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داماد__آنالین__داروخانه14678س�دهادی علویاملمازندران ە م�دان - جنب #اساژ م!  ) س!*
2ا__آنالین__داروخانه11527دک!. حس+ن�اناملمازندران خ�ا=ان شه�د مصط8( خمی5( -#اساژ 34
خ�ا=ان هالل احمر جنب ب�مارستان 17 شهFGور آمل__آنالین__داروخانه15089محمد رضا رودگر ایرا?< املمازندران
( شکوL ن�اKاملمازندران  Nخ�ا=ان شیخ فضل هللا نوری -م�دان فجر- اول فرهنگ شهر__آنالین__داروخانه15335حس
حم�درج5* املمازندران ( اجتماV #اساژ رضا?< __آنالین__داروخانه15733دک!.  Nروی تامXور روFGخ�ا=ان 17 شه
( تXG\ت 2 و 4__آنالین__داروخانه33879دک!. فقیYاملمازندران  Nآمل خ�ا=ان امام رضا ب
آمل - خ�ا=ان آ`ت اله جوادی آم^__آنالین01144221810داروخانه35962دک!. مهاجریاملمازندران
آمل خ�ا=ان 17 شهFGور__آنالین01144222695داروخانه36577دک!. صابری مقدماملمازندران
آمل - خ�ا=ان 17 شهFGور - جنب ادارە برق__آنالین01144258941داروخانه36723فاضل زادەاملمازندران
آمل - خ�ا=ان امام رضا - رضوان 61__آنالین01143243343داروخانه36756فالحاملمازندران
خ�ا=ان نور م�دان فجر #الj ثب5. قطعه 29از 41 اص^__آنالین01144275767داروخانه33972دک!. نائ�d* املمازندران
آمل-م�دان 17 شهFGور__آنالین01144222567داروخانه37662دک!. مهناز رسوkاملمازندران

آمل -خ امام خمی5( - =عد از آفتاب 1 - روXروی بGج آفتاب__آنالین01144150444داروخانه37904داروخانه دک!. بهارە رضا?l املمازندران

2المازندران 2ال خ�ا=ان امام روXروی شهرک ن�ما 4 نtش کوچه شه�د عسگFGان__آنالین09059552515داروخانه37692داروخانه دک!. #اpدینام!  =ا=ل ام! 
ابتدای خ�ا=ان طالقا?( داروخانه دک!. عاصv__آنالین__داروخانه12619ابوالحسن عاصv=ا=لمازندران
=ا=ل-شهرک شمال-#الpثب5. 2820اص^-فر88V__آنالین__داروخانه11802دک!. اعتماد=ا=لمازندران
{. |لو|اە جنب =انک صادرات داروخانه دک!. معصوy__آنالین__داروخانه13036دک!. معصوy=ا=لمازندران =ا=ل بند?~ 34

آنالین__داروخانه14721ش�انه روزی دک!. رمضا?( =ا=لمازندران

این مرکز وFژە خانوادە 
شهدا و ایثارگران معزز 

ام!  2ال خ�ا=ان امام  روXروی اورژا�س 115است

__آنالین01132194880داروخانه14766دک!. موسوی=ا=لمازندران
-2586jال#   - )  Nم�دان امام حس -dا=ل-خ�ا=ان شه�دصالXGشه

ا3571kااص^ =خش دوغرب

زادە=ا=لمازندران __آنالین__داروخانه15372دک!. پ! 
=ا=ل-م�دان اوقاف(جهاد)-ساختمان هل�ا 2-جنب مخابرات -/داروخانه/ دک!. 

زادە پ! 
=ا=ل م�دان 2ارگر__آنالین__داروخانه15650دک!. ن�کزاد=ا=لمازندران

خ�ا=ان مدرس چهارراە فرهنگ ساختمان ا`ل�ا__آنالین__داروخانه15834اردش!  صاد{. س�اه�ال?< =ا=لمازندران



ی=ا=لمازندران ( ب�مارستان شه�د بهش5. __آنالین__داروخانه15959دک!. ام!  =ا=ل م�دان کشوری کوچه 4داران دوم جنب د`ال! 
=ا=ل =اغ فردوس جنب ب�مارستان 2لی��ک__آنالین__داروخانه16303خد`جه مقتدا?l =ا=لمازندران
ی=ا=لمازندران =ا=ل - م�دان 2ارگر - جنب =انک صادرات__آنالین__داروخانه27713مقداد آماk ام! 

__آنالین__داروخانه18844ش�انه روزی دک!. برادران=ا=لمازندران
کب!  -توح�د 40-دارخانه ش�انه روزی دک!.  =ا=ل -2مXGندی غر?* -چهارراە ام! 

برادران
=ا=ل خ�ا=ان شه�د �سطاy ، خ�ا=ان روحا?( - هادی 15__آنالین__داروخانه23639شفا =ا=ل=ا=لمازندران
|لو|اە داروخانه ش�انه روزی دک!. رستv جنب =انک م^__آنالین__داروخانه23977محمدرضا رستv چرا?. =ا=لمازندران
{. - چهار راە نواب- /داروخانه/ دک!. سجادی__آنالین01132315800داروخانه34019دک!. سجادی=ا=لمازندران =ا=ل- 2مXGندی 34

م�Fدی__آنالین01144420794داروخانه35593خانم دک!. م�Fدی=ا=لمازندران =ا=ل خ�ا=ان ب�مارستان `ح5  نژاد روXروی خورش�د 13 داروخانه دک!. م! 
روستای گنج افروز- خ�ا=ان سه راە گنج افروز- #الj 1964__آنالین01132722767داروخانه33341دک!. اتقا?( =ا=لمازندران
موزGFج ارشاد 14__آنالین09119185697داروخانه36461درما?( =ا=لمازندران

=ا=لمازندران
داروخانه دک!. نادر احمد 

=ا=ل - خ�ا=ان جان�ازان - 2مXGندی غر?* - نtش توح�د 31__آنالین01111111111داروخانه37751نژاد

=ا=لمازندران
داروخانه دک!. مهدی 

=ا=ل م�دان کشوری خ�ا=ان 4داران 2__آنالین__داروخانه11438ساروی

=ا=لمازندران
ش�انه روزی دک!. ستار 

داودی__آنالین__داروخانه21085داودی خ-کشاورزنtش دا�ش22/داروخانه/ ش�انه رو.ی دک!.

خ�ا=ان امام/ف�Gدونكنار/نtش خ�ا=ان ول�ع� /داروخانه ش�انه روزي س�نا__آنالین__داروخانه10786ش�انه روزی س+نا=ا=ل�مازندران
جادە =ا=ل بهنم!  -روستای ع�Fزک__آنالین__داروخانه10787یوسفع^ فرهادی=ا=ل�مازندران

__آنالین__داروخانه10939دک!. احمدی=ا=ل�مازندران
مازندران-=ا=ل�-فFGدون کنار-خ شهدا-روXروی مسجد جامع-داروخانه دک!. 

احمدی
فFGدونکنار خ شهدا__آنالین__داروخانه24971دک!. ع�Fزی مقدم=ا=ل�مازندران
Xان__آنالین01135336763داروخانه37365دک!. سع�دە صفG ور=ا=ل�مازندران ) =ا=ل� م�دان �سیج خ�ا=ان امام جنب رستوران م! 
=ا=ل�-م�دان �سیج__آنالین01135335310داروخانه37593دک!. احمد فالح=ا=ل�مازندران

بهشهرمازندران
داروخانه دک!. آناهیتا 

بهشهر - =لوار شه�د هاشv نژاد - روXروی =انک مسکن مرکزی__آنالین01134530351داروخانه39172زما?( 
بهشهر زاغمرز  خ�ا=ان امام روXروی مسجد صاحب الزمان__آنالین__داروخانه10798مسلم `عقو?* |لوردیبهشهرمازندران
ی گر¡* بهشهرمازندران روستای گر¡* محله - روXروی مسجد جامع__آنالین__داروخانه12069حسن قن!*
روستای شه�دآ=اد-جنب ب�مارستان شهدا__آنالین__داروخانه12318احمد رمضا?( بهشهرمازندران
بهشهر |لو|اە م�دان 22 بهمن__آنالین__داروخانه14963دک!. خواجه ن5* بهشهرمازندران



خ�ا=ان هاشv نژاد، چهارراە فراش محله__آنالین01134531030داروخانه25121بهزاد زارع بوا?( بهشهرمازندران
روستای لمراسک -جنب مرکز بهداش5. درما?( لمراسک__آنالین__داروخانه32337س�حانبهشهرمازندران
خ�ا=ان امام خمی5( - جنب =انک مسکن -داخل کوچه__آنالین__داروخانه12235مسیح حس5( بهشهرمازندران
ا?l بهشهرمازندران خا=ان امام #الj ثب5. 6 فرV از 714 اص^__آنالین__داروخانه13428اسمع�ل ت!*

خ�ا=ان مفتح - روXروی 2لی��ک امام رضا (ع)__آنالین__داروخانه14144محمدمهدی شکFGان ز5F( بهشهرمازندران
رستم�ال- خ�ا=ان مدرس - جنب مخابرات -#الj 39/3824__آنالین__داروخانه19220جاوFد در2ا?< بهشهرمازندران
چهارراە گر|ان،جنب لوازم التحFGر شاما?( __آنالین__داروخانه23023ندازرها�شبهشهرمازندران
خ�ا=ان امام خمی5( مجتمع دهبندی__آنالین__داروخانه14886وح�درضا رحمت�انبهشهرمازندران
سه راە آزادی__آنالین__داروخانه17397یوسفع^ یوس8( بهشهرمازندران
روستای زاغمرز__آنالین__داروخانه23725س�د هادی 2اظvبهشهرمازندران

بهشهرمازندران
کت تعاو?( درما?( مهر  34

چهارراە گر|ان خ�ا=ان #اسداران__آنالین01134520270داروخانه34448بهشهر

بهشهرمازندران
ش�انه روزی دک!. مونا 

بهشهر خ�ا=ان امام خمی5( جنب ب�مارستان امام__آنالین01134552802داروخانه34625عال?< 

بهشهرمازندران
دک!. محمد ت8. شع�ا?( 

بهشهر-خ�ا=ان امام خمی5( -جنب ب�مارستان امام خمی5( -داروخانه دک!. شع�ا?( __آنالین01111111111داروخانه37184لمراس¦
خل�ل شهر روXروی مرکز بهداش5. درما?( خل�ل شهر__آنالین__داروخانه29872داروخانهبهشهرمازندران
بهشهر چهارراە امام__آنالین__داروخانه12000دک!. س�د حم�د تقویبهشهرمازندران

بهشهرمازندران
داروخانه دک!. س�د 

خ�ا=ان امام-  مجتمع پزش¦ الله__آنالین__داروخانه16118مجت5* حسی5( نوذری
خ�ا=ان امام - جنب #اساژ ماهان - /داروخانه/ دک!. گرا�سا`ه__آنالین__داروخانه10367دک!. گرا�سا`هتن�ابنمازندران
ودی__آنالین__داروخانه11067مFGم پورع^تن�ابنمازندران خ�ا=ان امام خمی5( نرس�دە =ه م�دان ش! 
یتن�ابنمازندران ز خلعت!* *!FGروی =انک س+نا__آنالین__داروخانه11790فXخ�ا=ان امام-رو
تن�ابن م�دان امام خمی5( __آنالین01154224162داروخانه36615دک!. اد`ب زما?( تن�ابنتن�ابنمازندران

ج���ارمازندران
 مهدی =خ©3 پور -
ی-روXروی اورزا�س ب�مارستان ع�Fزی__آنالین__داروخانه18829ج��Fاری خ�ا=ان امام(رە)-کوچه شه�د 2الن!.

ج��Fار - خ�ا=ان امام - جنب =انک م^ مرکزی - نرس�دە =ه ب�مارستان ع�Fزی__آنالین01142533200داروخانه37442دک!. الهه =ذرافشانج���ارمازندران
=لوار امام خمی5( - کوچه شه�د پور مرادی - ساختمان پزش�ان رازی__آنالین__داروخانه12021دک!. شجاعچالوسمازندران
چالوس - م�دان معلم__آنالین01152226259داروخانه37185امام رضاچالوسمازندران
خ�ا=ان امام خمی5( جنب ب�مارستان ا`ت هللا طالقا?( __آنالین01152282003داروخانه35408ش�انه روزی دک!. کvFGچالوسمازندران
مازندران رام� رمک =ازار__آنالین__داروخانه17212موسوی سجادرام�مازندران



( __آنالین01155228185داروخانه37282دک!. حم�دە تاج�کرام�مازندران  Nروی مجتمع نگXرام� - خ�ا=ان مطهری - رو
م�دان امام - ابتدای خ�ا=ان شهدا__آنالین01155257730داروخانه37906داروخانه دک!. واحدیرام�مازندران

روFانمازندران
داروخانه دک!. الناز 

Fعت پناە روFان - جنب دا�ش»اە مازFار__آنالین01144526743داروخانه3439342

ساريمازندران
داروخانه س�دە فاطرە 

=ا=ل-چهار راە نواب__آنالین01132315800داروخانه38865س�د علیپور

ساريمازندران
داروخانه حم�دە ع�اسپور 

ساری - خ�ا=ان پیوندی - پیوند 3 - مجتمع فرشاد__آنالین01111111111داروخانه239349اسگری

ساريمازندران
ش�انه  روزی دک!. 

ساری م�دان خزر جنب مجتمع =اغ�ان داروخانه ش�انه روزی دک!. عل�محمدی__آنالین__داروخانه32716عل�محمدی

ساری -  م�دان امام - جنب =انک سه - ( مهر اقتصاد)__آنالین01133377200داروخانه38531داروخانه دک!. مب+نا خادyساريمازندران
یساريمازندران م!  ی__آنالین__داروخانه10995دک!. م!  روXروی حس+ن�ه حا¡* آ=اد داروخانه دک!.
ساری =لوار امام رضا داروخانه دک!. غ5( پور__آنالین01133283254داروخانه11326دک!. غ5( پورساريمازندران
جادە گهXGاران روستای اسالم آ=اد /داروخانه/ دک!. ج�اری__آنالین__داروخانه15274دک!. بهروز ج�اری ارف®ساريمازندران

=لوار کشاورز نtش کوچه کشاورز4__آنالین__داروخانه19977س�دع�اس عسکری امر?< ساريمازندران
س5. استان__آنالین__داروخانه23501دک!. روح الYساريمازندران خ رود°-روXروی ادارە 2ل به̄�
ساری خ�ا=ان معلم م�دان معلم ساختمان نور__آنالین__داروخانه32009خلو?. ساریساريمازندران
روستای م�انرود__آنالین__داروخانه14923احمد`انساريمازندران

ساريمازندران
مازندرا?(  ب�مارستان ام! 

مازندرا?( ب�مارستان ام!  مازندرا?( ط�قه همکف داروخانه__آنالین__داروخانه15323393 ساری انتهای =لوارام! 
م�دان معلم__آنالین__داروخانه32315آ=ان شمارە 1 13ساريمازندران
=لوار خزر-روXروی کوچه بهار -مجتمع فوق تخص² =اغ�ان(طو?* )__آنالین01133249400داروخانه32334آ=ان شمارە 2 13ساريمازندران
شفاساريمازندران ( کشاورز 42 و 44 جنب 2لی��ک شهروند__آنالین01133259034داروخانه36527دک!. م!   Nساری =لوار کشاورز ب
م�دان ساعت ابتدای خ 18 دی__آنالین__داروخانه27514هالل احمر ساریساريمازندران
ساری-=لوار آزادی- روXروی عمارت شهرداری__آنالین01111111111داروخانه37569دک!. 2اy شهر بندیساريمازندران

ساری- خ�ا=ان معلم - جنب درمان»اە ابوالفضل__آنالین01111111111داروخانه37685داروخانه دک!. مFGم پزش¦ساريمازندران
=ا=ل - خ�ا=ان غدیر - روXروی 2لی��ک تخص² و فوق تخص² ام�د__آنالین01132232252داروخانه37911داروخانه دک!. پوال?l ساريمازندران

ساری- م�دان امام - =لوار #اسداران__آنالین01133344507داروخانه37971داروخانه ب�مارستان بوع^ساريمازندران
مازندرا?( (سه راە کشاورزی)__آنالین01133106125داروخانه38170داروخانه دک!. مؤذ?( ساريمازندران ساری سه راە ام! 



ساريمازندران
داروخانه دک!. فائزە کهن 

ساری - =لوار کشاورز - روXروی مسجد صاحب الزمان__آنالین01133412634داروخانه38498سال

__آنالین__داروخانه33272دک!. حسن خواەساريمازندران
ساری-شهرک فرهنگ�ان-=لوار ول�ع�- نtش ول�ع�12 -داروخانه دک!. حسن 

خواە

ساريمازندران
داروخانه دک!. محمدع^ 

ساری - =لوار ام!  مازندرا?( - روXروی ب�مارستان امام خمی5( __آنالین01133361123داروخانه38456رک5( پور

ساريمازندران
داروخانه دک!. ع^ 

ساری - دخان�ات -صد م!. =عد از مسجد  فاطم�ه__آنالین01133232987داروخانه38574محس5( 

ساريمازندران
داروخانه دک!. معصومه 

__آنالین01133252155داروخانه38589خال8. 
( کوی تو2ل و خ�ا=ان 15 خرداد - ساختمان پزش�ان   Nساری - خ�ا=ان فرهنگ - ب

ن��ان
ابتدای =لوارکشاورز-ساختمان پزش�ان دادخواە__آنالین__داروخانه29266دک!. مردا?( ساريمازندران

ساريمازندران
داروخانه دک!. ساناز 

vآنالین01133355335داروخانه36538رست__
ساری م�دان امام ابتدای =لوار آزادی جنب =انک صادرات مقا=ل مرکز جرا¡ 

#ارس 2لی��ک
خ�ا=ان امام خمی5( -م�دان 17شهFGور__آنالین01154612666داروخانه36697جهانسلمان شهرمازندران
#لسف�د - خ امام - جنب =انک تجارت__آنالین__داروخانه13456دک!. داودیسوادکوەمازندران
زFراب خ ازادی جنب کوچه پزش�ان__آنالین__داروخانه19882حک�مسوادکوەمازندران
یسوادکوەمازندران *!pاە - خ شه�د ت�موری - م�دان شهدا__آنالین__داروخانه30415دک!. ع^ ا| سوادکوە شماk - ش! 
2ال__آنالین__داروخانه27166رمضانع^ ب�اوارقا`مشهرمازندران جادە نظاy روستای خط! 
خ�ا=ان ابن س+نا__آنالین__داروخانه16027فFGما فرهادی پهنه دریقا`مشهرمازندران
م�دان طالقا?( -خ�ا=ان مدرس-#اساژ مهدوی__آنالین__داروخانه17792نوروزFانقا`مشهرمازندران
خ�ا=ان =ا=ل-کوچه 7 ت!  __آنالین__داروخانه21011صاد{. قا`مشهرمازندران
قائم شهر - خ امام "رە" - جنب مسجد عش8. __آنالین__داروخانه21073محب�Xه فرسادیقا`مشهرمازندران

جادە =ا=ل قائمشهر-روستای قراخ�ل - م�دان شهدا-روXروی مسجد جامع__آنالین__داروخانه14487دک!. چراغع^قا`مشهرمازندران
خ�ا=ان =ا=ل - جنب =انک مسکن مرکزی__آنالین__داروخانه17454دک!. احمد بهرام�انقا`مشهرمازندران
م�دان طالقا?( نtش #اساژ سجاد__آنالین__داروخانه20094اسداله پورقا`مشهرمازندران

خ ساری نرس�دە =ه ادارە برق جنب 2لی��ک اسدهللا پور داروخانه فالح پور__آنالین__داروخانه16028فالح پورقا`مشهرمازندران
ساری خ�ا=ان طالقا?( جنب ب�مارستان ح�مت ساختمان حک�م__آنالین01133406008داروخانه37025دک!. حسی5( مهرقا`مشهرمازندران
خ�ا=ان ساری-نtش `اس هفتم__آنالین__داروخانه24558م�ورقا`مشهرمازندران

قا`مشهرمازندران
ش�انه روزی دک!. حس5( 

خ�ا=ان امام روXروی درمان»اە امام ع^ (ع) /داروخانه/ دک!. حس5( __آنالین09113234154داروخانه35544ک�ا¶ال



قائم شهر خ�ا=ان ساری مجتمع درFای نور `اس5 جنب استادیوم شه�د وط5( __آنالین01144480669داروخانه35805دک!. اسدی قائم شهرقا`مشهرمازندران

قا`مشهرمازندران
داروخانه دک!. عاطفه 

 l?غ - ک�ا¶ال - خ�ا=ان امام خمی5( - محله امام__آنالین01142354142داروخانه37709اسداله پور کوتناGقائمشهر - س�م

قا`مشهرمازندران
داروخانه دک!. عزت زما?( 

قائمشهر- خ�ا=ان ساری - ظرافت - ابتدای ایثار14__آنالین01111111111داروخانه37792مقدم

قا`مشهرمازندران
داروخانه دک!. عط�ه 

ز 18__آنالین09900900374داروخانه38199یزدا?(  قائمشهر- خ�ا=ان تهران- خ�ا=ان صالح مازندرا?( - روXروی ال!*

قائم شهر - خ�ا=ان صالd مازندرا?( - (خ�ا=ان تهران) روXروی مص^__آنالین01142227390داروخانه38575داروخانه دک!. سحر ب�اوارقا`مشهرمازندران

قا`مشهرمازندران
ضا  داروخانه دک!. عل! 

ستا?(  ستا?( __آنالین__داروخانه17407ط!* ( 24 -/داروخانه/ دک!. ط!*  Nخ�ا=ان مدرس -ساختمان پزش�ان آم

قا`مشهرمازندران
داروخانه دک!. نازFال زما?( 

 l?آنالین01142207310داروخانه36636کوتنا__vFقائم شهر خ�ا=ان =ا=ل مقا=ل کوچه الر
خ�ا=ان =ا=ل - کوچه دستورFان - ساختمان پزش�ان پرد·س__آنالین__داروخانه15583رق�ه غالyقا`مشهرمازندران

قا`مشهرمازندران
داروخانه دک!. ک�اوش 

خ�ا=ان =ا=ل نtش #اساژ �س�م__آنالین__داروخانه16613ع�Fزی
خ�ا=ان ساری نtش #اساژ یزدان�ان__آنالین__داروخانه17363دک!. مینا محس5( قا`مشهرمازندران
خ�ا=ان ابن س+نا - جنب =انک کشاورزی - ط�قه همکف__آنالین__داروخانه24496السا دارا?l قاد`�ال?< قا`مشهرمازندران

خ�ا=ان امام خمی5( رە (=ا=ل)-روXروی کوچه صداقت__آنالین__داروخانه24573توح�د دک!. رش�د قاسvقا`مشهرمازندران

__آنالین01154602765داروخانه38300داروخانه مراد2الری2الرآ=ادمازندران
2الرآ=اد - خ�ا=ان امام خمی5( - جنب مجتمع تجاری #انوراما داروخانه دک!. 

مراد2الری
( اجتماV__آنالین__داروخانه18187دک!. مازFارمحمودآ=ادمازندران  Nمحمودآ=اد، خ�ا=ان آزادی، جنب درمان»اە تام
جنب سه راە -ابتدای خ�ا=ان معلم__آنالین01144742484داروخانه11256خزرمحمودآ=ادمازندران

مFGم داV ن�اKمحمودآ=ادمازندران __آنالین__داروخانه12985دک!.
خ�ا=ان آزادی نtش درFای 12 ساختمان پزش�ان ام�د ط�قه همکف  /داروخانه/ 

Kن�ا Vش�انه روزی دک!. دا
Fعت__آنالین__داروخانه19252دک!. حسی5( محمودآ=ادمازندران =لوار بهار - جنب درمان»اە ش�انه روزی دک!. 34

محمودآ=ادمازندران
داروخانه دک!. مهرآسا 

ی __آنالین01144742073داروخانه37817قن!*
( شهرک |لستان و شهرک   Nروی آموزش و پرورش-بXمحمودآ=اد- خ�ا=ان معلم-رو

دی
هاشv__آنالین__داروخانه15170س�د مطلب  هاشvن�امازندران خ�ا=ان انقالب-نtش کوچه شه�د خادم-/داروخانه/ دک!.
ابتدای خ�ا=ان راە آهن کوچه نواب 1 مجتمع دهپور__آنالین__داروخانه19405س�دە فاطمه حسی5( ن�امازندران
خ�ا=ان انقالب-جنب #اساژ حق�8. -#الj ثب5. 124-10168-3-1__آنالین__داروخانه23203شفا ( ع�داله پزش¦)ن�امازندران



خ�ا=ان انقالب - جن5* مص^ امام خمی5( (رە)__آنالین__داروخانه15661س�د ابراه�م هاشvن�امازندران
خ�ا=ان انقالب - مجتمع پزش¦ ناه�د__آنالین__داروخانه22766مو¸ زائراوماk -ن�امازندران
مازندران-ن�ا-خ�ا=ان انقالب-کوچه مسجد توفیق__آنالین01134726909داروخانه33074دک!. محس5( ن�امازندران
ن�ا__آنالین01134753294داروخانه35852دک!. منتظری ن�ان�امازندران ن�ا روستای طوس�ال جنب مدرسه شه�د م! 

( ن�کزادن�امازندران ( __آنالین01134722577داروخانه35439داروخانه مهر انگ!   Nروی ب�مارستان امام حسXن�ا خ انقالب رو
( 2الd* نورمازندران  Nروی شهرداری__آنالین__داروخانه17411حسXخ�ا=ان امام , رو

ضا?< نورمازندران خ�ا=ان امام  -روXروی =انک مسکن__آنالین__داروخانه21955س�د محمد ع^ م! 
خ�ا=ان امام خمی5( نرس�دە =ه م�دان امام خمی5( __آنالین01144532070داروخانه24525فرزانه ح�درنژادنورمازندران
نور- خ�ا=ان خامنه ای - نtش کوچه شه�د یوسف�ان__آنالین01144525230داروخانه37779داروخانه دک!. حبی5* نورمازندران


