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باخرز ـ خيابان ولي عصر ـ روبروي شهرداري باخرز54825272قاسم وفادارباخرز1

بجستان ـ خيابان امام خميني ـ امام خميني 29 ـ روبروي مسجد حسني56522355مجيد ازقنديبجستان2

بردسكن ـ ميدان توحيد ـ خيابان 15 خرداد شرقي55423910مصطفي محمدپوربردسكن3

تايباد ـ شهرك امام حسين _ بلوار صدرا54523801افسانه فدائيتايباد4

تربت جام ـ انتهاي خيابان جامي52543532حسن ظفر مقدمتربت جام5

تربت حيدريه ـ خ شهيد بهشتي ـ شهيد بهشتي 5222410014زهره اقبال نياتربت حيدريه6

جغتاي ـ بلوار شهيد فهميده ـ تقاطع خيابان امام خميني45621180اعظم افضليجغتاي7

جوين ـ شهر نقاب ـ خيابان شهيد آويني ـ جنب مركز بهداشت45220038زهره سردارآباديجوين8

چناران ـ بلوار شهيد انفرادي ـ حاشيه جاده سنتو  ـ نرسيده به ميدان كشاورز46122336فاطمه آزادچناران9

خليل آباد ـ خيابان شهيد عباسپور ـ روبروي عباسپور 577273318حسين اسماعيلي ثانيخليل آباد10

خواف ـ خيابان سعدي ـ جنب پارك وحدت54223037ليال مقيمي روديخواف11

خوشاب ـ ساطان آباد ـ بلوار امام رضا ـخيابان همت ـ همت 450245955رضا يوسفيخوشاب12

داورزن ـ ميدان معلم ـ كوچه شهيد حاج قنبر داورزني ـ پالك 449237757محمد علي زيدآباديداورزن13

درگز ـ ميدان جهاد  ـ بلوار مصلي46222038حسن خوش نسبدرگز14

رشتخوارـ خيابان جمهوري اسالمي56222500علي راسخيرشتخوار15

زبرخان-شهر قدمگاه-بلوار امام خميني-جنب دادگستري43224462ام البنين سادات پور موسويزبر خان16

زاوه ـ شهر دولت آباد ـ خيابان شهيد رجايي ـ جنب كالنتري مركزي53725420نازنين عجميانزاوه17

سبزوار ـ خيابان افسر ـ روبروي باشگاه تختي44222552حسين دولت آباديسبزوار18

سرخس ـ بلوار شهيدبهشتي ـ جنب اداره منابع طبيعي34522756حسن سليميسرخس19

صالح آباد-خيابان 22بهمن-22بهمن8-كوچه شهيد رحماني-روبروي حسينيه ولي عصر52752251زري صادقيصالح آباد20

جاده شانديز ـ ويراني ـ ويراني 25 ـ پالك 3437370015مهدي نخعيطرقبه و شانديز21

فريمان ـ خ امام خميني (ره ) مقابل بيمارستان امام خميني34630221علي حميديفريمان22

شهر فيروزه ـ خيابان معلم ـ نبش معلم 61435225حميد بردبارفيروزه23

قوچان ـ كوي امام رضا (ع) روبروي پارك جنگلي47224870ربابه خليل آباديقوچان24

كاشمر ـ خيابان خرمشهر ـ نبش خرمشهر 552544872اعظم حسن زادهكاشمر25

كالت-خيابان امام خميني- انتهاي امام خميني 3472246211مجيد حيدرنژادكالت نادر26

كوهسرخ- شهر ريوش-بولوار امام علي(ع)-روبروي دفتر امام جمعه55823087مهدي بيدل بختياريكوهسرخ27

گناباد ،خيابان سعدي ـ جنب بلوار وحدت57222506علي آراستهگناباد28

مشهد ـ ميدان امام خميني38511157غالمرضا خالديمشهد29

مه والت  ـ بلوار مدرس  ـ مدرس 4 - كوچه بانك كشاورزي56727205امين مؤذنمه والت30

نيشابور ـ سي متري طالقاني ، رو بروي كالنتري 4221111311علي صدرنيشابور31

اسامي روسا، آدرس و تلفن ادارات بهزيستي شهرستان هاي استان خراسان رضوي 


