
 شماره تماس محل کار آدرس بیمارستان سمت مدرک تحصیلی ADRنام نماینده  نام بیمارستان ردیف

 77887735 خیابان شهید باغدارنیا، زرگراه رسالتب مسئول فنی داروخانه داروساز دکتر امری دکتر جامع بانوان آرش 1

 66703109 ابتدای خیابان سعدی، خیابان انقالب مدیر داروخانه داروساز دکتر دکتر فروتن مجتمع بیمارستانی امیراعلم 2

 55687174 خیابان بهداری، میدان راه آهن مدیر داروخانه داروساز دکتر دکتر حبیب بیگی بهارلو 3

خیابان شهید کیانید، خیابان دماون مدیر داروخانه داروساز دکتر دکتر پاکروان بهرامی 4  77586352 

 55630853-(203)  اسالمی وحدت میدان ،خیابان وحدت اسالمی پرستار پرستار خانم شیروانی رازی پوست 5

 55414540 کارگر جنوبی خیابان مدیر داروخانه متخصص داروسازی بالینی دکتر موسوی روزبه 6

 88919212 خیابان نجات الهی شمالی، زند خانخیابان کریم مدیر داروخانه داروساز دکتر دکتر داسیان یاسمجتمع بیمارستانی  7

 66348557 ادحسن آب میدان امام خمینی)ره(، نرسیده به خیابان سوپروایزر آموزشی پرستار خانم علوی سینا 8

 55413712 یدان قزوین، مخیابان کارگر جنوبی مدیر داروخانه داروساز دکتر دکتر فرخ آشتیانی فارابی 9

 88029242 کارگر شمالی ، نبش بزرگراه جالل آل احمدخیابان  هیئت علمی  متخصص داروسازی بالینی دکتر حاج حسین طالساز تهران مرکزقلب 10

 88220018 خیابان کارگر شمالی، سه راه جالل آل احمد مسئول فنی داروخانه داروساز دکتر دکتر حنفی شریعتیدکتر  11

 61479- (2182) دکتر قریب یابانخ بلوار کشاورز،انتهای   مسئول فنی داروخانه داروساز دکتر دکتر وفایی کودکان مرکز طبی 12

 مدیر داروخانه داروساز دکتر یخان محمدر دکت ضیائیان 13
میدان ابوذر، بیست ، خیابان قزوین ،دوراهی قپان

 متری ابوذر
55743578 

 داروساز دکتر دکتر بیک رسولی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 14
مراقبت های  بخشمسئول فنی 

 دارویی
 61192321 انتهای بلوار کشاورز



 شماره تماس محل کار آدرس بیمارستان سمت مدرک تحصیلی ADRنماینده  نام بیمارستان ردیف

 33401220 بلوار شهید رستگار، سه راه تقی آبادشهرری،  مدیر داروخانه دکتر داروساز دکتر باباپور رازی روانپزشکی 15

 داروخانهمسئول فنی  دکتر داروساز دکتر باقریه المومنین امیر 16
 سردار پارک روبروی، شیرمحمدی خیابان، آباد نازی

 جنگل
55346262 

 66366067 رودکی خیابان تقاطع آذربایجان، خیابان مسئول فنی داروخانه دکتر داروساز دکتر افروغ اقبال 17

 66014800-(4072) خیابان کارون، چهاراه طوس مسئول فنی داروخانه دکتر داروساز دکتر تراز بابک 18

 ICUپرستار  پرستار زاده خانم بهرام پارسا 19
ان خیابمنیریه،  میدان  ولی عصر)عج( بعد از خیابان

 ولی خواه
55384925 

 داروخانه فنی مسئول دکتر داروساز علوی دکتر شهریار 20
 خیابانآذربایجان، ابتدای  خیابانآزادی،  خیابان

 کارون
(349)-66875030 

 پرستار پرستار خانم صالحی مدائن 21
انقالب اسالمی، بعد از چهارراه ولی  خیابان

 مظفر خیابانعصر)عج(، 
(329)-66419599 

 66012853 میمنت خیابان آزادی، خیابان سوپر وایزر آموزشی پرستار آقای وفایی میمنت 22

 61463610 تقاطع خیابان حافظ خیابان جمهوری، پرستار دکتر داروساز دکتر حسینی نجمیه 23

 مسئول فنی داروخانه دکتر داروساز مویدی دکتر عصر ولی خیریه 24
شوش، میدان شهید هرندی، ابتدای خیابان  خیابان

 خزانه بخارائی
(126)-55309945 

 33754825 دولت آباد، بلوار قدسخیابان شهرری،  مسئول فنی داروخانه دکتر داروساز دکتر شهامت )س( الزهرا صدیقهخیریه حضرت  25

 56369282 اسالمشهر، میدان نماز، پشت پمپ بنزین مسئول فنی داروخانه دکتر داروساز افشارفرنیا دکتر (عج) زمان امام 26

 55061134 خزانه بخارائی، فلکه دومخیابان  داروخانه فنی مسئول دکتر داروساز محب علی دکتر کاشانی اهلل آیت 27
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 داروخانه فنی مسئول دکتر داروساز دکتر عباس پور (ع) رضا امام 28
اسالمشهر، شهرک سعیدیه، بلوار سردار شهید برنده 

 سیفی
56129600 

 66035144 خیابان آزادی، خیابان میمنت داروخانه فنی مسئول دکتر داروساز دکتر نظرداد آزادی 29

 پرستار خانم رحیمی دل آرام سینا 30
 رنی بیمار و سرپرستامسئول ایم

 بخش
ابان خی، جنب پمپ گاز، خیابان فدائیان اسالم جنوب

 خیابان حیدری، زنگنه
(134)-55180890 

 91320002 ، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیارنازی آباد داروخانه یمسئول فن دکتر داروساز دکتر رستگاری موقوفه مفرح 31


