
 1398نوروز –روزی داروخانه ها ی شهرستان اقلید برنامه کشیک نو

اقلید در دفتر معاونت غذا  ستانجلسه ای با حضور موسسین/مسئولین فنی  داروخانه های شهر 07/12/1397شنبهدر تاریخ سه 

ارائه  16/01/98الی   29/12/97تاریخ طیالت نوروزی از در ایام تعمقرر گردید  ت ودرمان اقلید برگزار گردید.وداروی شبکه بهداش

 ای تعطیل رسمی طبق برنامه زیر می باشد.هرگونه خدمات توسط داروخانه ها در روزه

 تلفن آدرس داروخانه معین داروخانه فعال تاریخ ایام هفته

 

 چهار شنبه

 

 

29/12/97 

 

 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1

نورالهی بیمارستان  شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 باتوجه به

 اسفند29شلوغی

تمام داروخانه های 

 فعال هستند روزانه

 

 07144533484 میدان شهداء
 

 

 پنج شنبه

01/01/98  

 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1

نورالهی بیمارستان  شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 

 07144520079 میدان شهداء -اقلید ظهیریدکتر 

 

 جمعه

02/01/98  
 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1

نورالهی بیمارستان شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 

 غیاثیدکتر 

 

 -خیابان امام -اقلید

 روبروی بانک صادرات

07144523888 

 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1 03/01/98 شنبه

نورالهی بیمارستان  شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 -میدان شهداء -قلیدا ناظمدکتر 

 نبش خیابان چمران

07144526567 

 یکشنبه

 

 دکتر عیدی پورشبانه روزی : 1 04/01/98

نورالهی بیمارستان شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 -میدان شهداء -اقلید لطیف پوردکتر 

 ابتدای خیابان امام

07144523294 

 

 شنبهدو

 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1 12/01/98

نورالهی بیمارستان  شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 -خیابان انقالب -قلیدا کریمیدکتر 

 کوچه شاهد

07144525409 

 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1 13/01/98 سه شنبه

نورالهی بیمارستان  شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

ابتدای کوچه  -اقلید مسلمیدکتر 

 مسجد جامع

07144526695 

 شبانه روزی دکتر عیدی پور: 1 14/01/98 شنبهچهار

نورالهی بیمارستان  شبانه روزی دکتر  :2

 ولیعصر

 

 07524223184 میدان شهداء -اقلید شهریاریدکتر 

 

فعالیت داروخانه ها منوط  در روزهای غیر تعطیل رسمی فعالیت داروخانه ها مانند روزهای عادی بوده. بدیهی است 

 به حضور مسئول فنی می باشد.



 

 

 

 

 

 خانه در توابع شهرستان اقلیدبرنامه دارو

 

معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان الزم به ذکر است هر گونه تغییر در شیفت های فوق بایستی به اطالع 

 برسد.  07144556667اقلید از طریق شمارهشهرستان 

 

 

 آدرس داروخانه فعال نام منطقه

 روبروی مرکز بهداشتی درمانی -دژکردشهر  دکتر سجاد شرافتداروخانه  -1 بخش سده

071-44597305 

 شهر سده درمانبستر امام رضا)ع( -شهر سده داروخانه دکتر فاطمه منصوری -2

071-44593556 

بخش حسن 

 آباد

نرسیده به مرکز بهداشتی  -شهر حسن آباد داروخانه دکتر زینب حسینی رامشه

 درمانی

071-44580744 


