لیست داروخانه های روزانه و نیمه وقت زنجان
لیست داروخانه های شبانه روزی زنجان
لیست داروخانه های روزانه شهرستان ابهر
لیست داروخانه های شبانه روزی شهرستان ابهر
لیست داروخانه های روزانه شهرستان خرمدره
لیست داروخانه های شبانه روزی شهرستان خرمدره
لیست داروخانه های روزانه شهرستان ماهنشان
لیست داروخانه های روزانه شهرستان آببر

لیست داروخانه های روزانه و نیمه وقت استان زنجان
رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی

خبص

وبم مسئ

آدرس داريخبوه
وًع فعبليت

يل فىی فعلی

عبم

1

اًَار

2

زکتر هحسٌی

3

اًَار

زکتر اسوبعيل هْراًفر

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-3222974 :
رٍزاًِ

هعسالسيي

آدرس محل :ذيبثبى اهبم هقبثل ثبًک هلت ضعجِ سجسُ هيساى

هحسٌی

زکتر هدتجی ذسائی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-5232254:

هْراى

زکتر حويرا اثراّيوی پَر

آدرس محل  :اسالم آثبز 20هتری ضْيس هسًی ح266

زکتر آثبزی هرًس

آثبزی هرًس

زکتر حسيي آثبزی هرًس

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-5242790 :

> هرکسی <

حسيي

4

زکتر آيت اللْی

آيت اللْی

5

زکتر افصحی

رٍزاًِ

رٍزاًِ
آدرس محل  :ذيبثبى اهبم هقبثل ز ثيرستبى اهيرکجير
زکتر هحوس ثبقر آيت اللْی شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-3234445 :
رٍزاًِ
هحوسثبقر
افصحی

آدرس محل  :ذيبثبى زيٌجيِ
زکتر حسيي افصحی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5245944 :
رٍزاًِ

حسيي

آدرس محل  :ذيبثبى فرٍزگبُ

6

زکتر اکجری

اکجری
سويِ

زکتر سويِ اکجری

7

زکتر اهبًی

اهبًی اذتصبر

> آزازی <

زکتر اثَالقبسن اهبًی
اذتصبر

اثَالقبسن

8

زکتر اهيٌی

9

ثطبرتی

10

زکتر ثراتی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5233919:
آدرس محل :خ 17ضْريَر ح 1

رٍزاى
ُ

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-5244265 :
آدرس محل 20 :هتری ضْيس هسًی کَچِ ضْيس يبرهحوسی

رٍزاًِ

ح221
اهيٌی

زکتر ليال اهيٌی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-5251596 :

ليال

زکتر فبئضِ ًدفی

آدرس محل  :ذيبثبى فرٍزگبُ

ثطبرتی گيَی

هسلن ثطبرتی گيَی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-3239776 :

رٍزاًِ

رٍزاًِ
هسلن
ثراتی

آدرس محل  :ذيبثبى ًَاة صفَی
زکتر ًبصر ثراتی

شهرستبن  :زًدبى شهر  :زًدبى تلفه 0241-3222358 :
رٍزاًِ

ًبصر

آدرس محل  :ذيبثبى اهبم رٍثرٍی ّتل سپيس

11

زکتر ثرٍخرزی
هقسم

ثرٍخرزی هقسم
سبحرُ

13

زکتر پرًيبًی

پرًيبًی

13

زکتر تبج کی

14

زکتر خجبری

15

زکتر خعفری

خعفری

> ثَ علی <

حويس رضب

16

زکتر خعفری

خعفری

17

خوعيت ّالل
احور

18

زکتر خوبلی

19

زکتر چبٍضی

20

زکتر حبتوی

21

زکتر حبخی
سيسخَازی

زکتر سبحرُ ثرٍخرزی
هقسم

شهرستبن  :زًدبى شهر  :زًدبى تلفه0241-3264158 :
آدرس محل :زًدبى،ذيبثبى زيٌجيِ،ثي ثست اٍل ،خٌت
پالک11

رٍزاًِ

زکتر هحوس اثراّين پرًيبًی شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-5241717 :
رٍزاًِ

هحوس اثراّی
تبج کی

آدرس محل  :چْبرراُ سعسی خٌت سبزهبى اًتقبل ذَى
زکتر خَاز تبج کی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-3237377 :
ًيوِ ٍقت

خَاز
خجبری

آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ٍسط
زکتر هحوسحسيي خجبری شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-5233919 :

هحوسحسيي

آدرس محل  :زيجب ضْر فبز يک ًجص عويس زًدبًی3

رٍزاًِ

قطعِ1/241
زکتر حويس رضب خعفری

شهرستب ى  :زًدبى ضْر :زًدبى تلفي 0241-3220495 :
آزرس هحل :ذيبثبى سعسی ٍسط سبذتوبى حکين طجقِ
ّوکف

زکتر اکجر خعفری

رٍزاًِ

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4223543:
رٍزاًِ

اکجر
خوعيت ّالل
احور
خوبلی

آدرس محل  :خ خوَْری اسالهی خٌت ذيبثبى زّن اعتوبزيِ
زکتر فرًبز ثراتی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241.-3238600:

زکتر هْسيِ هحرهربًی

آزرس هحل  :هيساى آزازی

زکتر فرح خوبلی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه 0241-3226899 :

رٍزاًِ

فرح
چبٍضی

آزرس هحل  :هيساى ارک رٍثرٍی ثيوبرستبى ضْيس زکتر
ثْطتی
زکتر سيسُ پرٍيي چبٍضی

رٍزاًِ

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3224466 :
رٍزاًِ

سيسُ پرٍيي
حبتوی

آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ٍسط سبذتوبى صسف
زکتر فرضتِ حبتوی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5230642 :
رٍزاًِ

فرضتِ

> هْر <

حبخی سيسخَازی زکتر سيسهْسی حبخی
سيسخَازی
سيسهْسی

آدرس محل  :اسالم آثبز ذيبثبى ضْيس هسًی
شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4250550 :
آدرس محل  :خ خوَْری اسالهی ثبالتر از ثبًک هلت ًجص
کَچِ ضْیزپٌبّی

ًيوِ ٍقت

22

زکتر حريری

23

زکتر حقيقت

24

حکيويبى

25

زکتر حالخی

26

حريری

زکتر الْبم حريری

الْبم

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3227697 :
آدرس محل :خ سعسی ٍسط ،رٍثرٍی کَچِ ضْيس هحوسعلی

رٍزاًِ

زاٍٍزی زًدبًی ح179
حقيقت

زکتر عْسيِ ثبفٌسُ

شهرستبن :زىخبى شهر :زًدبى تلفه0241-5260022 :

عليرضب

زکتر عليرضب حقيقت

آدرس محل  :اسالم آثبز ثيست هتری ضْيس هسًی

حکيويبى

زکتر ثيتب هٌتظری

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدب ى تلفه 0241-3224467 :

رٍزاًِ

رٍزاًِ
اصغر
حالخی

آدرس محل  :سجسُ هيساى
زکتر صسيقِ حالخی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4241143 :
رٍزاًِ

صسيقِ

آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ضوبلی

زکترحويسی

حويسی

زکتر ليال اهيٌی

شهرستبن زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3221990:

> ايليب <

هْرزاز

زکتر هحوس هصلحی

آدرس محل :ذيبثبى سعسی ٍسط سبذتوبى زرتطت طجقِ اٍل

27

زکت حيسری
ر

حيسری

زکتر احوس حيسری

28

زکترذبلصی

ذبلصی

> رازی <

ذليل اهلل

زکتر ذَش ذلق

ذَش ذلق

>پبستَر <

عليرضب

زکتر ذَش زارع

ذَش زارع اهير
ذيس

رٍزاًِ

ٍاحس106
شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5239539 :
ًيوِ ٍقت
احوس

29

آدرس محل :کَی فرٌّگ ذيبثبى ًسترى  10پالک 193
زکتر ذليل اهلل ذبلصی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5249566 :
رٍزاًِ
آدرس محل  :هيساى ارک

زکتر عليرضب ذَش ذلق

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3233154 :
آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ٍسط،رٍثرٍی هربثرات سبذتوبى

رٍزاًِ

پبستَر
30

> پبرس <

زکتر هحوس رضب ذَش
زارع اهير ذيس

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3228910 :
آدرس محل  :ذيبثبى طبلقبًی سجسُ هيساى سبذتوبى پسضکبى

رٍزاًِ

هحوس رضب
31
32

زکتر زٍثرتی
> آثٌَس<

زٍثرتی
فراهرز

زکتر عبليِ شٍاقسری

شهرستبن:زًدبى شهر  :زًدبى تلفه 0241-4259878 :
آدرس محل  :ضْرک کبرهٌساى خ هصالی اٍل کليٌيک خراحی
ضفب

رٍزاًِ

زٌّبئی

زکترصسيقِ زٌّبئی

33

زکتر زٌّبئی

34

زکتر رستن ذبًی

رستن ذبًی
حسي

زکتر حسي رستن ذبًی

35

زکتر رضَی

رضَی

زکتر اسوبعيل رضَی

> سْرٍرزی <

اسوبعيل

36

زکتر رفعتی

رفعتی سبجزی

زکتر ًسين عجسالْی
زکتر حسيي رفعتی
سبخسی

آدرس محل :ذيبثبى ضْسا

37

زکتر سرزاری

سرزاری

زکتر هٌيژُ ازيجی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5253842 :

هْيي

زکتر هْيي سرزاری

آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ضوبلی سبذتوبى ضْريبر طجقِ

38

زکتر سرٍش ًست

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4248900:
رٍزاًِ

صسيقِ

آدرس محل  :ثلَار ضيد فضل الِ ًَری
شهرستبن :زًدبى

شهر :زًدب ى تلفه0241-7275367::

آدرس محل:شهرک گلشهر کبظميه،فبز ،1خيبببن

ًيوِ ٍقت

بخبرايی2،شرقی،قطعه1440

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3234060 :
رٍزاًِ

حسيي

آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ٍسط
شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5249933 :
رٍزاًِ

رٍزاًِ

ّوکف
سرٍش ًست

زکتر هصطفی سرٍش ًست شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4256444 :
رٍزاًِ

هصطفی

آدرس محل  :ثلَار ضيد فضل الِ ًَری

39

ضْيس رخبئی

زاًطکسُ زارٍسبزی

زکتر هْسی ثيگسلی
ّيئت علوی زاًطکسُ
زارٍسبزی

شهرستبن  :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4249191 :
آدرس محل  :ذيبثبى صفب خٌت زاًطکسُ زًساًپسضکی

40

زکترعجبسچيبى

عجبسچيبى

زکتر هْيي عجبسچيبى

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3226740 :

41

زکتر عتيق

42

زکتر کيويب قلن

43

زکتر حيسرًيب

رٍزاًِ

رٍزاًِ
هْيي
عتيق

آدرس محل  :هيساى اًقالة
زکتر عسيسُ عتيق

عسيسُ

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3223763 :
آدرس محل  :ذيبثبى سعسی ٍسط خٌت سبذتوبى سٌْس

رٍزاًِ

پالک 6ٍ5
کيويب قلن

زکتر رثبة کيويب قلن

رثبة

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5235598:
آدرس محل :زًدبى ،کَی فرٌّگ،ذيبثبى  45هتری ًرگس،

رٍزاًِ

زرهبًگبُ زی
حيسرًيب

زکتر هيٌب حيسرًيب

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه:
رٍزاًِ

هيٌب

آدرس محل :زارای هْلت تبسيس

هديسی ًويي

44

زکتر هديسی

45

زکتر هديس زازُ

هديسزازُ

> سيٌب <

عست

46

زکتر هحوس رفيعی

هحوس رفيعی

47

زکترهحوسی فرز

هحوسی فرز

> ضفب <

سيس سدبز

زکتر هرتضبئی

هرتضبئی

> رٍزثِ <

هحوسحسي

زکتر علی هديسی ًويي

علی

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3231787 :
آدرس محل  :ذّبرراُ سعسی کَچِ قلعِ سبذتوبى پسضکبى

ًيوِ ٍ قت

آفتبة طجقِ اٍل ٍاحس اٍل
زکتر عست هديسزازُ

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3225777 :
رٍزاًِ
آدرس محل  :ذيبثبى ضْسا

زکتر پرٍاًِ هحوس رفيعی

پرٍاًِ

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-3265012 :
آدرس محل :خ فرزٍسی ح 195سبذتوبى حسيٌيِ اعظن

رٍزاًِ

زًدبى

48

49

زکتر سيس سدبز هحوسی
فرز

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4242400 :
آدرس محل  :ذيبثبى ثعثت رٍثرٍی ثبًک هسکي ضعجِ هرکسی

رٍزاًِ

زکتر هحوسحسي هرتضبئی شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-5234246 :
رٍزاًِ
آدرس محل  :ذيبثبى فرٍزگبُ

زکتر خعفری

خعفری

زکتر ضبّيي غفبری

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-4240688 :

>خعفری<

هحوسرضب

زکتر ًسين عجساللْی

آدرس محل:خ سعسی ضوبلی،سبذتوبى قرارگبُ ثيوبرستبى

زکتر کريويبى

کريويبى

زکتر اثَالفضل کريويبى

> عجبسی<

اثَالفضل

رٍزاًِ

ارتص
50

شهرستبن :زًدبى شهر :زًدبى تلفه0241-322323 :
رٍزاًِ
آدرس محل :زًدبى ،ذيبثبى ضْسا

لیست داروخانه های شبانه روزی استان زنجان
رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی

وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

خبص

وًع فعبليت

عبم

1

زکتر زاٍٍزی

رقيِ زاٍٍزی

2

زٍلتی ضْيس زکتر
ثْطتی

زاًطکسُ زارٍسبزی

3

خبليٌَس (زکتر
هجيٌی)

سعيس هجيٌی

4

فبراثی
(زکترهيبًساری)

هحوس خَاز هيبًساری

5

زکتر ثيگسلی

هْسی ثيگسلی

6

زاذلی زرهبًگبُ
ضْيس هطْری

زکتر رقيِ زاٍزی

ضْر  :زًدبى ضْرک اًصبريِ ذيبثبى  30هتری ٍليعصر
0241-7289238

زکتر عبليِ شٍالقسری
زکتر هدتجی ذسائی
زکتر فبئضِ ًدفی

ضْر  :زًدبى هيساى ارک 0241-5250700
ضجبًِ رٍزی

زکتر هْراى عرة
سلوبًی
زکتر سعيس هجيٌی
هيي حيسرًيب
زکتر ا
زکتر خَاز زيٌبل زازُ
زکتر زّرا ٍاضحبى
زکتر هحوس خَاز
هيبًساری

ضجبًِ رٍزی

ضْر  :زًدبى ضْرک کبرهٌساى فبز3ذيبثبى 1پالک 1141
0241-4240611

ضجبًِ رٍزی

ضْر  :زًدبى کَچِ هطکی خ سَم کليٌيک فبراثی
0241-4247761
ضجبًِ رٍزی

زکتر خَاز زيٌبل زازُ
زکتر فرضبز عٌصرٍزی
آقبی زکتر هْسی ثيگسلی
زکتر کيَاى کبهل
ضْرٍزی
زکتر حسي رستن ذبًی
زکتر هْسی ثيگسلی

ضْر  :زًدبى سِ راُ اهدسيِ زرهبًگبُ ضْسای گوٌبم
0241ثسيح

سپبُ پبسساراى اًقالة زکتر علی هديسی ًويي
اسالهی
زکتر حسيي فراهرزی

ضْر  :زًدبى ثسرگراُ  22ثْوي ًجص هيساى هسرس
0241-5268070

زکتر فريس سرٍی هغبًلَ

ضجبًِ رٍزی

ضجبًِ رٍزی

7

زکتر عبثسی

خَاز عبثسی

زکتر زّرا زهبًی
زکتر خَاز عبثسی

ضْر  :زًدبى اراضی پبييي کَُ هيساى صسف خ هيالز1
سبذتوبى عقبة 0241-7277466

ضجبًِ رٍزی

زکتر سويرا رضيسی
8

زکتر ضبّبًی

هسعَز ضبّبًی

آقبی زکتر هسعَز
ضبّبًی

ضْر  :اثْر ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی  0242-5273714ضجبًِ رٍزی

9

زکتر رضبيی

افسبًِ رضبيی

زکتر سًَيب فرٍغی

ضْر  :ذرهسرُ ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی  0242-5520940ضجبًِ رٍزی

10

زکتر عبضق ثاللوی

هحوسرضب عبضق
ثاللوی

زکتر افسبًِ رضبيی
آقبی زکترهحوسرضب
عبضق ثاللوی

ضْر  :ذساثٌسُ ذيبثبى اهبم رٍثرٍی سبذتوبى ارضبز ح 68ضجبًِ رٍزی
0242-4228011

لیست داروخانه های روزانه شهرستان ابهر
رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی

وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

خبص

وًع فعبليت

عبم

احوسی

1

احوسی

2

زکتر اثراّين ًژاز

3

حسيي زازُ

حسيي زازُ

> هرکسی <

حسيي

4

زکتر کريوی

زکتر فريسٍى فرَّهٌس

شهرستبن  :اثْر شهر :اثْر تلفه 0242-5278122 :
رٍزاًِ

سيس هحوَز
اثراّين ًژاز

آدرس محل  :هيساى اهبم
زکتر حبهس اثراّين ًژاز

شهرستبن  :اثْر شهرّ :يسج تلفه0242-5751738:
رٍزاًِ

حبهس

آدرس محل :خ ضْيس زکتر ثْطتی
حسيي حسيي زازُ

شهرستبن  :اثْر شهر :اثْر تلفه 0242-5223230:
رٍزاًِ
آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی

کريوی

زکتر هديس کريوی

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه0242-5223501 :

هديس

زکتر اثَالفتح اثراّيوی

آدرس محل :ثلَار هعلن ،ثبالتر از هيساى هعلن رٍثرٍی

5

زکتر عجسالعلی پَر

عجسالعلی پَر
رحين

زکتر رحين عجسالعلی پَر

6

زکتر ًظری

ًظری

زکتر ثْوي ًظری

رٍزاًِ

سبذتوبى پسضکبى
شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفي0242-5240551 :
آدرس محل  :خ طبلقبًی رٍثرٍی ثبًک سپِ زرهبًگبُ سيٌب

رٍزاًِ

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه0242-5277719 :
رٍزاًِ

ثْوي

آدرس محل  :ثلَار طبلقبًی خٌت ثبًک هسکي

7

زکتر ًيک پَر

ًيک پَر
سحر

زکتر سحر ًيک پَر

8

زکتر يعقَثی

يعقَثی

زکتر هسعَز يعقَثی

9

قسٍيٌی

10

زکتر ثْراهی
ّيسخی

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه 0242-5277273 :
آدرس محل  :خ زکترثْطتی هقبثل زرة سبثق ثيوبرستبى

رٍزاًِ

اهسازی
شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه 0242-5226468:
رٍزاًِ
هسعَز
قسٍيٌی

آدرس محل  :اثتسای ثلَار هعلن هقبثل ثبًک هلت
زکتر حبمز اثراّين ًژاز

هحوسرضب

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه0242-5278320 :
آدرس محل  :خبزُ تراًسيت چْبرراُ هعلن خٌت ثبًک هلت

رٍزاًِ

پالک 63537
ثْراهی ّيسخی
رخت

زکتر رخت ثْراهی
ّيسخی

شهرستبن  :اثْر شهرّ :يسج تلفه 0242-5753141 :
رٍزاًِ
آدرس محل  :ذيبثبى حکين ّيسخی رٍثرٍی ثبًک هلی

11

اهيرثيگی

12

زکترضبيبى خَ

13

زکترهغفَری هقسم

14

زکترعٌصرٍزی

15

زکتر هعيٌی

16

زکتر کالًتری

17

زکتر فرری عليبئی

اهيرثيگی

هحوسهحسي اهيرثيگی شهرستبن :اثْر شهر :صبئيي قلعِ تلفه0242-5623929 :
رٍزاًِ

هحوسهحسي
ضبيبى خَ

آدرس محل  :ذيبثبى اهبم خٌت کَچِ خوَْری
زکتر کَرش ضبيبى خَ شهرستبن:اثْر شهر :صبئيي قلعِ تلفه0242-5622618:
رٍزاًِ

کَرش
هغفَری هقسم

آدرس محل  :ذيبثبى اهبمً ،جص خ ضْيس رخبئی
زکتر پرٍيي هغفَری
هقسم

پرٍيي
عٌصرٍزی
فرضبز

شهرستبن :اثْر شهر :سلطبًيِ تلفه0242-5822255 :
آدرس محل  :ذيبثبى اًقالة خٌت فرٍضگبُ ثسيديبى

زکتررعٌب زهبًی

رٍزاًِ

شهرستبن :اثْر شهر :سلطبًيِ تلفه0241-5823522 :

زکتر فرضبز عٌصرٍزی آدرس محل  :ذيبثبى اًقالة خٌت خ ارگ پالک ٍ کس پستی

رٍزاًِ

45516-54133
هعيٌی

زکتر اکرم هعيٌی

اکرم

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه0242-5246300 :
آدرس محل :ثلَار ذرهطْر ،چْبرراُ اهبم حسيي خٌت ثبًک

رٍزاًِ

هلی ح9
کالًتری

زکتر حبهس کالًتری

حبهس

شهرستبى :اثْر شهر :اثْر تلفه0242-5276088:
آدرس محل :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی -رٍثِ رٍی ضَرای
حل اذتالف

رٍزاًِ

زارای هْلت تبسيس
فرری عليبئی

زکتر آزازُ فرری عليبئی

شهرستبى :اثْر شهر :اثْر
رٍزاًِ

آزازُ

زارای هْلت تبسيس

لیست داروخانه های شبانه روزی شهرستان ابهر
رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی

وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

خبص

وًع فعبليت

عبم

1

زکتر ضبّبًی

2

زکتر ًظری

ضبّبًی ضلوبًی

زکتر هسعَز ضبّبًی
ضلوبًی

مسعَز

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه0242-5273714 :
آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی

ضجبًِ رٍزی

زکتر رعٌب زهبًی
ًظری زاريَش

زکتر زاريَش ًظری

شهرستبن :اثْر شهر :اثْر تلفه 0242-5278065:

زکتر هيترا فريسًٍی

آدرس محل  :هيساى اهبم

زکتر ضرارُ ذبزهی
کرهبًطبّی

ضجبًِ رٍزی

لیست داروخانه های روزانه شهرستان خرمدره

رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی

وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

خبص

وًع فعبليت

> عبم <
1

زکتر ايوبًيبى

ايوبًيبى

><

> هحسي <

زکتر رستوی

رستوی

><

> اثَالفضل <

زکترکالًتری
هٌفرز

کالًتری هٌفرز

زکتر هحسي ايوبًيبى

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه-5520580 :
0242

رٍزاًِ

آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی
2

3

> فرٌّگ <

زکتر اثَالفضل رستوی شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفي0242-550290 :
آدرس محل :ذيبثبى اهبم
زکتر فرٌّگ کالًتری
هٌفرز

><
4

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه-5226001 :
0242

رٍزاًِ

آدرس محل  :ذيبثبى سيس خوبل السيي اسسآثبزی

زکترخعفری

خعفری
> عليرضب <

زکتر ٍحيسی

ٍحيسی

>هرکسی<

>زل آرا<

زکتر احسی

احسی

><

>فبطوِ<

><

رٍزاًِ

زکتر عليرضب خعفری

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه-5528920 :
0242

رٍزاًِ

آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی رٍثرٍی پبرک هلت
5

زکتر آزازُ فرری
عليبئی

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه-5527275 :
0242

رٍزاًِ

زکتر زل آرا ٍحيسی آدرس محل :هيساى قبئن اثتسای خ ضْيس زکتر ثْطتی ح16
6

زکتر فبطوِ احسی

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ
ًيوِ ٍقت
آزرس :زارای هْلت تبسيس

لیست داروخانه های شبانه روزی شهرستان خرمدره

رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی

آدرس داريخبوه

وبم مسئًل فىی فعلی

خبص

وًع فعبليت

> عبم <
1

زکتر رضبيی

رضبيی

><

> افسبًِ<

زکتر سًَيب فرٍغی
زکتر افسبًِ رضبيی

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه-5520940 :
0242
آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی

ضجبًِ رٍزی

لیست داروخانه های روزانه شهرستان خرمدره

رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

خبص

وًع فعبليت

> عبم <
1

زکتر ايوبًيبى

ايوبًيبى

><

> هحسي <

زکتر رستوی

رستوی

><

> اثَالفضل <

زکتر هحسي ايوبًيبى

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه:
0242-5520580

رٍزاًِ

آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی
2

3

زکترکالًتری هٌفرز کالًتری هٌفرز
><

> فرٌّگ <

زکتر اثَالفضل رستوی

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفي:
 0242-550290آدرس محل :ذيبثبى اهبم

زکتر فرٌّگ کالًتری
هٌفرز

رٍزاًِ

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه:
0242-5226001

رٍزاًِ

آدرس محل  :ذيبثبى سيس خوبل السيي اسسآثبزی
4
5

زکترخعفری

خعفری
> عليرضب <

زکتر ٍحيسی

ٍحيسی

زکتر آزازُ فرری عليبئی

>هرکسی<

>زل آرا<

زکتر زل آرا ٍحيسی

زکتر احسی

احسی

زکتر فبطوِ احسی

><

>فبطوِ<

><

زکتر علیرضب خعفری

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه:
0242-5528920
رٍزاًِ
آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی رٍثرٍی
پبرک هلت

6

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه:
0242-5527275
رٍزاًِ
آدرس محل :هيساى قبئن اثتسای خ ضْيس زکتر
ثْطتی ح16

7

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ
ًيوِ ٍقت
آزرس :زارای هْلت تبسيس

لیست داروخانه های شبانه روزی شهرستان خرمدره

رديف

وبم داريخبوه

وبم مؤسس فعلی وبم مسئًل فوی فعلی

آدرس داريخبوه

خبص

وًع فعبليت

> عبم <
1

زکتر رضبيی

رضبيی

زکتر سًَيب فرٍغی

><

> افسبًِ<

زکتر افسبًِ رضبيی

شهرستبن :ذرهسرُ شهر :ذرهسرُ تلفه:
0242-5520940
آدرس محل  :ذيبثبى ضْيس زکتر ثْطتی

ضجبًِ رٍزی

لیست داروخانه های روزانه شهرستان ماهنشان

رديف

وبم داريخبوه
خبص

وبم مؤسس

وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

فعلی
وًع فعبليت

> عبم <
1

زکتر ثيبثبًی
><

ثيبثبًی
> سدبز <

زکتر سدبز ثيبثبًی

شهرستبن :هبٌّطبى شهر :زًسی تلفه-3522711 :
0242
آدرس محل :هيساى اًقالة،ذيبثبى آزازگبى

ًيوِ ٍقت

لیست داروخانه های روزانه شهرستان آببر

رديف

وبم داريخبوه
خبص

وبم مؤسس

وبم مسئًل فىی فعلی

آدرس داريخبوه

فعلی
وًع فعبليت

> عبم <
1

زکتر پَرضيَا

پَرضيَا

زکتر هژگبى پَرضيَا

><

> هژگبى <

زکتر اهير قريطی

شهرستبن:طبرم عليب شهر :آثجر تلفه -2822937 :

رٍزاًِ

0242
آدرس محل  :ذيبثبى اهبم

2

زکتر هظلَم فبضل هظلَم فبضل
><

>سعيس<

زکتر سعيس هظلَم فبضل

شهرستبن :طبرم عليب شهر :آثجر تلفه-824198:
0242
آدرس محل :خ اهبم خٌت ثبًک کطبٍرزی

رٍزاًِ

