
 

 اسامی استانها و مراکز مراجعه کننده ها

 استان  هرمزگان

 ابوالفضل نیک فرد نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

فروشگاه  خیابان امام خمینی ، ورزشگاه تختی نرسیده به اداره دارایی روبروی
 ت پزشکی ورزشی استان هرمزگانفرهنگیان هیئ

 230-00002223شماره تماس : 

   8 -20از ساعت  ها پنجشنبه روزهای پذیرش

 

 استان  خوزستان

 امین ضمیری نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

کارشناس / کارشناسان حاضر در 
 کمیته

 پریسا احمدی
 پوریا ابراهیمی
 سجاد پور تراب

 اکبری شهنی دنیا

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 –مجموعه ورزشی تختی اهواز  –به سمت فلکه ساعت  –اهواز  –خوزستان 
 هیئت پرشکی ورزشی استان خورستان 

 202-00002200شماره تماس : 

 8 -20از ساعت شنبه ها   روزهای پذیرش

 

 استان  آذربایجان شرقی
 ساسان مستقیمی مطلق نام خانوادگی مسئول کمیتهنام و 

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته
 ناصر ژرفی

 بهروز اکبر زاده

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 کلینیک تختی –استادیوم تختی  –چهارراه باغشمال  –تبریز 
 242-05500052شماره تماس : 

 02/3 -24از ساعت همه روزه  روزهای پذیرش

 

 



 استان  اصفهان

 سید احمد قاضی عسگر نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

 سمیرا احمدی
 مریم فریمانی
 زهرا محمدی

 مهدی عبدالهی

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیئت پزشکی ورزشی  – 3کوچه شماره  –خیابان رحیم ارباب  –اصفهان 
 استان اصفهان
 202-00020220شماره تماس : 

 روزهای پذیرش
 2 -20از ساعت چهارشنبه  -شنبه 

 2 -20سه شنبه ها یک هفته در میان 

 

 استان  قزوین

 مریم فالح شورشانی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 حاضر در کمیتهکارشناس / کارشناسان 
 محمد مهدی کوهستانی

 دکتر نادری

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 –نبش کوچه ذوالقدر  –جنب مخابرات  –ابتدای خیابان غیاث آباد  –قزوین 
 طبقه سوم  –مجتمع پاسارگاد 
 208-0003028شماره تماس : 

 20-28از ساعت دوشنبه ها  روزهای پذیرش

 

 استان  همدان

 دکتر محمد بابامیری نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 خیابان ورزش –چهارراه پاستور  –همدان 
 282-08030280شماره تماس : 

 8 -20از ساعت  ها پنجشنبه روزهای پذیرش

 

 

 



 استان  سنندج

 سحر تمهیدی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 خیابان شهید تعریف –خیابان پاسداران  –شهر سنندج  –کردستان 
 283-000082802شماره تماس : 

 3:02 -24:02از ساعت سه شنبه  -یکشنبه  روزهای پذیرش

 

 استان  کرمان

 فاطمه ترکی زاده نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

  420ساختمان اطلس واحد  –چهارراه باغملی 
 204-00008000شماره تماس : 

 پذیرش روزهای
  2 -20از ساعت  ها  یکشنبه

 20-22از ساعت  ها چهارشنبه

 

 استان  آذربایجان غربی

 شاهین اردوبادی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 متانت علی نژاد کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

باالی فروشگاه جانبو  –ارراه دره چایی چه –انتهای خیابان امینی  –ارومیه 
 طبقه پنجم هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی –

 244-00402204شماره تماس : 

 02/20 – 02/28از ساعت سه شنبه   -یکشنبه  روزهای پذیرش

 

 

 

 

 

 



 استان  کرمانشاه

 سعیدیمژگان  نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 نسرین نازئی کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 مجموعه آزادی  –بلوار شهید بهشتی  –کرمانشاه 
 280-08055220شماره تماس : 

 

 روزهای پذیرش
 8-20پنجشنبه ها از ساعت 
  2-24دوشنبه ها از ساعت 

 

 بلوچستان استان  سیستان و

 غالمرضا حاضر نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل پذیرش 
 مراجعه کننده ها (

 0خیابان دانشگاه دانشجوی  –زاهدان 
 254-00405880: شماره تماس 

 

 23-22از ساعت سه شنبه   - دوشنبه روزهای پذیرش

 

 استان  مازندران

 اسمعیل اسکوهی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته
 خانم سورتیچی

 

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیات پزشکی ورزشی  –فرهنگ دوازدهم  –خیابانن فرهنگ  –ساری 
 استان مازندران
 222-00002800شماره تماس : 
                00002820 -222 

 روزهای پذیرش
  2-24سه شنبه   -یکشنبه
 2-24از ساعت  ها  دوشنبه

  2-20 ها از ساعت  پنجشنبه

 

 



  استان کهکیلویه و بویر احمد

 رحمان اکبری نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته
 معصومه پرآور

 

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 –ساختمان هیئت ها  –استادیوم تختی  –خیابان مطهری  –یاسوج 
 سمت راست  –واحد اول 

 234-00005232شماره تماس : 

   28 -02از ساعت پنجشنبه  -چهارشنبه  روزهای پذیرش

 

 

 استان  گیالن

 سیده ساره آذرنیور نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 نوید بنی اسدی کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 ساختمان خوش عقیده  –میدان نامجو  –رشت 
 2820-00044400شماره تماس : 

 روزهای پذیرش
 20-02/22سه شنبه  از ساعت   -یکشنبه 
 2-20از ساعت  ها پنجشنبه

 2-20 از ساعت چهارشنبه  -شنبه 

 

 استان  مرکزی  

 زهرا علی آبادی فراهانی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته
- 

 

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

  2کوچه احسان  –روبروی دانشگاه آزاد  –خیابان دانشگاه  –اراک 
 280-00052822شماره تماس : 

 روزهای پذیرش
 8 -20پنجشنبه از ساعت   - چهارشنبه  -یکشنبه –شنبه 
 20-22عصر از ساعت  ها شنبه

 

 

 



 استان  لرستان   
 فرهاد مومنی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

 معصومه عمویی
 موسویسیده ستاره 

 ناهید مومنی
 حامد یوسف وند

 دکتر سیف سعیدی

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیئت  –طبقه باالی بانک گردشگری  –چهارراه فرهنگ  –خرم آباد 
 پزشکی ورزشی استان لرستان .

 200-00000230شماره تماس : 

 22 -20از ساعت  ها  دوشنبه روزهای پذیرش

 

 

 استان  فارس

 سید مجتبی حسینی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 رضا رضایی کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیئت پزشکی ورزشی استان  02نبش کوچه  –بلوار هفت تنان  –شیراز 
 فارس

 232-00030503شماره تماس : 

  2 -20از ساعت  ها چهارشنبه پذیرش روزهای

 

 

 استان  چهار محال و بختیاری

 پریسا آسمند نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته
- 

 

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 –مجموعه ورزشی انقالب  –میدان بسیج  –خیابان شریعتی  - -شهر کرد 
 قسمت اداری هیات پزشکی ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

 208-00050802شماره تماس : 

 8-20چهارشنبه از ساعت  –دوشنبه  –شنبه  روزهای پذیرش



 

 استان  خراسان شمالی

 سمیه شرفی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 فریبا الهامی کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

فرعی اول سمت راست پالک  – 58مدرس  –کمربندی مدرس  –بجنورد 
 هیئت پزشکی ورزشی استان خراسان شمالی . – 23

           258-00004522شماره تماس : 

  22 -20از ساعت همه روزه  روزهای پذیرش

 

 استان  قم

 نرگس  خلیفه قلی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته
 الناز زند

 آقای حسینی

محل آدرس هیات پزشکی ورزشی ) 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیئت پرشکی ورزشی  -ورزشگاه تختی – 8کوچه  –خیابان دورشهر  –قم 
 استان قم .

           205-03304032شماره تماس : 

    22 -20از ساعت سه شنبه  -یکشنبه   روزهای پذیرش

 

 

 استان  گلستان

 عبداله فرهنگی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

 سادات حسینی سپیده
 حمزه کیانی 
 ملیحه الوند
 الهه رشتی 
 مهدی کرد 

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیئت پزشکی ورزشی  –بهمن ساختمان طالئیه طبقه اول  0خیابان  –گرگان 
 استان گلستان 
           223-00055500شماره تماس : 

  22 -20سه شنبه از ساعت    -یکشنبه روزهای پذیرش



 استان  زنجان

 احسان فکور نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 کارشناسان حاضر در کمیتهکارشناس / 
 سونا رزاقی

 نسرین ریاحی

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 نبش کوچه  –روبروی جهاد کشاورزی  –سعدی شمالی  –زنجان 
پشت رستوران تمدن هیئت  –باالتر از پل قائم  –کوی قائم  –زنجان 

 پزشکی ورزشی زنجان . 
 204-00502220شماره تماس : 

  28 -02از ساعت پنجشنبه   - یکشنبه روزهای پذیرش

 

 استان کیش 

 مریم حق شناس نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 کلیلنیک امام علی ) ع ( هیئت پزشکی ورزشی کیش . –کیش 
          230-44452420شماره تماس : 

 2-20شنبه تا چهارشنبه از ساعت  روزهای پذیرش

 

 استان سمنان

 ولی اله کاشانی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

ساختمان  –روبروی تاالر ورزش  –بلوار بسیج  –میدان معلم  –سمنان 
 هیات پزشکی ورزشی سمنان  –کورومیت 

 200- 00455242شماره تماس : 

 22 -20از ساعت  ها  دوشنبه روزهای پذیرش

 

 

 

 

 



 استان ایالم

 آمنه داوری نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - / کارشناسان حاضر در کمیته کارشناس

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 کوچه مهر هیئت پزشکی ورزشی ایالم  –خیابان آیت اله حیدری  –ایالم 
        284-00002400شماره تماس : 

 25 -22دوشنبه ها  از ساعت  روزهای پذیرش

 

 

 استان یزد

 اکرم بهمنی نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

 کوچه شهید فتوحی هیئت پزشکی ورزشی استان یزد –بلوار طالقانی  –یزد 
          205-00035228شماره تماس : 
                  

   2 -20از ساعت چهارشنبه   - دوشنبه روزهای پذیرش

 

 

 

 استان  بوشهر

 مولود کیخسروانی مسئول کمیتهنام و نام خانوادگی 

 - کارشناس / کارشناسان حاضر در کمیته

آدرس هیات پزشکی ورزشی ) محل 
 پذیرش مراجعه کننده ها (

هیئت پزشکی  –نفری فجر  0222جنب سالن  –خیابان ورزشی  –بوشهر 
 ورزشی استان بوشهر 

           233-00004222شماره تماس : 
                 00000032-233 

 2 -20از ساعت چهارشنبه   - شنبه روزهای پذیرش


