
داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت دریافت و توزیع داروهای بیمارستانی تا پایان آبان ماه سال ١٣٩٩

تلفن نشانی موسس منطقه نام داروخانه ردیف

٦٦٨٦٠٦٠٥ تهران، خیابان آزادی، مقابل سازمان تامین اجتماعی امیرحسین 
رضوانی

١٠ آزادی ١

٦٦٥٦٢٤٧٩ تهران، خیابان آذربایجان، بین خوش و رودکی، پالک ٨١٩ فرزانه جوکار ١٠ دکترجوکار ٢
٦٦٨٧٦١٣٣ تهران، خیابان خوش جنوبی، بعد از دامپزشکی روبرو بیمارستان لوال گر سید محمدحسن 

سادات اخوی
١٠ دکتر سادات اخوی ٣

٦٦٠٦٥١٢٢ تهران، خیابان آزادی، بین خیابان آذربایجان و جیحون، کوچه شهید 
زمانی، پالک ٦ دکتر سعید کوشا ١٠ دکتر کوشا ٤

٦٦٤٦٧٧٤٥ تهران، خیابان انقالب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید نظری پالک ٣٥، 
طبقه اول

نوشین 
محمدحسینی

١١ دکتر محمدحسینی ٥

٦٦٩٧٦١٢٥ تهران ، میدان پاستور ، خیابان پاستور، مرکز پزشکی شهید شوریده سید حمید خوئی ١١ دکتر خوئی ٦
٥٥٣٦٣٠٥٧ تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه مختاری، پالک ثبتی ١الی ٦، فرعی از 

٣٣٠٩ و ٣٣١٠ اصلی
محمد منصوری ١١ رفاه ٧

٦٦٤٠٣٠٨٩ تهران، چهارراه شیخ هادی،  نبش جامی نسترن چمنی 
کلشتری

١١ جامی ٨

٥٥٦٦٨٢٠٠ تهران، میدان راه آهن، خیابان کارگر جنوبی، خیابان بهداری، خیابان 
خطیب، پالک ٥

حبیب خاکسار ١١ دکتر حبیب خاکسار ٩

٥٥٣٩٤٥٧٥ تهران، خیابان وحدت اسالمی، جنب خیابان ارامنه-پالک٦٢٤ نسترن نیک بین ١١ اعتبار ١٠
٥٥٠١٢٦٣٠ تهران، نازیآباد، خیابان گودرزی ، کوچه امیری ، پالک٤٢ میرحسین قاضی 

شیراز
١٦ دکتر قاضی شیراز ١١

٥٥٣٤٧٠٤٧ تهران، نازیآباد، خیابان سرسبز-پالک   ٢٠٠٩ فرعی از ٤٧٣١ اصلی گالله شیخی ١٦ دکتر شیخی ١٢
٥٥١٨٠٣٣٣ خیابان شهیدرجائی خیابان ابریشم خیابان دستواره نبش کوچه ایمانی 

پالک ٩٩
حمید کنگری ١٦ دکتر کنگری ١٣

٥٥٦٧٧٠٦٤ میدان راه آهن، خیابان بیست متری جوادیه، پالک٥٥٢، درمانگاه شبانه 
روزی مهزیار

مهشید مظفری ١٦ دکتر مهشید مظفری ١٤

٥٥٠٦٠٤٨٦ تهران، خزانه بخارایی، بین فلکه اول ودوم پالک ١٦٢٣ فرعی از 
٤٧٣٠اصلی، بخش ٦

محمدرضا 
سلیمانی و 

میرهاشم هاشمی 
دولت آبادی

١٦ گنجینه ١٥

٥٥٠٦٠٦٨٢ تهران، خیابان شهید بخارایی(خزانه بخارایی)-فلکه دوم-ضلع شمال غربی 
میدان-پالک ٢٨

سیدعلی 
سیداحمدی نژاد

١٦ ماهان ١٦

٥٥٧٠٢٩٧٤ تهران، خیابان ٢٠ متری ابوذر، مقابل باک ملی، پالک ٥١٥  قدیم (٥٣١ 
جدید)

محمدرضا نجاری 
مقدم

١٧ مرکزی ابوذر ١٧

٥٥٨٦٧٣٠٩ نعمت اباد خیابان سهیل میدان مهر روز خیابان مهر آور ٢ درمانگاه 
شهدائ منطقه ١٩

دکتر زهره 
حقیقی

١٩ دکتر زهره حقیقی ١٨

٥٥٩١٠٠١٦ تهران، شهرری، صحن باغ طوطی، پالک ثبتی٦٨٤، داروخانه داخلی 
درمانگاه حضرت عبدالعظیم (ع) آستان عبدالعظیم ٢٠

داخلی درمانگاه خیریه 
آستان مقدس حضرت 

عبدالعظیم(ع)

١٩

٥٦٥٢٥٨٠٥ تهران جاده قدیم قم بعد از بهشت زهرا آسایشگاه سالمندان و معلولین 
کهریزک

ابراهیم عسکریان 
دماوندی

حومه شهر 
ری

درمانگاه خیریه 
کهریزک

٢٠

٣٣٨٥١٠٨٨ داخلی ١٠٢ شهرک خاور شهر . فاز دوم . میدان امام رضا خیابان زاگرس. خیابان 
دماوند . خیابان ارس. مرکز فوق تخصصی دیالیز درمانگاه موعود

محمد امین 
دیناری

حومه شهر 
ری

دکتر محمد امین 
دیناری

٢١

٥٦١٢٧٩٩٧ انتهای خیابان آیت الله کاشانی -کوچه شایان ٣٤- پالک ٣١ دکتر فریبا 
قزوینی

اسالمشهر دکترقزوینی ٢٢

٥٦٣٥٠١٨٥ اسالمشهر، میدان نماز، خیابان تعاون، کوچه تعاون١، قطعه ٢٥، روبروی 
بیمارستان امام زمان (عج)

بهرام کردوسی اسالمشهر دکتر کردوسی ٢٣

٥٦١٣٩٢١٦ اسالمشهر، بلوار برندسیفی، روبروی بیمارستان امام رضا(ع)، خیابان امام جعفر 
صادق(ع)، نبش کوچه ادیب نهم

آناهیتا فرخنده فال اسالمشهر بزرگ اسالمشهر ٢٤


