1

فروشگاه نمونه زردبند شماره 1

تهران ،پل گيشا ،خيابان فروزانفر ،پاساژ نصر نوين ،فروشگاه شماره481

2

فروشگاه نمونه زردبند شماره 2

تهران ،اتوبان تهران  -کرج ،ورودی چيتگر ،بلوار کوهک ،مجتمع تجاری اداری طوبی طبقه  4واحد 685

3

داروخانه تک فارم

تهران ،خيابان فرجام غرب بين سرسبز و خاور خيابان شهيد آبگون( )۴۱پالک 2

3

داروخانه شبانه روزی فردوسی

تهران ،خ دکتر فاطمی ميدان جهاد

4

داروخانه شبانه روزی تک پاسداران

تهران ،بوستان دوم ،گيالن غربی ،تقاطع داوود اسالمی

(021) 26312742

5

داروخانه دکتر اشرفيان پور

تهران ،ميدان نياوران بسمت کاشانک ،خيابان پور ابتهاج ،پالک360

(021) 22807760

6

داروخانه مرکزی جمالزاده

تهران ،خيابان جمالزاده شمالی 200 ،متر باالتر از خيابان فرصت ،نبش کوچه يزدان شناس ،پالک 251

(021) 52862000

7

داروخانه دکتر رايکا

تهران ،نازی آباد ،خيابان بدلی گيوی ،بعد از خيابان اکبر مشهدی

(021) 55313000

8

داروخانه دکتر نياکان

تهران ،خيابان  17شهريور ،ايستگاه ناصری ،نرسيده به زيرگذر اميرکبير پالک 1220

9

داروخانه سهروردی

تهران ،ميرداماد بعد از ميدان محسنی ،نرسيده به شريعتی سمت چپ

(021) --------

10

داروخانه دانشگاه آزاد

تهران ،خيابان فلسطين ،نرسيده به خيابان انقالب،جنب دانشکده هنر

(021) 66954901

11

داروخانه مرکزی خانی آباد

تهران ،خانی آباد نو ،خيابان ماهان ،بين کوچه پدرام و فراهانی

(021) 55823479

12

داروخانه شبانه روزی نازی آباد

تهران ،خيابان شهيد رجائی روبروی شهرداری منطقه ۱۶

(021) ۵۵۰۶ ۷۵۱۵

13

داروخانه دکتر داشبالغی

تهران ،زير پل سيدخندان ،باالتر از بيمارستان رسالت ،خ ابوذر غفاری ،جنب کالنتری  ،120ساختمان  17طبقه 1

(021) 22850443

14

داروخانه تهران نو

تهران ،خيابان دماوند ،بين خيابان آيت و چهارراه خاقانی ،پالک  ،۱۲۷۳طبقه همکف ،واحد شمال شرقی

(021) 77428567

15

داروخانه درسا

تهران ،خيابان فاطمی غربی ،پالک 216

(021) 66944567

16

داروخانه شبانه روزی رامين

تهران ،ميدان فردوسی ،ضلع جنوب شرقی ،پالک 810

(021) 88280662
(021) 46083516 - 46083502
(021) 77205288
(021) 88969669 - 8978930

(021) 36831850 - 36831840

(021) 66705301 - 66718766

17

داروخانه سبای زعفرانيه

تهران ،خ.وليعصر ،نبش خيابان شهيد فالحی ،تقاطع خ شهيد فالحی و وليعصر ،مجتمع تجاری زعفرانيه ،پالک ،1590همکف

(021) 22702975 - 22709990

18

داروخانه کيميا پارس

تهران ،ضلع جنوب غربی ميدان شهيد آيت اله سعيدی ،ساختمان پزشکان کيميا پارس پالک 1

(021) 33723419 - 33014742

19

داروخانه شبانه روزی حکيم شرق

تهران ،شهرک حکيميه بلوار بهار بعد از پمپ بنزين روبروی دارالشفا الزهرا سالم اله عليه

(021) 77316306

20

داروخانه کوه نور

تهران ،خ مجاهدين اسالم ،خيابان ايران ،جنب سقاباشی ،پالک ۸۶

(021) 33564941

21

داروخانه فرشيد هويدا

تهران ،خ کارگر شمالی ،خ ( 18زره پوش)  ،کلينيک گوارش و کبد مسعود ،طبقه همکف

(021)88336311

22

داروخانه دکتر احمدی

تهران ،خ خاوران ،مشيريه ،خ سی متری صالحی ،نبش ک چهارم شرقی پالک 515

(021) 33461893 - 33461682

23

داروخانه و دراک استور دکتر عبدالهی

تهران ،سعادت آباد ،باالتر از ميدان کاج ،بين کوچه سوم و پنجم،پالک ۱۴۶

(021) 22067983 - 22146675

24

داروخانه دکتر شاه آبادی

تهران ،منطقه  ،۲مرزداران خ ابوالفضل ،خ بهار آزادی ،پالک ۴۱

(021) 44248132 - 44254753

25

داروخانه شبانه روزی دکتر ميالد طهماسيان

تهران  ،خيابان نياوران  ،بعد از سه راه ياسر  ،خيابان رفيعی  ،جنب بانک پارسيان

26

داروخانه دکتر دميرچی

تهران ،شهرک غرب ،انتهای غربی بلوار دادمان ،نبش خ 12متری گلها پالک 1

27

داروخانه دکتر منصور اسدی

تهران ،تهرانپارس ،خ جشنواره پالک  176طبقه اول

(021) 77337879

28

داروخانه دکتر امين الرعايا ( رها )

تهران ،تهرانپارس ،خيابان تيرانداز بين فلکه دوم و سوم ،نبش ۱۸۶غربی ( لرستانی ) ،پالک ۳۰۸

(021) 77868431

29

داروخانه ارکيده

تهران ،خيابان شيخ بهايی باالتر از ميدان شيخ بهايی ،پالک 27

(021) 88213670

30

داروخانه قائميه

تهران ،ميدان بنی هاشم

(021) 22526230

31

داروخانه دادبخش

تهران ،پاسدارن ،نگارستان هشتم ،ميدان فرخی يزدی ،انتهای خيابان شهيد کشوری

(021) 22843187

32

داروخانه شبانه روزی روناس

تهران ،ميدان چيذر ميدان ندا روبروی امامزاده علی اکبر ،پالک 12

(021) 22233774

33

داروخانه دکتر بهزاد آزاد

تهران ،جردن ،باالتر از چهارراه اسفنديار ،نبش کوچه تنديس ،ساختمان ۱۵۱

(021) 26208475

34

داروخانه شبانه روزی دکتر فالح زاده

تهران ،شهرک اکباتان ،نبش بلوار نفيسی

(021) 44653498

35

داروخانه دکتر ميرزايی

تهران ،منطقه  ، 18فالح ،ميدان گلچين ،ضلع جنوبی ميدان ،داروخانه دکتر ميرزايی

(021) 22822149
(021) 88561904 - 88561903

-

