
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان
صدور 

%شا#� توض حاتمعر�� نامه

14481فارا�� املمازندران
مرکز 

جنب درمان0اە ب-مارستان 17شه*(ور مجتمع پزش" رسالت__آنالین__توان�خ�� 

14585سحر اسدیاملمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
آمل خ-ا=ان رسالت 200 م?< =االتر از اورژا9س ب-مارستان 17 شه*(ور 

(وترا�C اسدی D E?ان دی ط�قه 1 فIساختمان پزش

15679سJنااملمازندران
مرکز 

(وترا�C سJنا__آنالین__توان�خ��  D E?ف - D ENایO اساژ زرشناس - ط�قهO - آمل - خ-ا=ان فرهنگ

(وترا�C تن آراماملمازندران D E?19783مرکز ف
مرکز 

آمل،خ17 شه*(ور، کوچه ادارە برق نXش سام ۲ ساختمان دی�ا،ط�قه 2__آنالین01144155675توان�خ�� 

13057مرکزی آملاملمازندران
مرکز 

(وترا�C مرکزی آمل__آنالین__توان�خ��  D E?داماد مجتمع پزش" ف E?اساژ مO ە م-دان D س?�

13415بوع\املمازندران
مرکز 

D __آنالین__توان�خ��  ە م-دان-مجتمع پزش" س?� D امل-س?�

̂(ااملمازندران 14867پ
مرکز 

خ-ا=ان اس`ه _ال =االتر از اورژا9س ب-مارستان 17 شه*(ورکوچه رسالت سه__آنالین__توان�خ�� 

18616ن-ما دهپناەاملمازندران
مرکز 

خ رسالت روiروي اورژا9س بgمارستان 17 شه*fور ساختمان تeسفون ط2__آنالین__توان�خ�� 

D الjاملمازندران EN23945حس
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
 - شه*(ور - جنب =انک م\ مرکزی - ساختمان ارم - ط�قه همکف 17

(وترا�C شفا D E?ف

36720سJنا دادا�o املمازندران
مرکز 

آمل - اس`ه _ال - کوچه رسالت - ساختمان دی - ط�قه همکف__آنالین01144154042توان�خ�� 

35305زهرابرخوراملمازندران
مرکز 

آمل-خ-ا=ان 17 شه*(ور-ساختمان دی-ط�قه دوم__آنالین01144155088توان�خ�� 

=ا=لمازندران
îه همایون زادە  محب

27599اهنگر
مرکز 

__آنالین01132251820توان�خ�� 
D .ط�قه  ENان روجIداران 2. ساختمان پزشs ا=ل.م-دان کشوری.خ-ا=ان=

(وترا�C فارا��  D E?اول،ف

=ا=لمازندران
زا =ا=ازادە  E?ا م می?<

12585کفشگر
مرکز 

بوستان 12__آنالین__توان�خ�� 

13281ایران-ان=ا=لمازندران
مرکز 

=ا=ل-جنب ب-مارستان شه-د بهشx< -مجتمع پزش" رضا__آنالین__توان�خ�� 

22509نعمت اله _ماy=ا=لمازندران
مرکز 

__آنالین01132260081توان�خ�� 
م-دان کشوری خ-ا=ان شه-د sگرد قاس| ساختمان سJنوهه ط�قه دوم واح 

چهارم



12296مهر�ان=ا=لمازندران
مرکز 

ب-مارستان مهر�ان__آنالین__توان�خ�� 

12340مرکزی =ا=ل=ا=لمازندران
مرکز 

خ-ا=ان مدرس چهارراە فرهنگ ساختمان فارا�� __آنالین__توان�خ�� 

D =ا=لمازندران EN14973 مت
مرکز 

__آنالین01132197778توان�خ�� 
=ا=ل ،روiروی ب-مارستان �حEx نژاد خورش-د ٥ساختمان س�حان ط�قه ٥واحد 

 D ENمت C�وترا) D E?١٥،ف

17780سامان=ا=لمازندران
مرکز 

ساختمان سامان، ط�قه O ،4ال� 44__آنالین01132197166توان�خ�� 

20220رازی =ا=ل=ا=لمازندران
مرکز 

استان مازندران، =ا=ل، شه-د sگرد قاس|، دا9ش s ،3داران 2__آنالین01144420929توان�خ�� 

22752شفا =ا=ل=ا=لمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
م-دام کشوری خ-ا=ان sگرد قاس| روiروی ب-مارستان شه-د بهشx< ک 

(وترا�C شفا D E?دا9ش 4 ف

11680موسسه  مهر=ا=لمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
o... روiروی Oاساژفردوo.... جنب عینک شمس....  =ا=ل... خ. شیخ ط?�

(وترا�C مهر D E?ان =ا=ل.... _لی�-ک فIساختمان پزش

31502قائم=ا=لمازندران
مرکز 

=ا=ل-م-دان کشوری-خ-ا=ان sگردقاس|-ساختمان پزشIان Oاسار�اد__آنالین__توان�خ�� 

32503حک-م=ا=لمازندران
مرکز 

م-دان کشوری خ-ا=ان sداران دو ساختمان آت-ه ط�قه دوم__آنالین__توان�خ�� 

27541 توانگر =خ�� =ا=ل�مازندران
مرکز 

خ امام مجتمع Oارس__آنالین35757139توان�خ�� 

34544ن-Iان=ا=ل�مازندران
مرکز 

__آنالین01135331926توان�خ�� 
=ا=ل� خ-ا=ان امام کوچه بهار جنب آزما�ش0اە سJنا ساختمان پزشIان 

خورش-د ط�قه 2

بهشهرمازندران
فرانک محمودی 

22693عال|
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
fعت، موسسه  �s اساژO جنب ، �

Dxا=ان امام خميgمازندران، بهشهر، ابتداي خ
� فرانك محمودي عال|�  C�وتراf D E?ف

11594آس-ه عا=دیبهشهرمازندران
مرکز 

(وترا�C توان__آنالین__توان�خ��  D E?ا�� ف ت?� بهشهر خ امام روiروی داروخانه ش�انه روزی دک?<

12116ع\ فاض\بهشهرمازندران
مرکز 

وترا�C فرهنگ__آنالین__توان�خ��  D E?جنب ادارە �ست داخل کوچه ف D?ه

13077ص�ابهشهرمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
بهشهر: =لوار شه-د هاش| نژاد روiروی =انک مسکن مرکزی کوچه شه-د 

نجا�< 

̂(نبهشهرمازندران 14877ک-ان ن
مرکز 

̂(ن__آنالین__توان�خ��  (وترا�C ن D E?ارک ملت فO رویiلوار هاش| نژاد رو=



30333مهر بهشهربهشهرمازندران
مرکز 

خ-ا=ان امام روiروی سJنما بهمن__آنالین__توان�خ�� 

36810شفا طببهشهرمازندران
مرکز 

ف)-_لی�-ک شفا طب__آنالین01134574167توان�خ��  �sروی هتل بهشهر (اiبهشهر- =لوار هاش| نژاد-رو

12936دیتنIابنمازندران
مرکز 

__آنالین01154237755توان�خ�� 
خgا=ان امام -خ فرهنگ -روiروي Oاساژماهان-ساختمان پزش0ان اOادادانا - هم 

� دي -جعفري C�وتراf D E?كف ف

27637تXسمتنIابنمازندران
مرکز 

ودی- ج =انک Oارس-ان- خ رازی__آنالین__توان�خ��  E?ابن- =لوارشه-دشIتن

14052شفاتنIابنمازندران
مرکز 

(و ترا�C شفا__آنالین__توان�خ��  D E?ط 2 واحد 13 ف D ENابن جنب ب-مارستان ساختمان امIمازندران تن

34498بهارتنIابنمازندران
مرکز 

__آنالین01154212328توان�خ�� 
 C�وترا) D E?ابن-خ جمهوری-خ فرهنگ-مجتمع اناهیتا-ط�قه اول-فIمازندران-تن

بهار

36765_اراتنIابنمازندران
مرکز 

دی.ابتدای خ-ا=ان رزش. ک شه-د =ا=ا�� __آنالین01154239909توان�خ��  E?م-دان ش

�f̂ارمازندران ج
ع�� صال� � 

11086مرزی
مرکز 

__آنالین01142546881توان�خ�� 
̂(�ار -  ̂(�ار - خ امام - کوچه قدس - جنب =انک رفاە مرکزی ج مازندران - ج

(و ترا�C سJنا D E?ط�قه 1 - واحد 1 - ف

چالوسمازندران
فرشته رضوا�D گ-ل 

29147_ال�� 
مرکز 

__آنالین52283734توان�خ�� 
� اراد- C�وتراf D E?دان معلم -خ بي�ش-ساختمان پزش�ان س�نا-فgم

09111945469-011522248489

11970ا�دە آشور�وریساريمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
مازندران - ساری - خ قارن - مقا=ل =انک م\- مجتمع قارن _لی�-ک - ط�قه 

همکف - واحد ۴

̂(نساريمازندران 29505ن
مرکز 

خ-ا=ان فرهنگ. کوچه نبوت. ساختمان فرشا. ط�قه ز(*(ن. واحد 1__آنالین__توان�خ�� 

32152م*(م ح-دری ساریساريمازندران
مرکز 

خ-ا=ان قارن- نXش قارن10- مجتمع صفائ-ه__آنالین__توان�خ�� 

ساريمازندران
مج-د ت¡< 

11263پور�لسف-دی
مرکز 

=لوار ام?E مجتمع پزش" سJنا همکف__آنالین__توان�خ�� 

11275محمد معلم _ال�¢ ساريمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
مازندران-ساری-خ-ا=ان شها�� -نXش کوچه سل-|-مجتمع نخل-ط�قه اول-

(وترا�C مهراد D E?واحد دوم-ف

ساريمازندران
محمد نص?E رزا£< 

12209_مرودی
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 

D م-دان شهدا و سه راە قارن -  روiروی  ENمازندران - ساری - خ-ا=ان فرهنگ - ب
=انک سامان (�شت =انک س`ه) - ساختمان 111 - ط�قه همکف - مرکز 

ز (وترا�C ال?� D E?ف

31155=ه توانساريمازندران
مرکز 

D فرهنگ 34 و 36 ساختمان 85__آنالین__توان�خ��  ENساری-م-دان شهدا-ب



29504امام ع\ (ع)ساريمازندران
مرکز 

ک-ل.م?< 5 ساری قا�م شهر جادە چوخا__آنالین__توان�خ�� 

11883شفاساريمازندران
مرکز 

ساری-خ-ا=ان فرهنگ- فرهنگ 9 (شفا) Oال� 21__آنالین__توان�خ�� 

28854فاطمه عمو�� اs¦ساريمازندران
مرکز 

̂ع__آنالین__توان�خ��  � طل C�وتراf D E?اندرود.روستاي اسالم ا=اد.فgساري.شهرستان م

33642فرهنگساريمازندران
مرکز 

(وترا�C فرهنگ__آنالین__توان�خ��  D E?لی�-ک رازی -ف_- D�مازندرا E?روی ب-مارستان امiساری-رو

33649مهرساريمازندران
مرکز 

D .واحد54__آنالین__توان�خ��  ENابتدای =اغ سنگ.ب*ج نگ. D�ساری.=لوار طالقا

34106ع\ ثم*iخشساريمازندران
مرکز 

ساری =لوار خزر-روiروی فرش مشهد-ساختمان ا©س?E ط�قه 5-واحد 507__آنالین01144430473توان�خ�� 

35175فراتوانساريمازندران
مرکز 

ساری =لوار عسگری محمد�ان ط�قه سوم داروخانه دک?< انالو�¢ __آنالین01133608562توان�خ�� 

36404ماهان ساریساريمازندران
مرکز 

ساری =لوار ف*ح آ=اد نXش ف*ح آ=اد 4 ساختمان Oاسار�اد ط�قه 5__آنالین01133217972توان�خ�� 

̂(�اریساريمازندران 25309مائدە ام-دی ج
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
 - D�مازندرا E?روی ب-مارستان امiرو - D�مازندرا E?مازندران - ساری - =لوار ام

ساختمان صدرا - واحد 1

36905حدیثه مومDx ساريمازندران
مرکز 

ساری- خ-ا=ان فرهنگ - =عد از پیوندی- ساختمان ن-Iان -طبق 4- واحد 17__آنالین09229532219توان�خ�� 

37230آساساريمازندران
مرکز 

__آنالین01144430516توان�خ�� 
ساری-خ-ا=ان فرهنگ-روiروی 15 خرداد-ب*ج س-د-ساختمان دک?< شف-¬-

1 D¡ط�قه من

31208مهدی شاطریسوادکوەمازندران
مرکز 

ز(راب - خ-ا=ان آزادی - کوچه آزاد�ان__آنالین__توان�خ�� 

27780ز(�ب حب-ب زادەسوادکوەمازندران
مرکز 

�اە _ خ-ا=ان شه-داسال¦ کوچه ازادی__آنالین__توان�خ��  E?شهر ش _ yسواد کوە شما

29481ایرانسورکمازندران
مرکز 

م-اندورود-سورک-=لوار امام رضا - ق�ل از Oل عابر__آنالین01133885511توان�خ�� 

O35812ارسا ف*(دونکنارف*(دونکنارمازندران
مرکز 

ف*(دونکنار خط جهاد روiروی =اغ پرند�ان__آنالین01135663214توان�خ�� 

ف*(دونکنارمازندران
ضا غالم  E?دک?< عل

36710قاس|
مرکز 

استان مازندران، ف*(دونکنار، =لوار شهدا، شهدا 21__آنالین__توان�خ�� 



قا�مشهرمازندران
ن-ا�ش-طاهرە قوی 

22186ب�-ه
مرکز 

̂(�ار مجتمع در(ای نور واحد 506__آنالین09111554073توان�خ��  قائم شهر - خ-ا=ان ساری چهار راە ج

14111م*(م محسDx قا�مشهرمازندران
مرکز 

(وترا�C ام-د ع±__آنالین01142205002توان�خ��  D E?خ =ا=ل کوچه دستور(ان ساختمان ایرانمهر ط�قه دوم ف

16345س-دە سم-ه _اظ|قا�مشهرمازندران
مرکز 

(وترا�� طاها__آنالین__توان�خ��  D E?قائمشهر خ =ا=ل تالر12 ف

18002الهام مهدویقا�مشهرمازندران
مرکز 

قائم شهر - م-دان طالقا�D - ط�قه فوقا�D دراوخانه رنج?� __آنالین__توان�خ�� 

20392ع�اس فالحقا�مشهرمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
- 24 D ENان امIروی =انک م\ مرکزی - ساختمان پزشiقائم شهر - خ مدرس - رو

 ط�قه1

قا�مشهرمازندران
³́ست - مرجان  به

22251واحدی
مرکز 

قائم شهر - خ ساری - 4راە فرهنگ__آنالین__توان�خ�� 

22331آش-لقا�مشهرمازندران
مرکز 

D 24-ط�قه ز(*(ن__آنالین__توان�خ��  ENروی =انک م\-ساختمان امiقائمشهر-خ مدرس-رو

23196اشIانقا�مشهرمازندران
مرکز 

D __آنالین__توان�خ��  ENروی مسجد جامع جنب =انک قوانiقائمشهر-خ تهران-رو

31558مهر�انقا�مشهرمازندران
مرکز 

قائم محله - جنب آزادی 60__آنالین__توان�خ�� 

31969فارا�� قائمشهرقا�مشهرمازندران
مرکز 

خ-=ا=ل- کوچه شه-د دستور(ان- ساختمان تند�س-__آنالین__توان�خ�� 

D قا�مشهرمازندران ENسکµ32571
مرکز 

__آنالین01142216226توان�خ�� 
D 29- ط�قه  ENقا�مشهر- خ مدرس (=ه سمت ادارە �ست)- ساختمان آم

 D ENسکµ C�وترا) D E?ف - D ENز(رزم

23638ع\(ع) -�اs تقویقا�مشهرمازندران
مرکز 

، تالر 17 اخوان__آنالین01142204269توان�خ��  Dxاستان مازندران، قائمشهر، امام خمی

25056شم-مقا�مشهرمازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
 C�وترا) D E?29. واحد 404. ف D ENخ-ا=ان مدرس. جنب =انک انصار. ساختمان آم

شم-م

قا�مشهرمازندران
�ور  محمد رضا قن?�

31003ش-ادە
مرکز 

(وترا�C نمونه__آنالین__توان�خ��  D E?24 - ف D ENقائم شهر - خ-ا=ان مدرس - ساختمان ام

31325دارالشفاقا�مشهرمازندران
مرکز 

__آنالین44480724توان�خ�� 
استان مازندران، قائمشهر، ابتدای خ-ا=ان ساری جنب ورزش0اە وطDx مجتمع 

تجاری پزش" در(ای نور ط�قه پنجم واحد 521

31551فرهنگقا�مشهرمازندران
مرکز 

چهار راە فرهنگ ساختمان پزشIان س-دین__آنالین__توان�خ�� 



̂(اقا�مشهرمازندران 33102مهر پ
مرکز 

D 29__آنالین__توان�خ��  ENقائمشهر -خ مدرس نرس-دە =ه ادارە �ست- جنب =انک انصار-  آم

35535مونا  رمضا�D قا�مشهرمازندران
مرکز 

س-م*غ ک-ا·ال خ-ا=ان شه-د محمد کشوری =عد از Oارک شهر__آنالین01142355030توان�خ�� 

37330د�دارقا�مشهرمازندران
مرکز 

__آنالین09388662511توان�خ�� 
̂(�ار)-نXش خزر 4-ساختمان ل-ال-ط�قه دوم- (عx< (ج �s قائم شهر-خ-ا=ان

واحد6

36268توان�لو�اەمازندران
مرکز 

__آنالین01134669308توان�خ�� 
 C�وترا) D E?ت ابوالفضل (ع) مرکز ف D±روی مسجد حiرو �ندی غر�i*لو�اە _م�

توان

36927شفا (�لو�اە)�لو�اەمازندران
مرکز 

بهشهر-�لو�اە-خ-ا=ان 15خرداد-نرس-دە =ه ادارە مخابرات__آنالین01134665788توان�خ�� 

12168مرکزی محمود آ=ادمحمودآ=ادمازندران
مرکز 

(وترا�C مرکزی محمود آ=اد__آنالین__توان�خ��  D E?محمود آ=اد خ-ا=ان آزادی خ-ا=ان شهرداری ف

27740فخرالدین مهدویمحمودآ=ادمازندران
مرکز 

9س-م 1 کوچه مسجد Oاساژ یزدا�D __آنالین__توان�خ�� 

نIامازندران
محمد اسماع-ل 

 �o15881ابراه-| س-او
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
D (ع) - مرکز  ENروی ب-مارستان امام حسiا -  خ-ا=ان انقالب - روIمازندران - ن

(وترا�C امام خمیDx (رە) D E?ف

نIامازندران
محمود =ذرافشان 

¦s20236ا
مرکز 

استان مازندران، نIا، =لوار انقالب، نرس-دە =ه راە آهن__آنالین__توان�خ�� 

13279شفا نIانIامازندران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
 C�وترا) D E?ا - خ-ا=ان انقالب - انتهای کوچه دک?< ناه-د - مرکز فIمازندران - ن

شفا

(وترا�C ع�اoنIامازندران D E?36657مرکز ف
مرکز 

D کوچه شه-د خادم Oال� 44__آنالین09104476016توان�خ��  ENا خ-ا=ان انقالب مقا=ل ب-مارستان امام حسIن

25349سولماز صال�نورمازندران
مرکز 

نور =لوار امام خمیDx خ-ا=ان فرهنگجنب آموزش و  پرورش__آنالین__توان�خ�� 

27930شفانورمازندران
مرکز 

� شفا__آنالین__توان�خ��  C�وتراf D E?اي دهم ساختمان ك�ي ط�قه دوم فfلوار امام در=


