
مرجع کدنامشهراستان

34819آذرشهر درمانگاهاذرشهرشرقي آذربايجان

33891آذرشهر شفا روزی شبانه درمانگاهاذرشهرشرقي آذربايجان

32619(ع) رضا امام فيزيوتراپیاسکوشرقي آذربايجان

35231نژاد عباس دکتر دندانپزشکیاسکوشرقي آذربايجان

24443ارسباران حکيم کلينيکاهرشرقي آذربايجان

13422پاسارگاد آزمايشگاه و تصويربرداریاهرشرقي آذربايجان

11482اهر آذر آزمايشگاهاهرشرقي آذربايجان

11889شفااهرشرقي آذربايجان

11870عبدالهيان دکتر داروخانهاهرشرقي آذربايجان

11886زاده قلی حکيمهاهرشرقي آذربايجان

34792اهر اجتماعی تامين درماگاهاهرشرقي آذربايجان

12049اذر نيک دکتراهرشرقي آذربايجان

12091رئوفی دکتر طبی تشخيض آزمايشگاه اهرشرقي آذربايجان

32274اهر باقرالعلوماهرشرقي آذربايجان

12204شفا آزمايشگاهاباد بستانشرقي آذربايجان

35280رحمانی دکتر داروخانهاباد بستانشرقي آذربايجان

24113بناب ثمين آزمايشکاهبنابشرقي آذربايجان

24731بناب مهر آزمايشکاه بنابشرقي آذربايجان

12392اکبری دکتربنابشرقي آذربايجان

17467دکترنجفی داروخانهبنابشرقي آذربايجان

34762 بناب تخصصی درمانگاهبنابشرقي آذربايجان

13478بناب خمينی امام بيمارستانبنابشرقي آذربايجان

23844سما فيزيوتراپیتبريزشرقي آذربايجان

34046فجر فيزيوتراپیتبريزشرقي آذربايجان

14229نور حکيمانتبريزشرقي آذربايجان

16216پالسما پزشکی تشخيص آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

22451ميدانی سبزه محبوبهتبريزشرقي آذربايجان

25551صدرا گستر توانبخش رايانتبريزشرقي آذربايجان

32177سبحان کلينيک تبريزشرقي آذربايجان

32282وليعصر دندانپزشکی کلينيکتبريزشرقي آذربايجان

12006موالنا شبانه درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

23926بهبود فيزيوتراپیتبريزشرقي آذربايجان

27463پورابراهيم صادقتبريزشرقي آذربايجان

14555دبيری شهرام دکتر ای هيته پزشکیتبريزشرقي آذربايجان

25310کاظمی دکتر اسکن گاما و ای هسته پزشکی مرکزتبريزشرقي آذربايجان

27733دو فجر درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

33128برتر آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

33250 سبحانی دکتر سونگرافی و راديولوژیتبريزشرقي آذربايجان

10168شفاتبريزشرقي آذربايجان

10323تبريز وليعصر پزشکان شرکتتبريزشرقي آذربايجان

13923تبريز نجات نورتبريزشرقي آذربايجان

224587 دانشتبريزشرقي آذربايجان

33556ميرنورانی دکتر آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

33695حکيم آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

23261نژاد مناف جواد مهر فيزيوتراپیتبريزشرقي آذربايجان



33335تبريز دندانپزشکی درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

33657سينا آزمايشگاتبريزشرقي آذربايجان

23873دانشتبريزشرقي آذربايجان

33983آزمونتبريزشرقي آذربايجان

31079تبريز ثمين پزشکی تشخيص آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

23767غفاری قادرتبريزشرقي آذربايجان

25626خانمحمدی حمزهتبريزشرقي آذربايجان

17420بنيادی دکتر آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

10837پارسا روزی شبانه درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

17289سنجش پاتوبيولوژی آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

14253مهتاب درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

33228پورجبار عزيز دکترتبريزشرقي آذربايجان

34714کيانتبريزشرقي آذربايجان

14169تبريز نسب عالی بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

20966محمد نور دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34769اقبالتبريزشرقي آذربايجان

13099اشرفيان دکترتبريزشرقي آذربايجان

31052سنا منزل در پرستاری مراقبتهای ارائه و مشاوره مرکزتبريزشرقي آذربايجان

14719سيفی دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

16831تعاون داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

25331فرهمند دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

29249آذربايجان داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34770دندانپزشکی مطبتبريزشرقي آذربايجان

34785دندانپزشکی مطبتبريزشرقي آذربايجان

18091تقائی داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34896اقبالتبريزشرقي آذربايجان

34902محالتی شهيد بيمارستان داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34939آرام دکتر دندانپزشکی درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

33416مافی دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34945سبحان دندانپزشکیتبريزشرقي آذربايجان

14799خسروشاهی دکتر روزی شبانهتبريزشرقي آذربايجان

17971صدر آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

34966(وليعصر)دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی تخصصی کلينيکتبريزشرقي آذربايجان

18436آزادی داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

29332بخش صحت فنی ارتوپدی تبريزشرقي آذربايجان

23503تبريز محالتی شهيد تخصصی فوق و تخصصی بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

29604تبريز حداديان دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

10264شهريار خصوصی بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

13607احمراستان هالل شهريار استاد داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

30056ياس داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34708طب ارتو فنی ارتوپدی کلينيکتبريزشرقي آذربايجان

35077اسکندرزاده دکتر پزشکی دندانتبريزشرقي آذربايجان

35233صمدی پروين داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

10146بهبود بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

11001شاهد مشاوره مرکزتبريزشرقي آذربايجان

33588(ع) سجاد امام تبريزشرقي آذربايجان

23321مديکا پزشکی تشخيص آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان



35359اميرخيزی دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34755اجتماعی تامين مختاری شهيد درمانی بهداشتی مرکزتبريزشرقي آذربايجان

34763پور ملک شهيد درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

34766زاده ممی شهيد درمانی و مرکزبهداشتیتبريزشرقي آذربايجان

34774بهمن 29 بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

34791تبريز نسب عالی استاد بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

235382فجر نخاعی جانبازان آسايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

10141فجرتبريزشرقي آذربايجان

35435آنزيمتبريزشرقي آذربايجان

21750تهوری دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

13856تبريز فجر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

10308شمس بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

35064واليت درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

35065واليت دندانپزشکیتبريزشرقي آذربايجان

35564مهتاب آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

28822آدينه تعاونی شرکتتبريزشرقي آذربايجان

10507مهر پزشکی چشم مرکزتبريزشرقي آذربايجان

30478فخاری وحيدتبريزشرقي آذربايجان

34312محمدی شيما دکتر داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

32979ورجوی نوزاد حسينتبريزشرقي آذربايجان

32990ايثار منزل در بالينی خدماتی مرکزتبريزشرقي آذربايجان

35526تبريز توحيد آمبوالنس و پرستاری مرکزتبريزشرقي آذربايجان

22505التيام تراپی فيزيو کلينيکتبريزشرقي آذربايجان

35241آذر دل دکتر روزی شبانه داروخانه  تبريزشرقي آذربايجان

34739اعالئی دکتر روزی شبانه داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

34841طباطبايی موتمنی وحيدتبريزشرقي آذربايجان

35681افرا پزشکی تشخيص آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

10464فجر درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

14010حافظ پرتو فيزيوتراپی مرکزتبريزشرقي آذربايجان

12265البرز آزمايشگاهتبريزشرقي آذربايجان

35722عاشورا سپاه آذر پنجم درمانگاهتبريزشرقي آذربايجان

34559بهبود بيمارستان داروخانهتبريزشرقي آذربايجان

17972شبستری دکترتبريزشرقي آذربايجان

13509تبريز شهداتبريزشرقي آذربايجان

13677مدنی شهيدتبريزشرقي آذربايجان

30018سينا بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

30029تبريز علوی پزشکی چشم بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

30055الزهرا بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

30392رازیتبريزشرقي آذربايجان

30569(ع)رضا امامتبريزشرقي آذربايجان

32618نيکوکاری بيمارستانتبريزشرقي آذربايجان

33304کودکان درمانی  و آموزشی مرکزتبريزشرقي آذربايجان

35784سپاه آذر پنجم درمانگاه دندانپزشکیتبريزشرقي آذربايجان

35257شجاعی دکتر دندانپزشکیجلفاشرقي آذربايجان

34777جلفا اجتماعی تامين درمانگاهجلفاشرقي آذربايجان

35514احمدپور دکتر دندانپزشکیجلفاشرقي آذربايجان

35517مهر نيک  دکتر دندانپزشکیجلفاشرقي آذربايجان



11849سراب حيان جابربن آزمايشگاسرابشرقي آذربايجان

19460سراب شفا فيزيوتراپیسرابشرقي آذربايجان

11924حبشی زاده عبدل احمدرضاسرابشرقي آذربايجان

34822سراب درمانگاهسرابشرقي آذربايجان

19078فوالدی دکتر داروخانهسرابشرقي آذربايجان

14274سراب ( ره ) خمينی امام بيمارستانسرابشرقي آذربايجان

16325نوروزی دکتر آزمايشگاهشبسترشرقي آذربايجان

34815شبستر اجتماعی تامين درمانگاهشبسترشرقي آذربايجان

35546شفا درمانگاهشبسترشرقي آذربايجان

13938شبستر (س) فاطميهشبسترشرقي آذربايجان

12814اشرفيان دکتر روزی شبانهعجبشيرشرقي آذربايجان

12983شير عجب مهر داروخانهعجبشيرشرقي آذربايجان

29197زاده قاسمکليبرشرقي آذربايجان

27764کليبر خمينی امام بيمارستانکليبرشرقي آذربايجان

17207رادمنش دکتر آزمايشگاهمراغهشرقي آذربايجان

22800مراغه دانش آزمايشگاهمراغهشرقي آذربايجان

12828مراغه صديقی دکتر آزمايشگاهمراغهشرقي آذربايجان

15407مراغه شفا فيزيوتراپیمراغهشرقي آذربايجان

12897زايرفر اکبرمراغهشرقي آذربايجان

22012شمس داروخانهمراغهشرقي آذربايجان

27118مراغه سپاه خمينی امام درمانگاهمراغهشرقي آذربايجان

32115خاکپور دکتر آزمايشگاهمراغهشرقي آذربايجان

35148مراغه ارتش فروردين 29 درمانگاهمراغهشرقي آذربايجان

35149مراغه ارتش فروردين 29 درمانگاه داروخانهمراغهشرقي آذربايجان

35150مراغه ارتش فروردين 29 درمانگاه دندانپزشکیمراغهشرقي آذربايجان

35273مراغه (ره) خمينی امام درمانگاه روزی شبانه داروخانهمراغهشرقي آذربايجان

16272فر مصباح روزی شبانه داروخانهمراغهشرقي آذربايجان

34788مراغه اجتماعی تامين کلينيک پلیمراغهشرقي آذربايجان

33532بهشتی شهيد بيمارستانمراغهشرقي آذربايجان

35530بهشتی دکتر شهيد داروخانهمراغهشرقي آذربايجان

35725طوسی نصيرالدين خواجه ويژه کلينکمراغهشرقي آذربايجان

33000سينا علی بو  مراغهشرقي آذربايجان

30928مراغه اميرالمومنين بيمارستانمراغهشرقي آذربايجان

16968شيردل دکتر آزمايشکاه مرندشرقي آذربايجان

17649مرند شفا آزمايشگاهمرندشرقي آذربايجان

18311مرند کوثرمرندشرقي آذربايجان

18482الهامی دکتر آزمايشگاه و تصويربرداریمرندشرقي آذربايجان

24204صبوری دکتر آزمايشگاه مرندشرقي آذربايجان

14636مرند آناليز آزمايشگاهمرندشرقي آذربايجان

14271سينا روزی شبانه درمانگاهمرندشرقي آذربايجان

11993رضائی دکتر داروخانهمرندشرقي آذربايجان

20034پور قاسم دکتر روزی شبانه داروخانهمرندشرقي آذربايجان

13152کمری کوه دکتر داروخانهمرندشرقي آذربايجان

35159ناصر زاد تقی داروخانهمرندشرقي آذربايجان

10569مرند االعظم ا بقيه درمانگاهمرندشرقي آذربايجان

27875صفرزاده دکتر داروخانهمرندشرقي آذربايجان

27706اسماعيلی داروخانهمرندشرقي آذربايجان



34778مرند اجتماعی تامين تخصصی کلينيک پلیمرندشرقي آذربايجان

20164موذن دکتر داروخانهمرندشرقي آذربايجان

31094مرند کمری کوه حجت بيمارستانمرندشرقي آذربايجان

20759منتظم دکتر آزمايشگاهملکانشرقي آذربايجان

34740 سليمی دکتر داروخانهملکانشرقي آذربايجان

35527روحی دکتر تصويربرداریملکانشرقي آذربايجان

13273سيناميانهشرقي آذربايجان

15278پاستور ازمايشگاهميانهشرقي آذربايجان

19680توفيقی روزی شبانه داروخانهميانهشرقي آذربايجان

30360نجفی دکتر داروخانهميانهشرقي آذربايجان

14277نصر کليکميانهشرقي آذربايجان

30590سعيدمحمدی دکترميانهشرقي آذربايجان

31133عظيمی دکتر داروخانهميانهشرقي آذربايجان

30872کامرانی دکتر داروخانهميانهشرقي آذربايجان

13369بوکان دکتر داروخانهميانهشرقي آذربايجان

35286محمدی فاطمه دکتر سونوگرافی و راديولوژی کلينيکميانهشرقي آذربايجان

22308حقيقی دکتر داروخانهميانهشرقي آذربايجان

34756ميانه درمانگاهميانهشرقي آذربايجان

35413الزمی دکتر داروخانهميانهشرقي آذربايجان

18485ميانه دانش آزمايشکاه ای هسته پزشکی مرکز تصويربرداریميانهشرقي آذربايجان

30436ميانه (ص) االنبيا خاتم بيمارستانميانهشرقي آذربايجان

30223ميانه (ره) خمينی امام برکت بيمارستانميانهشرقي آذربايجان

12172هاديشهر دانش آزمايشگاهشهر هادیشرقي آذربايجان

12600نظيری دکتر ازمايشگاهشهر هادیشرقي آذربايجان

35310نصرتی دکتر دندانپزشکیشهر هادیشرقي آذربايجان

35316شريفی دکتر دندانپزشکیشهر هادیشرقي آذربايجان

25265نور فيزيوتراپی مرکزاروميهغربي آذربايجان

10273صولتی دکتر بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

17213حکيم فيزيوتراپیاروميهغربي آذربايجان

25256ميالد تراپی فيزيواروميهغربي آذربايجان

34337ماهان طبی تشخيص آزمايشگاهاروميهغربي آذربايجان

13319اروميه (ره) خمينی اماماروميهغربي آذربايجان

24341صبا فيزيوتراپیاروميهغربي آذربايجان

16247اروميه ای هسته پزشکی مرکزاروميهغربي آذربايجان

10649شفا بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

27942الرئيس شيخ فيزيوتراپیاروميهغربي آذربايجان

32857بوعلی درمانگاهاروميهغربي آذربايجان

13719رازی روانپزشکی بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

10125آبان آزمايشگاهاروميهغربي آذربايجان

24248يان علی دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

32349احمدی دکترسلطان راديولوژیاروميهغربي آذربايجان

19323اديب فيزيوتراپیاروميهغربي آذربايجان

34827کريمی روزی شبانه داروخانهاروميهغربي آذربايجان

19117پاشايی دکتراروميهغربي آذربايجان

20973راد رحيمی دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

21282رخشانخواه دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

18321روزبه دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان



20414رشيدی بهراماروميهغربي آذربايجان

25189زاده اسماعيل دکتراروميهغربي آذربايجان

11885فخری چنگيزاروميهغربي آذربايجان

12517زاده عبدالعلی منوچهر دکتراروميهغربي آذربايجان

26881زاللی مهدیاروميهغربي آذربايجان

32674آذرتواناروميهغربي آذربايجان

30446بهگاماروميهغربي آذربايجان

24737اکبری نادراروميهغربي آذربايجان

20652خواه گردشاروميهغربي آذربايجان

29881حسنی پزشکی کاالیاروميهغربي آذربايجان

20623ابدالی اميناروميهغربي آذربايجان

16431اذر حميدی دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

20471جمشيد تخت داروخانهاروميهغربي آذربايجان

32375سوداگراروميهغربي آذربايجان

20450غالمی دکتر روزی شبانه داروخانهاروميهغربي آذربايجان

33349آذربايجانغربی استان ايثارگر و شاهد مشاوره مرکزاروميهغربي آذربايجان

24355آراد فيزيوتراپی مرکزاروميهغربي آذربايجان

35196صيامی دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

11907سينا بوعلی مرکزتصويربرداریاروميهغربي آذربايجان

34806پور شفيع دکتر ای هسته پزشکی موسسهاروميهغربي آذربايجان

10745غربی آذربايجان استان احمر هالل جمعيتاروميهغربي آذربايجان

21918محمدی دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

28395مطهری بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

15767فر کياست جعفراروميهغربي آذربايجان

34403 اروميه ميالد بيمارستان اروميهغربي آذربايجان

13464زاده خالدی  دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

35049اروميه (س)فاطمه حضرت تخصصی درمانگاهاروميهغربي آذربايجان

13373شقاقی دکتر روزی شبانه ی داروخانهاروميهغربي آذربايجان

17085بخت جوان دکتر اروميهغربي آذربايجان

10602فارابی روزی شبانه درمانگاهاروميهغربي آذربايجان

13997(ع)رضا امام بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

34320موالنی زهرا دکتر داروخانهاروميهغربي آذربايجان

34971نژاد محمدی داروخانهاروميهغربي آذربايجان

13524طالقانی بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

27537سيدالشهدا بيمارستاناروميهغربي آذربايجان

32684ژنوم آزمايشگاهاروميهغربي آذربايجان

33153(غربی آذربايجان)پروتزکوثر و اروتز مرکزاروميهغربي آذربايجان

12057اميداروميهغربي آذربايجان

10598عارفيان منصوراروميهغربي آذربايجان

13176اشنويه اکرم نبی بيمارستاناشنويهغربي آذربايجان

19157قهرمانی اسعداشنويهغربي آذربايجان

35169راحمی دکتر داروخانهاشنويهغربي آذربايجان

14279بالين فجر آزمايشگاهاشنويهغربي آذربايجان

10267بوکان پور قلی دکتر شهيد بيمارستانبوکانغربي آذربايجان

34624 زاده حسن گالويژ دکتربوکانغربي آذربايجان

12773سينا فيزيوتراپیبوکانغربي آذربايجان

29615وش دکترمنصوری روزی شبانه داروخانهبوکانغربي آذربايجان



16937احمدی دکتر داروخانهبوکانغربي آذربايجان

17261قادرپور کمالبوکانغربي آذربايجان

16260رازی فيزيوتراپی مرکزبوکانغربي آذربايجان

16262حکيم فيزيوتراپی مرکزبوکانغربي آذربايجان

34648 بوکان اجتماعی تامين درمانگاهبوکانغربي آذربايجان

10254پلدشت بيمارستانپلدشتغربي آذربايجان

32858تشخيص نوين پزشکی تشخيص آزمايشگاهپلدشتغربي آذربايجان

13962پيرانشهر خمينی امام بيمارستانپيرانشهرغربي آذربايجان

24152خبيده دکتر داروخانهپيرانشهرغربي آذربايجان

34632ای مدينهپيرانشهرغربي آذربايجان

21314عباسی حاجی عليرضاپيرانشهرغربي آذربايجان

13641تکاب شهدا بيمارستانتکابغربي آذربايجان

23008تکاب شفاتکابغربي آذربايجان

22940کيانی دکترتکابغربي آذربايجان

35325کشاورز داروخانه تکابغربي آذربايجان

12530طينت پاک دکتر داروخانهتکابغربي آذربايجان

10640چالدران بهشتی شهيدچالدرانغربي آذربايجان

26371پور قربانعلی کتايونخويغربي آذربايجان

32832 (ره)خمينی امام بيمارستانخويغربي آذربايجان

33345نوری حيدر دکتر دنداپزشکیخويغربي آذربايجان

14761فرقانی سيماخويغربي آذربايجان

20865کاظمی علیخويغربي آذربايجان

24569ايروانی ميالدخويغربي آذربايجان

16883شمس فيزيوتراپیخويغربي آذربايجان

24711خوی نوين فيزيوتراپیخويغربي آذربايجان

15336چهراقی داروخانهخويغربي آذربايجان

32552فارابی داروخانهخويغربي آذربايجان

33623حسينی ميرکاوهخويغربي آذربايجان

17747اکبرپور حسين غالمخويغربي آذربايجان

20885زاده ميرنقی علی سيدخويغربي آذربايجان

10140اروميه آذربايجان آبان درمانی بهداشتی خدمات تعاونی شرکتخويغربي آذربايجان

14710عصر ولی طبی تشخيص آزمايشگاهخويغربي آذربايجان

34640(االنبيا خاتم)خوی اجتماعی تامين تخصصی درمانگاهخويغربي آذربايجان

34543خويی اله آيت بيمارستانخويغربي آذربايجان

14154خوی مدنی اله آيت شهيد بيمارستانخويغربي آذربايجان

14206خوی هاشم بنی قمر بيمارستانخويغربي آذربايجان

11663نوتوان تراپی فيزيوسردشتغربي آذربايجان

10316سردشت (ره) خمينی امام بيمارستانسردشتغربي آذربايجان

11505اردبيلی بيگلری پريساسردشتغربي آذربايجان

23028طب نوينسردشتغربي آذربايجان

34332سردشت فيروزی داروخانهسردشتغربي آذربايجان

13269شاعری بهمنسردشتغربي آذربايجان

34510سالم دکتر داروخانه  سردشتغربي آذربايجان

13789سردشت(ص)االنبيا خاتم شيميايی مصدومين کلينيکسردشتغربي آذربايجان

28045االنبيا خاتمسلماسغربي آذربايجان

23539عيان محمدی شيرينسلماسغربي آذربايجان

31585راستی معصومهسلماسغربي آذربايجان



34579 پرورش و  آموزش  سلماسغربي آذربايجان

25430نور پزشکی تشخيص آزمايشگاهسلماسغربي آذربايجان

23971شفا فيزيوتراپیسلماسغربي آذربايجان

27872روغنی عظيمسلماسغربي آذربايجان

34650(شهريار)سلماس اجتماعی تامين درمانگهسلماسغربي آذربايجان

12611(پژواک)ابوطالبی دکتر کلينيکسلماسغربي آذربايجان

35464ای خواجه دکتر داروخانهسلماسغربي آذربايجان

28445دژ شاهين راثی شهيدشاهيندژغربي آذربايجان

18701دانش پاتوبيولوژی آزمايشگاهشاهيندژغربي آذربايجان

17008نصيريان دکتر آزمايشگاهشاهيندژغربي آذربايجان

22821آريا دکتر داروخانهشاهيندژغربي آذربايجان

13397نهالی ناصرشاهيندژغربي آذربايجان

13217شوط شهدا بيمارستانشوطغربي آذربايجان

22642زاده عزيز عليرضاشوطغربي آذربايجان

33961دارالشفا آزمايشگاهشوطغربي آذربايجان

14021چايپاره امامقرهضياالدينغربي آذربايجان

14673زاده ابراهيم صادق جعفرماکوغربي آذربايجان

10249ماکو فجرماکوغربي آذربايجان

32977موال امير دکترماکوغربي آذربايجان

30212شيرپور دکتر سونوگرافی و راديولوژیماکوغربي آذربايجان

32444شفا داروخانهماکوغربي آذربايجان

12348منصوری مهديهماکوغربي آذربايجان

35366بوعلیماکوغربي آذربايجان

10164مهاباد خمينی امام بيمارستانمهابادغربي آذربايجان

25218کيميا فيزيوتراپیمهابادغربي آذربايجان

22540مهاباد احمر هالل داروخانهمهابادغربي آذربايجان

11946خالند يوسفمهابادغربي آذربايجان

29517سالک فيزيوتراپی مرکزمهابادغربي آذربايجان

34652مهاباد اجتماعی تامين محدود جراحی مرکزمهابادغربي آذربايجان

14014(س) فاطمه حضرت بيمارستانمياندوابغربي آذربايجان

19765شهدا درمانگاه فيزيوتراپی کلينيکمياندوابغربي آذربايجان

17249سينامياندوابغربي آذربايجان

16895روشن سايه آزمايشگاهمياندوابغربي آذربايجان

13310عباسی بيمارستانمياندوابغربي آذربايجان

24026زاده يوسف دکتر داروخانهمياندوابغربي آذربايجان

16279حکيممياندوابغربي آذربايجان

16946دکترکالنتری آزمايشگاهمياندوابغربي آذربايجان

21650پور رستم اباذر دکتر مطبمياندوابغربي آذربايجان

35300مياندوآب شهدا درمانگاهمياندوابغربي آذربايجان

34679مياندوآب فرهنگيان درمانگاهمياندوابغربي آذربايجان

35363بهار سونوگرافیمياندوابغربي آذربايجان

13696خمينی امام بيمارستاننقدهغربي آذربايجان

11984زاده حسن دکتر روزی شبانه داروخانهنقدهغربي آذربايجان

14030زهرا فاطمه حضرت بيمارستاننقدهغربي آذربايجان

22040رازی آزمايشگاهنقدهغربي آذربايجان

15213بارانی جعفری مصطفینقدهغربي آذربايجان

12127سليمانی مصطفینقدهغربي آذربايجان



13003زاوشتی بانی دکترنقدهغربي آذربايجان

17292سلطانی دکتر داروخانهنقدهغربي آذربايجان

34639 نقده اجتماعی تامين درمانگاهنقدهغربي آذربايجان

10127درمان آرتا بيمارستاناردبيلاردبيل

15556شيدايی دکتر آزمايشگاهاردبيلاردبيل

18691شفا آزمايشگاهاردبيلاردبيل

19089پارس آزمايشگاهاردبيلاردبيل

25078مهر آزمايشگاهاردبيلاردبيل

28799رضا امام درمانگاهاردبيلاردبيل

29853آناليز آزمايشگاهاردبيلاردبيل

33581الرئيس شيخ فيزيوتراپیاردبيلاردبيل

15951نوين دانش آزمايشگاهاردبيلاردبيل

10313حافظ شرکتاردبيلاردبيل

11361ور ديده رضا دکتراردبيلاردبيل

11513دکترصدر پزشکی تشخيص آزمايشگاهاردبيلاردبيل

13480(ع)سجاد امام درمانگاهاردبيلاردبيل

14606شفا فيزيوتراپیاردبيلاردبيل

15068نوراردبيلاردبيل

17744اردبيل رازیاردبيلاردبيل

18975زاده حبيب دکتر راديولوژی و سونوگرافیاردبيلاردبيل

21112زاده وهاب دکتر آزمايشگاهاردبيلاردبيل

21196توسلی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهاردبيلاردبيل

22298زاده دکترمصطفی راديولوژی و سونوگرافیاردبيلاردبيل

23950فارابی طبی تشخيص آزمايشگاهاردبيلاردبيل

29032رحيمی علیاردبيلاردبيل

32621 زاده يوسف دکتراردبيلاردبيل

33193نيلو آزمايشگاهاردبيلاردبيل

33626آبی امير دکتر آزمايشگاهاردبيلاردبيل

19276لقمان درمانگاهاردبيلاردبيل

24633پالسما آزمايشگاهاردبيلاردبيل

25257امانی دکتر راديولوژی و سونوگرافیاردبيلاردبيل

10728ايثار روزی شبانه درمانگاهاردبيلاردبيل

16517فرد افضلی دکتر فيزيوتراپی کلينيکاردبيلاردبيل

33708برمکی بابک دندانپزشکی مطباردبيلاردبيل

29081بهدندان داندانپزشكي درمانگاهاردبيلاردبيل

10502درمان کيوان پزشکی خدماتاردبيلاردبيل

29086(پرور عفت مرتضي)( بهاران داندانپزشكي درمانگاهاردبيلاردبيل

30905جعفرزاده حميداردبيلاردبيل

10729بهمن 22 آموزشی داروخانهاردبيلاردبيل

12300کرامت دکتر داروخانهاردبيلاردبيل

13654شفا داروخانهاردبيلاردبيل

16774خدمتی دکتر داروخانهاردبيلاردبيل

17767فرشيد دکتر داروخانهاردبيلاردبيل

23476احساناردبيلاردبيل

29582(مالکی فاطمه)حيان داروخانهاردبيلاردبيل

30318(نوروزی)فرهنگيان داروخانهاردبيلاردبيل

33580رضا امام درمانگاه داروخانهاردبيلاردبيل



19699همتی عليرضا دکتراردبيلاردبيل

22006اول ذکاوتی محمدعلی دکتراردبيلاردبيل

22461صفی شيخ داروخانهاردبيلاردبيل

22823نعمتی داروخانهاردبيلاردبيل

29639قدس داروخانهاردبيلاردبيل

13627اردبيل بخش شفا آرتااردبيلاردبيل

28014مهاجری مهدیاردبيلاردبيل

18384طالبی دکتر داروخانهاردبيلاردبيل

13653شفا روزی شبانه درمانگاهاردبيلاردبيل

14505رحمانی تقیاردبيلاردبيل

15109زاده صمد دکترمهدیاردبيلاردبيل

33579سجاد امام درمانگاه داروخانهاردبيلاردبيل

11576مرکزی فنی ارتوپدیاردبيلاردبيل

20689صلواتی سعيداردبيلاردبيل

33766اردبيل سالمتاردبيلاردبيل

21297تمدن عليرضا دکتراردبيلاردبيل

29424احمر هالل داروخانهاردبيلاردبيل

35075نصيری بابک دکتر  مطباردبيلاردبيل

21017بختياری هادیاردبيلاردبيل

10332پارياب شهيد ايثاراردبيلاردبيل

22088نصيريان دکتر داروخانهاردبيلاردبيل

11507درخشان دکتراردبيلاردبيل

21260افکن نور دکترعظيماردبيلاردبيل

10162صفی نورشيخ شرکتاردبيلاردبيل

13150قديمی الهه داروخانهاردبيلاردبيل

21190مهر سمعک و شنوايی کلينيکاردبيلاردبيل

35157بورنگ فروغ دکتراردبيلاردبيل

24930عليزاده وحيد دکتراردبيلاردبيل

25037سيرت نيک دکترمهدیاردبيلاردبيل

27664پور اقاعلی نيمااردبيلاردبيل

33843محرمی فرانکاردبيلاردبيل

27459خياوی نعمانی سعيداردبيلاردبيل

35201اردبيل سالمتاردبيلاردبيل

24473کوهی شهرام دکتراردبيلاردبيل

33463استار عينکاردبيلاردبيل

34754نويناردبيلاردبيل

34846نورااردبيلاردبيل

35200ايثار بيمارستان امبوالنساردبيلاردبيل

17840قاسمی دکتر داروخانهاردبيلاردبيل

18927نعمانی دکتر  داروخانهاردبيلاردبيل

29033آرتاويل گستر شفا شرکتاردبيلاردبيل

31636ميعاداردبيلاردبيل

10717سبالن بيمارستاناردبيلاردبيل

18449کفاش جعفری احداردبيلاردبيل

34675ارساردبيلاردبيل

35376زاده مطلب داروخانهاردبيلاردبيل

19435(رحمانی تورج دکتر)مهر فيزيوتراپی کلينيکاردبيلاردبيل



11029نيکو نوری زهرااردبيلاردبيل

11314پوردنيا جعفر دکتراردبيلاردبيل

19670بيرامی دکترهاجراردبيلاردبيل

22470رفيعی محمد دکتراردبيلاردبيل

14057وليعصر درمانگاهاردبيلاردبيل

27192اردبيل فرهنگيان درمانگاهاردبيلاردبيل

21027اردبيلی افتخار کمالاردبيلاردبيل

32445 شمس درمانگاهاردبيلاردبيل

12193عشاير دکترمهرداداردبيلاردبيل

12939زاده معصوم دکتربهبوداردبيلاردبيل

14292دوستکامی دکترحسيناردبيلاردبيل

16606زاده ابوالحسن مسلم دکتراردبيلاردبيل

18328مرنی نوحی بهزاد دکتراردبيلاردبيل

18733رحيمی دکترگيتیاردبيلاردبيل

18914نوذری سيامک دکتراردبيلاردبيل

19218فرد صادقی دکترنسترناردبيلاردبيل

19352زاده معصوم حسن دکترسيداردبيلاردبيل

20180عطائی مهدی دکتراردبيلاردبيل

22874پورخبير علی منصور دکتراردبيلاردبيل

25326نيار وند کاظمی دکترفاطمهاردبيلاردبيل

35109سعيدی دکتراردبيلاردبيل

35176داوری رحيم دکتراردبيلاردبيل

35178ابادی خير محمدی دکتراردبيلاردبيل

14031دکترنصيرپور روزی شبانهاردبيلاردبيل

21325برقی سيف دکترافسون داروخانهاردبيلاردبيل

31630 اردبيل احمر هالل جمعيت اردبيلاردبيل

16420محمدی بهزاداردبيلاردبيل

35662فتاحی دکتر مطباردبيلاردبيل

35656سروی ساره دکتر داروخانه اردبيلاردبيل

13891فاطمی دکتر بيمارستاناردبيلاردبيل

35702زاده فتاح دکتراردبيلاردبيل

30427بوعلی بيمارستاناردبيلاردبيل

31624احدی دکتراردبيلاردبيل

35571شريفی دکتراردبيلاردبيل

23506(ره) خمينی امام درمانی آموزشی مرکزاردبيلاردبيل

35678قنبری سودا دکتر مطباردبيلاردبيل

27745علویاردبيلاردبيل

31361(ع)رضا امام بيمارستاناردبيلاردبيل

30187باصر وصورت فک دهان راديولوژی اردبيلاردبيل

17910اصالندوز اتحاد داروخانهاصالندوزاردبيل

29792ميرحسنی الهام دکتر مطباصالندوزاردبيل

21131سوار بيله رجبی دکتر داروخانهبيلهسواراردبيل

35003مومن دکتر داروخانهبيلهسواراردبيل

35205سلطانی دکتر روزی شبانهبيلهسواراردبيل

22466فتاحی کاظم دکتربيلهسواراردبيل

13649سوار بيله-  خمينی امامبيلهسواراردبيل

11927فارابی آزمايشگاهپارساباداردبيل



18492پاستور آزمايشگاهپارساباداردبيل

14295بردبار فيزيوتراپی مرکزپارساباداردبيل

19438شفا پاتولوژیپارساباداردبيل

32625 کوثرپارساباداردبيل

11899پارس سونوگرافی و راديولوژیپارساباداردبيل

18970فر اکبری دکتر داروخانهپارساباداردبيل

21806نصيراوغلی دکتر داروخانهپارساباداردبيل

25392شفا  داروخانهپارساباداردبيل

33982مهرورز داروخانهپارساباداردبيل

34458آناليز آزمايشگاهپارساباداردبيل

11701قاهری عمران دکتر مطبپارساباداردبيل

35420اميرزاده دکترپارساباداردبيل

35561بسيج االنبيا خاتم درمانگاهپارساباداردبيل

18716وليزاده مهدی دکترپارساباداردبيل

33219اباد پارس شهدا بيمارستان  پارساباداردبيل

13823اباد پارس (ره)امام بيمارستانپارساباداردبيل

15942ميهن فيزيوتراپیخلخالاردبيل

22000ملجائی دکتر داروخانهخلخالاردبيل

16031غفاری دکتر مطبخلخالاردبيل

18490مختارپور دکتر مطبخلخالاردبيل

16647سيادتی دکتر داروخانهخلخالاردبيل

11842زاويه عزيزی سيدمحمدخلخالاردبيل

24524رحيميان دکتر مطبخلخالاردبيل

10634احمر هالل داروخانهخلخالاردبيل

35642خلخال پزشکی علوم دانشکدهخلخالاردبيل

27120خلخال (ره) خمينی امام بيمارستانخلخالاردبيل

32457 زاده صالح دکترفردينخلخالاردبيل

17228گلستانی مطبکوثراردبيل

27707کوثر شهرستان(ره)خمينی امام درمانی مرکزکوثراردبيل

24247نخستين داروخانهگرمياردبيل

12358بابازادهگرمياردبيل

13097نيکزاده داور دکتر داروخانهگرمياردبيل

12869ايران حميد اميرگرمياردبيل

35269صابر روزی شبانه داروخانهگرمياردبيل

35358ميکاييلی دکترگرمياردبيل

32657 عزيزی امينگرمياردبيل

28745گرمی مغان واليتگرمياردبيل

24065نوريان دکتر آزمايشگاهشهر مشگيناردبيل

19088پناهی دکتر راديولوژی و سنوگرافیشهر مشگيناردبيل

10679مهر شفا فيزيوتراپیشهر مشگيناردبيل

21273نيکان فيزيوتراپیشهر مشگيناردبيل

24240فرهنگيان ع علی امام درمانگاهشهر مشگيناردبيل

14078زاده رحيم داروخانهشهر مشگيناردبيل

15232رازی روزی شبانه درمانگاهشهر مشگيناردبيل

22435شمسی علی دکترشهر مشگيناردبيل

32424 غائبی الهامشهر مشگيناردبيل

15191محمودی دکتر داروخانهشهر مشگيناردبيل



23589محسنی جواد دکترشهر مشگيناردبيل

16913خياوی علی دکتر داروخانهشهر مشگيناردبيل

18627رازی آزمايشگاهشهر مشگيناردبيل

11181ميکائيلی دکتر داروخانهشهر مشگيناردبيل

22522زاده اله عين حسين دکترشهر مشگيناردبيل

35455عروق و قلب مطبشهر مشگيناردبيل

21474محمدحسينی طيبه دکترشهر مشگيناردبيل

27597عصر ولی بيمارستانشهر مشگيناردبيل

12891زيرک زارع علی محمدنميناردبيل

12943نورزاده بهرامنميناردبيل

13682نمين (ره)خمينی امام بيمارستاننميناردبيل

19642وصفی دکتررقيهنيراردبيل

28901بيدگل و اران ودرمان بهداشت شبکهوبيدگل اراناصفهان

32470ساداتوبيدگل اراناصفهان

28966االنبيا خاتم فيزيوتراپیوبيدگل اراناصفهان

33617مهر دندانپزشکیوبيدگل اراناصفهان

30366رجايی شهيد بيمارستانوبيدگل اراناصفهان

27771سيدالشهداوبيدگل اراناصفهان

16156شکاری احمدوبيدگل اراناصفهان

11670رشيدی دکتر داروخانهوبيدگل اراناصفهان

13425نمکی دکتر روزی شبانه داروخانهوبيدگل اراناصفهان

32925قرنی حسن وبيدگل اراناصفهان

22576کاشانی تقديسی زهراوبيدگل اراناصفهان

11736مهر امينی علی دکتروبيدگل اراناصفهان

14767آران شفا فيزيوتراپیوبيدگل اراناصفهان

21714پور ناصحی علی دکتروبيدگل اراناصفهان

23569متولی سيدابوالفضلوبيدگل اراناصفهان

24257خادمی داروخانهوبيدگل اراناصفهان

24304صفری ماشاالهوبيدگل اراناصفهان

13732شفا فيزيوتراپیاردستاناصفهان

13771سيدالشهدا آزمايشگاهاردستاناصفهان

19158اعجاز فيزيوتراپیاردستاناصفهان

30639اردستان بهشتی شهيد بيمارستاناردستاناصفهان

17983زاده دهقانان رضااردستاناصفهان

21498اردستانی زاده علينقی محمدرضااردستاناصفهان

10546اردستان بهداشت شبکهاردستاناصفهان

24835پروين داخلی تخصصی درمانگاهاصفهاناصفهان

34239سپاهان سالمت صفای شرکت اصفهاناصفهان

12736بهارستان پاستوراصفهاناصفهان

13521سجاد داخلی تخصصی درمانگاهاصفهاناصفهان

15719رضا اماماصفهاناصفهان

24722اصفهان ای هسته پزشکی مرکزاصفهاناصفهان

25398اسپادانا آزمايشگاهاصفهاناصفهان

29073ويرشو آزمايشگاهاصفهاناصفهان

29951دی ای هسته پزشکی مرکزاصفهاناصفهان

13407نيلو آزمايشگاهاصفهاناصفهان

14795(روضاتی حميدرضا دکتر)پاسارگادپارس طبی تشخيص آزمايشگاه اصفهاناصفهان



16193خوراسگان سيدالشهدااصفهاناصفهان

16469اصفهان استخوان پوکی تشخيص مرکزاصفهاناصفهان

17865شريفی دکتر تخصصی آزمايشگاهاصفهاناصفهان

19823سيروس دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

21876مدرس دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

22285سروش ازمايشگاهاصفهاناصفهان

25096ارديبهشتاصفهاناصفهان

16186پرديس فيزيوتراپیاصفهاناصفهان

18086برادران دکتر  آزمايشگاهاصفهاناصفهان

21694نوبل آزمايشگاهاصفهاناصفهان

26053فوالدشهر شفا روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

29453مهاجری دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

10354اصفهان رسالت ودرمانگاه محدود جراحی مرکزاصفهاناصفهان

10553بهار سونوگرافی و راديولوژیاصفهاناصفهان

10785خوراسگان (ع) ابوالعباس امامزاده دارالشفای خيريهاصفهاناصفهان

11315پارس آزمايشگاهاصفهاناصفهان

12038پارسيان آزمايشگاهاصفهاناصفهان

18741عسکر قاضی دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

19730فروتن دکتراصفهاناصفهان

23130بهشت هشتاصفهاناصفهان

27892ايرانيان نگار استخوان تراکم سنجش مرکزاصفهاناصفهان

29466وحيداصفهاناصفهان

29894اصفهان برجيساصفهاناصفهان

30855رسا کاردرمانی مرکزاصفهاناصفهان

10431گستر توان فيزيوتراپی موسسهاصفهاناصفهان

12640زمانی اسيه راديولوژیاصفهاناصفهان

12711فوالدی دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

13525سپاهان پزشکی برداری تصويراصفهاناصفهان

14464نيکان فيزيوتراپیاصفهاناصفهان

16738اريترون آزمايشگاهاصفهاناصفهان

18412ارثی کيان دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

19125پور دکترجنتی آزمايشگاهاصفهاناصفهان

20435رسالت آزمايشگاهاصفهاناصفهان

21890فشارکی دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

23470دستگرد آتيه کلينيکاصفهاناصفهان

24155آرمان فيزيوتراپیاصفهاناصفهان

24557فاطميهاصفهاناصفهان

31022فاضل خيريه درمانگاهاصفهاناصفهان

33674شريعتی پاتوبيولوژی آزمايشگاهاصفهاناصفهان

17659بصير آزمايشگاهاصفهاناصفهان

20249دیاصفهاناصفهان

22405بامداد راديولوژیاصفهاناصفهان

29532اريا ازمايشگاهاصفهاناصفهان

30413سپاهان آرمان ای هسته پزشککی شرکتاصفهاناصفهان

10849(اصفهان آی آر ام) تصوير همساز شرکتاصفهاناصفهان

12584(سادات) طباطبايی کاظمی سيداحمداصفهاناصفهان

21758يگانه فيزيوتراپیاصفهاناصفهان



23570آريااصفهاناصفهان

33303مارال دندانپزشکی کلينيکاصفهاناصفهان

34465مسيبی درمانگاه-  اسپادانا تندرستی آرماناصفهاناصفهان

10175شفا آزمايشگاهاصفهاناصفهان

10807نيکان آزمايشگاهاصفهاناصفهان

14725پورسينا آزمايشگاهاصفهاناصفهان

17730افضل مهشيد دکتر- اصفهان ميالد آزمايشگاهاصفهاناصفهان

20380ورزنه صبا طبی تشخيص آزمايشگاهاصفهاناصفهان

24237پور سعادت نوردکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهاصفهاناصفهان

32168محمديان دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

17187جم جاماصفهاناصفهان

21881جماصفهاناصفهان

29646سپاهان سالمت هديه درمانی بهداشتی تعاونیاصفهاناصفهان

15415شريعت صمصام دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

33723بحرينيان زهرا دکتر صورت و فک دهان تخصصی راديولوژیاصفهاناصفهان

16419آسماناصفهاناصفهان

12708ايران طبی تشخيص آزمايشگاهاصفهاناصفهان

29312نويداصفهاناصفهان

12118چهلستون مهر درمانگران شرکتاصفهاناصفهان

10277پاسارگاد روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

27279نصرابادی عباسی حمزهاصفهاناصفهان

14133رازی آزمايشگاهاصفهاناصفهان

17924کوشا کاردرمانیاصفهاناصفهان

25095سالمتاصفهاناصفهان

17576خليليان دکتر بيولوژی پاتو آزمايشگاهاصفهاناصفهان

30007الزهرا بيمارستاناصفهاناصفهان

18180دانش طبی تشخيص آزمايشگاهاصفهاناصفهان

12201امداد آزمايشگاهاصفهاناصفهان

13486صدوقی... ا آيت شهيد تخصصی فوق و تخصصیاصفهاناصفهان

15416نصر فيزيوتراپیاصفهاناصفهان

32329(ع)االئمه ثامن ودارالشفا خيريه موسسهاصفهاناصفهان

32705طاها طب التيام روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

29055آبادی حسين باقريان ميرزا عاطفهاصفهاناصفهان

12321زمانی دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

18116معنوی دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

34537ايران داروخانهاصفهاناصفهان

19114(ع) ابوالفضل حضرت روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

20385متين حسينی مهدیاصفهاناصفهان

25790توکلی  ناصراصفهاناصفهان

29952(عج) وليعصر طبی تشخيص آزمايشگاهاصفهاناصفهان

34561خورشيد فيزيوتراپیاصفهاناصفهان

28961حسينی سيدحبيباصفهاناصفهان

30499جی روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

13201(ع)رضا امام روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

17949کيميا ازمايشگاهاصفهاناصفهان

22855پرويناصفهاناصفهان

32666کخ آزمايشگاهاصفهاناصفهان



33663نظامی حکيم دندانپزشکی  اصفهاناصفهان

34580درخشان دکتر روزانه داروخانهاصفهاناصفهان

19373پورسينا دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

19959آراد آزمايشگاهاصفهاناصفهان

20237منوچهری دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

29549آريانا تخصصی کلينيکاصفهاناصفهان

20515دهقانی دکترشهالاصفهاناصفهان

34617جالينوس روزی شبانه داروخانهاصفهاناصفهان

25245معين دکتراصفهاناصفهان

29831(مبارکه درمان و بهداشت شبکه)رود زاينده گلبهار شرکتاصفهاناصفهان

34636جهاددانشگاهی ازمايشگاهاصفهاناصفهان

34656کربکندی دکتر روزی شبانه داروخانهاصفهاناصفهان

11827انصاری اکرماصفهاناصفهان

12657يکتائيان آرشاصفهاناصفهان

34556جهان نقش ای هسته پزشکی موسسه اصفهاناصفهان

16754کبير امير آزمايشگاهاصفهاناصفهان

34818شکرانی دکتر روزانه داروخانهاصفهاناصفهان

16323دردکشان محبوبهاصفهاناصفهان

32583خيام دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

13496(سيدالشهدا)اصفهان اموزشی دولتی داروخانهاصفهاناصفهان

30382(الزهرا)اصفهان آموزشی دولتی داروخانهاصفهاناصفهان

34913نطاقی حسيناصفهاناصفهان

34924مهديه خيريه درمانگاهاصفهاناصفهان

17555حريرفروشان فرحناز دکتراصفهاناصفهان

10519اميرالمومنين بيمارستاناصفهاناصفهان

34915امين بيمارستان داروخانهاصفهاناصفهان

32788پارس راديولوژیاصفهاناصفهان

35079بزرگمهر تصويربرداریاصفهاناصفهان

26640(س)مرضيه زهرای حضرت دارالشفای و بيمارستاناصفهاناصفهان

32151(منتظری)اصفهان اموزشی دولتی داروخانهاصفهاناصفهان

34758مستغاثی دکتر روزانه داروخانهاصفهاناصفهان

32143زاده کمالی دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

21727بخشائی مسعوداصفهاناصفهان

10318سپاهان طب ايدهاصفهاناصفهان

34928روزبه پژوهان سالمت شرکتاصفهاناصفهان

15901رسولی دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

12095ايرانی سعيد دکتراصفهاناصفهان

24924ذاکر دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

30100سعدی بيمارستاناصفهاناصفهان

32059زمين ايران قلب بازتوانی تخصصی درمانگاهاصفهاناصفهان

10102سليمانی حسناصفهاناصفهان

10432موسوی حسين سيداصفهاناصفهان

11673خواه عزت فرحاصفهاناصفهان

14212احمراصفهان هالل جمعيتاصفهاناصفهان

21982رفيعی مجبتی دکتراصفهاناصفهان

28948جهانگيری حامد دکتر مطباصفهاناصفهان

32178چمران بيمارستان اصفهان پزشكي علوم دانشگاهاصفهاناصفهان



32951ابوزيدآبادی سهرابی مصطفیاصفهاناصفهان

35288مينائيان مهدیاصفهاناصفهان

12980شعاع انجم دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

13561(ع) اميرالمومنين بيمارستان داخلی روزی شبانه داروخانهاصفهاناصفهان

16696منصوری دکتر روزی شبانه داروخانهاصفهاناصفهان

16755فصيحی احمداصفهاناصفهان

18939آزيدهاک مهدیاصفهاناصفهان

24742بهشتاصفهاناصفهان

29823منش متقی حسيناصفهاناصفهان

35187طنين سمعک اصفهاناصفهان

35198مهر پرتوی خصوصی روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

10257تهمتن محموداصفهاناصفهان

11226رضائی قاسماصفهاناصفهان

11435باصری اکبری خليلاصفهاناصفهان

16092حکمت مصطفی دکتراصفهاناصفهان

16658نجاری  اصغراصفهاناصفهان

18748شفا حکيماصفهاناصفهان

20457صادقيان حسيناصفهاناصفهان

21710ضيائی رضا حميداصفهاناصفهان

25319دامادی مير حسن سيداصفهاناصفهان

27836ديداوران چشم تخصصی درمانگاهاصفهاناصفهان

29253باران آزمايشگاهاصفهاناصفهان

29617کوثراصفهاناصفهان

29842پويا طب تدبير شرکتاصفهاناصفهان

33202طاهااصفهاناصفهان

35042 طاهری دکتر گرافی سونو و راديولوژی موسسهاصفهاناصفهان

35406کاظمی سعيداصفهاناصفهان

10137لوحی مير مرتضی سيداصفهاناصفهان

10310شاهرخی شهنازاصفهاناصفهان

13383شفابخش روزی شبانه داروخانهاصفهاناصفهان

34513ابوالفضل حضرت تخصصی پزشکی مرکزاصفهاناصفهان

11664حيدری محمداصفهاناصفهان

13089پوريوسفی دکتراصفهاناصفهان

10285خواه ايزدی اکرماصفهاناصفهان

11819ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزاصفهاناصفهان

33187 کالهی حسيناصفهاناصفهان

35453صداقت دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

10339مهری فرهاداصفهاناصفهان

10676ميردامادی ميترااصفهاناصفهان

11208رنانی سلطانی حسيناصفهاناصفهان

20508( زخم درمان نوين روشهای تخصصی مرکز )  عفونی کلينيکاصفهاناصفهان

33722سپاهان آراز  سالمت آمبوالنس مرکزاصفهاناصفهان

33924مقدم شفيعی زهرا دکتراصفهاناصفهان

34587(کوکالنی دکتر) توحيد داروخانهاصفهاناصفهان

35516حقوقیاصفهاناصفهان

35520اصفهانی تقی عليرضا دکتراصفهاناصفهان

35534آکسون پاتوبيولوژی و طبی تشخيص آزمايشگاهاصفهاناصفهان



35592پور طبيب حسن سيد   اصفهاناصفهان

( خانواده تخصصی بيمارستان ) اصفهان صنايع ودرمانی بهداشتی خدمات شرکتاصفهاناصفهان 10810

35570زندگی آوای فيزيوتراپیاصفهاناصفهان

35607عابدی مهدی دکتر راديولوزی موسسهاصفهاناصفهان

22192جرقويه(ره)خمينی امام بيمارستاناصفهاناصفهان

11778قدوسی دکتراصفهاناصفهان

35625سميرم الشهدا سيد بيمارستان روزی شبانه داروخانهاصفهاناصفهان

13188بهار روزی شبانه درمانگاهاصفهاناصفهان

14862(کريميان عبدالرحيم)  رازی داروخانه  اصفهاناصفهان

35668 وظيفه زهرااصفهاناصفهان

35539زنگنه دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

13772(سجاد)اصفهان آموزشی دولتی داروخانهاصفهاناصفهان

18736نشان شير دکتر آزمايشگاهاصفهاناصفهان

16907( صدرا طبی تشخيص آزمايشگاه )الماسی ناصر دکتراصفهاناصفهان

35573امين درمانی آموزشی مرکزاصفهاناصفهان

10741آبان کلينيک سپاهان طب بينااصفهاناصفهان

35761مللاصفهاناصفهان

29474نسب رستگار دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

30269اصفهان الشهدا سيد بيمارستاناصفهاناصفهان

14201(شهر سپاهان پرديس)شفائی حکيم درمانی بهداشتی شرکتاصفهاناصفهان

33064(اصفهان پروتز و ارتز)متداصفهاناصفهان

10317عسكريه بهداشتي درماني خيريه انجمناصفهاناصفهان

19839کسری آزمايشگاهاصفهاناصفهان

35792رستگارنسب دکتر داروخانه اصفهاناصفهان

27840محمدخانی دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

35827آوند دکتر داروخانهاصفهاناصفهان

30818بادرود فاطميهبادروداصفهان

30967سينا فيزيوتراپیبادروداصفهان

24783مدبرزاده دکتر داروخانهبادروداصفهان

27946رضا امام پزشکی مرکزبرخواراصفهان

12798گلستانی دکتر ازمايشگاهبرخواراصفهان

23887خورزوق سروشبرخواراصفهان

16903آباد حبيب(عج)المهدیبرخواراصفهان

13103صالحی دکتر داروخانهبرخواراصفهان

11697سعيدی ناهيد دکتربرخواراصفهان

11645تهرانی سلطانی محبوبهبرخواراصفهان

11556برخوار دستگرد بوعلی داروخانهبرخواراصفهان

10867دستجردی صادقی اله ولی دکتربرخواراصفهان

10919تيران طبی تشخيص آزمايشگاهکرون و تيراناصفهان

27842تيران تهران آزمايشگاهکرون و تيراناصفهان

33951(بهنيا درمانگاه)لردگان سالمت خاطر آسوده شرکتکرون و تيراناصفهان

33594تيران طبی تشخيص آزمايشگاهکرون و تيراناصفهان

11185مرکزی فيزيوتراپیکرون و تيراناصفهان

16016آبادی نجف الجنان فتاح مجتبیکرون و تيراناصفهان

12627(افجان) نخعی دکترکرون و تيراناصفهان

23610تيرانی صابری مجيد دکترکرون و تيراناصفهان

10686تيران بهنيا بيمارستانکرون و تيراناصفهان



11209کريمی بهزادکرون و تيراناصفهان

10437ابراهيمی قاسمچادکاناصفهان

27612چادگان بوعلیچادکاناصفهان

32768 طائی خسرو دکتر مطبحنااصفهان

31200سعدی ازمايشگاهخمينيشهراصفهان

15422فارابی طبی تشخيص آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

11026شهر خمينی شفا آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

13042نگين فيزيوتراپی  خمينيشهراصفهان

28894سيدالشهدا فيزيوتراپیخمينيشهراصفهان

23942االنبيا خاتم طبی تشخيص آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

14261(عج)عصر ولی خيريه درمانگاهخمينيشهراصفهان

27853سينا بوعلی آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

33619شفا آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

12157کوثر پاتوبيولوژی آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

13145ايثارخمينيشهراصفهان

15154صادقی دکتر آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

15505قاسمی دکتر داروخانهخمينيشهراصفهان

17154الزهرا آزمايشگاهخمينيشهراصفهان

21737جعفری دکتر داروخانهخمينيشهراصفهان

34670شهر خمينی اشرفی شهيد بيمارستان داروخانهخمينيشهراصفهان

19703کندری دکترخمينيشهراصفهان

12396ماه راضيهخمينيشهراصفهان

25207زمانی مهرانخمينيشهراصفهان

10296خوزانی صفاری عليرضاخمينيشهراصفهان

11187ودادی فرزانهخمينيشهراصفهان

30380منظريه دی 9 بيمارستانخمينيشهراصفهان

34780شهر خمينی دی 9 بيمارستان داروخانهخمينيشهراصفهان

11202دکترپناهی داروخانهخمينيشهراصفهان

11579زمانی بهرام دکتر مطبخمينيشهراصفهان

23894الهی امان دکترخمينيشهراصفهان

30457شهر خمينی اصفهانی اشرفی شهيد بيمارستانخمينيشهراصفهان

35444عبدالرسولخمينيشهراصفهان

21006سلجوقی محسنخمينيشهراصفهان

13568قدس درمانگاهخمينيشهراصفهان

13436تنهائی دکتر داروخانهخمينيشهراصفهان

11103احمدی فرشته دکترخمينيشهراصفهان

19617پاستور آزمايشگاهخوانساراصفهان

14221فارابی سالمت داروخوانساراصفهان

28345خوانسار (س) فاطميه بيمارستانخوانساراصفهان

18021مساح دکتر داروخانهخوانساراصفهان

35796حسينی استاد دکتر داروخانهدهاقاناصفهان

35088خلفی دکتر داروخانهشهر زريناصفهان

22433آرمان فيزيوتراپیسميرماصفهان

18849يراقی دکتر ازمايشگاهسميرماصفهان

21016سامی دکترسميرماصفهان

32956فر آقايی اسفنديارسميرماصفهان

27727سميرم (ع) الشهدا سيد بيمارستانسميرماصفهان



27802شهر شاهين کيان فيزيوتراپیشاهينشهراصفهان

17345فردوسی آزمايشگاهشاهينشهراصفهان

10929بهار فيزيوتراپیشاهينشهراصفهان

32838شهر شاهين ابوفاضل خيريه درمانگاهشاهينشهراصفهان

17373پارس درمانگاهشاهينشهراصفهان

13374پويش آزمايشگاهشاهينشهراصفهان

20744ميالد روزی شبانه درمانگاهشاهينشهراصفهان

34564خسروی نگين دکتر صورت فک دهان تصويربرداری مرکزشاهينشهراصفهان

11071کيميا داروخانهشاهينشهراصفهان

19902شيری گل کيوانشاهينشهراصفهان

24962شهر شاهين شهرآرا روزی شبانه درمانگاهشاهينشهراصفهان

10358(ع) حسين امام درمانگاهشاهينشهراصفهان

10411تقيان مصطفیشاهينشهراصفهان

10978آراد داروخانهشاهينشهراصفهان

21987سينا ابن راديولوژیشهرضااصفهان

26037نقوی زهرهشهرضااصفهان

11166شفا طبی تشخيص آزمايشگاهشهرضااصفهان

11718شهرضا (ع) سيدالشهداء پاتوبيولوژی آزمايشگاهشهرضااصفهان

20509احمر هالل جمعيت فيزيوتراپیشهرضااصفهان

10080 (پاستور) سپاهان تندرستی آوایشهرضااصفهان

11366تندرستی پيام آزمايشگاهشهرضااصفهان

24771االطبا ناظمشهرضااصفهان

32347دهاقان شهرستان درمان و بهداشت شبکه شهرضااصفهان

11776قديريان دکتر آزمايشگاهشهرضااصفهان

22911کوثر فيزوتراپیشهرضااصفهان

12317نور فيزيوتراپیشهرضااصفهان

11374قربانی دکتر داروخانهشهرضااصفهان

13179دهاقان شهدای بيمارستانشهرضااصفهان

12056طاهرپور کورششهرضااصفهان

35313طبائيان سيدحسن دکترشهرضااصفهان

11650مهاباديان انصاری روزبهشهرضااصفهان

15801يوسفی دکتر داروخانهشهرضااصفهان

20739نصر دکتر داروخانهشهرضااصفهان

21909ساز تن جنتشهرضااصفهان

25336سادات دکتر داروخانهشهرضااصفهان

30918قربانی دکتر داروخانهشهرضااصفهان

33736کاويانی دکتر داروخانهشهرضااصفهان

11786مميز مهنازشهرضااصفهان

30763شهرضا(ع) اميرالمومنين بيمارستانشهرضااصفهان

13980سجاد روزی شبانه درمانگاهشهرضااصفهان

10201داران رجايی شهيد بيمارستانفريدناصفهان

27247(ع) حسين امام حضرت درمانگاهفريدناصفهان

10493مياندشت بوئين درمان بهداشت شبکهفريدناصفهان

11115(فريدن) ترکی دکتر سونوگرافی و راديولوژی موسسهفريدناصفهان

22556رفيعی محبوبهفريدناصفهان

22339کيخايی دکتر داروخانهفريدناصفهان

31213داران بيمارستان داروخانه- فارابی سالمت دارو شرکتفريدناصفهان



23621پويش پزشکی تشخيص آزمايشگاهفريدونشهراصفهان

30656شهر فريدون (ص) اکرم رسول بيمارستانفريدونشهراصفهان

21692اخوان دکترفريدونشهراصفهان

18306اصالنی علی دکترفريدونشهراصفهان

18453(ع) علی امام آزمايشگاهفالورجاناصفهان

16758کاشففالورجاناصفهان

13526فالورجان خمينی امامفالورجاناصفهان

13820فالورجان درمان بهداشت شبکهفالورجاناصفهان

35185منيعی اکبر دکترفالورجاناصفهان

10850زارعی عباسفالورجاناصفهان

19597کليشاد داروخانهفالورجاناصفهان

22150نظری عبداله دکترفالورجاناصفهان

27792جزی سجادی  مهدی سيدفالورجاناصفهان

20053مراد رضا دکترفالورجاناصفهان

24344تبسمفالورجاناصفهان

29800پالرتگانی آقائی داودفالورجاناصفهان

29331شفا بيمارستانفالورجاناصفهان

16121پاستورفالورجاناصفهان

20428قديری عباسفالورجاناصفهان

35730نظری اسمعيل سيد دکتر داروخانهفالورجاناصفهان

35450افتخاری دکترفوالدشهراصفهان

35472هامونفوالدشهراصفهان

11647نيکخواه دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهکاشاناصفهان

13849(ره)يثربی اله آيت تخصصی فوق بيمارستانکاشاناصفهان

18841زاده جمال دکترنادر کلينيککاشاناصفهان

20109نوينکاشاناصفهان

24653شريعت محمدکاشاناصفهان

25163کاشانی بوستانی محمدکاشاناصفهان

30354کاشان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونتکاشاناصفهان

29622ايران فيزيوتراپی مزکزکاشاناصفهان

32655کاشان متابوليک های بيماری و ديابت تخصصی فوق مرکزکاشاناصفهان

32973مستقل ويژه کلينيککاشاناصفهان

13957کاشان بهشتی دکتر شهيدکاشاناصفهان

21607صداقت حميدرضاکاشاناصفهان

24052رحمتی آزمايشگاهکاشاناصفهان

24018اميد فيزيوترابیکاشاناصفهان

27871متينی پژوهشی اموزشی بيمارستانکاشاناصفهان

10282شفا درمانی مجتمعکاشاناصفهان

33282جم روزی شبانه دندانپزشکی درمانگاهکاشاناصفهان

34355سالمت دندانپزشکی کلينيککاشاناصفهان

27515مرکزی روزی شبانه درمانگاهکاشاناصفهان

27627کارگرنژاد بيمارستانکاشاناصفهان

11785(عج)وليعصر ژنتيک و طبی تشخيص ازمايشگاهکاشاناصفهان

11614ثمينکاشاناصفهان

27746گالبچیکاشاناصفهان

11554کاشانی خياط محمدحسينکاشاناصفهان

32524اربابی دکتر روزی شبانه داروخانهکاشاناصفهان



27628منش ايران ازادهکاشاناصفهان

10772پارسيانکاشاناصفهان

12646پناه حق محمد علیکاشاناصفهان

12261قمصر-  طالبيان دکترکاشاناصفهان

34879(ع)معصوم چهارده دارالشفا خيريه درمانگاهکاشاناصفهان

16239کسری فيزيوتراپیکاشاناصفهان

23958(ع) رضا امام روزی شبانه داروخانهکاشاناصفهان

32654سجودیکاشاناصفهان

27129کاشان فرهنگيان درمانگاهکاشاناصفهان

18107ابوالقاسمی محسن دکترکاشاناصفهان

27585نقویکاشاناصفهان

10928برزگری محمدعلیکاشاناصفهان

22217زاده نجفی دکتر روزی شبانه داروخانهکاشاناصفهان

35333احدی دکترکاشاناصفهان

11092طبسی معصومه دکترکاشاناصفهان

14026نيکانکاشاناصفهان

29360شاهرخ فيزيوتراپیکاشاناصفهان

10364نواز مهمان حسنکاشاناصفهان

13877کاشان ميالدکاشاناصفهان

18052(توحيد فيزيوتراپی)جهادی مهدیکاشاناصفهان

35801نقوی بيمارستان داروخانهکاشاناصفهان

11632شفا فيزيوتراپیکوهپايهاصفهان

27191(ره)گلپايگانی اله ايت روزی شبانه درمانگاهگلپايگاناصفهان

10806االنبيا خاتم درمانگاهگلپايگاناصفهان

15605شيرمحمدی دکتر سونوگرافیگلپايگاناصفهان

26843زاد کمالی اللهگلپايگاناصفهان

11639مشايخی عبدالرضاگلپايگاناصفهان

13238خاص بيماريهای خيريه درمانگاهگلپايگاناصفهان

13752گلپايگان (ع) حسين امام بيمارستانگلپايگاناصفهان

17640کارگذاری محمد علیگلپايگاناصفهان

25191گلپايگان غفوری دکترگلپايگاناصفهان

26019مشايخی عبدالرضاگلپايگاناصفهان

33909شاهمرادی دکتر داروخانهگلپايگاناصفهان

11160توکلی محمد علی دکترگلپايگاناصفهان

25162سلطانی عليرضاگلپايگاناصفهان

22077رستمی ناصر دکترگلپايگاناصفهان

23617وصال آزمايشگاهگلپايگاناصفهان

21389سينا ابن فيزيوتراپیلنجاناصفهان

16745(س)الزهرا آزمايشگاهلنجاناصفهان

27435اصفهان اهن ذوب مطهری شهيد بيمارستانلنجاناصفهان

12577وحيددستجردی محمدلنجاناصفهان

22469اعظم فيزيوتراپیلنجاناصفهان

12366ابوريحان آزمايشگاهلنجاناصفهان

10503آريا روزی شبانه درمانگاهلنجاناصفهان

14395سينا آزمايشگاهلنجاناصفهان

22376آقاجانی حسينلنجاناصفهان

12675پاستور آزمايشگاهلنجاناصفهان



10342پاسارگاد آزمايشگاهلنجاناصفهان

27011سالمت درمانگاه-  بهداشت زرين تعاونی شرکتلنجاناصفهان

15429شهر زرين مرکزی آزمايشگاهلنجاناصفهان

16059مهرياوریلنجاناصفهان

34781لنجان شهدای بيمارستان داروخانهلنجاناصفهان

15093نعمتی دکتر داروخانهلنجاناصفهان

12664انتظاری رضا علی دکتر مطبلنجاناصفهان

16106افشان گل دکتر داروخانهلنجاناصفهان

10633قربانی حسينلنجاناصفهان

16491قربانی حسين دکترلنجاناصفهان

34372جانقربان دکتر روزی شبانه داروخانهلنجاناصفهان

12895راد منصوری سوسنلنجاناصفهان

14701دهقانی اله فضل دکترلنجاناصفهان

30944لنجان شهدای بيمارستانلنجاناصفهان

23397متنقی جعفر دکترلنجاناصفهان

13379آقائی پورمشهدی آيدالنجاناصفهان

15535شيرانی خواجه دکتر داروخانهلنجاناصفهان

16818ورنامخواست بخش شفا روزی شبانهلنجاناصفهان

12630بصيرت دکتر روزی شبانه داروخانهلنجاناصفهان

15287سينا فيزيوتراپیمبارکهاصفهان

16344مبارکه مرکزی فيزيوتراپیمبارکهاصفهان

29202دکترباقریمبارکهاصفهان

29884(ع)اميرالمومنين درمانگاهمبارکهاصفهان

16161(مبارکه) سينامبارکهاصفهان

21633مبارکه اله رسول محمد بيمارستانمبارکهاصفهان

25814پيروتی محمدمبارکهاصفهان

17451امداد آزمايشگاهمبارکهاصفهان

14428مبارکه شفا فيزيوتراپیمبارکهاصفهان

10983دکتردهقان روزی شبانه داروخانهمبارکهاصفهان

16489ناطقی محمودمبارکهاصفهان

22749جباری دکتر خانم داروخانهمبارکهاصفهان

15553ضيايی رباب دکترمبارکهاصفهان

12722کريميان دکتر داروخانهمبارکهاصفهان

35643مبارکه درمان و بهداشت شبکه مرکز مبارکهاصفهان

30408ميمه (ص)محمد حضرت بيمارستانميمهاصفهان

34539صدری دکتر روزی شبانه داروخانهميمهاصفهان

17674غالمپور دکترناييناصفهان

26672نايينی مدنی غالمرضا سيدناييناصفهان

29250شفا آزمايشگاهناييناصفهان

10518نايين حبيبيان حشمتيه بيمارستانناييناصفهان

34375کديور دکتر داروخانهناييناصفهان

34400 هشتم آفتاب بيمارستانناييناصفهان

21478طراوت دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهنجفاباداصفهان

13979آباد نجف فرهنگياننجفاباداصفهان

10706کوثر فيزيوتراپینجفاباداصفهان

10815خانواده عمومی روزی شبانهنجفاباداصفهان

13606(ص) اکرم نبی درمانگاهنجفاباداصفهان



16855اکراميان دکتر ازمايشگاهنجفاباداصفهان

10936آباد نجف عصر ولی پاتوبيولوژینجفاباداصفهان

13738گلدشت (س)زهرا حضرت خيريهنجفاباداصفهان

15730االنبيا خاتم آزمايشگاهنجفاباداصفهان

22631گلدشت آزمايشگاهنجفاباداصفهان

15953توان فيزيوتراپینجفاباداصفهان

13226منتظری محمد شهيدنجفاباداصفهان

33615سالمت پيشگامان آزمايشگاهنجفاباداصفهان

11024سينا ابن آزمايشگاهنجفاباداصفهان

34779آباد نجف منتظری شهيد بيمارستان داروخانهنجفاباداصفهان

11210بهروان دکترنجفاباداصفهان

10117اميننجفاباداصفهان

10629سجاد آزمايشگاهنجفاباداصفهان

13986شفا تصويربردارینجفاباداصفهان

23613زاده شريف علی دکترنجفاباداصفهان

10216انصاری عبداله بن جابر درمانگاهنجفاباداصفهان

34362طاهری دکتر داروخانه نجفاباداصفهان

11196لطفی دکتر روزی شبانه داروخانهنجفاباداصفهان

27667حجتی محدثهنجفاباداصفهان

10100قربعلی ياسرنجفاباداصفهان

10829رجايی شهيد روانپزشکی تخصصینجفاباداصفهان

11197امينی حاج زهرهنجفاباداصفهان

12876نظری فرهادنجفاباداصفهان

11124حجتی دکتر روزی شبانه داروخانهنجفاباداصفهان

26009سبحانی دکتر داروخانهنجفاباداصفهان

28798مدرس شهيد روانپزشکی بيمارستاننجفاباداصفهان

33262فر نيک محمدعلی  نجفاباداصفهان

28809نطنز االنبيا خاتمنطنزاصفهان

12112الزهرااشتهارد فاطمه بيماستاناشتهاردالبرز

35383پايش پزشکاشتهاردالبرز

34597البرزی شهيد جامع مرکز طالقانالبرز

35364دکتررزاقی داروخانهطالقانالبرز

11739گوهردشتکرج  مرکزيالبرز

12792کرج عظيميه ان مهر روزی شبانه لوژی پاتوبيو آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

15428دشت مشکين تصويربرداری موسسهکرج  مرکزيالبرز

33859بهنود آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

21163اسکن گاماکرج  مرکزيالبرز

11088هومن فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

11148نوروزی فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

15057ارياکرج  مرکزيالبرز

15561(س)فاطمه حضرت فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

16490زمين ايران آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

20929جالينوسکرج  مرکزيالبرز

22270طباطبايی خان جاللکرج  مرکزيالبرز

23845کوروشکرج  مرکزيالبرز

29775فيزيوتراپی جامع درمانگاهکرج  مرکزيالبرز

32538دکترپازندی روزی شبانه درمانگاهکرج  مرکزيالبرز



33383مهرويال دندانپزشکی کلينيک کرج  مرکزيالبرز

33426کرج-مينا ای هسته پزشکیکرج  مرکزيالبرز

33712ميمند دندانپزشکی کلينيککرج  مرکزيالبرز

34212سيناکرج  مرکزيالبرز

10258پارس روزی شبانه درمانگاهکرج  مرکزيالبرز

10865شفق روزی شبانهکرج  مرکزيالبرز

10973پاستور آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

11771پاسارگاد طبی تشخيص آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

12033آريا فيزيوترابیکرج  مرکزيالبرز

14178پويش آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

15361فالح توده دکترکرج  مرکزيالبرز

17931مريمکرج  مرکزيالبرز

24089بهبد ای هسته پزشکیکرج  مرکزيالبرز

27758رتکی رحيمی ماشاالهکرج  مرکزيالبرز

29880آرش آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

32546پارس آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

10589جمشيد تختکرج  مرکزيالبرز

10859سالمت نويد فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

12624فرديس مرکزی تصويربرداریکرج  مرکزيالبرز

15544آرادکرج  مرکزيالبرز

15968کاوشکرج  مرکزيالبرز

20486حکيمکرج  مرکزيالبرز

23300بهارکرج  مرکزيالبرز

29413(ص)االنبيا دارالشفاخاتم  موقوفهکرج  مرکزيالبرز

29713رجايی روزی شبانه درمانگاهکرج  مرکزيالبرز

29930نصرت دندانپزشکی درمانگاهکرج  مرکزيالبرز

31332جرجانیکرج  مرکزيالبرز

33148دنا دندانپزشکی کلينيککرج  مرکزيالبرز

33213البرز درمان کوروشکرج  مرکزيالبرز

10370ژنوم پارسکرج  مرکزيالبرز

11884شيخانیکرج  مرکزيالبرز

12032کاشفکرج  مرکزيالبرز

17256پاسارگاد فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

19347محمدشهر مرکزیکرج  مرکزيالبرز

23120يوسفی دکترکرج  مرکزيالبرز

24400کاوش آزمايشگاهی مجتمعکرج  مرکزيالبرز

24595مرکزی پاتوبيولوژی آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

25343آسياکرج  مرکزيالبرز

30104مهردادکرج  مرکزيالبرز

32302نيروان دندانپزشکی کلينيککرج  مرکزيالبرز

32584ايرانمهر فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

32645ساراکرج  مرکزيالبرز

33123تبسم دندانپزشکی کلينيککرج  مرکزيالبرز

33359طالقانی روزی شبانه دندانپزشکی کلينيککرج  مرکزيالبرز

30575صالح سونوگرافی و راديولوژیکرج  مرکزيالبرز

24418شعبانیکرج  مرکزيالبرز

25134رويان راديولوژی و سونوگرافیکرج  مرکزيالبرز



31445دکترمحمدی آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

10730پارس تصويربرداری شرکتکرج  مرکزيالبرز

28871سپنتا فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

20192کرج مرکزی درمانگاهکرج  مرکزيالبرز

32223زرگوشی لطيفکرج  مرکزيالبرز

23733فر سليمانی دکترکرج  مرکزيالبرز

32224نريمانی ژيال دکتر کرج  مرکزيالبرز

34429تبسمکرج  مرکزيالبرز

11873نويدکرج  مرکزيالبرز

30127گلساکرج  مرکزيالبرز

15920صباکرج  مرکزيالبرز

33322نژاد بهمنی جمشيد دکترکرج  مرکزيالبرز

27624جو نيک مهدیکرج  مرکزيالبرز

18302پارساکرج  مرکزيالبرز

13697شفا روزی شبانهکرج  مرکزيالبرز

34549غياثی سيدعلیکرج  مرکزيالبرز

34626اورانوس داروخانهکرج  مرکزيالبرز

33504پاسارگادکرج  مرکزيالبرز

34665هدايتی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34732جالينوسکرج  مرکزيالبرز

34742زاده صفوی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

23294مرادی دکترشاه داروخانهکرج  مرکزيالبرز

31228ابراهيمی دکترشاهرخکرج  مرکزيالبرز

34216فتحی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34765پارسيان داروخانه کرج  مرکزيالبرز

34782فارابی حکيم دکتر داروخانه کرج  مرکزيالبرز

25348دکترصراف روزی شبانه داروخانهکرج  مرکزيالبرز

30421ابراهيمی دکتر روزی شبانهکرج  مرکزيالبرز

13339زاده حسن مهدی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

23045احيا داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34811 ايزدی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

31296بين جهانکرج  مرکزيالبرز

34829فرديس  داروخانه کرج  مرکزيالبرز

19771جوهرزاده دکترکرج  مرکزيالبرز

33969دنا آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

34814محور حسينی بهاره سيدهکرج  مرکزيالبرز

34863پارسا دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34867روشا داروخانه کرج  مرکزيالبرز

29659مختاری دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34875پرسپوليس روزی شبانه داروخانه  کرج  مرکزيالبرز

30323بهرامی شاهکرج  مرکزيالبرز

29847سالمت پرستاری خدمات و مشاوره مرکزکرج  مرکزيالبرز

32317عطايی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

17436حيدرزاده دکترکرج  مرکزيالبرز

32548کهن رنجبر صادق دکتر مطبکرج  مرکزيالبرز

34938هدايتی اشکان دکتر داروخانه کرج  مرکزيالبرز

21959سينا پرستاری مرکزکرج  مرکزيالبرز



34329آترينــــا فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

13838مهرشهر مرکزی درمانگاهکرج  مرکزيالبرز

14848شهدا فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

32747آرامشکرج  مرکزيالبرز

35062دکترسامانی داروخانهکرج  مرکزيالبرز

35083خواه دکترمحمودیکرج  مرکزيالبرز

35124سعيدی روزی شبانه داروخانهکرج  مرکزيالبرز

31578کرج مرکزی ای هسته پزشکی موسسهکرج  مرکزيالبرز

34795نيماد روزی شبانه داروخانهکرج  مرکزيالبرز

17703نزاد محمودی دکتر روزی شبانه داروخانهکرج  مرکزيالبرز

33576سپهرکرج  مرکزيالبرز

10853عظيميه پزشکی تصويربردارانکرج  مرکزيالبرز

10104دی سرپايی و محدود جراحی مرکزکرج  مرکزيالبرز

12133طبيب ای هسته پزشکی موسسهکرج  مرکزيالبرز

17734بهارکرج  مرکزيالبرز

24094ميرکاظمی دکترکرج  مرکزيالبرز

30304مهرآفرين روان و اعصاب مرکزکرج  مرکزيالبرز

31428زندگی شوق توانبخشی مرکزکرج  مرکزيالبرز

35228بهستونکرج  مرکزيالبرز

35246منتظری دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

10180نورديدگان پزشکی گروهکرج  مرکزيالبرز

14781نورکرج  مرکزيالبرز

18220 ايثار منزل در بالينی خدمات مرکزکرج  مرکزيالبرز

19193خزائی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

البرز آرماننيکان اميد مزمن روانی بيماران روزی شبانه نگهداری و توانبخشی تجاری غير موسسهکرج  مرکزيالبرز 20825

22268آريا داروخانهکرج  مرکزيالبرز

23668نوتوانکرج  مرکزيالبرز

27973البرز استان احمر هالل جمعيت داروخانهکرج  مرکزيالبرز

31190رجايی شهيد درمانی آموزشی مرکزکرج  مرکزيالبرز

31639فرديس دندانپزشکی روزی شبانه کلينيککرج  مرکزيالبرز

10359البرز نور پزشکی چشم تخصصی فوق مرکزکرج  مرکزيالبرز

31189کرج البرز تخصصی بيمارستانکرج  مرکزيالبرز

34235فتحی سروش دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

35357شريعتی علی دکتر بيمارستانکرج  مرکزيالبرز

30913صفا فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

33777مدنی شهيد درمانی آموزشی مرکزکرج  مرکزيالبرز

35307زاده نبی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34233 ارمغان پزشکی دندان کرج  مرکزيالبرز

12855راد بابايی مجتبی دکترکرج  مرکزيالبرز

13657نورنگاه سرپائی و محدود جراحی مرکزکرج  مرکزيالبرز

35068دکترواحدی داروخانهکرج  مرکزيالبرز

20247البرز فيزيوتراپیکرج  مرکزيالبرز

31065البرز استان ايثارگران امور و شهيد بنيادکرج  مرکزيالبرز

35470وحدت داروخانهکرج  مرکزيالبرز

35476نوين داروخانهکرج  مرکزيالبرز

33724عظيميه اميد درمانی پرتو شرکتکرج  مرکزيالبرز

14149زاده کريم دکتر روزی شبانهکرج  مرکزيالبرز



33366کوثر کرج  مرکزيالبرز

23495عليجانی دکتر آزمايشگاهکرج  مرکزيالبرز

33653کمالی درمانی آموزشی مرکزکرج  مرکزيالبرز

35697نامداری دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

33602(ع) علی امام درمانی آموزشی مجتمعکرج  مرکزيالبرز

35750داخلی تخصصی مطبکرج  مرکزيالبرز

11557کرج بهارکرج  مرکزيالبرز

34287کرج (ره)خمينی امام بيمارستانکرج  مرکزيالبرز

35158سرو داروخانهکرج  مرکزيالبرز

35712مرسانا دندانپزشکی کلينيککرج  مرکزيالبرز

10382کرج نور تصويربرداران شرکتکرج  مرکزيالبرز

10400مريم زايشگاه و بيمارستانکرج  مرکزيالبرز

10588(قائم بيمارستان)مهرپاد پزشکی گروهکرج  مرکزيالبرز

10373(کسری بيمارستان)کرج اسفند پزشکی گروهکرج  مرکزيالبرز

27933حسينی سيدمحمدرضاکرج  مرکزيالبرز

23385نظرآباد مرکزی داروخانهکرج  مرکزيالبرز

34868تهرانی دکتر داروخانهکرج  مرکزيالبرز

14707اميرمالردالبرز

16047انديشه آزمايشگاهنظرابادالبرز

17351نظرآباد بهار پاتوبيولوژی آزمايشگاهنظرابادالبرز

17969نظراباد مرکزی فيزيوتراپینظرابادالبرز

22240حسينی روزی شبانهنظرابادالبرز

30180رسالت روزی شبانه داروخانهنظرابادالبرز

30816(ع)مجتبی حسن امام بيمارستاننظرابادالبرز

16507گودرزی دکتر داروخانهنظرابادالبرز

13471نظرآباد روزی شبانه درمانگاهنظرابادالبرز

14604البرز پاتوبيولوژی آزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

19118جوادی دکتر روزی شبانه درمانگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

22420کوثر پاتوبيولوژی ازمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

17488هشتگرد متين آزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

15855هشتگرد مهر پاتوبيولوژی آزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

23871عرفان(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

24784هشتگرد نور آزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

10558فرهنگيان درمانگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

31105بکان دکتر داروخانه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

17677ياسری دکتر روزی شبانه داروخانه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

31025(ع) صادق جعفر امام بيمارستان(ساوجبالغ)هشتگردالبرز

22768احمدزاده داروخانهابدانانايالم

29314اميدان سالمت پديده شرکت داروخانهابدانانايالم

27889پور مومن فردينابدانانايالم

21518صيدی نبیابدانانايالم

21516عليزاده اله نصرتابدانانايالم

20071سينا ابن درمانگاهابدانانايالم

13507اکرم رسولابدانانايالم

27724فرهنگيان درمانگاهايالمايالم

14760عبدالرحيمی اصغر علیايالمايالم

29625عزيزيان دکتر پاتوبيولوژی مرکز و آزمايشگاهايالمايالم



33811پاستور پاتولوژی آزمايشگاهايالمايالم

33465رحيمی رحيم دکتر مطبايالمايالم

24544آسيا درمانگاهايالمايالم

33439لبخند دندانپزشکیايالمايالم

34512 سليمانی مهريار ايالمايالم

34529دلشاد اله عزت دکتر دندانپزشکیايالمايالم

13633نور درمانگاهايالمايالم

22709تقوی علیايالمايالم

14789پور انوری حميدايالمايالم

15827قزلباش زهراايالمايالم

21724زاده بلوچ داروخانهايالمايالم

25153رشيدی داروخانهايالمايالم

32259(مادر) فرمانی رحمتی فاطمه دکتر داروخانهايالمايالم

16417صيفی شيماايالمايالم

21159شاهماری مهتابايالمايالم

10319خورشيد درمانگاهايالمايالم

35127بهنود طب کارا شرکتايالمايالم

35140ماژين الله کريم دکتر دندانپزشکیايالمايالم

13911شهدا درمانگاهايالمايالم

13736قائم بيمارستانايالمايالم

21219جاللی اعظمايالمايالم

12500االنبيا خاتمايالمايالم

(دهلران شهداء بيمارستان روزی شبانه داروخانه )احمدی  جعفر دکتر داروخانهايالمايالم 21685

17688نقدی دکتر داروخانهايالمايالم

14660ساغری محمدتقیايالمايالم

18172دانش طبی تشخيص آزمايشگاهايالمايالم

15460اسدالهی ازمايشگاهايالمايالم

24043ميرزايی ستارايالمايالم

24730سينا ابن آزمايشگاهايالمايالم

32358فارابی پروتز ارتز مرکزايالمايالم

35195بندی ريزه مهسا دکترايالمايالم

35270 ارين آزمايشگاهايالمايالم

15503آقابابائی محمدايالمايالم

13219احمر هالل داروخانهايالمايالم

35137زاگرس شهدای بيمارستانايالمايالم

24157باالوندی فيروزايالمايالم

29843خبر خوش اميرعلی سنجی شنوايی مرکزايالمايالم

30174مخصوص حدادی حسينايالمايالم

32013جرجانی حکيمايالمايالم

32447کارگر دکترشهرامايالمايالم

35135ايالم اجتماعی تامين کلينيک دی ايالمايالم

13932ايثار درمانی مجتمعايالمايالم

32928توانا پرستاری خدمات و مشاوره مرکزايالمايالم

12150نيا صوفی دکتر مطبايالمايالم

32476نوروزی سيروس دکتر مطبايالمايالم

27437کوثر تخصصی بيمارستانايالمايالم

15617بختی احمدايالمايالم



33887ايالم استان ايثارگران امور و بنيادشهيد مشاوره مرکزايالمايالم

35461 (عج) قائم بيمارستان داروخانهايالمايالم

10347خمينی امامايالمايالم

13691(ره) خمينی  مصطفی شهيد بيمارستانايالمايالم

10819انوری اله قدرتايالمايالم

24328ارم  آزمايشگاهايالمايالم

24870مهرايوانايالم

24397مهديان زهراايوانايالم

15049عزيزآبادی جمشيدی مريمايوانايالم

21655شعبانی سميهايوانايالم

16045مهرافشان دکتر داروخانهايوانايالم

10341پارسيان آزمايشگاهايوانايالم

16291پروری شمسايوانايالم

16342زمانی دکتر داروخانهايوانايالم

16372زمانی عليرضاايوانايالم

33209ايوان هللا بقيه درمانگاهايوانايالم

13690ايوان(ع) رضا امام بيمارستانايوانايالم

35773ايوان (ع) رضا امام بيمارستان داروخانهايوانايالم

27903تپه قره سليمانی مهدیشهر  درهايالم

10302بدره بهداشت شبکهشهر  درهايالم

20761نوروزی عصمت داروخانهشهر  درهايالم

23348يزدانی دکتر داروخانهشهر  درهايالم

13453پور علی حسينشهر  درهايالم

21934پور دکترناصررجب مطبشهر  درهايالم

30017عموشاهی دکترشهر  درهايالم

35261پور مهدوی فاضل دکتر شهر  درهايالم

35396 عرفان فيزيوتراپیشهر  درهايالم

22458جمالی نسيبهشهر  درهايالم

13929(عج) وليعصرشهر  درهايالم

10494حکيم  آزمايشگاهدهلرانايالم

14429دهلران رازی داروخانهدهلرانايالم

31259نوری غالمرضا دهلرانايالم

21935شريفی عبدالصاحبدهلرانايالم

13727اله بقيه درمانگاهدهلرانايالم

21938رسولی شهرياردهلرانايالم

35393 دهلران پاستور روزی شبانه درمانگاهدهلرانايالم

30906دهلران(عج)االعظم اله بقيه درمانگاهدهلرانايالم

13218دهلران شهدایدهلرانايالم

23246الهی فتح سميهشيروانوچرداولايالم

16661اميدبخش آزمايشگاهشيروانوچرداولايالم

32202سيفی دکتر داروخانهشيروانوچرداولايالم

14501دارابی عبدالصاحبشيروانوچرداولايالم

35661 سرابله (ع) علی امام بيمارستان داروخانهشيروانوچرداولايالم

30844چرداول (عج)االعظم اله بقيه درمانگاهشيروانوچرداولايالم

13305(ع) علی امامشيروانوچرداولايالم

34443صفری دکتر-  آتيه آزمايشگاهمهرانايالم

12386(يکتا جهانگرد) حسين امام بيمارستان داروخانهمهرانايالم



18090متين دکتر داروخانهمهرانايالم

19618سروش  داودمهرانايالم

22262رضايی بابکمهرانايالم

13538حسين اماممهرانايالم

28923مهر نيک فيزيوتراپیاهرمبوشهر

34734عليپور علی سيد دکتر مطباهرمبوشهر

30841اهرم حسين امام بيمارستاناهرمبوشهر

16128نژاد تنگستانی مهراناهرمبوشهر

19303فدک فيزيوتراپیبرازجانبوشهر

11583محتشمی دکتر داروخانهبرازجانبوشهر

20532کريمی مهدی دکتر  عصر ولی داروخانهبرازجانبوشهر

21480قاسم پور عبدالعلیبرازجانبوشهر

21761آريا دکتر داروخانهبرازجانبوشهر

21774دهقانی اصغربرازجانبوشهر

29530دژ فيزيوتراپیبرازجانبوشهر

15161فتاح عبدالهبرازجانبوشهر

14842غريبی دکتريوسفبرازجانبوشهر

28877رضايی ناهيدبرازجانبوشهر

31687رزمی راضيه داروخانه برازجانبوشهر

11699شفا فيزيوتراپی کلينيکبرازجانبوشهر

21845محمدزاده احمد دکتربرازجانبوشهر

30634برازجان گنجی صادق شهيد بيمارستانبرازجانبوشهر

11471بهبودی فاطمه دکتربرازجانبوشهر

17614ريز قرص عباسبرازجانبوشهر

15737عباسعلیبرازجانبوشهر

34873تالش فيزيوتراپی موسسهبرازجانبوشهر

34881سالمت اميد منزل در بالينی خدمات شرکت برازجانبوشهر

16058زيارتی نعمتی رسولبرازجانبوشهر

15012 (زايمان و زنان متخصص)لنگرودی  پورمالی  ژيال  دکتربرازجانبوشهر

19221نويد روزی شبانه درمانگاهبرازجانبوشهر

29607کيانی دکتر داروخانهبرازجانبوشهر

10322برازجان فرهنگيان درمانگاهبرازجانبوشهر

19123ياسبرازجانبوشهر

16847ابوالفضلبرازجانبوشهر

27412برازجان نبوت درمانگاهبرازجانبوشهر

25083فخری دکترعباسبرازجانبوشهر

35314مصدق علی دکتر مطببرازجانبوشهر

32762دهقانی دکتر آزمايشگاهبندربوشهربوشهر

20714دکترحاجيانی داروخانهبندرکنگانبوشهر

30069کنگان عرب  کرمی دکتر ازمايشگاهبندرکنگانبوشهر

10942عرب دکتر مطببندرکنگانبوشهر

34975حيدری دکترحسن پايش مطب بندرکنگانبوشهر

13865کنگان شهرستان خمينی امام بيمارستانبندرکنگانبوشهر

13430جم رازی ازمايشگاهبندرکنگانبوشهر

19809آبادی نصرت اسالمی محمدحسنبندرکنگانبوشهر

23595دکترعبدالهی مطببندرکنگانبوشهر

35610کنگان سنجی شنوايی مرکز   بندرکنگانبوشهر



25115حيدری مهناز دکتر پاستوربندرکنگانبوشهر

16779ثبات دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهبندرگناوهبوشهر

17044موسوی کريم سيدبندرگناوهبوشهر

20273جاودان رضابندرگناوهبوشهر

34601گناوه بزرگمهر بيمارستان درمانگاهبندرگناوهبوشهر

34874نوروزی مينا دکتر مطب بندرگناوهبوشهر

18552ابوريحان روزی شبانه  درمانگاهبندرگناوهبوشهر

30843گناوه سوختگی سوانح بيمارستانبندرگناوهبوشهر

35460افشار اقائی جواد محمد دکتر پايش پزشک بندرگناوهبوشهر

34262نادری حميد دکتربوشهربوشهر

18600حسينی  معزالدين سيدبوشهربوشهر

19476جوان ايران فيزيوتراپیبوشهربوشهر

23433پارسابوشهربوشهر

27873بوشهر اجتماعی تامين بيمارستانبوشهربوشهر

23401آهنگی ابراهيم محمدبوشهربوشهر

24619دهدشتی رضا محمدبوشهربوشهر

24847ابوريحان طبی تشخيص آزمايشگاهبوشهربوشهر

11137ليان دندانپزشکی درمانگاهبوشهربوشهر

15698زاده قاسمی محمود سيدبوشهربوشهر

33459ايثار فيزيوتراپی بوشهربوشهر

33711امامی عبد دکتر روزی شبانه داروخانه   بوشهربوشهر

30940کنگان سينا ابن ازمايشگاهبوشهربوشهر

30651بوشهر دندانپزشکی درمانگاهبوشهربوشهر

19113نعمتی رضابوشهربوشهر

13835بوشهر استان ايثارگران امور و شهيد بنياد مشاوره مرکزبوشهربوشهر

14449عليمحمدی مجيدبوشهربوشهر

31874گناوه اميرالمومنين بيمارستان بوشهربوشهر

34673کوثری ابوالقاسم دکتر مطببوشهربوشهر

34784طب تجهيز سيراف پزشکی تجهيزات شرکت بوشهربوشهر

29671اميدوار دکتر مطببوشهربوشهر

24469بوشهر حکيم آزمايشگاهبوشهربوشهر

16707آرامی رضا محمدبوشهربوشهر

13698بوشهر فرهنگی شهدای درمانگاهبوشهربوشهر

14390چوبينه فيزيوتراپیبوشهربوشهر

34907 بوشهر فرهنگی دندانپزشکیبوشهربوشهر

20588سرافراز اسفندی شهندبوشهربوشهر

30840بوشهر فارس خليج بيمارستانبوشهربوشهر

35100کشميری سعيد دکتر مطب بوشهربوشهر

35101کوخدان مراديان کريم دکتر مطب  بوشهربوشهر

35121امينی عبداللطيف دکتر مطب  بوشهربوشهر

35122 بوشهر عرفان درمانگاهبوشهربوشهر

35123 پناه يزدان احمد دکتر مطب بوشهربوشهر

29375بوشهر ايثار مرکز  داروخانهبوشهربوشهر

29729سينا فيزيوتراپیبوشهربوشهر

11926آريا نرگس دکتر صورت و فک راديولوژیبوشهربوشهر

30689الهدی بنت قلب بيمارستانبوشهربوشهر

30938احمر هالل فنی ارتوپدبوشهربوشهر



30960نيا محمديان دکتر اپتومتریبوشهربوشهر

33480بهشتی سازی عينکبوشهربوشهر

33768،زايس نگاه عينکبوشهربوشهر

34009اورژانس بخش ايثار درمانگاهبوشهربوشهر

13806بوشهر نهاجا المومنين اميربوشهربوشهر

18006اقبالی سيدسجادبوشهربوشهر

27619عج قائم حضرت بيمارستانبوشهربوشهر

27003بهمن 22 داروخانهبوشهربوشهر

31777معينی حسن سيد دکتر مطب بوشهربوشهر

32464دهقان غالمرضا دکتربوشهربوشهر

35438کيان دندانپزشکی کلينيکبوشهربوشهر

31044بوشهر نيکنام دکتر ازمايشگاه بوشهربوشهر

20043شجاعت ليالبوشهربوشهر

31073بوشهر نوين فيزيوتراپیبوشهربوشهر

35578ايثار درمانی گفتار و درمانی کار مرکز  بوشهربوشهر

35675دخت شاهی آزمايشگاهبوشهربوشهر

11651کسائيان تلما دکتر دندانپزشکیبوشهربوشهر

19073اسدی دکتر ای هسته پزشکیبوشهربوشهر

35676پويان پزشکی دندان بوشهربوشهر

16437رضائی يحيیبوشهربوشهر

33834قاسمی محمد دکتر برداری تصوير   بوشهربوشهر

35741سپيد دندانپزشکیبوشهربوشهر

22873حميدی عبدالرضا جمبوشهر

21519قائمجمبوشهر

35739ساجدی وحيده دکتر دندانپزشکیجمبوشهر

34163دهدار فرشاد دکتر مطبچغادکبوشهر

33433کيانی محمد دکتر مطب   چغادکبوشهر

17738چغادک ابوريحانچغادکبوشهر

34906دولتی مجيد دکتر مطبچغادکبوشهر

19258احمدی دکتر داروخانهچغادکبوشهر

35813شجاعی زهرا دکتر مطب چغادکبوشهر

15342زاده علی دکتر داروخانهدشتستانبوشهر

11442سينا تراپی فيزيودشتستانبوشهر

15746دانشگر تراپی فيزيودشتستانبوشهر

18031جوکار محمدحسندشتستانبوشهر

24948عبدالهی حسيندشتستانبوشهر

22267تجدد دکتردشتستانبوشهر

11044کيانی آرش دکتردشتستانبوشهر

30070صديق مهرزاد داروخانهدشتستانبوشهر

11653صالحی دکتر داروخانهدشتستانبوشهر

12227دهداری دکتر داروخانهدشتستانبوشهر

20571کالنتری دکتر روزی شبانهدشتستانبوشهر

35804زمرد سازی عينک دشتستانبوشهر

14738توانمهر تراپی فيزيودشتيبوشهر

22708ابوطالب محمددشتيبوشهر

16123فرد ظريف دکتر مطبدشتيبوشهر

22013نشاط فيزيوتراپی کلينيکدشتيبوشهر



22388پندار يعقوبدشتيبوشهر

13711خورموج زينبيه بيمارستاندشتيبوشهر

20970دار ايمان مالکدشتيبوشهر

19945پور حسين محمد دکتردشتيبوشهر

15618مژدهی حسينی دکتر مطبدشتيبوشهر

34660سهولی مريم دکتر مطب  ديربوشهر

30677دير هادی امام بيمارستانديربوشهر

33621رستمی دکتر داروخانهديربوشهر

18308فرد بحرانی عبدالخالقديربوشهر

30861ديلم االعظم اله بقيه بيمارستانديلمبوشهر

16020روش نيک مژگان داروخانهديلمبوشهر

15586معتمد شايسته دکترديلمبوشهر

20786نژاد جعفری دکتر مطبکاکيبوشهر

13264نوراسالمشهرتهران

23376فارابی حکيماسالمشهرتهران

32084رضا اماماسالمشهرتهران

34307اسالمشهر طبی تشخيصی آزمايشگاهاسالمشهرتهران

32138 صادقی دکتر دندانپزشکی کلينيکاسالمشهرتهران

10066(ره) خمينی اماماسالمشهرتهران

22391(ع) رضا امام خيريهاسالمشهرتهران

31851خليلی ارژنگاسالمشهرتهران

33181کوثراسالمشهرتهران

33483سيدالشهدا دندانپزشکیاسالمشهرتهران

11541راستگو دکتراسالمشهرتهران

22528پاستوراسالمشهرتهران

24228ميرزاحيدری مجيداسالمشهرتهران

29935نجفی ايرج دکتر دندانپزشکیاسالمشهرتهران

27720اسالمشهر بهاران ای هسته پزشکی مرکزاسالمشهرتهران

30728نوربخش چشم تخصصی درمانگاهاسالمشهرتهران

34317ماهوراسالمشهرتهران

10407تشخيصاسالمشهرتهران

10738چهاردانگهاسالمشهرتهران

31864نيکان اميد روزی شبانه درمانگاهاسالمشهرتهران

34603سبزاسالمشهرتهران

11183فرد کريمی وحيد دکتر داروخانهاسالمشهرتهران

20148مسيبی روزی شبانهاسالمشهرتهران

30524اسالمشهر شهرستان ايثارگر و شاهد مشاوره مرکزاسالمشهرتهران

11695افتخاری مهدی دکتراسالمشهرتهران

27394 بهشت داروخانهاسالمشهرتهران

33243اطاعتی دکتراسالمشهرتهران

24777ميکائيلی کاظم دکتراسالمشهرتهران

12786وليعصراسالمشهراسالمشهرتهران

33194ايراناسالمشهرتهران

34436 واوان (ع) سجاد امام روزی شبانه درمانگاه                      اسالمشهرتهران

10734اسالمشهر (عج)زمان اماماسالمشهرتهران

27547ارياطب نصرنبویاسالمشهرتهران

22771محققيناسالمشهرتهران



15696چهارباغ روزی شبانهاسالمشهرتهران

20665طاهاپاکدشتتهران

34333رضازاده داروخانهپاکدشتتهران

10204مهرسيناپاکدشتتهران

33400نوانديش ازمايشگاهپاکدشتتهران

30688(س)فاطمه حضرت خيريه درمانگاهپاکدشتتهران

34608تامينپاکدشتتهران

16729جاهد دکتر داروخانهپاکدشتتهران

34804پاکدشت زعيم پاکدشتتهران

19109پاکدشت طبی تشخيصپاکدشتتهران

33200دکترمحمدزاده دارخانهپاکدشتتهران

12257نصرت داروخانهپاکدشتتهران

10071(ع) الرضا طب روزی شبانهتهرانتهران

10237توستهرانتهران

10631پارسيانتهرانتهران

10677پاسارگادتهرانتهران

12635شفابخش فيزيوتراپیتهرانتهران

12684(استخوان تراکم و تهران اسکن گاما ای هسته پزشکیتهرانتهران

13463ايراناتهرانتهران

16306رازی ای هسته پزشکیتهرانتهران

16331بهمنتهرانتهران

19437پرتوتهرانتهران

19549ابوذرتهرانتهران

22987پرتو نسيمتهرانتهران

24407آرينتهرانتهران

30051پور مرويان فيزيوتراپیتهرانتهران

30580داخلی تخصصی درمانگاه ايران روماتيسمتهرانتهران

33003محبتهرانتهران

33005(دشتی دکتر)سارادنت دندانپزشکیتهرانتهران

34264فرمانفرمايان خيريه درمانگاهتهرانتهران

10245ويشکائی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

12162سنايی فيزيوتراپی موسسهتهرانتهران

13346مرکزی اسکن گاماتهرانتهران

13644انصار خيريهتهرانتهران

13854نگارآزما مهرتهرانتهران

14171پايتختتهرانتهران

14240بيناتهرانتهران

17014گرگانتهرانتهران

18295مهرآگينتهرانتهران

18418پرتو نيکتهرانتهران

20050شعبان پانزدهتهرانتهران

20819نژاد هاشم علی دکترتهرانتهران

21381اطهر سحر نسيمتهرانتهران

21915جعفری دکترتهرانتهران

23590فاطيماتهرانتهران

29225مادر موسسهتهرانتهران

29282سحر پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران



29684نيماتهرانتهران

29709خانی صنيع شهيد درمانگاهتهرانتهران

29828ممتاز آزمايشگاهتهرانتهران

29876زمين ايران دندانپزشکی و تصويربرداری تخصصی مرکزتهرانتهران

29918فر مرادی فيزيوتراپیتهرانتهران

30098مجيدتهرانتهران

31399پيشرفته ازمايشگاهتهرانتهران

32567کودکان طبی مرکزتهرانتهران

32895آزادگان روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

32952خورشيد دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

33146((ع)هادی امام)بخش فياض شهيد دندانپزشکی درمانگاهتهرانتهران

33149نيا توحيدتهرانتهران

33323 پارسی لبخند کلينيکتهرانتهران

33660اوستا روزی شبانه دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

33899امدادگران پزشکی تصويربرداری مرکزتهرانتهران

33902زاده اله فتح درمانگاهتهرانتهران

34275نو شميران روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

14172سهروردی اعصابتهرانتهران

14699پروينتهرانتهران

18556رموکتهرانتهران

18776طاووس تختتهرانتهران

19057ايرانپارستهرانتهران

19606کيفيتتهرانتهران

19863سپنتاتهرانتهران

24774رساورزشتهرانتهران

29678( خندان ) شريعتی مرکزی فيزيوتراپیتهرانتهران

31888آيدا فيزيوتراپیتهرانتهران

32749صادقيه دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

32933(ديبا طب نيکان شرکت)کريمی محمد دکتر ای هسته پزشکی مرکزتهرانتهران

33073ساز آتی هنرمند فيزيوتراپی تهرانتهران

33560درديستهرانتهران

33666(روبين)رازان دندانپزشکیتهرانتهران

33717فرمانيه سونوگرافی و راديولوژی موسسهتهرانتهران

33765جردن ژنتيک پزشکی آزمايشگاهتهرانتهران

33987پارسه کلينيکتهرانتهران

34222(ع) هاشم قمربنی بيمارستانتهرانتهران

10231الحسن طبتهرانتهران

10780کاوشتهرانتهران

13081اعجازتهرانتهران

16093ترنمتهرانتهران

18566ايليا روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

19219آباد علی شهدای تخصصیتهرانتهران

20726حالیتهرانتهران

21928نارمکتهرانتهران

23313سالمتی آهنگتهرانتهران

25268دولتتهرانتهران

30951مهبان آزمايشگاهتهرانتهران



30995آفتاب دندانپزشکی تخصصی کلينيکتهرانتهران

31954اعلم امير بيمارستانی مجتمعتهرانتهران

32431ارتش 502  بيمارستانتهرانتهران

32851ساعت روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

33165واثق زهرا دکتر راديولوژیتهرانتهران

34304خاتم اسکن پتتهرانتهران

10072فاطميه جامع مسجد خيريهتهرانتهران

10073سپيد ياستهرانتهران

10084مردمتهرانتهران

10226تريتاتهرانتهران

10374شهريارتهرانتهران

13046مادتهرانتهران

13800پرتونگاربهبودتهرانتهران

14012شکوفهتهرانتهران

14244آزما طب شفقتهرانتهران

15412قدستهرانتهران

16011کاوش اسکن گاماتهرانتهران

17514طوبیتهرانتهران

19153مرزدارانتهرانتهران

21815درد و درمانتهرانتهران

22545مرزدارانتهرانتهران

23630لبخند رويایتهرانتهران

23935نورتهرانتهران

24601رشدتهرانتهران

24610پارسهتهرانتهران

25085مادرانتهرانتهران

27856آفاق آزمايشگاهتهرانتهران

30249الوند سونوگرافی راديولوژی موسسهتهرانتهران

30379کشاورز دندانپزشکی تخصصی کلينيکتهرانتهران

32031بابک پزشکی تشخيص آزمايشگاهتهرانتهران

32226راميار فريدون دکتر دندانپزشکی تخصصی کلينيکتهرانتهران

32263بهار دندانپزشکی کيلينيکتهرانتهران

32870سلمانيان داريوش دکترتهرانتهران

32871اشراقی دکتر دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

32985پرنيانتهرانتهران

33045بهبودتهرانتهران

33094نجفی محمد دکتر مطب تهرانتهران

33552دنيزتهرانتهران

33659 تهران پزشکی ژنتيک آزايشگاهتهرانتهران

33664فرجام روری شبانه دندانپزشکی درمانگاهتهرانتهران

33808راهين فيزيوتراپیتهرانتهران

33923ياس روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

10416افسريهتهرانتهران

11681شادانفر دکترتهرانتهران

15409کيانتهرانتهران

16210کاج طبی تشخيصتهرانتهران

29111ايرانيان بهبود آرمانتهرانتهران



29409نداتهرانتهران

29697شفا فيزيوتراپیتهرانتهران

29704سارا ای هسته پزشکی موسسهتهرانتهران

30240كوثر صاحب ای هسته پزشكیتهرانتهران

30278سيمرغ آزمايشگاهتهرانتهران

30773فالح دکتر ازمايشگاهتهرانتهران

31266شفق پرتو تصوير شرکتتهرانتهران

31350(ع) جواداالئمه جراحی مرکزتهرانتهران

31688قلهک آزمايشگاهتهرانتهران

32023نانو پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

32042صبا آزمايشگاهتهرانتهران

32432ثمره آزمايشگاهتهرانتهران

32528يزدان پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

33124مايسا آزمايشگاهتهرانتهران

33134چيستاتهرانتهران

33147(س)الزهرا پاتوبيولوژي آزمايشگاهتهرانتهران

33473نادر بيماريهای بنياد درمانگاهتهرانتهران

33497آبادی نجم-نژاد کريمی ژنتيک و پاتولوژی مرکز تهرانتهران

33528ايده دندانپزشکیتهرانتهران

33610هما پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

33652فارابی طبی آزمايشگاهتهرانتهران

33783لشگرک پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

33920لبخندبرتر دندانپزشکیتهرانتهران

34440پاک درمانگاهتهرانتهران

13604چهارده منطقه فرهنگيانتهرانتهران

19324طبيبتهرانتهران

27248سليم روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

29020 سينا ابن روزي شبانه درمانگاهتهرانتهران

31452صادقيه راديولوژیتهرانتهران

33206آرين اسکن گاما مرکزتهرانتهران

33714جم جامتهرانتهران

34450بهراد درمانگاهتهرانتهران

32888 زاگرس درمانگاهتهرانتهران

18867داورپناهتهرانتهران

29782(تهران ) درين دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

32483 غرب بهبد پردازان پرتوتهرانتهران

32772العلوم ام ای هسته پزشکی موسسهتهرانتهران

22805وردآوردتهرانتهران

1830328 منطقه فرهنگيان درمانگاهتهرانتهران

30827شيخها فيزيوتراپیتهرانتهران

32461صادق امام تعاون و رفاه بنياد خيريه درمانگاهتهرانتهران

33656نژاد بهرامی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهتهرانتهران

34473رحيمی داروخانهتهرانتهران

33892دنا آزمايشگاهتهرانتهران

34466فريدی الهام پزشکی دندان تهرانتهران

34478(س) هاجر تخصصی فوق بيمارستانتهرانتهران

32595صدفتهرانتهران



33561کياناتهرانتهران

31374آسای روان وتوانبخشی درمان مرکز تهرانتهران

32421يار توانتهرانتهران

33589ساميا  پزشکی دندان کلينيکتهرانتهران

34485عمادی دکتر دندانپزشکی  تهرانتهران

34486کيميا درمانگاهتهرانتهران

34399خورشيدتهرانتهران

10440(عج)وليعصرتهرانتهران

34501سبز دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

29902تابان ای هسته پزشکیتهرانتهران

131017وليعصر استخوان تراکم سنجش مرکزتهرانتهران

10826مادر پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

34479ايران بيمه سهامی شرکتتهرانتهران

34550امجدی مريم دکتر تهرانتهران

14389شفقتهرانتهران

12685نارمک پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

33845امينی پرستو دکتر دندانپزشکی تهرانتهران

20382اميرکبيرتهرانتهران

34592زيباشهر ازمايشگاهتهرانتهران

34441جواديان پزشکی دندانتهرانتهران

34590سپيتاتهرانتهران

10074تهران شعبان سومتهرانتهران

10294بوعلیتهرانتهران

30535ثابتی عباستهرانتهران

23714نيا رضائی اله حجت دکترتهرانتهران

24420باقرشهرتهرانتهران

34330اطمينان دکتر درمانگاهتهرانتهران

29503ناجا سجادتهرانتهران

34616ملورينتهرانتهران

34653نيکنامتهرانتهران

10429پرديس شفاتهرانتهران

33384تستتهرانتهران

33655پارسه فيزيوتراپیتهرانتهران

34702گيشا پزشکی دندانتهرانتهران

34711الحسين اصحابتهرانتهران

29601بهاران دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

25983زاده عيسی بختيار ميرتهرانتهران

22818صادقيهتهرانتهران

31883صدرا شفامهر پيشگيری طب و سالمت ارتقا مرکزتهرانتهران

34749شکيبائی دکتر داروخانهتهرانتهران

11139رشيديان رزيتاتهرانتهران

11259عبدوستی سيروستهرانتهران

11280وليان رضاتهرانتهران

11283فرحی مهنازتهرانتهران

11485عبدالملکی مريمتهرانتهران

11498قاسمی عاليهتهرانتهران

31042ميرحيدری زهره دکترتهرانتهران



34464پيروزی آرزوتهرانتهران

11787دو شماره مقدم پريسا روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

34684فردا سالمتتهرانتهران

30309بابک بيمارستانتهرانتهران

34730ايرانيان برتر ذهنتهرانتهران

11738پور کاظم عباستهرانتهران

10439گنجی دکترتهرانتهران

10866ابوذر مرکزیتهرانتهران

11308ياسينتهرانتهران

11425خوارزمی داروخانهتهرانتهران

16039خوشنودی فردين دکتر تهرانتهران

17499وردی اله داودتهرانتهران

17757همتتهرانتهران

24501کوشا سعيدتهرانتهران

24568شريفی يدالهتهرانتهران

34805صدرا مهر شفاتهرانتهران

10004مشيريه مرکزی درمانگاهتهرانتهران

10202مفرحتهرانتهران

16332آبشناسانتهرانتهران

17991ذوالفقاری نسترنتهرانتهران

20168تمهيدی داروخانهتهرانتهران

30711پاسداران روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

32105روشا طبي تشخيصي آزمايشگاهتهرانتهران

33680جاللی دکتر داروخانهتهرانتهران

33688 پوراسمعيلتهرانتهران

33936طب طاها گستر درمانتهرانتهران

34154شهريور هفده داروخانهتهرانتهران

34831جاويدی احمدتهرانتهران

15252(زاده صراف دکتر)جاودان داروخانهتهرانتهران

32068ويسی دکتر داروخانهتهرانتهران

33665خواستار دکتر داروخانهتهرانتهران

33686جاريانی دکتر داروخانهتهرانتهران

33914سليمی الدن دکتر داروخانهتهرانتهران

31287احمدی عليرضا دکتر داروخانهتهرانتهران

34205پيمان داروخانهتهرانتهران

27890نوانديش پيشروطب شرکتتهرانتهران

14575بهشتی دکترتهرانتهران

14242ارکاک تهران بازرگانی و خدماتی شرکتتهرانتهران

16050هادی دکتر داروخانهتهرانتهران

33985حسينی دکتر داروخانه  تهرانتهران

34798 ويستا پادينا آزمايشگاهی گروهتهرانتهران

34857مسعودتهرانتهران

12746فردانشتهرانتهران

29677آرزوتهرانتهران

33229سعيد ژنتيک و پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

11267حکيم جراحی مرکزتهرانتهران

29301ونک چشم جراحی مرکزتهرانتهران



30353جعفرزاده مينا دکتر داروخانهتهرانتهران

11240نياکان مهرناز دکترتهرانتهران

30080آزادی صورت و فک و دهان تخصصی راديولوژیتهرانتهران

30488برابران پوياطب شرکتتهرانتهران

33651علوی شهربانو دکتر داروخانهتهرانتهران

34901رحيمی شيرين دکتر تهرانتهران

34919آباديستهرانتهران

29346ارامشتهرانتهران

34929فرآذرتهرانتهران

27577حفيظي دكتر طبي تشخيص آزمايشگاهتهرانتهران

32417عصر فنون ماورای بازرگانی شرکتتهرانتهران

34530شادانفر کامران دکتر شرکت فيزيوتراپیتهرانتهران

10305مدرس شهيد بيمارستانتهرانتهران

10868ايرانمهر فيزيوتراپیتهرانتهران

29358کيانی فيزيوتراپیتهرانتهران

10740ستورز تهران شرکتتهرانتهران

34802نصيری دکترسارا داروخانهتهرانتهران

29790ايران هالل وسرپايی محدود جراحی مرکزتهرانتهران

32217جواديه (ع) اميرالمومنينتهرانتهران

33244ديبا دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

30557سالمت نسيم فيزيوتراپیتهرانتهران

34413روشن افق فيزيوتراپیتهرانتهران

16628کنگری حميد دکتر داروخانهتهرانتهران

34305زاده کريم دکتر روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

34986درمان آسانتهرانتهران

34336توفيقی دکتر داروخانهتهرانتهران

35048زيدی دکترتهرانتهران

10804نورافشارتهرانتهران

14239ميالدتهرانتهران

23498سالمت سفيرتهرانتهران

32281ايران ملی بانک بيمارستانتهرانتهران

35093اطمينانتهرانتهران

13945مخلص دارالشفاتهرانتهران

34432احمدزاده داروخانهتهرانتهران

34725رضا امام درمانگاه پزشکی دندان تهرانتهران

35125بهرادتهرانتهران

12542اميد روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

17232ثمربخش داروخانهتهرانتهران

13914محکتهرانتهران

32077پيرحياتی دکتر داروخانهتهرانتهران

13864کوثر آمبوالنس امداد مرکزتهرانتهران

335012 منطقه سالم شهرتهرانتهران

534983 منطقه سالم شهرتهرانتهران

10227گاندیتهرانتهران

34820(پارسيان دندان كاشت خانه)نصر اطباء دندانپزشكي درمانگاهتهرانتهران

26750اخوان دکتر داروخانهتهرانتهران

30245قربانی احمد دکتر داروخانهتهرانتهران



11253زاده حسن اله ولیتهرانتهران

14202سيمين و سيف منزل در بالينی مرکزخدماتتهرانتهران

34446سعادت آرزویتهرانتهران

14217(ع)رضا امام خيريهتهرانتهران

33542رفيده توانبخشی بيمارستان  تهرانتهران

34698گيشا درمانگاهتهرانتهران

2035172 منطقه سالم شهرتهرانتهران

33624دانش مبنای آزمايشگاهتهرانتهران

31226(دادگستري) عراقي فاضل مرحوم موقوفه بيمارستانتهرانتهران

34858روشنا سرطان درمان مرکزتهرانتهران

10130بازرگانانتهرانتهران

15446ستايش داروخانهتهرانتهران

34202اريامهر پزشکی دندانتهرانتهران

35203حجتتهرانتهران

13722اقبالتهرانتهران

31421ظفر پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

33627مهرابيان ميترا دکتر داروخانهتهرانتهران

35156مشهوری دکتر تهرانتهران

29313ياستهرانتهران

13917مطهری نور محدود جراحی مرکزتهرانتهران

14581افصحی دکترتهرانتهران

17940ايران ای هسته پزشکیتهرانتهران

229785کوثر- زهرا فاطمه درمانگاهتهرانتهران

34311آسا پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

34353بيات دکترتهرانتهران

1035249 منطقه سالم شهرتهرانتهران

10831ايرانشهرتهرانتهران

12328تهران داروخانهتهرانتهران

12418امينتهرانتهران

13473صبا سالمت سپهرتهرانتهران

30153شفق روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

30848آيدين فيزيوتراپیتهرانتهران

32398(عصبی بازتوانی) اعصاب علوم پژوهشکدهتهرانتهران

33352جوادی دکتر آزمايشگاهتهرانتهران

134969 منطقه سالم شهرتهرانتهران

35296دو و بيست منطقه  سالم شهرتهرانتهران

35306آبادی عزيز دکترتهرانتهران

10060ايرانيان روانپزشکیتهرانتهران

11943بهارتهرانتهران

14164اميدتهرانتهران

16341رسالت بيمارستان آزمايشگاه تهرانتهران

19242عروق و قلب متخصص مزارعی دکترتهرانتهران

23636صارمی شهروز دکترتهرانتهران

25951الياری احمدتهرانتهران

26004شاهد درمانگاهتهرانتهران

27451اسفندی هادیتهرانتهران

32527تهران دانشگاه دانشجويان ويژهتهرانتهران



33024فرهيختگان بيمارستانتهرانتهران

33658دارآباد پاتوبيولوژیتهرانتهران

33864پرديس کوثر درمانگاهتهرانتهران

34674فروردين نهم و بيستتهرانتهران

835278 منطقه سالم شهرتهرانتهران

1335321 منطقه سالم شهرتهرانتهران

35326حسين امامتهرانتهران

35330ياستهرانتهران

1735331 منطقه سالم شهرتهرانتهران

35339سپاه (س) الزهرا فاطمه روزی شبانهتهرانتهران

2135341 منطقه سالم شهرتهرانتهران

35345(س) الزهرا فاطمهتهرانتهران

35361علی شاه دکترتهرانتهران

10441تمدن داروخانهتهرانتهران

10864اعتمادی کتايون دکتر داروخانهتهرانتهران

11341شهيدکاظمیتهرانتهران

13196آزمايشگاهی آوری فنتهرانتهران

13645(آبان سيزده)طالقانی نمونهتهرانتهران

13925کوثرتهرانتهران

35409شعبانی ناز پری روزانهتهرانتهران

13786نور پرديستهرانتهران

14003نيايش روانپزشکیتهرانتهران

21179پارسيانتهرانتهران

28928شهر مرکزی سرپايی و محدود جراحی مرکزتهرانتهران

31934(انقالب) نور پرديستهرانتهران

34206نيلو نور پرديستهرانتهران

13565(آبان سيزده)ايثارتهرانتهران

13804(آبان سيزده)امينی دکترتهرانتهران

13819آبان سيزده روزی شبانهتهرانتهران

14027(آبان سيزده)عابدينی شهيدتهرانتهران

29498آبان 13 تخصصی فوق دارخانهتهرانتهران

14216(آبان سيزده)بوعلیتهرانتهران

32949(طب باتيس) طب سورين تيام بارانتهرانتهران

35405لياناتهرانتهران

10115 رازی چشم تخصصی فوق بيمارستانتهرانتهران

13622(شهرام)سجادتهرانتهران

33968انديش نو مزمن روانی بيماران درمان و بخشی توان  مرکزتهرانتهران

35380واثقتهرانتهران

10355پيامبرانتهرانتهران

12305المپيک مرکزیتهرانتهران

35229عسگری غالمرضا دکتر دندانپزشکیتهرانتهران

35303صدرآزما آزمايشکاهتهرانتهران

11227سبزپوشانتهرانتهران

35430دادمان شهيدتهرانتهران

35432صالحی دکترتهرانتهران

30553کيامهر فيزيوتراپی کلينيکتهرانتهران

1435457 منطقه سالم شهرتهرانتهران



31537مهرانتهرانتهران

35466ثامن روزی شبانهتهرانتهران

21632ياستهرانتهران

29898برتر دندانپزشکیتهرانتهران

31330آزادی توانبخشی مرکزتهرانتهران

35485زاده عظيمی دکترتهرانتهران

35492سيبتهرانتهران

35426پاسداران تک روزی شبانهتهرانتهران

10203نشاط فيزيوتراپیتهرانتهران

10540تهران اميد انکواوژی تراپی راديو کلينيکتهرانتهران

13926بصيرتهرانتهران

19217شهاب روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

22604فرشتهتهرانتهران

27593پاستورنو بيمارستانتهرانتهران

29612تنديس گستر تجهيزتهرانتهران

31870ظريفی آزمايشگاهتهرانتهران

32230احمر هالل جمعيت توانبخشیتهرانتهران

33330پيوند تخصصی و طبی تشخيص آزمايشگاهتهرانتهران

33547پاکروان مريمتهرانتهران

33608اسدی بنی دکتر داروخانهتهرانتهران

33871گلشنی دکتر داروخانهتهرانتهران

34224دکترعفافی دندانپزشکیتهرانتهران

34350منجی آزمايشگاهتهرانتهران

35456دوازده منطقه سالم شهرتهرانتهران

35507سليمی اصغر دکترتهرانتهران

35513حسينی دکتر داروخانهتهرانتهران

35531دهنوی محسن دکترتهرانتهران

35545جوادی آيالر دکترتهرانتهران

35548جديد عصر سالمت دندانکدهتهرانتهران

35551 جديد عصر سالمت دندانکدهتهرانتهران

435555 منطقه سالم شهرتهرانتهران

33150شرق خورشيدتهرانتهران

34334مخصوص روزانه داروخانهتهرانتهران

34746سلطانی دکتر داروخانهتهرانتهران

10479شهيدشوريدهتهرانتهران

10832عروق و قلب تخصصی درمانگاهتهرانتهران

24743حاذقتهرانتهران

34451نخستين روزی شبانه داروخانهتهرانتهران

13724فاطمه حضرت محب درمانی بهداشتی خدماتی موسسهتهرانتهران

29846چمران شهيد تهرانتهران

34557نيازتهرانتهران

29482طب زمر پزشکی مهندسی شرکتتهرانتهران

35163يارا پزشکی توانبخشی جامع مرکز. ايرانيان مهادسالمت شرکتتهرانتهران

35630راستگوتهرانتهران

35634روانمهرتهرانتهران

10820بختياری زينب  فرهنگيانتهرانتهران

35639نوروژن ژنتيک و پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران



35641(ره) خمينی امامتهرانتهران

35651بيت اهل کريمهتهرانتهران

10238افالطونتهرانتهران

14246احمر هالل مرکزیتهرانتهران

29108( انديشه تصوير پرتو شرکت) زرين انديشه ای هسته پزشکیتهرانتهران

34904دهنوی محسنتهرانتهران

35670زمين ايرانتهرانتهران

35671عاشورا امدادگرانتهرانتهران

35683طب فام آرادتهرانتهران

10283مدائنتهرانتهران

10483آپاداناتهرانتهران

17342جم بيمارستانتهرانتهران

24241دیتهرانتهران

35667صالح دکتر دندانپزشکی تهرانتهران

35679حجاری دکترتهرانتهران

35688ياسينتهرانتهران

35689سيناتهرانتهران

30217جم سالمت پيشگامان پزشکی گروه شرکتتهرانتهران

30483سما دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

31923مينا دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

32247نظرپاک دکتر داروخانهتهرانتهران

28695نهاجا بعثتتهرانتهران

29980کيان طب کوشاتهرانتهران

30279سپاه (عج)وليعصر حضرت درمانگاهتهرانتهران

33488وفا زاهدی دکتر ای هسته پزشکیتهرانتهران

35375نه منطقه سالم شهرتهرانتهران

35664فرشته آرمانی دندانپزشکیتهرانتهران

1935701 منطقه شهرداری شهدای سالم شهرتهرانتهران

33145پارمينتهرانتهران

10825سينا ابنتهرانتهران

35377آزادی نگينتهرانتهران

35714حيدری دکترتهرانتهران

1935720 منطقه سالم شهرتهرانتهران

635721 منطقه سالم شهرتهرانتهران

14037تهران پزشکی علوم دانشگاهی جهاد دمتهرانتهران

27262خاتم بيمارستانتهرانتهران

29651نجميهتهرانتهران

10331(شاهد منزل در درمان)متدتهرانتهران

13743دی بيمارستانتهرانتهران

16840پارتيانتهرانتهران

29770(عج) وليعصر حضرت روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران

10384تهرانپارستهرانتهران

10020ساسان بيمارستانتهرانتهران

10097صدر روانپزشکیتهرانتهران

13712تهران قلب مرکزتهرانتهران

29414آباد يوسف دندانپزشکی کلينيکتهرانتهران

10017نور پزشکی شرکتتهرانتهران



35054هوشمندتهرانتهران

11586سفيد لبخند دندانپزشکیتهرانتهران

13205بزرگ تهران غرب شمال ايثارگران و شاهد مشاورهتهرانتهران

30239اله بقيهتهرانتهران

30272ثارالهتهرانتهران

30373تهران (ره) خمينی امام تهرانتهران

30914بهشتی شهيدتهرانتهران

13204بزرگ تهران غرب جنوب ايثارگران و شاهد مشاورهتهرانتهران

13664بزرگ تهران شرق جنوب ايثارگران و شاهد مشاورهتهرانتهران

24060آهنگ مرکزیتهرانتهران

13206بزرگ تهران شرق شمال ايثارگران و شاهد مشاورهتهرانتهران

13795نگاهتهرانتهران

29652ترنم منزل در بالينی خدماتتهرانتهران

31646روزبهتهرانتهران

31662فارابیتهرانتهران

31699رازی پوست بيمارستانتهرانتهران

32173سينا بيمارستان تهرانتهران

32344(ره) خمينی امام بيمارستانی مجتمعتهرانتهران

32350شريعتی دکتر بيمارستانتهرانتهران

32962فور دندانپزشکیتهرانتهران

31681ضيائيان بيمارستانتهرانتهران

32365بهارلو بيمارستانتهرانتهران

22122الهام روزی شبانه  داروخانهتهرانتهران

31946(آرش تن روئين)آرش بانوان جامع بيمارستانتهرانتهران

32354بهرامی کودکان بيمارستانتهرانتهران

10021خمينی مصطفی بيمارستانتهرانتهران

10029نيايش عرفان بيمارستانتهرانتهران

10270عرفانتهرانتهران

10739جماران قلب بيمارستانتهرانتهران

13237(پروتز و ارتز)متدتهرانتهران

13331ميمنتتهرانتهران

27568نيکان بيمارستانتهرانتهران

29491صارم تخصصی فوق بيمارستانتهرانتهران

31100سيندخت ای هسته پزشکیتهرانتهران

31705ياس بيمارستانتهرانتهران

13626پارستهرانتهران

29404کيانتهرانتهران

29541تهران  بيمارستانتهرانتهران

35644بيت اهل کريمهتهرانتهران

10609(عج)االعظم...ا بقيهتهرانتهران

33017 ژرفا راديولوژی و سونوگرافیتهرانتهران

16972ياقوتی دکترتهرانتهران

22715آلفا ای هسته پزشکی مرکزتهرانتهران

24752ناهيدتهرانتهران

27751غياثی خيريه بيمارستانتهرانتهران

29065نيلو پاتوبيولوژی آزمايشگاهتهرانتهران

29430آباد سعادت روزی شبانه درمانگاهتهرانتهران



34888درمانیتهرانتهران

14211بهمنتهرانتهران

35816پرسپوليس اريکهتهرانتهران

10811ناجا وليعصرتهرانتهران

35825طب سها منزل در يو سی آیتهرانتهران

10070خاتمدماوندتهران

10116نکودماوندتهران

29229بومهن مرکزیدماوندتهران

16018موحد دکتر داروخانهدماوندتهران

12381ميرزايی دکتردماوندتهران

23147سالمت گستر مهردماوندتهران

35448ناز فتحی دکتر روزی شبانهدماوندتهران

29928اميران آزمايشگاهرباطکريمتهران

16871هشجين صادقی وحيدرباطکريمتهران

11605اميدرباطکريمتهران

32153 صادقی دکتر پزشکی دندان  رباطکريمتهران

29271نفسرباطکريمتهران

33596هاشمی سروشرباطکريمتهران

32668کريم رباط مرکزی دندانپزشکیرباطکريمتهران

24423پژوه ايرانرباطکريمتهران

10210آذربايجان روزی شبانهرباطکريمتهران

34236مجيديان دکتر دندانپزشکیرباطکريمتهران

15551احمدی حسينرباطکريمتهران

32295نيا نوروزی دکتر داروخانهرباطکريمتهران

33856سالم روزی شبانه درمانگاهرباطکريمتهران

30791مهرپرند عمومی درمانگاهرباطکريمتهران

17316خمينی امام روزی شبانهرباطکريمتهران

34575اميران درمانگاهرباطکريمتهران

11411کريم رباطرباطکريمتهران

35648صفايی دکتررباطکريمتهران

10051کريم رباط مرکزیرباطکريمتهران

10808فرمانيهشميراناتتهران

14363ملتشميراناتتهران

29632فردا آزمايشگاهشميراناتتهران

33347گلبرگ فيزيوتراپیشميراناتتهران

13308( فرهنگيان ) باهنر دکتر شهيد بيمارستانشميراناتتهران

22575دکتراردکانیشميراناتتهران

30991(لواسان سالمت رهاورد شرکت) مهرآيين بيمارستانشميراناتتهران

17326شهرری شهدایري شهرتهران

15359آرمينري شهرتهران

32670عيوضی فيزيوتراپی کلينيکري شهرتهران

27497(ع)اصغر علی حضرتري شهرتهران

10768نوين ریري شهرتهران

33329پالسماطب پاتوبيولوژی آزمايشگاهري شهرتهران

10023راگا ای هسته پزشکیري شهرتهران

31898شهرری(عج)عصر ولی روزی شبانه خيريه درمانگاهري شهرتهران

33136کاظمی خليل دکتر داروخانهري شهرتهران



30810( س ) زهرا صديقه حضرت خيريه بيمارستانري شهرتهران

34591امروز ازمايشگاهري شهرتهران

31996آباد دولتري شهرتهران

21427قدم ثابت زهراري شهرتهران

30566ری شهرستان ايثارگر و شاهد مشاوره مرکزري شهرتهران

11720مرهمري شهرتهران

34871ری شهر احمر هالل داروخانهري شهرتهران

32843مهرراگاري شهرتهران

35403خوری شربت روزی شبانهري شهرتهران

35505شاکرمی ليال دکترري شهرتهران

32132مفيد پاتولوژی آزمايشگاهري شهرتهران

34596يارانقدس شهرتهران

34598يارانقدس شهرتهران

34607سيارقدس شهرتهران

34830زاده عيسی عيسیقدس شهرتهران

14834شهريار کوثر پزشکی تصويربرداریشهريارتهران

18408شهريار پاتوبيولوژي آزمايشگاهشهريارتهران

13002وحيديهشهريارتهران

13703شهريار پزشکان نور درمانی بهداشتی خدمات تعاونیشهريارتهران

16462طاهاشهريارتهران

30775شايگان طبی تشخيص آزمايشگاهشهريارتهران

34483ياشا درمانگاهشهريارتهران

17917خيامشهريارتهران

34610سينا نور تنديس درمانگاهشهريارتهران

34892صحتشهريارتهران

25249صفايی دکترشهريارتهران

35291وردنجانی احمدی دکترشهريارتهران

29300جنت روزی شبانه درمانگاهشهريارتهران

35350معلمشهريارتهران

26013ميالدشهريار روانپزشکیشهريارتهران

27708شکری رضاشهريارتهران

32251شهريار تنديس محدود جراحی مرکزشهريارتهران

34230زاده محمد دکتر داروخانهفيروزکوهتهران

34389فرشتگان ازمايشگاهفيروزکوهتهران

29168فيروزکوه (ره)خمينی امام بيمارستانفيروزکوهتهران

32970مهرسيما درمانگاهمالردتهران

24972مالصدرامالردتهران

30271سالمت گوهر درمانگاهمالردتهران

33625نوآوران آزمايشگاهمالردتهران

34772آرا نيکمالردتهران

23915دشتی دکتر روزی شبانه داروخانهمالردتهران

33635صفادشت مرکزی آزمايشگاه درمانی بهداشتی خدمات تعاونی شرکتمالردتهران

34657تابش سالمندان نگهداری مرکزمالردتهران

14207ورامين(عج)عصر ولی خيريهورامينتهران

13392جرجانیورامينتهران

17755پوياورامينتهران

16941پوريافر نرگسورامينتهران



20393نژاده دکترورامينتهران

33630تربقان شريعت علیورامينتهران

33631هاشميان دانيالورامينتهران

33739(ورامين سپيد آزمايشگاه)وارنا درمان سپيد تعاونی شرکتورامينتهران

34391 آينده ژنتيک و پاتوبيولوژی آزمايشگاهورامينتهران

30150محمدی تک فيزيوتراپیورامينتهران

23118کردی انارکی منيرهورامينتهران

10510قرچک اميرالمومنين آزمايشگاهورامينتهران

15025جعفری جنيدی عباسورامينتهران

12021شجاع دکترورامينتهران

14444دکتررفعتیورامينتهران

13590قرچک (عج)مهدی حضرت داراشفا خيريهورامينتهران

30118کوشا فيزيوتراپیورامينتهران

34900قرچک مرکزی روزی شبانهورامينتهران

11762يوسفی دکتر داروخانهورامينتهران

35037قرچک مرکزی درمانگاهورامينتهران

30527ورامين شهرستان ايثارگر و شاهد مشاوره مرکزورامينتهران

22261تاجيک محمد شهيدورامينتهران

32586قرچک شهيدستاری برکت بيمارستانورامينتهران

10769ورامين حيدريها خيريهورامينتهران

27553شفاورامينتهران

33053منصوری مريم دکترورامينتهران

35660وقار شهورامينتهران

17861نوين پارس داروخانهورامينتهران

33495منادی دندانپزشکی کلينيکورامينتهران

35646(س) زهرا فاطمه حضرتورامينتهران

31209ناغان (ع)جواد امام بيمارستاناردلبختياري  چهارمحال

31623اردل (ع) رضا امام بيمارستاناردلبختياري  چهارمحال

34964 رضا امام داروخانه اردلبختياري  چهارمحال

12955اعرابی کبریبروجنبختياري  چهارمحال

18809بروجن (عج) وليعصر بيمارستانبروجنبختياري  چهارمحال

28595بروجن شهدا داروخانهبروجنبختياري  چهارمحال

12745ناصری دکتر داروخانهبروجنبختياري  چهارمحال

12848پوربروجنی تقی اصغر علیبروجنبختياري  چهارمحال

20496بروجن شايق دکتر روزی شبانه داروخانهبروجنبختياري  چهارمحال

22223فرادنبه زمانی افراسياببروجنبختياري  چهارمحال

25643پوربروجنی ايران  فرزانهبروجنبختياري  چهارمحال

19916بروجنی ابراهيمی جاللبروجنبختياري  چهارمحال

23158موحدنيا دکتراسماعيلبروجنبختياري  چهارمحال

11818عرفانی توران دکتربروجنبختياري  چهارمحال

13102بروجنی فياضی مجيدبروجنبختياري  چهارمحال

19802نصيريان دکترکمالبروجنبختياري  چهارمحال

30985احمر هاللبروجنبختياري  چهارمحال

11118بکی کلبی افراسبی مصطفیبروجنبختياري  چهارمحال

19805دکتربهزادشفيعيانبروجنبختياري  چهارمحال

27190بروجن صادقيه روزی شبانه درمانگاهبروجنبختياري  چهارمحال

35207بروجن مرکزی آزمايشگاهبروجنبختياري  چهارمحال



21154پور بابائی اله ذبيحبروجنبختياري  چهارمحال

17609برجيان دکترمحمدتقیبروجنبختياري  چهارمحال

35010بروجن اجتماعی تامين تخصصی کلينيک پلیبروجنبختياري  چهارمحال

15204دکترمحمدرضاکيوانیبروجنبختياري  چهارمحال

16944بلداجی شفابخشبلداجيبختياري  چهارمحال

17545بروجنی خديبی نسيبهبلداجيبختياري  چهارمحال

24147بروجنی يگانه بهزادبلداجيبختياري  چهارمحال

25161موسويان زينب سيدهبنبختياري  چهارمحال

16557محمدی دکتربنبختياري  چهارمحال

16568سامانی فروزنده اله لطفبنبختياري  چهارمحال

34940فروزنده دکتر داروخانهبنبختياري  چهارمحال

18417روانفرميرزا خانبختياري  چهارمحال

35459دی روزانه داروخانهميرزا خانبختياري  چهارمحال

25553سامان نور درمانگاهسامانبختياري  چهارمحال

20960محمدی دکتر داروخانهسامانبختياري  چهارمحال

17656(س)الزهرا پاتولوژی و آزمايشگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

13362برومندنيا رضاشهرکردبختياري  چهارمحال

17702نصرچالشتری زينبشهرکردبختياري  چهارمحال

19150التيامشهرکردبختياري  چهارمحال

20300 صدرا فيزيوتراپیشهرکردبختياري  چهارمحال

20715مهرايرانشهرکردبختياري  چهارمحال

30213هاجر بيمارستانشهرکردبختياري  چهارمحال

11002سينا بيمارستانشهرکردبختياري  چهارمحال

16094هرچگانی بيگی پرويزشهرکردبختياري  چهارمحال

19757تواناشهرکردبختياري  چهارمحال

24714شهرکرد بهتوان فيزيوتراپیشهرکردبختياري  چهارمحال

25272شهرکرد (عج)المهدی آزمايشگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

32017کوشا فيزيوتراپیشهرکردبختياري  چهارمحال

33029صورت و فک و دهان راديولوژیشهرکردبختياري  چهارمحال

25778غضنفری حسينشهرکردبختياري  چهارمحال

10578شهرکرد دی روزی شبانه درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

33866ياس روزی درمانگاهشبانهشهرکردبختياري  چهارمحال

34158شهرکرد لبخند دندانپزشکی درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

17169مهر طبی تشخيص ازمايشگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

33006درخشان دکتر محدود جراحی مرکز شهرکردبختياري  چهارمحال

14313پرديس درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

24636رحمانی دکتر داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

11066شيخی اصغرشهرکردبختياري  چهارمحال

11633الهی نعمت نيماشهرکردبختياري  چهارمحال

17670شهرکرد مهرگان داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

21102مردانی دکترحسينشهرکردبختياري  چهارمحال

11054صمدی عباسعلیشهرکردبختياري  چهارمحال

18929ساالن آب بهارهشهرکردبختياري  چهارمحال

21819هفشجان فتاحيان دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

28008پور ملک محمدباقرشهرکردبختياري  چهارمحال

15493صالحی سيدبهرامشهرکردبختياري  چهارمحال

22154بهالوهوره رضاشهرکردبختياري  چهارمحال



22195زاده حسين هادیشهرکردبختياري  چهارمحال

22857شهرکرد سينا ابنشهرکردبختياري  چهارمحال

21249آرمک معصومهشهرکردبختياري  چهارمحال

13900(ع)اصغر علیشهرکردبختياري  چهارمحال

10646شهرکرد پارسيان روزی شبانه درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

اقبال کيانا دکتر پزشکی فتوگرافی و صورت و دهانفک اسکن تی سی و رايولوژی تخصصی مرکزشهرکردبختياري  چهارمحال 34645

34726تندرستی نويد فيزيوتراپیشهرکردبختياري  چهارمحال

10651شهرکرد احمر هالل داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

34694درمانگاه-  درخشان دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

34267 خانواده روزی شبانه درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

18569کبيری رامينشهرکردبختياري  چهارمحال

29178نوروزی دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

18981اسماعيلی دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

35009زارعان مهران دکتر شهرکردبختياري  چهارمحال

22867صحرائيان دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

18442سينا درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

35045فارسانی محمدی دکتر داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

18352الياسی دکتر داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

17870بهبود تراپی فيزيوشهرکردبختياري  چهارمحال

34936مهر طب آفاق شرکتشهرکردبختياري  چهارمحال

13733نوين درمانگران پزشکی خدمات شرکتشهرکردبختياري  چهارمحال

32270آسمان دکترمردانیشهرکردبختياري  چهارمحال

19568بهادرانی باغ کاوه مليحهشهرکردبختياري  چهارمحال

20069سالمتشهرکردبختياري  چهارمحال

22741طاهريان علیشهرکردبختياري  چهارمحال

25208احمديان مريم دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

13399شهرکرد شهدا داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

17385بياتی اصغر دکتر مطبشهرکردبختياري  چهارمحال

27719شهرکرد رازی درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

33771حقانی خاکسار دکتر داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

12911ربيعی اله رحمتشهرکردبختياري  چهارمحال

15702آبادی نجف الخانی باب ابراهيمشهرکردبختياري  چهارمحال

16477دودانگه فرشتهشهرکردبختياري  چهارمحال

17239مهديان خسروشهرکردبختياري  چهارمحال

17305دهقان مرتضیشهرکردبختياري  چهارمحال

19384باللی عبدالرضاشهرکردبختياري  چهارمحال

21078جيواد ناهيد دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

24048حسنی سيروسشهرکردبختياري  چهارمحال

24444بنی اکبری حسنشهرکردبختياري  چهارمحال

24936حسينی مسعود سيد دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

25399جعفری فرخندهشهرکردبختياري  چهارمحال

33248 شمس شيرين مطبشهرکردبختياري  چهارمحال

33976شهرکی بابائی فاطمه دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

35190يداللهی مژدهشهرکردبختياري  چهارمحال

35304 خانواده دندانپزشکی کلينيکشهرکردبختياري  چهارمحال

35347قاسمی مهدیشهرکردبختياري  چهارمحال

12877شهرکی رحمانی جعفرعلیشهرکردبختياري  چهارمحال



20102حيدری ابراهيمشهرکردبختياري  چهارمحال

27127السالم عليه علی امام بيمارستانشهرکردبختياري  چهارمحال

234876 شماره اجتماعی تامين عمومی درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

35066رفيعی مسلم دکتر مطبشهرکردبختياري  چهارمحال

17549انقالب داروخانهشهرکردبختياري  چهارمحال

20832رمضانی منصورشهرکردبختياري  چهارمحال

21423خسروی ناصرشهرکردبختياري  چهارمحال

23905راستی زهراشهرکردبختياري  چهارمحال

20528نکوئی اردشيرشهرکردبختياري  چهارمحال

11378همتيان کامران دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

14284قهفرخی درخشنده فرشتهشهرکردبختياري  چهارمحال

33730برزگر دکتر مطبشهرکردبختياري  چهارمحال

33971جهانبين گستر جنتشهرکردبختياري  چهارمحال

30235شهرکرد کاشانی بيمارستانشهرکردبختياري  چهارمحال

30537لردگان شهدا بيمارستانشهرکردبختياري  چهارمحال

31846توانگستر پزشکی تجهيزات شهرکردبختياري  چهارمحال

13780پارس ديجيتال تصويربرداریشهرکردبختياري  چهارمحال

35602 سنجی بينايیشهرکردبختياري  چهارمحال

29996گودرزی ايرجشهرکردبختياري  چهارمحال

21105شهرکی رفيعی محمود دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

18521اديب افشينشهرکردبختياري  چهارمحال

11269قهفرخی اسديان سيروسشهرکردبختياري  چهارمحال

35684سامانی جعفرزاده لعبت دکتر مطبشهرکردبختياري  چهارمحال

23404دهکردی بهمن عبدالجواد دکترشهرکردبختياري  چهارمحال

10229(ع)رضا امام درمانگاهشهرکردبختياري  چهارمحال

10422نژاد نيک صغریشهرکردبختياري  چهارمحال

16625معمارزاده اله عزت سيدشهرکردبختياري  چهارمحال

22121خواجعلی فريدونشهرکردبختياري  چهارمحال

24363فارسان االئمه ثامن آزمايشگاهفارسانبختياري  چهارمحال

16942سينافارسانبختياري  چهارمحال

30449سيدالشهدا بيمارستانفارسانبختياري  چهارمحال

16673فارسان مهرگانفارسانبختياري  چهارمحال

29160راستينفارسانبختياري  چهارمحال

11453فارسان رازیفارسانبختياري  چهارمحال

34519 پور اميدی دکتر روزانه داروخانهفارسانبختياري  چهارمحال

19433محمودی دکترفارسانبختياري  چهارمحال

13343سليمانی حسنفارسانبختياري  چهارمحال

20299فارسانی سليمانی منوچهرفارسانبختياري  چهارمحال

35108تقوی دکتر ی داروخانهفارسانبختياري  چهارمحال

34070اميدفارسانبختياري  چهارمحال

24172ديانی محمد دکترفارسانبختياري  چهارمحال

35378 يداللهی آناهيتافارسانبختياري  چهارمحال

35243 نوين دانش آزمايشگاهفارسانبختياري  چهارمحال

15185جونقانی ستاررحيمیفارسانبختياري  چهارمحال

18572حبيبی کوهی دکتر داروخانهفارسانبختياري  چهارمحال

24041فارسانی مالک مرضيه دکترفارسانبختياري  چهارمحال

11464سهيل تراپی فيزيوفارسانبختياري  چهارمحال



35768کرانی سميعی بهروز دکتر مطبفارسانبختياري  چهارمحال

17415فارسانی مرادی اله حشمتفارسانبختياري  چهارمحال

35711درخشنده دکتر داروخانهفارسانبختياري  چهارمحال

31650مالخليفه ارجمند شهيد سردار بيمارستان فالردبختياري  چهارمحال

35236عطااللهی زهرا دکتر داروخانهفالردبختياري  چهارمحال

34816کوهرنگ (ع) سجاد امام بيمارستانکوهرنگبختياري  چهارمحال

24796چهارمحال/ نويد فيزيوتراپیکياربختياري  چهارمحال

15388مطلق اکبری بهشيدکياربختياري  چهارمحال

19253نادری نسترنکياربختياري  چهارمحال

25130کاوه داروخانهکياربختياري  چهارمحال

24161بهرامی داروخانهکياربختياري  چهارمحال

18416وحيدصالحی دکترکياربختياري  چهارمحال

25047گر شيشه فرزادکياربختياري  چهارمحال

22971دزکی طهماسبی زهرا دکترکياربختياري  چهارمحال

34825کچويی دکتر داروخانهگندمانبختياري  چهارمحال

14987لردگان الزهرا فيزيوتراپیلردگانبختياري  چهارمحال

15081پارس آزمايشگاهلردگانبختياري  چهارمحال

12252شيخويسی سهرابی احسانلردگانبختياري  چهارمحال

16486بوعلی داروخانهلردگانبختياري  چهارمحال

12535محمودی مسعودلردگانبختياري  چهارمحال

10641ميالسی محمدی آزادهلردگانبختياري  چهارمحال

14134عليزاده دکترمرتضیلردگانبختياري  چهارمحال

16302نجفی دکتر مطبلردگانبختياري  چهارمحال

34849سميعی حسين دکترامير مطبلردگانبختياري  چهارمحال

34853فوده مهدی دکتر مطب لردگانبختياري  چهارمحال

32430نصيری  دکترعلی مطبلردگانبختياري  چهارمحال

33283محمدی دکتر آزمايشگاهلردگانبختياري  چهارمحال

33502نادری دکتر داروخانهلردگانبختياري  چهارمحال

35225 عطاالهی روزانه داروخانهلردگانبختياري  چهارمحال

12563بهبودلردگانبختياري  چهارمحال

31924سپاه صادقيه درمانگاهلردگانبختياري  چهارمحال

34877لردگان اجتماعی تامين عمومی درمانگاهلردگانبختياري  چهارمحال

30546محمودی رضا ايثار شرکتلردگانبختياري  چهارمحال

33286يوسفی دکتر خانم مطبلردگانبختياري  چهارمحال

17699بقراط آزمايشگاهلردگانبختياري  چهارمحال

14824دلخواه دکتر داروخانهشهر ارينجنوبي خراسان

16243رازی فيزيوتراپیبشرويهجنوبي خراسان

15226مقدم کيانی حسينبشرويهجنوبي خراسان

21489زاده سلطان دکتر داروخانهبشرويهجنوبي خراسان

24016عامری مهدی دکتربشرويهجنوبي خراسان

34384حقی قوام دکتر داروخانهبشرويهجنوبي خراسان

20055پيشگام آزمايشگاهبيرجندجنوبي خراسان

33682 حسينی فرزانه دکترسيده بيرجندجنوبي خراسان

33369 خيرآبادی دکتر دندانپزشکیبيرجندجنوبي خراسان

14381شفا آزايشگاهبيرجندجنوبي خراسان

16584(کيميا)آيتی حميد دکتر آزمايشگاهبيرجندجنوبي خراسان

33418باللی دکتر دندانپزشکیبيرجندجنوبي خراسان



19427(مهرگان فيزيوتراپی) خراشاديزاده سمانهبيرجندجنوبي خراسان

20116رازی فيزيوتراپیبيرجندجنوبي خراسان

20136پاکنهاد مهرناز آزمايشگاهبيرجندجنوبي خراسان

19536نور پزشکی چشم محدود جراحی مرکزبيرجندجنوبي خراسان

19723يمين اصحاببيرجندجنوبي خراسان

32587ايثار منزل در بالينی خدماتبيرجندجنوبي خراسان

15883(پارس)برزگر علی دکتر آزمايشگاهبيرجندجنوبي خراسان

33482 نگاه عينکبيرجندجنوبي خراسان

11332طاقی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

11871داوودی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

12478قلعه سه ضيايی فاطمه داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

14075اربابی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

15845آهنی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

22506مودی رضا جليلبيرجندجنوبي خراسان

22700مشتاق پروينبيرجندجنوبي خراسان

22882احمدپور دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

23034وردی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

23123پرهيزگار محمدبيرجندجنوبي خراسان

24242طاهری ساجده دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

24512راستی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

27494داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

32506صادقی دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

32955شمشيرگران دکتر داروخانهبيرجندجنوبي خراسان

23741راد آصفی مرتضیبيرجندجنوبي خراسان

25215هاشمی سيدجميلبيرجندجنوبي خراسان

32958سينا منزل در بالينی خدماتبيرجندجنوبي خراسان

33696 فدک سازی عينک بيرجندجنوبي خراسان

27546شهدا درمانگاهبيرجندجنوبي خراسان

34326ايثارگران و بنيادشاهد مشاوره خدمات مرکز بيرجندجنوبي خراسان

24181سروش زينببيرجندجنوبي خراسان

18942حسينی هادیبيرجندجنوبي خراسان

34923محسنی دکتربيرجندجنوبي خراسان

10172(العباس ابوالفضل حضرت )ميالد بيمارستانبيرجندجنوبي خراسان

10174فرهنگيان درمانگاهبيرجندجنوبي خراسان

13751بيرجند رحيمی دکتر شهيد بيمارستانبيرجندجنوبي خراسان

33984تماشا  عينکبيرجندجنوبي خراسان

35732 دنتال امين دندانپزشکیبيرجندجنوبي خراسان

35746همراز نصراله دکتر بيرجندجنوبي خراسان

30372صالحی دکتر داروخانهدرميانجنوبي خراسان

34388روحی دکتر داروخانه  سرايانجنوبي خراسان

23576رمضانی دکتر داروخانهسرايانجنوبي خراسان

12327والهی محمود دکترسرايانجنوبي خراسان

35708 غالمی عاطفه دکتر سرايانجنوبي خراسان

26400برآغوش دکتر داروخانهسربيشهجنوبي خراسان

12731زاده حسن دکتر داروخانهسربيشهجنوبي خراسان

17219کامکار ندا دکتر آزمايشگاهطبسجنوبي خراسان

11616زاده مالک دکتر داروخانهطبسجنوبي خراسان



20442حسينی مصطفیطبسجنوبي خراسان

35143شيبانی اعراب دکتر دندانپزشکیطبسجنوبي خراسان

35219طبس نگاه سازی عينکطبسجنوبي خراسان

35248کويران سازی عينک  طبسجنوبي خراسان

35290حيدری محسن دکتر دندانپزشکیطبسجنوبي خراسان

11276مقدم يونسی محمدحسنطبسجنوبي خراسان

12924اخوان دکتر داروخانهطبسجنوبي خراسان

23627مالک دکتر داروخانهطبسجنوبي خراسان

32514مهاجری دکتر داروخانهطبسجنوبي خراسان

15771شيروی دکتر داروخانهطبسجنوبي خراسان

32850دليری آمنه دکتر داروخانهطبسجنوبي خراسان

27588(ع) ابوالفضل حضرت دارالشفاطبسجنوبي خراسان

22380عليزاده دکتر آزمايشگاهفردوسجنوبي خراسان

32545فارابی آزمايشگاهفردوسجنوبي خراسان

27116(ع)حسين امام خيريه درمانگاهفردوسجنوبي خراسان

17878مدبر دکتر داروخانهفردوسجنوبي خراسان

23473رفعتی پور دکتر داروخانهفردوسجنوبي خراسان

24291مقربی مجيد دکتر داروخانهفردوسجنوبي خراسان

17412محمدپور دکتر داروخانهفردوسجنوبي خراسان

15609اشعری دکتر داروخانهقاينجنوبي خراسان

26941شفا فيزيوتراپیقاينجنوبي خراسان

19346پارس آزمايشگاهقاينجنوبي خراسان

10430طاهری دکتر داروخانهقاينجنوبي خراسان

11130زاده تقی دکتر داروخانهقاينجنوبي خراسان

20064پور الياس داروخانهقاينجنوبي خراسان

23121زاده دکتربرات داروخانهقاينجنوبي خراسان

33690طيب دکتر داروخانه  قايناتجنوبي خراسان

34051مقدم پورحسين دکتر داروخانهقايناتجنوبي خراسان

35522پارسيان برداری تصوير موسسهقايناتجنوبي خراسان

30647فرهنگيان دکتر داروخانهنهبندانجنوبي خراسان

10603الرضا موسی ابن علی خيريه موسسهبردسکنرضوي خراسان

17879نيمابردسکنرضوي خراسان

16680محمدمفتوحیبردسکنرضوي خراسان

18068مقدم داوری علیبردسکنرضوي خراسان

16399عندليبی جوادبردسکنرضوي خراسان

30723سرکاريزی انتظاریبردسکنرضوي خراسان

17374عظيمی احمدبردسکنرضوي خراسان

17838بردسکن شفا آزمايشگاهبردسکنرضوي خراسان

35267شفا آزمايشگاهبردسکنرضوي خراسان

14324بهشتيان حسين سيدبردسکنرضوي خراسان

20642سليمانی حسينعلیبردسکنرضوي خراسان

29004افزا توان فيزيوتراپیبردسکنرضوي خراسان

32303ردسکن عصر ولی بيمارستان بردسکنرضوي خراسان

20828مشهدی دکتربردسکنرضوي خراسان

32744بياتی تراپی فيزيوبينالودرضوي خراسان

27163سروری افسانهتايبادرضوي خراسان

22053نيکفرجام دکتر آزمايشگاهتايبادرضوي خراسان



21690غالمزاذه دکتر روزی شبانه داروخانهتايبادرضوي خراسان

15152بزدی جباری مريمتايبادرضوي خراسان

17471مبارکی دکترمهدی پزشکی مطبتايبادرضوي خراسان

22168نوروزی دکتر داروخانهتايبادرضوي خراسان

16952پرنيائی حامدتايبادرضوي خراسان

14519فخری نورالدينتايبادرضوي خراسان

35092بسيجيان روزی شبانهتايبادرضوي خراسان

30645االنبيا خاتم بيمارستانتايبادرضوي خراسان

32723فياضی دکتر و الماسيان دکتر داروخانهجلگه تخترضوي خراسان

15781رنجبر محسنجام تربترضوي خراسان

26769مقدم اسحقی روياجام تربترضوي خراسان

21471اسکوئی زاده رحيم محمدجام تربترضوي خراسان

25635توسليان هومنجام تربترضوي خراسان

25731اباد قلندر خواه دشت حسنجام تربترضوي خراسان

14475شفا روزی شبانه درمانگاهجام تربترضوي خراسان

13847صادق جعفر امام درمانگاهجام تربترضوي خراسان

34628منش پارسا رويا دکتر جام تربترضوي خراسان

18136جهانگردی عليرضاجام تربترضوي خراسان

19729نظراحمدی دکتر داروخانهجام تربترضوي خراسان

20633داشی قره دکتر داروخانهجام تربترضوي خراسان

21873الشهدا عندليب اسدجام تربترضوي خراسان

22785خوبزاد دکترجام تربترضوي خراسان

20566فيضی دکتر روزی شبانه داروخانهجام تربترضوي خراسان

30821راد کيانی علی دکترجام تربترضوي خراسان

34294ميرسيدی داروخانهجام تربترضوي خراسان

34425کاخکی صالحی اعظم دکتر داروخانهجام تربترضوي خراسان

24729خاص سنکک النازجام تربترضوي خراسان

25984سجاديه بيمارستانجام تربترضوي خراسان

34687زاده اجالل مجتبی سيد دکتر    جام تربترضوي خراسان

35749جهاندوست فايزهجام تربترضوي خراسان

15233نژاد گلبوئی وحيدجام تربترضوي خراسان

12060صباغی حسنتربتحيدريهرضوي خراسان

12229ثانوی شريف فاطمهتربتحيدريهرضوي خراسان

15440زاده حسن صديقهتربتحيدريهرضوي خراسان

24481شفا فيزيوتراپیتربتحيدريهرضوي خراسان

25390ذاکری حسينتربتحيدريهرضوي خراسان

26636فاردقی خسروی حميدرضاتربتحيدريهرضوي خراسان

26854تواناتربتحيدريهرضوي خراسان

34272(مير محسن)ايرانپارستربتحيدريهرضوي خراسان

24371کاريزی زاده رجب حسينتربتحيدريهرضوي خراسان

16856خيام آزمايشگاهتربتحيدريهرضوي خراسان

26025آفتابتربتحيدريهرضوي خراسان

29311(ع)جعفر ابن موسی خيريه درمانگاهتربتحيدريهرضوي خراسان

32713حيدريه تربت فرهنگيان درمانگاهتربتحيدريهرضوي خراسان

26509فاطميهتربتحيدريهرضوي خراسان

15876ابريشمی وحيدهتربتحيدريهرضوي خراسان

34854پاسارگاد روزی شبانه درمانگاهتربتحيدريهرضوي خراسان



12504ياور محمدناصر دکتر پزشکی روان مطبتربتحيدريهرضوي خراسان

13069تربتی اسپالنی محمدرضاتربتحيدريهرضوي خراسان

13370نواری عباستربتحيدريهرضوي خراسان

19285سديدی جوادتربتحيدريهرضوي خراسان

24843ربانی سنبلهتربتحيدريهرضوي خراسان

33179خضری علی دکتر داروخانه تربتحيدريهرضوي خراسان

24712محققی زهراتربتحيدريهرضوي خراسان

22870باشی مين الهامتربتحيدريهرضوي خراسان

30687دی نهم بيمارستانتربتحيدريهرضوي خراسان

29221دکترصفريانتربتحيدريهرضوي خراسان

35019روشناتربتحيدريهرضوي خراسان

11375زاده حسين عليرضاتربتحيدريهرضوي خراسان

12528پوردايی دکترزهرهتربتحيدريهرضوي خراسان

29269اعتمادی دکتر مطبتربتحيدريهرضوي خراسان

21534مجتهدی طاهرهتربتحيدريهرضوي خراسان

29814رادمهرتربتحيدريهرضوي خراسان

10800حيدريه تربت سپاه عباس ابوالفضل حضرت درمانگاهتربتحيدريهرضوي خراسان

35388سليمی راضيه دکتر تربتحيدريهرضوي خراسان

16380حبيبی دکتر داروخانهتربتحيدريهرضوي خراسان

33065رازی بيمارستانتربتحيدريهرضوي خراسان

35809بخشوده بنفشه دکترتربتحيدريهرضوي خراسان

15694چناران پاستور آزمايشگاهچنارانرضوي خراسان

12028(چناران) پارس تخصصی ازمايشگاهچنارانرضوي خراسان

22372سادات الهامچنارانرضوي خراسان

26585تکچنارانرضوي خراسان

27528يامی نژاد حسين سکينهچنارانرضوي خراسان

23193بارانچنارانرضوي خراسان

18010محروقی سيداسماعيلچنارانرضوي خراسان

26634دهنوی عليرضاچنارانرضوي خراسان

27092خوشدل محمدچنارانرضوي خراسان

10459قنبری حجتچنارانرضوي خراسان

24751خوشدل محمدچنارانرضوي خراسان

11069شهری مقدم جاللی سيدافشينچنارانرضوي خراسان

13508توس گستر سالمتچنارانرضوي خراسان

32839االئمه ثامن بيمارستانچنارانرضوي خراسان

17365ميالد فيزيوتراپیخليالبادرضوي خراسان

14994جنيدی فائزهخليالبادرضوي خراسان

16918تربقان اسکندری اله حبيبخليالبادرضوي خراسان

13040گوهری اصغر علیخليالبادرضوي خراسان

34063مجيدی مريمخليالبادرضوي خراسان

34946آباد خليل االنبياء خاتم بيمارستانخليالبادرضوي خراسان

35394دهقان سيناخليالبادرضوي خراسان

28002ابادی قاسم جوانشيری فاطمهخوافرضوي خراسان

23047مستعد عاطفهخوافرضوي خراسان

26879سنگانی يعقوبی سميراخوافرضوي خراسان

20627رودی رئيسی سميراخوافرضوي خراسان

15297پويا عبدالمجيدخوافرضوي خراسان



20649طلب اصالح دکتر داروخانهخوافرضوي خراسان

21696رودی فضلی علیخوافرضوي خراسان

11798رودی دادپور عبدالواحدخوافرضوي خراسان

11989جامی دکترخوافرضوي خراسان

13263مقيمی دکتر مطبخوافرضوي خراسان

23954تشکری عبدالکريمخوافرضوي خراسان

30076سرابی دکترخوافرضوي خراسان

32244بهمن 22 بيمارستان خوافرضوي خراسان

19188تيغ جهان اسماعيلدرگزرضوي خراسان

34273(نوروزی ابوالفضل)نوروزیدرگزرضوي خراسان

16742صالحی حسندرگزرضوي خراسان

18472آبادی لطف صادقی عماد دکتر داروخانهدرگزرضوي خراسان

25292جعفری دکتردرگزرضوي خراسان

20110توت پارياب خليلدرگزرضوي خراسان

14306صادقی اميندرگزرضوي خراسان

16765سلطانيان وحيدرضادرگزرضوي خراسان

16214توس پرستاری مرکزدرگزرضوي خراسان

30838خمينی امام بيمارستاندرگزرضوي خراسان

26668مهاجر رشتخواررضوي خراسان

12195محمديان گل دکتر داروخانهرشتخواررضوي خراسان

35285صالحی عليرضا رشتخواررضوي خراسان

32961(ص زهرا )بيمارستان رشتخواررشتخواررضوي خراسان

26550نويی قلعه فاطمهسبزواررضوي خراسان

22428دکترمحمودمحمديانیسبزواررضوي خراسان

30175مهرآرا فيزيوتراپیسبزواررضوي خراسان

30195حشمتيه بيمارستانسبزواررضوي خراسان

30219جوين هاشم بنی قمر بيمارستانسبزواررضوي خراسان

30253مبينی شهيدان بيمارستانسبزواررضوي خراسان

16817قناتی محمودسبزواررضوي خراسان

30220واسعی محمد بيمارستانسبزواررضوي خراسان

30286بهشتی شهيد بيمارستانسبزواررضوي خراسان

27520زاده اسمعيل سيدمحمدسبزواررضوي خراسان

21434پارسسبزواررضوي خراسان

27144نامنی هادیسبزواررضوي خراسان

27521اکرمی معصومهسبزواررضوي خراسان

34558فر اصالني سلمانسبزواررضوي خراسان

10199سبزوار فرهنگيان درمانگاهسبزواررضوي خراسان

18902اسحاقيان دکتر روزی شبانه داروخانهسبزواررضوي خراسان

13062خالصی بتولسبزواررضوي خراسان

14857آبادی دولت محمدسبزواررضوي خراسان

15237فاضل دکترسبزواررضوي خراسان

19804رازی روزی شبانه داروخانهسبزواررضوي خراسان

21945ابراهيمی دکتر داروخانهسبزواررضوي خراسان

22095اف قاسم فائزهسبزواررضوي خراسان

22302عربشاهی امينسبزواررضوي خراسان

27480غالمی اميدسبزواررضوي خراسان

20608سيمايی اله حبيب مطبسبزواررضوي خراسان



12880عباسيان محمد الهسبزواررضوي خراسان

19831انصاری محمد دکترسبزواررضوي خراسان

23025فرد زاهدی حسين سيدسبزواررضوي خراسان

20612سفيدی سنگ دکتر داروخانهسبزواررضوي خراسان

25035نادياسبزواررضوي خراسان

35053سبزوار توحيدسبزواررضوي خراسان

25708ابادی بداغ اعظمسبزواررضوي خراسان

19264نژاد صادقی ابوالقاسمسبزواررضوي خراسان

20672آبادی شم غالمحسين دکترسبزواررضوي خراسان

28800باغانی روزی شبانه درمانگاهسبزواررضوي خراسان

19241کرابی علیسبزواررضوي خراسان

19598آريان قاسمی عليرضا پزشکی چشم مطبسبزواررضوي خراسان

20452ثانی کريمی وحيدرضاسبزواررضوي خراسان

25070حسينی سيدمحمودسبزواررضوي خراسان

18342زارچ عليرضاوکيلیسبزواررضوي خراسان

21537الداغی دکتر داروخانهسبزواررضوي خراسان

24210قاسمی رضا دکترسبزواررضوي خراسان

35209فرازمهر فيزيوتراپیسبزواررضوي خراسان

20275کبيری حسينسبزواررضوي خراسان

21116ذبيحی دکتر داروخانهسبزواررضوي خراسان

30302جغتای وليعصر بيمارستانسبزواررضوي خراسان

24139فکوری محمودسبزواررضوي خراسان

35284صنمی معصومه دکتر داروخانهسبزواررضوي خراسان

12867کامل دکتر داروخانهسبزواررضوي خراسان

13095مقصودلو سينا ابن داروخانهسبزواررضوي خراسان

24507زاده حاجی محمدعلیسبزواررضوي خراسان

26899نوين فيزيوتراپیسبزواررضوي خراسان

34142واليتی زهراسرخسرضوي خراسان

33135ای حمزه مرتضی دکتر داروخانهسرخسرضوي خراسان

17291کيانی غالمرضا دکترسرخسرضوي خراسان

17864فرقانی احمد سيد دکترسرخسرضوي خراسان

23984زاده حسن دکتر داروخانهسرخسرضوي خراسان

24867نادری غالمحسنسرخسرضوي خراسان

30683سرخس حکيم لقمان بيمارستانسرخسرضوي خراسان

26842مقدم عابد جامی مهدیفريمانرضوي خراسان

13093دانش ازمايشگاهفريمانرضوي خراسان

12569فريمانی مسبوقی محمدرضافريمانرضوي خراسان

14622مشهدی دکتر داروخانهفريمانرضوي خراسان

18965ضيايی دکتر داروخانهفريمانرضوي خراسان

16089جعفريان ملک سيدمحمدابراهيمفريمانرضوي خراسان

12596مقدم فتاحی احمدفريمانرضوي خراسان

33549دوستی دکتر روزی شبانه داروخانهفريمانرضوي خراسان

16338شيرازی صراف محمدفريمانرضوي خراسان

10695جاللی سيدی محمدرضافريمانرضوي خراسان

16492بخت جوان الهامهفريمانرضوي خراسان

11601فرجادی مهدی سيدفريمانرضوي خراسان

31069فريمان (س)زهرا حضرت بيمارستانفريمانرضوي خراسان



22067سينا طبی تشخيص آزمايشگاهقوچانرضوي خراسان

16249پيربستی ايمانی اسماعيلقوچانرضوي خراسان

34435سيفی مژگان دکتر داروخانهقوچانرضوي خراسان

15587اترآباد گلی سمانهقوچانرضوي خراسان

17162اردالنی بنی ساسانقوچانرضوي خراسان

32804خاکی مرتضیقوچانرضوي خراسان

17793يوسفخانی صفرپور مصيبقوچانرضوي خراسان

18081قانعی علی محمدقوچانرضوي خراسان

20570خبوشان ذوقی کريمقوچانرضوي خراسان

24721رحيمی مصطفیقوچانرضوي خراسان

35295نسيميان مهرنوشقوچانرضوي خراسان

17027نژاد ملکوتی احمدقوچانرضوي خراسان

29263قوچان شفا منزل در بالينی خدمات مرکزقوچانرضوي خراسان

31515راد دوستی قديرقوچانرضوي خراسان

30506دوست امام روزانه داروخانهقوچانرضوي خراسان

15179اباد قاسم نظری سمانهقوچانرضوي خراسان

18559شکيب کريمی علیقوچانرضوي خراسان

29861قوچان جعفر بن موسی بيمارستانقوچانرضوي خراسان

16997 سيناکاشمررضوي خراسان

17984نژاد موسوی دکتر آزمايشگاهکاشمررضوي خراسان

29428کاشمر (ص)االنبيا خاتمکاشمررضوي خراسان

12139توانا فيزيوتراپیکاشمررضوي خراسان

34417ترشيز پرستاری خدمات مرکز  کاشمررضوي خراسان

14110کاشمر (ع) رضا امام آزمايشگاهکاشمررضوي خراسان

16147(شفا)شفيعی دکتر ازمايشگاهکاشمررضوي خراسان

17359عاملی جليليان محمدرضاکاشمررضوي خراسان

21788شاکری دکتر آزمايشگاهکاشمررضوي خراسان

24834الزهراکاشمررضوي خراسان

13090سادات دکتر سونوگرافی و راديولوژیکاشمررضوي خراسان

17810زارع رضا دکترکاشمررضوي خراسان

29982ابراهيمی دکترکاشمررضوي خراسان

17463رحيمی دکتر داروخانهکاشمررضوي خراسان

13086مومنی ابوالقاسمکاشمررضوي خراسان

12432ميرجردوی دکترکاشمررضوي خراسان

16238نامقي مستغيثي حسنکاشمررضوي خراسان

17087شكوهي مهديکاشمررضوي خراسان

17355قانعی حسين دکترکاشمررضوي خراسان

29037ريواز سمانهکاشمررضوي خراسان

13125موشکی دکترمحمدسليمانیکاشمررضوي خراسان

15235خروی صداقتی نبیکاشمررضوي خراسان

19781چهکند رضائی طيبهکاشمررضوي خراسان

24369قندهاری فرامرزکاشمررضوي خراسان

17432قرائی بنده مرتضويی مرتضیکاشمررضوي خراسان

35073اسکندری خشايار کاشمررضوي خراسان

14323زاده زارع کاظمکاشمررضوي خراسان

12863رفعتی فاطمهکاشمررضوي خراسان

16361رنجبر زهراکاشمررضوي خراسان



16921دکترعليرضااکبرنژادفرگکاشمررضوي خراسان

23200نيا وکيلی رضا محمد دکتر مطبکاشمررضوي خراسان

30704غفاری فرشيدکاشمررضوي خراسان

17700زاده شريف حسينعلی دکترکاشمررضوي خراسان

10188ايثارگران درمانگاهکاشمررضوي خراسان

32786ترشيزی نيری النازکاشمررضوي خراسان

35391منظری سادات طيبهکاشمررضوي خراسان

30692کاشمر مدرس شهيد بيمارستانکاشمررضوي خراسان

30701ابوالفضل حضرت بيمارستانکاشمررضوي خراسان

35717فرهنگدوست دکترکاشمررضوي خراسان

22108عبدالهی عباسکاشمررضوي خراسان

29543اسفندياری حمزهکالترضوي خراسان

32840مجتبی حسن امام بيمارستان کالترضوي خراسان

29969گناباد  دانشگاهی جهاد  طبی ازمايشگاهتشخيصگنابادرضوي خراسان

10151بجستان مدنی اله آيتگنابادرضوي خراسان

23608بجستان شفاگنابادرضوي خراسان

27263گنابادی بهلول عالمه بيمارستانگنابادرضوي خراسان

26807زاده يوسفی بهزادگنابادرضوي خراسان

10751گناباد  شفا روزی شبانهگنابادرضوي خراسان

15943شجاعی سوسنگنابادرضوي خراسان

15558مظلوم اکبرگنابادرضوي خراسان

15197حسينی ابوالفضلگنابادرضوي خراسان

24745بجستانی مرجانی شکوهگنابادرضوي خراسان

12359بجستانی کريميان مهدیگنابادرضوي خراسان

13094زيبد شهابی علیگنابادرضوي خراسان

35165 محمودی بابکگنابادرضوي خراسان

13294بجستانی پاکدل اکبر علیگنابادرضوي خراسان

27548(ع)سيدالشهدا درمانگاهگنابادرضوي خراسان

10618پاسارگادمشهدرضوي خراسان

10647فردوس آرينمشهدرضوي خراسان

15514بمرود فقيه غالمرضامشهدرضوي خراسان

15552نگين آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

10107عباس مهرحضرتمشهدرضوي خراسان

13517السالم عليه عسکری حسن امام دارالشفامشهدرضوي خراسان

14597نژاد عبدی دکترمشهدرضوي خراسان

15052پارسيان پاتوبيولوژی آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

16460شکوهی نجات  دکترمشهدرضوي خراسان

17666سينا ابن طبی تشخيص آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

17673ناظمی دکتر آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

17721مشهد پاتوبيولوژی آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

17945احمدی سروش دکتر آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

22743دباغ دکتر ای هسته پزشکی مرکزمشهدرضوي خراسان

23475صادقيان حامد دکتر آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

24357رازی روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

25955پارسيانمشهدرضوي خراسان

32779گلبهارمشهدرضوي خراسان

33008طب پارسيان فرهيختگان شايانمشهدرضوي خراسان



33043شمس آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

11260سالمت روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

12371زارچ حسينی سيدحسينمشهدرضوي خراسان

14269مشهد جهاددانشگاهی مرکزی آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

16041تابان سونوگرافی و راديولوژیمشهدرضوي خراسان

34141(باقری منصور دکتر) درين کلينيکمشهدرضوي خراسان

10190مشهد الهدی بنت بيمارستانمشهدرضوي خراسان

11266دکترنوروزپور روزی شبانه ازمايشگاهمشهدرضوي خراسان

14327دی طبی تشخيص آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

14520دکترهوشيار آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

15622سزاوار دکترمشهدرضوي خراسان

16232دکتربردبار آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

16294اجتهادی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

17719دهقانی دکتر روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

20564(عج) عصر ولی فيزيوتراپی موسسه) خزاعی فاطمهمشهدرضوي خراسان

21889طاهری مجيد ازمايشگاهمشهدرضوي خراسان

23021نيکانمشهدرضوي خراسان

25374حکيممشهدرضوي خراسان

26199رجايی حسينمشهدرضوي خراسان

26792الستی علیمشهدرضوي خراسان

27879شرفخانی جوادمشهدرضوي خراسان

29799ناجا (ع) االئمه ثامن ای منطقه بيمارستانمشهدرضوي خراسان

30059مشهد بهمن 22 بيمارستانمشهدرضوي خراسان

34280االئمه جواد وعروق قلب تخصصی خيريه بيمارستانمشهدرضوي خراسان

10265نماپرتوپارسيان شرکتمشهدرضوي خراسان

10617سالمت نسيممشهدرضوي خراسان

15522دريا فيزيوتراپیمشهدرضوي خراسان

15525فتاحی علی سيدمشهدرضوي خراسان

21998رحمت همایمشهدرضوي خراسان

27033نژاد علی محمد مهدی سيدمشهدرضوي خراسان

16068توس آزادگانمشهدرضوي خراسان

27353توس آور توانمشهدرضوي خراسان

31592وحدت درمانگاهمشهدرضوي خراسان

10523نو پاستور درمانی بهداشتی خدماتیمشهدرضوي خراسان

18183ديبا ای هسته پزشکیمشهدرضوي خراسان

21505طلب بهبود فيزيوتراپیمشهدرضوي خراسان

27372فر فراستی حسينمشهدرضوي خراسان

33500عينک خانه مشهدرضوي خراسان

29922کوروش دندانپزشکی کلينيکمشهدرضوي خراسان

13675(ره) خمينی امام روانپزشکیمشهدرضوي خراسان

10344العظم اله بقيهمشهدرضوي خراسان

10843شهيدرجايیمشهدرضوي خراسان

27953مشهد يک شماره فرهنگيان درمانگاهمشهدرضوي خراسان

34627غفاری برداری تصوير مشهدرضوي خراسان

34715ميالنی منتظری داروخانهمشهدرضوي خراسان

34733حبرانی دکترمشهدرضوي خراسان

14724زحمتکش دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان



15387سبزواری خاتمی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

)مشهدرضوي خراسان ضيائی دکتر ) 10376مقدم ضيائی افشين

18256نژاد ملک مهدیمشهدرضوي خراسان

18398نصرتی عباس دکترمشهدرضوي خراسان

19171قريشی جواد سيدمشهدرضوي خراسان

19486فاضل فرانکمشهدرضوي خراسان

22174منش وحيدی دکترمشهدرضوي خراسان

22555زاده رضا علی دکترمشهدرضوي خراسان

13400نويددديدگان پزشکی چشم کلينيکمشهدرضوي خراسان

15389خواه وطن دکتر مطبمشهدرضوي خراسان

21983اوجانی سعيدمشهدرضوي خراسان

34759محمدی دکتر صورت و فک تصويربرداریمشهدرضوي خراسان

11427فروش طبق افسانهمشهدرضوي خراسان

11501عابدين دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

15061پويان آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

17178مقدس اکرممشهدرضوي خراسان

17722خاکشور رضا حميد دکترمشهدرضوي خراسان

17821اخباری محمدابراهيممشهدرضوي خراسان

17957حقی عماد دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

18009نامقی عشری اثنی آرام دلمشهدرضوي خراسان

18349ثانوی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

18635خواجويان دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

18824العابدينی زين حسنمشهدرضوي خراسان

18937صباغ دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

19050چشانی پور عيسی مسعودمشهدرضوي خراسان

19502کاظمی فاطمه دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

19909افشين دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

21371صانعی مهدی دکترمشهدرضوي خراسان

21628شالفروشان مسعود دکترمشهدرضوي خراسان

22546پيشاهنگ دکترمشهدرضوي خراسان

22551شهپر مريم دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

22629عليزاده حسنمشهدرضوي خراسان

23271مومنی دکترمشهدرضوي خراسان

23904پور صالح حميدمشهدرضوي خراسان

23972زردادی ميترامشهدرضوي خراسان

24904بيات مرضيهمشهدرضوي خراسان

26136محمدی شهالمشهدرضوي خراسان

27819زاده وحدتی حميدرضامشهدرضوي خراسان

29009بجد طاهری طاهرهمشهدرضوي خراسان

34807اميد نسل تصويربرداری مشهدرضوي خراسان

10478نسب خوش اميرحسين دکتر مطبمشهدرضوي خراسان

13947(س)زينب حضرت روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

15338عبادی حسن دکترمشهدرضوي خراسان

18463حسينی اصغر علی دکترمشهدرضوي خراسان

18930کاميار وحيديان وحيدمشهدرضوي خراسان

19912فر سلطانی مينامشهدرضوي خراسان

24495زاده محمدباقرحيدریمشهدرضوي خراسان



29291آفتاب پزشکی چشم کلينيکمشهدرضوي خراسان

230480شماره فرهنگيان درمانگاهمشهدرضوي خراسان

10944فرد مدنی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

17017مهران فرشيدمشهدرضوي خراسان

17944صادقی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

20335محمودرضااکبریمشهدرضوي خراسان

21894صفريان سيمامشهدرضوي خراسان

22750دلوئی سيدزاده محمدرضامشهدرضوي خراسان

23811پارسائی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

27586عنايتی محمدمشهدرضوي خراسان

11584حسينی احمدی حسين سيد دکتر مطبمشهدرضوي خراسان

11688معتمدالشريعتیمشهدرضوي خراسان

12269گلزاری علیمشهدرضوي خراسان

14786ژيانی مهنوش دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

15575فرد نوری دکترمشهدرضوي خراسان

16645بغدادآبادی افضلی جوادمشهدرضوي خراسان

16981جعفری دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

18848فکور دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

21520شهرياری عليرضا دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

21977کوهرخی محمدهادیمشهدرضوي خراسان

27891عصاری رمضانی مرضيهمشهدرضوي خراسان

10356کارطرقبه گل عباسعلیمشهدرضوي خراسان

11523رسالت درمانگاهمشهدرضوي خراسان

18036ابادی حسن مسعودمشهدرضوي خراسان

25443ابراهيمی مسعودمشهدرضوي خراسان

14945دخت محمدمحمدیمشهدرضوي خراسان

17130اخباری محمد دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

18773دلوئی عباسی فرشته دکترمشهدرضوي خراسان

18808جوادی فاطمهمشهدرضوي خراسان

18857بيات دکتر روزی شبانه داروخانهمشهدرضوي خراسان

20600مالنوروزی محمدابراهيممشهدرضوي خراسان

23574جو واحدی محمدرضامشهدرضوي خراسان

34166يوسف پور حميدرضا  مشهدرضوي خراسان

10247مشهد احمر هالل روزی شبانه داروخانهمشهدرضوي خراسان

18894دکترسعيددانشپورمشهدرضوي خراسان

21585زاده حسين علیمشهدرضوي خراسان

30749حسينی عليرضا سيدمشهدرضوي خراسان

29795عليشاهی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

29944تواليی حسينمشهدرضوي خراسان

20653برنجساز محبوبهمشهدرضوي خراسان

33284زاده محمد  دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

20137اردالن مريممشهدرضوي خراسان

16956سپهريان محمودمشهدرضوي خراسان

10383عسکری حسن امام درمانگاهمشهدرضوي خراسان

15988(ع) الحسين اباعبداله روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

22471سخاور زهرامشهدرضوي خراسان

15664سجادی محمدمشهدرضوي خراسان



34956زارع اورعی دکتر تصويربرداریمشهدرضوي خراسان

27554فدک روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

19035يوسفی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

27517توس سالمت محافظان روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

34908انبيايیمشهدرضوي خراسان

34935يعقوبی دکترمشهدرضوي خراسان

35020منصف دکترمشهدرضوي خراسان

18383زاده تقی دانامشهدرضوي خراسان

11817يزد طيران جعفرحنائی مشهدرضوي خراسان

35044پرچمی محمدمشهدرضوي خراسان

34067کاظمی زهرامشهدرضوي خراسان

16828پورمحمدگلخطمی مريممشهدرضوي خراسان

20591اميرآبادی نظری محمدمشهدرضوي خراسان

10834رضوی داروئی خدمات موسسهمشهدرضوي خراسان

35105کريمی آمنهمشهدرضوي خراسان

35128صدر شهرام دکترمشهدرضوي خراسان

18646زاده حسين دکتر روزی شبانه داروخانهمشهدرضوي خراسان

18758فر غالمی احسانمشهدرضوي خراسان

34957ژيانی حسن امير دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

10940عيدی مرجانمشهدرضوي خراسان

17054اماميان دکتر روزی شبانهمشهدرضوي خراسان

27816(عج) عصر ولی درمانگاهمشهدرضوي خراسان

18620دکترسبزی روزی شبانهمشهدرضوي خراسان

19546ناطقی محمدرضامشهدرضوي خراسان

21319آزيتاکامرانیمشهدرضوي خراسان

27354طوس بهراد آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

26500طهماسبی شاه رضا علیمشهدرضوي خراسان

29705مختاری منيرهمشهدرضوي خراسان

10176شوريده شهيدمشهدرضوي خراسان

17588سالمت بهارمشهدرضوي خراسان

21704نيا قدرتی رضامشهدرضوي خراسان

14055ربابی دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

11016توس پزشکان چشم کلينيکمشهدرضوي خراسان

16188مدهوشی مهدیمشهدرضوي خراسان

18470نويد آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

18908سپيد مهر پرستاری خدماتمشهدرضوي خراسان

21974حقدادی دکترمشهدرضوي خراسان

29407ثامن آريانمشهدرضوي خراسان

34314محمدی دين دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

35235(ص) محمد آل خيريه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

35271عابدزاده دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

35283گل صباغ دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

10575ع حسين امام بيمارستانمشهدرضوي خراسان

17725حسينی سيداسماعيلمشهدرضوي خراسان

30670پيمان دست دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

34192شاهد درمانگاهمشهدرضوي خراسان

34401بهبود پويا آمبوالنسمشهدرضوي خراسان



12206زردی مريم دکترمشهدرضوي خراسان

17153شاهرخی دکترمشهدرضوي خراسان

18869محمدی شهالمشهدرضوي خراسان

10214فجر ايثارگرانمشهدرضوي خراسان

17150نويدزندگیمشهدرضوي خراسان

27906ميرعاقل سيدمحمودمشهدرضوي خراسان

34010قهرمانی فيزيوتراپیمشهدرضوي خراسان

34750افشار دکتر تصويربرداریمشهدرضوي خراسان

34803اميد نسل آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

35013شهريور هفدهمشهدرضوي خراسان

35385اکبرزاده اصغر علی-سپهرمشهدرضوي خراسان

14512کالنتری مهين دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

16446انسان دکتر داروخانهمشهدرضوي خراسان

31477پيری دکتر آزمايشگاهمشهدرضوي خراسان

34605رازی مشهدرضوي خراسان

35445رضا کلينيکمشهدرضوي خراسان

35473ابوالفضل حضرتمشهدرضوي خراسان

24137جاللی عبدالرضامشهدرضوي خراسان

35486رمضانی فاطمه مشهدرضوي خراسان

13601طب بهساز تصويرسازانمشهدرضوي خراسان

16072(س) الزهرا فاطمه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

31918شاهد مشاوره مرکزمشهدرضوي خراسان

33785موسوی جالل مژده دکتر داروخانه  مشهدرضوي خراسان

35183مريم کلينيکمشهدرضوي خراسان

35469پور منيری دکتر مشهدرضوي خراسان

34134پارسا الهاممشهدرضوي خراسان

10713قائم بيمارستانمشهدرضوي خراسان

11034طالقانی اله آيت بيمارستانمشهدرضوي خراسان

30142سينا ابن وروانپزشکی آموزش ومرکز بيمارستانمشهدرضوي خراسان

30147شيخ دکتر ودرمانی وپژوهشی مرکزآموزشیمشهدرضوي خراسان

30717نژاد هاشمی بيمارستانمشهدرضوي خراسان

30771ع رضا امام بيمارستانمشهدرضوي خراسان

31009کامياب شهيد امداد و سوانح بيمارستانمشهدرضوي خراسان

32407خاتم چشم بيمارستان  مشهدرضوي خراسان

32451علوی بيمارستانمشهدرضوي خراسان

32861منتصريه بيمارستان مشهدرضوي خراسان

32913اميد بيمارستانمشهدرضوي خراسان

33033اکبر بيمارستان مشهدرضوي خراسان

33042شريعتی دکتر بيمارستانمشهدرضوي خراسان

25075کوهرخی رضامشهدرضوي خراسان

19042غفاری فاطمهمشهدرضوي خراسان

13841مشهد سينای زايشگاه و بيمارستانمشهدرضوي خراسان

17749قربانی اسماعيلمشهدرضوي خراسان

32728پيروزی روزی شبانه درمانگاهمشهدرضوي خراسان

10736رضوی بيمارستانمشهدرضوي خراسان

10636آريا بيمارستانمشهدرضوي خراسان

14330معصومی حميد دکترمشهدرضوي خراسان



25278ايثار سالمندان توانبخشی موسسهمشهدرضوي خراسان

27549مشهد (ره) خمينی امام مشهدرضوي خراسان

35748پورمحموديان مهدیمشهدرضوي خراسان

29186رضائی محمد دکترمشهدرضوي خراسان

33104(خراسان پروتز و ارتز)متدمشهدرضوي خراسان

30329مشهد جعفر بن موسی بيمارستانمشهدرضوي خراسان

33062مادر بيمارستانمشهدرضوي خراسان

11932راد پدرام بهتاشمشهدرضوي خراسان

12205پور آريان حسين دکترمشهدرضوي خراسان

30006(عج)زمان امام خيريه بيمارستانمشهدرضوي خراسان

34204(جهانشاهی علی محمد)آرش آزمايشگاهمهوالترضوي خراسان

21144فرشيد محمدرضامهوالترضوي خراسان

30942فرجی حميدمهوالترضوي خراسان

35606پور رمضانمهوالترضوي خراسان

14573(پوريموت دکتر) پارس آزمايشگاهنيشابوررضوي خراسان

23778(سوقندی) ثامن نيشابوررضوي خراسان

24488(تشکری) روياننيشابوررضوي خراسان

26506(بيان) سجادنيشابوررضوي خراسان

26858(قوامی دکتر)دانش آزمايشگاهنيشابوررضوي خراسان

26878(نهاد پاک ) شفانيشابوررضوي خراسان

27085عصر ولی درمانگاهنيشابوررضوي خراسان

27475(رشادی) قائمنيشابوررضوي خراسان

27663حداديان فکور هانيهنيشابوررضوي خراسان

28044نيشابور فرهنگيان درمانگاهنيشابوررضوي خراسان

32662(نيشابور پارسيان عطار اميد شرکت)قائم تخصصی آزمايشگاهنيشابوررضوي خراسان

34187(فرزام) عطارنيشابوررضوي خراسان

27936(تنها اکبر علی) حکيم درمانگاهنيشابوررضوي خراسان

24389(زاده اسماعيل دکتر) شفا آزمايشگاهنيشابوررضوي خراسان

34368زاده بلوچ دکترنيشابوررضوي خراسان

13056عبادی هومان دکتر مطبنيشابوررضوي خراسان

12651نورانی عليرضا دکترنيشابوررضوي خراسان

18905ابادی بلقان حسننيشابوررضوي خراسان

19622گوهرجونيشابوررضوي خراسان

23700خوشرو محمدرضانيشابوررضوي خراسان

34595کالسيک عينکنيشابوررضوي خراسان

24460ترحمی معصومهنيشابوررضوي خراسان

34622حسينی دکترنيشابوررضوي خراسان

34646ريوندی دکترنيشابوررضوي خراسان

28495حکيمنيشابوررضوي خراسان

34635غفورپور تصويربرداری مرکزنيشابوررضوي خراسان

11821رحمانزاده عليرضا دکترنيشابوررضوي خراسان

11971(ترقی اسماعيل) سعدینيشابوررضوي خراسان

15934اسعدی نصيرالديننيشابوررضوي خراسان

17546زاده ملک زهره دکتر داروخانهنيشابوررضوي خراسان

18859بيان دکترنيشابوررضوي خراسان

19038زاده ملک الهامنيشابوررضوي خراسان

19845االسالمی امين حسننيشابوررضوي خراسان



20773خاکباز علینيشابوررضوي خراسان

23216مهراسا دکترنيشابوررضوي خراسان

24384(دهنوئی عباسعلی) دهنوینيشابوررضوي خراسان

32823فر سپهری زهرا دکترنيشابوررضوي خراسان

32886نورانی دکتر داروخانهنيشابوررضوي خراسان

14951کيا عزيزی علینيشابوررضوي خراسان

17131لکزيان دکترمحمدقاسمنيشابوررضوي خراسان

17786حصاری محمدعلینيشابوررضوي خراسان

18703سعيدی دکتر داروخانهنيشابوررضوي خراسان

19267سخايی اعظمنيشابوررضوي خراسان

21280خواجوئی دکتر داروخانهنيشابوررضوي خراسان

21377فر دانشی علینيشابوررضوي خراسان

24485رضوی سيدمحمدنيشابوررضوي خراسان

29749صابر دکترنيشابوررضوي خراسان

14822نجار مهرنازنيشابوررضوي خراسان

14928رحيمی رضانيشابوررضوي خراسان

16435حسينی تقی محمد سيد دکتر مطبنيشابوررضوي خراسان

18258بهمنش بهشيدنيشابوررضوي خراسان

23732مروی صادق محمد دکتر نيشابوررضوي خراسان

15294زاده هروی منيژهنيشابوررضوي خراسان

23824حسينيان سادات منصور سيدنيشابوررضوي خراسان

10392نيشابور هاشم بنی قمر بيمارستاننيشابوررضوي خراسان

32867(ع)رضا امام روزی شبانه درمانگاهنيشابوررضوي خراسان

34370رضا امام درمانگاه داروخانهنيشابوررضوي خراسان

11532آئين طاهرهنيشابوررضوي خراسان

17273باقری دانيالنيشابوررضوي خراسان

12993مقدم بهروزی محسننيشابوررضوي خراسان

32998زاده ملک مهشاد دکتر داروخانهنيشابوررضوي خراسان

21509خياط دکتر داروخانهنيشابوررضوي خراسان

21357صفارائی محمدنيشابوررضوي خراسان

35070ياس فيزيوتراپینيشابوررضوي خراسان

33079زرگرانی رضا دکتر روزی شبانه داروخانهنيشابوررضوي خراسان

13203نيشابور بهمن دو و بيستنيشابوررضوي خراسان

16245شهپرست يحيیاسفراينشمالي خراسان

16805سامی مهدیاسفراينشمالي خراسان

19061قربانزاده هانیاسفراينشمالي خراسان

19633رازی داروخانهاسفراينشمالي خراسان

23164ناظری اقدس دکتراسفراينشمالي خراسان

22720جاغوری رضااسفراينشمالي خراسان

34581عباسی يلدااسفراينشمالي خراسان

19888اصفهانی غالمحسناسفراينشمالي خراسان

20172کمايستانی علیاسفراينشمالي خراسان

20643ملکی محمدرضااسفراينشمالي خراسان

34662ثانی مجلسی اله نصرتاسفراينشمالي خراسان

18298انصار خيريه درمانگاهاسفراينشمالي خراسان

17034نوعی رضائی جعفراسفراينشمالي خراسان

22667روئينی خسرو دکتراسفراينشمالي خراسان



34745نگاه عينکاسفراينشمالي خراسان

28990اسفراين  (ره) خمينی امام بيمارستاناسفراينشمالي خراسان

12427زاده وهاب تابانبجنوردشمالي خراسان

27630فرهنگيان درمانگاهبجنوردشمالي خراسان

10253شفابجنوردشمالي خراسان

10320االنبيا خاتم خيريهبجنوردشمالي خراسان

27566حكمت درمانگاهبجنوردشمالي خراسان

16240محقر دکتر داروخانهبجنوردشمالي خراسان

21782ناظمی فرشتهبجنوردشمالي خراسان

13949بجنورد فارابیبجنوردشمالي خراسان

28914شيرازی جاويدی  حميدهبجنوردشمالي خراسان

21276وکيلی  داروخانهبجنوردشمالي خراسان

22073بهار محدود جراحی مرکزبجنوردشمالي خراسان

26860قربانی داريوشبجنوردشمالي خراسان

17040دارالشفا داروخانهبجنوردشمالي خراسان

29900كوثر فيزيوتراپیبجنوردشمالي خراسان

16374ريحانی آرمانبجنوردشمالي خراسان

17382تفضلی رعنا دکتر داروخانهبجنوردشمالي خراسان

25102کوهی دکتربجنوردشمالي خراسان

18356وحدت ساعدبجنوردشمالي خراسان

34600ايثار دندانپزشکی کلينيکبجنوردشمالي خراسان

34480مايسابجنوردشمالي خراسان

23801احمر هالل خانه داروبجنوردشمالي خراسان

20083پورفرخانی رجب علیبجنوردشمالي خراسان

21807فياضی حميدرضابجنوردشمالي خراسان

25289حسينی حسين محمدبجنوردشمالي خراسان

29518حبيبی رضوانبجنوردشمالي خراسان

24396دانشمند دکتربجنوردشمالي خراسان

10496نقيبی دکتربجنوردشمالي خراسان

19305طباطبايی فريبا دکتربجنوردشمالي خراسان

24286مرادی عليرضابجنوردشمالي خراسان

21048پاکمهر محمد سيد دکتر شخصی مطببجنوردشمالي خراسان

28835سلطانی دکتربجنوردشمالي خراسان

32953شمالی خراسان ايثارگران امور و شهيد بنياد مشاوره مرکزبجنوردشمالي خراسان

34301محمدی موسوی سيدمحمد  بجنوردشمالي خراسان

17796يوسفی دکتر آزمايشگاهبجنوردشمالي خراسان

27847(ع)جوادااليمه درمانگاهبجنوردشمالي خراسان

34934(ع)جواداالئمه درمانگاه دندانپزشکی کلينيکبجنوردشمالي خراسان

19413کهن قزلباش مهردادبجنوردشمالي خراسان

17375فاضل دکتر آزمايشگاهبجنوردشمالي خراسان

24258طالقانی علیبجنوردشمالي خراسان

27776اميدی فاطمهبجنوردشمالي خراسان

33320ماندانا مرکزپرستاریبجنوردشمالي خراسان

23352مقدم سروقد رضابجنوردشمالي خراسان

33679حيدری مهدیبجنوردشمالي خراسان

21729ابوترابی حسن دکتر داروخانهبجنوردشمالي خراسان

32795بيک آتش قوچی داودبجنوردشمالي خراسان



24866پاستور آزمايشگاهبجنوردشمالي خراسان

34885جعفری آسيهبجنوردشمالي خراسان

35292محمدی محمدرضابجنوردشمالي خراسان

23803زينب حضرتبجنوردشمالي خراسان

24822راد هاشم بنی اعظمبجنوردشمالي خراسان

17474فرزنديان حميدرضابجنوردشمالي خراسان

19828افشين مراد امانبجنوردشمالي خراسان

35328آقائی فاطمهبجنوردشمالي خراسان

13889اجتماعی تامين ع االئمه ثامنبجنوردشمالي خراسان

31611رضاوحدانی دکتربجنوردشمالي خراسان

18455آبادی عبدل دکتربجنوردشمالي خراسان

13472(ع)علی امام بيمارستانبجنوردشمالي خراسان

29299رضا امام بيمارستانبجنوردشمالي خراسان

29649الهدی بنت بيمارستانبجنوردشمالي خراسان

35441رابوکی تينابجنوردشمالي خراسان

29113حسن امام بيمارستانبجنوردشمالي خراسان

33173فتحی مهرانبجنوردشمالي خراسان

35731بجنورد احمر هالل عمومی درمانگاهبجنوردشمالي خراسان

20631رضائيان اصغر علیجاجرمشمالي خراسان

27869جاجرم (ع) جوادااليمه بيمارستانجاجرمشمالي خراسان

35650جاجرم جواداالئمه بيمارستان داروخانهجاجرمشمالي خراسان

13112محمديان دکتر داروخانهشيروانشمالي خراسان

15486شجاعی دکتر داروخانهشيروانشمالي خراسان

18382کريميان مصطفی دکتر داروخانهشيروانشمالي خراسان

20078دکترتوتونچی داروخانهشيروانشمالي خراسان

22424زاده اسماعيلشيروانشمالي خراسان

24148پيامی معصومهشيروانشمالي خراسان

27812ترشابی الهامشيروانشمالي خراسان

14084اوغاز آرزومحمدیشيروانشمالي خراسان

13680بسيجيان غدير روزی شبانهشيروانشمالي خراسان

26315زاده حسن نسرينشيروانشمالي خراسان

11805باغان تقوی معصومهشيروانشمالي خراسان

17024شفا داروخانهشيروانشمالي خراسان

22718داودی دکتر داروخانهشيروانشمالي خراسان

13153رضوانی سعيد ازمايشگاهشيروانشمالي خراسان

33591برزگر دکتر روزی شبانه داروخانهشيروانشمالي خراسان

14076فالح اعظمشيروانشمالي خراسان

14145تقتميش آيداشيروانشمالي خراسان

16721زاده قربان زهرهشيروانشمالي خراسان

24243صادقيان فريبرزشيروانشمالي خراسان

30937توتونچی داودشيروانشمالي خراسان

16024آزادبيگی مهدیشيروانشمالي خراسان

14370پورکاظمی مهردادشيروانشمالي خراسان

17323ديندار وحيدشيروانشمالي خراسان

23219فرهادی صادقشيروانشمالي خراسان

27735ريحانی زهراشيروانشمالي خراسان

21099روحانی عارفشيروانشمالي خراسان



34948نمازی نيرهشيروانشمالي خراسان

24516زارع حسينشيروانشمالي خراسان

22759صحت درمانگاهشيروانشمالي خراسان

35268صحت درمانگاه دندانپزشکی کلينيکشيروانشمالي خراسان

32616تابان پرستاری خدماتشيروانشمالي خراسان

15782اميرابادیشيروانشمالي خراسان

13994(ره) خمينی امام بيمارستانشيروانشمالي خراسان

27633سينا فيزيوتراپيشيروانشمالي خراسان

14153رفسنجانی اله ايتشيروانشمالي خراسان

20668اوغاز خدمتگذار ندافاروجشمالي خراسان

13313شهدافاروجشمالي خراسان

16528طالبی زهرامانهوسملقانشمالي خراسان

17455دروکی دکتر داروخانهمانهوسملقانشمالي خراسان

17357زهراشهرياری داروخانهمانهوسملقانشمالي خراسان

24114علی شاه مريممانهوسملقانشمالي خراسان

22848دولو آزاد جليلی مجيدمانهوسملقانشمالي خراسان

35244ابراهيمی دکتر داروخانهمانهوسملقانشمالي خراسان

21424منش جاللی غالمرضامانهوسملقانشمالي خراسان

27749پورسينا بيمارستانمانهوسملقانشمالي خراسان

32589آبادان طالقانی ای هسته پزشکی مرکزآبادانخوزستان

29029بهروزيان سرورآبادانخوزستان

11678طوقی دکتر روزی شبانه درمانگاهآبادانخوزستان

12208اميرالمومنين فيزيوتراپیآبادانخوزستان

11751شوکت پرويزآبادانخوزستان

15125سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاهآبادانخوزستان

34736زاده کواریآبادانخوزستان

12972بيک کمالآبادانخوزستان

24380بهرامی دکتر داروخانهآبادانخوزستان

11329بهشتی فرشيد دکتر مطبآبادانخوزستان

34932هالالتآبادانخوزستان

10888هژبرافکن دکترکريمآبادانخوزستان

35058ماهان برداری تصوير مرکزآبادانخوزستان

34052 حيدری آبادانخوزستان

35401آبادان شهرستان ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزآبادانخوزستان

34042کنار اروند (س) زينب حضرتآبادانخوزستان

34584آبادان طالقانی اله آيت بيمارستانآبادانخوزستان

34586بهشتی شهيد بيمارستانآبادانخوزستان

22349فرد ظرافت دکترآبادانخوزستان

19562سينا پاتولوژی و طبی تشخيص ازمايشگاهاميديهخوزستان

34847محمدی دکتر داروخانهاميديهخوزستان

34984(اميديه) شفا آزمايشگاهاميديهخوزستان

35422رضا امام بيمارستاناميديهخوزستان

27626(انديمشک) مهرانديمشکخوزستان

17276انديمشک رازیانديمشکخوزستان

17504اسپيد عليرضاانديمشکخوزستان

17456سيچانی حفيظی اتوساانديمشکخوزستان

17505سالمتانديمشکخوزستان



22479سيناانديمشکخوزستان

35111دهنادی دکتر داروخانهانديمشکخوزستان

35114معلم درمانگاهانديمشکخوزستان

15510انوشه نورالدين دکترانديمشکخوزستان

17277زاده شکاری پرويزانديمشکخوزستان

17550امين ايران دکتر ازمايشگاهانديمشکخوزستان

18022نامداری اسداله دکترانديمشکخوزستان

12062تاکائيدی محمدرضاانديمشکخوزستان

14137صالحی معصومهانديمشکخوزستان

35351رامينانديمشکخوزستان

35360سعيدی طهماسب دکتر مطبانديمشکخوزستان

35431پيما مهر دکتر داروخانهانديمشکخوزستان

35707فغانزاده دکترانديمشکخوزستان

30503تناسباهوازخوزستان

12511پهلوانی  مهنازاهوازخوزستان

12890هالل اسکن گامااهوازخوزستان

13793اهواز نور ازمايشگاهاهوازخوزستان

14736دکترفيضاهوازخوزستان

15651زاده پناهی دکتر آزمايشگاهاهوازخوزستان

17309نور ژنتيک ازمايشگاهاهوازخوزستان

17387شريعتی غالمرضااهوازخوزستان

23161مادراهوازخوزستان

25417اهواز رازیاهوازخوزستان

28043توانا فيزوتراپیاهوازخوزستان

29599اهواز گامااسکناهوازخوزستان

33186جهانپارساهوازخوزستان

10142اهواز دی عمومی درمانگاهاهوازخوزستان

10170مهرگان روزی شبانه درمانگاهاهوازخوزستان

11914جاللی دکتر آزمايشگاهاهوازخوزستان

12336واحديان دکتر آزمايشگاهاهوازخوزستان

16759جوادااليمهاهوازخوزستان

17669اهواز رازی آزمايشگاهاهوازخوزستان

21243کالنتر دکتر آزمايشگاهاهوازخوزستان

24419مستوفی عماداهوازخوزستان

25154نقاش دکتر  ازمايشگاهاهوازخوزستان

27359کريموند ناصری  مرجاناهوازخوزستان

27902اهواز نمای تاب جهان شرکتاهوازخوزستان

31577برنا فيزيوتراپیاهوازخوزستان

32801 پيمان فيزيوتراپیاهوازخوزستان

32992پاداد آزمايشگاهاهوازخوزستان

33059عليزادهعطار حميدرضا دکتر  اهوازخوزستان

33704ميالداهوازخوزستان

33992 صدقی دکتراهوازخوزستان

34298يزدانیاهوازخوزستان

11793ايرانمهر فيزيوتراپیاهوازخوزستان

20353کسری روزی شبانه درمانگاهاهوازخوزستان

31496 کيانپارس بزرگ آزمايشگاهاهوازخوزستان



33227احمدی مهتاب دکتر دندانپزشکی مطب اهوازخوزستان

12087خوزستان جهاددانشگاهی  دو شماره درمانگاهاهوازخوزستان

14440سپهراهوازخوزستان

20783قنديل دکتر پزشکی ژنتيکاهوازخوزستان

33051پور اولی بهنام دکتر دندانپزشکیاهوازخوزستان

34271 محققی آرماناهوازخوزستان

34315اورانق حتمی غالمرضا دکتراهوازخوزستان

12665سورنا فيزيوتراپیاهوازخوزستان

13118طاها فيزيوتراپیاهوازخوزستان

13429فرهادی  نوش مهاهوازخوزستان

14840ساکی حسن دکتر آزمايشگاهاهوازخوزستان

15393زمين ايراناهوازخوزستان

15594آبان فيزيوتراپیاهوازخوزستان

19719مطورياناهوازخوزستان

22798دانشاهوازخوزستان

24372راه ملی روزی شبانه درمانگاهاهوازخوزستان

28034پاسارگاد فيزيوتراپیاهوازخوزستان

29362بوعلیاهوازخوزستان

29933نويناهوازخوزستان

32623زندگیاهوازخوزستان

33225قشقايی مهدی دکتر دندانپزشکی مطباهوازخوزستان

12094طبرزدی دکتر درمانگاهاهوازخوزستان

12763مهر آزمايشگاهاهوازخوزستان

13904خوزستان طب نور کلينيک دیاهوازخوزستان

14632کيانپارس اسکن گاما ای هسته پزشکی موسسهاهوازخوزستان

17063نصر فيزيوتراپیاهوازخوزستان

21824دکترفرهیاهوازخوزستان

25090شهماروندی ظاهری طاهرهاهوازخوزستان

27760رضا امام آزمايشگاهاهوازخوزستان

31495قبادپوراهوازخوزستان

34290پارساهوازخوزستان

12125آفتاب فيزيوتراپیاهوازخوزستان

22033ارسطو اصغر علیاهوازخوزستان

34467علمدارلو دکتر داروخانهاهوازخوزستان

34468 آرزومند دکتر داروخانهاهوازخوزستان

14281( کارون طب آورد ره شرکت)آريا بيمارستان اسکن تی سیاهوازخوزستان

29542نيالاهوازخوزستان

34488زارعی دکتر داروخانهاهوازخوزستان

15133سينا ابن آزمايشگاهاهوازخوزستان

22204ايران آزمايشگاهاهوازخوزستان

23620ملت فيزيوتراپیاهوازخوزستان

32216تبسم سنجی مرکزشنوايیاهوازخوزستان

13718دو بقايیاهوازخوزستان

33756پرتوسان صورت و فک راديولوژیاهوازخوزستان

31518سالمتاهوازخوزستان

34552ابوريحاناهوازخوزستان

34615امان درمانگاهاهوازخوزستان



23312پور مکوندقلی فريدوناهوازخوزستان

32787سبز داروخانهاهوازخوزستان

14259خوزستان برق و آب صنعت تخصصی پزشکی درمانی خدمات موسسهاهوازخوزستان

34248نور دندانپزشکیاهوازخوزستان

34703زرگراهوازخوزستان

25333االنبيا خاتماهوازخوزستان

13961بقايیاهوازخوزستان

34678نوراهوازخوزستان

34793پارسياناهوازخوزستان

34813بقايی درمانگاهاهوازخوزستان

12135پرست حق ميترااهوازخوزستان

12981زاده پناهی ليالاهوازخوزستان

34836(س) الزهرا فاطمهاهوازخوزستان

34843فارابی آزمايشگاهاهوازخوزستان

34217جانبزرگی دکتر داروخانهاهوازخوزستان

18943رازی فاطمه دکتراهوازخوزستان

32214شفا سنجی شنوايیاهوازخوزستان

34787کميلاهوازخوزستان

32704فرهادی دکتر داروخانهاهوازخوزستان

15045ممبينی علیاهوازخوزستان

32570فارابی منزل در بالينی خدمات مرکزاهوازخوزستان

34289کوثراهوازخوزستان

34269حافظاهوازخوزستان

16969بهار طبی تشخيص آزمايشگاهاهوازخوزستان

34943دزفولی قناد دکتر داروخانهاهوازخوزستان

21479کودايی دکتر روزی شبانه داروخانهاهوازخوزستان

18669دکترناهيدخضرزادهاهوازخوزستان

13885(خاص سهامی) شادی بخش احسان درمانی خدمات شرکتاهوازخوزستان

35035 زاده منصور دکتر داروخانهاهوازخوزستان

33523کامرود محمدی غالمرضااهوازخوزستان

13389رسولی  اله حبيباهوازخوزستان

13833شفا آزمايشگاهاهوازخوزستان

35146بوعلی آزمايشگاهاهوازخوزستان

26571غالمی دکتراهوازخوزستان

34452کاظمی دکتراهوازخوزستان

33395خيام داروخانه اهوازخوزستان

11373مهر درخشان دکتراهوازخوزستان

13483(ره) خمينی امام روزی شبانه داروخانهاهوازخوزستان

15573رحمانی  حميداهوازخوزستان

23288مللاهوازخوزستان

33028پيوسته مهرداداهوازخوزستان

33338ارا چشماهوازخوزستان

33339نور سازی عينکاهوازخوزستان

33355لوکس عينکاهوازخوزستان

34255گلستاناهوازخوزستان

35255 نيا فرخ دکتر آزمايشگاهاهوازخوزستان

35272اهواز گلستان بيمارستاناهوازخوزستان



35289اهواز طالقانی اله آيت بيمارستاناهوازخوزستان

14470زاده علی کريماهوازخوزستان

15484دهباشی دکتر داروخانهاهوازخوزستان

33453نژاد کرم شهرام  اهوازخوزستان

34291بايمانیاهوازخوزستان

18800مسعود داروخانهاهوازخوزستان

30403بيگدلی دکتر داروخانهاهوازخوزستان

30507زنگنه دکتر داروخانهاهوازخوزستان

10200خوزستان احمر هالل داروخانهاهوازخوزستان

28979شهبازی شيوااهوازخوزستان

35252اهواز (ره) خمينی امام بيمارستاناهوازخوزستان

35322اهواز رازی بيمارستاناهوازخوزستان

35392غنتابی دکتر مطباهوازخوزستان

32149مرادی مهندس فنی ارتوپدی کلينيکاهوازخوزستان

34254سعيدیاهوازخوزستان

34240 اکسين اهوازخوزستان

10545(ره) کرمی محمد شيخ عالمهاهوازخوزستان

10486بوستان روان و اعصاب بيمارستاناهوازخوزستان

33351جانباز منزل در بالينی های مراقبت مرکزاهوازخوزستان

33989خوزستان استان ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزاهوازخوزستان

34228قنواتی دکتر داروخانهاهوازخوزستان

34270نصيری بيگیاهوازخوزستان

35498سپنتااهوازخوزستان

35521آبادی محمود دکتر داروخانهاهوازخوزستان

12126کيانپارس فيزيوتراپیاهوازخوزستان

10353اهوازفتح درمانی خدمات تعاونی شرکتاهوازخوزستان

10402اروند طب راهيان شرکتاهوازخوزستان

10574آپادانااهوازخوزستان

10627آريا بيمارستاناهوازخوزستان

35398 زنگنه کرد دکتر داروخانهاهوازخوزستان

30668خوزستان احمر هاللاهوازخوزستان

34789(ره) خمينی امام نخاعی جانبازان توانبخشی مرکزاهوازخوزستان

31394راحمی ميالد دکتراهوازخوزستان

12216کاليی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهايذهخوزستان

22914آراسته دکتر آزمايشگاهايذهخوزستان

14936آنزان فيزيوتراپیايذهخوزستان

24504ايذه بوعلی فيزيوتراپیايذهخوزستان

31216پارسيانايذهخوزستان

34614احمدی دکتر داروخانهايذهخوزستان

16671کيوان داروخانهايذهخوزستان

20660ای دکترخواجهايذهخوزستان

17155(پاستور) نيا مردانی دکتر داروخانهايذهخوزستان

23279غنچهايذهخوزستان

35000 زاده هاشمی دکتر مطبايذهخوزستان

35002آزور دکتر مطبايذهخوزستان

35057حسينی محمدرضا دکتر مطبايذهخوزستان

34977(ع) صادق امامايذهخوزستان



31602زنگنه رضا دکترايذهخوزستان

33996بهرامی دکتر داروخانهايذهخوزستان

35458ايذه شهداايذهخوزستان

35484غريفی دکتر مطبايذهخوزستان

29702نيا اسدی پيمان دکتر مطبايذهخوزستان

35559اميد رهجو پويندگان شرکتايذهخوزستان

16669ثاراله درمانگاهباغملکخوزستان

11298پارسا آزمايشگاهباغملکخوزستان

34518 کردیباغملکخوزستان

34654آرياباغملکخوزستان

34655سروستانباغملکخوزستان

11459انديد دکترباغملکخوزستان

14686بهمئی دکترباغملکخوزستان

27677اميری علیباغملکخوزستان

15637شهرياری دکتر روزی شبانه داروخانهباغملکخوزستان

28962راد جليلی مرضيهباغملکخوزستان

35693باغملک طباطبايی شهيدباغملکخوزستان

25044پاستور آزمايشگاهبندرامامخمينیخوزستان

10307سينا روزی شبانه درمانگاهبندرامامخمينیخوزستان

19720موسوی دکتر آزمايشگاهبندرماهشهرخوزستان

10812آريا درمانگاهبندرماهشهرخوزستان

19291طهماسبی دکتر آزمايشگاهبندرماهشهرخوزستان

34767پارسيانبندرماهشهرخوزستان

35421ماهشهر نرگس حاجيه بيمارستانبندرماهشهرخوزستان

11381الزهرا فيزيوتراپیبندرماهشهرخوزستان

11322 فارابی فيزيوتراپیبهبهانخوزستان

11545توانايی رضا علی دکتربهبهانخوزستان

12788پارس فيزيوتراپیبهبهانخوزستان

32159بهبهان پرتو نگار اسکن گاما مرگزبهبهانخوزستان

11418سالمت نويدبهبهانخوزستان

22833برزن آريو درمانگاهبهبهانخوزستان

11462طاهری رضا محمدبهبهانخوزستان

11385دکترپيمبرنيابهبهانخوزستان

24551رازی آزمايشگاهبهبهانخوزستان

22134روزيطلب دکتربهبهانخوزستان

33061شفابهبهانخوزستان

34515شهدابهبهانخوزستان

16285دکترزمانیبهبهانخوزستان

34817آرامشبهبهانخوزستان

34651 زاده شهيد بيمارستانبهبهانخوزستان

10292بهبهان سينا ارجان درمانی بهداشتی خدمات تعاونی شرکتبهبهانخوزستان

16313پور خواجه هادیبهبهانخوزستان

15681کوثر روزی شبانه درمانگاهبهبهانخوزستان

35250سيدی محمد سيد دکتر مطببهبهانخوزستان

35390کوثربهبهانخوزستان

14876مهربان علیبهبهانخوزستان

35418اسکندری دکتر داروخانهبهبهانخوزستان



35454ايرانمهربهبهانخوزستان

12977سيد جمال دکتر مطببهبهانخوزستان

15397ايرانی آزيتا دکتربهبهانخوزستان

29509پيدايش بابک دکتربهبهانخوزستان

35497نژاد نوری دکتر داروخانهبهبهانخوزستان

33386پور بهمن دکتر داروخانهحميديهخوزستان

15774کيمياحميديهخوزستان

11476کاظمی علی دکتر داروخانهحميديهخوزستان

11474کاظمی علی  دکترعلیحميديهخوزستان

20758بوهانی دکتر آزمايشگاهخرمشهرخوزستان

14414فر اميری طهخرمشهرخوزستان

13143جنابی رعدمحمدرضاخرمشهرخوزستان

16589مبارکه کاويان عفتخرمشهرخوزستان

21390نظريان دکتر داروخانهخرمشهرخوزستان

21809(ع) رضا امام روزی شبانه داروخانهخرمشهرخوزستان

35145حسينی شاه دکتر داروخانهخرمشهرخوزستان

20373ايرانی دکترخرمشهرخوزستان

32898فقهی وحيد دکترخرمشهرخوزستان

18695احمدزاده مهدیخرمشهرخوزستان

27987(عج)وليعصر بيمارستانخرمشهرخوزستان

35218شمامی پور ابراهيم کريم دکتر مطبخرمشهرخوزستان

35740نظری دکتر داروخانهخرمشهرخوزستان

17117هدايتيان منصور دکتر آزمايشگاهدزفولخوزستان

13335رشيديان دکتر آزمايشگاهدزفولخوزستان

14257دزفول (ره)خمينی امام درمانگاهدزفولخوزستان

17269شفادزفولخوزستان

24868مهردزفولخوزستان

32117عطار دکتر تشخيصی تعاونی شرکتدزفولخوزستان

12862نسب مجدی عليرضادزفولخوزستان

17521زاده بساق دکتر راديولوژی کلنيکدزفولخوزستان

18488نيا شفيعی دکتردزفولخوزستان

24035ميالد روزی شبانه درمانگاهدزفولخوزستان

29286فرجادنيا دکتر آزمايشگاهدزفولخوزستان

29653مقدم حبيبی حبيب دکتردزفولخوزستان

33211دزفول شفا آزمايشگاهدزفولخوزستان

34709علی امامدزفولخوزستان

24019(سينا) نبوی دکتر داروخانهدزفولخوزستان

30332منزل در پرستاری مراقبتهای ارائه و مشاوره مرکزدزفولخوزستان

30177اميرالمومنين داروخانهدزفولخوزستان

13438جوهر مهدی دکتردزفولخوزستان

29657االنبياء خاتمدزفولخوزستان

29822محمره قندرچی عباس دزفولخوزستان

31172دزفول تابش گامااسکندزفولخوزستان

35071محمدسعيد ندا دکتر داروخانهدزفولخوزستان

35181فيروز رخ دکتر دندانپزشکیدزفولخوزستان

25235نيروبخش غالمرضادزفولخوزستان

35395دزفول شهرستان ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزدزفولخوزستان



33645زاده نايبدزفولخوزستان

34555(دزفول) بوستان تصويربرداریدزفولخوزستان

35763بران دکتر داروخانهدزفولخوزستان

11617روناش تصويربرداری مرکزدزفولخوزستان

22123طرفی دکتر داروخانهازادگان دشتخوزستان

31497اسعدی دکتر داروخانهازادگان دشتخوزستان

10889رامشير هاشمی دکتر آزمايشگاهرامشيرخوزستان

30008دزفولی اصولی مسعود سيدرامشيرخوزستان

17200باقر کيان دکتررامهرمزخوزستان

23368اکابر احمدرامهرمزخوزستان

17942بهبهانی ابراهيمیرامهرمزخوزستان

32675رامهرمز فرهنگيان درمانگاهرامهرمزخوزستان

33535فدکرامهرمزخوزستان

34390باقر کيانرامهرمزخوزستان

12117امين اعظمرامهرمزخوزستان

13064جاريحانی غفاری حسنرامهرمزخوزستان

27962پناه يزدان حميدهرامهرمزخوزستان

18182خدابخشی سعيدرامهرمزخوزستان

14349ابراهيمی دهداری مرتضیرامهرمزخوزستان

18011حيدرنژاد غالمرضا دکتررامهرمزخوزستان

20908بهبهانی ابراهيمی محمود دکتررامهرمزخوزستان

24680فريدونی فريدرامهرمزخوزستان

16144بهبهانی پيامی شهرام دکتررامهرمزخوزستان

33536فدکرامهرمزخوزستان

35423مادر بيمارستانرامهرمزخوزستان

11319زاده عبداله سجادرامهرمزخوزستان

35699صارمی دکتر داروخانهرامهرمزخوزستان

15846زارعی دکتر آزمايشگاهرامهرمزخوزستان

17320عبيداوی دکتر آزمايشگاهسوسنگردخوزستان

21828نظری دکترسوسنگردخوزستان

34453محمدیسوسنگردخوزستان

15280فياض عليرضاسوسنگردخوزستان

35424چمران شهيد بيمارستانسوسنگردخوزستان

32784ذاکرکيش مهرانشادگانخوزستان

24127جينی شيره شعاعی سيامکشادگانخوزستان

29369مادر روزی شبانه درمانگاهشادگانخوزستان

30832سلطانی دکتر داروخانهشادگانخوزستان

34775داستانيانشادگانخوزستان

30470اميری ايتشادگانخوزستان

22624انورثانیشادگانخوزستان

35055عبد کرمی دکتر مطبشادگانخوزستان

34044زاده معرفی شهيدشادگانخوزستان

31509اميرالمومنين روزی شبانه خيريه درمانگاهشوشخوزستان

32920ياسين آل خيريه موسسهشوشخوزستان

34541سينا ابنشوشخوزستان

15716پاستور طبی تشخيص آزمايشگاهشوشخوزستان

14103اميرآبادی قربانی اکرمشوشخوزستان



35399شوش شهرستان ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزشوشخوزستان

22300شوش پارس داروخانهشوشخوزستان

27738درخشانی جوادشوشخوزستان

13479نور آزمايشگاهشوشترخوزستان

23225شفا پاتوبيولوژیشوشترخوزستان

15724شفاشوشترخوزستان

15562زاده لبيب مصطفیشوشترخوزستان

21917جاللی سالمت آزمايشگاهشوشترخوزستان

12109خضريان داروخانهشوشترخوزستان

34456جاللی دکتر داروخانهشوشترخوزستان

30660پزشکی سيدناصرالدين دکترشوشترخوزستان

27466شوشتری خيرخواه عليرضا دکتر شوشترخوزستان

35031ديمچه گلريزان شرکتشوشترخوزستان

14539زاده هادی محمدهادی مطبشوشترخوزستان

14496سيدعطار فرخندهشوشترخوزستان

11939توانا فيزيوتراپیشوشترخوزستان

13208دکترحيدریگتوندخوزستان

23014آتيه فيزيوتراپیگتوندخوزستان

34884محمد زاده  گتوندخوزستان

27777نجم خديجهگتوندخوزستان

29788پورفرزی خدارحم دکترگتوندخوزستان

30494خسروی پور رحيم دکتر داروخانهالليخوزستان

33392رازی داروخانهماهشهرخوزستان

33533آلبوصوف دکتر داروخانهماهشهرخوزستان

17627پارسمسجدسليمانخوزستان

23378سالمت فيزيوتراپیمسجدسليمانخوزستان

11461نصيری فيزيوتراپیمسجدسليمانخوزستان

15559مسجدسليمان وليعصر روزی شبانه درمانگاهمسجدسليمانخوزستان

34457کرمعلی جواد دکتر مطبمسجدسليمانخوزستان

11059مهر پاتوبيولوژی آزمايشگاهمسجدسليمانخوزستان

24550مسجدسليمان کوثر پاتوبيولوژی آزمايشگاهمسجدسليمانخوزستان

25073ممبينی خدامراد دکتر مطبمسجدسليمانخوزستان

35335جليلی ياسر دکتر مطبمسجدسليمانخوزستان

30877نورزاده محمدرضامسجدسليمانخوزستان

35709 بهمن 22مسجدسليمانخوزستان

34517نورامالثانيخوزستان

17199استاديان اروند دکتر مطبهفتگلخوزستان

15705خانی صفی دکتر داروخانههفتگلخوزستان

14798ساکی راضی دکتر مطبهويزهخوزستان

34542فرهی دکتر مطبهويزهخوزستان

13126ابهر شفا پاتوبيولوژی آزمايشگاهابهرزنجان

15331زاده عباس حاجی دکتر سونوگرافی و راديولوژیابهرزنجان

31087ابهر الغدير درمانی آموزشی مرکزابهرزنجان

11025حاصلی دکتر داروخانهابهرزنجان

23591ابهر مرکزی داروخانهابهرزنجان

29244جو شايان دکتر داروخانهابهرزنجان

11657شاهانی دکتر روزی شبانهابهرزنجان



10061ابهر امدادی درمانی آموزشی مرکزابهرزنجان

31479ابهر اميد بيمارستان ابهرزنجان

11021حبيبی کريم سيد مطبابهرزنجان

35474خليلی دکتر داروخانهابهرزنجان

12601خدابنده دانش آزمايشگاهخدابندهزنجان

12251جوادااليمه فيزيوتراپیخدابندهزنجان

16445محرمی دکترخدابندهزنجان

33922بر آزاد دکتر دارواخانهخدابندهزنجان

34442پور فتاح هوشنگ امير سيدخدابندهزنجان

10554قيدار(ع)رضا شفاامام پاتوبيولوژی آزمايشگاهخدابندهزنجان

19481زاده عبداله مجيدخدابندهزنجان

29815سجاس مرکزی داروخانهخدابندهزنجان

11489اسدی دکتر داروخانهخدابندهزنجان

21412دکترمحمدبيگدلیخدابندهزنجان

16838باف برجستهخدابندهزنجان

27419(ع) المومنين امير بيمارستانخدابندهزنجان

11810رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاهخرمدرهزنجان

24872جعفری عليرضاخرمدرهزنجان

10513دره خرم سينا بوعلی درمانی و آموزشی مرکزخرمدرهزنجان

10881رضائی دکتر روزی شبانه داروخانهخرمدرهزنجان

30734شفازنجانزنجان

17695احمدی غالمرضازنجانزنجان

18864زاده تقی پرويززنجانزنجان

10704قائم فيزيوتراپیزنجانزنجان

16632بهبودزنجانزنجان

10380فارابی کلينيکزنجانزنجان

32353پونک روزی شبانه درمانگاهزنجانزنجان

32544اشراق مهر دندانپزشکی کلينيکزنجانزنجان

10228زنجان سينای روزی شبانه درمانگاهزنجانزنجان

12374سينا فيزيوتراپیزنجانزنجان

26369زنجان سالمتی راه شرکتزنجانزنجان

30742داتيسزنجانزنجان

14255اسيابي محمد وفا داودزنجانزنجان

28796 زنجان استان احمر هالل جمعيت فيزيوتراپی مرکززنجانزنجان

34060فرهنگ عينکزنجانزنجان

14745سنگتراش فاطمهزنجانزنجان

13630احمر هاللزنجانزنجان

13902ارتشزنجانزنجان

10232زنجان(عج)وليعصر درمانی و آموزشی مرکززنجانزنجان

33893رجبی عليرضا دکتر دندانپزشکیزنجانزنجان

11321پارس داروخانهزنجانزنجان

17566قانونزنجانزنجان

30809بهشتی شهيدزنجانزنجان

18654فارابیزنجانزنجان

11006شفازنجانزنجان

27357مبينی سعيدزنجانزنجان

15912عتيق دکتر داروخانهزنجانزنجان



19847زاده عبدالحسين علیزنجانزنجان

20817حيان داروخانهزنجانزنجان

21527بهشتی شهيد داروخانهزنجانزنجان

19031حريریزنجانزنجان

17129حيدری دکتر داروخانهزنجانزنجان

33967وليعصر بيمارستان اورژانس داروخانهزنجانزنجان

34909نيکويی دکتر داروخانهزنجانزنجان

14940دکترامانی داروخانهزنجانزنجان

34903دانشجو پزشکی کاالیزنجانزنجان

34619 اعتماد دندانپزشکی درمانگاهزنجانزنجان

29675تبسم دندانپزشکی کلينيکزنجانزنجان

19174الهی ايتزنجانزنجان

34156سالمت داروخانهزنجانزنجان

11862قلم کيميا ربابزنجانزنجان

35168 بهار روزی شبانه درمانگاهزنجانزنجان

24899عابدی دکتر روزی شبانه داروخانهزنجانزنجان

11800حکيم موسسهزنجانزنجان

20123رستمیزنجانزنجان

11032داوودی دکتر روزی شبانه داروخانهزنجانزنجان

13615زنگان شفا مهر تعاونی شرکتزنجانزنجان

34183زنجان ايثارگران امور و شهيد بنياد شاهد مشاوره مرکز زنجانزنجان

10223مهرانه درمانگاهزنجانزنجان

24128خواه ملک سيروسزنجانزنجان

10149 موسوى اله آيت تخصصي فوق و تخصصي درماني آموزشي مرکززنجانزنجان

10106بهمنزنجانزنجان

12075راد صمدی شهرامزنجانزنجان

13539شهريور پنجمزنجانزنجان

13710رجايی شهيدزنجانزنجان

32988موسوي شهريور پنجم داروخانه زنجان استان داروسازان تعاونی شرکت زنجانزنجان

27014زنجان استان انصارالمهدی سپاه بهداریزنجانزنجان

28645(مطهری شهيد کلينيک) زنجان استان (عج) انصارالمهدی سپاهزنجانزنجان

14213شفا سرپايی و محدود جراحی مرکززنجانزنجان

32776مطهری شهيد داروخانهزنجانزنجان

29739(ع) حسين امام بيمارستانزنجانزنجان

10564اشراق درمان سينا تعاونی شرکتزنجانزنجان

14173 زنجان مداين تعاوني شرکتزنجانزنجان

35547روحانی رضا مهدیزنجانزنجان

35659حيدری حسينزنجانزنجان

35735بهمن پزشکی دندانزنجانزنجان

35737 زنجان کليوی بيماران از حمايت  خيريه انجمن زنجانزنجان

35775رشيدی دکتر داروخانهزنجانزنجان

13809حکيمزنجانزنجان

12372عنصرودی دکتر داروخانهسلطانيهزنجان

30869رسولی فرح دکترسلطانيهزنجان

28797طارم شهدا بيمارستانطارمزنجان

20661حاجيلو عفت دکترطارمزنجان

28859رازی بيمارستانماهنشانزنجان



33126اکبری دکتر داروخانهماهنشانزنجان

14892ارزيده علیدامغانسمنان

12536شهيدی حسين محمددامغانسمنان

24525حيدرنژاد فرزانهدامغانسمنان

24736پور تقی غالمحسندامغانسمنان

17452سميعی ميترادامغانسمنان

25387مسگرپور حسين محمددامغانسمنان

31696نژاد رسولی دکتردامغانسمنان

21531ستايش سونا دکتردامغانسمنان

10616دامغان واليت بيمارستاندامغانسمنان

20794نوری علیدامغانسمنان

12947فر اکبری-  شفادامغانسمنان

13193دامغان رضايی وعمومی تخصصی کلينيکدامغانسمنان

10593(ع) جواداالئمهدامغانسمنان

20138روزی شبانه داروخانهدامغانسمنان

35713سالمت شميم دندانپزشکیدامغانسمنان

30459آذر پنجم درمانگاهسمنانسمنان

33090آفتاب شهر دندانپزشکی کلينيکسمنانسمنان

34407شفا فيزيوتراپی موسسهسمنانسمنان

10179فرهنگيان درمانگاهسمنانسمنان

10241رضا پزشکی تصويربرداری مرکزسمنانسمنان

29975ايثار فيزيوتراپی موسسهسمنانسمنان

30435آذر پنجم فيزيوتراپیسمنانسمنان

10776سمنان توانبخشی دانشکده فيزيوتراپی موسسهسمنانسمنان

16869ذوالفقارپور دکتر داروخانهسمنانسمنان

30453آذر پنجم داروخانهسمنانسمنان

22197صوفی داروخانهسمنانسمنان

29027زاده قربانی حاجی زهراسمنانسمنان

33472شهريور هفده داروخانهسمنانسمنان

12649واحدی عبدالحسينسمنانسمنان

15904سالمی داروخانهسمنانسمنان

21208بيدختی امين اسماعيل محمدسمنانسمنان

10487اسکندری دکتر مطبسمنانسمنان

33446رجبی دکترسمنانسمنان

33510الدين کرم دکتر مطبسمنانسمنان

33746ساالر دکتر مطبسمنانسمنان

14233(ص)االنبيا خاتم تخصصی کلينيک پلیسمنانسمنان

30917نصيری فرهان دکترسمنانسمنان

10535خرداد پانزدهسمنانسمنان

27755کوثر بيمارستانسمنانسمنان

27911سرخه درمان و بهداشت شبکهسمنانسمنان

27784شفا بيمارستانسمنانسمنان

14116حکيم روزی شبانهسمنانسمنان

29052سينا بيمارستانسمنانسمنان

32770صفاريه محسن دکتر دندانپزشکی مطبسمنانسمنان

16971هادیسمنانسمنان

22481سمنان دانشسمنانسمنان



23472پاستورسمنانسمنان

10727سمنان رازی آزمايشگاهسمنانسمنان

28984کوثر تخصصی کلينيکسمنانسمنان

35703کيميا طبی تشخيص آزمايشگاهسمنانسمنان

30047کرامت مهد خيريه عمومی درمانگاهسمنانسمنان

20187ارسطو دکتر داروخانهسمنانسمنان

33144(ع)رضا امام عمومی درمانگاهسمنانسمنان

10077سجاد آزمايشگاهشاهرودسمنان

12354شاهرود رازی طبی تشخيص آزمايشگاهشاهرودسمنان

14983ايرانمهر فيزيوتراپی موسسهشاهرودسمنان

16264شاهرود سينا آزمايشگاهشاهرودسمنان

17851شاهرود احمر هالل جمعيتشاهرودسمنان

22069باباخانی ابوالفضلشاهرودسمنان

32340امينيان فيزيوتراپیشاهرودسمنان

33706 شاهرود شفاشاهرودسمنان

26461فرهنگيان درمانگاهشاهرودسمنان

16499مقدم رحيمی محمدرضاشاهرودسمنان

34346پاسارگاد فيزيوتراپی موسسهشاهرودسمنان

10526شاهرود رضوی درمانگاهشاهرودسمنان

33178شاهرود پاسارگاد روزی شبانه درمانگاهشاهرودسمنان

16330جهانسير فيزيوتراپیشاهرودسمنان

10272االنبيا خاتمشاهرودسمنان

16416اکبری حبيبهشاهرودسمنان

17005ئی طزره سيدحسنشاهرودسمنان

24359ناظمی حسنشاهرودسمنان

25383جهانگير  نيلوفرشاهرودسمنان

12302مقيمی دکتر داروخانهشاهرودسمنان

16473امينيان مريم خانمشاهرودسمنان

20791دکتراخوان داروخانهشاهرودسمنان

19678دستفان محمدشاهرودسمنان

14930دکترعامريانشاهرودسمنان

17299اميراحمدی مهدیشاهرودسمنان

11912حکيم داروخانهشاهرودسمنان

13167خانی محمدحسينشاهرودسمنان

19012جان عبدالهشاهرودسمنان

24030پويا پاتوبيولوژیشاهرودسمنان

10754بهار بيمارستانشاهرودسمنان

18300بسطامی حجتشاهرودسمنان

21123کاظمی فريدهشاهرودسمنان

17573دی داروخانهشاهرودسمنان

29948اخيانی  غالمحسين دکترشاهرودسمنان

32982نوشی دکترشاهرودسمنان

16984عطاردی احمد سيدشاهرودسمنان

12995حيدری زهراشاهرودسمنان

15874عاطفی سيدابوالحسنشاهرودسمنان

10182حسين امام بيمارستانشاهرودسمنان

16052گرمسار رازی ازمايشگاهگرمسارسمنان



14855کوير طبی تشخيص آزمايشگاهگرمسارسمنان

17773سينا ابن ازمايشگاهگرمسارسمنان

30064لبخندگرمسارسمنان

30577سينا ابن فيزيوتراپیگرمسارسمنان

10880سپهران فيزيوتراپیگرمسارسمنان

27924معتمدی بيمارستانگرمسارسمنان

15078رمضانپور دکتر مطبگرمسارسمنان

17526کيايی جمال سيدگرمسارسمنان

34299راد قدس دکتر داروخانهگرمسارسمنان

11829زرين عليرضا دکترگرمسارسمنان

28853گرمسار امام تخصصی کلينيکگرمسارسمنان

12538جاللوند دکترگرمسارسمنان

14423ارادانی عرب علیگرمسارسمنان

33268زاده وهاب دکتر داروخانهگرمسارسمنان

16051پری محرابی سميرا دکترگرمسارسمنان

22317ارادان حسين امامگرمسارسمنان

12629زاده يزدی فريبرز دکترگرمسارسمنان

10186شفا مهر درمانگاهگرمسارسمنان

15071بختياری دکتر داروخانهگرمسارسمنان

23499مهديشهر سينا آزمايشگاهمهديشهرسمنان

18634ميعادمهديشهرسمنان

26010حامدی دکتر داروخانهمهديشهرسمنان

27967مهديشهر تخصصی درمانگاهمهديشهرسمنان

31310چيذری دکتر داروخانهمهديشهرسمنان

10552علی حضرت دارالشفامهديشهرسمنان

34671 داروخانهايرانشهروبلوچستان سيستان

34676وحدت درمانگاهايرانشهروبلوچستان سيستان

34672ايرانشهر مرکزی داروخانهايرانشهروبلوچستان سيستان

34682دی درمانگاهايرانشهروبلوچستان سيستان

34752 االنبيا خاتم بيمارستانايرانشهروبلوچستان سيستان

34899التيام فيزيوتراپیايرانشهروبلوچستان سيستان

17029صدف آزمايشگاهچابهاروبلوچستان سيستان

34942 (ع) علی امام بيمارستانچابهاروبلوچستان سيستان

25329بهار آزمايشگاهچابهاروبلوچستان سيستان

17386دکترنجاتی وپاتوبيولوژی طبی تشخيص تخصصی آزمايشگاهخاشوبلوچستان سيستان

14580خرداد 15 روزی شبانه داروخانهخاشوبلوچستان سيستان

16930(خاتم)گری جلوه دکتر داروخانهخاشوبلوچستان سيستان

12761(جالينوس)زند داروخانهخاشوبلوچستان سيستان

34821بخش شه دکتر داروخانهخاشوبلوچستان سيستان

14577تفتان داروخانهخاشوبلوچستان سيستان

34883لقمان درمانگاهخاشوبلوچستان سيستان

33222خاش (ره) خمينی امام بيمارستانخاشوبلوچستان سيستان

35567مهر روزی شبانه درمانگاهخاشوبلوچستان سيستان

19053نوين فيزيوتراپی کلينيکزابلوبلوچستان سيستان

10637الزهرا فيزيوتراپیزابلوبلوچستان سيستان

19565سينازابلوبلوچستان سيستان

19825صدرازابلوبلوچستان سيستان



17951سينازابلوبلوچستان سيستان

24484احمدی قاسمعلیزابلوبلوچستان سيستان

14025علی اميرالمومنينزابلوبلوچستان سيستان

34568صفرزايی دکترزابلوبلوچستان سيستان

34577 ای زهره تصويربرداریزابلوبلوچستان سيستان

16184اروجی ندازابلوبلوچستان سيستان

29138عرفی غالمحسينزابلوبلوچستان سيستان

34737عودی دکتر داروخانهزابلوبلوچستان سيستان

34741آريا ازمايشگاهزابلوبلوچستان سيستان

34743آريا روزی شبانه داروخانهزابلوبلوچستان سيستان

34753الزهرا خيريه زابلوبلوچستان سيستان

34569علويان مرضيه دکترزابلوبلوچستان سيستان

27940مياندواب اصغری رضازابلوبلوچستان سيستان

34771شيردلی محمدزابلوبلوچستان سيستان

34895 نو قلعه راشکی سعيده دکترزابلوبلوچستان سيستان

13643طب ميالدزابلوبلوچستان سيستان

33375فرجی مهدی دکتر مطبزابلوبلوچستان سيستان

34912رازی درمانگاهزابلوبلوچستان سيستان

24794افشاری رضا اميرزابلوبلوچستان سيستان

33242زابل  سفيرزابلوبلوچستان سيستان

34894رازی داروخانهزابلوبلوچستان سيستان

35072زابل هامون بيمارستانزابلوبلوچستان سيستان

34893مهر داروخانه زابلوبلوچستان سيستان

18013جهانتيغ دکتر ازمايشگاهزابلوبلوچستان سيستان

33858شاهرخی فهيمهزاهدانوبلوچستان سيستان

13447زاهدان سينا آزمايشگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

24138پاستورزاهدانوبلوچستان سيستان

24806توحيدزاهدانوبلوچستان سيستان

32677کسری فيزيوتراپیزاهدانوبلوچستان سيستان

33158اربابی فاطمه پزشکی دندانزاهدانوبلوچستان سيستان

33171اسحقی ارمغان پزشکی دندانزاهدانوبلوچستان سيستان

15707ايرانيانزاهدانوبلوچستان سيستان

13114رازیزاهدانوبلوچستان سيستان

15521پرديس آزمايشگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

16991دانش پاتوبيولوژی آزمايشگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

23745وحدتزاهدانوبلوچستان سيستان

23865اميدزاهدانوبلوچستان سيستان

24455پاسارگادزاهدانوبلوچستان سيستان

25405درمانزاهدانوبلوچستان سيستان

27649زاهدان آريا آزمايشگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

27849فقيهی ابوالفضلزاهدانوبلوچستان سيستان

29137ميری احمدرضازاهدانوبلوچستان سيستان

32712زاهدان آريا دندانپزشکی کلينيکزاهدانوبلوچستان سيستان

33188رهام داندانپزشکی درمانگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

33538نژاد توکلی مريمزاهدانوبلوچستان سيستان

17284مهرانزاهدانوبلوچستان سيستان

20544دبيری دکترزاهدانوبلوچستان سيستان



23092نشاطزاهدانوبلوچستان سيستان

27736مسرت ويدازاهدانوبلوچستان سيستان

33270فر صفاری نرگس زاهدانوبلوچستان سيستان

(نوين)سيستان ازما طب نوين 6379 آزمايشگاهی  طبی تشخيص خدمات تعاونی شرکتزاهدانوبلوچستان سيستان 33539

34459نورا صفيه دندانپزشکیزاهدانوبلوچستان سيستان

34489سامانی آرش پزشکی دندانزاهدانوبلوچستان سيستان

31203(ص) اعظم پيامبر بيمارستانزاهدانوبلوچستان سيستان

33763نژاد مهدی دندانپزشکزاهدانوبلوچستان سيستان

18705سنجری دکترزاهدانوبلوچستان سيستان

19983مولویزاهدانوبلوچستان سيستان

20120ملتزاهدانوبلوچستان سيستان

21616دکتراسکندریزاهدانوبلوچستان سيستان

24472(بارانی خندان) پارسيان داروخانهزاهدانوبلوچستان سيستان

24723صانعی دکتر داروخانهزاهدانوبلوچستان سيستان

33462(مهدی) جامی دکتر داروخانهزاهدانوبلوچستان سيستان

17290راحتی اميدزاهدانوبلوچستان سيستان

11828سپهری فاطمهزاهدانوبلوچستان سيستان

12827رامرودی نورالهزاهدانوبلوچستان سيستان

14348ميان در مسينايی فاطمهزاهدانوبلوچستان سيستان

20129شهرکی دانش عليرضازاهدانوبلوچستان سيستان

21330منصورجاويدفرزاهدانوبلوچستان سيستان

21705احمدسارانیزاهدانوبلوچستان سيستان

27854ابادی رحيم  مهردادزاهدانوبلوچستان سيستان

14035اعتماد روزی شبانهزاهدانوبلوچستان سيستان

31425زاهدان فرهنگيان درمانگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

30700(ص) اکرم نبی بيمارستانزاهدانوبلوچستان سيستان

34497پرتو نگارانزاهدانوبلوچستان سيستان

33235اپتيک سازی عينکزاهدانوبلوچستان سيستان

33238چشمان سازی عينکزاهدانوبلوچستان سيستان

33799تک سازی عينکزاهدانوبلوچستان سيستان

35232رسولی اعظم دکتر مطب زاهدانوبلوچستان سيستان

33681صالح روزی شبانهزاهدانوبلوچستان سيستان

20424شهرکی دکتر داروخانهزاهدانوبلوچستان سيستان

31843 ايثار توانبخشی و ورزشی فرهنگی موسسهزاهدانوبلوچستان سيستان

34955زاهدان اجتماعی تامين بيمارستانزاهدانوبلوچستان سيستان

33697سينا روزی شبانه داروخانهزاهدانوبلوچستان سيستان

14200زاهدان شفا جراحی کلينيکزاهدانوبلوچستان سيستان

31138بهاران روانپزشکی بيمارستانزاهدانوبلوچستان سيستان

35691انصار درمانگاهزاهدانوبلوچستان سيستان

29889زاهدان (ع)ابيطالب ابن علی بيمارستانزاهدانوبلوچستان سيستان

13788مرزنشينان تصويری طبزاهدانوبلوچستان سيستان

34572نوری نيکفرجام داروخانهزهکوبلوچستان سيستان

30237شيما فيزيوتراپیآبادهفارس

10314اباده خمينی امامآبادهفارس

26001حسامی ساراآبادهفارس

15595منصورخانی صالحی حسنآبادهفارس

16575ابراهيمی دکتر داروخانهآبادهفارس



35026 دهقانی اله روح دکتر پايش پزشکآبادهفارس

35027 ظريفی دکتر داروخانهآبادهفارس

35097شفا فيزيوتراپیآبادهفارس

35274 بهشت درمانگاه دندانپزشکیآبادهفارس

34014دکترخيرانديش مطبآبادهفارس

35478بيدکی دکتر داروخانهآبادهفارس

16826 صميمی هدی دکترآبادهفارس

32462محمدرحيمارسنجانفارس

10207ارسنجان (عج) عصر ولی بيمارستانارسنجانفارس

27832نظری عوضارسنجانفارس

23719ابراهيمی رضاارسنجانفارس

35006نعمتی ليال دکترارسنجانفارس

34961وليعصر داروخانه ارسنجانفارس

35538سهرابی دکتر داروخانهارسنجانفارس

10239خمينی امام بيمارستاناستهبانفارس

33764نژاد زارع دکتر داروخانهاستهبانفارس

34438پور معماری اکبر علی دکتراستهبانفارس

35004مطوس مائده دکتراستهبانفارس

31749شفااستهبانفارس

30437شفااستهبانفارس

31549اردالی دکتر داروخانهاستهبانفارس

10614اقليد ( عج ) وليعصر حضرتاقليدفارس

17848رستگاری نادر دکتر آزمايشگاهاقليدفارس

25489پور لطيف دکتر داروخانهاقليدفارس

11123شهرياری دکتر داروخانهاقليدفارس

24069دکترغياثی داروخانهاقليدفارس

34995پور ثابت دکترمحمدرضااقليدفارس

32301ظهيری دکتر داروخانهاقليدفارس

35655اقليد هادی امام روزی شبانه درمانگاهاقليدفارس

11013بوانات(عج)وليعصر بيمارستانبواناتفارس

24889دکترمعنوی داروخانهبواناتفارس

34025قزاقی عليرضا بواناتفارس

12263خردپاسارگادفارس

29140صادق جعفر امام بيمارستانپاسارگادفارس

32376جعفری دکتر داروخانهپاسارگادفارس

34150زارعی بهبود دکترپاسارگادفارس

35386صادق جعفر امام بيمارستان روزی شبانه داروخانهپاسارگادفارس

29419اله ثارجهرمفارس

27791جهرم شفا فيزيوتراپيجهرمفارس

33940گستر سالمت فيزيوتراپیجهرمفارس

16503نيا فرخ دکتر آزمايشگاهجهرمفارس

29019مطهری استاد بيمارستانجهرمفارس

32609زاده ملک دکتر ازمايشگاهجهرمفارس

11694زارع دکتر ازمايشگاهجهرمفارس

29334رازیجهرمفارس

11420(ع) علی ابن حسينجهرمفارس

15318هوشمند دکتر آزمايشگاهجهرمفارس



21145توکلی محمدعلیجهرمفارس

33391روح پاک دکتر داروخانهجهرمفارس

12243نوروز پور دکتر داروخانهجهرمفارس

16301رازیجهرمفارس

34757زاده خادم دکترجهرمفارس

24542نژاد مصلی خسروجهرمفارس

34990الدين تاجئ دکترميالدجهرمفارس

31282شکرريز حاج خيريه عمومی درمانگاهجهرمفارس

31388سينا فيزيوترپیجهرمفارس

17622خادمی رضا محمد دکترجهرمفارس

15911نوعی دکتر داروخانهجهرمفارس

10485حجازی هدیجهرمفارس

15075کشافی دکتر روزی شبانهجهرمفارس

29000پيمانيهجهرمفارس

13605صادق جعفر امام درمانگاهجهرمفارس

33759شناس حق فيزيوتراپیجهرمفارس

30252خرامه(ع)جواداالئمه بيمارستانخرامهفارس

12836تکميلی محسن دکترخرامهفارس

34996عليايی اله هدايت دکترخرامهفارس

12350عليايی مسعود دکتر آزمايشگاهخرامهفارس

11188قادرآباد سيدالشهدا بيمارستانخرمبيدفارس

35537احمدپور دکتر داروخانهخرمبيدفارس

29648بيد خرم (عج)وليعصر بيمارستانخرمبيدفارس

29205خنج(ص)اکرم نبی بيمارستانخنجفارس

33740نژاد عباسخنجفارس

14185داراب(ع) مجتبی حسن امامدارابفارس

27774خوشرو جعفردارابفارس

31244عمرانی فيزيوتراپی مرکزدارابفارس

13277ور پيشه رضا حميددارابفارس

11448رحمانی دکتر آزمايشگاهدارابفارس

35658داراب شفا روزی شبانه درمانگاهدارابفارس

27694پويان آزمايشگاهرستمفارس

34161ميرزايی ماندانا پايشرستمفارس

10725(ع) عسکري حسن امامزرقانفارس

33114رودکی دکتر داروخانهزرقانفارس

27961بهلولی بهمنی جهانگيرزرقانفارس

32427دشت زرين ع کاظم موسی امامدشت زرينفارس

12909صالحی زهرهدشت زرينفارس

27798سپيدان حسين امام بيمارستانسپيدانفارس

23227پاساالر دکترسپيدانفارس

32455بيضا(ع)هاشم قمربنی بيمارستانسپيدانفارس

25100روز فرخ دکتر روزی شبانهسپيدانفارس

32900زنديان دکتر داروخانهسپيدانفارس

29924سروستان شهدای بيمارستانسروستانفارس

35025 يوسفی مجتبی دکتر پايش پزشکسروستانفارس

24505پور عدالت سيدمحمدسروستانفارس

32690صدرا دندانپزشکی کلينيکشيرازفارس



30565صدرا فرزانگان درمانگاهشيرازفارس

10555سيناطبشيرازفارس

15858نگينشيرازفارس

28918مويدی الفتح ابوشيرازفارس

29260تبسم فيزيوتراپیشيرازفارس

31514توانخواهان تراپی فيزيوشيرازفارس

32296آرسته دندانپزشکی کلينيکشيرازفارس

32535سامانشيرازفارس

33421زمين آريا درمانگاهشيرازفارس

34074البرز آزمايشگاهشيرازفارس

34178سفيران کلينيکشيرازفارس

12602زادگان تقی ليالشيرازفارس

16553ارديبهشتشيرازفارس

30063طباطبايی دکترشيرازفارس

32425سوختگی سوانح درمانی آموزشی مرکزشيرازفارس

34117(ع) صادق جعفر امام درمانگاهشيرازفارس

10672سروششيرازفارس

27635الحسينی خادم نجمهشيرازفارس

33819تبسم دندانپزشکی کلينيکشيرازفارس

31335نورشيرازفارس

34475يارمحمدی دکتر داروخانهشيرازفارس

29420شيراز داروسازی دانشکدهشيرازفارس

34474ظريف دکتر داروخانهشيرازفارس

34507فرد امينی دکتر داروخانهشيرازفارس

11845آبان فيزيوتراپیشيرازفارس

10091(ع)االئمه ثامن روزی شبانه درمانگاهشيرازفارس

10093رجائی شهيد بيمارستانشيرازفارس

10235الحسين اباعبداله درمانگاهشيرازفارس

10388محرری استاد وروان اعصاب بيمارستانشيرازفارس

10398سينا ابن بيمارستانشيرازفارس

10512سينا علی بوشيرازفارس

10521شهيدچمرانشيرازفارس

10577پرديسشيرازفارس

10771مير دکترشيرازفارس

13187فقيهی شهيد بيمارستانشيرازفارس

13781شيراز فرهنگيان درمانگاهشيرازفارس

14176بصير پزشکی چشمشيرازفارس

14183مسلمين بيمارستانشيرازفارس

29106بهار درمانگاهشيرازفارس

30975امير آنکولوژی بيمارستانشيرازفارس

11672سعادتی دکتر آزمايشگاهشيرازفارس

15980ابراهيمی دکتراسماعيل آزمايشگاهشيرازفارس

10788نرجس روزی شبانه درمانگاهشيرازفارس

32608اميرالمومنين خيريه درمانگاهشيرازفارس

33220بهبود درمانگاهشيرازفارس

10325بيناگستر سرپايی محدود جراحی مرکزشيرازفارس

27993روستا سميهشيرازفارس



33527کوثر درمانگاهشيرازفارس

34809الزهرا قلب بيمارستان اسکن تی سیشيرازفارس

29755ايثار فيزيوتراپی موسسهشيرازفارس

32667فيروزی دکتر داروخانهشيرازفارس

10918دکترحسام-  نور داروخانهشيرازفارس

17440دکترايزدپناه داروخانهشيرازفارس

25785نسب ايزدی مهدیشيرازفارس

33253ازادیشيرازفارس

12689شهريور پنجم داروخانهشيرازفارس

14917گلستان فاطمه دکتر داروخانهشيرازفارس

20766اديب مجتبیشيرازفارس

34710شيبانی جمشيدشيرازفارس

34911صفری دکترشيرازفارس

34916مهر درمانگاهشيرازفارس

33721دماوند روزی شبانه درمانگاهشيرازفارس

10594فارس استان احمر هالل جمعيتشيرازفارس

20875علی ناد فيزيوتراپیشيرازفارس

34958پارس آزمايشگاهشيرازفارس

34960حکمت روزی شبانه دندانپزشکی درمانگاهشيرازفارس

12085قائم دندانپزشکی کلينيکشيرازفارس

34719آگاه زهرهشيرازفارس

32477سينوهه درمانگاهشيرازفارس

35011بعثت فيزيوتراپیشيرازفارس

35016 پيشگام فيزيوتراپیشيرازفارس

35017آريانا آزمايشگاهشيرازفارس

35018سينوهه درمانگاه دندانپزشکیشيرازفارس

35022 رزمجو دکتر دندانپزشکیشيرازفارس

31642نيکان ازمايشگاهشيرازفارس

31686اميد ساحلشيرازفارس

35024تبيان دندانپزشکیشيرازفارس

35032امين دندانپزشکیشيرازفارس

35051جاودان دندانپزشکیشيرازفارس

31363 تاش فيزيوتراپی کلينيکشيرازفارس

35041سيوان فيزيوتراپیشيرازفارس

35052اميد فيزيوتراپیشيرازفارس

35015درنيکا دندانپزشکیشيرازفارس

35067طب آتنا فيزيوتراپیشيرازفارس

31481پارس فيزيوتراپیشيرازفارس

34338(مهرگان فيزيوتراپی) دستان پارس طب مهر شيرازفارس

35076 راد امامی جمشيد دکتر خيريه درمانگاهشيرازفارس

35082 دی روزی شبانه خصوصی درمانگاهشيرازفارس

35084کهن دکتر آزمايشگاهشيرازفارس

35085درمان تن فيزيوتراپی  شيرازفارس

26197خليلی مژدهشيرازفارس

31607 صالحی محمد دکتر آزمايشگاهشيرازفارس

34878جو حق مجيد دکترشيرازفارس

33895کريمی دکترشيرازفارس



12274صدف درمانگاهشيرازفارس

22107جمالی مهریشيرازفارس

35113االنبيا خاتم روزی شبانه خصوصی درمانگاهشيرازفارس

11643فومشی خليلی محمدصادقشيرازفارس

27460رحيمی محمدشيرازفارس

35154 محبی دکتر داروخانهشيرازفارس

31182ويژه داروخانهشيرازفارس

35160 نويد فيزيوتراپیشيرازفارس

31553شيراز(شفا)پارسشيرازفارس

32395شيراز مرکزی بيمارستانشيرازفارس

34925آزادیشيرازفارس

34926پاييز روزانه داروخانهشيرازفارس

25704شيراز سروش فيزيوتراپیشيرازفارس

26043(ص) هللا رسول محمد درمانگاهشيرازفارس

31454علوی مهرالساداتشيرازفارس

33881فارس استان احمر هالل ارتوپدی کلينيکشيرازفارس

35179نيلو آزمايشگاهشيرازفارس

35186(ص) هللا رسول محمد درمانگاه آمبوالنس مرکزشيرازفارس

32258زيارتی شريفی دکتر روزی شبانه داروخانهشيرازفارس

32426آيين مهرشيرازفارس

34080پرست پوريزدان دکتر داروخانهشيرازفارس

35189دانش دکتر داروخانهشيرازفارس

35279نوين روزی شبانه درمانگاهشيرازفارس

10105حجازی شهيد وکودکان الزهرا قلبشيرازفارس

10568دنا بيمارستانشيرازفارس

10628اصغر علی بيمارستانشيرازفارس

12357دنا فنی ارتوپدی موسسهشيرازفارس

29429نيا ساسان دکتر مطبشيرازفارس

31082توانمهر ارتوپدی کلينيکشيرازفارس

33001شفاگسترشيرازفارس

34188مسلمين بيمارستان داروخانهشيرازفارس

34371بذرافشان دکترشيرازفارس

34661زيارتی ارجمند مهردختشيرازفارس

34666الهاشمی حسينی زهرهشيرازفارس

35340غالمی دکتر داروخانهشيرازفارس

34120عدل شهاب سازی عينکشيرازفارس

13482دنا روزی شبانه درمانگاهشيرازفارس

27834خورسند محمدرضاشيرازفارس

10469حسينی ميرشيرازفارس

10530نمازی بيمارستانشيرازفارس

34643پيما کوه جوادشيرازفارس

10393دستغيب بيمارستانشيرازفارس

35446قيروکارزين محمدباقر امام بيمارستان داروخانهشيرازفارس

35442محمودی دکتر داروخانهشيرازفارس

32019طب امير فنی ارتوپدی مرکزشيرازفارس

27907الهی ايت منصورهشيرازفارس

31027فارسی سلمانشيرازفارس



35503زارع هوشنگ دکتر داروخانهشيرازفارس

35565مهرگان پاتوبيولوژی آزمايشگاهشيرازفارس

26367نشاط روزی شبانه درمانگاهشيرازفارس

32995فارس ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزشيرازفارس

11441دکترافضلیشيرازفارس

35414خديوی نوشين دکتر دندانپزشکی مطبشيرازفارس

35617جم جام فيزيوتراپیشيرازفارس

29445سازمند دکتر داروخانهشيرازفارس

32446 حافظ بيمارستانشيرازفارس

35635سجاديان دکتر داروخانهشيرازفارس

35040 اکسيژن آزمايشگاهشيرازفارس

10230تابا تصويربرداری مرکزشيرازفارس

15949ساريخانی دکترشيرازفارس

35724سيب دندانپزشکی کلينيکشيرازفارس

10744شيراز خليلی بيمارستانشيرازفارس

34890صدرا ابيطالب ابن علی خيريه درمانگاهشيرازفارس

10371کوثر بيمارستانشيرازفارس

32046سينا علی ابو اعضا پيوند بيمارستانشيرازفارس

14038جنت روانپزشکی بيمارستانشيرازفارس

32284سلمانفراشبندفارس

27611فراشبند هادی امام بيمارستانفراشبندفارس

19208فرد بحرانی مقداد دکتر داروخانهفراشبندفارس

35192 معراج روزی شبانه درمانگاهفراشبندفارس

34882مزارعی رضافراشبندفارس

15686پور آريانفراشبندفارس

27518صفری علیفسافارس

28950موسوی سيدجوادفسافارس

22706(عج) عصر ولی حضرت تخصصی فوق و تخصصی مرکزفسافارس

10131شريعتی علی دکترفسافارس

27636نسب علی محمدفسافارس

20692زاده صالح ارسطوفسافارس

11410سعيدی دکتر روزی شبانه داروخانهفسافارس

35131احسان داروخانهفسافارس

11360زاده عرب سکينهفسافارس

11700کرمی علیفسافارس

34027رضائی علی يوسففسافارس

34035نيا شرفی غالمعباسفسافارس

27647عباسی مصطفیفسافارس

16950محبی عبدالرضا دکترفسافارس

27641اباد فيروز قايم بيمارستانفيروزابادفارس

11432بزرگيان ده دکترفيروزابادفارس

29836پور ديانت دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهفيروزابادفارس

30922طاهری مريمفيروزابادفارس

30068سينا فيزيوتراپیفيروزابادفارس

12071زاده جعفری دکتر روزی شبانه داروخانهفيروزابادفارس

34989صادقی حسين دکتر فيروزابادفارس

35038امين فيزيوتراپیفيروزابادفارس



29590معتمدی علیفيروزابادفارس

23597فيروزاباد پوالدی دکتر داروخانهفيروزابادفارس

24552پناه رسول دکتر داروخانهفيروزابادفارس

35690فروزانفر دکتر داروخانهفيروزابادفارس

31391شفا فيزيوتراپیقيروکارزينفارس

12368شريعت دکتر تشريحی و طبی تشخيص آزمايشگاهقيروکارزينفارس

29208قيروکارزين (ع)محمدباقر امام بيمارستانقيروکارزينفارس

33218رحيمی دکتر داروخانهقيروکارزينفارس

19184محمدی بيژن دکتر داروخانهقيروکارزينفارس

27623مهر سروش عباسکازرونفارس

34426(ع) سجاد امام درمانگاهکازرونفارس

10715کازرون (عج) عصر ولی بيمارستانکازرونفارس

15672زاد رحمانی صديقه دکتر داروخانهکازرونفارس

33137 داودی روزی شبانهکازرونفارس

34972سجاد امام درمانگاه داروخانهکازرونفارس

32557(عج) قائم طبی تشخيص آزمايشگاهکازرونفارس

10799طالبی دکتر داروخانهکازرونفارس

34340دکتروالیکازرونفارس

34987پارسايی وهاب دکترکازرونفارس

30394صالحی دکتر روزی شبانه داروخانهکازرونفارس

35490دباغ دکتر داروخانهکازرونفارس

35742رضايی دکتر داروخانهکازرونفارس

27874کفاشيان فرخکوارفارس

15808(کوار) علمداری دکتر آزمايشگاهکوارفارس

21575شفيعیکوارفارس

27852مظفری فرامرزکوارفارس

34991شيخی ساسان دکترکوارفارس

28924پژمان محمدکوارفارس

27659ابادی اکبر سعيدی علیکوارفارس

16523مهرابی دکتر آزمايشگاهالرفارس

14913نژاد زاهدی اصغر علیالرفارس

34011زاده هاشمی تخصصی فوق و تخصصی ويژه کلينيکالرفارس

34988مبشری عبداله دکترالرفارس

11596الرستان (ع) رضا امام درمانی آموزشی مرکزالرفارس

35799خاکسار دکتر داروخانهالرفارس

29361مدرسی دکتر آزمايشگاهالرستانفارس

25614دی آزمايشگاهالرستانفارس

10793اوز اميدوار بيمارستانالرستانفارس

29164بيرم (ع)اصغر علی حضرت بيمارستانالرستانفارس

30973گراش اميرالمونين بيمارستانالرستانفارس

18682رهجو هاشمالرستانفارس

20143لطافت دکتر روزی شبانه داروخانهالرستانفارس

15396رضوی دکتر آزمايشگاهالمردفارس

10549(عج) وليعصرالمردفارس

32703اشکنان بعثت بيمارستانالمردفارس

12164محمديان اله امانالمردفارس

35036اسدپور دکتر داروخانهالمردفارس



35258وليعصر بيمارستان داروخانهالمردفارس

35336شاکری فيزيوتراپیالمردفارس

35611قيطانچی فيزيوتراپیالمردفارس

35612المرد بعثت فيزيوتراپیالمردفارس

11193مهراريامرودشتفارس

15963صحرائیمرودشتفارس

29324مرودشت فيزيوتراپی مرکزمرودشتفارس

25478مرودشت سينا روزی شبانه درمانگاهمرودشتفارس

34524(عج) قائم محدود جراحی مرکزمرودشتفارس

11229شفا فيزيوتراپیمرودشتفارس

12273حافظمرودشتفارس

16096کارگرمرودشتفارس

15146افروزی سيامکمرودشتفارس

12599پرور روح مريممرودشتفارس

32442مادرمرودشتفارس

31436ياسينمرودشتفارس

34993غندی بهادر دکتر مرودشتفارس

25859خاموشی الدين جمال سيدمرودشتفارس

12237همايون داريوشمرودشتفارس

32830استواری خانميرزا شهيد فيزيوتراپیمرودشتفارس

35177 سليمانی دکتر داروخانهمرودشتفارس

13893مرودشت مطهری شهيدمرودشتفارس

12375اميدی اسماعيلمرودشتفارس

24456کريمی پروينمرودشتفارس

17770محسنيانمرودشتفارس

35744پارسه فيزيوتراپیمرودشتفارس

34379ادراکی دکتر داروخانهمهرفارس

29257مهر (س) الزهرا فاطمه بيمارستانمهرفارس

34994نريمانی يوسف دکتر مهرفارس

34213خميسی دکتر داروخانهمهرفارس

11876صفری خداکرم فيزيوتراپینورابادفارس

16109ازمون دکتر ازمايشگاهنورابادفارس

29534اميدنورابادفارس

31364تندرستی فيزيوتراپینورابادفارس

11888ممسنی سالمت فيزيوتراپینورابادفارس

16111فهليانی ابطحی جميلهنورابادفارس

28012ممسنی نوراباد عصر ولی بيمارستاننورابادفارس

30523شفانوراباد فيزيوتراپینورابادفارس

33180دنا طبی تشخيص آزمايشگاهنورابادفارس

11511محمدی عباسنورابادفارس

25686دهقانی حميدرضانورابادفارس

34167گودرزی خدامرادنورابادفارس

35008 قائدی دکترغالمعلینورابادفارس

35152پاسارگاد روزی شبانه درمانگاهنورابادفارس

10461محمودی اله حبييب دکتر مطبنورابادفارس

29392جوکار محمدامين دکترنورابادفارس

30595سپهرنيريزفارس



10566ريز نی شهداینيريزفارس

34695امينی دکتر داروخانهنيريزفارس

24381آزاد ابوالحسننيريزفارس

11458شاهسونی اله حجتنيريزفارس

11431قلمداد دکتر داروخانهنيريزفارس

34999 آوا فيزيوتراپینيريزفارس

30517اريانيريزفارس

35153شفا روزی شبانه درمانگاهنيريزفارس

35256ژاله دکتر داروخانهنيريزفارس

33944دهقانی ندا داروخانهنيريزفارس

34016نيری زاده حداد رضا پزشکنيريزفارس

11497کرمی محمدرضا دکتر داروخانهنيريزفارس

35657ريز نی شفا روزی شبانه درمانگاهنيريزفارس

19747آبيک پاستور آزمايشگاهابيکقزوين

10726آبيک آراد پزشکی گرهابيکقزوين

19649آبيک نور آزمايشگاهابيکقزوين

يم پايشابيکقزوين ِِ 34487فراهانی مقامی قِا

21175راد ياوری محمدابيکقزوين

16850جليلوند دکتر داروخانهابيکقزوين

19051بابايی سعيدابيکقزوين

15513روشتی اسالمی الدين بهاء سيدابيکقزوين

17611سيرجانی علیابيکقزوين

29511اقبال فيزيوتراپیاقباليهقزوين

18818زاده قربان سعيداقباليهقزوين

30629زادگان صادق مونااقباليهقزوين

29241سرمدی مرسده دکتراقباليهقزوين

33831الوند دی درمانگاهالبرزقزوين

16035باغ قره خواه معصوم علیالبرزقزوين

20086بلوچی دکتر داروخانهالبرزقزوين

12884سيدابوترابی حاجی سيداحمدالبرزقزوين

16133طادی سليمانی کامرانالبرزقزوين

31210( وروان اعصاب نگهداری مرکز ) مهر توانبخش مرکزالبرزقزوين

33863شهرکی فريبرز البرزقزوين

35532تائينی مرکزی داروخانه البرزقزوين

29670زهرا بوئين اميرالمومنين بيمارستانزهرا بويينقزوين

16530شمس دکتر آزمايشگاهزهرا بويينقزوين

34647رازی عمومی درمانگاهزهرا بويينقزوين

16026نصوری دکتريوسف مطبزهرا بويينقزوين

19644رازی داروخانهزهرا بويينقزوين

20047کالنتری سهرابزهرا بويينقزوين

20399درکی ژالهزهرا بويينقزوين

33835بخش کام ملکی حسينزهرا بويينقزوين

22999طباطبايی محمود سيدزهرا بويينقزوين

35324شکری محمدزهرا بويينقزوين

15256تاکستان پارس آزمايشگاهتاکستانقزوين

17392تاکستان رضا روزی شبانه درمانگاهتاکستانقزوين

13894تاکستان شفاتاکستانقزوين



16716تاکستان قائم درمانگاهتاکستانقزوين

24299مهر فيزيوتراپیتاکستانقزوين

13192تاکستان اجتماعی تامين  بيمارستانتاکستانقزوين

22616افشار دکتر داروخانهتاکستانقزوين

25308فر عظيمی سيدعليرضاتاکستانقزوين

14774تاکستان مهرتاکستانقزوين

18147رحمانی مصطفی دکتر داروخانهتاکستانقزوين

16614فرشچی بهرامتاکستانقزوين

34697وليعصر داروخانه تاکستانقزوين

14430طاهری کامرانتاکستانقزوين

26434يوسفی عباسزيباشهرقزوين

12439پورهاشمی محسنزيباشهرقزوين

19883طلب دکترليالزندهزيباشهرقزوين

14138ميرصادقی حاجی حميدرضازيباشهرقزوين

12888معمارپور عليرضازيباشهرقزوين

19661الوند آزمايشگاهشهرصنعتیقزوين

24262نيا مهدوی دکتر روزی شبانه داروخانهشهرکمحمدقزوين

17404پارسيان روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

16911مينودر روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

13950واليتقزوينقزوين

19398طالقانی روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

29320دانشگاهی جهاد آزمايشگاهقزوينقزوين

32319نخبگان فيزيوتراپی کلينيکقزوينقزوين

21388 توحيد روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

10742(ع) سجاد امام آزمايشگاهقزوينقزوين

13830سينا بوعلیقزوينقزوين

13836رجايی شهيد بيمارستانقزوينقزوين

14117کوثر آزمايشگاهقزوينقزوين

14234(دهخدا بيمارستان)گلستان پزشکی گروه شرکتقزوينقزوين

16367قائم روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

17376البرز آزمايشگاهقزوينقزوين

17593دانش آزمايشگاهقزوينقزوين

21624کوثر فيزيوتراپیقزوينقزوين

22853بهار پاتوبيولوژی آزمايشگاهقزوينقزوين

23603فرزام دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهقزوينقزوين

23936پارسيان طبي تشخيص آزمايشگاهقزوينقزوين

25770حکيمافضل شرارهقزوينقزوين

31931کيان دندانپزشکی کلينيکقزوينقزوين

33106قدسقزوينقزوين

33185 نيايش دندانپزشکیقزوينقزوين

18277 سينا ابن فيزيوتراپیقزوينقزوين

24526سينا ابن روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

16717پونک روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

10470(ع)سجاد امام درمانگاهقزوينقزوين

21508نوروزی دکتر داروخانهقزوينقزوين

13829بهمن ۲۲ بيمارستانقزوينقزوين

20440شهريار داروخانهقزوينقزوين



34729احمر هالل درمانگاهقزوينقزوين

33941( سهند تخصصی فوق کلينيک ) کيندو شرکتقزوينقزوين

16426رحمانی ليالقزوينقزوين

16715بخارائی مسعودقزوينقزوين

20469عابد فالح پرويزقزوينقزوين

21002عابدی دکتر داروخانهقزوينقزوين

18278منش جعفری دکتر داروخانهقزوينقزوين

22809اخوان دکتر داروخانهقزوينقزوين

19040شهسواری محسن دکترقزوينقزوين

13109دکترنورخيزمحجوب داروخانهقزوينقزوين

16719کاشيان زهراقزوينقزوين

16874اميرالمومنين روزی شبانه درمانگاهقزوينقزوين

31288 بهار مزمن وروان اعصاب مرکزنگهداری  قزوينقزوين

18467بيانی نصراله دکترقزوينقزوين

27804فريدونيان  علیقزوينقزوين

13623 قزوين شهيد بنياد منزل در بالينی خدمات مرکزقزوينقزوين

14684رنجبرپور مجيدقزوينقزوين

22535کليشمی مقدس نامدار دکترقزوينقزوين

33247امينی دکتر راديولوژی و سونوگرافیقزوينقزوين

20915پاستورقزوينقزوين

11239بيگی محمد فاطمهقزوينقزوين

25167(ص) خاتم آزمايشگاهقزوينقزوين

35162بيات ناهيد قزوينقزوين

29315دوست جمشيد اسماعيل دکترقزوينقزوين

31847دلشدگان توانبخشی مرکزقزوينقزوين

32472سيمياری ابوطالبقزوينقزوين

29015پيشرو آزمايشگاهقزوينقزوين

35164تبريزی مهدخت قزوينقزوين

22101شيخلری فالح مهدیقزوينقزوين

16790احمر هالل داروخانهقزوينقزوين

18272يزدانی اکبر علیقزوينقزوين

28019طالقانی حسينی  نازيالقزوينقزوين

13794سبحان پاتوبيولوژی آزمايشگاهقزوينقزوين

20394محمدحسنی محمدمهدی دکترقزوينقزوين

22476شهيدی مرتضیقزوينقزوين

27785داودی ليالقزوينقزوين

29456جوادی رضا حميد دکترقزوينقزوين

35099لطفی دکتر مطبقزوينقزوين

14698قاسمی علیقزوينقزوين

18540آرين راديولوژیقزوينقزوين

35182فنی ارتوپدی قزوينقزوين

21924پايروند دکتر داروخانهقزوينقزوين

32473رسول حضرت فنی ارتوپدی مرکزقزوينقزوين

30003مينودر درمان پيشگامان شرکتقزوينقزوين

35569منزل در بالين خدمات شرکت قزوينقزوين

35572منزل در بالين خدمات مرکزقزوينقزوين

35574منزل در بالين خدمات مرکزقزوينقزوين



35579منزل در بالين خدمات مرکزقزوينقزوين

35543(حامی) منزل در بالينی خدمات    قزوينقزوين

34482 طيار دکتر داروخانه قزوينقزوين

13669رازی بيمارستانقزوينقزوين

13803کوثر بيمارستانقزوينقزوين

10278مهرگان تخصصی فوق بيمارستانقزوينقزوين

14990شورکی زاده علی مصطفیقمقم

17816حسينی حاجی کاظمقمقم

19846پويا راديولوژی و سونوگرافی مرکزقمقم

20285ايران پاتولوژی و طبی آزمايشگاهقمقم

20724مقدم قاسميان اصغر علیقمقم

21393آمنين آزمايشگاهقمقم

22287درخشان هاجرقمقم

22858بهاران فيزيوتراپیقمقم

25586(ص)محمد ال دارالشفاقمقم

34223پرديسقمقم

10547آزما طبقمقم

14559(نظری مهدی) مهر توانقمقم

14663پارسقمقم

16033صدرا داخلی تخصصی درمانگاهقمقم

12137مرکزی فيزيوتراپیقمقم

17401رحيمی عليرضا-آرمان آزمايشگاهقمقم

17651صحفی سيدعلیقمقم

19417(فرامرزخسروخاور)رازی ازمايشگاهقمقم

20265پرديسان فيزيوتراپیقمقم

21514فتاح اربابی مهديهقمقم

22305زکريا آزمايشگاهقمقم

27241مردانلو فاطمهقمقم

32271سبحان فيزيوتراپیقمقم

32330صدرا آزمايشگاهقمقم

32849لقمانقمقم

32883سپيدقمقم

33611بوعلیقمقم

14593فرد شکوريان ابوالفضلقمقم

27884رهبری ربابهقمقم

28891سپهر آزمايشگاهقمقم

15601تابشقمقم

19511عج قائم آزمايشگاهقمقم

20255(اشتری عبدالرضا) اشتری دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهقمقم

27896احمدی اقاجانی اصغر علیقمقم

29779مينا دندانزشکی درمانگاهقمقم

31178بهشتی شهيد بيمارستانقمقم

10391فتاحی شهيد خيريه درمانگاهقمقم

30531مهرگانقمقم

34302من کودک اطفال تخصصی درمانگاهقمقم

21268مصدق دکتر آزمايشگاهقمقم

34504لبخند دندانپزشکی کلينيکقمقم



30994صبا دندانپزشکیقمقم

21262پالسما آزمايشگاهقمقم

12428(ابراهيمی زهره) ابراهيمی فيزيوتراپیقمقم

10599السالم عليه صادق امام خيريه درمانگاهقمقم

12759طيبی سيدمحمدحسنقمقم

27723فرقانی هدايتی نکويی بيمارستانقمقم

19391پاستورقمقم

30200قم فرهنگيان درمانگاهقمقم

34850مقدم سجودی مريم دکتر داروخانه قمقم

24916آبادی عيسی دکتر مطبقمقم

19444مشرف سيدمسعودقمقم

21383طبا اسماعيلی سيدمحمدقمقم

28000پور بهشتی مهدی محمدقمقم

34599مهرآراقمقم

18425قزاقی دکتر مطبقمقم

22880ظهرابی سعيدقمقم

25600اريا روزی شبانه درمانگاهقمقم

27536الهادی داروخانهقمقم

18204باقری قره افسانهقمقم

18536لهجه خوش معصومهقمقم

20426(السالم عليه)ابوالفضل حضرتقمقم

27493شيخ دکتر روزی شبانه داروخانهقمقم

30854اورعی  دکتر داروخانهقمقم

33702الرييس شيخقمقم

27950فرد يوسفی علیقمقم

17460اسدالهی حسين دکتر مطبقمقم

20412طباطبائی سيديوسفقمقم

21041لهجه خوش دکتر داروخانهقمقم

22200فرد مدرسی سيدحسن دکتر مطبقمقم

25366بيگ اسماعيل دکتر داروخانهقمقم

34918آفرين داروخانهقمقم

30958منفرد مرتضیقمقم

31179االنق طلوعی محسنقمقم

27781طب ماهانقمقم

14996باقری دکتر مطبقمقم

13411(محمدکبيريان)(عج) عصر ولی آزمايشگاهقمقم

18871يعقوبی دکتر داروخانهقمقم

21658محدث دکتر داروخانهقمقم

12922930 خصوصی امداد منزل در بالينی خدمات ارائه مرکزقمقم

25168پرديسان روزی شبانه درمانگاهقمقم

30447نژاد مومنی هادیقمقم

33823جهانی آذرميدختقمقم

21843دهقانی مهدی دکتر مطبقمقم

34959شهدا بيمارستانقمقم

20593صبوری محمدقمقم

34006آيت ايثار امداد خصوصی آمبوالنسقمقم

18973اکبری اله ولیقمقم



20563نژاد ضيايی محمدتقی دکتر مطبقمقم

34954(س) معصومه حضرت بيمارستانقمقم

14175االعظم بقيةقمقم

32696حميديان رقيهقمقم

12996آبادی رکن حسينی دکتر مطبقمقم

12784تهذيبی عباسقمقم

30410صمدی موسیقمقم

20572ميرزايی دکتر مطبقمقم

18219کيميا تراپی فيزيوقمقم

13756نور پزشکی تصويربرداری مرکزقمقم

16448سرخانی مريدی طاهرهقمقم

26357(ع)ابوالفضل حضرت داروخانهقمقم

21861حسينی داود سيدقمقم

16865پور فائزی احمدقمقم

20499معصومی احمدقمقم

31691طب پارسيان فنی ارتوپدی کلينيکقمقم

13927مهر روزی شبانه درمانگاهقمقم

16228يزديان دکترقمقم

33551يوسفی دکتر مطبقمقم

18961کاويانی دکتر داروخانهقمقم

16369اکرمی اصغر علیقمقم

24812قانون داروخانهقمقم

33197کيا علوی احمدقمقم

10463نور روزی شبانه درمانگاهقمقم

33164نيا عرب-کامکار بيمارستانقمقم

17370امين آزمايشگاهقمقم

26478(عج) مهدی حضرت دارالشفاءقمقم

33850زايس عينکقمقم

34292مسعود درمانگاهقمقم

34505نورديدگان عينکقمقم

34531رازی عينکقمقم

21640آقاجانی حاج حميدرضاقمقم

30696قم استان بنيادشهيدوامورايثارگرانقمقم

35287پايش پزشکقمقم

19711تحويلدار علی سيدقمقم

19812برهانی حسين دکتر مطبقمقم

20520آقاجانی ابوالفضل دکتر مطبقمقم

20727موسوی سيدحسن دکتر مطبقمقم

21810زمردکيا مسعودقمقم

22054جليلی غالمرضا دکتر مطبقمقم

30131ترابیقمقم

32440فالح مريمقمقم

32771مدرس پزشگی مهدیقمقم

33910کمالی رضا محمدقمقم

34015البرز درمانگاهقمقم

34203صادقی فاطمهقمقم

34207صمدی زينبقمقم



35141خصوصی آمبوالنس خدمات موسسهقمقم

17559نژاد مالکی دکتر مطبقمقم

18327جعفری مهدی دکتر مطبقمقم

29171رعيت دکتر داروخانهقمقم

29891ابوريحان فيزيوتراپی مجتمعقمقم

30164تابان پزشکی چشم کلينيکقمقم

34980(ع)رضا امام بيمارستانقمقم

35214آفتاب عينکقمقم

18799وامق اکبرقمقم

35334دکترجواهری داروخانهقمقم

17399ضرغامی مهردادقمقم

25607مهراد عمومی درمانگاهقمقم

22396دیقمقم

27591خاتم دوستداران تعاونی شرکتقمقم

29879شفا فيزيوتراپی کيلينيکقمقم

35368کريمی زهره دکتر دندانپزشکی مطبقمقم

34185مطبقمقم

35443آزما نيک دکترقمقم

19450پويا طبی تشخيص آزمايشگاهقمقم

19610حسينی سيداحمدقمقم

19669خاتمقمقم

19922کبيری دکتر داروخانهقمقم

23748پور مردانی محمدتقیقمقم

35482مطبقمقم

27500شيرزاديزدی نسرينقمقم

21024مبينی محمدقمقم

17379چهر صادقی محمدقمقم

34047يار گل فائزهقمقم

33604 پرتو تابشقمقم

22919مومنی امير سيد)بوعلی طبی تشخيصقمقم

19479الهياری ميترا دکترقمقم

13513(السالم عليهم) البيت اهل خدمه خيريهقمقم

19541ابوريحان درمانگاهقمقم

15144رشيدی دکتر داروخانهقمقم

32711ياموال داروخانهقمقم

18875مصلی روزی شبانه عمومی درمانگاهقمقم

34534رويال دندانپزشکی درمانگاهقمقم

10851(ع)وعترت قران روزی شبانه درمانگاهقمقم

13851وليعصرقمقم

25592(السالم عليه)ابيطالب ابن علی حضرت بيمارستانقمقم

11404حکيم فيزيوتراپیبانهکردستان

10171بانه شفا خيريه روزی شبانه درمانگاهبانهکردستان

11887دکترسرشيوی داروخانهبانهکردستان

13360دکترشافعیبانهکردستان

18518سعيدپور دکتربانهکردستان

19376خيز سحر دکتربانهکردستان

14739خوش منتظری عبدالهبانهکردستان



34414رشيدی دکتر داروخانهبانهکردستان

34970خان تقی دکتربانهکردستان

11429احمدی هوشياربانهکردستان

35074بانه شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانهبانهکردستان

35528کريمی رئوف دکتربانهکردستان

35529زاده صالحی دکتربانهکردستان

10134بانه ايوبی الدين صالحبانهکردستان

29654ژينبانهکردستان

30993بانه شهرستان رازی بيمارستانبانهکردستان

30335 گروس آزمايشگاهبيجارکردستان

17043زنديه ابراهيم دکتربيجارکردستان

32624بهاری دکتربيجارکردستان

12463اسمعيلی مصطفی دکتربيجارکردستان

15249عفيفی اله صحبت دکتربيجارکردستان

31446فريدونی فرحناز بيجارکردستان

35115بيجار شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانه عمومی درمانگاهبيجارکردستان

10514بيجار حسين امام بيمارستانبيجارکردستان

32715مهر بابايی دکترسنندج  مرکزي-   حومهکردستان

19967معادی يزداندهگالنکردستان

23406سرابی دکتردهگالنکردستان

35451گرگانه مجيدی علی دکتردهگالنکردستان

32794کردستان تشخيص پژوه دانش4436دهگالنکردستان

27935دهگالن شهدای بيمارستاندهگالنکردستان

23749ديواندره آزمايشگاهديواندرهکردستان

34727پوررشيدی دکتر سونوگرافیديواندرهکردستان

13535ديواندره (ره) خمينی اما بيمارستانديواندرهکردستان

32720اسدی سراکردستان

27607سرواباد چمران شهيد بيمارستانسروابادکردستان

26837قاطانقور شکری شيرکوسقزکردستان

34416شاکری دکتر تصويربرداریسقزکردستان

17855دانش پاتولوژی و طبی تشخيص آزمايشگاهسقزکردستان

21096غوثی سرکوت محمد دکترسقزکردستان

26628بوکانی زاده اسماعيل علی دکترسقزکردستان

13349ارقند دکتر سقزکردستان

35119سينا ابن روزی شبانه   سقزکردستان

35094صالحيان دکتر سقزکردستان

33481کبودی عباس دکترسقزکردستان

35096سقز شهرستان اجتماعی تأمين بيمارستانسقزکردستان

35151شفا تختخوابی160سقزکردستان

14272سقز شهرستان خمينی امام بيمارستانسقزکردستان

22487درخشان سيامکسنندجکردستان

13091پاستور آزمايشگاهسنندجکردستان

15859مهر پاتوبيولوژی ازمايشگاهسنندجکردستان

31736بهار  آزمايشگاهسنندجکردستان

20820راژه آزمايشگاهسنندجکردستان

17311نور آزمايشگاهسنندجکردستان

34688وارستگان دکتر داروخانهسنندجکردستان



34744تبسم دندانپزشکیسنندجکردستان

11566يوسفی حسن سيد دکترسنندجکردستان

21874افرازه افشين دکترسنندجکردستان

12771حميدی طه سيد دکترسنندجکردستان

13015زاده حسين دکتر داروخانهسنندجکردستان

14589آصف محمدسنندجکردستان

25012گزانی دکتر سنندجکردستان

25254يونسی فتحی فرهادسنندجکردستان

14603شفا آزمايشگاهسنندجکردستان

21165رحيمی اله عزت دکترسنندجکردستان

17589سنندج خورشيد سنندجکردستان

24725رازیسنندجکردستان

23970ميرکی محمدصادق دکترسنندجکردستان

31039کردستان احمر هالل پروتز و ارتز مرکزسنندجکردستان

29765مرادی صباح دکتر سنندجکردستان

34978فائض دکتر- زاده حسن دکترسنندجکردستان

31413ارياسنندجکردستان

35098مطهری دکترسنندجکردستان

35117دیسنندجکردستان

11018آذرباد محمدسنندجکردستان

24182کريمی بهروزسنندجکردستان

31140سنندج فرهنگيان کلينيکسنندجکردستان

13503سنندج قاضی دکتر شهيد بيمارستانسنندجکردستان

35342نادری دکترسنندجکردستان

19355وليدی ابراهيم دکترسنندجکردستان

35106سنندج شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانهسنندجکردستان

10753اجتماعی تامين بيمارستانسنندجکردستان

10597سنندج احمر هالل سنندجکردستان

14361بهراميان حميدرضا دکتر مطبسنندجکردستان

17890کرمی عبدالجبار دکترسنندجکردستان

32572معراج درمانگاه سنندجکردستان

35609شادی دکترسنندجکردستان

13549ايثارگران و شاهد مشاوره مرکزسنندجکردستان

27820سنندج ايثار سنندجکردستان

10301شفا برداری تصويرسنندجکردستان

10562قدس بيمارستانسنندجکردستان

10732بعثت بيمارستانسنندجکردستان

14250سنندج توحيد بيمارستانسنندجکردستان

27672کوثر تخصصی فوق بيمارستانسنندجکردستان

10522سيدالشهدايی بقا دکتر بيمارستانسنندجکردستان

22909هرسينی فيضی احسان دکترقروهکردستان

26406رضاوندی کامبيزقروهکردستان

10129مهديه درمانگاهقروهکردستان

20139مشايخ مسعودقروهکردستان

12922(سليمانی رضا محمد دکتر )شفاقروهکردستان

23828کرمی جواد دکترقروهکردستان

24549کريمی اله حبيبقروهکردستان



14958خيابان محمدزاده گل جعفرقروهکردستان

18668کريمی منصور دکترقروهکردستان

35089قروه شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانهقروهکردستان

35600نياز احمدی مبينقروهکردستان

10191قروه بهشتی شهيد بيمارستانقروهکردستان

26417عينی کبریکاميارانکردستان

15273رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاهکاميارانکردستان

23280هدف آزمايشگاهکاميارانکردستان

11487فرجی احمد دکتر مطبکاميارانکردستان

11531ويسی علی دکترکاميارانکردستان

12181فارابیکاميارانکردستان

17388ساعد يداله دکترکاميارانکردستان

20700محدث دکترکاميارانکردستان

32954محمودی دکترکاميارانکردستان

19878قربانی دکترکاميارانکردستان

25016جعفرصمدی محمد دکترکاميارانکردستان

28967جواهری شليرکاميارانکردستان

22351 دوست کرم دکترکاميارانکردستان

35063کامياران شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانه عمومی درمانگاهکاميارانکردستان

10178کامياران سينا بيمارستانکاميارانکردستان

34331شفا روزی شبانه عمومی درمانگاهمريوانکردستان

11105رشيدی مختار دکترمريوانکردستان

12192آذر عليزاده علی دکترمريوانکردستان

21091پور علی فرزادمريوانکردستان

11010دکترايمامیمريوانکردستان

34968مريوان شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانهمريوانکردستان

10336فجر بيمارستانمريوانکردستان

14040علی بومريوانکردستان

35800ارزوئيه حسين امام بيمارستانارزوييهکرمان

24008اشکور عطاالهی محمدقلیانارکرمان

32866انار وليعصر بيمارستانانارکرمان

34824ايران دندانپزشکی درمانگاهانارکرمان

34494(زاده امينی فائزه)آتيه فيزيوتراپیبافتکرمان

18832الزهرا فيزيوتراپیبافتکرمان

32207بافت االنيا خاتم بيمارستانبافتکرمان

18731مهديه-ملک حاجبافتکرمان

35216نگينی آئينه دکتر پايش پزشکبافتکرمان

35499مرادی دکتر داروخانه بافتکرمان

30276قائمبردسيرکرمان

35425مهراد درمانگاهبردسيرکرمان

22595خسروی روزانه داروخانهبردسيرکرمان

13449افالطونيان عباسبمکرمان

11117قاسمی بتولبمکرمان

11590بم اتحادی شهيد کلينيکبمکرمان

30779مهر آزمايشگاهبمکرمان

34415طاری پور سحر دکتر داروخانه  بمکرمان

29422سالجقه علیبمکرمان



13380دريجانی صديقی علیبمکرمان

24556جواداالئمه درمانگاهبمکرمان

13023صديقی حميدرضابمکرمان

29506پورناکی محمودزاده سلماز دکتربمکرمان

35245عرب دکتر داروخانهبمکرمان

33805پوطاری دکتر داروخانهبمکرمان

35489بم اجتماعی تامين درمانگاهبمکرمان

31066رادفر علیبمکرمان

34430(دريجانی دکتر)ابوريحان داروخانهبمکرمان

24187سينا ابن درمانگاهجيرفتکرمان

12992شريعتی دکترمحمدجيرفتکرمان

14074وطنخواه رضا نعيمجيرفتکرمان

31223نورجيرفتکرمان

34268فارابیجيرفتکرمان

16945ساالری عبدالمجيد دکتر مطبجيرفتکرمان

17769سلندری مريم دکتر داروخانهجيرفتکرمان

31019محمدی ابراهيمجيرفتکرمان

14042جلگه گلپايگانی فائدهجيرفتکرمان

22523پور مهدی فائزه دکتر داروخانهجيرفتکرمان

34717جنوب رودبار سيدالشهدا بيمارستانجيرفتکرمان

34720جيرفت کاشانی بيمارستانجيرفتکرمان

30099توانا فيزيوتراپیجيرفتکرمان

28919ساردو فراشی سامانجيرفتکرمان

34095مقدم ساالری دکتر دندانپزشکیجيرفتکرمان

18751شهدادی داروخانهجيرفتکرمان

19537برزگرابرقوئی دکترمجيدجيرفتکرمان

34982نيکزاد اله حبيب دکتر جيرفتکرمان

35090قائم بيمارستان داخلی داروخانه جيرفتکرمان

14238جيرفت(ره)خمينی امامجيرفتکرمان

10600قائم بيمارستانجيرفتکرمان

16772آلپلو دکتر داروخانهجيرفتکرمان

34963 امامی اسما دکتر داروخانه جيرفتکرمان

34833مرسلی الله دکتر داروخانهجيرفتکرمان

35510جيرفت اجتماعی تامين درمانگاهجيرفتکرمان

32505رابر خمينی امام بيمارستانرابرکرمان

28035سالجقه ساالری علیرابرکرمان

23827رضااباد بلوچی علیراورکرمان

21379پيشگوی علی محمدراورکرمان

32588راور ابيطالب بن علی بيمارستانراورکرمان

29126مهر آزمايشگاهرفسنجانکرمان

12298انارکی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهرفسنجانکرمان

14676مريدی شاهیرفسنجانکرمان

16778بهروزشهيدزندیرفسنجانکرمان

27862الدينی شهاب نزهترفسنجانکرمان

31061رازی آزمايشگاهرفسنجانکرمان

19229مزرعه عزيزی سپيدهرفسنجانکرمان

27253احمر هالل داروخانهرفسنجانکرمان



35174رهنما دکتر آزمايشگاهرفسنجانکرمان

22284(ره)خمينی امام درمانگاهرفسنجانکرمان

35211رفسنجان خمينی امام درمانگاه داروخانهرفسنجانکرمان

10055پاسارگادرفسنجانکرمان

20066حيدری نژاد دکتر (ع) حسين امام روزی شبانه ی داروخانهرفسنجانکرمان

31037الحوائج باب منزل در بالينی خدماترفسنجانکرمان

35523مالحسينی محدثه دکتر داروخانهرفسنجانکرمان

13672(ع) ابيطالب ابن علیرفسنجانکرمان

34112مرادی بيمارستانرفسنجانکرمان

20578سجاديه فيزيوتراپیزرندکرمان

34422الدينی کريم خواجه دکتر آزمايشگاه زرندکرمان

27932زاده حسن سهيلزرندکرمان

20443ابادی اختيار ابراهيمی سکينه دکتر مطبزرندکرمان

33501الدينی سيف حسن پايش پزشک زرندکرمان

18766آبادی دکترزنگی داروخانهزرندکرمان

29731زرند سينا بيمارستانزرندکرمان

28795فجر درمانگاهزرندکرمان

34748زرند (ع) علی امام بيمارستانزرندکرمان

14143شفازند محمدمهدیسيرجانکرمان

23534دهستانیسيرجانکرمان

15641رضاکيهانیسيرجانکرمان

17582آبادی تاج محمدمهدیسيرجانکرمان

19924آراد روزی شبانه عمومی درمانگاهسيرجانکرمان

22687بافتی شفيعی امينسيرجانکرمان

27831نيا زندی شهيد درمانگاهسيرجانکرمان

30211اريا فيزيوتراپیسيرجانکرمان

34536سالمت سيب درمانگاهسيرجانکرمان

12834ای برفه محمدسيرجانکرمان

17012عباس دکترميترابنسيرجانکرمان

22319نژاد ايران حميدسيرجانکرمان

27851پورابراهيمی عليرضاسيرجانکرمان

14689مفيدی علیسيرجانکرمان

22826ناظری منصورسيرجانکرمان

18200ميرپاريزی الدين دکترجاللسيرجانکرمان

22830مقدم اميری حسينسيرجانکرمان

11022رضا امامسيرجانکرمان

34034سيرجان احمر هالل داروخانهسيرجانکرمان

34439اطمينان دکتر داروخانهسيرجانکرمان

14728يزدانی کامرانسيرجانکرمان

20207مهر شفا درمانگاهسيرجانکرمان

11667ترابيان دکتر داروخانهسيرجانکرمان

30613سيرجان غرضی بيمارستانسيرجانکرمان

32526احمدپور بتول دکتر مطبشهربابککرمان

30001الدينی زين دکتر داروخانهشهربابککرمان

20355امامی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهشهربابککرمان

33609شهربابک وليعصر بيمارستانشهربابککرمان

29959الدينی زين دکتر مطبشهربابککرمان



16963زاده دکتراسماعيل داروخانهشهربابککرمان

32653سيف داروخانهعنبرابادکرمان

33916ميراوليائی دکتر مطبفهرجکرمان

34668صفری دکتر داروخانهگنج قلعهکرمان

34839گنح قلعه شهدای بيمارستانگنج قلعهکرمان

17081ماهان فيزيوتراپی کلينيککرمانکرمان

23350(س)الزهراکرمانکرمان

34068(درمانگاه) الحجج ثامن خيريه موسسهکرمانکرمان

18625دکترزمانیکرمانکرمان

31095مهر آزمايشگاهکرمانکرمان

33132ماهان ايمپلنت و دندانپزشکی تخصصی کلينيککرمانکرمان

33154دکترشفازند آزمايشگاهکرمانکرمان

34348المومنين امير درمانگاهکرمانکرمان

31588کاهه دکتر آزمايشگاهکرمانکرمان

34053کارن ايمپلنت و پزشکی دندان کلينيککرمانکرمان

14325پور عليرضااحمدیکرمانکرمان

10297بهشتی شهيد بيمارستانکرمانکرمان

30065نژاد حمزه دکتر مطبکرمانکرمان

29234پور افضلی بيمارستانکرمانکرمان

34381جليلی دکتر داروخانهکرمانکرمان

23943زاده اسماعيل حاج  جمشيدکرمانکرمان

29968دندانپزشکی کلينيککرمانکرمان

31782زارعی دکتر داروخانهکرمانکرمان

22490زاده مددی دکتر داروخانهکرمانکرمان

22842افضلی امير دکتر داروخانهکرمانکرمان

34667معينی دکتر داروخانهکرمانکرمان

30023باهنر بيمارستانکرمانکرمان

24615رضا امام داروخانهکرمانکرمان

30144شفا بيمارستانکرمانکرمان

33151پژواک شناسی شنوايیکرمانکرمان

33544احمديان دکتر داروخانهکرمانکرمان

34800حيدری دکتر داروخانهکرمانکرمان

34810وليعصر دندانپزشکی کلينيک کرمانکرمان

19516ماليری دکتر داروخانهکرمانکرمان

31647سام دکتر داروخانهکرمانکرمان

34124اسفنديارپور دکتر داروخانهکرمانکرمان

31472طب سيار آمبوالنس مرکز-  سبزواران سينای شرکت کرمانکرمان

32993بزاز دکتر داروخانهکرمانکرمان

34344خدری دکتر داروخانهکرمانکرمان

10087ايرانمنش سعيد دکترکرمانکرمان

24415اسالميان دکتر روزانه داروخانهکرمانکرمان

22660نوريه روان و اعصاب بيمارستانکرمانکرمان

14648کرمان فيروز راضيه بيمارستانکرمانکرمان

34075محمودی درمانگاهکرمانکرمان

10752بصير پزشکی چشم تخصصی درمانگاهکرمانکرمان

13766کرمان احمر هالل جمعيت داروخانهکرمانکرمان

20654ميرشکاری دکتر آزمايشگاهکرمانکرمان



29076پناه يزدان مهنازکرمانکرمان

18039عزيزيان- داروخانهکرمانکرمان

28029مهر کيميای فيزيوتراپیکرمانکرمان

10321سالمت محبوب تعاونی شرکتکرمانکرمان

32800کرمان حسين امام بيمارستانکرمانکرمان

35576اسدی بنی محبوبه دکتر داروخانهکرمانکرمان

21602بهبودی اله عزت دکترکرمانکرمان

10473کرمان استان ايثارگران امور و شهيد بنيادکرمانکرمان

19396التيام فيزيوتراپیکرمانکرمان

23154محمودی راحيل دکتر داروخانهکرمانکرمان

10596(کرمان) مهرگان بيمارستانکرمانکرمان

18708پارک کلينيککرمانکرمان

21177کرمان شعبان نيمهکرمانکرمان

28896تفرشی نژاد قاسمی اميرخسروکرمانکرمان

29080کرمانی ارجمند منوچهرکرمانکرمان

33600کارمانيا بيمارستانکرمانکرمان

13713(س) فاطمه حضرت بيمارستانکرمانکرمان

28802پيامبراعظمکرمانکرمان

29261الشهدا سيد بيمارستانکرمانکرمان

35803نيا پاک اميد دکتر داروخانهکرمانکرمان

17808محمدی حسن دکتر آقایکهنوجکرمان

15193ساالری وحيد دکتر آقایکهنوجکرمان

21678طباطبايی دکترکهنوجکرمان

34571مشايخی نجمه دکتر داروخانهکهنوجکرمان

30745کهنوج فروردين 12 بيمارستانکهنوجکرمان

32534زاده کريم محمدباقر دکتر مطبکهنوجکرمان

34998خيرخواه اصغر علی دکترکهنوجکرمان

34997 سامان منزل در پرستاری مراقبتهای ارائه و مشاوره مرکزکهنوجکرمان

35171(کهنوج) مادر آزمايشگاهکهنوجکرمان

27944جور محمدحسنی ميثمکوهبنانکرمان

33121کوهبنانی ابوحامد الدين افضل بيمارستانکوهبنانکرمان

35264االمينی روح دکتر داروخانهکوهبنانکرمان

28010رسولی عبداللطيفکوهبنانکرمان

33223رفسنجانی هاشمی اله ايت بيمارستانمحمدابادريگانکرمان

13417عزتی عبدالرسول دکترمنوجانکرمان

30048(ع)حسين اماممنوجانکرمان

11562شفا آزمايشگاهاسالمابادغربکرمانشاه

10295بدری محمدمهدیاسالمابادغربکرمانشاه

10458پارس فيزيوتراپیاسالمابادغربکرمانشاه

10906سالمت آزمايشگاهاسالمابادغربکرمانشاه

11195جليليان رضااسالمابادغربکرمانشاه

11345رسولی دکتر آزمايشگاهاسالمابادغربکرمانشاه

26034ذاکری السادات اشرفاسالمابادغربکرمانشاه

10922حکيم فيزيوتراپیاسالمابادغربکرمانشاه

11168بهمنی يزداناسالمابادغربکرمانشاه

30935(عج)محدودالمهدی تخصصی مرکزجراحیاسالمابادغربکرمانشاه

15098افراسيابی محموداسالمابادغربکرمانشاه



34449 پرمهر رامين دمتراسالمابادغربکرمانشاه

10994بخشی دکتررضايی داروخانهاسالمابادغربکرمانشاه

20596پژوهان مصطفیاسالمابادغربکرمانشاه

34496برفر دکتر داروخانهاسالمابادغربکرمانشاه

11303پورشهرياری سهيل دکتراسالمابادغربکرمانشاه

13132رضايی ايلخاناسالمابادغربکرمانشاه

22580ويسی حيدراسالمابادغربکرمانشاه

24667جهانی مجتبیاسالمابادغربکرمانشاه

25749حسينی مستورهاسالمابادغربکرمانشاه

29321دکترجليليان مطباسالمابادغربکرمانشاه

31890دکترخانمرادی مطب اسالمابادغربکرمانشاه

11112مرادحاصلی غالمرضااسالمابادغربکرمانشاه

11012فتاحی عسکراسالمابادغربکرمانشاه

11212نظری اميدعلیاسالمابادغربکرمانشاه

19737احمدی احساناسالمابادغربکرمانشاه

30489پايا فنی ارتوپدی مرکزاسالمابادغربکرمانشاه

11730ظهرابی علیاسالمابادغربکرمانشاه

11152باقری فرهاداسالمابادغربکرمانشاه

24000پرندين نجفاسالمابادغربکرمانشاه

10433شهری آزاد چمن سعيداسالمابادغربکرمانشاه

10719شمس حميدباخترانکرمانشاه

27793تسکين فيزيوتراپیباخترانکرمانشاه

10419شريفی مهرکباخترانکرمانشاه

16131افراشته اميراسماعيلباخترانکرمانشاه

19928افق فيزيوتراپیباخترانکرمانشاه

24368پارسباخترانکرمانشاه

25358پور شايگان غزلباخترانکرمانشاه

28973نوين فيزيوتراپیباخترانکرمانشاه

10716سينا آزمايشگاهباخترانکرمانشاه

20197بوعلی آزمايشگاهباخترانکرمانشاه

24021آرياگان فيزيوتراپیباخترانکرمانشاه

26814پارسيان ازمايشگاهباخترانکرمانشاه

27665رادين روزی شبانه درمانگاهباخترانکرمانشاه

25377روزی شبانه داروخانهباخترانکرمانشاه

15779ذهابی دکتر داروخانهباخترانکرمانشاه

17698رضاپور حسينباخترانکرمانشاه

16103کريمی شهرزادباخترانکرمانشاه

20035الماسی ساسانباخترانکرمانشاه

26472منصوری الدين سيدمهرانباخترانکرمانشاه

10923مرادی عبدالرضاباخترانکرمانشاه

17594اميری فرانکباخترانکرمانشاه

12986شانی درويش کاظمباخترانکرمانشاه

11895ميرزائی عليرضاباخترانکرمانشاه

11478محمديان محمدباخترانکرمانشاه

10366افشار يوسفی اميرحسينباخترانکرمانشاه

10683رحيمی حميدرضاباخترانکرمانشاه

12156عطائی محمدمهدیباخترانکرمانشاه



24120اسفندياری شهينباخترانکرمانشاه

24859حقی جلوس هادیباخترانکرمانشاه

25165حنيفه فانی صمدباخترانکرمانشاه

27770(ره) خمينی امام داورخانهباخترانکرمانشاه

27999عصر ولی داروخانهباخترانکرمانشاه

19308پور بهرام احسانباخترانکرمانشاه

14914فرجاد ميثمباخترانکرمانشاه

23395فالح اميدباخترانکرمانشاه

18789يام زاده اسماعيل غالمرضاباخترانکرمانشاه

11171رستمی بيژنباخترانکرمانشاه

13030دارابی پريساباخترانکرمانشاه

10969آزادی اله حجتباخترانکرمانشاه

16044جاسمی بهزادباخترانکرمانشاه

23886رئيسی اله رحمتباخترانکرمانشاه

24492قادری مرتضیباخترانکرمانشاه

11377پاستور پاتوبيولوژی آزمايشگاهباخترانکرمانشاه

19191کهريزی بيژنباخترانکرمانشاه

30927سهرابی ستارپاوهکرمانشاه

31232ناصری دکتر سونوگرافی کلينيک پاوهکرمانشاه

11399صبا فيزيوتراپیپاوهکرمانشاه

25539يوسفی مهوشپاوهکرمانشاه

15697شفا درمانگاهپاوهکرمانشاه

12930يوسفی محمداسماعيل دکتر داروخانهپاوهکرمانشاه

33884فارابی فيزيوتراپیپاوهکرمانشاه

14468يوسفی پيامپاوهکرمانشاه

15375ولدبيگی امين محمدپاوهکرمانشاه

10369عبدالهی دکتر داروخانهپاوهکرمانشاه

11843دکترثرياحسنی روزی شبانهپاوهکرمانشاه

18344ولدبيگی دکتر داروخانهپاوهکرمانشاه

31698قدس بيمارستان پاوهکرمانشاه

34447فر پيروز فردين دکتر داروخانهباباجاني ثالثکرمانشاه

31829بيرامی بهرامباباجاني ثالثکرمانشاه

34297 سالمت بيمارستانباباجاني ثالثکرمانشاه

35518عباسی عرفانباباجاني ثالثکرمانشاه

30089سالمتجوانرودکرمانشاه

10674(جوانرود)بهبودجوانرودکرمانشاه

20538عزيزيان علی دکترکاکه داروخانهجوانرودکرمانشاه

33034ميرزايی شبنم روزی شبانه داروخانهجوانرودکرمانشاه

33786رهنما دکتر داروخانهجوانرودکرمانشاه

25544جوانرود پاستور ازمايشگاهجوانرودکرمانشاه

16974مروتی دکترجوانرودکرمانشاه

32726ظفر روزی شبانه درمانگاهشمالي  حومهکرمانشاه

18044اسفندی اسحاقداالهوکرمانشاه

32658محمدی دکتر داروخانهروانسرکرمانشاه

18784محمودی داروخانهروانسرکرمانشاه

21020خالصه اشرف علیروانسرکرمانشاه

11154حزين رامينسرپلذهابکرمانشاه



34209ذهاب سرپل شهدا سرپلذهابکرمانشاه

11175يونيک آزمايشگاهسرپلذهابکرمانشاه

24062آرين فيريوتراپیسرپلذهابکرمانشاه

14691حسينی خضری دکتر داروخانهسرپلذهابکرمانشاه

23423ايازی دکتر روزی شبانه داروخانهسرپلذهابکرمانشاه

11349محمدی اميرسرپلذهابکرمانشاه

11131همتی شهروزسنقرکرمانشاه

25691قدکی سعيدسنقرکرمانشاه

31459شاکری داروساز داروخانهسنقرکرمانشاه

12253گری فعله وحيدسنقرکرمانشاه

11412حسينی ملک سعيدهسنقرکرمانشاه

26824شمسی محمدرضاسنقرکرمانشاه

31028سنقر شهر (ره) خمينی امام بيمارستانسنقرکرمانشاه

10858(دوکوچکانی البرزی ايرج)البرز فيزيوتراپیصحنهکرمانشاه

34973دلفانی روزی شبانهصحنهکرمانشاه

30168صابری شهرامصحنهکرمانشاه

31148معاون دکتر بيمارستانصحنهکرمانشاه

24132بابائی دکتر داروخانهقصرشيرينکرمانشاه

22374ميرعبدالی دکتر روزی شبانه داروخانهقصرشيرينکرمانشاه

30943جعفری حسين دکترقصرشيرينکرمانشاه

11582زاگرس آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

14920لقمان تخصصی ازمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

19615کوثر ای هسته پزشکی مرکزکرمانشاهکرمانشاه

32290چوبکار شهيد درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

10861حيان آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

13982حکيم طبی تشخيص ازمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

18113همتی محمد دکتر استخوان تراکم مرکزکرمانشاهکرمانشاه

22674دانا ازمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

29465پويا آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

33285گلستان دندانپزشکی کلينيککرمانشاهکرمانشاه

11741زند فيزيوتراپی کلينيککرمانشاهکرمانشاه

11890منيفی دکتر راديولوژی و سونوگرافی مطبکرمانشاهکرمانشاه

12149توانبخش فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

12182پرديس فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

12311رفاهکرمانشاهکرمانشاه

12521سبحانکرمانشاهکرمانشاه

13515کرمانشاه يک شماره فرهنگيان درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

15210افزا توان فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

22508بعثت فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

23931پاسارگاد پاتوبيولوژی آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

25023نوبهار فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

30777(ع) علی امام بيمارستانکرمانشاهکرمانشاه

31348ياس فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

12756اشرفی شهيد فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

14959بهارکرمانشاهکرمانشاه

16633آنی دکتر وسونوگرافی راديولوژی کلينيککرمانشاهکرمانشاه

22903رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه



33599الوندکرمانشاهکرمانشاه

34234(ع) ابوالفضل حضرت بيمارستان  کرمانشاهکرمانشاه

13540کرمانشاه دو شماره فرهنگيان درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

24314ميالد آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

11126کرمانشاه سينا فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

28024پويا فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

33182مهرکرمانشاهکرمانشاه

11479آريا پرديس روزی شبانه درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

12899آريا پاتوبيولوژی آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

33522لبخند دندانپزشکی کلينيککرمانشاهکرمانشاه

30924اميرالمونين درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

34296جواداالئمه کلينيککرمانشاهکرمانشاه

30795نجوا سنجی شنوايی مرکزکرمانشاهکرمانشاه

16172رضايی دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

31911مهر پاتوبيولوژی آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

33781بيتا سازی عينککرمانشاهکرمانشاه

34382نسيم فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

23624دی آزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه

16113عزيزی دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

19740اصفهانی اشرفی شهيدکرمانشاهکرمانشاه

28038محبی مهساکرمانشاهکرمانشاه

34663جمکرمانشاهکرمانشاه

26679سالمتی آهنگ فيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه

27701طلب دوست  اصغر علیکرمانشاهکرمانشاه

21665مجيدخليلی دکتر مطبکرمانشاهکرمانشاه

25375دکتررضايی روزی شبانه داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

32438حيدريان دکترکرمانشاهکرمانشاه

30846بهرامی دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

30456بدنساز فنی ارتوپدئ مرکزکرمانشاهکرمانشاه

20991صادقيه دکترکرمانشاهکرمانشاه

29531نادری کامران دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

11233شفيعی عليرضا دکترکرمانشاهکرمانشاه

11522محدرضاهدايتی دکترکرمانشاهکرمانشاه

11737اکرمی دکترمحسنکرمانشاهکرمانشاه

12791قادری اميدکرمانشاهکرمانشاه

15712سعيدی محمدرضا دکترکرمانشاهکرمانشاه

18768کريمی شاپور دکترکرمانشاهکرمانشاه

20886جهانبخشی احمد دکترکرمانشاهکرمانشاه

20989چقازردی شاهرخکرمانشاهکرمانشاه

21174جليليان عادل دکترکرمانشاهکرمانشاه

24540شيرزادی شعبانکرمانشاهکرمانشاه

29125ميانکلی سيدی موسی سيدکرمانشاهکرمانشاه

29637مرادی محمدحسينکرمانشاهکرمانشاه

33751کسری دندانپزشکی کلينيککرمانشاهکرمانشاه

11136ارغوانی آذرکرمانشاهکرمانشاه

34001حيدری زهره دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

34490تيرانداز دکتر داروخانه کرمانشاهکرمانشاه



35193وند آدينه هستی دکترکرمانشاهکرمانشاه

11170مرادی دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

11194شاکری جالل دکترکرمانشاهکرمانشاه

12329پور همت دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

15952اکبری علی خانی مجيدکرمانشاهکرمانشاه

17807دارابی مجتبیکرمانشاهکرمانشاه

25087ترکمن دکتر روزی شبانه داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

29662نيا رحيمی دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

22802جمشيدی سحر  دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

33012خالدی اشکانکرمانشاهکرمانشاه

33119سبحان مهر فيزيکی درمانکرمانشاهکرمانشاه

33269کرمانشاه استان ايثارگران و شاهد مشاورهکرمانشاهکرمانشاه

35362(طب باتيس) طب سورين تيام بارانکرمانشاهکرمانشاه

24993شريفی دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

28955قربانی نگينکرمانشاهکرمانشاه

30964کرمانشاه  احمر هالل فنی ارتوپدی مرکزکرمانشاهکرمانشاه

10343طالقانیکرمانشاهکرمانشاه

34018(ره) خمينی امام بيمارستانکرمانشاهکرمانشاه

22448اسدالهی محمد دکترکرمانشاهکرمانشاه

10030فارابیکرمانشاهکرمانشاه

30502طنين اديولوژیکرمانشاهکرمانشاه

34313کريمی حديث دکتر داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

35277 ماهان کرمانشاهکرمانشاه

35509 مدرسیکرمانشاهکرمانشاه

35524شفيعی محمدحسينکرمانشاهکرمانشاه

16296صحنه خاموشی سميراکرمانشاهکرمانشاه

34728معلم درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

34500معتضدی بيمارستانکرمانشاهکرمانشاه

35618رحيمی کيومرث داروخانهکرمانشاهکرمانشاه

11906منش فيروز نغمه دکتر مطبکرمانشاهکرمانشاه

18666فاضل ضابطی جعفر دکتر کرمانشاهکرمانشاه

27722رضايی بهروزکرمانشاهکرمانشاه

35343مرادويسی فرشاد دکترکرمانشاهکرمانشاه

35511فرجاد ميالد کرمانشاهکرمانشاه

35599امينی حميدرضا کرمانشاهکرمانشاه

35718کرکوبی يعقوب کرمانشاهکرمانشاه

30438ابادی حسين محمدکرمانشاهکرمانشاه

35736کهريزی فرهادکرمانشاهکرمانشاه

27850مهر روزی شبانه درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه

29021کمانگرپور ميالدکرمانشاهکرمانشاه

13709(ع)رضا امامکرمانشاهکرمانشاه

35779قاسمی مينا کرمانشاهکرمانشاه

16814آبادی حاجی رضا علی دکترکرمانشاهکرمانشاه

35798افشاری امير محيا دکترکرمانشاهکرمانشاه

35785مهرگانکرمانشاهکرمانشاه

10096بيستونکرمانشاهکرمانشاه

30218(ع) حسين امام بيمارستانکرمانشاهکرمانشاه



35814چوبکارکرمانشاهکرمانشاه

11922رحيمی سيامککرندغربکرمانشاه

30812فتحيان مصطفی دکتر داروخانهکرندغربکرمانشاه

25850ياس آزمايشگاهکنگاورکرمانشاه

16784(غياثوند دکتر)کنگاور مهر ازمايشگاهکنگاورکرمانشاه

12362سالمت روزی شبانه درمانگاهکنگاورکرمانشاه

27789چمران  دکتر بيمارستانکنگاورکرمانشاه

30715پژاوند کيانوشکنگاورکرمانشاه

11358پور حسن غالمرضاکنگاورکرمانشاه

34321کريمی ساناز روزی شبانه داروخانه   کنگاورکرمانشاه

11020رضائی محمدکنگاورکرمانشاه

12185بهراد فيزيوتراپیکنگاورکرمانشاه

34219(س) الزهرا بيمارستانگيالنغربکرمانشاه

19108کج کاله فتحيان فاطمهگيالنغربکرمانشاه

12912احمدی عليرضاگيالنغربکرمانشاه

35309سرلک داروخانهگيالنغربکرمانشاه

10361نيامرادی دکتر مطبگيالنغربکرمانشاه

10916پرندين خيرالهگيالنغربکرمانشاه

34037خردمندگيالنغربکرمانشاه

14879قبادی زارعی سعيدههرسينکرمانشاه

16730ياسهرسينکرمانشاه

10471فرزانه دکتر آزمايشگاههرسينکرمانشاه

12515حسينی موالداد سيدهرسينکرمانشاه

21728ناصری حسنهرسينکرمانشاه

25949افضلی شهرامهرسينکرمانشاه

14693ايمانی غالمرضا دکترهرسينکرمانشاه

27897گرمخانی سعيدی ذوالفقارهرسينکرمانشاه

12043نوروزی علیهرسينکرمانشاه

28036هرسين شهيدای بيمارستانهرسينکرمانشاه

33312(بيعت مجيد)رازی  فيزيوتراپیباشتوبويراحمد  کهکيلويه

33409باشت بهداشت شبکهباشتوبويراحمد  کهکيلويه

12190رازی روزی شبانه درمانگاهبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

14717رازی ازمايشگاهبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

20778پور علی زهرابهمييوبويراحمد  کهکيلويه

34339ليکک سالمت روزی شبانه درمانگاهبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

13239نور طب نوين درمانگاهبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

12098زمانی ميثمبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

12937آبندانسری عبادتی مجتبی دکتربهمييوبويراحمد  کهکيلويه

11784پور علی دکتر داروخانهبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

32260زاده نادری دکتر داروخانهبهمييوبويراحمد  کهکيلويه

32889ياسوج جليل شهيد بيمارستانبويراحمدوبويراحمد  کهکيلويه

32822اعتمادفر پيمانبويراحمدوبويراحمد  کهکيلويه

30097لوداب کشاورز شهيد درمانگاهدناوبويراحمد  کهکيلويه

23103ورزش فيزيوتراپیدناوبويراحمد  کهکيلويه

35704پزشکی دندان مطبدناوبويراحمد  کهکيلويه

30161نوبخت دکتر مطبدناوبويراحمد  کهکيلويه

11484دهدشت مهر آزمايشگاهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه



14063کوثر فيزيوتراپیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

14922رضوی آزمايشگاهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

17209تنها ی نيکخو آزمايشگاهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

18359توانمهر فيزيوتراپیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

19076سينا ابن فيزيوتراپیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

12212نظريان ساغردهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

12725زاده تقی سيدعباسدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

12918نوين فيزيوتراپیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

33380حسينی دکتر دندانپزشکی مطبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

24316خيام روزی شبانه درمانگاهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

30731بهبود فيزيوتراپیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

32697انوری دکتر سونوگرافی کلنيکدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

15889دهدشت مهرگان روزی شبانه درمانگاهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

34523دليری اعظم متخصص پزشک مطبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

27490بهمئي شهرستان درمان و بهداشت شبكهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

32748 حسينی دکتر راديولوژی و سونوگرافیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

22119غالمزاده داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

33726لنده شهرستان درمان و بهداشت شبکهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

23764موسويان دکتر پزشکی مطبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

24890پاديز دکتردهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

12090پناهی کتر د داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

12217مفرد تقوی سيدمنصوردهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

20141زاده افشينی داريوش پزشکی مطبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

12163زاده تقی عبدالرسولدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

33727لنده شهرستان رضائی شهيد تخصصی درمانگاه دهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

34751سوق حسينی علی دهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

34503عباسی دکترويدا داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

14841جمشيدی لطفعلی دکتردهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

19782فلسفی دکتر داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

33844اپتيک لوکس سازی عينکدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

35213رازی زکريای روزی شبانه درمانگاهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

11990شرافت جهانشاددهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

11905سالمت داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

18267ضرغامی رضا  دکتر مطبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

23618دکترآريانسبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

11502خلف عليرضا پزشکی مطبدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

30004قاسمی محمدمهدی     دهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

22061داوريان دکتر داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

10118دهدشت ( ره) خمينی امام بيمارستاندهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

14056زاده فاضلیدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

34933عليزاده الهامدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

35584حاتمی دکتر داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

13136گشتاسبی دکتر داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

35769باستان دکتر داروخانهدهدشتوبويراحمد  کهکيلويه

'دهدشتوبويراحمد  کهکيلويه 35723(شفا) سالمت نيکان روزی شبانه درمانگاه

34247بخشی محسن دکتر دندانپزشکیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

13364تن پويا فيزيوتراپیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه



18236نشاط فيزيوتراپیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

23389نور فيزيوتراپی گچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

25744علينزاد سمانهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

15732اسدی اله عزتگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

23145زاده زارعی دکتر برداری تصويرگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

34245نژاد صابری دکتر دندانپزشکیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

25664خيراباد بابايی مهدیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

11519تسنيم فيزيوتراپیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

32846زاده گرجی دکتر برداری تصويرگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33673مهر توان فيزيوتراپیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

12230پور موحدی دکتر آزمايشگاهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

11419سينا ازمايشگاهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

12058خيام فيزيوتراپیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

27921ميرزايی ايرجگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33700شمسائی زهرا دکتر دندانپزشکی مطبگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

31218دانيال فيزيوتراپی گچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33614صفايی خسرو دکتر مطب   گچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33683صابری دکتر مطبگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

10293گچساران مهر پزشكي مركزگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

35046پورموسوی پيمان سيدگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

34865گشتاسب مهشيدگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

34349بسيج شهدای روزی شبانه عمومی درمانگاهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33085مهر داروخانهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33410پارسيان سازی عينکگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33677نگاه عينک و سنجی بينايی موسسهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33809بيضايی دکتر خانم دندانپزشکی مطبگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

35230عليزاده فهيمه دکترگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

14127عکاشه رضاگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

15050پور زارع سجادگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

15753قريب سعيدگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

22363محمدی محمد دکتر مطبگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

22422عسکری حسينگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

22872صيدی  سهراب دکترگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

25606نژاد علی نجمه داروخانهگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

15748آذرگون دکتر  فيزيوتراپیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

24630دميه رضاپور علیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

16576فتاحيان علی سيد دکترگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

35508رادين سازی عينکگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

12524غظنفری سعيدگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

35649مطبگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

35686بدرقه دکتر سونوگرافی و راديولوژیگچسارانوبويراحمد  کهکيلويه

33818پزشکی دندانياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

17783آريا درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

19762مظفری فريدهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29647احمر هالل تراپی فيزيو ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31156امير روزی شبانه درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32877غالمی برداری تصوير مرکزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه



15508سالمت فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11918آباد حبيب عزيزی ارسالنياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29079پور موسوی اله سيدقدرتياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

30157اسا تن فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32338ياسوج گمنام شهدایياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32602آوين فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33058ترميم فيزيوتراپی کلينيکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34146لبخند دندانپزشکی کلينيکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34260نوری امينياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11393مهر روزی شبانه درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11488توانا فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12177براتی دکتر آزمايشگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

14934سروش فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

16547پناه يزدان بهروزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

22850شفا الههياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24778زاگرس درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24895ترابی مائدهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

26103صالحی محمودياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

27370ابوريحان درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29860بهشتی دکتر سونوگرافیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32550سينا ابوعلی درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32934پاييزان درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11255نيکنام فاطمهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12505ايرانيان روزی شبانه درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31185حجتی طهمورت دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31186آفتاب دندانپزشکی کلينيکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31268باقری زاده وحيدياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33313سجادی سادات فاطمه دکتر مطب    ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33515اديبی فيروز دکتر دندانپزشکی  مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33670زمين ايران درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

10941آريوبرزنياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11490هياتی کامرانياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

13367صالحی محمودياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23162تسکين فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33344محمدی فاطمه دکتر دندانپزشکی مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11972دنا آزمايشگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

13497ياسوج بهشتی شهيد بيمارستانياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32025پناهی دکتر صورت و فک راديولوژیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

16749سينا درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

30199شفا درمانی مرکزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

22521ميرهادی دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33513ياری سميه دکتر دندانپزشکی مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33848منش هاشمی رضا سيد دکتر مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34472بابوئی مسلم دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

14181(ع)صادق جعفر امام درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34502آبادی رحيم بخشنده دکتر آزمايشگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34546بحرانی سميه دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه



13493دهدشت (ع)سجاد امام تخصص کلينيکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

19816کوثر ای ار ام مرکزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33939سعدی درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33325حسينی امير دکتر دندانپزشکی مطب ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29875باقری زاده حميد دکتر کلينيکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

16734صدرا درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34706اردکانی دالور سميه دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33358بهراميان الهام دکتر خانم دندانپزشکی مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34747رازی آزمايشگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12920پارسيان روزی شبانه درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34848مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32249گستر توان پروتز و ارتز مرکزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

16333افشار اله رحمتياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

21953صدرا داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29991 پويش پرستاری خدمات مرکزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

10997عسکرپور دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

19079پارسا دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

19788معصومی دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12188زاده حميد داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12573مداوا فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

27981مفتح شهيد کلينيکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34949شهامت مريم دکتر مطب ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

35087آقايی دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

16278مهرجردی خادمی هادیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31761منش فاطميان محمدياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

26754راستگو  کبریياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12787کاظمی دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

35167نيکان روزی شبانه درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

26368ياسوج (ع) سجاد امام بيمارستانياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33067پاسارگاد روزی شبانه درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11402مختاری حسن دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11514عابدی سيدعقيلياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

13249صيدالی دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

14486تاجی نگين پروينياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

26238صنيعی فاطمهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33408درسا سازی عينک  ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34127نسب ايلخانی فرشيدياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34602پزشکپور عينک شهر ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

35259مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11851بخت نيک محمدرضاياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

17912مؤخر حکمتی اکبر علیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

21130سلمان بيمارستان داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33101(ع) صادق جعفر امام داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12593محسنيان پورمند دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12605داوودی مسعودياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

12751شريفی بهمنياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

14817عسکری رضوانياسوجوبويراحمد  کهکيلويه



16177قاضيدی الههياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

18480رازی روزی شبانه داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

19586محمودی فتحعلیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

21507مردی داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

22120سينا ابوعلیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

22356احمدی قاسم محمدياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23016يزدانپناه آذرياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24338ناصرآباد فتحی ايرجياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24479روهينا يداله دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24760تقويان دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24807گودرزی پروينياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29102فرد باقری طاهرهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31010صفائی سهام دکتر مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31176ياسوج فرهنگيان درمانگاهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32331عبدی محمدحسينياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33685جهانشاهی اله کرامت دکتر مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33867بر بهره منصور دکتر مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33876زارعيان فاطمه دکتر مطب  ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34927داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

32994مالئی اديب دکتر مطب  ياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33496پور غالمی اسحاق دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

26787حسينی زهراياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29707زمانی کاظم دکتر مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33287راد شريعتی محمودياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23359ياسوج سالمت نگينياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23097جاويد يعقوبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

14905سادات شجاعتياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23065اعظم موسوی الدين شمس سيد دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34215کمالی دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

18121خرمی عبدالکريم دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23959نسب باقری دکتر مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

29768بويراحمد و کهگيلويه استان ايثارگران امور و شهيد بنيادياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31366بهزاديان دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24891البرزياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

17211نژاد بنيادی کرامتياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

23740راميان جبارياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

24154عزيزی طهمورث دکترياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

19234عزيزی علیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

27130ياسوج سلمان روان و اعصاب بيمارستانياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

31488سيادت اله محبت دکتر دندانپزشکیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

33407بخت نيک محسن دکتر دندانپزشکی مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

35665موسوی دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

15690ولديان دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

21143ارجمند  داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

35733پايش پزشکياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

35715مطبياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11095(قاسمی)بهتوان فيزيوتراپیياسوجوبويراحمد  کهکيلويه



11835صيادی دکتر داروخانهياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

11238بهور اصغرياسوجوبويراحمد  کهکيلويه

34143سپيدازادشهرگلستان

15011مشرقی فيزيوتراپی مرکزازادشهرگلستان

17741غالمی دکتر داروخانهازادشهرگلستان

15367آزادشهر االنبيا خاتمازادشهرگلستان

14971قائم فيزيوتراپیازادشهرگلستان

21225انديش صالح دکترازادشهرگلستان

33548(س) معصومه حضرت بيمارستانازادشهرگلستان

15136قوانلو حسينازادشهرگلستان

14343کوهساريان دکترازادشهرگلستان

14748اکبرپور دکتر روزی شبانه داروخانهازادشهرگلستان

20227حسينی ابوالفضل سيدازادشهرگلستان

23445صعيدی احسان دکترازادشهرگلستان

16056آزادشهر اعلمی سيناازادشهرگلستان

15277ويسی شيخ محمدازادشهرگلستان

10120سوقی دکترقال  اقگلستان

30903نوين فيزيوتراپیقال  اقگلستان

30915شفا فيزيوتراپیقال  اقگلستان

15841مهر شايان عبدالخليلقال  اقگلستان

25311قال آق مهرگان پاتوبيولوژی و آزمايشگاهقال  اقگلستان

32576سينا پاتوبيولوژی و پزشکی تشخيص آزمايشگاهقال  اقگلستان

13073شهری حاجيان مهدی مطبقال  اقگلستان

29048ارخی عبدالجبارقال  اقگلستان

10083قال آق جليل آل بيمارستان گلستان پزشکی علوم دانشگاهقال  اقگلستان

11079مصدق غفور دکتر مطبقال  اقگلستان

27917نژاد ايران فرزانهقال  اقگلستان

17833قال آق لقمان آزمايشگاهقال  اقگلستان

17312صالحی دکتر داروخانهبندرترکمنگلستان

22276روزفراخ عبدالمنانبندرترکمنگلستان

11630بندرترکمن بوعلی داروخانهبندرترکمنگلستان

18605ايران پاتوبيولوژی آزمايشگاهبندرترکمنگلستان

20583رازیبندرترکمنگلستان

16887بندرترکمن ناظری دکتر داروخانهبندرترکمنگلستان

17459سالمتبندرترکمنگلستان

23567دکترفرشينبندرترکمنگلستان

11033پژمان بشيرمحمدبندرترکمنگلستان

11589توانگری عبدالحکيمبندرترکمنگلستان

31784ترکمن احمر هاللبندرترکمنگلستان

13054پاستور روزی شبانه داروخانهبندرترکمنگلستان

15528ايری حاجی محمدقلیبندرترکمنگلستان

29008خواجه قاقابندرترکمنگلستان

10873 ميرزا علی منصوربندرترکمنگلستان

11258ايلمانی محمد تاجبندرترکمنگلستان

20927زاده بخشی دکتربندرترکمنگلستان

15301زاده بخشی محمد دکتربندرترکمنگلستان

17509بندرترکمن سينابندرترکمنگلستان



10755ترکمن (ره) خمينی امام بيمارستان گلستان پزشکی علوم دانشگاهبندرترکمنگلستان

26759فدک طبی تشخيص ازمايشگاهبندرگزگلستان

11351هاشم بنی مهنازبندرگزگلستان

22902عمومی پزشکبندرگزگلستان

30908مردانی محمد دکتر عمومی پزشک مطببندرگزگلستان

13484بندرگز شهرستان احمر هالل جمعيت فيزيوتراپی کلينيکبندرگزگلستان

34842نژاد خراسانی رزبندرگزگلستان

23464احمدصعودیبندرگزگلستان

10653بندرگز شهدا بيمارستانبندرگزگلستان

15340حسينی مهشيدبندرگزگلستان

16569ببين خان فضلعلی دکتر داروخانهببين خانگلستان

34823نوين آزمايشگاهببين خانگلستان

10988اميرلطيفی شهرامببين خانگلستان

18471بروسان محمد عرازراميانگلستان

26698قربانيان شاهينراميانگلستان

22543بای غالمرضاراميانگلستان

12289ميرزائی رحمانعليابادکتولگلستان

10291االنبيا خاتمعليابادکتولگلستان

29185سپهر فيزيوتراپیعليابادکتولگلستان

22201کتول آباد علی پارس آزمايشگاهعليابادکتولگلستان

13805النبی طب روزی شبانه عمومی درمانگاهعليابادکتولگلستان

10743( رضا امام درمانگاه) ثامن نور آزمايشگاهعليابادکتولگلستان

27823کتول آباد علی سپيد پاتوبيولوژی ازمايشگاهعليابادکتولگلستان

30266امين پاتوبيولوژی آزمايشگاهعليابادکتولگلستان

23951يوسفی حسينعليابادکتولگلستان

17503مقصودلو اصغر علیعليابادکتولگلستان

11506دينکوب زهرا دکترعليابادکتولگلستان

16573سرائی سوخته رحمانعليابادکتولگلستان

27668ايمانی اسدالهعليابادکتولگلستان

11999ميرکتولی سيدمحمدعليابادکتولگلستان

28048آباد علی (قائم)اعظم اله بقيه بيمارستانعليابادکتولگلستان

22935قاسمی دکتر داروخانهعليابادکتولگلستان

15289 گلستان طبيب تعاونی شرکتعليابادکتولگلستان

11463قاسمی قدرتفاضالبادگلستان

11968هاشمی جوادفاضالبادگلستان

34644طب نويان آزما ژنفاضالبادگلستان

12196نيا محمدی دکترمحمدحسينفاضالبادگلستان

11964حسينی سيدمحمدفاضالبادگلستان

18241حسينی دکتررضا مطبفاضالبادگلستان

34318آباد فاضل سينا ابن روزی شبانه درمانگاهفاضالبادگلستان

15935عالئی رکنی محمدفاضالبادگلستان

35311دنکوب حسينفاضالبادگلستان

35318باقری زينبفاضالبادگلستان

28042عباسيان عليرضافاضالبادگلستان

14241پاسداران سپاه کوثر روزی شبانه درمانگاهکردکويگلستان

15894حسينی جدی سيدجوادکردکويگلستان

17989قاسمی سهيالکردکويگلستان



16519کردکوی صمدی دکتر آزمايشگاهکردکويگلستان

20234يزدی دکتر روزی شبانه داروخانهکردکويگلستان

12365کردکوی سپهری فيزيوتراپیکردکويگلستان

11598(شفاگستر) وحيد دکتر درمانگاهکردکويگلستان

16674بهرينی غالمرضاکردکويگلستان

21954روشنی دکتر مطبکردکويگلستان

22933کبيری دکتر داروخانهکردکويگلستان

11740کيمياکردکويگلستان

32596شيرآشيانی دکتر مطبکردکويگلستان

10643کردکوی شهرستان (ع) اميرالمومنين بيمارستان گلستان پزشکی علوم دانشگاهکردکويگلستان

12393دهقان پاتوبيولوژی آزمايشگاهکردکويگلستان

17987شريفی حسينی سيدحسنکردکويگلستان

19216قانون پاتوبيولوژیکاللهگلستان

18685مقامی مرادی ميتراکاللهگلستان

28885محمدی ربيعهکاللهگلستان

11900عبدالناصرپيروز دکتر مطبکاللهگلستان

10626کالله لقمان درمانی بهداشتی خدمات تعاونی شرکتکاللهگلستان

16062دکترمنصورسالقی مطبکاللهگلستان

22318رضايی دکتر داروخانهکاللهگلستان

18381مهر فيزيوتراپیکاللهگلستان

10119کالله (ص) اکرم رسول حضرت بيمارستانکاللهگلستان

29013ساالری پرويزکاللهگلستان

12641گنبدکاووس اعظم پيامبر بيمارستانکاللهگلستان

22227اصغرقائمی علیکاللهگلستان

15560خسروی  ابراهيم دکتر مطبگاليکشگلستان

21643خوشبخت اله حبيب دکترگاليکشگلستان

10584آزماگلستان زيست حيان تعاونی شرکت آزمايشگاهگاليکشگلستان

21004عرب قربانعلی دکتر مطبگاليکشگلستان

17943خسروی يامين بنگاليکشگلستان

11799گاليکش خسروی موسوی دکتر ع رضا امام داروخانهگاليکشگلستان

29381لبخند دنداپزشکی کلينيکگرگانگلستان

11271گرگان دکترروزدار  آزمايشگاهگرگانگلستان

11200الندا آزمايشگاهگرگانگلستان

34455گرگان پرديس دندانپزشکی درمانگاهگرگانگلستان

12623دکترمالی گوش مرکزتخصصیگرگانگلستان

16485سينا ای هسته پزشکی  مرکزگرگانگلستان

21399گرگان(خاندوزی ساناز)پارس فيزيوتراپیگرگانگلستان

19625پارسائی نادرگرگانگلستان

27888جلين نور مهدازمای تعاونی شرکتگرگانگلستان

25038(ميرحيدری )گرگان فيزيوتراپیگرگانگلستان

11083بهارگرگان پاتوبيولوژی آزمايشگاهگرگانگلستان

11625کاويانی فهيمهگرگانگلستان

15051صابر صالح فرشادگرگانگلستان

22436گرگان صدرا پاتوبيولوژی آزمايشگاهگرگانگلستان

28935کياالموسوی دکترسيدقاسم داروخانهگرگانگلستان

32240رويان آزمايشگاهگرگانگلستان

19800دائمی الهامگرگانگلستان



32408حضرتی گستر طب آزمايشگاهی درمانی بهداشتی خدمات تعاونی شرکتگرگانگلستان

11087سينا پاتوبيولو   ژیگرگانگلستان

11157الهی ايت دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهگرگانگلستان

14537کاوشگرگانگلستان

16630گرگان فارابی آزمايشگاهگرگانگلستان

22419االسالمی شيخ الدين سيدشجاعگرگانگلستان

11027پارسگرگانگلستان

19377نشاط فيزيوتراپی مرکزگرگانگلستان

30802دی آزمايشگاهگرگانگلستان

10421صلبی دکتر داروخانهگرگانگلستان

15720نيا کاووسی قاسمگرگانگلستان

14988(سانازجمعه)جمعه دکتر داروخانهگرگانگلستان

16097دينکو محمدرضاگرگانگلستان

19885سليمانی محمدهادیگرگانگلستان

13315گلستان يار سالمتگرگانگلستان

17341عطاری رضاگرگانگلستان

19808رئيسی دکتر داروخانهگرگانگلستان

14450دکتربلخی پاتوبيولوژی ازمايشگاهگرگانگلستان

15976/ رضا فيزيوتراپی کلينيکگرگانگلستان

16541عظيمی فريد داروخانهگرگانگلستان

11637گرگان کيان فيزيوتراپیگرگانگلستان

11807صدف ای هسته مرکزپزشکیگرگانگلستان

15752مقدم قاضی محمدعلیگرگانگلستان

12370مفيد دکترگرگانگلستان

15593ابراهيمی دکتر داروخانهگرگانگلستان

13761پيوند آزمايشگاهگرگانگلستان

14756بازوبندی الدين سيفگرگانگلستان

13888آراد تصويربرداری مرکزگرگانگلستان

14543طاهری داروخانهگرگانگلستان

21472پارسگرگانگلستان

14372گرگان اتيه فيزيوتراپیگرگانگلستان

22334توانبخش فيزيوتراپی کلينيکگرگانگلستان

34551ايرانفر دکترگرگانگلستان

15413صعيدی پروين دکترگرگانگلستان

22806سپهر آزمايشگاهگرگانگلستان

22906مظهری عبدالمجيد دکترگرگانگلستان

19748ازيتاالبرزی دکتر مطبگرگانگلستان

21986وزيری آرياگرگانگلستان

10424آرتنگ افشينگرگانگلستان

22311رازی فيزيوتراپیگرگانگلستان

14087غريبی کمال  شيرينگرگانگلستان

25439يساقی پاسندی سميهگرگانگلستان

14628خليلی وحيد دکتر مطبگرگانگلستان

20233طبرسا جعفرگرگانگلستان

23009رادمندگرگانگلستان

20995جامي بهمن پرشکی چشم مطبگرگانگلستان

14237ايزدی پزشکی تصويری امور خدمات شرکتگرگانگلستان



32413کوچکسرايی خدادی حميدهگرگانگلستان

21929کاله دوز فاطمهگرگانگلستان

34308قديری دکتر مطبگرگانگلستان

12250سوادرودباری اميری رمضانعلیگرگانگلستان

20881طبيب اخوان عاطفهگرگانگلستان

21801مرادلو حاجی دکتر داروخانهگرگانگلستان

22579بيکی شعبانگرگانگلستان

12588مسکريان مهدیگرگانگلستان

15844يوسفی بهروز دکترگرگانگلستان

12391بهزاد حميدرضا دکترگرگانگلستان

19072خوری وحيدگرگانگلستان

21554پوری اويلی آقگرگانگلستان

23327رضائی افشينگرگانگلستان

14479زاهدی داروخانهگرگانگلستان

22622فلسفی فيزيوتراپیگرگانگلستان

24129صحنه اسماعيلگرگانگلستان

24903زمانی  محمدرضاگرگانگلستان

27093اعوانی مهردادگرگانگلستان

32642گلستان ايثارگران امور و شهيد بنيادگرگانگلستان

10670شيرآشيانی رمضانعلیگرگانگلستان

29695تدين حديثا دکتر مطبگرگانگلستان

30418بورنجانی مهدی سيدگرگانگلستان

30691داخلی متخصص رفعتی شهاب دکترگرگانگلستان

10611پور تقی دکترگرگانگلستان

16623فرامرز سبحانیگرگانگلستان

24911جاويدان حميد سيدگرگانگلستان

21735شاهينی موسیگرگانگلستان

22529قائم روزی شبانه درمانگاهگرگانگلستان

10961قنبری تاجيک رقيهگرگانگلستان

29254الشريعه ابن ناصرالدينگرگانگلستان

29699خورسندی محمد رضاگرگانگلستان

12564رفيعی اسماعيلگرگانگلستان

14644خانلو وامير نصيری دکتر روزی شبانه داروخانهگرگانگلستان

15067( گلپايگاني محسن) پاستورگرگان ازمايشگاهگرگانگلستان

16478ايمان فيزيوتراپیگرگانگلستان

30108وليعصر داروخانهگرگانگلستان

13619ميرداماد انکولوژی راديوتراپی مرکزگرگانگلستان

34922گرگان  نشاط روزی شبانه درمانگاهگرگانگلستان

(درمانی خدمات وجوه رابط صياد بيمارستان) گلستان پزشکی علوم دانشگاهگرگانگلستان 28039

17618(دکترنعيمی) مهرگرگان آزمايشگاهگرگانگلستان

13699کوشا فيزيوتراپی و توانبخشی مرکزگرگانگلستان

29410گلستان استان ايثارگران وامور بنيادشهيد مرکزمشاورهگرگانگلستان

35104طهماسبی جعفر دکترگرگانگلستان

10255گرگان احمر هالل داروخانهگرگانگلستان

33880االنبيا خاتم محدود جراحی مرکزگرگانگلستان

26364(ع) صادق جعفر امام درمانگاهگرگانگلستان

12728تازيکی مريمگرگانگلستان



12817ژند داروخانهگرگانگلستان

19824اصغريان تشکری محمدگرگانگلستان

32924آقاپور سيدعلیگرگانگلستان

35254ساغر وسونوگرافی راديولوژی گرگانگلستان

10764آذرگرگان پنجم درمانی آموزشی بيمارستان گلستان پزشکی علوم دانشگاهگرگانگلستان

14249گرگان رفيع درمانگاهگرگانگلستان

16653کيان روزی شبانه درمانگاهگرگانگلستان

17900گرگان دانش آزمايشگاهگرگانگلستان

35039جرجانی حکيم بيمارستانگرگانگلستان

235374 رفيعگرگانگلستان

22213تسکينگرگانگلستان

15854قرنجيک دکتر داروخانهگرگانگلستان

18362امينگرگانگلستان

32211صبا پروتز ارتز مرکزگرگانگلستان

23444صدراگرگانگلستان

34851امينيان کيارشگرگانگلستان

16726توسلی محمدرضاگرگانگلستان

27815آرتين آزمايشگاهگرگانگلستان

(کوثرگلستان ارای مرکزام)سيناگلستان ابن بهداشتی پزشکی خدمات توسعه شرکتگرگانگلستان 10076

10386گرگان مسعود پزشکان شرکتگرگانگلستان

10516شفاگلستان قلب بيمارستانگرگانگلستان

10650فلسفی وزايشگاه بيمارستانگرگانگلستان

27587موسوی دکتر بيمارستانگرگانگلستان

29011گنبد فارابی ازمايشگاهگنبدکاووسگلستان

24955(دلخواه تورج) گنبد شفا ازمايشگاهگنبدکاووسگلستان

11467فهيمی دکتر آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

11950ازادشهر بهاری دکتر ازمايشگاهگنبدکاووسگلستان

16414پور آق دکتر داروخانهگنبدکاووسگلستان

32318گلستان ای هسته پزشکیگنبدکاووسگلستان

15669عليزاده فرحناز دکتر آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

24643گنبد چپرلی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

16273 گنبد دکترپاشايی آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

14711گنبد مهرگان آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

14584گنبد مهر پاتوبيولوژی آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

17644مقدم کامبيزصبوحیگنبدکاووسگلستان

16227طلب حقيقت دکترگنبدکاووسگلستان

14053تپه گمش اسالمی عافيهگنبدکاووسگلستان

13131دکترحقيقی داروخانهگنبدکاووسگلستان

15448سراب فرد احراری سهيالگنبدکاووسگلستان

25471کاووس گنبد سينا درمانی بهداشتی خدماتی تعاونی شرکتگنبدکاووسگلستان

13044شيخی اله عصمتگنبدکاووسگلستان

18662زاده کريم عليرضاگنبدکاووسگلستان

18575وجدانی عبدالواحدگنبدکاووسگلستان

15625شيرازی رضائی رحيمگنبدکاووسگلستان

19835ملکان ايوب دکترگنبدکاووسگلستان

10379طب قابوسگنبدکاووسگلستان

15541بنمين دکترگنبدکاووسگلستان



15692آهنگری سردار دکتر مطبگنبدکاووسگلستان

21473توماج عبدالعزيز دکترگنبدکاووسگلستان

16564ايری دکتر آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

22716نازی اله عزتگنبدکاووسگلستان

32533هالکو دکتر آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

16642رضا امام فيزيوتراپیگنبدکاووسگلستان

18414کاووس گنبد شيرازی رضايی داروخانه گنبدکاووسگلستان

10821کاووس گنبد احمر هالل مرکزفيزيوتراپیگنبدکاووسگلستان

24404فروزنده فيروزهگنبدکاووسگلستان

11941عجم شهريارگنبدکاووسگلستان

20217پور صالح افروزگنبدکاووسگلستان

32468پزشکگنبدکاووسگلستان

12314مرزبانی سجاديان سيدحسينگنبدکاووسگلستان

32489پرديس آزمايشگاهگنبدکاووسگلستان

30925پزشکی چشم مطبگنبدکاووسگلستان

15330احمرگنبدکاووس هاللگنبدکاووسگلستان

30559گنبدکاووس مطهری شهيد بيمارستانگنبدکاووسگلستان

29766گنبدکاووس شهدا بيمارستانگنبدکاووسگلستان

33601مدنی شهيد درمانی مجتمع گنبدکاووسگلستان

12198معتکف کوروشگنبدکاووسگلستان

35103برازنده محمدحسنگنبدکاووسگلستان

12917همايونی يونس دکتر مطبگنبدکاووسگلستان

25026پورعلی علیگنبدکاووسگلستان

13019قدرتی دکتر روزی شبانه داروخانهگنبدکاووسگلستان

19726نيکانگنبدکاووسگلستان

35666پاليده عبدالحکيم دکتر دندانپزشکیگنبدکاووسگلستان

13792گنبد برزويه بيمارستانگنبدکاووسگلستان

15014بسکی دکتر زايشگاه و بيمارستانگنبدکاووسگلستان

15907تپه مراوه زاده آدينه  دکتر داروخانهمراوهتپهگلستان

21267مينودشت آتيه فيزيوتراپی موسسهمينودشتگلستان

14896حيدریمينودشتگلستان

16218 مينودشت شفا فيزيوتراپیمينودشتگلستان

15727بيکی بردی رحيم دکتر مطبمينودشتگلستان

22869رستمی حميد دکتر مطبمينودشتگلستان

12714ممشلی ايوبمينودشتگلستان

21549قزلسفلو دکترمينودشتگلستان

29447مينودشت (س) الزهرا فاطمه بيمارستانمينودشتگلستان

10723کاووس گنبد االنبيا خاتم بيمارستاننامشخصگلستان

25027ارازی بای درسن دکتر مطبنامشخصگلستان

16002باقری ناصرنامشخصگلستان

11198احمدی سيدحسيناستاراگيالن

22560پوريوسف دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهاستاراگيالن

27618روان روشن ابراهيماستاراگيالن

31154آستارا بهشتی شهيد بيمارستاناستاراگيالن

23577نيا اسالمی سونوگرافیاستاراگيالن

13067حريری صادقی دکتر روزی شبانهاستاراگيالن

17377عباسی نظاماستاراگيالن



10224آستارا پارس فارابی روزی شبانه درمانگاهاستاراگيالن

25131چوبر حيدرنيا بختيار دکتراستاراگيالن

34985کومله نژاد حسيناستاراگيالن

12964پور عبدل فريد دکتراستاراگيالن

22639قايماستانهاشرفيهگيالن

15527علوی احسان سهيل سيداستانهاشرفيهگيالن

18949دکترصادقیاستانهاشرفيهگيالن

18677آستانه زاده نصراله عليرضااستانهاشرفيهگيالن

16248جوآستانه حق نرجس دکتراستانهاشرفيهگيالن

12833دالوررفيعی دکترپيروزاستانهاشرفيهگيالن

30719مهر تقی فرشيداستانهاشرفيهگيالن

13492(ع) کاظم موسی امام درمانگاهاستانهاشرفيهگيالن

33841آستانه قدس داروخانهاستانهاشرفيهگيالن

34285آستانه کوثراستانهاشرفيهگيالن

33086حدادی فيزيوتراپیاملشگيالن

10884املش مرکزی درمانی ليزر و فيزيوتراپیاملشگيالن

14561حکمت سعيداملشگيالن

34506ابراهيمی دکتراملشگيالن

34463باقرزاده دکتر داروخانهاملشگيالن

17118کاکرودی حسينی سهراباملشگيالن

lاملشگيالن 12818نجفی رضا محمد

12882محله الت يوسفی دکترآرش مطباملشگيالن

35515صدقيانی دکتر داروخانهاملشگيالن

15018 انزلی فيزيوتراپیبندرانزليگيالن

16479اميدواری گيتی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهبندرانزليگيالن

27625نوين فيزيوتراپیبندرانزليگيالن

13101افرنچه محمدرضا دکتربندرانزليگيالن

18887ابريشمی عباسبندرانزليگيالن

12938نادريانی دکتر راديولوژی کلينيکبندرانزليگيالن

33436ميرفالح سيدرضا دکتر دندانپزشکی مطببندرانزليگيالن

33489ميرفالح سيدمحمد دکتر دندانپزشکی مطببندرانزليگيالن

33425جمشيدپور دکتر دندانپزشکی مطببندرانزليگيالن

29723سالمت فيزيوتراپیبندرانزليگيالن

22464اسالمی فريدونبندرانزليگيالن

24923قزوينی پوراسحق حامدبندرانزليگيالن

31298بازنشين زاده حسن دکتربندرانزليگيالن

16609مقدم ميرصفای عليرضابندرانزليگيالن

33725پور سبزی دکتر داروخانهبندرانزليگيالن

11090انزلی گلسار کلينيکبندرانزليگيالن

34611جفرودی دکتر داروخانهبندرانزليگيالن

35028کرباسی حميدرضا دکتر بندرانزليگيالن

35043سينا داروخانهبندرانزليگيالن

35215خلق خوش دکتر داروخانهبندرانزليگيالن

33606بهشتی دکتر شهيد بيمارستانبندرانزليگيالن

10908توانا فيزيوتراپیتالشگيالن

21944سالمتتالشگيالن

16077زاده عليقلی رسولتالشگيالن



18476ليسار بهشتی دکتر داروخانهتالشگيالن

23709محمدی قنادی حميد دکترتالشگيالن

23265آرامش روان و اعصاب نگهداری مرکزتالشگيالن

14082رضائی سيد جالل سيد دکترتالشگيالن

31058تالش شهيدنورانیتالشگيالن

14369فارسی فارسی دکترمهدیخمامگيالن

13527امين دکتر روزی شبانه درمانگاهخمامگيالن

11132اصغری پور مژده,هستی فيزيوتراپیرشتگيالن

13186مارليک پزشکی تصويربرداریرشتگيالن

14267گيالن اسکن گامارشتگيالن

15778ملت آزمايشگاهرشتگيالن

16677سپهر آزمايشگاهرشتگيالن

20243ماسوله تکاملی رحيم,سينا فيزيوتراپیرشتگيالن

22877پويش پاتوبيولوژی آزمايشگاهرشتگيالن

10213نگاه پزشکی تصويربرداری مرکزرشتگيالن

13100حسينی سيمين دکتررشتگيالن

14113دانا پاتوبيولوژی آزمايشگاهرشتگيالن

17506(پوراحمدی مريم) آپادانارشتگيالن

17737نجفی کاظمی اله حبيبرشتگيالن

19223افراه دکتر آزمايشگاهرشتگيالن

22280(سروش انسيه) مهر فيزيوتراپیرشتگيالن

24856رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاهرشتگيالن

32611گلسار استخوان تراکم سنجشرشتگيالن

10067(پارسيان تابان آريا تعاونی شرکت) سپهررشتگيالن

10139صابرين درمانگاهرشتگيالن

11430مرواريد گامااسکنرشتگيالن

14376نيلورشتگيالن

15312مينو مريم,کوشيار فيزيوتراپیرشتگيالن

21344ابدال مهرگان،مهدیرشتگيالن

22114رسولی توان،مهتاب فيزيوتراپیرشتگيالن

22754شيخی حکمت،اصغر فيزيوتراپیرشتگيالن

26725رشت پارس بيمارستان تصويربرداری مرکزرشتگيالن

33251(تخصصی-عمومی)ثامن روزی شبانه درمانگاهرشتگيالن

10987(شادمهر فاطمه) انديشه آزمايشگاهرشتگيالن

13115آشتيانی نجفی محمدرشتگيالن

29499(نياکوئی ميرمحمدعلی) پارسا دندانپزشکی مجتمعرشتگيالن

31963آتيه رشتگيالن

17765گلسار آزمايشگاهرشتگيالن

19483(نجفی کيومرث دکتر) طلوعرشتگيالن

19948وليعصر روزی شبانه درمانگاهرشتگيالن

21068(GOC)گيالن انکولوژی مرکزرشتگيالن

25929(سيدمحسن سيدعليرضا) هيراد درمانگاهرشتگيالن

27519باوقار سکينهرشتگيالن

32766رشت شفارشتگيالن

33654 قاسمی اسامه دکتر دندانپزشکیرشتگيالن

33672پورداور دکتررشتگيالن

33787کادوس دندانپزشکی کلينيکرشتگيالن



15645بانه يونسی دکتر آزمايشگاهرشتگيالن

12953سينا آزمايشگاهرشتگيالن

14493 جم پاتوبيولوژی آزمايشگاه فالح زاده حاجی هادیرشتگيالن

22445فدايی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهرشتگيالن

34354بارانرشتگيالن

14535گلشاهی فاضل دکتر آزمايشگاهرشتگيالن

32245رازی درمانی آموزشی مرکزرشتگيالن

10668حکيم کادوس درمانی و پزشکیرشتگيالن

16007فخار دکتر داروخانهرشتگيالن

11450دادرس دکتر داروخانهرشتگيالن

11665مهر مشعوف دکتر داروخانهرشتگيالن

29609فارابی آزمايشگاهرشتگيالن

22511دليلی زهرا دکتر صورت و فک راديولوژیرشتگيالن

14407افضلی امين دکتررشتگيالن

16009جاللی طايفه مهنازرشتگيالن

33260آفاق صورت و فک راديولوژیرشتگيالن

10452کبيری دکتر رازی داروخانهرشتگيالن

16723ميرزائی مريم دکتر, آرشا راديولوژیرشتگيالن

17046فهيم داروخانهرشتگيالن

11443نژاد اسدی صفا دکترميررشتگيالن

11509مجيدی قاسم دکتررشتگيالن

13385توتکابنی پورعبداله مهرزادرشتگيالن

14627چوری شيرينکام رقيهرشتگيالن

16648هشجين غفاری سروش دکتررشتگيالن

18558شريفی زارع حسينعلی دکتررشتگيالن

18598اصلی محيطی مانی دکتررشتگيالن

18985منتظری محقق اميرساسان دکتررشتگيالن

33669جمشيدی زينب  دکتررشتگيالن

12459اشرافی فخرالدين سيد دکتررشتگيالن

14331آريافر جمشيدرشتگيالن

17061رانکوهی غفوری شهابرشتگيالن

18087بصری نورمحمد دکتررشتگيالن

19889عليسرائي رحيمي دکتررشتگيالن

19081هژير اله عنايت دکتررشتگيالن

19397جوردهی امانی حسين دکتررشتگيالن

12963طارمسری مزين احمد دکتررشتگيالن

22726کاشف صياد دکتررشتگيالن

34845آراسته دکتر رشتگيالن

11816پاستور داروخانهرشتگيالن

20369(محمدزاده رقيه) آراد داروخانهرشتگيالن

13240قيداری نصيری مهری دکتررشتگيالن

17982محمدلی ساری محمد دکتررشتگيالن

21579قنبرپور رضا دکتررشتگيالن

23579جوان عليرضا  دکتررشتگيالن

32530پور وردی امام  دکتر داروخانهرشتگيالن

10790رسالت روان و اعصاب نگهداری  مرکزرشتگيالن

33198دی بالينی مراقبتهای مرکزرشتگيالن



34952فالحی حميدرشتگيالن

32835گيالن استان ايثارگران امور و شهيد بنياد  مشاوره خدمات مرکزرشتگيالن

25252برکادهی بابک,آراد فيزيوتراپیرشتگيالن

32220پورسينا درمانی آموزشی مرکزرشتگيالن

35126عاشوری عمار دکتر مطب رشتگيالن

34685سالمت عروق و قلب غيرتهاجمی تخصصی درمانگاهرشتگيالن

10816گلسار تصويری طب شرکترشتگيالن

11636سينا ابن داروخانهرشتگيالن

10656(ايرانيان آذر و گيل پزشکی گروه) رشت قائم بيمارستانرشتگيالن

21169آريا صورت و فک راديولوژیرشتگيالن

22703فيروز دخت حسن مصطفیرشتگيالن

29947نيکوکار رهبر عبداله دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهرشتگيالن

10121محدود مسئوليت با مارليک طب جهان شرکترشتگيالن

14365سادين محمدرضا دکتررشتگيالن

35262ارغيده مريم دکتررشتگيالن

21525افخم نجاتی دکتر داروخانهرشتگيالن

33291رشت (ع) سجاد امام درمانگاهرشتگيالن

35337مطبرشتگيالن

18465(کشاورز پريچهر) مرهم داروخانهرشتگيالن

32774گيالن استان احمر هالل رشتگيالن

35371دندانپزشکیرشتگيالن

31030نور عروق و قلب تهاجمی غير تخصصی درمانگاهرشتگيالن

18945زبردست کيوانرشتگيالن

26629ساوجی پيرزاده اذردخترشتگيالن

10877شعبانی اله هدايترشتگيالن

22770ميرخائف ظريفهرشتگيالن

20375مقيمی يوسف داروخانهرشتگيالن

35628البرز داروخانهرشتگيالن

32699گلسار رشتگيالن

35194ساعد داريوش دکتر مطبرشتگيالن

30885درياباری دکتر داروخانهرشتگيالن

13147يعقوبی دکتر رشتگيالن

35700بهتارشتگيالن

13311(ديلم و گيل پزشکی گروه) رشت آريا بيمارستانرشتگيالن

13855(بنيان زيست طب شرکت) رشت پارس بيمارستانرشتگيالن

33156(گيالن پروتز و ارتز)متدرشتگيالن

13113کيائی حميدرضارشتگيالن

19412رضوانشهر فيزيوتراپیرضوانشهرگيالن

22793رضوانشهر سالمت طبی تشخيص آزمايشگاهرضوانشهرگيالن

24833غالمين دکتر آزمايشگاهرضوانشهرگيالن

29031کسریرضوانشهرگيالن

12845رودسری پور اسمعيل عيسیرضوانشهرگيالن

17544زاوش دکتر داروخانهرضوانشهرگيالن

23560امينی دکتر روزی شبانه داروخانهرضوانشهرگيالن

12461تبريزی پورهاشم عبدالحسينرضوانشهرگيالن

30685هوشيار دکتر داروخانهرضوانشهرگيالن

11028وفقی عيسیرودبارگيالن



32532پارسرودبارگيالن

32789رودبار بوعلی رودبارگيالن

14545دليلی دکتر راديولوژی و سونوگرافیرودبارگيالن

21770لوشان پارس درمانگاهرودبارگيالن

34428دکترارجمندی پزشکی دندان مطبرودبارگيالن

21355ميربلوک طاهره دکتررودبارگيالن

16139دارستانی عبدالهی عبداله دکتررودبارگيالن

16687نژاد فتحی مجيد دکتررودبارگيالن

28861حبيبی  شيرزادرودبارگيالن

29352مينائی سيدرضا دکتررودبارگيالن

20104سدادی دکتر داروخانهرودبارگيالن

18803ملکی دکتر روزی شبانه داروخانهرودبارگيالن

19463امينی دکتر روزی شبانه داروخانهرودبارگيالن

30465آباد رستم سالمترودبارگيالن

16034دانشور ايرج,پارس فيزيوتراپیرودسرگيالن

19605رودسر شفا رودسرگيالن

12768حکمت روزی شبانه درمانگاهرودسرگيالن

18491دکترروشن پاتوبيولوژی ازمايشگاهرودسرگيالن

20358پورکاکرودی محمدعلی مرتضیرودسرگيالن

26146غالمی فاطمهرودسرگيالن

17116دانش بيولوژی پاتو آزمايشگاهرودسرگيالن

15459فرد اکباتانی نادررودسرگيالن

14708جعفرزاده شهريار دکتررودسرگيالن

34808مومنی دکتر جديد آزمايشگاهرودسرگيالن

14995چاخانسری کاظميان دکترمجدرودسرگيالن

19130تاج جواد محمد دکتررودسرگيالن

19192پناسرکله کاظم صاحبهرودسرگيالن

30160صايين محبی عزيزرودسرگيالن

12086لشکاجانی نخستين مرتضیرودسرگيالن

16601محله الت يوسفی موسی دکتر مطبرودسرگيالن

17759پورمقيم حسين سيد دکتر مطبرودسرگيالن

19431حسنی ليالرودسرگيالن

25261 شريف پور ايوبرودسرگيالن

15862صفا فرزادرودسرگيالن

12040شجاعپور دکتر روزی شبانه داروخانهرودسرگيالن

21940صحترودسرگيالن

33585رودسر انصاری شهيد بيمارستانرودسرگيالن

20362نويری برادران شهره دکترسنگرگيالن

12017مهر فيزيوتراپیسياهکلگيالن

20002سياهکل حافظ درمانگاهسياهکلگيالن

27218فرديسسياهکلگيالن

12555عضدی دکترسياهکلگيالن

13016طالقانی مهردادسياهکلگيالن

13450ميرعلوی سيدعبدالحميدسياهکلگيالن

34976سياهکل غدير بيمترستانسياهکلگيالن

12860نژاد ابراهيمی مريم,شفت مهرشفتگيالن

20022شفت (عج) قائم آزمايشگاهشفتگيالن



28925راد رضا محمدشفتگيالن

18711محمدنژاد دکتر روزی شبانه داروخانهشفتگيالن

14073بهار آزمايشگاهسرا صومعهگيالن

19628شفا فيزيوتراپیسرا صومعهگيالن

17799کرباسی دکتر آزمايشگاهسرا صومعهگيالن

16346سرا صومعه پارس آزمايشگاهسرا صومعهگيالن

17736رازی آزمايشگاهسرا صومعهگيالن

22719درويی يحيايی,فارابی فيزيوتراپیسرا صومعهگيالن

23113گيلده پور حسين جهانگير دکترسرا صومعهگيالن

17384زاهدی قاضی غالمرضاسرا صومعهگيالن

14072حيدری اکبر دکتر مطبسرا صومعهگيالن

17523خانجانی حسن دکترسرا صومعهگيالن

17551سرشت نيک داروخانهسرا صومعهگيالن

19436( روزی شبانه ) کهنسال دکتر داروخانهسرا صومعهگيالن

17340 هاشمی الدين نظام سيدطوالشگيالن

14465جعفری شهريارطوالشگيالن

12603مقدم شاهمرادی جمشيد دکترطوالشگيالن

15227معصومی عليرضاطوالشگيالن

18953موسوی رامين دکتر پزشکی مطبطوالشگيالن

23469نوروزی ايوبطوالشگيالن

15308پورسيديان کمال سيد دکترطوالشگيالن

15449افخم نجاتی رامينطوالشگيالن

17344اکبرزاده افشينطوالشگيالن

25423فومن پارسفومنگيالن

16893(عقيده پاک مهدی) فومن پارس روزی شبانهفومنگيالن

16929دانا زاده ولی مسعودفومنگيالن

16985فومن شفافومنگيالن

19082صفاری سوسنفومنگيالن

12737آريا فيزيوتراپیفومنگيالن

17275پوراحمدی حسينفومنگيالن

13020کاظميان زهرا دکترفومنگيالن

20592ماسوله شاکی داوود دکترفومنگيالن

34794ليری داج سعيد دکتر دندانپزشکیفومنگيالن

30891ايرانفر مهردادفومنگيالن

10694نيا دکترمحمدعلیفومنگيالن

34583فومن (ع) مجتبی حسن امام فومنگيالن

11093(جديد) سالمت درمانگاهکوچصفهانگيالن

22786وصلی خيام،مريم فيزيوتراپیکوچصفهانگيالن

16757گهرور دکتر داروخانهکوچصفهانگيالن

17390رازی روزی شبانه داروخانهکوچصفهانگيالن

17502وکيليان دکتر آزمايشگاهکياشهرگيالن

25200فرجود فريدونکياشهرگيالن

16205خورسند دکتر روزی شبانه داروخانهکياشهرگيالن

22681مهر آزمايشگاهالهيجانگيالن

27477(انصاری حجت زينب)شمس فيزيوتراپیالهيجانگيالن

27837پور کردمصطفی ابراهيمالهيجانگيالن

10767الهيجان شفا بيمارستانالهيجانگيالن



10862رحمانی اسدی بتولالهيجانگيالن

13026الهيجان پارس پاتوبيولوژیالهيجانگيالن

16254مشائی اميرهمايونالهيجانگيالن

17633( خوشنودنسب مريم)دی فيزيوتراپیالهيجانگيالن

33603(قلم مشکين انسيه)خاوران فروزان پرتو ای هسته پزشکی الهيجانگيالن

26573اريس بابکالهيجانگيالن

27702(خاکی فردوسی ليال) التيامالهيجانگيالن

13214(ع) صادق جعفر امامالهيجانگيالن

23584رحمتی آزادهالهيجانگيالن

30607وجدانی پيروزالهيجانگيالن

34548نعمتی دکتر داروخانهالهيجانگيالن

34589آرمان صورت و فک راديولوژی موسسه الهيجانگيالن

17701حسنالهيجانگيالن

20625عيوضی دکترالهيجانگيالن

16812خلجی دکتر صورت و فک راديولوژیالهيجانگيالن

24509نژاد علی حسن محمدالهيجانگيالن

21172پور مهراب دکتر مطبالهيجانگيالن

13082(دولتخواه مسعود)سينا علی بو پزشکی مطبالهيجانگيالن

11654شجاعی رضا  دکتر مطبالهيجانگيالن

15172امين صفری يحيی  دکترروانپزشکالهيجانگيالن

10666شفا نخبگان تعاونی شرکتالهيجانگيالن

30256مجتبوی رضاالهيجانگيالن

31006لطيفی دکتر روزی شبانه داروخانهالهيجانگيالن

30892الهيجان ميالد بيمارستانالهيجانگيالن

14375کيميا فيزيوتراپینشا لشتگيالن

16533ناظريان نيما سيدنشا لشتگيالن

12870بخش فرح دکتر داروخانهنشا لشتگيالن

14536مهردادرحيمی آزمايشگاهلنگرودگيالن

15221لنگرودی غبرائی آناهيتالنگرودگيالن

16604(لنگرود)شفا  آزمايشگاهلنگرودگيالن

11046رازی فيزيوتراپیلنگرودگيالن

16980رضوانی ناهيدلنگرودگيالن

20357پوررودسری هاشم عليرضالنگرودگيالن

18811پاستور ازمايشگاهلنگرودگيالن

23561حکمت فيزيوتراپیلنگرودگيالن

19806گولک پورکارجو  صادقلنگرودگيالن

22862مسيحا دکترلنگرودگيالن

26883شلمانی زاهدی اکبر علیلنگرودگيالن

21126غفوری سعيدلنگرودگيالن

14485آغنده محمدعلیلنگرودگيالن

19971افضلی دکتر مطبلنگرودگيالن

20133آريا پزشکی مطبلنگرودگيالن

22678کوشالشاه باباپور صديقهلنگرودگيالن

16550معصومی علی دکترلنگرودگيالن

25362صيحانی عليرضالنگرودگيالن

16640وليعصر-پور خانعلی مرضيه دکتر مطبلنگرودگيالن

35481ميرنوری دکتر داروخانهلنگرودگيالن



15218مقدم حبيبی مسعودلنگرودگيالن

12443آريانا فيزيوتراپی)ميرمحله صفوی الهام سيدهماسالگيالن

27226حقگو قاسمماسالگيالن

16280زهرابی دکتر آزمايشگاهماسالگيالن

19629قمری محمودماسالگيالن

20272(شهداد محمود)شهداد فيزيوتراپیماسالگيالن

33514بيکيان دکتر پزشکی تشخيص آزمايشگاهماسالگيالن

32681رسالتماسالگيالن

13245جالليان هادیماسالگيالن

14595طاسکوه ييالقی قاسمماسالگيالن

17244هدائی سيدعزيزماسالگيالن

17279قويدل حسين دکتر مطبماسالگيالن

31693ميرباقری اميرحسينماسالگيالن

17658احمدی شيواماسالگيالن

17871گيالندهی قاسمی فرشيدماسالگيالن

22562ماسال روزی شبانه داروخانهماسالگيالن

25239کاظمی دکتر داروخانهماسالگيالن

17403نيالشی دکتر داروخانهماسالگيالن

31127محدرضااحمديسياهمرد دکتر دندانپزشکی مطبماسالگيالن

16221خوشدوز آزمايشگاهمنجيلگيالن

10863فرزانه دکتر داروخانهمنجيلگيالن

30184منجيل خرداد31 بيمارستانمنجيلگيالن

20269فر احمدی دکترکاظممنجيلگيالن

13454احمدی سيروسمنجيلگيالن

22330انصاری دکتر داروخانهمنجيلگيالن

16487پور حاجی دکترمنجيلگيالن

11547جانبزرگی ازنا نوين فيزيوتراپیازنالرستان

19666پاستورازنالرستان

11368فر دکترانصاریازنالرستان

15743رضائی رضا دکترازنالرستان

16110پاپی رسولازنالرستان

20322نژاد دهقان احمدازنالرستان

22434واحدی عبدالهازنالرستان

32740آفاقازنالرستان

27693(ع) علی امامازنالرستان

12136رضائی مهدیازنالرستان

35512 منقبتی حنانه دکتر  ازنالرستان

22299الشتر حافظ فيزيوتراپیالشترلرستان

32890خورشيد آزمايشگاهالشترلرستان

25960صادقی ملکی اتناالشترلرستان

10952ورمزياری دکتر آزمايشگاهاليگودرزلرستان

25537عالمی رحماناليگودرزلرستان

27976(ع)صادق جعفر اماماليگودرزلرستان

28921(اکبری مريم) اليگودرز مرکزی فيزيوتراپیاليگودرزلرستان

27975توکلی پريوشاليگودرزلرستان

11536غدير درمانگاهاليگودرزلرستان

29997وليان شهيد بيمارستاناليگودرزلرستان



11338حکيم پاتوبيولوژیاليگودرزلرستان

11005نصيری سياوشاليگودرزلرستان

18232عبدالهی اله حشمت دکتر مطباليگودرزلرستان

18892بياتی روزبه  دکتراليگودرزلرستان

25276مالطاهری عبدالهاليگودرزلرستان

30209خسروی دکتر داروخانهاليگودرزلرستان

11456آذرشب علی دکتراليگودرزلرستان

23834امينی داوداليگودرزلرستان

11065نوين فيزيوتراپی موسسهاليگودرزلرستان

11277رضوی سيدنويدبروجردلرستان

13199خمينی امامبروجردلرستان

26951زاده خيام رضابروجردلرستان

23080بروجرد شفابروجردلرستان

34588 محمودی ملک دکتر داروخانه بروجردلرستان

11076فطرس منصوربروجردلرستان

11109خدائی سپيدهبروجردلرستان

12140رضوی سيدمحمدسعيدبروجردلرستان

20427شاهمحمدی شهرامبروجردلرستان

21903چی شيشه احمدرضابروجردلرستان

21932مرادی ناصربروجردلرستان

25721مظفری  عليرضابروجردلرستان

25773فرزان حسين محمدبروجردلرستان

32825 نصرالهی سهيلبروجردلرستان

33908شجاعی علی دکتر بروجردلرستان

34045 شاهی ملک فائقه دکتر    بروجردلرستان

34058 بشيری کيهان دکتربروجردلرستان

16615لهراسبی رضابروجردلرستان

21161پور حيدری ايمانبروجردلرستان

12155نطاق فرشيد دکتربروجردلرستان

12919خداداديان عليرضا دکتربروجردلرستان

25788مهزياری مهدیبروجردلرستان

34832کردی محمود دکتر بروجردلرستان

33595جمشيدی زهره دکتربروجردلرستان

34962 گودرزی فريدون دکتر  بروجردلرستان

22776حامدی محمدرضابروجردلرستان

32268( ع ) سجاد امام درمانگاهبروجردلرستان

35033ارجمندی زاده شفيع احمد دکتر بروجردلرستان

35059 گودرزی فاطمه دکتربروجردلرستان

10515حاتمی دکتر روزی شبانه داروخانهبروجردلرستان

32015آزمايش دکتربروجردلرستان

34395 بخشوده اله عزيز دکتر   بروجردلرستان

11631گودرزی معظمی عبدالرضابروجردلرستان

15494مظفری عليرضابروجردلرستان

18268گرجی معصومهبروجردلرستان

21117پور يعقوب حسينبروجردلرستان

21367بخشان روح محسنبروجردلرستان

24965ممدوحی رحمنبروجردلرستان



21564راد رضابروجردلرستان

13695چمران بيمارستانبروجردلرستان

13589بروجرد کوثربروجردلرستان

10236بروجرد تشخيص نگار پرتو شرکتبروجردلرستان

34365(ره) خمينی امام داروخانهبروجردلرستان

21118پور يعقوب کامرانبروجردلرستان

21605زاده عادل رضا حميدبروجردلرستان

32033ايپکچی دکتر آزمايشگاهبروجردلرستان

11629گودرزی حسنی ناصر دکتربروجردلرستان

19027رادفر محمدرضابروجردلرستان

34965 نوين پاتوبيولوژی آزمايشگاه بروجردلرستان

19626ممدوحی شهرامبروجردلرستان

14747آشيانی فدائی مرتضیپلدخترلرستان

29245طب آرش درمانگاهپلدخترلرستان

14147ايمانی اله هدايتپلدخترلرستان

13880پلدختر (ره)خمينی امامپلدخترلرستان

14335ديناروند اکبر علی دکترپلدخترلرستان

30485سولمازرضايی دکتر روزی شبانه داروخانهپلدخترلرستان

10378طب سينا تعاونی شرکتپلدخترلرستان

17224( سينا ) رضائی اله فرجپلدخترلرستان

30754مرکزیپلدخترلرستان

11057سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاهآباد خرملرستان

12620ندری پرويزآباد خرملرستان

14199آباد  خرم اجتماعی تامينآباد خرملرستان

15704لکزيان ابراهيمآباد خرملرستان

28902سالم عروق و قلب درمانگاهآباد خرملرستان

21574مهر طليعه روان و اعصاب نگهداری مرکزآباد خرملرستان

23781امرائی شهبازی حديثآباد خرملرستان

28027منصوری عطايی بهروزآباد خرملرستان

114810233 دانش درمانی بهداشتی تعاونی شرکتآباد خرملرستان

10901شيرخانی يعقوبآباد خرملرستان

11120آريا دندانپزشکی کلينيکآباد خرملرستان

24231ميرمعينی سيداحمدآباد خرملرستان

25662 توانمندآباد خرملرستان

27131قنبری طاهرهآباد خرملرستان

30718زندگیآباد خرملرستان

32411نيرو فيزيوتراپیآباد خرملرستان

10905رازی آزمايشگاهآباد خرملرستان

17427نور پاتوبيولوژی ازمايشگاهآباد خرملرستان

17628اميد آزمايشگاهآباد خرملرستان

24827پرديس فيزيوترپیآباد خرملرستان

12153قنبری طاهرهآباد خرملرستان

16347محمدی محمدرضاآباد خرملرستان

17139انقالبآباد خرملرستان

17650مرکزی وسونوگرافی راديولوژیآباد خرملرستان

30277نوين فيزيوتراپیآباد خرملرستان

32862مهرگان درمانگاهآباد خرملرستان



34373مادر پزشکی ژنتيک تشخيص آزمايشگاهآباد خرملرستان

32133بداق پريسا دکتر داروخانهآباد خرملرستان

19340بعثت فيزيوتراپیآباد خرملرستان

10363ياسآباد خرملرستان

10517شجاع زايشگاه و بيمارستانآباد خرملرستان

19410خانی عالی ابراهيمآباد خرملرستان

21192باژوان ستارآباد خرملرستان

12908شريفی احمدآباد خرملرستان

16350همدانی اکباتان رضا علیآباد خرملرستان

22779اسدی علی حمزه دکترآباد خرملرستان

32673حسنوند فريدون دکتر داروخانهآباد خرملرستان

33517پور ساکی دکترآباد خرملرستان

20978دريکوندی فروزانآباد خرملرستان

34718پرتو ای هسته پزشکیآباد خرملرستان

29809نيا موسوی دکترآباد خرملرستان

14731مختازی محمدرضاآباد خرملرستان

32122بازيار دکتر داروخانهآباد خرملرستان

30386سپهوند  مرتضی دکتر مطبآباد خرملرستان

22231چنگيزی سحرآباد خرملرستان

19036ع حسين امام داروخانهآباد خرملرستان

20146رسولی جبارآباد خرملرستان

20838رضازاده صادقآباد خرملرستان

33075التيام فيزيوتراپیآباد خرملرستان

10587سپيد دندانپزشکی درمانگاهآباد خرملرستان

11129آباد خرم مرکزی آزمايشگاهآباد خرملرستان

33921محمدی فيزوتراپیآباد خرملرستان

12088ماهان داروخانهآباد خرملرستان

30301آروين فيزيوتراپیآباد خرملرستان

13278فر دارابی حيدرآباد خرملرستان

16411چراغی مصطفی دکترآباد خرملرستان

11465خيرالهی عبدالرضا دکترآباد خرملرستان

30312آباد خرم فرهنگيان درمانگاهآباد خرملرستان

29064عبدالهی کلثومآباد خرملرستان

23075احمدنژاد حسينآباد خرملرستان

10999حيدری باقری کرمآباد خرملرستان

10959سينا داروخانهآباد خرملرستان

12485اکرمی محمدرضا دکتر مطبآباد خرملرستان

12502فر فروزان مسعودآباد خرملرستان

16078جباری اميرآباد خرملرستان

26902موسوی پور حسين صفورا سيدهآباد خرملرستان

33509يارا فيزيوتراپیآباد خرملرستان

35170سينا دندانپزشکی کلينيکآباد خرملرستان

35222پور ساکی دکتر دندانپزشکیآباد خرملرستان

35263طب سپيد داروخانهآباد خرملرستان

16880بهارونداحمدی بابکآباد خرملرستان

18513خردمند اله حشمتآباد خرملرستان

27161قنبری افشينآباد خرملرستان



30561نجوا سنجی شنوايیآباد خرملرستان

33108پرتو سمعک و سنجی شنوايیآباد خرملرستان

33199صفدری مهرزاد علیآباد خرملرستان

17330سعيدی سيف محمودرضا دکترآباد خرملرستان

19226بهگام ارتوپدی مرکزآباد خرملرستان

27206مدهنی فاطمهآباد خرملرستان

28902نامداری مهردادآباد خرملرستان

30469نوربخش دکتر داروخانهآباد خرملرستان

30663سعدیآباد خرملرستان

32964جهانگير حسينآباد خرملرستان

33081کاظمی راضيهآباد خرملرستان

33519ايرانآباد خرملرستان

35370پيوند فنی ارتوپدی مرکز آباد خرملرستان

22425طراحانی اله ذبيحآباد خرملرستان

35440صبا دندانپزشکی کلينيکآباد خرملرستان

14472محمدی حسينآباد خرملرستان

32193(ع) رضا امامآباد خرملرستان

35471پور سلمان رضا دکتر مطبآباد خرملرستان

14280رحيمی شهيد بيمارستانآباد خرملرستان

17884دلوند عباسی شکيبآباد خرملرستان

18076شمس مصطفیآباد خرملرستان

12187صادقی علی دکتر مطبآباد خرملرستان

35120کرماجانی مژگان دکتر داروخانهآباد خرملرستان

35549دنا آزمايشگاهآباد خرملرستان

29950ايرانيان طب طبيب درمانی مرکزآباد خرملرستان

29960اعتماد حسين دکتر مطبآباد خرملرستان

34159آباد خرم ايثارگران امور و شهيد بنياد مشاوره مرکزآباد خرملرستان

29791باقری دکتر مطبآباد خرملرستان

33675 سالمت راه فيزيوتراپیآباد خرملرستان

10124بخش درمان طبيبآباد خرملرستان

13625آسيا پزشکی برداری تصوير مرکزآباد خرملرستان

17480مزلقان قنبری افشين دکتر مطبآباد خرملرستان

10132لرستان پزشکان شرکتآباد خرملرستان

20410ياس آزمايشگاهآباد خرملرستان

25834آريا آزمايشگاهآباد خرملرستان

19696حجت دکتر آزمايشگاهدلفانلرستان

12411مطلق نورائی يوسفدلفانلرستان

28022سينا ابن بيمارستاندلفانلرستان

13458دادستان سعادتدلفانلرستان

25816گودرزی مجتبیدلفانلرستان

29685خان پای کيقباد دکتر مطبدلفانلرستان

11537شفا فيزيوتراپیدورودلرستان

11967نفيسی فريدون دکتر آزمايشگاهدورودلرستان

22910فراهانی سربندی اله نصرتدورودلرستان

24776رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاهدورودلرستان

15915طاهری کامراندورودلرستان

15189بخش شفا برداری تصوير مرکزدورودلرستان



11957رضايی  اصغر علیدورودلرستان

17716ياراحمدی مسعوددورودلرستان

24825پورامانلو علی مجتبیدورودلرستان

32945گودرزی دکتردورودلرستان

33757کاظمی دکتر داروخانهدورودلرستان

24641لپر شيرانی پوران دکتردورودلرستان

33993شاملو يوسف دکتردورودلرستان

29742پارسا مازياردورودلرستان

33753پرديسدورودلرستان

35239آئينی سارا دکتر دورودلرستان

12409زاده قنبر ولیدورودلرستان

12052زارعی  کامراندورودلرستان

35487 زارعی نگار دکتردورودلرستان

30772درود تير هفتم بيمارستاندورودلرستان

15798يوسفوند رضا دکترسلسلهلرستان

15102نسب پناهی مهدیکوهدشتلرستان

31458اميد فيزيوتراپیکوهدشتلرستان

27152نسب پناهی مهدیکوهدشتلرستان

10855چغابل شفا روزی شبانه درمانگاهکوهدشتلرستان

31318پديدهکوهدشتلرستان

34540خدايی سادات پروانه دکتر کوهدشتلرستان

17824لکی سوری رضاکوهدشتلرستان

22807ميرجانی اله قدرتکوهدشتلرستان

20458مظاهری پور اله صفتکوهدشتلرستان

35021نزاد سهراب دکترکوهدشتلرستان

31470موسوی دکتر داروخانهکوهدشتلرستان

24175جعفری داروخانهکوهدشتلرستان

26729اسدی فيروزهکوهدشتلرستان

20277موسوی سيداکبرکوهدشتلرستان

21559سوری اردشيرکوهدشتلرستان

14204کوهدشت امامکوهدشتلرستان

31345بهتوانکوهدشتلرستان

35705پويش فيزيوتراپیکوهدشتلرستان

10955دلفان تير هفتم شهدای روزی شبانه درمانگاهنورابادلرستان

13455نوريان شهيد فيزيوتراپی مرکزنورابادلرستان

32229شمس دکتر آزمايشگاهنورابادلرستان

35682شجاعی احمد دکتر مطبنورابادلرستان

11521حکيمی جواد دکتر آزمايشگاهاملمازندران

14481فارابی فيزيوتراپیاملمازندران

11480هاشمی ابوالفضل دکتر آزمايشگاهاملمازندران

16767اخوان دکتر آزمايشگاهاملمازندران

18616دهپناه نيمااملمازندران

19783آرام تن فيزيوتراپی مرکزاملمازندران

12061رازی پزشکی تشخيص آزمايشگاهاملمازندران

19676دهقان دکتر طبی تشخيص آزمايشگاهاملمازندران

21341پارساملمازندران

14091خير نوشين دکتر آزمايشگاهاملمازندران



14585اسدی سحر فيزيوتراپیاملمازندران

25028آمل مهر آزمايشگاهاملمازندران

29811(ره)خمينی امام بيمارستاناملمازندران

10138آمل(ع)رضا امام بيمارستاناملمازندران

10750راد ضيايی عباس دکتر دانش آزمايشگاه تعاونی شرکتاملمازندران

11844شهره دکتر آزمايشگاهاملمازندران

13057آمل مرکزی فيزيوتراپیاملمازندران

13415بوعلی فيزيوتراپیاملمازندران

14108مسعودی فاطمه سيدهاملمازندران

18687آمل ای هسته پزشکی مرکزاملمازندران

'املمازندران 33337اميرالمومنين درمانگاه

10148آمل شهريور 17 بيمارستاناملمازندران

14867پويا فيزيوتراپیاملمازندران

16634آمل اميرالمومنين درمانگاهاملمازندران

23945الهی حسيناملمازندران

15437شفائی شهريار دکتراملمازندران

34535(دندانپزشکی) اميرالمومنين درمانگاهاملمازندران

13499(ع) علی امام درمانی آموزشی مرکزاملمازندران

29522سروری ده بابکاملمازندران

29363زاده نقی  دکتراملمازندران

17629فخرايی داروخانهاملمازندران

15089ايرائی رودگر رضا محمداملمازندران

20021بهگام ناصر دکتراملمازندران

29764درمانگاهاملمازندران

15275مددی فيروزه دکتراملمازندران

11897عباسی حامد دکتراملمازندران

34761احمدی دکتر مطباملمازندران

33999آمل دابودشت سينا ابن طبی تشخيص آزمايشگاهاملمازندران

32996توانمهر پروتز و ارتز مرکزاملمازندران

24855قاسمی فرزاد دکتراملمازندران

34621اسماعيلی سميه دکتر مطباملمازندران

33354نژاد علی دکتر درمانگاهاملمازندران

34951مهر افق مشاوره مرکزاملمازندران

33972نائيجی دکتر داروخانهاملمازندران

14678علوی سيدهادیاملمازندران

16811وشتانی سيدعباس دکتراملمازندران

34195تيار غالمزاده مرتضیاملمازندران

15335نياکی شکوهی حسيناملمازندران

30365درزی باباتبار اسکندر  دکتر مطباملمازندران

34265رادين رضا دکتراملمازندران

35437سالمت پرستاری خدمات شرکت املمازندران

33684هراز آزمايشگاهاملمازندران

12804پاستور  ازمايشگاهاملمازندران

15679سينا فيزيوتراپیاملمازندران

29502يزدانی مرضيه دکتر مطباملمازندران

18475آمل شمال تخصصی فوق و تخصصی بيمارستاناملمازندران

11527حسينيان دکتر داروخانهاملمازندران



33998آمل شفااملمازندران

22509کمالی اله نعمتبابلمازندران

10801اميرکال کودکان بيمارستانبابلمازندران

12493داودی حسن سيد دکتربابلمازندران

12696مازندران پزشکی برداری تصوير مرکزبابلمازندران

13281ايرانيان فيزيوتراپیبابلمازندران

13504نژادبابل يحيی شهيد بيمارستان بابلمازندران

20336سينا ابن پاتوبيولوژی آزمايشگاهبابلمازندران

22744پارسبابلمازندران

22934بوعلی آزمايشگاهبابلمازندران

27599اهنگر زاده همايون محبوبهبابلمازندران

32568کاظمی نوربخش دکتر مطببابلمازندران

14973متين فيزيوتراپیبابلمازندران

15083کسائيان اکبر علیبابلمازندران

16442طبرستانی آری حسين محمدبابلمازندران

16560نژاد سهراب رضابابلمازندران

20220بابل رازی فيزيوتراپیبابلمازندران

34108نو نگاه سازی عينکبابلمازندران

12574بهار طبی تشخيص آزمايشگاهبابلمازندران

32006لبخند دندانپزشکیبابلمازندران

12340بابل مرکزی فيزيوتراپیبابلمازندران

14972خيری حسين سيدبابلمازندران

15015عصر ولی آزمايشگاهبابلمازندران

16088اميری مهرانگيزبابلمازندران

17780سامان فيزيوتراپیبابلمازندران

22373عماد سيدمحمدحسينبابلمازندران

22437پلی شش صادق مهدیبابلمازندران

27580مهرگان خصوصی بيمارستانبابلمازندران

28827بابل رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاهبابلمازندران

30972اميری موحدی سيدمرتضیبابلمازندران

31424صبا آزمايشگاهبابلمازندران

31485بابل پاستوربابلمازندران

32730ايالقی دکتر آزمايشگاهبابلمازندران

34029محمدی علی مهدی سيد دکتر دندانپزشکیبابلمازندران

11680مهر فيزيوتراپی موسسهبابلمازندران

11802اعتماد دکتربابلمازندران

12291اسالمی عبدالرضابابلمازندران

12585کفشگر بابازاده ميرزا ميترابابلمازندران

15498کالريجانی زمانی حسين سيدبابلمازندران

16483شيرزادی حميدرضابابلمازندران

27563کلينيک بابل پزشکی گروهبابلمازندران

12073کالگر کش رنج علیبابلمازندران

13257لداری پور اله سيف زهرا سيدهبابلمازندران

29247زاده ولی مهرداد دکتر مطببابلمازندران

16064تهمتن زاده ابوذر عيسیبابلمازندران

34019سجادی دکتربابلمازندران

13135بابل داروخانهبابلمازندران



14721رمضانی دکتر روزی شبانه داروخانهبابلمازندران

22083بابايی غفاربابلمازندران

21085داودی دکتر روزی شبانه داروخانهبابلمازندران

12249فيروزجاهی عليرضابابلمازندران

13501حکمتبابلمازندران

34367قارويی حامد دکتر دندانپزشکیبابلمازندران

15372پيرزاده دکتربابلمازندران

15650نيکزاد دکتر داروخانهبابلمازندران

15834سياهکالئی صادقی اردشيربابلمازندران

10349بابل بهشتی دکتر مظلوم شهيدبابلمازندران

21425کاشانی حکاکيان وحيدبابلمازندران

13253اکبرزاده ايرجبابلمازندران

34693نژاد مهدی مهديه  دکتر مطب بابلمازندران

27713اميری آمالی مقدادبابلمازندران

18364اقاملکی داروخانهبابلمازندران

32946(طب باتيس) طب سورين تيام بارانبابلمازندران

16263بابل شهرستان ايثارگران و شهيد بنياد مشاوره مرکزبابلمازندران

33341اتقانی دکتر داروخانهبابلمازندران

14766موسوی دکتربابلمازندران

28953بابل فرهنگيان درمانگاهبابلمازندران

12200نژاد عباسعلی اله ولیبابلمازندران

16303مقتدايی خديجهبابلمازندران

17717نژاد قلی عليرضابابلمازندران

29149مظفر حسين سيدبابلمازندران

34860نوائی طهماسبی محمد دکتر مطببابلمازندران

29216فرد عليرضاخانجانیبابلمازندران

12296مهرگان فيزيوتراپیبابلمازندران

30784ناصريان دکتربابلمازندران

22752بابل شفا فيزيوتراپیبابلمازندران

15339فريدونکنار خمينی امامبابلمازندران

15368رشيدی محمدرضابابلمازندران

13036معصومی دکتر داروخانهبابلمازندران

23639بابل شفابابلمازندران

35593مويدی دکتر خانم داروخانه  بابلمازندران

10758روحانیبابلمازندران

34593اوغلی هاشم تصويربرداریبابلمازندران

29819سفيری دکتر آزمايشگاهبابلسرمازندران

15006رازیبابلسرمازندران

11302آريانبابلسرمازندران

11875مرکزی فيزيوتراپیبابلسرمازندران

10787فرهادی يوسفعلیبابلسرمازندران

10290سينابابلسرمازندران

34544نيکان فيزيوتراپیبابلسرمازندران

10456وند مومی حسين دکتربابلسرمازندران

17922بابلسر پاتولوژی و طبی تشخيص آزمايشگاهبابلسرمازندران

24059فريدونکنار شهدا روزی شبانه درمانگاهبابلسرمازندران

18880سامی فتح شاهرخبابلسرمازندران



10215بابلسر سپاه(ع)الحوائج باببابلسرمازندران

22773پور جالل کتر دبابلسرمازندران

11722حسينی خليل سيد دکتربابلسرمازندران

20013عباسی اسماعيل دکتربابلسرمازندران

27541بخشی توانگر بابلسرمازندران

30769حاجيان دکتربابلسرمازندران

34249پزشکیبابلسرمازندران

33415حجتی دکتر آزمايشگاهبهشهرمازندران

11230مظاهری رضا حميدبهشهرمازندران

12116فاضلی علیبهشهرمازندران

15728جغتائی غالمرضابهشهرمازندران

11512ابادی حسين زاده حسن ابراهيمبهشهرمازندران

13077صبا فيزيوتراپیبهشهرمازندران

11594عابدی آسيهبهشهرمازندران

15087اميدی محمدبهشهرمازندران

22693عالمی محمودی فرانکبهشهرمازندران

30333بهشهر مهر فيزيوتراپیبهشهرمازندران

10135گلوگاه االئمه ثامنبهشهرمازندران

10735حسين امامبهشهرمازندران

11745لو عليرضامقصودبهشهرمازندران

12379فرد حقوقی کامياربهشهرمازندران

14568گرجی رحيمی عنايتبهشهرمازندران

14877نوين کيانبهشهرمازندران

34110حاتمی کيوش دکتر دندانپزشکیبهشهرمازندران

34448بهشهر مهر درمانی تعاونی شرکتبهشهرمازندران

11347بهشهر (ره)خمينی امام بيمارستانبهشهرمازندران

15927ليوانی احمدی عبدالکريمبهشهرمازندران

14144زينی شکريان محمدمهدیبهشهرمازندران

12988نادری ابراهيمبهشهرمازندران

14963نبی خواجه دکتر داروخانهبهشهرمازندران

12069گرجی قنبری حسنبهشهرمازندران

10337اميدی دکتربهشهرمازندران

11333رستمی بهراميان ابراهيمبهشهرمازندران

34812بهشهر االنبيا خاتم بيمارستانبهشهرمازندران

12000تقوی دکتر داروخانهبهشهرمازندران

12318رمضانی احمدبهشهرمازندران

13428تبرايی اسمعيلبهشهرمازندران

16118نوذری حسينی دکتربهشهرمازندران

19220درکائی جاويدبهشهرمازندران

23725کاظمی هادی سيدبهشهرمازندران

32337سبحان داروخانهبهشهرمازندران

23023ندازرهانشبهشهرمازندران

11334احمدی شازده معصومهبهشهرمازندران

17073زاهدی ناصربهشهرمازندران

25121بوانی زارع بهزادبهشهرمازندران

29545اصغری دکتربهشهرمازندران

30744فارابی فيزيوتراپیبهشهرمازندران



11791احمدی مهرانبهشهرمازندران

34625عالئی مونا دکتر روزی شبانه داروخانهبهشهرمازندران

10244مهربهشهرمازندران

29325ستونه نرگسبهشهرمازندران

12235حسنی مسيحبهشهرمازندران

29483حقانی اصغر علی دکتربهشهرمازندران

10094پور قلی دکتربهشهرمازندران

13358رباطی بابائی علیبهشهرمازندران

29544طبری صالح دکتربهشهرمازندران

13329تنکابن رجايی شهيد بيمارستانتنکابنمازندران

12936دی فيزيوتراپیتنکابنمازندران

11014ستوده دکتر-  آذربو دکترتنکابنمازندران

11177ستوده دکتر پزشکی آزمايشگاهتنکابنمازندران

24023درياتنکابنمازندران

26646شهسوار سالمت مهر درمانگاهتنکابنمازندران

27637تبسم فيزيوتراپیتنکابنمازندران

14052شفا فيزيوتراپیتنکابنمازندران

16174توفيقی شعلهتنکابنمازندران

11790خلعتبری فريبرزتنکابنمازندران

34498بهار فيزيوتراپیتنکابنمازندران

15279تنکابن پارس پاتوبيولوژی آزمايشگاهتنکابنمازندران

34840مدنی دکترمعافی داروخانهتنکابنمازندران

10367گرانسايه دکتر داروخانهتنکابنمازندران

10935فر رمضانی ايرجتنکابنمازندران

20194دره آسياب حسنی رضا محمدتنکابنمازندران

11067پورعلی مريمتنکابنمازندران

33715مهدوی دکتر دندانپزشکیتنکابنمازندران

15024تنکابن شهرستان شاهد مشاوره مرکزتنکابنمازندران

35462آبادی محسن صفری آرين دکترتنکابنمازندران

35463پور عباس شميال دکترتنکابنمازندران

10420تنکابن پاستورتنکابنمازندران

16577فارابیتنکابنمازندران

35294بکائی النازتنکابنمازندران

35568کيهانيان کامران دکتر مطبتنکابنمازندران

35542مشايخی مريمتنکابنمازندران

27939شهسوار خصوصی بيمارستانتنکابنمازندران

11086مرزی هلل صالحی عيسیجويبارمازندران

29402ورزی روح دکترجويبارمازندران

15163جويباری منظوری حسنجويبارمازندران

18042مرکزیچالوسمازندران

19186(بدر) دهقان عليجانچالوسمازندران

19733(عج) قائم حضرتچالوسمازندران

17416(پارس)جاهد بابکچالوسمازندران

29147کاليی گيل رضوانی فرشتهچالوسمازندران

13209طالقانی اله ايتچالوسمازندران

35389چالوس رازیچالوسمازندران

35408کريمی دکتر روزی شبانه داروخانه چالوسمازندران



30549حسينی نقيب سيدابراهيمچالوسمازندران

10113(ع) رضا امامچالوسمازندران

28033کالردشت (عج) قايم حضرت بيمارستانچالوسمازندران

15414نادر آزمايشگاهرامسرمازندران

13939(ع)سجاد امام بيمارستانرامسرمازندران

30066سينارامسرمازندران

22389برقی حسن عباس دکتررامسرمازندران

34279پسندآستانه حقيقت دکتررامسرمازندران

11883شفا فيزيوتراپیساريمازندران

20388زارع سوختگی و روانپزشکی مرکزساريمازندران

11275کالئی معلم محمدساريمازندران

11652دانشساريمازندران

15160شوئيلی محمدزاده مانیساريمازندران

17099عباسيان محمدساريمازندران

23961شهيدی حسين محمدساريمازندران

33649مهر فيزيوتراپیساريمازندران

10136ملکشاه يوسفی سيد حميد سيدساريمازندران

11263پورگلسفيدی تقی مجيدساريمازندران

12209کمرودی رزاقی نصير محمدساريمازندران

15347پور ملک انوشيروانساريمازندران

15848رفيعی عليرضاساريمازندران

17731شجاعی نداساريمازندران

28832شهميرزاد زمانی شهرهساريمازندران

32381ای هسته پزشکی مرکزساريمازندران

33632نگين پاتوبيولوژی آزمايشگاهساريمازندران

34086صديقی ميترا دکترساريمازندران

34174پناه رعيت عليرضا  ساريمازندران

11296زاده ابراهيم ليالساريمازندران

11920دانا آزمايشگاهساريمازندران

15272جلودار جعفريان فرامرزساريمازندران

15404ساری فرهنگيان درمانگاهساريمازندران

16049فجر آزمايشگاهساريمازندران

24963پارسساريمازندران

28854اسرمی عمويی فاطمهساريمازندران

10757ساری شفا بيمارستانساريمازندران

11896آستانی شاکری محمدساريمازندران

11970آشورپوری ايدهساريمازندران

12330آتيه آزمايشگاهساريمازندران

13350کالريجانی همايونی افراسياب دکترساريمازندران

25213مرکزی آزمايشگاهساريمازندران

29505نوينساريمازندران

31155توان بهساريمازندران

33814امين پاتوبيولوژی آزمايشگاهساريمازندران

34107 زاغرمی فمی رضا محمد  دکترساريمازندران

34111تيلکی منيری محمدرضا  ساريمازندران

34119تاری دکتر دندانپزشکیساريمازندران

34433ساری الزهرا فاطمه بيمارستانساريمازندران



29172ساری سينا بوعلی بيمارستان ساريمازندران

33905ساری خمينی امام بيمارستان  ساريمازندران

15274ارفعی جباری بهروز دکتر داروخانهساريمازندران

16307کردی حميد دکتر فارابی درمانگاهساريمازندران

34103نامداری پرستوساريمازندران

34563مرتضوی سنجی شنوايیساريمازندران

34570صابری زهرا دکتر مطب   ساريمازندران

11995محبوب فريدونساريمازندران

25309جويباری اميدی مائدهساريمازندران

33027مهر آزمايشگاهساريمازندران

30920پور يحيی حسن دکتر متخصص پزشکساريمازندران

15168پارسيان آزمايشگاهساريمازندران

10572ساری سينا قلب تخصصیساريمازندران

29383گلچينی تقوی غالمرضا دکترساريمازندران

11981صالحی دکترساريمازندران

19005کريمی اکبر علی دکتر مطبساريمازندران

29266مردانی دکتر داروخانهساريمازندران

33419داخلی متخصص پزشک مطبساريمازندران

15323393 اميرمازندرانی بيمارستان داروخانهساريمازندران

23501الهی روح دکتر داروخانهساريمازندران

33642فرهنگ فيزيوتراپیساريمازندران

10048مازندران استان وايثارگر شاهد مرکزمشاورهساريمازندران

14923احمديانساريمازندران

16514ساری بهار آزمايشگاهساريمازندران

34176نبی  پرستاری خدماتساريمازندران

232334 شماره آبان 13 داروخانهساريمازندران

35030اسپهبدی دکتر دندانپزشکی ساريمازندران

29481ايرانساريمازندران

27514ساری احمر هاللساريمازندران

132315 شماره آبان 13 داروخانهساريمازندران

35175فراتوان فيزيوتراپی ساريمازندران

34122ساروکالئی پور علی حميده   ساريمازندران

10092ساری(ع)العباس ابوالفضل حضرت درمانگاهساريمازندران

10533شعبان نيمه زايشگاه و بيمارستانساريمازندران

19294نيا رعيت فرهودساريمازندران

33541ساری ياس پزشکی تشخيص ازمايشگاهساريمازندران

35367صدف برداری تصويرساريمازندران

32152ساریساريمازندران

34077مياندورود شهيد بنيادساريمازندران

34797ساری بوعلی فنی ارتوپدیساريمازندران

11143اميرمازندرانیساريمازندران

29382سعيدی مصطفی سيد دکترساريمازندران

32904فرهادی اسماعيل محمد دکترساريمازندران

32931فرهادی دکترعبدالحسينساريمازندران

12063حبيبی علی دکتر مطبساريمازندران

34421سوته رضازاده دکتر مطب  ساريمازندران

12377کالئی حميدساريمازندران



25419غالمی ولی دکترساريمازندران

34170سراجی صبورا عيسی دکترساريمازندران

35475آموزگار ارغوان دکتر خانم مطبساريمازندران

33981قائم کيمياساريمازندران

29504(ع) علی امامساريمازندران

34135احمدی دکتر مطبساريمازندران

29706صالحی محمدتقی دکترساريمازندران

34079 جمالی نيلوفر دکتر دندانپزشکیساريمازندران

34106ثمربخش علیساريمازندران

16275رازی آزمايشگاهساريمازندران

10605مازند پرتو پزشکی تصويربرداری تعاونیساريمازندران

13840نگين پزشکی تصوير مرکزساريمازندران

31279شهريار آزمايشگاهساريمازندران

34098عباسی مينا دندانپزشکیسوادکوهمازندران

34100شيرگاه امير درمانگاهسوادکوهمازندران

20415ارم دکترشيوا سوادکوه پاتوبيولوژی آزمايشگاهسوادکوهمازندران

30500زيراب شهدا بيمارستانسوادکوهمازندران

31208شاطری مهدیسوادکوهمازندران

31949سوادکوه بهداشت اوران پيامسوادکوهمازندران

27780زاده حبيب زينبسوادکوهمازندران

19882حکيم داروخانهسوادکوهمازندران

30415اکبری علی دکتر داروخانهسوادکوهمازندران

29246سيدی پور عباس حسنسوادکوهمازندران

21354کوچکسرائی خسروی حميد دکترسوادکوهمازندران

34796(پايش ويزيت ) کالنتری دکتر مطبسوادکوهمازندران

34776 توان به فيزيوتراپی مرکزسوادکوهمازندران

18541صادق لهجه خوش محمد دکترسوادکوهمازندران

14999مرادی اعظم علی دکترسوادکوهمازندران

22315ابراهيميان اصغر علی سيد دکترسوادکوهمازندران

29252سرخی نژاد عباس حيدر دکتر مطبسوادکوهمازندران

35812فريدونکنار پارسا فيزيوتراپیفريدونکنارمازندران

34097تقوی حسين علی قايمشهرمازندران

18438گام تخصصی آزمايشگاهقايمشهرمازندران

25420قائم سالمت شفاقايمشهرمازندران

31093طلوع ای هسته پزشکی مرکزقايمشهرمازندران

33023خناری دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهقايمشهرمازندران

12470زاده غريب منظرقايمشهرمازندران

21785محمدی دکتر-قائم درمانگاهقايمشهرمازندران

31003شياده قنبرپور رضا محمدقايمشهرمازندران

31558مهرگانقايمشهرمازندران

34049مسلمی ياسر دکتر  قايمشهرمازندران

34085 جمنانی براری اصغر دکتر دندانپزشکیقايمشهرمازندران

34092رعيت بهمنقايمشهرمازندران

34115ارجمندی براری پارسا اميرقايمشهرمازندران

14111محسنی مريمقايمشهرمازندران

15228خزايی اسمعيلقايمشهرمازندران

16820قرا نيا علی اله حبيبقايمشهرمازندران



20392فالح عباس فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

22186بنيه قوی طاهره-نيايشقايمشهرمازندران

22251واحدی مرجان-  بهزيستقايمشهرمازندران

25056شميمقايمشهرمازندران

29341شمال قائم پرتو پزشکی مرکزتصويربرداریقايمشهرمازندران

14141طيبی ازمايشگاهقايمشهرمازندران

16162هدايتی ازمايشگاهقايمشهرمازندران

16651نيرين دکتر آزمايشگاهقايمشهرمازندران

17868خسرونژاد احسانقايمشهرمازندران

22331آشيلقايمشهرمازندران

23196اشکانقايمشهرمازندران

23471دکتررادقايمشهرمازندران

27094ارم نداقايمشهرمازندران

30042ونازايی زايمان و زنان متخصص و جراحقايمشهرمازندران

10690پور عباس زهرا دکتر دندانپزشکیقايمشهرمازندران

12468اصغری محمدقايمشهرمازندران

12941پوراترگله احمدی فرهادقايمشهرمازندران

12958دارالشفا درمانگاهقايمشهرمازندران

21786اصغری علیقايمشهرمازندران

31551فرهنگ فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

20906مهر فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

25192عبايی ال مريمقايمشهرمازندران

27166بياوار رمضانعلیقايمشهرمازندران

30487جواديان گلچهرهقايمشهرمازندران

12451دکترروحانیقايمشهرمازندران

16345کاظمی سميه سيدهقايمشهرمازندران

17363محسنی دکتر داروخانهقايمشهرمازندران

17792نوروزيانقايمشهرمازندران

12471مظفری محبوبهقايمشهرمازندران

33102پويا مهرقايمشهرمازندران

21409مرکزی پاتوبيولوژی ه آزمايشگاقايمشهرمازندران

27726قاديکاليی خادميان مجتبیقايمشهرمازندران

30030عزيزی کيوان دکترقايمشهرمازندران

33273امند زارعی دکتر مطبقايمشهرمازندران

16027دری پهنه فرهادی فريماقايمشهرمازندران

29469قايمشهر رازی بيمارستانقايمشهرمازندران

34573شهر قائم جانبازان درمانگاهقايمشهرمازندران

17223عشريه مصطفیقايمشهرمازندران

34760شهر قائم دی آزمايشگاهقايمشهرمازندران

15583غالمی داروخانهقايمشهرمازندران

16613عزيزی داروخانهقايمشهرمازندران

20094پور اسداله داروخانهقايمشهرمازندران

21011صادقی داروخانهقايمشهرمازندران

24496دارايی الساقايمشهرمازندران

17407طبرستانی عليرضاقايمشهرمازندران

17454بهراميان احمد دکتر داروخانهقايمشهرمازندران

24573توحيد داروخانهقايمشهرمازندران



24558مسرور داروخانهقايمشهرمازندران

30697پور اسداله دکتر کلينيکقايمشهرمازندران

35047مدائن دندانپزشکی کيلينيکقايمشهرمازندران

23638تقوی ياسر -(ع)علی فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

35060گنجی زاده فغان فاطمه دکتر خانم مطبقايمشهرمازندران

16242تلوکی اسدی بابکقايمشهرمازندران

14487چراغعلی دکترقايمشهرمازندران

18002مهدوی الهامقايمشهرمازندران

21271ايرانمهر نگهداری مرکزقايمشهرمازندران

32225قائمشهر (ع)وليعصر بيمارستانقايمشهرمازندران

29224گرجی حسينقايمشهرمازندران

18611ديزآبادی گرجی رضاقايمشهرمازندران

34069پور داداش نادرقايمشهرمازندران

16531قاديکاليی شيروانی عسگریقايمشهرمازندران

19083قاسمی احمد سيدقايمشهرمازندران

29464ديزابادی جعفرزاده امامعلیقايمشهرمازندران

17231بزرگی جواد محمدقايمشهرمازندران

19165حيدری کاظمی مرتضی سيدقايمشهرمازندران

13283احسانی شهرامقايمشهرمازندران

34196مطبقايمشهرمازندران

34364محمدی مائدهقايمشهرمازندران

29913خانی حسين ابراهيمقايمشهرمازندران

29166نوری کرم علیقايمشهرمازندران

10563آهنگران دکتر مطبقايمشهرمازندران

35501صادقی عارف دکتر داروخانه   قايمشهرمازندران

35544کياکال حسنی دکتر روزی شبانه داروخانهقايمشهرمازندران

35535رمضانی  مونا فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

31969قائمشهر فارابی فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

31325دارالشفا فيزيوتراپیقايمشهرمازندران

34105تابان عينکقايمشهرمازندران

35672آقاياری شکوفه دکتر خانم دندانپزشکی قايمشهرمازندران

32571تسکينقايمشهرمازندران

35794جوادی علی دکترقايمشهرمازندران

35805شهر قائم اسدی دکتر داروخانهقايمشهرمازندران

10860محمودآباد شهدا بيمارستانمحمودآبادمازندران

12168آباد محمود مرکزی فيزيوتراپیمحمودآبادمازندران

10748سرخرود طب کيان آزمايشگاهمحمودآبادمازندران

11892ازمايشگاهمحمودآبادمازندران

27740مهدوی فخرالدينمحمودآبادمازندران

12985نياکی داعی دکترمريممحمودآبادمازندران

19252حسينی دکترمحمودآبادمازندران

11256خزرمحمودآبادمازندران

15881سياوشی ابراهيمی اسماعيل محمدنکامازندران

20236اسرمی بذرافشان محمودنکامازندران

12141رودباری مصطفی  دکتر آزمايشگاهنکامازندران

12805نکا شعبان نيمه روزی شبانه درمانگاهنکامازندران

13279نکا شفا فيزيوتراپینکامازندران



15661هاشمی ابراهيم سيدنکامازندران

32554نژاد عالمی دکتر دندانپزشکی مطبنکامازندران

22766زائراومالی موسی-  داروخانهنکامازندران

15772رمدانی منصورنکامازندران

33074محسنی دکتر داروخانهنکامازندران

24500بخشيان رضا سيدنکامازندران

15170هاشمی  مطلب سيدنکامازندران

23203(پزشکی عبداله ) شفا داروخانهنکامازندران

11031نظری عبدالرحماننکامازندران

34560نکا بوعلی بيمارستاننکامازندران

22913سياوشی ابراهيمی مهدینکامازندران

19405حسينی فاطمه سيده داروخانهنکامازندران

11119اکردی زاده مومن رضانکامازندران

35439نيکزادنکامازندران

27930شفا فيزيوتراپینورمازندران

25349صالحی سولمازنورمازندران

27561(س)زينب حضرت روزی شبانه درمانگاهنورمازندران

11406شايان فيزيوتراپی مرکزنورمازندران

33508نويان پاتوبيولوژی آزمايشگاهنورمازندران

19870ترخان ابراهيمنورمازندران

21955ميرضائی علی محمد سيدنورمازندران

29468اميری شهالنورمازندران

29554خمينی امام بيمارستاننورمازندران

35631زاده رمضان فروه دکتر خانم مطب نورمازندران

22893آذر هفتمنوشهرمازندران

33070نوشهر بهشتی دکتر شهيد تختخوابی 101 بيمارستاننوشهرمازندران

12732سينا آزمايشگاهنوشهرمازندران

18243( عباسی دکتر ) نوشهر آزمايشگاهنوشهرمازندران

15383مهبد معصومهنوشهرمازندران

20145مجد دکتر پاتولوژی و طبی تشخيص آزمايشگاهنوشهرمازندران

35237ايراننوشهرمازندران

34276ميرزائی پروانهنوشهرمازندران

16521بزرگمهر فيزيوتراپیاراکمرکزي

19474طه فيزيوتراپیاراکمرکزي

22748قدس عمومی درمانگاهاراکمرکزي

15955شفا فيزيوتراپیاراکمرکزي

18145مرکزی آزمايشگاهاراکمرکزي

26365ايرانيان مهر درمان افتخار شرکتاراکمرکزي

11169اراک رازیاراکمرکزي

12616ابراهيمی دکتر آزمايشگاهاراکمرکزي

20438حکيم فيزيوتراپیاراکمرکزي

23789روزبه فيزيوتراپیاراکمرکزي

10394اراک دی محدود جراحی مرکزاراکمرکزي

12213آراد  فيزيوتراپیاراکمرکزي

13252شازند بوعلی فيزيوتراپیاراکمرکزي

14198قدس بيمارستاناراکمرکزي

19588پارسيان درمانگاهاراکمرکزي



24892هارمونی فيزيوتراپیاراکمرکزي

12797سعيدی قاضی دکتراراکمرکزي

15438افق فيزيوتراپیاراکمرکزي

16327 پاستور پاتوبيولوژی آزمايشگاهاراکمرکزي

16316اراک شفا آزمايشگاهاراکمرکزي

22889پارس نوين نورآوران شرکتاراکمرکزي

33492شکورپور دکتر دندانپزشکیاراکمرکزي

26169مهراد آزمايشگاهاراکمرکزي

15295بزرگمهراراکمرکزي

15035سينا ابن فيزيوتراپیاراکمرکزي

11928آريا فيزيوتراپیاراکمرکزي

11503بهبود فيزيوتراپیاراکمرکزي

10108زرنانی دکتر دندانپزشکی مطباراکمرکزي

19309صدرا فيزيوتراپیاراکمرکزي

10981کيان ای هسته پزشکیاراکمرکزي

15441توانا فيزيوتراپیاراکمرکزي

24591رجبيان دکتر داروخانهاراکمرکزي

15643االنبيا خاتم آزمايشگاهاراکمرکزي

34132مهر سونوگرافی و راديولوژی کلينيک اراکمرکزي

34721 اراک ( ره) خمينی امام بيمارستاناراکمرکزي

11796رفيعی دکترعليرضااراکمرکزي

15321پورسينا داروخانهاراکمرکزي

15972طلوع داروخانهاراکمرکزي

24353حقيقی دکتر داروخانهاراکمرکزي

11249رزمی نوشيناراکمرکزي

14615سخا رضائی الهدی بنتاراکمرکزي

14903اسماعيلی آتنااراکمرکزي

21816معصومی دکتر داروخانهاراکمرکزي

26737ابادی نظام مشايخی مريماراکمرکزي

19194عالمی خدمتی بهروزاراکمرکزي

20513صحت داروخانهاراکمرکزي

24608آذربانی داروخانهاراکمرکزي

18309خوانساری درمانی آموزشی مرکزاراکمرکزي

23683اميرالمومنين درمانی آموزشی مرکزاراکمرکزي

25002وليعصر درمانی اموزشی مرکزاراکمرکزي

29077اميرکبير درمانی آموزشی مرکزاراکمرکزي

29384طالقانی درمانی آموزشی مرکزاراکمرکزي

29772(ع)رضا امام کلينيکاراکمرکزي

17094مهر داروخانهاراکمرکزي

11473مودب هاشمی جواد محمد دکتراراکمرکزي

17192اسبی شام احمدی فريبرز دکتراراکمرکزي

18856سهيلی حبيباراکمرکزي

10557ايثارگران امور و شهيد بنياد مشاوره مرکزاراکمرکزي

22729بحرينی هوشنگ دکتراراکمرکزي

29211آفتاب بالينی خدمات مرکزاراکمرکزي

15130طاهری الدناراکمرکزي

15319سينا بوعلی داروخانهاراکمرکزي



13687سينا بيمارستاناراکمرکزي

20004قدمگاهی مهتاباراکمرکزي

11847تاالنک داروخانهاراکمرکزي

12508اکبری مهنازاراکمرکزي

19694عراقی سيامکاراکمرکزي

34880خمين درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکدهاراکمرکزي

15453سنجان مرکزیاراکمرکزي

34731خمين آبادی دولت کمالی محمد دکتر دندانپزشکی اراکمرکزي

34773مهبد بالينی خدمات مرکز  اراکمرکزي

21922نژاد حاجی دکتر داروخانهاراکمرکزي

33518احمدی  حسين دکتر دندانپزشکی درمانگاهاراکمرکزي

14737فر اسالمی حسيناراکمرکزي

23058رايحه منزل در بالينی خدمات مرکزاراکمرکزي

29179پور مهراد علیاراکمرکزي

10528 اسدی رضااراکمرکزي

23888فرهنگيان درمانگاهاراکمرکزي

29039آرازاراکمرکزي

29397 واعظ مرتضیاراکمرکزي

30292مهاجرانی غالمرضا دکتراراکمرکزي

30405مظفری دکتريوسفاراکمرکزي

31770غالمی محسن دکتراراکمرکزي

34889صورت فک دهان راديولوژیاراکمرکزي

35023آرازاراکمرکزي

11052غالمی امير فريبااراکمرکزي

17617اخالقی فرزاداراکمرکزي

18318پارسيان فيزيوتراپیاراکمرکزي

27679اراک احمر هالل داروخانهاراکمرکزي

35226رويالاراکمرکزي

35308فر سعيدی دکتر داروخانهاراکمرکزي

11389نجاتی ابوالفضلاراکمرکزي

11792نجفی حسن دکتراراکمرکزي

15673رنجبر اکبر دکتراراکمرکزي

17095جوادزاده فاطمهاراکمرکزي

17590مظفری احمداراکمرکزي

21907آرا کمال زهرااراکمرکزي

22758صالحی عباس پزشک مطباراکمرکزي

24668جمشيدی دکتر داروخانهاراکمرکزي

32387آرشيدا فيزيوتراپیاراکمرکزي

34323شفيعی دکتر داروخانه اراکمرکزي

11687جيريائی محمدرضااراکمرکزي

11747مظاهری حسن دکتراراکمرکزي

22271طب نيرواراکمرکزي

24803جهاددانشگاهی ناباروری درمان مرکزاراکمرکزي

29040پورسينا دندانپزشکی درمانگاهاراکمرکزي

29893اسماعيلی عليرضا دکتراراکمرکزي

30192شمسی دکترعباساراکمرکزي

35329اولترااراکمرکزي



35365جواد امام اراکمرکزي

19458آخوندزاده شهرزاداراکمرکزي

35433داودابادی محمود دکتر پزشکی چشم مطب  اراکمرکزي

17179(س) زهرا حضرت درمانی مجتمعاراکمرکزي

35447شازند اجتماعی تاميناراکمرکزي

30608بهزيستی توانبخشی جامع مرکزاراکمرکزي

32294اراک شهرستان بهداشت مرکزاراکمرکزي

12661ثاراله درمانگاهاراکمرکزي

15442دانشمند پاتوبيولوژی آزمايشگاهاراکمرکزي

29730سليمانی خديجهاراکمرکزي

31119محمودی دکتر داروخانهاراکمرکزي

10408عراقی گلستانی رضا دکتراراکمرکزي

35536 هادئی دکتر داروخانهاراکمرکزي

29957رضائی دکتر مطباراکمرکزي

13032سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاهاراکمرکزي

16509محمدی طيبهاراکمرکزي

11933باقری محمدجواد دکتراراکمرکزي

22117آرامی دکتر داروخانهاراکمرکزي

29610سالمت نسيم منزل در پرستاری و پزشکی خدمات ارائه و مشاوره مرکزاراکمرکزي

18235نويی قلعه دکتر آزمايشگاهاراکمرکزي

14179نوين آزمايشگاهاراکمرکزي

12510ايران آزمايشگاهاراکمرکزي

17919حيان جابربن داروخانهاراکمرکزي

25176اراک پارس آزمايشگاهاراکمرکزي

35251سينوهه اراکمرکزي

34869سالمت آوای منزل در پرستاری خدمات و مشاوره مرکزاشتيانمرکزي

20921آشتيان سجاد امام بيمارستاناشتيانمرکزي

30111فراهانی نوده محمدزمان دکتراشتيانمرکزي

20555اول عظيمی  آزمايشگاهتفرشمرکزي

18188تفرش والفجر بيمارستانتفرشمرکزي

30349نژاد دکترخالقیتفرشمرکزي

35188دالوندی کوروشتفرشمرکزي

21738رضايی داروخانهتفرشمرکزي

33986خمين رازی آزمايشگاهخمينمرکزي

20869غدير روزی شبانه درمانگاهخمينمرکزي

19127نخعی سعيدخمينمرکزي

18315رازی داروخانهخمينمرکزي

19403خمين مهر فيزيوتراپیخمينمرکزي

22019زاده حسن دکتر داروخانهخمينمرکزي

19124صالحی سعيد دکترخمينمرکزي

34979حمهوری... ا روح دکتر مطبخمينمرکزي

18415سينا آزمايشگاهخمينمرکزي

23564حکيم داروخانهخمينمرکزي

20752محمودی بهمن دکترخمينمرکزي

26391مشهدی محمدخمينمرکزي

29188زاده مستوفی ساراخمينمرکزي

23771خليلی  اسداله پايش پزشکخمينمرکزي



35240پور خسروی دکتر خمينمرکزي

20755شفا پرستاری  خدمات مرکزخمينمرکزي

23524خمين خمينی امام بيمارستانخمينمرکزي

18424اله بقيه تراپی فيزيوخمينمرکزي

20697عظيمی حميدخمينمرکزي

22047قدس داروخانهخمينمرکزي

24267فاضليان شهرامخمينمرکزي

34180شاهپری دکتر داروخانه  خمينمرکزي

23752چوگری حسنخمينمرکزي

23814مطلق کوچکی محمد علی دکترخمينمرکزي

27552خمينی مصطفی شهيد درمانی مجتمعخمينمرکزي

35356 کريمی علی دکترخمينمرکزي

18129رضائی اله حشمت دکترخمينمرکزي

31202خنداب مهر بيمارستانخندابمرکزي

11460غريب زاده علی اله حجتخندابمرکزي

22398خدادادی عيسی دکترخندابمرکزي

13266دکترمنصوری مطبخندابمرکزي

35677خدادادی دکتر مطبخندابمرکزي

20619دليجان صادق امامدليجانمرکزي

29496نظری سعيددليجانمرکزي

35627ابراهيمی دکتر داروخانهدليجانمرکزي

35588پارتدليجانمرکزي

21971زرنديه پاستور آزمايشگاهزرنديهمرکزي

13523آسيابک شهدای بيمارستانزرنديهمرکزي

28897زرنديه درمان و بهداشت شبکهزرنديهمرکزي

10345ساوه دی سرپايی و محدود جراحی مرکزساوهمرکزي

27575ساوه سپهر فيزيوتراپیساوهمرکزي

18213ساوه شفا فيزوتراپیساوهمرکزي

33671ساوه نور آزمايشگاهساوهمرکزي

29006ساوه بهداشت مرکزساوهمرکزي

20823ساوه سالمت فيزيوتراپیساوهمرکزي

29777(ع)بيت اهل کريم دارالشفا روزی شبانه درمانگاهساوهمرکزي

20539مرکزی داروخانهساوهمرکزي

10189(س)فاطمه حضرت بيمارستانساوهمرکزي

34930طب پارس منزل در پرستاری های مراقبت ارائه و مشاوره مرکزساوهمرکزي

16354پارس آزمايشگاهساوهمرکزي

18030فر ديبايی ايران دکترساوهمرکزي

34211مهرورزان درمانگاهساوهمرکزي

34914صديف عباس دکترساوهمرکزي

18127افضلی شهرام دکترساوهمرکزي

21777زادگان کريم رضا احمد دکترساوهمرکزي

30635سبزابادی مريمساوهمرکزي

33886کوثر دارالشفا عمومی درمانگاهساوهمرکزي

35302کيا منا دکترساوهمرکزي

20005کارگر مصطفی آقایساوهمرکزي

21776قاجاری فالح عادلساوهمرکزي

21973هدايت داروخانهساوهمرکزي



19942معصومی فاطمهساوهمرکزي

28003نيا شريف وحيدهساوهمرکزي

35265چمران شهيدساوهمرکزي

13598گمنام شهدایساوهمرکزي

21988سعيدی دکتر داروخانهساوهمرکزي

29350ابراهيمی محمودساوهمرکزي

19096ميبدی زاده مظلوم اسدالهساوهمرکزي

32807بندی نقش فريد سيد دکتر مطبساوهمرکزي

13650ساوه مدرس شهيد بيمارستانساوهمرکزي

18922شکرالهی دکتر داروخانهساوهمرکزي

35734مطبساوهمرکزي

14058نشاط فيزيوتراپیشازندمرکزي

16057مشيدی فاطمهشازندمرکزي

17300ميرزايی غالمرضا دکترشازندمرکزي

30082حيدری شيرين دکترشازندمرکزي

18249رسا احمدشازندمرکزي

19266شازند آشتيانی دکتر داروخانهشازندمرکزي

11483صدرا آزمايشگاهشازندمرکزي

24099فراهان خسروانی فرهنگ بيمارستانفراهانمرکزي

25890فرمهين فرمهينی داروخانهفراهانمرکزي

35541فراهان بهداشت مرکزفراهانمرکزي

24092کميجان علی امام بيمارستانکميجانمرکزي

17778کميجان صحت داروخانهکميجانمرکزي

20852عليمرادی رضا غالمکميجانمرکزي

35320کميجان بهداشت شبکهکميجانمرکزي

14733رضائی ابوالقاسمکميجانمرکزي

20547کيان دکتر آزمايشگاهمحالتمرکزي

33745نيکزاد دکترمحالتمرکزي

21449محالت خمينی امام بيمارستانمحالتمرکزي

18176رفعتی محمدفرزادمحالتمرکزي

18854فکريان محمودمحالتمرکزي

20331محالت المبين فتح درمانگاهمحالتمرکزي

34699هوشمند دکتر داروخانهبستکهرمزگان

13968بستک فارابی بيمارستانبستکهرمزگان

15288فارابی آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

18211پاستور آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

20058موسوی سيدعبدالهبندرعباسهرمزگان

21820حکيمان پاتوبيولوژی آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

33089قريب دکتر آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

33295پرور آب آتش دکتر آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

33797پرمر اسما دکتربندرعباسهرمزگان

34065رضايی صابر دکتر  بندرعباسهرمزگان

17959رسالت درمانگاهبندرعباسهرمزگان

23299پور مهدی اله دکترحجتبندرعباسهرمزگان

24669جلوگير پور قدير علی دکتربندرعباسهرمزگان

30737آرادبندرعباسهرمزگان

33143بهبود روزی شبانه درمانگاهبندرعباسهرمزگان



34357احمدی ايمانبندرعباسهرمزگان

34358حامدی مليحهبندرعباسهرمزگان

34408(ع) رضا امام بيمارستان آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

34409بختياری اقتدار مهين دکتر دندانپزشکیبندرعباسهرمزگان

34410نيسانقلب هاديزاده رضا دکتربندرعباسهرمزگان

12014ديبا پزشکی دندان کلينيکبندرعباسهرمزگان

13255عباس بندر گلشهر روزی شبانه داروخانهبندرعباسهرمزگان

16743سرافراز فيزيوتراپیبندرعباسهرمزگان

24276سينا داروخانهبندرعباسهرمزگان

25067هاشمی بنی دکتر آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

34306رضا امام بيمارستان روزی شبانه داروخانهبندرعباسهرمزگان

34361پرهيز اصغر علیبندرعباسهرمزگان

18319سينا ابن فيزيوتراپی کلينيکبندرعباسهرمزگان

20775خانعلی رضابندرعباسهرمزگان

20923خرمی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

33870حرکت فيزيوتراپیبندرعباسهرمزگان

34392آقا آل االسالمی شيخ نوشين دکتربندرعباسهرمزگان

30602سرج جوانی فريبا دکتر دندانپزشکی مطببندرعباسهرمزگان

31707 زاده  اميری دکتر داروخانه بندرعباسهرمزگان

33340ظفرنيا دکتر مطب بندرعباسهرمزگان

34402سعادت سيدحسينبندرعباسهرمزگان

34412صفا روزی شبانه درمانگاهبندرعباسهرمزگان

34434آبادی موسی نصراللهی محبوبه دکتربندرعباسهرمزگان

34385 ربيعی دکتر دندانپزشکی بندرعباسهرمزگان

34477جهرمی محسنيان مهشيدبندرعباسهرمزگان

34481هرمز دندانپزشکی کلينيکبندرعباسهرمزگان

34532جالينوس داروخانهبندرعباسهرمزگان

34533زيباشهر داروخانهبندرعباسهرمزگان

17175نيا دليران دکتر روزی شبانه داروخانهبندرعباسهرمزگان

34567پويان فيزيوتراپیبندرعباسهرمزگان

34566مويدی اوشا دکتربندرعباسهرمزگان

20009لياقت دکتر داروخانهبندرعباسهرمزگان

27620شيخيان مجيدبندرعباسهرمزگان

33832بخشنده دکتر روزی شبانه داروخانهبندرعباسهرمزگان

21263سينا فيزيوتراپیبندرعباسهرمزگان

34613فر آذين آزاده دکتربندرعباسهرمزگان

19538مرتضوی شارمين دکتربندرعباسهرمزگان

22346فر سعيدی محمدرضا دکتربندرعباسهرمزگان

34342دامغان چهاردهی امير دکتر مطببندرعباسهرمزگان

20722رسالت روزی شبانه داروخانهبندرعباسهرمزگان

30467مهر سنجی شنوايیبندرعباسهرمزگان

22713امامی  محمدامينبندرعباسهرمزگان

32494احمدی ايمان دندانپزشکی بندرعباسهرمزگان

10206فرشيدی حسينبندرعباسهرمزگان

15101سلطانی مهدی دکتربندرعباسهرمزگان

31304 اسدی مجتبیبندرعباسهرمزگان

34941ايساتيس درمانگاهبندرعباسهرمزگان



33232(عج) الزمان صاحب بيمارستانبندرعباسهرمزگان

34359بهزاد احمد دکتربندرعباسهرمزگان

34377 رازی کلينيکبندرعباسهرمزگان

13488دانشگاه روزی شبانه داروخانهبندرعباسهرمزگان

35217محمودی بهزاد دکتربندرعباسهرمزگان

18117جمشيدی امير دکتربندرعباسهرمزگان

21746طاهری هادی دکتربندرعباسهرمزگان

33813وزرا عينکبندرعباسهرمزگان

33846رادين سازی عينکبندرعباسهرمزگان

33847آرمان سازی عينکبندرعباسهرمزگان

33883کيميا سازی عينکبندرعباسهرمزگان

34175نوينبندرعباسهرمزگان

11604الزهرا فاطمه بيمارستانبندرعباسهرمزگان

13211کودکان بيمارستانبندرعباسهرمزگان

18553سبحانی دکتر آزمايشگاهبندرعباسهرمزگان

20590پرويزی عليرضابندرعباسهرمزگان

29089محمدی شهيد بيمارستانبندرعباسهرمزگان

31659ايرانيان نوين طب پرديس شرکتبندرعباسهرمزگان

33203جاسک االنبيا خاتم بيمارستانبندرعباسهرمزگان

33821مهر درمانی کار توانبخشی مرکزبندرعباسهرمزگان

35315فارس خليج بيمارستانبندرعباسهرمزگان

33142اکسير داروخانهبندرعباسهرمزگان

33676آشيلبندرعباسهرمزگان

35379حکيم روزی شبانه درمانگاهبندرعباسهرمزگان

34363صادقی ناصربندرعباسهرمزگان

35434تندرستی فيزيوتراپیبندرعباسهرمزگان

35674صفادرگيری ناديا دکتربندرعباسهرمزگان

34386فاريابی طاهرهبندرعباسهرمزگان

35562ايرانيان سالمت درمانگاهبندرعباسهرمزگان

10659ليال ام بيمارستانبندرعباسهرمزگان

10763ع رضا امامبندرعباسهرمزگان

34351قريب دکتر روزی شبانه درمانگاهبندرعباسهرمزگان

25011سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاهبندرلنگههرمزگان

30388طوافی محمدرضا دکتر مطببندرلنگههرمزگان

29711شاهمرادی دکتر داروخانهبندرلنگههرمزگان

29710شهدا بيمارستانبندرلنگههرمزگان

10770رستمانی بيمارستانپارسيانهرمزگان

33031آباد حاجی بهداشت مرکز آزمايشگاهآباد حاجيهرمزگان

22310نيکخوآباد حاجيهرمزگان

31362بختياری اقتدار حسين دکتر مطبآباد حاجيهرمزگان

13537رودان (ع) اباالفضل حضرت دارالشفا و خيريه موسسهرودانهرمزگان

34701پور خازنی دکتررودانهرمزگان

31550کريمی دکتر داروخانهرودانهرمزگان

33709رودان (ع)علی امام بيمارستان روزی شبانه داروخانهرودانهرمزگان

32206رودان (ع) ابيطالب ابن علی بيمارستانرودانهرمزگان

18137جعفری دکتر پاتوبيولوژی و طبی تشخيص آزمايشگاهقشمهرمزگان

31015آوا فيزيوتراپیقشمهرمزگان



29803دارا شهيد درمانگاهقشمهرمزگان

19896آهنگ دکتر داروخانهقشمهرمزگان

31418 قشم اعظم پيامبر بيمارستانقشمهرمزگان

29634کيش بيمارستان آزاد منطقه سازمانکيشهرمزگان

25020(س)زينب حضرت فيزيوتراپیمينابهرمزگان

29868فارس خليج درمانگاهمينابهرمزگان

23975نعل زرين صادقمينابهرمزگان

29690مرادی دکترمينابهرمزگان

30752پيرايش زهرا دکتر مطبمينابهرمزگان

33231تهرودی دکتر داروخانهمينابهرمزگان

18615دانشمينابهرمزگان

11254دليلی فرزينمينابهرمزگان

17222مرادخانی محمد دکترمينابهرمزگان

20748خواه وحدت وحيد دکترمينابهرمزگان

22799زارع دکتر داروخانهمينابهرمزگان

17137سينا داروخانهمينابهرمزگان

23713شهواری رحيمی محمد دکترمينابهرمزگان

33177االعظم اله بقيه بيمارستانمينابهرمزگان

16725 ياراحمدی جليلمينابهرمزگان

13475ابوالفضل حضرتمينابهرمزگان

35585 بستام روزی شبانه داروخنهمينابهرمزگان

10622آباد اسد قائم بيمارستاناسدابادهمدان

12766وليعصر فيزيوتراپیاسدابادهمدان

30340اشرافی دکتر داروخانهاسدابادهمدان

12815حقيقت داروخانهاسدابادهمدان

15205شفا داروخانهاسدابادهمدان

17247مسعودی دکتر داروخانهاسدابادهمدان

22206پارس آزمايشگاهاسدابادهمدان

34263نظامی دکتر داروخانهاسدابادهمدان

11659سالمتاسدابادهمدان

35312نوبلاسدابادهمدان

32981اسداباد بوعلی آزمايشگاهاسدابادهمدان

30882فريدونی رضواناسدابادهمدان

10619بهاری اله آيتبهارهمدان

33442جباری دکتر روزی شبانه داروخانهبهارهمدان

24295مرکزی داروخانهبهارهمدان

17552دکترنجومی داروخانهبهارهمدان

17605بهار وليعصر آزمايشگاهبهارهمدان

16115مهر فيزيوتراپی مرکزبهارهمدان

25259ميعادبهارهمدان

10031تويسرکان وليعصرتويسرکانهمدان

34028کاروند دکتر داروخانه تويسرکانهمدان

22787متين فيزيوتراپیتويسرکانهمدان

13796تويسرکان فرهنگيان درمانگاهتويسرکانهمدان

32987دالوری دکتر داروخانهتويسرکانهمدان

14642نوين طبی تشخيصتويسرکانهمدان

24732محمدظاهری الهامتويسرکانهمدان



18288هامون داروخانهتويسرکانهمدان

12382موسوی محمدتويسرکانهمدان

12610محمدی ابوالقاسمتويسرکانهمدان

16536جعفری تورجرزنهمدان

22045صيدیرزنهمدان

33553بيگی عوض دکتر روزی شبانه داروخانهرزنهمدان

11309شعبانی دکتر آزمايشگاهرزنهمدان

10032رزن وليعصررزنهمدان

17271حکيم لقمانرزنهمدان

24392موسوی ليالرزنهمدان

11813بابائی شيخ دکتر روزی شبانه داروخانهرزنهمدان

32781گری فعله دکترفامنينهمدان

10034فامنينفامنينهمدان

34944 غستانی قنات شريفی دکترفامنينهمدان

22453قويمی حامدفامنينهمدان

34638رحيمی دکتردرجزين قروههمدان

21544زارع امينکبودراهنگهمدان

19442سبحان فيزيوتراپیکبودراهنگهمدان

24164بابائی شيخ مريمکبودراهنگهمدان

33035سينا پزشکی تشخيص آزمايشگاهکبودراهنگهمدان

31080بهرامی دکتر داروخانهکبودراهنگهمدان

34844 سنگيان دکتر کبودراهنگهمدان

22591طاهری خسرو سونوگرافیکبودراهنگهمدان

18718شفا فيزيوتراپیکبودراهنگهمدان

22704بهرامی محمودعلی مطبکبودراهنگهمدان

24191بهزاد قراگوزلو اصغرکبودراهنگهمدان

10159(ع) رضا امام بيمارستانکبودراهنگهمدان

33237نژاد دکترسهرابی داروخانهکبودراهنگهمدان

31237مادر ازمايشگاهکبودراهنگهمدان

17476آرياماليرهمدان

17418زکرياماليرهمدان

13290نژاد احمدی طاهاماليرهمدان

22628سيداحمدفاطمیماليرهمدان

15872خدادادی زهراماليرهمدان

24741حسينی زهراماليرهمدان

25533چگنی محمدرضاماليرهمدان

30222حسنی فيزيوتراپیماليرهمدان

16100مالير پارس آزمايشگاهماليرهمدان

13293لشنی سميراماليرهمدان

15143خانی حسين اسحقماليرهمدان

10828(ع) حسين امام بيمارستانماليرهمدان

17877آبادی می داروخانهماليرهمدان

10250سيناطب تعاونی شرکت آزمايشگاهماليرهمدان

10667فرهنگيانماليرهمدان

15074مالير دانشماليرهمدان

22397بهبود فيزيوتراپیماليرهمدان

22503رسولی پريساماليرهمدان



24614شمعدانی احمدماليرهمدان

12626شفا آزمايشگاهماليرهمدان

33872نصرتی دکتر داروخانهماليرهمدان

12352مرکزی پاتوبيولوژی ازمايشگاهماليرهمدان

27596مالير مهر بيمارستانماليرهمدان

35404 يوسفی بابک دکترماليرهمدان

13506عليمرادياننهاوندهمدان

11756دکترکيانی داروخانهنهاوندهمدان

27923بحيرايی احسان علینهاوندهمدان

33956سالمت بهمن آزمايشگاهنهاوندهمدان

16393سلوکی نوشيننهاوندهمدان

22094مروتی زهرانهاوندهمدان

30968نيکومنش کيانانهاوندهمدان

32591ترکاشوند علی دکتر مطبنهاوندهمدان

12852رضوی زهرا دکترنهاوندهمدان

13001منصوری دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاهنهاوندهمدان

13681سالمت روزی شبانه درمانگاهنهاوندهمدان

16746وحدت داروخانهنهاوندهمدان

23056پارس روزی شبانه درمانگاهنهاوندهمدان

25437آبايی احسان علی دکترنهاوندهمدان

11165آقائی حسننهاوندهمدان

31045برداری تصوير مرکزنهاوندهمدان

10542فاطميه درمانی آموزشیهمدانهمدان

10561(سينا)فرشچيان درمانی اموزشیهمدانهمدان

10664بهشتی شهيد تخصصی فوق و مرکزآموزرشی،درمانی،تخصصیهمدانهمدان

34278استادان پاتوبيولوژی آزمايشگاههمدانهمدان

29681نهاوند قدوسی شهيد بيمارستانهمدانهمدان

33022 زنجانی  مرتضوی بشراهمدانهمدان

34609اميد راديولوژیهمدانهمدان

23372مالباشی غالمحسين دکتر مطبهمدانهمدان

34243حکيمهمدانهمدان

34659رضوان مهدی دکترهمدانهمدان

10435کمکی مهدیهمدانهمدان

10484ايالم فرزان تعاونی شرکت آزمايشگاههمدانهمدان

11102مهر پاتوبيولوژی آزمايشگاههمدانهمدان

11217سهاکی سيدکامرانهمدانهمدان

11711خضريان دکتر داروخانههمدانهمدان

23530پرديس پاتوبيولوژی آزمايشگاههمدانهمدان

29592الوندهمدانهمدان

11709ترجمان دکتر داروخانههمدانهمدان

10687اصغری دکتر داروخانههمدانهمدان

11222محمدی حميدرضاهمدانهمدان

15796دی آزمايشگاههمدانهمدان

27576سليمانيان مجيدهمدانهمدان

11106پارسا داروخانههمدانهمدان

16107اميرالمومنين فيزيوتراپی مرکزهمدانهمدان

17621مهرگان فيزيوتراپی مرکزهمدانهمدان



10910دکترهمدانی داروخانههمدانهمدان

11108دينی دکتر داروخانههمدانهمدان

12567پارسا فيزيوتراپیهمدانهمدان

12914شيری محمدحسينهمدانهمدان

14949سينا فيزيوتراپیهمدانهمدان

15036شيری شروينهمدانهمدان

15097نصر فيزيوتراپیهمدانهمدان

29239رنجبر رضاهمدانهمدان

29302بابايی شيخ دکتر داروخانههمدانهمدان

30334ساده دکتر داروخانههمدانهمدان

11452فارابی داروخانههمدانهمدان

10490احمر هالل داروخانههمدانهمدان

10915عظيمی حامدهمدانهمدان

11705پور رجب شهرزاد دکتر مطبهمدانهمدان

14921عرب مير اکبر سيد دکترهمدانهمدان

15373شفا فيزيوتراپی مرکزهمدانهمدان

19746دکتراوليائی داروخانههمدانهمدان

25273همدانی کيش صفا مينو دکتر مطبهمدانهمدان

10620همراهيان شهيد خيريه و موقوفه موسسههمدانهمدان

11144سالمی دکتر صورت و فک و دهان راديولوژی موسسههمدانهمدان

14679مصاعديان حسينهمدانهمدان

16488شيرازی جعفری الهامهمدانهمدان

16554کبير آزمايشگاههمدانهمدان

22480تشکری دکتر داروخانههمدانهمدان

24871طلوع سونوگرافی و راديولوژی مرکزهمدانهمدان

11703ای سبزه پرستو دکتر مطبهمدانهمدان

10989مرکزی داروخانههمدانهمدان

13760پزشکی علوم دانشگاه داروخانههمدانهمدان

15034قارداش علی عباس دکترهمدانهمدان

27691باختر علیهمدانهمدان

34618رستاهمدانهمدان

32382شرانجانی محمدرسول همدانهمدان

10601جهاددانشگاهی آزمايشگاههمدانهمدان

10692فارابی آزمايشگاههمدانهمدان

10852الوند جراحی مرکزهمدانهمدان

10963فقهی رازانی مريمهمدانهمدان

11146بهمن 22 داروخانههمدانهمدان

11228شکراييان حميدرضا دکتر مطبهمدانهمدان

12395کوشا داروخانههمدانهمدان

12565فامنين شفا و سالمت آزمايشگاههمدانهمدان

14160ميثاق آزمايشگاههمدانهمدان

17283نوين آزمايشگاههمدانهمدان

17918سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاههمدانهمدان

19261نور آزمايشگاههمدانهمدان

19522آراد آزمايشگاههمدانهمدان

23010عقيقی دکتر داروخانههمدانهمدان

23134خوشياری دکتر داروخانههمدانهمدان



23727صالح اله نصرت دکتر داروخانههمدانهمدان

27788حقی راستگوی عليرضاهمدانهمدان

27865فاطمی فروزانهمدانهمدان

28926رسولی خورشيدهمدانهمدان

29885سعيديان دکترهمدانهمدان

30774سالمت آوران پيام پرستاری های مراقبت ارائه و مشاوره مرکزهمدانهمدان

10534جم هگمتان پژوهان طب تعاونی شرکت آزمايشگاههمدانهمدان

10538همدان هاتف تعاونی شرکتهمدانهمدان

10907سوری بهرام دکتر مطبهمدانهمدان

10984ايران آزمايشگاههمدانهمدان

12687کمانگر آهنی فرحهمدانهمدان

13317همدان فرهنگيان درمانگاههمدانهمدان

13779شمسا همدان درمانی بهداشتی تعاونی شرکتهمدانهمدان

14758دانش آزمايشگاههمدانهمدان

14976رازی آزمايشگاه کار تعاونی شرکتهمدانهمدان

15532سايه وسونوگرافی راديولوژی مرکزهمدانهمدان

17485کسری آزمايشگاههمدانهمدان

18055دانشهمدانهمدان

19210بزرگمهر آزمايشگاههمدانهمدان

22702کنانی شريک دکتر مطبهمدانهمدان

24186ئی قلی اله دکتر داروخانههمدانهمدان

27606وليعصر فيزيوتراپیهمدانهمدان

27800اصفهانی منصف عليرضاهمدانهمدان

27937پويا نظری جواد محمدهمدانهمدان

29415رنجبران دکتر داروخانههمدانهمدان

29583توحيدهمدانهمدان

30315پاستور آزمايشگاههمدانهمدان

31286توانا فيزيوتراپیهمدانهمدان

31998عباسی علیهمدانهمدان

32377غدير روزی شبانه درمانگاههمدانهمدان

10453شفا سونوگرافی و راديولوژی مرکزهمدانهمدان

10662قلب فرشچيان درمانی آموزشیهمدانهمدان

10693کاوند دکتر داروخانههمدانهمدان

14263ايثار توانبخشی مرکزهمدانهمدان

15563آرمان فيزيوتراپی مرکزهمدانهمدان

21773ارم فيزيوتراپیهمدانهمدان

21869درخشنده دکتر داروخانههمدانهمدان

25304آزاليا فيزيوتراپی مرکزهمدانهمدان

26361اميد فيزيوتراپیهمدانهمدان

10847بعثت درمانی آموزشیهمدانهمدان

15229قانون روزی شبانه داروخانههمدانهمدان

16030معلم روزی شبانه درمانگاههمدانهمدان

10874معتقد مهيار دکتر مطبهمدانهمدان

35355 قدم ثابت مريم دکترهمدانهمدان

11142پرتو سونوگرافی و راديولوژی موسسههمدانهمدان

30895فخريه تخصصی کلينيکهمدانهمدان

33760آراد سنجی شنوايیهمدانهمدان



34683 عراقچی دکتر  همدانهمدان

35223احمدی شهالهمدانهمدان

14224مهديه دارااليتام روزی شبانه خيريه درمانگاههمدانهمدان

35594فصيحی دکترهمدانهمدان

31086دی صورت و فک راديولوژی کلينيکهمدانهمدان

22938سمريان احمدهمدانهمدان

30655شفا داروخانههمدانهمدان

31933احمر هالل فنی ارتوپدی موسسههمدانهمدان

19553ستار دکترابرکوهيزد

27600(طلوع) پورزارع زهرا فيزيوتراپیابرکوهيزد

16397سينا ابوعلیابرکوهيزد

27461کيهانی سوسنابرکوهيزد

25238رازی آزمايشگاهابرکوهيزد

13735ابرکوه االنبيا خاتم بيمارستانابرکوهيزد

23902فر عظيمی عليه دکترابرکوهيزد

16194ابرقوئی خواه امامی اله کرامت دکتر مطبابرکوهيزد

16986قيومی عباسابرکوهيزد

30808اکرمی عبدالحسينابرکوهيزد

17435صحافی الدين سيدکمال دکترابرکوهيزد

19227اردکانی دهستانی دکتراردکانيزد

29921سعيد فيزيوتراپیاردکانيزد

12423اردکان بوعلی روزی شبانه درمانگاهاردکانيزد

13372اردکان مهر تخصصی درمانگاهاردکانيزد

10114اردکان شهرستان ضيايی بيمارستاناردکانيزد

27522اردکانی عابدی  حميدهاردکانيزد

12666رازی روزی شبانهاردکانيزد

20152طاقداريان دکتر داروخانهاردکانيزد

29552اردکانی شاکر علیاردکانيزد

17846ميبدی فالحتی محمدعلیاردکانيزد

12351اردکانی قادری جواد دکتراردکانيزد

19470اردکانی زاده داعی حسناردکانيزد

17294محمودآبادی پورحسينی السادات سکينهاردکانيزد

34424زاده يحيی دکتر داروخانهاردکانيزد

19778نژاد حسينی تفی سيد دکتراردکانيزد

17477خيرخواه محموداردکانيزد

12132حيدريان دکتر داروخانهاردکانيزد

14096اردکانی ميرجعفری جمال سيداردکانيزد

32816 اردکان تشخيص کيان آزمايشگاهاردکانيزد

35400مهر اپتومتریاردکانيزد

34328سجاد اماماردکانيزد

34286بهراد اشگذريزد

29519رضائی خليل دکتراشگذريزد

18988شکذری دهقانی محمدرضا دکتراشگذريزد

22225پيمانی علیبافقيزد

34378جمالی محمدحسين دکتربافقيزد

32632ارديبهشت فيزيوتراپیبافقيزد

14060رازی ازمايشگاهبافقيزد



30646برزگری فاطمهبافقيزد

27695عصر ولی حضرت بيمارستانبافقيزد

12356زينلی دکتر داروخانهبافقيزد

12931تشکری دکتر داروخانهبافقيزد

31516حمزه دکتر داروخانهبافقيزد

12547باجگانی ميرترابی سيدمحمودبافقيزد

12176فرزادگان محمدحسنبافقيزد

24050بافقی مهديزاده جواد محمدبافقيزد

17875الدينی سيف دکتربافقيزد

27465بوالحسنی محمدبهاباديزد

19506حسنی دکتر داروخانهبهاباديزد

32764محمدی دکتر داروخانهبهاباديزد

30231احمدآبادی رضايی محمود دکتربهاباديزد

29981رضوی دکتربهاباديزد

11609بهابادی حکيم بيمارستانبهاباديزد

16226سينا ابن ازمايشگاهتفتيزد

26651مهر فيزيوتراپیتفتيزد

13512تفت بهشتی شهيدتفتيزد

10154يزد استان روانپزشکی جامع مرکزتفتيزد

20954بيوکی حسينی سيدمحمودتفتيزد

15426تفتی فالح اقبال دکترتفتيزد

35298اقبالی دکتر داروخانهتفتيزد

15836دکترحميدرضادبستانیتفتيزد

34387زاده اسماعيلخاتميزد

29535عرفان فيزيوتراپی موسسهخاتميزد

10395هرات خاتمی...ا آيت بيمارستانخاتميزد

23510نسب قاسمی حسينخاتميزد

35197فرد اميری دکتر داروخانهخاتميزد

12355محمودی مجيدخاتميزد

17541مهدوی دکتر داروخانهخاتميزد

35483نژاد عطايی دکتر داروخانهخاتميزد

11251فهادان عبدلی محمد علی دکتر مطبصدوقيزد

17536منتظر دکتر داروخانهمهريزيزد

18365قاسمی دکتر داروخانهمهريزيزد

23053زارچی کريمی مصطفیمهريزيزد

18312طحان مريممهريزيزد

مهريز (س) الزهرا فاطمه حضرت بيمارستان يزد صدوقی شهيد پزشکی علوم دانشگاهمهريزيزد 23507

17486زاده نقيب دکتر داروخانهمهريزيزد

25316مهريز شهيدعبدالهی درمانگاهمهريزيزد

12631پور محمد علی محمد مطبمهريزيزد

29163زندگی فيزيوتراپی کلينيکمهريزيزد

11891وطنی حسن محمد دکترمهريزيزد

33204محبی غالمرضا مهريزيزد

17426رضايی دکتر روزی شبانه داروخانهمهريزيزد

30430هاديان محمدعلی دکترمهريزيزد

11622برجسته فيزيوتراپیميبديزد

17348ميبدی دکترمحمدرضاآخوندی داروخانهميبديزد



24548شفا ميبد ازمايشگاهميبديزد

27019امين روزی شبانه درمانگاهميبديزد

10960اردکان پوردهقان محمدعلیميبديزد

25160(ع) رضا امام فيزيوتراپیميبديزد

13427زارعی دکتر داروخانهميبديزد

29555مهر روزی شبانه داروخانهميبديزد

17732پور دکترابراهيم داروخانهميبديزد

14364افتخاری دکتر داروخانهميبديزد

34704آتيه پزشکی دندان کلينيکميبديزد

13130محمودآبادی مطلبی رضا سيدميبديزد

19668پاستور داروخانهميبديزد

11919عطاييان افشين مطبميبديزد

17039سينا ابن داروخانهميبديزد

35061محک آزمايشگاهميبديزد

30319محمودآبادی مرادی علی دکتر مطبميبديزد

35348رازی فيزيوتراپیميبديزد

27124(ع)ابوالفضل حضرت درمانگاهميبديزد

20502شمشيری دکتر داروخانهميبديزد

10208(ع) حسين امامميبديزد

35636مدرسی دکترميبديزد

23505صادق جعفر امام بيمارستانميبديزد

16595موسوی دکتر داروخانهيزديزد

19021علوی دکتر داروخانهيزديزد

20337بابايی مجيد دکتر داروخانهيزديزد

30929سخنور دکتر داروخانهيزديزد

10579ميالد آزمايشگاهيزديزد

12089دی ازمايشگاهيزديزد

24621پاستور ازمايشگاهيزديزد

29679ايران دندانپزشکی درمانگاهيزديزد

31487الزمان صاحب فيزيوتراپیيزديزد

32560يزد مهر آزمايشگاهيزديزد

33265متين دندانپزشکی کلينيکيزديزد

33314يزد خاتم دندان ارمان يزديزد

33353فرهادزاده مهنازيزديزد

33491فارابی آزمايشگاهيزديزد

33784چرمهينی جوادی غالمرضا دکتر يزديزد

33853رحيمی مجتبی دکتر يزديزد

33929سينا ابن دندانپزشکی کلينيکيزديزد

34201نيکوکار لياليزديزد

12581بهمن وروان اعصاب کلينيک يزديزد

17324بوعلی پاتوبيولوژی آزمايشگاهيزديزد

18003پارس آزمايشگاهيزديزد

29368شفايزديزد

30442مقدم زرين فيزيوتراپیيزديزد

31606يزد حنان تخصصی فيزيوتراپیيزديزد

31618يزد احسان تشخيص راد درمانی بهداشتی تعاونی شرکتيزديزد

33293(حکيم)زارع محمدعلی-عسکر منوچهر دندانپزشکیيزديزد



33318(نژاد هاشمی هللا روح سيد)اراد دندانپزشکی درمانگاهيزديزد

33361ساالری مهدی محمديزديزد

33364مهربانيان رضا محمد  يزديزد

33458فر مشرفی مريميزديزد

33638دانا علوی السادات سميه دکتر يزديزد

33718پور رزاق احمد دکتريزديزد

33842خوب احمدی  فاطمهيزديزد

33917ايرانشهر فيزيوتراپیيزديزد

12096خواه سعادت فيزيوتراپیيزديزد

12808مقيمی دکتر آزمايشگاهيزديزد

13767(عج)قائم حضرتيزديزد

21913يزد مجيبيان دکتر بيمارستان شركتيزديزد

27717آباد فيض فاتحی مهدیيزديزد

30026النبيا خاتم فيزيوتراپیيزديزد

33417پارس کلينيک يزديزد

33507زاده فرج فاطمه دندانپزشکیيزديزد

33516خيام احسان دکتر تخصصی راديولوژیيزديزد

33833بهار درمانگاهيزديزد

33840مختاری احمديزديزد

33915(شفاء) فالحی پهلوان کاظم فيزيوتراپیيزديزد

34038البرز آزمايشگاهيزديزد

34218ميرزايی مريم دکتريزديزد

34227امتيازی مهديهيزديزد

34238قاسمی فيزيوتراپیيزديزد

34258الزمان صاحب يزديزد

34319تفتی قرائی جواد محمد يزديزد

10856االئمه جواد روزی شبانه درمانگاهيزديزد

33474واردی پيمان دکتر برداری تصوير مرکز يزديزد

34394نصيرزاده نسرينيزديزد

12982نور آزمايشگاهيزديزد

34431سازندگی جهاديزديزد

10197يزد ديابت تخصصی کلينيکيزديزد

34461خيرالسادات دکتريزديزد

32504زردينی زارع دکتر داروخانهيزديزد

12215باقی دکتر داروخانهيزديزد

16939دکترسعيدغالمیيزديزد

16070زرگرباشی حاج سيدرضايزديزد

22365سرچشمه کالنتری صديقهيزديزد

33646برزگری حسن دکتريزديزد

17497سرايانی دکتر داروخانهيزديزد

12401کرامتی دکتر داروخانهيزديزد

33372ابراهيمی سميه  يزديزد

18166آباد بغداد غنيمت حسين محمديزديزد

13702فرهنگيان درمانگاهيزديزد

34527يزدی فاضل دکتر پزشکی دندانيزديزد

33362کبريائی فاطمهيزديزد

10814رهنمون شهيد بيمارستانيزديزد



33931بهبود روزی شبانه درمانگاهيزديزد

10192(سوختگی)محراب شهدای بيمارستانيزديزد

32541رحيميان دکتر مطبيزديزد

15079يزد فرهنگ درمانگاهيزديزد

27826کوثر تعاونی شرکتيزديزد

10252مهر روزی شبانه درمانگاهيزديزد

27885(س)الزاهرا فاطمهيزديزد

34686دانشگاهی جهاد آزمايشگاهيزديزد

33698(منشادی دهقان مهديه)نوبل-آزماتشخيص طب مهرگان آزمايشگاهيزديزد

34700نژاد عاقلی محمد علی دکتر پزشکی دندانيزديزد

33506(بافقی زاده مهدی رضا محمد)مهرگان کلينيکيزديزد

33716آبادی فيروز قنبری حسين محمديزديزد

12628رضائی محمديزديزد

19162ميراب دکتر داروخانهيزديزد

20182لطيف دکتر مطبيزديزد

14599شمسی مالنوری اسماعيل دکتر داروخانهيزديزد

15138پايه خوان حسينيزديزد

13137الدينی شجاع دکتريزديزد

24029(رضا) شفيعی دکتريزديزد

24254زاده خواجه دکتريزديزد

27406رييسيان علی محمديزديزد

33334مشکات داروخانهيزديزد

33378وکيليان زهرا دکتر يزديزد

33962نيا علی دکتريزديزد

27689زارچی وکيل مرتضیيزديزد

10468افشار بيمارستانيزديزد

33647بيطرف رضا محمديزديزد

14491کافی مهدیيزديزد

17974مهرنهاد هللا حبيبيزديزد

23297تفتی عيوقی اکبر علی دکتريزديزد

23109زارع ولیيزديزد

31206منتظری محمدرضايزديزد

33828بافقی زاده قلی فاطمه دکتر يزديزد

13022بهجت هادیيزديزد

33520خواه عدالت محسن  دکتر يزديزد

24176ابهجی مهدیيزديزد

24726کسری روزی شبانه درمانگاهيزديزد

20208کافی علی محمديزديزد

34967نوبل آزمايشگاهيزديزد

34974شاهدی دکتر داروخانهيزديزد

19953تقوائی نقیيزديزد

33381  بهشتی شهيد دندانپزشکی کلينيکيزديزد

16695ميبدی آخوندی محسنيزديزد

16699ربيعی آذريزديزد

18865سرجمعی رضا محمديزديزد

28964شيرمحمدی سميه سيدهيزديزد

34012ادريسی مژگانيزديزد



16137صادقيان احمديزديزد

23346شفيعی محمد دکتريزديزد

34511بهاريزديزد

23318معصومی رقيهيزديزد

29558بمانی حسنيزديزد

30619آبادی محمود نقيبی رضا سعيديزديزد

33327منتخب سينا سيديزديزد

15156اسالمی ثريا دکتر مطبيزديزد

10773احمر هالل  جمعيت داروخانهيزديزد

15401دبستانی دکترطاهره مطبيزديزد

35116زارچ جواداالئمه درمانگاهيزديزد

23760حکيمی دکتر داروخانهيزديزد

12124ابادی ابراهيم حقير دکتر داروخانهيزديزد

15635آقابزرگی سيروسيزديزد

20434لطفعليانی محمدرضايزديزد

33316يزدی امازاده محمد سيديزديزد

33342ميسمی فرامرزيزديزد

35132صفائيه پارس آزمايشگاهيزديزد

12945چمران دکتر روزی شبانه داروخانهيزديزد

18904دشتی ناصريزديزد

30884سجاد صورت و فک راديولوژیيزديزد

28545(ع)جعفرصادق امام درمانگاهيزديزد

30322خواه عفت مرجان دکتريزديزد

34525کاظمی دکتر دندانپزشکی کلينيکيزديزد

33733قانع سحر دکتريزديزد

30058شهبازی محسنيزديزد

33616بشارتی محمدرضا دکتريزديزد

33928سالمت سفيرانيزديزد

34423الحجج ثامن يزديزد

17022تقوی مصطفیيزديزد

22130مشاهيری محمدمهدیيزديزد

23101کالنتری عليرضا دکتريزديزد

11516پور موسوی دکتر روزی شبانه داروخانهيزديزد

14408شفيعی پور رضا محمد دکتر داروخانهيزديزد

18008بوعلی داروخانهيزديزد

18539محمدزاده محموديزديزد

20887منشادی دهقان علی محمديزديزد

22658خيرانديش عليمحمديزديزد

23338حکيمی حسينيزديزد

33995شکيبا مهرداديزديزد

34649شفا کوثر پزشکی دندانيزديزد

10539گودرز بيمارستانيزديزد

16631بابائی دکتر داروخانهيزديزد

19679يارمند دکتريزديزد

19791سهروردی دکتر روزی شبانه داروخانهيزديزد

35238کسری پزشکی دندان کلينيکيزديزد

11977کرامتی عباس دکتر مطبيزديزد



15381آبادی نجف جعفری محمدحسينيزديزد

17876گلريز مسعوديزديزد

19209امامی دکتر داروخانهيزديزد

23856شيخ احمدعلیيزديزد

30034خلفی عباسی احمديزديزد

32717کاظمی حسين دکتر داروخانهيزديزد

33782يوسفی محمدرضا  دار پروانه کارشناس مطبيزديزد

33826صدرا آزمايشگاهيزديزد

33829بخدا پناه حسين محمديزديزد

34199لقمان آزمايشگاهيزديزد

10511ولی شاه بيمارستانيزديزد

14980فراشاهی محمدحسين مطبيزديزد

27196ايساتيس سالمت ساالر شرکتيزديزد

34634کارگر شهدایيزديزد

14230نصر روزی شبانه درمانگاهيزديزد

17655محمدآخوندی فاطمهيزديزد

32901نو نگاه توانبخشیيزديزد

13300رشيدی دکتر داروخانهيزديزد

22952حکيم پزشکی توانبخشی جامع مرکزيزديزد

13222آباديس پزشکي گروهيزديزد

27488يزد صدوقی شهيد بيمارستانيزديزد

13870ايثارگران امور و شهيد بنياد مشاوره مرکزيزديزد

22239آبادی احمد رشيدی حسن دکتريزديزد

33794(يزد دانشگاه)مهر سروش سالمت خدمات شرکتيزديزد

35078قديری فيزيوتراپیيزديزد

35297پارسائيان حسنيزديزد

35533دهقانی دکتر داروخانهيزديزد

35556الزهرا فاطمه داروخانهيزديزد

35558مهر فيزيوتراپیيزديزد

35566احمدی عليرضا دکتريزديزد

17696قانع دکتريزديزد

20641ذبيحی دکتريزديزد

35554االنبيا خاتم درمانگاهيزديزد

13418حسينی توکلی اکبر علیيزديزد

17068يزدی جبروتی محمد علیيزديزد

33694ميرزاده حاجی کاظم محمد سيد يزديزد

10259حاذقی علیيزديزد

10304الشهدا سيد حضرت بيمارستانيزديزد

35663(ع)رضا امام درمانگاهيزديزد

13634مادر بيمارستانيزديزد

10576سينا ابنيزديزد

33901هدف آزمايشگاهيزديزد

33633بهروان ليال دکتريزديزد

33336ضاد غالم يزديزد

35751نژاد يزدی مهدی دکتريزديزد

12122کسری آزمايشگاهيزديزد

34637الشهدا سيد داروخانهيزديزد



35774اسالمی فائزه دکتر دندانپزشکیيزديزد

30460(ع) االئمه ثامنيزديزد

10163عصر ولی روزی شبانه درمانگاهيزديزد

13637مرکزی آزمايشگاهيزديزد

15475ميرزا حاجی عليرضا سيد دکتر مطبيزديزد

33371استبرقی رحيم يزديزد

35767تفتی دهقانی رضا محمد دکتريزديزد



نامه معرفی صدورتلفننوع

آنالين04134236655عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04133451628دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04144232408عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04143330727داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09143205004عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04132814191فيزيوتراپی

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين04136677260فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04133367780پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين35565424فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين04133354269فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين04134423330عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04133351540دندانپزشک

آنالين04133351540دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين04133351540دندانپزشکی درمانگاه

آنالين04134495417داروخانه

آنالين04135245987دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين04135262612دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين04133326866برداری تصوير مرکز

آنالين04133304952دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04133873657پرتز و ارتز مرکز

آنالين09337878659دندانپزشک

آنالين04136665020داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين09144343626داروخانه

آنالين04132668566عمومی درمانگاه

آنالين04133309076عمومی درمانگاه

آنالين04132334905عمومی درمانگاه

آنالين04133389386بيمارستان

آنالين04132390274بيمارستان

آنالين04132800599نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين09143026337طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين04133839100عمومی درمانگاه

آنالين04133839100دندانپزشکی درمانگاه

آنالين09149107885طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين04135250104داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين04135536871منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04133325022داروخانه

آنالين04136666424داروخانه

آنالين04133322319دندانپزشک

آنالين04133845150طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04134467727عمومی درمانگاه

آنالين35531401داروخانه

آنالين04135535547طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين04133363177بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين04134483666دندانپزشک

آنالين04142022947دندانپزشک

آنالين04142012183عمومی درمانگاه

آنالين09141932756دندانپزشک

آنالين09147587558دندانپزشک



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين04143232790عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04142421092عمومی درمانگاه

آنالين04142430214تخصصی تک درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04137242436عمومی درمانگاه

آنالين04137227265داروخانه

آنالين04137227537دندانپزشک

آنالين04137240199داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04137228072عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين09355746016داروخانه

آنالين04137231618عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04142223163داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين04142277703عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04137830320داروخانه

آنالين09141213454برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04152223258راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__داروخانه

آنالين04152234500عمومی درمانگاه

آنالين04152233133داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09143922234دندانپزشک

آنالين04142052022دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04433483434طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04433856807داروخانه

آنالين04432233129داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين04433820700داروخانه

آنالين04432234737طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04433459380داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين04433224065برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين04431010بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين۳۲۲۵۴۳۱-۰۴۴عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04433442583عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين04442452726داروخانه

آنالين04432379912داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين04444620522داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين09140482472پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04446237125عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين04444244415داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين04445527402داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين36221388دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04436267707عمومی درمانگاه

آنالين04436437703بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04444326946داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09028181212داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک



آنالين04435239262عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين04435221665عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين09141436308داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين04446323469طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04434222437عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين04442220001عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين04445221830عمومی درمانگاه

آنالين04445334291عمومی درمانگاه

آنالين04445233910راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين04435631828داروخانه

آنالين04435627701عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين04533252283طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين04533247389طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين04533256492پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين04533518126داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين04533254040دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين04533248209منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__سازی عينک

آنالين09147044006سازی عينک

آنالين09394284900سازی عينک

آنالين09147521070آمبوالنس مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين04532729028بيمارستان

آنالين09144409936داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين04533510047پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09126463765پزشک

آنالين09143530149پزشک

آنالين09144510720پزشک

آنالين04533254454داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين04533237380پزشک

آنالين09143100178پزشک

آنالين09144551482داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين09143047104پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09125452601پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين33235456دندانپزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين04533257798برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين04532882282داروخانه

آنالين04532883331داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين04532795030پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين04532724148داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين04532426801بهداشت مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين04532644878داروخانه

آنالين09144564489پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين04532542614پزشک

آنالين__پزشک

آنالين04532530600بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03154720093دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03154244111بيمارستان

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين03137432112عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين03135244961فيزيوتراپی

آنالين03132229524برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03137761720طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03152645334عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03132222715طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03132666454برداری تصوير مرکز

آنالين03137777198طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين36268760برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين36254548طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين31310350فيزيوتراپی

آنالين03133449444توانبخشی مرکز

آنالين03133223444عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين03145725594عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03135228677طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين34445904عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03132238064داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03136812873فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03136612953طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين03134593580داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03134453600داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03136241099طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03136611481داروخانه

آنالين03132331460داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03133463144برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03132242655داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09131181491پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين03134429951عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين32204181داروخانه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين03132293550راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين03132202848داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين03136614210دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03136610039داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان



آنالين__پزشک

آنالين03132338021پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03134415444داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03132363794دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03132240897پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين32670047دندانپزشکی درمانگاه

آنالين03136271782برداری تصوير مرکز

آنالين03132335652پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03133102240عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__پزشک

آنالين03132299197داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__آمبوالنس مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين03135592884داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09133163614پزشک

آنالين03137864729طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين03132613730پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين03136640016فيزيوتراپی

آنالين03137390555راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03134594550داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03131122073بيمارستان

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين03135548058طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين03132929بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03134511196داروخانه

آنالين03132254988داروخانه

آنالين03146403609داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03145483456داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03145406336پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03142225150فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03142226776بيمارستان



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03133761222طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03142236181داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03133610044داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03133671310داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين03133705900داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03133614551بيمارستان

آنالين03133606889پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03157779000بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين03153337490داروخانه

آنالين03152232509داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03145277950برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03153504131برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03153225353طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بهداشت مرکز

آنالين03153544200طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03153335853فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين03153236959داروخانه

آنالين03153227900پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03153230233داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين03157593199طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين03157593094داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين37482855طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03137423195راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين03137489395بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03137426937داروخانه

آنالين03152623121داروخانه

آنالين03152642004دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين03155580255دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين03155471444طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03155584272داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين03155229003داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03155232743عمومی درمانگاه

آنالين03155461075فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين03155458510بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين55512919داروخانه

آنالين03155663640داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين03155443235فيزيوتراپی

آنالين03155469393داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03157437181عمومی درمانگاه

آنالين03157241020بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03152233646طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03152274280داروخانه

آنالين03152436653داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03152270197داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03158610843داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03152237326بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03152250666داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03152407800داروخانه

آنالين03152406081پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03152407244داروخانه

آنالين03152672010بهداشت مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين03145722008داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين03146253306داروخانه

آنالين03146325680بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين42614424فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03142639108داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03142622806داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين09375436400پزشک

آنالين02644725028عمومی درمانگاه

آنالين02644722146داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02636506599عمومی درمانگاه



آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02634723936عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين02633502055توانبخشی مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين0234540660عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين32264849فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02632263738دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__راديوتراپی مرکز

آنالين__دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين02634464226فيزيوتراپی

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02632558556دار پروانه کارشناسان

آنالين34517576داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين02632264688داروخانه

آنالين02632718967داروخانه

آنالين02632748547داروخانه

آنالين02632236400داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02634520019داروخانه

آنالين32310500داروخانه

آنالين34408671داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02634424005داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02636504054داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين02632263573دندانپزشک

آنالين02633654746داروخانه

آنالين02634134داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02636605942داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين02632218334داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت



آنالين 0234234127فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02634554747داروخانه

آنالين33555651داروخانه

آنالين02634811993داروخانه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين02644238731داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين02634090290پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين09124646027داروخانه

آنالين02634489091محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين34091701داروخانه

آنالين02637305001بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين09124903940داروخانه

آنالين02634723390دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين02634200446داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين02632720540داروخانه

آنالين09122614393داروخانه

آنالين__راديوتراپی مرکز

آنالين02636204349داروخانه



آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين02632203935داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين02634329113پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02632233778بيمارستان

آنالين02632321204داروخانه

آنالين02634373018دندانپزشکی درمانگاه

آنالين32134برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02633316969داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين08433628622داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين08433352739پزشک

آنالين08433367355دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08433338484داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09184640700پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين08433354173دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين08433360619پزشک

آنالين08433366223طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين08432246600بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين08432231156محدود جراحی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک



آنالين__مشاوره مرکز

آنالين08433368284داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08433233854داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بهداشت مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08435227484پزشک

آنالين08435722541فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين08433725700عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08433823233پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09381408318پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين09366170353فيزيوتراپی

آنالين09175877842منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين09175100025پزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين09177192978پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين07700000000دار پروانه کارشناسان



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07733121770طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07733127984بيمارستان

آنالين09138124090پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين07700000000پزشک

آنالين07733548750پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين09179613660پزشک

آنالين07733324649پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09155236650دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين07700000000پزشک

آنالين07700000000پزشک

آنالين07700000000پزشک

آنالين07700000000عمومی درمانگاه

آنالين07700000000پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز



آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين07733340493دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07700000000دار پروانه کارشناسان

آنالين09940487712طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين07700000000دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين07733333607دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07700000000دندانپزشک

آنالين07733548750پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين09125834852پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07700000000پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07700000000سازی عينک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09389724798پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين02156127151طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02156771524طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين36038070عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين56112615دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02156172454عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02136046444داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين36123988طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02136472100بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين88826802برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين77980060برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين22221582دندانپزشک

آنالين02166797171عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين55828545عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين77974291طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02166422376تخصصی تک درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02177448020عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

0212313 شماره با تماس__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين22345984فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02175309بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه



آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02183557070برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02166538603فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين88192754دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين44666607دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين88198245دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين02188230830دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين33801755فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02188904466فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02126471272طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين02144464219عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين44059760عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09123345023داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02144951448دندانپزشک

آنالين02188710294بيمارستان

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه



آنالين02133317235دندانپزشک

آنالين__توانبخشی جامع مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02133717483دندانپزشک

آنالين09193172411عمومی درمانگاه

آنالين02166653784هسته ای مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02177808045دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين02188893331برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02186711161بيمارستان

آنالين02135015140داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02144111195طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين22963447دندانپزشک

آنالين02144534548دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين55060854عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين02126450788دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02155083036طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02188253553دندانپزشکی درمانگاه

آنالين55362256عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02144241944فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02166564505داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين02177153565فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين09122466084بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين02144221177تخصصی تک درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02188480200دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين33252680داروخانه

آنالين__داروخانه

0212313 شماره با تماس__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02155319333داروخانه

آنالين02133005986داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02166567466داروخانه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02177516411پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين 88336300تخصصی تک درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02188478823توانبخشی مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__بيمارستان



آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين02144963594دندانپزشک

آنالين02122883300تخصصی تک درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين77885849داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين02122970973فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين02144304928فيزيوتراپی

آنالين02144212642فيزيوتراپی

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين02133688427داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02144758595فيزيوتراپی

آنالين02188686800فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين0212250500داروخانه

آنالين33321398منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين02188959312داروخانه

آنالين02122949204طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين02177752884داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02177348413داروخانه

آنالين02166809354دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02144059760عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__آمبوالنس مرکز

آنالين02122903819عمومی درمانگاه

آنالين02148088000عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين1532دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين02126767631فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين02188253553عمومی درمانگاه

آنالين02155970305عمومی درمانگاه

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين02144204726راديوتراپی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09057853103دندانپزشک

آنالين02144205019طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02166568066داروخانه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02186031226پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين02122761941دندانپزشک

آنالين02166607988عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02166581560بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02196025122عمومی درمانگاه

آنالين02144184741عمومی درمانگاه

آنالين02177438799داروخانه

آنالين__بيمارستان

0212313 شماره با تماس__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بهداشت مرکز



آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02166401145داروخانه

آنالين02177955665عمومی درمانگاه

آنالين02177439933عمومی درمانگاه

آنالين02177556065بيمارستان

آنالين02188847189تخصصی تک درمانگاه

آنالين02155718889عمومی درمانگاه

آنالين02133800480عمومی درمانگاه

آنالين02144183426عمومی درمانگاه

آنالين02133800480داروخانه

آنالين02188992830داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين77063487داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02133062479داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02128111032برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين02128111168طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__توانبخشی جامع مرکز

آنالين02155360954فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02177921894دندانپزشک

آنالين02133004672طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02188657901عمومی درمانگاه

آنالين02188977561داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02133006961عمومی درمانگاه



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02144094800داروخانه

آنالين02166550758برداری تصوير مرکز

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين02177950790داروخانه

آنالين02188607300پرتز و ارتز مرکز

آنالين02122853515داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__راديوتراپی مرکز

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی جامع مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02177711146دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02188279030دندانپزشکی درمانگاه

آنالين0213311662طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02177524857عمومی درمانگاه

آنالين02133736969داروخانه

آنالين02176279282داروخانه

آنالين02122057312دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02133847250داروخانه

آنالين02188999011دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02155390820دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02177794040عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين02126407107داروخانه

آنالين88480200داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين65537275داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين02127951327بيمارستان

آنالين02166385369دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين02153247000توانبخشی جامع مرکز

آنالين02122398250فيزيوتراپی

آنالين02166975185دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02188904730پاتوبيولوژی آزمايشگاه



آنالين02164424186داروخانه

آنالين02164424186عمومی درمانگاه

آنالين77541319عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين02166558023دندانپزشک

آنالين02166906825طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02122330358داروخانه

آنالين02188205470پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين55081000طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02188928159دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02122080552دندانپزشک

آنالين02133201029دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02166260797طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين96025380عمومی درمانگاه

آنالين02122027315دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02155827180عمومی درمانگاه

آنالين88553547فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين02162756000راديوتراپی مرکز

آنالين02122330031دندانپزشک

آنالين02155022400عمومی درمانگاه

آنالين02196082566عمومی درمانگاه

آنالين02166488970منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

0212313 شماره با تماس__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02177884686بيمارستان

آنالين88965175بيمارستان

آنالين22549750بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان



آنالين02177325328داروخانه

آنالين09307702041دندانپزشک

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين02188567661دندانپزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين02164424186دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02181261بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه



آنالين02186096151بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين02122291122توانبخشی جامع مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين02187700079منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين76234857فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين02176242501داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02156767060فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02156218912دندانپزشک

آنالين56421033داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02156727042عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02156780918عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02156727202دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين02126547589بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين38476عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه



آنالين__بيمارستان

آنالين02155928770پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين02155912912داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02156228222داروخانه

آنالين02156223097داروخانه

آنالين02155964398پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين02146859764عمومی درمانگاه

آنالين02146859764دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02146881247داروخانه

آنالين02146870698داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين65639904عمومی درمانگاه

آنالين02165246288طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02165259441عمومی درمانگاه

آنالين02165242025فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين02165514648داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02166508050عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين02176401953داروخانه

آنالين09196417812طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين65143811عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02165423577مزمن روان و اعصاب نگهداری مرکز

آنالين02165402182داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09124402205توانبخشی جامع مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02140335228پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين36431080دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02136431080دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02136133541فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02136263537توانبخشی جامع مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين03834342168داروخانه

آنالين03834245323فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03834243667طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03834226216عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09133801251داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09131900212داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03832226844فيزيوتراپی

آنالين03832227522فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03832273860دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03832573340داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03832320488فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03832228847برداری تصوير مرکز

آنالين09130681225فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين03833370081عمومی درمانگاه

آنالين03833354705عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03832220629دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03832242258داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03833343272هسته ای مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين03832264304داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09133822370پزشک

آنالين03833354705دندانپزشکی درمانگاه

آنالين09398832257پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين03833354505عمومی درمانگاه

آنالين32253311پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين03832221713دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين09137660443پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين03833231499داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03833273161داروخانه

آنالين03833243666راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__پزشک

آنالين03833222399پزشک

آنالين03833243372پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين03833263811پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين09131817201پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03833226463داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين03834482720داروخانه

آنالين03833223316بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03834622009داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09140838438پزشک

آنالين09131095358پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03834482720داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03834442179عمومی درمانگاه

آنالين03834441325عمومی درمانگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين05632785155پزشک

آنالين05632764241داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__سازی عينک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__سازی عينک

آنالين05632922850عمومی درمانگاه

آنالين05632463105مشاوره مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05632041072داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__سازی عينک

آنالين05632224453دندانپزشکی درمانگاه

آنالين05632355426پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين05632903008داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09308385828داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين05632820909دندانپزشک

آنالين05632825531سازی عينک

آنالين05632829021سازی عينک

آنالين05632834656دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05632522825داروخانه

آنالين05632530398برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05155424263طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05154523357پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05111111111عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05135099770پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09156009083داروخانه

آنالين05152542867داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين05152953002پزشک

آنالين05152542318پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين52228411فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين05152226116عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05153726230عمومی درمانگاه



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين05152220786داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09153517852طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين05152239965عمومی درمانگاه

آنالين05152292128داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05152424578بيمارستان

آنالين05132248767برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين09158698313پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين05157723223داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک



آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09216726375فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين05656224955پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين05145225578دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک



آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين44248588فيزيوتراپی

آنالين05144417004عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05144230381فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09153300633داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05144240472داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09158698313فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين34639165داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09158822208داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09151810139داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05147248664داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين55268471منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05155247090پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين09153219523پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين05155197004طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين05156522230داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09123885660پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين38383363برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين38328438طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05137534050عمومی درمانگاه

آنالين05138418001برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين05136089119دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين36630686فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين05138816010بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين05138480566برداری تصوير مرکز

آنالين32177499فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__سازی عينک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05137606010برداری تصوير مرکز

آنالين09158186169داروخانه

آنالين05137251474برداری تصوير مرکز

آنالين0513760250داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين05137339112داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05138683372پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09151312096برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05136235047طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05138928476داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05138407050برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين05137128570داروخانه

آنالين5137242078داروخانه

آنالين05138559663داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين38230390پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05136611041داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين37318426پزشک

آنالين05138518510پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين05132722801برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين38454477برداری تصوير مرکز

آنالين09155008307داروخانه

آنالين05138544137پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05137413828پزشک

آنالين09156244927پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09155587122پزشک

آنالين09153812692برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09153132484داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05133719800داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09153223620داروخانه

آنالين05138597009عمومی درمانگاه

آنالين05136111845داروخانه

آنالين05136099617داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05138423000عمومی درمانگاه

آنالين36010123آمبوالنس مرکز



آنالين__پزشک

آنالين32291683داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05136022300منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين32793154برداری تصوير مرکز

آنالين05138429002طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05138403015بيمارستان

آنالين05132221220فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09133736421پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين05135008عمومی درمانگاه

آنالين05133221542عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين09151070988داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين05136302عمومی درمانگاه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين05138820937دندانپزشک

آنالين05132241515دندانپزشک

آنالين09151586508داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين05135423970بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين05135225822داروخانه

آنالين__پزشک

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين05138827131عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

آنالين__پزشک



آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين05152538477پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين56725599طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05156725356داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين43328301فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين05143344143طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05143356333طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05143212854پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05143355089سازی عينک

آنالين__پزشک

آنالين05142225522دندانپزشک

آنالين05142224568دندانپزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين05143337042برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05142222827داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05143351033پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05143357031داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05143217196فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05837235325دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05837221817دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک



آنالين05837235325سازی عينک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05832233448عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05832232994داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين05830000000دندانپزشکی درمانگاه

آنالين05832263522منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين09151866405پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05832402015دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05832249461داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05832229923سازی عينک

آنالين05832212477دندانپزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين05832253441پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين09157794341پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين05832252553عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين05830000000داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05836226323داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک



آنالين05836426145داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين05836223306دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين05832543710داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين06153230410فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06153225666طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين06153230487فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين06153336989برداری تصوير مرکز

آنالين06153227892سازی عينک

آنالين06153323185مشاوره مرکز

آنالين06153392952بيمارستان

آنالين01111111111بيمارستان

آنالين01111111111بيمارستان

آنالين06153221796داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01111111111داروخانه

آنالين06152631831طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06152630701بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين42624523طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين06142641898پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين06142642614داروخانه

آنالين06142642513عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين06142621912پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين06142629198داروخانه

آنالين06142629311پزشک

آنالين06142640587داروخانه

آنالين06142628500برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين06133328268فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه



آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين06133211466برداری تصوير مرکز

آنالين06132213505دندانپزشک

آنالين06132277414توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين06134483212عمومی درمانگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين06143580301داروخانه

آنالين06134446656داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__دندانپزشک

آنالين06134418517داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06134474317دار پروانه کارشناسان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين06134447557برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06135550748طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01111111111عمومی درمانگاه



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06133223111دندانپزشکی درمانگاه

آنالين06133769651دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين06133382828دندانپزشک

آنالين06133223095فيزيوتراپی

آنالين06132222580عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين06135534200بيمارستان

آنالين06112921172طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06134483960داروخانه

آنالين06133792992پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين06134493112عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين06133225626داروخانه

آنالين06133370442داروخانه

آنالين06133330210طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06135522226داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين06133219431داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بهداشت مرکز

آنالين06133781711طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06133386611داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين06133369030طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06132222239دندانپزشک

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين06133386615سازی عينک

آنالين06133223570سازی عينک

آنالين06135581492طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06133743001بيمارستان



آنالين06135540256بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين11111111111داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين06132222922بيمارستان

آنالين06133335937بيمارستان

آنالين09382457859پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين06133381002داروخانه

آنالين0613144برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين06133764563مشاوره مرکز

آنالين06133356324داروخانه

آنالين11111111111داروخانه

آنالين06111111111طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06111111111داروخانه

آنالين33336890فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين06133779994داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين06133366193بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06111111111داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين06143653114پزشک

آنالين06143653642پزشک

آنالين09131093604پزشک

آنالين06143643656عمومی درمانگاه



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين06143632821بيمارستان

آنالين06143653630پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06143625157منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06143727322داروخانه

آنالين06143720675پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين06111111111داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين06143722497بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06153355610عمومی درمانگاه

آنالين06152322081بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06152819182عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين06152819594فيزيوتراپی

آنالين6152835872بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06152824088پزشک

آنالين06152827245عمومی درمانگاه

آنالين06152826530پزشک

آنالين06152827245عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين06111111111داروخانه



آنالين06152830012عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06153720281داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين06153515126داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين06153505266پزشک

آنالين09033271679داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06142251624طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06142270635عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين06142543131برداری تصوير مرکز

آنالين06111111111داروخانه

آنالين06142241972دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين06142225505مشاوره مرکز



آنالين__داروخانه

آنالين06142273205برداری تصوير مرکز

آنالين09166415196داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06143523658فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06143529600پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06143527720پزشک

آنالين06143535190پزشک

آنالين06143538133پزشک

آنالين06143528080پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين06143527533بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09163681130داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06111111111داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين06136746274بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين06153725971طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09122880573پزشک

آنالين06111111111بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06148822211داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه



آنالين06142845076مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين06136221165داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06136222800برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين06136222000فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين06136324527داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06143229695پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين06143222772پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06143234971بيمارستان

آنالين06136524833عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين0613337079پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين02435277273داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09127030069پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين02435520940داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين02433320713سازی عينک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02433328678داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02433479760پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين02433560300دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02433332929داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02433363310مشاوره مرکز

آنالين02433044101راديوتراپی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين02433568070داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09123412675پزشک

آنالين02433471749پزشک

آنالين02433039466دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02433415450عمومی درمانگاه

آنالين02433415451داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان



آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02311111111عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين02335260781دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين02333331994فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين02321427540عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02334520089طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين32226625طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين02332230813دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين32222303فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين322206200داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09126053449داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09224655881داروخانه

آنالين۰۵۴۳۷۲۳۰۹۲۹عمومی درمانگاه

آنالين05437223019داروخانه

آنالين05437220220عمومی درمانگاه

آنالين05437227411بيمارستان

آنالين05437231808فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05435333017بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05433716589داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05433761066عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين05433723003عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين05432239351دندانپزشک

آنالين05432236569راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين05432622304داروخانه

آنالين05432238597طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين05432225028داروخانه

آنالين05432224005بيمارستان

آنالين05432234137پزشک

آنالين05432223790داروخانه

آنالين09355420000برداری تصوير مرکز

آنالين05432235982پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين09151421522عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__سازی عينک

آنالين05432227763داروخانه

آنالين05432281506بيمارستان

آنالين05433220597داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09022779270دندانپزشک

آنالين05433211436دندانپزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين05433229945برداری تصوير مرکز

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين05433418380پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين05433483000بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين05433417574عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين05432614964داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07144361133بيمارستان

آنالين07144330790طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07144388480داروخانه

آنالين07144335302داروخانه



آنالين09173520562پزشک

آنالين09173159533داروخانه

آنالين07143346172فيزيوتراپی

آنالين07144456145دندانپزشک

آنالين44335618پزشک

آنالين07153314334داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07143522481بيمارستان

آنالين07143523498داروخانه

آنالين07143522334داروخانه

آنالين09174156818پزشک

آنالين07143527227داروخانه

آنالين07147623666داروخانه

آنالين07153229004بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين07153224800پزشک

آنالين09171228184طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07153232322داروخانه

آنالين07144529341بيمارستان

آنالين07144522598طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07144523294داروخانه

آنالين07144523184داروخانه

آنالين07144523888داروخانه

آنالين09177522280پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07144534570عمومی درمانگاه

آنالين07144406931بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09125033895پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07145563990بيمارستان

آنالين07143563430داروخانه

آنالين09177288523پزشک

آنالين07143567778داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07154331201بيمارستان

آنالين07154222287پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين07154228741طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07154221757فيزيوتراپی

آنالين07154226029فيزيوتراپی

آنالين07154221894طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين07154221317برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09177911840داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09136041060پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07154231462داروخانه

آنالين07154448484داروخانه

آنالين07154337065داروخانه

آنالين07154228246داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين07154260434عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07132728441بيمارستان

آنالين07124623347طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09177156594پزشک

آنالين07132722169طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07144493949بيمارستان

آنالين07144464711داروخانه

آنالين07144451021بيمارستان

آنالين07152620070بيمارستان

آنالين07152625557داروخانه

آنالين07153526990بيمارستان

آنالين07153644111داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07153545975عمومی درمانگاه

آنالين07142644044طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09171541540پزشک

آنالين07132620025بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين07153725500بيمارستان

آنالين07153720722داروخانه

آنالين07136725245بيمارستان

آنالين07136722089طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07136783701بيمارستان

آنالين07136725053داروخانه

آنالين07136783101داروخانه

آنالين07137842111بيمارستان

آنالين09175116235پزشک

آنالين07137846130داروخانه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07136263600طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07132355733طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07138386715دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين07138246021عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07136541295دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07137223431داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07137436183داروخانه

آنالين07137307946داروخانه

آنالين07138250444فيزيوتراپی

آنالين07137319911عمومی درمانگاه

آنالين07136364001بيمارستان

آنالين07137351501عمومی درمانگاه

آنالين07132605679بيمارستان

آنالين07132289601بيمارستان

آنالين07136850000عمومی درمانگاه

آنالين07136240101بيمارستان

آنالين07138356316عمومی درمانگاه

آنالين07136260099بيمارستان

آنالين07132351087بيمارستان

آنالين07132280079عمومی درمانگاه

آنالين07138337342محدود جراحی مرکز

آنالين07132135000بيمارستان

آنالين07137500545عمومی درمانگاه

آنالين07136323731بيمارستان

آنالين07132306151طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07132343523طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين0713832780عمومی درمانگاه

آنالين383254000عمومی درمانگاه

آنالين07136285247عمومی درمانگاه

آنالين07132279726محدود جراحی مرکز

آنالين07137500541فيزيوتراپی



آنالين07137234312عمومی درمانگاه

آنالين07137398811برداری تصوير مرکز

آنالين07138223977فيزيوتراپی

آنالين32362353داروخانه

آنالين07132253233داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07138220188داروخانه

آنالين07137269313داروخانه

آنالين07132342530داروخانه

آنالين07132319092پزشک

آنالين07138223050پزشک

آنالين09173143860داروخانه

آنالين09387459510عمومی درمانگاه

آنالين07133600131عمومی درمانگاه

آنالين07132334444داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07132338688طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07136498585دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين07138223050پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07136475570فيزيوتراپی

آنالين09178392602فيزيوتراپی

آنالين09025963356طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07136363152دندانپزشکی درمانگاه

آنالين07136340048دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07136309818دندانپزشکی درمانگاه

آنالين07132317843دندانپزشک

آنالين07136282098دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين32017فيزيوتراپی

آنالين07138222008فيزيوتراپی

آنالين07132343110دندانپزشکی درمانگاه

آنالين07136279241فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07132294490فيزيوتراپی

آنالين07137435981عمومی درمانگاه

آنالين07137535332عمومی درمانگاه

آنالين07132302614طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07136292963فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين09171277813دندانپزشک

آنالين07133600141داروخانه



آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين07137233303عمومی درمانگاه

آنالين07137319833داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07136436400داروخانه

آنالين07132352545داروخانه

آنالين07137324419فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07136284411بيمارستان

آنالين07138370400عمومی درمانگاه

آنالين07138370400داروخانه

آنالين07137238020فيزيوتراپی

آنالين07138421025عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين07137399696پرتز و ارتز مرکز

آنالين07132337063طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07138421025آمبوالنس مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين07136246426منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين07132343396داروخانه

آنالين07138302514داروخانه

آنالين07137500723عمومی درمانگاه

آنالين07137398811بيمارستان

آنالين07136490411بيمارستان

آنالين07132288602بيمارستان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين07132301919منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين07132344628داروخانه

آنالين07132302466داروخانه

آنالين07138223050پزشک

آنالين07138223050پزشک

آنالين07137278090داروخانه

آنالين07132309738سازی عينک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07132230666داروخانه

آنالين07132284433بيمارستان

آنالين07136474332بيمارستان

آنالين07138427954داروخانه

آنالين07132288064بيمارستان

آنالين07154526504داروخانه

آنالين07138313891داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين07136415758داروخانه

آنالين07137264689نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز



آنالين09173148257داروخانه

آنالين07132358144طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07137209445عمومی درمانگاه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين07136285247داروخانه

آنالين07138447963دندانپزشک

آنالين07132294864فيزيوتراپی

آنالين07132353278داروخانه

آنالين07136479531بيمارستان

آنالين07138320719داروخانه

آنالين07132319021طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07132317801برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين07132340808دندانپزشکی درمانگاه

آنالين07136291470بيمارستان

آنالين07136416700عمومی درمانگاه

آنالين07136141000بيمارستان

آنالين07133441105بيمارستان

آنالين07138236123بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07138758312بيمارستان

آنالين07138758887داروخانه

آنالين07138758122عمومی درمانگاه

آنالين09173124269پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين07153315011بيمارستان

آنالين07153350116بيمارستان

آنالين07153523012فيزيوتراپی

آنالين07153359993طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07153350888داروخانه

آنالين07153354414داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين53354275داروخانه

آنالين09173137158پزشک

آنالين09171349938پزشک

آنالين07153315336فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07138727091بيمارستان

آنالين07138722295طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07138720737پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين07136235756فيزيوتراپی

آنالين07138727420فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين09171123290پزشک

آنالين07138733987فيزيوتراپی



آنالين07138772692داروخانه

آنالين07138732323داروخانه

آنالين07138735757داروخانه

آنالين07198729391داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07154526291بيمارستان

آنالين54528461داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07142221704عمومی درمانگاه

آنالين07142227080بيمارستان

آنالين07142213500داروخانه

آنالين07142229386داروخانه

آنالين07142213735داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين07142215411پزشک

آنالين09171108743پزشک

آنالين07143562192داروخانه

آنالين07142413783داروخانه

آنالين07142226379داروخانه

آنالين07137829001طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07137822237طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07137826200داروخانه

آنالين0713703500داروخانه

آنالين09173089958پزشک

آنالين07137825456فيزيوتراپی

آنالين07137828558داروخانه

آنالين07152442434طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07152240090طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07152255606عمومی درمانگاه

آنالين09171816041پزشک

آنالين07152242101بيمارستان

آنالين07152255609داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07152535848بيمارستان

آنالين07152553170بيمارستان

آنالين07152442002بيمارستان

آنالين07152241033داروخانه

آنالين52455245داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07152722173بيمارستان

آنالين07152762030بيمارستان

آنالين07152725540طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09173070049داروخانه



آنالين07152722173داروخانه

آنالين07152728457فيزيوتراپی

آنالين07152724855فيزيوتراپی

آنالين07152723129فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07143330641عمومی درمانگاه

آنالين07143248101محدود جراحی مرکز

آنالين07143332515فيزيوتراپی

آنالين07143335117عمومی درمانگاه

آنالين07143235512داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09173208790پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07143228445داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07143235512داروخانه

آنالين43342060بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين07143228666داروخانه

آنالين07143339575داروخانه

آنالين09391034888فيزيوتراپی

آنالين07152822290داروخانه

آنالين07152822514بيمارستان

آنالين09177165654پزشک

آنالين07152853311داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07142532242بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07142524169طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين07142644966داروخانه

آنالين07142520279پزشک

آنالين09173235911پزشک

آنالين09173220061عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين07153830112بيمارستان

آنالين07153893888داروخانه

آنالين07153826982طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07153836373داروخانه

آنالين07153826664داروخانه

آنالين09225586780فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07153839451عمومی درمانگاه

آنالين07153839441داروخانه

آنالين07153830114داروخانه

آنالين07153828595پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07153839451عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02832822556پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين02832897979داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02832375911پزشک

آنالين__مزمن روان و اعصاب نگهداری مرکز

آنالين02832232124پزشک

آنالين09121820333داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين34229331عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09124598843داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02835220101بيمارستان

آنالين02835227720داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين02834412120داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02833569539عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه



آنالين09127860375عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02833235355پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__مزمن روان و اعصاب نگهداری مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02833231509پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__مزمن روان و اعصاب نگهداری مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02833699754منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين02833326248دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02833238937پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين09198473569منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين09198473569منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين09198473569منزل در بالينی خدمات شرکت



آنالين09198473569منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين09127897707منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين02834762500داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02532807976دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين02537779091فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02537747744فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02532906080فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02532914446فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02532504544عمومی درمانگاه

آنالين02536602528طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02538825788دندانپزشکی درمانگاه



آنالين02537841280دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02538818033داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02532905777فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين02538825970عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

0212313 شماره با تماس__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين02532926695داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

دی بيمه شعب به مراجعه02531101110بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين02177878383آمبوالنس مرکز

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين02531625000بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

دی بيمه شعب به مراجعه__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين02536664011داروخانه

آنالين32908626پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__سازی عينک

آنالين02532404041عمومی درمانگاه

آنالين09197505969سازی عينک

آنالين02536706916سازی عينک

0212313 شماره با تماس__داروخانه

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين02532925748پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

0212313 شماره با تماس__داروخانه

آنالين36505420پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين02532507070عمومی درمانگاه

آنالين09127542439پزشک

آنالين09193538366پزشک



آنالين02537501694آمبوالنس مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين02538700826بيمارستان

آنالين02537730576سازی عينک

آنالين02537201990داروخانه

آنالين02538823686داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين02536700014عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين02537830927دندانپزشک

آنالين09100559748پزشک

آنالين02537787296داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09123535093پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين02537606944پزشک

دی بيمه شعب به مراجعه__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين32052دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين02531928731بيمارستان

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08734269093داروخانه

آنالين08734263465داروخانه

آنالين08734269292داروخانه

آنالين08734265039داروخانه

آنالين08734267170پزشک



آنالين08734264618داروخانه

آنالين08734259535داروخانه

آنالين08734261469پزشک

آنالين08734211970عمومی درمانگاه

آنالين08734261197پزشک

آنالين08734245233داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08738223865داروخانه

آنالين08738224930داروخانه

آنالين08738222009پزشک

آنالين08738223271پزشک

آنالين08738236040پزشک

آنالين08738224432عمومی درمانگاه

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

آنالين08733226952داروخانه

آنالين08735125386داروخانه

آنالين08735121065داروخانه

آنالين09359964733پزشک

آنالين08735129687طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08738724221راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08736226300برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين08736308272داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08736227879عمومی درمانگاه

آنالين08736230339داروخانه

آنالين08736300072پزشک

آنالين08736230650بيمارستان

آنالين08736251701بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08733233039داروخانه



آنالين08791001091عمومی درمانگاه

آنالين08733175026پزشک

آنالين08733240202پزشک

آنالين08733233764پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين08733228557داروخانه

آنالين08733249100طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08733241611طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08733246776پزشک

آنالين08733166262داروخانه

آنالين08733224545طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08735622571پزشک

آنالين08733167954پرتز و ارتز مرکز

آنالين08733240712داروخانه

آنالين08733248355داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08733325606داروخانه

آنالين08733245472پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين08733291611داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08733230415عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08733624388داروخانه

آنالين08733249560پزشک

آنالين08733249016عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

دی بيمه شعب به مراجعه08733234475داروخانه

آنالين08733249103پزشک

آنالين08733177703پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08733712293داروخانه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين08733174254فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

دی بيمه شعب به مراجعه__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08735226750طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08735221161داروخانه

آنالين08735252673داروخانه

آنالين08735240046داروخانه



آنالين08735224660طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08735125385پزشک

آنالين08735220146عمومی درمانگاه

آنالين08735249320پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08735528355طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08735522863پزشک

آنالين08735523870پزشک

آنالين08735522265داروخانه

آنالين08735528006پزشک

آنالين08735523432داروخانه

آنالين08735526466داروخانه

آنالين08735526466داروخانه

آنالين08735521121پزشک

آنالين08735532203داروخانه

آنالين08735533148داروخانه

آنالين08735537406عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08734530103عمومی درمانگاه

آنالين08734521194پزشک

آنالين08734529666پزشک

آنالين08734524330پزشک

آنالين08734521612داروخانه

آنالين08734551281عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08734593860بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين09131923175دندانپزشک

آنالين09140984471فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين09136211477پزشک

آنالين09194108303داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين09387025404عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09133443254داروخانه

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09133440355داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03444212191عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين09382180854داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين09141436268طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09134412690بيمارستان

آنالين03444326451بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين09131481173دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09918880520پزشک

آنالين09103080724داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09131972735داروخانه

آنالين09133488498داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين09399202248پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09136227859داروخانه

آنالين0343425996داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09130021851داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09131419341طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03433432190بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09213590377عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين03442204021داروخانه

آنالين03442209813داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک



آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين44280600پزشک

آنالين09390917666داروخانه

آنالين03443391504بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين03432732003عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين09132419799عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين03432237031دندانپزشکی درمانگاه

آنالين03432483068فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين09124574292داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09133408076داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين09131407222داروخانه

آنالين09132400540دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09128441265داروخانه

آنالين__آمبوالنس مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين09128006284داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03432111409فيزيوتراپی

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين09131417433داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03432478390فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين03432237538داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين09131414357داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين09133497671پزشک

آنالين09131494656منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين09132748104پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين09130633184داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08345245930فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه



آنالين08345227354پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين08345223902داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين38160829فيزيوتراپی

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين09120228290داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08346122201بيمارستان

آنالين09186906309داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08346229164پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين08342230830بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين42220216داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08348333267داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين38104367راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08337247181فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09180000000بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08337294895دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__سازی عينک

آنالين08334219026فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08338352450داروخانه

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08337277777پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08334292899پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين08334318808داروخانه

آنالين09186079668داروخانه



آنالين09166615187داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين38366912پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين08337293570پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين83845426بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين08334221212داروخانه

آنالين09108030089برداری تصوير مرکز

آنالين09182366720داروخانه

آنالين09188591424داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين08333428150عمومی درمانگاه

آنالين08337246351بيمارستان

آنالين09181317198داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09183324764پزشک

آنالين09187367940داروخانه

آنالين08337256665پزشک

آنالين09185535534پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين09189182713داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__بيمارستان

آنالين09224075102داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين09305288804داروخانه

آنالين09183399344طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان



آنالين08337221165داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين08348230525داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين38364915فيزيوتراپی

آنالين09188342047بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08343222274داروخانه

آنالين08343223147پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08343226572پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09174226040عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07433330000دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__پزشک

آنالين09163343720پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09177440512پزشک

آنالين07432266406داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__سازی عينک

آنالين07432260487عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين07433345002داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين07432264168پزشک

آنالين07432264075داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09172175168داروخانه

آنالين07432260118عمومی درمانگاه

آنالين09177426746دندانپزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين09177427386دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07432222675پزشک

آنالين07432220706دندانپزشک

آنالين09173441796عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين__دندانپزشک

آنالين07432220341دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07432222191فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09354489232سازی عينک

آنالين__پزشک

آنالين07432326890پزشک

آنالين09177437098راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07433229608طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07433333450دندانپزشکی درمانگاه

آنالين09179412350دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين09178452044دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين01111111111طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07433231431دندانپزشک



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09350854171دندانپزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09171458330دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين07433222971طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09177413504پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين07433227827دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09017319189پزشک

آنالين09179415071داروخانه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07433348063عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__سازی عينک

آنالين07433280310داروخانه

آنالين09175419909سازی عينک

آنالين09173431571دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين07433232251داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين07433263320داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين07433224603داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07433332845پزشک

آنالين07433236211پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان



آنالين07433336644داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01735735790پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين01735727467دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين01734535130داروخانه

آنالين01734536860طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين01734422245پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01734422280فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01734366765پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01735866950طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين01734230478عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01734266377طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01734266433عمومی درمانگاه

آنالين01734264880پزشک

آنالين09113772005پزشک

آنالين09112774383پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01735442596پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01732222355دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01732352619فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه



آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين32346934توانبخشی مرکز

آنالين01732351964پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01732325854پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين01732175050عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__آمبوالنس مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01732303030پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__راديوتراپی مرکز

آنالين01732429327عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين09100354148پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين01732268430عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01732251638برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01732430210بيمارستان

آنالين01732174116عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين01732130724عمومی درمانگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01732352130پزشک

آنالين01732326470داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين01732330935بيمارستان

آنالين32222619بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01733237400طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01732227110پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01733287360فيزيوتراپی

آنالين01733290062دندانپزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01735221030پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01344817366فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين01344814600دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01342122950طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01342124050پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01342123177عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين01342138330بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01342346080پزشک

آنالين01342721026داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01342723791پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09126822527داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01344552626پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين01344520948داروخانه

آنالين01344530527داروخانه

آنالين01344549984داروخانه

آنالين01344542833داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک



آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01333756525فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__راديوتراپی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01333720901پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01333500117داروخانه

آنالين01333512500پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01332113669پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01334563094پزشک

آنالين__پزشک

آنالين32134448داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت



آنالين01332121052دندانپزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين01332116045پزشک

آنالين01391001278تخصصی تک درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين01332130448پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين01332130747پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01333446153دندانپزشک

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01332125358داروخانه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين01332129293پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01333721274طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين44628272طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين01344622933داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين01331624574دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09114297665طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01341326246بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين01334785560پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01334732662دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين01331737096بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__دندانپزشک

آنالين01342335023داروخانه

آنالين01342348939برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01334403577پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين01342522743داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين42546650پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01342524077پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09112913818داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01344664229طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01344650111پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01344666569پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01334642032داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين34643731پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين06643439720پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين06642611435داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09125105169پزشک

آنالين09122491511پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06642621482پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين09166651280پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06643224412پزشک

آنالين06642600211پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين06643425811پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين06642514000بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين06642626156داروخانه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06642521212پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه



آنالين06633218042طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين09166610608برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين06633226066داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين06633210682دندانپزشک

آنالين09306827240دندانپزشک

آنالين09166677624داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين06633235412داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__سازی عينک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09121462667پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پزشک

آنالين06633323601دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين06633217991فيزيوتراپی

آنالين09186673669پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين06633338554داروخانه

آنالين09163696478پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين09130898823منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين06632723911پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز



آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين06643210041پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين06643224286پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين06632633140فيزيوتراپی

آنالين09166642259پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09166601105داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين06632653396فيزيوتراپی

آنالين06632733535عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين06600000000پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01144294441عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09376617485پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__پزشک

آنالين01144442686پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين01144276886مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01144235237پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01143264788پزشک

آنالين01143220244منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه



آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين01132260081فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01144420929فيزيوتراپی

آنالين01132252205سازی عينک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين01132197166فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01132289090دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01132315800داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين01132254750دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01132261886پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين01132722767داروخانه

آنالين01132194880داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01132722205پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01144420794داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين01132199157برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01135331926فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين35757139فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين01135334476پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01135221935دندانپزشک

آنالين01134520270داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين01134579001بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01134531030داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين01134531369طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01134552801داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين01154237755فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01154225353عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين01154212328فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01154392667داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين09112925301پزشک

آنالين09112925301پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين01154228104پزشک

آنالين09112913070پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين01142546881دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين01142532141پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين01152243006بيمارستان

آنالين01152282003داروخانه



آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين09111935782پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين01133114231دندانپزشک

آنالين09111531271دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين33205006بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين01133294767دندانپزشک

آنالين01133303890سازی عينک

آنالين01142260481دندانپزشک

آنالين01133323024بيمارستان



آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين01133302010دندانپزشک

آنالين09379774366دار پروانه کارشناسان

آنالين01133356606پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09118246434مشاوره مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين01133314924دندانپزشک

آنالين01133885511فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01133608562فيزيوتراپی

آنالين01144480450دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01133313587برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09369853555پزشک

آنالين01133310639پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09111132418پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين09111294436پزشک

آنالين01133609646پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين01133884555پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين01144430463دندانپزشک

آنالين01144430473فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين01142455612دندانپزشک

آنالين01142444200عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09111264270پزشک

آنالين01142451220فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01135663214فيزيوتراپی

آنالين01142231390فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__هسته ای مرکز

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01142232888دندانپزشک

آنالين01142216351دندانپزشک

آنالين01142225525دندانپزشک

آنالين01142205658دندانپزشک

آنالين01142205002فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01142216501برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01142117020عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين01142041972عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين01142227773طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين01142073701دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01142216314پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01142087142پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01142249001پزشک

آنالين09111128024پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين01142062700داروخانه

آنالين09113234154داروخانه

آنالين01142355030فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين44480724فيزيوتراپی

آنالين01142080878سازی عينک

آنالين01144480960دندانپزشک

آنالين01142216226فيزيوتراپی

آنالين09123879637پزشک

آنالين01144480669داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين01144742484داروخانه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01134748990بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين01134722577داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين01144512081عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين01144511297پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين01152337047عمومی درمانگاه

آنالين01152332520پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين32223192فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08632222644فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08632240500محدود جراحی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه



آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__دندانپزشک

آنالين34224291فيزيوتراپی

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08632244706راديولوژی و سونوگرافی

آنالين0863278021بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__مشاوره مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه



آنالين__بيمارستان

آنالين08632223315داروخانه

آنالين08633130366داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08646223420عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين46222610دندانپزشک

آنالين09183936899منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__داروخانه

آنالين08633126040دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين08634025123دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08632215731برداری تصوير مرکز

آنالين08632221212سازی عينک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين08632222261سازی عينک

آنالين08632223315داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين35622818داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08632225515راديولوژی و سونوگرافی



آنالين08633410310محدود جراحی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين08632216002پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08634456395بيمارستان

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__بهداشت مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08632218616داروخانه

آنالين08633121414پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين33133555طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08632231702دندانپزشکی درمانگاه

آنالين08637225111منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين08636222100پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08646340503پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک



آنالين09360385602پزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__بيمارستان

آنالين46336689فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08646231909داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08646332201پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08634456395پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين08644223100داروخانه

آنالين08644232206عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بهداشت مرکز

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بهداشت مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين08642218908منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين08642482883عمومی درمانگاه

آنالين08642474144پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08642211986پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08634456395بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين09123234180پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين08633724309بهداشت مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين08635452085بهداشت مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07644321314داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07632253688طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين09173613586دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه



آنالين07632252770دندانپزشک

آنالين07632211476دندانپزشک

آنالين07633336004طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين07632211296دندانپزشک

آنالين07642231824پزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09177635052داروخانه

آنالين07633634071پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين09121964533پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين07632254236پزشک

آنالين07633663560عمومی درمانگاه

آنالين07642231824پزشک

آنالين0766687588دندانپزشک

آنالين07632224007پزشک

آنالين09132984687دندانپزشک

آنالين07632229069داروخانه

آنالين07633336990داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين07633681113فيزيوتراپی

آنالين32220306پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين07642229392پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين07633669377پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09357736189عمومی درمانگاه



آنالين__بيمارستان

آنالين07632251092پزشک

آنالين07632225359محدود جراحی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين09131974501پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين__سازی عينک

آنالين07632224869سازی عينک

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين07632251116طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشکی تجهيزات شرکت

آنالين__بيمارستان

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين07633670280بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين09187222931عمومی درمانگاه

آنالين07632220956پزشک

آنالين07642883060فيزيوتراپی

آنالين07632244185دندانپزشک

آنالين09027610702دار پروانه کارشناسان

آنالين07642231824عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين07632253681عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07644226083بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين07642780025پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين07642230426طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين07633346939داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08133126043داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08133222819طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08134925132داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه



آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين38332311داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين08136827182داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين08136462635داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين08135363471داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين08135221339پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08132213265فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08133353200داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی



آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين08132226575پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين09120047232پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين08132533519برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين08138218991طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين08132520699پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__توانبخشی مرکز



آنالين__داروخانه

آنالين08138279882داروخانه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين08138223865برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه



آنالين__داروخانه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين08132534900پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين08138112245داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08132532655دار پروانه کارشناسان



آنالين09180525338داروخانه

آنالين08132523456دار پروانه کارشناسان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين08134221728داروخانه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پرتز و ارتز مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين09132561585داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03532243443دار پروانه کارشناسان

آنالين09133733094عمومی درمانگاه

آنالين09131562454دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03532431254داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه



آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__بيمارستان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03532663020داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03532584214داروخانه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين03532575173داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03532582387داروخانه

آنالين03532720611پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03532538810داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03532325662فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه



آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03532347191دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03532362030طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين03532347096فيزيوتراپی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03532341074داروخانه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09906388924داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين03536271395برداری تصوير مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه



آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دار پروانه کارشناسان

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين38268160عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين__دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين__راديولوژی و سونوگرافی

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__فيزيوتراپی

آنالين03538341900پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين09224891383دندانپزشک

آنالين09132512671دندانپزشک

آنالين09132537490فيزيوتراپی

آنالين09131531365عمومی درمانگاه

آنالين09131532603دندانپزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين09131527414پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03537245230عمومی درمانگاه

آنالين__تخصصی تک درمانگاه

آنالين03536287600دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__دندانپزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03538284546دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين09133554207دندانپزشک

آنالين03538275688دندانپزشک

آنالين__بيمارستان



آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03537203081طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين03536241989دندانپزشک

آنالين__دندانپزشک

آنالين03536292030دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين38247274پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__بيمارستان

آنالين03538245764دندانپزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين03536298100طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين09120046690داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين09124010281پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03536296200طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين03535274848عمومی درمانگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03538343535طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين03535250097عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين03535270912دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__برداری تصوير مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين03536296403طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين03538203745پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__داروخانه

آنالين03537334300داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03538214553دندانپزشکی درمانگاه

آنالين__پزشک



آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين__پزشک

آنالين__پاتوبيولوژی آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين09133546643طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__پزشک

آنالين__منزل در بالينی خدمات شرکت

آنالين3531822000بيمارستان

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03536280355داروخانه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__داروخانه

آنالين__توانبخشی مرکز

آنالين__بيمارستان

آنالين__بيمارستان

آنالين03536238383مشاوره مرکز

آنالين__پزشک

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين03537249215فيزيوتراپی

آنالين03538344047پزشک

آنالين03537243424داروخانه

آنالين03535250097داروخانه

آنالين03535263574فيزيوتراپی

آنالين03536266473پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__داروخانه

آنالين03537330122عمومی درمانگاه

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين__پزشک

آنالين03536210010بيمارستان

آنالين09131595063عمومی درمانگاه

آنالين__بيمارستان

آنالين__محدود جراحی مرکز

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه

آنالين03538305185دندانپزشکی درمانگاه

آنالين03537282210پزشک

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__داروخانه



آنالين03535306682دندانپزشک

آنالين__نخاعی معزز جانبازان خدمات مرکز

آنالين__عمومی درمانگاه

آنالين__طبی تشخيص آزمايشگاه

آنالين__پزشک

آنالين36248123دندانپزشک

آنالين03538247861پزشک



نشانی

دارايی جنب- خمينی امام خيابان

پيرلر کوی روبروی امام خ شهر آذر

سابق سازی چيت خمينی امام خيابان اسکو

3واحد 2طبقه- سهند پزشکی مجتمع - 2 فاز-  جانبازان ميدان از باالتر

رسالت اهرخيابان

قدس خيابان ابتدای يادبود ميدان اهر

اهر آذر آزمايشگاه رجايی شهيد خ اهر

زمين ايران بانک روبروی طالقانی خيابان يادبود ميدان

دارايی اداره روی به و معلم راه چهار اهر

روزي شبانه داروخانه ملي بانك جنب معلم چهارراه

سيلو انبار روبروی-  اسالمی جمهوری بلوار- اهر

قانع کبابی چلو روبروی بيگلری شهيد خيابان-اهر-شرقی بايجان اذر استان

 معلم ميدان اهر

 دادگستری روی به رو

شفا آزمايشگاه مولوی ميدان آباد بستان

بهمن 29 خيابان

 شمس درمانگاه روی روبه دانشجو خيابان بناب

سعدی کوی نبش طالقانی خيابان

عصر ولی پاساژ روبروی امام خيابان

تجارت بانک جنب حسين امام ميدان بناب

 بناب اجتماعی تامين درمانگاه اجتماعی تامين ميدان بناب 

بناب خمينی امام بيمارستان-  معلم ميدان-  رسالت خيابان- بناب-  آذربايجانشرقی

معصوم 14 مسجد زمين زير بازار اصلی فلکه پرواز شهرک

اسدآبادی بيمارستان جنب بهار خيابان

پرستاري دانشكده به نرسيده جنوبي شريعتي انتهاي

ياس پزشکی مجتمع هما هواپيمايی دفتر روی به رو آبرسان

راد فيزيوتراپي.7شيت بطرف.ميثاق ميدان از باالتر.باغميشه.تبريز

ايثار توانبخشي ورزشي فرهنگي مجتمع گلكار نبش شهريار استاد بلوار

 اقا مير ايستگاه عباسی اول

شمالی شريعتی تبريز

 ارغوان ميدان از بعد موالنا خيابان باغميشه شهرک

زمين زير طبقه استانداری خيابان اول شرقی تختی فلکه وليعصر

اول طبقه-سالمت كلينيك- سجاديه و پيشقدم مابين-تبريز

سينا ابن ساختمان شريعتی و طالقانی مابين جديد شهريور 17 خ

کاظمی دکتر اسکن گاما و ای هسته پزشکی مرکز-اول طبقه-7پالک-آتيه پزشکان ساختمان-ماراالن بنزين پمپ روبروی-آزادی خيابان_ تبريز

 ابادي اسد بيمارستان جنب بهار خيابان اخر. تبريز

1 برترط ساختمان الزهرا بيمارستان روبروی جنوبی ارتش خ

 رها کلينيک آپادانا ساختمان باغشمال چهارراه خيابان

شفا خصوصی بيمارستان- 40 پالک-  هوائی نيروی خيابان:  آخر معبر- رفيعی شهيد کوچه: آخر ماقبل معبر- باغ کوچه محله- تبريز

تبريز المللی بين بيمارستان-زعفرانيه اول-نيايش کمربندی-تبريز

حافظ

زمين زير طبقه ازادي ساختمان گلگشت تقاطع

دوم طبقه فجر درمانگاه ارتش بيمارستان جنب آزادی خيابان تبريز

اول طبقه نور پزشکان ساختمان دانشگاه فلکه

ايران بيمه جنب حافظ راه چهار نبش آزادی خيابان



کيميا داروخانه فوقانی طبقه-وحيد بستنی جنب-جديد شهريور هفده

شهيدی خيابان نبش-گاز اداره به نرسيده-گلگشت و گلباد تقاطع مابين-آزادی خيابان

3 ط 22 ساختمان ملت بانک روی روبه

ميدان غربی ضلع- خمينی امام بيمارستان از پايينتر- ايمانی شهيد خيابان- کليبر

5 طبقه  زرين 110 تشريفات قنادی جنب آبرسان راه چهار

كسري ساختمان امپراطور برج روبروي جديد شهريور 17تبريز

اتم ازمايشگاه مقصوديه نبش جديد شهريور 17

بهاران پزشکان ساختمان گلگشت راهی سه

پارسا روزي شبانه درمانگاه- کشاورزي بانک روبروي- امام خيابان-سردرود-تبريز

 همکف طبقه سينا برج جديد شهريور 17 خ

استانداری خيابان اول شرقی تختی خيابان انتهای وليعصر

 فجر سونوگرافی ارتش و طالقانی چهارراه مابين آزادی خيابان

پنج اول،واحد باراما،طبقه ابريشم،ساختمان برج روبروی (سابق منصور)بهشتی شهيد چهارراه

نصب عالی بيمارستان ارم شهرک

آزادی بزرگراه طالقانی، آخر تبريز، شرقی، آذربايجان استان

اقبال روزی شبانه درمانگاه حسن امام مسجد جنب رسالت خيابان  

 اشرفيان داروخانه  اطبا کلينيک نبش

14 پالک حافظ و ارتش بين ما آزادی خيابان     

 ازادی راه چهار از پايين آزادی خيابان

ماراالن بنزين پمپ جنب آزادی خ

گلباران متری 18 نگارستان خيابان نور شهرک

بهبود بينارستان جنب جنوبی ارتش

8 اف واحد 8 طبقه 1 اسکان برج آبرسان راه چها

8 اف واحد 8 طبقه 1 اسکان برج آبرسان راه چها

کوثر کلينيک روی به رو راه نصف آهن راه خيابان

8 اف واحد 8 طبقه 1 اسکان برج آبرسان راه چها

محالتی شهيد بيمارستان شکر و قند ايستگاه راه نصف

51پالک ظهيرالديوان کوچه دو دارايی

نگارستان خيابان اول نور شهرک تبريز

اول مشيری جنب عباسی خيابان اول. ششگالن

32 پالك امام بيمارستان روبروي- گلگشت خيابان

صدر پزشکان ساختمان توانير پل از بعد وليعصر سربااليی

خوابگاه روبروی تختی فلکه

 گلزار کوجه جنب طالقانی راه چهار آزادی خيابان

جم ساختمان جم کوچه صادرات بانک جنب طالقانی و ارگ خ تقاطع

تبريز محالتی شهيد بيمارستان- محالتی شهيد کوی-راه نصف-تبريز

نور پيام دانشگاه به نرسيده مالصدرا

 شهريار خصوصی بيمارستان- ناصری کوچه- شهريار استاد بلوار- تبريز

احمر شهريارهالل استاد داروخانه احمر هالل مرکزی ساختمان آبرسان امام خ/تبريز

7 پالک ابرسان تبريز

ارتوطب فنی ارتوپدی کلينيک کيميا باشگاه جنب سينا متری 35 خيام فلکه گولی ائل جاده تبريز

اسکندرزاده دکتر مطب ج واحد سوم طبقه 1سفيد برج ابرسان

صمدی دکتر داروخانه- پاالديوم به نرسيده- بهارستان بلوار رشديه- تبريز

جنوبی ارتش خيابان

شکوفه شهيد کوچه پرستاری دانشکده روبروی شريعتی خ تبريز

گلکار خيابان شهريار بلوار تبريز

 مديكا ساختمان اذربايجان برج به نرسيده شهريور 17-تبريز



اميرخيزی دکتر داروخانه اسدابادی بيمارستان بهار خيابان تبريز

تبريزی شمس خيابان اول بلوارمنجم

صائب خيابان- مسجد ايستگاه-  زعفرانيه

زاده ممی شهيد درمانی مرکزبهداشتی رجايی کوی چهارم دارائی تبريزخيابان

بهمن 29 بلوار.تبريز

ارم شهرک تبريز

2فجر درمانگاه اسدآبادی بيمارستان بهارجنب خ

فجر بيمارستان گلكار خيابان شهريار استاد بلوار

بهنام ساختمان پرديس کلينيک روبروی طالقانی و ارتش مابين

حسن امام مسجد جنب رسالت خيابان

 فجر بيمارستان ترافيك خيابان گلكار خيابان شهريار استاد بلوار

عباسی راه چهر و آبرسان راه چهار مابين

واليت درمانگاه نجم خ ياغچيان

واليت درمانگاه نجم خ ياغچيان

استانداری خيابان اول شرقی تختی خيابان انتهای وليعصر خيابان

33پالک- حامد نان روبروی-  بارار فلکه و شريعتی فلکه مابين-وليغصر

مهر پزشکی چشم شهريور 17 تقاطع به نرسيده ازمصلی باالتر طالقانی خيابان

درمان و بهداشت اداره-  استان ايثارگران امور و شهيد بنياد کل اداره-  شهريار استاد بلوار

سبحان کلينيک اول مشيری بست بن جنب-ميرآقا ايستگاه-عباسی خ-تبريز

گلکار خيابان نبش شهريار استاد بلوار تبريز

 صدرا مجتمع شهريار استاد بلوار تبريز

توحيد آمبوالنس و پرستاری مرکز-عسل شيرين فروشگاه دوم طبقه-چايکنار بطرف رضانژادشمالی تقاطع-امام خيابان-تبريز

 1 طبقه- حافظ خدماتی تجاری ساختمان- آبرسان بطرف حافظ راه چهار نبش- آزادی بزرگراه تبريز، شرقی، آذربايجان استان

29 پالک شباهنگ کوچه نبش ترکيه کنسولگری از بعد همافر خيابان وليعصر

 ديداس ساختمان  الهيه خيابان اول باغميشه بلوار تبريز 

دوم طبقه يک پالک قوامين بانک باالی ملی کفش جنب بازار فلکه وليعصر

دوم طبقه 32 پالک نی قره شهيد خيابان پرواز اصلی فلکه

فجر کلينيک طالقانی و ارتش مابين ازادی خيابان تبريز

2 طبقه شماره10 ساختمان باغشمال چهارراه به نرسيده جديد شهريور 17 خيابان تبريز شرقی بايجان آذر

 گلپارک فلکه وليعصر کوی

رجايی شهيد خيابان الله کوی

بهبود بيمارستان داروخانه جنوبی ارتش 

دوم 2 طبقه سرو ساختمان  ملی بانک جنب جديد شهريور 17 خيابان

 گلشهر خيابان

مدنی شهيد بيمارستان دانشگاه خيابان

سينا تخصصی بيمارستان آزادی خيابان تبريز

تبريزی شمس خيابان منجم

 الزهرا بيمارستان جنوبی ارتش خيابان تبريز

الگلی جاده

گلگشت خيابان انتهای

12 شماره انتظامی نيروی روبروی-  عباسی خيابان-  تبريز

(وحيدی شهيد)ششگالن خيابان-  تبريز 

رجايی خيابان الله کوی

3ط اپاريس برج نماز خيابان

اراز واحدی 254 بازار به نرسيده فقيه والت خيابان جلفا

 ملت بانک روبروی حسين امام ميدان هاديشهر

اقتصاد مهر بانک جنب علمدار فلکه هاديشهر



 رضا امام پاساژ جنب شرقی فردوسی خ سراب

دوست رضا شهيد کوچه ابتدای شمالی مطهری خيابان دارايی راه چهار سراب

 سپه بانك روبروي شرقي فردوسي خيابان

اجتماعی تامين درمانگاه- معلم خيابان.سراب

زينبيه جنب شرقی فردوسی خيابان سراب

سراب خمينی امام بيمارستان پرستار خ

شهرداری پشت محمود شيخ خيابان شبستر

 اجتماعی تامين درمانگاه- گلشنراز هتل جنب-بسيج بلوار- شبستر

شبستر پرورش و اموزش جنب امام خ شبستر

شرقی حافظ کوچه_  پاسداران_ شبستر

جامع مسجد جنب_شريعتی 2فاز خيابان_عجبشير_شرقی آذربايجان

ملی بانک جنب  امام خيابان شير عجب

زاده قاسم داروخانه خميني امام بيمارستان روي به رو ايمانوردي شهيد خيابان امام خيابان

ايماني شهيد خيابان

477 پالک- مبصريه کوچه- خمينی امام خيابان- مراغه

 آباد شمس کوچه نصير خواجه خيابان مراغه

 شمالی نصير خواجه خيابان مراغه

 الرئيس شيخ ساختمان روبروی نصير خواجه خيابان

پاک مجتمع- نصير خواجه

موسوی خ روی به رو نصير خواجه خ مراغه

خميني امام درمانگاه رستم مال مبدان قدس خيابان مراغه

آينده بانک فوقانی طبقه خان کوچه جنب جنوبی نصير خواجه خيابان مراغه

امداد کوچه جنب شمالی معلم خيابان

امداد کوچه جنب شمالی معلم خيابان

امداد کوچه جنب شمالی معلم خيابان

خمينی امام درمانگاه مالرستم ميدان قدس خيابان مراغه

موسوی خ روی به رو نصير خواجه خ مراغه

 مراغه اجتماعی تامين کلينيک پلی.  دستغيب هللا آيت خيابان.  سعدی خيابان.  مراغه

حسين امام ميدان از تر پايين جنوبی خرداد 15 خيابان

بهشتی شهيد بيمارستان داخل مراغه

اجتماعی تامين اداره جنب.شهيددستغيب خيابان- سعدی خيابان  

دانشسرا خ مراغه

مراغه اميرالمومنين بيمارستان-نوا روستايی جاده-مراغه

المهدی مسجد جنب امام خ مرند

بهداشت کوچه المهدی راه چهار امام خيابان مرند

امورايثارگران و شهيد بنياد ساختمان.شاهد خيابان

المهدی راه چهار از باالتر مام خ

مات بانک روی به رو المهدی و تير 7 راه چهار بين ما خيابان مرند

کشاورزی بانک جنب امام خيابان مرند

کشاورزی بانک جنب امام خيابان مرند

صادرات بانک روی به رو امام خيابان مرند

قديم مخابرات روبروی مرند

(ره) خمينی امام خيابان مرند

رنجبری شهيد خيابان اول

نور پاساژ خوی پل جنب طالقانی خيابان مرند

سينا بانک از تر پايين تير 7 راه چهار مرند

سپه بانک جنب امام خيابان مرند



محراب فلکه از تر پايين رنجبر شهيد خيابان مرند

برق اداره جنب بيمارستان از باالتر خمينی امام خيابان مرند

نور پيام دانشگاه روی به رو مرند

سپه بانک روبروی امام خ ملکان

 سليمی دکتر داروخانه فرمانداری روبروی شمالی بلوار- ملکان

زيرزمين طبقه کوروش ساختمان شمالی بلوار امام خيابان ملکان

سينا آزمايشگاه سهند پزشکان ساختمان جنب نجاران کوی

-فردين کوچه اول- امام خ ميانه

نصر کلينيک جنب امام خيابان ميانه

698 پالک باال راه چهار

نصر درمانگاه اقتصاد مهر بانک جنب امام خيابان ميانه

ايران داروخانه جنب- ملی بانک روبروی-خمينی امام خ

کبير امير هتل روی به رو خمينی امام خ ميانه

مرکزی ملی بانک جنب امام خيابان ميانه

امام خيابان آزادی ميدان ميانه

زيرزمين طبقه پزشکان ساختمان اباالفضل حضرت مسجد جنب (ره) خمينی امام خيابان ميانه

پزشکان کوی نبش ملی بانک راه سه خمينی امام خ ميانه

زهرا فاطمه حضرت مسجد جنب فرمانداری خيابان ميانه

پزشکان کوچه داخل (ع)ابوالفضل حضرت مسجد جنب امام خيابان

اصغرزاده داروخانه جنب امام خيابان ميانه

ميانه (ص) االنبيا خاتم بيمارستان-  ميانه-  شرقی آذربايجان

ميانه ره خمينی امام برکت بيمارستان-  ميانه-  شرقی آذربايجان

المهدی الحسنه قرض فوقانی طبقه شهدا بازار خيابان نبوت ميدان

 الزمان صاحب الحسنه قرض فوقانی ط شهدا گلزاز خ نبوت م هاديشهر

دوم طبقه استار گلد ساختمان پاسداران خيابان اول حسن امام ميدان شهر هادی

دوم طبقه استار گلد ساختمان پاسداران خيابان اول حسن امام ميدان شهر هادی

نور پزشکی مرکز صنايع اداره جنب ارشاد خ اروميه

602 پالك امام خ اروميه

حکيم فيزيوتراپی مرکز- زمين زير طبقه- ارگ پزشکی ساختمان- خانباباخان کوچه

 خان بابا خان کوچه شمالی خيام

 همکف طبقٔه  فرهنگيان درمانگاه دارايی روبروری کاشانی خيابان

ارشاد خ-  اروميه

3 واحد 2 طبقه الله برج شورا خيابان

 2 واحد  ايرانمهر ساختمان خانباباخان کوچه شمالی خيام خيابان

شفا خصوصي بيمارستان-  امام خيابان- اروميه

الرييس شيخ فيزيوتراپي كسري پزشكان ساختمان جهاددانشگاهي جنب پنجراه اميني خيابان

شمالی به نرسيده فرهنگيان شهرک خيابان اروميه

رازی روانپزشکی بيمارستان سلماس جاده

آبان آزمايشگاه-  حسين امام ميدان-  اروميه

يان علی دکتر داروخانه 2 مدنی به نرسيده عطايی خيابان

خانباباخان کوچه

 اديب فيزيوتراپی همکف واحد صدف پزشمان ساختمان روبروی خانباباخان کوچه شمالی خيام اورميه

 قاسمی کميل خيابان اول ايثار راه سه شهريار استاد بلوار-اروميه

پاشايي دكتر داروخانه 92 پالك سرداران خيابان اروميه

راد رحيمی منوچهر دکتر داروخانه مهر ايران ساختمان باباخان خان شمالي خيام اروميه

خواه رخشان دکتر داروخانه آسيا بيمه جنب 2 مدنی خيابان

 روزبه دکتر داروخانه تير 7 استخر روبروی ورزش خيابان



وحدت خيابان روبروي فرهنگيان شهرك متري32

 58 شماره مهر ايران پزشکان ساختمان-  خانباباخان کوچه- شمالی خيام خيابان- اروميه

مادر فلكه

همكف طبقه لقمان پزشكان ساختمان  غزال رستوران روبروي  آهندوست خيابان و باهنر بلوار  تقاطع  اروميه

شهريور 17 بلوار

15واحد- 4 ظبقه- انوشا ساختمان- حسنی خيابان نبش- مخابرات فلکه

5 واحد_ 4 طبقه_ ماد ساختمان_ زيرگذر جنب_ راه پنج به نرسيده_ 2 مدنی خيابان

افشار زرگري داروخانه جنب 3 مدني خ

فرهنگيان درمانگاه جنب-کاشانی خيابان-اروميه

حسنی پزشکی کاالی همکف طبقه 2.062پالک افق ساختمان حسنی خيابان

صدر ساختمان حسني خيابان/اروميه

شفا درمانگاه جنب آهندوست خيابان

3/29 پالک کليسا کوی نبش جنوبی خيام خيابان

2ط اورشاد ساختمان حسنی خيابان اروميه

مطهری شهيد بيمارستان کاشانی، خيابان

آذربايجانغربی استان ايثارگران امور و شهيد بنياد ساختمان شهريور8-اروميه

آراد فيزيوتراپی 3 واحد اول طبقه سهند تخصصی فوق کلينيک روزبه داروخانه باالی ورزش خيابان

پاستور ساختمان 26 کوی بهشتی شهيد خيابان اروميه

16کوچه جنب(ع)سيداشهدا بيمارستان شهريورجنب17بلوار

همکف طبقه 2 ورودی اورشاد ساختمان حسنی بلوار

شمالی خيام امام، خيام، اروميه، غربی، آذربايجان استان

دستي صنايع كوچه

کاشانی خ- اروميه

3واحد 6 طبقه 13 پالک سينا پزشکان ساختمان انصار بانک جنب 2 مدنی خيابان پنجراه

ميالداروميه بيمارستان-2فردوسی بلوار-2مولوی خيابان-اروميه

زاده خالدی دکتر داروخانه - 2 مدنی و شمالی خيام تقاطع اروميه

اجتماعيی تامين سازمان جنب.  دانشکده راه چهار اروميه

شقاقی دکتر روزی شبانه ی داروخانه اميد بيمارستان از باالتر فرهنگيان شهرک-  اروميه

جوانبخت دكتر داروخانه صولتي بيمارستان جنب-پاساژتابان-امام خيابان

فارابی روزی شبانه درمانگاه- عمار چهارراه و خيرين ميدان بين-  گمنام سربازان خيابان-  اروميه

(ع) رضا امام خ-مولوی خ

موالنی دکتر داروخانه_معلم بلوار

 بيگ اسماعيل کوچه نبش سينا روزی شبانه درمانگاه جنب 1 مدنی خيابان

کاشانی خ- اروميه

 شهريور17 بلوار

ژنوم آزمايشگاه زمين زير ی طبقه بارس ساختمان-آسمان برج روی روبه-حسنی خيابان-اروميه-غربی آذربايجان

باکری شهيد ساختمان آگاهی اداره به نرسيده صدر کوچه-امام خيابان-اروميه

اميد خيابان جنب.  فرهنگيان بلوار

عارفيان منصور شهيد کوچه- امام خ

انقالب ميدان اشنويه

قهرماني اسعد دكتر مطب كارگر خيابان اشنويه

بيمارستان فلکه اشنويه

بالين فجر آزمايشگاه تربتی دکتر پزشکان ساختمان معلم بلوار ابتدای

بوکان پور قلی دکتر شهيد بيمارستان-  شهدا خيابان

7 واحد آ بلوک پرشکان پانسيون بوکان پور قلی شهيد بيمارستان

باباميري دكتر پزشكان ساختمان حيدري شهيد خيابان

وش دکترمنصوری روزی شبانه داروخانه قديم بيمارستان جنب بلوارکردستان



احمدی دکتر داروخانه  سنگينی روبروی کزدستان بلوار بوکان

5اريا كوچه.بلواركردستان

زاده عيسي پزشكان ساختمان سنگيني راه سه

ميالد پزشكان ساختمان

1 گلستان خيابان ، اسالمی جمهوری بلوار ، بوکان

پلدشت

-گاز فلکه به نرسيده-بلوارکشاورز-پلدشت

پزشک خ-پيرانشهر

 احمر هالل روبروی خبيده دکتر داروخانه بهشتی شهيد خيابان پيرانشهر

ای مدينه داروخانه- پزشک خ- پيرانشهر

مهر آزمايشگاه کوچه

شهدا بيمارستان-  نشانی آتش روبروی-  شمالی انقالب خيابان-  تکاب

شفا فيزيوتراپی مرکز شهرداری روبروی شمالی انقالب خيابان تکاب

 طينت پاک داروخانه زيرين طبقه انقالب خيابان

کشاورز داروخانه شهرداری جنب پاسداران خيابان انقالب خيابان-تکاب

تکاب شهرداری جنب شرقی انقالب خيابان

 علی امام بلوار چالدران

دي فيزيوتراپي مركز- مادر فلكه به نرسيده-خرداد پانزده بلوار

(ره)خمينی امام بيمارستان-شهيدفهميده ميدان-خوی

دوم طبقه آراد پزشکان ساختمان مدرس کوچه امام خيابان خوی

بوعلی ساختمان امام خيابان

همكف طبقه ،.موتوري پارك طرف به متر50فهميده، ميدان

10 پالك.خان نوراله كوچه.امام خيابان

 معلم خانه جنب پست کوچه شريعتی خيابان

مدرس ک امام خيابان

چهراقی داروخانه چمران خيابان وليعصر بلوار

102پالک-طالقانی خيابان-خوی

اول اعتماديه روی روبه نوايی شيخ بلوار ابتدای خوی

مركزي رفاه بانك جنب انقالب خيابان خوي

حسنی ماال داروخانه رو روبه امام خ خوی

خوی آی آر ام مرکز- مرکزی آزمايشگاه جنب شهريار استاد خ- بهشتی شهيد بلوار-  خوی

عصر ولی آزمايشگاه ذاکری بست بن اول امام خيابان- خوی

شاد استخر روبروی وليعصر، بلوار

خوی

مدنی شهيد بيمارستان-  وليعصر ميدان-  خوی

خوی هاشم بنی قمر بيمارستان منتظری خيابان

 شخصی مبين دکتر داروخانه جنب- قطب سيد خيابان-  سردشت شهرستان- غربی آذربايجان استان

سردشت (ره) خمينی امام بيمارستان راه پليس جنب مهاباد-  سردشت جاده 5 کيلومتر سردشت

سردشت امام بيمارستان

طب نوين فيزيوتراپي كلينيك. مسكن بانك روبروي. جانباز سيدقطبو خيابان بين. خميني امام خيابان

قدس سينما جنب-  ايوبی الدين صالح ميدان

عليپور شهيد خيابان-سردشت

النبيا خاتم ايثارگران و جانبازان کلينيک جانبازارن فلکه عليپور شهيد خيابان-سردشت

هيروشيما خيابان

سلماس اسالمي آزاد دانشگاه جنب اسالمي جمهوري بلوار

 افرا پزشکان ساختمان-  نی قره تقاطع-  خمينی مصطفی خيابان-  سلماس-آذربايجانغربی

مرکزی شعبه رفاه بانک روبروی خمينی امام خيابان سلماس



سلماس فرهنگيان درمانگاه-  سلماس

  اول طبقه خاتم پزشکی مجتمع نی قره تقاطع-  چمران شهيد خيابان-  سلماس شهرستان- آذربايجانغربی استان

ميالد ساختمان:  سلماس

روغني دكتر مطب معلم تقاطع مدرس خيابان

النبياء خاتم بيمارستان جنب ، اسالمی جمهوری بلوار ، سلماس 

1واحد يك طبقه ميالد ساختمان 546 پالك ني قره تقاطع خميني مصطفي خيابان

فرهنگيان درمانگاه جنب

 راثی شهيد بيمارستان- دستغيب شهيد خيابان

پرورش و آموزش روبروی خمينی امام خيابان

دكترنصيريان ازمايشگاه شهدا خيابان شاهيندژ غ.ا

تبريزی شمس خيابان روبروی امام خيابان دژ شاهين شهرستان غربی آذربايجان

نهالي داروخانه شهدا خيابان

بسيج  خيابان شوط

شمالی وليعصر خيابان شوط

دلخوش شهيد بست بن شمالی وليعصر خيابان

 چايپاره ( ره)_ خمينی امام بيمارستان- جوان بيک محله- رازی خيابان- چايپاره شهرستان

 سپاه علی بو درمانگاه امام خ ماکو

 امام خ ماکو

بالخ قريخ روستای چالدران

شيرپور دکتر راديولوژی شمس پزشکان ساختمان امام خيابان

شمس پزشکان ساختمان-امام خيابان-ماکو

منصوري دكتر داروختنه سپه ازبانك تر پايين رسالت بلوار

مرکزی راه چهار به نرسيده امام خيابان ماکو

خمينی امام بيمارستان-  مهاباد

 داودی ساختمان

مهاباد احمر هالل جمعيت داروخانه ايران مرکزی بيمه روبروی غربی طالقانی خيابان مهاباد

اول طبقه ثقفی ساختمان آزادی راه چهار

ماهان ساختمان ازادی راه چهار ار باالتر مهاباد

شرقی ايوبی الدين صالح خيابان ، مهاباد

ساحلی خيابان مياندوآب

شهدا درمانگاه-مسكن بانك روبروي-شهرداري فلكه

 سينا آزمايشگاه زهرا فاطمه دبيرستان روبروی طالقانی خيابان

روشن سايه کوچه

عباسی بيمارستان باکری کوی مياندوآب

زاده يوسف دکتر داروخانه- خرداد 15 خيابان روبروی-  طالقانی خيابان-  مياندواب

حکيم داروخانه جنوبی طالقانی خيابان مياندوآب

-دوم طبقه- حيان داروخانه کوچه-ره امام خيابام-مياندواب

همکف-خالصه ساختمان-(خالصه)- خرداد 15 خ- مياندواب

مياندوآب شهدای درمانگاه مسکن بانک روبروی شهرداری فلکه مياندوآب   

مسجد روبروی شهدا خيابان مياندوآب

زيرزمين طبقه ارم ساختمان کاج رستوران جنب خرداد 15خيابان

دانشگاه خ-نقده

زاده حسن دکتر روزی شبانه داروخانه امام خيابان نقده غ.آ

امام خ-نقده

رازی آزمايشگاه (ره) خمينی امام بيمارستان روبروی دانشگاه خيابان نقده

 داروخانه کوچه امام خيابان-نقده

شخصی منزل واليت متری 32 خيابان نقده                                                                                                                                                                      سليمانی دکتر داروخانه امام خيابان نقده



 خسروی کوچه امام خيابان نقده

دارايی کوچه امام خيابان

نقده اجتماعی تأمين درمانگاه ، شهرداری فلکه ، نقده

آرتا بيمارستان ساختمان مرکزی سپه بانک روبروی متری سی خيابان اردبيل

نويد ساختمانپزشکان طوی کوچه ميدان

شفا ازمايشگاه شمس کوچه انتهای سرچشمه ميدان

سرچشمه مسجد جنب

معصومين كوي سرچشمه

ورزش ميدان

8واحد پزشکان ساختمان آزادگان متری18 والی خيابان اردبيل

حافظ خيابان-  اردبيل

نوين دانش آزمايشگاه-  شمس کوچه-  سرچشمه ميدان

 سپه بانک جنب

پالک شمس کوچه سرچشمه ميدان

دکترصدر آزمايشگاه ملی بانک جنب (ره) خمينی امام چهارراه-  اردبيل

(ع)سجاد امام درمانگاه- آخرمعجز و سعدی آخر مابين- شهدا بزرگراه- اردبيل- اردبيل

10واحد/سوم طبقه/پاستور پزشکان سهختمان/يحيوی ميدان/ اردبيل

زاده بيگ دکتر داروخانه جنب  طوی کوی اول  سرچشمه

رازی آزمايشگاه شهريار ساختمان سرچشمه ميدان-اردبيل

زيرزمين طبقه - 1/3777 پالک-  شمس کوی ابتدای-  سرچشمه ميدان-  اردبيل

زاده وهاب دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاه زاده، بيگ داروخانه روبروی طوی، کوی سرچشمه، اردبيل،

31 پالک-  ابراهيمی تاريخی خانه پشت-  معصومين کوی آخر-  سرچشمه ميدان-  خمينی امام خيابان

 عارف کوی ابتدای-  استانداری روبروی

فارابی طبی تشخيص آزمايشگاه ، فارابی ساختمان ، سرچشمه ميدان ، خمينی امام خيابان

شفا آزمايشگاه بست بن شمس کوچه انتهای سرچشمه ميدان اردبيل 

 طبقاتی پارگينگ روبروی- طوی کوی- اردبيل

نيلو آزمايشگاه 9 واحد. اردبيل پزشکان مجتمع. خمينی امام بيمارستان پشت

ياس  کوچه سرچشمه ميدان

لقمان درمانگاه. فرهنگ ميدان. کارشناسان

پاسداران خيابان ورزش ميدان اردبيل

 طبقاتی پارکينگ روبروی طوی کوچه سرچشمه ميدان

ايثار روزي شبانه درمانگاه متري30 خيابان-  اردبيل

مرکزی شعبه مسکن بانک جنب متری سی خ اردبيل

سرچشمه

حافظ راه چهار

282 پالک-عطايی خيابان-ساحلی خيابان- بسيج ميدان

111پ دانش خيابان

1 پالک اقبال پزشکان ساختمان ياسمن بست بن تجارت بانک جنب سرچشمه مسجد روبروی سرچشمه ميدان

 اردبيل مرکزی شهرداری روی به رو-  تير سی خيابان-  مدرس شهيد خيابان

کرامت دکتر داروخانه آذر، لطفی شهيد کوچه ، سرچشمه ميدان ،(ره)امام خيابان, اردبيل

اردبيلی مقدس بلوار جهاد، اردبيل، اردبيل، استان

خدمتی دکتر داروخانه نويد پزشکان ساختمان جنب طوی کوی سرچشمه ميدان اردبيل

فرشيد دکتر داروخانه سرچشمه مسجد کوچه

شاه مسجدسليمان روبروی-صفی شيخ خيابان

2بعثت کوچه نبش خلخال قديم ترمينال روبروی آباد يوسف محله بعثت خيابان

ازادی شهرک روبروی سرعين ايستگاه سمت به حافظ ميدان شهدا بزرگراه اردبيل

ورزش ميدان-  اردبيل



عارف کوچه

ذکاوتی دکتر داروخانه-  يساول شعبه ملی بانک روبروی-  يساول-  امام خيابان-  اردبيل

سکاکی دکتر داروخانه شمس کوچه سرچشمه

صدرا و دی پزشکان ساختمان جنب وکيل بست بن سرچشمه ميدان

رانندگی و راهنمايی کيوسک روی به رو مبارزان پل

خيرين خ

سرچشمه اردبيل

طالبی داروخانه (ره) امام بيمارستان جنب اقدم نوعی خيابان اردبيل

اردبيلی مقدس بلوار جهاد، اردبيل، اردبيل، استان

110 بازار جنب

شمس کوچه-  سرچشمه ميدان

شهدا بزرگراه-  اردبيل

25پالک طوی کوچه سرچشمه ميدان

قائم درمانگاه جنب آباد کاظم 3 وحدت خيابان اردبيل

غريبان چهارراه

الرئيس شيخ ساختمان-  وکيل کوچه اول

سرعين ايستگاه

دوم طبقه خيام ساختمان نوين دانش ازمايشگاه روبروی شمس کوچه سرچشمه

چهارم کوچه نبش عارف کوچه کوشا کوچه مدرس خيابان

پارياب شهيد ايثار بيمارستان شورابيل تفريحی مجتمع جنب-  عطايی خيابان- اردبيل

نصيريان دکتر داروخانه نماری دکتر دربند جنب صفی شيخ خيابان اردبيل

خيام و پرديس بين فلسطين، ،2 فاز سبالن اردبيل، اردبيل، استان

نورافکن خانه دارو سينا فلکه جنب/ اول بندی کمر/اردبيل

نور پزشکی چشم مرکزجراحی مومن مال مسجد جنب قاپو عالی و بازار چهارراه بين ما سيمتری خيابان اردبيل

 فلسطين ميدان

طوی کوچه

3ط 63پ سفيد ساختمان  فاطمی ن بيمارستا چسبيده احمر هالل خ شريعتی ميدان

حامی داروخانه روبروی

شهبازی داروخانه جنب-  عبدالملک پير ميدان

532پالك مطهري كوچه نبش سبز فضاي روبروي النبين خاتم اردبيل

 قميسی شهيد مدرسه روبروی مشگين دروازه

هادی درمانگاه جنب-سينا و وحدت ميدان مابين-بسيج بزرگراه

666طبقه پزشکان ساختمان خمينی امام بيمارستان پشت آزادگان متری 18

فرهنگ ميدان

صدرا پاساژ نبش-  سرچشمه ميدان-  اردبيل

ملت بانک روبروی سيمتری اردبيل

معصومين کوی سرچشمه

ايثار بيمارستان زاده عوض ميدان عطايی خ

 شهدا بزرگراه-  بعثت ميدان

نعمانی دکتر روزی شبانه داروخانه کاشانی خيابان مبارزان ميدان 

60 پ-  خمينی امام بيمارستان پشت-  آزادگان متری 18

اول طبقه اتا ساختمان ورزش ميدان

وحدت ميدان-لردبيل

هادی ساختمان - 12 پ-  آزادگان متری 18-  والی

جمهوزی خ اباد پارس

 داروخانه-  سوار بيله

مهر فيزيوتراپی کلينيک -13 پالک- مهر پزشکان ساختمان جنب کوچه-معصومين کوی-سرچشمه ميدان



15 پالک آذربايجان خيابان آزادی شهرک

ذکاوتی دکتر داروخانه جنب-  يساول ملی بانک روبروی-  يساول-  امام خيابان-  اردبيل

201 پالک-  خيام خ ابتدای-  آبان 13 خ

 همکف ط-  آذر لطفی شهيد-  شمس کوی

وليعصر درمانگاه جانبازان ميدان به نرسيده يسری خيابان سرعين ايستگاه اردبيل

حافظ چهارراه و سرعين ايستگاه مابين-شهدا بزرگراه

اردبيلی افتخار کمال دکتر مطب-  شانزدهم کوچه نبش-  طيار رحيم خيابان

 فرهنگ ميدان کارشناسان اردبيل

مطب. لقمان ازمايشگاه زيرزمين. طوی کوچه اول. سرچشمه ميدان

پرنيا سونوگرافی فوقانی طبقه معصومين کوچه سرچشمه ميدان

زيرزمين طبقه-  رهام پزشکان ساختمان-  معصومين کوی-  سرچشمه

طوی کوچه

10 پ بشردوست دکتر مطب روبروی عارف کوچه سرچشمه ميدان

رحيمی گيتی دکتر مطب-همکف طبقه- نويد کلينيک- طوی کوی- سرچشمه ميدان- اردبيل

مخابرات جنب- سرعين

 اميد نور ساختمان-  فرد صادقی وحيد دکتر مطب جنب راست بطرف- معصومين کوچه انتهای-  سرچشمه ميدان

طوی کوچه

 زاده بيگ داروخانه جنب-  طوی کوی

نويد پزشکان ساختمان طوی کوی خمينی امام خ اردبيل

نويد پزشکان ساختمان طوی کوی خمينی امام خيابان

شمس کوی سرچشمه

سينا ابن ساختمان طوی سرچشمه

5ط رويان پزشکان ساختمان ورزش ميدان

 قدس مسجد بطرف متر صد (ره) خمينی امام بيمارستان جنب جدی شهيد خيابان اردبيل

فرهنگ ميدان

احمر هالل جمعيت ساختمان- امام خ-اردبيل     

12 واحد اول طبقه الفا پزشکان ساختمان طوی کوی سرچشمه اردبيل

معلم خ اباد جعفر

سينا ميدان اردبيل

-  امام خ-  اردبيل

ورزش ميدان رويان پزشکان ساختمان اردبيل

ساحلی خيابان

معصومين کوی سرچشمه

برق کوچه مشکين

اقدم نوعی شهيد برادران خ

پزشکان ساختمان اردبيل

معادی

بسيج ميدان

6 پالک ياسمن بست بن سرچشمه مسجد روبروی سرچشمه

عبدالهی پزشکان ساختمان

وند عبداله داروخانه جنب پزشکان کوچه امام خ

امام خيابان

ملی بانک جنب شهريار استاد خيابان جعفرآباد

317 پالک- معلم خيابان- جعفراباد

جعفرآباد

باکری خ-  سوار بيله

فارابي ازمايشگاه- پزشكان خيابان- پارساباد- اردبيل استان



برق اداره جنب-  برق خيابان

بردبار ساختمان

پايه پيل پزشکان ساختمان

 اباد پارس

برق اداره روبروی

امام چهارراه

دانيال داروخانه روبروی

پزشکان خيابان نبش

ارس بيمارستان جنب شهرداری روبروی آباد پارس

آناليز آزمايشگاه موالئی ساختمان 1 طبيب کوچه پزشکان خيابان

قاهري دكتر مطب پزشكان خيابان اباد پارس شهرستان-  اردبيل استان

خمينی امام بيمارستان اورژانس داخل-خمينی امام خيابان

کاج پارک جنب-  شورا خيابان

شفا داروخانه روبروی

ستارخان خيابان ترمينال فلکه

 منطقه آب سازمان از تر باال - (ره) امام خيابان

2واحد-بوعلی پزشکان ساختمان-عزيزی مظفر شهيد خيابان

ملجائی روزی شبانه داروخانه مظفر شهيد خيابان خلخال

غفاری غالمرضا دکتر مطب روزی شبانه داروخانه از تر پايين مظفر شهيد خيابان خلخال

بوعلی پزشکان ساختمان مظفر شهيد خيابان خلخال

سيادتي دكتر داروخانه شهرداري روبروي بهشتي شهيد خيابان كوثر

عزيزي محمد سيد دكتر مطب- عزيزي مظفر شهيد خ- بيمارستان راه سه-خلخال

شخصی مطب آزمايشگاه جنب- عزيزی مظفر شهيد خيابان- خلخال

بهداشت شبكه جنب عزيزي مظفر شهيد خيابان

خلخال پزشکی علوم دانشکده-  عزيزی مظفر شهيد خيابان

 (ره) خميني امام بيمارستان بسيج ميدان شهريور 17 خيابان

مظفر شهيد خيابان خلخال

همکف طبقه-  پزشکان ساختمان-  بهشتی شهيد خيابان-  گيوی شهر

گاز جايگاه روبروي باال گيوي به نرسيده اردبيل به كوثر جاده ابتداي

372 پالك عصر ولي پاساژ جنب امام خيابان گرمي

جامع مسجد روبروی(ره) امام خيابان گزمی

سپه بانک جنب خمينی امام خيابان گرمی

 نخستين شهيد کوچه

صابر روزی شبانه داروخانه واليت بيمارستان طه.محو گرمی شهرستان اردبيل استان

امام خيابان

 گرمی

گرمی

نوريان آزمايشگاه ( سابق برق کوچه ) خيام خيابان ، شهر مشکين

خيام

زاده رحيم دکتر خانم داروخانه روبروی ( سابق برق کوچه ) خيام خيابان- شهر مشگين

رحيمزاده دکتر داروخانه جنب

آزادی ميدان

خيام خيابان

مصلی خ

ميکائيلی دکتر داروخانه فوقانی طبقه ( سابق برق کوچه_  خيام خيابان- شهر مشگين

 خيام خيابان شهر مشگين

آزادی ميدان از باالتر



محسنی دکتر تخصصی کلينک- (عج) المهدی پزشکان ساختمان  ( سابق برق کوچه ) خيام خيابان- شهر مشگين

 آزادی ميدان-  شهر مشگين

مصلی خ

ميکائيلی دکتر داروخانه ، ( سابق برق کوچه ) خيام خيابان-  شهر مشگين

زاده اله عين حسين دکتر سونوگرافی و راديولوژی کلينيک-پاستور ساختمان-زاده رحيم دکتر داروخانه روبروی

نوريان ازمايشگاه زيرين طبقه.. خيام خيابان. شهر مشکين

خيام

شهر مشگين (عج) عصر ولی بيمارستان-  موئيل جاده-  شهر مشگين

نمين

شاهماری حمام جنب وحدت راهی سه

نمين (ره) خمينی امام بيمارستان  دستی صنايع جنب (ره)خمينی امام خيابان نمين اردبيل

 وصفی دکتر داروخانه امام خيبان نير شهرستان

بيدگل و اران بهداشت شبكه امام بلوار بيدگل و اران 

الدين شمس داروخانه رو روبه.زينبيه خيابان.بيدگل و آران

االنبيا خاتم فيزيوتراپي توانبخشي مركز. سينا رانندگي اموزشگاه حنب-چهارسوق خيابان- هالل محمد حيابان بيدگل و اران

مهر دندانپزشکی کلينيک شاهميرزايی شهيد بلوار بهشتی ميدان بيدگل و آران

رجايی شهيد بيمارستان معلم خيابان بيدگل و آران

وليعصر خ اران

رجايي شهيد خ وبيدگل اران

ايران ملی بانک روبروی امام خيابان اباد نوش

مسکن بانک روبروی-محمدهالل خيابان-آران

ک ارشاد خ عاملی بلوار

خميني امام ميدان

اصفهان شهيد بنياد

9و 7 معراج حدفاصل. شهدا خ. وبيدگل اران

پور ناصحی علی دکتر مطب خمينی امام خ ابوزيداباد

متولي دكتر مطب- كانون روبروي-امام خيابان-اباد نوش-كاشان

خادمی دکتر داروخانه خمينی امام خيابان ابوزيداباد

اعظم حسينيه حنب-سفيدشهر

حقيری شهيد ورزشگاه روبروری منتظری شهيد خ زواره اردستان

اوقاف اداره زيرين طبقه تجارت بانک از باالتر- امام

زواره شهدای بهزيستی مجتمع- مصلی ميدان

بهمن 22 خيابان خمينی امام خيابان

 امام ميدان  زواره

 ابوالفضل مسجدحضرت جنب دكترشريعتي خيابان

بهمن 22 خ- اردستان,اردستان,اصفهان

 24 كوچه نبش. اسحاق امامزاده كوچه روبروي. پروين خيابان

ياس درمانگاه-  احمر هالل جنب-  مطهری خ-  فالورجان

672 پالك- نرگس كوي- الفت خيابان - 2 سروستان- 1 فاز-  بهارستان

سجاد داخلی تخصصی درمانگاه-مهديه اورژانس بروی رو-عصر ولی بلوار-دهق

13كوچه مسجدالكريم بزرگمهرروبروي خيابان اصفهان

همکف طبقه-کوثر مجتمع-16شماره کوچه- دهش راه چهار از بعد-250آب خيابان-مير خيابان-اصفهان

1واحد- 1  طبقه-  سينا پزشکی مجتمع-  مطهری خيابان-  شهر ملک

سوم طبقه آرمان مجتمع کاشانی محتشم ابتدای امين راه چهار

دی ای هسته پزشکی مرکز مرجان گل جنب گلزار راه چهار و ملک راه چهار بين غربی بهشت هشت خ

همکف طبقه آ بلوک آژند ساختمان آمادگاه خيابان اصفهان

دوم طبقه- آريا ساختمان- پليس چهارراه از قبل ميانی توحيد خيابان



رجايی راه سه نبش جی، اصفهان، اصفهان، استان

7 واحد همکف طبقه نيکان ساختمان تجارت بانک جنب فردوسی خيابان ابتدای فلسطين راه چهار اصفهان

امير ساختمان. دادستان بست بن. باال چهارباغ ابتدای. شيراز دروازه

3 پالک شهر بانک جنب بزرگمهر

101 واحد پارسيان مجتمع باال چهاربيغ

سروش ازمايشگاه داری شهر بازار خ ابتدای سروش خ

ارديبهشت آزمايشگاه- (باهنر کوچه)اول کوچه از بعد- سهروردی خيابان ابتدای- سيمين راه سه- اضفهان

سوپرشبنم فوقانی طبقه-125مجتمع-شهيدرئيسی کوچه نبش-باال چهارباغ ابتدای-شيراز دروازه

 حکيم ساختمان-  فردوسی خيابان ابتدای-  فلسطين چهارراه

 نوبل آزمايشگاه 1 پالک لطفی شهيد کوچه نظامی حکيم راه سه

غربی خيام جنوبی، وصال مطهری، شهيد فوالدشهر، اصفهان، استان

سارا ساختمان-غربی بهشت هشت خ ابتدای-بزرگمهر خ

رسالت کلينيک 1معلم خانه جنب ارتش خ اصفهان

بهار راديولوژی و سونوگرافی - 101 واحد-  اول طبقه- آريا ساختمان-  اول تقاطع روبروی-  ميانی توحيد خيابان- پليس راه چهار-اصفهان

بسيج کوی-  شرقی جی خ ابتدای-  خوراسگان-  اصفهان

گلدسته کوچه آمادگاه خيابان اصفهان

پارسيان ازمايشگاه خورشيد مجتمع رمضان پنج خيابان ابتداي سيد مسجد خيابان

عسکر قاضی دکتر آزمايشگاه مطهری ابتدای شهر ملک فلکه اصفهان

پارسه ساختمان ميالد بست بن ابتدای اصفهان خانه دارو روبروی آمادگاه 

ملک و گلزار بين,  غربی بهشت هشت خيابان,  اصفهان

28 واحد-سروش ساختمان- مسکن بانک جنب-غربی بهشت هشت بزرگمهر، اصفهان، اصفهان، استان

وحيد آزمايشگاه وحيد پزشکی ساختمان درياچه باغ خ وحيدنبش خ

فلسطين خيابان اصفهان

305 واحد 3 طبقه نوين اقتصاد بانک روبروی عافيت کوچه به نرسيده فردوسی خيابان

 دوم طبقه–  الزمان صاحب پزشکی مجتمع–  آريا قصر تاالر جنب–  اشکاوند

کاظمی و بنفشه بين ميانی، توحيد اصفهان، اصفهان، استان

301واحد-سوم طبقه-Aبلوك-آ ند ساختمان-آبنوس مبل جنب-آمادگاه حيابان-اصفهان

سپاهان پزشکی برداری تصوير مرکز ، کاشانی محتشم خيابان ، نظامی حکيم خيابان ، اصفهان

نور مجتمع 11 كوچه نبش گلستان خ كاوه خ

فضيلی علی ياد زنده هنرستان روبروی-  غربی مفيد شيخ خيابان

75 پالک روحانی شهيد کوچه نظامی حکيم راه سه به نرسيده اصفهان دانشگاه بلوار اصفهان

صدوقی بيمارستان مقابل

رسالت آزمايشگاه غربی شهيدان خ رهنان

( کبوتری شهيد ) اول بست بن-  احمدآباد خ ابتدای-  احمدآباد ميدان-  اصفهان

دهقان شهيد پل جنب کشاورزی خ به نرسيده کشاورز بلوار

(شاهزمانی 17) دوم بست بن نبش چپ سمت شريعتی خيابان ابتدای نظامی حکيم خيابان

(س)فاطميه فيزيوتراپی زيرين طبقه صفاکار مدرسه روبروی فروغی

(ع)ابوالفضل حضرت خيريه بنزين پمپ بعداز غربی بهارستان خ خمينی امام خيابان

دوم طبقه شريعتی ساختمان شريعتی بيمارستان روبروی شريعتی خيابان اصفهان

بصير طبی آزمايشگاه-  فرزين ساختمان جنب-  عليخان سيد خيابان ابتدای-  فردوسی خيابان

132 پالک پارسيان بانک روی روبه

بامداد راديولوژی بامداد بست بن آباد عباس راه چهار آبادی شمس خ

4ستاره مجتمع 21 کوچه فرايبورگ خيابان

سپاهان آرمان ای هسته پزشکی مرکز کاشانی محتشم خيابان ابتدای اصفهان

اصفهان اي ار ام مركز شهيد بنياد روبروي ابادي شمس خيابان

سادات آزمايشگاه اصفهانی طبيب خيابان ابتدای باقوشخانه ترمينال روبروی الله خيابان

23 پالک نيروهوايی چهارراه گلخانه خيابان اصفهان خانه



آريا درمانگاه-  مشكين كوي جنب-  خميني امام خيابان-  اصفهان

مارال دندانپزشکی کلينيک سوم طبقه آسيا ساختمان ملی بانک جنب مفتح شهيد خيابان آباد احمد فلکه به نرسيده بزرگمهر خيابان اصفهان

 گز شهر

 فراهانی مقام قايم خيابان ابتدای سجاد خيابان

نيکان آزمايشگاه-  زيرزمين-  سپهر آريا ساختمان-  صورتی پوشاک جنب-  مريم بن عيسی بيمارستان روبروی-  آباد عباس راه چهار

پورسينا آزمايشگاه- طبقه پنج مجتمع- گلها ميدان- اصفهان خانه- اصفهان

ميالد آزمايشگاه-ميالد ساختمان- ميالد بست بن- آمادگاه خيابان

ورزنه يک شماره درمانگاه روبروی شهريور17 خيبان ورزنه

12واحد نور قصر مجتمع ابادي شمس خيابان-اصفهان

باران مجتمع وليعصر خيابان بهارستان جديد شهر

جم جام آزمايشگاه دوم طبقه مسيح ساختمان صادرات بانک روبروی ميانی توحيد

جم آزمايشگاه اول طبقه 70 ميرساختمان هوای پل جنب شمالی صدوق شيخ خيابان

رضا امام ميدان-زيار- اصفهان

اباذر اصفهان، اصفهان، استان

10 واحد چهارم طبقه حافظيه مجتمع ملت بانک جنب 35 کوچه نبش باال چهارباغ خيابان آزادی ميدان

آريا قصر تاالر جنب-اشکاوند-اصفهان

7 پالک گلديس ساختمان گاه آماده اصفهان

نويد درمانگاه38کوچه نبش-معراج-خ-اصفهان,اصفهان,اصفهان

منارجنبان روبروی- آتشگاه خيابان

 مهديه راه سه به نرسيده شهريور 17 خيابان شهر ملک

عباسي دكتر داروخانه سعدي چهارراه به نرسيده شرقي بهشت هشت خيابان انتهاي,اصفهان,اصفهان

رازی آزمايشگاه-صدوق شيخ چهارراه به نرسيده-  آزادگان خيابان-  اصفهان

فردوس ساختمان_  غربی بهشت هشت خيابان ابتدای_  بزرگمهر خيابان

الله بست بن ابتدای فرخی ماه فلکه و نگهبانی فلکه حدفاصل

سوم طبقه جم جام ساختمان محسن امامزاده چهارراه وحيد خيابان اصفهان

الزهرا بيمارستان صفه، شهدای اصفهان، اصفهان، استان

57 بست بن نبش صارميه تقاطع خيام بزرگراه_ اصفهان

همکف طبقه نگين مجتمع مسکن بانک جنب جمهوری ميدان

.بهشت هشت وچهارراه نورباران چهارراه فاصل حد بزرگمهر خ-اصفهان

صفايی و مجاهد بين غربی، بهشت هشت بزرگمهر، اصفهان، اصفهان، استان

اعتصامی پروين اصفهان، اصفهان، استان

ها درباغ کوچه اول صفوی نواب خيابان

شرقی واحد-دوم ی طبقه-سجاد ساختمان-معراج ی کوچه جنب-بزرگمهر ميدان

المحمود مسجد جنب- طبقه پنج روبروی-گلخانه خيابان

کريمی شهيد کوی و حاجيان شهيد کوی روبروی-  سهروردی خيابان-  اصفهان

ايران داروخانه فرشادی خيابان نبش استانداری خيابان

برازنده ميدان-  بيروني ابوريحان خيابان-  كاوه خيابان-  اصفهان

كشاورز بلوار- اصفهان

نريماني دكتر_توكلي دكتر روزي شبانه داروخانه- مريم بن عيسي بيمارستان روبروي- كواالالمپور خ نبش- ابادي شمس خ,اصفهان,اصفهان

ترکی شهيد بست بن سهروردی خ سيمين راه سه

545 پالک- 7 الوند- فرشته خيابان- بهارستان شهر- اصفهان

علی امام مسجد جنب شرقی بهشت هشت-خ اصفهان

 جی روزی شبانه درمانگاه.مطهری کوی.همدانيان تقاطع.جی خيابان

بخشی شهيد خيابان ابتدای-گاز پمپ جنب-(عج)وليعصر شهرک-جانبازان خيابان-سهروردی چهارراه-اصفهان

23 پ رامين ويس ک غربی بهشت هشت خ اصفهان

پروين داروخانه اسحاق امامزاده ربروی دشتستان چهارراه پروين خيابان

اول طبقه.جم ساختمان.37کوچه.باال چهارباغ



اول طبقه حکيم ساختمان شاپ پيتزا روبروی فلزی پل و نظامی حکيم چهارراه فاصل حد-  نظامی حکيم خيابان

اتحاد کوچه جنب- کاوه خيابان ابتدای- چمران پل

 شريعتی چهارراه به نرسيده ميانی توحيد خيابان

اراد ازمايشگاه-شهريار كوچه-سپاهان داروخانه روبروي-امادگاه خيابان

منوچهری دکتر داروخانه   مهرداد از تر باال   ميانی توحيد خيابان

اريانا کلينيک-کربالييها حسينيه جنب-صغير خيابان-وليعصر خيابان- احمدآباد ميدان

55 ساختمان ومعارف علوم دانشکده روبروی  غربی شهيدان خ

قدس ميدان

معين دکتر داروخانه-  آبادی شمس خيابان ابتدای

21واحد - 2 طبقه-  آ بلوک-  پويا اداری مجتمع-  شاهد چهارراه-  شهر سپاهان

(سليميان شهيد) 7شماره کوچه.اصفهان دانشگاه اصلی درب روبروی. دانشگاه بلوار.اصفهان

هما هواپيمايی دفتر روی روبه- آباد سعادت خيابان- اصفهان

جنت باغ و بامداد بن بست بين آبادی، شمس اصفهان، اصفهان، استان

قمرالدوله مجتمع-قصر چهارراه به نرسيده-ابادي شمس خ

7 پالک- جواد کوچه- هدايت خيابان- باهنر خيابان- اصفهان

پيشوا ابتهاج دوم طبقه 12پالك13 كوچه مالصدرا خيابان 

آرا عالم ساختمان- آرا عالم کوی جنب- آبادی شمس خيابان- اصفهان

176س ابادي شمس خ

جنوبی الفت خيابان فراهانی مقام قايم خيابان

الشهداء سيد بيمارستان جنب-شيری پل اصفهان

صفه بلوار

نطاقی  حسين پزشکی تجهيزات آباد عباس راه چهار به نرسيده آبادی شمس خيابان اصفهان

اصفهان مهديه خيريه مجتمع اول رباط خيابان اصفهان 

 اول طبقه بوعلي ساختمان بوعلي كوچه اصفهان داروخانه جنب امادگاه خيابان

سرائيان اصغر و ارباب بين آباد، احمد اصفهان، اصفهان، استان

امين بيمارستان سينا ابن خيابان اصفهان 

صادرات بانک جنب بزرگمهر فلکه اصفهان

وفاضالب آب تعاونی جنب بالل خيابان روبروی-72شماره کوچه-بزرگمهر خيابان

زهرا حضرت دارالشفا مجلسی، عالمه اصفهان، اصفهان، استان

مريم ين عيسی بيمارستان جنب ابادی شمس خيابان

مريم بن عيسی بيمارستان روی روبه- آبادی شمس خيابان- اصفهان

کاوه خيابان ابتدای شهدا ميدان

گلها تجاري مجتمع-گلستانه خ

24 واحد 2 طبقه هزاره ساختمان اصفهان آی آر ام جنب آبادی شمس خيابان

5 شماره کوچه مرکزی مبل روبروی ارباب خيابان

88 پالگ - 10 كوچه جنب- خواجو شهداي خيابان-  خواجو چهارباغ خيابان-  اصفهان

بديعی يزدان شهيد خ گورت خوراسگان اصفهان

همکف طبقه- ياس ساختمان- آتشنشانی تقاطع روبروی- آتشگاه خيابان- اصفهان

سعدی بيمارستان کوچه سعدی بوستان

3پالک ارم باغ ابتدا اصفهانی طبيب خ فراهانی مقام قائم خ

کاخ ساختمان قوامين بانک روبروی پروين خيابان

 آتيه روزی شبانه کلينيک–  کشاورز بلوار

19پ جمال ک خرم خ

03136636095031366336658164676434احمر هالل اب اداره جنب خانه ايينه بلوار اصفهان

اريا قصر تاالر جنب اشکاوند  سوم ابشار خيابان

جهانگيری حامد دکتر مطب-  بنزين پمپ روبروی- طيب خيابان- اصفهان

 دوم مشتاق خ



الحسنه قرض کوچه-خمينی امام خيابان-ابوزيدآباد

5 واحد اول ساختمان گلها بست بن بهايی شيخ خيابان

بهداشت شبكه جنب.امام خيابان.زازران

(ع) اميرالمومنين بيمارستان اباد احمد خ اصفهان

دکترمنصوری روزی شبانه داروخانه-ملت بانک جنب-کشاورز بلوار-اصفهان

بهار خيابان روبروی-  مطهری خيابان- شهر ملک

گلها اصفهان، اصفهان، استان

بهشت داروخانه-  مسجدالکريم روبروی- بزرگمهر خيابان- اصفهان

همکف طبقه 14 پالک 80 کوچه بزرگمهر خ

اول طبقه نگارستان مجتمع 16 کوچه آبادی شمس خيابان

رود زاينده خيابان. مطهری بلوار. فوالدشهر

91 پالک کيهان مجتمع جنب بوستان خيابان سروستان خيابان شير جی خيابان

جامع مسجد جنب بعثت خيابان آباد بهرام اصفهان خانه

اله بقيه پزشکی ساختمان گلزار مسجد جنب اباذر خيابان خوراسگان اصفهان

همکف طبقه چهارم سپاهان مجتمع سپاهان داروخانه جنب آمادگاه خيابان اصفهان

 نجاري دكتر داروخانه بهشتي دكتر خ  ورزنه اصفهان

 شفا حکيم کوچه بابلدشت، ترمينال روبروی کاوه، خيابان اصفهان،

586 پالک- 3 طبقه- 4 ورودی- پارک مجتمع- باال چهارباغ- اصفهان

سپهر ساختمان جريب هزار شيراز دروازه خ

نجاری دکتر داروخانه جنب ورزنه

16واحد 4 طبقه.ماكان ساختمان.پليس چهارراه.توحيد خيابان

 3 ط5409/43 پ پزشكان 152 ساختمان نياصرم مادي جنب بزرگمهر خ,اصفهان,اصفهان

 9 کوچه نبش قائميه خيابان

15 واحد اول طبقه اداری  ساختمان آژند ساختمان امادگاه خيابان

26 کوچه نبش ابوالحسن بعدازچهارراه واقفی شريف بزرگمهرخ خ

 پرديس ساختمان - 31 کوچه نبش-  ميانی توحيد  

۳۴ پ  ۶۳ ک  جهاد خ

دوم چهارراه از بعد مبارزان خيابان بزرگمهر

51 پالک 86 کوچه بزرگمهر خيابان آباد احمد ميدان اصفهان

شفابخش روزی شبانه داروخانه کشاورزی بانک روبروی- ابوذر خ رهنان- اصفهان

اجتماعی تامين بيمه مقابل خمينی امام خيابان

(ع) حسين امام درمانگاه فردوسی خيابان شهر شاهين

مصلي جنب بهشتي ش خ ورزنه

6 پالک 14 کوچه مصلی خيابان سروش خيابان اصفهان

2 منطقه شهيد بنياد جنب-عليخانی شهيد کوچه-اسماعيل کمال خيابان

سينا پزشکی ساختمان طالب ابی ابن علی مجتمع جنب سينا ابن خيابان

17 کوچه نبش- سروش خ-اصفهان

رفاه بانک روبروی–  شهرداری چهارراه ، شهرضا اصفهان،

اال ساختمان-  بسيج جنب- ابادی شمس خيابان

ثامن درمانگاه کهندژ خيابان

 زخم درمان نوين روشهای تخصصی مرکز  عفونی کلينيک-  اداری ساختمان روبروی-  خانواده تخصصی بيمارستان-  صفه شهدای خيابان-  اصفهان

3پ پرديس بست بن 41فرعی سوم رباط شهر ملک

 بلوارالغدير-ابريشم شهر

توحيد داروخانه- سلمان ايستگاه- شمالی الله خيابان

فر فروزنده دکتر داروخانه- السالم عليه حسين امام ميدان نبش- ابوذر خيابان انتهای- رهنان- اصفهان

6 واحد - 5 طبقه-  آرين ساختمان - 26 شماره کوچه انتهای-  ارتش خيابان

14 کوچه رودکی چهارراه به نرسيده ميانی وحيد خيابان اصفهان



 بازارچه مشتاق

خانواده تخصصی بيمارستان ـ صفه بلوارشهدای ـ اصفهان,اصفهان,اصفهان

 ۳طبقه ۹۹مسجدالرضامجتمع کوچه باال چهارباغ

2 پالک 1 ترکان شهيد کوچه اباذر خيابان رهنان

آبادجرقويه نيک آبشار جاده60کيلومتر

داروخانه جنب دهنو خمينی امام

يک پالک-دوم الله بست بن-شرقی الدوله رکن از بعد-شيرازی صياد اتوبان کنارگذر-اصفهان

13 شماره کوچه سعادت بنزين پمپ جنب آتشگاه خيابان

وسپهساالر اپادانا چهارراه حدفاصل سجاد خيابان

5 طبقه-  پرنيان ساختمان - 12 کوچه نبش-  آباد حسين خيابان-  نظامی حکيم خيابان

زنگنه دکتر داروخانه-6اتحاد کوچه نبش-چمران اتوبان

سجاد امام داروخانه-اصغر علی وحضرت نور بيمارستان جنب-استانداری خيابان- اصفهان

شيرنشان دکتر آزمايشگاه-دوم طبقه-فارابی ساختمان-سينا بيمارستان مقابل-آبادی شمس خيابان

جی خيابان ابتدای-  احمداباد ميدان-  اصفهان

امين بيمارستان سنبلستان خيابان سينا ابن خيابان

 طبيب راه سه از بعد (سپهساالر)فراهانی مقام قائم خيابان سجاد خيابان اصفهان

ملل آزمايشگاه اول طبقه 2 شماره ساختمان سالمت شهرک آقابابايی اتوبان

(ع) ابوالفضل حضرت روزی شبانه کلينيک جنب-  برازنده ميدان-  بيرونی ابوريحان خيابان-  کاوه بزرگراه

خرازی شهيد اتوبان

پرديس کلينيک شهرداری جنب فاتح خ غدير بلوار سپاهانشهر

.                                  خرازی شهيد فنی ارتوپدی کلينيک–  ارباب ک- (ع) اميرالمومنين بيمارستان روبروی–  آباد احمد خ

عسکريه خيابان- سروش خيابان

کسری آزمايشگاه 71 ساختمان مريم بن عيسی بيمارستان روبروی

 (ع) ابوالفضل حضرت درمانگاه روبروی برازنده خيابان ابتدای  ابوريحان.  خ  کاوه خيابان- اصفهان

نواب كوچه اباد احمد خ,اصفهان,اصفهان

سبز فضا روبرو امينی شهيد چهارراه  خمينی امام بلوار هرند

بادرود فاطميه بيمارستان رمطهری بلوا

پارس مجتمع خمينی امام خيابان بادرود

فاطميه بيمارستان-خمينی امام بلوار-بادرود

شهرداري پارك ربروي طالقاني بلوار

گلستانی دکتر ازمايشگاه- گلستان ايستگاه-  طالقانی بلوار- برخوار-  اصفهان

 خدارحمی دکتر داروخانه روبروی شهيدبهشتی خيابان- خورزوق

 محراب شهدای بلوار

 بهشتی شهيد خيابان  خورزوق برخوار اصفهان

 چمران نبش- بهشتی شهيد خيابان- خورزوق- اصفهان

بوعلی داروخانه دوم طبقه- بسيج خيابان- برخوار دستگرد-اصفهان

سپه بانک روبروی-  بسيج خيابان-  دستگرد

بوعلی داروخانه جنب-  بسيج خيابان-  دستگرد

 ملت بانک جنب طالقانی بلوار تيران

شريف بست بن امام ره چهار تيران

کرون و تيران شهرستان اصفهان

ملت بانک جنب-  مرکزی طالقانی بلوار-  تيران

ملت بانک جنب- (جانبازان بلوار) طالقانی خيابان-  تيران

مخابرات شركت روي روبه امام بلوار تيران

نخعی دکتر داروخانه درمانگاه خيابان افجان روستای

 پالک-مالصدرا خيابان- خمينی امام بلوار- تيران

خمينی امام بلوار تيران



بهداشت شبکه روبروی-فارابی خيابان-امام بلوار-تيران

چادگان دكترابراهيمي داروخانه قدس خ

ابشار خيابان

 ايران پاساژ شهدا ميدان سميرم

شريف خانه دفتر روبرو بوعلی خ

بازار دوشنبه پاركينگ روبروي-  وليعصر خيابان

فردوسی کوچه بوعلی خيابان ابتدای امام ميدان شهر خمينی

صادرات بانك جنب امام فلكه

پاكروان ك علي بو خ شهر خميني

پارسيان ساختمان بوعلي خيابان شهر خميني

عاملی جبل اله بلوارآيت- آزادی ميدان-   شهر خمينی-  اصفهان

شريفي دفترخانه روبروي اشرفي بيمارستان از بعد بوعلي خ

شفا پزشکی مجتمع صادرات بانک جنب امام ميدان درچه

مصلی خيابان نبش مطهری خيابان شهر خمينی

ايرانيان سالمت ساختمان درچه شهدا بهداشت مرکز جنب بسيج خ درچه

 شهيد بنياد به نرسيده بوعلی خ

117 پالک پيروزی پارک مقابل اسالمی جمهوری خ شهر خمينی

الزهرا ازمايشگاه جنوبی شريعتی

اصفهانی اشرفی شهيد بلوار-  شهر خمينی

اشرفی شهيد بيمارستان سينا علی بو خيابان شهر خمينی

-اصغراباد-شهر خميني-اصفهان

مدرس خيابان اصغرآباد شهر خمينی

شمالی شريعتی ابتدای شريعتی چهارراه

شخصی مطب.مسجدسيد کوچه نبش بنيادشهيد روبروی بوعلی خ شهر خمينی

شهيد بنياد جنب بوعلي خيابان

 شرقی شيوای خيابان منظريه شهر خمينی

دی 9 بيمارستان شرقی شيوا خيابان شهر خمينی

محمدی گل بست بن امام ميدان درچه

شريفی دفترخانه جنب- اشرفی بيمارستان از بعد-بوعلی خ-شهر خمينی

بهمن22 زايشگاه جنب شريعتي خ درچه

بوعلی خيابان شهر خمينی

آبان دندانپزشکی کلينيک جنب سروش بلوار منظريه شهر خمينی

 (ع) حسن امام خيريه منتظری بلوار ابتدای شهر خمينی

شهدا ميدان به نرسيده کهندژ خ

سرو پيتزا جنب- دوم فلکه و اصلی فلکه بين کوشک

 49 کوچه جنب.  منتظری بلوار ابتدای.  حسين امام چهارراه

پاستور ازمايشگاه هالل مجتمع محرم سيزده خ اول خوانسار

محرم 13 خيابان خوانسار

 (س) فاطميه بييمارستان-  محرم 13 خيابان-  خوانسار-  اصفهان

خمينی امام خ- خوانسار

موسوی شهيد خيابان دهاقان

احمر هالل چهارراه-شهر زرين

خمينی امام درمانگاه جنب سينا ابن بلوار

ملت بانک از تر پايين-باهنر خيابان-سميرم- اصفهان

امين داروخانه شهدا ميدان سميرم

آخر فرعی شفق کوچه سينا ابن خيابان سميرم

سميرم (ع) الشهدا سيد بيمارستان-ابشار بلوار



كوثر تعاوني فروشگاه فوقاني طبقه ب77مجتمع شرقي2و1 فرعي بين(بهداري)مطهري خيابان شهر شاهين

فردوسی آزمايشگاه-شرقی 2 فرعی-فردوسی خيابان

 شرقی 7 و6 بين- عطار خيابان

بهار الشعرای ملک خيابان سپهری سهراب بلوار رازی خيابان انتهای امام بلوار شهر شاهين

61 ساختمان-شرقی يک فرعی-بلوارفردوسی

 پويش آزمايشگاه-  پويش ساختمان-  غربی 3 فرعی-  فردوسی خيابان

 ميالد روزی شبانه کلينيک عطار خيابان شهر شاهين

16 واحد- سوم طبقه- پارس ساختمان- شرقی 1 فرعی- فردوسی خيابان- شهر شاهين

شرقی 4 فرعی نبش

رسالت بانك كنار شرقي 3 فرعي از بعد فردوسي خيابان

شهر شاهين شهرآرا روزی شبانه درمانگاه-  سپه بانک جنب

شرقی 2 فرعی فردوسی خيابان

5 واحد شيری دکتر داروخانه فوقانی طبقه نگين ميدان به نرسيده سوم رباط خيابان اصفهان

آراد داروخانه غربی 1 فرعی فردوسی خ شهر شاهين

 فرزانه حکيم

احمر هالل فيزيوتراپي مركز 21 فرعي جنب شرقي حافظ خيابان

بهشتی شهيد خيابان. شهرضا

هاشم قمربني ساختمان - 44 فرعي-  اسالمي انقالب خيابان

احمر هالل تراپي فيزيو 68 پالك 21 فرعي نبش شرقي حافظ خ طالقاني چهارراه

(ع) اصغر علی پزشکی مجتمع طاهريان شهيد کوچه موسوی شهيد خيابان دهاقان

تندرستی پيام آزمايشگاه پيام ساختمان  3 کوی

العباس بيت مقابل بهشتی شهيد خيابان شهرضا

 بهداشت شبکه معلم خيابان دهاقان

فرزانه حکيم شهرضا، اصفهان، استان

 کوثر فيزيوتراپی تختی خيابان ابتدای

نور فيزيوتراپي بشارت خيابان دهاقان

قرباني دكتر داروخانه هللا بقيه مجتمع الهي حكيم خيابان

دهاقان شهدای بيمارستان-گلستان خيابان-دهاقان-اصفهان

طاهرپور دكتر داروخانه شفا پزشكي ساختمان 38 فرعي بهشتي شهيد خيابان

9 پالک يک شماره کوچه غربی حافظ خيابان

عصر ولي مجتمع شرقي عصر ولي خيابان

 يوسفی دکتر داروخانه-  پارسيان بانک جنب-  مدرس چهارراه-شهرضا

150 پالک نصر دکتر داروخانه حسين امام خيابان

يک طبقه الماس پزشکی مجتمع شهرداری چهارراه

بهشتي شهيد خيابان شهرضا اصفهان

قربانی دکتر داروخانه-مقدس دفاع ميدان-دهاقان

موسوی خيابان ابتدای مقدس دفاع فلکه دهاقان شهر

18 فرعی غربی وليعصر خيابان شهرضا-اصفهان

الزمان صاحب خيابان

نفت شركت جنب سجاد درمانگاه احمر هالل روي روبه بهشتي شهيد خيابان- شهرضا

تختی خيابان بلوارطالقانی داران

دادگستري جنب طالقاني بلوار

وليعصر خ مياندشت بوئين

3 نيايش کوچه رجايی شهيد خيابان داران

ع حسين امام حضرت درمانگاه دادگستري جنب طالقاني بلوار داران

روزي شبانه درمانگاه جنب قدس خيابان مياندشت بويين

رجائی بيمارستان- طالقانی خ



8591838531کدپستی-1 پالک- حافظ کوچه-شريعتی خيابان-فريدونشهر-اصفهان

امام خيابان

مخابرات مقابل–  شريعتی خيابان–  فريدونشهر

علی امام پاساژ جنب شمالی مطهری راهی سه شريعتی خيابان فريدونشهر

 صادرات بانک جنب کوچه-  طالقانی بلوار-  فالورجان-  اصفهان

کليشاد راه سه قرنی خ

بلواربسيج فالورجان

فالورجان درمان و بهداشت شبکه طالقانی  خيابان فالورجان

پرتو سونوگرافی و راديولوژی شريعتی دکتر خيابان انتهای

75پالک جنوبی دانش  خ-زفره-فالورجان-اصفهان

شهرداری جنب مطهری خ کليشاد

شريعت صمصام دکتر داروخانه روبروی

امام بيمارستان مقابل فالورجان,فالورجان,اصفهان-امام بيمارستان مابل,فالورجان,اصفهان

مراد رضا دكتر مطب- كريميان دكتر داروخانه جنب- الغدير بلوار-يزداباد

30اول؛واحد آرين،طبقه مطهری،مجتمع کليشادوسودرجان،خيابان

قائم پاساژ پاوا شهدای خ پيربکران

شفا بيمارستان بهارستان بلوار بهارستان کمربندی آهن ذوب اتوبان

پاستور داروخانه-بنزين پمپ جنب-طالقاني خيابان

امام خ قهدريجان,فالورجان,اصفهان

امام بيمارستان جنب بلواربسيج فالورجان

2 آ بازارچه

هامون دندانپزشکی ارس خيابان نبش بلوارمطهری

نيکخواه دکتر طبی تشخيص ازمايشگاه زيرين طبقه اميرکبير پزشکان ساختمان بهشتی خيابان کاشانی هللا ايت چهارراه کاشان

(ره)يثربی.. ا آيت تخصصی فوق بيمارستان-  بهشتی شهيد بيمارستانی مجتمع-  پرستار بلوار-  راوندی قطب بلوار-  کاشان

بهشتی-کاشان-اصفهان

وزيری شهيد کوچه بهشتی خيابان کاشان

نانك قنادي جتب-ميالد بيمارستان كوچه-شهيدبهشتي خيابان-كاشان

پاستور ازمايشگاه- الملك كمال ميدان

2فاز آباد ناجی کاشان

اول طبقه قايم مجتع نماز بلوار طالقانی کاشان

 اميرالمومنين راه سه از قبل اميرکبير خيابان

اخوان بيمارستان-اباذر خيابان

عامريه ميدان کاشان

شفا درمانگاه خوانی شبيه بيمارستان روبروی بهشتی خيابان

رحمتی دکتر آزمايشگاه-طبسی خانه دارو جنب

بهار امالك جنب.  بهارستان خيابان

متيني بيمارستان-اميركبير خيابان

شفاء درمانی مجتمع بهشتی شهيد خيابان کاشان

جم کلينيک_متينی بيمارستان جنب_اميرکبير خيابان_کاشان

معلم ميدان به نرسيده بهشتی شهيد خيابان کاشان

باباافضل خيابان

كارگرنژاد بيمارستان-  پرستار بلوار انتهاي

مازوچی پزشکان ساختمان رجايی شهيد خيابان ابتدای کاشانی اله آيت راه چهار کاشان

مرکزی پزشکان ساختمان.مازوچی کوچه.رجايی. خ.کاشانی اله ايت چهارراه

امام خيابان

يثربی بيمارستان راوندی، قطب بلوار کاشان، اصفهان، استان

الغدير ميدان دور اميرکبير خ



فاطميه محبان حسينيه جنب يثربي هللا ايت خيابان

پارسيان جراحی مرکز- صلواتی شهيد کوچه- بهشتی شهيد خيابان- کاشان- اصفهان

متيني بيمارستان جنب كببر امير خ

 خمينی امام بلوار قمصر کاشان

 داروغه شهيدان کوچه جنب آهن راه خيابان

 صاحبقدم کوچه-  ايران بيمه روی روبه-  کاشانی اله آيت خيابان-  کاشان

- ع رضا امام روزي شبانه داروخانه يثربي اله ايت علميه حوزه روبروي- خميني امام-خ,کاشان,اصفهان

مسجد روبروی (سرپله) 24 قدر کوچه محتشم خيابان

فرهنگيان کلينيک مطهری بلوار

15 كوثر نبش اهن راه خ

رجايي خيابان

شفا داروخانه كاشاني چهارراه

خدايار شهيد رواندی، قطب بلوار اصفهان، استان

الدين ميرعال خيابان قالی جوشقان

 بهشتی شهيد خيابان- کاشان

نيکان پزشکی مجتمع-بهشتی شهيد خ-کاشان

(ع) حسن امام مسجد کوچه ننبش بلوارچمرا

اصفهان شهيد بنياد

كاشان ميالد بيمارستان

محمديان مسجد جنب نراقی فاضل خيابان

نقوی بيمارستان داروخانه-  رجايی خيابان

درمانی بهداشتی مرکز معلم بلوار هرند شهر جلگه منطقه

گوگربلوارشفا- گلپايگان,گلپايگان,اصفهان

فارسی سلمان بلوار- گلپايگان

سقا ک- (ع) حسين امام خ- گلپايگان

زاد كمالي دكتر داروخانه 365 پالك 5 كوچه جنب گلپايگاني اله ايت خ 

4پالك-كوچهشهيدميرهادي-فردوسي ميدان

- رجايی شهيد خ_ گلپايگان

 معلم بلوار به نرسيده حسين امام خ

خميني امام دبيرستان روبروي-خميني امام خيابان

 فردوسی ميدان گلپايگان

ميرهادي شهيد كوچه- فردوسي ميدان

 صادرات بانک جنب امام خيابان 

7 كوچه مقابل گلپايگاني اله ايت خيابان

توحيد فلکه گوگد

احمر هالل روبروی گلپايگان

تن هفده خ- گلپايگان

9پالك-ارشاد كوچه-بهشتي خيابان-شهر زرين

 عابدی شهيد کوچه باهنر شهيد بلوار شهر زرين اصفهان

فوالدشهر, اصفهان

شهيدباهنر بلوار ابتداي احمر هالل چهارراه شهر زرين

107 پالک-  احمدی کوچه-  عابدی حسن شهيد کوچه-  باهنر شهيد بلوار-  شهر زرين-  اصفهان

 اعظم مسجد فلکه شمالی امام خيابان شهر زرين

آريا روزی شبانه درمانگاه-  صادرات بانک روبروی-طالقانی خيابان-فوالدشهر-اصفهان

20 پالك يوسفي عبداله شهيد بست بن بهشت خيابان ابتداي 

سينا ازمايشگاه عمران شركت جنب 4ب محله فوالدشهر

دستغيب خيابان ابتدای باهنر بلوار شهر زرين



فتحی... نصرا حاج مدرسه جنب-بسيج ميدان

سالمت درمانگاه-  احمر حالل راه چهار-  باهنر خيابان-شهر زرين

دکترشريعتی خيابان-شهر زرين

صادرات بانک روی روبه-2آ محله-فوالدشهر-اصفهان

لنجان شهدای بيمارستان باهنر بلوار شهر زرين 

نعمتی دکتر داروخانه استقالل راه سه سده لنجان

شريعتی خ

افشان گل دکتر داروخانه باهنر بلوار شهر زرين

نسب موسوی دکتر داروخانه زيرين طبقه بيستجان محله رود زاينده لنجان

670 پالك نسب موسوي دكتر پايين طبقه اعظم پيامبر بلوار بيستجان محله

مهرمانی درمانگاه جنب وليعصر بلوار 3 ايی محله فوالدشهر مهر مسکن

باهنر شهيد خ-شهر زرين

بانک پست مقابل-   شريعتی خ-  ورنامخواست-  شهر زرين

شهدا خيابان- لنجان

متنقي دكتر داروخانه سبحان پزشكي مجتمع ها خراساني حسينيه پشت مطهري شهيد بلوار فوالدشهر

لنجان شهداي بيمارستان جديد در روي روبه-باهنر خيابان- زرينشهر

شمالی امام اول مرکزی فلکه

جامع مسجد جنب شريعتي خيتبتن ورنامخواست

 عمران شرکت جنب 4ب محله فوالدشهر

شفا پزشكي ساختمان شفا خيابان

مباركه مركزي فيزيوتراپي-  بنزين پمپ جنب-  نيكبخت شهيد بلوار-  مباركه-  اصفهان

زيرزمين طبقه-سالمت مجتمع-شمالی بسيج خيابان-مبارکه-اصفهان

اميرالمومنين درمانگاه نيکبخت شهيد خيابان مبارکه اصفهان

يزدان شهداى بلوار مقابل ، شمالى بسيج خيابان ، مباركه

مبارکه بيمارستان پرستار بلوار خمينی امام بلوار-مبارکه

خميني امام بلوار

12 سعيد كوچه ابتداي بسيج راه سه نيكبخت بلوار

654پالک-يکم بست بن-شمالی بسيج خيابان-نيکبخت بلوار-مبارکه-اصفهان

دکتردهقان روزی شبانه داروخانه شمالی بسيج خيابان مبارکه اصفهان

شفق ساختمان-  شمالي بسيج خ-  مباركه

130 پ الدن کوچه نبش شهدا خيابان ديزيچه

. المومنين امير درمانگاه جنب نيکبخت شهيد بلوار مبارکه اصفهان

کريميان دکتر داروخانه-شمالی بسيج خيابان-مبارکه

مبارکه درمان و بهداشت شبکه پرستار بلوار صفائيه مبارکه

 ميمه

جامع مسجد کوچه نصير خواجه خيابان توحيد ميدان گزبرخوار

 پيرنيا خيابان خمينی امام خيابان

حشمتيه بيمارستان جنب رجايي شهيد خ

شفا آزمايشگاه- نکويی ساختمان- مطهری بلوار

رجايی شهيد خيابان-  نايين

حشمتيه بيمارستان جنب رجايی شهير خيابان نايين

امورمالياتی اداره جنب- ای خامنه امام بلوار-خور

گرانمايه بست بن انتهای امام خ شهرداری چهارراه

ملی بانک جنب-شهرداری چهارراه-آباد نجف

کوثر فيزيوتراپی جابر کلينيک فرهنگ تقاطع

نور پاساژ روبروی غربی امام خيابان- اباد نجف

(ص)اکرم نبی درمانگاه جنوبی منتظری خيابان (ره)امام ميدان اباد نجف



اکراميان دکتر ازمايشگاه فردوسی خيابان ابتدای ملی باغ اباد نجف

عصر ولی ازمايشگاه همکف طبقه کارون مجتمع شهرداری چهارراه امام ابادخ نجف

منتظری خيابان گلدشت

2 واحد اول طبقه پرشيا پزشکی مجتمع شهرداری چهارراه از تر پايين امام خيابان

گلدشت ازمايشگاه-شهرداری جنب(ره)بلوارامام- گلدشت-اباد نجف

دوم پالك فخر بست بن عيدي پاساژ مقابل مركزي فردوسي خ

شهريور17 خيابان نبش-بهمن22 خيابان-آباد نجف-اصفهان

114 خيابان نبش- معلم خيابان- ويالشهر

پزشکان ساختمان-  صبا کوی-  بيمه جنب

منتظری شهيد بيمارستان بهمن 22 خيابان آباد نجف 

1 پالك غربي شهدا چهارراه جنوبي منتظري خيابان اباد نجف اصفهان

امين درمانگاه عصر ولی جامع مسجد روی روبه-  مطهری بلوار-يزدانشهر

نژاد ايران کوی امام خ

شفا ساختمان. تمار ميثم بنزين پمپ جنب. شرقی امام خيابان. آباد نجف

اكبر اله چهارراه-شريعتي دكتر خ-اصفهان

پاسارگاد بانک جنب فرهنگ راه سه به نرسيده شريعتی دکتر خيابان

پاسارگاد بانک جنب شريعتی خيابان آباد نجف

لطفی دکتر روزی شبانه داروخانه  ملت پاساژ روبروی امام خ  اباد نجف  

واليت ميدان كهريزسنگ,نجفاباد,اصفهان-حجتي محدثه دكتر داروخانه واليت ميدان كهريزسنگ,نجفاباد,اصفهان

34 پالک ذبحی کوی معرفت خيابان آباد نجف

جانبازان خيابان, اصفهان کاشی بعدازکارخانه,آباد نجف اصفهان جاده

جابر کلينيک جنب شريعتی خ

خانواده درمانگاه-  غربي امام خ-اباد نجف

 عاشورا خ جنب امام خيابان

سبحاني دكتر داروخانه-  بازار چهارراه-شريعتي خيابان-اباد نجف,نجفاباد,اصفهان

اصفهان کاشی کارخانه روبروی گلدشت آباد نجف اصفهان جاده

فرهنگيان کلينيک- شهرداری چهارراه- امام خ- اباد نجف

سرابان-نطنز

ای خامنه اله آيت بلوار سلطانی شهيد ميدان

2 درب اميدی کوچه چمکران خ اشتهارد شهرستان کرج

طالقان درمان و بهداشت شبکه فرمانداری جنب اداری سايت سازی شهرک طالقان

شرقی شمال ضلع فالحی شهيد ميدان-طالقان شهرک

1 پالک کاوه علی محمد شهيد کوچه اول فلکه غربی ضلع گوهردشت- کرج

 عظيميه مهر لوژی بيو پاتو روزی شبانه آزمايشگاه 2طبقه مه کلينيک مهران ميدان به نرسيده عظيميه:کرج

165 پالك طالقاني متري14 خيابان هدايتكار شهيد خيابان دشت مشكين كرج

دوم ط زمين ايران ساختمان 73 پالک تجارت بانک از بعد درختی خ گلشهر متری 45 کرج

محمدی شير اسکن گاما پرديس پزشکی ساختمان گذر زير پل اول طالقانی راه چهار و شهدا ميدان بين کرج

هومن فيزيوتراپی محسنی ساختمان جلوه کوچه کمالی بيمارستان خيابان شهدا ميدان کرج

103 واحد_  ياس پزشکان ساختمان_  تير هفت چهارراه نبش_   کرج

3173853131 پستی کد خاتمی دکتر داروخانه جنب-  جنوبی سعدی خيابان 56 گلستان خيابان-  مالرد جاده-  کرج

اول واحد 1 پالک  504 خيابان شهرنبش مهر 4 فاز کرج

 23 پ باهنر شهيد بيمارستان درب روبروي وليعصر بلوار عظيميه كرج

 همکف ط دی پزشکان س (ع) حسن امامزاده بلوار مصباح چهارراه

همکف طبقه555 ساختمان شمالی کارمندان نبش گوهردشت راه سه

آميتيست ساختمان بنفشه کوچه نبش شهرداري راه سه نبش ارم بلوار

جامع درمانگاه 405 خ رزهبان بلوار مهرشهر4فاز

دکترپازندی روزی شبانه درمانگاه - 20 خيابان-  فرديس



اول طبقه مهرويال ساختمان تهران راه وسه معلم بين درختی خيابان مهرويال

همکف زير طبقه مرواريد ساختمان کسری خيابان نبش بهشتی خيابان-کرج

ميمند دندانپزشکی کلينيک 3 واحد دوم طبقه سپيده ساختمان 174 پالک مطهری خيابان سمت به گوهردشت اول فلکه

گلستان نبش شهرداری بلوار کمالشهر

 پيك ايستگاه-  فرديس به نرسيده- مالرد جاده-كرج

9 پالک  - (اقرلو شهيد) غربی پنجم خيابان-  اول فلکه-  فرديس

3 پالك- پاستور ازمايشگاه- 2 ميثم- دشت گوهر راه سه

1واحد 32پنجم،پالک تربيت خيابان نبش(ع)رضا بلوارامام آزادگان،انتهای ،پل کرج

آريا ترابی فيزيو-فارابی بزشکان ساختمان- 5بالک-ِ  27 خيابان- فرديس-کرج

سبز ساختمان-الهي عين كوچه نبش-جنوبي طالقاني چهارراه

20 پالک شرقی ششم کوچه (خرداد 15 ميدان)اول فلکه فرديس، البرز، استان

8 واحد 3 ط 555 مجتمع طالقانی ميدان و آزادگان پل مابين شمالی طالقانی بلوار عظيميه

ای هسته پزشکی بخش زيرين طبقه بهبد درمانگاه انصار بانک روی روبه طالقانی شهداوچهارراه ميدان حدفاصل شهيدبهشتی خ کرج

تير هفت چهارراه

5 پالک طاهری شهيذ کوچه بهار خيابان شهدا ميدان

پارس درمانگاه پيک ايستگاه مالرد ج

 جمشيد تخت بيمارستان-  مهران ميدان-  عظيميه-  کرج

5 واحد-مهرشهر داروخانه فوقانی طبقه-گلها ساختمان- اتوبان به نرسيده-گلشهر متری 45 انتهای-کرج

23 پالک- راديولوژی کوچه- اول فلکه-فرديس

101 واحد کسری طاق برج سپاه ميدان به نرسيده بهشتی شهيد- خ کرج

همکف طبقه مهر جراحی مرکز مهران ميدان

صادرات بانک از بعد شمالی طالقانی چهارراه ابتدای

493 پالک نسيم بست بن طالقانی چهارراه

جامع مسجد روبروی محمد زاده امام خيابان ابتدايی بهشتی شهيد بلوار حصارک کرج

شهر رجايی روزی شبانه درمانگاه ساويز سينما روبروی شرقی دوم نبش اول فلکه کرج

(ادريسی شهيد)غربی يکم کوچه حافظيه راه سه فرديس

 3 الله نبش-  جنوبی طالقانی بلوار-  تير هفت

81 پالک غربی ارغوان و کوکب بين-  گلشهر متری 45-  کرج

کوروش روزی شبانه درمانگاه گودرزی کوچه نبش مصباح چهارراه کرج

2 واحد 3 طبقه البرز نگين برج کسری و جهانشهر بين بهشتی شهيد خيابان

 گاليل ساختمان-  يادگاری شهيد-  بهشتی شهيد

2399 پالک-  باستانی کوچه-  تهران ايستگاه روبروی-  دانشگاه ميدان-  حصارک-  کرج

پاسارگاد فيزيوتراپی 5 الله تير هفت به نرسيده جنوبی طالقانی بلوار کرج البرز

 محمدشهر مرکزی روزی شبانه درمانگاه شهدا بلوار ويال همايون محمدشهر کرج

5 واحد آريا پزشکان ساختمان سپه بانک جنب گلزار چهارراه گلشهر متری45

14پالک بالل بلوار اول-  توحيد ميدان-کرج

کرج مرکزی پاتوبيولوژی آزمايشگاه  25 پ خوشنام ک بهشتی شهيد کلينيک جنب

آراد پزشکان ساختمان مدنی بيمارستان اورژانس درب روبروی جهانشهر

19 و- 3 ط- سبز س- اللهی عين کوچه نبش- جنوبی طالقانی

نيروان دندانپزشکی 2ط گلستان مجتمع زاده کتويی خ گلشهرجنب متری 45کرج

17 واحد. يک بلوک. رز ساختمان. افشار خيابان به نرسيده. ارم بلوار.مهرشهر

اول طبقه-کاکتوس ساختمان -5 ابتدايخيابان فرديس اول فلکه

نسيم شمالی، طالقانی بلوار کرج، البرز، استان

369پالک-شهروز بست بن-صادرات بانک روی روبه-شمالی طالقانی-کرج

4 طبقه دی پزشکان ساختمان مصباح اصلی خيابان روبروی مصباح اره چهار به نرسيده حسن امامزاده بلوار قدس ميدان

6 واحد - 4 زبقه-  آ بلوک-البرز تخصصی مجتمع-  دوم ويالی دهقان و ميانجاده مابين- بهشتی شهيد خ

رويان راديولوژی و سونوگرافی سوم طبقه-Aبلوک البرز تخصصی تجاری مجتمع-  ميانجاده پل جنب- بهشتی شهيد خيابان: کرج



نور داروخانه جنب-  شهدا ميدان

پارس تصويربرداری ،شركت9 عابدينی،شماره شهيد جنوبی،كوچه طالقانی،طالقانی كرج،چهارراه

يك واحد  پالك عطايي شهيد متري دوازده خيابان اول فلكه فرديس

5 پالك طاهري كوچه بهار خيابان شهدا ميدان كرج

28 واحد پنجم طبقه سبز ساختمان اللهی عين کوچه نبش جنوبی طالقانی خ طالقانی چهارراه

5 واحد- 5 پالک- ستاره ساختمان- ساجدی شهيد خيابان ابتدای- جنوبی طالقانی- کرج

28 واحد پنجم طبقه سبز ساختمان اللهی عين کوچه نبش جنوبی طالقانی طالقانی راه چهار کرج

6واحد.3طبقه.قوامين بانک باالی.اصلی دهم و نهم بين.اصلی خيابان.گوهردشت.کرج

513 واحد-  ارکيده ساختمان-  کاج متری 45 سمت به آزادگان پل از بعد-  کرج

گلسا آزمايشگاه شبستری دکتر داروخانه کوچه خمينی امام بلوار شهر محمد

445 شماره خانواده پوشاک فوقانی طبقه ماهان بلوار روبروی شمالی طالقانی چهارراه کرج

 15 واحد 4 ی طبقه گلها ساختمان نوين اقتصاد بانک باالی قيام خيابان نبش جنوبی طالقانی کرج

 23پ باهنر شهيد بيمارستان درب روبروي وليعصر بلوار عظيميه راه سه عظيميه كرج

25 واحد 7 ط گل زرين ساختمان انصار بانک جنب بهشتی شهيد خ

شرقی هشتم نبش اصلی خيابان يک فاز گوهردشت

209 واحد اول طبقه مهران مرکزجراحی مهران ميدان غرب عظيميه کرج

يکم خ نبش

اسناد ثبت اداره دوم طبقه منظريه ايستگاه

بادگاری کوچه ابتدای- زالقانی چهارراه به نرسيده-بهشتی شهيد خ

داروخانه واحد همکف طبقه نور برداری تصوير مرکز 3 الله نبش تير هفت به نرسيده جنوبی طالقانی کرج

کشاورزی بانک به نرسيده  جنوبی طالقانی نبش کرج

چمران و آبادی فخر بين جنوبی، طالقانی ها، اصفهانی کرج، البرز، استان

 درمانگاه جنب-21 گلستان شمالی اشتراکی-بلوارموذن-شهر رجايی

دارالشفا درمانگاه محمد  امامزاده خيابان بهشتی شهيد خيابان حصارک

 عقيل بن مسلم کوچه نبش مدرس شهيد بلوار  کالک

31 پالک غربی يکم خيابان اول فلکه گوهردشت کرج

 رحيمی شهيد دبيرستان روی روبه اول وفلکه حافظيه راه سه بين فرديس کرج

دهکده راه چهار غربی کانال فرديس

زاده حسن دکتر داروخانه-  طاها برج- ازادگان ميدان به نرسيده-شمالی صالقانی- کرج

21/1ميعاد نبش-  خمينی امام خ- شهر کمال

نصير خواجه چهارراه دوم ويالی دهقان

6 طبقه 1003 پالک دارايی به نرسيده احمر هالل داروخانه از بعد بهشتی شهيد خيابان-کرج-البرز استان

فرديس داورخانه پنجم فلکه به نرسيده غربی 53 و 51 بين فرديس اصلی بلوار فرديس

حسينی الحسنه قرض صندوق دوم طبقه طايفی شهيد کوچه نبش بهمن۲۲ خيابان بزرگ ولدآباد محمدشهر

دوم طبقه- قائم برج-  بهشتی شهيد خيابان

اول طبقه 3 ايرانيان ساختمان شهدا ميدان سمت به گذرپل کنار طالقانی برج جنب طالقانی چهارراه

15 خيابان دوم فلکه فرديس

172 پالک مهرگان خيابان جنوبی نبش اسبی ميدان عظيميه

آباد ولد-شهر محمد

پرسپوليس روزی شبانه داروخانه وحدت شهرک روبروی شهريار جاده ابتدای کرج

267 پالک-حيدرآباد پل-ميانجاده

6 واح. جانبو فروشششگاه باالی. استاندارد بسمت مصباح چهارراه

سابق بورس روبروی تير هفت چهارراه کرج

1037 پالک دارايی اداره جنب ، جهانشهر ابتدای

502واحد 5 ط کسری طاق ساختمان مخابرات روبروی سپاه ميدان کرج

جامه پاتن پوشاک جنب شهدا وميدان طالقانی گذر زير حدفاصل بهشتی شهيد خيابان

سوم طبقه 150 شماره فالح ساختمان مظاهری، خيابان شهدا، ميدان



 273پالک-سپه بانک جنب-عطار ميدان روبروی-درختی خيابان-مهرويال

119 و118 خيابان حدفاصل ارم بلوار مهرشهر

19پالک- نورا ساختمان- ملی بانک روبرو- بهار خيابان ابتدا- شهدا ميدان

12واحد.5طبقه.نسترن ساختمان.273پال.سپه بانک جنب.عطار ميدان روبروی.درختی خيابان.مهرويال

دکترسامانی داروخانه-سيدالشهدا خيابان-شمالی بلوارجمهوری-کرج

 همکف طبقه جامع  درمانگاه405 خيابان مهرشهربلواررزهبان4فاز-شهرکرج-کرج شهرستان مرکزی بخش-کرج شهرستان-البرز

جم درمانگاه روی روبه 4و3 ميثم بين وليعصر خيابان خرمدشت کمالشهر کرج

44 پالک شريعتی بلوار عظيميه

ياس کوچه نبش مرکزی ملی بانک از بعد  هشتگرد شهرقديم  ساوجبالغ  هشتگرد

 پامچال جهارراه عظيميه کرج

20 نواب از باالتر اوج شهرک

44 پالك مهران ميدان به نرسيده عظيميه

 دی کلينيک-  مريم ساختمان - 4 وليعصر-  بهشتی شهيد خ-  شهر رجايی راه سه-  کرج

161 پالک ميثمی بست بن قائم بلوار طالقانی از قبل نرسيده بهشتی شهيد خيابان کرج

شهر رجايي درمانگاه داخل شرقي دوم نبش-شهر رجايي

138 پالک 8 الله کوچه نبش دستگاه چهارصد اصلی خيابان

980پالک - 108 خ- مهرشهر کمربندی

شرقی چهارم نبش حکيم لقمان مدرسه از باالتر اتوبان باالی پيشاهنگی گلدشت کرج

بهستون پزشکی ساختمان-شقايق کوچه نبش- تير هفت بلوار-کرج

133 پالک-پارس درمانگاه جنب-پيک ايستگاه-مالرد جاده-کرج

نورديدگان پزشكي چشم كلينيك- 85پالك- خانواده پارك پاركينگ جنب- موالنا بلوار- جهانشهر- كرج

صادرات و ملی بانک جنب شهدا ميدان بهشتی شهيد خيابان کرج

جانبازان پل شرقی ضلع عظيميه کرج

ابان۱۳ کوچه نبش بهار خيابان

56 پالک غربی پانزدهم کوچه انقالب بلوار موذن بلوار گوهردشت

شرقی دهم و نهم بين اصلی خيابان ويال شاهين

 سوم طبقه ،110 پزشکان ساختمان پاسارگاد، بانک روبروی شهدا، ميدان و طالقانی راه4 بين بهشتی، شهيد خيابان

جهانشهر طالقاني چهارراه

رجايی شهيد بيمارستان-قلم خيابان-بهشتی خيابان-کرج

2 طبقه 22 پالک(داستانپور)جديد19 خيابان غربی کانال و دوم فلکه بين فرديس

البرز نور محدود جراحي مركز فريما كوچه نبش احمر هالل ميدان احمر هالل خيابان

البرز بيمارستان- وليعصر ميدان-  غربی باغستان

749 پالک پارس روزی شبانه درمانگاه پيک ايستگاه مالرد جاده فرديس

ماهدشت شريعتی بيمارستان ماهدشت سمت به شهر محمد جاده

10 پالک جماران کوچه حدادی بلوار کرج

مدنی درمانی آموزشی مرکز مدنی شهيد ميدان ماهان بلوار کرج

سينا علی بو پزشکان ساختمان جنب-بلوارامام-محمدشهر-کرج

نگين مجتمع 10 ميالد نبش امام خ کمالشهر کرج

45 واحد 5 طبقه سلوک اداری تجاری مجتمع

نورنگاه جراحی مرکز معينی شهيد خيابان اول فلکه شهر رجائی

مجيد بستنی جنب-نورديدگان پزشکی چشم کلينيک روبروی-بلوارموالنا-جهانشهر-کرج

6واحد دوم طبقه مهر برج غربی نهم خ ويال شاهين

شاهد مشاوره مرکز- شاهد مدارس کوچه داخل- جنوبی فردوس بلوار- شرقی پاسداران خيايان- استقالل ميدان-عظيميه- کرج

روش راست شهيد درمانگاه جنب-وحدت خيابان-چهارصددستگاه-کرج

13و11 بهارستان بين کاشانی اله ايت خيابان-نظرآباد شهرستان-البرز استان

213 پالک شمس تيمسار کوچه جنوبی ندای خيابان عظيميه کرج

زاده کريم دکتر روزی شبانه داروخانه هدايتکار ش خ دشت مشکين کرج



کوثر بيمارستان- ياس شهرک به نرسيده- خوارزمی بلوار- حصارک ميدان-  کرج

تجارت بانک روبروی (ره) خمينی امام بلوار محمدشهر

کمالی درمانی آموزشی مرکز-کمالی خيابان-شهدا ميدان

 بربری نانوايی جنب مصباح قديم خيابان روبروی مصباح چهارراه-کرج

(سابق عظيميه) رسالت راه سه کرج

اول طبقه آذر ساختمان 5 و 4 بوستان بين باغستان اصلی بلوار کرج

کرج بهار آزمايشگاه 20 ساختمان-مطهری خيابان ابتدای-اول فلکه-گوهردشت-کرج

خمينی امام بيمارستان کوچه- 11 کالنتری جنب- بهشتی شهيد خيابان- کرج ميدان-  کرج

سپه بانک روبروی-شمشيری خيابان-نما جهان شهرک-کرج

ويال شاهين شرقی يازدهم انتهای باغستان بلوار

نور تصويربرداری-3الله نبش- تير7 چهارراه به نرسيده- جنوبی طالقانی

347 پ-غربی ارغوان خ-گلشهر متری 45-کرج

قائم بيمارستان آباد دولت راه چهار-  آموز دانش شهداي بلوار-  تير هفت ميدان

کسری بيمارستان کسری خ بهشتی شهيد خ کرج

21گلستان خميني مصطفي بلوار

 مطهری نظرآبادخ

5 و4 بين وليعصر شهرک ارم بلوار مهرشهر

امير  روزي شبانه درمانگاه- پگاه خيابان- حسابي دكتر خيابان- مارليك

انديشه آزمايشگاه- اصفهانی اشرفی کوچه-انقالب خيابان-نظراباد-البرز

بهار آزمايشگاه-2 پالک-آزادفالح اسماعيل شهيد کوچه نبش-انقالب خيابان-نظرآباد

46 پالک_انديشه ازمايشگاه روبروی_اصفهانی اشرفی خيابان_انقالب خيابان_نظراباد

روزی شبانه درمانگاه جنب محجوب شهيد کوچه جنوبی الغدير بلوار

21بهارستان کاشانی اله بلوارآيت

(ع) حسن امام بيمارستان رجايی شهيد خيابان نظراباد کرج

 نوين داروخانه 13و11 بهارستان بين کاشانی خ نظراباد

104 پالك محجوب شهيد كوچه 6 غدير جنوبي الغدير خيابن نظرآباد

سپه بانک جنب امام خيابان هشتگرد

جوادی دکتر روزی شبانه شريعت،درمانگاه ،کوچه(خاموشی)امين پاساژ ،روبروی(ره)امام هشتگرد،خيابان

 پرديس پزشکان ساختمان خيبر کوچه امام بلوار-  هشتگرد

اول طبقه وليعصر پزشکان ساختمان- خيبر کوچه نبش-خمينی امام بلوار-هشتگرد

هشتگرد مهر پاتوبيولوژی آزمايشگاه- شريعت کوچه-خمينی امام بلوار-هشتگرد

آسانسور به مجهز - 6 واحد - 3 طبقه-  ميالد پزشکان ساختمان-  سپه بانک جنب - (ره) خمينی امام بلوار-  هشتگرد 

همکف طبقه سينا پزشکان ساختمان غفاری مير شهيد خيابان جامع مسجد روبروی (ره) امام خيابان هشتگرد کرج

ساوجبالغ ( ره ) خمينی امام فرهنگيان درمانگاه-  قائم پاساژ روبروی- مصلی خيابان-  هشتگرد

فرهنگيان درمانگاه جنب مصلی خيابان هشتگرد

ياسری دکتر روزی شبانه داروخانه  شهر مرواريد تجاری مجتمع  مکانيزه عابر پل زير  امام بلوار  هشتگرد

مادر پارک جنب-ای خامنه هللا ايت بلوار-هشتگرد

سينا ابن درمانگاه جنب امام خيابان

آبدانان اکرم رسول بيمارستان داروخانه

صبوري كوچه.امام خيابان

وليعصر خيابان امام خيابان آبدانان

بسيج ميدان آبدانان

امام خيابان  آبدانان

کمربندی آبدانان

كشوري شهيد ميدان

 جنوبي سعدي

سيدالشهدا بلوار.ايالم



رادکار کوچه.صابر کوچه.جنوبی سعدی.ايالم

اول طبقه.مهر ساختمان.اسالمی بست بن.طالقانی اله آيت خيابان.سعدی چهارراه.ايالم

سوادآموزی نهضت خيابان ايالم

لبخند دندانپزشکی کلينيک-اصناف بلوار-وليعصر متری24 خيابان- ايالم

 علميه حوزه کوچه-  جنوبی سعدی خيابان

آرش ساختمان-  دی بانک پشت کوچه-  حيدری اله آيت بلوار-  ايالم

الشعرا ملک خيابان جانبازان

الشهدا سيد بلوار

خيام خيابان نبش شهدا ميدان ايالم

کرمی هللا اسد و پور عبدهللا بين جنوبی، سعدی تختی، ايالم، ايالم، استان

الشعرا ملک خيابان جانبازان ايالم

 جنوبی سعدی خيابان ايالم

چالسرا شهدای بلوار.مادر چهارراه. ايالم

كشوري شهيد ميدان

سعدي چهارراه-  ايالم

مخابرات ميدان ايالم

 کريستال مجتمع-  تختی خيابان

رازی درمانگاه-  اديب کوچه-  سعدی چهارراه

شهدا ميدان ايالم

 سيدالشهدا بلوار ايالم

آسيا مجتمع- سوادآموزی نهضت خيابان حيدری اله آيت خ ايالم

جنوبی سعدی ايالم

شهدا بيمارستان-امام خيابان دهلران

الشهدا سيد بلوار ايالم

سيدالشهدا بلوار ايالم

دوم طبقه ميالدنور مسکونی تجاری مجتمع عبداالهی کوچه  جنوبی سعدی

جنوبی سعدی خيابان ايالم

سيدالشهدا بولوار- ايالم

ابوقداره ک-تختی خ-سعدی چهارراه-ايالم

جنوبی سعدی خيابان.ايالم

ايالم اله بقيه درمانگاه-  سيدالشهدا بلوار

 پزشکان شاختمان-  اورژانس پشت-  جنوبی سعدی خيابان-  ايالم

امام خيابان.چوار

بهمن 22 ميدان

مصلی خيابان-  ايالم 

مادر ساختمان علميه حوزه پشت جنوبی سعدی

ايثار موسسه.مادر ميدان.ايالم

مهديه مسجد روبروی مبارزان خيابان انتهای

کالنتری شهيد خيابان ملکشاهی

بلوارسيدالشهدا ايالم

اجتماعی تامين کلينيک دی-  ميالد ميدان 

اساتيد کوی جنب مادر ميدان ايالم

محرم خيابان.رزمندگان محله

خميني مصطفي شهيد بيمارستان

آموزی سواد نهضت خيابان.ايالم

كوثر تخصصي بيمارستان-علي امام بلوار

جنوبی سعدی خيابان  دهلران



 ايالم

سيدالشهدا بلوار-  ايالم

حيدری اله آيت خ ايالم

(ره) خمينی مصطفی شهيد بيمارستان کشوری شهيد ميدان.  ايالم

جنوبی سعدی خيابان

سيدالشهدا بلوار ايالم

اورژانس جنب- (ع) رضا امام بيمارستان- بسيج خيابان- ايوان- ايالم

امام خيابان زرنه

صادرات بانك روبروي-امام خيابان

شعباني دكتر داروخانه-  رضا امام بيمارستان بسيج. خ-  ايوان

خمينی امام ميدان ايوان

امام خيابان ايوان

رضا امام پزشكان ساختمان امام خ ايوان

بانک پست جنب امام خيابان ايوان

امام خيابان ايوان

دستغيب شهيد خيابان ايوان

 بسيج خيابان ايوان- ايالم

 ايوان (ره) خمينی امام خيابان-  ايوان 

نوروزي شهيد و رجايي شهيد تقاطع شهر دره

باهنر شهيد خيابان.بدره شهرستان

نوروزی و رجايی خيابان تقاطع شهر دره

وليعصر بيمارستان روبروي جعفري تقاطع  رجايي خ 

 شفا کوچه نوروزی شهيد خ شهر دره

پور دکترناصررجب مطب نوروزی شهيد خيابان شهر دره

انتظامی نيروی چهارراه.شهر دره

شفا کوچه-  نوروزی شهدای خيابان-  شهر دره

(ره) خمينی امام خيابان-  بدره

جهاد متری 24 خيابان شهر دره

امام خ شهر دره

شهيدمحمدي كوچه نبش-خيام خ-دهلران

دهلران رازي داروخانه-مركزي ملي بانك جنب-خميني امام خيابان

عطارجنوبی خيابان دهلران

رحمتی کوچه خيابانامام دهلران

جنوبی عطار خيابان دهلران

امام خيابان دهلران

بسيج ميدان - (ره) خمينی امام ميدان

عطارجنوبی خيابان دهلران

  دهلران شهدای بيمارستان فارابی خيابان دهلران

(ع)علي امام بيمارستان ميمك فاتحان بلوار-سرابل

وليعصر خيابان معلم ميدان سرابله شهرستان

بهمن 12 خيابان نبش- لومار

وليعصر خيابان سرابله

 (ع) علی امام بيمارستان-  سرابله 

وليعصر خيابان سرابله

سرابله

 بسيج بلوار به نرسيده-  جانبازان بلوار - (ره) خمينی امام ميدان

حسين امام بيمارستان مهران



 بلوار ملکشاهی شهرستان

متين دكتر داروخانه جنب بلوارامام ملكشاهي اركواز

امام بلوار مهران

حسن سيد بلوار مهران

رانندگي اموزشگاه جنب خميني امام بلوار

ريشهر خيبان بوشهر  

اهرم حسين امام بيمارستان اهرم 

تجارت بانک روبروی- الحسنه قرض ساختمان- انقالب خيابان- اهرم

فردوسی ميدان نبش فردوسی خيابان

محتشمی دکتر داروخانه چمران شهيد فلکه برازجان

عصر ولی داروخانه امام ميدان- دژ فلکه-  برازجان

کريمی دکتر داروخانه روبروی امام ميدان

شهريور 17 بيمارستان شرقی جنوب صلع.  بيمارستان خيابان

دهقانی دکتر داروخانه برق خيابان جنب-چمران خيابان-برازجان

ايران مهر الحسنه قرض بانک روی به رو چمران خيابان برازجان

چهارم طبقه 2نويد ساختمان بيمارستان ميدان برازجان بوشهر

شهريور17 بيمارستان جنب- مزارعي شهيد بلوار- برازجان

نويد درمانگاه جنب بيمارستان خيابان

تجارت بانک جنب ساعت ميدان شبانکاره

شفا فيزيوتراپی کلينيک-چمران شهيد خيابان-برازجان-بوشهر استان

پارس پزشکان ساختمان چمران شهيد خيابان برازجان-  بوشهر استان

گنجی شهيد بيمارستان برازجان

21 واحد- دی پزشکان ساختمان- برق خيابان

پاستور ازمايشگاه طالقاني خ- برازجان

 مقصودی عباس دکتر مطب-  روزی شبانه داروخانه جنب-  بيمارستان ميدان-  چمران شهيد خيابان-  برازجان-  بوشهر

بوعلی داروگياهی روبروی مزارعی بلوار برازجان

 سميه دبيرستان از باالتر آيت خيابان برازجان

 1 نويد پزشکان ساختمان-   چمران خ

0930  820  7575        0912  075  1275:                                                   تماس تلفنهای اول طبقه 1 نويد پزشکی تخصصی مرکز رضايی دکتر روزی شبانه داروخانه جنب بيمارستان خ برازجان

2 نويد روزی شبانه درمانگاه-چمران شهيد ميدان-برازجان

بنزين پمپ جنب دالکی

فرهنگيان درمانگاه ماحوزی گذر نبش (بيمارستان)چمران شهيد خيابان برازجان

 تخصصی درمانگاه شهريور17 بيمارستان

 شهرداری روبروی مزارعی شهيد بلوار برازجان

چمران خيابان

فخری عباس دکتر مطب-  مرکزی سونوگرافی جنب - 2نويد درمانگاه جنب کوچه- بيمارستان ميدان-  برازجان

برازجان

امام يادگار خيابان (سنگی)امام خيابان 

7557135186کدپستی-خمينی بلوارامام-کنگان

عرب کرمی دکتر ازمايشگاه کنگان

عرب دکتر مطب کنگان بوشهر

شخصی مطب هللا رسول محمد درمانگاه معلم خيابان کنگان

 خمينی امام بلوار-  کنگان

ايران مركزي بيمه جنب

بهزادي خ

همکف طبقه ابوالفضل پزشکان ساختمان هوايی پل جنب بلوارامام کنگان بوشهرشهرستان استان

کنگان سنجی شنوايی تخصصی مرکز پزشکان ساختمان کنگان بوشهر



پاستور آزمايشگاه-  کوثر کلينک جنب-  آزادی خيابان- کنگان

ثبات دکتر آزمايشگاه- اول طبقه-شفا ساختمان-خمينی امام خيابان

موسوی کريم سيد دکتر مطب پاسداران خيابان- گناوه

شفا درماني مجتمع داروخانه امام خيابان گناوه 

 مسکن بانک به نرسيده مخابرات راه چهار گناوه بوشهر

اول طبقه شفا پزشکان ساختمان گناوه

ابوريحان درمانگاه عليشاهی کوچه امام خيابان گناوه بندر

گناوه سوختگی سوانح بيمارستان گناوه

 گناوه

10نيلوفر کوچه هنر با خيابان بوشهر

استانداري روي روبه امام ميدان بوشهر

ايرانجوان فيزيوتراپی.کريميان ارتباطی خدمات روبروی.ماهينی شهيد خيابان.بهمنی.بوشهر

30 بوستان کوچه خمينی امام خيابان

فارسي سلمان بيمارستان اباد سبز خيابان بوشهر

 خمينی امام خيابان بوشهر

امام خ.بوشهر

اول طبقه پارس پزشکان ساختمان  سابق ويژه يگان روبروی (ره)خمينی امام خيابان بوشهر

امام ميدان

3 مهتاب کوچه-يادگار خيابان-  بوشهر

ايثار درمانگاه جنب دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

امامی عبد دکتر داروخانه پيروزی خيابان گناوه

شهريور 17 کنگان

آينده بانک روبروی سنگی خيابان

 11 واحد-پارس ساختمان- سنگی خيابان- بوشهر شهر

بوشهر استان ايثارگران امور و شهيد بنياد کل اداره-بوشهر

پست چهارراه- بهمنی- بوشهر

گناوه اميرالمومنين بيمارستان

ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر 

پارس ساختمان سنگی خيابان بوشهر

ماهينی شهيد خيابان بهمنی. بوشهر. بوشهر

پاستور داروخانه استانداري روبروي

بوشهر فرهنگيان (ع)رضا امام درمانگاه- آوينی شهيد نبش-عاشوری شهيد خيابان-بوشهر

 چوبينه فيزيوتراپی نژاد عاشوری شهيد کوچه علی بو پزشکی کاال روبرو خمينی امام خ

بوشهر فرهنگيان دندانپزشکی درمانگاه عاشوری خيابان بوشهر

سبز فضا رو روبه اباد صلح خيابان

بوشهر خليج بيمارستان بوشهر

ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

ايثار تواتنبخشی مجتمع داروحانه عاشوری خيابان بوشهر

بوشهر

آريا دکتر راديولوژی دوم درب 7 الله بيسيم خ

الهدی بنت قلب بيمارستان بوشهر

فنی ارتوپد بوشهر احمر هالل بوشهر



 عينک امام ميدان بوشهر

رهام عينک عصر ولی راه چهار بوشهر

رايس و نگاه هينک امام ميدان بوشهر

اورژانس بخش بوشهر ايثار درمانگاه دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

شغاب پارک روبروی ساحلی خيابان- بوشهر

طوس پزشكان ساختمان سنگي خيابان بوشهر

قايم درمانگاه بيسيم خيابان بوشهر

 جمعه نماز جايگاه روي روبه سنگي خيابان بوشهر 

بوشهر

فارس خليج ساختمان وليعصر چهارراه بوشهر

 کوروش فروشگاه جنب-  امام يادگار خ بوشهر

نيکنام ازمايشگاه هللا رسول محمد مجتمع فاطميه روی به رو سنگی امام خيابان  بوشهر

سيم بي خيابان ابتداي امام ميدان بوشهر

بوشهر نوين فيزيوتراپی دوم طبقه پارس پزشکان ساختمان سنگی خيابان بوشهر

درمانی گفتار و درمانی کار ايثار ساختمان دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

گلخونه کوچه از بعد (سنگی)خمينی امام خيابان بوشهر

بهروز دکتر داروخانه فوقانی طبقه کشاورزی بانک روبروی سنگی خيابان بوشهر

فارس خليج شهدای بيمارستان پشت-بوشهر

سوسنی پويان دکتر دندانپزشکی پارک رو به رو بسيج خيابان يک فاز شهر عالی

ابوالفضل  كلينيك جنب ساحلي خيابان بوشهر

پنجم طبقه مهرگان ساختمان خمينی امام ميدان بوشهر

سپيد دندانپزشکی درمانگاه محمد برج دلواری رئيسعلی خيابان بوشهر

پزشکان ساختمان رازی خيابان جم شهرستان

قائم قائم،فيزيوتراپی مجتمع ، صنعت و علم بهارستان،ميدان جم،بلوار

ساجدی وحيده دکتر دندانپزشکی مطب 6 واحد 14 بلوک 8 ناحيه واحدی 2500 شهرک جم

چغادک کوثر درمانگاه چغادک

کوثر درمانگاه چغادک بوشهر

انصار بانک جنب المومنين امير خيابان

ابوريحان داروخانه جنب چغادک بوشهر

احمدی دکتر داروخانه- انصار بانک روبروی- امام خ- چغادک

شجاعی زهرا خانم عمومی دکتر مطب سوئيچ اکبر شهيد خيابان دويره

زاده علی دکتر داروخانه.رجايی ش خ.امام خ.شبانکاره

12 مزارعی ابتدای شهدا، بلوار برازجان، بوشهر، استان

دانشگر تراپی فيزيو مطب-رضائی دکتر داروخانه روبروی کوچه- چمران خيابان-- برازجان

سعداباد

عبدالهی دکتر مطب- دهداری دکتر داروخانه روبروی-آبپخش شهر-دشتستان شهرستان-بوشهر استان

تجارت بانک جنب-ساعت ميدان-فرهنگ بلوار-شبانکاره

صادرات بانک روبروی انقالب بلوار

معلم پارک روی به رو معلم خيابان اباد سعد

 صالحی دکتر داروخانه دی پزشکان  ساختمان برق خيابان ابتدای برازجان

دهداری دکتر داروخانه-  ملت بانک جنب-  انقالب خيابان-  آبپخش

کالنتری دکتر روزی شبانه داروخانه چمران خ-برازجان-دشتستان-بوشهر

زمرد عينک چمران شهيد خيابان برازجان

توانمهر فيزيوتراپی   کلينيک_توسلی شهيد خيابان_مهدوی شهيد فلکه شرق_خورموج شهر_دشتی شهرستان_بوشهر استان

مخابرات جنب-  مطهري شهيد خيابان-  خورموج

(عج) الزمان صاحب ،درمانگاه رفاه بانک مطهری،پشت شهيد خورموج،خيابان

نماز جايگاه کوچه نبش-توسلی شهيد خيابان-خورموج



تعاون توسعه بانك روبروي مطهري شهيد خيابان خورموج

خورموج زينبيه بيمارستان-  بسيج بلوار انتهاي-  خورموج دشتي شهرستان-  بوشهر استان

مطهري شهيد خيابان

الزمان صاحب درمانگاه جنب-  مطهری شهيد خ-  خورموج

(عج)الزمان صاحب درمانگاه رفاه بانک پشت مطهری شهيد خيابان خورموج

بهشتی شهيد دير بندر

هادی امام بيماريتان دير

حسين امام خيابان دير

مسکن بانک روبروی بهشتی شهيد خيابان دير بندر

ديلم االعظم هللا بقيه بيمارستان ديلم

روش نيک دکتر داروخانه تير، هفت فلکه ديلم،

معتمد دکتر داروخانه پاسداران خيابان ديلم بندر

نژاد جعفري دكتر مطب خميني امام خيابان كاكي

نور آزمايشگاه-5 کوچه-خمينی امام خيابان-اسالمشهر

 سالور شهرک روبروی اسالمشهر شهرستان تهران استان

15 پ 36 بوستان نبش محمديه خيابان انتهای شهر اسالم

اسالمشهر آزمايشگاه نرده باغ خيابان ابتدای اسالمشهر

 اول طبقه-  شفا پزشکان ساختمان-  ابوذر خيابان نبش-  کاشانی اله آيت خيابان

احوال ثبت روبروی اباد قاسم از تر پايين ساوه جاده

 (ع) رضا امام خيريه درمانگاه-  فضلی شهيد کوچه خيابان انتهای  کاشانی اله ايت خيابان-  اسالمشهر

دوم طبقه مقدم پزشکان ساختمان فضلی شهيد کوچه نبس کاشانی هللا آيت خ

39 پالک 4 کوچه زرافشان خيابان اسالمشهر

58 پالک- 16 کوچه-  فيض باغ-  شهر اسالم

41 پالک 2 کوچه

همکف-29پالک--3ک- زرافشان خ-اسالمشهر

49 پالک 9 کوچه فيض باغ اسالمشهر

45 پالک 4 کوچه-  خمينی امام متری 20 خيابان-  اسالمشهر

8پالك پورحسين احمد شهيد كوچه زرافشان خيابان

877پالک-خمينی امام روزی شبانه داروخانه جنب-نواب بعدازخ-ساوه بعدازجاده

2واحد اول طبقه تير هفت مجتمع تير هفت ميدان شهر نسيم

27 پالک- نهم کوچه- کاشانی خيابان- اسالمشهر- تهران

19پالك شرقي سوم گلستان هيدخ شهيد خيابان چهاردانگه

 الغدير بلوار نماز ميدان

299پالک طالب ابی ابن علی ميدان از بعد قمی شهيد بلوار پاکدشت

912 پالک-  سپه بانک کوچه-  بار تره بازار روبروی-  نوری سر

سردهايی مسيبی دکتر روزی شبانه داروخانه -27 کوچه-قائميه شهرک-شهر اسالم-تهران

شهيد بنياد مشاوره مرکز- احوال ثبت کوچه- شيرازی صياد خيابان

 فارابی حکيم درمانگاه ، همکف طبقه ، قائميه شهرک و قائم ميدان فاصل حد

20پ شرقي سوم گلستان هيدخ خ

1واحد دوم ط آرسيس ساختمان دستغيب هللا آيت مستضعفين، بسيج بلوار اسالمشهر، تهران، استان

13 پالک شمالی بهشتی خيابان

9پالک10 کوچه فيض اسالمشهرباغ 

58 پالک (19) ميريوسفی کوچه فيض باغ اسالمشهر

واوان(ع)سجاد امام روزی شبانه درمانگاه54/1پالک-شهيدرجايی خيابان-بلوارشهيدمنتظری- واوان اسالمشهرشهرک

 اسالمشهر(عج) زمان امام بيمارستان-  بسيج بلوار- نماز ميدان- فيض باغ

14 اديب كوچه محمديه اسالمشهر

6 پالک-   يکم کوچه  -  (ع) ابيطالب ابن علی خيابان-    نماز  ميدان اسالمشهر



143 پالک-فارسيان شهيد خيابان

عالمه کوچه-  مطهری شهيد خيابان-پاکدشت-تهران

116 پالک-الزمان صاحب و اوصانلو کوچه بين-مطهری شهيد خيابان-پاکدشت

26پالک الغدير دخترانه دبيرستان روبروی يبر دوراهی

بهمن پاساژ ورودی جنب مطهری شهيد خيابان

(س)فاطمه حضرت خيريه درمانگاه فوقانی طقه قزوينی خ بهشتی شهيد خ آباد خاتون

مهر مالی موسسه کوچه نشانی،ابتدای آتش روی به قرچک،رو

15 جماران ساعت ميدان پاكدشت

پاکدشت زعيم بيماستان آباد شريف راه پليس به نرسيده پاکدشت 

اول طبقه. منيری ساختمان.شعبه ميدان. مطهری شهيد خيابان. پاکدشت

16 پالک الله مطهريکوچه شهيد پاکدشتخيابان

189 پالك شمالي مطهري خيابان

.  باقری خيابان نبش. اطهار ائمه خيابان.  دوم پل. ابوذر بلوار. پيروزی

 عبادی خيابان- مطهری استاد خيابان

جمالزاده به نرسيده نصرت، نصرت، تهران، تهران، استان

144 پ طالقاني و سميه بين شريعتي خ

666پ مسجد ايستگاه (گرگان)نامجو شهيد خيابان تهران

174 پ فردوسی برق اداره کنار شمالی بهار طالقانی مترو بعداز طالقانی خيابان تهران،تهران استان

 همکف طبقه-  فتح پزشکان ساختمان-  جنوبی عدل بلوار-  ميرزابابايی بلوار- پونک

قدس مسجد روبروی-  کوکاکوال چهارراه از بعد-  پيروزی خيابان-  تهران- تهران استان

825 شماره شقايق پارک روبروی-   ابوذر خيابان غرب

2 واحد-  اول طبقه - 68 پالک-  سجاد کوچه-  قلهک مترو روبروی-  شريعتی خيابان

8 پالک- ابوذر ابتدای- مرغی قلعه انتهای- قزوين خيابان

4 واحد 439 پالک را کوچه  نبش کشاورز بلوار به نرسيده شمال فلسطين خيابان

ارين تصويربرداری مرکز- سينا ابن بيمارستان پشت -42پالک- اعتماديان خيابان- صادقيه دوم فلکه

اوليايی و بيدهندی بين پيروزی، دستگاه، چهارصد تهران، تهران، استان

 ای هسته پزشکی بخش سوم طبقه ايران روماتيسم مرکز خسروی خيابان شمالی اباد امير

زارعی دکتر ساختمان تجارت بانک جنب شرق فردوس بلوار

۱ واحد _ ۳ پالک_ شرقی دفتری کوچه_  ظفر به نرسيده_  (مترو)شريعتی

صادرات بانک جنب هاشم مصطفی خيابان-زنديه خيابان-الغدير ميدان-آباد يافت-تهران

219 پالک زرين ساختمان تجارت بانک جنب تيرانداز و رشيد چهارراه بين رسالت بزرگراه تهرانپارس تهران

38واحد سوم طبقه يوسف پاساژ مدائن خيابان آباد نازی

يک طبقه- يک پالک- يک بهاران نبش- پاکنژاد و دريا بلوار تقاطع- غرب شهرک

انصار درمانگاه ، بازرگانان بيمارستان روبروي محالتي، شهيد اتوبان ابتداي ري، خيايان

1164 پالك- پيروزی خيابان ابتدای- شهدا ميدان

193پالک پاسارگاد، بانک روبروی مادر، ميدان سمت به مترو، ايستگاه از بعد بلوارميرداماد،

 کرمان نبش رسالت بزرگراه

7 پالک صفی شيخ ابتدای نامجو ميدان نامجو خيابان

28پالک- سراج به نرسيده- دالوران

همکف زير ط- ايران ساختمان-19 پالک- فروتن زاده نجف خ از بعد- کاشانی االه ايت بلوار- صادقيه دوم فلکه

1 پالک_  تاجيک نقی نبش_  دوقلو تير از پايينتر_  جنوبی شهريور 17 خيابان

86پالک- بهار پارك روبروی- شكوفه متری35- اباد عبدل

7 پالک- ماهروزاده کوچه- قدس ميدان به نرسيده-شريعتی خيابان

220 پالک- شمالی حيدری خيابان- عصر ولی شهرک- معلم ميدان- آباد يافت

846 پالک پيروزی خيابان

غربی تاجدينی ابوذر، ابوذر، تهران، تهران، استان

مصطفوی برادران از بعد ،(شرقی گلبرگ)شرقی جانبازان مدائن، تهران، تهران، استان



مسکن بانک باالی دستگاه صد پيروزی خ

عبيدی دکتر خ-استقالل شهرک-تهرانسر-تهران

شاينا ساختمان رحيمی شهيد کوچه نبش-اسالم مجاهدين خ ابتدای- شهدا ميدام

زمين ايران درمانگاه غربی نصرت ابتدای شمالی کارگر انقالب ميدان

2 واحد اول طبقه پارسا پزشکان ساختمان 71پ مهران وخيابان اباذر بلوار بين کاشانی اله آيت خيابان

408 پالک ابوريحان تی ار بی ايستگاه روبروی آيت راه چهار از بعد دماوند خيابان

604پالک-پيشرفته آزمايشگاه-پارسيان بانک جنب-ابوذر کانون روبروی-ابوذر ميدان- فالح

62پالک قريب محمد دکتر خيابان کشاورز بلوار انتهای تهران

95 پالک-   سادات خيابان-   خاوران خيابان

233پ مطهری کوچه انتهای ستاری و اصفهانی اشرفی بين غرب حکيم

71پالک شمالی طباطبايی عالمه روبروی-  سروشرقی- آباد سعادت

جوانمرد و گيويان بين شکوفه، شکوفه، تهران، تهران، استان

7 واحد چهارم طبقه 124 پالک مکرم شفيعی خيابان نبش شرقی196 خيابان تهرانپارس سوم فلکه

اول طبقه- 184 پالک- فرصت ابتدای- توحيد

چهار منفی طبقه-عاشورا امدادگران ساختمان-امدادگر بوستان-ترک کوچه نبش-کرمان خيابان به نرسيده-شرق به غرب رسالت بزرگراه

 ماهان خ شريعتی شهرک

135 پ غربی4 کوچه هنگام خيابان رسالت ميدان 

2 پالک يکم کوچه ، کنگاور کوچه ابتدای قندی شهيد ميدان به نرسيده شمالی سهروردی

پروين آزمايشگاه پروين  466پالک ميدان غربی جنوب ضلع پروين ميدان شرقی 196 خيابان تهرانپارس سوم فلکه پارس تهران تهران

4 واحد- 98 پزشکان ساختمان- 79 پالک- آزادی محسن خيابان- شمالی سبالن

176 پالک بعدازمترمفتح مطهری خيابان

فردوسی متری بيست نبش-  شرقی گلزار انتهای-  شمالی آباد جنت-  ايرانپارس بزرگراه

کيفيت آزمايشگاه. بخش فياض بيمارستان روبروی فارس خليج. خ. فتح بزرگراه تهران

562 پالک نوربخش کوچه نبش بنزين پمپ از بعد آزادی خيابان آزادی ميدان

شمالی ششم طبقع  94 پالک ساسان  بيمارستان روبروی کشاورز بلوار تهران

 ( خندان ) شريعتی مرکزی فيزيوتراپی 1006 ساختمان سيدخندان شمالغرب ضلع شريعتی خيابان

امير پزشکی مجتمع-شمالی برنامه سازمان خ-کاشانی... ال آيت خ نبش-صادقيه 2 فلکه

دوم ط-صادقيه کلينيک-اطلس پاساژ جنب-خسرو چهارراه و صادقيه اول فلکه بين-ستارخان خ

37واحد- 297پالک-بوستان مجتمع- دهم بوستان نبش- پاسداران خيابان

005 واحد نور مجتمع دوم پالک دوم کوچه سوری خيابان ساز آتی  شهرک خروجی جنوب چمران اتوبان

کوثر موسسه جنب-سرو چهارراه شرقی جنوب ضلع-آباد سعادت

3پالک-17کوچه-حصاری کوچه-ميرداماد خيابان-تهران

1واحد-همکف زير طبقه-222 پزشکان ساختمان-فرمانيه باشگاه روبروی-(سابق فرمانيه ) لواسانی شهيد خيابان ابتدای-پاسداران

جردن آزمايشگاه 9 پالک عمدی بست بن داخل ميرداماد تقاطع به نرسيده ماندال نلسون بلوار

5واحد45پالک نهم خيابان نبش آباد يوسف

14 خ نبش سيدخندان به نرسيده غرب به شرق سليمانی شهيد بزرگراه

8 پالك-حسن امام مسجد جنب-هنرستان خيابان-والفجر شهرك-افسريه

2 صدرپالک درمانگاه فوقانی طبقه- عسگری علی شهيد خيابان- شهران اول فلکه- تهران

اکباتان به نرسيده صارمی، اکباتان، تهران، تهران، استان

8واحد.اول طبقه.مفرح بيمارستان1فاز.بهمنيار خيابان.آباد نازی

14 پالک- پارسيان بانک جنب- اوجانی کوچه نبش- مدائن خيابان- آباد نازی

35 پالک- پور باستانی متری24- دستواره شهيد بلوار- بهشت ميدان-رجايی شهيد خيابان- آباد علی

3 ط 184 پالک(نطنزی غفاری)مرکزی11 کوچه نبش-مطهری بلوار-اميد شهرک ميدان-تهرانپارس

غربی متری46 خيابان نارمک

8 واحد 2 طبقه 398 پالک ارام ساختمان سراج و عبادی بين فرجام خيابان

1ط 394 پ 8 گلستان روبروی پاسداران خ

91پالک-طالقانی و الزمان صاحب خيابان تقاطع-غربی آباد صالح



آفتاب دندانپزشکی تخصصی کلينيک 12واحد66پالک شمال ضلع کودک جهان چهارراه آفريقا بزرگراه

1 پالک شمالی سعدی خيابان ابتدای

بهار خيابان نبش طالقانی خيابان

مالصدرا خيابان ساعت ميدان

جنوبی چهارم طبقه 31 پالک شمالی فلسطين نبش کشاورز بلوار

-ياسمی رشيد خيابان ونک ميدان-تهران

34پ نصيری، رجب خ وحيديه، خ نو، تهران تهران،

اول كوچه-  حجاب خيابان-  بلواركشاورز

كرمان خيابان-كالنتري ميدان- شكوفه خيابان-شهدا ميدان

درياچه روبروی-  غرب همت اتوبان انتهای

 كارون خيابان نبش- آذربايجان خيابان

 3واحد1 پالك- هروي بست بن-اينده بانك جنب-(دولت)كالهدوز خيابان-پاسداران خيابان

59پالک- کشاورز شهيد برادران کوچه نبش- هاشمی تقاطع- جی متری21 خيابان- معين استاد ميدان- آزادی خيابان

(رجايی )زاهدی ميدان- وحدت خيابان- جنوبی حيدری خيابان- عصر ولی شهرک- آباد يافت راه چهار

اول طبقه- 2پالک-پور خزايی کوچه نبش-مداين خيابان-آباد نازی

قدس ازمايشگاه-21 پالک-قدس ميدان-انقالب خيابان-شهرقدس

کاوش اسکن گاما-اول طبقه-123 پالک-جمالزاده نبش-بلوارکشاورز

 22پالک-  کمالی کوچه نبش-  غربی آبادی داود خيابان-  شمالی نبرد خيابان-پيروزی خيابان

7 واحد 50 پالک اطاعتی نبش مرزداران بلوار

اول واحد اول طبقه پرديس پزشکان ساختمان باشی بقال نبش بهبودی خيابان ستارخان

همکف طبقه- 24 پالک- جنوبی سرسبز نبش- مرزداران

صفاريان کوچه نبش حر، ميدان از تر پايين جنوبی، کارگر خيابان

نور پاتوبيولوژی آزمايشگاه. 93 پالک زاده وجمال کاگر بين بلوارکشاورز تهران

2 پالک-  آگاه کوچه نبش-  گلبرگ چهارراه از تر پايين-  دردشت خيابان-  نارمک

پارسه ازمايشگاه پارسه ساختمان عابدزاده کوچه نبش جناح خيابان صادقيه دوم فلکه

جمالو شهيد خيابان- استقالل چهارراه- هنگام خيابان

افاق ازمايشگاه-  اول طبقه-  افق خريد مركز-  صادقيه دوم فلكه

23 پالک الوند خيابان آرژانتين ميدان

127 شماره - (ره) خمينی امام بيمارستان سمت به-  جمالزاده چهاراه از بعد-  کشاورز بلوار-  تهران

بابک پزشکی تشخيص ازمايشگاه0سوم طبقه-هما ساختمان-گيويان کوچه نبش-شکوفه خ-پيروزی خ-تهران

( 2 ) طبقه 7 پالک بهرامی خيابان بنزين پمپ روبروی ( جردن ) آفريقا خيابان

بهار دندانپزشکی کيلينيک-1292 پالک-شروين و افضل بين-ظفر به نرسيده-شريعتی مترو باالتراز-تهران

سوم طبقه-اکوچنگ ساختمان-  قدس خيابان نبش-کشاورز بلوار-تهران

طوس ساختمان- طوس کوچه- نفيسی خيابان-  اکباتان شهرک

اول طبقه-اروند ساخنمان-74 پالک-ثابتی کوچه نبش-گلبرگ تقاطع از تر پايين-دردشت خيابان-نارمک

17واحد 4طبقه  8پالک شمالی گاندی

2 واحد اول طبقه نژاد منظر پزشکان ساختمان 58 پالک منظرنژاد خيابان ميرداماد از باالتر شريعتی

2واحد اول طبقه180نصرپالک بازاربزرگ و يازدهم گيشابينخيابان

10 پالک 1 معير کوچه طالقانی از تر پايين جنوبی مفتح خيابان

202  پالک باقری تقاطع غرب فرجام تهرانپارس

 واحد 6 پالک قبا خ ارشاد حسينيه از باالتر شريعتی خ تهران

265 پالک- قهرودی نبش-ابريشم بلوار- بهشت ميدان- شهيدرجايی خيابان

همکف طبقه ، 148 پالک ، 30 خيابان ، دوم متری 15، افسريه متری 20

10 پالک 13 گلزار هروی ميدان پاسداران

939پ کيان ساختمان فرجام تقاطع (ايت دکتر) نارمک سيمتری

دوم طبقه پارسيان ساختمان پنجم خيابان نبش اباد سعادت تهران

10 پالک-بيستم کوچه-جنوبی گاندی خ-ونک ميدان



3 پالک عسگری بلوار ندا ميدان چيذر

دوم طبقه اطبا ساختمان 1802 پالک افريقا سينما به نرسيده وليعصر ميدان از تهران،باالتر

394پالک شيرازی ميرزای و الرستان فاصل حد مطهری خيابان

کوثر صاحب بيمارستان الله بلوار تقاطع گلها بلوار تهرانسر

37پالک-غربی نصرت-کارگرشمالی خ-انقالب ميدان

662پ چهارم پل نبش ابوذر بلوار پيروزی خ

2پ پور خزاعی کوچه نبش مدائن خ آباد نازی

(ع) جواداالئمه جراحی مرکز ( زالی شهيد ) 10 کوچه دوم متری پانزده خيابان افسريه

5 پالک کدوئی شهيد کوچه قلهک مترو ايستگاه جنب شريعتی خ

.دوم طبقه-(6پالک)مهر ساختمان-مدنی شهيد نبش-رسالت ميدان جنوبی ضلع-رسالت بزرگراه

روشن و نژاد حسينی بين شريعتی، بهار، تهران، تهران، استان

جعفری نهم بوستان پاسداران، ضرابخانه،-  پاسداران تهران، تهران، استان

58 پالک امير کوچه نبش سهروردی از بعد مطهری

اول طبقه-24 پالک-ام27 خيابان نبش-آباد سعادت بلوار

9 واخد 121 پالک نهم بوستان پاسداران

8 پ سلطانی ک ودوم اول فلکه بين بخارايی خزانه

اول طبقه-14 پالک-خامنه مهاجری شهيد کوچه- نصرت تقاطع از بعد-شمالی جمالزاده خيابان

2پ 4 کوچه سيف فرحزادی غرب شهرک

بهزيستی خ باهنر بلوار ورامين

3و 2 واحد 2 پالک گلستان متری 35 و بابايی ميرزا چهارراه بين-  سردارجنگل-پونک تهران

فارابی ازمايشگاه-ظفر نبش-شريعتی خيابان

113پ سنتر بعدازشميران(غرب به شرق)ارتش بزرگراه

133پالک. قائم ساختمان.اسالم مجاهدين خيابان.شهدا ميدان

226 پالک شاهين تقاطع از بعد گلستان متری 35 شمالی اباد جنت

22پالک- 14 منطقه پرورش و آموزش اداره جنب- دستگاه چهارصد ميدان- پيروزی خيابان

1332 پالک ملی بانک روبروی ورزشگاه ايستگاه شهدا ميدان از تر پايين شهريور 17 خيابان تهران

بايندريان و ايمانی بين دستواره، آباد، علی تهران، تهران، استان

4 پ اعتماديان نبش كاشاني اله ايت ابتداي صادقيه دوم فلكه

شمالی گلستان نبش کاشانی اله آيت بلوار صادقيه دوم فلکه

11 پالک خزان کوچه غربی فاطمی خيابان تهران

 84 پالک ناصری شهيد خيابان نبش وليعصر خيابان تهران

60 پالک 2 تعميرگاه جنب چهارم گلستان جنب مرزداران از تر پايين اصفهانی اشرفی اتوبان

 اول واحد 42 پالک عظيمی خيابان مخابرات راه سه اکباتان شهرک

حيات کوچه- البرز دبيرستان شرقی ضلع روی به رو- کالج چهارراه از باالتر- شمالی حاقظ خيابان

15 واحد-2 طبقه-32 پالک-آباد يوسف تقاطع-شقاقی فتحی خيابان-آباد يوسف

1 طبقه 407 پالک مدنی شهيد کوچه روبروی قدس شهر تهران

1واحد-34 پ-غربی آرش بلوار آفريقا خ

5 پالک-  آخوندی محسن کوچه- خاتون نرجس مدرسه روبروی- اصلی بلوار- وردآورد شهرک- مخصوص جاده 19 کيلومتر

18 منطقه فرهنگيان درمانگاه 20 پالک تختی خيابان معلم ميدان معلم بلوار اباد يافت چهارراه

60پ-طاهريان شهيد-شرقی 170 خ-جنوبی ای سجده مهران خ-جشنواره خ-دوم فلکه-تهرانپارس

صالحی شهيد کوچه-قدمی شهيد خ-احمر هالل خ

1 پالک 5 کوچه ويالشهر کرج مخصوص جاده

 نواب حمام روبروی يحيی زاده امام رحيمی کوچه بازرگانان بيمارستان از باالتر ری خيابان

دنا آزمايشگاه-همت پل به نرسيده-دی بيمارستان از باالتر-عصر ولی خيابان-تهران

11 واحد مينا پزشکان ساختمان مينا ک انتهای ميثم کوچه شرقی پيامبر اباذر بلوار کاشانی هللا ايت

هاجر بيمارستان دوم، و شرافت بين بيمارستان، سيزدهم، اسدآبادی، آباد، يوسف تهران، تهران، استان

صدف کلينيک اردهال کوچه شمالی اباد امير



2.3واحد-اول طبقه-1پالک-منتظری خيابان نبش-شهبازی خيابان-برق اداره شمالی ضلع-شهدا ميدان

20 پالک پزشکپور خيابان وليعصر خيابان

10واحد  آراز ساختمان 134 پالک صمدزاده کوچه مهران خيابان شريعتی شهرک نو آباد خانی

102 واحد - 167 پالک-  هفتم بوستان-  پاسداران

-غربی سوم طبقه-پارس کيميا پزشکان ساختما-محالتی اتوبان-سعيدی اله آبت ميدان-تهران

کيميا روزی شبانه درمانگاه ايرانيان بيمارستان روبروی ايرانيان خ المپيک ميدان

18 پالک کارخانه کوچه عبدالهی خيابان جنوبی مهراباد

(عج) وليعصر پزشکی تشخيص مرکز- 28 پالک-  گلگونه کوچه- باالترازبلوارناهيد-بلوارآفريقا

شرقی زمرد نبش فرجام خيابان و سرسبز چهارراه بين رسالت بزرگراه

همکف طبقه 8 پالک مفتاح کوچه بازرگانان بيمارستان روبروی ری پل تقاطع محالتی بزرگراه

چهارم طبقه اطبا ساختمان 1802 پالک افريقا سينما به نرسيده وليعصر ميدان از تهران،باالتر

334پ 29 خ نبش گيشا

ايران بيمه ساختمان-غربی بلواربرزيل-جنوبی شيراز خيابان-مالصدرا خيابان-ونک ميدان-تهران

382 پالک-محالتی شهيد ابتدای-ری خيابان

اول طبقه- 297پالک- مطهری از باالتر- شمالی سهروردی

10 شماره- (ع) صادق جعفر امام كوچه-شرقي جنوب ضلع-(حوض هفت ) نبوت ميدان-نارمك

6 واحد دوم طبقه 143پ زاهدی قاضی خيابان نبش نيا پناهی بلوار هروی ميدان تهران

1 واحد 1 طبقه 10 پالك كهن عباس االثر جاويد كوچه معلم بلوار آباد يافت

1 پ الله کوچه اباد جنت راه سه به نرسيده کاشانی هللا ايت خ.تهران

2واحد2ط 32 پالک شمالی مکران نبش وفامنش خ هروی ميدان 

4 پالک صالحی کوچه نبش الله بلوار تهرانسر

 رضوی شهيد خيابان-  ری خيابان-  قيام ميدان

بوعلي بيمارستان دماوند خيابان ،ابتداي حسين امام ،ميدان تهران

زينب حضرت مسجد باالی_داسار برادران شهيد بلوار_ری شهر متروی ايستگاه روی به رو_ری شهر

14پالک- مسکن بانک جنب- بخارايی خزانه اول فلکه

703 پالک- 7ابوذر جنب- خمينی امام بلوار- باقرشهر

448 پالک اطمينان دکتر روزی شبانه درمانگاه پارس خيابان از باالتر اباد نازی 

 شمالی بهار طالقانی

شرقی واحد از 60 و غربی واحد 3ط 29پ رضايی ک اول صاحبقرانيه بنزين پمپ روبروی انديشه راه سه از قبل شمالی پاسداران

 غربی دوم ط 4پالک پارسيان بانک جنب خزانه اول فکه تهران

 9 بهشت خيابان - 4 فاز-  پرديس

صبا بلوار-ماندال نلسون بلوار

18 واحد. 5 طبقه.  مهر پزشکان سختمان . 133 پالک. ( نهم بوستان)جعفری شهيد خيابان.  پاسداران

(1128 پالک (سابق متری سی روی ب رو) نصر کوی وی پارک خ) چمران اتوبان تهران

تشکری شهيد خيابان-عصر ولی و اسالمی وحدت بين-مولوی خيابان

بهاران دندانپزشکی کلينيک الرسول مسجد جنب کودک پارک روی به رو باکری پل انتهای زيبا شهر سمت به کاشانی هللا آيت

رويان كوچه-ساسان بيمارستان جنب-كشاورز بلوار

18 واحد 4 طبقه سبز پزشکان ساختمان خسرو چهارراه به نرسيده صادقيه اول فلکه

شفامهرصدرا کلينيک آباد يوسف و شقاقی فتحی تقاطع

 27پالک خمينی امام بيمارستان اورژانس درب بعداز شرقی باقرخان

2 ط-3 شماره ساختمان-شاهد کوچه-تير هفت

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

15 منطقه بنيادشهيد هانی نبش-شمالی مسلم خ



275 ساختمان قدس مسجد جنب کوکاکوال چهارراه از بعد پيروزی خ    

همكف طبقه-جم جام پزشكان ساختمان-كاوه بلوار جنوبغربي ضلع-دولت خيابان

نوری ناطق خيابان-اصفهانی اشرفی بزرگراه

 طوس تقاطع کارون خيابان آزادی خيابان

3و2 ط 67 پالک البرز و شمالی سبز سر بين مرزداران بلوار زاندارمری شهرک

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه 38 پالک پنجم خيابان نبش احمد آل جالل اتوبان از باالتر شمالي کارگر خيابان

531 پالك ابوذر متري20 خيابان17 منطقه تهران

4پ بخارايی خزانه چهارم فلکه

309پ-شهريور 17 كوي-شاداباد

خوشنودی دکتر داروخانه- ايثار درمانگاه داخل (ره) الزمان صاحب مسجد  همکف طبقه دو فاز دانشگاه کوی- حکيميه- تهران

423 ژالك كلهر و اروميه بين-جنوبي اسكندري-ازادي خيابان

همت داروخانه سينا ساختمان پارسيان بانک روبروی همت باالتراز اباد جنت

شادمان مترو ايستگاه رو روبه ازادي خ

شريفي دكتر داروخانه هيوندا نمايندگي نبش مرزداران راه چهار از تر پايين اصفهاني اشرفي

78 پالک  آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان تقاطع شقاقی فتحی خيابان تهران

شرقی چهارم کوچه نبش-صالحی متری30-مشيريه

مفرح بيمارستان بهمنيار خيابان آباد ياغچی

25 پالک-  شرقی گلزار-  شمالی آباد جنت-  ايرانپارس

ذوالفقاري نسترن دكتر داروخانه باقري خيابان نبش اطهار ايمه خيابان ابوذر دوم پل پيروزي خيابان تهران

141پالک- پورعبدی خيابان- بروجردی خيابان- بروجردی ميدان- پيروزی

 هفتم بوستان نبش پاسداران

دوم طبقه.9پالک.صنايع خيابان.نوبنياد ميدان.پاسداران

375پ 21 نبش شزقی جانبازان نارمک

 پارسيان بانک نبش 11 خ احمد ال جالل از شماليباالتر کارگر خ

133 خيابان نبش-  شرقی 196 خيابان-  شاهد ميدان-  تهرانپارس

سخايی شهريور، 17 مظاهری، تهران، تهران، استان

127 پالک عصر ولی پارک مقابل عطارباشی خيابان طيب خيابان انتهای خراسان خيابان

274 پالک-  جاودان داروخانه- وليعصر مسجد روبروی- غربی آذربايجان- پاستور ميدان از باالتر

 394 شمشيری متری20 انتهای مهرابادجنوبی

804 پالک آلستوم برق روی روبه ستارخان

 13شماره ساحل برج ساحل ميدان گلستان شهرک همت اتوبان انتهای

265 پالک ياس درمانگاه-  ابريشم بلوار.  بهشت ميدان.  رجايی خيابان

فدک پزشکان ساختمان-28 پالک-اعتماديان خيابان-سينا ابن بيمارستان پشت-کاشانی هللا ايت بلوار ابتدای-صادقيه دوم فلکه 

کارگر از بعد نصرت، نصرت، تهران، تهران، استان

15 واحد 6 پالك پروين كوچه فاطمي خيابان تهران

16 پالک-  فاطميه مسجد جنب-  نصيری رجب شهيد خيابان-  تسحيالت ميدان-  باختر مسيل خيابان- دماوند خيابان

2و 1واحد-38 پالک-بلغارستان سفارت جنب-گنجوی نظامی خيابان- (عباسپور شهيد)توانير خيابان-وليعصر خيابان-تهران

ساسان بيمارستان ورودی درب جنب-کشاورز بلوار

639 و 637پالک-59 کوچه نبش-حسنی ايستگاه-جنوبی ميعاد-آباد خانی-تهران

280 پالک طوسی نصير خواجه خيابان شريعتی خيابان تهران 

3 پالک 19خيابان احمد آل جالل از باالتر شمالی کارگر خيابان

164 پالک (26 خيابان) اسديان خيابان-  دوم متری 15-  افسريه

حکمی و حاتمی بين مطهری، انديشه،-  آباد عباس تهران، تهران، استان

2 پالک دوست رفيق خيابان نبش مرکزی بانک باشگاه روبروی پاسداران

232پالک بهرامی خيابان(عج)وليعصر شهرک

50 پالک کودک جهان چهارراه به نرسيده حقانی بزرگراه



95 پالک-  شيرازی خ-  غرب خاوران

االنبياء خاتم بيمارستان ياسمی، کردستان، بزرگراه ونک، تهران، استان

5واحد 3 طبقه 168پ واوستا اسکندری بين آزادی خ

85 پالک گالب شهيد بلوار جناح محمدعلی بزرگراه

 يکم گلستان تقاطع. يکم بوستان خيابان. کاشانی هللا ايت خيابان. صادقيه دوم فلکه

11واحد4طبقه-312 پالک-شيما کفش روی به رو-سنتر آيريک خريد مرکز به نرسيده-شرق فردوس بلوار

4واحد 4ط42 پ غزه کودکان خ ظفر از باالتر شريعتی خيابان

2 چالک نه کوچه تبش کاج ميدان آباد سعادت

شرقی فرجام خيابان-تهرانپارس سوم فلکه از پايينتر-پارس تهران

 اباد سعادت

42 پالک شواری کوچه ميرداماد از باالتر شريعتی خيابان تهران

13 واحد 1754 پالک رومی پل از تر پايين شريعتی خيابان الهيه

کاج م باالی

15 واحد 4 طبقه  روزی شبانه داروخانه ساختمتن علی امام مسجد از بعد دوم ميدان از باالتر شهران

5 طبقه مهتاب ساختمان ولدخانی ک مرزداران از بعد اصفهانی اشرفی

24 شماره آفرين به خيابان زند خان کريم خيابان

شهرداری درمانگاه داخل 487 پالک شمالی گيلکی غالمحسين شهيد خيابان نبش شهريور 17 تقاطع به نرسيده عالی مخبر خيابان از بعد(غرب به شرق) محالتی شهيد بزرگراه

الشهدا سيد راه بعدازچهار جشنواره خ تهرانپارس

جواديه (ع) اميرالمومنين بيمارستان شيرمحمدی خيابان آباد نازی

4 ط 2 پالک شمالی فالمک نبش دادمان بلوار غرب شهرک

همکف طبقه 6 پالک (اميرکبير و آزادگان تقاطع )کبير امبير خيابان ابتدای (آهن راه )گلستان شهرک

اول ط 2پالک شرقی 33 کوچه نبش نيايش پل از تر پايين آباد سعادت خيابان

99پالک- ايمانی کوچه نبش- متری 24 به نرسيده- دستواره شهيد بلوار- ابريشم بلوار- بهشت ميدان- رجايی شهيد خيابان

 206 پالک نفت خيابان ابتدای دستگردی خيابان تهران

727 پالک-شمال علی امام تقاطع-پيروزی خيابان

180 پالک دائمی خيابان نبش فاطمی خيابان تهران

132پالک-آباد حسين مترو روی به رو-غربی مژده خيابان

 صادقين شهيد كوچه خداوردي خيابان ابتهاج پور خيابان نياوران ميدان:  تهران

ميالد برج جنب- همت اتوبان

4 واحد 14 پالک شرقی يکان کوچه آذرشهر خيابان شريعتی خيابان

ملی بانک بيمارستان ايران ملی بانک مرکزی ادارات جنوبی فردوسی خيابان

206 پالک-هوايی نيرو سوم خيابان روی به رو-پيروزی خيابان

نشاط خيابان- تن پنج خيابان- شمالی جنگل سردار- پونک ميدان

339 پالک سينا ساختمان 133 و 131 بين شرقی 196 خ پروين ميدان پارس تهران سوم فلکه  

ابوالفضل حضرت مسجد جنب شهريور 17 کوی فتح بزرگراه.تهران

60 پالک-پهاردهم گلستان جنب-مرزداران از پايينتر-اصفهانی اشرفی

 ملت ميدان- شمالی مجيديه- تهران

ثمربخش داروخانه جنوبی اکبرآبادی خيابان محالتی شهيد اتوبان

505 بيمارستان از باالتر- اوشان بلوار-  ارتش بلوار

االنبيا خاتم بيمارستان جنب ياسمی رشيد خيابان ونک ميدان از باالتر وليعصر خيابان

 کوثر آمبوالنس امداد مرکز-  دی بانک جنب-  چهارم گلستان روبروی-  پاسداران

ضرابخانه راه سه به نرسيده-ارشاد حسينيه از پايينتر-شريعتی خيابان

اصفهانی اشرفی-صادقيه دوم فلکه از باالتر

132 پالك-  ترابنده كوچه نبش-  دو شبكه آنتن روبروي-  خالداسالمبولي خيابان ابتداي-  جنوبي گاندي خيابان-  تهران

سوم طبقه . 251 پالک.  سپه بانک روی به رو.  اصفهانی اشرفی شمال نبش.  مرزداران بلوا

اخوان روزي شبانه داروخانه بازرگانان بيمارستان روبروي محالتي شهيد اتوبان اول شرقي خرداد 15 خيابان

55 پالک- طاهری کوچه نبش- يزدی فرخی خيابان- پاسداران



دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

6واحد- دوم طبقه- 54 پالک- شرق فردوس بلوار- صادقيه دوم فلکه

15 واحد دوم طبقه سينا ساختمان 11 پالک غربی سورو ابتدای کاج ميدان آباد سعادت خ

(ع)ابوالفضل حضرت مسحد جنب-وسوم دوم متری15بين-شهريور17 خيابان-پاستوريزه شير کارخانه پشت-کرج قديم جاده ابتدای

رفيده توانبخشی بيمارستان نعمتی کوچه شرقی سليمانی برادران خيابان قيطريه  1 منطقه-تهرا

(1128 پالک (سابق متری سی روی ب رو) نصر کوی وی پارک خ) چمران اتوبان تهران

 ورامين جاده ابتدای معلم ميدان شهرری

9پ الله شهرک ارتش بلوار انتهای سيتی مينی

پارس خ فردوسی ميدان

15 پالک پرويز کوچه جنوبی صادقيه شهدای بلوار ستارخان خيابان ابتدای صادقيه دوم فلکه

. ری پل جنب محالتی شهيد اتوبان

163 پالک-شرقی شمال ضلع-ايرانپارس نبش- کوهسار-شهران

فاطمی ميدان

766پالک-آلستوم برق روی به رو-ستارخان خيابان

 رودکی چهارراه-  آذربايجان خيابان

10واحد/2پالک/امانی کوچه/ظفر خيابان روبروی/شريعتی خيابان

مالصدرا ونک

98 پالک-جنوبی کارگر خيابان-انقالب

اول طبقه 63 پالک بهبودی خيابان ابتدای آزادی

119 پالك-  يوسفيان خيابان-  مطهري خيابان-  تهران

6 پالک-  متری 45 بلوار-  قدس ميدان-  قدس شهر

ايران ای هسته پزشکی- همکف طبقه -3 پالک -1 مهنا کوچه- شريعتی خيابان ابتدای- قدس ميدان- تجريش

کوثر درمانگاه فتح بلوار محالتی شهيد شهرک سيتی مينی

آسا پاتوبيولوژی آزمايشگاه دوم کوچه سرافراز خيابان بهشتی خيابان

9واحد 3ط 280 ساختمان قنات و کاوه بين  دولت خ

1345پ آذری راه سه و سبحانی خ بين قزوين خ

 کارگر جواد خيابان- طالقانی راه سه به نرسيده- شريعتی خيابان تهران

35پالک- فرجام چهارراه از باالتر-دريايی نيروی خيابان-رسالت ميدان

34 پ قماشی ک نبش نشانی آتش ميدان و شرقی الله مابين پژوهنده خ جنوبی آباد جنت

144/2 پالك نيا پناهي بلوار هروي ميدان

219 و 217 پالک بهاران ميدان جنوبی سجاد غربی اوذر خيابان ابوذر ميدان

2ط26پ جامع مسجد روبروی اقدسيه م

اعصاب علوم پژوهشکده-  خمينی امام بيمارستان-  کشاورز بلوار انتهای

اول طبقه 530 پالک ابوذر مسجد روبروی(ابوذر)فالح خيابان

بنزين پمب جنب-باهنر شهيد خيابان-نياوران ميدان 

 شناسی گياه بلوار ابتدای گودرزی خ شمال آزاد سرو شهرک

228 پالک غربی شورای خيابان ابتدای-جاجرود مسيل-دماوند خيابان

ايرانيان بيمارستان شرقي چشمه بلوار صدرا بلوار ابتداي المپيك دهكده بلوار

 1627 پالک فاطمی پهارراه از باالتر-  شمالی کارگر

اميد تخصصي فوق بيمارستان بهار كوچه(شمالي شاهين) طامه كبيري خيابان تهران

تهران رسالت بيمارستان آزمايشگاه سيدخندان پل جنب رسالت اتوبان

يک واحد- 186 پالک- فکوری شهيد خيابان- بنزين پمپ جنب- شمالی کارگر

251 پالک-  پارک روبروی-  شمشيری متری 20-  جنوبی آباد مهر

941 پالك اهنگ پل از تر پايين شهريور 17

سيدالشهدا مسجد روي روبه-جشنواره خيابان-تهرانپارس

اكبري شهيدان كوچه امام ميدان ورامين

تهران دانشگاه درمان و بهداشت مرکز اذر 16 خيابان انقالب ميدان



فرهيختگان بيمارستان-حصارک سمت به-دانشگاه ميدان-شمالی ستاری شهيد بزرگراه انتهای-تهران

3 پالک کامويی نديم کوچه نبش مدرسه دارآبادايستگاه ميدان

مخابرات جنب امام ميدان پرديس جديد شهر

جنگ خيابان جنب حر ميدان تهران 

218پ صادقی حاجی به نرسيده دردشت نارمک

 حاتمی شهيد خ آيت و پل ايستگاه بين دماوند خ

مدنی شهيد خيابان-حسين امام ميدان

31 پالک-شعاع ميدان-فراهانی مقام قِام خيابان

17 منطقه شهرداری درمانگاه-فيروزی خيابان-ابوذر مسجد روبروی-ابوذر ميدان

وليعصر متری 35 نبش پنجم پل ابوذر بلوار-پيروزی خيابان

31 پ 49 خ کندرو الين خودرو ايران بعدار کرج مخصوص جاده 14کيلومتر

وليعصر متری 35 نبش پنجم پل ابوذر بلوار-پيروزی خيابان

39 پالک-کبکانيان کوچه نبش.فلسطين راه چهار از بعد-کشاورز بلوار-وليعصر ميدان

تمدن داروخانه-مردم بيمارستان جنب-كرمان خيابان-كالنتري ميدان-شكوفه خيابان-پيروزي خيابان-شهدا ميدان 

اعتمادي دكتر داروخانه- نگين كوچه نبش- مقام قائم خيابان- تير هفت ميدان

 وی پارک تقاطع به نرسيده وليعصر خيابان تهران

12 پالك-چهارم كوچه نبش-يمين ابن خيابان- شمالي سهروردي خ

نفت شرکت درمانگاه جنب- تجريش به نرسيده- شريعتی خيابان انتهای

4 گلستان روی به رو- چهارم دهستان نبش- پاسداران

همکف طبقه 359 پالک بصره خياط کوچه نبش اطهار ائمه از تر پايين- شمالی نبرد خيابان- زی.پيرو خيابان

5 پالك- ای تپه قره شهيد 25 خيابان اباد سعادت تهران

 گلستان نبش-  يکم باغستان-  کاج ميدان از باالتر- آباد سعادت

129 پالک-  سمنگان تقاطع-  غربی گلبرگ خيابان

شهر مركزي محدود جراحي مركز-24 پالك-نژاد والي خيابان-ونك ميدان از باالتر

28 پالک ژندارمری انقالب تهران

گيالن نبش-  يزدی فرخی خ-  پاسداران

هفتم کوچه نبش- شيرازی ميرزای

شاه علی صفی خيابان جنب- بهارستان

33 پالک- زند خان کريم خيابان- تير هفتم ميدان

طرفه بيمارستان جنب- شميران دروازه

آبان 13 تخصصی فوق داروخانه شمالی خردمند نبش زند کريمخان خ تهران

بوعلی بيمارستان جنب- نو تهران خيابان

22 واحد 25 پالک فيروزگر بيمارستان روی روبه/ولدی کوچه/وليعصر ميدان

2 پالک- 3 کوچه- جنوبی حصاری خيابان- مادر ميدان به نرسيده شرق به غرب ميرداماد بلوار

رازی پزشکی چشم کلينيک- 24 شماره (پاليزوانی) هفتم خيابان- جنوبی گاندی خيابان- ونک ميدان

1پالک-  چهلستون خيابان-  فاطمی دکتر ميدان- فاطمی خيابان

1پالک اقاقيا کوچه زاده فالح بلوار انتهای پونک

همکف طبقه 51 پ بهايی شيخ خ بشيری خ بهادر امير پل وليعصر خ

پيامبران بيمارستان ابوذر بلوار كاشاني هللا آيت بلوار صادقيه دوم فلكه

17 پالک-  چهلم خيابان-  حسينی امالک جنت-  المپيک ميدان-  تهران

7 و 2ط 208 پ مسکن بانک جنب تلفنخانه چهارراه از تر پايين آيت خ نارمک تهران

635پالک شهيدنوروزی کوچه نبش (شرقی منصور)شهيدرضايی خ شهريورجنوبی 17 خ

38 پالک استقالل پارک روبروی کاشانی ابتدای صادقيه دوم فلکه

10 پالک-سپه کوچه-شهيدی خيابان-کودک جهان راه چهار به نرسيده-آفريقا بلوار

همکف طبقه 186 پالک-نادری و وصال بين-کشاورز بلوار

قلهک سبز پزشکان ساختمان درسا خانه جنب قلهک مترو به نرسيذه يخچال از باالتر شريعتی

شمالی گيلکی نبش شهريور 17 به نرسيده غرب محالتی اتوبان



12واحد 35 پالک وليعصر خ صادقيه دوم فلکه

مريم کوچه نبش-ابوذر تقاطع-غربی رسالت خيابان-اصفهانی اشرفی بلوار

85 شماره- زاده رئيس خيابان- ويال تهران خيابان-ستارخان

105 واحد  3پ صديق کوچه سميه و طالقانی مابين شريعتی خ تهران

117 پالک کشاورز خيابان انتهای انقالب متری 45 بلوار قدس شهر

198 پالک-باقری به نرسيده-شرقی گلبرگ-نارمک

2 طبقه اله بقيه ساختمان-جنوبی بهايی شيخ خيابان-مالصدرا خيابان

15 پالک غربی گيالن خيابان (اخوان شهيد خيابان) دوم بوستان خيابان پاسداران خيابان تهران

384پالک-انصاری بيمارستان روبروی-(غربی متری46)غربی شهيدثانی خيابان-نارمک

36 کاجپ خ شمالی نبش باقرخان به نرسيده چمران بزرگراه تهران

359 پالک- شيبانی کوچه نبش- کشاورز بلوار از باالتر- شمالی جمالزاده خيابان

کاج بلوار نبش کبير امير بلوار گلستان شهيد شهرک.22 منطقه-تهران

6واحد- 530پالک-سليمانی مال کوچه نبش- رازی بيمارستان روی به رو- اسالمی وحدت خيابان

پاستورنو بيمارستان-  هشتم كوچه نبش-  بخارست خ-  اباد عباس

۳٤ پالک کالش اميری کوچه همايی اکبر علی خيابان رسالت بزرگراه

164 پالک نژاد پاک بلوار نبش دريا بلوار غرب شهرک

احمر هالل توانبخشی و درمان بهداشت معاونت-االنبيا خاتم بيمارستان جنب-ياسمی رشيد خيابان-ونک ميدان از باالتر- وليعصر خيابان

 174 پالک شمالی نفت به نرسيده  ظفر  شريعتی

دوم طبقه-15 پالک-قانعی برادران خيابان ابتدای-تهرانپارس اول فلکه

اسدی بنی دکتر داروخانه-21پالک- گرجی خ ابتدای-سيدالشهدا چهارراه از پايينتر-بلوارشاهد-تهرانپارس

8 پالک حسن امام مسجد جنب هنرستان خابان والفجر شهرک افسريه تهران

1 واحد 1 طبقه خاتم پزشکان ساختمان 14 و 12 خيابان بين نصر کوی

منجی آزمايشگاه 666 پالک مخابرات روی به رو سليمانيه راه سه پيروزی خيابان تهران 

7 پالک- سيمين کوچه- سردار آب چهارراه بعداز- اسالم مجاهدين خيابان

42 پ گلشناس خ ميرهاشمی خ محالتی بزرگراه

حسينی دکتر داروخانه عدالت ميدان 1فاز پرديس

-هشتم قائم-موج ميدان-آهن راه شهرک چيتگر درياچه

574 پالک-جنوبی اول راه چهار نبش-افسريه متری بيست-افسريه

اول طبقه 100 پالک ساسان بيمارستان روی به رو کشاورز بلوار

174 پالک-مختاری راه چهار از پايينتر-اسالمی وحدت خيابان

 6 ناحيه جنب هاشم بنی کوچه شرقی 196 انتهای شرقی تهرانپارس

424 پالک سوم متری 15 ابتدای متری 20 افسريه

اصغر علی بيمارستان روبروی دستگردی خيابان تهران

25پ شقاقی فتحی خ اسدابادی جمال سيد خ اباد يوسف

 شهيدشوريده جمهوری پاستورنهادرياست ميدان

9شناساپ ک ملت پارک اصلی درب روبروی وليعصر خ

4 پالک سنجری کوچه نبش مدنی تقاطع سبالن چهارراه

مسجد اصلی درب جنب غربی 9 و 8 خ بين دنيامالی شهيد بلوار 1 فاز انديشه شهريار انديشه

 پور فراهانی شهيد خيابان - 23 خيابان- آباد يوسف خيابان

شمال شيرازی صياد اانتهای

 8 پ فرشته کوچه نبش نواب و رودکی بين غربی آذربايجان خ

 99 پالک شمالی خردمند خيابان زند خان کريم خيابان تير هفتم ميدان

211پالک. زارعی جواد کوچه.شمالی بخارايی خيابان. بعثت بزرگراه

3 پالک-مرادی کوچه-غربی سليمانی برادران خيابان-قيطريه

168 پالک-روانمهر نبش-جنوبی کارگر خيابان-انقالب ميدان

239 پالک عنابستانی شهيد خيابان اول متری 15 افسريه

10واحد-5 طبقه-419پالک-شمالی فلسطين تقاطع-کشاورز بلوار 



2964 پالک-جنگ دانشگاه خ-جنوبی کارگر خيابان

جنگ دانشگاه خيابان-حر ميدان به نرسيده-جنوبی کارگر خيابان

شعبانی دماوند، شارق، تهران، تهران، استان

 286 پالک–  قرني سپهبد خيابان نبش–  طالقاني خيابان–  تهران

68 پ غربی يکم انديشه نبش اصلی انديشه خ بهشتی شهيد خيابان شريعتی خيابان

8 واحد 419 پالک گالبدان نبش شادمهر ستارخان

47 پالک-نصرت نبش-شمالی کارگر خيابان

ترک کوچه نبش-کرمان خيابان از قيب-رسالت بزرگرله

18 واحد-11 پالک-29 کوچه-الوند خيابان-آرژانتين ميدان

 جنوبي صبا خيابان- انقالب خيابان

آپادانا بيمارستان-  سپند نبش-  خان کريم پل به نرسيده-  قرنی سپهبد خيابان-  فردوسی ميدان-  تهران

ای هسته پزشکی بخش- جم بيمارستان- فجر کوچه- مطهری خيابان- فراهانی مقام قائم

344 پالک مدائن ميدان شرقی جنوب دوم بازار آباد نازی تهران

5 طبقه 12 پالک غزالی کوچه جهاد مترو جنب وليعصر خيابان به نرسيده فاطمی ميدان

1 طبقه 90 پالک-مادر خريد مرکز جنب-درختی بلوار-دادمان بلوار-غرب شهرک

اول طبقه-4 پالک-بسيج اتوبان سمت به-حقی ده شهيد خيابان-پنجم پل-ابوذر بلوار-پيروزی خيابان

118 پالک-تقوی کوچه-فارس خليج بلوار-فتح بزرگراه

جم بيمارستان- فجر خيابان-  مطهری خيابان- تهرا

سما دندانپزشکی کلينيک سما تجاری مجتمع مظفر بلوار باقری شهيد شهرک خرازی شهيد بزرگراه

دوم طبقه 328 پالک نهم کوچه از بعد شادمان و اللهی حبيب بين ستارخان خيابان

ساسان بيمارستان کشاورز بلوار تهران

- تختی خيابان-  هجرت راه سه. بسجيد بزرگراه

26پ عروجی کوچه نصرت به نرسيده شمالی کارگر

فرهنگيان باشگاه روبروی کاشان خ کمالی خ حر ميدان تهران

2 پالک هاشمی خيابان نبش جماران نياوران

4 پ دستغيب خ نبش استادمعين خ-  آزادی خ

6 واحد 2 طبقه 142 پالک (فياضی) فرشته خيابان ابتدای وی پارک چهارراه از باالتر وليعصر خيابان

2مهرآور خ مهرورز ميدان شمالی سهيل خ آباد نعمت مترو جنب خالزير

تندرو های اتوبوس بهشتی شهيد يا اول پله ايستگاه روبروی-چهارم طبقه-2119 پالک-کيميا تخصصی پزشکان ساختمان-افروز دل و نادر بين- بهشتی از وليعصر،باالتر خيابان ساعی،-  آرژانتين تهران، تهران، استان

كاشاني اله آيت ابتداي-  صادقيه دوم فلكه

شش منفی طبقه آزادی نگين برج 149 پالک شمالی اسکندری نبش آزادی خيابان

108 پالک-خانی قليچ ابتدای-ملت ميدان-شمالی بنا حسن استاد خيابان-شمالی مجيديه

16 ک نبش شمالی ميثاق خ لطيفی خ آبادنو خانی

پ حسينی فرهنگ کوچه وليعصر وميدان طالقانی راه چهار بين وليعصر خ

اول طبقه- 65 پالک- روانمهر جنب- ابوريحان خيابان- انقالب خيابان

االنبيا خاتم بيمارستان ياصمی رشيد ميردامادخ از باالتر وليعصر خ تهران

حافظ تقاطع جمهوری خيابان

متد شرکت 2 پالک 4 بهستان نبش 4 گلستان روبروی پاسداران

(توانير)عباسپور شهيد خيابان نبش- وليعصر خيابان

 پارتيان روزی شبانه درمانگاه- 287 پالک- همايی شهيد خيابان-  رسالت بزرگراه

ياس شهرک جنب بيگدلی شهيد خيابان ابتدای آهن راه شهرک چيتگر کرج تهران اتوبان 9 کيلومتر

تهرانپارس سوم فلکه به نرسيده خوشوقت، غربی، تهرانپارس تهران، تهران، استان

43 شماره-  فلسطين راه چهار از بعد-  کشاورز بلوار-  وليعصر ميدان

دلپذير بست بن- رحماني برادران شهيد خيابان- پيروز ميدان- صدر بزرگراه

احمد آل جالل نبش- شمالی کارگر خيابان

15 خيابان نبش آباد يوسف

96شماره اسفنديار، بلوار ظفر،ابتداي از باالتر ،(عج)وليعصر خيابان



241پ شرقی196 ک شرقی 196خ پارس تهران.تهران

سپيدار ساختمان 350 پ حوض هفت از تر پايين آيت خ   نارمک

16 پالک- يکم سروش- نو دريان يکم خيابان- ستارخان خيابان

روشن کوی انتهای- فيروزکوه تقاطع- فالحی سرلشکر انتهای-وليعصر خيابان

- ثارهللا خيابان-اردبيلی مقدس وليعصرخيابان خيابان

آقايی خيابان نياوران خيابان

بهشتی شهيد آسايشگاه-جعفری شهيد کوچه-مدنی شهيد خيابان-تهران

4 طبقه- هفت و شش منطقه ايثارگران امور و شهيد بنياد- ترکمنستان روی به رو- ملک خيابان

220 پالک- جنوبی گيلکی خيابان از بعد- محالتی شهيد اتوبان ابتدای- شهريور 17 خيابان

 352 پ جنوب تهران دانشگاه به نرسيده حقی ده بلوار آهنگ خ

582پالک- رحيمی شهيد کوچه نبش- جنوبی بنای حسن استاد خيابان- رسالت بزرگراه

(کتابی)نبی شهيدداوودگل خيابان-همت اتوبان جنب-ضرابخانه راه سه-شريعتی خيابان

4 واحد/13 بالک/غربی چهارم متری12/تيرازه خ/اصفهانی اشرفی

روزبه بيمارستان-  لشکر چهارراه بعداز-جنوبی کارگر خيابان

34 پالک قزوين ميدان جنوبی کارگر خيابان تهران

رازی پوست بيمارستان رازی کوچه اسالمی وحدت ميدان

 آباد حسن ميدان به نرسيده-  خمينی امام خ-  خمينی امام م

امام بيمارستان کشاورز بلوار

شريعتی بيمارستان-احمد آل جالل سهراه-تهران

2 واحد 1 پالک غربی متری 38 خيابان جنوبی ی عالمه اباد سعادت

17منطقه شهرداری روبروی- ابوذر خيابان

بهداری خيابان اهن راه ميدان تهران

207پالک ثابتی و صادقی حاجی بين دردشت. نارمک.تهران

 تهرانپارس 126 کالنتری جنب (شمالی رشيد) باغدارنيا شهيد خيابان رسالت بزرگراه

 الحسين انصار خيبان کيايی خيابان دماوند خيابان

ايتاليا خيابان-  فلسطين خيابان-  فلسطين ميدان

 17 شماره-  بهار خيابان-  طامه کبيري کامران بلوار-  ستاري شهيد پل از بعد-  غرب همت بزرگراه

15 نبش- بخشايش خيابان- غربي سرو- سرو ميدان- آباد سعادت

جماران قلب بيمارستان جماران خيابان نياوران تهران

وحدت کوچه نبش- (ساقدوش)افشاری شهيد خيابان- پاسداران 

امام يادگار گذر کنار اول- آزادی پل از بعد- جنوب سمت به امام يادگار اتوبان

نيكان بيمارستان اراج اقدسيه

سوم فاز انتهای اکباتان شهرک

7واحد 348پالک دانا بيمه جنب آذر وفا و عقيل بين کاشانی اله آيت بلوار

ياس بيمارستان شمالی الهی نجات استاد خ زند خان کريم خ 

 67شماره- کشاورز بلوار- وليعصر ميدان

قلهک دوراهی به نرسيده شريعتی

سنايی ميدان  زند  کريمخان خ

2964 پالک-جنگ دانشگاه خ-جنوبی کارگر خيابان

 جنوبی بهايی شيخ خيابان- مالصدرا خيابان- ونک ميدان

2 طبقه - 9 پالک-  مفتخر کوچه نبش-  سينا ابن متروی روی به رو-  پيروزی خ

حافظ پل وليعصر، تهران، تهران، استان

4واحد- اول طبقه - 1356پالک- چپ سمت- بنزين پمپ از باالتر- اميرآبادشمالی خيابان- انقالب ميدان

12 پ-  نوربخش ك-  ازادي خ ابتداي-  ازادي م

 بنايي خ اباد يافت چهارراه

4پالک دوم و سی خيابان ساعی پارک لز باالتر وليعصر خيابان

8پ مجد خ شرقی سرو خ کاج م اباد سعادت



آجا 501 (ع) رضا امام بيمارستان اعتمادزاده خ غربی فاطمی تهران

سينا ابن فرهنگسرای روبروی- شمالی زمين ايران خيابان- غرب شهرک

195 پالک-خليلی کوچه-اندرزگو خيابان

ناجا وليعصر بيمارستان  داماد مير از باالتر  وليعصر خ

19 واحد-5 طبقه-نيکان ساختمان-2 پالک-نيکان کوچه-مطهری از باالتر-شمالی سهروردی

 رجايي شهيد كوچه-  مخابرات روبروي-  خميني امام بلوار

نكو محدود جراحي مركز جديد بنزين پمپ روبروي خميني امام خيابان رودهن

89 پالک-ميرزايی کوچه-الزمان صاحب مسجد جنب-خمينی امام خيابان-بومهن- پرديس

بهشتی شهيد بلوار ابتدای-  گيالوند-  دماوند

قديم بنزين پمپ جنب خمينی امام-خ

9 واحد ياس پزشکان مجتمع-قايم خ قندی شهيد خ گيالوند

مخابرات جنب شيرازی صياد شهيد خيابان-خمينی امام ميدان غربی شمال ضلع-پرديس

پاييزان و احمدلو خان بين خمينی، امام بلوار شهر، نسيم تهران، استان

15 پالك-  اميد متري 10 كوچه-  سوم متري 12-  شهر نسيم-  بهارستان شهرستان

اميد فيزيوتراپی2 واحد همکف ی سيناطبقه ساختمان شهرگلستان بهارستان

97 پالک مهر عالی سيامک شهيد 6 کوچه آزادگان بلوار کريم رباط

198نماز ميدان نبش مصلی خيابان

دوم طبقه 82 پالک جعفری عالمه دبستان روبروی کوهستان تقاطع بلوارستاره دو فاز پرند

 ملت بانک جنب خمينی امام بلوار کريم رباط

1128 پالک چمران شهيد متری 24 خيابان ابتدای آباد سلطان گلستان بهارستان

شمالی بهشتی چمران، شهر، نسيم تهران، استان

اول طبقه .52 پالک. ستاره بلوار. دو فاز. پرند

احمدی حسين دکتر داروخانه 31 پالک ابوالفضل مسجد روی روبه جهاد خيابان

المومنين امير درمانگاه همکف طبقه سوم و دوم بين خمينی امام بلوار- شهر نسيم

فروردين 12 خ بهمن 22 بلوار 4 فاز شمال پرند

مهرپرند روزی شبانه درمانگاه--آسمان خيابان ابتدای--خمينی امام ميدان-شهرپرند

تجارت بانک جنب

نور کوچه نبش سوم و دوم خيابان بين خمينی امام خيابان شهر نسيم

کريم رباط فيزيوتراپی ۵۴ واحد اول طبقه زرافشان پاساژ ملکی شهيد خيابان کريم رباط

جمعه امام دفتر روی به رو ستاره خيابان 2 فاز پرند

کريم رباط مرکزی درمانگاه ابرسانی خيابان روی روبه خمينی امام بلوار کريم رباط تهران

20 پالک فرمانيه لبه نرسيده-  لواسانی شهيد خيابان

9 پ- شناسا ک- ملت پارک اصلی درب روبروی- وليعصر خ

12 شماره ساختمان-فرمانيه باشگاه جنب-(فرمانيه)لواسانی ابتدای- پاسداران

ی78 پ باقری اتوبان سمت به-تهرانپارس اول فلکه

( فرهنگيان ) باهنر دكتر شهيد بيمارستان  منظريه خ كامرانيه چ ( نياوران ) باهنر شهيد خ-  تهران

7واحد 1 پالک نرگس ساختمان حسينيه کوچه ديباجی به نرسيده کالهدوز خيابان

785 پالک صادرات بانک روبروی خمينی امام بلوار لواسان

150 پ درمانگاه ايستگاه- بابويه ابن خ-  صفائيه-  شهرری

1واحد-40پالک-تاجيک کوچه نبش-(سابق سوم جاده)شهيدغيوری خيابان-شهرری

4پالک پيلغوش خيابان رازی متری 24 خيابان شهرری

طبايي خيابان نبش پورزاده خيابان بهشتي برادران خيابان انتهاي اباد دولت دوم فلكه اباد دولت شهرك شهرري

 عبداله امامزاده روبروي اسالم فداييان شهرري

35 پالک عليزاده دکتر ردايولوژی جنب پيلغوش خيابان شهرری

182 پالک-  کشاورزی بانک جنب - (رازی) بيات شهيد متری 24 خيابان- شهرری

151 پالک کميل خيابان- فر رستمی شعبان شهيد کوچه- ارشاد کوی-ری شهرستان- تهران استان

35 پالک-انقالب و 4مدرس کوچه فاصل حد-شهرری مترو ايستگاه رو روبه-فرمانداری خيابان-شهرری-تهران



2 پ درمانگاه خيابان قدس بلوار اباد دولت شهرری

4 پ تاجيک بست بن بيات شهيد خ ری شهر تهران 

7بلوک دوم و اول فلکه آبادبين دولت

قدم ثابت دكتر داروخانه اباد دولت سوم فلكه

مشاوره مرکز ساختمان- شهيد بنياد به نرسيده- شوری کوچه- بابويه ابن خيابان ابتدای- شهرری

150 پالک درمانگاه ايستگاه-  بابويه ابن خ- صفائيه- شهرری

فدايی محمد خيابان فارسی سلمان خيابان ری شهر تهران

4طبقه 52و50 پ رودی طرق کوچه پيلغوش خيابان فيروزآبادی بيمارستان روبروی اسالم فداييان خيابان شهرری

شهرداری روی روبه-خمينی امام بلوار-ری شهر

571 پالک-خمينی امام بلوار-آباد حسن

اول ط-325پ-(متری24)رازی خ-شهرری

188 پالک.وليعصر متری 20 خيابان-حسين امام بلوار-قدس شهر

188 پالک.وليعصر متری 20 خيابان-حسين امام بلوار-قدس شهر

180 پ ارکيده فروشی گل جنب بهشتی شهيد ابتدای انقالب متری 45 خ قدس شهر 

226 پالک ابريشم راه سه جمهوری خيابان شهرقدس

15پ اعتصامي پروين كوچه

اول طبقه گيوی پاساژ آزادگان بلوار ابتدای

654پالک-خمينی امام خيابان-وحيديه

شهريار نور تخصصی فوق و تخصصی بيمارستان صدف شهرک سپاه ميدان غربی ضلع شهريار

 7 واحد- دوم طبقه-  حافظ پاساژ-  بيمارستان روبروی - (عج) وليعصر خيابان  شهريار، تهران، استان

پرشين ساختمان-شاهدشرقی نبش-بلواردنيامالی-فازيک--شهرانديشه

1واحد1ط16 پ رازی ساختمان درمانگاه کوچه رضا امام بلوار

خيام آزمايشگاه  خيام بست بن رفاه بانک روبروی وليعصر خيابان

همکف ط 49 پالک غنچه کوچه نبش حافظ ميدان شهريور 17 خ شهريار

2واحد-384پالک-بسيج ميدان به نرسيده-غربی اکرم رسول بلوار-شهريار-تهران استان

صفايی دکتر داروخانه ، 215 پالک ، صادرات بانک جنب ، آباد خادم اکرم رسول بلوار ابتدای ، باغستان ، شهريار-  تهران جاده

290 پالک-غربی يازدهم و دهم خيابان بين (اصلی بلوار)مالی دنيا شهيد بلوار-انديشه يک فاز-شهريار

167پالک-عدالت خيابان نبش-بلوارشهدا-شاهدشهر

3 پالک-رامين کوچه نبش-شرقی هشتم شقتيق خيابان-انديشه يک فاز-شهريار

بابابزرگي شهيد خيابان-بسيج ميدان-شهريار

73پ پرورش نبش-كاج خ-قدس شهر

غنچه کوچه نبش-  شهريور هفده بلوار-  فرمانداری ميدان-  شهريار

.کيانی محمود شهيد کوچه نبش-سپاه ميدان به نرسيده-شمال سمت به متری 45خيابان-شهرستانفيروزکوه-تهران

اول طبقه پيام کوچه نبش دستگاه 10 طالقانی خيابان فيروزکوه

فيروزکوه خمينی امام بيمارستان فيروزکوه تهران جاده 3 کيلومتر

2213 پ بهداشت شبکه از تر پايين رسول بلوار

پالک- صادرات بانک جنب- اکرم رسول بلوار- مالرد- تهران 2252  

سالمت گوهر درمانگاه غربی مطهری خ مالرد

معلم خيابان نبش

حسابی دکتر ک شمالی مطهری خ دشت صفا مالرد

  دشتی دکتر روزی شبانه داروخانه-  مالصدرا روزی شبانه درمانگاه-  اکرم رسول بلوار- مالرد

2 پالک کوثر کوچه نبش  خرقانی بلوار

2 ساختمان-خليج کارواش روی روبه-پيام ابتدای-سينا خيابان-شيرخانلو ميدان-شمالی مطهری خيابان-دشت صفا-مالرد

(عج)الزمان صاحب مصلی جنب جامع مسجد خيابان ورامين

. آينده بانک باالی طبقه.  شهدا خيابان.  ورامين

119 پ  آبادی کريم کوی- اصلی خ- قرچک

همكف طبقه.510پالك.واليت كتابخانه روبروي.جامپاس.باقراباد.قرچك.ورامين



نژاده دکتر آزمايشگاه امام م

پنج طبقه-آسايش ساختمان 31 پالک-يکم مهديه-آباد محمد-قرچک

پنج طبقه-آسايش ساختمان 31 پالک-يکم مهديه-آباد محمد-قرچک

سپيد آزمايشگاه- همکف طبقه- 4 قدس از بعد- خمينی مصطفی خيابان انتهای-  آهن راه ميدان

 خرداد 15 بيمارستان روبروی ورامين

موسوی دکتر طالقانی، ورامين، تهران، استان

جنيدی دکتر داروخانه اول طبقه_صادرات بانک جنب_امام خيابان_پيشوا

اميرالمومنين درمانگاه گاز اداره روبروی قرچک

صادرات بانك جنب امام خيابان پيشوا

شجاع دکتر داروخانه نشانی آتش روبروی اصلی.خ قرچک

دکتررفعتی داروخانه محمداباد خ ابتدای قرچک

قرچك (عج)مهدي حضرت دارالشفاء خيريه درمانگاه- مخابرات اداره جنب-  اصلي بلوار-قرچك

5پالک-فرهنگيان کوچه-رضا امام بلوار-ورامين

1667 پالک ،4 توحيد کوچه نبش اصلی خيابان- قرچک

باهنر خيابان ورامين

1 واحد 1 ط کشاورزی بانک فوقانی ط4 توحيد کوچه جامع مسجد از بعد اصلی خ

مشاوره مرکز-ورامين ايثارگران امور و شهيد بنياد اداره- کار خيابان- ادارات مجتمع-ورامين

19 پالک-  پاسداران سپاه جنب-  دانشسرا خيابان-  ورامين

ستاری شهيد برکت بيمارستان گاز پمپ جنب جنوبی کمربندی شهيدستاری ميدان قرچک

حيدريها الحسنه قرض صندوق جنب فرمانداري از بعد بهشتي شهيد خ ورامين

شفا ازمايشگاه مادران پزشكي مجتمع اكبري شهيدان كوچه خميني امام ميدان ورامين

قرنی شهيد کوچه مسجدجامع خيابان ورامين

36 پالک جمالی شهيد کوچه-اصلی خيابان-آباد باقر-قرچک

 -101پالك- همكف سالن انتهاي-مهدي پزشكان ساختمان-شهدا خيابان-خميني امام ميدان-ورامين

دوم طبقه 211 ساختمان ه رفا بانک روبروی شهدا خ ورامين

 2 منفی طبقه آرياطب محدود جراحی مرکز مدير کوچه نبش زواره خيابان رسالت بلوار

شهرناغان- اردل شهرستان-  بختياری و چهارمحال

احمر هالل خ اردل

اردل رضا امام بيمارستان 

وليعصر فيزيوتراپي مركز سينا ابن زشكي مجتمع بوعلي بلوار

16 واحد سوم طبقه سينا ابن ساختمان بوعلی بلوار

جهادکشاورزی اداره جنب بلوارملت بروجن وبختياری چهارمحال

ناصری دکتر داروخانه اورژانس روبروی بنايی شهيد بلوار بهشتی شهيد ميدان بروجن

رازي داروخانه-  انقالب ميدان-  ملت بلوار-  بروجن-  بختياري و چهارمحال

احمر هالل کوچه نبش مدرس بلوار

فرادنبه امت روزي شبانه داروخانه شفا كوچه نبش ازادي بلوار فرادنبه

17 پالك 5 توحيد كوچه يك فاز فاطميه

خميني امام ميدان ابتداي-  قدس خيابان

حسين امام خيابان- نقنه-بروجن

10 واحد محبوبی پاساژ طالقانی خيابان بروجن

دوم طبقه محبوبي پاساژ طالقاني خ بروجن

اول طبقه پاساژشبانيان انقالب ميدان بروجن وبختياری چهارمحال

 کاشانی راه سه شمالی خرداد 15 خ بروجن

انقالب ميدان بروجن

بلوارآزادی فرادنبه- بروجن شهرستان وبختياری چهارمحال

بروجن صادقيه روزي شبانه درمانگاه مدرس بلوار

 سعدی خيابان بروجن



سينا ابن زشكي مجتمع بوعلي بلوار

نوين داروخانه دوم طبقه مخابرات روبروي مدرس بلوار بروجن

اجتماعی تامبن شعبه جنب-خرداد 15 خيابان- بروجن

قدس ميدان نقنه- بروجن شهرستان وبختياری چهارمحال

بلداجی شفابخش داروخانه

بهشتی شهيد بلوار بلداجی، بختياری، و چهارمحال استان

امام خيابان-  بلداجي

 اصغر علی حضرت مسجد جنب ملت خيابان بن

نافچی محمدی دکتر داروخانه ملت خيابان بن بختياری و چهارمحال

محمدي دكتر داروخانه جنب ملت خيابان-  بن

مهر ساختمان مهدی حاج کوچه مدرس خيابان

بهداشت شبکه روبروی اصلی خيابان

بهداشت شبکه درمانگاه روبروی اصلی خيابان

نور درماني مركز پاسداران خيابان سامان

محمدی دکتر روزی شبانه داروخانه

سوم طبقه (ع) صادق امام مجتمع محرم دوازده خيابان شهرکرد

وليعصر پاساژ-  جنوبي محرم 12 خ

 36 پالك 41 كوچه چمران شهيد خيابان  شهر فرخ

محرم دوازده از بعد سعدی، شهرکرد، بختياری، و چهارمحال استان

نور مجتمع-صادق امام مجتمع روبروي

16ک-جنوبی محرم دوازده خ-شهرکرد

پرستار خ

اصلي جاده جونقان

مهرگان ساختمان 48كوچه سعدي خيابان

 تجارت بانک جنب راست سمت دوم بست بن فردوسی فلکه و فردوسی را چهار حدفاصل

 اول طبقه بهرام پزشکان ساختمان صادق امام مجتمع روبروی محرم 12 خيابان شهرکرد

3 پالک 44 کوچه شريعتی، خيابان- شهرکرد

31 کوچه- شهريور 17 خيابان- انقالب ميدان

سوم طبقه رازی ساختمان بست بن کوچه داخل صادق امام مجتمع روبروی محرم 12 خيابان

غضنفري دكتر راديولوژي موسسه قنبري شهيد بست بن ابي فلكه و فصيحي چهارراه بين محرم12 خيابان شهركرد

دي روزي شبانه درمانگاه 52 كوچه نبش- غربي مولوي خيابان

انديشه خيابان-فرهنگيان

جنوبی حافظ خيابان ابتدای-انقالب ميدان-شهرکرد

 مهر آزمايشگاه سعدی خيابان فصيحی راه چهار

بياتی شهيد خيابان-منظريه-شهرکرد

6 كوچه نبش-  طباطبايي خ-  فجر خ-  مادر ميدان-  غربي ميراباد-  شهركرد

 دی کلينيک روبروی شهرداری چهارراه به نرسيده 53 کوچه نبش مولوی خيابان شهرکرد

بهمن22 خ نبش کاشانی خ هفشجان

خميني امام خيابان شهركيان

سعدي خ

 لقمان خيابان فرهنگيان کوی شهرکرد

سوم طبقه بزرگمهر پزشكي مجتمع دامپزشكي چهارراه-شهركرد

15 پالك4 كوچه گاشاني خيابان

سابق درمانگاه جنب کاشانی خيابان هفشجان

4 كوچه نبش ازادي بلوار

صالحي دكتر داروخانه شهدا خ

شفا ازمايشگاه سينا پزشكان ساختمان جنوبي محرم 12 خيابان شهركرد



نور پزشكي مجتمع محرم 12 خ

 سينا ابن داروخانه سينا پزشکی مجتمع-  جنوبی محرم 12 خيابان-  شهرکرد-  بختياری و چهارمحال

هفشجان مرکزی فيزيوتراپی- 32 کوچه-کاشانی خيابان-هفشجان

31کوچه- شهريور 17 خيابان- شهرکرد-  بختياری و محال چهار استان

انقالب ميدان به نرسيده-حافظ بلوار- شهركرد

يزدان طبقاتی پارکينگ کوچه انتهای-محرم دوازده خيابان- شهرکرد

پارسيان ساختمان 50 کوچه ملت خيابان

احمر هالل جمعيت داروخانه (ع) حسين امام مجتمع  شرقي سعدي ابتداي

 بياتی شهيد خيابان-  منظريه شهرک- شهرکرد

معلم ميدان از جلوتر رضا امام بلوار

شخصي مطب- دوم طبقه-پزشكان مجتمع-دامپزشكي چهارراه-شريعتي خيابان-شهركرد

نوروزي دكتر داروخانه بهرام مجتمع فصيحي چهارراه شهركرد

44كوچه نبش شريعتي خيابان شهركرد

صادرات بانک روبروی-  صادق امام مجتمع کوچه-  فصيحی چهاراه-  شهرکرد

سيدين پاساژ-  آبی فلکه-  شهرکرد

77 كوچه نبش-  غربي سعدي خيابان-  شهركرد

شمالی محرم12 نبش هاجر بيمارستان از باالتر پرستار خ شهرکرد

 39پالک صادق امام الحسنه قرض جنب خمينی امام خ

4پ تير 7 بلوار شهر فرخ

زيرزمين طبقه سينا مجتمع37 کوچه نبش انقالب ميدان شهرکرد

 پارسيان بيمارستان-  علی امام بلوار ابتدای منظريه آزاد دانشگاه جاده-  شهرکرد

77کوچه نبش غربی سعدی خيابان

322 پالک-هواپيمايی راه چهار- شمالی محرم 12 خيابان- شهرکرد

1 پالك 48 كوچه مولوي خيابان

شخخصي مطب-كريمي دكتر داروخانه جنب-رهبر بلوار- چالشتر

دهقان دكتر پاساژ- امام  خيابان-كيان شهر

(ع)علی امام کلينيک جنب شريعتی دکتر بلوار شهرکرد

17 محرم، دوازده شهرکرد، بختياری، و چهارمحال استان

 اپادانا مجتمع ازادي بلوار شهركرد

حقانی خاکسار دکتر داروخانه خانواده کلينيک پشت-  رضا امام بلوار-  معلم ميدان- شهرکرد

چهارم طبقه بزرگمهر ساختمان دامپزشکی تقاطع شريعتی خيابان

 106 پالک 3 و 1 کوچه بين شرقی بهارستان خ شهرکرد

سينا مجتمع- جنوبي محرم 12 خ- شهركرد

مادر ساختمان - 3 پالك - 48 كوچه-  سعدي خيابان-شهركرد

همكف طبقه كوثر مجتمع جنوبي محرم 12

اول طبقه نور پزشکی مجتمع شمالی محرم 12

سينا مجتمع جنوبی محرم12 خيابان

 زيرزمين ساسان پزشکان ساختمان صادق امام مجتمع جنب کوچه محرم 12 خيابان شهرکرد

همكف ط سينا مجتمع جنوبي محرم 12 خيابان

درمان معاونت حوزه- ايثارگران امور و شهيد بنياد- انديشه خيابان- انقالب بلوار- شهرکرد-  بختياری و چهارمحال استان

مادر ساختمان - 3 پالك - 48 كوچه-  سعدي خيابان-شهركرد

سعدی خيابان-شهرکرد

28 پالک - 2 کوچه-  وزش خيابان

۲ طبقه نور مجتمع  فصيحی چهارراه از باالتر محرم ۱۲ خيابان

 خودرو ايران و معلم ميدان حدفاصل شهرکرد

چشمه گودال

بزرگمهر مجتمع دامپزشكي چهارراه



اعظم حسينيه جنب دامپزشکی راه چهار شريعتی خ شهرکرد

فرخشهر بيمارستان

خرداد 15 بنياد روبروی-  خون انتقال خيابان-  شهرکرد

صادق امام مجتمع روبروی-  محرم 12 خيابان-  شهرکرد

صادرات بانک جنب-  انقالب بلوار-  سورشجان

غزال بست بن نبش جنوبی محرم 12 خ  شهرکرد

کوثر پزشکان مجتمع محرم 12 خيابان شهرکرد

3 پالک 19 کوچه

محرم 12 خ شهركرد

پاستور داروخانه جنب-شهريور 17 خيابان- شهر شهرفرخ-وبختياری محال چهار استان

259 پالك دوم بست بن شهدا خيابان شهر فرخ

پزشکان پرديس مجتمع حسينی دکتر خيابان فصيحی چهارراه

2 پ 28 ک مجاهدان خيابان

پرستار خ

لردگان

پاساژاعظم-  جنوبی محرم دوازده

3 پالک 48 کوچه

ميالد بازار 3 فاز زيرين طبقه-  آبی فلکه و فصيحی چهارراه حدفاصل-  محرم 12 خيابان-  شهرکرد

 سيدين پاساژ محرم 12 خ شهرکرد

63تا61کوچه بين کاشانی خيابان شهرکرد

48 ك مولوي خ شهركرد

 انقالب ميدان شهر فرخ

104واحد-سفيرسالمت ساختمان-وباهنر شريعتی حدفاصل-وليعصرشمالی خيابان

38 پالک  ياسر

ملی بانک روبروی غربی سعدی خيابان فصيحی چهارراه شهرکرد

 مهديان دکتر مطب-  مادر ساختمان - 48 کوچه-  فصيحی چهارراه-  شهرکرد

 ملی بانک جنب انقالب ميدان شهرکرد

1 پالك-42 كوچه-كاشاني بلوار

بهشتي شهيد خيابان فارسان شهر

سينا عصرفيزيوتراپی ولی مجتمع

فارسان

مخابرات روبروی-بهشتی شهيد خيابان-فارسان- بختياری و چهارمحال

مهر کلينيک به نرسيده اصفهانی اشرفی خ فارسان

رازی داروخانه امام بلوار ابتدای امام ميدان فارسان شهر- بختياری و چهارمحال استان

 ميالد مجتمع جنب-  بهشتی شهيد خيابان-  امام ميدان-  فارسان

 شمالی عصر ولی خيابان-  جونقان شهر

بهشتي شهيد خ  

عصر ولي پزشكي مجتمع بهشتي خيابان فارسان

مخابرات جنب امام خ باباحيدر

اسالمی جمهوری ميدان فارسان

کوهی دکتر داروخانه جنب خمينی امام بلوار  باباحيدر شهر

فرادانه جنب  فرمانداری راه چهار فارسان

 همکف طبقه شهر آسمان ساختمان (داوودی شهيد خيابان )اسالمی جمهوری ميدان

39 پالک حسين امام خ جونقان فارسان وبختياری چهارمحال استان  

مخابرات به نرسيده امام خيابان باباحيدر

12واحد 5 طبقه ميالد مجتمع بهشتی خيابان فارسان شهرستان

امير پزشکی لوازم جنب اصفهانی اشرفی خيابان فارسان



امام ميدان

مرادی دکتر مطب-  مخابرات روبروی-  بهشتی شهيد خيابان-  فارسان

هشتم ی کوچه نبش-خمينی امام بلوار-پردنجان

مالخليفه شهر

بخشداری خ-مالخليفه- لردگان

سجاد امام بيمارستان گاز، پمپ ،روبروی ديمه ،جاده چلگرد 

ناحيه سپاه روبروی شهدا بلوار شلمزار

مطلق اکبری بهشيد دکتر مطب معلم خيابان ناغان شهر کيار شهرستان بختياری محال چهار استان

نادري دكتر داروخانه امام خيابان شلمزار

صادرات بانک روبروی نماز ميدان_ ناغان کيار

گهروئی بهرامی داروخانه

صالحی وحيد دکتر مطب وليعصر خيابان گهرو شهر کيار شهرستان بختياری و چهارمحال

کشاورزی بانک روبروی خمينی امام خيابان شلمزار

خمينی امام خيابان شلمزار

درمانگاه روبروی-  آزادی بلوار

لردگان الزهرا مرکزفيزيوتراپی.پزشکان کوچه.وليعصر خيابان.لردگان

پزشکان کوچه

سهرابي دكتر داروخانه-شهدا بيمارستان روي روبه-بلوارپرستار

قوامی پاساژ-پزشکان کوچه-وليعصر خيابان-لردگان

بسيج راه چهار نبش-  لردگان

رضا امام محتمع- سابق مسکن بانک جنب- بسيج چهارراه- لردگان

عليزاده دکتر مطب پزشکان کوی

قوامی پاساژ-پزشکان کوچه-وليعصر خيابان-لردگان

 پزشکان کوچه عصر ولی خيابان

 پزشکان کوچه عصر ولی خيابان

نصيری دکتر مطب-  پزشکان کوی-  عصر ولی خيابان 

پزشکان کوچه انتهای-لردگان

 نادری دکتر روزانه داروخانه آسمان مجتمع1برم چشمه خيابان وليعصر خيابان

 بخشداری خيابان- خليفه مال شهر-  فالرد-  لردگان

پزشکان کوچه وليعصر خيابان لردگان شهرستان وبختياری چهارمحال

 تخصصی درمانگاه جنب-  عصر ولی خيابان 

رسالت بلوار- لردگان

بوعلی کوچه- خاردان

يوسفی مريم دکتر مطب- پزشکان کوچه- تخصصی درمانگاه روبروی- وليعصر خيابان-  بسيج راه چهار

بهبود داروخانه روبروی پزشکان کوچه (عج)وليعصر خيابان لردگان وبختياری چهارمحال

صادرات بانک جنب بصير خيابان

اول چهارراه نبش فارسی سلملن خيابان انقالب بلوار

(س)فاطميه جنب خمينی، امام خيابان بشرويه، جنوبی، خراسان استان

جامع مسجد جنب انقالب بلوار

رازی پزشکی مجتمع - 15 اسالمی انقالب-  اسالمی انقالب بلوار- بشرويه

مير ميرزا حاج حسينيه جنب خمينی امام خيابان ارسک بشرويه

خيام ساختمان مفتح خيابان

 گردشگری بانک پشت-11 مدرس

7 واحد-  فارس خليج مجتمع - 1 مدرس-  مدرس خيابان

شفا ساختمان طالقانی خيابان

همکف طبقه کيميا ساختمان 3 طالقانی

3 طالقانی-  طالقانی خيابان



مهرگان فيزيوتراپی 14 پالک-2 مفتح-مفتح خيابان

4پالک يک مفتح مفتح خيابان

حکيم ساختمان مفتح خيابان

گاز شرکت جنب عبادی شهدای بلوار

237 پالک 4 مفتح خيابان

ايثار توانبخشی و فرهنگی موسسه شهيد سرداران نبش شاهد خيابان

همکف طبقه 6 پالک 12 طالقانی

 نگاه عينک 5 و 3 حدفاصل طالقانی خيابان

11و9 مدرس بين مدرس خيابان

 يک بهشتی نبش بهشتی شهيد خيابان

عصر ولی بيمارستان روبروی (عج)عصر ولی بلوار

توحيد ميدان حاشيه

امامت خيابان سجادشهر

(ع)رضا امام بيمارستان کلينيک- طالقانی خيابان- بيرجند

21اسالمی جمهوری بيرجند

رجايی خيابان

11 طالقانی طالقانی خيابان

کارگران ه رفا بانک روبروی-  يک بهشتی نبش-  بهشتی خيابان- قاين

ابوريحان خيابان نبش- غفاری خيابان

رازی بيمارستان روبروی- غفاری خيابان

3 بهشتي نبش- بهشتي خيابان

 23و21 معلم بين- معلم خيابان

21مدرس نبش-  مدرس خيابان

مطهری خيابان- سربيشه

5پالک- 4 نزاری حکيم- نزاری حکيم خيابان- بيرجند

دوم طبقه 26پالک 2.2 پونه پونه خيابان

1 طالقانی نبش-  طالقانی خيابان

ارتش خيابان

جنوبی خراسان امورايثارگران و بنيادشهيد سوم ميدان نبش مدرس خيابان بيرجند جنوبی خراسان

82پالک- شفا خيابان حاشيه- قاين

آباد عشق- طبس

محسنی دکتر داروخانه رازی زکريای غفاری خيابان

اداری سايت

13 و 11 بين-  طالقانی... ا آيت خيابان- بيرجند- جنوبی خراسان

بيرجند رحيمی دکتر شهيد بيمارستان طهماسبی خليل شهيد خيابان مخابرات چهارراه پاسداران خيابان

7-5طالقانی حدفاصل طالقانی خيابان

 طبقاتی پارکينگ جنب - 21 جمهوری-  جمهوری خيابان-  بيرجند

 حسينيان آماده غذای جنب - 3 پاسداران-  پاسداران خيابان-  بيرجند

راه اداره روبروی- امداد خيابان-  اسديه

قدس ميدان سرايان

علی امام بيمارستان روبروی شفا بلوار

. بهداشت دانشکده روبروی - (ره) خمينی امام خيابان

 علی امام بيمارستان روی روبه شفا بلوار-  سرايان

 جانبازان نبش

5و3 مطهری بين مطهری خيابان

131پالک جنوبی بهشتی بهشتی بلوار

 امام ميدان



 خمينی مصطفی سيد شهيد بيمارستان مطهری بلوار-  طبس

ابوالفضل حضرت دارالشفا روبروی- قدس چهارراه- طبس- جنوبی خراسان

نگاه سازی عينک- جنوبی بهشتی شهيد بلوار- طبس- جنوبی خراسان

کويران سازی عينک- قدس چهارراه- طبس- جنوبی خراسان

ارشاد کتابخانه کوچه- قدس چهارراه- طبس- جنوبی خراسان

جنوبی خراسان استان

دارالشفا جنب امام خيابان

 نواب خيابان

جهاد بلوار- ديهوک

پرورش و آموزش مديريت روبروی امام خيابان

بهزيستی اداره جنب جهاد خيابان- آباد عشق

قدس چهارراه-  خمينی امام خيابان

8پالک 22 مطهری خيابان

پارسيان ساختمان انصار بانک جنب خمينی امام خيابان

مطهری خيابان

حسين امام دارلشفاء جنب شمالی مطهری خيابان

شفا بلوار نبش- مطهری خيابان

الزهرا صندوق روبروی امام خيابان- اسالميه

33 مطهری نبش-  شمالی مطهری خيابان

شهدا بيمارستان روبروی

64پالک 3 بهشتی بهشتی خيابان

14 جانبازان روبروی دوم چهارراه جانبازان خيابان

رفاه بانک روبروی-  يک بهشتی-  بهشتی خيابان

رضا امام خمينی، امام قائن، جنوبی، خراسان استان

رازی خيابان- آباد حاجی

 واليت بلوار- اسفدن

 شهدا بيمارستان روی روبه-  شفا خيابان-  قائن

مقدم پورحسين دکتر داروخانه مهديه خيابان قاين

کليوی بيماران انجمن جنب-  زاده امين دکتر شهيد خيابان-  قاين

اجتماعی تامين سازمان روبروی-  دانشگاه بلوار

(ع)الرضا موسي ابن علي خيريه درمانگاه- الرضا موسي ابن علي زائرسرا جنب عدالت خ بردسكن

نيما فيزيوتراپي كلينيك پزشكان كوچه مركزي ميدان

مفتوحي محمد دكتر مطب-   پزشكان پاساژ-  مركزي ميدان- بردسكن-  رضوي خراسان

 ميالد پزشکی مجتمع جنب ، يک خمينی امام

دکترا پاساژ-مرکزی فلکه-بردسکن

56و55 پالک-توکلی پاساژ جنب-مرکزی ميدان

 مرکزی ميدان-  بردسکن

شفا ازمايشگاه پزشکان پاساژ مرکزی ميدان بردسکن شهرستان رضوی خراسان

پزشکان پاساژ مرکزی ميدان

دکتربهشتيان داروخانه مرکزی ميدان بردسکن

سليماني دكتر داروخانه- 504 پالك- قايم پزشكان پاساژ- مركزي ميدان

افزا توان فيزيوتراپی مسکن بانک روبرو قايم خ

عمرانی بر خيابان بردسکن

آباد شهر-  بردسکن-  رضوی خراسان

 صياد درمانی مجتمع18 صياد صياد بلوار

سروري فيزيوتراپي فرهنگيان خ باخرز

نيکفرجام دکتر آزمايشگاه متين پزشکان ساختمان-  رازی خيابان-  خمينی امام خيابان-  تايباد



غالمزاده دکتر روزی شبانه داروخانه-  دو شماره بهداشت مرکز جنب-  خمينی امام بلوار-  تايباد-  رضوی خراسان

22 پالک-  بهداری کوچه-  خمينی امام خيابان

مبارکی مهدی دکتر مطب بهداری کوچه خمينی امام خيابان تايباد

نوروزی دکتر داروخانه درمان و بهداشت روزی شبانه مرکز روبروی ولعصر خيابان باخرز

درماني بهداشتي مركز روبروي وليعصر خيابان باخرز

1 عصر ولی نبش باخرز

پست چهارراه- تايباد

االنبيا خاتم بيمارستان خمينی امام بلوار

فيروزه رضوی، خراسان استان

تجارت بانك روبرو

شفا درمانگاه به نرسيده اصناف اتاق از باالتر المهدي خيابان

سينا بوعلي پزشكي ساختمان 8 المهدي خيابان

المهدي ازمايشگاه-مركزي ميدان

 8المهدی-المهدی خيابان جام تربت- رضوی خراسان

مرکزی ملت بانک روبروی المهدی خيابان جام تربت

22 المهدی المهدی خيابان

11رضا امام رضا امام اصلی خيابان اباد نصر

شخصی مطب  بنکدار ساختمان راست دست تايباد خيابان اول 

نظراحمدی دکتر داروخانه مهديه روبروی المهدی خيابان

نهر کوچه-شاد چهارراه-المهدی

اسکويی دکتر آزمايشگاه جنب پزشکان کوچه انتهای8 المهدی

طلوع سرای شيرينی جنب المهدی خ جام تربت

 روزی شبانه درمانی مرکز روی روبه-  وليعصر خيابان-  جام تربت

راد کيانی دکتر مطب بهمن22-خ

1 شماره درمانی بهداشتی مرکز روبروی عصر ولير خيابان باخز

صادق جعفر امام درمانگاه جنب- نهر خيابان- جام تربت

12 پالك داروخانه به نرسيده 10 المهدي

سجاديه بيمارستان سنتو جاده ابتداي

شهدا خيابان-کاريزنو روستای- جام تربت

8المهدی-المهدی خيابان-جام تربت

پزشکان کوچه-المهدی خيابان

فاطميه فيزيوتراپي 60 فردوسي

    مركزي ملي بانك جنب كوجه35شمالي فردوسي

كوثر فيزيوتراپي كلينيك-درمانگاه جنب-رضا امام بلوار-اباد دولت

شفا فيزيوتراپی 1طالقانی طالقانی

 ثامن فيزيوتراپي50 شمالي فردسي حيدريه تربت

سينا فيزيوتراپي اول طبقه مهر ساختمان 2 طالقاني

توانا فيزيوتراپي-شفا پزشكان مجتمع- سوق چهار شير كوچه -37 جنوبي فردوسي خيابان

18پالک-15قرنی-حيدريه تربت

41/1 جنوبي فردوسي

دکترتقوی) خيام آزمايشگاه -56 فردوسی-  جنوبی فردوسی خيابان-حيدريه تربت- رضوی خراسان

افتاب فيزيوتراپي-افتاب پزشكي مجتمع-كركزي ملي بانك كوچه-35فردوسي خيابان

43 فردوسی-  جنوبی فردوسی

پرورش آموزش اداره جنب فرهنگ چهاراه حيدريه تربت

فاطميه فيزيوتراپي 60 فردوسي

2طبقه-شفا مجتمع-چهارسوق شير کوچه

شهر ورودی ابتدای- اباد دولت شهر- زاوه



حسينی تکيه روبروی 52 فردوسی خيابان

303 واحد-  سوم طبقه-  زکريا پزشکی مجتمع - 33 شمالی فردوسی خ

دوم طبقه مقدسی يا شفا پزشکی مجتمع چهارسوق شير کوچه جنوبی فردوسی

شفا مجتمع سوق4 شير كوچه

ربانی دکتر داروخانه - 2االئمه جواد کلينيک- 10 قرنی نبش- قرنی بلوار

3پالک-1جنوبی فردوسی خيابان

محققی دکتر داروخانه.زينب حضرت پزشکی مجتمع جنب.سوق چهار شير کوچه

حسن آقا قلعه روستای

دی نهم بيمارستان حيدريه تربت

9امامخمينی والت مه

شفا پزشکان اسختمان1 فردوسی ميدانمرکزی حيدريه تربت

اقاحسن قلعه

بنجعفر درماناهموسي جنب43جنوبي فردوسي

 رضا امام بلوار آباد دولت شهر زاوه شهرستان

زعفرانيه خيابان ابتدای-1 کاشانی

205 واحد 2 طبقه زکريا پزشکان ساختمان 33 فردوسی

62 جنوبی فردوسی جنوبی، فردوسی حيدريه، تربت رضوی، خراسان استان

وليعصر شهرک-حيدريه تربت

ذکريا پزشکی مجتمع 33 شمالی فردوسی خيابان

رازی بيمارستان حيدريه تربت

زکريا ساختمان-4شهيدسليمانی-حيدريه تربت

اول طبقه 13 پالک جنوبی مطهری  خيابان دولت راه چهار

پارس تخصصی ازمايشگاه- بسيج ميدان- چناران شهرستان- رضوی خراسان

27پالك7و5مطهري بين جنوبي مطهري خيابان

65/1پالك-4جامي نبش-پرند محله-گلبهار

توانپويان فزيوتراپي 38 خميني امام

باران روزی شبانه درمانگاه 38 خمينی امام خيابان چناران

دکترمحروقی مطب-نسترن خيابان- گلبهار

3و1 بين-بهشتي دكتر خيابان-چناران

 كالنتري مقابل امام خيابان

خوشدل دكتر روزي شبانه داروخانه جنب-  خميني امام خيابان- چناران

 بهار پزشکان ساختمان 40 و 38بين امام خيابان

دولت چهارراه

1بهشتی-بهشتی-چناران

االئمه ثامن بيمارستان چناران

10 پالک 27 خمينی امام خمينی امام خيابان آباد خليل

27 پالك - 28خميني امام

اسکندری هللا حبيب دکتر-پزشکان ساختمان-بهداری جنب-خمينی امام خ-آباد خليل

بهداشت شبكه روي روبه امام خيابان- اباد خليل

سينا ساختمان خمينی امام خيابان- آباد خليل 

االنبيا خاتم بيمارستان آباد خليل شهر 

بهداشت مرکز جنب-خمينی امام خيابان-اباد خليل

فروزان كوچه خيام خيابان

طاليي ساختمان ملي بانك جنب ابرو حافظ خيابان

 شهدا اره چهار سنگان

143 پالك-جامع مسجد ميالن-شهاب خيابان-خواف

پويا پزشکان ساختمان- الزهرا فاطمه خيابان خواف



 1 شهاب شهاب خيابان

 شهرداری مقابل شهاب خ

 دادپور عبدالواحد دکتر شخصی مطب 4 شهاب شهاب خيابان خواف

1 واحد همکف طبقه 18 پالک پويا کلينيک ساختمان الزهرا فاطمه خيابان الزهرا فاطنه خيابان

مقيمی دکتر مطب 3 شهاب- شهاب خواف،خيابان 

شهاب خ-  خواف

درمانی بهداشتی مرکز جنب اباد چمن روستای خواف

فرمانداری خيابان خواف رضوی خراسان استان

نانوايي جنب 21 شيرازي  صياد

7پالک-20خمينی امام خيابان-درگز

صالحي دكتر روزي شبانه داروخانه-  بهداشت مركز روبروي-  شيرازي صياد بلوار ايتداي

كوشك كوچه نبش خميني امام خيابان درگز رضوي خراسان

جعفری دکتر داروخانه سابق، اورژانس روبروی شيرازی، صياد شهيد بلوار درگز،

بسيج ميدان به نرسيده خمينی، امام بلوار درگز، رضوی، خراسان استان

آزادی ميدان و طالقانی بين شيرازی، صياد بلوار درگز، رضوی، خراسان استان

بهداشت مرکز روبروی نوخندان خيابان

19 صياد.  شيرازی صياد بلوار

درگز خمينی امام بيمارستان

تربيت بلوار

2 تربيت نبش رشتخوار

محمديان گل دکتر داروخانه جنب-2تربيت-بلوارتربيت-رشتخوار

شفا خيابان رشتخوار

همكف طبقه-  الله پزشكان ساختمان-  الله ميدان

دکترمحمودمحمديانی آقای آزمايشگاه-دکترسهرابی روزی شبانه درمانگاه-شمالی اسرار خيابان-سبزوار شهرستان-رضوی خراسان استان

5و3 آزادگان بين-  نشانی آتش روبروی- آزادگان بلوار-  جغتای شهرستان-  رضوی خراسان

حشمتيه بيمارستان سبزوار

جوين هاشم بنی قمر بيمارستان جوين سبزوار

مبينی شهيدان بيمارستان  سبزوار

 قناتی دکتر آزمايشگاه پاستور پژشکان ساختمان ملی باغ ميدان

واسعی محمد بيمارستان سبزوار

بهشتی شهيد بيمارستان سبزوار

سينا پزشكان ساختمان حسين امام ميدانم نقاب

رازی پزشکان ساختمان- صاءب خ- کاشفی خ

مهرگان فيزيوتراپي اول طبقه سهرابي درمانگاه شمالي اسرار خ  

3رضا امام- رضا امام بلوار- آباد سلطان- خوشاب

نقاب-  جوين

فرهنگيان تاالر جنب-اسدابادي خ

اسحاقيان دکتر روزی شبانه داروخانه-نيستان روبرويخيابان-انقالب متری24 خيابان- سبزوار

سينا ساختمان كاشفي خيابان

 رفاه بانك روبروي بيهق خيابان

32 پالک-چمران شهيد

3 و 1 اسرار بين شمالی، اسرار سبزوار، رضوی، خراسان استان

ابراهيمی دکتر داروخانه امين پزشکان مجتمع غنی دکتر خيابان سبزوار

740 پالك - 16 بيهق نبش

 شمالي اسرار خ-  سبزوار

شمالي كاشفي خيابان

3 رضا امام نبش-ع رضا امام بلوار-آباد سلطان-خوشاب-سبزوار-رضوی خراسان



شهرداری ميدان جغتای، رضوی، خراسان استان

انصاری دکتر مطب بنياد متری 16 نبش رضا امام بلوار آباد سلطان شهر

107 پالک-مطهری خيابان

سينا بزشکان ساختمان حسين امام ميدان

1واحد-105 پالک-1ط-آراد مجتمع-  25اسدآبادی خ- سبزوار

ها ريوندی حسينيه جنب- حافظ خيابان- سبزوار

رضا امام پزشكان ساختمان بهشتي شهيد ميدان

18 اسآبادی اسدآبادی، سبزوار، رضوی، خراسان استان

 ها ريوندی حسينيه جنب حافظ خياباان

نوين اقتصاد بانک جنب اسدابادی سبزوار

داروخانه روبروي رسالت و فلسطين بين-سبزوار

 فرهنگيان درمانگاه روبروی

25 و 12 بيهق بين بيهق، غربی، بيهق سبزوار، رضوی، خراسان استان

 27بيهق-عراق ودروازه بيهق چهارراه بين.بيهق خ

رازی پزشکی مجتمع صائب سبزوارخيابان

 الداغی دکتر داروخانه ملی باغ از باالتر طالقانی خ سبزوار

اختراعی دکتر داروخانه جنب رضا امام بلوار نقاب جوين شهرستان

57 پالک 2 خرمشهر خيابان سبزوار

728 پالک . 16 بيهق بيهق خيابان

50 پالک-  ذبيحی دکتر داروخانه-  بهداشت مرکز از باالتر- حافظ خيابان- شهر توحيد- سبزوار

جغتای وليصر بيمارستان سبزوار

سپه بانك جنب رضا امام بلوار نقاب

13 صدف ساختمان دادگستری و يمين ابن راه چهار بين-شمالی کاشفی خيابان-سبزوار

کامل دکتر داروخانه- فرمانداری ميدان حاشيه- جغتای شهرستان- سبزوار

اتوبوس ايستگاه پشت ميدان دور عراق دروازه ميدان-  سبزوار رضوی خراسان

پارس هتل روبروي-360پالك-بيهق خيابان

رازي پزشكان مجتمع صايب خيابان ابتداي كاشفي خيابان

15 مصلی نبش- مصلی بلوار- سرخس

زمين ايران بانک جنب غربی طالقانی بلوار سرخس

50پالک اميرکبير خيابان  سرخس

مطب شرقی طالقانی طالقانی چهارراه

نادری دکتر مطب و صادرات بانک جنب-شرقی طالقانی خيابان-سرخس شهر

نادری دکتر مطب شرقی طالقانی بلوار ابتدای سرخس

وليعصر بلوار سرخس

4 خمينی امام ،5 شرقی رضا امام شرقی، رضا امام بلوار فريمان، رضوی، خراسان استان

_ 3 خمينی امام_ فريمان

خمينی امام بيمارستان ،6 خمينی امام ،6 بهمن ،5 شرقی رضا امام شرقی، رضا امام بلوار فريمان، رضوی، خراسان استان

مشهدی دکتر داروخانه -6 (ره)خمينی امام

4 پالک 1 شرقی رضا امام خيابان

 320 پالک - 6 خمينی امام-  خمينی امام خ-فريمان

مقدم فتاحی دکتر داروخانه (ع)رضا امام خيابان.فرهادگرد

2 خمينی امام خيابان

چپ سمت واحد دوم طبقه 10 پالک 4 خمينی امام خمينی امام خيابان فريمان 

جاللي دكتر مطب 21پالك 5شرقي(ع)رضا امام

2 خمينی امام خيابان

2 خمينی امام خيابان فريمان شهرستان

جام تربت فريمان جاده 3کيلومتر فريمان



سينا آزمايشگاه داوودی شهيد خيابان قوچان

داودی شهيد خيابان

اول چهاراه نبش داوودی شهيد خيابان قوچان

شهاب دكتر داروخانه جنب داودي شهيد خيابان خميني امام خيابان

امام قوچان، رضوی، خراسان استان

200پالک داودی خيابان قوچان

2 واحد همکف طبقه پزشکان ساختمان داوودی شهيد خيابان خمينی امام خيابان قوچان

پزشکان ساختمان مقابل داودی شهيد خيابان 

شهدا بيمارستان اورژانش جنب

231پالک بهار خيابان ابتدای

22پالک-الغدير مسجد جنب-داوودی شهيد خيابان-قوچان

تغير دکتر داروخانه جنب دوم چهارراه از بعد وليعصر خيابان

 1منفی طبقه-  تازوکی دکتر داروخانه جنب-  شمس ساختمان-  داوودی شهيد خيابان اول

دوستی دکتر داروخانه دوم چهارراه به نرسيده خمينی امام خيابان

شهرداری جنب.وليعصر خيابان.قوچان

تقيان پاساژ جنب

سوم طبقه پزشکان ساختمان داودی شهيد خيابان

جعفر بن موسی بيمارستان

سينا فيزيوتراپي 2امام

7 خمينی امام

8 پالک - 3 خمينی امام-  خمينی امام خيابان

توانا فيزيوتراپی-رضا امام پزشکان ساختمان از بعد- 2 خمينی امام- خمينی امام خيابان

301واحد- پاستور مجتمع-2 خمينی امام خيابان-کاشمر

رضا امام پزشکان ساختمان 2  خمينی امام

شفا پزشکان تخصصی ساختمان-7خمينی امام کوچه-کاشمر شهرستان-رضوی خراسان

قايم فيزيوتراپي- قايم پزشكان ساختمان-هفت امام خ

همکف طبقه ايثارگران درمانگاه ساختمان 5 کوچه خمينی امام خيابان کاشمر

الزهرا فيزيوتراپي- 2 امام-  امام خيابان

22 پالک-3 خمينی امام-خمينی امام خيابان-کاشمر شهرستان-  رضوی خراسان

مهر پزشکان ساختمان 7 خمينی امام خ

138 پالک درمان و بهداشت مرکز روبروی علی امام بلوار

شهرداری تجاری مجتمع نبش امام خيابام کاشمر

4 خمينی امام  نبش

ميرجردوی دکتر داروخانه 5 خمينی امام-  خمينی امام خيابان

2 امامخمينی  خمينی امام خيابان کاشمر

05155266382تلفن -96716 17635 پستي کد -شکوهي دکترمهدي مطب-مهر پزشکان ساختمان 7خميني امام-خميني امام خيابان-کاشمر-رضوي خراسان

7 خمينی امام خ

6 خميني امام نبش-خميني امام خيابان

هوشمند تجاری مجتمع نبش- 2 خمينی امام-خمينی امام خ- کاشمر

کودک پارک روبروی 11 و 9 خمينی امام بين خمينی امام خ

فروتقه روستای

7 امام خ

فارابی پزشکان ساختمان 2 خمينی امام

شفا آزمايشگاه روبروی-7خمينی امام خيابان- کاشمر

زاده زارع کاظم دکتر مطب سينا مجتمع 7 خمينی امام کاشمر- رضوی خراسان

4 خمينی امام نبش

فارابی پزشکان ساختمان - 2 امام-  امام خيابان-  کاشمر



162پالک-درمانی مرکز مقابل-ريوش

اول طبقه مهرگان پزشکان ساختمان 7 خمينی امام خيابان کاشمر

2 امام

سينا ساختمان 7 خمينی امام خ

5 ره خمينی امام خيابان

مهرگان ساختمان 7 خمينی امام کاشمر

مهرگان ساختمان-7خمينی امام خيابان-کاشمر

ابوالفضل حضرت بيمارستان رازی خيابان انتهای کاشمر

ابوالفضل حضرت سينابيمارستان فلکه کاشمرحاشيه

همکف طبقه- فارابی پزشکان ساختمان-2 خمينی امام خيابان-کاشمر

دوم طبقه مهرگان ساختمان 7 امام خ

18 خمينی امام خ

مجتبی حسن امام بيمارستان کالت

گناباد دانشگاهی جهاد پيراپزشکی و پزشکی مجتمع-سعدی خيابان-خمينی امام ميدان-گناباد

طالقاني هللا ايت ميدان-  بجستان شهرستان 

مطهری بلوار بجستان، رضوی، خراسان استان

 گناباد

ارجمند دكتر مطب روبروي شهرداري پاركينگ جنب 4 غفاري خيابان

6 خسرو ناصر نبش

12 پالک 2 خمينی امام گناباد

مظلوم دکتر داروخانه تير هفت خ بجستان، رضوی، خراسان استان

درمان و بهداشت ی شبکه روبروی بجستان شهرستان رضوی خراسان

تير 7 خيابان بجستان شهرستان رضوی خراسان

 تير 7 خيابان بجستان شهرستان رضوی خراسان

3غفاري_غفار خيابان_ گناباد_ رضوي خراسان

جهاد ساختمان-امام ميدان-گناباد

پاکدل دکتر مطب 4تير 7نبش تير7 خيابان بجستان رضوی خراسان

(ره)خميني امام خيابان 

11و9عصر ولی عصربين اميربلوارولی کوی

آرين درمانگاه 17و15 صبای بين- صبا بلوار سيدی

درمان مشهد فيزيوتراپي- 14 گاز- گاز خيابان

نگين آزمايشگاه-شمالی دهخدای نبش-پنجتن ورودی ابتدای-صدمتری حاشيه

عباس حضرت مهر بيمارستان-  الندشت ميدان-  کوهسنگی خيابان

کوثری رضا و جمعی حسين بين جانبازان، طرقبه، رضوی، خراسان استان

275 پالک سجاد مسجد جنب سجاد بلوار

رازي پزشكان ساختمان رازي خيابان ابتداي-  رضا امام بيمارستان ميدان

189 پالک - 5 کوهسنگی جنب-  کوهسنگی خيابان

538 پالک- 22 اباد وکيل و برق و اب راه سه بين

(79پالک)ناظمي دکتر ازمايشگاه 77-75توس بين-بلوارتوس

 134 پ 10 پاسداران نبش جم راه سه

15 پالك-3 سينا ابن-سينا ابن خيابان

عطا ساختمان-1پالک-4کوهسنگی

5پالک 34امامت

رازی روزی شبانه درمانگاه - 33 مطهری به نرسيده متری 35 راه چهار از بعد-  شمالی مطهری بلوار

رازي پزشكان ساختمان رازي خيابان ابتداي-  رضا امام بيمارستان ميدان

12و10 بهار بين بهار خيابان گلبهار

سيمرغ ساختمان-رض امام بيمارستان ميدان



1محتشمی-آباد احمد

شفا از بعد شرقی، هدايت بلوار ابوطالب، بلوار هنرور، مشهد، رضوی، خراسان استان

9 پالك 1 كالهدوز

مشهد جهاددانشگاهی مرکزی آزمايشگاه - 51 پالک- احمر هالل درمانگاه جنب-  غربی رازی خيابان-  مشهد شهر-  رضوی خراسان استان -1

تابان راديولوژی - 46 پالک - 2 محتشمی

1طبقه 303 پالک-25فرامرز نبش-عباسی فرامرز-مشهد

 الهدی بنت بيمارستان_ بنزين پمپ جنب_ بهار خيابان_ مشهد

17و15 پالك-13 چمران- چمران خيابان

773شماره حجاب وچهارراه67 شاهد بين- شاهد بلوار

12 پ80 عبادی خيابان

6 و 4 عارف بين عارف، احمدآباد، بلوار احمدآباد، مشهد، رضوی، خراسان استان

7 پالک دوست يزدان ابتدای 3 توس بلوارتوس

11و9 پالک-3راهنمايی ابتدای-اباد احمد خيابان-مشهد

دهقانی دکتر روزی شبانه درمانگاه 2مهريز 1حر رجائی شهيد شهرک

 وليعصر، فيزيوتراپی 1پالک 16 اماميه نبش اماميه مشهد،بلوار رضوی، خراسان استان

34 پيروزی نبش-پيروزی بلوار

نيکان آزمايشگاه-2 عارف-احمدآباد-  مشهد

حکيم آزمايشگاه-5پالک-4کوهسنگی-کوهسنگی

482 پالك 22 و 20  بين اباد وكيل بلوار

 60ساختمان-  محتشمي خ

سوم طبقه-وحيد پزشكان ساختمان -۷ و٥ وحيد بين-وحيد خيابان-طالب

مرکزی مخابرات روبروی-  خمينی امام خيابان

تلگرد دوم پيچ طالب کوی

هنرستان خيابان-اباد وکيل-مشهد

رازي پزشكان ساختمان رازي خيابان ابتداي رضا امام بيمارستان ميدان

7 پالک - 31 ميثاق-  ميثاق بلوار

همکف طبقه انديشه پزشکان ساختمان 441 پالک 14 مفتح خيابان ، مفتح بلوار

17 طبرسي-  طبرسي

-77و75بين-توس بلوار

جالينوس پزشكي مجتمع 40نبش بلوارعبدالمطلب

آزادگان درمانگاه 26و24حر بين حر ،بلوار رجايی شهيد شهرک:مقدس مشهد

7 پالك 1 جنوبي خيام

6 خمينی امام

نو پاستور بيمارستان - 8 و 6 پاستور بين-  پاستور خيابان-  مشهد

6 پالک (کفائی)31 دانشگاه دانشگاه خ مشهد

فر اثاري دكتر داروخانه جنب    سيزده و يازده   شمالي طبرسي بين   شمالي طبرسي بلوار

مهر توان فيزيوتراپي كلينيك 1ط ابشار پزشكان ساختمان7سلمان روبروي فارسي سلمان

عينک خانه 3-1 عارف بين عارف خيابان اباد احمد

191 پالک-مهدی و ثمانه بين-بلوارفردوسی

(ره) خمينی امام جانبازان روانپزشکی مرکز-  کارمندان ميدان 2/27 رستمی شهيد بلوار- مشهد

العظم هللا بقيه درمانگاه 17 فردوسی نبش

29 صدر نبش-صدر شهيد بلوار- شهريور 17 ميدان

 مشهد يك شماره فرهنگيان درمانگاه - 7 خميني امام

وفرامرز مهدی بين فردوسی بلوار مشهد 

دانش درمانگاه جنب83/81 طوس بين طوس بلوار

398 پالک پزشکان ساختمان22-20 عبادی بين ربيع خواجه بلوار مشهد

زحمتکش دکتر داروخانه شوريده شهيد درمانگاه جنب فردوسی بلوار



سبزواری خاتمی  خانه دارو 2 عارف عارف خيابان اباد احمد

ضيائي دکتر داروخانه-72و70رسالت بين-دروي-سيمان جاده-مشهد

جنوبی اول طبقه 78پالک 11 چمران مقابل چمران شهيد خيابان

7 و 5 وحيد بين-وحيد خيابان-مفتح خيابان

4 و 2 دانشجو بين دانشجو، بلوار دانشجو، مشهد، رضوی، خراسان استان

جنوبی اول طبقه 78پالک 11 چمران مقابل. چمران شهيد خيابان مشهد

منش وحيدی دکتر داروخانه- مشهد غرب پزشکان مجتمع - 54 حجاب نبش-  حجاب بلوار-  مشهد

اخباری دکتر داروخانه فوقانی طبقه-32 و 30 بين-عبدالمطلب بلوار

7 مالصدرا آباد احمد

الزمان صاحب پزشکان ساختمان 3 مفتح مفتح بلوار

کوچکی دکتر داروخانه ،روبروی۲۳ و ۲۱ پورسينای شيخ،پورسينا،بين مشهد،بازه

74 پالگ- 4و2سجاد بين- سجاد بلوار

17 طبرسي-  شمالي طبرسي بلوار

34 امامت شهر آزاد بلوار مشهد

حجاب،حجاب مشهد، رضوی، خراسان استان

39 عبدالمطلب نبش عبدالمطلب بلوار

عسگری داروخانه جنب/ ميالد چهار/ شهر آزاد

32و30 عبدالمطلببين چهارراه

حقی عماد دکتر داروخانه 9 پالک پيروزی بلوار ابتدای

اول طبقه.سالمت پزشكان ساختمان.11سينا ابن.دكترا چهارراه و ادبيات راه سه فاصل حد

دانشجو چهارراه 47 و 45 معلم بين-  معلم بلوار

.خواجويان دکتر داروخانه - 270 پالک-  همت و پارس بين-اميرکبير خيابان-مشهد

159 پالک 3 مفتح خيابان مفتح، بلوار طالب،

13 چمران چمران، جنت، مشهد، رضوی، خراسان استان

اول طبقه برنا پزشکان ساختمان 7و5ابوريحان بين-ابوريحان بلوار-طالب سيمتری-مشهد

کاظمی دکتر داروخانه-االئمه ثامن بيمارستان جنب- 57 خمينی امام- خمينی امام بلوار

22/1 و 22 کوهسنگی بين کوهسنگی، کوهسنگی، مشهد، رضوی، خراسان استان

102 واحد اول طبقه 544 پالک 24و 22 معلم بين معلم بلوار

21 طبرسی طبرسی طبرسی

11 پالک-14 امامت-  مشهد

الدن و پيروزی تقاطع

چپ دست-يک منهای ی طبقه-عارف پزشکان ساختمان-عارف خيابان ابتدای-احمدآباد

مومنی دکتر روزی شبانه داروخانه- دوم فلکه-17 آوينی شهيد-گلشهر- طالب- مشهد

 البسکو روبروی سناباد پنجراه

اول طبقه-51 ساختمان-5 صادقي شهيد نبش-اب سازمان بلوار

مفتح- طالب متري سي

جم راه سه چمران خيابان مشهد

62 توس توس، بلوار  مشهد، رضوی، خراسان استان

15پالك 2حر رجايي شهيد شهرك

23 پالک- 5 پاستور نبش- مشهد

نسب خوش دکراميرحسين مطب-3طبقه- سپهرصدرا ساختمان-2مالصدرا نبش-بلوارمالصدرا- احمدآباد

گلشهر

5واحد دوم طبقه 46ساختمان-  گوهرشاد داروخانه جنب-  ادبيات راه سه

(ع)رضا امام ميدان به ونرسيده1 سينای ابن بين- سينا ابن خيابان-مشهد

186 پالک ،3 مفتح طالب،

مديکال داروخانه باالی بزرگمهر چهاراه سجاد

رازی ساختمان-  رضا امام بيمارستان ميدان



چهار بعثت نبش-  آباد احمد

17فالحی-بلوارشهيدفالحی-آباد قاسم

فرد مدنی دکتر داروخانه 27پ 2حر-رجايی شهيد شهرک

175پالك34پيروزي روبروي بلوارپيروزي

32 پالک -24 و 22 سرافراز بين-  حر ميدان- پيروزی بلوار

9 وليعصر نبش امير کوی طوس بولوار

نسترن مجتمع

408پالك32و30عليمرداني بين-طالب متري20

254 پالك- جانباز ميدان- فردوسي بلوار- مشهد

13 پالك 81توس توس بلوار 

پنجم طبقه-  رازی ساختمان-  رازی خيابان

4و3 فرمانبر بين-75توس-توس بلوار-مشهد

266پالك28و26 قايم بين قايم خيابان سيدي

45حسابی اباد قاسم مشهد رضوی خراسان

 فرد نوری دکتر داروخانه-  سينا ابن خيابان ابتدای- مشهد

اول طبقه - 57 پالک- 18 سعدی-سعدی

629 پالک اماميه وچهارراه 65شاهد بين شاهد بلوار

31و 29 کالهدوز بين-  کالهدوز بلوار-  مشهد

19 و 17 ابوطالب بين ابوطالب، بلوار مشهد، رضوی، خراسان استان

4 کوهسنگی ابتدای کوهسنگی، کوهسنگی، مشهد، رضوی، خراسان استان

73رسالت- رسالت خيابان

2 پالک-9 الزمان صاحب-الزمان صاحب خيابان-طرقبه-مشهد

66 رسالت نبش ( سيمان جاده ابتدای/ دروی) شمالی رسالت خيابان فجر پل و حسين امام ميدان بين صدمتری  مشهد

102 واحد. اول طبقه.رازی پزشکان ساختمان.رازی خيابان ابتدای(ع)رضا امام بيمارستان ميدان

26 پالك 22 سرافرازان

همکف ط 37پ يک آرا جهان به نرسيده

34شريعتی شريعتی، بلوار شاهد، بلوار وليعصر، مشهد، رضوی، خراسان استان

74 پالک 13آباد دوست نبش بلوارتوس انتهای

 - 57 پالک - 22 قدس - 26 فلسطين-  فلسطين بلوار-  مشهد

بيات علي دكتر روزي شبانه داروخانه 44-42 ابوطالب بين-  ابوطالب بلوار

84 و 82 شرعتي بين شريعتي بلوار اباد قاسم

اول طبقه 858 پالک 64 و 62 بين عبادی هللا آيه خيابان مشهد

 پزشکان ساختمان-اول چهاراه-6کوهسنگی-مشهد

احمر هالل روزي شبانه داروخانه- دي ده ميدان و دارائي راه سه بين- خميني امام خيابان

22پالک 36 مفتح طالب متری سی

2 پنجتن ابتداي-پنجتن خيابان-طالب

 سوم طبقه42 پالک8 پاستور خيابان اباد احمد. مشهد

شمشيری کوچه نبش-3 پالک-33عاملی حر خيابان-مشهد

12پالک 23هنرستان- هنرستان بولوار

دوم درب- 53 دالوران-فکوری بلوار

زاده محمد دکتر داروخانه امامرضاجنبدرمانگاه بلوار- دولت

75پالک13و15ارشاد بين-بلوارارشاد-مشهد

سادات شيرينی روبروی-10و8گاز بين گاز خيابان

عسکری حسن امام درمانگاه 6-4 اباد مهر بين اباد مهر بابانظر شهيد بزرگراه متری صد

86 عبادی عبادی، هللا آيت شفا، مشهد، رضوی، خراسان استان

1266پ- اقبال و الدن بين

توس پزشکان ساختمان /3 مفتح/ مفتح خيابان



40 رسالت روبروی- رسالت خيابان- گاز چهارراه- مشهد

62 توس نبش-  توس بلوار

3 مفتح-  طالب سيمتری-  مشهد

 توس سالمت محافظان روزي شبانه درمانگاه 56 اماميه-  اباد قاسم-  مشهد

5پالک 21فلسطين فلسطين

441 پالک 14مفتح  طالب خيابان مشهد

62 ساختمان گلستان پزشکی ساختمان روبروی گلستان خيابان مشهد

زاده تقی دکتر داروخانه-  پايين طبقه- 14پالک- 29بهار الشهرا ملک-صابری شهيد بلوار

63 پالک 9 بنفشه عباسی فرامرز

حکيم پزشکان ساختمان- 27ربيع خواجه نبش- ربيع خواجه بلوار- حسين امام ميدان- مشهد

15 پالک-4وليعصر خيابان-باخرز

13 نبش هادي امام خيابان آزادي بلوار

66خميني امام نبش.مشهد

امام مرکزی داروخانه سينا ابن خيابان

32و30 عبدالمطلب بين

15 چمران نبش چمران خيابان مشهد

11مهرآباد نبش

 زمان صاحب ميدان-  طرقبه

اصغر علی درمانگاه جنب- 8و 6 وليعصر بين- شانديز

9و7 حر بين رجايي شهرك

اماميان دکتر روزی شبانه داروخانه ،2مهريز نبش ،1حر متری، ده چهارراه رجايی، شهيد شهرک

 اباد وكيل بلوار انتهاي

اول چهارراه - 12 خلج-   خلج خيابان-  سيدی

22 بهمن 22 و 26 بهمن 22 بين بهمن، 22 بلوار بهمن، مشهد، رضوی، خراسان استان

50 شاهد نبش شاهد بلوار آباد قاسم مشهد

186پالك.3 مفتح خيابان.مشهد

سروش فيزيوتراپي عابر پل جنب رسالت خيابان روبروي بها و فرامرز راه چهار بين فردوسي بلوار

شفا پزشکان ساختمان 15 چمران نبش-  چمران خيابان

14 وفردوسی جانباز ميدان بين

سالمت بهار پرستاري 55 و 53 بين رضا امام خيابان

14 و 12 هدايت بين هدايت بلوار

دکترربابی داروخانه-3و1 بين-مهرآباد خيابان-مشهد

 کالهدوز بلوار-  مشهد

مدهوشي دكتر روزي شبانه داروخانه دانشجو پل به نرسيده 33و31 اباد وكيل بين اباد وكيل بلوار

119 پالک هدايت ساختمان مترو ورودی جنب وقائم پاستور بين آباد احمد

اول طبقه - 58 پالک - 46 پيروزی-  پيروزی بلوار

 يزد کوير فرش باالی- اباد احمد

102و100 توس بين توس بلوار 

1-3احمدآباد بين-مشهد

19 حنايی شهيد نبش-  دانش راه چهار  (ع) رضا امام خيابان

279 پالک-حامد راه چهار بعد-بلوارسجاد-مشهد

34و32ازادی بين-ازادی خيابان-مشهد

 ( ع)حسين امام بيمارستان 3 وحيد ( وحيد) دريا خ طالب متري سي مشهد

20 وحيد نبش

2ازادگان به نرسيده 63 اباد وکيل

24 و 22کوهسنگی بين-مشهد

32پ 4آموزگار  آموزگار بلوار



امير ساختمات- مشهد فرش نبش-  دوست يزدان خيابان- اول چهارراه - (امير کوی)وليعصر بلوار-مشهد

16 و 14 طبرسی بين جنوبی، طبرسی بلوار نوغان، مشهد، رضوی، خراسان استان

جم راه سه چمران خيابان مشهد

فجر ايثارگران روزی شبانه درمانگاه شرقی گاز راه چهار به نرسيده-اول طبرسی بلوار

72پالک-4نامجو

14 و 12 تن پنج بين

چهارم طبقه-8پالک-34ابوطالب

22 مفتح طالب متری سی- مشهد

23 پالک-5پاستور نبش- پاستور خيابان- مشهد

16و 14 کوهسنگی بين کوهسنگی، يابان

57پالک-18سعدی-مشهد

23 و 21 شفيعی بين ،50 بابانظر بابانظر، بزرگراه آوينی، شهيد مشهد، رضوی، خراسان استان

انسان دکتر داروخانه 23 آباد وکيل نبش_  آباد وکيل بلوار مشهد_  رضوی خراسان

پيری دکتر آزمايشگاه 125 پالک 9 و 7 فالحی بين فالحی غرب شهرک

رازی آزمايشگاه- شفا ساختمان-15 چمران نبش-رضا امام بيمارستان ميدان

رضا درمانی مرکز-2فالحی- آباد قاسم

6پالک-24خمينی امام-مشهد

صدف اول45اباد بلواروكيل

16پالک-عارف-احمداباد-مشهد

61 پالك 4 كالهدوز-  كالهدوز بلوار مشهد

65 شاهد نبش اماميه چهارراه اباد قاسم

8پالک31کوهسنگی کوهسنگی

88 عبادی نبش-  مشهد

5/200الک-هاشميه و سامانيه بين-اباد وکيل بلوار

57 ساختمان-18سعدی خيابان-3 مدرس بلوار

1265پالک-فجر درمانگاه جنب-شرقی گاز چهارراه-طبرسی

- احمدآباد بلوار ابتدای

فردوسی راه سه-خاتم بزرگراه

سينا ابن آموزشوروانپزشکی ومرکز بيمارستان علی بو ميدان

شيخ دکتر بيمارستان قرنی بلوار

ابوريحان بلوار انتهای طالب متری سی

ع رضا امام بيمارستان-مشهد

نخرسی چهارراه مشهد

چشم تخصصی بيمارستان ابوطالب چهاراه

علوی بيمارستان رضا امام خيابان

25 خمينی امام خيابان مشهد

اميد بيمارستان علمدشت ميدان

44پالک2 آموز دانش بلوار

طرقبه جاده ابتدای-مشهد

حسابی دکتر و شاهد بين شريعتی، بلوار فرهنگيان، مشهد، رضوی، خراسان استان

همکف طبقه پرديس ساختمان 6 عارف نبش عارف خيابان مشهد رضوی خراسان

شرقی رازی خيابان انتهای دی ده ميدان مشهد

 10 انديشه نبش-  مشهد

حر ميدان پيروزی بلوار

قائم پل از بعد- کالنتری شهيد بزرگراه- مشهد

  شرقی گلستان خ مشهد

1333 پالک گاز چهارراه از بعد اول طبرسی



38 پالک - 63 آباد وکيل

(ره) خميني امام جانبازان توانبخشي مركز مليت پارك شرقي درب

8المهدی-المهدی خيابان-جام تربت

مشهد

خراسان پروتز و ارتز مرکز- 42پ-63 آباد وکيل

جعفر بن موسی بيمارستان مشهد

احمر حالل جن 1شمالی بزگمهر

2 طبقه 3/2 پالك پرستار خيابان

چهارم طبقه-  بهاران ساختمان - (ع)رضا امام بيمارستان فلکه-  مشهد-  اول مطب

گلريز چهارراه-2مصلی-مصلی بلوار-مشهد

38 پالک- 2جنوبی طالقانی- 12خمينی امام کوچه- خمينی امام خيابان- والت مه

7خمينی امام اباد فيض

شمالی طالقانی خمينی، امام آباد، فيض رضوی، خراسان استان

الغدير ميدان حاشيه-آباد فيض

همكف طبقه پاستور پزشكان ساختمان 9عطار نبش عطار خيابان

ثامن تراپی فيزيو سوم طبقه نور پزشکی مجتمع - 4خرداد پانزده-  خرداد پانزده خيابان-  نيشابور-رضوی خراسان

زينلی دکتر داروخانه فوقانی طبقه ملی باغ روبروی

سجاد فيزيوتراپي-اورژانس روي روبه-عطار خيابان

دانش ازمايشگاه. يك منفي طبقه. پاستور ساختمان. 9عطار نبش. عطار خيابان

10 عطار عطار، جعفری، شهيد خيابان نيشابور، رضوی، خراسان استان

(عج) عصر ولي وبلوار فضل بلوار تقاطع غربي نبش

18 پالك- 12 و 10 عطار بين- عطار خيابان

7 عطار عطار، جعفری، شهيد خيابان نيشابور، رضوی، خراسان استان

قديم مخابرات روبروي شمالي فردوسي

يک منفی طبقه-  شفا ساختمان-  ناصرانی پاساژ جنب-  امام خيابان

عطار خيابان ابتدای-   عطار خيابان

زينلي دكتر داروخانه پايين طبقه-  ملي باغ روي روبه- خميني امام خيابان

خمينی امام خمينی، امام خيابان نيشابور، رضوی، خراسان استان

سوم طبقه-  کسری ساختمان - 4 خرداد 15

3طبقه شفا ساختمان ناصراني پاساژ جنب 

شفا ساختمان-ناصرانی پاساژ مجاور-خمينی امام خيابان

۱۰ عطار عطار خيابان نيشابور

گوهرجو دكتر مطب همكف طبقه ياس ساختمان 9 عطار- عطار خيابان

دارايی خيابان

ميالن انتهای - 9 عطار-  عطار خيابان-  نيشابور

3 دارايی خيابان

شوشتری دکتر داروخانه فوقانی طبقه-  شمالی فردوسی خيابان ابتدای

ملت بانک جنب-  زرگرها بازار و امام چهارراه بين-  خمينی امام خيابان

باغرود جاده اول- بسيج ميدان

12 عطار ابتدای-  عطار خيابان

پارس ساختمان- عطار خيابان

مركزي ملي بانك روي روبه-خميني امام خيابان

اسعدي دكتر داروخانه-پرديس ساختمان جنب-خرداد 15 خيابان-نيشابور

15 معلم نبش-  معلم بولوار-  فرهنگيان شهرک

12 خمينی امام به نرسيده خمينی، امام جعفری، شهيد خيابان نيشابور، رضوی، خراسان استان

9عطار نبش عطار خيابان

االسالمی امين خيابان



ياس پزشکان ساخنمان 9 عطار. نيشابور

خمينی امام و عدالت بين جنوبی، فردوسی جنوبی، فردوسی بلوار نيشابور، رضوی، خراسان استان

بهمن 22 اورژانس روبروی  عطار خيابان نيشابور رضوی خراسان استان

4طبقه. ياس مجتمع.9 عطار عطار، خيابان

سپه بانک روی روبه - 13 خمينی امام نبش-  خمينی امام خيابان-نيشابور

19.1 جمهوری روبروی دقيقا. پنجراه به نرسيده. امام خيابان نيشابور، رضوی، خراسان استان

انقالب ميدان.فيروزه شهرستان

10 پالك...10 غزالي..فرهنگيان شهرك

سعيدی دکتر داروخانه احمر هالل درمانگاه جنب  امام خيابان نيشابور

19 جنوبی فردوسی-  فردوسی خيابان-  انقالب چهارراه-  نيشابور

خواجويی دکتر داروخانه خمينی امام خيابان

بهارستان نبش دانشگاه، بلوار نيشابور، رضوی، خراسان استان

رضوی دکتر مطب-انقالب ميدان-فيروزه شهر

صابر دکتر مطب-3طبقه-پاستور ساختمان - 9 عطار-عطار خيابان-نيشابور

سبز گنبد خيابان

.خيام فلکه.خمينی امام خيابان.نيشابور.رضوی خراسان

6 پالک سبز گنبد ميدان دور

بهمنش دکتر مطب-  رضا امام بلوار

رمضانيان دکتر داروخانه پايين طبقه خروعليا نيشابور

سجاد داروخانه

همكف طبقه شفا ساختمان ناصراني پاساژ جنب امام خيابان

(ع) هاشم بنی قمر بيمارستان-  االنبياء خاتم خيابان روی به رو-  خمينی امام خيابان

شهريور 17خيابان

رضا امام درمانگاه-  شهريور 17 خيابان

خمينی امام به نرسيده شمالی، فردوسی شمالی، فردوسی بلوار نيشابور، رضوی، خراسان استان

باقري دكتر داروخانه 12 عطار روبروي عطار خيابان

1 واحد اول مهرطبقه ساختمان رفاه بانک پشت 2 خرداد15

رضوی خراسان استان

الزمان مسجدصاحب جنب-  امام خيابان-  قدمگاه

7 خيام نبش-  فرهنگيان شهرک

3 واحد-  همکف طبقه - 1 پالک-  کسری ساختمان - 4 خرداد 15 خيابان

الزهرا فاطمه هيت جنب نصرجنوبی جمهوری بلوار

بهمن 22 بيمارستان خمينی امام خيابان

 خيريه كوچه خميني امام خيابان

119پالك 3 رضا امام خيابان

 خمينی امام خ اسفراين بجنورد

رازی داروخانه طالقانی خيابان اسفراين

(خمينی امام) اعظم مسجد زيرين طبقه رضا امام خ ابتدای

 پزشکان کوچه رضا امام خ

امام ميدان

7پ8پرديس کوی اسفراينی

کمايستانی علی دکتر مطلب 2 رضا امام خ

اول طبقه 24 پالك 1 طالقاني

3 طالقانی خيابان اسفراين

 انصار خيريه درمانگاه - 32 خمينی امام خيابان-  اسفراين

رضا امام اسفراين، شمالی، خراسان استان

اسفراين



سپه بانک جنب خمينی امام ميدان

اسفراين

حكمتي دكتر كوچه

وداديان شهيد كوچه نبش شمالي شريعتي خيابان بجنورد

50 پالک ،( مرتضوی کوچه ) 22 طالقانی شرقی، طالقانی خيابان

رفاه بانک جنب فردوسی ميدان

گاز شركت جنب شرقي طالقاني خ

حکمتی دکتر ارديبهشت جنوبی، شريعتی بجنورد، شمالی، خراسان استان

تالش هنرستان جنب-  موفق شهيد خيابان

182 پالک نوين اقتصاد بانک جنب جنوبی شريعتی خيابان

بهداشت مركز ساختمان داخل بيدك روستاي

 مرکزی ايران بيمه روبروی شرقی طالقانی خ بجنورد

112 پالک-  پامچال گل کوچه-  شرقی طالقانی

27 پالك  خيام خيابان

حکمتی دکتر کوچه جنب جنوبی شريعتی خ بجنورد

17پالک تاک کوچه مدرس کمربندی بجنورد

مرتضوی شرقی، طالقانی بجنورد، شمالی، خراسان استان

تفضلی رعنا دکتر داروخانه واحد خط ايستگاه پشت جنوبی شريعتی.خ

19 پالک بهشتی شهيد خيابان راز

اول چهارراه نبش رنجبر شهيد كوچه طالقاني خ

ايثار مجتمع - 11 شاهد-  شاهد شهرک

4 پالک زيرزمين کمربندی نبش استقالل بلوار انتهای

احمر هالل داروخانه خرمشهر ميدان نبش

4پالك موسوي كوچه نبش- موفق شهيد خيابان

فاروج

بوعلی داروخانه فوقانی طبقه مخابرت راه چهار

خمينی امام خيابان-شيروان

 اول طبقه 755 پالک عقيق بست بن  غربی طالقانی خيابن بجنورد

چپ سمت اول بست بن ای گرمه کوچه غربی طالقانی خيابان بجنورد

طباطبايی فريبا دکتر مطب همکف باالی طبقه سينا ابن پزشکی مجتمع ارديبهشت کوچه جنوبی شريعتی خيابان بجنورد

بوعلی داروخانه نبش مخابرات چهارراه

  612 پالک-   اول طبقه- سابق گرايلی کوچه  يا  صدف بست بن-  شهيد ميدان

 ماه جواهری کوچه طالقانی خيابان بجنورد

 ابوريحان کوچه شرقی خمينی امام خيابان

فارابی درمانگاه جنب دوچنار خيابان

راست سمت اول بست بن شهيد فلکه شرقی طالقانی خ بجنورد

كشاورزي جهاد روبروي دولت ميدان دور-بجنورد

دولت ميدان

قزلباش دكتر ازمايشگاه- اي گرمه كوچه- غربي طالقاني خيابان- بجنورد

ضرغامی بست بن غربی طالقانی خ بجنورد

وحدت دكتر ساختمان رنجبر كوچه غربي طالقاني  

عقيق کوچه بجنورد

آريومهر ساختمان گوهر بست بن شمالی شريعتی خيابان-بجنورد

مخابرات راه چهار

فاروج

 حکمت ساختمان حکمت کوچه جنوبی شريعتی بجنورد

عقيق کوچه نبش طالقانی خيابان بجنورد



518 پ صدف بست بن شهيد ميدان بجنورد

سپهر ساختمان ای گرمه کوچه

سوم طبقه اوقاف اداره جنب اوقاف کوچه

(س) زينب حضرت ر پرستای مرکز بوستان تقاطع کشاوز خيابان

صدف بست بن شهيد ميدان

همداني شهيد كوچه 23 شرقي طالقاني خ

(ع)رضا امام بيمارستان روبروي

ابوريحان کوچه بجنورد شهرستان شهيد بنياد

 اجتماعی تامين بيمارستان-  چمران خ-  بجنورد

االنبيا خاتم درمانگاه جنب فردوسی ميدان بجنورد

آبادی عبدل دکتر داروخانه.(ع)االئمه جواد درمانگاه.مصلی روبروی.دولت بلوار

(ع) علی امام بيمارستان شهريار بجنوردخيابان

الدين سيدجمال خيابان بجنورد

زايشگاه خيابان-بجنورد

پايش پزشک-بجنورد

حسن امام بيمارستان ارکان جاده بجنورد

شمالی اميريه خيابان

خرمشهر ميدان غربی ضلع

رجائی شهيد خيابان-جاجرم

جاجرم

 جاجرم ابتدای

خيام خيابان نبش-  نماز جايگاه روبروی- (ع) رضا امام خيابان- شيروان- شمالی خراسان

شجاعي دكتر داروخانه ،255 پالك رفاه، بانك روبروي ،(ره)خميني امام خيابان شيروان، شمالي، خراسان

کريميان دکتر داروخانه شمالی جامی نبش خمينی امام خيابان شيروان

دكترتوتونچي داروخانه-شفا خيابان نبش

زاده اسماعيل دكتر داروخانه نسترن پزشكي مجتمع رضا امام خيابان

کاظمی جراحی مرکز جنب-  خمينی امام خيابان

بهداشت مركز مقابل رضا امام خيابان

ايران بيمه جنب رضا امام خيابان

 غدير درمانگاه تفتازانی اول-  فارسی سلمان خيابان شيروان

اول طبقه پاسارگاد ساختمان 2 خميني امام

شيروان

رضوانی دکتر آزمايشگاه جنب شفا خيابان

داودي دكتر داروخانه مقيمي، كوچه نبش بهداشت، مركز روبروي ،(ع)رضا امام خيابان شيروان، شمالي، خراسان

شفا خيابان شيروان

7 و 3 رضا امام بين رضا، امام بلوار شيروان، شمالی، خراسان استان

 رضا امام خ شيروان

بهداشت مركز روبروي (ع)رضا امام خيابان

اول طبقه--راست دست سوم ساختمان--5 رضا امام

محمدي دكتر داروخانه زيرين طبقه 2رضا امام نبش رضا امام خيابان- شيروان

خيام پزشکی مجتمع خيام  خيابان ابتدای رضا امام خيابان

20 پالک 2 خمينی امام شيروان

اسالمی انقالب ميدان به نرسيده سعدی، بلوار شيروان، شمالی، خراسان استان

شفا خيابان- شيروان- شمالي خراسان

نسترن پزشکان ساختمان رضا اما خيابان

شفا خيابان

همکف طبقه بهشت کوچه. خمينی امام خ شيروان



خيام کوچه داخل موفق شهيد بلوار فاروج

15 پالک 5 فرهنگ خيابان شيروان

 خيمينی امام بيمارستان روبروی رضا امام خيابان شيروان- شمالی خراسان

بنزين پمپ جنب رضا امام خيابان

1 طبقه 123 پالک گليل سرای شيرينی جنب 34 دانشگاه مقابل دانشگاه خيابان

مركزي ملي بانك روبروي

 رضا امام خ

شيروان

 االنبيا خاتم بلوار شيروان

 قوامين بانک جنب- موفق شهيد بلوار فاروج

 موفق شهيد خيابان انتهای. فاروج

جانباز بلوار ابتداي ارشاد ميدان

رضا امام پزشکی مجتمع همکف طبقه خمينی امام خ آشخانه

111 پالک صفوی نواب خ آشخانه

دکترشهرياری داروخانه فوقانی طبقه شهيدبهشتی خ آشخانه

شهرياری دکتر داروخانه روبروی بهشتی شهيد بلوار

جهاد ميدان به نرسيده غالمان

87 پالک شهرياری دکتر داروخانه جنب ملی باغ کوچه بهشتی شهيد بلوار انتهای

پورسينا بيمارستان اشخانه

طالقانی بيمارستان پرستار ميدان آبادان

31پالک-جاويد کوچه- بهشتی شهيد خيابان

طوقی دکتر درمانگاه-90پالک- 12 فرعی-اباد احمد-ابادان

همکف طبقه.71پالک.پرويزی خيابان.آبادان

114 پ کاشانی خ اميرکبير خ ابادان

سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاه-364 پالک- يار شهر خيابان- کبير امير خيابان- آبادان

3290 پالک زابل خيابان زابل و پرويزی تقاطع اميری خيابان-  آبادان

نو قائم مسجد روبروی_(شهريار)پرويزی خيابان_کبير امير خيابان

متروپل ساختمان 13 فرعی اميری خيابان آبادان، خوزستان، استان

بهشتی فرشيد دکتر مطب-  آباد جمشيد بازار سمت به-سده فلکه-  آبادان

 کيهان ساختمان پيروزی خيابان-  اميری خيابان-  آبادان

110 پالک هژبرافکن دکتر مطب شهيدبهشتی خيابان آبادان

 بهشتی شهيد درمانگاه روبروی-  آباد احمد يک لين-  آبادان

ملت بانک روبروی-  طالقانی خيابان-  امام و اميری راه چهار بين-  آبادان

مهر بانک روبروی اصلی نبش فرعی 12 لين آباد احمد چهارراه-  آبادان

کنار اروند (س) زينب حضرت بيمارستان-  حسين امام ميدان-  کنار اروند

اسالمی آزاد دانشگاه روبروی پرستار ميدان آبادان

آبادان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه آبادان

 زابل نبش شهريار خيابان-  اميری خيابان-  آبادان

سينا آزمايشگاه فرمانداری جنب فرمانداری فلکه

اصلی درب کنار رضا امام بيمارستان علی امام بلوار-  اميديه

2 و 1 طبقه 2 پالک سنتر گلد محبيان خ مرکزی ملی بانک پشت اميديه بازار محله اميديه

 رضا امام بيمارستان-  فرمانداری فلکه-  اميديه

مهر فيزيوتراپي كلينيك مركزي ملت بانك جنب طالقاني تقاطع شريعتي خيابان

پاستور جراحي مركز ساختمان انقالب بلوار

146 پالك رستم هتل جنب خميني امام خيابان

خميني امام خيابان

سالمت آزمايشگاه مهر پزشکی پاساژ سابق بهمن سينما جنب طالقانی خيابان انديمشک



25 پالك-  جمهوري نبش-  سينا خيابان

معلم درمانگاه معلم ميدان شريعتی خيابان-  انديمشک

معلم درمانگاه معلم ميدان شريعتی خيابان-  انديمشک

زاده راکی داروخانه جنب طالقانی خيابان-انديمشک

سينا خيابان نبش-  طالقانی خيابان

امين ايران دکتر آزمايشگاه مرکزی بانک پست جنب طالقانی خيابان انديمشک

 روزی شبانه داروخانه جنب خمينی امام خيابان انديمشک

مرکزی داروخانه امام ميدان

25 پالك جمهوري نبش شريعتي دكتر خيابان

 رامين داروخانه-   بهمن سينما جنب-  طالقانی خيابان-  خمينی امام ميدان-  انديمشک

 مرکزی تجارت بانک جنب امام خيابان-  انديمشک

طالقانی خيابان نبش-  خمينی امام خيابان- انديمشک شهرستان مرکزی بخش-  انديمشک

13 پالک پناهی شهيد خيابان-  طالقانی خيابان انديمشک

اول طبقه. ارسطو پزشکی ساختمان. 60 پالک. دانيال فلکه نبش. ذانيال خيابان. ملت کوی. اهواز

64 پالك سوم طبقه پاداد پزشكي مجتمع مسجد از بعد جوادااليمه بلوار

هالل توانبخشی جنب- شرقی 11 خيابان- پارس کيان- اهواز

نور پاتوبيولوژی ازمايشگاه 3 طبقه فاخر برج غربی 5 خ نبش کيانپارس

3فاخر،واحد پزشکی برج غربی، 5 خيابان نبش

زاده پناهی دکتر آزمايشگاه- اول طبقه -62 پالک-  يکم خ- سپيدار- اهواز

اول طبقه فاخر برج غربی 5 و 4 بين کيانپارس

نرگس آزمايشگاه 18 پالک شرقی ميهن خيابان کيانپارس

 مادر درمانگاه 3 منطقه شهرداری روبروی دانيال خيابان و کارون خيابان بين بلوارپاسداران

44 پالک 7و6 ايستگاه بين سعادت بلوار 2فاز پادادشهر

نادري

17 پالک شرقی ميهن خيابان سوم فلکه کيانپارس

6 پالک شرقی ميهن خيابان کيانپارس

يک فاز غربی 16خيابان کيانپارس اهواز خوزستان

169 پالک-  کيانپارس 6 خيابان نبش-  وهابی شهيد خيابان

51 پالک- خاقانی و مولوی بين- بهزاد خ- دوم کوچه-شرقی نادری ابتدای

130پالک سپه بانک روبروی حجت خيابان کارمندی زيتون اهواز

226 پالک- کيان چهاراره- خشايار خيابان- انقالب کوی- اهواز

ادهم فارسی، سلمان بهبهانی، هللا آيت بزرگراه نادری، اهواز، خوزستان، استان

 کالنتر دکتر آزمايشگاه-  دوم طبقه پاستور پزشکی ساختمان-  پارک فلکه روبروی-  کميل خيابان-  کارمندی زيتون

 مستوفی عماد دکتر آزمايشگاه-علی امام پزشکی مجتمع- فارسی سلمان پاساژ روبروی-نادری خيابان اول

نقاش دكتر ازمايشگاه زمزم نبش حجت خ

عباسي خيابان

تابان مجتمع شرقي پنجم خ انتهاي-كيانپارس

انوشه روبرويتقاطع-38 پالک-مهران خ-راه ملی-اهواز

152 پ متری 3 و مسلم بين بهمن سينما روبروی آهنگری شهيد خ متری 30

اول طبقه محک ساختمان  جوادااليمه ميدان پادادشهر

10 واحد 4 طبقه سفير ساختمان مسلم و شريعتی بين طالقانی خ اهواز

ميالد درمانگاه-  آرمان موسسه روبروی غربی 15 و 14 خيابان بين-  پادادشهر-  اهواز

 صدقی دکتر آزمايشگاه-  بندر خيابان نبش زيتون اصلی خيابان-  کارمندی زيتون-  اهواز

254 پالک آذر و دی خيابان بين خرداد خيابان گلستان-  اهواز

 غربی 12 خ جواداالئمه بلوار  پاداد-  اهواز

103 پالک-  فاضل نبش زمرد خيابان-  کارمندی زيتون-اهواز

67 پالک شرقی 9 خ کيانپارس



6ط پارس ساختمان شرقی سوم خ نبش کيانپارس

گلديس بلوار پرديس

مهران خيابان نبش پنجم پل زندوفلکه چهارراه بين شريعتی اهوازخيابان

الهام ساختمان 18 پالک شرقی سروش و الهام ين ارديبهشت خيابان کيانپارس اهواز

پور اولی بهنام دکتر مطب زمين ايران عکاسی زيرين طبقه ملی بانک روبروی شيخ باغ يا ادهم خيابان نبش شرقی نادری

محققی آرمان دکتر تصويربرداری مرکز 4 واحد 1 طبقه همدان خيابان نبش بوستان گلستان-  اهواز

 دوم طبقه پارس پزشکی مجتمع فردوسی و حافظ خيابان بين نادری خيابان-  اهواز

10 واحد_ 3 طبقه_ کوثر مجتمع_  باهنر راهی سه

برق و آب پزشکی مرکز روبروی آذر نبش فروردين خيابان گلستان

اصلي  10 خيابان نبش-  اب منبع

622 پ جنوبی (فردوسی) خوانساری خ-(نادری) فارسی سلمان

86 پالک زمين ايران آزمايشگاه نادری بزرگ پزشکی مجتمع (فردوسی)خوانساری و حافظ بين (نادری) فارسی سلمان خيابان اهواز

 389پالک جنوبی حافظ خ نادری

سوم فلکه کيانپارس اهواز

قايم پزشکی مجتمع  (موسوی شهيد) خيابانحافظ نبش طالقانی خيابان اهواز

19پ-  مهران خيابان

61 پالك وزيبا زيتون بين كميل خيابان كارمندي زيتون

60 پ اميد مجتمع زيبا و زيتون بين فاضل خ

43پالک-شرقی 4-  کيانپارس

زندگی فيزيوتراپی درمانگران ساختمان ارديبهشت تقاطع شرقی(توحيد) پهلوان کيانپارس

2ط فردين ساختمان شمشيری خ نبش امام و نادری بين ادهم خ اهواز

1559/2295پالک-4ظفر خيابان روبروی-(رزمنده) اصلی خيابان-رزمندگان شهرک-خرمشهر راه سه-اهواز

بند مهر و  امام بين ( يوسفی  خ ) فاطميه کوی اهواز

110پالک غربی توحيد خيابان- کيانپارس

21 پ شرقی پهلوان خ کيانپارس

نصر فيزيوتراپی پرديس پزشکی مجتمع-  جنوبی الهدی علم خيابان

فرهی دکتر داروخانه جاللی کوچه نبش کيان خيابان جنوبی کمپلو

1 واحد 1 طبقه 1 ورودي نگين ايران مجتمع  غربي 6 نبش كيانپارس

رضا امام ازمايشگاه ملت پارك روي به رو ملت كوي

درمان داروخانه پاساژنادری نادری اهواز

پارس درمانگاه مقيمی اقبال فلکه و متری 20 بين نبهان شيخ خيابان ملت کوی-  اهواز

زيتون خريد مركز جنب 170 پ فردوسي خ مليراه

 خاقانی و متری سی و فاصل حد شرقی کاوه خيابان اهواز

علمدارلو دکتر داروخانه - (ره) خمينی امام ميدان به نرسيده-  رهبری خيابان-  هفتگل

 آرزومند دکتر داروخانه-  زيتون و زمزم بين-  حجت خيابان-  کارمندی زيتون

اسکن تی سی بخش-آريا بيمارستان-شرقی 17 خيابان-کيانپارس

6واحد-سوم طبقه-کيان مجتمع شرقی 21و20خيابان بين آباد کيان-اهواز

مينا گل کوچه نبش-اصلی گلبهار خيابان-آغاجاری شهرک

سينا ابن آزمايشگاه کارون پارکينگ پشت-نادری و کافی بين-کتانباف خيابان

1 پالک عالمه خيابان کارگری زيتون اهواز- خوزستان

اقبال فلكه و 8 خ بين ملت كوي

تبسم سنجی شنوايی 2 طبقه مرواريد مجتمع کافی و نادری بين الهدی علم خيابان نادری-  اهواز

 گلستان بيمارستان اورژانس  جنب-گلستان اهواز

7  واحد چهارم طبقه سرلک ساختمان فردوس و حجت خ بين چيتا فلکه کارمندی زيتون

سوم طبقه شفا پزشکی مجتمع اصلی 4 و 3 خيابان بين شيبان

کار گندم سوم خيابان-  خزامی پيچ-  علی امام ميدان-  عبداله کوت-  کارون

هيراد ساختمان جنب پيروزی و الدن کوچه بين 10 خيابان پادادشهر-  اهواز



جواداليمه مسجد جنب پادادشهر

نظامی نبش فارسی سلمان خيابان نادری

خوزستان برق و آب تخصصی پزشکی درمانی خدمات موسسه آذر نبش فروردين خيابان گلستان

 نور دندانپزشکی کلينيک -  191 پالک دی و آذر بين ارديبهشت خيابان گلستان

زرگر دکتر دندانپزشکی-  دوم طبقه آمين مجتمع شرقی 4 نبش-  آباد کيان

(ص) االنبياي خاتم فيزيوتراپي كلينيك اول طبقه  ساحل پزشكي مجتمع  خسروي خ ابتداي  نادري اهوازخ

بقايی مجيد دکتر شهيد سردار بيمارستان.گلستان جاده انتهای-اهواز

(2 شعبه) نور دندانپزشکی - 6 طبقه-  فارابی مجتمع-   يک فاز-  غربی 5 خيابان-  کيانپارس-  اهواز

 غربی شمال واحد اول طبقه دی و آذر بين فروردين بلوار گلستان-  اهواز

بقايی شهيد درمانگاه-  فلسطين سينما جنب آهنگری کوچه شريعتی خيابان اهواز

دكترتوكل مطب جنب كافي و نادري بين خسروي خيابان نادري

پناهي دكتر داروخانه اسمانه پاساژ شرقي 8 خ كيانپارس اهواز

(س) الزهرا فاطمه حضرت بيمارستان-  اباذر خيابان انتهای ساحلی بلوار-  اهواز

فارابی آزمايشگاه-  سوم طبقه-  مرواريد مجتمع (جنوبی سعدی) جنوبی الهدی علم خيابان-  فارسی سلمان خيابان-  اهواز

 جانبزرگی دکتر داروخانه اقبال فلکه و متری 20 بين نبهان شيخ خيابان ملت کوی-  اهواز

همکف طبقه-151 پالک-جاللی خيابان-(آبادچی)کيان خيابان-انقالب کوی-اهواز

اول طبقه- پارس پزشکی مجتمع-  حافظ نبش- نادری

2 پالک کميل خيابان نبش کارمندی زيتون-  اهواز

راه ملی خيابان اهواز

ممبيني داروخانه كارون تجاري مجتمع فارسي سلمان خيابان

شهريور و دی بين خرداد خ گلستان

 برق و آب کلينيک روبروی آذر و آبان خيابان بين فروردين بلوار-  گلستان

حافظ داروخانه-  چهارم متری 18 و 23 خيابان بين آباد کيان-  اهواز

27 پالک شرقی پهلوان خيابان-  کيانپارس

دزفولی قناد دکتر داروخانه-  پنجم پل به نرسيده (متری سی) شريعتی خيابان-  اهواز

 کودايی دکتر داروخانه-  خوزستان برق و آب سازمان پزشکی موسسه آذر خيابان نبش فروردين خيابان گلستان-  اهواز

2طبقه جواد پزشکی مجتمع کافی و نادری بين زاده قنادان خ  شرقی نادری-اهواز

65پ عامری 4 خ ملت کوی

 زاده منصور دکتر داروخانه شمالی دی خيابان گلستان-  اهواز

خيام داروخانه جنب کارگر اتوبان و ميالد خيابان بين سعدی خيابان گلستان

جواداليمه مسجد جنب پادادشهر

شفا آزمايشگاه-بها وشيخ کيان بين-خشايار خيابان-اهواز

 505 پالک هاللی و فرهانی بين-  هاشم بنی خيابان-  کمپلو

اسفند خيابان نبش-  فروردين بلوار-گلستان

کاظمی دکتر داروخانه-  سالمت بيمه کل اداره روبروی غربی ميهن خيابان نبش-  کيانپارس

خيام داروخانه کارگر بلوار نبش سعدی کوی انتهای

غربی 16 چمران، کيانپارس، اهواز، خوزستان، استان

رجايي بيمارستان جنب رستگاري شهيد خ(متري24) ازادگان خ

قنواتی داروخانه جنب رحمانی حميد دکتر مطب- احسان پزشکان ساختمان- باهنر راه سه- اهواز

ملل آزمايشگاه اول طبقع سينوهه مجتمع 23 پالک ارديبهشت و ساحلی بين شرقی پهلوان خيابان کيانپارس

156 پالک آهنگری خيابان بهمن سينما روی به رو مسلم و شريعتی بين متری سی

 شريعتی و مسلم بين-  طالقانی

 شريعتی و مسلم بين-  طالقانی

لوکس عينک غربی 2 و 1 خ بين کيانپارس

گلستان سازی عينک دی خيابان نبش فروردين خيابان گلستان-  اهواز

نيا فرخ دکتر آزمايشگاه 158 پالک دهم خيابان دوم فاز پادادشهر

اهواز گلستان درمانی آموزشی مرکز فروردين بلوار-  گلستان



طالقانی اله آيت سوختگی سوانح مرکز شهر پاداد دو فاز

 3 طبقه- کسری مجتمع- کافی و نادری بين- جنوبی مسلم

103پالک-فاضل نبش زمرد خيابان-کارمندی زيتون-اهواز

برق و آب پزشکی مجتمع روبروی فروردين خ گلستان

بايمانی دکتر داروخانه غربی 15 و 14 خيابان بين پادادشهر-  اهواز

160پالک بها وشيخ کيان بين هاشم بنی خيابان اهواز

نبهان شيخ خ ملت کوی اهواز

401 واحد سپيد برج غربی12 خيابان

2 شعبه ره خميني امام تخصصي وفوق تخصصي كلينيك شرقي 13 خيابان كيانپارس

ششم طبقه-اهواز پزشكي برج-غربي ميهن نبش-كيانپارس

(ره) خمينی امام درمانی آموزشی مرکز-  آزادگان خيابان

رازی درمانی آموزش مرکز-  فرمانداری روبروی-  فلسطين خيابان-  امانيه-  اهواز

موال دکتر داروخانه جنب الطمير ام منطقه بقايی شهيد بيمارستان مسير-  اهواز

فرهنگيان درمانگاه غربی 13 نبش کيانپارس اهواز

 غربی 13 خيابان نبش کيانپارس-  اهواز

1 پالک فروغ خيابان زاويه خيابان-  کارمندی زيتون-  اهواز

(ره) کرمی محمد شيخ عالمه بيمارستان-  آپادانا بيمارستان جنب بهاران خيابان- شمالی سروش خيابان-  اهواز-  خوزستان

 بقعه شرکت جنب-  فروردين خيابان-  گلستان-اهواز

امالک اسناد و ثبت اداره روبروی-مدرس شهيد خيابان امانيه

 غربی آبان خيابان-  کيانپارس-  اهواز

قنواتی دکتر داروخانه-  ملی بانک سابق ساختمان-  گلدسته خيابان نبش-  گلشن بلوار-  پرديس-  اهواز

نصيری بيگی دکتر داروخانه-  مهران خيابان نبش جنوبی شريعتی خيابان-  اهواز

 شرقی 6 خيابان کيانپارس-  اهواز

 ايليا امالک مشاور جنب معلم بلوار باهنر کوی مرکزی بخش-  اهواز

3واحد 3طبقه.مهر پزشکی مجتمع.اجتماعی تامين روبروی. (شرقی دانشور)شرقی مهر خيابان کيانپارس، اهواز، خوزستان، استان

مهر بيمارستان کوثر خيابان چمران شهيد خيابان

قنواتی شهيد خيابان/  شريعتی دکتر خيابان

 (لشکر) قدس اتوبان نبش شمالی سروش خيابان کمپلو

مخابرات جنب شرقی هفدهم خيابان کيانپارس اهواز

(ره) کرمی عالمه بيمارستان بهاران خيابان-  شمالی سروش خيابان-  خرمشهر راه سه-  اهواز

شرقی11خ کيانپارس اهواز

امالک و اسناد ثبت اداره روبروی مدرس شهيد خيابان مدنی اله آيت بلوار-  اهواز

صدف مجتمع-جنوبی الهدی علم خ-فارسی سلمان خ

کاليی دکتر آزمايشگاه پرورش بست بن مرکزی ملی بانک جنب خمينی امام خيابان ايذه خوزستان

( ع)علی امام ميدان ايذه خوزستان

اعظم حسينيه کوچه ابتدای امام خ ايذه

سيمين بست بن- آراسته دکتر آزمايشگاه نبش- (ع)علی امام ميدان

پارسيان پزشکی مجتمع-قريشوندی شهيد خيابان

مصال روبروی جنوبی حافظ خيابان-  ايذه

علی امام ميدان 

علی امام ميدان ايذه خوزستان

(پاستور) نيا مرداني دكتر داروخانه رضا امام پزشكان ساختمان امام خيابان

 امام خ ايذه

 پارسيان تخصصی مجتمع قريشوندی شهيد بلوار علی امام ميدان-  ايذه

 غنچه دکتر روزی شبانه داروخانه جنب - (ره) خمينی امام خيابان-  ايذه

ايذه

شهريور 17 بيمارستان قديم ساختمان-  خون انتقال جنب صاحب تيرداد شهيد کوچه-  علی امام ميدان-  ايذه



پارسيان کلينيک ساختمان قريشوندی شهيد خ ايذه

بهرامی دکتر داروخانه- ايذه شهدای تخصصی کلينيک-   مدرس بلوار-  ايذه

شهدا بيمارستان-  حر خيابان-  ايذه

 اول طبقه تريتا پزشکی مجتمع مصال روبروی جنوبی حافظ خيابان-  ايذه

 غنچه دکتر داروخانه جنب-  فرهنگ خيابان روبروی-  امام خيابان-  ايذه

56 پالک 2 شهدا خ ايذه

مسکن بانک جنب (ره) خمينی امام ميدان باغملک

1 شماره درمانگاه روی روبه ای خامنه هللا آيت خيابان باغملک

 1 شماره درمانگاه جنب ای خامنه هللا آيت خيابان باغملک

آريا ساختمان طباطبايی شهيد کلينيک جنب حسينی دامپزشکی داروخانه از بعد باهنر شهيد کوچه ای خامنه اله آيت خيابان ملک باغ

 شهرداری خيابان باغملک

 ای خامنه هللا آيت خيابان

يک شماره درمانگاه روی رويه ای خامنه هللا آيت خيابان

معتمد داروخانه جنب تل قلعه ايستگاه اي خامنه هللا ايت خيابان

مسکن بانک روبروی (ره) خمينی امام ميدان شهيدبهشتی خيابان

كشاورزي بانك روبروي-خميني امام خ

 طباطبايی شهيد بيمارستان-  خميسی قلعه-  باغملک

8نواب-بلوکيها- سربندر

اجتماعی تامين سازمان روبروی ای خامنه اله آيت بلوار

موسوی دکتر آزمايشگاه-امام ميدان-ماهشهر- خوزستان

باهنر خيابان امام ميدان ماهشهر

خمينی مصطفی ک روبروی-  منتظری خ-  ماهشهر

پارسيان درمانگاه-  ای هسته انرژی ميدان-  طالقانی بلوار-  ماهشهر بندر

 معرفی نرگس حاجيه بيمارستان-  مطهری خيابان-  ماهشهر بندر

جهاد نانوايي پشت منتظري و شريفي خيابان تقاطع

ايران پزشکی مجتمع پيروز خيابان

توانايی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاه-سينا ابن کلينيک-پيروز خ-بهبهان-خوزستان

پارس فيزيوتراپی- راست سمت- نسب کرم خ ابتدای-پرستار فلکه-بهبهان-خوزستان

70 پالک.ايقان شهيد کوچه.صادرات بانک جنب نسب کرم خيابان

بشی ميتسو گاه تعمير جنب شيراز فلکه

58 پالک-سيمان جاده ابتدای بيدبلند فلکه-بهبهان

16 پالک- سبزپوشان کوچه- جوانمردی ميدان

مرکزی پزشکی بيدبلند،مجتمع و مراحل ميدان پيروز،بين خيابان

رازی آزمايشگاه-پيروز خيابان ابتدای-بلند بيد ميدان-بهبهان-خوزستان

همكف طبقه-  پارسيان ساختمان-  مراحل چهارراه-  پيروز خيابان-  بهبهان

محسنی فروشی الستيک انبار جنب-نياکان شهيد  بلوار-ذوالفقاری-بهبهان

االئمه جواد ساختمان هدايت داروخانه جنب سيمان جاده ابتدای بلند بيد ميدان بهبهان

زمانی دکتر داروخانه مرکزی پزشکی مجتمع بهبهان

 5 پالک همکف طبقه نسب کرم خيابان-  بهبهان

 زيبايی شهيد خيابان بهبهان

(خان باقر) ص اکرم نبی مسجد جنب-  عدالت شهيد خيابان-  مراحل ميدان

مرکزی کلينيک پيروز خيابان خوزستان

فارابی روزی شبانه داروخانه جنب زاده شهيد بيمارستان روبروی زيبايی. خ- بهبهان

 سينا ابن کيلينيک جنب کوچه خون انتقال روبروی پيروز خيابان-  بهبهان

 زاده شهيد بيمارستان روبروی زيبايی خيابان-  بهبهان

سوم طبقه-مرکزی پزشکان مجتمع-پيروز خ

 ايرانمهر درمانگاه جنب متری 60 خيابان بهبهان



ايرانمهر درمانگاه 18 پالک متری 60 خيابان

 واحد 1 طبقه 506 پالک سيد دکتر مطب مرکطی پزشکی مجتمع پيروز خيابان

همکف طبقه-طاهری دکتر کلينيک-پوشان سبز ک

داخلی متخصص پيدايش دکتر مطب-محسنی پزشکی مجتمع-جوانمردی ميدان

نژاد نوری دکتر داروخانه-  پوشان سبز کوچه جوانمردی فلکه عدالت خيابان-  بهبهان

ملت بانک جنب امام خيابان حميديه

کيميا طبی تشخيص آزمايشگاه معصوم 14 درمانگاه جنب خمينی امام خيابان حميديه

سعيد عالمی دکتر مطب جنب خمينی امام خيابان حميديه

ملی بانک روی روبه خمينی امام خيابان حميديه

پزشکان ساختمان جنب روزی شبانه داروخانه روبروی

130پ نقدی. خ سهراب.خ

جنابی دکتر مطب- خسروی دکتر داروخانه جنب- نقدی خيابان ابتدای- مطهری شهيد چهارراه

مرکزی صادرات بانک جنب ای خامنه هللا آيت خيابان- خرمشهر

نظريان دکتر داروخانه ايرانيان حکمت بانک جنب مطهری راه چهار- خرمشهر

(ع) رضا امام روزی شبانه داروخانه ای خامنه هللا آيت بلوار-  خرمشهر

کارون ساختمان الحج ثامن موسسه جنب خيام خيابان ای خامنه... ا آيت بلوار- خرمشهر

دکترايرانی داروخانه مرکزی پزشکان ساختمان رضا امام بزرگ بازار روبروی رضا امام بلوار

مريدی دکتر داروخانه فوقانی طبقه اتوبوسرانی جنب رضا امام اداری تجاری مجتمع روبروی

6414715958 کدپستی 43 پالک نو حافظ خيابان خرمشهر خوزستان

خرمشهر

پزشکان مرکزی ساختمان رضا امام بازارچه روبروی هللا فلکه خرمشهر

 همکف طبقه رضا امام پزشکی مجتمع نو حافظ خيابان مرکزی بخش-  خرمشهر

عدل خيابان روبروی آفرينش خيابان دزفول خوزستان

رشيديان دکتر آزمايشگاه پزشکان بست بن طالقانی تقاطع

161 پالک فارسی وسلمان رازی بين شهيددانش خيابان دزفول

همکف طبقه نشاط پزشکی مجتمع نشاط خيابان

ميالد مجتمع آزادی کوچه طالقانی خيابان

پاستورو مجتمع يازهرا تقاطع منتظری خيابان دزفل

نشاط پزشكي مجتمع نشاط خيابان

زاده بساق دکتر راديولوژی کلنيک هجرت و طالقانی بين آفرينش خيابان

نيا شفيعی دکتر ازمايشگاه_ عاملی مسجد جنب-طالقانی خ-دزفول

13 کالنتری جنب

ميالد مجتمع آزادی کوچه طالقانی خيابان

آرام پژشکی مجتمع 12 کالنتری روبروی محمود سيد خ

هجرت و آفرينش بين طالقانی خيابان

341/1 پالک روستا خيابان-  دزفول

13 کالنتری جنب-  بهاران ميدان

36 پالک صابرين نبش مقداد

المومنين امير داروخانه امام خيابان-دزفول

 جوهر دكتر روزي شبانه داروخانه ( ازادي كوچه) سابق شهرباني كوچه جنب طالقاني خ دزفول

نشاط خيابان و نژاد ماندنی شهيد خيابان بين طالقانی خ

شيوا پزشکان ساختمان دوم بقه شريعتی خيابان نبش ص رسول حضرت خيابان

72 بالک.آوران پيام و صفوی نواب خيابان بين.دارالمومنين بلوار

محمدسعيد دکتر داروخانه-  شريعتی نبش رسول حضرت خيابان دزفول-  دزفول

3 واحد اول طبقه مهر ساختمان سعيد پاساژ جنب آفرينش خيابان-  دزفول

جنوبي خميني امام نبش كشاورز خيابان

 پرورش و آموزش اداره جنب انقالب خيابان دزفول



اسالمی آزاد دانشگاه جنب آزادگان کوی-  دزفول

 همکف طبقه رفاه بانک روبروی طالقانی خيابان-  دزفول

600 پالک حافظ و فردوسی بين طالقانی خيابان-  دزفول

 هجرت خيابان نبش طالقانی خيابان-  دزفول

6441814479 پستی کد طرفی دکتر داروخانه الشهدا سيد پزشکی مجتمع مرمزی احمد شهيد خيابان سوسنگرد

علی امام مسجد جنب امام خ سوسنگرد

هاشمی دکتر آزمايشگاه رامشير

رامشير

اول طبقه پاساژقدسی طالقانی چهارراه

ادهم فلکه رامهرمز، خوزستان، استان

مرکزی صادرات بانک جنب امام خ- رامهرمز

فرهنگيان درمانگاه انقالب خيابان رامهرمز

فدک درمانگاه رامهرمز

 اول طبقه قدسی پاساژ طالقانی راه چهار رامهرمز

مسكن بانك روي روبه-غربي طالقاني خيابان-رامهرمز

وليعصر شعبه ملی بانک روبروی- وليعصر خ- رامهرمز-خوزستان

پاساژاحمدي به نرسيده-پاساژايزدي نبش-غربي طالقاي خيابان

خدابخشی دکتر مطب-روزی شبانه داروخانه جنب کوچه

مهرگان کيلنيک- صفوی نواب خ

کرمزاده پاساژ انتهای شرقی ظالقانی رامهرمز

مرکزی صادرات بانک جنب

3واحد-اول طبقه-سپه بانک جنب-آفرينش مجتمع-(ره) خمينی مام خيابان- آزادی ميدان

پيامی دکتر مطب غربی طالقانی خ.رامهرمز

فدک درمانگاه رامهرمز

مادر بيمارستان-  معلم بلوار-  رامهرمز

رازي فيزيوتراپي-شوشتريها حسينيه از باالتر-صفوي نواب خيابان

لرکی شهيد خيابان نبش مادر بيمارستان روبروی-  معلم بلوار-  رامهرمز

زارعی دکتر آزمايشگاه مهرگان، کلينيک صفوی، نواب خيابان غربی، طالقانی خيابان

عبيداوي دكتر آزمايشگاه مرمزي شهيد خيابان-سوسنگرد

1 ی طبقه-خاتم مجتمع-  علی امام مسجد جنب-امام خيابان-سوسنگرد-ازادگان دشت-خوزستان

 محمدی دکتر داروخانه کشاورز و آب منبع بين ابوحميظه شهر سوسنگرد جاده اهواز

مزرعه پوتيک جنب مرمزی شهيد خيابان

چمران شهيد بيمارستان خمينی امام خيابان-  سوسنگرد

ذاکرکيش درمانگاه- شادگان- خوزستان

6 پالك غربي پاسداران خيابان

سوم فرعی الله ميدان از بعد  امام خيابان شادگان

غربی  پاسداران خ شادگان

 سونوگرافی جنب شرقی پاسداران خيابان-  شادگان

(ره) امام خيابان شادگان

ثانی انور دکتر مطب بهداشت ازمايشگاه جنب

 شادگان

شادگان درمان و بهداشت شبکه- المبين فتح بلوار-  شادگان

شوش

33 پالک المبين فتح خيابان

سينا ابن داروخانه رجايی شهيد خيابان-  شوش

9پالک رجائی شهيد و دانش شهيد بين خزائی دعبل خيابان

(ع) المؤمنين امير درمانگاه جنب شريعتي خيابان (ع) دانيال شوش شهرستان



شوش شهرستان شهيد بنياد اداره خمينی امام خيابان-  شوش

پارس داروخانه خزاعی دعبل جنب رمضان فرعی دانش شهيد خيابان شوش

دانيال شوش حرم از تر پايين خمينی امام خيابان

اعظم حسينيه جنب غربي رجايي خيابان

الهادی بيمارستان اورژانس روربروی- غربی رجايی شهيد خ- شوشتر

غربي امام چهارااره

دو شماره درمانگاه روي به رو طالقاني خيابان

سالمت ازمايشگاه اهدايي كوپه شهيد خيابان روبروي طالقاني خيابان

ضلع خمينی امام از بعد طالقانی، شوشتر، خوزستان، استان

رجايی چهارراه نبش طالقانی خيابان شوشتر

فدوی دکتر داروخانه جنب-غربی ضلع-رجای شهيد چهارراه

غربي7خ نبش نيرو كوي شوشتر

 رجايی شهيد راه چهار و سادات راه سه بين طالقانی خيابان شوشتر

زاده هادی دکترمحمدهادی مطب فرهنگ شعبه م_ملی بانک جنب_بلوارابوذر_نيرو کوی_شوشتر_ خوزستان

عطار سيد داروخانه- طالقاني خ- شوشتر

توانا فيزيوتراپي به نرسيده-شرقي خميني  امام خيابان

استقالل خ

همکف طبقه کالنتر مجتمع صادرات بانک روبروی

محمد زاده دکتر خانه دارو صادرات بانک جنب خمينی امام خيابان-  گتوند

كارون بيمارستان جنب

مسجدجامع روبروی خمينی امام خ

 ملی بانک روبروی امام بلوار اللی شهرستان

11/5606 پالک خمينی مصطفی خيابان خيابان نبش منتظری خيابان ماهشهر

 تجارت بانک روبروی ارديبهشت خيابان نبش شريفی خيابان- ماهشهر

شفا داروخانه جنب-  ازادی خيابان

سپه بانک جنب آزادی خيابان مسجدسليمان

ژيال عکاسی روبروی احمر هالل کوچه-  آزادی خ

وليعصر روزی شبانه درمانگاه-  سپاه کلينيک-  آزادی خ-  مسجدسليمان

 پزشکان کوچه-  آزادی خيابان-  سليمان مسجد

مهر آزمايشگاه- پزشکان کوچه-همافران راه سه- آزادی خيابان

کوثر ازمايشگاه سپاه کلينيک فوقانی طبقه

ثامن ساختمان پزشکان کوچه آزادی خ

 شفا داروخانه دوم طبقه-  آزادی خيابان-  سليمان مسجد

ايرانمهر توانبخشی مرکز-چپ سمت خيابان-جامع مسجد از بعد-علی چشمه بازار

بهمن 22 بيمارستان-  رازی خيابان-  کلگه-  سليمان مسجد

6 پالک بهمن و شقايق بين معلم بلوار سنتر سيتی باالی-  مالثانی

2 پالك 22 لين

حجت خيابان

ساکی راضی دکتر مطب رضا امام خ هويزه

فرهی دکتر هويزه بهشت درمان و بهداشت شبکه

ابهر شفا آزمايشگاه امدادی بيمارستان قديم درب جنب

معلم راه چهار ترانزيت جاده

 الغدير بيمارستان پرستار بلوار ابهر

حاصلی دکتر داروخانه- امدادی بيمارستان سابق درب روبروی- بهشتی شهيد خيابان- ابهر

مرکزی داروخانه بهشتی خيابان اول-معلم راه چهار

جو شايان دکتر داروخانه-صادرات بانک روبروی-امام خيابان-قلعه صايين

شاهانی دکتر روزی شبانه داروخانه بهشتی دکتر خ ابهر



اب اداره جنب خرمشهر بلوار

گلسار شهرک-   ابهر

6پ مرکزی داروخانه فوقانی طبقه بهشتی شهيد خ ابتدای ابهر

امدادی بيمارستان سابق درب روبروی-بهشتی خيابان-ابهر

دانش آزمايشگاه-شهيد بنياد روبروی-شهدا ميدان قيدار

5مهر شهدا ميدان

 امام خيابان

 ملت بانک جنب شهدا ميدان قيدار شهر 

15 پالک بيگدلی حکمعلی کوچه معلم ميدان قيدار

قوامين بانک جنب مفتح شهيد شهداخ ميدان قيدار

732 پ علمدار بست بن امام خيابان قيدار زنجان

مرکزی داروخانه-جديد درمانگاه روی روبه-امام خيابان-شهرسجاس-خدابنده شهرستان-زنجان

رود زرين

بيگدلی محمد دکتر مطب توحيد ميدان رود شهرزرين خدابنده

ملی بانک جنب امام اخيابان

خدابنده

76 پ تعاون و توسعه بانک فوقانی طبقه مخابرات روبروی خمينی امام خ

ساعت ميدان از پايينتر بهشتي شهيد خ

سينا بوعلی بيمارستان امام خيابان خرمدره زنجان

رضائی دکتر روزی شبانه داروخانه بهشتی دکتر خيابان خرمدره

اول طبقه-پارس ساختمان-زند کوچه انتهای-سعديی خيابان

 همکف طبقه صدف ساختمان وسط سعدی

 قلعه كوچه  سعدي چهارراه

 1ط انديس ساختمان انصاری ش ک بهشتی بيمارستان روبروی ارک دروازه

105 واحد اول طبقه بهشت هشت ساختمان غربی زينبيه خيابان

فارابي كلينيك-سوم چهارراه-كوچمشكي خيابان

روزبه دانشگاه از باالتر.صائينی خيابان. پونک

6 پالک زنجانی محمدی ابوالفضل شهيد کوچه شمالی سعدی

سينا روزی شبانه درمانگاه 1777 ق متری 24 خيابان شهريار کوی

2 واحد اول طبقه پاستور انقالب،ساختمان زنجان،چهارراه

كارمندان شهرك

فرهنگيان درمانگاه رشت دروازه

اعظم حسينيه مصباح درمانگاه. فردوسی خيابان زنجان

. احمر هالل بخشی توان مجتمع اول شهيد خيابان خرمشهر خيابان نجان

17واحد-5ط آفتاب-س- غربی قلعه کوچه سعدی چهارراه زنجان

دوم طبقه-ارک ساختمان بهشتی بيمارستان روی روبه-ازک دروازه

زنجان احمر هالل جمعيت ازادی بلوار زنجان

ارتش بيمارستان شمالی سعدی زنجان

(عج)وليعصر درمانی آموزشی مرکز-  وليعصر ميدان از باالتر-  نوری اله فضل شيخ اتوبان

رز دندانپزشکی کوچمشکی ورودی ابتدای قائم ميدان

 پارس داروخانه همکف طبقه پزشکان ساختمان ايران مرکزی بيمه جنب 23 پالک طالقانی خيابان ميدان سبزه

قانون داروخانه الماس ساختمان زينبيه خ

ارک ميدان

سوم چهارراه کوچمشکی زنجان

سعدی چهارراه

1141 پالك 3 فاز اول خ كارمندان شهرك

 (منتخبی شهيد)آزاد کوچه-  رفاه بانک جنب-  وسط سعدی خيابان- زنجان شهر- زنجان استان



6واحد 647 پ- غربی پنجم خ- کارمندان شهرک

258 قطعه بهمن بيمارستان پشتی ی فلکه سنايی ميدان سنايی خيابان پونک

 بهشتی شهيد داروخانه ارک ميدان زنجان

 داوودی کوچه روبروی وسط سعدی زنجان

10 نسترن خ-  الله خ-  فرهنگ کوی

وليعصر بيمارستان اورژانس داروخانه

نيکويی دکتر داروخانه 9 پالک بهشت هشت پاساژ روبروی غربی زينبيه خيابان– زنجان

دکترامانی داروخانه رازی درمانگاه جنب شهيدمدنی خيابان اباد اسالم

48 دوم همکف اشراق پاساژ رسل ميدان زنجان

 اعتماد دندانپزشکی درمانگاه سيدالشهدا کوچه نبش-  امجديه

 دندانپرشکی کلينيک بهمن بيمارستان پونک کوی

زينبيه خيابان ابتدای زنجان

مستشيری کوچه ابتدای وسط سعدی خيابان زنجان

 دی درمانگاه جنب نرگس متری 35 الهيه و فرهنگ کوی تقاطع

4پ شرقی پاستور خيابان- 3 فاز- گلشهر

4/2 پالک تير هفت خيابان زنجان

حکيم موسسه علی امام ازدرمانگاه صفاقبل خيابان ابتدای زنجان 

حکيم ساختمان صادرات بانک جنب وسط سعدی

داوودي دكتر داروخانه متري 24 خيابان شهريار كوي

221پ امامی رحمان شهيد خيابان متری20 خيابان اباد اسالم زنجان

-   شاهد فرهنگی کانون- اميرکبير چهارراه-  امام خيابان

مهرانه راديوتراپي مركز-  مهرانه بلوار-  موسوي ايت اله بيمارستان از بعد-  ثبوتي پرفسور بلوار-  گاوازنگ جاده

134 پالک نوری هللا فضل شيخ خيابان

گاوازنگ جاده-زنجان

زنجان بهمن بيمارستان-  پونك شهرك-  زنجان

6واحد-اول طبقه-البرز ساختمان-قلعه کوچه-سعدی چهارراه-زنجان

شهريور پنجم داروخانه-وليعصر اورژانس ورودی- شريعتی علی دکتر شهيد خيبان-وليعصر ميدان- زنجان

تير 7 ويژه کلينيک تير 7 خيابان زنجان

 (عج) وليعصر بيمارستان جنب روگذر پل به نرسيده عصر ولی ميدان

مخابرات جنب امجديه راه سه

مطهری شهيد تخصصی کلينيک مدرس ميدان نبش بهمن 22 بزرگراه

شفا جراحی کلينيک-  مالصدرا خيابان-  کوه پايين اراضی

مطهری شهيد داروخانه مدرس تقاطع بهمن 22 بزرگراه زنجان

 فرهنگ کوی ابتدای امجديه راه سه

شاهد فرهنگی کانون ساختمان همکف طبقه-اميرکبير چهارراه و پايين چهارراه مابين- امام خيابان

631 پالک-  نرگس متری 45 خيابان-  فرهنگ کوی و الهيه بين

 بانک پست جنب غربی زينبيه خيابان- زنجان

232 پالک- نوری کوچه- صفا خيابان

زنجان بهمن دندانپزشکی کلينيک/پونک شهرک/بهمن 22 اتوبان

فروردين خيابان انتهای آزادگان

همکف طبقه کليوی انجمن ساختمان فروردين خيابان آزادگان شهرک

رضا امام مسجد از بعد - 13 ميثاق-  كوه پايين اراضي

ارگ خ نبش انقالب خ

ارگ خ انقالب خ

طارم شهدا بيمارستان- امام خ-  بر آب

زيرزمين طبقه رفاه بانک روبروی علی امام ميدان امام خ آببر طارم

 ماهنشان رازي بيمارستان- ماهنشان



رازی بيمارستان ماهنشان

نو محله

7واحد-مرکزی پزشکان ساختمان-پرستار خيابان-دامغان

پيروزي بلوار

111 پالك خميني امام خ دامغان

 1 واحد 1 ط واليت پزشکان ساختمان غربی جنت باغ جنت باغ چهارراه دامغان

4 پالک طباطبايی کوچه پاسداران خيابان شهدا ميدان

پرستار خيابان-دامغان

اول طبقه.معصوم چهارده ساختمان.فرهنگ ميدان.دامغان

 علی چشمه بلوار دانشجو ميدان دامغان

مرشدي كلينيك جنب پرستار خيابان

فر اکبری دکتر داروخانه-  خندق خ- آزادی بلوار

شهرداری روبروی امام خيابان  دامغان شهرستان سمنان استان

2 پالک االئمه جواد درمانگاه شفا آزمايشگاه جنب نو محله- پيروزی بلوار

191 پالک-  خمينی امام خيابان-  دامغان

اول طبقه-  خورشيد ساختمان-چهارباغ راه چهار از قبل-  جنوبی بلوار

ابوذر ميدان

فجر خيابان ابتدای سنگی پارک روبروی

گلستان متری 8 کوچه فردوس باغ سمنان

فرهنگيان درمانگاه ابوالفضل مجمع روبروی الهی حکيم بلوار اول امام ميدان سمنان

(ع) علی امام ميدان شرقی جنوب ضلع سمنان

استاندارد ميدان

ابوذر ميدان

احمر هالل روبروی-قدس بلوار

ذوالفقارپور دکتر داروخانه همکف طبقه معلم تجاری مجتمع معلم بلوار

ابوذر ميدان

 شقايق ميدان سمنان

16 الهی حکيم نبش-الهی حکيم بلوار

وليعصر بلوار انتهای سمنان

بعثت مسکونی مجتمع بسيج بلوار سرخه

سالمی داروخانه انقالب بلوار سرخه

20 پ قايم بلوار سمنان

صدف مجتمع سعدی ميدان

سمنان

معلم ميدان

صدف ساختمان سعدی ميدان سمنان

شهريور 17 سمنان، سمنان، استان

سمنان

خرداد پانزده بيمارستان- امام خيابان- شهر مهدی- سمنان

امين خيابان- گلستان شهرك

كشاورزي بانك روبروي-انقالب بلوار-امام ميدان-سرخه

وحدت متري بيست

 قدس بلوار سعدی ميدان

نوروزی شهيد بلوار

1 و 1 ط بابک ساختمان 19 قدس نبش عدالت ميدان قدس بلوار

 اول طبقه-  صدف ساختمان-  سعدی ميدان-  سمنان شهر-  سمنان استان

- قدس بلوار ابتدای- سعدی ميدان-  سمنان



پاستور ياسرازمايشگاه خيابان بلواروليعصر سمنان

رازی آزمايشگاه اول متری هشت معلم ميدان سمنان

خاتم کلينيک روبروی- شهريور 17 بلوار

164/3757 ثبتی پالک-  واليت خيابان-  علی امام ميدان-  ايوانکی

الهی حکيم بلوار

صدف مجتمع جنب-سعدی ميدان

معلم ميدان سمنان

همکف طبقه بهار مجتمع بهمن22خيابان

رازی آزمايشگاه-  کشاورزی بانک جنب امام خيابان ابتدای-  خمينی امام ميدان

ايرانمهر توانبخشی مرکز.  زيرين طبقه.  رسول حضرت پزشکان ساختمان.  مزجی شهيد کوچه.  بهمن 22 خ. شاهرود

بهمن دو و بيست شاهرود، سمنان، استان

1 فرعی از بعد احمر، هالل شاهرود، سمنان، استان

(ص) اكرم رسول ساختمان بهمن 22 خيابان

پاستور ساختمان- مزجی کوچه- بهمن 22 خيابان

 شفا درمانگاه پژوهش بلوار تير 7 ميدان شاهرود

قديم ثبت ك فردوسي خيابان

دانش ازمايشگاه-انديشه پزشكان ساختمتن-بهمن 22 خيابان-شاهرود

7پالک دوم طبقه پاسارگاد پزشکی مجتمع نگارستان نبش حسين امام بيمارستان به نرسيده امام خيابان

 سرنبش خرداد15 خيابان انتهای

پاسارگاد روزی شبانه درمانگاه نگارستان ابتدای امام متری28 خيابان

 همکف طبقه فارابی پزشکان ساختمان کودک دنيای جنب بهمن، دو و بيست شاهرود، سمنان، استان

شاهرود االنبيا خاتم بيمارستان صنعتي دانشگاه مقابل دانشگاه بلوار

8 پ افتاب خ

شفا پزشكان ساختمان- امام ميدان-شاهرود

دي داروخانه روبروي امام خيابان

 برق اداره جنب-  بهمن22 خيابان

توحيدی هللا ايت کوچه طالقانی هللا ايت بلوار بسطام

ميالد پزشکان ساختمان بهمن22 خيابان

 فرهنگيان درمانگاه- قديم ثبت کوچه- فردوسی خيابان- شاهرود

ميالد پزشكان ساختمان شهيدمزجي كوچه بهمن22 خيابان شاهرود

 پاساژصفری نبش- بهمن22 خيابان- شاهرود

مزجي شهيد كوچه بهمن 22 خيابان

حکيم داروخانه متری 28 خ-  شاهرود

دوم ط-(ص)اكرم رسول پزشكان ساختمان-مزجي شهيد كوچه-بهمن22خيابان

 دکترامينيان داروخانه روبروی- شهيدمزجی کوچه- بهمن22 خ- شاهرود

اول طبقه-پاستور ساختمان-  شهيدمزجی کوچه- بهمن22 خ- شاهرود

 كودك پارك روبروي بهمن22 خيابان

023-32229781 تلفن- ميالد پزشكان ساختمان- بهمن22 خيابان- شاهرود

مركزي پزشكان ساختمان بهمن 22 خ-  شاهرود

 ايران بيمه روبروی امام خيابان ابتدای

 اخيانی دکتر مطب 51 پ شهدا خ ابتدای شاهرود

آزادگان خيابان مقابل-بهمن22خيايان

شهدا شاهرود، سمنان، استان

 (ع) حسين امام تخصصی کلينيک شفا ميدان شاهرود 

عاطفي دكتر داروخانه بهمن 22 خيابان

 امام خيابان انتهاي

صدف مجتمع شهدا ميدان



کوير آزمايشگاه امام بيمارستان مقابل گرمسار

سينا ابن ازمايشگاه ملی بانک پشت شهدا ميدان

ارس ساختمان امام خيابان گرمسار

چمران شهيد خ

سپهران فيزيوتراپی اول طبقه زمرد ساختمان بيمارستان خيابان

منتظري شهيد خيابان- گرمسار

روزی شبانه داروخانه روبروی- منتظری شهيد خ- گرمسار

کيايی دکتر مطب-  بيمارستان جنب-  شهدا ميدان-  گرمسار

ايران بيمه روبروی شهرداری يا شهدا ميدان- گرمسار

وليعصر ساختمان بيمارستان روبروی منتظری شهيد خيابان

منتظري شهيد خيابان-شهدا ميدان

ارادان بيمارستان روبروی-پازوکی خ

ارادانی عرب علی دکتر مطب دوم طبقه ابريشم ساختمان شهدا ميدان گرمسار

کيان فروشی لوستر کنار فارسی سلمان خيابان-  گرمسار

5 واحد سوم طبقه وليعصر ساختمان منتظری شهيد خيابان گرمسار

پازوکی خيابان-آرادان شهرستان-سمنان استان

 ناهيد ک منتظری ش خ گرمسار

 شرقی دوم کوچه نبش/سپاه خيابان/بهشتی شهيد بلوار

بختياری دکتر داروخانه-  کشاورزی بانک روبروی-  انقالب خ-  ايوانکی

سينا ازمايشگاه مرواريد ساختمان مسکن بانک جنب (ره)خميني امام ميدان مهديشهر سمنان

خرداد 15 بيمارستان از باالتر- امام خيابان- مهديشهر

پست جنب-امام خ-مهديشهر-سمنان

بيرقي شهيد كانون روبروي-امام خيابان

مهديشهر

(استعالمي شهيد)اب منبع خيابان-مهديشهر شهرستان سمنان استان

ميدان نبش واليت ميدان ايرانشهر

 خمينی امام کوچه نبش خمينی امام بلوار ايرانشهر

وحدت کلينيک جنب خمينی امام خيابان ايرانشهر

خاتم بيمارستان روی به رو بلوچ بلوار ايرانشهر

5 بلوچ بلوچ بلوار ايرانشهر

2 بلوچ نبش بلوچ خيابان ايرانشهر

خيام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

باهنر شهيد خيابان و قدس بلوار تقاطع چابهار

دوم طبقه-  سينا درمانگاه جنب خمينی امام بلوار چابهار، بلوچستان، و سيستان استان

خمينی امام خاش، بلوچستان، و سيستان استان

Street Sayad Shirazi خاش، بلوچستان، و سيستان استان

خمينی امام خاش، بلوچستان، و سيستان استان

االنبياء خاتم پزشکان ساختمان 

سراوان چهارراه از بعد خمينی امام خيابان خاش

شهداء ميدان 

تفتان داروخانه جنب خمينی امام خيابان خاش

خمينی امام به نرسيده خيام، خاش، بلوچستان، و سيستان استان

22بخش امام حدفاصل ريگی بخش امام خيابان خاش

2 بعثت و (بيرجنديها)نيمروز بين بعثت، خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان

(بيرجنديها)نيمروز و 1 بعثت بين بعثت، خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان

2 بعثت و (بيرجنديها)نيمروز بين بعثت، خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان

بعثت ابتدای خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان



2 بعثت و (بيرجنديها)نيمروز بين بعثت، خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان

12 و 10 بعثت بين بعثت، زابل، بلوچستان، و سيستان استان

طالب ابی ابن علی بيمارستان زاهدان، زابل بزرگراه بنجار، بلوچستان، و سيستان استان

دکترا چهاراه زابل 

هاشمزهی داروخانه جنب بعثت خيابان دکترا چهاراه زابل

بعثت به نرسيده ،(بيرجنديها)نيمروز فردوسی، مدرس، بلوار زابل، بلوچستان، و سيستان استان

مطهری و  طالقانی تقاطع زابل، بلوچستان، و سيستان استان

کشاورزی بانک جنب خمينی امام بلوار هيرمند شهرستان محمد دوست شهر-  زابل

هاشمزهی داروخانه روی به رو دکترا چهارراه بعثت خيابان زابل 

دکترا چهارراه بعثت خيابان زابل

رجايی شهيد خيابان زابل 

هاشمزهی دکتر داروخانه جنب دکتر چهاراه زابل

38 هيرمند هيرمند، زابل، بلوچستان، و سيستان استان

9 بعثت جنب بعثت خيابان زابل

 هاشمزهی دکتر داروخانه روی به رو بعثت خيابان زابل

شهدا ميدان به نرسيده خمينی، مصطفی بلوار زابل، بلوچستان، و سيستان استان

7بعثت زابل، بلوچستان، و سيستان استان

رضا امام داروخانه روی به رو باقری خيابان

2 بعثت و (بيرجنديها)نيمروز بين بعثت، خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان

10 مطهری مطهری، زابل، بلوچستان، و سيستان استان

جهاد ميدان نبش زابل

سام خيابان تقاطع هيرمند خيابان زابل

 جهاد ميدان نرسيده هامون خيابان زابل

بعثت خمينی، امام زابل، بلوچستان، و سيستان استان

بهار پزشکی مجتمع - 7 جنوبی غدير کوچه به نرسيده-  خيام ميدان

12 اميرالمومنين المومنين، امير زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

6 و 4 اميرالمومنين بين المومنين، امير زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

خيام ميدان زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

8 غدير غدير، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

يک خيام نبش-  خيام خيابان

خيام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

 تجارت بانک جنب مدرس و خيام تقاطع

10 بهداشت از بعد بهداشت، بلوار زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

خيام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

مدرس ابتدای خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

تهران پزشکان ساختمان جنب- مدرس و خيام خيابان تقاطع

توحيد از بعد خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

توحيد از بعد خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

5 مدرس مدرس، خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

اشتر مالک به نرسيده خمينی، امام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

همكف طبقه-دانش پزشكان ساختمان-توحيد داروخانه روبروي-خيام خيابان

توحيد از بعد خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

خيام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

بهمن 22 تقاطع ويال، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

سيمرغ ساختمان پيروزی و بهارستان خيابان تقاطع-  زيباشهر

1 خيام خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

11 المومنين امير اميرالمومنين، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان



کاال پزشکی کاالی جنب-  توحيد داروخانه روبروی-  خيام خيابان

10 اميرالمومنين المومنين، امير زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

توحيد داروخانه جنب- خيام خيابان

عدالت کلينيک روبروی بهداشت بلوار

هامون داروخانه فوقانی طبقه دکترا راه چهار از بعد بعثت خيابان زابل

10 و 8 اميرالمونين حدفاصل اميرالمونين خيابان زاهدان

استاندارد ميدان- زيباشهر 

اپتيک عينک باالی طبقه-  اميرالمومنين تقاطع-  خمينی مصطفی خيابان

دانشگاه زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

13 مولوی ابتدای عبدالعزيز، مولوی زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

18 خمينی مصطفی خمينی، مصطفی زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

8 جمهوری ،1 گلها گلها، متری 18 جمهوری، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

بر حسين مولوی از بعد آزادی، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

پاستور پزشکان ساختمان جنب 11 اميرالمومنين نبش اميرالمونين خيابان

14 البرز البرز، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

مدرس از بعد خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

7 و 5 مدرس بين مدرس، خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

شفا کلينيک جنب خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

دانش به نرسيده جمهوری، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

20 سيستان سيستان، مسيل رجايی، شهيد بلوار زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

 خرمشهر تقاطع خمينی مصطفی خيابان

گلها متری 18 از بعد جمهوری، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

11 ميرحسينی ميرحسينی، بلوار زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

2مدرس نبش مدرس خيابان

10 و 8 قلنبر بين قلنبر، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

ص اکرم نبی بيمارستان جهاد، مطهری، شهيد زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

9 المونين امير نبش اميرالمونين خيابان زاهدان

اميرالمومنين تقاطع-  خمينی مصطفی خيابان

خمينی مصطفی از بعد المومنين، امير زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

25 و 23 فلسطين بين فلسطين، توحيد، بهداشت، بلوار زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

دوم طبقه ابيطالب ابن علی پزشکان ساختمان توحيد و خيام تقاطع خيام خيابان

المومنين امير و شريعتی بين خمينی، امام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

مشاهير ميدان زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

ايثار توانبخشی مرکز-  ايثار خيابان-  جمهوری بلوار

پرستار ميدان بهداشت بلوار زاهدان

استانداری منازل روبروی (ع) علی آل مسجد جنب-  انقالب بلوار

خيام زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

بهاران روانپزشکی بيمارستان غله اداره روبروی خمينی امام خيابان

10 و 8 مزاری حدفاصل مزاری خيابان

ع علی امام بيمارستان زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

7 و 6 خيام بين خيام، زاهدان، بلوچستان، و سيستان استان

بهمن 22 خيابان زهک 

 آبفا اداره جنب شمالی طالقانی خيابان-  آباده

خمينی امام بيمارستان- آباده شهرستان-  فارس استان

پزشكان ساختمان الملك كمال مدرسه روبروي مدرس خيابان اباده

ملي بانك جنب پارسيان بلوار ايزدخواست

مصلی خيابان نبش



 اول طبقه امام خيابان

 بارونی درمانگاه به نرسيده  خمينی امام خيابان

 دستبافت فرش تعاونی شرکت جنب معلم خيابان

 کالنتری روبروی يک ناحيه صفاشهر

مطب ع ابوالفضل مسجد جنب امام خ

رجايی شهيد بلوار ابتدای فسا

خزاعل دکتر روزی شبانه داروخانه-  وليعصر ميدان-  آباده-  فارس

طالقانی خيابان-ارسنجان

(عج) عصر ولی حضرت بيمارستان اسکندری شهيد بلوار-  ارسنجان-  فارس

ع حسين امام مسجد روي روبه اثاري خ

مطهري نبش عصر ولي خيابان

سينا درمانگاه غربی خمينی امام خيابان

 اسکندری شهيد بلوار

آثاری خيابان ارسنجان شهرستان فارس استان

 خمينی امام بيمارستان قائم بلوار استهبان فارس

 فروهی درمانگاه روبروی آباد وکيل

معمارپور دکتر مطب-آبخش

 زاده امام خيابان

5 وفا کوچه قائم بلوار استهبان

مهديه جنب  ابوذر خ

بنايی حميد شهيد کوچه نبش امامزاده خيابان استهبان

 اقليد بيمارستان-  بهشتی شهيد بلوار-  اقليد

شهدا ميدان اقليد

شهدا ميدان به نرسيده امام خيابان

 شهدا  ميدان  شهراقليد

مرکزی صادرات بانک روبروی امام خ اقليد فارس

وليعصر حضرت بيمارستان اورژانس واحد

شهدا ميدان

بسيج خيابان خمينی امام خيابان اقليد

(عج)وليعصر بيمارستان بوانات

خمينی امام خيابان بهمن22 ميدان بوانات فارس

سوريان سنگکی نان جنب.بوانات

نشاط کوچه- بلوارامام-شهر سعادت

صادق جعفر امام بيمارستان شهر سعادت

جعفری دکتر داروخانه سپه بانک روبروی

امام بلوار-سعادتشهر

صادق جعفر امام بيمارستان امام خيابان شهر سهادت شهر پاسارگاد

مسجدقبله روبروی-حسين بلوارامام

کوروش جنب- مادر چهارراه به نرسيده- خمينی امام بلوار انتهای- جهرم

نرگس گل سرفلکه.انار باب شهر.خفر

4 کوچه بهمن 22 خيابان

مطهری استاد بلوار

الماس ساختمان.10 کوچه. بهمن 22 خيابان

زارع دکتر ازمايشگاه 18 کوچه بهمن 22 خيابان جهرم

 10 شماره کوچه اسالمی جمهوری خيابان

 26 ک نبش معلم بلوار

هوشمند دکتر آزمايشگاه پاسارگاد بانک روبروی بهمن22 خيابان جهرم فارس



الماس پاساژ

181 پالک الدين قطب بلوار آباد قطب

مطهری استاد بيمارستان روبروی مطهری استاد خيابان

محمدزادگان شهيد درمانگاه جنب شهرخفر خفر جهرم فارس

پيمانيه بيمارستان از قبل عصر ولی خيابان جهرم

 مصلی ميدان

 سرباز شهدای بهداری مطهری خيابان

23 کوچه- شهريور 17 خيابان انتهای- نبوت ميدان

14 ک-رضوان بلوار- فاطميه شهرک-جهرم

معلم بلوار ابتدای

نوعي دكتر داروخانه نور پاسا ژ اسدي فرد خيابان

فرمانداری روبروی بهمن 22 خيابان

کشافی دکتر روزی شبانه داروخانه-فرمانداری روبروی-بهمن 22 خيابان-جهرم

عصر ولی خيابان انتهای

(ع) صادق جعفر امام درمانگاه-  حسين امام خيابان

شناس حق اله ايت درمانگاه جنب- شناس حق اله ايت بلوار-جهرم

االئمه جواد بيمارستان خرامه شهرستان-فارس

چمران خيابان- خرامه- فارس

 بهداری ميدان نبش خمينی امام خيابان

 رزمندگان کوچه خمينی امام خيابان خرامه شهرستان

سيدالشهدا بيمارستان گاز پمپ جنب قادراباد

خمينی امام ميدان 2 ناحيه صفاشهر-  بيد خرم شهرستان فارس استان

(عج)عصر ولی حضرت بيمارستان صفاشهر

الر خنج جاده کيلومتری3 خنج فارس

توحيد خيابان خنج

 داراب (ع) مجتبی حسن امام بيمارستان.  ای خامنه... ا آيت بلوار.  داراب شهرستان.  فارس استان

خمينی امام بلوار شهر، جنت فارس، استان

امام بلوار ابتدای-  داراب

بهمن 22 خ داراب

رحمانی دکتر آزمايشگاه بهمن 22 خيابان داراب

خمينی امام بلوار ابتدای داراب

پويان ازمايشگاه نيکنام شهيد درمانگاه روبروی جمهوری خيابان مصيری شهر رستم شهرستان فارس

قديم فرمانداری ساختمان-حجاب خيابان-جمهوری خيابان-مصيری شهر-  رستم شهرستان-  فارس استان

بهار خيابان-  بعثت بلوار-  بسيج ميدان-  زرقان- شيراز

جانباز ميدان بخشنده شهيد بلوار زرقان

پزشکان کوچه زرقان

فارس خليج بلوار آباد حاجی دشت زرين

آفتاب پاساژ.  خمينی امام خيابان اباد حاجی

حسين امام بيمارستان شهدا شهرك سپيدان

مسجدالنبی متری10-  امام خيابان-  سپيدان

هاشم بنی قمر بيمارستان بيضا

 پزشکان ساختمان جهاد خيابان سپيدان

 زنديان  دکتر داروخانه صادرات بانک جنب حسين امام بيضاخيابان هربال فارس

سروستان شهدای بيمارستان سروستان

 فرهنگيان مجتمع فضيلت بلوار

پور دکترعدالت روزی شبانه داروخانه-بلواررباط ابتدای-شهرسروستان-سروستان شهرستان

3واحد اول طبقه فلورانس ساختمان بلوارموالنا شهرصدرا



سهند پارک جنب-1 دانش خيابان-دانش بلوار

يک ی کوچه  آباد فضل مدرس بلوار

نگين پزشکی ساختمان مهر بلوار از باالتر قصرالدشت شيراز- فارس

نشاط پزشكي مجتنع-  عباييان شهيد خيابان-  زند خ

قصرالدشت 25 کوچه باغشاه روبروی

7 پالک  17 کوچه بابک داروخانه روی روبه سعدی سينما متری سی

19کوچه نبش آزادی بلوار

راست سمت اول بريدگی-  بلوارجانبازان-  کوار-  شيراز

امينی عالمه بلوار گلستان شهرک

غربی معدل نبش تير هفت خيابان

دوم طبقه-سرمست ساختمان-22 کوچه نبش- کبير امير

زادگان تقي دكتر ازمايشگاه  مهر كلينيك سعدي سينما متري 20 و خيابانباغشاه حدفاصل ارديبهشت خيابان

فيزيوتراپی زمين زير شفا مجتمع غربی ارديبهشت اول تير هفت

ايرانيان ساختمان صورتگر نبش زند خيابان شيراز

صدرا جاده 2 کيلومتر- صدرا شهر 

سرسپاه و زندان چهارراه حدفاصل رحمت بلوار شيراز

سروش روزی شبانه درمانگاه ملت بانک برو رو آبياری ميدان

سوم طبقه دی پزشکان ساختمان شهيدعباييان کوچه سينماسعدی متری بيست زندروبروی خيابان

هيراد ساختمان- نيايش پزشکی مجتمع روبروی- نيايش بولوار شيراز

نور درمانگاه-9 کوچه نبش-غربی جمشيد تخت بلوار

االنبيا خاتم درمانگاه جانبازان خيابان نبش مدرس بلوار شيراز

نمازی بيمارستان شيراز

 تنان هفت از بعد اعظم رسول بلوار شيراز

فارابی درمانگاه جنب 35 کوچه نبش سرداران بلوار شيراز

پل حاشيه زندان چهارراه و خمينی امام متری بيست حدفاصل رحمت بلوار شيراز

بنزين پمپ جنب جهانگردی از بعد نصر بلوار

چمران بيمارستان جنب-  چمران بلوار- شيراز

جانبازان بنياد جنب- مدرس بلوار

( باجگاه ) اصفهان- شيراز جاده 15 کيلومتر- - شيراز

 آبان13 بوستان جنب-  قرآن خ- شيراز

سينا بوعلی درمانگاه.گويم

چمران بلوار- شيراز

دكترنجيبي داروخانه جنب باهنرجنوبي چهارراه تقاطع-  بلواررحمت انتهاي

مير دکتر بيمارستان-  آباد عفيف خ- قصرالدشت خ- شيراز

زند بلوار شيراز

(سابق پارکينگ پل ) هجرت بلوار- شيراز

17کوچ نبش-آباد عفيف خيابان-شيراز

خيام خيابان

بلوارابئذرغفاری بلواررحمت شيراز

کوثر استخر روبروی-شهر فرهنگ_شيراز

سعادتی دکتر ازمايشگاه  80 پالک  فلسطين خيابان

همکف طبقه آريا ساختمان سينماسعدی متری وبيست باغشاه خيابان حدفاصل شفا ازبيمارستان باالتر ارديبهشت خيابان

والفجر شهرک

20 کوچه نبش جنوبی يقطين خيابان- باهنرجنوبی بلوار

78 و 6 کوچه بين قصردشت

5 کوچه نبش-  سروناز خيابان- ارم بلوار- شيراز

4 كوچه نبش فكوري شهيد خيابان ابتداي رحمت بلوار شيراز



کوثر درمانگاه شهريار استاد خ شيرازی بلوارفرصت

آستانه راه سه سيبويه بلوار

جنت باغ اميرکبير بلوار شيراز

فيروزی دکتر داروخانه صورتگر و پوستچی بين زند بل شيراز

 شيراز دانشگاه رفاهی تفريحی مجتمع جنب.غربی ساحلی خيابان.شيراز

زند کريمخان شيراز فارس

نسب ايزدي دكتر داروخانه هللا رسول محمد درمانگاه جنب- پاسداران بلوار-  شيراز

زرهی خيابان

آباد فضل خيابان-بلوارمدرس

فيروزه ساختمان 47 کوچه پارس هتل روبروی زند بلوار شيراز

سوم طبقه-نشاط مجتمع-  عبائيان  شهيد کوچه-  فقيهی شهيد بيمارستان باالتراز-  زند خ- شيراز

(ص)... ا رسول محمد مانگه در زرهی 4 ايستگاه اسداران بلوار شيراز

مهر روزی شبانه درمانگاه جنب نصر بلوار ابتدای

شيرازی شوريده نابينايان بلوار روبروی نصر بلوار ابتدای سعدی کلبه

7و5 موالنای حدفاصل دماوند بلوار صدرا

پزشکی علوم ساختمان جنب- زند بلوار

محالتي نبش پاسداران بلوار

دوم طبقه رويال ساختمان پوستچی نبش شرقی هدايت خيابان شيراز شهر فارس استان

رسالت بانک جنب بعثت تقاطع نبش زرهی بلوار

قائم دندانپزشکی کلينيک گياه چهل عطاری جنب(گودگری)اباد عفيف راه سه-قصردشت-شيراز

(ص)... ا رسول محمد مانگه در زرهی 4 ايستگاه اسداران بلوار شيراز

روگذراحسان پل جنب احسان فلکه شيراز

 15کوچه بعثت بلوار

 12-10 کوچه بين اتومات اتومبيل نمايشگاه جنب  وليعصر خيابان و آباد عفيف حدفاصل ستارخان خيابان

دانيال سوپر جنب شرقی معدل اول سعدی سينما متری بيست

سينوهه درمانگاه احسان ميدان

71 واحد 7 طبقه پزشکان مجتمع پزشکان خيابان نبش آباد معالی خيابان

والفجر بلوار

55555555555 5طبقه-اهورا پزشکی ساختمان-دوستان خ بعداز-آباد معالی-شيراز

3 واحد 4 طبقه مجد ساختمان صادرات بانک جنب شمالی ايمان ابتدای  قصرالدشت ميدان

2 واحد اول طبقه اميران ساختمان ارديبهشت و فلسطين تقاطع غربی ارديبهشت خيابان

202واحد 2طبقه سيلور ساختمان آينده بانک جنب وليعصر روبروی  ستارخان

5 واحد اول طبقه غزل ساختمان ملت بانک روبروی تاچارا شيراز

29 کوچه انتهای مالصدرا راه چهار و برق راه سه بين قصرالدشت خيابان

595 پالک 7 کوچه نبش شرقی قدوسی بلوار

 صادرات بانک فوقانی طبقه 3 کوچه بنش سعدی سينما متری سی خيابان

 سامان بانک فوقانی طبقه پاسارگاد مجتمع خلدبرين راه سه قصرالدشت

3 ط منا ساختمان سعدی سينما متری 20

همکف طبقه  آرين ساختمان ابريشمی خيابان از بعد جمهوری بلوار

نماز پارک و آب منبع حدفاصل اعظم رسول بلوار

 کارگر خيابان ابتدای  گری کوزه فلکه جنب رحمت بلوا

 صورتگر مجتمع زند خيابان

1واحد 6طبقه ارسالن ساختمان 44 کوچه نبش قصرالدشت خيابان

دوم طبقه_ عرفان ساختمان_ سرمايه بانك جنب_ نمازي ميدان

 صالحی دکتر آزمايشگاه 47 کوچه پارس هتل روبروی زند شيرازخيابان

خمينی امام چهارراه و پاسارگاد ميدان حدفاصل شرقی پاسارگاد بلوار

کريمی دکتر داروخانه- دماوند درمانگاه- موالنا بلوار- صدرا



25 کوچه نبش (سابق نادر)انقالب خيابان

سينا بوعلي درمانگاه-  گويم

 پودنک خيابان ابتدای مدرس بلوار

داروخانه االيمه ثامن درمانگاه جهانگردي از باالتر نصر بلوار

رحيمي دكتر خانه دارو اريا درمانگاه خلبانان و دوستان فاصل حد اباد معالي شيراز

 فاضالب و آب اداره از بعد خمينی امام بلوار موالنا بلوار صدرا شهر

مشير چهارراه و خيرات چهارراه حدفاصل شيراز

 اکرمی دکتر داروخانه جنب گلستان بلوار

3/8 فرعی -2 کوچه-اقائی مجتبی شهيد خيبان-بعثت بلوار انتهای

شيراز مرکزی بيمارستان چمران بلوار

پاييز خيابان- پاسارگاد بلوا

پاييز خيابان- پاسارگاد بلوا

4 پالک کارگر خانه تعاونی شرکت روبروی شيرازی فرصت ميدان شيراز

4ايستگاه بلوارپاسداران شبراز

3واحد-آراد ساختمان-هدايت و معدل بين-صورتگر خيابان

دستغيب باشگاه جنب سيبويه بلوار شيراز

 شيراز ساختمان  سعدی سينما متری 20 ابتدای زند بلوار

4ايستگاه بلوارپاسداران شبراز

زيارتی شريفی دکتر داروخانه بهار درمانگاه غفاری ابوذر بلوار

سوم طبقه سران ساختمان 4 کوچه نبش جنوبی همت شيراز

مسجد روبروی هدايت و معدل خيابان حدفاصل فلسطين خيابان شيراز

صادرات ببانک جنب/قوامی ايستگاه شبان ازخيابان بعد/پايين استقالل بلوار/شيراز

االسالمی سيف شهيدان کوچه نبش شرقی عرفان بلوار صفوی نواب شهيد بلوار شرقی رحمت بلوار شيراز

آستانه راه سه-  سيبويه بلوار-  شيراز

دنا کوی- خان ستار خيابان

اصغر علی بيمارستان-  فام مشکين خ-شيراز

123 پالک-  غربی ذواالنوار-  سعدی سينما متری 30

شهر پزشکی مرکزی ساختمان شهيدفقيهی بيمارستان اتفاقات زندروبروی شيرازخيابان

مهر شيراز پزشکی مجتمع پارکينگ کوچه جمالی خيابان مالصدرا خيابان شيراز

150 پالک 13 و 11 کوچه حدفاصل- شيرازی شوريده-شيراز

خيام خيابان شيراز

شاه باغ از قبل غربی معدل 

(ص)... ا رسول محمد مانگه در زرهی 4 ايستگاه اسداران بلوار شيراز

(ص)... ا رسول محمد مانگه در زرهی 4 ايستگاه اسداران بلوار شيراز

اباعبدهللا درمانگاه فضيلت خيابان روبروی مدرس بلوار شيراز

 نگين ساختمان زند بلوار شيراز

دنا درمانگاه-  فرهنگ بلوار صدرا شهر- شيراز

اول كوچه راست سمت مصدق سمت به سعدي دروازه راه چهار

هجرت بلوار-شيراز

نمازی ميدان- شيراز

نرجس درمانگاه والفجر شهرک شيراز

حافظيه چهارراه- شيراز

 محمدباقر امام بيمارستان گلستان بلوار قيروکارزين شهرستان

سروش درمانگاه جنب آبياری ميدان شيراز

سوم طبقه پگاه ساختمان 43 کوچه زند خيابان

دنا درمانگاه جنب- فرشتگان متري هجده- فرهنگ بلوار- دانش بلوار-صدرا

142 پالک شمسائی شهيد کوچه سرداران سمت به غدير پل مدرس بلوار شيراز



1 کوچه غربی جمشيد تخت اول چهارراه سرداران بلوار

هدايت ساختمان پايدار دکتر راديولوژی روبروی معدل تقاطه تير 7 خيابان شيراز

نشاط درمانگاه مينو كوچه دوران شهيد خيابان مدرس بلوار شيراز

فارس شاهد مشاوره مرکز 15 کوچه خرداد 15 ازميدان قبل انقالب خيابان- شيراز

بهبود درمانگاه آباد مهدی روبروی 78 و 76 کوچه بين قصرالدشت خيابان-  شيراز

10واحد-5 طبقه- تجارت بانک ساختمان- آقايی شهيد خيابان روبروی-(زرهی)پاسداران بلوار-شيراز

رزمجو دکتر فوقانی طبقه ارم ساختمان دانشجو ميدان شيراز

 دوم طبقه رازي پزشكان ساختمان 9 كوچه مالصدرا خيابان

 چمران بلوار ابتدای  شيراز

...ا رسول محمد درمانگاه پاسداران بلوار شيراز

10 کوچه سعدی سينما متری بيست ابتدای زند خيابان

444 ساختمان- فلسطين خ

ساريخانی دکتر داروخانه-  نشاط درمانگاه داخل- مينو متری 20-  دوران شهيد خيابان- شيراز

   سيب دندانپزشکی کلينيک- حجاب استخر درب روبروی-رضايی شهيد خيابان-مالصدرا چهارراه و خلدبرين چهارراه حدفاصل

خليلی خيابان-  شيراز

پيشگامان روی به رو حافظ بلوار صدرا

شاهد زيرگذر بعداز- غربی قصرالدشت خ- شيراز

958پالک-بلواربوستان-صدرا-شيراز

جنت باغ پشت- ميثم بلوار- اميرکبير بلوار- شيراز

13 کوچه سپاه خيابان

فراشبند جاده ۵ کيلومتر

فراشبند  (ع) هادی امام بيمارستان فراشبند

 زارع شهيد کوچه سپاه خيابان

مزارعی دکتر مطب-احوال ثبت خ-فراشبند

فرهنگ خ  جنب سپاه خ

رازي ازمايشگاه-جنوب مرواريد فروشگاه جنب- حافظ خيابان

امير ساختمان-روزی شبانه داروخانه روبروی-حافظ خيابان,فسا,فارس-امير ساختمان-روزي شبانه داروخانه روبروي,فسا,فارس

عصر ولی حضرت بيمارستان- سينا ابن ميدان فسا- فارس

شريعتی علی دکتر بيمارستان بخش فياض شهيد خيابان

روزی شبانه داروخانه از باالتر. حافظ خيابان, فسا,فارس

حافظ چهاراه

امير ساختمان روبروی حافظ خيابان

 حمزه درمانگاه روبروی مهديه خيابان

زاده عرب دكتر داروخانه-روستا و شهر پاساژ-عصر ولي ميدان-فسا

كرمي دكتر داروخانه ملت بانك روي روبه حافظ خيابان فسا

30پالک 2کوچه بوستان خ گلستان 4 فاز

 45پالک بلوارمعلم

قندی شهيد خيابان پست فسا،چهارراه فارس، استان

محبی دکتر آزمايشگاه حافظ پزشکان ساختمان حافظ خ فسا

فيروزآباد قائم حضرت بيمارستان فيروزاباد

 بزرگيان ده دکتر آزمايشگاه طالقانی ميدان

فرمانداری روبروی امام ميدان

يلدا عکاسی جنب خمينی امام ميان آباد فيروز

مهربانيان دکتر داروخانه جنب بهمن 22 خيابان

روزی شبانه داروخانه صادرات بانک جنب روزبه خ

 رفاه بانک روبروی روزبه خيابان

 شمالی خمينی امام خيابان



معتمدی دکتر داروخانه- خمينی امام خيابان_ميمند

صادرات بانک زوبزوی امام ميدان فيروزاباد

پناه دکتررسول دازوخانه صادقيه پزشکی تجاری مجتمع شفا درمانگاه جنب روزبه خيابان

پاسداران خيابان سپاه درمانگاه جنب

خمينی مصطفی شهيد ک رضوان خ

امير پزشکی ساختمان پاسداران خيابان

گلستان بلوار-قيروکارزين

رحيمی دکتر داروخانه- باقر محمد امام بيمارستان-  گلستان بلوار- قير شهر

بسيج خيابان فيروزآباد

سروش فيزيوتراپي مركز-شريعتي هنرستان دوم درب روبروي-كازرون عصر ولي بيمارستان از تر پايين- باهنر خيابان-كازرون

(ع) سجاد امام درمانگاه فارسی سلمان خيابان نبش شهدا ميدان کازرون فارس استان

عصر ولی بيمارستان

 زاد رحمانی دکتر داروخانه جنوبی شهدای خيابان اول کوچه- شهدا ميدان

معلم بلوار- باالده

(ع) سجاد امام درمانگاه فارسی سلمان خيابان نبش شهدا ميدان کازرون فارس استان

پارسا پزشکی ساختمان راه پليس جنب قايميه

طالبی دکتر داروخانه- شيبانی دکتر مطب روبروی- معلم بولوار-باالده

شقايق نبش ازادی بهار خيابان کازرون

 درمانگاه رازی خيابان خشت

صالحی دکتر روزی شبانه داروخانه-   کازرون بيمارستان باهنر خيابان کازرون

زاده عارف بازار جنب اصلی خيابان قائميه شهرستان

کوچه انتهای تجارت بانک جنب 1 کوچه شمالی شهدا خيابان کازرون

جمعه امام دفتر جنب حسينی شهيد خيابان کوار,فارس

آباد اکبر.کوار

رضا قنادی جنب-  شهداء ميدان-  کوار

صادرات بانک جنب-  کوار اکبراباد

عکاسی جنب قند کارخانه خيابان

پژمان فيزيوتراپی-  راست سمت-  دوم کوچه-  اکبراباد خيابان-  کوار شهر

اميرالمومنين درمانگاه جنب خمينی امام بلوار کوار

امام خيابان گراش شهرستان فارس استان

المبين فتح احمر، هالل بلوار الر، فارس، استان

رضا امام بيمارستان جنب دادمان دکتر بزرگراه جديد شهر الرستان

121 پالک 6 بلوک اهمر هالل متری12  شهرجديد

دادمان دکتر بلوار ابتدای

زاده هاشمی کلينيک پرستاری دانشکده جنب دادمان دکتر بزرگراه جديد شهر الر

مهر کلينيک احمر هالل بلوار شهرجديد الرستان

دي ازمايشگاهپاتوبيولوژي دوم بلوك احمر هالل متري سي شهرجديد

اميدوار بيمارستان فرهنگ بلوار- اوز-الرستان-فارس

بيرم (ع) اصغر علی حضرت بيمارستان- بيرم- الرستان-  فارس,الرستان,فارس

بهشتی شهيد ميدان گراش

فرمانداری ميدان-شهرجديد

مخابرات کوچه روبروی امام خيابان گراش شهرستان فارس استان

رضوی دکتر آزمايشگاه-  صادرات بانک جنب کوچه - (ره)خمينی امام ميدان-  المرد

وليعصر خيابان- وليعصر بلوار-فارس استان

 بهمن 22 بلوار اشکنان

اميريه قصر هتل روبروي شاهد بلوار المرد

بسيج خيابان ابتدای



وليعصر بلوار شهيدمطهری خيابان

3 کوچه 22 کوچه سفلی تراکمه محله المرد

زرين دکتر داروخانه روبروی کوچه وليعصر خيابان المرد

1 واحد 1 طبقه دوم درب چپ سمت 15 کوچه مطهری شهيد بلوار المرد

قديم دادگاه کوچه.ايران بيمه ساختمان روبروی انقالب خيابان

سينا داروخانه کوچه- مرودشت- فارس

(انقالب پاساژ جنب) قديم خانه  تلفن کوچه انقالب خيابان

بلوارکارگر روبروی انقالب خيابان مرودشت

اصناف اتاق جنب فرمانداری پشت مرودشت شهرستان

گوشت سوپر کوچه- انقالب خيابان- مرودشت

سوپرگوشت- مرودشت- فارس

کاووسی- مرودشت- فارس

وليعصر خيابان

فرهنگيان درمانگاه اميرابادجنب خيابان

جامع مسجد کوچه انقالب خيابان

سينا داروخانه کوچه انقالب خ

جامع مسجد کوچه ابتدای

جمشيد تخت درمانگاه جنب يازده كالنتري روبروي انقالب خ مرودشت

نامجو ابتداي تير هفت خيابان مرودشت

عزيز حاج حمام چهارراه نبش انقالب خيابان

 شمالی نامجو کوچه کاووسی خيابان

معلم زيرگذر  انقالب خ مرودشت

انقالب11 كالنتري روبروي انقالب خ

معدلي اهنفروشي جنب تير هفت خيابان مرودشت

درمان و بهداشت شبکه جنب- مرودشت- فارس

-دنيز ساختمان-سوپرکوشت-انقالب خيابان

نماز خيابان مهر

شهدا ميدان-  مهر

درمان و بهداشت شبکه

خميسی دکتر داروخانه هاشم بنی قمر درمانگاه جنب فضيلت خيابان دار گله شهر فارس استان

بهداشت کوچه شهرمصيری

ازمون دکتر ازمايشگاه  پزشکيان خيابان ممسنی نوراباد

پاسداران خيابان

غالمی خداکرم دکتر مطب جنب-  سنتر سيتی پشت-  شقايق خيابان

1کوچه-طالقانی خ-ممسنی

ابطحي بست بن- فرهنگ خيابان- امام بلوار 

عصر ولي بلوار ممسني نوراباد فارس

55 کوچه امام بلوار-  ممسنی نوراباد 

گستری داد پشت تير 7 بلوار ممسنی 

مرادي شهيد هنرستان كوچه بسيج بلوار

حسيني دكتر مطب جنب- اسالمي جمهوري خ-مصيري شهر

بادپا پاساز پرورش آموزش فلکه ممسنی

 پزشکان کوچه

 شريعتی ترمينال جنب تير هفت بلوار

سوم ک پاسداران خ نوراباد

هنرستان کوچه

ترنج شيرينی روی روبه طالقانی خيابان



 ريز نی شهدای بيمارستان طالقانی خيابان ريز نی

هادی امام درمانگاه روبروی خمينی امام خيابان طشک آباده

پست کوچه قدس خ

ذی نای هتل جنب طالقانی خيابان ريز نی

سپه بانک از بعد قدس خيابان

 راز پزشکی کاال جنب

قديم برق اداره به نرسيده طالقانی خيابان

 آزادی خوابگاه روبروی المعالی شمس بلوار

شفا درممانگاه دخترانه خوابگاه روبروی آزادی خيابان

جاويدی مرتضی خيابان.ريز نی

قدس خيابان ريز نی

كرمي دكتر داروخانه- (ره)خميني امام خيابان

آزادی خوابگاه روبروی المعالی شمس بلوار ريز نی

تجارت بانک جنب

(عج) عصر ولی بيمارستان اول فاز قدس شهرک

حسامی شهيد خ نبش

 دوم طبقه اديب پزشکان ساختمان طالقانی خيابان ابيک قزوين

داروخانه روبروی امام بلوار خاکعلی

ملت بانک روبروی

اديب پزشکان ساختمان طالقانی خيابان 

تير هفت شهدای بلوار آبيک، قزوين، استان

سيرجاني دكتر روزي شبانه درمانگاه محمدي پاساژ دوم طبقه طالقاني خيابان ابيك

 6 پ اينانلو جوادی شهيد کوچه خمينی امام بلوار-  اقباليه

شخصی مطب دوزها کاله دکتر داروخانه جنب ملی بانک روبروی خمينی امام خيابان اقباليه شهر قزوين

 سرمدی مرسده دکتر ساختمان داخل کشاورزی بانک جنب امام بلوار اقباليه

 کشاورزی بانک جنب امام خيابان

اول طبقه 0 پالک دی درمانگاه حيان جابربن ميدان الوند قزوين

509 شماره امام خيابان الوند

61 پالک-  خمينی امام خيابان-  بيدستان

36 شماره امام خيابان الوند

طلب زنده دکتر داروخانه جنب وليعصر شريفيه

 مهر توانبخشی مرکز گمرک جنب شرقی ميرداماد خ الوند-  البرز شهرصنعتی قزوين

سينا ساختمان شکرگذار داروخانه روبروی خمينی امام خيابان ابتدای  الله ميدان الوند

آپادانا پاساژ جنب الله ميدان الوند

 اسالمی آزاد دانشگاه جنب رضا امام ميدان-زهرا بوئين- قزوين

10 پالک- طالقانی بلوار- زهرا بويين

شرقی معلم خيابان ابتدای طالقانی بلوار زهرا بويين قزوين

دکتررحمانی داروخانه جنب-خمينی امام خيابان- شال-زهرا بويين-قزوين

قموشی حسن شهيد خيابان نبش شمالی شهدای بلوار 

شرقی اول طبقه-رازی بزشکان ساختمان-شرقی معلم ابتدای-طالقانی

165 پ احمد آل نبش

24 پالک آرمون کوچه سپه بانک روی روبه شرقس وليعصر خيابان زهرا بوئين قزوين

قموشی دکتر داروخانه جنب بسيج خيابان دانسفهان زهرا بوئين

83 پالک شرقی وليعصر خيابان زهرا بويين

 توحيد ساختمان-  مرکزی ملت بانک جنب-  خمينی امام خيابان-  تاکستان

 غفاری چهراه امام خ رضا مانگاه در تاکستان

 فکوری خيابان تاکستان



تجارت بانک روبروی

عندليب کوچه ملت بانک جنب خمينی امام خيابان ااکستان

رجايی شهيد بلوار انتهای- تاکستان

افشار دکتر داروخانه مخابرات روبروی

رجايي خيابان تاكستان

مهر آزمايشگاه عندليب کوچه

خمينی امام بلوار

كوروش فروشگاه روبروي طالقاني خيابان

 هفتم بوستان نبش خمينی امام بلوار شال شهر قزوين

پاساژسيمرغ فوقانی طبقه شهرداری روبروی

76 پالك حسين امام بلوار زيباشهر قزوين

76 پ حسين امام بلوار4 منطقه زيباشهر

مسجد از بعد وليعصر خيابان

 سينا ابن پزشكان ساختمان 58 پالك حسيني امام خيابان محمديه قزوين

شرقي 56 پالك رفاه و كشاورزي بانك بين 4 منطقه حسين امام خ شهر زيبا قزوين

 طالقانی بازارچه الله ميدان البرز صنعتی شهر 

نيا مهدوی دکتر روزی شبانه داروخانه-8 ياس ک نبش- مطهری بلوار- 2 منطقه- محمديه

2پالک/استاندارد کوچه نبش/شهيدبابايی خيابان/قزوين شهر

96پالک-  اخوان داروخانه جنب- دهخدا فلکه- مينودر شهرک-قزوين

نشانی آتش روبروی-  مينودر شهرک-  قزوين

بلوچی دکتر داروخانه جنب امام خ متری شانزده

 دانشگاهی جهاد درمانی مجتمع اخوان ک روی روبه فردوسی خ

6 واحد 2 ليدوماطبقه ساختمان نخبگان بلوار پونک قزوين 

سرعت گالری اتو باالی طبقه معراج کوچه نبش قديم منتظری خيابان قزوين

شهيد بنياد چهارراه از باالتر حيدری خيابان قزوين

سينا علی بو بيمارستان بوعلی خيابان قزوين

 پادگان راه چهار قزوين

39 پالک- محالتی شهيد بلوار دوم فلکه-  کوثر شهرک-  قزوين

دهخدا بيمارستان شمالي فردوسي

ملت بانک جنب ( ميدان سبزه ) آزادی ميدان-  قزوين

البرز آزمايشگاه نيکان پزشکان ساختمان (رهبری)جانباز. ک نبش جنوبی فردوسی. خ قزوين

278 پالک 27و25 کوچه بين بابائي شهيد خيابان قزوين

1واحد شهر نگين ساختمان خانگی لوازم ميدان

بهار پاتوبيولوژی آزمايشگاه سامان و ملی بانک جنب شمالی خيام خيابان قزوين

فرزام دکتر آزمايشگاه مهرگان پزشکان ساختمان جنوبی نادری خيابان

 16 پالك سينا بوعلي بيمارستان اورژانس درب مقابل  شمالي نادري خيابان ابتداي قزوين

 سبزه

کيان دندانپشکی کلينيک شمالی خيام- قزوين

قدس بيمارستان قدس ميدان بهشتی شهيد بلوار قزوين

نيايش دندانپزشکی شهرداری راه سه فردوسی خيابان قزوين

مركزي پزشكان ساختمان احمر هالل خ ميدان سبزه

سينا ابن روزي شبانه درمانگاه جنوبي فردوسي ابتداي ازادي ميدان

1 واحد - 1 طبقه-  ليدوما ساختمان - 4 نسيم و 3 نسيم بين-  نخبگان بلوار- پونک

حيدری خيابان قزوين

وليعصر بيمارستان روبروی الهيه خ

 پرستار کوچه آهن راه خيابان قزوين

شهريار داروخانه تجارت بانک روبروی خمينی امام خ



همکف طبقه احمر هالل خيابان ازادی ميدان قزوين

سهند مرکز بوعلی بيمارستان اورژانس درب جنب بوعلی خيابان ابتدای قزوين

همکف طبقه 7 پ سينا بست بن ملت سينما به نرسيده فردوسی خ ابتدای

 شهيد بنياد جنب فلسطين خيابان

حشمت دکتر ساختمان 11 کوچه نبش

مهستان هتل جنب

70 پالك (پاك حمام)فرد نوري شهيد كوچه ابتداي

حافظ ميدان-  مينودر-  قزوين

12و 4ط دی ساختمان نوری اخوان شهيد کوچه جنوبی فردوسی

179پالک صادراتی شرکت جنب شمالی فردوسی خ- فردوسی چهارراه

 فلسطين خ قزوين

10 پالک-  واليت بيمارستان روبروی-  تعاون فلکه-  مينودر شهرک-  قزوين

 بهار توانبخشی مرکز مظاهر حبيبابن خ سيدالشهدا بلوار دهخدا فلکه مينودر قزوين

بيانی نصراله دکتر مطب سوم طبقه شاستور پزشکان ساختمان شهرداری راه چهار خيام خيابان قزوين

فلسطين خيابان قزوين

بابايی شهيد ورزشگاه رويروی

4 واحد اديب پزشکان ساختمان

کليشمی مقدس نامدار دکتر مطب 24پالک شالی مبلمان فوقانی طبقه رجائی شهيد کوچه روبروی خمينی امام خيابان نمونه آباد محمود شهر قزوين

 زيرزمين طبقه 60 پ روزبه پزشکان ساختمان نادری خ ابتدای قزوين

همکف طبقه پاستور بيمارستان

 2 واحد شهر بانک فوقانی طبقه ساعی ساختمان 17 حکمت از باالتر نوروزيان بلوار قزوين

عرفان پزشکان ساختمان-  بوعلی بيمارستان روبروی- غربی علی بو خيابان-  قزوين

4 واحد دی پزشکان ساختمان فرد نوری کوچه فردوسی آزاديخ ميدان قزوين

 کوثر پزشکان ساختمان کوثر شهرک

 دلشدگان توانبخشی مرکز کشاورز بلوار کوهين-  قزوين

دوم طبقه پزشکان ساختمان رسالت کوچه نش بولوارشمالی

171 پالك 2 ط ملي بانك روي روبه خيام چهارراه

8 واحد پالسکو مجتمع باالی بنياد چهارراه قزوين

فلسطين خ قزوين

 احمر هالل خ

فائزی دکتر داروخانه فوقانی طبقه پل از بعد

 اول طبقه خيابان بر امجد امير كوچه روي روبه جنوبي فردوسي خ

4 پالک تابان کوچه ابتدای شمالی خيام خيابان قزوين

60پ روزبه پزشكان ساختمان(نادري)آزادي خيابان.ميدان سبزه

ملت بانك جنب-ازادي ميدان

فلسطين خيابان

الغدير پارکينگ درب روبروی خيام راه سه از باالتر

۴ طبقه حکيم پزشکان ساختمان چگينی کوچه شرقی بوعلی خيابان

دوم طبقه آزادی ساختمان مينا کوچه ميدان سبزه قزوين

1 واحد دی پزشکان ساختمان پاک حمام کوچه

15 واحد چهلستون پزشکان ساختمان 12 پالک تعهدی کوچه جنوبی خيام خيابان قزوين

رازی پزشکان ساختمان شهاب کوچه نبش

سجاد پزشکان ساختمان سپه بانک ک ازادی م

 پارس جراحی رجايی شهيد بيمارستان روی روبه پادگان خ

قزوين

قزوين

قزوين



قزوين

بنزين پمپ کمربندی خيابان محمديه قزوين

طيار دکتر داروخانه بسيج روبروی امام بلوار ابگرم شهر اوج قزوين

آب کانال از باالتر بابايی شهيد خيابان قزوين

 برق اداره کوچه طالقانی خيابان قزوين

دياليز مرکز جنب- بوعلی راه چهار از باالتر- فردوسی خيابان-قزوين

31 پالك 2 هوايي نيروي سعيدي ميدان

6 پالك جوادااليمه خيابان ابتداي نيروگاه قم

زيرزمين طبقه پويا، پزشکان ساخمتمان تجارت، بانک جنب

ايران آزمايشگاه 15 پالک وفايی شهيد 7 کوچه

صبا راديولوژی و سونوگرافی کرمانی، دکتر ساختمان ،1 کوچه از بعد ياسر، عمار متری45

آمنين طبی تشخيص آزمايشگاه سپاه ميدان نبش

14 پالك 36 كوچه صدوقي بلوار

بهاران فيزيوتراپی بهاران، پزشکان ساختمان ،10 کوچه فاطمی، شهيد خيابان

تهران قديم جاده ابتداي امام ميدان

25 پالک 17 البرز پرديسان

 ازما طب برداری تصوير مركز صادرات بانك جنب صدر موسی امام قم

9 واحد دوم طبقه ترنج ساختمان 22 کوچه و ثابت نظری نبش خرداد15 بلوار

صادرات بانک جنب معصوميه فلکه ابراهيم زاده امام خيابان قم

صدرا داخلی تخصصی درمانگاه ،10 کوچه باجک، خيابان

 سحر پزشکان ساختمان طوبی پاساژ روبروی دورشهر خيابان ابتدای

 ارمان ازمايشگاه. عراقي شهيد محمودنژاد،تقاطع شهيدان بلوار

زيرزمين سپهران ساختمان 39 كوچه صفاييه خيابان

45و43بين صدر موسی امام خبابان

پرديسان فيزيوتراپی ،7 پالک ،12 سبالن سبالن، خيابان پرديسان، شهر پرديسان،

35 به نرسيده خرداد، 15 بلوار علی، سيد شاه قم، قم، استان

زکريا آزمايشگاه کيوانفر، تقاطع به نرسيده امام، خيابان

نور فيزيوتراپی همکف، طبقه نور، پزشکی ساختمان سپاه، ميدان اسالمی، جمهوری بلوار قم، قم، استان

چهارم طبقه سبحان مجتمع جوادااليمه خيابان روبروی توحيد ميدان

26و 24 بين  رامين بلوا

لقمان فيزيوتراپی کلينيک-  کوثر اعتباری مؤسسه جنب-  ايزدی زايشگاه روبروی-  آذر دل بلوار

5 طبقه سفيد برج ساختمان 31 کوچه شهر دور خيابان قم

بوعلی فيزيوتراپی آسمان پزشکی مجتمع اول کوچه جنب تير هفت خيابان سعيدی ميدان

ايران فيزيوتراپي 74و72 كوچه بين اذر

صدوقی شهيد ميدان آباد، زنبيل قم، قم، استان

الغدير 45 قم، قم، استان

 فرجاد ساختمان 10 كوچه دی19  قم

332 پالک بهشتی شهيد متری 20 خيابان

کيميا پاتوبيولوژی آزمايشگاه 19 پالک تير هفتم شهدای خيابان ابتدای سعيدی ميدان

زيرزمين واحد ـ تسنيم ساختمان ـ عطاران ابتداي ـ صدوق ميدان

مينا ساختمان 19 پالک 5کوچه امين محمد بلوار

 بهشتی بلوارشهيد امام ميدان قم

فتاحی شهيد درمانگاه بهشتی شهيد متری20 خيابان ابتدای امام خيابان

شفيد برج رسالت ميدان نبش معلم خ قم

من کودک درمانگاه دهالويه خيابان ابتدای سلمان بلوار پرديسان

7 تير هفت تير، هفت زينل، حاج قم، قم، استان

همکف طبقه-  سبحان مجتمع - 9 توحيد نبش-  نيروگاه



52 پالک 6 کوچه فاطمی شهيد خيابان

21البرز-البرز خيابان

اول طبقه نژاد محمود بلوار

1كوي شاهد بلوار نيروگاه قم

توحيد فيزيوتراپي 7 پالك 9 كوچه توحيد خيابان

(اذر) طالقاني اله ايت خيابان

پاستور آزمايشگاه فرهنگ مسجد روبری فرهنگ خيابان ابتدای سعيدی ميدان

 فرهنگيان درمانگاه فرمانداری مقابل رضوی بلوار جهاد ميدان

 5 کوچه نبش ابراهيم امامزاده خيابان

آبادی عيسی دکتر مطب ،6 پالک سواران، خيابان اول جواداالئمه، متری18 نيروگاه،

18 ب 56 ك بنزين بمب جمب اذر خ قم

54 کوچه زايشگاه و بنزين پمپ بين آذر خيابان

5 كوي نبش مطهري شهيد م 24 بهشتي شهيد م 20 قم

-دومپارسا واحد-دوم طبقه-248 پالک ساختمان-متريشهيدمفتح30-بلوارعطاران

قزاقی دکتر مطب 4 لقمان نبش حکيم لقمان ابتای بنياد

1 حافظ توحيد، بلوار نيروگاه، قم، قم، استان

17ايثار-كريمي بلوارشهيد

 الهادي فلكه خاكفرج خبابان قم

 باقري قره دكتر داروخانه پرديسان درمانگاه نواب خيابان پرديسان شهرك

سيدعلي شاه امامزاده اصلي درب روبروي.  خرداد15 بلوار.قم

 مطهری متری 20 مقابل ابراهيم امامزاده خيابان قم

71 و 69كوچه بين دي 19 خيابان

108پالک - 10 و 8 کوی بين-  فردوسی بلوار-  صدوقی بلوار

2پ 25ک نبش شمالی چمران شهيدبهشتی متری20

27توحيد- توحيد خيابان-قم

اسداللهی حسين دکتر مطب ،(ع)رضا امام پاساژ جنب ،108 کوچه آذر، خيابان

17پالك 72كوي تير هفتم

لهجه خوش دکتر داروخانه 157 پالک مطهری متری24

فرد مدرسی سيدحسن دکتر مطب اول، طبقه شهاب، ساختمان دارايی، روبروی امام، خيابان قم،

بيگ اسماعيل دکتر داروخانه- 12 کوچه نبش- ابراهيم امامزاده خيابان

19 کوچه از قبل صدوقی ميدان از بعد صدوقی خيابان

4 واحد 4 پالک 10 کوچه دوست وطن عباس شهيد خ.جمهوری خيابان.قم

(س)معصومه فاطمه حضرت بيمارستان جنب-الدين شهيدزين ميدان-خمينی امام خ

نگين ساختمان-19 پالك- همتي شهيدان متري20-5 فاز-الدين زين شهرك

باقری دکتر مطب چهارم طبقه 442 واحد پويا پزشکان ساختمان صفائيه خيابان

عصر ولی آزمايشگاه- صدوق متری45 (عج)

يعقوبی دکتر داروخانه صادق گذر ياسر عمار متری45 از بعد

محدث دکتر روزی شبانه داروخانه انديشه خيابان

1 واحد - 28 پالک 4 رحيمی شهيد-  رحيمی شهيد خيابان الدين زين شهرک- کريمی شهيد بلوار-  قم

پرديسان روزی شبانه درمانگاه نواب خيابان دانشگاه بلوار

الهادی داروخانه زيرين طبقه.خاکفرج خيابان

8واحد-8پالک-4کوچه-40 کوچه-کريمی شهيد بلوار

دهقاني مهدي دكتر مطب 43 و 41 كوچه بين-خاكفرج-خ-قم

شهدا درمانی مرکزآموزشی شمالی حکمت نبش بلوارتوحيد

24پالك حيدري بست بن اكبربيگي متري8 بهشتي شهيد متري20

54 کوچه-  باجک-  قم

220 واحد پويا پزشکان ساختمان تجارت بانک جنب صفاييه خ- قم



21 پالک-  صادرات بانک روبروی-  خمينی امام ميدان-  خمينی امام خيابان

معصومه حضرت بيمارستان امام خيابان

قم... ا بقيه تخصصي درمانگاه 7 كوچه فاطمي شهيد خيابان 

4 واحد دو طبقه آسمان ساختمان احمر هالل داروخانه جنب تير7 ابتدای سعيدی ميدان

آبادی رکن حسينی دکتر مطب ، همکف طبقه سپهران پزشکان ساختمان ، 39 کوچه ، صفائيه خيابان

 مصلي درمانگاه جنب-  جانبازان ميدان

117 پالک کامکار بيمارستان روبروی 1 باجک

ميرزايی دکتر مطب 9 پالک 12 کوچه آباد زنبيل

20 سبالن سبالن، فارسی، سلمان بلوار پرديسان، قم، قم، استان

1ك شاهد بلوار نيروگاه

60 و 58 كوچه بين- اذر

مطهري متري 20 روبروي ابراهيم امامزاده

198پ/ صدوقی متری45/حسين امام متری20

7پالك 1041كوچه اذر خيابان

3719617554پستی کد-02536505452 تلفن-02536505452فاکس-ميالد ساختمان- يک کوچه- تير هفت خيابان- سعيدی ميدان-قم شهر- قم استان

4 طبقه خليل ساختمان نيايش بلوار

الدين شهيدزين ميدان خمينی امام بلوار-قم

الدين زين شهيد ميدان-  قم

24پالک 37کوچه بلوارامين

کاويانی دکتر داروخانه سينا دندانپزشکی درمانگاه جنب نيايش بلوار

ملت بانك روبروي بهشتي شهيد متري20

دی درمانگاه / 2 باجک/  دی 19 خيابان

18 پ راست دست-اديب آخر-ممتاز-صفاييه

نور درمانگاه

کامکار بيمارستان يک باجک

امين آزمايشگاه 23 پالک بيگدلی کوچه صفائيه خيابان

(عج) مهدي حضرت دارالشفا جمكران مقدس مسجد-  جمكران

757 پ 39 کوچه جنب صفائيه خ انتهای قم

14 پالک 4 و 2 فردوسی بين فردوسی متری 55

16 احد .5 طبقه ( ع رضا امام داروخانه باالی) خاتم ساختمان صدوقی ميدان

غفاری چهارراه-  امام خيايان

12 و 10 كوچه بين هنرستان خيابان

وايثارگر شاهد مشاوره مرکز 53 کوچه- بلوارامين قم استان

46 پالک 31 کوچه صدوقی شهيد بلوار

12 واحد ، سوم طبقه ، خاتم ساختمان ، صدوقی شهيد ميدان ، آباد زنبيل

برهانی دکتر مطب (ع) رضا امام داروخانه فوقانی طبقه خاتم پزشکان ساختمان

آقاجانی ابوالفضل دکتر مطب 65 پالک 3 کوچه نبش تير هفت خيابان ابتدای

موسوی دکتر مطب ،7 واحد دوم، طبقه شفاء، ساختمان تربيت، سينمای روبروی دورشهر، خيابان

27 توحيد

جليلی دکتر مطب-  پويا پزشکان ساختمان

ويک بيست کوچه روبروی امام يادگار بلوار نبوت ميدان

چهار و دويست واحد دو طبقه اسمان ساختمان تير هفت ابتدای سعيدی ميدان

7 طبقه پزشکان شهر مجتمع عراقی خ تقاطع محمودنزاد خ جمهوری بلوار قم

2 پالک 44 کوچه صدوق خيابان

البرز درمانگاه 7 کوی اقليمی شهيد خيابان پرديسان 

60 پ- 4 ک- لوله متری8- امام خ

الهدی بنت عالی اموزش موسسه شهدا گلزار از بعد اسالمی انقالب خيابان



 219 پالک 40 کوچه امام خيابان فرهنگيان پل بعداز قم

نژاد مالکی دکتر مطب جوانمردی داروخانه جنب صفاشهر خيابان صفاشهر

59 پالک 61 و 59 کوچه بين

رعيت دکتر داروخانه انتظار خيابان-  مهديه شهرک- قم

1طبقه- صدف آپارتمان- 6 کوچه-  عدالت خيابان

تابان کلينيک بوعلی خيابان ساالريه

(ع)رضا امام بيمارستان 49 کوچه انتهای بلوارالغدير قم

11 پالک نيايش ابتدای جانبازان ميدان

30/1 کوچه نبش/کلهری متری30

7 پالک فهيمی شهيد خيابان جنب توحيد ميدان از بعد توحيد خيابان قم

اول طبقه فرجاد ساختمان 10 كوچه  دي 19 خيابان

مهراد درمانگاه-شهيدبهشتي متري بيست خيابان

73و 71کوی بين دی19 خ

قايم روزي شبانه درمانگاه/ مجيديه فلكه از بعد/ كلهري متري 30

75کوچه(آذر) طالقانی خيابان

دوم طبقه مسعود ساختمان نيايش بلوار صفائيه

زشکان شهر قايم متری سی اباد زنبيل

2 پالک 43  کوچه نبش خرداد 15 بلوار

پويا آزمايشگاه يزديان دکتر داروخانه جنب الدين زين شهيد فلکه

53ك نبش صدوق متري 45

                                                                                                        خاتم درمانی مجتمع - 37و35 کوچه - (زاد)کرمی شهيدرئيس متری بيست-  نيروگاه-  قم-  قم استان

اقليمی شهيد خيابان آزادی بلوار پرديسان

مبينی دکتر داروخانه جنب زاويه متری 20 آذر

234پ7ک اباد زنبيل

سفيد برج عطاران زيرگذر باالي رسالت ميدان

8و6 كوچه بين زاويه خ

السالم عليه رضا امام روزي شبانه داروخانه خاتم ساختمان عطاران جنب صدوقي فلكه صدوق متري 45

187 پالک 76 کوچه ياسر عمار متری75

فرجاد ساختمان10 ک باجک

بوعلی آزمايشگاه   34 کوچه  شهداء خيابان

الهياری ميترا دکتر مطب - 16 و 14 کوچه بين-  شمالی خرداد سوم-  ابراهيم امامزاده-  قم

هاشميان ،27 ياسر عمار ياسر، عمار بزرگراه ری، دروازه قم، قم، استان

45پالک ،53 کوی نبش ، صدوق متری45

پزشکان مجتمع عراقی شهيد تقاطع نبش- نژاد محمود بلوار-قم

ملت داروخانه اريا درمانگاه 17 ايثار ايثار شهرک بنياد قم

مصلی روزی شبانه عمومی درمانگاه قدس مصلی جنب جانبازان ميدان

مخابرات جنب شهروز خ جمهوری خ 

(ع) عترت و قرآن روزي شبانه درمانگاه-  حجتيه مدرسه روبروي

وليعصر بيمارستان جمهوري خيابان قم

توليت مسجد جنب-سينا بوعلی خيابان-صدوقی متری45

حکيم فيزيوتراپی مرکز-  امام ميدان به نرسيده- جنوبی الدين صالح خيابان- بانه

پرورش و آموزش اداره روبروی- امام خيابان-  بانه

4شکوفه کوچه نبش زندان کوچه روبروی مطهری شهيد خيابان بانه

شافعی دکتر داروخانه صادرات بانک روبروی الدين صالح خ بانه

 سعيدپور داروخانه بيمارستان راه سه الدين صالح خيابان

خيز سحر دکتر داروخانه ايوبی صالالدين خ

پزشكان ساختمان ايوبي الدين صالح خيابان



شفا خيريه روزی شبانه درمانگاه جنب پرورش و آموزش اداره روبروی امام خيابان

 پالک تعويض مرکز روبروی مهارت بلوار

شافعی دکتر داروخانه از پايينتر ايوبی الدين صالح خيابان

بانه شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانه درمانگاه توحيد شهرک

سيد مسجد کوچه پرورش و آموزش از تر پايين امام خيابان

ژين درمانگاه 7پالک طالقانی خيابان

6691816689:کدپستی-  بانه ايوبی الدين صالح بيمارستان-  پرستار خ-  انقالب خ-  بانه-  کردستان

7پالک-  طالقانی خيابان

مهارت بلوار بانه

هخامنش دکتر آزمايشگاه- انصار بانک روبروی- (قرمز چراغ)آزادگان چهارراه- توحيد خيابان- بيجار

زنديه دکتر داروخانه_بازرگانی اداره جنب_جنوبی توحيد خيابان_آزادگان چهارراه

اردالن شهيد خيابان

نگين پاساز جنب آزادگان خيابان

عفيفی دکتر مطب جنوبی توحيد خيابان

گروس اريکه مجتمع

بيجار شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانه درمانگاه خمينی امام بلوار

حسين امام بيمارستان

مهر بابايی دکتر داروخانه-سوسن کوچه-مولوی خ-سنندج

معادی دکتر داروخانه-استقالل خيابان

علی حضرت مسجد روبروی استقالل خيابان

همکف طبقه رحيمی پاساژ استقالل خيابان

1 پالک دانش کوچه خالديان شهيد خيابان نماز بلوار

دهگالن شهداي بيمارستان

زيرزمين طبقه شهرداری پاساژ

 زيرزمين طبقه شهرداری پاساژ امام خيابان

 (ره) خميني امام بيمارستان فرمانداري روبروي ديواندره

1 جم کوچه جمهوری ميدان سقز

 چمران شهيد بيمارستان پزشكان خيابان فرهنگيان بلوار- سرواباد- كردستان

رازي پزشكان ساختمان جمهوري ميدان

شاکری دکتر سونوگرافی خون انتقال بانک پشت ساحلی خيابان

دکترنوازی پاتوبيولوژی آزمايشگاه-  رازی پزشکی ساختمان-  اسالمی جمهوری ميدان-  سقز

ودرمان بهداشت شبکه سقز

زاده دكتراسماعيل داروخانه جمهوري ميدان

رازی پزشکان ساختمان پور اعتماد دکتر داروخانه کوچه جمهوری ميدان سقز کردستان

کورد هتل روبروی مادر ميدان

سينا ابن درمانگاه جنب مادر ميدان

بابک داروخانه روبروی اسکندری کوچه آزادی ميدان

پزشک خيابان اجتماعی تأمين ميدان

موکريان ميدان

بيمارستان خيابان-  قدس ميدان-سقز

27 پالك گلبرگ كوچه ابيدر خيابان

احمر هالل داروخانه روبروی

مهر ازمايشگاه.53 پالک اجيلی گاراژ روبروی-ايوبی الدين صالح خيابان-سنندج

هدايت خيابان نبش-  تعريف شهيد خيابان

 اول طبقه راژه پزشکان ساختمان فلسطين تقاطع نبش

 يغموری کوچه پاسداران خ

بهمن سينما جنب فردوسی خيابان



5 طبقه دژ سنه ساختمان خون انتقال روبری آباد شريف راه سه

يوسفی حسن دکتر مطب زاگرس ک خمينی امام خيابان سنندج کردستان

متين داروخانه فوقانی طبقه آباد عباس ايستگاه سنندج

حميدی دکتر مطب-  يغموری کوچه- پاسداران خيابان

 قانع ميدان از باالتر

شفا داروخانه ايران بيمه جنب سجادي كوچه ازادي ميدان

گزاني دكتر داروخانه جنوبي مردوخ خ كشاورز خيابان

مداين پزشكان ساختمان مخابرات روبروي كشاورز خيابان

شفا پاتوبيولوژی آزمايشگاه دوم طبقه وريشه پاساژ نمکی سراه

مولوی پزشکان ساختمان مولوی خيابان ابتدای

صادرات بانک از باالتر امام خيابان

فرهنگيان کلينيک زيرين طبقه پاسداران خيابان

 (ع) علی حضرت مسجد روبروی استقالل خيابان دهگالن

احمر هالل مرکز اکباتان خيابان

قرنی ويس خيابان نبش انقالب خيابان انتهای

موالنائی پزشکان ساختمان طلوع کوچه مولوی خيابان

اريا فيزيوتراپی پايين طبقه فرهنگيان کلينيک پاسداران خيابان

اله فيض حاج چهارراه از باالتر شافعی امام خيابان نايسر شهرک

 مولوی ساختمان مولوی خيابان

ملی کفش جنب کوچه  پاسداران خيابان سنندج 

دوم طبقه دژ سنه ساختمان آباد شريف راه سه پاسداران خيابان

پاسداران خ سنندج

تعريف شهيد خيابان سنندج

134پ صادرات بانک از تر پايين حافظ خيابان

يغموری کوچه

سنندج شهرستان اجتماعی تأمين درمانگاه تعريف شهيد خيابان

خانقاه خيابان پاسداران بلوار

 احمر هالل داروخانه پاسداران خيابان

همکف طبقه مدائن پزشکان ساختمان کشاورز خيابان ابتدای 

 رسالت پزشکان ساختمان 3 بهار کوچه نبش آباد اسالم راه سه

آبيدر هتل پشت فردوسی خيابان

جی ان سی جايگاه روبروی پيروزی خيابان برهان مال ميدان بهاران

 موزه روبروی حبيبی کوچه (ره) خمينی امام خيابان سنندج

كردستان ايثار ورزشي فرهنگي موسسه مركزي زندان جنب ارشاد بلوار سنندج

تعريف شهيد خيابان

پاسداران

کشاورز خيابان

بسيج خيابان

سنندج كوثر بيمارستان

آباد مبارك مسجد از تر پايين-آباد مبارك خيابان-سنندج

جامع مسجد کوچه

هوشيدری ساختمان- گری فعله شهيد کوچه-اسدآبادی الدين سيدجمال خ- قروه

مرکزی سپه بانک حنب

ئاسوت کوچه ابتدای قوامين بانک از بعد  شريعتی خيابان

 مهديه درمانگاه شريعتی خيابان قروه کردستان

 اتحاد ميدان-  قروه

باران مجتمع شريعتي خيابان



مهديه درمانگاه شريعتي خيابان

18 پالك امام كوچه استقالل خيابان

قروه شهرستان اجتماعی تأمين روزی شبانه درمانگاه پناهی شهيد کوچه نبش الدين جمال سيد بلوار

غفاری ساختمان جامع مسجد روبروی شريعتی خيابان

 الدين جمال سيد خيابان انتهای-  قروه

3واحد2طبقه پاساژشاهو امام خيبان

رفاه بانک جنب ، شريعتی خيابان امام، خيابان کامياران،

مركزي ملت بانك جنب-امام خيابان

شريفی دکتر داروخانه جنب-  امام خيابان-  کامياران

محدث دکتر داروخانه جنب-   امام خيابان- کامياران شهرستان

مسکن بانک روبروی امام خيابان

کرمانشاه جاده امام خ

صادرت بانك روي روبه خميني امام خيابان

ملت بانک روبروی امام خيابان

گيالنی کوچه نبش اصلی راه چهار

رسمی اسناد دفتر فوقانی طبقه مخابرات اصلی درب روبروی آزادی سعيد خيابان

سينا بيمارستان كلينيك روبروي پرستار خيابان

سينا بيمارستان پرستار خيابان امام خيابان

جانبازان خيابان بعثت شهرک 2فاز

سينا بيمارستان پرستار خ امام خ کامياران کردستان

شفا روزی شبانه درمانگاه ميران هتل جنب سرباز ميدان

رشيدي دكتر پزشكان ساختمان-  روزي شبانه خانه دارو جنب-  فجر بيمارستان روبروي 

رز سرای شيرينی فوقانی طبقه.کشاورزی بانک روبروی.رسالت بلوار.مريوان.کردستان

ايمامی دکتر داروخانه جنب رسالت، خيابان مريوان، کردستان،

ايمامی دکتر ی داروخانه-  مخابرات روبروی- بلواررسالت

عبادت شهيد بلوار

تير23 مدرسه جنب گمرک خيابان مريوان-  کردستان

 علی بو بيمارستان کردستان بلوار مريوان شهرستان کردستان استان

شهرداری جنب فارس خليج بلوار

7 بوستان ك امام خ انار شهرستان

وليعصر بلوار

نواب خيابان نبش مطهری بلوار انار

االنبيا خاتم بيمارستان روبروی اعظم پيامبر بلوار بافت

مادر پزشکان ساختمان- غربی طالقانی خ- بافت

اعظم پيامبر بلوار

بهداشت شبکه روبروی خواجو خيابان رابر

 باهنر شهيد بلوار

چمران شهيد دبيرستان جنب امام بلوار بزنجان

آزادگان بلوار

سليمانی قاسم حاج شهيد بلوار بردسير

خسروی دکتر داروخانه- (عج)قائم بيمارستان به نرسيده- بلوارآزادگان- بردسير

فارس خليج بزرگراه بم

حسين امام پزشکی مجتمع-  امام بلوار- بم

هللا بقيه کلينيک خمينی امام بلوار

 قصرحميد مسجد کوچه امام بلوار امام ميدان

اطلس مجتمع خمينی امام خيابان

اتحادی شهيد کلينيک خمينی امام خيابان



 صديقی کلينيک ازادی ميدان- بم

 بسيج جنب بسيج کوجه اباد رستم نرماشير شهرستان

سپاه كلينيك جنب- امام خيابان

اميرالمومنين ساختمان امام ميدان

خمينی امام خيابان بم

1کوچه ابتدای آزادی ميدان

خمينی مصطفی خيابان تختی خيابان

حميد قصر کوچه خمينب امام بلوار

اتشنشانی را سه صدوقی شهيد بلوار

جامع ازمسجد تر پايين کوثر بلوار

ص اکرم نبی پزشکان مجتمع راست سمت سوم کوچه

اول كوچه.  رجايي خيابان.  جيرفت

نور پزشکان ساختمان فرمانداری چهارراه

همکف طبقه االئمه ثامن پزشکان ساختمان دوم کوچه رجايی شهيد خيابان جيرفت

االئمه ثامن ساختمان رجايی شهيد جيرفت

4 ک رجايی شهيد خيابان

االئمه ثامن پزشکان ساختمان رجايی شهيد خيابان

رجايي شهيد خيابان ابتداي  فرمانداري چهارراه جيرفت

2 شماره بست بن کوچه

زهکلوت جاده ابتدای شفا بلوار خمينی امام بلوار

پرستار خيابان

 ره خمينی امام اورژانس روبروی شفا خيابان

فرمانداري روي به رو خاتم درمانگاه جنب دولت خيابان جيرفت

رجائی شهيد خيابان جيرفت

اموزشگاهازادی نبش امام خ منوجان

دوم ک

اکرم نبی پزشکان ساختمان رجايی شهيد خيابان

شاهد ميدان

(ره)خمينی امام بيمارستان شفا خيابان بلوارامام جيرفت

قائم بيمارستان شاهد ميدان

 (ره) خمينی امام بيمارستان روبروی شفا خيابان

انقالب ميدان

سينا ابن کلينيک جنب شهرداری ميدان به نرسيده کوثر بلوار

بلوارامام

برق اداره روی روبه موردوئيه خ

معلم ميدان

10 شماره كوچه جنب (ره)خميني امام خيابان راور

10 شماره كوچه جنب(ره) خميني امام خيابان راور

امام خ

چهارده طالقانی نبش (سيمتری)طالقانی بلوار

انارکی دکتر پاتوبيولوژی آزمايشگاه 3 باهنر نبش باهنر شهيد خيابان مطهری شهيد بلوار انار

راست سمت ششم منزل ،1 پرديس کوچه جانبازان، شهرک فارس، خليج راه بزرگ رفسنجان،

 پايين طبقه(ره)خمينی امام درمانگاه اميرکبيرغربی-رفسنجان

                              (زيرزمين ) سينا پزشکان ساختمان4 شماره کوچه عباسيه خيابان

آتيه پزشکان ساختمان زيتون بلوار

7 بوستان ك امام خ انار شهرستان

زايشگاه روبروي شهدا خيابان



7 کوچه مدرس بلوار

روزی شبانه درمانگاه کبير امير خيابان

خمينی امام درمانگاه غربی کبير امير خيابان

15 طالقانی نبش طالقانی بلوار

40 کارگر خ

5 و 3ک حدفاصل طالقانی بلوار

15 کوچه نبش شهدا خيابان

علی امام بلوار/ سعيدی هللا آيت ميدان/ رفسنجان/کرمان

شهدا خيابان

 سجاد فيزيوتراپی سجاد ميدان-  طالقانی بلوار- زرند

1 معلم نبش معلم خيابان

زاده حسن دكتر ازمايشكاه بايين طبقه شفا ساختمان تير 7 ميدان نبش چمران شهيد خ-زرند

شفا داروخانه جنب امام خيابان- زرند- کرمان

دوم منزل 6 هدايت کوچه امام شهرک

آبادی زنگی دکتر داروخانه چمران خيابان برق چهارراه زرند کرمان

سينا بيمارستان چمران خ

سينا بيمارستان روبروی پاسداران خيابان زرند

پرستار خيابان هاشمی اله آيت بلوار

طالقانی خيابان

بزرگمهر پزشکان ساختمان- جنوبی قدس خ

3پ- مرواريد کوچه- بلوارقاانی

77 پالک-5 کوچه-شهرپزشکان-اشتر بلوارمالک

خاطر سليمان تقاطع خواجو خيابان انتهای سيرجان

2پ 2ک مولوی خ

نيا زندي شهيد درمانگاه سپاه چهارراه

18 خمينی امام خيابان

مسجد جنب (ع) علی امام سالن روی روبه (عج) عصر ولی بلوار

شريعتی خ

3پالک 3پزشکان-  پزشکان کوی

 اصفهانی اشرفی هللا آيت خ- پيام خ- نماز بلوار

اعال ك شريعتي خ سيرجان

استادعلوی خ

عمارياسر خ صيادي ابزار جنب گاز راه چهار از بعد اشتر مالك بلوار

1 شماره کوچه-اميرکبير خيابان

 پور اديب دکتر کوچه امام خ- سيرجان

 هجرت بلوار

رفاه بانک روی روبه  تختی خيابان

ثريا پزشکی اعالساختمان کوچه شريعتی خيابان

يزدان ساختمان- 12 کوچه- قدس خيابان

مهر مسکن کوی شهر نجف  سيرجان

ارااد درمانگاه جنب خاطر سليمان خ

غرضی بيمارستان شفا خ

الزمان صاحب درمانگاه

عصر ولی بيمارستان نبش جهاد بلوار شهربابک 

امامی دکتر طبی آزمايشگاه کوير کوچه امام خيابان

جهاد بلوار

عصر ولی بيمارستان روی جهادروبه بلوار



 بهداشت مرکز روبروی خمينی امام خيابان

امام خ جامع مسجد چهارراه

فهرج

وليعصر ميدان گنج قلعه

پارسيان هتل جنب علوی بلوار

ماهان فيزيوتراپی-  دی پزشکان ساختمان-  نشاط استخر جنب وليعصر چهارراه-  شريعتی خيابان

مهديه خيابان کرمان

خاص های بيماری 78 کوچه نبش رجائی شهيد خيابان

زمانی دکتر آزمايشگاه زيرين طبقه مادر پزشکان ساختمان تجارت بانک جنب جهاد بلوار

6 جهاد جهادنبش بلوار

6 شماره کوچه نبش-جمعه امام خيابان

پارس هتل روبروی 6 معلم نبش معلم بلوار کرمان

14 فيروزه نبش

تاج پزشکان برج.اذر 24 ابتدای.شريعتی خيابان ابتدای

آراد پزشکان ساختمان فردوسی بلوار ابتدای آباد طهماسب چهارراه

محمدی نامدار و 20 جمعه امام بين جمعه، امام اسالمی، جمهوری بلوار کرمان، کرمان، استان

ای حرفه و فنی سازمان روی روبه جمهوری بلوار کرمان

مهاجری داروخانه کنار آباد زنگی

باهنر دانشگاه جنب امام بزرگراه

20 جمعه امام نبش

2 طبقه رازی پزشکان ساختمان 3جهاد کوچه-بلوارجهاد

14کوچه جنی باهنر شهيد خيابان

24 کوچه نبش هزارويکشب خيابان

سپه بانک جنب- فرسنگی سرآسياب خيابان

کردی شهيد کوچه نبش (لرها)-شهيدرجايی خيابان

17 کوچه خورشيد خيابان  کرمان

 قرنی خيابان

چهارراه نبش جمعه امام خيابان

کوثر بلوار کوثر ميدان

کلينيک پارک سعدی خيابان نشاط پارک

دادبين دانشکده جنب سيلو راه سه

 دانشجو متری بيست از بعد رجايی شهيد

بسيجيان درمان تامين موسسه 2 شمالی نبش8 کوچه نبش جهاد کرمان

15و13 کوچه بين مهديه خيابان

پزشکان ساختمان اباد طهماسب چهاراه

21 کوچه نبش حمزه بلوار

4 غربی 11 کوچه مطهری خيابان

19پ25ک شمالی ابوذر خ

54 اذر 24 نبش

صادرات بانک جنب جمهوری بلوار

6 کوچه نبش جهاد خيابان-کرمان

نوريه روان و اعصاب بيمارستان مديريت راه سه

فيروز راضيه بيمارستان قائم چهارراه مطهری خيابان-  کرمان

(ناصريه)باهنر شهيد چهارراه

بصير پزشکی چشم تخصصی مرکز کوچه انتهای 10 شماره کوچه استقالل خيابان

ابيطالب ابن علي ميدان

 متخصص پزشکان ساختمان روبرو (سميه) آباد طهماسب چهارراه- کرمان



زيرين طبقه-انصارالرسول ساختمان-باغملی چهارراه

بهار پزشکی مجتمع 16کوچه بهشتی شهيد خيابان  

8پ13ابوحامد خ

 شهريور هفده راه سه  سرباز خيابان کرمان

باهنر بيمارستان روی روبه قرنی شهيد خ

 8 کوچه نبش شفا خيابان

بهبودی دکتر داروخانه والعصر ساختمان 1 کوچه بهمنيار خيابان

ايثارگران عمومی درمانگاه دادبين دانشکده از بعد سيلو راه سه تهران جاده کرمان

بوعلی ساختمان استقالل خ

بهداشت مرکز روبروی خمينی امام خيابان

3 كوچه نبش-  كامياب شهيد خ

پارک کلينيک 7 سعدی- نشاط پارک

شعبان نيمه چهارراه-  بمهن ۲۲ بلوار

معلم مدرسه جنب غربي سينا ابن خ

1 ک شريعتی خيابان وليعصر چهارراه

سينا ابن خيابان

اعتصامی پروين خيابان- فردوسی بلوار

اعظم پيامبر بيمارستان ابوحامد خيابان

حکيم پزشکان ساختمان روی روبه استقالل خ

ايثار درمانگه سيلو راه سه

محمدی دکتر آزمايشگاه امام ميدان 

 روزی شبانه داروخانه جنب بهشتی شهيد بلوار

طباطبايی دکتر داروخانه 3 پاسداران کوچه پاسداران خ-کهنوج-کرمان

يک پرستار خيابان کهنوج

کهنوج فروردين 12 بيمارستان-خمينی احمد سيد بلوار

ملل اعتباری و مالی موسسه جنب گنج قلعه راه سه

1 پرستار کوچه بيمارستان چهارره کهنوج کرمان

الزمان صاحب مصرف يکبار ظروف روبروی باهنر شهيد خيابان

فروردين 12 بيمارستان روبروی

 ازادي بلوار

بسيج بلوار ازادی ميدان

کوثر هنرستان جنب ازادی بلوار

35كوچه نبش بلوارازادي كوهبنان

ايرانشهر ريگان جاده 2 کيلومتر ريگان

شهدادی داروخانه روبروی امام خيابان قلعه منوجان

فارس خليج بلوار منوجان

شفا آزمايشگاه آريا پزشکان ساختمان خوارزمی داروخانه جنب فکوری شهيد خ آبادغرب اسالم

خميني امام بيمارستان حرروبرو خيابان چمران شهيد بلوار

برق اداره جنب چمران شهيد بلوار

حسين اما مجتمع- شهيدمفتح خيابان

مخابرات اداره روبروي-  چمران شهيد خيابان

رسولی دکتر آزمايشگاه دوم طبقه ايران چاپخانه فوقانی طبقه کالهدوز شهيد خ جامع مسجد پشت آبادغرب اسالم

توان فيزيوتراپي امام ميدان ابادغرب اسالم

شفا فيزيوتراپی کلنيک بهرامی دکتر داروخانه جنب کالهدوز شهيد خ آبادغرب اسالم

حر خ بيمارستان روبروي چمران خ

(عح)مهدی حضرت تخصصی مرکزجراحی.چمران خيابان

فكوري شهيد خ-  ابادغرب اسالم



فکوری شهيد خيابان

فکوری شهيد خ آبادغرب اسالم

ارگ مجتمع روي به رو كالهدوز شهيد خ اباد اسالم

طالقانی خيابان اباد اسالم

بيمارستان روبروی حر خ چمران شهيد بلوار  ابادغرب اسالم

رضايي دكتر مطب  فكوري شهيد خيابان

دوز كاله شهيد خ

 گلها بست بن چمران شهيد بلوار

بخشي رضايي دكتر داروخانه طبقهدفوقاني-فكوري شهيد خيابان

مسجدجامع درب روبروی کالهدوز خ

بيمارستان

 فكوري شهيد خيابان 

مفتح خيابان

فكوري شهيد خيابان  

كالهدوز نبش طالقاني بلوار

همکف طبقه 3 پالک دوم متری 10  خيبر عمليات کوپه. ره خمينی امام بيناريتان روبروی

جامع مسجد جنب طالقاني خيابان

 حسين امام مجتمع مفتح شهيد شهيد

چاو باني عينك فوقاني طبقه دوز كاله شهيد خيابان

فكوري شهيد خ

ازمسجد باالتر اصفهاني محمدتقي حاج خ پاركينگ

 تسكين فيزيوتراپي كلينيك-  زمين ايران بانك فوقاني طبقه-  ها گل بلوار- مسكن و اباداني شهرك

همكف طبقه-شفا ساختمان-شهرداري پاركينگ

 كوثر طبي تشخيص ازمايشگاه_ بهمن سينما روبروي_ اباد دولت

314 كوي- گلستان

۶۴پالک-مويد کوچه نبش-اصفهانی تقی محمد حاج خيابان-مهديه-کرمانشاه

 مطهري چهارراه_ گلها بلوار_ مسكن شهرك

 فرعی 19 از 11 اصلی ثبتی پالک_متری 40 خيابان_ياری عليرضا کوی_آباد دولت

همكف طبقه حكيم پزشكان ساختمان تقي محمد حاج خيابان روبروي جوانشير ازميدان باالتر كرمانشاه

تجارت بانك جنب- سيمتري چهارراه

11 پالك لرستاني خيابان شاهد ميدان الهيه شهرك

برق 6 كوچه نبش امامي مصطفي بلوار

شهرداري پاركينگ

 دارابي روزي شبانه داروخانه_تيرانداز پاساژ روي روبه_ مسكن شهرك 

اجالليه ساختمان-شهرداری پارکينگ-  مدرس خيابان-کرمانشاه

كميل خيابان مقابل 13 كوي از بعد كاشاني خيابان

مويد ساختمان-مويد خيابان-شهرداري پاركينگ

رازي روزي شبانه داروخانه رفاه بانك جنب ازادي ميدان غربي ضلع

مولوي خيابان- معلم شهرك

فرهنگيان كلينيك داخلي قسمت_ مركزي ميدان_ بهمن 22  

همكف طبقه سعادت ساختمان تقي محمد بلوارحاج

دكتر داروخانه_ اجالليه جنب_ شهرداري پاركينگ

ميرزايي دكتر روزي شبانه داروخانه كاشاني هللا ايت خيابان ابتداي-الهيه

 ميدان نبش_ پرديس شهرك

نيا دارابي روزي شبانه داروخانه روبروي- مسكن

سينا بانك جنب جامع مسجد از تر پايين مدرس خيابان 

دشتيان كوي نبش_ شهياد



 سوم طبقه_ اجالليه ساختمان_ شهرداري پاركينگ

 مسكن بانك روي روبه_ كاشاني خيابان_ الهيه شهرك

دوم طبقه- مهرگان ساختمان- تقي محمد حاج خيابان- شهرداري پاركينگ

معتضدي بيمارستان جنب_ فردوسي ميدان

 طالقاني بيمارستان جنب_ بهشتي شهيد بلوار

اول طبقه-مهرگان ساهتمان-(دارابخاني شهيد) زنگنه دكتر كوچه-دبيراعظم

كوثر بانك جنب- مطهري تقاطع از بعد- گلها بلوار- مسكن

متری چهل باهنر، شهيد بلوار کرمانشاه، کرمانشاه، استان

سريري پاساژ شريعتي راه سه كرمانشاه

دكتررستمي مطب-دكترشفيعي سونوگرافي فوقاني طبقه-نيا دكتردارابي داروخانه جنب-بلوارگلها-مسكن-كرمانشاه

4 طبقه متخصصين ساختمان شهرداري پاركينگ

 ازادي دكتر مطب رشيد مسجد جنب_ اسالمي اتحاد خيابان_رشيد چهارراه

مويد ساختمان-مويد خيابان_ شهرداري پاركينگ

 ذاكري دكتر داروخانه روي روبه_ نفت مسير

تبار رسولي دكتر داروخانه روي روبه 5 ايسگاه 2 فاز فرهنگيان

پاستور آزمايشگاه...  اجتماعی تامين سازمان مقابل...  شريعتی راه سه به نرسيده...  شرقی معلم خيابان...  کرمانشاه

6 پالك-تختي خ- كاشاني خ-الهيه-كرمانشاه

سينا داروخانه روبروی انقالب خيابان پاوه

 رسولی پاساژ-اسالمی انقالب خيابان-پاوه

اسالمی انقالب خ

 پاوه سالمت فيزوتراپي كلينيك- سابق كشاورزي بانك جنب-  اعظم فاروق خ

اسالمی انقالب خيابان-پاوه

يوسفی دکتر داروخانه رسولی پاساژ جنب اسالمی انقالب خيابان

4 طبقه - 20 پالک-پزشکان ساختمان- خالصی تکيه جنب- خمينی امام خيابان

اسالمی انقالب خيابان-پاوه

ولدبيگی محمدامين دکتر مطب رازی داروخانه روبروی اسالمی انقالب خيابان

عبدالهی دکتر داروخانه انقالب خيابان پاوه

شفا درمانگاه روی روبه اسالمی انقالب خيابان پاوه شهرستان کرمانشاه استان

ارشاداسالمی جنب- خمينی امام خيابان-نودشه شهرستان-پاوه

قدس بيمارستان- شهدا مزار جنب- شهر ايتدای-مرداد 26 خيابان-پاوه

بهشتی شهيد خيابان 

ايران بيمه جنب امام ميدان باباجانی ثالث

حر بلوار ابتدای شهر ورودی

شهرداری جنب خمينی امام بلوار اباد شهرتازه باباجانی ثالث شهرستان کرمانشاه

5 ايثار کوچه طالقانی خيابان

بهبود فيزيوتراپی خالدی دکتر داروخانه جنب حمزه خيابان جوانرود 

فيضی شهيدمنصور کوچه نبش-طالقانی خيابان

 شورا خيابان نبش حمزه خيابان جوانرود

حمزه خيابان بسيج ميدان جوانرود

1شماره درمانگاه روبروي حمزه خيابان جوانرود

مروتی دکتر مطب - 1 شماره درمانگاه مقابل-  طالقانی خيابان-  جوانرود

ظفر شهدای پارک از باالتر- ظفر خيابان- کرمانشاه

اسفندي دكتر داروخانه مسكن بانك روبروي وليعصر خيابان

ملی بانک روبروی- اصلی خيابان

صادرات بانک جنب- خمينی امام خيابان-روانسر

رازي ساختمان ملي بانك رووبروي اصلي خ

پارس ازمايشگاه كربال بلوار



ترمينال روبروی-  کربال راه بلوار-  ذهاب پل سر-  کرمانشاه

ساحلي خيابان- مركزي پل- امام خيابان- سرپلذهاب

ارين فيزيوتراپي-قصرشيرين راهي سه-كربال راه خ    

حسينی دکترخضری داروخانه رفاه بانک روبروی کربال راه خيابان سرپلذهاب

ساحلی خمينی، امام ذهاب، سرپل کرمانشاه، استان

بستو کربال، راه ذهاب، سرپل کرمانشاه، استان

سپه بانك جنب طالقاني خيابان

طالقاني خ

مرکزی سونوگرافی روی روبه طالقانی هللا ايت خيابان

روزي شبانه داروخانه اجتماعي تامين سازمان رو روبه طالقاني خيابان

خميني امام بيمارستان روبروي شهرداري ميدان

سپه بانك جنب طالقاني خيابان سپاه ميدان

 (ره) خمينی امام بيمارستان_شهرداری ميدان

شمالی دوم درب ارشاد ک رستمی شهيد خ صحنه

آرامگاه خيابان ابتدای مولوی ميدان

علميه حوزه کوچه انتهای صحنه

مولوی خيابان ابتدای صحنه

بابائی دکتر داروخانه- آبشار چهاراه- زينبيه خيابان- قصرشيرين

ميرعبدالي دكتر روزي شبانه داروخانه قلعه باال مدرس خيابان قصرشيرين

جعفری حسين دکتر مطب مدرس ابتدای کربال راه بلوار

زاگرس آزمايشگاه آپارتمانها، ورودی گلها، بلوار

لقمان تخصصی ازمايشگاه 18پ الدن کوی بيستون هتل روبروی

اول طبقه سينا ابن ساختمان رازی آزمايشگاه مقابل اصفهانی محمدتقی حاج خيابان

چوبکار شهيد درمانگاه- معلم دبيرستان روی به رو- شريعتی راه سه

حيان آزمايشگاه مسكن بانك جنب مطهري دبيرستان روبروي مطهري چهارراه مسكن آباداني

283 پالک تجارت بانک مقابل رشيدی چهارراه باالتراز الدين جمال سيد خيابان کرمانشاه

 اجالليه ساختمان شهرداری پارکينگ کرمانشاه

82 پالک ابوذر چهاراه شهياد

ملی بانک روبروی-کارگران ايستگاه-گلها بلوار-مسکن خيابان

162پالک انديشه استخر جنب اجاقی شهيد خيابان گلستان چهارراه

سوم طبقه اجالليه پزشکی ساختمان غربی شهرداری پارکينگ

اول طبقه-شهر پزشکان برج-نوبهار بلوار-بهمن22

آزادگان انتظامی پاسگاه جنب کسری انتهای

پرديس فيزيوتراپی- 210 کوچه- پرديس شهرک- کرمانشاه

شكوري كوچه

 االنبيا خاتم روزی شبانه درمانگاه جنب کاشانی خيابان ابتدای الهيه شهرک

مرکزی ميدان-  بهمن22-  کرمانشاه

سوم طبقه باران ساختمان تجارت بانک روبروی دوم سيمتری چهارراه بهمن22

بعثت فيزيوتراپی انصار بانک فوقانی طبقه پزشکان خيابان- مدرس چهارراه

احمر هالل به نرسيده جعفری شهيد خ-کرمانشاه

نوبهار کلينيک - 1 واحد-  اول طبقه-  نوبهار برج-  نوبهار چهارراه-  نوبهار خيابان

(ع) علی امام عروق و قلب بيمارستان- پزشکی علوم دانشگاه جنب- بهشتی شهيد بلوار

اول طبقه-  آراد برج-  دوم متری سی چهارراه

بعثت فيزيوتراپی انصار بانک فوقانی طبقه پزشکان خيابان مدرس چهارراه 

فدک پارک روبروی بستان طاق بلوار

پارسيان ساختمان عربی مويد خيابان شهردای پارکينگ کرمانشاه

رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاه اصفهانی تقی محمد حاج خيابان شهرداری پارکينگ



اباد حسين چهارراه خيام

انتظامی نيروی مهمانسرا جنب گمرک خيابان

عباسيه جنب-  دارايی اداره روبروی- اجالليه خيابان

زيرزمين طبقه-سعادت چاپ جنب- محمدتقی حاج خيابان-شهرداری پارکينگ

 پزشکان خيابان شرقی مطهری خيابان غدير ميدان

سوم فرعي كوچه ابتداي- 4 ايستگاه-2 فاز فرهنگيان

 زمين زير طبقه سبحان پزشکان مجتمع گلها بلوار مسکن

آريا پرديس روزی شبانه پرديس،درمانگاه شهرک ميدان پرديس،نبش ،شهرک کرمانشاه

شاهنده کوچه نبش-  تقی محمد حاج خيابان- شهرداری پارکينگ-  کرمانشاه

لبخند دندانپزشکی کلينيک- خرم خيابان- مرکزی ميدان

آقا وکيل چهارراه

جواداالئمه دندانپزشکی کلينيک دبيراعظم کوچه دبيراعظم کرمانشاه

 يک واحد 1 طبقه مهرگان ساختمان_ اصفهانی تقی محمد حاج خيابان

کشاورزی بانک روبروی  دوم متری سی چهارراه بهمن 22 کرمانشاه

-سعادت ساختمان-اصفهانی تقی محمد حاج خيابان

 20 و18 کوی بين کاشانی خيابان-  الهيه

111 کوی ابتدای فدک پارک روبروی طاقبستان بلوار 

دی آزمايشگاه. اجالليه پزشکی مجتمع.شهرداری پارکينگ

نوبهار راه چهار کرمانشاه

کرمانشاه استان ايثارگران امور شهيد بيناد اداره انتظامی نيروی فرماندهی ستاد مقابل الهدی بنت خيابان- بسيج راه چهار-  کرمانشاه

مرغزار دکتر داروخانه به نرسيده رودکی، راه سه

الدن کوی نبش مخابرات روبروی شهرداری پارکينگ

اول طبقه آريانا ساختمان بهار پاساژ روبروی گلها بلوار مسکن

ملت داروخانه رشيدي خيابان اسدابادي الدين سيدجمال خيابان

مسکن

21 کوی نبش-قائم بلوار- نجفی شهيد شهرک

فرعی 513 پالک- (ها فروش طال) آپارتمانها ورودی-گلها بلوار-مسکن آبادانی- کرمانشاه

 کرمانشاهی محمد134 بلوک دکتر بيمارستان درمانگاه روی روبه احمر هالل خيابان کرمانشاه

بدنساز مرکز.نديمی ساختمان.کربال هتل جنب کوچه.شهرداری پارکينگ

 صادقيه دکتر داروخانه يک الله ابتدای الله خيابان مسکن ابادانی

مسکن روزی شبانه درمانگاه جنب- گلها بلوار-مسکن

اول طبقه-  سالمت ساختمان-  اصفهانی محمدتقی حاج خيابان-  شهرداری پارکينگ

دکتراکبری داروخانه حنب مسکن انتهی

دکتراکبری دارختنه مسکنجنب انتهای

قادری اميد دکتر مطب زارع دکتر داروخانه جنب 140 کوی نبش مسکن راه سه طاقبستان بلوار

4 واحد 4 طبقه دی ساختمان

 اول طبقه کوثر ساختمان اصفهانی محمدتقی حاج پل کرمانشاه

آتيه ساحتمان مويد خ

کشاورزی بانک جنب مهدی پاساژ روبروی گلها بلوار انتهای مسکن کرمانشاه

 مهرگان ساختمان اصفهانی محمدتقی حاج خيابان کرمانشاه

دوم طبقه مهرگان ساختمان 

باهنر متری 15 گلها، بلوار کرمانشاه، کرمانشاه، استان

آقا وکيل

71 پالک کسری خيابان کرمانشاه

ارغوانی آذر دکتر داروخانه- تقی محمد حاج مسجد به نرسيده-شهرداری پارکينگ-کرمانشاه

ظفر درمانی بهداشتی مجتمع در واقع پراو خيابان دوم ايستگاه ظفر شهرک

 گلها بلوار مسکن کرمانشاه



 پرديس درمانی مجتمع پارکينگ درب نبش-پرديس ميدان-پرديس شهرک

مرادي دكتر داروخانه توانبخشي مركز از تر پائين بهداري خيلبان نجفي شهيد شهرك كرمانشاه

  85ب توحيد ساختمان تقی محمد حاج بلوار - کرمانشاه

اول طبقه شفاه ساختمان شهرداری پارکينگ کرمانشاه

- زرين استخر جنب- نجفي شهيد شهرك

وحدت بلوار بهمن، 22 کرمانشاه، کرمانشاه، استان

قبائيان آتوسا دبستان روی روبه کرمانشاهی محمدی دکتر بيمارستان به نرسيده

ثبت کوچه سر شريعتی خيابان کرمانشاه

مهر روزی شبانه درمانگاه پايين طبقه ظفر ميدان

کوثر بانک جنب گلها بلوار انتهای مسکن

سبحان ساختمان-مويد خيابان انتهای-مهديه چهارراه

کرمانشاه استان ايثارگران امور و شهيد بنياد- صدر الهدی بنت خيابان

17واحد چهارم طبقه-پارسيان پزشکان ساختمان- سبحان و اتيه ساختمان جنب-مويد خيابان-شهرداری پارکينگ

نه و هفت کوی بين-کاشانی خيابان- الهيه شهرک-  کرمانشاه

گلستان فيزيوتراپي ابان 13 دبستان از بعد- غربي ارشاد بلوار- كمربندي سمت به-ارشاد چهارراه

 طالقانی بيمارستان روی روبه بهشتی شهيد بلوار

  طالقانی هللا آيت بيمارستان بهشتی شهيد بلوار کرمانشاه

 نقليه خيابان کرمانشاه

6پ 139 کوچه مسکن راه سه کرمانشاه

 آباد دولت بلوار

 سوم طبقه_ ايرانيان ساختمان_ شهرداری پارکينگ

سبحان ساختمان گلها بلوار مسکن

ياراحمدی سارو دکتر دندانپزشکی کلينيک روبروی دارايی خيابان کرمانشاه

 قايم خيابان نبش بخش فياض شهيد بهزيستی مرکز روبروی بهداری خيابان اليه شهرک

124 کوچه نبش مرکزی ميدان کرمانشاه

(سابق بوعلی) شريعتی راه سه- کرمانشاه شهرستان- کرمانشاه استان

مولوی راه سه نبش معلم شهرک

فردوسی ميدان کرمانشاه 

اول کوچه چپ سمت اپارتمانها ورودی مسکن ايادانی کرمانشاه

6713749499 ايرانيان پزشکان ساختمان شهرداری پارکينگ کرمانشاه

رازی رازی شبانه داروخانه جنب- آزادی ميدان

ي روز شبانه خانه دارو زير طبقه_ نگين پزشكي مجتمع_ رشيدي راه چهار

19و17 کوی بين کاشانی خ الهيه

بنفشه کوی مجنوننبش ده خيابان اقا وکيل چهارراه کرمانشاه

فارابی داروخانه فوقانی طبقه- پامچال خيابان پرديس شهرک- کرمانشاه

همکف طبقه مهرگان ساختمان تقی محمد حاج خيابان شهرداری پارکينگ

شناسی شنوايی واحد-  دوم طبقه- رضا امام درمانگاه- شهرداری پارکينگ

مسکن راه سه بنزين پمپ قبل معصومه حضرت بيمارستان از بعد بلوارطاقبستان--کرمانشاه

مهر روزی شبانه درمانگاه- آبی ساختمان- ظفر ميدان- تهران قديم جاده

مؤيد کرمانشاه، کرمانشاه، استان

(ع)رضا امام تختخوابی 400 بيمارستان-پرستار خيابان- ليژه سرخه- کرمانشاه

قاسمی مينا داروخانه وليعصر خيابان غرب کرند شهرستان کرمانشاه

همکف طبقه شفاء ساختمان شهرداری پارکينگ

اميرالمومنين روزی شبانه درمانگاه روبروی مطهری خيابان ابتدای اقا وکيل راه چهار کرمانشاه

کرمانشاهی محمد بيمارستان روبروی احمر هالل چهارراه کرمانشاه

 رسالت شهرک جنب کيهانشهر بلوار

(ع) حسين امام بيمارستان_ کوهستان پارک به نرسيده_ کرمانشاه



چوبکار درمانگاه معلم دبيرستان روبروی شريعتی خيابان کرمانشاه

وليعصر خيابان كرندغرب

فتحيان دکتر داروخانه وليعصر خيابان

ياس ازمايشگاه ارزاق كوچه امام خيابان

مهر ازمايشگاه امام خيابان:کنگاور

سالمت درمانگاه-آبادی سلطان روغنی تعئيض جنب- انقالب بلوار-کنگاور-کرمانشاه

چمران دكتر بيمارستان-  انقالب بلوار

آناهيتا معبد روبروی- بلوارانقالب- کنگاور

ارزاق كوچه انتهاي

آناهيتا معبد انقالبروبروی بلوار-کنگاور

اسماعيلي شهيد كوچه امام خيابان

20 پالک سالمت داروخانه پشت(ره)خمينی امام خيابان کنگاور

 شهر خروجی گيالنغرب

 سپه بانك جنب كرمي خدا شهيد كوچه كشاورزي بانك روبروي (ره)خميني امام خيابان

احمدی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاه- جامع مسجد جنب

 نيامرادی دکتر مطب جنب اصفهانی اشرفی خيابان توحيد ميدان

نيامرادی ميرزا دکتر مطب-جامع مسجد ميدان-اشرفی شهيد خيابان

فالحي دكتر داروخانه جنب توحيد ميدان

137 پالک عباسپور شهيد کوچه شهدا خيابان

كشاورزي بانك روبروي هرسين

ياس آزمايشگاه حجتی هللا آيت خيابان انقالب چهارراه هرسين

 فرعی از اصلی 626 ثبتی پالک به_ شکيبايی پزشکان ساختمان_انقالب چهارراه_ امام خيابان

ناصری شهيد کوچه امام خيابان هرسين

6 پالك_ ملكي احمد شهيد كوچه(ره) خميني امام خيابان

رودخانه سرپل امام خ هرسين

ايمانی غالمرضا دکتر مطب رضا امام درمانگاه امام خ هرسين

واحدی هرسين، کرمانشاه، استان

كشاورزي بانك روبروي انقالب چهارراه

 هرسين شهداي بيمارستان شهدا خيابان

شهيدهوشياری کوچه شهدا خيابان باشت

باشت

پوريا عکاسی و بياور عکاسی بين-ملی بانک نرسيده-بهميی شهرستان-احمد بوير و کهگيلويه

رازی آزمايشگاه.ملی بانک نرسيده.بهميی

نهال فيزيوتراپي خندان ثبت كوچه دانش و دين خيابان

(سابق حدادی)پور علی دکتر داروخانه جنب-ودانش دين خيابان-ليکک

دانش و دين خيابان- ليکک

زماني دكتر داروخانه- درماني بستر درمانگاه- ليكك

شهر ستاره ساختمان دانش و دين خ ليکک بهمئی شهرستان-بويراحمد و کهگيلويه استان

پور علی دکتر داروخانه دانش و دين خ ليکک

رازی درمانگاه روی روبه رهبری خيابان ليکک

رضا امام کوی نبش قرنی بلوار ياسوج

 حکمتی دکتر داروخانه جنب-  آبان 13 خيابان-  ياسوج

کشاورز شهيد درمانگاه لوداب

مهر فيزيوتراپي كلينيك بهشتي شهيد بلوار ابتداي انقالب ميدان

3 واحد - 2 طبقه-  فدک پاساژ-  شمالی سردار

موبخت دکتر مطب-  غربی وليعصر چهارراه-  سخت سی

دوم راه چهار نبش- سپاه خيابان



شمالی فر همايون شهيد خيابان پاسداران سپاه خيابان دهدشت

 رضوی دکتر آزمايشگاه جنوبی فردوسی خيابان دهدشت

 نيکخوی دکتر آزمايشگاه پرستيژ پزشکی مجتمع پاسداران سپاه خيابان دهدشت

 توانمهر فيزيوتراپی کلينيک-  مصلی روبروی ، آزادی خيابان ، بهشتی شهيد بلوار چرام

سپاه خيابان دهدشت

اپادانا ازمايشگاه-  چپ سمت فرعي اولين-  شمالي فردوسي خيابان-   دهدشت

مازيار داروخانه جنب- سپاه خيابان-دهدشت

نوين فزيزوتراپي- پاسداران خ

مهر ازمايشگاه چهارراه سپاه خيابان دهدشت

دهناد سينما جنب-جنوبی فردوسی خيابان-دهدشت-بويراحد و کهگيلويه

رجائی شهيد خ لنده

دهدشت (ره) خمينی امام بيمارستان اصلی درب جنب

 داورپناه اکبر علی سيد دکتر مطب پزشکان ساختمان  پاسداران سپاه خيابان دهدشت

شمالی فردوسی خيابان دهدشت

 مهرگان روزي شبانه درمانگاه پرستيژ پاساژ پاسداران سپاه خيابان دهدشت

 بازگير شهيد خيابان

لنده ودرمانی بهداشتی مرکز لنده

بهشتی شهيد خيابان لنده

پرستيژ پزشكي مجتمع روبروي پاسداران سپاه خيابان دهدشت

مادر فلکه از بعد-سادات خيابان-لنده

درمانی بستر درمانگاه جنب-رجايی شهيد خيابان- سوق

 انصار رستوران جنب شمالی فردوسی خ دهدشت

 زاده افشينی داريوش دکتر پزشکی مطب شمالی فردوسی خيابان

 زاده تقی عبدالرسول دکتر مطب شمال فردوسی خ دهدشت

سادات خيابان لنده

 بيمارستان دهدشت

عباسی دکتر داروخانه مخابرات روبروی سپاه خيابان دهدشت

 برقک کوچه شمالی فردوسی خيابان دهدشت

 فلسفی دکتر داروخانه سجاد اکاک کلينيک روبروی قديم پست خيابان دهدشت

اپتيک لوکس سازی عينک مخابرات روبروی سپاه خيابان دهدشت

(ره) خمينی امام بيمارستان روبروی-  سپاه خيابان دهدشت

شرافت دکتر مطب-  روز بازار خ-  دهدشت-  احمد بوير و کهگيلويه استان

سالمت داروخانه  شهر مرکز پارک رو روبه شريعتی دکتر  خيابان- شهر مرکز- دهدشت

ضرغامی رضا دکتر مطب سادات خيابان لنده

همکف طبقه- توحيد ساختمان-شريعتی.خ-دهدشت

 خلف عليرضا دکتر پزشکی مطب بازگير شهيد خيابان

 بست بن کوچه باهنر شهيد خيابان چرام شهرستان

مخابرات روبروی سپاه خيابان دهدشت

 دهدشت (ره) خمينی امام بيمارستان پرسداران بلوار پاسداران سپاه خيابان دهدشت

پرستيز پاساز جنب سپاه خيابان

سپاه درمانگاه و پاستور داروخانه بين- سينما چهارراه

شمالی فردوسی خيابان نبش دهدشت

(ره) خمينی امام بيمارستان داخل سپاه خ

خمينی امام خيابان

پرستار بلوار- سپاه بلوار- دهدشت 

اول طبقه- اردانه مجتمع- فراشبندی خيابان-گچساران

تن پويا فيزيوتراپي-  دوم درب-  بهمن 22 خيابان-  باشت



شهرداري پاساژ پشت-  باالديان خيابان

نور فيزيوتراپی کلينيک-  پارسيان مجتمع-  پور زارع دکتر روزی شبانه داروخانه جنب-  دانشگاه خيابان-  گچساران

472 پالك شمالي 14 دولت كاركنان

گچساران

زارعی دکتر سنوگرافی کلنيک- باوی هيئت جنب- بالديان خيابان- گچساران

1 دادگرطبقه مجتمع فراشبندی شهيد خيابان-(شيراز خيابان)وليعصر بلوار

 قديم فرمانداري راه چهار

بالديان خيابان

پارسيان پزشکی مجتمع.پور زارع دکتر داروخانه جنب.احر هالل خيابان

فرهنگيان درمانگاه مرکزی مسکن بانک روی روبه دی 9 خيابان گچساران

زيرين طبقه- اردانه پزشکی مجتمع- مهمانسرا خ- گچساران

سينا کلينيک فراشبندی شهيد فرعی

اي ار ام مركز روبروي قديم كار اداره گچساران

كشاورزي بانك جنب بالديان خيابان گچساران

بالديان خيابان گچساران

قديم فرمانداری راه چها

مهر کلينيک گچساران

گچساران

مرکزی تجارت بانک جنب غربی بالديان شهيد خيابان

پور زارع دکتر روزی شبانه داروخانه جنب احمر، هالل چهارراه گچساران،

 2 شاهد کوچه رزمندگان کوی

4گلستان نبش-گلستان بلوار-فردوسی ميدان- گچساران

مهر کلنيک بالديان خيابان

 1کوچه بالديان خيابان گچساران

بالديان شعبه کشاورزی بانک روی به رو باوی هيت از تر پايين بالديان خيابان-گچساران

 دوم طبقه آفرين مهر تجاری مجتمع فراشنبدی خيابان گچساران

2 طبقه پارسيان پاساژ گچساران

4 واحد اول طبقه اردانه مجتمع سينا كلنيك خ

پور زارع دکتر روزی شبانه داروخانه تجارت بانک جنب احمر هالل خيابان

قريب سعيد دكتر مطب براتي دكتر آزمايشگاه بالديان خيابان گچساران

محمدی محمد دکتر مطب دوم طبقه شهرداری پاساژ بالديان خيابان گچساران

عسكري دكتر داروخانه وليعصر خيابان باشت

سينا کلينيک

مسجد جنب الزمان صاحب چهارراه-  بالديان خيابان

بالديان شهيد وليعصر، بلوار احمد، بوير و کهگيلويه استان

دميه پور رضا علي دكتر مطب دوم طبقه شهرداري پاساژ مخابرات روبروي بالديان خيابان

ملت بانک و ساعت چهارراه بين بالديان شهيد خيابان

رادين سازی عينک شهرداری پاساز جنب بالديان خيابان گچساران

غظنفري سعيد دكتر مطب شهرداري پاساژ مخابرات روبروي بالديان خيابان گچساران

نازمکانی داروخانه جنب شمالی کارکنان

بسيج کانون جنب-  قديم فرمانداری چهارراه-  بالديان شهيد خيابان-  گچساران

 حجازی عکاسی دوم طبقه پزشک خيابان ياسوج

4 فرعي باهنر بلوار

صحت فيزيوتراپي-1 گلستان روبروي-  ارتش خيابان ابتداي

احمر هالل کلينيک بيمارستان راه سه

22پالگ11گلستان ياسوج

2 طبقه اکسسير ساختمان يک معلم انتهای



اول طبقه زاگرس درمانگاه معاد  راه چهار

كودك خيابان بهشتي شهيد بيمارستان روبروي     

واليت شهرک جاده ابتدای تلخسرو ياسوج

4واحد.2طبقه.فاطيما ساختمان.ستارخان خيابان

 عبدهللا امامزاده پشت ارم بلوار ابتدای

روهينا دکتر داروخانه جنب جليل دکتر بيمارستان به نرسيده قرنی بلوار ياسوج

قانونی پزشکی روبروی-6 کوچه-(ع)رضا امام کوی-قرنی شهيد بلوار

رازی روزی شبانه داروخانه به نرسيده جنوبی جنگل سردار

5 واحد 3 طبقه رفاه فروشگاه قرنی شهيد بلوار

مهر روزی شبانه درمانگاه -(جوب سه) چمران بلوار- ياسوج

توانا فيزيوتراپي فرهنگيان درمانگاه كودك كوچه منتظري خيابان ياسوج

الزمان صاحب مسجد چهارراه-بالديان خيابان

سروش فيزيوتراپي-بين جهان سونوگرافي روبروي-2معلم خيابان

شمالي جنگل سردار خيابان

 صدرا داروخانه اول طبقه- شهبازی شهيدان خيابان- قرنی شهيد بلوار- ياسوج

زاگرس درمانگاه معاد چهارراه به نرسيده منتظري شهيد خيابان

شهريور 17 مدرسه روبروي خيابان 2 هجرت ياسوج

پزشك خيابان ياسوج

12مهر نبش-مهريان-ياسوج

همکف طبقه اکسير مجتمع 4 پالک 1 معلم خ ياسوج

اميرالمومنين مسجد روبروی بنسنجان

بودجه برنامه روبروی بويراحمد بلوار ياسوحج

نيكنام فيزيوتراپي- سپه بانك ك- جنوبي جنگل سردار

ايرانيان روزی شبانه درمانگاه- مخابرات کوی-بلوارکشاورز

ياسوج

 سوم طبقه سلطانيه ساختمان.  جنوبی جنگل سردار ياسوج

رضا امام پانسيون روی روبه چمران شهيد خيابان-ياسوج

حافظ ساختمان چمران بلوار ياسوج

پارسيان درمانگاه باالی طبقه عدل فلکه ياسوج

تاجی نگين داروخانه جنب شريف مجتمع سرابتاوه

آريوبرزن ميدان-اکيرآباد- ياسوج

4 سردار كوچه منتظري شهيد خيابان ياسوج

پزشك خيابان ياسوج

معلم خيابان

 جنوبی سردار ياسوج

چمران بلوار 

منتظری شهيد.خ

دنيا ساختمان اجتماعی تامين روی به رو جنوبی جنگل سردار خيابان- ياسوج

دی9 نمونه دخترانه دبيرستان روبروی-متری20 خيابان-حسين امام شهرک

مهر مسکن اباد نجف ياسوج

ابشار ساختمان قدوسی شهيد خيابان دادگستری خيابان ياسوج

بيست ساختمان  جنوبی سردار  ياسوج

3 واحد - 2 طبقه-ميالد ساختمان - 4سردار خيابان

اول طبقه سلطانيه ساختمان پارسيان بانک جنب جنوبی جنگل سردار

3 هجرت-ياسوج-احمد بوير و كهگيلويه استان

4 طبقه 4 پالک نور برداری تصوير مجتمع سردارا خيابان منتظری شهيد خيابان-  ياسوج

سوم طبقه سامان ساختمان حجت کوچه نبش سوم هجرت خيابان. ياسوج



بودجه برنامه روبروی بويراحمد بلوار ياسوحج

ياسوج

بهزاديان دکتر داروخانه جنب عليا مادوان ياسوج

آبان کلينيکگ 6 کوچه جنوبی سردار ياسوج

پاسارگاد بانک اول طبقه جوب سه ياسوج

نيکبخت دکتر روزی شبانه داروخانه روبروی-  پزشک خيابان-  هوايی پل جنب-  مطهری بلوار

۲۱ پالک  کاشانی ۱۴ فرعی ياسوج

جزيره هايپر اول طبقه-ستارخان بلوار-ياسوج

2پالک-  چپ سمت ساختمان اولين- 5 سردار کوچه- منتظری خيابان

واحد طبقه-پالک-انقالب ميدان-بلوارانقالب-عاليوند راه چهار

پاتاوه ياسوج

صدرا ساختمان جنب- يک معلم- ياسوج

بهشتي شهيد بيمارستان روبروي منتظري خيابان

صدرا داروخانه - 1 انقالب نبش-  شهبازی شهيدان خيابان- قرنی بلوار

برزن اريو ساختمان چمران خ 

شمالی سردارجنگل خيابان- ساعت فلکه-ياسوج

بيمارستان راه سه 3 پالک منتظری شهيد خيابان سوج يا

 معصومی دکتر سونوگرافی و راديولوژی کلينيک (1 سردار ) حسينيه خ  منتظری محمد خيابان ياسوج 

 کشاورز بلوار انتهای آباد شرف آزادگان کوی

64پ-جنوبي شريعتي خ- جوب سه

3 هجرت-ياسوج-احمد بوير و كهگيلويه استان

کاظمی دکتر داروخانه فوقانی طبقه- کودک خيابان- ياسوج

4 و 3 فارس خليج بين سرآبتاوه

پاسارگاد فيزيوتراپي مركز- ده پالك-دو شهداي

رسالت بانک جنب چمران بلوارشهيد

10 گلستان نبش-  ياسوج

فرهنگيان درمانگاه جنب.کارمند خ.ياسوج

البرز آزمايشگاه جنب-  جليل شهيد بيمارستان به نرسيده-قرنی شهيد بلوار- ياسوج

جليل شهيد خيابان

همکف طبقه-  باران برج- امت بلوار-  ساحلی ترمينال ياسوج

  آبان13 خيابان ياسوج

خسرو تل ياسوج 

بهداشت مرکز جنب مرکزی سپيدار ياسوج

 چمران شهيد بلوار-ياسوج

مسكن بانك كوچه- منتظري شهيد خيابان

معلم خيابان ياسوج

کشاورز شهيد درمانگاه-يزدانپناه شهيد خيابان

نجوا کوچه فردوسی خيابان

۲ سردار_جنوبی جنگل سردار

پزشك خيابان

 ابان 13 خيابان ياسوج

سلمان روان و اعصاب بيمارستان تختی خيابان ياسوج 

 بيمارستان را سه

افشار دکتر پايين طبقه شفا کلينيک بهشتی شهيد بيمارستان روبروی منتظری محمد شهيد خيابان ياسوج

4 واحد باران ساختمان

كودك خيابان منتظري خيابان 

 فارس خليج خيابان  لوداب- ياسوج



شمالي جنگل سردار

رازی روزی شبانه داروخانه سپه بانک روبروی جنوبی جنگل سردار

 حکمتی دکتر روزی شبانه داروخانه اول طبقه-فروشان عمده

سينا ابن ياسوج

ابان 13

 نيکبخت دکتر ساختمان-  پزشک خيابان-  ياسوج

جموبی جنگل سردار-  ياسوج

زاگرس ساختمان معاد چهارراه منتظري خيابان

روهينا دکتر داروخانه-جنوبی شريعتی خيابان-ياسوج-بويراحمد و کهگلويه

 بيمارستان راه سه روبروی مطهری بلوار

1 واحد- کسری ساختمان-  شمالی جنگل سردار خيابان

شفا کلينيک مهر مسکن اباد نجف

بخت نيک دکتر روزی شبانه داروخانه از باالتر پزشک خيابان

عزيزی دکتر آزمايشگاه روبروی منتظری خيابان ياسوج

3پ3 کوچه جنوبی سرادرجنگل

کاظمی دکتر داروخانه باالی طبقه فرهنگيان خيابان

بهور دکتر داروخانه از باالتر محمدی شهيد کوچه بيمارستان سرپايی درمانگاه درب روبروی بهشتی شهيد بيمارستان از پايينتر

بهور دکتر داروخانه فوقانی طبقه بهشتی شهيد اتفاقات روبروی کوچه ياسوج

مردانی دکتر داروخانه-  پزشک خيابان نبش- تير هفت

بهور دکتر داروخانه فوقانی طبقه  بهشتی شهيد بيمارستان روبروی ياسوج

مرکزی مسکن بانک جنب- چمران شهيد خيابان

حسيني دكتر داروخانه-برزن اريو ميدان-اكبراباد- ياسوج

قديم دادگاه خ ياسوج

2 سردار خيابان ياسوج

 پاسارگاد بانک دوم طبقه چمران بلوار-ياسوج-بويراحمد و کهگيلويه

عسكرپور دكتر داروخانه جنب شمالي سردرجنگل ياسوج

سادات دكتر مطب-گلن كوچه-فروشان سبزي راه چهار-ياسوج

ميالد ساختمان بهور دکتر داروخانه از باالتر بهشتی شهيد اورژانس روبروی

بهداشت مرکز جنب مرکزی سپيدار

ياسوج

 نسب باقری ذبيح محمد دکتر مطب بوعلی داروخانه زير جنوبی شريعتی خيابان ياسوج

ايثارگران امور و شهيد بنياد 14 گلستان

مادوان شهر ياسوج

.5 واحد اول طبقه-سالمت ساختمان-2معلم-معلم خيابان

نژاد بنيادی دکتر مطب-ميالد ساختمان-  بهور دکتر داروخانه جنب-4سردار خيابان-ياسوج

 اباد نجف

ايثارگران امور و شهيد بنياد-4 گلستان-(ره) خمينی امام بلوار-ياسوج

3 طبقه كاظمي دكتر ساختمان بهشتي شهيد بيمارستان روي به رو ياسوج

تختي خيابان

10 واحد-   دوم طبقه-  رامتين ساختمان - 7 سردار-   جنوبی جنگل سردار

ابان سيزده خيابان ياسوچ

مفتح شهيد کلينيک نبش - 15 گلستان نبش-  پاسداران بلوار-  ياسوج

امالک و اسناد ثبت اداره جنب قديم دادگستری خيابان-ياسوج

شيراز ياسوج راه پليس به مانده متر 200-  خميني امام خيابان نبش-  تاوه سراب-  ياسوج

53 پالک- 25 شاهد-معلم خيابن- ياسوج

کاظمی دکتر ساختمان

شريفی پزشکی کاالی جنب کوچه داخل شهيدبهشتی بيمارستان روبروی بيمارستان راه سه کودک کوچه



آزادگان کوی ابتدای- ياسوج

ياسوج

3 واليت کوچه-خمينی امام خيابان-آزادشهر شهر-گلستان استان

(گرگان)  بهشتی آزادشهر، گلستان، استان

وليعصر ميدان آزادشهر، گلستان، استان

4واليت نبش امام خيابان- آزادشهر

3 واليت کوچه امام خيابان

غالمی دکتر داروخانه فوقانی طبقه مرکزی ميدان

 هللا فلکه ازادشهر

ای نوده پاساژ چهارم ک امام خ ازادشهر

اکبرپور دکتر روزی شبانه داروخانه جنب

صادرات بانک جنب

سينا پزشکان ساختمان 2 واليت ک

 اول طبقه سينا ساختمان (ملی کفش کوچه) 2واليت مرکزی ميدان

االنبيا خاتم درمانگاه جنب امام خيابان ازادشهر

آرمان موسسه روبروی مرکزی ميدان به نرسيده- امام 

پيرواش راهی سه به نرسيده عطاآباد روستای قال آق شهرستان گلستان

شرقی خمينی مصطفی شهيد خيابان ابتدای.وحدت ميدان.قال آق

کيمری دکتر داروخانه به نرسيده آيت خيابان ابتدای.رجايی شهيد خيابان.قال آق

کمينه کوچه 

1 اتحاد ک رجايی شهيد خ قال آق گلستان

اول چهارراه-  غنی دکتر کوچه- رجايی شهيد خ-  قال آق 

دهياری مقابل-  پيرواش روستای-  قال آق

16 الدين غياث باهنر شهيد خيابان

قال آق جليل آل بيمارستان-قال آق

خندان دکتر داروخانه جنب رجايی شهيدذ خيابان

16 الدين غياث باهنر، قال، آق گلستان، استان

رجايی  شهيد خيابان قال اق

قرمز چراغ نبش خمينی امام خيابان گميشان شهرستان

روزفراخ دكتر مطب قوامين بانك جنب ازادي خيابان

بوعلی داروخانه 8 جمهوری خيابان نبش بندرترکمن

ايران آزمايشگاه-اول طبقه-پاساژقاندومی-خرداد15خيابان- بندرترکمن

24 آزادی.  آزادی خيابان.  ترکمن بندر.  گلستان

   ناظري دكتر داروخانه ناظري ساختمان مختومقلي ميدان تركمن بندر

سالمت تراپی فيزيو همکف ی طبقه خواجه قاقا دکتر ساختمان سالمت ی بيمه جنب فراغی مختومقلی ميدان بهشتی شهيد خيابان بندرترکمن

دكترفرشين مطب دكترصالحي داروخانه جنب خميني امام خيابان

 مختومقلي ميدان

 ناظري ساختمان قلي مختوم ميدان

فرمانداری روبروی- پاسداران خيابان

کشاورزی بانک شعبه جنب-آزادی خيابان-ترکمن بندر

ايری حاجی محمدقلی دکتر مطب- پزشکان ساختمان- مختومقلی ميدان- ترکمن شهرستان- گلستان استان

فراغي قلي مختوم ميدان

ناظری دکتر ساختمان مختومقلی ميدان ترکمن

4 پالک 8 جمهوری اسالمی جمهوری خيابان ترکمن بندر

شمالی نبش-  قلی مختوم ميدان-  ايران اسالمی جمهوری

زاده بخشی محمد دکتر مطب-  بيانی شهيد چهارراه از باالتر خمينی امام خيابان-  گميشان-  بندرترکمن

34434020تلفن سينا فيزيوتراپی 3ساحل نبش.آرخی شهيد بلوار.بندرترکمن



ترکمن ره خمينی امام بيمارستان ارخی شهيد بلوار انتهای بندرترکمن

40 انقالب- عرب اسدي خيابان

اصلي راه چهار شرقي ليوان-  گز بندر

عج وليعصر الحسنه قرض ک

مردانی دکتر مطب اصلی خيابان نوکنده

- شهدا بيمارستان روبروی-(ع)جعفرصادق امام خيابان

47انقالب-امام خيابان-بندرگز

داروخانه روبروی-چهارراه-ليوانشرقی

بندرگز شهدا بيمارستان بندرگز

شرقي پاسداران خيابان

 تجارت بانک روبروی

تجارت بانک روی روبه امام خيابان بين به خان

 ميرفندرسكي حكيم ميدان شمالي ضلع

خمينی امام خيابان-  راميان

قربانيان دكتر مطب.رضا امام خيابان.دلند

باران مجتمع شرقي فردوسي خ

30 فردوس کوچه-  گرگان سمت به جنگلده چهارراه از بعد-  ع رضا امام خيابان

االنبياء خاتم روزی شبانه درمانگاه-  آريا تجاری مجتمع روبروی جنگلده چهارراه- کتول آباد علی- گلستان

41 فردوس-  جنگلده چهارراه

جنگلده چهاراه-طالقاني خيابان

مرکزی سپه بانک جنب رضا امام خيابان

 ثامن نور آزمايشگاه-  فوقانی طبقه - (ع) رضا امام درمانگاه-  هنرستان راه چهار کتول آباد علی

سپيد ازمايشگاه اريا مجتمع جنگلده چهارراه

امين آزمايشگاه اسپانتا برج جنگلده چهاراه

جنوبي طالقاني-  طالقاني چهارراه

خليلی فروشی بستنی جنب-مزرعه خيابان

30 فردوس نبش رضا امام خيابان آباد علی گلستان

زنگانه ايوب دكتر داروخانه جنب-  جنگلده راه چهار-  كتول اباد علي

جنگلده چهارراه

جنگلده چهارراه-رضا امام بلوار

كتول اباد علي

قاسمی دکتر داروخانه. ورزش خيابان روی روبه. رضا امام

29 عدالت وليعصر، شاليکوبی، گرگان، گلستان، استان

 عسكري حسن پاساژامام اصلي خيابان

هاشمی دکتر مطب چهارراه اصلی خيابان آباد فاضل

ملی بانک پاساژ رضا امام خيابان

3بلوارسيدالشهداايثار آباد فاضل  گلستان استان

پاستور داروخانه جنب عسگری حسن پاساژامام اصلی خيابان آباد فاضل

اول طبقه الماس پزشکان ساختمان اصلی خيابان آباد فاضل

کماالن آژانس روبروی جامع مسجد از باالتر آباد رحمت خيابان

رضوان 16 گرگان،-  آباد علی آباد، فاضل گلستان، استان

جنگلده راه چهار

جنگلده راه چهار

عباسيان دكتر داروخانه-  ملي بانك جنب-  اصلي خيابان

سپاه کوثر درمانگاه-  حسينی مسجد روبروی-  پاسداران خيابان-  کردکوی شهرستان-  گلستان

مجيد امامزاده روبروي پاسداران خ كردكوي

قاسمی دکتر داروخانه انصار بانک روبروی امام خ يساقی روستايی کردکوی



صمدی دکتر آزمايشگاه- افضلی پاساژ- مرکزی ملی بانک جنب

جامع مسجد جنب- وليعصر خيابان-كردكوي

27سردار- جنگل خيابان- کردکوی

(شفاگستر) وحيد دكتر درمانگاه-  بهشتي شهيد خيابان

بهريني غالمرضا دكتر مطب 12 گل-پاسدارن خيابان

دينکوب دکتر داروخانه از تر پايين

کبيری دکتر داروخانه معلم ميدان وليعصر خيابان کردکوی

(يزدی دکتر داروخانه جنب )- کيميا پزشکی مرکز- وليعصر خ- کردکوی- گلستات

حسينی وحيد دکتر مطب باالی- نواب خيابان اول- معلم ميدان- کردکوی

 کردکوی شهرستان(ع) اميرالمومنين بيمارستان- جنگل خيابان-کردکوی-گلستان

سپهر پزشکان ساختمان الزمان صاحب کوچه وليعصر خيابان

شريفي حسيني داروخانه-  وليعصر خيابان

قانون کلينيک-6 فراغی کوچه-فراغی خيابان-کالله شهرستان-گلستان استان

سينا فيزيوتراپي كلينيك انقالب خيابان ابتداي

83 پالك پيام داروخانه روي به رو فراغي خيابان

احمدی ميدان گلستان، استان

هشتم فراغی نبش فراغی خيابان-کالله شهرستان-گلستان استان

741سالقی مطب   پالک فراغی خيابان کالله

سپه بانک روبروی

 مهر فيزيوتراپی مبين ساختمان فراغی خيابان کالله شهرستان گلستان استان

 دادگستری جنب-  الغدير ميدان-کالله

مختومقلي خيابان

(ص)اكرم رسول حضرت بيمارستان-كالله

 فراغي قلي مختوم خيابان كالله

خسروی ابراهيم دکتر مطب سپه بانک روبروی خمينی امام خ گاليکش

خوشبخت دکتر مطب سپه بانک روبروی امام خيابان گاليکش شهرستان گلستان استان

همکف طبفه مسجدجامع روبروی امام خيابان گاليکش 

پور نيک دکتر داروخانه جنب امام خيابان گاليکش شهرستان

شهريار خيابان-گاليکش شهرستان-گلستان استان

جامع مسجد مقابل

2ط-البرز مجتمع-81عدالت

روزدار دكتر ازمايشگاه-دوم طبقه-پاساژوليعصر-8عدالت نبش-وليعصر خيابان

17 عدالت روي روبه وليعصر خيابان

35عدالت کوچه آب سازمان تقاطع کوبی شالی خيابان.گرگان

2ط- ميرداماد- 7عدالت-گرگان

سينا اي هسته پزشكي-مهر پزشكان ساختمان-34عدالت

5 واحد دوم طبقه مرد ازاد ساختمان 11 عدالت گرگان

سالمت بيمه سوم، و ششم بين آذر، 3 اذر، پنج شيرکش، و باغ آلوچه گرگان، گلستان، استان

هوايي پل جنب-امام امداد كميته روبروي-جلين شهر

هجده واحد- دو طبقه- ايرانشهر پاساژ

بهار پاتوبيولوژی آزمايشگاه 7 و 5 عدالت بين - ( شاليکوبی ) وليعصر خيابان - (کاخ) وليعصر ميدان

16 اذر نبش اذر 5 خ گرگان

صابر صالح دکتر داروخانه فارابی مجتمع 14 عدالت

اول طبقه صدرا پاساژ 16 و 14 عدالت بين وليعصر خيابان گرگان

دوم افتاب-خميني خيابان-گرگان

14 عدالت نبش

موسوي كلينيك جنب 13 عدالت



حضرتی دکتر آزمايشگاه- اول طبقه- ايرانشهر پاساژ- 23 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان

  آرمان مجتمع 13 عدالت كوچه انتهاي وليعصر خيابان

316 پالک 3 طبقه الله مجتمع وليعصر

همکف طبقه اردوان ساختمان 11 عدالت وليعصر خيابان گرگان

اول طبقه قدس پاساژ امام خيابان گرگان

همكف طبقه-كالنتري دكتر مجتمع-11عدالت-وليعصر خيابان-گرگان

1 ط-  کورش پاساژ - 31 عدالت نبش-  عصر ولی خيابان

5 واحد-  اول طبقه-  ويال پزشکان ساختمان- 21 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان- گلستان

10 عدالت ابتدای

وحدت ميدان نبش- گرگان

يادمان ساختمان 21عدالت

21عدالت

-  اول طبق-  مهستان ساختمان - 11 عدالت-  گرگان

13-11 عدالت بين وليعصر خيابان

گلستان توان پارس توانبخشی مرکز-مرکزی شهريور خيابان

دكترعطاري داروخانه يكم عدالت وليعصرجنب خيابان ابتداي گرگان

 همکف. الله مجتمع 6 عدالت نبش.وليعصر خيابان گرگان

اول طبقه مينا مجتمع- 22 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان

9واحد اول طبقه يادمان مجتمع- 21 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان

8 اوزينه اوزينه، کوی جرجان، اوزينه، گرگان، گلستان، استان

09111776780-0173232168 دوم طبقه زمين ايران ساختمان بهنام داروخانه روبروی 23عدالت شاليکوبی

همكف طبقه صدف ساختمان كوچه انتهاي 13 عدالت

103 مجتمع 103/2 عدالت

مفيد دكتر آزمايشگاه 34 پالك 35 عدالت وليعصر خيابان گرگان

ابراهيمی دکتر دروخانه يکم ابوذر نبش مازندران فلکه گرگان

ويال پزشکان مجتمع 21 عدالت عصر ولی خيابان-  گرگان

وچهارده دوازده عدالت بين وليعصر خيابان

اراد پزشكي مركز-34 عدالت-وليعصر خيابان

دکترطاهری داروخانه زرتشت پاساژ 65 عدالت بلوارناهارخوران

پارس سونوگرافي 3 طبقه مهستان ساختمان 11 عدالت وليعصر خيابان گرگان

4واحد-اول طبقه-نوين مجتمع-34عدالت-گرگان

 اول طبقه-  نيما مجتمع-22 عدالت-وليعصر خ- گرگان

افق ساختمان- 21 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان

صعيدی دکتر مطب اول، طبقه قدس، پاساژ

اول طبقه مهستان ساختمان 11 عدالت وليعصر خيابان

 2 واحد ارمان ساختمان 13 عدالت وليعصر گرگان

7واحد ارمان ساختمان كوچه انتهاي 13عدالت وليعصر خيابان

5 واحد اول طبقه آرمان ساختمان 13 عدالت وليعصر خيابان

133واحد اول طبقه قدس پاساژ خميني امام خيابان گرگان

بوعلی پاسداران، بوعلی، گرگان، گلستان، استان

1 ط-  صدف ساختمان-  كوچه انتهاي - 13 عدالت-  وليعصر خ

بهشتي خيابان ابتداي-شهرداري ميدان

خليلی وحيد دکتر مطب-همکف طبقه-هيرکان ساختمان-93عدالت مقابل-خوران نهار جاده

طبرسا دکترجعفر واحد-1طبقه-صدرا مجتمع-صادرات توسعه بانک روبروی-وليعصر خيابان-گرگان

 1طبقه ازادمرد ساختمان-11 عدالت-وليعصر خيابان

جامي دكتر مطب-  بيستم آفتاب-  گرگان

ايزدي برداري تصوير مركز جنوبي ضلع تاالر ميدان گرگان



46 عدالت ناهارخوران بلوار گرگان

116 واحد-  سوم طبقه-  آريا مجتمع - 5 عدالت

216 واحد- 2 طبقه- الله ساختمان- 6 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان

 اول طبقه صدف ساختمان كوچه انتهاي13 عدالت

 اخوان عاطفه دكتر مطب ۳۱ عدالت  وليعصر خيابان

دانا بيمه روبروی آذر 5 خ-  گرگان-  گلستان

35 گلشهر گلشهر، بلوار عليمحمدی، کوی گرگان، گلستان، استان

14 اوزينه نبش-  اوزينه-  گرگان

يوسفی دکتربهروز مطب- سپه بانک سرپرستی جنب-مازندران ميدان-گرگان-گلستان

1 واحد 1 طبقه قائم ساختمان 13 عدالت

 کروش پاساژ نبش وليعصر خيابان گرگان

2 طبقه بهارستان پاساژ اذر 5 خيابان گرگان

2 طبقه-  كسري مجتمع - 22 عدالت-  وليعصر-  گرگان

20 آفتاب به نرسيده خمينی خيابان گرگان

فلسفی فيزيوتراپی بخش فلسفی باهنربيمارستان خيابان

دي فيزيوتراپي 303 واحد 3 طبقه ايزد ساختمان 8 عدالت

زمانی محمدرضا دکتر مطب اول طبقه بهارستان پاساژ آذر پنج خيابان

كيان درمانگاه-18 افتاب-خميني امام خيابان

تختی کوی گرگان

6 واحد. 5 طبقه. مرواريد برج. وليعصر خ

6طبقه کورش پاساژ گرگان

بورنجانی دکتر داروخانه دانش خيابان سرخنکالته

سوم طبقه آراد پزشکی مرکز 34 عدالت

التيام درمانی مرکز  همکف طبقه اول تقاطع 1 عدالت گرگان

سبحانی فرامرز دکتر مطب- توسلی دکتر داروخانه جنب- صادرات بانک روبروی- سرخنکالته- گرگان

17 پالک بين جهان رانندگی اموزشگاه جنب رسالت متری30 جديد گرگان خيابان گرگان

4واحد كيان پزشكي مجتمع 23 عدالت وليعصر خيابان

 7 گلبرگ-  گلها خيابان-  گرگان

18 دانش نبش دانش خيابان

 ملک نوده

8و6دانشجو بين آزاد دانشگاه خيابان کمربندی

دو واحد اول طيقه جرجاني حكيم مجتمع 14 عدالت شاليكوبي خ

17 سرخواجه نبش سرخواجه خيابان گرگان

7 پالك 7 عدالت وليعصر خيابان

 28 گلشهر گلشهر بلوار گرگان

ملک نوده روستای

4 ميرداماد کوچه-  حوزه خيابان-  مفتح شهيد بلوار-  گرگان

21پالک.کف هم طبقه 22غدير نبش.بلوارغدير.گرگان

 شيرازي صياد بلوار گرگان

اول طبقه-  ايرانيان مجتمع- 15 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان

16 و 14 قدس بين باغ چاله

دبستان روبروی- رازی دبستان-  دوم سرخواجه-  سرخواجه فلکه

چهارم طبقه-پونا پزشکی مجتمع- 4و2عدالت بين-وليعصر خيابان

گرگان احمر هالل داروخانه پاسداران خ

يکم بوستان جنگلده خيابان کتول اباد علی

پاسداران شيرکش، و باغ آلوچه گرگان، گلستان، استان

تازيكي دكتر داروخانه- كسري ساختمان -22 عدالت كوچه-  وليعصر خيابان



ژند داروخانه-34 عدالت جنب-عصر ولی خيابان-گرگان

بعثت وچهارراه انقالب چهارراه بين كاشاني بلوار

8واحد-4 طبقه-زمين ايران ساختمان-23 عدالت-گرگان

 اول طبقه پونا ساختمان 2 عدالت گرگان

هيرکان خريد مرکز روبروی.آذر پنجم بلوار

رفيع روزي شبانه درمانگاه 17 قدس باغ چاله

كيان درمانگاه-18 افتاب-خميني امام خيابان

دانش آزمايشگاه- همکف طبقه- سينا ساختمان- 13 عدالت- وليعصر خيابان- گرگان- گلستان

بسيج ميدان

پل به نرسيده 16 جرجان و کاشانی بلوار حدفاصل

4 واحد_اول طبقه_مرداد مجتمع_مرکزی مرداد_پارس گرگان_گرگان

مطهری 17 و شريفی نوده غالمرضا بين گلها، دانش، جنوبی، مطهری گرگان، گلستان، استان

امام شهرک از بعد جرجان، امام، شهرک گرگان، گلستان، استان

413 واحد چهارم طبقه زاری الله پاساژ 6 عدالت گرگان

2 طبقه طعنه دکتر ساختمان 31 عدالت عصر ولی خيابان گرگان

7 واحد. 1 ط.کوروش ساختمان.31 عدالت نبش.وليعصر خ

افق پزشکان ساختمان ورودی جنب ويکم بيست عدالت وليعصر، خيابان

 31 عدالت ـ گرگان

71 پالك-16عدالت-وليعصر خيابان

مسعود بيمارستان-شرقی فروردين خيابان-گرگانپارس ميدان-گرگان

باهنر خيابان-  سرخواجه ميدان

فلسفی چهارراه به نرسيده.باهنر خيابان.سرخواجه ميدان-گرگان

موسوی دکتر بيمارستان 11عدالت کوچه(وليعصر)شاليکوبی خيابان.گرگان

فارابي ازمايشگاه صدرا مجتمع طالقاني خ

مركزي ايران بيمه روبروي شرقي طالقاني

2 طبقه قجقي پاساژ جنوبي خميني امام خ

دوم طبقه-  سينا پزشكان ساختمان - 2 واليت كوچه-  خميني امام خيابان

همکف طبقه عالقی دکتر پزشکان ساختمان خيام راه چهار بعد شرقی طالقانی

مساوات ک انتهای-پرورش  آموزش روبروی-شرقی طالقانی

دوم طبقه 13 ک

دكتراقچلي ساختمان غربي دارايي خيابان

فجر پاساژ-  غربي طالقاني خيابان

 زمين زير طبقه  مهرگان ساختمان   شمالی خيام خيابان  شرقی طالقانی خيابان

مهر آزمايشگاه-دوم طبقه-قابوس پزشکان ساختمان-جنوبی حافظ ابتدای-شرقی طالقانی خيابان

سيدآباد-گنبد

طلب حقيقت دکتر داروخانه جامع مسجد روبروی بعثت خيابان گنبدکاووس

3واحد-اول طبقه-دريا مجتمع-1111پالک-شرقی طالقانی خيابان-گنبدکاووس

  دکترحقيقی داروخانه-وپرورش آموزش جنب-13کوچه نبش-شرقی طالقانی خيابان-گنبدکاووس

8 واحد 3 طبقه سينا پزشکان مجتمع شمالی دانش اول شرقی طالقانی کاووس گنبد

2 ط پورقاز مجتمع شرقي طالقاني خ

اول طبقه قوجقي مجتمع جنوبي خميني امام خ گنبدكاووس

 18 کوچه الشعرا ملک خيابان کاووس گنبد شهرستان گلستان استان

دكتروجداني مطب 1طبقه نور مجتمع سرابي خ ابتداي

969 پالک شرقی وحدت نبش شمالی حافظ خيابان گنبد گلستان

نشانی آتش روبروی آوينی خيابان مينودشت

گلستان طب قابوس پزشكي برداري تصوير مركز االنبيا خاتم بيمارستان روبروي كمربندي جاده-  كاووس گنبد شهرستان-  گلستان

شخصی مطب باک بی ساختمان-دارايی وخ وشمگير خ بين-شمالی مختوم



 مفتح شهيد خيابان

فارابی پزشکان ساختمان قائميه مسجد روبروی جنوبی خمينی امام

اول طبقه-بزرگمهر پزشکان ساختمان- شرقی طالقانی خ-گنبد

شيريني قصر جنب ميهن چهاراه گنبد

430 پالک 28 کوچه شرقی طالقانی خيابان گنبدکاوس گلستان استان

فارابی پزشکان ساختمان قائميه مسجد روبروی جنوبی خمينی امام خيابان

قابوس داروخانه جنوبی حافظ خيابان شرقی گنبدطالقانی

احمر هالل داروخانه جنب.  شهريور17 فلکه به نرسيده.  جنوبی  خمينی امام

اقچلی دکتر ساختمان غربی دارايی خيابان

عجم شهريار دکتر مطب اول طبقه پارسه پزشکان ساختمان مرکزی ملی بانک روبروی شمالی خيام خيابان

پورقاز پزشکان ساختمان راست سمت خيام چهارراه از بعد شرقی طالقانی خيابان

 دوم طبقه دی ساختمان شرقی طالقانی  خيابان

همکف طبقه قابوس داروخانه جنب جنوبی حافظ خيابان

چهارم طبقه-سينا پزشکی مجتمع-شمالی دانش خيابان-مطهری خيابان-گنبد

2 طبقه-  قابوس مجتمع- جنوبی حافظ

اسنادوامالک ثبت اداره روبروی

شرقی طالقانی خ

شهدا بيمارستان-  جنوبی خمينی امام خيابان

شرقی دارايی خيابان گنبد

19 پ/8 ک/ شرقی طالقانی خ/کاووس گنبذ

قابوس داروخانه جنب جنوی حافظ گنبد

شمالی مختوم چهارراه نبش ، غربی طالقانی خيابان

 مطهري بيمارستان روبروي-شرقي طالقاني

جنوبی خيام نبش شرقی طالقانی خيابان کاوس گنبد

.اول ی طبقه-کارنيک مجتمع-12کالنتری روبروی-شرقی طالقانی خ-گنبدکاووس-گلستان استان

دو طبقه ايران پزشکان ساختمان 13 کوچه شرقی طالقانی

گنبد برزويه بيمارستان-  غربی امامزاده خيابان-  جنوبی خمينی امام خيابان-  کاووس گنبد-  گلستان استان

بسکی بيمارستان- شرقی طالقانی خيابان-گنبد شهرستان-گلستان استان

زاده آدينه دکتر داروخانه-  فراغی خيابان-  تپه مراوه-  گلستان استان

  وليصر جاويد کوچه   مينودشت   گلستان

13 پالک - (ره) خمينی امام ميدان

شفا فيزيوتراپي كلينيك دوم كوچه اويني شهيد خيابان

12پالک-مرکزی فلکه-مينودشت-گلستان استان

2 طبقه صفاری پاساژ  

سوم طبقه- فراهانيان مجتمع- الدين جمال سيد خيابان- مينودشت

 قزلسفلو دکتر داروخانه يکم بوستان نبش پاسداران خيابان مينودشت گلستان

مينودشت (س) الزهرا فاطمه بيمارستان- گنبد به مينودشت جاده ابتدای.مينودشت. گلستان

کاووس گنبد االنبياء خاتم بيمارستان-  بندی کمر جاده-  کاووس گنبد

طلب حقيقت دکتر داروخانه جنب غربی بعثت خيابان

 5 فراغی فراغی قلی مختوم

همكف طبقه سوسنگرد پزشكان ساختمان نظامي حكيم خ

 اورژانس ،روبروی فارابی آستارا،خيابان

شفا فيزيوتراپي مرحبا كوچه نبش نظامي حكيم خ

پرستار فلکه آستارا

احمر حالل روبروی فارابی خيابان

حريری صادقی علی دکتر روزی شبانه داروخانه-  پاستور ساختمان

سوسنگرد ساختمان نظامي حكيم خيابان



اول طبقه نظامی، حکيم خيابان نبش فارابی، خيابان

آستارا شهرستان ودارائی اقتصاد امور اداره کوچه جنب نظامی حکيم خيابان-  آستارا

سينا داروخانه باالی نظامی حکيم خيابان

پور عبدل دکتر داروخانه احمر هالل جنب فارابی خيابان آستارا

 منتظری شهيد خ اشرفيه استانه

بهشتي شهيد خيابان

حر ک نبش امام خ اشرفيه آستانه گيالن استان

طالقانی خيابان ابتدای اشرفيه آستانه گيالن

7واحد معين ساختمان بهشتی شهيد خ اشرفيه آستانه

دکتردالور پزشکی مطب امام خيابان-اشرفيه آستانه

52 پالک حيدری دکتر داروخانه روی روبه دستک روستای

(ع) کاظم موسی امام درمانگاه اسالمی انقالب پاسداران سپاه جنب بهشتی شهيد خيابان اشرفيه آستانه

خمينی امام خيابان-اشرفيه آستانه

کوثر بيمارستان-  نواب خيابان-  اشرفيه آستانه

بهداشت شبکه جنب-(محله علی شيخ)کشاورزی بانک پشت

 آتشنشانی کوی

بهشتی شهيد املش، گيالن، استان

قائم پزظکی مطب طاهری کوچه کشاورزی بانک روبروی امام خ املش

کشاورزی بانک روبروی  امام خ شهرداری ميدان

مطب-وطن كوچه-خميني امام بلوار-املش

خمينی امام املش، گيالن، استان

يوسفی آرش دکتر مطب-داروخانه جنب-غدير بلوار-رانکوه شهر-املش

غدير بلوار-  رانکوه-  املش

انزلي فيزيوتراپي سابق رفاه بانك ك (پور انزان) ماشينچي دكتر داروخانه جنب

اميدواری دکترگيتی آزمايشگاه.برق اداره روی روبه.مطهری شهيد خيابان.بندرانزلی

 62 پ-(طلوع)سنايي ك-نشاني اتش روبروي- طالقاني خ-غازيان-انزلي بندر

افرنچه دكتر مطب- پور مرتضی شهيد كوچه-  شمالی مفتح خيابان- مطهری خيابان-  انزلی بندر-  گيالن

 مسكن بانك روبروي-  مطهري خيابان- انزلي بندر

مرکزی مسکن بانک روبروی

غازيان کلينيک جنب-طالقانی خ-غازيان-انزلی

1 دماوند ساختمان-قائميه مسجد جنب-مطهری خ-انزلی

سروش ساختمان-ملت بانک روبروی-طالقانی خ-غازيان-انزلی

5ط.  سام ساختمان.  ناصرخسرو خ.  برق راه چهار

نژداغی سهراب شهيد مطهری، خ انزلی، بندر گيالن، استان

  همکف طبقه-  طوبی مجتمع-  عمرانی داروخانه جنب-  مطهری شهيد-  خيابان بندرانزلی

پاستور ساختمان نژداغی شهيد کوچه مطهری شهيد خيابان

9 واحد_سوم طبقه_آريا پزشکان ساختمان_مطهری خيابان

درنا ساختمان-مطهری خ

دانشياری رضا حمد شهيد مطهری، سرپوشيده، سالن انزلی، يبندر گيالن، استان

آرسن کوچه-مطهری خ-بندرانزلی

آزاليا شيرينی جنب-مطهری خ-بندرانزلی

جمشيد تخت س- مطهری خ-  انزلی

درنا پاساژ-مطهری خ-انزلی

آستارا انزلی جاده 6 کيلومتر-انزلی

سجادی پزشکی ساختمان-  روزی شبانه داروخانه جنب-  خرمشهر خ

هفت واحد دوم طبقه راستاد ساختمان.  معين دکتر خيابان  تالش

روزي شبانه داروخانه روبروي خرمشهر خيابان تالش



رضا امام بلوار ليسار، گيالن، استان

محمدی قنادی حميد دکتر مطب-  بهشتی شهيد کوچه-  ليسار شهر-  تالش شهرستان-  گيالن استان

تالش آرامش وتوانبخشی درمان جامع کز مز- جوکندان-آستارا طرف به کيلومتر5- تالش

115 اورژانس روی روبه خمينی امام خيابان حويق

بهشتی شهيد خيابان-تالش

فارسي دكتر روزي شبانه مطب بوعلي خيابان

امين علی محمد دکتر درمانگاه سپه بانک جنب خمينی امام خيابان

2طبقه درفک ساختمان ميالد کوچه نواب گلسارخيابان رشت

مارليك پزشكي برداري تصوير مركز مارليك پزشكان ساختمان نماز گلباغ و انصاري شهيد بلوار تقاطع

355 پالک گها کوچه نماز بلوار رشت گيالن

ملت آزمايشگاه-ملت بوستان روبروی-احمدزاده شهيد بلوار-انصاری شهيد بلوار-گلسار راه چهار-رشت گيالن

صابرين درمانگاه پشت - 90 خيابان گلسار  رشت گيالن

2واحد اول طبقه-816 ساختمان-پورسينا چهارراه-رشت گيالن

همکف طبقه جاويد پزشکی مجتمع نماز گلباغ بلوار ابتدای.  رشت

نگاه پزشكي تصويربرداري مركز مسعود كوچه اي حرفه فني جنب انصاري شهيد خيابان

حسينی دکتر طبی تشخيص آزمايشگاه سپه بانک روبروی-  مطهری شهيد خيابان-  کوچصفهان

دانا پزشکان ساختمان-بوسار پل جنب سعدی خ-رشت

اپادانا فيزيوتراپي - 4واحد-  اول طبقه-  پارس عمارت-  ايران ازمايشگاه جنب-  نماز بلوار-  رشت

گلسار فيزيوتراپي (راست دست دوم كوچه)سوسن بست بن نواب خيابان رشت

179 پالک-  انقالب خيابان-  خمينی امام خيابان- رشت

مهر فيزيوتراپي-  همكف طبقه-  مهر ساختمان-  رز بست بن-  مريم پاساژ جنب-  اباد حاجي-  رشت

94 پالک حسام کوچه کوبی آرد روبروی- خمينی امام خيابان رشت

اول طبقه-عالئی داروخانه جنب- عسگری کوچه-سعدی خيابان ابتدای-گلسار چهارراه-رشت

شپهر پزشکی تصويربرداری مرکز ـ تاکسيرانی جنب ـ اردشيری استاد بلوار ـ صابرين فلکه

صابرين درمانگاه-شعار باستانی ميدان-گلسار-رشت-گيالن

76 كوچه سهيل سراي شيريني جنب گلسار ابتداي گلسار چهارراه

نواب خيابان نبش-گلسار چهارراه نواب خيابان- رشت گيالن

امانی الهدی، بنت گلسار، بلوار بوسار، رشت، گيالن، استان

اول طبقه اتيه ساختمان 89خ گلسار

حافظ بلوار نامجو، رشت، گيالن، استان

204 واحد - 2 طبقه-  باران پزشکان ساختمان-  بهشتی شهيد شهرک ورودی جنب-  نماز بلوار

پارس بيمارستان رشت

همکف طبقه-4پالک-34 خيابان نبش-رشتيان

انديشه ازمايشگاه-نماز گلباغ-رشت

مشخ به نرسيده محبی، برادران بلوار آباد، حسين رشت، گيالن، استان

پارسا دندانپزشکی پزشکی مجتمع انام کوچه جنب بيستون خيابان

دوم طبقه- آتيه پزشکان مجتمع- هوايی پل انتهای- نماز بلوار- صابرين ميدان- گلسار

5پالک ملک کوی گلسار چهارراه بوسار پل رشت

جاويد چاپ جنب-  شبنم کوچه-3منطقه شهرداری روبروی-  گلسار چهارراه

 ( رستگار دکتر ) وليعصر روزی شبانه درمانگاه حسين امام خيابان افتخاری شهيد بلوار گيالن

89 گلسار، بلوار بوسار، رشت، گيالن، استان

2 ط هيراد درمانگاه هيراد پزشکی مجتمع جهاد ميدان گمنام بلوارشهدای ابتدای

باوقار فيزيوتراپي-  كوثر ساختمان- (انام) عابدي شهيد كوچه - (بيستون) طالقاني خيابان

رشت شفا بيمارستان-  خرداد پانزده خيابان-  مصلی ميدان-  رشت

 سوم طبقه-  ارم ساختمان - 76 خيابان-  گلسار چهارراه

' سپيد ساختمان-پيوند بست بن-نماز بلوار ابتدای-گلسار

کادوس دندانپزشکی کلينيک-  اول طبقه-  نصر درمانگاه-   پور قلی ميدان



يونسی دکتر آزمايشگاه-دانش درمانگاه باالی- زاده جيران دکتر داروخانه جنب-شهدا خيابان- رشت گيالن

سينا آزمايشگاه نواب روبروی گلسار چهارراه سعدی خيابان رشت

جم آزمايشگاه صابرين درمانگاه صدمترباالتراز بلوارنماز صابرين فلکه گلسار رشت

266 پالک-  بحرالعلوم خيابان روبروی-  خمينی امام خيابان-  رشت

باران پزشکان مجتمع بهشتی شهرک نبش نماز گلباغ  رشت

شريعتی خيابان ابتدای- سنگر

رازی آموزشی درمانی مرکز انتظام پل از تر پايين جنگل سردار خيابان رشت

 فارابی کلينيک مطهری خ رشت

86 خيابان- گلسار-  رشت-  گيالن

دادرس دکتر داروخانه-ميکاييل چهارراه-خمينی امام خيابان-رشت

سير خوش و گيلستان بين طالقانی، ،1 استقامت رشت، گيالن، استان

فارابی آزمايشگاه-  غالمی بست بن-  تجارت بانک جنب-  بيستون-  رشت

چهارم طبقه بوسار ساختمان عسگری کوچه نبش سعدی خيابان گلسار چهارراه رشت

2 طبقه مارليک ساختمان مارليک راديولوژی از بعد قويدل شهيد کوچه آباد حاجی رشت

جاللي دكتر داروخانه-  بوسار پل از قبل-  سعدي خيابان-رشت

89 گلسار، بلوار بوسار، رشت، گيالن، استان

زاهدان خميران روبروی آزادگان

مژدهی پرورشگاه روبروی.مطهری خيابان رشت گيالن

فهيم دکتر داروخانه رشت مرکزی رفاه بانک روبروی خمينی امام خيابان رشت

همکف طبقه- جم ساختمان- سينا آزمايشگاه جنب- گلسار چهارراه-رشت گيالن

مجيدی قاسم دکتر مطب-  دوم طبقه-   وفائی ساختمان-  بنزين پمپ روبروی-  رضا امام بلوار-  بيشه آج-  رشت 

 اول طبقه-  سهيل پزشکان ساختمان-  گلسار راه چهار-  رشت-  گيالن

صدف ساختمان عسكري كوچه گلسار چهارراه رشت

درفک ساخنمان ميالد کوچه نواب خيابان گلسار چهارراه رشت

دوم طبقه -  816 مجتمع-  پورسينا چهارراه رشت گيالن

فاطيما ساختمان-  بنفشه کوچه-  تختی خيابان ابتدای

12 واحد - 4 طبقه-  سناتور فروشگاه باالی-  نماز گلباغ

2 واحد 2 طبقه-  الف ورودی-  جرجانی پزشکان ساختمان-  نماز بلوار-  گلسار

دوم بهار و 1 بهار بين نوبهار، افضلی، جانبازان، رشت، گيالن، استان

اريا داروخانه حسين امام خ افتخاري بلوار

4 واحد -2انتيك ساختمان- پور شمسي بلوار-  معلم بلوار-رشت

گلها شهرک روبروی نماز بلوار رشت گيالن

صدرا ساختمان-  ميکاييل چهارراه-  امام خيابان-  رشت گيالن

ميالد نواب، سعدی، بوسار، رشت، گيالن، استان

17 واحد-  اول طبقه-  دانا ساختمان-  بوسار پل رشت گيالن

يوسفی دکتر داروخانه روبروی لولمان کوچصفهان

ميالد ساختمان آبان کوچه نواب خيابان گلسار چهارراه رشت گيالن

صابرين درمانگاه شعار باستانی ميدان

پاستور ساختمان-  ساز دارو خانه جنب گلسار چهاراه-  رشت 

ملک و عسگری بين سعدی، بوسار، رشت، گيالن، استان

26 واحد دوم طبقه دانا ساختمان بوسار ئل به نرسيده گلسار چهارراه رشت

105واحد  - 10 طبقه-  دانا پزشکان ساختمان-  بوسار پل  به نرسيده-  گلسار راه چهار

 پزشکان ساختمان پاستور کلينيک جنب سعدی پيچ رشت گيالن

جوان دکتر مطب برق اداره روی روبه الکان بلوار ابتدای گاز فلکه رشت گيالن

پور وردی امام دکتر داروخانه-  صبا شهرک- (ع) حسين امام ميدان-  رشت

رسالت توانبخشي درماني مركز سراوان فومن تقاطع الكان جاده رشت

9 واحد 3 طبقه دانش ساختمان ميری جواد سيد کوجه نبش رودباری هللا آيت خيابان رشت



204 واحد دوم طبقه پارسا پزشکان ساختمان ميخک بست بن نواب خيابان ابتدای گلسار راه چهار

مشاوره مرکز-  دوم ط-  ايثار فرهنگی مجتمع - 108 خ-  گلسار

آراد فيزيوتراپی گلستان بست بن پاستور کلينيک روبروی سعدی  خيابان رشت گيالن

پورسينا درمانی آموزشی مرکز حافظ خيابان پورسينا چهارراه رشت گيالن

101واحد-اول طبقه-احسان ساختمان-گلسار 91 خ-  رشت

13 واحد-  اول طبقه-  طب پارس ساختمان-   پارس بيمارستان جنب-  پور قلی شهيد بلوار-  رشت

گلسار تصويربرداري ساختمان عسگري كوچه گلسار چهارراه رشت گيالن

سينا ابن داروخانه-صفوی نواب خيابان-گلسار چهارراه-رشت شهر-گيالن ستان ا

 افتخاری شهيد بلوار يخسازی رشت

تندکار محبی، برادران بلوار بوسار، رشت، گيالن، استان

دكترحسندخت داروخانه صابرين درمانگاه شعار باستاني تقاطع گلسار رشت

انصاری شهيد درمانگاه روبروی حافظ خيابان ميکاييل راه چهار رشت

511 پالک-  همکف طبقه-  گلستان عمارت-  نقدی بست بن-  نامجو خيابان-  رشت

15 پالک 86 خيابان گلسار رشت گيالن

اول ط بايا ساختمان ميالد کوچه نواب گلسار چهارراه

ايرانمهر ساختمان صابرين درمانگاه روبروی نماز بلوار ابتدای گلسار- رشت گيالن

عضدی ورزشگاه روبروی-  نامجو بلوار

3ط- پايا پزشکی مجتمع- ميالد کوچه- نواب خ- گلسار راه چهار- رشت

شعباني بست بن نبش-رضا امام بلوار ابتدار-جانبازان پل

گيالن استان احمر هالل داروخانه -(پور قلی و سرگل بين) پور کوچکی بلوار-  معلم 2 فاز

همکف طبقه هدايت ساختمان اول کوچه نظری شهيد خيابان رازی و گاز فلکه بين بلوارشهيدبهشتی رشت

سرگل و مادر ميدان بين.معلم خيابان.رشت

سهيل پزشكان ساختمان جنب-بوسار ساختمان روبروي-گلسار چهارراه-رشت

گلسار راه چهار

مهر ساختمان-  مطهري خيابان

گوهر پاساژ روی روبه- انقالب خيابان- رشت گيالن

دکترمقيمی داروخانه 34پالک الهدی بنت خيابان گلسار چهارراه رشت گيالن

مديکو پزشکان ساختمان 91 ک نواب خ رشت 

12 واحد 6ط آيال ساختمان 83 خيابان-  گلسار-  رشت

606 واحد-  آتيه ساختمان-  صابرين پل جنب- نماز بلوار-  رشت

نور قلب تخصصی کلينيک همکف طبقه-2فاز-معلم خيابان-رشت

هوايی پل جنب نواب به گلسارنرسيده چهارراه

تجارت بانک روبروی-  انصاری شهيد بلوار-  رشت

آريا بيمارستان فرودگاه به نرسيده وليعصر بلوار رشت گيالن

 پارس بيمارستان- پور قلی بلوار- رشت

گيالن پروتز و ارتز مرکز- رشت منطقه ايثارگران امور و شهيد بنياد- آباد حافظ- فومن جاده- سازی يخ

كيايي دكتر داروخانه 80 خيابان نبش  گلسار

رضوانشهر فيزيوتراپی- انتظام خ- امام خ

مرکزی کالنتری روبروی-کوچه ماه-امام خيابان

غالمين دکتر ازمايشگاه نماز ميدان

پرورش و آموزش روبروی. نماز ميدان.رضوانشهر

پور اسمعيل عيسي دكتر مطب اول طبقه صديق تجاري مجتمع خميني امام خيابان رضوانشهر

زاوش دكتر داروخانه تجارت بانك روبروي خميني امام خيابان رضوانشهر

امينی دکتر روزی شبانه داروخانه-  کشاورزی بانک روبروی

کشاورزی بانک روبروی

ملت بانک از باالتر-خمينی امام خيابان

28 و 27 واحد-  اول طبقه-  خورشيد پاساژ-  بازار راهي سه اباد رستم



پارس ازمايشگاه سپه بانک روبروی امام خيابان لوشان

بوعلی آزمايشگاه-  همکف طبقه-  عليپور شهيد کوچه ابتدای-  آباد خليل

بهار بست بن-  فرمانداری جنب-  امام خيابان-  رودبار-  گيالن

رشت-  قزوين لوشان، گيالن، استان

ذالور ساختمان بهار کوچه فرمانداری رودبارجنب

دالور پاساژ- کلشتر ايستگاه- خمينی امام خيابان

عبدالهي دكتر مطب-  شفا كوچه آباد خليل رودبار گيالن

روزی شبانه داروخانه جنب امام بلوار اباد رستم

اباد رستم

مينائی دکت مطب-  آباد خليل-  رودبار

 آرارات مجتمع خورشيد پاساژ جنب هوايی  پل روبروی خمينی امام بلوار آباد رستم  گيالن

اميرالمومنين خ نبش امام خ اباد رستم

هوايی پل جنب امام خيابان رودبار گيالن

بهشتی شهيد بلوار آبادانتهای رستم گيالن

عمومی کتابخانه جنب. سنبل کوچه نبش. شهدا کالچای،ميدان گيالن، استان

شفا فيزيوتراپی- انقالب خ- رودسر

انقالب رودسر، گيالن، استان

روشن دکتر ازمايشگاه رفاه بانک روبروی انقالب خيابان رودسر

كاكرودي دكتر ازمايشگاه سپه بانك جنب خميني امام خيابان

سالمت بيمه جنب انقالب خيابان رودسر

انقالب رودسر، گيالن، استان

مركزبهداشت روبروي سينا ابن خيابان اباد رحيم رودسر

روزي شبانه مطب مقصودي داروخانه باالي امام خ آباد رحيم

مومنی دکتر آزمايشگاه سابق حشمت بيمارستان روبروی انقالب خ رودسر

 کاظميان مجد دکتر مطب االئمه ثامن بانک جنب روزی شبانه مطب روبروی خمينی امام خيابان کالچای

 جامع مسجد کوچه شهرداری کالچايخ رودسر

صبا متری بيست به نرسيده شهدا، رودسر، گيالن، استان

فارابی پزشک ساختمان انقالب خيابان رودسر

دوم طبقه-شفا پزشکان ساختمان-ورزش زمين روبروی- انقالب خيابان- رودسر

911 پالک- خمينی امام خ-کالچای-رودسر

پورمقيم دکتر مطب بهداشتی مرکز جنب- بهداشت کوچه شهدا خيابان- چابکسر

1ط حکمت داروخانه باالی پناهی زهرا درمانی مجتمع انقالب خ رودسر

 پور شريف ايوب دکتر شخصی مطب سپه بانک روی روبه رودسر گيالن

امام-خ

دكترزرگران روزي شبانه داروخانه-شهرداري ميدان-رودسر-گيالن

اميرپور فروشی کتاب جنب فروشان ماهی چهارراه امام خيابان رودسر

انصاری شهيد بيمارستان-شهدا خيابان انتهای-رودسر

خمينی امام خيابان سنگر گيالن

 مهر فيزيوتراپی کلينيک - 1 سينا کوچه-  بهشتی شهيد خ-  سياهکل

حافظ درمانگاه

اول پاستورطبقه ساختمان- ملت بانك جنب-امام خيابان

ديلمی عضدی دکتر روزی شبانه داروخانه-  اول سينای کوچه-  بهشتی شهيد خيابان ابتدای-  سياهکل-  گيالن

همكف طبقه- ميالد ساختمان- بهشتي شهيد خيابان

ديلم داروخانه روي روبه- بهشتي شهيد خيابان

سياهکل غدير بيمارستان ، انصاری شهيد بلوار ابتدای ،  امام خيابان ، سياهکل

عسل ساختمان شهريور هفده مدرسه روبروی خمينی امام  خيابان انقالب ميدان شفت گيالن

(عج) قائم آزمايشگاه-  سابق پرورش و اموزش روبروی-   رياضی کوچه-  وليعصر خيابان-  شفت-  گيالن



سينا پزشکی مطب طالقانی خ- شفت

محمدنژاد دکتر روزی شبانه داروخانه-معين استاد کوچه-وليعصر خيابان-شفت-گيالن

برشنورد خ سرا صومعه

شفا فيزيوتراپی 4 طبقه/ کهنسال دکتر روزی شبانه داروخانه باالی/ شفا پزشکان ساختمان/پناه حسينی کوچه/برشنورد خ/ سرا صومعه

کرباسی دکتر ازمايشگاه- زمين ايران بانک روبروی- برشنورد خيابان

روزی شبانه داروخانه جنب-برشنورد خ- سرا صومعه

جعفری خ سرا صومعه

فارابی فيزيوتراپی کلينيک-  پارس آزمايشگاه روبروی-  پناه حسينی کوچه-  برشنورد خيابان-  سرا صومعه- رشت-  گيالن

 ستايش ک برشنورد خ

زاهدی قاضی دکتر مطب پست اداره جنب زرميخ گوراب بخش سرا صومعه شهرستان گيالن، استان

برشنورد خ سرا صومعه

زرميخ گوراب

سرشت نيک داروخانه-ملت بانک روبروی-برشنورد خيابان

پناه حسينی کوی- برشنورد خ- سرا صومعه. گيالن

اردالن ساختمان خرمشهر خيابان تالش

تالش فيزيوتراپی همکف طبقه تالش پزشکان ساختمان ( بهاران) امالک و اسناد ثبت کوچه خرمشهر خيابن تالش

 خرمشهر خيابان-تالش-گيالن

روزی شبانه داروخانه روبروی

موسوی رامين دکتر مطب خمينی امام خ اسالم بازار تالش گيالن

پورنصير ساختمان فوقانی طبقه- خرمشهر اول- خمينی امام خيابان- تالش

پورسيديان الدين سيدکمال دکتر مطب روزی شبانه داروخانه جنب

پورسيديان ساختمان-  معين خ-  تالش

اكبرزاده افشين دكتر پزشكي تشخيص ازمايشگاه.سينا ابن پزشكان ساختمان.كشاورزي بانك روبروي.بهشتي تقاطع.  خرمشهر خ.تالش

فومن پارس ازمايشگاه کوروش ساختمان اطبا کوچه شهدا خيابان فومن

اطبا كوچه- شهدا خيابان- فومن

کلينيک دکتر ساختمان-اطباء کوچه

شفا آزمايشگاه اطبا کوچه شهدا خيابان فومن

فومن آزمايشگاه-  شفاء کوچه

آريا فيزيوتراپی جعفری دکتر داروخانه روبروی مفتح خيابان فومن

40پالک-مقيمی دکتر داروخانه روبروی-شهدا خيابان-فومن

اطباء کوچه-شهدا خيابان-فومن

بنزين پمپ جنب امام خيابان ماکلوان فومن گيالن

 اول طبقه-  نظری دکتر ساختمان-  اطبا روزی شبانه داروخانه کوچه-  فومن

 2ط- درنا ساختمان- اطبا کوی- شهدا خ

درنا ساختمان اطبا شهداکوچه خيابان-فومن

فومن (ع) مجتبی حسن امام بيمارستان-کردآباد روستای-  فومن

1. ستاره تك باشگاه جنب عسگري شهيد خيابان كوچصفهان گيالن

خيام فيزيوتراپی-  گاز ميدان-  عسکری شهيد خيابان-  کوچصفهان-  گيالن

شهيدعسگری خيابان کوچصفهان گيالن

پاساژخاتون-شهيدعسکری خيابان-کوچصفهان-گيالن

 امام خ-کياشهر-گيالن

 خمينی امام خيابان يندرکياشهر

خورسند دکتر روزی شبانه داروخانه-امام خ-کياشهر

توکلی کوچه شهيدکريمی خيابان شهدا ميدان الهيجان

13 واحد 4 طبقه كاوه ساختمان انقالب خ انقالب ميدان الهيجان گيالن

توكلي كوچه كريمي شهيد خيابان

حشمت دكتر ميدان به نرسيده



اسدي بست بن انقالب خيابان الهيجان

پارس ازمايشگاه/مرکزی پزشکان ساختمان/استقالل خيابان/الهيجان/گيالن

اپادانا مجتمع ابان 22 خيابان

دي فيزيوتراپي 32 واحد سوم طبقه آپادانا پزشكي مجتمع آبان 22 كوچه ابتداي انقالب خ الهيجان گيالن

45پالک-بهار کوچه-نيما خيابان به نرسيده-(مطهری شهيد) استخر بلوار-الهيجان

14پالك13كارگر

6 واحد-  دوم طبقه-  ستايش پزشکی اداری ساختمان-  فيض ميدان سمت به اميرشهيد مسجد از باالتر  200

مرکزی مسکن بانک روبروی-  آبان 22 خيابان-  احمر هالل از باالتر-  الهيجان

72واحد- 7طبقه- آپادانا ساختمان– مخابرات جنب- آبان22 خيابان- الهيجان

توکلی کوچه الهيجان

 جعفری کوچه نبش-  چای سنديکای روبروی-  شيرودی شهيد خ-  الهيجان

1واحد  هفتم ط  مظفر برج  استقالل خ  بصيرت ميدان الهيجان

مرکزی فيزيوتراپی صادقی بست بن کريمی شهيد خيابان ابتدای الهيجان

عيوضی دکتر داروخانه-21 آريان-جهانديده فرامرز پزشکان ساختمان-توکلی کوچه-کريمی شهيد خيابان-الهيجان

3 طبقه مرکزی پزشکی ساختمان مخابرات روبروی اميرشهيد خيابان الهيجان گيالن

ممتاز پزشکی مطب-بخش نور کوچه نبش- ملی بانک روی روبه-ممتاز ميدان

26 پالک برق کوجه شهيدکريمی خيابان الهيجان

علی بو مطب-زاده ياور کوی-شهدا خيابان

4418693749ـ01342249418ـ01342249418ـ حجت ساختمان ـ  ـ توکلی ـکوچه ـالهيجان گيالن

2 واحد دوم طبقه سيما پزشکان ساختمان برق کوچه

لنگرود جاده 2 كيلومتر ـ الهيجان

2واحد 7طبقه-تريتا پزشکان ساختمان-معلم به نرسيده-(کشاورزی)بهشتی شهيد خيابان

 تريتا ساختمان کشاورزی خيابان

ميالد بيمارستان لنگرود جاده ابتدای

کيميا فيزيوتراپی-کوثر درمانگاه روبروی-خمينی امام خيابان-نشا لشت گيالن

منتظری و نشا لشت-  کوچصفهان بين بهشتی، شهيد بلوار نشاء، لشت گيالن، استان

فرحبخش دکتر داروخانه-  بهشتی دکتر خيابان-  نشا لشت

رحيمی دکتر ساختمان- رزاقی کوچه-  ملت بانک روبروی-  امام خ

مدرس از بعد خمينی، امام لنگرود، گيالن، استان

دارالشفاء ساختمان

 بزرگی ک بهداشت مرکز روبروی شريعتی خ

ملي كفش كوچه خميني امام خيابان

 رزاقي كوچه خميني امام  خيابان

لنگرود گيالن

حکمت  فيزيوتراپی  کلينيک  ازادی  سينما  کوچه

بسيج ميدان كومله لنگرود

مسيحا دکتر داروخانه-احمر هالل جنب-امام خيابان-لنگرود-گيالن

زاهدي دكتر داروخانه بسيج ميدان

ازادي سينما كوچه

شهرداری روبروی امام، خيابان کومله، لنگرود،

بندری کوچه خمينی امام خيابان  لنگرود

طالقانی هللا آيت و خمينی امام بين مدرس، لنگرود، گيالن، استان

باباپور دکتر پزشکی مطب-اول طبقه-آريان پزشکان ساختمان-طلوعی دکتر کوچه ابتدای-خمينی امام خ

دوم طبقه- پارس پزشکان ساختمان- ملی کفش روبروی- خمينی امام خيابان- لنگرود- گيالن

15 پالک-ناصرشريف کوچه-امينی بيمارستان جنب- خمينی امام خيابان-لنگرود

وليعصر مطب شهرداری ک خمينی امام خ لنگرود

نماز ميدان-  بهشتی خ-  لنگرود



امينی مسجد جنب امام خ

آريانا فيزيوتراپی هاجر کانون جنب روشن شهيد خيابان ماسال گيالن

پرستار ماسال، گيالن، استان

زهرابی دکتر آزمايشگاه-  ملت بانک جنب-  انقالب خيابان

 عدالت کوچه-  روشن بيژن شهيد خ-  ماسال

شهداد فيزيوتراپی (عج)عصر ولی خيابان ماسال گيالن

1واحد-4طبقه-خردادی ساختمان-نانوايی جنب-روشن خ ابتدای-ماسال

رسالت بيمارستان ماسال برق نيروگاه بعداز ماسال

 شهدا خ-  ماسال

ييالقی دکتر مطب-  شهدا خ

سوگند ساختمان روبروي- صفوي تقي سيد حاج خ-  معلم خ- ماسال

7 پالک يوسفيان شهيد خيابان

يک واحد ٤ طبقه پزشکان ساختمان پرستار خيابان ماسال

2 واحد-  اول طبقه-  ماسال پزشكان ساختمان-  پرستار خيابان-  شهدا پارك جنب-  ماسال-  گيالن

قاسمی فرشيد دکتر مطب-  شهدا خ-  ماسال

يعقوبی دکتر پزشکان ساختمان پرستار خيابان ابتدای شهدا پارک جنب ماسال

کاظمی دکتر داروخانه يوسفيان شهيد خيابان شاندرمن

نيالشی دکتر داروخانه-يوسفيان شهيد خيابان-شاندرمن-ماسال

اول طبقه-کشاورزی بانک جنب-آرش ميدان

رفاه بانک روبروی خمينی امام خيابان منجيل گيالن

رفاه بانک روبروی ره  خمينی امام خيابان منجيل رودبار گيالن

ايثارگران شهرک ابتدای

فرزانه دکتر داروخانه جنب امام خيابان منجيل-  گيالن

شهر پارک جنب امام خ-  منجيل

انصاری دکتر داروخانه-   شهر پارک جنب خمينی امام خيابان  منجيل گيالن

پور حاجی دکتر مطب خوشدوز دکتر آزمايشگاه جنب رفاه بانک روبروی خمينی امام خيابان منجيل گيالن

آباد اصغر جنوبی فلسطين خيابان ازنا

 هاشمي شهيد كوچه انقالب خيابان ازنا

(گنجی) ميالد پاساژ روبروی

اعتماد داروخانه جنب انقالب خيابان ازنا

دوم طبقه سينا ساختمان شمالی انقالب خ

 زلقی فروشی رنگ جنب صادقی شهيد ميدان نرسيده آزادی خيابان ازنا

واحدی دکتر مطب انقالب خيابان ازنا لرستان

افاق داروخانه تجارت بانک جنب انقالب خيابان  ازنا

امام كوي- ازنا

هاشمی شهيد کوچه نبش انقالب خيابان

 طالقانی نبش انقالب خيابان ازنا 

 كميل گردان خيابان بروجردي خ الشتر

استويی شهيد پارک روبروی شرقی کاشانی خ الشتر

بروجردي خيابان

النبياه خاتم مجتمع عبدالهی بست بن کوچه

مخابرات اداره روبروي-احمر هالل.خ

مدرس خيابان-اليگودرز

تجارت بانك نبش سر مركزي كشاورزي بانك روبروي امام خيابان

الزمان صاحب مسجد روبروي امام خيابان

 غدير عمومی درمانگاه-  موسوی شهيد ساختمان- شمالی وليعصر خيابان- شهرداری راه چهار- اليگودرز

وليان شهيد بيمارستان-سنج جاده



حکيم آزمايشگاه حکيم پزشکان ساختمان کروبی ميدان جنوبی عصر ولی خيابان اليگودرز لرستان

طاهري مال دكتر داروخانه فوقاني طبقه اكسير پزشكان ساختمان كروبي ميدان

عبدالهی شهيد درمانگاه جنوبی وليعصر خيابان

شفا داروخانه جنب امام خ-اليگودرز-لرستان

اكسير ساختمان كروبي ميدان-  اليگودرز

(ع)صادق جعفر امام بيمارستان روبروی-رازی ميدان-اليگودرز

اکسير پزشکان ساختمان کروبی ميدان

عبداللهي شهيد مجتمع. جنوبي عصر ولي.خ

ارشاد راه چهار علميه حوزه خ

 دالوندي ك شهدا خ

خميني مصطفي سيد خيابان بروجرد

20 پالك مركزي كوچه شهدا خيابان

شفا فيزيوتراپی سجاد، مسجد روی روبه مولوی، خيابان توحيد، ميدان

 دانش پزشکان ساختمان 239 پالک مرکزی تجارت بانک جنب شهدا خيابان

فلسطين سينما روبروي كاشاني خيابان

شهدا خيابان

مهر پزشكان ساختمان شهدا خ

وحدت خيابان ابتدای حسين امام ميدان

صفا خيابان

مرادي دكتر مطب-  خميني امام بيمارستان از باالتر-  مصطفي سيد خيابان

كاوه كوچه نبش بسيج ميدان بسيج متري 45 خيابان

سينا پزشكان ساختمان محسني كوچه شهدا خيايبان بروجرد

 4 طبقه سينا پزشکان ساختمان شهدا خيابان

22 واحد مهر پزشکان ساختمان شهدا خيابان

 سوم طبقه پرتو پزشکان ساختمان معصومی کوچه شهدا خيابان

 نور پزشکان ساختمان گذر زير پل از بعد شهدا خيابان

5 پالك محمودي كوچه بهار خيابان

تجارت بانک جنب دانش پزشکی مجتمع زيرگذر ابتدای

اول طبقه سينا پزشکان ساختمان

8 واحد اول طبقه مهر پزشکان ساختمان قيام ميدان

زيرين طبقه(سادات تصويري صوتي پاساژ روبروي) مركزي داروخانه جنب كوچه شهدا خيابان

 حقوقی کوچه مرکزی داروخانه جنب شهدا خيابان

6واحد اول طبقه زاگرس پزشکان ساختمان جنوبی حافظ ابتدای شهدا خيابان- بروجرد

 ع سجاد امام درمانگاه جنوبی حافظ خيابان

مركزي تجارت بانك شهداروبروي خيابان

سجاد کوچه جنوبی حافظ ابتدای شهدا خيابان

 گودرزی دکتر داروخانه باالی طبقه کندوان خيابان دورود

 دوم طبقه پرتو درمانگاه معصومی کوچه شهدا خيابان

(ره)سيدمصطفی خيابان. بروجرد

 شريعتی خيابان ابتدای

 سوم طبقه خاکسار ساختمان سليمانی تالر جنب امام خ آهن راه ميدان

13 واحد مهر ساختمان شهدا خيابان

كاوه كوچه نبش بسيج ميدان بسيج متري 45 خيابان

156 پ حقوقي ك شهدا خ بروجرد

پاساژهنرور جنب  بهار خيابان

باغميري چهارراه و فلسطين سينما فاصل حد كاشاني خيابان

156 پ حقوقي ك شهدا خ بروجرد



رازي ساختمان شهدا خيابان

فاطمی خيابان-  بروجرد

بروجرد کوثر بيمارستان خمينی امام ميدان

پرتو تصويربرداري مركز- معصومي كوچه ابتداي- شهدا خيابان

 شرقی ولی کوچه نبش جنوبی حافظ خيابان

حسنی دکتر آزمايشگاه جنب تختی خ ابتدای

مهر پزشکان ساختمان مظلوم کوچه

 رازی پزشکان ساختمان شهدا خ

11 کالنتری جنب تختی خيابان ابتدای

رادفر ازمايشگاه دانش پزشكان ساختمان گذر زير  ابتداي شهدا خ

13 پالک فاطمی خيابان ابتدای بروجرد

تختي خ

كشاورزي بانك جنب (ره)امام خ

جنوبی فلسطين خ پلدختر

رضايي داروخانه كف هم طبقه  خميني امام خ پلدختر

 بسيجيان کوی پلدختر

ديناروند دكتر داروخانه- خميني امام خيابان- پلدختر

وليعصر خيابان امام خيابان

رضايی خانه دارو جنب-  امام خيابان

امام خيابان

امام خيابان

سينا پاتوبيولوژی آزمايشگاه کف هم طبقه بهار پزشکان ساختمان (ع) حسين امام ميدان آباد خرم لرستان

کاوه شرقی، شهدا شهدا، آباد، خرم لرستان، استان

شرقی گلدشت

شرقی شهدا شهدا، آباد، خرم لرستان، استان

 كاكاوند شهيد كوچه شهدا ميدان و بانك چهارراه بين امام خيابان

مهر طليعه روان و اعصاب مرکز-باباعباس شهرک-باباعباس پادگان از بعد-کوهدشت جاده 5 کيلومتر

زاده دارايي پل سمت به فرهنگ راه چهار

2طبقه شاپور جندي پزشكان ساختمان ناصرخسرو به نرسيده انقالب خيابان

شرقی شهدا شهدا، آباد، خرم لرستان، استان

شهدا ميدان به نرسيده خمينی، امام شهدا، آباد، خرم لرستان، استان

آريا دندانپزشکی کلينيک- بهرامی شهيد کوچه-االنبيا خاتم خ روبروی-  انقالب خ

شقايق به نرسيده علوي خيابان

سازمانی های خانه خيرآباد،-  بهشتی هللا آيت خيرآباد، آباد، خرم لرستان، استان

شهدا پل گوشه مخابرات كوچه شرقي شهدا خيابان

عنبری شهيد شريعتی، بلوار شريعتی، آباد، خرم لرستان، استان

شکرالهی شهيد ابتدای علوی، بلوار علوی، آباد، خرم لرستان، استان

 فرهنگ چهارراه به نرسيده خمينی امام خ- آباد خرم

مخابرات کوچه انتهای شهدا پل به نرسيده شرقی شهدای

5 پالک بيرانوند اله حشمت شهيد کوچه شرقی شهدای خيابان شهدا ميدان آباد خرم

حسنوند شهيد ک بازارجه

شهدا پل گوشه مخابرات كوچه شرقي شهدا خيابان

گلدشت راه سه بهارستان بلوار غربي گلدشت

انقالب آزمايشگاه-  فارابي پزشكان ساختمان-  قدس كوچه-  عشاير بيمارستان روبروي

رضا پاساژ جنب بانک چهاراه و شهدا بين خمينی امام خيابان

 تختی کوچه انقالب خ

سرباز آباديخيابان اسد خيابان آباد خرم



آفتاب پزشکان ساختمان بعثت بلوار خوارگاه شير انقالب خ آباد خرم

ناصرخسرو خ و احمد ال جالل خ بين انقالب خ

2 واحد- اول طبقه- بعثت افتاب پزشكان ساختمان- بعثت خيابان- شيرخوارگاه- انقالب خيابان

دارايی شهيد ک ناصرخسرو خ ابتدای انقالب خ

 گلستان پارک جنب پايينی راه سه مطهری

چنگايی و کاظمی بين علوی، بلوار خمينی، امام ميدان آباد، خرم لرستان، استان

سعد دكتر داروخانه جنب شقايق اباد خرم

شريفی احمد دکتر مطب چراغ داروخانه جنب وليعصر بلوار

ساکی شهيد ست بن خمينی، امام ميدان، سبزه آباد، خرم لرستان، استان

سپنتا پزشکان ساختمان مخابرات کوچه شرقی شهدای خ

کاشانی از بعد خمينی، امام ،4 فرهنگ راه آباد، خرم لرستان، استان

نور پزشکان ساختمان شرقی شهدای خيابان

09163677030

پرتو ای هسته پزشکی-مخابرات کوچه-شرقی شهدای-آباد خرم

دوم هنر نبش واليت بلوار ابتدای-  بهمن 22 ميدان

4 پالک مختاری دکتر مطب ازاسته 5 ک  انقالب خ

متری سی عصر ولی بلوار آباد خرم

ناصرخسرو خ روبروی- انقالب خ

حسين امام  ميدان

(ع) حسين امام داروخانه-فرهنگ چهارراه بطرف-شهدا ميدان

ناصرخسرو خيابان روبروی انقالب خيابان-  آباد خرم شهرستان-  لرستان استان

شهدا ميدان

شهيدچنگايی کوچه-علوی سمت به-حسين امام ميدان

برما باقری ک انقالب خ

303 پالك مرتضوي مهديه جنب غربي شهداي

شکاری شهيد کوچه مطهری بااليی راه سه آباد خرم

مركزي تجارت بانك روبروي امام خ اباد خرم

14پ- يزدانی شهيد ک فرهنگ اه چهار

معلم خيابان ابتداي شرقي شهداي

 زايس عينک جنب شهدا پل به نرسيده شرقی شهدای

نور ساختمان شرقی شهدای آباد خرم

تختی ميدان

 شمس دکتر داروخانه جنب فرهنگ چهارراه

مركزي صادرات بانك روبروي وليعصر خيابان

شرقی شهدا شهدا، آباد، خرم لرستان، استان

 17 پالك سينا داروخانه رازي خيابان ابتداي انقالب خيابان

اکرمی محمدرضا دکتر مطب-اول طبقه-شاپور جندی پزشکان ساختمان- احمد آل جالل و خسرو ناصر بين- انقالب خيابان- آباد خرم-لرستان

افتاب درمانگاه 1 هنر كيو 

3طبقه-خورشيد ساختمان-فرهنگ چهارراه

شهدا ميدان و فرهنگ چهارراه بين امام خيابان

عشاير شهدای بيمارستان اورژانس درب روبروی النبيا خاتم خی انقالب خ آباد خرم

8 و 7 هنر نبش واليت بلوار کيو ميدان آباد خرم لرستان

آفتاب عينک جنب مخابرات کوچه ابتدای شرقی شهدای خيابان آباد خرم

الزمان صاحب مسجد جنب فرهنگ چهارراه خيابان آباد خرم

شيرخانی آزمايشگاه جنب شهدا ميدان و بانک چهارراه بين امام خيابان

اباد خير خيابان ابتداي شقايق

يكم هنر بهمن22 ميدان



بيرانوند و کاوه بين شرقی، شهدا شهدا، آباد، خرم لرستان، استان

ملی بانک باالی طبقه.سعدی داروخانه و باقری داروخانه بين.شرقی شهدا ابتدای

7 پالک سعيدی شهيد کوچه-علوی خيابان

سياهپوش دکتر داروخانه جنب شهدا پل از بعد شهدا خ

خمينی امام خ-آباد خرم

مدهني دكتر داروخانه- گلدشت درمانگاه در واقع گلدشت راه سه بهارستان بلوار غربي گلدشت

کاکاوند شهيد کوچه شهدا ميدان و بانک چهارراه بين امام خيابان

7 و 2 گلستان بين پيروزی، بلوار شورا، بلوار ارتش، کوی 1 فاز آباد، خرم لرستان، استان

سعدی داروخانه شرقی شهدای

51 پالک طبيعت خيابان انقالب خيابان

آوين عينک و سنجی بينايی مرکز 4 پالک(غربی ساحلی)زاده دارايی پل و شهدا پل بين

115 پ بهرامی شهيد کوچه عشاير شهدای بيمارستان روبروی انقالب خيابان

 فتحی کتابفروشی جنب کوچه کسری پاساژ روبروی بانک چهارراه آباد خرم

كاكاوند شهيد ك- شهدا ميدان و بانك چهارراه بين- خميني امام خ- اباد خرم

کاکاوند شهيد کوچه نبش خمينی امام خيابان آباد خرم

مهر کوچه-  فاطميه روبروی-  بانک چهارراه و شهدا بين

5 و 4 بعثت بين بعثت، خوارگاه، شير آباد، خرم لرستان، استان

اول کوچه راست سمت فرهنگ چهارراه شهدا ميدان آباد خرم

 اسالم مجاهدين خيابان-  آباد خرم-  لرستان

كاكاوند شهيد ك- شهدا ميدان و بانك چهارراه بين- خميني امام خ- اباد خرم

(فرهنگ)شمس دكتر داروخانه فرهنگ چهارراه نبش خميني امام خيابان

نور پزشکان ساختمان شرقی شهدای

شهدا پزشکان ساختمان غربی شهدای ابتدای شهدا ميدان آباد خرم

وليعصر خيابان-کيو ميدان

125 پالک -7 خيابان-آباد قاضی-آباد خرم

آزادی قاسم کوچه انقالب خيابان

آباد خرم شهرستان شهيد بنياد جنب ژاندارمری خ

حسابی دکتر خ-  امام ميدان

14 پالک مجيدی کوچه علوی خيابان اباد خرم

شفا تخصصی فوق بيمارستان رزم، پيروزی، بلوار دانشگاه، بلوار ارتش، کوی 1 فاز آباد، خرم لرستان، استان

آسيا پزشکی ،تصويربرداری مولوی مخيابان ، آزادی ميدان ، آباد خرم لرستان، استان

يكم هنر بهمن22 ميدان

توحيد بيمارستان- دوم ميدان-توحيد خيابان-آباد قاضی 

غربي شهدا شهدا ميدان

اريا ازمايشگاه االنبيا خاتم خيابان روبروي-انقالب خيابان

 دوم طبقه- رضا تجاری مجتمع-  صادرات بانک روبروی - (ره) امام خيابان-  نورآباد-  لرستان

.دادستان دكتر پزشكي مجتمع- صادرات بانك روبروي- (ره)خميني امام خيابان

كشاورز ميدان معلم خ

 صادرات بانك روبروي امام خ

تير هفتم شهداي روزي شبانه درمانگاه- (عج)وليعصر راهي سه- (ره)خميني امام خيابان

خان پای دکتر منزل 9شماره کوچه آزادکان

تير 7 بيمارستان روبروی

14 طبقه پارس ساختمان فردوس کوچه شريعتی

سينما روي روبه شريعتي خ

اول پرديس-کندوان خ-دورود

پرهام مجتمع اول ميثاق

سينا شهرک دورود لرستان



 مطب-  بست بن-  حافظ خيابان روبروي- شريعتي خيابان- دورود

ياراحمدی دکتر داروخانه متری 60 بلوار دورود

چهارم معلم نبش- معلم بلوار-متري 45

اورژانس از تر پايين کندوان خيابان-درود

فرمانداری ميدان- درود

 صداقت داروخانه جنب فرمانداری ميدان دورود لرستان

11 واحد پرديس پزشکان ساختمان فرمانداری جنب دورود

پرديس ساختمان فرمانداری جنب

پرديس تجاری پزشکی مجتمع-دورود

 پرديس پزشکان ساختمان دورود

اول پرديس كندوان

تجارت بانك روبروي شريعتي خ

 تجارت بانک روبروی شريعتی خيابان دورود

تير هفتم بيمارستان-فرمانداری ميدان- درود

 کاشانی راه چهار-  بروجردی خيابان الشتر

پور عالي شهيد كوچه بازارچه خ

اميد فيزيوتراپی پبام کوچه بازارچه خيابان کوهدشت

پور عالي شهيد كوچه بازارچه خ

(ره)خمينی امام خيابان چغابل رومشگان

پيام کوچه- حافظ بازارچه- کوهدشت

ملت بانک جنب الزمان صاحب خيابان کوهدشت

خيابان داخل متری 100-  سميه خيابان-  آزادگان ميدان

ميرجاني دكتر مطب شهدا ميدان

وند ادينه شهيد کوچه سپه بانک روبروی

تيموری شهيد کوچه نبش الزمان صاحب خيابان سمت به شهرا ميدان

موسوی دکتر داروخانه بازارچه خيابان امام ميدان کوهدشت

امام و شهدا ميدان حدواسط رهبری خيابان خيابان

شهدا ميدان

بازارچه خيابان كوهدشت.اباد خرم

  سوري دكتر مطب روزي شبانه داروخانه روبروي امام ميدان كوهدشت-  لرستان

کشاورز بلوار

بهتوان فيزيوتراپی-پيام کوچه-حافظ بازارچه

ملی بانک پشت جانبازان خيابان نبش مطهری شهيد خيابان چغابل رومشکان

وليعصر به نرسيده امام، نورآباد، لرستان، استان

وليعصر پاساز از تر پايين کوچه وليعصر راهی سه امام خ

1 طبقه غالمی جهانشاه آقای منزل 11 آزادگان خ نورآباد

دوم طبقه دادستان داروخانه صادرات بانک روبروی امام خيابان

حکيمی جواد دکتر آزمايشگاه پارس مجتمع اجتماعی تامين رو روبه شهريور 17 خيايان آمل

رسالت پزشکی مجتمع شهريور17 بيمارستان درمانگاه جنب

 اول طبقه پزشكان ساختمان-شهريور هفده خ آمل

فجر ميدان

2ط تيسفون ساختمان شهريور 17 بيمارستان اورژانس روبروي رسالت خ

1317 پالک-  سوم طبقه-  سپهر پاساژ-  شهريور 17 خ

البرز پزشکی مجتمع-  خمينی امام دبيرستان جنب-  ميدان سبزه-  آمل

اول طبقه پزشکی نظام ساختمان آملی طالب خيابان ابتدای آمل

1 آفتاب.خمينی امام خيابان

سبز پزشکی مجتمع ميدان سبزه



شهريور 17 بيمارستان اورژانس روی روبه کال اسپه

1 طبقه جم جام ساختمان 4 رضوان-رضا امام خيابان

شمال دانشگاه جنب-عبداله امامزاده دوراهی-هراز جاده-آمل

رضا امام بيمارستان رضا امام خ

دانش آزمايشگاه رازي پزشكان ساختمان شهيد بنياد كوچه شهريور 17 خيابان آمل

 شهيد بنياد کوچه شهريور17 خيابان آمل-  مازندران

آمل مركزي فيزيوتراپي پزشكي مجتمع ميرداماد پاساژ ميدان سبزه

سبز پزشکی مجتمع-ميدان سبزه-امل

مسعودي دكتر ازمايشگاه ميدان سبزه-  امل

11پ.27اباذر.طالقانی بلوار.قايم ميدان

38فجر ابتدای- نور خيابان- امل

شهريور 17 بيمارستان احمر هالل خيابان

سه رسالت شهريوركوچه 17 بيمارستان اورژانس از باالتر كال اسپه خيابان

اميرالمومنين درمانگاه- فجر ميدان-  نور خيابان-  امل

شفا فيزيوتراپی-  همکف طبقه-  ارم ساختمان-  مرکزی ملی بانک جنب-  شهريور 17

آمل مرکزی پاتوبيولوژی آزمايشگاه- اول طبقه- دماوند مجتمع- برق اداره روبروی- شهريور 17 خيابان- آمل

فجر ميدان- نور خيابان- آمل

(ع)علی امام بيمارستان. چمستان جاده. نوری هللا فضل شيخ خيابان. آمل

شهريور 17 خ

زاده نقی عليرضا دکتر ارتوپد مطب شهريور 17 بيمارستان جنب-احمر هالل خ آمل

پزشكان تخصصي ساختمان شهيد بنياد كوچه شهريور17 خ آمل

رودگر دکتر داروخانه شهريور 17 بيمارستان روی به رو احمر هالل-  خ آمل-  مازندران

 شهريور 17 اورژانس درب روبروی رسالت خيابان ابتدای

 نوری هللا فضل شيخ و آملی طالب خيابان نبش

سوم طبقه- رازی پزشکان ساختمان- شهيد بنياد کوچه- آمل

همکف طبقه سينا پزشکی مجتمع شهيد بنياد شهريور 17 خيابان

پارسا شهرک 36 واليت

آهنگرکال راه سه-دابودشت-آمل

 توانمهر پروتز ارتزو مرکز زاده عباس شهيدان کتابخانه جنب شهريور هفده بيمارستان روبروی

دشهيد بنيا کوچه شهريور 17 خ امل

دوم طبقه نيکان ساختمان 15/1 آفتاب هراز خيابان آمل

نژاد علی دکتر درمانگاه-خواجوی پاساژ-شهريور17 ميدان-آمل

2 طبقه-  بهار پاساژ - 10 و 8 آفتاب ببين-  خمينی امام خ-  آمل

نائيجی دکتر داروخانه.38فجر.نور خ

علوي دكتر داروخانه-  سبز پزشكي ساختمان و ميرداماد پاساژ جنب

وشتانی دکتر پزشکی مجتمع- المپيک تلفنی تاکسی کوچه- کال اسپه-  آمل-  مازندران

49 پالک 11 شمس 70 آفتاب مدرس.. ا آيت بلوار

شهر فرهنگ فجرنبش ميدان نوري اله فضل شيخ خ امل

 صدف ميدان (ع) رضا امام خيابان آمل

29  پالک  8 رضوان رضا امام  خ  امل

15 تربيت مطهری شهيد بلوار آمل

اول طبقه-  قائم پزشکان ساختمان - 15/1 آفتاب-  خمينی امام خيابان

 ايران خ- امل- مازندران

سينا فيزيوتراپی-  پايين طبقه-  زرشناس پاساژ-  فرهنگ خيابان-  آمل

 دوم طبقه-   مهر ساختمان-  شهيد بنياد کوچه-  شهريور 17 خيابان_  آمل

47 آفتاب جنب- مدرس بلوار-  هراز خيابان-  آمل

شرکاء پاساژ- شهريور17



شاليکار ساختمان-مرکزی بانک پست جنب-اجوارکال-بابکان-آمل

چهارم واح دوم طبقه سينوهه ساختمان قاسمی سرگرد شهيد خيابان کشوری ميدان

 کودکان بيمارستان-دارالشفا کوچه-  اميرکال- بابل

چهارم طبقه-نارنج ساختمان-فرهنگ چهارراه-مدرس

بندرکال خيابان اميرکال کمربندی اول

رضا پزشکی مجتمع-بهشتی شهيد بيمارستان جنب-بابل

نژاد يحيی شهيد بيمارستان

روحانی بيمارستان روبروی

 سامان بانک جنب شهرداری روبروی احمر هالل ميدان بابل

بوعلی آزمايشگاه شهرداری روبروی (ره)امام خيابان

فارابي فيزيوتراپي.شمال مهرگان تصويربرداري مركز جنب. روجين پزشكان ساختمان روبروي كوچه داخل. 2 سرداران خيابان.كشوري ميدان.بابل

ارام پزشکی مجتمع کشوری ميدان بابل

پنجم طبقه-نارنج ساختمان-فرهنگ چهارراه-مدرس خيابان-بابل

4طبقه مهر پزشکان ساختمان کشوری ميدان بابل

فرجی و عابدی بين مظفری، معلم، خمينی، امام شهرک تهران، تهران، استان

روجين ساختمان 2 سرداران خيابان

2 سرداران ،3 دانش قاسمی، سرگرد شهيد بابل، مازندران، استان

 کشوری ميدان بابل

کشاورزی بانک فوقانی طبقه

40 توحيد غربی کمربندی بابل

فارابی ساختمان فرهنگ چهارراه مدرس خيابان

خيری دکتر مطب 26 واحد 4 طبقه سامان بانک باالی شهرداری روبروی

 عصر ولی آزمايشگاه بهشتی شهيد بيمارستان اورژانس روبروی قاسمی شهيد خيابان 

البرز ايی هسته پزشکی بهشتی شهيد بيمارستان به نرسيده 2 سرداران خيابان

44 پالک ،4 طبقه سامان، ساختمان

3 طبقه کشوری پزشکان ساختمان قاسمی سرگرد خ ابتدای کشوری

دانش ازمايشگاه پزشكي علوم دانشگاه روبروي افروز گنج خيابان ابتداي

 كال امير ابتداي بابل

بابل رازی پاتوبيولوژی آزمايشگاه بابل گنجينه و فرهنگ راه چهار بين حدفاصل مدرس خ بابل شهرستان مازندران استان

کشوری ميدان بابل

4 دانش انتهای بهشتی شهيد بيمارستان روبروی بابل

اتحاد داروخانه پشت فرهنگ چهارراه بابل

20 آمين مجتمع مرکزی مسکن بانک روبروی بابل خ

دوم طبقه آرش پزشکان ساختمان بهشتی شهيد بيمارستان روبروی قاسمی سرگرد شهيد خيابان بابل

مهر فيزيوتراپی کلينيک.... بابل پزشکان ساختمان.... شمس عينک جنب.... پاساژفردوسی روبروی... طبرسی شيخ. خ... بابل

اميد تخصصی فوق کلينيک روبروی-روحانی هللا آيت بيمارستان جنوبی ضلع-بابل

دوم طبقه رضا امام پزشکی مجتمع 4 دانش کوچه بهشتی شهيد بيمارستان روی روبه– قاسمی سرگرد شهيد خيابان بابل

 12 بوستان

2 سرداران/قاسمی سرگرد خيابان/کشوری ميدان/بابل/مازندران

 مدرس خيابان-باب

ابادي اسد الدين جمال سيد خيابان-  فردوس باغ ميدان-  بابل

4 واحد 2 طبقه سينوهه ساختمان قاسمی سرگرد شهيد بان خيا کشوری ميدان

اول طبقه باران پزشکان ساختمان قاسمی سرگرد خيابان

54واحد-بقراط داروخانه ج-احمر هالل

اول طبقه باران ساختمان قاسمی سرگرد شهيد خيابان ابتدای

نواب چهارراه شرقی کمربندی

بابل داروخانه همکف طبقه جهانيان ساختمان مدرس خيابان بابل



115 اورژانس روبروی امام خيابان

مخابرات ساختمان نوب چهارراه نواب خيابان-  بابل

22 دانش جنب کشاورز خيابان

مجيدی دکتر داروخانه جنب بهشتی بيمارستان طرف به

حکمت تصويربرداری ای ار ام مرکز روحانی بيمارستان جنب

کشوری پزشکان ساختمان_  کشوری ميدان 

پيرزاده دکتر داروخانه-هليا ساختمان-(جهاد)اوقاف ميدان-بابل

کارگر ميدان بابل

مرکزی رفاه بانک جنب

 بهشتی دکتر مظلوم شهيد بيمارستان قاسمی سرگرد شهيد خيابان کشوری ميدان

سحر پزشکان ساختمان 2 سرداران خيابان

اکبرزاده دکتر مطب گتاب صالحی شهيد خيابان بابل

دوم طبقه آرام ساختمان بهشتی شهيد بيمارستان روبروی کشوری ميدان بابل

صادرات بانك جنب- كارگر ميدان- بابل

آقاملکی داروخانه ماکروويو روبروی طبرسی شيخ خيابان بابل

7 سرداران به نرسيده طبرسی، شيخ بلوار بابل، مازندران، استان

يوسفی آشپزخانه جنب 4 توحيد نبش محله گله اره چهار به نرسيده

مازندران استان

{خان حسن محمد پل} حسين امام ميدان-صالحی شهيد خيابان- بابل

مسجدالنبی روبروی-  کشوری و کار شهيد واصل حد-  طبرسی شيخ خيبان

- کارگر کوچه ابتدا- پاسگاه روبروی- خشرودپی شهر-غربی بندپی بخش-بابل شهرستان-مازندران استان

کلينيک بابل بيمارستان جنب.  فردوس باغ ميدان. بابل

ملی بانک جنب

ششم فارابی بهزاد شهرک

12 گل نبش-  گل خيابان-  شريعتی خيابان بابل

غربی کمربندی بابل

مهرگان بيمارستان

کال امير-  بابل

شفا فيزيوتراپی 4 دانش ک بهشتی شهيد بيمارستان روبروی قاسمی سرگرد خيابان کشوری ميدام

دوم طبقه شفا ساختمان

بابل هالل شهداي درماني مركز واليت ميدان- بابل

معصومی دکتر داروخانه صادرات بانک جنب گلوگاه شرقی بندپی بابل

15 هادی-روحانی هللا آيت خيابان-  بسطامی شهيد خيابان- بابل

ميرمويدی دکتر داروخانه 13 خورشيد روبروی نژاد يحيی بيمارستان خيابان بابل

پزشکی علوم دانشگاه جنب کشاورز بلوار

سامان بانک جنب مدرس خيابان بابل

بسيج ميدان

رازی آزمايشگاه-شهيدبصير مرکزبهداشت جنب-شهدا خيابان-فريدونکنار-بابلسر

آريان آزمايشگاه آريان پزشکان ساختمان جعفريان پمپ جنب

شريفی شهيد خيابان بابلسر-  مازندران

فرهادی دکتر داروخانه- عزيزک- بهنمير بابل جاده

(بهار) کاووسی شهيد کوچه امام، خيابان

2 طبقه خورشيد پزشکان ساختمان سينا آزمايشگاه جنب بهار کوچه امام خيابان بابلسر

بايلسر

بابلسر طبي تشخيص و پاتولوژي آزمايشگاه آفتاب ساختمان اكبري شهيد كوچه امام خيابان بابلسر مازندران

29 شهدای شهدا، بلوار فريدونکنار، مازندران، استان

2ط- بهار ساختمان- بهار کوچه- امام خيابان



بابلسر سپاه(ع)الحوائج باب درمانگاه-فدائيان پاساژ فوقانی طبقه-بسيج ميدان به نرسيده-(ره)امام خيابان-بابلسر-مازندران

بقراط درمانگاه/وليعصر خيابان/فريدونکنار

2طبقه رازی پزشکان ساختمان شهدا خ فريدونکنار

4 هادی-  روحانی بلوار-  شهر هادی

پارس مجتمع امام خ

امام خيابان بابلسر

بندری شهيد کوچه-6امام-بابلسر-مازندران

همکف طبقه رازی پزشکی مجتمع امام بيمارستان از بعد امام خ

مظاهری دکتر ازمايشگاه 151 پ مرکزی مسکن بانک جنب نژاد هاشمی ش بلوار

فرهنگ فيزوتراپی کوچه داخل پست اداره جنب هنر

سينا پاتوبيولوژی ازمايشگاه- فرهنگ خيابان- نژاد بلوارشهيدهاشمی- بهشهر شهرستان- مازندران استان

زاده حسن دکتر آزمايشگاه- دوم طبقه-  الله پزشکی مجتمع-  امام خيابان

 نجاتی شهيد کوچه مرکزی مسکن بانک روبروی نژاد هاشمی شهيد بلوار: بهشهر

توان فيزيوتراپی دکترتبرايی روزی شبانه داروخانه روبروی امام خ بهشهر

توسلی پاساژ

عالمي محمودي فرانك فيزيوتراپي موسسه شريعت، پاساژ جنب خميني، امام خيابان ابتداي بهشهر، مازندران،

بهمن سينما روبروی امام خيابان

شرقی کمربندی

(ع) حسين اماام بيمارستان (ره) خمينی امام مصلی روبروی انقالب خيابان

غربی سوم طبقه بوستان پزشکان ساختمان (ره) خمينی امام خ

غربی اول طبقه-کوچه داخل-ملک مجمتع-شريعت بازار روبروی-امام خيابان

مرکزی ملی بانک جنب امام خيابان بهشهر

نوين فيزيوتراپی ملت پارک روبروی نژاد هاشمی بلوار

الحوائج باب پاساژ امام خيابان

پاسداران خيابان گرگان چهارراه

(ره) خمينی امام خ بهشهر

تبرايي دكتر روزي شبانه دارخانه جنب- امام خيابان

(طوبی ) رضا امام تخصصی کلينيک روبروی

سعيد ساختمان مسکن بانک ی کوچه انتهای الله پاساژ روبروی

 بهمن 22 ميدان گلوگاه بهشهر

شهدا خيابان محله گرجی روستای بهشهر

اميدي دكتر خيابان طاطيان شهيد خيابان

جاويد داروخانه روبروی-امام خ

آباد عباس گردشگری منطقه ورودی بهشهر

امام چهارراه بهشهر

رمضانی دکتر داروخانه-  شهداء بيمارستان جنب

تبرايی دکتر روزی شبانه خانه دارو

داروخانه الله پزشکان مجتمع امام خيابان

(ره)خمينی امام خ راه سه

خمينی امام خيابان.زاغمرز.بهشهر

ملل بانک روبروی مرکزی ملی بانک از تر پايين خمينی امام خيابان بهشهر

زرهانش دکتر داروخانه. گرگان چهارراه.بهشهر

1 ط پارس ساختمان مرکزی مسکن بانک روبروی نژاد هاشمی ش بلوار

زاهدی دکتر مطب رضا امام داروخانه جنب امام خيابان

نصيرخان مسجد روبروی.فراشمحله چهارراه.نژاد هاشمی شهيد بلوار.بهشهر

بهشهر

1 ط-پور ملک ساختمان- فراشمحله راه چهار



احمدي دكتر ازمايشگاه- شهيدخليليان كوچه- امام خيابان ابتداي

امام بيمارستان جنب خمينی امام خيابان بهشهر

 بهشهر مهر بيمارستان نژاد هاشمی شهيد بلوار 

25 و 5 ط دارالسالم

آقاپور مجتمع مسکن بانک پشت الله پاساژ روبروی

حقانی دکتر مطب-زيرگذر نبش-زاهدی شهيد خيابان

احمر هالل درمانگاه فرمانداری راه چهار

خمينی امام خيابان علمدارمحله

توحيد سالن مقابل.  باهنر شهيد خ

رجايی شهيد بيمارستان-  خمينی امام خيابان-  تنکابن-  مازندران

جعفري- دي فيزيوتراپي كف هم-  اپادادانا پزشگان ساختمان-پاساژماهان روبروي- فرهنگ خ- امام خيابان

5 پالک بهادری دکتر کوچه خمينی امام خيابان تنکابن

همکف طبقه-آرين ساختمان-آزمايشگاه کوچه-امام خيابان

دريا آزمايشگاه -0سپ بانک جنب-  مطهری شهيد خيابان-  آباد خرم-  تنکابن- مازندران

سالمت مهر روزي شبانه درمانگاه- زاده مجتهد خيابان- تير هفت ميدان

رازي خ- پارسيان بانك ج- بلوارشهيدشيرودي- تنكابن

شفا تراپی فيزيو 13 واحد 2 ط امين ساختمان بيمارستان جنب تنکابن مازندران

امين ساختمان رجائی شهيد بيمارستان جنب (ره)خمينی امام خيابان تنکابن مازندران

خلعتبری دکتر داروخانه سينا بانک روبروی امام خيابان تنکابن

بهار فيزيوتراپی-اول طبقه-اناهيتا مجتمع-فرهنگ خ-جمهوری خ-تنکابن-مازندران

تنکابن پارس پاتوبيولوژی آزمايشگاه-اول طبقه-پارس ساختمان-پرورش و آموزش جنب-شيرودی شهيد ميدان-تنکابن

مدنی دکترمعافی داروخانه-آباد ولی-تنکابن-مازندران

 گرانسايه دکتر داروخانه-  ماهان پاياژ جنب-  امام خيابان-  تنکابن

بهادری دکتر کوچه امام، خ تنکابن،

همکف ط-  زعفری پاساژ

قوامين بانک روبروی-  شيرودی شهيد ميدان-  تنکابن-  مازندران

26 واحد سوم طبقه پارس ساختمان شيروئی شهيد ميدان

تنکابن شاهد مشاوره مرکز-گويان تند شهيد کوچه-برق اداره روبروی- جمهوری خ-تنکابن

اول بست بن نبش-  درياگوشه سمت به کمربندی ابتدای-  آرا خيابان-  سلمانشهر

اول بست بن نبش-  درياگوشه سمت به کمربندی ابتدای-  آرا خيابان-  سلمانشهر

پاستور آزمايشگاه.کيان ساختمان.بهادری دکتر کوچه.سينا بانک جنب.امام خيابان.تنکابن

سامان بانک فوقانی طبقه مروتی شهيد کوچه امام خيابان تنکابن

۱۸۳ پالک شيرودی شهيد بلوار انتهای

فارابی ازمايشگاه ساختمان چهارم طبقه مروتی کوچه نبش خمينی امام خيابان تنکابن

سالمت مهر درمانگاه-  جامع مسجد جنب

شهسوار خصوصي بيمارستان-فرمانداري جنب- جمهوري خيابان تنكابن

 سينا تراپی فيزيو - 1 واحد - 1 طبقه-  جويبار مرکزی رفاه بانک جنب-  قدس کوچه-  امام خ-  جويبار-  مازندران

ستاد

جامع مسجد روبروی شريعتی خيابان جويبار

 ياس ساختمان سرخی گل خ امام خ چالوس

بدر مرکز طالقانی بيمارستان جنب امام خ چالوس

 پست اداره جنب شهريور 17 خ معلم ميدان چالوس

پارس آزمايشگاه-کوروش خيابان ابتدای-شهريور 17 خيابان-چالوس شهر-چالوس شهرستان-مازندران استان

011522248489-09111945469-اراد فيزيوتراپي-سينا پزشكان ساختمان-بينش خ- معلم ميدان

 طالقانی اله ايت بيمارستان امام خ چالوس

رازی بيمارستان-  چالوس بام روی روبه-  چالوس کمربندی-  چالوس

طالقانی بيمارستان جنب-  خمينی امام خيابان-  چالوس



2 واحد 5 طبقه پزشکان ساختمان گلسرخی کوچه خمينی امام خيابان

معلم ميدان چالوس

خميني امام بلوار-  كالردشت شهرستان

(ع)سجاد امام بيمارستان به نرسيده مطهری خ رامسر مازندران

پست اداره روبروی انقالب ميدان مطهری استاد خ رامسر مازندران

نژاد احمد کتابخانه جنب مطهری خيابان 

سينا پزشکان ساختمان بن نارنج مطهری استاد خ رامسر مازندران

دريا اوای ساختمان-خلج هتل جنب-طالقانی خيابان-رامسر

21 پالک (شفا) 9 فرهنگ- فرهنگ خيابان-ساری

 ظهيری بری سنگ نبش نکا ساری جاده 5 کيلومتر

مهراد فيزيوتراپی-دوم واحد-اول طبقه-نخل مجتمع-سليمی کوچه نبش-شهابی خيابان-ساری-مازندران

فارابی ساختمان امداد کوچه نبش- قارن خيابان

مدرس خيابان-  ساعت ميدان

امير بيمارستان روبروی

1 ط شعبان نيمه بيمارستان جنب پاسداران بلوار ساری

54واحد.نگين برج.سنگ باغ ابتدای.طالقانی بلوار.ساری

608 واحد- 3شهريار ساختمان-  فرهنگ خيابان-  ساری

همكف سينا پزشكي مجتمع امير بلوار

البرز فيزيوتراپی مرکز-  همکف طبقه - 111 ساختمان - (سپه بانک پشت) سامان بانک روبروی-   قارن راه سه و شهدا ميدان بين-  فرهنگ خيابان-  ساری-  مازندران

همكف طبقه دادخواه ساختمان كشاورز بلوار ابتداي

اطبا ساختمان

سينا مجتمع 26 فرهنگ نبش فرهنگ

همکف طبقه-  سعيد ساختمان-  انقالب خيابان.  ساری

 ساری ای هسته مرکزپزشکی-  سرطان جامع مرکز روبروی-  رازی خيابان- آشوب شهر ميدان-ساری 

همکف طبقه نگين پزشکی مجتمع. سنگ باغ ابتدای

دوم طبقه فرهنگ مجتمع رفاه بانک جنب خرداد 15 تقاطع فرهنگ خيابان

3 طبقه بهرام تيمچه روبروی ساری خ قائمشهر

 دوم طبقه فرهنگ مجتمع رفاه بانک فوقانی طبقه خرداد 15 نبش فرهنگ خيابن ساری

4 طبقه پاستور مجتمع

20 واحد دوم طبقه طوس ساختمان پاسارگاد بانک جنب

آباد مهدی

نبوی شهيد پل ابتدای کشاورز بلوار

قانی کوچه-   جوانان و بدنی تربيت کل اداره روبروی فرهنگ خيابان ساری

طلوع فيزيوتراپي.اباد اسالم روستاي.مياندرود شهرستان.ساري

شفا بيمارستان شرقي كمربندي-  وليعصر بلوار خزر ميدان

 کوثر فيزيوتراپی مرکز-  سليم پزشکان ساختمان - ( 1 قارن ) جعفريان کوچه نبش-  فرهنگ سمت از قارن خيابان ابتدای-  ساری-  مازندران

۴ واحد-  همکف طبقه-  کلينيک قارن مجتمع- ملی بانک مقابل-  قارن خ-  ساری-  مازندران

 همکف طبقه طوس ساختمان پاسارگاد بانک جنب

باقريان کوچه ابتدای- حافظ خيابان روبروی

شهريار

1 واحد. زيرين طبقه. فرشا ساختمان. نبوت کوچه. فرهنگ خيابان

85 ساختمان 36 و 34 فرهنگ بين-شهدا ميدان-ساری

امين آزمايشگاه شفا ساختمان رفاه بانک روبروی قارن خ ساری

دادخواه دکتر ساختمان کشاورز بلوار ساری

صفاييه پاساژ نبش-قارن خيابان-ساری

سوم طبقه (عج) قائم جراحی مرکز اجتماعی تامين جنب بابل خيابان قائمشهر

خون انتقال سازمان جنب ارتش بلوار حسين امام ميدان ساری



پاسداران بلوار

(ره)خمينی امام بيمارستان مازندرانی امير خيابان ساری

 جباری دکتر داروخانه آباد اسالم مياندرود ساری مازندران 

عباس زاده امام از بعد

211واحد 3شهريار مجمتع فرهنگ خيابان  ساری

پنج واحد 3 شهريار فرهنگ خيابان ساری

يک فلسطين خيابان ساری

57 پالک شرقی پرستار بلوار معلم ميدان-  ساری

 1 واحد-  صدرا ساختمان-  اميرمازندرانی بيمارستان روبروی- اميرمازندرانی بلوار-  ساری-  مازندران

39 ساختمان- زاده دهقان دکتر داروخانه جنب- قارن خيابان- ساری

3 طبقه شهيدی مجتمع شعبان نيمه بيمارستان جنب ساری

همکف طبقه کلينيک قارن مجتمع ملی بانک مقابل

سينا قلب كلينيك- سارگل ساختمان-بلوارطالقاني ابتداي-شهدا ميدان

انصار درمانگاه روبروی خواه داد کوی کشاورزی بلوار

کردکال روستای

نور پزشکی مجتمع آباد مهدی

مردانی دکتر داروخانه. دوم کشاورز جنب. کشاورز بلوار ابتدای

114 واحد- اول طبقه- 3 شهريار مجتمع- فرهنگ خيابان- ساری

داروخانه همکف طبقه مازندرانی امير بيمارستان بلواراميرمازندرانی انتهای ساری

استان بهزيستی روبروی ( شهبند ) رودکی خيابان

فرهنگ فيزيوتراپی- رازی کلينيک-اميرمازندرانی بيمارستان روبروی-ساری

12 خيام خيام خ ساری

پورابراهيمی شهيد

 اول طبقه سينا پزشکی ساختمان صحرايی دکتر داروخانه جنب

کالنتری شهيد کوچه عزيزی بيمارستان اورژانس روبروی امام خ جويبار  

(طوبی) باغبان کلينيک جنب- خزر بلوار

سينا ساختمان قارن خيابان ساری

 عابر پل از قبل-  رضا امام بلوار-مياندورود-ساری

احمر هالل داروخانه-دي 18 خيابان ابتداي-ساعت ميدان-ساري

معلم ميدان- معلم خيابان

انالوئی دکتر داروخانه سوم طبقه محمديان عسگری بلوار ساری

28 امين ساختمان-مدرس خ-  شهر قائم

شهيدآيتی مدرسه مقابل_ معلم خيابان_  طالقانی بلوار  ساری مازندران

مازند پرتو پزشکی مرکز جنب پاسداران بلوار ساری

شعبان نيمه بيمارستان جنب-بلوارپاسداران: ساري

سپاه شهرک جنب بلوارکشاورز ساری

اول طبقه صدف ساختمان وفا داروخانه روبروی قارن خيابان ساری

صفائيه مجتمع- 10قارن نبش- قارن خيابان

اول طبقه- مرواريد ساختمان- مسجد چال از بعد- 2 طبرسی شيخ- ساری

508 واحد 5 طبقه 3 شهريار ساختمان فرهنگ خيابان ساری

 امير مجتمع صدرا کلينيک جنب مازندرانی امير خ

مسچی ساختمان محراب کوچه دی هجده خيابان

رودکی خيابان

دی 18 خيابان

(خلردی) حبيبی علی دکتر مطب- آباد مهدی روبروی

هاشمی ساختمان دوستی آژانس جنب بيگی کاظم بابل

کشاورزی بانک جنب ازادگان راه 4



دارابکال مياندرود

گلسار ک-اول متری20-خرداد15 خ-ساری

4 طبقه امير ساختمان امير بيمارستان روبروی مازندرانی امير ابتدای کشاورز راه سه ساری

ژوليده نبش پژمان خ کشاورز بلوار

 چوخا جاده شهر قايم ساری 5 متر.کيل

دادگاه کوچه جنب امام خيابان سورک

19 واحد سوم طبقه کلينيک قارن مجتمع ملی بانک مقابل قارن خيابان-ساری

- دوم طبقه- اکسير ساختمان- مشهد فرش روبروی- خزر بلوار

507 واحد-5 طبقه اکسير ساختمان-مشهد فرش روبروی-خزر بلوار ساری

 اتحاد کوچه

 شهيدی دکتر تخصصی فوق مرکز شعبان نيمه بيمارستان جنب پاسداران بلوار ساری

نگين برج سنگ باغ تقاطع طالقانی بلوار

3 شهريار ساختمان-فرهنگ خ

تجارت بانک جنب ازادی خيابان زيراب

کشاورزی بانک جنب تيموری شهيد خ شيرگاه

سوادکوه پاتوبيولوژی ازمايشگاه البرز اکبرجوجه روبروی ازادی خيابان زيراب

زيراب شهدا بيمارستان ازادی خ

آزادگان کوچه-  آزادی خيابان-  زيراب

امير درمانگاه-تيموری شهيد خيابان-شيرگاه-شمالی سوادکوه

 دوم بست بن_  زاده حسن شهيد كوچه_  اسالمي شهيد خيابان_  شيرگاه شهر_  شمالي كوه سواد

پزشکان کوچه جنب ازادی خ زيراب

داروخانه.شهدا ميدان.تيموری شهيد خ

ازادی کوچه اباد حاجی-اسالمی شهيد خيابان

 حکيم داروخانه فوقانی طبقه زيراب

تيموری شهيد خ شيرگاه

انقالب راه سه انقالب خيابان زيراب

وليعصر کوچه آزادی خ زيراب سوادکوه مازندران

 مرادی اعظم علی دکتر مطب-  صادرات بانک روبروی-  آزادی خ-  زيراب-  سوادکوه-  مازندران

 ابراهيميان دکتر مطب آزادی خ زيراب

موسوی دکتر داروخانه جنب-  امام خيابان

پرندگان باغ روبروی جهاد خط فريدونکنار

دهم البرز مخابرات روبروی تهران خيابان شهر قايم

فرهنگيان فروشگاه جنب- رازی خ- قائمشهر

1طبقه-  آرادان ساختمان-  جانبازان ميدان-  شهر قائم

طلوع ای هسته پزشکی مرکز-البرز درمانگاه جنب-(بابل خيابان) امام خيابان-قائمشهر

مهمانسرا خيابان نبش ساری خيابان

ارين پزشکی مجتمع مرکزی مسکن بانک جنب-بابل خ-قائمشهر

قائم روزی شبانه درمانگاه شمال سايپا شرکت روبروی بافی گونی-کارگر خ-قائمشهر

 نمونه فيزيوتراپی - 24 امين ساختمان-  مدرس خيابان-  شهر قائم

60 آزادی جنب-  محله قائم

اول واحد اول طبقه سپهر پاساژ طالقانی ميدان قايمشهر

رفاه بانک ساختمان روبروی بابل خيابان

مرکزی ملی بانک جنب رضا يوسف خيابان اول فرهنگ چهارراه قايمشهر

قدمی ساختمان رفاه بانک روبروی بابل خيابان قايمشهر

عصر اميد فيزيوتراپي دوم طبقه ايرانمهر ساختمان دستوريان كوچه بابل خ

سوم طبقه-24آمين پزشکان ساختمان ملی بانک روبروی-مدرس خ-قائمشهر

فيلم خانه فوقانی طبقه-شفا داروخانه جنب طالقانی ميدان دور-قائمشهر



1طبقه - 24امين پزشکان ساختمان-  مرکزی ملی بانک روبروی-  مدرس خ-  شهر قائم

نيايش فيزيوتراپی-  پور اسدهللا کلينيک-  برق اداره قبل-  ساری خ-  شهر قائم

 فرهنگ راه4-  ساری خ-  شهر قائم

شميم فيزيوتراپی. 404 واحد. 29 آمين ساختمان. انصار بانک جنب. مدرس خيابان

شمال قائم پرتو پزشکی مرکزتصويربرداری اول واحد زيرين طبقه24آمين پزشکان ساختمان آهن راه خيابان

 تير کوی- امام خ- شهر قائم

3505 تلفن  1 طبقه- اباديس پزشکان ساختمان-  مدرس خ-  شهر قائم

نيرين دکتر آزمايشگاه-  جامع مسجد روبروی تهران خ قائمشهر

شفا داروخانه فوقانی طبقه تهران خ ابتدای طالقانی ميدان.قائمشهر

زيرين طبقه-24امين ساختمان-ملی بانک روبروی-مدرس خ-قائمشهر

قوانين بانک جنب جامع مسجد روبروی-تهران خ-قائمشهر

سحر چاپ جنب-مرکزی ملی بانک روبروی-مدرس خ-قائمشهر

آرمين پاتوبيولوژی آزمايشگاه-دوم طبقه-قدمی ساختمان-مرکزی رفاه بانک روی به رو- بابل خيابان-قائمشهر

فوقانی طبقه-يزدانيان پاساژ-ساری خ-قائمشهر-مازندران

20 تالر-بابل خيابان

اول طبقه-قائم کلينيک-اجتماعی تامين سازمان جنب-بابل خ-قائمشهر

راست دست بست بن اولين نبش(15تالر)-صداقت کوچه-بابل خ-قائمشهر

افروز گنج جاده مازندران، استان

 2 طبقه_  قائم کلينيک_  اجتماعی تامين درمان مديريت جنب_ " ره" امام خيابان

سيدين پزشکان ساختمان فرهنگ راه چهار

 مهر کلينيک زيرين طبقه-   افتخاری کوی-  مازندرانی صالحی-  شهر قائم

سوم طبقه-امين ساختمان مرکزی بانک روبروی-مدرس خ-قائمشهر

كال خطير روستاي نظامي جاده

سپهر پاساژ باالی طبقه طالقانی ميدان

روحانی داروخانه-طالقانی ميدان-ساری خ-قائمشهر

طاها فيزيوترابی 12تالر بابل خ قائمشهر

طالقانی ميدان به نرسيده کارگر، قائمشهر، مازندران، استان

نوروزيان دکتر سپهرداروخانه پاساژ طالقانی ميدان-مدرس خ-قائمشهر

104واحد-اول طبقه-24آمين پزشکی ساختمان-مرکزی ملی بانک روبروی-مدرس خ-طالقانی ميدان-قائمشهر

 29 آمين-  انصار بانک جنب- پست اداره به نرسيده مدرس خ- قائمشهر

قائمشهر مرکزی آزمايشگاه-فرهنگيان فروشگاه جنب-رازی خيابان-ساری خيابان

سوم طبقه 1 بلوك 24 امين ساختمان مركزي ملي بانك روبروي مدرس خ طالقاني ميدان

يزدان مجتمع 20 تالر اخوان کوچه روبروی بابل خ

21واحد-البرز ساختمان- تهران خ قائمشهر

1البرز تهران خيابان

رضا يوسف خ

اديانی دکتر داروخانه جنب جانبازان ميدان شهر قائم

ذوالفقار اقا خانه دفتر جنب-سپهر پاساژ روبروی مدرس خ ابتدا-قائمشهر

پست اداره جنب شهر قائم مهندسی کانون روبروی مدرس خيابان آهن راه خيابان طالقانی ميدان شهر قائم

پرديس پزشکان ساختمان-  دستوريان کوی-  امام خ-  شهر قائم

 نسيم پاساژ جنب" - ره" امام خ-  شهر قائم

سجاد پاساژ جنب-  طالقانی ميدان-  شهر قائم

تير کوی" -ره" امام خ- شهر قائم

کشاورزی بانک جنب- سينا ابن خ- مازندرانی صالحی هللا ايت خ-  شهر قائم

طبرستانی منزل عباسی خواربارفروشی جنب عدالت خيابان بابل خيابان قايمشهر

بهراميان دکتر داروخانه پزشکان ساختمان مرکزی شعبه مسکن بانک جنب بابل خيابان

 توحيد داروخانه-(عج)قائم کلينيک-صداقت کوچه روبروی



7 ياس نبش- ساری خ-  شهر قائم

ساری خيابان

(آلمانيها )صفاری کوچه از بعد ساری خيابان  شهر قائم

اخوان 17 تالر خمينی، امام قائمشهر، مازندران، استان

مدرس خيابان

3 پالک-يک رديف(يثرب)نساجی شهرک-ساری خ-قائمشهر

قراخيل روستا بابل جاده.قائمشهر

رنجبر دراوخانه فوقانی طبقه-  طالقانی ميدان-  شهر قائم

.قائمشهر ايرانمهر روانی مزمن بيماران توانبخشی و درمانی جامع مرکز.ساوين فرش کارخانه جنب. ساری به قائمشهر اتوبان 3 کيلومتر. مازندران

وليعصر بيمارستان ساری خيابان

گرجی دکتر ساخمان تر کوچه بابل خيابان

فرهنگيان درمانگاه سيدين کوچه روبرو-دانش خ-قائمشهر

بزرگ قاديکالی روستای قائمشهر

شيروانی دکتر مطب -(ع) صادق جعفر امام الحسنه قرض بانک روبروی- قراخيل روستای- شهر قائم

 ارطه کفشگرکال-قائمشهر

14پ-14البرز-تهران.خ

پارسا کوچه ابتدای-آتشنشانی روبروی-امام خيابان-قائمشهر

سپاه روبروي خميني امام خ كياكال

2169پالک خطيرکال روستا- نظامی جاده-قائمشهر

9 بست بن-  عدالت ک-  بابل خ- قائمشهر

2نعمت آپارتمان-پنجم بست بن-4شاهد-نيما-ساری خيابان-قائمشهر

نوروزيان داروخانه نبش مدرس خيابان

3البرز تهران خيابان  قايمشهر

ايرانمهر مجتمع-دستوريان کوچه-قائمشهر

24 ب خيابان نبش يثرب شهرک شهر قائم

حسنی دکتر داروخانه (ع) علی امام درمانگاه روبروی امام خيابان کياکال سيمرغ

شهر پارک از بعد کشوری محمد شهيد خيابان کياکال سيمرغ

-تنديس ساختمان- دستوريان شهيد کوچه- بابل-خ

521 واحد پنجم طبقه نور دريای پزشکی تجاری مجتمع وطنی ورزشگاه جنب ساری خيابان ابتدای قائمشهر، مازندران، استان

 پور اسدهللا کلينيک ساری خيابان

09121430178

تسکين فيزيوتراپی-  زيرزمين طبقه- 29 آمين ساختمان- (پست اداره سمت به) مدرس خ- قايمشهر

شهر قائم

وطنی شهيد استاديوم جنب 5ياس نور دريای مجتمع ساری خيابان شهر قائم

نفت پل جنب-محمودآباد

آباد محمود مرکزی فيزيوتراپی شهرداری خيابان آزادی خيابان آباد محمود

گنابادی شريعت دکتر روزی شبانه کلينيک جنب سرخرود

مصلی روبروی-معلم خيابان

يزداني پاساژ مسجد كوچه 1 نسيم

اميد پزشکی مجتمع دوازده دريای نبش ازادی خيابان

. حسينی دکتر داروخانه- گنابادی دکتر روزی شبانه درمانگاه جنب-  سرخرود بخش-  محمودآباد شهرستان

خزر راه سه-معلم خيابان

(ره) خمينی امام فيزيوتراپی مرکز - (ع) حسين امام بيمارستان روبروی-  انقالب خيابان-   نکا-  مازندران

آهن راه به نرسيده انقالب، بلوار نکا، مازندران، استان

 خادم شهيد کوچه نبش خمينی امام بيمارستان روبروی انقالب خ

توفيق کوچه  انقالب خ نکا

شفا فيزيوتراپی مرکز-  ناهيد دکتر کوچه انتهای-  انقالب خيابان-  نکا-  مازندران



مصال جنب-انقالب خ-نکا-ساری-مازندران

شهرداری انقالب، بلوار نکا، مازندران، استان

ناهيد ساختمان مصال روبروی انقالب خخ

خادم شهيد کوچه نبش

توفيق مسجد کوچه-انقالب خيابان-نکا-مازندران

جمعه نماز مصلی جن انقالب

خادم شهيد کوچه نبش

حقيقی پاساژ جنب

ناهيد پزشکی مجتمع

دادگستری جنب اومال جاده حسين امام ميدان نکا

(عج)وليعصر درمانگاه

دهپور پزشکی مجتمع 1 نواب کوچه آهن ره خ

زاده مومن دکتر مطب-زاده شهيد فروشی طال فوقانی طبقه-شهرداری ابتدای

حسين امام بيمارستان روبروی انقالب خ نکا

شفا فيزيوتراپي دوم طبقه كسري ساختمان دهم درياي امام بلوار

پرورش  و آموزش فرهنگجنب خيابان خمينی امام بلوار نور

کالجی دکتر داروخانه جنب-5سوردار-خمينی امام نور،خيابان مازندران، استان

کوچه داخل متر 100 شهابی کوچه اله فضل شيخ بلوار چمستان

يک واحد-سوم طبقه- شمالی بلوک-کسری پزشکان ساختمان-(ره)امام خيابان-نور-مازندران

20 دريای  زمين ايران بانک نبش امام خ نور

شهرداری جنب نور

سوم ط.کسری ساختمان.نور

خمينی امام خيابان-نور

شمالی سوم طبقه کسری ساختمان برق اداره روبروی خمينی امام خيابان نور

آذر هفتم کينيک.(ره) خمينی امام دريايی علوم دانشگاه.نوشهر جمعه نماز مصلی جنب. مصلی خيابان

نوشهر درمان و بهداشت شبکه روبروی سينا ابن خيابان نوشهر

سينا ازامايشگاه-  ميدان غربی ضلع- ازادی خيابان-  نوشهر

 (  عباسی دکتر  )  نوشهر آزمايشگاه  - 2  سينا ساختمان-  پارسيان بانک جنب-  سينا بوعلی خ-  نوشهر-  مازندران

3 واحد-  همکف طبقه-  ايرانيان پزشکان ساختمان-  شمالی خان ستار.  خ- نوشهر

بوعلی پزشکان ساختمان-شمالی ستارخان خيابان-بهشتی شهيد بيمارستان جنب-نوشهر

ايران کلينيک-ستارخان خيابان-نوشهر

غربی چهارم طبقه-ظفر ساختمان- نازنين کوچه نبش شمالی ستارخان نوشهر 

1ط-بزرگمهر کلينيک پلی- بزرگمهر پزشکان ساختمان- سينا ابن کلينيک از باالتر

رازی ساختمان اباد عباس خيابان اراک

مخابرات خيابان اراک

آينده بانک فوقانی طبقه وليعصر ميدان به نرسيده

شکرايی آباد، عباس اراک، مرکزی، استان

جوالئی فرهنگ، شيرودی، خرم، اراک، مرکزی، استان

زمرد ساختمان امام خ ابتدای وليعصر ميدان

ابراهيمی دکتر آزمايشگاه. علوی کلينيک اسالمی پاساژ جنب. بهشتی شهيد خيابان. اراک

تعاون توسعه بانك جنب سرداران ميدان

 طوسی شيخ ابتدای بهزيستی از بعد دانشگاه خيابان اراک

خون انتقال  روی روبه شيرودی شهيد خيابان اراک

اراد فيزيوتراپي-طلوع كتاب جنب-شكرايي كوچه-تير هفت ميدان-اراك

صادرات بانك ،جنب خميني امام شازند،خيابان

فلسطين خ

 فاطميه بلوار ابتدای حافظيه



شکرايی کوچه اباد عباس خيابان اراک

رازی پزشکان ساختمان امامزاده از باالتر آباد عباس خيابان

كلينيك ايران ساختمان.مسكن بانك جنب.خميني امام خيابان

اهورا پزشکان ساختمان خرم خيابان

شفا آزمايشگاه-اميرکبير داروخانه روبروی-خمينی امام

خون انتقال روبهروی شيرودی شهيد خ اراک

پزشکان ساختمان اجتماعی تامين جنب شهيدبهشتی خيابان

اراز ساختمان گلها بست بن ايران بيمه روي روبه بهشتي شهيد خيابان

بزرگ پزشکان ساختمان احمر، هالل به نرسيده

کوثر ساختمان ها سيد مسجد راه سه

خرم ساختمان پرورش و اموزش كل اداره جنب خرم خ

 6 اصالت فاطميه

 اول طبقه گلستان ساختمان مومنی کوچه نبش نيسانيان اراک

اميرکبير پزشکان سالختمان شبان شهدای خ شريعتی ميدان

280 شماره اباد عباس خيابان اراك

455 پزشکان ساختمان-امام خ

هپکو خيابان اراک

االنبياء خاتم آزمايشگاه- جاللی پاساژ- بهشتی شهيد خ-  شهدا م

دنا ساختمان خمينی امام خيابان ابتدای

خمينی امام بيمارستان جنوبی کمربندی رضوی کوی

اراک

فاطميه اراك

1 رشادت رشادت، علی، امام بزرگراه دو، فاز بعثت اراک، مرکزی، استان

جاللی پاساژ جنب بهشتی شهيد خ

 علوي كلينيك - ( اباد عباس ) بهشتي ش خ

رازي كلينيك روبروي باالترازامامزاده اباد عباس خيابان اراك

پاساژ انتهاي مركزي پاساژ مخابرات خ

فخار ابراهيمی مدرسه روی روبه شعبانی شهيد خيابان راهزان خيابان

مشايخي دكتر داروخانه-  فارابي پزشكان ساختمان-  شكرايي خيابان-  تير 7 ميدان-  اراك

نوين پزشكان ساختمان انقالب بلوار كرهرود اراك

 مخابرات خيابان ابتدای شهدا ميدان اراک

شکرايی کوچه

دانشگاه خيابان انتهای اراک

 بسيج ميدان اراک

وليعصر ميدان خمينی امام

پرستار ميدان (آهن راه) شيرودی شهيد خيابان اراک

خمينی امام خ

شيرودی شهيد خ

تير هفت ميدان از باالتر

الغدير بازارچه ابتدای: الغدير شهرک

سپه بانک فوقانی طبقه سنجان

ملی بانک روبروی بهشتی شهيد خيابان

الکه کوچه سميعی رستوران جنب-  امام خيابان- اراک

شکرايی کوچه ابتدای اراک

سوم طبقه-قريب دکتر ساختمان-چپ سمت اول بست بن-شکرايی کوچه ابتدای-اراک

3 واحد 3 پاسارگادطبقه پزشکان ساختمان تير هفتم ميدان اراک

 خرم خيابان اراک



سينا بيمارستان هپكو خيابان انتهاي اراك

جاللي دكتر پاساژ روبروي بهشتي شهيد خ

فرهنگ شيرودی، خرم، اراک، مرکزی، استان

تيکران بهشتی، شهيد آباد، عباس اراک، مرکزی، استان

 فوتبال متری 30 انتهای اراک

خمين بهداشت مرکز-قدس بلوار-قدس راه چهار

قنادی جنب هاشمی شهيد خيابان

سينا بانک جنب خرداد 15 ميدان خمينی امام خيابان خمين

 سعدی کوچه تقاطع اسکندری شهيد کوچه حصار خيابان

قران ميدان از بعد

آسا مجتمع پناه جهان بلوار اراک، مرکزی، استان

معلم خيابان نبيي شهرك سنجان

محسنی خيابان اراک

 مهراد دندانپزشكي كلينيك. ايرانمهر جراحي مركز جنب شيرودي شهيد خ. خرم خ. اراك

اراک

ارگ ميدان به نرسيده ياسر عمار مقام قائم خيابان اراک

 قوامين بانك جنب احمر هالل از باالتر اباد عباس خ

اراک

 مهاجرانی کوچه طالقانی بيمارستان مقابل خمينی امام خيابان اراک

اراک

گلشن متری10 سبحانی خيابان اراک

5واحد اول طبقه راضی ساختمان زاده امام جنب آباد عباس خيابان اراک

بيژن پاساژ جنب تير 7 ميدان بهشتی شهيد خيابان

غالمی امير دکتر داروخانه االنبيا خاتم راه4از باالتر اشتر مالک خ

دي بانك روبروي خميني امام خيابان اراك

اهورا ساختمان ارشاد نبش شيرودی شهيد

ميثم خ نبش بهشتي شهيد خ

مخابرات خيابان

امامی کوچه نبش بهشتی شهيد خيابان

عزيزي داروخانه به نرسيده اسالم متري پانزده روبروي االنبيا خاتم متري سي فوتبال

اراک

 3 بست بن مطهری خ وليعصر شهرک اراک

اول طبقه بزرگمهر پزشكان ساختمان  ارامنه راه سه از باالتر  اباد عباس خ  اراك

 بهارستان ساختمان نيسانيان خيابان اراک

سوم طبقه بزرگمهر پزشکان ساختمان اباد عباس خيابان اراک

حيان جابر دلروخانه فوقانی طبقه رودکی

راد کريمی کلينيک همکف طبقه مقام قائم خ ابتدای

آرشيدا فيزيوتراپی اول طبقه کيانمهر پزشکان ساختمان عضد خيابان آباد عباس خيابان اراک

غفاری اله آيت بلوار خنداب 

ايران پزشكان ساختمان قران فلكه مشهد خيابان

شارق دکتر داروخانه روبرو شهدا خيابان انتهای

تيکران کوچه ساسان پاساژ روی به رو بهشتی شهيد خ

اراک دانشگاه بهشتی دکتر شهيد خيابان اراک

زيرين طبقه پارس مجتمع- سميه کوچه جنب-  بهشتی شهيد خيابان

اراک

اراک

418 پزشکان ساختمان عمار کوچه جاللی پاساژ جنب اباد عباس خيابان



ازادی پارک روبروی مقام قائم خيابان انتهای

امامزاده از باالتر اباد عباس خيابان

3 طبقه شايان ساختمان بهمن 22 خيابان

متری 12

شازند اجتماعی تامين بيمارستان ، شازند- اراک جاده 3 کيلومتر

اختالف حل روبرو شريعتی خ

2فاز بهشتی کوی جهاد خ

 آزادی پارک روبهروی مقام قائم خيابان اراک

 کبير امير پزشکان ساختمان- شريعتی ميدان-  اراک

اول طبقه فارابی ساختمان شکرايی خيابان

صادق امام کانون جنب.2 بنفشه ميدان.صنعتی شهر.اراک

فرديار دکتر داروخانه جنب

 هادئی دکتر داروخانه روز بازار روی به رو شهدا بلوار انتهای

هشتم طبقه بوعلی ساختمان خون انتقال سازمان روبروی شيرودی شهيد خيابان

 سينا آزمايشگاه.  نظيری مجتمع.  شکرائی.  تير هفتم ميدان.  اراک

كوثر كلينيك جنب-سيدها مسجد راهي سه- امام خ

اراک

414:پالک ايها کله مسجد به نرسيده مقام قائم خيابان:اراک

امامزاده روبروی شهيدبهشتی خيابان

نويی قلعه دکتر آزمايشگاه. گاندی بست بن. شکرايی خيابان. تير هفت ميدان. اراک

همكف طبقه سالمت پزشكان ساختمان ملي بانك روبروي ارامنه را سه به نرسيده بهشتي شهيد خيابان-اراك

کلينيک ايران ساختمان مسکن بانک جنب متری 12 ابتدای خمينی امام خ اراک

رودکی ميدان طالقانی اله آيت خيابان:اراک

اول طبقه-سينا بوعلي پزشكان ساختمان-خون انتقال روبروي-شيرودي شهيد خيابان

2 سينوهه برج شمس کوچه اباد عباس خيابان

کوروش افق فروشگاه جنب.  جمهوری خيابان.  آشتيان

بهشتی شهيد خ آشتيان

آشتيان

 پستي خدمات دفتر جنب خميني امام خ

بخش فياض خيابان تفرش

مطهری بلوار ابتدای آزادی ميدان

مطهری شهيد خ  

مطهری ميدان تفرش

1 واحد 1 طبقه 465 پالک رازی آزمايشگاه مصلی روبروی انقالب خيابان

 مصلی مقابل امام خيابان خمين

بوعلي داروخانه الله كوچه نبش مدرس ميدان

  مصلی مقابل (ره)خمينی امام خيابان

 مدرس ميدان خمين

 شريعتی خيابان

 زاده حسن داروخانه  فوقانی طبقه  شريعتی خيابان خمين

سوم طبقه پزشکان ساختمان روزی شبانه داروخانه جمب مدرس ميدان

 خرداد 15 ميدان خمين 

 خرداد 15 ميدان خمين

رازی کوچه مصلی مقابل امام خيابان

مدرس ميدان

شفا داورخانه باالی طبقه خرداد 15 م

باقری شهيد خردادکوچه15 ميدان-خمين



 سيدن کوچه افسريان کوچه سعيدی اله  آيت خمين

 روزی شبانه داروخانه جنب  مدرس ميدان

بهشتی شهيد بلوار مدرس خيابان خمين

روزی شبانه داروخانه جنب مدرس ميدان خمين امام خيابان خمين، مرکزی، استان

پزشكان ساختمان مدرس ميدان خمين

قدس خيابان ابتدای خرداد 15 ميدان خمين

 شفا داروخانه فوقانی طبقه خرداد15 ميدان-خمين

(ره)خمينی مصطفی شهيد درمانگاه جنب.بسيج خيابان خمين 

داروخانه جنب مدرس ميدان

 خرداد 15 ميدان خمين

 بسيج خيابان شريعتي خيابان

 عرب دکتر داروخانه دوم طبقه مدرس ميدان خمين

 پزشکان ساختمان  تحتی خيابان

خنداب مهر بيمارستان طبيعت ميدان

غفاري اله ايت بلوار

آريانا داروخانه روبهروی غفاری اله آيت بلوار خنداب

1 پالک غفاری اله ايت خيابان خنداب مرکزی

آريانا داروخانه روبهروی غفاری اله آيت بلوار

بهشتی دکتر خيابان دليجان

دليجان

رازی خيابان

رازی کوچه امام خيابان

 پاستور آزمايشگاه مأمونيه راه سه زرنديه

محمديان شهيد خ-آسيابک- زرنديه

محمديان شهيد خ اسيابك

 دی محدود جراحی مرکز فجر شهرک ساوه

13واحد - 4ط - 2 عطاردي ساختمان-  صالحي كوچه-  امام خيابان

12 خمينی امام ،41 مطهری مطهری، شهيد بلوار ساوه، مرکزی، استان

اقتصاد مهر بانک جنب ابورضا سيد خيابان روبروی خمينی امام خيابان

کشارزی بانک جنب طالقانی بلوار ساوه

سالمت فيزيوتراپی/ احمر هالل ورودی درب کنار/ بيمارستان اورژانس درب از باالتر/مدرس بلوار/ ساوه

(ع)بيت اهل کريم دارالشفاء روزی شبانه درمانگاه-اسالم خيابان ابتدای-شريعتی خيابان-ساوه

 مرکزی داروخانه سينا ساختمان شريعتی خ ساوه

(س)فاطمه حضرت تخصصی فوق و تخصصی بيمارستان ناصری، شهيد ميدان ،(دادگستری بلوار)ناصری شهيد بلوار دانشگاه، ميدان ساوه،

1واحد اول طبقه الغدير ساختمان 5خمينی امام شهدا ميدان

پارس آزمايشگاه ايرانيان ساختمان24 شريعتی شريعتی خ

 ياس آموزشگاه جنب شريعتی خ ساوه

24باهنر خيابان- باهنر خيابان 

 بهزيستی خ ساوه

 افضلی دکتر پزشکی چشم  دوم طبقه کوثر ازمايشگاه

 دوم طبقه صدف ساختمان انقالب خيابان ساوه

 پنج واحد اول طبقه سينا پزشکان ساختمان شريعتی خيابان

6 پالک (اول متری30 ) الجوردی شهيد خيابان بهزيستی خيابان ساوه

2 طبقه-  کوثر ساختمان شريعتی خ

 ياس آموزشگاه جنب شريعتی خ ساوه

سوم طبقه کوثر ساختمان شريعتی خ ساوه

 شهرداری ميدان طرف به شهدا ميدان ساوه



مهر ساختمان 4و2 شريعتي بين شريعتي خيابان ساوه

مهر ساختمان شريعتي خ

ساوه اجتماعی تامين بيمارستان ،  تهران–  ساوه جاده 5 کيلومتر ، ساوه

 گمنام شهدای درمانگاه پاسداران خ ساوه

 سعيدی دکتر داروخانه گمنام شهدای درمانگاه روبروی پاسداران خ شريعتی خ ساوه

اول طبقه اول دی.ر. مرواريد ساختمان انقالب خيابان

جمشيد تخت ساختمان شفق کوچه امام خيابان ساوه

9 واحد سوم طبقه 2 عطاردی ساختمان صالحی کوچه

مدرس بلوار

خمينی مصطفی درمانگاه روبروی-  شريعتی خيابان

9واحد2 طبقه سامان ساختمان شعبان سوم خيابان انقالب خيابان

مشيدی و بهمن 22 بين خمينی، امام شازند، مرکزی، استان

مجيد داروخانه فوقانی طبقه قدس خيابان شازند

داروخانه فوقانی طبقه

شازند

انقالب خ شازند

امام خ شازند

فرمانداری روبروی مطهری بلوار ابتدای شازند

قام قايمم بلوار فرمهين

فرمهيني داروخانه- فرمهين

فهميده شهيد بلوار

کميجان

كشاورزي بانك روبروي- امام خيابان

عليمرادي دكتر مطب تجارت بانك روبروي مهديه چهارراه

بهداشت شبکه

خمينی امام کميجان، مرکزی، استان

 استقالل ميدان

استقالل ميدان شرقی ضلع محالت

شهرداری وی ر روبه جمهوری خيابان محالت

مركزي ملي بانك جنب.انقالب خ.محالت

استقالل ميدان محالت

خمينی امام خيابان محالت

سپه باک جنب-  خمينی امام خيابان-  بستک

 فارابی بيمارستان سعيدی دکتر بلوار بستک

1 طبقه البرز ساختمان

پاستور آزمايشگاه شمس پاساژ جنب برق فلکه

پارسيان ساختمان- ابادي اسد الدين سيدجمال خيابان

اول طبقه-پزشک ساختمان-فاطميه چهارراه-بندرعباس

قريب دکتر روزی شبانه درمانگاه فاطميه راه چهار بندرعباس

 اسپينال ساختمان فاطميه راه چهار به نرسيده-  آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان-  بندرعباس 

سوم طبقه- شفا پزشکان ساختمان-آريا داروخانه جنب-طباطبايی پاساژ روبروی

 10 کوچه فروزان خيابان شلمچه خيابان

رسالت روزی شبانه درمانگاه-صادقيه ميدان به نرسيده-شمالی رسالت خيابان-بندرعباس

11واحد3 طبقه کسری ساختمان مرادی چهارراه جمال سيد خيابان

همکف طبقه-پزشک ساختمان-شيرينکده روبروی-فاطميه چهارراه-بندرعباس

سوم طبقه-  فاطميه پزشکان ساختمان-  مسجد جنب کوچه-  فاطميه راه چهار

هوايی پل جنب حسين امام بازارچه رضاروبروی امام شهرک حسين امام بلوار



اول طبقه وماه مهر پزشکان ساختمان-  کازرونی خيابان ابتدای

4 طبقه-  رايا ساختمان - 7 بينش کوچه-  فاطميه چهارراه

 رضا امام بيمارستان-  مظفر سيد آستانه پشت

دوم طبقه-  فاطميه پزشکان ساختمان-  فاطميه چهارراه

فارس خليج تخصصی کلينيک-  بسيج بلوار-  ميناب

5 طبقه. پاسارگاد ساختمان. صادقيه ميدان نبش شمال رسالت

گلشهر روزی شبانه داروخانه حر خ بالل بنزين پمپ جنب جنوبی گلشهر عباس بندر

سرافراز فيزيوتراپی-پارسيان بانک کوچه- مرادی راه چهار-ابادی اسد الدين جمال سيد خيابان-عباس بندر

تجارت بانک جنب شهريور 17 سراه ابادی اسد الدين جمال سيد خيابان

همکف طبقه-نيکان پزشکان ساختمان-کازرونی خيابان نبش-آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان-بندرعباس

(ع) رضا امام بيمارستان- سيدمظفر آستانه پشت

2 طبقه-  ارم پزشکان ساختمان-  رانی اتوبوس چهارراه

سينا ابن فيزيوتراپی-زيگورات ساختمان-مرتضی مبل باالی-فاطميه چهارراه از قبل-آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان ابتدای-بندرعباس

13 پالک 12 کوکب کوچه حر خيابان  بالل بنزين پمپ به نرسيده خمينی امام بلوار

20و19 واحد-3 طبقه-ارم پزشکان ساختمان-اتوبوسرانی خيابان تقاطع-خمينی مصطفی بلوار-بندرعباس

36 واحد 6 طبقه ارم پزشکان ساختمان اتوبوسرانی خيابان خمينی مصطفی بلوار

404 واحد 4 طبقه-  سينا پزشکان ساختمان-  احمد آل بلوار-  ميناب

10 فروزان نبش.شلمچه خيابان.خمينی مصطفی بلوار

مرادی اره چهار به نرسيده-  بندرعباس

2و1ط دی س معلم بلوار نبش نمايش شهر خمينی امام خ

3 طبقه-  کيميا ساختمان-  فاطميه چهارراه

1 واحد-  همکف طبقه-  افروغ خليل شهيد کوچه ابتدای-  صفا پارک جنب-  اتکا فروشگاه روبروی-  شمالی گلشهر

فارس خليج تخصصی کلينيک-  بسيج بلوار-  ميناب

2 طبقه-  روژان پزشکان ساختمان-  دانشگاه خيابان- بندرعباس-  هرمزگان

لياقت داروخانه باالی-  پاساژطباطبايی روبروی- اسدآبادی الدين سيدجمال خيابان

3 طبقه-  هرمز ساختمان - 3 رضوان کوچه-  مرادی چهارراه

رضا امام بيمارستان روبروی-  خمينی امام بلوار- بندرعباس

نان خانه راه چهار-  زيباشهر

نانوايی جنب بالل مسجد سمت به-سازمان راه سه-بندرعباس

1 طبقه- بوعلی ساختمان-  کشتزار کوچه نبش-  خمينی مصطفی بلوار-  بندرعباس

2 طبقه-  کيميا ساختمان-  فاطميه چهارراه-  بندرعباس

طباطبايی پاساژ روی روبه-آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان-بندرعباس

طباطبايي پاساژ-  ابادي اسد الدين جمال سيد خيابان

برق راه سه جمهوری بلوار

5 طبقه-پرديس پزشکان ساختمان-پرديس بلوار-پرديس چهارراه-شمالی گلشهر-بندرعباس

فارس خليج کلينيک-  بسيج بلوار-  ميناب

اول طبقه-شفا پزشکان ساختمان-رازی آزمايشگاه کوچه-طباطبايی پاساژ روی روبه-مرادی خيابان-بندرعباس

سينا درمانگاه جنب-فاطميه چهارراه-آبادی اسد الدين سيدجمال خيابان-بندرعباس

اول طبقه دريا ساختمان 1 دانشگاه کوچه دانشگاه خيابان

رسالت روزی شبانه داروخانه-مسکن بانک جنب-صادقيه فلکه به نرسيده-شمالی رسالت خيابان-بندرعباس

شفا پزشکان مجتمع اسدآبادی الدين سيدجمال خيابان

204 واحد پزشک ساختمان فاطميه چهارراه سيدجمال خيابان عباس بندر

کشاورز داروخانه ساختمان کارآفرين بانک روی روبه بلوکی راه چهار سمت به سازمان راه سه بندرعباس 

 اسدآبادی الدين جمال سيد خيابان

سلطانی دکترمهدی مطب-دوم طبقه-پارسيان پزشکان ساختمان-مرادی چهارراه- (اسدآبادی)مرادی خيابان-بندرعباس

4 طبقه کيميا ساختمان شيرينکده روبروی فاطميه راه چهار بندرعباس

اول طبقه-  الله مجتمع-  نشانی آتش جنب-پيامبراعظم شهرک-بندرعباس



فارس خليج بيمارستان

 2 طبقه-  مريم ساختمان-  فاطميه چهارراه

 دارو و غذا معاونت جنب فارس خليج خيابان دانشگاه بلوار- بندرعباس-  هرمزگان

 روزی شبانه دانشگاه داروخانه محمدی شهيد بيمارستان جنب جمهوری بلوار بندرعباس

بانک پست روبروی-  امام خيابان-  آباد حاجی

سوم طبقه-مارال ساختمان-فاطميه چهاراه از بعد-آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان-بندرعباس

207واحد-دوم طبقه-پزشک ساختمان-فاطميه چهارراه-بندرعباس

1 مهيار کوچه نبش-  مرادی چهارراه

رادين عينک-  پست اداره طرف به صورتی پلنگ راه سه

آرمان عينک-  پست اداره سمت به صورتی پلنگ راه سه-  اسدآبادی الدين سيدجمال بلوار

شيرين و ترش باالی طبقه کيميا ساختمان 3 مهيار و 1مهيار بين آبادی اسد الدين سيدجمال خيابان

نوين عينک آلفا داروخانه جنب سازمان ست به مرادی چهارراه

الزهرا فاطمه بيمارستان آباد حاجی

کودکان درمانی آموزش مرکز-شمالی گلشهر-خمينی امام بلوار-بندرعباس

شفيع کوچه-آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان-بندرعباس

سوم طبقه-زيگورات ساختمان-معدن و صنعت بانک روی روبه-فاطميه چهاراه به نرسيده-آبادی اسد الدين جمال سيد خيابان-بندرعباس

محمدی شهيد بيمارستان اسالمی جمهوری بلوار بندرعباس

108و1ط اريا مجتمع کازرونی شهيد خ

جاسک بندر

چاپار کوچه-صورتی پلنگ راه سه-جمال سيد بلوار

اسالمی آزاد دانشگاه جنب-  پرديس بلوار-  دانشگاه بلوار- بندرعباس

 حسين امام بازارچه روبروی حسين امام بلوار

آرام پزشکارن ساختمان سپاهان چاپخانه روبروی-  صورتی پلنگ راه سه

ملت بانک از باالتر-  شهدا ميدان-  ميناب

دوم طبقه-  ناصر پاساژ-  سازمان چهارراه-  سيدجمال خيابان

معلم فرش روبروی-  پروش و آموزش خيابان-  رودان

7 مهيار کوچه جنب-  سازمان به نرسيده-  آبادی اسد الدين سيدجمال خيابان-  بندرعباس

 3 ناحيه شهرداری جنب ملت کوی

 سالمت درمانگاه-  کشاورز بلوار-  پايين تازيان

ليال ام بيمارستان-  بندرعباس

رضا امام بيمارستان

9 بينش کوچه-  فاطميه چهارراه

 موسوی پاساژ انقالب خيابان بندرلنگه

چمران بلوار

بندرلنگه

بندرلنگه

دريا جاده 4 کيلومتر پارسيان

بهداشت مرکز امام بلوار

نيکخو داروخانه دکتراسدی مطب جنب ميدان به نرسيده امام بلوار-اباد حاجی-هرمزگان

بهداشت شبکه آباد حاجی

(ع)ابوالفضل مسجد ورودي خيابان-  چمران شهيد بلوار-  جمهوري بلوار

بيکاه درمانگاه رودان

خمينی امام ميدان رودان

(ع) علی امام بيمارستان-  واليت بلوار

رودان

جعفری دکتر پاتوبيولوژی و طبی تشخيص آزمايشگاه-وليعصر خيابان-قشم

آوا فيزيوتراپی قشم



قشم

الزهرا فاطمه بيمارستان جنب-شفا ميدان-قشم شهرستان-هرمزگان استان

 قشم اعظم پيامبر بيمارستان قشم هرمزگان

کيش بيمارستان-دستگاه ششصد

 پاکوه مسجد روبروی

بسيج  بلوار ميناب

118 كوچه بلوارامام ميناب

ميناب

سينا پزشکان ساختمان امام بلوار

احمر هالل ساختمان قديم اورزانس جنب خمينی امام بلوار

120 کوچه مسکن بانک روبروی امام بلوار-ميناب

جامع مسجد روبري بندي هشت ميناب

احمر هالل روزی شبانه داروخانه احمر هالل ساختمان خمينی امام بلوار ميناب

احمر هالل ساختمان امام بلوار ميناب

 بهشتی شهيد داروخانه روبروی امام بلوار ميناب

 آسيا بيمه جنب بيمارستان راه سه از بعد امام بلوار ميناب

عمرانی شهيد بسيج حوزه جنب (ره) خمينی امام بلوار ميناب شهرستان هرزگان استان

بشاگرد بيمارستان

کشاورزی بانک جنب  هشتبندی

 ميناب ابوالفضل حضرت بيمارستان محمد آل بلوار ميناب

 مال ميناب روبروی بسيج خيابان ميناب

خمينی احمد سيد شهرک به نرسيده دانشگاه بلوار

وليعصر فيزيوتراپی خرداد15 خ-اسدآبد

اشرافی دکتر داروخانه ساعت ميدان به نرسيده فرهنگ خيابان

عدل ک خرداد15 خ-اسدآباد

 ملت بانك مقابل خاكريز راه چهار به نرشيده فرهنگ خيابان- اسدآباد شهرستان همدان استان

امام ميدان شرقی ضلع اسدآباد

(قديم انبار آب) رسالت راه چهار فرهنگ خ-اسدآ باد

زنديه پاساژ روی روبه- خرداد 15 خ-آباد اسد

سونوگرافی مطب روی روبه عدل کوچه خرداد پانزده خ اسدآباد

 نور مجتمع- رسالت کوچه- فرهنگ خيابان

روزی شبانه داروخانه از تر پايين فرهنگ خيابان

فريدونی دکتر داروخانه-قائم بيمارستان روبروی-2 فاز-پاسداران شهرک

بهاری اله آيت بيمارستان

ملی بانک جنب امام خيابان

بهار مرکزی داروخانه-مدنی شهيد خ-بهار-همدان

نجومی دکتر داروخانه صادرات بانک مقابل امام خيابان

 امام ميدان امام خ بهار

 جمالدين سيد خ بهار

ميعاد ازمايشگاه صادرات بانک روبروی.  توحيد رراه چها. امام خيابان.اللجين

بهشتی شهيد بلوار ابتدای تويسرکان

باغوار کوچه ابتدای- خمينی امام ميدان- تويسرکان

تويسركان فرهنگيان درمانگاه مهديه كوچه باهنر خيابان تويسركان

مهديه کوچه باهنر خيابان تويسرکان

ملت پاساژ روبروی باهنر خيابان

نوين آزمايشگاه سپه بانک جنب باهنر خيابان

مهديه ازمايشگاه مهديه كوچه باهنر خيابان تويسركان



وليعصر بيمارستان جنب بهشتی بلوار

باهنر خيابان تويسركان

مهديه كوچه باهنر خ تويسركان

مدني شهيد ميدان به نرسيده امام بلوار درجزين قروه

صيدی دکتر داروخانه وليعصر بيمارستان روبروی

 ملت بانک روبروی امام بلوار رزن

ملي بانك روبروي امام خيابان رزن شهرستان

رزن برق توزيع روبروی-  تهران سمت به شهدا ميدان از باالتر-  خمينی امام بلوار

حکيم لقمان داروخانه-   لقمان پزشکان ساختمان-  ابراهيمی ستار شهيد خيابان-  رزن

نور پزشكان ساختمان جنب ابراهيمي ستار خيابان ابتداي قروه راهي سه رزن

بابائي شيخ دكتر روزي شبانه داروخانه صباغزاده شهيد خيابان خميني امام بلوار رزن

معلم بلوار

فامنين

 معلم خيابان- بهداری راه سه- فامنين

بهداشت مركز روبروي معلم خيابان

اول طبقه- پست اداره روی روبه-مدنی ميدان- درجزين قروه 

 السالم عليه ابوالفضل حضرت پزشکان ساختمان-  مطهری خيابان/  کبودراهنگ

 دستغيب شهيد خ  کبودراهنگ

بابائی شيخ مريم دکتر داروخانه/  السالم عليه اميرالمومنين پاساژ/ مطهری خيابان/  کبودراهنگ

10 شاهد نبش (ع)رضا امام ميدان

رضا امام بيمارستان کبودرآهنگ

1 پالک- شهرداری روی روبه-سو شيرين- کبودرآهنگ

ايران بيمه جنب مطهری خيابان کبودراهنگ

اميرالمومنين پزشکان ساختمان مطهری خيابان کبودراهنگ

اميرالمومنين پزشکان ساختمان مطهری

قراگوزلو دکتر داروخانه/  خمينی امام ميدان/ سو شيرين/  کبودراهنگ

آزادگان پارک جنب-  آزادگان ميدان

ملی بانک جنب ی مطهر شهيد خيابان

(ع) ابوالفضل حضرت پزشکان ساختمان مطهری خيابان

اريا داروخانه  خيام خيابان مالير

فرهنگيان درمانگاه خيام خيابان مالير

مركزي پزشكان ساختمان چمران پارك

پزشکان ساختمان-چمران پارک/مالير

عج وليعصر درمانگاه چمران پارک مالير

 فخريه ميدان مالير

فخريه دخترانه مدرسه روبروي فخريه ميدان به نرسيده فخريه خ

مهاجر کوچه سعدی خيابان

پارس آزمايشگاه پارس پزشکان ساختمان تجارت بانک روبروی سعدی خ مالير

غرضي بيمارستان روبرو نبوت بلوار

مطهري متري 32 خيابان

دانشگاه خيابان/مالير

مرکزی پزشکان  ساختمان جنب چمران پارک غربی ضلع

سينا ازمايشگاه چمران پارك غربي ضلع- مالير- همدان

فرهنگيان درمانگاه-خيام خيابان/مالير

دانش ازمايشگاه سينا بانک جنب چمران پارک غربی ضلع مالير

چمران پارك

چمران پارک روبروی مالير



4شفق بست بن-خسروي كوچه-طلوعي شهيد خيابان

شفا مجتمع صفا ک چمران پارک غربی ضلع-  مالير

مقام قائم بلوار ابتدای مالير

 چشمه سر حسينی به نرسيده راست دست مقامی قايم خ مالير

مالير مهر بيمارستان- بلوارنبوت

 تنديس ساختمان-  چمران ميدان

پرستار بلوار نهاوند همدان

کيانی دکتر داروخانه شهريور هفده خيابان نهاوند

سينا بوعلي فيزيوتراپي كلينيك سليمان اقا كوچه اول (شريعتي) بهمن 22 ميدان

پايين طبقه ابوالقاضی دکتر پزشکان ساختمان شهريور 17 خيابان نهاوند

 سلوكي دكتر ساختمان شهريور 17 خيابان نهاوند

شهريور 17 خ نهاوند- همدان

سپه بانک روبرو شهريور 17 خيابان

 دوم طبقه شفا پزشکان ساختمان آزادگان خيابان

 همکف ط رضوی دکتر پزشکی مجتمع شهريور 17 خ نهاوند

منصوری دکتر آزمايشگاه بازار شعبه سپه بانک روبروی

سالمت روزی شبانه درمانگاه-  صالح دکتر کوچه از بعد-  آزادگان خ-  نهاوند

وحدت داروخانه تجارت بانک روبروی شهريور17خ نهاوند

پارس درمانگاه-تجارت بانک ساختمان جنب-شهريور 17 خيابان-نهاوند

سيف دکتر پزشکی مجتمع شهريور 17 خ نهاوند

شهريور 17 خيابان نهاوند

زينبيه کوچه- ابوذر خيابان

فاطميه درمانی آموزشی مرکز پاسداران خيابان

پاستور چهارراه

بهشتی شهيد درمانی آموزشی مرکز ارم بلوار ابتدای قائم ميدان

 رودخانه کوچه- استادا ابتدای-  بيمه ميدان- همدان

(حيدری) قدوسی شهيد درمانگاه نهاوند

رضا داروخانه پاستور برج پاستور

زيريتن طبقه پارس ساختمان- قدس سينما روی روبه- بوعلی خيابان

 االنبيا خاتم پزشکی مجتمع ـ بوعلی خ ـ همدان

 همکف طبقه- بعثت پزشکان ساختمان- نما جهان خيابان

کسری ساختمان- شريعتی خيابان

كمكي دكتر داروخانه ايستگاه وحدت خيابان خضر همدان

معلم درمانگاه معلم ميدان فرهنگيان شهرك 

10پ شهيد بنياد روبروی پاستور ک پاستور چهارراه 

تختي و بوعلي خيابان حدفاصل امام ميدان همدان

صفوی نواب متری 12 رجايی شهيد بلوار

 دوم ايستگاه(عج)وليعصر شهرک وسيما صدا ميدان-همدان

الون داروخانه رفاه بست بن- همدان مرکزی رفاه بانک پشت- بوعلی خ همدان

پاستور ابتدای بوعلی ارامگاه

خمينی امام حصار

ابان داروخانه ايستگاه-وحدت خيابان-خضر كوي-همدان

56 شماره پاستور کوچه پاستور خيابان بوعلی آرامگاه ميدان

امين داروخانه-بهشت بلوار ابتداي-حسين امام ميدان

محمدی پاساژ روبروی بوعلی خيابان

صنعتی بست بن  بيمه کوچه بوعلی خ 

124 پالك نيكومنظري كوچه پاستورجنب خ



هاشم بنی قمر مسجد جنب 1 فاز فرهنگيان شهرک

صدف خيابان

42پ صنعتی بلوار چمران بلوار رسالت ميدان

بيني و حلق و گوش متخصص شيري حسين محمد دكتر مطب  نور پزشكان ساختمان بوعلي ارامگاه ميدان

سينا فيزيوتراپي 5 طبقه مهديه جراحي مركز اميران هتل روبروي بعثت بلوار

بيني و حلق و گوش متخصص شيري شروين دكتر مطب نور پزشكان ساختمان بوعلي ارامگاه ميدان

صنعتی بيمه، خاتون، زبيده بيک، آقاجانی مدنی، هللا آيت بلوار بوعلی، خيابان محدوده همدان، همدان، استان

صلواتيان بست بن- کيانيان ک-  طالقانی خ

يخچال سرپل بوعلی خيابان

اسالميان بلوار ابتدای بيمه ميدان

رشيد خواجه چهارراه

 جهاد خيابان

مركزي پزشكان ساختمان-بوعلي خ

دی پزشکان ساختمان بوعلی خيابان

دوم طبقه يک شماره پزشکان ساختمان رفاه بانک روبروی بوعلی خيابان همدان

 زمين ايران پزشکان ساختمان بوعلی خ 

سپه بانک و الرشيد خواجه خ فاصله حد آرامگاه ميدان

4طبقه کسری پزشکان ساختمان شريعتی ميدان

مطهري شهيد بيمارستان خوشه شهيد كوچه رودي خرم شهيد بلوار پيشاهنگي ميدان همدان

1ط آريان ساختمان پاساژشهرشب جنب بوعلي خ

147 پ طاهريان شهيد بست بن اب منبع روبروي غربي ازاد خ همدان

بهداشت مركز جنب بهشتي شهيد بلوار مريانج همدان

اول ط رشيد خواجه ساختمان- بانک ستپ جنب-رشيد خواجه خيابان

4 و اول ط 214پ مروايد ک الريس شيخ کلينيک جنب رشيد خواجه خ

هواپيمايی کوچه رشيد خواجه بلوار 

5طبقه کسری ساختمان شريعتی ميدان

سينا بوعلی آرامگاه

بوعلی ازهتل تر پايين بوعلی خ 

ترنج مسکن فوقانی طبقه عشقی ميرزاده خيابان ابتدای شريعتی ميدان

الوند كلينيك مهديه خيابان ابتداي

 سبز امالک جنب- معدن و صنعت به نرسيده- بعثت ميدان از باالتر- همدان 

۱۱واحد۳ط پارسيان تجاری رشيد،مجتمع خواجه.خ.همدان  

سينا بوعلی آرامگاه 

قدس سينما جنب بوعلی خ

شريعتی دبيرستان روبروی مهديه خيابان

همكف طبقه ارم ساختمات بوعلي خ

بوعلی خيابان

کسری پزشکان آبادساختمان عباس ايستگاه

فاطميه بيمارستان روبروی پاسداران خيابان-همدان

شفا ساختمان شريعتی خيابان فامنين

1 پالک 4سرو ابتدای نبوت بلوار مدنی شهرک همدان

پارسا داروخانه روبروی بوعلی خيابان

 شيخ بست بن بوعلی خ 

دادگستری و دارايی اداره مقابل مرکزی شهرداری از باالتر بوعلی خيابان

همکف زير طبقه-رفاه بانک سرپرستی آراد،جنب پزشکان ساختمان-آرامگاه ميدان

1 شماره پزشکان ساختمان بوعلی آرامگاه- همدان 

مهديه صندوق روبروی عباسی شهيد بلوار-مريانج-همدان



ملی بانک جنب امام متری30 خيابان فامنين

راستگو دكتر ازمايشگاه-محمدي كوچه ابتداي-هما پاساژ جنب- بوعلي خيابان-همدان

شريعتي خ

كاوش ازمايشگاه نور روزي شبانه كلينيك هگمتانه بلوار ها پروانه ميدان

شهدا خيابان مفتح ميدان

يک طبقه مهديه محدود جراحی مرکز بعثت بلوار

 واليت بلوار ابتدای رسالت ميدان

محدودالوند جراحی مرکز مهديه خيابان

2 ايستگاه وليعصر شهرک

چلچراغ فروشگاه جنی بيمه ک روبروی بوعلی خ

بزرگمهر داروخانه- مخابرات جنب- تختي خيابان ابتداي

ملت بانک سرپرستی پشت شريعتی چهارراه

شريعتی دبيرستان روبروی مهديه خيابان

امام بيمارستان روبروی عشقی ميرزاده خيابان

رشيد خواجه ابتدای بوعلی آرامگاه ميدان

8پالک اورژانس کوچه ابتدای پاستور خيابان

واحد دوم طبقه کسری پزشکان ساختمان شريعتی خيابان

17پالک-شريعتی و باباطاهر بانهای خيا فاصل حد (ره)خمينی امام ميدان

(شهرداري پشت) النهرين بين خيابان ابتداي بوعلي ارامگاه ميدان همدان

1 شماره پزشكان ساختمان بوعلي خيابان

سپه بانک به نرسيده امام بلوار فامنين

وليعصر فيزيوتراپي-فدك پاستورمجتمع خيابان نبش-سينا بوعلي ارامگاه ميدان-همدان

پارس ساختمان بوعلي خيابان همدان

بعثت بيمارستان-  مزدقينه جاده

رنجبران دکتر داروخانه جانبازان بلوار انتهای

االنبيا خاتم پزشکی مجتمع يخچال پل سر بوعلی خ همدان

يخچال کوچه بوعلی خيابان

بختياری اول النهرين بين پارک پشت النهرين بين خيابان

هفت و سی واحد سوم طبقه اراد پزشکان مجتمع کشاورزی بانک جنب بوعلی، آرامگاه همدان، 

 غذير روزی شبانه درمانگاه 20 مدنی بست بن ايستگاه از پايينتر امام حصار

دوم طبقه بصيری ساختمان قدس سينما جنب-بوعلی خ

غذاودارو معاونت جنب-بلوارشهيدفهميده

طالقانی خيابان ابتدای جهاد ميدان

غواص شهدای استخر جنب سعيديه بلوار انتهای

ارم ساختمان بيمه كوچه باالتراز بوعلي خ

11 واحد همكف طبقه اراد پزشكي مجتمع رفاه بست بن بوعلي همدانارامگاه

164 پالک الرئيس شيخ کيلينيک از باالتر رشيد خواجه خيابان-همدان

3واحد 2ط ايزدی بست بن بوعلی خيابان

اميد فيزيوتراپي اول طبقه مشاور ساختمان بامبو فود فست جنب رشيد خواجه بلوار همدان

بعثت بيمارستان-مطهری...ا آيت بلوار

115اورژانس مقابل پاستور خيابان

 معلم ميدان فرهنگيان شهرک 

الوند پزشکان ساختمان مهديه خيابان ابتدای

 شريعتی ميدان

نيلی ک چلستون پاساژ جنب بوعلي خ

فخريه درمانگاه مالير

۳۲ واخد سوم طبقه اراد پزشکان ساختمان کشاورزی بانک جنب سينا بوعلی ارامگاه ادرس



ملت بانک روبروی-  بوعلی خيابان-  همدان 

- اراد پزشکان ساختمان-  بوعلی خيابان

بلواربعثت ابتدای

 مدنی خيابان امام حصار- همدان

1طبقه الوند ساختمان الماس پاساژ جنب کوالنج ابتدای بوعلی ارامگاه

بستان كوچه روبروي-ديزج دوم و اول ايستگاه بين-وليعصر شهرك-همدان

تجارت بانک جنب باهنر خيابان تويسرکان

جهاد خيابان ابتدای همدان

مسکن بانک جنب-بهشتی ش خ

زيارت و حج ميدان.نظاميه

صدوقی شهيد خيابان ابرکوه

نسفي خيابان- ابركوه

رازی آزمايشگاه برهان مير خيابان ابرکوه

 االنبياء خاتم بيمارستان (ع)علی امام بلوار اول کيلومتر ابرکوه

فر عظيمی دکتر مطب-الزمان صاحب خيابان ابتدای- ابرکوه-يزد

 رجايی شهيد خيابان

قيومی عباس دکتر مطب.مرکزی ملی بانک جنب.شهيدصدوقی خيابان.ابرکوه.يزد استان

شقايق خيابان- کشاورز بلوار-ابرکوه

شيروانی داروخانه به نرسيده بانک پست جنب

 اردکانی دهستانی الهه دکتر داروخانه بسيج جنب خمينی مصطفی شهيد خيابان اردکان يزد

تير هفتم خيابان نبش

 خمينی امام خيابان حائری خ بازارنو اردکان يزد

اردکان

ضيايي بيمارستان معلم بلوار اردكان

دكترعابدي داروانه-بلوارمعلم-اردكان

رازی روزی شبانه داروخانه-ضيايی بيمارستان داخل-معلم خ-اردکان

دکترطاقداريان داروخانه-خمينی امام خ-اردکان

33پالک پيروزی خيابان

شفا روزي شبانه داروخانه جنب پيروزي خيابان-  اردکان

 پيروزی خ.اردکان

 مهديه جنب باهنر خيابان

 سيدالشهدا پزشکان ساختمان پيروزي خيابان ابتداي- اردکان

اردکان مهديه جنب-  باهنر شهيد خيابان-  اردکان

 غربی فکور اله ايت خ.احمداباد.اردکان

 فرهنگيان کلنيک ، بسيج جنب خميني مصطفي شهيد خيابان-  اردکان

حائری کوچه جنب امام خ اردکان يزد

 حيدريان دکتر داروخانه ،جنب امام خيابان- اردکان

پيروزی خيابان- اردکان

بنزين پمپ جنب-  باهنر شهيد خيابان-  اردکان

حائری خيابان ابتدای خمينی امام خيابان اردکان

سيد سيسمونی جنب-  حسينی پور شهيد خيابان

سابق پست اداره-رستاق-يزد

 دهقانی دکتر داروخانه جنب امام خ اشکذر يزد

بافقی وحشی بلوار بافق، يزد، استان

مهديه 6 گوچه جنب-  مهديه بلوار

دکترپيمانی داروخانه جنب بافقی بلواروحشی ابتدای بافق

 پزشکان کوی* بافقی وحشی خ* بافق



11 پالک تشکری داروخانه جنب بافق وحشی خيابان

عصرعج ولی حضرت بيمارستان عدالت خ بافق

بافقی وحشی خ و جامع مسجد خ تقاطع بافقی وحشی خ بافق

تشكري   دكتر روخانه دا بافقي وحشي خيابان بافق

شهرداری پارگينگ عبدهللا امامزاده ميدان

زاده ميرغنی هللا آيت بيت جنب بافقی وحشی خ بافق

مسجدجامع خ ابتداي-بافق-يزد

زينلی دکتر داروخانه جنب بافقی وحشی خ

 عبدهللا امامزاده ميدان- بافق

رفاه بانك روبروي خميني امام خيابان

حسني دكتر داروخانه- بهداش شبكه روي روبه-امام خيابان-بهاباد- يزد

جليلی شهدای کوچه روبروی امام خيابان

درمانی بهداشت مرکز روبروی خمينی امام خ بهاباد

شهيد بنياد مقابل

امام خيابان

ساحلی خيابان تفت

يك حجت كوچه وليعصر خيابان

بهشتي شهيد بيمارستان بهشتي شهيد بلوار تفت

 دادگستري روبروي- بهشتي شهيد بلوار ابتداي- تفت

بهشتي شهيد بلوار- تفت

تختی سالن روبروی جنوبی ساحلی خيابان-  تفت

(ع) حسين امام ميدان-  آباد نصر روستای-  تفت

دکتردبستانی خانواده پزشک مجتمع جنوبی ساحلی خ تفت

بهداشت مرکز روبوی خمينی امام خيابان مروست شهرستان يزد

عرفان فيزيوتراپی 5 کوچه بهشتی شهيد خيابان

هرات خاتمی...ا آيت بيمارستان-شرقی نهرمسيح خيابان

 امام خيابان مروست

خاتمی اله آيت بيمارستان جنب-  شرقی مسيح نهر خيابان-  هرات

 محمودی دکتر مطب- برق اداره جنب- امام خ- هرات- خاتم-يزد

مهدوی دکتر داروخانه- رفاه بانک جنب-خمينی امام خيابان-هرات شهر- خاتم شهرستان

کارگران رفاه بانک جنب - (ره) خمينی امام خيابان-  مروست-  خاتم

دهقانی رضا محمد شهيد بست بن-معلم خيابان-معلم راه چهار-امام خيابان-اشکذر

منتظر دکتر داروخانه- بيمارستان روبروی- الزهرا فاطمه بيمارستان راه سه-مهريز-يزد

خورميز بهشتی شهيد شهرک ابتدای- خورميز شهدای بلوار- مهريز-  يزد

كريمي  دكتر  داروخانه فاطميه ميدان جنب بغداداباد-مهريز

پرستار ميدان جنب-مهريز

پرستار ميدان تير هفت بلوار مهريز يزد

زاده نقيب دکتر داروخانه-  مطهری خ-  فاطميه ميدان-  مهريز

زاده صادق شهيد كوچه شمالي شهيدمطهري خ بغداداباد مهريز

فاطميه ميدان مهريز يزد

قائم کوچه- عصر ولی شهرک- آباد عصمت

وطن حافظ پزشکی مجتمع- بهار باغ حسينيه- منتظری خيابان- مهريز- يزد

بهار باغ حسينيه بغدادآبادجنب  مهريز

الزهرا فاطمه بيمارستان اورزانس روبروی. جنوبی مطهری خيابان. مهريز شهرستان

هاديان دکتر مطب. نرگس کوچه. جنوبی مطهری خيابان. پرستار ميدان. مهريز

3 و 2 شارع بين تير، هفت خمينی، امام بلوار ميبد، يزد، استان

امين درمانگاه جنب امام خيابان ميبد



شفا ميبد ازمايشگاه سعيدی، راه سه خمينی، امام خيابان ميبد، يزد،

عدالت ميدان  امام خ ميبد

فرهنگيان درمانگاه جنب فلسطين پارك روبروي امام خيابان ميبد

فاضلي شهيد بلوار العباس بيت ميدان ميبد

دکترزارعی داروخانه-حسين امام درمانگاه جنب-خمينی امام خيابان-ميبد-يزد

بيمارستان جنب-  ميبد

 امام خ ميبد يزد

نشانی اتش روبرو امام خ ميد

شمشيری دکتر داروخانه فوقانی طبقه-  اعرافی خيابان-  شهيديه-  ميبد

سايپا جنب ميرباقری شهيد خيابان ميبد يزد

عدالت نبشميدان. امام خ

عطائيان دکتر مطب ايران مرکزی بيمه روبروی طالقانی بلوار يزد

انصار بانك روبروي-امام خيابان-ميبد

همکف طبقه-  مهر پزشکان ساختمان-  صادق جعفر امام بيمارستان روبروی-  بسيج بلوار-  ميبد

ميبد

17 پالک - 35 نيلوفر کوچه - (ره) خمينی امام خيابان-  ميبد

سعيدي راه سه ميبد

پوريا درمانگاه جنب-  اعرافی هللا آيت خيابان-  شهيديه-  ميبد

مهرجرد راه سه به نرسيده صادرات بانک روبروی امام خيابان ميبد يزد

سجاد خيابان-ندوشن-ميبد-يزد

 جعفرصادق امام بيمارستان بلواربسيج ميبد

ملی بانک جنب/  دشتی شهيد بلوار/  يزد

مهر درمانگاه جنب اسالم فدتييان خ دوم فلكه به نرسيده ازادشهر يزد

جواداالئمه درمانگاه جنب الزمان صاحب بلوار زارچ يزد

سخنور دکتر داروخانه معلم خيابان شحنه راه سه يزد

باهنر ميدان يزد

9 پالك معظمي شهيد كوچه كاشاني خ

17 پالك يكم كوچه طالقاني بلوار مهديه ميدان

توحيد ميدان-اشرف شهيدان بلوار انتهای-صفاييه-يزد

فرهنگيان درمانی مجتمع داخل شحنه راه سه يزد

نظری بست بن طالقانی بلوار يزد

غربی دانش خيابان-مدرس بلوار

قران ميدان يزد

درمانگاه از بعد شهرسازی و مسکن کاشانی

نواب پل روبروی صدوقی شهيد بلوار ابتدای ملی باغ ميدان يزد

6واحد دوم طبقه حافظ پزشکان ساختمان حافظ کوچه کاشانی خيابان

طالقانی کوچه اول. بهمن 22 بلوار

سينا ابن کلينيک آزادشهر راه سه اول. يزد

بريدگی اولين روبروی قائم منتظر بلوارشهيد  مارکار ميدان

 يزد بهمن بيمارستان

بوعلی ساختمان مجاهد کوچه

شهيدکريمی بست بن تجارت بانک روبروی بلوارطالقانی يزد

(ميالد)قانع شهيد کوچه-انقالب خيابان

بار تره ميدان از بعد-ای خامنه 38 کوچه- ای خامنه بلوار

اول فرعی سوم کوچه بهشتی بلوارشهيد حسين امام ميدان يزد

صادق جعفر امام بلوار ابتدای يزد

31 کوچه نبش.  ای خامنه بلوار



فرساد خ دانشگاه بلوار

ای زاده امام داروخانه جنب مهديه ميدان

بنزين پمپ روبروی کاشانی خيابان

فرزاد کيف جنب باهنر ميدان يزد

منتظری شهيد کوچه طالقانی بلوار

12 پالک 25 کوچه صدوقی بلوار

24 واحد دوم، ،طبقهB يزد،بلوک استان پزشکی نظام طالقانی،ساختمان دوم مهديه،کوچه ميدان به طالقانی،نرسيده بلوار 

144 پالک رانندگی و راهنمايی از قبل رجائی شهيد خيابان

19 کوچه بهشتی شهيد بلوار يزد

اول طبقه ، پارسا تجاری مجتمع ، تک سينما روبروی ، بلوارشهيدقندی ، جانباز ميدان ، صفائيه

ابوذر

يزد مجيبيان دکتر بيمارستان کاشانی هللا آيت خيابان يزد

پاكنژاد شهيد ورزشگاه كوچه حنا كوچه طالقاني بلوار

1 کوچه چمران خ ابتدای کاشانی خ يزد

بهار درمانگاه جنب چهارم فلکه ازادشهر يزد

سوم طيقه پزشکان ساختمان2 قندی شهيد بلوار صفاييه

معظمی کوچه کاشانی خيابان يزد

دانشور دکتر داروخانه روبروی چهارم فلکه آزادشهر يزد

اول طبقه بعثت راه چهار يزد

33 پالک 36 کوچه صدوقی بلوار

صبا سالمت مرکز خرداد 15 خيابان-يزد

هاشم بنی کوچه.زيتون کوچه.پاکنژاد بلوار.معلم ميدان.يزد

گل سی جنب فالحی تيمسار خيابان ابتدای ابوذر ميدان يزد

8 پالک 6 شاهدکوچه خيابان دانشگاه بلوار

شاهد مدرسه روبروی پاکنژاد بلوار فرهنگيان راه چهار يزد

صدف دندانپزشکی ولی شاه مهندسی فنی مجتمع ولی شاه ميدان. تفت 

 الزمان صاحب بعدازمسجد الزمان صاحب بلوار زارچ يزد

 منتظری شهيد کوچه طالقانی بلوار يزد

 عصر ولی 37 کوچه شهر امام متری 52 يزد

ساختمان دومين چپ سمت نصيری شهيد کوچه منتظرقائم بلوار يزد

پور رحيم بست بن-  بيگی حسن خليل شهيد خ-  صدوقی شهيد بلوار-  يزد

ديابت تحقيقات مرکز باهنر ميدان يزد

اول طبقه-  سينا پزشکان ساختمان-  شهاب پاساژ جنب کوچه-  کاشانی اله آيت خيابان

17 و 15 کوچه بين دشتی شهيد بلوار

باقی دکتر داروخانه-فرخی خ-يزد

8917694438 کدپستی سپاه روبروی شمالی  يزدبلوارشهيدصدوقی

برخوردار كوچه روبرو امام خ

جوادااليمه خيابان ابتداي-پاكنژاد بلوار 

وامق کوچه مهديه راه چهار

سرايانی دکتر داروخانه- 144 پالک- جمهوری بلوار- يزد

عالم ميدان به نرسيده-  حسابي پروفسور بلوار

20ميرحسينی حمزه سيد کوچه پاسداران بلوار صفائيه يزد

13 پالک-7معراج کوی-محراب خيابان-پاسداران خيابان-صفاييه-يزد

يزد فرهنگيان درمانی بهداشتی مرکز-معلم خيابان ابتدای- مطهری خيابان-يزد

1 پالک-  چهارم طبقه-  ميالد ساختمان-  المهدی کوچه-  جمهوری بلوار-  يزد

اصلی خيابان نبش فالحی تيمسار خيابان صفاييه يزد

فرخی خيابان يزد



بهبود درمانگاه ناجی بوستان روبروی دشتی شهيد بلوار يزد

 سوختگی سوانح خيابان پاکنژاد بلوار يزد

باغ پشت کوچه مطهری ابتدای ملی باغ

6 پالک اطلسی تجاری مجتمع روبروی-  فالحی تيمسار خيابان- صفائيه- يزد

صابران خيابان جنب- بلوارجهاد- صفاييه

مهر روزی شبانه درمانگاه-  اسالم فدائيان خيابان-  دوم و اول فلکه بين-  آزادشهر

زيرزمين و همکف طبقه مفيد، شيخ خيابان متری، 52 بلوار شهر، امام يزد،

نکويی شهيد کوچه-  سوم فلکه به نرسيده-  آزادشهر-  يزد

66پالک فيروزه آهنگری جنب جعفرصادق امام بلوار مهديه ميدان يزد 

کوچه انتهای-  قريشی کوچه-  کاشانی اله آيت خيابان-  يزد

2 فرعی خرداد 15 خيابان. بافق

دوم طبقه نياز ساختمان احمر هالل روبروی کاشانی خيابان يزد

خيام خيابان فجر دهه بلوار يزد

 مهدی خيابان خاتمی ميدان يزد

9 پ تابان خورشيد کوچه پارسيان بانک روبروی کاشانی هللا آيت خ يزد

 فهادان راه سه امام خ يزد

24 پ 15 ک عدالت خ 

پاسداران ابتدای شهدا ميدان

 صبا سالمتی انستيتو- خرداد15 خ- صفاييه- يزد

آباد حسن راه سه به نرسيده-خرمشهر خيابان- خاتمی هللا آيت ميدان-يزد

كاشاني خيابان

بسيج چهرراه سلمان خ

9 شماره درمانگاه از بعد سازی شهر و مسکن کاشانی

سپه بانک روبروی آباد دولت راه يزدچهار

مجيبيان بيمارستان روبروي-كاشاني خيابان

اسالمی جمهوری بلوار يزد

204 واحد دوم طبقه بک ايس باالی طبقه ارام احمد خيابان پژوهش راه چهار صفاييه

کافی مهدی دکتر مطب قدس کوچه کاشانی خيابان يزد

مهرنهاد دکتر مطب-  آزادشهر راه سه به نرسيده-  فرودگاه بلوار-  ابوالفضل ميدان

4 پ 25 کوچه

132561 آب پالک 4 مهدی حاجی بست بن نصر جهاد کوچه حسين امام ميدان يزد

8 پالک 2کوچه سميه28شهريورخيابان17بلوار

وليعصر بيمارستان جنب وليعصر خيابان

129 پالک يکم کوچه قائم منتظر بلوار

العباس بيت کوچه نبش بسيج بلوار

اعلم دکتر کوچه

جو سعادت حسين محمد دکتر-  کسری روزی شبانه درمانگاه فلسطين تقاطع نبش حسابی پرفسور بلوار يزد

حسين امام گاه خيمه روبروی بريدگی اولين رصفوی نواب بلوار يزد

66 پالک-  نوبل آزمايشگاه-  رضا امام پزشکان ساختمان روبرو-  صادق جعفر امام بلوار-  يزد

کالنتری اورژانس روبروی-  دايی شهيد کوچه-  فرخی خيابان-  يزد

6 رحيمی مير ش کوچه آباد مريم شهدای خ يزد

بهشتی شهيد دندانپزشکی کارگر خانه محموداباد چهاراه جمهوری بلوار

123 پ قدس بست بن

123پ قدس بست بن

بهشتی شهيد خيابان

5پالک- زاده لوک شهيد کوچه نبش- دورانی شهيد کوچه-  بهمن 22 بلوار

نظری بست بن ملی بانک روبروی طالقانی بلوار



9 شفا خ- ادب خ-استادان کوی- صفائيه- يزد

حبيبي دكتر داروخانه جنب-  دوم فلكه از بعد-  شهر آزاد

بهار آزمايشگاه کوچه انتهای قريشی کوچه پاساژشهاب جنب کاشانی خيابان يزد

راست سمت منزل اولين 46 کوچه معراج خيابان-  آزادگان بلوار يزد

بتول مسجد متری20 اول فلکه-شهر آزاد

31 پالک 8 مصدق کوچه حافظ کوچه کاشانی خيابان

ابوالفضل خ مدرس بلوار

پزشکان ساختمان مادر بيمارستان جنب

چمران راه سه از بعد کاشانی خ يزد

بستنی بابا روبروی.نزاد پاک بلوار

جواداالئمه صندوق جنب.الزمان صاحب بلوار.زارچ

حکيمی دکتر داروخانه شهرداری روبروی مطهری خيابان ابتدای آزادی ميدان يزد

اب سازمان جنب كاشاني خ

آقابزرگی سيروس دکتر انديشه مرکز   رايگان شهيد کوچه جنب

همافر ميدان يزد

مهديه ميدان

افشار روبروی  جمهوری بلوار

گويان تند خيابان دانشگاه بلوار اطلسی.يزد

چمران روزی شبانه داروخانه فرخی، خيابان يزد،

روشن کوچه فروردين دهم خيابان

333 ساختمان-دايی شهيد کوچه طالقانی بلوار

(ع)جعفرصادق امام درمانگاهی مجتمع-  خرمشا کوچه-  صدوقی بلوارشهيد

آباديس پزشکان ساختمان مرتاض بيمارستان روبروی کاشانی خيابان يزد

زارچ تقاطع روبروی-  پاسداران خيابان-  زارچ-  يزد

31 کوچه المومنين امير کوچه باهنر بلوار ابتدای باهنر ميدان

ساقی شهيد دبستان کوچه- فجر دهه بلوار انتهای- يزد

رازی پزشکان ساختمان مجاهد کوچه طالقانی بلوار يزد

يکم کوچه کاشانی خيابان ابتدای ابوذر ميدان يزد

نماز ميدان  مدرس بلوار

وليعصر فضيلت، ای، خامنه يزد، يزد، استان

8 پالک 23 فرعی اطلسی خ صفاييه

205 واحد 5 بلوک نگين مجتمع

پور موسوی دکتر روزی شبانه داروخانه بهمن 22 بلوار  يزد

بلواردانشگاه

بوعلی داروخانه-  بهشتی شهيد بلوار سمت به-  مهديه ميدان-  يزد

معظمی شهيد کاشانی،کوچه يزد،خ

11پالک6 کوچه الدن کوی شهرسازی و مسکن

نخل بست بن-مهديه ميدان-قايم منتظر بلوار-يزد

9 کوچه امامت بلوار اشرف شهيدان بلوار

رضا امام کلينيک روبروی ژاندارمری خيابان ابوذر ميدان صفاييه

جهاد بلوار-  صفائيه-  يزد

سلمان خيابان يزد

بابائی دکتر داروخانه االنبيا خاتم کلينيک جنب طالقانی خيابان

 کيخسروی دبيرستان روبروی چمران خيابان يزد

سهروردی دکتر روزی شبانه داروخانه-  ژاندارمری خيابان ابتدای-  ابوذر ميدان-  يزد

فلسطين بلوار نبش-  حسابی پروفسور بلوار-  يزد

  



بنازاده كوچه زاده نقيب كوچه قائم منتظر بلوار

شنبه امامزاده از باالتر فجر دهه بلوار

زاده خواجه دکتر مطب باالی طبيقه-خرمشهر خيابان-خاتمی ميدان

 خورميز مهريز

يزد

مانا مجمتع روبرو غربی فتاح خيابان اکرميه روستای

شفا مهر کلينيک بهمن 22 بلوار

رفاه بانک روبروی اسالمی جمهوری بلوار يزد

صادرات و مسکن بانک بين بست بن بهشتی شهيد بلوار ابتدای مهديه ميدان

گل حسينعلی کوچه تير هفتم پارک روبروی کاشانی خيابان 

ولی شاه بيمارستان-  اسالمی آزاد دانشگاه مجتمع صفائيه- يزد

12 پالک ،25 شماره کوچه شهر، امام متری 52 بلوار

قطار پل از بعد متر 500- خرداد 15 خيابان- محراب شهداي ميدان

مدرس بلوار يزد 

فجر دهه بلوار-  يزد

نيلوفر مجتمع قايم منتظر بلوار ابتداي مهديه ميدان يزد

242 پالک دهم کوچه آباد دولت بلوار يزد

 خمينی امام خ شاهديه يزد

 کالنتری اورژانس کوچه طالقانی بلوار يزد

مرتاض بيمارستان-  يزد

صدوقي شهيد بيمارستان-  قندي شهيد بلوار-  صفاييه-  يزد

رجايي شهيد كوچه جنب

مرادی حاجی شهيد کوچه

دانشگاه فناوری ورودی پژوهش راه چهار

همکف طبقه - 9 پالک-  جعفری بست بن-  ايثار مدرسه کوچه-  زمانی شهيد کوچه-  طالقانی اله آيت بلوار-  يزد

فتوحی شهيد کوچه-  کالنتری اورژانس کوچه-  فرخی خيابان-  يزد

33 پالک-  جنوبی صدوقی شهيد بلوار-  يزد

(شهر امام متری 52) عصر ولی بلوار-  يزد

فرقانی دکتر داروخانه پايينی طبقه - (ع) المؤمنين امير درمانگاه جنب-  شهريور 17 بلوار-  يزد

برخوردار کوچه - (ره) خمينی امام خيابان-  يزد

 اهرستان کوچه بلوارصدوقی

تير هفتم پارک مقابل

االنبيا خاتم درمانگاه-  طالقانی اله آيت بلوار-  يزد

توکلی دکتر مطب خضر خواجه کوچه برخوردار کوچه خمينی امام خيابان

(ع)علی امام اموزشکده جنب-اميرکبير بلوار-يزد

1 پالک اعظم مسجد کوچه گردون چرخ روبروی بهمن 22 خيابان

صفائيه/يزد/ يزد

 خميني امام خيابان انتهاي

زاندارمری خيبابان-ابوذر ميدان-يزد

مادر بيمارستان سوم، صادق، جعفر امام بلوار آبشاهی، يزد، يزد، استان

نما آب راه سه روبرو پاکنژاد شهيد12کوچه باهنر ميدان به نرسيده  پاکنژاد شهيد بلوار

 وامق دوم کوچه بهشتی شهيد بلوار

حنا کوچه ابتدای طالقانی بلوار يزد

طالقانی بلوار

مهرگان پزشکان ساختمان-  آزادی بهار کوچه-  طالقانی اله  آيت  بلوار-  يزد

اطلسی بازارچه روبروی-فالحی تيمسار خيابان-صفائيه-يزد

الشهدا سيد بيمارستان-  خمينی امام خيابان-  يزد



55 کوچه-  اسالمی جمهوری بلوار-  يزد

االئمه ثامن توانبخشی مرکز جانبازان خ حسن امام ميدان صفائيه

عصر ولی شبانهروزی درمانگاه همافر ميدان

يزد مركزي آزمايشگاه طالقاني بلوار يزد

امير پزشكان ساختمان-رازي ساختمان جنب-مجاهد كوچه-طالقاني بلوار-يزد شهرستان-يزد استان

بهمن بيمارستان روبروی کاشانی خيابان يزد

شو کوچه-  دشتی شهيد بلوار-  يزد

















شخصی منزل واليت متری 32 خيابان نقده                                                                                                                                                                      سليمانی دکتر داروخانه امام خيابان نقده



















 زخم درمان نوين روشهای تخصصی مرکز  عفونی کلينيک-  اداری ساختمان روبروی-  خانواده تخصصی بيمارستان-  صفه شهدای خيابان-  اصفهان





























0930  820  7575        0912  075  1275:                                                   تماس تلفنهای اول طبقه 1 نويد پزشکی تخصصی مرکز رضايی دکتر روزی شبانه داروخانه جنب بيمارستان خ برازجان

















دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان

دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان



دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان



شهرداری درمانگاه داخل 487 پالک شمالی گيلکی غالمحسين شهيد خيابان نبش شهريور 17 تقاطع به نرسيده عالی مخبر خيابان از بعد(غرب به شرق) محالتی شهيد بزرگراه



دوم طبقه- (باقری شهيد) بزرگ تهران ايثارگران امور و شهيد بنياد شماره ساختمان- مرواريد کوچه- شاهد کوچه- الجواد مسجد روبروی- تير هفت ميدان







تندرو های اتوبوس بهشتی شهيد يا اول پله ايستگاه روبروی-چهارم طبقه-2119 پالک-کيميا تخصصی پزشکان ساختمان-افروز دل و نادر بين- بهشتی از وليعصر،باالتر خيابان ساعی،-  آرژانتين تهران، تهران، استان































05155266382تلفن -96716 17635 پستي کد -شکوهي دکترمهدي مطب-مهر پزشکان ساختمان 7خميني امام-خميني امام خيابان-کاشمر-رضوي خراسان











































































کليشمی مقدس نامدار دکتر مطب 24پالک شالی مبلمان فوقانی طبقه رجائی شهيد کوچه روبروی خمينی امام خيابان نمونه آباد محمود شهر قزوين







3719617554پستی کد-02536505452 تلفن-02536505452فاکس-ميالد ساختمان- يک کوچه- تير هفت خيابان- سعيدی ميدان-قم شهر- قم استان



                                                                                                        خاتم درمانی مجتمع - 37و35 کوچه - (زاد)کرمی شهيدرئيس متری بيست-  نيروگاه-  قم-  قم استان

















































































فارابي فيزيوتراپي.شمال مهرگان تصويربرداري مركز جنب. روجين پزشكان ساختمان روبروي كوچه داخل. 2 سرداران خيابان.كشوري ميدان.بابل









البرز فيزيوتراپی مرکز-  همکف طبقه - 111 ساختمان - (سپه بانک پشت) سامان بانک روبروی-   قارن راه سه و شهدا ميدان بين-  فرهنگ خيابان-  ساری-  مازندران









.قائمشهر ايرانمهر روانی مزمن بيماران توانبخشی و درمانی جامع مرکز.ساوين فرش کارخانه جنب. ساری به قائمشهر اتوبان 3 کيلومتر. مازندران


