
آدرس تلفـن نام داروخانه نام مرکز

کرج مهرشهر انتهای بلوار ارم کوی زنبق نبش نرگس غربی 33210029 داروخانه دکتر آقا علی  کرج

34238959 مرکز پزشکی فرسام14کرج باغستان غربی بوستان    رفعتی دکتر روزی شبانه داروخانه کرج

34238959 مرکز پزشکی فرسام14کرج باغستان غربی بوستان    رفعتی دکتر روزی شبانه داروخانه کرج

10 و 8اسالمشهر شهرک قائمیه میدان اول جنب مسجد جامع حسین بن علی بین کوچه  56286178 داروخانه  شبانه روزی دکتر مهدی حسن زاده کرج

10 و 8اسالمشهر شهرک قائمیه میدان اول جنب مسجد جامع حسین بن علی بین کوچه  56286178 داروخانه  شبانه روزی دکتر مهدی حسن زاده کرج

10 و 8اسالمشهر شهرک قائمیه میدان اول جنب مسجد جامع حسین بن علی بین کوچه  56286178 داروخانه  شبانه روزی دکتر مهدی حسن زاده کرج

3و 1شهریار شهرک وایین بین میالد  65328848 داروخانه  صفا کرج

110کرج خ شهیدبهشتی میدان شهدا ساختمان پزشکان 32247680 داروخانه اشکان کرج

33501234 متری گلشهر بین خیابان درختی و  انوشیروان روبروی مجتمع تجاری45کرج  داروخانه انوشیروان کرج

کرج شاهین ویال ابتدای خیابان یکم 34517576 داروخانه اورانوس کرج

نظر آباد خیابان مطهری الغدیر جنوبی روبروی بانک توسعه 45364131 داروخانه ایرانیان کرج

10 و 9کرج شاهین ویال بین  34338171 داروخانه آریا کرج

کرج شاهین ویال بین پنجم و ششم شرقی 34423223 داروخانه بوعلی سینا کرج

کرج بلوار طالقانی شمالی بعد از روگذر آزادگان 32509472 داروخانه پگاه کرج

مالرد مارلیک خیابان دکتر حسابی خیابان پگاه 65142146 داروخانه داخلی درمانگاه شبانه روزی امیر کرج

(محل قدیم داروخانه چوبداری  )کرج چهارراه طالقانی خیابان شهید بهشتی باالتر از هالل احمر  34206914 داروخانه دکتر احسانی فر کرج

290 بلوار شهید دنیا مالی بین دهم و یازدهم غربی پالک 1اندیشه فاز  65524830 داروخانه دکتر احمدی وردنجانی کرج

آبیک خیابان طالقانی تقاطع هفت تیر اول جاده احمد آباد 32897979 داروخانه دکتر اسالمی کرج

اول جاده مالرد روبروی ساختمان آرین 32807281 داروخانه دکتر افشارمنش کرج

56323294 متری سجاد12گلستان  داروخانه دکتر الناز صباغی کرج

کرج خیابان مطهری بلوار نبوت جنب درمانگاه وصال 34430060 داروخانه دکتر اویسی کرج

33262176 ثبتی روبروی شهرک نور52کرج اراضی کیانمهر قطعه  داروخانه دکتر آزاده مرادی کرج

8 و 7کرج باغستان بین بوستان  34314695 داروخانه دکتر باقر پور کرج

فردیس شهرک وحدت خیابان سوم غربی جنب کلینیک وحدت 36615845 داروخانه دکتر برنا کرج

هشتگرد خیابان امام خیابان مصلی جنب درمانگاه فرهنگیان 44233949 داروخانه دکتر بکان کرج

شرکت کی دارو فناوی سالمت

زينوگان مراکز توزیع 



63اسالمشهر شهرک واوان  بلوار شهید منتظری خیابان شهید رجائی بازارچه مرکزی پالک  56166164 داروخانه دکتر بیگی سالکی کرج

جاده مالرد خیابان دکتر اهری خیابان آبرسانی جنوبی جنب خیابان یاسمن غربی 36635812 داروخانه دکتر پورسینا کرج

8قزوین پونک خیابان پیروزی شرقی پالک  داروخانه دکتر تفضلی کرج

203کرج مهرشهر بلوار شهرداری نبش خیابان  33408877 داروخانه دکتر جمشیدی کرج

کرج خیابان ذوب آهن خیابان قلمستان جنب مسجد ولیعصر 32808092 داروخانه دکتر چمن افروز کرج

کرج کرج نو  بلوار شهید حدادی نبش بلوار محمدی 34577744 داروخانه دکتر حاتمی کرج

مالرد سرآسیاب میدان اطلس اول خیابان آزادگان 65161794 داروخانه دکتر حاجیلو کرج

رباط کریم بلوار امام بعداز پل هوایی کوچه جهاد 56421033 داروخانه دکتر حسین احمدی کرج

گلستان بلوار اصلی نرسیده به فلکه اول 56740625 داروخانه دکتر حسین غیایی کرج

کرج عظیمیه بین میدان مهران و طالقانی مجتمع پزشکان مهر 32521265 داروخانه دکتر حقانی کرج

56747254 متری بوستان ساختمان سعدی24گلستان بلوار اصلی نبش فلکه دوم ابتدای  داروخانه دکتر حمید رضا بخشی کرج

کرج چهارراه طالقانی جنب دارائی 34429453 داروخانه دکتر حیدرزاده کرج

32234235 آبان13کرج خیابان بهار نرسیده به ساختمان داالهو بن بست  داروخانه دکتر خزائی کرج

گرمدره شمالی خ المهدی نبش ک توحید 36102255 داروخانه دکتر خسروی کرج

65578474 غربی جنب کیلینیک مهرگان33فردیس فلکه سوم فردیس خیابان  داروخانه دکتر درخشان نژاد کرج

کرج پایین تر از هفت تیر نبش کوچه اعتصامی ساختمان برلیان 32751834 داروخانه دکتر رحیمی کرج

911 بلوار دنیا مالی بین خیابان شاهد و یکم جنب شهرداری پالک 1اندیشه فاز  655267225 داروخانه دکتر رضائی اصل کرج

26اسالمشهر خ علی ابن ابی طالب نبش ک  56342966 داروخانه دکتر رفاهی فرجادی طهرانی کرج

کرج خیابان برغان بعد از مسجد امام سجاد محل فعلی داروخانه دکتر غفاری 32223496 داروخانه دکتر روزبه غفاری کرج

شهریار سعید آباد نبش خیابان خلیج 65604332 داروخانه دکتر زند کرج

24اسالمشهر کاشانی نبش کوچه  56125486 داروخانه دکتر زهرا والئی زارع کرج

707شهریار باغستان سعید آباد بلوار شهید بهشتی جنب آژانس ولیعصر داروخانه دکتر انزلی پالک  65603469 داروخانه دکتر سارا شمسائی کرج

65523100 غربی8 و 7 بلوار دنیا مالی بین 1اندیشه فاز  داروخانه دکتر ساسانیان کرج

6اسالمشهر خیابان بیست متری امام خمینی کوچه پنجم پالک  56346280 داروخانه دکتر سینا فخاری کرج

65565261 خیابان فردوسی غربی میدان چمران مجتمع پزشکی کیمیا ضلع جنوب غربی3اندیشه فاز  داروخانه دکتر سینا معمار کرج

کرج بلوار آیت اله  طالقانی جنوبی 32236400 داروخانه دکتر شاهمرادی کرج

10 و 8اسالمشهر خیابان مطهری بین کوچه  56155294 داروخانه دکتر شریعتی کرج

کردان بلوار برغان روبروی قنادی کشاورز داروخانه دکتر شمس کرج

371 پالک جدید 373اسالمشهر خیابان ایرلنسهر سلمان فارسی باغ نرده میدان شهدا پالک قدیم  56139777 داروخانه دکتر طهماسبی کرج

ابتدای خیابان شاهد غربی جنب پاساژ رضا انتهای بن بست آگاه1اندیشه فاز  65516284 داروخانه دکتر ظفر کرج

کرج چهارراه طالقانی خیابان طالقانی جنوبی نبش کوچه شهید طهماسبی ساختمان پزشکان نیک طبقه اول 32712756 داروخانه دکتر عزیزیان کرج

کرج خیابان بهشتی نرسیده به چهارراه طالقانی بعد از شبانه روزی فاطمی 32265721 داروخانه دکتر عسگری کرج



65351416 خیابان توحید نبش خیابان معلم پاساژ تجاری امیر طبقه همکف4اندیشه فاز  داروخانه دکتر علی قائمی کرج

مالرد رو به روی اداره پست 65992932 داروخانه دکتر عنداله کرج

259شهرقدس خیابان طالقانی کوچه جهانگیری نبش خیابان شهیدان حمیدی پالک  46822595 داروخانه دکتر فاطمه شفیع زاده کرج

45352106 جنب خشکبار پنج تن8نظرآباد خیابان انقالب نرسیده به میدان الله پالک  داروخانه دکتر فتوت کرج

مارلیک خوشنام نبش میدان امام حسین جنب امالک آرمان 65474795 داروخانه دکتر فرهیدنیا کرج

172بلوار استقالل شمالی نبش جنوبی خیابان مهرگان پالک  (اسبی  )کرج عظیمیه میدان استقالل  داروخانه دکتر فیروزبخت کرج

36524535 غربی مجتمع پزشکی مهرگان33فردیس فلکه سوم خیابان  داروخانه دکتر قاسمی کرج

بوئین زهرا بلوار شهید بهشتی میدان امام رضا داخل محوطه بیمارستان امیرالمونین 34225385 داروخانه دکتر قلعه کرج

775کرج خیابان شهید بهشتی ابتدای زیرگذر طالقانی برج آرین پالک  32255398 داروخانه دکتر کرمانیها کرج

775کرج خیابان شهید بهشتی ابتدای زیرگذر طالقانی برج آرین پالک  32255398 داروخانه دکتر کرمانیها کرج

775کرج خیابان شهید بهشتی ابتدای زیرگذر طالقانی برج آرین پالک  32255398 داروخانه دکتر کرمانیها کرج

کرج خیابان قلم بین نوزدهم شرقی و بیستم شرقی کبابی آقاجون 34318307 داروخانه دکتر کفعمی کرج

فردیس بلوار بیات شرقی شهرک کوثر ابتدای خیابان آالله 36576243 داروخانه دکتر لواسانی کرج

کرج بلوار هفت تیر  چهارراه کارخانه قند داروخانه دکتر متولی زاده اردکانی 32709622 داروخانه دکتر محمد باقر متولی زاده اردکانی کرج

کرج خیابان شهید بهشتی میدان شهدا خیابان کمالی خیابان سید الشهدا 32219673 داروخانه دکتر محمودی کرج

370 غربی پالک 41 و 39بین فلکه سوم و چهارم بین خیابان  (شهدای فردیس  )فردیس بلوار اصلی  36509251 داروخانه دکتر مرادی کرج

کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان افشار جنب بانک ملی 33316334 داروخانه دکتر مرآت کرج

33242929 فرعی9 و 8قزوین خیابان طالقانی پالک  داروخانه دکتر مرتضی پور کرج

کرج عظیمیه بین میدان مهران و طالقانی نبش حافظ جنوبی 32500900 داروخانه دکتر مسعود نیا کرج

کرج عظیمیه خیابان پامچال جنوبی جنب کوچه نرگس 32504912 داروخانه دکتر معبودی کرج

قزوین خ شهید بابایی نبش چهارراه مدنی شرقی درمانگاه مهرگان 33333879 داروخانه دکتر معیری کرج

اندیشه بلوار دنیا مالی بین اول و دوم غربی مرکز رز سنتر 65534610 داروخانه دکتر معین ابراهیمی کرج

کرج گلشهر بین ارغوان و کوکب غربی 33501730 داروخانه دکتر مقصود لو کرج

68 بلوار ستاره پالک 2پرند فاز  56792747 داروخانه دکتر مهدیس ابراهیمی کرج

16رباط کریم بلوار آزادگان نبش بوستان  56430314 داروخانه دکتر مهدیه سادات نوربخش کرج

190شهریار شهرک وایین خیابان امام خمینی نرسیده به میالد هشتم پالک  65328959 داروخانه دکتر ناصح کرج

کرج کوی ولیعصر انتهای خیابان خیام شرقی نبش استاد شهریار 32755580 داروخانه دکتر ناطقی کرج

کرج چهارصد دستگاه بلوار شهید بهشتی بلوار قائم نبش کوچه مصطفی خمینی 32756988 داروخانه دکتر نسیم تاجدینی کرج

18کاشانی نبش کوچه ... اسالمشهر خیابان آیت ا 56114787 داروخانه دکتر نصیری زاده کرج

32266580 طبقه همکف717کرج خیابان شهید بهشتی بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا پالک  داروخانه دکتر نقدی کرج

کرج بلوار هفت تیر بین کارخانه قند و چهارراه مصباح روبروی درمانگاه شبانه روزی سجاد 32739096 داروخانه دکتر نوروز فر کرج

125 خیابان جویبار پالک 2شهریار شهرک وایین میالد  65300230 داروخانه دکتر نیک رفتار کرج



9 متری مارلیک ابتدای خیابان سوسن پالک 20مالرد  65102227 داروخانه دکتر هادی اقبال کرج

قزوین شهرک مینودر خیابان مالکانه جنب مسجد مسلم بن عقیل داروخانه دکتر هرندی زاده کرج

کرج حصارک پایین خیابان انقالب خیابان فروردین بین خیابان طالقانی و خیابان آزادگان روبروی مهدیه حصارک 34667971 داروخانه دکتر یاری کرج

56945573 شهرک آفتاب بلوار امام رضا مجتمع رضا ساختمان پزشکان یاس طبقه همکف5پرند فاز  داروخانه دکتر یاسین بومه کرج

کرج حدفاصل میدان شهدا و چهارراه طالقانی روبروی پارکینگ شبانه روزی شاهین 32266513 داروخانه دی کرج

شهریار باغستان جنب درمانگاه شبانه روزی حکیم 65232090 داروخانه شبانه  روزی دکتر حریری کرج

5 و 4کرج باغستان بین بوستان  34318347 داروخانه شبانه روزی آذر کرج

5 و 4کرج باغستان بین بوستان  34318347 داروخانه شبانه روزی آذر کرج

18 پالک 5کرج رزکان نو تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار امام خمینی مشکین دشت نبش خیابان نیلوفر  36773444 داروخانه شبانه روزی آنیل کرج

کرج کالک بلوار شهید مدرس نبش کوچه مسلم ابن عقیل 32310500 داروخانه شبانه روزی پارسیان کرج

کرج بلوار دانش آموز نرسیده به میدان مادر روبروی فروشگاه رفاه 32753010 داروخانه شبانه روزی دکتر احمدپور کرج

44269095 میدان یاد بود جنب پمپ بنزین1هشتگرد فاز  داروخانه شبانه روزی دکتر اسکافی کرج

سلطان آباد خیابان سجاد خیابان مدرس 56322021 داروخانه شبانه روزی دکتر امیرزاده کرج

متری گلشهر بین اختر و شقایق45کرج  34609966 داروخانه شبانه روزی دکتر ایلبیگی زاده کرج

569461337 انتهای بلوار امام رضا روبروی دبستان یاس درمانگاه صابر5پرند فاز  داروخانه شبانه روزی دکتر برکم کرج

محمد شهر همایون ویال جنب درمانگاه 36302925 داروخانه شبانه روزی دکتر پرویزی کرج

رباط کریم خیابان  ملکی روبروی پاساژ درخشان 56423838 داروخانه شبانه روزی دکتر پورضیاء کرج

19گرمدره بلوار امیر کبیر مجتمع تجاری گلستان پالک  36106568 داروخانه شبانه روزی دکتر داداللهی کرج

47شهرقدس میدان آزادی ضلع شمالی پالک  46853289 داروخانه شبانه روزی دکتر رضا سعادت مهر کرج

الوند خیابان امام خمینی داروخانه دکتر شکر گزار 32220253 داروخانه شبانه روزی دکتر شکرگزار کرج

کرج میانجاده بلوار حدادی چهارراه پونه جنب ساختمان پزشک بهنو 33516253 داروخانه شبانه روزی دکتر کرمانی کرج

88 خیابان شقایق دوم پالک 1اندیشه فاز  65506157 داروخانه شبانه روزی دکتر محبی کرج

اسالمشهر قائمیه بعد از داروخانه دکتر طالبی 56476868 داروخانه شبانه روزی دکتر مسیبی کرج

8 بلوار مطهری نبش کوچه یاس 2محمدیه منطقه  32568434 داروخانه شبانه روزی دکتر مهدوی نیا کرج

کرج گوهردشت اول خیابان هشتم شرقی جنب کلینیک شفا 34418376 داروخانه شبانه روزی دکتر ناصری کرج

قزوین خ شهید بابایی بعد از کانال روبروی بیمارستان رازی جنب نانوایی 33692011 داروخانه شبانه روزی دکتر نصیری زاده کرج

قلعه میر خیابان اصلی جنب درمانگاه مرکزی قلعه میر 56742050 داروخانه شبانه روزی دکتر هومن صادقی کرج

پرند میدان امام خمینی بلوار امام خمینی جنب آموزشگاه صالحی 56932107 داروخانه شبانه روزی دکتر ویس کرمی کرج

کرج خیابان شهید بهشتی بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ساختمان پزشکان سینا 32266558 داروخانه شبانه روزی فاطمی کرج

933اسالمشهر جاده اصلی بعد از زیرگذر روبروی ایستگاه حاج محمود جنب درمانگاه شبانه روزی امام خمینی پالک  56125544 داروخانه شبانه روزی مرکزی اسالمشهر کرج

65563647 قطعه11 محله ساسان جنب بازار صدف نبش بن بست بهار محله 3اندیشه فاز  داروخانه شریف کرج

فردیس کانال غربی خیابان قریشی درمانگاه سیب 36526140 داروخانه فارما کرج



367رباط کریم بلوار آزادگان روبروی خیابان فتح پالک  56435758 داروخانه فرانک رهنما کرج

کرج شهرک بنفشه جنب میدان اکبر اباد 32811829 داروخانه فرصت کرج

کرج محمدشهر انتهای بلوار امام خمینی روبروی مشکین آباد جنب کوچه شبستری 36202030 داروخانه مرکزی شبانه روزی محمد شهر کرج

32707319 تیر چهارراه مصباح روبروی بانک مسکن7کرج بلوار  داروخانه مصباح کرج

محمد شهر گلستانک خیابان صاحب الزمان جنب آسایشگاه کهریزک 36310274 داروخانه مهر محمد شهر کرج

1کرج خیابان شریعتی جنب بیمارستان تخت جمشید ساختمان کوروش طبقه همکف واحد  32550501 داروخانه مهرگان کرج

کرج عظیمیه ضلع جنوب شرقی میدان استقالل 32542553 داروخانه مهشاد کرج

135کرج عظیمیه بلوار شریعتی خیابان نیک نژادی شمالی پالک  32543254 داروخانه هیراد کرج


