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 مسئول تحويل مدارك تلفن آدرس استان

 بهداشت مركز- CNG گاز پمپ جنب - مالصدرا خيابان - پيشقدم ميدان  -تبريز شرفی  آذربایجان 1

 اي حرفه و محيط بهداشت مهندسي گروه- استان
 خانم مهندس قيطانچي 03003323-341

 آذربایجان غربی 3
گروه   -طبقه سوم –معاونت بهداشتي  -روبروي مسجد قبا -خيابان شهيد بهشتي -اروميه

 مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي
 آقاي مهندس قاسمي  00423303-344

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

 3143520014كدپستي  -اي گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه  -همكف
 خانم مهندس عطايي 04411333-301

4 
 تهران 

 (ایران) 

معاونت  -سومطبقه  -ساختمان قديم وزارت بهداشت -تقاطع خ حافظ و جمهوري -تهران

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

 اي  محيط و حرفه

  آقاي مهندس 55153211-331

2 
چهار محال 

 بختیاری

 بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه ساختمان -آبيدر خيابان -سنندج -كردستان

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

 5513504530 كدپستي
 خانم مهندس صمدنژاد 00324423-331

گروه مهندسي  -مركز بهداشت استان -انتهاي خيابان سناباد -مشهد -خراسان رضوي  خراسان رضوی 5

 2132534203كدپستي  -بهداشت محيط و حرفه اي

داخلي  03412331-321

312 
 خانم مهندس نزاكتي

گروه  -معاونت بهداشتي  -كوچه يادگان -خيابان جمهوري -خيابان چمران -بجنورد  شمالی خراسان 1

 2410312122كدپستي  -مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

03333230-323  

03344513-323 
 آقاي مهندس بهنيا 

معاونت  -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان  -بلوار آزادي –زنجان  زنجان 3

  4212510110كدپستي  -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي -طبقه اول -بهداشتي 

 آقاي مهندس ملك زاده 00431311-334

 فارس 2

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

گروه مهندسي بهداشت  -4طبقه  -معاونت بهداشتي  -خدمات بهداشتي درماني شيراز

 محيط و حرفه اي

12-03032413-311 

 2141داخلي 
 آقاي مهندس نجفي

 قزوین 13
معاونت  -طبقه سوم -ستاد دانشگاه 3ساختمان شماره  -ابتداي خيابان مفتح -بلوار آزادگان

كدپستي   -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي -بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

0414320102 

00513233-333 
آقاي مهندس طهماسبي 

 خانم مهندس نادري/ پور

بهداشتي دانشگاه علوم معاونت  -باالتر از چهار راه شفا -بلوار جمهوري اسالمي -كرمان کرمان 11

 مركز بهداشت استان -پزشكي كرمان
 آقاي مهندس گلزاري 03110144-304

 -طبقه سوم -معاونت امور بهداشتي كرمانشاه -اول خيابان بهار -ميدان فاطميه –كرمانشاه  کرمانشاه 13

 گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

 آقاي مهندس اجرايي  01321331-330



 لرستان 10
ستاد دانشگاه علوم پزشكي و  -ميدان انوشيروان رضايي -خيابان معلم -خرم آباد

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

 441صندوق پستي  -اي و حرفه

00035133- 355  
آقاي مهندس پيري 

 اعلم

گروه  -مركز بهداشت استان -(رودكي سابق) خيابان شهبند -خيابان امير مازندراني -ساري مازندران 14

 4315111331كدپستي  -مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

 خانم مهندس عقيلي  00023004-311

 واحد -استان بهداشت مركز -5 كوثر ک -مهران شهداي بلوار -بهمن 33 كوي -عباس بندر هرمزگان 12

 121420323: پستي كد -محيط بهداشت
 آقاي مهندس رازمند 00253013-315

 همدان 15
گروه مهندسي  -طبقه دوم –معاونت بهداشتي استان  -ميدان فلسطين  –همدان 

 012صندوق پستي  -بهداشت محيط و حرفه اي
 آقاي مهندس افشار   04345334-331

 یزد 11
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

 3215213411كدپستي  -اي

 آقاي مهندس جعفري 302 -01342233

 


