
 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 اَلَّلهم صلِّ علی محمد وآلِ محمد وعجل فَرَجهم

 ردیف نام سازمان/اداره/شرکت نشانی تلفن

(علیه السالم)میدان امام حسین 32336777  
 

 در استان فارس دفتر نماینده ولی فقیه

 امام جمعه شیراز

1 

فارس استانداري  حسین (علیه السالم) میدان امام 32355347  2 

32347812-32350052 حد فاصل پل حر و پل باغ صفا -خیابان ساحلی   شیراز فرمانداري   3 

35011135 
دوران شهید خیابان بلوارمدرس - شیراز  

تجارت بانک جنب پیام میدان  
بازرگانی کاربردي علمی آموزش مرکز  

4 

36463251 
ساختمان صنعت ،معدن  2میدان دانشجوکوچه-شیراز

 وتجارت
 انجمن طراحان ونقاشان فارس

5 

32298013-32290774 
 دانشکده 2 شماره ساختمان - ادبیات چهارراه-شیراز

 خارجه امور وزارت ساختمان پشت - ادبیات و علوم
 دانشگاه هنرشیراز

6 

3 گلدشت - آباد معالی - شیراز 36230449-36131038  7 دانشکده هنر ومعماري شیراز 

محراب خیابان نبش مدرس بلوار شیراز 37209359  8 اتحادیه تعاونیهاي فرش دستباف روستائی 

32226911-32247304 
 طاق جنب وفا شهید کوچه باریک زند خ-شیراز

 اسکرو
 اتحادیه فروشندگاه فرش دستباف شیراز

9 

37236217 
 خیابان نبش سرداران بلوار ابتداي غدیر پل-شیراز

226 پالك غربی اسیري فال  

،صنایع دستی وفرش اتحادیه ساعت 

 دستباف

10 

میدان امام حسین ع شرکت شهرکهاي فارس-شیراز 32339095  11 عامل خوشه فرش فارس 

32247179 

32222229 
 خیابان طالقانی

 
 امورمالیاتی

12 
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 بلوار زند مقابل خیابات فلسطین 32122444
 

 دانشگاه علوم پزشکی

اداره نظارت بر امور دارو ،غذا و آزمایشگاههاي 

 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز
 

13 

ر زند مقابل بیمارستان شهید فقیهی طبقه چهارمبلوا 32352277  
 شوراي اسالمی استان

 

14 

2183656 

2183655 
 بلوار مدرس قبل از فضیلت

 نظارت براماکن عمومی

 

15 

37255680-1 

37255691 

 خیابان مثنوي پشت حوزه نظام وظیفه
 

استاناتاق اصناف مرکز   

 

16 

32359032 

38120655 

 بسیج اصناف استان فارس بلوار پاسداران

 

17 

36294910 

10 -36294901  
 خیابان قصرالدشت باالتر از چهارراه مطهري

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن 

 کشاورزي

18 

37250735 

37319191  
 میدان دانشجو

 انجمن حمایت از مصرف کنندگان

 
19 

 خیابان سمیه-آریا چهارراه 2-32281341
اداره تعاون، کار و رفاه  اجتماعی 

 شهرستان شیراز

20 

19-38426617 شهید آقایی -پاسداران بلوار    21 اتاق تعاون شیراز 

 22 سازمان تعزیرات حکومتی خیابان سمیه -پشت پارك شهر .خیابان شهید حدادي  32283915      -32284001
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 23 اتحادیه صنف عطار و سقط فروش طبقه فوقانی بانک ملت -کشاورزي –خیابان انقالب  38209598

 24 اتحادیه عمده فروشان مواد غذائی مجتمع بازرگانان –بلوار رحمت  37534394

 25 اتحادیه صنف خواربار ولبنیات فروشان 14ابتداي کوچه  –فرهنگ شهر  36323120

 انتهاي خ آقاباباخانی –بلوار رحمت  32126489
اداره مبارزه با قاچاق کاالي نیروي 

 انتظامی

26 

 27 سوء پیشینه نیروي انتظامی جنب پست –بلوار مدرس  

 28 شبکه بهداشت شهرستان شیراز جنب درمانگاه بقیه اهللا –دروازه کازرون  

 29 انجمن شرکتهاي صنعت پخش ایران ،خ شهید حدادي،جنب فروشگاه دمسخ سمیه 32260612

 30 صندوق کار آفرینی امید روبروي درمانگاه محمد رسول اهللا -خ زرهی 

62-36494460 
-زرگری سابق)بلوار مطهري(-خیابان قصرالدشت

 بھ سمت قدوسی غربی-ابتدای مطھری جنوبی
 

 آبخیز داريومنابع طبیعی اداره کل 

 استان فارس

31 

 قبل از پل هوایی-اول بلوار جمهوري-فلکه ابوالکالم 6-32298704
 اداره منابع طبیعی وآبخیزداري

 شهرستان شیراز

32 

 33 استان فارس جهاد کشاورزي اول خیابان ارم 32272180

 34 جهاد کشاورزي شهرستان شیراز نبش خیابان شمس-فلکه فرودگاه قدیم 38307090

32172055 
 

ساختمان –حدفاصل فلکه گاز وچهارراه باغ تخت 

 2شماره
 

کشاورزي امور اراضی جهاد مدیریت 

 استان فارس

35 

37270284 
متري فضل آباد و  20شیراز بلوار مدرس ، حد فاصل 

 پل غدیر

اداره کل راهداري و حمل ونقل استان 

 فارس

36 
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 37 رسشرکت گاز استان فا تقاطع خیابان باغ حوض –خ زرهی  12-38209411

کنار پمپ بنزین -پشم شیشه-کمربندي احمدآباد 38403800

 فالح زاده

عملیات انتقال گاز  5مدیریت منطقه 

 استان فارس

38 

32244068-32229075 
 

 فرعی داوري-خیابان رودکی-چهارراه زند
،صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 

 و گردشگري استان فارس

39 

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهاي  چهارراه ادبیات 

 استانداري فارس

40 

حسین(علیه السالم)میدان امام  32344401-2  41 بنیاد مسکن شیراز 

بلوار گلستان-چهارراه ادبیات 37328170-5  42 بنیاد مسکن فارس 

فرعی داوري-خ رودکی –خ زند  -شیراز 07132244068  43 سازمان میراث فرهنگی فارس 

نبش خ اردیبهشت-خ فلسطین -شیراز 32317789-90  44 سازمان حفاظت محیط زیست فارس 

مقابل خیابان شبان-خیابان زرهی 36488480 محیط زیست شهرستان کل اداره   45 

کنار بانک ملی-بلوار ارم -شیراز 96- 32252093  46 شرکت سهامی آب منطقه اي فارس 

58-32281156 3کنار شهرداري منطقه-خیابان ساحلی-پل حر   47 شرکت سهامی آب وفاضالب شیراز 

بلوار ستار خان –شیراز  07136490901 )1اداره کل راه و شهر سازي فارس (   48 

قبل از فضل آباد -بلوار مدرس 07137264701 )2اداره کل راه و شهر سازي فارس (   49 

نبش خ فلسطین -خ زند 32330031-39  50 شرکت برق منطقه اي فارس 

ابتداي خیابان جام جم-فله گاز 32272101-5  51 شرکت نوزیع نیروي برق شیراز 

بعد از چهار راه زرگري -خ قصر الدشت -شیراز 07136290900-4  
 

 52 اداره کل استاندارد فارس
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 53 اداره کل گمرکات استان فارس نبش خیابان رازي-بلوار مدرس 35-37261034

 54 گمرك شیراز منطقه ویژه اقتصادي-قبل از پلیس راه فسا 71-37175170

22893503 -32286450
  

 55 نفتی هاي فراورده پخش شرکت عامل مدیر کنار پمپ بنزین-دروازه قرآنبه طرف -چهارراه حافظیه

 32305911 روبروي دانشکده پزشکی -بلوار زند  -شیراز  سرپرست شهرکهاي صنعتی 56

57 
 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادي

برج الکترونیک  -خیابان اردیبهشت شرقی  -شیراز 

 منطقه ویژه اقتصادي  76و  75واحد   -7طبقه  -
37175102 

 2-38222001 شیراز بلوار امیر کبیر چهارراه ریشمک شرکت ریشمک رئیس تشکل صادر کنندگان شیرین بیان 58

ریاست تشکل صادرکنندگان محصوالت  59

 کشاورزي

خیابان فردوسی به طرف پل حر مجتمع  -شیراز 

 214فردوسی طبقه دوم واحد
32233284 

ریاست تشکل صادرکنندگان فرش  60

 دستبافت

 -روبروي بانک سپه مرکزي -خیابان زند  -شیراز 

 طبقه دوم -پاساژ پارس
32247067 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن  61

 وکشاورزي

باالتر از چهار راه -خیابان قصرالدشت-شیراز

 الف 73نبش کوچه -زرگري
36294901-9 

د روبروي پارك ملت ساختمان ابلوار معالی اب-شیراز صنعتی و معدنیرئیس تشکل کاالي  62

 5طبقه  4طوبی 
36358987 

ریاست تشکل صادر کنندگان خشکبار و  63

 خرما

د روبروي پارك ملت ساختمان ابلوار معالی اب-شیراز

 5طبقه  4طوبی 
36358987 

پارك ملت ساختمان د روبروي ابلوار معالی اب-شیراز رئیس انجمن مدیران صنایع 64

 5طبقه  4طوبی 

36358987 
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ریاست تشکل صادراتی خدمات فنی  65

 ومهندسی

خیابان فردوسی به طرف پل حر مجتمع  -شیراز 

 214فردوسی طبقه دوم واحد
32233284 

 مدیر عامل صندوق توسعه صادرات 66
 

خیابان فردوسی به طرف پل حر مجتمع فردوسی  -شیراز 
 214طبقه دوم واحد

32233284 

67 
 خانه صنعت و معدن وتجارت

نبش -بلوار چهل مقام-چهارراه ادبیاتıشیراز 

 11کوچه

32284201-32284207 -

32284245-32284188  

 سرپرست بانک توسعه صادرات 68
 

 32315770 شیراز خیابان زند روبه روي پاساژفرجادیان

69 
 مدیرعامل نمایشگاههاي بین المللی

بلوار دهخدا شرکت نمایشگاه شهرك کلستان -شیراز

 بین المللی فارس
36216060 

70 
 دبیرانجمن سیمان فارس

خیابان مالصدرا خیابان حکیمی جنب رستوران -شیراز

 69اعالءالدین پالك
32344947 

71 
انجمن تخصصی صنایع همگن، طراحی و 

 مونتاژ آسانسور و پله برقی استان فارس

چهار راه  بسمت -چهارراه قصردشت  -شیراز -فارس

ساختمان  -مطهري(زرگري) نرسیده به مسجد الرسول

 3واحد  -3ط  -(ساندویچ شب چره) 130

36319418 

انجمن تخصصی بتن آماده و قطعات  72

 پیش ساخته بتنی استان فارس

 -چهارراه ریشمک -بلوار امیرکبیر -شیراز -فارس

 4واحد -2ط -ساختمان امیر -جنب مجتمع امیرکبیر
38211742 

انجمن تخصصی توسعه تجارت استان  73

 فارس

 -خ هنگام -3ك -بلوار نیایش -شیراز -فارس

 ساختمان نیایش
36230323 
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انجمن تخصصی صنایع همگن بتنی استان  74

 فارس

خ سید جمال الدین اسدآبادي  -شیراز -فارس

 3ط -ساختمان پزشکان -نبش خ معدل -(پوستچی)
32301541 

همگن شن و ماسه انجمن تخصصی صنایع  75

 استان فارس
 

 132پ -22ك-خ عفیف آباد -شیراز -فارس
36266285 

انجمن تخصصی صنایع همگن برق،  76

الکترونیک ، مخابرات و رایانه استان 

 فارس

 -14ایستگاه -بلوار فرهنگ شهر -شیراز -فارس

 232پ
36318816-18 

انجمن تخصصی صنایع بسته بندي  77

 فارسپلیمري و سلولزي استان 

 -خ شهید فقهی(صورتگر) -خ زند -شیراز -فارس

 شرکت صنایع پالستیک جنوب گستر -نبش معدل
32332850 

انجمن تخصصی صنایع بسته بندي مواد  78

 غذایی استان فارس

 -نبش خ ارم -بلوار آزادي -شیراز -فارس

 4واحد -2ط -ساختمان اسکان ارم
32250796-8 

خودرو و انجمن تخصصی صنایع همگن  79

 قطعه سازي استان فارس

میدان  -شهرك صنعتی بزرگ -شیراز -فارس

 شرکت فوالد فرم -103خ  -خ صنعت جنوبی -صنعت
37742585 

انجمن تخصصی صنایع همگن شیمیایی و  80

 سلولزي(کامپوزیت) استان فارس

 -خ صاحب االمري  -خ قصردشت  -شیراز -فارس

 375پ 
36319705-7 

صنایع غذایی و دارویی انجمن تخصصی  81

 استان فارس

حدفاصل فلکه هنگ و چهار راه بنفشه -شیراز -فارس

 ط دوم کابینت دیزاین -16نبش ك  -
32307528 

انجمن تخصصی صنایع همگن کاغذ، ورق  82

 و کارتن استان فارس

 -3فاز -شهرك صنعتی بزرگ -شیراز -فارس

 دفتر کارتن حافظ -502خ -انتهاي بلوار نوآوران
37743671 
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انجمن تخصصی صنایع کانی غیرفلزي  83

 استان فارس

مقابل  -چهارراه اصالح نژاد -شیراز -فارس

 119پ -مسجدالصادق
38224623 

انجمن تخصصی صنایع همگن لوله و  84

 اتصاالت پلیمري استان فارس

ابتداي بلوار  -بلوار امیرکبیر -شیراز -فارس

 دفتر پلیمر پارس -سیاحتگر
38309001-3 

انجمن تخصصی صنایع همگن  85

 تولیدکنندگان تابلو برق استان فارس

مقابل خ  -خ قاآنی شمالی -شیراز -فارس

 3ط -ساختمان حق نگهدار -منوچهري
37394979 

انجمن تخصصی خدمات فنی و مهندسی  86

 استان فارس

 2ط -ساختمان فردوسی -پل حر -شیراز -فارس

 صندوق توسعه صادرات
32236713 

 -چهارراه قالیشویی -بلوار امیرکبیر -شیراز -فارس انجمن تخصصی قند استان فارس 87

 جنب جرثقیل عدالت
38302080 

انجمن تخصصی کود شیمیایی استان  88

 فارس

 
 

مقابل پارك  -بلوار میرزاي شیرازي -شیراز -فارس

 1واحد -ساختمان ندا -8ك -علوي

37743103-8 

36249568 

انجمن تخصصی متخصصین معادن استان  89

 فارس
 

مقابل خ مهر (مقابل  -خ قصردشت -شیراز -فارس

 36276127 214پ -بانک سپه)

انجمن تخصصی مدیران کارخانجات  90

 سنگبري استان فارس
 

مقابل مسجد امام  -خ اصالح نژاد -شیراز -فارس

 32333615 2ط -119پ -جنب نمایشگاه اتومبیل شایان -صادق
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تیر و 7حدفاصل خ  -خ اردیبهشت -شیراز -فارس انجمن تخصصی انفورماتیک استان فارس 91

 -166پ -مقابل مجتمع پزشکی سینا -فلسطین

 4ط -ساختمان مسیح

32340411-14 

باالتر از چهارراه  -خ قصردشت -شیراز -فارس انجمن غالت استان فارس 92

 الف 73نبش ك -زرگري
36294901-9 

کارفرمایی مجسمه سازان انجمن صنفی  93

 استان فارس
 

 مرکز شیراز شناسی -پارك بعثت -شیراز -فارس
09176050315 

انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاههاي  94

همکار سازمان استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران (استان فارس)

بعد از  -خ باباکوهی  -میدان قائم-شیراز -فارس

دژبانی مرکز آموزش جنب  -درمانگاه شهید نصرفرد

 آزمایشگاه به آزما -پیاده 

32293268 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان  95

بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی 

 استان فارس

جنب مجتمع امیر  -چهارراه ریشمک -شیراز -فارس

 38211742 ساختمان سرمست -کبیر

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران  96

 شرکتهاي مهندسی وپیمانکاران 

تاسیساتی و تجهیزاتی نفت ،گاز و 

 پتروشیمی استان فارس

ساختمان  -چهارراه حافظیه  -شیراز -فارس

 102واحد  -2ط  -حافظ
32262821 

انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه  97

 پارسیان استان فارس

برج  -اردیبهشت شرقیخ  -تیر7خ  -شیراز -فارس

 73واحد -7ط -الکترونیک
32341848 



 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 اَلَّلهم صلِّ علی محمد وآلِ محمد وعجل فَرَجهم

انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و  98

 32352015 ساختمان ایرافا - 8ك -تیر7خ  -شیراز -فارس تبدیلی استان فارس

انجمن صنفی کارفرمایی اموزشگاههاي  99

 حسابداري شهرستان شیراز و حومه

 -بیمارستان سعديمقابل  -خ زند -شیراز -فارس

 2ط -جنب سوپر زند
32301242 

انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه  100

 ایران استان فارس

 -50ك -تیر7مقابل خ  -خ زند -شیراز -فارس

 1واحد -1ط -Dقسمت  -ساختمان سوزان

32305690 

32344613 

انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات  101

 مسافرت هوایی وجهانگردي استان

 فارس

 -نرسیده به هتل پارس -خ زند -شیراز -فارس

 3ط -ساختمان امید
32336073-93 

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران  102

شرکتهاي خدماتی، پشتیبانی و فنی 

 مهندسی شهرستان شیراز
 

 2نبش ك -خ سپاه شمالی -شیراز -فارس
 

38206377-8 

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران  103

 استان فارسکارخانجات آرد 

نرسیده به چهار راه مطهري(  -خ قصرالدشت -شیراز -فارس

 36292031 2ط -3واحد -1ساختمان پردیس -54ك  -زرگري)

انجمن صنفی کارفرمایی کاریابی هاي  104

غیردولتی داخلی و خارجی استان 

 فارس

 -خ شهید آقایی  -بلوار پاسداران  -شیراز -فارس

ط زیرزمین  -اجتماعی شیراز اداره کار تعاون و رفاه 

 3اتاق  -

38424226 

انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه  105

 نوین استان فارس
 32280720 4نبش ك -خ مشکین فام  -شیراز -فارس



 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 اَلَّلهم صلِّ علی محمد وآلِ محمد وعجل فَرَجهم

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهاي  106

 تاسیساتی وتجهیزاتی استان فارس
 

ك -خ انقالب (مشیر فاطمی)  -شیراز -فارس

 4ط -ساختمان پزشکان  -نصریه
32354420 

32357901 

انجمن مدیران تولید کننده عایق هاي  107

 رطوبتی استان فارس

 -مقابل خ منوچهري -خ نادر -شیراز -فارس

 5واحد - 2ط -ساختمان دماوند
32357057-8 

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان  108

 بذر استان فارس

ساختمان  -خ هدایت غربی -شیراز -فارس

 واحد جنوبی - 1ط -فرزانگان
32340238 

انجمن صنفی کارفرمایی شبکه سازان  109

توزیع و انتقال برق و تاسیسات استان 

 فارس

 38421259 2پ  -سمت چپ  -7ك  -خ یقطین -شیراز -فارس

انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان  110

 قطعات و تجهزات صنعتی استان فارس

جاده شیراز تخت  25 کیلومتر -شیراز -فارس

اولین فرعی  -بعداز پل شهداي صنعت نفت -جمشید

 شرکت پتک شیراز -سمت راست

32622191 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان  111

 شن و ماسه و آسفالت استان فارس
 132پ -22ك -خ عفیف آباد -شیراز  -فارس

36266285 

36291051 

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران  112

 کارخانه هاي سنگبري استان فارس

مقابل مسجد امام  -خ اصالح نژاد –شیراز  -فارس

 119پ  -صادق (ع)
 

32307511 

32335612 



 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 اَلَّلهم صلِّ علی محمد وآلِ محمد وعجل فَرَجهم

113 
کانون انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیش 

 خوان دولت استان فارس

اولین فرعی  - 12ك  -خ قدوسی غربی -شیراز -فارس
 2/3ك  -سمت چپ 

36260963 

7-36291536 
 

 بعد از خیابان عفیف آباد-خیابان قصرالدشت
دادگستري رسمی کانون کارشناسان  

 استان فارس
114 

32281881 
 

 بلوار چهل مقام-چهارراه ادبیات
 

 115 سازمان اموال تملیکی
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