
جدول توزیع و سهمیه بندی قرص متیل فنیدات (ریتالین/ روبیفن/ استیمدیت) و اکسی کدون داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران تا پایان آبان ۱۳۹۸*

تلفن آدرس وضعیت نام داروخانه ردیف

٥٥٢٦٣٨٩٠ چهاردانگه، خیابان شهیدهیدخ، گلستان سوم شرقی، پالک ٢٠ روزانه بهشت ١
٦٦٤١٣٥٧٥ تهران، خیابان انقالب، بعد از چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان مظفر (صبای جنوبی) روزانه بیمارستان مدائن ٢

٦٦٩٦٧٧٥٢ میدان انقالب.خ ١٦آذر.درمانگاه دانشجویان دانشگاه تهران روزانه داخلی مرکز بهداشت و 
درمان  دانشگاه تهران ٣

٥٥٨٦٧٥٤٨ پاسگاه نعمت آباد، ٢٠ متری طالقانی، نبش کوچه ششم، پالک ١٥٣ روزانه دکتر آل رضا ٤
٥٦٤٧٩٣٣٠ اسالمشهر، حد فاصل میدان قائم و شهرک قائمیه، طبقه همکف، درمانگاه حیکم فارابی روزانه دکتر افتخاری ٥
٣٣٨٨٣١٦٤ کیانشهر-خیابان شهید ابراهیمی نبش خیابان شهید اسماعیلی درمانگاه شبانه روزی امین پالک ٢٠٠ شبانه روزی دکتر بازرگانی ٦

٣٣٣٩٥٤٥٨ تهران، شهرری، دولت آباد، بلوار قدس، بعد از چهارراه گلبرگ، روبروی ایستگاه اتوبوس، نبش کوچه ٥٧، 
پالک ١ روزانه دکتر دولت آبادی فراهانی ٧

٥٥٣٤٧٠٤٧ تهران، نازی آباد، خیابان سرسبز، پالک ٢٠٠٩ فرعی از ٤٧٣١ اصلی روزانه دکتر شیخی ٨
٥٦٣٥٤٩٤٨ اسالمشهر، باغ فیض، بلوار امام حسین، بین کوچه ٨ و ١٠، زیر درمانگاه مهر، پالک ٨٨٩ شبانه روزی دکتر علیزاده هشی ٩
٥٦٢٢٠٥٢٦ شهرری، حسن آباد فشافویه، بعد از ورودی شهرک صنعتی شمس اباد، بعد از بانک ملی روزانه دکتر عیسی زاده ١٠
٥٥٩٠٣٣٨٨ شهرری میدان شهرری خیابان شهید تبریزی(حرم) پاساژ مرمر روزانه دکتر کزازی دارانی ١١
٦٦٤٦٧٧٤٥ تهران، خیابان انقالب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید نظری، پالک ٣٦ روزانه دکتر محمدحسینی ١٢
٥٥٨٢٢٢٤٦ تهران، خانی آباد، شهرک شریعتی، اول ٢٠ متری مرزبان، پالک ٣ روزانه دکتر محمدی ١٣
٥٦٢٢٨٥٠٠ شهرری، حسن آباد فشافویه، بلوار امام خمینی ، بعد از خیابان شیخ کلینی، پالک ١٥٤٣ شبانه روزی مرکزی حسن آباد ١٤

٧٧٥٦٠٧٠٨ تهران، خیابان دماوند، خیابان امیر کیانی، خیابان قاسم آباد روزانه بیمارستان بهرامی ١٥

٥٦١٢٥٥٤٤ اسالمشهر،جاده اصلی، بعد از پل زیرگذر، روبروی ایستگاه حاج محمود، جنب درمانگاه امام خمینی (ره) شبانه روزی مرکزی اسالمشهر ١٦

٣٣٨٥١٤٠٤ شهرری، روستای خاورشهر، فاز ٢، جنب کالنتری، ورودی درمانگاه تخصصی شبانه روزی موعود روزانه دکتر سعید گودرزی ١٧

٥٦١٦٦١٦٤ اسالمشهر، شهرک واوان، بلوار آیت اله منتظری، خیابان شهیدرجایی داخل درمانگاه امام سجاد (ع) روزانه دکتر بیگی سالکی ١٨

٣٣٤٠١٦٠٥ تهران، شهرری، روستای امین آباد روزانه روانپزشکی رازی ١٩

٥٥٧٠٢٩٧٤ تهران، خیابان ٢٠ متری ابوذر، مقابل بانک ملی، پالک ٥١٥ قدیم (٥٣١ جدید) شبانه روزی مرکزی ابوذر ٢٠

٥٦٤٧٦٨٦٨ اسالمشهر، شهرک قائمیه، بین فلکه دوم و سوم، داخل کوچه ٢٧، روبروی درمانگاه شبانه روزی دریا شبانه روزی دکتر مسیبی سردهایی ٢١

٣٣٧٤٣٦٤٩ تهران، شهرری، دولت آباد، فلکه اول، ابتدای خیابان فروردین شمالی (شهیدنجفی)، پالک ٢ شبانه روزی سما ٢٢

٥٥٨٥٢٧٠٥ تهران، خانی آبادنو، شهرک شریعتی، خیابان مهران، پالک ٣٢ روزانه دکتر حسین کوشاپور ٢٣

٥٦٧١٦٤٨٤ تهران، احمدآباد مستوفی، بلوار شهید ابوالقاسم (٤٠متری)،نبش خیابان امام خمینی، جنب ساختمان بانک اطالعات 
کاخ روزانه دکتر بهزاد امینی ٢٤

٨٨٣٤٠٩٢٠ تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه هفتم، پالک ٤٣ شبانه روزی ایثار ٢٥

٥٥٠٦٠٦٨٢ تهران، خیابان شهیدبخارائی، (خزانه بخارائی)، فلکه دوم، ضلع شمال غربی میدان، پالک ٢٨ روزانه ماهان ٢٦

٦٦٤٧٨٣٢١ تهران، خیابان کارگر جنوبی، میدان حر، جنب آمادگاه بهداری ٥٠١ تهران شبانه روزی ٢٩ فروردین ٢٧

٥٥٧٤٣٥٧٨ تهران، میدان ابوذر، ٢٠ متری ابوذر، روبروی شهرداری منطقه ١٧ شبانه روزی بیمارستان ضیائیان ٢٨

٥٥٣٦٣٠٥٧ تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه مختاری، پالک ثبتی ١ الی ٦، فرعی از ٣٣٠٩ و ٣٣١٠ اصلی شبانه روزی رفاه ٢٩
٦١٤٧٢٣٣٤
٦٦٩٢٩٩٠٥ تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب شبانه روزی بیمارستان مرکز طبی کودکان ٣٠

٧٧٥٢٢٥٦٢ تهران، میدان بهارستان، خیابان بهارستان، جنب بیمارستان طرفه شبانه روزی شهید عابدینی ٣١

٥٥٩١٢٩١٢ شهرری، ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم، میدان هادی ساعی، خیابان هالل احمر، ضلع جنوبی جمعیت 
هالل احمر شبانه روزی هالل احمر شهرری ٣٢

٦٦٨٦٠٦٠٥ تهران، خیابان آزادی، مقابل سازمان تامین اجتماعی، پالک ٢٩٤ شبانه روزی آزادی ٣٣

٥٥٤١٤٥٤٠ تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشکر روزانه بیمارستان روزبه ٣٤




