
 در شهرستان هانظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس واقع مراکس خدمات تشریفات اداری سازمان 

 آدرس مرکس شماره همراه مدیر مرکس شهرستان ردیف

 دّستاى خثریس 9177299042 تؼاًٍی تَلیذ دضت خثریس ارسٌجاى 1

 خیاتاى گلستاى ضوالی/ طثقِ ّوکف 9179275475 ٍحیذ خادهی  ارسٌجاى 2

 تلَار قائن/ رٍترٍی ادارُ گاز 9170599450 سؼیذُ جَکار استْثاى 3

 ضْیذ تْطتی/ هیذاى اهام ػلی تلَار  9171506651 تؼاًٍی تَلیذ رٍستایی اقلیذ 4

 خیاتاى اهام خویٌی/ جٌة ٍاحذ تیوِ سیٌا 9179824410 ًَیذ خادم پَر  اٍز 5

 خیاتاى اهام خویٌی/ ًثص خیاتاى ّجرت 9177518861 احوذ هْرٍرز آتادُ 6

 ططک/ خیاتاى سلواى فارسی/ تاالتر از فلکِ هادرآتادُ  9171069892 اسواػیل تقی زادُ تختگاى 7

 هتری اٍل خیاتاى اطلسی/ جٌة ٌّرستاى 02سَریاى/ ضْرک ٍلی ػصر/  9178294601 تؼاًٍی تَلیذ تَاًات تَاًات 8

 خیاتاى صاحة السهاى/ رٍترٍی ادارُ جْاد کطاٍرزی 9039165242 رقیِ گَدرزی    تیضا 9

 سؼادت ضْر/خیاتاى اهاهسادُ حسیي/ رٍترٍی ادارُ ثثت اسٌاد 9179247337 فرّاد زارػی کردضَلی   پاسارگاد 10

 02خیاتاى ٍلی ػصر/ تؼذ از کَچِ  9179080237 فاطوِ حویذی پَر  جْرم 11

 خیاتاى خلیج فارس/کَچِ تَستاى دٍم 9172005196 اتَرر جَکاری جَین 12

 تلَار ضْرداری/ خیاتاى هٌاتغ طثیؼی 9903264225 رٍح الِ زارػی  خراهِ 13

 تلَار ٍحذت/ ساختواى جْاد کطاٍرزی 9174557572 فرضیذ کریوی   خرم تیذ 14

 تلَار ضْذای جسُ/ تلَار ٍالیت غرتی/ جٌة هسجذ اتَالفضلجسُ/  9171350714 هسیح ًریواًی  خفر 15

 تلَار هظلَم خٌجی/ ساختواى جْاد کطاٍرزی 9174258315 ػلی ضْثازی  خٌج 16

 هیذاى فردٍسی/ اتتذای خیاتاى ضْیذ هذرس )ترق(/ کَچِ ساجذ 9373065554 هحوذجَاد تیذادی  داراب 17

 0هتری جوَْری/ ساختواى پیطخَاى خذهات/ط02هصیری/ًثص خیاتاى 9177220652 فرزاد ًظری  رستن 18

 تلَار تخطٌذُ/ اتتذای کَچِ آسیا/ ساختواى اقثال 9177282337 قاسن زارع زرقاى 19

 آتاد/ خیاتاى ٍلی ػصر/ رٍتِ رٍی سرای ػلن حاجی  9178342392 کاظن سْراتی زریي دضت 20

 / ساختواى سرای ػلن22حاجی اتاد/ خیاتاى ٍلی ػصر/ ًثص کَچِ 9907174889 فاطوِ حسٌی ًیا  زریي دضت 21

 2ٍ0/ ػثاس آتاد پاییٌی حذفاصل ًیلَفر 226رٍترٍی پایگاُ اٍرشاًس ّوایجاى/  9170210567 جالل ضفیؼی  سپیذاى 22

 خیاتاى ترهیٌال/ تلَک دٍم ساختواى پارس 9178995767 حسام هلک ًسة  سپیذاى 23

 کرُ ای/خیاتاى حافظ/ هیذاى هؼلن 9173511433 ػلی اکثر هطْری ًیا  سرچْاى 24

 تلَار ًواز/ رٍترٍی دادگستری 9178988940 ًرجس هیرّادی  سرٍستاى 25

 5/ جٌة تاًک هلت/ طثق56ٍ54ِخیاتاى اًقالب/حذفاصل کَچِ  9171111346 تؼاًٍی ًگیي قطرُ فارس  ضیراز 26

 ًثص چْارراُ گورک/ طثقِ فَقاًی فرٍضگاُ سثحاًی 9360360106 اهیر کوال زادُ  ضیراز 27

 0خیاتاى اًقالب)ًادر(/ چْار راُ گورک ساختواى پارس/ طثقِ دٍم ٍاحذ  9173109608 حویذ رضا کطاٍرزی  ضیراز 28

 4تلَاراهیرکثیر/ رٍترٍی درب کارخاًِ ریطوک/ ساختواى اهیر/ طثقِ 9173151542 زیٌة رجثی  ضیراز 29

 خیاتاى سپاُ/ چْارراُ جْاد/رٍترٍی ساختواى جْاد کطاٍرزی 9175863934 هٌْاز هسارػی  فراضثٌذ 30

 تلَار هؼلن/ چْار راُ ٌّرستاى کطاٍرزی/ ساختواى خذهات ترٍیج کطاٍرزی 9173302487 تٌْام جؼفری  فسا 31

 جْاد ضرقی/ ساختواى جْاد کطاٍرزیخیاتاى   9384355653 فریثا هختاری  فیرٍزآتاد 32

 قیر/ تلَار اًقالب/ جٌة سپاُ پاسذاراى 9176123868 سؼیذ طاّری  قیرٍکارزیي 33

 خیاتاى ارتص/ حذفاصل پوپ تٌسیي ٍ فرهاًذاری کازرٍى 9173231913 رهضاى ػثاسی  کازرٍى 34

 تلَار ارتص/ جٌة فرهاًذاری 9173222352 تؼاًٍی رٍستایی کازرٍى کازرٍى 35

 خیاتاى کطاٍرز/ ًثص خیاتاى َّضیار/ تؼذ از ادارُ جْاد کطاٍرزی 9173123053 ػلیرضا ضوسی  کَار 36

 خیاتاى کطاٍرز/ جٌة ًاًَایی تَاًا 9174434090 تؼاًٍی تَلیذ هظفری کَار 37

 تلَار اهام خویٌی/ رٍترٍی ادارُ آتفا 9179226469 یَسف ضریفی  کَُ چٌار 38

 تلَار آتطٌطاًی/ کَچِ تاسکَل 9175586618 سیذُ زّرا هَسَی  گراش 39

 تسرگراُ دادهاى/ کَچِ اهام رضا4ضْر جذیذ الر/ کیلَهتر 9358554049 ػلی خَش کام  الرستاى 40

 تلَار هؼلن/ ساختواى جْاد کطاٍرزی 9176503436 هقذاد رتاًی الهرد 41

 خیاتاى اًقالب/ جٌة ساختواى جْاد کطاٍرزی  9364822340 تؼاًٍی فراگیرهلی سرزهیي ایراًیاى هرٍدضت 42

 0خیاتاى حضرت رسَل/ ًثص خیاتاى ضاّذ/ طثقِ 9171286825 تؼاًٍی تَلیذ هرٍدضت هرٍدضت 43

 کاهفیرٍزجٌَتی/ خیاتاى اهام خویٌی رٍترٍی تاًک کطاٍرزی 9175952297 اسذاهلل فیرٍز تکیاًی  هرٍدضت 44

 ًَرآتاد/ تلَار اهام خویٌی/ فلکِ جْاد/ جٌة ساختواى جْاد کطاٍرزی  9178332769 جَاًِ سثس هوسٌی هوسٌی 45

 تلَار اهام خویٌی/ جٌة ساختواى جْاد کطاٍزی 9171837583 سیذ هحوذکاظن ػاتذی  هْر 46

 خیاتاى ضْیذ آیت الِ هطْری/ ساختواى تؼاًٍی رٍستایی/ طثقِ ّوکف  9178329612 تؼاًٍی رٍستایی ًی ریس ًی ریس 47

 


