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 خیابان  قدس-بلوارکشاورز
 855پالک -خیابان طالقانی

 88968656تلفن         
 88921886فکس     

 مدیر عامل و مسئول فنی محترم شرکتهای داروپخش ، هجرت، رازی، فردوس، محیا دارو، سها هالل، یاراطب ثامن

 با سالم و احترام

بدینوسیله داروخانه های منددر  در دددوذ لیدر در هدوظه نیدارن  اید         ،12/16/69مورخ  661/69/ص/6612پیرو نامه شماره      
 :معرف  م  گردند 6961ساذ  آبانمعاونت به منیور دریافت داروی هورمون رشد نا پایان 

 نشانی نام داروخانه ردیف

 نهران، خیابان کریم خان ، نبش خردمند شمال  شبانه روظی سیزده آبان 6

 نهران، میدان هر، دنب آمادگاه فروردی  46شبانه روظی  4

 نهران، میدان بهارستان، خیابان بهارستان، دنب بیمارستان خزانه شبانه روظی شهیدعابدین  9

 29نهران، خیابان میرظای شیراظی، نبش کوچه هفتم، پالک  شبانه روظی ایثار 2

 نهران، خیابان شریعت ، نرسیده به میدان قدس شبانه روظی نمونه طالقان  9

 نهران، خیابان دماوند، دنب بیمارستان بوعل  شبانه روظی بوعل  1

 نهران، میدان بهارستان، نبش صف  علیشاه دکتر امین  7

 46، پالک (شیرمحمدی)نهران، ناظی آباد، خیابان سرسبز  دکتر شیخ  6

 6216، پایی  نر اظ پارک دانشجو، پالک (عج)نهران، خیابان ولیعصر دکتر ستوده 6

 61، پالک (ع)متری امام خمین ، دنب درمانگاه امام سجاد 41نهران، شهرک کاروان، خیابان  دکتر هادیان 61

، روبروی درمانگداه شدبانه روظی   47اسالمشهر، شهرک قائمیه ، بی  فلکه دوم و سوم، داخر کوچه  شبانه روظی دکتر مسیب  سردهائ  66
 دریا

 قپان، خیابان امی  الملک، نرسیده به امامزاده هس ، دنب درمانگاه هاشم  نژاد نهران، دو راه  دکتر ناصر هداوند 64

 61نهران، خیابان شهیدردائ ، روبروی شهرداری منطقه  شبانه روظی ناظی آباد 69

 476متری راظی، پالک  42نهران، شهرری، خیابان  دکتر هس  دوست 62

، طبقده نحتدان    (ره)اسالمشهر، روبروی ایستگاه ها  محمود، نبش کوچده درمانگداه امدام خمیند       شبانه روظی مرکزی اسالمشهر 69
 درمانگاه 

 اسالمشهر، هد فاصر میدان قائم و شهرک قائمیه، طبقه همکف، درمانگاه هکیم فاراب  دکتر افتخاری 61

آوین ، خیابان سلمان فارس ، خیابان هدالذ  شهرری، ضلع دنوب  هرم، میدان هادی ساع ، خیابان  هالذ اهمر شهرری 67
 اهمر، ضلع دنوب  دمعیت هالذ اهمر شهرری

 


