
 

 فارس: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

071-37250028تلفن تماس:        خارجی وار مدرس، روبروی دانشگاه صنعتی، دفتر اموراتباعشیراز، بل  

داره کل بیمه سالمت: ا  

071-32111111تلفن تماس:       شیراز، چهار راه شکوفه، ابتدای خیابان وصال شمالی    

                                                                         

وزستان: خ  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

-- تلفن تماس:   دفتر امور اتباع خارجی اهواز ، اتوبان قدس ) لشکر( ، خیابان زینب شمالی ، جنب اداره کل کار و رفاه اجتماعی ، 

33770072-610  

داره کل بیمه سالمت: ا  

061-94333848تلفن تماس:      ابتدای خیابان میهن غربی اهواز، فلکه سوم کیانپارس،   

                                                                         

 بوشهر: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

077-33330696تلفن تماس:     ، دفتر امور اتباع خارجی2روبروی پارک سیادت لوار ساحلی، وشهر، ب ب   

داره کل بیمه سالمت: ا  

077-59222000تلفن تماس:        خیابان فاطمیه بوشهر، خیابان امام،   

                                                                        

 لرستان: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

خیابان آیت هللا طالقانی ، میدان استانداری خرم آباد،    

داره کل بیمه سالمت: ا  

066-33316401شهریور، روبروی شهرداری مرکزی    تلفن تماس: 17خیابان خرم آباد، میدان تختی،    

                                                                       

 ایالم: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

084-33344468تلفن تماس:       دفتر امور اتباع خارجی ایالم، خیابان انقالب، بلوار استقالل،   

داره کل بیمه سالمت: ا  



084-32233060تلفن تماس:       13ایالم، بلوار آزادی، نبش آزادی   

                                                                       

 تهران: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 44168000-9تلفن تماس:  بلوار تعاون, بلوار شربیانی, خیابان نیلوفربزرگراه حکیم )به سمت غرب(, 

 اداره کل بیمه سالمت: 

    28165000 تلفن تماس: 8پالک  - خیابان کودکان غزه )شهید علیپور مشکانی( - بلوار شهرزاد - خیابان قبا -خیابان شریعتی

                                                                       

 البرز:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

لوار بهشت سکینه )خ شورا( خیابان جنوبی نیک کاال، نرسیده به شرکت قالب های صنعتی اداره امور اتباع و مهاجرین  کمالشهر، ب 

 026 - 36245013تلفن تماس:   خارجی استان البرز

 اداره کل بیمه سالمت: 

 34472393- 5تلفن تماس:   كوچه غزل -جنب اداره برق -خ طالقاني شمالي - كرج 

                                                                       

 قم:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 025 - 38700072تلفن تماس:    10 انتظامی  پاسگاه روبروی  ، سیلو از  بعد ، اراک  جاده   ابتدای  قم،

 اداره کل بیمه سالمت: 

  025 – 32031تلفن تماس:  متری امام سجاد)ع( 20 -پشت هتل پارسیا  -بلوار الغدیر   - میدان ارتش  - قم 

                                                                       

 سمنان:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 023-33457651-2تلفن تماس:   یخارج نی اداره امور اتباع و مهاجر،  ارت ی پشت اداره حج و ز ج،ی سمنان، بلوار بس

 اداره کل بیمه سالمت: 

 023 - 31390000تلفن تماس:  اداره کل بیمه سالمت استان سمنان -بلوار هفده شهریور   -سمنان 

                                                                       

 مرکزی: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 086 - 33675589اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان  تلفن تماس:  –جنب استانداری   –خ شهدای دولت  – اراک 



 اداره کل بیمه سالمت: 

 086 – 32222092تلفن تماس:  اداره کل بیمه سالمت استان مرکزیاراک خیابان شهید بهشتی نرسیده به امام زاده 

                                                                       

 قزوین: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 028 - 33365607 –  10تلفن تماس:    20پالک  -  قتی کوچه حق - ی پشت فرماندار - ی شرق  نی بلوار فلسط -  نی قزو

 اداره کل بیمه سالمت: 

    028 – 33690141تلفن تماس:     نبش کوچه شهید نور خیز-بلوار پرستار -نوروزیانخیابان -قزوین

                                                                       

 مازندران: 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 33310211 -011تلفن تماس:   ساری، خیابان انقالب، استانداری مازندران

 اداره کل بیمه سالمت: 

     011 -  34910000تلفن تماس:   )شهید کاظمی( ساری، میدان معلم، نبش معلم هشتم 

                                                                       

 گیالن:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

  - 33117751تلفن تماس:   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان ، رشت، چهارراه گلسار، خیابان نواب، بن بست مهاجر

013 

 اداره کل بیمه سالمت: 

 013 – 33344974رشت، بلوار حافظ ، اداره کل بیمه سالمت استان گیالن   تلفن تماس: 

                                                                       

 زنجان:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 024 - 33143278 –بلوار شهید چمران میدان قائم 

 اداره کل بیمه سالمت: 

 024 – 33134101تلفن تماس:   بلوارمهرانه -موسوی باالترازبیمارستان آیت هللا -جاده گاوازنگ

                                                                       

 همدان:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 



 081  -    38256042   تلفن تماس:    همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

 اداره کل بیمه سالمت: 

 081 -    38212801فن تماس : تل  جنب برج جهان نما - خیابان جهاد  - میدان جهاد 

                                                                       

 کرمانشاه:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

تلفن تماس:    ی خارج  نی اداره کل امور اتباع و مهاجر -  خودرو  رانی جنب ا  -ی  اجاق دی شه ابانی خ  - بلوار جانبازان - کرمانشاه

38450172 

38450236 - 083 

 اداره کل بیمه سالمت: 

 083 – 37241849تلفن تماس:   اداره کل بیمه سالمت استان کرمانشاه-انتهای خیابان شهید جعفری  - فردوسی میدان 

                                                                       

 کردستان:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 087 - 33237615تلفن تماس:   یخارج نی اداره کل امور اتباع و مهاجر -دری آب  ابانی خ  -  شهرستان سنندج

 اداره کل بیمه سالمت: 

 087 -  33247918تلفن تماس:   سنندج خیابان حسن آباد خیابان هدایت

                                                                       

 اردبیل:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 تلفن تماس:         اردبیل، چهارراه امام خمینی )ره( استانداری اردبیل

 اداره کل بیمه سالمت: 

 045 - 33710008تلفن تماس:   روبروی پادگان شهید چمران -ایستگاه سرعین  -خیابان امام خمینی )ره(  

                                                                       

 آذربایجان غربی:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 ارومیه ، اول جاده سلماس، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی 

 اداره کل بیمه سالمت: 

 044 – 32223009تلفن تماس:    48ک ارومیه، خیابان کشتگر، پال

                                                                      



 اصفهان:  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 اصفهان(  یدانشگاه صنعت   دانی استقالل )م دانی م ی ضلع شرق - )ره(  ین ی امام خم ابانی خ - اصفهان 

 031-33879901-2تماس:  تلفن

                                                                                                 

 داره کل بیمه سالمت: ا

 21پالک -بن بست ماه  -جنب اداره کل تعاون    -خانه    نهیی بلوار آ - اصفهان 

 031-36674481-4تلفن تماس: 

                                                                        

 کاشان :  

 دفتر امور اتباع فرمانداری ویژه کاشان  

 شهرستان کاشان  ژهی و  یفرماندار  ،یخادم  دی کاشان، بلوار شه

031-5553855تلفن تماس:   

داره کل بیمه سالمت: ا  

سالمت کاشان   مه ی نانک( ب  ی )قنادی می د دی کوچه شه – یبهشت  دی شه ابانی خ – کاشان    

 031-55463020تلفن تماس:

                                                                       

 سیستان و بلوچستان: 

 9817773161کدپستی  -اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی -بلوار امیرکبیر -زاهدان : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

 33429531, 33416116-054تلفن تماس:      

 9817643318میدان توحید کد پستی: -خیابان خیام –آدرس: زاهدان  :اداره کل بیمه سالمت 

 33412496-054تلفن تماس:      

                                                                         

 یزد: 

 8916673899یزد ، بلوار باهنر ، کوچه ولیعصر کد پستی :  : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

 035- 37252200 تلفن تماس:      

 8913788131کد پستی:    خیابان شهید چمران   –یزد  :اداره کل بیمه سالمت 

 2-36246340-035 تلفن تماس:      

                                                                         

 :    هرمزگان



 7919633118کدپستی  -  2روبروی مدیریت برق ناحیه   - چهارراه پگاه   -بندرعباس : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

 3-07633682502تلفن تماس:      

         اداره کل بیمه سالمت هرمزگان -ساختمان ذکریا - سه راه شهر نمایش   -بلوار امام خمینی   - بندرعباس :اداره کل بیمه سالمت 

 7915713354کد پستی: 

 254داخلی  33345107-076تلفن تماس:      

                                                                          

 : کرمان 

کرمان، سه راه سیلو، بزرگ راه یادگار امام، نبش خیابان خرمشهر، اداره کل امور اتباع و   : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

 مهاجرین خارجی استان کرمان 

 32524154-32524127034-32536000034-034تلفن تماس:      

 76187-17313اداره کل بیمه سالمت استان استان کرمان کد پستی:  -اسالمی   بلوار جمهوری  -کرمان   :اداره کل بیمه سالمت 

 43-32111042-034تلفن تماس:      

                                                                         

 خراسان رضوی  

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 

 051-38225280هاشمیه، ابتدای بلوار نماز.   تلفن تماس: مشهد، انتهای بلوار 

 اداره کل بیمه سالمت: 

 051-38438738.    تلفن تماس: 8مشهد، سی متری اول احمدآباد، بلوار رضا، نبش رضا 

                                                                       

 خراسان جنوبی 

 خارجی:  اداره کل امور اتباع و مهاجرین

 056-32358487.   تلفن تماس: 1بیرجند، معصومیه، ابتدای بلوار صنعت و معدن 

 اداره کل بیمه سالمت: 

  056-32424570خرداد، تقاطع توحید.   تلفن تماس:  15بیرجند، خیابان 

                                                                       

 گلستان 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 017-32340965گرگان، میدان ولیعصر، خیابان پنجم آذر، کوچه آذر چهارم، جنب بانک ایران زمین.   تلفن تماس: 

 اداره کل بیمه سالمت: 

   32368900-017  پنجم آذر، نبش آذر دوم.     تلفن تماس: گرگان، میدان ولیعصر، خیابان



__________________________________________________________ 

 خراسان شمالی 

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: 

 058-32265400بجنورد، میدان دفاع مقدس.    تلفن تماس: 

 اداره کل بیمه سالمت: 

 058-32743504.    تلفن تماس: 218شهید بهشتی جنوبی، ابتدای کوچه شهید حسین عزیز مصر، پالک بجنورد، خیابان 

                                                                       

 

 

 


