لیست بیمارستانها و مراکز درمانی
استان گلستان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co

لیست بیمارستانهای استان
ترتیب

نام بیمارستان

شهرستان

آدرس

تلفن

1

مسعود گرگان

گرگان

خیابان فروردين شرقی

332-04042323

2

منطقه اي گرگان

گرگان

بلوار جانبازان -بین جانباز  32و 31

332-04442323

3

آيت اهلل طالقانی گرگان

گرگان

خیابان آزادي -بلوار جانبازان

332-04442243

4

کلینیك ويژه دزيانی

گرگان

خیابان شهید بهشتی

332-04442222

5

دکتر موسوي گرگان

گرگان

خیابان ولیعصر -عدالت 30-33

332-04402433

6

پنجم آذر گرگان

گرگان

خیابان پنجم اذر روبروي سازمان
انتقال خون

332-04443313

7

فلسفی گرگان

گرگان

میدان  33خرداد-بیمارستان
وزايشگاه فلسفی گرگان

332-04444132

8

حكیم جرجانی گرگان

گرگان

میدان بسیج

332-04242222

9

200تخت خوابی
خصوصی پارسیان گرگان

گرگان

اتوبان گرگان -آق قال جاده فرودگاه

332-04022243

11

صیاد شیرازي گرگان

گرگان

گرگان بلوار صیاد شیرازي

332-04433334

11

قلب شفا گلستان

گرگان

میدان پانزده خرداد خیابان شهید
باهنر جنب بیمارستان فلسفی

332-04003203

12

شهداء گنبدکاوس

گنبد کاوس

خیابان امام خمینی جنوبی

332-00003333

13

دکتر بسكی گنبد کاوس

گنبد کاوس

خیابان طالقانی شرقی

332-00332223

14

برزويه گنبد کاوس

گنبد کاوس

خیابان امامزاده غربی پ 303

332-00442333
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ترتیب

نام بیمارستان

شهرستان

آدرس

تلفن

15

خاتم االنبیاءگنبدکاوس

گنبد کاوس

جاده کمربندي

01733386064

16

شهید مطهري گنبد کاوس

گنبد کاوس

گنبد کاوس  -خ طالقانی شرقی -
بیمارستان شهید مطهري

01733551111

17

پیامبر اعظم (ص) گنبد

گنبد کاوس

گنبدکاووس ابتداي جاده اينچه برون

01722280121

18

آيت ا ..طالقانی گنبد
کاووس

گنبد کاوس

گنبد خیابان طالقانی شرقی

01733288390

19

قائم (عج) علی آباد کتول

علی اباد کتول

خیابان امام رضا

0173-6220802

21

بقیه ا..اعظم (عج) علی آباد

علی اباد کتول

علی آباد کیلومتر  4گرگان

01734220001

21

درمانگاه شبانه روزي
عمومی قائم(عج)

علی اباد کتول

خیابان امام رضا میدان شهدا

01734220801

22

مرکز درمان بستر لقمان
حكیم

مراوه تپه

شهرستان مراوه تپه 4-کیلومتري
جاده مراوه تپه،قره گل

01735459231

23

فاطمه الزهرا(س)
مینودشت

مینودشت

ابتداي جاده مینودشت به گنبد

35226733

24

فاطمه الزهرا(س)
مینودشت (جديد)

مینودشت

مینودشت ابتداي جاده گنبد
مینودشت

01745224371

25

حضرت معصومه(س) آزاد
شهر

آزادشهر

میدان اهلل کارخانه پنبه سابق

01735731162

26

حاج آقی آل جلیل آق قال

آق قال

ابتداي جاده بندرترکمن ـ بیمارستان
 21تختخوابی حاج آقی آل جلیل

6767-0173522

27

امام خمینی (ره) بندر
ترکمن

بندر ترکمن

انتهاي بلوار شهید آرخی  -بیمارستان
امام خمینی (ره) بندر ترکمن

0173-4227022
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ترتیب

نام بیمارستان

شهرستان

آدرس

تلفن

28

شهداء بندر گز

بندرگز

خیابان امام جعفر صادق(ع)  -روبروي
هالل احمر

2010-20150173372

29

شهداء بندر گز(جديد)

بندرگز

بندرگز  -گز غربی

01733722015

31

امام رضا (ع) خان به بین

رامیان

خان به بین میدان میرفندرسكی

01735862610

31

درمانگاه تخصصی مرکز
بهداشتی درمانی سیمین
شهر

گمیشان

سیمین شهر-بلوار شهرداري

01734472231

32

درمانگاه تخصصی پايگاه
بهداشت ضمیمه گمیشان

گمیشان

گمیشان -خیابان شهید بدخشان-
جنب کالنتري

01734465006

33

امیرالمومنین (ع) کردکوي

کردکوي

خیابان میرزا کوچك خان جنگلی

-------5206

34

حضرت رسول اکرم «ص»
کالله

کالله

جنب میدان الغدير

8-01744247991

35

کلینیك تخصصی
شهداء 34دي

گالیكش

خیابان امام خمینی(ره)-بلوار امام
رضا-نبش خیابان باهنر

01735837092

