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 مسئول تحويل مدارك تلفن آدرس استان

طبقه دوم  -معاونت بهداشتي  -جنب سازمان نظام پزشكي -متري كاج 54 -عظيميه  -كرج البرز 1

 ه مهندسي بهداشت محيط و حرفه ايگرو -

 مهندس اخوانخانم  23452523-630

3 
 آذربایجان

 شرفی 
 بهداشت مركز- CNG گاز پمپ جنب - مالصدرا خيابان - پيشقدم ميدان  -تبريز

 اي حرفه و محيط بهداشت مهندسي گروه- استان
 خانم مهندس قيطانچي 23226325-651

2 
آذربایجان 

 غربی

گروه   -طبقه سوم –معاونت بهداشتي  -روبروي مسجد قبا -خيابان شهيد بهشتي -اروميه

 مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي
 آقاي مهندس قاسمي  22543526-655

 ایالم 5
 حرفه و محيط بهداشت مهندسي گروه -استان بهداشت مركز -مدرس بلوار -ايالم

 0221104245 پستي كد - اي
 آقاي مهندس سهرابيان 23333363-655

 اردبیل 4
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  -جنب شهرك دادگستري -انتهاي خيابان دانشگاه –اردبيل 

گروه مهندسي بهداشت محيط و -معاونت بهداشتي  -طبقه اول –بهداشتي درماني اردبيل 

 4015254221كدپستي  -اي حرفه

 آقاي مهندس عيني 22431266-654

 اصفهان 0
طبقه  -حوزه معاونت بهداشتي  -جنب بيمارستان امين -خيابان ابن سينا –اصفهان 

 5155042235كدپستي  -اي گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه  -همكف
 خانم مهندس عطايي 25531666-621

 بوشهر 3
 بهداشت گروه -بهداشتي معاونت -جمعه نماز ستاد روبروي -ورزش خ -بوشهر

 3415022251پستي  كد -اي حرفه و محيط
22233632-633 

خانم مهندس 

 چاهشوري

 تهران 5
معاونت  -طبقه اول -ساختمان قديم وزارت بهداشت -تقاطع خ حافظ و جمهوري -تهران

گروه مهندسي بهداشت  -بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

 اي  محيط و حرفه

02542545-631 
 / آقاي مهندس طاليي

 مهندس ذبيحيخانم 

 خراسان جنوبی 2
 بهداشت خدمات و پزشكي علوم بهداشتي دانشگاه معاونت -معلم خ -جنوبي خراسان

  اي حرفه و محيط بهداشت گروه -درماني بيرجند
23551153-640 

خانم مهندس 

 خوراشادي زاده

گروه  -بهداشتي معاونت  -كوچه يادگان -خيابان جمهوري -خيابان چمران -بجنورد  شمالی خراسان 16

 2512534122كدپستي  -مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

23333232-645  

23355035-645 
 آقاي مهندس بهنيا 

گروه مهندسي  -مركز بهداشت استان -انتهاي خيابان سناباد -مشهد -خراسان رضوي  خراسان رضوی 11

 2154055425كدپستي  -بهداشت محيط و حرفه اي

 داخلي 25514661-641

312 
 خانم مهندس نزاكتي

 خوزستان 13
 نيروي فرماندهي روبروي -عارف شهيد كوچه نبش -فاطمي دكتر خيابان -امانيه -هوازا

 – خوزستان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت -انتظامي

 اي حرفه و محيط بهداشت مهندسي گروه -يك شماره ساختمان

22222125 – 601 

   321داخلي 
 خانم مهندس شفيعي



معاونت  -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان  -بلوار آزادي –زنجان  زنجان 12

  5414012112كدپستي  -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي -طبقه اول -بهداشتي 

 آقاي مهندس ملك زاده 22531613-635

 فارس 15

ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و  -جنب هالل احمر -زندبلوار كريمخان   -شيراز

گروه مهندسي بهداشت  -5طبقه  -معاونت بهداشتي  -خدمات بهداشتي درماني شيراز

 محيط و حرفه اي

12-23264516-631 

 4353داخلي 
 آقاي مهندس نجفي

بهداشتي دانشگاه علوم معاونت  -باالتر از چهار راه شفا -بلوار جمهوري اسالمي -كرمان کرمان 14

 مركز بهداشت استان -پزشكي كرمان
 آقاي مهندس گلزاري 23112155-625

 -طبقه سوم -معاونت امور بهداشتي كرمانشاه -اول خيابان بهار -ميدان فاطميه –كرمانشاه  کرمانشاه 10

 گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

 آقاي مهندس اجرايي  23343561-652

 کردستان 13
ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  -خيابان آبيدر –سنندج 

گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه  -مركز بهداشت استان -طبقه دوم -درماني

 0015025052كدپستي  -اي

 خانم مهندس صمدنژاد  22355252-653

15 
 بویر و  یلویههک

 احمد
 گروه -استان بهداشت مركز  -قرني شهيد بلوار -ياسوج -بويراحمد و كهكيلويه

 3421003552كدپستي   -اي حرفه و محيط بهداشت مهندسي
 آقاي مهندس كرمي   22220456-635

طبقه  -مركز بهداشت استان گلستان -كوي كشاورز –خيابان تختي  -آذر 4خيابان  -گرگان گلستان 12

 گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي -5

 مهندس رضاييآقاي   23352624-613

 لرستان 36
ستاد دانشگاه علوم پزشكي و  -ميدان انوشيروان رضايي -خيابان معلم -خرم آباد

گروه مهندسي بهداشت محيط  -حوزه معاونت بهداشتي   -خدمات بهداشتي درماني

 551صندوق پستي  -و حرفه اي

22230366- 600  
آقاي مهندس پيري 

 اعلم

 گیالن 31

معاونت  -روبروي مدرسه شهيد بهشتي -خيابان آزادگان -ميدان فرهنگ  -رشت

گروه مهندسي   -بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

 5155015234كدپستي  -اي بهداشت محيط و حرفه

22232221-612  
/ آقاي مهندس اسالمي

 آقاي مهندس سعيدي

گروه  -مركز بهداشت استان -(رودكي سابق) خيابان شهبند -خيابان امير مازندراني -ساري مازندران 33

 5510313553كدپستي  -مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

 خانم مهندس عقيلي  22225225-611

 مرکزی 32
دانشگاه علوم پزشكي و  3ساختمان شماره  -كوي گلستان -كوي مصطفي خميني -اراك

گروه مهندسي بهداشت  -طبقه دوم -حوزه معاونت بهداشتي  -خدمات بهداشتي درماني

 2515150541كدپستي  -اي محيط و حرفه

 خانم مهندس تركماني  650 -22035023

 واحد -استان بهداشت مركز -0 كوثر ك -مهران شهداي بلوار -بهمن 33 كوي -عباس بندر هرمزگان 35

 321542545: پستي كد -محيط بهداشت
 آقاي مهندس رازمند 22406236-630



 یزد 34
ساختمان مركزي دانشگاه علوم  -ابتداي بلوار شهيد صدوقي  -ميدان شهيد باهنر -يزد

گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه  -طبقه دوم  -پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 5210235533كدپستي  -اي

 آقاي مهندس جعفري 624 -23354466

 


