
آدرستلفن داروخانهشهرنوع سرویسنوع داروخانهنام داروخانهردیف

1141 خیابان  اول پالک 3شهرک کارمندان فاز - زنجان 2433440611زنجانشبانه روزيداروخانه خصوصيجالینوس1

8روزی شبانه41/2پالک- نبش کوچه سید برهان - خیابان شهدا - زنجان 2433323223زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر کریمیان)عباسی 2

کیلینیک جراحی شفا-خ مصلی اول- شهرک کارمندان- زنجان 2433459878زنجاننیمه وقت صبحداروخانه خصوصي(دکتر دوبختی)آبنوس3
تعداد کل داروخانه 

های زنجان
11نیمه وقت74

55روزانه47زنجان خیابان سعدی وسط جنب کتابخانه سهروردی پالک 2433337377زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکتر تاج کی4

11پالک -(دروازه رشت)تقتطع دلجوئی-خیابان بعثت- زنجان 2433549933زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر ابوطالبی)بزرگمهر 5

2روزی شبانه1پالک -نبش کوچه قره باغی-تقاطع ترانس-خیابان شیخ فضل اله نوری- زنجان 2433448900زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر سمیه اکبری6

2629قطعه-نبش میالد یک-بلوار شریعتی شمالی-اراضی پایین کوه- زنجان 2433772882زنجانروزانهداروخانه خصوصيزنجان-دکتر عبدی7
تعداد کل داروخانه 

ابهر
0نیمه وقت16

14روزانه221پالک -کوچه شهید یارمحمدی-متری شهید مدنی20-اسالم آباد- زنجان 2433544265زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر امانی)آزادی 8

179سعدی وسط روبروی کوچه شهید داودی پالک - زنجان 2433327697زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر حریری9

2روزی شبانهاصلی5416 فرعی از 6خیابان امام خیابان مطهری پالک شماره - زنجان 2433545944زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر افصحی10

6پالک -کوچه آزاد- جنب بانک رفاه - خیابان سعدی وسط- زنجان زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکترعتیق11
تعداد کل داروخانه 

خرمدره
0نیمه وقت9

7روزانه86زنجان خیابان شیخ فضل اله نوری روبروی بانک رفاه پالک 2433456444زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر سروش نسب12

140 متری شهید مدنی پالک 20اسالم آباد 2433530641زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر آصفی13

1روزی شبانه51پالک - جنب ساختمان هشت بهشت - خیابان زینبیه -زنجان2433334445زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر آیت اللهی14

طبقه ی زیرزمین-خیابان سعدی وسط روبروی مخابرات ساختمان پاستور-زنجان2433332502زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر خوش خلق)پاستور 15
تعداد کل داروخانه 

خدابنده
2نیمه وقت10

7روزانهساختمان تندیس-نبش دلجوئی-زینبیه شرقی-زنجان2433324466زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکترچاوشی16

1157پالک-3فاز -خیابان اول-شهرک کارمندان- زنجان زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکترپروانه محمدرفیعی)تریتا 17

1روزی شبانه88پالک - روبروی کتابخانه سهروردی - خیابان سعدی وسط - زنجان 2433334060زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر رضوی)سهروردی18

464پالک -نرسیده به سه راه امجدیه-خیابان فرودگاه- زنجان 2433534246زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر مرتضائی)روزبه19
تعداد کل داروخانه 

سایر شهرها
0نیمه وقت12

11روزانه26پالک -خیابان بعثت ، جنب سازمان انتقال خون- زنجان 2433541717زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر پرنیانی20

252متری شهید مدنی روبروی بانک ملت پالک 20اسالم اباد  - زنجان 33567516زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر محسنی21

2433553842زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکتر سرداری22
طبقه ی -ساختمان شهریار- ابتدای سعدی شمالی - چهارراه سعدی - زنجان 

2واحد -همکف
14روزی شبانه

140پالک - باالتر از بانک تجارت - خیابان فرودگاه- زنجان زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر لیال امینی23
تعداد کل داروخانه 

استان زنجان
13نیمه وقت121

2433775367زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکتر رستمخانی24
-کوی ساواالن-باالتر از دانشگاه علمی کاربردی-شهرک گلشهر کاظمیه- زنجان 

47قطعه 
94روزانه

165 قطعه 3کوی دانشگاه حکمت - زنجان2433767256زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر جباری25

223حدفاصل سبزه میدان و امیرکبیر پالک (ره)خیابان امام خمینی - زنجان 2433322974زنجانروزانهداروخانه خصوصيانوار26

2433328910زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر خوش زارع)پارس27
 پالک 13 واحد 0طبقه - ساختمان پزشکان سبزه میدان- خیابان طالقانی - زنجان 

23

2433360544زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکتر نیلوفر امینی28
چهارراه سعدی کوچه ی قلعه ی غربی ساختمان  البرز طبقه ی اول - زنجان 

5واحد 

193 پالک 10خ نسترن - کوی فرهنگ - زنجان 2477539539زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکتر حیدری29

 اصلی199 فرعی از 4 و 3میدان انقالب پالک - زنجان 2433326740زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکترعباسچیان30

1180شهرک کارمندان خیابان اول غربی قطعه - زنجان 2433470847زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر حیدرنیا31

5158پالک ثبتی -خیابان سعدی شمالی- زنجان 33441143زنجانروزانهداروخانه خصوصيدكتر حالجي32

458/4و458/3پالک ثبتی-روبروی هتل سپید-خیابان امام- زنجان 2433322358زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر براتی33

(عج)داخل مرکز آموزشی درمانی ولیعصر - باالتر از میدان ولی عصر- زنجان 2433787200زنجانروزانهداروخانه خصوصيپنجم شهریور زنجان34

8مابین خیابان نهم و دهم اعتمادیه پالک - خیابان جمهوری اسالمی - زنجان 2433433543زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر اکبر جعفری35

1777قطغه -  متری24خیابان - کوی شهریار- زنجان زنجانشبانه روزيداروخانه خصوصيدکتر داوودی36

11پالك - ابتدای دلجوئی-خیابان زینبیه شرقی- زنجان 2433364158زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دكتر بروجردي مقدم)قانون37

42پالک -روبروی بانک مسکن مرکزی-خیابان بعثت-چهارراه سعدی- زنجان 2433442400زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر محمدی فرد)شفا 38

33535598زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر کیمیاقلم39
پالک -جنب درمانگاه  دی- متری نرگس35-تقاطع کوی فرهنگ و الهیه- زنجان 

631

33369820زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصي(دکتر حاجی سید جوادی)مهر40
-طبقه اول -ساختمان پزشکان نسیم - 11پالک -ابتدای خیابان دلجویی- زنجان 

5واحد 

3054ابتدای خیابان شهدا پالک - زنجان 33325777زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر مجیدزاده)سینا41

2433321990زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيایلیا42
طبقه اول -33پالک -ساختمان زرتشت  - کوچه زرنانی-خیابان سعدی - زنجان 

106واحد 

پالک یک- ضلع غربی دروازه ارک- زنجان 33549566زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر خالصی)رازی 43

جنب درمانگاه شهدای گمنام_سه را ه امجدیه - زنجان 2433565777زنجانشبانه روزيداروخانه خصوصي(دکتر بیگدلی)مهرگان44

13كوچمشكي،چهارراه سوم پالک - زنجان 2433443219زنجانشبانه روزيداروخانه خصوصي(دکتر میانداری)فارابي45

510کوچمشکی ، خیابان شهید رهبری ، پالک - زنجان 33446135زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر حقیقت)امید46

لیست و مشخصات داروخانه های فعال شهر زنجان



جنب بیمارستان ارتش- خیابان سعدی شمالی- زنجان 2433440688زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر انوش47

5پالک -خیابان نواب صفوی- زنجان 2433339776زنجانروزانهداروخانه خصوصيبشارتی48

166پالک - 4نبش خیابان بهشت -بلوار شهید شهریاری- زنجان 2433365570زنجانشبانه روزيداروخانه خصوصيدکتر عابدی49

(ساختمان شفا) 74سعدی وسط، کوچه فلعه غربی، پالک - زنجان 2433336467زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکترمحمدرضاجعفری50

195خیابان فردوسي، روبروي درمانگاه حسینیه اعظم، پالک - زنجان 2433336470زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر منتظری51

4پالک - روبروی بیمارستان دکتر بهشتی -میدان ارک - زنجان 2433336471زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر جمالی52

ابتدای خ صفا- دروازه رشت - زنجان 2433336474زنجانروزانهآموزشي دولتيشهید رجایی53

288قطعه - باالتر از دانشگاه روزبه -خیابان سنایی-پونک- زنجان 2433336475زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر آزاد فالح)حیان 54

26ساختمان زند طبقه همكف پالك- كوچه زند - خیابان سعدي وسط- زنجان 2433336476زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصي(دکتر ادیبی)آبان 55

ساختمان بهروز-جنب آموزشگاه رانندگی بهروز-خیابان صفا- زنجان 2433336478زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر نجفی56

1095 غربی قطعه 15میدان ولیعصر سی متری انصاریه بوستان - زنجان زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر ابروش)مریم 57

جنب بیمارستان شهید دکتر بهشتی- میدان ارک - زنجان 2433550700زنجانشبانه روزيآموزشي دولتيشهید دکتر بهشتی58

پلی کلینیک شهید مطهری- میدان مدرس-  بهمن 22بزرگراه - زنجان 2433561401زنجانشبانه روزيداخل درمانگاهي  وابسته به ارگانهاشهید مطهری59

136پالک-جنب مسجد جامع-سبزه میدان- زنجان 2433324467زنجانروزانهداروخانه خصوصيحکیمیان60

بلوار پاستور شرقی - 3فاز - گلشهر کاظمیه - زنجان 33786835زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر دوستی61

28ضلع جنوب شرقي میدان ازادي پالك - زنجان 33338600زنجانشبانه روزيداروخانه های هالل احمرجمعیت هالل احمر زنجان62

2433331439زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصيدکتر مجیدی63
- طبقه اول -96پالک -ساختمان آفتاب -کوچه قلعه -چهارراه سعدی - زنجان 

1واحد 

303پ .جنب بانک ملی.سعدی وسط- زنجان 33337039زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر رستمی)بوعلی 64

درمانگاه جراحی محدود حکیم13اراضی پایین کوه میثاق- زنجان 33466622زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر ادیب پور)ایران 65

33424999زنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر رضائی66
، درمانگاه 56میدان جمهوری، نبش خیابان چهاردهم اعتمادیه، پالک - زنجان 

آتیه

42جنب عکاسی مرسده پ - ابتدای خ صفا - دروازه رشت - زنجان 33423977زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر کریمی)اکسیر 67

33332929زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر بهرامیون)سالمت 68
 -1919پالک - ساختمان هوشمند - کوچه مستشیری - سعدی وسط - زنجان 

طبقه همکف

4نبش بوستان -بلوار شریعتی-انصاریه- زنجان 33522200زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر افشاری)مهراد 69

ساختمان اتحاد-خیابان هفتم تیر- زنجان زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر صادقی)ناهید 70

ابتدای خیابان زینبیه غربی- زنجان زنجانروزانهداروخانه خصوصي(دکتر موحد)آرمان71

خیابان هفتم تیر- زنجان زنجاننیمه وقت عصرداروخانه خصوصي(دکتر بهشتی)کیان72

4جنب درمانگاه شماره -خیابان توحیدزنجانغیر فعالداروخانه خصوصي(فعال غیر)طهماسبی دکتر73

میدان شعرا-پونکزنجانروزانهداروخانه خصوصيدکتر محبی74


