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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

 اردبیل 0

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

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

 2913232221كدپستي  -اي حرفه

 آقاي مهندس عيني 00231233-342

 اصفهان 4
طبقه  -حوزه معاونت بهداشتي  -جنب بيمارستان امين -خيابان ابن سينا –اصفهان 

 3143920014كدپستي  -اي گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه  -همكف
 خانم مهندس عطايي 04411333-301

طبقه دوم  -معاونت بهداشتي  -جنب سازمان نظام پزشكي -متري كاج 42 -عظيميه  -كرج البرز 2

 بهداشت محيط و حرفه ايگروه مهندسي  -

 خانم مهندس اخوان 03240301-339

 تهران 9

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

 قنبرزادهخانم مهندس  90420100-331

1 
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

 9913904930 كدپستي
 خانم مهندس صمدنژاد 00324423-331

گروه مهندسي  -مركز بهداشت استان -انتهاي خيابان سناباد -مشهد -خراسان رضوي  خراسان رضوی 3

 2132934203كدپستي  -بهداشت محيط و حرفه اي

داخلي  03412331-321

312 
 خانم مهندس نزاكتي

گروه  -معاونت بهداشتي  -كوچه يادگان -خيابان جمهوري -خيابان چمران -بجنورد  شمالی خراسان 2

 2410312122كدپستي  -اي مهندسي بهداشت محيط و حرفه

03333230-323  

03344913-323 
 آقاي مهندس بهنيا 

 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

00002124 – 391 

   301داخلي 
 خانم مهندس شفيعي

معاونت  -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان  -بلوار آزادي –زنجان  زنجان 11

  4212910110كدپستي  -گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي -طبقه اول -بهداشتي 

 مهندس ملك زادهآقاي  00431311-334

 سمنان 13
 پزشكي علوم دانشگاه مركزي ستاد -كبير امير باالتراز -بلواربسيج -معلم ميدان -سمنان

-كدپستي) اي حرفه و محيط بهداشت مهندسي گروه -استان بهداشتي معاونت -سمنان

22249-02123 

 آقاي مهندس باطبي 00441331-330



 فارس 10

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

 قم 14
 گروه -قم استان بهداشت مركز -بهشتي شهيد متري 33 خيابان -امام خيابان – قم

 اي حرفه و محيط بهداشت مهندسي
 آقاي مهندس باباخاني 09133434-332

 کردستان 12
ساختمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  -خيابان آبيدر –سنندج 

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

 9913904930كدپستي  -اي

 مهندس صمدنژادخانم   00344232-331

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم  -باالتر از چهار راه شفا -بلوار جمهوري اسالمي -كرمان کرمان 19

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

 -طبقه سوم -معاونت امور بهداشتي كرمانشاه -اول خيابان بهار -ميدان فاطميه –كرمانشاه  کرمانشاه 11

 گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

 آقاي مهندس اجرايي  01321331-330

طبقه  -مركز بهداشت استان گلستان -كوي كشاورز –خيابان تختي  -آذر 2خيابان  -گرگان گلستان 13

 گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي -4

 آقاي مهندس رضايي  03340322-311

 گیالن 12

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

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

 4133914212كدپستي  -اي بهداشت محيط و حرفه

00030221-310  
/ آقاي مهندس اسالمي

 آقاي مهندس سعيدي

 لرستان 33
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

00039133- 399  
آقاي مهندس پيري 

 اعلم

گروه  -مركز بهداشت استان -(رودكي سابق) خيابان شهبند -خيابان امير مازندراني -ساري مازندران 31

 4319111331كدپستي  -مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي

 خانم مهندس عقيلي  00023004-311

 مرکزی 33
دانشگاه علوم پزشكي و  3ساختمان شماره  -كوي گلستان -خمينيكوي مصطفي  -اراك

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

 0313149321كدپستي  -اي محيط و حرفه

 خانم مهندس تركماني  339 -00913901

 واحد -استان بهداشت مركز -9 كوثر ك -مهران شهداي بلوار -بهمن 33 كوي -عباس بندر هرمزگان 30

 121420323: پستي كد -محيط بهداشت
 آقاي مهندس رازمند 00293013-319

 همدان 34
گروه مهندسي  -طبقه دوم –معاونت بهداشتي استان  -ميدان فلسطين  –همدان 

 012صندوق پستي  -بهداشت محيط و حرفه اي
 آقاي مهندس افشار   04349334-331

 یزد 32
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

 3219213411كدپستي  -اي

 آقاي مهندس جعفري 302 -01342233

 


