
 

 واحد های قضایی شهر تهران

 

 

  

 

 

 

 نشانی واحد قضایی نام واحد قضایی ردیف

 خرداد، ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقالب تهران 15نبش میدان   دادسرای عمومی و انقالب تهران ) مرکز ( 1

های اداره سجل کیفری و امور نمایندگی  2

 دادسرای تهران

 9خیابان فاطمی، روبروی خیابان دائمی، پالک 

 خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، جنب مدیریت بحران شهرداری معاون امور زنان و کودکان دادسرای تهران 3

معاون امور زندان ها و اجرای احکام دادسرای  4

 تهران

کوچه شهید استنکافی، نبش  خیابان مجاهدین اسالم، بعد از چهارراه آب سردار،

 2کوچه قائم، ساختمان قدیم بنیاد شهید بهشتی پالک 

 2خیابان شریعتی، پل صدر، خیابان الهیه، پالک  )مستقر درشمیران( 1دادسرای ناحیه  5

 نخلشهرک قدس، خیابان فرحزادی، خیابان طاهر خانی، خیابان کاج، خیابان  )مستقر در سعادت آباد( 2دادسرای ناحیه 6

میدان ونک، ابتدای خیابان مالصدرا، خیابان پردیس، نبش کوچه زاینده رود  ) مستقر در ونک( 3دادسرای ناحیه  7

 شرقی

 حکیمیه، بلوار شهید بابائیان، خیابان امام حسین)ع( ) رسالت ( 4دادسرای ناحیه  8

شمالی، انتهای بلوار انصار المهدی، روبروی دانشگاه انتهای نیایش، جنت آباد  (صادقیه در مستقر) 5 ناحیه  دادسرای 9

 سماء

 میدان هفت تیر، خیابان شهید شیرودی، جنب میوه و تربار 6دادسرای ناحیه  10

 جنب مدیریت بحران شهرداری-خیابان مطهری، خیابان علی اکبری )مستقر در سیدخندان( 7دادسرای ناحیه 11

رسالت)غرب به شرق(، بعد ازخیابان استاد حسن بنا، نبش خیابان اثنی بزرگراه  )نبوت( 8دادسرای ناحیه  12

 عشر

 خیابان جیحون، تقاطع دامپزشکی ) هاشمی ( 10دادسرای ناحیه  13

 خیابان ولیعصر)عج(، ضلع غربی میدان منیریه )ولیعصر)عج(( 11دادسرای ناحیه 14

 شمالی پارک شهر، جنب سالن ورزشی شهدای هفتم تیر خیابان خیام، ضلع ) امام خمینی)ره(( 12دادسرای ناحیه  15
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 خیابان پیروزی، خیابان نرد جنوبی،بلوار کوثر، جنب بازار گل ) شهید محالتی ( 14دادسرای ناحیه  16

 تهرانپارس، انتهای خ جشنواره ، خیابان شهید جعفر پناه،جنب فرهنگسرای اشراق ) سرقت( 15دادسرای ناحیه  17

 ضلع شرقی ترمینال جنوب)خزانه( ) بعثت ( 16ناحیه  دادسرای 18

 216چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، بعد از میدان معلم پالک  ) شهید مطهری ( 18دادسرای ناحیه  19

 284پالک  -زینبش کوچه گلر -یفراهان یابانبعد از خ -یمطهر دیشه یابانخ (ییدارو یتهران )پزشک 19 هیناح یدادسرا 20

 139خیابان فاطمی، روبروی خیابان دائمی،پالک  ) بین الملل( 20دادسرای ناحیه  21

 ایآس مارستانیجنب ب -ریاحمد قص یابانخ -یبهشت دیشه یابانخ تهران )ارشاد( 21 هیناح یدادسرا 22

 ریهفتم ت یشهدا یپارک شهر، جنب سالن ورزش ی،ضلع شمال امیخ ابانیخ ( ابتین ژهی) و 23 هیناح یدادسرا 23

 معلم ابانیبه چهار راه قصر، نبش خ دهی،نرسیعتیشر ابانیخ )مبارزه با مواد مخدر (24 هیناح یدادسرا 24

 نبش بن بست مهتاب ،یاسمی ابانیراه سئول، خ ،چهارییبها خیش دانیباالتر از م ( ی) سرپرست 25 هیناح یدادسرا 25

 یمحمود دیکوچه شه یانتها دبستان ابانیخندان ،خ دیس ) امور پزشکی(26دادسرای ناحیه  26

 18سابق( ، جنب کارخانه آرد، پالک  یری)شبیگرگان دیشه  ابانیخ ،یسه راه آذر ("ویژه قتل")امور جنایی  27دادسرای ناحیه  27

 وانقالب تهران، طبقه دوم یعموم یادسرا یخرداد، ساختمان مرکز 15 دانیم )  کارکنان دولت ( 28 هیناح یدادسرا 28

 144کوچه آزادگان، پالک  یبه طرف اتوبان تهران کرج، انتها ه،یصادق دانیم )اطفال( 29 هیناح یدادسرا 29

 کی نالیفرودگاه مهرآباد، جنب ترم )فرودگاه( 30 هیناح یدادسرا 30

 بلوار اباذر ،یاله کاشان تی،بلوار آ هیفلکه دوم صادق ( یا انهی) جرائم را 31 هیناح یدادسرا 31

 نظر(طبقه اول دی)ساختمان سابق تجدینیامام خم ییمجتمع قضا ام،یخ ابانیخ (ی) جرائم اقتصاد 32 هیناح یدادسرا 32

 نیدشت بهشت، جنب بازداشتگاه او ابانیامام)ره( شمال به جنوب، خ ادگاریبزرگراه  مقدس( دیتهران ) شه 33 هیناح یدادسرا 33

سرقت مسلحانه و  ژهی) و 34 هیناح یدادسرا 34

 مقرون به آزار (

 18پالک  سابق(،جنب کارخانه آرد، یری)شبیگرگان دیشه ابانی،خیسه راه آذر

 زیقائم مقام و بزرگراه مدرس نبش گلر نیب یمطهر دیشه ابانیخ )فرهنگ و رسانه( 35 هیناح  یدادسرا 35
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و  ییساختمان راهنما یضلع جنوب ،یرودک ابانی، خ یآزاد ابانیخ )راهور غرب( 36 هیناح  یدادسرا 36

 یاله فرج دیشه ،کوچهیرانندگ

 ی)انفال و ثروت ها 37 هیناح  یدادسرا 37

 (هایو شهردار یعموم

 یمیمترو بن بست رح یجنب ورود هیریمن دانیم

 ایآس مارستانیباالتر از ب ر،یاحمد قص ابانیخ ،یبهشت دیشه ابانیخ (یاخالق تی)جرائم امن38 هیناح یدادسرا 38

و  یعموم یکل دادگاه ها استیحوزه ر 39

 انقالب تهران

 هییقوه قضا 2خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره  15 دانیم

 هیسم ابانینبش خ ،یسپهبد قرن ابانیخ ،یفردوس دانیباالتر از م )ره(یبهشت دیشه ییمجتمع قضا 40

 اول یمتر 12ابانیخ ،ییبها خیش دانیباالتر از م صدر)ره( دیشه ییمجتمع قضا 41

 تیپشت کانون اصالح و ترب ر،یالغد دانیمخابرات، م ابانیخ با،یشهر ز مفتح)ره( دیشه ییمجتمع قضا 42

 خاطر مانیسل ابانینبش خ ،یمطهر ابانیخ ارشاد ییمجتمع قضا 43

 بلوار کوثر ،یسردار ده حق ابانیخ )ره(یمحالت دیشه ییمجتمع قضا 44

 کشور یپارک شهر، ساختمان روزنامه رسم یضلع جنوب )عج(عصریول ییمجتمع قضا 45

 یرودیش دیشه ابانیمفتح، خ ابانیخ )ره(یقدوس دیشه ییمجتمع قضا 46

 )ع(نیامام حس ابانیسازمان آب، خ ابانیخ ه،یمیحک مدرس)ره( دیشه ییمجتمع قضا 47

 جنوب ) خزانه ( نالیترم یضلع شمال بعثت ییمجتمع قضا 48

 دانشگاه سما یرو ،روبهیانصارالمهد وار،بلواریبول مونیبلوار س قدس ییمجتمع قضا 49

 144کوچه آزادگان، پالک  یبه طرف اتوبان تهران کرج، انتها ه،یصادق دانیم )ره(دهیفهم دیشه ییمجتمع قضا 50

 73فناخسرو ) ثبت سابق (، پالک  ابانیخ ش،یتجر دانیم ( یکیعدالت ) مجتمع الکترون ییمجتمع قضا 51

 یو شهردار یجنب آتش نشان ،ینبرد جنوب ،یمحالت دیاتوبان شه 1خانواده  ییمجتمع قضا 52

 یونک، نبش کوچه صانع دانیم یضلع شمال 2خانواده  ییمجتمع قضا 53

 416پالک  ر،یالغد دانیمعلم، بعد از م ابانیآباد، خ افتیچهارراه  )ره(یمطهر دیشه ییمجتمع قضا 54

 ینصرت، کوچه مستعل ابانیبه خ دهینرس ،یکارگر شمال ابانیخ یامور اقتصاد ژهیو ییمجتمع قضا 55
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 عباسپور دیشه ابانیو خ یباقر دیتهرانپارس، تقاطع اتوبان شه باهنر)ره( ) رسالت ( دیشه ییمجتمع قضا 56

 هیقوه قضائ 2خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره  15 دانیم کارکنان دولت ژهیو ییمجتمع قضا 57

 جنب موزه شهدا ،یموسو دیشه ابانیخ ،یطالقان ابانیخ شاهد ژهیدادگاه و 58

 31پالک  نا،یپورس ابانیخ یقدس، روبرو ابانیانقالب، خ ابانیخ )ره( یمدن دیشه ییمجتمع قضا 59

 یدادگستر 3انقالب، کوچه شاهرود، ساختمان شماره  ابانیخ ،یفردوس دانیم یاحکام مدن یو اجرا ییقضا ابتین رهیدا 60

 استان تهران

 نبش بن بست مهتاب ،یاسمی ابانیچهارراه سئول، خ ،ییبها خیش دانیباالتر از م یامور حسب ییمجتمع قضا 61

 معلم ابانینبش خ ،یعتیشر ابانیخ تهران یانقالب اسالم یدادگاه ها 62

 وفامنش ابانیخ یابتدا ،یهرو دانیم استان تهران دنظریتجد یدادگاه ها 63

 اریشهر یجنب دادگستر ،یشهرک ادار ار،یشهر اریشهرستان شهر یانقالب اسالم یدادگاه ها 64

 

 


