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%شا#� توض حاتنامه

__آنالین__مطب11509دک�� قاسم مج
دیرشتگ�الن
.ن - ساختمان وفا() -  ط%قه دوم  /  رشت - آج ب;شه - 9لوار امام رضا - رو4روی 2مپ ب�/

- مطب دک�� قاسم مج
دی
کوچصفهان لولمان رو4روی داروخانه دک�� یوسD/ __آنالین01334563094مطب12963دک�� احمد م<.ن طارم=یرشتگ�الن
ی ق
داریرشتگ�الن Jدە 9ه ئل بوسار ساختمان دانا ط%قه دوم واحد 26__آنالین__مطب13240دک�� مهری نص�
رشت چهارراە Oلسار نرس
گ
الن - رشت - چهار راە Oلسار - ساختمان پزشQان سه
ل - ط%قه اول__آنالین32114944مطب13385مهرزاد پورع%داله توتQابP/ رشتگ�الن
.نQام چوریرشتگ�الن Jه ش�
رشت چهارراە Oلسار کوچه عسکری ساختمان صدف__آنالین__مطب14627رق

/ رشتگ�الن Ĵ رشت چهارراە Oلسار خ
ا9ان نواب کوچه م
الد ساخنمان درفک__آنالین__مطب16648دک�� bوش غفاری هشج

ک2 -واحد 4__آنالین01333512500مطب17061شهاب غفوری رانکوeرشتگ�النfپور -ساختمان ان gرشت-9لوار معلم - 9لوار شم

__آنالین__مطب17982دک�� محمد ساری محمدiرشتگ�الن
چهار راە Oلسار - نرس
دە 9ه  2ل بوسار - ساختمان پزشQان دانا - ط%قه 10  - 

واحد105
گ
الن رشت 9لوار نماز رو4روی شهرک Oلها__آنالین__مطب18087دک�� نورمحمد k9یرشتگ�الن
ابتدای خ
ا9ان تخ�P - کوچه بنفشه - ساختمان فاط
ما__آنالین01332113764مطب18598دک�� ما(/ مح
n اصmرشتگ�الن

__آنالین__مطب21060دک�� pعقوب محمدpان روشنرشتگ�الن
رشت - چهارراە Oلسار - کوچه حق شناس - جنب داروخانه دک�� بهرە مند - ساختمان 

آ9ان
tوررشتگ�الن uان__آنالین__مطب21579دک�� رضا قن�Qک 2استور ساختمان پزش
vلیx الن رشت پیچ سعدی جنب
گ
اz/ رشتگ�الن {bد فخرالدین ا
/ بهار 1 و بهار دوم__آنالین__مطب12459دک�� س Ĵ استان گ
الن، رشت، جان%ازان، افضm، ن~4ــهار، ب
� رشتگ�الن

گ
الن رشت - خ
ا9ان امام - چهارراە م
Qای
ل - ساختمان صدرا__آنالین__مطب19889دک�� رح��� عل�=ا()
گ
الن رشت - 9لوار نامجو - جنب 9انک ملت - مطب پزش� امام رضا__آنالین__مطب21524دک�� محمدرضا رادمهررشتگ�الن
ضا جوانرشتگ�الن Jان رو4ه روی ادارە برق مطب دک�� جوان__آنالین__مطب23579دک��  عل��گ
الن رشت فل�ه Oاز ابتدای 9لوار ال

9لوار نماز رو4روی درمان�اە صاب�.ن کوچه نرگس__آنالین__مطب33590دک�� محمد رف
� چاله bا() رشتگ�الن

Oلسار - 9لوار نماز - ساختمان پزشQان جرجا(/ - ورودی الف - ط%قه 2 واحد 2__آنالین__مطب33669دک��  ز.vب جمش
دیرشتگ�الن
رشت - 9لوار نماز- جنب 2ل صاب�.ن - ساختمان آت
ه - واحد 606__آنالین01332129293مطب35194دک�� دار.وش ساعدرشتگ�الن
رشت،Oلسار،انتهای خ
ا9ان2،۸۶ال�۱۸__آنالین01332115253مطب36179صفرعm وقاریرشتگ�الن

__آنالین01332112471مطب37144مطب دک�� جاو.د رسول
انرشتگ�الن
چهار راە Oلسار-خ
ا9ان ۸۷-تقاطع نواب-رو4روی رادیولوژی سمنا(/ -ساختمان صابر -

ط%قه دوم واحد۵

رشتگ�الن
مطب پزش� دک�� ز.vب مد(/ 

__آنالین09123279623مطب37425شما�
گ
الن - رشت - 9لوار نماز - رو4روی ساختمان پزشQان آت
ه - ساختمان توxا - ط%قه 

چهارم - واحد 7


