
دانشگاهپویانرشترشت خ مطهري ساختمان پزشکان حکمت طبقه دوم 3230485-3241501دکترزهرا پیرو نذیري
دانشگاهشفاءرشترشت مرکز آموزشی درمانی شفاء6666960دکتر بخشنده
دانشگاههستیرشترشت خیابان انقالب بن بست رز  ساختمان رز طبقه همکف کلنیک هستی2230977دکتر پور عسگر پرست
دانشگاهآرشرشترشت-گلسار- کوچه 86- پالك 72283441- 7237825دکترعلی ملکی 
دانشگاهپاییزانرشترشت شهرداري زیر کوچه طبقه فوقانی بیمه ایران2234101دکترحشمت اله  موسوي
دانشگاههدیه سالمترشترشت  چهار راه گلسار ساختمان پزشکان نصر طبقه دوم7222712دکتررقیه حج فروش
دانشگاهمهررشترشت فلکه یخسازي  جنب پل یخ سازي  کلنیک ترك اعتیاد مهر5545293دکترنادر       طالبی
دانشگاهنجاترودسررودسر خ یابان انقالب روبرویمرکز بهداشت کلنیک نجات1426220984دکتر احمد جمشیدي
دانشگاهآرامشرشترشت گلسار جنب پمب بنزین کوچه 91 پالك 9 7226307دکتر حسن  طوسی
دانشگاهکیمیارشترشت گلسار خیابان نواب ساختمان پزشکی شفاء طبقه چهارم واحد 722049312دکتر مجیدرازقیان
دانشگاه امیدرشترشت پیچ سعدي جنب مجتمع پزشکی بهاران کلنیک امید7238746دکترمحمد کاظمی شریعت
دانشگاهبهارانرشترشت کمربندي شهید بهشتی روبروي تعاونی مصرف پارس خزر جنب مصالح فروشی زبر نیاکلنیک بهاران6665735دکترنیماقدرجانی
دانشگاهحیات نورشترشت خیابان مطهري جنب موسسه قوامین ساختمان بنان واحد 2 3232762 دکتر توکلی فرد
دانشگاهمرکزيالهیجان الهیجان کوچه توکلی ساختمان پزشکان پاستور1412230063دکتر  علیرضا عیوضی
دانشگاهحیات نوالهیجانالهیجان خیابان شهداء کوچه چهارم مجتمع لقمان 1413233943دکتر ابوالقاسم آقابزرگی
دانشگاهرازيصومعه سراصومعه سراخ برشنورد کوچه حسینی پناه  جنب دندانسازي سیاري1823222715دکتر ارش آقابگی
دانشگاهقدسرشترشت خیابان سردار جنگل نرسیده به تقاطع ضیابري مطب پزشکی قدس5532282دکتر شاهرخ معصومی
دانشگاهمانیرشترشت سبزه میدان بن بست احتساب ساختمان کسري طبقه دوم 2245052دکتررضا امیدي
دانشگاهحیات نوینرشترشت چهارراه گلسار ابتداي خیابان نواب ساختمان 716 طبقه دوم 7221472-7223123دکتر افشین رضاعی
دانشگاهمیالدرشترشت  چهار راه پورسینا خیابان دکتر حشمت جنب بانک تجارت  پالك 20 طبقه دوم  واحد 32344875دکتر محمد نرگسی
دانشگاهگلساررشترشت گلساربلوار سمیه  انتهاي خیابان 132  عمارت دکتر حسنی 7759931دکتر سید حمید حسنی
دانشگاهخانه امیدرشترشت خیابان مطهري روبروي  بانک کشاورزي جنب فوشگاه لوازم خانگی کاال  کلنیک خانه امید 2230256دکترمحمد رضا  پارسی
دانشگاهامیدرستم آبادرستم اباد -سه راهی توتکابن -مطب دکتر حسن زاده1326373814دکترعباس  حسن زاده
دانشگاهسروشرشترشت چهارراه داناي علی بلوار ضیابري2 باالي داروخانه شبانه روزي دکتر حسین زاده ساختمان امید1 - واحد22298363خانم دکترالهام هوشیار

دانشگاهرهایشرشترشت خ سعدي روبروي داروخانه دکتر هدایتی ساختمان میخک طبقه 2 واحد 22606316 دکترمهسا گلچین
دانشگاهققنوسرشترشت سه راه المپ سازي ك شهید رضوي پ322556874دکتر ابراهیم مسعودي
دانشگاههاديرشترشت کمربندي شهید بهشتی- اول رودباري-روبروي مسجد الهادي پ4226648988دکترمهدي نورانی
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دانشگاهحکمترودسررودسر درمانگاه شبانه روزي حکمت1426222008خانم دکتر حکیمی
دانشگاهپارسرشت-زیبا کنارخشکبیجار دهستان حاجی بکنده  مطب دکتر حسین زاده 1324454399دکترمحمد رضا  حسین زاده
دانشگاهفرداي بهترسیاهکلخیابان شهید بهشتی-درمانگاه حافظ-طبقه دوم014223224200دکترمهران قسمتی زاده
دانشگاهبهارصومعه سراصومعه سرا خیابان برشنورد نبش کوچه ستایش 1823222618دکتر محمد مهدي حیدري
دانشگاهسینا-آریاناالهیجانالهیجان خیابان انقالب کوچه برق مجتمع پزشکی سینا طبقه  سه واحد 3 1412244984دکتر ارشاد لنگرودي
دانشگاهمهرالهیجانالهیجان خیابان شهداء کوچه 5 شهداء ساختمان سه گل طبقه همکف 1413230536دکتر عبدالعلی صفري
دانشگاهخانوادهرشت رشت بلوار الکان جنب مسجد امیر المومنین (ع) ابتداي خیابان 16 متري پالك 4 4227608دکتر محمود مرتضوي 
دانشگاهنامجورشترشت-میدان گاز- خیابان شهید عضدي-درمانگاه شبانه روزي امام حسین-3231098دکتر مسعود اسالمی اقدم
دانشگاهکوثررشت-لشت نشاء لشت نشاء چهار راه امام درمانگاه کوثر1324622263دکتر حسن صادق زاده
دانشگاهساحلرشترشت خیابان آزادگان بعد از بن بست کمال کلنیک ساحل 3222902انوش اصالحی
دانشگاهارشیارشترشت ضیابري 2  چهارراه رشتیان داناي علی جنب داروخانه شبانه روزي دکتر حسین زاده5539838دکتر حبیب اله حاج شفیها
دانشگاهرهاجومنجیلمنجیل خیابان امام جنب بانک مسکن کلنیک رهاجو1326445203دکتر رسول یغماییان
دانشگاهمددجویانرشت رشت خیابان شریعتی روبروي رستوران بین الملل کلنیک مدد جویان 2223031دکتر محسن بهبودي
دانشگاهنوید سالمترشت رشت خ مطهري سه راه حاجی آباد ساختمان نگین  طبقه اول واحد 32270592دکتر برهان فروحی
دانشگاهکلنیک بیمارستان شهید اتصاريرودسربیمارستان شهید انصاري3-01426224001دکتر محمد رضا محمد رحیمی
دانشگاهفومن کلنیکفومن فومن خیابان خرمشهر کوچه اطباء ساختمان دکتر ولی زاده طبقه سوم واحد 13272379744دکتر کاظم مرادي
دانشگاهثامنرشترشت-ضیابري-روبروي داروخانه دکتر سروري- ساختمان حدید 3-طبقه دوم-واحد 22605542دکتر بابک پاکدل
دانشگاهشقایقرشت-کوچصفهانکوچصفهان خیابان شهید عسگري کوچه فلسطین پالك 1325223737194دکتر احمد مرادي
دانشگاهگیالنرشترشت گلسار خیابان نواب ساختمان دکتر بنیادي طبقه دوم 7226668دکتر کیوان غالمجانی
دانشگاهمرکز آموزشی درمانی رازيرشترشت مرکز آموزشی درمانی رازيدکتر حمید محمدي
دانشگاهرازيلنگرودلنگرود خیابان امام خمینی خیابان شهید اندرز گو ساختمان پزشکان آراد1425249224دکتر مهدیه ارشاد لنگرودي
دانشگاهپروازرشترشت-خیابان تختی- روبروي مجتمع تجاري تختی ساختمان ایران زمین واحد 2326141-0131دکتر خانی
دانشگاهآرادصومعه سراصومعه سرا خ برشنورد کوچه حسینی پناه 01823232848دکتر محبوبه پور غالمی
دانشگاهسپیدانزلیبندرانزلی چهارراه چراغ برق ساختمان دکتر سود بخش طبقه اول 18114251260دکتر ابوالفضل پورحسن
دانشگاهسپاسرشترشت بلوار قلی پور-کوي شهدا-روبروي باشگاخه گلساران-طبقه دوم2227807دکتر سید بهزاد اشرفی
دانشگاهخشکیبجاررشت-خشکیبجارخشکیبجار خیابان مطهري روبروي شهرداري1324362983دکتر عادل ایمانی
دانشگاهنوابرشترشت خیابان نواب داخل کوچه داروخانه دکتر آریافر ساختمان ارشان واحد 4 7236313دکترجمشید محمدي
دانشگاهترنم امیدرشترشت سه راه معلم -بیستون ساختمان علی طبقه سوم واحد 55206706دکتر الله فاضل تولمی
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دانشگاهلشت نشاءرشت-لشت نشاءلشت نشاء خ شهیدبهشتی جنب داروخانه دکتر فرح بخش 1324622447دکترافشین غفاري
دانشگاهآفرینشرشترشت کمربندي شهید بهشتی روبروي تعاونی مصرف پارس خزر جنب مصالح فروشی زبر نیاکلنیک بهاران6665735دکتر مریم بیناي ثعلب
دانشگاهراه نیکرشترشت گلسار خیابان نواب کوچه آزمایشگاه کیمیا پالك 19 7228784 دکتر مریم توکلی
دانشگاهگلستانرستم آبادرستم آبادجنب بانک مسکن مطب دکتر تیموري01326372726دکتر مهران تیموري
دانشگاهسالمرشترشت خیابان الهیجان  آج بیشه روبروي داروخانه اصغر نیا 8892799دکتر فرهاد عشوري
دانشگاهسورنارودباررودبار خلیل آباد جنب ایستگاه کلشتر  انتهاي بن بست بهار 1326224087دکتر سید محسن ضمیر
دانشگاهگلسارشترشت گلسار خیابان 101 پالك109دکتر حمزه علی نجف زاده
دانشگاهمهرگانرشترشت خ نامجو نبش کوچه سعید 3229625دکتر محمد تقی یحیا جوزي
دانشگاهنوینرشترشت-بلوار شهید بهشتی پل هوایی جماران جنب داروخانه دکتر قهرمانی 6660717دکتر جهانگیر شهراز
دانشگاهارکیدهرشترشت-بلوار امام خمینی  روبروي سازمان آب برق ابتداي  کوچه شهید کریم پور 6603608دکتر کمال جمالی
دانشگاهبردیارشترشت فلکه گاز مجتمع امین واحد 42723135دکتر جالل برشان
دانشگاهامیدزندگیرشترشت خیابان بیستون چمارسرا طبقه دوم درمانگاه شبانه روزي شفاء5570222دکتر صفیه یاوري 
دانشگاهکاسپینرشترشت خیابان فلسطین باالتر از بانک ملی روبروي بیمه معلم  8844620دکتر حمزه نجف علی زاده
دانشگاهتولدي نورشترشتفلکه الکانی خ ایت اله رودباري مجتمع ایرانیان واح 55177515دکتر نسیم فوالدي
دانشگاهمهر آئینکیاشهرکیاشهر میدان مرکزي مجتمع کاسپین01424826204دکتر داریوش مهر آئین
دانشگاهطلوع مبینرشترشت حمیدیان انتهاي بلواردانشجوجنب تاکسی تلفنی ناصر5539383دکترعلی اکبر اله خواه
دانشگاهسروش سالمترشترشت -چهارراه گلسار  کوچه ملک ساختمان آبادیس -طبقه دوم 7236364دکترسیداحمد اسدي نژاد
دانشگاهتولدي  دوبارهرشترشت خ نواب کوچه مهر ساختمان پارس نو طبقه اول 7223874دکتر مریم حسینی
دانشگاهرویش آستانهآستانه خ شهید بهشتی جنب بانک صادرات مرکزي 1424226188دکتر سهیل پاکدل
دانشگاهآیندهرشترشت فلکه گاز روبروي پمپ بنزین ساختمان پاسارگاد طبقه فوقتنی رستوران ساسان4271542دکترمحمد اکبري
دانشگاهروزبهالهیجانالهیجان میدان چهار پادشاه خ کاشف غربی جنب تاکسی تلفنی مسعود پالك 441868357349دکتر یاسر اسماییل زاده
دانشگاهمیثاقرشترشت پل تالشان روبروي دانشگاه ازاد اسالمی 1314226565دکتر کاظم رهنما
دانشگاهامید زندگیآستارااستارا خ فارابی جنب هالل احمر 1825224636دکتر بختیار حیدر نیا
دانشگاهصادقیهآستاراآستارا خ حکیم نظامی ساختمان بنی رستم طبقه اول 1825213895دکتر مازیار محمدي
دانشگاههمراهرشترشت بلوار شهداي گمنام روبروي مبل گلچین ابتداي کوچه اریا 5537809دکتر حسین حاج محمد
دانشگاهآفتابرشترشت میدان قلی پور ابتداي بلوار قلی پور جنب باشگاه گلساران 7234511دکتر مریم همرنگ نژاد-فاطمه مومنی
دانشگاهبهاررشترشت خیابان حاجی آباد انتهاي بن بست رز 2241889دکتر میترا عزیزاله زاده
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دانشگاهآریارشترشت -کیلومتر 10 جاده جیرده-روستاي آقا سید شریف کلنیک ترك اعتیاد آریا1323443162دکترمحمد مهدي چراغ زاده
دانشگاهراه نورشترشت کمربندي شهید بهشتی جماران خیابان شهید قربانزاده پالك 660488017دکتر مرتضی بخشنده
دانشگاهرهاالهیجانالهیجان-خیابان استقالل(اول امیر شهید)ساختمان پزشکان مرکزي-طبقه سوم-مطب دکتر اردشیر شهریزاد1413231777دکتر اردشیرشهریزاد
دانشگاهسینارشت-کوچصفهانکوچصفهان خیابان شهید عسگري جنب باشگاه تک ستاره1325223341دکتر مریم روزبهان
دانشگاهراه نولوشانلوشان چهارراه خیابان پیروزي کوچه ارشاد ساختمان فنی حرفه اي  1326421581دکتر علیرضا نیر
دانشگاهسبحانلوشانلوشان خیابان امام خمینی روبروي بانک رفاه طبقه فوقانی الستیک گهر 1326422465دکتر محمدوریانی
دانشگاهنورامیدرشترشت بلوارشهید بهشتی چهارراه قاسمیه 2  پالك 4222110423-4241006دکتر محمد ایزددوست کرد محله
دانشگاهدکترمیرصفاي مقدمانزلیانزلی-خیابان مطهري ساختمان پزشکان آریا طبقه سوم واحد 18142316059دکترسیدعلیرضامیرصفاي مقدم
دانشگاهطلوعرشت رشت چهارراه گلسار کلنیک طلوعدکتر کیومرث نجفی
دانشگاهصحترشترشت سبزه میدان  نبش کوچه اسالم پرست 2251348دکترمجیدطوسی مجرد
دانشگاهبهشترشترشت خیابان فلسطین بن بست مهدوي پالك 55 روبروي اتکا8844560دکترخسرو معتمدي
دانشگاهگیلرشترشت چهارراه گلسار جنب داروخانه دکتر بهره مند7229808دکتر انوش رسولی
دانشگاهروشنرشترشت بلوار شهید بهشتی منبع آب01315511165دکتر افشین روحی پور 
دانشگاهپارسارشترشت خیابان سعدي ابتداي بلوار معلم ساختمان بنفشه2236224دکتر محمد حق شناس

دانشگاهآسمانرشترشت خیابان تختی نبش تختی 11 روبروي موسسه کارسازان آینده 7222937
دانشگاهکادوسانرشترشت خیابان مطهري کوچه شهید تقی زاده بن بست اول دست راست پالك 323324586دکتر طیبه یوسف زاد
دانشگاهبرنارشترشت چهارراه گلسار جنب پل بوسار ساختمان دانا طبقه اول7235759دکتر سیروس برنا
دانشگاهگشایش رشترشت خیابان امام خمینی جنب آردکوبی طبقه فوقانی 3229378دکتر سمیرا قاسمی
دانشگاهمرکزي گیالن رشترشت کمربندي شهید بهشتی چهارراه قاسمیهبانک ملی  5518229دکتر محمدعلی چراغزاده
دانشگاهاهورارشترشت بلوار معلم نرسیده به استانداري-روبروي پیتزا شاین5503419دکتر رقیه زبده ایمن آبادي 
دانشگاههماي سعادترشترشت یخسازي نرسیده به پمپ بنزین کوچه امام حسین کلینیک هماي سعادت5502436 0131دکتر اسحاق علیزاده
دانشگاهایمانرشترشت خیابان شهداء طبقه فوقانی شرکت ایران خودرو 8851300دکتر علی اکبري 
دانشگاهديصومعه سرا) تولم شهر)صومعه سرا جمعه بازارجنب مسجد جامع3240441دکتر طالقانی-دکتر عطا دقیق
دانشگاهپاكرشترشت ساغریسازان روبروي مسجد سید عباس کوچه مجلسی 3240441دکتر رضا پاکدل
دانشگاهبارانرشترشت-بلوار استاد معین اول پستک فرعی169جنب مشاور امالك گلشهر7275433دکتر معصومه شاه حسینی
دانشگاهشفقرشترشت-میدان مصلی-روبروي هتل پامچال-جنب داروخانه دکتر توسلی5501110دکتر پژند گلچین
دانشگاهکاجآستانهآستانه خیابان شهید بهشتی روبروي بانک رفاه مجتمع پزشکی معین طبقه دوم واحد 91134130266دکتر بیژن پیشگاه حقی
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دانشگاهپیام تندرستیرشترشت گلسار  خیابان 88 پالك 72264844دکتر امیر رحیمیان
دانشگاهتبسمرشترشت حمیدیان- خیابان نوبهار- روبروي بلوار حمیدیان - جنب نانوایی سنگکی طبقه دوم5538316دکتر ریحانه شهبازي راد
دانشگاهخانه روشنفومنفومن کوچه اطباء ساختمان درنا طبقه دوم1327731047دکتر فرزاد فرقان
دانشگاهمهر نورشت-پیربازاررشت پیربازار طبقه فوقانی بانک ملی 01323324811دکتر وحیده نوروزي
دانشگاهاکسیررشتبلوار قلی پور-روبروي معلم 2- جنب پمپ بنزین- طبقه اول آپارتمان5601969دکترمحمد مسعود نیارق
دانشگاهامید نوینرشترشت بلوار آیت اله ضیابري روبروي دنیاي ورزش جنب فروشگاه JVC-پالك 22334985/1314دکتر بهداد برزو
دانشگاهرهاییرشت-لشت نشاءلشت نشاء توچاه روبروي اداره گاز 1324622883دکتر کاوه اخالصی
دانشگاهمطهررشترشت میدان گاز ابتداي خیابان نامجو طبقه فوقانی داروخانه پاسکال 3225568دکترسیدعلی صدر
دانشگاهنویدرشت-خمامخمام روبروي بخشداري 1324222412دکتر طالب پورنصیري
دانشگاهاحیاءرشترشت شهرك قدس میدان داوودي کوچه شهید قاسمی1318851056دکترمحمد حسن رشاد
دانشگاهزاگرسرشتاستادسرا.پشت شهرداري1.ساختمان گل مریم.طبقه دوم 01312252389دکتر زهره پورسهیلی
دانشگاهایلیالوشانلوشان روبروي بانک رفاه 1326424435دکتر محسن عابدینی
دانشگاهحکیمرشترشت عینک بلوار شهید افتخاري خیابان شهیدبابایی جنب داروخانه دکتر محجوب 5501705دکتر یوسف حکیمی
دانشگاهباوررشترشت چهارراه پورسینا ساختمان اطباء طبقه سوم3246229دکتر سروش صالحی
دانشگاهاعتمادالهیجانالهیجان خیابان شهید توکلی ساختمان حجت طبق 5 واحد 224942319-0141دکترسعیدطاعتی راد
دانشگاهدکتر حاجیانانزلیانزلی خیابان مفتح شمالی پشت بانک ملی خزر ساختمان دکتر سودبخش طبق اول 4251430دکتر محمد حاجیان
دانشگاهخورشیدرشترشت بلوار رشتیان نبش کوچه 553480143دکتر مجتبی صمیمی
دانشگاهامیدوارانرشترشت حمیدیان باالتر از چهارراه دوم  پالك14 طبقه اول5536866دکتر علی عالسوند
دانشگاهپاسارگادرشتچهارراه پورسینا باالي شیرینی سرا ساختمان پزشکان 816 طبقه دوم 3222093دکتر محمد نایبی
دانشگاهایرانرشتفلکه گاز، بلوار نامجو، بن بست رخشا، پالك32203791270 -0131دکتر کیوان غالمجانی
دانشگاهآیین رشترشت بلوار شهید بهشتی نبش کوچه فکوري جنب سینا کاشی6607419دکتر محمد علی فهیمی
دانشگاهامید رهاییرشت- سنگرسنگرخیابان شریعتی ساختمان شهرداري طبقه دوم واحد 13257205114دکتر علی یوسف زاده
دانشگاهپیمانرشت-کوچصفهانکوچصفهان خیابان شهید بهشتی جنب پاساژ حبیب زاده بن بست مدرس پالك 171 1325226061دکتر پیمان بینش
دانشگاهسپید رودرودباررودبارخلیل آباد کوچه شفاء 1326223040دکتر عبداله عبداهی
دانشگاهزیتونفومنفومن کوچه اطباء ساختمان درنا طبقه اول 1327231844دکتر نجم الدین فرهمند
دانشگاهزندگی تازهکالچايکالچاي خیابان امام جنب داروخانه1426583341دکتر مرضیه غروي
دانشگاهطلیعه رشترشت ابتداي استادسرا ساختمان مهتاب طبقه دوم 2222714دکتر طلیعه رحیمیان
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دانشگاهنسیم حیاترشترشت حمیدیان جنب داروخانه آذرگشسب5553977دکتر مهدي سپهري
دانشگاهپویارشت-سنگررشت سنگر خیابان ازادگان ایستگاه کوچصفهان جنب آموزشگاه زبان سفیر 01327522407دکتر مبعث روشندل توانا
دانشگاهپارسهرشترشت  اول چمران غرب روبروي باشگاه جهانگیر پالك 8829462177دکتر علیرضا عابد مقدم
دانشگاهستایشرشترشت چهارراه میکاییل پشت هالل احمر-ساختمان اطبا-طبقه سوم1313210088دکتر علیرضا یعقوبی
دانشگاهکسريرشت-خشکبیجاررشت خشکبیجارخیابان شریعتی جنب نانوایی نورسته1324362633دکتر رسول فرد مسعود
دانشگاهآینده روشنلوشانلوشان خیابان شهید گودرزوند طبقه فوقانی پست بانک1326422033دکتر مرتضی جعفرزاده
دانشگاهابن سینارشت- پیربازاررشت پیربازار1323322092دکتر کوروش فیاض مقدم
دانشگاهدکترمرتضی نخستینرودسررودسر خیابان انقالب روبروي بانک رفاه طبقه فوقانی آزمایشگاه 1426217300دکترمرتضی نخستین
دانشگاهدرمانگاه خیریه شفارشترشت بلوار امام رضا ع پیچ آج بیشه درمانگاه شفا1318892905دکتر حسین رحیمی 
دانشگاهغازیانبندرانزلیغازیان-روبروي آتش نشانی3223572-0181اردشیر هوشنگی
دانشگاهارامش سبزصومعه سراصومعه سرا1823232267دکتر مهیار عدالت خواه
دانشگاهدکترتحیريرشترشت خ نوابدکتر زینب تحیري
دانشگاهخانه سبزلنگرودلنگرود جاده چمخاله پشت بقعه بی بی زینب ع پالك 1425232432198دکتر مرتضی رمضانپور آذرمی 
دانشگاهراه سبزلنگرودلنگرود خیابان امام خمینی ساختمان پزشکان مراد علی بیگی (پارس) طبقه سوم 1425248483دکتر فاطمه خیرخواه
دانشگاهسراي امیدلنگرودلنگرود خیابان امام خمینی کوچه سینما آزادي ساختمان دکتر حسن زاده طبقه دوم1425249006دکتر محمد رجب زاده
دانشگاهدکتر رحیم زادهرشترشت خیابان نواب ساختمان کیان ط چهارم 1317223703دکتر عبدالرضا رحیم زاده
دانشگاهمهرجویانرودسررودسر/خیابان انقالب/روبروي بانک رفاه مرکزي/ پالك 01426227179404دکتر داود علی آقازاده رودسري
دانشگاهآغازنوآستانه اشرفیهآستانه اشرفیه - دستک3468-0142498دکتر محمدحسن نوین
دانشگاهترنم صومعه سرا-طاهرگورابصومعه سرا -طاهرگوراب جنب داروخانه 1823582566دکتر صمدبختیار
دانشگاهجاویدرشترشت - خیابان نواب - روبروي داروخانه ي دکتر کمالی01317229071دکترعلی نصیري راد
دانشگاهسامانرشتزیباکنار-جنب بانک صادرات01324683402جواد خادم
دانشگاهسوشاصومعه سرا-جمعه بازارجمعه بازار-خیابان معلم روبروي آژانس پرستو1823774645دکتر سعید طالقانی
دانشگاهطنینصومعه سراصومعه سرا-خیابان برشنورد-کوچه حسینی پناه1823237650دکتر محسن حسین زاده
دانشگاهخزرانزلی-حسن رودانزلی لیجارکی-داخل بازارچه-جنب کتابخانه امام علی(ع)-پالك 0181328407133دکتر سینا صادقی
دانشگاهنسیم صبحرودبار-توتکابنرودبار توتکابن-بلوار امام جنب اداره پست-طبقه فوقانی مشاورامالك اراد1326823046دکتر علی ملکی جوبنی
دانشگاهحافظانزلی-غازیانانزلی غازیان-خیابان طالقانی-روبروي بانک صادرات-نبش کوچه بیژن پالك 18132271472دکتر سید کاظم حبیب زاده
دانشگاهطلوع دوبارهماسالماسال-خیابان مطهري-جنب بانک تجارت-طبقه اول1824826773دکتر مرتضی یعقوبی مرکیه
دانشگاهفرداي برتررضوانشهررضوانشهر-خیابان امام خمینی-جنب قنادي روحی1824625615دکتر بهروز موافق 
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دانشگاهشاديالهیجانالهیجان-خیابان سردار جنگل-کوچه سوم-مطب پزشکی امام رضا1412232809دکتر شادي موسوي
دانشگاهحامیآستانهآستانه- خیابان شهید بهشتی-جنب داروخانه جهش-طبقه فوقانی مطب دکتر اصفیاء1424239611دکتر شاهین رضاپور راد
دانشگاهاحسانرودسررودسر-گسکر محله-جنب بانک ملی-ساختمان پزشکان1426234449دکتر ایرج صنعتکار
دانشگاهحیانآستانهآستانه-خیابان امام خمینی-باالتر از بانک مسکن مرکزي1424225492دکتر محمدرضا محدث
دانشگاهارمغانلنگرود-شلمانلنگرود-شلمان-جنب بنگاه ملکی سامان1425425190دکتر حسن ایمانی
دانشگاهشاندرمنماسال-شاندرمنشاندرمن-خیابان شهید یوسفیان-جنب داروخانه دکتر نیالشی-ساختمان هدایتی- آپارتمان ادهمی1824854317دکتر شیرزاد خیراندیش
دانشگاهآراماملشاملش-روبروي بانک سپه مرکزي1427229825دکتر علیرضا قدسی پور
دانشگاهرویشلنگرودلنگرود-خیابان آزادي باالتر از میدان بسیج1424226188دکتر جواد موسی نژاد
دانشگاههدیه نورودبار-جیرندهرودبار جیرنده-خیابان شهید مطهري-کوچه شهید محرابیان-درب اول-پالك 1326923428356دکتر محمد رضا خضراء
دانشگاههدیه زندگیفومنفومن-خیابان امام-ارتباطی شهید کالنتري-مجتمع یاسین1327230469دکتر فرزاد نبی جاللی
دانشگاهشفاءتالشتالشتالش-خیابان پاسداران1318892905دکتر فرید بصیري مقدم
دانشگاهدرخششسیاهکلسیاهکل-جنب بانک ملی1423221308دکتر مریم فردوسی
دانشگاهسپهرشفتشفت-خیابان ولی عصر-جنب پست بانک-طبقه همکف-پالك 0132782354670دکتر صبا روحی پور
دانشگاهنیمه روشن ماهDICرشتروبروي بیمارستان رازي-یونس آباد- کوچه دهم-پالك 215دکتر حسین طالب نیا
دانشگاهزندگیصومعه سراصومعه سرا- خ برشنود- کوچه حسینی پناه- روبروي داروخانه شبانه روزي01823227840دکتر مهدي مقدم راد
دانشگاهپروازمنجیلمنجیل خیابان امام خمینی روبروي بانک مسکن کوچه شبنم ساختمان دکتر وکیلی طبقه دوم01326441351دکتر مینا اسدي
دانشگاهدانافومنفومن-خ شهدا- ارتباطی کالنتري-روبروي داروخانه مجتهدي01327223912دکتر نجم الدین موسوي
دانشگاهسالمت مهررشترشت- سبزه میدان- جنب مدرسه امین اصغري1312222489حجت نجف زاده
دانشگاهگیلساانزلیحسن رود-لیجارکی-داخل بازارچه-طبقه اول01813282448دکتر مرجان آقاجانی
دانشگاهشریعتکالچايکالچاي-نبش کوچه شهید جعفري-طبقه اول1426582158دکتر حسین درفشی
دانشگاهتولدي دیگرالهیجانالهیجان-خیابان طالقانی- نبش طالقانی هفتم-طبقه اول01413239153دکتر حسن حقی
دانشگاهزندگی از نوفومنفومن-خیابان شهداء-کوچه اطباء-ساختمان فومن کلینیک1327239909دکتر محمدرضا اسماعیلی
دانشگاهیکتاالهیجان-رود بنهالهیجان-رود بنه- اول بلوار حشمت-طبقه اول01422244253دکتر محمدرضاامیرشنوایی
دانشگاهطبیبرشترشت-حمیدیان- نبش کوچه پنجم-ساختمان پزشکی آریا-طبقه سوم5511770دکتر حسن کاوك پور
دانشگاهتالش نوتالشتالش-خیابان خرمشهر-ساختمان اردالن- طبقه اول-01824233066دکتر رسول علی قلی زاده
دانشگاهنشاط زندگیرضوانشهررضوانشهر-خیابان امام خمینی-روبروي موسسه مالی اعتباري ثامن-ساختمان رحیمی-طبقه دوم-واحد18246248816دکتر سهیل کیانفر
دانشگاهپارسیانرشترشت-شهرك قدس-میدان داوودي- ابتداي کوچه قاسمی راد-پالك 2-طبقه اول4228649دکتر محمدرضا امینیان
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دانشگاهپایاآستانه اشرفیهآستانه-خیابان شهید بهشتی-روبروي بانک رفاه- مجتمع پزشکی معین-طبقه اول-واحد014242376363دکتر حمیدرضا رمضان نیا
دانشگاهروزنهتالشتالش- خیابان خرمشهر- ساختمان پزشکان خرمشهر-طبقه دوم01824238506دکتر مهدي حمیدي
دانشگاهبصیرتبندرانزلیبندر انزلی- خیابان مطهري- کوچه میالنی01814245082دکتر شیال رفیعی
دانشگاهبهمنبندر کیاشهرآستانه اشرفیه- بندر کیاشهر -  خیابان امام خمینی- روبروي شیالت1424823983دکتر محمود دالور
دانشگاهآرینرشترشت- بلوار قلی پور- جنب خیابان گلزاران5603686دکتر بهرام قرباندوست
دانشگاهسالمت نورشترشت- خیابان معلم- میدان بهار- ابتداي حسین آباد- مطب پزشکی خانواده2264226دکتر کامبیز قربانی
دانشگاههمترشترشت- بلوار امام خمینی- بعد از خیابان باهنر- کوچه 10متري سعادت- پالك 66079264دکتر سهراب ارزین
دانشگاهحمایترشترشت- پل جانبازان-ساختمان زمرد- طبقه اولدکتر جهانگیر فدایی
دانشگاهاقباللنگرودلنگرود- راه پشته- جنب پل بتنی- 01425223924دکتر فریدون امین رودپشتی
دانشگاهچکادرودسر-رحیم آبادرودسر-رحیم آباد-جنب بانک ملت- ساختمان اسماعیل پور1427626396دکتر فرحناز بزرگی نزاد
دانشگاهپناهشفتشفت-خیابان ولی عصر-نبش کوچه استاد معین-ساختمان کسا-طبقه اول01327824105دکتر مهیار منجمی
دانشگاهزندگی نوینتالشتالش- خیابان خرمشهر- باالتر از داروخانه شبانه روزي01824224937دکتر سید کمال الدین پورسیدیان
دانشگاهبلورانزلیبندر انزلی- غازیان- روبروي آتش نشانی- جنب دفترخانه 36(توپ شکن)01813227327دکتر غالمرضا بلوري فر
دانشگاهآواي مهرصومعه سراصومعه سرا -خیابان شهید مدنی-درمانگاه آریا- طبقه دوم01823227952دکتر نغمه اشهدي
دانشگاهزندگی پاكرضوانشهررضوانشهر- خیابان امام خمینی-ساختمان رحیمی- طبقه دوم- واحد 093600092467دکتر فاطمه مالعلی بداقی

دانشگاهبهبودانزلی-حسن رودانزلی- حسن رود- کوچه سعادت- پالك 26 طبقه اول1813282536دکتر حسین اکبري جور 

دانشگاهرشدالهیجانالهیجان-خیابان کاشف شرقی-روبروي دبیرستان عبدالرزاق01412239225دکتر محمد اسماعیل آقاجانخواه

دانشگاهوصالرودسر-کالچايرودسر- کالچاي- خیابان شهرداري- پاساژ رضا -طبقه 2- واحد0142658758066دکتر محمدحسین رضایی زاده

دانشگاهافق تابانبندرانزلیانزلی-غازیان-روبروي آتش نشانی01813223309دکتر سید بهروز خوشحال

دانشگاهپارس کیانشفتشفت- خیابان ولی عصر- روبروي مسجد جامع- ساختمان عباس پناه- طبقه اول واحد جنوبی01327826573دکتر مهرداد امامی فر

دانشگاهاحیاء تندرستیرودسر- چابکسرچابکسر- خیابان امام خمینی (ره) بعد از پل سفید بزرگ01426424940دکتر بهزاد تاري

دانشگاهشکوهرودسررودسر- خیابان انقالب- مالامیرا-جنب پمپ بنزین01426224604دکتر محمرضا محمدرحیمی

دانشگاهتیواالهیجانالهیجان-خیابان شهید بهشتی-شهید بهشتی 10-ساختمان مادر01412233910دکتر لیدا حسینیان

دانشگاهنواي رهاییرضوانشهررضوانشهر- خیابان امام خمینی- ساختمان رحیمی- طبقه دوم- واحد093600092469دکتر سید اردشیر شیرنگی
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دانشگاهکادوسشفتشفت-خیابان ولی عصر- روبروي بانک صادرات1327822183دکتر محمدرضا یگانی

دانشگاهگلسانشاندرمنشاندرمن-خیابان شهید یوسفیان-جنب داروخانه دکتر نیالشی-ساختمان نیالشیدکتر فرزانه علی نژاد

دانشگاهخانه نوالهیجانالهیجان-خیابان سردار جنگل- کوچه سوم- پالك014222316441دکتر عیسی محسنی

دانشگاهخانه مهررشترشت-خیابان نامجو- چهارراه توتونکاران-مجتمع پزشکی خانواده- طبقه دوم118-3220117دکتر حسن تیزهوش جاللی
بهزیستیخانه سالمتاملشاملش روبروي شهرداري بن بست سینا کلنیک ترك اعتیاد خانه سالمت1427226009دکترسهیال یاسري
بهزیستینیکان انزلی انزلی خ مطهري چهارراه برق روبروي خانه معلم ساختمان دماوند 1814248494دکتر رامین محمدي 
بهزیستیآریانانزلیانزلی خیابان مطهري جنب بانک مسکن مرکزي ساختمان فارابی طبقه اول 1814243899دکتر سارا صابر نعیمی
بهزیستیفرداي روشنانزلیبندر انزلی .غازیان.پمپ باد01813232151دکتر شبنم مهرپور شاد
بهزیستیآرمان تالشتالش خ خرمشهرکوچه بهاران1824223617دکتر جهانگیر عبادي
بهزیستیافقتالشتالش خ خرمشهرروبروي داروخانه شبانه روزي جنب اداره بهزیستی 1824221709دکتر شهره بهزاد
بهزیستیفرصترشترشت گلسار جنب تاکسی رانی ساختمان پزشکان سپهر طبقه چهارم7221044دکتر نوشین خستگانان
بهزیستیتوانارشترشت گلسار  خ نواب  کوچه دوم سمت چپ مجتمع میالد طبقه سوم 7223907دکتر مینا وثوقی
بهزیستینصررشترشت میدان قلی پور درمانگاه نصر7238701دکــتر ژیــال زهره وند 
بهزیستیرویش سبزرشترشت خ تختی روبروي کوچه توانبخشی 7227271دکتر رقیه حج فروش
بهزیستیآزاديرشت-بلسبنهرشت بلسبنه جنب داروخانه دکتر ثابت قدم پالك 1323233121142دکتر زهره ریحانی
بهزیستینشاطرشترشت خیابان نامجو خیابان شهید سیادتی جنب بیمارستان 17 شهریور 3222774دکتردلبند یکتا معظمی
بهزیستیالکانرشترشت فلکه گاز اول دروازه الکان درمانگاه دکتر جوان 4272761دکتر علیرضا جوان
بهزیستیوارنارشترشت چهر راه پورسینا روبروي درب اورژانس پورسینا جنب دارایی3234724دکتر برهان فروحی
بهزیستیاندیشهرشتبلوار شهید انصاري باالتر از گلباغ نماز جنب تاکسی تلفنی بلوار  کلنیک اندیشه7732695دکتر پیرنیا
بهزیستیاندیشه نورشتخیابان نواب روبروي داروخانه دکتر کمالی نبش کوچه امانی 7225998دکترسهراب باللی
بهزیستیصابرینرشت-خمامرشت خمام خ  امام روبروي فروشگاه موتور قاسمی پالك 1324220533567دکتر مجید امیري
بهزیستیالغدیررشترشت فلکه گاز ابتداي بلوار الکانی روبروي اداره برق  کوچه عمادیه مطب الغدیر 4272337دکتر سید مهدي مهدوي
بهزیستیبیستونرشترشت خیابان بیستون روبروي سه راه معلم جنب داروخانه شبانه روزي 2254468دکتر حسین طالب نیا
بهزیستیپیام نوینرشتبلوار مدرس توشیبا به سمت نیروي دریاي کوچه نارون پالك 43 کلنیک پیام نوین6660776دکتر مریم حجتی
بهزیستیمرکز DIC راه سالمترشترشت فلکه نیروي دریایی روبروي دادگاه انقالب کوچه خبرنگار  پالك 322005812دکتر سمانه حسن نتاج
بهزیستیامینرشت -خمامخمام- جنب بانک سپه01324223067دکترمحمدعلی امین
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بهزیستیمرکزدولتی DICرشت رشت سلیمانداراب روبروي آرامگاه میرزاکوچک کلنیک هادي 4226648دکتر مهدي نورانی 
بهزیستیسحررضوانشهررضوانشهر خیابان سردار جنگل مرکز ترك اعتیاد سحر 1824622918دکتر محمد وردي زاد
بهزیستیپیامرودسررودسر خیابان انقالب پایین تر از بیمارستان دکتر حشمت جنب مبل قربانی کلنیک پیام 1426211916دکتر مهدي میرهاشمی
بهزیستیمهتابرودسررودسر خیابان شهید اصغر هاشمپور  مرکز ترك اعتیاد مهتاب 1426222279 فرزین میربلوك
بهزیستیرهایشرشت-سنگر رشت -سنگر خ  شهداء پشت پارك کودك کلنیک رهایش 1325722596دکتر شهروز امانی
بهزیستیفارابیسیاهکلسیاهکل خ امام خمینی  جنب بانک ملت ساختمان پزشکان پاستور 1423220843دکتر شبنم رجب زاده
بهزیستیشفت-آیینهشفتشفت خیابان ولی عصر روبروي مرکز اورژانس مطب دکتر سلسبیلی1327822099دکترمیرمحسن سلسبیلی
بهزیستیپرتوصومعه سراصومعه سرا خیابان برشنورد  کوچه حاج عباسی  مطب شفاء2823230699دکترسید غالمحسین  فضیلت
بهزیستیپاستورفومنفومن خیابان شورا  ساختمان جاوید کلنیک ترك اعتیاد پاستور1327238277دکتر محمود رمضانی
بهزیستینورفومن فومن خیابان شهداء کوچه اطباء ساختمان پزشکان درنا طبقه سوم 1327233710دکتر فرهاد نصیري فر
بهزیستینسیم سحررشت-کوچصفهانکوچصفهان خیابان شهید عسگري ایستگاه لشت نشائ درمانگاه ابن سینا01325225993پروین حاجی پور
بهزیستیامیدالهیجانالهیجان خیابان شهداء ساختمان ممتاز طبقه سوم1413220411دکتر مسعود دولتخواه
بهزیستیحکیمالهیجانالهیجان رودبنه  ابتداي بلوار دکتر حشمت کلنیک ترك اعتیاد حکیم1422443068دکتر هادي نوع بخت
بهزیستیفجر صادقالهیجانالهیجان خیابان شهداء جنب پاساژ ضمیریان کوي یاور زاده طبقه همکف 1413234041دکتر مصطفی صالحی
بهزیستیآتیهلنگرودلنگرود جاده چمخاله میدان بسیج ابتداي خ  پروین طبقه همکف 1425221770دکتر سوزان آمقی
بهزیستیمهرلنگرودلنگرود-خ هفده شهریور بعد از پل بتونی جنب بانک تجارت -راپشته -داخل کوچه 5235098دکتر علیرضا بنی مهد
بهزیستیآواي سالمتلنگرودلنگرود خیابان شهید کریمی روبروي مسجد جامع کلنیک ترك اعتیاد آواي سالمت 5239598دکترایرج  مطیعی
بهزیستیظفرلنگرودلنگرود فلکه نماز جنب پل خشتی ساختمان رازي1425220811دکتر محمد بهزاد
بهزیستیرهارشت-لولمان رشت لولمان روبروي داروخانه دکتر یوسفی  مطب دکتر ادراکی1325453525دکتر معصومه ادراکی
بهزیستیصباماسالماسال کوچه بهداري مطب دکتر عیسی پور 1824826362دکتر محسن عیسی پور
بهزیستیفجرماسالماسال خیابان شهداء روبروي پارك شهداء کلنیک ترك اعتیاد فجر18254825098دکترقاسم ییالقی
بهزیستیمیالدمنجیلمنجیل خیابان امام  جنب داروخانه دکتر رستمی مطب دکتر رستمی 1326443731دکتر سیروس احمدي
بهزیستیمعینرشترشت فلکه گاز مجتمع امین کلنیک امین4271762دکتر احمد قاصري
بهزیستیراه نجاتپره سرپره سر خیابان امام خمینی جنب داروخانه دکتر گرجی  1824660632دکتر محمد جوتد ثاقب
بهزیستیبامدادآستاراآستارا خیابان مطهري جنب داروخانه دکتر عرب زاده1825268835دکتر بیژن قاضی زاده
بهزیستیالبرزرشترشت خیابان شهداء جنب کارخانه شیرپاستوریزه طبقه باالي بانک ملی 8852096دکتر نیما نیک بین
بهزیستیآسایشآستانهآستانه خیابان فردوسی جنب اداره برق کلنیک آسایش1424221883دکتر علیرضا عابد مقدم
بهزیستیزندگی دوبارهالهیجانالهیجان خیابان انقالب ساختمان شکوفه واحد 141223255817خانم دکتر الهام شاهرخی راد
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بهزیستیروبه فردا تالش-اسالمتالش  اسالم جنب بانک صادرات طبقه اول 1824464911اویس پور نوروز
بهزیستیسعديرشترشت پیچ سعدي جنب مجتمع پزشکی بهاران کلنیک امید7238746دکتر وحید نوایی
بهزیستیچکامهرودسر-واجارگاهرودسر -واجارگاه جنب بانک تجارت سابق مطب دکتر مهرزاد فر1426462225دکتر احسان مهرزاد فر
بهزیستیامیدرهایی صومعه سرا-ضیابرصومعه سرا ضیابر  مطب دکتر ناهیدي1823362294دکتر مسعود ناهیدي 
بهزیستیبوعلیصومعه سرا-گوراب زرمیخگورابزرمیخ  خ  امام خمینی  مرکز  بوعلی01823272177دکتر ارژنگ کارگر
بهزیستیسالمترشت-خشکبیجارخشکبیجار  روبروي داروخانه شبانه روزي دکتر شادور1324363684دکتر علیرضا حسین زاده
بهزیستیافق نوآستانهآستانه خیابان شهید بهشتی جنب کوچه برق ساختمان پزشکی دکتر دالور 1424229398خانم دکتر فروغ مختاري
بهزیستیرضوانشهررضوانرضوانشهر - خ امام خمینی(ره) - روبروي بانک ملت01824620505دکترفردین حق پرست
بهزیستیدکتر رادمهررشترشت خیابان نامجو کوچه سعید ساختمان سعیدطبقه اول3211000دکتر محمد رضا رادمهر
بهزیستینداي سالمترشترشت پل طالشان دهستان الکان4225556دکتر یحیی عمویی
بهزیستیپویشصومعه سراصومعه سرا خیابان  برشنورد کوچه ستایش ساختمان پزشکی بهار طبقه 2 1823237390دکتر سحر کریمی لنگرودي
بهزیستیایثارخشکبیجاررشت-خشکبیجار خیابان طالقانی کوچه سید جمال الدین 1327361844دکتر بابک آریانفر
بهزیستیسیناسیاهکلسیاهکل خیابان شهید بهشتی روبروي داروخانه دیلم 1423222780دکترسید عبدالحمید میر علوي
بهزیستیپاکانانزلیانزلی چهارراه چراغ برق 1814248210دکتر کورش کرمی 
بهزیستیزندگی نوالهیجانالهیجان خیابان امام خمینی  روبروي پاساژ شهر سبز ساختمان نوشین طبقه اول1413220309دکتر کامبیز صدر ممتاز لنگرودي
بهزیستیبرناانزلی انزلی - نرسیده به چهرراه شهداء- کوچه روح االمین- پالك1دکتر تورج مجیدي مقدم
بهزیستیبارانشفتشفت مالسرا روبروي پلیس راه01327562374دکتر کریم محسنی
بهزیستیمهرزندگیشفتشفت خیابان ولی عصر جنب بانک رفاه1327823029دکترکیوان محمدباقري یحیایی
بهزیستیصبح امیدفومن-ماکلوانفومن-بخش سردار جنگل-ماکلوان01327362110دکتر ابراهیم صدقی
بهزیستیسراي روشنآستانه اشرفیهآستانه اشرفیه- خ شهید بهشتی- روبروي ساختمان یاس04124234548دکتر آدینه زائري مقدم
بهزیستیسروفومنفومن خیابان شهداء جنب داروخانه دکتر مقیمی بن بست شفا طبقه فوقانی01327239989دکتر امیرهوشنگ مرادي
بهزیستیرهاییرودسر -کالچايرودسرکالچاي خیابان امام روبروي بانک ملی طبقه اول01426586834دکتر سید حسین حسینی
بهزیستینوتوانرشت-کوچصفهانکوچصفهان-خ مطهري شرقی- جنب نیروي انتظامی- باالي بانک سپه01325222856دکتر پیوند پیکان
بهزیستیامید سالمفومنفومن-خ امام خمینی-ارتباطی شهید کالنتري- جنب بانک 01327223007دکتر حمید نجاتمند مالري
بهزیستیمهر پویاصومعه سرا - هنده خالهصومعه سرا- سه راه هنده خاله- پشت آژانس مروارید01823754699دکتر بهروز دیده بان
بهزیستیکیمیاصومعه سرا -گوراب زرمیخصومعه سرا-گوراب زرمیخ- روبروي پاسگاه-جنب بخشداري01823272149دکتر ماریا پسندیده
بهزیستیامید به آیندهاملشاملش- روبروي بانک کشاورزي-خیابان امام- ساختمان یلدا-طبقه اول01427229401دکتر حسین آل حبیب
بهزیستیسپیدآستانه-بندر کیاشهربندرکیاشهر-خیابان امام- کوچه اسد آبادي-ساختمان حمید01424823526دکتر حکیمه سرشاد
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بهزیستیدانشآستانه اشرفیهآستانه اشرفیه- کوچه شهید منتظري- طبقه دوم آزمایشگاه قائمدکتر رسول حسنی
بهزیستیعرشیابندرانزلیبندر انزلی -خیابان مطهري-پاساژ کوهستانی-طبقه اول01814245600دکتر مژگان محب علی زاده


