
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

36531راحله رجا� راداملمازندران
مطب 

ش� � ��خ>ا;ان هفدە شه67ور مجتمع سپهر ط+قه دوم واحد 1207__آنالین01144258947دندان

36553وال?تاملمازندران
مطب 

ش� � ��آما - خ>ا;ان امام رضا - رضوان 60 - شهرک Dس>ج>ان - درمانAاە وال?ت__آنالین01143297468دندان

36588دک�J  رضا فرGH املمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین01144442100دندان
ت  M�آمل – خ>ا;ان 17 شه67ور – روTروی کوچه ادارە برق – ساختمان ;ص

2 UالV– ط+قه اول –

ی;ا;لمازندران M�30972س>دمرت�X موحدی ام
مطب 

ش� � ��;ا;ل م>دان کشوری__آنالین__دندان

32568دک�J نورTخش [اظ];ا;لمازندران
مطب 

ش� � ��;ا;ل م>دان کشوری مجتمع پزش� ارام__آنالین__دندان

34029دک�J س>د مهدی عc محمدی;ا;لمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین01132289090دندان
 Jeروی ب>مارستان شه>د بهشTگرد قاس] روh ا;ل خ>ا;ان شه>د;

ساختمان پزشjان آرش ط+قه دوم

34367دک�J حامد قارو� ;ا;لمازندران
مطب 

ش� � �� م>دان کشوری _ ساختمان پزشjان کشوری__آنالین01132254750دندان

36598دک�J محمد عc جانپور;ا;لمازندران
مطب 

ش� � ��;ا;ل-م>دان شه>د [ارگر-جنب ;انک سkه__آنالین09112155898دندان

ی;ا;لمازندران M�37586س>د هادی مرتضوی ام
مطب 

ش� � ��;ا;ل - م>دان Dسیج - ب7ج سا?ه - ط+قه ششم__آنالین01132303380دندان

37166ن>ما ;خردی;ا;لsمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین01135364528دندان
6ن - ساختمان پزشjان  � ��;ا;لs - م>دان Dسیج - خ امام - جنب Vمپ ب

آر6ان - ط+قه چهارم



36597دک�J قاسم حسvن>ان;ا;لsمازندران
مطب 

ش� � ��;ا;لs – خ>ا;ان امام – امام 11 ط+قه 1 واحد__آنالین01135251090دندان

34110دک�J کیوش حات]بهشهرمازندران
مطب 

ش� � ��خ>ا;ان امام Vاساژ ;اب الحوائج__آنالین01135221935دندان

ش� ;ارانبهشهرمازندران � ��35832[لی}>ک دندان
مطب 

ش� � ��__آنالین01134543777دندان
� چهار راە فرمانداری و فراش محله  M|بهشهر خ>ا;ان شه>د هاش] نژاد ماب

مجتمع دارالسالم ط+قه ششم

33715دک�J مهدویتنjابنمازندران
مطب 

ش� � ��و� ساختمان Vارس ط+قه سوم واحد 26__آنالین__دندان M�م>دان شه>د ش

36712دک�J اسال�ز6رآبمازندران
مطب 

ش� � ��ی__آنالین01142459088دندان J�ز6راب خ>ا;ان آزادی ن�ش خ>ا;ان 20 م

11296ل>ال ابراه>م زادەساريمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین__دندان
ساری خ>ابن فرهنگ ن�ش 15 خرداد ط+قه فوقا� ;انک رفاە مجتمع 

فرهنگ ط+قه دوم

11661ارمان شف>�ساريمازندران
مطب 

ش� � ��ساری م>دان معلم ساختمان اند�شه ط+قه ٣ واحد ١١__آنالین__دندان

 ساريمازندران
�

29706دک�J ت�J صال� که67زسن�
مطب 

ش� � ��__آنالین__دندان
ساری-خ>ا;ان قارن مقا;ل ;انک مc مجتمع قارن [لی}>ک ط+قه سوم 

واحد 19

34079دک�J ن>لوفر جما�ساريمازندران
مطب 

ش� � ��;لوار خزر -روTروی فرش مشهد- ساختمان ا�س�M -ط+قه دوم -__آنالین01144430463دندان

34119دک�J تاریساريمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین01142260481دندان
� اجتما� مرکز جراH قائم (عج) ط+قه  M|قائمشهر خ>ا;ان ;ا;ل جنب تام

سوم

34122   حم>دە عc پور سارو[ال� ساريمازندران
مطب 

ش� � ��استان مازندران، قائمشهر، خ>ا;ان امام خمی�e __آنالین01144480450دندان



فرGH ساریساريمازندران J�36111دک
مطب 

ش� � ��ساری خ>ا;ان ه>جدە دی ساختمان پزشjان محس�e واحد ?ک__آنالین09021287075دندان

36324دک�J پ�6ا تجcساريمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین01144430447دندان
ساری ;لوار خزر روTروی فرش مشهد مجتمع پزش� ا�س�M ط+قه 4 واحد 

407

ساريمازندران
ش� دک�J مهدی  � ��[لی}>ک دندان

 �36460ساما
مطب 

ش� � ��__آنالین01133034291دندان
ساری جادە در6ا جنب دا�شAاە آزاد اسال� ساختمان پرهام [لی}>ک 

 �ش� دک�J ساما � ��دندان

36565خانم دک�J فائزە ولیپورساريمازندران
مطب 

ش� � ��ساری م>دان معلم مجتمع Vارس ط+قه اول واحد 4__آنالین09015174499دندان

ساريمازندران
[لی}>ک ارتود�� دک�J پرستو 

34103نامدار
مطب 

ش� � ��ساری  خ>ا;ان فرهنگ مجمتع شه67ار3 واحد211__آنالین01133302010دندان

ا صد?�J ساريمازندران J�34086دک�J می
مطب 

ش� � ��__آنالین01133114231دندان
خ>ا;ان فرهنگ تقاطع 15 خرداد جنب ;انک رفاە مجتمع فرهنگ ط+قه 

دوم

10690دک�J زهرا ع+اس پورقا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��خ>ا;ان ;ا;ل-تالر 20__آنالین__دندان

32569بهروز ;دخشانقا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��خ ;ا;ل جنب ;انک مسکن مجتمع پزش� ار6ن__آنالین__دندان

34092بهمن رع>تقا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��قا?مشهر چهارراە فرهنگ اول خ>ا;ان یوسف رضا جنب ;انک مc مرکزی__آنالین01142225525دندان

34115ام�V Mارسا براری ارجمندیقا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��قا?مشهر خ>ا;ان ;ا;ل روTروی ;انک رفاە ساختمان قد�__آنالین01142205658دندان

ش� مدائنقا?مشهرمازندران � ��35047ک>لی}>ک دندان
مطب 

ش� � ��قائم شهر  خ>ا;ان ساری ;عد از کوچه صفاری( آلمانیها)__آنالین01142073701دندان



قا?مشهرمازندران
ش� خانم دک�J شکوفه  � �� دندان

35672آقا?اری
مطب 

ش� � ��09121430178__آنالین01144480960دندان

36210دک�J حامد تاری نجار[ال� قا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��قائم شهرمجتمع بزرگ در6ای نور__آنالین01144480581دندان

34049  دک�J ?اh مسل]قا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��قا?مشهر م>دان طالقا� Vاساژ سپهر ط+قه اول واحد اول__آنالین01142232888دندان

36388دک�J سع>د دا�شقا?مشهرمازندران
مطب 

ش� � ��__آنالین09113537310دندان
ساری ;عد از سه راە مالمجدین  ابتدای ;لوار خزر روTروی فرش مشهد 

مجتمع پزش� ا�س�M ط+قه دوم واحد 201

36585دک�J آزادە صدیقمحمودآ;ادمازندران
مطب 

ش� � ��محمودآ;اد-خ>ا;ان آزادی- در6ای 2- ساختمان واحدی ط+قه اول VالU 1__آنالین01144748892دندان

ش� دک�J عال] نژادنjامازندران � ��32554 دندان
مطب 

ش� � ��استان مازندران، نjا، ;لوار انقالب، شهرداری__آنالین__دندان

36717دک�J یوس�� نjامازندران
مطب 

ش� � ��� کوچه ناه>د ساختمان عادل ط+قه اول__آنالین01134727757دندان M|ا جنب ب>مارستان امام حسjن

36595دک�J  محمد حب>ب نژادنورمازندران
مطب 

ش� � ��نور – خ>ا;ان امام-در6ای 10-ساختمان کsی-ط+قه3__آنالین09352671452دندان


