
 فهرست داروخانه های شبانه روزی استان گیالن

 

 ردیف
  

 نام داروخانه
 

نوع 

 خدمات

نام خانوادگي و 

 نام موسس

 تلفن آدرس روستا شهر

دکتر  1

 سجادحسیني

شبانه 

 روزی

سجادحسیني 

 فروغ

ابتدای بلوار -میدان جهاد   رشت  1333588223 شهدای گمنام 

شبانه  دکتر مظفری 2

 روزی

نبش کوچه -خیابان نامجو   رشت مظفری مهرناز  1333367572 سعید 

شبانه  مرهم 3

 روزی

بلوار -تقاطع جانبازان   رشت کشاورز پریچهر جنب بانک ملت-نبش بن بست شعباني -امام رضا    --- 

شبانه  دکتر زرگرپور 4

 روزی

زرگرپور کاظمیان 

 مهرداد

بلوار امام -میدان مصلي   رشت  1333662118 نبش کوچه ی پاستور -

شبانه  دکتر حسندخت 5

 روزی

حسندخت فیروز 

 مصطفي

ورودی شهرک -گلباغ نماز   رشت 1-3پالک -مجتمع پزشکي باران -شهید بهشتي   1332117363 

شبانه  سلطاني دکتر 6

 روزی

سلطاني تهراني 

 بهرام

خیابان -چهار راه میکائیل   رشت جنب آزمایشگاه دکتر نیکوکار -حافظ   1333332857 

شبانه  دکتر امیدوار 7

 روزی

روبه -خیابان سردار جنگل   رشت امیدوار شهرام 52پالک  -روی مرکز اموزشي درماني رازی    1333536774 

شبانه  دکتر حسین زاده 8

 روزی

حسین زاده 

 رافعي علیرضا

بلوار -خیابان طالقاني   رشت ساختمان امید -شهید حبیب زاده   1333515716 

شبانه  دکتر آراسته 9

 روزی

تقاطع باستاني -گلسار   رشت آراسته مدثر درمانگاه شبانه روزی صابرین -شعار   1332113060 

شبانه  دکتر دریاباری 11

 روزی

2خیابان معلم فاز    رشت دریاباری مروارید ساختمان نور -روبروی مسجد ثامن االئمه -  1333501055 

شبانه روزی  11

 گلسار

شبانه 

 روزی

 -براتي اکرم

ساوجي  پیرزاده

 آذردخت

خیابان -چهار راه گلسار   رشت  1333115453 نواب 



شبانه  دکتر سیف پور 12

 روزی

سه راه -خیابان طالقاني   رشت سیف پور شهره  1333251107 معلم 

شبانه  یوسفي 13

 روزی

یوسفي جولندان 

 نادر

نبش خیابان -گلسار   رشت  107  1332111662 

شبانه  کارون 14

 روزی

 1333220616  شهرداری واقع در میدان شهرداری ضلع غربي ساختمان اصلي   رشت حسین زاده رسا

شبانه  عباس پور 15

 روزی

عباس پور رحیم 

 آبادی جعفر

 -طبقه اول -ساختمان اطبا -راه پورسینا 4 -خیابان نامجو -خیابان امام خمیني   رشت

 واحد سمت چپ

1333325015 

شبانه  فارابي 16

 روزی

عاشورپور 

 کیاسرائي طاهره

بین کوچه -بلوار منظریه   رشت 168پالک  -میهن و عباس رشیدی   1333621327 

شبانه  البرز 17

 روزی

کرباسي زاده 

 ستاره

91کوچه  -خیابان نواب   رشت  1335226305 ساختمان پزشکان مدیکو -

شبانه  دکتر ثمری 18

 روزی

خیابان شریعتي -سنگر   سنگر ثمری جواد  1334521755 

شبانه  دکتر ارجمندی 19

 روزی

ارجمندی 

 محمدرضا

خیابان امام خمیني -خمام   خمام نبش کوچه سعادت -روبه روی بانک کشاورزی -  1334426111 

شبانه  دکتر جاللي فر 21

 روزی

جاللي فر 

 سیدعلي

خیابان شهید -لشت نشا   لشت نشا جنب پل -بهشتي   1334403509 

شبانه  دکتر شادور 21

 روزی

ابتدای خیابان -خشکبیجار   خشکبیجار شادور جواد  1334462296 طالقاني 

شبانه  رازی 22

 روزی

سلیمي پیرکوهي 

 پریسا

خیابان شهید -کوچصفهان   کوچصفهان  1334556838 عسگری 

شبانه  دکتر فرسام 23

 روزی

آستانه  فرسام عبداله

 اشرفیه

خیابان-آستانه اشرفیه   به روی سپاه پاسداران رو -شهید بهشتي   1342124333 

شبانه  دکتر خورسند 24

 روزی

خورسند ثابت 

 حمید

آستانه 

 اشرفیه

امام خمیني -کیاشهر    1342825900 

شبانه  ظهیرنژاد  دکتر 25

 روزی

ساختمان-خیابان امام    املش ظهیرنژاد مهیار طبقه همکف -یلدا     ---  



شبانه   دکتر صادقي 26

 روزی

حریری صادقي 

 علي

 1344828600 خیابان حکیم نظامي   آستارا

شبانه  دی 27

 روزی

شادی دنیائي 

 رودسر

میدان -خیابان پاسداران    آستارا روبروی بیمارستان شهید بهشتي -پاسداران    1344233269 

شبانه  رازی 28

 روزی

روزبه رسولي 

 چناني

کوچه یزداني -آخر خط   بندرانزلي 563 پالک -خیابان مطهری -  1344553453 

شبانه  دکتر میرقاسمي 29

 روزی

میرقاسمي 

 پیرمحله حسین

ساختمان داروخانه -خیابان طالقاني  -غازیان    بندرانزلي 1پالک  -شبانه روزی   1344428550 

شبانه  دکتر نجاتي افخم 31

 روزی

نجاتي افخم 

 رامین

درمانگاه نبي اکرم-معین خیابان استاد   تالش  1344227714 

شبانه  شبانه روزی تالش 31

 روزی

اسماعیلي 

 کالهدوز محمد

 1344233133 خیابان خرمشهر   تالش

شبانه  آرمان 32

 روزی

دنیائي رودسری 

 افسانه

سرراهي-روستای خرجگیل خرجگیل    1344290115  خلخال 

شبانه  دکتر جهاني 33

 روزی

طوالرود    جهاني پریسا

  پایین

جنب مدرسه استثنایي -طوالرود پایین سابق( کیشه ویشه علیا)روستای  1344245335 

شبانه  دکتر امیني 34

 روزی

امیني ماسوله 

 محمد جواد

 1344621371 خیابان امام خمیني   رضوانشهر

شبانه  دکتر رحیمي 35

 روزی

رحیمي ریک 

 کیوان

 1344602080  خیابان امام خمیني   پره سر

دکتر دنیایي  36

 طولي

شبانه 

 روزی

دنیایي طولي 

 نسیم

زیر -خیابان امام خمیني   پره سر 4نبش کوچه بوستان  -پل هوایي   1344604069 

شبانه  دکتر امیني 37

 روزی

بلوار امام -خلیل آباد   رودبار امیني مجید 88پالک  -محل سابق بانک سپه -  1331624800 

شبانه  دکتر انصاری 38

 روزی

انصاری شیخ 

 محله حسن

جنب پارک -امام خیابان   منجیل  1326444041 شهر 

شبانه  دکتر طالب نیا 39

 روزی

طالب نیا چلنبر 

 زهرا

ساختمان پزشکان پارس -روبروی بانک سپه -خیابان امام خمیني   لوشان  1334602181 



شبانه  دکتر ملکي 41

 روزی

ملکي چره ئي 

 رمضانعلي

جنب -بلوار امام خمیني   رستم آباد طبقه همکف -پزشکي رازیمجتمع  -اداره مخابرات   1326371888 

شبانه  دکتر برزین 41

 روزی

مجتمع -خیابان انقالب   رودسر برزین عباس  1341629008 پزشکي الزهرا 

شبانه  دکتر شجاع پور 42

 روزی

شجاع پور حسن 

 کیاده شهاب

 الدین

جنب -خیابان امام خمیني   رودسر ساختمان  -مسجد امام حسن مجتبي)حیدرپور( 

آقازادهحاجي   

1342623911 

شبانه  مقصودی 43

 روزی

مقصودی رحیم 

 آبادی حسن

روبروی درمانگاه -خیابان امام   رحیم آباد  1342773084 

شبانه  دکتر صفا 44

 روزی

 1342684185 خیابان امام   کالچای صفا فرزاد

شبانه  شفا 45

 روزی

 1342662442 خیابان شهدا   چابکسر حاضری علي 

شبانه  دکتر عضدی 46

 روزی

عضدی دیلمي 

 ساسان

 1341325508 نبش کوچه سینا اول   بهشتي ابتدای خیابان شهید   سیاهکل

شبانه  دکتر محمد نژاد 47

 روزی

محمدنژاد   

سیدآبادی سیده 

 مریم

 1334785770 معین خیابان ولیعصر کوچه استاد   شفت

شبانه  دکتر کهنسال 48

 روزی

کهنسال 

 واجارگاه سیاوش

سراصومعه   1344324114 خیابان برشنورد   

شبانه  دکتر آزاد 49

 روزی

پالک -ابتدای خیابان معلم   مرجقل آزاد منصور  20 1344365030 

شبانه  مارلیک 51

 روزی

گوراب  علیزاده سینا

 زرمیخ

جنب-خیابان امام خمیني    1333774336 بانک ملي 

شبانه  دکتر علي نیا 51

 روزی

کوچه اطباء-خیابان شهدا   فومن علي نیا محمد  1334733590 

شبانه  دکتر حقیقت پناه 52

 روزی

حقیقت پناه 

 راسته کناری

 تیمور

روبروی بانک قرض الحسنه -خیابان سردار جنگل    فومن  1344354355 مهر ایران 



شبانه  دکتر لطیفي 53

 روزی

لطیفي تبریزی 

 علیرضا

نرسیده -خیابان کشاورزی   الهیجان  -جنب مسجد آقا سید حسین -معلمبه میدان  

 ساختمان تریتا

1342238224 

شبانه  دکتر عیوضي 54

 روزی

ساختمان -کوچه توکلي   الهیجان عیوضي ناصر مغازه دوم از سمت چپ -فرامرز جهاندیده   1342235630 

شبانه  دکتر مهدی نیا 55

 روزی

روبروی مسجد -میدان نماز   لنگرود مهدی نیا اشرف لنگرودیامیني    1342523266 

شبانه  دکتر رخصتي 56

 روزی

نبش -خیابان شهید بهشتي   لنگرود فاطمه رخصتي محل  -کوچه مسجد جامع )کوچه بالل( -کوچه نامجو 

 سابق بانک مسکن

1342524119 

شبانه روزی  57

 ماسال

شبانه 

 روزی

 1333734259 ابتدای خیابان پرستار   ماسال لیال عشقي

شبانه  دکتر کاظمي 58

 روزی

کاظمي پیر سرا 

 سید محمد

جنب -خیابان شهید یوسفیان   بازار جمعه  1344651359 مطب دکتر خوشخوی 

شبانه  دکتر نیالشي 59

 روزی

روبروی مطب دکتر موسوی-یوسفیان خیابان شهید   بازار جمعه نیالشي شهریار  1344651434 

شبانه  دکتر جباری 61

 روزی

 1343666566 خیابان قدس   ماسال جباری شراره

 

 

 

 

 



 فهرست داروخانه های کشیک روزانه رشت در ایام نوروز1412

 تاریخ فعالیت نام داروخانه ردیف

1411اسفند  29و  26 دکتر خاتمي 1  

1412فروردین  1/2/3/4/11/12/13  

1411اسفند  29و  26 دکتر سرودی 2  

1412فروردین  1/2/3/4/11/12/13  

1412فروردین  12و  1 دکتر حسین پور 3  

1412فروردین  3 اخترنمکي 4  

1412فروردین  12 دکتر محمد دوست 5  

1411اسفند  29و  26 دکتر حجازی 6  

1412فروردین  11و  2 دکتر شیرین زاد 7  

1412فروردین  2 دکتر محمدی)کوچصفهان( 8  

1412اسفند  29 گهرور 9  

 



1412فهرست داروخانه های کشیک شهرستان های تابعه در ایام نوروز  

 شهرستان املش

 ردیف تاریخ عنوان داروخانه مسئول داروخانه ساعات فعالیت آدرس شماره تماس

املش بلوار امام  33093734300

خمینی جنب بانک 

 کشاورزی 

39-8  

33-31  

32/33/3933 دکتر شهدی علیزاده دکتر شهدی علیزاده  3 

املش خیابان شهید  33093731133

بهشتی روبه روی 

 تلویزیون شهری

39-8  

33-32  

34/33/3933 دکتر مظهری روشن دکتر مظهری روشن  3 

املش بلوار امام  33093734300

خمینی جنب بانک 

 کشاورزی

39-8  

33-31  

3/3/3933 دکتر شهدی علیزاده دکتر شهدی علیزاده  0 

خیابان مرحوم ایت  34330993070

اهلل ربانی روبه روی 

 بانک سپه

30-8  

33-31  

3/3/3933 دکتر بابایی دکتر بابایی  9 

شهید املش خیابان  33093731133

بهشتی روبه روی 

 تلویزیون شهری

39-8  

33-32  

0/3/3933 دکتر مظهری روشن دکتر مظهری روشن  1 

بلوار غدیر  -رانکوه 33093723300

داروخانه دکتر 

 صدقیانی

30-4  

33-32  

 دکتر صدقیانی دکتر صدقیانی

خیابان مرحوم ایت  34330993070

اهلل ربانی روبه روی 

30-8  

33-31  

بابایی دکتر 9/3/3933 دکتر بابایی   2 



 بانک سپه

 

املش خیابان شهید  33093731133

بهشتی روبه روی 

 تلویزیون شهری

39-8  

33-32  

33/3/3933 دکتر مظهری روشن دکتر مظهری روشن  7 

خیابان مرحوم ایت  34330993070

اهلل ربانی روبه روی 

 بانک سپه

 

30-8  

33-31  

33/3/3933 دکتر بابایی دکتر بابایی  8 

بلوار غدیر  -رانکوه 33093723300

داروخانه دکتر 

 صدقیانی

30-4  

33-32  

 دکتر صدقیانی دکتر صدقیانی

خیابان مرحوم ایت  34330993070

اهلل ربانی روبه روی 

 بانک سپه

 

30-8  

 

30/3/3933 دکتر بابایی دکتر بابایی  4 

املش خیابان شهید  33093731133

بهشتی روبه روی 

 تلویزیون شهری

33-32  دکتر مظهری روشن دکتر مظهری روشن 

 

 

 



 شهرستان بندرانزلي

عنوان  ردیف

 داروخانه

 شماره تماس آدرس ساعت فعالیت روز کشیک فروردین روز کشیک اسفند مسئول داروخانه

34و  37 بهناز عمرانی عمرانی 3 33تا31 - 30تا 8    خیابان مطهری نرسیده به چهارراه شهدا  -بندر انزلی  

 جنب بانک مسکن

44544659 

دکتر  3

عندلیب 

 ذوقی

دکتر مازیار عندلیب 

 ذوقی

34و  32، 37 33تا32 - 39تا8 9   -روبروی آتش نشانی  -خیابان طالقانی  -غازیان  

 درمانگاه شبانه روزی غازیان 

44440474 

دکتر ریحانه  0

 حسینی

34، 32، 34، 37 دکتر ریحانه حسینی  3 ،3 ،0 ،9 ،33 ،

33 ،30  

33تا33 بلوار شهید فاتحی  -روستای گلشن  -منطقه آزاد انزلی  

روبروی سایت شماره گذاری خودرو -  

34437868 

34و  32، 34، 37 دکتر شیدا بهنود دکتر بهنود 9  3 ،3 ،0 ،9 ،33 ،33  8.5  - 3031تا

3331تا31  

جنب بانک انصار -خیابان شهید مطهری -بندرانزلی  44545566 

دکتر  1

 هشترودی

دکتر حامده 

 هشترودی

33تا4 33 34 مغازه  -33ساختمان طاها  -خیابان نواب -بندر انزلی 

 وسط 

44992404 

دکتر  2

 شفقتی

33، 33، 9، 0، 3 34 دکتر نیره شفقتی 33تا32 - 30تا4  کوچه  -آخر خط  -خیابان مطهری  -بندرانزلی  

 خجسته کالم

44540488 

دکتر نوری  7

 پرتو

34، 34، 37 دکتر گلناز نوری پرتو  3 ،3 ،0 ،9 ،33 ،30 33تا4  روبه روی  -بلوار شهید فاتحی  -منطقه آزاد انزلی  

طبقه اول -مجتمع کارن  - 373پالک  -گمرک   

9125266085 

8.5   34 دکتر نجمه عنایتی دکتر عنایتی 8  - 3031تا

33تا32  

خیابان مطهری ،نرسیده به خیابان  -بندرانزلی 

لوازم تحریر زیراکسورزش)بازار پردیس(جنب   

44529052 

34و  37 دکتر ابریشم عادلی دکتر عادلی 4 33تا37 - 30تا4 33  بخش  2/0133پالک  -میدان امام خمینی -بندر انزلی 

2 

44548042 

33و  3 34 دکتر سمیرا رکنی دکتر رکنی 33 33تا31 - 30تا4  خیابان مفتح جنوبی -خیابان مطهری  -بندرانزلی    44555404 

دکتر حمید عالف  دکتر خیری 33

 خیری

34و37 33تا31 - 30تا8 33  باال تر ار چهار راه چراغ برق -خیابان مطهری    44546872 



دکتر  33

 تیمورپور

دکتر فریدون 

 تیمورپور

34 3 ،3 ،0 ،33 33تا32 - 30تا4  بندر انزلی روبروی بیمارستان شهید بهشتی ساختمان  

 جانا

44501544 

 

 شهرستان شفت

عنوان  ردیف

 داروخانه

 روز تاریخ شماره تلفن آدرس ساعت فعالیت  مسئوول داروخانه

دکتر منصوره  روزانه 3

 بوستانی

عصر -صبح  داروخانه دکتر بوستانی  -خیابان طالقانی  -میدان انقالب  -شفت    دوشنبه  1401/12/29 34782283 

 پنجشنبه 1402/01/03 " " " " " 3

 شنبه 1402/01/12 " " " " " 0

داروخانه دکتر تقی زاد -خیابان ولیعصر  -میدان انقالب  -شفت  صبح وعصر دکتر سپیده تقی زاد روزانه 9  چهارشنبه  1402/01/02 34782508 

 جمعه 1402/01/04 " " " " " 1

جنب استخر آبشار داروخانه دکتر -خیابان هفده شهریور  -شفت  صبح و عصر دکتر پگاه بخشی زاده روزانه 2

 بخشی زاده 

 جمعه 1402/01/04 34782662

 جمعه 1402/01/11 34782662 " " " روزانه 7

روبروی بیمارستان امام رضا  -خیابان ولیعصر  -میدان انقالب -شفت  " دکتر زهرا تشکر روزانه 8 

 )ع( 

 جمعه 1402/01/11 34763742

 

 



 شهرستان آستارا

 
  

 شماره تلفن 
  

  
  

 آدرس 
  
  

  
  

  روزهای فعاليت 

  
  

  مسئول داروخانه

  
  

 عنوان داروخانه 

 دكتر علی صادقی  شبانه روزی   خيابان حكيم نظامی  ٠٠٦٢٢٤٤٤٣٠٠
 حريری

 شبانه روزی دكتر 
 صادقی حريری 

  -خيابان پاسداران  ٠٠٦٢٢٤٦٣٤٤٤
روبروی بيمارستان 

  بهشتی شهيد

  شبانه روزی دی شادی دنيايی  شبانه روزی 

خيابان امام  -لوندويل   ٠٠٦٢٢٤٣٤٤٠٠
  خمينی

تمام ايام تعطيل  
 نوروز

 دكتر وهابزادگان دكتر نادر وهابزادگان 

خيابان امام  -لوندويل  ٠٠٦٢٢٤٣٤٢١٢
  خمينی

 و   ٦/٠/٠٢٠٤روزهای 
٠٢٠٤/٠/٢  

 دكتر اجابتی  دكتر مهسا اجابتی 

 دكتر يزدانی  دكتر سينا يزدانی  تمام ايام تعطيل نوروز  شهرك عباس آباد   ٠٠٦٢٢٤٠٢٤٠٠

 



 شهرستان آستانه اشرفیه

 

 ردیف عنوان داروخانه تاریخ

0/3/3933و 34/33/3933  3 داروخانه قدس 

33/3/3933  3 داروخانه دکتر حسن پور 

0/3/3933و  3/3/3933  0 داروخانه دکتر حدادی 

9/3/3933  9 داروخانه دکتر قدیمی 

33/3/3933و33/3/3933و9/3/3933و3/3/3933و 34/33/3933  1 داروخانه دکتر فتحعلی نژاد 

33/3/3933و33/3/3933و9/3/3933و0/3/3933و3/3/3933  2 داروخانه دکتر محسنی 

0/3/3933و 3/3/3933و  34/33/3933  7 داروخانه دکتر علیپور 

 

 

 

 

 

 



 شهرستان رضوانشهر

مسئول  ساعات فعالیت آدرس شماره تماس

 داروخانه

 ردیف عنوان داروخانه

33099232332 

34332331333 

رضوانشهر، خ امام، 

 جنب بانک ملت

 03٠03تا   33٠8

 03٠33تا   33٠31

 دکتر مهشاد

 هوشیار

 3 دکتر هوشیار

 رضوانشهر، خ امام، 34330833203

 مقابل بانک تجارت

 03٠03تا   33٠8

 03٠33تا   33٠32

 3 دکتر زاوش دکتر تامارا زاوش

33099237191 

34333893281 

رضوانشهر، خ امام، 

جنب بانک توسعه 

 تعاون

دکتر محمدشفیع  33٠33تا   33٠4

 مرتضایی

 0 دکتر مرتضایی

33099207332  

34330803832 

رضوانشهر ، پونل ، خ 

 امیرکبیر

 33٠03تا   33٠4

 33٠33تا   03٠31

 والیهدکتر 

 خوشفکر

 9 دکتر خوشفکر

33099232343  

34338383238 

 رضوانشهر، خ امام

خمینی، میدان نماز، 

روبروی کالنتری 

 مرکزی

 03٠93تا   03٠8

 33٠33تا   33٠32

 1 دکتر روحی دکتر حسین روحی

 رضوانشهر، پرهسر، خ  34330909192

 امام

 2 دکتر مظفری دکتر الهام مظفری 33٠33تا   33٠4



 شهرستان لنگرود

 ٢٣/٢/٢٠٤٦ ٢٦/٢/٢٠٤٦ ٢٢/٢/٢٠٤٦ ٠/٤٢/٢٠٤٦ ٣/٢/٢٠٤٦ ٦/٢/٢٠٤٦ ٢/٢/٢٠٤٦ ٦٢/٢٦/٢٠٤٢ ٦٢/٢٦/٢٠٤٢ 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  دکتر محمائی
          

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ دکتر میرفطروس

          

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ موسوي  دکتر پیک

          

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ دکتر دهقان

          

  ✓ ✓      ✓  دکتر حسینی

          

  ✓ ✓ ✓       دکتر حقیقی

          

     ✓ ✓  ✓  دکتر میرنوري

          

   ✓ ✓ ✓     دکتر ایزد پناه

          

      ✓ ✓  ✓ دکتر غفاري

          

  ✓  ✓    ✓  دکتر حیدر پور

          

        ✓   دکتر نوبخت

          

        ✓   دکتر سرائی

          

 



 شهرستان خمام

 ردیف نام داروخانه تاریخ

33/3/3933و 34/33/3933  3 داروخانه دکتر رسولی 

33/3/3933  3 داروخانه دکتر طبایی 

33/3/3933و9/3/3933و0/3/3933  0 داروخانه دکتر رفیع نظری 

 

 شهرستان ماسال

 ردیف   تاریخ   داروخانه هاى کشیک  

 3  34 /33 /3933  شبانه روزی دکترکاظمی -شبانه روزی دکتر نیالشی-دکترجباری -دکتر یوسفیان-شبانه روزی ماسال

 3  33 /33 /3933  کاظمی  شبانه روزی دکتر -شبانه روزی دکتر نیالشی   -شبانه روزی ماسال  

 0  33 /33 /3933  شبانه روزی دکترکاظمی  -شبانه روزی دکتر نیالشی  -دکتر علی نژاد -شبانه روزی دکتر ماسال 

 9  30 /33 /3933  کاظمی  نه  روزی دکترشبا-شبانه روزی دکتر نیالشی -دکتر یوسفیان -شبانه روزی ماسال 

 1  39 /33 /3933  شبانه روزی دکتر کاظمی  -نیالشی  شبانه روزی دکتر  -شبانه روزی ماسال 

 2  33 /33 /3933  کاظمی  شبانه روزی دکتر -شبانه روزی دکتر نیالشی -شبانه روزی دکتر ماسال  

 7  33 /33 /3933    کاظمیشبانه روزی دکتر  -شبانه روزی دکتر نیالشی -دکتر جباری  -دکتر علی نژاد -شبانه روزی دکتر ماسال 

 8  30 /33 /3933  کاظمی  شبانه روزی دکتر  -شبانه روزی دکتر نیالشی -شبانه روزی دکتر ماسال  

 

 



 شهرستان تالش

 

  

 

  

 



 



 

 شهرستان رودسر

1412/11/13  1412/11/12  1412/11/11  1412/11/14  1412/11/13  1412/11/12  1412/11/11  1411/12/29    

  - کشیک  کشیک   -  -  -  - کشیک 
داروخانه کاظم  

 پناه 

 کشیک   -  - کشیک   -  -  -  -
داروخانه  

 باقرزاده

 داروخانه نجفي    -  -  -  -  - کشیک  کشیک   -

 داروخانه فقیه  کشیک   - کشیک   - کشیک   -  -  -

 

 



 شهر کالچای

1412/11/13  1412/11/12  1412/11/11  1412/11/14  1412/11/13  1412/11/12  1412/11/11  1411/12/29    

  -  - کشیک   -
-  
  

    -  - کشیک 

داروخانه  

 عباسي

   کشیک   -  -  - کشیک   -  -  -

 داروخانه پناهي 

    -  -  - کشیک   - کشیک   -  -

 داروخانه رضایي 

    - کشیک   -  -  -  -  - کشیک 

داروخانه رحمت  

 پور

 

 

 

 

 



 شهر چابکسر

 نام داروخانه   1411/12/29  1412/11/11  1412/11/12  1412/11/13  1412/11/14  1412/11/11  1412/11/12  1412/11/13

داروخانه   کشیک   - کشیک   -  - کشیک   - کشیک 

 حاضری

 

 رحیم آباد

  نام داروخانه  1411/12/29  1412/11/11  1412/11/12  1412/11/13  1412/11/14  1412/11/11  1412/11/12  1412/11/13

-  
  

    -  - کشیک 
-  

   کشیک  -  -

داروخانه 

 میاندهي

    -  - کشیک  کشیک   - کشیک   -  -

داروخانه  

 محمدی

 

 



 شهرستان صومعه سرا

 نام داروخانه  مسئول فني  روز فعالیت  ساعت فعالیت  آدرس داروخانه  شماره تماس 

خ  -صومعه سرا 44322129 

 برشنورد 

 دکتر کرباسي  دکتر مریم کرباسي  1411/12/29  21-16  13-9,31 

خ امام -صومعه سرا 44331423    9-14 

 15-22 

 دکتر ابراهیمي  دکتر ناهید ابراهیمي  1412/1/1 

صومعه سرا. خ  44337777 

برشنورد ک ش 

 حسیني پناه 

 9-14 

 16-22 

 دکتر فرومند  دکتر سروناز فرومند  1412/1/2 

  

  

خ  -صومعه سرا 44327272 

جنب -برشنورد

 آزمایشگاه کرباسي 

دکتر مهران فرد   1412/1/3  16-21  9,31-13 

 صمیمي 

 دکتر فرد صمیمي 

روبه -صومعه سرا 44336877 

 روى بیمارستان 

 دکتر مهربخش  دکتر نگار مهربخش  1412/1/12  22-9 

صومعه سرا. خ  4432414 

برشنورد ک ش 

 حسیني پناه 

دکتر سیاوش  شبانه روزى  شبانه روزى 

 کهنسال 

شبانه روزى دکتر 

 کهنسال 



صومعه سرا میدان  - 

 ولیعصر 

شبانه روزى شهید  -  شبانه روزى  شبانه روزى 

 سلیماني 

-صومعه سرا  44337951 

 بیمارستان امام 

طبفه همکف -خمیني  

شبانه روزى  دکتر حماسه قنبرى  شبانه روزى  شبانه روزى 

 بیمارستان 

 شهرستان الهیحان

 آدرس  

  

 عنوان داروخانه  مسئول داروخانه  ساعت فعالیت  شماره تماس 

 93002983  میدان شهدا 

 34330992239 

 8:33-30:33 

 32:33-33:33 

 شفا دکتر سید عماد روحانی 

 93300330  خ شهید کریمی 

 34330331443 

 8:03-39:33 

 31:03-33:33 

 دکتر اخوت پور  دکتر هادى اخوت پور

 93394332  خ انقالب 

 34333901839 

 8:03-30:03 

 31:03-33:03 

 دکتر حدادى دکتر روح انگیز حدادى  

 93300003  آبان   33خ

  

 8:33-30:33 

 31:33-33:33 

 دکتر هاشمی پور  دکتر مریم هاشمی پور

 93330174  خ کاشف غربی 

 34333909314 

 8:33-93:33 

 32:33-33:33 

 دکتر قاسمی جم  دکتر محمود رضا قاسمی جم



 93303039 میدان انتظام

 

8:03-39:33 

31:03-33:33 

 دکتر رسولیان دکتر ماریا رسولیان

دکتر معصومه اسدى  33:03-4:03 93303483 کوچه توکلی

 متضرعی

 دکتر اسدى

 93391328 خ شیشه گران

 

8:03-39:03 

32:33-33:33 

 دکتر طورى دکتر لیدا طورى

روبروى سندیکاى 

 چایکاران

93001330 

34330399849 

 

8:03-39:03 

33:33-32:33 

 دکتر نعمتی دکتر نعیمه نعمتی

 32:33-4:33 34330373879 کوچه توکلی

32:03-33:03 

 جاللیدکتر  دکتر  امیر جاللی

 31:33-4:33 93309304 خ شهید کریمی

32:33-33:33 

 مرکزى دکتر نگار بشردوست

 93397394 خ انقالب

34338373341 

8:33-30:33 

31:33-33:33 

 دکتر نصرالهی پور دکتر شاپور نصرالهی پور

 93332383 خ انقالب

34333990928 

8:03-30:03 

31:33-33:33 

 دکتر بهزاد محترم بهزاددکتر 

 93334077 خ فیاض

34073329231 

4:33-30:33 

31:33-33:33 

 دکتر موسی نژاد دکتر جاوید موسی نژ اد



 93398174 آبان33خ 

34333993973 

 دکتر چرختاب دکتر جوانه چرختاب 4:33-33:33

 دکتر زهرا زمانی 33:33-33:33 93394300 کوچه توکلی

 

 دکتر زمانی

 30:33-4:33 93393232 کوچه توکلی

31:33-33:33 

 دکتر اسدى پناه دکتر فاطمه اسدى پناه

 93337807 خ انقالب

34330371893 

8:33-39:33 

32:33-33:33 

 دکتر کهترى دکتر اویس کهترى

 39:33-8:33 34310933383 میدان شهدا

32:33-33:33 

 دکتر زرعیان دکتر شهیار زرعیان

 31:33-4:33 34333909278 کاشف شرقی

32:33-33:33 

 دکتر روحی پور  دکتر آرمان روحی پور

 میدان سردار جنگل

 

34331133800 4:03-30:03 

32:03-33:03 

 دکتر رضائی دکتر فاطمه رضائی

 آبان 33خ    

 

 دکتر صادقیان دکتر نسرین صادقیان 4:03-33:03 34330433423

 کوچه توکلی

 

 دکتر اسکندرى دکتر حمیدرضا اسکندرى 4:33-33:33 34002389833

 



 

 

 

 

 


