
  

 مراکز شورای حل اختالف استان البرز
 

 

 

  

  

 ساعت کار نشانی واحد و  شعبات نام واحد ردیف

حل  یشوراها سیو رئ ییحوزه معاونت قضا 1

 اختالف استان البرز

و  دیشه ادیجنب اداره کل بن ،یباالتر از کاخ دادگستر ،یطالقان دانیکرج، م

 گران استان البرز ثاریا

 

 )ره( یبهشت دیمجتمع شه 2
خانواده و  3-خانواده  2-سابق( 45)1: ییشعب را

سابق(مطالبه 25) 5 -حصر وراثت  4 -حصر وراثت 

- هیسابق( امور تخل106) 6- یو اعتبار یموسسات مال

 8 -و تصادفات  یملک لیدل نیسابق( تام107) 7

 9 -وتصادفات  یملک لیدل نیسابق( تام105)

 11-هیسابق( امور تخل104) 10-سابق( حصر وراثت 19)

 سابق( مطالبه خسارت وارده تصادفات30)

 

 

و  دیشه ادیجنب اداره کل بن ،یباالتر از کاخ دادگستر ،یطالقان دانیکرج، م

 گران استان البرز ثاریا

 

 صبح

 13الی  8

 

 عصر

 19الی  15

 ملک زاده )ره( دیمجتمع شه 3
 23 -سابق( 7) 22 -سابق( 49) 21روز صبح: شعب هر 

 26 -سابق( 8) 25 -سابق( 6و5و1) 24 -سابق( 59)

 29 -سابق( 43) 28 -سابق( 74) 27-سابق( 73)

 - 32 -سابق( 48) 31 -سابق( 52) 30 -سابق( 46)

 سابق(71) 35 -سابق( 18) 34 -سابق( 14) 33

 37 -سابق( 50و9) 36شعب هر روز عصر: 

 40 -سابق( 51) 39 -سابق( 17) 38 -سابق( 47و22)

 44 -سابق( 113) 43 -سابق( 24) 42 -سابق( 54)

 47 -سابق( 16)  46 -سابق( 15) 45 -سابق( 69)

شعبه  -سابق( 109) 49 -سابق( 108) 48 -سابق( 77)

 یا:عصر روزه تیسابق )زمان فعال26) 12اصناف  ژهیو

 زوج((.

 

 

 

 

 

 یساختمان سابق دادسرا رگذر،یپل ز یضلع جنوب ،یکرج، چهار راه طالقان

 3 هیو انقالب ناح یعموم

 

 

 

 

 صبح

 13الی  8

 

 عصر

 19الی  15

حل اختالف مستقر درزندان  یشورا 4

 (سابق(81و80) 73شعبه )  قزلحصار

هر روز  جاده قزلحصار انمهر،یکرج، ک

 صبح

 شهر ییحل اختالف مستقر در زندان رجا 5
 سابق(85) 72شعبه

هر روز  شهر، بلوار موذن ییکرج، رجا

 صبح

 حل اختالف گرمدره یشورا 6
 سابق(38) 67شعبه

عصر  کوچه مصال یابتدا یکوچه لطف رآباد،یام ابانیگرمدره، خ

روزهای 

 زوج

 12الی  8 نیمتر بعد از پمپ بنز 100)ره(، ینیامام خم دانیماهدشت، م حل اختالف ماهدشت یشورا 7

 19الی 15

 12 یال 8 ، جنب پل عابر10و  9ظفر  نی)ره(، بیبهشت دیشه ابانیکمالشهر ، خ حل اختالف کمالشهر یشورا 8

 19یال 15

 حل اختالف محمدشهر یشورا 9
 (ی)صلح 63 -( یی)را 62-61-60شعب 

 یحافظ، طبقه فوقان ابانیخ ی)ره(، روبرو ینیمحمدشهر، بلوار امام خم

 )ره(، طبقه سوم ینیامداد امام خم تهیکم

 12 یال 8

 19یال 15

 



  

 مراکز شورای حل اختالف استان البرز
 

 

 

 

 

 ساعت کار نشانی واحد و  شعبات نام واحد ردیف

 12 یال 8 سیفرد شهرستان یدادگستر جنب یشرق کانال مالرد جاده س،یفرد سیفرد یسلطان دیشه مجتمع 10

 19یال 15

 یمرکز ساختمان فدک، پارک جنب کار، تیهدا دیشه ابانیخ دشت، نیمشک دشت نیمشک اختالف حل یشورا 11

 همکف طبقه شهر، یاسالم یشورا

 12 یال 8

 19یال 15

 زندان در مستقر اختالف حل یشورا 12

 ییکچو دیشه

 12 یال 8 سیفرد ندامتگاه آهن، لیر از بعد آهن، راه آباد، نیحس س،یفرد

 19یال 15

 12 یال 8 ثبت اداره یفوقان طبقه سپاه، یروبرو ،یا خامنه... ا تیآ بلوار اشتهارد، اشتهارد اختالف حل یشورا 13

 19یال 15

 12 یال 8 یا خامنه... ا تیآ بلوار هشتگرد، هشتگرد اختالف حل یشورا 14

 19یال 15

 12 یال 8 یشمال ریالغد ابانیخ نبش ر،یالغد چهارراه مدرس، بلوار نظرآباد، نظرآباد اختالف حل یشورا 15

 19یال 15


