشترودام اس- پيوندي- هموفيليشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر نجف نژاد هشتروددانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان امام.جنب هالل احمر4152222077ميانهميانهام اس-پيونديشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر تقي پور ميانهدانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان امام. داخل بيمارستان رازي4142239995مرندمرندام اس- پيوندي شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر جديدي نيا مرنددانشگاه علوم پزشكي تبريز

ميدان دادگستري.بيمارستان باقرالعلوم4144336326اهراهرام اس-پيوندي- هموفيليشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان باقرالعلوم اهردانشگاه علوم پزشكي تبريز

بيمارستان فارابي ملكانملكانملكانهموفيليشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه دكتر كرداري ملكاندانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان امام خميني. بيمارستان امام خميني4133220832اسكواسكوهموفيلي-ام اس- پيونديروزانهداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان امام خميني اسكودانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان امام.بيمارستان شهيد مدني4134223096آذرشهرآذرشهرهموفيلي- ام اس-پيونديشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان شهيد مدني آذرشهردانشگاه علوم پزشكي تبريز

ميدان بسيج.بيمارستان امام خميني4137632620عجب شيرعجب شيرهموفيلي- ام اس- پيونديشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان امام خميني عجب شيردانشگاه علوم پزشكي تبريز

ابتداي خيابان ليوارجان.بيمارستان دكتر ساجدي4142059092جلفاجلفاهموفيلي- ام اس- پيونديشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان دكتر ساجدي هادي شهردانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان امام خميني.بلوار گلزار شهدا.بيمارستان امام خميني هريس4143433612هريسهريسهموفيلي- ام اس-پيونديشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان امام حسين هريسدانشگاه علوم پزشكي تبريز

اول خيابان مطهري.جنب بانك ملي.داروخانه شبانه روزي آذربايجان4137722454بناببنابام اس- پيوندي شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر خيالي (آذربايجان) بنابدانشگاه علوم پزشكي تبريز

بيمارستان استاد شهريار4143330574بستان آبادبستان آبادهموفيلي-ام اس-پيونديشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان شهريار بستان آباددانشگاه علوم پزشكي تبريز

بيمارستان خميني كليبر4144446145كليبركليبرهموفيلي-ام اس- پيوندي شبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان امام خميني كليبردانشگاه علوم پزشكي تبريز

پايين تراز پليس راه مرند-تبريز.روبه روي شهرك ميالد.بيمارستان آيت اله حجت كوه كمري مرند4142227991مرندمرندهموفيليشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان كوه كمري مرنددانشگاه علوم پزشكي تبريز

جاده جهنديز.بيمارستان خاتم االنبيا4152220137ميانهميانههموفيليشبانه روزيداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكداروخانه بيمارستان خاتم االنبيا ميانهدانشگاه علوم پزشكي تبريز

خيابان شريعتي-جنب درمانگاه فرهنگيان4436229273خويخويمنتخب داروهاي خاص پيوندي،MS،انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسن زادهدانشكده علوم پزشكي خوي

خيابان طالقاني-روبروي بانك ملت مركزي36255811خويخويمنتخب داروهاي سهميه اي و شير خشكشبانه روزيداروخانه خصوصيآذربايجان(دكتر مرغوبي)دانشكده علوم پزشكي خوي

خوي خيابان خميني36227682خويخويمنتخب انسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسين زادهدانشكده علوم پزشكي خوي

خيابان امام36224040خويخويمنتخب انسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حناريدانشكده علوم پزشكي خوي

خيابان امام پالك 36220900204خويخويمنتخب انسولينروزانهداروخانه خصوصيخيام(دكتر فتاحي)دانشكده علوم پزشكي خوي

ميدان بسيج36343954خويخويمنتخب داروهاي سهميه اي و شير خشكروزانهداروخانه خصوصيدكتر كريم نژاددانشكده علوم پزشكي خوي

خيابان امام روبروي مركز خريد شمس36222886خويخويمنتخب ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حاتميدانشكده علوم پزشكي خوي

حدفاصل چهارراه دكترا و كفايي-داروخانه دكتر مقربي38430903مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر عصمت مقربيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد - خيابان چمران - سه راه جممشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر شهال محمدي ( ايران )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سجاد بعد سجاد 24 پ 36026771472مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مهدي چراغيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد بلوار وكيل آباد بين وكيل آباد 31و33 داروخانه دكتر مدهوشي5138937575مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مهدي مدهوشيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار طبرسي شمالي نبش طبرسي شمالي3213798317مشهدمشهددياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر افسانه طبق فروشدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد - خيابان دانشگاه - نبش دانشگاه 3853921416مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيشبانه روزيآموزشي دولتيبهمن 22دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان امام خميني 25 بيمارستان منتصريه32291975مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيبيمارستاني دولتي بستريداخلي بيمارستان منتصريهدانشگاه علوم پزشكي مشهد

احمد آباد، بيمارستان آموزشي، پژوهشي و درماني قائم (عج)38012317مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداخلي كلينيك بيمارستان قائم ( عج )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ميدان بيمارستان امام رضا38541011مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيشبانه روزيوابسته به ارگانها و نهادهامركزي امامدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار دانش آموز ميدان دانش آموز5138647019مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهآموزشي دولتيحضرت رسول ( ص )دانشگاه علوم پزشكي مشهد
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خيابان امام خميني- بين سه راه دارائي و ميدان ده دي38552441مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه علوم پزشكي مشهد

ميدان بيمارستان امام رضا (ع) - جنب موسسه صالح - برج سيمرغ33145مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مسعود نوري فرددانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد-خيابان ابن سينا11- پالك3845630369مشهدمشهدپيوندي-دياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر دآلرام اثني عشريدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد - قاسم آباد - بلوار شهيد فالحي - فالحي 2/11 - داخل مركز درماني رضا5135226476مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر فاطمه طيرانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار حجاب - نبش حجاب 54 - مجتمع پزشكان غرب مشهد5136234800مشهدمشهدام اس-دياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر رضا وحيدي منشدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد - خيابان احمدآباد - نبش احمدآباد19 (بخارايي) جنب سپيدبال38465041مشهدمشهدام اس-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر علي پيشقدمدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد خيابان كوهسنگي 6 ساختمان پزشكان نيكان5138556020مشهدمشهدشيمي درماني-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مسعود دهستانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد-خيابان ابن سينا-نرسيده به سه راه ادبيات -نبش ابن سينا 51384363096مشهدمشهدام اس-دياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر هديه مقدم عمرانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد بلوار فردوسي جنب درمانگاه شهيد شوريده پالك 5137610250266مشهدمشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر مهدي زحمتكشدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد بلوار طبرسي جنب درمانگاه ايثارگران فجر5132728398مشهدمشهدشيمي درماني-ام اس-دياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مريم هاشميدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان شهيد چمران نبش چمران 13 پالك 385184092مشهدمشهدپيوندي-ام اس-دياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر رضا صباغدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار مصلي مصلي 2 نبش چهارراه گلريز5133652017مشهدمشهددياليزشبانه روزيخيريه بستريداخلي بيمارستان امام زمان ( عج )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان كوهسنگي،كوهسنگي 7،پالك 388442926مشهدمشهدشيمي درماني-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر هديه حامديدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار آزادي - سه راه فردوسي - جنب بيمارستان طالقانيمشهدچاهشكبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكترسجاد انوري - بيمارستان طالقانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار فكوري- بين فكوري 36 و 38 -پالك 8826676336مشهدمشهددياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمد حسن رهبري زادهدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد-خيابان ابن سينا غربي-نبش ابن سينا 3840087110مشهدمشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر مهدي طاجانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

توس 65 نبش نجف 51366608887شهرستان مشهدشهر مشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر حميد جنتيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد -بلوار امام رضا63  مشهدمشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر فاطمه بداغ آباديدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد - بلوار پيروزي - بين پيروزي 1 و 3 - پالك 3879375069مشهدمشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر رويا جباريدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان كوهسنكي -بين كوهسنگي 4 و 385444196مشهدمشهدام اس-پيوندي-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر رضا شفيعي نيكدانشگاه علوم پزشكي مشهد

احمدآبادانتهاي عارف6 نبش شهيد قاسمي پالك 3848110610مشهدمشهدشيمي درماني-پيوندي-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر عليرضا كميلي نژاددانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد بلوار شهيد چراغچي نرسيده به ميدان امام حسين(ع) بين چراغچي 2و4 پالك 3734898747مشهدمشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمد مهدويدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلواروكيل آباد-وكيل آباد45 داروخانه دكترجاللي38689797مشهدمشهدپيوندي-دياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر عبدالرضا جالليدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد-20 متري طالب-خيابان عليمرداني-بين عليمرداني 30 و 32- پالك 5132792184408مشهدمشهددياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمد رضا سيد زادهدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان امام رضا(ع)-چهارراه دانش-نبش دانش شرقي 29-جنب درمانگاه آل نبي(ص)38557879شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمد پروين - عباس ذبيحيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خ كوهسنگي  كوهسنگي 6 نبش چهارراه اول ساختمان پزشكان ايرانيان پالك 3855313644شهرستان مشهدشهر مشهدشيمي درماني-دياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر مهدي محسني رضويدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان رسالت ميدان رسالت درمانگاه خيريه سيدالشهدا داروخانه دكتر رمضاني5132772006شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر مرضيه رمضانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

فلكه طبرسي،كوچه نوغان، نبش نوغان 7،پالك32216125267شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر معصومه فديشه ايدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد-احمدآباد-بين عارف و پرستار-پالك 513844705030/2شهرستان مشهدشهر مشهدپيوندي-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر ارسالن اكبريدانشگاه علوم پزشكي مشهد

قاسم آباد بلوار شاهد50شهرستان مشهدشهر مشهددياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر آزيتا كامرانيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار پيروزي - بين پيروزي 41 و 43 - پالك 38813788163شهرستان مشهدشهر مشهددياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سمانه احمديدانشگاه علوم پزشكي مشهد

احمدآباد-نبش عارف4-پالك3846640920شهرستان مشهدشهر مشهدام اسروزانهداروخانه خصوصيدكتر مليحه رادفرددانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد خيابان امام خميني ميدان ده دي حاشيه ميدان داروخانه دكتر مجتهدي38545486شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر كوروش مجتهديدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان پاسداران،پاسداران 10،پالك 38554313134شهرستان مشهدشهر مشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم جهرمي مقدمدانشگاه علوم پزشكي مشهد

الهيه بلوار الهيه دور ميدان محمديه مجتمع آرام همكف36108566شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر راحله كاظمي ( الهيه )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان احمدآباد بلواربعثت رضا 18 طبقه همكف پالك 3845040482شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر فهيمه يزداني مقدمدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد - بلوار ابوطالب ، نرسيده به ابوطالب 19 پالك 37242078230شهرستان مشهدشهر مشهددياليزروزانهداروخانه خصوصيدكتر عليرضا شهرياريدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بين امام خميني 57 و بيمارستان ثامن پالك 38530662941شهرستان مشهدشهر مشهدپيوندي-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر فاطمه كاظميدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان كالهدوز نبش17/1پالك37139478293شهرستان مشهدشهر مشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سيد حسين صدري فرددانشگاه علوم پزشكي مشهد

طرقبه-سه راهي طرقبه شانديز- محل بيمارستان دكتر شريعتي35513141شهرستان بينالودشهر طرقبهدياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعيد مظفري - بيمارستان شريعتيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد، بلوار سيدرضي، سيدرضي 45، بيمارستان فوق تخصصي بينا5136263شهرستان مشهدشهر مشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعيد اسالمي - بيمارستان بينادانشگاه علوم پزشكي مشهد

انتهاي طبرسي اول بين طبرسي 60و 62 جنب پالك 372755321572شهرستان مشهدشهر مشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم باقري آزاددانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد-خيابان چمران-تقاطع گلستان-جنب بيمه آسيا-ساختمان 173-طبقه همكف شمالي38583411شهرستان مشهدشهر مشهدشيمي درماني-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر راضيه قدسيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

احمدآباد-عارف3- پالك 3841995926شهرستان مشهدشهر مشهدشيمي درماني-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم كسائيان نائينيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار معلم بين22-24 پالك 544شهرستان مشهدشهر مشهدبيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمد ناصر بني اسددانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد- بلوار وكيل آباد-بين هنرستان وسامانيه-پالك 5138834289244مشهدمشهدبيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر جواد نظري توالئيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار پيروزي، نبش دالوران513821486015مشهدمشهدبيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مرضيه راموندانشگاه علوم پزشكي مشهد



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرويسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

بين دستغيب 17و19پالك 5137676880271مشهدمشهدبيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مجيد قشمشمدانشگاه علوم پزشكي مشهد

طالب،خيابان وحيد،نبش وحيد5،پالك 38820672449مشهدمشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سبحان اميراحمديدانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار ابوريحان - نبش ابوريحان 9 - پ 3276869667مشهدمشهدشيمي درماني-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر مريم بختياريدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان ملك الشعراي بهار - خيابان شهيد صابري(بهار 29) - پالك 14 - طبقه منهاي يك38518215مشهدمشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر دانا تقي زادهدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان طبرسي ،بين طبرسي 14 و 16،روبروي بيمارستان جواداالئمه ،طبقه فوقاني مسجد حاج حكيم32221134مشهدمشهددياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمدرضا شاهرخيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

رضا شهر بولوار فكوري ميدان جوان نبش فكوري 77 پالك 10 طيقه اول38713943مشهدمشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر نويد مختاري فردانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان اميركبير-بين اميركبير 3و5-جنب درمانگاه حيان-پالك 38440175161مشهدمشهدبيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعيده عربشاهيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد بلوار پيروزي -بعداز تقاطع صياد شيرازي- قبل از پيروزي 67- پالك 513865763867مشهدمشهدبيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمد حاتميدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خ قرني-منوچهري 26پ57بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر عليرضا دقيقيدانشگاه علوم پزشكي مشهد

خراسان رضوي-كاشمر-خيابان امام خميني-مجتمع تجاري شهرداري پالك 5155240100201كاشمركاشمرشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر سيد حسين رحيمي ( كاشمر )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 كاشمر خ امام خميني امام خميني 51552210312كاشمركاشمرشيمي درماني-پيوندي-ام اس-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكترمحمدسليماني موشكي (كاشمر)دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خيابان امام خميني بين امام 17-19 نرسيده به فلكه آزادي(فلكه باغمزار)55245145كاشمركاشمردياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فاطمه رفعتي ( كاشمر)دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تايباد.جنب بيمارستان خاتم االنبيا.داروخانه دكتر احمدي54529275تايبادتايباددياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ناديا احمدي ( تايباد )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

درگز - بلوارصيادشيرازي - روبروي مركز بهداشت -داروخانه شبانه روزي دكتر حسن صالحي5146227526درگزدرگزبيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسن صالحي ( درگز)دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار چهارباغ.ساختمان پزشكان پرديس38325581گلبهارگلبهارام اس-دياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر پريسا الري ( چناران - گلبهار )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خواف -ميدا معلم -مجتمع تجاري شهرداري54222175خوافخوافدياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمد اصالن ناني رودي ( خواف )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

فريمان-خيابات امام خميني-امام خميني346246052فريمانفريمانشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليز-بيمارستانيشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فاطمه دوستي ( فريمان )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رشتخور نبش تربيت 51562231962رشتخواررشتخواردياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر علي گل محمديان ( رشتخوار)دانشگاه علوم پزشكي مشهد

قوچان خ امام خميني - جنب اورژانس شهدا - پالك4722002573قوچانقوچانشيمي درماني-ام اس-دياليز-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر ساسان بني اردالني ( قوچان )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

قوچان.  خيابان ولي عصر. جنب شهرداري, پالك 4722651621قوچانقوچانپيوندي-بيمارستانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر امام دوست (قوچان)دانشگاه علوم پزشكي مشهد

طرقبه - صاحب الزمان(عج) 51342230302بينالودطرقبهشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مهدي شريعت ( طرقبه )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سرخس بلوار طالقاني غربي جنب بانك ايران زمين 34521599152سرخسسرخسشيمي درماني-پيوندي-ام اس-دياليزشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مرتضي حمزه اي ( سرخس )دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رشت گلسار نبش خيابان 133311828580رشترشتخاص و شيمي درماني و منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر كياييدانشگاه علوم پزشكي گيالن

رشت-چهارراه گلسار-خيابان نواب1333117063رشترشتخاص و شيمي درمانيروزانهخصوصيدكتر كماليدانشگاه علوم پزشكي گيالن

رشت-خيابان امام خميني- چهارراه ميكاييل-داروخانه دكتر دادرس1333330348رشترشتخاص و شيمي درماني و منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر دادرسدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان سردارجنگل مركز آموزشي درماني رازي1333546172رشترشتخاص و شيمي درمانينيمه وقت صبحدولتيداروخانه بيمارستان رازيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

رشت-چهار راه گلسار-خيابان نواب- داروخانه شبانه چهار راه گلسار-خيابان نواب- داروخانه شبانه روزي 1333115453رشترشتخاص و شيمي درماني و منتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيشبانه روزي گلساردانشگاه علوم پزشكي گيالن

گلسار-خيابان نواب-ساختمان پزشكان شفا1333113668رشترشتخاص  و منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر آريا فردانشگاه علوم پزشكي گيالن

بلوار معلم فاز 2- باالتر از ميدان كوچكي نژاد- كوچه گلريزان 13332290587رشترشتخاص و شيمي درماني و منتخب توزيع كننده انسولينروزانهدولتيهالل احمردانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان حاجي اباد -زير كلينيك بعثت1333261457رشترشتخاص و شيمي درمانيروزانهدولتيداروخانه دانشكده داروسازي (كلينيك بعثت)دانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان امام خميني-ساختمان پزشكان آريان1342549566لنگرودلنگرودخاص و منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر باباپوردانشگاه علوم پزشكي گيالن

بلوار نماز-مجتمع پزشكي آتيه1333735055رشترشتخاص و شيمي درماني و منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيآتيهدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان حكيم نظامي. داروخانه شبانه روزي دكتر علي صادقي حريري1344828600آستاراآستارا منتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر صادقي حريريدانشگاه علوم پزشكي گيالن

تالش خيابان خرمشهر1344233133تالشهشتپر منتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر اسماعيلي (شبانه روزي تالش)دانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان استاد معين-درمانگاه نبي اكرم1344227714تالشهشتپر منتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر نجاتي افخمدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان كشاورزي نرسيده به ميدان معلم جنب مسجد آقا سيد حسين ساختمان تريتا1342238224الهيجانالهيجان منتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر لطيفيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان انقالب روبروي بانك قوامين طبقه همكف ساختمان شكوفه1342249005الهيجانالهيجان منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر حداديدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خليل آباد بلوار امام  محل سابق بانك سپه پالك 133162480088رودباررودبار منتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر امينيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان نامجو.چهارراه پورسينا.جنب ساختمان پزشكان گيالن1333331355رشترشت منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر محققدانشگاه علوم پزشكي گيالن

گيالن-بندر انزلي- ميدان امام خميني- پالك 6/3512 بخش 13445480426انزليانزلي منتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر عادليدانشگاه علوم پزشكي گيالن

رضوانشهر- خيابان امام خميني - داروخانه شبانه روزي دكتر اميني1344621371رضوانشهررضوانشهرمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر امينيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

پره سر-خ امام خميني- داروخانه شبانه روزي دكتر رحيمي1344602080پره سرپره سرمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر رحيميدانشگاه علوم پزشكي گيالن

آستانه اشرفيه خيابان امام خميني روبروي حرم1342135933آستانهآستانهمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر حداديدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان شهيد بهشتي روبروي بانك سينا1342137251آستانهآستانهمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر پور آقاييدانشگاه علوم پزشكي گيالن

املش - خيابان امام -ساختمان يلدا - طبقه همكف -داروخانه شبانه روزي سينااملشاملشمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر باقرزادهدانشگاه علوم پزشكي گيالن

بندرانزلي - خيابان گلستان - كوچه فاطمي - ساختمان تخت جمشيد - پالك 10انزليانزليمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيسينادانشگاه علوم پزشكي گيالن

بندرانزلي - پمپ باد - كوچه عبدحق - خيابان طالقانيانزليانزليمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر صمتيدانشگاه علوم پزشكي گيالن
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بندرانزلي - خيابان مطهري - پاساژدرنا -انزليانزليمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر سبزي پوردانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان امام  - جنب پارك شهر1334644041منجيلرودبارمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر انصاريدانشگاه علوم پزشكي گيالن

بلوار امام خميني جنب اداره مخابرات مجتمع پزشكي رازي طبقه همكف1334671888رستم ابادرودبارمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر ملكيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

گيالن-رودسر-خيابان انقالب-روبروي بانك ملي-كلينيك فارابي137267283رودسررودسرمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر نجفيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان نامجو روبروي درب دوم دانشگاه  كوچه فجر پالك 13333672735رشترشتمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصينيمادانشگاه علوم پزشكي گيالن

كالچاي - خيابان امام - داروخانه دكتر صفا1342684185كالچايرودسرمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر صفادانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان وليعصر كوچه استاد معيين1343786565شفتشفتمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر محمدنژاددانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان برشنورد1344324114صومعه سراصومعه سرامنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر كهنسالدانشگاه علوم پزشكي گيالن

فومن-خيابان شهدا كوچه اطباء1334739009فومنفومنمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر حميديدانشگاه علوم پزشكي گيالن

ابتداي خيابان پرستار1333734259ماسالماسالمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيماسالدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان امام خميني-ساختمان پزشكان آريان1342549566لنگرودلنگرودمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر باباپوردانشگاه علوم پزشكي گيالن

لنگرود - ميدان نماز -روبروي مسجد اميني لنگرودي(شهدا) -داروخانه شبانه روزي دكتر مهدي نيا1342523266لنگرودلنگرودمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر مهدي نيادانشگاه علوم پزشكي گيالن

ابتداي خ شهيد بهشتي - كوچه سينا اول1342325508سياهكلسياهكلمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر عضديدانشگاه علوم پزشكي گيالن

رشت- خ گلسار- كلينيك تخصصي جانبازان1333117363رشترشتمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر حسندختدانشگاه علوم پزشكي گيالن

شهرك مهر-درمانگاه شبانه روزي مهر1333467699رشترشتمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهخصوصيدكتر سروديدانشگاه علوم پزشكي گيالن

گلسار نبش خيابان 107 داروخانه شبانه روزي دكتر يوسفيرشترشتمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصي يوسفيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

بلوار معلم فاز 2- باالتر از ميدان كوچكي نژاد- كوچه گلريزان 13332290587رشترشتمنتخب توزيع كننده انسولينروزانهوابسته به نهاد، سازمانهالل احمردانشگاه علوم پزشكي گيالن

رشت- خيابان طالقاني- بلوار شهيد حبيب زاده- ساختمان اميدرشترشتمنتخب توزيع كننده انسولينشبانه روزيخصوصيدكتر حسين زاده رافعيدانشگاه علوم پزشكي گيالن

خيابان اميركبير-خيابان شهريار6153228525آبادانآبادانمنتخب و خاص دانشگاهروزانهداروخانه خصوصيدكتر خليليدانشكده علوم پزشكي آبادان

بلوار آيت اله خامنه اي6153511044خرمشهرخرمشهرمنتخب و خاص دانشگاهشبانه روزيداروخانه خصوصيامام رضادانشكده علوم پزشكي آبادان

ميدان پست و تلگراف - كاشفي جنوبي روبروي پاساژالغدير داروخانه دولتي ولي عصر44227992-44245500 سبزوارسبزوارخاصروزانهداخل درمانگاهي دولتيداروخانه روزانه دولتي وليعصردانشگاه علوم پزشكي سبزوار

بيمارستان واسعي44661650سبزوارسبزوارخاصشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه شبانه روزي دكتر جمشيدي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

نيشابور خيابان 15 خرداد.جنب ساختمان پرديس.داروخانه دكتر اسعدي43335228نيشابورنيشابورام اس ، پيوند، تاالسمي،شيمي درمانيروزانهداروخانه خصوصيدكتر اسعديدانشكده علوم پزشكي نيشابور

نيشابور - خيابان امام خميني - مقابل باغ ملي43334723نيشابورنيشابورام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ياوريدانشكده علوم پزشكي نيشابور

خيابان 17 شهريور43330803نيشابورنيشابورام اس ، پيوند روزانهداخل درمانگاهي  وابسته به ارگانهاامام رضا عدانشكده علوم پزشكي نيشابور

ميدان باغرود -بيمارستان حكيم5-42619001نيشابورنيشابورام اس ، پيوند ، شيمي درماني ،هموفيليشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان حكيمدانشكده علوم پزشكي نيشابور

نيشابور خيابان امام خميني بيمارستان 22 بهمن43342004نيشابورنيشابورشيمي درماني ، ام اس ، پيوند شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان 22 بهمن دانشكده علوم پزشكي نيشابور

خيابان شهيد رجايي داخل بيمارستان نقوي55402226كاشانكاشانروزانه بيمارستاني خصوصي سرپاييبيمارستان نقويدانشگاه علوم پزشكي كاشان

فاز 2 ناجي آباد ، خيابان بهارستان55421070كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر احمدي مقدمدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان وليعصر ، مقابل بيمارستان سيدالشهدا54720399آران و بيدگلآران و بيدگلروزانه خصوصيدكتر اخباري دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ابتداي خيابان مالحبيب اهللا شريف 55229038كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر اصفهانيان(ابن سينا)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان شهيد بهشتي، نبش كوچه آزادي5544590227كاشانكاشانشبانه روزيخصوصيدكتر اكبري(قانون)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ميدان شهدا، ابنداي خيابان نواب صفوي، جنب بانك ملي54720052آران و بيدگلآران و بيدگلروزانه خصوصيدكتر اكرميدانشگاه علوم پزشكي كاشان

ابوزيدآباد، خيابان شهيد بهشتي، جنب مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي54256486آران و بيدگلابوزيدآبادروزانه خصوصيدكتر امام (سالم)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان آيت اهللا يثربي، سه راه فاطميه55246525كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر ايرانمنشدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ميدان شورا، ابتداي كوچه شهيدان ستوده55338182كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر بداغي(كيميا)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 مسكن مهر، مجتمع تجاري55348071كاشانكاشاننيمه وقت عصرخصوصيدكتر بنفشه (بزرگمهر)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ميدان امام خميني، جنب مسجد امام حسين(ع)54720165آران و بيدگلآران و بيدگلروزانه خصوصيدكتر تقديسيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان شهيد بهشتي، كوچه شهيد ديمي، جنب  بيمارستان ميالد55447530كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر حسين پور (كيان)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

ناحيه شهري لتحر ، حدفاصل ميدان شهدا و انتهاي خيابان زيارت55230633كاشانكاشاننيمه وقت عصرخصوصيدكتر حسينيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان اميركبير، نرسيده بيمارستان متيني55335090كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر حق پناه دانشگاه علوم پزشكي كاشان

چهارراه امام خميني(ره)، ساختمان پزشكان54254145آران و بيدگلابوزيدآبادشبانه روزيخصوصيدكتر خادميدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان شهيد بهشتي، جنب بانك انصار55467003كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر خسرونژاددانشگاه علوم پزشكي كاشان

بلوار قطب راوندي، بيمارستان آيت اله يثربي55584272كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر خياط كاشانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

چهارراه آيت اله كاشاني، خيابان بهشتي، نبش كوچه ساختمان پزشكان اميركبير55457561كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر دارابيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان اميركبير، مقابل بيمارستان متيني، ساختمان پزشكان صابر55332377كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر دستان (مركزي)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

نوش آباد، خيابان امام، روبروي بانك ملي ايران54823131آران و بيدگلنوش آبادروزانه خصوصيدكتر رشيديدانشگاه علوم پزشكي كاشان
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فين بزرگ ، جنب درمانگاه شبانه روزي باقرالعلوم55339576كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر زارع توتستانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 نبش ميدان امام حسين(ع)، ساختمان ميالد55461226كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر ساتردانشگاه علوم پزشكي كاشان

چهارراه آيت اهللا كاشاني، خيابان شهيد رجايي، كوچه شهيدان مازوچي55469694كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر سيديدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 بلوار دانش، نبش كوچه دانش555493636كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر شاه بااليي(دانش)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان بابا افضل، جنب پانخل55440037كاشانكاشانشبانه روزيخصوصيدكتر شب زنده دار(مرجان)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان شهيد رجايي، روبروي اورژانس امام خميني 54730830كاشانآران و بيدگلشبانه روزيخصوصيدكتر شكاريدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان بهشتي، جنب كوچه مسجد شامخي55444433كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر طبسيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

مشكات ، جنب پايگاه بسيج محمد رسول اهللا55684721كاشانمشكاتنيمه وقت عصرخصوصيدكتر عابددانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان امام خميني ، روبروي اورژانس گالبچي55228086كاشانكاشانشبانه روزيخصوصيدكتر عبدلي (امام رضا(ع))دانشگاه علوم پزشكي كاشان

برزك ،جنب درمانگاه55673738كاشانبرزكنيمه وقت صبحخصوصيدكتر عالييدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان امير كبير ، نرسيده به اداره برق55310078كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر فرازمند (مهر)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان شهيد خاندايي، خيابان شهيد صالحي55306676كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر فراهانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان آيت اهللا كاشاني، ساختمان پزشكان بقيه اهللا55459163كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر قاسميه(كوثر )دانشگاه علوم پزشكي كاشان

طاهرآباد، خيابان شهيد رجايي،جنب مخابرات55522828كاشانطاهرآبادنيمه وقت عصرخصوصيدكتر قنبريدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ميدان خرمشهر، ابتداي خيابان شمس آبادي55242137كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر كريمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خ طالقاني، تقاطع بلوار نماز، ساختمان پزشكان قائم55491312كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر كفيلدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان شهيد رجايي، جنب اورژانس امام خميني 54722928آران و بيدگلآران و بيدگلروزانه خصوصيدكتر گلسرخيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ميدان معلم، ابتداي خيابان شهيد بهشتي55546465كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر المع (حكيم)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان شهيد بهشتي، خيابان ايمان شرقي، ساختمان رازي55580173كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر محمديان (بقيه ا.(عج))دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان مفتح ، باالتر از مسجد امام زمان(عج)55545539كاشانكاشاننيمه وقت عصرخصوصيدكتر موحدياندانشگاه علوم پزشكي كاشان

نياسر، خيابان وليعصر، ميدان امام حسين، روبروي آبشار55723553كاشاننياسرنيمه وقت عصرخصوصيدكتر مهدي زاده دانشگاه علوم پزشكي كاشان

راوند، بلوار قطب راوندي، نبش كوچه خدايار55512919كاشانكاشانشبانه روزيخصوصيدكتر نجفي زادهدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان شهيد بهشتي، ابتداي خيابان زيارتي، ساختمان پزشكان دي55580613كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر نعماني راد(دي)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان امير كبير، جنب هتل اميركبير55304040كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر نكويي(اميركبير)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

سفيدشهر، جنب  زيارت بي بي سكينه خاتون54833855آران و بيدگلسفيدشهرنيمه وقت عصرخصوصيدكتر محسن خياط كاشاني(ميالد)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان امام خميني، روبروي اورژانس گالبچي55232672كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر مشرقيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

خيابان شهيد بهشتي، كوچه بيمارستان ميالد، ساختمان پزشكان مهر55463545كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر مصداقي نيادانشگاه علوم پزشكي كاشان

 ميدان قاضي اسداهللا، ابتداي خيابان بخارايي55229540كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر معتمدنژاددانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان شهيد بهشتي، خيابان ايمان جنوبي55540899كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر معمار كرمانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

چهارراه آيت كاشاني، جنب ساختمان پزشكان طالبيان55460133كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر مهرزاددانشگاه علوم پزشكي كاشان

 بلوار مطهري، جنب كلينيك فرهنگيان55578187كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر نساجدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان محمد هالل54723195آران و بيدگلآران و بيدگلشبانه روزيخصوصيدكتر نمكيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

علي آباد، روبروي گلزار شهدا54843899آران و بيدگلمحمد آبادنيمه وقت عصرخصوصيدكتر هاشميدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان بابا افضل، جنب اورژانس مركزي55451197كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر يوسفيدانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان اباذر دوم55444554كاشانكاشانروزانه خصوصيرضويدانشگاه علوم پزشكي كاشان

بلوار قطب راوندي بيمارستان شهيد بهشتي55560050كاشانكاشانروزانه بيمارستاني خصوصي سرپاييسرپايي بيمارستان بهشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان باباافضل، روبروي بانك سپه55444221كاشانكاشانروزانه خصوصيطالبيان(شهاب)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

قمصر، خ امام خميني(ره)،جنب بانك كشاورزي55644040كاشانقمصرروزانه خصوصيدكتر طالبيان(فروغ)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

راوند، نبش ميدان قطب راوندي55516838كاشانكاشانروزانه خصوصيدكتر عاملي (آرمين)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 خيابان شهيد بهشتي، درمانگاه سپاه55454561كاشانكاشانروزانه خصوصيمجتمع درماني شفا (شهدا)دانشگاه علوم پزشكي كاشان

اتوبان پاسداران بيمارستان بزرگ نفت34443715اهواز اهواز خاصشبانه روزيبيمارستاني وابسته به ارگانها-سرپاييداروخانه نفت اهواز دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان انقالب نبش ميدان 15 خرداد33378340اهواز اهواز خاصشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه امام صادق (ع )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

بيمارستان گلستان-داروخانه شبانه روزي آموزشي دوم دانشكده داروسازي33743073اهواز اهواز خاصشبانه روزيآموزشي دولتيداروخانه امام سجاد (ع )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كيانپارس خيابان 13 شرقي جنب درمانگاه تخصصي جمعيت هالل احمر33925620اهواز اهواز خاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي اهواز 

امانيه فلكه ساعت خيابان خرم روبروي معاونت درمان ساختمان ايران نبش تقاطع فاطمي_اهواز اهواز خاصروزانهداروخانه خصوصيداروخانه اكسيندانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كيانپارس خيابان ميهن شرقي 33374949اهواز اهواز خاصروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر ابوالفتح بيگي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان شهيد منتظري52369321ماهشهر اهواز خاص روزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر نصارپوردانشگاه علوم پزشكي اهواز 



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرويسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

پادادشهر بلوار جواد االئمه پالك  3571634150اهواز اهواز خاصروزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر حبيب اله رسوليدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان امام خميني - ساختمان پزشكان امام رضا ع پالك 43628541614/24ايذه اهواز خاص روزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر مرداني نيادانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان طالقاني، خيابان حافظ، نبش پاساژ علي32216124اهواز اهواز منتخب نيمه وقت عصر داروخانه خصوصيداروخانه دكتر رضوي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كيانپارس خيابان مهر شرقي 32213414اهواز اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر فقهي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

ابتداي خيابان سلمان فارسي خيابان شهيد غالمپور32229349اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر حق پرستدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان سلمان فارسي نبش خيابان حافظ جنوبي32237003اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر اسكندري (13 آبان )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان شهيد ادهم نبش خ شهيد آتشي (مهران) مقابل درمانگاه وليعصر35518926اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر هادوي (وليعصر )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كيانپارس خيابان پهلوان شرقي مجتمع پزشكي ايران زمين33330577اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر بيت مشعل (ابن سينا)دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

گلستان.كوي سعدي.مقابل خيابان نرگس33345358اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصياميد (دكتر طالبي )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

امانيه -خيابان فلسطين -بيمارستان رازي33383804اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر سالمي راددانشگاه علوم پزشكي اهواز 

اهواز - كيانپارس - خيابان 16 غربي33384665اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر درخشان مهردانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كوي ملت خيابان اقبال بين12 و 14 پالك3448321455اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر كوثر قاسميدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

زيتون خيابان زاويه نبش كميل درمانگاه شبانه روزي كميل34493113اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر فرخي (كميل )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كوي ابوذر خ كارون خ شهيد عباسي پ 322402247اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر كريمي حاتميدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

اهواز خشايار خيابان بني هاشم چهاراه غزنوي33774716اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر فرشاد فرهيدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان سلمان فارسي.كوچه شهيد سراج (منوچهري )- پالك ثبتي 322190901198اهواز اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيدكتر حمزه طاهريدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان اصلي بين خيابان سوم و چهارم مجتمع پزشكي شفا36575513اهواز اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر داراب پوردانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كوي اسالم آباد- اتوبان اصلي بين خيابان 7 و 8  اسالم آباد شرقي35560249اهواز اهواز منتخب نيمه وقت عصر داروخانه خصوصيدكتر يونسيدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

كوي ملت خيابان اقبال34470140اهواز اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر عبداله نژاد (فدك )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان شريعتي ميدان معلم نبش خ امام حسين جنب درمانگاه معلم42642614انديمشك اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر تاكائيدي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان انقالب-تقاطع ايوب شركتي ومبارز-كلينيك تخصصي پاستور42628366انديمشك اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر اگاب (پاستور )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

بلوار مهديه روبروي پاساژ روايي52628310اميديه اهواز منتخب شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر عتيقي (آريا )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خ بسيج روبروي بانك مهر اقتصاد داروخانه درويش52573590هنديجان اهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر درويش دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

ميدان امام خميني مركز شهر داروخانه شبانه روزي دكتر شهرياري43723432باغملكاهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيدكتر شهرياري دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان 22 بهمن -مجتمع پزشكي دي52357675ماهشهر اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيدكتر رييسي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان آزادي- كوچه پزشكان - پالك432254211/15976مسجد سليمان اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيدكتر اميري دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

رامهرمز-خيابان طالقاني غربي43528387رامهرمز اهواز منتخب نيمه وقت عصر داروخانه خصوصيدكتر بهونديدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان 22 بهمن نبش محمد منتظري43593666رامشير اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيدكتر باختر دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان امام مقابل بانك مركزي جنب مسجد امام علي(ع) مجتمع خاتم االنبيا36747676سوسنگرد اهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر اسعديدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان بازار مقابل مسجد حجت43584276هفتكلاهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيداروخانه سالمت (صفي خاني )دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

منطقه كوت جنوبي خيابان امام رضا  خيابان شهيد عزيز نيسيبيمارستان محلي عالمه كرمي هويزه36782176هويزه اهواز منتخب نيمه وقت عصر داروخانه خصوصيداروخانه دكتر اميديدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

حميديه،روستاي گمبوعه بزرگ36720271حميديهاهواز منتخب روزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر رزوقيدانشگاه علوم پزشكي اهواز 

بلوار بسيج بيمارستان اميداللياهواز منتخب روزانه داروخانه خصوصيداروخانه دكتر محمدي بيرگاني دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

خيابان المهدي .المهدي 51525241318تربت جام تربت جامداروهاي MS.CF،پيونديروزانهداروخانه خصوصيداروخانه دكتر نظر احمديدانشكده علوم پزشكي تربت جام 

بيمارستان سجاديه 52542439تربت جام تربت جامتاالسمي،هموفيلي،دياليز،بيمارستانيشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)داروخانه بيمارستان سجاديهدانشكده علوم پزشكي تربت جام 

ابتداي اتوبان دزفول – انديمشك ، روبروي تيپ  292ارتش42429452دزفولدزفولشيمي درماني ،پيوند اعضا، MS، تاالسمي، هموفيلي، MPSشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكترنسيم جمالي نيادانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان طالقاني ، جنب بانك رفاه شعبه طالقاني42251173دزفولدزفولپيوند اعضا، MS شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه حضرت قائم (عج)- دكترمحمد مجدي نژاددانشگاه علوم پزشكي دزفول

بلوار 45متري فتح المبين ، جنب درمانگاه افشار42539693دزفولدزفولMSشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه امام رضا(ع)- دكترسپيده جهاني نيادانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان طالقاني نبش كوچه آزادي ( شهرباني ) ، جنب بانك صادرات42224878دزفولدزفولشيمي درماني شبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكترمهدي جوهردانشگاه علوم پزشكي دزفول

خيابان آيت اهللا قاضي (ره)، جنب درمانگاه امام علي (ع)42270641دزفولدزفولريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه دكتر صهبا شيرويدانشگاه علوم پزشكي دزفول

جاده انديمشك اهواز- سه كيلومتري شوش- بيمارستان نظام مافي  42872951شوششوشتاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريداروخانه بيمارستان نظام مافيدانشگاه علوم پزشكي دزفول

شوش -خيابان شهيد رجايي پالك 4282177713شوششوشپيوند اعضا، ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيداروخانه امام رضا(ع)-دكتر عباس قياسونددانشگاه علوم پزشكي دزفول

تهران-خيابان آزادي-جنب درب مترو توحيد-پالك66905353191تهران165/3961/1/170519روزانهداروخانه خصوصيافشين اميني(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ ستارخان- خ نمازي 2 - نبش خ شماره 1 - مجتمع دلگشا- پالك 6642292715تهران165/3811/1/29879روزانهداروخانه خصوصيافهمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ سعادت آباد- خ سرو غربي- خ بخشايش رياضي- خ 15 غربي- پالك 9- ساختمان پزشكان سينام- طبقه اول22342624تهران165/3911/1/33026روزانهداروخانه خصوصياقبال پور (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- سعادت آباد- ميدان كاج- ابتداي سرو شرقي- شماره 22370302165تهران165/3811/1/18293روزانهداروخانه خصوصيايساتيسدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ نصر (گيشا)- بين خ 28 و 30- پالك 88276031161تهران165/3741/1/41792روزانهداروخانه خصوصيآنيسوندانشگاه علوم پزشكي ايران
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تهران- شهرك قدس- خ فرحزاد- نبش پونك باختري- جنب بيمارستان  آتيه82722029تهران165/3951/1/64391روزانهداروخانه خصوصيآيندهدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ جالل آل احمد- روبروي بانك كشاورزي- شماره 8828378293-88286581تهران165/3941/1/57821شبانه روزيداروخانه خصوصيجالل آل احمددانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ سعادت آباد- ميدان سرو- بلوار پاك نژاد- خ 18 متري مطهري- شماره 16 22085576تهران165/3941/1/29312روزانهداروخانه خصوصيداريوش انصاريدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوار مرزداران- خ ايثار- نبش نامدار چهارم- پالك 442375648تهران165/3911/1/11321روزانهداروخانه خصوصيزواره (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-سعادت آباد-خيابان سرو غربي-خيابان رياضي-خيابان هفدهم غربي-پالك56-واحد223688063تهران165/3971/1/192032روزانهداروخانه خصوصيساراعابدي فر (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان ستارخان-روبروي برق آلستوم- شماره 44218610742تهران165/3911/1/56888شبانه روزيداروخانه خصوصيستارخاندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –سعادت آباد-ميدان كتاب-ضلع شمال شرقي-پالك 161-طبقه همكف22364276تهران165/3971/1/223310روزانهداروخانه خصوصيسولماز رستمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ ستارخان- خ پاتريس لومومبا- نبش سروناز-  پالك 2 - واحد665937112تهران165/3851/1/31385روزانهداروخانه خصوصيشالدوزي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرك قدس- بلوار فرحزاد- خ ارغوان غربي- شماره 3 - طبقه همكف22263307تهران165/3791/1/24299روزانهداروخانه خصوصيشاياندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-سعادت آباد-باالتر از چهارراه سرو-خيابان پاكنژاد شمالي-بلوار پيام-پالك 1-داخل درمانگاه شبانه روزي ساج-طبقه همكف- واحد شرقي22113296تهران165/3961/1/151649روزانهداروخانه خصوصيشكوه السادات موسوي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- سعادت آباد- خ خوردين- نبش خ ايران زمين- جنب داروخانه داخلي بيمارستان بهمن2-88575790تهران165/3911/1/15500شبانه روزيداروخانه خصوصيشيباني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- آزادي- مقابل استادمعين- شهيد اكبري- بلوار شهيد صالحي- چهارراه حسينيه طرشت- خ شهداي طرشت (خ جنب ميوه و تره بار طرشت)- نبش بن بست اكبري- پالك 660579622تهران165/3861/1/32231روزانهداروخانه خصوصيطرشتدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خيابان آزادي- خيابان شهيد تيموري- (بين بهبودي و شادمان)- نبش خيابان حسامي- پالك 6605762075تهران165/3951/1/103583روزانهداروخانه خصوصيفرشته رمضانلو (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- سعادت آباد- بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري- خ بخشايش- مجاور داروخانه داخلي بيمارستان عرفان23021176-22357870تهران165/3941/1/34178روزانهداروخانه خصوصيفنائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ ستارخان- خ نيايش-رو به روي بيمارستان حضرت رسول-  شماره 105- طبقه همكف66508473تهران165/3951/1/98402روزانهداروخانه خصوصيقاضي نيا (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بزرگراه اشرفي اصفهاني- بلوار مرزداران- خ سپهر- نبش زاگرس شرقي- پالك 4431708544تهران165/3931/1/41828روزانهداروخانه خصوصيكريم زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خيابان كوي نصر (گيشا)- خيابان شهيد محمدامين عليائي غربي (پيروزي)- كوچه شهيد عليرضا كسروي- پالك 38- طبقه اول- واحد 2 88242118تهران165/3931/1/44642روزانهداروخانه خصوصيكاجي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- سعادت آباد-  نرسيده به ميدان كاج-  بين خ 16 و18 -پالك 2207868329تهران165/3931/1/30140روزانهداروخانه خصوصيكوانتومدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – خيابان جالل آل احمد- ابتداي كوي نصر –كوچه دوم- پالك6662181423تهران165/3941/1/24359روزانهداروخانه خصوصيكيهاندانشگاه علوم پزشكي ايران

 تهران – ميدان انقالب – ابتداي خيابان آزادي – نبش كوچه جنتي – ساختمان صفوي – پالك 664202771تهران165/3951/1/120536روزانهداروخانه خصوصيمحسن ابراهيمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-شهرك قدس-انتهاي خيابان درختي-پالك100-طبقه همكف22376499تهران165/3861/1/26252روزانهداروخانه خصوصيمحمد حسين تقي پور(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- سعادت آباد- بلوار دريا- بين خ فرحزادي- و پاك نژاد- پالك 256- طبقه اول88573558تهران165/3901/1/37451روزانهداروخانه خصوصيمصطفي رحيمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرك ژاندارمري-  بلوارمرزداران- قطعه 2016 - طبقه همكف شمالي44213512تهران165/3761/1/28769روزانهداروخانه خصوصيمعين زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرك ژاندارمري- بلوار مرزداران- تقاطع ايثار- پالك 66029503156تهران165/3771/1/13526روزانهداروخانه خصوصيموسوي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- فلكه اول صادقيه-خيابان گلناز دهم-خيابان سازمان آب-نبش كوچه نهم-ساختمان آريانا – پالك 318-طبقه همكف-واحد 442443381تهران165/3951/1/117821روزانهداروخانه خصوصيناظمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-ميدان توحيد-خ نصرت غربي-نبش كوچه سميعي-پالك 6690730858تهران165/3951/1/114854روزانهداروخانه خصوصينصرتدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-سعادت آباد-سرو غربي-بين چهارراه سرو و ميدان كتاب-پالك 109-واحد تجاري 22071641-22091414تهران165/3971/1/216953روزانهداروخانه خصوصينيرومند(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ ستارخان- اول نيايش- شماره 8 - طبقه همكف66512636تهران165/3751/1/30071روزانهداروخانه خصوصيهاشم زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-شهرك غرب-بلوار دادمان-بلوار درختي-خيابان سپهر-پالك 13-طبقه اول88088374تهران165/3961/1/130409روزانهداروخانه خصوصيوااليي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

ستارخان نبش باقرخان 66434655تهران165/3941/1/41879روزانهداروخانه خصوصيدكتردادفردانشگاه علوم پزشكي ايران

 تهران- خيابان آزادي – نرسيده به ميدان آزادي – بلوار جواد اكبري – نبش كوچه شهيد قاسمي – ساختمان مجيد (78) – پالك 30 – طبقه اول66049765تهران165/3951/1/81800روزانهداروخانه خصوصيدكتر عدليدانشگاه علوم پزشكي ايران

سعادت اباد ميدان بهرود خ عابدي نبش دانش22114674تهران165/3961/1/170492روزانهداروخانه خصوصيدكتر ضياييدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بزرگراه اشرفي اصفهاني- ابتداي بزرگراه جالل آل احمد- پالك 174- طبقه همكف- واحد 442100423تهران165/3941/1/42068روزانهداروخانه خصوصيدكتر علميدانشگاه علوم پزشكي ايران

ستارخان خ نيايش روبروري بيمارستان رسول 66508000تهران165/3981/1/285443روزانهداروخانه خصوصيدكتر سيدمهدي سجاديدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- ستارخان- بين خسرو و پل يادگارامام- پالك 1164- طبقه  اول44243318تهران165/3861/1/29132روزانهداروخانه خصوصيآلستومدانشگاه علوم پزشكي ايران

سعادت اباد باالتر از ميدان كاج نبش پنجم26742959تهران165/3971/1/248342روزانهداروخانه خصوصيدكتر انصاريدانشگاه علوم پزشكي ايران

ستارخان خ پاتريس لومومبا خ 6691909611تهران165/3941/1/11858روزانهداروخانه خصوصيدكتر بفخم ( پاتريس سابق )دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –ستارخان-خيابان خسرو جنوبي(شهيد محسن صادقي پور)-خيابان شهيد سعيد گالب-پالك 37-طبقه همكف 44216275تهران165/3961/1/142352روزانهداروخانه خصوصيارغواندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- پونك باختري- نبش فالمك شمالي- كوچه يكم شماره 4 طبقه همكف88077080تهران165/3831/1/33269روزانهداروخانه خصوصيغزاليدانشگاه علوم پزشكي ايران

سعادت اباد باالتراز 8868767425تهران165/3951/1/104135روزانهداروخانه خصوصيدكتر حسن جليليدانشگاه علوم پزشكي ايران

ايثارگران شمالي نبش ايثار 4 پالك 2206340029تهران165/3941/1/57911روزانهداروخانه خصوصيدكتر محمد رمضاني دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-ستارخان-روبروي برق آلستوم-پالك 804-طبقه همكف-واحد 2 شرقي44849737تهران165/3971/1/215540روزانهداروخانه خصوصيدكتر خواستاردانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران ستارخان - خيابان نيايش- جنب بيمارستان حضرت رسول (ص)66515986تهران165/3991/3/331733روزانهداروخانه بيمارستان، درمانگاه و كلينيكرازي مدد ايراندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- نبش شمالي فلكه دوم شهران-پالك 443011001تهران165/3951/1/38063روزانهداروخانه خصوصيابوالفضلي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –بزرگراه اشرفي اصفهاني-باالتر از فلكه دوم صادقيه-نبش خيابان شالي-داخل درمانگاه شهرداري منطقه 5-طبقه همكف-واحد شرقي44005505تهران165/3971/1/232163روزانهداروخانه خصوصياجاقي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- فلكه دوم صادقيه- خ اعتماديان- پالك 11- مركز جراحي شفا- طبقه همكف44954456تهران165/3971/1/242120روزانهداروخانه خصوصيالهام فراهاني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران
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تهران- پونك- بلوار شهيد ميرزا بابايي- ابتداي بلوار عدل- پالك 65- واحد444543353تهران165/3891/1/13172روزانهداروخانه خصوصيايرانادانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران فلكه دوم صادقيه-ابتداي بزرگراه آيت اهللا كاشاني-درمانگاه ابن سينا-شماره 440716942تهران165/3901/1/51173شبانه روزيداروخانه خصوصيآزاده سالمدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –انتهاي اشرفي اصفهاني-خيابان سيمون بوليوار-خيابان اقبالپور-نبش كوهسار پنجم-جنب پالك 32-واحد 1 تجاري44853421تهران165/3961/1/143321روزانهداروخانه خصوصيبرزگران حسيني(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-باغ فيض-خيابان 22بهمن-تقاطع خيابان اميرابراهيم-پالك85-طبقه همكف44464425تهران165/3941/1/28880شبانه روزيداروخانه خصوصيبينش (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بزرگراه آيت اهللا كاشاني- خ جنت آباد جنوبي- باالتر از ميدان چهار باغ- نبش كوچه شهيد نوري- پالك 44402178160تهران165/3941/1/23141روزانهداروخانه خصوصيپزشكاندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – شهرك اكباتان-فاز 2- بين بلوك 15و16-بازارچه كوثر- پالك 26- واحد تجاري 44663667تهران165/3911/1/29699روزانهداروخانه خصوصيپور صديقي|(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- جنت اباد- 20 متري گلستان- روبروي پارك گل بن- پالك 4441900336تهران165/3751/1/14249روزانهداروخانه خصوصيحسين شاهي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- ميدان آزادي- شهرك شهيد-فكوري- ضلع شرقي درمانگاه شهيد سهرابي44632728تهران165/3931/1/57890روزانهداروخانه خصوصيحسيني(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خيابان آيت اله كاشاني- بين جنت آباد و خيابان شاهين- نبش خيابان الله- پالك 441197904تهران165/3921/1/28652روزانهداروخانه خصوصيحشكوائي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوارآيت اهللا كاشاني- نبش گلستان شمالي- شماره 1 - طبقه اول- واحد شمال شرقي44082373تهران165/3791/1/15323روزانهداروخانه خصوصيخرسند (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- جنت اباد- باالتر از همت- نبش كوچه قربان زاده- شماره 44435626192تهران165/3931/1/32084روزانهداروخانه خصوصيهمت دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوار اشرفي اصفهاني- خ 22 بهمن- پاساژ برج آرمان- پالك 444927498تهران165/3941/1/33134روزانهداروخانه خصوصيزهرا وليان(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- فلكه دوم صادقيه-بلوار فردوس روبروي ميدان تره بار- شماره 44060306320تهران165/3941/1/15641روزانهداروخانه خصوصيسپيده زمردي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- انتهاي بزرگراه ايرانپارس- خ كوهسار- پالك 443273832تهران165/3931/1/28862روزانهداروخانه خصوصيستايشدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- جنت آباد شمالي- باالتر از نيايش- بهارستان يازدهم- پالك 300- طبقه همكف-واحد 448541872تهران165/3941/1/51518روزانهداروخانه خصوصيسرفرازي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- همت غربي- بلوار عدل- بين ميدان عدل و اشرفي اصفهاني- خ 35 متري گلستان (مخبري)- پالك 50- طبقه اول- واحد 444325531تهران165/3941/1/31025روزانهداروخانه خصوصيشريعتي فر(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ آيت اهللا كاشاني- خ شاهين جنوبي- بعد از تقاطع الله شرقي- نبش كوچه سلمان فارسي- پالك 34- طبقه همكف- واحد 444022434تهران165/3911/1/32996روزانهداروخانه خصوصيصادقيان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوار آيت اهللا كاشاني- بين خ عقيل وخ باصفا- مجتمع البرز- شماره 6 44088830تهران165/3941/1/49472شبانه روزيداروخانه خصوصيصهبايي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-بلوار فردوس-روبه روي خيابان عقيل-پالك340-داخل مجتمع پزشكان ابوطالب-طبقه همكف44023547تهران165/3961/1/160865روزانهداروخانه خصوصيعظيم زاده مقدمدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-ميدان شهرزيبا-بلوار تعاون-خيابان شربياني شرقي-پالك 94-واحد تجاري44117709تهران165/3941/1/26696روزانهداروخانه خصوصيكاوسي فرد(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –ضلع شمال ميدان اول شهران-انتهاي كوچه دوم عسگري-پالك 7 –واحد تجاري44284633تهران165/3931/1/13640روزانهداروخانه خصوصيكريمي نژاد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ جنت آباد جنوبي- پائين ترازميدان چهارباغ- خ كبيرزاده- نبش كوچه ابراهيمي- پ24-طبقه همكف44445166تهران165/3901/1/49274شبانه روزيداروخانه خصوصيگواهي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-شهرك اكباتان-فاز1-بيمه4-تقاطع شهيد عظيمي-مجتمع پزشكي پگاه44642497تهران165/3941/1/14957روزانهداروخانه خصوصيمحبوبي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-بزرگراه اشرفي اصفهاني-انتهاي خيابان ناطق نوري-جنب درب شمالي بيمارستان سالمت فردا-پالك 42(منطقه 5 شهرداري44612245تهران165/3961/1/123206روزانهداروخانه خصوصيمحالتي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – بزرگراه ستاري- پايين تر از تقاطع 35 متري گلستان- ساختمان صدرا- پالك 116- واحد 444590321تهران165/3961/1/134561شبانه روزيداروخانه خصوصيمللدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- فلكه دوم صادقيه- بلوار فردوس-بين خ رامين و گلستان- شماره 44082267264تهران165/3931/1/51140روزانهداروخانه خصوصيمهماني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوار فردوس غرب- بعد از بزرگراه شهيد باكري- خ بهار جنوبي (يعقوبي)- پالك 18/3- كد پستي 441572001484633463تهران165/3931/1/22646روزانهداروخانه خصوصينيازاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ ستاري- بلوار فردوس غرب- نرسيده به خ  ورزي- روبروي درمانگاه كيمياگر- پالك 415- طبقه اول44135027تهران165/3941/1/27788شبانه روزيداروخانه خصوصييلدادانشگاه علوم پزشكي ايران

ايرانپارس جنت اباد شمالي گلزار شرقي44867446تهران165/3951/1/41900روزانهداروخانه خصوصيآبشناساندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- آيت اله كاشاني- بلوار فردوس شرق – خيابان وليعصر – كوچه شهيد تقديري شرقي – پالك 6 – واحد تجاري44027896تهران165/3961/1/125390روزانهداروخانه خصوصيدكتر ميريدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرزيبا- بلوار تعاون- بلوار شهيد فرساد شرقي (آالله)- مجتمع پزشكي آالله- پالك 44150352121تهران165/3941/1/25427شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حميدرضا زارعيدانشگاه علوم پزشكي ايران

جنت اباد شمالي گلزار شرقي پ2 درب جنوبي44834933تهران165/3941/1/29144شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فاطميدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرزيبا- بلوارشهران- جنب مسجد قائم آل محمد عليه السالم44309353تهران165/3921/1/55565روزانهداروخانه خصوصيبهروزي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- فلكه دوم صادقيه-ضلع جنوب غربي-پالك24-واحد تجاري 66907308تهران165/3951/1/114854روزانهداروخانه خصوصيداروخانه نصرتدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –اشرفي اصفهاني-خيابان 22بهمن-پالك10-واحد تجاري (منطقه 5 شهرداري) 46135284-46135180تهران165/3981/1/285920روزانهداروخانه خصوصينورادانشگاه علوم پزشكي ايران

كوهسار جنوبي ك مهسا پ 4431945529.2تهران165/3981/1/257165روزانهداروخانه خصوصيدكتر برات زاده دانشگاه علوم پزشكي ايران

شهرك اكباتان فاز 1 روبروي بيمارستان صارم بازارچه 11 پ 4469903039تهران165/3951/1/93635روزانهداروخانه خصوصيدكتر فرشته مشايخيدانشگاه علوم پزشكي ايران

بين جنت اباد و سردار جنگل نبش شقايق44817950تهران165/3941/1/31826روزانهداروخانه خصوصيايران پارسدانشگاه علوم پزشكي ايران

بلوار مرزداران خ بهار ك اسالميان پ 184 واحد يكم شرقي44242914تهران165/3941/1/13211روزانهداروخانه خصوصيدكتر ختميدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بزرگراه آبشناسان- نرسيده به ميدان اول شهران- بعد از خيابان شهيد خياباني (وسك)- جنب آژانس هواپيمايي الماگشت- طبقه زيرزمين- پالك 4435077423تهران165/3931/1/15362روزانهداروخانه خصوصيهدي نعمتي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

ايت اهللا كاشاني بعد از پل باكري كوي كيهان نبش كيهان 441325338تهران144/3911/1/14120روزانهداروخانه خصوصيدكتر عصاريدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان مطهري-خيابان فجر-نبش خيابان مدائن-پالك 43-ساختمان پومر-طبقه زير همكف88844448تهران165/3971/1/227765روزانهداروخانه خصوصيالهي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ سيدجمال الدين اسدآبادي-  نبش خ 14- پالك 88711763126تهران165/3941/1/30419روزانهداروخانه خصوصيآپادانادانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خيابان وليعصر- باالتر از سه راه بهشتي- جنب كوچه نادر- پالك 2109- داخل ساختمان پزشكان- طبقه همكف- واحد تجاري 88100884تهران165/3941/1/29906روزانهداروخانه خصوصيآذين نجفي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان خالداسالمبولي-كوچه هفتم-پالك 17-طبقه اول89318150تهران165/3931/1/41813روزانهداروخانه خصوصيآقابيگي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خيابان كارگر شمالي- خيابان شكراله- پالك 103- طبقه اول- واحد جنوبشرقي-83-88016881تهران165/3931/1/11198روزانهداروخانه خصوصيتفضلي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران
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تهران- خيابان كريم خان زند-خيابان ايرانشهر شمالي-نبش كوچه بهشهر-مجتمع اداري-پالك 145-واحد همكف غربي88820173تهران165/3961/1/156662روزانهداروخانه خصوصيتوتيادانشگاه علوم پزشكي ايران

 تهران- خيابان مطهري-خيابان فجر(جم)-كوچه مدائن-ساختمان پزشكان ماهان-پالك 20-طبقه اول-واحد يك86071291تهران165/3971/1/234536روزانهداروخانه خصوصيحشمت ابريشميان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران -خيابان كارگرشمالي-كوچه مجد-روبه روي بيمارستان قلب تهران88022870تهران165/3801/1/29963روزانهداروخانه خصوصيدرماندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ مطهري- خ فجر- رو به روي بيمارستان جم- پالك 8884321637-88843242تهران165/3941/1/23321روزانهداروخانه خصوصيراستكار (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ انقالب- ابتداي خ نجات اللهي (ويال)-  جنب بانك تجارت مركز پزشكي بيماران خاص- پالك 889135414-88808005تهران165/3941/1/64442روزانهداروخانه خصوصيرسول نظري فرد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-ميدان ولي عصر-بلوار كشاورز-نرسيده به تقاطع فلسطين-پالك64-داخل مركز پزشكي و دندانپزشكي بانك ملت88890083تهران165/3941/1/30278روزانهداروخانه خصوصيرهادانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – خيابان وليعصر(عج)- سه راه توانير – روبروي بيمارستان دي – پالك 881919442333تهران165/3921/1/26444روزانهداروخانه خصوصيزهرا قنبري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ شهيد مطهري- نبش خ سنائي- پالك 88308843364تهران165/3951/1/105197روزانهداروخانه خصوصيزياري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ سيد جمال الدين اسدآبادي- ميدان سلماس- خ شهريار- پالك 33- طبقه همكف88337278تهران165/3911/1/16895روزانهداروخانه خصوصيشقايق گنجهء (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- ميدان ولي عصر(عج)- بلوار كشاورز- بين خيابان وصال شيرازي و شهيد نادري- پالك186- طبقه همكف- ساختمان پزشكان بلوار88977561تهران165/3921/1/38993روزانهداروخانه خصوصيصالحي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي- باالتر از خيابان فتحي شقاقي-بن بست هفتم-پالك 31-طبقه همكف-واحد شرقي2-88100391تهران165/3941/1/33101روزانهداروخانه خصوصيصدر(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ يوسف آباد- پالك 432- ساختمان پزشكان ماهان88052796تهران165/3881/1/58010شبانه روزيداروخانه خصوصيطسوجدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – ضلع شمال غربي ميدان وليعصر – نبش كوچه ارژنگ-پالك 20-واحد تجاري88912456تهران165/3911/1/41906روزانهداروخانه خصوصيعلي هوشمند (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خيابان طالقاني- بين تقاطع وليعصر و حافظ- جنب خوابگاه دانشجويي شهيد غالمحسين بسطامي- پالك 66481573398تهران165/3941/1/15794روزانهداروخانه خصوصيقيام كاظمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان ولي عصر-بين سه راه مطهري و خيابان شهيد بهشتي-پالك88718610957تهران165/3941/1/26354روزانهداروخانه خصوصيمرتضي بهرامي (دكتر )دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-ميدان ولي عصر-كوچه شقايق-خيابان به آفرين-نبش بن بست كوچه سوم-روبه روي بيمارستان فيروزگر-پالك13-طبقه همكف88925801تهران165/3971/1/208727روزانهداروخانه خصوصيمريم رحيمي (دكتر )دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان مطهري-خيابان فجر(جم)-كوچه شهيد نظيري-نبش كوچه دلفان-واحد تجاري-پالك 8881320214تهران165/3961/1/122213روزانهداروخانه خصوصيمظلومي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوار كشاورز- خ شهيد عبداله زاده – خ رستاك- پالك 25 – طبقه همكف88966956تهران165/3871/1/19079روزانهداروخانه خصوصيمليسادانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-بلواركشاورز-نرسيده به بيمارستان امام-بن بست گلداني-پالك669069252تهران165/3971/1/216818روزانهداروخانه خصوصيمهرپويا(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- ضلع جنوبي بزرگراه جالل آل احمد- خ كارگر شمالي- كوچه شماره 4 - شماره 4472481534تهران165/3871/1/24413روزانهداروخانه خصوصيمهرگان دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ خالداسالمبولي (وزراء)- كوچه يكم- پالك 9 - طبقه همكف88708158تهران165/3841/1/33275روزانهداروخانه خصوصيميخكدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-ميدان ولي عصر-بلوار كشاورز-داخل بيمارستان ساسان-جنب درب ورودي-طبقه همكف-واحد غربي88952866تهران165/3971/1/223304روزانهداروخانه خصوصينظرپاك(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خ باقرخان-تقاطع چمران-پالك 6659164042تهران165/3961/1/142583روزانهداروخانه خصوصينيلوفر رضايي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – خيابان مطهري- نرسيده به بزرگراه مدرس- نبش كوچه گلريز- پالك 306-واحد تجاري88349701تهران165/3971/1/219512روزانهداروخانه خصوصيهادي مقيمي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-خيابان 18-پالك 10-ساختمان اكسير-طبقه همكف88701554تهران165/3961/1/176108روزانهداروخانه خصوصيهنگامه سليماني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خ دكتر فاطمي- بعد از خ پنجم-پالك 92 - طبقه همكف88965735تهران165/3881/1/23915روزانهداروخانه خصوصيهيراد غربدانشگاه علوم پزشكي ايران

ميدان آرژانتين خ گاندي جنوبي مجموعه هتل بيمارستان گاندي88190209تهران165/3931/1/59549روزانهداروخانه خصوصيدكتر خاتمي مقدمدانشگاه علوم پزشكي ايران

قائم مقام نبش ك هشتم پالك 88417745155تهران165/3981/1/257027روزانهداروخانه خصوصيدكتر به منش دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- ميدان جهاد (ميدان دكتر فاطمي)- اول خ بيستون- شماره 8895549712تهران165/3751/1/15380روزانهداروخانه خصوصيبيستوندانشگاه علوم پزشكي ايران

بلوار كشاورز تقاطع فلسطين پالك 8896099478تهران165/3961/1/135752شبانه روزيداروخانه خصوصينلسوندانشگاه علوم پزشكي ايران

اميراباد كوچه مريخ ساختمان پزشكان حيات66120573تهران165/3981/1/285014روزانهداروخانه خصوصيدكتر منان حاجي محموديدانشگاه علوم پزشكي ايران

شيراز جنوبي بلوار عليخاني پ 8860502043تهران165/3781/1/28382روزانهداروخانه خصوصيفاراددانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ قائم مقام فراهاني- نبش كوچه چهارم- پالك 88730723145تهران165/3781/1/51893روزانهداروخانه خصوصيامير كبيردانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ كارگر شمالي- نرسيده به بلواركشاورز- نبش كوچه گيتي- شماره 66434247212تهران165/3751/1/11357روزانهداروخانه خصوصيطلوعدانشگاه علوم پزشكي ايران

بين چهارراه طالقاني و م وليعصر ك گيالن پ1 88890913تهران165/3941/1/24716روزانهداروخانه خصوصيشفاء مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران

خيابان فاطمي، ميدان گل ها، خيابان گل ها، ساختمان 221 گل ها، پ. 2 88331864تهران165/3891/1/37544روزانهداروخانه خصوصيدكتر عالء بهمندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلواركشاورز غربي- نرسيده به چهارراه جمالزاده- مجتمع پزشكي كوثر- شماره 66921527143تهران165/3961/1/181955روزانهداروخانه خصوصيدكتر محمد همتيدانشگاه علوم پزشكي ايران

كارگر شمالي روبروي پمپ بنزين پالك 669475051316تهران165/3881/1/41873روزانهداروخانه خصوصياميراباددانشگاه علوم پزشكي ايران

خ طالقاني تقاطع وليعصر جنب بيمارستان كودكان 66950078تهران165/3851/1/37529روزانهداروخانه خصوصيدكتر يونچيدانشگاه علوم پزشكي ايران

قائم مقام نبش سام88303665تهران165/3941/1/17597روزانهداروخانه خصوصيفرازدانشگاه علوم پزشكي ايران

بين جمالزاده و قريب پالك 135 66582612تهران165/3981/1/281183روزانهداروخانه خصوصيدكتر ملك فر دانشگاه علوم پزشكي ايران

م وليعصر ابتداي كريمخان 88946105تهران165/3961/1/125969روزانهداروخانه خصوصيدكتر يدالهي موحددانشگاه علوم پزشكي ايران

خ زرتشت غربي تقاطع خ فلسطين پ8894641826تهران165/3961/1/146024روزانهداروخانه خصوصيدكتر حاجي نژاددانشگاه علوم پزشكي ايران

اتوبان خرازي پايينتر از ميدان موج خ اميري صفت46052655تهران165/3871/1/31688روزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدرضا جواديدانشگاه علوم پزشكي ايران

خ اسدابادي بين 24 و 26 پالك 236 88712612تهران165/3831/1/30791روزانهداروخانه خصوصيساماندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-خيابان طالقاني-خيابان سرپرست جنوبي-نبش كوچه پارس-پالك11(39 قديم)-طبقه همكف(منطقه 6 شهرداري) 66498572تهران165/3992/1/315893روزانهداروخانه خصوصيدكتر شاهرخ ويسيدانشگاه علوم پزشكي ايران
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تهران-ميدان آزادي- ابتداي خ آزادي- نبش كوچه نوربخش- پالك6601311112تهران165/3881/1/21623روزانهداروخانه خصوصيناهيددانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ آزادي- نبش استادمعين- شماره 660134621/229تهران165/3821/1/30260روزانهداروخانه خصوصياستاد معيندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- مهرآباد جنوبي- خيابان 20 متري شمشيري- پالك 241- طبقه همكف66651819-66651818تهران165/3941/1/16094شبانه روزيداروخانه خصوصيشهروز صارميدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ مهرآباد جنوبي- سه راه آذري- اول 20 متري شمشيري- پالك 6669089015تهران165/3711/1/44654روزانهداروخانه خصوصيعلوي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ سي متري جي -نبش 10 متري عسگري-پ 8827763552-88241850تهران165/3871/1/44513روزانهداروخانه خصوصيكميلدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ دامپزشكي- نرسيده به 21 متري جي- جنب درمانگاه هاشمي- پالك 88630175930-88630181تهران165/3901/1/25415روزانهداروخانه خصوصيمهري زاد (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

 تهران –خيابان استاد معين-روبروي شركت به پخش-نبش كوچه صاحب الزمان(ع)-جنب پالك 127-واحد تجاري 66002192تهران165/3931/1/23408شبانه روزيداروخانه خصوصينادري (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

مهرآباد جنوبي- ابتداي خ شمشيري- نرسيده به دانشگاه هوايي شهيد ستاري- پالك 66696255394تهران165/3911/1/49730روزانهداروخانه خصوصيدكتر ويسيدانشگاه علوم پزشكي ايران

شهرك غرب انتهاي درختي شمالي پالك 22376499100تهران165/3861/1/26252روزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدحسين تقي پوردانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ 21 متري جي-  بين طوس و دامپزشكي- پالك 66000375146تهران165/3751/1/28619روزانهداروخانه خصوصيدكتر سليماني فروغدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- سه راه آذري- ابتداي جاده ساوه- جنب درمانگاه مشيري- جزء پالك ثبتي 7687 فرعي از يك اصلي بخش 666954142تهران165/3971/1/207413شبانه روزيداروخانه خصوصيمركزي آذريدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرك وليعصر- خ 15 متري بازرگان- پالك 66236165320تهران165/3931/1/26456روزانهداروخانه خصوصيبيت اله زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- جاده قديم كرج- خ خليج فارس-  روبروي بيمارستان  شماره 2 تأمين اجتماعي66250735تهران165/3921/1/11525روزانهداروخانه خصوصيخليجدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – خيابان آيت اله سعيدي- پاسگاه نعمت آباد – شهرك صادقيه – نبش كوچه باقري – پالك 2 – طبقه همكف – واحد تجاري55866076تهران165/3951/1/118904شبانه روزيداروخانه خصوصيزمزمدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-يافت آباد-ميدان الغدير-بلوار الغدير جنوبي-پالك 6623592535تهران165/3871/1/51383شبانه روزيداروخانه خصوصيسهنددانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران-شهرك ولي عصر-20متري حيدري جنوبي-20 متري وحدت-پالك 6623753610تهران165/3931/1/41966شبانه روزيداروخانه خصوصيشهبازي (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران – شهرك وليعصر – خيابان حيدري جنوبي – روبروي پارك بنفشه – نبش كوچه يكدل پور – پالك 66225554189تهران165/3951/1/82796روزانهداروخانه خصوصيمحمديان (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ شاد آباد- خ 17 شهريور- بين 15 متري اول و دوم-  جنب درمانگاه تخصصي شادآباد66824675تهران165/3931/1/32492شبانه روزيداروخانه خصوصيمركزي هفده شهريوردانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- خ يافت آباد- اول ارشد آباد- خ شهيد بابائي- شماره 66814823173تهران165/3811/1/32303روزانهداروخانه خصوصييوسف نيا (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

شهرك وليعصر خ سپيده شمالي 66307098تهران165/3941/1/44351روزانهداروخانه خصوصيدكتر رشيديدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- تهرانسر- بلوار نيلوفر غربي (شاهد غربي)- روبروي مركز تجاري- پالك 4454204489تهران165/3971/1/192860شبانه روزيداروخانه خصوصيتهرانسردانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- تهرانسر- بلوارگلها- خ 13 - جنب درمانگاه قوامين44538029تهران165/3931/1/55025شبانه روزيداروخانه خصوصيقواميندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- تهرانسر شرقي- خ ارج- بلوار35 متري هفتم- ورودي تهرانسر- شماره 44503739114تهران165/3781/1/22418شبانه روزيداروخانه خصوصيقهرماني (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- اتوبان همت- شهرك الله-  مجتمع پزشكي ارم44763117تهران165/3941/1/52898شبانه روزيداروخانه خصوصيحسن جليل زاده (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرك گلستان- بلوار اميركبير- بعد از تقاطع هاشم زاده- پالك 44706099259-44707010تهران165/3901/1/27671روزانهداروخانه خصوصيزهراويدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- وردآورد-خ امام حسين- جنب كوچه شهيد كماني- پالك4498141323تهران165/3911/1/26951روزانهداروخانه خصوصيكلهر(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- شهرك راه آهن- بلوار اميركبير- خيابان گلفام- نبش بنفشه 8- پالك 36- طبقه همكف44223531تهران165/3941/1/32513روزانهداروخانه خصوصيمهر درسادانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران بلوار دهكده المپيك  نبش ك 4471728915تهران165/3871/1/41924روزانهداروخانه خصوصيدكتر قره باغيدانشگاه علوم پزشكي ايران

بلوار دهكده المپيك ك33 پالك 441208851تهران165/3851/1/26648شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مستوفيدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –شهرك گلستان- بلوار اميركبير- بلوار هاشم زاده- نبش قائم 5- قطعه 759- پالك 2- طبقه همكف- واحد تجاري44714212تهران165/3971/1/248354روزانهداروخانه خصوصيدكتر شهره سهرابيدانشگاه علوم پزشكي ايران

شهرك گلستان انتهاي بلوار زينعلي نبش سروستان4471949311تهران165/3911/1/34100روزانهداروخانه خصوصيدكتر فرج اللهيدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران –بزرگراه خرازي-جنب رزمال-بلوار نهاوند-مجتمع پزشكان تريتا-طبقه همكف-واحد تجاري 14.15.26 :46117561تهران165/3981/1/282017روزانهداروخانه خصوصيدكتر غالمرضا خرازيدانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- اتوبان دهكده المپيك- شهرك راه آهن-بلوار گلها- نبش بنفشه يكم-پالك 4470122256تهران165/3941/1/42146روزانهداروخانه خصوصيشهرك راه آهندانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران- بلوار دهكده المپيك- ميدان المپيك- خ ايرانيان- جنب درمانگاه كيميا- پالك 4471188637تهران165/3921/1/33095روزانهداروخانه خصوصيدكتر  مفيديدانشگاه علوم پزشكي ايران

گلستان-بلوار اصلي-ساختمان پزشكان سينا56744509بهارستان165/3871/1/53777روزانهداروخانه خصوصي گلشندانشگاه علوم پزشكي ايران

سلطان آباد-نبش خيابان امام سجاد:56322404بهارستان165/3781/1/55265شبانه روزيداروخانه خصوصي دكتر سهيليدانشگاه علوم پزشكي ايران

نسيم شهر-خيابان دوازده متري سوم-پالك 56753527175بهارستان165/3821/1/20513شبانه روزيداروخانه خصوصي مركزي نسيم شهردانشگاه علوم پزشكي ايران

صالح آباد-خيابان ده متري شهيد كريمي-16 متري شهداي شرقي-پالك 566216066بهارستان165/3941/1/44330شبانه روزيداروخانه خصوصي دكتر عاليي يگانهدانشگاه علوم پزشكي ايران

جاده قديم ساوه-سبز دشت-خيابان 20 متري اصلي-پالك 56742784517بهارستان165/3921/1/49745روزانهداروخانه خصوصي دكتر شارقدانشگاه علوم پزشكي ايران

خيرآباد-خيابان امام خميني-بين نسيم 3 و 566474924بهارستان165/3961/1/170807روزانهداروخانه خصوصي دكتر عباسيدانشگاه علوم پزشكي ايران

بهارستان- نسيم شهر - خيابان 14 متري چمران – خ بهشتي شمالي- پالك 5631980226بهارستان165/3921/1/24335روزانهداروخانه خصوصيدكتر ميكائيليدانشگاه علوم پزشكي ايران

رباط كريم - خ بخشداري - روبروي بيمارستان56420024-09903908944رباط كريم165/3941/1/14930روزانهداروخانه خصوصيمداح (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

رباط كريم - بلوار امام  - بين بانك تجارت و رفاه56425775 - 09121269667رباط كريم165/3841/1/20906شبانه روزيداروخانه خصوصيامام خمينيدانشگاه علوم پزشكي ايران

رباط كريم - خ آزادگان - جنب درمانگاه مهرآفرين56428033 - 09124275866رباط كريم165/3931/1/13577شبانه روزيداروخانه خصوصينوربخش (دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

شهر پرند - فاز 1 - ميدان امام خميني56932107 - 09122761123رباط كريم165/3951/1/119477شبانه روزيداروخانه خصوصيويس كرمي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

شهر پرند - فاز 5 -  بلوار امام رضا - باالتر از درمانگاه صابر 56945573رباط كريم165/3971/14/248360روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانها-بستريبومه(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران
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شهر پرند - فاز 2 - خ ستاره - پ 5679274782 - 09122996181رباط كريم165/3941/1/24272روزانهداروخانه خصوصيابراهيمي(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

نصيرشهر - خ امام خميني - نبش كوچه مخابرات56652406 - 09122596429رباط كريم165/3941/1/44501روزانهداروخانه خصوصيقراگوزلو(دكتر)دانشگاه علوم پزشكي ايران

آالرد- بلوار نبوت- جنب مسجد امام حسين 56673535- 9123172292رباط كريم165/3851/1/32219روزانهداروخانه خصوصيمبداءدانشگاه علوم پزشكي ايران

سفيدار - خ 24 - كوچه شهيد زماني 56440012 - 09127127078رباط كريم165/3891/1/49661نيمه وقتداروخانه خصوصيمركزي سپيداردانشگاه علوم پزشكي ايران

شهريار، فاز 1 انديشه، خيابان شقايق دوم، جنب درمانگاه شبانه روزي اروند، پالك 32260388-0262شهريار165/3931/1/49712شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محبيدانشگاه علوم پزشكي ايران

شاهد شهر، بلوار شهدا، رو به روي شورا، پالك 56 و6544521354شهريار165/3901/1/42209روزانهداروخانه خصوصيشايان حكيمدانشگاه علوم پزشكي ايران

انديشه، فاز 3، خ فردوسي غربي، ميدان چمران، مجتمع پزشكي كيميا65565261شهريار165/3941/1/31775روزانهداروخانه خصوصيدكتر سينا معماردانشگاه علوم پزشكي ايران

شهريار، خيابان بهشتي غربي، پالك 6556359050/2شهريار165/3851/1/31316شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر خيرخواهدانشگاه علوم پزشكي ايران

شهريار-ابتداي خيابان وليعصر-روبه روي بانك صادرات-شماره 322453549-0262شهريار165/3941/1/23216روزانهداروخانه خصوصيدكتر سيد حميد مرتضويدانشگاه علوم پزشكي ايران

كهنز، گلستان اول، پالك 364278139-0262شهريار165/3911/1/19526روزانهداروخانه خصوصيدكتر عبدالهيدانشگاه علوم پزشكي ايران

فاز 4 انديشه،  خ توحيد ، نبش خ معلم، پاساژ تجاري امير، طبقه همكف ،قطعه 6535141618شهريار165/3941/1/18848روزانهداروخانه خصوصيدكتر علي قائميدانشگاه علوم پزشكي ايران

شهريار،خيابان انقالب، نبش خيابان نواب، پالك 65248365297شهريار165/3941/1/25943روزانهداروخانه خصوصيدكتر امير شريفيدانشگاه علوم پزشكي ايران

فاز 2 انديشه، بلوار نيلوفر، جنب درمانگاه كسري،پالك 6554171666شهريار165/3901/1/25205روزانهداروخانه خصوصيدكتر نودهيدانشگاه علوم پزشكي ايران

شهريار، جاده آدران، ابتداي شهرك مصطفي خميني، جنب پل عابر، پالك 657622053شهريار165/3971/1/216116روزانهداروخانه خصوصيدكتر فرهاد محسنيدانشگاه علوم پزشكي ايران

باغستان، ابتداي بلوار رسول اكرم، جنب بانك صادرات، پالك65231515215شهريار165/3931/1/29567روزانهداروخانه خصوصيدكتر صفاييدانشگاه علوم پزشكي ايران

شهريار- وائين- بلوار امام خميني- پالك 6532884857شهريار165/3911/1/16262شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر صفادانشگاه علوم پزشكي ايران

وحيديه، بلوار امام خميني، بعد مسجد جامع، جنب پاساژ وليعصر، پالك 65639604563شهريار165/3931/1/13262روزانهداروخانه خصوصيدكتر بازرگانيدانشگاه علوم پزشكي ايران

م آزادي-ابتداي خ شهيد عالمي-ك شهيد مختاري-پ 32 46886026-21قدس165/3891/1/31463روزانهداروخانه خصوصيماهان قدسدانشگاه علوم پزشكي ايران

سرخه حصار - خ مالصدرا - ابتداي بلوار بهاران-پ 4684288014-021قدس165/3881/1/13145روزانهداروخانه خصوصيدكتر صميميدانشگاه علوم پزشكي ايران

خ 20 متري وليعصر (عج)-پ 46842855184-021قدس165/3901/1/28199شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ولدخانيدانشگاه علوم پزشكي ايران

بلوار مصلي- روبروي بيمارستان 12 بهمن - پ 46863726391-021قدس165/3941/1/13151روزانهداروخانه خصوصيدكتر سميعدانشگاه علوم پزشكي ايران

م قدس - بلوار 45 متري انقالب - نبش خ صنعت 5 - پ 46865203227-021قدس165/3941/1/18698روزانهداروخانه خصوصيدكتر شريف دانشگاه علوم پزشكي ايران

م امام حسين - خ شورا شمالي - قبل از بلوار مرزبانان - پ 468100611095-021قدس165/3992/1/325718نيمه وقت صبحداروخانه خصوصيدكتر نظريدانشگاه علوم پزشكي ايران

مارليك- انتهاي خيابان امام خميني-پالك 651706451345مالرد165/3841/1/15215نيمه وقت صبحداروخانه خصوصيدكتر صالحي خودانشگاه علوم پزشكي ايران

سرآسياب- خيابان امام خميني- خيابان آزادگان شمالي- پالك 65116108720مالرد165/3841/1/16589نيمه وقت صبحداروخانه خصوصيدكتر هوشمنددانشگاه علوم پزشكي ايران

مالرد-مارليك-خيابان دكتر حسابي-بين بلوار آرش و خيابان دانش-نبش كوچه پويان- الك 419_65156714421مالرد165/3931/1/23783شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتراميرحسين نوروزيدانشگاه علوم پزشكي ايران

مالرد- بلوار رسول اكرم-روبروي اداره پست- جنب مجتمع پزشكي مهر- پالك 332626-65992932مالرد165/3911/1/31058شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عنداهللادانشگاه علوم پزشكي ايران

مارليك- خيابان دكتر حسابي- بين خيابان آرش و امام خميني- پالك65159401676مالرد165/3791/1/31634شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كسماييدانشگاه علوم پزشكي ايران

صفادشت- ميدان نبي اكرم-روبروي گلزار شهدا- مجتمع پزشكي كساء-طبقه همكف65435956مالرد165/3941/1/29507شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر رضوانيدانشگاه علوم پزشكي ايران

سرآسياب- ميدان اطلس- خيابان آزادگان - پالك 65161794258مالرد165/3941/1/14534شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حاجيلودانشگاه علوم پزشكي ايران

خيابان شهيد مدرس-خيابان سي تير- روبروي شهرداري33262762شهرستان اردبيلشهر اردبيلخاصروزانهآموزشي دولتيدانشكده داروسازيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني -روبروي دخانيات - داروخانه جمعيت هالل احمر اردبيل33262100شهرستان اردبيلشهر اردبيلخاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرمركز فوريت داروئي هالل  احمردانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان شهيدان نوعي اقدم33251680شهرستان اردبيلشهر اردبيلخاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان امام خميني (ره)دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني-جنب انتقال خون33252355شهرستان اردبيلشهر اردبيلخاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان دكتر فاطميدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان معلم - روبروي پارك آزادي33251926شهرستان اردبيلشهر اردبيلخاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان بوعليدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان معادي 33248888شهرستان اردبيلشهر اردبيلخاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان علويدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني (ره)32722110شهرستان پارس آبادشهر پارس آبادخاصشبانه روزيداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)بيمارستان امام خميني (ره) پارس آباددانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان شهيد بهشتي - مركز آموزشي درماني شهرستان گرمي32643030شهرستان گرميشهرگرميخاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان واليتدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

ميدان دادگستري - بلوار استادالهي32530600شهرستان مشكين شهرشهر مشگين شهرخاصعدم بهره برداريداخل بيمارستاني (بستري، سرپايي و اورژانس)بيمارستان وليعصردانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان پزشكان - روبروي آزمايشگاه كوثر32787888شهرستان پارس آبادشهر پارس آبادخاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر نصيراوغليدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان خيام -كوچه برق سابق - طبقه همكف ساختمان پزشكان پاستور - جنب راديولوژي دكتر عين اله اده32532231شهرستان مشكين شهرشهر مشگين شهرخاصروزانهداروخانه خصوصيصادق زادهدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني -پالك32622419372شهرستان گرميشهر گرميخاصروزانهداروخانه خصوصينخستيندانشگاه علوم پزشكي اردبيل
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خيابان شهيد مدرس-خيابان سي تير- روبروي شهرداري33262762شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبروزانهآموزشي دولتيدانشكده داروسازيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني -روبروي دخانيات - داروخانه جمعيت هالل احمر اردبيل33262100شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبروزانهداروخانه هاي هالل احمرمركز فوريت داروئي هالل  احمردانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان حافظ- جنب كالنتري 3371288215شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كچه چيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

ميدان شريعتي - كوچه هالل احمرشهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر خالوزادهدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

شهرك كارشناسان - ميدان فرهنگ -جنب درمانگاه لقمان33726003شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سيف برقيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

ميدان فلسطين -خيابان خيرين مدرسه ساز-جنب درمانگاه آرتا شفابخش33270808شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر قديميدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

ميدان وحدت - جنب بيمارستان سبالن - پالك ثبتي 333349317367شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ذوالفقاريدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

بزرگراه شهدا- ميدان بعثت -سه راهي نيروگاه33620036شهرستان اردبيلشهر اردبيلمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر قاسمي ارجستاندانشگاه علوم پزشكي اردبيل

ميدان امام حسين - روبروي مسجد جامع33360530شهرستان اردبيلشهر هيرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر دنياييدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

سرعين - داروخانه دكتر عزيزي32223455شهرستان سرعينشهر سرعينمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عزيزيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

نير- خيابان امام خميني -روبروي موسسه مالي اعتباري مهر32282480شهرستان نيرشهر نيرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر وصفيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

نمين - محوطه بيمارستان امامشهرستان نمينشهر نمينمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيمنصوريدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان پزشكانشهرستان پارس آبادشهر پارس آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر ابراهيميدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني -داروخانه اتحاد32742621شهرستان پارس آبادشهر اصالندوزمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصياتحاددانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان امام خميني -پالك32622419372شهرستان گرميشهر گرميمنتخبروزانهداروخانه خصوصينخستيندانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان شهيد ذاكر - داروخانه دكتر جعفرخاني32622200شهرستان گرميشهر تازه كند انگوتمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر جعفرخانيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان خيام -كوچه برق - مركز پزشكي آذربايجانشهرستان مشكين شهرشهر مشگين شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر ميكائيليدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

رضي - خيابان 45 متري - روبروي بانك تجارت32582642شهرستان مشكين شهرشهر رضيمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فيضيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

الهرود - خيابان بعثت32512495شهرستان مشكين شهرشهر الهرودمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر دادفردانشگاه علوم پزشكي اردبيل

قصابه - خيابان امام32579447شهرستان مشكين شهرشهر قصابهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شاهعليزادهدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان بسيج - ساختمان پزشكانشهرستان بيله سوارشهر بيله سوارمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رجبيدانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان استاد شهريار - ميدان 9 دي -50075502شهرستان بيله سوارشهر جعفرآبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مومندانشگاه علوم پزشكي اردبيل

خيابان زند جنب دانشكده مهندسي32352718شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميروزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار زند-بيمارستان نمازي32122213شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيآموزشي دولتيآموزشي نمازيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان ساحلي غربي ساختمان سحر32253745شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميروزانهداروخانه خصوصينوردانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان لطفعلي خان زند - حدفاصل چهار راه خيرات و چهار راه مشير- جنب درمانگاه اعتماد كسائيان32352545شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسمينيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي سرپاييويژهدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان امام خميني روبروي اداره پست جنب خ مصلي44335302آبادهآبادهپيوند-ام اسروزانهداروخانه خصوصيدكترابراهيميدانشگاه علوم پزشكي شيراز

ميدان دانشجو - خيابان ساحلي غربي - نبش كوچه 3229434326شيرازشيرازتاالسمي-پيوندروزانهداروخانه خصوصيدكتر جواد ابراهيميدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان مالصدرا، جنب بانك مسكن، كوچه 4، ساختمان پزشكان36473010شيرازشيرازتاالسميروزانهداروخانه خصوصيدكتربنياديدانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز-خيابان مشيرغربي-روبروي اسناد پزشكي استان فارس32323040شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميروزانهداروخانه خصوصيدكترممتحندانشگاه علوم پزشكي شيراز

مرودشت خ انقالب خ كاووسي سمت راست43223474مرودشتمرودشتام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيمولويدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان مالصدرا كوچه 4 مجتمع پزشكي 88 طبقه 364727403شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيفارابيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز-خيابان زند-روبروي دانشكده مهندسي32307530شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيدكترثابتدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان مال صدرا- نبش خيابان اورديبهشت- ساختمان نوين فارس- طبقه منفي يك- سمت چپ واحد چهار32319544شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيدكترجنگجودانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان قصردشت نبش بلوار مهر ساختمان ÷زشكان نگين36289654شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيحكيمدانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز- خيابان هفت تير- خيابان ارديبهشت- جنب بيمارستان شفا- كلينيك شفا- طبقه زير زمين - واحد روبروي پله ها32355876شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيدكترگلرنگيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

صدرا -فلكه سنگي -ابتداي بلوار دانش -سمت راست36412665شيرازشيرازام اس-پيوندروزانهداروخانه خصوصيدكتركالنتريدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان زند- بين شهيد عبائيان و هتل پارس- ساختمان وليعصر- طبقه اول32361591شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيايران( محمد زارعي)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان شهيد فقيهي(صورتگر)- نبش معدل- ساختمان پزشكي صورتگر32313231شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيدكترنيت ا... اكبريدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان مالصدرا- كوچه شهيد جمالي- روبروي دادگاه خانواده- جنب پاركينگ طبقاتي36472568شيرازشيرازام اسروزانهداروخانه خصوصيدكترشفيعيدانشگاه علوم پزشكي شيراز
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بلوار معالي آباد - نبش خيابان دنا - ساختمان هرم نور36383148شيرازشيرازام اس-پيوندشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتردانياليدانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز خيابان مالصدرا كوچه 9 ساختمان پزشكان رازي32353278شيرازشيرازام اس-پيوندروزانهداروخانه خصوصيدكترسازمنددانشگاه علوم پزشكي شيراز

چهارراه حافظيه به طرف پل علي ابن حمزه بيمارستان شهيد ايت اهللا دستغيب32275261شيرازشيرازتاالسمي-هموفيليشبانه روزيبيمارستاني دولتي اورژانسبيمارستان     شهيد دستغيبدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان كريم خان زند- روبروي خيابان صورتگر36474906شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيآموزشي دولتي   بيمارستان     شهيد فقيهيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

كيلومتر 2 جاده صدرا - سمت راست36146108شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  سوانح و سوختگي امير المومنين(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

ميدان دفاع مقدس بيمارستان حضرت زينب37266811شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  حضرت زينب(س)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوارشهيد چمران6242021شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  شهيد چمراندانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز- خيابان خليلي- بيمارستان خليلي36291470شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  خليليدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان مشكين فام- روبروي خيابان سميه32290159شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  حضرت علي اصغر(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز بلوار شهيد رجائي(فرهنگ شهر)روبروي استخر كوثر32122213شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  اميردانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار چمران -بيمارستان شهيد رجايي  36362227شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  شهيد رجاييدانشگاه علوم پزشكي شيراز

شهرجديد صدرا بلوار پاسداران بلوار بوستان پالك 36419800958شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  ابوعلي سينادانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار چمران-ابتداي جاده صغاد-نرسيده به دانشگاه آزاد اسالمي44331419آبادهآبادهشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام خميني(ره)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار قائم-(عج) بيمارستان امام خميني53234491استهباناستهبانشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام خميني(ره)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شهرك وليعصر (عج) - روبروي فرمانداري44440306بواناتبواناتشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان اصلي- جاده كبريت سازي- بيمارستان امام حسين (ع)سپيدانسپيدانشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام حسين(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار امام خميني- ميدان شهدا-بيمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر52823028مهرمهرشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  فاطمه زهرا (س)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

ميدان معلم مركز آموزشي درماني شهيد مطهري34331190مرودشتمرودشتشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيداروخانه آموزشي-دانشگاهيبيمارستان  شهيد مطهريدانشگاه علوم پزشكي شيراز

صفاشهر-بلوار وحدت- بيمارستان ولي عصرخرم بيدخرم بيدشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بيمارستان الشهدا (ع)خرم بيدخرم بيدشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  سيدالشهداء(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

ابتداي بلوار چمران- مركز آموزش درماني حافظشيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  حافظدانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار سيبويه- بيمارستان قلب الزهرا و كودكان شهيد حجازي37366545شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  شهيد حجازيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان انقالب (نادر) – حد فاصل چهار راه گمرك و اصالح نژاد32324805شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  شوشتريدانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار شهيد اسكندري بيمارستان حضرت وليعصر (عج) داروخانه وليعصر عج43527227ارسنجانارسنجانشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار شهيدبهشتي-بيمارستان حضرت وليعصر (عج) اقليد44529341اقليداقليدشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان ايت اهللا خامنه اي - بيمارستان امام حسن مجتبي (ع)53560014دارابدارابشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام حسن مجتبي(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار امام خمينيسروستانسروستانشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  شهداءدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان امام - بيمارستان امام جعفر صادق (ع)43567778پاسارگادپاسارگادشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام صادق(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوارشهيدچگيني بيمارستان قائمفيروزآبادفيروزآبادشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  قائم(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان باهنر-بيمارستان وليعصر عجكازرونكازرونشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان شهيد مطهري- بلوار وليعصر -بيمارستان وليعصر(عج)52722173المردالمردشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلواربعثت-بيمارستان بعثت52764124اشكناناشكنانشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  بعثتدانشگاه علوم پزشكي شيراز

بيمارستان وليعصر(عج)42525816ممسنيممسنيشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  وليعصر(عج)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان طالقاني-،بيمارستان شهداي ني ريزني ريزني ريزشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  شهداءدانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار خليج فارس-خيابان پرستار -بيمارستان امام موسي كاظم (ع)53725503زرين دشتزرين دشتشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام موسي كاظم(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار معلم بيمارستان38759416فراشبندفراشبندشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام هادي(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان بهار - بيمارستان امام حسن عسكري (ع )32620023زرقانزرقانشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام حسن عسكري(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بولوارورودي شهر بيمارستان جواداالئمه (ع)خرامهخرامهشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  امام جواد(ع)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شهرستان آباده- فلكه ولي عصرآبادهآبادهام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيدكترصميميدانشگاه علوم پزشكي شيراز

ميدان نمازي- بيمارستان نمازي36474297شيرازشيرازشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستري      بيمارستان         نمازيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان اكبرآباد- نرسيده به روستاي دشتك37825041كواركوارشيمي درماني -پيوند-ام اس-هموفيلي-ام پي  اس-تاالسميشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبيمارستان  فاطمه زهرا (س)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مرودشت خيابان انقالب روبروي شبكه بهداشت و درمان43334212مرودشتمرودشتام اس پيوندروزانهداروخانه خصوصيسعادتدانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز،بلوار زند ،روبروي بيمارستان شهيد فقيهي،نبش كوچه 7132333336شيرازشيرازام اس-پيوندروزانهداروخانه خصوصيدكتررستگاردانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز-خيابان عفيف اباد-جنب بيمارستان دكتر مير36262901شيرازشيرازپيوند-روزانهداروخانه خصوصيدكترزنگوييدانشگاه علوم پزشكي شيراز

ميدان مطهري-خ قدوسي غربي-بعد از كوچه21-درمانگاه ميالد-داروخانه دكتر الدن كريميا36317688شيرازشيرازپيوند-شبانه روزيداروخانه خصوصيدكترالدن كريمياندانشگاه علوم پزشكي شيراز

شيراز-حدفاصل فلكه فرودگاه و چهارراه تحويلي-كلينيك دانيال نبي(ع)7138391240شيرازشيرازپيوند-روزانهداروخانه خصوصي مادر(ناموران)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان سلمان فارسي- جنب مسجد زينبيه7142226078كازرونكازرونپيوند-شبانه روزيداروخانه خصوصيدكترنيك بختدانشگاه علوم پزشكي شيراز
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بلوار موالنا-بلوار امام خميني-بعد از اداره آب و فاضالب36436400شيرازشيرازپيوند-روزانهداروخانه خصوصيدكترمحبيدانشگاه علوم پزشكي شيراز

خيابان ش. ب+A56:M68روجردي ورودي مجتمع صادقيه7138736644فيروزآبادفيروز ابادپيوند-روزانهداروخانه خصوصيبهبود(دكتر قاسمي)دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بلوار شهيد رجايي نبش سجاديه دوم ابتداي 16 متري بهاران سمت چپ داروخانه شبانه روزي حاتم36389090شيرازشيرازام اسشبانه روزيداروخانه خصوصيحاتمدانشگاه علوم پزشكي شيراز

ميدان ساعت خيابان 18 دي33112002ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر مجيدياندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امير مازندراني روبروي بيمارستان امام33363930ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بهاريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار كشاورز جنب تعاوني اعتباري پارسيان33230552ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيآريادانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار خزر جنب طوبي33209271ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عليمحمديدانشگاه علوم پزشكي مازندران
ميدان معلم33269343ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر خلوتيدانشگاه علوم پزشكي مازندران
روستاي ميانرود33044436ساريميانرودمنتخب و خاصنيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر احمدياندانشگاه علوم پزشكي مازندران
خيابان معلم كلينيك ابوالفضل33209833ساريساريمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر معتمديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار پاسداران روبروي بيمارستان بوعلي33340790ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيداروخانه اميندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امير مازندراني كلينيك سينا33351030ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صحراييدانشگاه علوم پزشكي مازندران

شهر فرح آباد33462091ساريفرح آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زاهديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان فرهنگ روبروي 15 خرداد ساختمان قوي سپيد44430522ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيافشاردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان قارن33320909ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر دهقان زاددانشگاه علوم پزشكي مازندران

قارن مجتمع قو33322226ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيپاستور دانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان فردوسي نرسيده به دروازه بابل33321190ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر كشاورزدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان شهداء جنب بانك سپه33260273ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عرب خزائليدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار امام رضا بعد از امام زاده عباس33283245ساريساريمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر غني پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ساري-نبش پاساژ يزدانيانقائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه خصوصيشفادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ساري جنب بيمارستان وليعصر42074942قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر افتادهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ساري چهار راه فرهنگ42222430قائمشهرقائمشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سنگدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان تهران جنب ميني بوس راني42221252قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر خسرويدانشگاه علوم پزشكي مازندران

چهار راه جويبار مجتمع 42222413قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اسداله پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان بابل روبروي كوچه صداقت42260023قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيتوحيددانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان بابل كوچه دستوريان42203604قائمشهرقائمشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر غالميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان شهدا روبروي مدرسه رسول اكرم42195550قائمشهرارطهمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رحيميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب آموزش و پرورش42543973جويبارجويبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر هنري- آبشنگدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان كشتي جنب چهل ستون42534700جويبارجويبارمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صالحي فردانشگاه علوم پزشكي مازندران

 خيابان امام جنب اداره پست42545080جويبارجويبارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيبخشي پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام مجنمع ناهيد34720444نكانكامنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر زائر اوماليدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي شورلت34720032نكانكامنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر مطلب هاشميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

سه راه زاغمرز34732223نكانكامنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آزادبختدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام34533436بهشهربهشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر تبرائيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد هاشمي نژاد چهار راه فراش محله34531030بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زارعدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد هاشمي نزاد روبروي بانك مسكن34530351بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آناهيتا زمانيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

چهار راه گرگان34536171بهشهربهشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر زرهانشدانشگاه علوم پزشكي مازندران

جنب مخابرات34632232بهشهررستمكالمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر درگاهيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان آزادي جنب بانك قوامين42455399سوادكوهزيرآبمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شجاعي سواد كوهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان جانبازان42421358سوادكوهپل سفيدمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر موسويدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان شهدا42442218سوادكوهشيرگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر علي اكبريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي بانك ملت33883540مياندرودسوركمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر قباديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان بسيج35335610بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فالحدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي مركز بهداشت35752433بابلسربابلسرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعيده صفرپوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان پاسداران روبروي بانك ملي35288517بابلسربابلسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر خواجوي نيادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب رستوران ميزبان35336763بابلسربهميرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صفرپوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام نبش آفتاب دوم44298959آملآملمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر اسديدانشگاه علوم پزشكي مازندران
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خيابان شهيد قندي سبز ميدان44221614آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر لطيفيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان طالب آملي بين درياي 62 و 4308090564آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سيفيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خ امام رضا روبروي اداره پست43234733آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فقيهيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان امام رضا34271500آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اباذريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان 17  -نبش كوچه امير مازندراني44222695آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر صابري مقدم دانشگاه علوم پزشكي مازندران

كوچه بنياد شهيد44251033آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر ارشديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان هالل احمر جنب بيمارستان 17 شهريور44221888آملآملمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر رودگردانشگاه علوم پزشكي مازندران

33230552-43116070آملدابودشتمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر بهزاد رضاييدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان وليعصر35653412فريدونكنارفريدونكنارمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيسينادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهدا جنب بانك ملي356611144فريدونكنارفريدونكنارمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر عنايتيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار امام جنب كوچه شهيد عباسپور44742328محمودآبادمحمودآبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر تنهادانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان معلم جنب صندوق قرض الحسنه44735253محمودآبادمحمودآبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر نصرالهيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار بهار جنب درمانگاه دكتر شريعتي44882588سرخرودسرخرودمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسينيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار امام رضا نبش درياي 4452561710نورنورمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر ساالرياندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام نرسيده به ميدان امام44522070نورنورمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر شريفياندانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب بانك صادرات44540234نوررويانمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمودپوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ابتداي خيابان آيت اهللا خامنه اي44668777نورچمستان منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر عالييدانشگاه علوم پزشكي مازندران

سيمرغ42353127سيمرغسيمرغمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسنيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

سه راه شهدا54620007عباس آبادعباس آبادمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسين زادهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي شهرداري54616792عباس آبادسلمان شهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيسپهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

بيمارستان قائم52626451چالوسكالردشتمنتخبشبانه روزيداروخانه سرپايي بيمارستان دولتيبيمارستان قائم كالردشتدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان ثامن 34666694گلوگاهگلوگاهمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بديعيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان آزادي523508000نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر سهرابيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان بوعلي روبروي بيمازستان بهشتي52335354نوشهرنوشهرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر بغيريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ستارخان شمالي ساختمان ترنج52350234نوشهرنوشهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسين پوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

جنب بيمارستان رجايي542202720تنكابنتنكابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فرحمند(آقايي)دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بلوار جمهوري اسالمي54229121تنكابنتنكابنمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر اسماعيليدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان امام54224162تنكابنتنكابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اديب زمانيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام جنب پاساژ ماهان54236959تنكابنتنكابنمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر گرانسايهدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان 17 شهريور54262600تنكابننشتارودمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر آقا داداشيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خرم آباد ميدان امام545253033تنكابنخرم آبادمنتخبروزانهداروخانه خصوصيرازيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان طالقاني52222946چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيپنجم شهريوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

روبروي بيمارستان طالقاني52226493چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر جسمانيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام كوچه سالمت44450129چالوسچالوسمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر سهيال غفاريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان امام روبروي بيمارستان صالقاني52282003چالوسچالوسمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كريميدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان مطهري جنب رستوران گل سرخ55228921رامسررامسرمنتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر شجاعيدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان شهيد رجايي55248700رامسركتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر قماش پسنددانشگاه علوم پزشكي مازندران

سادات محله55212712رامسركتالم و سادات شهرمنتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر بحريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

بيمارستان امام سجاد55231911رامسررامسرمنتخب-خاصشبانه روزيآموزشي -دولتيداروخانه آموزشي 13 آبان رامسردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري ميدان معلم33240040ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهيداروخانه 13 آبان ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري ميدان معلم33249400ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه آموزشي-دانشگاهيداروخانه 13 آبان ساري شماره 2دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري خيابان امير مازندراني33361700ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

چالوس -خيابان امام52226704چالوسچالوسمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان طالقاني چالوسدانشگاه علوم پزشكي مازندران

تنكابن-خيابان امام54237003تنكابنتنكابنمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان شهيد رجايي تنكابن دانشگاه علوم پزشكي مازندران

قائم شهر- روبروي بانك ملي42218289قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان رازي قائم شهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان ابن سينا42229517قائمشهرقائمشهرمنتخب و خاصشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر فرهاديدانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساري بلوار پاسداران33343010ساريساريمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان بوعلي سينا ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران
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نكا خيابان انقالب34732153نكانكامنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام حسين نكادانشگاه علوم پزشكي مازندران

جويبار خيابان امام42530569جويبارجويبارمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان حاج عزيزي جويباردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ابتداي جاده بابلسر روبروي اداره گمرك شهرستان35658630فريدونكنارفريدونكنارمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني فريدونكناردانشگاه علوم پزشكي مازندران

زيرآب خيابان آزادي42452955زيرآبزيرآبمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان شهدا زيرابدانشگاه علوم پزشكي مازندران

نوشهر ميدان آزادي خيابان بوعلي سينا52333211نوشهرنوشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان شهيد بهشتي نوشهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

بهشهر خيابان امام34546293بهشهربهشهرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني بهشهردانشگاه علوم پزشكي مازندران

آمل خيابان امام رضا43274011آملآملمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام رضا آملدانشگاه علوم پزشكي مازندران

نور خيابان امام44522010نورنورمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام خميني نوردانشگاه علوم پزشكي مازندران

رامسر خيابان ميدان انقالب روبروي اداره پست55222031رامسررامسرمنتخب و خاصروزانهداروخانه بيمارستان دولتيبيمارستان امام سجاد رامسردانشگاه علوم پزشكي مازندران

ميدان 18 دي33242435ساريساريمنتخب و خاصروزانهمركز فوريت هاي داروئي هالل احمرمركز فوريت هاي داروئي هالل احمر ساريدانشگاه علوم پزشكي مازندران

خيابان جمهوري ميدان شهدا 54275004تنكابنتنكابنمنتخب و خاصروزانهمركز فوريت هاي داروئي هالل احمرمركز فوريت هاي داروئي هالل احمر تنكابندانشگاه علوم پزشكي مازندران

اصفهانمنتخب داروي خاص (اكسي كدون)روزانهخصوصيدكتر پورسينادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (اكسي كدون)روزانهخصوصيدكتر صرافاندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس و اكسي كدون)روزانهدولتيداروخانه هالل احمردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس و ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر برهانيان(زكريا)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نائينمنتخب داروي خاص (ام اس و ريتالين)روزانهخصوصيدكتر غالمپوردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خوانسارمنتخب داروي خاص (ام اس و ريتالين)روزانهخصوصيدكتر مساحدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس و ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر موسوي(المهدي)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زرين شهرمنتخب داروي خاص (ام اس و هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر گل افشاندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فوالدشهرمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصي دكتر طاالريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خميني شهرمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصي دكتر عابديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شاهين شهرمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصي دكتر گلشيريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهآموزشي دولتي شهيد منتظريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهآموزشي دولتيبيمارستان شهيد منتظري نجف آباددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهبيمارستاني دولتيداخلي بيمارستان آيت اهللا كاشانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهبيمارستاني وابسته به ارگانهاداخلي بيمارستان شهيد صدوقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر الياسيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زرين شهرمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر ايرانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر بخشائي(آبان)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فالورجانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر پرتو آذر (پاستور)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زرين شهرمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر خواجه شيرانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زرين شهرمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر رحماني نژاددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر شيخ االسالمدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كهريزسنگمنتخب داروي خاص (ام اس)شبانه روزيخصوصيدكتر صديقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر صرامي (بهشت)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بوئينمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر عاطفه سادات حسينيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلپايگانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر غفوريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلپايگانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر كمالي زاددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (ام اس)روزانهخصوصيدكتر مظاهريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خميني شهرمنتخب داروي خاص (ام اس) و داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهخصوصيدكتر ميرزايي-خورسندي (سينا)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (داروهاي پيوندي ، ام اس ، تاالسمي ، هموفيلي ، ام پي اس، ريتالين)روزانهآموزشي دولتيامام سجاد(ع)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب داروي خاص (داروهاي تاالسمي ، هموفيلي)روزانهخصوصي معصومه دهقانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان آمادگاهمنتخب داروي خاص (ريتالين و اكسي كدون)روزانهخصوصيدكتر شكرياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خانه اصفهانمنتخب داروي خاص (ريتالين و اكسي كدون)روزانهخصوصيدكتر منصوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان ارتش منتخب داروي خاص (ريتالين و ام اس)شبانه روزيآموزشي دولتيبيمارستان الزهرا (س)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فالورجانمنتخب داروي خاص (ريتالين و ام اس)روزانهخصوصيپاستوردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بلوار كشاورزمنتخب داروي خاص (ريتالين و ام اس)شبانه روزيخصوصيدكتر منصوريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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خيابان پاسدارانمنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيبيمارستاني سرپايي خصوصيبيمارستان اميرالمومنين (ع)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان احمد آبادمنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيبيمارستاني وابسته به ارگانها-سرپاييبيمارستان اميرالمومنين(ع)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان ابن سينامنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيآموزشي دولتيبيمارستان اميندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آباد منتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهبيمارستاني دولتيبيمارستان شهيد مدرس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان توحيدمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر احمديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شمس آباديمنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر برنجكوبدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شريعتي، روبروي بيمارستانمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر ترك زاددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آباديمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر تنهائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

منتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر توكليدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خوراسگان، جنب دارالشفامنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر حاج زرگرباشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چهارراه شريعتيمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانه خصوصيدكتر دباغي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

پل چمرانمنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر شايگان نيادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان امام خميني منتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزي خصوصيدكتر عباسيان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان آمادگاهمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر عرب زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان دكتر شريعتيمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر علينقي زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان توحيد جنوبيمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر فقيهيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ميدان آزاديمنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر كربكنديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان بسيجمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر كريمياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ملك شهرمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر مجتبويدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چهارباغ باال، روبروي زمزممنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانهخصوصيدكتر مرتضويدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چهارراه وحيدمنتخب داروي خاص (ريتالين)شبانه روزيخصوصيسپهر (خسروي نژاد)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان هشت بهشتمنتخب داروي خاص (ريتالين)روزانه خصوصيكلينيك فرهنگيان (دكتر زاهدي نژاد)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

جنب بيمارستان امام حسين (ع)منتخب داروي خاص (ريتالين) و داروهاي كمياب و سهميه ايروزانهخصوصيدكتر سبزقبائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب داروي خاص (هورمون رشد و اكسي كدون و ام اس)روزانهخصوصيدكتر يوسفيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ شمس اباديمنتخب داروي خاص (هورمون رشد و اكسي كدون)روزانهخصوصيدكتر ميرداماديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ طيبمنتخب داروي خاص (هورمون رشد و ريتالين)شبانه روزيخصوصيدكتر تاجيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

داروخانه شهدا شهرضامنتخب داروي خاص (هورمون رشد)شبانه روزيخصوصيدكتر انصاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-سه راه سيمينمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر ترابي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ آمادگاه منتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر تقي شريفي (ميرداماد)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان- خ هشت بهشت غربيمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر چهريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان- خ ابوالحسنمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر حجتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ بزرگمهرمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر خانجاني  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان- خ مدرسمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر زارعي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ امام خمينيمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر سيما گلبندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ دشستانمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانه خصوصيدكتر عاقليان (آفتاب)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان-خ شيخ مفيدمنتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر عباسيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان- ملك شهر منتخب داروي خاص (هورمون رشد)روزانهخصوصيدكتر فصيحي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلپايگانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصي دكتر اقابراتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شاهين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيآقاي فرهاد عبدلي (شهرآرا)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دارانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيبيمارستاني سرپايي خصوصيبيمارستان شهيد رجائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خوانسارمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيبيمارستان فاطميه خوانساردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان اللهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيپاستور(پور مقدس)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان حكيم نظاميمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيحكيم نظامي(دكتر جعفريان)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيوابسته به ارگانهاداروخانه نبي اكرمدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

علويجهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر  تيغ ساز زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

رهنانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر  جماليدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان مسجدلنبانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر  فدويدانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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خيابان رباط اولمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ابوالفضل مصطفويدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اردستانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهبيمارستاني سرپايي خصوصيدكتر احسان صالحي (داروخانه بيمارستان شهيد بهشتي)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تودشكمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر احمدي نژاد (رازي)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرك سيمرغمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر اربابيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)نيمه وقتخصوصيدكتر اسماعيل صالحيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خميني شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر اكبر مشكل گشادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان رودكيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر اماميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بلوار كشاورزمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر اميدي (فيروزي)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

يزدانشهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر انتشاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خورزوقمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ايمان خدارحميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان بزرگمهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ايمانه دهقاندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان رباط اولمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر آذربايجاني( درمانگاه مهديه)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چهار باغ باالمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر آزاده مقدسدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بهارستانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر آناهيتا مقدسدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نائينمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر بابك صادقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شاهين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر بدخشيان(كيميا)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كوشك منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر براتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

درچهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر پناهيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نطنزمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانه خصوصيدكتر پورعسگردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهر ابريشممنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر پياميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان كاوهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ترابيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سميرممنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر ترابيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زرين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانه خصوصيدكتر تقدسي نيادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان فالطوريمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر حاجي صادقياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر حامد اسحاقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان چهارباغ باالمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر حجارياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان چهارباغ خواجومنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر حريريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ايمان شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر حشمتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان كاوهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر حميدرضا كريم نژاد (آلماني)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ورنامخواستمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر خلفيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان جيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر دانشمنددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زوارهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر دهقانان زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان كاوهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ذاكري- برهانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كوهپايهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانه خصوصيدكتر رجائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان مدرسمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر رحمانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

قهدريجانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر رحيميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان پروينمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر رداني پوردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر رستميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كوي راه حقمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر رمضانلو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

قهدريجانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر رمضانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آباديمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر زجاجيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خانه اصفهانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر زمانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان حكيم نظاميمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر سراج زاده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان فردوسيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر سلطانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر سليمانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان پروينمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر سمسارزادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان آمادگاهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شاه ابوييدانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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بلوار شفقمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شاهرضاييدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلپايگانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شاهمراديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 خورزوقمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر شريعتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شريف زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهر ابريشممنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شفيعي مقدمدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ملك شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شكرآميزدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان رودكيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شهرياريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان توحيدمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر شيرين هاشميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان هشت بهشت شرقيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر صادقي كوپائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

جوي آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر صادقيان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر صارميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر طاهرپوردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

حسن آباد جرقويه منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر طباطبائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ملك شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر طالييدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان بزرگمهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر طوسي زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خوراسگانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر عبدالهيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان امادگاهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر عسگري(فارابي)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آباديمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر عشقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

جوزدانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر عفت رحيمي پور دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چهار راه شكرشكنمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر عالييدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فوالدشهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر علي جهانياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان دكتر حسابيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر علي نجاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آباديمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر عليرضا رفيعي نيادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خوانسارمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر غضنفريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر فتانه فاطميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان چهارباغ باالمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر فرشته مدنيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بلوار آيينه خانهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر فرقانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شهيد اشرفي-كهندژمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر فرناز رستميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلشن(دهاقان)منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر فرهاد نصردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چرمهينمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر فريده صادقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چهار راه وفاييمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر قدرت نمادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان توحيدمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر قدسيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان جابر انصاريمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر قيصريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان جيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر كاظميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

حكيم نظاميمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر كشاورزدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ميدان شهدامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر كمالي زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 اصغرآبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر كندريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلپايگان- گوگدمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر كوكبيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بوئين مياندشتمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر كيخائيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شاهين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر گل رضاييدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خميني شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر گلستانهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شاهين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر گلشيريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خميني شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ليال دباغي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان مدرسمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مجتبي بندگانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بهارستانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مجيديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كهريزسنگمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر محدثه حجتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فالورجانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر محسن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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خيابان فيضمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر محمدرضا بندگانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فالورجانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر محمدي الرگانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان جيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مريم حسيني(بعثت)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان كهندژمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مزروعيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مسعود غفاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان فالطوريمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مصلحيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سده لنجانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر معتمديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

قهجاورستانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر معتمدي فرددانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مشتاق سوم-كوي روشن شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)نيمه وقت عصرخصوصيدكتر معصوم زادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان چهارباغ باالمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مغروريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شيخ طوسي غربيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ملك احمدي (صحت)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان هشت بهشت غربيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر منصور رضاييدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان آمادگاهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر منوچهريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مهدي غيوردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گلدشتمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مهري قاسميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تيرانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر مويديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شاهين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر ميرزادهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دستگرد برخوارمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر نادريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كليشادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانه خصوصيدكتر ناصح غفوريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آباديمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ناظميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان پروينمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر ناهيد خانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان گلزار شماليمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر نكوبهر(كيميا)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهيد كشوريمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر نوريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان سجادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر نوشين حيدريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

روستاي كفرانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر نيلوفر دريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان سه راه سيمينمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر هوشنگ ناجيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر وثوقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خميني شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر وداديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نصراباد جرقويهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر وطن خواهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ورنامخواستمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)شبانه روزيخصوصيدكتر ياري(شفابخش)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

يزدانشهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكتر يگانه فريدنيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان فالطوريمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكترشهريار ابراهيميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان فردوسيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيدكترصدرالسادات مدنيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

رهنانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي)روزانهخصوصيشفابخشدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آباديمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب اكسي كدونروزانهخصوصيدكتر حكيم الهيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان آمادگاهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب اكسي كدوننيمه وقت عصرخصوصيدكتر قدمعلي خدارحميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان فردوسيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب اكسي كدونروزانهخصوصيدكتر كامروزدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شمس آبادي منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب اكسي كدونروزانهخصوصيدكتر يكتايياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گز برخوارمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب اكسي كدون و ام اس و ريتالينشبانه روزيخصوصيدكتر صدريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

زرين شهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب اكسي كدون و ريتالينروزانهخصوصيدكتر آقابابايي (سالمت)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ام اسشبانه روزيخصوصيداروخانه شهدا شهرضادانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تيرانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ام اس و اكسي كدون و ريتالينروزانهخصوصيدكتر فتاح الجناندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آباد منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانه خصوصيدكتر  غفاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خانه اصفهانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر آزيدهاك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهرضامنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر بنيامين اسحاقيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان كهندژمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينشبانه روزيخصوصيدكتر پورابوطالبدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان اللهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينشبانه روزيخصوصيدكتر ذوالفقاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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سميرممنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر ساميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان ايت اهللا طالقاني منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينشبانه روزيخصوصيدكتر شيخ دارانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان وحيدمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر شيوا و شهرزاد پرخيدهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شريعتيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر صادقي دولت آباديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خوراسگانمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينشبانه روزيخصوصيدكتر عكافياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان محتشم كاشانيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر كابليدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان امام خميني منتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر كارگزاريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شيخ صدوقمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب ريتالينروزانهخصوصيدكتر نايب زاده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شيخ مفيد غربيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدروزانهخصوصيدكتر ترابيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بلوار كشاورزمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدروزانهخصوصيدكتر حيدري(كوثر)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بادرودمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدشبانه روزيخصوصيدكتر عمارتيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شيخ مفيد شرقيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدشبانه روزيخصوصيدكتر فريدزادگاندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مباركهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدشبانه روزيخصوصيدكتر كريمياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان بزرگمهرمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدروزانهخصوصيدكتر مختارياندانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان شريعتيمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشدروزانهخصوصيدكترخدارحميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان قصرنورمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد و اكسي كدونروزانهخصوصيدكتر حاج هاشمي(قصرنور)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خيابان كاوهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد و ام اس و ريتالينشبانه روزيخصوصيحكيم شفا (دكتر خليقي نژاد)دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد و ام اس و ريتالينشبانه روزيخصوصيدكتر لطفيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مباركهمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد و ام اس و ريتالينروزانهخصوصيدكتر مژده دهقانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دروازه شيرازمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد و ريتالينروزانهخصوصيدكتر خرميدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شمس آباديمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد،اكسي كدون، ام اسشبانه روزيخصوصيدكتر توكلي - نريمانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نجف آبادمنتخب عمومي (داروهاي كمياب و سهميه اي) و منتخب هورمون رشد،اكسي كدون، ام اسروزانهخصوصيدكتر سبحانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

42257072 منتخبروزانهداروخانه خصوصيپروانه خدادادي پوردانشكده علوم پزشكي سيرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر اطمينان دانشكده علوم پزشكي سيرجان

42204021منتخب و خاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشكده علوم پزشكي سيرجان

42265838خاص-منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمديدانشكده علوم پزشكي سيرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فاتحيدانشكده علوم پزشكي سيرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر معمارياندانشكده علوم پزشكي سيرجان

42394899منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر خواجوئيدانشكده علوم پزشكي سيرجان

منتخبروزانهداروخانه خصوصيدكتر فتاحيدانشكده علوم پزشكي سيرجان

منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر اسدي راددانشكده علوم پزشكي سيرجان

42308042خاص-منتخبشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر زالپوردانشكده علوم پزشكي سيرجان

اروميه - خيابان 8 شهريور - ميدان كوثر - داروخانه دكتر حسن زاده04433835078شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسن زادهدانشگاه اروميه

اروميه خيام شمالي ساختمان نور32220653شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر نفوذيدانشگاه اروميه

اروميه . خيابان عمار بعد از خيابان حج پالك 3348953094شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حياتيدانشگاه اروميه

اروميه خيابان منتظري روبروي مسجد جواديه32351558شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر تيموري راددانشگاه اروميه

خيابان مولوي 2، خيابان فردوسي 2، پالك 336527178شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر صديق راددانشگاه اروميه

خيابان مدني 1 جنب درمانگاه شبانه روزي سينا نبش كوچه اسماعيل بيگ33432188شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر محمدي نژاددانشگاه اروميه

خيابان وليعصر سه راهي مجاهد يك نبش غذا خوري آذربايجان44333677100شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عباسيدانشگاه اروميه

خيابان مولوي 1-جنب رستوران اقيانوس-ساختمان پزشكان آتيه33478100شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - داروهاي خاص روزانهداروخانه خصوصيدكتر پور رجبدانشگاه اروميه

خيابان حسني ساختمان اورشاد33439605شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر علي ياندانشگاه اروميه

اروميه خيابان مدني 2نرسيده به ميدان امام حسين اول كوچه 443224188623شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر فرازجودانشگاه اروميه

اروميه شهرك بهداري روبروي مسجدامام حسين (ع)9141499320شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكترصابريدانشگاه اروميه

خيابان خيام جنوبي نبش كوچه ننه مريم پالك 3/29شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيتخت جمشيددانشگاه اروميه

خيابان سلطاني، نبش كوي 1شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر نشانيدانشگاه اروميه

خيابان كاشاني باقيمانده پالك 90 اصلي بخش 1شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عاصيدانشگاه اروميه

اروميه خيابان امام كوچه صنايع دستي32229444شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمديدانشگاه اروميه
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ايران استان آذربايجان غربي اروميه خيابان امام داخل پاسا ژ تابان4432220303شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر جوانبختدانشگاه اروميه

خيابان رودكي، روبروي خيابان خردمند04433686620شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر عزيزيدانشگاه اروميه

اروميه، خيابان امام، بن بست قاسملو، ساختمان پزشكان آذربايجان09141414492شهرستان اروميهشهر اروميهانسوليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر نعمتيدانشگاه اروميه

خيام شماليشهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - سهميه اي - داروهاي خاص روزانهداروخانه هاي هالل احمرهالل احمردانشگاه اروميه

تقاطع مادر- 32 متري فرهنگيان- نرسيده به اول شمالي- جنب ساختمان طبيب- داروخانه شبانه روزي دكتر شقاقي33868771شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر شقاقيدانشگاه اروميه

خيابان شفا پالك 29شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - داروهاي خاص روزانهداروخانه خصوصيدكتر عالي زادهدانشگاه اروميه

آزادگان 1 مابين فلكه بهداري ومولوي پالك 0443345684431شهرستان اروميهشهر اروميهانسوليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر احمدزادهدانشگاه اروميه

خيام شمالي كوچه خان بابا خان ساختمان ايرانمهرشهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر رحيمي راددانشگاه اروميه

خيابان حسني ساختمان ماندگار جنب فروشگاه ژابيز33465466شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر اميريدانشگاه اروميه

فلكه ابياري. ابتداي شهرك دانشگاه . خ بهاران33871189شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر پورمصطفيدانشگاه اروميه

خيابان سرداران پالك 0443222488089شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصياميرالمومنين (ع)دانشگاه اروميه

خ خيام شمالي كوچه خان باباخان داروخانه دكتر صالحي صدقياني04432252730شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيصالحي صدقيانيدانشگاه اروميه

خ امام - باالتر از شهرداري- جنب رستوران مجلل عسگري04433733707شهرستان اروميهشهر نوشينانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر فاضليدانشگاه اروميه

خيابان كاشاني-درمانگاه فرهنگيان09143407618شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيگردش خواهدانشگاه اروميه

خيابان آهندوست-جنب كلنيك شفا33482298شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكترحميدي آذردانشگاه اروميه

جاده انهر، نبش ورودي روستاي الواج04433820145شهرستان اروميهروستاي خانقاه الواجانسولينروزانهداروخانه خصوصيتمام وقت دكتر مهمان خواهدانشگاه اروميه

خيابان امام بيمارستان شهيد عارفيان04431934281شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينشبانه روزيداخل درمانگاهي دولتيمركزي بيمارستان شهيد عارفياندانشگاه اروميه

خيابان عمار جنب پزشكي قانوني ساختمان پويان 2 پالك 26شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكترعباس زاده - حافظدانشگاه اروميه

خيابان امام خيابان سرداران پالك 0443223312992شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر پاشاييدانشگاه اروميه

خيابان خيام جنوبي جنب بانك قوامينشهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر زهي بخشدانشگاه اروميه

خيابان پرورش سه راهي علي آباد04432332304شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداخل درمانگاهي  وابسته به ارگانهاثارال...دانشگاه اروميه

خيابان براعتي، نبش كوچه نهم، روبروي خيابان صدا و سيماشهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالين - داروهاي خاص شبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر صفريدانشگاه اروميه

خيابان امام، روبه روي پاساژ انصار32222645شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر علوي اصلدانشگاه اروميه

بلوار استاد شهريار سه راه ايثار اول خيابان كميل قاسمي33856807شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كريميدانشگاه اروميه

خيابان مولوي، خيابان امام رضا35238911شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر پدردوستدانشگاه اروميه

اروميه - خيابان كاشاني33438477شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - سهميه اي - داروهاي خاص شبانه روزيبيمارستاني دولتي سرپاييآموزشي دانشكده داروسازيدانشگاه اروميه

بلوار مولوي 2 باالتر از فلكه فردوسي خ رخشا قطعه سوم33676297شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حسين زادهدانشگاه اروميه

نوشين شهر- خيابان امام33734488شهرستان اروميهشهر نوشينانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر سعادتدانشگاه اروميه

خيابان باهنر اول خيابان ذاكر33470955شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر رزاقيدانشگاه اروميه

خيابان عمار، روبه روي پزشكي قانوني، ساختمان تدبير32240060شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - ريتالين - داروهاي خاص - سهميه ايروزانهآموزشي دولتيتدبيردانشگاه اروميه

اروميه - خيابان حسني پالك 3347961954شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر هاشميدانشگاه اروميه

اروميه خيابان سرداران كوي خانباباخان32256178شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر جانفدابالودانشگاه اروميه

بلوار آيت اهللا مدرس، خيابان ارشاد33469931شهرستان اروميهشهر اروميهانسولين - سهميه اي - داروهاي خاص روزانهآموزشي دولتيمركز آموزشي درماني امام خميني ره اروميهدانشگاه اروميه

اول خيابان حسني-ساختمان اورشاد33438997شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر بيابانيدانشگاه اروميه

چهارراه آپادانا - خيابان ذاكر - ساختمان بنياد كودك33480507شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر مومنيدانشگاه اروميه

اروميه خيابان شهيد بهشتي كوي 26 ساختمان پاستور33439725شهرستان اروميهشهر اروميهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر صياميدانشگاه اروميه

اشنويه - خيابان امام خميني - باالتر از مسجد جامع04444621127شهرستان اشنويهشهر اشنويهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر امير امينيدانشگاه اروميه

خيابان كارگر- جنب بانك مسكن-داروخانه دكتر زرزا04444630795شهرستان اشنويهشهر اشنويهانسولين - ريتالين - داروهاي خاصروزانهداروخانه خصوصيدكتر زرزادانشگاه اروميه

ابتداي بلوار معلم جنب ساختمان پزشكان دكتر تربتي04444629973شهرستان اشنويهشهر اشنويهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر سفرنگدانشگاه اروميه

خيابان كارگر، روبروي بانك تجارت، پاساژ نور44622311شهرستان اشنويهشهر اشنويهانسولينروزانهوابسته به ارگانها و نهادهادكتر خليليدانشگاه اروميه

بوكان خ سردار عزيزخان مكري روبروي دبستان پسرانه امين داروخانه دكتر حيدري04446252424شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حيدريدانشگاه اروميه

چهار راه اسكندري-ابتداي خيابان وحدت-پالك0444624948977353شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر خضريدانشگاه اروميه

خيابان شهيد حيدري-ساختمان پزشكان ميالد-04446264103شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عباسيدانشگاه اروميه

بلوار كردستان روبروي سنگيني04446227907شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر احمديدانشگاه اروميه

خيابان انقالب . چهارراه شهرداري04446223564شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر نورهدانشگاه اروميه

ميدان معلم، نبش خيابان وفايي0446283246شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيتمام وقت دكتر ابراهيميدانشگاه اروميه

امير آباد.بلوارشمس برهان.كوچه زاگرس 044462787508شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حيدريدانشگاه اروميه
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خيابان انقالب . چهارراه شهرداري04446223564شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر نورهدانشگاه اروميه

خيابان سردار عزيز خان مكري روبروي خيابان 0444623182855شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عباسيدانشگاه اروميه

بوكان:محله اميرآباد_بلوارشمس برهان، خيابان گلزار(سه راه حماميان)46271360شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر راشديدانشگاه اروميه

بلوار كردستان - جنب مطب دكتر باپيري2166502125شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر ابراهيميدانشگاه اروميه

بيمارستان شهيد دكتر قلي پور46258830شهرستان بوكانشهر بوكانانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كهرباييدانشگاه اروميه

خيابان سنگيني - روبه روي ساختمان پزشكان ميالدشهرستان بوكانشهر بوكانانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر آقالهدانشگاه اروميه

خيابان امام-جنب مطب دكترعلي اكبري04434282304شهرستان پلدشتشهر پلدشتانسولينروزانهداروخانه خصوصيزينالي مقدمدانشگاه اروميه

پلدشت-بلوار كشاورز بيمارستان امام خميني(ره) داروخانه بخش سرپايى34286419شهرستان پلدشتشهر پلدشتانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر ميالندانشگاه اروميه

خيابان پزشك روبروي شبكه بهداشت ودرمان4444222957شهرستان پيرانشهرشهر پيرانشهرانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر افتخاريفردانشگاه اروميه

ميدان آزادي خيابان بهشتي جنب بانك ملي شعبه مركزيشهرستان پيرانشهرشهر پيرانشهرانسولينروزانهداروخانه خصوصيمهرنيادانشگاه اروميه

تكاب خيابان انقالب روبروي مسجد وليعصر باالتر از شبكه بهداشت .داروخانه دكترايماني45533939شهرستان تكابشهر تكابانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكترايمانيدانشگاه اروميه

خيابان انقالب روبروي شهرداري تكاب04445522765شهرستان تكابشهر تكابانسولينروزانهداروخانه خصوصيتمام وقت دكتر پاك طينتدانشگاه اروميه

خيابان انقالب، روبروي بيمارستان شهداء، نبش كوچه شهيد صبري(كوچه هالل احمر)04445532466شهرستان تكابشهر تكابانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر محمدياندانشگاه اروميه

خيابان انقالب روبه روي شهرداري45524865شهرستان تكابشهر تكابانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر افشاريدانشگاه اروميه

چالدران، خيابان سعدي جنوبي جنب گرمابه04434264661شهرستان چالدرانشهر سيه  چشمهانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شيداييدانشگاه اروميه

بلوار امام علي بيمارستان شهيد بهشتي04434267925شهرستان چالدرانشهر سيه  چشمهانسولينشبانه روزيبيمارستاني دولتي سرپاييبيمارستان شهيد بهشتي چالدراندانشگاه اروميه

خيابان شهيد اصغر زاده04436739290شهرستان چايپارهشهر قره ضياءالدينانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر فرساددانشگاه اروميه

ميدان انقالب اول خيابان شهيد اصغرزاده0436727272شهرستان چايپارهشهر قره ضياءالدينانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر باباييدانشگاه اروميه

ميدان انقالب- داروخانه دكتر نويديشهرستان چايپارهشهر قره ضياءالدينانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر رستم زادهدانشگاه اروميه

خيابان امام جنب اداره مخابرات04444322173شهرستان سردشتشهر سردشتانسولين - داروهاي خاص شبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر كاميار زرزادانشگاه اروميه

خ سيد قطب .جنب مسجد جامع44320808شهرستان سردشتشهر سردشتانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شخصيدانشگاه اروميه

خيابان مدرس - جنب مسجد حاج امين االسالم35252611شهرستان سلماسشهر سلماسانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر قاسميدانشگاه اروميه

خيابان مصطفي خميني ساختمان پزشكان ميالد04435222025شهرستان سلماسشهر سلماسانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر بختياريدانشگاه اروميه

خيابان شهداء04446322235شهرستان شاهين دژشهر شاهين دژانسولينروزانهداروخانه خصوصيتمام وقت نهاليدانشگاه اروميه

خيابان امام روبه روي خيابان شمس تبريزي04446322611شهرستان شاهين دژشهر شاهين دژانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر آريادانشگاه اروميه

شاهيندژ - ميدان اوحدي مراغه ايشهرستان شاهين دژشهر شاهين دژانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر شكريدانشگاه اروميه

خيابان شهيد دستغيب46333292شهرستان شاهين دژشهر شاهين دژانسولينشبانه روزيبيمارستاني دولتي سرپاييبيمارستان شهيد راثيدانشگاه اروميه

خيابان وليعصر - روبروي بانك سپه04434272351شهرستان شوطشهر شوطانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر عزيززادهدانشگاه اروميه

خيابان امام _ روبروي مسجد جامع34273106شهرستان شوطشهر شوطانسولينروزانهداروخانه خصوصيتمام وقت دكتر حسن نژاددانشگاه اروميه

خيابان امام-باالتر از بيمارستان فجر-روبروي اداره برق-مجتمع پزشكي استاد شهريار ماكو34226666شهرستان ماكوشهر ماكوانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيشبانه روزي دكتر جباريدانشگاه اروميه

خيابان امام روبروي بيمارستان فجر،ساختمان پزشكان رازي04434250707شهرستان ماكوشهر ماكوانسولين - ريتالينروزانهداروخانه خصوصيتمدنيدانشگاه اروميه

مهاباد-خيابان صالح الدين ايوبي غربي-نبش خيابان ايوبيان04442228669شهرستان مهابادشهر مهابادانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر موسي زادهدانشگاه اروميه

آ-غ مهاباد چهارراه ازادي اول خيابان استادمجدي داروخانه دكترحسيني42226767شهرستان مهابادشهر مهابادانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكترحسينيدانشگاه اروميه

ميدان استقالل پايينتر از بانك تجارت4444232876شهرستان مهابادشهر مهابادانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر سرخ شهاندانشگاه اروميه

خيابان صالح الدين ايوبي غربي ساختمان پزشكان رازي نبش كوچه نانوازاده04442220447شهرستان مهابادشهر مهابادانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر هنديدانشگاه اروميه

خيابان صالح الدين ايوبي غربي ...ساختمان پزشكان حسن زاده..طبقه دوم...واحد044422273683شهرستان مهابادشهر مهابادانسوليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر خديودانشگاه اروميه

ميدان شهرداري داروخانه هالل احمر04442224102شهرستان مهابادشهر مهابادانسولين - داروهاي خاصروزانهداروخانه هاي هالل احمرجمعيت هالل احمردانشگاه اروميه

خيابان امام جنب بانك ملي مركزي04445225335شهرستان مياندوآبشهر مياندوآبانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر معينياندانشگاه اروميه

سه راه شاهين دژ ( ميدان استاد شهريار )45352281شهرستان مياندوآبشهر مياندوآبانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر كريمي ونددانشگاه اروميه

باالتر از هتل برنجيان04445225325شهرستان مياندوآبشهر مياندوآبانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر حافظاندانشگاه اروميه

خيابان طالقاني جنوبي . روبروي خيابان پانزده خردادشهرستان مياندوآبشهر مياندوآبانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر يوسف زادهدانشگاه اروميه

نقده روبروي بيمارستان امام خميني جنب درمانگاه شبانه روزي سولدوزشهرستان نقدهشهر نقدهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر خوش نيتدانشگاه اروميه

خيابان امام35623838شهرستان نقدهشهر نقدهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكترسليمانيدانشگاه اروميه

خيابان دانشگاه - روبروي بيمارستان امام خميني(ره)35669488شهرستان نقدهشهر نقدهانسولينروزانهداروخانه خصوصيتمام وقت دكتر ناظرياندانشگاه اروميه

خيابان امام پالك 04435622515129شهرستان نقدهشهر نقدهانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر حسن زادهدانشگاه اروميه

شهر نقده خيابان امام ابتدايي كوچه دارائي4435631828شهرستان نقدهشهر نقدهانسولينروزانهداروخانه خصوصيدكتر سلطانيدانشگاه اروميه

خيابان دانشگاه روبروي بيمارستان امام خميني(ره)04435674504شهرستان نقدهشهر نقدهانسولينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر كاوهدانشگاه اروميه



آدرستلفنشهرستانشهر / روستاداروخانه منتخبنوع سرويسنوع داروخانهنام داروخانهعنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

خيايان امام كوچه خسروي داروخانه باني زاوشتي04435632332شهرستان نقدهشهر نقدهانسولين - ريتاليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر باني زاوشتيدانشگاه اروميه

نقده- خ امام- نرسيده به تقاطع جهارراه امام و پاسداران شرقي- باالتر از بانك قرض الحسنه الزهرا35622136شهرستان نقدهشهر نقدهانسوليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر علي پوردانشگاه اروميه

ابتداي بلواركردستان4446228448شهرستان بوكانشهر بوكانداروهاي خاص روزانهداروخانه خصوصيدكتر اصالنيدانشگاه اروميه

بلوار ارشاد33469931شهرستان اروميهشهر اروميهداروهاي خاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان امام خميني اروميهدانشگاه اروميه

خيابان كاشاني روبروي هتل آرياشهرستان اروميهشهر اروميهداروهاي خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان مطهري اروميهدانشگاه اروميه

پلدشت-بلوار كشاورز بيمارستان امام خميني(ره) داروخانه34285012شهرستان پلدشتشهر پلدشتداروهاي خاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان امام خميني پلدشتدانشگاه اروميه

بلوار شهيد عبداهللا پور بيمارستان امام خميني مهاباد04442225771شهرستان مهابادشهر مهابادداروهاي خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان امام خميني مهاباددانشگاه اروميه

آذربايجان غربي،چايپاره،خيابان بيگ جوان،بيمارستان امام خميني ره چايپاره36727219شهرستان چايپارهشهر قره ضياءالدينداروهاي خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان امام خميني چايپارهدانشگاه اروميه

بلوار جوهوري اسالمي-جنب دانشگاه آزاد اسالمي04435236319شهرستان سلماسشهر سلماسداروهاي خاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان خاتم االنبيا سلماسدانشگاه اروميه

تكاب خيابان انقالب شمالي45522871شهرستان تكابشهر تكابداروهاي خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان شهدا تكابدانشگاه اروميه

انتهاي خيابان شهيد دستغيب، بيمارستان شهيد راثي04446320880شهرستان شاهين دژشهر شاهين دژداروهاي خاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان شهيد راثي شاهين دژدانشگاه اروميه

كوي باكري بيمارستان عباسي04445350920شهرستان مياندوآبشهر مياندوآبداروهاي خاصشبانه روزيبيمارستاني دولتي بستري بستري بيمارستان عباسي مياندوابدانشگاه اروميه

خيابان ساحلي-بعدازاداره گاز-بيمارستان حضرت فاطمه (س)04445228143شهرستان مياندوآبشهر مياندوآبداروهاي خاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان فاطمه مياندوابدانشگاه اروميه

خيابان دانشگاه بيمارستام امام خميني(ره)نقده04435661820شهرستان نقدهشهر نقدهداروهاي خاصنيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستري بستري بيمارستان امام خميني نقدهدانشگاه اروميه

خيابان امام بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)04435633899شهرستان نقدهشهر نقدهداروهاي خاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان فاطمه نقدهدانشگاه اروميه

04446230701شهرستان بوكانشهر بوكانداروهاي خاصروزانهبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان شهيد قلي پور بوكاندانشگاه اروميه

آ.غ اشنويه ميدان انقالب بيمارستان نبي اكرم اشنويه04444622303شهرستان اشنويهشهر اشنويهداروهاي خاص نيمه وقت صبحبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان نبي اكرم اشنويهدانشگاه اروميه

چالدران - بلوار 32 متري امام علي (ع)- بيمارستان شهيد بهشتي چالدران34267292شهرستان چالدرانشهر سيه چشمهداروهاي خاص شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان شهيد بهشتي چالدراندانشگاه اروميه

بلوار شهيد محمد عبداله پور34277495شهرستان شوطشهر شوطداروهاي خاص شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستري بستري بيمارستان شهدا شوطدانشگاه اروميه

ايران-آذربايجانغربي-شهرستان پيرانشهر-خيابان پزشك بيمارستان امام خميني(ره) پيرانشهر04444229725شهرستان پيرانشهرشهر پيرانشهرداروهاي خاص شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستريبستري بيمارستان امام خميني پيرانشهردانشگاه اروميه

خيابان امام- بيمارستان فجر ماكو34244205شهرستان ماكوشهر ماكوداروهاي خاص شبانه روزيبيمارستاني دولتي بستري بستري بيمارستان فجر ماكودانشگاه اروميه

جاده سلماس جنب اداره تحقيقات كشاورزي مركز آموزشي ودرماني رازي اروميه32722930شهرستان اروميهشهر اروميهريتاليننيمه وقت صبحآموزشي دولتيمركز آموزشي درماني رازيدانشگاه اروميه

بلوار مدرس روبروي كالنتري پالك 04433458814166شهرستان اروميهشهر اروميهريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر بلوكيدانشگاه اروميه

خيابان 17 شهريور، روبه روي بيمارستان سيدالشهدا33827519شهرستان اروميهشهر اروميهريتاليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيدكتر شافعيدانشگاه اروميه

خيابان پاسداران- جنب شبكه بهداشت و درمان-ساختمان هالل احمر45333034شهرستان مياندوآبشهر مياندوآبريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر بخشي ونددانشگاه اروميه

خيابان شهيد عبداهللا پور بيمارستان امام خميني42248386شهرستان مهابادشهر مهابادريتالينشبانه روزيبيمارستاني دولتي سرپاييبيمارستان امام خميني (ره) مهاباددانشگاه اروميه

خيابان امام، 20 متر باالتر از تقاطع قره ني04435231346شهرستان سلماسشهر سلماسريتالينشبانه روزيداروخانه خصوصيدكتر رحيم پوردانشگاه اروميه

خيابان امام جنب مهمانسرا ساختمان پزشكان شمس داروخانه شفا4434247272شهرستان ماكوشهر ماكوريتالينروزانهداروخانه خصوصيشفادانشگاه اروميه

شهرستان تكاب-خيابان انقالب-باالتر از شبكه بهداشت و درمان-خيابان پاسداران-مجتمع تجاري پادوكس45527402شهرستان تكابشهر تكابريتالينروزانهداروخانه خصوصيدكتر كشاورزدانشگاه اروميه

بوكان-بلوار كردستان جنب ازمايشگاه شفا46227123شهرستان بوكانشهر بوكانريتاليننيمه وقت عصرداروخانه خصوصيلقماندانشگاه اروميه

بيمارستان امام خميني44337274شهرستان سردشتشهر سردشتريتالينشبانه روزيبيمارستاني دولتي سرپاييبيمارستان امام خميني (ره) سردشتدانشگاه اروميه


