
شماره تلفنآدرسنام مرجعنوع مرجعشهراستانردیف

02637724277البرزکرج اشتهاردمیدان معلم کوچه شهیدقصابی ساختمان سیناحمیده رمضانیپزشکاشتهاردالبرز1

02645352797آزمايشگاه انديشه- کوچه اشرفی اصفهانی-خیابان انقالب-نظراباد-البرزآزمايشگاه انديشهآزمايشگاهنظرابادالبرز2

02645354613آزمايشگاه بهار-2پالک -نبش کوچه شهید اسماعیل آزادفالح-خیابان انقالب-نظرآبادآزمايشگاه پاتوبیولوژی بهار نظرآبادآزمايشگاهنظرابادالبرز3

02645358203خیابان شهید مطهری، روبروی کالنترینظرآباد-بیمارستان امام حسن مجنبی بیمارستاننظرابادالبرز4

02645357480 داروخانه نوين13و11نظراباد خ کاشانی بین بهارستان داروخانه نوينداروخانهنظرابادالبرز5

02645346400مطب دکتر همايون کوچکی- طبقه اول - ساختمان شهید فالح پور - خیابان مطهری - شهر نظرآباد - استان البرز همايون کوچکیپزشکنظرابادالبرز6

02644239628ساختمان پزشکان ولیعصر طبقه اول-نبش کوچه خیبر -بلوار امام خمینی-هشتگردآزمايشگاه متین هشتگردآزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز7

02644238737روبروی مسجد جامع خیابان شهید میر غفاری ساختمان پزشکان سینا طبقه همکف (ره)کرج هشتگرد خیابان امام آزمايشگاه نور هشتگردآزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز8

02644212683هشتگرد خیابان امام جنب بانک سپهآزمايشگاه پاتوبیولوژی البرزآزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز9

02644231008آزمايشگاه پاتوبیولوژی مهر هشتگرد-کوچه شريعت -بلوار امام خمینی-هشتگردآزمايشگاه پاتوبیولوژی مهر هشتگردآزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز10

02644234296بلوار امام کوچه خیبر ساختمان پزشکان پرديس- هشتگرد ازمايشگاه پاتوبیولوژی کوثرآزمايشگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز11

02644210921روبروی پارک مادر- بلوارآيت اله خامنه ای-هشتگرد(ع)بیمارستان امام جعفرصادقبیمارستان(ساوجبالغ)هشتگردالبرز12

02644233949هشتگرد خیابان مصلی جنب درمانگاه فرهنگیانداروخانه دکتر بکانداروخانه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز13

02644223110هشتگرد خ امام روبروی بانک ملی داروخانه رازیداروخانه رازیداروخانه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز14

02644210770هشتگرد  بلوار امام  زير پل عابر مکانیزه  مجتمع تجاری مرواريد شهر  داروخانه شبانه روزی دکتر ياسریداروخانه شبانه روزی دکتر ياسریداروخانه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز15

02644230219ساوجبالغ (ره  )درمانگاه فرهنگیان امام خمینی - روبروی پاساژ قائم - خیابان مصلی- هشتگرد درمانگاه فرهنگیاندرمانگاه(ساوجبالغ)هشتگردالبرز16

02644224455،کوچه شريعت،درمانگاه شبانه روزی دکتر جوادی(خاموشی)،روبروی پاساژ امین(ره)هشتگرد،خیابان امامدرمانگاه شبانه روزی دکتر جوادیدرمانگاه عمومی(ساوجبالغ)هشتگردالبرز17

10102634483310شهید بهشتی نرسیده به میدان سپاه برج طاق کسری واحد - کرج خآرادآزمايشگاهکرجالبرز18

02632231464کرج چهارراه طالقانی جنب اداره پست به سمت شهدا جنب برج ارم آزمايشگاه ايران زمینآزمايشگاه ايران زمینآزمايشگاهکرجالبرز19

102632518181 واحد32نبش خیابان تربیت پنجم،پالک(ع)کرج ،پل آزادگان،انتهای بلوارامام رضاآزمايشگاه تشخیص طبی پاسارگادآزمايشگاهکرجالبرز20

02632818888آزمايشگاه کوشا- طبقه دوم- ساختمان درمانگاه بهنام - بین چهارراه مصباح و میدان امام حسین - بلوار هفت تیر آزمايشگاه تشخیص طبی کوشاآزمايشگاهکرجالبرز21

02636330167روبروی بانک تجارت (ره)محمدشهر بلوار امام خمینی آزمايشگاه دکتر علیجانیآزمايشگاهکرجالبرز22

02632249468ازمايشگاه مهر- ساختمان پزشکان مهر - روبروی خیابان مصباح - چهارراه مصباح - کرج آزمايشگاه مهر کرجآزمايشگاهکرجالبرز23

02632521254 آزمايشگاه شبانه روزی پاتو بیو لوژی مهر عظیمیه2عظیمیه نرسیده به میدان مهران کلینیک مه طبقه:کرجآزمايشگاه پاتوبیو لوژی شبانه روزی مهر عظیمیه کرجآزمايشگاهکرجالبرز24

02632234494  آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزی کرج25جنب کلینیک شهید بهشتی ک خوشنام پ آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزیآزمايشگاهکرجالبرز25

302634417058پالک - آزمايشگاه پاستور- 2میثم - سه راه گوهر دشتآزمايشگاه پاستورآزمايشگاهکرجالبرز26

02632702880طبقه اول-ساختمان سبز-نبش کوچه عین الهی- چهارراه طالقانی جنوبیآزمايشگاه پويشآزمايشگاهکرجالبرز27

317385313102636652624جنب داروخانه دکتر خاتمی کد پستی -  خیابان سعدی جنوبی 56خیابان گلستان - جاده مالرد - کرج ارياآزمايشگاهکرجالبرز28

02634429968 آزمايشگاه بهار کرج20ساختمان -ابتدای خیابان مطهری-فلکه اول-گوهردشت-کرجبهار کرجآزمايشگاهکرجالبرز29

02632775222میدان سپاه میدان والفجر بلوار سرداران شرقی خ میرداماد درمانگاه حنانه ازمايشگاه حنانهحنانهآزمايشگاهکرجالبرز30

2002636500811 خرداد فلکه اول فرديس خیابان شهید احمدی پالک 15فرديس میدان دکتر توده فالحآزمايشگاهکرجالبرز31

602632219116ابتدای زيرگذر ساختمان حکیم طبقه . کرج چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا سپهرآزمايشگاهکرجالبرز32

44502632263773کرج چهارراه طالقانی شمالی روبروی بلوار ماهان طبقه فوقانی پوشاک خانواده شماره صباآزمايشگاهکرجالبرز33

02636332838کرج محمدشهر همايون ويال بلوار شهدا درمانگاه شبانه روزی مرکزی محمدشهرمرکزی محمدشهرآزمايشگاهکرجالبرز34

92302632507595کرج بلوار طالقانی شمالی بعد از پل ازادگان به سمت میدان طالقانی جنب بانک انصارپالک پوياآزمايشگاهکرجالبرز35

239902634571520پالک - کوچه باستانی - روبروی ايستگاه تهران - میدان دانشگاه - حصارک - کرج کاشفآزمايشگاهکرجالبرز36

102634409040گوهردشت ضلع غربی فلکه اول کوچه شهید محمد علی کاوه پالک -کرج گوهردشتآزمايشگاهکرجالبرز37

02632230444کرج خیابان شهید بهشتی جنب نیروی انتظامی(ره)بیمارستان امام خمینی بیمارستانکرجالبرز38

34702633509323پ -خ ارغوان غربی- متری گلشهر45-کرجبیمارستان و زايشگاه مريمبیمارستانکرجالبرز39

02632119296بیمارستان تخت جمشید- میدان مهران - عظیمیه - کرج تخت جمشیدبیمارستانکرجالبرز40

02632771014چهار راه دولت آباد بیمارستان قائم- بلوار شهدای دانش آموز - میدان هفت تیر (بیمارستان قائم)گروه پزشکی مهرپادبیمارستانکرجالبرز41

02634426553کرج خ شهید بهشتی خ کسری بیمارستان کسری(بیمارستان کسری)گروه پزشکی اسفند کرجبیمارستانکرجالبرز42

02632243535شهید بهشتی جنب نیروی انتظامی مرکز قلب بیمارستانگروه پزشکی قلب و عروق خیامبیمارستانکرجالبرز43

102632215930 طبقه 367چهارراه طالقانی بلوار طالقانی شمالی بن بست اول پالک مطب دکتر حسن کمالزادهتخصصیکرجالبرز44

۲۰۳02634440600کرج خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان سپاه برج طاق کسری واحد وهداد ورزقانیتخصصیکرجالبرز45

50202632264861واحد -بنای ماندگار-کوی گلها-چهارراه طالقانیراديولوژی دهان و فک و صورت دکتر قنبریتصوير برداریکرجالبرز46

02632267812خیابان بهشتی ساختمان نیلوفرشفاتصوير برداریکرجالبرز47

30102634462531طبقه سوم واحد - برج طاق کسری- روبروی مخابرات - میدان سپاهمرکز تصويربرداری زعیمتصوير برداریکرجالبرز48



16502636206849متری طالقانی پالک 14کرج مشکین دشت خیابان شهید هدايتکار خیابان موسسه تصويربرداری مشکین دشتتصوير برداریکرجالبرز49

02636508813فیزيو ترابی آريا-ساختمان بزشکان فارابی- 5بالک- 27ّخیابان - فرديس-کرجفیزيوترابی آرياتوانبخشیکرجالبرز50

02633529359 واحد اول1  پالک 504 مهر شهرنبش خیابان 4کرج فاز (س)فیزيوتراپی حضرت فاطمهتوانبخشیکرجالبرز51

1902632228684پالک- ساختمان نورا- روبرو بانک ملی- ابتدا خیابان بهار- میدان شهدافیزيوتراپی شهداتوانبخشیکرجالبرز52

802632550333 واحد 3 طبقه 555باالتر از آزادگان نرسیده به میدان طالقانی مجتمع فیزيوتراپی مريمتوانبخشیکرجالبرز53

1902632718311 واحد 3ساختمان سبز ط فیزيوتراپی مهردادتوانبخشیکرجالبرز54

10302632706524واحد  _ساختمان پزشکان ياس  _نبش چهارراه هفت تیر  _کرج  فیزيوتراپی نوروزیتوانبخشیکرجالبرز55

02632212282کرج میدان شهدا خیابان بیمارستان کمالی کوچه جلوه ساختمان محسنی فیزيوتراپی هومنفیزيوتراپی هومنتوانبخشیکرجالبرز56

02632247680بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی روبروی بانک پاسارگاد داروخانه اشکاناشکانداروخانهکرجالبرز57

02634517576شاهین ويال ضلع شمال غربی میدان امام حسین نبش خیابان يکماورانوسداروخانهکرجالبرز58

02634420289نبش دوم شرقی داخل درمانگاه رجايی شهر-رجايی شهربهارداروخانهکرجالبرز59

02632224348جنب کلینیک شهیدبهشتی- خیابان شهید بهشتی  - کرج داروخانه آلمانیداروخانهکرجالبرز60

02632231250داروخانه- کرج  (ره)بیمارستان امام خمینی کرج (ره)داروخانه بیمارستان امام خمینی داروخانهکرجالبرز61

02634607267متری گلشهر بین اختر و شقايق ساختمان پزشکان گلشهر45داروخانه دکتر ايلبگی زادهداروخانهکرجالبرز62

02632521265واقع در مرکز جراحی محدود مهر _نرسیده به میدان مهران - بلوار شريعتی - عظیمیه  _کرج داروخانه دکتر حقانیداروخانهکرجالبرز63

02632801381کرج خ فردوسی روبروی بانک ملی داروخانه دکتر فرهادیداروخانه دکتر فرهادیداروخانهکرجالبرز64

02634403622داروخانه دکتر حسن زاده- برج طاها - نرسیده به میدان ازادگان-صالقانی شمالی- کرجداروخانه دکتر مهدی حسن زادهداروخانهکرجالبرز65

02165192265(ره)سرآسیاب خ امام خمینیداروخانه دکتر کسمائی مقدمداروخانهکرجالبرز66

02632266513شهید بهشتی، حدفاصل میدان شهدا و چهارراه طالقانی جنب بیمه آسیاداروخانه دیداروخانهکرجالبرز67

02634421092خ مطهری،فلکه اول،نبش دوم شرقیداروخانه رازیداروخانهکرجالبرز68

02632518874کرج عظیمیه جهارراه پامچالداروخانه شبانه روزی دکتر محمودی نزادداروخانهکرجالبرز69

02633516253کرج گلشهر بلوار شهید حدادی ابتدای بلوار سرداران غربیداروخانه شبانه روزی دکتر کرمانیداروخانهکرجالبرز70

02636509798طبقه فوقانی درمانگاه رسالت-خ شهید شاه ابادی-فرديس فلکه پنجم -کرجداروخانه شبانه روزی مداواداروخانهکرجالبرز71

02634421085آزادگان ابتدای مطهری جنب بانک پارسیانداروخانه طلوعداروخانهکرجالبرز72

02632247772بین چهاراه طالقانی و میدان شهدا ساختمان پزشکان سینادکتر احمد فاطمیداروخانهکرجالبرز73

103702634486503ابتدای جهانشهر ، جنب اداره دارايی پالک دکتر حیدرزادهداروخانهکرجالبرز74

02633513072متری گلشهر چهار راه گلزار جنب انتقال خون45کرج زاگرسداروخانهکرجالبرز75

02636204349کرج مشکین دشت خ ش هدايتکار داروخانه شبانه روزی دکتر کريم زادهشبانه روزی دکتر کريم زادهداروخانهکرجالبرز76

1802634343694 و 17کرج بلوار موذن اشتراکی شمالی بین گلستان نیستانداروخانهکرجالبرز77

02636640067ايستگاه پیک- نرسیده به فرديس -جاده مالرد -کرجدرمانگاه شبانه روزی پارسدرمانگاهکرجالبرز78

02636304567همايون ويال درمانگاه مرکزی محمد شهردرمانگاه مرکزی محمد شهردرمانگاهکرجالبرز79

02636612124سه راه حافظیه کوچه يکم غربی کلینیک دندانپزشکی نصرتدندانپزشکی نصرتدرمانگاه دندان پزشکیکرجالبرز80

02632550801روبروی مسجد حجت-  متری کاج45به سمت - میدان اسبی- عظیمیهرسادرمانگاه دندان پزشکیکرجالبرز81

502633510009 غربی پالک405مهرشهر بلوارشهید رزهبان خیابان 4فازدرمانگاه شبانه روزی جامعدرمانگاه عمومیکرجالبرز82

02633527592کرج چهارراه گلزار جنب انتقال خون درمانگاه شبانه روزی دکتر شاهرخیدرمانگاه شبانه روزی دکترشاهرخیدرمانگاه عمومیکرجالبرز83

02634432060رجائی شهر باالتر از فلکه اول نبش دوم شرقیدرمانگاه شبانه روزی رجائی شهردرمانگاه عمومیکرجالبرز84

1002634418697رجائی شهر خیابان هشتم شرقی پالک درمانگاه شبانه روزی شفادرمانگاه عمومیکرجالبرز85

902636604656پالک   - (شهید اقرلو)خیابان پنجم غربی - فلکه اول - فرديس شبانه روزی شفقدرمانگاه عمومیکرجالبرز86

02632521269میدان مهران مرکز جراحی مهر طبقه همکفکاوشدرمانگاه عمومیکرجالبرز87

40102632565291 واحد ۴عظیمیه میدان مهران ساختمان پزشکی بابک طبقه دکتر حامد آقامحمدی طرقیدندان پزشکیکرجالبرز88

2802632724308 واحد 5طالقانی جنوبی جنب ايستگاه درختی ساختمان سبز طبقه دکتر زرگوشیدندان پزشکیکرجالبرز89

2502632248201 واحد 7بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی ساختمان نیلوفر طبقه دکتر سید علی کمونهدندان پزشکیکرجالبرز90

30402632774355 واحد 3میدان مادر ساختمان مهر مادر  ط دکتر فاطمه دلیلی ديداردندان پزشکیکرجالبرز91

02634455370کرج چهار راه طالقانی به سمت میدان سپاه جنب هالل احمر ساختمان دی طبقه سومدکتر محمد باقر حیدریدندان پزشکیکرجالبرز92

02634314878 غربی ابتدای بلوار باهنر  ساختمان محسن9کرج شاهین ويال خیابان شامحمدیدندان پزشکیکرجالبرز93

02634470499کرج، خ شهید بهشتی، چهارراه طالقانی، جنب هالل احمر، مجتمع سروش، طبقه دوم، مطب دکتر محمدرضا قائمیمحمد رضا قائمیدندان پزشکیکرجالبرز94

80302632285358شهید بهشتی مابین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ساختمان شاه کرم طبقه هشتم واحد مطب دکتر ابراهیمیاندندان پزشکیکرجالبرز95

202632266586 طبقه 719شهید بهشتی بین میدان شهدا وچهارراه طالقانی روبروی بیمه ايران ساختمان پزشکان البرز پالک ويکتوريا طبسیدندان پزشکیکرجالبرز96

02165997700جنب بانک صادرات (ص)مالرد بلوار رسول اکرم درمانگاه مالصدرا)کلینیک دکتر محسن رنجبر دندان پزشکیکرجالبرز97



2302636607901پالک - کوچه راديولوژی- فلکه اول-فرديستصويربرداری مرکزی فرديسسونوگرافی و راديولوژیکرجالبرز98

02632212007 ، راديولوژی مهران157کرج، خیابان شهید بهشتی، خیابان آبان، پالک راديولوژی مهرانسونوگرافی و راديولوژیکرجالبرز99

02632264849ساختمان گاليل- شهید يادگاری - شهید بهشتی شیخانیفیزيوتراپیکرجالبرز100

602634518969شاهین ويال خ نهم غربی برج مهر طبقه دوم واحدفیزيوتراپی البرزفیزيوتراپیکرجالبرز101

02632227770میدان شهدا ساختمان پزشکان بهار طبقه همکففیزيوتراپی سینافیزيوتراپیکرجالبرز102

02632746800 فیزيوتراپی پاسارگاد5البرز کرج بلوار طالقانی جنوبی نرسیده به هفت تیر الله فیزيوتراپی پاسارگادفیزيوتراپیکرجالبرز103

1002636640067نرسیده به شهرداری منطقه-ايستگاه پیک  - (فرديس)جاده مالرد جراحی محدود پارسمراکز جراحی محدودکرجالبرز104

02635805202خیابان هالل احمر میدان هالل احمر نبش کوچه فريما مرکز جراحی محدود نور البرزمرکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرزمراکز جراحی محدودکرجالبرز105

02634452109رجائی شهر فلکه اول خیابان شهید معینی مرکز جراحی نورنگاهمرکز جراحی محدود و سرپائی نورنگاهمراکز جراحی محدودکرجالبرز106

02632756705کلینیک دی- ساختمان مريم  - 4ولیعصر - خ شهید بهشتی - سه راه رجايی شهر - کرج مرکز جراحی محدود و سرپايی دیمراکز جراحی محدودکرجالبرز107

02634489091کلینیک چشم پزشکی نورديدگان- 85پالک- جنب پارکینگ پارک خانواده- بلوار موالنا- جهانشهر- کرجگروه پزشکی نورديدگانمراکز جراحی محدودکرجالبرز108

4402632500190عظیمیه نرسیده به میدان مهران پالک تصويربرداران پزشکی عظیمیهمرکز تصوير برداریکرجالبرز109

02632711726،شرکت تصويربرداری پارس9کرج،چهارراه طالقانی،طالقانی جنوبی،کوچه شهید عابدينی،شماره شرکت تصويربرداری پارسمرکز تصوير برداریکرجالبرز110

02632747118تصويربرداری نور-3نبش الله- تیر7نرسیده به چهارراه -طالقانی جنوبی شرکت تصويربرداران نور کرجمرکز تصوير برداریکرجالبرز111

02632238140 طبقه سوم150میدان شهدا، خیابان مظاهری، ساختمان فالح شماره مرکز پرستاری سینامرکز خدمات بالینی در منزلکرجالبرز112

2102632402116 واحد 4چهارراه کارخانه قند، خیابان رازی، مجتمع مشتاق، طبقه مرکز پرستاری هستیمرکز خدمات بالینی در منزلکرجالبرز113

02632535056تیمسار شمس انستیتو کانسر البرز- ندای جنوبی -میدان مهران - عظیمیه -کرج انستیتو کانسر البرزمرکز راديوتراپیکرجالبرز114

502632261094کرج میدان شهدا خیابان بهار کوچه طاهری پالک درمانگاه مرکزی کرجمرکز راديوتراپیکرجالبرز115

102632724621چهارراه طالقانی جنوبی جنب ايستگاه ماشینهای درختی کوچه عابدينی ساختمان پاستور ط امیر عباس خواجویپزشککرجالبرز116

10102634422744پالک-جنب اداره پست-نبش چهارم غربی-فلکه دوم-خیابان آزادی-گوهردشت-کرجدکتر احمد رضا رسولی نژادپزشککرجالبرز117

602632267909کرج خیابان شهید بهشتی بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ساختمان ارين واحد دکتر الهامه مزلقانیپزشککرجالبرز118

202632212794طبقه اول واحد -ساختمان تارا - 11پالک -  متری انقالب 12نبش خیابان -  تیر 7نرسیده به چهارراه - بلوار طالقانی جنوبی - کرج دکتر بهروز عباسی عالئیپزشککرجالبرز119

602632267909کرج خیابان شهید بهشتی بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ساختمان پزشکان ارين واحد دکتر سعید صادقیانپزشککرجالبرز120

02632756222 طبقه فوقانی داروخانه مصباح مطب دکتر عباس عبداللهی10کوچه کربالئی صالح پالک دکتر عباس عبدالهیپزشککرجالبرز121

10102634422744پالک-جنب اداره پست-نبش چهار غربی-فلکه دوم-خیابان آزادی-گوهردشت-کرجدکتر فاطمه برناکیپزشککرجالبرز122

4502632252830 واحد 5مجتمع تجاری اداری سلوک طبقه دکتر مجتبی بابايی رادپزشککرجالبرز123

107702636508305فرديس فلکه دوم پالک دکتر محمدحسن عزيزيانپزشککرجالبرز124

02636531771 غربی ساختمان پزشکان فارابی طبقه دوم27ابتدای خیابان -فرديس -کرجمسعود احمديانپزشککرجالبرز125

202632229163 واحد831بلوار طالقانی شمالی نرسیده به آزادگان ساختمان سپید شماره مطب دکتر ايزدیپزشککرجالبرز126

2002636206937تا16مشکین دشت خ شهید هدايتکار،جنب داروخانه دکترکريم زاده،روزهای فرد بعدازظهر،ساعتمطب دکتر محمد کشاورزپزشککرجالبرز127

2002632309779 تا16کالک ايستگاه شهرداری،خ شهید محمودی منش،طبقه فوقانی داروخانه دکتر اعتمادی ، روزهای زوج ساعت مطب دکتر محمد کشاورزپزشککرجالبرز128

502632265707واحد-2طبقه-برج ارم-بین میدان شهدا و چهرراه طالقانی-کرجمیرمحمدرضا اعتراف اسکويیپزشککرجالبرز129

209368772384 جديد بالک 29کرج فرديس خیابان نصراله صادقیپزشککرجالبرز130

3202632265505واحد-8طبقه- برج ارم- ضلع شرقی پست مرکزی- چهارراه طالقانی- خ شهید بهشتی- کرجفیزيوتراپی نادریکارشناسان پروانه دارکرجالبرز131

51302632531823واحد - ساختمان ارکیده -  متری کاج 45بعد از پل آزادگان به سمت - کرج نويدکارشناسان پروانه دارکرجالبرز132

01735723031آزمايشگاه دکتر بهاری-طبقه دوم-مجتمع پزشکی سينا-کوچه واليت دومآزمايشگاه تشخيص طبی دکتر بهاریآزمايشگاهازادشهرگلستان1

01735772500نگين شهر اتوبان شهيد اسودی جنب خ رجايیبهرام علی دمحمیداروخانهازادشهرگلستان2

01735732315جنب بانک ملیداروخانه دکتر غالمیداروخانهازادشهرگلستان3

01735723900ساختمان پزشکان سينا- کوچه واليت دوم داروخانه سيناداروخانهازادشهرگلستان4

01735727955جنب بانک صادراتداروخانه شبانه روزی دکتر اکبرپورداروخانهازادشهرگلستان5

01735724889شهرستان آزادشهرخيابان شهيد رجايی.استان گلستان داروخانه کوهستانیداروخانهازادشهرگلستان6

01735724156روبروی کوچه منصوریدکترسينااعلمیداروخانهازادشهرگلستان7

01735731428نرسيده به ميدان مرکزی روبروی موسسه آرمان- امامدمحم شيخ ويسیداروخانهازادشهرگلستان8

401735725071خيابان امام نبش واليت-آزادشهر خاتم االنبياء آزادشهردرمانگاه عموميازادشهرگلستان9

01735722327اول خيابان امام ره کوچه شهيد ناوشکی مجتمع پزشکان سينا زيرزمين واحدشرقیاقدس عبدالهیپزشکازادشهرگلستان10

01735722325زيرزمين واحد شرقی-مجتمع پزشکان سينا-کوچه شهيد ناوشکی-اول خيابان امام رهحسين سکوتی اسکوئیپزشکازادشهرگلستان11

01735727586ازادشهر خ امام ک چهارم پاساژ نوده ایحسين قوانلوپزشکازادشهرگلستان12

401735733501رجائ دکتر شيبانیپزشکازادشهرگلستان13

01735723263ميدان مرکزی طبقه فوقانی داروخانه دکتر غالمیدکتر صالح انديشپزشکازادشهرگلستان14



01735723043جنب داروخانه شبانه روزی دکتر اکبرپوردکتر کوهساريانپزشکازادشهرگلستان15

01735735080 ساختمان پزشکان سينا2ک واليت سيد ابوالفضل حسينیپزشکازادشهرگلستان16

01735772434نگين شهر خ طالقانی شرقی جنب کوچه شهيد سوختانلو مطب دکتر خرمالیمطب دکتر خرمالیپزشکازادشهرگلستان17

101735735431 ساختمان پزشکان سينا واحد 2گلستان آزادشهر خيابان امام خمينی واليت مطب دکتر محسن هرويانپزشکازادشهرگلستان18

301735721466خيابان امام کوچه واليت فيزيوتراپی قائمکارشناسان پروانه دارازادشهرگلستان19

01735727467مجتمع فدک . 1کوچه بهشت . خيابان شهيد بهشتی . آزادشهر مرکز فيزيوتراپی مشرقیکارشناسان پروانه دارازادشهرگلستان20

01734527860اق قال خيابان شهيد  رجايیلقمانآزمايشگاهاق قالگلستان21

101734521773گلستان آق قال خ شهيد رجايی ک اتحاد پاتوبيولوژی مهرگانآزمايشگاهاق قالگلستان22

01734526765بيمارستان آل جليل آق قال-آق قال(آل جليل)مرکز بهداشت و درمان بخش آق قالبيمارستاناق قالگلستان23

01734502366گلستان شهرستان آق قال روستای عطاآباد نرسيده به سه راهی پيرواشدکتر سوقیداروخانهاق قالگلستان24

01734522300استان گلستان شهرستان آق قال خيابان شهيدرجايی کوچه اتحاد يکم مطب دکتر بهروز امان دمحمیامان دمحمیپزشکاق قالگلستان25

01734523118کوچه کمينهعبدالخليل کرپزشکاق قالگلستان26

01734502456مطب دکتر نادران- جنب داروخانه - روستای عطاآباد - آقال -استان گلستانمطبپزشکاق قالگلستان27

01734504239مقابل دهياری- روستای پيرواش - آق قال مطب مهدی حاجيان شهریپزشکاق قالگلستان28

01734424784آزمايشگاه ايران-طبقه اول-پاساژقاندومی-خرداد15خيابان-بندرترکمن آزمايشگاه پاتوبيولوژی ايرانآزمايشگاهبندرترکمنگلستان29

01734421551آزمايشگاه پيمان- طبقه اول - ساختمان دکتر ناظری - ميدان مختومقلی آزمايشگاه پيمانآزمايشگاهبندرترکمنگلستان30

01734427022بندرترکمن(ره)بندرترکمن بلوار آرخی بيمارستان امام خمينیبندرترکمن(ره)بيمارستان امام خمينیبيمارستانبندرترکمنگلستان31

01734429030ميدان مختومقلی ساختمان دکتر ناظری (شهرداری  ) خرداد 15بندرترکمن خيابان دکتر عبدالحليم اتکپور طريکتخصصيبندرترکمنگلستان32

1001734431905 و 8 متری بين جمهوری 6کوچه ی -روبروی باشگاه تختیبهبودتوانبخشيبندرترکمنگلستان33

01734424599داروخانه دکتر شکری- پاساژ قاندمی - خيابان شهرداری داداروخانهبندرترکمنگلستان34

01734424844 داروخانه بوعلی8بندرترکمن نبش خيابان جمهوری داروخانه بوعلی بندرترکمنداروخانهبندرترکمنگلستان35

01734423771بندر تركمن ميدان مختومقلي ساختمان ناظري داروخانه دكتر ناظريداروخانه دكتر ناظري بندرتركمنداروخانهبندرترکمنگلستان36

01734464777شهرستان گميشان خيابان امام خمينی نبش چراغ قرمزداروخانه دکتر صالحیداروخانهبندرترکمنگلستان37

01734487300دور ميدان مختومقلی ابتدای خيابان جمهوری_ بندر ترکمن_گلستانداروخانه دکتر مختاریداروخانهبندرترکمنگلستان38

01734431515جنب شعبه بانک کشاورزی-خيابان آزادی-بندر ترکمنپاستورداروخانهبندرترکمنگلستان39

2401734435050آزادی . خيابان آزادی . بندر ترکمن . گلستان رازیدرمانگاه عموميبندرترکمنگلستان40

01734425155ساختمان دکتر ناظری-ميدان مختوم قلی-بندرترکمنسونوگرافی دکتر آسودهسونوگرافي و راديولوژيبندرترکمنگلستان41

01734429486ساختمان دکتر سقلی- خيابان شهيد مالئيان سونوگرافی و راديولوژی دکتر مصطفی طهماسب نژادسونوگرافي و راديولوژيبندرترکمنگلستان42

01734429299بندرترکمن خيابان شهيد بهشتی ميدان مختومقلی فراغی جنب بيمه ی سالمت ساختمان دکتر قاقا خواجه طبقه ی همکف فيزيو تراپی سالمتسالمتفيزيوتراپیبندرترکمنگلستان43

01734434020(روبروی ايستگاه قديم گميشان)9روبروی آزادی- خيابان آزادیسينافيزيوتراپیبندرترکمنگلستان44

401734424443 پالک 8بندر ترکمن خيابان جمهوری اسالمی جمهوری تاج دمحم ايلمانیپزشکبندرترکمنگلستان45

01734462929خيابان امام خميني جنب داروخانه دكترصالحي مطب دكترفرشيندكترفرشينپزشکبندرترکمنگلستان46

01734422977بندر ترکمن روبروی شهرداری مطبدکتر الياس اصفهانيانپزشکبندرترکمنگلستان47

01734428886دور ميدان مختومقلی فراغی ساختمان پزشکان دکتر ناظریدکتر عبدالحکيم توانگریپزشکبندرترکمنگلستان48

01734462234مطب دکتر دمحم بخشی زاده- خيابان امام خمينی باالتر از چهارراه شهيد بيانی - گميشان - بندرترکمن دکتر دمحم بخشی زادهپزشکبندرترکمنگلستان49

01734430303بندرترکمن ميدان مختومقلی ضلع غربی ساختمان پزشکی دکتر ناظریعبدالحی اعتصامیپزشکبندرترکمنگلستان50

01734422245استان گلستان بندر ترکمن خيابان ازادی جنب بانک کشاورزی مطب دکتر روزفراخعبدالمنان روزفراخپزشکبندرترکمنگلستان51

01734424223مطب دکتر دمحمقلی حاجی ايری- ساختمان پزشکان- ميدان مختومقلی- شهرستان ترکمن- استان گلستاندمحمقلی حاجی ايریپزشکبندرترکمنگلستان52

09112736183مطب دکتر بشير دمحم پژمان-ساختمان ناظری-ميدان مختومقلی مطبپزشکبندرترکمنگلستان53

01734430405ترکمن ميدان مختومقلی ساختمان دکتر ناظریمطبپزشکبندرترکمنگلستان54

11401734422611خيابان شهيد ميرزايی پالک مطب دکتر طاغاندردی چوکانپزشکبندرترکمنگلستان55

01734360982جنب اداره پست- خيابان پاسدارن شرقی - بندگز (ع)آزمايشگاه امام سجاد آزمايشگاهبندرگزگلستان56

01734369171کوچه راه اهن- نرسيده به چهار راه راه اهن - بندر گز آزمايشگاه فدکآزمايشگاهبندرگزگلستان57

01734362060بيمارستان شهداء بندرگز- روبروی هالل احمر  - (ع)خيابان امام جعفر صادق - بندرگز - گلستان بيمارستان شهداء بندرگزبيمارستانبندرگزگلستان58

01734388191بندر گز ليوان شرقی چهارراه اصلیبنی هاشمداروخانهبندرگزگلستان59

01734382512داروخانه دکتر حامد برآبادی- جنب بانک ملی  - (ره)خيابان امام خمينی-  شهر نوکنده - شهرستان بندرگز داروخانه دکتر برآبادیداروخانهبندرگزگلستان60

01734367564خيابان پاسداران شرقی ، جنب درمانگاه سپاهدکتر مهشيد حسينیداروخانهبندرگزگلستان61

01734388444روبروی داروخانه-چهارراهاحمدصعودیپزشکبندرگزگلستان62

01734362153ک قرض الحسنه وليعصر عجپزشک عمومیپزشکبندرگزگلستان63



01735862610خان ببين ميدان ميرفندرسکیخان ببين (ع)امام رضا بيمارستانخانبهبينگلستان64

01735862394روبروی بانک تجارتداروخانه دکتر فضلعلی خان ببينداروخانهخانبهبينگلستان65

01735864740ضلع شمالی ميدان حکيم ميرفندرسکیشهرام اميرلطيفیپزشکخانبهبينگلستان66

01735892332داروخانه دکتر بهرامی- تير7جنب خيابان -بلوار امام رضا-دلندداروخانه دکتر بهرامیداروخانهراميانگلستان67

01735883596خيابان امام خمينی- راميان عراز دمحم بروسانداروخانهراميانگلستان68

01735893200مطب دکتر قربانيان.خيابان امام رضا.دلندشاهين قربانيانپزشکراميانگلستان69

01735882807راميان ميدان مرکزی خيابان فردوسی شرقی روبه روی بانک مهر اقتصادعباسعلی منصوریپزشکراميانگلستان70

01735882943خ امام نرسيده به ميدان امام خمينیغالمرضا بایپزشکراميانگلستان71

01735882400راميان خ اماممطبپزشکراميانگلستان72

01734225070-چهارراه جنگلده - علی آباد کتول پارسآزمايشگاهعليابادکتولگلستان73

01734240014(عج)بيمارستان بيقه هللا االعظم(ع)بيمارستان بقيه هللا االعظمبيمارستانعليابادکتولگلستان74

3001734239550کوچه فردوس - بعد از چهارراه جنگلده به سمت گرگان - خيابان امام رضا ع رحمان ميرزائیتوانبخشيعليابادکتولگلستان75

01734226936داروخانه دکتر اشرفی- نبش پاساژ اريا - چهارراه جنگلده حسن اشرفیداروخانهعليابادکتولگلستان76

01734220366داروخانه شبانه روزی دکتر يوسفی- ابتدای خيابان طالقانی جنوبی - خيابان امام رضا ع - علی اباد کتول حسين يوسفیداروخانهعليابادکتولگلستان77

01734226503داروخانه دکتر قاسمی. روبه روی خيابان ورزش. امام رضاداروخانه دکتر قاسمیداروخانهعليابادکتولگلستان78

01734224155گلستان علی اباد کتول خيابان طالقانی شمالسپی ساختمان اسپانتاداروخانه دکتر وحيده زنگانهداروخانهعليابادکتولگلستان79

3001734239578گلستان علی آباد خيابان امام رضا نبش فردوس دکتر زهرا دينکوبداروخانهعليابادکتولگلستان80

01734235005آزمايشگاه نور ثامن- طبقه فوقانی  - (ع)درمانگاه امام رضا - علی آباد کتول چهار راه هنرستان (درمانگاه امام رضا )آزمايشگاه نور ثامن درمانگاهعليابادکتولگلستان81

01734230478درمانگاه شبانه روزی خاتم االنبياء- چهارراه جنگلده روبروی مجتمع تجاری آريا - علی آباد کتول- گلستانخاتم االنبياءدرمانگاهعليابادکتولگلستان82

01734232839خيابان امام رضا جنب بانک سپه مرکزیدرمانگاه عمومی شبانه روزی طب النبیدرمانگاهعليابادکتولگلستان83

01734222721چهاراه جنگلده درمانگاه شفاشبانه روزی شفادرمانگاهعليابادکتولگلستان84

01734225133روبروی درمانگاه شبانه روزی شفا- باالی داروخانه دکتر ايوب زنگانه - چهارراه جنگلده شيرعلی يونسیدندان پزشکيعليابادکتولگلستان85

01734231112طالقانی شمالی،خيابان جنگلده جنب ازمايشگاه پارسراديولوژی مهرسونوگرافي و راديولوژيعليابادکتولگلستان86

101734240657گلستان، علی آباد کتول، خيابان طالقانی شمالی، مجتمع الماس، طبقه اول، واحد بهرادفيزيوتراپیعليابادکتولگلستان87

01734239320گلستان علی آباد کتول خيابان طالقانی جنوبی  بعداز فروشگاه فرهنگيانحسن حق شناسفيزيوتراپیعليابادکتولگلستان88

01734231874طبقه دوم- پاساژ آريا اعظم زنگانهپزشکعليابادکتولگلستان89

01732226511طالقانی جنوبیحميد فندرسکیپزشکعليابادکتولگلستان90

01734236952طبقه اول- مجتمع آريا - چهادداه جنگلده - علی آباد کتول حميدرضا اخوان فردپزشکعليابادکتولگلستان91

01734225989جنب داروخانه دکتر زنگانه- خيابان امام رضا ع - علی اباد کتولرحمان سوخته سرائیپزشکعليابادکتولگلستان92

01734232999جنب بستنی فروشی خليلی-خيابان مزرعهعلی اصغر مقصودلوپزشکعليابادکتولگلستان93

01734226288علی اباد کتول چهارراه طالقانی روبروی درمانگاه شفامطب دکترسيددمحمميرکتولیپزشکعليابادکتولگلستان94

01734229427طالقانی شمالی مطب دکترکريمیمطب دکترعزت اله کريمیپزشکعليابادکتولگلستان95

01734266080داروخانه دکتر عباسيان- جنب درمانگاه ثامن ااِلئمه - ابتدای خيابان شيرنگ داروخانه دکتر عباسيانداروخانهفاضالبادگلستان96

01734263289خيابان اصلی پاساژ امام حسن عسگری داروخانه پاستورداروخانه پاستورداروخانهفاضالبادگلستان97

01734262385فاضل آباد خيابان اصلی چهارراه مطب دکتر هاشمیجواد هاشمیدرمانگاه عموميفاضالبادگلستان98

01734263280فاضل آباد خيابان اصلی پاساژامام حسن عسگری جنب داروخانه پاستورسيددمحم حسينیدرمانگاه عموميفاضالبادگلستان99

01734261212، ساختمان پزشکان الماس، طبقه دوم، مطب دندانپزشکی دکتر زرگران25روبروی رضوان دکتر اميرحسين زرگراندندان پزشکيفاضالبادگلستان100

301734262238استان گلستان  فاضل آباد بلوارسيدالشهداايثاردکتردمحمحسين دمحمی نياپزشکفاضالبادگلستان101

494114366301734264880کد پستی - ملت، انتهای پاساژ-پاساژبانک ملی- خيابان امام رضا-فاضالباد-گلستاندکتردمحمرکنی عاليیپزشکفاضالبادگلستان102

01734264343فاضل آباد خيابان اصلی ساختمان پزشکان الماس طبقه اولمطب دکتررضا حسينیپزشکفاضالبادگلستان103

01735452005داروخانه دکتر آدينه زاده- خيابان فراغی - مراوه تپه - استان گلستان حقيقیداروخانهمراوهتپهگلستان104

01735223120نبش کوچه جاويد-خ پاسداران-مينودشتازمايشگاه پارس مينودشتآزمايشگاهمينودشتگلستان105

1301735222100پالک  - (ره)ميدان امام خمينی حيدریداروخانهمينودشتگلستان106

01735231965روبروی آتش نشانیدکتردانشیداروخانهمينودشتگلستان107

01735232752گلستان   مينودشت   کوچه جاويد وليصرموسسه فيزيوتراپی آتيه مينودشتفيزيوتراپیمينودشتگلستان108

01735228100مينودشت خيابان پاسداران خيابان اوينی روبروی اتش نشانی فيزيوتراپی شفاموسسه فيزيوتراپی شفافيزيوتراپیمينودشتگلستان109

01735220902طبقه سوم-مجتمع فراهانيان - خيابان سيد جمال الدين- مينودشتايوب ممشلیپزشکمينودشتگلستان110

01735230969استان گلستان شهرستان مينودشت  خيابان  شهيد آوينی ساختمان دکتر اودهصفر  دمحمپزشکمينودشتگلستان111

201735229600پاساژ صفاری طبقه مطب دکتر حميد رستمیپزشکمينودشتگلستان112



1201735221030پالک-فلکه مرکزی-مينودشت-استان گلستانمطب دکتر رحيم بردی بيکیپزشکمينودشتگلستان113

01734343339خيابان وليعصر کوچه صاحب الزمان ساختمان پزشکان سپهرآزمايشگاه پاتوبيولوژی دهقانآزمايشگاهکردکویگلستان114

01734353434آزمايشگاه دکتر صمدی- پاساژ افضلی- جنب بانک ملی مرکزیدکتر صمدیآزمايشگاهکردکویگلستان115

01734335206شهرستان کردکوی(ع)بيمارستان اميرالمومنين -خيابان جنگل -کردکوی-گلستانشهرستان کردکوی (ع)اميرالمومنين بيمارستانکردکویگلستان116

01734332717روبروی بانک انصار- خ امام -روستای يساقی داروخانهداروخانهکردکویگلستان117

01734339186جنب مطب دکتر سپهری-خيابان اصلی-شهرستان کردکوی روستای دنگالنداروخانه دکتر مريم مهتریداروخانهکردکویگلستان118

01734342060کردکوی خيابان وليعصر ميدان معلم داروخانه دکتر کبيریداروخانه دکتر کبيریداروخانهکردکویگلستان119

01734350666داروخانه شبانه روزی دکتر يزدی- جنب مسجد جامع - نرسيده به ميدان انقالب  - (عج)خيابان وليعصر- شهرستان کردکوی - استان گلستان داروخانه شبانه روزی دکتر يزدیداروخانهکردکویگلستان120

01734342472خ پاسداران روبروی امامزاده مجيددکتر سيد جواد جدی حسينیداروخانهکردکویگلستان121

01734342171کردکوی خيابان وليعصر داروخانه حسينی شريفیسيدحسن حسينی شريفیداروخانهکردکویگلستان122

01734342535جنب درمانگاه شفاگسترمقصودلوداروخانهکردکویگلستان123

01734343465درمانگاه کوثر سپاه- روبروی مسجد حسينی - خيابان پاسداران - شهرستان کردکوی - گلستان درمانگاه شبانه روزی کوثر سپاه پاسداراندرمانگاهکردکویگلستان124

01734346735جنب کوچه ملکشفاگستردرمانگاه عموميکردکویگلستان125

01734342881(جنب داروخانه دکتر يزدی )- مرکز پزشکی کيميا- خ وليعصر- کردکوی- گلستاتکيميادرمانگاه عموميکردکویگلستان126

01734351500 مطب دکتر بهرينی12کردکوی خ پاسداران گل دکتر غالمرضا بحرينیپزشککردکویگلستان127

01734339228جنب داروخانه دکتر مهتری- روستای دنگالن فلورا سپهریپزشککردکویگلستان128

01734352090خيابان جنگل کوچه سردار دوم مطب دکتر قاسمیمطبپزشککردکویگلستان129

01734333325پايين تر از داروخانه دکتر دينکوبمطب دکتر روشنیپزشککردکویگلستان130

2701734346167سردار-خيابان جنگل -کردکوی فيزيوتراپی سپهری کردکویکارشناسان پروانه دارکردکویگلستان131

01735449722خيابان فراغی نبش فراغی هشتم-شهرستان کالله-استان گلستانشرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی لقمان کاللهآزمايشگاهکاللهگلستان132

01735448333کلينيک قانون-6کوچه فراغی -خيابان فراغی-شهرستان کالله-استان گلستانپاتوبيولوژی قانونآزمايشگاهکاللهگلستان133

01735447990(ص)بيمارستان حضرت رسول اكرم-كالله(ص)حضرت رسول اكرمبيمارستانکاللهگلستان134

01735449944داروخانه دكتر اديب . 11نبش فراغي . خيابان فراغي . كالله . گلستان داروخانه دكتر اديبداروخانهکاللهگلستان135

01735441200روبروی بانک سپهداروخانه دکتر رضايیداروخانهکاللهگلستان136

01735440600خيابان مختومقلی فراغی نبش کوچه مسکين قليچداروخانه شبانه روزی دکترسعيدیداروخانهکاللهگلستان137

01735441422خيابان فراغی داروخانه پاستورپاستورداروخانهکاللهگلستان138

01735446434استان گلستان شهرستان کالله خيابان فراغی ساختمان مبين فيزيوتراپی مهرفيزيوتراپیفيزيوتراپیکاللهگلستان139

01735440728خيابان انقالب-شهرستان کالله-استان گلستانموسسه فيزيوتراپی سينافيزيوتراپیکاللهگلستان140

01735443770كالله خيابان مختوم قلي فراغيعلي اصغرقائميپزشککاللهگلستان141

01735441339مطب دکتر حاج دمحم نازقليچی- 4991716513کدپستی -717پالک -9کوچه فراغی -خيابان فراغی-شهرستان کاللهمطب دکتر حاج دمحم نازقليچیپزشککاللهگلستان142

01735442596ميدان احمدی ساختمان پزشکی شفاءمطب دکتر عبدالناصرپيروزپزشککاللهگلستان143

01735441377کالله خيابان فراغی جنب داروخانه پياممطب دکتر نصرت رمرودی ثمرهپزشککاللهگلستان144

74101735421660کالله خيابان فراغی پالک   مطب سالقیمطب دکترمنصورسالقیپزشککاللهگلستان145

901735448820فراغی - خيابان فراغی - کالله فيزيوتراپی بهارکارشناسان پروانه دارکاللهگلستان146

01735838707گاليکش خيابان امام روبروی مسجدجامع طبفه همکفآزمايشگاه شرکت تعاونی حيان زيست آزماگلستانآزمايشگاهگاليکشگلستان147

01735832488مقابل مسجد جامعداروخانه امام رضا ع دكتر موسوي خسروي گاليكشداروخانهگاليکشگلستان148

01735830440داروخانه دکتر نيک پور-خيابان امام-گاليکشداروخانه دکتر نيگ پورداروخانهگاليکشگلستان149

01735837828گاليکشداروخانه شبانه روزی قابلی گاليکشداروخانهگاليکشگلستان150

01735833522گاليکش خ امام روبروی خ گلزار شهدايعقوب ممشلیفيزيوتراپیگاليکشگلستان151

09111791808خيابان شهريار-شهرستان گاليکش-استان گلستانبن يامين خسرویپزشکگاليکشگلستان152

01735837400استان گلستان شهرستان گاليکش خيابان امام روبروی بانک سپه مطب دکتر خوشبختدکتر حبيب هللا خوشبختپزشکگاليکشگلستان153

01735831265جنب بانک سپه مطب دکتر دمحم قربانیدمحم قربانیپزشکگاليکشگلستان154

01735838356روبروي مسجد جامع جنب داروخانه امام رضا عمطب دكتر سيد يوسف موسوي خسرويپزشکگاليکشگلستان155

01735832380گاليکش خ امام خمينی روبروی بانک سپه مطب دکتر ابراهيم خسرویمطب دکتر ابراهيم  خسرویپزشکگاليکشگلستان156

01735834784شهرستان گاليکش خيابان امام جنب داروخانه دکتر نيک پورمطب دکتر قربانعلی عربپزشکگاليکشگلستان157

01735831191استان گلستان شهرستان گاليکش خيابان امام خمينی جنب داروخانه دکتر طبری مطب دکتر صفارايیمطب دکتر دمحم صفارايیپزشکگاليکشگلستان158

10301732543423 مجتمع 103/2عدالت دمحمعلی قاضی مقدمآزمايشگاهگرگانگلستان159

101732328055ط - پاساژ کورش  - 31نبش عدالت - خيابان ولی عصر پارسآزمايشگاهگرگانگلستان160

01732325194پاساژ وليعصر  طبقه دوم-خ وليعصر -گرگان -گلستان آزمايشگاه دكتر روزدارآزمايشگاهگرگانگلستان161



01732234353طبقه اول- مجتمع ايرانيان - 15عدالت - خيابان وليعصر- گرگانآزمايشگاه مهرآزمايشگاهگرگانگلستان162

01732254525 پاساژ صدرا طبقه اول16 و 14گرگان خيابان وليعصر بين عدالت آزمايشگاه پاتوبيولوژي صدراآزمايشگاهگرگانگلستان163

31601732338874 پالک 3وليعصر مجتمع الله طبقه آزمايشگاه تشخيص طبی دکتر ايت اللهیآزمايشگاهگرگانگلستان164

701732222299پالک -7عدالت -خيابان وليعصرآزمايشگاه تشخيص طبی پاستورآزمايشگاهگرگانگلستان165

01732366983آزمايشگاه دکتر شهريار عليزاده - 11ابتدای عدالت - خيابان وليعصر- گرگان آزمايشگاه دکتر شهريار عليزادهآزمايشگاهگرگانگلستان166

09113712927 ساختمان مهستان طبقه اول11خيابان وليعصر عدالت آزمايشگاه سپهرآزمايشگاهگرگانگلستان167

01732344990خيابان وليعصر جنب بانک بارسيانآزمايشگاه الندا گرگانآزمايشگاهگرگانگلستان168

01732140134آزمايشگاه پزشکی شرکت تعاونی مهد آزمای نور- جنب پل هوايی - روبروی دبستان شهيد باهنر - جلين - گرگان - استان گلستان آزمايشگاه مهد آزمای نورآزمايشگاهگرگانگلستان169

101732249869 مجتمع حجت طبقه 13وليعصر عدالت آزمايشگاه نورآزمايشگاهگرگانگلستان170

01732220999 آزمايشگاه پاتوبيولوژی بهار7 و 5بين عدالت  - (شاليکوبی  )خيابان وليعصر  - (کاخ)ميدان وليعصر آزمايشگاه پاتوبيولوژی بهارآزمايشگاهگرگانگلستان171

01732327795 مجتمع پزشکان ويال21خيابان ولی عصر عدالت - گرگان آزمايشگاه پيوندآزمايشگاهگرگانگلستان172

01732354809مجتمع مينا طبقه اول- 22عدالت - خيابان وليعصر- گرگانازمايشگاه پاتوبيولوژی دکتربلخیآزمايشگاهگرگانگلستان173

01732236949آزمايشگاه دانش- طبقه همکف- ساختمان سينا- 13عدالت - خيابان وليعصر- گرگان- گلستاندانشآزمايشگاهگرگانگلستان174

07132263612 آزمايشگاه دكتر مفيد34 پالك 35گرگان خيابان وليعصر عدالت دكتر مفيدآزمايشگاهگرگانگلستان175

2401732329923 و 22وليعصر بين عدالت دکتر رامين آذرهوشآزمايشگاهگرگانگلستان176

801732320180واحد -طبقه اول-مجتمع ايرانشهر-23نبش عدالت -خيابان وليعصرشرکت تعاونی خدمات بهداشتی،درمانی،آزمايشگاهی طب گسترحضرتیآزمايشگاهگرگانگلستان177

01732221483گرگان خيابان امام پاساژ قدس طبقه اولفارابیآزمايشگاهگرگانگلستان178

01732251885 مجتمع آرمان13خيابان وليعصر انتهاي كوچه عدالت پاتوبيولو   ژي سيناآزمايشگاهگرگانگلستان179

01732336300 ساختمان اردوان طبقه همکف11گرگان خيابان وليعصر عدالت کاوشآزمايشگاهگرگانگلستان180

01732222619خرداد خيابان باهنر بيمارستان وزايشگاه فلسفي15گرگان ميدانبيمارستان وزايشگاه فلسفيبيمارستانگرگانگلستان181

01732337254بيمارستان دكتر موسوي- 11عدالت - خيابان وليعصر - گرگان - گلستان دكتر موسويبيمارستانگرگانگلستان182

01732324071بيمارستان مسعود-خيابان فروردين شرقي-فلكه گرگانپارس-گرگانشركت پزشكان مسعود گرگانبيمارستانگرگانگلستان183

01732251910گرگان خيابان شهيد صياد شيرازی مرکز آموزشی درمانی شهيد صياد شيرازیمرکز آموزشی درمانی شهيد صياد شيرازیبيمارستانگرگانگلستان184

01732220561آذر5خيابان پنچم آذر مرکزآموزشی درمانی مرکز آموزشی درمانی پنجم آذربيمارستانگرگانگلستان185

02132251730گرگان بلوار جانبازان مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگانمرکز درمانی طالقانی گرگانبيمارستانگرگانگلستان186

01732330930خيابان باهنر بيمارستان قلب شفا گلستان- خرداد 15ميدان - گرگان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكيبيمارستانگرگانگلستان187

1401732342755عدالت دکتر اسماعيل رفيعیتخصصيگرگانگلستان188

101732244363 واحد 1 ساختمان قائم طبقه 13عدالت دکتر حميدرضا بهزادتخصصيگرگانگلستان189

1801732222233عدالت دکتر شيرافکنتخصصيگرگانگلستان190

2701732324029 واحد 3  مجتمع يادمان  طبقه 21شاليکوبی خيابان وليعصر عدالت دکتر عبدالصفا شرافتیتخصصيگرگانگلستان191

01732224475خيابان پنج آذر پاساژ بهارستان طبقه اول مطب دکتر دمحمرضا زمانیمطبتخصصيگرگانگلستان192

701732260440 انتهاي كوچه ساختمان ارمان واحد13خيابان وليعصر عدالتمطب دكتر ازيتاالبرزيتخصصيگرگانگلستان193

01732327250 اصلی107فرعی از  - 121پ  - 2ط - ساختمان پزشکان ويال  - 21عدالت - خيابان وليعصر تصويربرداری رادتصوير برداريگرگانگلستان194

01732231706 انتهاي كوچه ساختمان صدف طبقه همكف13عدالت مركزپزشكي هسته اي صدفتصوير برداريگرگانگلستان195

01732244100پزشگی هسته ای سينا- طبقه همکف - ساختمان پزشکان مهر  - 34عدالت - گرگان پزشکی هسته ای سيناتصوير برداريگرگانگلستان196

301732239779، ساختمان ميرداماد ، ط 7ولی عصر،  عدالت فيزيوتراپی ميرداماد دکتر اورسجیتوانبخشيگرگانگلستان197

501732326862 واحد 2  ساختمان ازاد مرد طبقه 11گرگان عدالت فيزيوتراپی پارستوانبخشيگرگانگلستان198

6401732233331 طبقه اول واحد 15 و 13گرگان خيابان وليعصر  بين عدالت فيزيونراپی پرديستوانبخشيگرگانگلستان199

30301732342550 واحد 3 ساختمان ايزد طبقه 8وليعصر انتهای عدالت مرکز فيزيوتراپی و ليزرتراپی دیتوانبخشيگرگانگلستان200

01732250604گرگان فلکه سرخواجه سرخواجه دوم روبروی دبستان رازیمرکز مشاورهتوانبخشيگرگانگلستان201

201732263650ط- ميرداماد- 7عدالت-گرگانمرکزتخصصی گوش دکترمالیتوانبخشيگرگانگلستان202

1401732354829واحد - طبقه سوم -مجتمع مينا-22عدالت -خ وليعصر-گرگان کلينيک فيزيوتراپی توانبخشتوانبخشيگرگانگلستان203

901732327905مجتمع يادمان طبقه اول واحد- 21عدالت - خيابان وليعصر- گرگان/کلينيک فيزيوتراپی رضا توانبخشيگرگانگلستان204

01732325265 داروخانه شبانه روزی دکتر بازوبندی14-12گرگان خيابان شاليکوبی بين عدالت بازوبندیداروخانهگرگانگلستان205

01732350666ذاروخانه صدرا-پاساژصدرا16و14خ وليعصر بين عدالت بی بی رقيه کاغذیداروخانهگرگانگلستان206

01732341561گرگان خيابان وليعصرجنب بيمه ايران مرکزیحسين منتظریداروخانهگرگانگلستان207

01732321841 کلينيک دکتر موسوی13وليعصر عدالتخانم دکتر دائمیداروخانهگرگانگلستان208

2001732222883گرگان خيابان خمينی نرسيده به آفتاب داروخانهداروخانهگرگانگلستان209

01732157266نبش اوزينه هشتم-کوی اوزينه-گرگانداروخانهداروخانهگرگانگلستان210



01732243830 داروخانه بهنام23گرگان خيلبان شاليکوبی عدالت داروخانه بهنامداروخانهگرگانگلستان211

01732141459جنب بانک کشاورزی-خيابان اصلی-جلين داروخانه جلينداروخانهگرگانگلستان212

01732237788جنب پاساژ مرسل- خيابان وليعصر - گرگان داروخانه دكتر مؤمنداروخانهگرگانگلستان213

01713242474گرگان فلکه مازندران نبش ابوذر يکم دروخانه دکتر ابراهيمیداروخانه دکتر ابراهيمیداروخانهگرگانگلستان214

01732128930گرگان خ کاشانی  چهارراه انقالب نرسيده به چهارراه مدرسداروخانه دکتر تشکریداروخانهگرگانگلستان215

01732237027-18نبش عدالت -خيابان وليعصر-گرگانداروخانه دکتر تقویداروخانهگرگانگلستان216

01732365115 آذر روبروی بيمه دانا5خ - گرگان - گلستان داروخانه دکتر حاجی مرادلوداروخانهگرگانگلستان217

01732335122همکف. مجتمع الله 6نبش عدالت .گرگان خيابان وليعصرداروخانه دکتر رئيسیداروخانهگرگانگلستان218

01732536361داروخانه دکتر شهره تازيکی- مقابل دخانيات - بلوار نهارخوران - گرگانداروخانه دکتر شهره تازيکیداروخانهگرگانگلستان219

01732222786نبش ميدان وحدت-گرگان داروخانه دکتر صلبیداروخانهگرگانگلستان220

01732302383داروخانه دکتر قاسمی-18نبش دانش -خيابان دانش-سرخنکالتهداروخانه دکتر قاسمیداروخانهگرگانگلستان221

701732158688 و 5گرگان خيابان گلها بين گلبرگ داروخانه دکتر قرنجيکداروخانهگرگانگلستان222

01732349526ساختمان کسری-22عدالت -خيابان وليعصر - گرگانداروخانه دکتر مريم تازيکیداروخانهگرگانگلستان223

02132227535خيابان پنجم آذر پاساژ بهارستان داروخانه دکتر مهری هاشمیداروخانه دکتر مهری هاشمیداروخانهگرگانگلستان224

01732241114 روبروی آزمايشگاه پاستور7عدالت داروخانه دکتر هدايتداروخانهگرگانگلستان225

01732223033نبش سرخواجه يکمداروخانه دکتر وامنانیداروخانهگرگانگلستان226

01732327926روبروی اداره ثبت پاساژ يادمان داروخانه دکتر کاووسی نيا - 21عدالت -خيابان وليعصر - گرگان داروخانه دکتر کاووسی نياداروخانهگرگانگلستان227

01732222263داروخانه دکترصفار-جنب پاساژ برليانداروخانه دکترصفارداروخانهگرگانگلستان228

01732224576داروخانه دکترعطاری-جنب عدالت يکم-ابتدای خيابان وليعصر-گرگانداروخانه دکترعطاریداروخانهگرگانگلستان229

01732341685 داروخانه رجبلو11عدالت داروخانه رجبلوداروخانهگرگانگلستان230

1701732226523گرگان خيابان سرخواجه نبش سرخواجه داروخانه شبانه روزی دکتر نصيریداروخانهگرگانگلستان231

1601732327900 آذر نبش آذر 5گرگان خ داروخانه شبانه روزی دکتر کاويانیداروخانهگرگانگلستان232

01732533552 پاساژ زرتشت داروخانه دکترطاهری65بلوارناهارخوران عدالت داروخانه طاهریداروخانهگرگانگلستان233

01732245005خ پاسداران داروخانه هالل احمر گرگانداروخانه هالل احمر گرگانداروخانهگرگانگلستان234

01732333133داروخانه ژند-34جنب عدالت -خيابان ولی عصر-گرگانداروخانه ژندداروخانهگرگانگلستان235

01732302383سرخنکالته خ دانش داروخانه دکتر توسلیدکتر توسلیداروخانهگرگانگلستان236

01732362338 پاساژ مرجان16خيابان وليعصر عدالت دکتر عقيلیداروخانهگرگانگلستان237

01732334400داروخانه کيهان-روبروی سازمان آب-(عج)خيابان ولی عصر-گرگاندکتر مرتضی صميمیداروخانهگرگانگلستان238

491364519501732223104 ، کد پستی 01732223104گلستان گرگان خيابان شهدا نبش الله يکم تلفن دکتر چراغعلیداروخانهگرگانگلستان239

01732627510گرگان خيابان كمربندي جنب ميدان بار انقالب داروخانه شبانه روزي ساسانپورساسانپورداروخانهگرگانگلستان240

1301732332700 و 11وليعصر بين عدالت ساناز جمعهداروخانهگرگانگلستان241

01732323566 مجتمع فارابی داروخانه دکتر صالح صابر14عدالت فرشاد صالح صابرداروخانهگرگانگلستان242

01732225146نبش اذر چهارمفرقاني فرداروخانهگرگانگلستان243

2701732224720گرگان خيابان امام خمينی روبروی افتاب قاری پورداروخانهگرگانگلستان244

01732234300جنب تامين اجتماعیدمحم هادی سليمانیداروخانهگرگانگلستان245

01732330700گرگان خيابان وليعصر نبش پاساژ کروشوحيد خوریداروخانهگرگانگلستان246

01732263061کلينيک تخصصی و فوق تخصصی دزيانی-جنب اداره کل بهزيستی-خيابان شهيد بهشتیدرمانگاه تخصصی و فوق تخصصی دزيانیدرمانگاهگرگانگلستان247

01732351845 درمانگاه شبانه روزي رفيع17چاله باغ قدس درمانگاه رفيعدرمانگاهگرگانگلستان248

01732254770جنب اداره مخابرات - 4بهشت - خيابان شهيد بهشتی - گرگان درمانگاه فرهنگيان گرگاندرمانگاهگرگانگلستان249

09129385732جنب سازمان حج و زيارت- نبش کوچه دهم دندانپزشکی عمومی و تخصصی بعثتدرمانگاهگرگانگلستان250

01732268430(ع)گرگان خيابان پاسداران روبروی آموزش و پرورش درمانگاه امام جعفر صادق سپاه پاسداراندرمانگاهگرگانگلستان251

01732222442 تقاطع اول طبقه همکف  مرکز درمانی التيام1گرگان عدالت مرکز درمانی التيامدرمانگاهگرگانگلستان252

01732243723جنب بانک ملت مرکزی-25آفتاب -خ امام خمينی-گرگان-گلستان(ره)امام خمينی درمانگاه دندان پزشکيگرگانگلستان253

01732222355، درمانگاه پرديس35عدالت درمانگاه پرديسدرمانگاه دندان پزشکيگرگانگلستان254

2401732534654 واحد 2 ساختمان دفتری تنديس ط 85گرگان عدالت دکتر مقدم قوجقدرمانگاه دندان پزشکيگرگانگلستان255

01732220250-پانزده متری پاسرو -خيابان شهدا - ميدان وحدت(ع)اميرالمومنين درمانگاه عموميگرگانگلستان256

01732130724گرگان جرجان هشتم درمانگاه اميناميندرمانگاه عموميگرگانگلستان257

2201732325206نبش ابوذر - ايرانمهر باال - چهارراه فلسفي - گرگان - گلستان درمانگاهدرمانگاه عموميگرگانگلستان258

4701732240620 پالک 6 اذر اذر سوم کوچه 5خيابان درمانگاه رازیدرمانگاه عموميگرگانگلستان259



01732338005درمانگاه شبانه روزی ابن سينا- نبش کوچه سوم  - (ع)خيابان امام رضا - گرگان درمانگاه شبانه روزی ابن سينادرمانگاه عموميگرگانگلستان260

01732239105گرگان خيابان امام خمينی کوچه آفتاب دومدرمانگاه شبانه روزی حکيمدرمانگاه عموميگرگانگلستان261

01732175050درمانگاه سينوهه گرگان (35گلشهر)عليدمحمی ششم- کوی عليدمحمی -گرگاندرمانگاه شبانه روزی سينوهه گرگاندرمانگاه عموميگرگانگلستان262

01732529494ابتدای گلشهر هشتم سمت راست درمانگاه شفا گرگان-بلوارگلشهر-گرگان درمانگاه شبانه روزی شفا گرگاندرمانگاه عموميگرگانگلستان263

701732126308گلبرگ - خيابان گلها - گرگان درمانگاه شبانه روزی قائمدرمانگاه عموميگرگانگلستان264

1201732222686 کوچه اول سمت چپ پالک 18آفتاب درمانگاه شبانه روزی کياندرمانگاه عموميگرگانگلستان265

01732224828درمانگاه پدرام - 328پالک  - 16نبش عدالت - خيابان وليعصر درمانگاه پدرامدرمانگاه عموميگرگانگلستان266

01732627032(حسينيه سيستانيها)کمربندی ابتدای کوچه عارف (درمانگاه دمحم رسول هللا )دکتر مهران صادقیدرمانگاه عموميگرگانگلستان267

01732233558 درمانگاه شبانه روزی سيب36رسالت سيبدرمانگاه عموميگرگانگلستان268

01732513313ابتدای روستای نوده ملکمطبدرمانگاه عموميگرگانگلستان269

201732361770 طبقه 219خيابان ولی عصر پاساژالله واحد احمد ميشياندندان پزشکيگرگانگلستان270

01732521408، ساختمان البرز، طبقه دوم81بلوار ناهارخوران، نبش عدالت احمدرضا جامیدندان پزشکيگرگانگلستان271

01732527620 ساختمان گلستان49گرگان خيابان وليعصر عدالت افشين نظری منشدندان پزشکيگرگانگلستان272

901732233521واحد . 2طبقه .مجتمع عادل. روبروی مسجد امير.خيابان وليعصرحميدرضا فرومدیدندان پزشکيگرگانگلستان273

10501732225166 مجتمع آريا طبقه دوم پالک 5نبش عدالت خديجه رجب زادهدندان پزشکيگرگانگلستان274

101732534173 جنب ميالد نور مجتمع فرهنگ  طبقه 73گرگان جاده ناهارخوران روبروی عدالت خديجه پوریدندان پزشکيگرگانگلستان275

01732237075طبقه اول- پاساژ ديلمي  - 24افتاب  - (ره  )خيابان امام خميني - گرگان دكتر يحيي توكليدندان پزشکيگرگانگلستان276

401732230244 مجتمع سينا طبقه 13عدالت - وليعصر دندانپزشکیدندان پزشکيگرگانگلستان277

1301732227710عدالت دکتر قدسيه بيگم ميرکتولیدندان پزشکيگرگانگلستان278

01732256200مطب دکتر محسن عالالدين.2طبقه.مجتمع ام آر آی کوثر.16عدالت .خ ولی عصر.گرگان.گلستاندکتر محسن عالالديندندان پزشکيگرگانگلستان279

01732342641خيابان وليعصر پاساژ وليعصر طبقه اولسيدسليمان قدس علویدندان پزشکيگرگانگلستان280

1001732362503واحد - طبقه دوم - پاساژآپادانا- عدالت پنجم-خيابان وليعصرصديقه صادقیدندان پزشکيگرگانگلستان281

801732363001واحد - طبقه دوم - پاساژ آپادانا- خيابان وليعصرفاطمه شاه علیدندان پزشکيگرگانگلستان282

11001732326066 مجتمع فارابی طبقه اول واحد 14خيابان وليعصر عدالت مطبدندان پزشکيگرگانگلستان283

31201732326136واحد-مجتمع بزرگ الله-6عدالت-خيابان وليعصرمطبدندان پزشکيگرگانگلستان284

1401732520092واحد  - 2طبقه - مجتمع اداري تجاري تنديس  - 85انتهاي عدالت مطب دندانپزشكي دكتر رويا باغبانياندندان پزشکيگرگانگلستان285

01732230880طبقه اول- مجتمع ميالد  - 1عدالت مطب دندانپزشكي دكتر ناظريدندان پزشکيگرگانگلستان286

01732239764مجتمع عادل - 5روبروي عدالت مطب دندانپزشكي دكتر پاكرواندندان پزشکيگرگانگلستان287

101732336677 ساختمان متين ط 22خ ولی عصر نبش عدالت مطب دندانپزشکیدندان پزشکيگرگانگلستان288

11.01732328528، واحد3، مجتمع کيان، طبقه 23گرگان، عدالت مطب دندانپزشکیدندان پزشکيگرگانگلستان289

301732362457واحد - طبقه اول- مجتمع اپادانا- 5نبش عدالت - خ ولی عصر-گرگانمطب دندانپزشکی دکتر علی اميرچقماقیدندان پزشکيگرگانگلستان290

01732244190خيابان وليعصر ساختمان ابوريحان طبقه سوممطب دکتر تديندندان پزشکيگرگانگلستان291

01732127161 و بيست متری دوم14بين انقالب مطب دکتر سيد رحمان ميراکبریدندان پزشکيگرگانگلستان292

01732225569 مطب دندانپزشکی دکتر فرشته عطارچی2 مجتمع عادل طبقه 5استان گلستان شهرستان گرگان خيابان وليعصر روبروی عدالت مطب دکتر فرشته عطارچیدندان پزشکيگرگانگلستان293

501732532079واحد - طبقه اول- مجتمع ميالد نور- روبروی حافظيه- بلوار ناهارخورانمطب دکتر دمحم طالعیدندان پزشکيگرگانگلستان294

01732267111 مجتمع قاسمی طبقه دوم واحد يک9عدالت مطب دکترعباسعلی ساوردندان پزشکيگرگانگلستان295

01732325158 سونوگرافي پارس3 ساختمان مهستان طبقه 11گرگان خيابان وليعصر عدالت پارسسونوگرافي و راديولوژيگرگانگلستان296

01732342317تصويربرداری پزشکی مهرگان-همکف-مجتمع فارابی-14خ عدالت تصويربرداری پزشکی مهرگانسونوگرافي و راديولوژيگرگانگلستان297

01732240340 ساختمان سينا13عدالت .وليعصر . خدرمانیسونوگرافي و راديولوژيگرگانگلستان298

01732244235مرکز تصوير برداری دکتر درويشی- بعد از ازمايشگاه پاستور  - 7عدالت - خيابان وليعصرمرکز تصوير برداری دکتردرويشیسونوگرافي و راديولوژيگرگانگلستان299

01732363668 ساختمان کالنتری طبقه همکف11عدالت سيدشجاع الدين شيخ االسالمیفيزيوتراپیگرگانگلستان300

01732230606،فيزيوتراپی طب مدرن16،واحد 4،ساختمان قائم،طبقه 13عدالت طب مدرنفيزيوتراپیگرگانگلستان301

1509111800301واحد - طبقه اول - ساختمان پاسارگاد - كوچه استاديوم ورزشي - مابين ميدان كاخ و شهرداري فيزيوتراپي رازيفيزيوتراپیگرگانگلستان302

401732328602واحد-طبقه اول-مجتمع نوين-34عدالت-گرگانفيزيوتراپی اتيه گرگانفيزيوتراپیگرگانگلستان303

2801732128238گرگان بلوار گلشهر گلشهر فيزيوتراپی ايمانفيزيوتراپیگرگانگلستان304

102132328818واحد - طبقه اول-ساختمان دی-کمانگری دوم-21عدالتفيزيوتراپی ثمرفيزيوتراپیگرگانگلستان305

01732323487مجتمع کوروش طبقه اول جنب آسانسور31خيابان وليعصر نبش عدالت فيزيوتراپی شاهينیفيزيوتراپیگرگانگلستان306

01732352093خيابان باهنربيمارستان فلسفی بخش فيزيوتراپی فلسفیفيزيوتراپی فلسفیفيزيوتراپیگرگانگلستان307

01732323710 آذر آذر يکم پشت پارک شهر انتهای کوچه شيرينی فروشی عطائی ها فيزيوتراپی هالل احمر استان گلستان5خيابان فيزيوتراپی هالل احمر استان گلستانفيزيوتراپیگرگانگلستان308



01732322413 ساختمان پزشکان کيان طبقه اول فيزيوتراپی5 پالک 23خيابان وليعصر عدالت فيزيوتراپی کيانفيزيوتراپیگرگانگلستان309

01732223741آذر پاساژ بهارستان ط اول مرکز موج 5مرکز فيزيوتراپی موجفيزيوتراپیگرگانگلستان310

501732329479واحد - طبقه اول - ساختمان پزشکان ويال - 21عدالت - خيابان وليعصر- گرگان- گلستانمرکز فيزيوتراپی نشاطفيزيوتراپیگرگانگلستان311

1801732352619گرگان خيابان ولی عصر مجتمع پزشکی ايرانشهر طبقه دوم واحد مرکز فيزيوتراپی گرگانفيزيوتراپیگرگانگلستان312

301732238261 طبقه 15 ساختمان ارمان واحد 13عدالت پويشفيزيوتراپیگرگانگلستان313

1701732268980 ساختمان کاپری پالک 7وليعصر عدالت شرکت باريزان طب گلستانمراکز جراحي محدودگرگانگلستان314

2909113756180عدالت - خ وليعصر تصويربرداري گلستانمرکز تصوير برداريگرگانگلستان315

(مركزام ارای كوثرگلستان)شركت توسعه خدمات پزشكی بهداشتی ابن سيناگلستانمرکز تصوير برداريگرگانگلستان316 7101732256553پالك -16عدالت -خيابان وليعصر

01732233555گرگان ميدان فخرالدين اسعد گرگانی مرکز تصويربرداری پزشکی ايزدیشرکت خدمات امور تصويری پزشکی ايزدیمرکز تصوير برداريگرگانگلستان317

2301732324300عدالت شرکت سی تی اسکن گرگانمرکز تصوير برداريگرگانگلستان318

501732262002 ساختمان آرمان طبقه اول واحد 13خيابان وليعصر عدالت آريا وزيریپزشکگرگانگلستان319

13301732233319گرگان خيابان خمينی پاساژقدس طبقه اول واحد افشين آرتنگپزشکگرگانگلستان320

01732340524خيابان وليعصرحشمت هللا قائمیپزشکگرگانگلستان321

301732328101پالک .ط اول .ساختمان حکيم جرجانی.14عدالت .خ وليعصر.گرگاندکتر اکبر نوریپزشکگرگانگلستان322

01732420372مطب دکتربهروز يوسفی- جنب سرپرستی بانک سپه-ميدان مازندران-گرگان-گلستاندکتر بهروز يوسفیپزشکگرگانگلستان323

21001732340923گرگان خيابان وليعصر مجتمع بزرگ الله طبقه دوم پالک دکتر بيژن آرياپزشکگرگانگلستان324

01732424221(روبروی صنعتکده ساحل)نبش فروشگاه جنگل-ابتدای جمهوری-ميدان مازندراندکتر حميد علی نژادپزشکگرگانگلستان325

1201732230399 واحد 3 مجتمع قائم طبقه 13وليعصر عدالت دکتر سروشپزشکگرگانگلستان326

201732243111 ساختمان ارمان واحد 13گرگان وليعصر عدالت دکتر عبدالمجيد مظهریپزشکگرگانگلستان327

01732225252پاساژ قدس، طبقه اول، مطب دکتر صعيدیدکتر پروين صعيدیپزشکگرگانگلستان328

01732303030مطب دکتر فرامرز سبحانی- جنب داروخانه دکتر توسلی- روبروی بانک صادرات- سرخنکالته- گرگانسبحانی فرامرزپزشکگرگانگلستان329

1701732241009متری رسالت جنب اموزشگاه رانندگی جهان بين پالک 30گرگان خيابان گرگان جديد سيد حميد جاويدانپزشکگرگانگلستان330

01732229977 مطب دكتر عاطفه اخوان٣١خيابان وليعصر  عدالت عاطفه اخوان طبيبپزشکگرگانگلستان331

10401732243763واحد - طبقه اول - پاساژ صدرا  - (عج)خ وليعصرعلی مقصودلونژآدپزشکگرگانگلستان332

01712238239 ساختمان دکتر شيرافکن طبقه دوم18خيابان وليعصر عدالت فريبا بهبهانیپزشکگرگانگلستان333

11601732342691واحد - طبقه سوم - مجتمع آريا  - 5عدالت مطبپزشکگرگانگلستان334

801732424802پالک-ابوذر يکم-ايرانمهر-گرگانمطبپزشکگرگانگلستان335

01732684318نبش چهاراه اول- گرگانجديدمطبپزشکگرگانگلستان336

01732320827واحد دکترجعفر طبرسا-1طبقه-مجتمع صدرا-روبروی بانک توسعه صادرات-خيابان وليعصر-گرگانمطبپزشکگرگانگلستان337

01732263813مطب پزشك11 واحد 2 مجتمع ارمان طبقه 13گرگان خ وليعصر عدالت مطب دكترايراندخت كردجزيپزشکگرگانگلستان338

901732354818واحد- طبقه دو  -   ساختمان مينا    - 22عدالت -خيابان شاليکوبی -گرگان-استان گلستان مطب دکتر اسمعيل مقصودلوپزشکگرگانگلستان339

11201732330554گرگان خيابان وليعصر مجتمع الله طبقه اول واحدمطب دکتر براتعلی ملکیپزشکگرگانگلستان340

301732239779 ، ساختمان ميرداماد، ط 7ولی عصر، عدالت مطب دکتر حسن اورسجیپزشکگرگانگلستان341

01732303133 مطب دکتر رقيه تاجيک18گرگان سرخنکالته خيابان دانش نبش دانش مطب دکتر رقيه تاجيک قنبریپزشکگرگانگلستان342

01732233408طبقه اول- ساختمان صدف  - 13عدالت - خ وليعصر مطب دکتر رمضانعلی اميریپزشکگرگانگلستان343

501732361071 واحد 4طبقه . پاساژ مرواريد. خيابان وليعصر. گرگان. گلستانمطب دکتر رمضانعلی شيرآشيانیپزشکگرگانگلستان344

1101732360294 واحد 5طبقه . پاساژ مرواريد. خيابان وليعصر. گرگان.گلستانمطب دکتر رمضانعلی شيرآشيانیپزشکگرگانگلستان345

11601732320165مجتمع الله طبقه اول واحد-6نبش عدالت -خيابان وليعصر-گرگانمطب دکتر سيد سعيد آل هاشمپزشکگرگانگلستان346

11601732320165 مجتمع الله طبقه اول واحد 6خيابان وليعصر نبش عدالت -گرگان مطب دکتر عليرضا مقصودلوپزشکگرگانگلستان347

01732521567مطب دکتر وحيد خليلی-طبقه همکف-ساختمان هيرکان-93مقابل عدالت-جاده نهار خورانمطب دکتر وحيد خليلیپزشکگرگانگلستان348

1401732153052نبش اوزينه - اوزينه - گرگان مهدی مسکريانپزشکگرگانگلستان349

11501732330222 مجتمع الله واحد6عدالتمير دمحمحسينعلي شريفيان دوائيپزشکگرگانگلستان350

01732174231فيزيو تراپی حکيم- روبروی سه راهی - 4پارک- خيابان پارک - شهرک امام فيزيوتراپی حکيمکارشناسان پروانه دارگرگانگلستان351

01733386303بيمارستان خاتم االنبياء گنبد کاووس- جاده کمر بندی - گنبد کاووس بيمارستان خاتم االنبياء گنبد کاووسبيمارستانگلستانگلستان352

01733294280خيابان بعثت غربی جنب داروخانه دکتر حقيقت طلبمطب دکتر درسن بای ارازیپزشکگلستانگلستان353

501735443600مختوم قلی فراغی فراغی ناصر باقریپزشکگلستانگلستان354

01733232610طبقه هفتم-ساختمان پزشکان دی-خ طالقانی شرقی -گنبدآزمايشگاه دکتر ايریآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان355

01733228085 طبقه دوم13ک آزمايشگاه دکتر فرحناز عليزادهآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان356

01733222141فلکه مرکزی ساختمان فجر طبقه اولآزمايشگاه دکتر پاشائیآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان357



01733239698گنبد خيابان طالقانی جنب بيمه ايران ساختمان دکتر پورقازآزمايشگاه سينا گنبدآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان358

01733238789گنبد خيابان طالقانی شرقی روبروی بيمه ايران مرکزیآزمايشگاه پاتوبيولوژی شفاآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان359

01733228686آزمايشگاه مهر-طبقه دوم-ساختمان پزشکان قابوس-ابتدای حافظ جنوبی-خيابان طالقانی شرقیآزمايشگاه پاتوبيولوژی مهرآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان360

01733225544ازمايشگاه دکتر فهيمی-روبروی قصرشيرينی -خيابان امام خمينی جنوبی -گنبدکاووسازمايشگاه دکتر فهيمی گنبدآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان361

01733225825مجتمع پزشکی سينا طبقه چهارم-خ دانش شمالی-گنبد کاوس-گلستانحقوقیآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان362

01733221581ساختمان دکتر آقچه لی (دارايی غربی)گنبد  خيابان شهيد باهنردکتر چپرلیآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان363

02133229964آزمايشگاه صدرا-خيابان طالقانی شرقی جنب بيمه ايران مرکزی مجتمع صدرا صدرا گنبدآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان364

01733240266خيابان طالقانی شرقی  خيابان خيام شمالی   ساختمان مهرگان  طبقه زير زمينمهرگان گنبدآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان365

01733240011ساختمان پزشکان سعدی-ابتدای خ طالقانی شرقیپارسآزمايشگاهگنبدکاووسگلستان366

01733227150بيمارستان برزويه گنبد- خيابان امامزاده غربی - خيابان امام خمينی جنوبی - گنبد کاووس - استان گلستان بيمارستان برزويه گنبدبيمارستانگنبدکاووسگلستان367

01733397280طالقانی شرقی نبش دانشبيمارستان طالقانی گنبدبيمارستانگنبدکاووسگلستان368

01733554441بيمارستان بسکی-خيابان طالقانی شرقی -شهرستان گنبد-استان گلستانبيمارستان و زايشگاه دکتر بسکیبيمارستانگنبدکاووسگلستان369

01733235354نرسيده به خ دانش ساختمان دیدکتر شباهنگ موسویتخصصيگنبدکاووسگلستان370

01733220895خيابان حافظ جنوبی جنب داروخانه قابوس طبقه همکفسيدحسين سجاديان مرزبانیتخصصيگنبدکاووسگلستان371

301733296516ساختمان قابوس طبقه سوم واحد مطب دکتر فاطمه بلوريانتخصصيگنبدکاووسگلستان372

197201733222922خيابان امام خمينی شمالی ، مابين چهارراه دارايی و وشمگير جنب مجتمع لطيف پالک فيزيوتراپی رازیتوانبخشيگنبدکاووسگلستان373

01733230258مرکز فيزيوتراپی ايران ياشا-16واحد -طبقه چهارم-ساختمان پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دکتر آقچه لی-بعد از چهارراه اول-خيابن دارايی غربیمرکز فيزيوتراپی ايران ياشاتوانبخشيگنبدکاووسگلستان374

01733238865داروخانه ايران-جنب مجتمع صدرا-خيابان طالقاني شرقيايرانداروخانهگنبدکاووسگلستان375

01733221049طالقانی شرقی بعد چهار راه خيام ساختمان پزشکان دکتر عالقی طبقه همکفداروخانه دکتر آق پورداروخانهگنبدکاووسگلستان376

01733292111.خيابان امام خمينی جنوبی چهارراه امامزاده-گنبدکاووس- گلستانداروخانه دکتر جليل مهروزداروخانهگنبدکاووسگلستان377

01733237440گنبد خيابان خيام  شمالی ساختمان پزشکان  پارسه  داروخانه دکتر  حقيقتداروخانه دکتر حقيقتداروخانهگنبدکاووسگلستان378

01733292922خ امام شمالی نبش مطهریداروخانه دکتر صاحب جمعیداروخانهگنبدکاووسگلستان379

01733235920شهيد باهنر غربی ساختمان پزشکان دکتر آقچه لیداروخانه دکتر نجومیداروخانهگنبدکاووسگلستان380

01733224201داروخانه دکتر چوکان-ساختمان پزشکان فارابی گنبد-خيابان امام خمينی جنوبی-گنبدکاووس-گلستانداروخانه دکتر چوکانداروخانهگنبدکاووسگلستان381

01733220100داروخانه دکترحقيقی-جنب آموزش وپرورش-13نبش کوچه-خيابان طالقانی شرقی-گنبدکاووسداروخانه دکترحقيقیداروخانهگنبدکاووسگلستان382

01733221499طالقانی شرقیداروخانه سروشداروخانهگنبدکاووسگلستان383

01733237270گنبدکاووس خيابان امام خمينی شمالی نرسيده به خيابان دارايی داروخانه شبانه روزی مهرگانداروخانه شبانه روزیداروخانهگنبدکاووسگلستان384

01733294715گنبد کاوس خيابان طالقانی شرقی نبش خيام جنوبیدکتر قدرتی-داروخانه شبانه روزی دکتر اميرخانلوداروخانهگنبدکاووسگلستان385

01733223337گنبد خيابان امام خمينی جنئبی چهارراه ميهن داروخانه شبانه روزی نازیداروخانه شبانه روزی نازیداروخانهگنبدکاووسگلستان386

01733240723نبش چهارراه گلشنداروخانه کلویداروخانهگنبدکاووسگلستان387

01733224910گنبدکاووس خيابان بعثت روبروی مسجد جامع داروخانه دکتر حقيقت طلبدکتر حقيقت طلبداروخانهگنبدکاووسگلستان388

01733225457گنبدطالقانی شرقی خيابان حافظ جنوبی داروخانه قابوسرضايی شيرازیداروخانهگنبدکاووسگلستان389

01733222384استان گلستان شهرستان گنبدكاووس خيابان طالقاني شرقي نبش حافظ جنوبي داروخانه سيناسيناداروخانهگنبدکاووسگلستان390

09111721051خيابان طالقانی شرقی ابتدای حافظ جنوبیقابوسداروخانهگنبدکاووسگلستان391

01733330855روبروی اداره ثبت اسنادوامالکهالل احمرگنبدکاووسداروخانهگنبدکاووسگلستان392

01733234461گنبد کاووس خيابان دارائی شرقی روبرو سينما قدسشهيد مدنیدرمانگاهگنبدکاووسگلستان393

01733230319خيابان طالقانی شرقی روبروی آموزش پرورش-گنبد کاووسحکيمفيزيوتراپیگنبدکاووسگلستان394

01733292192خيابان امام خمينی جنوبی روبروی مسجد قائميه ساختمان پزشکان فارابیفيزيوتراپی امام رضافيزيوتراپیگنبدکاووسگلستان395

01733385140جاده كمربندي روبروي بيمارستان خاتم االنبيا مركز تصوير برداري پزشكي قابوس طب گلستان- شهرستان گنبد كاووس - گلستان حقوقيمرکز تصوير برداريگنبدکاووسگلستان396

01733241216چهار راه خيام ساختمان پزشکان پارسه طبقه دومآرميتی اوستايیپزشکگنبدکاووسگلستان397

01733297888خيابان طالقانی شرقی بعد از چهارراه خيام سمت راست ساختمان پزشکان پورقازافروز صالح پورپزشکگنبدکاووسگلستان398

01733231860خيابان طالقاني شرقي ابتداي خيام شمالي ساختمان پارسه طبقه دومامير عباس جهانيانپزشکگنبدکاووسگلستان399

01733224628بارای دارو خانه شبانه روزی نازیانجمن آقا ايکدریپزشکگنبدکاووسگلستان400

42401733228869 پالک 25کوچهدکتر حليمه بيگیپزشکگنبدکاووسگلستان401

01733220999امام خمينی جنوبی روبروی مسجد قائميه ساختمان پزشکان فارابیدکتر عبدالعزيز توماجپزشکگنبدکاووسگلستان402

2001733220177گنبد  خ شهيد رجايی ساختمان   رحمت قاضيانیپزشکگنبدکاووسگلستان403

96901733220977گلستان گنبد خيابان حافظ شمالی نبش وحدت شرقی پالک رحيم رضايی شيرازیپزشکگنبدکاووسگلستان404

01733241241خيابان خيام شمالی روبروی بانک ملی مرکزی ساختمان پزشکان پارسه طبقه اول مطب دکتر شهريار عجمشهريار عجمپزشکگنبدکاووسگلستان405

301733224600واحد-طبقه اول-مجتمع دريا-1111پالک-خيابان طالقانی شرقی-گنبدکاووسعافيه اسالمی گمش تپهپزشکگنبدکاووسگلستان406



01733225791طبقه اول- ساختمان پورقاز - خيابان طالقانی شرقی - گنبد کاووس - استان گلستان عبدالحميد سارلیپزشکگنبدکاووسگلستان407

01733224389استان گلستان گنبدکاووس خ امام خمينی جنوبی مجتمع قوجقی طبقه اولمطبپزشکگنبدکاووسگلستان408

01733235040طبقه سوم-مجتمع قابوس-حاقظ جنوبی-گنبد کاووسمطبپزشکگنبدکاووسگلستان409

301733224044طبقع -ورقاز÷مجتمع دکتر -جنب بيمه ايران -خيابان طالقانی شرقی مطب تخصصی پوست و مو و زيبايی و ليزرپزشکگنبدکاووسگلستان410

01733290922 روبروی اژانس سير2188گنبد گاووس خيابان امام خمينی شمالی نرسيده به فلکه يادبود پالک مطب دکتر ابراهيم ساتليخ دمحمیپزشکگنبدکاووسگلستان411

01733224626خيابان شهيد مفتحمطب دکتر سردار آهنگریپزشکگنبدکاووسگلستان412

301733294445گنبد کاووس خيابان امام خمينی ابتدايی خيابان باهنر ساختمان پزشکان مهرگان طبقه دوم واحد مطب دکتر دمحمطاطاریپزشکگنبدکاووسگلستان413

01733294033نبش تقاطع فردوسی و بهشتیمطب دکتر منصور مشرقیپزشکگنبدکاووسگلستان414

01733220805خيابان سرابی ساختمان پزشکان نور طبقه اول مطب دکتر وجدانیمطب دکتر وجدانیپزشکگنبدکاووسگلستان415

01733295955خيابان طالقانی غربی ، نبش چهارراه مختوم شمالیمطب دکتر يونس همايونیپزشکگنبدکاووسگلستان416

01733224275مطب دکتر رمضان بيانی- ساختمان پزشکان فارابی - خيابان امام خمينی جنوبی - گنبد کاووسمطب زنان و زايمانپزشکگنبدکاووسگلستان417

01733235630گنبدکاووس خيابان خيام شمالی مجتمع پزشکی پارسهمطب پزشک سيداميرصدرالدين بنی کريمیپزشکگنبدکاووسگلستان418

01733220189ساختمان بی باک مطب شخصی-بين خ وشمگير وخ دارايی-مختوم شمالیويزيت اورژانسپزشکگنبدکاووسگلستان419

01733293076سيدآباد-گنبدکامبيزصبوحی مقدمپزشکگنبدکاووسگلستان420

1901733552662پ /8ک / خ طالقانی شرقی/گنبذ کاووسکوروش معتکفکارشناسان پروانه دارگنبدکاووسگلستان421

08133122544(آب انبار قديم)خ فرهنگ چهار راه رسالت -اسدآّبادآزمايشگاه پارسآزمايشگاهاسدابادهمدان1

08133122819اسد آباد خ فرهنگ ک رسالت مجتمع پزشکی نور آزمايشگاه دکتر جهانیدکترجهانیآزمايشگاهاسدابادهمدان2

08133115630بلوار دانشگاه نرسيده به شهرک سيد احمد خمينیبيمارستان قائم اسد آبادبيمارستاناسدابادهمدان3

08133125511چهارراه رسالتآدراپاناداروخانهاسدابادهمدان4

08133122488خرداد ک عدل15خ -اسدآبادداروخانه حقيقتداروخانهاسدابادهمدان5

08133115121اسدآباد ضلع شرقی ميدان امامداروخانه دکتر مسعودیداروخانهاسدابادهمدان6

08133112077خيابان فرهنگ نرشيده به چهار راه خاكريز مقابل بانك ملت- استان همدان شهرستان اسدآبادداروخانه شفاداروخانهاسدابادهمدان7

08133113203خ فرهنگ-اسدآبادداروخانه فتاحیداروخانهاسدابادهمدان8

08133126043خيابان پانزده خرداد داروخانه رازیدکتر مهدی گرمسيری مهوا رداروخانهاسدابادهمدان9

08133115536کوچه شهيد نامداری کوچه جهادفيزيوتراپی سينافيزيوتراپیاسدابادهمدان10

08133122988خرداد فيزيوتراپی وليعصر15خ -اسدآبدفيزيوتراپی وليعصرفيزيوتراپیاسدابادهمدان11

08133117246 خرداد کوچه عدل سونوگرافي دکتر فاضل پور طبقه دوم15همدان اسد آباد خيابان دکتر معصومه عابدپزشکاسدابادهمدان12

08133122780 خرداد بن بست گلشن15ميدان طالقانی خ دکتر سيد مسعود راحمیپزشکاسدابادهمدان13

08133127467خ فرهنگ چهارراه  رسالت-اسدآباددکتر علی افشين پورپزشکاسدابادهمدان14

08133122403اسدآباد خ فرهنگ جنب داروخانه  فتاحیدکتر فريبرز نيازیپزشکاسدابادهمدان15

08133122494خ فرهنگ چهارراه رسالت-اسدآباددکتر محسن صاحب الزمانیپزشکاسدابادهمدان16

08133113062 خرداد مقابل داروخانه رازی15اسدآباد خيابان دکتر پيمان حاجی سبحانیپزشکاسدابادهمدان17

08133114695کوچه شهيد يوسفی ساختمان پزشکان جواد ائمه مطب دکتر شيخی با.روبروی بانک ملت شهبه ی خ يابان فرهنگ . خيابان فرهنگدکتراعظم شيخیپزشکاسدابادهمدان18

08133116989 مطب دکتر فرج پور4خ فرهنگ پاساژ الماس طبقه دکترمحسن  فرج پورپزشکاسدابادهمدان19

08134506677بهار خ امام ميدان امامآزمايشگاه وليعصر بهارآزمايشگاهبهارهمدان20

08134525661روبروی بانک صادرات ازمايشگاه ميعاد. چها رراه توحيد .خيابان امام .اللجينميعادآزمايشگاهبهارهمدان21

08134500441بيمارستان آيت اله بهاریآيت اله بهاریبيمارستانبهارهمدان22

08134220242بهار خ سيد جمالدينمرکز فيزيوتراپی مهرتوانبخشيبهارهمدان23

08134525554خيابان امام مقابل بانک صادرات داروخانه دکتر نجومیداروخانه دکترنجومیداروخانهبهارهمدان24

08134502165خيابان امام خمينی جنب بانک ملیداروخانه شبانه روزی دکتر حبيبیداروخانهبهارهمدان25

08133450216ـ جنب بانک ملی (ره)خ ـ امام خمينی داروخانه شبانه روزی فالحيانداروخانهبهارهمدان26

08134503133داروخانه مرکزی بهار-خ شهيد مدنی-بهار-همدانداروخانه مرکزیداروخانهبهارهمدان27

08134624522شهرستان صالح آباد خيابان شهدا جنب بانک کشاورزیدکتر امير عقيقیداروخانهبهارهمدان28

08134507355همدان خيابان سيد جمال الدين مجتمع مرمر طبقه همکفبهمن شمس شفيقپزشکبهارهمدان29

08134506626مطب دکتر بيژن سرهادیدکتر بيژن سرهادیپزشکبهارهمدان30

08134508685 شهريور مطب دکتر قادری17اول خيابان - بهار - همدان دکتر جعفر قادری نجاتیپزشکبهارهمدان31

08134502080ميدان امام- بهار دکتر عباس مغربپزشکبهارهمدان32

08134634050همدان،بهار،صالح آباد خيابان شهدا جنب خيابان طالقانیدکتراحمد علی زارعیپزشکبهارهمدان33

08134622133صالح آباد خيابان شهدا کوچه فرهنگرضاعليزادهپزشکبهارهمدان34



08134622686صالح اباد خيابان شهدا مطب دکتر عبدالملکیرضوان عبدالملکیپزشکبهارهمدان35

08134522758مطب دکتر گلزاری- خيابان توحيد - اللجين دمحم گلزاری شايانپزشکبهارهمدان36

08134507566 شـــــــــــهريور17ميدان امام ابتدای خيابان محمود انصاریپزشکبهارهمدان37

08134943180تويسرکانخيابان باهنر کوچه مهديه روبروی درمانگاه صادقيه آزمايشگاه پاتوبيولوژی مهديهآزمايشگاه پاتوبيولوژی مهديهآزمايشگاهتويسرکانهمدان38

08134929400خيابان باهنر جنب بانک سپه آزمايشگاه نوينتشخيص طبی نوينآزمايشگاهتويسرکانهمدان39

08134922858تويسرکان بيمارستانولی عصربيمارستانتويسرکانهمدان40

08134940164تويسرکان خيابان باهنر روبرو پاساژ ملتداروخانه تولمی واقعیداروخانهتويسرکانهمدان41

08134929393تويسرکان خ باهنر باالتر از خانه معلمتويسرکان (شمس )داروخانه دکتر دمحم موسویداروخانهتويسرکانهمدان42

08134920925تويسرکان خيابان شهيد باهنر کوچه مهديه درمانگاه فرهنگيان داروخانه دکتر دمحمیداروخانه دکتر دمحمی تويسرکانداروخانهتويسرکانهمدان43

08134922190تويسرکانداروخانه شبانه روزیداروخانهتويسرکانهمدان44

08134922679تويسرکان خيابان باهنردکتر کالگرداروخانهتويسرکانهمدان45

08134923305تويسرکان خيابان باهنر کوچه مهديهدرمانگاه فرهنگياندرمانگاهتويسرکانهمدان46

08134942149طبقه فوقانی داروخانه شفادندانپزشکی دکتر طيبدندان پزشکيتويسرکانهمدان47

08134922517تويسرکان خ باهنر مطب شخصیدندانپزشکی دکتر نادریدندان پزشکيتويسرکانهمدان48

08134928635تويسرکان خ باهنر جنب تعاونی اعتبار ثامن االئمه فيزيوتراپی متينفيزيوتراپی متينفيزيوتراپیتويسرکانهمدان49

08134947572جنب بانک سپهحاجی دمحم امينیپزشکتويسرکانهمدان50

08134940939استان همدان شهرستان تويسرکان ميدان شهيد فرشيد  جنب مسجد صادقيه مطب دکتر جعفر بختياریدکتر جعفر بختياریپزشکتويسرکانهمدان51

08134921416روبروی جهاددکتر سيد حسين ميرمعينیپزشکتويسرکانهمدان52

08134927638خ شهيد باهنر ک مهديهدکتر عباداله مهرانپزشکتويسرکانهمدان53

108134925438همدان تويسرکان خ باهنر مجتمع وليعصر طبقه دوم واحدمطبپزشکتويسرکانهمدان54

208134945568کوچه مهديه مجتمع تجاری اداری ولی عصر طبقه اول واحدمطب دکتر دمحم حسن عبدالملکیپزشکتويسرکانهمدان55

08136223764شهرستان رزن خيابان امام روبروي بانك مليآزمايشگاه دكتر شعبانيآزمايشگاهرزنهمدان56

08136462821همدان  قروه درجزين ميدان ايت اله مدنی خيابان ايت اله احدی کوچه بلندی سطوتآزمايشگاه آتا طب تشخيص قروه درجزينآزمايشگاهرزنهمدان57

08136223485همدان رزن سه راهی قروه درجزين ابتدای خيابان ستار ابراهيمی جنب داروخانه لقمان ازمايشگاه بوعلی سبنا دکتر موسویآزمايشگاه بوعلی سيناآزمايشگاهرزنهمدان58

08136222100روبروی اداره برق- ميدان جهاد- رزنرزن (عج)وليعصربيمارستانرزنهمدان59

08136463203قروه درجزين بلوار امام نرسيده به ميدان شهيد مدنيتورج جعفريداروخانهرزنهمدان60

08136225620رزن بلوار امام خميني خيابان شهيد صباغزاده داروخانه شبانه روزي دكتر شيخ بابائيداروخانه شبانه روزي دكتر شيخ بابائيداروخانهرزنهمدان61

08136465535داروخانه دکتر مجيدی-خيابان آيت اله احدی-ميدان مدنیدکتر مجيدیداروخانهرزنهمدان62

08136227496داروخانه لقمان حکيم-  ساختمان پزشکان لقمان - خيابان شهيد ستار ابراهيمی - رزن لقمان حکيمداروخانهرزنهمدان63

08136462301رزن قروه درجزين ميدان مذنی خيابان احدیحسين عينی بهمندپزشکرزنهمدان64

08136462138قروه درجزين ميدان شهيدمدنی  خيابان آيت اله احدی روبروی اداره پستدمحمرضااکبریپزشکرزنهمدان65

08136222347خيابان ستار ابراهيمیمحمود رضوانیپزشکرزنهمدان66

08136223701رزن بلوار امام خمينی کوپه شهيد توکلیمحمود زمردی زارعپزشکرزنهمدان67

08136222188رزن سه راهی قروه مقابل مسجد صاحب زمانمحمود سهيلیپزشکرزنهمدان68

08132227337خيابان فخريه روبه رو بانک کشاورزی-مالير آزمايشگاه  تشخيص پزشکی فاضلآزمايشگاهماليرهمدان69

08132222001ضلع غربی پارک چمران- مالير آزمايشگاه شرکت تعاونی سيناطبآزمايشگاهماليرهمدان70

08132231800مالير خ سعدی روبروی بانک تجارت ساختمان پزشکان پارس آزمايشگاه پارسآزمايشگاه پارس ماليرآزمايشگاهماليرهمدان71

08132214838مالير خ قايم مقامی دست راست نرسيده به حسينی سر چشمهازمايشگاه پاتوبيولوژی مرکزیآزمايشگاهماليرهمدان72

08132229044ضلع غربی پارک چمران ک صفا مجتمع شفا- مالير ايرج بهرامیآزمايشگاهماليرهمدان73

08132224400مالير ضلع غربی پارک چمران جنب بانک سينا ازمايشگاه دانشدانش ماليرآزمايشگاهماليرهمدان74

208132222210طبقه -ساختمان پزشکان بوعلی-بن بست صفا-ضلع غربی پارک چمران-مالير رهام شهبازیآزمايشگاهماليرهمدان75

08132220001خيابان دانشگاه/مالير(ع)بيمارستان امام حسين بيمارستانماليرهمدان76

08133346660متری شهرک45غرب-بلوار نبوت/ماليربيمارستان غرضی ماليربيمارستانماليرهمدان77

08133350994مالير ميدان نبوت جنب بيمارستان غرضیمهربيمارستانماليرهمدان78

08132250885مالير خيابان خيام  داروخانه ارياارياداروخانهماليرهمدان79

08132224813داروخانه دکتر حسين خانی-خيابان شهدا/ماليراسحق حسين خانیداروخانهماليرهمدان80

08132250225پارک چمرانداروخانه امينی ، اميریداروخانهماليرهمدان81

08132222560جنب ساختمان پزشکان حاتم-پارک چمرانداروخانه دکتر رضايی ماليرداروخانهماليرهمدان82

08132229271مالير پارک چمران خيابان شهيد طلوعیداروخانه دکتر موسویداروخانهماليرهمدان83



08132226650ضلع غربی  پارک چمران ساختمان پزشکان مرکزیکبير- داروخانه زندی داروخانهماليرهمدان84

08133353200بلوار نبوتداروخانه لشنیداروخانهماليرهمدان85

08132221622ضلع غربی پارک چمران جنب ساختمان  پزشکان مرکزیداروخانه می آبادیداروخانهماليرهمدان86

08132256651خ شهدا طبقه زيرين پاساژ الغدير- مالير راضيه رضائیداروخانهماليرهمدان87

08132221603مالير پارک چمران درمانگاه وليعصر عجزهرا خدادادیداروخانهماليرهمدان88

08132225618مالير خيابان خيام درمانگاه فرهنگيانزکرياداروخانهماليرهمدان89

08132231600خ شهيدطلوعی کوچه شهيدعباسی داروخانه دکتراوليايیفريبااوليايیداروخانهماليرهمدان90

08132226215مالير ميدان فخريه ابتدای خيابان اميرکبير سمت چپ داروخانه کيهانکيهانداروخانهماليرهمدان91

08132227031درمانگاه فرهنگيان-خيابان خيام/ماليرفرهنگياندرمانگاهماليرهمدان92

08132223561بن بست صفا-پارک چمران/ماليردمحمحسين جليلیدندان پزشکيماليرهمدان93

08132232116ساختمان پزشکان-پارک چمران/ماليرآناهيتاشارق بروجنیسونوگرافي و راديولوژيماليرهمدان94

08132251304متری کوشا20مالير بلوار قائم مقام ميدان استاندارد احمد شمعدانیسونوگرافي و راديولوژيماليرهمدان95

08132224942مالير روبروی پارک چمران بن بست صفامهرنوش نيرومندفيزيوتراپیماليرهمدان96

09362524157مالير روبروی پارک چمرانپريسا رسولیفيزيوتراپیماليرهمدان97

08132221311سعدیاليزابتا الوراتوپزشکماليرهمدان98

08132232112پارک چمران ساختمان پزشکان سيناامين قربانی واقعی نفوتیپزشکماليرهمدان99

08132232130ساختمان پزشکان سينا-پارک چمران/ماليراکبرغالمعليانپزشکماليرهمدان100

08132251604مالير پارک چمراناکرم عبدالهیپزشکماليرهمدان101

08132222444ساختمان پزشکان سينا طبقه زيرين- پارک چمران - ماليربهاره جهانشاهیپزشکماليرهمدان102

10108132227012خ خيام مجتمع ميالد نورطبقه اول واحد - مالير ثريا بهرامی آورزمانپزشکماليرهمدان103

08132225800طبقه ی اول-ساختمان پزشکان مرکزی -ضلع غربی پارک چمران - خيابان فخريه ثريا روستائیپزشکماليرهمدان104

08132226445پارک چمران باالی داروخانه دکتر رضايی- مالير جهانگير دمحمیپزشکماليرهمدان105

08132227300ساختمان پزشکان-پارک چمران/ماليرحجت هللا اوليائی مقدمپزشکماليرهمدان106

08132224444کوچه بينالود-خيابان فخريه/ماليرحميد خسرویپزشکماليرهمدان107

08132228500خيابان خيام روبروی سينما بهمنحميد رضا شهبازیپزشکماليرهمدان108

08132232113پارک چمران ساختمان پزشکان سينا- مالير حميدرضا شاه پوری ارانیپزشکماليرهمدان109

08132255699ساختمان پزشکان، طبقه اول، مطب دکتر لعيا صائبیدکتر لعيا صائبیپزشکماليرهمدان110

08132232125پارک چمرانرزا شوبيریپزشکماليرهمدان111

10308132251624خ خيام مجتمع ميالد نور طبقه اول واحد - مالير سميرا اسدايوبیپزشکماليرهمدان112

08132226444پارک چمران ساختمان پزشکان مرکزی طبقه سوم-ماليرسميرا صارمیپزشکماليرهمدان113

08132225901ساختمان پزشکان-پارک چمران/ماليرسيداحمدفاطمیپزشکماليرهمدان114

08132232134مالير خيابان پارک چمران ساختمان پزشکانسيدحسين جمدیپزشکماليرهمدان115

08132232115مالير پارک چمران ساختمان پزشکان سينا طبقه سومصياد نصيرزادهپزشکماليرهمدان116

208132222266ساختمان پزشکان مرکزی ط طاها احمدی نژادپزشکماليرهمدان117

08132223119پارک چمران ساختمان پزشکان سينا طبقه دومعاطفه السادات کمالی محمرهپزشکماليرهمدان118

08132221700پارک چمران ساختمان پزشکان سينا طبقه دوم-ماليرعباس آذرهمايونپزشکماليرهمدان119

208132228191ابتدای بلوار قائم مقامی ساختمان پزشکان دکتر مرتضوی واحد - مالير عذرا مرتضویپزشکماليرهمدان120

08132225900ساختمان پزشکان-پارک چمران/ماليرعليرضا خالقیپزشکماليرهمدان121

08132423351شهرک ميدان دادگستری بلوار سالمت- مالير غالم حسن ترکاشوندپزشکماليرهمدان122

08132227286پارک چمران ساختمان پزشکان سينا طبقه سوم-ماليرغالمرضا امرايیپزشکماليرهمدان123

08132230200روبرو مخابرات مطب دکتر دارابی (فخريه)خيابان شهيد مدنی.ماليرغالمرضا دارابیپزشکماليرهمدان124

08132227301ساختمان پزشکان-پارک چمران/ماليرفرجام ظهيریپزشکماليرهمدان125

08132226556همدان مالير ابتدای خ فخريه روبوری مخابرات قديمفرشيد دادورپزشکماليرهمدان126

08132232127ماير پارک چمران ساختمان پزشکانفريبا فکری نوجه دهپزشکماليرهمدان127

08132228247پارک شهر اول خ شهيد طلوعی ساختمان پزشکان پاستور- مالير محسن ترکاشوندپزشکماليرهمدان128

08132221109مالير ضلع غربی پارک چمران ساختمان پزشکان مرکزیدمحم احمدیپزشکماليرهمدان129

08132313127بلوار امام خمينی نبش مالصدرا/ ازنديان دمحم جعفری ازندريانیپزشکماليرهمدان130

08132232400کوچه شهيد حيدری مطب دکتر دمحم جواد برزگردمحم جواد برزگرپزشکماليرهمدان131

08132221310خيابان دکتر چمران ساختمان پزشکان حاتم- خيابان شهدادمحم رضا توکلیپزشکماليرهمدان132



08132233115ضلع غربی پارک چمراندمحم علی باقریپزشکماليرهمدان133

08132226333پارک چمراندمحم فراهانیپزشکماليرهمدان134

08132232926بن بست صفا-پارک چمران/ماليردمحمعبدلیپزشکماليرهمدان135

08132230818روبروی پارک چمران، ساختمان پزشکان متخصصين مرکزی، طبقه اول، دکتر محمود ناصریمحمود ناصریپزشکماليرهمدان136

08132226020پارک چمرانمريم ترکاشوندپزشکماليرهمدان137

08132221361پارک چمران ساختمان پزشکان مرکزی- مالير مريم حسين زاده مراحمپزشکماليرهمدان138

08132233555ساختمان پزشکان مرکزی روبروی داروخانه- پارک چمرانمنصور صالحیپزشکماليرهمدان139

08132222632مالير خيابان خياممهدی دمحمی کياپزشکماليرهمدان140

08132227325مالير ــــ خيابان چمران ــــ بن بست صفاهمايون غفوریپزشکماليرهمدان141

08132226231پارک چمران ساختمان پزشکان مرکزی طبقه اول-ماليرپرگل نوروزیپزشکماليرهمدان142

08132222244مالير خ خيام مجتمع ميالد نورکرمرضا عبدالملکیپزشکماليرهمدان143

08132251604پارک چمران کوچه صفا ساختمان پزشکان قديم طبق زير همکفکريم ميرزايیپزشکماليرهمدان144

08133225046استان همدان شهرستان نهاوند خيابان هفده شهريور جنب بانک سپه آزمايشگاه دکتر آقايیآزمايشگاه دکتر آقايیآزمايشگاهنهاوندهمدان145

08133239313ساختمان پزشکان دکتر سلوکی-  شهريور17خيابان - نهاوندآزمايشگاه دکتر نوشين سلوکیآزمايشگاهنهاوندهمدان146

08133246767روبروی بانک سپه شعبه بازار آزمايشگاه دکتر منصوریآزمايشگاه پاتوبيولوژی دکتر منصوریآزمايشگاهنهاوندهمدان147

08133242625 شهريور مجتمع پزشکی دکتر رضوی ط همکف17نهاوند خ دکتر زهرا رضویآزمايشگاهنهاوندهمدان148

08133249786ساختمان پزشکان دکتر ابوالقاضی طبقه پايينشرکت تعاونی بهمن سالمتآزمايشگاهنهاوندهمدان149

08133243025 شهريور17نهاوند خ (سهمی تقوی )داروخانه آريا داروخانهنهاوندهمدان150

08133246042 شهريور روبرو بانک سپه17نهاوند خ داروخانه دکتر ابوالقاضیداروخانهنهاوندهمدان151

659174678508133220011 شهريور خيابان پزشکان کد پستی 17نهاوند خيابان داروخانه دکتر احسانیداروخانهنهاوندهمدان152

08133243734نهاوند خيابان هفده شهريور داروخانه دکتر کيانیداروخانه دکترکيانیداروخانهنهاوندهمدان153

08133217081نداروخانه شبانه روزی دکتر مرادیداروخانهنهاوندهمدان154

08133244009شهريور روبروی بانک تجارت داروخانه وحدت17نهاوند خداروخانه وحدتداروخانهنهاوندهمدان155

08133242141 شهريور17نهاوند خ -همدان زهرا مروتیداروخانهنهاوندهمدان156

08133224356هفده شهريور داخل پاساژ ميریسيمين فردادامينیداروخانهنهاوندهمدان157

08133237724درمانگاه شبانه روزی سالمت- بعد از کوچه دکتر صالح - خ آزادگان - نهاوند درمانگاه شبانه روزی سالمتدرمانگاهنهاوندهمدان158

08133223771 شهريور خيابان پزشکان17خيابان کلينيک دکتر  دمحم ميوه چیسونوگرافي و راديولوژينهاوندهمدان159

08133233696 شهريور ک دکتر صالح17نهاوند خ مرکز فيزيوتراپی پاستورفيزيوتراپینهاوندهمدان160

08133242638 شهريور مجتمع دكتر رضوي17نهاوند خيابان اروينا آالسپزشکنهاوندهمدان161

08133223063 شهريور17نهاوند ، خيابان افشين ابراهيميانپزشکنهاوندهمدان162

08133243908شهريور جنب داروخانه دكتر ابوالقاضي ساختمان پزشكي ميالد طبقه همكف  مطب دكتر اكبر عنايتي17همدان نهاوند خيابان اكبر عنايتي هريسپزشکنهاوندهمدان163

308133242632 شهريور ساختمان پزشکان دکتر رضوی ط 17نهاوند خ دکتر اعظم حيدریپزشکنهاوندهمدان164

08133221234 شهريور جنب داروخانه دکتر کيانی17نهاوند خ دکتر امير سيفپزشکنهاوندهمدان165

08133245224. شهريور، روبروی بانک سپه شعبه بازار، مجتمع پزشکی دکتر سيف، طبقه دوم17نهاوند، خيابان دکتر غالمرضا ترابی پاريزیپزشکنهاوندهمدان166

08133237510 شهريور17نهاوند خ دکتر فخرالدين روزبهپزشکنهاوندهمدان167

08133243961 شهريور17نهاوند خ دکتر مهرداد قربانیپزشکنهاوندهمدان168

08133245221 شهريور ساختمان پزشکان دکتر سيف17نهاوند خ سيمين محقیپزشکنهاوندهمدان169

08133243848خيابان ابوذر روبروی داروخانه شبانه روزیعبدالرضا آسمانهپزشکنهاوندهمدان170

08133245344مطب دکتر عبدالرضا سراقیعبدالرضا سراقیپزشکنهاوندهمدان171

08133221010 شهريور مقابل بانک تجارت17نهاوند خ علی دمحم شهبازیپزشکنهاوندهمدان172

08133245092 شهريور ابتدای خيابان پزشکان17خيابان عينعلی نوابیپزشکنهاوندهمدان173

08133242040 شهريور17نهاوند خيابان غالمرضا مسعوديپزشکنهاوندهمدان174

08133223434 شهريور مقابل داروخانه شبانه روزی امينی17نهاوند خ فروزان عظيمیپزشکنهاوندهمدان175

08133242627مطب دکتر دمحم صالحی.طبقه دوم. ساختمان پزشکان دکتر رضوی. شهريور17خيابان .نهاونددمحم صالحیپزشکنهاوندهمدان176

08133240460 شهريور جنب بانک سپه17نهاوند خ دمحم قربان ظفریپزشکنهاوندهمدان177

08133244306 شهريور پاساژ پيام17نهاوند خيابان مراد ناصری نژادپزشکنهاوندهمدان178

08133223063 شهريور17نهاوند خيابان مريم صالحيپزشکنهاوندهمدان179

08133220988مطب دکتر داود سلگی.  شهريور 17خيابان . شهرستان نهاوند مطب دکتر داود سلگیپزشکنهاوندهمدان180

08133232661  شهريور17خيابان -نهاوندمطب دکترحسين پاکيوندپزشکنهاوندهمدان181



08133242628مجتمع دکتر رضویمعصومه روزبهانیپزشکنهاوندهمدان182

08133220004شهريور پايين تر از داروخانه17خياباننعمت هللا سوریپزشکنهاوندهمدان183

08133220600 شهريور جنب ازمايشگاه دکتر اقايی مطب دکتر کيومرث طاهری17نهاوند خ کيومرث طاهریپزشکنهاوندهمدان184

08133722577نهاوند شهرفيروزان بلواربسيج مطب دکترتکلوياردمحمتکلوپزشکنهاوندهمدان185

08132534406طبقه زير همکف-ساختمان پزشکان آراد،جنب سرپرستی بانک رفاه-ميدان آرامگاهآزمايشگاه آرادآزمايشگاههمدانهمدان186

08132514778خيابان بوعلی روبروی داروخانه پارساآزمايشگاه امام حسينآزمايشگاههمدانهمدان187

08132512189خ بوعلی روبروی ک بيمه جنی فروشگاه چلچراغآزمايشگاه ايرانآزمايشگاههمدانهمدان188

08132521550خ بوعلی جنب پاساژ بهمنيان- همدان آزمايشگاه توحيدآزمايشگاههمدانهمدان189

08132520262آرامگاه بوعلی سيناآزمايشگاه جهاددانشگاهیآزمايشگاههمدانهمدان190

08138277154خيابان ميرزاده عشقی روبروی بيمارستان امامآزمايشگاه دانشآزمايشگاههمدانهمدان191

08136825932فامنين خيابان شريعتی ساختمان شفاآزمايشگاه دکتر افتخاریآزمايشگاههمدانهمدان192

5608138281580ميدان آرامگاه بوعلی خيابان پاستور کوچه پاستور شماره آزمايشگاه دیآزمايشگاههمدانهمدان193

08132527763ميدان آرامگاه بوعلی ابتدای خواجه رشيدآزمايشگاه رازیآزمايشگاههمدانهمدان194

08138220104ميدان رسالت ابتدای بلوار واليتآزمايشگاه شرکت تعاونی طب پژوهان هگمتان جمآزمايشگاههمدانهمدان195

08132542363شهرك فرهنگيان ميدان معلم درمانگاه معلمآزمايشگاه شرکت تعاونی فرزان ايالمآزمايشگاههمدانهمدان196

08132526113خ بوعلی جنب سينما قدسآزمايشگاه فارابیآزمايشگاههمدانهمدان197

08138252656خيابان بوعلی باالتر از شهرداری مرکزی مقابل اداره دارايی و دادگستریآزمايشگاه نورآزمايشگاههمدانهمدان198

08132510104خ بوعلی بن بست شيخآزمايشگاه پاتوبيولوژی سيناآزمايشگاههمدانهمدان199

1008138281861چهارراه پاستور ک پاستور روبروی بنياد شهيد پآزمايشگاه پاتوبيولوژی مهرآزمايشگاههمدانهمدان200

08132513333ساختمان خواجه رشيد ط اول-ست بانک پجنب -خيابان خواجه رشيدآزمايشگاه کبيرآزمايشگاههمدانهمدان201

08132523385خيابان شريعتی ساختمان پزشکان کسری طبقه دوم واحدآزمايشگاه کسریآزمايشگاههمدانهمدان202

08137378501خيابان مهديه مرکز جراحی محدودالوندشرکت تعاونی هاتف همدانآزمايشگاههمدانهمدان203

08132640020بيمارستان بعثت-مطهری...بلوار آيت اآموزشی درمانی بعثتبيمارستانهمدانهمدان204

08138277012خيابان پاسداران مرکز آموزشی درمانی فاطميهآموزشی درمانی فاطميهبيمارستانهمدانهمدان205

08138381744جنب معاونت غذاودارو-بلوارشهيدفهميدهآموزشی درمانی فرشچيانبيمارستانهمدانهمدان206

08138274184چهارراه پاستور(سينا)اموزشی درمانی فرشچيانبيمارستانهمدانهمدان207

08136826041فامنين بلوار شهيد بهرامی(ع)بيمارستان امام حسن بيمارستانهمدانهمدان208

08138380440باالتر از پارک مردم-خيابان مهديهبيمارستان بوعلیبيمارستانهمدانهمدان209

08138241000بلوار فاطميه ميدان پيشاهنگی بلوار خرم رودیبيمارستان شهيد مطهریبيمارستانهمدانهمدان210

08138380283ميدان قائم ابتدای بلوار ارم مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتیمرکزآموزرشی،درمانی،تخصصی و فوق تخصصی شهيد بهشتیبيمارستانهمدانهمدان211

08138251885ميدان ارامگاه ساختمان فدک طبقهمرکز راديولوژی فک و صورت دکتر عباس شکری مرنیتصوير برداريهمدانهمدان212

108132516862خ بوعلي جنب پاساژشهرشب ساختمان آريان طموسسه راديولوژی دهان و فک و صورت دکتر سالمیتصوير برداريهمدانهمدان213

08138219420بلوار بعثت بين چهارراه سعيديه و زيرگذر بعثت واقع در مرکز جراحی مهديهفيزيوتراپی سيناتوانبخشيهمدانهمدان214

08132512544خيابان بوعلی جنب پاساژ همافيزيوتراپی نصرتوانبخشيهمدانهمدان215

308132519393خيابان بوعلی کوچه شهيد نيلی ساختمان پزشکان مرکزی طبقه اول واحدفيزيوتراپی نوينتوانبخشيهمدانهمدان216

4208138216283ميدان رسالت بلوار چمران بلوار صنعتی پفيزيوتراپی پارساتوانبخشيهمدانهمدان217

08138377429متری خداياری کوچه عسلی نژاد18خيابان شکريه فيزيوتراپی کوثرتوانبخشيهمدانهمدان218

08132526331خ بوعلي باالتراز كوچه بيمه ساختمان ارممرکز فيزيوتراپی آرمانتوانبخشيهمدانهمدان219

08132518415خ بوعلی کوچه بيمه  بن بست صنعتیمرکز فيزيوتراپی اميرالمومنينتوانبخشيهمدانهمدان220

08138352279خ پاستورمرکز فيزيوتراپی تواناتوانبخشيهمدانهمدان221

08132516304خ بوعلی ساختمان پزشکان ايران زمينمرکز فيزيوتراپی شفاتوانبخشيهمدانهمدان222

12408138267780خ پاستورجنب كوچه نيكومنظري پالك مرکز فيزيوتراپی مهرگانتوانبخشيهمدانهمدان223

08138218655ورزشی شهدای غواص-خيابان سعيديه جنب مجتمع فرهنگیمرکز مشاوره شاهد و ايثارگرانتوانبخشيهمدانهمدان224

08138240764خيابان جهان نما داروخانه لقمانداروخانه  لقمانداروخانههمدانهمدان225

08132523202خيابان بوعلی بهمن22داروخانه داروخانههمدانهمدان226

08132671604کوی خضر ايستگاهداروخانه آبانداروخانههمدانهمدان227

02132523951خيابان بوعلی روبروی بانک ملتداروخانه اطمينانداروخانههمدانهمدان228

503808132518792خيابان بوعلی کوچه ايزدی پالک -ميدان آرامگاه بوعلیداروخانه الوندداروخانههمدانهمدان229

08132527978ابتدای خيابان تختیداروخانه بزرگمهرداروخانههمدانهمدان230



08138255020خ بوعلی پايين تر ازهتل بوعلیداروخانه دانشگاه علوم پزشکیداروخانههمدانهمدان231

08134271551شهرک وليعصر ديزج روبروی کوچه بستان داروخانه دکتر سمريانداروخانه دکتر احمد سمريانداروخانههمدانهمدان232

08132510245آرامگاه بوعلی جنب بانک تجارتداروخانه دکتر ارفعیداروخانههمدانهمدان233

08134227127حصار امام خمينیداروخانه دکتر اصغریداروخانههمدانهمدان234

08138268402ارامگاه بوعلی ابتدای پاستورداروخانه دکتر ترجمانداروخانههمدانهمدان235

08132515297خيابان بوعلی کوچه نيلیداروخانه دکتر ترک زبانداروخانههمدانهمدان236

408138324041 ط اول و 214خ خواجه رشيد جنب کلينيک شيخ الريس ک مروايد پداروخانه دکتر تشکریداروخانههمدانهمدان237

08134264909بلوار شهيد بهشتی جنب مرکز بهداشت- شهر مريانجداروخانه دکتر جعفر ی شيرازیداروخانههمدانهمدان238

08138280287خ ميرزاده عشقی  روبروی کلينک امام خمينیداروخانه دکتر حبيبیداروخانههمدانهمدان239

08134227863 متری نواب صفوی12بلوار شهيد رجايی داروخانه دکتر خضريانداروخانههمدانهمدان240

08138279882خيابان صدفداروخانه دکتر دينیداروخانههمدانهمدان241

08132529782ميدان امام خمينی بين خيابان بوعلی و تختیداروخانه دکتر سهاکیداروخانههمدانهمدان242

08132530785خيابان بوعلی ابتدای کوچه نيلی ساختمان پزشکان مرکزی طبقه اولداروخانه دکتر قمصریداروخانههمدانهمدان243

08136825467فامنين سه راه بهداری خيابان معلم روبروی مرکز بهداشتداروخانه دکتر قويمیداروخانههمدانهمدان244

08138221319بلوار مصيب مجيدی ساختمان پزشکان نياوران طبقه اولداروخانه دکتر مسعودیداروخانههمدانهمدان245

208132640888بلوار شهيد خضريان درمانگاه مهديه شماره داروخانه دکتر مهدی پورداروخانههمدانهمدان246

08138324422ميدان شريعتی ابتدای ميرزاده عشقیداروخانه دکتر مهر پوياداروخانههمدانهمدان247

08132527327خيابان بوعلی سر پل يخچالداروخانه دکتر نيرومندداروخانههمدانهمدان248

08132529250خيابان بوعلی سرپل يخچال ساختمان شما ط اولداروخانه دکتر چاوشیداروخانههمدانهمدان249

08134622861صالح آباد بلوار شهداداروخانه دکتر کاوندداروخانههمدانهمدان250

08132652933خضر ايستگاه اتوبوسداروخانه دکتر کمکیداروخانههمدانهمدان251

08132531766شريعتی ابتدای خيابان شريعتی ساختمان پزشکان کسری-ميدانداروخانه دکتر گلزار عطاداروخانههمدانهمدان252

08132531259ميدان آرامگاه حد فاصله خ خواجه الرشيد و بانک سپهداروخانه دکتراوليائیداروخانههمدانهمدان253

02132549002 جنب مسجد قمر بنی هاشم1شهرک فرهنگيان فاز داروخانه دکترهمدانیداروخانههمدانهمدان254

08138319214خيابان گلزارنبش کوچه ميخکداروخانه دیداروخانههمدانهمدان255

08138271711پاستور برج پاستور داروخانه رضاداروخانه رضاداروخانههمدانهمدان256

08132511884بلوار خواجه رشيدداروخانه سيناداروخانههمدانهمدان257

08138381689داخل مرکز آموزشی، درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچيان- بلوار شهيدفهيمدهداروخانه شبانه روزی دکتر صادقیداروخانههمدانهمدان258

08134293156شهرک شهيد مدنی ـ بلوار نبوتداروخانه شبانه روزی شهيد آيت اله مدنیداروخانههمدانهمدان259

08132528500چهارراه خواجه رشيدداروخانه فارابیداروخانههمدانهمدان260

08132532978کوالنج ساختمان پزشکان تواناداروخانه مادداروخانههمدانهمدان261

08138254220آرامگاه بوعلی سيناداروخانه مرکزیداروخانههمدانهمدان262

08136823580متری امام نرسيده به چهار راه اول جنب بانک ملی30فامنين داروخانه مهرداروخانههمدانهمدان263

08132518135خيابان بوعلی مقابل سينما قدس ساختمان پزشکان پارس طبقه همکفداروخانه مهرداروخانههمدانهمدان264

08134290524شهرک مدنی بلوار نبوتداروخانه نيماداروخانههمدانهمدان265

08138247942خيابان جهادداروخانه هالل احمرداروخانههمدانهمدان266

08132524121خيابان بوعلی روبروی پاساژ دمحمیداروخانه پارساداروخانههمدانهمدان267

08138280069خيابان پاسداران روبروی بيمارستان فاطميه-همدانداروخانه کوشاداروخانههمدانهمدان268

08134265353بلوار شهيد بهشتی روبروی بانک مسکن-مريانجداروخانه کيهانداروخانههمدانهمدان269

08138380016ابتدای بلواربعثتدرمانگاه خيريه شبانه روزی دارااليتام مهديهدرمانگاههمدانهمدان270

08134529401ميدان شهرداری جنب مسجد سجاد درمانگاه سپاد-اللجيندرمانگاه شبانه روزی سپاددرمانگاههمدانهمدان271

08132517063طبقه فوقانی بانک مسکن-ابتدای خيابان تختیموسسه درمانگاه شبانه روزی مهردرمانگاههمدانهمدان272

08132547171شهرک فرهنگيان ميدان معلمدرمانگاه شبانه روزی معلمدرمانگاه عموميهمدانهمدان273

08138273924خيابان پاستور روبروی اورژانسمطب دندانپزشکی دکترلقمان صوفیدندان پزشکيهمدانهمدان274

08132521500خيابان بوعلی جنب پاساژ بهمنيان مجتمع خاتم االنبيادندانپزشکی دکتر فرحناز اسالمیدندان پزشکيهمدانهمدان275

1308132510232 واحد 3خيابان بوعلی ابتدای کوچه شهيدنيلی ساختمان پزشکان مرکزی طبقه دندانپزشکی دکتر دمحم حسين درشتهدندان پزشکيهمدانهمدان276

08138251290خيابان بوعلی روبروی اداره دارايی طبقه باالی آزمايشگاه نوردندانپزشکی دکتر پگاه شيشه ئياندندان پزشکيهمدانهمدان277

808138323809 واحد4ساختمان پزشکان شريعتی طبقه  (ع)ميدان شريعتی جنب موسسه قرض الحسنه موسی بن جعفردندانپزشکی دکترالهام مسعودپيکردندان پزشکيهمدانهمدان278

08132532987خيابان بوعلی سر پل يخچال مجتمع  پزشکی بوعلی طبقه اولمطب دندانپزشکی دکتر ارغوان کمالی ثابتیدندان پزشکيهمدانهمدان279



1308138212626 واحد4خيابان جهان نما ساختمان شهباز طبقهمطب دندانپزشکی دکتر اميررضا هاشمياندندان پزشکيهمدانهمدان280

08134292197شهرک مدنی بلوار نبوت روبروی بانک مسکن طبقه فوقانی امالک بهارانمطب دندانپزشکی دکتر خديجه بيگلریدندان پزشکيهمدانهمدان281

41008138311310 واحد 4ابتدای خ سعيديه مجتمع تجاری سعيديه ط مطب دندانپزشکی دکتر رضوان رفعت جودندان پزشکيهمدانهمدان282

08132531136اول خيابان تختی روبروی مخابرات ساختمان الوند طبقه دوم-ميدان امام مطب دندانپزشکی دکتر علی اکبر بختياریدندان پزشکيهمدانهمدان283

08132515101خيابان بوعلی ساختمان پزشکان خاتم االنبياء- همدانمطب دندانپزشکی دکتر علی حدادياندندان پزشکيهمدانهمدان284

08132534563خيابان بوعلی روبروی بانک قوامين بن بست شيخ ساختمان آريا طبقه همکفمطب دندانپزشکی دکتر علی حيدریدندان پزشکيهمدانهمدان285

808133824117خيابان جهان نما ساختمان شهناز واحدمطب دندانپزشکی دکتر فريبرز وفايیدندان پزشکيهمدانهمدان286

708132526667خيابان بوعلی ساختمان پزشکان مرکزی واحدمطب دندانپزشکی دکتر محسن احمدیدندان پزشکيهمدانهمدان287

808138241177خيابان جهان نما ساختمان شهناز واحدمطب دندانپزشکی دکتر معصومه خوشحالدندان پزشکيهمدانهمدان288

08132526596خيابان بوعلی ساختمان پزشکان پارس ط دوممطب دندانپزشکی فاطمه شايانی نسبدندان پزشکيهمدانهمدان289

08132523846جنب سينما قدس ساختمان بصيری طبقه دوم-خ بوعلیمرکز راديولوژی و سونوگرافی شفاسونوگرافي و راديولوژيهمدانهمدان290

08132517646بلوار خواجه رشيد کوچه هواپيمايیمرکز راديولوژی و سونوگرافی طلوعسونوگرافي و راديولوژيهمدانهمدان291

08132530538ارامگاه بوعلی ابتدای خ بوعلی ک نيلی-همدان مرکز راديولوژی و سونوگرافی موجسونوگرافي و راديولوژيهمدانهمدان292

808138267595خيابان پاستور ابتدای کوچه اورژانس پالکمرکز راديولوژی وسونوگرافی سايهسونوگرافي و راديولوژيهمدانهمدان293

08132512075خ بوعلي جنب پاساژ چلستون ک نيلیموسسه راديولوژی و سونوگرافی پرتوسونوگرافي و راديولوژيهمدانهمدان294

08138218652انتهای بلوار سعيديه جنب استخر شهدای غواصمرکز توانبخشی ايثارفيزيوتراپیهمدانهمدان295

308132531910 واحد2خيابان بوعلی بن بست ايزدی طمرکز فيزيوتراپی آزاليافيزيوتراپیهمدانهمدان296

1108133253439خ بوعلی مابين بانک رفاه و بانک کشاورزی ساختمان پزشکان آرادطبقه همکف واحدمرکز فيزيوتراپی ارمفيزيوتراپیهمدانهمدان297

08138281940خ خواجه رشيد جنب كلينك شيخ الرئيس- همدان مرکز فيزيوتراپی پاستورفيزيوتراپیهمدانهمدان298

08138219483مرکزجراحی مهديه-بين ميدان بعثت و چهارراه سعيديه-بلواربعثتدرمانگاه خيريه مهديه همدانمراکز جراحي محدودهمدانهمدان299

08138378501خيابان مهديه روبروی دبيرستان شريعتیمرکز جراحی الوندمراکز جراحي محدودهمدانهمدان300

08138378501خيابان مهديه روبروی دبيرستان شريعتیمرکز تصوير برداری پارسيان الوندمرکز تصوير برداريهمدانهمدان301

09181073742ويزيت درمنزلدکتر رضا رنجبرمرکز خدمات باليني در منزلهمدانهمدان302

09188121254ويزيت در منزلدکتر مهدی کمکیمرکز خدمات باليني در منزلهمدانهمدان303

09181113797ويزيت در منزلدکتر مهسا بختياریمرکز خدمات باليني در منزلهمدانهمدان304

08134245111چهارراه فرهنگ اول آزادغربی روبروی نان فانتزیمرکز آمبوالنس شبانه روزی رسالتمرکز خدمات باليني در منزلهمدانهمدان305

09901081710جنب تابلوسازی ساحل-خ شريعتی نرسيده به چهارراه کوچه شهيدنبویمرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری در منزل کوثرمرکز خدمات باليني در منزلهمدانهمدان306

08136825900فامنين خيابان امام خمينی جنب داروخانه مهردکتر احسان سنگستانیپزشکهمدانهمدان307

08136825930فامنين چهارراه بهداری ابتدای خيابان شريعتی ساختمان پزشکان شفادکتر سعيد ربيع پورپزشکهمدانهمدان308

08138265600همدان ميدان شريعتی ايستگاه عباس آباددکتر سيد ابوالفضل عظيمپزشکهمدانهمدان309

08132522553همدان خيابان بوعلی روبروی بانک رفاه ساختمان پزشکان شماره يک طبقه دومدکتر سيد اکبر مير عربپزشکهمدانهمدان310

08132531949همدان آرامگاه بوعلی ساختمان پزشکان نوردکتر شروين شيریپزشکهمدانهمدان311

08132511352 طبقه دوم1ارامگاه بوعلی ساختمان پزشکان شماره دکتر صديقه توسلیپزشکهمدانهمدان312

08138324227ميدان شريعتی ابتدای خيابان ميرزاده عشقی طبقه فوقانی مسکن ترنجدکتر عباس علی قارداشپزشکهمدانهمدان313

a08132514000واحد4همدان خيابان بوعلی ساختمان پزشکان شفا طبقه دکتر علی اشجعیپزشکهمدانهمدان314

08138337011خيابان صدف باالتر از داروخانه دکتر دينیدکتر علی کريمیپزشکهمدانهمدان315

08132532875همدان خيابان بوعلی ساختمان پزشکان پارسدکتر فريبا محب زادهپزشکهمدانهمدان316

08132517878همدان خيابان بن بست شيخ جنب مطب دکتر داوودپوردکتر قاسم فيروزیپزشکهمدانهمدان317

08134220618انتهای بلوار جانبازاندکتر محسن سمامیپزشکهمدانهمدان318

08137225560فامنين خيابان امام ره باالتر از بانک ملیدکتر دمحم عندليبیپزشکهمدانهمدان319

08132530941خيابان بوعلی ساختمان پزشکان پارسدکتر دمحم لطفیپزشکهمدانهمدان320

408132518593همدان خيابان بوعلی ساختمان پزشکان دی طبقه دکتر دمحمرضا فاميل تخمه چیپزشکهمدانهمدان321

108132516363آرامگاه بوعلی ساختمان پزشکان شماره دکتر مرضيه قره خانی نژادپزشکهمدانهمدان322

208132518590همدان خيابان بوعلی مجتمع پزشکان دی واحد دکتر مهرداد افشاریپزشکهمدانهمدان323

108132512195همدان خيابان بوعلی ساختمان پزشکان شماره دکتر مينا عظيمیپزشکهمدانهمدان324

08134271502شهرک وليعصر ايستگاه دوم جنب بانک ملی مطب فطریدکتر نسرين فطریپزشکهمدانهمدان325

08132511343همدان خيابان خواجه رشيد کوچه هواپيمايی جنب باشگاه نيکاندکتر پرويز اکبریپزشکهمدانهمدان326

1808138264549 واحد 3آرامگاه بوعلی نبش پاستورمجتمع فدک طبقه دکتر کامليا مدنیپزشکهمدانهمدان327

08132526152خيابان بوعلی جنب سينما قدس ساختمان دکتر بصيریمطب دکتر آذرميدخت يزدانفرپزشکهمدانهمدان328



08132671014همدان خيابان شهدا طبقه فوقانی داروخانه عراقچیمطب دکتر ابوالفضل صابری همدانیپزشکهمدانهمدان329

108132531052خيابان بوعلی ساختمان پزشکان شمارهمطب دکتر احمد زنگنهپزشکهمدانهمدان330

08132512613همدان ـ خ بوعلی ـ مجتمع پزشکی خاتم االنبيا ط همكفمطب دکتر الناز عطايیپزشکهمدانهمدان331

08132525600خيابان شهداء ميدان پروانه ها ابتدای خيابان خاکیمطب دکتر امير داوریپزشکهمدانهمدان332

308132517700همدان خيابان بوعلی بين بانک رفاه و بانک کشاورزی ساختمان پزشکان سينا طبقه مطب دکتر اميرحسين يزدانیپزشکهمدانهمدان333

208132515005خيابان بوعلی نبش کوچه شهيد نيلی ساختمان پزشکان مرکزی طبقه اول وحدمطب دکتر بابک آزادنياپزشکهمدانهمدان334

08138378376ميدان شريعتی ابتدای خيابان کرمانشاه باالی داروخانه فجرمطب دکتر بهادر سماواتیپزشکهمدانهمدان335

208134271578شهرک وليعصر ايستگاه مطب دکتر بهرام سوریپزشکهمدانهمدان336

08138240770خ جهاد ساختمان شهباز- همدان مطب دکتر جعفر سهيلی فرپزشکهمدانهمدان337

08132543470شهرک فرهنگيان بلوار استقالل جنب مسجد قمر بنی هاشممطب دکتر جليل خزائلی جوپزشکهمدانهمدان338

08132514885خيابان بوعلی سر پل يخچال ساختمان شفامطب دکتر جمشيد سرنوشتپزشکهمدانهمدان339

09132530593خيابان بوعلی ساختمان پزشکان مرکزیمطب دکتر حامد عظيمیپزشکهمدانهمدان340

08132533898خ بوعلی جنب بانک ملت روبروی داروخانه اطمينان-همدانمطب دکتر حسن طاعتی غفورپزشکهمدانهمدان341

08134270341شهرک وليعصر ايستگاه دوممطب دکتر حسين جعفریپزشکهمدانهمدان342

08138378501ميدان شريعتی ابتدای خيابان مهديه کيلينيک الوند-همدان مطب دکتر حسين مصاعديانپزشکهمدانهمدان343

08132512832خيابان بوعلی روبروی داروخانه پارسا مجتمع پزشکی ايرانمطب دکتر حميد اسرار دلپزشکهمدانهمدان344

108132520033خيابان بوعلی ساختمان پزشکان شمارهمطب دکتر حميدرضا روزی طلبپزشکهمدانهمدان345

08132511077ايستگاه عباس آبادساختمان پزشکان کسریمطب دکتر حميدرضا شکراييانپزشکهمدانهمدان346

08132527426خيابام بوعلی سرپل يخچال مجتمع پزشکی شفاءمطب دکتر راضيه مساعدپزشکهمدانهمدان347

08132524082خيابان بوعلی سرپل يخچال مجتمع پزشکی شفامطب دکتر رامين کهايیپزشکهمدانهمدان348

08134265424مريانج پايين تر از داروخانه دکتر وفايیمطب دکتر رجب علی خزايیپزشکهمدانهمدان349

408132526041خيابان بوعلی ساختمان پارس طبقهمطب دکتر رويا هوشيارپزشکهمدانهمدان350

08132532356خيابان بوعلی،روبروی سينما قدس،ساختمان پزشکان پارس، طبقه سوممطب دکتر رکسانا حق پرستپزشکهمدانهمدان351

08132516807خيابان بوعلی ساختمان پارسمطب دکتر زهرا مازوجیپزشکهمدانهمدان352

08138378013طبقه سوم-ساختمان پزشکان الوند-خيابان مهديهمطب دکتر زهره شالچیپزشکهمدانهمدان353

08132524917خيابان بوعلی ساختمان پزشکان مرکزیمطب دکتر سيد حسين رضویپزشکهمدانهمدان354

308138323330روبروی درمانگاه امام حسن ساختمان دياکو ط-ميدان شريعتی-همدانمطب دکتر سيد مجيد کيايیپزشکهمدانهمدان355

508138217510چهارراه شهناز ابتدای پيشاهنگی کوچه يادگار پالکمطب دکتر سيد مهرداد کسايیپزشکهمدانهمدان356

6408134224512متری نواب صفوی جنب کوچه نشاط پالک12بلوار جانبازانمطب دکتر سيدرحمت رحمت آبادیپزشکهمدانهمدان357

08132513111خيابان بوعلی ساختمان آريامطب دکتر شريک کنانیپزشکهمدانهمدان358

08132513029خيابان بوعلی ساختمان پزشکان دیمطب دکتر شهرزاد رجب پورپزشکهمدانهمدان359

408132516807خيابان بوعلی ساختمان پارس طبقهمطب دکتر طاهره مازوجیپزشکهمدانهمدان360

08138378501خيابان مهديه ساختمان پزشکان الوند طبقه سوممطب دکتر طوس کيانیپزشکهمدانهمدان361

208132526270خيابان بوعلی ساختمان سينا طبقهمطب دکتر عبدالرضا ترکمانپزشکهمدانهمدان362

08134290455شهرک مدنی طبقه فوقانی بانک مسکنمطب دکتر عزيز طاهریپزشکهمدانهمدان363

08134263577همدان مريانج بلوار بهشتی جنب بانک مهديهمطب دکتر علی ابراهيمی رادپزشکهمدانهمدان364

08132515584آرامگاه بوعلی ساختمان نور طبقه دوممطب دکتر علی تجزيه چیپزشکهمدانهمدان365

08132534182خيابان بوعلی روبروی کوچه بيمه ساختمان پزشکان ايران زمين طبقه همکفمطب دکتر علی رحيمیپزشکهمدانهمدان366

08132661122خضر ايستگاه اتوبوسمطب دکتر علی نادریپزشکهمدانهمدان367

08134230151ساختمان پزشکان مرکزی-جنب بانک رفاه -خ بوعلی ک نيلی -همدانمطب دکتر علی يزدانفرپزشکهمدانهمدان368

30208134224500ميدان سپاه حصار امام خمينی ره روبروی داروخانه دکتر اصغری کوچه شهيد قاسمی پالکمطب دکتر عليرضا عليينپزشکهمدانهمدان369

08132514051همدان ـ خ بوعلی ـ مجتمع پزشکی خاتم االنبيامطب دکتر غالمحسين مالباشیپزشکهمدانهمدان370

08132510878خيابان بوعلی ساختمان پزشکان پارسمطب دکتر فاطمه اقباليانپزشکهمدانهمدان371

08138378077همدان خيابان مهديه ساختمان پزشکان الوندمطب دکتر فايزه موشيدیپزشکهمدانهمدان372

08132514557خيابان بوعلی ساختمان پارس طبقه سوممطب دکتر الدن يزدیپزشکهمدانهمدان373

08132530539ساختمان پزشکان مرکزی-جنب بانک رفاه -خ بوعلی ک نيلی -همدانمطب دکتر لوييز رسولیپزشکهمدانهمدان374

08134292200شهرک مدنی جنب هالل احمرمطب دکتر مجيد شير افکنپزشکهمدانهمدان375

08134235977طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی دکتر زارع... ميدان امام زاده عبدامطب دکتر محسن اسالمی مهدی آبادیپزشکهمدانهمدان376

08132510987همدان خيابان بوعلی پاساژشهرشبمطب دکتر محسن موسویپزشکهمدانهمدان377



08132526886آرامگاه بوعلی ساختمان پزشکان نورمطب دکتر دمحم حسين شيریپزشکهمدانهمدان378

27708134224407 پالک8همدان حصار امام کوی مدنی مطب دکتر دمحم رضا اخالصیپزشکهمدانهمدان379

08132522165خيابان بوعلی مجتمع پزشکی سينامطب دکتر دمحم رضا درويش دارابپزشکهمدانهمدان380

08132656599خضرايستگاه ابتداي كوچه كبابي- همدانمطب دکتر دمحم رضا طاهری ميناپزشکهمدانهمدان381

08132518541خيابان بوعلی،ساختمان پزشکان پارس طبقه دوممطب دکتر دمحم رضا نيکوپزشکهمدانهمدان382

108132531788خ بوعلی ساختمان پزشکان شماره - همدان مطب دکتر دمحم قاسمیپزشکهمدانهمدان383

08138269767آرامگاه بوعلی ابتدای بلوار مدنی جنب بانک ايران زمينمطب دکتر دمحمحسن برخوردارپزشکهمدانهمدان384

08132514211خ بوعلي ساختمان ارم طبقه همكف- همدان مطب دکتر مريم رازانی فقهیپزشکهمدانهمدان385

08132525557خيابان شريعتی ساختمان پزشکان کسری طبقه اولمطب دکتر مسعود اسرار دلپزشکهمدانهمدان386

08132510888خيابان بوعلی ساختمان پزشکی ايران زمين طبقه همکفمطب دکتر مصطفی افشارلرپزشکهمدانهمدان387

08138319190همدان انتهای شهناز باالتر از مسجد اعظم ساختمان منصورمطب دکتر منصوره بيگلریپزشکهمدانهمدان388

08132522037 بهمن مجتمع پزشکی قانون22خيابان بوعلی پايين تر از سينما قدس جنب داروخانهمطب دکتر مهدی صفریپزشکهمدانهمدان389

08132516700خ بوعلي ساختمان پزشکان پارس ط سوم- همدان مطب دکتر مهدی قباخلوپزشکهمدانهمدان390

08134221847ميدان سپاه حصارامام روبروی داروخانه دکتر رزاقیمطب دکتر مهرنوش نوربخشپزشکهمدانهمدان391

108132510344خيابان بوعلی پاساژدمحمی ساختمان آراد طبقه مطب دکتر مهوش آذری نورپزشکهمدانهمدان392

08138378005ابتدای خيابان مهديه ساختمان پزشکان الوندمطب دکتر مهيار معتقدپزشکهمدانهمدان393

7208134230202بلوار شهيد رجايی خيابان صفوی پالکمطب دکتر ميترا صفریپزشکهمدانهمدان394

408132527410ميدان شريعتی ساختمان پزشکان کسری طبقهمطب دکتر مينو صفا کيش همدانیپزشکهمدانهمدان395

308132526042خ بوعلی ساختمان پارس ط - همدانمطب دکتر نادر بصيرنياپزشکهمدانهمدان396

08132519372روبروی بانک ملت-خ بوعلی-همدانمطب دکتر نجمه الصباح تالهیپزشکهمدانهمدان397

108132522326خيابان بوعلی ساختمان پزشکان پارس طبقه مطب دکتر نسترن يزدیپزشکهمدانهمدان398

08132526043خيابان بوعلی روبروی پاساژ بهمنيانمطب دکتر نيلوفر نيک پوریپزشکهمدانهمدان399

508132511324ميدان شريعتی ساختمان پزشکان کسری طبقه اول واحد مطب دکتر وحيد شمسپزشکهمدانهمدان400

508132513180ميدان شريعتی ساختمان کسری طبقهمطب دکتر پرستو سبزه ایپزشکهمدانهمدان401

08132522370خيابان بوعلی جنب پاساژ هما ساختمان پزشکان صبامطب دکتر پريسا خطيبيانپزشکهمدانهمدان402

08132522674خ بوعلی ساختمان پزشکان پارس ط همکف- همدانمطب دکتر کاظم حاجيلوپزشکهمدانهمدان403

508132511324همدان ميدان شريعتی ساختمان پزشکان کسری طبفه اول واحدمطب دکتر کتايون ذوالفقاریپزشکهمدانهمدان404

08134292194شهرک مدنی بلوار نبوت روبروی قرض الحسنه مهر ايرانمطب دکترمسعود پورنقیپزشکهمدانهمدان405

08132526264خ بوعلی جنب پاساژ بهمنيان ساختمان پزشکان ايران- همدانمطب پريسا پيروزنياپزشکهمدانهمدان406

08135221339ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل- کبودراهنگ مطهری آزمايشگاه مادرآزمايشگاهکبودراهنگهمدان407

08135224555جنب پارک آزادگان- ميدان آزادگان (ع)بيمارستان امام رضا بيمارستانکبودراهنگهمدان408

08135222731خيابان مطهریداروخانه دکتر ذوالعلیداروخانهکبودراهنگهمدان409

08135226866پاساژ اميرالمومنين- خيابان مطهری داروخانه دکترشيخ بابائیداروخانهکبودراهنگهمدان410

08135222573خيابان امام خمينیداروخانه مرکزیداروخانهکبودراهنگهمدان411

08135221835خيابان امام خمينی ساختمان مهديه طبقه فوقانیمطب دندانپزشکی دکتر نسرين ريحانیدندان پزشکيکبودراهنگهمدان412

08135224307کبودراهنگ خيابان مطهری جنب بيمه ايرانسونوگرافی خسرو طاهریسونوگرافي و راديولوژيکبودراهنگهمدان413

08135228463کبودراهنگ  خ شهيد دستغيبفيزيوتراپی سبحانفيزيوتراپیکبودراهنگهمدان414

08135227167کبودراهنگ خيابان مطهری ساختمان پزشکان اميرالمومنينفيزيوتراپی شفافيزيوتراپیکبودراهنگهمدان415

08135222254ميدان امام حسين- کبودراهنگ مطب دکتر حبيب اله توکلیپزشککبودراهنگهمدان416

08135222623کبودراهنگ خيابان گلزار شهدا بيمارستان امام رضامطب دکتر حسن بهرامیپزشککبودراهنگهمدان417

08135225236نرسيده به چهارراه بلوارامام خمينی- خيابان مطهری - کبودراهنگ مطب دکتر حمزه قاسمیپزشککبودراهنگهمدان418

08135222254نبش کوچه جواديه- ميدان امام حسين - کبودراهنگ مطب دکتر دمحم حسن بهرامیپزشککبودراهنگهمدان419

08135223939اول خيابان دستغيبمطب دکتر مهدی صمدی انورپزشککبودراهنگهمدان420

08135225657خيابان مطهریمطب دکتر مينا پرتوی همراهپزشککبودراهنگهمدان421

08135226323کبودراهنگ خيابان مطهری جنب مسجد جامعمطب شيرزاد فرهاد بيگیپزشککبودراهنگهمدان422

08135226557ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل- خيابان مطهری - کبودراهنگ مطب محسن نيک انديشپزشککبودراهنگهمدان423

08135227474مطهری ساختمان پزشکان اميرالمومنينمطب محمودعلی بهرامیپزشککبودراهنگهمدان424

05155424264خراسان رضوی شهرستان بردسکن ميدان مرکزی پاساژ پزشکان ازمايشگاه شفاآزمايشگاهآزمايشگاهبردسکنخراسان رضوی1

05155422400بردسکن-خراسان رضوی وزارت بهداشت و درمانبيمارستانبردسکنخراسان رضوی2



05155421704جنب مرکز بهداشتی درمانی- بلوار امام خمينیخانم حانيه رضا قلی زاده شيروانداروخانهبردسکنخراسان رضوی3

05155421610عدالت شرقی نرسيده به ميدان بسيج داروخانه دکتر قانعیداروخانه دکتر قانعیداروخانهبردسکنخراسان رضوی4

05155424343بردسکن ميدان مرکزی پاساژ پزشکان داروخانه دکتر مبارکیداروخانه دکتر مبارکیداروخانهبردسکنخراسان رضوی5

05155424343داروخانه دکتر سليمانی- 504پالک - پاساژ پزشکام قائم- ميدان مرکزی- بردسکن- خراسان رضویدکتر سليمانیداروخانهبردسکنخراسان رضوی6

05155422826بردسکن ميدان مرکزی داروخانه دکتربهشتيانسيد حسين بهشتيانداروخانهبردسکنخراسان رضوی7

05155427575خيابان عدالت جنب پل کميته امداد نبش پاساژ شهروندشبانه روزی دکتر اب دارداروخانهبردسکنخراسان رضوی8

05155431273 ساختمان پزشکان  ميالد1امام خمينی - بردسکن ميدان مرکزی خيابان امام خمينی جواد  سليمیدندان پزشکيبردسکنخراسان رضوی9

05154531651داروخانه شبانه روزی دکتر غالمزاده- جنب مرکز بهداشت شماره دو - بلوار امام خمينی - تايباد - خراسان رضوی داروخانه شبانه روزی دکتر غالمزاذهداروخانهتايبادخراسان رضوی10

05152229913طبقه پايين درمانگاه موسی بن جعفر41/1فردوسی جنوبی آزمايشگاه دکتر رجب زادهآزمايشگاهتربتحيدريهخراسان رضوی11

6209151313352فردوسی- خيابان فردوسی جنوبی- تربت حيدريهآزمايشگاه دکتر سليمانیآزمايشگاهتربتحيدريهخراسان رضوی12

205152239481طبقه-مجتمع شفا-کوچه شير چهارسوقوحيده ابريشمیآزمايشگاهتربتحيدريهخراسان رضوی13

05152235019بيمارستان رازی- جنب ترمينال مسافربری - بلوار امام رضا رازی تربت حيدريهبيمارستانتربتحيدريهخراسان رضوی14

05152226016تربت حيدريه خ قره نی بيمارستان نهم دینهم دی تربت حيدريهبيمارستانتربتحيدريهخراسان رضوی15

05152220795بلوار مدرس ساختمان پزشکانحسين ناصریتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی16

05152243729 انتهای ميالن35تربت حيدريه خيابان فردوسی شمالی درمانگاه تخصصی ديابت آريانتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی17

09014475155طبقه باالی درمانگاه موسی بن جعفردکتر حامدرضا مهاجرتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی18

05152238181بين خيابان رازی وشهيدچمران جنب داروخانه دکترفرهمند{ع}مشهد حاشيه بيبمارستان امام رضادکتر علی حيدری بکاولیتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی19

4605152233778 پالک 4/1مدرسدکتر مهدی عباسيانتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی20

05152242115فردوسی جنوبی کوچه شير چهارسوق مجتمع پزشکی شفا يا مقدسی طبقه دومعباس نواریتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی21

05152233206مجتمع مهری-60فردوسی مطب دکتر فائزه خادمیتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی22

05152242571 روبروی تکيه حسينی52خيابان فردوسی مطب روان پزشکی دکتر دمحمناصر ياورتخصصيتربتحيدريهخراسان رضوی23

05153783400روستای قلعه آقا حسنالهام مين باشیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی24

6205152227622فردوسي جنوبي جعفر بابا گل نژادداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی25

05152293404خيابان سعدی جنب بانک کشاورزیحميد ابريشمیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی26

05152248600نبش چهار راه فرهنگداروخانه دکتر جعفر زادهداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی27

05152225227 مجتمع پزشکی ذکريا33خيابان فردوسی شمالی داروخانه دکتر حبيبیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی28

05152228343فردوسی شمالی پاساژبنی السدیداروخانه دکتر دستخوشداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی29

05153725014داروخانه دکتر جاويدی فيروز . 117پالک  . 20 و 18بين امام رضا  . (زاوه)دولت آباد داروخانه دکتر علی جاويدی فيروزداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی30

05152242511فردوسی جنوبی کوچه شير چهارسوقداروخانه دکتر مريم انضباطیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی31

05152226080خيابان کاشانی جنب پاساژ مجيدداروخانه دکتر مساعدیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی32

05152233960جنب درماناهموسي بنجعفر43فردوسي جنوبيدكترزهره پورداييداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی33

05152223457خ فردوسی جنوبیدکتر سيد سعيد خطيبیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی34

09150296181کدکندکترجوادرستمیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی35

05152223925فردوسی جنوبیدکترمهدی فالحداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی36

05152220786کوچه شير چهار سوقرضا رضايی قرايیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی37

05152249372داروخانه دکتر محققی.جنب مجتمع پزشکی حضرت زينب.کوچه شير چهار سوقزهرا محققیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی38

05152236090ابتدای خيابان طالقانی روبروی بانک تجارت مرکزی داروخانه دکتر مقدم نياسعيد مقدم نياداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی39

05152226490داروخانه دکتر ربانی - 2کلينيک جواد االئمه- 10نبش قرنی - بلوار قرنیسنبله ربانیداروخانهتربتحيدريهخراسان رضوی40

41/105152226116فردوسی (ع)درالشفاء موسی بن جعفردرمانگاهتربتحيدريهخراسان رضوی41

05152290410-11نبش سعدی -فاز يک-شهرک ولی عصر-تربت حيدريهدرمانگاه شبانه روزی فاطميهدرمانگاه عموميتربتحيدريهخراسان رضوی42

05152240297 درمانگاه غدير1خيابان طالقانی طالقانی  درمانگاه غديردرمانگاه عموميتربتحيدريهخراسان رضوی43

05152237143فردوسی جنوبی کوچه کفش بالدمحم رضا غالمياندندان پزشکيتربتحيدريهخراسان رضوی44

05152222641کلينيک راديولوژی و سونوگرافی دکتر رضاترابی - 62فردوسی جنوبی - خيابان فردوسی جنوبی-تربت حيدريه - خراسان رضویدکتر رضا ترابیسونوگرافي و راديولوژيتربتحيدريهخراسان رضوی45

05152232197کلينيک راديولوژی وسونوگرافی شفا- 37فردوسی جنوبی - خيابان فردوسی جنوبی- تربت حيدريه- خراسان رضوی دکتر علی اسپرهمسونوگرافي و راديولوژيتربتحيدريهخراسان رضوی46

05152245470کلينيک راديولوژی وسونوگرافی دکترموهبتی - 1خيابان طالقانی نبش نواب صفوی- تربت حيدريه- خراسان رضویدکترمرضيه موهبتیسونوگرافي و راديولوژيتربتحيدريهخراسان رضوی47

5005152239099فردوسی شمالی هادی اسفندياریسونوگرافي و راديولوژيتربتحيدريهخراسان رضوی48

05152223723ابنداي خيابان طالقاني نبش طالقاني يك- استان خراسان رضوي تربت حيدريه كلينيك جراحي محدود دكتر مخملبافمرکز جراحی محدودتربتحيدريهخراسان رضوی49

05152249044پشت مسجد جامع جنب مطب دکتر خليل بهشتیهستی بخشمرکز خدمات باليني در منزلتربتحيدريهخراسان رضوی50

30105152241456واحد3 مجتمع ذکريا طبقه 32فردوسیآرش رجبیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی51



05153223700شهر رباط سنگ- جلگه رخ - شهر تربت حيدريه- خراسان رضویاحمد غفاریپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی52

05152249444 روبه روی درمانگاه موسی ابن جعفر ساختمان پزشکان امام حسين طبقه اول41/1خ فردوسی جنوبی حامد رضا جعفرزادهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی53

05152244421فردوسی جنوبی جنب درمانگاه حضرت ابوالفضلحسن رجاييانپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی54

6005152243486فردوسی جنوبی -تربت حيدريهحسين برهانی نژادپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی55

05152246287 ، مجتمع پزشکی آفتاب ، طبقه اول35خيابان فردوسی حسين لطفیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی56

05152242424 مجتمع پزشکی حضزت زينب37فردوسی جنوبی دکتر عليرضا عصاریپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی57

05152230100طبقه اول , 11/2پ  , 56فردوسی, خيابان فردوسی دکتر عليرضا کمپانیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی58

05152230910مطب دکتر بهروز - 52فردوسی - تربت حيدريه دکتر دمحمرضا بهروزپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی59

05152220795خيابان فردوسی جنوبیدکتر مرضيه رازبانپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی60

5005152222901فردوسی دکتر مقدسیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی61

09155315970انتهای ميالن مطب دکتر زنگنهدکترحسين زنگنهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی62

05152235028فردوسی جنوبی جنب داروخانه رضايی قرايیدکترعليرضانوریپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی63

05152240885کوچه درمانگاه جواد االئمه مجتمع پزشکی مهر-60فردوسی سعيد اقراریپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی64

6205152240419فردوسی سعيدرضا قنبری زادهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی65

05152234120فردوسی شمالی کوچه بانک ملی مرکزیسمانه ابريشمیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی66

05152249445 ساختمان امام حسين طبقه دوک41/1فردوسی جنوبی سميه بلندیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی67

6205152224456تربت حيدريه خيابان فردوسی جنوبی سيد علی فرخاریپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی68

05152234120فردوسی شمالی کوچه بانک ملی مرکزیسيد مسعود خطيبیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی69

05152227152خيابان طالقانی روبروی بانک تجارت مرکزیسيددمحم رضوی پورپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی70

05152226041ابتدای خيابان زعفرانيه-1کاشانی طاهره مجتهدیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی71

5805152225909فردوسیعلی خدابندهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی72

05152234320ميدان مرکزی ابتدای خيابان طالقانی روبروی بانک تجارت مرکزی طبقه دوم مطب دکتر قربانیعلی دمحم قربانیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی73

05153783760بخش زاوه روستای آقا حسن مطب دکتر عليرضا حسين زادهعليرضا حسين زادهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی74

05152234911 مطب دکتر خطيب زاده52تربت حيدريه خيابان فردوسی جنوبی نبش فردوسی دمحم طاهر خطيب زادهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی75

30305152221526واحد - طبقه سوم - مجتمع پزشکی زکريا  - 33خ فردوسی شمالی دمحمرضا اسپالنی تربتیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی76

05152231188آخرميالن62فردوسی-کوچه کفش بال دمحمعلی خواجگیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی77

05152239801 پاساژ خرقانی62فردوسی دمحمعلی نهايتیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی78

05152238135، طبقه باالي درمانگاه موسي بن جعفر41/1خيابان فردوسي جنوبي، فردوسي مطب دكتر بهاره بصيريپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی79

05152244484مطب دكتر هادي سراج زاده- خيابان كاشاني - تربت حيدريه مطب دكتر هادي سراج زادهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی80

05153723757 مطب دکتر اعتمادی13زاوه شهر دولت آباد بلوار امام رضا مطب دکتر اعتمادی فردپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی81

40305152224080واحد  - 4 مجتمع پزشکی زکريا طبقه 33فردوسی مطب دکتر سام نسيمپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی82

05152240560 مطب دکتر سه قلعه گی5خيابان مطهری مطب دکتر سه قلعه گیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی83

05152222030ميدان مرکزی روبرو مسجد جامعمطب دکتر سيد رضا خورسندیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی84

05152294469 روبروی داروخانه1شهرک ولی عصر فاز مطب دکتر سيد علی معلمپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی85

05152220369 مطب دکتر نيازی مقدم52فردوسی جنوبی مطب دکتر ليال نيازی مقدمپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی86

05152246552کوچه شير چهار سوقمطب دکتر ويدا فالحپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی87

05152246487روبروی درمانگاه موسی بن جعفر مجتمع پزشکی امام حسينمطب دکتر کنعانیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی88

05152244752مطب دکتردمحممهدی حاتمی متخصص چشم- طبقه اول- مجتمع پزشکی مهر- 60فردوسی - تربت حيدريهمطب چشم پزشکی دکتردمحممهدی حاتمیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی89

05152228910مجتمع پزشکی حضرت زينبمهدی رحمانیپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی90

05152237977 مجتمع تجاری مادر طبقه اول54فردوسی مهرداد حبشی زادهپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی91

05153223399مطب دکتر حسينی فخر- رباط سنگميرسعيد حسينی فخرپزشکتربتحيدريهخراسان رضوی92

05157724000خليل آباد خيابان امام مقابل شبكه بهداشت و درمانداروخانه دكتر گوهريداروخانهخليالبادخراسان رضوی93

05157723223مقابل بانک کشاورزی- خيابان امام خمينی - شهرستان خليل آباد - خراسان رضوی دکتر مهدی حاجی پورداروخانهخليالبادخراسان رضوی94

05154230549ساختمان پزشکان پويا- چهارراه فاطمه الزهرا-آزمايشگاه علی آيت اللهیآزمايشگاهخوافخراسان رضوی95

05154229510 بهمن خواف22بيمارستان - خيابان فرمانداري - استان خراسان رضوي شهرستان خواف بهمن خواف 22بيمارستانخوافخراسان رضوی96

05154124747حاشيه ميدان معلم- سنگان ابراهيم حاجیداروخانهخوافخراسان رضوی97

105154222400خيابان شهاب شهاب داروخانه دکتر اصالح طلبداروخانهخوافخراسان رضوی98

05154222175ميىان معلمداروخانه دکتر نانی رودیداروخانهخوافخراسان رضوی99

105154230550 طبقه همکف واحد 18خيابان فاطنه الزهرا خيابان فاطمه الزهرا ساختمان کلينيک پويا پالک دکتر جامیداروخانهخوافخراسان رضوی100



05154283260روستای چمن اباد جنب مرکز بهداشتی درمانیدکتر فهيمه عليشاهیداروخانهخوافخراسان رضوی101

05154223839خ شهاب. خواف عبدالواحدعيدی خانیداروخانهخوافخراسان رضوی102

05154222540خ شهاب مقابل شهرداریعلی فضلی رودیداروخانهخوافخراسان رضوی103

05154225353خ شهاب- خواف فرهادعباسیدندان پزشکيخوافخراسان رضوی104

05154284020شهرستان خواف، روستای چمن آباد ،جنب مرکز بهداشتی درمانی ، مطب دکتر عليشاهیادريس عليشاهیپزشکخوافخراسان رضوی105

05154223526خ شهاب- خواف الهام فتوتپزشکخوافخراسان رضوی106

05154231141روبروی شهرداری جنب داروخانه دکتر فضلی طبقه منفی يکدکتر ياسر صفائیپزشکخوافخراسان رضوی107

05154224737چهارراه فاطمه الزهراساختمان پزشکان پويا- خواف عبدالمجيدپوياپزشکخوافخراسان رضوی108

05154226559 مطب شخصی دکتر عبدالواحد دادپور4خواف خيابان شهاب شهاب عبدالواحد دادپور رودیپزشکخوافخراسان رضوی109

05154223332خ شهاب- خواف عبدالکريم تشکریپزشکخوافخراسان رضوی110

05154222257 مطب دکتر مقيمی3شهاب -خواف،خيابان شهاب مطب دکتر مقيمیپزشکخوافخراسان رضوی111

05154225077خ شهاب- خواف مهديس حمزهپزشکخوافخراسان رضوی112

05154222662خ شهاب.  خواف اکرم ايل بيگیکارشناسان پروانه دارخوافخراسان رضوی113

05146223474 ازمايشگاه پورالبرزی1+2 پالک 17صياد آزمايشگاه دکتر پورالبرزیآزمايشگاهدرگزخراسان رضوی114

05146227485خراسان رضوي درگز خيابان امام خميني نبش كوچه كوشكداروخانه دكتر عماد صادقي لطف آباديداروخانهدرگزخراسان رضوی115

05146228413درگز خيابان امام خمينی روبروی شهرداری داروخانه دکتر الياسپورداروخانه دکتر نسيم الياسپورداروخانهدرگزخراسان رضوی116

05146227526داروخانه شبانه روزی دکتر صالحی- روبروی مرکز بهداشت -  فلکه آزادی داروخانه شبانه روزی دکتر حسن صالحیداروخانهدرگزخراسان رضوی117

05746225454داروخانه دکتر تقی زاده- بلوار صياد  شيرازی - درگز دکتر دانا تقی زادهداروخانهدرگزخراسان رضوی118

1905146224641صياد . بلوار صياد شيرازی مرکز پرستاری توسمرکز خدمات باليني در منزلدرگزخراسان رضوی119

05146226222ميدان بسيجخليل پارياب توتپزشکدرگزخراسان رضوی120

05146224730مطب دکتر شکوهمند- روبروی شهرداری - بلوار امام خمينی ره دکتر هادی شکوهمندپزشکدرگزخراسان رضوی121

05146222526جنب داروخانه شبانه روزی دکتر صالحی.خيابان شهيد صياد شيرازی.درگزسمانه خوش ظاهرپزشکدرگزخراسان رضوی122

105146222112درگز خيابان امام خمينی کوچه کوشک پالک علی صادقی لطف آبادیپزشکدرگزخراسان رضوی123

3305146225678نبش کوچه توحيد پالک مطب دکترصارمیپزشکدرگزخراسان رضوی124

05146222622خيابان نوخندان روبروی مرکز بهداشتوحيدرضا سلطانيانپزشکدرگزخراسان رضوی125

05146228252بلوار صياد شيرازی جنب داروخانه شبانه روزیپزشک عمومیپزشکدرگزخراسان رضوی126

05146224940بلوار صياد شيرازیپزشک عمومیپزشکدرگزخراسان رضوی127

05146222620بلوار امام خمينی روبروی شهرداریپزشک عمومیپزشکدرگزخراسان رضوی128

05156223877(جهاد)بهمن22حاشيه ميدان داروخانه دکتر کالتیداروخانهرشتخوارخراسان رضوی129

205156223196رشتخوار نبش تربيت داروخانه دکتر گل دمحميانداروخانهرشتخوارخراسان رضوی130

205156223955رشتخوار نبش تربيت مطب دکتر خوشخوپزشکرشتخوارخراسان رضوی131

05144223269مجتمع پزشكي پارسيان.5اسرار.خيابان اسرارشمالي.سبزوارآزمايشگاه پارسيان سبزوارآزمايشگاهسبزوارخراسان رضوی132

05144231154آزمايشگاه دکتر زرگريان- ساختمان پزشکان امين - بين کاشفی و ميدان فرمانداری - سبزوار آزمايشگاه دکتر زرگريانآزمايشگاهسبزوارخراسان رضوی133

05144238571آزمايشگاه آقای دکترمحموددمحميانی-درمانگاه شبانه روزی دکترسهرابی-خيابان اسرار شمالی-شهرستان سبزوار-استان خراسان رضویدکترمحموددمحميانیآزمايشگاهسبزوارخراسان رضوی134

05144244066 مجتمع پزشکی حکيم آزمايشگاه ايران23/1اسدآبادی رامين ابراهيمیآزمايشگاهسبزوارخراسان رضوی135

05144240409ساختمان پزشکان پارسيس. جنب فروشگاه فرهنگيان.خ کاشفی . سبزوارسيناآزمايشگاهسبزوارخراسان رضوی136

05144241938ميدان باغ ملی ساختمان پژشکان پاستور آزمايشگاه دکتر قناتیمحمود قناتیآزمايشگاهسبزوارخراسان رضوی137

05144243080 جنب بانک دی5اسرار- سبزوار خيابان اسرار شمالی امين غيابیتخصصيسبزوارخراسان رضوی138

05144233888طبقه چهارم.ساختمان پزشکان رازی.ابتدای خيابان صائب.خيابان کاشفیمطب پزشک متخصصتخصصيسبزوارخراسان رضوی139

05144236969سبزوار خيابان کاشفی ابتدای خيابان صائب مجتمع پزشکی قاسمی طبقه هم کفراديولوژی دکتر حبشی زادهتصوير برداريسبزوارخراسان رضوی140

05144242300درمانگاه فرهنگيان داروخانهدکتر ده نبیداروخانهسبزوارخراسان رضوی141

05144244038خيابان كاشفي ساختمان سينابتول خالصيداروخانهسبزوارخراسان رضوی142

05144235958 داروخانه دکتر زمرديان11نبش کاشفی -کاشفی شمالی جواد زمرديانداروخانهسبزوارخراسان رضوی143

05144262155ميدان دروازه عراق دور ميدان پشت ايستگاه اتوبوس- خراسان رضوی سبزوار داروخانه ابن سينا مقصودلوداروخانهسبزوارخراسان رضوی144

05144240472سبزوار بيهق روبروي هتل پارسداروخانه دكتر حاجي زادهداروخانهسبزوارخراسان رضوی145

05144234144كاشفي شمالي ربروي پاساژ ارمداروخانه دكتر لطفيداروخانهسبزوارخراسان رضوی146

05144224745سبزوار خيابان طالقاني باالتر از بانك رفاه مركزي روبري ايستگاه توحيد شهرداروخانه دكتر وثوقيداروخانهسبزوارخراسان رضوی147

05144238143سبزوار خيابان دکتر غنی مجتمع پزشکان امين داروخانه دکتر ابراهيمیداروخانه دکتر ابراهيمیداروخانهسبزوارخراسان رضوی148

05144223740سبزوار خ طالقانی باالتر از باغ ملی داروخانه دکتر الداغیداروخانه دکتر الداغیداروخانهسبزوارخراسان رضوی149



05144448457داروخانه شبانه روزی دکتر بداغ آبادی-(ع)جنب درمانگاه امام رضا -ميدان شهيد بهشتیداروخانه دکتر بداغ آبادیداروخانهسبزوارخراسان رضوی150

05144229324نبش پاساز امير-خيابان کاشفی شمالی-سبزوار-خراسان رضویداروخانه دکتر تبرايیداروخانهسبزوارخراسان رضوی151

05144667072-بيمارستان امداد - خيابان رازی داروخانه دکتر جليلی راستیداروخانهسبزوارخراسان رضوی152

7805144445959پالک -9رويروی خوشبين -بلوار خوشبينداروخانه دکتر خديجه نجاتی پورداروخانهسبزوارخراسان رضوی153

05144225880داروخانه دکتر داورزنی-33نبش بيهق -خيابان بيهق-سبزوارداروخانه دکتر داورزنیداروخانهسبزوارخراسان رضوی154

05144670086بلوار پاسداران جنب درمانگاه امام حسين ع داروخانه دکتردولت آبادیداروخانه دکتر دولت آبادیداروخانهسبزوارخراسان رضوی155

5005144417375پالک - داروخانه دکتر ذبيحی -  باالتر از مرکز بهداشت- خيابان حافظ- توحيد شهر- سبزوارداروخانه دکتر ذبيحیداروخانهسبزوارخراسان رضوی156

05145222831ميدان امام حسين ساختمان بزشکان سيناداروخانه دکتر سنگ سفيدیداروخانهسبزوارخراسان رضوی157

05145023643سبزوار سلطان آباد خيابان اصلی داروخانه دکتر صفرنژادداروخانه دکتر صفرنداروخانهسبزوارخراسان رضوی158

05145623644سبزوار  جغتای بلوار ازادگان داروخانه دکتر عباسيانداروخانه دکتر عباسيانداروخانهسبزوارخراسان رضوی159

05144456883ضلع جنوبی ميدان شهيدبهشتی جنب درمانگاه سالمت داروخانه دکتر قاسمیداروخانه دکتر قاسمیداروخانهسبزوارخراسان رضوی160

05144233643سبزوار خ اسد آبادی جنب بيمه ايران داروخانه دکتر قندیداروخانه دکتر قندیداروخانهسبزوارخراسان رضوی161

05144661711داروخانه دکتر مهرپويا-ساختمان پزشکان الله-ميدان الله-سبزوارداروخانه دکتر مهرپوياداروخانهسبزوارخراسان رضوی162

05144444634ميدان فلسطين حاشيه ميدانداروخانه دکتر واعظنياداروخانهسبزوارخراسان رضوی163

05144228266داروخانه دکترعربشاهی-ساختمان پزشکان پارسيان-نرسيده به جهارراه بيهق -خيابان اسرار شمالیداروخانه دکترعربشاهیداروخانهسبزوارخراسان رضوی164

05144226959داروخانه شبانه روزی دکتر اسحاقيان-روبرويخيابان نيستان-متری انقالب24خيابان - سبزوارداروخانه شبانه روزی دکتر اسحاقيانداروخانهسبزوارخراسان رضوی165

3005144230897نبش بيهق - خيابان بيهق داروخانه شبانه روزی دکتر قاسم افداروخانهسبزوارخراسان رضوی166

05144226733.داروخانه شبانه روزی رازی-  جنب درمانگاه دکتر سهرابی - خيابان اسرار شمالی داروخانه شبانه روزی رازیداروخانهسبزوارخراسان رضوی167

05144237699خيابان اسدآبادی روبروی دانشگاه ع پ سبزوارداروخانه شهيد باغانیداروخانهسبزوارخراسان رضوی168

05144223580چهار راه مدرسدکتر بهزاد سويزیداروخانهسبزوارخراسان رضوی169

05144238608خيابان کاشفی شمالی داروخانه دکتر يزدانخواهدکتر جعفر يزدانخواه کناریداروخانهسبزوارخراسان رضوی170

05144222692سبزوار خيابان صائب داروخانه دکتر جعفریدکتر جعفریداروخانهسبزوارخراسان رضوی171

1505144223002کاشفی - خ کاشفی دکتر دقيقیداروخانهسبزوارخراسان رضوی172

05145024724داروخانه دکتر سعيد دولت آبادی- 3نبش امام رضا - خيابان امام رضا- شهر سلطان آباد- شهرستان خوشابدکتر سعيد دولت آبادیداروخانهسبزوارخراسان رضوی173

05144231500روبهروی مسجد جامع-خيابان بيهق-سبزوار دکتر شاکری نژادداروخانهسبزوارخراسان رضوی174

05144227871جنب مرکز جراحی آريا-خيابان اسد آبادی -سبزواردکتر ضيائیداروخانهسبزوارخراسان رضوی175

3205144216500پالک -شهيد چمراندکتر فاضلداروخانهسبزوارخراسان رضوی176

05144221285. داروخانه دکتر دولت آبادی 731خراسان رضوی  سبزوار    خيابان بيهق مقابل بانک مسکن پالک  دکتر دمحم دولت آبادیداروخانهسبزوارخراسان رضوی177

05145222373نقاب بلوار امام رضا بعد از بانک سپه داروخانه دکتر اختراعیدکتر يوسف اختراعیداروخانهسبزوارخراسان رضوی178

05144661650داروخانه سرپايی بيمارستان واسعیواسعیداروخانهسبزوارخراسان رضوی179

05144227992خيابان کاشفی جنوبی قبل از چهار راه اتش نشانیولی عصرداروخانهسبزوارخراسان رضوی180

05144239003 روبروی مسجد پامنار18بيهق - سبزوار خيابان بيهق (ص)خيريه خاتم االنبياءدرمانگاهسبزوارخراسان رضوی181

05144446765ميدان سی هزا متریدرمانگاه سالمتدرمانگاهسبزوارخراسان رضوی182

05144231573سبزوار اسدابادی جنب بانک اقتصاد نويندرمانگاه شبانه روزی باغانیدرمانگاهسبزوارخراسان رضوی183

05144223930جنب تاالر فرهنگيان- خ اسدابادی- شهرستان سبزوار-استان خراسان رضویدرمانگاه فرهنگيان سبزواردرمانگاهسبزوارخراسان رضوی184

05144444319خيابان سربداران ضلع جنوبی ميدان سی هزار متریدرمانگاه امام رضادرمانگاه عموميسبزوارخراسان رضوی185

05144234455خيابان اسرار شمالی درمانگاه دکتر سهرابیدرمانگاه دکتر سهرابیدرمانگاه عموميسبزوارخراسان رضوی186

05144417004خياباان حافظ جنب حسينيه ريوندی هادرمانگاه شبانه روزی توحيددرمانگاه عموميسبزوارخراسان رضوی187

05144237771متری انقالب روبروی اداره اب و فاضالب 24درمانگاه شبانه روزی شفاطبدرمانگاه عموميسبزوارخراسان رضوی188

05144237610سبزوار مجتمع پزشکان اميندکتر خامنهسونوگرافي و راديولوژيسبزوارخراسان رضوی189

05144237174سبزوار بين فلکه باغ ملی و امامزاده يحيی درمانگاه دکتر سهرابی طبقه زيرزمين دکتر صبوریمحسن صبوریسونوگرافي و راديولوژيسبزوارخراسان رضوی190

05144239872سبزوار ميدان حاج مال هادی سبزواری ساختمان پزشکان پاستور طبقه زير زمينموسسه راديولوژی و سونوگرافی دکتر رامين شهرايينیسونوگرافي و راديولوژيسبزوارخراسان رضوی191

09155715052روبروی درمانگاه فرهنگيان مرکز جراحی آريامرکز جراحی محدود آريامرکز جراحی محدودسبزوارخراسان رضوی192

05144229120مطب دکتر ابوالقاسم صادقی نژاد- ساختمان پزشکان  - 18خ اسد آبادی - سبزوار ابوالقاسم صادقی نژادپزشکسبزوارخراسان رضوی193

2705144263300خيابان بيهق بيهق حسن عظيمی نژادپزشکسبزوارخراسان رضوی194

05144235969خيابان حکيم ساختمان حکيم طبقه دومحسين مشفقپزشکسبزوارخراسان رضوی195

72805144220826پالک  . 16خيابان بيهق بيهق حسين کبيریپزشکسبزوارخراسان رضوی196

05144444533ضلع جنوبی ميدان فلسطينحميد زمانيانپزشکسبزوارخراسان رضوی197

05144229757-مجتمع پزشكي پارسيان-5اسرار - خيابان اسرار شمالي-سبزواردكتر اميرسميع زادهپزشکسبزوارخراسان رضوی198



1305144222473کاشفی شمالی کاشفی دکتر اسماعيل عامری مهابادیپزشکسبزوارخراسان رضوی199

05144244740، روبروی صندوق جاويدان20بيهق، بيهقدکتر رضا جهان آراپزشکسبزوارخراسان رضوی200

05145222392شهرستان جوين نقاب بلوار امام رضا جنب داروخانه دکتر اختراعیدکتر رضا قاسمیپزشکسبزوارخراسان رضوی201

05144223233چهار راه بيهق اول اسرار جنوبیدکتر عليرضا سلطانیپزشکسبزوارخراسان رضوی202

05144458030چهارراه فرودگاه نبش شمال غربیدکتر دمحم رجائیپزشکسبزوارخراسان رضوی203

05144234411 ساختمان سپيد طبقه همکف غربی12خيابان کاشفی شمالی کاشفی دکتر مهرداد صادق زادهپزشکسبزوارخراسان رضوی204

05144440962سبزوار  ميدان فلسطين مطب دکتر حميد اشکاندکترحميد اشکانپزشکسبزوارخراسان رضوی205

05144235333خ کاشفی، ابتدای صائب، ساختمان رازی، طبقه دومرضا اکبریپزشکسبزوارخراسان رضوی206

05144217020بلوار شهيد چمران نرسيده به ميدان شهربانی جنب داروخانه دکتر فاضلرضا ناوی ثانیپزشکسبزوارخراسان رضوی207

05144243323ساختمان قائم طبقه دوم - 15کاشفی - خيابان کاشفی سارا امينیپزشکسبزوارخراسان رضوی208

05144217234کوچه صدف- نرسيده به فلکه شهربانی - خيابان چهل متری اول - سبزوار سعيدرضا کريمی ثانیپزشکسبزوارخراسان رضوی209

05144240990مجتمع پزشکی امين-خيابان دکترغنی -سبزوارسميرا همائیپزشکسبزوارخراسان رضوی210

05144228334طبقه زير زمين. روبروی بيمارستان مبينی.خيابان کاشفی شمالی سوسن ناظریپزشکسبزوارخراسان رضوی211

705144245245 پالک 26اسدآبادی سيد حسن زارعیپزشکسبزوارخراسان رضوی212

05144445062سبزوار چهارراه فرودگاهشهره صادقیپزشکسبزوارخراسان رضوی213

805144243220طبقه دوم ، واحد - خيابان انقالب ، روبروی ادره آب و فاضالب ، ساختمان شفا علی صباغ رادهپزشکسبزوارخراسان رضوی214

805144262100بيهق -دروازه عراق-سبزوارعلی طاهریپزشکسبزوارخراسان رضوی215

05144220777سبزوارخيابان صائب مجتمع پزشکی رازیعليرضاوکيلی زارچپزشکسبزوارخراسان رضوی216

505144222554اسرار -اسرار شمالیفرزان ابراهيمیپزشکسبزوارخراسان رضوی217

05144234435خيابان فرمانداری مجتمع پزشکی امين-سبزوارفلوشيپقرنيه چشم پزشکیپزشکسبزوارخراسان رضوی218

05144238141طبقه چهارم- ساختمان پزشکان رازی- خيابان صائبدمحمرضا شگرف نخعیپزشکسبزوارخراسان رضوی219

9613763673کد پستی05144243803تلفن 05144243803خراسان رضوی  سبزوار خيابان طالقانی کوچه شهيد دمحم فاضل پالک شش ساختمان پزشکان پاستور فکس مرجان جهانشاهیپزشکسبزوارخراسان رضوی220 05144243803

05144224780اسرار شمالی کوچه بانک دی ساختمان پزشکان مطب دکتر پيمانکارمطبپزشکسبزوارخراسان رضوی221

05144227023 جنب داروخانه دکتر داورزنی33بيهق مطب آقای دکتر صاحبدلپزشکسبزوارخراسان رضوی222

05144442336ميدان فلسطينمطب خانم دکتر ديهيمپزشکسبزوارخراسان رضوی223

05144262275عطاملک شمالیمطب دکتر جوکارپزشکسبزوارخراسان رضوی224

2705144263115بيهق- خ بيهق - سبزوار مطب دکتر حسينیپزشکسبزوارخراسان رضوی225

05144262566ميدان دروازه عراق جنب ايستگاه اتوبوس طبقه دوم داروخانه ابن سينامطب دکتر خسروجردیپزشکسبزوارخراسان رضوی226

4705144244193پالک  (کوچه بانک دی ) 5اسرار مطب دکتر صفی آبادیپزشکسبزوارخراسان رضوی227

05144442336حد فاصل فلسطين و رسالتمطب دکتر علی کرابیپزشکسبزوارخراسان رضوی228

109358996279 پالک 6نبش اسرار مطب دکتر غالمرضا سعادتمندپزشکسبزوارخراسان رضوی229

1605144240200بيهق - سبزوار خيابان بيهق مطب دکتر دمحمی فرپزشکسبزوارخراسان رضوی230

05144243814متری انقالب  ساختمان شفا طبقه چهارم 24مطب دکتر کرابیپزشکسبزوارخراسان رضوی231

05144234124روبروی درمانگاه فرهنگيانمطب چشم پزشکی عليرضا قاسمی آريانپزشکسبزوارخراسان رضوی232

05144923752نبش ميدان-ميدان معلم-داورزنمنصور فصيحیپزشکسبزوارخراسان رضوی233

05144234467طبقه اول- ساختمان پزشکان امين - روبروی بيمارستان مبينی -خيابان فرمانداریهومن کامرانيانپزشکسبزوارخراسان رضوی234

05144229100مطب دکترکريمی-داخل پاساژ-12جنب بيهق-بيهقوحيدرضاکريمی ثانیپزشکسبزوارخراسان رضوی235

05144220452نبش خيابان صائب،مجتمع پزشکان قاسمی،طبقه همکفپانته آميردمحمیپزشکسبزوارخراسان رضوی236

05144227075اپتومتريست فريبا ناوی-جنب بيمارستان مبينی-خيابان فرمانداریاپتومتريست فريبا ناویکارشناسان پروانه دارسبزوارخراسان رضوی237

1105134521460 و 9بلوار طالقانی شرقی بين طالقانی آزمايشگاه دانشآزمايشگاهسرخسخراسان رضوی238

05134520006ساختمان پزشکان و وکالء9خيابان امام خمينی *سرخسزينب ريحانیداروخانهسرخسخراسان رضوی239

09121323596خيابان طالقانی مقابل بانک تجارت*سرخس 0053046358داروخانهسرخسخراسان رضوی240

15905134521599سرخس يلوار طالقانی غربی جنب بانک ايران زمين پالک بابک قهرمانداروخانهسرخسخراسان رضوی241

05134524469سرخس خيابان طالقانی شرقی جنب بانک صادرات و مطب دکتر نادریفاطمه محمودیداروخانهسرخسخراسان رضوی242

05134528488دندانپزشک-دکتر ابراهيم نعمت اللهی-مجتمع پزشکی فرهنگيان- طالقانی غربی-سرخسدکتر ابراهيم نعمت الهیدندان پزشکيسرخسخراسان رضوی243

09151127037چهارراه طالقانی طالقانی شرقی مطبدکتر سيد احمد فرقانیپزشکسرخسخراسان رضوی244

5009151125435سرخس  خيابان اميرکبير پالکدکتر غالمرضا کيانیپزشکسرخسخراسان رضوی245

05134539525سرخس ابتدای بلوار طالقانی شرقی مطب دکتر نادریغالمحسن نادریپزشکسرخسخراسان رضوی246

09155129701خ پاسداران- سرخس - خراسان رضوی مطبپزشکسرخسخراسان رضوی247



05134632482_3امام خمينی _ فريمانازمايشگاه دانشآزمايشگاهفريمانخراسان رضوی248

05134674266داروخانه دکتر فتاحی مقدم (ع)خيابان امام رضا.فرهادگرداحمد فتاحی مقدمداروخانهفريمانخراسان رضوی249

405134623800 پالک 1خيابان امام رضا شرقی داروخانه دکتر ضيايیداروخانهفريمانخراسان رضوی250

05134622736داروخانه دکتر مشهدی -6 (ره)امام خمينیداروخانه دکتر مشهدیداروخانهفريمانخراسان رضوی251

05134643121حاشيه ميدان امام خمينی. شهر سفيد سنگ داروخانه دکتر کابلیداروخانهفريمانخراسان رضوی252

205134627081خيابان امام خميني داروخانه شبانه روزي دكتر رحمانيداروخانهفريمانخراسان رضوی253

405134626569امام خمينی دکتر مسبوقیداروخانهفريمانخراسان رضوی254

305134630727امام رضا شرقی دمحم صادق بخشيانداروخانهفريمانخراسان رضوی255

205134630263خيابان امام خمينی الهامه جوان بختپزشکفريمانخراسان رضوی256

1905134623377پالک - 6امام خمينی - خيابان امام خمينی- فريمان- خراسان رضویدکتر سيد غياث الدين هدايت مفيدیپزشکفريمانخراسان رضوی257

2005134631359 پالک 2خيابان امام خمينی دکتر علی يگانهپزشکفريمانخراسان رضوی258

05134624113بلوار امام رضاشرقیدکتردمحمعلی نعيمی طعامیپزشکفريمانخراسان رضوی259

205134623315شهرستان فريمان خيابان امام خمينی سيد مهدی فرجادیپزشکفريمانخراسان رضوی260

32005134625981پالک  - 6امام خمينی - خ امام خمينی -فريمانسيددمحمابراهيم ملک جعفريانپزشکفريمانخراسان رضوی261

1805134631359 پالک 6فريمان امام خمينی علی جواهریپزشکفريمانخراسان رضوی262

105134623315شهرستان فريمان خيابام امام رضا شرقی علی نوروزیپزشکفريمانخراسان رضوی263

3105134623363پالک _6امام خمينی _خيابان امام خمينی_فريمانفرامرز فخرايیپزشکفريمانخراسان رضوی264

05134674611شهرفرهادگرد روبروی بانک کشاورزیفرزاد آريان فرپزشکفريمانخراسان رضوی265

05134620622 طبقه دوم واحد سمت چپ10 پالک 4فريمان خيابان امام خمينی امام خمينی دمحم صراف شيرازیپزشکفريمانخراسان رضوی266

105134625794خيابان امام رضا شرقیمريم شوندهپزشکفريمانخراسان رضوی267

05134624580مطب دکتر زيبائی-4خ امام خمينی-فريمانمصطفی زيبائیپزشکفريمانخراسان رضوی268

05134627285فريمان امام خمينیمطب دکتر دمحم رضا سيدی جاللیپزشکفريمانخراسان رضوی269

405134626773 و 2خيابان امام خمينی بين امام خمينی مهدی ناصری گلستانیپزشکفريمانخراسان رضوی270

7605147224645قوچان خيابان شهيد نظری پالک آزمايشگاه تشخيص طبی سيناآزمايشگاهقوچانخراسان رضوی271

05147228488قوچان خيابان شهيد داوودی آزمايشگاه سيناآزمايشگاه تشخيص طبی سيناآزمايشگاهقوچانخراسان رضوی272

05147226560داودی جنب داروخانه دکتر شهابحميد رياحی زنجانیتخصصيقوچانخراسان رضوی273

05147227574ساختمان شمس جنب داروخانه دکتر تازکی- داودی سارا افشارتخصصيقوچانخراسان رضوی274

05147233292خيابان امام خمينی خيابان شهيد داودی ساختمان پزشکانعلی رضا خجسته باغدارتخصصيقوچانخراسان رضوی275

05147217141خيابان شهيد داودی بعد از داروخانه دکتر تازيکیعلی رضا شريعتیتخصصيقوچانخراسان رضوی276

05147233223جنب داروخانه شهابفريد هاشمی قوچانیتخصصيقوچانخراسان رضوی277

05147247803خيابان شهيد روشنیدمحمباقرحيدری زادهتخصصيقوچانخراسان رضوی278

05147225500قوچان بازار عشق اباد خيابان شهيد داوودی ساختمان پزشکان طبقه اولمهدی شکوهيانتخصصيقوچانخراسان رضوی279

05147247485خيابان شهيد داودیيلدا فاميلیتخصصيقوچانخراسان رضوی280

105147234611خراسان رضوی شهرستان قوچان خ حافظ نبش حافظ راديولوژی و سونوگرافی دکتر نقدیتصوير برداريقوچانخراسان رضوی281

05147224081روبروی بانک مسکن نرسيده به چهارراه اولحميد رضا کيخسروداروخانهقوچانخراسان رضوی282

22005147225343شهرستان قوچان خيابان شهيد داوودی پالک داروخانه دکتر تازيکیداروخانهقوچانخراسان رضوی283

05147242169داروخانه دکتر غالمپور -335پالک - نرسيده به چهارراه اول - خ ش داوودی داروخانه دکتر غالمپورداروخانهقوچانخراسان رضوی284

38105147244886خيابان امام خمينی خيابان شهيد داوودی پالکداروخانه دکترماروسیداروخانهقوچانخراسان رضوی285

05147238256داروخانه دکتر نايبی - (ع)خيابان پرستار جنب بيمارستان موسی بن جعفر- قوچانداروخانه دکترنايبیداروخانهقوچانخراسان رضوی286

05147220025خيابان امام خمينی روبروی دانشکده پرستاری داروخانه شبانه روزی دکتر بنی اردالندکتر بنی اردالنداروخانهقوچانخراسان رضوی287

05147221099داروخانه دکتر روشنايی- خيابان شهيد مطهری- قوچان-خراسان رضویدکتر روشنايیداروخانهقوچانخراسان رضوی288

05147228929جنب پاساژ تقيانسمانه نظری قاسم ابادداروخانهقوچانخراسان رضوی289

05147220444خيابان شهيد داودیاسماعيل ايمانی پيربستیفيزيوتراپیقوچانخراسان رضوی290

05147232785خيابان وليعصر بعد از چهارراه دوم جنب داروخانه دکتر تغيراحمد ملکوتی نژادپزشکقوچانخراسان رضوی291

12405147225594پ - بين چهارراه دوم و سوم دکتردمحمرضا زارعپزشکقوچانخراسان رضوی292

05147233874خيابان شهيد داودی کوچه بن بست دومصديقه داورياریپزشکقوچانخراسان رضوی293

05147225653 طبقه همکف232ابتدای شهيد داودی پالکعبدالحسين کبيریپزشکقوچانخراسان رضوی294

05147222583طبقه دوم.شهيد روشنی ساختمان پزشکان آرياعبداله دمحمزاده اکبریپزشکقوچانخراسان رضوی295

05147220811خيابان شهيد داودی ساختمان پزشکان طبقه سومعلی کريمی شکيبپزشکقوچانخراسان رضوی296



05147228368 طبقه همکف210خيابان شهيد داودی پالکفرشته قوامیپزشکقوچانخراسان رضوی297

05147229821مطب خانم دکتر به نژآد.خ شهيد روشنی ساختمان پزشکان آريا طبقه همکف محبوبه به نژادپزشکقوچانخراسان رضوی298

05147224302خيابان شهيد داودی مقابل ساختمان پزشکاندمحم علی قانعیپزشکقوچانخراسان رضوی299

05147220977نرسيده به چهاراه اول جنب داروخانه دکتر شهابدمحم کاوهپزشکقوچانخراسان رضوی300

05147239487خيابان شهيد داودی نبش گوهرشاددمحمرضاصادقیپزشکقوچانخراسان رضوی301

23105147222383ابتدای خيابان بهار پالکمصطفی رحيمیپزشکقوچانخراسان رضوی302

205147243313قوچان خيابان امام خمينی خيابان شهيد داوودی ساختمان پزشکان طبقه همکف واحد مصيب صفرپور يوسفخانیپزشکقوچانخراسان رضوی303

05147220202قوچان خيابان داودی ساختمان پزشکان طبقه اولمطب پزشک دکتر سميه اسالمی نسبپزشکقوچانخراسان رضوی304

05147223621قوچان خ شهيد مطهری بعد چ اول طبقه فوقانی مطب دکتر بهادریولی بهادری مطلقپزشکقوچانخراسان رضوی305

05147233363جنب اورژانش بيمارستان شهداکريم ذوقی خبوشانپزشکقوچانخراسان رضوی306

05147227709خيابان امام خمينی اول شهيد داودیعلی کدخداکارشناسان پروانه دارقوچانخراسان رضوی307

7605147224046حيابان گوهرشاد نرسيده به تقاطع داوودی پالک مرکز مشاوره عمومی مهرآفرينکارشناسان پروانه دارقوچانخراسان رضوی308

05138645515آزمايشگاه دانشآزمايشگاه دانشآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی309

05136660950(79پالک) ازمايشگاه دکتر ناظمي77-75بين توس-بلوارتوسآزمايشگاه دکتر ناظميآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی310

05138555153 ساختمان پزشکان حکيم طبقه اول آزمايشگاه نوين1مشهد نبش ابن سيناآزمايشگاه نوينآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی311

05138477351 آزمايشگاه آبان1- ساختمان پزشکان البرز طبقه 3خيابان پرستار - خيابان احمدآباد - مشهد آزمايشگاه آبانآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی312

05132794640آزمايشگاه ابوريحان-چهارراه ابوريحان-بلوار شهيد مفتح-طالبآزمايشگاه ابوريحانآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی313

05138463533آزمايشگاه ارشيا-1پالک-1پرستار-خيابان پرستار-احمدآبادآزمايشگاه ارشياآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی314

105138590761-ط - ساختمان شفا- 15نبش چمران - خيابان چمران- مشهدآزمايشگاه تخصصی رازیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی315

53805138685626پالک - 22بين سه راه اب و برق و وکيل اباد آزمايشگاه تشخيص طبی ابن سيناآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی316

1105138427056و9پالک -3ابتدای راهنمايی-خيابان احمد اباد-مشهدآزمايشگاه تشخيص طبی دکتر اجتهادیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی317

05134223400آزمايشگاه تشخيص طبی دکتر موسوی نيا-4صاحب الزمان -طرقبه-مشهدآزمايشگاه تشخيص طبی دکتر موسوی نياآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی318

77305136621924وچهارراه حجاب شماره67بين شاهد -بلوار شاهد آزمايشگاه تشخيص طبی دیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی319

05138428360احمدآباد نبش پرستار طبقه فوقانی کفش پاطوسآزمايشگاه تشخيص طبی و آسيب شناسی دکتر مويدآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی320

05138460241 آزمايشگاه دکتر ياورمنش2+ ساختمان پزشکان حکيم طبقه 4و2احمد آباد خيابان عارف بين عارف آزمايشگاه تشخيص طبی وآسيب شناسی دکتر ياورمنشآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی321

1705135211296مشهد قاسم آباد بلوار فالحی نبش فالحی آزمايشگاه تشخيص پزشکی دکتر پيریآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی322

1.05138401242محتشمی.خيابان احمداباد.مشهدآزمايشگاه توحيدآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی323

05138428772 آزمايشگاه توس3نبش محتشمی - خيابان محتشمی -احمدآباد-مشهد - خراسان رضوی آزمايشگاه توسآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی324

05137534050آزمايشگاه سالمت- طبقه دوم - ساختمان درمانگاه سالمت  - 14 و 12بين هدايت - بلووار هدايت آزمايشگاه درمانگاه سالمتآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی325

3005138428941نبش بهشتی - بعد از ميدان شهيد کوشه ای - خيابان دکتر بهشتی آزمايشگاه دناآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی326

05138544410ساختمان پارس- 19پالک - 13چمران -خيابان چمران-مشهدآزمايشگاه دکتر آيت اللهیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی327

18605138434119پالک - جنب خيابان پاستور - انتهای کوی دکتری آزمايشگاه دکتر امينیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی328

05138831166آزمايشگاه دکتر اکبرزاده-ميدان هاشميه-تقاطع پيروزی و هاشميهآزمايشگاه دکتر اکبزادهآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی329

1205138832020ساختمان پزشکان واحد - 26نبش هاشميه -بلوار هاشميه-بلوار وکيل آباد-مشهدآزمايشگاه دکتر بنايیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی330

705137646750 ابتدای يزدان دوست پالک 3بلوارتوس توس آزمايشگاه دکتربردبارآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی331

1205137316682پ 80خيابان عبادی آزمايشگاه دکترهوشيارآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی332

1505138112216پالک  - 3ابن سينا - خيابان ابن سينا - چهار راه دکترا آزمايشگاه سروشآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی333

05138482810ساختمان صدرا-27پالک -1نبش کفائی -31دانشگاهآزمايشگاه صدراآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی334

2705138482811پالک-1نبش کفائی -31دانشگاهآزمايشگاه صدراآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی335

05138548026آزمايشگاه مرکزی جهاددانشگاهی مشهد - 51پالک -جنب درمانگاه هالل احمر - خيابان رازی غربی - شهر مشهد - استان خراسان رضوی  -1آزمايشگاه مرکزی جهاددانشگاهی مشهدآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی336

05138419895آزمايشگاه ميالد-1پرستار-خيابان پرستار-احمدآبادآزمايشگاه ميالدآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی337

05138468355 ساخنمان جام جم3احمد آباد خيابان عارفآزمايشگاه نورآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی338

11905138445757احمد آباد بين پاستور وقائم جنب ورودی مترو ساختمان هدايت پالک آزمايشگاه نويدآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی339

05132174002آزمايشگاه نگين-نبش دهخدای شمالی-ابتدای ورودی پنجتن-حاشيه صدمتریآزمايشگاه نگينآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی340

13405138546664 پ 10سه راه جم نبش پاسداران آزمايشگاه پاتوبيولوژی مشهدآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی341

05138442016آزمايشگاه پرديس- - 1طبقه  - 73خيابان احمد آباد روبروی بيمارستان قائم جنب پل هوايی ساختمان شماره آزمايشگاه پاتوبيولوژی پرديسآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی342

05138552624آزمايشگاه پارسيان- ساختمان رازی -  اول خيابان رازی - ميدان بيمارستان امام رضا آزمايشگاه پارسيانآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی343

11105138418434ساختمان - (2محتشمی )1عارف- احمدآباد آزمايشگاه پاسکالآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی344

05136235047 مجتمع پزشکان غرب مشهد طبقه همکف واحد آزمايشگاه54بلوار حجاب آزمايشگاه پويانآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی345



05138598283 ساختمان اطباء3و1بين ابن سينا  (ع)ميدان بيمارستان امام رضاازمايشگاه تشخيش طبي و آسيب شناسي فردوسآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی346

1705138544996و15پالك -13چمران -خيابان چمران ازمايشگاه شبانه روزي دكترنوروزپورآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی347

3405138832472نبش پيروزی -بلوار پيروزیازمايشگاه دکتر طاهریآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی348

05138920270ازمايشگاه پارت- مرکز پزشکی پيروزی  - 4بعد از شرکت گاز منطقه -  و تقاطع هفت تير 49بين پيروزی - بلوار پيروزی- مشهدازمايشگاه پارتآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی349

05132773900طبقه دوم- ساختمان پزشکان انديشه - روبروی درب بيمارستان هاشمی نژاد- 14انتهای فتح - طالب- مشهدانديشهآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی350

4405138409600خراسان رضوی شهرمشهد خيابان احمد اباد بين عارف و پرستار ساختمان ايرانآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی351

1705138436957 ساختمان پزشکان شماره 7و5احمدآباد خيابان عارف بين عارف (ع)باقرالعلومآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی352

05138519383 چهارراه اول ساختمان ايرانيان طبقه اول آزمايشگاه بهار6خيابان کوهسنگی کوهسنگی بهارآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی353

1405138692245نبش هفت تير -هفت تير بهارتندرستیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی354

05132738899طبقه منهای يک- 186پالک - 3داخل مفتح - سی متری طالب -مشهد- خراسان رضویبهراد طوسآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی355

05138112320آزمايشگاه حکيم-5پالک-4کوهسنگی-کوهسنگیحکيمآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی356

18905138436230پالک  - 5جنب کوهسنگی - خيابان کوهسنگی دکتر  نجات شکوهیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی357

05138436558ساختمان پزشکان بهار - 5نبش عارف - خيابان عارف - خيابان احمد اباد - مشهد دکتر سزاوارآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی358

27505136053318بلوار سجاد جنب مسجد سجاد پالک دکتر عبدی نژادآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی359

6205138511361پالک -گلستان غربی-خيابان چمراندکتر منصفآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی360

05138464428ساختمان پزشکان مهر طبقه منهای يک آزمايشگاه دکتر نژاد حسين30 پالک 2احمد آباد عارف دکتر نژاد حسينآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی361

05137676200-طبقه اول - 1ساختمان نکين -بين خيام وگلريز-بولوارسجاد-مشهدزکريای رازیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی362

1005136611660پالک -24نبش اماميه (عج)نورالمهدیآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی363

1005136078800پالک  - 32امامت - بلوار امامت - مشهدکيمياآزمايشگاهمشهدخراسان رضوی364

205133652000خيابان مصلي - مشهدامام زمان عجبيمارستانمشهدخراسان رضوی365

05137124452حد فاصل ميدان بوعلي و موسوي قوچاني جنب نقليه استان قدس بيمارستان روانپزشكي ابن سينابيمارستان ابن سينابيمارستانمشهدخراسان رضوی366

05132787001(ع ) بيمارستان امام حسين3وحيد  (وحيد )مشهد سي متري طالب خ دريا (ع )بيمارستان امام حسين بيمارستانمشهدخراسان رضوی367

63405138596061 پالك 21 و 19بين امام رضا (ع)بيمارستان موسي بن جعفر بيمارستانمشهدخراسان رضوی368

05132574344 بهمن22مشهد طالب پيچ دوم تلگرد بيمارستان بيمارستانبيمارستانمشهدخراسان رضوی369

05132229094مشهد خ گلستان شرقیبيمارستان آريابيمارستانمشهدخراسان رضوی370

05138590051بيمارستان بنت الهدی_جنب پمپ بنزين _خيابان بهار _مشهد بيمارستان بنت الهدی مشهدبيمارستانمشهدخراسان رضوی371

05133682135حدفاصل چهارراه مقدم وميدان طبرسی-بلوار طبرسی -مشهد-خراسان رضوی (ع)بيمارستان وزايشگاه خيريه جوادالئمه بيمارستانمشهدخراسان رضوی372

05137285297(ص)چهارراه ابوطالب مقابل عاکف بيمارستان تخصصی چشم خاتم االنبيامشهد(ص)تخصصی چشم خاتم االنبيا بيمارستانمشهدخراسان رضوی373

05138838101بيمارستان جواداالئمه قلب-2هنرستان -خيابان هنرستان جواداالئمه قلب وعروقبيمارستانمشهدخراسان رضوی374

05138440482بيمارستان پاستور نو - 8 و 6بين پاستور - خيابان پاستور - مشهد خدماتی بهداشتی درمانی پاستور نوبيمارستانمشهدخراسان رضوی375

605135510012وکيل اباد اول جاده طرقبه زعفرانيه دکتر علی شريعتیبيمارستانمشهدخراسان رضوی376

605137138283خيابان قرنی خيابان دکتر شيخ دکترشيخبيمارستانمشهدخراسان رضوی377

05136668888بعد از پل قائم- بزرگراه شهيد کالنتری- مشهدفوق تخصصیبيمارستانمشهدخراسان رضوی378

05138445969خيابان احمدآباد ميدان شريعتي(عج)مرکز آموزشي ، پژوهشي و درماني قائم بيمارستانمشهدخراسان رضوی379

05135423919مشهد بزرگراه آسيايی سه راه فردوسی مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی طالقانیمرکزآموزشی،پژوهشی و درمانی طالقانیبيمارستانمشهدخراسان رضوی380

05138427011بيمارستان مهر حضرت عباس- ميدان الندشت - خيابان کوهسنگی مهرحضرت عباسبيمارستانمشهدخراسان رضوی381

205132700600 ساختمان پزشان صاحب الزمان طبقه 3مشهد خيابان شهيد مفتح شهيد مفتح تقی دوگانیتخصصيمشهدخراسان رضوی382

05132259159طبقه اول - 57پالک - 18سعدی -سعدیجواد افضلی بغدادآبادیتخصصيمشهدخراسان رضوی383

705138419814احمد آباد اول خيابان محتشمي ساختمان شماره دكتر فاطمه حبيبيتخصصيمشهدخراسان رضوی384

05138444980باالی فرش کوير يزد- احمد اباددکتر حقدادیتخصصيمشهدخراسان رضوی385

05137244632طبقه فوقانی داروخانه دکتر اخباری-32 و 30بين -بلوار عبدالمطلبدکتر علی رضا زادهتخصصيمشهدخراسان رضوی386

05137676269ساختمان بزشکان نگين يک-بلوار سجادشيوا بصيریتخصصيمشهدخراسان رضوی387

05138428684 ساختمان پزشکان آرمان طبقه اول شرقی62 پالک 12بلوار کالهدوز  نبش کالهدوز علی ربانی زادهتخصصيمشهدخراسان رضوی388

305138524913خراسان رضوی ،مشهد،چهارراه دکترا ،نرسيده به ميدان امام رضا ،ساختمان ابن سينا ،طبقه دمحم  علی اکبرتنژادتخصصيمشهدخراسان رضوی389

05132727080ساختمان پزشکان توس /3مفتح /خيابان مفتح دمحم سجادیتخصصيمشهدخراسان رضوی390

05138441095 ، ساختمان مرواريد3 و 1بين احمد آباد دمحم عباس زادهتخصصيمشهدخراسان رضوی391

7805138414774 بن بست اول سمت چپ پالک 50سناباد مرضيه طاهریتخصصيمشهدخراسان رضوی392

1/5305138404640 پالک 4احمدآباد  بلوار بعثت نبش بعثت کلينيک چشم آفتابتخصصيمشهدخراسان رضوی393

05138454477طبقه همکف- 5پالک  - 21فلسطين - مشهدراديولوژی فک و صورت دکتر انبيايیتصوير برداريمشهدخراسان رضوی394



05138418001زيرزمين-11پالک-1کالهدوز-احمدآباد-مشهدراديولوژی فک و صورت دکتر سيدحسين حسينی زارچتصوير برداريمشهدخراسان رضوی395

05138472927،   مرکر پزشکی هسته ای دکتر دباغ1/4 ، پالک 11مشهد، مالصدرا مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغتصوير برداريمشهدخراسان رضوی396

605138433868پالک  (کفائی)31مشهد خ دانشگاه دانشگاه پزشکی هسته ای ديباتصوير برداريمشهدخراسان رضوی397

3605138439221 پالک 8نبش کالهدوز - خيابان کالهدوز- خيابان احمد آباد- مشهدپزشکی هسته ای سيناتصوير برداريمشهدخراسان رضوی398

05133443331 جمعيت هالل احمر طبقه همكف12خيابان فداييان اسالم نبش فداييان اسالممركز جامع توانبخشي جمعيت هالل احمر خراسان رضويتوانبخشيمشهدخراسان رضوی399

05138532228داروخانه دکتر نوری فرد- ابتدای خيابان ابن سينا - مشهددکتر نوری فردداروخانهمشهدخراسان رضوی400

5005136220030مشهد قاسم آباد بلوار شاهد نبش شاهد آزيتاکامرانیداروخانهمشهدخراسان رضوی401

4905137511123 و47بين ابوطال .بلوار ابوطالباحمد خبوشانیداروخانهمشهدخراسان رضوی402

05133854036داروخانه اطمينان66نبش امام خمينی اطمينانداروخانهمشهدخراسان رضوی403

05138539214جنب دانشکده پزشکی-خيابان دانشگاه بيست و دو بهمنداروخانهمشهدخراسان رضوی404

4405138422177پ  - 1نرسيد به جهان ارا - جهان ارا - خيابان اميرکبير توحيدداروخانهمشهدخراسان رضوی405

05137680768داروخانه حكيم -66پالك-روبروي خيابان ميالد-بلوار سجاد-مشهدحكيمداروخانهمشهدخراسان رضوی406

705132787439 و 5خيابان شهيد مفتح خيابان وحيد بين وحيد حميده قربانیداروخانهمشهدخراسان رضوی407

05136670031 نبش درمانگاه دانش83 و81بلوار توس بين توس  داروخانه دكتر امانيداروخانهمشهدخراسان رضوی408

05136060955جنب درمانگاه شهيد قانع-29نبش آزادي-ميدان استقاللداروخانه دكتر پوردمحمداروخانهمشهدخراسان رضوی409

44005138672289پالک -22وکيل آباد -بلوار وکيل آباد-مشهدداروخانه دکتر آزادیداروخانهمشهدخراسان رضوی410

25305137258805 پالک 11نبش مطهری شمالی داروخانه دکتر ابراهيمیداروخانهمشهدخراسان رضوی411

05184563063 داروخانه دکتر اثنی عشری1 ط 69 پالک 11ابن سينا داروخانه دکتر اثنی عشریداروخانهمشهدخراسان رضوی412

3205137241155 و 30چهارراه عبدالمطلب بين عبدالمطلب داروخانه دکتر اخباریداروخانهمشهدخراسان رضوی413

05138456869داروخانه دکتر افشين- 331پالک  - 27 و 25بين کوهسنگی - خيابان کوهسنگی-مشهدداروخانه دکتر افشينداروخانهمشهدخراسان رضوی414

05136060055 داروخانه دکتر انسان23نبش وکيل آباد _ مشهد بلوار وکيل آباد _ خراسان رضوی داروخانه دکتر انسانداروخانهمشهدخراسان رضوی415

05138427185 داروخانه دکتر باغستانی4مشهد احمد اباد نبش محتشمی داروخانه دکتر باغستانیداروخانهمشهدخراسان رضوی416

05137348911 داروخانه دکتر بيکيان3 و 1مشهد بلوار عبدالمطلب بين داروخانه دکتر بيکيانداروخانهمشهدخراسان رضوی417

05133120333داروخانه دکتر تابعی-43نبش صبا-بلوار صبا -شهرک سيدی-مشهدداروخانه دکتر تابعیداروخانهمشهدخراسان رضوی418

05138928476 چهارراه دانشجو47 و 45بين معلم - بلوار معلم داروخانه دکتر ثانویداروخانهمشهدخراسان رضوی419

62905136615860 وچهارراه اماميه پالک 65بلوار شاهد بين شاهدداروخانه دکتر جعفریداروخانهمشهدخراسان رضوی420

2305538942290-21صياد شيرازی بين -مشهدداروخانه دکتر حميدکريمیداروخانهمشهدخراسان رضوی421

05138463385 دارو خانه  خاتمی سبزواری2احمد اباد خيابان عارف عارف داروخانه دکتر خاتمی سبزواریداروخانهمشهدخراسان رضوی422

05138427137.داروخانه دکتر خواجويان - 270پالک - بين پارس و همت -خيابان اميرکبير-مشهدداروخانه دکتر خواجويانداروخانهمشهدخراسان رضوی423

05138556020داروخانه دکتر دهستانی- ساختمان پزشکان نيکان- 6خيابان کوهسنگی - مشهدداروخانه دکتر دهستانیداروخانهمشهدخراسان رضوی424

05132599938داروخانه دکترربابی-3و1بين -خيابان مهرآباد-مشهدداروخانه دکتر ربابیداروخانهمشهدخراسان رضوی425

3805138826676و36فکوری داروخانه دکتر رهبری زادهداروخانهمشهدخراسان رضوی426

05137610250بلوار فردوسی جنب درمانگاه شهيد شوريده داروخانه دکتر زحمتکشداروخانه دکتر زحمتکشداروخانهمشهدخراسان رضوی427

1105137649276، خيبر 46خيام شمالیداروخانه دکتر سبحانی فرداروخانهمشهدخراسان رضوی428

205138415020ابتدای سناباد - ميدان سعدی - مشهد داروخانه دکتر سجودی فريمانیداروخانهمشهدخراسان رضوی429

1205138453111 و 10بين کالهدوز - بلوار کالهدوز- مشهدداروخانه دکتر سلطانیداروخانهمشهدخراسان رضوی430

05132222622خيابان شهيد هاشمی نژاد_ مشهد داروخانه دکتر سودآوریداروخانهمشهدخراسان رضوی431

6005136213510 و 55قاسم اباد بين اماميه داروخانه دکتر سيد کاظم موسویداروخانهمشهدخراسان رضوی432

05132792184داروخانه دکتر سيدزاده30مشهد بيست متری طالب نبش شهيد عليمردانی داروخانه دکتر سيدزادهداروخانهمشهدخراسان رضوی433

05136062758 داروخانه دکتر شاهرضايی131 پالک 11 و 9بلوار امامت بين امامت - مشهدداروخانه دکتر شاهرضايیداروخانهمشهدخراسان رضوی434

205134223030صاحبالزمان - طرقبه طرقبه-داروخانه دکتر شريعتداروخانهمشهدخراسان رضوی435

05137577891 داروخانه دکتر شعباني60مشهد خيام شمالي مقابل  خيام داروخانه دکتر شعبانيداروخانهمشهدخراسان رضوی436

05138544419 مقابل درب بيمارستان قائم6 و 4بين کوهسنگي داروخانه دکتر شفيعي نيکداروخانهمشهدخراسان رضوی437

5605137681986بلوار سجاد روبروی خ ميالد پ داروخانه دکتر شهرکیداروخانهمشهدخراسان رضوی438

05138525135سه راه جم- خيابان چمران - مشهد داروخانه دکتر شهال دمحمیداروخانهمشهدخراسان رضوی439

7705138540055خ گلستان غربی پالک داروخانه دکتر شوريدهداروخانهمشهدخراسان رضوی440

3205138213923پالک  -24 و 22بين سرافراز - ميدان حر - بلوار پيروزیداروخانه دکتر صادقیداروخانهمشهدخراسان رضوی441

05138518409داروخانه دکتر صباغ . 13چمران . خيابان شهيد چمران .مشهدداروخانه دکتر صباغداروخانهمشهدخراسان رضوی442

05132137983 داروخانه دکتر طبق فروش17بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالیداروخانه دکتر طبق فروشداروخانهمشهدخراسان رضوی443



05137242078 داروخانه دکتر شهرياری19 و 17بلوار ابوطالب حدفاصل ابوطالب داروخانه دکتر عليرضا شهرياریداروخانهمشهدخراسان رضوی444

05138763043 داروخانه دکتر عماد حقی9ابتدای بلوار پيروزی پالک داروخانه دکتر عماد حقیداروخانهمشهدخراسان رضوی445

05137628859داروخانه دکتر عمرانی-100پالک -ساختمان پزشکان سجاد -4سجاد -بلوار سجادداروخانه دکتر عمرانیداروخانهمشهدخراسان رضوی446

905133765326 و7بلوار حر بين حر داروخانه دکتر عيدیداروخانهمشهدخراسان رضوی447

2305137241416 و 21بين آبکوه - خيابان آبکوه داروخانه دکتر غفارنياداروخانهمشهدخراسان رضوی448

05135226476داخل مرکز درمانی رضا2/11بلوار فالحی فالحی داروخانه دکتر فاطمه طيرانیداروخانهمشهدخراسان رضوی449

05138537000داروخانه دکتر کاظمی-جنب بيمارستان ثامن االئمه- 57امام خمينی - بلوار امام خمينیداروخانه دکتر فاطمه کاظمیداروخانهمشهدخراسان رضوی450

1905137275969خيابان حر عاملی نبش حر عاملیداروخانه دکتر فخر جعفریداروخانهمشهدخراسان رضوی451

2405136620888 و 22بلوار قاسم آباد ، چهارراه مخابرات ، بين شريعتی داروخانه دکتر فروهیداروخانهمشهدخراسان رضوی452

3105137128570 و29بين کالهدوز - بلوار کالهدوز - مشهد داروخانه دکتر فکورداروخانهمشهدخراسان رضوی453

05137668438 نبش چهار راه داروخانه دکتر قاسمی20/1خيابان وليعصر .  چهارراه وليعصر 46خيام داروخانه دکتر قاسمیداروخانهمشهدخراسان رضوی454

05137511146 داروخانه دکتر قدرتی نيا14 و 12بلوار هدايت بين هدايت داروخانه دکتر قدرتی نياداروخانهمشهدخراسان رضوی455

05132781176 مقابل بيمارستان هاشمی نژاد14طالب ، بلوار مفتح ، خيابان مفتح داروخانه دکتر مجاورداروخانهمشهدخراسان رضوی456

2805135210110 و 26بلوار فالحی بين فالحی داروخانه دکتر مجيد دمحميانداروخانهمشهدخراسان رضوی457

405136611041 پالک 34مشهد قاسم اباد شريعتی داروخانه دکتر دمحم اخباریداروخانهمشهدخراسان رضوی458

05137348987(ص)  جنب درمانگاه حضرت نبی 4و2بلوار صد متری نرسيده به ميدان امام حسين بين چراغچی داروخانه دکتر دمحم مهدویداروخانهمشهدخراسان رضوی459

05138922409 روبروی بوستان ستاره30-28بلوار فکوری بين داروخانه دکتر دمحم ميردمحمیداروخانهمشهدخراسان رضوی460

05138461033 مجاور ضلع غربی بيمارستان قائم داروخانه دکتر محمود شهرکی3 و 1کوهسنگی بين داروخانه دکتر محمود شهرکیداروخانهمشهدخراسان رضوی461

05133711317 داروخانه دکتر مدنی فرد27 پ2حر-شهرک شهيد رجايیداروخانه دکتر مدنی فردداروخانهمشهدخراسان رضوی462

05135014866تقاطع پيروزی و الدنداروخانه دکتر مريم شهپرداروخانهمشهدخراسان رضوی463

05138430903چهارراه دکترا به طرف کفايی-خيابان دانشگاه-مشهدداروخانه دکتر مقربیداروخانهمشهدخراسان رضوی464

8405135228531 و 82قاسم آباد بلوار شريعتی بين شريعتی داروخانه دکتر مالنوروزیداروخانهمشهدخراسان رضوی465

05138907527تقاطع صياد و فکوری ميدان خيام- بلوار صياد شيرازی داروخانه دکتر مهدی زادهداروخانهمشهدخراسان رضوی466

05138815441 داروخانه دکتر مهران175 پالک34بلوار پيروزی روبروی پيروزیداروخانه دکتر مهرانداروخانهمشهدخراسان رضوی467

4505136221044خراسان رضوی مشهد قاسم اباد حسابیداروخانه دکتر مهنوش ژيانیداروخانهمشهدخراسان رضوی468

05132590243 سه راه گلريز جنب بانک ملت داروخانه دکتر کالنتری17گلشهر اوينی داروخانه دکتر مهين کالنتریداروخانهمشهدخراسان رضوی469

8305137618300پالک -چهارراه بهارداروخانه دکتر ميرهاديزادهداروخانهمشهدخراسان رضوی470

05138828261مشهد بلوار پيروزی ميدان حر جنب درمانگاه پيروزی داروخانه شبانه روزی دکتر دمحم رضا نافعیداروخانه دکتر نافعیداروخانهمشهدخراسان رضوی471

05138549000 ساختمان اطبا3 و 1خيابان ابن سينا  بين ابن سينای -مشهد داروخانه دکتر وفادارداروخانهمشهدخراسان رضوی472

05138465041داروخانه دکتر پيشقدم - (بخارايی) 19نبش احمدآباد - احمدآباد داروخانه دکتر پيشقدمداروخانهمشهدخراسان رضوی473

6/105138559662پالک  - 4کوهسنگی - خيابان کوهسنگی داروخانه دکتر کوهرخیداروخانهمشهدخراسان رضوی474

26605133865375پالک28و26بين قائم -خيابان قائم-سيدیداروخانه دکتر گلزاریداروخانهمشهدخراسان رضوی475

305132706077مفتح - سيمتری طالب - مشهد داروخانه دکتر يوسفیداروخانهمشهدخراسان رضوی476

05132592345 داروخانه دکتر جعفری نژاد21مشهد مقدس انتهای سی متری طالب بلوارامت خيابان عالمه طباطبايی نبش عالمه طباطبايی داروخانه دکترجعفری نژادداروخانهمشهدخراسان رضوی477

05138689797 داروخانه دکترجاللی45بلواروکيل آبادداروخانه دکترجاللیداروخانهمشهدخراسان رضوی478

8505132592787پال42و40بين-خيابان شهيد عليمردانی-طالب-مشهدداروخانه دکتردانای باغکیداروخانهمشهدخراسان رضوی479

05138477712. درمانگاه شهرداری داروخانه کاظمی3پاستورداروخانه دکترشهاب الدين کاظمیداروخانهمشهدخراسان رضوی480

05133657030 داروخانه دکتر مالدار16بلوار وحدت وحدت داروخانه دکترمالدارداروخانهمشهدخراسان رضوی481

05132594959 دوازده کاشانی داروخانه دکتر مهری کالنتری33گلشهر خيابان شهيد اوينی داروخانه دکترمهری کال نتریداروخانهمشهدخراسان رضوی482

05136096049 داروخانه دکتر گلشن42 و 40مشهد بولوار امامت بين امامت داروخانه دکترگلشنداروخانهمشهدخراسان رضوی483

05137519129 داروخانه شبانه روزي دكتر علي بيات44-42بين ابوطالب - بلوار ابوطالب داروخانه شبانه روزي دكترعلي بياتداروخانهمشهدخراسان رضوی484

09151145920داروخانه شبانه روزي هالل احمر- بين سه راه دارائي و ميدان ده دي- خيابان امام خمينيداروخانه شبانه روزي هالل احمر مشهدداروخانهمشهدخراسان رضوی485

1105132593965نبش مهرآبادداروخانه شبانه روزی دکتر حسين زادهداروخانهمشهدخراسان رضوی486

05134285712شهر شانديز صحيح استداروخانه شبانه روزی دکتر دلشادداروخانهمشهدخراسان رضوی487

29705138671960پالک  - 8 و 6بين فکوری - بلوار فکوری - مشهد مقدس - استان خراسان رضوی داروخانه شبانه روزی دکتر شيرازیداروخانهمشهدخراسان رضوی488

05132728398طبرسی شمالی جنب درمانگاه فجر داروخانه شبانه روزی دکتر هاشمیداروخانه شبانه روزی دکتر مريم هاشمیداروخانهمشهدخراسان رضوی489

05138450140 داروخانه عابدزاده45 و 43خيابان سناباد بين سناباد داروخانه عابدزادهداروخانهمشهدخراسان رضوی490

424805137319191متری پ35خ مطهری شمالی چهارراه (دکتر توسلی)داروخانه مهدی داروخانهمشهدخراسان رضوی491

5305138432292مشهد خيابان سنابادنبش سناباد دراگ استور سنابادداروخانهمشهدخراسان رضوی492



05133442894مشهد صدمتري جنب پايگاه شكاري ارتش پشت ماكت هواپيما داروخانه دكتر حسن زادهدكتر حسن زادهداروخانهمشهدخراسان رضوی493

705138791553 و 5بلوار پيروزي بين پيروزي دكتر شهنوازداروخانهمشهدخراسان رضوی494

05138834289داروخانه شبانه روزي دكتر نظري تواليي-18و16بين -وكيل آباددكترجوادنظري توالييداروخانهمشهدخراسان رضوی495

05132121253 نبش امالک ياس5خيابان پنج تن نبش پنج تن دکتر آرش نياداروخانهمشهدخراسان رضوی496

126505132761374بلوار اول طبرسی چهارراه گاز شرقی جنب درمانگاه فجر پالک دکتر بنت الهدی نبویداروخانهمشهدخراسان رضوی497

117005138691302پ - 46 و 44بين -بلوار معلم دکتر حسين نجارزادهداروخانهمشهدخراسان رضوی498

205138448740خيابان احمداباد نبش محتشمی دکتر داموغداروخانهمشهدخراسان رضوی499

505132121253خيابان پنج تن نبش پنج تن دکتر رويا مهدی زادهداروخانهمشهدخراسان رضوی500

1/305138447211پالک-پرستاريک-احمدآباد-مشهددکتر سجادیداروخانهمشهدخراسان رضوی501

87005138912150 پالک 36 و 34بين معلم دکتر سعيد نوروزيداروخانهمشهدخراسان رضوی502

23105132794118سی متری طالب چهارراه ابوريحان روبروی آزمايشگاه ابوريحان پالک دکتر سيد دمحم حسينی متعظداروخانهمشهدخراسان رضوی503

60205132221134 پالک 22خيابان طبرسی جنب طبرسی دکتر شاهرخیداروخانهمشهدخراسان رضوی504

05132707658داروخانه دکتر امام پور-نبش خيابان عليمردانی-چهارسيلو-خيابان طبرسیدکتر شخص امام پورداروخانهمشهدخراسان رضوی505

05137334683داروخانه دکتر ضيائي-72و70بين رسالت-دروي-جاده سيمان-مشهددکتر ضيائيداروخانهمشهدخراسان رضوی506

05138463065داروخانه دکتر عساکره - 236پالک  - 24ابوذر - سيمتری دوم احمد آباد - مشهد مقدس دکتر عساکرهداروخانهمشهدخراسان رضوی507

7405137672439 پالک 13انتهای بلوارتوس نبش دوست آباددکتر فرشته عباسی دلوئیداروخانهمشهدخراسان رضوی508

05133921132 داروخانه دکتر قلی تبار25و27بين.خيابان شهيد ساعی .شهرک طرقدکتر قلیداروخانهمشهدخراسان رضوی509

2205132251103پالک - داخل پاساز مدرس  - 8نبش مدرس- خيابان مدرس دکتر محراب زادهداروخانهمشهدخراسان رضوی510

05138553136 داروخانه دکتر محسنی رضوی6 راه اول پالک 4 بعد از 6کوهسنگی - خ کوهسنگی دکتر محسنی رضویداروخانهمشهدخراسان رضوی511

2105132120483طبرسی طبرسی طبرسی دکتر مسعود شالفروشانداروخانهمشهدخراسان رضوی512

3905137539421بلوار عبدالمطلب نبش عبدالمطلب دکتر مقدسداروخانهمشهدخراسان رضوی513

1005138689878 و 8بلوار دانشجو بين دانشجوی دکتر نجفیداروخانهمشهدخراسان رضوی514

05136234800داروخانه دکتر وحيدی منش-مجتمع پزشکان غرب مشهد  - 54نبش حجاب - بلوار حجاب - مشهد دکتر وحيدی منشداروخانهمشهدخراسان رضوی515

1105136011977پالک -14امامت - مشهد دکتر پيشاهنگداروخانهمشهدخراسان رضوی516

6605132700060 پالک 8 و 6خيابان شيخ صدوق غربی بين شيخ صدوق - کوی طالب - مشهد دکتر چاوشيانداروخانهمشهدخراسان رضوی517

305138428501و1بين پرستار-خيابان پرستار-خيابان احمدآباددکترامامیداروخانهمشهدخراسان رضوی518

8805137311090خراسان رضوی مشهدخيابان ايت اله عبادی عبادی دکتردادورداروخانهمشهدخراسان رضوی519

05138473326 داروخانه دکتر ساالری1احمداباد محتشمیدکترساالریداروخانهمشهدخراسان رضوی520

702132255806امام خمينیدکترغالمرضاکريمیداروخانهمشهدخراسان رضوی521

3605138540505پالک-1جمهوری اسالمی-خرداد15ميداندکترمهدی لطيفی شاهاندشتیداروخانهمشهدخراسان رضوی522

2005132734785طالب وحيد سيد اسماعيل حسينيداروخانهمشهدخراسان رضوی523

05133719800، داروخانه شبانه روزی دکتر اماميان2، نبش مهريز1شهرک شهيد رجايی، چهارراه ده متری، حرشبانه روزی دکتر اماميانداروخانهمشهدخراسان رضوی524

05133856013چهارراه اول - 12خلج - خيابان خلج  - سيدی شبانه روزی دکترسبزیداروخانهمشهدخراسان رضوی525

18705137613500کوی امير بيست متری يزدان دوست بالک عبدالصمد بلوریداروخانهمشهدخراسان رضوی526

905137625513بولوار طوس کوی امير نبش وليعصر محمودرضااکبریداروخانهمشهدخراسان رضوی527

05132725362مشهدمرضيه بياتداروخانهمشهدخراسان رضوی528

05138551455(ع)ميدان بيمارستان امام رضا . خيابان رازی  . مشهد مصطفی دانشخواهداروخانهمشهدخراسان رضوی529

405136659181و3بين فرمانبر -75توس-بلوار توس-مشهدمعتمدالشريعتیداروخانهمشهدخراسان رضوی530

05138937575 نرسيده به پل دانشجو داروخانه شبانه روزي دكتر مدهوشي33و31بلوار وكيل اباد بين وكيل اباد مهدي مدهوشيداروخانهمشهدخراسان رضوی531

47205136023017 پالک 24بعد از سجاد - بلوار سجاد - مشهد مهدی چراغی فارمدداروخانهمشهدخراسان رضوی532

3905138831561و37بلوار وکيل آباد بلوار هاشميه بين هاشميه مهنوش کاظمیداروخانهمشهدخراسان رضوی533

05138550111خيابان ابن سينا داروخانه مرکزی امامموسسه خدمات داروئی رضویداروخانهمشهدخراسان رضوی534

05138550115صحن غدير-حرم مطهر رضوی-خيابان آيت هللا شيرازی -مشهدموسسه درمانی آستان قدس رضویداروخانهمشهدخراسان رضوی535

505137262920 و 3بلوار سازمان آب بين صادقی ميترا زردادیداروخانهمشهدخراسان رضوی536

05133873800 درمانگاه آرين17و15بين صبای - سيدی بلوار صباآرين فردوسدرمانگاهمشهدخراسان رضوی537

05135224472 آزاده يك مركز درماني رضا2قاسم آباد فالحي (مركز درماني رضا)انجمن حمايت از بيماران سرطانيدرمانگاهمشهدخراسان رضوی538

05132724200نرسيده به چهار راه گاز شرقی درمانگاه شبانه روزی ايثارگران فجر-بلوار طبرسی اولايثارگران فجردرمانگاهمشهدخراسان رضوی539

05134222630کوچه امير المومنين دارالشفا امام حسن عسکری عليه السالمدارالشفا امام حسن عسکری عليه السالمدرمانگاهمشهدخراسان رضوی540

05132561900 درمانگاه امام حسن عسکری6-4صد متری بزرگراه شهيد بابانظر مهر اباد بين مهر اباد درمانگاه امام حسن عسکریدرمانگاهمشهدخراسان رضوی541



1805133859646 و 16بين صبا - بلوار صبا درمانگاه اماميهدرمانگاهمشهدخراسان رضوی542

05132236843ساختمان کلينيک تخصصی ديابت پارسيان-  و چهارراه گلستان 8بين چمران - خيابان چمران درمانگاه تخصصی ديابت پارسياندرمانگاهمشهدخراسان رضوی543

05138423000 جنب هتل الله24و 22بين کوهسنگی - خيابان کوهسنگی درمانگاه تخصصی شاهددرمانگاهمشهدخراسان رضوی544

05138429669کلينيک اطفال آريان- 9پالک  -(الندشت)10کوهسنگی - خيابان کوهسنگی درمانگاه شبانه روزی آرياندرمانگاهمشهدخراسان رضوی545

4905137539144-47بين هدايت-بلوار هدايت-مشهددرمانگاه گوهرزيبای سالمتدرمانگاهمشهدخراسان رضوی546

305138411116پاستور-خيابان پاستور-احمد آباد -مشهد شهرداری مشهددرمانگاهمشهدخراسان رضوی547

1405137640160بين ميدان جانباز وفردوسی شهيد شوريدهدرمانگاهمشهدخراسان رضوی548

3809153023416پالک  (4گلشن ) 29ميدان استقالل نبش آزادی شهيد قانعدرمانگاهمشهدخراسان رضوی549

8305132592620پالک42و40بين - خيابان عليمردانی مهرآوراندرمانگاهمشهدخراسان رضوی550

705135211875پالک  - 31ميثاق - بلوار ميثاق نسيم سالمتدرمانگاهمشهدخراسان رضوی551

05138904390(70معلم)63مشهد بلوار وکيل آباد(عج)ولی عصردرمانگاهمشهدخراسان رضوی552

1105137642265و9کوی اميربلوارولی عصربين ولی عصرپاسارگاددرمانگاهمشهدخراسان رضوی553

2205138677226 پالک43بلوارصيادشيرازی : مشهدسروشدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی554

05133717004 درمانگاه آزادگان26و24شهرک شهيد رجايی ،بلوار حر بين حر:مشهد مقدسآزادگان توسدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی555

5005132133100بلوار دوم طبرسی نبش طبرسی :مشهد ايرانيان طوسدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی556

6705138903570بلوار پيروزی حد فاصل چهار راه صياد و پيروزی حكيم توسدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی557

05136570199درمانگاه شبانه روزی حجت-نبش چهارراه انديشه-تقاطع شاهد و انديشه-قاسم آباددرمانگاه حجتدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی558

1005132215424پالک - روبروی باغ ملی  - 24امام خمينی - خيابان امام خمينی (ع)درمانگاه حضرت ابوالفضل درمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی559

05133730043 جنب مجتمع بقيه هللا30و28شهرک شهيد رجايی  بين حر درمانگاه دکتر معصومیدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی560

6605137312300نبش رسالت  (ابتدای جاده سيمان / دروی)مشهد  صدمتری بين ميدان امام حسين و پل فجر خيابان رسالت شمالی درمانگاه رسالتدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی561

305136052240پالک-42بلوارآزادی-مشهد-استان خراسان رضوی درمانگاه زيباشهردرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی562

05137534050درمانگاه سالمت - 14 و 12بلوار هدايت بين هدايت - مشهد درمانگاه سالمتدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی563

905133726848 و 7شهرک شهيد رجايی بين حر درمانگاه سمادرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی564

05138665386 درمانگاه شبانه روزي كسري13و 11بلوار هفت تير بين درمانگاه شبانه روزي كسريدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی565

05137313218(ع)الحسين ... درمانگاه شبانه روزی اباعبدا - 5پالک  - 86عبادی - عبادی ... خيابان آيت ا- مشهد الحسين...درمانگاه شبانه روزی اباعبدادرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی566

5005136023838 و 48مشهدقاسم اباد حاشيه بلوار شاهد بين شاهد درمانگاه شبانه روزی ثامن االئمهدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی567

05133724455 درمانگاه شبانه روزی دکتر دهقانی2 مهريز1شهرک شهيد رجائی حردرمانگاه شبانه روزی دکتر دهقانیدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی568

05138430606 درمانگاه شبانه روزی سناباد توس45 و 43خيابان سناباد بين سناباد درمانگاه شبانه روزی سناباد توسدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی569

05136634886(س) درمانگاه شبانه روزی فاطمه الزهرا65قاسم آباد چهارراه اماميه نبش شاهد (س)درمانگاه شبانه روزی فاطمه الزهرادرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی570

05138820825ميدان حر-بلوار پيروزی-مشهددرمانگاه شبانه روزی پيروزیدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی571

1709155010299بلوار طبرسی نبش طبرسی شمالی -طالب درمانگاه طبرسيدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی572

05132233733 کوچه سجادی درمانگاه فرهنگيان شماره يک مشهد7امام خمينی 1درمانگاه فرهنگيان شماره درمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی573

05136663904درمانگاه دانش81طوسسيامک ابراهيمیدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی574

05137392331 درمانگاه شبانه روزی نيايش2ميدان امام حسين ابتدای بلوار خواجه ربيع جنب خواجه ربيع نيايشدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی575

05136575170-77و75بين-بلوار توسهمای رحمتدرمانگاه عموميمشهدخراسان رضوی576

205134223433پالک -9صاحب الزمان -خيابان صاحب الزمان-طرقبه-مشهدمطب دکتر گل کاردرمانگاه عمومي و تخصصيمشهدخراسان رضوی577

87005138929535پالک-36و34بين معلم -بلوار معلم-مشهداکرم مذهب يوسفیدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی578

105138435881 واحد 141 ساختمان 11احمدآباد حميد رضا جواندندان پزشکيمشهدخراسان رضوی579

505137341003پالک  - 69عبادی - بلوار آيت هللا عبادی-مشهددکتر حانيه زارعدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی580

05138834597مشهد حاشيه بلوار پيروزی بين ميدان هنرستان و هاشميه نرسيده به پيروزیدکتر محبوبه قاسمیدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی581

05136048088طبقه اول-239پالک-19و17بين امامت-بلوار امامت -آزادشهر-مشهدغالمرضا رحمانیدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی582

205138405084واحد-1طبقه- 193پالک - کوچه شيرين-احمدآبادمحسن گنابادیدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی583

۷۲05137685368شماره-روبروی خ ميالد-بلوارسجاددمحمرضابوستانیدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی584

05136626294ساختمان پزشکان دکترکاللی-219پالک-وچهارراه جهاد9بين شريعتی-قاسم اباد-مشهدمهدی نوروزی شيرازیدندان پزشکيمشهدخراسان رضوی585

05138466626راديولوژی تابان - 46پالک  - 2محتشمی راديولوژی و سونوگرافی تابانسونوگرافي و راديولوژيمشهدخراسان رضوی586

05138470683راديولوژی و سونوگرافی دکتر دمحم حسن قنادزاده - 3و1بين عارف - خيابان عارف - احمدآباد راديولوژی و سونوگرافی دکتر قنادزادهسونوگرافي و راديولوژيمشهدخراسان رضوی587

05138674174کلينيک راديولوجی و سونوگرافی دکتر ذبيحی- 482پالک-22-20بين وکيل اباد-بلواروکيل اباد کلينيک راديولوجی وسونوگرافی دکترذبيحیسونوگرافي و راديولوژيمشهدخراسان رضوی588

05138536522ساختمان بهاران طبقه همکف-ابتدای خيابان ابن سينا-ميدان بيمارستان امام رضاکلينيک راديولوژی و سونوگرافی بهارسونوگرافي و راديولوژيمشهدخراسان رضوی589

3205137244634 و فيزيوتراپی اريا30بلوار عبدالمطلب بين اريافيزيوتراپیمشهدخراسان رضوی590



05132772836 ساختمان پزشکان انديشه طبقه همکف441 پالک 14بلوار مفتح ، خيابان مفتح فيزيوتراپی دريافيزيوتراپیمشهدخراسان رضوی591

05132735003 جنب مطب دکتر قلوبی14مشهد  خيابان گاز گاز مشهد درمانفيزيوتراپیمشهدخراسان رضوی592

105136630686پالک  - 16نبش اماميه -بلوار اماميه -شهرک غرب-ميدان امام علی -مشهد (عج)موسسه فيزيوتراپی ولی عصر فيزيوتراپیمشهدخراسان رضوی593

05138597511مجهز به آسانسور-3واحد-1طبقه -ساختمان پارسه-نبش چهاراه نخريسی-خيابان فداييان اسالمنيک توانفيزيوتراپیمشهدخراسان رضوی594

17/205137289055نبش كالهدوز-بلواركالهدوزخدمات چشم پزشكان توسمراکز جراحي محدودمشهدخراسان رضوی595

45905138451762 پالك 53 و51مشهد، خيابان سناباد بين سناباد مركز جراحي محدود كسريمراکز جراحي محدودمشهدخراسان رضوی596

6105138400775 پالك 4كالهدوز - مشهد بلوار كالهدوز تصويرسازان بهساز طبمرکز تصوير برداريمشهدخراسان رضوی597

05138539960 ساختمان پزشكان رازي103 و 101ميدان بيمارستان امام رضا ابتداي خيابان رازي غربي شماره شركت نماپرتوپارسيانمرکز تصوير برداريمشهدخراسان رضوی598

1/705138404254 پالک 2احمد آباد عارفشرکت رازی پرتو گسترمرکز تصوير برداريمشهدخراسان رضوی599

705138451219احمد آباد مالصدرا کلينيک چشم پزشکی نويددديدگانمرکز جراحی محدودمشهدخراسان رضوی600

05138533723ابتدای ابن سينا ساختمان تخصصی پزشکان ابن سينا طبقه همکف (ع)فلکه بيمارستان امام رضاوحيدرضا اکرامی فرد,پزشکمشهدخراسان رضوی601

1205138404580 طبقه چهارم واحد 55 ساختمان 53سناباد نبش سناباد آيدا تبریپزشکمشهدخراسان رضوی602

05132132082 مطب دکتر ابراهيم اسماعيلی مقدم29پنج تن مقابل پنج تن ابراهيم اسمعيلی مقدم طبالوندانیپزشکمشهدخراسان رضوی603

05138518510 ساختمان پزشکان کوهسنگی طبقه منهای يک6کوهسنگی ابوالحسن جليلی شهریپزشکمشهدخراسان رضوی604

105136072510 طبقه اول واحد410وچهارراه سيدرضی پالک 18بين معلمابوتراب نصيری عنبرانپزشکمشهدخراسان رضوی605

915575631305132735017-جنب داروخانه شبانه روزی - 4بلوار مفتح - بلوار طبرسی- مشهد - خراسان رضویاحسان جمشيديان طرقبهپزشکمشهدخراسان رضوی606

05138666696روبه روی پيک افتاب - 69بين ميدان تربيت ومعلم احمد شهناز یپزشکمشهدخراسان رضوی607

05137413727 ساختمان پزشکان حکيم27مشهد نبش خواجه ربيع احمد صادقیپزشکمشهدخراسان رضوی608

23805137654921مشهد مقدس کوی امير بيست متری يزداندوست پالک احمدزارع شحنهپزشکمشهدخراسان رضوی609

1005136617874نبش انديشه - مشهد اسماعيل قربانیپزشکمشهدخراسان رضوی610

05137538886 جنب درمانگاه سالمت12_١۴بين هدايت _ بلوار هدايتاعظم وزيری فردپزشکمشهدخراسان رضوی611

05138666696رو به روی پيک افتاب - 69بين ميدان تربيت و معلم اعظم کاظمی قنبر آبادیپزشکمشهدخراسان رضوی612

7905138664832 پالک 61 و59بين پيروزی - خيابان پيروزی :مشهدامير کياوش رضویپزشکمشهدخراسان رضوی613

05132114445 مطب دکتر غريب223 پالک15و13مشهد پنج تن بين اميرغريبپزشکمشهدخراسان رضوی614

505138226165و3بين پايداری -خيابان پايداری-بلوار سرافرازان-بلوار پيروزیاکبر عربیپزشکمشهدخراسان رضوی615

05138423893 ساختمان حکيم توس طبقه دوم3/2احمد آباد خيابان پرستار پالک بهتاش پدرام رادپزشکمشهدخراسان رضوی616

05136072526مطب دكتر بوستان- طبقه اول  - 239پالك  - 19 و 17بين امامت - بلوار امامت جعفر بوستانپزشکمشهدخراسان رضوی617

6305137656696پالک  - 9بنفشه - بهاران - فرامرز عباسی جعفر حنانی طيرانپزشکمشهدخراسان رضوی618

21605136622243 پالک 8 و 6شهرک غرب بلوار شريعتی بين شريعتی جواد رضائیپزشکمشهدخراسان رضوی619

05132709080طبقه دوم-186پالک-3مفتح-سی متری طالبجواد فريمانیپزشکمشهدخراسان رضوی620

05133726765 مطب دکتر بختياری10خيابان پورسينا نبش پورسينا حسن بختياریپزشکمشهدخراسان رضوی621

15905132709853 پالک 3طالب، بلوار مفتح، خيابان مفتح حسن زين العابدينیپزشکمشهدخراسان رضوی622

05138445704دست چپ-طبقه ی منهای يک-ساختمان پزشکان عارف-ابتدای خيابان عارف-احمدآبادحسن عليزادهپزشکمشهدخراسان رضوی623

05137647425جنب داروخانه شبانه روزی-تقاطع خيبر-بيست متری يزدان دوست-5فدک-17توسحسن گرانفرپزشکمشهدخراسان رضوی624

05136214717مطب دکتر حسين اسبالنی- مجتمع پرديس - 60نبش حجاب - بلوار حجاب - قاسم آبادحسين اسبالنیپزشکمشهدخراسان رضوی625

18005137336712 پ 72 و70بين -خ رسالت شمالیحسين اکبریپزشکمشهدخراسان رضوی626

1205138675864 پالک23هنرستان حسين تواليیپزشکمشهدخراسان رضوی627

05138427634پنجراه سناباد روبروی البسکوحميد صالح پورپزشکمشهدخراسان رضوی628

105138448210 واحد 41 پالک 10احمدآباد محتشمی حميد منصوریپزشکمشهدخراسان رضوی629

05132584730 مطب دکتر رضوی22 و 20گلشهر نرسيده به فلکه اول بعد از بانک ملت بين شفيعی حميدرضا رضویپزشکمشهدخراسان رضوی630

05137641672 ساختمان پزشکان آتيه طبقه سوم٣۵و ٣٣بين - بلوار دستغيبخاطره طوفانیپزشکمشهدخراسان رضوی631

05138443750 طبقه همکف69 پالک 3خيابان احمد اباد نبش محتشمی خسرو ميرزايیپزشکمشهدخراسان رضوی632

05135314510دکتر محمود باقری . 1باغشنی  . 9صادقيه . بلوار الهيه. مشهد . خراسان رضوی دکتر  محمود باقریپزشکمشهدخراسان رضوی633

82105136617151پالک-چهارراه حجاب-بلوار شاهددکتر بيژن واثقیپزشکمشهدخراسان رضوی634

17305133853028 پالک6و4سيدی بين مهدی دکتر جواد حاجی اقاجانیپزشکمشهدخراسان رضوی635

509155156356 طبقه دوم واحد46ساختمان- جنب داروخانه گوهرشاد - سه راه ادبيات دکتر حسن عبادیپزشکمشهدخراسان رضوی636

05138525838طبقه چهارم- ساختملن بهاران  - (ع)فلکه بيمارستان امام رضا- مشهد دکتر حسين آريان پورپزشکمشهدخراسان رضوی637

05113859364ساختمان جم-سه راه جم- خيابان شهيد چمران-مشهددکتر حسين حسن ابادیپزشکمشهدخراسان رضوی638

05136086807جنب داروخانه عسگری/چهار ميالد /آزاد شهر دکتر حميد رضا خاکشورپزشکمشهدخراسان رضوی639



05133923207شهرک طرق خيابان وليعصردکتر حميد سعادتپزشکمشهدخراسان رضوی640

133305132767473طبرسی اول بعد از چهارراه گاز پالک دکتر حميد معصومیپزشکمشهدخراسان رضوی641

05137683394کوی امير خيابان يزدان دوست جنب داروخانه بلوریدکتر حميد معصومیپزشکمشهدخراسان رضوی642

05138470500طبقه اول113پالک17و15بولوار ابوذر غفاری بين ابوذر -خيابان احمدآباددکتر سعيد رضا سيمايیپزشکمشهدخراسان رضوی643

10202138555159 جهار اول پ64عدل خمينی دکتر سيد حسن حسن پور ازغدیپزشکمشهدخراسان رضوی644

917669583105138473764احمد اباد عارف بين دو و چهار س حکيم کد بستی دکتر عباس نوریپزشکمشهدخراسان رضوی645

مطب دکتر عبداله ساجدی متخصص اعصاب و روان-2طبقه-192پالک-داخل کوچه-روبروی داروخانه دکتر شيرازی نيا-جنب بانک صادرات-5شهيد مفتح-بلوار شهيد مفتح-چهارراه برق-بلوار طبرسیدکتر عبداله ساجدیپزشکمشهدخراسان رضوی646 05132702189

05138548496(ع)ونرسيده به ميدان امام رضا1بين ابن سينای -خيابان ابن سينا -مشهددکتر علی اصغر حسينیپزشکمشهدخراسان رضوی647

05132738072مطب دکتر تواليی - 8 و 6بين شيخ صدوق - چهارراه برق دکتر علی تواليی رادپزشکمشهدخراسان رضوی648

205132140643ابتدای پنجتن- خيابان پنجتن - بعد از ميدان فجر - صدمتری - مشهد دکتر علی حسين زاد هپزشکمشهدخراسان رضوی649

1105133963071 پالک 41شهرک شهيد باهنر حر دکتر مجتبی دمحمیپزشکمشهدخراسان رضوی650

3805133850892 نبش شهيد دايی12سيدی خلج/مشهد/خراسان رضویدکتر مجيد سخاوتپزشکمشهدخراسان رضوی651

05132790020 ساختمان انديشه14سی متری طالب مفتح دکتر دمحم حصاریپزشکمشهدخراسان رضوی652

.مطب دکتر دمحم علی اسماعيلی زاده . طبقه اول  . 239پالک  . 21و 19بين هدايت . بلوار هدايت شرقی . انتهای بلوار ابوطالب . مشهد دکتر دمحم علی اسماعيلی زادهپزشکمشهدخراسان رضوی653 05137319949

05137672822ساختمات امير- نبش فرش مشهد- خيابان يزدان دوست -چهارراه اول  - (کوی امير)بلوار وليعصر-مشهددکتر مريم زردیپزشکمشهدخراسان رضوی654

05137673714بلوار فردوسی بين مهدی و ثمانه طبقه پايين داروخانه شبانه روزی دکتر اسماعيل زادهدکتر منيره مختاریپزشکمشهدخراسان رضوی655

10205136099336 طبقه اول واحد 544 پالک 24 و22بلوار معلم بين معلم دکتر مهدی صانعیپزشکمشهدخراسان رضوی656

11905138784900 پالک 10 واحد 4 ساختمان وصال طبقه 41بلوار پيروزی ميدان سلمان نبش رضوی دکتر پروانه سنايیپزشکمشهدخراسان رضوی657

09155206182طبقه اول- ساختمان پزشکان غرب مشهد -ميدان حجاب-قاسم آباددکتررضا ابراهيمیپزشکمشهدخراسان رضوی658

2205132791301 پالک36سی متری طالب مفتح دکترسعيددانشپورپزشکمشهدخراسان رضوی659

05135219910 مجتمع پزشکی ضامن اهو64-62بين شريعتی دکترعلی کريمیپزشکمشهدخراسان رضوی660

05137267883 مطب دکتر راضيه ابراهيميان36 و 34مشهد بلوار شهيد کالهدوز بين راضيه ابراهيميانپزشکمشهدخراسان رضوی661

05138230529 مطب8و6بلوار سرافرازان بلوار پايداری بين پايداری رقيه عودیپزشکمشهدخراسان رضوی662

2005132732080وحيد -طالب-مشهدزهرا بيگم حسينيپزشکمشهدخراسان رضوی663

126605135018807پ-بين الدن و اقبال زهرا سخاورپزشکمشهدخراسان رضوی664

05138798942ابتدای بلوار  پيروزی روبروی قنادی جام عسل ساختمان پزشکان نرگس طبقه همکف مطب دکتر زهرا کيخاآخرزهرا کيخاآخرپزشکمشهدخراسان رضوی665

05133727884،روبروی داروخانه دکتر کوچکی۲٣ و ۲١مشهد،بازه شيخ،پورسينا،بين پورسينای سعيد اوجانیپزشکمشهدخراسان رضوی666

05132768478 ساختمان پزشکان صاحب الزمان3نبش مفتح - طالب - مشهد سعيد موسوی زاده جزايریپزشکمشهدخراسان رضوی667

605138421730 ساختمان پرديس واحد6مشهد احمداباد خيابان عارف  نبش عارف سعيدرضاشهامیپزشکمشهدخراسان رضوی668

05132720620 ساختمان پزشکان طوس3بلوار مفتح، خيابان مفتح سيد ابوالقاسم دانش ثانیپزشکمشهدخراسان رضوی669

205137411373خواجه ربيع سيد جالل صحتپزشکمشهدخراسان رضوی670

05138683372 طبقه اول44 پ6و 4بلوار دانشجو بين دانشجو سيد جواد قريشیپزشکمشهدخراسان رضوی671

05132787010طبقه اول شرقی- ساختمان پزشکان انديشه - مقابل بيمارستان شهيد هاشمی نژاد  - 14مفتح - سيمتری طالب سيد حسن مير ی نژادپزشکمشهدخراسان رضوی672

205138402255 ساختمان پزشکان مهر طبقه2احمد اباد عارفسيد مجيد علوی کاخکیپزشکمشهدخراسان رضوی673

5305135218696مقابل شريعتی - قاسم آباد سيد دمحم  سادات شکوهیپزشکمشهدخراسان رضوی674

14405132721954پالک  - 15مفتح -خيابان مفتح-مشهدسيد دمحم علی شمسپزشکمشهدخراسان رضوی675

05132597080 مطب5 و 3مهرآباد بين مهرآباد سيدسعيد شاه عالمیپزشکمشهدخراسان رضوی676

05138445982مشهد خيابان احمد اباد روبروی محتشمی طبقه اولسيدعباس حبيب زاده شجاعیپزشکمشهدخراسان رضوی677

405138525082طبقه -ساختمان کيميا1نبش ابن سينا-ميدان بيمارستان امام رضاسيدمجيدحسينیپزشکمشهدخراسان رضوی678

30805132595016 پ 26-24مشهد طالب خ عالمه طباطبايی بين عالمه طباطبايی عباس نيک پورپزشکمشهدخراسان رضوی679

3905136624800مشهد،قاسم آباد،چهارراه حجاب، حجاب علی اصغر طاهريانپزشکمشهدخراسان رضوی680

25805136220300پالک- تقاتع دکتر حسابی52بلوار انديشه باالتر از-قاسم آباد-مشهدعلی اصغر کارگرمقدمپزشکمشهدخراسان رضوی681

8105133920359پالک -25خيابان شهيد ساعی -شهرک طرقعلی اکبر حسن زادهپزشکمشهدخراسان رضوی682

305136227049پالک81حجابعلی اکبر لطفيان مقدمپزشکمشهدخراسان رضوی683

1105137684595 چهارراه دوم سمت راست پالک 24فلسطين علی شکوریپزشکمشهدخراسان رضوی684

5805133120291 پالک36و34بين صباعلی دمحم احمدیپزشکمشهدخراسان رضوی685

05132598999گلشهر انتهای خيابان گلريز جنب بانک ملت مطب دکتر صبوری فردغالمعلی صبوری فردپزشکمشهدخراسان رضوی686

05137628886 -57پالک  - 22قدس  - 26فلسطين - بلوار فلسطين - مشهد فاطمه جوادیپزشکمشهدخراسان رضوی687

205135130612 پ 2بوستان -مشهد جاهد شهر فاطمه زهرا دودمانپزشکمشهدخراسان رضوی688



105138457309 ساختمان پرديس طبقه 6خيابان احمدآباد نبش عارف فاطمه غفاریپزشکمشهدخراسان رضوی689

7305135220458 و 71قاسم اباد بلوار شريعتی بين - مشهد فرامرز وقف رحمانیپزشکمشهدخراسان رضوی690

05138684215مطب دکتر فرانک تهرانی - 10نبش فکوری - بلوار فکوری _ آب و برق - مشهد فرانک تهرانیپزشکمشهدخراسان رضوی691

05132212339 طبقه اول جنوبی78 پالک11مقابل چمران .مشهد خيابان شهيد چمران فرانک فاضلپزشکمشهدخراسان رضوی692

05138938557طبقه اول-ساختمان کيميا-17دانشجو فرشيد مشايخیپزشکمشهدخراسان رضوی693

۶۴05137265988پالک  - ٣۲و٣۰بين عبدالمطلب -بولوار عبدالمطلب - مشهد -خراسان رضوی قربان مومنی مقدمپزشکمشهدخراسان رضوی694

05138428780 ساختمان فارابی طبقه سوم9 پالک 2احمدآباد عارف ليال محمودیپزشکمشهدخراسان رضوی695

05138222493درب دوم- 53دالوران -بلوار فکوریمحبوبه برنجسازپزشکمشهدخراسان رضوی696

3105136667667پالک87مشهدبلوارتوسدمحم ابراهيم پورپزشکمشهدخراسان رضوی697

1405132590911پالک - 40نرسيده رضا - 19کوهسنگی - خيابان کوهسنگی- مشهد دمحم ابريشمیپزشکمشهدخراسان رضوی698

20705137636448پالک -بيست متری يزدان دوست-کوی امير-7بلوار توس-مشهددمحم حسين عسگريان يزدیپزشکمشهدخراسان رضوی699

05137032658کميسيون پزشکی استان خراسان-(ع)جنب بيمارستان امام حسين-3وحيد -خيابان مفتحدمحم صيددمحمخانیپزشکمشهدخراسان رضوی700

105132725940طبقه  - 150پالک  - 5مفتح - سيمتری طالب دمحم علی عزيزیپزشکمشهدخراسان رضوی701

12005132583445 روبروی بانک ملت پالک 17گلشهر آوينی دمحم علی نوابیپزشکمشهدخراسان رضوی702

20705137636448چهارراه خيبر پالک , کوی امير, بلوار توسدمحم مجتهدی فرپزشکمشهدخراسان رضوی703

705138553548پالک - اول خيابان ابن سينا - ميدان بيمارستان امام رضا دمحم مهدی رحمانیپزشکمشهدخراسان رضوی704

6705135130036، طبقه اول، پالک 27مشهد،قاسم آباد، جاهدشهر، نبش بوستان دمحمباقر گل کار طرقبهپزشکمشهدخراسان رضوی705

405138597999ط9مشهد فلکه بيمارستان امام رضاع خ ابن سينا پ دمحمجواد دهقان نيریپزشکمشهدخراسان رضوی706

305138830141واحد - طبقه دوم- ساختمان معين- 34پيروزی - بلوار پيروزی- مشهددمحمجواد دمحمی اصفهانیپزشکمشهدخراسان رضوی707

5105135020570 پالک 10 بنفشه 64وکيل اباد دمحمرضا اخوان صفارپزشکمشهدخراسان رضوی708

43305132789911پالک -31 و 29بين عليمردانی -خيابان شهيد عليمردانی-کوی طالبدمحمرضا توحيدی بايگیپزشکمشهدخراسان رضوی709

05137418878مطب دکتر دمحمرضا ناطقی - 24 و 22بين بهمن - بلوار بهممن - بلوار خواجه ربيع دمحمرضا ناطقیپزشکمشهدخراسان رضوی710

1305138670444 پالک 1 ويال 8فکوری دمحمرضا نجاريان کاخکیپزشکمشهدخراسان رضوی711

05137318426 طبقه اول858 پالک 64 و 62مشهد خيابان آيه هللا عبادی بين دمحمرضا واحدی جوپزشکمشهدخراسان رضوی712

05138536526طبقه اول-ساختمان بهاران-خيابان ابن سينا-مشهد-خراسان رضویدمحمرضاتوکليانپزشکمشهدخراسان رضوی713

1405137132401خيابان پيروزی کوثر جنوبی دمحمصادق شريعتیپزشکمشهدخراسان رضوی714

05138445514 ط همکف37نرسيده به جهان آرا يک پدمحمدمحمی دختپزشکمشهدخراسان رضوی715

1505133710022پالک - 2حر- شهرک شهيد رجائی - مشهد دمحممسعود مشهوررودیپزشکمشهدخراسان رضوی716

05136653142روبروی مدرسه دخترانه سيد رضی . 75توس . مشهد بلوار توس دمحممهدی بنای سرشوریپزشکمشهدخراسان رضوی717

30505136610303پالک53و51بلوار شاهد بين شاهد-قاسم اباد:مشهد دمحميوسف زادهپزشکمشهدخراسان رضوی718

205138536517کلنيک بهاران طبقه 1نرسيده به بن سينامحمود درگاهیپزشکمشهدخراسان رضوی719

05138846887 ساختمان پزشکان رازی طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی دکتر نظری تواليی18 و 16بين وکيل اباد محمود محبیپزشکمشهدخراسان رضوی720

205137244633 طبقه اول واحد 6/6 پالک 32و30بولوار عبدالمطلب بين عبدالمطلب - مشهد مرضيه افتخاریپزشکمشهدخراسان رضوی721

7505108675990پالک13و15بين ارشاد-بلوارارشاد-مشهدمريم اردالنپزشکمشهدخراسان رضوی722

05135219858مجتمع پزشکی ضامن آهو- چهار راه نادرشهر- قاسم آباد- مشهدمريم انصاری اولپزشکمشهدخراسان رضوی723

1105138764353واحد-4طبقه -ساختمان وصال-41نبش رضوی-خيابان رضوی-بلوارپيروزیمريم ايمان نژادپزشکمشهدخراسان رضوی724

6905138421479پالک- 22خيابان دکتربهشتی -مشهدمريم پرتانژادپزشکمشهدخراسان رضوی725

05138230390 مطب دکتر مسعود ابراهيمی26 پالک 22بلوار پيروزی ميدان حر سرافرازان مسعود ابراهيمیپزشکمشهدخراسان رضوی726

305138464595واحد  -2طبقه  -144پالك   -13و 11بين رضاي -بلوار رضا مسعود باقرزادهپزشکمشهدخراسان رضوی727

10205138553597واحد .طبقه اول .ساختمان پزشکان رازی.ابتدای خيابان رازی(ع)ميدان بيمارستان امام رضامسعود حسن ابادیپزشکمشهدخراسان رضوی728

05132794151 ساختمان پزشکان برنا طبقه اول7و5بين ابوريحان-بلوار ابوريحان-سيمتری طالب-مشهدمسعود عيسی پور چشانیپزشکمشهدخراسان رضوی729

05132787185ساختمان پزشکان وحيد - 7 و 5بين وحيد - خيابان وحيد - طالب - مشهد مطبپزشکمشهدخراسان رضوی730

05132137861طبقه همكف-جنب داروخانه دكتر موسوي  -31-29بين طبرسي شمالي - بلوار دوم طبرسيمطب دكتر هادي جعفريپزشکمشهدخراسان رضوی731

05132133985، مطب دکتر آرزو خسروی23 و 21مشهد، خيابان پنجتن، بين پنجتن مطب دکتر آرزو خسرویپزشکمشهدخراسان رضوی732

4605138699270-44خراسان رضوی مشهد خيابان معلم بين معلم مطب دکتر حسين خرمیپزشکمشهدخراسان رضوی733

1405136382444پالک 77قاسم آباد حجابمطب دکتر حسين صدری زادهپزشکمشهدخراسان رضوی734

3605137245345 پ36 و 34بين عبدالمطلب مطب دکتر دبيریپزشکمشهدخراسان رضوی735

05133431380مطب دکتر دبيری105 پالک 20بلوار جمهوری اسالمیمطب دکتر دبيریپزشکمشهدخراسان رضوی736

05135025955جنب داروخانه دکتر شهپر- تقاطع پيروزی و الدن مطب دکتر سيد علی اکبرحسينی پوياپزشکمشهدخراسان رضوی737



54/309153148427پالک-6نبش قائم مقام فراهانی-37بلواروکيل ابادمطب دکتر سيدحسن رضویپزشکمشهدخراسان رضوی738

305138470058مشهد احمداباد نبش عارفمطب دکتر عباس آريانمهرپزشکمشهدخراسان رضوی739

05132570202گلشهر خيابان شفيعی نرسيده به فلکه اول روبروی بانک ملت مطب دکتر عظيميانمطب دکتر عظيميانپزشکمشهدخراسان رضوی740

05137511160مطب دکتر فاطمه حميد منش- طبقه فوقانی داروخانه14 و 12بين هدايت - بلوار هدايت مطب دکتر فاطمه حميد منشپزشکمشهدخراسان رضوی741

2605138817836و24بين کوثر شمالی -  بلوار کوثر شمالی - بلوار وکيل آبادمطب دکتر مسعود زحمتکشپزشکمشهدخراسان رضوی742

1505136679642پالک - 43انديشه -بلوار انديشه-قاسم آبادمطب دکتر مهدی رضائیپزشکمشهدخراسان رضوی743

05132769725 ساختمان پزشکان صاحب الزمان3بلوار مفتح مفتح مطب دکتر وطن خواهپزشکمشهدخراسان رضوی744

17705138818612پالک34مشهدبلوارپيروزی روبروی پيروزیمطب دکترناهيدتفضلی مقدمپزشکمشهدخراسان رضوی745

405132735017خراسان رضوی مشهد بلوار طبرسی بلوار مفتح مفتحمهدی اسمعيل زاده صبورپزشکمشهدخراسان رضوی746

4.05138536529طبقه .ساختمان بزشکان بهاران.(ع )ميدان بيمارستان امام رضا.مشهدمهدی زردادیپزشکمشهدخراسان رضوی747

05138471669 ساختمان کيميا2احداباد خيابان عارف علرف مهدی قاضیپزشکمشهدخراسان رضوی748

05132212339 طبقه اول جنوبی78 پالک11خيابان شهيد چمران مقابل چمران مهدی ملک نژادپزشکمشهدخراسان رضوی749

40905138415432پ - بين همت و جهان ارا - خ اميرکبير ميرشاهیپزشکمشهدخراسان رضوی750

40905138415432پ - بين همت و جهان آرا - خ اميرکبير ميرشاهیپزشکمشهدخراسان رضوی751

05137688480سجاد چهاراه بزرگمهر باالی داروخانه مديکالمينا سلطانی فرپزشکمشهدخراسان رضوی752

05138598441 ساختمان نيكان طبقه پنجم٦كوهسنگي نفيسه يعقوبيپزشکمشهدخراسان رضوی753

05137237451مطب دکتر جاللی - 588پالک  - 32 و 30بين عبدالمطب - بلوار عبدالمطب - مشهد هادی جاللیپزشکمشهدخراسان رضوی754

18605132736030، پالک 3طالب، مفتح وحيد وحيديان کاميارپزشکمشهدخراسان رضوی755

05156722888خيابان امام خمينیدکتر صفريانداروخانهمهوالتخراسان رضوی756

05156728680داروخانه دکترکيومرث/مقابل مسجد جامع/کوچه ارگ/خيابان امام خمينیداروخانه دکتر کيومرثداروخانهمهوالتخراسان رضوی757

05156723885روبروی مسجد جامع (کوچه ارگ)خيابان طالقانی شمالیعلی گلشاهیپزشکمهوالتخراسان رضوی758

705156726244فيض اباد امام خمينیدمحمرضا فرشيدپزشکمهوالتخراسان رضوی759

105143351515- ساختمان پرديس طبقه 4خرداد  15دکتر يونسیآزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی760

05143222710خيابان عطار ساختمان پاستور طبقه اولآزمايشگاه تخصصی دکتر رباطیآزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی761

05143346144آزمايشگاه عطار- ساختمان فرشتگان- ابتدای خيابان عطار- خيابان امام خمينی - نيشابورآزمايشگاه تشخيص طبی ، پاتولوژی عطارآزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی762

05143358400 مجتمع پزشکی پاستور طبقه همکف آزمايشگاه پارس9عطار-خيابان عطار آزمايشگاه پارسآزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی763

05143331556خ امام نبش پاسا زناصراني ساختمان شفا طبقه پايين(عج)ازمايشگاه تخصصي قائم آزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی764

05143356333خيابان امام جنب پاساژ ناصرانی ساختمان پزشکان شفا طبقه اولازمايشگاه تشخيص طبی شفاآزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی765

05143351554روبروی باغ ملی طبقه فوقانی داروخانه دکتر زينلیرويانآزمايشگاهنيشابورخراسان رضوی766

05143333611 بهمن22خيابان امام خمينی بيمارستان بيست و دو بهمن نيشابوربيمارستاننيشابورخراسان رضوی767

05142221511(ع)بيمارستان قمر بنی هاشم - رو به روی خيابان خاتم االنبياء - خيابان امام خمينی بيمارستان قمر بنی هاشم نيشابوربيمارستاننيشابورخراسان رضوی768

05142638001اول جاده باغرود- ميدان بسيجحکيمبيمارستاننيشابورخراسان رضوی769

05143268540 اکسيژن فهيم فر5بهروریاکسيژن فهيم فرتجهيزات پزشکینيشابورخراسان رضوی770

05143336878 ساختمان پرديس طبقه اول4خرداد  15ثريا کسائيان نائينیتخصصينيشابورخراسان رضوی771

05142624406بلوار فضل نبش بلوار وليعصر داروخانه دکتر بزرگمنشبنفشه بزرگمنشداروخانهنيشابورخراسان رضوی772

05148628692 روبروی مسکن مهر ساختمان کسری داروخانه دکتر رياحی تبار13بلوار جانبازان قبل کالنتری حامد رياحی تبارداروخانهنيشابورخراسان رضوی773

6705143232226نيشابور درود خ امام پ داروخانه دكتر آقاسي زادهداروخانهنيشابورخراسان رضوی774

05143223520جنب مسجدصاحب الزمان- خيابان امام - قدمگاه داروخانه دكتر خياطداروخانهنيشابورخراسان رضوی775

05143336200خيابان امام مقابل باغ ملي داروخانه دكتر زينليداروخانه دكتر زينليداروخانهنيشابورخراسان رضوی776

05142211999داروخانه دکتر آئين-جنب درمانگاه فرهنگيان -فردوسی شمالی-چهارراه انقالبداروخانه دکتر آئينداروخانهنيشابورخراسان رضوی777

05143358866روبروی ايستگاه اتش نشانی-بعد از پليس آگاهی-خيابان رحمتداروخانه دکتر آرمان مهرداروخانهنيشابورخراسان رضوی778

05143333228خراسان رضوی نيشابور خيابان دارايی جنب شاختمان پرديس داروخانه دکتر اسعدیداروخانه دکتر اسعدیداروخانهنيشابورخراسان رضوی779

05143332000خيابان امام خمينی داروخانه دکتر خواجويیداروخانه دکتر خواجوئیداروخانهنيشابورخراسان رضوی780

09151541397 ساختمان پاستور داروخانه دکتر باقری12روبروی عطارداروخانه دکتر دانيال باقریداروخانهنيشابورخراسان رضوی781

05143357990 بهمن22ابتدای خيابان عطار مقابل بيمارستان داروخانه دکتر دهنویداروخانهنيشابورخراسان رضوی782

05143263883داروخانه دکتر رمضانيان نيک - 1341پالک- جنب بانک صادرات- خيابان امام رضا- خرو باال-خروين- نيشابورداروخانه دکتر رمضانيان نيکداروخانهنيشابورخراسان رضوی783

1505142615750نبش معلم - بولوار معلم - شهرک فرهنگيان داروخانه دکتر زهره ملک زادهداروخانهنيشابورخراسان رضوی784

8705143340187جنب مسجد دمحم رسول هللا، پالک داروخانه دکتر سازگاراداروخانهنيشابورخراسان رضوی785

05142221628نيشابور خيابان امام  جنب درمانگاه هالل احمر داروخانه دکتر سعيدیداروخانه دکتر سعيدیداروخانهنيشابورخراسان رضوی786



05142211282نيشابور خيابان فردوسی جنوبی جنب پاساژفيروزه-خراسان رضوی داروخانه دکتر شاه اکبریداروخانهنيشابورخراسان رضوی787

05142243438ابتدای منوچهری شمالیداروخانه دکتر شورابیداروخانهنيشابورخراسان رضوی788

805143344359نيشابور  ابتدای خيابان پانزده خرداد ساختمان کامليا پالم داروخانه دکتر صومعهداروخانهنيشابورخراسان رضوی789

05142214400ــ جنب کال ــ داروخانه دکتر عابدی (نصر شمالی)بلوار جمهوری ــ ضلع غربی کارخانه روغن نباتی داروخانه دکتر عابدیداروخانهنيشابورخراسان رضوی790

05142228271داروخانه دکتر لگزيان- روبه روی موزه-نرسيده به ميدان خيام-خ امام خمينی-نيشابورداروخانه دکتر لگزيانداروخانهنيشابورخراسان رضوی791

05143339550 داروخانه دکتر ملک زاده9نيشابور خيابان عطار نبش عطار داروخانه دکتر ملک زادهداروخانهنيشابورخراسان رضوی792

05142232048داروخانه دکتر پارسا-روبروی بانک انصار-نرسيده به ميدان آزادی-خيابان فردوسی شمالیداروخانه دکتر پارساداروخانهنيشابورخراسان رضوی793

05143336259خرداد ساختمان پرديس15ابتدای خيابان داروخانه دکترسعيدرضا سالمیداروخانهنيشابورخراسان رضوی794

05142616006 روبروی بانک تجارت2شهرک قدس نبش دانشگاه داروخانه دکترسليمانیداروخانهنيشابورخراسان رضوی795

05143332303نيشابور خيابان امام خميني روبه روي پاساژناصرانيداروخانه سجادداروخانهنيشابورخراسان رضوی796

05142225910روبروي بانك ملي مركزي.خيابان امام خميني.خراسان رضوي نيشابورداروخانه سعديداروخانهنيشابورخراسان رضوی797

05143334723داروخانه شبانه روزي دكتر ياوري- مجتمع پزشكي امام - مقابل باغ ملي - خيابان امام خميني داروخانه شبانه روزي دكتر ياوريداروخانهنيشابورخراسان رضوی798

05742627760بلوار فضل نبش سيناداروخانه شبانه روزی دکتر وجوهیداروخانهنيشابورخراسان رضوی799

05143223582 جنب پمپ بنزين48استان خراسان رضوی  شهرستان نيشابور شهر قدمگاه خيابان امام خمينی داروخانه شبانه روزی دکتر کيان فردداروخانهنيشابورخراسان رضوی800

05142228636نيشابور چهار راه انقالب داروخانه دکتر شوشتریداروخانه شبانهروزی دکتر شوشتریداروخانهنيشابورخراسان رضوی801

05143266075نبش خيابان خيام- شهرک امام رضا - شهر خرو - شهرستان نيشابور - خراسان رضوی داروخانه مجدداروخانهنيشابورخراسان رضوی802

05142223221 داروخانه دكتر شاهاني1040نيشابور خيابان امام خميني روبروي پاساژ قريشي جنب پاركينگ آسيا پالكدكتر شاهانيداروخانهنيشابورخراسان رضوی803

05142222827روبروی مدرسه علميه گلشن- جنب مسجد جامع - خيابان امام خمينی دکتر بيانداروخانهنيشابورخراسان رضوی804

05143333557نيشابور خيابان امام خمينی فلکه ايران نبش پاساژ مشعوفی داروخانه دکتر کوثریدکتر شمس الدين کوثریداروخانهنيشابورخراسان رضوی805

05142214500.فلکه خيام.خيابان امام خمينی.نيشابور.خراسان رضویرضا رحيمیداروخانهنيشابورخراسان رضوی806

05142723272روبروی مرکز بهداشت- بلوار امام رضا- شهر عشق اباد - منطقه ميان جلگه - نيشابور زينب امامی خطبه سراداروخانهنيشابورخراسان رضوی807

05143265836شهر خرو منطقه سفلی نبش امامت شرقیطاهر نياداروخانهنيشابورخراسان رضوی808

05143350650خيابان امام کوچه جنب پاساژ ناصرانی-نيشابور-استان خراسان رضوی مجيد خجسته پورداروخانهنيشابورخراسان رضوی809

905142253071 پ36نيشابور گنبد سبز مقابل گنبد سبزمهرناز نجارداروخانهنيشابورخراسان رضوی810

05142222275فردوسی شمالی روبروی مخابرات قديمدرمانگاه فرهنگيان نيشابوردرمانگاهنيشابورخراسان رضوی811

05142627761بلوار فضل نبش خيابان سينادرمانگاه سينادرمانگاه عمومينيشابورخراسان رضوی812

05142624405نيشابور بلوارفضل ابتدای بلوار ولی عصر درمانگاه شبانه روزی ولی عصردرمانگاه شبانه روزی ولی عصردرمانگاه عمومينيشابورخراسان رضوی813

05142616341شهرک قدس اول بلوار دانشگاه نبش بهارستان زير زمين داروخانه دکتر سليمانیابوالقاسم شوريابیپزشکنيشابورخراسان رضوی814

05143337001خيابان امام، جنب پاساژ ناصرانی، ساختمان شفااحمد دررودیپزشکنيشابورخراسان رضوی815

1905142226917فردوسی جنوبی - خيابان فردوسی - چهارراه انقالب - نيشابور اعظم سخايیپزشکنيشابورخراسان رضوی816

05143344325ابتداي خيابان پانزده خرداد جنب بانک رفاه مجتمع کامليا طبقه اول- نيشابوراعظم سعادت فرپزشکنيشابورخراسان رضوی817

2105142227374خ فياض بخش شمالی  پ- امام خمينی بهزاد تکليفیپزشکنيشابورخراسان رضوی818

05524223548مطب دکتر بهمنش- بلوار امام رضا بهشيد بهمنشپزشکنيشابورخراسان رضوی819

05142221512خيابان امام خمينی بيمارستان قمر بنی هاشمجعفر معصوم بيگیپزشکنيشابورخراسان رضوی820

05143339350خرداد ساختمان پرديس طبقه پايين 15جعفر کسائيان نائينیپزشکنيشابورخراسان رضوی821

05143347911خيابان امين االسالمیحسن امين االسالمیپزشکنيشابورخراسان رضوی822

١۰05142223610نيشابور خيابان عطار عطار حسن بلقان ابادیپزشکنيشابورخراسان رضوی823

205142227025ط-ساختمان شهرداري - اول منوچهر شمالي-خيابان امام خمينی- نيشابورحميد ثاقب مجيدزادهپزشکنيشابورخراسان رضوی824

05143335800ساختمان شفا-مجاور پاساژ ناصرانی-خيابان امام خمينیدکتر عليرضا نورانیپزشکنيشابورخراسان رضوی825

05143336666نيشابور خيابان امام جنب پاساژ ناصرانی ساختمان شفادکترزهره زهدیپزشکنيشابورخراسان رضوی826

05143344022طبفه فوقانی راديولوزی دکتردستمالچی-خيابان عطار-نيشابوردکترسعيدمنصوریپزشکنيشابورخراسان رضوی827

05143522048ميدان انقالب.شهرستان فيروزهدکتردمحمقاسم لکزيانپزشکنيشابورخراسان رضوی828

05143333633روبروی اداره آگاهیرضا راحتیپزشکنيشابورخراسان رضوی829

05143340840خيابان عطار کوچه اول سمت چپ ساختمان نظام پزشکیرقيه عربخانیپزشکنيشابورخراسان رضوی830

05143349200نيشابور خيابان عطار ساختمان فرشتگان طبقه سومزهرا ادگیپزشکنيشابورخراسان رضوی831

05143345460کلينيک حکيم- جنب مجتمع اميران - روبروی باغ ملی - خيابان امام خمينی زهرا سيفیپزشکنيشابورخراسان رضوی832

05143224459مطب خصوصی-جنب پمپ بنزين-بلوار امام-قدمگاه رضویزهره اشتهادیپزشکنيشابورخراسان رضوی833

09133262161نيشابور خ امام خمينی مجتمع شفاسعيد اکبریپزشکنيشابورخراسان رضوی834

05142222235خيابان امام روبوی ده طبقهسهراب خواجویپزشکنيشابورخراسان رضوی835



05143349559خيابان امام جنب پاساژ ناصراني ساختمان شفا طبقه همكفسيد منصور سادات حسينيانپزشکنيشابورخراسان رضوی836

05143357886نيشابور خيابان عطار ساختمان پاستور طبقه سومسيروس وثوقي مقدمپزشکنيشابورخراسان رضوی837

05143345777طبقه سوم- ساختمان پاستور  - 9نبش - عطار سيمين عباسيانپزشکنيشابورخراسان رضوی838

05143220900طبقه اول- ساختمان نظام پزشکی  - 9انتهای عطار - خيابان عطار سيد علی اکبر مالنوروزیپزشکنيشابورخراسان رضوی839

05143334630ساختمان شفا طبقه اولسيد مرتضی مداح ساداتيهپزشکنيشابورخراسان رضوی840

05143523710مطب دکتر رضوی-ميدان انقالب-شهر فيروزهسيددمحم رضویپزشکنيشابورخراسان رضوی841

05143336126طبقه اول-ساختمان شفا-جنب پاساژ ناصرانی-خيابان امام خمينیسيددمحم مرعشیپزشکنيشابورخراسان رضوی842

105143357737واحد  - 2طبقه - ساختمان پزشکان عطار - خيابان عطار شهره وجوهیپزشکنيشابورخراسان رضوی843

05143358282خيابان عطار ساختمان پزشكان عطار طبقه دومعليرضا دليجانيپزشکنيشابورخراسان رضوی844

05142616341شهرک قدس اول بلوار دانشگاه نبش بهارستانعلی دانشی فرپزشکنيشابورخراسان رضوی845

05142224952طبقه ی اول- رو به روی بانک مهر اقتصاد - نرسيده به پنجراه - خيابان امام خمينی علی عزيزی کياپزشکنيشابورخراسان رضوی846

05142225452ابتدای فردوسی شمالی طبقه پايين داروخانه شبانه روزیعلی دمحم دورانديشپزشکنيشابورخراسان رضوی847

05143337771اول خيابان عطار ساختمان فرشتگان طبقه دومفريبا زهدیپزشکنيشابورخراسان رضوی848

105143353653 پشت بانک رفاه ساختمان مهرطبقه اول واحد 2خرداد 15محسن بهروزی مقدمپزشکنيشابورخراسان رضوی849

05143223010.نيشابور ، قدمگاه ، بلوار امام خمينی ، جنب داروخانه دکتر خياطدمحم علی حصاریپزشکنيشابورخراسان رضوی850

05143335828طبقه همکف- ساختمان عطار -  بهمن 22روبروی اورژانس - ج عطار دمحم علی طاهرنياپزشکنيشابورخراسان رضوی851

05143223521مطب خصوصی-جنب پمپ بنزين- بلوار امام- قدمگاه رضویدمحمحسن ميرزائیپزشکنيشابورخراسان رضوی852

05143357778 جنب راديولوژي دكتر دستمالچي9خيابان عطار نبش عطاردمحمرضا بزرگمنشپزشکنيشابورخراسان رضوی853

05142211820خيابان امام خمينی ميدان خيام روبروی کاروانسرای عباسیمحمود سپهريانپزشکنيشابورخراسان رضوی854

05142627762بلوار فضل ابتدای خيابان سينا طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی دکتر وجوهیمرتضی فاضل نيشابوریپزشکنيشابورخراسان رضوی855

305143343087جنب پاساژ ناصراني ساختمان شفا طبقهمطب دكتر هومان عباديپزشکنيشابورخراسان رضوی856

05143345460خ امام خمينی پارک باغ ملیمطب دکتر اميریپزشکنيشابورخراسان رضوی857

2009153526825فيروزه ميدان انقالب پمطب دکتر بتوئیپزشکنيشابورخراسان رضوی858

11605143342355پالک - 1اميرکبير -خ امير کبير مطب دکتر حسين حمزئیپزشکنيشابورخراسان رضوی859

05142249808ابتدای خ ابراهيمیمطب دکتر حسينیپزشکنيشابورخراسان رضوی860

05143340223دکتر رضا امينی-ساختمان شفا-جنب پاساژ ناصرانی-خيابان اماممطب دکتر رضا امينیپزشکنيشابورخراسان رضوی861

605142211763دور ميدان گنبد سبز پالک مطب دکتر سيد دمحم تقی حسينیپزشکنيشابورخراسان رضوی862

05143220800 ساختمان نظام پزشکی طبقه اول9عطار -نيشابور خيابان عطار مطب دکتر نرگس سخاوتیپزشکنيشابورخراسان رضوی863

305142248224خيابان دارايی معصومه ترحمیپزشکنيشابورخراسان رضوی864

05143340305طبقه دوم-ساختمان پزشکان  شفا-جنب پاساژ ناصرانی-خيابان امام خمينیمهتاب بيانیپزشکنيشابورخراسان رضوی865

05142223912نرسيده به تکيه علی اکبری مطب دکتر مهدی آشنائی- فردوسی جنوبی مهدی آشنائیپزشکنيشابورخراسان رضوی866

05143356067نيشابور خ امام خمينی کوچه جنب داروخانه شبانه روزی اماممهدی افضل اقائیپزشکنيشابورخراسان رضوی867

05143345911خيابان عطار ابتداي جالل آل احمدموسی الرضا دمحم آبادیپزشکنيشابورخراسان رضوی868

05142224526خيابان امام خمينی روبروی صندوق انصار القائم طبقه دومنادر شرقیپزشکنيشابورخراسان رضوی869

05143351553روبه روی مرکز آموزش آتش نشانی- خيابان رحمت -نيشابور هادی تقی پورپزشکنيشابورخراسان رضوی870

05143343540ساختمان ياس- خيابان دارايی وهاب بنکدارپزشکنيشابورخراسان رضوی871

05143357713طبقه اول- ساختمان عطار -  بهمن 22روبروی اورژانس - خ عطار پريسا طاهرنياپزشکنيشابورخراسان رضوی872

05143337371 ساختمان ياس طبقه همكف مطب دكتر گوهرجو9عطار -خيابان عطار گوهرجوپزشکنيشابورخراسان رضوی873

05143340031ساختمان شفا طبقه اول- خيابان امام خمينی گيتا اسفندیپزشکنيشابورخراسان رضوی874

129905142210880ميدان امام کوی ميخک پالک شهربانو رجب پورکارشناسان پروانه دارنيشابورخراسان رضوی875

05146121275 طبقه اول13چهار راه دولت خيابان  مطهری جنوبی پالک آزمايشگاه شفا چنارانآزمايشگاهچنارانخراسان رضوی876

05146125212ازمايشگاه تخصصی پارس- ميدان بسيج- شهرستان چناران- خراسان رضوی(چناران)ازمايشگاه تخصصی پارس آزمايشگاهچنارانخراسان رضوی877

05146129211چناران چهارراه دولتداروخانه دکتر جاللیداروخانهچنارانخراسان رضوی878

05146127789داروخانه دکتر دهنوی-22پالک-3و1بين -خيابان دکتر بهشتی-چنارانداروخانه شبانه روزی دکتر دهنویداروخانهچنارانخراسان رضوی879

05138325581گلبهار بلوار چهار باغداروخانه شبانه روزی دکتر الریداروخانهچنارانخراسان رضوی880

05146123135خراسان رضوی چناران خيابان امام داروخانه شبانه روزی دکتر خوشدلدکتر خوشدلداروخانهچنارانخراسان رضوی881

05138323038داروخانه دکتر صفريان-خيابان نسترن-شهر گلبهارسيما صفريانداروخانهچنارانخراسان رضوی882

105146121002بهشتی-بهشتی-چنارانسالمت گستر توسدرمانگاهچنارانخراسان رضوی883

05146122215 درمانگاه شبانه روزی باران38چناران خيابان امام خمينی باراندرمانگاه عموميچنارانخراسان رضوی884



05138323072چناران ؛شهر جديد گلبهار،خيابان بهار ،بلوار چهارباغ،نبش خيابان ياس مجتمع پزشکی زيتون،مطب دکتر ابراهيم قاسمیlابراهيم قاسمیپزشکچنارانخراسان رضوی885

05146130710جنب داروخانه دکتر خوشدل-11روبروی کالنتری-خيابان امام خمينی-چناران دکتر حجت قنبریپزشکچنارانخراسان رضوی886

705146129948چناران خيابان مطهری جنوبی چهار راه دولت  پالک- خراسان رضویدکتر رضا عباسیپزشکچنارانخراسان رضوی887

05138324994مطب دکترمحروقی-خيابان نسترن-گلبهار سيداسماعيل محروقیپزشکچنارانخراسان رضوی888

05146121025 جنب داروخانه دکتر خوشدل11بلوار امام خمينی روب روی کالنتری - چناراندمحم شمسايیپزشکچنارانخراسان رضوی889

305146125604و1چناران بلوار بهشتی بين خيابان بهشتی مطبپزشکچنارانخراسان رضوی890

05155246420 ساختمان پزشکان امام رضا2امام خمينی  کاشمر (ع)آزمايشگاه امام رضا آزمايشگاهکاشمرخراسان رضوی891

05155228388 ساختمان درمانگاه ايثارگران طبقه همکف5کاشمر خيابان امام خمينی کوچه آزمايشگاه دکتر شاکریآزمايشگاهکاشمرخراسان رضوی892

05155244210 ساختمان پزشکان مهر طبقه پايين آزمايشگاه دکتر موسوی نژاد7خ امام خمينی آزمايشگاه دکتر موسوی نژادآزمايشگاهکاشمرخراسان رضوی893

05155222323ساختمان تخصصی پزشکان شفا-7کوچه امام خمينی-شهرستان کاشمر-خراسان رضوی(شفا)ازمايشگاه دکتر شفيعیآزمايشگاهکاشمرخراسان رضوی894

05155227402بيمارستان شهيد مدرس- شهريور17خيابان -کاشمر-خراسان رضویشهيد مدرسبيمارستانکاشمرخراسان رضوی895

405155220020نبش  امام خمينی ابوالقاسم مومنیداروخانهکاشمرخراسان رضوی896

13805155823060داروخانه دکتر ابراهيمی پالک  (ع)بلوار امام علی حسن ابراهيمیداروخانهکاشمرخراسان رضوی897

05155220005 ساختمان پزشکان امام رضا2کاشمر خيابان امام خمينی داروخانهداروخانهکاشمرخراسان رضوی898

705155228400خيابان امام امام خمينی داروخانهداروخانهکاشمرخراسان رضوی899

305155227877نبش امام خمينی داروخانه دکتر حميد مالئیداروخانهکاشمرخراسان رضوی900

05155240100کاشمر خيابام امام نبش مجتمع تجاری شهرداریداروخانه دکتر رحيمیداروخانهکاشمرخراسان رضوی901

05155242758بعد از چهار راه بهبودی روبروی بيمه ايران.خيابان امام.کاشمرداروخانه دکتر رمضانیداروخانهکاشمرخراسان رضوی902

1105155269235خ امام خمينیداروخانه دکتر طاهریداروخانهکاشمرخراسان رضوی903

05155249006-ساختمان شفا- 7امام خميني - خيابان امام خمينيدكتر آدينهداروخانهکاشمرخراسان رضوی904

05155225525جنب بانک کشاورزیدکتر روح هللا پورطاهریداروخانهکاشمرخراسان رضوی905

05155223900 داروخانه دکتر ميرجردوی5امام خمينی - خيابان امام خمينی دکتر ميرجردویداروخانهکاشمرخراسان رضوی906

05155221031نبش مجتمع تجاری هوشمند- 2امام خمينی -خ امام خمينی-کاشمر دکتردمحمسليمانی موشکیداروخانهکاشمرخراسان رضوی907

405155245145نبش امام خمينی فاطمه رفعتیداروخانهکاشمرخراسان رضوی908

705155244211خ امام فرامرز قندهاریداروخانهکاشمرخراسان رضوی909

05155247375 روبروی پارک کودک11 و 9خ امام خمينی بين امام خمينی نبی صداقتی خرویداروخانهکاشمرخراسان رضوی910

05155265813 ساختمان پزشکان فارابی طبقه دوم2کاشمر خيابان امام دکتر مسعود رمضانی قرقیدندان پزشکيکاشمرخراسان رضوی911

405155266723طبقه - ساختمان شفا - 7خيابان امام خمينی -کاشمرمسلم جعفرپوردندان پزشکيکاشمرخراسان رضوی912

30505155220937-واحد -طبقه فوقانی مجتمع شهرداری-6-اماممطب دکتر حسن پاکدلدندان پزشکيکاشمرخراسان رضوی913

2205155244414پالک -3امام خمينی -خيابان امام خمينی-شهرستان کاشمر- خراسان رضوی راديولوژی و سونوگرافی دکتر ساداتسونوگرافي و راديولوژيکاشمرخراسان رضوی914

05155220021 ساختمان پزشکان مهرگان راديولوژی وسونوگرافی دکتر شماعی7امام خمينی سيددمحمعلی حامد شماعیسونوگرافي و راديولوژيکاشمرخراسان رضوی915

805155240010پالک  - 3امام خمينی - خ امام خمينی (ص)مرکز جراحی محدود خاتم االنبياءمرکز جراحی محدودکاشمرخراسان رضوی916

20705134722865خيابان امام خمينی، روبروی شهرداری، پالک داروخانه دکتر تهمينه حسينی شهر کالتداروخانهکالتخراسان رضوی917

05134722601مطب دکتر اسفندياری-روبروی سپاه پاسداران- خ امام خمينی-شهرستان کالت نادردکتر حمزه اسفندياریپزشککالتخراسان رضوی918

5505157227484پالک - ابتدای خيابان ناصرخسرو- گناباد- خراسان رضویآزمايشگاه بهارآزمايشگاهگنابادخراسان رضوی919

42305157223816ابتدای خيابان سعدی مجتمع پزشکی و پيراپزشکی جهاد دانشگاهی پالک  (ره)گناباد ميدان امام خمينی جهاددانشگاهیآزمايشگاهگنابادخراسان رضوی920

05317222618خيابان ناصرخسرو-گنابادبهمن گناباد22بيمارستانگنابادخراسان رضوی921

05156527373 تير7خيابان _ بجستان - خراسان رضوی آيت هللا مدنی بجستانبيمارستانگنابادخراسان رضوی922

05157231112بعد از ميدان شفا-خيابان مهمانسرا-بيدخت- گناباد پانزده خرداد بيدختبيمارستانگنابادخراسان رضوی923

05156524455خراسان رضوی شهرستان بجستان روبروی شبکه ی بهداشت و درمانابوالفضل حسينیداروخانهگنابادخراسان رضوی924

05157229620خيابان ناصر خسرو جنب درمانگاه شفااحسان فرخ گيسورداروخانهگنابادخراسان رضوی925

05156522230 تير7خيابان - شهرستان بجستان اكبر  مظلومداروخانهگنابادخراسان رضوی926

05157222058ميدان امام اول خ ناصر خسروجعفر قناعتیداروخانهگنابادخراسان رضوی927

969413359105157332782خيابان جمهوری اسالمی داروخانه دکتر قرچه بيدختی کد پستی -بيدخت- شهرستان گناباد- خراسان رضویحسين قرچه بيدختیداروخانهگنابادخراسان رضوی928

05157226799بهمن22داروخانه سينا بيمارستان -خيابان ناصرخسروبهمن22داروخانه شبانه روزی بيمارستان داروخانهگنابادخراسان رضوی929

1205157229202 پالک 2گناباد امام خمينی سوسن شجاعیداروخانهگنابادخراسان رضوی930

27/105157228399ابتدای خيابان سعدی پالک علی قانعی کاخکیداروخانهگنابادخراسان رضوی931

05157224333گناباد خيابان امام روبروی سينما شهر داروخانه دکتر ادبیمهدی ادبیداروخانهگنابادخراسان رضوی932

05157226591خيابان غفاریکاظم هاشمیداروخانهگنابادخراسان رضوی933



05157222622معاونت درمان- دانشگاه علوم پزشکی - ميدان غدير - گناباد  کلنيک ويژه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گناباددرمانگاه عمومي و تخصصيگنابادخراسان رضوی934

05157225119خيابان غفاری پاساژ شهرداری راديو لوژی و سونوگرافی دکتر محمود آبادیدکترعليرضا محمودآبادیسونوگرافي و راديولوژيگنابادخراسان رضوی935

05157226959گناباد خ سعدی مجتمع پزشکی جهاد دانشگاهی طبقه زير زمين راديولوژی و سونوگرافی دکتر پيمان مروتی(دکتر پيمان مروتی)راديولوژی و سونوگرافی سحرسونوگرافي و راديولوژيگنابادخراسان رضوی936

05157220194معاونت بهداشتی- سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد - ميدان غدير مرکز بهداشت شهرستان گنابادمرکز بهداشتگنابادخراسان رضوی937

405157225766غفاری نيره السادات ارجمندپزشکگنابادخراسان رضوی938

27605157225697پالک- 18ناصر خسرو - خيابان ناصر خسروابوالقاسم خاکستانیپزشکگنابادخراسان رضوی939

105157223800 پالک3ايثاراحمد مختاریپزشکگنابادخراسان رضوی940

05157225161مطب دکتر اکبر مختاری- ساختمان آزمايشگاه بهار - ابتدای خيابان ناصر خسرو - گناباد - خراسان رضوی اکبر مختاری خيبریپزشکگنابادخراسان رضوی941

05157224422مطب دکتر قانعی مطلق. زير داروخانه . ساختمان پزشکان قائم . اول ناصر خسرو . ميدان امام . گناباد سعيد قانعی مطلقپزشکگنابادخراسان رضوی942

409153197521غفاری سعيدقربانیپزشکگنابادخراسان رضوی943

05156522421 تير7خراسان رضوی شهرستان بجستان خيابان شکوه مرجانی بجستانیپزشکگنابادخراسان رضوی944

305157226739غفاري_خيابان غفار_ گناباد_ خراسان رضويعلي شهابي زيبدپزشکگنابادخراسان رضوی945

05156524011 مطب دکتر پاکدل4 تير7تير نبش7خراسان رضوی بجستان خيابان علی اکبر پاکدل بجستانیپزشکگنابادخراسان رضوی946

8105157332383گناباد بيدخت ميدان طالقانی پالک علی ساالریپزشکگنابادخراسان رضوی947

05157224422طبقه تحتانی داروخانه دکتر قناعتی-ابتدای خيابان ناصرخسرو-(ره)ميدان امام -گنابادفاطمه قوام سعيدیپزشکگنابادخراسان رضوی948

05156525020 تير جنب داروخانه دکتر مظلوم7بجستان خيابان فرشته دمحمی دلوئیپزشکگنابادخراسان رضوی949

05157220746ميدان امام ابتدای ناصرخسرو طبقه پايين داروخانه دکتر قناعتیمجتبی عاملیپزشکگنابادخراسان رضوی950

05156522421 تير7خراسان رضوی شهرستان بجستان خيابان مهدی کريميان بجستانیپزشکگنابادخراسان رضوی951

05157226299طبقه پايين بانک انصار- نبش چهارراه گيتی نورد نشاط شکوریپزشکگنابادخراسان رضوی952

01144222939ساختمان پزشكان طبقه اول-آمل خ هفده شهريورآزمايشگاه دكتر ابوالفضل هاشميآزمايشگاهاملمازندران1

01144279400آمل ابتدای خيابان طالب آملی ساختمان نظام پزشکی طبقه اولآزمايشگاه تشخيص طبی دکتر دهقانآزمايشگاهاملمازندران2

01144224485مجتمع پزشکی البرز- جنب دبيرستان امام خمينی - سبزه ميدان - آمل آزمايشگاه تشخيص پزشکی رازیآزمايشگاهاملمازندران3

01144265533ميدان فجرآزمايشگاه دکتر اخوانآزمايشگاهاملمازندران4

01144227066 شهريور روبه رو تامين اجتماعی مجتمع پارس آزمايشگاه دکتر جواد حکيمی17آمل خيايان آزمايشگاه دکتر جواد حکيمیآزمايشگاهاملمازندران5

01144252549سبزه ميدان روبروی مخابرات ساختمان پزشکان شفاآزمايشگاه دکتر مسعودیآزمايشگاهاملمازندران6

01144228898سبزه ميدان مجتمع پزشکی سبزآزمايشگاه دکتر نوشين خيرآزمايشگاهاملمازندران7

101143269538 ساختمان جام جم طبقه 4رضوان -خيابان امام رضاآزمايشگاه مهر آملآزمايشگاهاملمازندران8

01144224881خ ايران-امل -مازندران ازمايشگاه  پاستورآزمايشگاهاملمازندران9

01144252252آزمايشگاه پاتوبيولوژی مرکزی آمل- طبقه اول- مجتمع دماوند- روبروی اداره برق-  شهريور17خيابان - آملدکتر شهريار شفائیآزمايشگاهاملمازندران10

01144254442 شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان پزشكان رازي آزمايشگاه دانش17آمل خيابان شركت تعاوني آزمايشگاه دانش دكتر عباس ضيايي رادآزمايشگاهاملمازندران11

101144153848آفتاب .خيابان امام خمينیپارسآزمايشگاهاملمازندران12

01143274014خ امام رضا بيمارستان امام رضاآمل(ع)بيمارستان امام رضابيمارستاناملمازندران13

01144224001 شهريور17خيابان هالل احمر بيمارستان  شهريور آمل17بيمارستان بيمارستاناملمازندران14

4701144230794جنب آفتاب - بلوار مدرس- خيابان هراز - آمل بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال آملبيمارستاناملمازندران15

01144264664(ع)بيمارستان امام علی. جاده چمستان. خيابان شيخ فضل هللا نوری. آمل(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی بيمارستاناملمازندران16

01144224243پاساژ سپهردکتر عليرضا اسالمی آملیتخصصياملمازندران17

01144226680 شهريور17امل اسپه کال خيابان رسالت روبروی درمانگاه بيمارستان دکتر احمد معتمدیتخصصياملمازندران18

09111112200امل سبزه ميدان کوچه مخابرات ساختمان دادگستری سابق باالی داروخانه دکتر موسویدکتر سعداله توکلی بزازتخصصياملمازندران19

01144259855 شهريور کوچه بنيا دشهيد17امل خ دکتر فرزاد قاسمیتخصصياملمازندران20

01144252195 شهريور17ابتدای خيابان رسالت روبروی درب اورژانس دکتر ناصر بهگامتخصصياملمازندران21

01144253737مطب دکتر نظرپور_طبقه سوم_ساختمان پزشکان_خ هفده شهريور_آملشهين نظرپور بروجنیتخصصياملمازندران22

01144226494طبقه اول-ساختمان پزشکان رازی-کوچه بنياد شهيد-شهريور17مرتضی اسکيانتخصصياملمازندران23

301144259959ط- ساختمان شمال- ک بنياد شهيد-  شهريور 17خ - آملمطب دکتر دمحم مختاریتخصصياملمازندران24

01144252420کوچه بنياد شهيد ساختمان شمال  طبقه اولراديولوژیتصوير بردارياملمازندران25

1101144250001پ.27اباذر.بلوار طالقانی.ميدان قايممرکز پزشکی هسته ای آملتصوير بردارياملمازندران26

131101144250990شهريور مجتمع سپهر طبقه سوم واحد 17امل خ کلنيک راديولوژی فک و صورت دکتر روستاتصوير بردارياملمازندران27

01144253030طبقه اول- پاساژ توکلی - جنب بانک ملت مرکزی - خ شهيد باهنر کلينيک تخصصی راديولوژی دهان، فک و صوردکتر مريم عموزاده عمرانتصوير بردارياملمازندران28

01144228938 شهريور کوچه بنياد شهيد ساختمان پزشکان رازی طبقه همکف17خيابان فيزيوتراپی رازیتوانبخشياملمازندران29

01144222423 مجتمع توان بخشی رويان27 رضوانيه پالک 17امل خيابان امام خمينی افتاب دمحمعلی صفايی نوايیتوانبخشياملمازندران30



01144264440خيبان نور ميدان فجر اول فرهنگ شهردارخانه دکتر شکوهیداروخانهاملمازندران31

01144298959داروخانه دکتر اسدی-برج افتاب-2افتاب -آملداروخانه دکتر اسدیداروخانهاملمازندران32

01144222212پاساژ شرکاء- شهريور17داروخانه دکتر حسينيانداروخانهاملمازندران33

01144229052جنب پاساژ ميرداماد-سبزه ميدانداروخانه دکتر علویداروخانهاملمازندران34

01144153893 شهريور17ضلع شمالی ميدان داروخانه دکتر نوری پورداروخانهاملمازندران35

01144226078شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان تخصصي پزشكان17آمل خ داروخانه فخراييداروخانهاملمازندران36

01144251033کوچه بنياد شهيددکتر ارشدیداروخانهاملمازندران37

01144222695شهريور کوچه شهيد علی مازندرانی17خياباندکترتيناصابری مقدمداروخانهاملمازندران38

01144226562شهريور روبروی اداره تامين اجتماعی پاساژ رضايی17خياباندکترحميدرجبیداروخانهاملمازندران39

01144250469 شهريور انتهای بنياد شهيد داروخانه دکتر روحی17خ روحیداروخانهاملمازندران40

01144228958 شهريور داروخانه دکتر رودگر17هالل احمر رو به روی بيمارستان - آمل خ - مازندران دمحم رضا رودگر ايرائیداروخانهاملمازندران41

01144279516آمل ابتدای خيابان طالب آملی جنب پل هوايی درمانگاه فرهنگياندرمانگاه فرهنگياندرمانگاهاملمازندران42

01144294441(ع)درمانگاه اميرالمومنين -ميدان فجرآمل (ع)درمانگاه شبانه روزی اميرالمومنيندرمانگاه عمومياملمازندران43

01144153753امل خيابان انقالب پاساژ پرديس طبقه اولاکبر آويشدندان پزشکياملمازندران44

01144222387کوچه بنياد شهيددکتر بهاره عالی نژاددندان پزشکياملمازندران45

01144229131روبروی سازمان تامين اجتماعی پاساژ شرکاء-شهريور17خدکترشعبان حيدرزادهدندان پزشکياملمازندران46

401144226242 ساختمان پزشکان قايم طبقه 1آمل خيابان امام خمينی انتهای آفتاب سيد اتابک مرشددندان پزشکياملمازندران47

01144223225روبروی اداره برق مجتمع دماوندمحبوبه سياه پوردندان پزشکياملمازندران48

101144258167گرجی محله ساختمان مهناز ط مطب دکتر اشرف السادات حسينیدندان پزشکياملمازندران49

01144226321خيابان شهيد رجايی روبروی بانک سپه مرکزی راديولوژی دکتر هاشميانراديولوژی دکتر هاشميانسونوگرافي و راديولوژياملمازندران50

01144220092 شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان رازي طبقه همكف17مازندران آمل خيابان دكتر حبيبه  رازيپزشکاملمازندران51

01144222241 شهريور كوچه بنياد شهيد مطب دكتر علي اكبر قلي زاده17آمل خيابان دكتر علي اكبر قلي زادهپزشکاملمازندران52

01144228872ساختمان سابق دادگستری- خيابان ايران دکتر سهراب دهقانپزشکاملمازندران53

01144224813خيابان هفده شهريور پاساژرضايی مطبدکتر عليرضا مجيدیپزشکاملمازندران54

131501144224658واحد- ساختمان سپهر -  شهريور17خ دکتر مجيد سليمان نژادپزشکاملمازندران55

40.101143230010رضوان  (ع)آمل خ امام رضا احمد نوری پورپزشکاملمازندران56

901144253532 واحد 3 ساختمان ايران مهر طبقه 1خيابان هراز افتاب حکيمه رياحیپزشکاملمازندران57

01144254005شهريور كوچه بنياد شهيدمجتمع رازي17آمل خ دكترعلي مهدويپزشکاملمازندران58

01144151715 شهريور بنياد شهيد مجتمع پزشکی سينا طبقه همکف17خيابان دکتر حامد عباسیپزشکاملمازندران59

501144266835فجر - جنب بانک رفاه- خ نور- شهريور17ميدان - آملدکتر حسن بشارتی رادپزشکاملمازندران60

01144229121مجتمع پزشکی دکتر وشتانی- کوچه تاکسی تلفنی المپيک- اسپه کال- آمل - مازندران دکتر سيدعباس وشتانیپزشکاملمازندران61

201144152254ساختمان نور طبقه دکتر فاطمه کوهیپزشکاملمازندران62

10401144255379شهريور کوی بنيادشهيد بن بست ميخک ساختمان پارس واحد17خيابان دکتر فرانک فالحپزشکاملمازندران63

01144226966 ساختمان شادل5آمل خيابان هراز آفتاب دکتر فيروزه مددیپزشکاملمازندران64

201144250233 شهريور بنياد شهيد ساختمان رازی طبقه 17خيابان دکتر ماريا حجازی دينانپزشکاملمازندران65

01144222008 شهريور جنب بانک ملی مرکزی  ساختمان ارم17خدکترنادر امامقلی پورپزشکاملمازندران66

01144150627از سمت راست طبقه سوم (عج) شهريور کوچه بنياد شهيد ساختمان پزشکان قائم 17امل ميدان سيدمصطفی جباری شيادهپزشکاملمازندران67

201144252874طبقه _ساختمان مهر_کوچه بنياد شهيد_ شهريور17خ _آمل_مازندرانمرضيه يزدانیپزشکاملمازندران68

01144272413 شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان قائم طبقه سوم17خيابان مطب دكتر ابراهيم حجازي دينانپزشکاملمازندران69

2401144266665 و 22خيابان شيخ فضل اله نوري بين فجر مطب دكتر علي اصغر منوچهري آمليپزشکاملمازندران70

01144224243پاساژ سپهرمطب دکتر بابک ده سرویپزشکاملمازندران71

01144224174روبروی اداره برق ساختمان پزشکان مطب دکتر بابا عليزاده اميری-  شهريور17آمل خيابان مطب علی اکبر بابا عليزاده اميریپزشکاملمازندران72

01144223568 نبش اولين چهارراه5خيابان امام خميني آفتاب كاردرماني نو توانکارشناسان پروانه داراملمازندران73

01144222423رضا دمحمی-کاردرمانی رويان -  مرکز توانبخشی رويان آمل27پالک-رضوانيه  - 17آفتاب -آمل- مازندرانکاردرمانی رويان آملکارشناسان پروانه داراملمازندران74

01132340110روبروی شهرداری آزمايشگاه بوعلی (ره)خيابان امامآزمايشگاه بوعلیآزمايشگاهبابلمازندران75

01132524388طبقه فوقانی بانک کشاورزیآزمايشگاه تشخيص طبی بهارآزمايشگاهبابلمازندران76

01132206026آزمايشگاه دانش18ابتدای خيابان گنج افروز روبروی دانشگاه علوم پزشکی نبش دانشجو-بابل-مازندرانآزمايشگاه دانش بابلآزمايشگاهبابلمازندران77

01132361393بابل ميدان باغ فردوس بيمارستان بابل کلينيکآزمايشگاه علی اصغر بيگیآزمايشگاهبابلمازندران78

01132256301خيابان شهيد قاسمی روبروی اورژانس بيمارستان شهيد بهشتی آزمايشگاه ولی عصرآزمايشگاه ولی عصرآزمايشگاهبابلمازندران79



01132208813روبروی بيمارستان روحانیآزمايشگاه پاتوبيولوژی ابن سيناآزمايشگاهبابلمازندران80

01132196820استان مازندران شهرستان بابل خ مدرس حدفاصل بين چهار راه فرهنگ و گنجينه بابل آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابلآزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابلآزمايشگاهبابلمازندران81

01132288842به طرف بيمارستان بهشتی جنب داروخانه دکتر مجيدیعليرضا فيروزجاهیآزمايشگاهبابلمازندران82

01132195247پشت داروخانه اتحادمجيد شربت دارانآزمايشگاهبابلمازندران83

01132334056خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی نرسيده به بيمارستان کلينيکدمحم جعفر رجبعليانآزمايشگاهبابلمازندران84

01132200193بابل ميدان هالل احمر روبروی شهرداری جنب بانک سامانپارسآزمايشگاهبابلمازندران85

01132338002ميدان باغ فردوس- بابل بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی بابل کلينيکبيمارستانبابلمازندران86

01132354951بيمارستان کودکان-کوچه دارالشفا- اميرکال - بابلبيمارستان کودکان اميرکالبيمارستانبابلمازندران87

01132238301بلوار کشاورز جنب دانشگاه علوم پزشکیروحانیبيمارستانبابلمازندران88

01132212071ميدان کشوری خيابان شهيد سرگرد قاسمی بيمارستان شهيد مظلوم دکتر بهشتیشهيد مظلوم دکتر بهشتی بابلبيمارستانبابلمازندران89

01132223505بيمارستان شهيد يحيی نژادشهيد يحيی نژادبيمارستانبابلمازندران90

01132192732طبقه چهارم-ساختمان نارنج-چهارراه فرهنگ-مدرسدکتر سيد حسن داودیتخصصيبابلمازندران91

01132204038پاساژ جهانيان-خ مدرسسيد حمد مدرستخصصيبابلمازندران92

3501132227757بابل ميدان واليت ابتدای خيابان طالقانی پالک ايرج شجاعیتخصصيبابلمازندران93

01132229339خيابان مدرس-بابحميدرضا شيرزادیتخصصيبابلمازندران94

01132288966 ساختمان روجين2بابل ميدان كشوري سرداراندكتر گدازگرتخصصيبابلمازندران95

01132312110ساختمان مهر طبقه سوم (جهاد)بابل ميدان اوقافدکتر رضا فقيه نصيریتخصصيبابلمازندران96

701132190075 واحد 2ميدان واليت ساختمان مرکزی پزشکان طبقه دکتر عباس هادی پورتخصصيبابلمازندران97

01132292522ساختمان فارابی- چهارراه فرهنگ دکتر دمحم سالکیتخصصيبابلمازندران98

01132255266روبروی دياليز شهيد بهشتی ساختمان بهزاد طبقه همکفرضا رستگارتخصصيبابلمازندران99

01132288971 ساختمان روجين2خيابان سرداران رضا سهراب نژادتخصصيبابلمازندران100

01132257577روبروی بيمارستان شهيد بهشتی ساختمان شفاسارا مصطفویتخصصيبابلمازندران101

01132195112 مطب دکتر خيری26 واحد 4روبروی شهرداری باالی بانک سامان طبقه سيد حسين خيریتخصصيبابلمازندران102

01132289224 ساختمان آينده طبقه اول2سرداران سيد رضا آقا پورتخصصيبابلمازندران103

01132253626ساختمان شفا طبقه دومسيد مصطفی قاسم زاده ديواتخصصيبابلمازندران104

301132250858کشوری ابتدای خ سرگرد قاسمی ساختمان پزشکان کشوری طبقه سيددمحمحسين عمادتخصصيبابلمازندران105

01132288855خيابان سرگرد قاسمی ساختمان پزشکان باران طبقه اولسيده زهرا سيف اله پور لداریتخصصيبابلمازندران106

201132288981 روجين ظبقه2بابل کشوری سردارانشهريار سليمانی سوادکوهیتخصصيبابلمازندران107

01132258001 مجتمع پزشکی امام رضا طبقه دوم4روبه روی بيمارستان شهيد بهشتی کوچه دانش –بابل خيابان شهيد سرگرد قاسمی عبدالرضا اسالمیتخصصيبابلمازندران108

01132289119قبل از بيمارستان بهشتی ساختمان آرشعلی اصغر درزیتخصصيبابلمازندران109

401132288919بابل ميدان کشوری ساختمان پزشکان مهر طبقهعلی اکبر کسائيانتخصصيبابلمازندران110

01132254564ساختمان خوارزمی طبقه دومعلی توسلیتخصصيبابلمازندران111

401132260081 واحد 2ميدان کشوری خيا بان شهيد سرگرد قاسمی ساختمان سينوهه طبقه علی رنج کش کالگرتخصصيبابلمازندران112

301132288994ساختمان مهر طبقه علی مکارمیتخصصيبابلمازندران113

01132289333ابتدای خيابان شهيد سرگرد قاسمی ساختمان باران طبقه اولعيسی ابوذر زاده تهمتنتخصصيبابلمازندران114

901132265408نرسيده به بيمارستان شهيد بهشتی ساختمان سينوهه طبقه چهار واحد فرخنده بغدادیتخصصيبابلمازندران115

01132261718خيابان بيمارستان شهيد بهشتی روبروی آزمايشگاه فيروزجايی ساختمان پارسدمحم حسين آری طبرستانیتخصصيبابلمازندران116

01132289157طبقه اول-ساختمان پزشکان روجين-ميدان کشوریمرتضی بلمهتخصصيبابلمازندران117

01132310927 جنب آشپزخانه يوسفی4نرسيده به چهار اره گله محله نبش توحيد مرکز مشاوره بنياد شهيد و ايثارگران شهرستان بابلتخصصيبابلمازندران118

01132255588مجتمع پزشکی پارس طبقه سوممسعود پيرزادهتخصصيبابلمازندران119

01132195956ساختمان گلستان-چهارراه فرهنگمطب دکتر ابراهيم ولی نژادتخصصيبابلمازندران120

2601132196633طبقه دوم بانک سامان واحد مهرداد سارویتخصصيبابلمازندران121

۴01132289156طبقه -ساختمان پزشکان روجين-ميدان کشوریمهناز قلی پور بازيریتخصصيبابلمازندران122

01132229805چهاراره فرهنگ ساختمان فارابی طبقه اولناصر جان دمحمیتخصصيبابلمازندران123

1ط - ساختمان پزشکان ايليا - راه فرهنگ 4پريسای کيانفرتخصصيبابلمازندران124  -01132291384

01132289089مطب چشم پزشکی .4طبقه .ساختمان پزشکان روجين  .2خيابان سرداران .ميدان کشوری .بابل کورش قارويیتخصصيبابلمازندران125

01132396117اول کمربندی اميرکال خيابان بندرکالمرکز تصوير برداری پزشکی مازندرانتصوير برداريبابلمازندران126

01132289000 نرسيده به بيمارستان شهيد بهشتی پزشکی هسته ايی البرز2خيابان سرداران مهرانگيز اميریتصوير برداريبابلمازندران127

01132190295ابتدای خيابان طالقانی داروخانه دکتر عاصمیابوالحسن عاصمیداروخانهبابلمازندران128



01132290172جنب بانک رفاه مرکزیاردشير صادقی سياهکالئیداروخانهبابلمازندران129

01132335171جنب بيمارستان بابل کلينيک. ميدان باغ فردوس . بابلخديجه مقتدايیداروخانهبابلمازندران130

01132199974نبش چهارراه فرهنگداروخانه اتحادداروخانهبابلمازندران131

01132294844بابل خيابان شيخ طبرسی روبروی ماکروويو داروخانه آقاملکیداروخانه اقاملکیداروخانهبابلمازندران132

01132204010بابل خيابان مدرس ساختمان جهانيان طبقه همکف داروخانه بابلداروخانه بابلداروخانهبابلمازندران133

01132227777روبروی شهرداری داروخانه بقراطداروخانه بقراطداروخانهبابلمازندران134

01132207452جنب درمانگاه دکتر غالمحسين زادهداروخانه دکتر آستانه ایداروخانهبابلمازندران135

01132289110داروخانه دکتر اميری- جنب بيمارستان شهيد بهشتی  - 2نبش خيابان سرداران - خيابان شهيد قاسمی - پل شهيد کشوری - بابل داروخانه دکتر اميریداروخانهبابلمازندران136

01132722767روبروی بانک صادرات داروخانه دکتر مير رمضان حسينیداروخانه دکتر حسينیداروخانهبابلمازندران137

01132452107بابل جاده شهيد صالحی گتاب خيابان امام رضاداروخانه دکتر خرازی زادهداروخانهبابلمازندران138

01132208030ساختمان فراز داروخانه دکتر شاکریداروخانه دکتر شاکریداروخانهبابلمازندران139

01132722996بابل بندپی شرقی گلوگاه جنب بانک صادرات داروخانه دکتر معصومیداروخانه دکتر معصومیداروخانهبابلمازندران140

01132206929بابل ميدان کارگرداروخانه دکتر نيکزادداروخانهبابلمازندران141

01132290235راه فرهنگ داروخانه شبانه روزی دکتر پريدل4-بابلداروخانه دکتر پريدلداروخانهبابلمازندران142

01132330613دارخانه شبانه روزی دکتر برادران-40توحيد -چهارراه اميرکبير -کمربندی غربی-بابل داروخانه شبانه روزی دکتر برادرانداروخانهبابلمازندران143

2201132207851خيابان کشاورز جنب دانش داروخانه شبانه روزی دکتر داودیداروخانهبابلمازندران144

11501132341677خيابان امام روبروی اورژانس داروخانه شبانه روزی دکتر رمضانیداروخانهبابلمازندران145

01132251222داروخانه شبانه روزی دکتر صالحيانداروخانه شبانه روزی دکتر صالحيانداروخانهبابلمازندران146

201132289060بابل ميدان كشوري خيابان سرداران دكتر سارويداروخانهبابلمازندران147

01132210610روبروی کلينيک فوق تخصصی اميد-ضلع جنوبی بيمارستان آيت هللا روحانی-بابلدکتر اعتمادداروخانهبابلمازندران148

01132194880{پل دمحم حسن خان}ميدان امام حسين -خيابان شهيد صالحی- بابلدکتر موسویداروخانهبابلمازندران149

01132314268داروخانه دکتر پيرزاده-ساختمان هليا-(جهاد)ميدان اوقاف-بابلدکتر پيرزادهداروخانهبابلمازندران150

301132301516عادل -کوچه ميخک-بهمن22شهرک -جنب پارک نوشيروانیدکتر پيرزادهداروخانهبابلمازندران151

01132123744جاده قديم آمل روستای درويش خاک داروخانه دکتر کريمیدکترکريمیداروخانهبابلمازندران152

01132250344روبروی بيمارستان شهيد بهشتیسيد رسول مهدی پور ميرداروخانهبابلمازندران153

01132341646خيابان امام خمينی مقابل پاسگاه انتظامی داروخانه دکتر رضائی روشنعلی اکبر رضائی روشنداروخانهبابلمازندران154

01132289143 ساختمان پزشکان آتيه2خيابان سرداران دمحمرضا آقاجان پور مقریداروخانهبابلمازندران155

01132722132گلوگاه داروخانه شبانه روزی دکتر رستمی جنب بانک ملیدمحمرضا رستمی چراتیداروخانهبابلمازندران156

259501132255559 فرعی پالک 1 فرعی از 2پالک هوشنگ شريف پورداروخانهبابلمازندران157

01132522155روبروی شهرداری داروخانه دکتر امامقلی زادهولی امامقلی زادهداروخانهبابلمازندران158

4001132322600چهارراه اميرکبير توحيد کلينيک احيا بابلدرمانگاهبابلمازندران159

01132250638طبقه سوم- ساختمان پزشکان کشوری - روبروی آزمايشگاه فيروزجائی - ابتدای خيابان شهيد سرگرد قاسمی - ميدان کشوری جمشيد زارع نژاددرمانگاه عموميبابلمازندران160

201132313215ابتدای خيابان روحانی مجتمع گلسار طبقه اول واحد حميد حميدیدندان پزشکيبابلمازندران161

4001132360912نبش توحيد طهماسب يوسفی زاد شالیدندان پزشکيبابلمازندران162

701132288821روبروی پاساژ تفرشی ساختمان پزشکان مهر طبقه دوم واحد مهيار ادهمی جمالیدندان پزشکيبابلمازندران163

3201132192500طبقه سوم بانک سامان واحد ميترا بهراددندان پزشکيبابلمازندران164

2701132321322 واحد 5ساختمان نيکان طبقه ميرسينا اوصياءدندان پزشکيبابلمازندران165

01132229728پلی کلينيک تخصصی راديولوژی و سونوگرافیحاجی قربان نور الدينیسونوگرافي و راديولوژيبابلمازندران166

01132260662سونوگرافی و راديولوژی ديجيتال پرتو بابل- مجتمع پزشکی پرتو- 4کوچه دانش - خيابان سرگرد قاسمیمرکز پرتو بابلسونوگرافي و راديولوژيبابلمازندران167

01132255091 فيزيوتراپی شفا4ميدام کشوری خيابان سرگرد قاسمی روبروی بيمارستان شهيد بهشتی ک دانش فيزوتراپی شفا بابلفيزيوتراپیبابلمازندران168

01132288962مجتمع پزشکی رضا-جنب بيمارستان شهيد بهشتی-بابلفيزيوتراپی ايرانيانفيزيوتراپیبابلمازندران169

01132289221ساختمان پزشکان روجين -2خيابان سرداران -ميدان کشوری -بابل فيزيوتراپی رازی بابلفيزيوتراپیبابلمازندران170

4401132197166، پالک 4ساختمان سامان، طبقه فيزيوتراپی سامانفيزيوتراپیبابلمازندران171

01132253263روبروی بيمارستان شهيد بهشتی ساختمان خوارزمی طبقه اول فيزيوتراپی صدرافيزيوتراپی صدرافيزيوتراپیبابلمازندران172

01132206912طبقه پنجم-ساختمان نارنج-چهارراه فرهنگ-خيابان مدرس-بابلفيزيوتراپی متينفيزيوتراپیبابلمازندران173

01132395591بيمارستان مهرگانفيزيوتراپی مهرگانفيزيوتراپیبابلمازندران174

01132384995کلينيک فيزيوتراپی مهر.... ساختمان پزشکان بابل.... جنب عينک شمس.... روبروی پاساژفردوسی... شيخ طبرسی. خ... بابلموسسه فيزيوتراپی مهرفيزيوتراپیبابلمازندران175

1201132252563بوستان ميترا ميرزا بابازاده کفشگرفيزيوتراپیبابلمازندران176

01132222336خيابان مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان فارابیناصر نيک نژادفيزيوتراپیبابلمازندران177



901132206570سرداران شرکت پارس سينا بابلمراکز جراحي محدودبابلمازندران178

01132395591ابتدای اميرکالشرکت پزشکی تخصصی و فوق تخصصی مهرگان شمالمراکز جراحي محدودبابلمازندران179

01132238214جنب بيمارستان روحانی مرکز ام ار ای تصويربرداری حکمتحکمتمرکز تصوير برداريبابلمازندران180

01132288804مركز تصويربرداري مهرگان شمال-كوچه فروردين-2خ سرداران-ميدان كشوريمركز تصويربرداري پزشكي مهرگان شمالمرکز تصوير برداريبابلمازندران181

01132253370ساختمان بهزادابراهيم ميکانيکیپزشکبابلمازندران182

01132455559بابل خيابان شهيد صالحی گتاب مطب دکتر اکبرزادهايرج اکبرزادهپزشکبابلمازندران183

01132725133بابل بندپی شرقی گلوگاه روبروی بانک صادراتحميد رضا کاظمی حاجیپزشکبابلمازندران184

01132264080بابل ميدان کشوری ابتدای ميدان شهيد کشوری ساختمان پزشکان تخصصی آزاددکتر علی اصغر بهشتی قادیپزشکبابلمازندران185

01132452880-سه راه باال گتاب-جاده حبيبی-بابلديانت اله قلی زاده اميردهیپزشکبابلمازندران186

301132206055ساختمان گلستان ط-روبروی بانک رفاه مرکزی -چهارراه فرهنگ-بابلرسول رجبیپزشکبابلمازندران187

201132289022سرداران /خيابان سرگرد قاسمی/ميدان کشوری/بابل/مازندرانسيد حسين زمانی کالريجانیپزشکبابلمازندران188

01132454410گتابعلی عاصمیپزشکبابلمازندران189

301132311769 طبقه 55 آپارتمان 3 امين 1توحيد عليرضا خانجانی فردپزشکبابلمازندران190

01132520622جنب بانک ملیعليرضا قلی نژادپزشکبابلمازندران191

01132192176درمانگاه شهدای هاللدمحم نازک تبارپزشکبابلمازندران192

1901132288959ساختمان پزشکان مهر طبقه چهارم واحد دمحمباقر آباديانپزشکبابلمازندران193

01132192176ميدان واليت مركز درماني شهداي هالل بابل- بابلدمحمرضا رشيديپزشکبابلمازندران194

01132722153گلوگاه روبروی بانک ملیمحمود براریپزشکبابلمازندران195

01132522939-ابتدا کوچه کارگر -روبروی پاسگاه -شهر خشرودپی -بخش بندپی غربی-شهرستان بابل-استان مازندرانولی اله عباسعلی نژادپزشکبابلمازندران196

01132722845جاده شهيدصالحی شهرگلوگاه جنب بانک صادراتيوسف يوسف نژادپزشکبابلمازندران197

01132257644مجتمع پزشکی پارس- بين ميدان کشوری و بيمارستان شهيد بهشتیدمحم نعمتیکارشناسان پروانه داربابلمازندران198

01135365605جنب پمپ جعفريان ساختمان پزشکان آريان آزمايشگاه آريانآريانآزمايشگاهبابلسرمازندران199

01135252606مازندران بابلسر خيابان امام كوچه شهيد اكبري ساختمان آفتاب آزمايشگاه پاتولوژي و تشخيص طبي بابلسرآزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي بابلسرآزمايشگاهبابلسرمازندران200

01135750551 ازمايشگاه تشخيص طبی امين2ساختمان دکتر هاشمی طبقه - ميدان قدس آزمايشگاه تشخيص طبی امينآزمايشگاهبابلسرمازندران201

01135652124فريدون کنار خيابان شهدا روبروی پاساژنصيری ساختمان پزشکان طبقه دومازمايشگاه تشخيص طبی فريدون کنارآزمايشگاهبابلسرمازندران202

01135336820بابلسر ميدان بسيج ساختمان فداييان طبقه اول ازمايشگاه دکتر سفيریازمايشگاه دکتر سفيریآزمايشگاهبابلسرمازندران203

01135664414آزمايشگاه رازی-جنب مرکزبهداشت شهيدبصير-خيابان شهدا-فريدونکنار-بابلسررازیآزمايشگاهبابلسرمازندران204

01135332715(بهار)خيابان امام، کوچه شهيد کاووسی سيناآزمايشگاهبابلسرمازندران205

01135659305(ره)بيمارستان امام خمينی -خيابان کارگر-فريدونکنارفريدونکنار (ره)بيمارستان امام خمينی بيمارستانبابلسرمازندران206

01135338027بيمارستان شفا بابلسر- خيابان امام - بابلسر بيمارستان شفا بابلسربيمارستانبابلسرمازندران207

01135289262بيمارستان شهيد رجايی- خ شريعتی - بابلسر مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهيد رجايیبيمارستانبابلسرمازندران208

01135331717 ساختمان اراد3خيابان امام خمينی کوچه امام خمينی ارتوپدیتخصصيبابلسرمازندران209

501135365293بابلسر ميدان شهربانی خيابان امام خمينی کوچه بهار ساختمان آراد واحد اعظم حسين زاده مریتخصصيبابلسرمازندران210

01135334208جنب پمپ بنزين ساختمان پزشکان آريان مازنددکتر سيد حسن  هاشمی اميرتخصصيبابلسرمازندران211

01135654206داروخانه دکتر احمدنژاد- ساختمان پزشکان - جنب مخابرات - خ شهدا داروخانه دکتر احمدنژادداروخانهبابلسرمازندران212

01135653812داروخانه دکتر احمدی-روبروی مسجد جامع-خ شهدا-فريدون کنار-بابلسر-مازندرانداروخانه دکتر احمدیداروخانهبابلسرمازندران213

01135252778بابلسر خيابان شهيد بهشتی چهارراه کبوتر داروخانه دکتر جعفریداروخانه دکتر جعفریداروخانهبابلسرمازندران214

01135752433داروخانه دکتر صفرپور. روبروی درمانگاه. خيابان امام. بهنميرداروخانه دکتر صفرپورداروخانهبابلسرمازندران215

01135658084فريدونکنار خ شهداداروخانه دکتر عزيزی مقدمداروخانهبابلسرمازندران216

01135334255بابلسر خيابان امام روبروی فرمانداری داروخانه سهيلداروخانه سهيلداروخانهبابلسرمازندران217

01135653412داروخانه شبانه روزی سينا/نبش خيابان وليعصر /فريدونکنار/خيابان امامداروخانه شبانه روزی سيناداروخانهبابلسرمازندران218

01135250530داروخانه دکتر شعبانی- خ امام خمينی- بابلسردکتر شعبانیداروخانهبابلسرمازندران219

01135288517روبروی بانک ملی داروخانه شبانه روزی دکتر خواجوی نياشبانه روزی دکتر خواجویداروخانهبابلسرمازندران220

01135333677داروخانه کاسپين- ميدان بسيج  - خيابان امام خمينی - بابلسر - مازندران کاسپين بابلسرداروخانهبابلسرمازندران221

01132542706داروخانه دکتر فرهادی-عزيزک -جاده بابل بهنمير يوسفعلی فرهادیداروخانهبابلسرمازندران222

01135364814سپاه بابلسر(ع)درمانگاه باب الحوائج-طبقه فوقانی پاساژ فدائيان-(ره)خيابان امام-ميدان بسيج-بابلسر-مازندرانسپاه بابلسر(ع)باب الحوائجدرمانگاهبابلسرمازندران223

01135651488درمانگاه شبانه روزی شهداء- نبش کوچه شهيد کيائی - خيابان شهداء درمانگاه شبانه روزی شهداء فريدونکناردرمانگاه عموميبابلسرمازندران224

01135654034جنب پارکينگ شهرداری/خيابان شهدا/فريدونکناردرمانگاه معين بقراطدرمانگاه عموميبابلسرمازندران225

01135334995بلوار شريفی ساختمان نيکان طبقه اول مطب دندان پزشکیدکتر ندا نوری اميریدندان پزشکيبابلسرمازندران226



801135257927خ امام کوچه بهار ساختمان آراد طبقه اول واحدسميه متولیدندان پزشکيبابلسرمازندران227

01135250352، ساختمان آراد (شهيد کاوسی)بابلسر، خيابان امام خمينی ، کوچه بهارشيما نفرزادهدندان پزشکيبابلسرمازندران228

01135251090 ساختمان دکتر حسينيان طبقه همکف11امام خمينی - امام خمينی قاسم حسينيان رودسریدندان پزشکيبابلسرمازندران229

01135750320/ساختمان دکترهاشمی/ميدان شهدا/بهنمير/بابلسرمطب دندانپزشکی دکتر زاغياندندان پزشکيبابلسرمازندران230

201135337776 واحد 2پاساژ دهقان طبقه مهدی اسداله تباردندان پزشکيبابلسرمازندران231

01135365638جنب پمپ بنزين جعفريان ساختمان آريان مازند طبقه پنجم مرکز جراحی محدودآريان مازندمراکز جراحي محدودبابلسرمازندران232

01155336533خيابان امام خميني بيمه مركزي ايرانخدمات پرستاريمرکز خدمات باليني در منزلبابلسرمازندران233

01135257007 ساختمان بهار3کوس امام حميدرضا بابوسنپزشکبابلسرمازندران234

01135654034درمانگاه بقراط/خيابان وليعصر/فريدونکنارد کتر جالل پورپزشکبابلسرمازندران235

401135372022هادی - بلوار روحانی - هادی شهر دکتر اسماعيل عباسیپزشکبابلسرمازندران236

01135251865ساختمان فدائيان طبقه فوقانی بانک سينا (بسيج)ميدان شهربانی دکتر حسنعلی شعبانزادهپزشکبابلسرمازندران237

01135251511بايلسردکتر حسين مومی وندپزشکبابلسرمازندران238

201135660499فريدونکنار خ شهدا ساختمان پزشکان رازی طبقهدکتر سيد خليل حسينیپزشکبابلسرمازندران239

01135752755خ امام پاساژ اتحاددکتر علی جعفريان جلودارپزشکبابلسرمازندران240

201135332420بابلسر خيابان امام خمينی ساختمان آفتاب کوچه شهيد حميد رضا اکبری طبقه سيد احمد اصعرزاده احمدیپزشکبابلسرمازندران241

201135252642ط- ساختمان بهار- کوچه بهار- خيابان امامشاهرخ فتح سامیپزشکبابلسرمازندران242

01135750300مطب دکتر نتاج.بلوار امام.خيابان ساری.بهنميرمطب دکتر جمشيد نتاجپزشکبابلسرمازندران243

01135755799ساختمان تيرگر- ميدان  شهر - بهنمير مهران تيرگر بهنميریپزشکبابلسرمازندران244

01135372256مطب دكتر غفراني- ساختمان پزشكان - بلوار روحاني - هادي شهر - بابلسر مهران غفراني طبريپزشکبابلسرمازندران245

5201135334736جنب پاساژ صادق پالک بينائی سنجیکارشناسان پروانه داربابلسرمازندران246

01135364459بابلسر خ امام ساختمان پزشكان آريانفيزيوترابى عباس غالمىکارشناسان پروانه داربابلسرمازندران247

01135336791 فيزيو تراپی رازی44بابلسر خيابان امام کوچه شهيد صدوقی پتاک فيزيوتراپی رازیکارشناسان پروانه داربابلسرمازندران248

01135661819فيزيوتراپی مرکزی -(خ شهيد سيفی )  30خ  شهدا - خ شهدا -فريدون کنار -مازندران قاسم علی نژادکارشناسان پروانه داربابلسرمازندران249

01135363203فيزيوتراپی روشنايی-طبقه همکف -ساختمان حاجی بابايی -(عج)روبروی مسجد وليعصر- (ره)خيابان حضرت امام خمينی - بابلسرموسسه فيزيوتراپی روشنايیکارشناسان پروانه داربابلسرمازندران250

01134522968بهشهر خيابان امام جنب بانک ملی مرکزیعنايت رحيمی گرجیآزمايشگاهبهشهرمازندران251

01134526518آزمايشگاه دکتر حسن زاده-طبقه دوم - مجتمع پزشکی الله - خيابان امام ابراهيم حسن زاده حسين ابادیآزمايشگاهبهشهرمازندران252

01134527242 ازمايشگاه دکتر مظاهری151بلوار ش هاشمی نژاد جنب بانک مسکن مرکزی پ حميد رضا مظاهریآزمايشگاهبهشهرمازندران253

01134523537ازمايشگاه پاتوبيولوژی سينا-خيابان فرهنگ -بلوارشهيدهاشمی نژاد -شهرستان بهشهر -استان مازندران غالمرضا جغتائیآزمايشگاهبهشهرمازندران254

01134532420پاساژ توسلیدمحم اميدیآزمايشگاهبهشهرمازندران255

01134531369ابتداي خيابان امام روبوري پاسا  ژ شريعت آزمايشگاه دكتر مهران احمدي- بهشهرمهران احمديآزمايشگاهبهشهرمازندران256

01134663004کمربندی شرقیثامن االئمه گلوگاهبيمارستانبهشهرمازندران257

01134521681خيابان شهيد طاطيان خيابان دكتر اميديدكتر اميديبيمارستانبهشهرمازندران258

01134520270بلوار شهيد هاشمی نژاد بيمارستان مهر بهشهرمهربيمارستانبهشهرمازندران259

01134732152(ع)بيمارستان اماام حسين  (ره)خيابان انقالب روبروی مصلی امام خمينی امام حسينبيمارستانبهشهرمازندران260

01134541401پايين تراز داروخانه رازی(ره)امام خمينیبيمارستانبهشهرمازندران261

01134581999داروخانه دکتر رمضانی- جنب بيمارستان شهداء احمد رمضانیداروخانهبهشهرمازندران262

01134529550خيابان امام چهارراه امام باالتر از کوچه مسجد جامع داروخانه دکتر باقریداروخانه دکتر باقریداروخانهبهشهرمازندران263

01134533436دارو خانه شبانه روزی دکتر تبرايیاسمعيل تبرايیداروخانهبهشهرمازندران264

01134531607خيابان امام نرسيده به چهارراه امام پاساژ پرديس داروخانه دکتر موجرلوبابک موجرلوداروخانهبهشهرمازندران265

01134632232(ره)سه راه خ امام خمينیجاويد درکائیداروخانهبهشهرمازندران266

01134529501پاساژ عرفانی- چهارراه فراشمحله - بلوار شهيد هاشمی نژاد جواد عرب خزائلیداروخانهبهشهرمازندران267

01134530351داروخانه شفا- ساختمان پارس - روبروی بانک مسکن مرکزی حسن بابايی خنکداریداروخانهبهشهرمازندران268

01134633999بهشهر روستای گرجی محله خيابان شهداحسن قنبری گرجیداروخانهبهشهرمازندران269

01134663199 بهمن22بهشهر گلوگاه ميدان داروخانه دكتر خواجه نبيداروخانهبهشهرمازندران270

01134526263جنب پاساژ امام رضا- روبروی پارک ملت - بلوار شهيدهاشمی نژاد- بهشهر داروخانه دکتر مجيدیداروخانهبهشهرمازندران271

01134531171خيابان امام مجتمع پزشکان الله داروخانهدکتر حسينی نوذریداروخانهبهشهرمازندران272

01134662111خيابان امام جنب بانک رفاهعبدهللا حسنیداروخانهبهشهرمازندران273

01134653556جنب مرکز بهداشتی درمانی لمراسکفاطمه حقانی گلوگاهیداروخانهبهشهرمازندران274

01134552802مجتمع نگين داروخانه رازی- طبقه همكف - نرسيده به بيمارستان امام فاطمه کتالداروخانهبهشهرمازندران275



01134647434داروخانه دکترکلبادی نژاد-جاده سراسری بهشهرگرگان جنب پل هوايی عابرپياده-خليل شهرليال کلبادی نژادداروخانهبهشهرمازندران276

01134571947(طوبی )روبروی کلينيک تخصصی امام رضا دمحممهدی شکريان زينیداروخانهبهشهرمازندران277

01134613435بهشهر زاغمرز  خيابان امام روبروی مسجد صاحب الزمانمسلم يعقوبی گلوردیداروخانهبهشهرمازندران278

01134520774روبروی پاساژ الله پشت بانک مسکن مجتمع آقاپورمسيح حسنیداروخانهبهشهرمازندران279

01134528641خيابان امام خمينی مجتمع دهبندیوحيدرضا رحمتيانداروخانهبهشهرمازندران280

01134569683سه راه آزادیيوسفعلی يوسفیداروخانهبهشهرمازندران281

01134532541خ امام ساختمان بوستان واحد زير زمين جنب سونوگرافی دکتر مطلب  احمدی: بهشهرشفادرمانگاهبهشهرمازندران282

01134569252مازندران بهشهر بلوار شهيد هاشمي نژاد خيابان شهيد رياحي درمانگاه سيدالشهداءسيدالشهدادرمانگاهبهشهرمازندران283

01134532094خ امام ساختمان پزشکان بوستان واحد زير زمين: بهشهرمطلب احمدیسونوگرافي و راديولوژيبهشهرمازندران284

01134521921بهشهر خ امام روبروی داروخانه شبانه روزی دکترتبرايی فيزيوتراپی توانآسيه عابدیفيزيوتراپیبهشهرمازندران285

01134566578نرسيده به مخابرات. خرداد15خ .گلوگاه اسفنديار بهادريانفيزيوتراپیبهشهرمازندران286

01134520270خيابان پاسداران بيمارستان مهر بهشهرحسن نيک اردکانیفيزيوتراپیبهشهرمازندران287

01134533414هنر جنب اداره پست داخل کوچه فيزوتراپی فرهنگعلی فاضلیفيزيوتراپیبهشهرمازندران288

01134522177بلوار هاشمی نژاد روبروی پارک ملت فيزيوتراپی نوينکيان نوينفيزيوتراپیبهشهرمازندران289

01134522139روبروی پاساژ الله انتهای کوچه ی بانک مسکن ساختمان سعيدابراهيم نادریپزشکبهشهرمازندران290

01134524500خ امام ساختمان پزشکان گلستاناسماعيل اسالمی خليلیپزشکبهشهرمازندران291

01134531282چهارراه فراش محله مجتمع ملک پور طبقه اولبی بی اعظم حسينيانپزشکبهشهرمازندران292

501134530225 واحد2چهارراه فراش محله ساختمان ملک پور طبقه محسن عموزادمهديرجیپزشکبهشهرمازندران293

01134615181خيابان امام جنب داروخانه امام رضا مطب دکتر زاهدیناصر زاهدیپزشکبهشهرمازندران294

01134520200روبروی بازار شريعت مجتمع ملک طبقه اول غربیکاميار حقوقی فردپزشکبهشهرمازندران295

01134634126روبروی داروخانه جاويد-خ امامابراهيم بهراميان رستمیپزشکبهشهرمازندران296

01134525935شهيد هاشمی نژاد پارک ملت پاساژ وليعصرابراهيم عباسیپزشکبهشهرمازندران297

01134653393لمراسک خ شهيد صادقيان: گلوگاه احمد علی صادقيان لمراسکیپزشکبهشهرمازندران298

01134647546جنب پل هوايی عابرپياده-جاده سراسری بهشهرگرگان-خليل شهراحمد نصيریپزشکبهشهرمازندران299

01134527171بلوار شهيد هاشمي نژاد مقابل بانك مسكن مركزي ساختمان پارس طبقه دومحسين روحانی نژادپزشکبهشهرمازندران300

01134521516روبروی پارک ملت جنب شيرينی سرای پارسرستم علی عادل مشهدسریپزشکبهشهرمازندران301

01134522199خ امام ساختمان گلستان طبقه اول: بهشهر سکينه خندانپزشکبهشهرمازندران302

01134524651جنب پاساژ الله ساختمان پزشکان اللهعبدالرضا عليپورپزشکبهشهرمازندران303

01134524544طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی دکتر تبرايی- بهشهر خيابان امام خمينی عبدالکريم احمدی ليوانیپزشکبهشهرمازندران304

01134530510خ امام ساختمان گلستان طبقه اول غربی: بهشهرعزت کيانیپزشکبهشهرمازندران305

01134647231علمدارمحله خيابان امام خمينیعلی بابائی رباطیپزشکبهشهرمازندران306

09113532417جنب داروخانه فجر- روستای گرجی محله علی لطفی تيرتاشیپزشکبهشهرمازندران307

01134535121طبقه اول- پاساژ الله-خ امام -مازندران عليرضا مظفریپزشکبهشهرمازندران308

01134530299طبقه اول- پاساژ اللهعليرضا نادریپزشکبهشهرمازندران309

01134531520ساختمان پزشکان بوستان طبقه سوم غربی (ره)خ امام خمينی عليرضامقصود لوپزشکبهشهرمازندران310

01134632244رستمکال جنب مخابرات مطب دکتر بوعلیغالمعلی بوعلی زادهپزشکبهشهرمازندران311

501134534131ساختمان بوستان واحد فاطمه اسدیپزشکبهشهرمازندران312

01134526519جنب بانک ملی ساختمان پزشکانقدرت هللا محمودجانلوپزشکبهشهرمازندران313

01134633275خ مدرس جنب قرض الحسنه نصرمجتبی ملقب به مهرداد پوررضايیپزشکبهشهرمازندران314

01134528428جنب بانک مسکن ساختمان دیدمحم مهدی اصغریپزشکبهشهرمازندران315

101134533020بلوار ش هاشمی نژاد روبروی بانک مسکن مرکزی ساختمان پارس ط معصومه شازده احمدیپزشکبهشهرمازندران316

01134633248رستمکال خيابان امام مقابل بانک رفاهميرمبين هادی رستمکالئیپزشکبهشهرمازندران317

01134530817مازندران، بهشهر، ابتداي خيابان امام خميني، جنب پاساژ شريعت، موسسه فيزيوتراپي فرانك محمودي عالميفرانك محمودي عالميکارشناسان پروانه داربهشهرمازندران318

01134521180بلوار شهيد هاشمی نژاد روبروی بانک مسکن مرکزی کوچه شهيد نجاتی: بهشهربتول اکبری کشتلیکارشناسان پروانه داربهشهرمازندران319

01154252121خرم آباد خيابان استاد مطهری جنب بانک سپه آزمايشگاه درياآزمايشگاه تشخيص پزشکی درياآزمايشگاهتنکابنمازندران320

01154236630آزمايشگاه پاتوبيولوژی پارس تنکابن-طبقه اول-ساختمان پارس-جنب آموزش و پرورش-ميدان شهيد شيرودی-تنکابنآزمايشگاه پاتوبيولوژی پارس تنکابنآزمايشگاهتنکابنمازندران321

01154623199طبقه همکف-ساختمان آرين-کوچه آزمايشگاه-خيابان امامآزمايشگاه پزشکی دکتر ستودهآزمايشگاهتنکابنمازندران322

01154221998تنکابن خيابان امام خمينی کوچه دکتر بهادری ساختمان پزشکان دانشحميدرضا نژادآزمايشگاهتنکابنمازندران323

501154233099تنکابن خيابان امام خمينی کوچه دکتر بهادری پالک دکتر ستوده- دکتر آذربو آزمايشگاهتنکابنمازندران324



01154226151جنب بيمارستان شهيد رجائی ساختمان امين (ره)مازندران تنکابن خيابان امام خمينیشعله توفيقیآزمايشگاهتنکابنمازندران325

01154221602تنکابن خيابان امام کوچه شهيد مروتی طبقه فوقانی بانک سامانفارابیآزمايشگاهتنکابنمازندران326

02154225800آزمايشگاه پاستور.ساختمان کيان.کوچه دکتر بهادری.جنب بانک سينا.خيابان امام.تنکابنپاستور تنکابنآزمايشگاهتنکابنمازندران327

01154237001بيمارستان شهيد رجايی- خيابان امام خمينی - تنکابن - مازندران بيمارستان شهيد رجايی تنکابنبيمارستانتنکابنمازندران328

01154226515مازندران تنکابن خيابان امام پاساژ زعفری طبقه اولارتوپدی دکتر صادقيانتخصصيتنکابنمازندران329

01154237161كلينيك راديولوژي و سونوگرافي دكتر فرحي رستمي- ساختمان پزشكان سينا- كوچه دكتر مسلم بهادري- روبروي بانك سپه مركزي- خ امام-تنكابنكلينيك راديولوژي و سونوگرافي دكتر رضا فرحي رستميتصوير برداريتنکابنمازندران330

1801154233811مازندران تنکابن خيابان امام مجتمع پزشکان کاپری طبقه دوم واحدشنوايی شناسی دکتر نيک نماتوانبخشيتنکابنمازندران331

01154237986ط همکف- پاساژ زعفری دمحم رضا حسنی آسياب درهداروخانهتنکابنمازندران332

01154236956داروخانه دکتر گرانسايه- جنب پاياژ ماهان - خيابان امام - تنکابن داروخانه دکتر گرانسايهداروخانهتنکابنمازندران333

01154620007نبش چهارراه اصلي-خ امام خميني ره -عباس اباد داروخانه شبانه روزي دكتر حسين زادهداروخانهتنکابنمازندران334

01154229121روبروی خانه و کاشانه- خيابان جمهوری - تنکابن- مازندران داروخانه شبانه روزی دکتر اسماعيلی تنکابنداروخانهتنکابنمازندران335

01154275004جنب وادی گلزار شهداداروخانه هالل احمرداروخانهتنکابنمازندران336

01154222942تنکابن خرم آباد روبروی درمانگاهسيددمحمرضا عالئی الموتیداروخانهتنکابنمازندران337

01154222476تنکابن خيابان امام روبروی بانک سينا داروخانه دکتر خلعتبریفريبرز خلعتبریداروخانهتنکابنمازندران338

01154288141مازندران تنکابن روستای عماريه روبروی بانک ملیمجتبی صديقی گيلدهداروخانهتنکابنمازندران339

01154229455روبروی بانک قوامين- ميدان شهيد شيرودی - تنکابن - مازندران مريم پورعلیداروخانهتنکابنمازندران340

01154225353درمانگاه شبانه روزی مهر سالمت- نرسيده به مسجد جامع _ خيابان مجتهد زاده _ ميدان هفت تير _ تنکابن _ مازندرانشرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی مهر سالمت شهسواردرمانگاهتنکابنمازندران341

01154225044تنکابن، خ امام، کوچه دکتر بهادریايرج رمضانی فرپزشکتنکابنمازندران342

01154242002مازندران تنکابن خرم آباد قلعه گردن جنب بانک صادراتحشمت رمضانی فرپزشکتنکابنمازندران343

901154230033واحد - طبقه ی اول -ساختمان امين - جنب بيمارستان شهيد رجايی-تنکابندکتر سيد کاميار حسين اشرفیپزشکتنکابنمازندران344

3901154228004ساختمان امين واحد  ط  پنجم پرضا کيا مرادیپزشکتنکابنمازندران345

01154239882بن بست سمت چپ روبروی ساختمان ايرانيان(کاس اقای سابق)تنکابن خيابان امام خمينی کوچه مسلم بهادریريتا عمادی اله ياریپزشکتنکابنمازندران346

01154253500خرم آباد خيابان انقالب روبروی تاکسی تلفنی شاهدمطب دکتر رفعتیسيف اله رفعتیپزشکتنکابنمازندران347

01154263505مازندران تنکابن نشتارود جنب پاسگاه مطب دکتر عادل کاکويیعادل کاکويیپزشکتنکابنمازندران348

2101154226300خ امام، روبروی بيمارستان، کوچه شهيد مروتی، پالک دمحم يوسفی زادهپزشکتنکابنمازندران349

01154623003مازندران عباس آباد خيابان امام روبروی درمانگاه وليعصر کوچه ساحل طاليیمطب دکتر صفاپزشکتنکابنمازندران350

01154628884مازندران عباس آباد خيابان امام روبروی درمانگاه وليعصر کوچه ساحل طاليیمطب دکتر غفاریپزشکتنکابنمازندران351

01154394648مطب دکتر ميرچی-جنب داروخانه-ولی اباد-مازندران تنکابنمقصودميرچیپزشکتنکابنمازندران352

01154232459طبقه چهارم- ساختمان امين - تنکابن  مژگان عابدينیپزشکتنکابنمازندران353

01154220131تنکابن بلوار امام جنب بانک پاسارگاد ساختمان پزشکی امين طبقه اولويدا شفتیپزشکتنکابنمازندران354

01154235332مرکز مشاوره شاهد تنکابن-کوچه شهيد تند گويان-روبروی اداره برق- خ جمهوری-تنکابنمرکز مشاوره شاهد شهرستان تنکابنکارشناسان پروانه دارتنکابنمازندران355

01142545080خ امام کوچه شهيد کالنتری روبروی درب اورژانسمهدی بخشی پور جويباری- داروخانه داروخانهجويبارمازندران356

01142552666روبروی بانک صادراتداروخانه دکتر شيرزادداروخانهجويبارمازندران357

01142543973خ امام جنب اموزش و پرورشسهيال هنری-داروخانهداروخانهجويبارمازندران358

01142548211ميدان کشتی طبقه فوقانی قنادی قصررستم مژده- نيکا مهربان - درمانگاه درمانگاه دندان پزشکيجويبارمازندران359

01142532141جويبار خيابان شريعتی روبروی مسجد جامعحسن منظوری جويباریپزشکجويبارمازندران360

01142546881فيزيو تراپی سينا - 1واحد  - 1طبقه - جنب بانک رفاه مرکزی جويبار - کوچه قدس - خ امام - جويبار - مازندران عيسی صالحی هلل مرزیکارشناسان پروانه دارجويبارمازندران361

01155222410(ع)مازندران رامسر خ مطهری نرسيده به بيمارستان امام سجادآزمايشگاه نادرآزمايشگاهرامسرمازندران362

701155226494واحد - طبقه دوم - ساختمان منصور  - (ع)روبروی بيمارستان امام سجاد - ابريشم محله آزمايشگاه هانیآزمايشگاهرامسرمازندران363

01155222349مازندران رامسر خ استاد مطهری ميدان انقالب روبروی اداره پست(ع)بيمارستان امام سجادبيمارستانرامسرمازندران364

01155259007مازندران رامسر باالتر از شهرداری بن بست مهرفيزيوتراپی رازیتوانبخشيرامسرمازندران365

01155224180(ع)مازندران رامسر خ مطهری روبروی بيمارستان امام سجادفيزيوتراپی شفاءتوانبخشيرامسرمازندران366

101155259240رامسر ابتدای بيست متری جنب شهرداری غربی فيزيوتراپی نوينتوانبخشيرامسرمازندران367

01155228455روبروی البسکو (رمک )بلوار دانش آموز - رامسر آبان13داروخانه داروخانهرامسرمازندران368

01155248700مازندران رامسر کتالم روبروی بانک ملتداروخانه دکتر قماش پسندداروخانهرامسرمازندران369

01155243700مازندران رامسر کتالمداروخانه دکتر پيوسته دوستداروخانهرامسرمازندران370

01155252664مازندران رامسر خ مطهری روبروی شهرداریداروخانه شبانه روزی ايمانداروخانهرامسرمازندران371

01155230221مازندران رامسر رمک بازارداروخانه موسوی سجادداروخانهرامسرمازندران372

01155256795مازندران رامسر خ استاد مطهری نارنج بن ساختمان پزشکان سينادکتر عباس حسن برقیپزشکرامسرمازندران373



01155214004مازندران رامسر ساداتشهر بلوار مرکزیدکتر علی دمحم محتشم اميریپزشکرامسرمازندران374

01155225222مازندران رامسر روبروی بيمارستان طبقه فوقانی داروخانه دکتر باقراميریسيده رقيه ابراهيمی فردپزشکرامسرمازندران375

01133249771کوچه قانی-  ساری خيابان فرهنگ روبروی اداره کل تربيت بدنی و جوانان پارسآزمايشگاهساریمازندران376

01133320282جنب بانک پاسارگاد ساختمان طوس طبقه همکفآزمايشگاه آتيهآزمايشگاهساریمازندران377

401133377330مجتمع پاستور طبقه آزمايشگاه داناآزمايشگاهساریمازندران378

01133372716کوچه اتحادآزمايشگاه رازیآزمايشگاهساریمازندران379

1401133312506 واحد 3مجتمع پزشکی شهريار - خيابان فرهنگ -ساریآزمايشگاه شهريارآزمايشگاهساریمازندران380

01133297619بلوار کشاورز ابتدای پل شهيد نبویآزمايشگاه فجرآزمايشگاهساریمازندران381

01133322800شهريارآزمايشگاه مرکزیآزمايشگاهساریمازندران382

01133327665فرهنگ نرسيده به سه راه قارن(دکتر ملکی  )آزمايشگاه نيکانآزمايشگاهساریمازندران383

01133301800خيابان قارن روبروی بانک رفاه ساختمان پزشکان شفاآزمايشگاه پاتوبيولوژی سيناآزمايشگاهساریمازندران384

01133391282جنب داروخانه دکتر صحرايی ساختمان پزشکی سينا طبقه اولآزميشگاهآزمايشگاهساریمازندران385

01133107599نبش کوچه محسنی. مدرس جلوتر از مسجد ابوالفضلانديشهآزمايشگاهساریمازندران386

01133314555نبش کوچه امداد ساختمان فارابی-خيابان قارن دانشآزمايشگاهساریمازندران387

01133323370ابتدای کوچه باقريان- روبروی خيابان حافظدکتر افراسياب همايونی کالريجانیآزمايشگاهساریمازندران388

01133254764بيمارستان اميرعباسعلی  ملکی گرجیآزمايشگاهساریمازندران389

01133361214ساختمان اطباعليرضا رفيعیآزمايشگاهساریمازندران390

101133348911ساری بلوار پاسداران جنب بيمارستان نيمه شعبان ط دمحم حسين شهيدیآزمايشگاهساریمازندران391

01133394700روبروی بيمارستان اميردمحم عباسيانآزمايشگاهساریمازندران392

01133304870 مجتمع سينا26فرهنگ نبش فرهنگ ندا شجاعیآزمايشگاهساریمازندران393

01133343011بلوار پاسداران بيمارستان بوعلی سيناآموزش درمانی بوعلی سينا ساریبيمارستانساریمازندران394

01133255201بيمارستان و زايشگاه اميرمازندرانی-سه راه کشاورزی-ساریبيمارستان و زايشگاه اميرمازندرانیبيمارستانساریمازندران395

01133340111ساری بلوار پاسداران جنب مرکز پزشکی پرتو مازندبيمارستان و زايشگاه نيمه شعبانبيمارستانساریمازندران396

01133205006كمربندي شرقي بيمارستان شفا- ميدان خزر بلوار وليعصر شفابيمارستانساریمازندران397

01133023046شهرک فرهنگيان  (جاده چوخا  )جاده قائمشهر (ع)مرکز توانبخشی امام علی بيمارستانساریمازندران398

01133272615 جاده ساری نکا نبش سنگ بری ظهيری5کيلومتر مرکز روانپزشکی و سوختگی زارعبيمارستانساریمازندران399

1201133106648ساری خيابان خيام  خيام مرکزمشاوره شاهدوايثارگراستان مازندرانتخصصيساریمازندران400

5701133246776ميدان معلم بلوار پرستار شرقی پالک - ساری فريدون محبوبتصوير برداريساریمازندران401

01133340814بلوار پاسداران جنب بيمارستان بوعلی کوچه افتاب امام خامنه ای سپاه کربالMRIمرکز تصوير برداريساریمازندران402

01133269343ساری ميدان معلم نبش بلوار پرستار داروخانه دکتر خلوتیداروخانه  خلوتیداروخانهساریمازندران403

01133236634شهيد پورابراهيمیاحمديانداروخانهساریمازندران404

01133324191مجتمع زشکی قوداروخانهداروخانهساریمازندران405

01133327888مقابل بانک ملیداروخانهداروخانهساریمازندران406

01133292344 بهمن22خ داروخانهداروخانهساریمازندران407

01133240040 آبان13مازندران، ساری، ميدان معلم، داروخانه 1 آبان13داروخانه داروخانهساریمازندران408

01133249400مازندران، ساری، ميدان خزر، مجتمع پزشکی باغبان(طوبی) 2 آبان13داروخانه داروخانهساریمازندران409

01133332191ابتدای کوی قليچداروخانه ابن سيناداروخانهساریمازندران410

01133362707داروخانه دكتر رنجبر-روبروي ازمايشگاه مازندران-بلوار امير مازندرانيداروخانه دكتر رنجبرداروخانهساریمازندران411

01133209833(ع)جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل داروخانه دكتر معتمديداروخانهساریمازندران412

01133722166مازندران ساری مياندرود اسالم آباد داروخانه دکتر جباریداروخانه دکتر بهروز جباری ارفعیداروخانهساریمازندران413

01133366600روبروی تامين اجتماعیداروخانه دکتر تبريزیداروخانهساریمازندران414

01133364440روبروی بهزيستی استان (شهبند  )خيابان رودکی داروخانه دکتر روح الهیداروخانهساریمازندران415

01133283254ساری بلوار امام رضا داروخانه دکتر غنی پورداروخانه دکتر غنی پورداروخانهساریمازندران416

01133883540سورک خ امام جنب بانک ملت داروخانه دکتر قبادیداروخانه دکتر قبادیداروخانهساریمازندران417

01133324235روبروی حسينيه حاجی آباد داروخانه دکترميریداروخانه دکترميریداروخانهساریمازندران418

01133242435 دی داروخانه هالل احمر18ميدان ساعت ابتدای خ داروخانه هالل احمرداروخانهساریمازندران419

01133326823ساری روبروی کوچه برقداروخانه وفاداروخانهساریمازندران420

01133216537زير درمانگاه اختر/ کوچه نيلوفر / دستگاه 600روبروی / بلوار خزر دکتر شهابی نژادداروخانهساریمازندران421

01133329390ساری خيابان قارن جنب بانک صادرات داروخانه دکتر مفتاحی دکتر طيبیدکتر مفتاحی دکتر طيبیداروخانهساریمازندران422



01133462091فرح اباددکتر مهدی  زاهدیداروخانهساریمازندران423

01133395316 احسان4بلوار کشاورز نبش کوچه کشاورز سيدعباس عسکری امرئیداروخانهساریمازندران424

01133259033خ فرهنگ روبروی درب استاديومسيده فرزانه ميرشفاداروخانهساریمازندران425

01133112002 دی روبروی بانک مهر18ميدان ساعت خ عباس مجيديانداروخانهساریمازندران426

01133405770(ع)خ پانزده خرداد بيست متری اول روبروی دانشگاه پيام نور ساری کوچه گلسار درمانگاه امام حسين (ع)درمانگاه امام حسين درمانگاهساریمازندران427

01133105001مقابل مدرسه شهيدآيتی_خيابان معلم _ مازندران ساری  بلوار طالقانی ساری(ع)درمانگاه حضرت ابوالفضل العباسدرمانگاهساریمازندران428

01133236833درمانگاه شبانه روزی انصار- کوچه انصار- کشاورز دوم- بلوار کشاورزشبانه روزی انصاردرمانگاهساریمازندران429

01133261990كلينيك قلب سينا-ساختمان سارگل -ابتداي بلوارطالقاني-ميدان شهدامركز نوتواني و بررسيهاي قلب و عروق سينادرمانگاهساریمازندران430

01133226640ساری بلوار کشامرزدرمانگاه حسن سلطان تويهدرمانگاه عموميساریمازندران431

01133213471روبروی مجتمع ششصد دستگاه- بلوار فرح آباد - ساری درمانگاه علمداردرمانگاه عموميساریمازندران432

01133280104بعد از امام زاده عباسدرمانگاه فارابی دکتر حميد کردیدرمانگاه عموميساریمازندران433

01133245567مهدی آباددرمانگاه فرهنگياندرمانگاه عموميساریمازندران434

01133327022کوچه شهيد جعفريان ساختمان سبزسميرا هرندیدندان پزشکيساریمازندران435

01133320055مجتمع سعدی-نبش خ قارن-خ انقالب- ساریسيد حسين لنگریدندان پزشکيساریمازندران436

2001133301370 واحد3نبش ک قليچ مجتمع پزشکی توسعه طعلی قربانیدندان پزشکيساریمازندران437

01133115747 خرداد طبقه فوقانی بانک رفاه15نبش خ فاطمه اکبریدندان پزشکيساریمازندران438

01133230318روبروی درمانگاه انصار - 2کشاورز- بلوار کشاورزفاطمه سروشیدندان پزشکيساریمازندران439

301133301136 طبقه 3شهريار فرنوش فرجی عبدالملکیدندان پزشکيساریمازندران440

01133108823خ امير مازندرانی مهدی اباد مجتمع پزشکی نور طبقه سوممحسن وريجیدندان پزشکيساریمازندران441

01133314924قارن ساختمان سينا طبقه اولدمحم اسپهبدیدندان پزشکيساریمازندران442

1901133322991 واحد 2ساختمان کسری طبقه دمحم مهدی اصغریدندان پزشکيساریمازندران443

01133233562ساری بلوارکشاورز ساختمان پزشکان دادخواهدمحمرضا فمی زاغرمیدندان پزشکيساریمازندران444

01133114231مجتمع فرهنگ طبقه دومميترا صديقیدندان پزشکيساریمازندران445

201133327737ساختمان سينا طبقه ميترا ظبيانیدندان پزشکيساریمازندران446

01133312486ساری خيابان قارن ساختمان کسری طبقه سومناديا روشنیدندان پزشکيساریمازندران447

7801133327081خيابان فرهنگ کوی مفيد پالک ندا عباس کاشیدندان پزشکيساریمازندران448

01133376080ساری خيابان امير مازندرانی روبروی داروخانه رنجبر ساختمان اطبانيلوفر جمالیدندان پزشکيساریمازندران449

01133313509همکف- ساختمان پزشکان شفا- روبروی بانک رفاه- خيابان قارنعبدالرسول عاليیسونوگرافي و راديولوژيساریمازندران450

20701133327406 واحد 3فرهنگ شهريار ترانه ابراهيمی فردسونوگرافي و راديولوژيساریمازندران451

01133325935 زير زمين راديولوژی و سونوگرافی دکتر شهره اقبال زاده286روبروی بانک رفاه ساختمان راديولوژی دکترشهره اقبال زادهسونوگرافي و راديولوژيساریمازندران452

01133302848قارن بين بانک رفاه و ملی طبقه دوم  راديولوژی دکتر ميرشکارعليرضا ميرشکارسونوگرافي و راديولوژيساریمازندران453

01133321112مرکز فيزيوتراپی کوثر- ساختمان پزشکان سليم  - ( 1قارن  )نبش کوچه جعفريان - ابتدای خيابان قارن از سمت فرهنگ - ساری - مازندران دمحم شاکری آستانیفيزيوتراپیساریمازندران454

مرکز فيزيوتراپی البرز- طبقه همکف  - 111ساختمان  - (پشت بانک سپه)روبروی بانک سامان -  بين ميدان شهدا و سه راه قارن - خيابان فرهنگ - ساری - مازندران دمحم نصير رزاقی کمرودیفيزيوتراپیساریمازندران455 01133321174

01133348901ساری بلوار پاسداران جنب بيمارستان نيمه شعبان مرکز فوق تخصصی دکتر شهيدیتعاونی تصويربرداری پزشکی پرتو مازندمرکز تصوير برداريساریمازندران456

01133377667بلوار ازادی روبروی پارک آفتاببهزاد رضايی کالنتریپزشکساریمازندران457

01133393138خ امير مازندرانی جنب کلينيک صدرا مجتمع اميرافشين معلم سواسریپزشکساریمازندران458

01133236910ساختمان پزشکان دادخواه طبقه همکفانوشيروان ملک پورپزشکساریمازندران459

01133360266خيابان اميرمازندرانی روبروی داروخانه رنجبر-ساری بهروز مشفقپزشکساریمازندران460

01133462018جنب داروخانه دکتر زاهدی- روستای فرح آباد - جاده خزرآباد - ساری حسين لواسانی فرپزشکساریمازندران461

01133327797مطب دکتر داريوش کيميابيکی- نبش چهارراه برقداريوش کيميابيکیپزشکساریمازندران462

1001133326490واحد  - 1طبقه - ساختمان قارن کلينيک - روبروی بانک ملی دکتر الهام قلی پوربرادریپزشکساریمازندران463

01133327490طبقه همکف- ساختمان قارن کلينيک- روبروی بانک ملی دکتر عليرضا ابراهيمیپزشکساریمازندران464

01133327006مطب دکتر بزازی- نبش کوچه امداددکتر غالمرضا بزازیپزشکساریمازندران465

501133302600واحد - طبقه همکف-  3شهريار دکتر هوشنگ بريمانیپزشکساریمازندران466

01133300014ساری ميدان شهدا ابتدای فرهنگ ساختمان سيمرغ طبقه دومدکترحسام الدين جغتايیپزشکساریمازندران467

2601133329095واحد - طبقه دوم - مجتمع پزشکی قو - خيابان قارن - ساری رمضان عموئی خورشيدیپزشکساریمازندران468

01141292818کفشگرکال جنب داروخانه مهرادسامی ثمربخشپزشکساریمازندران469

01133367082مطب دكتر سيده فاطمه خادم- 18واحد -طبقه سوم (باالي داروخانه صحرايي )مجتمع سينا -نبش كوچه نور -بلوار امير مازندراني-ساري -مازندران سيده فاطمه خادمپزشکساریمازندران470

301133300442شهريار _خيابان فرهنگسکينه قنبریپزشکساریمازندران471



6901133394910بلوار امير مازندرانی جنب بيمارستان امام خمينی طبقه اول پالک سيامک مقدم جعفریپزشکساریمازندران472

01133223702مطب دکتر وحدت- طبقه اول - ساختمان البرز - بلوار کشاورز - ساری سيد داور وحدت هوالریپزشکساریمازندران473

301133328516ساختمان شهريار سيف اله نويدیپزشکساریمازندران474

01133300014ساری ميدان شهدا ابتدای فرهنگ ساختمان سيمرغ طبقه دومشهره پيرزادهپزشکساریمازندران475

301133313177شهريار - خيابان فرهنگ - ساری علی قديری لنگریپزشکساریمازندران476

2001133314820جنب بانک پاسارگاد ساختمان طوس طبقه دوم واحد فرامرز جعفريان جلودارپزشکساریمازندران477

01133882792سورک خ امام روبروی بانک ملتفردين تيمور نژادپزشکساریمازندران478

01133361145روبروی داروخانه دکتر رنجبرفريبا پيروز نياپزشکساریمازندران479

01133361145روبروی داروخانه دکتر  رنجبردمحم شفائیپزشکساریمازندران480

01133312715قارن مجتمع کسریiدمحمعلی ارزاقیپزشکساریمازندران481

01133393000(خلردی)مطب دکتر علی حبيبی - روبروی مهدی آبادمطب دکتر علی حبيبیپزشکساریمازندران482

01133378672جنب داروخانه دکتر صحرائی-ساختمان سينا-خيابان امير مازندرانی-ساریمهدی فراشی زادهپزشکساریمازندران483

01133410440مطب دکتر فرهنگ- کوچه درمانگاه انصار - زير پل راهبند - ساریکريم فرهنگیپزشکساریمازندران484

01133108110خرداد عينک ديدار15نبش نجاتعلی برزگرکارشناسان پروانه دارساریمازندران485

01133201014فيزيوتراپی مهراد-واحد دوم-طبقه اول-مجتمع نخل-نبش کوچه سليمی-خيابان شهابی-ساری-مازندراندمحم معلم کالئیکارشناسان پروانه دارساریمازندران486

2201133392774 واحد1خ امير مقابل بيمارستان امير ساختمان صدرا طميترا پهلوانکارشناسان پروانه دارساریمازندران487

01142457011زيراب خيابان ازادی روبروی اکبرجوجه البرز ازمايشگاه پاتوبيولوژی سوادکوهآزمايشگاه خصوصیآزمايشگاهسوادکوهمازندران488

01142452700زيراب خ ازادی جنب کوچه پزشکانداروخانه حکيمداروخانهسوادکوهمازندران489

01142442370خ شهيد تيموری جنب بانک کشاورزی- شيرگاه داروخانه خوشکارداروخانهسوادکوهمازندران490

01142422354جنب بانک تجارت- خ امام - پلسفيد داروخانه دکتر داودیداروخانهسوادکوهمازندران491

01142442218شيرگاه خيابان شهيد تيموری ميدان شهدا داروخانه رضازادهداروخانه رضازادهداروخانهسوادکوهمازندران492

01142452973داروخانه دکتر کاکوئی- روبروی ايستگاه سواری قائم شهردکتر کاکوئیداروخانهسوادکوهمازندران493

01142453155زيراب ميدان امام جنب بانک کشاورزی ساختمان شريفدکتر سيدنوربخش هاشمیدرمانگاه عموميسوادکوهمازندران494

01142452033ساختمان شريف- جنب بانک کشاورزی - ميدان ازادی - زيراب فيزيوتراپی سيامك لطفيفيزيوتراپیسوادکوهمازندران495

01142454405مطب- جنب بانک ملی شعبه بازار - خ ازادی - زيراب - سوادکوه - مازندران دکتر حسين مرادیپزشکسوادکوهمازندران496

01142454855زيراب خ آزادی مطب دکتر ابراهيمياندکتر سيد علی اصغر ابراهيميانپزشکسوادکوهمازندران497

01142454200مطب دکتر علی اعظم مرادی- روبروی بانک صادرات - خ آزادی - زيراب - سوادکوه - مازندران دکتر علی اعظم مرادیپزشکسوادکوهمازندران498

01142452581مازندران سوادکوه زيراب خ آزادی کوچه وليعصردکتر دمحم خوش لهجه صادقپزشکسوادکوهمازندران499

01142203987آزمايشگاه دکتر نيرين- قائمشهر خ تهران روبروی مسجد جامع آزمايشگاه دکتر نيرينآزمايشگاهقايمشهرمازندران500

01142204363ساختمان پاستور-کوی الريمی -خ امام -قائم شهر آزمايشگاه نوشيروان پورآزمايشگاهقايمشهرمازندران501

01142221271کوی تير-خ امام -قائم شهر ازمايشگاه طيبیآزمايشگاهقايمشهرمازندران502

350501142223505  تلفن 1طبقه -ساختمان پزشکان اباديس - خ مدرس - قائم شهر ازمايشگاه هدايتیآزمايشگاهقايمشهرمازندران503

01142216500جنب چاپ سحر-روبروی بانک ملی مرکزی-خ مدرس-قائمشهردکتررادآزمايشگاهقايمشهرمازندران504

01142032035قائمشهر خيابان کارگر بيمارستان وليعصر(عج)وليعصر بيمارستانقايمشهرمازندران505

01142249941طبقه اول-کلينيک قائم-جنب سازمان تامين اجتماعی-خ بابل-قائمشهردمحم اصغريتخصصيقايمشهرمازندران506

01142229556جنب بانک مسکن مرکزی مجتمع پزشکی ارين-خ بابل-قائمشهرمنظر غريب زادهتخصصيقايمشهرمازندران507

.مرکز جامع درمانی و توانبخشی بيماران مزمن روانی ايرانمهر قائمشهر.جنب کارخانه فرش ساوين.  اتوبان قائمشهر به ساری3کيلومتر . مازندرانمرکز  جامع درمانی وتوانبخشی ايران مهرتوانبخشيقايمشهرمازندران508 01142193166

01142216520ضلع جنوبی- ميدان طالقانی - قائم شهر حميرا  محسنیداروخانهقايمشهرمازندران509

01142209699جنب بانک کشاورزی-خ ابن سينا -خ ايت هللا صالحی مازندرانی - قائم شهر السا داراييداروخانهقايمشهرمازندران510

01142061491شهرک يثرب-خ ساری -قائم شهر داروخانه آريانداروخانهقايمشهرمازندران511

01142222413جنب پاساژ سجاد- ميدان طالقانی - قائم شهر داروخانه اسداله پورداروخانهقايمشهرمازندران512

01142260023داروخانه توحيد-(عج)کلينيک قائم-روبروی کوچه صداقتداروخانه توحيدداروخانهقايمشهرمازندران513

01142234730جنب آموزش و پرورش-خيابان فرهنگ-قائمشهرداروخانه دکتر رمضانیداروخانهقايمشهرمازندران514

01142225143داروخانه دکتر محسنی- نبش پاساژ يزدانيان داروخانه دکتر محسنیداروخانهقايمشهرمازندران515

01142203607ساختمان پزشکان پرديس- کوی دستوريان - خ امام - قائم شهر داروخانه غالمیداروخانهقايمشهرمازندران516

01142222529خ ابن سينا- خ ايت هللا صالحی مازندرانی - قائم شهر داروخانه فرهادیداروخانهقايمشهرمازندران517

01142087164خ ساری نرسيده به اداره برق جنب کلينيک اسدهللا پور داروخانه فالح پورداروخانه فالح پورداروخانهقايمشهرمازندران518

701142073805نبش ياس -خ ساری - قائم شهر داروخانه مسرورداروخانهقايمشهرمازندران519

01142117049جاده نظامی روستا خطير کال داروخانه دکتر بياوار-قائمشهردکتر بياوارداروخانهقايمشهرمازندران520



01142112030جاده بابل روستا قراخيل.قائمشهردکتر چراغعلیداروخانهقايمشهرمازندران521

01142205087داروخانه روحانی-ميدان طالقانی-خ ساری-قائمشهردکترروحانیداروخانهقايمشهرمازندران522

01142352240قائمشهر کياکال خ امام خمينی جنب بانک مهر ايرانشهرام حبيبيداروخانهقايمشهرمازندران523

01142216566قائمشهر خ صالحی مازندرانی خ ابن سينا جنب پاساژ سپهردمحم ميرنژاد جويباریداروخانهقايمشهرمازندران524

01142216076 همکف24قائمشهرخ مدرس ساختمان آمين نرجس روح اللهی ساروکالئیداروخانهقايمشهرمازندران525

01142234300ميدان طالقانی پاساژ سپهرداروخانه دکتر نوروزيان-خ مدرس-قائمشهرنوروزيانداروخانهقايمشهرمازندران526

01142117848جنب ايستگاه سواری- خطيرکال - قائم شهر درمانگاه دارالشفادرمانگاه عموميقايمشهرمازندران527

01142044170گونی بافی روبروی شرکت سايپا شمال درمانگاه شبانه روزی قائم-خ کارگر-قائمشهردكتر دمحمي-درمانگاه قائمدرمانگاه عموميقايمشهرمازندران528

01142266131درمانگاه شفا-روبروی داروخانه دکتر خانی-ميدان امام-قائمشهرشفادرمانگاه عموميقايمشهرمازندران529

01142073807زيرزمين درمانگاه حکيم-ساختمان حکيم  -7جنب ياس - خ ساری - قائم شهر درمانگاه حكيم-دمحم خزير درمانگاه عموميقايمشهرمازندران530

01142260020طبقه چهارم- ساختمان کلينيک قائم -روبروی کوچه صداقت - خيابان بابل مرکز جراحی محدود  و سرپايی قائم قائمشهردرمانگاه عمومي و تخصصيقايمشهرمازندران531

101142222889طبقه - پاساژ  ملکشاه - خ ايت هللا صالحی مازندرانی - قائم شهر اسمعيل بحرينیدندان پزشکيقايمشهرمازندران532

2001142243382تالر - خ بابل - قائمشهرزهرا عباسپوردندان پزشکيقايمشهرمازندران533

01142209709مطب دکتر رضوی- روبه روی مصلی- چها راه حسن اباد- خيابان تهران- قايمشهر- مازندرانسيد احمدرضا رضویدندان پزشکيقايمشهرمازندران534

01142228798قائمشهرميدان طالقانی اول  خ امام خمينی روبروی دارايیعاطفه مفيديدندان پزشکيقايمشهرمازندران535

301142260481طبقه -جراحی قائم -جنب تامين اجتماعی - خ بابل - قائم شهر قربانعلی تاری نجارکالئیدندان پزشکيقايمشهرمازندران536

01142232522خ امام خمينی کوچه تيريوسف امينیدندان پزشکيقايمشهرمازندران537

01142216397باالتر ازفروشگاه فرهنگيان-خ رازی-خ ساری-قائمشهرراديولوژي دكتر  بخشيسونوگرافي و راديولوژيقايمشهرمازندران538

01142216305زير زمين - 24ساختمان پزشکان امين - روبروی بانک ملی مرکزی -خ مدرس - قائم شهر سعيد اصغری خنکداریسونوگرافي و راديولوژيقايمشهرمازندران539

01142216333مازندران قائمشهرخيابان مدرس روبه روی بانک ملی مرکزی کلينيک راديو لوژی وسونوگرافی  دکتر مسعود عظيمیکلينيک راديو لوژی وسونوگرافی دکتر مسعود عظيمیسونوگرافي و راديولوژيقايمشهرمازندران540

01142243853فيزوتراپی مرکزی- جنب دراوخانه دکتر حقی - خ امام - قائم شهر اسماعيل علی نيافيزيوتراپیقايمشهرمازندران541

01142225971روبروی مسجد جامع جنب بانک قوانين-خ تهران-قائمشهراشکانفيزيوتراپیقايمشهرمازندران542

01142216518طبقه فوقانی دراوخانه رنجبر- ميدان طالقانی - قائم شهر الهام مهدویفيزيوتراپیقايمشهرمازندران543

01142205338راه فرهنگ4- خ ساری - قائم شهر مرجان واحدي- بهزيست فيزيوتراپیقايمشهرمازندران544

01142031178فيزيوتراپی توانا-116جنب دبيرستان معرفت پالک -خ ساری-قائمشهرتوانافيزيوتراپیقايمشهرمازندران545

01142236500ساختمان يادمان پرويز- روبروی کوی الريمی - خ بابل - قائم شهر رضا رضائیفيزيوتراپیقايمشهرمازندران546

09112284373 فيزيوترابی طاها12قائمشهر خ بابل تالرسيده سميه كاظميفيزيوتراپیقايمشهرمازندران547

01142204269طبقه زيرين-ساختمان پاستور-نبش کوچه الريمی- خ بابل-قائمشهرياسر تقوي -(ع)فيزيوتراپي علیفيزيوتراپیقايمشهرمازندران548

201142228955طبقه- ساختمان پزشکان گرجی -کوی تير " - ره "خ امام - قائم شهر فيزيوتراپی صدف صابريانفيزيوتراپیقايمشهرمازندران549

01142200500جنب دفتر خانه اديانی- کوی دستوريان - خ امام -قائم شهر مريم محسنیفيزيوتراپیقايمشهرمازندران550

2201142259329واحد - 2طبقه - ساختمان مشهدبان - طبقه فوقانی بانک توسعه "  ره"ميدان امام - قائم شهر منيره السادات قريشی بيزيکیفيزيوتراپیقايمشهرمازندران551

01142032730فيزيوتراپی نيايش- کلينيک اسدهللا پور - قبل اداره برق - خ ساری - قائم شهر طاهره قوي بنيه-نيايشفيزيوتراپیقايمشهرمازندران552

01142032275کلينيک جراحی دکتراسداله پور-جنب اداره برق-خ کارگر-قائمشهركلينيك دکتر اسداله پورمرکز جراحی محدودقايمشهرمازندران553

01142216666ميدان طالقانی ابتدای خ تهران طبقه فوقانی داروخانه شفا.قائمشهراحسان خسرونژادپزشکقايمشهرمازندران554

01142216151قائمشهرخ مدرس روبروی بانک ملی مرکزی ساختمان پزشکانحمدهللا جواديانپزشکقايمشهرمازندران555

01142216294طبقه سوم-24روبروی بانک ملی ساختمان پزشکان آمين-خ مدرس-قائمشهراسمعيل خزاييپزشکقايمشهرمازندران556

301142216262طبقه  - 1بلوک  - 24ساختمان پزشکان امين - خ مدرس - قائم شهر الهام البرزیپزشکقايمشهرمازندران557

4301142216382واحد  - 4طبقه  - 24امين - خ مدرس - قائم شهر امين صادقيپزشکقايمشهرمازندران558

301142060080پالک -رديف يک(يثرب)شهرک نساجی-خ ساری-قائمشهربابك اسدي تلوكيپزشکقايمشهرمازندران559

01142229565طبقه اول-مجتمع پزشکی آرين-جنب بانک مسکن مرکزی-خ امام-قائمشهربهروز بدخشانپزشکقايمشهرمازندران560

01142224833طبقه فوقانی خانه فيلم-دور ميدان طالقانی جنب داروخانه شفا-قائمشهرحبيب اله علي نياپزشکقايمشهرمازندران561

01142232911مجتمع پزشکان ابن سينا طبقه اول-(البرز يکم)خ ابن سينا -خ تهران-قائمشهرحسن حق شناس مجاوریپزشکقايمشهرمازندران562

01142218099روبروی درب اورژانس بيمارستان رازی- خ رازی -قائم شهر حسنعلي نوذریپزشکقايمشهرمازندران563

01142204087قائمشهر خ امام خمينی کوچه تير مجتمع دکتر گرجی طبقه اولستاره شماليپزشکقايمشهرمازندران564

01142352538خ امام خمينی روبروی سپاهسيد مرتضی کاظمی حيدریپزشکقايمشهرمازندران565

401142204365واحد-طبقه اول-پاساژسپهر-خ مدرس-ميدان طالقانی-قائمشهرسيدحسام الدين حجازی رادپزشکقايمشهرمازندران566

201142216052طبقه  -2بلوک  - 24ساختمان پزشکان امين- خ مدرس -قائم شهر سيدمحسن موسویپزشکقايمشهرمازندران567

216901142117036روستا خطيرکال پالک-جاده نظامی -قائمشهرشهرام احسانيپزشکقايمشهرمازندران568

01142112152قايمشهر جاده قايمشهر بابل روستا قراخيلعبدالحميد رضايیپزشکقايمشهرمازندران569



01142112020مطب دکتر شيروانی -(ع)روبروی بانک قرض الحسنه امام جعفر صادق -روستای قراخيل -قائم شهر عسگری شيروانی قاديکاليیپزشکقايمشهرمازندران570

201142255564طبقه _ کلينيک قائم _جنب مديريت درمان تامين اجتماعی  _ " ره"خيابان امام علي اصغريپزشکقايمشهرمازندران571

01142241284نبش اولين بن بست دست راست(15تالر)-کوچه صداقت-خ بابل-قائمشهرفرهاد احمدی پوراترگلهپزشکقايمشهرمازندران572

10401142216490واحد-طبقه اول-24ساختمان پزشکی آمين-روبروی بانک ملی مرکزی-خ مدرس-ميدان طالقانی-قائمشهرمحبوبه مظفريپزشکقايمشهرمازندران573

01142262220ابتدای کوچه پارسا-روبروی آتشنشانی-خيابان امام-قائمشهردمحم جواد بزرگیپزشکقايمشهرمازندران574

201142216463طبقه   - 24ساختمان پزشکان آمين -جنب بانک ملی مرکزی - خ مدرس - قائم شهر دمحم قربان زادهپزشکقايمشهرمازندران575

01142200400جنب دفتر خانه اقا ذوالفقار-ابتدا خ مدرس روبروی پاساژ سپهر-قائمشهرمصطفي عشريهپزشکقايمشهرمازندران576

01142356761بعد از اداره پست- خ امام-کياکال-سيمرغمطب دکتر بابائیپزشکقايمشهرمازندران577

01142224560طبقه سوم-مجتمع جامع-خ تهران-قائمشهرپرويز تيموري نژادپزشکقايمشهرمازندران578

409112240517طبقه  -24امين -ساختمان پزشکان اباديس - روبروی بانک ملی مرکزی - خ مدرس - قائم شهر کامران يزدان پناهپزشکقايمشهرمازندران579

01142250665مجتمع يزدان-روبروی کوی اخوان " - ره"خ امام - قائم شهر کيوان عزيزیپزشکقايمشهرمازندران580

201142216462بلوک  -2واحد  - 24مجتمع آمين - خ مدرس -قائم شهر سيما محسنيکارشناسان پروانه دارقايمشهرمازندران581

01144732765جنب راه و ترابری ساختمان سينا طبقه همکف آزمايشگاه عمرانآزمايشگاه عمرانآزمايشگاهمحمودابادمازندران582

01144886523سرخرود جنب کلينيک شبانه روزی دکتر شريعت گنابادیآزمايشگاه کيان طب تشخيصآزمايشگاهمحمودابادمازندران583

01144749690محمودآباد خيابان معلمدکتر سيد عباس مير جليلی محناآزمايشگاهمحمودابادمازندران584

01144741535محمودآباد خيابان آزادی جنب پل نفت بيمارستان شهداء محمودآبادشهداء محمودآبادبيمارستانمحمودابادمازندران585

01144742484سه راه خزر داروخانه خزرداروخانه خزر محمودابادداروخانهمحمودابادمازندران586

01144742328محمودآباد خيابان امام ابتدای بلوار سر کوچه اداره برق سابقداروخانه دکتر دمحم تنهاداروخانهمحمودابادمازندران587

01144882588.داروخانه دکتر حسينی - جنب درمانگاه شبانه روزی دکتر گنابادی- بخش سرخرود - شهرستان محمودآباد دکتر حسينیداروخانهمحمودابادمازندران588

01144733535خيابان ازادی نبش دريای دوازده مجتمع پزشکی اميددکترمريم داعی نياکیداروخانهمحمودابادمازندران589

١۰01144734921نبش دريای -خيابان آزادی-محمودآبادموسسه راديولوژی و سونوگرافی دکتر دلدارسونوگرافي و راديولوژيمحمودابادمازندران590

901144746657ط دوم واحد- ساختمان سينا - باران يکم دکتر بهنام پرويزی عمرانپزشکمحمودابادمازندران591

01144525088طبقه فوقانی بانک ايران زمين جنب بانک سپه- ميدان امام - نور زهرا هاشمیآزمايشگاهنورمازندران592

01144585617ساختمان کسری- خيابان امام خمينی - نور بيژن ساالريانداروخانهنورمازندران593

01144511905روبروی شهرداری- نور خيابان امام حسين کالجیداروخانهنورمازندران594

01144525457نور جنب شهرداریسيد دمحم علی ميرضائیداروخانهنورمازندران595

01144512088روبروی دادگستری- جنب فرمانداری - پاسداران - نور درمانگاه حضرت زينبدرمانگاهنورمازندران596

01144546882درمانگاه مهرگان- طبقه سوم - مجتمع الماس - خ شهدا  - رويان - نور  درمانگاه مهرگان روياندرمانگاه عمومينورمازندران597

01144524563راديولوژی و سنوگرافی وحيدی- پاساژ هاشمی - خيابان پاسداران - نور حميد وحيدیسونوگرافي و راديولوژينورمازندران598

01144525464پاساژ هاشمی- خيابان پاسداران - ميدان امام - نور امير شيرزادپزشکنورمازندران599

01144525464پاساژ هاشمی- خيابان پاسداران - ميدان امام - نور سيمين عالءپزشکنورمازندران600

01144665500طبقه اول- پاساژ عبدی - ميدان امام خمينی - چمستان -نور دمحم تقی کياپزشکنورمازندران601

01144663712طبقه اول- پاساژ عبدی - ميدان امام - چمستان -- نور  منوچهر دمحميانپزشکنورمازندران602

01152352596ساختمان پزشکان بوعلی-خيابان ستارخان شمالی-جنب بيمارستان شهيد بهشتی-نوشهرآزمايشگاه تشخيص طبی و پاتولوژی دکتر مجدآزمايشگاهنوشهرمازندران603

01152336060ازامايشگاه سينا- ضلع غربی ميدان - خيابان ازادی- نوشهر آزمايشگاه سيناآزمايشگاهنوشهرمازندران604

01152337880(دکتر عباسی    )آزمايشگاه نوشهر    - 2ساختمان سينا  - جنب بانک پارسيان - خ بوعلی سينا - نوشهر - مازندران (دکتر عباسی  )آزمايشگاه نوشهر آزمايشگاهنوشهرمازندران605

01152333211نوشهر ميدان آزادی خيابان بوعلی سينا-مازندران شهيد بهشتی نوشهردانشگاه علوم پزشکی مازندرانبيمارستاننوشهرمازندران606

01152333717کينيک هفتم آذر.(ره)دانشگاه علوم دريايی امام خمينی .جنب مصلی نماز جمعه نوشهر.خيابان مصلی درمانگاه هفتم آذر نيروی دريايی نوشهرتخصصينوشهرمازندران607

01152353953نوشهر خيابان ستارخان ساختمان ترنج طبقه چهارمسيده بنيه رضايیتخصصينوشهرمازندران608

01152339303طبقه اول-مجتمع پزشکی بوعلی-خيابان ستارخان شمالینعمت هللا سلطان پورتخصصينوشهرمازندران609

01152350234داروخانه دکتر حسين پور-طبقه همکف ساختمان ترنج-خيابان ستار خان شمالیفاطمه حسين پورداروخانهنوشهرمازندران610

01152332981خيابان انقالب روبروی آموزش و پروشداروخانه دکتر سارویداروخانهنوشهرمازندران611

01152333196داروخانه سينادروخانه سيناداروخانهنوشهرمازندران612

01152351642روبروی کلينيک ايران- خ ستارخان شمالی - نوشهر - مازندران دکتر تجويدیداروخانهنوشهرمازندران613

01152350800نوشهر ميدان آزادیشبانه روزی ايرانداروخانهنوشهرمازندران614

01152338382نوشهر خ بوعلی روبروی بيمارستان شهيد بهشتیعلی بغيریداروخانهنوشهرمازندران615

01152334243نوشهر خ فردوسی جنوبی جنب بانک سپه داروخانه پاستورمجيدعبدیداروخانهنوشهرمازندران616

01152330677ستارخان شمالی درمانگاه شبانه روزی ايراندرمانگاه شبانه روزی ايران نوشهردرمانگاه عمومينوشهرمازندران617

01152334320نوشهر خيابان فردوسی شمالی مطب دکتر شايگاندکتر زيبا شايگاندندان پزشکينوشهرمازندران618



01152331650جنب صندوق توسعه تعاون-فردوسی شمالیفاطمه رفيعي سامانيدندان پزشکينوشهرمازندران619

01152351730مرکز جراحی محدود مهر نوشهر-روبروی بيمارستان شهيد بهشتی نوشهر-خ بوعی سينا-ميدان ازادی-نوشهرشرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی مهر نوشهرمراکز جراحي محدودنوشهرمازندران620

01152335749روبروی ازمايشگاه دکتر محسنی ساختمان بوعلی طبقه سومدکتر حسين نيلیپزشکنوشهرمازندران621

01152333720روبروی ازمايشگاه دکتر محسنیدکتر عادل زارعپزشکنوشهرمازندران622

01152353709نوشهر ميدان آزادی جنب بانک پارسياندکترپروانه نجاتیپزشکنوشهرمازندران623

01152336859مطب شخصی دکتر غالمعلی اميری- ابتدای خيابان شهيد سنگاری- ميدان آزادیغالمعلی اميریپزشکنوشهرمازندران624

01152332208نوشهر ميدان آزادی جنب هتل شاليزار مطب دکتر دمحم علی حسين زادهدمحمعلی حسين زادهپزشکنوشهرمازندران625

01152337327طبقه فوقانی مطب دکتر مهرداد اسالمی- ضلع شمال شرقی ميدان-ميدان ازادی -نوشهرمطب دکتر مهرداد اسالمیپزشکنوشهرمازندران626

301152351280واحد - طبقه همکف - ساختمان پزشکان ايرانيان - ستار خان شمالی . خ - نوشهرمعصومه مهبدپزشکنوشهرمازندران627

01152338675طبقه سوم واحد شرق- نوشهر خ ستار خان شمالی  روبروی آزمايشگاه دکتر محسنی ساختمان کيا هوشنگ کيا کجوریپزشکنوشهرمازندران628

01134727388روبروی بيمارستان امام حسين(عباد هللا ولی  (آزمايشگاه خاتمآزمايشگاهنکامازندران629

01134720444خخ انقالب روبروی مصال ساختمان ناهيدموسی زائراومالی- داروخانه داروخانهنکامازندران630

01134722577خ انقالب روبروی بيمارستان امام حسين داروخانه نيکزادداروخانه دکتر غالمعلی نيکزادداروخانهنکامازندران631

01134732600 مجتمع پزشکی دهپور1خ ره آهن کوچه نواب داروخانه سيده فاطمه حسينیداروخانهنکامازندران632

01134722255جنب پاساژ حقيقی(عبداله پزشکی )داروخانه شفا داروخانهنکامازندران633

01134724045جنب مصال-خ انقالب-نکا-ساری-مازندرانسيد ابراهيم هاشمیداروخانهنکامازندران634

01134720032نبش کوچه شهيد خادمسيد مطلب  هاشمیداروخانهنکامازندران635

01134722755داروخانه دکتر حسن زاده-روبروی شرکت ستاره شرق-خ شهرداری-خ انقالب-نکا-مازندرانشهرزاد حسن زادهداروخانهنکامازندران636

01134725300نکا خ انقالب  کوچه توفيقدرمانگاه شبانه روزی نيمه شعبان نکادرمانگاه عمومينکامازندران637

01134732440کوچه مسجد توفيق-خيابان انقالب- مازندران نکاحسين مظفریپزشکنکامازندران638

01134724730مطب دکتر مومن زاده-طبقه فوقانی طال فروشی شهيد زاده-ابتدای شهرداریرضا مومن زاده اکردیپزشکنکامازندران639

01134725855انقالب جن مصلی نماز جمعهسيد رضا بخشيانپزشکنکامازندران640

01134726510مجتمع پزشکی ناهيدعبدالرحمان نظریپزشکنکامازندران641

01152219350روبروی ساختمان پزشکان ياس آزمايشگاه دکتر کشوریآزمايشگاه دکتر کشوریآزمايشگاهچالوسمازندران642

01152227070آزمايشگاه پارس-ابتدای خيابان کوروش- شهريور17خيابان -شهر چالوس-شهرستان چالوس-استان مازندران(پارس)بابک جاهدآزمايشگاهچالوسمازندران643

01152227153چالوس خ امام روبروی بيمارستان طالقانی بن بست صدفرازیآزمايشگاهچالوسمازندران644

01152224683آزمايشگاه فرشاد / (گلسرخی سابق )کوچه شهيد دمحممنتظری / روبروی بيمارستان آيت اله طالقانی/ خيابان امام خمينی فرشادآزمايشگاهچالوسمازندران645

01152242732چالوس  خ امام کوچه غربی بانک سپه مرکزیدمحمعلی يگانهآزمايشگاهچالوسمازندران646

01152243111چالوس خ امام خ گل سرخی ساختمان ياسمرکزیآزمايشگاهچالوسمازندران647

01152623074آزمايشگاه دکتر موسوی- خيابان شهيد ناطقی- حسنکيف-کالردشتمريم موسوی چاوشیآزمايشگاهچالوسمازندران648

01152223056چالوس خ امام بيمارستان ايت اله طالقانیايت اله طالقانیبيمارستانچالوسمازندران649

01152218855چالوس خ امام جنب بيمارستان طالقانی مرکز بدر(بدر)عليجان دهقان تصوير برداريچالوسمازندران650

01152225666مخابرات داروخانه دکتر سامداروخانه دکتر سامداروخانهچالوسمازندران651

01152248384ابتدای دوستگر داروخانه شبانه روزیداروخانه شبانه روزی دکتر ميرسليمیداروخانهچالوسمازندران652

01152222550روبروی بيمارستان طالقانیداروخانه پاستورداروخانهچالوسمازندران653

01152222946روبروی بيمارستان ايت اله طالقانی نبش خ گلسرخی داروخانه پنجم شهريورداروخانه پنجم شهريورداروخانهچالوسمازندران654

01152226317داروخانه دکتر غفاری - (کوچه اورژانس بيمارستان طالقانی) آبان 13ابتدای کوچه سهيال غفاریداروخانهچالوسمازندران655

01152628343داروخانه دکتريزدانی-خيابان امام-حسنکيف-شهرکالردشت-شهرستان چالوسعليرضايزدانیداروخانهچالوسمازندران656

01152226259چالوس ميدان معلم(ع)درمانگاه شبانه روزی امام رضا درمانگاهچالوسمازندران657

01152216327چالوس خ امام روبروی بيمارستان طالقانیاسماعيل جبراييلیپزشکچالوسمازندران658

01152240600چالوس خ شهيد منتظری ساختمان گلسرخ باالی داروخانهشهناز عقيلیپزشکچالوسمازندران659

01152240600چالوس خ شهيد منتظری ساختمان گلسرخ باالی داروخانهمسلم انگورج تقویپزشکچالوسمازندران660

08632213650 متری جنب بانک مسکن ساختمان ايران کلينيک12اراک خ امام خمينی ابتدای آزمايشگاه ايرانآزمايشگاهاراکمرکزی1

08632270758ساختمان پزشکان ايران آزمايشگاه حيان (ع)ميدان علی ابن ابی طالب- خيابان جالل آل احمد- اراکآزمايشگاه حيانآزمايشگاهاراکمرکزی2

08632221614آزمايشگاه خاتم االنبياء- پاساژ جاللی- خ شهيد بهشتی- م شهدا آزمايشگاه خاتم االنبياءآزمايشگاهاراکمرکزی3

08632217250آزمايشگاه دکتر ابراهيمی. جنب پاساژ اسالمی کلينيک علوی. خيابان شهيد بهشتی. اراکآزمايشگاه دکتر ابراهيمیآزمايشگاهاراکمرکزی4

08634220043آزمايشگاه دکتر قلعه نويی. بن بست گاندی. خيابان شکرايی. ميدان هفت تير. اراکآزمايشگاه دکتر قلعه نويیآزمايشگاهاراکمرکزی5

08632245143اراک خيابان مخابرات کوچه فام فيلمآزمايشگاه دکتر کرمیآزمايشگاهاراکمرکزی6

08663221564اراک خيابان امام خمينی روبهروی بيمارستان وليعصرآزمايشگاه رازیآزمايشگاهاراکمرکزی7



08634220124اراک ميدان هفتم تير کوچه شکرايیآزمايشگاه فارابیآزمايشگاهاراکمرکزی8

08632246822اراک خيابان شکرايیآزمايشگاه مرکزیآزمايشگاهاراکمرکزی9

08632240924اراک خيابان عباس اباد ساختمان پزشکان رازیآزمايشگاه مهرآزمايشگاهاراکمرکزی10

08632212047ساختمان آراز طبقه اولآزمايشگاه مهرادآزمايشگاهاراکمرکزی11

08632233562آزمايشگاه سينا. مجتمع نظيری . شکرائی . ميدان هفتم تير . اراک آزمايشگاه پاتوبيولِوژی سيناآزمايشگاهاراکمرکزی12

08632216600ساختمان پزشکان امير کبير-ميدان شريعتی - اراک آزمايشگاه پاتوبيولوژی دانشمندآزمايشگاهاراکمرکزی13

08632223360روبه روی سازمان انتقال خون ساختمان بوعلیآزمايشگاه پارسآزمايشگاهاراکمرکزی14

08632238387نرسيده به هالل احمر، ساختمان پزشکان بزرگبزرگمهرآزمايشگاهاراکمرکزی15

08632215236اراک خ عباس اباد جنب رستوران حاتم ازمايشگاه دانشدانشآزمايشگاهاراکمرکزی16

1008632243472+اراک خيابان خرم کوچه ايثار جنب پليس دکتر قاضی سعيدیآزمايشگاهاراکمرکزی17

08634220299آزمايشگاه نوين-ساختمان پزشکان سالمت-نرسيده به ميدان هفت تير-خيابان شهيد بهشتی-اراکشرکت تعاونی مهراز تشخيصآزمايشگاهاراکمرکزی18

08633127212نبش کوچه ارشاد ساختمان اهوراپاتوبيولوژی پاستورآزمايشگاهاراکمرکزی19

08633685244اراک ميدان حافظيه اول بلوار فاطميه درمانگاه پارسيانپارسيانآزمايشگاهاراکمرکزی20

08632228061اراک خيابان فلسطينبيمارستان قدسبيمارستاناراکمرکزی21

08632212500اراک خيابان شهيد دکتر بهشتی دانشگاه اراکمرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهیتخصصياراکمرکزی22

08632780069اراک کوی رضوی خيابان فارابی جنب ورزشگاه امامکلينيک  تخصصی حامیتخصصياراکمرکزی23

37008632230257اراک خيابان عباس اباد شماره پزشکی هسته ای کيانتصوير بردارياراکمرکزی24

45508632217672ساختمان پزشکان -خ امامتواناتوانبخشياراکمرکزی25

08632214527نرسيده به ميدان وليعصر ساختمان پزشكانفيزيوتراپي افقتوانبخشياراکمرکزی26

08633130497خرم جنب اداره آموزش و پرورش ساختمان پزشکان خرمفيزيوتراپی آرياتوانبخشياراکمرکزی27

08632227577خيابان شهيد بهشتی خيابان شکرايی بن بست گاندی فيزيوتراپی مدائنفيزيوتراپی مدائنتوانبخشياراکمرکزی28

08632217258کلينيک علوی-ابتدای خيابان شهيد بهشتی -ميدان شهدا - اراک ايرانمهرداروخانهاراکمرکزی29

08632236649کاشانی.. روبروی خيابان آيت ادارروخانه دمحمیداروخانهاراکمرکزی30

08632231994اراک خيابان خرمداروخانه بوعلی سيناداروخانهاراکمرکزی31

08632223018اراک خيابان مولوی خيابان فلسطين بيمارستان قدسداروخانه بيمارستان قدسداروخانهاراکمرکزی32

08632772156خيابان آيت اله طالقانی ميدان رودکی:اراکداروخانه جابربن حيانداروخانهاراکمرکزی33

08633121335خيابان جهاد جنب مسجد الزهراداروخانه حضرت فاطمهداروخانهاراکمرکزی34

08633253801خيابان ايت اله غفاریداروخانه درمانداروخانهاراکمرکزی35

41408633252849:خيابان قائم مقام نرسيده به مسجد کله ايها پالک:اراکداروخانه دکتر آرامیداروخانهاراکمرکزی36

08632259887ساختمان امام رضاداروخانه دکتر اطهریداروخانهاراکمرکزی37

08633124635جنب کلينيک بهارانداروخانه دکتر امينیداروخانهاراکمرکزی38

08632236453شهرک وليعصر خيابان شهيد مطهری جنب مهد کودک:اراکداروخانه دکتر بزچلوئیداروخانهاراکمرکزی39

08632268494کوچه عمارداروخانه دکتر داوریداروخانهاراکمرکزی40

08632261626شهرک الغدير بازارچه شهرک الغدير داروخانه دکتر دبير:اراکداروخانه دکتر دبيرداروخانهاراکمرکزی41

08633120970اراک خيابان هپکوداروخانه دکتر رجبيانداروخانهاراکمرکزی42

08632213502اراک خيابان عباس اباد روبهروی امامزادهداروخانه دکتر رضايی سخاداروخانهاراکمرکزی43

08634220003اراک خيابان شهيد بهشتیداروخانه دکتر سوسن ابادیداروخانهاراکمرکزی44

08635524454باالتر از ميدان هفت تيرداروخانه دکتر شجاعیداروخانهاراکمرکزی45

08632223315اراک خيابان عباس اباد نرسيده به ميدان شهدا روبهروی پاساژجاللیداروخانه دکتر قدمگاهیداروخانهاراکمرکزی46

08632223247ميدان شهدا نبش خيابان مخابرات:اراکداروخانه دکتر قربانیداروخانهاراکمرکزی47

08632776007اراک شهرک گردوداروخانه دکتر دمحميان عمرانداروخانهاراکمرکزی48

08633250250اراک خيابان سيدالشهداداروخانه دکتر منطقیداروخانهاراکمرکزی49

08632243028اراک ميدان شريعتی خيابان شهدای شبانداروخانه دکتر مومنیداروخانهاراکمرکزی50

08632216879اراک قائم مقام خ عمار ياسر روبه روی راهنمايی رانندگیداروخانه دکتر نادریداروخانهاراکمرکزی51

08632217469چهار راه حالل احمرداروخانه دکتر نيازیداروخانهاراکمرکزی52

14408632241941ميدان ولی عصر خيابان امام خمينی پالک داروخانه شبانه روزی اميرکبيرداروخانهاراکمرکزی53

08632266988کوچه شکرايیداروخانه صفریداروخانهاراکمرکزی54

08633245861خيابان قائم مقام ميدان امام حسين بلوار امام علی نرسيده به آگاهی:اراکداروخانه طلوعداروخانهاراکمرکزی55

08633914197اراک خيابان بهشتی روبهروی بيمه ايرانداروخانه فرديارداروخانهاراکمرکزی56



08633252074خيابان آيت اله غفاری تقاطع آيت اله سعيدی:اراکداروخانه مبينداروخانهاراکمرکزی57

08632249076باالتر از ميدان هفت تيرداروخانه مهرداروخانهاراکمرکزی58

08632225400اراک خ عباس اباد نبش خيابان ميثمداروخانه هالل احمرداروخانهاراکمرکزی59

08633671818ابتدای شهرکداروخانه پورسيناداروخانهاراکمرکزی60

08633130854اراک شهرصنعتی جنب کانونداروخانه کوثرداروخانهاراکمرکزی61

08632230028خيابان شهيد بهشتی کوچه تيکران ساختمان پزشکان ميالددکتر اکبریداروخانهاراکمرکزی62

08632215255خيابان شهيد بهشتی کوچه شکرايی داروخانه دکتر غالمیدکتر غالمیداروخانهاراکمرکزی63

291208632583648پالک دکتر فريبا عزيزی هزاوهداروخانهاراکمرکزی64

08633288807خيابان راهزان خيابان شهيد شعبانی روبه روی مدرسه ابراهيمی فخاررحيم معصومیداروخانهاراکمرکزی65

08632229353نبش چهارراه دکتر حسابیسياوش آذربانیداروخانهاراکمرکزی66

08632249101انتهای پاساژ  مرکزی  - (مخابرات  )خيابان جانبازان - اراک شبانه روزی دکتر اسماعيلیداروخانهاراکمرکزی67

08632775918راه خاتم االنبيا داروخانه دکتر امير غالمی4خ مالک اشتر باالتر ازفريبا امير غالمیداروخانهاراکمرکزی68

08632723100خيابان شهيد هاشمی جنب قنادیمرکزی سنجانداروخانهاراکمرکزی69

08632240904اراک خيابان مخابرات کوچه فام فيلمکلينيک ارديبهشتدرمانگاه دندان پزشکياراکمرکزی70

08633125043اراک خيابان شهيد شيرودی روبه روی کلينيک امام رضاکلينيک بهاراندرمانگاه دندان پزشکياراکمرکزی71

08632224373خ عباس اباد روبرو بيمه ايرانکلينيک دندانپزشکی آرازدرمانگاه دندان پزشکياراکمرکزی72

08632212005اراک خيابان شهيد بهشتی نبش کوچه سميه ساختمان پارس طبقه اولکلينيک دندانپزشکی دکتر مختاریدرمانگاه دندان پزشکياراکمرکزی73

08638227550شازند خيابان امام جنب داروخانه شفاکلينيک دندانپزشکی مهردرمانگاه دندان پزشکياراکمرکزی74

08632238061اراک خيابان فلسطينخدمات سرپايی بيمارستان قدسدرمانگاه عمومياراکمرکزی75

08632266052اراک خيابان قائم مقام روبهروی پارک آزادیدرمانگاه ثارالهدرمانگاه عمومياراکمرکزی76

08632228783متری 12(س)درمانگاه حضرت زهرا درمانگاه عمومياراکمرکزی77

08632211630اراک خيابان مخابراتدرمانگاه عمومی قدسدرمانگاه عمومياراکمرکزی78

08632221054اراک خيابان قائم مقام عمار ياسر نرسيده به ميدان ارگدرمانگاه فرهنگياندرمانگاه عمومياراکمرکزی79

08633661155حافظيه ابتدای بلوار فاطميهدرمانگاه پارسياندرمانگاه عمومياراکمرکزی80

08632215829اراک خ عباسس اباد باالتر از امامزادهخسرو احمدیدندان پزشکياراکمرکزی81

08632241640اراک خ قائم مقامدرمانگاه زنده ياد کريمی راددندان پزشکياراکمرکزی82

08632215819باالتر از امامزادهدندان پزشکی دکتر اخالقیدندان پزشکياراکمرکزی83

08632216688خ شهيد بهشتی جنب بيمه البرز ساختمان گلستان ط اول-اراک-مرکزیدکتر ابراهيم حميدیدندان پزشکياراکمرکزی84

08632217254اراک خيابان شهيد بهشتی جنب پاساژاسالمی کلينيک علوی طبقه دومدکتر حميد توکلیدندان پزشکياراکمرکزی85

08632214282عباس آباد باالتر از رستوران حاتم بن بست تيگران مجتمع پزشکی ميالددکتر حميد عباسیدندان پزشکياراکمرکزی86

08632212233خ نيسانيان نبش کوچه مومنیدکتر فرشاد زرنانیدندان پزشکياراکمرکزی87

08632212015اراک خيابان عباس اباد جنب هالل احمردکتر ميالد داستانیدندان پزشکياراکمرکزی88

08633140002اراک خيابان شهيد شيرودی جنب اداره کل اموزش و پرورش نبش کوچه فرهنگسيددمحمرضا بنی جمالیدندان پزشکياراکمرکزی89

08632211401اراک ميدان هفت تير کوچه شکرايیعقيله توحيدی راددندان پزشکياراکمرکزی90

08632231222اراک  سه راه ارامنه کوچه شکرايی ساختمان فارابی طبقه سوممجيد مهاجریدندان پزشکياراکمرکزی91

08632215822باالتر از امامزاده پلی کلينيک رازیمرضيه لطفعلياندندان پزشکياراکمرکزی92

08632213518روبرو اما زادهکلينيک پورسينادندان پزشکياراکمرکزی93

08632233193اراک خيابان شريعتی نبش کوچه دانشسرا طبقه دوم ساختمان پاسارگادتصويربرداری دکتر پژوتنسونوگرافي و راديولوژياراکمرکزی94

08632230707خ امام خمينی چهار اره دکتر حسابی ساختمان پزشکان مهر راديولوژی و سونوگرافس سجاددکتر مژگان ذوالفقاریسونوگرافي و راديولوژياراکمرکزی95

08632233018سه راه مسجد سيد ها ساختمان کوثرابن سينافيزيوتراپیاراکمرکزی96

08632248808اراک ميدان سردارانفيزيوتراپی حکيمفيزيوتراپیاراکمرکزی97

08633680044اراک خيابان دانشگاه بعد از بهزيستی ابتدای شيخ طوسیفيزيوتراپی روزبهفيزيوتراپیاراکمرکزی98

08632222644ط  فوقانی بانک آينده- نرسيده به ميدان وليعصر- خ امامفيزيوتراپی شفافيزيوتراپیاراکمرکزی99

08633127285شهيد شيرودی نبش ارشاد ساختمان اهورافيزيوتراپی پارسيانفيزيوتراپیاراکمرکزی100

08632213307.شرکت افتخار درمان مهر ايرانيانمراکز جراحي محدوداراکمرکزی101

08633127305خ شهيدد شيرودی روبهروی انتقال خونشرکت نورآوران نوين پارسمراکز جراحي محدوداراکمرکزی102

08633127175اراک خيابان شهيد شيرودی روبه روی  انتقال خونکلينيک دیمراکز جراحي محدوداراکمرکزی103

08634220211اراک خيابان شکرايی بن بست گاندیخدمات بالينی آفتابمرکز خدمات باليني در منزلاراکمرکزی104

08632230155اراک ميدان شهدا کلينيک علویاحمد شاه حيدریپزشکاراکمرکزی105



08632226101اراک خيابان نيسانيان ساختمان بهارستاناحمد مظفریپزشکاراکمرکزی106

08632248284اراک خيابان امام خمينی جنب شيرينی سرای قندريز کيلينيک رازیبابک غفاری تويسرکانیپزشکاراکمرکزی107

45508632245872اراک خيابان امام ساختمان بهمن سهرابیپزشکاراکمرکزی108

08632221128اراک خيابان خرم کوچه ارشاد ساختمان اهوراثريا پازوکیپزشکاراکمرکزی109

08632239946خيابان شهيد بهشتی روبروی بانک ملیحبيب سهيلیپزشکاراکمرکزی110

08634053867اراک  خيابان داورانحسين مرادیپزشکاراکمرکزی111

08632782677اراک شهرک رضویحسين مهاجر فرپزشکاراکمرکزی112

08632774696فوتبال سيمتری خاتم االنبيا روبروی پانزده متری اسالم نرسيده به داروخانه دکتر عزيزیدکتر ابوالفضل نجاتیپزشکاراکمرکزی113

08632217251ميدان شهدا ابتدای خيابان شهيد بهشتی ساختمان پزشکان علوی طبقه همکفدکتر افشين بابائیپزشکاراکمرکزی114

309188642132اراک شهرک وليعصر خ مطهری بن بست دکتر اکبر رنجبرپزشکاراکمرکزی115

08632216921کوچه عماردکتر بهنام لؤلؤيیپزشکاراکمرکزی116

08633682145 واحد اول3818718781 کد پستی 6اراک فاطميه نبش اصالت دکتر تبسم ملک دمحمیپزشکاراکمرکزی117

08632214262عباس اباد کوچه تيکران ساختمان ميالددکتر حسن اخوان مجدپزشکاراکمرکزی118

08634250110انتهای خيابان شهدا روبرو داروخانه دکتر شارقدکتر حسن مظاهریپزشکاراکمرکزی119

08632227472اراک خ شهيد بهشتی روبهروی درمانگاه ابن سينا ساختمان بزرگمهردکتر حسينعلی صفریپزشکاراکمرکزی120

08632248800اراک خ بهشتی جنب ساختمان بزرگمهردکتر حميد حميدیپزشکاراکمرکزی121

08633666802جنب داروخانه دکتر تاجران- بلوار فاطميه- اراکدکتر حميدرضاشيخ حسينی اصفهانیپزشکاراکمرکزی122

367908632263676اراک ميدان امام حسين بلوار امام علی جنب دکل ايرانسل پالک دکتر داود نافذیپزشکاراکمرکزی123

08632246363خيابان شهيد بهشتی روبروی امامزاده ساختمان پزشکان فردوسی طبقه اول:اراکدکتر رضا اسدیپزشکاراکمرکزی124

08632215598کوچه شکرايیدکتر رضا شاه ميرزايیپزشکاراکمرکزی125

308632210431اراک خيابان عباس اباد کوچه عضد ساختمان آراد طبقه دکتر رضا قنبریپزشکاراکمرکزی126

08632230163اراک ميدان شهدا کلينيک علویدکتر روح اله داود آبادی فراهانیپزشکاراکمرکزی127

08632225051اراک خيابان عباس اباد ساختمان پزشکان بزرگمهر طبقه سومدکتر زهرا کمال اراپزشکاراکمرکزی128

208632214276ساختمام ميالد ظبقه -  کوچه تيکران دکتر زيبا صفریپزشکاراکمرکزی129

08633258938اراک ميدان امام حسيندکتر سعيده ميرعبدالحقپزشکاراکمرکزی130

08632788800اراک ميدان رودکی خ حقانی جنب داروخانه جابردکتر شبنم فتحيانپزشکاراکمرکزی131

08633121488 مجتمع بهار طبقه اول2خيابان دادگستر بهاردکتر شهرزاد رحمتی نياپزشکاراکمرکزی132

381871878308633682145 واحد اول کد پستی 6اراک کوی فاطميه نبش اصالت دکتر عباس بنکدارپزشکاراکمرکزی133

08632246342شهرک وليعصر خيابان مطهری جنب داروخانه دکتر بزچلويیدکتر عباس يوسفیپزشکاراکمرکزی134

08632227697ساختمان پزشکاندکتر علی جورابچیپزشکاراکمرکزی135

08632239388اراک خ شهيد بهشتی ابتدای کوچه عضد ساختمان مير احمددکتر عليرضا رضايی آشتيانیپزشکاراکمرکزی136

08632241516خ شهيد بهشتی مقابل درمانگاه ابن سينا ساختمان بزرگمهردکتر عليرضا يزدانیپزشکاراکمرکزی137

108632230630خيابان عباس اباد  ساختمان بزرگمهر طبقه دکتر فاطمه جوادزادهپزشکاراکمرکزی138

08632722662سنجان طبقه فوقانی بانک سپهدکتر فريبرز احمدی شام اسبیپزشکاراکمرکزی139

08632266800خيابان مشهد نرسيده به ميدان قرآن بين لعلی و شن کش:اراکدکتر مجتبی فراهانیپزشکاراکمرکزی140

08633139079متری نبش کوچه طبقه فوقانی موسسه مهر30چهارراه خاتم االنبيا دکتر مجيد طاهریپزشکاراکمرکزی141

08633121314اراک خيابان شهيد شيرودیدکتر محسن ايرانیپزشکاراکمرکزی142

08632275222ابتدای بازارچه الغدير:شهرک الغدير دکتر دمحم جواد هاشمی مودبپزشکاراکمرکزی143

08632771000اراک باالتر از چهارراه خاتم االنبيا ساختمان مادر طبقه دوم باالی داروخانه اميرغالمیدکتر دمحم سعيد مرزبانپزشکاراکمرکزی144

08632217252مطب دکتر دمحم شريفی-کلينيک علوی-ابتدای خ شهيد بهشتی-ميدان شهدا -اراکدکتر دمحم شريفیپزشکاراکمرکزی145

08634256274فلکه قران ساختمان پزشکان ايراندکتر دمحمرضا جيريايیپزشکاراکمرکزی146

08632211912(شبانه روزی اکسير سابق)جنب داروخانه  - (عباس آباد)خيابان شهيد بهشتی -اراک-استان مرکزیدکتر مريم هادیپزشکاراکمرکزی147

08632211290خيابان شهيد بهشتی پشت پاساژ جاللی کلينيک اريا: اراک دکتر معصومه خليلیپزشکاراکمرکزی148

08632214264خيابان شهيد بهشتی کوچه تيکران ساختمان ميالد طبقه دومدکتر مهدی سعيدیپزشکاراکمرکزی149

884108632761624کوی رضوی ابتدای بلوار فردوسی نبش کوچه مدرس پالک دکتر مهدی صدوقپزشکاراکمرکزی150

1708634224281 واحد 6اراک ميدان شريعتی خيابان شبان ساختمان اميرکبير طبقه دکتر مهرناز کاظمی نياپزشکاراکمرکزی151

08632256844فاز يکدکتر موسویپزشکاراکمرکزی152

08633259090خيابان آيت اله غفاری خيابان انوری بعد از چهار راه آيت غفاری بن بست شهيد مير غفاری:اراکدکتر مژگان ضيغمیپزشکاراکمرکزی153

08633124663خ شهيد شير ودی ساختمان خرمدکتر ناصر سعيدیپزشکاراکمرکزی154



08632227775اراک ابتدای کوچه شکرايیدکتر هوشنگ بحرينیپزشکاراکمرکزی155

08633124560خيابان هپکو بعد از کميته امداددکتر کارخانهپزشکاراکمرکزی156

08634255182خيابان داوران ابتدای کوچه شهيد امير موچانیدکترجواد يوسف زادهپزشکاراکمرکزی157

09138060013کلينيک علوی-جنب پاشاژ اسالمی-خيابان شهيدبهشتیدکترسيداحمدصالحیپزشکاراکمرکزی158

08633246860اراک خ مشهد فلکه قرآن روبرو داروخانه ايران مطب دکتر رضا احمدی دانشرضا احمدی دانشپزشکاراکمرکزی159

1408633127239 واحد 5اراک خيابان شهيد شيرودی ساختمان پزشکان اهورا نبش کوچه ارشاد طبقه رضا غضنفری سرابیپزشکاراکمرکزی160

08633246041اراک خيابان شکرايیرضا ناطوریپزشکاراکمرکزی161

08633226776اراک خيابان ادبجو نبش قايم مقامرضا گلستانی عراقیپزشکاراکمرکزی162

08632238666اراک خ بهشتی ساختمان بزرگمهرزهره احمدیپزشکاراکمرکزی163

08632784800متری فوتبال طبقه فوقانی مسجد علی بن ابيطالب30سلطانعلی جاللوندیپزشکاراکمرکزی164

08632211866اراک  خيابان عباس اباد کوچه عضد رو به روی هالل احمرسپيده ربيعیپزشکاراکمرکزی165

08632786689 متری فوتبال30اراک انتهای سيامک عراقیپزشکاراکمرکزی166

08632227606اراک خ شهيد بهشتی کوچه تيکرانسيد حسن اقدسیپزشکاراکمرکزی167

08632785434اراک ميدان رودکی خ رودکی نبش کوچه ابوالفضلسيد فاطمه ميرصفیپزشکاراکمرکزی168

08633133838اراک خيابان هپکو مسجد الزهراسيد مجتبی مهاجرانیپزشکاراکمرکزی169

08632238667اراک عباس اباد ساختمان بزرگمهر طبقه دومشيما علویپزشکاراکمرکزی170

08632772100رودکی طبقه فوقانی دلروخانه جابر حيانعباس صالحیپزشکاراکمرکزی171

08633258038بعد از داروخانه دکتر حقيقی- خ داوران - اراک علی اکبر مشهدیپزشکاراکمرکزی172

08633131283ميدان بنفشه پشت عابر بانک سپه مطب داوریعليرضا داوریپزشکاراکمرکزی173

08632225969اراک خيابان امام خمينیعليرضا فرهادپورپزشکاراکمرکزی174

08632216220اراک خيابان شهيد بهشتی جنب پاساژ جاللی ساختمان آرياعليرضا نوشادکامرانپزشکاراکمرکزی175

08632223346اراک ميدان هفتم تير روبهروی بانک ملی ساختمان سالمتعليرضا چيت سازپزشکاراکمرکزی176

08632233570اراک خيابان عباس اباد کوچه عضد بن بست عدالتعماد بيانیپزشکاراکمرکزی177

08632781139اراکهرک رضوی ميدان سازمان ابفرحناز سعادتيانپزشکاراکمرکزی178

08632274222اراک چهار راه ايت اله سعيدی پايين تر از شن کشقدرت اله پورايمانیپزشکاراکمرکزی179

308632249579 واحد 3اراک ميدان هفتم تير ساختمان پزشکان پاسارگادطبقه الدن طاهریپزشکاراکمرکزی180

08634451367جنب دارو خانه دکتر آرامی-خ قايم مقاممجيد احمدیپزشکاراکمرکزی181

08633683393اراک  فاطميهمجيد خرمن بيزپزشکاراکمرکزی182

08633121177خرم روبهروی انتقال خون بوعلیدمحم قزلوپزشکاراکمرکزی183

08632781282متری فوتبال30اراک دمحم قناتیپزشکاراکمرکزی184

08633281008خيابان سيدالشهدا خيابان مشهد طبقه همكف مطب دكتر دمحم گودرزيدمحم گودرزيپزشکاراکمرکزی185

08633133261اراک خيابان هپکو جنب مسجد الزهرادمحمعلی ابراهيمیپزشکاراکمرکزی186

08632232758اراک خيابان ملک روبروی گل فروشی ليليوممحمود کاظمیپزشکاراکمرکزی187

08632239840اراک خ خرم کوچه محمود ابادیمريم صالحیپزشکاراکمرکزی188

08634250398خ قايم مقام چهارراه اولمسعود شربتیپزشکاراکمرکزی189

08632213371کوچه عمارمطب دکتر عابدیپزشکاراکمرکزی190

08632211626اراک خيابان شهيد بهشتی کوچه عمار آريا کلينيک طبقه سوممطب دکتر نادر زرين فرپزشکاراکمرکزی191

08632242220اراک خ عباس اباد جنب درمانگاه بوعلیمنصور قناعت پيشهپزشکاراکمرکزی192

08643221197محالت خ انقالبمهدی رضايیپزشکاراکمرکزی193

08632239552اراک خيابان شهيد بهشتی خيابان عمارنادر دادگرپزشکاراکمرکزی194

08633246041اراک خيابان شکرايیندا سليمانیپزشکاراکمرکزی195

08632767006 متری فوتبال30اراک نسرين رضايیپزشکاراکمرکزی196

08632228854اراک ميدان هفت تير کوچه شکرايیپريوش پرهيزکارپزشکاراکمرکزی197

871808633660494 پالک 6اصالت - شهرک فاطميه - خيابان عفاف- اراکپگاه اسدی گلکارپزشکاراکمرکزی198

08632244724اراک خ امام خمينیافشين دمحمیکارشناسان پروانه داراراکمرکزی199

1108633258500پالک - ابتدای خيابان داوران سپيدهکارشناسان پروانه داراراکمرکزی200

08633120331اراک خيابان خرم کلينيک خرمعلی اديب پوياکارشناسان پروانه داراراکمرکزی201

08632222469اراک ميدان هفت تير کوچه شکرايی روبهروی داروخانه دکتر مشايخیفيزيوتراپی آرادکارشناسان پروانه داراراکمرکزی202

108632239336ط-پلی کلينيک بزرگمهر- ساختمان پزشکان بزرگمهر- باالتر از کلينيک ابن سينافيزيوتراپی بزرگمهرکارشناسان پروانه داراراکمرکزی203



608633683419فاطميه اصالت فيزيوتراپی بهبودکارشناسان پروانه داراراکمرکزی204

908632231222اراک ميدان هفت تير کوچه شکرايی ساختمان فارابی طبقه سوم واحد محمود دمحمیکارشناسان پروانه داراراکمرکزی205

08632233403ساختمان گلبرگ-کوچه پشت پاساژ اسالمی-خ شهيد بهستی-اراکژاله ساغریکارشناسان پروانه داراراکمرکزی206

08637222424آشتيان ميدان آزادیداروخانه دکتر سعدين پورداروخانهاشتيانمرکزی207

08646336761خمين ميدان مدرس جنب داروخانه شبانه روزیآزمايشگاه حيانآزمايشگاهخمينمرکزی208

08646225420 خرداد15خمين ميدان آزمايشگاه سيناآزمايشگاهخمينمرکزی209

08646340183ميدان  مدرسداروخانه  بوعلیداروخانهخمينمرکزی210

08646333033خمين  ميدان مدرسداروخانه  شبانه روزیداروخانهخمينمرکزی211

08646222196 خرداد15ميدان داروخانه  شفاداروخانهخمينمرکزی212

08646230533خمين خيابان بسيج جنب درمانگاه بسيجداروخانه  عربداروخانهخمينمرکزی213

08646221711 خرداد15خمين ميدان داروخانه حکيمداروخانهخمينمرکزی214

08646220240خيابان شريعتیداروخانه دکتر حسن زادهداروخانهخمينمرکزی215

08646231908خمين خيابان تختیداروخانه دکتر شريفیداروخانهخمينمرکزی216

08646335301مقابل مصلی (ره)خيابان امام خمينیداروخانه رازیداروخانهخمينمرکزی217

08646220240 خرداد ابتدای خيابان قدس15خمين ميدان داروخانه قدسداروخانهخمينمرکزی218

08646220414خمين خيابان شريعتی خيابان بسيجدرمانگاه شبانه روزی شهيد مصطفی خمينیدرمانگاه عموميخمينمرکزی219

08646333439خمين خيابان امام مقابل مصلیدرمانگاه شبانه روزی غديردرمانگاه عموميخمينمرکزی220

08646336689خمين ميدان مدرس جنب داروخانه شبانه رویفيزيو تراپی بقيه هللافيزيوتراپیخمينمرکزی221

08646222240خمين ميدان مدرسفيزيوتراپی مهر خمينفيزيوتراپیخمينمرکزی222

08646333003خمين بلوار پاسداران کوچه شهيد آقا بيگیدکتر احمد رضا اسالمیپزشکخمينمرکزی223

08646335299خيابان امام مقابل مصلی کوچه رازیدکتر بهمن محمودیپزشکخمينمرکزی224

08646330050خمين  ميدان مدرس  جنب داروخانهدکتر حسن چوگریپزشکخمينمرکزی225

08646226561خيابان تحتی  ساختمان پزشکاندکتر حشمت هللا رضائیپزشکخمينمرکزی226

08646330497خمين ميدان مدرس جنب داروخانه شبانه روزیدکتر حميد عظيمیپزشکخمينمرکزی227

08646223044خمين خيابان شريعتی  طبقه فوقانی  داروخانه حسن زادهدکتر سعيد صالحیپزشکخمينمرکزی228

08646227791 خرداد15خمين ميدان دکتر علی دمحم کوچکی مطلقپزشکخمينمرکزی229

08646223777 خرداد15خمين  ميدان دکتر مجيد کاظمیپزشکخمينمرکزی230

08646332370ميدان مدرس ،جنب داروخانه شبانه روزی:خميندکتر محسن نظریپزشکخمينمرکزی231

08646230242خيابان شريعتی:خميندکتر دمحم رضا رضاييانپزشکخمينمرکزی232

08646227577 خرداد ساختمان پزشکان15خمين  ميدان دکتر منصور ناعمیپزشکخمينمرکزی233

08646224522ميدان انقالب-خميندمحم حسين سرلکپزشکخمينمرکزی234

08646229841خمين  خيابان امام مقابل بانک ملیمهدی شکریپزشکخمينمرکزی235

08646341778ميدان مدرس  جنب داروخانه شبانه روزیمرکز خدمات  پرستاری شفاکارشناسان پروانه دارخمينمرکزی236

08635623342استان مرکزی خنداب بلوار ايت اله غفاریآرياناداروخانهخندابمرکزی237

08635624120خنداب بلوار آيت اله غفاری روبهروی داروخانه آريانادکتر عيسی خدادادیپزشکخندابمرکزی238

108635622211مرکزی خنداب خيابان ايت اله غفاری پالک مطب دکترمنصوریپزشکخندابمرکزی239

808644225055خيابان طالقانی جنب ميدان شهيد عسگريان پالک آزمايشگاه دکتر احدیآزمايشگاهدليجانمرکزی240

08644233211آزمايشگاه پاتوبيولوژی پارس- خيابان شهيد بهشتی جنوبی - دليجان پاتوبيولوژی پارسآزمايشگاهدليجانمرکزی241

08644223117ميدان شهيد عباسپور داروخانه دکتر بيگی- دليجان داروخانه دکتر بيگیداروخانهدليجانمرکزی242

08644229984خيابان شهيد بهشتی شمالی جنب خيابان مهندس هاشمیکيمياداروخانهدليجانمرکزی243

08644233995.مجتمع دندانپزشکی حکيم . روبروی بانک تجارت . خ رجايی دندانپزشکی حکيمدرمانگاه دندان پزشکيدليجانمرکزی244

08644231916خيابان بهشتی شمالی درمانگاه شبانه روزی اميددرمانگاه اميددرمانگاه عموميدليجانمرکزی245

08644229998طبقه فوقانی صندوق ثامن الحجج- خيابان طالقانی دکتر دلبخشدندان پزشکيدليجانمرکزی246

08644226578مطب دکتر امينی-درب دوم جنوبی-بن بست ش نظری-روبروفرمانداری- خ بهشتی جنوبی-دليجان-استان مرکزیدکتر بهرام امينیپزشکدليجانمرکزی247

08644232090مطب دکتر جاللی- کوچه شهيد مسلم قاسمی - خيابان طالقانی دکتر سعادت جاللیپزشکدليجانمرکزی248

08644227172دليجان ، خيابان شهيد بهشتی جنوبی ، باالتر از کوچه نوابعباس احمدیپزشکدليجانمرکزی249

08644226040مطب دكتر امامي_ميدان ساعت_دليجانعباس اماميپزشکدليجانمرکزی250

08644226040مطب دكتر ميرزاجاني_ميدان ساعت_دليجانفاطمه ميرزاجانيپزشکدليجانمرکزی251

08645222511زرنديه مامونيه خ امام کوچه شهيد اعتمادیآزمايشگاه حکيمآزمايشگاهزرنديهمرکزی252



08645223898زرنديه سه راه مأمونيه آزمايشگاه پاستورآزمايشگاه پاستورآزمايشگاهزرنديهمرکزی253

09380402608مأمونيه خ امام داروخانه شبا نه روزی صحتداروخانه شبانه روزی صحتداروخانهزرنديهمرکزی254

108645226756طبقه -ساختمان پزشکان سينا-مامونيه خ شهيد اعتمادی مطب دکتردمحمسهامیپزشکزرنديهمرکزی255

09127560894ساوه نبش ميدان شهداآزمايشگاه دکتر محبی آشتيانیآزمايشگاهساوهمرکزی256

08642200215ساختمان عماد طبقه زيرين-خ امام کوچه صالحی آزمايشگاه سيناآزمايشگاهساوهمرکزی257

08642221510ساوه خ امام خمينی کوچه دکتر بلورچی ساختمان دکتر بلورچیآزمايشگاه شفاآزمايشگاهساوهمرکزی258

08642230232ساوه ابتدای خ انقالب ابتدای خ سوم شعبان زيرزمين ساختمان پزشکان مرواريدآزمايشگاه مهرآزمايشگاهساوهمرکزی259

08642244235ساختمان ايرانيان آزمايشگاه پارس24خ شريعتی شريعتی آزمايشگاه پارسآزمايشگاهساوهمرکزی260

08642226697ساوه خ شريعتی ساختمان کوثرآزمايشگاه کوثرآزمايشگاهساوهمرکزی261

(س)، ميدان شهيد ناصری، بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه(بلوار دادگستری)ساوه، ميدان دانشگاه، بلوار شهيد ناصری(س)بيمارستان حضرت فاطمهبيمارستانساوهمرکزی262 08642442400

08642223026بلوار مدرسبيمارستان شهيد مدرس ساوهبيمارستانساوهمرکزی263

08642228601داروخانه نيايش (بانک ملی)ساوه خ امام کوچه شفقدارو خانه نيايشداروخانهساوهمرکزی264

08642221373 داروخانه ايلچی9ساوه خ انقالب نبش انقالب داروخانه دکتر ايلچیداروخانهساوهمرکزی265

09124948684ساوه خ شريعتی خ پاسداران روبروی درمانگاه شهدای گمنام داروخانه دکتر سعيدیداروخانه دکتر سعيدیداروخانهساوهمرکزی266

08642200671روبروی درمانگاه مصطفی خمينی- خيابان شريعتی داروخانه دکتر شکرالهیداروخانهساوهمرکزی267

08642236788 روبروی دبيرستان حنان4 و2ساوه خ شريعتی بين شريعتی  داروخانه دکتر معصومیداروخانهساوهمرکزی268

08642235226ساوه خ شريعتی ساختمان کوثرداروخانه دکتر ممتازیداروخانهساوهمرکزی269

08642217120ساوه ميدان شهدا به طرف ميدان شهرداریداروخانه دکتر کاشیداروخانهساوهمرکزی270

08642201166ساوه خ امام جنب پاساژصفا داروخانه دکتر ظاهریداروخانه شبانه روزی دکتر ظاهریداروخانهساوهمرکزی271

08642223232ساوه ميدان شهدا جنب آزمايشگاه دکتر محبیداروخانه شبانه روزی دکتر غنی لوداروخانهساوهمرکزی272

08642223041ساوه خ شريعتی ساختمان سينا داروخانه مرکزیداروخانه مرکزیداروخانهساوهمرکزی273

308642234838استقالل-خ استقالل -خ فردوسی -ساوه (ص)درمانگاه حضرت رسول اکرم درمانگاهساوهمرکزی274

08642235666ساوه خ پاسداران درمانگاه شهدای گمنامشهدای گمنامدرمانگاهساوهمرکزی275

08642230853 درمانگاه حضرت زهرا6ساوه خ انقالب درمانگاه شبانه روزی حضرت زهرادرمانگاه عموميساوهمرکزی276

08642223025ساوه خ امام کوچه صالحی ساختمان صالحیدکتر روح هللا پوراندندان پزشکيساوهمرکزی277

408642200224 واحد2طبقه - خ امام کوچه صالحی -ساوه مطب دکترحسين اخوان زنجانیدندان پزشکيساوهمرکزی278

08642216760ساوه ميدان شهدا به طرف ميدان شهرداریکلينيک دندانپزشکی ثامندندان پزشکيساوهمرکزی279

908642231356 و 7ساوه خ انقالب بين انقالب دکتر حسين ميرانزادهسونوگرافي و راديولوژيساوهمرکزی280

08642437391ساوه خ امام روبروی پاساژ رضا ساختمان مهرگان طبقه اولمرکز سونوگرافی و رالديولوژی مهرگانسونوگرافي و راديولوژيساوهمرکزی281

08642223337 روبروی آزمايشگاه کوثر ساختمان مدرسی طبقه همکف1ساوه خ شريعتی جنب شريعتی کلينيک فيزيو تراپی مرکزیفيزيوتراپیساوهمرکزی282

08642252605ساوه شهرک فجر مرکز جراحی محدود دیمرکز جراحی محدود و سرپايی دیمراکز جراحي محدودساوهمرکزی283

08642231300ساوه خ انقالب خ سوم شعبان مجتمع امينآقار دکتر سهيد بهنامپزشکساوهمرکزی284

09121401040ساوه خ شريعتی ساختمان کوثرآقای دکتر بهزاد نيکبختپزشکساوهمرکزی285

08642222180ساوه خ شريعتی جنب آموزشگاه ياسآقای مصطفی کارگرپزشکساوهمرکزی286

08642239140ساوه خ امام بيم ميدان شهرداری و ميدان شهداجعفر توکليانپزشکساوهمرکزی287

09127814034ساوه خ شريعتی ساختمان پزشکان کوثرخانم دکتر مريم انبار لويیپزشکساوهمرکزی288

08642218962ساوه خ انقالب جنب بانک سيناخانم دکتر مژگان نوروزیپزشکساوهمرکزی289

08642225323ساوه خيابان انقالب ساختمان صدف طبقه دومدکتر احمد رضا کريم زادگانپزشکساوهمرکزی290

08642222180ساوه خ شريعتی جنب آموزشگاه ياسدکتر ايران ديبايی فرپزشکساوهمرکزی291

08642233146ساوه خ شريعتی ساختمان کوثر طبقه سومعادل فالح قاجاریپزشکساوهمرکزی292

08642238323ساوه خ شريعتی نرسيده به چهار راه پاسداران ساختمان مهر طبقه همکفمطب دکتر اشرف باقریپزشکساوهمرکزی293

08642226597طبقه اول-ورودی اول -ساختمان پزشکان مرواريد-خ سوم شعبان-ساوه خ انقالب مطب دکترمعصومه ابراهيمی حيدرلوپزشکساوهمرکزی294

08638223060شازند ابتدای بلوار مطهری روبروی فرمانداریآزمايشگاه صدراآزمايشگاهشازندمرکزی295

08638227629جنب پاساژ تعاونی شهر و روستاپاتوبيولوژی پاستورآزمايشگاهشازندمرکزی296

08638227912شازند خيابان امام جنب بانك صادراتفيزيوتراپي بوعليتوانبخشيشازندمرکزی297

08638222179شازند خ امامداروخانه دکتر آشتيانیداروخانهشازندمرکزی298

2908638222635شازند خيابان قدس پالک داروخانه دکتر حاتمیداروخانهشازندمرکزی299

08638221959شازند خيابان قدس مطب دكتر علي كاوهدكتر علي كاوهدرمانگاه عموميشازندمرکزی300

08638627556(ع)مهاجران بلوار امام خمينی ساختمان پزشکان فيزيوتراپی امام رضا(ع)فيزيوتراپی امام رضا فيزيوتراپیشازندمرکزی301



08638221552شازند خ انقالباحمد رساپزشکشازندمرکزی302

08638223253روبروی داروخانهدکتر جعفریپزشکشازندمرکزی303

08634221208طبقه فوقانی داروخانهدکتر غالمرضا ميرزايیپزشکشازندمرکزی304

08638224747شازند خيابان قدس طبقه فوقانی داروخانه مجيدفاطمه مشيدیپزشکشازندمرکزی305

4108638227123نرسيده به ميدان فرمانداري ساختمان پزشكان پارس پ فيزيوتراپي نشاطکارشناسان پروانه دارشازندمرکزی306

08632242601فرمهين ميدان قائم مقام ساختمان الماس همکفآتوسا شيخ االسالمیپزشکفراهانمرکزی307

08643223640ميدان استقاللآزمايشگاه دکتر کيانآزمايشگاهمحالتمرکزی308

08643223488روبروی دفتر پست- خيابان امامداروخانه حميدداروخانهمحالتمرکزی309

08643240121محالت ميدان استقاللداروخانه دکتر شاهرخیداروخانهمحالتمرکزی310

08643220990محالت خ امام خمينی ميدان استقاللداروخانه شبانه روزی رازیداروخانهمحالتمرکزی311

08643225682خيابان استقاللداروخانه مرکزی محالتداروخانهمحالتمرکزی312

08643233312محالت خ امام خمينی کوچه بهداشتدکتر محمود شاهرخیدندان پزشکيمحالتمرکزی313

08643230678محالت ميدان استقاللدکتر منصور شاهرخیپزشکمحالتمرکزی314

08643221992محالت ميدان استقاللدکتر نادر مهدویپزشکمحالتمرکزی315

08643231509محالت ميدان استقاللمحمود فکريانپزشکمحالتمرکزی316

08635454130کميجان خيابان امام روبهروی بانک ملیداروخانه مرکزی کميجانداروخانهکميجانمرکزی317

08635454264روبروی بانک کشاورزیصحتداروخانهکميجانمرکزی318

08635453707روبروی بانک کشاورزی-شهرستان کميجان ابوالقاسم رضايیپزشککميجانمرکزی319

08635453110چهارراه مهديه روبروي بانك تجارت مطب دكتر عليمراديغالم رضا عليمراديپزشککميجانمرکزی320

08345226364آزمايشگاه سالمت-مجتمع امام حسين -خيابان شهيد مفتح -اسالم آباد غرب آزمايشگاه سالمتآزمايشگاهاسالمابادغربکرمانشاه1

08345221455اسالم آبادغرب خ شهيد فکوری جنب داروخانه خوارزمی ساختمان پزشکان آريا آزمايشگاه شفاآزمايشگاه شفاآزمايشگاهاسالمابادغربکرمانشاه2

008345224112(ره)امام خميني بيمارستاناسالمابادغربکرمانشاه3

08345228288اسالم آبادغرب خ شهيد فکوری روبروی پاساژ جاويد داروخانه خوارزمیداروخانه خوارزمیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه4

708337274450اسالم آباد غرب چهار راه طالقانی نبش خيابان شهيد  کالهدوز پالک داروخانه دکتر بهرامی قانعداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه5

08345245687کرمانشاه اسالم اباد غرب خيابان شهيد چمران جنب درمانگاه مدللداروخانه دکتر حمزهداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه6

08345223902خيابان طالقانی جنب پاساژ دمحم زاده- اسالم اباد غرب داروخانه دکتر عزيزیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه7

08345228894(ع)اسالم آبادغرب خ شهيد مفتح جنب پاساژ امام حسينداروخانه دکتر فتاحیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه8

08345221461داروخانه دکتر افراسيابی- خيابان شهيد فکوری - اسالم آبادغرب داروخانه دکتر محمود افراسيابیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه9

08345246885اسالم آباد غرب،ابتدای خيابان شهيد چمران،جنب اداره برقداروخانه دکتر نصرتیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه10

08345229779اسالم آبادغرب خ شهيد فکوریداروخانه دکتررضايی بخشیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه11

08345222064اسالم اباد غرب خيابان شهيد کالهدوز داروخانهشبانه روزی دکتر پژوهانداروخانه شبانه روزی دکتر پژوهانداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه12

08345222725داروخانه شبانه روزی دکتر سليمی- روبه روی اداره برق - ابتدای خيابان شهيد چمران  - (ره)ميدان امام خمينی - اسالم آباد غرب دکتر امير سليمیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه13

608345239880پالک (ره)اسالم آبادغرب خ چمران خ حر روبروی بيمارستان امام خمينی دکتر بهمنیداروخانهاسالمابادغربکرمانشاه14

08345242668اسالم ابادغرب خ کالهدوز پشت مسجد جامع جنب چاپ ايراندکتر شاه دمحمیدندان پزشکياسالمابادغربکرمانشاه15

08345223227كرمانشاه اسالم آباد غرب خيابان راه كربال قبل از نيروانتظامي مطب دكتر توفيق ياريمطب دكتر ياريدندان پزشکياسالمابادغربکرمانشاه16

08345233286اسالم آبادغرب خ شهيد کالهدوز جنب داروخانه دکتر بهرامی کلنيک فيزيوتراپی شفافيزيوتراپی شفافيزيوتراپیاسالمابادغربکرمانشاه17

08345222099اسالم آبادغرب بلوار شهيد چمران خ حرفيزيوتراپی دمحم مهدی بدریفيزيوتراپیاسالمابادغربکرمانشاه18

08345245930فيزيوتراپی نوين-روبرو مخابرات-خ شهيد چمران-اسالم اباد فيزيوتراپی نوينفيزيوتراپیاسالمابادغربکرمانشاه19

08345225177فيزيوتراپی پارس-کوی گلها -خ چمران- اسالم آبادغرب فيزيوتراپی پارسفيزيوتراپیاسالمابادغربکرمانشاه20

08345244841اسالم اباد غرب خيابان شهيد فكوري جنب داروخانه دكتر افراسيابيدكتر ايلخان رضاييپزشکاسالمابادغربکرمانشاه21

08345225088اسالم آبادغرب پشت مسجد جامع خ شهيد کالهدوز طبقه فوقانی چاپخانه ايران طبقه دوم آزمايشگاه دکتر رسولیآزمايشگاه دکتر رسولیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه22

08345225722اسالم ابادغرب خ شهيد فکوریاميدعلی نظریپزشکاسالمابادغربکرمانشاه23

08345226668اسالم آبادغرب خ طالقانی طبقه دوم داروخانه دکتر کابلیدکتر آرزو ميالدیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه24

08345224385جنب پاساژ ارگدکتر اردشير دمحمیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه25

08345228172مطب دکتر ايرج دمحمیدکتر ايرج دمحمیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه26

08345242382اسالم آبادغرب خيابان شهيدفکوریدکتر بهزاد کاويانیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه27

08345242221 طبقه دوم6اسالم ابادغرب خ چمران خ حر پالکدکتر حيدر ويسیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه28

608345221233اسالم ابادغرب خ شهيد چمران خ حر پالکدکتر سهراب همتیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه29

08345222099اسالم ابادغرب  بلوار شهيد چمران خ حر روبروی بيمارستاندکتر سهيل پورشهرياریپزشکاسالمابادغربکرمانشاه30



08345228301نبش خ ش کالهدوز-خ طالقانی - اسالم آبادغربدکتر شهريار الماسیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه31

08345225724اسالم آبادغرب خ شهيد فکوریدکتر عبدالجواد جاللیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه32

08345225690اسالم آبادغرب خ طالقانی روبروی بانک کشاورزی طبقه دوم بازارچه آرشدکتر علی اشرف حسينیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه33

08345225009اسالم ابادغرب خ طالقانی جنب درب اصلی مسجد جامعدکتر علی ظهرابیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه34

08345235140ابتدای بلوار چمران جنب اداره برق بن بست گلها(ره)اسالم ابادغرب ميدان امام خمينی دکتر علی عليزادهپزشکاسالمابادغربکرمانشاه35

08345226574اسالم ابادغرب خ شهيد فکوری مطب دکتر عليداد عزيزی زادهدکتر عليداد عزيزی زادهپزشکاسالمابادغربکرمانشاه36

208345225365اسالم آبادغرب خ شهيد مفتح ساختمان صدف طبقه دکتر غالمرضا مرادحاصلیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه37

08345221362(ع)اسالم آبادغرب خ شهيد مفتح مجتمع امام حسين دکتر فرهاد باقریپزشکاسالمابادغربکرمانشاه38

08345226473اسالم آبادغرب  خ شهيد کالهدوز روبروی مسجد جامعدکتر قنبریپزشکاسالمابادغربکرمانشاه39

08345226225اسالم اباد خ طالقانی طبقه فوقانی داروخانه دکتر بهرامیدکتر ناهيد دست رنجپزشکاسالمابادغربکرمانشاه40

08345226300اسالم آبادغرب ميدان امام ابتدای خ شهيد چمراندکتر هادی يوسف شاهیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه41

08345227354اسالم آبادغرب خيابان شهيد فکوری طبقه فوقانی داروخانه خوارزمیدکتر کيومرث جعفریپزشکاسالمابادغربکرمانشاه42

08345223096اسالم آبادغرب خ فکوری پاساژ جاويدسعيد چمن آزادپزشکاسالمابادغربکرمانشاه43

08345228994مطب شخصی-طبقه دوم لوازم خانگی نيک-چهارراه مسجد قمر بنی هاشم-خيابان شهيد فکوریمصطفی نظریپزشکاسالمابادغربکرمانشاه44

08345226222(ره)اسالم آبادغرب جنب ميدان امامپيام دمحمیپزشکاسالمابادغربکرمانشاه45

08337224922آزمايشگاه پاستور... مقابل سازمان تامين اجتماعی ... نرسيده به سه راه شريعتی ... خيابان معلم شرقی ... کرمانشاه آزمايشگاه پاتوبيولوژی پاستورآزمايشگاهباخترانکرمانشاه46

۶۴08337272634پالک-نبش کوچه مويد-خيابان حاج دمحم تقی اصفهانی-مهديه-کرمانشاهپارسآزمايشگاهباخترانکرمانشاه47

08337292000ساختمان اجالليه-پارکينگ شهرداری- خيابان مدرس -کرمانشاهداروخانه دکتر ذهابیداروخانهباخترانکرمانشاه48

08334248766شهرک زينبيه ميدان ظفردرمانگاه شبانه روزی مهردرمانگاه عموميباخترانکرمانشاه49

108337279300کرمانشاه چهار راه رشيدی کوی آزمون پالک علی دمحمیدندان پزشکيباخترانکرمانشاه50

08337233836طبقه اول-ساختمان مويد-کوچه مويد-پارکينگ شهرداری-کرمانشاهبهزاد جاسمیپزشکباخترانکرمانشاه51

08337281860کرمانشاه مسير نفت روبروی داروخانه ذاکریمطب دکتر رحمت اله رئيسیپزشکباخترانکرمانشاه52

08346220694جوانرود تقاطع خيابان حمزه و طالقانی روبروی درمانگاه شماره يکآزمايشگاه پاستور جوانرودآزمايشگاهجوانرودکرمانشاه53

08346222473خيابان طالقانی-جوانرودداروخان نادریداروخانهجوانرودکرمانشاه54

08346225878خيابان طالقانیداروخانه اشکان خالدیداروخانهجوانرودکرمانشاه55

08346224040داروخانه دکتر انديشه- خيابان طالقانی - جوانرود داروخانه دکتر انديشهداروخانهجوانرودکرمانشاه56

08346230580روبروی بانک ملی شعبه طالقانیداروخانه دکتر طاهره خاکشورداروخانهجوانرودکرمانشاه57

08346221034روبروی بيمارستان حضرت رسول-خيابان اول فرهنگيان-جوانرودداروخانه دکتر فيض مهدویداروخانهجوانرودکرمانشاه58

08346220100نبش کوچه شهيدمنصور فيضی-خيابان طالقانیداروخانه دکترکاکه علی عزيزيانداروخانهجوانرودکرمانشاه59

08346232113کوچه شهيد منصور فيضی-خيابان طالقانی-جوانرودداوخانه خانم دکتراحمدیداروخانهجوانرودکرمانشاه60

08346221250جوانرود خيابان حمزه جنب داروخانه دکتر خالدی فيزيوتراپی بهبود(جوانرود)بهبودفيزيوتراپیجوانرودکرمانشاه61

08346226060خيابان طالقانیبرهان مشايخیپزشکجوانرودکرمانشاه62

08346226977.کوچه شهيد فيضی- روبروی درمانگاه شماره يک - خيابان طالقانی - جوانرود دکتر احمد مستوفیپزشکجوانرودکرمانشاه63

08346221980خيابان طالقانی روبروی درمانگاهدکتر تهمينه کريمیپزشکجوانرودکرمانشاه64

08346229164مطب دکتر مروتی - 1مقابل درمانگاه شماره - خيابان طالقانی - جوانرود دکتر مروتیپزشکجوانرودکرمانشاه65

08343724121داروخانه دکتر احمديان-خيابان وليعصر-کرند غرب-کرمانشاه دکتر احمديانداروخانهداالهوکرمانشاه66

08343723556خيابان ولی عصرسيامک رحيمیپزشکداالهوکرمانشاه67

08343722344روبروی بانک مسکن-خيابان وليعصر-کرند غرببيژن نجفيانپزشکداالهوکرمانشاه68

08343723222جنب بانک مسکن-خيابان وليعصر-داالهوپوران کرميانپزشکداالهوکرمانشاه69

08346524193جنب بانک صادرات-خيابان امام خمينی -روانسرداروخانه محمودیداروخانهروانسرکرمانشاه70

5208346528889پالک-کلينيک فيزيوتراپی بهاران- روبروی دانشگاه علمی کاربردی- انتهای خيابان امام دمحم غزالی- روانسرفيزيوتراپی بهارانفيزيوتراپیروانسرکرمانشاه71

08336525343روبروی بانک ملی ساختمان پزشکی رازیعلی اشرف خالصهپزشکروانسرکرمانشاه72

08342228565پشت درمانگاه شبانه روزی بوعلی- پل انقالب -خيابان امام خمينی-سرپلذهابآزمايشگاه يونيکآزمايشگاهسرپلذهابکرمانشاه73

08342224747جنب بانک رفاه-سه راه قصر-بلوارراه کربالپارسآزمايشگاهسرپلذهابکرمانشاه74

08342222102سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک صادرات چهارراه مير احمد- کرمانشاه داروخانه دکتر اميری سرپل ذهابداروخانهسرپلذهابکرمانشاه75

08342232764سرپلذهاب خيابان راه کربال روبروی بانک رفاه داروخانه دکترخضری حسينیداروخانه دکتر خضری حسينیداروخانهسرپلذهابکرمانشاه76

08342225202درمانگاه شبانه روزي بوعلي سينا-پل انقالب-خيابان امام-سرپلذهابدرمانگاه شبانه روزي بوعلي سينادرمانگاه عموميسرپلذهابکرمانشاه77

08342225757فيزيوتراپی آرين-سه راهی قصرشيرين-خ راه کربالفيزيوتراپی مجتبی کرمیفيزيوتراپیسرپلذهابکرمانشاه78

08342223001مطب دكتر افشار مرداويج-راه كربال-سرپل ذهاب-كرمانشاهدكترافشار مرداويجپزشکسرپلذهابکرمانشاه79



08342227938سرپل ذهاب خ راه کربال جنب کوچه شهيد بستوه- کرمانشاه دکتر امير دمحمیپزشکسرپلذهابکرمانشاه80

08342225056جنب بانک ملت مطب دکتر عباس مرادیدکتر عباس مرادیپزشکسرپلذهابکرمانشاه81

08342223667مطب دکتر غالمرضا مرادی مطلق-جنب کوچه شهيد بستو-چهار راه احمد ابن اسحاق-خيابان راه کربال-سرپل ذهاب-کرمانشاهغالمرضا مرادی مطلقپزشکسرپلذهابکرمانشاه82

08342221979مطب دکتر فريبرز حياتی- جنب داروخانه شبانه روزی- کوچه ايلخانی پور- خيابان امام - شهرستان سرپل ذهابفريبرز حياتیپزشکسرپلذهابکرمانشاه83

08342225183جنب بانک تجارت-خ راه کربال-سرپل ذهابمطب امين اميریپزشکسرپلذهابکرمانشاه84

08342227872سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک رفاه- کرمانشاه مطب دکتر فريبا منصوری سرپل ذهابپزشکسرپلذهابکرمانشاه85

274408342226497خيابان ايلخانی پور پالک مطب دکتر نسرين کريمیپزشکسرپلذهابکرمانشاه86

08348425741جنب بانک سپه- خيابان طالقانی-شهرستان سنقروکليايی-استان کرمانشاه آزمايشگاه تشخيص طبی دکتر همتیآزمايشگاهسنقرکرمانشاه87

08348425155(ره)سنقر، ميدان شهرداری، خيابان شهيدان واعظی، روبروی بيمارستان امام خمينی داروخانه دکتر ملک حسينیداروخانهسنقرکرمانشاه88

08348422233داروخانه شاکری- ميدان  معلم - خيابان ايت هللا طالقانی - سنقرداروخانه دکتر نصرهللا شاکریداروخانهسنقرکرمانشاه89

08348424368(شفا)داروخانه دکتر هومن دمحمی-خ طالقانی -سنقر -کرمانشاه(شفا)داروخانه دکتر هومن دمحمیداروخانهسنقرکرمانشاه90

08348433933کرمانشاه سنقر خيابان طالقانی داروخانه دکتر دمحمیداروخانه دکترکيومرث دمحمیداروخانهسنقرکرمانشاه91

08348427331سنقر خيابان طالقانی روبروی اداره مخابرات داروخانه شبانه روزی دکتر فعله گریداروخانه شبانه روزی دکتر فعله گریداروخانهسنقرکرمانشاه92

08348428866نبش ک استقالل-خ بهشتی-سنقردکترکاکايیداروخانهسنقرکرمانشاه93

08348435944داروخانه دکتر خاموشی- روبروی بازار ميثم - خيابان طالقانی - شهرستان سنقر- استان کرمانشاهسميرا خاموشی صحنهداروخانهسنقرکرمانشاه94

08348424688مطب دکتر شاهپور سليمی- جنب داروخانه شفا- خيابان طالقانیشاهپور سليمیپزشکسنقرکرمانشاه95

08348422115خيابان آيت هللا طالقاني روبروي بانك كشاورزي مطب دكتر كاوه آفتابيكاوه آفتابيپزشکسنقرکرمانشاه96

08348434111باالتر از داروخانه شفامحمودرضا خزاعیپزشکسنقرکرمانشاه97

08348357570آزمايشگاه مهر-خ کاشانی-صحنه-کرمانشاهمهرآزمايشگاهصحنهکرمانشاه98

08348331460شهرستان صحنه بلوار امام بيمارستان معاون صحنهبيمارستان معاون صحنهبيمارستانصحنهکرمانشاه99

08348323984شهرستان صحنه خيابان آيت اله کاشانی جنب آزمايشگاه دکتر آتش زرداروخانه دکتر سليمانی رادداروخانهصحنهکرمانشاه100

08348325935ميدان مولوی پاساژ ارشياداروخانه دکتر فرشچيانداروخانهصحنهکرمانشاه101

08348321266جنب کوی جمالی-خيابان طالقانیداروخانه دکتر دمحمی نژادداروخانهصحنهکرمانشاه102

08348333267ميدان مولوی ابندای خيابان آرامگاهداروخانه شبانه روزی دکتر حقيقیداروخانهصحنهکرمانشاه103

08348323435صحنه خ شهيد رستمی ک ارشاد درب دوم شمالیفيزيوتراپی البرزفيزيوتراپیصحنهکرمانشاه104

08348322204خيابان طالقانی مطب دکتر آذرعليزاده طهرانی-صحنه-کرمانشاهآذر عليزاده طهرانیپزشکصحنهکرمانشاه105

808348325200 پ 1خيابان آرامگاه  مولوی ک الله دکتر فريبرز نوروزیپزشکصحنهکرمانشاه106

08348328550کوچه حوزه ی علميه مطب شخصیشهرام صابریپزشکصحنهکرمانشاه107

08348326342شهرستان صحنه خيابان کاشانی جنب داروخانه دکتر سليمانی رادمطب دکتر امين کاظمیپزشکصحنهکرمانشاه108

08348326676خيابان طالقانی رو به روی بانک سپهمطب دکتر بهمن نوروزی فردپزشکصحنهکرمانشاه109

08348324436صحنه خيابان طالقانی مطب دکتر هوشنگ بهمنی-کرمانشاههوشنگ بهمنیپزشکصحنهکرمانشاه110

08348330121خيابان کاشانی طبقه همکف آزمايشگاه مهرپرستو ناظمیپزشکصحنهکرمانشاه111

08342424142داروخانه دکتر بابائی- چهاراه آبشار- خيابان زينبيه- قصرشيرينداروخانه دکتر بابائیداروخانهقصرشيرينکرمانشاه112

08342425955سه راه کربال- خيابان مدرس- قصرشيرينداروخانه دکتر عباسیداروخانهقصرشيرينکرمانشاه113

08342427172قصرشيرين خيابان مدرس باال قلعه داروخانه شبانه روزي دكتر ميرعبداليداروخانه شبانه روزي دكتر ميرعبداليداروخانهقصرشيرينکرمانشاه114

08342423779مطب دکتر شهبازيان- جنب بانک رفاه- بلوار راه کربال- قصر شيرينحميدرضا شهبازيانپزشکقصرشيرينکرمانشاه115

08345120809خ امام چهار راه انقالبازمايشگاه فرزانهآزمايشگاههرسينکرمانشاه116

08345132220هرسين چهارراه انقالب خيابان آيت هللا حجتی آزمايشگاه ياسياسآزمايشگاههرسينکرمانشاه117

08345125048هرسينبيمارستان شهدا هرسينبيمارستانهرسينکرمانشاه118

08345124419هرسين چهارراه انقالب ابتداي خيابان حجتي داروخانه دکتر جليليانداروخانه دکتر بهاره جليليانداروخانههرسينکرمانشاه119

08345126121داروخانه افضلی. سرپل رودخانه. خ امام. هرسينداروخانه دکتر شهرام افضلیداروخانههرسينکرمانشاه120

08345130100خيابان امام چهارراه انقالب کوچه شهيد ناصریفرزاد مردایداروخانههرسينکرمانشاه121

08345126573چهارراه انقالب روبروی بانک کشاورزیکلنيک فيزيوتراپی کيميافيزيوتراپیهرسينکرمانشاه122

08345123565کرمانشاه،هرسين،چهارراه انقالب،خيابان واحدی،جنب بانک سپه،مطب دکتر اردشير بهادریاردشير بهادریپزشکهرسينکرمانشاه123

08345121261(ع)هرسين ورمحله کوچه رستگاران ساختمان پزشکان امام رضا ايوب فرجیپزشکهرسينکرمانشاه124

08345133276هرسين خ امام درمانگاه امام رضا مطب دکتر غالمرضا ايمانیدکتر غالمرضا ايمانیپزشکهرسينکرمانشاه125

08345124161هرسين خيابان امام چهارراه انقالبساسان شکيبايیپزشکهرسينکرمانشاه126

08345123042هرسين خيابان امام کوچه شهيد ناصریسيد موالداد حسينیپزشکهرسينکرمانشاه127

08345123787کرمانشاه،هرسين،چهارراه انقالب ، روبروی بانک کشاورزی،مطب دکتر علی نوروزیعلی نوروزیپزشکهرسينکرمانشاه128



08345126554طبقه فوقانی عکاسی رويا-نرسيده به چهارراه انقالب-سرپل رودخانهمرضيه شامحمودیپزشکهرسينکرمانشاه129

08346131200ط زير همكف- مجتمع تجاري رسولي -خ انقالب - پاوهآزمايشگاه پاتوبيولوژي دانشآزمايشگاهپاوهکرمانشاه130

08346121891روبه روی داروخانه رازی کلينيک دکتر سهرابیکلينيک دکتر سهرابیتصوير برداريپاوهکرمانشاه131

08346120727پاوه خيابان انقالب داروخانه دکتر عبدالهیداروخانه دکتر عبدالهیداروخانهپاوهکرمانشاه132

08346441063جنب ارشاداسالمی-خيابان امام خمينی -شهرستان نودشه-پاوهداروخانه دکتر ولدبيگیداروخانهپاوهکرمانشاه133

08346128182خيابان انقالب اسالمی جنب پاساژ رسولی داروخانه دکتر يوسفیداروخانه دکتر يوسفیداروخانهپاوهکرمانشاه134

08346136866مرداد26خيابان -پاوهداوخانه سيناداروخانهپاوهکرمانشاه135

08346136222استان کرمانشاه شهرستان پاوه خيابان انقالب اسالمی روبه روی درمانگاه شفاشبانه روزی دکترثرياحسنیداروخانهپاوهکرمانشاه136

08346120909خيابان انقالب اسالمی-پاوهپيام يوسفیداروخانهپاوهکرمانشاه137

08346131112خيابان انقالب اسالمی-پاوهدرمانگاه شفادرمانگاه عموميپاوهکرمانشاه138

08346131433پاوه خيابان انقالب اسالمی جنب تکيه ساختمان پزشکان خالصی مطب دندان پزشکی دکتر سيد علی حسينیسيد علی حسينیدندان پزشکيپاوهکرمانشاه139

08346121080پاوه خ انقالب اسالمی مطب دکتر نبی شريفینبی شريفیدندان پزشکيپاوهکرمانشاه140

08346136577خ انقالب اسالمیفيزيوتراپی صبافيزيوتراپیپاوهکرمانشاه141

02183461266پاوه خيابان انقالب اسالمی روبروی داروخانه رازی مطب دکتر مرادیدکتر فريدون مرادیپزشکپاوهکرمانشاه142

08346127766طبقه دوم-پاساژ رسولی-روبروی تکيه خالصی-خيابان انقالب اسالمیساالر بابائیپزشکپاوهکرمانشاه143

08346127760خيابان انقالب اسالمی روبروی داروخانه رازی مطب دکتر دمحمامين ولدبيگیدمحم امين ولدبيگیپزشکپاوهکرمانشاه144

08334240517آباداني مسكن چهارراه مطهري روبروي دبيرستان مطهري جنب بانك مسكن آزمايشگاه حيانآزمايشگاه حيانآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه145

08338373733آزمايشگاه بوعلی-طبقه زيرين بانک تجارت-ساختمان زاگرس-بطرف چاله چاله-چهارراه سی متری دوم-بلوارنوبهارآزمايشگاه بوعلیآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه146

08337214955آزمايشگاه سينا- ساختمان پزشکان حکيم - جنب بانک پارسيان - بعد از چهار راه جوانشير - کرمانشاه آزمايشگاه تشخيص طبی سيناآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه147

08338270736چهل متری روبروی سينما بهمن آزمايشگاه کوثرآزمايشگاه تشخيص طبی کوثرآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه148

08337293858آزمايشگاه دی.مجتمع پزشکی اجالليه .پارکينگ شهرداریآزمايشگاه دیآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه149

08334294185بلوار گلها، ورودی آپارتمانها، آزمايشگاه زاگرسآزمايشگاه زاگرسآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه150

08337295299طبقه زيرزمين-جنب چاپ سعادت- خيابان حاج دمحمتقی-پارکينگ شهرداریآزمايشگاه ميالدآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه151

08337210617نبش کوچه شاهنده- خيابان حاج دمحم تقی - پارکينگ شهرداری- کرمانشاه آزمايشگاه پاتوبيولوژی آرياآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه152

08337298690پارکينگ شهرداری خيابان حاج دمحم تقی اصفهانی آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازیآزمايشگاه پاتوبيولوژی رازیآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه153

08337286989ساختمان سعادت-خيابان حاج دمحم تقی اصفهانی-پارکينک شهرداریآزمايشگاه پاتوبيولوژی مهر کرمانشاهآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه154

08337212255آزمايشگاه نور-ساختمان پزشکان آتيه -خيابان فاطميه - پارکينگ  شهرداریآزمايشگاه پاتوبيولوژی نورآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه155

08337240533خ شهيد جعفری نرسيده به هالل احمر-کرمانشاهآزمايشگاه پاتوبيولوژی پاسارگادآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه156

08338250565آزمايشگاه پارسيان-نبش کوچه ششم-بلوار مصطفی امامی -کرمانشاهآزمايشگاه پارسيانآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه157

08337229566 ازمايشگاه تخصصی لقمان18روبروی هتل بيستون کوی الدن پازمايشگاه تخصصی لقمانآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه158

28308337297300کرمانشاه خيابان سيد جمال الدين باالتراز چهارراه رشيدی مقابل بانک تجارت پالک ازمايشگاه تشخيص طبی حکيمآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه159

8208338225776شهياد چهاراه ابوذر پالک ازمايشگاه داناآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه160

08334211141بلوار طاق بستان روبروی پارک فدکبهارآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه161

08337233792ساختمان نجفی طبقه اول آزمايشگاه شفا-کوی ساختمان شفا-پارکينگ شهرداری-کرمانشاهتشخيص طبی شفاآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه162

08337281665كوچه شكوريرفاهآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه163

08338271649شهرک الهيه ابتدای خيابان کاشانی جنب درمانگاه شبانه روزی خاتم االنبياسبحانآزمايشگاهکرمانشاهکرمانشاه164

08334276341(ع) تختخوابی امام رضا400بيمارستان -خيابان پرستار-سرخه ليژه -کرمانشاه (ع)امام رضابيمارستانکرمانشاهکرمانشاه165

08338321705بلوار کيهانشهر جنب پزشک قانونی بيمارستان بيستونبيستونبيمارستانکرمانشاهکرمانشاه166

08337253615بيمارستان خصوصی سجاد کرمانشاه- خيابان بهار- کرمانشاهبيمارستان سجاد کرمانشاهبيمارستانکرمانشاهکرمانشاه167

08338367995کرمانشاه بلوار شهيد بهشتی بيمارستان آيت هللا طالقانیطالقانیبيمارستانکرمانشاهکرمانشاه168

08337280518ساختمان اجالليه طبقه سومدکتر شهين اسفندياریتخصصيکرمانشاهکرمانشاه169

08338342621ساختمان شفا- خيابان پارکينگ شهرداری - کرمانشاهدکتر حسين شفيعیتخصصيکرمانشاهکرمانشاه170

208337285552خيابان حاج دمحم تقی اصفهانی ساختمان دی طبقه- پارکينگ شهرداری- خيابان مدسدکتر کيوان طاهرپورتخصصيکرمانشاهکرمانشاه171

08334231159انتهای مسکنجنب دارختنه دکتراکبریدکترمحسن اکرمیتخصصيکرمانشاهکرمانشاه172

08337274253کرمانشاه پارکينگ شهرداری ساختمان اجالليهمرکز تراکم استخوان دکتر دمحم همتیتصوير برداريکرمانشاهکرمانشاه173

08337211515(ارديبهشت)مرکز تصويربرداری غرب-ساختمان فرهنگيان-روبروی دارايی-پارکينگ شهرداری-خيابان مدرس جنوبی-کرمانشاهمرکز تصوير برداری ارديبهشتتصوير برداريکرمانشاهکرمانشاه174

08337234588خيابان حاج دمحمتقی اصفهانی مقابل آزمايشگاه رازی ساختمان ابن سينا طبقه اولمرکز پزشکی هسته ای کوثرتصوير برداريکرمانشاهکرمانشاه175

08337292422نبش کوی دبيراعظم روبروی گلفروشی رز ساختمان کيميا طبقه اول (سنگر)خيابان دارايیموسسه راديولوژی دهان فک و صورت آبانتصوير برداريکرمانشاهکرمانشاه176

08337288260داروخانه دکتر آذر ارغوانی- نرسيده به مسجد حاج دمحم تقی-پارکينگ شهرداری-کرمانشاهآذر ارغوانیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه177



08337223507نبش پاساژ عدالت داروخانه بوعلی- سه راه شريعتی بوعلیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه178

08337245951(ره)ميدان فردوسی جنب بيمارستان معتضدی داروخانه امام خمينی: کرمانشاه(ره)داروخانه امام خمينیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه179

08337245848کرمانشاه ،شهرک پرديس، نبش ميدان شهرک پرديس ،درمانگاه شبانه روزی پرديس آرياداروخانه درمانگاه شبانه روزی پردس آرياداروخانهکرمانشاهکرمانشاه180

08334214157داروخانه دكتر جمشيدي.روبروي بازار ميوه فروش ها.7ايستگاه .شهرك تعاون.كرمانشاهداروخانه دكتر جمشيديداروخانهکرمانشاهکرمانشاه181

08338373514كرمانشاه شهرك شهيد نجفي خيلبان بهداري پائين تر از مركز توانبخشي داروخانه دكتر مراديداروخانه دكتر مراديداروخانهکرمانشاهکرمانشاه182

08334217248ميدان ظفر طبقه پايين درمانگاه شبانه روزی مهرداروخانه دکتر  سحر جمشيدیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه183

08337222264.ابتدای خيابان ايت هللا کاشانی-ميدان انقالبداروخانه دکتر  ولی پورداروخانهکرمانشاهکرمانشاه184

08334225020کرمانشاه ابادانی مسکن بلوار گلها نرسيده به خيابان فجر جنب بانک رفاهداروخانه دکتر جام جمداروخانهکرمانشاهکرمانشاه185

08134292861 داروخانه دکتر حسن زاده6کرمانشاه بلوار وحدت ايستگاه داروخانه دکتر حسن زادهداروخانهکرمانشاهکرمانشاه186

08337274450پارکينگ شهرداری خيابان هتل راه کربال جنب ساختمان پزشکان اجالليه داروخانه دکتر درويشیداروخانه دکتر درويشیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه187

08337283373 داروخانه دکتر ذاکری58خيابان مسير نفت پالک داروخانه دکتر ذاکریداروخانهکرمانشاهکرمانشاه188

08338355997 بهمن چهارراه سی متری دوم  روبروی بانک کشاورزی22کرمانشاه داروخانه دکتر رضايیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه189

08337298754داروخانه دکتر فرانک اميری-طبقه همکف -ساختمان سعادت -بلوار حاج دمحم تقی اصفهانی -پارکينگ شهرداری-کرمانشاهداروخانه دکتر فرانک اميریداروخانهکرمانشاهکرمانشاه190

08334222112داروخانه دکتر فرجاد - 6715959356کد پستی - نبش کوچه موسسه مالی و اعتباری کوثر - بلوار گلها - آبادانی مسکن - کرمانشاه داروخانه دکتر فرجادداروخانهکرمانشاهکرمانشاه191

08337284315کرمانشاه پارکينگ شهرداری داروخانه دکتر محمودیداروخانه دکتر محمودیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه192

08338393626ميدان مرکزی، جنب درمانگاه فرهنگيان، داروخانه دکتر مرادیداروخانه دکتر مرادیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه193

08334261027بلوار مولویداروخانه دکتر منصوریداروخانهکرمانشاهکرمانشاه194

08337224353داروخانه دکتر کريمی-ساختمان مويد-خيابان مويد -پارکينگ شهرداری-کرمانشاه داروخانه دکتر کريمیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه195

08337226793معلم شرقی جنب پاساژ سريری داروخانه سجادداروخانه سجادداروخانهکرمانشاهکرمانشاه196

08337276089نرسيده به بيمارستان دکتر دمحمی کرمانشاهی روبه روی دبستان آتوسا قبائيانداروخانه شبانه روزی دکتر ترکمنداروخانهکرمانشاهکرمانشاه197

08334220226کرمانشاه شهرک آبادانی و مسکن بلوار گلها داروخانه شبانه روزی دکتر دارابی نياداروخانه شبانه روزی دکتر دارابی نياداروخانهکرمانشاهکرمانشاه198

08337217680(ره)روبروی بيمارستان امام خمينی(خيابان نقليه)خيابان قصرشيرينداروخانه شبانه روزی دکتر ليالنیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه199

08338267826کاشانی  روبروی شهرک دادگستری... شهرک الهيه ابتدای خيابان آيت اداروخانه شبانه روزی دکتر ميرزايیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه200

08338248129ميدان آزادی ضلع غربی جنب بانک رفاهداروخانه شبانه روزی رازیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه201

1408338432773خيابان کاشانی نبش دکتر رضاپورداروخانهکرمانشاهکرمانشاه202

08334298234ابادانی مسکن خيابان الله ابتدای الله يک داروخانه دکتر صادقيهدکتر صادقيهداروخانهکرمانشاهکرمانشاه203

08334217020داروخانه شبانه روزی دکتر رسولی تبار-5ايستگاه -2فرهنگيان فاز -کرمانشاهفرزانه رسولی تبارداروخانهکرمانشاهکرمانشاه204

08337299026کرمانشاه خيابان شهيدادبيان کوی اسعدی بن تست اسعدی ساختمان سفيدنصرت اله رادملکشاهیداروخانهکرمانشاهکرمانشاه205

08337210074جنب عباسيه- روبروی اداره دارايی -خيابان اجالليه درمانگاه فرهنگيان شماره دو کرمانشاهدرمانگاهکرمانشاهکرمانشاه206

03838352022ميدان مرکزی- بهمن 22- کرمانشاه درمانگاه فرهنگيان شماره يک کرمانشاهدرمانگاهکرمانشاهکرمانشاه207

7108337267616پايين تر از بلوار سجاد پالک کسریدرمانگاه دندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه208

08337253510کرمانشاه ،شهرک پرديس،نبش ميدان شهرک پرديس،درمانگاه شبانه روزی پرديس آريادرمانگاه شبانه روزی پردس آريادرمانگاه عموميکرمانشاهکرمانشاه209

08337211393کرمانشاه، خيابان ايت هللا کاشانی، ساختمان کوثر، طبق اولدکتر شکوفه نوبهاردندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه210

08337226050طبقه سوم_بازارچه طال-جنب بيمه ايران-خيابان آيت هللا کاشانی-کرمانشاهدکتر عبدهللا منتظریدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه211

608334245585مسکن برج ميالد طبقه سوم واحد - کرمانشاه آرش عزيزیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه212

108337232277 واحد1خيابان آيت اله کاشانی روبروی پاساژ وليعصر مجتمع کوثر طبقه بابک فرشچیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه213

08334274437جنب داروخانه ی دکتر مفتوحيان- ميدان حافظ - شهرک معلم - کرمانشاه حسين کرمیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه214

1208338386045واحد - طبقه چهارم - مجتمع ميالد نور - چهار راه سی متری دوم بطرف مرکزی-  بهمن 22خيابان -کرمانشاه دندانپزشک فرنوش گل دمحمیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه215

08337273521خيابن دبير اعظم ساختمان کوثر طبقه چهارم مطب دکتر تيمور فالحدندانپزشکیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه216

108338258182 واحد2 اتوبوسرانی مجتمع رضوان طبقه 2کرمانشاه ميدان آزادی خيابان صادقپور ترمينال دندانپزشکی داريوش نظریدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه217

08338267715 متری روبروی داروخانه دکتر نعمتی40دولت اباد اخر دندانپزشکی دکتر شيرزادیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه218

808338391720بهمن چهار راه سيمتری ساختمان باران واحد 22دندانپزشکی دکتر عاطفیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه219

08337229592پارکينگ شهرداری روبرو ساختمان اجالليه مطب دکتر داود هاشمیدکتر داوود هاشمیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه220

208337281289 واحد 2ساختمان کوثر طبقه  (دبيراعظم  )کرمانشاه خ  کاشانی دکتر رجبعلی قبادی نژاددندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه221

08337276978پارکينگ شهرداری جنب پاساژ پارک ساختمان پزشکان شفا طبقه دومدکتر شهناز آقايیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه222

208337233240خ کاشانی ساختمان ار يبهشت طبقه دکتر عليرضا يوسفی پناهدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه223

08338373296چهارراه سی متری دوم به سمت چاله چاله ساختمان زاگرس طبقه فوقانی بانک تجارتدکترابراهيم کاظمی صالحدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه224

108338392839واحد -برج نوين-بطرف گذرنامه-راه سی متری دوم4-بهمن22-کرمانشاهدکترطاهره جمشيدیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه225

08337210084خيابان حاج دمحم تقی اصفهانی کوی شاهنده جنب داروخانه دکتر بهرامیدکترفاطمه سعادت منشدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه226



208338369407 ط اول واحد 60 پ 115کرمانشاه خ نوبهار کوچه سهيل ملک نيازیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه227

09181347156نبش کوی دکتر دمحم کرمانشاهی-نرسيده به چهار راه ارشاد-گلستانشاپور عظيمیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه228

08337294179مجتمع سينا- جنب تامين اجتماعی - معلم شرقی شهال صيد ماهيدشتیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه229

308338282190 واحد 2ساختمان  پدر  ط-ابتدای دادگستری-الهيه-کرمانشاهصبا احمدیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه230

109338259115ميدان ازادی طبقه باالی پست بانک دولت واحد فالمرز ويسی شاهملکیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه231

08337226110روبروی هتل راه کربال- پارکينگ شهرداری مجتبی ملکیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه232

08337290786کرمانشاه پارکينگ شهرداری خيابان پزشکان طبقه فوقانی کفش پرستاردمحمرضا فرخیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه233

08337282819کرمانشاه پارکينگ شهرداری ساختمان پزشکان اجالليه طبقه اولمعصومه داودیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه234

۸08338384858واحد-١١۵کوی-نوبهار-بهمن۲۲-کرمانشاههومن نظریدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه235

08337294895خيابان ايت اله کاشانی کوچه دبيراعظم درمانگاه دندانپزشکی جواداالئمهکلينيک دندانپزشکی جواد االئمهدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه236

08337285571جنب هتل بيستون مطب دندانپزشکیکيوان ابکائیدندان پزشکيکرمانشاهکرمانشاه237

08337227339روبروی هتل راه کربال- پارکينگ شهرداری - خيابان مدرس کلينيک راديولوژی و سونوگرافی دکتر شريف نظرنياسونوگرافي و راديولوژيکرمانشاهکرمانشاه238

08337225299ميدان غدير خيابان مطهری شرقی خيابان پزشکانسينافيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه239

08337296562خيابان حاج دمحم تقي كوچه تاالر امام رضا ساختمان آناهيتا فيزيوتراپي مركزيفيزيوتراپي مركزيفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه240

08337289551پارکينگ شهرداری جنب پاساژ پارک ساختمان پزشکان شفا طبقه همکففيزيوتراپی ايرانفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه241

08337211444خيابان پزشکان طبقه فوقانی بانک انصار فيزيوتراپی بعثت- چهارراه مدرسفيزيوتراپی بعثتفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه242

08338365131بهمن چهارراه سيمتری دوم روبروی بانک تجارت ساختمان باران طبقه سوم22فيزيوتراپی توان افزافيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه243

08337258839انتهای کسری جنب پاسگاه انتظامی آزادگانفيزيوتراپی توانبخشفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه244

1308337242674چهارراه شهرک ژاندارمری کوی شقايق پالک فيزيوتراپی حامدفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه245

08338230762پارکينگ شهرداری جنب ساختمان شفا ساختمان نجفی فيزيوتراپی رازیفيزيوتراپی رازیفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه246

08338212010فيزيوتراپی سالمت-چهارراه شهيد فهميده-فرهنگيان فاز يک-کرمانشاهفيزيوتراپی سالمتفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه247

4608337213577خيابان حاج دمحمتقی اصفهانی پالک- خيابان مدرس فيزيوتراپی شمسفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه248

08338233336بلوار بنت الهدی سازمان بنياد شهيد فيزيوتراپی شهيد اشرفیفيزيوتراپی شهيد اشرفیفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه249

08337236900کرمانشاه پارکينگ شهرداری ساختمان آتيهفيزيوتراپی غربفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه250

08334218500 مجتمع پزشکی سبحان66مسکن بلوار گلها پالک فيزيوتراپی مهرفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه251

08337217191کرمانشاه خيابان حاج دمحم تقی روبروی حسينيه اجدادی انتهای بن بست طبقه يک فيزيوتراپی پارسفيزيوتراپی پارس کرمانشاهفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه252

08334239045مسکن بلوار گلها ايستگاه طالقانی جنب بانک قوامينموسسه  فيزيوتراپی جاويدفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه253

08337283322پارکينگ شهرداری غربی ساختمان پزشکی اجالليه طبقه سومکلينيک فيزيوتراپی زندفيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه254

08337217242کرمانشاه پارکينگ شهرداری خيابان جوانشير روبروی خيابان حاج دمحمتقی اصفهانی مجتمع پزشکی حکيم طبقه دومکلينيک فيزيوتراپی صدرافيزيوتراپیکرمانشاهکرمانشاه255

08338211525کرمانشاه ضلع شرقی ميدان آزادی مرکز جراحی نور طبنورمراکز جراحي محدودکرمانشاهکرمانشاه256

08337218145پارکينگ شهرداری کوی تاالر امام رضا ساختمان آناهيتاشرکت تصوير برداری افق غرب کرمانشاهمرکز تصوير برداريکرمانشاهکرمانشاه257

08337216390کرمانشاه خيابان آيت اله کاشانی کوی شهيد زرافشانی مرکز پرتونگاری زاگرسمرکز تصويربرداری زاگرسمرکز تصوير برداريکرمانشاهکرمانشاه258

408337237310طبقه - ساختمان دی- خيابان حاج دمحمتقی اصفهانی دکتر جهانگير صيادیپزشککرمانشاهکرمانشاه259

08338220186مطب دکتر قبادی-100پالک -بلوار فرهنگيان فاز يک-کرمانشاهدکتر حاجی قربان قبادیپزشککرمانشاهکرمانشاه260

08337231610طبقه اول- ساختمان سالمت - خيابان حاج دمحمتقی اصفهانی - پارکينگ شهرداری دکتر عليرضا شفيعیپزشککرمانشاهکرمانشاه261

08338351065روبروی بانک ملی-خيابان وليعصر-حافظيه-کرمانشاهدکترشمس الدين شربتیپزشککرمانشاهکرمانشاه262

08334219762 جنب داروخانه دکتر زارع مطب دکتر اميد قادری140بلوار طاقبستان سه راه مسکن نبش کوی اميد قادریپزشککرمانشاهکرمانشاه263

08337287022 ، طبقه دوم5خيابان نقليه  ، کوی رنجبر ، ساختمان الفتی ، پالک اکرم فرجیپزشککرمانشاهکرمانشاه264

1108338261262خ سراب ک فتح اله اميری پبهجت تقی زاد قويدلپزشککرمانشاهکرمانشاه265

671374596308337272811کرمانشاه پارکينگ شهرداری طبقه دوم ساختمان دکتر نظرنيا کد پستی بهمن سمواتيانپزشککرمانشاهکرمانشاه266

08334296129مطب دکتر حميد پرنوری _ 6ايستگاه _ تعاون _ کرمانشاهحميد پرنوریپزشککرمانشاهکرمانشاه267

08338232121خيابان مدرس پايين تراز مسجد جامع جنب بانک سينا مطب دکترحميدرضا رحيمیحميدرضا رحيمیپزشککرمانشاهکرمانشاه268

08337284979كرمانشاه چهار راه رشيدي جنب مسجد رشيدي ابتداي خيابان اتحاددكتر حجت اله آزاديپزشککرمانشاهکرمانشاه269

08337292491پارکينگ شهرداری جنب درمانگاه امام رضا کلنيک قصرشيرين مطب شهين الوانیدکتر  شهين الوانیپزشککرمانشاهکرمانشاه270

2051800608334244606پالک.4ايستگاه.بلواروحدت غربیدکتر آرزوخدايیپزشککرمانشاهکرمانشاه271

08338373526روبروی داروخانه دکترمرادی24خ بهداری نبش کوچه دکتر احمد فالحیپزشککرمانشاهکرمانشاه272

08337212550 جنب آسانسور پشتی4ساختمان اجالليه طبقه دکتر اعظم صفير مردان لوپزشککرمانشاهکرمانشاه273

08337277050کرمانشاه پارکينگ شهرداریدکتر امير فصيحیپزشککرمانشاهکرمانشاه274

مطب دکتر اميرحسين يوسفی افشار-                                              روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر دارابی نيا -جنب پاساژ تيرانداز- بلوار گلها - شهرک ابادانی و مسکن - کرمانشاه دکتر اميرحسين يوسفی افشارپزشککرمانشاهکرمانشاه275 08334294465



08337228242کرمانشاه پارکينگ شهرداری بلوار حاج دمحم تقی اصفهانی ساختمان مهرگان  مطب دکتر ايرج کاميابدکتر ايرج کاميابپزشککرمانشاهکرمانشاه276

08334237952خيابان گلها-مسکن-کرمانشاهدکتر بيژن رستمیپزشککرمانشاهکرمانشاه277

08337229958روبروی مدرسه حاج دمحم علی تيمور پور (ده مجنون)بلوار شهيد رجايی -کرمانشاهدکتر جالل بهمنی ده مجنونیپزشککرمانشاهکرمانشاه278

8508337238720بلوار حاج دمحم تقی ساختمان توحيد ب -کرمانشاه دکتر جالل شاکریپزشککرمانشاهکرمانشاه279

08337289913کرمانشاه چهارراه رشيدی جنب بانک تجارتدکتر سيد غالمرضا جوادیپزشککرمانشاهکرمانشاه280

08337227293کرمانشاه پل حاج دمحمتقی اصفهانی ساختمان کوثر طبقه اولدکتر شاپور کريمیپزشککرمانشاهکرمانشاه281

08337289696ساختمان ايرانيان- پارکينگ شهرداری روبروی ساختمان پزشکان اجالليه دکتر شهرام آريايی فرپزشککرمانشاهکرمانشاه282

08337284291خيابان اجالليه مجتمع پزشکی اجالليه طبقه چهارمدکتر شهريارکتابیپزشککرمانشاهکرمانشاه283

08337220880طبقه فوقانی داروخانه دکتر ذاکریدکتر شهناز چقازردیپزشککرمانشاهکرمانشاه284

08337274043حاج دمحمتقی اصفهانی  ساختمان مهرگان طبقه دومدکتر صمد فانیپزشککرمانشاهکرمانشاه285

08337282220کرمانشاه خيابان حاج دمحمتقی اصفهانی ساختمان مهرگاندکتر عادل جليليانپزشککرمانشاهکرمانشاه286

08337211280پارکينگ شهرداری ساختمان شفاء طبقه همکفدکتر علی رضا حاجی آبادیپزشککرمانشاهکرمانشاه287

08337276540کرمانشاه چهارراه رشيدی جنب داروخانه دکتر کمالی مطب دکتر عليرضا کريمیدکتر عليرضا کريمیپزشککرمانشاهکرمانشاه288

308337216686پارکينگ شهرداری مجتمع پزشکی ايرانيان طدکتر فاطمه آزادیپزشککرمانشاهکرمانشاه289

708338390402 واحد2کرمانشاه انتهای شهرک بهداری اپارتمان اريان دکتر ماندانا زمانیپزشککرمانشاهکرمانشاه290

08334231159انتهی مسکن حنب داروخانه دکتراکبریدکتر محدرضاهدايتیپزشککرمانشاهکرمانشاه291

08337224615چهار راه وکيل آقا ابتدای خ سيروس روبروی بانک سپهدکتر دمحم حسين مرادیپزشککرمانشاهکرمانشاه292

08337275807پارکينگ شهرداری ساختمان شفا طبقه اولدکتر دمحمحسين حاتمیپزشککرمانشاهکرمانشاه293

08337248251متری پامچال جنب داروخانه فارابی20کرمانشاه شهرک پرديس خيابان دکتر منصور تاجریپزشککرمانشاهکرمانشاه294

08334275745شهرک معلم ميدان حافظ طبقه دوم داروخانه دکتر مفتوحياندکتر وحيد کرمیپزشککرمانشاهکرمانشاه295

08334295671کرمانشاه مسکن انتهای مسکن ورودی اپارتمانيهاسيد حيدر شبيریپزشککرمانشاهکرمانشاه296

1408338366618 پالک 8کرمانشاه خيابان گلستان کوی شهيد شهيم ساختمان گلديس طبقه چهارم واحد شاهرخ چقازردیپزشککرمانشاهکرمانشاه297

08337231577ساختمان مهرگان طبقه دومشعبان شيرزادیپزشککرمانشاهکرمانشاه298

08334298406جنب پمب بنزين-روبروی هتل آزادگان-تعاونشهريار طاووسیپزشککرمانشاهکرمانشاه299

08337294520روبروی داروخانه ملت (خيابان سيد جمال الدين اسدآبادی)رشيدیغالمرضا شاه حسينیپزشککرمانشاهکرمانشاه300

208337226823پارکينگ شهرداری ساختمان رازی واحد فرج اله پرهودهپزشککرمانشاهکرمانشاه301

11608338351422بلوار وليعصر پالک فرح ناز ضيايونپزشککرمانشاهکرمانشاه302

15008338366912 پالک 353 بهمن خيابان وحدت نبش کوی 22کرمانشاه مجتبی دارابیپزشککرمانشاهکرمانشاه303

-مجيد خاني علي اكبريپزشککرمانشاهکرمانشاه304 08338379769جنب استخر زرين-شهرك شهيد نجفي 

11608338351422بلوار وليعصر پالک دمحم ابوالحسنی مقدمپزشککرمانشاهکرمانشاه305

08337277379کرمانشاه ميدان جمهوری خيابان نقليه بهداشت جنب بانک ملیدمحم جواد وجدان پاکپزشککرمانشاهکرمانشاه306

3108338230199پالک _نبش کوی شهيد دشتيان_شهياد_کرمانشاه دمحم مهدی عطايیپزشککرمانشاهکرمانشاه307

08337293638بلوار شهيد رجايی روبه روی مسجد صاحب الزمانمطب دکتر افسون کريمیپزشککرمانشاهکرمانشاه308

08338257054گلستان خيابان مصطفی امامی روبروی بانک ملیمطب دکتر جعفر ضابطی فاضلپزشککرمانشاهکرمانشاه309

08334228137سه را مسکن ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر زارعمطب دکتر شاهرخ هارونیپزشککرمانشاهکرمانشاه310

23908334230987کرمانشاه مسکن بلوتر گلها نبش خيابان نرگس پالک مطب دکتر شهربافپزشککرمانشاهکرمانشاه311

08334210699مسکنمطب دکتر مجيدخليلیپزشککرمانشاهکرمانشاه312

08334246520ورودی اپارتمان ها مجتمع غزل طبقه همکفمطب دکتر دمحمرضا حيدریپزشککرمانشاهکرمانشاه313

08334249782 روبه روی داروخانه دکتر رسولی تبار مطب دکتر قادری5 ايستگاه 2فرهنگيان فاز مطب دکتر مرتضی قادریپزشککرمانشاهکرمانشاه314

11608338360968پالک - ميدان بروجردی - حافظيه مطب دکتر مهرداد نوروزیپزشککرمانشاهکرمانشاه315

671374949908337281243کرمانشاه پارکينگ شهرداری ساختمان پزشکان ايرانيان مطب دکتر نغمه فيروز منشپزشککرمانشاهکرمانشاه316

2508334228326مسکن بلوارگلهاورودی آپارتمان هاپالکمطب دکترپيام انوشهپزشککرمانشاهکرمانشاه317

508338391820 واحد 2 شهريور ساختمان ديپلمات طبقه 17بهمن چهارراه نوبهار به طرف ميان 22مطب شهريار سيافیپزشککرمانشاهکرمانشاه318

08338323639مطب دکتر نجابت. ابتدای انديشه غربی. ميدان دوم. کيهانشهر. کرمانشاهمهدی نجابتپزشککرمانشاهکرمانشاه319

08338365634الهيه خيابان طالقانی نبش کوی سومميترا افشاريانپزشککرمانشاهکرمانشاه320

08338433015الهيه خ کاشانی روبروی بانک مسکنهادی جلوس حقیپزشککرمانشاهکرمانشاه321

08338433015الهيه خيابان کاشانی روبروی بانک مسکنهما طهماسبیپزشککرمانشاهکرمانشاه322

08337225807طبقه سوم.ساختمان متخصصين.پارکينگ شهرداری.کرمانشاهپريسا دارابیپزشککرمانشاهکرمانشاه323

08337224349پاركينگ شهرداري خيابان حاج دمحم تقي اصفهاني ساختمان مهرگان طبقه هم كف شنوايي سنجي نجواشنوايي سنجي نجواکارشناسان پروانه دارکرمانشاهکرمانشاه324



08343722233خيابان وليعصر روبروی بانک مسکن داروخانه دکتر اسفندی-کرندغرب-کرمانشاهداروخانه دکتر اسفندیداروخانهکرندغربکرمانشاه325

08348222385خيابان امام ازمايشگاه مهر:کنگاورازمايشگاه مهر کنگاورآزمايشگاهکنگاورکرمانشاه326

08348236797ساختمان پزشکان پرديس- کوچه ارزاق(دکتر بابايی)پاتوبيولوژی ياسآزمايشگاهکنگاورکرمانشاه327

08348223043بلوار انقالببيمارستان دکتر چمرانبيمارستانکنگاورکرمانشاه328

08348227326محله معبد خيابان امام زاده کوچه شهيدبهاالدين عراقی سونوگرافی  خاتم االنبياء-کنگاور-کرمانشاه کلينيک راديولوژی وسونوگرافی خاتم االنبياءتصوير برداريکنگاورکرمانشاه329

08348236338خيابان امام خمينی کوچه ی ارزاق داروخانه دکتر بشيری- کنگاور - کرمانشاه داروخانه دکتر بشيریداروخانهکنگاورکرمانشاه330

08348233993انتهای کوچه ارزاق جنب ازمايشگاه ياسداروخانه دکترحسن پورداروخانهکنگاورکرمانشاه331

08348229090-داروخانه دکتر احمدی فر-روبروی پارک شاهد-بلوار انقالب - کنگاوردکتر هوشنگ احمدی فرداروخانهکنگاورکرمانشاه332

08348223582جنب درمانکاه سالمت-روبروی معبد اناهيتا-بلوار انقالب-کنگاورکوروش يوسفیداروخانهکنگاورکرمانشاه333

08348223818درمانگاه سالمت-جنب تعئيض روغنی سلطان آبادی-بلوار انقالب -کنگاور-کرمانشاهدرمانگاه شبانه روزی سالمتدرمانگاه عموميکنگاورکرمانشاه334

2008348221021پشت داروخانه سالمت پالک (ره)کنگاور خيابان امام خمينیفيزيوتراپی بهرادفيزيوتراپیکنگاورکرمانشاه335

508348223350كنگاور ميدان امام خيابان امام خميني كوچه شهيد اسماعيلي پدكتر الهام پاكزادپزشککنگاورکرمانشاه336

08348233488کنگارو خيابان امام کوچه ارزاق ساختمان پارسدکتر دمحم بدریپزشککنگاورکرمانشاه337

08348229027خ امام خمينی- کنگاور  عبدالدمحم مداحيپزشککنگاورکرمانشاه338

09183370211خيابان امام مطب دکتر فرهاد حيدریفرهاد حيدریپزشککنگاورکرمانشاه339

508348223350كنگاور ميدان امام خيابان امام خميني  كوچه شهيد اسماعيلي پدمحم رضاييپزشککنگاورکرمانشاه340

08343222144آزمايشگاه تشخيص طبی دکتر احمدی- جنب مسجد جامععليرضا احمدیآزمايشگاهگيالنغربکرمانشاه341

08343226406بيمارستان الزهراالزهرابيمارستانگيالنغربکرمانشاه342

08343228285خيابان شهيد اشرفی اصفهانی روبروی بانک کشاورزی داروخانه دکتر رضايیداروخانه دکتر رضايیداروخانهگيالنغربکرمانشاه343

08343228285جنب بانک سپهداروخانه دکتر فتحيانداروخانهگيالنغربکرمانشاه344

08343222274گيالنغرب ميدان توحيد جنب بانک تجارت داروخانه دکتر فالحیداروخانه دکتر فالحیداروخانهگيالنغربکرمانشاه345

08343226552گيالنغرب خيابان امام خمينی- کرمانشاه شبانه روزی دکتر فيلیداروخانهگيالنغربکرمانشاه346

08343224891ابتدای کوچه شهيد کوه پيکر- باالتر از مسجد جامعخيراله پرندينپزشکگيالنغربکرمانشاه347

08343224342مطب دکتر يزدان پژوه- روبروی بانک انصار- خيابان شهيد اشرفی اصفهانی- گيالنغرب- کرمانشاهدکتر ايرج يزدان پژوهپزشکگيالنغربکرمانشاه348

08343224193ميدان توحيد  کوچه سرودکتر غفور نديمیپزشکگيالنغربکرمانشاه349

08343223147مطب دکتر ميرزا نيامرادی-ميدان مسجد جامع-خيابان شهيد اشرفیمطب دکتر نيامرادیپزشکگيالنغربکرمانشاه350

03532829203ابرکوه خيابان مير برهان آزمايشگاه رازیآزمايشگاه رازیآزمايشگاهابرکوهيزد1

03532825001بيمارستان خاتم االنبياء (ع)ابرکوه کيلومتر اول بلوار امام علیبيمارستان خاتم االنبياء ابرکوهبيمارستانابرکوهيزد2

03532825799ابرکوه خيابان شهيد صدوقیابوعلی سيناداروخانهابرکوهيزد3

03532822651جنب بانک مسکن-خ ش بهشتیدکتر ستارداروخانهابرکوهيزد4

03532830118ميدان سرو جنب فروشگاه المپيکجوادشاکریپزشکابرکوهيزد5

03532825356جنب پست بانک نرسيده به داروخانه شيروانیدکتر سيدکمال الدين صحافیپزشکابرکوهيزد6

03532825354خيابان شهيد صدوقی  روبروی داروخانه شيروانیدکتر عبدالحسين اکرمی ابرقوئیپزشکابرکوهيزد7

03532827795مطب دکتر عظيمی فر-ابتدای خيابان صاحب الزمان- ابرکوه-يزددکتر عليه عظيمی فرپزشکابرکوهيزد8

03532824416مطب دکتر عباس قيومی.جنب بانک ملی مرکزی.خيابان شهيدصدوقی.ابرکوه.استان يزدعباس قيومیپزشکابرکوهيزد9

03532828426ابرکوه خيابان شهيد صدوقی طبقه فوقانی داروخانه دکتر شيروانیدمحمعلی فالح زادهپزشکابرکوهيزد10

03532823188خيابان شهيد رجايیمطب دکتر کرامت اله امامی خواه ابرقوئیپزشکابرکوهيزد11

03532226757ازمايشگاه دکتر صالحی.خيابان پيروزی.اردکاندکتر آذر ميدوخت صالحیآزمايشگاهاردکانيزد12

03531522113بلوار معلم بيمارستان ضيايي اردکان- اردکان بيمارستان ضيايي شهرستان اردکانبيمارستاناردکانيزد13

03532228227يزد اردکان خ امام جنب کوچه حائریداروخانه دکتر حيدريانداروخانهاردکانيزد14

03532229598داروخانه دکترطاقداريان-خ امام خمينی-اردکانداروخانه دکتر طاقداريانداروخانهاردکانيزد15

03532237838خ پيروزی.اردکانداروخانه شبانه روزی شفا اردکانداروخانهاردکانيزد16

03532248192داروخانه شبانه روزی رازی-داخل بيمارستان ضيايی-خ معلم-اردکانشبانه روزی رازیداروخانهاردکانيزد17

03532232595(ع)اردکان يزد خيابان شهيد باهنر جنب مهديه درمانگاه امام رضا درمانگاه شبانه روزی امام رضادرمانگاه عمومياردکانيزد18

03532232233يزد اردکان بازارنو خ حائری خيابان امام خمينیدرمانگاه شبانه روزی بوعلی اردکاندرمانگاه عمومياردکانيزد19

03532238910اردکاندرمانگاه مهردرمانگاه عمومياردکانيزد20

03532221095روبروی مصلی امام خمينیسيد جليل مصطفوی اردکانیدندان پزشکياردکانيزد21

203532221686 واحد 2خ امام ساختمان پزشکان سيدالشهدا طبقه مطب دکتر مالحسينیدندان پزشکياردکانيزد22

603532228050 واحد 2خ امام ساختمان پزشکان سيدالشهدا  احمد قطب زادهپزشکاردکانيزد23



03532236660خ پيروزی.اردکاندکتر جواد قادری اردکانیپزشکاردکانيزد24

03532222611خ پيروزی.اردکاندکتر علی اکبر اکبريانپزشکاردکانيزد25

03532233396خ پيروزی.اردکاندکتر محمود نوری احمدابادیپزشکاردکانيزد26

03532231943اردکان خيابان شهيد حسينی پور روبروی آزمايشگاه دکتر صالحیدکتر مختار زرفتنپزشکاردکانيزد27

03532236656خيابان امام ،جنب داروخانه دکتر حيدريان-اردکان سيد جمال ميرجعفري اردکانيپزشکاردکانيزد28

03532232602ابتداي خيابان پيروزي ساختمان پزشکان سيدالشهدا-اردکان سکينه السادات پورحسيني محمودآباديپزشکاردکانيزد29

03532227515خيابان پيروزي جنب داروخانه شبانه روزي شفا- اردکان دمحمعلي فالحتي ميبديپزشکاردکانيزد30

03532251595خيابان امام نبش خيابان پيروزي ساختمان پزشکان سيدالشهدا- اردکان محمود تقي زادهپزشکاردکانيزد31

03532228230خيابان شهيد مصطفي خميني جنب بسيج ، کلنيک فرهنگيان- اردکان محمود خيرخواهپزشکاردکانيزد32

3303532235103پالک -خيابان پيروزی-اردکان-يزدمطب دکتر علی شاکرپزشکاردکانيزد33

03532722966بلوار صاحب الزمان-رضوانشهر-اشکذرمرکز بهداشت اشکذردرمانگاهاشکذريزد34

03535280398جنب بانک صادرات_صدر آباد رستاق-اشکذر-يزدخليل رضايیپزشکاشکذريزد35

03532724488يزد اشکذر خ امام جنب داروخانه دکتر دهقانیدکتر دمحمرضا دهقانی شکذریپزشکاشکذريزد36

03532723661يزد اشکذر خيابان امام خمينی جنب آژانس طوبی سيرمطب  دکتر علی دمحم عبدلی فهادانپزشکاشکذريزد37

03532428006کوی پزشکان*خ وحشی بافقی *بافق ازمايشگاه رازیآزمايشگاهبافقيزد38

03532424041بافق خ عدالت بيمارستان حضرت ولی عصرعجبيمارستان حضرت ولی عصربيمارستانبافقيزد39

03532423033بافق خ وحشي بافقي كوجه امام جمعهحسين اعراب شيبانيتخصصيبافقيزد40

03532470392بهاباد خ امام داروختنه دکتر اقبالیداروخانه دکتر اقبالیداروخانهبافقيزد41

03532423245بافق خيابان وحشي بافقي دا روخانه دكتر   تشكريداروخانه دکتر تشکریداروخانهبافقيزد42

03532470749داروخانه دکتر حسنی- روبه روی رستوران اقبال-خيابان امام-بهاباد- يزدداروخانه دکتر حسنیداروخانهبافقيزد43

03532343031بافق بيمارستان حضرت ولی عصرداروخانه دکتر خبازداروخانهبافقيزد44

03532420022بافق خ وحشی بافقی تقاطع خ مسجد جامع و خ وحشی بافقیداروخانه دکتر زينلیداروخانهبافقيزد45

03532421002يزد بافق ابتدای خيابان وحشی بافقی جنب بانک سپه داروخانه دکتر پيمانیداروخانه دکتر پيمانیداروخانهبافقيزد46

03532422510جنب پارکينگ شهرداری-ميدان امامزاده دکتر سيف الدينیداروخانهبافقيزد47

03532429910بافق خ وحشی بافقی جنب داروخانه تشکریدکتردمحم حيدری دهويیپزشکبافقيزد48

03532428042بافق خ وحشی بافقی جنب بيت آيت هللا ميرغنی زادهسيدمحمود ميرترابی باجگانیپزشکبافقيزد49

03532431530خ وحشی بافقی جنب داروخانه دکتر زينلیدمحم جواد مهديزاده بافقیپزشکبافقيزد50

03532432362ابتداي خ مسجدجامع-بافق-يزددمحمحسن فرزادگانپزشکبافقيزد51

03532626543تفت خيابان ساحلیازمايشگاه ابن سيناآزمايشگاهتفتيزد52

03532633001بيمارستان شهيد بهشتیشهيد بهشتی تفتبيمارستانتفتيزد53

03532632004مرکز جامع رواپزشکی استان يزد- بلوار شهيد بهشتی روبروی دادگستری- تفتمرکز جامع روانپزشکی استان يزدبيمارستانتفتيزد54

03532626960داروخانه دکتر کالنتری-  بهمن 22ابتدای خيابان - ميدان امام - تفت داروخانه دکتر کالنتریداروخانهتفتيزد55

03532633474داروخانه شبانه روزی دکتر حسينی بيوکی- جنب بيمارستان شهيد بهشتی- خيابان شهيد بهشتی- تفتداروخانه شبانه روزی دکتر حسينی بيوکیداروخانهتفتيزد56

03532624646خيابان ساحلی جنوبی روبروی سالن تختی- تفت دکتر اقبال فالح تفتیپزشکتفتيزد57

03532622461مطب دکتر مرضيه فالح تفتی-روبروی بوستان الله-کوی شهيد چمران-تفتدکتر مرضيه فالح تفتیپزشکتفتيزد58

03532624090تفت خ ساحلی جنوبی مجتمع پزشک خانواده دکتردبستانیدکترحميدرضادبستانیپزشکتفتيزد59

03532571401خاتمی هرات...بيمارستان آيت ا-خيابان نهرمسيح شرقیخاتمی هرات...بيمارستان آيت ابيمارستانخاتميزد60

03532570426داروخانه دکتر مهدوی-جنب بانک رفاه -خيابان امام خمينی-شهر هرات- شهرستان خاتمداروخانه دکتر مهدویداروخانهخاتميزد61

03532584214خيابان امام خمينی روبروی مرکز بهداشتداروخانه دکتراسماعيل زادهداروخانهخاتميزد62

03532573939يزد خاتم هرات خ ابن سينا کوچه سومدکتر دمحم احمدی نسبدندان پزشکيخاتميزد63

03532582664مروست خيابان امامحسين قاسمی نسبپزشکخاتميزد64

03532573020مطب دکتر محمودی-جنب اداره برق -خ امام -هرات -خاتم -يزدمجيد محمودیپزشکخاتميزد65

203535273548يزد  سرچشمه زارچ بنبست پدر پالک دکتر دمحم حسين کالنتریپزشکصدوقيزد66

03532726977مطب دکتر مريم شاکری-خيابان امام-اشکذر- يزد شهرستان صدوق دکتر مريم شاکری حسين آبادپزشکصدوقيزد67

03532727000خيابان شهيد ابوالقاسم رفيعی - (ع)ميدان امام علی-رضوانشهر- صدوق - يزد دمحمحسن رفيعیپزشکصدوقيزد68

03532523001يزد مهريز بلوار هفت تير ميدان پرستارمهريز (س)بيمارستان فاطمه الزهرابيمارستانمهريزيزد69

03532528333.استان يزد، شهرستان مهريز، خيابان بلوار هفتم تير، خيابان مطهری جنوبی، کوچه نرگس، مطب دکتر هاديانمطب دکتر دمحمعلی هاديانتخصصيمهريزيزد70

03532530442داروخانه اميد.ميدان پرستار روبروی بيمارستان فاطمه الزهرا.مهريزاميدداروخانهمهريزيزد71

03532547270ابتدای شهرک شهيد بهشتی خورميز- بلوار شهدای خورميز- مهريز- يزد داروخانه دکتر قاسمیداروخانهمهريزيزد72



03532531563داروخانه دکتر منتظر- روبروی بيمارستان- سه راه بيمارستان فاطمه الزهرا-مهريز-يزدداروخانه دکتر منتظرداروخانهمهريزيزد73

03532522878داروخانه دکتر نقيب زاده- خ مطهری - ميدان فاطميه - مهريز داروخانه دکتر نقيب زادهداروخانهمهريزيزد74

03532528810روبروی اورزانس بيمارستان فاطمه الزهرا.خيابان مطهری جنوبی .شهرستان مهريز داروخانه شبانه روزی دکتر رضايیداروخانهمهريزيزد75

03532523560مهريز بغدادآباد خ شهيدمطهری شمالی کوچه شهيد صادق زادهشهيدعبدالهی مهريزدرمانگاه عموميمهريزيزد76

03532521522مجتمع پزشکی حافظ وطن- حسينيه باغ بهار- خيابان منتظری- مهريز- يزددکتر دمحم حسن وطنیپزشکمهريزيزد77

03532523449خ بهشتی روبرو پست بانک- يزد مهريز مطب دکتر دمحم حسين رجايیپزشکمهريزيزد78

03532522170يزد مهريز ميدان فاطميهمطب دمحم علی دمحم پورپزشکمهريزيزد79

03532321757يزد، ميبد، خيابان امام خمينی، سه راه سعيدی، ازمايشگاه ميبد شفاازمايشگاه ميبد شفاآزمايشگاهميبديزد80

0353232857503532322686يزد ميبد خيابان امام خمينی  جنب درمانگاه فرهنگيان    فکس ازمايشگاه پاتوبيولوژی امام حسين ميبدآزمايشگاهميبديزد81

03532351200ميبد بلواربسيج بيمارستان امام جعفرصادقبيمارستان امام جعفر صادقبيمارستانميبديزد82

03532344100روبروی دانشگاه پيام نور- خيابان آيت هللا حايری - ميبد دکتر ابوالفضل دهقانیتخصصيميبديزد83

03532358088روبروی بيمارستان امام جعفر صادق ساختمان پزشکان مهر داروخانه دکتر احمدیداروخانه دکتر احمدیداروخانهميبديزد84

03532329092ميد خ امام روبرو اتش نشانیداروخانه دکتر افتخاریداروخانهميبديزد85

۵۷١03532334333ميبد، ده اباد، خ حايری، جنب پيام نور، پالک داروخانه دکتر حسينیداروخانهميبديزد86

03532326705داروخانه دکترزارعی-جنب درمانگاه امام حسين-خيابان امام خمينی-ميبد-يزدداروخانه دکتر زارعیداروخانهميبديزد87

03532342524ميبد، خيابان امام ،نبش ميدان عدالتداروخانه دکتر نبیداروخانهميبديزد88

03532248217يزد ميبد خ امامداروخانه دکترابراهيم پورداروخانهميبديزد89

03532327222ميبد خيابان امام جنب درمانگاه امينداروخانه دکتردمحمرضاآخوندی ميبدیداروخانهميبديزد90

03532322771روبروی بانک انصار- خيابان امام - ميبد داروخانه شبانه روزی ابن سينا ميبدداروخانهميبديزد91

03532341074جنب درمانگاه پوريا- خيابان آيت هللا اعرافی - شهيديه - ميبد دکتر شمشيریداروخانهميبديزد92

03532358414داروخانه مهر (ع)ميبد بيمارستان امام جعفر صادق شبانه روزی مهرداروخانهميبديزد93

03532322790يزد ميبد خيابان امام روبروی بانک صادرات نرسيده به سه راه مهرجرد(ع)امام حسين درمانگاهميبديزد94

03532321200ميبد سه راه مهرجرداميندرمانگاهميبديزد95

03532328182خيابان امام ابتدای خيابان معلمدرمانگاه شبانه روزی فر هنگيان ميبددرمانگاهميبديزد96

03532333013يزد ميبد بلوار مدرسشبکه بهداشت و درمان ميبددرمانگاهميبديزد97

03532324009 يزد21 واقع در بخش 7564 فرعی از 3ميبد خيابان امام خمينی روبروی آتش نشانی به پالک ثبتی درمانگاه شبانه روزی ابوالفضلدرمانگاه عموميميبديزد98

03532325733جنب بانک ملت مرکزی ميبددندانپزشکی وحيد سرايشدندان پزشکيميبديزد99

03532354523جنب حسينيه کرم. 87ک شهيد احمد جواهری . خ امام دکتر دمحم رضا رشيدی نژاد ميبدیدندان پزشکيميبديزد100

03532328170 جنب شهدای مکه12خيابان سعيدی کوچه تاباندکتر مصطفی دهقانی فيروزآبادیدندان پزشکيميبديزد101

4503532331219اميراباد نيلوفر قاسم زارعشاهیدندان پزشکيميبديزد102

03532325662خيابان هفت تير- خيابان امام-ميبدفيزيوتراپی قائم ميبدفيزيوتراپیميبديزد103

03532324045طبقه چهارم- ساختمان پزشکان ابن سيناافشين عطائيانپزشکميبديزد104

03532354362ميبد خيابان شعيدی روبروی بيت العباسجهانگير آيت اللهیپزشکميبديزد105

6903532340011نيلوفر -خيابان امامدکتر جالل نبی ميبدیپزشکميبديزد106

03532323060ميبد خ امام خمينی  ساختمان پزشکاندکتر علی مرادیپزشکميبديزد107

603532352470پالک -2کوچه شهيد ابراهيم پور-خيابان قاضی ميرحسين-ميبد-يزددکتر دمحم آقايی ميبدیپزشکميبديزد108

03532354362يزد خيابان طالقانی جنب ازمايشگاه خاتم االنبيادکتر کوثر پورکوثریپزشکميبديزد109

03532345756روبروی فروشگاه اقبال جنب دارالقرآن غديرسيد حسين بنی فاطمیپزشکميبديزد110

03532339277يزد ميبد خيابان شهيد ميرباقری جنب سايپاسيد رضا مطلبی محمودآبادیپزشکميبديزد111

4903532331211ميبد شهيديه خ ولی عصر ک شاهدعلی شيخی شورکیپزشکميبديزد112

403532356690ميبد خيابان رشيدالدين نبش سپهر دمحمعلی صادقی پورميبدیپزشکميبديزد113

03532327028 حاشيه خيابان410ميبد شهيد رجايی پالک محمود صباغی نژاد مهرجردیپزشکميبديزد114

03532320596يزد ميبد جنب دارو خانه شبانه روزی امينمطب دکتر دمحم رضاعموئیپزشکميبديزد115

43303532349266ميبد محمود أباد خيابان شهيى ميرباقري  منصورزارعی محمودآبادیپزشکميبديزد116

03532324548ميبد ميدان بيت العباس بلوار شهيد فاضلی(ع)فيزيوتراپی امام رضاکارشناسان پروانه دارميبديزد117

03532344102روبروی دانشگاه پيام نور- ساختمان اورانس سابق-ده اباد -ميبدفييوتراپی درمانکارشناسان پروانه دارميبديزد118

03536272090يزد بلوارطالقانی روبروی بانک تجارت بن بست شهيدکريمیآزمايشگاه پارسآزمايشگاهيزديزد119

03537257671يزد بلوار طالقاني آزمايشگاه مركزي يزدآزمايشگاه مركزيآزمايشگاهيزديزد120

03538267761صفائيه ، ميدان جانباز ، بلوارشهيدقندی ، روبروی سينما تک ، مجتمع تجاری پارسا ، طبقه اولآزمايشگاه دکتر مقيمیآزمايشگاهيزديزد121



03536285053کوچه نسيم آزمايشگاه دیآزمايشگاه دیآزمايشگاهيزديزد122

03537258850يزد بلوار طالقانی روبروی بانک ملتآزمايشگاه سيناآزمايشگاهيزديزد123

03572683733يزد ميدان باهنرآزمايشگاه ميالدآزمايشگاهيزديزد124

03536293666يزد بلوار منتظرقائم کوچه شهيد نصيری سمت چپ دومين ساختمانآزمايشگاه نورآزمايشگاهيزديزد125

34303536272339 ـ پالک 21بلوار طاقانی ـ نرسيده به ميدان آزادی ـ بن بست آزمايشگاه نوينآزمايشگاهيزديزد126

03537259091کوچه مجاهد ساختمان بوعلیآزمايشگاه پاتوبيولوژی بوعلیآزمايشگاهيزديزد127

03538267966روبروی بازارچه اطلسی-خيابان تيمسار فالحی-صفائيه-يزدآزمايشگاه کسریآزمايشگاهيزديزد128

03536229053يزد ميدان مهديه ابتدای بلوار طالقانی کوچه يکمازمايشگاه پاستورآزمايشگاهيزديزد129

03537253937آزمايشگاه مهر- بن بست نظری - بلوار طالقانی - يزد (مهر)حسن مسعودیآزمايشگاهيزديزد130

03536236286بيمارستان دکتر مجيبيان-خيابان آيت هللا کاشانی-يزددکتر عبدالحسين جالليانآزمايشگاهيزديزد131

03536222699ساختمان پزشکان احسان- ابتدای خيابان انقالب - چهارراه بعثت شفاء يزدآزمايشگاهيزديزد132

03535255011يزد بلوار جمهوری اسالمیبيمارستان افشاربيمارستانيزديزد133

03538217705بيمارستان شاه ولی- صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی - يزدبيمارستان شاه ولیبيمارستانيزديزد134

03535250093يزد بلوار پاکنژاد خيابان سوانح سوختگی(سوختگی)بيمارستان شهدای محراببيمارستانيزديزد135

03536260001يزد خيابان فرخیبيمارستان شهيد رهنمونبيمارستانيزديزد136

03538224000مجتمع بيمارستان شهيد صدوقی يزد- بلوار ابن سينا - بلوار شهيد قندی - صفاييه - يزد بيمارستان شهيد صدوقی يزدبيمارستانيزديزد137

03538248000بيمارستان مرتاض- جنب پارک هفتم تير - خيابان کاشانی بيمارستان مرتاضبيمارستانيزديزد138

03536261081يزد خيابان سلمانبيمارستان گودرزبيمارستانيزديزد139

03536210010(ره)خيبان امام خمينی - يزد (ع)حضرت سيد الشهداءبيمارستانيزديزد140

03536240061يزد خيابان آيت هللا کاشانی بيمارستان دکتر مجيبيان يزددکتر مجيبيان يزدبيمارستانيزديزد141

بيمارستان مادربيمارستانيزديزد142 03533628480يزد ميدان مهديهّّ

03537269990يزد بلوار طالقانی کوچه جنب آزمايشگاه مرکزی و بيمه ايران دکتر دادگرنيادکتر دادگرنياتخصصييزديزد143

03536261160روبروی دبيرستان ايرانشهر- خيابان ايرانشهر دکتر سيد علی دمحم ميرآتشیتخصصييزديزد144

03536262275يزد چهار راه مهديه جنب داروخانه شبانه روزیدکتر دمحم جليلیتخصصييزديزد145

03536268676يزد خ امام کوچه برخوردارسيدعباس ميروکيلیتخصصييزديزد146

03536226817يزد بلوار طالقانی کوچه اورژانس کالنتریمرکز جامع توانبخشی پزشکی حکيمتوانبخشييزديزد147

03536266369يزد ميدان مارکار ابتدای خ دهم فروردين داروخانه بوعلیبوعلیداروخانهيزديزد148

03536287020يزد خ کاشانی بعد از سه راه چمرانداروخانه جمعيت  هالل احمرداروخانهيزديزد149

03536244715خ كاشاني جنب سازمان ابداروخانه دكتر حقير ابراهيم اباديداروخانهيزديزد150

03537232300يزد ازادشهر نرسيده به فلكه دوم خ فدتييان اسالم جنب درمانگاه مهرداروخانه دكتر علويداروخانهيزديزد151

03537263104خيابان طالقانی جنب کلينيک خاتم االنبيا داروخانه دکتر بابائیداروخانه دکتر بابائیداروخانهيزديزد152

03536226076داروخانه دکتر باقی-خ فرخی-يزدداروخانه دکتر باقیداروخانهيزديزد153

03536273180يزد خ شهيد رجايی روبروی راهنمايی رانندگیداروخانه دکتر حامد علی حيدریداروخانهيزديزد154

03538214800بلوار پروفسور حسابی روبروی ميدان نعل اسبی داروخانه دکتر حيدریداروخانه دکتر حيدریداروخانهيزديزد155

03537202428روبروی درمانگاه شبانه روزی بهار-فلکه چهارم-آزادشهرداروخانه دکتر دانشورداروخانهيزديزد156

03535210077يزد شاهديه خ امام خمينیداروخانه دکتر رشيدیداروخانهيزديزد157

03535217555يزد شاهديه گردفرامرز ابتدای بلوار مهدیداروخانه دکتر رنجبرداروخانهيزديزد158

03535256548داروخانه دکتر سرايانی- 144پالک - بلوار جمهوری- يزدداروخانه دکتر سرايانیداروخانهيزديزد159

03236235040يزد خيابان کاشانی روبروی درمانگاه اعصاب و روان بهمنداروخانه دکتر صالحیداروخانهيزديزد160

03537262022ميدان باهنر ابتدای بلوار پاکنژادداروخانه دکتر دمحم رضا کاظمعلیداروخانهيزديزد161

03538288128جنب بانک ملی/ بلوار شهيد دشتی / يزد داروخانه دکتر موسویداروخانهيزديزد162

03536241277يزد ميدان خاتمی خيابان مهدیداروخانه دکتر ميرابداروخانهيزديزد163

03535232400بلوار نواب صفویداروخانه دکتر ميرشمسیداروخانهيزديزد164

03536266900داروخانه شبانه روزي شهيد چمران- خيابان فرخي - يزد داروخانه شبانه روزي شهيد دكتر چمرانداروخانهيزديزد165

03537261660 بهمن داروخانه شبانه روزی دکتر موسوی پور22يزد  بلوار داروخانه شبانه روزی دکتر موسوی پورداروخانهيزديزد166

1603538240703پالک - بلواردانشگاه - فلکه جانباز داروخانه شبانه روزی دکتر پورشفيعیداروخانهيزديزد167

03538277250مجتمع تجاری نور-بلوار دانشگاه-يزدداروخانه و دراگ استور سالمتداروخانهيزديزد168

03538200511نرسيده به ميدان عالم- بلوار پروفسور حسابي دكتر كرامتيداروخانهيزديزد169

03535278612يزد زارچ بلوار صاحب الزمان جنب درمانگاه جواداالئمهدکتر بابائیداروخانهيزديزد170



03538260194مقابل پارک هفتم تيردکتر ذبيحیداروخانهيزديزد171

03535278610ميدان شهدا ابتدای پاسداراندکتر شجاع الدينیداروخانهيزديزد172

03536206066خيابان امام جنب شرکت گوشتدکتر قاسمی نژادداروخانهيزديزد173

03537259672يزد ميدان همافردکتر لطفعليانیداروخانهيزديزد174

03536201488خيابان امام سه راه فهادان  داروخانه دکتر مالنوریدکتر مالنوریداروخانهيزديزد175

891769443803537265010يزدبلوارشهيدصدوقی  شمالی روبروی سپاه کدپستی دکترسعيدغالمیداروخانهيزديزد176

03535230606بلوار جمهوری اسالمی روبروی بيمارستان افشارشبانه روزی ابن سينا يزدداروخانهيزديزد177

03536223322يزد خيابان امام روبروی کوچه برخوردار داروخانه فارابیفارابیداروخانهيزديزد178

03536280355يزد ميدان مهديه ابتدای بلوار منتظرالقائم مجتمع نيلوفر داروخانه دکتر دمحم آخوندیفاطمه دمحم آخوندیداروخانهيزديزد179

03538268160ابوذرحضرت قائمدرمانگاهيزديزد180

03537256767(ع)مجتمع درمانگاهی امام جعفرصادق- کوچه خرمشا - بلوارشهيد صدوقی (ع)درمانگاه امام جعفرصادقدرمانگاهيزديزد181

03535274848يزد زارچ بلوار صاحب الزمان بعدازمسجد صاحب الزماندرمانگاه شبانه روزی جواد االئمهدرمانگاهيزديزد182

03537238660درمانگاه شبانه روزی مهر- خيابان فدائيان اسالم - بين فلکه اول و دوم - آزادشهر درمانگاه شبانه روزی مهردرمانگاهيزديزد183

03536218900بلوار دهه فجر- يزد درمانگاه شبانه روزی نصردرمانگاهيزديزد184

03537257191ميدان همافر درمانگاه شبانهروزی ولی عصرشبانه روزی ولی عصردرمانگاهيزديزد185

303538280570روبروی فرهنگ - بلوار شهيدان انتظاری شرکت سپيد جامگان کوير يزددرمانگاهيزديزد186

03531245404متری امام شهرخيابان وليعصر52(س)فاطمه الزهرادرمانگاهيزديزد187

603538240750يزد صفائيه خيابان تيمسار فالحی پالک فرهنگدرمانگاهيزديزد188

09131534727صفائيهمرکز درمانی شبانه روزی کوثر شفا يزددرمانگاهيزديزد189

03538214234دکتر دمحم حسين سعادت جو- يزد بلوار پرفسور حسابی نبش تقاطع فلسطين درمانگاه شبانه روزی کسری درمانگاه شبانه روزی کسریدرمانگاه عمومييزديزد190

03536292301بيمارستان بهمن يزدکلينيک اعصاب وروان بهمندرمانگاه عمومييزديزد191

03535267002يزد خيابان جمهوری  کلينيک افشارکلينيک تخصصی  قلب  ويژه عصر افشاردرمانگاه عمومي و تخصصييزديزد192

03537280215يزد ميدان باهنر مرکز تحقيقات ديابتکلينيک تخصصی ديابت يزددرمانگاه عمومي و تخصصييزديزد193

03536266663کوچه برخوردار-خيابان امام خمينیآرزو خبازياندندان پزشکييزديزد194

903537243120ميدان باهنر کوی اميرالمومنين پالک دندان پزشکی دکتر کريمیدندان پزشکييزديزد195

03538265051روبروی بانک ملی نعيم اباددندانپزشکی اکرم رضوانیدندان پزشکييزديزد196

503537241143بلوارشهيدبهشتی کوچه وامق پالک دکتر حسن برزگریدندان پزشکييزديزد197

03537216239جنب پرسی گاز- نرسيده به فلکه اول- بلوار آزاد شهر - يزد دکتر حسن فتوحیدندان پزشکييزديزد198

1103538253300فرساد - خيابان فرساد - بلوار دانشگاه - صفائيه -يزد دکتر سيد روح هللا هاشمی نژاددندان پزشکييزديزد199

03537202485ساختمان دندان پزشکی ابن سينا- سه راه آزاد شهر روبروی بانک ثامن الحجج - يزد دکتر سيده فاطمه يزدان پرستدندان پزشکييزديزد200

403538258622ميدان اطلسی مجتمع تجاری ايليا واحد دکتر مجيد کارانديشدندان پزشکييزديزد201

1103538253300فرساد - بلوار دانشگاه - صفائيه  - يزد دکتر مهران فاضل يزدیدندان پزشکييزديزد202

03535232151بهمن کوچه طالقانی نبش کوچه طالقانی22بلواردکترمجتبی رحيمی زارچیدندان پزشکييزديزد203

103535220777 بهمن کوچه بهار پالک 22بلوار فاطمه برادران فردندان پزشکييزديزد204

03538202240مطب زمانی- 10نبش کوچه- خيابان شرافت - شهرک رزمندگان - يزددمحم زمانی باجگانیدندان پزشکييزديزد205

6803535268218يزد بلوار جمهوری کوچه دمحمکاظم جعفریدندان پزشکييزديزد206

2803537253546بلوار طالقانی کوچه مجاهد روبروی ک کيوان پکمال انتظاری زارچدندان پزشکييزديزد207

33303536264959ساختمان -کوچه شهيد دائیراديولوژی فک و صورت سجادسونوگرافي و راديولوژييزديزد208

03537248105شهيد پاکنژاد روبرو سه راه آب نما12بلوار شهيد پاکنژاد  نرسيده به ميدان باهنر کوچهابن سينامراکز جراحي محدوديزديزد209

12303536223494بن بست قدس پآذر ربيعیپزشکيزديزد210

03536280095يزد خيابان اذز يزدی کوچه مثنوی دومابوالقاسم رحيم دلپزشکيزديزد211

03537252505يزد بلوارطالقانی کوچه مجاهد مجتمع پزشکی رازیاحمدزينلی قطرمپزشکيزديزد212

2403538247274 پ 15خ عدالت ک حسين خوان پايهپزشکيزديزد213

1903536267825بلوار طالقانی کوچه شماره حميد رضا زارعپزشکيزديزد214

03537254126يزد بلوار طالقانی جنب آزمايشگاه مرکزیدکتر خوشنودپزشکيزديزد215

03538253599خيابان مسجد ابوالفضل مطب دکتر اعتماديهدکتر عليرضااعتماديهپزشکيزديزد216

3203535245030 پالک 16بهمن کوچه 22يزد بلوار دکتر فائزه کيامهرپزشکيزديزد217

03537242556بلوارصدوقی کوچه اهرستاندکتر قانعپزشکيزديزد218

903536207522پالک - کوچه صداقت - بعد از ميدان شهدای يعقوبی - انتهای بلوار دهه فجر - يزد دکتر محسن شهبازی منشادیپزشکيزديزد219



03537248660يزد  خ مطهری  جنب فروشگاه شير حسيندکتر پروين شادمان يزدیپزشکيزديزد220

03536240014يزد خيابان چمران روبروی دبيرستان کيخسرویدکتر يارمندپزشکيزديزد221

603538240750روبروی مجتمع تجاری اطلسی پالک - خيابان تيمسار فالحی -صفائيه -يزد سيد دمحم مهدی طباطبائیپزشکيزديزد222

03537265579يزد بلوار طالقانی کوچه هدايتی رو به رو آزمايشگاه سينا مطب دکتر سجادیسيد مهدی سجادی بافقیپزشکيزديزد223

403537269111خيابان طالقانی کوچه مجاهد ساختمان پزشکان امير طبقه طيبه گلشنپزشکيزديزد224

03536267574خيابان امام خمينی کوچه برخوردار کوچه خواجه خضر مطب دکتر توکلیعلی اکبر توکلی حسينیپزشکيزديزد225

03538217806(ع)جنب اموزشکده امام علی-بلوار اميرکبير-يزدعلی دمحم جبروتی يزدیپزشکيزديزد226

03536224075بلوار منظتر قائم ميدان مهديهعليدمحم خيرانديشپزشکيزديزد227

303536231550،پالک9بلوار دهه فجر،نرسيده به خانه شيرينی،کوچه شمارهفضل اله مرشدی زادپزشکيزديزد228

03535212040يزد شاهديه خ امامقاسم  ميرجليلیپزشکيزديزد229

03537256469بن بست چهلم-روبروی سپاه-بلوار شهيد صدوقی-يزد قاسم شمس الدينیپزشکيزديزد230

12303536223494بن بست قدس پ محسن آخوندی ميبدیپزشکيزديزد231

1903538229290پالک -16تالش -خيابان تالش-صفائيه-يزددمحم حسين راسخی نژادپزشکيزديزد232

03536238778خيابان شهيد بهشتیدمحم رضا سرجمعیپزشکيزديزد233

03536258905يزد بلوار دهه فجر خيابان خيامدمحم رضائیپزشکيزديزد234

03535222901يزد بلوار نواب رصفوی اولين بريدگی روبروی خيمه گاه امام حسيندمحم علی کافیپزشکيزديزد235

5703536267481پالک - انتهای کوچه ی برخوردار - خيابان امام دمحمتقی شاکریپزشکيزديزد236

03536223374بلوار منتظر قائم كوچه نقيب زاده كوچه بنازادهدمحمحسين جعفری نجف آبادیپزشکيزديزد237

03536258580بلوار دهه فجر باالتر از امامزاده شنبهمسعود گلريزپزشکيزديزد238

03537222897متربعدازمسجد100-متری بتول20-فلکه اول-آزادشهر-يزدمطب حسن بمانیپزشکيزديزد239

03537266626ساختمان پزشكان امير-جنب ساختمان رازي-كوچه مجاهد-بلوار طالقاني-شهرستان يزد-استان يزدمطب دكتر سيد عليرضا حاجي ميرزاپزشکيزديزد240

03538240240مطب دكتر مهدي دهقان دهنوي-كوجه سوم-بلوار شهيد دشتي-يزدمطب دكتر مهدي دهقان دهنويپزشکيزديزد241

03537261066جنب بيمارستان مادر ساختمان پزشکانمطب دکتر ثريا اسالمیپزشکيزديزد242

03537210071سمت چپ- بين فلکه سوم و چهارم-زادشهر-يزدمطب دکتر عباس کرامتیپزشکيزديزد243

03537261552روبروی بابا بستنی.بلوار پاک نزادمطب دکترطاهره دبستانیپزشکيزديزد244

1203535252595، پالک 25 متری امام شهر، کوچه شماره 52بلوار مطب دمحمحسين فراشاهیپزشکيزديزد245

03536238221يزد خيابان کاشانی کوچه قدس مطب دکتر مهدی کافیمهدی کافیپزشکيزديزد246

03536260847خيابان دهم فروردين کوچه روشنناصر دشتیپزشکيزديزد247

603536252865يزد خ شهدای مريم آباد کوچه ش مير رحيمی نقی تقوائیپزشکيزديزد248

12903536291966بلوار منتظر قائم کوچه يکم پالک هادی بهجتپزشکيزديزد249

1903536241711يزد بلوار شهيد بهشتی کوچه فيزيوتراپی سعادت خواهکارشناسان پروانه داريزديزد250

03536225455يزد خيابان فرخی روبروی داروخانه شبانه روزی چمران کوچه دکتر عرب خانه عينکوکالئیکارشناسان پروانه داريزديزد251

03442452906روبروی شبکه بهداشتسلحشوریداروخانهبافتکرمان1

03433522108(عج)بيمارستان قائم - انتهای بلوار - بردسير بلوار آزادگان قائم بردسيربيمارستانبردسيرکرمان2

03433525109بهمن روبرو آتش نشانی22بردسير بلوار داروخانه دکتر مجد زادهداروخانهبردسيرکرمان3

03444217777بم بزرگراه خليج فارسعباس افالطونيانبيمارستانبمکرمان4

03444318851بم بلوارامام خمينی جنب کلينيک سپاهحميدرضاصديقیداروخانهبمکرمان5

03444318565بم بلوار امام خمينی روبروی سازمان هالل احمر جنب کلينيک سپاهدکتر پارسيانداروخانهبمکرمان6

03444341556ميدان سرداران شهيدعباس اسماعيلیسونوگرافي و راديولوژيبمکرمان7

03444280600تقاطع بلوار جمهوری- فهرج سودابه ميراوليائیپزشکبمکرمان8

03444319404بم خيابان امام ساختمان شهيداتحادیعلی سالجقهپزشکبمکرمان9

03444210170ميدان ازادی کلينيک صديقی-بم علی صديقی دريجانیپزشکبمکرمان10

03444214760بم ميدان امام خمينیکلثوم بهزادی مقدمپزشکبمکرمان11

03444216108بم خيابان امام روبروی ازمايشگاه مهرعلی دريجانیکارشناسان پروانه داربمکرمان12

03443213530خيابان شهيد رجائی کوچه شماره يک ازمايشگاه پاتوبيولوژی دکتر وطن خواهازمايشگاه پاتوبيولوژیآزمايشگاهجيرفتکرمان13

03443217575کوچه سوم سمت راست مجتمع پزشکان نبی اکرم صدکتردمحم شريعتیآزمايشگاهجيرفتکرمان14

03443316311(ره)جيرفت بلوارامام خيابان شفا بيمارستان امام خمينیجيرفت(ره)امام خمينیبيمارستانجيرفتکرمان15

03443317830ميدان شاهد بيمارستان قائمبيمارستان قائمبيمارستانجيرفتکرمان16

03443315272(ره)خيابان شفا روبروی بيمارستان امام خمينی داروخانه دکتر آلپلوداروخانهجيرفتکرمان17



10403443218579 پالک3خيابان شهيدرجايی کوچه شماره- جيرفتداروخانه دکتر زينب فاريابیداروخانهجيرفتکرمان18

03443214203خيابان شفاداروخانه دکتر سعيدیداروخانهجيرفتکرمان19

03443218579جيرفت خيابان شهيد رجايیداروخانه دکتر فاريابیداروخانهجيرفتکرمان20

03443218849خ شهيد رجايی سمت چپ ساختمان شفيعیداروخانه دکتر فاطمه سلندریداروخانهجيرفتکرمان21

403443212673خيابان شهيد رجايی ک داروخانه دکتر مريم سلندریداروخانهجيرفتکرمان22

03443213810جيرفت چهارراه فرمانداری ابتدای خيابان شهيد رجائی جنب قنادی زمانیداروخانه گلپايگانی جلگهداروخانهجيرفتکرمان23

03443217004 ساختمان پزشكان ثامن االئمه4خيابان شهيد رجايي كوچه شمارهابراهيم دمحميپزشکجيرفتکرمان24

09133484569جيرفت خ شهيد رجائی مطب دکتر سراجمطبپزشکجيرفتکرمان25

03443213045جيرفت خيابان لرها ساختمان پزشکان ثامن االئمهمطب امين حاج اسمعيلی زادهپزشکجيرفتکرمان26

03443218575جيرفت خيابان شهيد رجائی ساختمان پزشکان ثامن االئمهمطب دکتر روح اله رحمانی فرپزشکجيرفتکرمان27

03443212632جيرفت شهيد رجايی ساختمان ثامن االئمهمطب دکتر عبدالمجيد ساالریپزشکجيرفتکرمان28

09139486934جيرفت خ شهيدرجايی روبرو ساختمان نورمطب دکتر علی رضا رستمیپزشکجيرفتکرمان29

03443212309جيرفت خيابان شهيد رجائی جنب داروخانه فاريابیمطب دکتر دمحم رضا بيرجندیپزشکجيرفتکرمان30

03443218431جيرفت خيابان شهيد رجايی زيرزمين داروخانه فاريابیمطب دکتر منصور بهمنیپزشکجيرفتکرمان31

03443214491جيرفت خيابان شهيدرجائی جنب داروخانه فاريابیمطب دکترغالمرضا رستمی پورپزشکجيرفتکرمان32

03443216223کوچه شهيد اکبرکردیمطب عمومی دکتر محمود امير ميجانیپزشکجيرفتکرمان33

1003433726213شهرستان راور خ امام جنب کوچه - استان کرمانداروخانه دکتر بلوچیداروخانهراورکرمان34

1103433727179کوچه شماره مطبپزشکراورکرمان35

1003433727274خيابان امام خمينی نبش کوچه شماره مطب دکتر دمحم علی پيشگوئیپزشکراورکرمان36

03434242449کرمان، رفسنجان، ميدان موزه رياست جمهوری، بلوار زيتون، ساختمان پزشکان آتيهآزمايشگاه دکتر پورلشکریآزمايشگاهرفسنجانکرمان37

03434388100 آزمايشگاه پاتوبيولوژی دکتر انارکی3انار بلوار شهيد مطهری خيابان شهيد باهنر نبش باهنر آزمايشگاه پاتوبيولوژی دکتر انارکیآزمايشگاهرفسنجانکرمان38

403434265410 پالک21رفسنجان خيابان معلم کوچه معلم ابن سيناآزمايشگاهرفسنجانکرمان39

03434261300طبقه پايين(ره)اميرکبيرغربی درمانگاه امام خمينی-رفسنجانبهروزشهيدزندیآزمايشگاهرفسنجانکرمان40

03434269370رفسنجان خيابان شهداءبيمارستان  مرادیبيمارستانرفسنجانکرمان41

03434269370خيابان شهداءزايشگاه نيک نفسبيمارستانرفسنجانکرمان42

03434266177خيابان شهدادارحانه هالل احمرداروخانهرفسنجانکرمان43

03434353426نبش اميرکبير غربی- خ طالقانی داروخانه دکتر افشينداروخانهرفسنجانکرمان44

4003434251132خ کارگر دکتر نژاد حيدری (ع)داروخانه ی شبانه روزی امام حسين داروخانهرفسنجانکرمان45

03434264340رفسنجان خيابان مدرس روبروی کلينيک مدرسدکتر دادگرنياداروخانهرفسنجانکرمان46

03434262034خيابان امير کبير درمانگاه شبانه روزی(ره)درمانگاه امام خمينیدرمانگاه عموميرفسنجانکرمان47

03434382300جنب بازارچه صاحب الزمان- شهرستان انار- استان کرماندکتردمحم قلی عطااللهی اشکوردرمانگاه عموميرفسنجانکرمان48

03434327928، منزل ششم سمت راست1رفسنجان، بزرگ راه خليج فارس، شهرک جانبازان، کوچه پرديس شاهی مريدیفيزيوتراپیرفسنجانکرمان49

03434252712 طبقه همکف4خيابان عباسيه نبش کوچه دکتر دمحم ميرزايیپزشکرفسنجانکرمان50

03433423276زرند خ چمران بيمارستانسينابيمارستانزرندکرمان51

03433435270کرمان زرند چهارراه برق خيابان چمران داروخانه دکتر زنگی آبادیداروخانه دکترزنگی آبادیداروخانهزرندکرمان52

03433422620داروخانه شبانه روزی دکتر يگانه پور-جنب بازار-خيابان امام خمينی-زرند-کرمانمنصور يگانه پور زرندیداروخانهزرندکرمان53

03433423183زرند خيابان پاسداران روبروی بيمارستان سينادرمانگاه فجردرمانگاهزرندکرمان54

03433435600ميدان سجاد فيزيوتراپی سجاد- بلوار طالقانی - زرندفيزيوتراپی سجاديهفيزيوتراپیزرندکرمان55

203442234112 پ2خ مولوی کامين شفيعی بافتیآزمايشگاهسيرجانکرمان56

303442204080پ- کوچه مرواريد- بلوارقاانیرضاکيهانیآزمايشگاهسيرجانکرمان57

03442281133خ فردوسی کوچه روبروی ثبت احوالعليرضا دهستانیآزمايشگاهسيرجانکرمان58

03442207248خ امام کوچه دکتر اديب پور-سيرجان حسين اميری مقدمتخصصيسيرجانکرمان59

2103442261013پالک-منازل پزشکان غرضی سيمين دخت عباسلوتصوير برداريسيرجانکرمان60

03442338043روبروی مسجد قدس-خيابان شيخ مفيد-سيرجان معصومه زالپورداروخانهسيرجانکرمان61

03442234990ساختمان يزدان- 12کوچه - خيابان قدسکامران يزدانیداروخانهسيرجانکرمان62

03442200099چهارراه سپاه-خ شريعتی شهيد زندی نيادرمانگاهسيرجانکرمان63

03442262796کوچه انتظام غربی-شهرک نيروی انتظامی حسين فخرآبادیفيزيوتراپیسيرجانکرمان64

5603442209200 پ 1ابتدای بلوارفاطميه نبش کوچه - خ مالک اشترساره پورابراهيمیفيزيوتراپیسيرجانکرمان65

09133792190سيرجانمهری شريفیفيزيوتراپیسيرجانکرمان66



2903442202253پالک -کوچه شهيد عتيقی - بلواروليعصرپونه فتاحیفيزيوتراپیسيرجانکرمان67

03442203318 منزل دوم3سيرجان خ اصناف کوچه اسماعيل نصرت آبادیپزشکسيرجانکرمان68

03442209080ساختمان فردوس- چهارراه سپاهجهانگيرزارعپزشکسيرجانکرمان69

03442233883خ آيت هللا اشرفی اصفهانی-خ پيام -بلوار نماز حميد ايران نژادپزشکسيرجانکرمان70

303442201111 پالک3پزشکان- کوی پزشکان دکترميترابن عباسپزشکسيرجانکرمان71

03442208734خ استادعلویعلی مفيدیپزشکسيرجانکرمان72

03442203510خ شريعتیدمحم برفه ایپزشکسيرجانکرمان73

903442253466خيابان گل گهر کوچه- بلوارسيد احمد خمينیمنصورناظریپزشکسيرجانکرمان74

03434118587خيابان امام کوچه کوير آزمايشگاه طبی دکتر امامیآزمايشگاه تشخيص طبی دکتر امامیآزمايشگاهشهربابککرمان75

03434112082داروخانه دکتر مجيدی- روبروی بانک کشاورزی-  خرداد15بلوار دکتر مجيدیداروخانهشهربابککرمان76

03434113770خيابان ولی عصر روبروی بانک رفاهدکتر محبوبه بخشايیداروخانهشهربابککرمان77

03434123218بلوار جهاد روبروی بيمارستان ولی عصرامان اله زين الدينی ميمندپزشکشهربابککرمان78

03434115400(عج)روبروی بيمارستان ولی عصر حسين بهزادیپزشکشهربابککرمان79

03434131212 درمانگاه شبانه روزی صاحب الزمان20شهربابک بلوار جهاد نبش کوچه مطب دکتر دمحم کافیپزشکشهربابککرمان80

1003434115820ميدان امام امامناصر مرتضی زاده ميمندپزشکشهربابککرمان81

03443330085منوجان قلعه خيابان امام روبروی داروخانه شهدادیدکتر عبدالرسول عزتیپزشکمنوجانکرمان82

03432461011مجتمع پزشکی مهر آزمايشگاه مهر-6نبش جهاد - خيابان جهادآزمايشگاه مهرآزمايشگاهکرمانکرمان83

03432250611ازمايشگاه رازی21خيابان شريعتی جنب شريعتی احمدغالمحسينيانآزمايشگاهکرمانکرمان84

03432451382 ساختمان پزشکان صدف5 و 3خيابان استقالل بين کوچه دکتر سعيدآزمايشگاهکرمانکرمان85

03432465478بلوار جهاد جنب بانک تجارت ساختمان پزشکان مادر طبقه زيرين آزمايشگاه دکتر زمانیدکترزمانیآزمايشگاهکرمانکرمان86

203432225150خيابان شريعتی کوچه شماره ارجمندبيمارستانکرمانکرمان87

03432466121خيابان پروين اعتصامی- بلوار فردوسی(س)بيمارستان حضرت فاطمه بيمارستانکرمانکرمان88

03432228484خيابان مطهری چهارراه قائم بيمارستان راضيه فيروز- کرمان بيمارستان راضيه فيروز کرمانبيمارستانکرمانکرمان89

303432220210نبش کوچه شماره . خيابان شهيد کامياب - کرمان (کرمان)بيمارستان مهرگان بيمارستانکرمانکرمان90

09139429275سه راه مديريت بيمارستان اعصاب و روان نوريهقدرت اله رجبی زادهبيمارستانکرمانکرمان91

03432261601بيمارستان باهنر کرمان- خيابان قرنی - چهارراه وليعصر مرکز آموزشی درمانی شهيد باهنربيمارستانکرمانکرمان92

03432266772خيابان ابوحامد بيمارستان پيامبر اعظمپيامبراعظمبيمارستانکرمانکرمان93

03432262205خيابان شريعتی ابتدای خيابان شهيد فوالدی ساختمان پزشکان صباراديولوژی دکتر ميرشکاریتصوير برداريکرمانکرمان94

03432514940 داروخانه دکتر عزيزيان25ابوذر شمالی کوچه شماره - خيابان ابوذر عزيزيان-داروخانه داروخانهکرمانکرمان95

03432223755ميدان علي ابن ابيطالبداروخانه جمعيت هالل احمر كرمانداروخانهکرمانکرمان96

03432266890کرمان بلوار جهاد داخل کلينيک بعثتداروخانه دانشکده داروسازی شمارهداروخانهکرمانکرمان97

03432522524پانصد دستگاه خيابان استاد شهريار جنب مطب دکتر متوسلی داروخانه دکتر دانافرداروخانه دکتر دانافرداروخانهکرمانکرمان98

03432725400داروخانه دکتر رضايی فر- جنب درمانگاه ابوالفضل  - (خورشيد)خ شهيد رجايی - کرمانداروخانه دکتر رضايی فرداروخانهکرمانکرمان99

03432462530 مجتمع پزشکی نيايش2خيابان استقالل کوچه شماره داروخانه دکتر شجاع الساداتیداروخانهکرمانکرمان100

4393403432324778ضلع جنوبی پارک مطهری مقابل درياچه بين ساختمان مهر و جواد االئمه پالک ثبتی - کرمانداروخانه دکتر شيروانیداروخانهکرمانکرمان101

03432134594بلوار جاده تهران سه راه سيلو بعد از دانشکده دادبين سمت راستداروخانه دکتر صادقی رادداروخانهکرمانکرمان102

03433312700داروخانه دکتر قنبری-شهريور17سه راه -خيابان سرباز-کرمانداروخانه دکتر قنبریداروخانهکرمانکرمان103

03432442709بلوار جمهوری چهار راه شفا جنب مهمان سرای بزرگ جهانگردیداروخانه دکتر دمحم طاهریداروخانهکرمانکرمان104

03433411444جنب بانک سپه- خيابان سرآسياب فرسنگیداروخانه دکتر مددی زادهداروخانهکرمانکرمان105

1503432755198و13خيابان مهديه بين کوچه داروخانه دکتر ماليریداروخانهکرمانکرمان106

03432264134خيابان شريعتی نرسيده به سه رته چمران روبروی کوچه برقداروخانه سنجریداروخانهکرمانکرمان107

03432473204بلوار جمهوری اسالمی چهارراه امام جمعه داروخانه شبانه روزی امام رضاداروخانه شبانه روزی امام رضاداروخانهکرمانکرمان108

03432260801(س)خيابان طالقانی روبروی تکيه فاطميه داروخانه فاطميهداروخانهکرمانکرمان109

603432520468-4فيروزه فيزورهدکتر حاجی اسماعيلیداروخانهکرمانکرمان110

03432458891 ساختمان والعصر داروخانه دکتر بهبودی1خيابان بهمنيار کوچه دکتر عزت هللا بهبودیداروخانهکرمانکرمان111

03432239304طبقه همکف بيمارستان مهرگان داروخانه دکتر بحرينی- خيابان شهيد کامياب- کرماندکتر ژيال بحرينیداروخانهکرمانکرمان112

03432531970خ خواجو روبروی زمين ورزشیفخرالدين اقدسیداروخانهکرمانکرمان113

03432239304کرمان خ شهيد کاميابی بيمارستان مهرگانفرناز افشارداروخانهکرمانکرمان114

03432134592کرمان جاده تهران سه راه سيلو بعد از دانشکده دادبين درمانگاه عمومی ايثارگرانبنياد شهيد و امور ايثارگران استان کرماندرمانگاهکرمانکرمان115



03432124962جمعيت هالل احمر استان کرمان-خيابان هالل احمر-نرسيده به پل راه اهن-بلوار شهيد صدوقی-کرمانجمعيت هالل احمر استان کرماندرمانگاهکرمانکرمان116

03432253642کلينيک جهاد دانشگاهی-14جنب کوچه -خيابان شهيد باهنر- کرمانجهاد دانشگاهیدرمانگاهکرمانکرمان117

03432522630 انتهای کوچه مرکز تخصصی چشم پزشکی بصير10خيابان استقالل کوچه شماره درمانگاه تخصصی چشم پزشکی بصيردرمانگاهکرمانکرمان118

03432266794کلينيک رازی- کوچه داروخانه فردوس- ميدان مشتاقيه- کرماندرمانگاه دندانپزشکی رازیدرمانگاهکرمانکرمان119

03432262525 كلينيك فردوسي121كرمان بلوار فردوسي ساختمان دكتر حسين مدبريدرمانگاه دندان پزشکيکرمانکرمان120

03432470071 کلينيک تخصصی دندانپزشکی و ايمپلنت ماهان6نبش کوچه شماره .خيابان امام جمعه .کرمانکلينيک تخصصی دندانپزشکی ماهاندرمانگاه دندان پزشکيکرمانکرمان121

03432438477 مجتمع سروش17و19بلوارآزادگان بين کوچه شماره درمانگاه کمکدرمانگاه عموميکرمانکرمان122

5403432449946آذر کوچه 24کرمان خيا بان دکتر جمشيد بهبودی نژاددرمانگاه عموميکرمانکرمان123

703432456796واحد-طبقه چهارم -مجتمع تخصصی پزشکی صدف- 5و3بين کوچه - خيابان استقاللدکتر سمانه اسالمی پوردندان پزشکيکرمانکرمان124

12103432262525كرمان خ فردوسي ساختمان دكتر مهدي اخالص مند كرمانيدندان پزشکيکرمانکرمان125

03432438403مطب دکتر شهريارپناه/واحد سه / طبقه اول/ ساختمان پزشکان ميالد/ 9کوچه / بلوار جمهوریدکتر سعيد شهريارپناهدندان پزشکيکرمانکرمان126

303432473012 واحد 1خيابان استقالل مجتمع پزشکان نگين طبقه دکتر شيخ زادهدندان پزشکيکرمانکرمان127

03432133325 مجتمع پزشکی تخصصی استقالل طبقه اول دکتر مژده هاشمی2خيابان استقالل دکتر مژده هاشمیدندان پزشکيکرمانکرمان128

03432117446ساختمان بوعلی طبقه سوم - 9خيابان استقالل نبش کوچه رويا ايرانمنشدندان پزشکيکرمانکرمان129

03432474709 طبقه فوقانی لوازم آرايشی4و2کرمان خيابان بهمنيار بين کوچه سيد حميد هاشمی راددندان پزشکيکرمانکرمان130

03432478510طبقه چهارم-ساختمان حکيم -روبروی بيمارستان سيد الشهدا -خيابان استقالل صادق برخوری مهنیدندان پزشکيکرمانکرمان131

703432235186واحد  - 4طبقه - ختمان پزشکان آراد دمحم حيدری زادهدندان پزشکيکرمانکرمان132

03432442814چهارراه سميه  ساختمان پزشکان خاتم االنبيا  طبقه اولدمحمرضا نيکوپوردندان پزشکيکرمانکرمان133

501503432478095واحد -5طبقه -ساختمان تجاری پزشکی شفا-انتهای خيابان شفا-کرمانکلينيک دندانپزشکی دکتر شريف زادهدندان پزشکيکرمانکرمان134

03433322875خيابان قرنی چهارراه بهداریحسين جزينی زادهفيزيوتراپیکرمانکرمان135

03432470632کرمان خيابان استقالل روبروی بيمارستان سيدالشهدا ساختمان پزشکان حکيم فيزيوتراپی سيناسينافيزيوتراپیکرمانکرمان136

03432451003استقالل کوچه اول سمت راست فيزيوتراپی شفافيزيوتراپی شفافيزيوتراپیکرمانکرمان137

03432267659فيزيوتراپی ماهان- ساختمان پزشکان دی - چهارراه وليعصر جنب استخر نشاط - خيابان شريعتی کلينيک فيزيوتراپی ماهانفيزيوتراپیکرمانکرمان138

03432227849ابتدای ابن سينا-خيابان خورشيدمرکز جراحی آذينمراکز جراحي محدودکرمانکرمان139

03433342475روبروی بانک ملت-سه راه هفده شهريور-خيابان سربازشرکت تعاونی محبوب سالمتمرکز جراحی محدودکرمانکرمان140

203432458473کوچه شماره -خيابان هزار و يکشبمركز جراحي و الپاراسكوپي دكتر نظريانمرکز جراحی محدودکرمانکرمان141

03433122630ميدان مشتاق خيابان ناصريه بيمارستان خداداد مهرابی مرکز جراحی دکترهاشمیمرکز جراحی دکترهاشمیمرکز جراحی محدودکرمانکرمان142

03433321996چهارراه نيمه شعبان-  بمهن ۲۲بلوار نيمه شعبان کرمانمرکز جراحی محدودکرمانکرمان143

03433222080 کلينيک پارک7سعدی -پارک نشاط کلينيک پارکمرکز جراحی محدودکرمانکرمان144

503432122608دانش _ بلوار دانش _ شهرك مطهري _ كرماندفتر خدمات پرستاري برگ سبزمرکز خدمات باليني در منزلکرمانکرمان145

03432454513 مرکز شفا5نبش کوچه شماره مرکز خدمات پرستاری شفامرکز خدمات باليني در منزلکرمانکرمان146

03432451632طبقه اول-ساختمان پزشکان-کوجه دوم-استقالل- خاضعر پريوش روشندلپزشککرمانکرمان147

103432515736پالک  -  4کوچه استاد شهريار - پانصددستگاه امير متوسلیپزشککرمانکرمان148

03432532143 ساختمان ايرانيان طبقه اول4کوچه -فيروزه - خبهشته نقی پورپزشککرمانکرمان149

203433221521 ساختمان پزشکان رازی طبقه 3کوچه جهاد-بلوارجهادجمشيد  حاج اسماعيل زادهپزشککرمانکرمان150

03432459994 انتهاي كوچه ساختمان زكريا طبقه دوم۲خ جهاد كوچه جهاد دكتر فرشاد زندرحيميپزشککرمانکرمان151

03433772066کرمان ماهان  خيابان امام روبرو شهرداریدکتر مهدی ابوالحسن زادهپزشککرمانکرمان152

03432468817ساختمان پزشکان صدف طبقه دوم-خيابان استتقالل-کرماندکتر نوریپزشککرمانکرمان153

03433778384مطب شخصی_ داخل پاساژ  _ 3کوچه _ خيابان امام - ماهان سپيده سبحانی مهرابیپزشککرمانکرمان154

4103433314793روبروی کوچه -خيابان هفده شهريورسيددمحم جواد اشرف منصوریپزشککرمانکرمان155

203432459005 ساختمان پزشکان زکريا طبقه 2چهار راه طهماسب آباد خ جهاد ک قدرت اله رجبی زادهپزشککرمانکرمان156

203432712003خيابان استقالل کوچه دمحم دمحم باقریپزشککرمانکرمان157

4103433314793روبروی کوچه -خيابان هفده شهريورمزگان سجاديانپزشککرمانکرمان158

03432520474خيابان اصلی پانصد دستگاه- کرمان مطب دکتر  مهشاد نصيرخانیپزشککرمانکرمان159

03432465696کرمان  چهارراه طماسب آباد خ جهاد ساختمان مادر طبقه سوممطب دکتر حسينی فرپزشککرمانکرمان160

03432457895چهار راه طهماسب آباد ساختمان خاتم االنبيا طبقه سوم- خيابان شهيد بهشتی مطب دکتر خداداد محمودی نياپزشککرمانکرمان161

03433232429خيابان استقالل ساختمان پزشکان نيايشمطب دکتر پهلوانپزشککرمانکرمان162

03432233195چهارراه طهماسب اباد ابتدای بلوار جهاد ساختمان ثامن الحججمنصور اثنی عشریپزشککرمانکرمان163

03433780271 شهريور17جوپار ميدان بسيج ابتدای خيابان ناصرپوراسمیپزشککرمانکرمان164



09131496288ميدان امام آزمايشگاه دکتر دمحمیآقای دکتر حسن دمحمیآزمايشگاهکهنوجکرمان165

09133488280کوچه معاذالهیخانم دکتر مريم قره حسنلوتخصصيکهنوجکرمان166

03443209190بلوار شهيد بهشتیاقای دکتر سيد حسين حسينیداروخانهکهنوجکرمان167

03443231312بلوار شهيد بهشتی جنب داروخانه شبانه روزیآقای دکتر وحيد ساالریپزشککهنوجکرمان168

09122058331کوهبنان بلور ازادی جنب ترمينال عدلداروخانه دکتر زمانیداروخانهکوهبنانکرمان169


