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صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

وزە مددیاملمازندران آمل -کوچه ب0.اد شه.د- ساختمان پزش'ان رازی -ط$قه سوم__آنالین__مطب15275دک�� ف��
نادر امامق3 پوراملمازندران خ17 شه>;ور جنب 8انک م3 مرکزی  ساختمان ارم__آنالین__مطب15736دک��

__آنالین__مطب29363دک��  ن<� زادەاملمازندران
ضا  آمل خ هالل احمر-جنب ب.مارستان 17 شه>;ور مطب ارتCDد دک�� عل��

ن<� زادە

آمل _ خ.ا8ان 17 شه>;ور - کوچه ب0.اد شه.د - ساختمان مهر  - ط$قه دوم__آنالین__مطب29502دک�� مرض.ه یزداIJ املمازندران

I نظ>Cور بروجIL املمازندران �Nور__آنالین__مطب22465شهC<آمل_خ هفدە شه>;ور_ساختمان پزش'ان_ط$قه سوم_مطب دک�� نظ
خ 17 شه>;ور__آنالین__مطب829522ا8ک دە Qوریاملمازندران
خ.ا8ان 17 شه>;ور ب0.اد شه.د مجتمع پزشW سVنا ط$قه همکف__آنالین__مطب11897دک�� حامد ع$اRاملمازندران

8ا8لمازندران
I آری  �Nمتخصص محمد حس

 IJستا 8ا8ل خ.ا8ان Qگرد قاسb ساختمان aارس__آنالین__مطب16442ط�_
I عماد8ا8لمازندران �Nساختمان پزش'ان کشوری ط$قه 3__آنالین__مطب22373س.دمحمدحس bگرد قاسQ کشوری ابتدای خ

8ا8لمازندران
 bاظg دک�� حم.درضا hعمو

 _iروی 8انک صادرات__آنالین01132722392مطب36605حاlاە روmلوm �n oQ pJ8ا8ل بند
8ا8ل mلوmاە جنب aاسrاە__آنالین01132722845مطب36648عموh دک�� یوسف نژاد8ا8لمازندران
ضا ق3 نژاد8ا8لمازندران 8ا8ل جنب 8انک م3__آنالین01132452880مطب36775عموh دک�� عل��
زادە8ا8لمازندران _�sدک�� ای>ج ا hزادە__آنالین01132455559مطب36780عمو _�sگتاب مطب دک�� ا v8ا8ل خ.ا8ان شه.د صال

8ا8لمازندران
عموh دک�� وy اله ع$اسع3 

8ا8ل-8خش بند pJ غرJ_ __آنالین01132522939مطب36783نژاد

8ا8لمازندران
دک�� ع3 رنجکش متخصص 

__آنالین__مطب12073ارتCDد
م.دان کشوری خ.ا 8ان شه.د Qگرد قاسb ساختمان سVنوهه ط$قه 2 

واحد 4

8ا8لمازندران
دک�� س.د حسن داودی 

مدرس-چهارراە فرهنگ-ساختمان نارنج-ط$قه چهارم__آنالین__مطب12493متخصص داخ3

8ا8لمازندران
دک�� س.دە زهرا س.ف اله پور 
خ.ا8ان Qگرد قاسb ساختمان پزش'ان 8اران ط$قه اول__آنالین__مطب13257لداری متخصص زنان و زا~مان

8ا8لمازندران
ی  I خ�� �Nدک�� س.د حس

ی__آنالین__مطب14972متخصص چشم روlروی شهرداری 8االی 8انک سامان ط$قه 4 واحد 26 مطب دک�� خ��



8ا8لمازندران

 IJزما I �Nدک�� س.د حس
gالر;جاIJ فوق تخصص قلب 

مازندران/8ا8ل/م.دان کشوری/خ.ا8ان Qگرد قاسQ/bداران 2__آنالین__مطب15498و عروق

8ا8لمازندران
دک�� مهرداد وy زادە 

هالل احمر-ج داروخانه 8قراط-واحد54__آنالین__مطب29247متخصص مغز و اعصاب

8ا8لمازندران
 IJدک�� مهد~ه مهدی نژاد شا

__آنالین01132261886مطب34693متخصص قلب و عروق
8ا8ل م.دان کشوری روlروی ب.مارستان شه.د بهش�L ساختمان آرام ط$قه 

دوم

8ا8لمازندران
 دک��  م>;م رمضانپور 

__آنالین01132265635مطب37251متخصص داخ3
8ا8ل-م.دان کشوری-خ.ا8ان Qگرد قاسb-ساختمان پزش'ان سVنوهه-ط$قه 

4

8ا8لمازندران
 hدک�� ع$دالرضا اسال

 IJآنالین__مطب12291متخصص عفو__
8ا8ل خ.ا8ان شه.د Qگرد قاسb –روlه روی ب.مارستان شه.د بهش�L کوچه 

دا�ش 4 مجتمع پزشW امام رضا ط$قه دوم

8ا8لمازندران

دک�� ع3 ا�s_ کسائ.ان 
متخصص جراg iل.ه و 

8ا8ل م.دان کشوری ساختمان پزش'ان مهر ط$قه4__آنالین__مطب15083مجاری ادراری

8ا8لمازندران
دک�� رضا سهراب نژاد 

I __آنالین__مطب16560متخصص مغز و اعصاب �Nداران 2 ساختمان روجQ خ.ا8ان
I موh وند8ا8ل�مازندران �N8ا~ل�__آنالین__مطب10456دک�� حس
بهنم�� .خ.ا8ان ساری.8لوار امام.مطب دک�� نتاج__آنالین__مطب11173دک�� جمش.د نتاج8ا8ل�مازندران

8ا8ل�مازندران
عموh دک�� حسنع3 شع$ان 

8ا8ل�  م.دان �سیج ساختمان فدائ.ان__آنالین01135254477مطب36661زادە نیج آ8ادی

8ا8ل�مازندران
دک�� س.د حسن  هاشb ام�� 

hعمو iن ساختمان پزش'ان آر;ان مازند__آنالین__مطب11409متخصص جرا; I Iمپ ب�a جنب

8ا8ل�مازندران
 hدک�� شاه>خ فتح سا

خ.ا8ان امام- کوچه بهار- ساختمان بهار- ط2__آنالین01135252624مطب18880متخصص مغز و اعصاب

8ا8ل�مازندران
دک�� فروە رمضان زادە 

8ا8ل� - خ.ا8ان امام خمیIL - کوچه بهار__آنالین09337308489مطب35631متخصص مغز و اعصاب

8ا8ل�مازندران
دک�� سم.ه اعلb متخصص 

__آنالین01135331929مطب36421اعصاب و روان
8ا8ل� م.دان �سیج خ.ا8ان امام خمیIL امام خمیIL 3 ساختمان خورش.د 

ط$قه همکف
علمدارمحله خ.ا8ان امام خمیIL __آنالین__مطب13358ع3 8ا8ا�J رlا�بهشهرمازندران

بهشهر خ.ا8ان امام روlروی داروخانه جاو;د__آنالین01134634126مطب36639عموh دک�� ابراه.م بهرام.انبهشهرمازندران



بهشهرمازندران
I هادی  �Nمب عموh دک�� م��

 �Jبهشهر رستم'ال خ.ا8ان امام مقا8ل 8انک رفاە__آنالین01134633248مطب36751رستم'ال
ضا ق3 پوربهشهرمازندران بهشهر  چهار راە فرمانداری درمانrاە هالل احمر__آنالین01134537666مطب36826عموh دک�� عل��

بهشهرمازندران
مطب دک�� محمدرضا 8اقری 

hبهشهر-خ.ا8ان امام-چهار راە امام-مجتمع پرد�س-ط$قه دوم__آنالین34531355مطب37045پزشک عمو

بهشهرمازندران
دک�� اسماع.ل اسالh خل.3 

خ امام ساختمان پزش'ان mلستان__آنالین01134524500مطب11708متخصص داخ3

بهشهرمازندران
دک�� ابراه.م نادری متخصص 

روlروی aاساژ الله انتهای کوچه ی 8انک مسکن ساختمان سع.د__آنالین__مطب12988ارتCDد

بهشهرمازندران
دک�� نرگس ستونه متخصص 

دارالسالم ط 5 و 25__آنالین__مطب29325داخ3

بهشهرمازندران
ی پزشک  دک�� صالح ط�_

hمقا8ل سالن توح.د__آنالین09113532392مطب36678عمو . Iبهشهر   خ شه.د 8اه�

بهشهرمازندران
دک�� م>;م سVنا متخصص زنان 

بهشهر-خ.ا8ان امام- aاساژ قاسم.ان - ط$قه دوم - واحد 6__آنالین01111111111مطب37187و زا~مان

بهشهرمازندران
دک�� معصومه شازدە احمدی 

8لوار ش هاشb نژاد روlروی 8انک مسکن مرکزی ساختمان aارس ط 1__آنالین__مطب11334متخصص زنان و زا~مان

بهشهرمازندران
ضامقصودلو  دک�� عل��

خ امام خمیIL (رە) ساختمان پزش'ان بوستان ط$قه سوم غرJ_ __آنالین__مطب11745متخصص اطفال

بهشهرمازندران
دک�� gام.ار حقو�n فرد 

__آنالین__مطب12379متخصص داخ3
;عت-مجمتع مل�-داخل کوچه-ط$قه اول  oQ روی 8ازارlخ.ا8ان امام-رو

 _Jغر

بهشهرمازندران
 IJدک�� ع$دال�>;م احمدی لیوا

ا�J __آنالین__مطب15927متخصص اعصاب و روان خ.ا8ان امام- جنب دارخانه ش$انه روزی دک�� ت�_

بهشهرمازندران
دک�� قدرت اله محمود جانلو 

__آنالین01134526519مطب37186متخصص کودgان
بهشهر-خ.ا8ان امام- روlروی 8انک م3 مرکزی- مجتمع پزشW دک�� ام.دی -

 ط$قه اول

بهشهرمازندران
پزشک عموh غالمع3 بوع3 

رستم'ال جنب مخابرات مطب دک�� بوع3__آنالین__مطب11213زادە
تن'ابن، خ امام، کوچه دک�� بهادری__آنالین__مطب10935ای>ج رمضاIJ فرتن'ابنمازندران
تن'ابن- نعمت آ8اد- جنب داروخانه__آنالین01154383980مطب37324دک�� محمدرضا رز�n تن'ابنمازندران

تن'ابن - خ.ا8ان جمهوری - خ.ا8ان شه.دان ابراه.b - جنب انتقال خون__آنالین01154211004مطب36688دک�� مجتL_ ق$ادیتن'ابنمازندران



ج�D$ارمازندران
عموh دک�� حسن منظوری 

;ع�L روlروی مسجد جامع__آنالین01142532141مطب36613جD;$اری oQ م.دان امام خ.ا8ان
مازندران رام� خ استاد مطهری نارنج بن ساختمان پزش'ان سVنا__آنالین__مطب22389دک�� ع$اس حسن بر�n رام�مازندران
زادن.اساريمازندران خ.ا8ان فرهنگ فرهنگ 34 - ساختمان نیوشا__آنالین__مطب11940دک�� ش��
وان مل� پورساريمازندران ابتدای 8لوار کشاورز ساختمان دادخواە ط$قه همکف__آنالین__مطب15347انوش��
ثم>lخشساريمازندران خ پیوندی پیوند12 آaارتمان aارس واحد2__آنالین__مطب29512دک��
م.اندرود-اسالم آ8اد-کوچه فرهنگ__آنالین01133724270مطب37420دک�� عق.ل برزگر  aا�شساريمازندران
I ~ک__آنالین01133356606مطب34570   مطب دک�� زهرا صابریساريمازندران �Nساری خ.ا8ان فلسط
I ط$قه واحد 52__آنالین01133609646مطب35475خانم دک�� ارغوان آموزmارساريمازندران �Nابتدای کوی سنگ مجتمع نگ IJساری 8لوار طالقا
ساری 8لوار آزادی روlروی بوستان دامادی__آنالین01133377667مطب36395عموh دک�� بهزاد رضا�J ساريمازندران

__آنالین09112582594مطب36519عموh دک�� ع3 دهقانساريمازندران
مازندراIJ ابتدای مهدی آ8اد ساختمان ترنج ~ا قاy سل.مان  ساری خ.ا8ان ام��

ط$قه 3 واحد 15

یساريمازندران ساری ابتدای 8لوار کشاورز ا�ستrاە م.دان امام ط$قه فوقاIJ ع'اR میثاق__آنالین01133290648مطب36567عموh دک�� نا¢ gالن��
ساری برق منطقه ای__آنالین01133391390مطب36599عموh دک�� لع.ا حسیIL ساريمازندران
ساری   روlروی مهدی آ8اد- مطب دک�� ع3 حبیL_ (خلردی)__آنالین09111510544مطب36771عموh دک�� ع3 حبیL_ ساريمازندران

ساريمازندران
 vدک�� ابراه.م صال hعمو

yال__آنالین01142563424مطب36782دونچاgساری روستای کرد

ساريمازندران
عموh دک�� محمد اسماع.ل 

خ.ا8ان رود¥__آنالین01111111111مطب36792فرهادی
ضا رح.bساريمازندران قائمشهر- م.دان جان$ازان - طب gار دک�� مظفری__آنالین01111111111مطب36818عموh دک�� عل��

ساريمازندران
مطب دک�� غالمرضا حاج.ان 

h(مقا8ل فرمانداری)، ساختمان تارا__آنالین01135233300مطب36829پزشک عمو �n8ا8ل�، کوچه شه.دصدو

ساريمازندران
عموh دک�� محمدمهدی 

بهشهر__آنالین01134528428مطب36832اصغری

ساريمازندران

 I>دک�� س.د حم.د یوس
مل�شاە متخصص قلب و 

__آنالین__مطب10136عروق
ساری - خ.ا8ان ام�� مازندراIJ روlروی داروخانه دک�� صحرا�J ساختمان 

aارسا ط$قه پنجم

ساريمازندران
دک�� مهدی برد8ار متخصص 

ساری- خ.ا8ان فرهنگ- مجتمع شه>;ار 3- ط$قه اول- واحد 114__آنالین__مطب33419داخ3

ساريمازندران
 دک�� ع$اس صارh مقدم 
8ا8ل م.دان اوقاف مجتمع در;ا ط$قه چهار__آنالین01132367192مطب36541متخصص اعصاب و روان



ساريمازندران
دک�� فرامرز جعف>;ان جلودار 

جنب 8انک aاسارmاد ساختمان طوس ط$قه دوم واحد 20__آنالین__مطب15272متخصص اعصاب و روان

سوادکوەمازندران
عموh دک�� محمد خوش 

مازندران سوادکوە ز;راب خ آزادی کوچه ول.ع§__آنالین01142452581مطب36789لهجه صادق

ز;رآب ز;راب - خ آزادی - درمانrاە جوانمرد__آنالین01153352608مطب36827مطب  عموh ح.در ع$اس نژادسوادکوەمازندران

سوادکوەمازندران
مطب دک��  ع3 اعظم مرادی 

hروی 8انک صادرات - مطب دک�� ع3 اعظم مرادی__آنالین01111111111مطب37102پزشک عموlز;راب - خ آزادی - رو

mاەمازندران ش��
دک�� حسن ع$اس پور س.دی 

hآ8اد کوچه آزادی__آنالین01142446430مطب36788پزشک عمو _iحا hاە خ.ا8ان شه.د اسالm ش��
̈;زیقا~مشهرمازندران خ 8ا8ل روlروی کوچه اخوان تالر 20 مجتمع یزدان__آنالین__مطب30030دک�� کیوان ع

I اجتما©-gلی0.ک قائم-ط$قه اول__آنالین__مطب12468محمد اصغریقا~مشهرمازندران �Nقائمشهر-خ 8ا8ل-جنب سازمان تام

قا~مشهرمازندران
 IJوا عموh دک�� عسکری ش��

 �Jآنالین01142112020مطب36558قاد~'ال__
قائم شهر -روستای قراخ.ل -روlروی 8انک قرض الحسنه امام جعفر صادق 

 IJوا (ع) -مطب دک�� ش��
̈;ر عموhقا~مشهرمازندران I __آنالین09111241204مطب36596دک�� محمد خ �Nقائمشهر- خ.ا8ان ساری ن¬ش ~اس 7 ط$قه ز;ر زم

قا~مشهرمازندران
 I �Nدک�� ابراه.م حس hعمو

 IJقائم شهر خ.ا8ان مدرس ن¬ش داروخانه نوروز;ان__آنالین01142222929مطب36670خا

ز 14 پ 14 مطب دک�� جعفر زادە__آنالین01142221081مطب36748عموh دک�� جعفرزادە دیزآ8ادیقا~مشهرمازندران خ.ا8ان تهران ال�_
gالaال® 2169__آنالین01142117036مطب36779عموh دک�� شهرام احساIJ قا~مشهرمازندران قائم شهر جادە نظاh روستای خط��

قا~مشهرمازندران
مطب دک�� ع3 کرم نوری 

hز 3__آنالین01111111111مطب37019پزشک عمو قائمشهر-خ.ا8ان تهران - ال�_

قا~مشهرمازندران
 bمطب دک��  س.د احمد قاس

hال-ارطه 4__آنالین01111111111مطب37413پزشک عموgقائمشهر-کفشگر

قا~مشهرمازندران
 _iدک�� رضا گر hعمو

قائمشهر خ.ا8ان دا�ش  مقا8ل کوچه س.دین__آنالین01142240168مطب36672دیزآ8ادی

قا~مشهرمازندران
مطب دک�� ع3 جعفری  پور 

hقائمشهر- خ 8ا8ل - ک عدالت - بن �ست 9__آنالین01142249001مطب36842پزشک عمو

قا~مشهرمازندران
دک�� منظر غ>;ب زادە 

قائمشهر-خ 8ا8ل-جنب 8انک مسکن مرکزی مجتمع پزشW ار;ن__آنالین__مطب12470متخصص داخ3



قا~مشهرمازندران
دک�� اسمع.ل خزا�J متخصص 

__آنالین__مطبg15228ل.ه و مجاری ادراری
I 24-ط$قه  �Nروی 8انک م3 ساختمان پزش'ان آمlقائمشهر-خ مدرس-رو

سوم

قا~مشهرمازندران
دک�� حب.ب اله ع3 ن.ا قرا 
قائمشهر-دور م.دان طالقاIJ جنب داروخانه شفا-ط$قه فوقاIJ خانه ف.لم__آنالین__مطب16820متخصص اعصاب و روان

قا~مشهرمازندران
;ه  oع� I>دک�� مصط

قائمشهر-ابتدا خ مدرس روlروی aاساژ سپهر-جنب دف�� خانه اقا ذوالفقار__آنالین__مطب17223متخصص داخ3

قا~مشهرمازندران
دک�� احسان خ�ونژاد 

قائمشهر.م.دان طالقاIJ ابتدای خ تهران ط$قه فوقاIJ داروخانه شفا__آنالین__مطب17868متخصص ارتCDد

قا~مشهرمازندران
دک�� ع3 اصغری فوق 

__آنالین__مطب21786تخصص چشم

خ.ا8ان امام 
 _ ;amp;amp;amp;amp;#034&رە;amp;amp;amp;amp;#034&

I اجتما©  _gلی0.ک قائم _ ط$قه 2 �Nجنب مدی>;ت درمان تام

قا~مشهرمازندران
دک�� رق.ه احمدی جراح و 

مازندران-قائمشهر-خ ساری-aاساژ یزدان.ان-ط$قه فوقاIJ __آنالین__مطب30042متخصص زنان و زا~مان

قا~مشهرمازندران
دک�� زار© امند متخصص 

ز-واحد21__آنالین__مطب33273قلب و عروق قائمشهر خ تهران- ساختمان ال�_

قا~مشهرمازندران
دک�� الهام اصغری متخصص 

__آنالین01144481081مطب37283قلب و عروق
قائمشهر- خ.ا8ان ساری- مجتمع تجاری در;ای نور- ط$قه چهارم - واحد 
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قا~مشهرمازندران
دک�� محبlDه مظفری 

__آنالین__مطب12471متخصص اعصاب و روان
قائمشهر-م.دان طالقاIJ -خ مدرس-روlروی 8انک م3 مرکزی-ساختمان 

I 24-ط$قه اول-واحد104 �Nآم Wپزش

قا~مشهرمازندران
دک�� فرهاد احمدی پوراترmله 

__آنالین__مطب12941متخصص داخ3
I بن �ست دست  �Nقائمشهر-خ 8ا8ل-کوچه صداقت-(تالر15)ن¬ش اول

راست

قا~مشهرمازندران
دک�� حسن حق شناس 

__آنالین__مطب24864مجاوری متخصص کودgان
ز ~'م)-مجتمع پزش'ان ابن سVنا ط$قه  قائمشهر-خ تهران-خ ابن سVنا (ال�_

اول

قا~مشهرمازندران
دک�� م>;م ال ع$ا�J متخصص 

I -ط$قه سوم__آنالین__مطب25192زنان و زا~مان �Nروی 8انک مرکزی ساختمان امlقائمشهر-خ مدرس-رو

قا~مشهرمازندران
دک�� رضا محمودی متخصص 

I 24__آنالین__مطب30454داخ3 �Nخ.ا8ان مدرس- ساختمان ام

ک.ا¹المازندران
 Iºدک�� س.د مرت hعمو

ک.ا¹ال خ.ا8ان امام خمیIL روlروی ش$که بهداشت و درمان__آنالین01142352538مطبg36564اظb ح.دری

mلوmاەمازندران
aا�ش ب0.اد شه.د دک�� ع$اس 

mلوmاە . خ.ا8ان شه.د پهلوان . ن¬ش خ.ا8ان پهلوان ۳__آنالین01134668402مطب36609دا�شگر



خ.ا8ان انقالب جنب ساختمان شولد__آنالین__مطب15772منصور رمداIJ ن'امازندران
ضا قوانلون'امازندران وmاە شه.د سل.b ن'ا__آنالین09111799515مطب36444عموh دک�� عل�� ن'ا- ک.لوم�� 25 جادە زاغمرز - ن��

ن'ا خ.ا8ان انقالب جنب مص3 نماز جمعه__آنالین01134725855مطب36557عموh دک�� س.د رضا 8خش.انن'امازندران
I مظفرین'امازندران �Nدک�� حس hن'ا خ.ا8ان انقالب جنب مسجد توفیق__آنالین01134732440مطب36658عمو

ن'امازندران
 b.مطب دک�� مهدی ابراه

hپزشک عمو oRاە ول.ع§(عج)__آنالین01134726026مطب36857س.اوrدرمان

ع$دالرحمن نظرین'امازندران ن'ا   مجتمع پزشW ناه.د__آنالین01134726510مطب36677عموh دک��
ینورمازندران م.دان امام خ.ا8ان aاسداران aاساژ هاشb__آنالین01144514426مطب36556دک�� نعمت اله نص��
نور-م.دان امام-ساختمان پزش'ان__آنالین01111111111مطب37204دک�� ن§ت قاسa  bا�شنورمازندران

__آنالین__مطب15383معصومه مه$دنوشهرمازندران
نوشهر- خ . ستار خان شماy - ساختمان پزش'ان ایران.ان - ط$قه همکف - 

واحد 3


