تاريخ 1398/7/1 :
کد شهرستان 066 :

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان خرم آباد
معاونت غذا و دارو

رديف

تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

آدرس

تلفن

همراه موسس

نام داروخانه

1

دکترآذرباني

89/3/10

دکتر شادي آذرباني

دکتر شادي آذرباني

خیابان انقالب روبروي خیابان خاتم االنبیاء

33222540

2

آرين

73/11/23

خانم طیبه صارمي

3
4
5
6
7

دکتر زماني (امام حسین )
دکتر جاني (ايران)
دکتر طیبي
حمید بیرانوند
تخت جمشید

67/2/28
55/8/15
85/11/28
98/7/17
70/12/18

دکترسعیده زماني
دکتر علي جاني
دکتر مريم طیبي
آقاي حمید بیرانوند
آقاي کريم کريم نژاد

دکتر آرين يوسفي(صبح )
دکتر پور کريم (عصر)
دکتر سعیده زماني
دکتر علي جاني
دکتر مريم طیبي
آقاي حمید بیرانوند

خیابان شريعتي – میدان بسیج – روبروي بانک صادرات

33307277

09166613503
09166675726
09120687020

بین میدان شهداء و چهارراه فرهنگ
میدان امام – جنب دفتر هواپیمايي
نرسیده به میدان امام حسین – جنب موسسه کامپیوتر موج سوم
چهارراه فرهنگ – کاشاني غربي – ساختمان پزشکان نگین
آزادي –خیابان مجاهدين اسالم روبروي بیمارستان شهید رحیمي

33334408
33402198
33429188
33314343
33302545

09166634418
09161613068
09166630833
09129635946
09163601986

دکتر کازروني( جالینوس )
دکتر اسدبیگي ( بعثت )
دکتر باقري

70/1/20
75/8/12
75/9/20

دکترسید محسن کازروني
دکتر محسن اسدبیگي
دکتر کرم باقري حیدري

خیابان جالل آل احمد –خیابان دهخدا پشت بیمارستان شهداي عشاير نبش کوچه شهید صادقي

33304656
33207206
33308096

09161613580
09161613667
09166617349
09377507683
09161590324
09161619467

آقاي کريم نژاد (صبح )
دکتر نوراني (عصر )
دکتر علیزاده – جفرسته (شب )
دکترسید محسن کازروني

کمربندي –خیابان شهید اردشیر کرمي–جنب بانک ملي

8
9
10
11

دکتر ساکي پور

98/6/23

دکترحسام ساکي پور

دکتر ساکي پور(صبح)
دکتر سرهنگي (عصر)

شهداي شرقي ساختمان پزشکان نور

12

دکتر چکین

86/2/22

دکتر حسن چکین

دکتر حسن چکین(صبح وعصر)
دکتر سهراب نژاد و رشیدي (شب)

نرسیده به میدان امام حسین –جنب عکاسي رنگارنگ

33403810

13

دکتر دلفان (دانش )

77/5/6

دکتر بهرام دلفان

خیابان انقالب – روبروي بیمارستان عشاير

33211610

14
15

دکتر موسوي نیا
دکتر علینقي زاده

95/7/24
1397

دکتر سید محمد موسوي نیا
دکتر منیژه علینقي زاده

------دکتر کرم باقري حیدري

میدان شهدا( ،خیابان شهداي شرقي )

دکتر يوسفوند (عصر)
دکتر صديقه علي نژاد
دکتر علینقي زاده ( صبح و عصر)

ابتداي بلوار واليت فاز يک کیو – نبش هنر يکم
خیابان شهداء– نرسیده به میدان شهداء روبروي بانک تجارت مرکزي

33229842
33318800
33333990

09166595389
09161611075

16

دکتر زماني

67/7/7

دکتر عزيز زماني

دکتر عزيز زماني

دره گرم-بین بوستان  3و 4

33220077

09166632033

17
18

دکتر شاهرخ
دکتر احمدي

75/12/8
1396

دکتر سید بهروز شاهرخ
دکتر محمد احمدي

دکتر سید بهروز شاهرخ
دکتر محمد احمدي

پايین تراز میدان شهداء -روبروي فاطمیه –کوچه شهیدکاکاوند
خیابان انقالب  -شیرخوارگاه

33315874

33201479

09166610989
09166616926

19
20
21

دکتر مظاهري
دکتر نصیرزاده
رازي

73/8/21
75/12/26
60/9/24

دکتر نصرت اله مظاهري
دکتر مريم نصیرزاده
آقاي عمارتي

دکتر نصرت اله مظاهري
دکتر مريم نصیرزاده کلیشاهي
دکتر خاطره میالني

نرسیده به پل شهدا – کوچه مخابرات – کوچه شهید باروزه – جنب ساختمان پزشکان سپنتا

33330576
33316497
33302634

09163610668
09161613320
9161610113

خیابان امام چهارراه بانک روبروي پاساژ کسري-جنب کتاب فروشي فتحي
سبزه میدان پالک 497

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان خرم آباد
معاونت غذا و دارو

رديف
22
23

نام داروخانه
سعدي
دکتر سپهوند ( سینا)

مسئول فني
آقاي سید سعید احمدي

مجوز تأسيس
86/6/12
83/6/29

نام مؤسس
آقاي سید سعید احمدي
دکتر رضا سپهوند

92/10/15
69/10/12

دکتر غالم عباس شوقمند
دکتر میترا شیرواني
دکتر حسین جهانگیر

دکتر وحیده چنگايي
دکتر مونا جهانگیر

دکتر سام نژاد
دکتر نینا سعد

دکتر رضا سپهوند (صبح)
دکتر عالي پور (عصر)
دکتر شوقمند (صبح و عصر)

آدرس
شهداي شرقي
ابتداي خیابان شفاء ( رازي ) پالک 17

تلفن
33301345
33220250

همراه موسس
09166675062
09163603460

سبزه میدان
سه راه مطهري

33302486
33203890

09163610714
09123842507

خیابان اسدآبادي (کوروش ) روبروي کلینیک دکتر حسین پور

33321816

09161619393

چهارراه فرهنگ ساختمان خورشید
میدان امام حسین – طبقه همکف کلینیک سینا
پشته حسین آباد – خیابان طیب

33324928
33420600
33401315

09166611871
09125095565
09192994302

نرسیده به میدان تختي جنب درمانگاه فرهنگیان
خیابان انقالب – روبروي ساختمان پزشکان جندي شاپور
حد فاصل پل شهدا و پل دارايي زاده
خیابان ولیعصر – نبش خیابان خرداد

33332898
33229819
33406509
33215396

09161613725
09163985370
09166636725
09163693147

ابتداي خیابان جالل آل احمد

33221407

09161610564

خیابان انقالب روبروي بیمارستان عشاير

33209332

09167099102

نرسیده به پل شهدا
بین پل شهدا و سه راه مطهري

33311442
33312109

09163610317
09166610078
09128332508
09163610389

24
25

دکتر شوقمند
دکتر شیرواني

26

دکتر جهانگیر ( فردوسي )

73/3/1

27
28
29

دکتر ملکي (مادر )
دکتر سعد
دکتر لطیفیان

87/2/15
86/4/12
90/5/30

دکتر علي محمد ملکي
دکتر نینا سعد
دکتر مريم لطیفیان

30
31
32
33

دکترشمس
دکتر بداق
دکتر جعفري
دکتر احمد نژاد

78/10/5
78/5/4
78/5/4
1391

دکترمحمدباقر شمس
دکتر پريسا بداق
دکتر نوشین جعفري
دکتر حسین احمد نژاد

34

دکتر آزادبخت (سالمت )

79/11/19

دکتر مصطفي آزادبخت

35

دکتردادگر

1398

دکتر اسماء دادگر

دکتر اسماء دادگر
دکتر مريم آزادبخت

36
37

دکتر شاه واليتي
دکتر سیاهپوش

79/11/8
80/10/23

دکتر آزيتا شاه واليتي

دکتر آزيتا شاه واليتي

دکتر سیامک علي سیاهپوش

دکترسیامک علي سیاهپوش(صبح و شب)
دکتر ظفريان ( عصر )-دکتر رضاپور (شب)

38
39

دکتر رشیديان
دکتر حسنوند

90/1/31
81/11/12

دکتر امیر رشیديان
دکتر فريدون حسنوند

دکتر اصغر ابراهیمي (صبح و عصر )

چهارراه فرهنگ – ساختمان پزشکان خورشید
شیرخوارگاه – روبروي کلینیک بعثت

33211137

40

دکتر چنگیزي

95/3/20

دکتر سحر چنگیزي

دکتر غزال داود بهاروندي(صبح)
دکتر سحر چنگیزي(عصر )

میدان امام حسین (ع)

33408890

9166707016

41
42
43

دکتر گودرزي مهر
دکتر نوربخش
دکتر بازيار

81/4/2
90/7/12
84/4/6

دکتر حجت گودرزي مهر
دکتر منیژه نوربخش
دکتر شاهده بازيار

دکتر حجت گودرزي مهر
دکتر منیژه نوربخش
دکتر شاهده بازيار

خیابان اسدآبادي –خیابان سرباز-روبروي پارک
شهداي شرقي کوچه اسفند  1جنب آزمايشگاه دانش پالک 5

33318636
33325954

کیو  -اتوبان ولي عصر – نرسیده به سي متري پژوهنده-

33228947

09166631129
09161611558
09123044033

44

دکتر احمد باقري

81/3/18

دکتر احمد باقري

دکترمختاري (ص )دکتر باقري (عصر)

میدان امام حسین (ع)

33406509

09166638340

دکتر میترا شیرواني

دکتر مريم لطیفیان (صبح)
دکتر کوثري (عصر)
دکترمحمدباقر شمس (صبح وعصر)
دکتر بداق (صبح و عصر )
دکتر نوشین جعفري
دکتر احمد نژاد (صبح )
دکتراعظمي رحمتي (عصر)
آقاي حسین سپهوند (صبح و عصر )
دکترمصطفي آزادبخت(شب)

دکتر فريدون حسنوند (صبح وعصر)

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان خرم آباد
معاونت غذا و دارو
رديف

نام داروخانه

تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

45

دکتر دانیالي
دکتر دريکوندي
دکتر رضائي
دکتر مدهني
دکتر شمس (فرهنگ)

91/8/1

دکتر سمیرا دانیالي

دکتر دانیالي ( صبح و عصر )

87/3/1

دکتر فروزان دريکوندي

دکتر فروزان دريکوندي (ص و ع)

87/7/1

دکتر زهرا رضائي

دکتر زهرا رضائي (ص و ع)

87/11/30

دکتر فاطمه مدهني

دکتر مجید نظري (صبح و عصر )

87/11/30

دکتر مصطفي شمس

50

دکتر آدينه

93/12/12

دکتر احمد آدينه

51

دکتر دارابي

1393

دکتر دارابي فر

52

دکتر برزويي (مهر )
دکترطاهرپور(درمانگاه ابن سینا)
دکتر بازگیر
دکتر احمدي پور
دکتر خوارزم کیا (شیخ الرئیس)

88/9/1

دکتر فريد برزويي

دکتر میرزائي (صبح)
دکتر کوشکي (عصر)
دکترکريمي کیا (صبح )
دکتر رومي ( عصر و شب )
دکتر آدينه ( شب )
دکتر دارابي فر ( صبح)
دکتر ذبیح زاده ( عصر )
دکتر فريد برزويي (ص و ع)

88/8/25

دکتر علیرضا طاهر پور

دکتر علیرضا طاهر پور

1395

دکتر بازگیر

دکتر بازگیر

1396

دکتر زهره احمدي پور

دکتر زهره احمدي پور (ص و ع )

95/9/20

دکتر علي خوارزم کیا

دکتر میرجاني (صبح )
دکتر علي خوارزم کیا (عصر)

57

دکتر جعفري ( امام علي )
دکتر معماري

95/9/22

دکتر سمیه جعفري

دکتر مژگان جمشیدي(ص و ع )

1396

دکتر مريم معماري

دکتر مريم معماري

59

دکتر رازاني
دکتر اسدي
دکتر کالني( خیام )
بیمارستان تأمین اجتماعي

1397

دکتر رضا رازاني

دکتر رضا رازاني

1396

دکتر سعید اسدي سهي

دکتر سعید اسدي سهي

96/2/6

دکتر مجتبي کالني

دکتر مجتبي کالني

……….

سازمان تأمین اجتماعي

63

کلینیک آيت اله کمالوند

-----

سازمان تأمین اجتماعي

64

درمانگاه شماره 3

-------

سازمان تأمین اجتماعي

دکتر سهراب نژاد ( صبح )
دکتر چنگايي ( عصر )
دکتر رضا حسنوند (صبح)
دکتر احمد نژاد (عصر)
دکتر اعظمي رحمتي
دکتر مسعود ولدي

65

بیمارستان اعصاب و روان

-----

دانشگاه

46
47
48
49

53
54
55
56

58
60
61
62

آدرس
خیابان اسد آبادي باالتر از سه راهي نرسیده به میدان
خیابان امام خمیني روبروي فاطمیه
خیابان انقالب -کوچه قدس – روبروي مؤسسه مالي اعتباري مهر
گلدشت – ابتداي خیابان ارم
نبش چهارراه فرهنگ – روبروي ساختمان خورشید

تلفن
33309790
33302476
33216583
33417276
33311525

همراه موسس
09166613677
09163677030
09166631575
09163610520
09166631003

شیرخوارگاه – نبش کوچه شش آراسته

33223423

09161613997

مطهري – روبروي مجتمع رنگین کمان

33335837

09163613381

دره گرم – گلستان دهم درمانگاه امید
ماسور – بلوار بهارستان درمانگاه ابن سینا
خیراّباد روبروي بیمارستان شهید مدني
شیرخوارگاه – خیابان بعثت – ساختمان آفتاب
خیابان واليت-شهرک آزادگان-بعد از نگارستان-17جنب شهرداري
منطقه يک -طبقه همکف مطب دکتر سقا
ستارخان –روبروي بازارچه طیب – ساختمان تیام
خرم آباد – شهداي غربي

33302545
33432723
33419899
33920515
33230763

09166016412
09112303607
09161613150
9376589201
09122275713

33233456

33338554

09161598990
9163672049

گلدشت شرقي – میدان آرش -خیابان بابا طاهر
گلدشت غربي – خیابان ارم -نبش خیابان مهر
شمشیر آباد – میدان يادبود
گلدشت – بیمارستان تأمین اجتماعي

33431709
33401468
33324191
33213500

9163696758
09161613552
9127264436
------

میدان ژاندارمري

33309495

-----

فاز يک کیو – اتوبان ولي عصر

33200905

-----

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان خرم آباد
معاونت غذا و دارو
تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

رديف
66

نام داروخانه
بیمارستان شهداي عشاير

دانشگاه

دکتر فاطمه مدهني(صبح )
دکتر رضا سپهوند (عصر)
دکتر مومني(شب )
دکتر امرائي ( صبح )
دکتر رستمي(عصر )
دکتر يوسفي (شب )
دکترباقري( صبح )
دکتر دادگر (عصر)
دکتر اسماعیلي (صبح)
دکتر امرائي (عصر)
دکتر غالمي
(صبح و عصر)
دکتر غزال عباسیان (عصر)

------

67

بیمارستان شهید مدني

------

دانشگاه

68

بیمارستان عسلیان

------

دانشگاه

69

بیمارستان ايران

72/2/29

بیمارستان

70

بیمارستان توحید

73/7/6

بیمارستان

71
72

بیمارستان دکترشجاع
بیمارستان شفا

1388

بیمارستان
بیمارستان

73

بیمارستان شهید رحیمي

1391

دانشگاه

74

درمانگاه شهید امیري سپاه

78/5/10

سپاه

دکتر عباسیان (صبح)
دکتر وحیده چنگايي (عصر )
دکترجعفري ( شب)
دکتر سیروس میرزايي(عصر)
دکتر فراهاني (صبح )

75
76
77

درمانگاه نیروي انتظامي
بیمارستان ارتش
داروخانه امام

-------1394

نیروي انتظامي
ارتش
دانشگاه

دکتر علیزاده

78
79
80

دکتر امیري
دکتر نوري
دکتر کوشکي

90/3/11
92/6/10
95/11/11

دکتر مهران امیري زاده
دکتر نوري
دکتر فاطمه کوشکي

دکتر صارمي (صبح و شب)
دکتر محب زاده (عصر و شب)

دکتر کوثري (صبح)
خانم دکتر عبدالهي (صبح )
دکتر غزال داود بهاروندي (عصر)
دکتر مهران امیري زاده (عصر)
دکتر پور کريم
دکتر فاطمه کوشکي

آدرس
خیابان انقالب

تلفن
33200950
33236402

همراه موسس
------

خیر آباد

33419142

-----

کوي فلسطین

33400101

------

میدان امام

33404081

------

قاضي آباد – خیابان هفتم

33408200

------

مطهري
کوي ارتش

33314024-26
33264001
33266020
33336159

----------

خیابان مجاهدين اسالم – بیمارستان شهید رحیمي
میدان تختي –خیابان کشاورز –خیابان خیام
میدان ژاندارمري – روبروي پارک صخره اي
بدرآباد
چهارراه بانک روبروي استانداري
سپید دشت خیابان امام واقع در بیمارستان امام
سراب دوره -خیابان پاسداران جنب داروخانه دامپزشکي
زاغه – خیابان مطهري روبروي شهرداري

----

33312720
33306201
09364557479
33312720
33306201
33137420
33273600

09166634900
09166600400

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان 066 :

مشخصات داروخانه هاي شهرستان بروجرد
معاونت غذا و دارو
رديف
1

نام داروخانه
آزادي

تاريخ تأسيس
62/3/14

نام مؤسس
آقاي عبدالحمید رخشان

مسئول فني
دکترامین رخشان (صبح و
عصر)

آدرس
خیابان تختي -نرسیده به سازمان آب

تلفن
42532188

همراه موسس
09163999903

2
3

دکترمستجاب الدعوه (الزهراء)
دکتر رفعت ( امیر کبیر )

75/12/25
65/7/7

دکتر زهرا مستجاب الدعوه
دکترمعصومه رفعت

دکتر زهرا مستجاب الدعوه (ص و ع)

انتهاي خیابان رودکي -ابتداي  45متري بسیج روبروي پارک ابراهیم آباد
ابتداي خیابان بهارستان

42448161
42628710

09166653540
09161623541

4
5

دکتر حافظي
دکتر قادري (پیمان )

1394
86/11/4

دکتر محمد حسین حافظي
دکتر امیر فرخ قادري

دکتر محمد حسین حافظي(ص و ع)

6
7

دکتر مبارک (جالینوس )
دکتر آزمايش (حکمت )

60/9/25
74/5/21

دکتر محمود مبارک
دکتر مرتضي آزمايش

دکتر محمدي يگانه( صبح )
دکتر امیر فرخ قادري( عصر)
دکتر محمود مبارک
دکتر مرتضي آزمايش

خیابان شهداء پالک 1096-8
خیابان شهداء – روبروي بانک تجارت مرکزي

42622177
42626463

9161620764
09121463572

خیابان شهدا چهار راه حافظ جنب بانک مسکن
خیابان شريعتي

42625931
42629700

09163990901
9166627392

8

دکتر عطار

91/9/21

دکتر محمد علي عطار

دکترمحمدعلي عطار(ص-ع)

خیابان بهار -جنب بانک سپه

42625252

09166655833

9
10

دکتردوستي دولت
آبادي(حافظ )
دکترشاه محمدي (امام
حسین)
دکتر رحیم زاده (پاسکال )

73/3/11

دکتر سودابه دوستي دولت آبادي

دکتر سودابه دوستي

خیابان شهدا – ساختمان پزشکان رازي

42626859

09166683100

71/1/11

دکتر شهرام شاه محمدي

87/3/1

دکتر آزاده رحیم زاده

میدان جعفري ابتداي  18متري روبروي شیريني فروشي طلوع پالک 56

42606217

12
13

دکتر کاکاوند
دکتر موسوي ( فارابي)

75/12/4
86/8/29

دکتر تهمینه کاکاوند
دکتر روشنک موسوي

خیابان سجاد نبش کوچه پژوهش
خیابان شهدا – کوچه محسني – ساختمان پزشکان سینا

42626341
42605608

09166657807
9374680310
09161620188
09166658647

14
15
16
17

دکتر فروتن (رازي )
دکتر حیدري نسب (سینا )
دکتر مرزوقي (شفا )
دکتر فطرس (مدرس )

62/11/8
88/3/31
67/8/14
71/1/30

خانم فرشته بیرانوند
دکتر حیدري نسب
دکتر ماشاءاله مرزوقي
دکترمنصور فطرس

دکتر آريايي نژاد
دکتر شاه محمدي(ع)
دکتر آزاده رحیم زاده
(ص –ع )
دکتر تهمینه کاکاوند (ص-ع)
دکتر روشنک موسوي(صبح)
سید ناصر سجادي( عصر)
دکتر احمد خوش قلب (ص-ع)
دکتر حیدري نسب(ص و ع)
دکتر ماشاءاله مرزوقي(ص و ع)
دکترمنصور فطرس(ص-ع)

میدان امام حسین ابتداي خیابان وحدت

42441020

09161620138

خیابان شهدا جنب صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين
خیابان شهدا ضلع شرقي میدان شهداء
خیابان بهار – روبروي پارک
خیابان آيت اله کاشاني روبروي سینما فلسطین

42627243
42629781
42626724
42539122

09161623474
09372365001
09163620475
09163527972

18
19
20

دکتر قرباني (عدالت )
فردوسي
دکتر کوثري (کوثر )

75/12/25
71/7/27
73/3/11

دکتر نويد قرباني عشین
خانم فريده صفیئي
دکترفريبا کوثري

دکتر نويد قرباني (ص-ع)
دکتر ناصر زارع زاده(ص -ع )
دکترنسرين پارسا (صبح )
دکترفريبا کوثري (عصر )

خیابان امام حسین روبروي مدرسه شهداي حمله موشکي پالک 60
خیابان شهداء  -قبل از میدان قیام
خیابان سید مصطفي خمیني – درمانگاه فرهنگیان

42444900
42622189
42531711

9161688594
9124263104
09163623688

11

دکترمعصومه رفعت (صبح )
دکتر مريم غروي (عصر )

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان 066 :

مشخصات داروخانه هاي شهرستان بروجرد
معاونت غذا و دارو
رديف

نام داروخانه

تاريخ

نام مؤسس

21

مرکزي

مسئول فني

تلفن

آدرس

همراه موسس

تأسيس
47/7/30

آقاي علیرضادوائي مرگزي

دکتر پرديس آريايي نژاد (ص و ع)

خیابان شهدا- ،روبروي پاساژ سادات

42622220

9163996143

22
23

ايران (مرزبان)
دکتر رحیم زاده

79/5/23
94/12/1

خانم مژگان مرزبان
دکتر فرناز رحیم زاده

خانم مژگان مرزبان (ص و ع)

دکتر فرناز رحیم زاده

خیابان حافظ شمالي جنب کلینیک پزشکان حافظ پالک52
میدان جعفري،خیابان جعفري،روبروي بانک صادرات جنب مسجد جامع

42625288

42604191

09163620720
09166623290

24

دکترکیاني پور(امام
رضا)
دکتر مقدسي موسوي

85/10/12

دکتر کیاني پور

دکترپروين کیاني پور(صبح و عصر )

خیابان آزادي-نبش کوچه خور زمان

42624816

09166627109

78/8/24

دکترمحمدمقدسي موسوي

دکترمحمدمقدسي موسوي

26
27

دکتر حنفیه
دکتر الماسي

78/10/5
78/10/19

دکترمحمدمهدي حنفیه
دکترعلي الماسي زفره اي

خیابان شهدا نرسیده به میدان رازان کوچه شهید مظلوم کلینیک
تخصصي مهر
خیابان صفا جنب مسجد امام جواد
خیابان حافظ جنوني – روبروي درمانگاه امام سجاد

42609480

9163620840

28
29

دکتر تقوي
دکتر نمازي

78/11/10
78/10/20

دکتر علي تقوي
دکترمسعود نمازي

30

دکتر فاني يگانه

79/12/13

دکتر احمد فاني يگانه

31

دکتر حامدي

82/2/21

دکتر محمد رضا حامدي

32
33
34

دکتر عسلي
دکتر هنرور
دکتر حاتمي

83/2/27
1386
92/10/1

دکتر احمد عسلي
دکتر محمد رضا هنرور
دکتر آرزو حاتمي

35

دکتر ملک محمودي

73/6/27

دکتر ملک محمودي(عصر)

25

(ص و ع)
دکترمحمد مهدي حنفیه(ص و ع)

دکتر سارا متقیان (صبح)
دکترعلي الماسي زفره اي(عصر)
دکتر علي تقوي(ص و ع)
دکترمسعود نمازي(ص و ع)
دکتر احمد فاني يگانه(ص و ش)
دکتر فاطمه کوشکي (ع و ش)
دکتر حامدي (صبح)
دکتر مريم عزيزي (عصر)
دکتر احمد عسلي (ص و ع)
دکتر محمد رضا هنرور(ص و ع)
دکتر آرزو حاتمي (ص و ع )
دکتر گودرزي و دکتر نظامي (ش)
دکتر زهرا نیرومندي (صبح)
دکترکوروش ملک محمودي (عصر)

42626067
42610214

09163623057
09161619923

خیابان سیدمصطفي خمیني –جنب بیمارستان امام خمیني
خیابان ازادي-روبروي سه راه قدغون-ابتداي زيرگذر-جنب مطب دکترمستوفي
خیابان شهداء –جنب پاساژ گل شهر

42504248
42603588

09123242947
09166700073

42603460

09166621401

خیابان شهدا روبروي بانک تجارت مرکزي

42606812

09161623006

خیابان شهدا کوچه معصومي مرکز MRI
 45متري بسیج – نبش میدان پالک 191
خیابان سید مصطفي روبروي بیمارستان امام خمیني(ره)

42622488
42452033
42503806

09134083700
09121262603
09161623071

خیابان شهدا بعد از زيرگذر جنب بانک تجارت مرکزي پالک 239
ساختمان پزشکان دانش

42611435

9161623001

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان 066 :

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان بروجرد
معاونت غذا و دارو
رديف
36
37

نام داروخانه
دکتر بهرامي

تاريخ تأسيس
1397

نام مؤسس
دکتر رکسانا بهرامي

مسئول فني
دکتر رکسانا بهرامي

آدرس
خیابان سید مصطفي -نبش کوچه گیوه کش

تلفن
42512286

همراه موسس
9163652713

امام مرکزي

----

دانشگاه

دکتر آزاده پنجي ( صبح )
دکتر نسرين پارسا ( عصر )

خیابان حافظ جنوبي نبش کوچه ولي شرقي

42611775

09166657819
آقاي گودرزي

38

بیمارستان دکتر چمران

-----

دانشگاه

دکتر نیلوفر گودرزي (صبح )

خیابان دکتر فاطمي

42530981

-----

39

بیمارستان امام

-----

دانشگاه

دکتر (صبح و شب)
دکتر آزاده پنجي (عصر )

خیابان سید مصطفي خمیني

42531327

9383946677

40

بیمارستان کوثر

-----

تأمین اجتماعي

دکتر ملک محمودي (صبح)
دکتر رويا شهسواري (عصر)

نبش میدان امام خمیني (ره)  -بیمارستان کوثر بروجرد

42447700

---

41

بیمارستان آيت اله
بروجردي

----

دانشگاه

دکتر عزيزي (صبح )

خیابان شهید محمد بروجردي کدپستي 69135:

42
43
44

اعتماد ( سپاه )
دکتر حي بر

78/5/10
96/10/13

سپاه
دکتر حسین حي بر

دکتر زهرا نيرومندي

----

(عصر )

دکتر حسین حي بر

خیابان صفا – جنب بانک سپه
اشترينان  -بلوار امام خمیني (ره)

33217882

---9380719892

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان066 :

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان دورود
معاونت غذا و دارو
رديف

نام داروخانه

تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

آدرس

تلفن

همرراه

1
2
3
4
5

دکتر آسترکي
دکتر لشني
صداقت
دکتر غازي
دکتر علیپور

75/8/12
72/10/5
54/7/10
74/2/13
93/4/8

دکتر تورج آسترکي
دکترحمید زند لشني
آقاي صادقعلي پیرحیاتي
دکتر بدري غازي
دکتر مجتبي علیپور

دکتر تورج آسترکي

خیابان شريعتي –روبروي خیابان ناصرخسرو جنب مطب دکتر رستائیان

دکترحمید زند لشني

خیابان شريعتي – کوچه شهید قائدرحمتي پالک 2

آقاي صادقعلي پیرحیاتي

میدان فرمانداري (امام حسین ) – جنب بانک کشاورزي

دکتر بدري غازي

میدان فرمانداري روبروي بانک ملي

6
7
8
9
10
11
12

دکتر علیمحمدي (مرکزي )
دکتر مرادي
دکتر ايماني
دکتر گودرزي
دکتر امین
دکتر ياراحمدي
دکتر صابر پور

70/12/14
79/12/13
81/10/8
83/7/12
83/6/16
83/6/16
88/9/1

دکتر عفت علیمحمدي
دکتر فرنوش مرادي
دکتر جمشید ايماني
دکتر مصطفي گودرزي
دکتر امین
دکتر مسعود ياراحمدي
دکتر فاطمه صابر پور

دکتر علیپور (صبح و عصر )
دکتر ورمزيار – میرجاني (شب)
دکتر عفت علیمحمدي

بلوار معلم ( 45متري)-جنب معلم 4

43223370
43223201
43227442
43212550
43234213

موسس
09125393217
09163650164
09166622258
09121056455
09156124176

خیابان کندوان  -کوچه پرديس اول

دکتر فرنوش مرادي (صبح وعصر )

میدان فرمانداري ابتداي خیابان کندوان

دکتر جمشید ايماني

خیابان شريعتي روبروي سینم جنب ساختمان پزشکان

دکتر مصطفي گودرزي

خیابان کندوان پايین تر از درمانگاه سید مصطفي خمیني

دکتر محبوبه امین (ص ع )

خیابان شريعتي کوچه فردوس چهارم روبروي مطب دکترشمس افضل

دکتر مسعود ياراحمدي

بلوار  60متري جنب بانک ملت

13

دکتر بیاتي (تعطیلي موقت)

1391

دکتر مريم بیاتي

دکتر فاطمه صابر پور(ص)
دکتر نظافتي (عصر)
دکتر مريم بیاتي

نرسیده به میدان فرمانداري نبش پاساژ پرديس

43215297
43223270
43224547
43221535
43210050
43214090
43216725

9126969689
09163650039
09166625299
09166622029
09163626461
9123861537
09166650799

میدان فرمانداري – خیابان شريعتي – روبروي خیابان  15متري حافظ

43223038

09166625478

14

دکتر پسني

90/11/13

دکتر علیرضا پسني

خیابان شصت متري روبرو داروخانه دکتر ياراحمدي

43215218

09358494149

15

دکتر شیخ االسالمي

1398

دکتر نرمین شیخ االسالمي

میدان فرمانداري ابتداي خیابان کندوان

43212747

9388709609

16
17

-------

دکتر پسني (صبح  1بامدادالي)13
دکتر منصوري ( عصر و شب )
دکتر حمید رضا رضايي (صبح )

دکتر نرمین شیخ االسالمي (عصر)

18
19
20

بلوار امام میدان بسیج

بیمارستان  7تیر
بیمارستان نرگس(درمانگاه
شماره )2
(شهداي کارگر )

دانشگاه
تأمین اجتماعي

دکتر نظافتي (صبح )

کمربندي  -بلوار مدرس  -بیمارستان نرگس

43210227
43231668

---9161680897

----

تأمین اجتماعي

دکتر مولود ساکي (صبح )

هشتصد دستگاه – کوي شهیدبهشتي –صندوق پستي 68817

43229692

----

دکتر ساکي

95/4/01

دکتر مولود ساکي

دکتر مولود ساکي (عصر)

ناصرالدين -میدان کربال – بلوارشهدا-جنب چاپخانه دالوند

43285299

09166688257

دکتر نوراني

1398

دکتر گلنوش نوراني

دکتر گلنوش نوراني (صبح )

چاالنچوالن انتهاي بلوار امام مرکز جامع سالمت

43263320

09163992714

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

تاريخ 98/7/1 :
کدشهرستان 066 :

مشخصات داروخانه هاي شهرستان ازنا
معاونت غذا و دارو
رديف

نام داروخانه

تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

آدرس

تلفن

همراه موسس

1
2
3
4
5

دکتر رضا يزدي (آفاق)
انصاري فر
دکتر توکل
دکتر رضايي
دکتر عباسي

86/8/10
89/8/24
78/2/25
80/4/30
88/11/27

دکتر مهران رضا يزدي
آقاي انصاري فر
دکتر منوچهر توکل
دکتر مهدي رضايي
دکتر عباسي

دکتر مهران رضا يزدي
ابراهیم انصاري فر
دکتر منوچهر توکل
دکتر مهدي رضايي
دکتر خادم (صبح )
دکتر مرادي ( عصر و شب )
دکتر عباسي (بامداد)

خیابان انقالب – نبش خیابان طالقاني
خیابان انقالب شمالي
میدان ولیعصر ع  -نبش خیابان آزادي
خیابان انقالب نبش کوچه شهید هاشمي
خیابان انقالب شمالي  -روبروي بانک ملي

43424648
43434550
43422476
43431144
43435520

9211618093
09123806859
09166644832
9166641227
09351605705

6
7

دکتر مري ( در حال افتتاح )
بیمارستان امام علي (ع)

98/8
------

دکتر مهدي مري
دانشگاه

8

درمانگاه تأمین اجتماعي

------

تأمین اجتماعي

دکتر مهدي مري (صبح و شب )
دکتر نیره رنجبخش (عصر )

انتهاي خیابان شهید سبزي

43432370

---

دکتر نعیمه منطقي (صبح )

خیابان نواب صفوي

43424570

---

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان 066 :

مشخصات داروخانه هاي شهرستان اليگودرز
معاونت غذا و دارو
رديف

نام داروخانه

تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

1

دکتر مالطاهري

82/10/29

دکترعبداله مالطاهري

2

دکتر آذرکمند

89/2/30

دکتر غالمرضا آذرکمند

3
4
5
6

عوض پور ( امیر کبیر )
قاسمي
مجید قاسمي ( شفا )
دکتر گودرزي

1397
78/2/20
1398
82/2/21

مهتاب عوض پور
خانم پريوش محمد صالحي
آقاي مجید قاسمي
دکتر گودرزي

7
8

دکتر بخشي
دکتر منطقي

83/7/27
87/11/30

دکتر نسرين بخشي
دکتر نعیمه منطقي

دکتر (ص-ع)
دکتر عبداله مالطاهري(شب)
دکتر فاطمه مقدم (صبح و عصر )
دکتر غالمرضا آذرکمند (شب )
مهتاب عوض پور( صبح و عصر )
دکتر مريم زارعي (ص – ع)
آقاي مجید قاسمي
دکتر محمود رضا گودرزي
(صبح و عصر)
دکتر نسرين بخش(صبح و عصر)
دکتر نعیمه منطقي (صبح)

9
10

تلفن

همراه

آدرس

43327911

موسس
09166642099

43329762

09121762569

خیابان ولیعصر جنوبي  -روبروي اداره بیمه سالمت
چهار راه شهرداري ساختمان مهبان
میدان امام – روبروي مسجد جامع
خیابان امام خمیني جنب بانک رفاه کارگران مرکزي

43326015
43345685
43323133
43335456

9120763161
9183689108
9161640065
09136262897

ضلع شمالي میدان امام خمیني جنب تعاوني 6
خیابان ولیعصر شمالي جنب کلینیک  17شهريور

43335462
43335520

09166640924
09123121277

میدان کروبي – ضلع شمال شرقي – ساختمان پزشکان
اکسیر
خیابان ولي عصر شمالي روبروي درمانگاه  17شهريور

دکتر آرزو عسگري (عصر)
43323669
43327911

09120327402
09163245707

دکتر بستاکي
دکتر موگويي

92/6/1

دکتر قاسم بستاکي
دکتر محمد موگويي

دکتر قاسم بستاکي (ص -ع)
دکتر محمد موگويي (ص – ع)

11

دکترخسروي

92/10/21

دکترخسروي

دکتر علي خسروي

12

بیمارستان امام جعفر صادق

------

بیمارستان

دکتر پريسا پورشجاع (صبح )

میدان کروبي-ساختمان پزشکان حکیم
چهارراه شهرداري خ ولي عصر شمالي –کلینیک شهید
موسوي
خیابان مدرس -میدان رازي روبروي بیمارستان امام جعفر
صادق (ع)
خیابان مدرس بیمارستان امام جعفر صادق

43331705

09163646437
9163642789

43323051

----

13

درمانگاه شهداي  7تیر

-------

تأمین اجتماعي

دکتر آرزو عسگري (صبح)

خیابان پونه زار باالتر از چهارراه حسینیه صندوق پستي 318

43329092-4

14

شهید ولیان

1396

دانشگاه

دکتر نعیمه منطقي (عصر)
دکتر مهدي گودرزي (صبح )
دکتر پريسا پورشجاع (عصر )

جاده سنج بیمارستان شهید ولیان

43329912

09166661476

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان 066 :

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان نورآباد
معاونت غذا و دارو
رديف
1

نام داروخانه
دکتر دادستان

تاريخ تأسيس
73/3/11

نام مؤسس
دکتر سعادت دادستان

مسئول فني
دکتر سعادت دادستاني

2

دکتر رحیمي

84/5/21

دکتر رحیمي

3
4

دکتر ايوب کماسي
دکتر احمدي

93/4/1
94/2/13

دکتر ايوب کماسي
دکتر سید وحید احمدي

دکتررحیمي ( صبح و عصر)
دکتر يوسفیان ( شب)
دکتر ايوب کماسي
دکتر سید وحید احمدي

5
6
7
8
9
10

دکتر گودرزي
دکتر يوسفي نسب
دکتر خان محمدي
دکتر خزايي
دکتررضايي
بیمارستان سینا

1394
1394/12
1398
1397
1397

دکتر مجتبي گودرزي
دکتر يوسفي نسب
دکتر اکرم خان محمدي
دکتر احمد رضا خزايي
دکتر احسان رضايي
دانشگاه

دکتر مجتبي گودرزي
دکتر يوسفي نسب
دکتر اکرم خان محمدي
دکتر احمد رضا خزايي
دکتر احسان رضايي
؟دولتي

آدرس
خیابان امام روبروي بانک صادرات جنب مطب دکتر نورائي
ساختمان پزشکان
خیابان امام  ،سه راه ولیعصر  ،جنب کوچه شهید کاظمي
خیابان امام سه راه ولیعصر پايین تر ازبانک صادرات
خیابان امام حدفاصل گوچه شهید شیرخاني و سه راه شیخ حیدر
جنب بانک صادرات
خیابان امام خمیني درمانگاه هفت تیر داروخانه دکتر گودرزي
خیابان امام خمیني -جنب بانک ملي ايران
خیابان امام-روبه روي کوچه شهید شیرخاني
روستاي خاوه
روستاي فرهاد آباد
خیابان امام جنب مرکز بهداشت

تلفن
32724600

همراه موسس
09013127474

32727225

09120786276

32725064
32740326

09188599558
09166607224

32730881
32731772
32734499

9381708595
09360906613
09166607224

27251273
32724093
32722988

9166676612
-----

تاريخ 98/7/1 :
کد شهرستان 066 :

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مشخصات داروخانه هاي شهرستان الشتر
معاونت غذا و دارو
رديف
1
2
3
4

نام داروخانه
دکترملکي صادقي
دکتر يوسفوند
دکتر نادري
دکتر امیري

تاريخ تأسيس
93/12
78/6/8
79/9/7
82/9/16

نام مؤسس
دکتر ملکي صادقي
دکتر علي يوسفوند
دکتر قاسم نادري
دکترصبا امیري

مسئول فني
دکتر آتنا ملکي صادقي ( عصر )
دکتر علي يوسفوند
دکتر قاسم نادري
دکتر صبا امیري

آدرس
خیابان آيت اله بروجردي
خیابان آيت اله بروجردي روبروي شبکه بهداشت و درمان
خیابان امام پالک 101
خیابان آيت اله بروجردي پايین تر از چهارراه اصلي

5

همراه موسس
تلفن
09353275886
32522017
09166630311
32520202
09166635632
32522588
09166630265 09166630265

دکتر امیري
(مرکزي)
دکتر حسنوند

1396

دکتر نساء امیري

دکتر نساء امیري

خیابان کاشاني غربي روبروي بانک صادرات پالک 412

32520006

9195622334

91/11/6

دکتر زمان حسنوند

دکتر حديث حسنوند (صبح و عصر)

7

دکتر صالحي

95/9/20

دکتر محدثه صالحي

دکتر نجف پور(شب )
دکتر محدثه صالحي

چهارراه کاشاني – خیابان آيت اله کاشاني شرقي روبروي
کلینیک ولیعصر(امام رضا سابق )

32522477

09166635617

8

بیمارستان امام
خمیني

------

دانشگاه

دکتر فرهاد مومني ( صبح )
آقاي منصوري ( عصر )

9
10

درمانگاه فجر
دکتر میرجاني

1390
1395

سپاه
دکتر صادق میرجاني

--دکتر صادق میرجاني

6

خیابان آيت اله بروجردي -خیابان امیر کبیرشرقي روبروي
راهنمايي  ،رانندگي
خیابان آيت اله بروجردي

الشتر
فیروزآباد

09163618700
32522012
32522112

09163619548

---09165271993

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

تاريخ 97
کد شهرستان 066 :

مشخصات داروخانه هاي شهرستان کوهدشت
معاونت غذا و دارو
تاريخ تأسيس
72/6/30

رديف
1

نام داروخانه
دکتر سهم ديني

نام مؤسس
دکترمحمودسهم ديني

مسئول فني
آقاي هادي جعفري (ص -ع)
دکترمحمودسهم ديني (شب )
دکتر مريم بازوند (عصر )
دکتر زارعي (ص و ع )

2
3

داروخانه قدس
داروخانه عدل

دکتر امین گراوند
دکتر مصطفي حسیني منش
دکتر محمدباقر مرداني
دکتر منصوره کاظمي

دکتر امین گراوند
دکتر مصطفي حسیني منش
دکتر محمدباقر مرداني(ع)
دکتر منصوره کاظمي

4
5
6
7

دکتر گراوند
دکتر حسیني منش
دکتر مرداني
دکتر کاظمي

87/2/15
90/10/1
81/1/26
85/8/15

دکتر

خیابان شهدا

8

دکتر اسدي

85/11/28

دکتر فیروزه اسدي

میدان امام – خیابان بازارچه حافظ – جنب کوچه شهید
علیپور

9

دکتر موسوي

94/2/1

دکتر سید حسین موسوي

دکتر سید حسین موسوي

10
11

جعفري
بیمارستان امام

1394
------

آقاي هادي جعفري
دانشگاه

آقاي هادي جعفري

12
13
14
15
16

تأمین اجتماعي
درمانگاه فجر
دکتر طوالبي
دکتر امیدي
دکتر بازوندي

--------1398
93/10/15
1394

تأمین اجتماعي
سپاه
دکتر حديث طوالبي
دکتر اسد اله امیدي
دکتر مريم بازوندي

17

دکتر صبا بازوند

1398

دکتر صبا بازوند

آقاي هاشمي
ساسان شهبازي

دکتر لیلي بازوند
---------دکتر حديث طوالبي
دکتر اسد اله امیدي چشمه کبود
دکتر مريم بازوندي
دکتر مهدي رحیم زاده
دکتر صبا بازوند

آدرس
میدان امام خمیني -خیابان رهبري

تلفن
32625430

همراه موسس
09121303893

خیابان رهبري – روبروي بانک سپه
میدان امام خمیني  -ابتداي خیابان سید مصطفي
خمیني
میدان شهدا خیابان رهبري انتهاي پاساژ امرائي
بازارچه حافظ  -روبروي پاساژ قر علي وند
میدان رهبري
بازارچه روبروي بانک صادرات

32623082
32623135

09125168525
09359682767

32636384
32627565
32621530
-----

09163637191
09166615204
09161636207
09163691387

32639460

09166617076
09160799155

بلوار امام – کوي پاسداران
میدان فرمانداري جنب شعبه تأمین اجتماعي
کوهدشت
گراب -خیابان مطهري
رومشکان
رومشکان

32632057
32632067
32622082-83

------------09375616653

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

تاريخ 97 :
کد شهرستان 066 :

مشخصات داروخانه هاي شهرستان پلدختر
معاونت غذا و دارو

تلفن

همراه موسس

رديف

نام داروخانه

تاريخ تأسيس

نام مؤسس

مسئول فني

آدرس

1

دکتر ديناروند

76/10/13

دکترعلي اکبر ديناروند

دکترعلي اکبر ديناروند

خايابان امام خمیني

09163631204 33224744

2

جودکي (مرکزي )

76/10/13

آقاي محمد علي جودکي

خانم آفرين جودکي (کارشناس)

خیابان امام خمیني -جنب بانک صادرات

09163632717 33222632

3

رضائي ( سینا )

76/10/13

آقاي فرج اله رضائي

دکتر تورج رضايي(صبح و عصر
)

خیابان امام خمیني – جنب درمانگاه شماره1

09161634024 33222244

4

دکتر سولمازرضايي

91/7/1

دکتر سولماز رضايي

دکتر زينب رحمتي (صبح )
دکترسولمازرضايي (عصر و شب )
دکتر اسالم زاده (شب)

خیابان امام (ره) نبش خیابان  22بهمن

32221160

09369338065

5

بیمارستان امام خمیني

------

دانشگاه علوم پزشکي

ممیوند (صبح و شب )

خیابان معلم جنوبي بیمارستان امام

33234802

----

6

دکتر اشتري

1395

دکتر اشتري

دکتر زهره رضايي

دکتر اشتري

خیابان امام روبروي پمپ بنزين –جنب پست بانک

4332462

