لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

1

نوید

پیروزی چهارراه کوکاکوال

02133342259

2

دکتر سعادت

ابتدای خانی اباد نو نبش 20متری میعاد شمالی پ 293

02155019755

3

داروخانه دکترسیدحمیدرضاعلوی

میدان شهدا خیابان مجاهدین اسالم رو به روی برج های بهنام پ 150

02133136676

4

دکتر گنجی

خیابان کارگر شمالی -باالتر از جالل -خیابان هفتم -پالک -33ساختمان امیرآباد -واحد شش

02188330378

5

داروخانه تمدن

خ  17شهریور-دروازه دوالب-خ شکوفه-خ کرمان -جنب بیمارستان مردم -داروخانه تمدن

02133349675

6

ممتاز

خ پیروزی  -خ پنجم نیروی هوایی  -بین دو فلکه  -پالک 134

02177473099

7

دکتر مالحسینی

خیابان اجاره دار-بعد از چهر راه شیخان-نبش بن بست غفاری-پالک 430

02177543769

8

ناهید

میدان آزادی  -ابتدای خیابان آزادی  -نبش کوچه نوربخش  -پالک 12

02166013111

9

داروخانه دکتر سحرآروین

شهرقدس (قلعه حسن خان) خیابان آزادی خیابان طالقانی جنب کوچه سروش پالک 126

02146885009

10

داروخانه دکتر آقایی

تهران -اشرفی اصفهانی  -به سمت شمال بعد از پل همت -نبش گلستان شرقی-داروخانه دکتر آقایی

02144473461

11

شفا 13آبان

تهران شهید رجایی کوی  13آبان پشت بانک صادرات پالک 55

02155002422

12

دکتر اعتصام

متری رسالت – خیابان استاد حسن بنا (مجیدیه جنوبی) – نبش کوچه سیاوش فراهانی (علمداری) پالک 45 102

02122330995

13

داروخانه دکتر وحید کریمی فرد

سر نوری  -روبروی بازار تره بار  -کوچه بانک سپه  -پالک 912

02156370976

14

سید لیث تاج سر

شهرستان اسالمشهر-خ  20متری امام خمینی-روبروی کوچه  23بالک 374

02156368289

15

دکتراردکانی

خیابان کالهدوز نرسیده به دیباجی کوچه حسینیه ساختمان نرگس پالک  1واحد17

02122573564

16

شبانه روزی مسیبی

تهران-اسالم شهر-شهرک قائمیه-کوچه  - 27داروخانه شبانه روزی دکتر مسیبی سردهایی

02156476868

17

داروخانه سیماب

تهران -بزرگراه نواب( -محبوب مجاز غربی) -خیابان خوش  -داروخانه سیماب

02155758555

18

مرهم

شهرری -صفائیه -خ ابن بابویه  -ایستگاه درمانگاه پالک 150

02133632701

19

شبانه روزی مرکزی اسالمشهر

انتهای زیرگذر-ایستگاه حاج محمود -جنب درمانگاه شبانه روزی امام خمینی

02156125544

20

آناهیتا

خیابان آذربایجان ،ابتدای خیابان کارون ،پالک 692

02166019445

21

دکتر مهدی افتخاری

حد فاصل میدان قائم و شهرک قائمیه  ،طبقه همکف  ،درمانگاه حکیم فارابی

02156479250

22

یاسین

فلکه چهارم خزانه بخارایی پ4

02155062882

23

داروخانه دکتر قاسمیان

نسیم شهر -میدان هفت تیر-نبش بلوار بوستان-ساختمان هفت تیر-پالک 479

02156771530

24

داروخانه دکتر رهنورد

ولیعصر -باالتر از میدان ونک -خیابان نگار -کوچه تالش -پالک  -1طبقه همکف

02188882010

25

دکترکیائی

ابتدای خ تختی

02176329440

26

پاستور رباط کریم

رباط کریم بلوار امام خمینی ابتدای خ ملکی داروخانه پاستور پ7

02156429394

27

داروخانه دکتر مرحمتی

تهران-نبردجنوبی-بلوارشهید ده حقی-نرسیده به دانشگاه ازاد اسالمی-درمانگاه مرکزی اهنگ-داروخانه دکتر مرحمتی-پالک352

02133698882

28

دکتر بهرام بیات

شهر ری -سه راه ورامین -ابتدای خیابان ورامین -پالک 189

02133743433

29

دکتر افصحی

شهر قدس  -میدان قدس  -بلوار  45متری  -پالک 6

02146852958

30

داروخانه ستایش

شهران-کوهسار -نبش ایرانپارس-ضلع شمال شرقی-پالک 163

02144327383

31

دکتر کاظم میکائیلی

خیابان بهشتی شمالی پالک 13

02156774413

32

دکتراسمعیلی

دماو ند-گیالوند-بلوارشهیدبهشتی -جنب بانک سپه/پالک۲۰۶

02176315600

33

جهان کودک

بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک به سمت میدان ونک پالک 61

02188662489

34

دکتر اسدی

اندیشه فاز  3خ ولی عصر نرسیده به مجتمع تجاری نگین

02165565247

35

داروخانه دکتر ساسانیان

شهریار اندیشه فاز  1بین 7و 8غربی پ408

02165523100

36

داروخانه مهر

رودهن-خ امام خمینی-روبروی کالنتری-پ949

02176505399

37

دکتر شهروز صارمی

مهر آباد جنوبی  20 -متری شمشیری  -روبروی پارک  -پالک 251

02166651818

38

داروخانه سالیکس

بلوار کشاورز -کوچه رویان( جنب بیمارستان ساسان) -ساختمان پزشکان 99

02188964815

39

داروخانه دکتر فرزد

تهران-دماوند-بخش رودهن-خیابان امام جنب مرکز جراحی نکو

02176504824

40

داروخانه دستورانی

خیابان ولی عصر.باالتر از میرداماد.خیابان رشید یاسمی .جنب بیمارستان خاتم

02188678055

41

داروخانه نلسون

میدان ولی عصر -بلوار کشاورز -ابتدای فلسطین -پالک 78

02188960994

42

دکتر رضا یعقوبی

شهرری  ،میدان معلم  ،درمانگاه شهرداری منطقه  20داروخانه دکتر رضا یعقوبی

02155951359

43

شبانه روزی امام خمینی

جنب بانک تجارت

02156425775

لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

44

داروخانه دکتر مهریزاد

تهران-خیابان دامپزشکی نرسیده به  21متری جی-پالک 930

02166029503

45

بهاره محطاط

تهران ،میدان فاطمی ،خیابان شهید گمنام ،پالک  ،18داروخانه دکتر بهاره محطاط

02188966943

46

دکترعلیزاده

تهران خ پیروزی بلوارابوذر بین پل 4و 5جنب مسجد جامع داروخانه شبانه روزی دکتر علیزاده پ 428

02133152978

47

نادر

نارمک -دردشت -تقاطع گلبرگ شرقی  -داروخانه نادر

02177902446

48

دکتر ورقائی

بزرگراه رسالت-بعد از چهارراه سرسبز-خیابان مدائن-پالک 325

02177182490

49

همت

جنت اباد باالتراز همت روبروی بانک پارسیان ساختمان سینا داروخانه همت

02144435626

50

داروخانه دکتر جنیدی

ورامین پیشوا خیابان امام جنب بانک صادرات

02136723369

51

داروخانه شبانه روزی دکتر واعظ زاده

تهران خ شهید نامجو(گرگان سابق) میدان نامجو پالک 18

02177580122

52

داروخانه معینی طباطبایی

خ  17شهریور بین بانک مسکن و پمپ بنزین پ 1505

02133252509

53

سلمان

تهران خ 17شهریور پ875

02133724555

54

داروخانه دکتر سیف

فرجام شرقی ساختمان پزشکان نگین پالک 699

02177204332

55

داروخانه دکتر یاسا

تهران  ،خیابان زرتشت غربی  ،نرسیده به سازمان آب  ،پالک  ، 102داروخانه دکتر یاسا

02188959312

56

دکتررفعتی

قرچک ابتدای خ محمداباد داروخانه دکتررفعتی

02136140851

57

داروخانه کریستال

خیابان شهید نامجو (گرگان) -چهارراه قجاوند -پالک472

02177500935

58

مرکزی پیشوا

میدان شهیدچمران خیابان مالک اشتر

02136722195

59

داروخانه دکتر جاهد

پاکدشت میدان ساعت جماران 15

02136037632

60

محمدی

خیابان قزوین -خیابان شهید حسنی(قلعه مرغی) -پالک - 45داروخانه محمدی

02155653068

61

داروخانه دکتر خوشنودی

تهران -حکیمیه -کوی دانشگاه فاز دو طبقه همکف مسجد صاحب الزمان (ره) داخل درمانگاه ایثار -داروخانه دکتر خوشنودی

02177004848

62

داروخانه شبانه روزی دکتر دشتی

مالرد -بلوار رسول اکرم  -درمانگاه شبانه روزی مالصدرا  -داروخانه شبانه روزی دکتر دشتی

02165992182

63

داروخانه رازی شهرقدس

کیلومتر18جاده قدیم کرج.شهرقدس.میدان قدس.میدان آزادی.خیابان آزادی.خیابان طالقانی.نرسیده به بانک مسکن.داروخانه رازی

02146844941

64

داروخانه دکتر یداهلل شریفی

اشرفی اصفهانی باالتر فلکه صادقیه جنب برج نگین رضا درمانگاه بهراد داروخانه دکتر شریفی

02144017421

65

داروخانه تمهیدی

پیروزی -میدان بروجردی -خیابان بروجردی -خیابان پورعبدی -پالک141

02133787735

66

داروخانه آلمانی

خیابان جمهوری -خیابان استامبول -پالک329

02133941515

67

داروخانه شبانه روزی شهاب

تهران-منطقه  .22شهرک شهید گلستان بلوار امیر کبیر نبش بلوار کاج

02144762605

68

دکتر مجتبی بوربور

تهران کامرانیه جنوبی چیذر میدان ندا جنب درمانگاه ندا داروخانه دکتر مجتبی بوربور

02122674747

69

شبانه روزی سها

نارمک  46متری شرقی شهید ثانی نبش مهرنژاد

02177924463

70

داروخانه شبانه روزی شرق تهران

خیابان پیروزی -دور میدان چهارصد دستگاه

02133357974

71

فرشادفر

نارمک خیابان آیت پالک 291

02177900975

72

دکتر معصومه اشراقی

خیابان آزادی -خیابان شهیدان -جنب درمانگاه یادگار-پالک 147

02166053812

73

شبانه روزی نازی اباد

شهید رجایی ایستگاه ورزشگاه پ472

02155067515

74

دکتر صهبائی

تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت اهلل کاشانی-نبش خیابان عقیل-برج البرز-پالک374

02144088830

75

دکتر عروجی

شهرک اکباتان -بلوار شهید نفیسی -رو به روی مخابرات -برج سبز

02144666996

76

دکتر مغیثی

کارگر شمالی -باالتر از پمپ بنزین -کوچه خسروی -پالک 79

02188639076

77

داروخانه دانا

نارمک خیابان آیت بین سرسبز و میدان نبوت جنب بانک کارآفرین شماره 710

02177891715

78

پرچم

میدان امام حسین(ع)ابتدای خیابان17شهریور شمالی پالک1888

02177504171

79

شبانه روزی اطمینان

خیابان پیروزی -روبه روی خیابان سوم نیروی هوایی -پالک206

02177433415

80

شیوا حاجی میرزایی

پونک  -خیابان اشرفی اصفهانی  -باالتر از نیایش  -ابتدای خیابان طالقانی  -کوچه شهید فالحی  -داروخانه دکتر حاجی میرزایی

02144806361

81

ثمین

تهران بزرگراه ایت اله سعیدی چهار دانگه خیابان فارسیان پالک47

02155248183

82

دکتر محمدی جعفری

اسالمشهر بهارستان نسیم شهر بلوار امام خمینی پ436

02156750934

83

دروس

خ شهید کالهدوز چهارراه قنات ابتدای شهید رحمانی پالک 11

02122540076

84

دکتر بهارستانی

خیابان بهار شمالی -باالتر از بیمارستان نیروی انتظامی -نبش کوچه صارم -پالک 284

02188822415

85

شبانه روزی دکتر بانی

ورامین  -خیابان شهدا  -جنب بانک مسکن پالک 111/2255

02136259733

86

فرجام

نارمک-خیابان فرجام-چهارراه خاور-پالک724

02177457579

لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

87

شبانه روزی ستارخان

ستارخان -روبه روی برق آلستوم -پالک 742

02144218610

88

شبانه روزی قلهک

خیابان شریعتی -دوراهی قلهک

02122263102

89

مجد

خیابان پیروزی -سه راه سلیمانیه -میدان آیت اله بروجردی -پالک 1و3

02133344373

90

شبانه روزی آزادی

خیابان آزادی -بین خوش و بهبودی -نبش کوچه آذرشهر

02166860605

91

شبانه روزی فارس

چهارراه نظام آباد -خیابان مدنی -کوچه شهید نظری -پالک 8

02177568131

92

داروخانه شبانه روزی دکتر پریسا مقدم

خیابان دولت-ضلع جنوب غربی بلوار کاوه-پالک334

02122592263

93

دکتر ندا خسروتبار

فلکه دوم صادقیه -ابتدای آیت اله کاشانی -روبه روی پارک استقالل -بیمارستان ابن سینا -طبقه همکف

02144016228

94

داروخانه مرکزی جمالزاده

تهران  -خیابان جمالزاده شمالی  200 -متر باالتر از خیابان فرصت  -نبش کوچه یزدان شناس  -پالک  - 251داروخانه مرکزی جمالزاده

02166929061

95

داروخانه دکترجدیدی

ورامین -خ 15خرداد-میدان رازی -روبروی فرهنگسرای رازی-جنب درمانگاه شبانه روزی بوعلی داروخانه دکتر جدیدی

02136240248

96

داروخانه دکتر پیکارجو

تهران ،خیابان دکتر فاطمی ،خیابان رهی معیری ،پالک  ، 8داروخانه دکتر پیکارجو

02188952919

97

داروخانه دکتر شیدا سلمانی قاسم زادگان

ابتدای ورودی شهر پردیس  -نرسیده به میدان امام خمینی  -جنب شهرداری پردیس  -مجتمع تجاری گلستان  -طبقه زیر همکف -

02176242601

98

هیراد غرب

تهران -خیابان دکتر فاطمی-بین خیابان4و-5پالک -92طبقه همکف-داروخانه هیراد غرب

02188988263

99

دکتر پورصدیقی

شهرک اکباتان -فاز -2بین بلوک 15و -17بازارچه کوثر

02144663667

 100داروخانه آینده

تهران شهرک غرب بلوار شهید فرحزادی تقاطع شهید دادمان جنب بیمارستان آتیه داروخانه آینده

02188375953

 101دکتر سلمانی

حکیمیه -بلوار بهار -پالک125

02177315775

 102دکتر قربانی

تهران پارس .فلکه .4خ وفادار شرقی .پ 1018

02177371300

 103طوس

پاسداران -خیابان شهید کشوری -میدان فرخی یزدی -جنب درمانگاه ضرابخانه

02122843187

 104جام جم

خیابان ولی عصر -خیابان مطهری -خیابان فجر -روبه روی بیمارستان جم

02188829121

 105شبانه روزی ژابیز

قنات کوثر -بلوار مطهری -نبش چهارم شرقی -پالک 59

02177363874

خزانه بخارایی-بین فلکه اول و دوم -پالک278

02155060486

 107دکتر نسترن ذوالفقاری

خیابان پیروزی -بلوار ابوذر -پل دوم -خیابان ائمه اطهار -نبش خیابان برادران باقری -پالک23

02133065681

 108داروخانه دکتر خونساری

قشالق اول جنب دهیاری

02136105600

 109دکتر صفاری

پاسداران ،نبش بوستان  ،5پالک  ،100واحد 3

02122571285

 110دکتر حشکوایی

تهران-خ ایت اهلل کاشانی-بین جنت اباد و شاهین-نبش بانک اینده-داروخانه دکتر حشکوایی

02144119790

 111دکتر جاللی

نارمک-خیابان جانبازان شرقی(گلبرگ شرقی) بعد از چهارراه مدائن -نبش خیابان(میدان)21پالک375

02177202721

 112شبانه روزی قوامین

تهرانسر بلوار الله خیابان شهید طهماسبی نبش خیابان  13شرقی داروخانه قوامین

02144503213

 113دکتر خسروانی

خیابان ولی عصر  -نرسیده به خیابان دستگردی  -روبروی بیمارستان ناجا  -برج پیروز طبقه همکف پالک 2539

02186086791

 114فاراد

شیراز جنوبی -شهید علیخانی -پالک43

02188054145

 115فوکا

انتهای خ پیروزی  -بین  5و  6نیروی هوائی  -پ 45

02177160186

تهران  -کوی نصر  -کوچه یکم  -پالک 2

02188289098

 117راسل

خیابان سهروردی جنوبی-نبش برادران نوبخت-پالک -108داروخانه راسل(دکتر بهزادی)

02188309212

 118دکتر نورمحمدی

استان تهران  -شهرستان دماوند  -شهر گیالوند  -بلوار بعثت ( 60متری)  -روبروی جایگاه گاز  -پالک  - 66طبقه همکف

02176314050

خیابان آزادی اول خیابان بهبودی کوچه اردوخانی پالک 4

02166051605

106

116

119

شبانه روزی گنجینه

ماد

بهگر

خیابان دماوند خیابان نبی ئیان روبروی پلی کلینیک قدس پالک 4

02177825844

بهارستان-نسیم شهر-بلوار  30متری بوستان  -جنب درمانگاه ارامش  -داروخانه شبانه روزی دکتر کرمانیان

02156782135

 122شبانه روزی دکترفاطمی

نیایش نرسیده به چهار راه جنت اباد جنب پل عابر پیاده روبروی بازار جنت

02144834933

 123داروخانه دکتر الناز صباغی

تهران رباط کریم گلستان خ  12متری سجاد پ 52

02156323294

 124دارو خانه دکتر لیال محبوبی

اشرفی اصفهانی -باالتر از پل همت -پالک  283ساختمان قصر

02144473461

 125مرکزی دولت

خیابان شریعتی -خیابان شهید کالهدوز(دولت) -ایستگاه حکیم زاده -چهارراه نشاط -پالک445

02122605774

ولیعصر چهارراه پارک وی ضلع جنوب شرقی پ 1

02126204512

 127دکتر حجت اله رضائی نیا

فلکه اول خزانه بخارایی -جنب بانک مسکن -پالک14

02155182426

 128فیروزه

خیابان شهید رجایی -ایستگاه ورزشگاه -پالک515

02155089268

 129دکتر زهرا توفیقی

تهران  .خیابان زرتشت غربی  .پالک 102

02188959312

 120دکتر رضازاده ماسوله
121

126

دکتر کرمانیان

شبانه روزی آرامش

لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

 130ماهان

فلکه دوم خزانه بخارایی -ضلع شمال غربی میدان -پالک28

02155060682

 131شبانه روزی پاسداران

پاسداران -نبش بوستان هفتم

02122588522

 132فالمک

شهرک غرب  -میدان صنعت  -خیابان سیمای ایران نبش بیمارستان الله

02188570005

 133دکتر یوسفی

ورامین بلوار باهنر جنب درمانگاه بزرگمهر

02136279779

 134شبانه روزی بهروزی

تهران شهرری خیابان فداییان اسالم خیابان شهید قدمی پ 20

02155902211

 135دکترگوکلنی

نبردشمالی روبروی سازمان آب کوچه منوچهرمحمدی پالک 40

02133168111

خیابان قائم مقام فراهانی -روبه روی بیمارستان تهران کلینیک -نبش کوچه ششم -پالک151

02188750879

تهران-شهرری -شهرک دولت آباد  -نبش فلکه سوم -پالک ( 7پالک 282سابق )  -داروخانه دکتر زهرا ثابت قدم

02133396039

خ زعفزانیه -خ آصف-خ بهزادی-شماره -7داروخانه شبانه روزی دکتر زهرا شهبازی

02122173332

خیابان  17شهریور پایین تر از پل آهنگ نبش کوچه صفا پالک 941

02133684356

شمیران -چیذر -میدان امامزاده -پالک74

02122233774

 141دکتر بیت اله زاده (مرکزی رازی)

چهارراه یافت آباد-بلوار معلم (شهرک ولیعصر)  -خیابان رجایی  -نبش میالن  - 25پ  - 320داروخانه دکتر بیت اله زاده (مرکزی رازی )

02166236165

 142داروخانه دکتر اتحادی

خ فاطمی روبروی سازمان آب پالک 169

02188960184

143

داروخانه شبانه روزی دکتر حبیبی(امام خمینی)

شهر ری میدان حرم خیابان  24متری رازی رو بروی کوچه کاشانی پالک 419

02155960788

144

دکترشیخان

رباط کریم  -بلوار امام خمینی  -جنب درمانگاه مرکزی شبانه روزی رباط کریم  -پالک  - 758زیر زمین

02156410085

میدان هفت تیر -خیابان قائم مقام -نبش کوچه نگین -داروخانه دکتر اعتمادی

02188310959

تهران-اسالمشهر-شهرک واوان -خ بهشتی -پ 16

02156167676

 147داروخانه دکتر محمدحمید ایزدی

خیابان ولی عصر (عج) باالتر از میدان ونک بین میرداماد و ظفرخیابان رشید یاسمی جنب بیمارستان خاتم االنبیاء

02188798444

 148خوارزمی

تهران-شادآباد-کوی  17شهریور-پالک-309داروخانه خوارزمی

02166781213

 149داروخانه قانون

تهران -میدان ونک  -ضلع جنوب شرقی

02188779360

 150داروخانه شبانه روزی دکتر آزاده سالم

فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اهلل کاشانی نبش خیابان اعتمادیان داروخانه شبانه روزی دکتر آزاده سالم

02144071694

136

کیانپارس

 137داروخانه دکتر زهرا ثابت قدم
138

داروخانه شبانه روزی دکتر زهرا شهبازی

 139دکتر آلیاری
140

دکتر ترکمان بوترابی

 145داروخانه دکتر کتایون اعتمادی
146

151

داروخانه آرمانی

داروخانه دکتر مدینه

تهران  -تهرانپارس  -خیابان شهید ناهیدی(جشنواره)  -بعد از چهار راه سیدالشهداء  -بین خیابان شهید محمدی و شهید مفتح -
روبروی مرکز دارویی و درمانی هالل

02177799500

 152پیام نور

خیابان قزوین  -دوراهی قپان  -خیابان تهمتن  -پالک 121

02155725358

 153نصرت

پاکدشت  -خیابان شهید مطهری شمالی پالک 189

02136026429

 154هستیا

شهریار خ.ولیعصر .خ شهید بهشتی غربی (مخابرات)پالک  22داروخانه هستیا

02165253100

 155داروخانه تهران

میدان رسالت-خیابان نیروی دریایی-باالتر از چهارراه فرجام -پالک35

02177495862

ایرانپارس  -جنت آباد شمالی  -گلزار شرقی  -پالک 25

02144837991

 157پارس جاجرود

جاجرود-اول سعید اباد -جنب بانک سپه -پالک 138

02176205570

 158داروخانه وفا

تهران پارس -فلکه سوم -خیابان  196شرقی -پالک472

02177744440

 159داروخانه شبانه روزی امید

تهران -مجیدیه شمالی -میدان ملت

02122514777

 160داروخانه شبانه روزی شهریار

تهران شهریار خیابان ولیعصر (عج) کوچه شهید صداقت پیشه داروخانه شبانه روزی شهریار

02165225251

161

داروخانه قائم

خیابان سپهبد قرنی -باالتر از چهارراه طالقانی -رو به روی بیمارستان آپادانا

02188948801

162

داروخانه دکتر منصور اسدی

تهران پارس -خیابان جشنواره -بعد از چهارراه سید الشهدا -روبه روی درمانگاه شاهد -پالک 176

02177337879

163

پارس نوین

تهران-ورامین-میدان امام خمینی-خ.شهدا-ساختمان پزشکان مهدی-انتهای سالن همکف-داروخانه

02136257276

شوش شرقی -خیابان شهید اکبر ابراهیمی -چهار راه سوم

02155315074

165

دکتر عبدالصمد دادفر

تهران.خیابان ستارخان.نپش باقرخان.پالک 131

02166434655

166

دکتر بن

شهر قدس  -میدان قدس

02146821800

167

داروخانه دکتر کوشا

خیابان آزادی -روبه روی ایستگاه متروی آزادی -کوچه شهید زمانی

02166065122

168

دکتر شجاع

قرچک خ.اصلی روبروی آتش نشانی داروخانه دکتر شجاع

02136121504

169

دکتر بیگلری

شهر قدس  -بلوار مصلی  -تقاطع گودرزی  -ساختمان پزشکان پاستور

02146825927

 170داروخانه نیلوفر

گیالوند -بلوار شهید بهشتی باالتر از مسجدالرضا داروخانه نیلوفر

02176316161

 171داروخانه سلیمی

خ ولیعصر جنوبی  -خ شهید رنجبر  -قطعه سوم  -داروخانه دکتر سلیمی

02156717520

156

آبشناسان

 164داروخانه بوعلی تهران

لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

 172دکتر اهلل وردی

خیابان اسکندری جنوبی  -باالتر از خیابان جمهوری  -بین خیابان ارومیه و شهید کلهر  -پالک  - 423طبقه همکف

02166919394

 173داروخانه الهام

نارمک خیابان دردشت روبروی درمانگاه شهرداری منطقه 8پالک 207

02177975948

 174داروخانه دکتر فرازی

خیابان میرزای شیرازی شمالی.بین مطهری و بهشتی.نبش مقدم.پالک242

02188720013

تهران-خیابان آفریقا باالتر از بلوار ناهید -نبش کوچه شاهرخ -داروخانه پارتیان

02122051164

خیابان انقالب  -خیابان استاد نجات اللهی  -پالک  - 4طبقه همکف

02188807950

 177دکتر میرزایی

خ -امام خمینی جنب پمپ بنزین قدیم

02176502452

 178داروخانه ثمربخش

اتوبان شهید محالتی خیابان اکبرآبادی جنوبی داروخانه ثمربخش

02133704327

 179داروخانه دکتر هادی

بلوار کشاورز -جنب درب ورودی بیمارستان ساسان

175
176

پارتیان
دکتر رسول نظری فرد(مرکز پزشکی بیماران خاص)

تهران -غرب به شرق بزرگراه جالل ال احمد-ضلع غربی پل گیشا -روبه روی بانک کشاورزی مرکزی -داروخانه شبانه روزی جالل ال

02188965965

 180داروخانه شبانه روزی جالل آل احمد

احمد

 181داروخانه جاودان(دکتر صراف زاده)

باالتر از میدان پاستور -آذربایجان غربی -روبروی مسجد ولیعصر -داروخانه جاودان  -پالک 274

02166421916

 182داروخانه دکتر لیال سنگیان

ورامین خیابان دانشسراجنب درمانگاه شهید تاجیک داروخانه دکترلیالسنگیان

02136292698

 183خوشبین

شهرک دولت آباد  -فلکه سوم  -پالک 282

02133747057

 184دکتر مبارکی

میرداماد  -میدان مادر  -ساختمان  - 47پالک  - 43جنب بانک تجارت

02122278154

 185حسین احمدی

خیابان جهاد روبه روی مسجد ابوالفضل پالک  31داروخانه دکتر حسین احمدی

02156420846

اسالمشهر -خیابان محمدیه -نبش کوچه سوم -داروخانه رویانا

02156121778

 187دکتر بهشتی

خیابان دماوند -خیابان مسیل باختر  -میدان تسحیالت  -خیابان شهید رجب نصیری  -جنب مسجد فاطمیه  -پالک 16

02177287189

 188شبانه روزی ابن یمین

ستارخان.دریان نو.سروش یکم.پالک 24

02166505384

 189داروخانه دکتر ابراهیمی

افسریه  -پانزده متری دوم شمالی  -نبش خیابان  - ۳۳ساختمان پزشکان رازی  -پالک  ۱۶۷( ۵۰۰قدیم)  -طبقه همکف

02133144902

 190داروخانه دکتر زهرا قنبری

تهران-خیابان ولی عصر-روبروی بیمارستان دی-نبش کوچه دوم-پالک2333

02188191933

 191داروخانه دکتر آخرتی

ورامین ،میدان امام حسین ،روبروی بانک تجارت ،داروخانه دکتر آخرتی

02136273435

 192داروخانه مرکزی باغستان

شهریار  -باغستان(خادم آباد)  -نبش بلوار ولیعصر  -پالک  - 37داروخانه مرکزی باغستان

02165231600

 193داروخانه دکتر فرهت

خیابان سهروردی شمالی -چهارراه قصر -خیابان سهند -جنب کلینیک جراحی سهند

02188506227

 194آرمین

علی آباد  -بلوار شهید دستواره  24 -متری باستانی پور  -نبش خیابان فالحتی  -پالک 17

02155086784

 195داروخانه درسا

خیابان فاطمی غربی مقابل مهندسی ارتش پالک 200

02166944567

تهران_خیابان دماوند _ایستگاه پل _ پالک 735

02177690424

 197داروخانه دکتر ارجمند

افسریه -بیست متری -نبش  15متری اول

02133847250

 198داروخانه ایرانا

پونک بلوارمیرزابابایی بلوارعدل ساختمان پزشکان تخصصی فتح

02144454235

 199داروخانه داراب

خیابان مطهری مقابل خروجی اتوبان مدرس پالک270

02188320158

 200داروخانه دکترپردیس

خیابان سپهبدقرنی نرسیده به تقاطع خیابان طالقانی پالک 86

02188919820

 201مرتضی بهرامی

خیابان ولی عصر -باالتر از مطهری -پالک 2015

02188700560

 202دکتر صفری

تهران  -شهر گلستان (سلطان اباد ) خیابان  24متری چمران پالک 461

02156321919

 203شبانه روزی دکتر فالح زاده

شهرک اکباتان  -بلوار اصلی (شهید نفیسی)  -نبش کوچه تیرداد  -ساختمان نگین  -پالک - 7طبقه همکف

02144653498

 204سالم

تهران -کارگر شمالی  -باالتر از بلوار کشاورز  -پالک 1230

02166593933

 205دکتر یاقوتی

خیابان حافظ شمالی-پایین تر از کریم خان-نبش ورشو پالک ۵۱۱

02188907161

 206دکتر ساراکریم زاده

خیابان دستگردی(ظفر) بین مدرس و نفت پالک 206

02122250500

 207شبانه روزی چهارباغ

خیابان شهید فارسیان-پالک 143

02155256053

 208داروخانه دکتر فقیهی

افسریه انتهای  15متری اول جنوبی تقاطع قصر فیروزه __کوچه ولی سوری_پالک _7طبقه همکف

02133837663

 209دکتر امین الرعایا

تهرانپارس خ تیرانداز نبش 186غربی(شهید لرستانی) پ308

02177868431

 210داروخانه دکتر حمید کنگری

خیابان شهید رجایی -میدان بهشت -بلوار ابریشم -بلوار شهید دستواره -نرسیده به  24متری -نبش کوچه ایمانی -پالک99

02155180333

 211دکترنوروزیان

خیابان جیحون خیابان کمیل سه راه کارون

02155700775

 212داروخانه دکتر رباطی

سعادت آباد -باالتر از میدان کاج -خیابان ششم -پالک  -34ساختمان پزشکان آفرین

02122366473

 213داروخانه دکتر موحد

دماوند  -گیالوند  -ابتدای بلوار شهید بهشتی

02176317722

186

196

رویانا

بنژامین

02188283782

لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

 214دکتر آقابابایی

تهران-جنت آباد جنوبی-میدان چهارباغ-چهارباغ شرقی-نبش شانزده متری اول-پالک-69داروخانه دکتر آقابابایی

02144482325

 215متین

خ شریعتی سید خندان خ خواجه عبداهلل پالک 180

02122862207

رسالت خ هنگام باالتر از میدان الغدیر ک یعقوب علیپور پ 133

02177448245

 217دکتر بهزاد آزاد

جردن باالتر از چهارراه اسفندیار نبش خ تندیس روبروی خ سایه پالک 151

02122055850

 218خزانه

خزانه قلعه مرغی -خیابان ابوذر -میدان مقدم

02155673767

جاده تهران  -شهریار  ،باغستان  ،ابتدای بلوار رسول اکرم خادم آباد  ،جنب بانک صادرات  ،پالک  ، 215داروخانه دکتر صفایی

02165231515

 220داروخانه دکتربختیاری

ورامین  -بلوار باهنر نبش خیابان درخشان داروخانه دکتربختیاری

02136252722

 221ارغوان گلستان

گلستان بعد از فلکه اول ک برزگر پ  75داروخانه ارغوان گلستان

02156311117

 222دکتر بهزاد امینی

احمدابادمستوفی-بلوار شهید ابوالقاسم -نبش خ امام خمینی شمالی

02156716484

 223داروخانه شبانه روزی دکتر باشتنی

میدان شهدا -خیابان  17شهریور  -نبش چهار راه کابلی  -داروخانه شبانه روزی دکتر باشتنی

02133312221

 224دکتر شیرعلی زاده

فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی نبش گلستان سوم پالک 26

02144084563

 225شبانه روزی دکتر میرقاسم حسینی

خیابان شریعتی باالتر از پل صدر روبروی خیابان میرزاپور(سهیل) روبروی بنیاد شهید بن بست پارسا پالک2

216

219

آیین

دکتر صفایی

02122000049

مشیریه30 -متری صالحی -کوچه چهارم غربی

02133863928

 227دکتر جمشید نژاد

خیابان مطهری -خیابان میرعماد -نبش کوچه چهارم

02188519431

 228دکترمهسارضازاده

میدان فاطمی ،شهیدگمنام ،داروخانه دکتر مهسا رضازاده

02188966943

 229امیر

تهران-افسریه-شهرک والفجر-خیابان هنرستان-جنب مسجد امام حسن-پالک 8

02133842444

 230دکتر خرم دوست

تهران خ فاطمی نرسیده به ولیعصر کوچه غزالی شماره 6

02188911180

 231دکتر اخوان

تهران-خیابان پانزده خرداد-تقاطع خیابان ری-پالک 374

02133120188

 232دکتر دمرچلی

شهرک غرب -انتهای غربی بلوار دادمان -نرسیده به یادگار -نبش گلها -پالک 1

02188561904

 233دکتر ودودی رستمی

افسریه 15 -متری سوم  -نبش خیابان  - 29پالک 406

02133223806

 234دکتر ایرائی

میدان خراسان -انتهای خیابان طیب -خیابان عطارباشی -رو به روی پارک ولی عصر -پالک127

02133005986

 235دکتر قهرمانی

تهرانسر -بلوار الله شرقی -پالک114

02144528889

تهران بلوارکشاورزنبش فلسطین پالک 78

02188960994

 237داروخانه دکتر هنگامه سلیمانی

فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره خ سجده ای شمالی نبش  176پالک 6

02177724177

 238شبانه روزی بزرگ الغدیر

میدان رسالت -خیابان هنگام -میدان الغدیر

02177137754

 239دکتر شهزاد احمد زاده

تهران پارس-میدان پروین -خیابان 196شرقی -بین تقاطع 131و  -133ساختمان پزشکان سینا -پالک 339
فلکه دوم تهرانپارس  -خیابان شهید علیرضا ناهیدی ( جشنواره )  -تقاطع بلوار شاهد ( پروین )  -نبش خیابان شهید گمنام  -جنب

02177348413

226

236

مشیریه

دکترمصطفوی مهر

 240داروخانه دکتر قصری

درمانگاه شاهد  -پالک 17

 241داروخانه دکتر ایرج نظافتی

تهران-یافت اباد -میدان الغدیر -خیابان شهید مرتضی زندیه -جنب پارکینگ شاهد -پالک 60

02166801560

 242شبانه روزی دکتر نادری

خیابان استاد معین -باالتر از طوس -روبه روی شرکت به پخش -کوچه فردوس -پالک10

02166002192

 243صفیر

تهرانو خیابان بالل حبشی نبش باباطاهر پالک  126داروخانه صفیر

02177418107

 244داروخانه هالل احمر شهر ری

شهر ری -خیابان سلمان فارسی -خیابان شهید فدایی -رو به روی ضلع جنوبی حرم

02155912912

 245سوم خرداد

خیابان مالصدرا  -خیابان شیخ بهایی  -جنب بیمارستان بقیه اله

02188041784

خیابان ولی عصر -نرسیده به تقاطع پارک وی -روبه روی رستوران سوپر استار

02126210088

 247دکتر امینی(سیزده آبان)

بهارستان -جنب خیابان صفی علی شاه

02133119993

 248ایثار(سیزده آبان)

میرزای شیرازی -نبش کوچه هفتم

02188849016

 249شبانه روزی سیزده آبان

میدان هفتم تیر -خیابان کریم خان زند -پالک 33

02188849020

 250فوق تخصصی(سیزده آبان)

هفت تیر -کریم خان زند -نبش خردمند شمالی

02188849020

 251بوعلی(سیزده آبان)

خیابان تهران نو -جنب بیمارستان بوعلی

02133782250

246

252

شهید کاظمی

داروخانه هالل احمر شماره دو

تهران پارس-فلکه دوم تهران پارس -خیابان جشنواره-بعد از چهارراه سیدالشهدا -مجتمع دارویی و درمانی هالل احمر-داروخانه
هالل احمر شماره2

02177345989

02177793636

 253مرکزی هالل احمر

تهران – خیابان طالقانی – نبش خیابان سپهبد قرنی – پالک 286

02183703000

 254نمونه طالقانی(سیزده آبان)

انتهای خیابان شریعتی -نرسیده به تجریش -جنب درمانگاه شرکت نفت

02122213635

 255شهید عابدینی(سیزده آبان)

دروازه شمیران -جنب بیمارستان طرفه

02177655982

