
مالحضات تاریخ اعتبار پروانھتلفن دفتر کارآدرس دفتر کارشهرمقطح تحصیلینام ونام خانوادگیردیف

۵۵۴٠۴٠۵خ بیستون- روبروی مسجد الفتح- مطب پاستوررشتکارشناس ماماییاعظم السادات نیرثابتی١

رشت -خ بیستون- روبروی خ صفاری- بن بست رشتکارشناس ماماییفاطمھ قوچانی٢
٢٢٢۵٧٣۶نصرالھ زاده- مطب مھر پویان

رشت -خ بیستون- روبروی خ صفاری- بن بست رشتکارشناس ماماییزینب نظرپور٣
٢٢٢۵٧٣۶نصرالھ زاده- مطب مھر پویان

خ امام خمینی- روبروی آردکوبیرشتکارشناس ماماییمریم معلومی انشایی۴

خ امام خمینی- جنب آرد کوبی روروی داروخانھ رشتکارشناس ماماییفرحناز فرزانھ پور۵
٣٢٣۶۶۵٧دکتر فھیم

٣٢٢٧٨۴٧خ امام خمینی- روبروی بانک رفاه مرکزیرشتکارشناس ماماییلیال علیزاده۶

خ امام خمینی- روبروی بانک رفاه مرکزیرشتکارشناس ماماییمژگان تقی پور٧

خ اما خمینی- روبروی بانک رفاه مرکزیرشتکارشناس ارشد مامایی         مھران شجاعی٨

فلکھ گاز- جنب آژانس مسکن شقایق- مطب رشتکارشناس مامایی      جمیلھ درویش پور٩
دکتر جوان

۴٢٢٣٠۶٧خ امام خمینی- جنب بانک سپھ-  مطب دکتر امینخمامکارشناس مامایی     نازیال گوھری راد١٠

١٣٩٠/۶/٢٣جاده فومن- خ شھید بابایی- صف سررشتکارشناس مامایی     زھره نعمتی تمرین١١

ابتدای جاده فومن -بعد از دخانیات- مطب رشتکارشناس ماماییمھناز ملکیان پور١٢
۵۵۴٨٢٨١دکترزھرابی

خ سردار جنگل- روبرو خ امین اصغری-باالی رشتکارشناس ماماییمھر ناز کردستی١٣
۵۵٧٠٨٢٨جواھری

فلکھ رازی- خ سلیمانداراب- کوچھ شھدای ۵رشتکارشناس ماماییکبری قطع زن١۴

۴٢٢١٠٣۶کمربندی شھید بھشتی- قاسمیھ- پالک ٣١٧رشتکارشناس ماماییفاطمھ رجب زاده شیرازی١۵

                      دفاتر کار مامایی موجود در استان
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خ امام خمینی- چھار برادران- کوچھ آزمایشگاه رشتکارشناس ماماییمھ لقا صفری١۶
رازی- روبروی سونوگرافی دکتر میرباقری- 

میدان جانبازان-بلوار امام رضا- جنب ذاروخانھ رشتکارشناس ماماییپروانھ چکوسری١٧
١٣٩٠/۴/٣١شبانھ روزی دکتر کشاورز

٣٢٣٢٢٩٢خ آزادگان- میدان پل عراق-مطب فارابیرشتکارشناس ماماییبھاره رفیعی نژاد١٨

٣٢٣٢٢٩٢خ آزادگان- میدان پل عراق-مطب فارابیرشتکارشناس ماماییزھرا میرسرایی١٩

٨٨٢٩٠٢١کوچھ- شھید دیانتی-مطب شبانھ روزی بوعلیرشتکارشناس ماماییمریم ھرمزی٢٠

١٨٢٣٧٧٣۴٣٠بازار جمعھ  - جنب بانک کشاورزیصومعھ سراکارشناس ماماییبیتا چشم براه٢١

١٨٢٣٧٧٣۴٣٠بازار جمعھ  - جنب بانک کشاورزیصومعھ سراکارشناس ماماییمائده مسعودی٢٢

بازار جمعھ - جنب داروخانھ کیمیاصومعھ سراکارشناس ماماییشھر زاد عشرتی زر آبادی٢٣

١٣٩٠/١٢/٢٨رشتکارشناس ماماییرویاالسادات دانش میر کھن٢۴

١٣٩٠/١٢/٢۶رشتکارشناس ماماییسیده الھام خاتمی٢۵

چھار راه جدید دانای علی-ابتدای خ سید حسن رشتکارشناس ماماییمعصومھ علی زاده نواسطلی٢۶
۵۵۴٣٣١١١٣٩٠/١١/٢٠نصرالھ- مطب آریا

انتھای خ تختی - ابتدای چھار راه گلسار - باالی رشتکارشناس ماماییخاطره اسکندری٢٧
٧٢٣۶۴١٣١٣٩٠/١١/٣داروخانھ دکتر میر سنبل-ساختمان آبادیس

١٣٩٠/٩/١٠رشتکارشناس ماماییژالھ کاویانی٢٨

خ بیستون - روبروی معلم -مطب شبانھ روزی رشتکارشناس ماماییژالھ رضای استوار٢٩
٩١١١٣٢٩۶٣٨١٣٩٢/۵/١۵بیستون

١٣٩١/۴/٢٨جمارانرشتکارشناس ماماییزلیخا ابراھیمی چنذاب٣٠



مالحضات تاریخ اعتبار پروانھتلفن دفتر کارآدرس دفتر کارشهرمقطح تحصیلینام ونام خانوادگیردیف

                      دفاتر کار مامایی موجود در استان

٧٢٢۴٠٩۶١٣٩٠/٧/۴خ تختی -  جنب شھرداری منطقھ ٣رشتکارشناس ماماییفریبا نیک شعار٣١

۵۵١۴٠٩٠١٣٩٠/٧/١۴بلوار شھید افتخاری -  احمد گورابرشتکارشناس ماماییبیتا حسینی نسب٣٢

کارشناس  ارشد معصومھ پور محسن بلگوری٣٣
خ تختی - روبروی فروشگاه مانوئل-بنبست رشتمامایی

٢٢٣٢٠۵٢١٣٩٠/۶/١٩حمید -ساختمان پردیس

۶۶٠۶٨٠١کمربندی شھید بھشتی-جنب پل ھوایی جمارانرشتکارشناس ماماییزھرا باانصاف٣۴

۵۵۵۴٨٨١بیستون -دانای علی -رشتکارشناس ماماییلیال چنگیز دلیوند٣۵

١٣٩٠/١/١۶رشتکارشناس ماماییمریم سعادت صانعی٣۶

١٣٩١/٢/٨رشتکارشناس ماماییطاھره حیدر خواه کیسمی٣٧

١٣٩١/۵/١٢رشتکارشناس ماماییآزاده تمجیدی ماسولھ٣٨

١٣٩١/۴/٢١رشتکارشناس ماماییبھاره رحمانی٣٩

١٣٩١/۴/٢٢رشتکارشناس ماماییمریم علیپور۴٠

کارشناس ارشد  شیوا علیزاده۴١
١٣٩١/٣/٣١رشتمامایی

١٣٩١/٣/٢۴رشتکارشناس ماماییمریم زنگی آبادی۴٢

٣٩١/٣/٢۴رشتکارشناس ماماییاعالء عزیززاده پرمھر۴٣

١٣٩١/٣/۵رشتکارشناس ماماییآفاق عطایی کرنق۴۴

١٣٩٣/۴/١٨رشتکارشناس ارشد ماماییحوریھ شایگان۴۵
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کمر بندی شھید بھشتی - نرسیده بھ پل ھوایی رشتکارشناس ماماییالمیرا کوھی۴۶
۶۶۶٠٧١٧جماران - جنب داروخانھ دکتر قھرمانی

کمر بندی شھید بھشتی - نرسیده بھ پل ھوایی رشتکارشناس ماماییفاطمھ ظفری۴٧
۶۶۶٠٧١٧جماران - جنب داروخانھ دکتر قھرمانی

بیستون - چمارسرا- مجتمع پزشکی دکتر فیض رشتکارشناس ارشد ماماییمرجان اخوان امجدی۴٨
۵۵۵٢٨٣۵الھی

بیستون - چمارسرا- مجتمع پزشکی دکتر فیض رشتکارشناس ماماییآسیھ جھانبخشی۴٩
۵۵۵٢٨٣۵الھی-جنب داروخانھ دکتر مشعوف مھر

بیستون - چمارسرا- مجتمع پزشکی دکتر فیض رشتکارشناس ماماییسھیال چوبیان۵٠
الھی- روبروی داروخانھ دکتر مشعوف مھر

بیستون - چمارسرا- مجتمع پزشکی دکتر فیض رشتکارشناس ماماییفاطمھ شعبانی۵١
۵۵۵٢٨٣۵٩١١١٣۶٢٠۴۴الھی- روبروی داروخانھ دکتر مشعوف مھر

خ بیستون - نرسیده بھ دانای علی - مجتمع رشتکارشناس ماماییسیده مژگان میرکشمیری۵٢
پزشکی پارسا (دکتر سید محمد نیاکویی )

خ بیستون - نرسیده بھ دانای علی- مطب رشتکارشناس ماماییاکبری پور۵٣
پزشکی شفا

۵۵۵٢٨٣۵چمارسرا-نرسیده بھ پل-مطب دکتر فیض الھیرشتکارشناس مامایینیلوفر ستاری۵۴


