
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

16811دک�� س�دع�اس وشتا�� املمازندران
پزشک 

مازندران - آمل - اس8ه 7ال- کوچه تا23 تلف.� المپ�ک- مجتمع پزش' دک�� وشتا�� __آنالین__!ا ش

30365دک��  اسکندر :ا:ات�ار درزیاملمازندران
پزشک 

آمل خ�ا:ان امام رضا (ع) م�دان صدف__آنالین__!ا ش

34195مرتJ� غالمزادە ت�اراملمازندران
پزشک 

س 11 !الP 49__آنالین01144235237!ا ش :لوار آVت ا.. مدرس آفتاب 70 شم

34265دک�� رضا رادیناملمازندران
پزشک 

امل  خ  امام رضا رضوان 8  !الP  29__آنالین01143264788!ا ش

34761دک�� احمدیاملمازندران
پزشک 

والVت 36 شهرک !ارسا__آنالین09376617485!ا ش

35934محسن محمدیاملمازندران
پزشک 

آمل-هراز-آفتاب 56-!الP 60-واحد 4__آنالین01144232893!ا ش

15368محمدرضا رش�دی:ا:لمازندران
پزشک 

:ا:ل- م�دان والVت مرکز درما�� شهدای هالل :ا:ل__آنالین__!ا ش

13253ایbج ا3̀�زادە:ا:لمازندران
پزشک 

:ا:ل خ�ا:ان شه�د صالf گتاب مطب دک�� ا3̀�زادە__آنالین__!ا ش

ضا قh نژاد:ا:لمازندران j17717عل�
پزشک 

جنب :انک مh__آنالین__!ا ش

22083غفار :ا:ا�l :ا:لمازندران
پزشک 

:ا:ل - خ�ا:ان نواب چهارراە نوب ساختمان مخابرات__آنالین__!ا ش

12200وq اله ع�اسعh نژاد:ا:لمازندران
پزشک 

__آنالین__!ا ش
ود�t -روsروی !اسrاە - uvغر̀� -شهر خ t�استان مازندران-شهرستان :ا:ل-:خش بند

ابتدا کوچه 7ارگر -

� مظفر:ا:لمازندران jx29149س�د حس
پزشک 

شهرک بهزاد فارا̀� ششم__آنالین__!ا ش

ضاخانجا�� فرد:ا:لمازندران j29216عل�
پزشک 

:ا:ل 7مsbندی غر̀� __آنالین__!ا ش

30784دک�� نا|}ان:ا:لمازندران
پزشک 

:ا:ل - ام�j 7ال__آنالین__!ا ش

34364مائدە محمدی:ا:لمازندران
پزشک 

__آنالین01132293112!ا ش
� دا~ش 17 و 19 درمانrاە ش�انه روزی  jxا:ل م�دان کشوری خ�ا:ان �گرد قاس� ب:

سالمت



34860دک�� محمد طهماس̀. نوا�� :ا:لمازندران
پزشک 

}ع.� - خ�ا:ان �ل - ن�ش �ل 12__آنالین01132722205!ا ش u� ا:ل خ�ا:ان:

22773د ک�� جالل پور:ا:لvمازندران
پزشک 

فb}دونکنار/خ�ا:ان ول�ع�/درمانrاە :قراط__آنالین__!ا ش

30769دک�� حاج�ان:ا:لvمازندران
پزشک 

:ا:لv خ�ا:ان امام__آنالین__!ا ش

:ا:لvمازندران
 hا ش ب��اد دک�� حسنع!

34232شع�ان زادە
پزشک 

:ا:لv-:لوار �سیج- ساختمان فدای�ان__آنالین01135251865!ا ش

:ا:لvمازندران
!ا ش دک�� فاطمه حقو�� 

h37089اردب�
پزشک 

}�� 2- ساختمان س�م�ا - ط�قه پنجم - واحد 119__آنالین01135250360!ا ش u� م�دان �سیج - :لوار-vا:ل:

11333ابراه�م بهرام�ان رست�بهشهرمازندران
پزشک 

خ امام-روsروی داروخانه جاو}د__آنالین__!ا ش

� هادی رستم�ال�� بهشهرمازندران jxمب j15008م�
پزشک 

رستم�ال خ�ا:ان امام مقا:ل :انک رفاە__آنالین__!ا ش

17073نا| زاهدیبهشهرمازندران
پزشک 

خ�ا:ان امام جنب داروخانه امام رضا مطب دک�� زاهدی__آنالین__!ا ش

29483دک�� عh اصغر حقا�� بهشهرمازندران
پزشک 

خ�ا:ان شه�د زاهدی-ن�ش ز}رگذر-مطب دک�� حقا�� __آنالین__!ا ش

10094دک�� قh پوربهشهرمازندران
پزشک 

چهار راە فرمانداری درمانrاە هالل احمر__آنالین__!ا ش

29545دک�� اصغری ( ب��اد شه�د)بهشهرمازندران
پزشک 

بهشهر__آنالین__!ا ش

29544دک�� صالح ط̀�ی پزشک !ا شبهشهرمازندران
پزشک 

خ شه�د :اه�� . مقا:ل سالن توح�د__آنالین__!ا ش

35568دک�� 7امران کیهان�انتن�ابنمازندران
پزشک 

تن�ابن خ�ا:ان امام خمی.� ن�ش کوچه مرو�� ط�قه چهارم ساختمان ازما شrاە فارا̀� __آنالین01154228104!ا ش

تن�ابنمازندران
 � jا ش ب��اد شه�د دک�� 7امب�!

 
�

37217قور�t ب�'
پزشک 

   تن�ابن خرم آ:اد خ انقالب روsه روی !اساژ فرقا�� __آنالین01154253552!ا ش

15163حسن منظوری ج�}�اریج���ارمازندران
پزشک 

}ع.� روsروی مسجد جامع__آنالین01142532141!ا ش u� ج�}�ار خ�ا:ان

29402دک�� روح ورزیج���ارمازندران
پزشک 

ستاد__آنالین__!ا ش



30549س�دابراه�م نق�ب حسی.� چالوسمازندران
پزشک 

خ�ا:ان امام خمی.� کوچه �ل�v� ساختمان پزش�ان ط�قه 5 واحد 2__آنالین__!ا ش

چالوسمازندران
!ا ش ب��اد شه�د دک�� 

36961معصومه زما�� 
پزشک 

__آنالین01152226590!ا ش
ت  خ�ا:ان 17 شهb}ور خ�ا:ان شه�د شکرال� خ�ا:ان سنگ̀�ی مقاVل مدرسه ح��

12 Pسکینه !ال

34279دک�� حق�قت �سندآستانهرامvمازندران
پزشک 

رامv-خ�ا:ان طالقا�� -جنب هتل خلج-ساختمان اوای در}ا__آنالین09111935782!ا ش

12063دک�� عh حبی̀. ساريمازندران
پزشک 

روsروی مهدی آ:اد- مطب دک�� عh حبی̀. (خلردی)__آنالین__!ا ش

12377حم�د 7ال�� ساريمازندران
پزشک 

راە ازاد�ان جنب :انک کشاورزی 4__آنالین__!ا ش

19005دک�� عh ا3̀� کb}�ساريمازندران
پزشک 

مهدی آ:اد مجتمع پزش' نور__آنالین__!ا ش

29383دک�� غالمرضا تقوی �لچی.� ساريمازندران
پزشک 

:لوار کشاورزی کوی داد خواە روsروی درمانrاە انصار__آنالین__!ا ش

32904دک�� محمد اسماع�ل فرهادیساريمازندران
پزشک 

خ�ا:ان رود __آنالین__!ا ش

� فرهادیساريمازندران jxع�دالحس 32931دک��
پزشک 

خ�ا:ان 18 دی__آنالین__!ا ش

29382دک�� س�د مصط�� سع�دیساريمازندران
پزشک 

خ�ا:ان هجدە دی کوچه محراب ساختمان مسtf __آنالین__!ا ش

11981دک�� صالfساريمازندران
پزشک 

روستای کرد7ال__آنالین__!ا ش

25419دک�� وq غال¡ساريمازندران
پزشک 

م�اندرود دارا:�ال__آنالین__!ا ش

34077ب��اد شه�د م�اندورودساريمازندران
پزشک 

ساری- شیخ ط̀�¢ 2- :عد از چال مسجد- ساختمان مروار}د- ط�قه اول__آنالین09369853555!ا ش

34135دک�� احمدیساريمازندران
پزشک 

سورک خ�ا:ان امام جنب کوچه داد�اە__آنالین01133884555!ا ش

34170دک�� ع¤2 صبورا �ا̀� ساريمازندران
پزشک 

ی اول-ک �لسار__آنالین09111294436!ا ش ساری-خ 15خرداد-20م��

34421  مطب دک�� رضازادە سوتهساريمازندران
پزشک 

س دوس.� ساختمان هاش�__آنالین09111132418!ا ش  جنب آژا~
�

:ا:ل 7اظم ب�'



14999دک�� عh اعظم مرادیسوادکوەمازندران
پزشک 

__آنالین__!ا ش
 hروی :انک صادرات - مطب دک�� عsمازندران - سوادکوە - ز}راب - خ آزادی - رو

اعظم مرادی

سوادکوەمازندران
دک�� محمد خوش لهجه 

18541صادق
پزشک 

مازندران سوادکوە ز}راب خ آزادی کوچه ول�ع�__آنالین__!ا ش

سوادکوەمازندران
دک�� س�د عh اصغر 

22315ابراه�م�ان
پزشک 

ز}راب خ آزادی مطب دک�� ابراه�م�ان__آنالین__!ا ش

̈}ت !ا ش)سوادکوەمازندران ی ( و} 34796دک�� 7الن��
پزشک 

�اە خ شه�د ت�موری__آنالین09111264270!ا ش jش�

29252دک�� ح�در ع�اس نژاد ��� سوادکوەمازندران
پزشک 

خ�ا:ان امام - جنب داروخانه دک�� موسوی__آنالین__!ا ش

11722دک�� س�د خل�ل حسی.� فb}دونکنارمازندران
پزشک 

فb}دونکنار خ شهدا ساختمان پزش�ان رازی ط�قه2__آنالین__!ا ش

13283شهرام احسا�� قاVمشهرمازندران
پزشک 

7ال !ال2169P__آنالین__!ا ش jقائمشهر-جادە نظا¡ -روستا خط�

 قاVمشهرمازندران
�

17231محمد جواد بزر 
پزشک 

قائمشهر-خ�ا:ان امام-روsروی آ©ش�شا�� -ابتدای کوچه !ارسا__آنالین__!ا ش

18611رضا گر̀� دیزآ:ادیقاVمشهرمازندران
پزشک 

قائمشهر-خ دا~ش-روsرو کوچه س�دین درمانrاە فرهنگ�ان__آنالین__!ا ش

� گر̀� قاVمشهرمازندران jx29224حس
پزشک 

خ�ا:ان :ا:ل کوچه تر ساخمان دک�� گر̀� __آنالین__!ا ش

29464امامعh جعفرزادە دیزا:ادیقاVمشهرمازندران
پزشک 

خ.تهران-ال̀�ز14-پ14__آنالین__!ا ش

19083س�د احمد قاس�قاVمشهرمازندران
پزشک 

قائمشهر-کفشگر7ال ارطه__آنالین__!ا ش

وا�� قاد�Vال�l قاVمشهرمازندران j16531عسگری ش�
پزشک 

__آنالین__!ا ش
قائم شهر -روستای قراخ�ل -روsروی :انک قرض الحسنه امام جعفر صادق (ع) -

وا��  jمطب دک�� ش�

29166عh کرم نوریقاVمشهرمازندران
پزشک 

قاVمشهر  خ�ا:ان تهران ال̀�ز3__آنالین__!ا ش

� خا�� قاVمشهرمازندران jx29913ابراه�م حس
پزشک 

خ�ا:ان مدرس ن�ش داروخانه نوروز}ان__آنالین__!ا ش

34069نادر داداش پورقاVمشهرمازندران
پزشک 

قائمشهر روستای قاد�Vالی بزرگ__آنالین01142087142!ا ش



35794دک�� عh جوادیقاVمشهرمازندران
پزشک 

قائم شهر__آنالین09123879637!ا ش

37128دک�� پ�ام فرزام ن�اقاVمشهرمازندران
پزشک 

قائمشهر - شهرک ~سا̀� . ردVف د مرکز ام ام ¢ سنا__آنالین01111111111!ا ش

قاVمشهرمازندران
دک�� عh جعفری پور پزشک 

34196!ا ش
پزشک 

قائمشهر- خ :ا:ل - ک عدالت - بن �ست 9__آنالین01142249001!ا ش

11031ع�دالرحمان نظرین�امازندران
پزشک 

مجتمع پزش' ناه�د__آنالین__!ا ش

11119رضا مومن زادە ا3ردین�امازندران
پزشک 

ابتدای شهرداری-ط�قه فوقا�� طال فرو¢u شه�د زادە-مطب دک�� مومن زادە__آنالین__!ا ش

22913مهدی ابراه�� س�او¢u ن�امازندران
پزشک 

درمانrاە ول�ع�(عج)__آنالین__!ا ش

24500س�د رضا :خش�انن�امازندران
پزشک 

انقالب جن مصh نماز جمعه__آنالین__!ا ش

زا�� نوشهرمازندران j34276پروانه م�
پزشک 

� - ساختمان ظفر-ط�قه چهارم غر̀� __آنالین01152332520!ا ش jxن�ش کوچه نازن qنوشهر ستارخان شما 


