
معرفی نامه آنالینتخصصبیمه پایهتلفنآدرسشهرستانمرکز درمانی

آنالینآزمایشگاهدارد33107599خ مدرس ساریآزمایشگاه اندیشه1

آنالینآزمایشگاهدارد33200343مجتمع نگین- بلوار طالقانیساریآزمایشگاه  نگین2

آنالینآزمایشگاهدارد33277331مجتمعع پاستور- خ رازی-دوازه بابلساریآزمایشگاه دانا3

آنالینآزمایشگاهدارد3-33341110ابتدای بلوارکشاورزساریآزمایشگاه فجر4

آنالینآزمایشگاهدارد1-23332800خ قارن مجتمع پزشکی شهریارساریآزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی5

آنالینآزمایشگاهدارد33327131جنب داروخانه دهقان راد- تقاطع انقالب- خ قارنساریآزمایشگاه مهر6

آنالینآزمایشگاهدارد33304870ساختمان سینا- خ فرهنگساریآزمایشگاه فرهنگ7

آنالینآزمایشگاهدارد9-33312708خ قارن مجتمع کسریساریآزمایشگاه نور8

آنالینآزمایشگاهدارد32262451پاساژ جعغری-خ قارن روبروی پارکینگ قارنساریآزمایشگاه دانش9

آنالینآزمایشگاهدارد34538383ساختمان طوس- خ قارنساریآزمایشگاه آتیه10

آنالینآزمایشگاهدارد33253900روبروی بیمارستان امیر- خ امیرساریآزمایشگاه دی11

آنالینآزمایشگاهدارد33231599بلوار کشاورز،جنب ورودی شهرک سپاه،ساختمان یاسساریآزمایشگاه یاس12

آنالینآزمایشگاهدارد333312506شهریار - خ فرهنگساریآزمایشگاه شهریار13

آنالینآزمایشگاهدارد32200070قارن کیلینیک-خ قارنساریآزمایشگاه پارسیان14

آنالینآزمایشگاهدارد33912823ساختمان سینا ط اول- جنب داروخانه صحرایی- بلوار امیرمازندرانیساریآزمایشگاه بهار15

آنالینآزمایشگاهدارد33301819ساختمان شفا- روبروی بانک رفاه - خ قارنساریآزمایشگاه امین16

آنالینآزمایشگاهدارد44430512ساختمان سپید- خرداد15روبروی -خ فرهنگ ساریآزمایشگاه سپید17

آنالینآزمایشگاهدارد33254004مجتمع آپادانا-  خرداد15خ ساریآزمایشگاه دکتر شریفیان18

آنالینآزمایشگاهدارد28633323390ساختمان - روبروی بانک رفاه - خ قارنساریآزمایشگاه پاستور19

آنالینآزمایشگاهدارد33272751درمانگاه فارابی ط چهارم-جنب داروخانه غنی پور-بلوار امام رضاساریآزمایشگاه حکیم20

آنالینبیمارستاندارد33255201بلوار امیر مازندرانیساریبیمارستان امیر مازندرانی21

آنالینبیمارستاندارد9-33205006بلوار ولیعصرساریبیمارستان شفا22

آنالینبیمارستاندارد4-2230111بلوار پاسدارانساریبیمارستان نیمه شعبان23

آنالینبیمارستاندارد33349613بلوار پاسدارانساریبیمارستان والیت24

آنالینهسته ایدارد33342304بیمارستان نیمه شعبان-خ پاسدارانساریموسسه پزشکی هسته ای25

آنالیندندانپزشکیدارد70733322279ط سوم واحد - ساختمان شهریار-خ فرهنگساریدندانپزشکی دکتر آذین جمشیدی فر26

آنالیندندانپزشکیدارد470733322279ط هفتم واحد - 3ساختمان شهریار-خ فرهنگساریدندانپزشکی دکتر مهران محمدی27

آنالیندندانپزشکیدارد33116496-33114231مجتمع فرهنگ- طبقه فوقانی بانک رفاه-  خرداد15تقاطع -ساری خ فرهنگساریدندانپزشکی دکتر میترا صدیقی28

آنالیندندانپزشکیدارد21133302010واحد - 3شهریار-خ فرهنگ-ساریساریدندانپزشکی دکتر پرستو نامدار29

آنالیندندانپزشکیدارد33368729جنب داروخانه بهاری- بلوار امیرساریدندانپزشکی دکتر تقی صالحی30

آنالیندندانپزشکیدارد833258477واحد-ساختمان ایرانیان-بین بیست متری اول و دوم-  خرداد15ساری خ ساریدندانپزشکی دکتر حسین بشیری31

آنالیندندانپزشکیدارد233257666ساری میدان معلم ساختمان اندیشه طبقه ساریدندانپزشکی دکتر مریم ربیعی32

آنالیندندانپزشکیدارد33312486ساختمان کسری طبقه سوم- ساری خ قارنساری دندانپزشکی دکتر نادیا روشنی33

آنالیندندانپزشکیدارد33327737ساری خ قارن روبروی بازار الهیه ساختمان سینا نیم طبقه دومساریدندانپزشکی دکتر میترا ظبیانی34

آنالیندندانپزشکیدارد333245170ساختمان صدف واحد -  خرداد15خ - خ فرهنگساریدندانپزشکی دکتر رضا نصرتی35

آنالیندندانپزشکیدارد33322230جنب بانک سرمایه ساختمان سیمرغ- خ فرهنگساریدندانپزشکی دکتر علی جمشیدی فر36

آنالیندندانپزشکیدارد33340034مجتمع ایرانیان- نرسیده به بیمارستان بوعلی-  میدان امامساریدندانپزشکی تخصصی ایرانیان38

آنالیندندانپزشکیدارد33301314اول کوچه مختار-6نبش قارن -خ قارنساریدندانپزشکی دکتر معصومه دهقان نژاد39

آنالیندندانپزشکیدارد433105500مجتمع صدف ط اول واحد -  خرداد کوچه نارنج روبروی شورای شهر15خ فرهنگ خ -ساریساریدندانپزشکی دکتر محمد ابراهیمی ساروی40

آنالیندندانپزشکیدارد1333266294ط سوم واحد - ساختمان پارس- میدان معلمساریدندانپزشکی دکتر سارا حیدریان41

آنالینتصویربرداریدارد2533305767ط پنجم واحد - مجتمع سینا- 26نبش فرهنگ - خ فرهنگساریتصویر برداری دکتر نبوی42

آنالینتصویربرداریدارد33205006بلوار ولیعصرساریتصویر برداری شفا43

مراکز طرف قرارداد استان مازندران



آنالینتصویربرداریدارد33248901بلوار پاسدارانساریتصویر برداری پرتو مازند44

آنالینتصویربرداریدارد34010بلوار طالقانیساریتصویر برداری نگین45

آنالینمرکز قلبدارد33261700جنب بانک صادرات- بلوار طالقانیساریمرکز قلب سینا46

آنالینفیزیوتراپیدارد33311402خ فرهنگ ابتدای خ حافظساریفیزیوتراپی نیکان47

آنالینفیزیوتراپیدارد33392119کلینیک رازی- روبرویبیمارستان امیر- سه راه کشاورزیساریفیزیوتراپی فرهنگ48

آنالینفیزیوتراپیدارد33247319مجتمع نگین- بلوار طالقانیساریفیزیوتراپی مهر49

آنالینفیزیوتراپیدارد133244261طبقه زیر زمین واحد - کوچه کرمانی-خ فرهنگساریفیزیوتراپی نوین50

آنالینفیزیوتراپیدارد9396545213طبقه فوقانی داروخانه میرزاییان- بعد از بازار روز-بلوار کشاورزساریفیزیوتراپی روشن51

آنالینفیزیوتراپیدارد33310450ط اول- ساختمان پزشکان شفا- روبروی بانک رفاه - خ قارنساریفیزیوتراپی پناه52

آنالینفیزیوتراپیدارد33394404ط دوم- ساختمان زمرد- جنب بانک رفاه -خ امیرساریفیزیوتراپی مها53

آفالینعینک طبیندارد33108110 خرداد15بعد از سه راه -خ فرهنگساریعینک طبی دیدار54

آفالینعینک طبیندارد33320169جنب مجمتمع آریا- روبروی پارکینگ روشن - خ قارنساریعینک طبی قارن55

آفالینعینک طبیندارد333329200نبش کوچه آزادگان-روبروی مجتمع قو- خ قرنساریعینک طبی حکمت56

آفالینعینک طبیندارد1333301453واحد - ط سوم-88ساختمان حافظ- خ حافظ- خ فرهنگساریعینک طبی کیمیا لنز57

آنالیندرمانگاهدارد3-33358791(ره)میدان امامساری(عج)درمانگاه حضرت ولیعصر58

آنالیندرمانگاهدارد33105001بلوار طالقانی خ معلم روبروی مدرسه آیتیساریدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس59

آنالینآزمایشگاهدارد34725626خ انقالب کوچه مسجد توفیق جنب درمانگاه نیمه شعبان نکاآزمایشگاه بهار60

آنالینآزمایشگاهدارد34724708نبش کوچه شهید خادم-روبروی بیمارستان امام حسین- خ انقالبنکاآزمایشگاه دکتر رودباری61

آنالیندندانپزشکیدارد34733430ط دوم-ساختمان پزشکان سینا-کوچه خادم- خ انقالب-نکانکادندانپزشکی دکتر سارا صفری62

آنالیندندانپزشکیدارد34727757نکا جنب بیمارستان امام حسین ساختمان عادلنکادندانپزشکی دکتر ناصر یوسفی63

آنالینپزشک عمومیدارد347265100مجتمع دهپور- خ راه اهن- نکانکادکتر عبدالرحمان نظری64

آنالینپزشک عمومیدارد9111569929درمانگاه ولیعصر- خ انقالب-نکانکادکتر مهدی ابراهیمی سیاوشی65

آنالینفیزیوتراپیداردخانقالب روبروی شهرداری مرکزی- نکانکا(ره)فیزیوتراپی امام خمینی66

آنالینبیمارستاندارد34525279خ پاسداران- چهار راه گرگانبهشهربیمارستان مهر67

آنالینبیمارستاندارد34525152چهار راه فرمانداری- بلوار شهید هاشمی نژادبهشهربیمارستان امیدی68

آنالیندندانپزشکیدارد34534519ط دوم شمالی- مجتمع پزشکی دکتر امید-بهشهر خ امامبهشهردندانپزشکی دکتر سید مهدی دژکام69

آنالیندندانپزشکیدارد34520012ط دوم- ساختمان پاساژ مرکزی-چهار راه امام- خ امامبهشهردندانپزشکی دکتر زهرا حسنی70

آنالیندندانپزشکیدارد34536248طبقه سوم- ساختمان آقاپور- مقابل پاساژ الله- خ امامبهشهردندانپزشکی دکتر زهرا محمودی71

آنالینفیزیوتراپیدارد34533414کوچه نظارتی-جنب اداره پست-چهار راه فرمانداریبهشهرفیزیوتراپی فرهنگ72

آنالینآزمایشگاهدارد34538383کوچه دهم- جنب داروخانه تبرائی- خ امامبهشهرآزمایشگاه صادقی فر73

آنالینآزمایشگاهدارد34542858مجتمع رازی- جنب داروخانه شعبانی- بعد از بیمارستان امام- خ امامبهشهرآزمایشگاه دکتر حجتی74

آنالینآزمایشگاهدارد34526518پاساژ الله- خ امامبهشهرآزمایشگاه حسن زاده75

آنالینآزمایشگاهدارد34521369خ امامبهشهرآزمایشگاه دکتر مهران احمدی76

آنالینآزمایشگاهدارد5222968ساختمان پزشکان- جنب بانک ملی- خ امامبهشهرآزمایشگاه رحیمی77

آنالینآزمایشگاهدارد34523537جنب مسجد نصیر خان- چهارراه فراش محلهبهشهرآزمایشگاه سینا78

آنالینمتخصص داخلیدارد2534533848واحد - 5طبقه -مجتمع دارالسالم-چهار راه فرمانداری- بلوار شهید هاشمی نژادبهشهردکتر نرگس ستونه79

آنالینآزمایشگاهدارد54236630 میدان شهید شیرودی ، تنکابندکتر خانپور - آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس 80

آنالینآزمایشگاهدارد55422800 خیابان امام ، جنب بانک سپه ، کوچه دکتر بهادری ،  تنکابنآزمایشگاه پاستور  81

آنالینآزمایشگاهدارد54211600خ امام، کوچه دکتر بهادری، تنکابنآزمایشگاه دانش82

خیابان امام خمینی ، جنب پارکینگ زعفری ط اول ،   تنکابنآزمایشگاه دکتر سلیمی 83 آنالینآزمایشگاهدارد54230208 

آنالینآزمایشگاهدارد54233099خیابان امام،روبروی بانک سپه مرکزی ،کوچه گل سنبلتنکابندکتر ستوده- آزمایشگاه دکتر آذربو 84

آنالیندرمانگاهدارد1155220212 تیر ، خ مجتهدزاده 7مازندران ، تنکابن ، م تنکابندندانپزشکی درمانگاه مهر سالمت 85

آنالینآزمایشگاهدارد54226151 خیابان امام ، جنب بیمارستان ش رجایی ، ساختمان امین ، طبقه دومتنکابنآزمایشگاه دکتر شعله توفیقی 86

آنالینبیمارستاندارد54237877  خیابان جمهوری نبش کوچه فرمانداریتنکابن بیمارستان شهسوار87

26 ، واحد 3میدان شهید شیرودی ، جنب اداره آموزش و پرورش ، ساختمان پزشکان پارس ، طبقه  ،  تنکابندندانپزشکی دکتر ارغوان مهدوی یزدی 88 آنالیندندانپزشکیدارد54229848 



، تنکابن فیزیوتراپی آرامش 89 ، طبقه همکف2بلوار شهید شیرودی، کوچه پامچال ، پالک  آنالینفیزیوتراپیدارد54284878 

آنالینفیزیوتراپیدارد54211116 میدان شهید شیرودی ، خیابان امام ، ساختمان پزشکی کیان ، طبقه همکف تنکابن فیزیوتراپی کیمیاگر 90

آفالینعینک سازیدارد154224547خ امام خمینی،جنب بیمارستان شهید رجائی و داروخانه دکتر جهانی،روبروی بانک سپه،س سام اپتیک،واحدتنکابنعینک سازی سام اپتیک 91

آفالینعینک سازیدارد54226848خیابان امام خمینی،ساختمان کاپریتنکابنعینک سازی سان اپتیک 92

آنالیندرمانگاهدارد55220212 خ امام ، روبروی بیمارستان ، جنب مطب دکتر غیاثی  تنکابندرمانگاه مهر سالمت 93

آنالینمتخصص داخلیدارد454238535کریم آباد کوچه دکتر بهادری  ساختمان حکیم  طبقه اول واحد تنکابن(متخصص داخلی)مطب دکتر علیرضا ایران پور 94

آنالینپزشک عمومیدارد54282946خ امام ، روبروی بیمارستان ، جنب مطب دکتر غیاثی  تنکابنمطب دکتر امین چرمچی95

آنالینپزشک عمومیدارد154231303،واحد 2خ امام،رو به روی مدرسه نرجس،ساختمان کیان،بلوک تنکابنمطب دکتر مهناز سلیمانی 96

آنالیندرمانگاهدارد55220212(ع)خ ش مطهری ، روبروی بیمارستان امام سجاد رامسردرمانگاه بوعلی سینا 97

آنالینآزمایشگاهدارد5522241، طبقه همکف و زیرزمین (ع)خ ش مطهری ، روبروی بیمارستان امام سجاد رامسرآزمایشگاه پاتوبیولوژی نادر98

آنالینپزشک عمومیدارد55251206 باالتر از شهرداری ، جنب قنادی سامانرامسرپزشک عمومی- دکنر سودابه محتشم امیری 99

آنالینآزمایشگاهدارد55228860خ مطهری،جنب کتابخانه احمدنژاد رامسر آزمایشگاه سینا 100

آنالینفیزیوتراپیدارد55225900ابریشم محله،مجتمع مهرگان،ط همکف رامسر فیزیوتراپی آهنگ سالمت 101

آنالینآزمایشگاهدارد54623199عباس آباد،خ امام خمینی،کوچه آزمایشگاه،ساختمان آرین،طبقه همکف عباس آبادآزمایشگاه دکتر ستوده 102

آنالینآزمایشگاهدارد54631900 سلمانشهر ، خ امام خمینی ، روبروی فروشگاه سروش سلمانشهرآزمایشگاه سالمت 103

آنالیندندانپزشکیدارد242216503 طیقه 38قائمشهر خ مدرس ساختمان آمین قائمشهردندانپزشکی حمیده علی پور104

آنالیندندانپزشکیدارد2042243382قائمشهر خ بابل تالر قائمشهردندانپزشکی زهرا عباسپور105

آنالیندندانپزشکیدارد42225357قائمشهر خ بابل طبقه دوم بانک پارسیان قائمشهردندانپزشکی مهدیه زارع106

آنالیندندانپزشکیدارد42258609قائمشهر خ بابل روبروی آتش نشانیقائمشهرکلینیک دندانپزشکی سالمت107

آنالینفیزیوتراپیدارد42230418قائمشهر خ بابل کوچه شهید عابدیقائمشهرفیزیوتراپی دارالشفا108
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