
 

  

 آدرس تلفن داروخانه 

 تبریز، مفتح، ميدان حضرت ابوالفضل، اول كوي همت آباد، ایستگاه مصير 32333323 آبادگان  ـ تبریزرآذ 1

 خيابان بهار،داخل بيمارستان اسد آبادي 32323312 تبریز -اميرخيزي  2

 الهيه  ، دیداس 36666313 تبریز -باسمنجی 3

 خيابان پاستور جدید،نرسيده به تقاطع پاستور وطالقانی ،ساختمان استادي 33336363 تبریز-بيت اله 3

 جاده ائل گلی، فلکه گلشهر، به طرف گلشهر 333333223 تبریز -پارس 3

 تبریز، سربازشهيد، روبروي مسجد بنی هاشم، بعد از بانك ملی 32331333 ـ تبریز تقی زاده 6

 (ع)تبریز، رسالت، جنب مسجد امام حسن  33336333 تبریز - تهوري 3

 شهریور جدید،تقاطع طالقانی،ساختمان آذین،طبقه همکف13خيابان  33331316 تبریز-جباري 3

 آباد، رواسانتبریز، دیزل  33261331 جوادي ـ تبریز 3

 تبریز، باغميشه، خيابان موالنا، ساختمان موالنا 36633333 حاجی محمدي ـ تبریز 13

 متري شقایق،جنب اداره برق13شهرک اندیشه ، 33233233 تبریز -حبيب آذر 11

 تبریز،كمربند ميانی، جنب دانشگاه پيام نور 33323363 حدادیان ـ تبریز 12

 روبروي بيمارستان امام رضا,خ گلگشت,تبریز 33332333 خسروشاهی ـ تبریز 13

 تبریز، گلشهر  33333336 خليليان ـ تبریز 13

 وليعصر ،نبش كوي فرهنگ شهر 3-33332231 تبریز-دلکش 13

 تبریز، خيابان امام، نرسيده به شهيد جدیري 33333333 دي ـ تبریز 16

 ایستگاه خطيب,آهنخ راه ,تبریز 33333322 تبریز-رحيم زاده  13

 تبریز، وليعصر، خيابان شهریار شمالی، نبش رازي غربی 33331332 رسول زاده ـ تبریز 13

 1تبریز، خيابان آزادي، داخل كلينيك فجر  33323323 سيفی ـ تبریز 13

 خيابان آزادي، داخل بيمارستان سينا 33332333 تبریز-شهيد توفيقی  23

 خيابان امام ،نرسيده به ميدان ساعت  33233363 تبریز-شير زادگان 21

 اشرفی الله ، نرسيده به چهارراه الله 33333313 تبریز - عربيه 22

 تبریز، خيابان دامپزشکی، چهارراه دامپزشکی 32331312 عظيمی پور ـ تبریز 23

 تبریز، خيابان آزادي، نرسيده به چهارراه ابوریحان 33333333 فارما ـ تبریز 23

 1پالک 333تبریز،شهرک نور،نگارستان غربی،قطعه  33333333 تبریز-فجر 23

 خيابان منجم،مابين ایستگاه ناصر وپل منجم 32333333 تبریز-كبيري  26

 خيابان فلسطين، تاج احمدیها، نرسيده به پل 32333333 تبریز-كلينيك دكتر قریب 23

 21به سيالب، جنب كوي تبریز، عباسی، نرسيده  36363333 گلشن ـ تبریز 23

 تبریز، كمربندي ميانی، ميدان سجادیه، به طرف كلينيك هيراد، جنب پل هوایی 33363333 محجل واال ـ تبریز 23

 تبریز، زعفرانيه، بلوار دكتر حسابی، چهارراه شهریار 33333333 معلم ـ تبریز 33

 كودكاننبش كوچه بيمارستان ,خيابان ششگالن  33232216 تبریز-ميهن 31

 ارتش 322خيابان آزادي ، داخل بيمارستان  33332336   تبریز -مهدوي اقدم 32

 تبریز، چهارراه آبرسان 33333316 هالل احمر ـ تبریز 33

59بهار  -مرکز اطالع رسانی داروها و سموم –معاونت غذا و دارو   –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   

تهیه اونت غذا و دارو  مرکز اطالع رسانی داروها و سموم مع  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزدانشگاه 

دکتر ویدا باغچه وان قدیمی:   از 49بهار      

59نوروز  –لیست داروخانه های شبانه روزی تبریز   


