
کد پستی فکس آدرس شماره تلفن شهر استان تخصص تحصیالت رشته نوع مرجع

4931813946 01734526768 بیمارستان آل جلیل آق قال-آق قال 01734526765 اق قال گلستان null null null بیمارستان

4979114635 01733386060 بیمارستان خاتم االنبیاء گنبد کاووس- جاده کمر بندی - گنبد کاووس  01733386303 گلستان گلستان null null null بیمارستان

4917761551 01732238363 آذر5خیابان پنچم آذر مرکزآموزشی درمانی  01732220561 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4979146595 01733551115
استان گلستان شهرستان گنبد كاووس خیابان طالقاني شرقي بیمارستان 

شهید مطهري
01733551115 گنبدکاووس گلستان null null null بیمارستان

4918633575 01732356220 خرداد خیابان باهنر بیمارستان وزایشگاه فلسفي15گرگان میدان 01732222619 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4971945179 01733346301 بیمارستان شهدای گنبدکاووس- خیابان امام خمینی جنوبی 01733338200 گنبدکاووس گلستان null null null بیمارستان

4971945179 01733346301 گنبد خیابان امام خمینی-گلستان 01733338200 گنبدکاووس گلستان null null null بیمارستان

4881899441 01734325767
شهرستان (ع)بیمارستان امیرالمومنین -خیابان جنگل -کردکوی-گلستان

کردکوی
01734335206 کردکوی گلستان null null null بیمارستان

4871613671 01734362060
-روبروی هالل احمر  - (ع)خیابان امام جعفر صادق - بندرگز - گلستان 

 بیمارستان شهداء بندرگز
01734362060 بندرگز گلستان null null null بیمارستان

4943185151 01734240021 (عج)بیمارستان بیقه هللا االعظم 01734240014 علیابادکتول گلستان null null null بیمارستان

4916668197 01732256440 گرگان بلوار جانبازان مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان 02132251730 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4976131876 01733280131 گنبدکاووس-گلستان  01733280121 گنبدکاووس گلستان null null null بیمارستان

4917753945 01732345319
بیمارستان دكتر - 11عدالت - خیابان ولیعصر - گرگان - گلستان 

موسوي
01732337254 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4971959658 01733230560
خیابان - خیابان امام خمینی جنوبی - گنبد کاووس - استان گلستان 

بیمارستان برزویه گنبد- امامزاده غربی 
01733227150 گنبدکاووس گلستان null null null بیمارستان

4918633537 01732320931 خیابان باهنر بیمارستان قلب شفا گلستان- خرداد 15میدان - گرگان  01732330930 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4916647989 01732328072 بیمارستان مسعود-خیابان فروردین شرقي-فلكه گرگانپارس-گرگان 01732324071 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4891674811 01734434096 بندرترکمن(ره)بندرترکمن بلوار آرخی بیمارستان امام خمینی 01734427022 بندرترکمن گلستان null null null بیمارستان

4917867439 01732261175
گرگان خیابان شهید صیاد شیرازی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد 

شیرازی
01732251910 گرگان گلستان null null null بیمارستان

4981634817 01735232543 روبروی بانک رفاه کارگران- مینودشت خیابان پاسداران  01735232543 مینودشت گلستان null null null بیمارستان

4953163467 01735862614 خان ببین میدان میرفندرسکی 01735862610 خانبهبین گلستان null null null بیمارستان

4971715997 01733397290 طالقانی شرقی نبش دانش 01733397280 گنبدکاووس گلستان null null null بیمارستان

4941964387 01734230478
- چهارراه جنگلده روبروی مجتمع تجاری آریا - علی آباد کتول- گلستان

درمانگاه شبانه روزی خاتم االنبیاء
01734230478 علیابادکتول گلستان null null null درمانگاه عمومی

4941893897 01734222721 چهاراه جنگلده درمانگاه شفا 01734222721 علیابادکتول گلستان null null null درمانگاه عمومی

4881714119 01734343465
روبروی مسجد - خیابان پاسداران - شهرستان کردکوی - گلستان 

درمانگاه کوثر سپاه- حسینی 
01734343465 کردکوی گلستان null null null درمانگاه عمومی

4941743114 01734235005
طبقه  - (ع)درمانگاه امام رضا - علی آباد کتول چهار راه هنرستان 

آزمایشگاه نور ثامن- فوقانی 
01734235005 علیابادکتول گلستان null null null درمانگاه عمومی

4917746685 01732351845 01732351845 درمانگاه شبانه روزي رفیع17چاله باغ قدس  گرگان گلستان null null null درمانگاه عمومی

4971714554 01733234469 گنبد کاووس خیابان دارائی شرقی روبرو سینما قدس 01733234461 گنبدکاووس گلستان null null null درمانگاه عمومی

4941748184 01734232837 خیابان امام رضا جنب بانک سپه مرکزی 01734232839 علیابادکتول گلستان null null null درمانگاه عمومی

4916674946 01732254770 جنب اداره مخابرات - 4بهشت - خیابان شهید بهشتی - گرگان  01732254770 گرگان گلستان null null null درمانگاه عمومی



نام مرجع

مرکز بهداشت و درمان 

(آل جلیل)بخش آق قال

بیمارستان خاتم االنبیاء گنبد 

کاووس

مرکز آموزشی درمانی 

پنجم آذر

بیمارستان شهید مطهري 

گنبد

بیمارستان وزایشگاه فلسفي

شهدا گنبد کاووس

شهدا گنبد کاووس

شهرستان  (ع)امیرالمومنین 

کردکوی

بیمارستان شهداء بندرگز

بیمارستان بقیه هللا 

(ع)االعظم

مرکز درمانی طالقانی 

گرگان

(ص)بیمارستان پیامبر اعظم

دكتر موسوي

بیمارستان برزویه گنبد

بیمارستان قلب شفاگلستان

شركت پزشكان مسعود 

گرگان

بیمارستان امام 

بندرترکمن(ره)خمینی

مرکز آموزشی درمانی 

شهید صیاد شیرازی

بیمارستان فاطمه الزهرا 

مینودشت (س)

خان ببین (ع)امام رضا 

بیمارستان طالقانی گنبد

خاتم االنبیاء

شبانه روزی شفا

درمانگاه شبانه روزی کوثر 

سپاه پاسداران

آزمایشگاه نور ثامن 

(درمانگاه امام رضا )

درمانگاه رفیع

شهید مدنی

درمانگاه عمومی شبانه 

روزی طب النبی

درمانگاه فرهنگیان گرگان



4916694667 01732263064
کلینیک تخصصی و فوق -جنب اداره کل بهزیستی-خیابان شهید بهشتی

تخصصی دزیانی
01732263061 گرگان گلستان null null null درمانگاه عمومی

4916655398 01732240563 جنب سازمان حج و زیارت- نبش کوچه دهم  09129385732 گرگان گلستان null null null درمانگاه عمومی

4917646565 01732268430
گرگان خیابان پاسداران روبروی آموزش و پرورش درمانگاه امام جعفر 

(ع)صادق 
01732268430 گرگان گلستان null null null درمانگاه عمومی

4917757664 01732224198 17 ساختمان کاپری پالک 7ولیعصر عدالت  01732268980 گرگان گلستان null null null مرکز جراحی محدود

4917746934 01732322154 29عدالت - خ ولیعصر  09113756180 گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4917749311 01732336708 23عدالت  01732324300 گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4916766165 01732323216 مرکز پزشکی آراد-34عدالت -خیابان ولیعصر  01732323216 گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4916636433 01732231011 71پالك -16عدالت -خیابان ولیعصر 01732256553 گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4971853555 01733385270
جاده كمربندي روبروي بیمارستان - شهرستان گنبد كاووس - گلستان 

خاتم االنبیا مركز تصویر برداري پزشكي قابوس طب گلستان
01733385140 گنبدکاووس گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4916655493 01732233222
گرگان میدان فخرالدین اسعد گرگانی مرکز تصویربرداری پزشکی 

ایزدی
01732233555 گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4917747589 01732327208
کلینیک تخصصی - ساختمان دی - کمانگری دوم  - 21عدالت - گرگان 

دندانپزشکی دی
01732327208 گرگان گلستان null null null درمانگاه دندانپزشکی

4916615867 01732321545 مرکز توانبخشی پارس توان گلستان-خیابان شهریور مرکزی 01732321545 گرگان گلستان null null null درمانگاه تک تخصصی

4917614338 01732250604 گرگان فلکه سرخواجه سرخواجه دوم روبروی دبستان رازی 01732250604 گرگان گلستان null null null مرکزتوانبخشي

4917748151 01732232676 16 و 14چاله باغ بین قدس  01732232676 گرگان گلستان null null null مرکزتوانبخشي

4918945831 01732427500 4کوچه میرداماد - خیابان حوزه - بلوار شهید مفتح - گرگان  01732428282 گرگان گلستان null null null مرکز رادیوتراپي

4991857311 01735445720 (ص)بیمارستان حضرت رسول اكرم-كالله 01735447990 کالله گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک بیمارستان

4971899941 01733557722 بیمارستان بسکی-خیابان طالقانی شرقی -شهرستان گنبد-استان گلستان 01733554441 گنبدکاووس گلستان زنان متخصص پزشک بیمارستان

4917967367 01732240340 01732240340 ساختمان سینا13عدالت .ولیعصر . خ گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4891713369 01734425155 ساختمان دکتر ناظری-میدان مختوم قلی-بندرترکمن 01734425155 بندرترکمن گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4917747177 01732331267 5 پالک 31گرگان  خیابان ولیعصر عدالت -گلستان  01732323596 گرگان گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4999999999 01732327250
 121پ  - 2ط - ساختمان پزشکان ویال  - 21عدالت - خیابان ولیعصر 

 اصلی107فرعی از - 
01732327250 گرگان گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4916613896 01732320502 22عدالت  01732320501 گرگان گلستان سایر سایر سایر مرکز تصویر برداري

4917754551 01732252665 01732231706 انتهاي كوچه ساختمان صدف طبقه همكف13عدالت  گرگان گلستان جراحي عمومي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4891714135 01734429486 ساختمان دکتر سقلی- خیابان شهید مالئیان  01734429486 بندرترکمن گلستان null null null مرکز تصویر برداري

4916635911 01732349528 تصویربرداری پزشکی مهرگان-همکف-مجتمع فارابی-14خ عدالت  01732342317 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک مرکز تصویر برداري

4917756746 01732244235
مرکز تصویر - بعد از ازمایشگاه پاستور  - 7عدالت - خیابان ولیعصر

برداری دکتر درویشی
01732244235 گرگان گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4917787479 01732269023
پزشگی - طبقه همکف - ساختمان پزشکان مهر  - 34عدالت - گرگان 

هسته ای سینا
01732244100 گرگان گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4917755799 01732325158
 سونوگرافي 3 ساختمان مهستان طبقه 11گرگان خیابان ولیعصر عدالت 

پارس
01732325158 گرگان گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4917758165 01732228556 سونوگرافی دکتر سالومه مقصودلو- نبش کوچه تابنده- ابتدای کوی تختی 01732342484 گرگان گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک مرکز تصویر برداري

4916713517 01732534173
 جنب میالد نور مجتمع 73گرگان جاده ناهارخوران روبروی عدالت 

1فرهنگ  طبقه 
01732534173 گرگان گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک



درمانگاه تخصصی و فوق 

تخصصی دزیانی

دندانپزشکی عمومی و 

تخصصی بعثت
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مرکز تصویربرداری آراد

شركت توسعه خدمات 

پزشكی بهداشتی ابن 

مركزام)سیناگلستان

حقوقي

شرکت خدمات امور 

تصویری پزشکی ایزدی

کلینیک دی

سالمت یار گلستان

مرکز مشاوره

مرکز توانبخشی و 

فیزیوتراپی کوشا

مرکز رادیوتراپی 

انکولوژی میرداماد

(ص)حضرت رسول اكرم

بیمارستان و زایشگاه دکتر 

بسکی

درمانی

سونوگرافی دکتر آسوده

دکتر جانعلی طعنه

تصویربرداری راد

تصویربرداری دکترافشین 

رضائی

مركزپزشكي هسته اي 

صدف
سونوگرافی و رادیولوژی 

دکتر مصطفی طهماسب 

نژاد
تصویربرداری پزشکی 

مهرگان

مرکز تصویر برداری 

دکتردرویشی

پزشکی هسته ای سینا

 پارس

مرکز تصویر برداری دکتر 

سالومه مقصودلو

خدیجه پوری



4917754691 01732230244 4 مجتمع سینا طبقه 13عدالت - ولیعصر  01732230244 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917897838 01732244190 خیابان ولیعصر ساختمان ابوریحان طبقه سوم 01732244190 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4941964467 01734226010 جنب داروخانه دکتر دینکو 01734226010 علیابادکتول گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916654197 01732225569
 5استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر روبروی عدالت 

 مطب دندانپزشکی دکتر فرشته عطارچی2مجتمع عادل طبقه 
01732225569 گرگان گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917759971 01732225166 105 مجتمع آریا طبقه دوم پالک 5نبش عدالت  01732225166 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917747661 01732328528 .11، واحد3، مجتمع کیان، طبقه 23گرگان، عدالت  01732328528 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917756845 01732363001 8واحد - طبقه دوم - پاساژ آپادانا- خیابان ولیعصر 01732363001 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916654189 01732243039 مجتمع عادل - 5روبروي عدالت  01732239764 گرگان گلستان ارتودنسي متخصص دندانپزشک دندانپزشک

4916636793 01732342340
 ساختمان فارابی نیم طبقه اول واحد 14گرگان خیابان ولیعصر عدالت 

106
01732342340 گرگان گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917845878 01732520811 301واحد - 4طبقه - ساختمان الماس- 65عدالت -بلوار ناهارخوران  01732520811 گرگان گلستان بیماري هاي دهان متخصص دندانپزشک دندانپزشک

4916639935 01732356187 209خیابان ولیعصر پاساژ صدرا طبقه دوم واحد  01732356186 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4941134514 01734264330 ابتدای خیابان شیرنگ 01734264330 فاضالباد گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916936449 01732256200
مجتمع ام آر آی .16عدالت .خ ولی عصر.گرگان.گلستان

مطب دکتر محسن عالالدین.2طبقه.کوثر
01732256200 گرگان گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917754489 01732255006 13واحد2م آرمان ط 01732256616 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4871868714 01734366380 درمانگاه دکتر علی کردافشاری.47انقالب .خیابان امام-بندرگز 01734364535 بندرگز گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917887515 01732322482
گرگان خ ولیعصر روبروی سازمان اب ساختمان رازی طبقه اول واحد 

7
01732322482 گرگان گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916631919 01732362126 ۳۰۱واحد- مجتمع مرجان- ۱۶نبش عدالت  01732362126 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916635887 01732326066 110 مجتمع فارابی طبقه اول واحد 14خیابان ولیعصر عدالت  01732326066 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4941964446 01734220904
روبروی - باالی داروخانه دکتر ایوب زنگانه - چهارراه جنگلده 

درمانگاه شبانه روزی شفا
01734225133 علیابادکتول گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916653799 01732326136 312واحد-مجتمع بزرگ الله-6عدالت-خیابان ولیعصر 01732326136 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917758798 01732230880 طبقه اول- مجتمع میالد  - 1عدالت  01732230880 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4941964457 01734225965
علی اباد کتول خیابان امام رضا چهارراه جنلگده روبروی داروخانه 

صالحی مطب دندان پزشکی دکتر زمانی
01734225965 علیابادکتول گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4971713479 01733220025 20ساختمان پزشکان . رویروی بیمارستان سپاه . دارایی شرقی  01733220025 گنبدکاووس گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4971715147 01733237012 خ دانش شمالي مجتمع پزشكي سینا 01733228182 گنبدکاووس گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916654196 01732353123 9واحد . 2طبقه .مجتمع عادل. روبروی مسجد امیر.خیابان ولیعصر 01732233521 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917968838 01732520092 14واحد  - 2طبقه - مجتمع اداري تجاري تندیس  - 85انتهاي عدالت  01732520092 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916653766 01732321313 2 طبقه 219 خیابان ولی عصر پاساژالله واحد  01732361770 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917699194 01732237075 طبقه اول- پاساژ دیلمي  - 24افتاب  - (ره  )خیابان امام خمیني - گرگان  01732237075 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917888838 01732527620 01732345492 ساختمان گلستان49گرگان خیابان ولیعصر عدالت  گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

491663358 01732221617 01732221617 مجتمع ابوریحان18عدالت  گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک



دندانپزشکی
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دکتر نفیسه بیگم میرکتولی



4916716917 01732527482
- طبقه اول- مجتمع میالد نور- روبروی حافظیه- بلوار ناهارخوران

5واحد 
01732532079 گرگان گلستان

دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4971675593 01733240601 6گنبد خ سرابی مجتمع نورسی ط 01733240601 گنبدکاووس گلستان لثه متخصص دندانپزشک دندانپزشک

4916639963 01732266553 501 واحد 5خیابان ولیعصر مجتمع صدرا طبقه  01732266553 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917754685 01732244360 13 ساختمان سینا واحد 13عدالت  01732244360 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4917767835 01732222033 مجتمع ایران زمین23گرگان خیابان ولیعصر عدالت  01732222044 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک دندانپزشک

4916713519 01732534173
-56 و 54بین عدالت -بلوار ناهارخوران-خ ولیعصر- گرگان- گلستان

طبقه اول-مجتمع فرهنگ
01732534173 گرگان گلستان لثه متخصص دندانپزشک دندانپزشک

4917968848 01732534654 24 واحد 2 ساختمان دفتری تندیس ط 85گرگان عدالت  01732534654 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک درمانگاه دندانپزشکی

4913643594 01732243723 جنب بانک ملت مرکزی-25آفتاب -خ امام خمینی-گرگان-گلستان 01732243723 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک درمانگاه دندانپزشکی

4917897838 01732223504 ، درمانگاه پردیس35عدالت  01732222355 گرگان گلستان
دندانپزشک 

عمومي
عمومي دندانپزشک درمانگاه دندانپزشکی

4881865855 01734346735 جنب کوچه ملک 01734346735 کردکوی گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4916976634 01732529494
ابتدای گلشهر هشتم سمت راست درمانگاه شفا -بلوارگلشهر-گرگان 

گرگان
01732529494 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4916785668 01732179044
درمانگاه سینوهه  (35گلشهر)علیمحمدی ششم- کوی علیمحمدی -گرگان

گرگان
01732175050 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4881713339 01734342881
جنب داروخانه  )- مرکز پزشکی کیمیا- خ ولیعصر- کردکوی- گلستات

(دکتر یزدی
01734342881 کردکوی گلستان داخلي متخصص پزشک درمانگاه عمومي

4941143493 01734263280 فاضل آباد خیابان اصلی پاساژامام حسن عسگری جنب داروخانه پاستور 01734263280 فاضالباد گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4941134557 01734262385 فاضل آباد خیابان اصلی چهارراه مطب دکتر هاشمی 01734262385 فاضالباد گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4961914653 01735725071 4خیابان امام نبش والیت-آزادشهر  01735725071 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4918797556 01732366100
درمانگاه شبانه - نبش کوچه سوم  - (ع)خیابان امام رضا - گرگان 

روزی ابن سینا
01732338005 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4917695163 01732222130 12 کوچه اول سمت چپ پالک 18آفتاب  01732222686 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4917619169 01732240621 47 پالک 6 اذر اذر سوم کوچه 5خیابان  01732240620 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4913643989 01732234500 -پانزده متری پاسرو -خیابان شهدا - میدان وحدت 01732220250 گرگان گلستان طب اورژانس متخصص پزشک درمانگاه عمومي

4916654647 01732233558 01732233558 درمانگاه شبانه روزی سیب36رسالت  گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4915777797 01732130724 گرگان جرجان هشتم درمانگاه امین 01732130724 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4891713989 01734434112 24آزادی . خیابان آزادی . بندر ترکمن . گلستان  01734435050 بندرترکمن گلستان سایر سایر سایر درمانگاه عمومي

4981634799 01735222346
آستان گلستان، شهرستان مینودشت، خیابان پاسداران، کوچه بوستان 

پنجم، جنب ازمایشگاه پارس، درمانگاه شبانه روزی سینا
01735222346 مینودشت گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4916633583 01732255090 درمانگاه پدرام - 328پالک  - 16نبش عدالت - خیابان ولیعصر  01732224828 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4915614783 01732126311 7گلبرگ - خیابان گلها - گرگان  01732126308 گرگان گلستان جراحي عمومي متخصص پزشک درمانگاه عمومي

4918794873 01732325206 22نبش ابوذر - ایرانمهر باال - چهارراه فلسفي - گرگان - گلستان  01732325206 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک درمانگاه عمومي

4918685945 01732239105 گرگان خیابان امام خمینی کوچه آفتاب دوم 01732239105 گرگان گلستان عفوني متخصص پزشک درمانگاه عمومي

4971879533 01733297052 خیابان حافظ جنوبی جنب داروخانه قابوس طبقه همکف 01733220895 گنبدکاووس گلستان قلب متخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی

4917838135 01732243770 18عدالت  01732222233 گرگان گلستان قلب فوق تخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی
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4971715869 01733222186
خیابان طالقانی شرقی جنب قنادی آزادی مجتمع پزشکی دکتر عالقی 

طبقه همکف
01733222186 گنبدکاووس گلستان پوست متخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی

4961135781 01735724024 طبقه دوم- ساختمان پزشکان-کوچه کفش ملی 01735724024 ازادشهر گلستان اطفال متخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی

4891713399 01734426106
میدان مختومقلی ساختمان  (شهرداری  ) خرداد 15بندرترکمن خیابان 

دکتر ناظری
01734429030 بندرترکمن گلستان اطفال متخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی

4917754594 01732244363 1 واحد 1 ساختمان قائم طبقه 13عدالت  01732244363 گرگان گلستان عفوني متخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی

4917754486 01732260440 7 انتهاي كوچه ساختمان ارمان واحد13خیابان ولیعصر عدالت 01732260440 گرگان گلستان داخلي متخصص پزشک درمانگاه تک تخصصی

4891714934 01734431905 10 و 8 متری بین جمهوری 6کوچه ی -روبروی باشگاه تختی 01734431905 بندرترکمن گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4916659318 01732342550 303 واحد 3 ساختمان ایزد طبقه 8ولیعصر انتهای عدالت  01732342550 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4917754758 01732233331 64 طبقه اول واحد 15 و 13گرگان خیابان ولیعصر  بین عدالت  01732233331 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس ارشد
کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4917755971 01732326862 5 واحد 2  ساختمان ازاد مرد طبقه 11گرگان عدالت  01732326862 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4971874487 01732350602
خیابان طالقانی شرقی روبروی بیمارستان بسکی - گنبد - گلستان 

14ساختمان هیوه چی نریمانی طبقه سوم واحد 
01733581703 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس ارشد

کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4917755547 01732245647 2ط- میرداماد- 7عدالت-گرگان 01732263650 گرگان گلستان
گوش و حلق و 

بیني
متخصص پزشک مرکزتوانبخشي

4941964519 01734239551
کوچه - بعد از چهارراه جنگلده به سمت گرگان - خیابان امام رضا ع 

30فردوس 
01734239550 علیابادکتول گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4971633647 01733386848

ساختمان پزشکی تخصصی و -بعد از چهارراه اول-خیابن دارایی غربی

مرکز فیزیوتراپی -16واحد -طبقه چهارم-فوق تخصصی دکتر آقچه لی

ایران یاشا

01733230258 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
مرکزتوانبخشي

4971887549 01733296789 گنبدکاووس- گلستان  01733296789 گنبدکاووس گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک سونوگرافي و رادیولوژي

4881867844 01734353366 3کردکوی ابتدای خ جنگل مجتمع تجاری کیمیا طبقه  01734353366 کردکوی گلستان سایر سایر سایر سونوگرافي و رادیولوژي

4916653763 01732361199 2طبقه - پاساژ الله - خیابان ولیعصر - گرگان  01732341259 گرگان گلستان رادیوتراپي متخصص پزشک سونوگرافي و رادیولوژي

4913644194 01732248550 نبش میدان وحدت-گرگان  01732222786 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4935114537 01732362010 جنب بانک کشاورزی-خیابان اصلی-جلین  01732141459 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4891714768 01734424844 01734424844 داروخانه بوعلی8بندرترکمن نبش خیابان جمهوری  بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4881865855 01734346735 جنب درمانگاه شفاگستر 01734342535 کردکوی گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916633573 01732237057 -18نبش عدالت -خیابان ولیعصر-گرگان 01732237027 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917774786 01732329700 16 آذر نبش آذر 5گرگان خ  01732327900 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971959658 01734388191 بندر گز لیوان شرقی چهارراه اصلی 01734388191 بندرگز گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971887599 01733386060
جنب آموزش -13نبش کوچه-خیابان طالقانی شرقی-گنبدکاووس

داروخانه دکترحقیقی-وپرورش
01733220100 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4941143879 01734263289 خیابان اصلی پاساژ امام حسن عسگری داروخانه پاستور 01734263289 فاضالباد گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

 4941894764 01734226503 داروخانه دکتر قاسمی. روبه روی خیابان ورزش. امام رضا 01734226503 علیابادکتول گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971877473 01733224201
ساختمان پزشکان فارابی -خیابان امام خمینی جنوبی-گنبدکاووس-گلستان

داروخانه دکتر چوکان-گنبد
01733224201 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971877545 01733237644 .خیابان امام خمینی جنوبی چهارراه امامزاده-گنبدکاووس- گلستان 01733292111 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971713339 01733237271
گنبدکاووس خیابان امام خمینی شمالی نرسیده به خیابان دارایی داروخانه 

شبانه روزی مهرگان
01733237270 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917748855 01732339790
روبروی اداره ثبت پاساژ یادمان  - 21عدالت -خیابان ولیعصر - گرگان 

داروخانه دکتر کاووسی نیا
01732327926 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه



مریم جواهری

سیدمجید حسینی بای

دکتر عبدالحلیم اتکپور 

طریک

دکتر حمیدرضا بهزاد

مطب دكتر ازیتاالبرزي

بهبود

مرکز فیزیوتراپی و 

لیزرتراپی دی

فیزیونراپی پردیس

فیزیوتراپی پارس

مرکز ارتز پروتز شفا

مرکزتخصصی گوش 

دکترمالی

رحمان میرزائی

مرکز فیزیوتراپی ایران یاشا

رادیولوژی دکتر حسامی

مطب سونوگرافی دکتر 

سندباد ارمند

سونوگرافي و رادیولوژي 

شفا

داروخانه دکتر صلبی

داروخانه جلین

داروخانه بوعلی بندرترکمن

مقصودلو

داروخانه دکتر تقوی

داروخانه شبانه روزی 

دکتر کاویانی

بنی هاشم

داروخانه دکترحقیقی

داروخانه پاستور

داروخانه دکتر قاسمی

داروخانه دکتر چوکان

داروخانه دکتر جلیل مهروز

داروخانه شبانه روزی

داروخانه دکتر کاووسی نیا



4891713413 01734421847 بندر تركمن میدان مختومقلي ساختمان ناظري داروخانه دكتر ناظري 01734423771 بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971715147 01733240271
خیابان دانش شمالی .خیابان طالقانی شرقی.گنبد کاووس.استان گلستان

.داروخانه دکتر کوهی.مجتمع پزشکی طبقه همکف
01733240271 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917755587 01732535921 01732241114 روبروی آزمایشگاه پاستور7عدالت  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4997135171 01735452005 داروخانه دکتر آدینه زاده- خیابان فراغی - مراوه تپه - استان گلستان  01735452005 مراوهتپه گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971888684 01733221049
طالقانی شرقی بعد چهار راه خیام ساختمان پزشکان دکتر عالقی طبقه 

همکف
01733221049 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4881713315 01734344677
نرسیده به  - (عج)خیابان ولیعصر- شهرستان کردکوی - استان گلستان 

داروخانه شبانه روزی دکتر یزدی- جنب مسجد جامع - میدان انقالب 
01734350666 کردکوی گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4896135664 01734464777 شهرستان گمیشان خیابان امام خمینی نبش چراغ قرمز 01734464777 بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

48731345490 01734382512
جنب بانک  - (ره)خیابان امام خمینی-  شهر نوکنده - شهرستان بندرگز 

داروخانه دکتر حامد برآبادی- ملی 
01734382512 بندرگز گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917958358 01732332700 13 و 11ولیعصر بین عدالت  01732332700 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971637447 01733224910
گنبدکاووس خیابان بعثت روبروی مسجد جامع داروخانه دکتر حقیقت 

طلب
01733224910 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4961614191 01735735397 جنب بانک ملی 01735732315 ازادشهر گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917747695 01732243830 01732243830 داروخانه بهنام23گرگان خیلبان شالیکوبی عدالت  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917765195 01732225146 نبش اذر چهارم 01732225146 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4991714663 01735441200 روبروی بانک سپه 01735441200 کالله گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917763641 01732365115 01732365115 آذر روبروی بیمه دانا5خ - گرگان - گلستان  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4981634348 01732223033 نبش سرخواجه یکم 01732223033 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971959866 01733240723 نبش چهارراه گلشن 01733240723 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916613888 01732325414 ساختمان کسری-22عدالت -خیابان ولیعصر - گرگان 01732349526 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4951718577 01735883596 خیابان امام خمینی- رامیان  01735883596 رامیان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4918698444 01732226522 17گرگان خیابان سرخواجه نبش سرخواجه  01732226523 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916635893 01732344343 01732323566 مجتمع فارابی داروخانه دکتر صالح صابر14عدالت  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917845145 01732533552 01732533552 پاساژ زرتشت داروخانه دکترطاهری65بلوارناهارخوران عدالت  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4954144493 01735892332 داروخانه دکتر بهرامی- تیر7جنب خیابان -بلوار امام رضا-دلند 01735892332 رامیان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917636565 01732254604 خیابان پنجم آذر پاساژ بهارستان داروخانه دکتر مهری هاشمی 02132227535 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971887482 01733294714 گنبد کاوس خیابان طالقانی شرقی نبش خیام جنوبی 01733294715 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916639861 01732350666 ذاروخانه صدرا-پاساژصدرا16و14خ ولیعصر بین عدالت  01732350666 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971879531 01733290770 گنبدطالقانی شرقی خیابان حافظ جنوبی داروخانه قابوس 01733225457 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4915684935 01732325334 گرگان خ کاشانی  چهارراه انقالب نرسیده به چهارراه مدرس 01732128930 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917754176 01732234300 جنب تامین اجتماعی 01732234300 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

491396534 01732680573
گرگان خیابان كمربندي جنب میدان بار انقالب داروخانه شبانه روزي 

ساسانپور
01732627510 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه



داروخانه دكتر ناظري 

بندرتركمن

داروخانه دکتر کوهی

داروخانه دکتر هدایت

حقیقی

داروخانه دکتر آق پور

داروخانه شبانه روزی 

دکتر یزدی

داروخانه دکتر صالحی

داروخانه دکتر برآبادی

ساناز جمعه

دکتر حقیقت طلب

داروخانه دکتر غالمی

داروخانه بهنام

فرقاني فر

داروخانه دکتر رضایی

داروخانه دکتر حاجی 

مرادلو

داروخانه دکتر وامنانی

داروخانه کلوی

داروخانه دکتر مریم تازیکی

عراز محمد بروسان

داروخانه شبانه روزی 

دکتر نصیری وامیر خانلو

فرشاد صالح صابر

داروخانه طاهری

داروخانه دکتر بهرامی

داروخانه دکتر مهری 

هاشمی

داروخانه شبانه روزی 

دکتر قدرتی-دکتر امیرخانلو

بی بی رقیه کاغذی

رضایی شیرازی

داروخانه دکتر تشکری

محمد هادی سلیمانی

ساسانپور



4891948918 01734432966
ما بین ساحل _  (ره)بلوار شهید آرخی روبروی بیمارستان امام خمینی 

 دارو خانه وحید معظمی31-29
01734432966 بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4981635420 01735225667
گلستان مینودشت خیابان پاسداران نبش بوستان یکم داروخانه دکتر 

قزلسفلو
01735225667 مینودشت گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4936135198 01732302383 داروخانه دکتر قاسمی-18نبش دانش -خیابان دانش-سرخنکالته 01732302383 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4891719349 01734487300 نبش شمالی- میدان مختوم قلی - جمهوری اسالمی ایران  01734487300 بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916631871 01732362338 01732362338 پاساژ مرجان16خیابان ولیعصر عدالت  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4941759388 01734227831
- ابتدای خیابان طالقانی جنوبی - خیابان امام رضا ع - علی اباد کتول 

داروخانه شبانه روزی دکتر یوسفی
01734220366 علیابادکتول گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971887155 01733238865 داروخانه ایران-جنب مجتمع صدرا-خیابان طالقاني شرقي 01733238865 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971713985 01733237330
گنبد خیابان خیام  شمالی ساختمان پزشکان  پارسه  داروخانه دکتر  

حقیقت
01733237440 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4981943653 01735231965 روبروی آتش نشانی 01735231965 مینودشت گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

491775644 01732237788 جنب پاساژ مرسل- خیابان ولیعصر - گرگان  01732237788 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971633615 01733235920 شهید باهنر غربی ساختمان پزشکان دکتر آقچه لی 01733235920 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971879517 01733290770 خیابان طالقانی شرقی ابتدای حافظ جنوبی 09111721051 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4991716157 01735420288 داروخانه دكتر ادیب . 11نبش فراغي . خیابان فراغي . كالله . گلستان  01735449944 کالله گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4961613151 01735731428 نرسیده به میدان مرکزی روبروی موسسه آرمان-  امام 01735731428 ازادشهر گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4983133417 09111764819 مقابل مسجد جامع 01735832488 گالیکش گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971844557 01733344053 روبروی اداره ثبت اسنادوامالک 01733330855 گنبدکاووس گلستان سایر سایر سایر داروخانه

4991716537 01735440600 خیابان مختومقلی فراغی نبش کوچه مسکین قلیچ 01735440600 کالله گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916747769 01732542798 نبش اوزینه هشتم-کوی اوزینه-گرگان 01732157266 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک داروخانه

4887118758 01732321762 -طبق اول - ساختمان مهستان  - 11عدالت - گرگان  01732321762 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4871613998 01734360172 خیابان پاسداران شرقی ، جنب درمانگاه سپاه 01734367564 بندرگز گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916618951 01732341561 گرگان خیابان ولیعصرجنب بیمه ایران مرکزی 01732341561 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4983135598 01735830440 داروخانه دکتر نیک پور-خیابان امام-گالیکش 01735830440 گالیکش گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917747994 01732345929 01732345929 پاساژ ایرانشهر داروخانه دکتر سیفی23ولیعصر عدالت  گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4891713569 01734431515 جنب شعبه بانک کشاورزی-خیابان آزادی-بندر ترکمن 01734431515 بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4913645195 01732252253
 ، کد 01732223104گلستان گرگان خیابان شهدا نبش الله یکم تلفن 

4913645195پستی 
01732223104 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4891713376 01734424599 داروخانه دکتر شکری- پاساژ قاندمی - خیابان شهرداری  01734424599 بندرترکمن گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4961914815 01735735397 جنب بانک صادرات 01735727955 ازادشهر گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4881714537 01734340000 خ پاسداران روبروی امامزاده مجید 01734342472 کردکوی گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4915614769 01732139480 7 و 5گرگان خیابان گلها بین گلبرگ  01732158688 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4981714171 01735222100 13پالک  - (ره)میدان امام خمینی  01735222100 مینودشت گلستان سایر سایر سایر داروخانه



وحید معظمی

دکتر قزلسفلو

داروخانه دکتر قاسمی

دکتر بخشی زاده

دکتر عقیلی

حسین یوسفی

ایران

داروخانه دکتر حقیقت

دکتردانشی

داروخانه دكتر مؤمن

داروخانه دکتر نجومی

قابوس

داروخانه دكتر ادیب

محمد شیخ ویسی

داروخانه امام رضا ع دكتر 

موسوي خسروي گالیكش

هالل احمرگنبدکاووس

داروخانه شبانه روزی 

دکترسعیدی

داروخانه

داروخانه

دکتر مهشید حسینی

حسین منتظری

داروخانه دکتر نیگ پور

دکتر اختر سیفی

پاستور

دکتر چراغعلی

دا

داروخانه شبانه روزی 

دکتر اکبرپور

دکتر سید جواد جدی حسینی

داروخانه دکتر قرنجیک

حیدری



4918676831 01713242474 گرگان فلکه مازندران نبش ابوذر یکم دروخانه دکتر ابراهیمی 01713242474 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4881953893 01734342060 کردکوی خیابان ولیعصر میدان معلم داروخانه دکتر کبیری 01734342060 کردکوی گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971714441 01733292922 خ امام شمالی نبش مطهری 01733292922 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971879191 01733238696
گنبد خیابان امام خمینی جنئبی چهارراه میهن داروخانه شبانه روزی 

نازی
01733223337 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917698715 01732231095 27گرگان خیابان امام خمینی روبروی افتاب  01732224720 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4961913969 01735723900 ساختمان پزشکان سینا- کوچه والیت دوم  01735723900 ازادشهر گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916914499 01732334400 داروخانه کیهان-روبروی سازمان آب-(عج)خیابان ولی عصر-گرگان 01732334400 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916673153 01732222263 داروخانه دکترصفار-جنب پاساژ برلیان 01732222263 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4961917335 01735724156 روبروی کوچه منصوری 01735724156 ازادشهر گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4961613951 01735724889 شهرستان آزادشهرخیابان شهید رجایی.استان گلستان  01735724889 ازادشهر گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971716456 01733221499 طالقانی شرقی 01733221499 گنبدکاووس گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916636498 01732344991
 داروخانه شبانه روزی 14-12گرگان خیابان شالیکوبی بین عدالت 

دکتر بازوبندی
01732325265 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917759695 01732224576 داروخانه دکترعطاری-جنب عدالت یکم-ابتدای خیابان ولیعصر-گرگان 01732224576 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916956919 01732536361
داروخانه دکتر شهره - مقابل دخانیات - بلوار نهارخوران - گرگان

تازیکی
01732536361 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4983148151 01735837828 گالیکش 01735837828 گالیکش گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4971783657 01735862394 روبروی بانک تجارت 01735862394 خانبهبین گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917749486 01732330701 گرگان خیابان ولیعصر نبش پاساژ کروش 01732330700 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916653743 01732352622 همکف. مجتمع الله 6نبش عدالت .گرگان خیابان ولیعصر 01732335122 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917695664 01732222883 20گرگان خیابان خمینی نرسیده به آفتاب  01732222883 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917753945 01732321841 01732321841 کلینیک دکتر موسوی13ولیعصر عدالت گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4941134473 01734266080
داروخانه دکتر - جنب درمانگاه ثامن االِئمه -   ابتدای خیابان شیرنگ 

عباسیان
01734266080 فاضالباد گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4881947749 01734340000 کردکوی خیابان ولیعصر داروخانه حسینی شریفی 01734342171 کردکوی گلستان سایر سایر سایر داروخانه

4917954335 01732303668
گرگان چهار راه فلسفی بعد از بیمارستان نرسیده به فروشگاه اتکا 

داروخانه دکتر توسلی
01732302383 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4915777819 01732154313 گرگان  جرجان هشتم داروخانه خانم دکتر پرتو رضایی 01732154313 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4916616344 01732325773 گرگان گرگانپارس نبش مرداد مرکزی داروخانه دکتر کامکار 01732325772 گرگان گلستان داروساز عمومي داروساز داروخانه

4917749398 01732336472 1ط - پاساژ کورش  - 31نبش عدالت - خیابان ولی عصر  01732328055 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4916639899 01732254525 01732254525 پاساژ صدرا طبقه اول16 و 14گرگان خیابان ولیعصر بین عدالت  گرگان گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4917754938 01732227359 طبقه اول- مجتمع ایرانیان - 15عدالت - خیابان ولیعصر- گرگان 01732234353 گرگان گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4971871985 01733291184
-ساختمان پزشکان قابوس-ابتدای حافظ جنوبی-خیابان طالقانی شرقی

آزمایشگاه مهر-طبقه دوم
01733228686 گنبدکاووس گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4881953847 01734343339 خیابان ولیعصر کوچه صاحب الزمان ساختمان پزشکان سپهر 01734343339 کردکوی گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه



داروخانه دکتر ابراهیمی

داروخانه دکتر کبیری

داروخانه دکتر صاحب 

جمعی

داروخانه شبانه روزی نازی

قاری پور

داروخانه سینا

دکتر مرتضی صمیمی

داروخانه دکترصفار

دکترسینااعلمی

داروخانه کوهستانی

داروخانه سروش

بازوبندی

داروخانه دکترعطاری

داروخانه دکتر شهره 

تازیکی

داروخانه شبانه روزی 

قابلی گالیکش

داروخانه دکتر فضلعلی 

خان ببین

وحید خوری

داروخانه دکتر رئیسی

داروخانه

خانم دکتر دائمی

داروخانه دکتر عباسیان

سیدحسن حسینی شریفی

دکتر توسلی

خانم دکتر پرتو رضایی

داروخانه دکتر کامکار

 پارس

آزمایشگاه پاتوبیولوژي 

صدرا

آزمایشگاه مهر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دهقان



4917756666 01732223424 7پالک -7عدالت -خیابان ولیعصر 01732222299 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4891713358 01734424784 آزمایشگاه ایران-طبقه اول-پاساژقاندومی-خرداد15خیابان-بندرترکمن  01734424784 بندرترکمن گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4917755851 01732336301 01732336300 ساختمان اردوان طبقه همکف11گرگان خیابان ولیعصر عدالت  گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4971713738 01733240265
خیابان طالقانی شرقی  خیابان خیام شمالی   ساختمان مهرگان  طبقه زیر 

زمین
01733240266 گنبدکاووس گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4941973156 01734226434 -چهارراه جنگلده - علی آباد کتول  01734225070 علیابادکتول گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4916619199 01732354810 مجتمع مینا طبقه اول- 22عدالت - خیابان ولیعصر- گرگان 01732354809 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4917698136 01732221483 گرگان خیابان امام پاساژ قدس طبقه اول 01732221483 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4916653657 01732338875 316 پالک 3ولیعصر مجتمع الله طبقه  01732338874 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4916653384 01732546618 پاساژ ولیعصر  طبقه دوم-خ ولیعصر -گرگان -گلستان  01732325194 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4917756546 01732245480
 و 5بین عدالت  - (شالیکوبی  )خیابان ولیعصر  - (کاخ)میدان ولیعصر 

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهار7
01732220999 گرگان گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4981634811 01735223120 نبش کوچه جاوید-خ پاسداران-مینودشت 01735223120 مینودشت گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

394881868196 01734353444 آزمایشگاه دکتر صمدی- پاساژ افضلی- جنب بانک ملی مرکزی 01734353434 کردکوی گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4971634419 01733222141 فلکه مرکزی ساختمان فجر طبقه اول 01733222141 گنبدکاووس گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4971887548 01733296871
آزمایشگاه -خیابان طالقانی شرقی جنب بیمه ایران مرکزی مجتمع صدرا 

صدرا
02133229964 گنبدکاووس گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4971633599 01733221581 ساختمان دکتر آقچه لی (دارایی غربی)گنبد  خیابان شهید باهنر 01733221581 گنبدکاووس گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4917914941 01732233840 103 مجتمع 103/2عدالت  01732543423 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4971966587 01733220156
-روبروی قصرشیرینی -خیابان امام خمینی جنوبی -گنبدکاووس

ازمایشگاه دکتر فهیمی
01733225544 گنبدکاووس گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4961913973 01735723031 آزمایشگاه دکتر بهاری-طبقه دوم-مجتمع پزشکی سینا-کوچه والیت دوم 01735723031 ازادشهر گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4871767838 01734369170 کوچه راه اهن- نرسیده به چهار راه راه اهن - بندر گز  01734369171 بندرگز گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4971799999 01733228085 01733228085 طبقه دوم13ک  گنبدکاووس گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4971715876 01733238789 گنبد خیابان طالقانی شرقی روبروی بیمه ایران مرکزی 01733238789 گنبدکاووس گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4917897838 01732238536 07132263612 آزمایشگاه دكتر مفید34 پالك 35گرگان خیابان ولیعصر عدالت  گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4917754144 01732366980
آزمایشگاه دکتر شهریار  - 11ابتدای عدالت - خیابان ولیعصر- گرگان 

علیزاده
01732366983 گرگان گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4891711893 01734421551 آزمایشگاه پیمان- طبقه اول - ساختمان دکتر ناظری - میدان مختومقلی  01734421551 بندرترکمن گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4931634345 01734527386 1گلستان آق قال خ شهید رجایی ک اتحاد  01734521773 اق قال گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4971715511 01733232610 طبقه هفتم-ساختمان پزشکان دی-خ طالقانی شرقی -گنبد 01733232610 گنبدکاووس گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4913934661 01734525284 اق قال خیابان شهید  رجایی 01734527860 اق قال گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4917754676 01732245597
طبقه - ساختمان سینا- 13عدالت - خیابان ولیعصر- گرگان- گلستان

آزمایشگاه دانش- همکف
01732236949 گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4991817917 01735448331
کلینیک -6کوچه فراغی -خیابان فراغی-شهرستان کالله-استان گلستان

قانون
01735448333 کالله گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4871613976 01734360172 جنب اداره پست- خیابان پاسدارن شرقی - بندگز  01734360982 بندرگز گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک آزمایشگاه



آزمایشگاه تشخیص طبی 

پاستور

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

ایران

کاوش

مهرگان گنبد

پارس

ازمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکتربلخی

فارابی

آزمایشگاه تشخیص طبی 

دکتر ایت اللهی

آزمایشگاه دكتر روزدار

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهار

ازمایشگاه پارس مینودشت

دکتر صمدی

آزمایشگاه دکتر پاشائی

صدرا گنبد

دکتر چپرلی

 محمدعلی قاضی مقدم

ازمایشگاه دکتر فهیمی گنبد

آزمایشگاه تشخیص طبی 

دکتر بهاری

آزمایشگاه فدک

آزمایشگاه دکتر فرحناز 

علیزاده

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

دكتر مفید

آزمایشگاه دکتر شهریار 

علیزاده

آزمایشگاه پیمان

پاتوبیولوژی مهرگان

آزمایشگاه دکتر ایری

لقمان

دانش

پاتوبیولوژی قانون

(ع)آزمایشگاه امام سجاد 



4917755817 01732352302 09113712927 ساختمان مهستان طبقه اول11خیابان ولیعصر عدالت  گرگان گلستان پاتولوژی متخصص پزشک آزمایشگاه

4917747191 01732325608 01732327112 آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرتین31خیابان شالیکوبی عدالت  گرگان گلستان علوم آزمایشگاهي PHD علوم آزمایشگاهي آزمایشگاه

4916633443 01732223359 18گرگان خیابان شالیکوبی عدالت  01732252715 گرگان گلستان سایر سایر سایر آزمایشگاه

4916619383 01732360294 11 واحد 5طبقه . پاساژ مروارید. خیابان ولیعصر. گرگان.گلستان 01732360294 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4916619361 01732361071 5 واحد 4طبقه . پاساژ مروارید. خیابان ولیعصر. گرگان. گلستان 01732361071 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4881867957 01734352090 خیابان جنگل کوچه سردار دوم مطب دکتر قاسمی 01734352090 کردکوی گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

2917754479 01732263813
مطب 11 واحد 2 مجتمع ارمان طبقه 13گرگان خ ولیعصر عدالت 

پزشك
01732263813 گرگان گلستان جراحي عمومي متخصص پزشک پزشک

4917698138 01732233319 133گرگان خیابان خمینی پاساژقدس طبقه اول واحد  01732233319 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4953115163 01735864326 ضلع شمالی میدان حکیم میرفندرسکی 01735864740 خانبهبین گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4891717963 01734422611 114خیابان شهید میرزایی پالک  01734422611 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4874119317 01732546360 روبروی داروخانه-چهارراه 01734388444 بندرگز گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917754479 01732243111 2 ساختمان ارمان واحد 13گرگان ولیعصر عدالت  01732243111 گرگان گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4983133473 01735838356 روبروي مسجد جامع جنب داروخانه امام رضا ع 01735838356 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4991916144 01735442596 میدان احمدی ساختمان پزشکی شفاء 01735442596 کالله گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971637441 01733294280 خیابان بعثت غربی جنب داروخانه دکتر حقیقت طلب 01733294280 گلستان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4991716513 01735441339
کدپستی -717پالک -9کوچه فراغی -خیابان فراغی-    شهرستان کالله

مطب دکتر حاج محمد نازقلیچی- 4991716513
01735441339 کالله گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4951814715 01735882807
رامیان میدان مرکزی خیابان فردوسی شرقی روبه روی بانک مهر 

اقتصاد
01735882807 رامیان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971635341 01733223712
ساختمان بی باک مطب -بین خ وشمگیر وخ دارایی-مختوم شمالی

شخصی
01733220189 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4916613539 01732153052 14نبش اوزینه - اوزینه - گرگان  01732153052 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4954146758 01735893200 مطب دکتر قربانیان.خیابان امام رضا.دلند 01735893200 رامیان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4916653743 01732352622 116 مجتمع الله طبقه اول واحد 6خیابان ولیعصر نبش عدالت -گرگان  01732320165 گرگان گلستان نورولوژي متخصص پزشک پزشک

4916653743 01732352622 116مجتمع الله طبقه اول واحد-6نبش عدالت -خیابان ولیعصر-گرگان 01732320165 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971743773 01733220977 969گلستان گنبد خیابان حافظ شمالی نبش وحدت شرقی پالک  01733220977 گنبدکاووس گلستان عفوني متخصص پزشک پزشک

4913879749 01732229683
متری رسالت جنب اموزشگاه رانندگی 30گرگان خیابان گرگان جدید 

17جهان بین پالک 
01732241009 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4951718579 01735882400 رامیان خ امام 01735882400 رامیان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4916639896 01732243763 104واحد - طبقه اول - پاساژ صدرا  - (عج)خ ولیعصر 01732243763 گرگان گلستان پوست متخصص پزشک پزشک

4991644681 01735443600 5مختوم قلی فراغی فراغی  01735443600 گلستان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4941613133 01734232999 جنب بستنی فروشی خلیلی-خیابان مزرعه 01734232999 علیابادکتول گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4961913976 01735735080 01735735080 ساختمان پزشکان سینا2ک والیت  ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4983100000 01735230590
استان گلستان شهرستان گالیکش خیابان امام روبروی بانک سپه مطب 

دکتر خوشبخت
01735837400 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک



آزمایشگاه سپهر

آزمایشگاه آرتین

دکتر معززی

مطب دکتر رمضانعلی 

شیرآشیانی

مطب دکتر رمضانعلی 

شیرآشیانی

مطب

مطب دكترایراندخت 

كردجزي

افشین آرتنگ

شهرام امیرلطیفی

مطب دکتر طاغاندردی 

چوکان

احمدصعودی

دکتر عبدالمجید مظهری

مطب دكتر سید یوسف 

موسوي خسروي

مطب دکتر عبدالناصرپیروز

مطب دکتر درسن بای 

ارازی

مطب دکتر حاج محمد 

نازقلیچی

عباسعلی منصوری

ویزیت اورژانس

مهدی مسکریان

شاهین قربانیان

مطب دکتر علیرضا 

مقصودلو

مطب دکتر سید سعید آل 

هاشم

رحیم رضایی شیرازی

سید حمید جاویدان

مطب

علی مقصودلونژآد

ناصر باقری

علی اصغر مقصودلو

سید ابوالفضل حسینی

دکتر حبیب هللا خوشبخت



4971679145 01733224628 بارای دارو خانه شبانه روزی نازی 01733224628 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971877494 01733224275
- ساختمان پزشکان فارابی - خیابان امام خمینی جنوبی - گنبد کاووس

مطب دکتر رمضان بیانی
01733224275 گنبدکاووس گلستان زنان متخصص پزشک پزشک

4931634365 01734522300
استان گلستان شهرستان آق قال خیابان شهیدرجایی کوچه اتحاد یکم 

مطب دکتر بهروز امان محمدی
01734522300 اق قال گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971633387 01733294033 نبش تقاطع فردوسی و بهشتی 01733294033 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4918675135 01732424802 8پالک-ابوذر یکم-ایرانمهر-گرگان 01732424802 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971887746 01733223992 272دانش جنوبی پالک . استان گلستان گنبد کاووس خ 01733223992 گنبدکاووس گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4979144686 01733587080 18استان گلستان شهرستان گنبد کاووس خیابان ملک الشعرا کوچه  01733587080 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4915645969 01732365081 116واحد - طبقه سوم - مجتمع آریا  - 5عدالت  01732342691 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4983135531 01735838188 خیابان شهریار-شهرستان گالیکش-استان گلستان 09111791808 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971799999 01733220805 خیابان سرابی ساختمان پزشکان نور طبقه اول مطب دکتر وجدانی 01733220805 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4983131559 01735230590 شهرستان گالیکش خیابان امام جنب داروخانه دکتر نیک پور 01735834784 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4896153368 01734462929 خیابان امام خمیني جنب داروخانه دكترصالحي مطب دكترفرشین 01734462929 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4916631766 01732340524 خیابان ولیعصر 01732340524 گرگان گلستان ارتوپدي متخصص پزشک پزشک

4917746755 01732229977 01732229977 مطب دكتر عاطفه اخوان۳۱خیابان ولیعصر  عدالت  گرگان گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4983158571 01735831265 جنب بانک سپه مطب دکتر محمد قربانی 01735831265 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917636595 01732232361 2 آذر پاساژ بهارستان طبقه 5خیابان .گرگان 01732232361 گرگان گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4991714734 01735443770 كالله خیابان مختوم قلي فراغي 01735443770 کالله گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971634163 01733294445
گنبد کاووس خیابان امام خمینی ابتدایی خیابان باهنر ساختمان پزشکان 

3مهرگان طبقه دوم واحد 
01733294445 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4891713583 01734422245
استان گلستان بندر ترکمن خیابان ازادی جنب بانک کشاورزی مطب 

دکتر روزفراخ
01734422245 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971887544 01733224764 خیابان طالقانی شرقی مجتمع پزشکی صدرا طبقه همکف 01733224764 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

49166883463 01732684318 نبش چهاراه اول- گرگانجدید 01732684318 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971713949 01733235630 گنبدکاووس خیابان خیام شمالی مجتمع پزشکی پارسه 01733235630 گنبدکاووس گلستان غدد فوق تخصص پزشک پزشک

4981943651 01735221415 مینودشت خیابان آوینی روبروی آتش نشانی 01735221415 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4983119159 01735832630 خ امام- گالیکش 01735832630 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4915644137 01732247418 2 ساختمان آراد طبقه 34گرگان خیابان عدالت  01732247418 گرگان گلستان ارتوپدي متخصص پزشک پزشک

4915945388 01732333603 5 ساختمان مهستان طبقه دوم واحذ11عدالت -خیابان ولیعصر-گرگان 01732333602 گرگان گلستان قلب فوق تخصص پزشک پزشک

4971715514 01733232640
طبقه - ساختمان پزشکان دی  - 28طالقانی - طالقانی شرقی - گنبد 

مطب دکتر حسین عبدی- همکف 
01733232640 گنبدکاووس گلستان پوست متخصص پزشک پزشک

4917754945 01732323150 01732342878 مجتمع ایرانیان طبقه دوم15گرگان خیابان ولی عصر عدالت  گرگان گلستان روماتولوژي فوق تخصص پزشک پزشک

4971715145 01733226392 طبقه اول- ساختمان سینا - خیابان دانش شمالی - خیابان طالقانی شرقی  01733237013 گنبدکاووس گلستان اطفال متخصص پزشک پزشک

4915856195 01700000000
 - 36مقابل چناران - خیابان چناران - شهرک سپاه  - گرگان - گلستان 

مطب و کلینیک طب سوزنی
01732130215 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک



انجمن آقا ایکدری

مطب زنان و زایمان

امان محمدی

مطب دکتر منصور مشرقی

مطب

مطب دکتر نورلی رادگهر

علیرضا کریم زاده

مطب

بن یامین خسروی

مطب دکتر وجدانی

مطب دکتر قربانعلی عرب

دكترفرشین

حشمت هللا قائمی

عاطفه اخوان طبیب

محمد قربانی

آق اویلی پوری

علي اصغرقائمي

مطب دکتر محمدطاطاری

عبدالمنان روزفراخ

دکتر حمید رضا کاووسی

مطب

مطب پزشک 

سیدامیرصدرالدین بنی 

کریمی

دکتر ایوب ملکان

پزشک عمومی

مطب دکتر سید سعید 

مهاجرزاده

باقرصادقي

حسین عبدی

سیما صدیقی

محسن سیرتی

عسکری بهلول



4961913976 01735731407 ساختمان سینا طبقه اول (کوچه کفش ملی) 2میدان مرکزی والیت 01735731407 ازادشهر گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4917755967 01732227226 1ساختمان ازادمرد طبقه-11عدالت -خیابان ولیعصر 01732322766 گرگان گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4891713399 01734421847 مطب دکتر بشیر محمد پژمان-ساختمان ناظری-میدان مختومقلی  09112736183 بندرترکمن گلستان عفوني متخصص پزشک پزشک

4891714454 01734434323 4 پالک 8بندر ترکمن خیابان جمهوری اسالمی جمهوری  01734424443 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4891713416 01734421847 ترکمن میدان مختومقلی ساختمان دکتر ناظری 01734430405 بندرترکمن گلستان قلب فوق تخصص پزشک پزشک

4891713364 01734422977 بندر ترکمن روبروی شهرداری مطب 01734422977 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4936137451 01732303133 01732303133 مطب دکتر رقیه تاجیک18گرگان سرخنکالته خیابان دانش نبش دانش  گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4891713391 01734426106 دور میدان مختومقلی فراغی ساختمان پزشکان دکتر ناظری 01734428886 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4938119553 01734504239 مقابل دهیاری- روستای پیرواش - آق قال  01734504239 اق قال گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971649897 01733385029
گنبد گاووس خیابان امام خمینی شمالی نرسیده به فلکه یادبود پالک 

 روبروی اژانس سیر2188
01733290922 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4941964419 01734225989 جنب داروخانه دکتر زنگانه- خیابان امام رضا ع - علی اباد کتول 01734225989 علیابادکتول گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4981714174 01735221030 12پالک-فلکه مرکزی-مینودشت-استان گلستان 01735221030 مینودشت گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971966588 01733224389 استان گلستان گنبدکاووس خ امام خمینی جنوبی مجتمع قوجقی طبقه اول 01733224389 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4941973139 01734236952 طبقه اول- مجتمع آریا - چهادداه جنگلده - علی آباد کتول  01734236952 علیابادکتول گلستان اطفال متخصص پزشک پزشک

4963185134 01735772434
نگین شهر خ طالقانی شرقی جنب کوچه شهید سوختانلو مطب دکتر 

خرمالی
01735772434 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971633783 01733295955 خیابان طالقانی غربی ، نبش چهارراه مختوم شمالی 01733295955 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971715556 01733224600
-طبقه اول-مجتمع دریا-1111پالک-خیابان طالقانی شرقی-گنبدکاووس

3واحد
01733224600 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4981943633 01735230590
استان گلستان شهرستان مینودشت  خیابان  شهید آوینی ساختمان دکتر 

اوده
01735230969 مینودشت گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4983148431 01735832380 گالیکش خ امام خمینی روبروی بانک سپه مطب دکتر ابراهیم خسروی 01735832380 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971871981 01733291180 طبقه سوم-مجتمع قابوس-حاقظ جنوبی-گنبد کاووس 01733235040 گنبدکاووس گلستان چشم متخصص پزشک پزشک

4971637661 01733224626 خیابان شهید مفتح 01733224626 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4981635313 01735229600 2  پاساژ صفاری طبقه  01735229600 مینودشت گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971887559 01733222118
خیابان طالقانی شرقی بعد از چهارراه خیام سمت راست ساختمان 

پزشکان پورقاز
01733297888 گنبدکاووس گلستان اطفال متخصص پزشک پزشک

4961913967 01735735431
 ساختمان پزشکان سینا 2گلستان آزادشهر خیابان امام خمینی والیت 

1واحد 
01735735431 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971713987 01733222118
خیابان خیام شمالی روبروی بانک ملی مرکزی ساختمان پزشکان پارسه 

طبقه اول مطب دکتر شهریار عجم
01733241241 گنبدکاووس گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4941973113 01734231874 طبقه دوم- پاساژ آریا  01734231874 علیابادکتول گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4941893948 01732226511 طالقانی جنوبی 01732226511 علیابادکتول گلستان اطفال متخصص پزشک پزشک

4991859611 01735441377 کالله خیابان فراغی جنب داروخانه پیام 01735441377 کالله گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4961913965 01735722325
زیرزمین -مجتمع پزشکان سینا-کوچه شهید ناوشکی-اول خیابان امام ره

واحد شرقی
01735722325 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4961916556 01735731040 ازادشهر خ امام ک چهارم پاساژ نوده ای 01735727586 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک



دکتر احسان صعیدی

مطب

مطب

تاج محمد ایلمانی

مطب

دکتر الیاس اصفهانیان

مطب دکتر رقیه تاجیک 

قنبری

دکتر عبدالحکیم توانگری

مطب مهدی حاجیان شهری

مطب دکتر ابراهیم ساتلیخ 

محمدی

رحمان سوخته سرائی

مطب دکتر رحیم بردی 

بیکی

مطب

حمیدرضا اخوان فرد

مطب دکتر خرمالی

مطب دکتر یونس همایونی

عافیه اسالمی گمش تپه

صفر  محمد

مطب دکتر ابراهیم  

خسروی

مطب

مطب دکتر سردار آهنگری

مطب دکتر حمید رستمی

افروز صالح پور

مطب دکتر محسن هرویان

شهریار عجم

اعظم زنگانه

حمید فندرسکی

مطب دکتر نصرت 

رمرودی ثمره

حسین سکوتی اسکوئی

حسین قوانلو



4941964436 01734226288 علی اباد کتول چهارراه طالقانی روبروی درمانگاه شفا 01734226288 علیابادکتول گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971887571 01733224044 3طبقع -ورقاز÷مجتمع دکتر -جنب بیمه ایران -خیابان طالقانی شرقی  01733224044 گنبدکاووس گلستان پوست متخصص پزشک پزشک

4941134799 01734264343 فاضل آباد خیابان اصلی ساختمان پزشکان الماس طبقه اول 01734264343 فاضالباد گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4941134567 01734262238 3استان گلستان  فاضل آباد بلوارسیدالشهداایثار 01734262238 فاضالباد گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4961913966 01735722327
اول خیابان امام ره کوچه شهید ناوشکی مجتمع پزشکان سینا زیرزمین 

واحدشرقی
01735722327 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971714491 01733228869 424 پالک 25کوچه 01733228869 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4941143663 01734260855
- ملت، انتهای پاساژ-پاساژبانک ملی- خیابان امام رضا-فاضالباد-گلستان

4941143663کد پستی 
01734264880 فاضالباد گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917755557 01732249097 3 ، ساختمان میرداماد، ط 7ولی عصر، عدالت  01732239779 گرگان گلستان نورولوژي متخصص پزشک پزشک

4917698111 01732222932 پاساژ قدس، طبقه اول، مطب دکتر صعیدی 01732225252 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917750615 01732230399 12 واحد 3 مجتمع قائم طبقه 13ولیعصر عدالت  01732230399 گرگان گلستان طب اورژانس متخصص پزشک پزشک

4916653781 01732527461 210گرگان خیابان ولیعصر مجتمع بزرگ الله طبقه دوم پالک  01732340923 گرگان گلستان جراحي عمومي متخصص پزشک پزشک

4951636185 01735882500 خ امام نرسیده به میدان امام خمینی 01735882943 رامیان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917943974 01732330222 115 مجتمع الله واحد6عدالت 01732330222 گرگان گلستان قلب فوق تخصص پزشک پزشک

497184556 01733237997 سیدآباد-گنبد 01733293076 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4918676817 01732420372
مطب - جنب سرپرستی بانک سپه-میدان مازندران-گرگان-گلستان

دکتربهروز یوسفی
01732420372 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4991716399 01735421660 741کالله خیابان فراغی پالک   مطب سالقی 01735421660 کالله گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971685848 01733225791
-ساختمان پورقاز - خیابان طالقانی شرقی - گنبد کاووس - استان گلستان 

 طبقه اول
01733225791 گنبدکاووس گلستان جراحي عمومي متخصص پزشک پزشک

4971713481 01733220177 20گنبد  خ شهید رجایی ساختمان    01733220177 گنبدکاووس گلستان داخلي متخصص پزشک پزشک

4961914869 01735724420
-01735724420-01735724420-امام خمینی-آزادشهر-گلستان

4961914869
01735724420 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4981635334 01735220902 طبقه سوم-مجتمع فراهانیان - خیابان سید جمال الدین- مینودشت 01735220902 مینودشت گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4931953538 01734523118 01734523118 کوچه کمینه اق قال گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971715373 01733222848
گنبد کاووس طالقانی شرقی اول دانش شمالی مجتمع پزشکان سینا طبقه 

8 واحد 3
01733222848 گنبدکاووس گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917754555 01732233408 طبقه اول- ساختمان صدف  - 13عدالت - خ ولیعصر  01732233408 گرگان گلستان عفوني متخصص پزشک پزشک

4916639914 01732320827
-مجتمع صدرا-روبروی بانک توسعه صادرات-خیابان ولیعصر-گرگان

واحد دکترجعفر طبرسا-1طبقه
01732320827 گرگان گلستان جراحي عمومي متخصص پزشک پزشک

4961914756 01735735397 جنب داروخانه شبانه روزی دکتر اکبرپور 01735723043 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4881876173 01734350000 01734351500 مطب دکتر بهرینی12کردکوی خ پاسداران گل  کردکوی گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4971938395 01733220999 امام خمینی جنوبی روبروی مسجد قائمیه ساختمان پزشکان فارابی 01733220999 گنبدکاووس گلستان

اعصاب و 

روانپزشک)روان

)

متخصص پزشک پزشک

4983100000 01735230590
استان گلستان شهرستان گالیکش خیابان امام خمینی جنب داروخانه دکتر 

طبری مطب دکتر صفارایی
01735831191 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4961614194 01735735397 میدان مرکزی طبقه فوقانی داروخانه دکتر غالمی 01735723263 ازادشهر گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4891845757 01734424223
- ساختمان پزشکان- میدان مختومقلی- شهرستان ترکمن- استان گلستان

مطب دکتر محمدقلی حاجی ایری
01734424223 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک



مطب 

دکترسیدمحمدمیرکتولی

مطب تخصصی پوست و 

مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتررضا حسینی

دکترمحمدحسین محمدی نیا

اقدس عبدالهی

دکتر حلیمه بیگی

دکترمحمدرکنی عالیی

مطب دکتر حسن اورسجی

دکتر پروین صعیدی

دکتر سروش

دکتر بیژن آریا

غالمرضا بای

میر محمدحسینعلي شریفیان 

دوائي

کامبیزصبوحی مقدم

دکتر بهروز یوسفی

مطب دکترمنصورسالقی

عبدالحمید سارلی

رحمت قاضیانی

دکتربایرامعلی غیبی آقبالغ

ایوب ممشلی

عبدالخلیل شایان مهر

سهیال احراری فرد سراب

مطب دکتر رمضانعلی 

امیری

مطب

دکتر کوهساریان

دکتر غالمرضا بحرینی

دکتر عبدالعزیز توماج

مطب دکتر محمد صفارایی

دکتر صالح اندیش

محمدقلی حاجی ایری



4896153134 01734460876
خیابان امام خمینی باالتر از چهارراه شهید بیانی - گمیشان - بندرترکمن 

مطب دکتر محمد بخشی زاده- 
01734462234 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4916956933 01732521567
مطب -طبقه همکف-ساختمان هیرکان-93مقابل عدالت-جاده نهار خوران

دکتر وحید خلیلی
01732521567 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917695439 01732222674 مطب دكتر جامي- آفتاب بیستم - گرگان  01732222674 گرگان گلستان چشم متخصص پزشک پزشک

4886119931 01734339228 جنب داروخانه دکتر مهتری- روستای دنگالن  01734339228 کردکوی گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917754488 01732262002 5 ساختمان آرمان طبقه اول واحد 13خیابان ولیعصر عدالت  01732262002 گرگان گلستان عفوني متخصص پزشک پزشک

4891713413 01734430303 بندرترکمن میدان مختومقلی ضلع غربی ساختمان پزشکی دکتر ناظری 01734430303 بندرترکمن گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4936135186 01732303030
جنب داروخانه دکتر - روبروی بانک صادرات- سرخنکالته- گرگان

مطب دکتر فرامرز سبحانی- توسلی
01732303030 گرگان گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4981953389 01733231860 خیابان طالقاني شرقي ابتداي خیام شمالي ساختمان پارسه طبقه دوم 01733231860 گنبدکاووس گلستان

اعصاب و 

روانپزشک)روان

)

متخصص پزشک پزشک

4871613499 01734365314 ک قرض الحسنه ولیعصر عج 01734362153 بندرگز گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917954163 01732328101 3پالک .ط اول .ساختمان حکیم جرجانی.14عدالت .خ ولیعصر.گرگان 01732328101 گرگان گلستان قلب متخصص پزشک پزشک

9971946558 01734333325 پایین تر از داروخانه دکتر دینکوب 01734333325 کردکوی گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

4917755978 01732237430 11واحد  - 4طبقه - ساختمان آزادمرد  - 11عدالت  01732237430 گرگان گلستان قلب متخصص پزشک پزشک

4983149181 01735830929
گالیکش خیابان امام روبروی مسجدجامع جنب آزمایشگاه حیان مطب 

دکترروح اله ایزدشناس
01735830929 گالیکش گلستان پزشک عمومي عمومي پزشک پزشک

47 01733221581 خیابان دارایی غربی ساختمان دکتر اقچلی 01733223636 گنبدکاووس گلستان زنان متخصص پزشک پزشک

4971877496 01733292641 ساختمان پزشکان فارابی 01733292641 گنبدکاووس گلستان

اعصاب و 

روانپزشک)روان

)

متخصص پزشک پزشک

4991819136 01735448820 9فراغی - خیابان فراغی - کالله  01735448820 کالله گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4961913471 01733230577 مجتمع فدک . 1کوچه بهشت . خیابان شهید بهشتی . آزادشهر  01735727467 ازادشهر گلستان فیزیوتراپي کارشناس ارشد
کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4971735554 01733236646 19پ /8ک / خ طالقانی شرقی/گنبذ کاووس 01733552662 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4915789447 01732158539
فیزیو تراپی - روبروی سه راهی - 4پارک- خیابان پارک - شهرک امام 

حکیم
01732174231 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4961634479 01735721466 3خیابان امام کوچه والیت  01735721466 ازادشهر گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4881883673 01734345174 27سردار-خیابان جنگل -کردکوی  01734346167 کردکوی گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4916653144 01732233531 5واحد/مجتمع فندرسكي/12و10بین عدالت 01732233531 گرگان گلستان شنوایي سنجي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
کارشناسان پروانه دار

4917638785 01732354732
 آذر آذر یکم پشت پارک شهر انتهای کوچه شیرینی فروشی 5خیابان 

عطائی ها فیزیوتراپی هالل احمر استان گلستان
01732323710 گرگان گلستان null null null فیزیوتراپی

4871616739 01734362120 -روبروی بیمارستان شهدا -(ع)خیابان امام جعفرصادق 01734361000 بندرگز گلستان null null null فیزیوتراپی

4891919468 01732354829 14واحد - طبقه سوم -مجتمع مینا-22عدالت -خ ولیعصر-گرگان  01732354829 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4981943741 01735228100
 مینودشت خیابان پاسداران خیابان اوینی روبروی اتش نشانی 

فیزیوتراپی شفا
01735228100 مینودشت گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917637968 01732253844 3 طبقه 15 ساختمان ارمان واحد 13عدالت  01732238261 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4891713735 01734421847
بندرترکمن خیابان شهید بهشتی میدان مختومقلی فراغی جنب بیمه ی 

سالمت ساختمان دکتر قاقا خواجه طبقه ی همکف فیزیو تراپی سالمت
01734429299 بندرترکمن گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4916766174 01732328602 4واحد-طبقه اول-مجتمع نوین-34عدالت-گرگان 01732328602 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4971877475 01733292192
خیابان امام خمینی جنوبی روبروی مسجد قائمیه ساختمان پزشکان 

فارابی
01733292192 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی



دکتر محمد بخشی زاده

مطب دکتر وحید خلیلی

مطب چشم پرشكي

فلورا سپهری

آریا وزیری

عبدالحی اعتصامی

سبحانی فرامرز

امیر عباس جهانیان

پزشک عمومی

دکتر اکبر نوری

مطب دکتر روشنی

مطب متخصص قلب

مطب

فیروزه فروزنده

قدرت جمالی

فیزیوتراپی بهار

مرکز فیزیوتراپی مشرقی

کوروش معتکف

فیزیوتراپی حکیم

فیزیوتراپی قائم

فیزیوتراپی سپهری کردکوی

مركز شنوایي سنجي سمیع

فیزیوتراپی هالل احمر 

استان گلستان

جمعیت هالل احمر استان 

گلستان

کلینیک فیزیوتراپی توانبخش

موسسه فیزیوتراپی شفا

پویش

سالمت

فیزیوتراپی اتیه گرگان

فیزیوتراپی امام رضا



4917754631 01732230606 ،فیزیوتراپی طب مدرن16،واحد 4،ساختمان قائم،طبقه 13عدالت  01732230606 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4991638518 01735441012
استان گلستان شهرستان کالله خیابان فراغی ساختمان مبین فیزیوتراپی 

مهر
01735446434 کالله گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4983115197 01735833522 گالیکش خ امام روبروی خ گلزار شهدا 01735833522 گالیکش گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917747641 01732328818 1واحد - طبقه اول-ساختمان دی-کمانگری دوم-21عدالت 02132328818 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917749416 01732331359 مجتمع کوروش طبقه اول جنب آسانسور31خیابان ولیعصر نبش عدالت  01732323487 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4981846399 01735232752 گلستان   مینودشت   کوچه جاوید ولیصر 01735232752 مینودشت گلستان فیزیوتراپي کارشناس ارشد
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4971764419 01733226360
-12روبروی کالنتری-خ طالقانی شرقی-گنبدکاووس-استان گلستان

.طبقه ی اول-مجتمع کارنیک
01733226360 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917747479 01732329479
- ساختمان پزشکان ویال - 21عدالت - خیابان ولیعصر- گرگان- گلستان

5واحد - طبقه اول 
01732329479 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4916973988 01732528536 2 ساختمان دکتر طعنه طبقه 31گرگان خیابان ولی عصر عدالت  01732528536 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4971896354 01733228848
طبقه _ساختمان پزشکان بزرگمهر_خیابان طالقانی شرقی_گنبد کاووس

فیزیوتراپی پردیس_3واحد _3
01733228848 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917758948 01732353123 فیزیوتراپی کسری, خیابان ولی عصر عدالت سوم, گرگان, گلستان 01732340899 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4891613161 01734434020 (روبروی ایستگاه قدیم گمیشان)9روبروی آزادی- خیابان آزادی 01734434020 بندرترکمن گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917747657 01732322413
 ساختمان پزشکان کیان طبقه اول 5 پالک 23خیابان ولیعصر عدالت 

فیزیوتراپی
01732322413 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4918633575 01732320710 خیابان باهنربیمارستان فلسفی بخش فیزیوتراپی فلسفی 01732352093 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4991814195 01735440728 خیابان انقالب-شهرستان کالله-استان گلستان 01735440728 کالله گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4976118463 01733230319 خیابان طالقانی شرقی روبروی آموزش پرورش-گنبد کاووس 01733230319 گنبدکاووس گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4917636585 01732220313 آذر پاساژ بهارستان ط اول مرکز موج 5 01732223741 گرگان گلستان سایر سایر سایر فیزیوتراپی

4917748159 01732310546 18گرگان خیابان ولی عصر مجتمع پزشکی ایرانشهر طبقه دوم واحد  01732352619 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4941964184 01734240657
گلستان، علی آباد کتول، خیابان طالقانی شمالی، مجتمع الماس، طبقه 

1اول، واحد 
01734240657 علیابادکتول گلستان فیزیوتراپي کارشناس

کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4971716491 01733265015
خیابان طالقانی شرقی نبش چهاراه دلگشا -گنبد کاووس - استان گلستان 

مجتمع پزشکی نور طبقه اول
01733265015 گنبدکاووس گلستان سایر سایر سایر فیزیوتراپی

4916615777 01732234627 4واحد _طبقه اول_مجتمع مرداد_مرداد مرکزی_گرگان پارس_گرگان 01732338949 گرگان گلستان فیزیوتراپي کارشناس
کارشناس پروانه 

دار
فیزیوتراپی

4991818536 01735449721 خیابان فراغی نبش فراغی هشتم-شهرستان کالله-استان گلستان 01735449722 کالله گلستان null null null آزمایشگاه

4983133398 01735838707 01735838707 گالیکش خیابان امام روبروی مسجدجامع طبفه همکف گالیکش گلستان null null null آزمایشگاه

4935115483 01732140134
جنب پل - روبروی دبستان شهید باهنر - جلین - گرگان - استان گلستان 

آزمایشگاه پزشکی شرکت تعاونی مهد آزمای نور- هوایی 
01732140134 گرگان گلستان null null null آزمایشگاه

4971887568 01733239698 گنبد خیابان طالقانی جنب بیمه ایران ساختمان دکتر پورقاز 01733239698 گنبدکاووس گلستان null null null آزمایشگاه

497175375 01733225825 مجتمع پزشکی سینا طبقه چهارم-خ دانش شمالی-گنبد کاوس-گلستان 01733225825 گنبدکاووس گلستان null null null آزمایشگاه

4917748144 01732324362 8واحد -طبقه اول-مجتمع ایرانشهر-23نبش عدالت -خیابان ولیعصر 01732320180 گرگان گلستان null null null آزمایشگاه

4917747476 01732327808 01732327795 مجتمع پزشکان ویال21خیابان ولی عصر عدالت - گرگان  گرگان گلستان null null null آزمایشگاه

4938137144 01734502366 گلستان شهرستان آق قال روستای عطاآباد نرسیده به سه راهی پیرواش 01734502366 اق قال گلستان null null null داروخانه

4917643931 01732248287 خ پاسداران داروخانه هالل احمر گرگان 01732245005 گرگان گلستان null null null داروخانه
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