ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

آزمايشگاه گلسار ( سيد مسعود مدني ) رشت

آزمايشگاه

33110020

رشت  -چهار راه گلسار  -کوچه ملک

آزمايشگاه بهار

آزمايشگاه

42249463

الهيجان  -خيابان شهيد کريمی  -کوچه توکلی  -ساختمان پوريا

آزمايشگاه پاتوبيولوژی جم (دکتر هادی حاجی زاده فالح
)

آزمايشگاه

33115100

رشت گلسار ميدان باستانی شعار(صابرين) کوچه شقايق

آزمايشگاه پاتوبيولوژی دانا (دکتر نداف فهميده)

آزمايشگاه

33126087

رشت چهارراه گلسار نرسيده به پل بوسار مجتمع پزشکان دانا آزمايشگاه دانا

آزمايشگاه پاتوبيولوژی دی ( دکتر مرمر يدک )

آزمايشگاه

33340947

رشت  -چهارراه ميکائيل  -کوچه استقامت

پاتوبيولوژی فومن(دکتر سوسن صفاری)
آزمايشگاه
ِ

آزمايشگاه

34738990

فومن  -خيابان شهدا  -جنب داروخانه دکتر مقيمی انتهای کوچه

آزمايشگاه پارس ( دکترشروين خيرانديش)

آزمايشگاه

34720555

فومن  -خيابان شهدا کوچه اطباء ساختمان يکتا

آزمايشگاه پارس رشت

آزمايشگاه

33133261

رشت -بلوار قلی پور  -بيمارستان پارس

آزمايشگاه پارس صومعه سرا(دکتر رضا جهانبخش)

آزمايشگاه

44329390

صومعه سرا -خيابان برشنورد  -کوچه حسين پناه

آزمايشگاه پارس الهيجان

آزمايشگاه

42344600

الهيجان

آزمايشگاه پاستور

آزمايشگاه

42549090

لنگرود  -خيابان امام  -کوچه دکتر طلوعی  -ساختمان آريان طبقه همکف

آزمايشگاه دانش (دکتر محمدباقر دانش طلب)

آزمايشگاه

42620985

رودسر  -خيابان انقالب  -پلی کلينيک تخصصی ايران

آزمايشگاه دکتر آشتيانی رشت

آزمايشگاه

33123480

رشت  -گلسار  -ابتدای خيابان بوسار

آزمايشگاه دکتر افراه

آزمايشگاه

33252227

رشت  -حاجی آباد (انقالب)  -پالک 179

آزمايشگاه دکتر اميدواری بندرانزلی

آزمايشگاه

4242426

بندر انزلي روبروي اداره برق

توضیحات

ردیف
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

آزمايشگاه دکتر پوريوسف

آزمايشگاه

44824240

آستارا  -خيابان فارابی  -روبه روی اورژانس

آزمايشگاه دکتر جواد جاللی

آزمايشگاه

42237642

الهيجان  -خيابان انقالب  -کوچه برق  -شماره 26

آزمايشگاه دکتر خوش دوز

آزمايشگاه

34643111

منجيل  -خيابان امام  -روبروی بانک رفاه

آزمايشگاه دکتر سيدحسين احمدي  -آستارا

آزمايشگاه

44816757

آستارا  -خيابان حكيم نظامي  -ساختمان پزشكان سوسنگرد  -طبقه همكف

آزمايشگاه دکتر شريفی

آزمايشگاه

42772588

رحيم آباد  -ميدان انقالب  -کوچه خانجاني پالک 6

آزمايشگاه دکتر صادقی

آزمايشگاه

42122950

آستانه اشرفيه خيابان امام جنب بانک صادرات

آزمايشگاه دکتر علوی

آزمايشگاه

42126111

آستانه اشرفيه  -خيابان شهيد بهشتی  -جنب مجتمع پزشکان معين

آزمايشگاه دکتر غالمين

آزمايشگاه

44622691

رضوانشهر  -ميدان نماز

آزمايشگاه دکتر فدايی

آزمايشگاه

33225128

رشت  -خيابان امام خمينی

آزمايشگاه دکتر قمری

آزمايشگاه

44665550

ماسال خيابان شهيد روشن کوی عدالت

آزمايشگاه دکتر مسعود زهرابی

آزمايشگاه

33229641

رشت خيابان انقالب(حاجی آباد)  -جنب موسسه مالی و اعتباری ثامن  -نرسيده به
خيابان مطهری

آزمايشگاه دکتر وفقی

آزمايشگاه

34675428

رشت -رستم آباد  -سه راهي بازار پاساژخورشيد طبقه اول واحد  27و 28

آزمايشگاه دکتر کاکرودی

آزمايشگاه

42685343

کالچای  -خيابان امام  -جنب مطب دکتر يوسفی

آزمايشگاه دکتر کرباسی

آزمايشگاه

44331112

صومعه سرا  -خيابان برشنورد  -جنب داروخانه دکتر فرد صميمی

آزمايشگاه دی (دکتر اکبر مهرموحد )

آزمايشگاه

42249431

الهيجان خيابان شهيد کريمی کوچه توکلی

توضیحات

ردیف

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

31

آزمايشگاه رازي(دکتر رضا شهباز  -دکتر صبا هدا -
دکتر سيدمحمود حبيب زاده)

آزمايشگاه

33324647

رشت  -خيابان امام خمينی

آزمايشگاه رازی (دکتر بتول اسدی رحمانی)

آزمايشگاه

42237618

الهيجان خيابان انقالب کوچه اسدی

آزمايشگاه سپهر ( دکتر زهرا رفيعی )

آزمايشگاه

33119330

رشت گلسار خيابان 90

آزمايشگاه سالمت (دکتر مهين حسن زاده )  -رضوانشهر

آزمايشگاه

1824628272

رضوانشهر  -پشت درمانگاه ازل ماه کوچه

آزمايشگاه سينا(دکتر ستاری و دکتر گرانمايه)

آزمايشگاه

33118586

رشت چهارراه گلسار روبه روی خيابان نواب

آزمايشگاه شريف

آزمايشگاه

42238237

الهيجان خيابان انقالب ساختمان شکوفه طبقه همکف

آزمايشگاه شفا (دکتر سيد کريم حسنی) لنگرود

آزمايشگاه

42524240

لنگرود -خيابان امام  -باالي بانک رفاه بازار  -ساختمان دارالشفاء

آزمايشگاه شفا (دکتر عليرضا هاشم پور)

آزمايشگاه

42540454

لنگرود خيابان امام باالی بانک رفاه بازار ساختمان دارالشفاء

آزمايشگاه شفا فومن (دکتر فيروزه توسرکانی)

آزمايشگاه

7239003

فومن  -خيابان شهدا  -کوچه اطباء

آزمايشگاه طبی زرين

آزمايشگاه

34423930

خمام خيابان امام خمينی

آزمايشگاه فارابی (دکتر علی ترجمان  -دکتر نصراله
عبادتی)

آزمايشگاه

1312227474

رشت  -طالقانی  -روبه روی بلوار معلم  -جنب بانک تجارت

آزمايشگاه قائم

آزمايشگاه

42137992

شفت  -خيابان ولی عصر(ع)  -روبه روی آموزش و پرورش سابق

آزمايشگاه گيل رشت

آزمايشگاه

33322803

رشت -مطهری  -روبروی بانک گردشگری

آزمايشگاه گيالن ( خانم دکتر شادمهر )

آزمايشگاه

33320194

رشت -بين چهارراه پورسينا و پارک شهر  -بن بست کيهان

آزمايشگاه ملت رشت

آزمايشگاه

33733096

رشت  -بلوار شهيد انصاری  -بلوار احمد زاده  -روبروی بوستان ملت

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

توضیحات

ردیف
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

آزمايشگاه مهر ( دکتر مهر موحد)

آزمايشگاه

42240014

الهيجان خيابان شهيد کريمی کوچه توکلی

آزمايشگاه مهر آستانه (دکتر علی مرادی)

آزمايشگاه

42140328

آستانه اشرفيه  -خيابان بهشتی  -روبروی بانک سينا

آزمايشگاه مهر(دکتر حميدرضا ايروانی)

آزمايشگاه

44329801

رشت -چهارراه گلسار  -نبش کوچه عسکری  -ساختمان بوسار  -طبق اول

آزمايشگاه نيلو رشت

آزمايشگاه

33116062

رشت  -چهار راه گلسار  -نبش خيابان نواب

آزمايشگاه کيميا

آزمايشگاه

33119717

رشت چهارراه گلسار خيابان نواب

بيمارستان پورسينا بخش ( VIPموسسه اميد)

بيمارستان

1-3223970-0131

رشت چهارراه پورسينا

بيمارستان  17شهريور رشت

بيمارستان

3229523-0131

رشت

بيمارستان  22آبان الهيجان

بيمارستان

2235501-0131

الهيجان

بيمارستان  31خرداد منجيل

بيمارستان

6452276

منجيل

بيمارستان آريا

بيمارستان

9-7759790

رشت بلوار شهيد انصاری نرسيده به فرودگاه

بيمارستان الزهرا

بيمارستان

3229523-0131

رشت  -خ نامجو

بيمارستان امام حسن مجتبی (ع)فومن

بيمارستان

7-7237096

فومن

بيمارستان امام خمينی ره صومعه سرا

بيمارستان

3223042-0182

صومعه سرا

بيمارستان اميرالمومنين (ع)

بيمارستان

2238308-0131

رشت  -خ امام خمينی

بيمارستان پارس رشت

بيمارستان

33116887

رشت  -بلوار شهيد قلی پور

توضیحات

ردیف
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

بيمارستان پورسينا

بيمارستان

0131-3222444

رشت  -چهار راه پورسينا

بيمارستان دکتر شريعتی آستارا

بيمارستان

5213395-0182

آستارا

بيمارستان رازی

بيمارستان

1

رشت  -فلکه رازی

بيمارستان رسالت ماسال

بيمارستان

4826104

ماسال

بيمارستان سيدالشهدا الهيجان

بيمارستان

42292032

الهيجان  -بازکياگوراب  -کيالمتر  5جاده آستانه

بيمارستان شفا الهيجان

بيمارستان

2222318-0141

الهيجان  -خ کاشف

بيمارستان شهيد امينی لنگرود

بيمارستان

5223800-0142

لنگرود

بيمارستان شهيد انصاری رودسر

بيمارستان

2-6224001-0142

رودسر  -خ شهدا

بيمارستان شهيد بهشتی آستارا

بيمارستان

5222004-0182

آستارا

بيمارستان شهيد بهشتی انزلی

بيمارستان

5222004-0181

بندرانزلی

بيمارستان شهيد نورانی تالش

بيمارستان

4230800-0182

تالش

بيمارستان طاهری تالش

بيمارستان

44224305

تالش

بيمارستان فاميلی دشت

بيمارستان

2220490-0131

رشت خ بيستون

بيمارستان قائم

بيمارستان

1315560120

رشت بلوار شهيد افتخاري فکس 01315560121

بيمارستان گلسار

بيمارستان

21- 7221718

رشت شهرک گلسار بلوار سميه

توضیحات

ردیف
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

بيمارستان واليت رشت

بيمارستان

3211460-0131

رشت

بيمارستان وليعصر (بيمارستان نيروهای مصلح )رشت

بيمارستان

3235335-0131

رشت نيرودريايی جنب دادگاه انقالب

بيمارستان وليعصر رودبار

بيمارستان

3235335

رودبار

بيمارستان کوثر آستان

بيمارستان

4222146-0142

آستانه اشرفيه

تصويربرداری گلسار

تصوير برداری

1317222044

رشت چهارراه گلسار

تصويربرداری مارليک ( گيل پزشک )

تصوير برداری

1317729300

رشت  -تقاطع بلوار شهيد انصاری و گلباغ نماز  -ساختمان مارليک

جعفر ميرزايی

دندانپزشکی

1

رشت چهاراه گلسار کوچه ملک ساختمان آباد ط  4واحد 7

داروخانه ابن سينا (دکتر مرتضوی)

داروخانه

3311334533113704

رشت خيابن نواب داروخانه ابن سينا

داروخانه اکسير (دکتر کيوان زبردست)

داروخانه

33110283

رشت چهارراه گلسار روبه روی بانک صادرات

داروخانه ثابت (دکتر بهمن صومعه سرای ثابت)

داروخانه

33424004

رشت پل طالشان روبه روی دانشگاه آزاد

داروخانه حکمت

داروخانه

42622008

رودسر خيابان  72تن کوچه پامچال پالک 108

داروخانه دکتر آذر گشسب

داروخانه

33527287

رشت  -شهرک امام خمينی بلوار حميديان تقاطع عليزاده

داروخانه دکتر بابايی

داروخانه

42723840

املش  -خيابان امام خمينی  -جنب بانک سپه

داروخانه دکتر بزرگ ابراهيمی

داروخانه

42617375

رودسر  -خيابان انقالب  -مجتمع پزشکی شفا

داروخانه دکتر بيژن آريافر

داروخانه

33113668

رشت چهارراه گلسار خيابان نواب

توضیحات

ردیف
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

داروخانه دکتر پناهی

داروخانه

42683443

کالچای ميدان امام

داروخانه دکتر توسلی رودسر

داروخانه

42627531

رودسر  -خيابان انقالب  -روبروي بيمارستان قديم

داروخانه دکتر جباری

داروخانه

44666566

ماسال  -خيابان روشن

داروخانه دکتر حدادی

داروخانه

42249005

رشت  -الهيجان  -خيابان انقالب  -داروخانه دکتر حدادی

داروخانه دکتر حسن انصاری  -منجيل

داروخانه

34644041

منجيل جنب پارک شهر

داروخانه دکتر حميدی

داروخانه

34739009

فومن  -خيابان شهدا  -کوچه اطباء  -جنب درمانگاه پارس

داروخانه دکتر خيری

داروخانه

44546872

بندرانزلی

داروخانه دکتر دادرس

داروخانه

33330348

رشت  -چهارراه ميکائيل

داروخانه دکتر رافت

داروخانه

44542914

بندرانزلی خيابان مطهری جنب بانک پاسارگاد

داروخانه دکتر زاوش

داروخانه

44622933

رضوانشهر -خيابان امام خمينی  -مقابل بانک تجارت

داروخانه دکتر سدادی

داروخانه

34672321

رستم آباد  -سه راه  -روبه روی پل هوايی جنب پاساژ خورسند

داروخانه دکتر سيف پور (بيستون)

داروخانه

8-33251107

رشت خيابان طالقانی روبروی سه راه معلم

داروخانه دکتر شهريار نيالشی

داروخانه

44651434

شاندرمن  -خيابان شهيد يوسفيان

داروخانه دکتر ضيايی اسالم

داروخانه

44294334

اسالم  -خيابان اصلی

داروخانه دکتر عباسی

داروخانه

42683241

کالچای خيابان اماتم روبه روی بانک ملت

توضیحات

ردیف
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

داروخانه دکتر عرب زاده

داروخانه

44810000

آستارا  -خيابان گمرک  -جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسف

داروخانه دکتر عشقی

داروخانه

44626226

رضوانشهر

داروخانه دکتر عليپور

داروخانه

62825166

بندرکياشهر  -خيابان امام  -روبه روی شيالت

داروخانه دکتر عليمحمدی

داروخانه

33851211

رشت  -خيبان شهدا  -خيابان استقالل  -کوی ديانتی  -پالک 168

داروخانه دکتر غالمی داودی و دکتر ثابت قدم

داروخانه

33342505

رشت  -چهار راه ميکائيل  -داخل درمانگاه شبانه روزی شهيد انصاری

داروخانه دکتر فخار

داروخانه

33111234

رشت گلسار خيابان  86روبه روی اداره کل تامين اجتماعی

داروخانه دکتر فرجود

داروخانه

42822166

بندرکياشهر  -خيابان امام  -جنب مسجد جامع

داروخانه دکتر فرح بخش -لشت نشاء

داروخانه

34402621

لشت نشاء  -بلوار دکتر بهشتی

داروخانه دکتر فرزانه

داروخانه

34642032

منجيل  -خيابان امام (ره)

داروخانه دکتر فهرمانی

داروخانه

33603401

رشت کمربندی شهيد بهشتی نرسيده به پل عابر جماران

داروخانه دکتر فهيم

داروخانه

1424823549

رشت خيابان امام خمينی روبه روی بانک رفاه مرکزی

داروخانه دکتر قلم آرا

داروخانه

1333507477

رشت خيابان آيت اله رودباری

داروخانه دکتر مجتهدی

داروخانه

1

فومن  -خيابان امام خمينی  -خيابان کالنتری

داروخانه دکتر مجلسی

داروخانه

1313243590

رشت خيابان پرستار روبروی کلينيک امام رضا

داروخانه دکتر محسن منشاء زاده

داروخانه

1334673859

رستم آباد خيابان امام جنب بانک مسکن

توضیحات

ردیف
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

داروخانه دکتر مرزبان

داروخانه

33224030

رشت خيابان امام خمينی جنب قنادی آذربانی

داروخانه دکتر مريم کرباسی

داروخانه

1823232129

صومعه سرا  -خيابان برشنورد  -روبه روی بانک تجارت

داروخانه دکتر مظهری روشن

داروخانه

1427229161

املش خيابان امام

داروخانه دکتر معصومی

داروخانه

1334412147

نرسيده به لشت نشاء  -روستای باالگفشه

داروخانه دکتر مقدم

داروخانه

42525060

لنگرود  -خيابان امام جنب مسجد شهدا

داروخانه دکتر مقدم (دکتر بهزاد صفری مقدم)

داروخانه

7750420

رشت بلوار نماز  -ابتدای کوی استاد معين ساختمان پزشکان انديشه

داروخانه دکتر ملکی

داروخانه

1317232313

رشت خيابان سعدی جنب درمانگاه فرهنگيان

داروخانه دکتر منوچهر فاضلی رشت

داروخانه

33265199

رشت  -خيابان امام خميني روبروي پاساژ ساالر

داروخانه دکتر نجاتی افخم

داروخانه

44227714

تالش  -خيابان خيام روبه روی مدرسه صائب

داروخانه دکتر نجفی

داروخانه

1426237283

رودسر خيابان انقالب کلينيک ايران

داروخانه دکتر نوروزی

داروخانه

1426221100

رودسر خيابان انقالب ساختمان پزشکان ميالد

داروخانه دکتر هائيده مدنی

داروخانه

33504289

رشت  -خيابان شهيد رجايي  -روبروي کوچه 43

داروخانه دکتر هدايتی

داروخانه

1312225473

رشت گلسار سه راه گاليل خيابان  153پالک 26

داروخانه دکتر کاظمی

داروخانه

1824854359

شاندرمن  -ابتدای خيابان شهيد يوسفيان

داروخانه دکتر کهنسال

داروخانه

44324114

صومعه سرا  -خيابان برشنورد

توضیحات

ردیف
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

داروخانه دکتر کيايی

داروخانه

1317221036

رشت گلسار خيابان 80

داروخانه دکتر يگانه

داروخانه

42525979

لنگرود  -خيابان امام جنب دبيرستان شهيد رجايی

داروخانه رازی سنگر

داروخانه

1425722525

سنگرخيابان امام

داروخانه شبانه روزي دکتر فرزاد صفا

داروخانه

6584185

رشت کالچای

داروخانه شبانه روزی دکتر امينی

داروخانه

01824621371-2

رضوانشهر  -خيابان امام خمينی روبه روی بانک کشاورزی

داروخانه شبانه روزی دکتر زرگرپور

داروخانه

1316662118

رشت  -فلکه توشيبا  -جنب بانک مسکن  -مصال  -بلوار امام

داروخانه شبانه روزی دکتر مظفری

داروخانه

0131323757401313244905

رشت  -ميدان گاز  -خيابان نامجو  -نبش کوچه سعيد

داروخانه شبانه روزی دکتر کيان يعقوبی

داروخانه

1

ماسال

داروخانه شبانه روزی دکترصادقی

داروخانه

1825228600

آستارا خيابان حکيم نظامی

داروخانه شبانه روزی سينا املش

داروخانه

42729111

املش خيابان امام ساختمان يلدا

داروخانه شبانه روزی فومن (دکتر محمدعلی نيا)

داروخانه

1327238871

فومن خيابان شهدا کوچه اطباء ساختمان درنا

داروخانه شبانه روزی گلسار (دکتر اکرم براتی)

داروخانه

1317225020

رشت  -پل بوسار  -نبش خيابان نواب

داروخانه شبانه روزی مرهم (دکتر پريچهر کشاورز)

داروخانه

0131885042801318852773

رشت  -ميدان جانبازان  -ابتدای بلوار امام رضا  -نبش شعبانی

داروخانه شبانه روزی کارون

داروخانه

1312222597

رشت  -ميدان شهرداری

داروخانه فارابي رشت ( دکتر مهناز هدايتي)

داروخانه

33621327

رشت  -منظريه  -چهار راه وليعصر

توضیحات

ردیف
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

داروخانه فردصميمی

داروخانه

1823227272

صومعه سرا  -خيبان برشنورد جنب ساختمان محجوب

داروخانه قدس (غالمرضا صابر زعيميان)

داروخانه

1424222633

آستانه اشرفيه  -ميدان امام

داروخانه نيک سرشت

داروخانه

3223801

صومعه سرا  -خيابان برشنورد  -روبه روی بانک ملت

درمانگاه امام جعفر صادق

درمانگاه

1412237379

الهيجان ميدان سپاه باالتراز هالل احمر روبروی بانک مسکن مرکزی

درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

دندانپزشکی

33113837

رشت  -چهار راه گلسار  -ابتداي بلوار شهيد انصاري کوي معتمدين

درمانگاه صلح جمعيت هالل احمر استان گيالن  -رشت

درمانگاه

33556504

رشت  -خيابان سردار جنگل  -نقره دشت

درمانگاه فرهنگيان رشت

درمانگاه

1317237048

رشت  -خيابان سعدی  -جنب دانشگاه پيام نور

درمانگاه فرهنگيان ماسال

درمانگاه

1824823060

ماسال ميدان امام خمينی

درمانگاه کودکان گيل

درمانگاه

33115457-9

رشت گلسار خيابان 87

دندانپزشک احمد رضا محمدی

دندانپزشکی

1312261017

رشت خ بيستون روبروی بيمارستان فاميلی جنب موزه

دندانپزشک رباب نجفی چکوسری

دندانپزشکی

33367440

رشت  -خيابان نامجو روبروی درب دوم دانشگاه ساختمان پارس طبقه دوم

دندانپزشک فرهاد قاسمی نژاد

دندانپزشکی

33243630

رشت  -خيابان سردارجنگل روبروی بانک ملی  -باالی داروخانه کيميا

دندانپزشکی حسن خاکزاد کهل دشت

دندانپزشکی

33115083

رشت  -ميدان صابری  -خيابان نواب  -روبروی بنگاه مسکن کامبيز  -ساختمان رازی

دندانپزشکی لبخند (دکتر عادل داوران)

دندانپزشکی

4234800

رشت  -الهيجان  -خيابان استقالل  -نبش کوچه بابائي

دندانپزشکی مرتضی شمس

دندانپزشکی

33123896

رشت -گلسار  -جنب بيمارستان گلسار  -بلوار سميه  -خيابان 142

توضیحات

ردیف
166
167
168

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

دکتر اسمعيل عسگری

دندانپزشکی

1327220415

فومن ميدان شهدا

دکتر اميررضا دليلی (متخصص راديولوژی و
سونوگرافی)

تصوير برداری

1336420664

رودبار خليل آباد کوچه بهار

دکتر حميدايران دوست(متخصص قلب و عروق)

مطب

1333110426

رشت چمارسرا نرسيده به پل بوسار ساختمان ذکريای رازی

مطب

0131722464201317224642

رشت  -چهارراه گلسار  -جنب شهرداری ناحيه  - 3ساختمان بوعلی

دکتر سيدرضا ميرفالح

دندانپزشکی

0

0

دکتر شادی شياری (دندانپزشک)

مطب

1317223991

رشت گلسار جنب کوچه 84

دکتر شيرين اسدپور

دندانپزشکی

1315556577

رشت خيابان بيستون باالتر از سه راه سام جنب بانک ملی

دکتر عليرضا خصوصی

دندانپزشکی

0

رشت چهارراه گلسار مجتمع دی

دکتر عوض بيانی (متخصص قلب و عروق)

مطب

1426213536

رودسر  -خيابان انقالب  -روبه روی بانک ملی  -پلی کلينيک ايران

دکتر فرشاد اسدی (متخصص داخلی  -فوق تخصص
گوارش و کبد)

مطب

1344337390

صومعه سرا  -خيابان برشنورد  -کوچه حسينی پناه -ساختمان پزشکان پارس طبقه
سوم

دکتر محمدرضا آدابی ديوشلی

دندانپزشکی

1412221015

الهيجان خ انقالب اول خيابان  22آبان

دکتر محمدرضا سادين (فوق تخصص ريه و مراقبت
های ويژه )ICU

مطب

33119955

رشت گلسار خيابان  86پالک 15

دکتر مهرداد رحيمي  -لنگرود

آزمايشگاه

42542860

رشت -لنگرود -خيابان امام خميني  -روبروي نساجي مازندران  -کوچه رازقي

دکتر مهسا مجتهدی

دندانپزشکی

0

رشت خيابان حاجی آباد بن بست صالحی

دکترابوالقاسم عظيم يکتا

دندانپزشکی

1327236606

فومن ميدان شهدا

دکتر سيداسماعيل اسدی نژاد طاهرگورابی ( متخصص
قلب و عروق )
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

توضیحات

ردیف
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

دکترفرشته خردمند

دندانپزشکی

1312228995

رشت خ حاجی آباد جنب آزمايشگاه دکتر افراه

دی کلينيک فارابی

دی کلينيک

1-3234750-0131

رشت خ شهيد مطهری

راديولوژی و تصويربرداری سپهر

تصوير برداری

1317225530

رشت بلوار اردشيری جنب تاکسيرانی

رازي ( دکتر بتول اسدي رحماني ) -الهيجان

آزمايشگاه

1412237618

رشت  -الهيجان  -خيابان انقالب  -کوچه اسدي

سنجش تراکم گلسار رشت

سنجش تراکم
استخوان

1

رشت -فلکه گلسار -جنب  MRIگلسار

سنجش تراکم استخوان سينا (دکتر عليزاده)

تصوير برداری

33333

رشت  -چهار راه گلسار  -جنب ام آر آی گلسار

شايان مهر  -انزلي

فيزيو تراپی

1813236215

رشت  -انزلي  -غازيان  -سامان سر

فيزيوتراپي کسري ( فريبا انجه ئي)رضوانشهر

فيزيو تراپی

44628636

رضوانشهر  -ميدان نماز روبروی آموزش و پرورش

فيزيوتراپی بوعلی ( سيد اسماعيل ابراهيم موسوی)

فيزيو تراپی

44335957

صومعه سرا  -خيابان برشنورد  -کوچه حسينی پناه

فيزيوتراپی آپادانا (مريم پوراحمدی)

فيزيو تراپی

33732958

رشت  -بلوار نماز  -جنب آزمايشگاه ايران

فيزيوتراپی آرام (زينب مرادی)

فيزيو تراپی

33334279

رشت  -چهارراه پورسينا ساختمان حکيم

فيزيوتراپی آريا زهرا آليانی فومن

فيزيو تراپی

34735313

رشت  -فومن  -جنب مرکز بهداشت

فيزيوتراپی آريا (حسين شيشه ساز ماهر)

فيزيو تراپی

42344819

الهيجان  -اميرشهيد  -روبه روی مخابرات سابق مجتمع پزشکی مرکزی طبقه 1

فيزيوتراپی آريان (مهران عباسی)

فيزيو تراپی

33224070

رشت خيابان انقالب ساختمان گاندی

فيزيوتراپی آريانا (سيده الهام صفوی)

فيزيو تراپی

44663702

ماسال  -خيابان معلم  -خيابان پرستار  -ساختمان فتحی

توضیحات

ردیف
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

فيزيوتراپی آليانی (زهرا آليانی)شفت

فيزيو تراپی

34782566

رشت -شفت -خيابان ولی عصر نبش خيابان مولوی

فيزيوتراپی ارمغان (شاليزه موسی پور)

فيزيو تراپی

42529965

لنگرود  -ابتدای چمخاله  -جنب بی بی زينب

فيزيوتراپی اميد (محمد توتچی)

فيزيو تراپی

42615534

رودسر  -خيابان انقالب -روبه روی ورزشگاه ساختمان پزشکان ميالد طبقه پنجم
واحد اول

فيزيوتراپی اميد (محمد توتچی)

فيزيو تراپی

42615534

رودسر

فيزيوتراپی انزلی

فيزيو تراپی

44541560

بندرانزلی خيابان مطهری

فيزيوتراپی ايران مهر (فاطمه غالمی)

فيزيو تراپی

1426224421

رودسر  -خيابان انقالب  -جنب بيمه خدمات درماني  -طبقه همکف

فيزيوتراپی بابک اريس

فيزيو تراپی

42232255

رشت  -الهيجان  -خيابان شهيد کريمی  -کوچه توکلی

فيزيوتراپی باران (آزاده موسوی)

فيزيو تراپی

42823549

بندرکياشهر  -خيابان امام خمينی  -کوچه شهيد صديقی نژاد

فيزيوتراپی باران (فاطمه حسين زاده مبرهن)

فيزيو تراپی

1334423633

خمام  -خيابان امام -مجتمع تجاری امير  -طبقه سوم واحد 6

فيزيوتراپی باوقار ( سکينه باوقار)

فيزيو تراپی

33502929

رشت -بيستون نرسيده به داناي علي کوچه انام

فيزيوتراپی بنيتا (مستوره رمضانی) الهيجان

فيزيو تراپی

42233574

الهيجان  -خيابان انقالب  -نبش کوچه اسدی  -ساختمان دامون واحد 3

فيزيوتراپی بوعلی ( سليمانی)

فيزيو تراپی

1312221655

رشت خيابان الکانی کوچه امين اصغری

فيزيوتراپی پارس ( غالمرضا روح بخش)

فيزيو تراپی

33118752

رشت  -ميدان باستانی شعار  -جنب شيرينی سرای همايون  -مجتمع پزشکی جاويد

فيزيوتراپی پارس (ايرج دانشور)

فيزيو تراپی

42684138

کالچاي  -خيابان فرهنگ  -جنب کتابخانه عمومي

فيزيوتراپی پارس (عاطفه فکری)الهيجان

فيزيو تراپی

42244565

الهيجان  -خيابان انقالب  -ساختمان شکوفه

توضیحات

ردیف
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

فيزيوتراپی پارسيان

فيزيو تراپی

42231632

الهيجان  -خيابان شهيد کريمی  -کوچه توکلی  -جنب نازايی

فيزيوتراپی پاسارگاد ( غالمرضا خادم) الهيجان

فيزيو تراپی

42210501

رشت  -الهيجان  -خيابا شهيد کريمی -کوچه توکلی

فيزيوتراپی پرديس رشت

فيزيو تراپی

7234093

رشت  -چهارراه گلسار  -ابتداي خيابان نواب  -روبروی آژانس نواب  -برج نواب

فيزيوتراپی پرديس الهيجان (زهرامحبی راد)

فيزيو تراپی

42331973

الهيجان  -خيابان شهدا  -کوچه شهداي پنجم

فيزيوتراپی پوريان( سونيا پوريانزاده )

فيزيو تراپی

33123572

رشت -پيچ سعدی  -ساختمان آرتين  -طبقه دوم

فيزيوتراپی تالش

فيزيو تراپی

44234168

تالش خيابان خرمشهر کوچه ثبت اسناد و امالک

فيزيوتراپی تسنيم (بيژن جعفری زاد)

فيزيو تراپی

33119951

رشت چهارراه گلسار خيابان نواب ساختمان پزشکان آراد طبقه همکف

فيزيوتراپی توان (محدثه عابد)

فيزيو تراپی

34822409

بندرکياشهر  -خيابان امام خمينی  -جنب اداره پست

فيزيوتراپی توان (مهتاب رسولی)

فيزيو تراپی

33340474

رشت چهارراه پورسينا  -روبروي ثبت احوال ساختمان اطبا طبقه اول

فيزيوتراپی توان افزا (مهديه راوند)

فيزيو تراپی

42235750

الهيجان  -خيابان انقالب  -کوچه برق  -مجتمع سينا  -طبقه دوم  -واحد 5

فيزيوتراپی توانا (جمال صحبت زاده)

فيزيو تراپی

34726006

تالش  -خيابان خرمشهر  -جنب دارو خانه شبانه روزی

فيزيوتراپی توانا (مينا سفالئی) کالچای

فيزيو تراپی

42680305

رشت  -کالچای -خيابان امام -باالتر از بانک مسکن  -ساختمان دالرام

فيزيوتراپی توانا(ناديا آزاد) فومن

فيزيو تراپی

34726006

رشت  -فومن  -خيابان امام -مجتمع پزشکی دکتر نظری

فيزيوتراپی توانبخش( شوکت سيفی چالرس )رشت

فيزيو تراپی

33330770

رشت  -نرسيده به چهار راه پورسينا ساختمان تخصصی سهند

فيزيوتراپی حسام

فيزيو تراپی

33333627

رشت خيابان نامجو -چهارراه پورسينا  -کوچه روبروی داروخانه محقق  -طبقه
همکف

توضیحات

ردیف
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

فيزيوتراپی حکمت ( سيف اله فرسام)

فيزيو تراپی

42529279

لنگرود  -خيابان امام خمينی  -کوچه سينما آزادی  -طبقه همکف

فيزيوتراپی حکمت رشت ( اصغر شيخی هريس)

فيزيو تراپی

33118103

رشت چهارراه گلسار کوچه ملک  -جنب شهرداری منطقه  3روبه روی آزمايشگاه
گلسار

فيزيوتراپی حکيم (محمدالهامی)

فيزيو تراپی

42344377

الهيجان  -خيابان امام خمينی  -خيابان ملت نبش کوچه مير شمس الدين مجتمع
مشهور طبقه اول واحد 3

فيزيوتراپی حکيم نظامی (غالمرضا محمدزاده)

فيزيو تراپی

1825217400

آستارا  -ميدان حکيم نظامی  -روبه روی بيمارستان حکيم نظامی

فيزيوتراپی حيان (ناهيد عباسی)

فيزيو تراپی

44549862

رشت  -بندرانزلي  -چراغ برق  -روبروی خاطره  -کوچه جنب کوچه قائميه -
ساختمان هانا

فيزيوتراپی خمام

فيزيو تراپی

34429323

خمام خيابان امام کوچه برهانی (جنب قنادی اردشير خوبانی) انتهای کوچه پالک
238

فيزيوتراپی دکتر بالالئی

فيزيو تراپی

33331770

رشت  -چهارراه پورسينا  -ساختمان پزشکان بوعلی

فيزيوتراپی دکتر نورسته

فيزيو تراپی

33127577

رشت چهارراه گلسار خيابان بنت الهدی پالک 40

فيزيوتراپی دی (مستوره رمضانی)

فيزيو تراپی

42233274

سياهکل

فيزيوتراپی دی(مريم خوشنود نسب)

فيزيو تراپی

42240609

الهيجان  -خيابان انقالب  -خيابان  22آبان  -مجتمع آپادانا

فيزيوتراپی راد (صديقه قربانی راد)رودسر

فيزيو تراپی

42625548

رشت  -رودسر  -خيابان انقالب  -مجتمع پزشکی فارابی

فيزيوتراپی رازی (سيدصدرالدين صدرائی)

فيزيو تراپی

42520179

لنگرود خيابان شهيد بهشتی کوی شهيد بزرگ پالک 202

فيزيوتراپی رايا ( سحر سادات منصوری)

فيزيو تراپی

33131268

رشت -چهار راه گلسار  -خيابان نواب  -ساختمان شايان

فيزيوتراپی رضوانشهر (محمدمحمدنيا)

فيزيو تراپی

1824621722

رضوانشهر  -خيابان امام  -روبه روی درمانگاه شبانه روزی

فيزيوتراپی رها (علی رحيمی)

فيزيو تراپی

33114723

رشت  -چهارراه گلسار  -خيابان نواب  -کوچه آبان ساختمان آيرين

توضیحات

ردیف
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

فيزيوتراپی سالمت  -بندرانزلی

فيزيو تراپی

44552068

رشت -بندر انزلي  -چراغ برق  -ساختمان سام

فيزيوتراپی سالمت سيد نافذ صفوی

فيزيو تراپی

1324229666

تالش خيابان خرمشهر ساختمان پزشکان اردالن

فيزيوتراپی سينا

فيزيو تراپی

33325707

رشت چهارراه پورسينا ساختمان  816طبقه اول

فيزيوتراپی سينا ( اميرهمايون مشائی)

فيزيو تراپی

42231058

الهيجان خيابان  22آبان مجتمع آپادانا طبقه دوم

فيزيوتراپی سينا (فريبرز خورشيدی)

فيزيو تراپی

13448226800

آستارا خيابان فارابی روبه روی اورژانس

فيزيوتراپی شفا

فيزيو تراپی

1825217366

آستارا خيابان حکيم نظامی نبش کوچه مرحبا

فيزيوتراپی شفا  -آستارا

فيزيو تراپی

1825217366

رشت  -آستارا  -خيابان حکيم نظامي  -نبش کوچه مرحبا

فيزيوتراپی شفا (آناهيتا غبرائی)

فيزيو تراپی

42533700

لنگرود خيابان امام خمينی جنب داروخانه دکتر يگانه کوچه شهيد سيگارودی

فيزيوتراپی شفا (صديقه مسجودی)

فيزيو تراپی

44329755

صومعه سرا خيابان برشنورد کوچه حسينی پناه ساختمان شفا طبقه 4

فيزيوتراپی شفا(علی فجری)

فيزيو تراپی

1426225999

رودسر خيابان انقالب

فيزيوتراپی شمس (زينب حجت انصاری)

فيزيو تراپی

42238648

الهيجان  -خيابان انقالب مجتمع کاوه واحد 13

فيزيوتراپی شهداد (محمود شهداد)

فيزيو تراپی

44661400

ماسال  -خيابان ولی عصر(ع)  -ساختمان مصباح

فيزيوتراپی شکوهی (فرجود شکوهی)

فيزيو تراپی

42125479

آستانه اشرفيه  -خيابان بهشتی  -روبه روی هتل فرخی

فيزيوتراپی صدف (سحر بهمن يار ) الهيجان

فيزيو تراپی

42231632

الهيجان  -خيابان شهيد کريمی  -کوچه توکلی  -ساختمان راستگو

فيزيوتراپی علوی آستانه(سيده شايسته علوی)

فيزيو تراپی

42135049

آستانه  -خيابان امام  -کوچه جابر  -ميدان حافظ

توضیحات

ردیف
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

فيزيوتراپی فارابی (افسانه آفرين زاد)

فيزيو تراپی

33123757

رشت  -چهارراه گلسار  -پل بوسار  -مجتمع پزشکی دانا  -طبقه اول

فيزيوتراپی فارابی (سيدمحمود يحيايی)

فيزيو تراپی

4432210944337819

صومعه سرا  -خيابان برشنورد  -کوی حسينی پناه  -روبه روی داروخانه شبانه
روزی دکتر کهنسال

فيزيوتراپی فارابی(حميد صداقت)

فيزيو تراپی

0134223362201342230250

الهيجان  -انتهای کوچه توکلی

فيزيوتراپی فرازمند ( سعيد فرازمند )

فيزيو تراپی

33572335

رشت  -خيابان شهيد رجايی  -نبش کوچه 53

فيزيوتراپی فرديس (فرزانه شاد)

فيزيو تراپی

42325133

سياهکل  -خ امام  -جنب بانک ملت

فيزيوتراپی فروردين (مريم يحيايی راد)

فيزيو تراپی

33113656

رشت چهارراه گلسار خيابان نواب ساختمان فروردين واحد 21

فيزيوتراپی گلسار

فيزيو تراپی

33222747

رشت چهارراه گلسار خيابان نواب کوچه دوم

فيزيوتراپی ماسال

فيزيو تراپی

9113334293

ماسال خيابان شهيد روشن کوچه عدالت روبروی آزمايشگاه

فيزيوتراپی ماسال(قاسم حقگو)

فيزيو تراپی

44666300

ماسال  -خيابان شهيد روشن  -کوچه عدالت

فيزيوتراپی مرهم (سيده نسترن خاوری لنگرودی)

فيزيو تراپی

42546752

لنگرود خيابان امام خمينی کوچه بندری جنب مطب دکتر رکنی طبقه اول

فيزيوتراپی مرکزی (حسن پريدار)

فيزيو تراپی

42232581

الهيجان  -ابتدای خيابان شهيد کريمی بن بست صادقی

فيزيوتراپی مهر ( انسيه سروش)

فيزيو تراپی

1312222514

رشت حاجی آباد جنب پاساژ مريم بن بست رز

فيزيوتراپی مهر (زينب رئوفی)

فيزيو تراپی

42121651

رشت  -آستانه اشرفيه  -خيابان شهيد بهشتی  -کوچه شهيد جعفرپور  -جنب آموزشگاه
قلمچی

فيزيوتراپی مهر (سيده مائده پژمان سرشکه)

فيزيو تراپی

42324638

سياهکل  -ابتدای خيابان شهيد بهشتی  -کوچه سينا

فيزيوتراپی مهر (نازنين شهبازی)

فيزيو تراپی

1825214900

آستارا  -چهارراه بيمارستان  -روبه روی بيمارستان شهيد بهشتی

توضیحات

ردیف
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

فيزيوتراپی مهر شفت (مريم ابراهيمی نژاد)

فيزيو تراپی

34789478

شفت  -ميدان انقالب (چهارراه)  -ابتدای خيابان امام خمينی  -روبه روی بيمارستان
 17شهريور ساختمان عسل طبقه اول

فيزيوتراپی مهرگان ( مهدی ابدال)

فيزيو تراپی

1317237685

رشت  -گلسار  -نرسيده به پمپ بنزين کوچه  89ساختمان آئينه

فيزيوتراپی نور (صائمه خانی)

فيزيو تراپی

1425251245

لنگرود خيابان امام  -روبه روی نواحی مازندران  -ساختمان دکتر رحيمی

فيزيوتراپی نوين  -انزلی

فيزيو تراپی

3223981

رشت  -انزلي  -غازيان -خ طالقاني

فيزيوتراپی نوين (حامد محمد دوست)

فيزيو تراپی

42232003

الهيجان خيابان شهيد کريمی کوچه توکلی جنب کاالی پزشکی شفا ساختمان همت -
طبقه همکف

فيزيوتراپی نوين (مريم صالحی مقدم)

فيزيو تراپی

1333328541

رشت چهارراه پورسينا جنب لوازم پزشکی پويا

فيزيوتراپی نوين فومن

فيزيو تراپی

34725962

رشت  -فومن  -خيابان شهدا  -روبروي درمانگاه شبانه روزي دکتر پاک عقيده

فيزيوتراپی هستی(مژده پوراصغری)رشت

فيزيو تراپی

33132606

رشت  -گلسار  -خيابان نواب کوچه ميالد ساختمان درفک طبقه دوم

فيزيوتراپی و ليزردرمانی مرکزی (روح اله صمدی)

فيزيو تراپی

14272290601

املش ميدان شهرداری کوی آتش نشانی

فيزيوتراپی کاتوزيان

فيزيو تراپی

33340825

رشت  -چله خانه (خيابان وحدت) ساختمان آدنيس طبقه سوم واحد 7

فيزيوتراپی کوشيار

فيزيو تراپی

33124101

رشت خيابان نواب ساختمان دکتر بنيادی

فيزيوتراپی کيان ( مسعود فکری)انزلی

فيزيو تراپی

44546417

رشت  -بندرانزلي  -خيابان مطهري  -روبروي اداره برق

فيزيوتراپی کيميا (کيوان پورقاسم)

فيزيو تراپی

34403010

لشت نشاء خيابان امام خمينی روبه روی درمانگاه شبانه روزی کوثر

فيزيوتراپی ياسين (طيبه آموزنده نوباوه)

فيزيو تراپی

1424222831

آستانه اشرفيه ميدان حافظ

گاما اسکن مرواريد

تصوير برداری

1

رشت چهارراه گلسار

توضیحات

ردیف
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

گامااسکن گيالن

تصوير برداری

1317220507

رشت بلوار نماز جنب فروشگاه سناتور

مجتمع پزشکی و دندانپزشکی کوثر (غالمرضا نظری)

مطب

0131427015201314272473

رشت فلکه گاز روبه روی اداره برق

محمد نوروزی

دندانپزشکی

1317220646

رشت چهارراه گلسار خ نواب ساختمان پزشکان فروردين

مرکز آنکولوژی گيالن

راديوتراپی

33131645

رشت  -چهارراه گلسار  -ابتداي خيابان نواب

مرکز تصوير برداری پارس (بيمارستان پارس)

تصوير برداری

33126169

رشت  -بلوار شهيد قلی پور  -بيمارستان پارس

مرکز تصوير برداری دکتر رضا دليری الهيجان

تصوير برداری

42338910

رشت  -الهيجان  -خيابان شهدا  -ساختمان ممتاز

مرکز تصويربرداری سپهر

تصوير برداری

01317234955-7

رشت فلکه صابرين بلوار اردشيری جنب تاکسيرانی

مرکز جراحی محدود پاستور

دی کلينيک

7239597-0131

رشت خ سعدی

مرکز سنوگرافی محمد رضا افرنچه

سونوگرافی

44542504

بندر انزلی  -خيابان مفتح شمالی

مرکز سنوگرافی کيميا (دکتر ياسر فروتن)

سونوگرافی

44337999

صومعه سرا -خيابان برشنورد  -کوچه حسين پناه باالتر از داروخانه شبانه روزي

مرکز طب تصويری نگاه

تصوير برداری

1317229502

رشت بلوار شهيد انصاری روبروی موسسه مالی و اعتباری مهر

مطب دندانپزشکی عباس فانی

دندانپزشکی

33731602

رشت  -بلوار ديلمان  -چهار راه وحدت طبقه فوقاني داروخانه دکتر شريفي

مطب دکتر مهستی محبی متخصص قلب

مطب

44253438

تالش  -سه راه تختی

نماپرداز گيل (آنژيوگرافی آريا)

بيمارستان

7720707-0131

رشت اول بلوار بندرانزلی

هالل احمر

داروخانه

1312229058

رشت خيابان ضيابری

توضیحات

ردیف
301
302
303
304
305
306

نام

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

کلينيک راديولوژي و سونوگرافي دکتر نادرياني

تصوير برداری

1814243282

بندرانزلی  -خيابان مطهری روبه روی بانک مسکن

کلينيک بيستون (دندانپزشکی)  -رشت

دندانپزشکی

1333253424

رشت خيابان بيستون روبه روی سه راه معلم

کلينيک جراحی محدود ايران

دی کلينيک

13172231052

رشت بلوار نماز

کلينيک سنوگرافی دکتر روشن

سونوگرافی

33133436

رشت  -چهار راه گلسار  -خيابان بنت الهدا  -جنب دبيرستان شهيد نصرتي

کلينيک سونوگرافی دکتر آل حبيب

سونوگرافی

42617889

رودسر  -خيابان انقالب  -روبه روی استاديوم ساختمان شفا

کلينيک فيزيوتراپی کوثر

فيزيو تراپی

1342625759

رودسر  -خيابان انقالب مجتمع پزشکی پناهی طبقه دوم

توضیحات

