
آدرستلفنشهرسرویسگروهنام داروخانه

بلوار پرستار- انتهای بلوار آیت اهلل خامنه ای2435368200ابهرروزانهبیمارستانی(بستری)بیمارستان الغدیر 

بلوار پرستار- انتهای بلوار آیت اهلل خامنه ای2435242507ابهرشبانه روزیبیمارستانیدکتر ابراهیم نژاد- (سرپایی)بیمارستان الغدیر

بیمارستان امدادی- بلوار خرمشهر2435277741ابهرروزانهبیمارستانی(بستری)بیمارستان امدادی 

بیمارستان امدادی- بلوار خرمشهرابهرشبانه روزیبیمارستانیدکتر حمید نژاد-(سرپائی)بیمارستان امدادی 

شهرک گلسار2435279241ابهرروزانهبیمارستانیبیمارستان امید

جنب کلینیک ویژه-اول خیابان بهشتی-میدان خرمشهر2432222327ابهرروزانهشهریتعاونی داروسازان- (ابهر)پنجم شهریور 

170پالک _روبروی بانک سپه_خیابان طالقانی جنوبی2435240551ابهرروزانهشهریدکتر احدی

خیابان ولیعصر روبروی بانک ملت2435224363ابهرروزانهشهریدکتر مرضیه احمدی

108پالک - روبروی بنیاد شهید- بلوار خرمشهر- جاده ترانزیتابهرروزانهشهریدکتر توحید

10پالک - روبروی درب سابق بیمارستان امدادی- خیابان شهید بهشتی2435277273ابهرروزانهشهریدکتر حاصلی

33پالک -تقاطع طالقانی و مطهری- شهریور17نرسیده به خیابان -انتهای خیابان امام2435278065ابهرشبانه روزیشهریدکتر داریوش نظری

61بلوار شهید بهشتی جنب درب قدیم بیمارستان امدادی پالک 2435226444ابهرشبانه روزیشهریدکتر شاهانی

17خیابان امام میدان شهرداری ابتدای خیابان طالقانی پالک2435278122ابهرروزانهشهریدکتر عطیه احمدی

24رویروی ساختمان پزشکان معلم پالک - باالتر از میدان معلم 2435231090ابهرروزانهشهریدکتر قاسمی
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14بلوار خرمشهر چهارراه امام حسین جنب هفته نامه ندای ابهر پالک 2435246300ابهرروزانهشهریدکتر معینی

روبروی مطب دکتر فاطمی- ابتدای کوچه خلیل طهماسبی- خیابان طالقانی جنوبیابهرروزانهشهریدکتر منوچهری

17259/10290/1بلوار طالقانی جنب بانک مسکن پالک2435277719ابهرروزانهشهریدکتر نظری

5چهارراه معلم روبروی بانک ملت پالک 2435226468ابهرروزانهشهریدکتر یعقوبی

2جاده ترانزیت چهارراه معلم پالک 2435278320ابهرروزانهشهریقزوینی

93پالک -ابتدای خیابان بهشتی-چهار راه معلم2435223230ابهرروزانهشهری(دکتر حسین زاده ولدیانی)مرکزی

بیمارستان ایثار-جاده جوقین- زرین آباد-ایجرود2436722628ایجرودشبانه روزیبیمارستانیبیمارستان ایثار

بیمارستان شهدای طارم-روبری بانک کشاورزی2432822701آب برشبانه روزیبیمارستانی بیمارستان شهدای طارم

13پالک  -(ره)خیابان امام خمینی2432822937آب برروزانهشهریدکتر پورشیوا

نبش خیابان هالل احمر جنوبی-بلوار امام2432824198آب برروزانهشهریدکتر مظلوم فاضل

839پالک -تقاطع خیابان بوعلی-خیابان ولیعصر2432863797چورزقروزانهشهریدکتر ادیبان

خیابان امام،جنب شرکت مینو،بیمارستان بوعلی سیناخرمدرهشبانه روزیبیمارستانی(بستری)بیمارستان بوعلی سینا 

خیابان امام،جنب شرکت مینو،بیمارستان بوعلی سینا2435528001خرمدرهشبانه روزیبیمارستانیدکتر کالنتری- (سرپائی)بیمارستان بوعلی سینا 

16میدان قائم ابتدای خیابان شهید دکتر بهشتی پالک 2435538144خرمدرهروزانهشهریدکتر اربابی
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160خرم دره خیابان شهید بهشتی پایین تر از میدان ساعت پالک 2435521343خرمدرهروزانهشهریدکتر جعفری

38/6پالک - روبروی ادراه آموزش و پرورش - خیابان  امام 2435520290خرمدرهروزانهشهریدکتر رستمی

2پالک -خیابان شهید دکتر بهشتی2435520940خرمدرهشبانه روزیشهریدکتر رضائی

60پالک - بین بانک مسکن و اداره دارایی- خیابان امام خمینی2435535252خرمدرهروزانهشهریدکتر فروغی

46باالتر از بانک ملی مرکزی پالک -خیابان سیدجمال الدین اسدابادی 2435535001خرمدرهروزانهشهریدکتر کالنتری منفرد

453پالک -میدان امام حسین ع2435521962خرمدرهروزانهشهریدکتر غنی لو

خیابان آزادگان-میدان انقالبدندیروزانهشهریدکتر حسن پور اقدم

میدان توحید- زرین رود 2434623510زرین رودروزانهشهریدکتر اسدی

42پالک -جنب عکاسی مرسده-ابتدای خیابان صفازنجانروزانهشهری(دکتر کریمی)اکسیر 

223حدفاصل سبزه میدان و امیرکبیر پالک (ره)خیابان امام خمینی 2433322974زنجانروزانهشهریانوار

4466 قطعه 14نبش گلستان - متری انصاریه45 2433740772زنجانروزانهشهری(دکتر ادیب پور)ایران 

106طبقه اول واحد -33پالک -ساختمان زرتشت  - کوچه زرنانی-خیابان سعدی -میدان انقالب2433321990زنجاننیمه وقت عصرشهری(دکتر حمیدی)ایلیا 

26ساختمان زند طبقه همکف پالک- کوچه زند - خیابان سعدی وسط- زنجان2433756133زنجاننیمه وقت عصرشهری(دکتر ادیبی)آبان 

کیلینیک جراحی شفا-خ مصلی اول- شهرک کارمندان2433459878زنجاننیمه وقت صبحبیمارستانی(دکتر دوبختی)آبنوس
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9پالک - روبروی ساختمان هشت بهشت- خیابان زینبیه غربی- سعدی وسط2433328678زنجانروزانهشهری(دکتر موحد)آرمان 

جنب درمانگاه رازی-221پالک -کوچه شهید یارمحمدی-متری شهید مدنی20-اسالم آباد2433544265زنجانروزانهشهری(دکتر امانی)آزادی 

14خیابان شهدا، روبروی ساختمان امیرکبیر،پالک 2433323307زنجانروزانهشهری(دکتر ابوطالبی)بزرگمهر

5پالک -خیابان نواب صفوی2433339776زنجانروزانهشهریبشارتی

303پالک -روبروی بانک پاسارگاد-سعدی وسط2433335766زنجانروزانهشهری(دکتر ماهرخ رستمی)بوعلی 

خیابان سعدی شمالیزنجاننیمه وقت صبحبیمارستانیبیمارستان ارتش

کوی فرهنگ2433011212زنجاننیمه وقت صبحبیمارستانی(ع)بیمارستان امام حسین 

جاده گاوازنگ2433130968زنجانشبانه روزیبیمارستانی(بستری)بیمارستان آیت اهلل موسوی 

جاده گاوازنگ2433130614زنجانشبانه روزیبیمارستانیتعاونی داروسازان-(سرپائی)بیمارستان آیت اهلل موسوی 

 بهمن ، کوی پونک22بزرگراه 2433039133زنجانشبانه روزیبیمارستانیبیمارستان بهمن 

میدان ارک2433544000زنجاننیمه وقت صبحبیمارستانی(بستری)بیمارستان شهید بهشتی 

اتوبان شیخ فضل اله نوری2433023238زنجانشبانه روزیبیمارستانی(بستری) (عج)بیمارستان ولیعصر 

(عج)باالتر از میدان ولی عصر، اتوبان شیخ فضل اله نوری، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 2433023230زنجانشبانه روزیبیمارستانیتعاونی داروسازان-(سرپائی) (عج)بیمارستان ولیعصر 

23 پالک 13 واحد 0طبقه - ساختمان پزشکان سبزه میدان- خیابان طالقانی 2433328910زنجانروزانهشهری(دکتر خوش زارع امیرخیز)پارس 
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طبقه ی زیرزمین-زنجان خیابان سعدی وسط روبروی مخابرات ساختمان پاستور2433332502زنجانروزانهشهری(دکتر خوش خلق)پاستور 

(عج)باالتر از میدان ولی عصر،  بلوار دکتر شریعتی ، داخل مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 2433787500زنجانروزانهبیمارستانیتعاونی داروسازان-(زنجان )پنجم شهریور

1157جنب بانک مسکن پالک - خیابان اول- 1فاز -شهرک کارمندانزنجانروزانهشهری(دکترپروانه محمدرفیعی)تریتا 

1141 خیابان  اول پالک 3زنجان شهرک کارمندان فاز 2433440611زنجانشبانه روزیشهری(دکتر مبینی)جالینوس 

28ضلع جنوب شرقی میدان ازادی پالک 2433338600زنجانشبانه روزیشهریجمعیت هالل احمر زنجان

136پالک-جنب مسجد جامع-سبزه میدان2433324467زنجانروزانهشهریحکیمیان

282پالک -روبروی آموزش عالی روزبه-خیابان صائینی-پونک-زنجان2433702132زنجانروزانهشهری(دکتر آزاد فالح)حیان 

اصلی5416 فرعی از 6زنجان خیابان امام خیابان مطهری پالک شماره 2433545944زنجانروزانهشهریدکتر افصحی

8مابین خیابان نهم و دهم اعتمادیه پالک - خیابان جمهوری اسالمی 2433433543زنجانروزانهشهریدکتر اکبر جعفری

140پالک - باالتر از بانک تجارت - خیابان فرودگاه2433551596زنجانروزانهشهریدکتر امینی

جنب بیمارستان ارتش- خیابان سعدی شمالی2433440688زنجانروزانهشهریدکتر انوش

122 متری شهید مدنی روبروی بانک سپه پالک 20اسالم آباد 2433544242زنجانروزانهشهریدکتر آصفی

51پالک - جنب ساختمان هشت بهشت - خیابان زینبیه 2433334445زنجانروزانهشهریدکتر آیت اللهی

458/4و458/3پالک ثبتی-روبروی هتل سپید-خیابان امام2433322358زنجانروزانهشهریدکتر براتی
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26پالک -خیابان بعثت ، جنب سازمان انتقال خون2433541717زنجانروزانهشهریدکتر پرنیانی

165 قطعه 3زنجان کوی دانشگاه حکمت 2433767256زنجانروزانهشهریدکتر جباری

4پالک - روبروی بیمارستان دکتر بهشتی -میدان ارک 2433326899زنجانروزانهشهریدکتر جمالی

179سعدی وسط روبروی کوچه شهید داودی پالک 2433327697زنجانروزانهشهریدکتر حریری

510پالک -باالتر از چهارراه سوم-کوچه مشکی2433446135زنجانروزانهشهریدکتر حقیقت

1180شهرک کارمندان خیابان اول غربی قطعه 2433470847زنجانروزانهشهریدکتر حیدرنیا

193 پالک 10خ نسترن - کوی فرهنگ 2477539539زنجاننیمه وقت عصرشهریدکتر حیدری

1777قطغه -  متری24خیابان - کوی شهریار2433755990زنجانشبانه روزیشهریدکتر داوودی

15715پالک - پاستور شرقی- 3فاز - گلشهر2433727673زنجانروزانهشهریدکتر دوستی

1440 شرقی قطعه 2شهرک گلشهر کاظمیه فاز یک خیابان بخارایی زنجاننیمه وقت عصرشهریدکتر رستمخانی

درمانگاه آتیه -56پالک - اعتمادیه14نبش خیابان -میدان جمهوری2433424999زنجانروزانهشهریدکتر رضائی

2واحد -طبقه ی همکف-ساختمان شهریار- ابتدای سعدی شمالی - چهارراه سعدی 2433553842زنجانروزانهشهریدکتر سرداری

86زنجان خیابان شیخ فضل اله نوری روبروی بانک رفاه پالک 2433456444زنجانروزانهشهریدکتر سروش نسب

1پالک -نبش کوچه قره باغی-تقاطع ترانس-خیابان شیخ فضل اله نوری2433448900زنجانروزانهشهریدکتر سمیه اکبری
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نبش درمانگاه اشراق- 166نبش خیابان بهشت چهارم پالک - بلوار شهید شهریاری2433764460زنجانشبانه روزیشهریدکتر عابدی

2629قطعه-نبش میالد یک-بلوار شریعتی شمالی-اراضی پایین کوه2433772882زنجانروزانهشهریدکتر عبدی

631پالک -جنب درمانگاه شبانه روزی دی- متری نرگس35-تقاطع کوی فرهنگ و الهیه2433535598زنجانروزانهشهریدکتر کیمیاقلم

1واحد - طبقه اول -96پالک -ساختمان آفتاب -کوچه قلعه -چهارراه سعدی 2433331439زنجاننیمه وقت عصرشهریدکتر مجیدی

252متری شهید مدنی پالک 20اسالم اباد  2433567516زنجانروزانهشهریدکتر محسنی

195خیابان فردوسی، روبروی درمانگاه حسینیه اعظم، پالک 2433365012زنجانروزانهشهریدکتر منتظری

خیابان صفا خیابان شهید یگانه فرد ، جنب مدرسه فرهنگیان ، ساختمان پزشکان صفا2433440622زنجانروزانهشهریدکتر نجفی

5چهارراه سعدی کوچه ی قلعه ی غربی ساختمان پزشکان البرز طبقه ی اول واحد 2433360544زنجاننیمه وقت عصرشهریدکتر نیلوفر امینی

طبقه اول- ساختمان تندیس- نبش خیابان دلجویی= زینبیه شرقی2433324466زنجانروزانهشهریدکترچاوشی

 اصلی199 فرعی از 4 و 3میدان انقالب پالک 2433326740زنجانروزانهشهریدکترعباسچیان

6پالک -کوچه آزاد- جنب بانک رفاه - خیابان سعدی وسط2433334444زنجانروزانهشهریدکترعتیق

، داروخانه دکتر محمدرضا جعفری(ساختمان شفا) 74سعدی وسط، کوچه فلعه غربی، پالک 2433336467زنجاننیمه وقت عصرشهریدکترمحمدرضاجعفری

روبروی بانک ملت-باالتر از درمانگاه علیمرادیان2433441143زنجانروزانهشهریدکتر حالجی

47زنجان خیابان سعدی وسط جنب کتابخانه سهروردی پالک 2433337377زنجاننیمه وقت عصرشهری(دکتر تاج کی)دی 
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پالک یک- ضلع غربی دروازه ارک2433549566زنجانروزانهشهری(دکتر خالصی)رازی

464پالک -نرسیده به سه راه امجدیه-خیابان فرودگاه2433534246زنجانروزانهشهری(دکتر مرتضائی)روزبه

ساختمان هوشمند- ابتدای کوچه مستشیری- سعدی وسط2433332929زنجانروزانهشهری(دکتر بهرامیون)سالمت 

88پالک - روبروی کتابخانه سهروردی - خیابان سعدی وسط - زنجان 2433334060زنجانروزانهشهری(دکتر رضوی)سهروردی

3054ابتدای خیابان شهدا پالک 2433325777زنجانروزانهشهری(دکتر مجیدزاده)سینا

 اصلی بخش یک5161 از 42پالک -روبروی بانک مسکن مرکزی-خیابان بعثت-چهارراه سعدی2433442400زنجانروزانهشهری(دکتر محمدی فرد)شفا 

جنب بیمارستان شهید دکتر بهشتی- میدان ارک 2433550700زنجانشبانه روزیشهریشهید دکتر بهشتی

جنب کلینیک شفیعیه- خیابان صفا2433366675زنجانروزانهشهریشهید رجایی

پلی کلینیک شهید مطهری- میدان مدرس-  بهمن 22بزرگراه 2433561401زنجانشبانه روزیشهریشهید مطهری

41/2پالک- نبش کوچه سید برهان - خیابان شهدا 2433323223زنجانروزانهشهری(دکتر کریمیان)عباسی 

13کوچمشکی،چهارراه سوم پالک 2433443219زنجانشبانه روزیشهری(دکتر میانداری)فارابی 

ساختمان نسیم- ابتدای خیابان دلجویی-زینبیه شرقی-خیابان سعدی وسط2433364158زنجانروزانهشهری(دکتر بروجردی مقدم)قانون 

4.2پالک - خیابان هفت تیر- سعدی وسط2433325974زنجانروزانهشهری(دکتر بهشتی)کیان 

1095 غربی قطعه 15میدان ولیعصر سی متری انصاریه بوستان 2433745304زنجانروزانهشهری(دکتر محسنی)مریم 

Type
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2433457713زنجاننیمه وقت عصرشهری(دکتر حاجی سید جوادی)مهر
-طبقه اول-ساختمان نسیم-11پالک -ابتدای خیابان دلجویی-زینبیه شرقی-خیابان سعدی وسط

5واحد 

جنب درمانگاه شهدای گمنام_سه را ه امجدیه 2433565777زنجانشبانه روزیشهری(دکتر بیگدلی)مهرگان 

 ، ساختمان اتحاد11خیابان سعدی وسط، خیابان هفت تیر، نبش کوچه بهارستان پالک زنجانروزانهشهری(دکتر صادقی)ناهید 

373پالک - نبش بوستان چهارم- بلوار شریعتی- انصاریهزنجان روزانهشهری(دکتر افشاری)مهراد 

روبروی مرکز بهداشتی درمانی سجاس-خیابان امام2434224047سجاسروزانهشهری(مرکزی سجاس)دکتر میر محمدلو

درمانگاه آرین شفا مهر- جنب اداره برق - شهرک کوثر 2435824446سلطانیهروزانهشهریدکتر صادقی فر

1خیابان انقالب ، جنب خیابان ارگ ، پالک 2435823522سلطانیهروزانهشهریدکتر عنصرودی

جنب سوپرمارکت غفاری-روبروی درمانگاه-خیابان امام-سهرورد-قیدارسهروردنیمه وقت صبحشهری(دکتر فرامرزی)آریا 

539خیابان امام پایین تر از سه راه بسیج پالک 2435624600صائین قلعهروزانهشهریدکتر ابراهیمی

6خیابان امام خمینی نبش شهید رجایی پالک 2435621710صائین قلعهروزانهشهریدکتر کورش شایان جو

قیدارمیدان شهدا جنب بانک ملت2434224462قیدارروزانهشهریدکتر آزادبر

(ع)بیمارستان امیرالمومنین-خیابان شفا2434224300قیدارشبانه روزیبیمارستانی(ع)بیمارستان امیرالمومنین 
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9قیدار خیابان امام کوچه شهید کرمی زرندی پالک 2434226155قیدارروزانهشهری(دکتر ابراهیمی زیبا)پاستور 

788جنب کوچه علمدار  پالک -خیابان امام روبروی پارک شهر2434222242قیدارروزانهشهریدکتر برجسته باف

68پالک -روبروی ساختمان ارشاد-ابتدای خیابان امام2434228011قیدارشبانه روزیشهریدکتر عاشق باللمی

10پالک - پایین تر از فرهنگسرای اشراق - خیابان امام 2434224334قیدارروزانهشهریدکتر محرمی

4خیابان دکتر چمران باالتر از میدان معلم روبروی بانک مسکن پالک 2434212500قیدارروزانهشهریدکتر موسوی

گیلوانروزانهشهرید کتر عظیم زاده

بیمارستان رازی- خیابان آیت اهلل خوئی2436223292ماه نشانشبانه روزیبیمارستانیبیمارستان رازی

109خیابان اسالم باالتر از فرمانداری پالک2436224527ماه نشاننیمه وقت عصرشهریدکتر اکبری

جنب مرکز بهداشتی درمانی- سمت چپ جاده - ورودی شهر2434362259محمودآبادنیمه وقت صبحشهریدکتر غالمی

67خیابان حکیم هیدجی روبه روی بانک ملی پالک2435753141هیدجروزانهشهریدکتر  بهرامی

153پالک - روبروی بانک سپه-خیابان حکیم هیدجی2435751240هیدجروزانهشهریدکتر الری

ابتدای خیابان رجایی خیابان ساحلی جنب درمانگاه دانش داخل کلینیک ویژه تخصصی دانش2435525406خرمدرهنیمه وقت عصرشهریتعاونی داروسازن- (خرمدره)پنجم شهریور 

بیجار دور میدان امام حسین جنب بانک مهر ایران-جاده اصلی زنجان2436722102زرین آبادروزانهشهریدکتر کریمی


