
 98سال لیست داروخانه های منتخب

 تلفن آدرس شهرستان نام داروخانه ردیف
 33315199 یپل شهدا و سه راه مطهر نیب خرم آباد داروخانه دکتر سیاهپوش 1

 09127264436 میدان بسیج خرم آباد دکتر کالنی )خیام (  2

 ریعشا یشهدا ستانماریب کینیکل یانقالب روبرو ابانیخ خرم آباد دانش ( دکتر دلفان ) 3
 جنب بانک سپه

33211610 

 مارستانیب میدرب قد یجالل آل احمد روبرو ابانیخ یابتدا خرم آباد دکتر آزادبخت )سالمت( 4
 ریعشا یشهدا

33221407 

 33308096 ابتدای شهدای شرقی-میدان شهدا  خرم آباد دکتر کرم باقری حیدری 5

 09124831240 نبش چهارراه بانک –م خیابان اما خرم آباد دکتر عزیز زمانی 6

 33333688 میدان شهدا خیابان شهدای شرقی ساختمان پزشکان نور خرم آباد دکتر چراغ 7

 33408890 میدان امام حسین خرم آباد دکتر چنگیزی 8

مجتمع  یمعلم روبرو ابانیخ یابتدا یشرق یشهدا ابانیخ خرم آباد فر دکتر دارابی 9
 کمان نیرنگ

33335837 

 33238251 قیتراز درمانگاه صد نییپا یمطهر ییسه راه باال خرم آباد دکتر شیروانی 10

 33323569 یاستاندار یروبرو یطالقان ابانیچهار راه بانک خ خرم آباد دکتر اسدبیگی )بعثت( 11

  09163610389 انقالب نبش آراسته  یابانخ خرم آباد حسنونددکتر  12

 33301345 یشرق یشهدا خرم آباد سعدی 13

 09123044033 بلوار ولیعصر خرم آباد دکتر بازیار 14

جنب  -حدفاصل میدان امام حسین )ع(و میدان امام خمینی خرم آباد چکیندکتر 15
 عکاسی رنگارنگ

33420600 

  33302476 روبروی فاطمیه  –چهارراه بانک  خرم آباد دریکوندیدکتر  16

 33222540 ابان انقالب روبروی خیابان خاتم االنبیاءخی خرم آباد دکتر آذربانی 17

 33223423 نبش کوچه شش آراسته –شیرخوارگاه  خرم آباد دکتر آدینه 18

جنب  –خیابان امام چهارراه بانک روبروی پاساژکسری  خرم آباد دکتر نصیرزاده 19
 کتابفروشی فتحی

33316497 

 33312720 ک روبروی استانداریچهارراه بان خرم آباد داروخانه امام )ره( 20
33306201 

 33200950 خیابان انقالب خرم آباد داروخانه بیمارستان شهدای عشایر 21

 33336159 میدان آزادی خیابان مجاهدین اسالم خرم آباد داروخانه بیمارستان شهید رحیمی 22

 33419142 خیرآباد خرم آباد داروخانه بیمارستان شهید مدنی 23

 33400101 کوی فلسطین خرم آباد رستان عسلیبیما 24

روبروی بانک تجارت -نرسیده به میدان شهدا -خیابان امام  خرم آباد دکتر علینقی زاده)ماهان( 25
 مرکزی

33318800 

  42626463 یبانک تجارت مرکز یروبرو-شهدا ابانیخ بروجرد دکتر قادری )پیمان ( 26

 42626724 روبروی پارک  –خیابان بهار  وجردبر ( داروخانه دکتر مرزوقی) شفا 27

 42606812 خیابان شهدا روبروی بانک تجارت مرکزی بروجرد دکتر حامدی 28

 یشمال یاله کاشان تیآ ابانیخ یابتدا یریچهار راه باغم بروجرد دکتر فرناز رحیم زاده  29
 دفتر امام جمعه یروبرو

42604191 

 42533583 (ی روبروی بیمارستان امام خمینی)رهخ.سید مصطف بروجرد دکتر حاتمی 31

خیابان شهدا بعد از زیرگذر جنب بانک تجارت مرکزی پالک  بروجرد دکتر ملک محمودی 32
 ساختمان پزشکان دانش 239

42611435 



 42624816 نبش کوچه خورزمان  –خیابان آزادی  بروجرد  کیانی پوردکتر  33

 42611775 ءخیابان شهدا بروجرد داروخانه امام مرکزی 34

 42625288 خیابان حافظ شمالی جنب کلینیک پزشکان حافظ بروجرد داروخانه مرزبان )ایران( 35

 42605608 خیابان شهدا  بروجرد داروخانه دکتر موسوی )فارابی( 36

 43214090 دوروذ بلوار شصت متری جنب بانک ملت دورود دکتر یاراحمدی 37

 43234213  متری   45خیابان  ددورو علیپوردکتر  38

   43223201  خیابان شریعتی  دورود دکتر لشنی 39

 43239849 تیر 7بلوار امام میدان بسیج داروخانه بیمارستان  دورود تیر 7داروخانه بیمارستان  40

 32639460 صاحب الزمان ابانیخ یشهدا، ابتدا دانیم کوهدشت دکتر اسدی 41

 32623233 بازارچه روبروی بانک صادرات  کوهدشت دکتر کاظمی 42

 32625430 خیابان رهبری –میدان امام  کوهدشت دکتر سهم دینی 43

 بلوار امام کوی پاسداران کوهدشت داروخانه بیمارستان امام 44
 

32632057 
32632067 

 09166642099 ریساختمان اکس - یضلع شمال شرق - یکروب دانیم الیگودرز دکتر مالطاهری 45

  کلینیک شهید موسوی –چهارراه شهرداری  الیگودرز دکتر موگویی 46

 43324229 خیابان امام خمینی روبروی سینما تماشا الیگودرز دکتر قاسمی 47

 43323091 خیابان مدرس الیگودرز داروخانه بیمارستان امام جعفر صادق )ع( 48

جنب  -روبروی بانک انصار  -ر سه راه ولیعص -امام  ابانیخ نورآباد دکتر رحیمی 49
 درمانگاه شبانه روزی

32727225 

 32724600 بانک صادرات یامام روبرو ابانیخ نورآباد دکتر دادستان 50

 خیو سه راه ش یرخانیش دیحد فاصل کوچه شه-امام ابانیخ نورآباد دکتر احمدی 51
 حجت شگاهیآزما یروبه رو-دریح

09166607224 
32740326 

    تیر 7خیابان امام درمانگاه  نورآباد درزیدکتر گو 52

 32724093 خیابان امام جنب مرکز بهداشت نورآباد داروخانه بیمارستان سینا  53
32722988 

 43435520 روبروی بانک ملی -خیابان انقالب شمالی  ازنا دکتر عباسی 54

ور و دکتر خیابان انقالب جنوبی نبش کوچه آزمایشگاه پاست ازنا دکتر رضایی 55
 باجالن

43421144 

 43434550 نبش مطب دکتر پاپی –خیابان انقالب  ازنا داروخانه انصاری فر 56

 43432370 انتهای خیابان شهید سبزی ازنا داروخانه بیمارستان امام علی )ع( 57

 32221160 خیابان امام ابتدای خیابان ولیعصر پلدختر دکترسولماز رضایی  58

 32222632 خیابان امام خمینب جنب بانک صادرات پلدختر ودکی )مرکزی(داروخانه ج 59

 32632057 کوی پاسداران -بلوار امام پلدختر داروخانه بیمارستان امام )ره( 60

 32520202  خیابان آیت اله بروجردی روبروی شبکه بهداشت و درمان الشتر دکتر یوسفوند 61

نبش پاساژ  -تقاطع خیابان امام  -اله بروجردی خیابان آیت الشتر دکتر صبا امیری  62
 رستمی

32525212 

چهارراه کاشانی خیابان آیت اله کاشرانی شرقی روبروی  الشتر دکتر زمان حسنوند 63
 کلینیک امام سجاد 

32522477 

 09163618700 خیابان آیت اهلل کاشانی غربی جنب بانک کشاورزی الشتر دکتر صالحی 64
32529690 

 32522012 خیابان آیت اله بروجرد الشتر روخانه بیمارستان امام )ره(دا 65
32522112 

 


