
 آدرس شهر استان

 123دفتر مراجعات تیپ   -متحرک هجومی   123تیپ  -رباط کریم   -تهران رباط کریم  تهران 

 نیروی انسانی   -ستاد   - دانشگاه فرماندهی ارتش  - سه راه گلشن  -خ دانشگاه جنگ  -خیابان کارگر جنوبی   تهران  تهران 

 ستاد گروه مخابرات -غرب( بزرگراه شهید بابایی )مسیر شرق به  تهران  تهران 

 ستاد دژبان   - فرماندهی دژبان آجا  -انتهای خیابان فاطمی غربی   تهران  تهران 

 پایوران  -دایره عملیات پرسنلی  -مدیریت نیروی انسانی   - 4بلوار نیروی زمینی ساختمان الماس طبقه   -بزرگراه شهید بابایی   -لویزان  -تهران  تهران  تهران 

 نیروی انسانی  - قرارگاه نداجا  -فرماندهی پشتیبانی   - انتهای خیابان نیروی دریایی  -میدان رسالت  تهران  تهران 

 پایوران  - مدیریت انسانی    -پادگان فجر آجا   -بلوار شهید بهشتی   -کهریزک  تهران  تهران 

 223دفتر مراجعات تیپ   -متحرک هجومی   223تیپ  -رباط کریم   -تهران پرندک  تهران 

 لویزان اتوبان بابایی جنب کلینیک شهید فالحی اداره بهداشت، امدادودرمان -تهران تهران  تهران 

 اطالعات پرسنلی  -کارگزینی   -مدیریت نیروی انسانی    - ساختمان مرکزی معاونت اداری آماد و پش  5دانشگاه علوم پزشکی آجا طبقه  - خ شهید اعتماد زاده  - خیابان فاطمی غربی  تهران  تهران 

 نیروهای ویژه هوابرد  65تهران اتوبان بسیج خیابان هجرت بعد از ورزشگاه تختی تیپ  تهران  تهران 

 تهران اتوبان شهید بابایی به سمت غرب جنب ستاد هوانیروز سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی نزاجا تهران  تهران 

 سازمان مهندسی نزاجا -چهارراه فاطمی  خیابان کارگر شمالی نبش  -تهران تهران  تهران 

 نزاجا فرماندهی آمادوپشتیبانی مرکز  3پشتیبانی منطقه   -سه راهی شهریار بعد از زیر گذر   -به سمت شهریار  -11تهران کیلومتر - اتوبان قدیم جاده کرج تهران  تهران 

 فرماندهی آماد پش مرکز نزاجا(  میدان شهدای ارتش پادگان پیروان والیت) -تهران  بلوار ارتش تهران  تهران 

 دفتر مراجعات -تهران سه راهی شهریار بطرف جاده شهریارمرکز بهینه سازی و نوسازی شهید زرهرن نزاجا  تهران  تهران 

 لویزان اتوبان بابایی به سمت غرب ستاد فرماندهی هوانیروز  -تهران تهران  تهران 

 23قرارگاه عملیاتی لشکر   -رباط کریم   -تهران پرندک  تهران 

 دفتر مراجعات مرکز آموزش بهداشت و درمان نزاجا  -نبش کوچه بعثت-نرسیده به اتوبان چمران-خیابان فاطمی -تهران  تهران  تهران 

 تهران اتوبان شهید بابایی جنب کلینیک شهید فالحی دفتر مراجعات مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا تهران  تهران 

 بلوار امام خمینی دفتر مراجعات مرکز آموزش درجه داری-ابتدای جاده لواسان -جاده لشکرک -تهران  لواسان  تهران 

 ر بنی هاشم مرکز آموزش مخابرات ، الکترونیک ورایانه نزاجاتهران اوتوبان شهیدبابایی به سمت غرب نرسیده به شهرک قم تهران  تهران 

 رباط کریم پرندک مرکز آموزش تکاور شهید ابوالفضل شبان دفتر مراجعات  پرندک  تهران 

 پدافند هوایی دفتر مراجعات  99پادگان گروه -جاده پرندک  -رباط کریم-تهران رباط کریم  تهران 

 نزاجا 01خیابان هجرت دفتر مراجعات مرکز آموزش تهران اتوبان بسیج  تهران  تهران 

 نزاجا  02رباط کریم پرندک دفتر مراجعات مرکز آموزش  پرندک  تهران 

 دفتر مراجعات پایگاه یکم شکاری مهرآباد 1387831361کد پستی  -پایگاه شهید لشگری  - میدان فنح  -تهران  تهران  تهران 

 دفتر مراجعات فرماندهی دانشگاه شهید ستاری 1384673411کد پستی  -دانشگله هوایی شهید ستاری  -خیابان شمشیری  - مهراباد جنوبی  -تهران  تهران  تهران 

 دفتر مراجعات -فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی  - ایستگاه بی آر تی شهید فتحنایی  - خیابان دماوند  -تهران  تهران  تهران 

 اداره مهندسی رزمی نهاجا  -معاونت  مهندسی رزمی و پ  غ ع  نهاجا  - ستاد نهاجا  -زی خیابان پیرو -تهران  تهران  تهران 

 اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا  -بیمارستان بعثت نهاجا   -بزرگراه بسیج  -تهران  تهران  تهران 



 دفتر مراجعات -قرارگاه پش نهاجا   -ایستگاه مترو پیروزی -خیابان پیروزی  -تهران  تهران  تهران 

 دفتر مراجعات  - فرماندهی آماد و پش هوایی     -ایستگاه مترو پیروزی -خیابان پیروزی  -تهران  تهران  تهران 

 دفتر مراجعات ستاد نپاجا  - تهران اتوبان بسیج بلوار هجرت جنب بانک سپه ستاد پدافند ارتش ج.ا   تهران  تهران 

 دفتر مراجعات ف اطالعات شناسایی  پدافند  - گلها جنب بانک سپه منطقه پداه امام حسن مجتبی )ع(  تهران تهرانسر بلوار  تهران  تهران 

 دفتر مراجعات  منطقه پدافند شمال  تهران - تهران تهرانسر بلوار گلها جنب بانک سپه منطقه پداه امام حسن مجتبی )ع(   تهران  تهران 

 دفتر مراجعات  - هجرت جنب بانک سپه ستاد پدافند ارتش ج.ا  تهران اتوبان بسیج بلوار  تهران  تهران 

 25دفتر مراجعات تیپ  - نیروی مخصوص واکنش سریع   25تبریز جاده مرند جاده اوغلی جنب هوا نیرو تیپ تبریز  آذربایجان شرقی 

 40دفتر مراجعات تیپ  -خسرو ابراهیمیمتحرک هجومی شهید سرلشکر  40کیلومتری سمت اردبیل  تیپ 10سراب  سراب  آذربایجان شرقی 

 تکاور احتیاط 121تبریز خیابان ارتش جنوبی جنب سینما سرباز شعبه ایثارگران دفتر مراجعات تیپ تبریز  آذربایجان شرقی 

 221مراجعات تیپ دفتر  -متحرک هجومی شهید سرتیپ مرتضی خسروتاش  221مراغه پادگان امام رضا)ع( تیپ مراغه آذربایجان شرقی 

 321دفتر مراجعات تیپ  -متحرک هجومی شهید سرتیپ شریف اشراف  321مرند شهرک بعثت تیپ مرند  آذربایجان شرقی 

 36دفتر مراجعات تیپ   -پیاده مکانیزه احتیاط نزاجا  36میانه خیابان ارتش تیپ میانه آذربایجان شرقی 

 دفتر مراجعات  -کیلومتری مراغه پادگان فرماندهی و پشتیبانی منطقه شمالغرب 5مراغه  مراغه آذربایجان شرقی 

 21دفتر مراجعات لشکر   -حمزه سیدالشهدا  21تبریز خیابان ارتش جنوبی قرارگاه عملیاتی لشکر تبریز  آذربایجان شرقی 

 11دفتر مراجعات گروه -یدیتوپخانه منطقه شمال غرب شهید سرلشکر یعقوب نو11مراغه گروه مراغه آذربایجان شرقی 

 03دفتر مراجعات مرآ   -شهید سرلشکر شعبان برخورداری نزاجا  03عجب شیر مرکز اموزشی  عجب شیر آذربایجان شرقی 

 5189664449کد پستی   -پایگاه  شکاری شهید فکوری  دفتر مراجعات - میدان آذربایجان   -تبریز  تبریز  آدربایجان شرقی 

 دفتر مراجعات  -تبریز جاده آذر شهر منطقه پداه شمال غرب  تبریز  آذربایجان شرقی 

 164دفتر مراجعات تیپ  -متحرک هجومی شهید سرلشکر سید علی اکبر هاشمی   164پیرانشهر ورودی شهر تیپ پیرانشهر  آذربایجان غربی 

 264دفتر مراجعات تیپ  -عبدی نزاجا پیاده شهید سرتیپ علی 264سلماس خیابان امیر کبیر تیپ  سلماس آذربایجان غربی 

 364دفتر مراجعات تیپ  -متحرک هجومی شهید سرتیپ علی نصیرزاده  364مهاباد خیابان سرباز تیپ مهاباد  آذربایجان غربی 

 41دفتر مراجعات تیپ  - متحرک هجومی کمیل نزاجا  41جاده سلماس به ارومیه  تیپ35قوشچی کیلومتری  قوشچی آذربایجان غربی 

 64دفتر مراجعات لشکر  - نزاجا  64ارومیه میدان انقالب قرارگاه عملیاتی لشکر ارومیه  آذربایجان غربی 

 433دفتر مراجعات گروه  -مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل منطقه شمال غرب نزاجا433جاده سلماس به ارومیه گروه35قوشچی کیلومتری  قوشچی آذربایجان غربی 

 دفتر مراجعات -بلوار ارتش قرارگاه منطقه ای شمالغرب -پنج راه-ارومیه ارومیه  آذربایجان غربی 

 44دفتر مراجعات گروه  -توپخانه شهید سروان حسین نادری  44گروه -فلکه ارتش اصفهان  اصفهان 

 55دفتر مراجعات گروه  - توپخانه شهیدسرلشکرمحمد کاظم واعظ  55گروه -فلکه ارتش اصفهان  اصفهان 

 22دفتر مراجعات گروه  - توپخانه منطقه جنوب غرب شهید سرلشکر محمد ضیایی  22گروه-جاده سمیرم-شهرضا شهر ضا اصفهان 

 840دفتر مراجعات گروه  -راکت انداز شهید سرلشکر مصطفی کبریایی نزاجا840گروه  -آران و بیدگل-کاشان کاشان  اصفهان 



 دفتر مراجعات مرکز آموزش  -مرکز آموزش توپخانه وراکتها شهید سپهبد صیاد شیرازی -نظامی سه راه حکیم  اصفهان  اصفهان 

 دفتر مراجعات 8164168349کد پستی  -پایگاه شهید بابایی     -اتوبان فرودگاه   -اصفهان  اصفهان  اصفهان 

 دفتر مراجعات منطقه  پدافند مرکزی  -علیخانی جنب آموزشگاه رانندگی کورش خانه اصفهان حد فاصل چهارراه نیروی هوایی و میدان شهید  اصفهان  اصفهان 

 دفتر مراجعات منطقه  پدافند مرکزی)گروه اصفهان( -خانه اصفهان حد فاصل چهارراه نیروی هوایی و میدان شهید علیخانی جنب آموزشگاه رانندگی کورش اصفهان  اصفهان 

 دفتر مراجعات منطقه پدافند مرکزی)گروه هاشم آباد(  -چهارراه نیروی هوایی و میدان شهید علیخانی جنب آموزشگاه رانندگی کورشخانه اصفهان حد فاصل  هاشم آباد  اصفهان 

 رتاکتیکی(دفتر مراجعات منطقه پدافند مرکزی)رادا  -خانه اصفهان حد فاصل چهارراه نیروی هوایی و میدان شهید علیخانی جنب آموزشگاه رانندگی کورش  اصفهان  اصفهان 

 دفتر مراجعات گروه پداه شهید ملکی آبدانان -آبدانان جنب فرمانداری  آبدانان ایالم

 مراجعات -پایگاه دریایی بوشهر - بلوار شهداری نیروی دریایی  - خیابان بهمنی  بوشهر  بوشهر 

 مراجعاتدفتر   -  7516785530کد پستی  - پایگاه هوایی شهید یاسینی  -بوشهر  بوشهر  بوشهر 

 دفتر مراجعات -میدان حر جنب بیمارستان تعمین اجتماعی منطقه پداه جنوب شهید بوشهریان بوشهر  بوشهر 

 30دفتر مراجعات لشکر   -نزاجا  30قرارگاه عملیاتی لشکر -چهارراه پاسداران -بیرجند بیرجند  خراسان جنوبی

 04دفتر مراجعات مرآ  -امام رضا نزاجا04خوسف مرکزآموزش وظیفه-بیرجندجنوبی  25کیلومتر -بیرجند بیرجند  خراسان جنوبی

 دفتر مراجعات - 05632321494تلفن :   -پایگاه شهید حسینی   -جاده بیرجند به قائن   2بیرجند کیلومتر  بیرجند  خراسان جنوبی

 دفتر مراجعات پایگاه  -پایگاه هوانیروز مشهد مقدس   مشهد خراسان رضوی 

 177دفتر مراجعات تیپ  - فهیوظ تیر یو مد ثارگرانیسازمان ا ی ندگینما 9518976211کد پستی    -م ه  177 پیت - 13مدرس  - مدرس اهلل¬تیآ دیبلوار شه -هیدریتربت ح تربت حیدریه  خراسان رضوی 

 277دفتر مراجعات تیپ  - توالییمتحرک هجومی شهید سرلشکر محمود منظم 277تیپ-میدان فلسطین-قوچان قوچان خراسان رضوی 

 377دفتر مراجعات تیپ  - ارتش  377پادگان ثامن االئمه)ع( تیپ-جاده باغچه 15کیلومتر -مشهد مشهد خراسان رضوی 

 38زرهی ارتش دفتر مراجعات تیپ 38پادگان تیپ -تربت جام تربت جام خراسان رضوی 

 5درب ورودی پشتیبانی منطقه  5وپشتیبانی منطقهفرماندهی آماد  -81امام خمینی -مشهد مشهد خراسان رضوی 

 77دفتر مراجعات لشکر   -ثامن االئمه)ع( 77قرارگاه عملیاتی لشکر  -  6ارشادالرضا -خیابان رزم-خیابان بهار -مشهد خراسان -مشهد خراسان رضوی 

 شمال شرق نزاجاقرارگاه منطقه ای  -   6ارشادالرضا -خیابان رزم-خیابان بهار -مشهد مشهد خراسان رضوی 

 444دفتر مراجعات گروه  - مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل  444گروه  6ارشادالرضا -خیابان رزم-خیابان بهار -مشهد مشهد خراسان رضوی 

 مقدم شهید حبیبی زهامدفتر مراجعات پایگاه   9714897148پایگاه چهاردهم شکاری کد پستی -خیابان صد متری-بزرگراه بسیج-مشهد مشهد خراسان رضوی 

 مشهد خیابان شهید بهشتی روبروی باغ الندشت مجتمع فرهنگی میالد دفتر نمایندگی نداجا مشهد  مشهد  خراسان رضوی 

 انتهای خیابان نخ ریسی جنب بانک سپه منطقه پداه شمال شرق دفتر مراجعات مشهد خراسان رضوی 

 130دفتر مراجعات تیپ  - پیاده شهید سروان عبدا . . . دلجویان130تیپ -پادگان ارتش  - انتهای خیابان فردوسی-بجنورد بجنورد  خراسان شمالی

 دفتر مراجعات گروه پداه شهرآباد   -منطقه پدافند  شمال شرق   -شهرآباد -آشخانه  شهرآباد خراسان شمالی

 ایثارگران  -تکاور دریایی خرمشهر پایگاه اطالعاتی شهدای  -بهمن شیر  خرمشهر  خوزستان 

 احتیاط پایه نزاجا  72دفتر مراجعات تیپ  -پادگان دژ  -خرمشهر خرمشهر  خوزستان 



 6دفتر مراجعات پشتیبانی منطقه ی  -جاده دزفول و اندیمشک  –دزفول  دزفول خوزستان 

 192دفتر مراجعات تیپ   - زرهی مستقل  192جنب مسجد امیر المومنین تیپ -ارتش 578کنار بیمارستان -بلوار ارتش  –کمپلو  –اهواز  اهواز  خوزستان 

 45دفتر مراجعات تیپ  -نیروی مخصوص واکنش سریع  45خیابان بلوار دانشگاه آزاد تیپ-شوشتر  شوشتر  خوزستان 

 دفتر مراجعات  - کارخانجات تانکسازی -فلکه شهید بهنام محمدی   – محله نفتک   –مسجد سلیمان  مسجدسلیمان  خوزستان 

 392دفتر مراجعات تیپ  -زرهی مستقل شهید مسعود آشوری   392تیپ -شهرستان حمیدیه  دشت آزادگان خوزستان 

 292تیپ دفتر مراجعات  -زرهی مستقل شهیدغالمرضا آزادی  292تیپ -اتوبان دزفول اندیمشک  دزفول خوزستان 

 92دفتر مراجعات قرارگاه عملیاتی ل -بعد بیمارستان نیا کی  -میدان توپ -اهواز  خرمشهر  خوزستان 

 مهندسی  422دفتر مراجعات گروه - پل شناور   422پادگان امام سجاد )ع( گروه  -خیابان عباسپور  –کوی ملت  اهواز  خوزستان 

 کنار تاالر صدف دفتر مراجعات ارشد نظامی آجا جنوب و جنوب غرب نزاجا –جنب شهرک اندیشه -نرسیده به شیبان  –جاده شیبان و زرگان -فلکه چهار شیر اهواز  خوزستان 

 دفتر مراجعات 6461614819کد پستی  -پایگاه شکاری شهید وحدتی   - اتوبان دزفول به اندیمشک  -دزفول  -خوزستان  استان دزفول خوزستان 

 دفتر مراجعات منطقه پداه امیدیه  - اهواز امیدیه منطقه پدافند  جنوب غرب  امیدیه خوزستان 

 دفتر مراجعات گروه پداه دزفول -اهواز شوش دزفول جنوب غرب منطقه پدافند  جنوب غرب  دزفول خوزستان 

 دفتر مراجعات گروه پداه اهواز -ماهشهر   اتوبان شهید ستاری منطقه پدافند  جنوب غرب  اهواز  خوزستان 

 دفتر مراجعات گروه پداه بهبهان -امیدیه روستای لیکک منطقه پدافند  جنوب غرب بهبهان خوزستان 

 دفتر مراجعات -پایگاه دوم رزمی شهید آیایی   –ابتدای جاده اندیکا -مسجد سلیمان  مسجدسلیمان  خوزستان 

 06143599129تلفن :  -دفتر مراجعات پایگاه پنجم شهید اردستانی   -منطقه پدافند هوایی جنوب غرب  -شهرستان رامشیر  -استان خوزستان  امیدیه خوزستان 

 216دفتر مراجعات تیپ  -زرهی شهید سرلشکر غالمرضا مخبری نزاجا 216چهارراه ارتش تیپ-بهمن22بلوار زنجان زنجان

 158دفتر مراجعات تیپ  - متحرک هجومی شهید سرلشکر عباس کشاورزیان نزاجا 158خیابان ایستگاه تیپ-شاهرود شاهرود  سمنان 

 دفتر مراجعات منطقه پدافند  شمال سمنان  -آموزش و میدان تیر سمنان سمنان میدان استاندارد جاده ارتش مرکز  سمنان  سمنان 

 دفتر مراجعات مرکز اموزش  پدافند سمنان  -سمنان میدان استاندارد جاده ارتش مرکز آموزش و میدان تیر سمنان  سمنان  سمنان 

 مات پرسنلینیروی انسانی خد  -فرماندهی منطقه سوم دریایی نبوت کنارک کنارک سیستان و بلوچستان 

 188دفتر مراجعات تیپ  -زرهی شهید سرلشکر یعقوب احمد بیگی 188بلوار خلیج فارس تیپ-زاهدان زاهدان  سیستان و بلوچستان 

 288دفتر مراجعات تیپ   -زرهی شهید سرتیپ سلیمان هاشم زهی 288زاهدان تیپ-جاده خاش 9کیلومتر  -خاش خاش سیستان و بلوچستان 

 388دفتر مراجعات تیپ  -پیاده مکانیزه شهیدسرلشکرحیدرشهرکی 388جاده بمپور به بزمان تیپ 9کیلومتر-ایرانشهر ایرانشهر  بلوچستان سیستان و 

 08دفتر آموزش مرکز آموزش  -شهید سرتیپ ابراهیم نوری نزاجا 08مرکزآموزش وظیفه -زاهدان -جاده خاش 9کیلومتر -خاش خاش سیستان و بلوچستان 

 دفتر مراجعات پایگاه  9981766699کد پستی  - پایگاه شهید برادران دل حامد   -شهرستان کنارک  -استان سیستان و بلوچستان  کنارک و بلوچستان سیستان 

 چابهار پایگاه کنارک گروه پداه چابهار دفتر مراجعات منطقه پدافند جنوب شرق  چابهار سیستان و بلوچستان 

 جاده میر جاوه منطقه پدافند شرق دفتر مراجعات گروه پداه زاهدان 3زاهدان کیلومتر  زاهدان  سیستان و بلوچستان 

 37دفتر مراجعات تیپ  - زرهی شهید سرتیپ عباس عطریان 37تیپ-سیاخ دارنگون شیراز  فارس

 55دفتر مراجعات تیپ  - حق نزاجا هوابرد شهید سرلشکر محمد جواد عبد  55تیپ -حدفاصل چهارراه بنفشه و چهارراه هوابرد شیراز  فارس

 دفتر مراجعات آماد و پشتیبانی  -فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز-میدان شهدای شیراز شیراز  فارس

 07دفتر مراجعات مرکزآموزش وظیفه  -شهید سرلشکر سید قنبر ترابی نزاجا  07مرکزآموزش وظیفه  -بلوار ارتش کازرون فارس



 دفتر مراجعات مرکز آموزش  -مرکز آموزش علوم وفنون مکانیزه    -چهارراه باغ تخت -آزادی بلوار شیراز  فارس

 دفتر مراجعات پایگاه  -بلوار مدارس درب دوم پایگاه هوایی منطقه پداه شیراز  شیراز  فارس 

 مراجعات پایگاه دفتر  - 7158733111کد پستی   -پایگاه شهید دوران  - بلوار مدرس  -شیراز  شیراز فارس 

 116دفتر مراجعات تیپ  -116بلوار شهید بهشتی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا تیپ قزوین قزوین

 16دفتر مراجعات لشکر  - زرهی نزاجا 16بلوار شهید بهشتی قرارگاه عملیاتی لشکر قزوین قزوین

 128دفتر مراجعات تیپ  - 128میدان لشگر قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا تیپ سنندج کردستان

 228دفتر مراجعات تیپ  -قرارگاه منطقه ای شمال غرب نزاجا  228تیپ-خیابان ارتش-سقز خروجی شهرسمت بانه میدان انقالب سقز  کردستان

 328دفتر مراجعات تیپ  -قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا  328بلوار عبادت تیپ مریوان  کردستان

 33دفتر مراجعات گروه  -توپخانه منطقه غرب نزاجا  33گروه میدان لشگر   سنندج کردستان

 28دفتر مراجعات لشکر  - 28میدان لشگر قرارگاه عملیاتی لشکر سنندج کردستان

 نیروی انسانی خدمات پرسنلی  - فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا   -بلوار امام رضا )ع(   سیرجان  کرمان

 دفتر مراجعات قرارگاه -خیابان سپه قرارگاه منطقه ای جنوب شرق باغ ملی  -کرمان کرمان کرمان

 دفتر مراجعات آماد و پشتیبانی   -خیابان مشتاق انتهای خیابان ظریف فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق -کرمان کرمان کرمان

 455دفتر مراجعات گروه   -ل مهندسی رزمی و پدافند غیر عام 455انتهای سر آسیاب فرسنگی گروه  -کرمان کرمان کرمان

 05دفتر مراجعات مرکزآموزش وظیفه  -شهید سرلشکر علیرضااشرف گنجوی نزاجا 05مرکزآموزش وظیفه   -کرمان انتهای سر آسیاب فرسنگی  کرمان کرمان

 دفتر مراجعات  -قرارگاه منطقه ای جنوب شرق هوانیروز کرمان  -بلوار هوانیروز  -بلوار جمهوری  - کرمان  کرمان کرمان

 181دفتر مراجعات تیپ   -زرهی شهیدسرلشکر برزو سلیمی نزاجا 181تیپ  - کرندغرب –جاده اسالم آباد  اسالم آباد -کرند کرمانشاه 

 281دفتر مراجعات تیپ  -زرهی شهیدسرلشکرمحمدرضانیکخواه نزاجا 281تیپ - کرمانشاه –جاده بیستون  بیستون  کرمانشاه 

 35دفتر مراجعات تیپ -نیروی مخصوص واکنش سریع نزاجا 35تیپ - میدان بالغ- میدان فردوسی بالغجیران  کرمانشاه 

 کرمانشاه 
سرپل  -قره بالغ 

 ذهاب 
 71دفتر مراجعات  تیپ  -پیاده مکانیزه صاحب الزمان)عج( نزاجا   71دهستان قلعه شاهین  تیپ

 دفتر مراجعات فرماندهی آماد و پشتیبانی شهدای پشتیبانی نزاجا -ی شهدای پشتیبانی نزاجافرماندهی آماد و پشتیبان-بلوار شهید بهشتی کرمانشاه  کرمانشاه 

 81دفتر مراجعات لشکر  -زرهی نزاجا 81لشکر-520جنب بیمارستان-میدان لشگر کرمانشاه  کرمانشاه 

 معاونت نیروی انسانی -قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا-میدان لشگر کرمانشاه  کرمانشاه 

 404دفتر مراجعات گروه - نزاجا  404گروه 520جنب بیمارستان–میدان لشگر  کرمانشاه  کرمانشاه 

 دفتر مراجعات منطقه پدافند  غرب)گروه خنداب( -کرمانشاه بلوار شهید کشوری نرسیده به میدان امام مهمان سرای نگین منطقه پدافند  غرب)گروه خنداب(  خنداب  کرمانشاه 

 دفتر مراجعات منطقه پدافند  غرب)گروه کرمانشاه(   -کرمانشاه بلوار شهید کشوری نرسیده به میدان امام مهمان سرای نگین منطقه پدافند  غرب)گروه کرمانشاه(  کرمانشاه  کرمانشاه 

 230یپدفتر مراجعات ت -230قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا تیپ  -میدان فخرالدین اسعد گرگانی  -گرگان گرگان گلستان

 خدمات پرسنلی  - نیروی انسانی  -مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمربنی هاشم)ع( منجیل   منجیل  گیالن

 خدمات پرسنلی  -نیروی انسانی خدمات - فرماندهی ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا)ع( انزلی  - خیابان تکاوران  بندرانزلی گیالن

 نیروی انسانی خدمات پرسنلی -فرماندهی آموزش های تخصصی دریای باقر العلوم)ع( رشت   -آذر  7میدان  رشت  گیالن



 284دفتر مراجعات تیپ  - متحرک هجومی  284سراب ناوه کش تیپ   –کیلومتری جاده کودشت   20-خرم آباد اول  خرم آباد لرستان 

 184دفتر مراجعات تیپ -مستقل شهید فتح اللهی 184تیپ -اندیمشک  - جاده خرم آباد -2کیلومتر - روبه روی فرودگاه -خرم آباد  خرم آباد لرستان 

 مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل منطقه غرب 411دفتر مراجعات گروه - جاده خرم آباد 5کیلومتر بروجرد لرستان 

 نزاجا 84دفتر مراجعات قرارگاه عملیاتی ل  -منطقه ی بدرآباد  –اول جاده خوزستان  –خرم آباد  خرم آباد لرستان 

 نیروی انسانی خدمات پرسنلی  -دانشگاه علوم دریای امام خیمنی )ره( نوشهر    -جنب مصلی نوشهر  - خیابان شهید عمادالدین کریمی  نوشهر  مازندران

 دفتر مراجعات  منطقه پدافند  شمال بابلسر -جاده بابلسر به ساری گروه پداه هوای بابلسر  بابلسر مازندران

 جاده خمین جنب پادگان مالکشتر فرماندهی آموزش های درجه داری حضرت علی اکبر )ع( 4اراک کلیومتر  اراک  مرکزی

 نیروی انسانی خدمات پرسنلی - فرماندهی منطقه یکم دریایی امامت بندرعباس   -اسکله باهنر  بندرعباس هرمزگان

 7916133577کد پستی   -پایگاه هوایی شهد عبدالکریمی   - بندر عباس   -استان هرمزگان  بندرعباس هرمزگان

 شهرک شقو منطقه جنوب شرق بندرعباس ، دفتر مراجعات منطقه  پدافند جنوب شرق  بندرعباس هرمزگان

 07644224900شماره تلفن :     7973113111کدپستی :      هرمزگان بندرلنگه روستای باورد گروه پدافند هوایی شهید اسماعیلیان  بندرعباس هرمزگان

 نیروی انسانی خدمات پرسنلی -فرماندهی منطقه دوم دریایی والیت جاسک  جاسک هرمزگان

 316دفتر مراجعات تیپ -316نزاجا تیپقرارگاه منطقه ای غرب  - کرمانشاه–جاده همدان  همدان همدان

 ، دفتر مراجعات پایگاه  شکاری شهید نوژه 6551185455کد پستی   -پایگاه شهید نوژه   -شهرستان کبودرآهنگ  -همدان  کبودرآهنگ  همدان 

 همدان کبودر آهنگ پایگاه شهید نوژه گروه پداه غرب دفتر مراجعات منطقه پدافند غرب همدان  همدان 

 همدان کبودر آهنگ پایگاه شهید نوژه گروه پداه غرب، دفتر مراجعات منطقه پدافند غرب )گروه همدان( همدان  همدان 

 


