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 1392داروخانه ها به تفکیک شهرستان در سال                               

 آدرس نوع وابستگی نام داروخانه نام شهرستان ردیف

 روبروي اورژانس گالبچی -خ امام خمینی  -کاشان  خصوصی ))ع(امام رضا(دکتر عبدلی  کاشان 1

 روبروي امامزاده - لتحر  خصوصی دکتر حسینی کاشان 2

 )ره(خیابان امام خمینی  -قمصر خصوصی دکتر فروغ طالبیان کاشان 3

 ابتداي خیابان مالحبیب اله شریف -کاشان  خصوصی )ابن سینا(دکتر اصفهانیان کاشان 4

 نرسیده به میدان امام رضا-خ شهید صالحی -کاشان  خصوصی ))عج.(بقیه ا( دکتر محمدیان کاشان 5

 خیابان  اباذر -کاشان  خصوصی )پاستور(دکترعماداالسالمی  کاشان 6

 خ بابا افضل - میدان سنگ  -کاشان  خصوصی )افضل( غالمرضاآریایی کاشان 7

 خ شهید رجایی -کاشان  خصوصی )رازي(دکتر الماسی کاشان 8

 خیابان اباذر -کاشان  خصوصی )رضوي(احمد رضوي  اشانک 9

 ساختمان پزشکان امیر کبیر -چهارراه آیت اله کاشانی -کاشان  خصوصی )شفا( دکتر برزگري کاشان 10

 تقاطع بلوار چمران -خ آیت اله سعیدي -کاشان  خصوصی دکتر پرویز کاشان 11

 روبروي کوچه شامخی - د بهشتی خ شهی -کاشان  خصوصی دکتر خیاط کاشانی کاشان 12

 ساختمان میالد - )ع(میدان امام حسین -کاشان  خصوصی دکتر ساتر کاشان 13

  خصوصی دکتر فالح کاشان 14

 )غیر فعال(

 روبروي بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی  -کاشان 

 ابتداي خیابان شهید بهشتی - میدان معلم -کاشان  خصوصی )حکیم(دکتر المع کاشان 15

 خ امام زاده هادي - فین بزرگ -کاشان  خصوصی دکتر موحدیان کاشان 16

 فین کوچک -خ امیر کبیر -کاشان  خصوصی )امیرکبیر(دکتر نکویی کاشان 17

 خیابان ایستگاه مرکزي -جوشقان قالی و کامو -کاشان  خصوصی دکتر احدي کاشان 18

 روبروي اورژانس –خ امام خمینی  -کاشان  خصوصی دکتر الماسی کاشان 19

 جنب بیمارستان متینی –خ امیرکبیر  -کاشان  خصوصی دکتر حق پناه کاشان 20

 جنب موسسه مالی و اعتباري سینا -خیابان شهید بهشتی -کاشان  خصوصی دکتر خسرونژاد کاشان 21

 خ کارگر -کاشان  خصوصی دکتر خیمه کبود کاشان 22

  -ابتداي خ شهید رجایی -چهارراه آیت اله کاشانی -کاشان  خصوصی دکتر دارابی کاشان 23

 جنب اداره آگاهی

 نبش میدان قطب راوندي -راوند  خصوصی دکتر دستان کاشان 24

  ادامه جدول در صفحه بعد                      
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  1392ادامه داروخانه ها به تفکیک شهرستان در سال 

 آدرس نوع وابستگی نام داروخانه نام شهرستان ردیف

 بلوار قطب راوندي-راوند  خصوصی دکتر زمانی کاشان 25

 میدان درب عطا -کاشان  خصوصی دکتر سلیمانی کاشان 26

 خ شهید رجایی -کاشان  خصوصی دکتر سیدي کاشان 27

 جنب کوچه مسجد شامخی –خ شهید بهشتی  -کاشان  خصوصی دکتر طبسی کاشان 28

 مقابل کوچه جمال آباد  - هید بهشتی خ ش -کاشان  خصوصی دکتر کفیل کاشان 29

 خیابان باباافضل روبروي سازمان آب -کاشان  خصوصی دکتر محمودي  کاشان 30

 چهار راه الغدیر  -کاشان  خصوصی دکتر مرتضوي کاشان 31

 مسجد خالو باالتراز -خیابان طالقانی -کاشان  خصوصی دکتر مشرقی کاشان 32

 میدان کمال الملک -کاشان  صیخصو دکتر مصداقی نیا کاشان 33

 ابتداي خیابان بخارایی -میدان قاضی اسداله -کاشان  خصوصی دکتر معتمدنژاد کاشان 34

 جنب کلینیک فرهنگیان -بلوارمطهري -کاشان  خصوصی دکتر نساج کاشان 35

 بهشتی ساختمان سینا خیابان شهید  -کاشان  خصوصی دکتر وردي کاشان 36

 جنب اورژانس مرکزي -خ بابا افضل  -کاشان  خصوصی وسفیدکتر ی کاشان 37

 ابتداي خیابان زیارتی  - خ شهید بهشتی -کاشان  خصوصی )دي(دکتر باغبان کاشان 38

 روبروي بانک سپه –خ باباافضل  -کاشان  خصوصی )طالبیان(مهدي طالبیان کاشان 39

 جنب بازار علی  -افضل  خ بابا -کاشان  خصوصی )فارابی( احمد فهیمی پور کاشان 40

 27نبش کوچه آزادي –خ شهید بهشتی  -کاشان  خصوصی )قانون(دکتر اکبري کاشان 41

 ساختمان پزشکان بقیه اله - خیابان آیت اهللا کاشانی  خصوصی )کوثر (دکتر قاسمیه کاشان 42

 میدان شورا -مدرس  -کاشان  خصوصی )کیمیا(دکتر بداغی کاشان 43

 جنب پانخل-خیابان بابا افضل  -کاشان  خصوصی )مرجان(ب زنده داردکترش کاشان 44

  خصوصی )ولیعصر( دکتر پوربابایی کاشان 45

 )غیر فعال(

 جنب بیمارستان میالد - خ شهید بهشتی -کاشان 

 بیمارستان شهید بهشتی -جاده راوند 5کیلومتر  -کاشان  خصوصی  بیمارستان شهید بهشتی کاشان 46

 کوچه قنادي نانک –خ شهید بهشتی  -کاشان  خصوصی ستان میالدبیمار کاشان 47

 بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی  -کاشان  خصوصی بیمارستان  نقوي کاشان 48

  ادامه جدول در صفحه بعد                      
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  1392ادامه داروخانه ها به تفکیک شهرستان در سال     

 آدرس نوع وابستگی نام داروخانه نام شهرستان ردیف

 بیمارستان کارگرنژاد - جاده راوند 5کیلومتر  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان کارگرنژاد کاشان 49

 بیمارستان شهید بهشتی - جاده راوند 5کیلومتر  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان 50

 بیمارستان متینی -خ امیر کبیر -کاشان  شگاه علوم پزشکیدان بیمارستان متینی کاشان 51

 بیمارستان شبیه خوانی - خ شهید بهشتی -کاشان  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان شبیه خوانی کاشان 52

 پلی کلینیک بوعلی –بهمن  22خ  -کاشان  سازمان تامین اجتماعی درمانگاه بوعلی کاشان 53

 )سپاه ( خیابان شهید بهشتی ، درمانگاه شفا -کاشان  سایر نهادها و ارگانها امجتمع درمانی شف کاشان 54

 میدان امام خمینی جنب اورژانس -کاشان  خصوصی دکتر تقدیسی آران و بیدگل 55

 جنب اورژانس امام خمینی –خ شهید رجائی  -کاشان  خصوصی دکتر گلسرخی آران و بیدگل 56

 روبروي بانک ملی -خ اصلی-نوش آباد  وصیخص دکتر رشیدي آران و بیدگل 57

 میدان امام حسن مجتبی -آران و بیدگل  خصوصی دکتر شمس الدین آران و بیدگل 58

 روستاي یزدل –سفیدشهر  خصوصی دکتر فوائدي آران و بیدگل 59

 میدان شهدا -نوش آباد  خصوصی دکتر نجفی آران و بیدگل 60

 خ امام - ابوزید آباد  خصوصی دکتر نعمانی راد آران و بیدگل 61

  -خ نواب صفوي  -میدان بالل  -آران و بیدگل  خصوصی دکتر اکرمی آران و بیدگل 62

 جنب بانک صادرات 

 روبروي اورژانس امام خمینی -خ امام  -آران و بیدگل  خصوصی دکتر شکاري آران و بیدگل 63

 بی بی خاتونجنب  -سفیدشهر خصوصی دکتر محسن خیاط آران و بیدگل 64

 خیابان محمد هالل -آران و بیدگل  خصوصی دکتر محمدگل آران و بیدگل 65

 خیابان محمد هالل -آران و بیدگل  خصوصی دکتر نمکی آران و بیدگل 66

 )عج(خ ولیعصر  –میدان امام حسن -آران و بیدگل  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل 67

 بیمارستان شهید رجایی - خیابان معلم  -آران و بیدگل  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شهید رجایی بیدگل آران و 68

سازمان تامین  درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل 69

 اجتماعی

 خ جمهوري -خ عاملی  -آران و بیدگل 

  




