
   بسم اهلل الرحمن الرحیم   

   طب اسالمیمجاز نمایندگی های لیست  

ف
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 تلفن همراه گی ها نمایندهاسامی  نام شهر نام استان

 آذربایجان شرقی 1

نماینده عام 

 آذربایجان شرقی
  رضوی نیا رسول سید آقای جناب .1

0914-756-0026 

 9598-320-0939 وش لوحی فرزاد آقای جناب .2 مراغه

 7586-832-0937 ارفع نوید آقای جناب .3 مراغه

 8752-358-0919 پاشایی فاطمه خانم سرکار .4 آقاج قره

2 
 آذربایجان غربی

 

 6480-3343-044 نژاد قربان رضا محمد دکتر آقای جناب .1 ارومیه

  بلندی محسن آقای جناب .2 دژ شاهین

 0052-795-0937  بنیادی مهدی آقای جناب .1 اردبیل اردبیل 3

4 
 اصفهان

 

 8750-213-0913 باقری آقای رسول جناب .1 اصفهان

 7484-744-0313 جان آقا سعید آقای جناب .2 اصفهان

  کریمی سمیرا خانم سرکار .3 اصفهان

 البرز 5

  سعید میر قاضی رحیم سید آقای جناب .1 کرج
  صادقی مهدی آقای جناب .2 

 3068-710-0918 جناب آقای احمد ناصری3      کرج

 2971-732-0935 آسیته مریم خانم سرکار .1 ایالم ایالم 6

7 
 بوشهر

 

حسینی  رضا محمد سید آقای جناب .1  بوشهر

 بوشهری
0917-099-0227 

 0446-923-0917 جعفری رضا حمید آقای جناب .2  بوشهر

  زارع آقای جناب .3 کنگان بندر

8 
 تهران

 

 5525-029-0936 رضوی محسن سید آقای جناب .1 

 8982-730-0903 موسوی جواد سید آقای جناب .2 

 6332-154-0912 اصل ابراهیمی رضا آقای جناب .3 



  محمودی علی سید آقای جناب .4 
  منصوری علی آقای جناب .5 تهران غرب
 8524-168-0936 منصوری محمد آقای جناب .6 تهران شرق

 6808-365-0213 تبریزیان لیلی سرکارخانم .7 

 8975-559-0912   یوسفی زهرا خانم سرکار .8 

 0998-350-0912 خاکی اعظم خانم سرکار .9 

 1026-614-0912 زاده ولی علیرضا آقای جناب .11 شهر ری

9 
چهارمحال 

 بختیاری
 5110-147-0919  پور نظر رضا آقای جناب  .1 

 رضوی خراسان 11

 2060-617-0915 پور قلی مجتبی آقای جناب .1 کاشمر و بردسکن

 عام  نماینده

  زاده اسماعیل محمد آقای جناب.2 رضوی خراسان

   احمدی هادی آقای جناب .2 مشهد
 1358-862-0915  مددی غالمرضا آقای جناب .3 مشهد

  خلیلی علی سید آقای جناب .4 مشهد
  مشکور علی آقای جناب .5 مشهد
 5642-864-0902 تبریزیان علی محمد آقای جناب .6 مشهد

 0543-180-0939 حلی محمد آقای جناب .7 مشهد

 6208-980-0915  وطنخواه اکبر علی آقای جناب .8 قوچان

 9224-100-0915  کمالی مهدی آقای جناب .11 نیشابور

  تبریزیان حیدر آقای جناب.. 11 گلمکان

  . مجید قرائی12 فریمان

 3876-057-0901 .امیر هراتی13 تربت حیدریه

 9648-690-0935 . فاطمه حیدری14 تربت حیدریه

  .اکبر بزرش آبادی15 بزرش آباد

قلعه ساختمان 

 مشهد
  . محمد موسی عالمی16

 4283-272-0936  زاده اسماعیل محمد آقای جناب. 17 سبزوار

 4283-272-0936 .جناب آقای مرتضی استاجی18 سبزوار



 شمالی خراسان 11
نماینده ی عام 

 خراسان شمالی
 6208-980-0915 وطنخواه اکبر علی آقای جناب.1

 جنوبی خراسان 12
  احمدی هادی آقای جناب .1 قاین

  مددی غالمرضا آقای جناب .2 

 خوزستان 13
نماینده عام 

 استان خوزستان
   زاده اسماعیل حامد آقای جناب.1

 5092-615-0916 .جناب آقای پارسافر2

14 
سیستان 

 بلوچستان
 7448-446-0935 کرد مهشید خانم سرکار. 1 چابهار

15 
 فارس

 

 3022-103-0917 قادری میر محمدرضا سید آقای جناب.1 

  جعفری رضا حمید آقای جناب .2  کازرون
 1077-287-0903 قدیری علی آقای جناب .1  قزوین 16

 قم 17

 6654-848-0939 سپکتکین مهداد آقای جناب. 1 پردیسان

  محمودی علی سید آقای جناب. 2 

 6099-851-0936 .جناب آقای محمد غفاری3 

  جهاندیده فاطمه خانم سرکار .4 

  علیپور معراج خانم سرکار. 5 

  نظری زهرا خانم سرکار. 6 

  رزمجو اشرف خانم سرکار.7 

  مشهدیان فاطمه سرکارخانم.8 

 کردستان 18
نماینده عام 

 استان کردستان
 1493-758-0912  خورشیدی وحید آقای جناب

   رنجبر آقای جناب. 1 رفسنجان کرمان 19

 کرمانشاه 21
 8312-0918740 الرتی آقای جناب. 1 

 4740-812-0933 کرمی جواد محمد آقای جناب. 2 

21 
 بویر و کهکلویه

 احمد
 یاسوج

  منصوری آقای جناب. 1

 گلستان 22
 5618-118-0911  پور علیجانی آقای جناب. 1 گرگان

 5476-672-0936 سرکار خانم رجبی .2 گرگان

 7382-945-0911 نیا محمد آقای جناب. 1نماینده عام  گیالن 23



 استان گیالن

 4229-752-0912 هنسالک آقای جناب. 2 

  قدرتی آقای جناب. 1  لرستان 24

  آملی شاکری علی محمد آقای جناب. 1  مازندران 25

 مرکزی 26
 9047-648-0990  رضایی آقای جناب. 1 اراک

 8956-313-0938  صالحی جمیله خانم سرکار. 2 اراک

 هرمزگان 27
نماینده عام 

 استان هرمزگان

 3867-054-0990  بهرامیان خانم سرکار.1

 همدان 28
 7603-741-0933  زرینی مهدی آقای جناب .1  نهاوند 

 3068-710-0918 جناب آقای احمد ناصری.2 

 یزد 29

نماینده عام 

 استان یزد

 4038-255-0937 .جناب آقای آیت اللهی1

 3024-334-0910 .جناب آقای انصاری2 بافق

 0818-748-0912 .جناب آقای ثقفی3 اردکان

 4740-812-0933 .جناب آقای محمد جواد کرمی4 تفت

 9158-221-0990 .محمد علی پرنیان5 میبد

 


