آدرس  ،شماره تلفن و فاكس مراكز علمي ـ كاربردي واحد مازندران

نام مركز

آدرس پستي

شماره تماس و فاكس
 34576688ـ 34576677
 34568000 -34576655فکس
33136588
33136590فکس
33033926 -25
 33032806-33032768فکس
 33032788ـ 33032790
33113176-33105116
 33116142فکس 33105272 -

1

علمي ـ كاربردي بهشهر

بهشهر ـ بلوار امام رضا ـ کیلومتر  1بهشهر ـ گرگان

2

جهاد كشاورزي مازندران (ساري)

ساری ـ کیلومتر  7اتوبان ساری ـ قائمشهر ـ کدپستی  55356ـ 48491

3

سازه هاي سنگين مازندران

ساری ـ کیلومتر  5جاده دریاـ نرسیده به روستای فیروزکنده ـ مرکز سازه های سنگین ساری

4

فرهنگ و هنرواحد 1مازندران

ساری ـ جاده خزرآباد ـ روستای فیروزکنده ـ بعد از سالن ورزشی شهرداری ساری

5

واحد آموزشي

ساری ـ میدان معلم ـ خیابان دانش

6

جامعه اسالمي كارگران مازندران

ساری ـ کیلومتر  3جاده خزر آباد – روبروی هتل نارنج – کوچه جنب معاینه فنی حدادیان کد پستی 48116-71117 :مرکز جامعه
اسالمی کارگران

7

جمعيت هالل احمر استان مازندران

ساری ـ بلوار امام رضا ـ جمعیت هالل احمر استان مازندران

فکس
33033407-33033678
33033530 -33033470-33033678
33283045 -6
 33285780- 33273631فکس

8

علمي – كاربردي دادگستري

ساری – خیابان جام جم – کوچه طالقانی – روبروی استخر سپاه -ساختمان دادگستری

33323457

9

فني و حرفه اي هتلداري

ساری ـ کیلومتر  5اتوبان ساری ـ قائم شهر ـ مرکز هتلداری ارکیده

 33137044-33137064فکس

10

فني و حرفه اي شرفداركال

ساری ـ کیلومتر  5اتوبان ساری ـ قائم شهر ـ مرکز شرفدار کال

33137058
33137063

ساري -جویبار -مجموعه ورزشي داراب

33364159الی 149تلفکس

ساری ـ جاده ساری به کیاسر ـ بعد از عبور پهنه کال ـ مرکز آموزش صنایع چوب و کاغذ

33455258
 33455260فکس

ساری  ،جاده قائمشهر،ساری کیلومتر  – 15جنب اداره منابع طبیعی

 33341518تلفکس

14

علوم بهزیستي و توانبخشي مازندران

قائمشهر ـ کمربندی بابل به ساری ـ بعد از پل سیاهرود ـ باال لموك ـ کوچه بهزیستی

15

خانه كارگرواحد  19قائمشهر

قائمشهر ـ کمربندی شمالی ـ کیلومتر  1جاده جویبار ـ چمازکتی

 2ـ 42046551
 42043409فکس
42080902
(فکس) 42088260- 61

16

سراي كيفيت اندیشان نوآور بابل

کیاکال ـ کمربندی ـ نرسیده به میدان ولیعصر

17

فرهنگ و هنر واحد  4بابل

بابل ـ ایستگاه آمل ـ ابتدای کمربندی غربی ـ میدان قاضی کتی – بهاران 12

18

جهاد دانشگاهي بابل

بابل ـچهار راه شهربانی  -بن بست نیایش  –2مرکز علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بابل صندوق پستی -857
47135

 42354918ـ 42354917
 42351910فکس
32221182ـ 32228023فکس
 32291013ـ 32228024
32206331-32

19

خشرودپي بابل

بابل ـ بندپی غربی ـ شهر خشرودپی ـ بلوار کشاورز ـ جنب پمپ گاز

 1161ـ 32521160

20

علمي ـ كاربردي بابل

بابل – بلوار امام رضا (ع) – جنب ترمینال شرق – انتهای کوچه 35متری به بابل ،کدپستی - 47159 -41979مرکز
آموزش علمی کاربردی بابل

32260012–32253775

21-

جهادكشاورزي مازندران بابلسر

بابلسر ـ بلوار پاسداران ـ میدان معلم

 2ـ 35274091

22

ميزبان

بابلسر ،کیلومتر  3کمربندی غربی ،موسسه اموزشی فرا گردش گستر بابلسر(میزبان)

01135289926

23

فوالدین ذوب آمل فذا

آمل ـ خیابان امام خمینی ـ آفتاب  36ـ میدان حر -سمت راست کد پستی  43133ـ 46168

24

فرهنگ و هنر واحد  5مازندران

آمل ـ خیابان طالب آملی ـ دریای 26

25

فرهنگ و هنر واحد  3مازندران

محمودآباد ـ کیلومتر  6جاده بابلسر ـ روستای بیشه کال

26

كارآموزان چالوس

چالوس ـ خ امام خمینی ـ خ شهید کچوئی ـ کد پستی  48167ـ 46616

27

فرهنگ و هنر واحد  2مازندران

نوشهر ـ هلستان ـ قبل از هتل کوروش ـ خیابان شهید عمادالدین کریمی ـ کدپستی 43137 46511 -

28

گلدشت كالردشت

چالوس ـ کالردشت ـ قبل از نیروگاه ـ مجتمع هتلداری و توریستی کالردشت

 6ـ 44296300
 44296307فکس
44222790
 44229762- 44223353فکس
 44848212ـ 44847983فکس
44848211
52210769-52249967
 52249968فکس
52322846فکس52322005-7-
52633039-52632489
 – 52632762فکس52632340

29

جهاد كشاورزي مازندران (تنكابن)

تنکابن ـ سلمانشهر  20-کیلومتری جاده چالوس  -تنکابن

30

منابع طبيعي مازندران (كالرآباد)

تنکابن ـ کالرآّباد ـ خیابان شهید بهشتی

31

شركت تعاوني توليدقارچ صدفي

تنکابن ـ چناربن – کوچه کشاورز  2پالك 3صندوق پستی 46815-119

32

مهر پيروز

سلمانشهر ـ خیابان طالقانی (آرا سابق) ـ خیابان بهشتی نه ـ مرکز آموزش علمی ـ کاربردی مهر پیروز

11
12
13

ورزش و جوانان مازندران
صنایع چوب و كاغذ مازندران
نيروي انتظامي مازندران

()3/11 45103

 54612151ـ 54612152فکس

 3 - 1ـ 54602402
فکس 54603904
54282450-54285298
 542852984فکس54282465 -
54631643
 54631641فکس

