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 ندارد
  

 باشد. یم فاقد اعتبار یمهر و امضا اصل بدوناست و در خارج از سامانه فوق  دهیگرد هیته رازیش یدانشگاه علوم پزشک یادار ونینامه در اتوماس نیا

 
 

 

 محترم انجمن داروسازان فارس رئيس

 محترم شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان هاي تابعه روساي

 
 

 با سالم و احترام

مديركل محترم دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو و همچنين  661/  001011پيرو مكاتبه          

، 0611ونت غذا و دارو، در خصوص فعاليت داروخانه هاي تحت پوشش در ايام نوروز معا 666667مكاتبه شماره 

معاونت و همچنين پس از بررسي اران محترم به اين به استحضار مي رساند پيرو درخواست هاي واصله همك

ني به هاي صورت پذيرفته توسط اداره فني و نظارت بر دارو، ليست داروخانه هاي تاييد شده، جهت اطالع رسا

داروخانه هاي متقاضي به پيوست خدمتتان ايفاد مي گردد. شايان ذكر است حضور موثر و فعال مسئول فني يا 

اشد و با اولين غيبت مشاهده شده توسط كارشناسان اداره نظارت، ايشان الزامي مي ب جانشين واجد شرايط

 داروخانه غير فعال و اجازه فعاليت در ساير روزهاي تعطيل ندارد.
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 وغذا و دار معاونت

 

 

 محمدجواد راعي دكتر

 غذا و دارو معاون

 

 

 



آدرسنام داروخانهشهرستان/ شهر

 الف ، مجتمع تجاری نمادین ، واحد یک3بلوار شهید بهشتی قبل از چهارراه خلدبرین ، نبش کوچه آیسودا ارازیشیراز

 ، درمانگاه عمومی گلستان35بلوار نصر شرقی، نصرآباد، کوچه ندا دهقانیشیراز

شهرک گلستان بلوار عالمه امینی قبل از میدان دوم ساختمان مدیکالآزیتا زارعی کشکولیشیراز

جنب لوازم خانگی بذرافکن-27 و 25بین کوچه - خیابان امیر- شهرک مهدی آبادالهام کریمیانشیراز

شیراز ابتدای بولوار جانبازانمحبوبه رضویشیراز

بلوار پاسداران، نبش خیابان شهید فالحیسحر عباسیشیراز

چهارراه شریف اباد(امیری دشتی)آوا شیراز

گلچین غربی، میدان سروقامتانحسین رضاییشیراز

شیراز خیابان بنی هاشمی خیابان ابوذر غفاری جنب تاکسی تلفنی غزالرضا خشنودشیراز

درمانگاه راد- رحمت19 و 17بین کوچه -حد فاصل پل غدیر و میدان کوزه گری-شیرازهاجر اشرافیشیراز

45نبش کوچه - ابتدای سجادیه سیمان- بلوار امیرکبیرمقیمیشیراز

شهرک سعدى،خیابان نارنجستان جنب بانک ملت-شیراز معتضدیانشیراز

جنب گل فروشی   پارمیس-  و خیابان ایمانی45حد فاصل کوچه ی - 15ایستگاه -فرهنگ شهرزهرا کارگرشیراز

جنب بانک صادرات مجتمع پزشکی دلگشا-  متری آرامگاه سعدی20 _خیابان نارنجستان حسین زیارت زادهشیراز

درمانگاه خیریه سهامی- ابیوردی دوم- بلوار چمران(لیدا کریمیان)نارون شیراز

انتهای خاک شناسی سرونازنوروزیشیراز

بولوار فدک روبرو پارک الله- بولوار رازیدکتر علی شیریشیراز

شیراز شهرک میانرود میدان قهرمانان نبش کوچه یکاصالن نژادشیراز

شاهزاده قاسم جنب کوچه بیستزهرا سپهرشیراز

(ع) درمانگاه امیر المومنین20شیراز بلوار امیر کبیر خیابان یقطین نبش کوچه آزاده کمالیشیراز

صدرا انتهای بلوار پاسداران نبش چهارراه موالنا داروخانه اسماعیلیآرزو اسماعیلیشیراز

17قدوسی غربی روبروی محالتی نبش کوچه حجتشیراز

بلوار معالی آباد میدان احسانپاک شیرشیراز

26بلوار هفت تنان بعد از کوچه سجادیانشیراز

بعد از اداره آب و فاضالب-بلوار امام خمینی-بلوار موالناصفورا محبیشیراز

۳خیابان ابریشمی روبروی کوچه آرین کمالی سروستانیشیراز



آدرسنام داروخانهشهرستان/ شهر

چهاراه چنچنه نبش میدان داروخانه دکتر فاطمه فالح زادهفاطمه فالح زادهشیراز

داروخانه دکترفرهمند-روبروی شهرداری صدرا-بلوار پاسداران-صدرایاسمن فرهمندشیراز

خیابان زند خ هفت تیر روبروی کوچه دهمزهرا عبدالرحمان نژادشیراز

 علوی29نبش کوچه - روبروی پمپ گاز - بلوار آفرینش عبدالمجید الهیشیراز

خیابان انقالب خیابان مشیر فاطمی حد فاصل معدل و هدایتمشکین قلمشیراز

1075پالک - 13قبل از کوچه - خیابان قدوسی غربی- شیرازشیلیانشیراز

خیابان استقالل حد فاصل خ شبان و چهارراه هوابرد جنب بانک صادراتنازنین دانششیراز

سه راه احمدی، ورودی شاهچراغ، رو به روی بیت العباسعلیرضا ابراهیمیشیراز

داروخانه دکتر زند- درمانگاه منجی - روبروی خیابان شهید محمدیان فرد - بلوار گلستان فرزانه زندشیراز

شیراز خیابان کریمخان زند ابتدای پل زیرگذر جنب درمانگاه محمدیصحتشیراز

داروخانه دکتر سلیمی- درمانگاه کوثر - خیابان استاد شهریار - بلوار فرصت شیرازی سید حسین سلیمیشیراز

نبش پاساژ بهاران- خیابان زندغدیرشیراز

طبقه همکف کلینیک کاشت مو سینا -18نبش کوچه شماره -خیابان ستارخان مهشید عقیلیشیراز

بلوار سیاحتگر، بعد از مسجدمهرناز تمدنشیراز

بلوار امیرکبیر قبل از شیرینی فروشی یلداجنب بانک تجارتزهرا مشکل گشاشیراز

درمانگاه رازی-خیابان میثم جنوبی-شیراز بلوار امیرکبیربخشششیراز

(ع)درمانگاه امام حسین - خیابان محمد رسول اهلل - شهرک جوادیه نازنین صادقیشیراز

قبل کوچه س و شش- بلوار میرزای شیرازی (دکتر اوریاد)آبتین شیراز

، جنب درمانگاه فارابی35بلوار سرداران، نبش کوچه ابراهیم امینی فردشیراز

شهر شیراز، میدان آزادی، ابتدای بلوار آزادی، بین خاکشناسی و کوچه سیزده، جنب بانک سپهمحمد علی مباشرشیراز

جنب بانک ملت-خیابان الدن-گلدشت معالی آبادآریان شیراز

،  مجتمع شیرازمال22ستارخان، کوچه علی محمد تمدنشیراز

38شهرک سعدی  خیابان نارنجستان نبش کوچه جواد قسامی پورشیراز

بلوار پاسارگاد ابتدای خیابان سراج روبروی بوستان خلیلیعلیرضا شعبان پورشیراز

3ساختمان مهندسین -نرسیده به چهارراه مطهرنیا-یلوار امام خمینی-شهر صدرا-شیرازفخرالسادات فرودیشیراز



آدرسنام داروخانهشهرستان/ شهر

ظفرآباد،خیابان اصلی،نبش کوچه فردوسیزهرا شریفی زیارتیشیراز

 شاهد4روبروی کوچه -بلوار شاهد-قصر قمشه-شیرازسارا شاه حسینیشیراز

زینبیه.میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار الزهرا روبروی بیمارستان ریحانه هاشم زادهشیراز

خیابان امامزاده روبروی بانک رفاه کارگراننعیمیشیراز

جنب داروخانه شاهد سابق-چهارراه مشیر-خیابان توحید-شیرازامیرزادگانیشیراز

نبش خیابان بهارلو-میدان جانباز -بلوار بخشنده-زرقانزینب طحانزرقان

جنب شبکه بهداشت, بولوار جهانگیرخان قشقایی, زرقان، شهریارقاسمیزرقان

جنب مرکز بهداشت-روستای رحمت آباد-زرقان قبادیزرقان

زرقان، خیابان گلستان روبروی بانک کشاورزینعمتی زادهزرقان

زرقان ،لپویی، جنب درمانگاه علی ابن ابی طالبخدامیزرقان

مرودشت، رو به روی خیابان دولت آبادستوده نیامرودشت

جنب بانک ملی.حدفاصل روزگار و دخانیات.مرودشت، خیابان انقالبعمادیمرودشت

مرودشت، خیابان مدرس کوچه حافظ شمالی جنب درمانگاه تخت جمشیدفتح اهلل زادهمرودشت

جنب بانک ملی - ۱۱روبرو کالنتری -خیابان انقالب-مرودشترهایی فردمرودشت

مرودشت، فلکه شهرداری، رو به رو بانک شهر(تخت جمشید)آقایی مرودشت

جنب شبکه بهداشت و درمان- مرودشت،خیابان انقالبمحسنیان فردمرودشت

جنب درمانگاه حافظ-خیابان انقالب کوچه سوپر گوشت-مرودشت(حافظ)فرنوش یاوری مرودشت

مرودشت، کوچه تلفن خانه قدیم(توکل )دادستان پور مرودشت

مرودشت، خیابان انقالب، رو به روی اداره برقرضاییمرودشت

مرودشت، خیابان انقالب، نبش کوچه کاووسیعمرانی مرودشت

مرودشت، خیابان انقالب، نبش کوچه شهید میرزاخانیقنبریمرودشت

مرودشت خیابان حافظ جنوبی، جنب درمانگاه شبانه روزی سینانعمتیمرودشت

مرودشت خیابان انقالب چهارراه ژیان نبش خیابان هفدهم شهریورستاریمرودشت

 شهریور شرقی و بولوار کارگر17بین بولوار - مرودشت، بولوار امام خمینی مهدی پورمرودشت

مروردشت، کامفیروز جنوبی، مهجن آباد، نرسیده به بهشت گمشدهحسینیمرودشت



آدرسنام داروخانهشهرستان/ شهر

روبروی درمانگاه فروهی (وکیل آباد)استهبان،خیابان پاسداران سپیده زارع نژاداستهبان

استهبان،خیابان امام زاده روبروی پاساژ ولی عصرحقیقتیاستهبان

24/2113استهبان،خیابان امامزاده خیابان کارگر پالک  قائماستهبان

استهبان، روستای ماه فرخان، خیابان اصلی روبروی مسجد ابوالفضلبهاره بهبهانیاستهبان

جنب بانک ملی- خ امام خمینی- رونیز- استهبانمحصولیاستهبان

استهبان، میدان آب بخش، خیابان ابوذر، کوچه جنب درمانگاه شفاهاشم پوراستهبان

نورآباد، ممسنی، بلوار بسیج، رو به روی خیابان سپاه، پاساژ کاظمیآریانورآباد

کوچه هنرستان- روبروی اداره تربیت بدنی- نورآباد ممسنی، بلوار بسیجدکتر کاظمینورآباد

نبش خیابان سپاه-جنب اداره راهنمایی و رانندگی-نورآباد ممسنی،بولوار بسیجدکتر کیانینورآباد

نورآباد، بلوار هفت تیر جنب در مانگاه پاسارگادسیروس حیدرینورآباد

خیابان پزشکان-بلوار بسیج-نورآباد- ممسنیعلی دهقانینورآباد

نورآباد ممسنی، پشت بازارچه جانبازان خیابان وصال ساختمان البرزرویا محمدزادهنورآباد

نورآباد ممسنی، خیابان پاسداران کوچه یکگرجیاننورآباد

(داروخانه خصوصی و درمانگاه) بهمن ۲۲بوانات سوریان میدان معنویبوانات

(داروخانه خصوصی و درمانگاه) بهمن 22 بوانات میدان ساریخانیبوانات

 بهمن، جنب کوچه پروین،22بوانات، خیابان امام خمینی، بعد از میدان هاشمیبوانات

سروستان، شهر کوهنجان، خیابان امامزاده، کوچه فارابی، روبه روی مرکز بهداشتی درمانیزینب موسائیسروستان

سروستان، خیابان امام خمینیامیرکبیرسروستان

سروستان، خیابان امام خمینی، رو به روی بلوار رباطشفیعی سروستانسروستان

المرد،میدان دانشجو، بلوار معلم ،  جنب کافه موکا ،  نرسیده به مسجد صاحب الزمانفتحیالمرد

المرد بولوار شاهد مجتمع پزشکی دیرمضانیالمرد

کلینیک دکتر قنبری- المرد،بلوار ولیعصر صفائیالمرد

داروخانه دکتر اکبری- مجتمع شهر آفتاب- المرد، میدان امام خمینی(توحید )اکبریالمرد

فراشبند، خیابان سپاهزینت آریان پورفراشبند

فراشبند، خیابان سپاه، جنب شرکت تعاونی روستاییاحمدی فراشبند



آدرسنام داروخانهشهرستان/ شهر

بیضا، هرابال، بلوار سیبویه، رو به روی بانک ملی، جنب بیمارستان قمر بنی هاشملیال امینیبیضا

سپیدان، نرسیده به میدان مطهری، جنب بهزیستیجمشیدیسپیدان

بیضا، هرابال،خیابان امام حسین، حنب بانک صادراتصنم زندیانبیضا

سعادت شهر، بلوار امام ، رو به روی بانک سپهرسول جعفریسعادت شهر

سعادت شهر، بلوار امام، نبش کوچه باستانمظفر اسماعیلیسعادت شهر

کوار، میدان شهدا، رو به روی شبکه بهداشتبهمنی کواریکوار

کوار، رو به روی شهرداریفخر السادات سبحانیکوار

کوار، بلوار امام خمینی، جنب بانک رفاهراستی اربابیکوار

کوار، بلوار امام خمینی، جنب درمانگاه امیرالمومنینعلی سعیدیکوار

کوار، روستای اکبر آباد، بلوار اصلینعمتیکوار

داراب، ابتدای شهرک نسابه، روبروی مجتمع طاهافاطمه روشن ضمیرداراب

روبروی خیابان دانشگاه-بلوار جمهوری-دارابمحسنیداراب

داراب، جنت شهر، بلوار امام جنب مطب دکتر خرممرادیانداراب

داراب، ابتدای بلوار امامجابریداراب

بهمن22بهمن باال تر از بیمارستان قدیم جنب پارکینگ 22داراب، خیابان حامدیداراب

 بهمن کوچه ضیافت کوچه زهره22داراب، خیابان امیر داوود رضویداراب

بلوار امام خمینی، بعد از پلیس راه، ساختمان پزشکی دکتر پارسائی (کوه چنار)قائمیهاباذریکازرون

کازرون، قائمیه، رو به روی اداره آب و فاضالببدیعه شریفکازرون

کازرون،قائمیه، خیابان اصلی ، جنب بازار عارف زادهفالحت زادهکازرون

کازرون، نودان، مرکز بهداشتی درمانی نودانصف شکنکازرون

کازرون ، خیابان سلمان فارسیمینا مجردکازرون

قادر آباد، بخش مشهد مرغاب، خیابان کشاورز، رو به روی درمانگاهیزدان پناهقادرآباد

قادر آباد، خیابان امام، نبش کوچه شهید سعیدیجعفریقادرآباد

قادر آباد، بلوار امام خمینیمرادیقادرآباد

نی ریز، خیابان طالقانی، جنب بانک تجارتالهام زارعینی ریز



آدرسنام داروخانهشهرستان/ شهر

نی ریز، خیابان طالقانی، قبل از نشاط، نزدیک هتل نای ذیشاهسونی نی ریز

ارسنجان، خیابان ولی عصر، نبش خیابان مطهریابراهیمیارسنجان

ارسنجان، روستای خبریزالهام ایزدیارسنجان

۷۴۹۳۱۹۶۳۱۳کد پستی - روبروی درمانگاه امام هادی- خیابان امام خمینی- آباده طشک امینیآباده طشک

آباده طشک،روستای خواجه جمالی، جنب کتابخانه عمومی،مرکز بهداشتی درمانی خواجه جمالیبهمنیآباده طشک

آباده طشک، خیابان امام خمینینقی زادهآباده طشک

فیروز آباد، خیابان امام خمینی جنوبیرحمانی نمدیفیروزآباد

فیروز آباد، خیابان روزبه، جنب بانک مهر ایرانمحسن عباسی موصلوفیروزآباد

فیروز آباد، بلوار پاسداران، درمانگاه سپاهفرهاد فروزانفرفیروزآباد

قیر، خیابان اصلی، کلینیک امیرسمانه طاهریقیر و کارزین


