
 

 لیست اسامی و مشخصات

 اجرایی نهادهایادارات و 

 شهرستان شاهین شهر ومیمه
 

 



 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم  عنوان رديف

1 
 فرماندار 

 شهر و میمهشاهین
45221000 

 45227474 برنامه ريزي و عمراني فرمانداريمعاونت  2 45227949 45227474 

 45227474 معاونت سیاسي، اجتماعي فرمانداري 3

 45227474 مرکزي بخشدار 4

 45422477 45422877 45422233 مهیم يبخشدار 5
 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان/ اداره/نهاد رديف

 45226989 45225200 45221470 شهرشاهین شهرداري 1

 45721960 45721961 45721965 شهرداري گز برخوار 2

 45753330 45753883 45754545 شهرداري گرگاب 3

 45422833 45422433 45422425 شهرداري میمه 4

 45421300 45421113 45426888 شهرداري وزوان 5

 45332234 45332500 45332666 الي بید شهرداري 6

 



 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان/اداره/نهاد رديف

 5224238 5227088 45220030 شهرشاهین شوراي اسالمي 1

 5721861 45721861 45721861 شوراي اسالمي شهر گزبرخوار 2

 5754660 45754660 45754660 شهر گرگاب شوراي اسالمي 3

 45422833 45422434 45422433 شهر میمه شوراي اسالمي 4

 45422826 45422277   45427171 شهر وزوان شوراي اسالمي 5

 45332114 45332114 45332118 شوراي اسالمي شهر الي بید 6

 45227250 45227250 45227250 شهرستان شوراي اسالمي 7

 45229933 45227474 45222500 شوراي اسالمي بخش مرکزي 8

 45422877 45422233 45422477 بخش میمه شوراي اسالمي 9
 

 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

 دادگستري   1
 شاهین شهر و میمه

45224447 45227066 45224447 

 دادسراي عمومي و انقالب 2
 شاهین شهر و میمه

45227007 8- 45222037 45227774 

 

 



 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

1 
نماينده مردم شهرستان در 

 مجلس شوراي اسالمي
45244484 45244484 45244483 

 

 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم نام شهر رديف

 45245777 45246997 45272001 شاهین شهر جمعه امام 1

 45713000 45713000 45713000 گزبرخوار جمعه امام 2

 45422318 45422318 45422318 میمه جمعه امام 3

 45420784 - 45420784 وزوان جمعه امام 4

 45754314 45754314 45754314 امام جمعه گرگاب 5
 



 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

فرماندهي انتظامي شاهین  1
 45250499 45251633 45252396 شهر و میمه

فرمانده ناحیه  مقاومت بسیج  2
 45240860 شاهین شهر و میمه

45241020 

 
45240969 

 45251542 32221155 32221155 دانشکده پدافند هوايي 3
 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

 45229500 45229500 45229500 دفتر خبر صدا و سیما شاهین شهر   1

2 
  سیما و صدا خبر دفتر

 بخش میمه 
45422433 45422433 45422833 



 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

1 
شعبه  تأمین اجتماعي

 شاهین شهر
45227026  45227700 45227500 

 45252218 45256962   45256960 اداره تعاون روستايي 2

3 
 مديريت آموزش و

 پرورش شاهین شهر
45220090 45227201-6 45227210 

 45231469 45231469 45231469 اداره سواد آموزي شاهین شهر 4

 45422622 45422112 45422020 میمه آموزش و پرورش 5

 45227374 45227373 45227372 اداره ثبت احوال شاهین شهر 6

7 
 اداره ثبت اسناد و

 امالک شاهین شهر
45322231 45322231 45322018 

8 
 اداره ثبت اسناد و

 امالک بخش میمه
45422377 45422377 45427071 

9 
 کمیته امداد امام

 خمیني)ره(شاهین شهر
45225120 45227444 45223800 

10 
 کمیته امداد امام

 خمیني)ره(میمه
45424466 45424466 45422522 

 45246080 45245081  45246080   اداره بهزيستي 11

 45361776 45361670  45361671 شاهین شهر جمعیت هالل احمر 12



 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

 45422324 45422442 45422442 میمه جمعیت هالل احمر 13

 45257317 45253700 45254845 بنیاد مسکن انقالب اسالمي   14

 45222099 45222090 45222099 ايثارگران   بنیاد شهید و امور 15

 45240009 45240010  45271200  اداره برق  16

17 
منطقه امور آب و فاضالب 

 شاهین شهر
45225053 2- 45225051 45231704 

 - - 45426161 امور آب و فاضالب منطقه میمه 18

 45241555 45243333 45245555   اداره مخابرات 19

20 
 45241616 45248400 45241616 شاهین شهراداره پست 

 45422144 45422144 45422144 اداره پست میمه

 45219050 45219040 45219040  اداره گاز  21

22 
شرکت پخش فرآورده هاي نفتي 

 ناحیه شاهین شهر و میمه
45257254 45257254 45258255 

23 
 45224922 7-45224923 45224932   ودرمانشبکه بهداشت

 45263801  45260801 -5 45263800                    بیمارستان گلديس

 45225515 45225514 45221414  شبکه دامپزشکي  24

 45240830 45270850 45270850 اداره بیمه سالمت  25

 45257020 45257423 45257020 اداره صنعت، معدن و تجارت   26

 45220100 45220100 45220100 اداره تعزيرات حکومتي 27



 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

 45231259 45231255  45231255 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي   28

 45221956 45221200 45221200 اقامه نماز شاهین شهرستاد  29

 45248999 - 45248999 اداره تبلیغات اسالمي   30

 45276566 45247060 45245001 اداره اوقاف و امور خیريه   31

 

32 

 45210008 45210006 45210005 مرکز آموزش فني و حرفه اي  

 - - 45728267 مرکز آموزش فني و حرفه اي شهر گز برخوار

 45245030 45248002  45248004 مديريت جهاد کشاورزي             33

 45220220 45220020 45227000 اداره منابع طبیعي و آبخیزداري   34

 45226809 45225001 45226809 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي   35

 45227117 45222024 45227117 اداره ورزش و جوانان    36

 45254086 امور  مالیاتي   معاونت 37
45259908 
45259909 
45257012 

45257067 

38 
دستي و میراث فرهنگي، صنايع
 45727557 45232151 45232150 گردشگري  

39 
 45227595 45220016 45220922 اداره راه و شهرسازي  

 33807207 33807207 33807207 اداره راهداري و حمل ونقل جادهاي

 45290068 45290068 45290068 اداره حفاظت محیط زيست   40

 45724039 45722246 45723237 تأمین اجتماعي گز 41

 45422988 45422499 45426767 تأمین اجتماعي میمه 42



 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

 45227830 45220830 45227173 اداره کتابخانه هاي عمومي   43

 45424200 45422800 45424200 اداره ثبت احوال میمه 44

 45266201 45263418 45263418 سازمان آتش نشاني و خدماتي ايمني 45

 45227665 45227665 45227665 اداره منابع آب  46

 45244247 45244247 45273930 اتاق اصناف 47

48 
صندوق کار آفريني امید 

 شهرستان
45231646 - 45279782 

49 
بیمارستان حضرت محمد)ص( 

 میمه
 45427575 45424444 45424441 

 

 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

 45228002 45268500 45268521 دانشگاه آزاد اسالمي )مرکز شاهین شهر( 1

 45200815 45200810 45200817 دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر 2

 45422511 45426661 45422900 دانشگاه پیام نور وزوان 3

 45710698 45710690 45710696 دانشگاه پیام نور گز 4

 45225096 45226001-4 45225075 شهردانشگاه صنعتي مالک اشتر شاهین 5

 45422930 45422929 45426464 دانشگاه آزاد اسالمي میمه 6

 45210003 45210110 45210110 دانشکده فني شاهین شهر 7

 

 



 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم اداره / نهاد عنوان / رديف

 شرکت پااليش نفت اصفهان 1
33963000 

36692323 
33802727 36692323 

 –صنايع هواپیماسازي ايران  2
 هسا

45224981 45224911 45224903 

 33804488 33804860 33804488 شرکت پتروشیمي اصفهان 3

شرکت سرمايه گذاري صنايع  4
 (L.A.B) شیمیايي ايران

33802582 45240582 33802578 

 33804472 33802567 33802580 نیروگاه شهید محمد منتظري 5

سازمان مديريت حمل و نقل  6
 شهرداري شاهین شهر

45229231 45229231 45224973 

سازمان سیما ، منظر و فضاي  7
 سبز شهرداري شاهین شهر

45232839 45232839 45231218 

مديريت پسماند سازمان  8
 شهرداري شاهین شهر

45367050 45290800 45366850 

سازمان فرهنگي ورزشي و  9
 تفريحي شهرداري شاهین شهر

45230256 - - 

دفترنمايندگي نظام مهندس  10
 شاهین شهر

45226605 - 45228558 

 اورژانس شهرستان 11
 45219681 - 45219681 

پزشک قانوني شاهین  12
 5222080 45222080 45222080 شهر

بنیاد دفتر نمايندگي  13
 - - 45279060 مستضعفان



 دورنگار تلفنخانه تلفن مستقیم عنوان / اداره / نهاد رديف

1 
رياست بانک صادرات شاهین 

 شهر و میمه
45320095 45320096 45290098 

2 
مديريت حوزه بانک ملت 

 شهرشاهین
45243775 45243778 45243777 

3 
مديريت حوزه بانک ملي 

 شهرومیمهشهرستان شاهین
45247007 - 

45241626 

45249401 

4 
بانک رفاه شعبه مرکزي 

 شاهین شهر
45249011 - 

45245029 

45245035 

5 
شعبه مرکزي بانک کشاورزي 

 شهرشاهین

45274674 

45274677 

45274675 

45274677 
45241204 

6 
مرکزي بانک تجارت شعبه 

 شاهین شهر
45243517 - 

45276273 

45240983 

7 
شعبه مرکزي بانک سپه 

 شاهین شهر

45272006 

45272007 
- 45242028 

8 
شعبه مرکزي بانک مسکن  

 حوزه شاهین شهر
45276767 - 45244896 

9 
شعبه مرکزي پست بانک 

 0943 -شاهین شهر
45232732 45221121 - 

10 
آفريني امید صندوق کار 

 شهرستان
45231646 - 45279782 

 


