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منظ&%ه $عد از چهار راە ول�ع�__آنالین__داروخانه31184فارا
	 رشتگ�الن
رشت -م�دان ق? پور -$لوار بوسار - ساختمان اط7ا-داروخانه دک/. تقوا
* __آنالین01332125651داروخانه38998دک/. تقوا
* رشتگ�الن
یرشتگ�الن B/ان زاهدان -/داروخانه/ رازی__آنالین__داروخانه10452رازی دک/. کب B/ه روی محله خمGان -روHخی7ان آزاد

رشتگ�الن
ش7انه روزی بKستون رشت 

__آنالین__داروخانه14503(دک/. س�ف پور)
رشت  خ�ا$ان طالقا
Q ( بKستون)روGروی سه راە معلم داروخانه ش7انه روزی دک/. 

س�ف پور

ا ستان گ�الن-شهر رشت-چهارراە Hلسار-خ�ا$ان نواب صفوی-داروخانه ابن سRنا__آنالین01332113345داروخانه11636ابن سRنارشتگ�الن
رشت-خ طالقا
Q - روGروی ادارە ی برق- YالX 526__آنالین__داروخانه11665دک/. مشعوف مهررشتگ�الن
رشت ، چهارراە Hلسار ، جنب خانه داروساز__آنالین__داروخانهY11816استوررشتگ�الن
ابتدای خ�ا$ان پرستار__آنالین__داروخانه13147 دک/. _عقو
	 رشتگ�الن
Q (ع) /داروخانه/ آر%ا__آنالین01333500117داروخانه14331جمش�د آر%افررشتگ�الن Bbا$ان امام حس�$لوار شه�د افتخاری خ
رشت - Hلسار - خ�ا$ان 86 - /داروخانه/ دک/. فخار__آنالین__داروخانه16007دک/. فخاررشتگ�الن
رشت-خ�ا$ان امام خمیQg -روGروی fارخانه آرد احدزادە__آنالین__داروخانه17046فه�مرشتگ�الن

__آنالین__داروخانه18945کیوان زGردسترشتگ�الن
رشت-چهارراە Hلسار-روGروی $انک صادرات-جنب ساختمان پزشiان سه�ل-

 B/سmداروخانه/ ا/
چهارراە Hلسار جنب $انک صادرات /داروخانه/ آراد__آنالین__داروخانه20369آراد (رق�ه محمدزادە)رشتگ�الن
رشت- خ�ا$ان Hل7اغ نماز ساختمان پزشiان ایرانمهر__آنالین__داروخانه21525دک/. نجا
. افخمرشتگ�الن

وزرشتگ�الن B/حسن دخت ف Qpجان7ازان__آنالین01333728265داروخانه22703مصط sک تخص�tلیf -لسارH رشت- خ

خائفرشتگ�الن B/آنالین__داروخانه22770ظ&%فه م__
رشت- خ�ا$ان انقالب- روGروی Yاساژ گهر- جنب کوچه گنجه ای - /داروخانه/ 5 

شه&%ور
خ�ا$ان معلم - فاز 2 جنب ساختمان ارگ__آنالین__داروخانه30885دک/. در%ا$اریرشتگ�الن

__آنالین__داروخانه31796دک/. م&%م محققرشتگ�الن
ز داروخانه دک/. م&%م  ان ساختمان ال/	 ستان شاهد دخ/. B/روی دبGرشت $لوار نماز رو

محقق
چهارراە Hلسار خ بtت الهدی Yال34X__آنالین__داروخانه20375یوسف مق�zرشتگ�الن
رشت-خ�ا$ان مطهری-/داروخانه/ دک/. شع7ا
Q __آنالین__داروخانه10877هدا_ت اله شع7ا
Q رشتگ�الن
رشت-چهارراە Hلسار-ساختمان پزشiان احسان__آنالین__داروخانه32530دک/.  امام وردی پوررشتگ�الن
رشت Hلسار ن{ش خ�ا$ان 80__آنالین__داروخانه13113حم�درضا ک�ا
* رشتگ�الن
رشت-خ�ا$ان امام خمیQg - چهارراە م�iای�ل-/داروخانه/ دک/. دادرس__آنالین__داروخانه11450دک/. دادرسرشتگ�الن



__آنالین__داروخانه18465مرهم (پ&%چهر کشاورز)رشتگ�الن
رشت-تقاطع جان7ازان-$لوارامامرضا-ن{ش بن �ست شع7ا
Q -جنب $انک ملت-

44341-41878 .gکد�س
زادە ساو�	 رشتگ�الن B/لسار__آنالین__داروخانه26629اذردخت پH چهار راە
Q خ�ا$ان 159-161__آنالین32134448داروخانه34845 دک/. آراستهرشتگ�الن Bbالن ما ب�رشت $لوار گ
زرشتگ�الن  رشت خ نواب ک 91 ساختمان پزشiان مد_کو__آنالین01332125358داروخانه35628ال/	

__آنالین__داروخانه32774 هالل احمر استان گ�النرشتگ�الن
H� Qل و ق? پور) -داروخانه هالل احمر استان  Bbفاز 2 معلم - $لوار کوچ� پور (ب

گ�الن
رشت $لوار ال�ان دهکدە گ�ل کوچه 7 و%الی 316__آنالین01333401466داروخانه38298داروخانه دک/. تف&جرشتگ�الن


