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  شهرستان بهزيستي رؤساي

  تلفخانه  تلفن مستقيم  رئيس شهرستان  شهرستان  رديف

  54823257ـ54825272ـ54825577  54825272  عليرضا حسين پور  باخرز  1

  56522355ـ56522241  56522355  مجيد ازقندي  بجستان  2

  55223910ـ55422964ـ55422963  55423910 مصطفي محمدپور بردسكن  3

  54524460ـ54523300 54523801  افسانه فدائي تايباد  4

  52543530ـ52543531ـ2  52543532  حسن ظفر مقدم تربت جام  5

6  
تربت 

 حيدريه

فاطمه صادق 

 اميري
  52224101ـ52221101ـ 52224438  52224100

  45621180ـ45621182  45621180  اعظم افضلي  جغتاي  7

  45220038ـ45220058  45220038  زهره سردارآبادي  جوين  8

  46126088ـ46123155ـ46122167 46122336 فاطمه آزاد چناران  9

 خليل آباد  10
حسين اسماعيلي 

 ثاني
  57726698ـ57727030 57727331

  54222036ـ54223037 54223037  مهدي متولي خواف  11

  45023337ـ45023336ـ 45024614  45024595  يوسفي رضا  خوشاب  12

  داورزن  13
علي محمد 

  زيدآبادي
44923775  44924382  

  46220433ـ46220833ـ46222038  46222038 بهزاد رمضاني درگز  14

  56223951ـ56223900 56222500  علي راسخي رشتخوار  15

  زبر خان  16
ام البنين سادات 

  پور موسوي
43224462 43223661  

  53725396ـ53725420  53725420  نازنين عجميان  زاوه  17

  42222700ـ44223003 44222552 مرضيه كياني سبزوار  18

  34521757ـ34522586ـ34022756 34522756  ميرزاييمحمد علي سرخس  19

     كاظم شباني  ششتمد  20

  زري صادقي  صالح آباد  21
52752251

- 
52754001  

22  
طرقبه و 

  شانديز

محمد رجبي 

  نصري
34373700  34372335  

  34626201ـ3  34630221 علي حميدي فريمان  23
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  آدرس بهزيستي شهرستان ها

 كدپستي نشاني شهرستان رديف
تلفن  

voip 

  16950  95971ـ34518  شهرداري باخرزبروي وباخرز ـ خيابان ولي عصر ـ ر  باخرز  1

  16400  9698138965  ـ ربروي مسجد حسني  29بجستان ـ خيابان امام خميني ـ امام خميني   بجستان  2

  16420  9681958191  خرداد شرقي 15خيابان ميدان توحيد ـ بردسكن ـ  بردسكن  3

 16440  9591873116  بلوار صدرا _تايباد ـ شهرك امام حسين  تايباد  4

  16480 9571783743  تربت جام ـ انتهاي خيابان جامي تربت جام  5

  16500  9516631116   14ـ شهيد بهشتي  تربت حيدريه ـ خ شهيد بهشتي تربت حيدريه  6

  16520  9641813396  جغتاي ـ بلوار شهيد فهميده ـ تقاطع خيابان امام خميني  جغتاي  7

  16540  9647134968  آويني ـ جنب مركز بهداشتجوين ـ شهر نقاب ـ خيابان شهيد   جوين  8

  16560  9361969875  ـ نرسيده به ميدان كشاورز حاشيه جاده سنتو بلوار شهيد انفرادي ـ چناران ـ  چناران  9

 16580 9677135514  8شهيد عباسپور ـ روبروي عباسپور خليل آباد ـ خيابان  خليل آباد  10

  16600  9561737531  پارك وحدت سعدي ـ جنبخواف ـ خيابان  خواف  11

  16960  9656133182  5خوشاب ـ ساطان آباد ـ بلوار امام رضا ـخيابان همت ـ همت     خوشاب  12

      7داورزن ـ ميدان معلم ـ كوچه شهيد حاج قنبر داورزني ـ پالك   داورزن  13

  16620  9491754959  ميدان جهاد  ـ بلوار مصلي درگز ـ  درگز  14

 16640  9541913483  رشتخوارـ خيابان جمهوري اسالمي رشتخوار  15

      شهر قدمگاه بولوار امام خميني جنب دادگستري  زبر خان  16

  16660  9549135554  زاوه ـ شهر دولت آباد ـ خيابان شهيد رجايي ـ جنب كالنتري مركزي  زاوه  17

   16680  9613944974  روبروي باشگاه تختي ـ سبزوار ـ خيابان افسر سبزوار  18

  43522041ـ 43522952  06143522  حميد بردبار  فيروزه  24

  47224870ـ1  47224870 ربابه خليل آبادي قوچان  25

  55254487 55254487 اعظم حسن زاده كاشمر  26

  34724195ـ6ـ34722528 34722462 مجيد حيدرنژاد كالت نادر  27

  كوهسرخ  28
مهدي بيدل 

  بختياري
55824616 55823087  

  57223414ـ5 57222506  علي آراسته گناباد  29

     جواد صادق پور  گلبهار  30

  38598021-4 38511157  مهدي نخعي مشهد  31

  56726301ـ3  56727205 سعيده رحمتي  مه والت  32

  42211113ـ42224000ـ42224547  42211113 علي صدر نيشابور  33
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  16700  43919ـ93816  جنب اداره منابع طبيعيـ  شهيدبهشتيسرخس ـ بلوار  سرخس  19

20  
  صالح آباد

كوچه شهيد حسين رحماني روبروي حوزه علميه  8بهمن  –بهمن  22خيابان 

  ولي عصر
    

 16720  9356135564  15ـ پالك  25جاده شانديز ـ ويراني ـ ويراني   طرقبه و شانديز  21

 16740  9391634677  مقابل بيمارستان امام خميني فريمان ـ خ امام خميني (ره )  فريمان  22

  16460 9331813774  5شهر فيروزه ـ خيابان معلم ـ نبش معلم   فيروزه  23

  16760  9471784837  قوچان ـ كوي امام رضا (ع) روبروي پارك جنگلي قوچان  24

 16780  9671953496  2ـ نبش خرمشهر  كاشمر ـ خيابان خرمشهر كاشمر  25

  16800  93614ـ 93717   11انتهاي امام خميني  -خ امام خميني-كالت كالت نادر  26

      بلوار امام علي روبروي دفتر امام جمعه –شهر ريوش   كوهسرخ  27

  16820  9691797993  ـ جنب بلوار وحدت گناباد ،خيابان سعدي گناباد  28

  16840  9144695975  امام خمينيمشهد ـ ميدان  مشهد  29

  16910  95317ـ76789  بانك كشاورزي ميالن  4مدرس ـ  مدرس مه والت  ـ بلوار   مه والت  30

 16930  9313686917  11نيشابور ـ سي متري طالقاني ، رو به روي كالنتري  نيشابور  31

 


