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صدور 
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%شا#� توض حاتنامه

خ امام رضا ب�مارستان امام رضا__آنالین__ب�مارستان10138امام رضا(ع)آملاملمازندران
خ�ا*ان هالل احمر ب�مارستان 17 شه"!ور__آنالین__ب�مارستان10148شه"!ور آمل 17املمازندران

املمازندران
مرکز آموز0/ درما-, امام 

آمل. خ�ا*ان شیخ فضل هللا نوری. جادە چمستان. ب�مارستان امام ع3(ع)__آنالین01144270278ب�مارستان13499ع3 (ع)

املمازندران
تخصD و فوق 

آمل - خ�ا*ان هراز - *لوار مدرس- جنب آفتاب 47__آنالین__ب�مارستان18475تخصD شمال آمل
آمل-جادە هراز-دوراV امامزادە عUداله-جنب داRشPاە شمال__آنالین__ب�مارستان29811امام خمیO, (رە)املمازندران

*ا*لمازندران
 WOبهش WXشه�د مظلوم دک

م�دان کشوری خ�ا*ان شه�د [گرد قاسZ ب�مارستان شه�د مظلوم دکWX بهشWO __آنالین__ب�مارستان10349*ا*ل
*لوار کشاورز جنب داRشPاە علوم پزش^__آنالین__ب�مارستان10758روحا-, *ا*لمازندران
`ال*ا*لمازندران aXان ام ان__آنالین__ب�مارستان10801کو̀د `ال - کوچه دارالشفا-ب�مارستان کو̀د aXا*ل- ام*
ب�مارستان شه�د eحaO نژاد__آنالین__ب�مارستان13504شه�د eحaO نژاد*ا*ل*ا*لمازندران
، ب�مارستان امام خمیO, __آنالین__ب�مارستان15339امام خمیO, ف"!دونکنار*ا*لمازندران ,Oاستان مازندران، ف"!دونکنار، امام خمی
ال__آنالین__ب�مارستان27580خصوi مهرhان*ا*لمازندران  ̀ aXا*ل ابتدای ام*

لی�kک*ا*لمازندران *ا*ل - م�دان *اغ فردوس - خ�ا*ان س�د جمال الدین اسد ا*ادی__آنالین__ب�مارستان27563گروە پزش^ *ا*ل̀ 
!عWO __آنالین01135271791ب�مارستان36622شه�د رجا-o *ا*لn*ا*لnمازندران *ا*لn خ�ا*ان [/
, بهشهرمازندران aq(ع)__آنالین__ب�مارستان10735امام حس , aq(رە) ب�مارستان اماام حس ,Oروی مص3 امام خمیrخ�ا*ان انقالب رو
بهشهر ورودی منطقه گردشگری عUاس آ*اد__آنالین__ب�مارستان34812خاتم االن�tا بهشهربهشهرمازندران
 *لوار شه�د هاشZ نژاد ب�مارستان مهر بهشهر__آنالین__ب�مارستان10244مهربهشهرمازندران
بهشهر خ امام خمیO, (رە)__آنالین__ب�مارستان11347امام خمیO, (رە) بهشهربهشهرمازندران
مازندران - تنyابن - خ�ا*ان امام خمیO, - ب�مارستان شه�د رجا-z __آنالین__ب�مارستان13329شه�د رجا-z تنyابنتنyابنمازندران
تنyابن خ�ا*ان جمهوری- جنب فرمانداری-ب�مارستان خصوi شهسوار__آنالین__ب�مارستان27939خصوi شهسوارتنyابنمازندران
ج|!Uار م�دان کشWO ابتدای *لوار دکWX ورداسO{ ب�مارستان شه�د فکوری__آنالین01142640000ب�مارستان36160شه�د فکوری ج|!Uارج|}Uارمازندران
چالوس م�دان معلم__آنالین__ب�مارستان10113امام رضا (ع)چالوسمازندران
چالوس خ امام ب�مارستان اeت اله طالقا-, __آنالین__ب�مارستان13209اeت اله طالقا-, چالوسمازندران
چالوس - `م"rندی چالوس - روrه روی *ام چالوس - ب�مارستان رازی__آنالین01152243006ب�مارستان35389رازی چالوسچالوسمازندران
مازندران رامn خ استاد مطهری م�دان انقالب روrروی ادارە �ست__آنالین__ب�مارستان13939امام سجاد(ع)رامnمازندران

*لوار �اسداران - کوچه آفتاب - نرس�دە *ه ب�مارستان بوع3 س�نا - ب�مارستان والeت__آنالین01133349699ب�مارستان38915ب�مارستان والeتساريمازندران



ساری *لوار �اسداران جنب مرکز پزش^ پرتو مازند__آنالین__ب�مارستان10533و زا�شPاە ن�مه شعUانساريمازندران
�W ب�مارستان شفا__آنالین33205006ب�مارستان10757شفا ساریساريمازندران م�دان خزر *لوار ول�ع� - `م"rندی [/
مازندرا-, ساريمازندران aXآنالین__ب�مارستان11143ام__ aXک صدرا مجتمع ام�kلی خ امaX مازندرا-, جنب̀ 

ساريمازندران
ش^ و  , �Xمرکز روان

 زارع
�

ی__آنالین__ب�مارستان20388سوخت^ aXا ن�ش سنگ بری ظهy5 جادە ساری ن WXک�لوم
*لوار �اسداران__آنالین__ب�مارستان29172بوع3 س�نا ساریساريمازندران
, *لوار ار�ش جنب سازمان انتقال خون__آنالین01133323024ب�مارستان34433فاطمه الزهرا ساریساريمازندران aqساری م�دان امام حس
ساری خ�ا*ان امaX مازندرا-, ب�مارستان امام خمیO, (رە)__آنالین__ب�مارستان33905امام خمیO, ساریساريمازندران
خ ازادی ب�مارستان شهدا ز!راب__آنالین__ب�مارستان30500شهدا ز!رابسوادکوەمازندران

مازندران
عUاس 

الردشت ب�مارستان امام خامنه ای عUاس آ*اد__آنالین01154670722ب�مارستان36328امام خامنه ای عUاس آ*ادا*اد عUاس آ*اد ک�لومWX 2 جادە̀ 

خ یوسف رضا__آنالین__ب�مارستان29469رازی قاeمشهرقاeمشهرمازندران

خ�ا*ان ساری ب�مارستان ول�ع�__آنالین__ب�مارستان32225ول�ع�(ع) قائمشهرقاeمشهرمازندران

`الردشتمازندران
ت قاeم (عج)  ح�,

الردشت - *لوار امام خمیO, __آنالین__ب�مارستان28033`الردشت شهرستان̀ 
�W __آنالین__ب�مارستان10135ثامن االئمه hلوhاەhلوhاەمازندران `م"rندی [/

مازندران
محمودآ*ا

محمودآ*اد-جنب �ل نفت__آنالین__ب�مارستان10860شهدا محمودآ*ادد
نور-خ�ا*ان امام خمیO, __آنالین__ب�مارستان29554امام خمیO, نورمازندران

نوشهرمازندران
 تختخوا-{ شه�د 101

نوشهر خ�ا*ان ابن س�نا روrروی شUکه بهداشت و درمان نوشهر__آنالین__ب�مارستان33070دکWX بهشWO نوشهر


