
 

 

 قضایی سراسر کشور خدمات دفاتر کامل لیست

 

 

 شرقی آذربایجان استان قضایی خدمات دفاتر

1 

دفتر شماره 

دادگستری 

 ارومیه

 ارومیه دادگستری - ارومیه -آذربایجان غربی 

2 93303001 

 - جهاد فلکه از پایین - رسالت بلوار - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴ 322۵۵۴۸0:تلفن -طبقه همکف  - 2۴پالک  - 2 کوچه نبش - اورژانس روبروی

- 322۵۵۴۸1 0۴۴ 

3 93303002 
 خیابان اول -( بازارباش)جانبازان میدان - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴322۵۷29۵: تلفن اول طبقه - صادرات بانک جنب -ستغیب د شهید

۴ 93303003 
 ایستگاه و مصلی جنب - بلواررسالت - ارومیه تانشهرس -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴33۶۵9۷۷1آتش نشانی تلفن:  2شماره

 0۴۴3۴2۸390۴:تلفن - بسیج بلوار - پلدشت شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303010 ۵

۶ 9۶303013 

متر مانده به فلکه  20 -خرداد  1۵ بلوار - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی 

- 0۴۴3۶۴۶۴11۸:تلفن حسینلو حاجی محمدعلی استادان دبیرستان وبرویر -مادر 

0۴۴3۶۴۶۴119 

۷ 9۶30301۴ 
 روبروی -خرداد  1۵ بلوار - مصلی فلکه - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۶۴۶3330:تلفن - پژوهش دبیرستان

۸ 9۶30301۶ 
 بیمارستان به نرسیده - ارض امام بلوار - سلماس شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۵2۴۷۵۶۸: تلفن - االنبیا خاتم

9 9۶303019 
 - گمنام سربازان خیابان - دژ شاهین شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۶323۷2۷:تلفن

10 9۶303021 
 - معرفت منطقه - شیر فلکه از تر پائین - ماکو شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۴2۵3۴۴0: تلفن - افخمی شهیداحمد کوچه - فرنیلو پاساژ روبروی



 

 

11 9۶303022 
: تلفن -شهریار پارک روبروی - امام خیابان - ماکو شهرستان -استان آذربایجان غربی 

0۴۴3۴2۴۸929 

12 9۶30302۴ 
 بن نبش -( آقا اسماعیل باغ) بسیج بلوار - مهاباد شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴2۴۴93۸3تلفن: 12 پالک - 3 نرگس بست

13 9۶30300۵ 
 -ابتدای خیابان فرهنگ  - 1والفجر - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴333۶2932تلفن: - 1پالک

1۴ 9۶303023 
ساختمان  - 2 ایستگاه - فرهنگیان - مهاباد شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴2۴۵1۷9۸:تلفن -هورامان 

1۵ 9۶30300۶ 
 خیابان -دادگستری میدان از تر پائین - اشنویه شهرستان -ستان آذربایجان غربی ا

 0۴۴۴۴۶2۴۴۷1: تلفن - رحمان سیامند

1۶ 9۶30300۸ 
 کوچه - انقالب خیابان - فرمانداری میدان - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۶220۴02: تلفن - فیضی دکتر

1۷ 9۶303009 
 - بوکان زندان روبروی - انقالب خیابان - بوکان شهرستان -غربی  استان آذربایجان

 0۴۴۴۶2۵2۵۵0: تلفن

1۸ 9۶303011 
: تلفن - شرقی انقالب خیابان -تکاب شهرستان -استان آذربایجان غربی 

0۴۴۴۵۵21033 

19 9۶303012 
: تلفن - انصار کوچه - شرقی انقالب خیابان -تکاب شهرستان -استان آذربایجان غربی 

0۴۴۴۵۵2۵230 

 0۴۴3۴2۷132۴: تلفن - امام خیابان - شوط شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303020 20

21 9۶30302۵ 
 کوچه - سرچشمه فلکه - امام خیابان - سردشت شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۴33۸۸۷3و  0۴۴۴۴33۸۸۷۴: تلفن - ملی بانک

22 9۶30302۸ 
 پاسداران خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - نقده شهرستان -ی استان آذربایجان غرب

 0۴۴3۵۶2۷390 - 0۴۴3۵۶2۴۸۴0تلفن:  2

23 9۶30301۵ 
 - اب امور روبروی - مطهری بلوار - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۶۴۵۸۸۸3:تلفن

 0۴۴3۵۶2۷۸30تلفن: - 1علمی خیابان - نقده شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30302۶ 2۴

2۵ 9۷30301۷ 
 نبش -القانی ط خیابان - امام خیابان - سلماس شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۵222۷۷۴: تلفن خمینی مصطفی خیابان

2۶ 9۷30301۸ 
 - سادات خیابان- محمدیار بخش - نقده - نقده شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۵۶۶0933:تلفن نوساز پالک



 

 

2۷ 9۷303029 
 پالک - الغدیر پارک روبروی - امامت بلوار - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴333۷2۸۴3طبقه همکف تلفن:  -1/۵2

2۸ 9۷303030 
 دبستان جنب - باکری خیابان - نازلو - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴33۴۵29۷۴:تلفن خلیج

29 9۷30300۷ 
 جنب -( ره)خمینی امام خیابان - انزل - ارومیه شهرستان -ذربایجان غربی استان آ

 0۴۴333230۴۶:تلفن ملی بانک

30 9۸30303۸ 
 شهید بلوار - فقیه والیت میدان - چایپاره شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۶۷23030متری( تلفن: 30)مطهری

31 9۸303032 
 - قطب سید چهارراه -ان بهشتی خیاب - رانشهرپی شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۴220119:تلفن شرقی قطب سید خیابان

32 9۸30303۵ 
 خیابان نبش -(ع)علی امام میدان - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۵2۶۷9۵2تلفن: 9۶۸۷۵ پالک - شمالی طالقانی

33 9۸303033 
 سعدی خیابان نبش - قدس خیابان - نشهرپیرا شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۴22۵۵۸۸: تلفن - شرقی

3۴ 9۸30303۶ 
 انصار خیابان ابتدای - طالقانی خیابان - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۵232۷۷3:تلفن

3۵ 9۸3030۴2 
 خرداد 1۵ خیابان - معلم پارک پشت - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۵2۴۶۷3۶: تلفن همکف -ساختمان بوعلی سینا  -)خالصه(

3۶ 9۸303039 
 به نرسیده - کمربندی چهارراه - کمربندی - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۶2۴1۸۴0 - 0۴۴۴۶2۶3۵3۴:تلفن زاده ایلخانی بنزین پمپ

3۷ 9۸3030۴0 
 - شهریار استاد خیابان - ورزکشا - دژ شاهین شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۶3۶3۸90:تلفن بخشداری روبروی

3۸ 9۸3030۴۴ 
: تلفن کردستان بلوار - سیمینه - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی 

0۴۴۴۶۴۶۴3۵۷ 

39 9۸3030۴1 
 خیابان - امام میدان - آباد مرحمت - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۵32۵1۵0:تلفن لو شعبان

۴0 9۸30303۴ 
 - احوال ثبت اداره جنب - بسیج بلوار - چالدران شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۴2۶۴۵19تلفن: 1 پالک

۴1 9۸3030۴3 
 و راهنمایی روبروی -ید چمران شه بلوار - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۶۴۵۵۷۴1: تلفن رانندگی



 

 

۴2 9۸3030۴۶ 
 ساختمان - گلها بلوار - مکریان راهی سه - مهاباد شهرستان -آذربایجان غربی استان 

 0۴۴۴2۴۵139۸:تلفن آریان

۴3 9۸3030۴۵ 
 -( ره) خمینی امام خیابان - باالنج - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴32۵1۷۷۷2تلفن:

۴۴ 993030۴۷ 
 - 1منطقه برق خیابان - ارشاد انخیاب - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴33۴۷1۴۷۴ساختمان انجمن حمایت از زندانیان تلفن: 

۴۵ 993030۴۸ 
 نبش - شمالی( ره)خمینی امام خیابان - چایپاره شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴3۶۷29۶33زان تلفن:سا حماسه کوچه

۴۶ 993030۵1 
 مدرس پل به نرسیده- رجایی شهید بلوار - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴33۸۶32۵0تلفن :-2۵۵ پالک-نظامی حکیم خیابان-

۴۷ 993030۴9 
)  کریمیان شهید کوچه- وحدت خیابان - سردشت شهرستان -استان آذربایجان غربی 

 0۴۴۴۴3220۵۶: تلفن-( هفتم

۴۸ 993030۵2 

-بند آب روبروی- یساحل خیابان - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی 

-0۴۴3233۴30۸تلفن:-نرسیده به سه راهی شهید جواد سبزی-1 بهرام ساختمان

0۴۴32331۶0۵ 

 

 غربی آذربایجان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 ارومیه

 ارومیه دادگستری -ارومیه  -آذربایجان غربی 

 - جهاد فلکه از پایین - رسالت اربلو - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  93303001 2

 0۴۴ 322۵۵۴۸0:تلفن -طبقه همکف  - 2۴پالک  - 2 کوچه نبش - اورژانس روبروی

- 322۵۵۴۸1 0۴۴ 

 خیابان اول -( بازارباش)جانبازان میدان - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  93303002 3

 0۴۴322۵۷29۵: تلفن اول طبقه - صادرات بانک جنب - دستغیب شهید

 ایستگاه و مصلی جنب - بلواررسالت - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  93303003 ۴

 0۴۴33۶۵9۷۷1آتش نشانی تلفن:  2شماره

 0۴۴3۴2۸390۴:تلفن - بسیج بلوار - پلدشت شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303010 ۵



 

 

متر مانده به فلکه  20 -خرداد  1۵ بلوار - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303013 ۶

- 0۴۴3۶۴۶۴11۸:تلفن حسینلو حاجی محمدعلی استادان دبیرستان روبروی -مادر 

0۴۴3۶۴۶۴119 

 روبروی -خرداد  1۵ بلوار - مصلی فلکه - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30301۴ ۷

 0۴۴3۶۴۶3330:تلفن - پژوهش دبیرستان

 بیمارستان به نرسیده - رضا امام بلوار - سلماس شهرستان -ان آذربایجان غربی است 9۶30301۶ ۸

 0۴۴3۵2۴۷۵۶۸: تلفن - االنبیا خاتم

 - گمنام سربازان خیابان - دژ شاهین شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303019 9

 0۴۴۴۶323۷2۷:تلفن

 - معرفت منطقه - شیر فلکه از تر پائین - ماکو شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303021 10

 0۴۴3۴2۵3۴۴0: تلفن - افخمی شهیداحمد کوچه - نیلوفر پاساژ روبروی

: تلفن -شهریار پارک روبروی - امام خیابان - ماکو شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303022 11

0۴۴3۴2۴۸929 

 بن نبش -( آقا اسماعیل باغ) بسیج بلوار - مهاباد شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30302۴ 12

 0۴۴۴2۴۴93۸3تلفن: 12پالک  - 3 نرگس بست

 -ابتدای خیابان فرهنگ  - 1والفجر - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30300۵ 13

 0۴۴333۶2932تلفن: - 1پالک

ساختمان  - 2 ایستگاه - فرهنگیان - مهاباد شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303023 1۴

 0۴۴۴2۴۵1۷9۸:تلفن -هورامان 

 خیابان -دادگستری میدان از تر پائین - اشنویه شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30300۶ 1۵

 0۴۴۴۴۶2۴۴۷1: تلفن -سیامند رحمان 

 کوچه - انقالب خیابان - فرمانداری میدان - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30300۸ 1۶

 0۴۴۴۶220۴02: تلفن - فیضی دکتر

 - بوکان زندان روبروی - انقالب خیابان - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303009 1۷

 0۴۴۴۶2۵2۵۵0: تلفن

: تلفن - شرقی انقالب خیابان -تکاب شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303011 1۸

0۴۴۴۵۵21033 

: تلفن - انصار کوچه - شرقی انقالب خیابان -تکاب ستانشهر -استان آذربایجان غربی  9۶303012 19

0۴۴۴۵۵2۵230 

 0۴۴3۴2۷132۴: تلفن -بان امام خیا - شوط شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶303020 20



 

 

 کوچه - سرچشمه فلکه - امام خیابان - سردشت شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30302۵ 21

 0۴۴۴۴33۸۸۷3و  0۴۴۴۴33۸۸۷۴: تلفن - ملی بانک

 پاسداران خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - نقده شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30302۸ 22

 0۴۴3۵۶2۷390 - 0۴۴3۵۶2۴۸۴0تلفن:  2

 - اب امور روبروی - مطهری بلوار - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۶30301۵ 23

 0۴۴3۶۴۵۸۸۸3:تلفن

 0۴۴3۵۶2۷۸30تلفن: - 1علمی خیابان - نقده شهرستان -ان آذربایجان غربی است 9۶30302۶ 2۴

 نبش - طالقانی خیابان - امام خیابان - سلماس شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۷30301۷ 2۵

 0۴۴3۵222۷۷۴: تلفن خمینی مصطفی خیابان

 - سادات خیابان- دیارمحم بخش - نقده - نقده شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۷30301۸ 2۶

 0۴۴3۵۶۶0933:تلفن نوساز پالک

 پالک - الغدیر پارک روبروی - امامت بلوار - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۷303029 2۷

 0۴۴333۷2۸۴3طبقه همکف تلفن:  -1/۵2

 دبستان جنب - باکری خیابان - نازلو - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۷303030 2۸

 0۴۴33۴۵29۷۴:تلفن خلیج

 جنب -( ره)خمینی امام خیابان - انزل - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۷30300۷ 29

 0۴۴333230۴۶:تلفن ملی بانک

 شهید بلوار - فقیه والیت میدان - چایپاره شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸30303۸ 30

 0۴۴3۶۷23030متری( تلفن: 30)مطهری

 - قطب سید چهارراه -خیابان بهشتی  - پیرانشهر شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸303032 31

 0۴۴۴۴220119:تلفن شرقی قطب سید خیابان

 خیابان نبش -(ع)علی امام میدان - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸30303۵ 32

 0۴۴۴۵2۶۷9۵2تلفن: 9۶۸۷۵ پالک - شمالی طالقانی

 سعدی خیابان نبش - قدس خیابان - پیرانشهر شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸303033 33

 0۴۴۴۴22۵۵۸۸: تلفن - شرقی

 انصار خیابان ابتدای - طالقانی خیابان - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸30303۶ 3۴

 0۴۴۴۵232۷۷3:تلفن

خرداد  1۵ خیابان - معلم پارک پشت -ب میاندوآ هرستانش -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴2 3۵

 0۴۴۴۵2۴۶۷3۶: تلفن همکف -ساختمان بوعلی سینا  -)خالصه(



 

 

 به نرسیده - کمربندی چهارراه - کمربندی - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸303039 3۶

 0۴۴۴۶2۴1۸۴0 - 0۴۴۴۶2۶3۵3۴:تلفن زاده ایلخانی بنزین پمپ

 - شهریار استاد خیابان - کشاورز - دژ شاهین شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴0 3۷

 0۴۴۴۶3۶3۸90:تلفن بخشداری روبروی

: تلفن کردستان بلوار - سیمینه - بوکان شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴۴ 3۸

0۴۴۴۶۴۶۴3۵۷ 

 خیابان - امام میدان -د آبا مرحمت - میاندوآب شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴1 39

 0۴۴۴۵32۵1۵0:تلفن لو شعبان

 - احوال ثبت اداره جنب - بسیج بلوار - چالدران شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸30303۴ ۴0

 0۴۴3۴2۶۴۵19تلفن: 1 پالک

 و یراهنمای روبروی - چمران شهید بلوار - خوی شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴3 ۴1

 0۴۴3۶۴۵۵۷۴1ی تلفن: رانندگ

 ساختمان - گلها بلوار - مکریان راهی سه - مهاباد شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴۶ ۴2

 0۴۴۴2۴۵139۸:تلفن آریان

 -( ره) خمینی امام خیابان - باالنج - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  9۸3030۴۵ ۴3

 0۴۴32۵1۷۷۷2:تلفن

 - 1منطقه برق خیابان - ارشاد خیابان - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  993030۴۷ ۴۴

 0۴۴33۴۷1۴۷۴ساختمان انجمن حمایت از زندانیان تلفن: 

 نبش - شمالی( ره)خمینی امام خیابان - چایپاره شهرستان -استان آذربایجان غربی  993030۴۸ ۴۵

 0۴۴3۶۷29۶33:تلفن سازان حماسه کوچه

 مدرس پل به نرسیده- رجایی شهید بلوار - ارومیه شهرستان -استان آذربایجان غربی  993030۵1 ۴۶

 0۴۴33۸۶32۵0تلفن :-2۵۵ پالک-نظامی حکیم خیابان-

)  کریمیان شهید کوچه- وحدت خیابان - سردشت شهرستان -استان آذربایجان غربی  993030۴9 ۴۷

 0۴۴۴۴3220۵۶: تلفن-( هفتم

-بند آب روبروی- ساحلی خیابان - ارومیه شهرستان -تان آذربایجان غربی اس 993030۵2 ۴۸

-0۴۴3233۴30۸تلفن:-نرسیده به سه راهی شهید جواد سبزی-1 بهرام ساختمان

0۴۴32331۶0۵ 

 

 اردبیل استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 اردبیل

 اردبیل دادگستری -اردبیل 

 تلفن-ایران ملی بانک جنب - بعثت میدان -تان اردبیل شهرس -استان اردبیل  9۴30۴001 2

:0۴۵33۶3۴202 

 - ملی بانک روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - اردبیل شهرستان -استان اردبیل  9۴30۴002 3

 ۴۵332۵۵13۸: تلفن سوم طبقه - مروارید مجتمع

 - اول طبقه -ن بهدندان ختماسا - حافظ چهارراه - اردبیل شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴003 ۴

 0۴۵33231۸۸2تلفن:- 1واحد

تلفن:  3۴ پالک - معلم خیابان - ساحلی پارک - اردبیل شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴00۴ ۵

0۴۵332۴2۴2۶ 

 به نرسیده - جمهوری خیابان - اصالندوز - آباد پارس شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴00۸ ۶

 0۴۵32۷۴22۴۶: تلفن جمهوری میدان

( ره)امام خیابان - آباد جعفر - سوار بیله شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴009 ۷

 0۴۵32۸۸۴021:تلفن

 - گردشگری پارک جنب - امام خیابان - آباد پارس شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴010 ۸

 0۴۵32۷22909:  تلفن - همکف طبقه - سالمت بیمه اداره روبروی

گرمی 11 کالنتری جنب - بهشتی دکتر خیابان - گرمی شهرستان - استان اردبیل 9۶30۴013 9

 0۴۵32۶۴3933تلفن: 

 تعاونی شرکت جنب - نشانی آتش روبروی - نمین شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴01۶ 10

 0۴۵32323293: تلفن نمین روستایی

 میدان از االترب -له سعیدی ا آیت خیابان - شهر مشکین شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴01۵ 11

طبقه همکف تلفن:  - 1۴ پالک - طبیعی منابع اداره جنب - چمران

0۴۵32۵۵13۵۷ 

 خیابان اول -( ره)خمینی امام خیابان - هیر - اردبیل شهرستان -استان اردبیل  9۶30۴01۷ 12

 0۴۵33۶۷2۷03 - 0۴۵33۶۷2۷02:تلفن دربند

 مجتمع - کالنتری از تر پایین - دانش انخیاب -سرعین  شهرستان -استان اردبیل  9۷30۴012 13

 0۴۵32221۵30-2:تلفن آپارتمان ایران

 علی میدان -آبان  13 خیابان - دانشگاه خیابان - اردبیل شهرستان -استان اردبیل  9۷30۴00۶ 1۴

 0۴۵33۵1۵۸02- 0۴۵33۵119۴0:تلفن پور



 

 

 قوامین بانک روبروی -هشتی شهید دکتر ب خیابان - گرمی شهرستان -استان اردبیل  9۷30۴01۴ 1۵

 0۴۵32۶2۶0۶۶: تلفن

( ص)اهلل رسول محمد خیابان ابتدای - انگوت - گرمی شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴01۸ 1۶

 0۴۵32۶۵2021:تلفن

 خدمات مرکز روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - نیر شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴00۷ 1۷

 0۴۵322۸330۴:تلفن سالمت جامع

: تلفن شهرداری روبروی - شمالی کارگر خیابان - خلخال شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴019 1۸

.0۴۵32۴30۵۸9 

 - قوش میدان از تر پایین - سعدی خیابان - شهر مشکین شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴020 19

 0۴۵32۵2۶۵2۸:تلفن دولت پیشخوان دفتر جنب

 - شهرداری جنب - انقالب خیابان - ارشق - شهر مشگین تانشهرس -استان اردبیل  9۸30۴022 20

 0۴۵32۵۸2۴۶۴تلفن: 1۵ پالک

 و شهرداری میدان مابین - بهشتی شهید خیابان - کوثر شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴021 21

 0۴۵2۴922202 - 0۴۵2۴92۴۶00:تلفن کالنتری

 اسناد ثبت اداره جنب - رجائی شهید خیابان - آباد پارس شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴023 22

 0۴۵32۷30۴00: تلفن امالک و

 و امام خیابان تقاطع -( ره)خمینی امام خیابان - اردبیل شهرستان -استان اردبیل  9۸30۴02۴ 23

 0۴۵333۶۵۷3۷:تلفن( سابق ژاندارمری چهارراه) جمهوری

: تلفن مفتح و یانمحمد خیابان نبش - نمین شهرستان -استان اردبیل  9930۴02۵ 2۴

0۴۵3232۶2۵2 

 خیابان - نماز میدان -( ره)خمینی امام خیابان - سوار بیله شهرستان -استان اردبیل  9930۴02۶ 2۵

 0۴۵32۸22۵۶۵:تلفن کشاورز

-الله خیابان - نماز میدان - اصالندوز شهرستان -استان اردبیل  9930۴02۷ 2۶

 0۴۵32۷۴3۷32تلفن:

 

 

 

 اصفهان استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 اصفهان

 اصفهان دادگستری -اصفهان 

 کوچه - پایین جاوان - اصفهانی اشرفی بلوار - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9330۵001 2

 0313۷۶۵۶302طبقه فوقانی قرض الحسنه تلفن:  - 1۵ شماره - مظاهر ابن حبیب

 - امیرالمومنین مسجد جنب - جی خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9330۵002 3

 0313230۵00۴: تلفن تاالر خیابان مقابل

 روبروی - بعثت خیابان - چمران شهید اتوبان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9330۵003 ۴

 0313۵۵۷002۵تلفن:  ۵و  ۷ کوچه بین - برق اداره

 خیابان ابتدای - باهنر خیابان - رباط خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9330۵00۴ ۵

 031333۷92۵۷:  تلفن - سبز فضای روبروی - اول تقاطع مقابل - صادقی اله آیت

 - حافظ کوچه - غربی شریعتی خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9330۵00۵ ۶

 0313۶2۸21۶9تلفن:  - 10۵ شماره واحد - اول طبقه -لزهرا ا ساختمان

 شیخ خیابان - شمالی صدوق شیخ خیایان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۴30۵00۶ ۷

 2 طبقه - نیما ساختمان -بن بست باربد  -( ۵ شماره) جنوبی سعدی کوچه - مفید

 0313۶۶30۷۴۷تلفن: 

 چهارراه فاصل حد - شرقی بهشت هشت خیابان -شهرستان اصفهان  -استان اصفهان 9۴30۵00۷ ۸

 03132۶۴31۶1تلفن :  - 11پالک  - 2۶ کوچه نبش - پیروزی هچهاررا و حمزه

 - 13 شماره کوچه نبش - طیب خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۴30۵00۸ 9

 0313220۴9۶۷طبقه دوم تلفن:  - 1ساختمان سامان 

 ابحج خیابان نبش - زینبیه خیابان - بیدگل و آران شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵009 10

 031۵۴۷221۸0: تلفن هفتم

 میدان -( خرمشهر)میرزایی شاه بلوار - بیدگل و آران شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵010 11

 ۵۴۷33303:تلفن - بهشتی

 - اسالمی جمهوری بلوار - قدس میدان - شهر خمینی شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵01۵ 12

 03133۶۴3۴01تلفن:  101 پالک

 خیابان نبش - فردوسی خیابان - شهر زرین - لنجان شهرستان -ستان اصفهان ا 9۶30۵01۶ 13

 031۵222۵0۴3: تلفن مدنی

 21 پالک - مسرور خیابان -نتظری م بلوار - شهر شاهین شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵01۸ 1۴

 ۴۵22399۶تلفن: -



 

 

 - 2 فرعی بشن -مطهری خیابان - شهر شاهین شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵019 1۵

 ۴۵22۷۸۷2تلفن:

 ساختمان - رازی میدان - رازی خیابان - شهر شاهین شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵020 1۶

 031۴۵2۴۶۵92: تلفن پاستور

 بین -متری (  ۴۵ خیابان) خمینی امام بلوار - شهرضا شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵021 1۷

 031۵322۷۷۷0تلفن :  ۸1۴پالک  - ۴3و  ۴1 فرعی

 نبش - بسیج بلوار - اسالمی جمهوری میدان - فالورجان شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵023 1۸

 3۷۴31۶0۵-۷:تلفن -( ع)صادق امام کوی

 خیابان ابتدای- اسالمی جمهوری میدان - فالورجان شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵02۴ 19

 0313۷۴33113: تلفن- طالقانی

 سرای شیرینی از بعد -دانش بلوار -جهاد میدان -کاشان شهرستان -صفهان استان ا 9۶30۵02۶ 20

 031۵۵۵۷۷323تلفن: 12 دانش ابتدای -یاس

 ارگ روبروی - حججی محسن شهید بلوار -د آبا نجف شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵033 21

 031۴2۶33۷۵۶: تلفن بهایی شیخ

 صفا خیابان رویروی - شرقی شریعتی خیابان - آباد نجف شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵03۴ 22

 031۴2۶221۴3: تلفن کوثر اعتباری مالی موسسه -

 - طالقانی اله آیت بلوار - برخوار آباد دولت - برخوار شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵011 23

 ۴2 پالک - رضوی خیابان - نماز میدان - داوری محمد شهید خیابان

 031۴۵۸100۸2تلفن:

 بنیاد جنب -خرداد  1۵ خیابان - جهاد فلکه - مبارکه شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵030 2۴

 031۵2۴1۶۸00: تلفن شهید

 حسن امام مسجد روبروی - سلمان خیابان - مبارکه شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵031 2۵

 031۵2۴12399: تلفن( ع)مجتبی

 - سعادت کوچه - آزادگان بلوار - معلم دانمی - نطنز شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵03۶ 2۶

 031۵۴22۵۶0۶: تلفن اجتماعی تامین سازمان روبروی

 - متین بیمارستان جنب - امیرکبیر خیابان - کاشان شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵02۷ 2۷

 031۵۵3۵30۵0تلفن:  ۸ واحد - سوم طبقه - امیرکبیر اداری مجتمع

 روبروی - منتظری محمد شهید بلوار - شهر خمینی شهرستان -استان اصفهان  9۷30۵013 2۸

کوی شهید اصغر اخوان (تلفن: ) ۷۵ کوی نبش - سجاد حضرت الحسنه قرض

03133۶1022۶ 



 

 

 پمپ روبروی - غربی خمینی امام خیابان - آباد نجف شهرستان -استان اصفهان  9۷30۵03۵ 29

 031۴2۴۵۵0۴9طبقه همکف تلفن: - 29 پالک - شریفیانا بنزین

 - معلم بلوار- دستگرد ابتدای - آباد دولت - برخوار شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵012 30

 031۴۵۴113۸۸- 031۴۵۴112۸۸خیابان دکتر شریعتی تلفن:  روبروی

 - عندلیب کوچه نبش - صفوی نواب خیابان - فریدن شهرستان -استان اصفهان  9۶30۵022 31

 031۵۷22۶2۸3طبقه همکف تلفن:  - 31 پالک

 به نرسیده - طالقانی خیابان ابتدای - زواره - اردستان شهرستان -استان اصفهان  9۷30۵01۷ 32

 031۵۴3۷۵۶3۶تلفن: ۴21 پالک - مصلی میدان

 - بهشتی میدان - شاهمیرزایی بلوار - بیدگل و آران شهرستان -استان اصفهان  9۷30۵010 33

 031۵۴۷33303:تلفن همکف طبقه

 تابلوخانه خیابان نبش - خمینی امام خیابان -ستان اصفهان شهر -استان اصفهان  9۸30۵02۵ 3۴

 - 0313333۶1۷۵تلفن:  302 واحد - سوم طبقه - نور ساختمان - اصفهان

0313333۵۵۴ 

 تربیت چهارراه از بعد - شمالی اشراق خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵032 3۵

 0313۴۵9309۶تلفن: سوم طبقه - رومانتیک اریاد مجتمع - معلم

 رودکی چهارراه حدفاصل - میانی وحید خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵01۴ 3۶

 0313۷۷۶2۵10:تلفن سرمایه بانک جنب - خاقانی چهارراه و

 ارراهچه حدفاصل - غربی بهشت هشت خیابان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵029 3۷

تلفن:  - 2۵ واحد - دوم طبقه - بهشت هشت ساختمان - ملک و گلزار

03132۶۴۴20۶ 

 محمدرسول مسجد به نرسیده - مولوی خیابان - سمیرم شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴3 3۸

 031۵3۶۷0110:تلفن( ص)اله

 مسجد روبروی - نسیمی راه سه - کشاورز بلوار - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵03۸ 39

 1۶ واحد - شرقی اول طبقه -مجتمع تجاری دی  - 11۷ کوچه نبش - انبیا

 0313۷۷۶۸9۶3تلفن:

: تلفن داودی شهید بلوار ابتدای - قدس خیابان - سمیرم شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴۴ ۴0

031۵3۶۷033۴ - 031۵3۶۷033۵ 

 - مطهری خیابان - مدرس میدان - کلیشاد - فالورجان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴۵ ۴1

 0313۷۴۸۶31۵:تلفن داروخانه فوقانی طبقه - مهراقتصاد بانک جنب



 

 

 مجتمع -خرداد  1۵ خیابان - معلم میدان - چادگان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴۸ ۴2

 031۵۷۷2۷1۷۷:تلفن الماس

 ۸و  ۷ خیابان بین - منتظری بلوار - میمه و شهر شاهین شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵1 ۴3

 031۴۵3۶۵000تلفن: 139 پالک - پیرا چمن مجتمع -شرقی 

 ابتدای - دولت چهارراه - امیرکبیر خیابان - شهر خمینی شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴۷ ۴۴

 03133۵۸۵2۵۸ - 03133۵۸۵2۵۷بل تقاطع اول تلفن:مقا - صفائیه خیابان

 اسناد ثبت اداره جنب - معلم بلوار - خوانسار شهرستان -هان استان اصف 9۸30۵0۵۴ ۴۵

 031۵۷231129:تلفن

 ۵ پالک - طالقانی خیابان - بسیج میدان - بیابانک و خور شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵۵ ۴۶

 031۴۶32۴330تلفن:  -

 خیابان نبش -سعدی خیابان - گلستان بلوار - دهاقان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵۶ ۴۷

 031۵3333۷31تلفن: 12پالک  - 1 الزهرا

 جنب - سروش خیابان ابتدای - قدس میدان - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴9 ۴۸

 0313۴۴۵9029:تلفن اقتصاد مهر بانک

 امیرکبیر خیابان ابتدای - آزادگان میدان - بیدگل و آران شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴0 ۴9

 031۵۴۷۵۵۵21 - 031۵۴۷۵۵۵20: تلفن

 قیام خیابان ابتدای -(ره)خمینی امام میدان - اردستان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵9 ۵0

 031۵۴2۴29۵۸:تلفن

 روبروی -متری شهید مصطفی خمینی  ۴۵ بلوار - نطنز شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵۸ ۵1

 031۵۴220۵0۸ - 031۵۴220۵0۷:تلفن سرابان شعبه ملی بانک

 - صدر بازارچه - مطهری خیابان - فوالدشهر - لنجان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴۶ ۵2

 031۵2۶2300۶- 031۵2۶23۸00تلفن: 2 واحد - صدرا مجتمع

 اداره روبروی - طالقانی خیابان - میمه -شاهین شهر  شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶0 ۵3

 031۴۵۴2۷۷92 - 031۴۵۴2۷۷91:تلفن امالک و اسناد ثبت

 قدس خیابان - پاسداران بلوار - شهر فریدون شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶2 ۵۴

 031۵۷۵9۷0۵1:تلفن

 بخشداری جنب -ینی)ره( خم امام بلوار - کرون - تیران شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵2 ۵۵

 031۴2۷۵2۴۵3:تلفن

 ابتدای - خبرنگار چهارراه - آباد ناجی یک فاز - کاشان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵039 ۵۶

 031۵۵3۴1۸۴۸:تلفن الغدیر بلوار



 

 

 - حسین امام خیابان -شهریور  1۷ میدان - گلپایگان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶1 ۵۷

 031۵۷۴۷0۸۴۴تلفن :  - 20 کوچه نبش

 امام خیابان - دورباط میدان - بهادران باغ - لنجان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶3 ۵۸

 031۵2۵0۶03۵:تلفن دانا کوچه نبش -(ره)خمینی

 از باالتر - شمالی شریعتی خیابان - مهردشت - آباد نجف شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵0 ۵9

 031۴22۷۵909حضرت ابوالفضل تلفن: مسجد جنب - شهدا میدان

 نبش - اسحاق امامزاده خیابان - جلگه - هرند - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶۴ ۶0

 031۴۶۴020۶2تلفن: ۴۵ پالک - قدس چهارراه

 9۸ پالک - بهشتی شهید خیابان - تیران - کرون و تیران شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶۸ ۶1

 031۴22299۵9تلفن:

 خیابان - یبهشت شهید خیابان - کوهپایه - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۴2 ۶2

 031۴۶۶9121۴:تلفن اورژانس جنب - نژاد طباطبایی شهید

 امام مسجد روبروی - شرقی طالقانی بلوار - فریدن شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶۵ ۶3

 031۵۷22۶۴۴1تلفن: (3)شقایق کوچه نبش - حسین

 شهرداری روبروی - بسیج بلوار - بادرود - نطنز شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۶۷ ۶۴

 031۵۴3۴۸۶۸3:تلفن

 پالک - شمالی بهشتی شهید خیابان - رود بن - اصفهان شهرستان -استان اصفهان  9۸30۵0۵۷ ۶۵

 031۴۶۴۸2۸۷2تلفن: 1۵۴

جنب -چهارراه عاشق اصفهانی -1۴منطقه -شهرستان اصفهان -استان اصفهان  9930۵0۷0 ۶۶

 0313131۸۶03تلفن :-مجتمع تجاری شمال شهر-کالنتری 

 -خیابان سلمانی -خیابان عالمه امینی-۴منطقه  -شهرستان اصفهان-استان اصفهان  9930۵0۷1 ۶۷

 03132۶030۸۶: تلفن -مجتمع انوشه  -نبش میدان پردیس

 

 

 البرز استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 کرج

 دادگستری کرج-کرج-استان البرز



 

 

 امور ساختمان - برغان خیابان نبش - آزادگان میدان - کرج شهرستان -استان البرز  9330۶001 2

 02۶32209۸3۸: تلفن اول طبقه - صنفی

ساختمان  - 91 کوچه - بهشتی شهید - حصارک - کرج شهرستان -استان البرز  9330۶002 3

 02۶3۴۵۶31۴0تلفن:  ۴واحد - 2طبقه -ویهان 

 اداره روبروی - آجرلو شهید میدان - هشتیب شهید بلوار - کرج شهرستان -استان البرز  9330۶003 ۴

 - 02۶3۴۴2۸۸2۸طبقه اول تلفن:  - 12۶9پالک - سپه بانک جنب - مخابرات کل

02۶3۴۴93۵1۷ 

 رستاخیز میدان شرقی شمال ضلع - گوهردشت خیابان - کرج شهرستان -استان البرز  9330۶00۴ ۵

 02۶3۴۴311۴۵تلفن:  1واحد  - 3۴۶ پالک -

 ملت بانک روبروی - گلزار چهارراه -متری گلشهر  ۴۵ - کرج شهرستان -تان البرز اس 9330۶00۵ ۶

 - 02۶33۵3۵3۶0: تلفن - اول واحد - یک بلوک - گلزار ساختمان -

02۶33۵3۵3۷0 

 ساختمان - بهار خیابان خروجی - شهدا میدان - کرج شهرستان -استان البرز  9330۶00۶ ۷

 02۶322۴10۸0تلفن:  ۶۸ پالک - بیمه کارگزاری

و قیام )  9 الله خیابان مابین - جنوبی طالقانی خیابان - کرج شهرستان -استان البرز  9330۶00۷ ۸

شماره تماس :  2 واحد اول طبقه ولیعصر ساختمان -روبروی شیرینی سرای الدن ( 

02۶32۷۷۵۴۸0 - 02۶32۷۷۵۴۸1 

 ساختمان - بهشت دشت بلوار دایابت - شهر محمد - کرج شهرستان -استان البرز  9۴30۶00۸ 9

 02۶3۶21۵۷۴۶ - 02۶3۶21۵۷1۵:تلفن اول طبقه - سینا

 ساختمان - روحانی پل جنب - مطهری خیابان - کرج شهرستان -استان البرز  9۴30۶009 10

 02۶3۴212۶۶1تلفن:  ۴ واحد - اول طبقه - فیروزبخت

 روبروی - ای خامنه امام بلوار - قدیم هشتگرد - ساوجبالغ شهرستان -استان البرز  9۶30۶010 11

تلفن:  ۵2 پالک - سوم بوستان نبش - بسیج خیابان ابتدای - پروش و آموزش

02۶۴۴23۶۶۴۴ 

 - دانش راه سه - ارم بلوار -مهرشهر  - ۴ منطقه - کرج شهرستان -استان البرز  9۶30۶011 12

 - 02۶333۵0۶1۵ تلفن: 103 واحد - اول طبقه - اداری بلوک - پاسارگاد مجتمع

02۶333۵2۵۸0 - 02۶333۵3۵93 

 گلستان نبش - نفت انبار از تر پائین - مالرد جاده - فردیس شهرستان -استان البرز  9۶30۶01۶ 13

 3۶۶۴9121،  3۶۶۴919۵تلفن:  ۵ واحد - سوم طبقه - خانی تلم ساختمان - ام سی

 ،3۶۶۴9131 



 

 

 - الغدیر تقاطع به نرسیده - شرقی مدرس خیابان - نظرآباد شهرستان -استان البرز  9۶30۶012 1۴

 02۶۴۵3۶913۴: تلفن دوم طبقه -بانک مسکن  ساختمان

 جهاد جنب - غربی کانال ابتدای - دوم فلکه از بعد - فردیس شهرستان -استان البرز  9۶30۶01۵ 1۵

 02۶3۶۵۴۵۵۵0: تلفن پنجم طبقه -مجتمع دلتا  - 23۸ پالک - دانشگاهی

 - 1۴۷ پالک -شهید شیرودی  خیابان - یک منطقه - نظرآباد شهرستان -استان البرز  9۶30۶013 1۶

 02۶۴۵3۶۸۴1۴ - 02۶۴۵3۶21۴۶طبقه همکف تلفن:

-۴۷بعدازکوچه -۵و۴ فلکه بین-فردیس بلوارشهدای - فردیس شهرستان -استان البرز  9۶30۶01۴ 1۷

 02۶3۶۵0۵۷11-02۶3۶۵0۶۴۸۸تلفن :-طبقه دوم-ساختمان شهرزاد

 روبروی - ای خامنه امام خیابان - هشتگرد - ساوجبالغ شهرستان -استان البرز  9۶30۶01۷ 1۸

 02۶۴۴213۴۶۴ - 02۶۴۴213۴۶3تلفن:  20۵ پالک - شهرداری

مجتمع تجاری  - 2محله  - 3 فاز - هشتگرد - ساوجبالغ شهرستان -استان البرز  9۶30۶01۸ 19

 02۶۴۴2۸۴1۴۶تلفن:  ۸واحد - اول طبقه -گلستان 

 بن - نژادی نیک چهارراه - شریعتی بلوار - عظیمیه - کرج شهرستان -استان البرز  9۷30۶019 20

 02۶32۵00۸۴۴: تلفن سوم پالک - اول طبقه - نیکان ساختمان - نیکان بست

 چهارراه از بعد - تیر هفت خیابان - حسین امام بلوار - کرج شهرستان -استان البرز  9۷30۶021 21

 ۶ واحد -طبقه سوم  - ۷ پالک - سهند ساختمان -رفاه کارگران  بانک جنب - مصباح

 02۶32۸۶20۶2تلفن:

 -مجتمع کورش  - 10و  9 بوستان بین - باغستان - کرج شهرستان -استان البرز  9۷30۶022 22

 02۶3۴3۵۶0۵9 -02۶3۴3۵۶0۵۸تلفن: 3 واحد -طبقه سوم  - 13۵۵ پالک

 پالک - قلم غربی نهم کوچه - ویال شاهین خیابان - کرج شهرستان -لبرز استان ا 9۷30۶020 23

 02۶3۴3۴103۸تلفن:  1 واحد - همکف طبقه -ساختمان سیمرغ  - 11۸

 - حدادی خیابان ابتدای - شهیدبهشتی خیابان - کرج شهرستان -استان البرز  9۷30۶023 2۴

 02۶3۴2۴2۸۷1: تلفن مهرسا ساختمان

 شهید کوچه -معلم میدام - ای خامنه اهلل ایت - اشتهارد شهرستان -ن البرز استا 9۸30۶02۴ 2۵

 ۵-02۶3۷۷21۴3۴طبقه همکف تلفن: - ۵ پالک - قصاب

 2پالک - شورا بلوار - چهارباغ - ساوجبالغ شهرستان -استان البرز  9۸30۶02۵ 2۶

 02۶۴۴۵۶3۶92تلفن:

 پمپ روبروی - کار هدایت بلوار - دشت مشکین - فردیس شهرستان -استان البرز  9۸30۶02۶ 2۷

 02۶3۶20۸099طبقه اول تلفن: - 1پالک  - ۴ میالد نبش - بنزین



 

 

 19پالک - خمینی امام بلوار - ماهدشت - کرج شهرستان -استان البرز  9۸30۶02۷ 2۸

 02۶3۷319۸9۶تلفن:

 بلوار روبروی -(ره)خمینی امام بلوار - هشتگرد - ساوجبالغ شهرستان -استان البرز  9۸30۶02۸ 29

 02۶۴۴2219۸1تلفن: 2طبقه  - ۴ پالک - نور کوچه نبش - مدرس

 - سلطانی شهید میدان از بعد - ای خامنه امام بلوار - اشتهارد شهرستان -استان البرز  9۸30۶029 30

 اول طبقه - شرقی بلوک -داری شهرداری ا ساختمان - سعدی بوستان روبروی

 02۶3۷۷301۸0:تلفن

 فضل شهید خیابان - شمالی حافظیه - فردیس شهر - فردیس شهرستان -استان البرز  9۸30۶032 31

 1 واحد - اول طبقه -ساختمان ماهان  - ۷1 پالک -( حافظیه)داوری اله

 02۶3۶۶110۶۸تلفن:

 ابتدای- خسبان جاده ابتدای - طالقانی اله آیت بلوار -طالقان  شهرستان -استان البرز  9930۶03۴ 32

 02۶۴۴۷2۵99۷: تلفن-ثبت اداره کوچه

 - 2 نیستان کوچه نبش - کبیر امیر بلوار - کیانمهر - کرج شهرستان -استان البرز  9930۶033 33

 02۶33210۴3۴تلفن :-طبقه اول -2پاساژ بوستان مهر

 

 

 

 ایالم استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 ایالم

 ایالم دادگستری -ایالم 

 تلفن- انقالب دادگاه جنب-خمینی امام میدان - ایالم شهرستان -استان ایالم  9۵30۷001 2

333۶901۸ 

: تلفن - صادرات بانک روبروی -( ره) امام خیابان -ایوان شهرستان -استان ایالم  9۶30۷002 3

۸۴3323۸۵۷9۷ 

 خیابان نبش - هوایی پدافند جنب - معلم بلوار - آبدانان شهرستان -استان ایالم  9۶30۷00۴ ۴

 0۸۴33۶22۶۴1: تلفن رودکی

 جنب - بسیج بلوار - معلم میدان - سرابله - چرداول شهرستان -استان ایالم  9۶30۷00۵ ۵

 0۸۴3۴2232۷۴: تلفن فرمانداری



 

 

 امام تقاطع از تر پایین - نوروزی شهید خیابان - شهر دره شهرستان -استان ایالم  9۶30۷00۶ ۶

 0۸۴3۵2290۴1: تلفن دانش کوچه نبش - حسین

 کشاورزی جهاد روبروی - خمینی امام خیابان - دهلران شهرستان -استان ایالم  9۶30۷00۸ ۷

 0۸۴33۷2۸399: تلفن

 - امام بلوار - بهشتی شهید میدان - شهرارکواز -ی ملکشاه شهرستان -استان ایالم  9۶30۷009 ۸

 0۸۴33۸۵۵۵33: تلفن صادرات بانک جنب

 جنب - کشاورز خیابان - توحید شهر - هلیالن - چرداول شهرستان -ان ایالم است 9۶30۷010 9

 0۸۴3۴3۴۴۴0۴: تلفن ظهرابی حمید مجتمع - پست اداره

 روبروی - ولیعصر خیابان - امام خیابان - لومار - سیروان شهرستان -استان ایالم  9۷30۷011 10

 0۸۴3۴۷2۴۷۷۴: تلفن فرهنگیان باشگاه

 کمالی ربابه خیابان - شهداء میدان - ایالم شهرستان -ان ایالم است 9۷30۷003 11

 0۸۴33339۵09:تلفن

 2 پالک - ایران مهر بانک جنب - امام خیابان - ایوان شهرستان -استان ایالم  9۷30۷012 12

 0۸۴33232۵۸۴تلفن: 

 بهمن انخیاب نبش - مالصدرا ساحلی خیابان - شهر دره شهرستان -استان ایالم  9۷30۷00۷ 13

 0۸۴3۵22۷۴۴۷:تلفن

 -ابان سلمان فارسی خی - فارسی سلمان میدان - ایالم شهرستان -استان ایالم  9۷30۷013 1۴

 0۸۴333۸۴1۸0: تلفن هاشم بنی قمر مسجد از تر پایین

 کشاورزی بانک جنب - فانوس بلوار - مهران شهرستان -استان ایالم  9۸30۷01۴ 1۵

 0۸۴33۸2۷111:تلفن

 روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - موسیان - دهلران شهرستان -استان ایالم  9۸30۷01۵ 1۶

 0۸۴33۷۵331۷: تلفن جامع مسجد

 به نرسیده -تختی خیابان - جمهوری خیابان - دهلران شهرستان -استان ایالم  9۸30۷01۶ 1۷

 0۸۴33۷21۴۸۷:تلفن مطهری تقاطع

 شهدا یادمان خیابان - معلم میدان -رابله س - لچرداو شهرستان -استان ایالم  9۸30۷019 1۸

 0۸۴3۴22۶۴31:تلفن

 بهداشت کوچه -( ره) خمینی امام خیابان - آبدانان شهرستان -استان ایالم  9۸30۷01۸ 19

 0۸۴33۶29213:تلفن

 0۸۴33۸۵22۸۵: تلفن ولیعصر بلوار - ملکشاهی شهرستان -استان ایالم  9۸30۷020 20

 



 

 

 بوشهر استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 بوشهر

 بوشهر دادگستری -بوشهر 

 خیابان ابتدای -خیابان شهید مطهری  - 1 منطقه -بوشهر شهرستان -استان بوشهر  9330۸001 2

 0۷۷33۶۶2۶۸9 - 0۷۷33۵۴۸۷۶9تلفن:  ۵1 پالک - یاشار ساختمان - الزهرا باغ

جنب  -شهریور)بیمارستان(1۷میدان  -ازجانرب -دشتستان شهرستان -استان بوشهر  9۶30۸002 3

 0۷۷33۵۵۸000: تلفن -ساختمان قدیم شورای حل اختالف 

-شهیدعباسپور خیابان-سازمانی آخرخیابان-برازجان شهرستان -استان بوشهر  9۶30۸003 ۴

 0۷۷33۵۴321۴: تلفن - آب اداره روبروی

: تلفن بهشتی شهید لوارب انتهای - دیر بندر شهرستان -استان بوشهر  9۶30۸00۴ ۵

0۷۷3۵۴۶۴2۶3 

 ساحل سمت به جانبازان خیابان -مخابرات چهارراه-گناوه شهرستان -استان بوشهر  9۶30۸00۵ ۶

 0۷۴3322۴۸۴۸: تلفن - گناوه شهرستان انتظامی فرماندهی جنب

 ثبت اداره روبروی -خیابان ایثارگران -شهراهرم -تنگستان شهرستان -استان بوشهر  9۶30۸00۶ ۷

 0۷۷3333۶2۸۶: تلفن - اسناد

 جنب - نگار حقایق خیابان - مطهری خیابان - خورموج شهرستان -استان بوشهر  9۶30۸00۷ ۸

 0۷۷3۵32۷۷9۶:تلفن دار ایمان دکتر روزی شبانه داروخانه

 روبه - قدس میدان از قبل -مام خمینی ا خیابان - بوشهر شهرستان -استان بوشهر  9۷30۸00۸ 9

 0۷۷3332۵۴0۴:تلفن خون انتقال ازمانس روی

( ره)خمینی امام خیابان - اهرم - تنگستان شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸00۶ 10

 0۷۷3۵22۵392:تلفن

 مالصدرا خیابان ابتدای - معلم خیابان - کنگان بندر شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸009 11

 0۷۷3۷221۷۴۴:تلفن

 ولیعصر بلوار ابتدای - جمی فاضل میدان - جم ستانشهر -استان بوشهر  9۸30۸012 12

 0۷۷3۷۶2۴029:تلفن

 شهرداری میدان از بعد - بهشتی بلوارشهید - دیر بندر شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸013 13

 0۷۷3۵۴2۶9۷۷:تلفن

 صیادی اسکله روبروی -خیابان خلیج فارس  - عسلویه شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸010 1۴

 0۷۷3۷2۶21۸۵:تلفن



 

 

 0۷۷3۵23329۶: تلفن رشادت میدان - دلوار - تنگستان شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸01۴ 1۵

 قدیر بلوار - شهرداری میدان - آبپخش - دشتستان شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸01۵ 1۶

 0۷۷3۴۸2۷۵11:تلفن

 شهید خیابان ابتدای -( ره) خمینی امام بلوار - کنگان شهرستان -استان بوشهر  9۸30۸01۶ 1۷

 0۷۷3۷22۵۷۷۸: تلفن همکف طبقه - ربیعی الوان

جنب صندوق  -سه راه عاشوری-1 منطقه -شهرستان بوشهر -استان بوشهر  9930۸01۷ 1۸

 0۷۷33۵۶۴۵02: تلفن -کارآفرین 

 

 تهران استان قضایی خدمات دفاتر

 پل و ولیعصر چهارراه بین - خیابان انقالب -شهرستان تهران -استان تهران دفتر ویژه تهران 1

 ۶39۷2033: تلفن - سعید بست بن - حافظ

 جمهوری بین -کارگرجنوبی  -11 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  92301001 2

 021۶۶91۴921تلفن:  ۸30پالک - وآذربایجان

 تآی خیابان -فلکه دوم صادقیه  - ۵منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  92301002 3

طبقه دوم تلفن:  - 9 پالک - شالی خیابان نبش - اباذر بلوار - کاشانی اهلل

021۴۴0۴9۷2۴ - 021۴۴0۵909۸ 

 -خیابان آیت اهلل کاشانی  - ۵منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  92301003 ۴

 021۴۴0۵113۷: تلفن سوم طبقه -ن گلزار ساختما - بنزین پمپ روبروی

 متروی جنب -خیابان آزادی  - 10منطقه - تهران شهرستان -ران استان ته 9230100۴ ۵

 2 پالک - بهبودی خیابان ابتدای - آزادی و بهبودی خیابان تقاطع - شادمان

 021۶۶1۵۷110 - 021۶۶1۵۷2۸2تلفن: 

 نبرد خیابان -اتوبان محالتی  - 1۴ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9230100۶ ۶

تلفن:  19 پالک - زاده مراد کوچه نبش - بقایی شهید اطعتق از بعد - جنوبی

02133۸3222۵ 

 -خیابان آیت اهلل کاشانی  - ۵منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330100۷ ۷

 2 واحد -طبقه دوم  - ۵1 پالک -ارم چه نبش - جنوبی آباد جنت خیابان

 021۴۴۴۵۴2۶1تلفن: 

 یار بهمن خیابان -یاخچی آباد  - 1۶منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9230100۸ ۸

 021۵۵31۵۸۶۵ - 021۵۵31۵۸۷3طبقه همکف تلفن:  - 311پالک -



 

 

 -متری زرند  ۴۵خیابان  - 1۷منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301011 9

 021۶۶۶0۸2۵۵تلفن:  ۸1 پالک - مشیری درمانگاه روبروی - بوتان میدان

- 021۶۶۶9۸۷۷9 

 گاندی بین -میدان ونک  - 3منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301012 10

 1واحد -طبقه همکف  - ۵9 پالک - ونک ساختمان - کودک جهان و شمالی

 021۸۸20۵901 - 021۸۸20۵902تلفن: 

 - فرحزادی بلوار -شهرک غرب  - 2منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301013 11

 021220۷0۵21طبقه اول تلفن:  - 2۸ پالک - انیطاهرخ خیابان

 بین -خیابان کارگر جنوبی  - 11 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330101۴ 12

تلفن:  ۶پالک -دی سعی کوچه نبش - پاستور خیابان و آذربایجان خیابان

021۶۶۴2۴۵۶1 

 شرقی سرو خیابان -کاج میدان  - 2منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330101۵ 13

 0212209۸9۷9: تلفن سوم طبقه - زمین ایران بانک ساختمان -

 - شرقی فرجام خیابان -نارمک  - ۴منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330101۸ 1۴

 - 021۷۷۴۵۷192تلفن:  2واحد  - ۵3۸ پالک -صر ولیع چهارراه

021۷۷2۷۸۷13 

 نرسیده -خیابان شهید بهشتی  - ۶ منطقه - تهران انشهرست -استان تهران  93301019 1۵

 - 021۸۸۷312۸9تلفن:  1واحد  - 39۶پالک - فراهانی مقام قایم تقاطع به

021۸۸۵0۶000 

 سردار بزرگراه -تهرانپارس  - ۴منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301020 1۶

طبقه  - 1۵۴ پالک -غربی  202و  200 خیابان بین - باقری حسن شهید

 021۷۷۷0۵۵۸3چهارم تلفن: 

 پل از باالتر -خیابان شریعتی  - ۴منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301021 1۷

 -بوذر غفاری ا خیابان و انصاری عبداهلل خواجه خیابان تقاطع - سیدخندان

 02122۸۴999۸ - 02122۸۵10۴0تلفن:  ۵0 پالک

 - فرحزادی بلوار -شهرک غرب  - 2منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301023 1۸

طبقه  - 9۶ پالک - تجارت بانک ساختمان - دوم گلستان - نیایش پل از بعد

 021221۴3۵۴9تلفن:  11 واحد -چهارم 

 بلوار -بلوار آیت اله کاشانی  - ۵منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330102۴ 19

 021۴۴00۵0۸2 - 021۴۴00۵0۸1 :تلفن مخابرات جنب - شرق فردوس



 

 

 خیابان - چیذر -شمیران  - 1منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330102۵ 20

 شعبه ملت بانک از بعد - فریبا کوچه به نرسیده -( حکمت) شرقی سلیمان

تلفن:  ۵ واحد -طبقه اول  - 1۴ پالک - پارس ساختمان - چیذر

021222۴1۵3۵ 

 - الغدیر میدان -شهر زیبا  - ۵منطقه - تهران شهرستان -ران استان ته 9330102۶ 21

 021۴۴3۶22۸0بن بست اول تلفن:  نبش - شهدا شهرک خیابان

 - آباد یاخچی -نازی آباد  - 19منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330102۷ 22

 021۵۵۵31۶3۷تلفن:  ۸1 پالک - آموزگار خیابان - بهمنیار خیابان

دماوند ایستگاه فرودگاه مقابل  - 13 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330102۸ 23

 021۷۷۵۶۷۸۸9تلفن:  2واحد - 1۵پالک -خیابان غفاری نسب 

 خیابان -سهروردی شمالی  - ۷ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301029 2۴

 021۸۸۷۶1002تلفن:  ۶۸پالک - خرمشهر

 شهید خیابان -میدان فردوسی  - ۶ منطقه - تهران شهرستان -هران استان ت 93301030 2۵

 - بهشتی شهید مجتمع روبروی -سمیه غربی  خیابان - قرنی سپهبد

 021۸۸91۴۶۴۸ - 021۸۸9۴92۷3طبقه همکف تلفن:  - 22۶پالک

 و نهم خیابان بین -یوسف آباد  - ۶منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301031 2۶

 - 021۸۸۴۸2۵۶۴طبقه اول شرقی تلفن:  - ۵1 پالک - میازده

021۸۸۴۸2۵10 

 پیکان -بزرگراه تهران کرج  - 22منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301032 2۷

تلفن:  133 پالک - االنبیاء خاتم مسجد جنب - آزادشهر - شهر

021۴۴1911۶۷ 

 - شمالی نبرد خیابان - پیروزی خیابان - تهران شهرستان -استان تهران  93301033 2۸

 پالک -روخانه ابیانه دا فوقانی طبقه - اطهار ائمه ابتدای - اکرم نبی نبش

 330۷99۴۵-330۷993۴-330۷9931تلفن  - 33۵

 پارک روبروی -خیابان ولیعصر  - ۶منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330103۴ 29

ه دوم تلفن: طبق - 23۶2 پالک - تختی کوچه نبش - ساعی

021۸۸۸۸۴۴1۷ 

 ولیعصر خیابان -میدان تجریش  - 1منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330103۵ 30

 ۴طبقه  - ۶ پالک - سرشار بست بن - فردوس باغ بنزین پمپ جنب -( عج)

 02122۷209۷۴تلفن: 



 

 

 معلم بلوار -خیابان یافت آباد  - 1۸منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9330103۶ 31

 - 021۶۶۶۸232۵: تلفن پارسا مجتمع - عباسی خیابان نبش -

021۶۶۶۴۸2۴3 

 - 2۷ خیابان -بلوار المپیک  - 22منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  93301039 32

 021۴۴139330تلفن:  1۸پالک 

 - تصنع میدان -شهرک غرب  - 2منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴0 33

 - 190 پالک - چهارراه غربی جنوب ضلع - دریا چهارراه - نژاد پاک بلوار

 021۸۸۵۸0۵03 - 021۸۸۵۸0۴۵0تلفن:  2 طبقه

 متری بیست انتهای -افسریه  - 1۵منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴1 3۴

طبقه اول تلفن:  - 9۶ پالک -متری سوم و چهارم  1۵ بین -

02133۶۵۸۶۵9 - 02133۶۵9۶2۶ 

 - صدف چهارراه -تهرانسر  - 21منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴2 3۵

 - 021۴۴۵9۵۸۴۵تلفن:  3واحد  - 1۵ پالک - نسترن ساختمان

021۴۴۵9۵93۶ 

 خیابان -خیابان قزوین  - 10منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴3 3۶

طبقه  - ۸۶ پالک - ربیعی خیابان روبروی - یشبیر خیابان از بعد - سبحانی

 021۶۶399332اول تلفن: 

 خیابان -خیابان مالصدرا  - ۶ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴۵ 3۷

 بلوارشهیدعلی از بعد - همت بزرگراه از تر پایین - جنوبی شیراز

 - 021۸۸19۷۶2۷تلفن:  1واحد- اول طبقه -غربی ۶۸ نبش - باباآقاعلیخانی

021۸۸21۸33۷ - 021۸۸۶103۶۶ 

 بین -خیابان جمال زاده  - ۶منطقه -رستان تهران شه -استان تهران  933010۴۷ 3۸

 021۶۶۵۶1۸۵1تلفن:  ۸واحد  - 3۸۶ پالک - کشاورز بلوار و نصرت چهارراه

 بلوار -شهرک ژاندارمری  - 2منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴۸ 39

طبقه  - 1۵2 پالک - داروخانه جنب - سپهر خیابان روبروی - ارانمرزد

 021۴۴2۶211۵همکف تلفن: 

 - معلم بلوار -یافت آباد  - 1۸منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۴9 ۴0

 پالک - بنفشه ساختمان - زندیه راه سه نبش - گذرنامه اداره به نرسیده

 021۶۶221011تلفن:  2 واحد -طبقه اول  - 10۶



 

 

 تر پائین -خیابان گاندی جنوبی  - ۶منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۵0 ۴1

تلفن:  3واحد  - 23 پالک -( هفتم) پالیزوانی خیابان نبش - همت پل از

021۸۸۷۷۵1۴2 

 خیابان ابتدای -سید خندان  - ۷ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  933010۵1 ۴2

 - ۶3۶پالک - بهشت برج روبروی - یمین ابن از بعد - شمالی یسهرورد

 021۸۸۷۴0۵3۵تلفن:  ۵ واحد -طبقه دوم 

 خیابان -خیابان پیروزی  - 1۴منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۴3010۵۴ ۴3

 0213332۶۴۶۴ - 0213332۶۴۶3تلفن:  ۸ پالک - پیچک شهید

 - آزادی خیابان -میدان آزادی  - 9منطقه - رانته شهرستان -استان تهران  9۴3010۵۵ ۴۴

طبقه اول تلفن:  - 3 پالک - نورانی کوچه -ین بنز پمپ جنب

021۵۵0۸9۵۴۸ 

 - جشنواره خیابان -تهرانپارس  - ۴منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۴3010۵9 ۴۵

 021۷۷33۸۴03طبقه اول تلفن:  1۶0 - پالک - سیدالشهدا چهارراه از بعد

 به نرسیده -آباد جنوبی  جنت خیابان - تهران شهرستان -استان تهران  9۵3010۶1 ۴۶

تلفن  19واحد  - ۴طبقه - ۶۶پالک - سپه بانک ساختمان - الله چهارراه

:۴۴۴۷109۶ -۴۴۴9۵۶۶1 -۴۴۴3223۵ 

 بلوار -( فرمانداری) شاملو شهدای میدان - ری شهر شهرستان -استان تهران  9۶3010۷0 ۴۷

 - 2 بهار ساختمان - مجتبی حسن امام آموزشی مجتمع جنب - لکمی

 021۵۵9300۵2:تلفن -طبقه همکف  - 3۸پالک 

 - قدس میدان - رحیمی شهدای بلوار - پاکدشت شهرستان -استان تهران  9۶3010۶۷ ۴۸

 0213۶0۴0۴0۶تلفن :  3۶۸ پالک

 2و  1 مدرس بین - میرحی شهید بلوار - پاکدشت شهرستان -استان تهران  9۶3010۶۸ ۴9

تلفن :  - ۴۷3اه بهمن پالکبنگ جنب -روبروی فروشگاه بیست تک  -

0213۶02۴۶32 

: تلفن بسیج بلوار - جوادآباد - ورامین شهرستان -استان تهران  9۶3010۷2 ۵0

0213۶21۴39۶ 

 به نرسیده -خمینی مصطفی خیابان - شهریار شهرستان -استان تهران  9۶3010۸2 ۵1

 تلفن -طبقه دوم  - ۵3۶ پالک -راهنما شهید کوچه نبش -افظح میدان

:021۶۵2۷300۵ - 021۶۵2۷300۶ 



 

 

 بانک روبروی -رازی ذکریای خیابان -ری شهرستان -استان تهران  9۶3010۸0 ۵2

- 021۵۵9۶۷۵۶۷:  تلفن -طبقه اول  - 11۷ پالک -گردشگری

021۵۵9۶۷۷۸3 

 - دنیامالی شهید خیابان - اندیشه یک فاز - شهریار شهرستان -استان تهران  9۶3010۸3 ۵3

 -1۵واحد  -مجتمع کیمیا - ۵90 پالک - غربی پنجم و چهارم خیابان بین

 021۶۵۵0010۵تلفن : 

 خمینی امام بلوار)  قرچک اصلی خیابان - قرچک شهرستان -استان تهران  9۶3010۸۷ ۵۴

 - تجارت بانک جنب -خیابان تامین اجتماعی  و کالنتری میدان بین -( ره

 0213۶1۴0۵۴۷- 0213۶1۴۷9۶3تلفن :  - 2 واحد - اول طبقه

 - طالئیه شهرک ابتدای اصلی خیابان -قرچک شهرستان -استان تهران  9۶3010۸9 ۵۵

تلفن : – 2 واحد - اول طبقه - ابریشم مجتمع - ملت بانک روبروی

0213۶11۶۸۷۵ 

 شهید بلوار - شهدا شهرک - کهریزک - ری شهرستان -استان تهران  9۶301090 ۵۶

 021۵۶۵39۸۵۴تلفن :  1 پالک - حافظ کوچه نبش -بهشتی

 -( ره)خمینی امام بلوار - لواسان - شمیرانات شهرستان -استان تهران  9۶301092 ۵۷

:  تلفن دوم طبقه - امینی تاسیسات ساختمان - گندم خیابان روبروی

0212۶۵۷02۵۷ - 0212۶۵۷0191 

 -آهن راه ریل خط از بعد -داوودیه -کریم رباط شهرستان -ان تهران است 9۶3010۷۶ ۵۸

 021۵۶۸۸10۷۵: تلفن -شهدا شعبه ملی بانک جنب -بوستان کوچه نبش

 شهید خیابان - باقرشهر - کهریزک - ری شهرستان -استان تهران  9۶301091 ۵9

 مجتمع - صادرات بانک روبروی -خچال ی ایستگاه -( قم قدیم جاده)رجایی

 - 021۵۵21۷93۶ - 021۵۵20۶33۷تلفن :  ۶ واحد - اول طبقه - ارغوان

021۵۵21۷93۷ 

 پالک -متری بوستان  30 - شهر نسیم - بهارستان شهرستان -استان تهران  9۶3010۶۶ ۶0

 021۵۶21۸3۵1تلفن:  1۶1

 میدان شرقی جنوب ضلع -اصلی خیابان -قرچک شهرستان -استان تهران  9۶3010۸۸ ۶1

 0213۶112۵۶0تلفن : - 2 پالک - دانشگاه بلوار ابتدای -یکالنتر

 - ۶۸پالک  - ۴ کوچه - فیض باغ - اسالمشهر شهرستان -استان تهران  9۶3010۶۴ ۶2

 021۵۶3۵۴۷۴۴: تلفن



 

 

بزرگراه شهید هاشمی )اتوبان  - 19منطقه  - تهران شهرستان -استان تهران  9۶3010۶۵ ۶3

 خیابان نبش -شهیدکلهر خیابان - بیآبادغر صالح شهرک -بهشت زهرا( 

 2واحد - 2طبقه  - ۷3/2 پالک - آراد ساختمان - خرسند رحیمی شهید

 021۵۵19۴۶۷0غربی ، تلفن : 

وارامام بل - فشم - قصران رودبار - شمیرانات شهرستان -استان تهران  9۶3010۷۷ ۶۴

لفن: ت - ۷۸0 پالک - ایران بیمه جنب - ثبت اداره به نرسیده -خمینی 

0212۶۵003۴2 

 روبروی - خمینی امام بلوار - بومهن - پردیس شهرستان -استان تهران  9۶3010۷9 ۶۵

 021۷۶23۸۶1۵: تلفن آقایی ساختمان - ملت بانک

 - خمینی امام میدان - ولیعصر خیابان - شهریار شهرستان -استان تهران  9۶3010۸1 ۶۶

تلفن:  ۷واحد  -طبقه سوم - 2۵ پالک - شباهنگ مجتمع - انقالب خیابان

021۶۵2۵2۷90 - 021۶۵2۵2۸02 

 کوچه - تعاون خیابان - نماز میدان - اسالمشهر شهرستان -استان تهران  9۶3010۶3 ۶۷

 12۵ واحد - دوم طبقه -جد م ساختمان - سوم تعاون

 021۴0۵۵0۴12تلفن:

 پست کوچه بشن - جامع مسجد خیابان - ورامین شهرستان -استان تهران  9۶30109۷ ۶۸

 0213۶2۶۴2۶1 - 0213۶2۵2929تلفن:  13۴ پالک -

 نبش -خمینی امام اصلی بلوار - فشافویه - ری شهرستان -استان تهران  9۶3010۸۴ ۶9

 021۵۶22۵۸20:تلفن سوم طبقه -ساختمان مدائن  - شریفی شهید بلوار

 سعدی خیابان ینب-(ص) اکرم بلواررسول - مالرد شهرستان -استان تهران  9۶30109۴ ۷0

-طبقه همکف-9۵۴ پالک- بنفشه کوچه- تجارت بانک روی به رو-وحافظ

 021۶۵11۷۸۷۶-021۶۵1۶02۸۶تلفن :

 بن نبش - شرقی بهاره خیابان -سرآسیاب  - مالرد شهرستان -استان تهران  9۶30109۵ ۷1

 021۶۵19۷011:تلفن یک واحد - برلیان ساختمان - دوم بست

 چهارراه از قبل - اسالم فدائیان خیابان - ری شهرستان -هران استان ت 9۶3010۷۸ ۷2

 02133۶3۴۶۵۷تلفن: ۴32 پالک - سمیه کانون روبروی - دیلمان

 - میدان از باالتر - رضا امام بلوار - فشافویه -ری  شهرستان -استان تهران  9۶3010۸۵ ۷3

 021۵۶2۴1۵۴3تلفن: 1۴۸قطعه  - 9و امام رضا  11 رضا امام بین

 - مهدیه خیابان ابتدای - بسیج بلوار - اسالمشهر شهرستان -استان تهران  9۶3010۶2 ۷۴

 021۵۶3۵۶99۴: تلفن گلستان مجتمع



 

 

 کالنتری جنب- قدوسی خیابان - ورامین شهرستان -استان تهران  9۶30109۶ ۷۵

 0213۶2۴۴0۴3تلفن:-طبقه همکف -۶۵9پالک -قدوسی 11

 روبروی - کلهر شهید بلوار - قدس میدان - قدس رستانشه -استان تهران  9۶3010۸۶ ۷۶

: تلفن - اول واحد - اول طبقه - عدالت ساختمان - آگاهی اداره

021۴۶۸۵۶۸۶۴ - 021۴۶۸۷۶۵03 

 -(قم قدیم جاده) انقالب سپاهیان خیابان - ری شهرستان -استان تهران  9۷30109۸ ۷۷

 1۷۴ پالک - منتظری شهید مخابرات مرکز به نرسیده

 021۵۵939۷۵1تلفن:

 انتقال پایگاه روبروی - آزادگان خیابان - ورامین شهرستان -استان تهران  9۷301099 ۷۸

 0213۶2۷029۴-0213۶2۷3929:تلفن ادارات مجتمع - خون

 شاهرود بست بن -انقالب خیابان - فردوسی میدان -تهران  دفتر دادگستری تهران ۷9

 ثبت اداره از تر پایین - بهشتی شهید بلوار - دماوند انشهرست -استان تهران  9۶3010۷۵ ۸0

تلفن :  - 22 پالک - ضابطی مجتمع - نگین خیابان جنب - دماوند اسناد و

021۷۶3۴2۷19 

 دوم طبقه -کورش مجتمع -میدان عدالت  -شهرستان پردیس -استان تهران 9۷3010۶9 ۸1

 021۴0۷۷۸3۴۸ - 021۴0۷۷۶3۴۵تلفن:  1 پالک -

 از بعد -( ره)خمینی امام بلوار - رودهن - دماوند شهرستان -استان تهران  9۸301123 ۸2

طبقه سوم اداری  - 2۶ پالک - یاس تجاری مجتمع - مطهری راه سه

 021۷۶۵01۶21-021۷۶۵01۶۷0تلفن:

 فرحزادی بلوار -میدان صنعت  - 2 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸30112۴ ۸3

 13واحد  -۴ طبقه - ستین ساختمان - شهرک معجا مسجد بعداز -

 021۸۶1۷۵2۷9تلفن:

ابان مصلی خی - الهیه شهرک - بهارستان شهرستان -استان تهران  9۸30110۵ ۸۴

 021۵۶32۴902تلفن:

دفتر خدمات قضایی  ۸۵

جهت تست سامانه 

مرکز آمار و فناوری 

 اطالعات قوه قضاییه

 بن - حافظ پل و ولیعصر چهارراه ینب -خیابان انقالب  -تهران-استان تهران

 ۶39۷21۸3 تلفن - سعید بست

 - پست اداره خیابان - مصلی بلوار - کریم رباط شهرستان -استان تهران  9۸301102 ۸۶

 021۵۶213۷91-021۵۶21309۴تلفن: ۵۸ پالک



 

 

ساختمان  ۸ پالک -ستارخان  - ۵ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸30110۴ ۸۷

 021۶۵۵101۵3تلفن: 11واحد  - 3 طبقه -ان پزشک

 -1۶ پالک -فلکه دوم شهران  - ۵ منطقه -ان تهران شهرست -استان تهران  9۸30111۶ ۸۸

 021۴۴3۵022۸تلفن: 9واحد  - 3 طبقه -ساختمان صبا 

 - طالقانی خیابان روبروی - آزادی خیابان - قدس شهرستان -استان تهران  9۸30110۶ ۸9

 ۶ طبقه - متین تجاری ساختمان - ملی اهفروشگ باالی

 021۴۶۸0۴322تلفن:

 دردشت خیابان -نارمک  - ۸ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸30111۸ 90

طبقه اول  - 22۸ پالک - جانبازان تقاطع از تر پایین - جنوبی

 021۷۷9۷۵۷۸9تلفن:

 از تر پایین -یابان پاسداران خ - ۴ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301101 91

 -طبقه دوم  - 201 پالک -( زمردیان شهید) یکم بوستان نبش - سفید برج

 02122۸۷0321 - 02122۸۷0320تلفن:  ۶ واحد

 بلوار -انتهای اشرفی اصفهانی  - ۵ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸30111۴ 92

 021۴۴۸۷2311تلفن: 21ک پال - اقبالپور و معین بین - بولیوار سیمون

 -شهرک گلستان غربی  - 22 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸30111۷ 93

 شکوفه و غربی ستاره بین - جنوبی زاده هاشم خیابان - امیرکبیر خیابان

 021۴۴92۴9۷0تلفن: ۴030 امالک فوقانی طبقه - غربی

 چهارراه بین -خیابان طالقانی  - ۶ همنطق - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301113 9۴

طبقه اول تلفن:  - 2۸9 ساختمان - اللهی نجات استاد و حافظ

021۸۸۸09۴۶3 

 نیروی فرماندهی جنب - شریعتی خیابان - پیشوا شهرستان -استان تهران  9۸301112 9۵

 0213۶۷200۷۶:تلفن -طبقه دوم  - 1۵۴ پالک - انتظامی

 -بلوار نلسون ماندال )جردن(  - 3 منطقه - تهران هرستانش -استان تهران  9۸30111۵ 9۶

 021220۵0129طبقه اول تلفن: - 2 پالک - شرقی ناهید

 شهید خیابان -میدان هروی  - ۴ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301120 9۷

الک پ - سنتر رژه اداری مجتمع - آباد شمس تپه به نرسیده - شرقی موسوی

 021229۷0۵2۷تلفن:  101 واحد -ول طبقه ا - ۴1

 مقابل -سعیدی.. ا آیت - چهاردانگه - اسالمشهر شهرستان -استان تهران  9۸301103 9۸

 021۵۵2۸۶9۴۴ - 021۵۵2۸۶919تلفن:  ۵39 پالک - بوتان راهی سه



 

 

تر از بهار باال -خیابان شریعتی  - ۷ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301100 99

 1واحد  - 1طبقه  - 2۵ پالک - تاکسیرانی جنب - ملک خیابان -ز شیرا

 021۸۶02۶3۸1تلفن: 

 - ترمینال جنب -متری  ۴۵ خیابان - فیروزکوه شهرستان -استان تهران  9۸30112۶ 100

 021۷۶۴0۷۶00تلفن: 23۷ پالک

 اربلو گلستان - دوم فلکه گلستان - بهارستان شهرستان -استان تهران  9۸301110 101

 021۵۶91۷23۴تلفن:  1۴۶ پالک - سلمانی

نبش  - 32 خیابان -کوی نصر  - 2 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301122 102

 - نیا نادری خیابان تقاطع - محمدی فامیل خیابان -ضلع شمال شرقی 

 021۸۸2۶2۶29تلفن:  ۵۵ پالک

 - پنجم پل نبش -بلوار ابوذر  -1۵ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  99301133 103

 02133۸۴۵2۸1تلفن: 1 واحد - اول طبقه -ساختمان بهار  - ۵۶ پالک

 اسکندری بین -خیابان آزادی  - ۶ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸30112۷ 10۴

 ۶ واحد -طبقه دوم  - 1۸1 پالک -وحید ت برج - توحید و شمالی

 021۶۵010۴20تلفن:

ضلع جنوبی  - 3 فاز ورودی - اندیشه - شهریار شهرستان -استان تهران  9۸30112۸ 10۵

طبقه همکف  - ۴۴ پالک - صادرات بانک جنب -میدان آزادی 

 021۶۵۵3۷33۸تلفن:

جنب  -خیابان وحدت اسالمی - 11 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301131 10۶

 021۵۵۴۷۵2۵۸تلفن: 2۸۶ پالک -آگاهی شاپور 

پاساژ  -میدان مصلی -خیابان مصلی -شهرستان شهرقدس -استان تهران 9۸301109 10۷

 021۴۶۸1۶۴13تلفن:  ۴واحد  - 2طبقه  -نیکان

 -د میرداما -خیابان شریعتی  - 3 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301111 10۸

طبقه اول تلفن: - ۷3 پالک - آزیتا کوچه نبش - مادر میدان

021222۵2۸۷۶ - 021222۷۵1۸۴ 

 - فقیه والیت بلوار - آباد شریف شهرک - پاکدشت شهرستان -استان تهران  9۸30110۸ 109

 - 0213۶۴۷۴2۷۴تلفن: 109پالک  - ۷ امامت کوچه نبش

0213۶۴۷۴۵91 

 برج - نفیسی خیابان -اکباتان  - ۷ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301119 110

 021۴۴۶9۷۴۸1تلفن: 11واحد  - 3طبقه  - ۴9 کپال - آرمان



 

 

 بین -خیابان آذربایجان  - 10 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۸301130 111

 021۶۶۴3۷۷29تلفن: ۶09 پالک - نواب و رودکی

 خودرو - ایران روبروی - پارچین میدان - پاکدشت شهرستان -استان تهران  9۸301129 112

 0213۶3۵1۵29 - 0213۶3۵2۵1۶تلفن: ۶ پالک - یمیرح شهید بلوار -

 اشرفی خیابان -میدان پونک  - ۵ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9930113۷ 113

طبقه همکف  - 1 پالک - سوم گلزار کوچه نبش - اصفهان

 021۴۴۴9993۵تلفن:

 تاالر روبروی - مدرس شهرک - خیرآباد - ورامین شهرستان -استان تهران  9۸30110۷ 11۴

 0213۶23۸22۴تلفن:  ۶۶3 پالک - ساقدوش

طبقه اول  - 230 پالک - ورامین راه سه - ری شهرستان -استان تهران  99301132 11۵

 021۵۵912۷۶1تلفن:

پایین -خیابان شریعتی  - 1 منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9930113۵ 11۶

تلفن -سوم  طبقه-۴پالک  -کوچه محوی-ترازمیدان قدس 

:0212۶۸۵۷31۴-0212۶۸0۷31۶ 

 ملی بانک جنب -(ص)اکرم رسول بلوار - مالرد شهرستان -استان تهران  99301121 11۷

 021۶۵۴0۷۷3۵تلفن: 1۸20 پالک - مالرد شعبه

 نبش -خیابان شهید بهشتی  - ۷منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9۴3010۵۷ 11۸

 021۸۸109۵0۵تلفن:  103 واحد - لدیسگ ساختمان - میرعماد خیابان

کانون دفاتر خدمات  119

 الکترونیک قضایی

 مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه

نبش -خیابان پیروزی -1۴ منطقه - تهران شهرستان -استان تهران  9930113۸ 120

 021۷۷۴3۸939تلفن :-9واحد -۴طبقه -20پالک -بلوارابوذر

 میثم کوجه نبش - معلم بلوار - صفادشت - مالرد شهرستان -ران استان ته 9930113۶ 121

 021۶۵۴2۶1۴0: تلفن-تمار

 

 

 بختیاری و چهارمحال استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 شهرکرد

 شهرکرد دادگستری - شهرکرد -چهارمحال و بختیاری 

 - کاشانی اهلل آیت انخیاب - شهرکرد شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  93309001 2

 03۸333۵29۴0طبقه اول تلفن:  - 9۶پالک - رجائی خیابان

 خیابان–استانداری چهارراه - شهرکرد شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۵309002 3

 اول واحد - کارگران رفاه بانک روبروی - ورزش خیابان از تر پایین -جنوبی حافظ

 03۸333۴۶02۸: تلفن

 - اسالمی جمهوری میدان- فارسان شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۶30900۷ ۴

 03۸3322۶1۵۵:تلفن

 -رجایی شهید خیابان - شلمزار - کیار شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۶309009 ۵

 03۸32۶2۴۵۴۷: تلفن

 سخاوت کوچه نبش - امام خیابان - سامان شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۶30900۵ ۶

 3۸33۵2۷۵۸۵: تلفن -

: تلفن شهرداری چهارراه - لردگان شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۶309012 ۷

03۸3۴۴۴113۷ 

 - خوالیت -شهدا بلوار -لردگان شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۶309011 ۸

 03۸3۴۴۴10۷۴:تلفن

: تلفن مخابرات جنب - بلوارشهدا - اردل تانشهرس -استان چهارمحال و بختیاری  9۶309003 9

03۸3۴3۴3۴۵۷ 

 خیابان انتهای - نماز فلکه - شلمزار - کیار شهرستان -استان چهار محال و بختیاری  9۷30900۸ 10

 03۸32۶2۴0۴۴:تلفن باهنر شهید

 - 1۸ کوچه نبش - بلوارشهدا - لردگان شهرستان -استان چهار محال و بختیاری  9۷309010 11

 03۸3۴۴۴۷۷9۷تلفن:  2۶۸پالک 

 امام بلوار - چلگرد - کوهرنگ شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸30901۴ 12

 03۸33۶22۶۷0:تلفن

 جنب - شهدا خیابان - سرخون - اردل شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸30901۸ 13

 03۸3۴3۵2310:تلفن سرچشمه

شهید بهشتی  خیابان - بلداجی - بروجن شهرستان -ختیاری استان چهارمحال و ب 9۸30901۷ 1۴

 03۸3۴۶۴1۵۶۸تلفن:



 

 

 روبروی - سورشجان - الران - شهرکرد شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸30901۵ 1۵

 03۸33۴۴3999:تلفن پرورش آموزش

 شهدا لوارب - مقدس دفاع میدان - فارسان شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸30901۶ 1۶

 03۸33229۶10تلفن: 3ک پال - سایپا شرکت از تر پایین -

 جنب - خوزستان اصلی جاده - خانمیرزا شهرستان -استان چهار محال وبختیاری  9۸309013 1۷

 03۸3۴۴۶2۶۵۶:تلفن برق اداره

 - اصفهان خیابان - امام میدان - بروجن شهرستان -استان چهارمحال وبختیاری  9۸309023 1۸

 03۸3۴232220تلفن: 20 پالک - فر خلیلی شهید و یاری شهید کوچه ابینم

 میدان - آزادی بلوار - گندمان - بروجن شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸309019 19

 03۸3۴۶23۴3۵تلفن: 3 پالک - شهرداری

 میدان روبروی -( ع)رضا امام خیابان - بن شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸309020 20

 03۸33۷20۷۸۷تلفن:  ۵۸ پالک - شهدا

تلفن:  3 پالک - شهدا میدان - ناغان - کیار شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸309021 21

03۸32۶۴3110 

 - شهداء بلوار - خلیفه مال - فالرد - لردگان شهرستان -استان چهارمحال وبختیاری  9۸309022 22

 03۸3۴۴۸2۷۸۶:نتلف دانش خیابان نبش

 3 پالک - مطهری شهید بلوار - اردل شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9۸30902۴ 23

 03۸3۴3۴۴92۴تلفن:

دای خیابان شهید ابت - بوعلی بلوار -شهرستان بروجن  -استان چهارمحال و بختیاری 9۸30902۵ 2۴

 03۸3۴23۶۷00الهیان تلفن:

 - خرداد پانزده بلوار - فرخشهر - شهرکرد شهرستان -تیاری استان چهارمحال و بخ 9930902۶ 2۵

 03۸32۴200۴۴تلفن: 000پالک  - 99 کوچه نبش

 90 کوچه - غربی سعدی خیابان - شهرکرد شهرستان -استان چهارمحال و بختیاری  9930902۸ 2۶

 03۸322۵1۸۴۷تلفن: 9ساختمان آرام  - 22پالک  -

 

 

 جنوبی خراسان استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 بیرجند

 بیرجند شهرستان -استان خراسان جنوبی 

 - 19 جمهوری - جمهوری خیابان - بیرجند شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶310003 2

 0۵۶322312۷0:تلفن -روبروی مهمانپذیر صفا 

 و رفاه بانک بین - خرمشهر خیابان - طبس شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶31000۷ 3

 0۵۶32۸2۴003: تلفن - صادرات

 2۴و  22 انقالب بین - انقالب بلوار - بشرویه شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶31000۴ ۴

 0۵۶32۷۸۴202: تلفن -روبروی رستوران عزیزی 

 اداره جنب - اسالمی جمهوری خیابان - فردوس شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶31000۶ ۵

 0۵۶32۷32۷00: تلفن یشهر فاضالب و آب

 امام بلوار - نیمبلوک - خضری شهر - قائنات شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶31000۸ ۶

 ۵۶32۵۴2۶۴0و  ۵۶32۵۴2030تلفن :  ۴۵ پالک - شهدا چهارراه -( ره) خمینی

 - 1۷2پالک  - 22و  20 توحید بین - بیرجند شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶310001 ۷

 0۵۶32۴30۴۴۴تلفن:

 بهداشت شبکه روبروی - شهر سیمان بلوار - قاین شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶31000۵ ۸

 0۵۶32۴9۸3۵۶:تلفن - درمان و

تلفن:  1۸پالک  - ۴ طالقانی خیابان - بیرجند شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۶310002 9

0۵۶3222۴339 

 شهید خیابان نبش - مبارزان میدان - قائن تانشهرس -استان خراسان جنوبی  9۷310013 10

 0۵۶32۵2۵۵۶0تلفن:  1۶3 پالک - شیرودی

 خیابان - رضا امام بلوار -آباد  حاجی - زیرکوه شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۷310009 11

 0۵۶32۵0300۴تلفن: ۶ مطهری نبش - مطهری شهید

 فهمیده شهید میدان غربی جنوب ضلع - طبس شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۷310010 12

 0۵۶32۸2۸۵۸3: تلفن

 امور اداره روبروی - کشاورز بلوار - نهبندان شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۷310011 13

 0۵۶32۶2۵۷۶1عشایری تلفن:

 و باهنر بلوار فاصل حد - معلم بلوار - سربیشه شهرستان -استان خراسان شمالی  9۷310012 1۴

 0۵۶32۶۶۴۴90فن : تل - ۵ معلم



 

 

 ۴۷پالک  - 1۶و 1۴ خمینی امام بین - خوسف شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۷31001۵ 1۵

 0۵۶320۷2۵20تلفن:

 پاساژ -( ره)خمینی امام خیابان - فردوس شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۷31001۴ 1۶

 0۵۶32۷33۵30تلفن: ۴0 پالک - زعفرانیه

 - چمران شهید خیابان - دوم شهرک - درمیان شهرستان -جنوبی  استان خراسان 9۸310021 1۷

 0۵۶32129۵۴۴روبروی اتاق اصناف تلفن: - 2 چمران نبش

 تجاری مجتمع - معلم بلوار - دیهوک - طبس شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۸310019 1۸

 0۵۶32۸۴313۵:تلفن علوی

 نبش - خمینی امام بلوار - ارسک رستانشه - بشرویه شهرستان -خراسان جنوبی  9۸31001۸ 19

 0۵۶32۷۶۴20۴تلفن: - ۵ خمینی امام

 - ?ن امام خمینی خیابا -زهان شهرستان - بشرویه شهرستان -خراسان جنوبی  9۸31001۶ 20

 0۵۶32۵۵3۶۶۶تلفن: - 1۸ پالک

 - دجها خیابان - آباد عشق - دستگردان - طبس شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۸310023 21

 0۵۶32۸۵۴۷2۷:تلفن جهاد راه چهار نبش

 بین - بسیج خیابان - شهر آرین - قاین - قائنات شهرستان -استان خراسان جنوبی  9۸310022 22

 0۵۶32۵93013تلفن:  ۴و  ۶ بسیج

- بلوارانقالب ابتدای-(عج)ولیعصر میدان - سرایان شهرستان -استان خراسان جنوبی  9931002۴ 23

 0۵۶32903۶99:تلفن -10 پالک

 

 رضوی خراسان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 مشهد

 رضوی خراسان استان کل دادگستری - مشهد -خراسان رضوی 

دفتر ویژه  2

استان 

خراسان 

 رضوی

 مجتمع قضائی شهید مطهری -بلوار شفا -بلوار هدایت-مشهد-استان خراسان رضوی



 

 

 - غربی رازی خیابان - خمینی امام خیابان - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  93311001 3

 -0۵13۸۵۸1۶10:  تلفن شماره -طبقه همکف  - ۵2 پالک - غربی رازی نبش

0۵13۸۵۴۵۵9۵ -0۵13۸۵۴۵۵99 

پالک  - 1و3 استقالل بین - استقالل بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  93311002 ۴

 0۵13۶0۸۴10۸تلفن:  ۷1

 شاهد بین - شاهد بلوار -خیابان قاسم آباد  -شهرستان مشهد -استان خراسان رضوی 93311003 ۵

 0۵13۶۶19۵۴۶: تلفن -طبقه دوم  - ۸9۷پالک  - ۷3و  ۷1

پالک  - 1۷ فردوسی نبش - فردوسی بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9331100۴ ۶

 0۵13۷۶32۸2۸تلفن:  2۸9

 و عدالت خیابان بین - آباد احمد خیابان - مشهد شهرستان -سان رضوی استان خرا 9331100۵ ۷

 0۵13۸۴02۵۸1تلفن:  1۴2 پالک - محتشمی

تلفن:  11۶۴ پالک - 3۸و  3۶ پیروزی بین - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9331100۶ ۸

0۵13۸۸۴۴9۸۷ 

و  30 عبدالمطلب بین - لبعبدالمط بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9331100۷ 9

 ۵13۷139003تلفن:  ۵90پالک  - 32

ساختمان  - ۵۷و  ۵۵بین معلم  -معلم بلوار -مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9331100۸ 10

 0۵13۸91۴۵0۷: تلفن -واحد اول  -طبقه فوقانی فروشگاه کوروش -کوروش

 - ۴۶و  ۴۴ طبرسی بین- طبرسی اول ربلوا - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  93311009 11

 0۵132۷1۸31۷تلفن :  - 10۴۸پالک 

پالک  - 3و  1 پیروزی بین - پیروزی بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  93311010 12

 0۵13۸۷۸323۶تلفن:  9۵

متری المهدی  3۵ خیابان - سیدی خیابان - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  93311011 13

 0۵133۸۵0۴۷۵تلفن:  2۶ پالک - مسکن بانک به نرسیده - المهدی چهارراه -

 مطهری بین - جنوبی مطهری خیابان - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۴311012 1۴

 0۵13۷29۵119:  تلفن - تجارت بانک روبروی -و چهارراه میدان بار  1۵ جنوبی

تلفن:  - ۵0 پالک -(ع)حسین امام بلوار - تایباد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31101۴ 1۵

0۵1۵۴۵3۷۷00 

 - مدرس بلوار - بسیج میدان - حیدریه تربت شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31101۶ 1۶

 0۵1۵22212۶۴تلفن: 10+پلیس جنب - گاز اداره به نرسیده



 

 

 به نرسیده - خوشرو دشهی بلوار ابتدای - چناران شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31101۷ 1۷

 0۵1۴۶129۸2۸:تلفن - یک خوشرو

 خمینی امام بین - خمینی امام خیابان - آباد خلیل شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31101۸ 1۸

 0۵1۵۷۷2۴۸۴۸: تلفن -طبقه اول مجتمع تجاری شمس  - 1۴و  12

 - برادران رستوران جنب -مرزداران خیابان - خواف شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶311019 19

 0۵1۵۴232۴03:تلفن

 قوامین بانک مکان - فرمانداری چهارراه -شهرستان درگز -استان خراسان رضوی  9۶311020 20

 0۵1۴۶231131:  تلفن - بنزین پمپ جنب -سابق

 امام - علی امام خیابان - پاسداران بلوار -شهرستان سرخس -استان خراسان رضوی  9۶311023 21

 0۵13۴۵۴01۶۷:  تلفن -طبقه همکف  - 2۸پالک  - ۵ علی

ساختمان  - ۸ ولیعصر - ولیعصر خیابان - شاندیز شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31102۴ 22

 0۵13۴2۸۷103:تلفن - همکف طبقه -پزشکان 

 ساختمان -( مصلی بلوار)دیالمه شهید بلوار - قوچان شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31102۶ 23

 0۵1۴۷22۵020تلفن:  -خرداد 1۵ بنیاد

 - ۸0 پالک - چمران به نرسیده - طالقانی خیابان -شهرستان کاشمر  -خراسان رضوی 9۶31102۷ 2۴

 0۵1۵۵232122تلفن : 

 - 3۷.3پالک  - 10( ره) خمینی امام خیابان- گناباد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶311029 2۵

 0۵1۵۷2۶30۸1تلفن: 

 -ابان پانزده خرداد خی - مرامی میدان - بردسکن شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶311013 2۶

 0۵1۵۵۴23۵3۵تلفن:  ۴ پالک

 - 3و  1جمهوری خیابان بین - رشتخوار شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶311021 2۷

 0۵1۵۶229۶11تلفن:

 روبروی - عدالت خیابان - اباد فیض - والت مه شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶311030 2۸

 0۵1۵۶۷2۸۶92تلفن:  - ۵ عدالت

 ساختمان - الزمان صاحب میدان - طرقبه - بینالود شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31102۵ 29

 0۵13۴22۶۵32: تلفن سوم طبقه - قوامین بانک

: تلفن ریاآ نبش - آریا خیابان - کوهسرخ - کاشمر شهرستان -استان خراسان رضوی  9۶31102۸ 30

0۵1۵۵۸2۴333 

 - والیت چهارراه از بعد - رضا امام بلوار -شهرستان فیروزه  -استان خراسان رضوی  9۷311031 31

 0۵۴13۵33912:  تلفن - کالنتری به نرسیده



 

 

 - 10 عبدالمطلب نبش - عبدالمطلب بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۷311032 32

 0۵13۷2۵232۸تلفن: 13۶پالک 

 1پالک  - 1۷معلم نبش -بلوار معلم  - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۷31103۷ 33

 0۵13۶011۸0۵تلفن:

 بازار - پنجراه اول - شهریور هفده خیابان - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۷31103۴ 3۴

 0۵133۶۶۶۴۴۸: تلفن - هشتم

 - 13 صیاد نبش - شیرازی صیاد بلوار - مشهد نشهرستا -استان خراسان رضوی  9۷31103۵ 3۵

 0۵13۸9۴۴۸1۷ساختمان ایساتیس تلفن:

روبروی  -میدان امام خمینی )ره( -۸منطقه -شهرستان مشهد -استان خراسان رضوی 9۷31103۶ 3۶

 0۵13۸۵39۴۴۴تلفن:  ۷پالک  -۸ساختمان شهرداری منطقه

 دانشگاه نبش - الزمان صاحب بلوار انتهای - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۷311033 3۷

 0۵13۷13۵991تلفن: 12۶ واحد - اول طبقه -مجتمع امین  - 3

پالک  - ۵۵و  ۵3 سناباد بین -سناباد خیابان -مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۷31103۸ 3۸

 0۵13۸۴03۷۶۸ - 0۵13۸۴21۴3۶: تلفن -طبقه اول  - ۴۶9 /2

 222/1پالک  - ۶و  ۴از گ بین - گاز خیابان - مشهد شهرستان -سان رضوی استان خرا 9۷311039 39

 0۵13۷323191طبقه همکف تلفن:  -

 نبش - شمالی فردوسی خیابان - حیدریه تربت شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴۵ ۴0

 0۵1۵231۵۵0۷:تلفن برق اداره جنب - یک فردوسی

 2۵1 پالک -( ره) خمینی امام خیابان - جغتای ستانشهر -استان خراسان رضوی  9۸3110۵۷ ۴1

 0۵1۴۵۶2۵309تلفن: 

 ۵0۵ پالک -طالقانی اله آیت خیابان - سبزوار شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵0 ۴2

 0۵1۴۴۶۷3۴9۸تلفن:

 روبری - یک عدالت - عدالت خیابان - بردسکن شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴۴ ۴3

 0۵1۵۵۴23۶00:تلفن جامع مسجد

 و مادر میدان حدفاصل - اسدآبادی خیابان - سبزوار شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵1 ۴۴

 0۵1۴۴2990۷۸تلفن: ۷2 پالک - برق اداره روبروی - هزارمتری سی میدان

 1۵و  1۷ دانشگاه بین - دانشگاه بلوار - نیشابور شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴۶ ۴۵

 0۵1۴2۶2۶۷۵0تلفن:

 معلم خیابان نبش - پاسداران خیابان - زاوه شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵2 ۴۶

 0۵1۵3۸۶3۴۶1:تلفن



 

 

 - ۵ جنوبی امیرحمزه نبش - مالصدرا بلوار - تایباد شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵9 ۴۷

 0۵1۵۴۵۵۵۶00تلفن: ۴1پالک 

 - جانبازان و فضل بلوار تقاطع - فضل بلوار - نیشابور شهرستان -رضوی  استان خراسان 9۸3110۴0 ۴۸

 0۵1۴2۶2۴۴۴۴تلفن: ۴۴ پالک

 پانزده خیابان -(ره)خمینی امام خیابان - نیشابور شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵3 ۴9

 0۵1۴33۵3۷۷1تلفن: ۸ خرداد پانزده کوچه - خرداد

 خیابان روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - نیشابور شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵۵ ۵0

 0۵1۴32۶۷۶۵۶:تلفن شقایق کوچه - شهریور هفده

 -( ع)رضا امام خیابان - آباد سلطان - خوشاب شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴9 ۵1

 0۵1۴۵0233۵۷:تلفن فرمانداری روبروی

 - مطهری چهارراه از بعد - مطهری بلوار - بجستان نشهرستا -استان خراسان رضوی  9۸3110۵۴ ۵2

 0۵1۵۶۵2۷۸20تلفن: 9۶ پالک

 اباذر خیابان نبش - بهبودی خیابان - کاشمر شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴3 ۵3

 0۵1۵۵2۴۵301:تلفن

 ۴و  2 معلم بین - معلم بلوار -د آبا فیض - والت مه شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵۶ ۵۴

 0۵1۵۶۷2۸۷۸۷ -0۵1۵۶۷29293تلفن:

 23 امام بین -( ره)خمینی امام خیابان - آباد خلیل شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴1 ۵۵

 0۵1۵۷۷2۵2۶۶روبروی آموزش و پرورش تلفن: - 2۵و 

 0۵13۴۷2۴2۵0تلفن: 23( ع)رضا امام بلوار - کالت شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴2 ۵۶

 - 3شقایق  - ۵ خاوران خیابان - گلبهار - چناران شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۴۸ ۵۷

 0۵13۸32۵۶۸2تلفن: 13پالک 

( شرقی ع) رضا امام بلوار - فریمان شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۶0 ۵۸

 0۵13۴۶2۸9۴۴تلفن:

 -( ره) خمینی امام خیابان - والیتسر - نیشابور شهرستان -استان خراسان رضوی  9۸3110۵۸ ۵9

 0۵1۴20۷3۸۵9:تلفن

-110پالک-روبروی میدان باررضوی -بلوارحر-شهرستان مشهد-استان خراسان رضوی 993110۶۴ ۶0

 0۵13۷30۸۸۴تلفن:

 پور اسماعیل شهید خیابان - مفتح خیابان -شهرستان مشهد  -استان خراسان رضوی  993110۶2 ۶1

ساختمان پزشکان -1۸کوچه نبش-خان میرزاکوچک تقاطع به نرسیده - طرقی

 0۵132۵۶3۶۴0تلفن:-امیرالمومنین)ع(



 

 

-11و9 فالحی بین- فالحی شهید بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  993110۶۶ ۶2

 0۵13۷۵13330-0۵13۷۵1۷۷00تلفن :-223پالک 

تلفن -۵9۸ پالک-(ره) خمینی امام بلوار - جام تربت شهرستان -استان خراسان رضوی  993110۶۸ ۶3

:0۵۴3۵2320۵۸ 

ساختمان -1۵ محمدی نبش - الهیه بلوار - مشهد شهرستان -استان خراسان رضوی  993110۶9 ۶۴

 0۵13۵1۴01۷1: تلفن -طبقه همکف -سالمت 

 

 

 شمالی خراسان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر دادگستری  1

 بجنورد

 جنوردب دادگستری - بجنورد -خراسان شمالی 

 - شرقی خمینی امام خیابان - بجنورد شهرستان -استان خراسان شمالی  93312001 2

 0۵۸32۷2۷۵۴0: تلفن ملی بانک شعب مدیریت روبروی - کارگر میدان

 سه - غربی خمینی امام خیابان - بجنورد شهرستان -استان خراسان شمالی  93312002 3

 0۵۸322۴۶293تلفن:  ۷ پالک - زایشگاه راه

اول شهرک -بلوار امام خمینی-شهرستان شیروان-استان خراسان شمالی 9۶31200۶ ۴

 0۵۸3۶231۵23: تلفن -جنب مسجد امام حسن مجتبی -طالقانی

 امام - خمینی امام خیابان - اسفراین شهرستان -استان خراسان شمالی  9۶31200۴ ۵

 0۵۸3۷233۶1۶تلفن: - ۷0 پالک -مقابل بانک ملت  - 39 خمینی

 پالک -معلم بلوار - آباد صفی - اسفراین شهرستان -استان خراسان شمالی  9۶31200۸ ۶

 0۵۸3۷۷2۴۷90تلفن:  99

 خمینی مصطفی شهید خیابان - جاجرم شهرستان -استان خراسان شمالی  9۶31200۵ ۷

 0۵۸322۷33۷0: تلفن ملی بانک روبروی -

 نبش - جمهوری بلوار - شیروان شهرستان -استان خراسان شمالی  9۷31200۷ ۸

 0۵۸3۶22۷122تلفن:  10۸پالک  - ۶جمهوری

 شهید بلوار - آشخانه -ن سملقا و مانه شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸312003 9

 0۵۸3292۵۶22تلفن:  103 پالک - باهنر شهید خیابان - بهشتی

 شهید خیابان - آشخانه - سملقان و مانه شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸312009 10

 0۵۸329232۶۸تلفن: ۴9۷ پالک - پاسداران تقاطع - نژاد هاشمی



 

 

( ره) خمینی امام خیابان - جرگالن و راز شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸312011 11

 0۵۸32۶23۷۸0تلفن: 10۸ پالک - بهشتی شهید چهارراه از قبل -

 - عدالت خیابان - رضا امام بلوار - فاروج شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸312012 12

 0۵۸3۶۴2۴3۴9:تلفن کشاورزی بانک جنب - نادری کوچه

 بسیج میدان - اسفراین شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸312010 13

 0۵۸3۷2۴0۶0۴:تلفن

 چهار - شمالی جامی خیابان - شیروان شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸312013 1۴

 0۵۸3۶22۸۷۸۷تلفن: 10۶ پالک - سینا ابن راه

 روبروی -)ع(  علی امام میدان - گرمه شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸31201۴ 1۵

 0۵۸32۵0۶۶1۴تلفن: 12 پالک - شهرداری

 طالقانی ابتدای - قاضی - سملقان و مانه شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸31201۶ 1۶

 0۵۸32۸۶3203:تلفن شرقی

 نبش - شرقی طالقانی خیابان - بجنورد شهرستان -سان شمالی استان خرا 9۸312019 1۷

 0۵۸32۴2۷۵۵۸تلفن: 203پالک  - 13 طالقانی

 شریعنی نبش- شمالی شریعتی - بجنورد شهرستان -استان خراسان شمالی  9۸31201۷ 1۸

 0۵۸32232۶۷0-0۵۸32232۶۷3تلفن: ۶۷۵پالک  - 31 شمالی

 - شرقی خمینی امام خیابان - بجنورد ستانشهر -استان خراسان شمالی  9۸312020 19

تلفن :  -313الک پ - سفید طالی مجتمع روبروی - باسکول چهارراه

0۵۸322۴0۷23 

دفتر خدمات قضایی  20

پلیس ف.ا استان 

 خراسان شمالی

 بجنورد -استان خراسان شمالی 

مخابرات  پیش قلعه خیابان-شهرستان مانه وسملقان-استان خراسان شمالی  9931201۵ 21

 0۵۸32۸۸320۷تلفن:-

 

 

 خوزستان استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 اهواز

 اهواز دادگستری - اهواز -خوزستان 

 پالک -مجتمع هاله  - 10 خیابان - کمپلو میدان - اهواز شهرستان -استان خوزستان  93313001 2

 0۶133۷۸۶9۸3طبقه سوم تلفن:  - 10

 - باهنر راه سه - ای حرفه فنی بلوار - سپیدار - اهواز شهرستان -وزستان استان خ 93313002 3

 0۶1322۸۴۶۸1: تلفن شناس قبله داروخانه جنب

 هشتم خیابان نبش - بهبهانی اله آیت بلوار - اهواز شهرستان -استان خوزستان  93313003 ۴

 0۶13۴۴920۵۵ - 0۶13۴۴920۵۶تلفن:  10۴ پالک - آسیاباد

 -شهریور  1۷ کوی - یک خیابان - چهارشیر - اهواز شهرستان -استان خوزستان  9۶313011 ۵

 0۶13۴۴۴130۴تلفن: - 1 پالک

 - 1 پارسا مجتمع - والیت میدان - بلوارچویل اول - ایذه شهرستان -استان خوزستان  9۶31301۴ ۶

 0۶1۴3۶21201تلفن: 

 - 33و  32دس بین بهاربلوار ق - آبادان شهرستان -استان خوزستان  9۶31301۶ ۷

 0۶1۵332001۶تلفن:

 خیابان نبش - طیب خیابان - طیب میدان - آبادان شهرستان -استان خوزستان  9۶31301۷ ۸

 0۶1۵33299۵۴تلفن: - ۴ گلستان

: تلفن - ولیعصر خیابان - بهشتی شهید خیابان - باغملک شهرستان -استان خوزستان  9۶313019 9

0۶1۴3۷2۵30۵ 

 کوچه -جوانمردی خیابان - جوانمردی میدان - بهبهان شهرستان -استان خوزستان  9۶31302۴ 10

 0۶1۵2۷21۴۵۴:تلفن - نمازی

 - شهیدیوسفی کوچه نبش - رودکی خیابان - خرمشهر شهرستان -استان خوزستان  9۶31302۷ 11

 0۶1۵3۵11۷۴۶تلفن:  - 2۵ پالک

 به نرسیده - مادر بیمارستان از بعد - بلوارمعلم -رامهرمز  شهرستان -استان خوزستان  9۶313032 12

 0۶1۴3۵3۴۸2۴:تلفن - اسدآبادی میدان

 پاساژ انتهای - رازی خیابان - صنعتی ناحیه - ماهشهر شهرستان -استان خوزستان  9۶313022 13

 0۶1۵23۴0۷۴0تلفن:  - 10+پلیس جنب ساختمان - موحد

 -نژاد صادق یراق ابزار روبروی - رهبری خیابان - لهفتک شهرستان -استان خوزستان  9۶3130۴0 1۴

 0۶1۴3۵۸1۵22تلفن:  - 12 پالک



 

 

 - معلم بلوار نبش - صفاری لیث یعقوب میدان - دزفول شهرستان -استان خوزستان  9۶31302۸ 1۵

 0۶1۴22۴۴۸2۸:تلفن

 0۶1۵2۸300۵0: تلفن -متری  ۶0ان خیاب -شهرستان بهبهان  -استان خوزستان 9۶31302۵ 1۶

 - ۴0 پالک - بهشتی شهید خیابان - اللی شهرستان -استان خوزستان  9۶31303۸ 1۷

 0۶1۴329۴220تلفن:

 خیابان بین -محالتی شهید خیابان - آزادگان دشت شهرستان -استان خوزستان  9۶313031 1۸

 0۶13۶۷۵1۷1۸تلفن: 1۸ پالک - معلم خیابان و شریعتی

 - امیر حضرت مسجد جنب - امام خیابان - شادگان ستانشهر -استان خوزستان  9۶313033 19

 0۶1۵3۷291۶9: تلفن

 - شهرسازی و راه اداره جنب - شهدا بلوار - امیدیه شهرستان -استان خوزستان  9۶31300۴ 20

 0۶1۵2۶2۸11۸: تلفن اجتماعی تامین سازمان روبروی

 آزاده شهید بلوار-( ره) خمینی امام بندر -هرستان بندر ماهشهر ش -استان خوزستان  9۶313021 21

طبقه همکف  - 1 پالک - اوین ساختمان - طالقانی حسینیه روبروی -

 0۶1۵2223۷۴9تلفن:

 و عقیل بن مسلم خیابان بین - شریعتی خیابان - دزفول شهرستان -استان خوزستان  9۶313030 22

 0۶1۴2۴2۶23۶طبقه همکف تلفن: - 1۵ پالک - فرمانداری خیابان

 نبش -( ره)خمینی امام بلوار - مالثانی شهر - باوی شهرستان -استان خوزستان  9۶313020 23

 0۶13۶۵23۴۴۵: تلفن اول طبقه - نگین مجتمع - قدس کوی هفت خیابان

و آذر  دی خیابان بین - فروردین خیابان -گلستان - اهواز شهرستان -استان خوزستان  9۷313012 2۴

 0۶13332۷۷39تلفن: 3واحد -طبقه اول  - 23۵ پالک - رتاج مجتمع -

تلفن:  2۶2پالک - مینا کوچه - امام میدان - اندیمشک شهرستان -استان خوزستان  9۶31300۶ 2۵

0۶1۴2۶۴1۶0۵ 

 - انقالب و سینا بین - پا پیل شهید بلوار - اندیمشک شهرستان -استان خوزستان  9۷31300۷ 2۶

 0۶1۴2۶90۵۸۸تلفن: 32۷ پالک - دریا تخراس روبروی -اداره مخابرات مرکزی  پشت

- 0۶1۴2۶90۵۸۷ - 0۶1۴2۶90۵۸۶ 

 خیابان و حسین امام خیابان بین - کانال خیابان - امیدیه شهرستان -استان خوزستان  9۷31300۵ 2۷

 0۶1۵2۶302۶1: تلفن امامت

 رکزیم ملی بانک جنب -شهریور 1۷ میدان - شوشتر شهرستان -استان خوزستان  9۷31303۷ 2۸

 0۶13۶21۸۴3۸: تماس شماره



 

 

 بانک سرپرستی روبروی - بهبهانی اله آیت اتوبان - اهواز شهرستان -استان خوزستان  9۷313013 29

 اول واحد - اول طبقه -آرتینا مجتمع - آزادی مخابرات جنب - ملت

 0۶13۵۵390۷3:تلفن

 اداره روبروی -وار مصلی بل - ۴فاز - ماهشهر بندر شهرستان -استان خوزستان  9۷313023 30

 0۶1۵23210۵3: تلفن مخابرات

 - کیانی علی شهید کوچه - جنوبی حافظ خیابان - ایذه شهرستان -استان خوزستان  9۷31301۵ 31

 0۶1۴3۶2۷۷۵۵:تلفن اسالمی تبلیغات اداره جنب - کشاورزی بانک پشت

 1۴0پالک  - 1۶ گلستان بشن - طیب بلوار - آبادان شهرستان -استان خوزستان  9۷31301۸ 32

 0۶1۵33۴0۶3۶تلفن:

 شهید و مدرس خیابان مابین - خمینی امام بلوار - شوش شهرستان -استان خوزستان  9۷31303۵ 33

 0۶1۴2۸۴۵2۴۴تلفن: 9۷ پالک - منتظری

 نبش - والیت خیابان - المبین فتح بلوار - شادگان شهرستان -استان خوزستان  9۸31302۶ 3۴

 0۶1۵3۷30919:تلفن انقالب بهار مدرسه جنب -خرداد غربی  1۵ خیابان

 پارک روبروی - فرعی یک خیابان - احمدآباد - آبادان شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴2 3۵

 0۶1۵332۶102 - 0۶1۵332۶101تلفن: 91 پالک - معلم

 - بسیج میدان - فردوسی خیابان - خواجه قلعه - اندیکا شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴۴ 3۶

 0۶1۴32۸3۵39:تلفن طبیعی منابع اداره روبروی - رودکی خیابان جنب

 پالک - فراهانی و هاللی بین - هاشم بنی خیابان - اهواز شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴1 3۷

 0۶133۷۸2۵2۵تلفن: ۵3۵

 مجتمع - بنگله هشت بلوار ابتدای - سلیمان مسجد شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴9 3۸

 0۶1۴3221۶0۸:تلفن فرزین

 خمینی مصطفی کوچه - منتظری خیابان - ماهشهر بندر شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴3 39

 0۶1۵23۵9۴0۶:تلفن پزشکی نظام سازمان جنب -

 اهلل آیت بلوار -( ره) خمینی امام بندر - ماهشهر بندر شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴۷ ۴0

 0۶1۵222۵2۸۶تلفن: 1۴ پالک - رفاه بانک جنب - ای خامنه

 پمپ از تر پایین - ای خامنه اهلل آیت خیابان - باغملک شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴۶ ۴1

 0۶1۴3۷22۸1۵:تلفن دولت پیشخوان دفتر جنب - بنزین

 و کوثر خیابان ینب - شهدا بلوار - آزادگان دشت - هویزه شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴۵ ۴2

 0۶13۶۷۸۸2۴۶تلفن: 13 پالک - قدوسی شهید خیابان - رضوان



 

 

( جامع مسجد خیابان) انقالب خیابان - خرمشهر شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۴۸ ۴3

 0۶1۵3۵221۵3 - 0۶1۵3۵2211۵:تلفن

 نبش - زیکشاور بانک روبروی - بسیج بلوار - رامشیر شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵۶ ۴۴

 0۶1۴3۵9۵322تلفن: 93 پالک - سرانجام کوچه

 جنب - المبین فتح خیابان - الوان شهر - شاوور - شوش شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵0 ۴۵

 0۶1۴2۸93۸۶2:تلفن( ع)العابدین زین مسجد

 رویروب - جنوبی کمربندی -طیبی شهید خیابان - گتوند شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵1 ۴۶

 0۶13۶32۷221 - 0۶13۶32۷220:تلفن خوارزمی هنرستان

 شهید و خمینی امام خیابان بین - جهاد خیابان - دزفول شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵3 ۴۷

 0۶1۴2322229تلفن:  93 پالک - مومن محمدعلی

 خامنه امام انمید نبش - ای خامنه امام بلوار - هندیجان شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵۴ ۴۸

 0۶1۵2۵۷۷229:تلفن ای

 اول - آزادی خیابان - برنج سی جاده - سلیمان مسجد شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵2 ۴9

 0۶1۴322۴۶0۶ما تلفن:س پسرانه غیرانتفاعی دبستان جنب - کرسنت کمپ

 جزایری سویمو بلوار -( ع)حسین امام خیابان - شوشتر شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵۵ ۵0

 0۶13۶230۵3۵: تلفن مهدی کوی - خاتم بیمارستان روبروی -

بلوک  - ۶ سکتور - دانشگاه بلوار - نو شوشتر - شوشتر شهرستان -استان خوزستان  9۸3130۵۷ ۵1

 0۶13۶230۷93تلفن: 1۷

پالک -خیابان امام خمینی شرقی )ره(-1منطقه -شهرستاان اهواز-استان خوزستان  993130۵9 ۵2

 0۶13۵۵393۵۸تلفن :-طبقه اول -۸۴

 پانزدهم خیابان -بلوارجواد االئمه )ع(  -1 منطقه -اهواز شهرستان -استان خوزستان  993130۵۸ ۵3

 0۶13۵۷1۴۵۴0تلفن : -109 پالک - غربی

 

 

 زنجان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 زنجان

 دادگستری کل استان زنجان -زنجان -استان زنجان



 

 

 - ترانس چهارراه به نرسیده - جمهوری خیابان - زنجان شهرستان -استان زنجان  9۴31۴001 2

 02۴33۴۵2۷۸۴تلفن:  1۷ پالک - محمدی سلطان شهید کوچه - ملت بانک جنب

 و راه اداره روبروی -( ره) خمینی امام خیابان - خدابنده شهرستان -استان زنجان  9۶31۴00۷ 3

 02۴3۴22۷9۴۴: تلفن - ترابری

 خیابان اول -( ع) حسین امام میدان خیابان -شهرستان خرمدره  -استان زنجان 9۶31۴00۸ ۴

 02۴3۵۵3۷3۶3تلفن: - 190 پالک - ولیعصر

 - شرقی صفوی نواب خیابان - جنوبی طالقانی بلوار -ابهر  شهرستان -استان زنجان  9۶31۴003 ۵

 02۴3۵۶23۶۷۸تلفن:  - ۷۷ پالک

 -11 کالنتری و دارای مابین -جنوبی طالقانی خیابان - ابهر شهرستان -تان زنجان اس 9۶31۴00۴ ۶

 02۴3۵2۷۶۶۷۶تلفن: -ابهر ۵۷ساختمان دفتر اسناد رسمی  - 3۷پالک 

 - پرستار خیابان روبروی - شمالی سعدی خیابان - زنجان شهرستان -استان زنجان  9۶31۴00۶ ۷

 02۴33۴۷۸2۶۷تلفن:  - 1۶1 پالک - خیام بست بن نبش

دفتر اسناد  -روبروی بانک ملی-خیابان امام -شهر اببر -شهرستان طارم -استان زنجان 9۶31۴013 ۸

 02۴32۸2۴2۴2:تلفن -طارم  29رسمی شماره 

 حکمعلی شهید کوچه نبش - معلم میدان - خدابنده شهرستان -استان زنجان  9۶31۴01۴ 9

 02۴3۴22۶۸۵3تلفن:  - ۸ پالک - بیگدلی

 - آوینی شهید خیابان - نوری اله فضل شیخ بلوار - زنجان شهرستان -استان زنجان  9۷31۴010 10

 02۴33۴۵۸3۸9تلفن: ۶۵ پالک -( ره)خمینی امام فرهنگسرای جنوبی ضلع

 طبقه - عارف تجاری مجتمع - امجدیه راهی سه - زنجان شهرستان -استان زنجان  9۷31۴012 11

 02۴33۵۶0۸۶۸:تلفن اول

 19پالک - فردوس بلوار - گرماب - خدابنده شهرستان -استان زنجان  9۸31۴01۵ 12

 02۴3۴۸22۷0۷تلفن:

 مخابرات روبروی -خمینی)ره(  امام خیابان - آببر - طارم شهرستان -استان زنجان  9۸31۴01۷ 13

 02۴32۸22110:تلفن

 02۴3۶22۴۵۶۵:تلفن شریعتی خیابان - نشان ماه شهرستان -استان زنجان  9۸31۴01۸ 1۴

 جنب - سجاسی الدین رکن خیابان - سجاسرود - خدابنده شهرستان -استان زنجان  9۸31۴01۶ 1۵

 02۴3۴3339۴۴تلفن: 209 پالک - پرورش و آموزش اداره

 بانک روبروی - جانباز میدان از بعد - آزادی بلوار - سلطانیه شهرستان -استان زنجان  9۸31۴00۵ 1۶

 02۴3۵۸2۴۶13:تلفن کشاورزی

 02۴3۶۷22۶3۶:تلفن( ره)خمینی امام خیابان - ایجرود شهرستان -استان زنجان  9۸31۴019 1۷



 

 

 بانک روبروی - خمینی مصطفی شهید خیابان - خرمدره شهرستان -استان زنجان  9۸31۴011 1۸

 02۴3۵۵31۵۸۷تلفن: ۵۵ پالک - تجارت

 مطهری شهید خیابان - ولیعصر ابانخی - چورزق - طارم شهرستان -استان زنجان  9۸31۴021 19

 02۴32۸۶3۸20:تلفن

 راهی سه -(ره)خمینی امام بلوار -د رو بزینه - خدابنده شهرستان -استان زنجان  9۸31۴022 20

 02۴3۴۶23۷3۵:تلفن همدان

 خیابان - رود زرین شهر -( رود بزینه بخش) خدابنده شهرستان -استان زنجان  9۸31۴020 21

 02۴3۴۶232۶1:تلفن- تجارت بانک روبروی - مطهری

 پالک-رشت دروازه به نرسیده - بعثت خیابان - زنجان شهرستان -استان زنجان  9931۴02۴ 22

 02۴3332۸109تلفن :-1واحد-طبقه اول -1۷1

پالک -19خیابان بهارستان -خیابان تختی -قیدار-شهرستان خدابنده -استان زنجان  9931۴023 23

۵۵-02۴3۴22۷۷2۸-02۴3۴22200۸ 

 

 

 سمنان استان قضایی خدمات دفتر

دفتر  1

دادگستری 

 سمنان

 سمنان دادگستری -سمنان 

 میدان - دانشجو خیابان ابتدا - تهران خیابان - شاهرود شهرستان -استان سمنان  9۶31۵002 2

 023323۴۵۶0۵: تلفن - دانشجو

 شهید کوچه - خمینی فیمصط شهید خیابان - گرمسار شهرستان -استان سمنان  9۶31۵00۴ 3

 0233۴223399: تلفن -یی زاده )سوم غربی( یح کوچه نبش - علیزاده

 هشت خیابان -تعاون شهرک - مطهری میدان - سمنان شهرستان -استان سمنان  9۷31۵00۶ ۴

 - 02333۴۴99۷۷ -02333۴۴99۶۶تلفن: ۵ طبقه - افق ساختمان - غربی

02333۴۴99۸۸ 

: تلفن عزیزپور ساختمان - انقالب بلوار ابتدای - شهر مهدی شهرستان -استان سمنان  9۷31۵00۷ ۵

02333۶2991۵- 02333۶290۵2 

 شهید میدان به نرسیده - بسیج بلوار - ایوانکی - گرمسار شهرستان -استان سمنان  9۸31۵00۸ ۶

 0233۴۵20332: تلفن اشتری



 

 

 البرز کوچه نبش -دان انقالب ضلع شمالی می - گرمسار شهرستان -استان سمنان  9۸31۵009 ۷

 0233۴20۴۶33:تلفن

 12 پالک - شهریور هشت خیابان - شاهرود شهرستان -استان سمنان  9۸31۵00۵ ۸

 0233222۶۷۴۷تلفن:

 پازوکی خیابان - معلم میدان - آرادان شهرستان -استان سمنان  9۸31۵010 9

 0233۴۵۴2۷۴3:تلفن

 مفتح خیابان نبش - معلم خیابان - اهرودش شهرستان -استان سمنان  9۸31۵011 10

 0233223۸۵۶۶:تلفن

 الحسنه قرض موسسه جنب - فرهنگ میدان - دامغان شهرستان -استان سمنان  9۸31۵013 11

 0233۵2۵2۵32:تلفن( ع)معصوم چهارده

کاشانه  برج ابتدای - مهدیه خیابان - بسطام - شاهرود شهرستان -استان سمنان  9۸31۵01۴ 12

 02332۵2۴۸۵0:تلفن

( ع) رضا امام بلوار - بسیج میدان - میامی شهرستان -استان سمنان  9۸31۵012 13

 02332۶2۴۵11:تلفن

طبقه  - 20 پالک -قائم بلوار ابتدای - مولوی بلوار - سمنان شهرستان -استان سمنان  9931۵01۵ 1۴

 0233332۵۵3۶اول تلفن:
   

 لوچستاندفاتر خدمات قضایی استان سیستان و ب
   

دفتر  1

دادگستری 

 زاهدان

 زاهدان دادگستری - زاهدان -سیستان و بلوچستان 

تلفن  23 معلم نبش - معلم بلوار - زاهدان شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9331۶001 2

 :0۵۴33۴9002۴ 

 1۴ داشتبه نبش - بهداشت بلوار - زاهدان شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۵31۶002 3

 0۵۴33۴3۸1۸2تلفن:  2 واحد -طبقه اول  -

 ۴۴ فردوسی نبش- فردوسی خیابان - زابل شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۷31۶003 ۴

 0۵۴3223۸00۷تلفن:

 کوچه جنب - هامون خیابان -ابل ز شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶00۴ ۵

 0۵۴322۴3۸11:تلفن ها بیرجندی



 

 

 از بعد - بهشتی شهید خیابان - سراوان شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶00۵ ۶

 0۵۴3۷۶2۶۸23:تلفن قطب سید تقاطع

 خیابان از قبل - آزادی خیابان - سراوان شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶00۶ ۷

 0۵۴3۷۶2۴29۶:تلفن شهرداری پارکینگ روبروی -شهید بهشتی 

 خیابان مابین - قدس بلوار - چابهار شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶00۷ ۸

 0۵۴3۵33۵1۸1تلفن:  1۵۶ پالک - شهید بنیاد به نرسیده - هامون و هیرمند

 نرسیده -بلوار امام خمینی)ره(  - ایرانشهر شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶00۸ 9

 0۵۴3۷210۷20:تلفن مصلی میدان به

 امام خیابان - محمدآباد - هامون شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶009 10

 0۵۴32۶3232۴تلفن: 9 خمینی امام نبش -(ره)خمینی

 فارس خلیج بلوار - محمد دوست - هیرمند شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶011 11

 0۵۴32۶22۸1۶تلفن: ۶و  ۴ فارس خلیج بین -

 -(ره)خمینی امام خیابان - راسک - سرباز شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶010 12

 0۵۴3۷1۴30۶۷- 0۵۴3۷1۴3190:تلفن پاسداران سپاه روبروی

 -(ره)خمینی امام خیابان - ادیمی - زابل شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶012 13

 0۵۴32۶921۸۴تلفن: ۴و  2 خمینی امام بین

 نرسیده -( ره)خمینی امام خیابان - زهک شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶013 1۴

 0۵۴32۶13۵1۶ - 0۵۴32۶1۴۵۶۵:تلفن قوامین بانک جنب - زهک سد به

 11و  9 والیت بین - والیت بلوار - ایرانشهر شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9۸31۶01۴ 1۵

 0۵۴3۷22۵9۸۴تلفن:

تلفن:  9و  ۶ قلنبر بین قلنبر بلوار - زاهدان شهرستان -ن سیستان و بلوچستان استا 9931۶01۶ 1۶

0۵۴33۴۴۶۷۸1-0۵۴33۴۴۶۷۸0 

-0۵۴33۷2300۸:تلفن سرباز بلوار - خاش شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9931۶01۵ 1۷

0۵۴33۷239۴۴ 

 مزاری بین- مزاری دشهی خیابان - زاهدان شهرستان -استان سیستان وبلوچستان  9931۶01۷ 1۸

 0۵۴33۵22332تلفن : -۵2و۵۴

 حسین- مولوی خیابان نبش - زاهدان شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9931۶01۸ 19

 0۵۴3323۸0۴۶تلفن :-1بر

بلوار  -شهرک زیباشهر-1 منطقه - کنارک شهرستان -استان سیستان و بلوچستان  9931۶019 20

 0۵۴3۵3۸01۶۸: تلفن -ساحلی 

 



 

 

 فارس استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 شیراز

 دادگستری شیراز -شیراز -استان فارس

دفتر ویژه  2

 استان فارس

مجتمع دادگاههای  -خیابان شهید جمالی -خیابان مالصدرا -شیراز -استان فارس

 حقوقی و خانواده شیراز

 - مسکن بانک جنب - بعثت هرا سه -خیابان زرهی -شهرستان شیراز-ستان فارس 9331۷001 3

 0۷13۸3۸1۵۸1و  0۷13۸3۸1۵۸0تلفن:  1واحد  -طبقه اول- ۵ پارسیس ساختمان

 22 ورزشگاه از بعد - زهرا کوی بلوار - مدرس بلوار - شیراز شهرستان -استان فارس  9331۷002 ۴

 0۷13۷2۵۸001: تلفن زندو شاه فرهنگی موسسه فوقانی طبقه -بهمن 

 - 19 کوچه از بعد - تنان هفت خیابان - قرآن دروازه - شیراز شهرستان -ن فارس استا 9۴31۷00۴ ۵

 0۷1322۸۸2۵1روبروی داروخانه دکتر نیک نهاد تلفن: 

 طبقه - بهاران تجاری مجتمع - ستارخان خیابان - شیراز شهرستان -استان فارس  9۴31۷00۵ ۶

 0۷13۶2۷23۴۴تلفن:  B8 ساختمان - صادرات بانک فوقانی

 الله پارک به نرسیده -( ع)مجتبی حسن امام خیابان -ان اقلید شهرست -استان فارس  9۷31۷00۷ ۷

 0۷1۴۴۵33201: تلفن

 حل شورای کوچه - پاسداران بلوار - فردوسی میدان - داراب شهرستان -استان فارس  9۷31۷012 ۸

لفن: ت 12 واحد - دوم طبقه - زندانیان از حمایت انجمن ساختمان - اختالف

0۷1۵3۵22۶۷3 - 0۷1۵3۵2۸۸3۷ 

 - مسکن بنیاد روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - سروستان شهرستان -استان فارس  9۷31۷01۵ 9

 0۷13۷۸۴2۵۴2طبقه همکف تلفن: - 3۶۵۴پالک  - ۶ کوچه

 بعد - اجتماعی تامین خیابان -( ره)خمینی امام بلوار - کوار شهرستان -استان فارس  9۷31۷02۴ 10

 0۷13۷۸2۷0۸1- 0۷13۷۸2۷0۸2: تلفن اول چهارراه از

تلفن:  ۵ کوچه جنب - جنوبی فردوسی خیابان - مرودشت شهرستان -استان فارس  9۷31۷029 11

0۷1۴3230۸۴۶ 

 گاز میدان - بلواربسیج انتهای - ارسنجان شهرستان -استان فارس  9۷31۷00۶ 12

 0۷1۴3۵2۶۸۶۸ - 0۷1۴3۵2۴09۸:تلفن

 - 3۸0 پالک - گاز پمپ روبروی - الزمان صاحب بلوار - فسا شهرستان -استان فارس  9۷31۷00۸ 13

 0۷1۵333003۷طبقه همکف تلفن:



 

 

 - شهدا گلزار بلوار - مصیری شهر کمربندی خیابان - رستم شهرستان -استان فارس  9۷31۷013 1۴

 0۷1۴2۶۴2۵۶۶ - 0۷1۴2۶۴2299جنب ساختمان وکال تلفن: - ۵ کوچه

 - آپادانا ساختمان - 2۵ کوچه نبش - شهر فرهنگ - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷021 1۵

 0۷13۶32۴۸۶۷تلفن: 3واحد - یک طبقه

 اجتماعی تامین اداره جنب - اجتماعی تامین خیابان - کوار شهرستان -استان فارس  9۷31۷023 1۶

 0۷13۷۸2۵032:تلفن

 بیمه حدفاصل - نور خیابان -بلوار هفت تیر  - ممسنی شهرستان -استان فارس  9۷31۷02۶ 1۷

 0۷1۴2۵219۶۵ - 0۷1۴2۵2۶1۶2:تلفن طبیعی منابع اداره و سالمت

 جنب -( احوال ثبت) نور کوچه - تیر هفت بلوار - ممسنی شهرستان -استان فارس  9۷31۷02۷ 1۸

 0۷1۴2۵2۵۵۶۷ - 0۷1۴2۵۴2320:تلفن سالمت بیمه

 1 شماره ساختمان روبروی - آزادگان بلوار - جهرم ستانشهر -استان فارس  9۷31۷010 19

 0۷1۵۴230۷99 - 0۷1۵۴22۸9۶۸تلفن: 11 کوجه نبش -دادگستری 

 - بنزین پمپ جنب - سپاه بلوار - اردکان شهر - سپیدان شهرستان -استان فارس  9۷31۷01۴ 20

 0۷13۶۷2۵3۶۷:تلفن عدالت کوچه نبش

 1۷۷پالک  - 12 کوچه مقابل - استقالل بلوار - آباده شهرستان -استان فارس  9۷31۷01۶ 21

 0۷1۴۴3۴۷۵۶۶ - 0۷1۴۴3۴۷22۷تلفن:

 کشاورزی جهاد روبروی - خمینی امام بلوار - کارزین و قیر شهرستان -استان فارس  9۷31۷022 22

 0۷1۵۴۵2۵92۴ - 0۷1۵۴۵23۶۸2: تلفن

 همکف طبقه - کیهان مجتمع - قبله میدان - الر - الرستان شهرستان -استان فارس  9۷31۷02۵ 23

 0۷1۵22۶0۷۴0 - 0۷1۵22۶0۷30: تلفن

 سپاه روبروی - بهشتی شهید خیابان - طشک آباده - ریز نی شهرستان -استان فارس  9۷31۷009 2۴

 0۷1۵3۸9313۷: تلفن پاسداران

 راه چهار از قبل - شمالی سپاه خیابان - رحمت بلوار -راز شی شهرستان -استان فارس  9۷31۷01۸ 2۵

 0۷13۸310132تلفن:  ۴3۶ پالک - هوایی پل جنب - زندان

 ۶پالک  -20و  19 کوچه فاصل حد - مدرس بلوار - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷019 2۶

 0۷13۷20۵11۵تلفن:

 - ۶۷ کوچه -روبروی -هارراه زرگری چ از قبل - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷020 2۷

 0۷13۶2۶2۷۷9 - 0۷13۶2۶290۴: تلفن اول طبقه -مپیک ساختمان ال

 -( دادگستری روبروی) بسیج خیابان - استقالل بلوار - ریز نی شهرستان -استان فارس  9۷31۷02۸ 2۸

 0۷1۵3۵2012۴تلفن: 123 پالک



 

 

شهید ) 2۶ کوچه- شمالی خمینی امام خیابان - آباد فیروز شهرستان -استان فارس  9۷31۷031 29

 0۷13۸۷21۷۵۴امیرساالری( تلفن:مهدی 

 خمینی امام امداد کمیته روبروی - علی امام بلوار - مرودشت شهرستان -استان فارس  9۷31۷030 30

 0۷1۴3230۸۴۶:تلفن

 - منوچهری راه سه روی به رو -( نادر) انقالب خیابان - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷033 31

 ۴ واحد - اول طبقه - دماوند ساختمان -سسه نور طبقه فوقانی مو - 10 کوچه نبش

 0۷13233۶۸21تلفن:

: تلفن فالحی خیابان ابتدای پاسدران خیابان - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷03۴ 32

0۷13۸۴۷۸9۸2 

 - ریشمک و سرباز چهارراه فاصل حد - امیرکبیر بلوار - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷01۷ 33

 2 واحد- اول طبقه -مجتمع تجاری مسکونی پریا  - 2۴ خیابان هب نرسیده

 0۷13۸3۸۶۵30تلفن:

 بهشت تجاری اداری مجتمع - شیرازی میرزای بلوار - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷03۶ 3۴

 0۷13۶333۷۸۵تلفن: 11 واحد - سوم طبقه -

 مقاومت حوزه روبروی -( پیرنیا)سیفار سلمان بلوار - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷032 3۵

 0۷13۶2۷۷3۴9:تلفن( ع)مجتبی حسن امام بسیج

 ۵ ایران نبش - ایران بلوار - صدرا جدید شهر - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷03۵ 3۶

 0۷13۶۴1۴۸2۶تلفن:

 - ورااه تجاری مجتمع - 23 کوچه نبش - آباد معالی - شیراز شهرستان -استان فارس  9۷31۷03۷ 3۷

 0۷13۶3۴2330تلفن: 31 واحد - اداری سوم طبقه

جنب مرکز  - 21 کوچه روبروی - آزادگان بلوار - جهرم شهرستان -استان فارس  9۸31۷039 3۸

 ۵۴۴۴0021-0۷1اورژانس تلفن:

 شهرسازی و راه اداره جنب - رضا امام بلوار - استهبان شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴۶ 39

 0۷1۵32۴09۷۷:تلفن

روبروی بانک ملی  - انقالب بلوار - فراشبند شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵1 ۴0

 0۷13۸۷۵3۴10تلفن:

 0۷1۵2۶2۷۵20:تلفن بسیج بلوار - خنج شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴2 ۴1

 و صدا خیابان اول-( ره) خمینی امام میدان از بعد - جهرم شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵2 ۴2

 0۷1۵۴2۶3۶۷۷: تلفن صحرائیان شهید خیابان نبش - استادیوم چهارراه - سیما



 

 

 خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - صفاشهر - بید خرم شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵۴ ۴3

 0۷1۴۴۴۵۵2۸0:تلفن( عج)الزمان صاحب مسجد جنب -( عج)الزمان صاحب

 زهرای دبیرستان روبروی - معلم خیابان - جویم - الرستان شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴0 ۴۴

 0۷1۵2۵۷3۴3۵:تلفن(  س)اطهر

 - کشاورزی بانک جنب - معلم بلوار - باالده - کازرون شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵0 ۴۵

 0۷1۴2۴۷3200تلفن: 2 طبقه - رازی ساختمان

 ینبنز پمپ جنب - بخشنده بلوار - زرقان شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴3 ۴۶

 0۷132۶2۷2۷0:تلفن

 -(ره)خمینی امام بلوار - ولیعصر شهرک - سوریان - بوانات شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴۸ ۴۷

 0۷1۴۴۴0۵۴30متری اول تلفن: 20

 ساختمان - کوثر خیابان به نرسیده - معلم بلوار - المرد شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶1 ۴۸

 0۷1۵2۷2۴9۵۵:تلفن همکف طبقه - بدیعی

 کریمی داروخانه روبروی - تیر هفت خیابان -شهرستان مرودشت  -استان فارس  9۸31۷0۴۴ ۴9

 0۷1۴3230392:تلفن

 سهرابی خیابان -(ره)خمینی امام خیابان - اردکان - سپیدان شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵3 ۵0

 0۷13۶۷20۵01:تلفن( ره)خمینی امام پاساژ -

 اداره کوچه - سعدی بلوار -کمارج  و تخته کنار - کازرون شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴۵ ۵1

 0۷1۴2۴۴3103:تلفن احوال ثبت

 3استقالل کوچه نبش - غفاری خیابان - خرامه شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵۸ ۵2

 0۷132۷2۶۵91 - 0۷132۷23۶۵۶تلفن:

 0۷1۵32۴0۸9۸:تلفن قائم واربل - دانشجو میدان - استهبان شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴9 ۵3

 ۴2پالک  - 10کوچه نبش - مدرس شهید خیابان - داراب شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶3 ۵۴

 0۷1۵3۵۴3231تلفن:

( ع)حسین امام مسجد جنب -(ره)خمینی امام بلوار - خشت شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴۷ ۵۵

 0۷1۴2۴۵31۵1:تلفن

 نفت پارک روبروی -می اسال جمهوری بلوار - المرد تانشهرس -استان فارس  9۸31۷0۵9 ۵۶

 0۷1۵2۷2۸0۶۵:تلفن

 آبشار کوچه روبروی - شیراز جهرم جاده - خفر - جهرم شهرستان -استان فارس  9۸31۷03۸ ۵۷

 0۷1۵۴۵02۷11:تلفن



 

 

 کوچه -( ره)خمینی امام خیابان - آباد حاجی - دشت زرین شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶۶ ۵۸

 0۷1۵3۷2۶2۶۸تلفن: 22

 -( ره)خمینی امام بلوار -(چنارشاهیجان)قائمیه - چنار کوه شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶0 ۵9

 0۷1۴2۴12۷9۶:تلفن اورژانس روبروی

 جنب -(ع)رضا امام خیابان -( ره)خمینی امام بلوار - مهر شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶۴ ۶0

 0۷1۵2۸221۷9:تلفن مالیات اداره

 بیرمی صحبت خیابان - بیرم -تان الرستان شهرس -استان فارس  9۸31۷0۶۸ ۶1

 0۷1۵2۵۵۵2۸۴:تلفن

 آباد علی بلوار ابتدای- بسیج میدان - شهر سعادت - پاسارگاد شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۴1 ۶2

 0۷1۴3۵۶۵2۴۷:تلفن والیت کوچه -

 معلم خیابان ابتدای - هریمط بلوار - اقلید شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵۷ ۶3

 0۷1۴۴۵2۴121تلفن:

 مجتمع - مدرس خیابان نبش - انقالب خیابان - مرودشت شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵۶ ۶۴

 0۷1۴3229۴13:تلفن پاسارگاد

 کوی -( عج)الزمان صاحب خیابان - ارتش بلوار - شیراز شهرستان -استان فارس  9۸31۷011 ۶۵

 0۷13۷3۶1۴12فن:تل ۴3۸ پالک - نظامیان

( ع)باقر محمد امام بیمارستان روبروی - قیروکارزین شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶2 ۶۶

 0۷1۵۴۵2۴0۸۸:تلفن

 دانشجو خیابان نبش - دانشگاه بلوار - هرابال - بیضا شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶۷ ۶۷

 0۷13۶۷۸3۸۷9:تلفن

تلفن:  1۶ کوچه نبش - استقالل بلوار - آباده شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶۵ ۶۸

0۷1۴۴3۶3۷90 

 - احمر هالل متری دوازده - شهرجدید - الر شهر - الرستان شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۵۵ ۶9

 0۷1۵22۵۴2۴۴تلفن: ۷ واحد - اول طبقه - دنا کلینیک - اول بلوک

 روبروی - شمالی( ره)یخمین امام خیابان -فیروزآباد  شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۶9 ۷0

 0۷13۸۷3۴311تلفن: 1۵ پالک - جهانگردی مهمانسرای

 بسیج مقاومت ناحیه جنب -( ص) االنبیا خاتم بلوار - خرامه شهرستان -استان فارس  9۸31۷0۷0 ۷1

 0۷132۷2۴121: تلفن

 کپال - اله بیت مسجد جنب -مان الز صاحب بلوار - فسا شهرستان -استان فارس  9931۷0۷1 ۷2

 0۷1۵33۴1۸۵9تلفن:  ۴3۷



 

 

- دوم طبقه-فرج آل ساختمان - فارس خلیج بلوار - گراش شهرستان -ستان فارس  9931۷0۷2 ۷3

 0۷1۵2۴۴۸3۷۴تلفن :-۶واحد

 نمایندگی جنب - حسابی دکتر بلوار - بزین شهرک - شیراز شهرستان -استان فارس  9931۷0۷3 ۷۴

 0۷13۶22۴1۴۵- خودرو ایران

 خیابان ابتدای-بعثت میدان - بهداری چهارراه - سروستان شهرستان -ستان فارس ا 9931۷0۷۴ ۷۵

 0۷13۷۸۴۶211: تلفن- فرهنگ

 خیابان- جنویس سرباز بلوار - هوابرد چهارراه - شیراز شهرستان -استان فارس  9931۷0۷۵ ۷۶

 0۷13۸20213۵تلفن :-۴23 پالک-ایثارگران

 - فردوسی میدان- شمالی ضلع - خرمشهر بلوار - رونکاز شهرستان -استان فارس  9931۷0۷۶ ۷۷

 0۷1۴22۴۶۵3۵ - 0۷1۴22۴۶۵۸۵:  تلفن

 

 

 قزوین استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 قزوین

 قزوین دادگستری -قزوین 

 - پیروزی بلوار تقاطع - نخبگان بلوار - پونک - قزوین شهرستان -استان قزوین  9331۸001 2

طبقه اول تلفن:  - ۸ پالک -( کسری) اجتماعی تامین برجهای روبروی

02۸33۶۵۵۵۸0 - 02۸33۶۵۸۵3۶ 

جنب  - ۴0 حکمت از باالتر - نوروزیان خیابان - قزوین شهرستان -استان قزوین  9۵31۸003 3

 02۸33۶۸۷۷23-۵طبقه اول تلفن:  - 231پالک  -کوچه کوثر 

 1۴ کوچه - سهروردی بلوار - البرز صنعتی شهر - البرز شهرستان -استان قزوین  9۶31۸00۴ ۴

 322۴9۸01-3تلفن:  - 9 پالک -آزادی 

 -بهمن  22 خیابان -( الوند) البرز صنعتی شهر - البرز شهرستان -استان قزوین  9۶31۸00۵ ۵

تلفن:  1۴۷ پالک - تعاون و توسعه بانک روبروی - بسیج میدان به نرسیده

02۸322322۵0 

 -متری بنیاد(  ۴۵) طباطبایی اسماعیل شهید بلوار - آبیک شهرستان -ین استان قزو 9۶31۸00۸ ۶

 02۸32۸903۷۷: تلفن نهم کوچه نبش



 

 

: تلفن - تجارت بانک جنب -امام خمینی  بلوار - زهرا بوئین شهرستان -استان قزوین  9۶31۸011 ۷

02۸3۴22909۸ 

 روبروی -خرداد  1۵ میدان - امام خیابان - تاکستان شهرستان -استان قزوین  9۶31۸01۴ ۸

 02۸3۵23۴212: تلفن - فرمانداری

تلفن:  - 1۵ شقایق کوچه نبش - معلم چهارراه - محمدیه شهرستان -استان قزوین  9۶31۸00۷ 9

02۸32۵۶2۶2۷ 

 و مفتح خیابان مابین - خمینی امام خیابان - تاکستان شهرستان -استان قزوین  9۶31۸013 10

 02۸3۵2۴3۸۸9:تلفن - رز ساختمان وبرویر - نژاد هاشمی خیابان

 ورزشگاه روبروی - ارتباطات بلوار - آباد غیاث ابتدای - قزوین شهرستان -استان قزوین  9۷31۸01۶ 11

 02۸33۶۸1332هید نظری تلفن:ش کوچه نبش - الغدیر

 تقاطع - مطهری خیابان -( عج)ولیعصر خیابان - زهرا بوئین شهرستان -استان قزوین  9۷31۸012 12

 02۸3۴230312 - 02۸3۴230311تلفن:  190 پالک - احمد آل

: تلفن پست اداره جنب -( ره)خمینی امام بلوار -شهرستان تاکستان  -استان قزوین 9۷31۸01۵ 13

02۸3۵22۶91۶ - 02۸3۵22۶91۷ 

 انیفوق طبقه - نیکی کوچه نبش - فلسطین چهارراه - قزوین شهرستان -استان قزوین  9۷31۸01۷ 1۴

 02۸333293۵۵تلفن:  1 پالک - ملت بانک

 02۸3۴۶23232:تلفن( ره)خمینی امام خیابان - آوج شهرستان -استان قزوین  9۸31۸019 1۵

 ۶۶ پالک -بلوار امام حسین)ع(  - ۴منطقه - محمدیه -شهرستان البرز  -استان قزوین  9۸31۸020 1۶

 02۸32۵۶۵۸1۴ - 02۸32۵۷۵۵9۵تلفن:

 شهید کوچه نبش تقاطع از بعد - آزادگان بلوار - آبیک شهرستان -تان قزوین اس 9۸31۸021 1۷

 بلوار - آبیک شهرستان -استان قزوین  02۸32۸2100۴تلفن: -20 کوچه - کریمی

 02۸32۸2100۴تلفن:  20 کوچه - کریمی شهید کوچه نبش تقاطع از بعد - آزادگان

 امام فلکه - خمینی امام خیابان - خاکعلی - یاتبشار - آبیک شهرستان -استان قزوین  9۸31۸01۸ 1۸

 02۸329۸2919 - 02۸329۸2900: تلفن کشاورز بلوار -( ع)حسین

 شهیدمحمدی کوچه - امام خیابان - آبگرم - آوج شهرستان -استان قزوین  9۸31۸023 19

 02۸3۴۷۶۴1۷۸:تلفن

متری  1۶ خیابان - خمینی امام خیابان - شال - زهرا بوئین شهرستان -استان قزوین  9۸31۸02۵ 20

 02۸3۴۴1۵۷۷2- 02۸3۴۴13۴۴۶غفاری تلفن:

 مخابرات روبروی -(ره)خمینی امام بلوار - رامند - زهرا بوئین شهرستان -استان قزوین  9۸31۸022 21

 02۸3۴۵33393 - 02۸3۴۵33392: تلفن



 

 

 یاسمن کوچه نبش -( هر)رضا امام بلوار - کوهین - قزوین شهرستان -استان قزوین  9۸31۸02۴ 22

 02۸33۷۶2032:تلفن

 بسیج خیابان - لمبسر بلوار - رازمیان - غربی الموت - قزوین شهرستان -استان قزوین  9۸31۸02۶ 23

 02۸33۷120۴۷- 02۸33۷120۴۴:تلفن معلم کوچه -

 رهادا جنب -( ره)خمینی امام خیابان - خرمدشت - تاکستان شهرستان -استان قزوین  9۸31۸02۸ 2۴

 02۸3۵۷۵۴01۷ - 02۸3۵۷۵۴01۸: تلفن امالک و اسناد و ثبت

 فلکه نبش-(ع)انصارالحسین بلوار - مینودر شهرک - قزوین شهرستان -استان قزوین  9931۸02۷ 2۵

 02۸33۷۸۵۸9۴:تلفن-خانگی لوازم

 

 قم استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

 دادگستری قم

 قم دادگستری -قم 

 1233پالک  - ۷۷و  ۷۵بین کوچه  - 2 باجک خیابان - قم شهرستان - استان قم 93319001 2

 02۵3۷۵01122تلفن: 

 -۶روبروی کوچه  -بلوار عطاران -متری صدوق ۴۵ -شهرستان قم -استان قم 93319002 3

 02۵329۴۵۵30تلفن:  ۷1پالک 

 به - بیات نیامی پل از بعد - توحید خیابان - نیروگاه - قم شهرستان -استان قم  93319003 ۴

 02۵3۸۸۵۴0۴0تلفن:  3۵ کوچه از بعد - نبوت میدان طرف

 - ۵ کوچه - هوایی نیروی بلوار - سعیدی میدان - قم شهرستان -استان قم  9331900۴ ۵

 02۵3۶۶1۴۷09تلفن:  ۴ واحد - سوم طبقه -مجتمع صفا 

جنب فروشگاه  - 1۵ چهکو از بعد - خرداد پانزده بلوار - قم شهرستان -استان قم  9331900۵ ۶

 02۵3۷۶02۸33طبقه اول تلفن:  - ۶0۵ پالک -جانبازان 

 - 3۷۵پالک  - ۸0 کوچه روبروی - تیر هفت خیابان - قم شهرستان -استان قم  9۴31900۶ ۷

 02۵3۶۶2۴31۵طبقه همکف تلفن: 

 جواد خیابان بین -دی 9 پل از بعد - جمهوری بلوار - قم شهرستان -استان قم  9۴31900۷ ۸

 02۵3۸۸2329۵تلفن:  1۷ پالک - اشتر مالک و( ع) ااالئمه

طبقه  - 1پالک  - ۷کوچه - فاطمی شهید خیابان - قم شهرستان -استان قم  9۶31900۸ 9

 02۵3۷۸۴9۴90همکف تلفن: 



 

 

 نبش - شهدا پل از بعد - دستجرد شهرک - خلجستان - قم شهرستان -استان قم  9۷319009 10

 02۵3۵2230۴2 - 02۵3۵2230۴1: تلفن اول کوچه

طبقه  - 1۶پالک - 22 سبالن - فارسی سلمان بلوار - قم شهرستان -استان قم  9۸319013 11

 02۵32۸1۶۷1۴دوم تلفن:

 شکوفه کوچه - معلم خیابان - کهک - قم شهرستان -استان قم  9۸319012 12

 02۵3۴22313۸:تلفن

 

 

 کردستان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

ادگستری د

 سنندج

 دادگستری سنندج - سنندج -کردستان 

 کوچه)یک سجادی کوچه - آزادی میدان - سنندج شهرستان -استان کردستان  93320001 2

 0۸۷332۸91۶2: تلفن یک واحد - اول طبقه - آزادی تجاری مجتمع -( ایران بیمه

 - ۷ پالک - طلوع چهکو - مولوی خیابان - سنندج شهرستان -استان کردستان  93320002 3

 0۸۷3223۴31تلفن:  1۴واحد - سوم طبقه -ساختمان دایان 

 بانک کوچه - کشاورز خیابان - آزادی میدان - سنندج شهرستان -استان کردستان  9۵320003 ۴

 0۸۷332۴2۵۸۸: تلفن اول واحد - دوم طبقه - صادرات

 0۸۷3۵122۸۵2: تلفن - کپار چهارراه -دهگالن شهرستان -استان کردستان  9۶32000۵ ۵

 فارابی کوچه روبروی - گروسی امیرنظام خیابان - بیجار شهرستان -استان کردستان  9۶32000۴ ۶

 0۸۷3۸23۶1۴۶: تلفن -

 - بانک پست از باالتر - شرقی مدرس خیابان - قروه شهرستان -استان کردستان  9۶32000۷ ۷

 0۸۷3۵2۴0۶0۷:تلفن حکمت کوچه نبش

 ناری مجتمع - ناری میدان - کردستان خیابان - مریوان شهرستان -ستان کردستان ا 9۷32000۶ ۸

 0۸۷3۴۵93090: تلفن

 دامپزشکی جنب - مرادی شهید خیابان - سروآباد شهرستان -استان کردستان  9۸32001۸ 9

 0۸۷3۴۸2323۷:تلفن



 

 

 به نرسیده -ستان دکر بلوار - نادری میدان - مریوان شهرستان -استان کردستان  9۸320009 10

 0۸۷3۴۵9۴990تلفن: 1 - 20 - 11۵ - ۴ پالک - بوعلی چهارراه

 جنب - نماز خیابان-( ره)خمینی امام میدان - دیواندره شهرستان -استان کردستان  9۸320011 11

 0۸۷3۸۷2۶۶۸۶: تلفن جامع مسجد

 روبروی -( ساحلی)ملت خیابان - آزادی میدان - سقز شهرستان -استان کردستان  9۸320012 12

 0۸۷3۶231۸۷۵: تلفن الدین شمس شیخ مسجد

 - محمودیان شهید خیابان - کرانی آباد حسن - بیجار شهرستان -استان کردستان  9۸320013 13

 0۸۷3۸۴23۴09:تلفن سیدالشهدا حسینیه روبروی

 ساختمان - قطب سید خیابان - سرباز میدان - مریوان شهرستان -استان کردستان  9۸32001۴ 1۴

 0۸۷3۴۵۴۶3۸9: تلفن دوم طبقه - نسب ذکریایی دکتر

 گاز اداره از باالتر - دانشگاه شهرک بلوار - سقز شهرستان -استان کردستان  9۸32001۶ 1۵

 0۸۷3۶2۴۸221:تلفن

 خیابان - هنر میدان -ابان سیدجمال الدین خی - بانه شهرستان -استان کردستان  9۸32001۷ 1۶

 0۸۷3۴2۴2۴۵۷:تلفن بابوس بلوار ابتدای - یشمال الدین صالح

 شهید خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - دیواندره شهرستان -استان کردستان  9۸32002۶ 1۷

 0۸۷3۸۷23۴0۴:تلفن چهارباغ مسجد روبروی - محمدی

 - اسدآبادی الدین جمال سید خیابان -شهرستان کامیاران  -استان کردستان  9۸32000۸ 1۸

 0۸۷3۵۵3103۵:تلفن ماهور وکالی مجتمع روبروی

 شافعی امام مسجد روبروی - اصلی خیابان - سروآباد شهرستان -استان کردستان  9۸320019 19

 0۸۷3۴۸۷3۴3۷: تلفن

 کوچه - بهشتی خیابان -افعی ش امام میدان - کامیاران شهرستان -استان کردستان  9۸320023 20

 0۸۷3۵۵23۸۸3: تلفن غزل

 ملت پارک روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - دیواندره شهرستان -استان کردستان  9۸32002۵ 21

 0۸۷3۸۷2۶32۴: تلفن - تعاون توسعه اداره جنب -

اداره کل آموزش و  از باالتر - اکباتان خیابان - سنندج شهرستان -استان کردستان  9۸320010 22

 0۸۷331۶12۴۶:تلفن احمر هالل سازمان روبروی -پرورش 

 کوچه - کرد مولوی خیابان - ساعت میدان - دهگالن شهرستان -استان کردستان  9۸32001۵ 23

 0۸۷3۵12۸۸۸3:تلفن آموزگار

 پمپ روبروی - بخشداری خیابان - موچش - کامیاران شهرستان -استان کردستان  9۸320021 2۴

 0۸۷3۵۶۵29۴9گاز تلفن:



 

 

 باالتر -(سراب)چمران بلوار - بادامستان منطقه - جاربی شهرستان -استان کردستان  9۸320022 2۵

 0۸۷3۸2239۷0:تلفن انتظامی نیروی سازمانی منازل روبروی - جانبازان میدان از

ب مسجد جامع جن - کشاورز بلوار - کالترزان - سنندج شهرستان -استان کردستان  9۸320020 2۶

 0۸۷33933۶۴۵تلفن:

 ملت بانک جنب - شریعتی دکتر خیابان - قروه ستانشهر -استان کردستان  9۸32002۴ 2۷

 0۸۷3۵2۴۸۶00:تلفن

 - کرد مولوی میدان از باالتر - ابید خیابان - سنندج شهرستان -استان کردستان  9۸32002۷ 2۸

 0۸۷3322۸992: تلفن کشاورزی بانک جنب

 مدیریت وبرویر - نمکی شهید بلوار ابتدای - سنندج شهرستان -استان کردستان  9۸32002۸ 29

 0۸۷332۴۵20۵:تلفن خرم کوچه نبش - کشاورزی جهاد

 ادهم راه چهار - راشدین خلفای بلوار - کامیاران شهرستان -استان کردستان  9۸320030 30

 0۸۷3۵۵2۸2۸2لفن:ت شهرداری جنب - راشدین خلفای مسجد روبروی - مظفری

 جنب -بهمن 22 خیابان - جامع سجدم راه سه - سقز شهرستان -استان کردستان  9۸320029 31

 0۸۷3۶210۵1۶: تلفن مالیاتی امور و دارایی اداره

 چراغ چهارراه به نرسیده - فرهنگیان کوی خیابان - بانه شهرستان -استان کردستان  9۸32003۴ 32

 0۸۷3۴2212۶۵: تلفن قرمز

 بانک جنب- صدوقیشهید خیابان - آباد سریش - قروه شهرستان -استان کردستان  99320032 33

 0۸۷3۵۴2129۶: تلفن- ملی

 آموزش اداره روبروی - پاسداران خیابان - دهگالن شهرستان -استان کردستان  99320031 3۴

 0۸۷3۵12۶33۷: تلفن- وپرورش

 

 کرمان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 کرمان

 کرمان دادگستری -کرمان 

 بیمارستان مقابل - شرقی مطهری شهید خیابان - کرمان انشهرست -استان کرمان  93321001 2

 03۴32221310: تلفن فیروز راضیه



 

 

فرعی اول  - 2 شماره کوچه - استقالل خیابان - کرمان شهرستان -استان کرمان  93321002 3

تلفن:  2طبقه فوقانی دفترخانه شماره  - ۴3پالک  - 3 شرقی جنب -سمت چپ 

03۴32۴۴۷29۶ 

جنب  - 3۸ کوچه نبش - مطهری شهید خیابان - کرمان شهرستان -استان کرمان  93321003 ۴

 03۴322۶۵۴01بانک ملت شعبه قائم تلفن: 

: تلفن - فرمانداری جنب - جمهوری بلوار - ریگان شهرستان -استان کرمان  9۶32100۷ ۵

03۴۴۴3۶023۷ 

 حکمتیه دخترانه دبیرستان برویرو - شهدا بلوار - گنج قلعه شهرستان -استان کرمان  9۶32100۸ ۶

 03۴۴339092۴:  تلفن

 گل رستوران و برق اداره جنب - معلم بلوار - عنبرآباد شهرستان -استان کرمان  9۶321009 ۷

 03۴۴3290۶۶۴:تلفن - سنگی

 از بعد - جمعه امام دفتر روبروی - پاسداران بلوار -شهرستان جیرفت  -استان کرمان  9۶32100۴ ۸

 03۴۴3312۶۴۴:تلفن - قضایی الکترونیک خدمات دفتر - یدارانپا خودروی

 نبش - باقری شهید خیابان - عدالت خیابان - رفسنجان شهرستان -استان کرمان  9۶32100۶ 9

 03۴3۴2۵099۴تلفن: - 10 کوچه

 رسمی اسناد خانه دفتر جنب - ولیعصر خیابان - راور شهرستان -استان کرمان  9۶32100۵ 10

 03۴33۷29220:تلفن -راور  31 شماره

 - جامع مسجد جنب - حسین امام میدان - گلباف - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۶321011 11

 03۴33۷۵332۶تلفن:  1پالک  - 1 کوچه

: تلفن - شاهد میدان جنب - بلوارشاهد - کهنوج شهرستان -استان کرمان  9۶321010 12

03۴۴320۶۶9۸ 

: تلفن - جمهوری خیابان - اباد رستم - نرماشیر شهرستان -ان استان کرم 9۶321012 13

03۴۴۴2۷00۸۵ 

 - روستایی فاضالب و آب اداره روبروی - امام بلوار - بافت شهرستان -استان کرمان  9۶321013 1۴

 03۴۴2۴29111:تلفن

 مدهایدرآ اداره جنب - شرقی سینای ابن خیابان - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۷32101۴ 1۵

 03۴3222۸930:تلفن شهرداری

 حد -بلوار یادگار امام خمینی )ره(  - 3 منطقه - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۷32101۵ 1۶

 03۴32۵2۵۵32تلفن : - 13و  11 کوچه فاصل



 

 

 - ولیعصر چهارراه نبش - ولیعصر خیابان - بابک شهر شهرستان -استان کرمان  9۸321030 1۷

 03۴3۴119۴21فن:تل 1۵ کوچه روبروی

 روبروی - فرمانداری خیابان ابتدای - معلم میدان - رابر شهرستان -استان کرمان  9۸32101۷ 1۸

 03۴۴2۴۵1۷۵۸:تلفن مخابرات اداره

 2۵ فجر کوچه نبش - خمینی امام بلوار - بردسیر شهرستان -استان کرمان  9۸321019 19

 03۴33۵2103۸تلفن:

 کوچه روبروی - چمران شهید خیابان - زرند شهر - زرند شهرستان -استان کرمان  9۸32102۵ 20

 03۴33۴3303۵تلفن:  - ۶شماره

بانک انصار  روبروی - جنوبی قدس خیابان - سیرجان شهرستان -استان کرمان  9۸32102۷ 21

 03۴۴22۸1۶۴0تلفن:

 2 شماره وچهک از بعد - اسالمی جمهوری بلوار - زرند شهرستان -استان کرمان  9۸32102۶ 22

 03۴33۴29۴۵۵تلفن:

 همکف طبقه - مهندسی نظام ساختمان - معلم بلوار - بم شهرستان -استان کرمان  9۸321020 23

 03۴۴۴3۴۵3۸۷:تلفن

تلفن:  33 پالک - حناسایی جنب - باهنر بلوار - بم شهرستان -استان کرمان  9۸321021 2۴

03۴۴۴21۸290 

 خیابان ابتدای -( ع)مجتبی حسن امام بلوار - رفسنجان تانشهرس -استان کرمان  9۸321023 2۵

 03۴3۴329110تلفن :  1/1 کوچه نبش - جنگل سردار

 بدنی تربیت اداره جنب -شمشیری  خیابان - ارزوئیه شهرستان -استان کرمان  9۸32103۶ 2۶

 03۴۴2۴۸0۷3۵:تلفن

 سربداران میدان از لقب - بلوارامام - فاریاب شهرستان -استان کرمان  9۸321031 2۷

 03۴۴339۵۷1۶:تلفن

جنب  - ۵2 کوچه نبش - معلم میدان - امام خیابان - بافت شهرستان -استان کرمان  9۸32101۸ 2۸

 03۴۴2۴2۷۷۴۵بانک سپه مرکزی تلفن: 

 پرورش و آموزش اداره جنب - شاهد میدان - عنبرآباد شهرستان -استان کرمان  9۸321029 29

 03۴۴329100۵:تلفن

 03۴۴23022۴2:تلفن مفید شیخ بلوار - سیرجان شهرستان -استان کرمان  9۸32103۵ 30

 2۶ کوچه جنب -( ره)خمینی امام خیابان - ماهان - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۸32103۸ 31

 03۴33۷۷۷۵02تلفن : 



 

 

 بعد - امداد کمیته خیابان -( ره)خمینی امام بلوار - جیرفت شهرستان -استان کرمان  9۸321039 32

 03۴۴3310۷3۶: تلفن والیت خیابان تقاطع از

 پالک - تختی خیابان -( ره)خمینی امام بلوار -ان کوهبنان شهرست -استان کرمان  9۸321033 33

 03۴33۴9۵۷9۸تلفن: 2۶

 استقالل خیابان جنب -(ره)خمینی امام بلوار - جیرفت شهرستان -استان کرمان  9۸321022 3۴

 03۴۴3313200:تلفن

 -اورژانس  راه سه -( ره)خمینی امام خیابان - جنوب رودبار شهرستان -استان کرمان  9۸32102۴ 3۵

 03۴۴33۶۷13۴:تلفن شورا خیابان

 03۴۴۴2۸1۴۶۴:تلفن شهرداری روبروی - بلوارقائم - فهرج شهرستان -استان کرمان  9۸32101۶ 3۶

 - ملی بانک روبروی - اسالمی جمهوری بلوار - رنرماشی شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴2 3۷

 03۴۴۴2۷0393تلفن: 3۸۷ پالک

 رازی خیابان تقاطع - بهشتی شهید بلوار - انار شهرستان -استان کرمان  9۸321032 3۸

 03۴3۴3۸۸۶۴۶:تلفن

 آگاهی کوچه نبش - دولت خیابان - رودبارجنوب شهرستان -استان کرمان  9۸32103۷ 39

 03۴۴33۶۶9۴۷:تلفن

 - حرم بلوار - اسالمی جمهوری بلوار - ساردوئیه - جیرفت شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴0 ۴0

 03۴۴32۷0390تلفن: 21 حرم کوچه از بعد

 ۴۶پالک  - ۵ معلم کوی روبروی - بلوارمعلم - بروات - بم شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴۴ ۴1

 03۴۴۴2339۷0تلفن:

 10 ولیعصر کوچه نبش - ولیعصر بلوار - سیرجان شهرستان -ن استان کرما 9۸3210۴3 ۴2

 03۴۴220۵901تلفن:

 12 فجر کوچه نبش -بهمن  22 بلوار - بردسیر شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴۷ ۴3

 03۴33۵2۸۷۷۵تلفن:

 رسالت بانک روبروی -(ع)علی امام بلوار - راور شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵2 ۴۴

 03۴33۷200۷۸:تلفن

د شهی کوچه نبش -( ره)خمینی امام خیابان - منوجان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴9 ۴۵

 03۴۴330123۸:تلفن ملی بانک جنب -یوسف زاده 

 03۴332139۷۸تلفن: 1 ساوه نبش - ساوه بلوار - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵1 ۴۶

 ولیعصر خیابان - - والیت بلوار - جازموریان - نوبج رودبار شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴۵ ۴۷

 03۴۴33۷92۷1:تلفن زینبیه مدرسه از بعد -



 

 

 صنعت اداره جنب - شاهد بلوار - کهنوج شهر - کهنوج شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴۶ ۴۸

 03۴۴320۷۶۸2: تلفن وتجارت معدن

 ابوذر تقاطع بشن - قدس بلوار - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵۷ ۴9

 03۴32۵233۶3:تلفن

 3۷ سرباز کوچه نبش -خیابان سرباز  - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴۸ ۵0

 03۴3331923۵تلفن:

 جنب - خیرین چهارراه از بعد - جهاد بلوار انتهای - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵۵ ۵1

 03۴32۷3۷013مجتمع ایرانمهر تلفن: - ۸9 کوچه

 حدفاصل -بلوار جمهوری اسالمی  - 2 منطقه - کرمان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵3 ۵2

 - اول طبقه - ماهان ساختمان -جنب مسجد امام رضا )ع(  - 19و  1۷ شماره کوچه

 03۴3211۵۴02تلفن: 3 واحد

 شقایق بوستان جنب -( ع)حسین امام بلوار - گنج قلعه شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵۴ ۵3

 03۴۴33913۸3:تلفن

 پیروزی بلوار - بالل میدان -ستان سیرجان شهر -استان کرمان  9۸3210۵0 ۵۴

 03۴۴22۵۷۶۴3:تلفن

 طبقه - ملت بانک روبروی - اسالمی جمهوری بلوار - ریگان شهرستان -استان کرمان  9۸3210۴1 ۵۵

 03۴۴۴3۶092۵:تلفن اول

 روبروی - اسالمی جمهوری بلوار ابتدای - آزادی میدان - مب شهرستان -استان کرمان  9۸3210۵۶ ۵۶

 03۴۴۴21۵۵3۷بانک صادرات تلفن:

 

 کرمانشاه استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 کرمانشاه

 کرمانشاه دادگستری-کرمانشاه–استان کرمانشاه

 پالک - سدآبادیا الدین جمال سید خیابان - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۴322001 2

 0۸33۸21۴۴۶۷تلفن:  1۴۵

 روبروی - کارگر بلوار - آزادی میدان - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۴322002 3

 0۸33۸23۷۷۷۶تلفن:  10 پالک - اتکا فروشگاه



 

 

روبروی ثبت  11 اقاقیا کوی - مولوی خیابان - صحنه شهرستان -استان کرمانشاه  9۶322013 ۴

 0۸3۴۸333۶00: نتلف -احوال 

 ورودی درب روبروی -شهرداری میدان -ان سنقر شهرست -استان کرمانشاه  9۶322012 ۵

 0۸3۴۸۴33133: تلفن - بیمارستان

 102 کوچه بین - گذرنامه خیابان - زن بلوار - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۶32201۵ ۶

 0۸33۸399۵09:  تلفن شماره -طبقه همکف  - 109پالک  - 103و 

بلوار شهید فهمیده  - 1 فاز فرهنگیان خیابان - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۶32201۴ ۷

 0۸33۸222۵۶۸:  تلفن - لقمانی شهید کوچه نبش -شمالی 

 - گاز اداره روبروی - قلیوند شهید بلوار -کنگاور شهرستان -استان کرمانشاه  9۶322019 ۸

 0۸3۴۸2301۶۵:تلفن

 شهید خیابان - ره خمینی امام میدان - غرب آباد اسالم شهرستان -استان کرمانشاه  9۶322003 9

 0۸3۴۵2211۷۵: تلفن وظیفه نظام جنب - چمران

 راه خیابان - والیت شهرک - غرب کرند شهر - داالهو شهرستان -استان کرمانشاه  9۷322021 10

 0۸3۴3۷2۵1۶0:تلفن بنزین پمپ جنب - کربال

 حضرت بیمارستان جنب - شفا خیابان -شهرستان جوانرود  -استان کرمانشاه  9۷32200۶ 11

 0۸39۶32300۶تلفن:  ۷2پالک -( ص)رسول

 - غربی مطهری بلوار - جوانشیر چهارراه - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۷32201۶ 12

 0۸33۷22۴۶۶۶تلفن: 32۷ پالک - جمعی صاحب کوچه نبش

 - گلریزان خیابان -بهمن  22 خیابان - کرمانشاه شهرستان -تان کرمانشاه اس 9۷32201۷ 13

 0۸33۴3۸33۷تلفن  - ۸1۴ پالک - خرم چهارراه به نرسیده

 ۵۷ پالک - شهیدکالهدوز خیابان - غرب آباد اسالم شهرستان -استان کرمانشاه  9۷32200۴ 1۴

 0۸3۴۵23۷1۵۵تلفن:

 شکر شهید برکوچه - امام یادگار بلوار -ن اسالم آباد غرب تاشهرس -استان کرمانشاه  9۷32200۵ 1۵

 0۸3۴۵2211۵2:تلفن سخن

 نبش - چوبی پل - اصفهانی اشرفی خیابان - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۷32201۸ 1۶

 0۸33۷23۶۸2۵تلفن: 1 پالک - عبدالملکی کوچه

 ابن احمد راه چهار - کربال راه بانخیا - ذهاب سرپل شهرستان -استان کرمانشاه  9۷322009 1۷

 0۸3۴222090۶: تلفن رفاه بانک جنب - اسحاق

 - بسیج میدان به نرسیده - انقالب بلوار - کنگاور شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322020 1۸

 0۸3۴۸221233: تلفن احوال ثبت اداره روبروی



 

 

 - 1پالک  - 10۸ کوچه - اقبستانت بلوار - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322023 19

 0۸33۴23۶13۵تلفن: 

 - ملت بانک روبروی -( ره)خمینی امام میدان - صحنه شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32202۵ 20

 0۸3۴۸32۶3۴۴تلفن:  ۵۸۸ پالک

 نژاد یعقوب شهید بلوار -حمیل  - غرب آباد اسالم شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32202۷ 21

 0۸3۴۵۶22۸۶3:تلفن

 - حافظ کوچه -خمینی امام بلوار - بیستون - هرسین شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322010 22

 0۸3۴۵۸۸2231تلفن: 2۷۵ پالک

 - کاشانی راه چهار -(ره)خمینی امام خیابان - هرسین شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32202۸ 23

 0۸3۴۵12۶۸۷1:تلفن معلم تاالر بروی رو -کاشانی جنوبی  خیابان

 امام میدان از باالتر - اصلی خیابان - گهواره - داالهو شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322030 2۴

 0۸3۴3۷۴2۴۵۴:تلفن مولوی راه سه به نرسیده - پست اداره از بعد - علی

 مخابرات اداره جنب -یدان فلسطین م - جوانرود شهرستان -استان کرمانشاه  9۷32200۷ 2۵

 0۸3۴۶221۴۴۶ - 0۸3۴۶2312۶3:تلفن

 اعظم فاروق خیابان - باباجانی ثالث شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32202۶ 2۶

 0۸3۴۶۷2۴۷۸0:تلفن

 اداره جنب - نصر کوی - زینبیه خیابان - قصرشیرین شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322031 2۷

 0۸3۴2۴2۶23۸:تلفن مخابرات

 باهنر شهید خیابان - خمینی امام میدان - ذهاب رپلس شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32203۴ 2۸

 0۸3۴222۷9۷1:تلفن پزشکی های فوریت مرکز روبروی -

 معلم راه چهار نبش - شهدا خیابان - گیالنغرب شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322032 29

 0۸3۴322۶3۸2:تلفن

 10 کلیان کوی -اد مرد 2۶شهدای خیابان - پاوه شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322033 30

 0۸3۴۶1221۵2تلفن:

 شهید کوچه - غزالی خیابان - شهری زمین -روانسر شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32203۷ 31

 0۸3۴۶۵23092:تلفن قلعه محمددرویشی

 ارشاد خیابان نبش -آیت اهلل غفاری  خیابان - سنقر شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322029 32

 0۸3۴۸۴2۴۵12:تلفن

 سپاه جنب - چمران شهید بلوار - غرب آباد اسالم شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32203۶ 33

 0۸3۴۵2210۶۸:تلفن پاسداران



 

 

 اداره بین - فرمانداری روبروی - انقالب بلوار - کنگاور شهرستان -استان کرمانشاه  9۸3220۴1 3۴

 0۸3۴۸23۶۸۶1مخابرات تلفن: و پست

 کوچه - گلها بلوار - مسکن و آبادانی شهرک - کرمانشاه شهرستان - استان کرمانشاه 9۸32202۴ 3۵

 0۸33۴230۶1۴تلفن: 1۴0 پالک - صیادتبار شهید

 0۸3۴۶۵2303۶:تلفن بهار خیابان - روانسر شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32203۵ 3۶

 جنب - البانق خیابان ابتدای - مولوی میدان - پاوه شهرستان -استان کرمانشاه  9۸322039 3۷

 0۸3۴۶12۸0۷۷: تلفن صادرات بانک کوچه

 - رودخانه پل -( ره)خمینی امام خیابان - هرسین شهرستان -استان کرمانشاه  9۸32200۸ 3۸

 0۸3۴۵120۶۴3: تلفن چهارم طبقه - بامداد ساختمان

شهید  نرسیده به چهارراه-میدان رسالت -الهیه-شهرستان کرمانشاه-استان کرمانشاه  993220۴2 39

 0۸33۸3۷090۵تلفن :-نجفی

 روبروی-عشایر خیابان - ایثار میدان - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  993220۴۴ ۴0

 0۸33۸2۴۶۴3۵تلفن :-2 منطقه شهرداری

خیابان حسن علی  -2 فاز فرهنگیان خیابان - کرمانشاه شهرستان -استان کرمانشاه  993220۴3 ۴1

 0۸33۴۴11020تلفن:-1۴2 پالک - نتریکال شهید بلوار -حیدریان 

 

 بویراحمد و کهکیلویه استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 یاسوج

 یاسوج دادگستری - یاسوج شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد 

 - انتظامی نیروی شهدای میدان - یاسوج شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۴323001 2

 0۷۴33223102تلفن:  1۴1 پالک - آرین ساختمان - جنوبی جنگل رسردا خیابان

 خیابان -مفتح شهید راه چهار -شهرستان دهدشت  -استان کهگیلویه و بویراحمد 9۶323003 3

 0۷۴322۶3۴۵1:تلفن - طوبی طیبه شجره ساختمان -جنوبی مفتح

 - 2و  1کاشانی بین -شانیکا بلوار -یاسوج شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۶32300۷ ۴

 0۷۴332331۵۵تلفن:

 پارک روبروی - ولیعصر بلوار - گچساران شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۶32300۵ ۵

 0۷۴32230102:تلفن - پور ملک شهید خیابان - نفت



 

 

 - (ره) خمینی امام بلوار ابتدای - مارگون شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۶323010 ۶

 0۷۴332۸2۴2۶:تلفن

 خروجی به نرسیده - اصلی خیابان - باشت شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۶32301۴ ۷

 0۷۴32۶2332۸:تلفن صفایی شهید کوچه - چرام

 - ۵شهدای خیابان - مطهری بلوار - یاسوج شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۶32300۸ ۸

 0۷۴3323۵۶1۶تلفن: 22پالک 

 -خیابان مصلی -بلوار ولی عصر -شهرستان گچساران -استان کهگیلویه و بویراحمد 9۷32300۶ 9

 0۷۴3222۴3۵۸تلفن:  -جنب دادسرای قدیم

 - جنوبی جنگل سردار خیابان - یاسوج شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۷323009 10

 0۷۴332310۴0تلفن: ۴ سردار کوچه

 گلستان کوچه -متری  ۶0 خیابان - یاسوج شهرستان -لویه و بویراحمد استان کهگی 9۷323002 11

 0۷۴3322۷۷۷0طبقه همکف تلفن: - ۵پالک  - 2

 شهدا بلوار ابتدای - دنا شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸32300۴ 12

 0۷۴33۴۴۴29۴:تلفن

( ره)خمینی امام خیابان - لیکک - بهمئی شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323011 13

 0۷۴32۸2۵۸۷۴:تلفن روستایی آبفا اداره روبروی-

 - دوم کمربندی - دهدشت - کهگیلویه شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323013 1۴

 0۷۴322۶۴3۶۸:تلفن شیرودی شهید میدان از قبل

 روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - لنده شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸32301۵ 1۵

 0۷۴32۴۶2۵۵2: تلفن کشاورزی جهاد اداره

بلوار  -خمینی)ره( امام خیابان - لنده شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸32301۷ 1۶

 0۷۴32۴۶230۴شهید بهشتی تلفن:

 پور حسن شهید خیابان - چرام شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸32301۸ 1۷

 0۷۴323۶133۶:تلفن

 - بهشتی شهید خیابان - سخت سی - دنا شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸32301۶ 1۸

 0۷۴33۴۴۴۴19:تلفن ای حرفه و فنی از تر پایین

 - رئیسی قلعه - چاروسا - کهگیلویه شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323012 19

 0۷۴322932۸9:تلفن دراتصا بانک روبروی -( ره)خمینی امام خیابان

 - غدیر بلوار - دیشموک - کهگیلویه شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323019 20

 0۷۴32۴۶۶۶2۸:تلفن حافظ خیابان



 

 

 کوچه -( عج)ولیعصر بلوار - گچساران شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323021 21

 0۷۴3232۴۴۴۵:تلفن دوستی پارک شرقی

 خیابان نبش - دهدشت - کهگیلویه شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323022 22

 0۷۴322۶99۶9: تلفن طالقانی

 خمینی امام خیابان - لیکک - بهمئی شهرستان -استان کهگیلویه و بویراحمد  9۸323020 23

 0۷۴32۸222۸3: تلفن-(ره)

 

 

 گلستان استان قضایی خدمات دفاتر

 خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - ببین خان - رامیان شهرستان -ستان استان گل 9۸32۴031 1

 01۷3۵۸۶۶9۴0: تلفن(  ع)رضا امام

دفتر  2

دادگستری 

 گرگان

 گرگان دادگستری - گرگان شهرستان -استان گلستان 

 نبش - بهارستان راه سه - بهشتی شهید خ - گرگان شهرستان -استان گلستان  9332۴002 3

 01۷3223001۴: تلفن - اول طبقه -مجتمع تلسکوپ  - 13 بهشت

 تجاری مجتمع - رجایی شهید خیابان - آزادشهر شهرستان -استان گلستان  9۶32۴003 ۴

 01۷3۵۷301۷1: تلفن سوم طبقه -مروارید 

 خیابان ابتدای -( مختومقلی) وحدت میدان - قال آق شهرستان -استان گلستان  9۶32۴00۴ ۵

: تلفن سقر شهید کوچه چپ سمت - پل به سیدهنر - شمالی باهنر

01۷3۴۵31۵30 

تلفن:  ۷ امام -( ره) امام خیابان - رامیان شهرستان -استان گلستان  9۶32۴00۵ ۶

01۷3۵۸۸0۶۵۶ 

 پارک روبروی -( ع)رضا امام خیابان - کتول آباد علی شهرستان -استان گلستان  9۶32۴00۶ ۷

 01۷3۴2۴3330:  تلفن مسکن بانک جنب - کودک

 خودرو ایران روبروی - شرقی رضا امام بلوار - کردکوی شهرستان -استان گلستان  9۶32۴00۷ ۸

 01۷3۴3۵3۴۵۸:  تلفن



 

 

 1بوستان کوچه - مرکزی میدان به نرسیده - مینودشت شهرستان -استان گلستان  9۶32۴00۸ 9

 01۷3۵221191تلفن: 

 1۷ میدان - جنوبی خمینی امام خیابان - وسکاو گنبد شهرستان -استان گلستان  9۶32۴009 10

 01۷333329۴0تلفن: 2 واحد - دوم طبقه -شهریور 

 امور اداره جنب -فراغی خیابان - یک منطقه - تپه مراوه شهرستان -استان گلستان  9۷32۴010 11

 01۷3۵۴۵1۴۷9-01۷3۵۴۵1۴۸0تلفن: 3واحد  - 2 طبقه - بیرامی پاساژ - اراضی

 بعد -متری رسالت ) گرگان جدید( 30 خیابان - گرگان شهرستان -ان گلستان است 9۷32۴011 12

 01۷3223۶۷3۶:  تلفن امامزاده از

 کشاورزی بانک جنب - آزادی خیابان - ترکمن بندر شهرستان -استان گلستان  9۸32۴01۵ 13

 01۷3۴۴3211۶:تلفن

 شریعتی خیابان ابتدایی - شریعتی خیابان - گالیکش شهرستان -استان گلستان  9۸32۴012 1۴

 01۷3۵۸310۴۸: تلفن - هشتم

کوچه بیست و  -خیابان امام خمینی)ره( - ببین خان شهرستان -استان گلستان  9۸32۴01۷ 1۵

 01۷321۵3119ششم تلفن:

مجتمع  - 3۸ انقالب -( ره)خمینی امام خیابان - بندرگز شهرستان -استان گلستان  9۸32۴01۸ 1۶

 01۷3۴3۶939۴:  تلفن مارهش اول طبقه -آراد 

 -لزمان ا صاحب کوچه - ولیعصر خیابان - کردکوی شهرستان -استان گلستان  9۸32۴020 1۷

 01۷3۴329۵۶۶:تلفن حجتی مسجد جنب

 - برق چهارراه - الدین سیدجمال خیابان - مینودشت شهرستان -استان گلستان  9۸32۴02۴ 1۸

 01۷3۵23191۶:تلفن جامع مسجد کوچه به نرسیده - شرقی بعثت خیابان

امام خمینی  کوچه -( ره)خمینی امام خیابان - کالله شهرستان -استان گلستان  9۸32۴02۵ 19

 01۷3۵۴23203تلفن: 11

 بانک جنب -( ره)خمینی امام خیابان - نوکنده - بندرگز شهرستان -استان گلستان  9۸32۴02۷ 20

 01۷3۴3۸2939:تلفن صادرات

 01۷3۵۴23230:تلفن الغدیر میدان - کالله شهرستان -گلستان  استان 9۸32۴01۴ 21

 تأمین سازمان جنب - فرمانداری میدان -قال  آق شهرستان -استان گلستان  9۸32۴013 22

 01۷3۴۵320۴۴:تلفن اول طبقه - فهام مجتمع - اجتماعی

 خیابان -(ره)یجنوب خمینی امام خیابان - کاووس گنبد شهرستان -استان گلستان  9۸32۴019 23

 01۷332399۶۸:تلفن آتیه ساختمان - غربی گلشن



 

 

 طبقه - سرمایه برج - والیت میدان -آباد کتول  علی شهرستان -استان گلستان  9۸32۴029 2۴

 01۷3۴2۴۸۷2۸:تلفن اول

 میدان به نرسیده - بهشتی شهید خیابان - شهر آزاد شهرستان -استان گلستان  9۸32۴030 2۵

 01۷3۵۷30۴۵۴:تلفن اول طبقه - سلطانی ژپاسا - مرکزی

 سپه بانک جنب -خمینی)ره(  امام خیابان - گمیشان شهرستان -استان گلستان  9۸32۴021 2۶

 01۷3۴۴۶0۷2۸:تلفن

 -( ع) رضا امام خیابان - آباد فاضل - کماالن - آباد علی شهرستان -استان گلستان  9۸32۴02۶ 2۷

 01۷3۴2۶۶3۶۶:تلفن رفاه بانک فوقانی طبقه

بعد از چهارراه  -شهریور غربی 1۷خیابان - کاووس گنبد شهرستان -استان گلستان  9۸32۴02۸ 2۸

 01۷333۴20۶۵اول تلفن:

 پاسداران خیابان -(ره)خمینی امام خیابان - بندرگز شهرستان -استان گلستان  9۸32۴032 29

 01۷3۴3۶۵۶10تلفن: 3 بسیج نبش -(بسیج)شرقی

 -(ره)خمینی امام خیابان - برون داشلی - کاووس گنبد شهرستان -ان گلستان است 9۸32۴01۶ 30

 01۷3331۸3۸۷:تلفن بخشداری جنب

 3 فرهنگ کوچه -( ره)خمینی امام خیابان - تپه مراوه شهرستان -استان گلستان  9۸32۴033 31

 01۷3۵۴۵3۸۶1تلفن:

 کالنتری خیابان ابتدای - حسام بلوار تقاطع - گرگان شهرستان -استان گلستان  9۸32۴03۴ 32

 01۷322۵۴113 - 01۷322۵۴112:تلفن( ع) رضا امام

 قلی ساختمان —( ره)خمینی امام خیابان - گالیکش شهرستان -استان گلستان  9۸32۴022 33

 01۷3۵۸39992 - 01۷3۵۸39991:تلفن دوم طبقه - زاده

 جمهوری - - اسالمی جمهوری خیابان - بندرترکمن شهرستان -استان گلستان  9۸32۴023 3۴

 01۷3۴۴31۵30نبش چهارراه مسجد قبا تلفن: -1۷

پاساژ مرسل - ۷ عدالت کوچه - ولیعصر خیابان - گرگان شهرستان -استان گلستان  9۸32۴03۵ 3۵

 01۷323۵۶۶۷۵تلفن:  30۷ واحد -

 

 

 

 گیالن استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 رشت

 رشت یدادگستر - رشت -گیالن 

 بانک شعب امور اداره روبروی - انصاری شهید بلوار - رشت شهرستان -استان گیالن  9332۵001 2

 01333۷2۶۴9۵: تلفن سوم طبقه - ابریشمی برج - ملی

 - یک ناحیه پرورش و آموزش از بعد - ضیابری بلوار - رشت شهرستان -استان گیالن  9332۵002 3

 01333232۴۴1:لفنت دوم طبقه -شهر ستاره ساختمان

 - نوید ساختمان - استانداری روبروی - معلم بلوار - رشت شهرستان -استان گیالن  9۴32۵003 ۴

 013332۵001۸ - 013332۶03۷۷تلفن:  2 واحد - اول طبقه

 رسالت خ) سرچشمه خیابان ابتدای - زرچوب میدان - رشت شهرستان -استان گیالن  9۶32۵00۴ ۵

 تلفن سوم طبقه -هرگان م ساختمان - ورابیلش سرای دیزی جنب -( 

:01333۸29010 - 01333۸۵۵990 - 01333۸۵3۷2۵ 

 - رفاه بانک روبروی - خمینی امام خیابان - رضوانشهر شهرستان -استان گیالن  9۶32۵00۷ ۶

 013۴۴۶2۵9۵۵:تلفن دوم طبقه - صدیق تجاری مجتمع

 خیابان - شرقی شریعتی خیابان - فارابی راهچها - آستارا شهرستان -استان گیالن  9۶32۵00۸ ۷

 013۴۴۸121۵1: تلفن ساحل

 ماهی بازار روبروی - امام خیابان - کیاشهر - اشرفیه آستانه شهرستان -استان گیالن  9۶32۵009 ۸

 013۴2۸2۶322:تلفن دوم واحد - اول طبقه - فروشان

 - نیکوکار بیمارستان جنب - بلوارسفیرامید - املش شهرستان -استان گیالن  9۶32۵010 9

 013۴2۷2۷00۵ -013۴2۷2۸13۴تلفن:  ۴و3واحد  - 2طبقه - کیمیا ساختمان

 فوقانی طبقه - نیلوفر کوچه نبش - انقالب خیابان - رودسر شهرستان -استان گیالن  9۶32۵011 10

 013۴2۶22۶۵1: تلفن پارسیان بانک

 طبقه -رائی تجاری مجتمع - امام خیابان - خمام - رشت شهرستان -استان گیالن  9۶32۵00۵ 11

 0133۴۴22011: تلفن سوم

 - بانک پست جنب - برشنورد خیابان - سرا صومعه شهرستان -استان گیالن  9۶32۵012 12

 013۴۴32۷۷۸۷تلفن: 1 واحد - دوم طبقه - مشهور ساختمان

 پالک - صادرات بانک بجن - مطهری خیابان - انزلی بندر شهرستان -استان گیالن  9۶32۵00۶ 13

 013۴۴۵2319۶تلفن:  ۵0۸

 لیودور هتل جنب - رضا امام بلوار - تالش شهرستان -استان گیالن  9۷32۵013 1۴

 013۴۴22۶99۶:تلفن



 

 

 -صادرات  9و 3ن: تلف بانک جنب - شریعتی خیابان - سنگر شهرستان -استان گیالن  9۷32۵01۵ 1۵

 0133۴۵2۶23۸-0133۴۵2۶23۷تلفن :-۶و۵واحد - دوم طبقه - پردیس ساختمان

 ساختمان - شهدا خیابان ابتدای - آناهیتا میدان - فومن شهرستان -استان گیالن  9۷32۵01۶ 1۶

- 0133۴۷2۶991 - 0133۴۷2۶990تلفن:  ۵ واحد - دوم طبقه - موسوی

0133۴۷2۶992 

 طبقه - مظفر برج نساختما - استقالل خیابان - الهیجان شهرستان -استان گیالن  9۷32۵019 1۷

 013۴23۴۶۶2۴:تلفن دوم

 - سپه بانک روبروی - مطهری خیابان - خشکبیجار - رشت شهرستان -استان گیالن  9۷32۵01۴ 1۸

 0133۴۴۶0۷۸0:تلفن پور موسی عمارت - موعود مهدی کوچه

 - آتن مجتمع - شهیدعسکری خیابان - کوچصفهان -شهرستان رشت  -استان گیالن  9۷32۵01۷ 19

 0133۴۵۵۷92۶:تلفن دوم طبقه

 پارک روبروی - جنگل سردار خیابان - نشا لشت - رشت شهرستان -استان گیالن  9۷32۵01۸ 20

 0133۴۴01۴30:تلفن پست اداره جنب - شهر

 طبقه - پرستار میدان -امام خمینی )ره(  خیابان - لنگرود شهرستان -استان گیالن  9۷32۵020 21

 013۴2۵310۵۵:فنتل پاسارگاد بانک سوم

 ساختمان - احتشامی شهید خیابان - گاز میدان - ماسال شهرستان -استان گیالن  9۷32۵021 22

 013۴۴۶۶۷۴۷۷:تلفن همکف طبقه - علی امیر

 290 پالک - تعاون بست بن - حافظ خیابان - لنگرود شهرستان -استان گیالن  9۸32۵023 23

 013۴2۵2۶۸۶۵تلفن:

 تجاری مجتمع - فرهنگ خیابان - شهرداری میدان - رودسر شهرستان -گیالن استان  9۸32۵02۴ 2۴

 013۴2۶2۵11۶:تلفن همکف طبقه - هوسم

 نبش - سعدی خیابان -مهوری اسالمی ج خیابان - تالش شهرستان -استان گیالن  9۸32۵022 2۵

 013۴۴2۵3123:تلفن پاسداران خیابان

 23 پالک - پیشوایی اله آیت خیابان - غازیان - انزلی بندر شهرستان -استان گیالن  9۸32۵02۵ 2۶

 013۴۴۴۴0۷۴۶تلفن:

 اول طبقه - بهفر ساختمان - طالقانی خیابان - شفت شهرستان -استان گیالن  9۸32۵033 2۷

 0133۴۷۸۵03۶تلفن:

 نبش -(ره)خمینی امام خیابان - محله ریک - حویق - تالش شهرستان -استان گیالن  9۸32۵03۴ 2۸

 013۴۴21۴۷۵۵:تلفن شهریار چهکو



 

 

ساختمان  - ۴۴ کوچه جنب -(رشتیان)رجایی بلوار - رشت شهرستان -استان گیالن  9۸32۵02۷ 29

 01333۵۸۶۶3۶:تلفن اول طبقه -باران 

 پالک - حافظ میدان - بهشتی شهید خیابان - اشرفیه آستانه شهرستان -استان گیالن  9۸32۵02۸ 30

 013۴2123۸۷۷تلفن: ۵

 روبروی -( ره)خمینی امام خیابان -( نیسار) کرگانرود - تالش شهرستان -استان گیالن  9۸32۵03۵ 31

 013۴۴2۸۸۷20: تلفن پورحسن کوچه ابتدای - نیسار اورژانس و درمانگاه

 سوم مطهری کوچه نبش - مطهری خیابان - اشرفیه آستانه شهرستان -استان گیالن  9۸32۵031 32

 013۴2123339:تلفن

 نهم پالک - دهم کوچه - بهشتی شهید خیابان - الهیجان شهرستان -استان گیالن  9۸32۵032 33

 013۴2331۸۵۸:تلفن

 دکتر ساختمان - پرستار خیابان - معلم خیابان - ماسال شهرستان -استان گیالن  9۸32۵02۶ 3۴

 013۴۴۶۶۴۷9۵تلفن: 1 واحد - فتحی

 ۴۴پالک  -12کوچه نبش - شقایق خیابان - یجاناله شهرستان -استان گیالن  9۸32۵03۶ 3۵

 013۴222۸۴0۵تلفن:

 جمهوری خیابان ابتدای -علی)ره(  امام میدان - تالش شهرستان -استان گیالن  9۸32۵029 3۶

 013۴۴221129:تلفن

 اعیادی شهید خیابان -(ره)خمینی امام خیابان - شهر رضوان شهرستان -استان گیالن  9۸32۵030 3۷

 013۴۴۶2۴۸۶۷:تلفن

 میرزاکوچک خیابان-بازار پایین منطقه - آباد خلیل - رودبار شهرستان -استان گیالن  9932۵03۷ 3۸

 0133۴۶21۸0۴: تلفن - همکف طبقه -ساختمان سردار  - خان

 

 لرستان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 خرم آباد

 آباد خرم دادگستری - آباد خرم -لرستان 

 میدان و امام میدان حدفاصل - علوی خیابان - آباد خرم شهرستان -استان لرستان  9332۶001 2

: تلفن ملت بانک سرپرستی جنب - پور قمری عبدالرضا کوچه -( ع)حسین امام

0۶۶33۴3۷۶11 



 

 

 لرستان استان برق اداره روبروی - حج بلوار - آباد خرم شهرستان -استان لرستان  9332۶002 3

 0۶۶332۴0۶1۸:تلفن

 به نرسیده - بروجردی اله آیت خیابان - الشتر - سلسله شهرستان -استان لرستان  9۶32۶012 ۴

 0۶۶32۵29۸۶۴ - 0۶۶32۵2۵۸13: تلفن رجایی شهید پارک

: تلفن ملی بانک جنب - امام خیابان - نورآباد شهرستان -استان لرستان  9۶32۶01۴ ۵

0۶۶32۷2۸۶11 

تلفن:  - 9 فردوس کوچه نبش -بلوار بهشت  -شهرستان بروجرد -استان لرستان 9۶32۶00۶ ۶

0۶۶۴2321۶99 

 - میالد پل بطرف - جنوبی معلم خیابان - الیگودرز شهرستان -استان لرستان  9۶32۶00۴ ۷

 0۶۶۴33220۴۴: تلفن پویش کانون به نرسیده

 90جنب بلوار  - 1۵ بهار خیابان - الغدیر بلوار - دورود شهرستان -استان لرستان  9۶32۶010 ۸

 0۶۶۴323۵۶۸۶متری صنعت تلفن: 

 - فرمانداری روبروی - مدنی شهید خیابان -(چگنی) دوره شهرستان -استان لرستان  9۶32۶01۵ 9

 0۶۶331۵01۴0: تلفن فاضالب و آب اداره جنب

 پست جنب عظیمی، شهید خیابان ولیعصر، بلوار - ازنا شهرستان -استان لرستان  9۶32۶01۶ 10

 0۶۶۴3۴3۸۴۴0:  تلفن شماره -بانک 

 کوچه نبش -انقالب خیابان - شیرخوارگاه - آباد خرم شهرستان -استان لرستان  9۶32۶003 11

 0۶۶3321۸۵۶۶تلفن: 10 شماره کوچه روبروی - دهقانکار شهیدان

 ولا واحد - دوم معلم کوچه -متری  ۴۵ خیابان - دورود شهرستان -استان لرستان  9۶32۶009 12

 0۶۶۴323۸۷۶0: تلفن

( ره)خمینی امام خیابان -( چشمه هفت)کاکاوند - دلفان شهرستان -استان لرستان  9۷32۶01۸ 13

 0۶۶32۷۶0۴۸۷:تلفن کشاورزی جهاد روبروی -

جنب کوچه شهید ناصر  -خیابان حافظ شمالی-شهرستان بروجرد -استان لرستان 9۷32۶00۷ 1۴

 0۶۶۴2۶223۵۵عابدینی شماره تماس:

 2۴ نبش - کانون روبروی -(ع)علی امام بلوار - دورود شهرستان -استان لرستان  9۷32۶011 1۵

 0۶۶۴32۴331۷متری تلفن:

خیابان شاهد -چهارراه شاهد -بلوارشهید رجایی-شهرستان الیگودرز -استان لرستان 9۷32۶00۵ 1۶

 0۶۶۴3321۸۴۸شماره تماس: ۵۷پالک  -شمالی

 میدان نبش -( ره)خمینی امام خیابان - آباد خرم شهرستان -ن استان لرستا 9۷32۶013 1۷

 0۶۶333۵333۷:تلفن شاپورخواست



 

 

خرداد  1۵ میدان - اشترینان - بروجرد شهرستان -استان لرستان  9۷32۶01۷ 1۸

 0۶۶۴2۵۵0۵۵۵تلفن:

 ماما میدان از تر پایین -بلوار بهارستان  - آباد خرم شهرستان -استان لرستان  9۷32۶019 19

 0۶۶33۴30۴۸9:تلفن قوامین بانک جنب -( ع)حسین

 سابق مطهری کوچه- رهبری خیابان - چغابل - رومشکان شهرستان -استان لرستان  9۸32۶023 20

 0۶۶32۶۵۴93۴:تلفن

ی شریعت دکتر خیابان - معموالن - پلدختر شهرستان -استان لرستان  9۸32۶02۵ 21

 0۶۶322۵210۶تلفن:

: تلفن زار پونه چهاراه - مدرس خیابان - الیگودرز شهرستان -ن لرستان استا 9۸32۶021 22

0۶۶۴3333۸20 

 ملی بانک جنب - رهیری خیابان - طرهان - کوهدشت شهرستان -استان لرستان  9۸32۶032 23

 0۶۶32۶۸312۸: تلفن

 انداریفرم چهارراه جنب - اشتر مالک خیابان - کوهدشت شهرستان -استان لرستان  9۸32۶020 2۴

 0۶۶32۶۴2۴۵0:تلفن

 - شهیدجودکی کوچه -( ره)خمینی امام خیابان - پلدختر شهرستان -استان لرستان  9۸32۶02۴ 2۵

 0۶۶32220330تلفن: 2 پالک - تجارت بانک جنب

 و هنر بین -لم مع متری سی خیابان - الشتر - سلسله شهرستان -استان لرستان  9۸32۶029 2۶

 0۶۶32۵2۶۷09ن:تلف 1۶0 پالک - پاسدار

 روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - شهر بیران - آباد خرم شهرستان -استان لرستان  9۸32۶03۴ 2۷

 0۶۶3313۵9۴1:تلفن امام پارک

 9۶ پالک - کارگر خیابان ابتدای - آهن راه میدان - ازنا شهرستان -استان لرستان  9۸32۶030 2۸

 0۶۶33۴3222۴تلفن:

: تلفن - شریعتی خیابان - کوهنانی - کوهدشت شهرستان -لرستان استان  9932۶02۷ 29

0۶۶32۶۷213۸ 

 جهاد خیابان به نرسیده - رودکی خیابان - کوهدشت شهرستان -استان لرستان  9932۶02۸ 30

 0۶۶32۶31۵۶۶تلفن :-11۴ پالک- شمالی

تلفن -1۴2 پالک- پارس کوچه - تختی خیابان - بروجرد شهرستان -استان لرستان  9932۶02۶ 31

:0۶2۴2۵20۸32 

 

 مازندران استان قضایی خدمات دفاتر



 

 

دفتر  1

دادگستری 

 ساری

 ساری دادگستری - ساری -مازندران 

 مجتمع - چهار فرهنگ کوچه - فرهنگ خیابان - ساری شهرستان -استان مازندران  9۴32۷001 2

 0113330۵0۸۷طبقه اول تلفن:  - ۵ پالک - نارون

 خیابان -( سابق شهرداری) حسین امام میدان - ساری شهرستان -تان مازندران اس 9۴32۷002 3

 - 01133300۶2۶تلفن:  ۶واحد -طبقه اول  - 1 مازیار کوچه - مازیار

01133300۶2۶ 

 -جنب نمایشگاه فتوک برزگر  - 1 فاز کمربندی - رامسر شهرستان -استان مازندران  9۶32۷03۵ ۴

 011۵۵222۷۷1:  تلفن

 نیروی فرماندهی ستاد روبروی - نماز بلوار - فریدونکنار شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴1 ۵

 0113۵۶۶1213: تلفن انتظامی

 - بانک پست فوقانی طبقه - کارگر میدان -شهرستان نور  -استان مازندران 9۶32۷0۵2 ۶

 011۴۴۵1۴92۵:تلفن

 ساختمان - کالنتری شهید کوچه - امام انخیاب - جویبار شهرستان -استان مازندران  9۶32۷029 ۷

 011۴2۵3۴۷۴3: تلفن اول طبقه - شفا

 روبروی - نوری اله فضل شیخ خیابان - چمستان - نور شهرستان -استان مازندران  9۶32۷031 ۸

 011۴۴۶۶۴0۸0تلفن: ۴ شاهد کوچه درمانگاه

 - اجتماعی تامین انسازم جنب - انقالب خ - نکا شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴9 9

 0113۴۷3۸۷۷۸: تلفن - اول طبقه - الوان ساختمان

 شهید کوچه - امام خیابان - سفید پل - سوادکوه شهرستان -استان مازندران  9۶32۷03۶ 10

 011۴2۴22۸32:تلفن شماره همکف طبقه - یاس ساختمان - نژادی بخشعلی

 ابتدای - امام خیابان - شهر مرکز - سفید پل - سوادکوه شهرستان -استان مازندران  9۶32۷03۷ 11

 011۴2۴22۸32فن:تل - یاس ساختمان - نژادی بخشعلی شهید کوچه

 -پاساژ حمید  - 1۶ قارن نبش - قارن خیابان -شهرستان ساری  -استان مازندران 9۶32۷00۴ 12

 0113332390۷:تلفن - اول طبقه

 - صادرات بانک روبروی - گلوگاه - شرقی ندپیب -شهرستان بابل  -استان مازندران 9۶32۷023 13

 01132۷2۴2۴9تلفن: - 3طبقه دکترکاظمی ساختمان

 ساختمان روبروی - نژاد هاشمی شهید بلوار - بهشهر شهرستان -استان مازندران  9۶32۷02۴ 1۴

 0113۴۵2۷102:تلفن - دارالسالم



 

 

 چهارم طبقه - میالد ساختمان - یطاول خیابان - چالوس شهرستان -استان مازندران  9۶32۷030 1۵

 011۵22۴0۴۵۴:تلفن -شرقی

: تلفن بازار جمعه جنب - دریا خیابان - دابودشت - آمل شهرستان -استان مازندران  9۶32۷03۴ 1۶

011۴311۶۵2۶ 

 کوچه نبش - اسالمی شهید خیابان - شمالی کوه سواد شهرستان -استان مازندران  9۶32۷039 1۷

 011۴2۴۴۴۷20:نتلف - قاسمی شهید

- کالنتری از بعد -امام  خ - آباد عباس شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴0 1۸

 011۵۴۶۷0۷3۴و  011۵۴۶۷0۷32:تلفن

 - کشاورزی بانک روبروی - معلم خیابان - محمودآباد شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴۷ 19

 011۴۴۷۴9۴12: تلفن -تیر ۷ بهداری جنب

 - اومال جاده ابتدای - حسین امام میدان - نکا شهرستان -ستان مازندران ا 9۶32۷0۵0 20

 0113۴۷۴۷۵1۵:تلفن

 طبقه - غدیرنژاد شهید برادران کوجه - بسیج بلوار - آمل شهرستان -استان مازندران  9۶32۷010 21

 011۴32939۶1: تلفن - اول

 - ومعدن صنعت بانک روبروی - رضا بلوارامام - تنکابن شهرستان -استان مازندران  9۶32۷02۷ 22

 011۵۴2۷191۸: تلفن - امید آفرینی کار صندوق باالی

ساختمان -1۶و1۴مازیار بین - مازیار خیابان - ساری شهرستان -استان مازندران  9۶32۷003 23

 0113331۴۶1۸: تلفن - همکف طبقه -سینا 

 ساختمان - شریفی بلوار ابتدای - سیجب میدان - بابلسر شهرستان -استان مازندران  9۶32۷021 2۴

 0113۵3۶39۸۵و  0113۵3۶39۴2تلفن:  - ۶طبقه - گل

 - مرز زاغه ایستگاه جنب - بهشتی شهید خیابان -شهرستان بهشهر  -استان مازندران 9۶32۷02۵ 2۵

 0113۴۵22391و  0113۴۵22390: تلفن

 جنب - نیما کوچه ابتدای - اریس خیابان - قائمشهر شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴۶ 2۶

 011۴20339۷1 تلفن -( عج) ولیعصر مخابرات

 - صدر موسی امام خیابان - فردوسی خیابان -نوشهر شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۵۵ 2۷

 011۵2332۶9۸: تلفن - سعدی اداری مجتمع

 ساختمان - نارنج مانساخت جنب - فرهنگ چهارراه -شهرستان بابل -استان مازندران 9۶32۷01۶ 2۸

 0۴۷13۶۷33۵۷: تلفن -شمالی  3 طبقه - گلستان

 - رود سیاه پل جنب - ساری خیابان - شهر قائم شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴۵ 29

 011۴20۴20۷۴: تلفن - اول طبقه - پارس ساختمان



 

 

 طبقه -ماکروویو روبروی -طبرسی شیخ خیابان -بابل شهرستان -استان مازندران  9۶32۷01۷ 30

 :تلفن - جمالی رنو نمایشگاه و نمایندگی فوقانی

 2طبقه - رزریجان مجتمع - آباد خرم - تنکابن شهرستان -استان مازندران  9۶32۷033 31

 011۵۴2۵30۸3تلفن:

 - سپه بانک روبروی - پهلوان چهارراه - گلوگاه شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۵۷ 32

 0113۴۶۶۸۷۷2:تلفن

کوچه  - 33 رضوان نبش -( ع)رضا امام خیابان - آمل شهرستان -استان مازندران  9۶32۷013 33

 011۴32۴۶۴۴1قادی تلفن: 

 - سنتر سام به معروف سام ساختمان - همافران - نوشهر شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۵۴ 3۴

 011۵232۴۵۶۵: تلفن دوم واحد - دوم طبقه

 - رضا امام بلوار - بهشهر ساری اصلی جاده -ان میاندرود شهرست -ندران استان ماز 9۶32۷0۵۸ 3۵

: تلفن مهندسی نظام جنب - ترابی شهید کوی ابتدای - پیاده عابر پل از بعد

01133۸۸۴033 

 طبقه - مارکت ایران جنب -آزادی خیابان - محمودآباد شهرستان -استان مازندران  9۶32۷0۴۸ 3۶

 011۴۴۷۵0۴۸۶( تلفن: عج)ولیعصر نهالحس قرض صندوق فوقانی

 کوچه نبش - شهریور هفده خیابان - نشتارود - تنکابن شهرستان -استان مازندران  9۷32۷0۵9 3۷

 011۵۴2۶۵۴9۸: تلفن بابکی شهیدان

مجتمع  - ۴ رضوان کوچه -(ع)رضا امام خیابان - آمل شهرستان -استان مازندران  9۷32۷012 3۸

 011۴32۶20۴۶: تلفن شرقی سوم حدوا - سوم طبقه -رضوان 

 میرحیدر) صدف میدان -(ع)رضا امام خیابان - آمل شهرستان -استان مازندران  9۷32۷01۵ 39

 011۴323۵3۷0تلفن: 1 واحد -طبقه اول  -2۴ پالک -(آملی

 پاساژ - هراز پل جنب -بهار  بلوار - سرخرود - محمودآباد شهرستان -استان مازندران  9۷32۷0۴2 ۴0

 011۴۴۸۸9200:تلفن همکف طبقه - الماس

 زمان ساختمان - آزادی بلوار ابتدای - امام میدان - ساری شهرستان -استان مازندران  9۷32۷00۵ ۴1

 011333۷۸۸۷2تلفن: ۴ واحد - اول طبقه -

 2۵ پاسداران کوچه - خیابانطالقانی - بابل شهرستان -استان مازندران  9۷32۷01۸ ۴2

 3229۷۴۴2011تلفن:

 چهارراه و کشوری میدان بین - ولیعصر خیابان - بابل شهرستان -استان مازندران  9۷32۷019 ۴3

 011322۶102۶تلفن: ۵ بوستان نبش - نواب



 

 

 رفاه بانک فوقانی طبقه -حمزه کالیی  میدان - بابل شهرستان -استان مازندران  9۷32۷020 ۴۴

 01132301۵9۶:تلفن

 شربتیان شهید کوچه - نهم معلم - معلم خیابان - ساری شهرستان -ن استان مازندرا 9۷32۷00۷ ۴۵

 011332۵۷9۵9:تلفن

 - طبری بلوار نبش -( ره)خمینی امام خیابان - آمل شهرستان -استان مازندران  9۷32۷01۴ ۴۶

 011۴۴2۵۶۵2۸تلفن: 1۸ آفتاب کوچه

 طبقه - خمینی امام مصلی نبج - انقالب خیابان - نکا شهرستان -استان مازندران  9۷32۷0۵1 ۴۷

 011۴۴۴0۵1۶۷ضلع شرقی تلفن: ۴ واحد - اول

 بن ابتدای - شربتی کوی از باالتر - کشاورز بلوار - ساری شهرستان -استان مازندران  9۷32۷00۸ ۴۸

 011332912۷۵تلفن:  1 واحد - اول طبقه - اباصالح بست

 نبش - ای خامنه اله آیت خیابان - امام نخیابا - نور شهرستان -استان مازندران  9۷32۷0۵3 ۴9

 011۴۴۵2۸3۷۸تلفن: 2 واحد - اول طبقه - اکباتان خیابان

 کالنتری جنب - امام بلوار - چمستان - نور شهرستان -استان مازندران  9۷32۷032 ۵0

 011۴۴۶۶۶۶92:تلفن

 فرح نبش - آباد فرح ربلوا -( ولیعصر) خزر میدان - ساری شهرستان -استان مازندران  9۷32۷00۶ ۵1

 0113321۷239:تلفن چهارم آباد

 بنیاد جنب - جانبازان بلوار - سفید پل -شهرستان سواد کوه  -استان مازندران  9۷32۷03۸ ۵2

 011۴2۴202۷۴:تلفن اسدی ساختمان - مسکن

 نبش - رضا امام بلوار ابتدای - تجن پل ار بعد - ساری شهرستان -استان مازندران  9۷32۷009 ۵3

 011332۸0330و  011332۸0۵30: تلفن فوقانی طبقه -طالقانی اول( ) 1 رضا امام

 جنب - کشوری میدان غربی ضلع - کیاکال - سیمرغ شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶1 ۵۴

 011۴23۵31۷۴: تلفن احوال ثبت اداره

 امام میدان -(ره)خمینی ماما خیابان - سورک - میاندرود شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶2 ۵۵

 01133۸۸23۶2: تلفن اوقاف اداره سابق ساختمان -(ع)حسین

 بانک پشت - شهرداری خیابان - امام میدان - جویبار شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶۵ ۵۶

 011۴2۵3۴999: تلفن انصار

 موسسه روبروی - رانپاسدا خیابان - کالردشت - چالوس شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶9 ۵۷

 011۵2۶2۶2۴9:تلفن سازی سرم تحقیقات

 مجتمع - شریعتی خیابان -(اوقاف)جهاد میدان - بابل شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶3 ۵۸

 0113233100۸تلفن: ۶واحد  - 2 طبقه - دریا



 

 

 - پهلوان خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - گلوگاه شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶۷ ۵9

 0113۴۶۶9۴۸۸:تلفن سادات کوچه

 امام خیابان ابتدای -(ره)خمینی امام میدان - شهر قائم شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶0 ۶0

 11 واحد - اول طبقه - مشهدبان مجتمع - تعاون توسعه بانک جنب -( ره)خمینی

 011۴22۶3۸00تلفن:

طبقه فوقانی بانک مسکن تلفن:  - ۴3/1 دریا نبش - آمل شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۶۶ ۶1

011۴30۸۴92۷ 

 - بابل خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - قائمشهر شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷۷ ۶2

 واحد - چهارم طبقه - پاستور مجتمع - الریمی خیابان نبش - چمران خیابان روبروی

 011۴221۵۶۵۷تلفن :  - ۵03

 ملت بانک روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - کالردشت شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷1 ۶3

 011۵2۶2۶۵10: تلفن مخابرات اداره کوچه ابتدای -

ساختمان سیمیا  - 2شریفی کوچه - شریفی بلوار - بابلسر شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷۸ ۶۴

 0113۵2۵۸۷۵۵تلفن: 103 واحد - اول طبقه -

 ۵ طبقه - نوید مجتمع - سجودی شهید میدان - بابل شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷۵ ۶۵

 0113220199۷تلفن:

تلفن:  33۴پالک  - 21 الله نبش - بسیج بلوار - آمل شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷2 ۶۶

011۴323۶۵1۸ 

 کوچه جنب - ظرافت خیابان - ساری خیابان - شهر قائم شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷3 ۶۷

 011۴2030۴۵9مجتمع کیوان تلفن: - 10 ایثار

 -( ع)رضا امام بلوار - صالحی شهید جاده - گتاب - بابل شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۸0 ۶۸

 01132۴۵۶۵23:تلفن زعفرانکال راه سه

 آزادی چهارراه از پس - نژاد هاشمی شهید بلوار - بهشهر شهرستان -استان مازندران  9۸32۷02۶ ۶9

 0113۴۵۶۶3۴۵:تلفن ایثارگران امور و شهید بنیاد جنب -

 ابتدای -( ره)خمینی امام خیابان - آباد مرزن - چالوس شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۸۴ ۷0

 011۵2۶۵3۸۶۴:تلفن نشانی آتش جنب - آهنگری شهید خیابان

 برق اداره جنب -( ره)خمینی امام بلوار - آباد سعبا شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷9 ۷1

 011۵۴۶29۵۵۷:تلفن

 ساختمان - بیمارستان روبروی - محله ابریشم - رامسر شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۸3 ۷2

 011۵۵2319۸۴:تلفن منصور



 

 

( ره)خمینی امام خیابان - بهنمیر -شهرستان بابلسر  -استان مازندران  9۸32۷0۸2 ۷3

 0113۵۷۵۵۷۷۴:تلفن

 - بهمن سینما روبروی -(ره)خمینی امام خیابان - بهشهر شهرستان -استان مازندران  9۸32۷02۸ ۷۴

 0113۴۵۴۶9۸1:تلفن دوم طبقه - زاده ابراهیم پاساژ

 مهر کوچه از بعد -ردوسی شرقی ف خیابان - تنکابن شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۸1 ۷۵

 011۴۴۴۶0۷0۴:تلفن

 میدان به نرسیده -( ره)خمینی امام خیابان - تنکابن شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷۶ ۷۶

 011۵۴2323۴0:تلفن اول طبقه - کیان ساختمان - شیرودی

 پاساژ -ازار ساحلی ب خیابان - کریمی شهید بلوار - نوشهر شهرستان -استان مازندران  9۸32۷0۷۴ ۷۷

 011۵2322۵11:تلفن دوم طبقه - بازار

 بلوار ابتدای -( ره)خمینی امام خیابان - کنار فریدون شهرستان -استان مازندران  9932۷0۸۵ ۷۸

 0113۵۶۶119۶:تلفن فدایی شهید

- کالنتری روبروی-کارگر خیابان-( بندپی بخش) بابل شهرستان -استان مازندران  9932۷0۶۸ ۷9

 01132۵219۵2تلفن :-جنب داروخانه دکترامامقلی زاده

 

 مرکزی استان قضایی خدمات ردفات

دفتر  1

دادگستری 

 اراک

 دادگستری اراک -اراک -استان مرکزی

 - ملت بوستان روبروی - سرداران میدان -اراک شهرستان -استان مرکزی  9۴32۸001 2

 0۸۶33۶۶۶۶20تلفن :  2 طبقه - راوش ساختمان

 -زاگرس هتل روی روبه - قدوسی شهید خیابان - اراک شهرستان -استان مرکزی  9۵32۸002 3

 0۸۶32۸001۵1 تلفن - اول طبقه - c بلوک - دماوند ساختمان

 اداره روبروی - جهاد خیابان - پاسداران بلوار - خمین شهرستان -استان مرکزی  9۶32۸003 ۴

 0۸۶۴۶3۴1۴۷1فن:تل - محمدی شهید کوچه نبش - کشاورزی جهاد

: تلفن امیرکبیر مدرسه روبروی - بسیج میدان - دلیجان شهرستان -استان مرکزی  9۶32۸00۴ ۵

0۸۶۴۴222120 

 جنب - انقالب خیابان - خمینی امام خیابان - شازند شهرستان -استان مرکزی  9۶32۸00۷ ۶

 0۸۶3۸2212۸۸: تلفن - قوامین بانک



 

 

 خیابان تقاطع - مدرس میدان - مطهری خیابان - ساوه شهرستان -استان مرکزی  9۷32۸00۶ ۷

 0۸۶۴2220۸۸0تلفن:  1۴و امام خمینی  3۷ مطهری

 طبقه - مقاومت میدان - مقام قائم خیابان انتهای - اراک شهرستان -استان مرکزی  9۷32۸00۵ ۸

 - 0۸۶332۵۵199:  تلفن همکف طبقه تعاون، اتاق اداری ساختمان همکف

0۸۶332۵۵1۶ 

 نیکویی شهید کوچه نبش - انقالب خیابان - محالت شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸00۸ 9

 0۸۶۴32۴1۵۶۶:تلفن

 خیابان ابتدای - اسالمی جمهوری خیابان - محالت شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸009 10

 0۸۶۴32۴2۷00: تلفن محبعلی

 خلیج خیابان - مقام قائم میدان - فرمهین - فراهان شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸012 11

 0۸۶33۷2۷0۴2: فنتل دوم راه سه به نرسیده - فارس

 کوچه جنب - دلیجانی عبدالهادی بلوار ابتدای - دلیجان شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸013 12

 0۸۶۴۴2331۵9:تلفن روشندل

 - احمد شاهزاده خیابان - رجایی شهید میدان -شهرستان تفرش  -استان مرکزی  9۸32۸01۶ 13

 0۸۶3۶231۶۷۴:تلفن احوال ثبت اداره روبروی

 تلفن -میدان جانبازان  -بلوار منتظری -شهرستان خمین -استان مرکزی 9۸32۸01۵ 1۴

:0۸۶۴۶33۸922 

 -م حسین)ع(اما خیابان - دانشگاه خیابان - دلیجان شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸011 1۵

 0۸۶۴۴22213۵ - 0۸۶۴۴22212۵جنب مسجد امام حسین)ع( تلفن : 

 امام مصلی روبروی - خمینی امام خیابان - ینخم شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸01۴ 1۶

 0۸۶۴۶3۴2۴۸۸ تلفن - خمینی

 ملی بانک روبروی - گلها میدان - مامونیه - زرندیه شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸010 1۷

 0۸۶۴۵2229۵0تلفن:

 - عالمه خیابان -( ره)خمینی امام خیابان - آشتیان شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸01۷ 1۸

 0۸۶3۷223۵10:تلفن آشتیانی الدین سیدجمال عالمه میدان

 گمنام شهدای میدان - امام یادگار بلوار - خنداب شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸019 19

 0۸۶3۵۶2۴۷3۸:تلفن

 - ملیحی اهلل آیت بلوار - فرمانداری میدان - کمیجان شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸02۴ 20

 0۸۶3۵۴۵۵۶۵0:تلفن فرمانداری به نرسیده



 

 

 چهارراه از تر پایین - فراهانی مقام قائم خیابان - اراک شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸020 21

 0۸۶322۷۵۸۵3:تلفن ادبجو

 اسالم کوچه نبش - معلم میدان -شهرستان ساوه  -استان مرکزی  9۸32۸022 22

 0۸۶۴۶22۷۵1۵:تلفن

 شهید خیابان ابتدای - بهشتی شهید نخیابا - شازند شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸021 23

 0۸۶3۸22۷9۸0:تلفن رجائی

 - شهدا خیابان -( ره)خمینی امام بلوار - زالیان - شازند شهرستان -استان مرکزی  9۸32۸023 2۴

 0۸۶3۸۶۴3۴3۸بروی بانک صادرات تلفن:رو

روبروی -خیابان شهید بهشتی -1منطقه -شهرستان اراک -استان مرکزی  9932۸02۵ 2۵

 0۸۶32230210تلفن :-طبقه همکف -ساختمان حاتم -مسجدحاج آقاصابر

 

 هرمزگان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 بندرعباس

 بندرعباس دادگستری - بندرعباس -هرمزگان 

 روبروی -( ره) خمینی امام بلوار - گلشهر - بندرعباس شهرستان -استان هرمزگان  93329001 2

 0۷۶33313۵2۷: تلفن االنبیاء مخات بیمارستان

 - سیب ساختمان - قدس خیابان - بستک شهرستان -استان هرمزگان  9۶329003 3

 0۷۶۴۴32۶021:تلفن

 - گمرک ،روبروی -( ره)خمینی بلوارامام -تان بندرلنگه شهرس -استان هرمزگان  9۶32900۴ ۴

 0۷۶۴۴2۴۵۴00: تلفن - بندرلنگه قضایی الکترونیک دفترخدمات

 - مصلی روبروی - خمینی امام خیابان - بندرعباس شهرستان -استان هرمزگان  9۶32900۵ ۵

 0۷۶333311۴۸:  تلفن - مسکن بانک فوقانی طبقه - والیت بلوار نبش

خرداد  1۵ خیابان ابتدای - والیت میدان نبش - میناب شهرستان -استان هرمزگان  9۶329009 ۶

 0۷۶۴222۴30۷:تلفن - ورزشی لوازم جنب -

 - بنزین پمپ جنب - گمنام شهدای بلوار -پارسیان شهرستان -استان هرمزگان  9۶32900۸ ۷

 0۷۶۴۴۶2۵۴۴0: تلفن

 مقابل - سرخس خیابان - پردیس چهارراه - قشم شهرستان -استان هرمزگان  9۶329011 ۸

 0۷۶3۵229۷20: تلفن - مهتاب ساختمان - شهروند فروشگاه



 

 

 - 1۸ خیابان نبش - دانشگاه خیابان - بندرعباس شهرستان -زگان استان هرم 9۷32900۶ 9

 0۷۶3222۶31۷طبقه دوم تلفن:  - 2ساختمان سینا 

: تلفن دریایی نیروی میدان نبش - بندرجاسک شهرستان -استان هرمزگان  9۷329012 10

0۷۶۴2۵203۴1 

 - سینا بلوارابن -( هر)خمینی امام خیابان - میناب شهرستان -استان هرمزگان  9۷329010 11

 0۷۶۴22110۴۶:تلفن ملت پارک روبروی

نرسیده به امامزاده -نی )ره(خمی امام بلوار - بندرعباس شهرستان -استان هرمزگان  9۷32900۷ 12

 0۷۶333۴3۴9۵تلفن:  ۸ واحد - سوم طبقه - کبیر ساختمان -سید مظفر 

 روبروی -(ره)خمینی امام خیابان - سردشت - بشاگرد شهرستان -استان هرمزگان  9۸32901۷ 13

 0۷۶۴2۵3131۵:تلفن فرمانداری

 خرم ساختمان -امام خمینی)ره(  بلوار - جناح - بستک شهرستان -استان هرمزگان  9۸32901۸ 1۴

 0۷۶۴۴3۴۴۴3۶:تلفن روز

(  ره)خمینی امام خیابان - آباد حاجی شهرستان -استان هرمزگان  9۸32901۵ 1۵

 0۷۶3۵۴230۸3:تلفن

 روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - کوخرد - بستک شهرستان -استان هرمزگان  9۸329021 1۶

 0۷۶۴۴39۴2۷۵:تلفن فکری مسجد

 بانک روبروی -( ره)خمینی امام خیابان - خمیر بندر شهرستان -استان هرمزگان  9۸329013 1۷

 0۷۶3322۸۶۴2:تلفن صدیق کوچه ابتدای - کشاورزی

 ماهی بازار روبروی - گمنام شهدای خیابان - سیریک شهرستان -ن هرمزگان استا 9۸32901۶ 1۸

 0۷۶۴23۷۵223:تلفن فروشان

 روبروی -(ره)خمینی امام بلوار - فین - بندرعباس شهرستان -استان هرمزگان  9۸329020 19

 0۷۶32۵202۷1:تلفن امام امداد کمیته

 0۷۶3۵2۶۵۸۵1:تلفن گیاهدان بلوار - ندرگها - قشم شهرستان -استان هرمزگان  9۸329019 20

راه دشتی  سه به نرسیده - فارس خلیج بلوار - پارسیان شهرستان -استان هرمزگان  9۸32902۶ 21

 0۷۶۴۴۶23332تلفن:

: تلفن خمینی امام خیابان - رودخانه - رودان شهرستان -استان هرمزگان  9۸32901۴ 22

0۷۶۴2۸۷۷239 

 جمهوری خیابان - لمزان شهر - مهران - لنگه بندر شهرستان - استان هرمزگان 9۸329022 23

 0۷۶۴۴2۷۸3۵0:تلفن توحید خیابان نبش - اسالمی



 

 

 جنب - پناه سدید شهید خیابان - شهدا بلوار - رودان شهرستان -استان هرمزگان  9۸32902۴ 2۴

 0۷۶۴2۸۸1۷2۶:تلفن( ع)ابیطالب بن علی بیمارستان

 مجتمع - سنایی میدان نبش - کیش جزیره - بندرلنگه شهرستان -ن استان هرمزگا 9۸32902۷ 2۵

 0۷۶۴۴۴۵۵۵9۵تلفن: 22۷ واحد - دوم طبقه - بیست

 زمین جنب - شمالی شریعتی خیابان - بندرعباس شهرستان -استان هرمزگان  9۸32902۸ 2۶

 0۷۶322۵10۶۵تلفن: ۷ جاودان کوچه نبش - اتحاد ورزشی

 نخل راه چهار از بعد -(ره)خمینی امام بلوار - بندرعباس شهرستان -ن استان هرمزگا 9۸329029 2۷

 0۷۶33۶21۵۴1تلفن: ۵0۴واحد  - ۵ طبقه - اورست ساختمان - ناخدا

 - ای خامنه اله آیت خیابان - بندرکنگ - لنگه بندر شهرستان -استان هرمزگان  9۸32902۵ 2۸

 0۷۶۴۴233۷1۷:تلفن کنگ بندر بنزین پمپ روبروی

روبروی گلدیس -بلوار ایران -1منطقه -کیش  -شهرستان بندرلنگه-استان هرمزگان  99329030 29

 0۷۶۴۴۴912۴9تلفن : -طبقه اول - نفت شرکت بنزین پمپ ورودی -

 

 همدان استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 همدان

 همدان دادگستری -همدان 

 -فروردین  1۵ بلوار - مدنی شهید بلوار - همدان شهرستان -استان همدان  93330001 2

 0۸13۸2۶۷۶۵2 - 0۸13۸2۶2۷۸1: تلفن دوم طبقه - زند ساختمان

 1۸ پالک - لعلی شهید کوچه - بوعلی خیابان - همدان شهرستان -استان همدان  9۴330002 3

 0۸13۸2۶1013طبقه همکف تلفن:  -

 3 پالک - کبیر امیر چهارراه - لقانیطا خیابان - همدان شهرستان -استان همدان  9۶33000۸ ۴

 0۸13۸2۶۶۷2۷تلفن:  -

 برزویی شهید کوچه از باالتر - آزادگان خیابان - نهاوند شهرستان -استان همدان  9۶33000۵ ۵

 0۸13332۴۴۶0: تلفن - سروش ساختمان

 تانهآس کوچه نبش - زندیه میدان - شهدا خیابان - مالیر شهرستان -استان همدان  9۶33000۴ ۶

 0۸1322۴۶۷۴۷:تلفن -

 رکنی خیابان ابتدای -یابان میرزاده عشقی خ - همدان شهرستان -استان همدان  9۶33000۶ ۷

 0۸13۸23۵1۷1تلفن: - 20 پالک بختیاری بستنی روبروی -( مطهری)



 

 

 - 13پالک  -متری مهر 1۸ -شریعتی خیابان - همدان شهرستان -استان همدان  9۶33000۷ ۸

 0۸132۵1۷31۶تلفن:

 -ه به میدان چاپارخانه نرسید - شهدا خیابان - همدان شهرستان -استان همدان  9۷330009 9

 0۸132۶۴1۴۵۴:تلفن سینا بانک جنب

 گلستانی شهید بست بن - فرهنگ خیابان - اسدآباد شهرستان -استان همدان  9۷330003 10

 0۸13312221۷:تلفن

 - انقالب خیابان -(ره)خمینی امام میدان - سرکانتوی شهرستان -استان همدان  9۸33001۴ 11

 0۸13۴9۴39۵9:تلفن سپه بانک جنب

 - زاده صباغ شهید خیابان -(ره)خمینی امام بلوار - رزن شهرستان -استان همدان  9۸33001۷ 12

 091۸313۵21۸:تلفن ملی بانک پشت

 روبروی -(ره)خمینی امام متری سی خیابان - فامنین شهرستان -استان همدان  9۸33001۸ 13

 0۸13۶۸2۶313:تلفن رفاه بانک جنب - عزیزی شهید کوچه

 بهشتی شهید خیابان - شهرداری بلوار - آباد صالح - بهار شهرستان -استان همدان  9۸330011 1۴

 0۸13۴۶23۷۸۶:تلفن

 کشاورزی بانک روبروی - انقالب خیابان - تویسرکان شهرستان -استان همدان  9۸33001۶ 1۵

 0۸13۴9۴۶۴۸۴:لفنت

 رفسنجانی خیابان -میدان امام خمینی)ره(  - اسدآباد شهرستان -استان همدان  9۸330010 1۶

 0۸13312۵۵۴۴:تلفن

 روبروی -فرهنگیان بلوار - تپه گل - کبودرآهنگ شهرستان -استان همدان  9۸330013 1۷

 0۸13۵32۸0۷۵:تلفن کالنتری

 - اراک خیابان ابتدای -( ره)خمینی امام میدان - مالیر شهرستان -استان همدان  9۸33001۵ 1۸

 0۸1322۵۵۸2۵حافظ نیاوند تلفن: کوچه نبش

 دارایی اداره روبروی - شهدا بلوار - درجزین قروه شهرستان -استان همدان  9۸330020 19

 0۸13۶۴۶2۵۷۵:تلفن

 بانک جنب -( ره)خمینی امام بلوار - سردرود - رزن شهرستان -استان همدان  9۸330019 20

 0۸13۶۴2۵2۷۸:تلفن صادرات

 -(ع)علی امام میدان - فارس خلیج بلوار - جوکار - مالیر شهرستان -استان همدان  9۸330012 21

 0۸1321۷39۴2:تلفن انقالب خیابان مقابل

 تلفن - پارک جنب - بعثت خیابان - کبودرآهنگ شهرستان -استان همدان  9۸330022 22

:0۸13۵229۸12 



 

 

متری جعفری  12ش نب - مهدیه خیابان - همدان شهرستان -استان همدان  99330023 23

 0۸13۸2۵۴۴۴۴تلفن:

 شهید مسجد روبروی - مطهری شهید بلوار - مالیر شهرستان -استان همدان  9933002۴ 2۴

 0۸1333۵313۵تلفن:-۴1۸۶3پالک - کارگر علی شهید کوچه نبش - مطهری

 

 یزد استان قضایی خدمات دفاتر

دفتر  1

دادگستری 

 یزد

 یزد دادگستری -یزد 

دفتر ویژه  2

 استان یزد

 یزد استان کل دادگستری روبروی -خیابان فرخی  -یزد -استان یزد

 همکف طبقه - فرهنگیان چهارراه از بعد - مطهری بلوار - یزد شهرستان -استان یزد  93331001 3

 03۵3۶2۶۸۸2۶: تلفن

تلفن:  2۵ شماره دفترخانه جنب - حسین امام میدان - یزد شهرستان -استان یزد  93331002 ۴

03۵3۷2۶۵01۵ 

 روبروی - قائم منتظر بلوار ابتدای - مهدیه چهارراه - یزد شهرستان -استان یزد  9۵331003 ۵

 03۵3۶29۶030: تلفن همکف طبقه - ملی بانک

 دانشگده روبروی - شهدا انخیاب - جانباز میدان - میبد شهرستان -استان یزد  9۶33100۴ ۶

 03۵323۵۸۶۸0تلفن:  3329 پالک -سابق الهیات

: تلفن - اردکان مرکزی ملی بانک جنب - شهر پارک - اردکان شهرستان -استان یزد  9۶33100۵ ۷

03۵322۵۴۵01 

 - صدوقی شهید خیابان انتظامی پاسگاه روبروی - اشکذر شهرستان -استان یزد  9۶33100۶ ۸

 03۵32۷2۸۴93: تلفن

: تلفن -احلی روبروی پل کوکبیه س خیابان - تفت شهرستان -استان یزد  9۶33100۷ 9

03۵32۶2۵۴29 

: تلفن - تعاون کوچه نبش -امام خیابان - هرات - خاتم شهرستان -استان یزد  9۶33100۸ 10

03۵32۵۷۵21۶ 

 03۵32۵20۵۷3: تلفن - تیر هفتم بلوار - مهریز شهرستان -استان یزد  9۶331009 11



 

 

 -( ره)خمینی امام خیابان ابتدای - شهدا میدان - زارچ - یزد شهرستان -استان یزد  9۶331010 12

 03۵3۵2۷0۴۸۷: تلفن مصرف تعاونی شرکت جنب

 ابتدای -( ع)صادق جعفر امام بلوار و کاشانی تقاطع - یزد شهرستان -استان یزد  9۷331012 13

 03۵3۶29۷0۷۶فن: تل شهیدصدوقی ورزشی سالن جنب -( ع)صادق جعفر امام بلوار

 اجتماعی تامین ساختمان روبروی - کشاورز بلوار - ابرکوه شهرستان -استان یزد  9۷331013 1۴

 03۵32۸32۴3۸:تلفن

 - 1۵و  13شماره کوچه بین - دشتی شهید بلوار - یزد شهرستان -استان یزد  9۷33101۴ 1۵

 03۵3۸22۸92۴ابوذر تلفن: 1۴روبروی کالنتری 

 03۵3۸2۵13۶0: تلفن سیلو روبروی - دانشجو بلوار - یزد شهرستان -استان یزد  9۷33101۵ 1۶

تلفن:  ۵2 رضا امام نبش - رضا امام خیابان - بافق شهرستان -استان یزد  9۸33101۶ 1۷

03۵32۴33022 

 :تلفن خمینی امام خیابان - مروست - خاتم شهرستان -استان یزد  9۸33101۷ 1۸

03۵32۵۸۵2۷1 

 

 

 


