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 استان تهران _دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

 

 

شماره تماسنشانی کد ردیف

63972402تهران -خیابان انقالب، نرسیده به چهار راه ولیعصر)عج(، بین چهار راه کالج و ولیعصر )عج(، مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیهدفتر ویژه1

2-66914921تهران- خیابان کارگر جنوبی- بین خیابان جمهوری و آذربایجان- مجتمع تجاری207- پالک826- طبقه دوم- واحد2923010017

88775142تهران- خیابان گاندی جنوبی- پایین تر از بزرگراه همت- نبش خیابان پالیزوانی ) خیابان هفتم (-پالک 23-واحد 3933010503

86031621تهران -پل سیدخندان- ابتدای خیابان سهروردی شمالی- بعد از خیابان ابن یمین-روبروی برج بهشت- پ 636 ط 2 واحد4933010515

66218365تهران- بلوار معلم – نرسیده به اداره گذرنامه – نبش سه راه زندیه – ساختمان بنفشه- پ 106 – ط اول-واحد 5933010492

22730416تهران- میدان تجریش -خیابان فنا خسرو-روبروی درب پارکینگ تندیس پالک 69430105321

44495660تهران - خیابان جنت آباد جنوبی- ساختمان بانک سپه پالک 66-طبقه چهارم-واحد 79530106119

33352644تهران- خیابان پیروزی- ایستگاه چهارصد دستگاه- جنب بانک رفاه- پالک894301054822

66012300تهران - میدان آزادی -اول خیابان آزادی جنب پمپ بنزین ساختمان 88 طبقه اول باالی بانک پارسیان994301055

88750772تهران - خیابان شهید بهشتی-نبش خیابان میرعماد-ساختمان گلدیس-واحد 1094301057103

33132949تهران - خیابان پانزده خرداد شرقی- روبروی پست برق- نبش کوچه نمازی 64- پالک 11943010588

77338403تهران - تهرانپارس- خیابان جشنواره ) ناهید ( – چهارراه سیدالشهدا – روبروی بنیاد شهید و امور ایثارگران– پ 160 – طبقه اول1294301059

22901910تهران -خیابان دکتر شریعتی-باالتر از میرداماد-جنب ایستگاه مترو دکترشریعتی-نبش کوچه مینا-پالک 1232-طبقه 5-ساختمان نیکان1395301060

44059098تهران- فلکه دوم صادقه- بلوار آیت اهلل کاشانی- بلوار اباذر- نبش خیابان شهید شالی)پایین تر از دادسرای ناحیه5(- پالک9- طبقه2- واحد سوم1492301002

66561359تهران - خیابان کارگر جنوبی- باالتر از میدان پاستور- نرسیده به آذربایجان- نبش کوچه سرو- پالک738 -طبقه دوم1593301014

220687642تهران- سعادت آباد- میدان کاج-سرو شرقی-طبقه فوقانی ساختمان بانک ایران زمین- طبقه 169330101539

44499935تهران-  خیابان اشرفی اصفهانی-میدان پونک-کوچه گلزار سوم-پ1-ط همکف واحد 17933010161

88916290تهران- خیابان شهید سپهبد قرنی- خیابان سمیه- بین قرنی و ویال- بعداز مجتمع قضایی شهید بهشتی- پالک217- واحد18933010172
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77278713تهران- نارمک-خیابان فرجام- چهارراه ولیعصر- پالک538 واحد 19933010182

88731545تهران- خیابان شهید بهشتی- بین قایم و سرافراز- ساختمان396- طبقه اول-واحد 1  2093301019

77705583تهران- تهرانپارس - بزرگراه شهید باقری- الین شمال به جنوب. نبش خیابان 198 غربی پالک 136. طبقه اول-ضلع جنوبی واحد یک2193301020

22851040تهران- شریعتی – باالتر از پل سیدخندان - تفاطع خواجه عبداهلل انصاری نبش ابوذر شمالی- پالک2293301021-50

22070521تهران- سعادت آباد- بلوار فرحزادی- خیابان طاهرخانی- پ28 - طبقه اول واحد 23933010132

2-88205901تهران- میدان ونک- خیابان حقانی- بین گاندی شمالی و چهارراه جهان کودک- پالک 59- واحد اول2493301012

44051137تهران- خیابان آیت اهلل کاشانی- روبروی پمپ بنزین-پ 160 طبقه 2 واحد 25923010035

66157282تهران- خیابان آزادی- جنب متروی شادمان -تقاطع خیابان بهبودی و آزادی- ابتدای خیابان بهبودی - پ 2- ط 2واحد غربی2692301004

33437569تهران- خ نبرد جنوبی- شهید محالتی - تقاطع ده حقی- ساختمان سیلور-پالک 250 -طبقه همکف واحد 27923010061

44454261تهران- خیابان آیت اهلل کاشانی- خیابان جنت آباد جنوبی- نبش کوچه چهارم- پالک 51- طبقه دوم واحد 28933010072

55315865تهران- یاخچی آباد- خیابان بهمنیار- پالک 311 -طبقه همکف2993301008

26111865تهران- خیابان شهید باهنر )نیاوران(- نبش خیابان امیر سلیمانی- جنب بانک پارسیان- ساختمان نیاوران- طبقه اول واحد 30933010091002

77882644تهران- خیابان فرجام-ضلع شمال غربی تقاطع بلوار شهید باقری- پالک134- طبقه سوم3193301010

66698779تهران- خیابان قزوین- میدان شمشیری- خیابان 45 متری زرند- میدان بوتان- روبروی درمانگاه مشیری- پ 81- ط 3 واحد 329330101110

22143549تهران- شهرک غرب- بلوارفرحزادی- بعد از پل نیایش-شهرک غرب- بلوارفرحزادی- بعد از پل نیایش-گلستان دوم-ساختمان بانک تجارت - پالک 96 -طبقه چهارم-واحد339330102311

44005082تهران- فلکه دوم صادقیه - بلوار فردوس شرقی - بین گلستان و سلیمی جهرمی - جنب باشگاه مخابرات - پالک 192 طبقه اول3493301024

8-22241535تهران- چیذر- جنب بانک ملت- ساختمان پارس- پالک14-طبقه دوم واحد35933010257

1-66685540تهران- چهارراه یافت آباد- ابتدای بلوار معلم- جنب کوچه شهید عباسی- مجتمع پارسا- طبقه سوم- واحد369330103617
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44139330تهران- میدان المپیک- بلوار المپیک- خیابان27-پالک379330103918

ه- پالک190 -طبقه دوم3893301040 88580503تهران- شهرک غرب- چهارراه پاک نژاد- ضلع جنوب غربی چهاررا

33658659تهران- افسریه - انتهای بیست متری - بین پانزده متری سوم و چهارم - پالک 399330104196

44595845تهران-  تهرانسر – چهار راه صدف – جنب بانک مسکن - ساختمان نسترن – پالک 15- ط دوم4093301042

55783428تهران-  خیابان قزوین- 16متری امیری)سبحانی(- نبش ربیعی- پالک 419330104385

88771742تهران-  میدان ونک – خیابان مالصدرا – خیابان پردیس – تقاطع زاینده رود شرقی – پالک 16 – واحد 42933010452

66927981تهران-  خیابان جمالزاده شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز- باالتر از چهارراه نصرت- نبش کوچه حجت- پالک4393301047386

22655190تهران- خیابان ولیعصر ) عج ( – خیابان شهید فالحی – خیابان مقدس اردبیلی – بعد از تقاطع پسیان – پالک 50 ) ساختمان بانک آینده ( طبقه 2واحد 44933010357

88797905تهران- خیابان ولیعصر )عج(- مقابل پارک ساعی- نبش کوچه تختی- پالک2362- طبقه اول4593301034

44333640تهران- شهران- بعد از زیرگذر میدان الغدیر- خیابان شهرک شهدا – بن بست دوم پالک 469330102617

55531637تهران- نازی آباد- خیابان بهمنیار- خیابان آموزگار- پالک479330102781

77567889تهران- میدان امام حسین- خیابان دماوند- بعد از ایستگاه فتحنایی-پجنب سفره خانه شهریار- پالک1215 طبقه اول واحد 48933010282

88761002تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- روبروی شهرداری منطقه7-پالک 499330102968

88949273تهران- میدان فردوسی خیابان شهید قرنی- خیابان سمیه غربی- روبروی مجتمع بهشتی- پ 26 - طبقه همکف5093301030

88482564تهران- خیابان یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، بین خیابان 11 و 9، پالک 51، طبقه اول، واحد 51933010313

44191167تهران-انتهای همت غرب-خروجی آزاد شهر-پیکان شهر-خیابان گودرزی- جنب مسجد خاتم االنبیا،- پالک 5293301032133

33197272تهران-خیابان پیروزی- خیابان نبرد- نبش چهارراه نبی اکرم- ابتدای خیابان ائمه اطهار- طبقه فوقانی داروخانه ابیانه- پالک5393301033335

ن- روبروی خیابان سپهر- جنب داروخانه پالک 152 ط همکف 5493301048 44262115تهران-شهرک ژاندارمری- بلوار مرزدارا
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36244043ورامین- بلوار شهید باهنر- خیابان روبروی سیلو- جنب اداره نفت- پالک 5596301096244

36292463ورامین- خیابان مسجد جامع- ساختمان قدیم اداره پست5696301097

36213974ورامین- جواد آباد- بلوار بسیج - روبروی دفتر امام جمعه و تاالر زیتون5796301072

56369167اسالمشهر- باغ فیض- کوچه چهار- پالک 589630106468

40550412اسالمشهر- میدان نماز- خیابان صیاد شیرازی- خیابان تعاون- خیابان تعاون سوم- عمارت مجد- ورودی جنوبی- طبقه دوم واحد 5996301063125

65117876مالرد- بلوار رسول اکرم- سرآسیاب- روبروی خیابان امام خمینی- بن بست شهید چمران- ساختمان سینا- پالک 490 طبقه دوم6096301094

65106009مالرد- سرآسیاب- خیابان بهاره شرقی- نبش بن بست دوم- ساختمان تجاری اداری برلیان- طبقه دوم- واحد 61963010951

36022512پاکدشت-ضلع جنوبی تقاطع شهدای رحیمی و شهید مطهری- نبش کوچه شقایق 9 پالک 62963010673

36024632پاکدشت- بلوار شهدای رحیمی- مقابل فروشگاه بیست تک- نبش مدرس- پالک 6396301068473

65252790شهریار-خیابان ولیعصر- میدان امام- خیابان انقالب- مجتمع شباهنگ- پالک 25- طبقه سوم- واحد 64963010817

65500105شهریار- فاز یک اندیشه- بلوار شهید دنیا مالی- بین خیابان 4 و 5 غربی- مجتمع اداری و تجاری کیمیا- واحد 659630108315

ستری- پالک 6696310882 36114453قرچک- میدان کالنتری- انتهای بلوار دادگ

36147963قرچک- بلوار امام خمینی- بعد از پارس سرام- طبقه باالی شیرینی فروشی کاکائو6796301087

36116184قرچک-خیابان اصلی- ابتدای شهرک طالئیه- روبروی بانک ملت- نبش خیابان 16 متری صباغ- مجتمع ابریشم- طبقه اول واحد 2 6896301089

55194670شهر آفتاب- اتوبان آزادگان غرب به شرق- شهرک مرتضی گرد- خیابان امام حسین- نبش ولیعصر 35- پالک 3 - طبقه اول- واحد 69963010652

ه- جنب بانک ملی شعبه شهدا- پالک 394 طبقه دوم7096301076 40557330رباط کریم- داوودی

56510043کهریزک- بلوار بهشتی- جنب کوچه حافظ- جنب امالک میرداماد- پالک 719630109040

55217936شهرری- باقرشهر- بلوار غدیر- خیابان رجایی- ایستگاه یخچال- نبش خیابان فراست- ساختمان ارغوان- پالک 6 طبقه اول7296301091



 

5 

  

 استان تهران _دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

 

 

 

55930052شهرری- میدای شهدای شاملو ) فرمانداری (- طبقه فوقانی بانک ملت- ابتدای خیابان شهید ابوالفضل ضمیری- پالک 1- طبقه دوم7396301070

56225820شهرری- حسن آباد فشافویه- بلوار امام خمینی- پاساژ مدائن طبقه سوم7496301084

56241528شهرری- فشافویه) حسن آباد( - بلوار امام رضا- بین کوچه امام رضا 11 و ثامن7596301085

55967567شهرری- میدان عبدالعظیم- خیابان 24 متری) زکریای رازی(- پالک 117 طبقه اول7696301080

76238615پردیس- بومهن- بلوار امام- روبروی تاالر پارسیان- ساختمان اقایی طبقه 7 واحد 779630107914

ه- پالک 7896301066161 56775170بهارستان- نسیم شهر- خیابان سی متری بوستان- بعد از چهاررا

ی کند- روبروی کوچه گندم- پالک 1029- طبقه دوم7996301092 26570257لواسانات- بلوار امام خمینی- بعد از دوراه

76342719شهرستان دماوند - بلوار شهید بهشتی - پایین تر از اداره ثبت و اسناد دماوند - جنب خیابان نگین - مجتمع ضابطی - پالک 809630107522

55939751تهران - شهرستان ری - خیابان سپاهیان انقالب )جاده قدیم قم(- نرسیده به مرکز مخابرات شهید منتظری - پالک 8197301098174

36273929شهرستان ورامین - خیابان آزادگان - روبروی پایگاه انتقال خون - مجتمع ادارات8297301099

40776345شهرستان پردیس- میدان عدالت - مجتمع کورش- طبقه دوم - پالک 83973010691

ن - بلوار امام خمینی)ره( - بعد از سه راه مطهری - مجتمع تجاری یاس - پالک 849830112326 76501670شهرستان دماوند - روده

86175279شهرستان تهران - منطقه 2 - میدان صنعت - بلوار فرحزادی - بعداز مسجد جامع شهرک - ساختمان ستین - طبقه 4- واحد 859830112413

56324902شهرستان بهارستان - شهرک الهیه - خیابان مصلی8698301105

56213094شهرستان رباط کریم - بلوار مصلی - خیابان اداره پست - پالک 879830110258

65510153شهرستان تهران - منطقه 5 - ستارخان - پالک 8 ساختمان پزشکان - طبقه 3- واحد889830110411

44350228شهرستان تهران - منطقه 5 - فلکه دوم شهران - پالک 16- ساختمان صبا - طبقه 3 - واحد 89983011169

46804322شهرستان قدس - خیابان آزادی - روبروی خیابان طالقانی - باالی فروشگاه ملی - ساختمان تجاری متین - طبقه 90983011066
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شت جنوبی - پایین تر از تقاطع جانبازان - پالک 228 - طبقه اول9198301118 77975789شهرستان تهران - منطقه 8 - نارمک - خیابان درد

22870320شهرستان تهران - منطقه 4 - خیابان پاسداران - پایین تر از برج سفید - نبش بوستان یکم )شهید زمردیان( - پالک 201 - طبقه دوم - واحد 92983011016

44872311شهرستان تهران - منطقه 5 - انتهای اشرفی اصفهانی - بلوار سیمون بولیوار - بین معین و اقبالپور - پالک 939830111421

44924970شهرستان تهران - منطقه 22 - شهرک گلستان غربی - خیابان امیرکبیر - خیابان هاشم زاده جنوبی - بین ستاره غربی و شکوفه غربی - طبقه فوقانی امالک 94983011174030

88809463شهرستان تهران - منطقه 6 - خیابان طالقانی - بین چهارراه حافظ و استاد نجات اللهی - ساختمان 289 - طبقه اول9598301113

36720076شهرستان پیشوا - خیابان شریعتی - جنب فرماندهی نیروی انتظامی - پالک 154 - طبقه دوم9698301112

22050129شهرستان تهران - منطقه 3 - بلوار نلسون ماندال )جردن( - ناهید شرقی - پالک 2 - طبقه اول9798301115

22970527شهرستان تهران - منطقه 4 - میدان هروی - خیابان شهید موسوی شرقی - نرسیده به تپه شمس آباد - مجتمع اداری رژه سنتر - پالک 41 - طبقه اول - واحد 9898301120101

گه - آیت ا.. سعیدی- مقابل سه راهی بوتان - پالک 9998301103539 55286919شهرستان اسالمشهر - چهاردان

86026381شهرستان تهران - منطقه 7 - خیابان شریعتی - باالتر از بهار شیراز - خیابان ملک - جنب تاکسیرانی - پالک 25 - طبقه 1 - واحد 100983011001

76407600شهرستان فیروزکوه - خیابان 45 متری - جنب ترمینال - پالک 10198301126237

56917234شهرستان بهارستان - گلستان فلکه دوم - گلستان بلوار سلمانی - پالک 10298301110146

88262629شهرستان تهران - منطقه 2 - کوی نصر - خیابان 32 - نبش ضلع شمال شرقی - خیابان فامیل محمدی - تقاطع خیابان نادری نیا - پالک 1039830112255

33845281شهرستان تهران - منطقه 15- بلوار ابوذر - نبش پل پنجم - پالک 56 - ساختمان بهار - طبقه اول - واحد 104993011331

65010420شهرستان تهران - منطقه 6 - خیابان آزادی - بین اسکندری شمالی و توحید - برج توحید - پالک 181 - طبقه دوم - واحد 105983011276

65537338شهرستان شهریار - اندیشه - ورودی فاز 3 - ضلع جنوبی میدان آزادی - جنب بانک صادرات - پالک 44 - طبقه همکف10698301128

55475258شهرستان تهران - منطقه 11 - خیابان وحدت اسالمی- جنب آگاهی شاپور - پالک 10798301131286

46816413شهرستان شهرقدس- خیابان مصلی- میدان مصلی- پاساژ نیکان- طبقه 2 - واحد 108983011094
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22252876شهرستان تهران - منطقه 3 - خیابان شریعتی - میرداماد - میدان مادر - نبش کوچه آزیتا - پالک 73 -طبقه اول10998301111

36474274شهرستان پاکدشت - شهرک شریف آباد - بلوار والیت فقیه - نبش کوچه امامت 7 - پالک 11098301108109

44697481شهرستان تهران - منطقه 7 - اکباتان - خیابان نفیسی - برج آرمان - پالک 49 - طبقه 3 - واحد 1119830111911

66437729شهرستان تهران - منطقه 10 - خیابان آذربایجان - بین رودکی و نواب - پالک 11298301130609

36351529شهرستان پاکدشت - میدان پارچین - روبروی ایران - خودرو - بلوار شهید رحیمی - پالک 113983011296

44499935شهرستان تهران - منطقه 5 - میدان پونک - خیابان اشرفی اصفهان - نبش کوچه گلزار سوم - پالک 1 - طبقه همکف11499301137

36238224شهرستان ورامین - خیرآباد - شهرک مدرس - روبروی تاالر ساقدوش - پالک 11598301107663

55976435شهرستان ری - خیابان فداییان اسالم - نرسیده به میدان بسیج)سه راه ورامین( - پالک230 - طبقه اول - واحد116993011321

26857314شهرستان تهران - منطقه 1 - خیابان شریعتی -پایین ترازمیدان قدس -کوچه محوی- پالک 4-طبقه سوم11799301135

65407735شهرستان مالرد - بلوار رسول اکرم)ص(- جنب بانک ملی شعبه مالرد - پالک 118993011211820

77438939شهرستان تهران - منطقه 14-خیابان پیروزی -نبش بلوارابوذر-پالک 20-طبقه 4-واحد 119993011389

65426140شهرستان مالرد - صفادشت - بلوار معلم - نبش کوجه میثم تمار12099301136


