
 

 *7931تا پایان آبان  داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران (استیمدیت/ روبیفن/ ریتالین)قرص متیل فنیدات توزیع جدول *

 ردیف نام داروخانه وضعیت آدرس تلفن

 1 ایثار شبانه روزی 09تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه هفتم، پالک  22908388

 8 بهشت روزانه 88چهاردانگه، خیابان شهیدهیدخ، گلستان سوم شرقی، پالک  99839238

 9 بیمارستان مدائن روزانه (صبای جنوبی)، خیابان مظفر (عج)تهران، خیابان انقالب، بعد از چهارراه ولیعصر  33019969

 0 هشی دکتر علیزاده شبانه روزی 223مهر، پالک ، زیر درمانگاه 18و  2اسالمشهر، باغ فیض، بلوار امام حسین، بین کوچه  93990302

 9 دکتر محمدحسینی روزانه 93تهران، خیابان انقالب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید نظری، پالک  33036609

 3 دکتر بهزاد امینی روزانه کاخ،نبش خیابان امام خمینی، جنب ساختمان بانک اطالعات (متری08)تهران، احمدآباد مستوفی، بلوار شهید ابوالقاسم  93613020

 6 دکتر ناصر هداوند روزانه تهران، دو راهی قپان، خیابان امین الملک، نرسیده به امامزاده حسن، جنب درمانگاه هاشمی نژاد 99689068

 2 زادهدکتر عیسی  روزانه بعد از ورودی شهرک صنعتی شمس اباد، بعد از بانک ملی ،فشافویه شهرری، حسن آباد 93888983

 3 هرمز روزانه اسالمشهر، خیابان زرافشان، درمانگاه فرهنگیان، انتهای درمانگاه 93933830

 18 دکتر محمدی روزانه 9متری مرزبان، پالک  88تهران، خانی آباد، شهرک شریعتی، اول  99288803

 11 دکتر حسین کوشاپور روزانه 98تهران، خانی آبادنو، شهرک شریعتی، خیابان مهران، پالک  99298689

 18 شلمچه شبانه روزی 890تهران، خیابان هالل احمر، نبش خیابان انبارنفت، پالک  2-99398883

 19 دکتر دولت آبادی فراهانی روزانه 1، پالک 96بعد از چهارراه گلبرگ، روبروی ایستگاه اتوبوس، نبش کوچه تهران، شهرری،دولت آباد، بلوار قدس، 99939092

 10 دکتر فرهیخته فر شبانه روزی 163تهران، سه راه نعمت آباد، خیابان طالقانی، پالک  99281883

 19 بیژن روزانه 928تهران، خیابان آزادی، نبش اسکندری جنوبی، پالک  33383680

 13 دکتر شیخی روزانه اصلی 0691فرعی از  8883تهران، نازی آباد، خیابان سرسبز، پالک  99906806

 16 بیمارستان بهرامی روزانه تهران، خیابان دماوند، خیابان امیر کیانی، خیابان قاسم آباد 66938682

 12 مرکزی اسالمشهر شبانه روزی (ره)اسالمشهر،جاده اصلی، بعد از پل زیرگذر، روبروی ایستگاه حاج محمود، جنب درمانگاه امام خمینی  93189900

 13 دکتر سعید گودرزی روزانه ، جنب کالنتری، ورودی درمانگاه تخصصی شبانه روزی موعود8خاورشهر، فاز شهرری، روستای  99291080

 88 بیگی سالکیدکتر  روزانه (ع) خیابان شهیدرجایی داخل درمانگاه امام سجاد ،بلوار آیت اله منتظری ،شهرک واوان ،اسالمشهر 93133130

 81 سروش روزانه (19)اصلی  08فرعی از  396، پالک شماره (ره)خمینیاسالمشهر، خیابان امام  93909933

 88 روانپزشکی رازی روزانه تهران، شهرری، روستای امین آباد 99081389

 89 امامیدکتر  روزانه 81متری امام حسین، جنب میدان نماز، پالک  99شهرری، خیابان  99608298

 80 ابوذرمرکزی  شبانه روزی (جدید991)قدیم  919مقابل بانک ملی، پالک متری ابوذر،  88تهران، خیابان  99688360

 89 سردهایی دکتر مسیبی شبانه روزی ، روبروی درمانگاه شبانه روزی دریا86اسالمشهر، شهرک قائمیه ، بین فلکه دوم و سوم، داخل کوچه  93063232

 83 سما شبانه روزی 8، پالک (شهیدنجفی)خیابان فروردین شمالی تهران، شهرری، دولت آباد، فلکه اول، ابتدای  99609303

 86 ماهان روزانه 82، فلکه دوم، ضلع شمال غربی میدان، پالک (خزانه بخارائی)تهران، خیابان شهیدبخارائی،  99838328

 82 ضیائیان بیمارستان شبانه روزی 16متری ابوذر، روبروی شهرداری منطقه  88تهران، میدان ابوذر،  99609962

 83 رفاه شبانه روزی اصلی 9918و  9983، فرعی از 3الی  1تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه مختاری، پالک ثبتی  99939896

 98 بیمارستان مرکز طبی کودکان شبانه روزی تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب 00316613

 91 شهید عابدینی شبانه روزی جنب بیمارستان طرفه، خیابان بهارستان ،میدان بهارستانتهران،  66988938

99318318 
ضلع جنوبی جمعیت  ،خیابان هالل احمر ،میدان هادی ساعی ،حرم حضرت عبدالعظیم ضلع جنوبی ،شهرری

 هالل احمر
 98 هالل احمر شهرری شبانه روزی

 99 آزادی شبانه روزی 830اجتماعی، پالک تهران، خیابان آزادی، مقابل سازمان تامین  33238389

 90 بیمارستان روزبه روزانه تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشکر 99010908


