
آدرستلفننام
چهارراه تلفن خانه داروخانه دکتر باقري- نارمک 77909933 - 021داروخانه دکتر ارسالن باقري 

کرج ميدان شهيد مدني 342072840دارو خانه آبان
نبش فلکه دوم تهرانپارس77709238دارو خانه ارژنگ
ميدان الغدير بيمارستان الغدير***دارو خانه الغدير

 غربي جديد41فرديس بين فلکه سوم و چهارم خيابان 6517078دارو خانه بهار فرديس
8يافت آباد ميدان معلم خيابان تختي مجتمع اداري آکام پالک 40660264***دارو خانه تبسم

89تهرانسر شاهد غربي پالک 42542044دارو خانه تهرانسر
متري کاج جنب درمانگاه مرکزي 20شهرک جهان نما دارو خانه جهان نما

اتوبان فتح خيابان خليج فارس رو بروي بيمارستان قياص بخش66250735دارو خانه خليج
پاسداران ميدان هروي خيابان افشاري22981550دارو خانه دکتر آقاسيان

2جنب پاساژ ايران زمين پالک  (يخچال)مهر آباد جنوبي خيابان فراهاني 65860301-021دارو خانه دکتر آهواسمعيلي
1سعادت آباد انتهاي بلوار پاک نژاد نرسيده به ميدان بهرود رو بروي مرکز خريد پرواز پالک 22113323-021***(طاهري)دارو خانه دکتر اتوسا علوي 

22خيابان شريعتي خيابان ملک روبروي ترکمنستان پالک 77501824دارو خانه دکتر احيائي
574 متري اول جنب بانک پارسيان پالک 15افسريه نبش 33847250دارو خانه دکتر ارجمند

207پيروزي خيابان شکوفه بعد از پارک  پالک 33357942دارو خانه دکتر اميد نصيري
خيابان آزادي تقاطع نواب جنب متروي توحيددارو خانه دکتر اميني

خيابان کارون بين طوس و بهبود رو به روي بيمارستان بابک(برزگر)دارو خانه دکتر بهاره اقبالي 
 519اتوبان تند گويان خاني آباد نو خيابان ميعاد جنوبي پالک 55501179دارو خانه دکتر بهلولي خياوي

 33 متري اول نبش خيابان 15افسريه 33843546دارو خانه دکتر بيطرفان
 متري دوم نبش خيابان بيست و پنجم15افسريه 33147670دارو خانه دکتر پور قاسمي

776کرج انديشه فاز يک ابتداي بلوار اصلي دنيا مالي پالک 65521054دارو خانه دکتر پور هاشمي
176 پالک 16 متري دوم نبش کوچه 15افسريه 33809260دارو خانه دکتر تاران

547ميدان سبالن ضلع شمال ميدان امام رضا پالک 86029013دارو خانه دکتر جالل ميرزايي
75مشيريه خيابان سي متري صالحي بين کوچه شهيدي و خوزستان پالک 33465301دارو خانه دکتر جواهري

 شرقي جنب پارکينگ طبقاتي28فرديس فلکه سوم خيابان 36505043دارو خانه دکتر جودي
464نارمک باالتر از چهار راه تلفن خانه نرسيده به ميدان هفت حوض پالک 77914608***دارو خانه دکتر چاوش زاده



30 غربي پالک 38 و 36سعادت آباد خيابان عالمه طباطبايي بين 88566550دارو خانه دکتر چمن آرا
خيابان زاهدي باالتر از ميدان رهبر 77227691(دکتر اعتمادي  )دارو خانه دکتر حاجي احمدي 

جنب بانک مسکن (بخارايي)فلکه اول خزانه 55182426***دارو خانه دکتر حجت اله رضايي نيا
126پيروزي ميدان نبرد پالک 33196150دارو خانه دکتر حسن زاده

ميدان هفت حوض ابتداي جانبازان شرقي 77947148(دکتر دورسکي )دارو خانه دکتر حيدري 
 متري مطهري18سعادت آباد ميدان سرو 22075086دارو خانه دکتر داريوش انصاري

21 متري اول نبش خيابان 15افسريه 33805384دارو خانه دکتر دانش
298سهروردي پايين تر از پمپ بنزين پالک 88504379دارو خانه دکتر دانيال نبي

1سعادت آباد خيابان کوهستان خيابان صحرا پالک 22346393دارو خانه دکتر رضايان
37پيروزي خيابان پرستار چهار راه صاحب الزمان پالک 33175935دارو خانه دکتر زهرا اسالمي

90حکيميه بلوار بهار ابتداي بلوار بابائيان روبروي بيمارستان سپيد پالک 77009025(درويش پور )دارو خانه دکتر زهره زارع 
 متري اول نبش کوچه هشتم 15افسريه 33159258دارو خانه دکتر سبزواري

خيابان شريعتي بعد از پل صدر22636382(برزگر )دارو خانه دکتر ستاره سادات حجازي 
کمال  شهر خيابان ولي عصر شمالي نرسيده به بانک ملي جنب ساختمان پزشکاندارو خانه دکتر سجاد قد بيگي

يافت آباد ميدان الغدير خيابان زنديه جنب مسجد صاحب الزمان66809307دارو خانه دکتر سروشان
کرج  فرديس حد فاصل سه راه حافظيه و فلکه اول روبروي مسجد الزهرا36661981دارو خانه دکتر سميعي

161سعادت آباد ميدان کتاب انتهاي سرو غربي پالک 22084455-021دارو خانه دکتر سولماز رستمي
55شهرک ولي عصر خيابان سيد الشهدا پالک 66307112-021دارو خانه دکتر شريفي

158امامزاده حسن  چهار راه قاضي پالک 55708781-021دارو خانه دکتر شريفيان
پيروزي نبرد شمالي پايين تر از چهار راه ائمه اطهار نبش کوچه خياط بصره33062479دارو خانه دکتر شعباني

399 پالک 26و 25 متري اول بين خيابان 15افسريه 33802400دارو خانه دکتر شيوا شهبازي
117شهرک شريعتي خيابان مهربان سه راه شريعتي پالک 55541971دارو خانه دکتر شکري

خيابان شريعتي  ابتداي بهار شيراز77510206دارو خانه دکتر صانعي فرد
283کرج سراسياب خيابان امام خميني چهار راه سوم پالک دارو خانه دکتر طائفي

اسالمشهر خيابان سلمان فارسي روبروي مهديه ميدان شهدا56115230دارو خانه دکتر طهماسبي
 شهريور 17ابتداي اتوبان محالتي بين پل ري و خيابان 33554429دارو خانه دکتر عباسي

150ميدان شهدا خيابان مجاهدان اسالم پالک 33136676دارو خانه دکتر علوي



 متري شمشيري 20مهر آباد جنوبي ابتداي  66690890-021(کمالي)دارو خانه دکتر علوي 
142خيابان انقالب خيابان معيري پالک 55383317دارو خانه دکتر علي محمدي

41خيابان جالل آل احمد بين بلوچستان و گيشا پالک 88267568***دارو خانه دکتر فاطمه حقيري
200خيابان نياوران پالک 22286985-021دارو خانه دکتر فاطمي انارکي

150ميدان ابوذر خيابان سجاد جنوبي جنب پارک صبا پالک 66223950-021دارو خانه دکتر فريبامختاري نسب
 متري قصر فيروزه روبه روي بانک ملت 35 متري اول نبش 15افسريه انتهاي 33837663دارو خانه دکتر فقيهي

 متر باالتر از هالل احمر200جهان شهر  34417120دارو خانه دکتر گودرزي
 29 متري سوم نبش کوچه 15افسريه 33223806دارو خانه دکتر لنگري

75اتوبان چراغي خيابان مهران جنوبي پالک 55827095دارو خانه دکتر لهرابيان
 طبقه اول103زعفرانيه خيابان مقدس اردبيلي پالک 22039150-021دارو خانه دکتر محمد حسين صالحي

حصارک خيابان شهيد رجايي بيمارستان شهيد رجاييدارو خانه دکتر مختاري
 غربي جديد 39کرج فرديس بين فلکه سوم وچهارم  خيابان دارو خانه دکتر مرادي

مشيريه خيابان سي متري صالحي نبش کوچه چهارم شرقي33461893دارو خانه دکتر مريم احمدي
593 پالک 14خاني آبادنو خيابان ميعاد نبش کوچه 55007600دارو خانه دکتر مريم مسافرچي

خيابان نبرد شمالي پايين تر از چهار راه فرزانه رو به روي درمانگاه ولي عصر33160277-021دارو خانه دکتر مشايخي
سي متري نيرو هوائي رو بروي مخابرات 77479132(سروي)دارو خانه دکتر معتمدي 

585فلکه اول صادقيه روبروي بانک انصار پالک 44229793-021دارو خانه دکتر معصومه محمدي
73نازي آباد نرسيده به چهار راه آموزگار نبش کوچه حافظ شرقي پالک 55015371دارو خانه دکتر مقدم نيا

اسالمشهر قائميه فلکه اول جنب مسجد حسين ابن علي 56475176-021دارو خانه دکتر مهدي حسن زاده
7پاسداران نبش گلستان 22540476دارو خانه دکتر مير آقايي
473پيروزي خيابان اولياي شمالي پالک 77477631دارو خانه دکتر مير عرب

73هفت تير بهار شيراز پالک 77536745(رزاقي سابق)دارو خانه دکتر نادري 
سازمان آب نرسيده به اشرفي اصفهاني44244338-021دارو خانه دکتر ناظمي

متري صالحي نرسيده به چهار راه سوم 30مشيريه خيابان 33464324دارو خانه دکتر نصر اصفهاني
320حکيميه ابتداي بلوار بهار پالک 77307828(کاشفي)دارو خانه دکتر نصرتي 

 شهريور 17کرج دهقان ويال ظلع جنوب شرقي ميدان 34463971دارو خانه دکتر نظري
جنت آباد مرکزي 44410408دارو خانه دکتر نوري



خيابان شريعتي پايين تر از مترو قيطريه 26659008(دکتر حسيني)دارو خانه دکتر هادي پور جهرمي 
ميدان انقالبدارو خانه دکتر هوشمند
366شهرک شريعتي خيابان ماهان نرسيده به بلوار شکوفه پالک 55826081دارو خانه دکتر يثربي فر

کرج انديشه فاز يک بلوار دنيا مالي يکم شرقي65526722(جوادي)دارو خانه دکتر يزدي پور 
172کرج عظيميه بلوار استقالل شمالي  نبش مهرگان پالک دارو خانه روشا

35خيابان فرشته خيابان آقا بزرگي نبش عروس پالک 22689896-021دارو خانه رويش
خيابان پاسداران نبش بوستان هفتم (نوروزي)دارو خانه شبانه روزي پاسداران 

338خاني آباد نو ميعاد شمالي ميدان ابن سينا پالک 2155005954دارو خانه شبانه روزي دکتر مکاري
572نعمت آباد رو بروي بانک ملي  باالتر از مترو نعمت آباد پالک 55866076دارو خانه شبانه روزي زمزم
ابتداي جالل آل احمد 44210042-021دارو خانه شبانه روزي علمي

25ميدان فاطمي ضلع جنوب غربي ميدان پالک 88969669-021دارو خانه شبانه روزي فردوسي
121کرج عظيميه خيابان شهيد خسروي نبش شاکر زادگان پالک 22559913دارو خانه شفيع زاده

شرقي206تهران پارس باالتر از ميدان پروين نبش 77375587(خالقي)دارو خانه شفيعي 
خيابان نبرد شمالي بلوار پاسدار گمنام خيابان صاحب الزمان33191588دارو خانه عطار

غربي 190 و 188فلکه سوم تهران پارس خيابان تير انداز بين کوچه 77865798دارو خانه لقمان
 غربي 118خيابان تهرانپارس بين فلکه دوم و سوم نبش خيابان 77700777-021دارو خانه ماهک

251خيابان جمال زاده شمالي باالتر از خيابان فرصت نبش کوچه يزدان شناس پالک 52862000دارو خانه مرکزي جمال زاده
شهرک وليعصر ميدان ايثار گران خيابان مفتح جنوبي انتهاي خيابان بهار دوست جنب مسجد المهدي66236969دارو خانه مرکزي سينا

182يافت آباد ميدان الغدير خيابان زنديه خيابان سيد هاشم رو به روي قرض الحسنه پالک 66795516دارو خانه مهتاب
کرج عظيميه ميدان اسبي دارو خانه مهشاد

پيروزي  نبش چهار راه کوکاکوال33342259دارو خانه نويد
446خيابان شهيد رجايي نرسيده به اکبر مشهدي جنب درمانگاه اطمينان پالک 55090711-021داروخانه آرزو

7خيابان بهزادي نبش ثارالله پالک - ولنجک 22173332داروخانه آرمين مسلمي
49 پ3آبان خ بازوند نبش ارديبهشت 13شهري ري خ رضايي کوي 55001213داروخانه اذرين
نيايش سردار جنگل شمالي خيابان نوروز پور جنب درمانگاه دارالشفا44826791-021داروخانه ارباب

 آقاي چهار محال32سيمون بليوار خيابان اقبال پور پالک - انتهاي اشرفي اصفهاني 44853431-021داروخانه برزگران حسيني
371خيابان آزادي خيابان بهبودي پالک 66509725-021داروخانه بهار مهر



شهر ري دولت آباد بلوار قدس خيابان درمانگاه 33370009-021(س)داروخانه بيمارستان حضرت صديقه زهرا
داروخانه دکتر حاجي ميرزايي- باالتر از نيايش نبش کوچه فالح - انتهاي اشرفي اصفهاني داروخانه حاجي ميرزايي
پرديس ميدان امام خميني بلوار مالصدرا نبش مجتمع ايران زمينداروخانه دکتر احمدوند

خيابان کارگر جنوبي نرسيده به ميدان قزوين نبش کوچه اسالمي 55381091-021داروخانه دکتر اقدس صفري
472ميعاد شمالي روبرو قنادي شکر بانو پالک - خاني آباد نو - تهران 55026103داروخانه دکتر الهام سليمي

25 متري امام حسين نرسيده به ميدان نماز پالک 35شهر ري خيابان 33757520-021داروخانه دکتر امامي
65نبش کاج پالک  (مژده)خيابان مقدسي- خيابان نياوران 22749718***داروخانه دکتر امراريان

سه راه طالقاني نبش کوچه اميد نظام- خيابان شريعتي 77535281 - 021داروخانه دکتر انزلي
402جردن تقاطع ميرداماد ضلع جنوب شرقي پالک 88788311-021داروخانه دکتر ايازي
پيروزي بين خيابان اول و دوم نيروهوايي جنب مسجد 77754166-021داروخانه دکتر بابايي
کرج سر اسياب خيابان امام چهار راه دوم نبش طالقانيداروخانه دکتر بروفر

شريعتي باالتر از مير داماد رو بروي مترو شريعتي 22891594-021داروخانه دکتر بهادري
پاسداران نبش بهارستان يک22550112-021(کريمي)داروخانه دکتر بور بور 

309 قطعه 10شهرک گلستان بلوار کوهک نبش نسيم 46023704-021داروخانه دکتر پريشان زاده
160 پالک 113 و 111رسالت خيابان جانبازان شرقي نرسيده به چهار راه رشيد بين 77737941-021داروخانه دکتر پور فرد
141خيابان پيروزي ميدان بروجردي خيابان بروجردي خيابان پور عبدي پالک 33325071-021داروخانه دکتر تهبدي

735پيروزي نبش خيابان پرستار پالک 77483197-021داروخانه دکتر تهمينه اکبر زاده
49پالک -جانبازان غربي - هفت حوض-نارمک 77206002-021(حاجي زاده)داروخانه دکتر توکل خدايي 

213رسالت خيابان دالوران خيابان تکاوران شمالي روبروي تربار نبش هشتم پالک 77200508-021***داروخانه دکتر جعفري آذر 
21و19گيشا بين خيابان 88262069-021داروخانه دکتر جودي

354اتوبان شهيد محالتي خيابان فجر شمالي نبش کوچه بهارستان پالک 33702788-021داروخانه دکتر چيذري
شهرک غرب بلوار فرحزادي بعد از پل نيايش بين گلستان سوم و مطهري برج افق22118996-021داروخانه دکتر حسين آقايي

بزرگراه ستاري ابتداي بلوار فردوس غرب ساختمان پزشکان کيميا گر44119610-021داروخانه دکتر حميد رضا ابراهيمي
71باقري فرجام شرقي خيابان باغدار نيا جنوبي پالک 77862873-021داروخانه دکتر حکيمي نيا

94بلوار شکوفه بعد از خيابان زنهاري پالک - عبدل آباد 55826043داروخانه دکتر خوش نهاد
312اسالم شهر نسيم شهر خيابان امام خميني روبروي پاساژمرمر پالک 56781518-021داروخانه دکتر رحماني

خيابان پيروزي بعد از خيابان پرستار77470274-021داروخانه دکتر رضا خدادادي



زعفرانيه بلوار بهزادي72023000-021داروخانه دکتر زهرا شهبازي
597خيابان کارگر جنوبي نرسيده به ميدان قزوين پالک 55397910-021داروخانه دکتر زهره محمدي

 شهرک راه اهن بلوار کاشان خيابان قائم هشت22منطقه 44700301-021داروخانه دکتر زينب رحيميان
 نبش بانک شهر23نرسيده به کوچه (عليالي)گيشا باالتر از خيابان پيروزي88255300داروخانه دکتر ژيال انوري

ميدان سبالن خيابان سبالن پايين تر از ميدان سبالن 88426258-021داروخانه دکتر سعيد جواني
کوي نصر گيشانبش خيابان پانزدهم88282720-021داروخانه دکتر سعيدي
شورکاب نبش کوچه سهيل - بلوار امام خميني - لواسان 26542228 - 021داروخانه دکتر شقاقي

243خزانه بخارايي بين فلکه دوم و سوم نبش کوچه دست باز پالک 55047980-021داروخانه دکتر شهسواريان
فلکه اول تهرانپارس ابتداي پروين جنب شيريني فروشي الفداروخانه دکتر شوقيان
191عبدل آباد خيابان بدر پالک 55825870-021داروخانه دکتر صدري

ميدان هروي خيابان پناهي نيا نبش خيابان پنجم برج گلزار22976910-021داروخانه دکتر صفا ميرزايي
جاده تهران شهريار باغستان ابتداي بلوار رسول اکرم خادم آباد جنب بانک صادرات65231515-021داروخانه دکتر صفايي

کرج شهريار خيابان وليعصر نرسيده به ميئان امام کوچه اقاجانلو ساختمان پزشکان مرکزي65223191داروخانه دکتر صوفياني
پيروزي خيابان اول نيروي هوايي نبش کوچه رحيمي نژاد(ناصري)داروخانه دکتر ظفري 

بين بهشتي و مطهري ابتداي ميرزايي زينالي غربي- سهروردي شمالي 88537335-021داروخانه دکتر عالي نژاد
ميدان فاطمي ميدان گلها بلوار گلها5-88331864-021داروخانه دکتر عالء بهمن

43/1شهر ري خيابان شهيد غيوري بين گلستان دوم و کوچه شهيد اسدي پالک 33756628-021داروخانه دکتر عليرضا مظفري
13آبان ج اصلي پ 13داروخانه دکتر غالم

5شهرک غرب بلوار شهيد فرحزادي باالتر از تره بار نرسيده به ميدان بوستان باهنر پالک22077253-021داروخانه دکتر غالمعلي طالبي
رسالت تقاطع هنگام فرجام 77186562-021داروخانه دکتر فرانک سرور

62سردار جنگل شمال الدن پالک داروخانه دکتر فرشچي
121خيابان قزوين دو راهي قپان خيابان تهمتن پالک 55725358-021داروخانه دکتر فرناز علمي

72زعفرانيه خيابان مقدس اردبيلي پالک 22666904-021داروخانه دکتر فروغي
بومهن بلوار اصلي ساختمان پزشکان سبز76223500-021داروخانه دکتر فالح

13اتوبان آزادگان مرتضي کرد خيابان پيروزي کوچه ولي عصر55192431-021داروخانه دکتر قاسم زاده
بلوار دهکده المپيک بعد از تقاطع زيبا دشت جنب بانک سامان 44717289-021داروخانه دکتر قره باغي
 متري روبه روي سازمان آب24شهر ري 55913791-021داروخانه دکتر قره باغي



بلوار شکوفه روبرو پارک شريعتي - خيابان ماهان  (شهرک شريعتي)شهرک شکوفه - تهران 55833920داروخانه دکتر گلستاني
پرديس خيابان خليج فارس خيابان صنايع دفاع نبش خيابان خبرنگار76240460داروخانه دکتر الجوردي

خيابان پيروزي بين خيابان سوم و چهارم نيروهوايي77465700-021داروخانه دکتر مجتبي سرکندي
متري چمران14نبش -خ امام خميني -نسيم شهر-اسالمشهر-تهران 56786034-021داروخانه دکتر محمد زرندي

خيابان بخشداري روبرو بيمارستان فاطمه الزهرا - رباط کريم - تهران 56423909 - 021داروخانه دکتر مداح
81ميدان آزادي بزرگراه محمد علي جناح جنب پمپ بنزين شماره 66027106-021داروخانه دکتر مرتضي توکليان
137وفا دار شرقي نبش 76792706-021داروخانه دکتر مرتضي حسيني

171نبش کوچه ابوذر پالک -  متري نرسيده به خيابان فراهاني 21خيابان - گمرک شهرک بعثت - تهران 55324160-021داروخانه دکتر مريم اقبالي
ستارخان نيايش خيابان امام منتظر روبروي بازار ميوه تربار نبش کوچه ربيعي66550017-021داروخانه دکتر مشهديان

جنت آباد جنوبي نبش خيابان نيرو روبروي تربار ساختمان آنام 40440870-021داروخانه دکتر مقتدايي
476خيابان مختاري پالک - راه آهن خيابان وليعصر 55485378داروخانه دکتر مهرداد

خيابان شريعتي نرسيده به پل سيد خندان روبروي ساختمان سازمان فناوري اطالعات ايران 88515835-021داروخانه دکتر مهسا غفاري
614رسالت فرجام  چهار راه حيدر خاني پ77224141داروخانه دکتر ناصري مقدم

شهر ري روبه روي بيمارستان فيروز آبادي مجتمع پزشکي سبز55921440-021داروخانه دکتر نبي طاهري
31ميدان هروي خ وفامنش نبش بن بست ابنوس پ22955705داروخانه دکتر نصيري پور

هروي ميدان حسين اباد خ مغان22953597-021داروخانه دکتر نگار
(جمشيدي)سعادت آباد باالتر از ميدان کاج نبش خيابان يکم داروخانه دکتر نوشين مفيدي

219پالک  (ظفر غربي)بزرگراه مدرس جنوب نبش دستگردي 8877411-021داروخانه دکتر نيما ظريف پور
21 پ 2نياوران  نبش خيابان منظريه 22289166-021داروخانه دکتر همت خواه

107تهرانپارس خيابان فرجام شرقي بين رشيد و زرين پالک77294074-021داروخانه دکتر واسطي
54 شرقي پالک 154بلوار پروين نرسيده به - فلکه اول تهرانپارس 77866633(منصوري)داروخانه روشن

مجديه شمالي ميدان ملت ضلع شمال غربيداروخانه شبانه روزي اميد
جواديه خيابان سکوي نظامي بين نواب و بيست متري 55664445-021داروخانه شبانه روزي اميد نو
20 شرقي پالک 3بزرگراه آيت اله سعيدي چهار دانگه خيابان شهيد هيدخ گلستان 55263890-021داروخانه شبانه روزي بهشت

شهر ري ابتداي خيابان روشن 55900403-021داروخانه شبانه روزي دکتر بهروزي
1اسالمشهر شهرستان بهارستان سه راه ادران پالک 56864020-021داروخانه شبانه روزي دکتر حسيني ساجدي

(جنب درمانگاه مرجان)پاکدشت خيابان مطهري نبش کوچه حسن فتحي 36020157-021داروخانه شبانه روزي دکتر نصرت



متري شرقي38اسالمشهر واوان خيابان 56173636-021داروخانه شبانه روزي دکتر يعقوبي
قنات کوثر خ مطهري نبش چهارم شرقي77363874-021داروخانه شبانه روزي ژابيز

7/1تهران پارس خيابان زهدي خيابان وليعصر پالک 77344975-021***داروخانه شبانه روزي عرفان شرق
8خيابان آيت الله مدني پايين تر از خيابان سبالن کوچه شهيد علي نظري پالک 77568131-021داروخانه شبانه روزي فارس

20خيابان هالل احمر پالک 7-55659006-021داروخانه شلمچه
100خيابان شهيد بهشتي نرسيده به چهار راه سهروردي کوچه داريوش پالک داروخانه صبا

بعد از پل صدر جنب نان سحر داروخانه طناز احمدي- خيابان شريعتي داروخانه طناز احمدي
تهرانپارس خ حجربن عدي نبش77874594داروخانه عليرضا رضوي زند

خيابان شهيد رجايي ايستگاه ورزشکاه 55181850-021داروخانه فيروزه
زير پل سيد خندان خيابان خواجه عبدالله 22862207-021داروخانه متين

64نرسيده به ورودي بازارچه پالک - خيابان شهرداري - ميدان قدس داروخانه ميترا زارعان
798جنب بانک صادراتالک - روبرو بيمارستان مهر آئين - بلوار امام خميني - لواسان 26568033 - 021داروخانه نازنين اصغري
390 متري اول مجيديه پالک 16گلبرگ غربي رو بروي 88402598دراو خانه دکتر موسوي


