
    تلفن  آدرس  نام مسئول  فنی  نام داروخانه  

    44238143  ساختمان پزشکان امین –خ فرمانداري   دکتر ابراهیمی  دکتر ابراهیمی  1

    44222911  مغازه دوم -ساختمان حکیم -خیابان اسد آبادي   دکتر صادقی-دکتر آریاپور  دکتر آریاپور  2

    44223740   تداي خیابان طالقانیاب-میدان حکیم  محسن الداغی دکتر   ر  الداغی دکت  3

    44229324  نبش پاساژ امیر  - خ کاشفی شمالی  دکتر  تبرائی  دکتر  تبرائی  4

    44222692  12488پالك  -خیابان صائب  دکتر جعفري  دکتر جعفري  5

    44240472  360پالك  - خ بیهق  دکتر حاجی زاده  دکتر حاجی زاده  6

    44244038  خ کاشفی شمالی  ) عصر(میدکتر غال) صبح(خالصیدکتر  دکتر خالصی  7

    44225880  33نبش بیهق - خ بیهق  داورزنیعلیرضا دکتر  دکترداورزنی  8

-44223002  15نبش کاشفی –خیابان کاشفی   یدکتر غالم  یدکتر غالم  9

44221607  

  

    44221285  مقابل بانک رفاه کارگران - خ بیهق  دولت آباديمحمد  دکتر  دکتردولت آبادي  10

    44242300  درمانگاه فرهنگیان -ابتداي خیابان اسدآبادي -میدان حکیم  )عصر(دکتر ده نبی ) صبح(دکتر یوسفی  تر ده نبیدک  11

    44235958  91پالك -11نبش کاشفی - خ کاشفی شمالی  دکتر زمردیان  دکتر زمردیان  12

    44223580  چهار راه مدرس  دکترسویزي  دکترسویزي  13

    44664568  روبروي مسجد جامع - خ بیهق  مدچیانن دکتر   نمدچیان دکتر   14

    44227871  روبروي دبیرستان اسرار - خ اسدآبادي  نیمه وقت)عصر(دکتر ضیائی ،   صبح تعطیل  دکتر ضیائی  15

    44228266  ابتداي مجتمع پزشکان پارسیان - خ اسرار شمالی  عربشاهیامین  دکتر   دکتر عربشاهی  16

    44216500  ر شهید چمرانبلوا  دکتر فاضل  دکتر فاضل  17

  44456883سالمت درمانگاه جنب–ضلع جنوبی میدان شهید بهشتی   دکتر قاسمی  دکتر قاسمی  18

دکتر شبانه روزي   19

  قندي

) عصر(دکتر هاشمی )صبح(دکتر الهیاري 

  )شب(دکتر  محمدپور 
    44233643  1604/9پالك - خ اسدآبادي

    44448383  48372پالك  -سیخ طبر  دکتر شیرین بک  شیرین بکدکتر   20

    44234144  روبه روي پاساژ ارم- خ کاشفی شمالی  دکتر لطفی  دکتر لطفی  21

    44262155  10221پالك  - میدان دروازه عراق  مجید رضا مقصود لو  )ابن سینا( مقصودلو  22

  )عصر(دکتر مریم  مهرپویا  دکتر مهرپویا  23

  )صبح( ملیحه زارعیدکتر 
    44661711  10594پالك  -ب شرقیضلع جنو -میدان الله

    44445959  6883پالك -9روبروي خوشبین -بلوار شهید خوشبین   دکتر نجاتی پور  دکتر نجاتی پور  24

    44650085  میدان شهید  فهمیده  دکتر نیکجو  دکتر نیکجو  25

    44444634  میدان فلسطین  دکتر واعظ نیا  دکتر واعظ نیا  26

 -روبروي ایستگاه اتوبوس -باالتر از بانک رفاه کارگران -خ طالقانی  )17- 22(دکتر شرافتی ) 9-13(دکتر وثوقی  دکتر وثوقی  27

  42پالك
44224745    

    44238608  خ کاشفی شمالی  دکتر یزدانخواه  دکتر یزدانخواه  28

دکتر شبانه روزي   29

  بداغ آبادي

  7-19دکتراعظم بداغ آبادي

  19- 24قربانی دکتر 

  روز در هفته  2( 24-7قورچیان دکتر 

  )روز در هفته5( 24-7دکتر کیامهر

    44448457  6354پالك  -ضلع جنوبی میدان شهید بهشتی

 7-16 )صبح(دکترسعیدي پویا  شبانه روزي رازي  30

  16-23   )عصر(علی ابادي  زهرادکتر 

  23-7   )شب(سیدي دکتر

    44226733  درمانگاه دکتر سهرابی - خ اسرار شمالی

 دکتر  شبانه روزي  31

  قاسم اف

  8- 17و 21-24  )صبح(دکتر قاسم اف

  17-21)عصر(دکتر تاج فرد

  24-8)شب(دکتر نقیبی

    44230897  4و5پالك  - خ بیهق

دکتر   شبانه روزي  32

  اسحاقیان

دکتر  و   2-14دکتر علی اسحاقیان

خسروجردي دکتر و  14-20کاظمی

    44226959  متري انقالب روبروي خ نیستان 24خ 



  

2-20  

    44237699  1680/ 1پالك -درمانگاه شهید باغانی - خ اسد آبادي  )عصر(دکتر دلبري) صبح(قربانیدکتر  رمانگاه شهید باغانید  33

    44227992  17پالك –خ کاشفی جنوبی   محمدپور دکتر  - بیابانیدکتر  ) عج(ولی عصر  34

    44221103- 6  ان مبینیروبروي بیمارستان شهید- خ کاشفی شمالی  کاظمیمرجان دکتر   تامین اجتماعی  35

    44417375   50پ –حسینه ریوندي ها  –خ حافظ  –توحید شهر   دکتر ذبیحی  دکتر ذبیحی  36

0915572559  بلوار پاسداران –سبزوار   دکتر  مریم دولت آبادي  دکتر دولت آبادي  37

6  

  

    44667072  ل بیمارستان امداد شهید بهشتی داخ–سبزوار     –  انیدکتر قورچ-  دکتر حمیده جلیلی راستی   دکتر جلیلی راستی   38

پالك  -روبروي بانک کشاورزي-چهارراه حکم آباد-حکم آباد  دکترباقري نیا کوشکی        باقري نیا کوشکیدکتر  39

132  

45244042    

    45264104  قزلقارشی  دکتر ارجمند  دکتر ارجمند   40

    45023643  اصلیخیابان - سلطان آباد   صفر نژاددکتر    صفرنژاد دکتر   41

    45222831  )ع(خ امام رضا  - نقاب   - دکتر سنگ سفیدي  دکتر سنگ سفیدي  42

    45222373  )ع(خ امام رضا  - نقاب  دکتر فکوري  فکوريدکتر   43

  45622719  میدان شهرداري –جغتاي   دکتر کامل  دکتر کامل  44

 -1جنب ازادگان   -بلوار ازادگان ابتداي -میدان فرمانداري -جغتاي  دکتر عباسیان  دکتر عباسیان   45

  8پالك 
45623644    

    4723858  دومین قواره جنوبی –خ بیهقی  -چهارراه ششتمد  –شهر ششتمد   دکتر کاویان  دکتر کاویان  46

  45024724  3) ع(نبش امام رضا  -)ع(حاشیه بلوار امام رضا   - سلطان آباد  شهردکتر سعید دولت آباديدکتر دولت آبادي  47

  

  

    45523958  شهید رجایی کوچهخمینی نبش بلوار امام    -روداب   در شهر    دکتر عطیه سادات داوريدکتر داوري  48

    44924032  داورزن   انیدکتر حامد اسحاق  انیدکتر حامد اسحاق  49

  بیمارستان امداد  شهید بهشتی      حمید شرافتیدکتر امداد     50

  

44640115    

    44238100  بیمارستان شهیدان مبینی  - خیابان کاشفی شمالی  شکیبا کریمیدکتر  مبینی  51

   6-14فائزه تاج فرد دکتر   )شبانه روزي(واسعی   52

  امیر محمدي دکتر دکتر 

   پاك فطرت دکتر 

  44661650  بیمارستان محمد واسعی   

44663550   

  

     فریمانهدکتر   بیمارستان جغتاي   53
  

  زادگانآبلوار  - جغتای 

45623814    

  45220771  نقاب  فرزاد کاظمی دکتر   نقاب  بیمارستان   54

45222882  

  

  

  44232260  بادی آخیابان اسد   دکتر اکرم  بداغ ابادي   بیمارستان حشمتیه   55

44011892  

  


