
 لیست داروخانه هاي شبانه روزي شهرستان هاي استان آذربایجان شرقی

 ردیف شهر نام داروخانه تلفن تماس آدرس

 1 باسمنج هنردوست 36348579  امام خیابان - باسمنج

 2 سردرود زارعی 4202123  کشاورزي بانک روبروي – امام سردود،خیابان

 3 شبستر شکوهی 42421686 امام شبستر،خیابان

 4 خسروشهر بخشنده 32440133  احمر هالل ،روبروي امام ،خیابان خسروشهر

صفی شاه 33222005  امام اسکو،خیابان  5 اسکو 

 6 آذرشهر خانمحمدي 34595505  شفا کلینیک ،روبروي امام خیابان آذرشهر،

الهی ولی 34224080  امام خیابان آذرشهر،  7 آذرشهر 

مهر رضائی 33415106  بهداري داخل – امام ،خیابان ایلخچی  8 ایلخچی 

پور فرج 33446010  تبریزسهند سهند،ورودي  9 سهند 

سالمی پیمان 33440715  شهرداري و جانبازان فلکه بین2، سهند،فاز  10 سهند 

 11 اهر قلیزاده 44220015  ملی بانک جنب معلم، اهر،میدان

 12 اهر شیبانی 44240234  کشاورزي بانک روبروي رجائی، شهید خیابان اهر،

 13 بستان آباد سراندیلی 43334925  بهمن29 ،خیابان آباد بستان

 14 بناب آذربایجان 37722454  ملی بانک ،جنب مطهري شهید خیابان بناب،

 15 بناب دیانتی 37737787  دانشجو ،خیابان امام ،خیابان بناب

 16 بناب انصاري 37744572  احمر هالل درمانگاه جنب امام، خیابان بناب،

 17 بناب ببري 37767527 خمینی امام بیمارستان داخل ، بناب

 18 سراب فوالدي 43238288  شرقی فردوسی ،خیابان سراب

 19 صوفیان غفاري 42521166 پست اداره جنب امام، خیابان ، صوفیان

 20 میانه حقیقی 52224448 امام ،خیابان میانه

 21 میانه محرمی 52230828 پرورش و آموزش اداره شهیدمیانجی،جنب میانه،خیابان

پور تقی 52237138 امام بیمارستان محوطه ،داخل امام ،خیابان میانه  22 میانه 

 23 میانه توفیقی 52237939 نصر کلینیک جنب امام، خیابان میانه،

 24 ملکان آذرکیش 37826520 حسین امام مسجد جنب معلم، ملکان،خیابان

 25 ملکان تاجفر 37823666 ملی بانک ،جنب امام ،خیابان ملکان

 26 عجب شیر اشرفیان 37632525 جامع مسجد جنب شریعتی، خیابان ، شیر عجب

 27 عجب شیر نیک 37622151 امام بیمارستان جنب -بسیج میدان- شیر عجب

 28 مرند جدیدي 42239995 رازي بیمارستان داخل-امام خیابان-مرند

پور قاسم 42222206 مخابرات ،روبروي طالقانی ،خیابان مرند  29 مرند 

 30 مرند گلی 42263019 شهرداري روبروي شهرداري مرند،بلوار

بگلو معصوم 42230404 المهدي چهارراه از ،باالتر امام ،خیابان مرند  31 مرند 

 32 مراغه شفق 37248202 مرکزي سپه بانک روبروي بهشتی، شهید مراغه،

فر مصباح 37255774 نصیرجنوبی خواجه مراغه،خیابان  33 مراغه 

 34 مراغه مختاري 37227651 سینا بانک روبروي-مصلی میدان -مراغه

نژاد نجف 52622422 مخابرات ،روبروي امام خیابان هشترود  35 هشترود 
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