
آدرس تلفـن نام داروخانه نام مرکز

200 ، پالک 13 و 11کوی نصر ، بین خیابان  88262025 آرمان تهران غرب

خیابان ایت اهلل کاشانی بلوار ابوذر   44079131 (مسیب سعیدی)بیمارستان پیامبران  تهران غرب

161سعادت آباد ، میدان کتاب ، ضلع شمال شرقی ، پالک  دارخانه دکتر سولماز رستمی تهران غرب

253خیابان آزادی ، نبش استاد معین ، پالک    66013462 داروخانه استاد معین تهران غرب

66434781   ، طبقه همکف1316خیابان کارگر شمالی ، باالتر از چهارراه فاطمی ، نرسیده به پمپ بنزین ، جنب بانک پاسارگاد ، پالک  داروخانه امیر آباد تهران غرب

( جدید603) 1/833خیابان کمیل ، نرسیده به جیحون ، پالک  66866077 داروخانه انوشیروان تهران غرب

793خیابان کارگر جنوبی ، نبش خیابان ابوسعید ، جنب مسجد امام موسی بن جعفر ، پالک  55389669 داروخانه آریا تهران غرب

3سعادت آباد ، میدان سرو ، نبش خیابان آسمان    22358338 داروخانه آسمان تهران غرب

1خیابان فلسطین ، پایین تر از خ بزرگمهر ، نرسیده به خ انقالب ، جنب دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز ، نبش کوچه حاجیان  66954901   دانشگاه آزاد2داروخانه آموزشی شماره

(فلسطین)اسالمی

تهران غرب

221 ، پالک 28کوی نصر ، نبش خیابان    88276031 داروخانه آنیسون تهران غرب

20 شرقی ، پالک 3چهاردانگه ، بلوار آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، خیابان هیدخ ، گلستان  55263890 داروخانه بهشت تهران غرب

10میدان جهاد اول ، خیابان بیستون ، شماره    88955497 داروخانه بیستون تهران غرب

134خیابان ولیعصر ، محمودیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، نبش خیابان ب ، پالک  22044440 داروخانه پسیان تهران غرب

9.1 و 8.1یافت آباد ، ابتدای خیابان تختی ، مجتمع تجاری اداری معلم ، پالک  داروخانه تبسم تهران غرب

44536778 ، طبقه همکف58 اصلی ، پالک 23 و 21تهرانسر ، بلوار اصلی ، بین کوچه  داروخانه خاطره بهبودی تهران غرب

غرب چیتگر ، بلوار میعاد ، بلوار میرکمالی ، مجتمع بیمه شرقی ، واحد همکف 44740450 داروخانه خلیج فارس تهران غرب

88579199   ، طبقه اول5شهرک قدس ، بلوار دادمان ، بین بلوار پاکنژاد و بلوار فرحزادی ، شماره  داروخانه دادمان تهران غرب

28شهرک غرب ، بلوار دریا ، جنب مسجد قدس ، پالک  88089216 داروخانه دریا تهران غرب

367 متری رازی ،نرسیده به کوچه حافظ ، پالک 24شهرری ، خیابان  داروخانه دکتر ابراهیم قره باغی تهران غرب

23بزرگراه ایرانپارس ، خیابان سردار جنگل شمالی ، خیابان پنج تن ، خیابان نشاط ، پالک  44826791 داروخانه دکتر ارباب تهران غرب

191میدان انقالب ، خیابان جمالزاده شمالی ، نبش چهارراه فرصت شیرازی ، پالک  66922792 داروخانه دکتر ارمز تهران غرب

631خیابان ستارخان ، بعد از فلکه اول صادقیه ، بین چهار راه اسدی و خسرو ، پالک  44249430 داروخانه دکتر اسماعیل مهران فر تهران غرب

1 ، واحد 1میدان توحید ، ابتدای ستارخان ، خیابان کوثر دوم ، پالک    66422927 داروخانه دکتر افهمی تهران غرب

459کارگر جنوبی ، پایین تر از میدان قزوین ، نبش کوچه اسالمی ، پالک  داروخانه دکتر اقدس صفری تهران غرب

58میدان پونک ، بلوار میرزا بابایی ، روبروی پارکینگ شهروند ، پالک    44423169 داروخانه دکتر اکبری تهران غرب

شرکت کی دارو فناوی سالمت

زينوگان مراکز توزیع 



داروخانه دکتر الهام شریفی ، طبقه اول ، واحد اول شرقی191فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس شرق ، پالک  تهران غرب

23بلوار فردوس شرق، خیابان مالکی جنوبی، نبش بنفشه شرقی ، ساختمان گلستان ، پالک  44973055 داروخانه دکتر آدابی تهران غرب

2 ، طبقه اول ، واحد 3میدان ونک ، ابتدای مالصدرا ، ساختمان پزشکان شماره  داروخانه دکتر آرزو شاهقلی تهران غرب

91خیابان کارگر شمالی ، خیابان نصرت غربی ، خیابان جمالزاده و دکتر قریب ، نبش کوچه فرشچیان ، پالک  66563689 داروخانه دکتر آژ تهران غرب

29/2شهران ، خیابان شهران جنوبی ، نبش کوچه مهسا ، پالک  44356133 داروخانه دکتر برات زاده تهران غرب

4 ، طبقه اول ، واحد 8خیابان فاطمی ، خیابان رهی معیری ، پالک    88952919 داروخانه دکتر پیکارجو تهران غرب

280 ، پالک 21 و 19کوی نصر ، بین خیابان    88279009 داروخانه دکتر جودی تهران غرب

1خیابان آذربایجان ، خیابان قصرالدشت ، اول بهنود ، پالک  66859775 داروخانه دکتر جوهریان تهران غرب

88006124 ، طبقه همکف60 ، پالک 25یوسف آباد ، خیابان جهان آرا ، نبش خیابان  داروخانه دکتر جیحون تهران غرب

26خیابان زرتشت غربی ، تقاطع فلسطین ، پالک  داروخانه دکتر حاجی نژاد تهران غرب

34، نبش چهارراه پارک ، ساختمان مهسا ، پالک  (همیال)، بلوار فالح زاده  (پونک)اشرفی اصفهانی  44447350 داروخانه دکتر حائری زاده تهران غرب

28 ، ساختمان برنا ، پالک 25سعادت آباد ، نبش خیابان  88687674 داروخانه دکتر حسن جلیلی تهران غرب

بلوار مرزداران ، خیابان جانبازان ، نبش خیابان کمالو 44225436 داروخانه دکتر حسنی مرزداران تهران غرب

4خیابان آیت اهلل کاشانی ، بین جنت آباد و شاهین ، نبش خیابان الله ، پالک    44119790 داروخانه دکتر حشکوائی تهران غرب

1خیابان دکتر فاطمی ، نرسیده به خیابان ولیعصر ، کوچه غزالی ، طبقه همکف ، واحد  داروخانه دکتر خرم دوست تهران غرب

16 متری مطهری، پالک 18سعادت آباد، میدان سرو، بلوار پاکنژاد، خیابان  22075086 داروخانه دکتر داریوش انصاری تهران غرب

48، خیابان گلریزان ، گلستان دوم ، داخل مرکز تجاری ولنجک ، پالک  (ص)ولنجک ، بلوار دانشجو ، بعد از مسجد النبی داروخانه دکتر دمان تهران غرب

1شهرک غرب ، بلوار دادمان ، نبش گلها ، پالک  88561904 داروخانه دکتر دمرچلی تهران غرب

22366473 ، ساختمان آفرین34سعادت آباد ، باالتر از میدان کاج ، ابتدای کوچه ششم ، پالک  داروخانه دکتر رباطی تهران غرب

541خیابان آذربایجان ، خیابان نواب صفوی ، پالک  66905405 داروخانه دکتر رزیتا رنجبر تهران غرب

75فلکه دوم  صادقیه ، خیابان آیت اهلل کاشانی ، بعد از بلوار اباذر ، ایستگاه مهران ، ساختمان    44077323 داروخانه دکتر روزدار تهران غرب

میدان نور ، بزرگراه ستاری شمالی ، نبش کوچه پنج شرقی ، مجتمع گلها ، طبقه همکف   44074077 داروخانه دکتر زارعی اسفندآبادی تهران غرب

خیابان ستارخان ، فلکه اول صادقیه ، نبش پاساژ امیر داروخانه دکتر زهرا آژ تهران غرب

14/1سعادت آباد ، کوی فراز ، شهرک بوعلی ، مجتمع تجاری بوعلی ، پالک  22120615 داروخانه دکتر زهرا زمزم تهران غرب

597خیابان کارگر جنوبی ، نرسیده به میدان قزوین ، پالک  55397910 داروخانه دکتر زهره محمدی تهران غرب

داروخانه دکتر ساالری تبار ، طبقه همکف46خیابان کارگر شمالی ، خیابان دوم ، پالک  تهران غرب

8 ، مجتمع سعادت ، طبقه اول شرقی ، واحد اداری 78سعادت آباد ، ابتدای خیابان سرو شرقی ، پالک  22091753 داروخانه دکتر سپیده نوروزی تهران غرب

79 شرقی ، پالک 16 و 14سعادت آباد ، عالمه شمالی ، بین خیابان  داروخانه دکتر سلیمانی تهران غرب

100، بلوار شهید بهشتی ، نبش خیابان رجائی جنوبی ، پالک  (نیلوفر)تهرانسر غربی ، بلوار شاهد  داروخانه دکتر سمیرا کریمی نژاد تهران غرب

192بزرگراه ستاری شمالی ، خیابان پیامبر مرکزی ، خیابان هجرت ، خیابان شهید باهنر ، روبروی دبیرستان دخترانه جواد االئمه ، پالک  44000276 داروخانه دکتر سید صدرالدین موسوی تهران غرب

2باالتر از میدان ونک ، رو به روی خیابان نگار ، خیابان شهید خدامی ، جنب بن بست لیال ، پالک  داروخانه دکتر سید محمدرضا وفایی تهران غرب



2 ، واحد 29خیابان ستارخان ، خیابان پاتریس لومومبا ، بلوار سروناز ، پالک    66593711 داروخانه دکتر شالدوزی تهران غرب

1 ، ط اول واحد 50، پ  (مخبری) متری گلستان 35بزرگراه همت غرب ، بلوار عدل ، بین میدان عدل و بزرگراه اشرفی اصفهانی ، خ  44432553 داروخانه دکتر شریعتی فر تهران غرب

4 ، مجتمع پزشکی قدس ، طبقه همکف ، پالک 37سعادت آباد ، باالتر از بلوار دریا ، نبش خیابان  88684999 داروخانه دکتر شریفی نارانی تهران غرب

88337278 ، طبقه همکف23خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، میدان سلماس ، خیابان شهریار ، پالک  داروخانه دکتر شقایق گنجه تهران غرب

1 ، پالک 4شهرک اکباتان ، فاز یک ، بازارچه شماره    44692773 داروخانه دکتر شهیدی تهران غرب

1 ، پالک 4شهرک اکباتان ، فاز یک ، بازارچه شماره    44692773 داروخانه دکتر شهیدی تهران غرب

44427141   ، ساختمان پزشکان نور38 ، پالک 9بزرگراه ستاری ، نبش بنفشه  داروخانه دکتر شیرودی تهران غرب

1 ، پالک 57خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، نبش خیابان  داروخانه دکتر طیوفون تهران غرب

6بلوار آیت اهلل کاشانی ، خیابان کیهان ، بعد از کیهان ششم ، واحد تجاری  44132533 داروخانه دکتر عصاری تهران غرب

88331864   جدید2خیابان فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی ، خیابان مظفری خواه ، پالک  داروخانه دکتر عالء بهمن تهران غرب

40دولت آباد ، بین فلکه دوم و سوم ، خیابان برادران اردستانی ، پالک  33743685 داروخانه دکتر علوی نیک تهران غرب

28اتوبان همت غرب ، خیابان شهید کامران کبیری ، رو به روی بانک تجارت ، پالک    44447496 داروخانه دکتر علی  مددی تهران غرب

44993981 اتوبان کرج ، بلوار شهید اردستانی ، شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، مسجد امام حسین ، ضلع غربی کتابخانه15کیلومتر  داروخانه دکتر علی جباری تهران غرب

46ولنجک ، خیابان سیزدهم ، خیابان ساسان شمالی ، پالک  26801249 داروخانه دکتر عماد فرقانیان تهران غرب

132بلوار کشاورز ، جنب هتل اسپیناس ، ساختمان صدف ، پالک   88979752 داروخانه دکتر غفوری تهران غرب

241جنت آباد جنوبی ، باالتر از آیت اهلل کاشانی ، نبش خیابان باهنر ، پالک  داروخانه دکتر فاضلیان تهران غرب

5 ، واحد 66سعادت آباد ، میدان کاج ، خیابان سرو شرقی  ، پالک  22098050 داروخانه دکتر فاطمه جنابی تهران غرب

69 متری اول شمالی ، پالک 16جنت آباد ، میدان چهارباغ ، نبش  داروخانه دکتر فاطمیان تهران غرب

46شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان گلستان جنوبی ، جنب مسجد النبی ، پالک  داروخانه دکتر فائزه ابراهیمی تهران غرب

536میدان ابوذر ، خیابان ابوذر ، روبروی مسجد جامع ابوذر ، ساختمان پزشکان صبا ، پالک  55703066 داروخانه دکتر فتح اللهی تهران غرب

14شهرک ژاندارمری ، بلوار مرزداران ، بین ایثار و آریا فر ، پالک    44248866 داروخانه دکتر فتحی تهران غرب

88660983   ، طبقه اول2588خیابان ولیعصر ، نرسیده به میدان ونک ، جنب وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، پالک  داروخانه دکتر فخرائی تهران غرب

1463خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به نصرت ، بین کوچه امین و مهر ، پالک  66418900 داروخانه دکتر فرامرزی تهران غرب

1+12 متری قدس ، خیابان شهید میرباقری ، روبروی تره بار ، پالک 35انتهای سردار جنگل شمالی ، باالتر از نیایش ، خیابان پنج تن ، بلوار   ، 

1 ، طبقه 1واحد 

44872605 داروخانه دکتر فرناز رشیدی تهران غرب

139خیابان محمد علی جناح ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه ، نبش عابدزاده ، جنب ساختمان پزشکان پارسه ، پالک  44287498 داروخانه دکتر فرهاد شهیدی تهران غرب

81شهید قاسم رئیس میرزایی ، شهید مهدی لطیفی ، پالک  داروخانه دکتر فرومدی تهران غرب

150خیابان فالح ، خیابان سجاد جنوبی ، جنب پارک صبا ، پالک  داروخانه دکتر فریبا مختاری نسب تهران غرب

66508473 ، طبقه همکف105ستارخان ، خیابان نیایش ، روبروی بیمارستان حضرت رسول اکرم ، پالک  داروخانه دکتر قاضی نیا تهران غرب

سعادت آباد ، باالتر از میدان کاج ، نبش کوچه نهم 22069485 داروخانه دکتر قدیریان تهران غرب

24دهکده المپیک ، پایین تر از سه راه زیبا دشت ، جنب بانک سامان ، پالک  44717289 داروخانه دکتر قره باغی تهران غرب

434بلوار کشاورز ، خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به چهارراه صدوقی ، پالک  66576586 داروخانه دکتر کرمی تهران غرب

6خیابان آزادی ، بین آذربایجان و جیحون ، کوچه شهید زمانی ، پالک    66065122 داروخانه دکتر کوشا تهران غرب



809میدان هاشمی ، خیابان هاشمی شرق ، نبش کوچه بیک محمدی ، پالک  داروخانه دکتر گلناز صرافیان تهران غرب

103 ، ط اول ، واحد شمال شرقی 56 شرقی ، ساختمان افتخار ، پ 17سعادت آباد ، خ سرو غربی ، خ ریاضی بخشایش ، نبش کوچه  22080684 داروخانه دکتر لیال مجیدی تهران غرب

42خیابان اشرفی اصفهانی ، خیابان ناطق نوری ، خیابان ثامن الحجج ، پالک  44612245 داروخانه دکتر محالتی تهران غرب

28 ، پالک 4بزرگراه یادگار امام ، بین سعادت آباد و فرحزاد ، خیابان ایثارگران شمالی ، نبش کوچه ایثار 22063400 داروخانه دکتر محمد رمضانی تهران غرب

44413282 ، طبقه همکف268 متری دوم جنوبی ، پالک 16 متری گلستان ، نبش 35شاهین شمالی ، بلوار  داروخانه دکتر مریم روزه دار تهران غرب

143چهارراه لشگر ، خیابان معیری ، نرسیده به میدان منیریه ، پالک  55383317 داروخانه دکتر مریم علی محمدی تهران غرب

، واحد زیر همکف37سعادت آباد، میدان فرهنگ، نبش کوچه معارف پالک  داروخانه دکتر مریم میرهاشمی تهران غرب

1ستارخان ، خیابان نیایش ، خیابان امام منتظر ، کوچه ربیعی ، پالک  داروخانه دکتر مشهدیان تهران غرب

1657میدان انقالب ، خیابان کارگر شمالی ، باالتر از فاطمی ، جنب پمپ بنزین ، روبروی مسجد امیر ، پالک  88998035 داروخانه دکتر معاصر تهران غرب

44229793   ، طبقه اول585خیابان ستارخان ، قبل از چهارراه خسرو ، پالک  داروخانه دکتر معصومه محمدی تهران غرب

2 ، طبقه همکف ، واحد 1356خیابان کارگر شمالی ، بعد از خیابان گردآفرید ، نبش کوچه رز ، ساختمان ناهید ، پالک  88001129 داروخانه دکتر منصف تهران غرب

655خیابان دامپزشکی ، بعد از جیحون ، بین کوچه اسکندری و فغانی ، پالک  66065613 داروخانه دکتر مهدی شیری تهران غرب

262بلوار فردوس شرق ، بین خیابان رامین و گلستان ، روبروی پاساژ آبشار ، پالک    44082267 داروخانه دکتر مهمانی تهران غرب

44223531   ، طبقه همکف156شهرک ژاندارمری ، بلوار مرزداران ، تقاطع ایثار ، پالک  داروخانه دکتر موسوی تهران غرب

2 ، واحد 364 ، پالک 46خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ، باالتر از میدان کالنتری ، نبش خیابان    88040234 داروخانه دکتر ناظرزاده تهران غرب

218تهرانسر ، بلوار اصلی ، بین خیابان هفتم و نهم ، پالک  44567584 داروخانه دکتر نجمه زارعی تهران غرب

66431061 ، طبقه همکف55خیابان باقرخان شرقی ، جنب کارواش آریان ، پالک  داروخانه دکترادب دار تهران غرب

157یافت آباد ، میدان الغدیر ، جنب مسجد الغدیر ، پالک  66818316 داروخانه دکترالجوردی تهران غرب

داروخانه دگتر فاطمه ایمانی ، قواره پنجم تجاری1بلوار آیت اهلل کاشانی ، خیابان بهنام ، باالتر از کوچه وحدت ، پالک  تهران غرب

11خیابان اسد آبادی ، نبش خیابان سوم ، پالک    88724544 داروخانه ریحان تهران غرب

4 ، واحد 2 ، طبقه 99بلوار کشاورز ، کوچه رویان ، ساختمان    88964815 داروخانه سالیکس تهران غرب

11خیابان ونک ، ابتدای خیابان سئول ، پالک    88046521 داروخانه سئول تهران غرب

85 بهمن ، پالک 22اشرفی اصفهانی ، باغ فیض ،  44464425 داروخانه شبانه روزی بینش تهران غرب

89، پالک  (شاهد  )تهرانسر ، بلوار نیلوفر غربی  44542044 داروخانه شبانه روزی تهرانسر تهران غرب

9اتوبان حکیم غرب ، بعد از پل اشرفی اصفهانی ، تقاطع اباذر ، نبش کوچه مریم ، ساختمان  44094800 داروخانه شبانه روزی ثامن تهران غرب

93خیابان جالل آل احمد ، روبروی بانک کشاورزی ، پالک    88283782 داروخانه شبانه روزی جالل آل احمد تهران غرب

296 متری امیری ، خیابان گلستانی ، بعد از تقاطع تیموری ، پالک 16خیابان قزوین ،  داروخانه شبانه روزی دکتر افسانه فیض نیا تهران غرب

12میدان صنعت ، خیابان فالمک شمالی ، نبش خیابان پانزدهم ، پالک  88365324 داروخانه شبانه روزی دکتر الهام بهشتی تهران غرب

14شهر ری ، خیابان شهید قدمی ، پالک    55900403 داروخانه شبانه روزی دکتر بهروزی تهران غرب

14شهر ری ، خیابان شهید قدمی ، پالک    55900403 داروخانه شبانه روزی دکتر بهروزی تهران غرب

2انتهای بزرگراه نیایش ، انتهای بلوار کوهسار ، روبروی برجهای مسکونی شرکت نفت ، نبش خیابان طبیعت ، پالک    44352916 داروخانه شبانه روزی دکتر پریسا خدابنده تهران غرب

3تهران ، یافت آباد ، ابتدای بلوار معلم ،شماره  داروخانه شبانه روزی دکتر پیرایش تهران غرب



8 متری کاشانی ، پالک 20، ابتدای  (به سمت بهشت زهرا)باقرشهر ، بزرگراه شهید رجایی ، بلوار غدیر   55200329 داروخانه شبانه روزی دکتر جعفری تهران غرب

میدان المپیک ، بلوار دهکده ، نرسیده به بزرگراه همت ، به طرف شهرک الله ، مجتمع پزشکی ارم 44763117 داروخانه شبانه روزی دکتر حسن جلیل زاده تهران غرب

44/2روستای صالح آباد غربی ، اتوبان بهشت زهرا ، شهرک رسالت ، خیابان صاحب زمان ، پالک  55520849 داروخانه شبانه روزی دکتر حمیدرضا جعفری تهران غرب

22612085   ، ط اول7، انتهای خ شهید بهزادی ، پ  (آصف)، خیابان شهید اعجازی  (زعفرانیه)خیابان ولیعصر، خیابان شهید فالحی   داروخانه شبانه روزی دکتر زهرا شهبازی تهران غرب

خ آیت اهلل کاشانی نبش خ عقیق برج البرز   44088830 داروخانه شبانه روزی دکتر صهبائی تهران غرب

44034510 ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه همکف2بلوار آیت اهلل کاشانی ، خیابان اباذر شمالی ، پالک  داروخانه شبانه روزی دکتر قنبری زاده تهران غرب

461خیابان امام خمینی ، حد فاصل نواب و رودکی ، پالک  66378673 داروخانه شبانه روزی دکتر کوخابی تهران غرب

، طبقه همکف24 متری الله غربی، نبش کوچه ابراهیمی ، پالک 35خیابان جنت آباد جنوبی ،  44445166 داروخانه شبانه روزی دکتر گواهی تهران غرب

66002192 ، واحد تجاری127، جنب پالک  (عج)خیابان استاد معین ، روبروی شرکت به پخش ، نبش کوچه صاحب الزمان  داروخانه شبانه روزی دکتر نادری تهران غرب

16میدان ونک ، ابتدای خیابان مالصدرا ، بعد از خیابان شاد ، روبروی ساختمان بورس ، پالک  88773201 داروخانه شبانه روزی دکتر ندا مسلم آذر تهران غرب

88695650  ، طبقه همکف1، ساختمان صدف 19شهرک قدس ، بلوار شهید فرحزادی ، تقاطع بلوار دریا ، پالک   داروخانه شبانه روزی دکتر یوسف زاده تهران غرب

55866076 ، طبقه همکف2خیابان آیت اهلل سعیدی ، پاسگاه نعمت آباد ، شهرک صادقیه ، نبش کوچه باقری ، پالک  داروخانه شبانه روزی زمزم تهران غرب

742ستارخان ، روبروی برق آلستوم ، پالک    44218610 داروخانه شبانه روزی ستارخان تهران غرب

432خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، باالتر از پمپ بنزین ، نبش خیابان شصتم ، ساختمان پزشکان ماهان ، پالک    88052796 داروخانه شبانه روزی طسوج تهران غرب

61 و 59 آبان ، پالک 13خیابان شهید رجایی ، بعد از اتوبان آزادگان ، کوی    55002422 داروخانه شفا تهران غرب

80خیابان جالل آل احمد ، خیابان آرش مهر ، نبش کوچه گلکده ، پالک    88254366 داروخانه شهرآرا تهران غرب

4 ، طبقه همکف ، واحد 270 ، پالک 39، جنب خیابان  (گیشا)انتهای کوی نصر    88285092 داروخانه فدرا تهران غرب

12شهر ری ، فلکه دوم دولت آباد ، انتهای خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید پور زاهد ، پالک  33388002 داروخانه مرکزی امین الملک تهران غرب

251 متر باالتر از خیابان فرصت ، نبش کوچه یزدان شناس ، پالک 200خیابان جمالزاده شمالی ،  52862000 داروخانه مرکزی جمالزاده تهران غرب

32/1شهرک آپادانا ، مجتمع گل مریم ، پالک    44656656 داروخانه مرکزی شهرک آپادانا تهران غرب

123شهرری ، میدان صفائیه ، خیابان ابن بابویه ، جنب درمانگاه شهدای شهرری ، پالک    33632701 داروخانه مرهم تهران غرب

426شهرری ، خیابان فدائیان اسالم جنوب ، بعد از پل سیمان ، نرسیده به بلوار امام حسین ، روبروی کانون فرهنگی سمیه ، پالک  33633008 داروخانه مریم ربیعی تهران غرب

72میدان ونک ، خیابان مالصدرا ، بعد از بزرگراه کردستان ، پالک    88038112 داروخانه مالصدرا تهران غرب

590خیابان آذربایجان ، بین رودکی و نواب ، پالک  66376955 داروخانه مهشید تهران غرب

711 متری دین محمدی ، پالک 12یادگار امام جنوب ، خیابان هاشمی ، نرسیده به جیحون ، روبروی    66838428 داروخانه هاشمی نو تهران غرب

161 متری دوم جنوبی ، کوچه لوک زاده ، پالک 15 شهریور ، 17جاده قدیم کرج ، کوی    66791199 داروخانه هامون تهران غرب

15بلوار فردوس شرق ، خیابان سلیمی جهرمی جنوبی ، جنب مسجد ، پالک  44083445 داروخانه هداوند خانی تهران غرب

120شهرری ، خیابان شهید رجایی ، پایین تر از بیمارستان هفتم تیر ، محله بهشتی ، پالک  55230721 داروخانه هفتم تیر تهران غرب

92 ، پالک 5 و 4خیابان دکتر فاطمی ، بین خیابان  88988263 داروخانه هیراد غرب تهران غرب

3701 فرعی از 34خیابان وصال شیرازی ، پالک    66467832 داروخانه وصال تهران غرب

66921527 ، مجتمع پزشکی کوثر119بلوار کشاورز ، نرسیده به خیابان جمالزاده ، پالک  دکتر محمد همتی تهران غرب

214میدان قزوین ، خیابان قزوین به طرف خیابان ولیعصر ، پالک  55475394 دکتر مرجان مشکی تهران غرب



شهرک غرب فرحزاد شمالی چهارراه ارغوان   22063307 شایان تهران غرب

م ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز   88891534 هوشمند تهران غرب

میدان ازگل   22442286 احمدی تهران شرق

پاکدشت خیابان شهید مطهری ابتدای کوچه صندوق قرض الحسنه والفجر (ع)امام رضا  تهران شرق

خ دماوند خ ایرانمهر بلوارابوحسین نبش خ اسدی   33341431 ایرانمهر تهران شرق

باهنر ایستگاه زیبا ک صادقی آبکوه اول   22702691 آبکوه تهران شرق

964خیابان شهید نامجو ، پالک  77545375 آذرکیوان تهران شرق

250نارمک ، چهار راه تلفنخانه ، جنب اداره پست ، پالک    77909933 باقری تهران شرق

،بیمارستان بوعلی(ع)خیابان دماوند،تقاطع بزرگراه امام علی   33791543 مؤسسه خدمات دارویی رضوی)بیمارستان بو علی تهران شرق

خ پیروزی   38563414 بیمارستان فجر تهران شرق

جردن نبش ک شاهرخ جنب سوپرجردن   22051164 پارتیان تهران شرق

پاسداران باالتراز کالنتری گلستان اول   22560806 پایا تهران شرق

میدان رسالت خ نیروی دریایی باالترازچهارراه فرجام   77801540 تهران تهران شرق

77461081   متری نارمک روبروی ایستگاه30خ دماوند بعد از  تهران نو تهران شرق

22491819 ، طبقه همکف183تهران ،اقدسیه ، بلوار ارتش ، روبروی سه راه ازگل ، جنب شهرک دانشگاه ، پالک  شبانه روزی لشگرک- د تهران شرق

22953257  ، طبقه همکف ، ،واحد یک6، پالک (خیابان قدیری)تهران ، بزرگراه امام علی شمال ، خروجی اول لویزان ، خیابان شیان یکم  شبانه روزی دکتر علی قنبری-د تهران شرق

123 متری صالحی ، نبش کوچه چهارم غربی ، پالک 30تهران ، مشیریه ،  33863928 شبانه روزی مشیریه-د تهران شرق

( شهرداری6منطقه )،واحد تجاری1987تهران ، خیابان ولی عصر ،  نرسیده به خیابان مطهری ، باالتر از  خیابان  حسینی راد ، پالک  داروخانه  آرزو سبحانی تهران شرق

76502452 اصلی9 فرعی از 563رودهن ، شهرستان دماوند ، شهر رودهن ، خیابان امام خمینی ، جنب چمپ بنزین ، پالک  داروخانه  دکتر لوزانی تهران شرق

7769004 ، طبقه زیر همکف67تهران ، خیابان  جانبازان غربی ، میدان هالل احمر ، خیابان گلستان ، تقاطع خیابان شهید ثانی ، پالک  داروخانه  دکترسارا شیخ کاظمی تهران شرق

7769004 ، طبقه زیر همکف67تهران ، خیابان  جانبازان غربی ، میدان هالل احمر ، خیابان گلستان ، تقاطع خیابان شهید ثانی ، پالک  داروخانه  دکترسارا شیخ کاظمی تهران شرق

،طبقه زیر زمین45انتهای خیابان پیروزی،بعد از خیابان پنجم نیروی هوایی،مقابل ساختمان پزشکان نسیم،پالک    77160186 داروخانه  فوکا تهران شرق

77704915 ، ساختمان پزشکان سریتا ، ط همکف87، پ ( شرقی154خ )باالتراز فلکه اول تهرانپارس ، خ حجربن عدی ، خ شهید محمد اسماعیل پور داروخانه اقبال تهران شرق

داروخانه انوری  ،طبقه همکف ، واحد یک9تهران ، شمال کاخ نیاوران ،  خیابان جمال آباد ، خیابان پیروز شفیعی ، جنب  بن بست ساالری  ،پالک  تهران شرق

446نازی آباد،خیابان شهید رجایی،جنب درمانگاه اطمینان،پالک    44401875 داروخانه آرزو تهران شرق

داروخانه پارسیان فارمد طبقه همکف32تهران ، خیابان شهید مطهری ، نرسیده به خیابان ترکمنستان ، روبه روی مرکز آموزش وهمایش های بانک سپه ، پالک تهران شرق

116پالک  ( متری دوم مجیدیه شمالی 16)تهران ، رسالت ، خیابان شهید منصوری ،  داروخانه پویا محمدی تهران شرق

53تهران ، خیابان سبالن جنوبی ، نرسیده به خیابان دماوند ، پایین ترازدرمانگاه فرهنگیان،نبش بن بست اسد زاده ، پالک داروخانه تینا تهرانی فر تهران شرق

146،پالک (نمایندگی نگین خودرو)میدان اقدسیه،بزرگراه ارتش،بعد از خروجی اراج داروخانه خانمحمد تهران شرق

1215،پالک (تیام سابق)خیابان شریعتی ،باالتر از میرداماد،نرسیده به کوچه منتظرنژاد داروخانه دکتر اسعد نوری تهران شرق

162چهارراه پاسداران ،  خیابان دولت ،  خیابان اختیاریه جنوبی ، جنب مسجد صاحب الزمان ،  پالک  داروخانه دکتر اشکان خرمی تهران شرق

41تهران ، میدان نبوت ، خیابان جانبازان  شرقی ، خیابان شهید مصطفوی ، ابتدای خیابان شهید فرامرز ابراهیم ، پالک  77947148 داروخانه دکتر اکبر حیدری تهران شرق



4ابتدای جاده لشگرک ، مینی سیتی ، شهرک محالتی ، میدان بسیج ، مجتمع تجاری زیتون ، پالک  22468099 داروخانه دکتر اله یاری تهران شرق

جنوب شرقی2،طبقه اول،واحد 90،پالک 149 و 148تهرانپارس،فلکه اول،خیابان گلبرگ،خیابان رشید،بین خیابان  داروخانه دکتر بابک ذوالفقارنیا تهران شرق

12خیابان شریعتی ، خ مطهری شرقی ، خ شهدای ناجا ، بعد از خیابان فرهنگ ، نرسیده به ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ، پ  داروخانه دکتر بابک مصباحی تهران شرق

125تهران ، شهید کالهدوز ، بین خیابان دیباجی و اختیاریه ، نبش کوچه شهید جعفر عین آبادی ، پالک  داروخانه دکتر برزآبادی تهران شرق

650 شهریور جنوبی ، خیابان شهید حاج اسماعیل رضایی غربی ، خیابان شهید یوسف رجب نیا ، نرسیده به خیابان شوش ، پالک 17خیابان  داروخانه دکتر بریجانیان تهران شرق

101خیابان پیروزی ، بلوار ابوذر ، نبش پل پنجم ، پالک  داروخانه دکتر بیرامی تهران شرق

1232تهران  ، خیابان شریعتی  ، باالتراز میرداماد ،  نبش کوچه مینا ،  پالک  داروخانه دکتر تاج میر تهران شرق

1لواسان،ابتدای بلوار امام خمینی،منطقه احمدآباد،داخل خیابان گلها،پالک  داروخانه دکتر جهانگیری تهران شرق

داروخانه دکتر حاج علی ، طبقه همکف27تهران ، خیابان طالقانی ، خیابان بهار جنوبی ، کوچه شهید صدیق ، پالک  تهران شرق

49خ وحید دستگردی ، خ فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، خ شهید محمد دلیری ، نبش کوچه احسانی ، واحد تجاری جنب پالک  26415742 داروخانه دکتر حاجی صادق تهران شرق

469نازی آباد  ، خیابان اکبری مشهدی ،  نرسیده به تقاطع کارگر سامانی  ، پالک  داروخانه دکتر حسن شرکاء تهران شرق

17خیابان شریعتی ، خیابان معلم ، بین بن بست شاهین و کوچه شهید نجیبی نیا ، پالک  داروخانه دکتر حسین آقا جانی تهران شرق

264بزرگراه رسالت ، خیابان جانبازان غربی ، بعد از خیابان کرمان ، بین اتوبان امام علی و شهید مدنی ، پالک  داروخانه دکتر حسین یوسفی تهران شرق

472 شرقی ، پالک 196تهرانپارس ، میدان پروین ، خیابان  داروخانه دکتر دستجردی تهران شرق

2/3سهروردی جنوبی ، روبروی راهنمایی و رانندگی ، پالک    33472907 داروخانه دکتر دلشاد تهران شرق

 تهران ،فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، نرسیده به چهارراه سیدالشهدا ، خیابان سجده ای شمالی ، بین خیابان شهید بهرام مقدس و

خیابان شهید شهرام سیری ، روبروی مرکز بهداشت و سالمت کادوس

77724177 داروخانه دکتر رحیمی تهران شرق

99تهران ، خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، روبه روی خیابان کریمشاهیان ، پالک داروخانه دکتر سرکندی تهران شرق

31میدان هروی ، خ وفامنش ، نبش بن بست آبنوس ، پالک  داروخانه دکتر سمانه نصیری پور تهران شرق

53خیابان تهران نو ، میدان امامت ، خیابان امامت ، بین خیابان غدیر و بن بست بنفشه ، پالک  داروخانه دکتر سمیعی فر تهران شرق

2تهران ، ازگل ، خیابان ازگل ، ابتدای کوچه بیدستان یکم ، پالک  داروخانه دکتر سهند گلستانیان تهران شرق

داروخانه دکتر سولماز احمدوند ، بلوارمالصدرا ، مجتمع تجاری ایران زمین ، واحد یک2پردیس ،  میدان امام خمینی ، فاز  تهران شرق

،درمانگاه شبانه روزی مهرجردطبقه همکف(ره) ومیدان امام خمینی 2،بین پارک فاز3پردیس،فاز داروخانه دکتر سید یوسف حیدری تهران شرق

جنب مسجد امام جعفر صادق-روبروی مجتمع طاق کسری -خیابان رضوان -خیابان جنت -بلوار اوشان -دارآباد  22480048 داروخانه دکتر شریفیان تهران شرق

شهر پردیس ، فاز سوم ، بلوار سفیر امید ، خ معلم ، روبه روی مجتمع تجاری امید، جنب مسجد امیرالمومنین ، قطعه اول ، ملک تجاری 76296944 داروخانه دکتر شهریاری تهران شرق

داروخانه دکتر شیدا سلمانی قاسم زادگان غربی ، طبقه اول ،واحد جنوب شرقی450 ، ساختمان 111تهران ، خیابان دولت ، مابین چهار راه اختیاریه و دیباجی ، پالک  تهران شرق

217خیابان پیروزی ، بعد از چهار راه کوکاکوال ، بین خیابان اول و دوم  نیروی هوایی ، روبروی خیابان پرستار ، پالک  77428050 داروخانه دکتر صارمی تهران شرق

230،بعد از خیابان پرستار،پالک (غرب به شرق)خیابان پیروزی داروخانه دکتر عرب سرخی تهران شرق

1/4لویزان، شیان، خیابان شهیدفرشادی، خیابان شهید شاه رضایی، خیابان سلیمی، پالک داروخانه دکتر عمیدی تهران شرق

داخل درمانگاه- جنب صندوق قرض الحسنه  -(دکتر بهشتی)خیابان کمربندی-میدان امام حسین -ورامین  36262631 داروخانه دکتر فاطمه حیدری تهران شرق

داروخانه دکتر فیروزه خادم ، همکف جنوبی6 ، واحد 442خ شهید بهشتی ، حد فاصل قائم مقام فراهانی و میرزای شیرازی ، پالک  تهران شرق

733تهران ،  خیابان انقالب ، کالج ، پالک  داروخانه دکتر فیض بخش تهران شرق

،طبقه همکف،واحد شمالی8خیابان سهروردی شمالی،خیابان پالیزی،خیابان یکم،پالک    88531330 داروخانه دکتر کامیارهدایتی تهران شرق



داروخانه دکتر کیمیا شوقیان ، طبقه همکف15 شرقی ، پالک 142فلکه اول تهرانپارس ، اول  تهران شرق

  طبقه همکف15تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز ، ابتدای خیابان سهروردی جنوبی ، بعد از خیابان سید علی حسام زاده حجازی ، پالک 

6واحد  ،

داروخانه دکتر گیتی نورد تهران شرق

81و79خیابان جمهوری،بعد از باغ سپهساالر،جنب بانک پاسارگاد،نبش پاساژ علمی،پالک  داروخانه دکتر لیال قاسمی تهران شرق

126،بین خیابان اختیاریه و دیباجی،پالک (دولت)خیابان پاسداران،خیابان شهید کالهدوز داروخانه دکتر ماندانا بنی مصطفی تهران شرق

،طبقه زیر همکف55،خ دیباجی جنوبی ،باالتر از پارک ارغوان،بین کوچه کامبخت و خیابان شهید غفوری،پ (خیابان دولت)خ شهید کالهدوز داروخانه دکتر محسن رفعت نژاد تهران شرق

283، پالک  (مرداد شرقی  ) 44 متری صالحی ، نبش کوچه 30،  (ع)مشیریه ، جاده امام رضا  داروخانه دکتر محمد تاجیک خاص تهران شرق

56، بعداز خیابان شهید آیت ، خیابان شهید حسن طاهری ، نبش کوچه شهید داریوش مالیری ، پالک  (شرق به غرب )خیابان دماوند  داروخانه دکتر محمد خانی تهران شرق

2، بعد از چهارراه سید الشهدا، بین خ شهید محمدی و فتاحی، روبروی مرکز دارویی و هالل احمر جشنواره (جشنواره)تهرانپارس، خ ناهیدی    77900975 داروخانه دکتر مدینه تهران شرق

678تهران ، خیابان پیروزی ، بلوار ابوذر ، نبش شهروی ، پالک  داروخانه دکتر مصطفی حبیبی تهران شرق

92تهران ، پیروزی ، انتهای خیابان نبرد ، خیابان قیام ، پالک  33196150 داروخانه دکتر مصطفی حسن زاده تهران شرق

29.1ورامین ، ابتدای خیابان پانزذه خرداد ، پالک  داروخانه دکتر ملکی اصل تهران شرق

52تهران ، خیابان انقالب ، خیابان خارک ، نبش بن بست اول ، پالک  داروخانه دکتر مهرماه مظفری تهران شرق

95، خروجی خاوران غرب ، خیابان شهید عبدالحسین شیرازی ، پالک  (شمال به جنوب  )بزارگراه حضرت امام علی  داروخانه دکتر مینا جعفرزاده تهران شرق

  داخل مرکزچشم پزشکی و21 بهمن ، بعد از بیمارستان نیکان ، پالک 22تهران ، میدان ارتش ، ورودی اراج ،خیابان مسعود تیموری خیابان 

کلینیک نیکان ، طبقه همکف

داروخانه دکتر نبی ئی تهران شرق

14 ، داخل درمانگاه  شهرداری منطقه 487بزرگراه شهید محالتی ، بعد از خیابان مخبر شمالی ، نرسیده به تقاطع هفده شهریور ، جنب خیابان گیلکی ، پالک  داروخانه دکتر نصیری تهران شرق

  ، میدان امام خمینی ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، جنب پمپ بنزین پردیس ، انتهای خیابان نیروزی هوایی ، خیابان خبرنگار2شهر پردیس ، فاز 

 ، طبقه همکف6نرسیده به خیابان صنایع دفاع ، روبروی مجتمع مسکونی آزمایش ، پالک  ،

داروخانه دکتر نعیمه سادات الجوردی تهران شرق

430خیابان پاسداران،بین بهستان نهم و دهم،پالک  داروخانه دکتر وحیدی تهران شرق

294پالک - ابتدای خیابان کریم خان زند  - (عج)میدان ولیعصر  داروخانه دکتر یدالهی موحد تهران شرق

27تهران ، چهارراه پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان جوانشیر ، خیابان شهید افتخاریان ، نبش کوچه شهید جمالی ، پالک  داروخانه دکتر یزدانیان تهران شرق

433تهران ، خیابان طالقانی ، خیابان بهار شمالی ، نبش کوچه هاله ، پالک  77630642 داروخانه دکتر یلدا  حائری تهران شرق

561تهران ، میدان نبوت ، خیابان آیت به سمت شمال ، بعداز کوچه شهید حمیدرضا خاموشی ، پالک  77207211 داروخانه دکترشهین خسروانی تهران شرق

خ آیت باالتر از خ دماوند نبش مالیری   77954646 (اوا)داروخانه دکترعمادالدین تهران شرق

104،پالک 114خیابان هفده شهریور،خیابان آیت اله سعیدی،روبروی کالنتری   33706444 داروخانه رازی تهران شرق

22940649 ساختمان سئول ،واحددوم82تهران ، پاسداران ، میدان هروی ، خیابان شهید موسوی ، روبه روی مرکز خرید گلستان  ، پالک  داروخانه رقیه خداوردی تهران شرق

،طبقه اول،واحد جنوب شرقی162رسالت،مجیدیه شمالی،شانزده متری دوم،بعد از پارک  مجیدیه،پالک  داروخانه روزانه دکترمسعودی تهران شرق

نارمک م هفت حوض روبروی ایستگاه دفتر   77913178 داروخانه شبانه روزی آیت تهران شرق

،طبقه همکف183انتهای اقدسیه،بلوار ارتش،روبروی سه راه ازگل،جنب شهرک دانشگاه،پالک  22491819 داروخانه شبانه روزی دکتر تقی نژاد تهران شرق

68تهران ، خیابان دماوند ،  خیابان مسیل باختر ، ضلع شمال غربی میدان تسلیحات ، جنب بانک مسکن ،  پالک  داروخانه شبانه روزی دکتر شاهرخی نژاد تهران شرق

داروخانه شبانه روزی دکتر فوزیه فرشادی ، بعداز میدان عدالت ، بلوار سفیر امید ، نبش خ پیام ، روبروی فروشگاه جانبو ، ساختمان آالدیوم ط همکف ، مغازه تجاری1پردیس ، فاز  تهران شرق

145قیامدشت ، تقاطع خیابان شهید بهشتی و بلوار امام خمینی ، روبروی درمانگاه شبانه روزی قیامدشت ، پ  داروخانه شبانه روزی سهیال شفیعی تهران شرق

22837427 ، طبقه همکف جنوبی366تهران ، خیابان شهید باهنر ، میدان نیاوران ، خیابان پورابتهاج ، جنب بانک صادرات ، پالک  داروخانه شبانه روزی شاهپور شماشیان تهران شرق

1تهران ، خیابان ولیعصر ، باالتراز طالقانی ، کوچه گیالن ، جنب کلینیک شفا ، پالک    88940749 داروخانه شفا مرکزی تهران شرق



137،پالک (غربی216)،نرسیده به خروجی شهید زین الدین و استخر،نبش خیابان شهید آقا بزرگی(جنوب به شمال)بزرگراه شهید باقری 77380038 داروخانه شفائیه تهران شرق

داروخانه علوی حسینی ، داخل درمانگاه شهید مهدوی ،طبقه اول991 متری دوم ، مجیدیه بعداز مجتمع تجاری دنیای نور ، پالک 16بزرگراه رسالت ، نرسیده به خیابان  تهران شرق

702خیابان پیروزی،ضلع جنوبی سه راه سلیمانیه،پالک    33335094 داروخانه مدائن تهران شرق

77879496 ، طبقه همکف18تهران پارس ، فلکه اول ، خیابان حجر بن عدی ، پالک  داروخانه مرکزی پاکان تهران شرق

1357تهران ، خیابان جانبازان غربی ، خیابان شهید مدنی شمالی ، نرسیده به مترو گلبرگ  ، پالک  داروخانه مهدی موالئی تهران شرق

22773609 ، قطعه دوم76خیابان پاسداران ، دروس ، بلوار شهرزاد ، خیابان هدایت ، نرسیده به خیابان یخچال ، جنب خیابان پنجم ، پالک  داروخانه هدایت تهران شرق

74،بعد از چهار راه اختیاریه،پالک (دولت)خیابان پاسداران،خیابان شهید کالهدوز داروخانه ویوال تهران شرق

74،بعد از چهار راه اختیاریه،پالک (دولت)خیابان پاسداران،خیابان شهید کالهدوز داروخانه ویوال تهران شرق

نارمک باالترازهفت حوض خ وحیدغربی   77891715 دانا تهران شرق

خ شهید بهشتی نرسیده به چهارراه سهروردی   88403532 دراگ استور صبا تهران شرق

11پالک  (راه آهن سابق  )ورامین میدان امام حسین  دکتر آخرتی تهران شرق

بلوار قیطریه ابتدای اندرز گو    22693397 دکتر پازندی تهران شرق

49میدان هفت حوض ، جانبازان غربی ، بعداز خیابان کمیجانی ، پالک  77206002 دکتر توکل خدایی تهران شرق

640تهران ، خیابان پیروزی ، روبروی بیمارستان فجر ، پالک  33331771 دکتر حمیدرضا کیوان فر تهران شرق

مجیدیه شمالی سه راه پیاله   22511408 دکتر خدامرادی تهران شرق

بلوار ارتش محله اراج خ پروین    22952924 دکتر رضوی پور تهران شرق

22763420 ساختمان کیمیا طبقه اول17خیابان دولت بلوار کاوه نرسیده به خیابان بهار پالک  دکتر رنجبریان تهران شرق

745بومهن بلوار امام خمینی پالک  دکتر فالح تهران شرق

ورامین میدان امام حسین اول خیابان سینما جنب بانک 36241414 دکتر قارونی اصفهانی تهران شرق

چیذر میدان ندا ابتدای بلوار عسکری درمانگاه ندا    22674747 دکتر مجتبی بوربور تهران شرق

پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه    26115075 دکتر نازنین رمضانی تهران شرق

46پاسداران میدان هروی خیابان وفامنش خیابان آزادی پالک  22955287 دکتر ناصر نقدی تهران شرق

،طبقه همکف7خیابان شهید مدنی شمالی،خیابان شهید شجاع الدین داودی،خیابان شهید یداله سلیمی افضل،پالک    55672516 دکتر نوشین حسنی تهران شرق

1927نارمک، خ سی متری، چهارراه سرسبز، پالک  دکتر واعظی پور تهران شرق

137ورامین خیابان شهید باهنر جنب درمانگاه بزرگمهر طبقه همکف پالک  دکتر یوسفی تهران شرق

م هفت تیر خ قائم مقام نبش کوچه نگین   88310959 دکتراعتمادی تهران شرق

خ دولت دیباجی جنوبی روبروی سازمان آب   22556955 دیباجی تهران شرق

دیباجی جنوبی خ برادران شهید جوزی   22544481 رحیم کشاورز تهران شرق

پاسداران خ اقدسیه روبروی رستوران اقدسیه   22286413 زند حبیبی تهران شرق

شهریور جنوبی خ صفاری17خ   33558903 سالمت بخش تهران شرق

بزرگراه رسالت اول مجیدیه جنوبی   22528540 شادآرام تهران شرق

خ پیروزی خ نبرد تقاطع ائمه اطهار   33178307 شبانه روزی ابیانه تهران شرق



پیروزی روبروی خ سوم نیروی هوایی   77434159 شبانه روزی اطمینان تهران شرق

پاسداران نبش بوستان هفتم   22588545 شبانه روزی پاسداران تهران شرق

پاسداران بوستان دوم گیالن غربی تقاطع داود اسالمی   26312742 شبانه روزی تک پاسداران تهران شرق

نظام آبادباالترازچهارراه گلبرگ   77456552 شبانه روزی خیام تهران شرق

22 ، پالک 13تهران، خیابان دماوند ، بین ایستگاه پل و خیابان آیت ، خیابان شهید رضا حاتمی ، جنب کلینیک درمانگاه شهرداری منطقه  شبانه روزی دکتر شاهقلی تهران شرق

نیاوران بعد از سه راه یاسر نبش ک راد   22810839 شبانه روزی دکتر طهماسیان تهران شرق

خ دماوند نرسیده به ترمینال شرقی روبروی پمپ بنزین   77702297 شبانه روزی دماوند تهران شرق

بزرگراه رسالت بعد از چهارراه مجیدیه جنب بانک مسکن  225012377 شبانه روزی کریمی زاده تهران شرق

رودهن بلوار امام روبروی مخابرات    5729191 شبانه روزی موسی پور تهران شرق

خ ش رجایی ایستگاه ورزشگاه روبروی رستوران جوان   55067515 شبانه روزی نازی آباد تهران شرق

متری اول16میدان رسالت بین خ کرمان و   22517798 شبانه روزی نگین تهران شرق

شریعتی نرسیده به میر داماد   22272157 شبانه روزی یاسان تهران شرق

خ پیروزی فلکه دوم نیروی هوائی   77464335 شفا دارو تهران شرق

فلکه دوم تهرانپارس اول جشنواره   77868595 شوکتی تهران شرق

پاسداران باالتر از م فرمانیه روبروی پمپ بنزین    22809300 صاحب قرانیه تهران شرق

5ابتدای خ پاسداران باالتراز گل نبی نبش دشتستان    22844721 صنعتی تهران شرق

اتوبان رسالت شمس آباد خ ریحانی چهارراه نعیمی   22321012 عابدینی تهران شرق

پاسداران بین گلستان دوم و سوم روبروی بانک کشاورزی   22558693 فلمینگ تهران شرق

مطهری خ قائم مقام روبروی تهران کلینیک   88750879 کیان پارس تهران شرق

شهریور جنب بانک مسکن17دماوند م    76329440 کیایی تهران شرق

پیروزی خ نبرد م نبرد ک محمدی   33168111 گوکلنی تهران شرق

امام حسین خ اقبال باالتراز چهارراه صفا   33349760 الدن تهران شرق

ظفربعدازکوچه تبریزیان   22228080 الله تهران شرق

دماوند خ بخت آزاد مقابل مسجد   77814268 محققی تهران شرق

113رشید جنوبی نبش بهار بین بهار و خ  9123270394 محمدرضایی تهران شرق

شمس آباد بلوار بیژن روبروی درمانگاه ارشاد   22531173 محمودیان تهران شرق

فرمانیه تقاطع آجودانیه    22289340 مرکزی اجودانیه تهران شرق

تهران پارس بزگراه رسالت چهارراه رشید   77863694 مستعلی تهران شرق

آپادانا بین نوبخت ومهناز   88761510 مکری تهران شرق

بلوار ابوذر پل ششم خ بقایی بعد از نبرد   33009700 مهرآبادی تهران شرق

خ میرزای شیرازی جنب پمپ بنزین   88825464 نادرشاه تهران شرق

م خراسان خ خاوران بعد از فرهنگسرای خاوران ک بیات   33734763 نامور تهران شرق



191پاکدشت خیابان مطهری شمالی پالک  نصرت تهران شرق

186 ، پالک 135 و خیابان 133، بین خیابان  ( شرقی 196)تهرانپارس ، بعد از میدان پروین ، خیابان شهید برادران ظفرقندی    77325328 هوشمند تهران شرق


