
رشتهوضعیت فعالیتآدرسشماره همراه موسستلفن آموزشگاهشهرستاننام موسسنام آموزشگاه

امور مالی و بازرگانی- فن آوری اطالعاتفعالبهشهر خیابان امام کوچه بانک ملی3452833809126897707بهشهرحمید محمد زادهراوک

دوخت های سنتی- طراحی دوخت - خدمات آموزشی - برق - صنایع خودرو -مکانیک -معماری - ساختمان-  فن آوری اطالعات فعالبهشهر چهارراه فرمانداری طبقه فوقانی اداره پست3452210109112517612بهشهرطیبه  عموزاد صنعت پژوهان خزر

فن آوری اطالعاتفعال41پالک - کوچه نامجو - خیابان آیت اهلل سعیدی - بهشهر خیابان امام خمینی 345414559112575407بهشهرسیده پروین موسویسونیا

فن آوری اطالعاتفعالخ فرهنگ-روستای امیرآباد-بهشهر346246409112574804امیر آباد- بهشهر احسان لطفینیک رایانه

(دوخت های سنتی  )صنایع دستی -  طراحی دوخت فعالبلوار شهید هاشمی نژاد گرائیل محله کوچه شهید زاهدی- بهشهر 345292009353665794بهشهرحرمت السادات ساداتینوآوران

صنایع نساجی- طراحی دوخت فعالبهشهر خیابان شهید رجائی نبش رجائی پنجم طبقه اول345360859111571728بهشهرمرضیه خانم نجفیاناسری

طراحی دوختغیر فعالجنب بانک ایران زمین- بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد پارک ملت 345248099119555509بهشهرمرضیه یار محمدیافق ایران

طراحی دوختفعالانتهای بن بست- جنب آپارتمان خیام - کوچه شهید مختاری  - 14باهنر - خیابان هنر - بهشهر 345284679113517050بهشهرمعصومه ابراهیمیامین

طراحی دوختراکد  شماره همسرش آقای یونسی09122874580-   روبروی بانک ایران زمین - پارک ملت - بهشهر  345280309114731821بهشهرربابه ابراهیم زادهاندیشه

طراحی دوختفعالطبقه زیرین چاپخانه سادات نگار –مجتمع عرشیا  –خیابان شهید بهشتی  –باهنر   (چهار راه)میدان–بهشهر - بهشهر 9111564864بهشهرمینا جعفریمه بانو

دوخت های سنتی- هنرهای تزئینی - طراحی دوخت فعالجنب دانشگاه تمیشان- بهشهر خیابان شهید رجائی 345269979112574156بهشهرمنیره خادمیانبهاران

طراحی دوخت فعالنرسیده به چهار راه گرگان پشت بانک ملت کوچه جنب حسینیه بادکوبی- بهشهر 3452545934534947بهشهررویا احمدیترمه بانو

طراحی دوختفعالجنب بانک پارسیان- چهر راه گرگان - بهشهر 345281239111523345بهشهرحکیمه ربیعی رودسریتن آذین 

صنایع دستی بافت- دوخت های سنتی - طراحی دوخت  فعالطبقه فوقانی سوپر مارکت برادارن اصغرپور - (ع)جنب بازار امام رضا - چهار راه گرگان -بهشهر 9111540174بهشهرمعصومه عالمیریحانه

طراحی دوختفعالکوچه مهاجر- روبروی مخابرات شهید هاشمی نژاد - بلوار شهید هاشمی نژاد - بهشهر  9119554201بهشهر شمسی بادکوبه ایشنل 

طراحی دوختفعالکوچه علم و ایمان- نرسیده به آتش نشانی - سه راه پیشوا - بهشهر 345638539118618185بهشهررقیه صادقیفرشته

طراحی دوختمرخصیبن بست اول (مطهری چهارم  )بهشهر خیابان فرودگاه کوچه اول 345326069112577289بهشهرمژگان میر کتولیموژان

هنرهای تزئینی- دوخت های سنتی -  طراحی دوخت فعالبهشهر خیابان امام کوچه شاه محمدی جنب کافی شاپ گل سرخ345353939119509077بهشهرفاطمه عربنگاره

طراحی دوختمرخصیباالتر از پست بانک- گت زمین - خلیل شهر 346468249391243501خلیل شهرفاطمه بابائیتن پوش

(....کیف دوزی با چرم و  )خز,پوست,صنایع چرم-طراحی دوختفعالکوچه شهید محمود شریفی- جنب مسجد سجادیه - خیابان شهید رجایی - بهشهر345512409365744573بهشهرزهرا ساغریمجلل 

هنرهای تزئینی- دوخت های سنتی - طراحی دوخت فعالکوچه امام خمینی هشتم- رستمکالء خیابان امام خمینی 346328259111546619رستمکالء فاطمه خالقی رستمکالئیزرین

طراحی دوخت فعالرستمکالء خیابان شریعتی جنب سوپری زارع نژاد346330079384532095رستمکالءفاطمه خالقی مقدم رستمیمدرن

دوخت های سنتی - طراحی دوخت فعالرکاوند ابتدای محل جنب شرکت تعاونی شعبان آهنی- خلیل شهر  346486729113564572رکاوند- خلیل شهر سمیه آهنی مهدیه نو

طراحی دوختفعالکوچه گل الله- خیابان مزار - روستای زاغمرز - بهشهر 9112556723زاغمرززهرا دلگشاء عبدالملکیمحدثه

مراقبت و زیباییفعالطبقه زیرین مجتمع پارامیس- جنب بانک رفاه - خیابان امام - بهشهر 9112576532بهشهررقیه مهدویتلما

مراقبت و زیباییفعالبهشهر خیابان امام مقابل بانک مرکزی ابتدای کوچه شهید موسوی345210119119530119بهشهرحوریه نیکپورحوریا 

مراقبت و زیبایی فعال1بهشهر چهار راه فرمانداری روبروی هالل احمر ساختمان خورشید 345212279111532180بهشهرمینا عبادیانروژینا

مراقبت و زیباییفعال طبقه هم کف2بهشهر خیابان امام کوچه خیام مجتمع افق 345291269370017071بهشهرعشرت مظفریزیبا

مراقبت و زیباییفعالداخل کوچه بن بست - 26رجایی - رستمکالء خیابان شهید رجائی 346320129359058972رستمکالء شهربانو توسلیژاالن

مراقبت و زیباییفعالسمت چپ- طبقه همکف - مقابل خانه بهداشت - روستای گرجی محله 346340479364342855روستای گرجی محلهفاطمه هاشمیسوزان

مراقبت و زیباییفعال15بهشهر خیابان امام مجتمع گلستان طبقه سوم واحد 345212009126274171بهشهر مهین امیر سلیمانیسوگل

مراقبت و زیباییفعال345456469371550648بهشهرفاطمه صغری قدیریسی گل نو

مراقبت و زیباییمرخصیروبروی مسجد امام حسین- خیابان فرهنگ - بلوار شهید هاشمی نژاد- بهشهر 345224209118538540بهشهرفاطمه صدرالسادات بابلیشکوفه نو

مراقبت و زیباییفعالبهشهر خیابان امام  مجتمع بوستان345219209112575789بهشهرفرزانه یخکشیفروغ

مراقبت و زیباییفعالبهشهر خیابان امام سه راه چیت سازی کوچه سپاهان345500719111531670بهشهرکلثوم جهانگیریونوس نو

مراقبت و زیباییفعالبهشهر خیابان امام روبروی پاساژ شریعت کوچه خلیلیان نژاد345300879111584476بهشهرگوهر رضویهدیه نو

مراقبت زیبایی فعالساختمان نظری- نبش کوچه شهید روزبه - روبروی پمپ بنزین محمد پور - بلوار امام رضا - خلیل شهر 346497429117791648خلیل شهرمعصومه هادویفرسان

مراقبت زیباییفعال9116911788زاغمرزطاهره عالیشاهشکوفا

مراقبت و زیباییفعالروبروی اداره نظارت بر اماکن عمومی- کوچه جدیدی - بلوار شهید هاشمی نژاد - بهشهر 345454209112579621بهشهرفاطمه فخارییاس سفید

مراقبت و زیباییفعال5طبقه - مجتمع بردیا - خیابان امام خمینی - بهشهر 345454669112582701بهشهرمیترا رستمیشانلی

(پیرایش مردانه )برادران - مراقبت زیبایی فعالطبقه فوقانی لبنیاتی کوهستان - (مفتح  )چهار راه آزادی ، میدان بهاران - بهشهر 345659219116791217بهشهرجواد رستگارهنر آریائی

(پیرایش مردانه )برادران - مراقبت زیبایی فعال21کوچه بن بست - بهشهر خیابان امام روبروی بانک رفاه 9357934085بهشهرعبداهلل فیض آبادیمعراج نو

خدمات تغذیه ای- صنایع غذایی مرخصیساختمان جمشیدی- ابتدا خیابان امام - بهشهر  345293009111561707بهشهرمریم وحدتیعسل بانو

امور مالی و بازرگانیفعالمجتمع مهدوی- جنب بازار شریعت- خیابان امام -بهشهر 345331149111534714بهشهرمهرداد ولیپوربیالن محاسب

(چرم,شیشه,سنگ,سفال,فلز,چوب)صنایع دستی - صنایع چوب فعال3فرهنگ - خیابان فرهنگ - بهشهر 345274779351551284بهشهرمطهره   سیرادقیگره چین

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی-  بهداشت و ایمنیفعال4طبقه  –پاساژ الماس  –خیابان امام  –بهشهر - بهشهر 9118582459بهشهرآسیه  راه نوردزوفا

دوخت های سنتی- هنرهای تزئینی - طراحی دوخت مرخصی1فرهنگ - خیابان فرهنگ - بهشهر 345337099377872525بهشهرلیال   میر باقرپرهام

(...کیف دوزی با چرم و  )صنایع چرم ، پوست ، خز- صنایع فرش  -  (بافت  )صنایع دستی فعال1بهشهر خیابان شهید رجائی روبروی شیشه بری روشنی ساختمان محراب طبقه 345303829112515965بهشهرمعصومه کریم النفسبرزام 

(تعمیر موبایل  )الکترونیک فعالطبقه فوقانی آجیل آخوندی- سه راه پیشوا - بلوار شهید هاشمی نژاد-بهشهر 345295059374239967بهشهرمهدی مهربانمهراد

(...کیک ساز و - آشپزی  )خدمات تغذیه ای - صنایع غذایی فعالسمت چپ- کوچه نیایش - متری امت 20انتهای - عبدالحق - بهشهر 9359057358بهشهرعلیرضا ایرانمهرایرانمهر کیک

(...کیک ساز و - آشپزی  )خدمات تغذیه ای- صنایع غذایی فعال306واحد - طبقه سوم - روبروی بازار روز- مجنمع فردوسی- خیابان امام - بهشهر9111564086بهشهرفاطمه حبیب زادهطعم هنر

(...کیک ساز و - آشپزی  )خدمات تغذیه ای - صنایع غذایی فعالطبقه اول- ساختمان جمشیدی- ابتدای خیابان امام - بهشهر9113539926بهشهرآزاده بابویینیل کیک

(...کیک ساز و - آشپزی  )خدمات تغذیه ای - صنایع غذایی فعال(کلینیک قدیم طوبی ) 3روبروی مرکز بهداشت شماره - خیابان مفتح - بهشهر 9116329256بهشهرمریم واحدیفندوق

فرش - (بافت  )صنایع دستی فعالبن بست علی اکبر اسکندری راد- کوچه شهید رضایی- خیابان پیشوا- بهشهر9113566073بهشهرسید حوریه حسینیچوقای زرین


