کانونهای مستقل
کانونهای مستقل

رديف

استان

1

آذربايجان شرقي

2

آذربايجان غربي

3

مازندران

4

گيالن

5

کرمان

6

يزد

7

8

خوزستان

خراسان

9
فارس

10

اصفهان

11

قزوين

رئيس هيئت مديره

آدرس

تلفن

5( 041-33337484
تبریز – سرباالئی اول کوی ولیعصر -انتهای
خط)
دکترمیرداودخسروشاهی
خ نظامی – میدان کارشناس -پالک 46
فکس 33337767 :
33334020
مدیریت 044-33432765
ارومیه – خیابان شهید بهشتی ( خیابان
33432762-4
دانشکده ) جنب کانون فرهنگی ورزشی
جعفر هاشم زاده
فاکس33432766:
بسیج جوانان ارومیه – پالک  173کدپستی
مالی33432763:
5715846366:
011-33322167
ساری خ مازیارجنب دادگاه تجدیدنظر
دکتر
011-33328158
ساختمان سینا طبقه دوم
محمودحسن پور
(011-33328159فکس)
(011- 33301547هاشمی)
-013-33721171
رشت – بلوار شهید انصاری – خ بهاران –
مهندس
33729111-33727111
بهار  – 6پالک  – 144طبقه 4
علی پورکاشانی
فکس 33723196:
(013-33728230نصیری )
فکس2265502:
مهندس
2265473-4
کرمان – خ فلسطین (صمصام ) -حد فاصل
محمدزنگیآبادی
2238831-2
کوچه 10و -12کدپستی 7614616155 :
0343-2236431-2
035-36262332
مهندس
یزد-میدان آزادی – خ مطهری –
035 –3 6228320سید محمد سجاد
کوچه شهید بکایی(6278726فکس)
فکس - 6268228
061-33795067-8
اهواز کمپلو – خیابان انقالب جنب پزشکی
مهندسمحمدجعفر
فکس
قانونی
بالدی بهبهانی
3791174 -33791172
051-36084146
مهندسمحسنبهزادیفر مشهد – ضلع شمال شرقی میددان اسدتقالل
36082797-36080582
پالک 377
فکس:
داخلی آقای غالمی 107
36060057و36153
071-36291535 -37
شیراز – خیابان قصر الدشت– آسیاب
(36291561فکس )
مهندس
قوامی– جنب سازمان انتقال خون-
36291535-36291785
محمدحسین دادخواه
کدپستی 71937-35111
(36293272عبدالهی)
خانم عبداللهی 09176307151 :
مهندس
داریوش سرور

مهندس
علی حسن نایبی

اصفهان خ بزرگمهر چهارراه نورباران خ 22
بهمن – شمال شرقی مجموعه اداری
امیرکبیرمجاورآزادراه شهیدصیادشیرازی
صندوق پستی 81739 – 58554

0313 – 2645600– 6
فکس – 2645607
32645618
(سقايي)

قزوین بلوار حکمآباد
نبشکوچهفرشتهپالک71

028 3-3356820-25
فکس– 3338617:

رديف

استان

رئيس هيئت مديره

آدرس

تلفن

12

کرمانشاه

مهندس
مرجان باختر

کرمانشاه – چهارراه ارشاد – بین خ
بنت الهدی و خ شیرین سابق–کوچه شیری
– پالک (25ص – پ )67155-1486

 083 –3 8238107فکس

13

قم

مهندس امراله زند

14
15

اردبيل
گلستان

محمدرضا قائمیان
مهندس
رحمانقلیعاشری

لرستان

مهندس حسین
اسدی پور

همدان

مهندس سیدی نژاد

سيستانوبلوچستان

19

زنجان

مهندس محمد رضا
سیدحسینی
مهندس
محمد شهرآبادی
خانم عقل مند

16

17
18

083-3 8253679-8231526

8210758

قم – خ شهید لواسانی – بعد از استانداری –
بین کوچه  17و  -19پالک 175
کدپستی 37136-63764:
اردبیل– شهرک اداری – روبروی بانک ملی (فکس)045-33745525
045-33745505-3
– جنب تعاون روستایی – کانون کارشناسان
گرگان – خ بهشتی – روبروی دادگستری ( 017 –3 2223944 -مالی
) فکس-2223945 :
طبقه فوقانی -ورودی پاساژرمضانی
3 2224224
کدپ49166-75154:
066-33244591-3
خرم آباد – میدان  22بهمن ( کیو ) –
 4فکس
بلوار والیت – بعد از هنر دهم –
کدپستی6817733637:
خیابان آزاد خان صحرایی
0253-7703855
فاکس7761075:

همدان – خ میرزاده عشقی – تقاطع هنرستان ( پیچ
زندان )–پالک  -389واحد 2

زاهدان – خ شهید بهشتی  ،نبش بهشتی 3
– طبقه اول کدپ9813765431:

تلفن -38351000 :
081-8270882 -8256136

فاکس 8254379 :
 054-3 3225605فاکس 33225605 :

زنجان – مجتمع ادارات – پشت ساختمان
شماره  2شرکت گاز – جنب کانون وکالء
024-33410964-024-33410962 –3

09126418756
ک پ 4513733669 :

20

تهران

مجتبی بهرامعلی

تهران – اتوبان مدرس – خ شهید دستجردی

23852242

21

مرکزي

مهندس محمودرضا
شجاعی زاده

اراک – بلوار جهاد سازندگی ( هپکو)  ،بلوار
میالد  ،قطعه چهارم سمت راست
ص –پ -اراک 38195-1696

086-33130518
ک پ3818996963:

22

چهار
محالوبختياري

مهندسعلیرضاشفیعزاده

شهر کرد–خ یاسر–کانون کارشناسان

23

کردستان

مهندس رحمان آز

سنندج – میدان کوهنورد – باالتر از بانک
مسکن – دست راست -درب چهارم

038-3 3331201
اپراتور-33342973
33342972
087 33564826-33564741

24

هرمزگان

مهندس
غالمرضاخلیفهای

بندرعباس – میدان ابوذر – دادگستری کل
فکس076-33344336:

076-33331424
33331435

بوشهر

مهندس احمد دوانی

کهکيلويه
و بويراحمد

مهندس امراله سیاهپور

25

26

بوشهر – انتهای خیابان باهنر– خیابان
سامان روبروی کوچه باغ نارکانون
کارشناسان رسمی
یاسوج– خ معلم(بین معلم  3و  ) 4نبش
شاهد 24

تلفن 077-3 3536930 -1 :

دانشی فاکس 33 553931 :

0743-3342235-7
07433338128

رديف

استان

رئيس هيئت مديره

آدرس

27

خراسان جنوبي

دکتر محمدعلی بهدانی
خانم اختر

بیرجند خمدرس24و26طبقهفوقانیبانکشهر

28

خراسان شمالي

29

البرز

30

ايالم

31

سمنان

مهندس احمدرضا عفتی

بجنورد– خ امام خمینی غربی– سه راه
میرزا رضا کرمانی – جنببانکسامان–
طبقه2

تلفن
32444775و056-6
فاکس32444724 :
 0583-2245235تلفکس
آقای هجرتی

سیدیوسف میرحسینی
خانم جافری وآقای
عبدی

کرج– باالتراز میدان طالقانی-
شمال ساختمان دادگستری–
جنبمرکزسنجشمهارتنیرویکار

(026-32511939فکس)
(026-32526565عبدی)
026-32548925

مهندس محمدحسن
قاسمی

ایالم – میدان میالد – بلوار مدرس – پشت
مدیریت اسلحه و مهمات

تلفکس 084-33367576 :

بلوار قائم– ساختمان بانک توسعه و تعاون –
جنب بانک مسکنوموسسهثامنالحجج–
طبقه 3

تلفکس023-33350434
خانم محمدی
33360960

مهندس شریعت

