
 نام داروخانه 

نوع 
 خدمات

نام خانوادگي و 
 تلفن آدرس شهر نام موسس

 (صعودي مرتب) 

   

 33110031  چهارراه گلسار رشت محمدزاده رقیه روزانه آراد 1

 نواب رشت مرتضوي علیرضا روزانه ابن سینا 2
33113345 

3 

 روزانه اصغر نیا

اصغرنیا گورابجیري 

 33872828 آج بیشه رشت محمود

 چهارراه گلسار رشت زبردست كیوان روزانه اكسیر 4
32110283 

5 

 رشت آراسته مدثر روزانه دكتر آراسته

زیر ساختمان -بعد خ نواب  

 دانا جنب عینک ساحل
9111388637 

 حمیدیان تقاطع علیزاده   رشت آذرگشسب حمیرا روزانه دكتر آذر گشسب 6
33527287 

7 

 رشت آریافر بیژن روزانه دكتر آریافر

پل بوسار خیابان نواب   

  شفا ساختمان پزشکان
33113668 

8 

 دكتر اردشیر

نیمه روز 

 رشت اردشیر لیال عصر

ابتداي كوچه-بلوار نماز استاد  

ساختمان پزشکان -معین

 اندیشه
33826479 

9 

 رشت اسدي مالحت روزانه دكتر اسدي

آیینه  علی آباد نبش بن بست

57پ  
33544047 

10 

 روزانه دكتر اسالمی

اسالمی رحیم آباد 

 رشت طاهره

 امام خمینی آب و برق

 روبروي بانک ملی
33612046 

بلوار فومنی-فلکه گازي رشت اسماعیل زاده فرشته روزانه دكتر اسماعیل زاده 11  
33422285 

 انقالب رشت اكبر زاده خویی منور روزانه دكتر اكبرزاده 12
33222287 

13 

ناصرياكبري  دكتر  

 نیمه روز

 رشت ناصري صدیقه اكبري عصر

بن بست میخک  -نواب 

ساختمان پارسا طبقه همکف 

 55 پ
33132987 

14 

 رشت امام وردي توران روزانه دكتر امام وردي

 و 98 خیابان بین نواب خیابان

 89 كوجه یا خیابان
33832377 

شهریورهفده  رشت فرید امینیان مریان روزانه  دكتر امینیان 15  
33332033 

16 

 رشت امیر ناصر منصوریان روزانه امیر

روبروي-خیابان امام خمینی  

 برنجکوبی سابق
33228765 

 خ معلم ،صفاري رشت آذري لیال روزانه دكتر آذري 17
  

18 

 دكتر امیدوار

شبانه 

 سردار جنگل نبش یونس آباد رشت امیدوار شهرام روزي
33536774 

كوچه اقاقیا-نواب-گلسار  رشت ایروانی فرزانه روزانه دكتر ایروانی 19  
9112331508 

20 

 رشت ستاره كرباسی زاده البرز البرز

 كوچه-نواب خیابان-رشت

مدیکو پزشکان ساختمان -89  
35226305 

  سعدي ابتداي كوچه نوري   رشت افشین بساكپور روزانه دكتر بساكپور 21
33260230 

22 

 رشت بهره مند پاك نژاد بیژن روزانه دكتر بهره مند

 چهارراه كلسار جنب كوچه

 حق شناس
9119315971 

سه راه -بلوار رسالت رشت جوادي ساناز تمام وقت دكتر جوادي 23  33854434 استخر 

24 

 روزانه دكتر پاك

پاك زیدسرائی 

 رشت غالمحسن

 امام خمینی روبروي بانک

 33327930 صادرا مركزي

25 

عباسی مژگانحاجی  روزانه پاستور  رشت 

 چهارراه گلسار جنب خانه

 33112194 داروساز

ساختمان دنا-پل بوسار رشت وحدتی محمود روزانه پاسکال 26  33112278 

http://oa1.gums.ac.ir:7006,118002683350,PDF.TextOperations,118010021739



27 

 رشت تراضی شیما روزانه دكتر تراضی

كلینیک گوارش-امام خمینی  

 33310889 و كبد

 32321807 انقالب حاجی آباد  رشت تابان اسماعیل روزانه دكتر تابان 28

29 

 روزانه دكتر توسلی

حامد توسلی محمد 

 رشت مهدي

 میدان مصلی روبروي هتل

 9111309817 پامچال

گلباغ نماز-گلسار  رشت برزیگر بهاره روزانه جرجانی 30  33730915 

 سعدي بعد پل بوسار رشت طایفه جاللی مهناز روزانه دكتر جاللی 31
33111482 

32 

نظريدكتر  نظري منتظرمسعود  روزانه   رشت 

ساختمان  بلوار نماز روبروي

 آتیه
33730003 

 دكتر جیران زاده 33

 
 

شبانه 

 شهدا رشت جیران زاده حمید روزي
33846668 

 نام داروخانه 

نوع 

 خدمات

نام خانوادگی و نام 

 تلفن آدرس شهر موسس

 (صعودي مرتب) 

   

34 

 رشت حجازي نیوشا روزانه دكتر حجازي

 خیابان ساغریسازان نبش

 33358842 كوچه اردیبهشت

جنب بیمارستان گیل-گلسار رشت حریري ارزو روزانه دكتر حریري 35  
33118323 

36 

 دكتر حسندخت

شبانه 

درمانگاه صابرین-گلسار رشت حسندخت مصطفی روزي  
33117363 

دكتر حسین زاده  37

 رافعی

شبانه 

 روزي

حسین زاده رافعی 

 رشت علیرضا

ابتداي بلوار -طالقانی  حبیب  

 زاده
9111372735 

38 

 رشت حسینی مالسرائی مریم روزانه دكتر حسینی

سعدي جنب ساختمان 

 آرتین پزشکان
33128825 

39 

 رشت حکیمی نژاد حمید روزانه دكتر حکیمی نژاد

آرامگاه  سلیمانداراب روبروي

 میرزاكوچک
33442179 

40 

فرححمزه لو  روزانه دكتر حمزه لو  رشت 

جنب  -متري 91بلوار الكان  

 مشاور امالك حسین
33115605 

41 

 روزانه حقیقت شعار

حقیقت شعار منیره 

بلوار دیلمان -گلسار رشت السادات  
9113345788 

چهارراه -امام خمینی رشت دادرس محترم روزانه دكتر دادرس 42  میکاییل 
33330348 

43 

 دكتر دخانیاتی

نیمه روز 

زهره دخانیاتی عصر  رشت 

میدان-آزادگان -فرهنگ 

 روبروي سایپا
33340135 

44 

 رشت دریاباري مروارید روزانه دكتر دریاباري

روبروي مسجد -2فاز -معلم

 ثامن االئمه
9111357996 

دكتر حیدري)مهر  45

 رشت حیدري روزانه (حکیم

 بلوار شهید انصاري موسسه

 مهر
9113322261 

یلدا دژ آباد روزانه دكتر دژ آباد 46 ساختمان-بلوار نماز رشت   هخامنش 
33124131 

پل عراق-آزادگان رشت كبیري شراره روزانه رازي 47  
33322480 

48 

 روزانه رامین

دریابگی 

شریعتی-فلکه صیقالن رشت سیدمحمدابراهیم  
33226412 

49 

 رشت ربیعی محسن روزانه دكتر ربیعی

چهارراه-بلوار شهید بهشتی  

 بیانی
33664751 

50 

 روزانه دكتر رحیمی

رحیمی كالمرودي 

 رشت حسین

 بلوار شهید انصاري روبروي

 صنایع دستی
33754640 

 خیابان شهدا روبروي رشت رسائی مجید روزانه دكتر رسائی 51
9118086348 



 یخسازي

دكتر رضاپور  52

 رشت رضاپور موسوي وحید روزانه موسوي

جنب  95خیابان  -گلسار 

 33120079 كیلینیک تخصصی كودكان

53 

 رشت روحی یوسف روزانه دكتر روحی

به  بلوار امام خمینی نرسیده

 9113335280 هتل پردیس جنب بانک سینا

54 

 دكتر زرگر پور

شبانه 

 روزي

زرگرپور كاظمیان 

 33662118 مصلی رشت مهرداد

 33428567   رشت غالمرضا روزانه زعیمیان 55

56 

 روزانه دكتر زین العابدینی

العابدینی سید عبد زین 

 33321253 چهارراه میکاییل خ حافظ رشت اله

57 

 روزانه دكتر چگینی

نظامیوند چگینی 

 رشت غالمرضا

مجتمع 29پ 942خ-گلسار   

 33123243 پزشکان اكباتان

58 

 رشت سجاد حسینی فروغ روزانه دكتر سجاد حسینی

مجتمع پزشکی -میدان جهاد  

 33588223 هیراد

خ نواب -چهارراه گلسار  رشت سجودي مقدم رضا روزانه دكتر سجودي 59  
33115441 

 داخل مسکن مهر رشت سرودي فیروز روزانه دكتر سرودي 60
9111366184 

61 

 دكتر سلطانی

شبانه 

چهارراه میکائیل-حافظ رشت سلطانی تهرانی بهرام روزي  
33332857 

سه راه سام-بیستونخیابان  رشت سید شالچی سکینه روزانه دكتر سید شالچی 62  
33553845 

63 

 دكتر سیف پور

شبانه 

 طالقانی رشت سیف پور شهره روزي
33251107 

64 

 رشت سیه فام مهناز روزانه دكتر سیه فام

جنب درمانگاه -پور فلکه قلی

 نصر
33110405 

65 

  دكتر فاضلی

 روزانه

 

 رشت فاضلی منوچهر 

 امام خمینی روبروي پاساژ

 33265199 ساالر

 داروخانه نام 

نوع 

 خدمات

نام خانوادگی و نام 

 تلفن آدرس شهر موسس

 (صعودي مرتب) 

   

66 

 رشت میر خائف ظریفه روزانه شهریور 5

انقالب-حاجی آباد  - 

 33322157 روبروي پاساژ گهر

بلوار دیلمان-گلسار رشت شریفی نجمه روزانه دكتر شریفی 67  33764338 

 33333274 مطهري رشت شعبانی هدایت اله روزانه دكتر شعبانی 68

69 

 رشت حامد شیرین زاد روزانه شیرین زاد

بین خیابان-بلوارگلسار  

116 499پالك  999و  9119366286 

70 

 رشت شکفته محسن روزانه دكتر شکفته

چهارراه میکاییل خ حافظ  

858پ   33327302 

71 

 رشت شهبازي محمد حسین روزانه دكتر شهبازي

میدان گاز ابتداي بلوار   

 9113324135 عمادیه الكان نبش كوچه

 33556393 طالقانی رشت شهیدي واقعی فاطمه روزانه دكتر شهیدي 72

73 

 رشت صادقیان معصومه روزانه دكتر صادقیان

 استقامت كوچه شهید بالل

 33512391 زاد جنب پلی كلینیک رازي

آرشطاهر قاسمی  روزانه دكتر طاهر قاسمی 74 روبروي اتکا-فلسطین رشت   33822858 

2224بیستون پ  رشت طلوعی ثانی مهرناز روزانه دكتر طلوعی ثانی 75  33225454 

 33321853مطهري سه راه انقالب   رشت عابدینی حسین روزانه دكتر عابدینی 76



3523/1پ  

77 

 رشت علی محمدي فرشته روزانه دكتر علی محمدي

 كوي دیانتی نبش كوچه

 9111316368 دیانتی

78 

 رشت قریشی پریسا روزانه دكتر قریشی

 خ شهید احمدزاده روبروي

بوستان ملت ساختمان پزشکان 

58فاطیما  33344004 

91خ-گلسار رشت فخار فیروزه محمد علی روزانه دكتر فخار 79  33111234 

80 

 رشت سید حسن روزانه دكتر فخر حسینی

ساختمان -خیابان نواب  

 33124211 پرشین

 33557977 طالقانی رشت فرزین محمد روزانه دكتر فرزین 81

 الكانی جنب بانک ملی رشت فقیه شجاعی علیرضا روزانه دكتر فقیه شجاعی 82
33220983 

83 

 رشت اصغرنژاد فهیم نسرین روزانه دكتر فهیم

معلم جنب خ 2ابتداي فاز   

 طالقانی ساختمان كروش
33324601 

 آیت اله رودباري رشت قلم ارا موسی روزانه دكتر قلم آرا 84
33539890 

85 

 رشت قهرمانی صغیر حمید روزانه دكتر قهرمانی

كمر بندي شهیدبهشتی  

 نرسیده به پل عابر جماران
33603401 

86 

 رشت كاشفی محمد روزانه دكتر كاشفی

نبش كوچه -بلوار بوسار  

  شهید پور كار
9122048285 

87 

 روزانه دكتر كریمی

كریمی صومعه سرایی 

 نگین امام خمینی جنب پاساژ رشت محمدرضا
33222552 

88 

 مرهم

شبانه 

 جانبازان رشت كشاورز پریچهر روزي
9111438696 

89 

 روزانه دكتر كمالی

كمالی عنبران محمد 

 رشت مصدق

روبروي ساختمان -نواب

 نجفی
33117063 

90 

 رشت كیایی حمیدرضا روزانه دكتر كیایی

روبروي اداره پستگلسار   

92نبش خ   
33127750 

91 

 رشت لمعه ویدا روزانه دكتر لمعه

ساختمان پزشکان -گلسار  

51خیابان  -آفتاب  
33127404 

92 

 رشت مجتهدي مهناز روزانه دكتر مجتهدي

بلوار نماز رو بروي دبیرستان  

 شاهد پسران
33733508 

93 

 رشت مجلسی عبد الرضا روزانه دكتر مجلسی

روبروي كلینیک -پرستار امام  

 رضا
33343590 

94 

 رشت مجیدي حسین روزانه دكتر مجیدي

نرسیده به-بلوار معلم  

استانداري مجتمع تجاري 

 33250587 درفک

95 

 رشت محقق شلمانی قاسم روزانه دكتر محقق

جنب  نامجو چهارراه پورسینا

 33331355 ساختمان پزشکان

96 

مریم محقق روزانه دكتر مریم محقق  رشت 

بلوار نماز -گلسار  روبروي  

دبیرستان شاهد دختران 

 9111371925 ساختمان البرز

 9113311276 داخل درمانگاه فرهنگیان رشت مالیی پیمان روزانه دكتر مالیی 97

98 

 رشت جواد محمدزاده روزانه دكتر محمدزاده

جنب كلینیک -میدان جهاد 

 33581064 كودكان گیل

 دكتر مدنی 99

 

 رشت مدنی هائیده روزانه 

رشتیان روبروي  -شهیدرجایی

 33504289 43كوچه



 نام داروخانه 

نوع 

 خدمات

نام خانوادگی و نام 

 تلفن آدرس شهر موسس

 (صعودي مرتب) 

   

100 

 روزانه صحت

كبري نجف زاده 

 9111315497 امام خمینی رشت مهویزانی

101 

مهر معبودمشعوف  روزانه دكتر مشعوف مهر  رشت 

-طالقانی نرسیده به دانا علی  

721پ روبروي اداره برق  33555966 

102 

 دكتر مظفري

شبانه 

 33367572 نامجو رشت مظفري مهرناز روزي

103 

 رشت صفري مقدم بهزاد روزانه آتیه

گلباغ نماز مجتمع -گلسار    

 33735055 پزشکان آتیه

بنت الهدي-چهارراه گلسار رشت مقیمی یوسف روزانه دكتر مقیمی 104  33111189 

105 

 رشت ملکی نظري شاهرخ روزانه دكتر ملکی

بلوار-میدان صابرین بعد -نماز 

سمت -از اتمام پل هوایی

طبقه همکف-رویال-راست  33122313 

 33132874 میدان قلی پور رشت منجمی مریم روزانه دكتر منجمی 106

 33246162 سبزه میدان رشت مهدي دوست علی روزانه دكتر مهدي دوست 107

دكتر مهدیزاده  108

 روزانه مژدهی

مهدي زاده مژدهی 

 رشت غالمحسین

شهید  میدان جهاد نبش بلوار

 9111341845 رجایی

109 

 رشت مهدیزاده فروغ روزانه دكتر مهدي زاده

ساختمان  98گلسار خیابان  

2آتیه طبقه   9111357731 

علیرضامحجوب  روزانه دكتر محجوب 110 صفه سر -حمیدیان رشت   33557933 

111 

 رشت میر سنبل سید احمد روزانه دكتر میر سنبل

تختی جنب شهرداري  

3منطقه   32122540 

112 

 رشت میر منصوري سید زهرا روزانه دكتر میر منصوري

9احمد گوراب كیلومتر  جاده  

فومن -رشت  33561616 

113 

 رشت میرزایی حامد روزانه دكتر میرزایی

 چهارراه گلسار.كوچه شهید

 32125224  عسکري

114 

 رشت آریافر جمشید روزانه آریا

امام  بلوار شهید افتخاري خ

 33500117 حسین

115 

 رشت نجاتی افخم مهسا روزانه دكتر نجاتی افخم

ساختمان-گلباغ نماز پزشکان  

 33124446 ایرانمهر

116 

 رشت نجار نظامی روزانه دكتر نجار نظامی

 چهارراه گلسار ابتداي خ

 9111317587  تختی

چهارراه پورسینا -حافظ رشت نجف زاده ولی روزانه دكتر نجف زاده 117  
33323244 

118 

 رشت نادري شهریار روزانه دكتر نادري

انقالب نبش كوچه سپهدار  

9پ  
9101930452 

119 

 رشت هادي ناصري روزانه دكتر ناصري

ابتداي گلباغ نماز ساختمان 

 پزشکان مارلیک 
9111343582 

120 

 رشت نوري بابک روزانه دكتر نوري

كیلینیک  بلوار شهید قلی پور

 پارس
33131722 

121 

 رشت نیکرو راحله روزانه دكتر نیکرو

نبش كوچه -بلوار بوسار  

34تندكار پ    
33127772 

122 

 رشت حسین زاده ماریا روزانه نیما

-نرسیده به فلکه گاز-نامجو 

2روبروي درب   9113336499 -دانشگاه 



7پ-كوچه فجر  

123 

 رشت وظیفه شناس فاطمه روزانه دكتر وظیفه شناس

كوچه -چهارراه گلسار 

54عسکري پ    33112227 

498الی  497سعدي پ رشت هدایتی امامی هاجر روزانه دكتر هدایتی 124  9111318682 

125 

 رشت هژیر امیري عبدالشکور روزانه دكتر هژیر امیري

 كمربندي شهید بهشتی خ

93قربانزاد نبش كوچه   33613742 

126 

 دكتر یوسفی

شبانه 

925جنب خیابان -گلسار رشت یوسفی جولندان نادر روزي  9111386281 

127 

 رشت كیان یعقوبی ا روزانه دكتر یعقوبی

خیابان  میدان گلسار نرسیده به

 33115095 نواب

128 

 شبانه روزي گلسار

شبانه 

 روزي

پیرزاده  -براتی اكرم

نبش نواب-پل بوسار رشت آذردخت  33115453 

129 

 رشت آرمین عالیی روزانه عالیی

 میدان گلسار كوچه عسگري

 9141527004 ساختمان ام آر اي

130 

 رشت فرازمند غالمرضا روزانه فرازمند

 بلوار شهید رجایی نبش

22كوچه  33572335 

دكتر -فردوس 131

 33115355 چهارراه گلسار ساختمان جم رشت شالچی عبدالرسول روزانه شالچی

132 

 روزانه ثابت صومعه سرایی

صومعه سرایی ثابت 

 رشت بهمن

پل تالشان بلوار الكان  

91پ ( )پروفسور سمیعی    33424004 

 نام داروخانه 

نوع 

 خدمات

نام خانوادگی و نام 

 تلفن آدرس شهر موسس

 (صعودي مرتب) 

 
  

سه راه گالیل-گلسار رشت خوشدل سید جواد روزانه قانون 133  
33775659 

134 

 رشت ستاري محمد مهدي روزانه قدس

بعد مسجد-مطهري  

  چهاربرادران
9111315254 

135 

 كارون

شبانه 

 شهرداري رشت حسین زاده رسا روزي
9144123177 

136 

مریمفیاض دستگردي  روزانه كیمیا  رشت 

سردار  -جنب بانک صادرات 

 جنگل
9113342778 

7شهرك شهید بهشتی گلستان رشت صدیق ضیابري سارا روزانه دكتر صدیق ضیابري 137  
33760524 

 منظریه رشت  عاشور پور روزانه فارابی 138
9111313373 

139 

 روزانه هدف

 -ثابت قدم محمد رضا 

حافظ -چهارراه میکاییل رشت غالمی مهدي  
33851530 

    18165 بلوار گیالن پالك رشت ربیعی مرجان روزانه پاسارگاد 140

141 

 رشت ولیخانی آناهیتا روزانه دكتر ولیخانی

 خیابان سردار جنگل روبرو

 زرگري ابریشم
  

142 

 دكتر خداپرست

نیمه روز 

99پ-59گلسار خ رشت خداپرست معصومه عصر  
9111383588 

143 

 رشت نیک قوام معصومه روزانه دكتر نیک قوام

پشت اتش-كمربندي مدرس  

94روبروي كوچه -نشانی  
9111387977 

 33229056 ضیابري نبش كوچه مسعودي رشت دولتی روزانه هالل احمر 144

145 

 روزانه داروخانه آموزشی

دانشکده داروسازي 

 رشت ()دولتی

زیر كیلینیک-حاجی آباد  

 بعثت
33261457 

حاذق پسنددكتر  146    خ نامجو،خ شهید رشت رزا حاذق پسند روزانه 



 سیادتی،ساختمان نامجو

147 

 رشت  ممجد عبداهلل روزانه  دكتر ممجد

كوچه  بلوار امام خمینی نبش

روبروي اداره برق 2زنده دل    

148 

 رشت عباسپور جعفر روزانه دكتر عباسپور

 چهارراه پورسینا ساختمان

 33325015 اطبا

نبش بن بست مهر -نواب رشت پاكزاد نسیم روزانه دكتر پاكزاد 149  
13923685 

150 

 رشت مهرو فیاض دستگردي روزانه دكتر فیاض

راه سام  خیابان طالقانی بین سه

وچمارسرا نبش كوچه افشار 

542پالك  33554998 

151 

 رشت مریم شمسی پرشکوه روزانه دكتر شمسی

نبش-خیابان دكتر حشمت  

 33545153 كوجه مهرداد

152 

 رشت صدیقه قنبري روزانه دكتر قنبري

ابتداي خیابان  -شهرداري

  سعدي

153 

 رشت آرزو رحیمی محسنی روزانه دكتر رحیمی محسنی

روبروي باغ اهلل  -خیابان معلم

  وردي

 خشکبیجار خشکبیجار افضلی پور ابراهیم روزانه سعادت 154
34462240 

155 

 دكتر شادور

شبانه 

 خشکبیجار خشکبیجار شادور جواد روزي
34462296 

 خمام خمام حائري عباس روزانه دكتر حائري 156
9111314522 

157 

 دكتر ارجمندي

شبانه 

 خمام خمام محمد رضا ارجمندي روزي
34426111 

 خمام خمام طبایی سید محمد رضا روزانه دكتر طبایی 158
34422348 

159 

 دكتر ثمري

شبانه 

 سنگر سنگر ثمري جواد روزي
9111345951 

 سنگر سنگر فرزانه هادي روزانه رازي 160
34522525 

 سنگر سنگر واحدي سیده مریم روزانه دكتر واحدي 161
9111382532 

 9117104438 كوچصفهان كوچصفهان امارتی موسوي سید علی روزانه بوعلی سینا 162

163 

 رازي

شبانه 

 كوچصفهان كوچصفهان سلیمی پیركوهی پریسا روزي
34556838 

 34556885 كوچصفهان كوچصفهان گهرور وحید روزانه گهرور 164

165 
 9111314596 لشت نشاء لشت نشاء استوار عقیده فاطمه روزانه دكتر استوار عقیده

166 
 لشت نشاء لشت نشاء ایمانی پیمان روزانه دكتر ایمانی

1324622271 

167 

 دكتر جاللی فر

شبانه 

 لشت نشاء لشت نشاء جاللی فر سید علی روزي
34403509 

168 
 34402621 لشت نشاء لشت نشاء فرحبخش دقیق ارسالن روزانه دكتر فرحبخش

169 
 لولمان لولمان یوسفی چایجان پریسا روزانه دكتر یوسفی

34562936 

 نام داروخانه 

نوع 

 خدمات

نام خانوادگی و نام 

 تلفن آدرس شهر موسس

 (صعودي مرتب) 

   

170  

 دكتر میردامادي

نیمه روز 

 9113310609   اسالم اباد میردامادي مسیح اله عصر

171 

 9111362186   آقا سید شریف شکوهی مهر ندا روزانه دكتر شکوهی مهر



172 

 امامزاده هاشم بهاره كوشا روزانه كوشا
  34503588 

173 

میركشمیريدكتر   

نیمه روز 

گفشهباال  سیده ستاره میركشمیري عصر  
  34412147 

 پیربازار ذهنی احمد روزانه درمان 174
  33710141 

175 

 روزانه سینا

هاشمی قصابسرایی ابو 

 چوكام طالب
  34496698 

176 

 طیار پور

نیمه روز 

 حاجی بکنده طیار پور حاجیه عصر
  9113312162 

177 
 34483150   زیباكنار حسین پور اسماعیل روزانه حسین پور

178 

احمدزاده دكتر  

نیمه روز 

 34513701   سراوان احمد زاده الیق ناهید عصر

179 

 دكتر شناسایی

نیمه روز 

 34516403   بلسبنه شناسایی شهریار عصر
 

      
       

 


