
 

 تلفن نشاني موسس منطقه نام داروخانه رديف

 22230588 ًشسيذُ تِ هيذاى قذع ،خياتاى ضشيؼتيتْشاى،  داًطکذُ داسٍساصي 1 ًوًَِ طالقاًي 1

 ًثص خشدهٌذ ضوالي ،خياتاى كشيوخاىتْشاى،  داًطکذُ داسٍساصي 6 آتاى13فَق تخصصي 2
داخلي  88849011
152 

 88849011-15 ًثص خشدهٌذ ضوالي ،خياتاى كشيوخاىتْشاى،  داًطکذُ داسٍساصي 6 آتاى13 3
 88340920 43تْشاى، خياتاى هيشصاي ضيشاصي، ًثص كَچِ ّفتن، پالک  داًطکذُ داسٍساصي 6 ايثاس 4
 66400073 جٌة آهادگاُ ،هيذاى حشتْشاى،  اداسُ تْذاسي ًضاجا 10 فشٍسديي 29 5
 66860605 294تْشاى، خياتاى آصادي، هقاتل ساصهاى تاهيي اجتواػي، پالک  دكتش اهيشحسيي سضَاًي 10 آصادي 6

 10 اًَضيشٍاى 7
دكتش پيواى ًَسٍصصادُ 

 حکيوي
 66866077 ( جذيذ603) 833/1تْشاى، خياتاى كويل، ًشسيذُ تِ جيحَى، پالک 

 66065122 6تْشاى، خياتاى آصادي، تيي خياتاى آرستايجاى ٍ جيحَى، كَچِ ضْيذ صهاًي، پالک  دكتش سؼيذ كَضا 10 دكتش كَضا 8
 66837320 309تْشاى، خياتاى خَش، تقاطغ خياتاى هشتضَي، پالک  دكتش يَسف يؼقَب صادُ 10 دكتش يؼقَب صادُ 9

 دكتش حثية خاكساس 11 خاكساسدكتش حثية  10
تْشاى، هيذاى ساُ آّي، خياتاى كاسگش جٌَتي، خياتاى تْشاهي، خياتاى خطية، پالک 

5 
55668200 

 66976125 تْشاى، خياتاى پاستَس، هشكض پضضکي ضْيذضَسيذُ دكتش حويذ خَئي 11 دكتش خَئي 11

 11 دكتش هحوذحسيٌي 12
دكتش ًَضيي 
 هحوذحسيٌي

 66480876 36اًقالب، خياتاى اتَسيحاى، خياتاى ضْيذ ًظشي، پالک تْشاى، خياتاى 

 55659005-8 254تْشاى، خياتاى ّالل احوش، ًثص خياتاى اًثاسًفت، پالک  دكتش ّذي تيجاًي 11 ضلوچِ 13

 11 هذيکال 14
دكتش ػثذالصوذ 

 چلٌگشياى
 66908668 صيشييتْشاى، هيذاى اًقالب، ًشسيذُ تِ لثافي ًظاد، پاساط هْستاى، طثقِ 

 33119993 ًثص صفي ػليطاُ، هيذاى تْاسستاىتْشاى،  داًطکذُ داسٍساصي 12 دكتش اهيٌي 15

 جٌة تيواسستاى طشفِ، خياتاى تْاسستاى ،هيذاى تْاسستاىتْشاى،  داًطکذُ داسٍساصي 12 ضْيذ ػاتذيٌي 16
77522562-
77523900 

 33336046 جٌة تيواسستاى تَػلي ،دهاًٍذخياتاى تْشاى،  داًطکذُ داسٍساصي 13 تَػلي 17

 دكتش حويذسضا تاصسگاًي 15 دكتش تاصسگاًي 18
تْشاى، كياًطْش، خياتاى كيخسشٍ )ضْيذاتشاّيوي(، طثقِ ّوکف، دسهاًگاُ ضثاًِ 

 200سٍصي اهيي، پالک
33883164 

 دكتش حويذ كٌگشي 16 دكتش حويذ كٌگشي 19
تلَاس اتشيطن، تلَاس ضْيذ دستَاسُ، ًشسيذُ تْشاى، خياتاى ضْيذسجايي، هيذاى تْطت، 

 99هتشي، ًثص كَچِ ايواًي، پالک 24تِ 
55180333 

 55347047 28تْشاى، خياتاى ًاصي آتاد، خياتاى سشسثض )ضيشهحوذي(، پالک  دكتش گاللِ ضيخي 16 دكتش ضيخي 20

 16 دكتش قاضي ضيشاص 21
دكتش هيشحسي قاضي 

 ضيشاص
 55012630  42خياتاى گَدسصي ، كَچِ اهيشي ، پالکتْشاى، ًاصي اتاد ، 

 55648238 184هتشي جَاديِ، ًثص تاصاسچِ، پالک  20تْشاى،  َّضٌگ ػالف ًَتشياى 16 فاطوي 22

 16 ًاصي آتاد 23
دكتش هحوذحسي ٍكيلي 

 صاسچ
 16تْشاى، خياتاى ضْيذسجائي، سٍتشٍي  ضْشداسي هٌطقِ 

55067515-
77914616 

 16 هاّاى 24
دكتش سيذػلي 
 سيذاحوذي ًظاد

تْشاى، خياتاى ضْيذتخاسائي، )خضاًِ تخاسائي(، فلکِ دٍم، ضلغ ضوال غشتي هيذاى، 
 28پالک 

55060682 

  جؼفش تاتاپَسدكتش  17 افشا 25
هقاتل هسجذ اهام حسي  17هٌطقِ  يتؼذ اص ضْشداس ياتَرس )فالح( غشت اتاىيخ

  693پالک  يػسگش
55715050 

 55707308 83تْشاى، خياتاى اتَرس فالح، خياتاى سجاد ضوالي، پالک  دكتش ػلي تْلَلي يگاًِ 17 تْلَليدكتش  26

 55867548 153هتشي طالقاًي، ًثص كَچِ ضطن، پالک  20پاسگاُ ًؼوت آتاد،  دكتش هشين آل سضا 19 دكتش آل سضا 27

 55501179 519اتَتاى تٌذگَياى، خاًي آتاد ًَ، خياتاى هيؼاد جٌَتي، پالک تْشاى،  دكتش صّشا تْلَلي خياٍي 19 دكتش تْلَلي خياٍي 28

 55852705 32تْشاى، خاًي آتاد ًَ، ضْشک ضشيؼتي، خياتاى هْشاى، پالک  دكتش حسيي كَضاپَس 19 دكتش حسيي كَضاپَس 29

 55826043 96سٍتشٍي پاسک تْاس، پالک هتشي ضکَفِ،  35تْشاى، ػثذل آتاد،  دكتش اتشاّين خَش ًْاد 19 دكتش خَش ًْاد 30

 55006101 338تْشاى، خياتاى خاًي آتاد، خياتاى هيؼاد، هيذاى اتي سيٌا، پالک  دكتش ٍيذا هکاسي 19 دكتش هکاسي 31

 دكتش اتَالفضل سضايي 19 فجش 32
تْشاى، اًتْاي تضسگشاُ ًَاب، خياتاى صهضم )ضْيذ غالهشضايي(، ًشسيذُ تِ پاسگاُ 

 258آتاد، پالک ًؼوت 
55846694 

33 

داسٍخاًِ داخلي 
دسهاًگاُ خيشيِ آستاًِ 

هقذع حضشت 
 ػثذالؼظين)ع(

 آستاى ػثذالؼظين 20
، داسٍخاًِ داخلي دسهاًگاُ 684تْشاى، ضْشسي، صحي تاؽ طَطي، پالک ثثتي

 حضشت ػثذالؼظين )ع(
55910016 
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 دكتش ػثاسؼلي تْشٍصي 20 دكتش تْشٍصي 34
ضْشسي، خياتاى فذائياى اسالم، هيذاى حشم ػثذالؼظين، خياتاى تْشاى، هيذاى 

 24ٍ  22ضْيذقذهي )سٍضي(، پالک 
55900403 

35 
دكتش دٍلت آتادي 

 فشاّاًي
20 

دكتش فاطوِ دٍلت آتادي 
 فشاّاًي

تْشاى، ضْشسي، دٍلت آتاد، تلَاس قذع، تؼذ اص چْاسساُ گلثشگ، سٍتشٍي ايستگاُ 
 1، پالک 57اتَتَع، ًثص كَچِ 

33395458 

 20 دكتش كضاصي داساًي 36
دكتش هحسي كضاصي 

 داساًي
 55903388 ضْشسي، هيذاى ضْشسي، خياتاى ضْيذ تثشيضي )حشم(، پاساط هشهش

 33743649 2ضْشسي، دٍلت آتاد، فلکِ اٍل، اتتذاي خياتاى فشٍسديي ضوالي )ضْيذًجفي(، پالک  دكتش ايشج سصاقي 20 سواء 37

 20 ّالل احوش ضْشسي 38
ساصهاى تذاسكات پضضکي 

 ّالل احوش
خياتاى ّالل  ،هيذاى ّادي ساػي ،حشم حضشت ػثذالؼظين ضلغ جٌَتي ،ضْشسي

 ضلغ جٌَتي جوؼيت ّالل احوش ،احوش
13-55912912 

39 
دكتش هحوذ اهيي 

 ديٌاسي
حَهِ 
 ضْش سي

 يٌاسيد ييدكتش هحوذ اه
 اتاىيدهاًٍذ . خ اتاىيصاگشع. خ اتاىياهام سضا خ ذاىيضْشک خاٍس ضْش . فاص دٍم . ه

  دسهاًگاُ هَػَد ضياليد ياسع. هشكض فَق تخصص
داخلي  33851088
102 

 دكتش ضشتت خَسي 40
حَهِ 
 ضْش سي

 56228222  ؼصشيطثقِ ّوکف پاساط ٍل-يسٍتشٍ ضْشداس-تلَاس اهام -ِيحسي اتاد فطافَ دكتش تْشاد ضشتت خَسي

 56167676 16اسالهطْش، ضْشک ٍاٍاى، خياتاى تْطتي، پالک  تاقشًظاددكتش ياسش  اسالهطْش دكتش آسهاًي 41

 دكتش هْذي افتخاسي اسالهطْش دكتش افتخاسي 42
اسالهطْش، حذ فاصل هيذاى قائن ٍ ضْشک قائويِ، طثقِ ّوکف دسهاًگاُ حکين 

 فاساتي
56479330 

 دكتشسؼيذ تيگي سالکي اسالهطْش دكتش تيگي سالکي 43
خياتاى ضْيذسجايي داخل دسهاًگاُ  ،تلَاس آيت الِ هٌتظشي ،ضْشک ٍاٍاى ،اسالهطْش

 )ع( اهام سجاد
56166164 

 56347800  24 اتاىيخ يضْذا سٍتشٍ يهتش20تاالتش اص-يٌياهام خو اتاىيخ خ-اسالهطْش دكتش سيذ ليث تاج سش اسالهطْش دكتش تاج سش 44
 56340798 91ٍ كَچِ قضلثاش، پالک  6اسالهطْش، خياتاى اهام هحوذتاقش، ًثص كَچِ  آل ًثي دكتش سيذسجاد اسالهطْش دكتش سيذسجاد آل ًثي 45

 اسالهطْش دكتش ػليضادُ ّطي 46
دكتش ػسگش ػليضادُ 

 ّطي
، صيش دسهاًگاُ هْش، پالک 10ٍ  8اسالهطْش، تاؽ فيض، تلَاس اهام حسيي، تيي كَچِ 

889 
56354948 

 56341178 52اسالهطْش، خياتاى صسافطاى، كَچِ دٍم، پالک  دكتش هشتضي اهيذي اسالهطْش دكتش هشتضي اهيذي 47

 دكتش اسواػيل حيذسي اسالهطْش هشكضي اسالهطْش 48
اسالهطْش، جادُ اصلي، تؼذ اص پل صيشگزس، سٍتشٍي ايستگاُ حاج هحوَد، جٌة 

 دسهاًگاُ اهام خويٌي
56125544 

 چْاسداًگِ تْطت 49
دكتش َّهي چيت ساص 

 تشٍجشدي
 55263890 20چْاسداًگِ، خياتاى ضْيذّيذخ، گلستاى سَم ضشقي، پالک 


