
 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهر

01133312708ساری خیابان قارن ساختمان کسریآزمايشگاه  نورآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133249771کوچه قانی-  ساری خیابان فرهنگ روبروی اداره کل تربیت بدنی و جوانان پارسآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133320282جنب بانک پاسارگاد ساختمان طوس طبقه همکفآزمايشگاه آتیهآزمايشگاهپاتولوژیساری

401133377330مجتمع پاستور طبقه آزمايشگاه داناآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133372716کوچه اتحادآزمايشگاه رازیآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

1401133312506 واحد 3مجتمع پزشکی شهريار - خیابان فرهنگ -ساریآزمايشگاه شهريارآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133297619بلوار کشاورز ابتدای پل شهید نبویآزمايشگاه فجرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

01133322800شهريارآزمايشگاه مرکزیآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133327665فرهنگ نرسیده به سه راه قارن(دکتر ملکی  )آزمايشگاه نیکانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

01133301800خیابان قارن روبروی بانک رفاه ساختمان پزشکان شفاآزمايشگاه پاتوبیولوژی سیناآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133408010مقابل بانک ملی مجتمع قارن کلینیک طبقه همکفآزمايشگاه پارسیانآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133391282جنب داروخانه دکتر صحرايی ساختمان پزشکی سینا طبقه اولآزمیشگاهآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133107599نبش کوچه محسنی. مدرس جلوتر از مسجد ابوالفضلانديشهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

01133314555نبش کوچه امداد ساختمان فارابی-خیابان قارن دانشآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133323370ابتدای کوچه باقريان- روبروی خیابان حافظدکتر افراسیاب همايونی کالريجانیآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133254764بیمارستان امیرعباسعلی  ملکی گرجیآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133361214ساختمان اطباعلیرضا رفیعیآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133241092جنب کلینیک طوبیمحدثه خبازی کناریآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

01133394700روبروی بیمارستان امیرمحمد عباسیانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

01133304870 مجتمع سینا26فرهنگ نبش فرهنگ ندا شجاعیآزمايشگاهپاتولوژیساری

01133373773ازمايشگاه پارس کلنیک- ساختمان برلیان - کوچه ظفر - ساری میدان امام پارس کلنیکآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهیساری

01133343011بلوار پاسداران بیمارستان بوعلی سیناآموزش درمانی بوعلی سینا ساریبیمارستانساری

01133255201بیمارستان و زايشگاه امیرمازندرانی-سه راه کشاورزی-ساریبیمارستان و زايشگاه امیرمازندرانیبیمارستانساری

01133340111ساری بلوار پاسداران جنب مرکز پزشکی پرتو مازندبیمارستان و زايشگاه نیمه شعبانبیمارستانساری

01133205006کمربندی شرقی بیمارستان شفا- میدان خزر بلوار ولیعصر شفابیمارستانساری

01133023046شهرک فرهنگیان  (جاده چوخا  )جاده قائمشهر (ع)مرکز توانبخشی امام علی بیمارستانارتوپدیساری

01133272615 جاده ساری نکا نبش سنگ بری ظهیری5کیلومتر مرکز روانپزشکی و سوختگی زارعبیمارستان(روانپزشک)اعصاب و روانساری

5201133320096مازندران ،ساری،خیابان فرهنگ،ساختمان توسعه پزشکی،واحد بهرنگ تابشتخصصیارتودنسیساری

1201133106648ساری خیابان خیام  خیام مرکزمشاوره شاهدوايثارگراستان مازندرانتخصصیسايرساری

01133313509همکف- ساختمان پزشکان شفا- روبروی بانک رفاه- خیابان قارنعبدالرسول عاليیتصوير برداریساری

01133300063راديولوژی سونوگرافی دکتر رحمانی- ساختمان سینا- جنب بانک مسکن- خیابان قارن- ساری راديولوژی سونوگرافی دکتر رحمانیتصوير برداریساری

20701133327406 واحد 3فرهنگ شهريار ترانه ابراهیمی فردتصوير برداریفک و صورتساری

01133325935 زير زمین راديولوژی و سونوگرافی دکتر شهره اقبال زاده286روبروی بانک رفاه ساختمان راديولوژی دکترشهره اقبال زادهتصوير برداریساری

01133302848قارن بین بانک رفاه و ملی طبقه دوم  راديولوژی دکتر میرشکارعلیرضا میرشکارتصوير برداریساری

5701133246776میدان معلم بلوار پرستار شرقی پالک - ساری فريدون محبوبتصوير برداریطب فیزيکی و توانبخشیساری

01133340814بلوار پاسداران جنب بیمارستان بوعلی کوچه افتاب امام خامنه ای سپاه کربالMRIمرکز تصوير برداریراديوتراپیساری

2101133243994پالک  (شفا) 9فرهنگ - خیابان فرهنگ-ساریفیزيوتراپی شفاتوانبخشیتحصیالت غیر پزشکیساری

01133236634شهید پورابراهیمیاحمديانداروخانهداروسازساری

01133327888مقابل بانک ملیداروخانهداروخانهداروسازساری

01133324191مجتمع زشکی قوداروخانهداروخانهداروسازساری

01133363930بلوار امیر مازندرانی نرسیده به سه راه ام ام روبروی بیمارستان امامسیده مريم بهاری ساروی- داروخانه داروخانهداروسازساری

01133311372سه راه قارن فرهنگ نرسیده به شهداسیده مهديه بهاری ساروی- داروخانه داروخانهداروسازساری

01133240040 آبان13مازندران، ساری، میدان معلم، داروخانه 1 آبان13داروخانه داروخانهداروسازساری

01133249400مازندران، ساری، میدان خزر، مجتمع پزشکی باغبان(طوبی) 2 آبان13داروخانه داروخانهداروسازساری

01133362707داروخانه دکتر رنجبر-روبروی ازمايشگاه مازندران-بلوار امیر مازندرانیداروخانه دکتر رنجبرداروخانهداروسازساری

01133209833(ع)جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل داروخانه دکتر معتمدیداروخانهداروسازساری

01133722166مازندران ساری میاندرود اسالم آباد داروخانه دکتر جباریداروخانه دکتر بهروز جباری ارفعیداروخانهداروسازساری

01133366600روبروی تامین اجتماعیداروخانه دکتر تبريزیداروخانهداروسازساری

01133364440روبروی بهزيستی استان (شهبند  )خیابان رودکی داروخانه دکتر روح الهیداروخانهداروسازساری

01133283254ساری بلوار امام رضا داروخانه دکتر غنی پورداروخانه دکتر غنی پورداروخانهداروسازساری

01133883540سورک خ امام جنب بانک ملت داروخانه دکتر قبادیداروخانه دکتر قبادیداروخانهداروسازساری

01133363283روبروی بیمارستان امام خمینی ابتدای خ فلسطیندکتر کوالئیان- داروخانه دکتر میالنی داروخانهداروسازساری

مراکز طرف قرار داد با بیمه ایران 
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مراکز طرف قرار داد با بیمه ایران 

01133324235روبروی حسینیه حاجی آباد داروخانه دکترمیریداروخانه دکترمیریداروخانهداروسازساری

01133242435 دی داروخانه هالل احمر18میدان ساعت ابتدای خ داروخانه هالل احمرداروخانهساری

01133326823ساری روبروی کوچه برقداروخانه وفاداروخانهداروسازساری

01133216537زير درمانگاه اختر/ کوچه نیلوفر / دستگاه 600روبروی / بلوار خزر دکتر شهابی نژادداروخانهداروسازساری

01133329390ساری خیابان قارن جنب بانک صادرات داروخانه دکتر مفتاحی دکتر طیبیدکتر مفتاحی دکتر طیبیداروخانهداروسازساری

01133462091فرح اباددکتر مهدی  زاهدیداروخانهداروسازساری

01133395316 احسان4بلوار کشاورز نبش کوچه کشاورز سیدعباس عسکری امرئیداروخانهپزشک عمومیساری

01133259033خ فرهنگ روبروی درب استاديومسیده فرزانه میرشفاداروخانهپزشک عمومیساری

01133112002 دی روبروی بانک مهر18میدان ساعت خ عباس مجیديانداروخانهداروسازساری

01133345050جنب بیمارستان نیمه شعبان-بلوارپاسداران:ساری فرهود رعیت نیاداروخانهداروسازساری

09113339531 متری بقیه اهلل20بلوار عسکری محمديان بعد از ناهید آنالوئیداروخانهپزشک عمومیساری

01133261990کلینیک قلب سینا-ساختمان سارگل -ابتدای بلوارطالقانی-میدان شهداتخصصی قلب سینا ساریدرمانگاهساری

01133405770(ع)خ پانزده خرداد بیست متری اول روبروی دانشگاه پیام نور ساری کوچه گلسار درمانگاه امام حسین (ع)درمانگاه امام حسین درمانگاهساری

01133105001مقابل مدرسه شهیدآيتی_خیابان معلم  _مازندران ساری  بلوار طالقانی ساری(ع)درمانگاه حضرت ابوالفضل العباسدرمانگاهساری

01133236833درمانگاه شبانه روزی انصار- کوچه انصار- کشاورز دوم- بلوار کشاورزشبانه روزی انصاردرمانگاهساری

01133213471روبروی مجتمع ششصد دستگاه- بلوار فرح آباد - ساری درمانگاه علمداردرمانگاه عمومیپزشک عمومیساری

01133280104بعد از امام زاده عباسدرمانگاه فارابی دکتر حمید کردیدرمانگاه عمومیپزشک عمومیساری

01133245567مهدی آباددرمانگاه فرهنگیاندرمانگاه عمومیپزشک عمومیساری

01133327641طبقه همکف- ساختمان عید - خیابان انقالب - ساری ابراهیم رعیت نیادندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

8701133312206ساختمان - روبروی حسینیه حاجی آباد - قارندکتر محبوبه کالنتریدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

401133329203 طبقه 3شهريار راضیه قبادیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133327022کوچه شهید جعفريان ساختمان سبزسمیرا هرندیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133320055مجتمع سعدی-نبش خ قارن-خ انقالب- ساریسید حسین لنگریدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133327641طبقه همکف- ساختمان سعید - خیابان انقالب . ساری شهره زمانی شهمیرزاددندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133322230نرسیده به میدان شهدا جنب بانک سرمايه ساختمان سیمرغ طبقه سومعلی  جمشیدی فردندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

2001133301370 واحد3نبش ک قلیچ مجتمع پزشکی توسعه طعلی قربانیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

2401133252136خ معلم نبش معلم علی محمد افسردهدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

401133256216خرداد مجتمع آپادانا طبقه  15غالمرضا جانی همت آبادیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133230318روبروی درمانگاه انصار - 2کشاورز- بلوار کشاورزفاطمه سروشیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

301133301136 طبقه 3شهريار فرنوش فرجی عبدالملکیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133108823خ امیر مازندرانی مهدی اباد مجتمع پزشکی نور طبقه سوممحسن وريجیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133314924قارن ساختمان سینا طبقه اولمحمد اسپهبدیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

1901133322991 واحد 2ساختمان کسری طبقه محمد مهدی اصغریدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

2901133209150 واحد 5سه راه شهابی ساختمان جم طبقه محمد کشیریدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133233562ساری بلوارکشاورز ساختمان پزشکان دادخواهمحمدرضا فمی زاغرمیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133114231مجتمع فرهنگ طبقه دوممیترا صديقیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

201133327737ساختمان سینا طبقه میترا ظبیانیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133312486ساری خیابان قارن ساختمان کسری طبقه سومناديا روشنیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

7801133327081خیابان فرهنگ کوی مفید پالک ندا عباس کاشیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133291050بلوار کشاورز جنب بانک مهرنصراهلل اصغریدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133376080ساری خیابان امیر مازندرانی روبروی داروخانه رنجبر ساختمان اطبانیلوفر جمالیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

01133327173فرهنگ کلینیک-خ فرهنگ نرسیده به میدان شهدا - ساری ويدا جوادیدندان پزشکیدندانپزشک عمومیساری

درمانگاه انصارفیزيوتراپیفیزيوتراپیساری

درمانگاه ابوالفضلفیزيوتراپیفیزيوتراپیساری

ايثارگرانفیزيوتراپیفیزيوتراپیساری

01133348901ساری بلوار پاسداران جنب بیمارستان نیمه شعبان مرکز فوق تخصصی دکتر شهیدیتعاونی تصويربرداری پزشکی پرتو مازندمرکز تصوير برداریساری

01133377667بلوار ازادی روبروی پارک آفتاببهزاد رضايی کالنتریپزشکپزشک عمومیساری

01133393138خ امیر مازندرانی جنب کلینیک صدرا مجتمع امیرافشین معلم سواسریپزشکپزشک عمومیساری

21201133300571 واحد 3شهريار الگا مارکووکاپزشکزنانساری

01133236910ساختمان پزشکان دادخواه طبقه همکفانوشیروان ملک پورپزشکداخلیساری

01133360266خیابان امیرمازندرانی روبروی داروخانه رنجبر-ساری بهروز مشفقپزشکپزشک عمومیساری

01133462018جنب داروخانه دکتر زاهدی- روستای فرح آباد - جاده خزرآباد - ساری حسین لواسانی فرپزشکپزشک عمومیساری



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهر

مراکز طرف قرار داد با بیمه ایران 

01133883763راه ازادگان جنب بانک کشاورزی 4حمید کالئیپزشکپزشک عمومیساری

l01133311688حمیدرضا توکلیپزشکدندانپزشک عمومیساری

01133327797مطب دکتر داريوش کیمیابیکی- نبش چهارراه برقداريوش کیمیابیکیپزشکپزشک عمومیساری

1001133326490واحد  - 1طبقه - ساختمان قارن کلینیک - روبروی بانک ملی دکتر الهام قلی پوربرادریپزشکزنانساری

01133887546مطب دکتر ايپک چیان- میدان امام حسین - دارابکال - جاده ساری به نکا - ساری دکتر حسین ايپکچیانپزشکپزشک عمومیساری

01133327490طبقه همکف- ساختمان قارن کلینیک- روبروی بانک ملی دکتر علیرضا ابراهیمیپزشکنورولوژیساری



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهر

مراکز طرف قرار داد با بیمه ایران 

01133327006مطب دکتر بزازی- نبش کوچه امداددکتر غالمرضا بزازیپزشکپزشک عمومیساری

501133302600واحد - طبقه همکف-  3شهريار دکتر هوشنگ بريمانیپزشکداخلیساری

01133300014ساری میدان شهدا ابتدای فرهنگ ساختمان سیمرغ طبقه دومدکترحسام الدين جغتايیپزشکچشمساری

01133314242جنب بانک تجارترامش قربانیپزشکپزشک عمومیساری

2601133329095واحد - طبقه دوم - مجتمع پزشکی قو - خیابان قارن - ساری رمضان عموئی خورشیدیپزشکگوش و حلق و بینیساری

01141292818کفشگرکال جنب داروخانه مهرادسامی ثمربخشپزشکپزشک عمومیساری

01133367082مطب دکتر سیده فاطمه خادم- 18واحد -طبقه سوم (باالی داروخانه صحرايی )مجتمع سینا -نبش کوچه نور -بلوار امیر مازندرانی-ساری -مازندران سیده فاطمه خادمپزشکاطفالساری

301133300442شهريار _خیابان فرهنگسکینه قنبریپزشکزنانساری

6901133394910بلوار امیر مازندرانی جنب بیمارستان امام خمینی طبقه اول پالک سیامک مقدم جعفریپزشکپزشک عمومیساری

01133223702مطب دکتر وحدت- طبقه اول - ساختمان البرز - بلوار کشاورز - ساری سید داور وحدت هوالریپزشکپزشک عمومیساری

701133372904ساختمان پاستور طبقه واحد سید علی حسین خاوریپزشکروماتولوژیساری

01133314242جنب بانک تجارتسید محمد عمرانیپزشکپزشک عمومیساری

01133394514خ شهید محسن پور مهدی ابادسیده زهرا دهقان کار پهنه کاليیپزشکزنانساری

301133328516ساختمان شهريار سیف اله نويدیپزشکقلبساری

01133300014ساری میدان شهدا ابتدای فرهنگ ساختمان سیمرغ طبقه دومشهره پیرزادهپزشکارتوپدیساری

201133247819ساختمان شماره عبدالرضا باقرزادگانپزشکداخلیساری

301133313177شهريار - خیابان فرهنگ - ساری علی قديری لنگریپزشکچشمساری

01133360755مجتمع صدرا طبقه اولعلیرضا افسریپزشکپزشک عمومیساری

2201133366078 واحد 4ساختمان سینا جنب داروخانه دکتر صحرايی طبقه فاطمه فاضل تبارملکشاهپزشکزنانساری

2001133314820جنب بانک پاسارگاد ساختمان طوس طبقه دوم واحد فرامرز جعفريان جلودارپزشک(روانپزشک)اعصاب و روانساری

01133882792سورک خ امام روبروی بانک ملتفردين تیمور نژادپزشکپزشک عمومیساری

01133361145روبروی داروخانه دکتر رنجبرفريبا پیروز نیاپزشکپزشک عمومیساری

01133314955قارن ساختمان کسریفضه نادری اسرمیپزشکقلبساری

01133462018ساری، روستا فرح آباد،جنب داروخانه دکتر زاهدیمازيار کواليیانپزشکپزشک عمومیساری

01133361145روبروی داروخانه دکتر  رنجبرمحمد شفائیپزشکپزشک عمومیساری

01133312715قارن مجتمع کسریiمحمدعلی ارزاقیپزشکپوستساری

11401133304842شهريار سه واحد مرجان توفیقیپزشکزنانساری

01133236584لوازم خانگی حمیدی طبقه اولمريم حسامزادهپزشکپزشک عمومیساری

21201133300571 واحد 3شهريار مطبپزشکارتوپدیساری

01133393000(خلردی)مطب دکتر علی حبیبی - روبروی مهدی آبادمطب دکتر علی حبیبیپزشکپزشک عمومیساری

01133295511ربروی درمانگاه انصار مجتمع امام رضا طبقه اولمنصور نوریپزشکپزشک عمومیساری

01133378672جنب داروخانه دکتر صحرائی-ساختمان سینا-خیابان امیر مازندرانی-ساریمهدی فراشی زادهپزشکپزشک عمومیساری

01133324247مجمتع پزشکی کسرا طبقه سوممیثم جمشیدیپزشککلیهساری

01133290648بلوار کشاورز انتهای پل رو گذر شهید نبویناصر کالنتریپزشکپزشک عمومیساری

40101133313436 واحد 4 طبقه 3شهريار ناهید عالیشاهپزشکزنانساری

01133262722بعد از کوی پیوندی جنب داروخانه علوی ساختمان نیکان طبقه دومنزهت السادات دانش پورپزشکزنانساری

01133410440مطب دکتر فرهنگ- کوچه درمانگاه انصار - زير پل راهبند - ساریکريم فرهنگیپزشکپزشک عمومیساری

01133328336خ قارن نبش کوچه امداد مجتمع فارابیفیزيوتراپی سیناکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپیساری

01134727388روبروی بیمارستان امام حسین(عباد اهلل ولی  (آزمايشگاه خاتمآزمايشگاهپاتولوژینکا

01134724708خ انقالب روبروی بیمارستان امام خمینی نبش کوچه شهید خادمآزمايشگاه دکتر  مصطفی رودباریآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهینکا

01134722577خ انقالب روبروی بیمارستان امام حسین داروخانه نیکزادداروخانه دکتر غالمعلی نیکزادداروخانهسايرنکا

01134732600 مجتمع پزشکی دهپور1خ ره آهن کوچه نواب داروخانه سیده فاطمه حسینیداروخانهداروسازنکا

01134724045جنب مصال-خ انقالب-نکا-ساری-مازندرانسید ابراهیم هاشمیداروخانهداروسازنکا

01134720032نبش کوچه شهید خادمسید مطلب  هاشمیداروخانهداروسازنکا

01134722755داروخانه دکتر حسن زاده-روبروی شرکت ستاره شرق-خ شهرداری-خ انقالب-نکا-مازندرانشهرزاد حسن زادهداروخانهداروسازنکا

01134725300نکا خ انقالب  کوچه توفیقدرمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان نکادرمانگاه عمومیپزشک عمومینکا

01134725366خ علمیهقنبرعلی عالمی نژاددندان پزشکیدندانپزشک عمومینکا

01134725428مرکز فیزيوتراپی شفا- انتهای کوچه دکتر ناهید - خیابان انقالب - نکا - مازندران عبدالرحیم میالدیفیزيوتراپیفیزيوتراپینکا

01134721734مرکز فیزيوتراپی محمود بذرافشان- طبقه زيرين درمانگاه نیمه شعبان - کوچه توفیق - خیابان انقالب - نکا - مازندران محمود بذرافشان اسرمیفیزيوتراپیفیزيوتراپینکا

01134732440کوچه مسجد توفیق-خیابان انقالب- مازندران نکاحسین مظفریپزشکپزشک عمومینکا

01134724730مطب دکتر مومن زاده-طبقه فوقانی طال فروشی شهید زاده-ابتدای شهرداریرضا مومن زاده اکردیپزشکپزشک عمومینکا

01134725855انقالب جن مصلی نماز جمعهسید رضا بخشیانپزشکپزشک عمومینکا



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهر

مراکز طرف قرار داد با بیمه ایران 

01134726510مجتمع پزشکی ناهیدعبدالرحمان نظریپزشکپزشک عمومینکا

01134727755نبش کوچه شهید خادممنصور رمدانیپزشکداخلینکا

01134726026(عج)درمانگاه ولیعصرمهدی ابراهیمی سیاوشیپزشکپزشک عمومینکا


