
 

 لیست داروخانه های شبانه روزی استان گیالن 

 

نام خانوادگی و   نوع خدمات  نام داروخانه  ردیف 

 نام موسس 

 آدرس  شهر 

  جنگل  سردار رشت  امیدوار شهرام  شبانه روزی  دکتر امیدوار  1

 آباد   یونس  نبش

جیران زاده   شبانه روزی  دکتر جیران زاده  2

 حمید 

  خیابان رشت 

  کوچه  نبش.شهدا

  عباس  شهید  ی

 نژاد   علی

دکتر حسین زاده   3

 رافعی

حسین زاده   شبانه روزی 

 رافعی علیرضا

  -طالقانی  خیابان رشت 

  شهید  بلوار

  -زاده  حبیب

 امید   ساختمان

حسندخت   شبانه روزی  دکتر حسندخت  4

 مصطفی 

  ورودی-نماز  گلباغ رشت 

  شهرک

  -شهیدبهشتی

  پزشکی مجتمع

1-3پالک-باران

  

زرگرپور کاظمیان   روزی شبانه   دکتر زرگرپور  5

 مهرداد 

-مصلی  میدان رشت 

  نبش-امام  بلوار

 پاستور   ی  کوچه

سلطانی تهرانی   شبانه روزی  دکتر سلطانی  6

 بهرام 

  راه  چهار رشت 

  خیابان  میکائیل

  جنب  حافظ

  دکتر  آزمایشگاه

 نیکوکار 

  طالقانی  خیابان رشت  سیف پور شهره  شبانه روزی  دکتر سیف پور  7

 -  معلم  راه  سه  -

  شبانه  داروخانه

  دکتر  روزی

 پور   سیف

-جانبازان  تقاطع رشت  کشاورز پریچهر  شبانه روزی  مرهم  8

-بلوارامامرضا

  بست  بن  نبش

  جنب-شعبانی

 ملت   بانک

-  نامجو  خیابان رشت  مظفری مهرناز  شبانه روزی  دکتر مظفری  9

  کوچه  نبش

 سعید 



 

یوسفی جولندان   شبانه روزی  دکتر یوسفی 10

 نادر 

گلسار نبش   رشت 

 107خیابان  

شبانه روزی   11

 گلسار

-براتی اکرم شبانه روزی 

 پیرزاده آذردخت 

-گلسار  راه  چهار رشت 

 -نواب  خیابان

دکتر سجاد   12

 حسینی

سجاد حسینی   شبانه روزی 

 فروغ 

-میدان جهاد   رشت 

مجتمع پزشکی  

 هیراد 

  شهرداری  میدان رشت  حسین زاده رسا  شبانه روزی  کارون  13

 ره   امام  خ  ابتدای

  خیابان  بتدای خشکبیجار  شادور جواد  شبانه روزی  دکتر شادور  14

 طالقانی 

ارجمندی محمد   شبانه روزی  دکتر ارجمندی  15

 رضا

  امام  خیابان خمام 

  روبه-خمینی

  بانک  روی

  نبش-کشاورزی

 سعادت   کوچه

  خیابان-سنگر سنگر  ثمری جواد  شبانه روزی  دکتر ثمری 16

 شریعتی

 رازی  17

 

 

سلیمی پیرکوهی   شبانه روزی 

 پریسا 

  شهید  خیابان کوچه اصفهان 

 عسگری 

 دکتر جاللی فر  18

 

 

جاللی فر سید   شبانه روزی 

 علی

  شهید  خیابان لشت نشاء 

 پل   جنب  بهشتی

  –خیابان امام   املش  حورا باقرزاده  ی شبانه روز  دکتر باقر زاده  19

  –ساختمان یلدا  

 طبقه همکف

امینی ماسوله   شبانه روزی  امینیدکتر   20

 محمد جواد 

  امام  خیابان رضوانشهر 

 خمینی

  امام  خ-سر  پره پره سر  رحیمی کیوان شبانه روزی  دکتر رحیمی 21

 -خمینی

  شبانه  داروخانه

  دکتر  روزی

 رحیمی

  جنب   امام  بلوار رودبار  امینی مجید  شبانه روزی  دکتر امینی 22

 پیاده   عابر  پل

 -   امام  خیابان منجیل انصاری حسین  شبانه روزی  انصاری دکتر   23

 شهر   پارک  جنب

 

 

 

 



 

  امام  خیابان لوشان  طالب نیا زهرا  شبانه روزی  دکتر طالب نیا  24

  روبروی  خمینی

  سپه  بانک

  ساختمان

 پارس   پزشکان

  خمینی  امام  بلوار رستم آباد  ملکی رمضانعلی  شبانه روزی  دکتر ملکی 25

  اداره  جنب

  مجتمع  مخابرات

  رازی  پزشکی

 همکف  طبقه

شجاع پور شهاب   شبانه روزی  دکتر شجاع پور  26

 الدین 

  امام  خیابان رودسر 

-(ره)  خمینی

  مسجد  جنب

  حسن  امام

 مجتبی

-(حیدرپور)

  حاجی  ساختمان

 آقازاده 

 مقصودی  27

 

 

 

 

-امام  خیابان رحیم آباد  مقصودی حسن  شبانه روزی 

 درمانگاه   روبروی

  -  کالچای کالچای  صفا فرزاد  شبانه روزی  صفادکتر   28

 امام   خیابان

 شفا  29

 

 شهدا   خ چابکسر  حاضری علی  شبانه روزی 

محمدنژاد سید   شبانه روزی  دکتر محمد نژاد  30

 مریم

 میدان انقالب  شفت 

  ولیعصر  خیابان

  استاد  کوچه

 معین

کهنسال واجارگاه   شبانه روزی  دکتر کهنسال  31

 سیاوش 

 برشنورد   خیابان صومعه سرا 

  خیابان  ابتدای مرجقل  آزاد منصور  شبانه روزی  دکتر آزاد  32

 20  پالک  ،  معلم

عضدی دیلمی  شبانه روزی  دکتر عضدی  33

 ساسان 

  شهید  خ  ابتدای سیاهکل 

  کوچه  -  بهشتی

 اول   سینا

نجاتی افخم  شبانه روزی  دکتر نجاتی افخم  34

 رامین 

 تالش 

 

 

 

  استاد  خیابان

  درمانگاه-معین

 اکرم   نبی



 

شبانه روزی   35

 تالش 

 

اسماعیلی   شبانه روزی 

 کالهدوز محمد 

  خیابان  تالش تالش 

 خرمشهر 

روزبه رسولی   شبانه روزی  دکتر رازی  36

 چنانی 

  آخر-انزلی  بندر بندر انزلی

  کوچه  -  خط

  خیابان-یزدانی

  پالک  -مطهری

563 

میر قاسمی   شبانه روزی  دکتر میر قاسمی 37

 حسین 

  خیابان  -  غازیان انزلیبند  

 -  طالقانی

  ساختمان

  شبانه  داروخانه

 0  پالک  -  روزی

  شهید  خ آستانه اشرفیه  فرسام عبد الل  شبانه روزی  دکتر فرسام  38

 به  رو  -بهشتی

  سپاه  روی

 پاسداران 

خورسند ثابت   شبانه روزی  دکتر خورسند  39

 حمید 

خیابان امام   بندر کیاشهر 

 خمینی

دکتر صادقی  40

 حریری 

صادقی حریری   شبانه روزی 

 علی

 حکیم نظامی  آستارا 

  پاسداران  خیابان آستارا  شادی دنیائی  روزی   شبانه دی  41

  میدان  -

  -  پاسداران

  روبروی

  شهید  بیمارستان

  بهشتی

 دکتر علی نیا 42

 

 

 

 

-شهدا  خیابان فومن  علی نیا محمد  شبانه روزی 

-اطبا  کوچه

-درنا  ساختمان

 همکف  طبقه

 دکتر حقیقت پناه  43

 

 

 

 

 

 

 

 

حقیقت پناه   شبانه روزی 

 تیمور

خیابان سردار   فومن 

روبروی    -جنگل  

بانک قرض  

الحسنه مهر  

 ایران 

 

 

 

 

 



 

لطیفی تبریزی   شبانه روزی  دکتر لطیفی 44

 علیرضا 

  کشاورزی  خیابان الهیجان

  میدان  به  نرسیده

  جنب  معلم

  سید  آقا  مسجد

  حسین

 تریتا  ساختمان

کیشه ویشه  تالش  پریسا جهانی  ی شبانه روز  ی شبانه روز  45

علیا)روستای  

طوالرود باال  

سابق( جنب  

 مدرسه استثنایی

ناصر عیوضی   شبانه روزی  دکتر عیوضی 46

 صالح

-توکلی  کوچه الهیجان

  فرامرز  ساختمان

  مغازه-جهاندیده

  سمت  از  دوم

  چپ 

شبانه روزی   47

 ماسال 

  خیابان  ابتدای ماسال  عشقی لیال  شبانه روزی 

 پرستار 

خیابان شهید   بازار جمعه  شهریار نیالشی  شبانه روزی  دکتر نیالشی 48

-یوسفیان

روبروی مطب  

-دکتر موسوی

 جنب مکان فعلی

 

  -بلوار کشاورز لنگرود  رخصتی فاطمه شبانه روزی  دکتر رخصتی 49

نبش بنبست  

 8رسالت

-  نماز  میدان لنگرود  مهدی نیا اشرف  شبانه روزی  مهدی نیا  50

  مسجد  روبروی

  امینی

 ( شهدا) لنگرودی

خیابان امام   گوراب زرمیخ علیزاده سینا  شبانه روزی  مارلیک  51

 خمینی

 انقالب  رودسر  برزین عباس  شبانه روزی  دکتر برزین  52

 آرمان  53

 

دنیایی رودسری   شبانه روزی 

 افسانه 

روستای  

 خرجگیل 

 سرراهی خلخال 

 

گلسار تقاطع   رشت  مدثر آراسته  شبانه روزی  دکتر آراسته  54

  –باستانی شعار  

درمانگاه شبانه  

 روزی صابرین 

 



 

 

جعفر عباس پور   ی شبانه روز  عباس پور  55

 رحیم آبادی 

خیابان امام   رشت 

  –خمینی  

  –خیلبان نامجو  

  –راه پورسینا    4

ساختمان اطبا  

  –طبقه اول  

 واحد سمت چپ 

ستاره کرباسی   ی شبانه روز  البرز  56

 زاده 

  –خیابان نواب   رشت 

  –  91کوچه  

ساختمان  

 پزشکان مدیکو 

دکتر دنیایی  57

 طولی 

نسیم دنیایی  ی شبانه روز 

 طولی 

خیابان امام   رضوانشهر 

زیر    –خمینی  

  –پل هوایی  

نبش کوچه  

 4بوستان  

 


