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 ساعت کار نشانی واحد و  شعبات نام واحد ردیف

 - 12الی   یکشعبات  :1مجتمع شماره  1

    دادسرای ناحیه یک الهیه  در  11 شعبه
 میدان تجریش، خیابان فناخسرو، باالتر از میدان دربند، نرسیده

 به سربند

 19الی  15

 شعبه -  68الی  51 :شعبات : 2مجتمع شماره  2

   آباد سعادت 2 ناحیه در مستقر 66
بزرگراه جالل آل احمد، نرسیده به پل آزمایش، کوچه ناظریان 

 قمی، طبقه فوقانی میوه تره بار نصر

 13الی  9

 19الی  15

 119الی  104 :شعبات : 3مجتمع شماره  3

    ونک 3در دادسرای ناحیه  102شعبه   -
خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، خیابان گل نبی، میدان 

 34کتابی، پالک 

 19الی  15

و  171الی  151 :شعبات : 8و  4مجتمع شماره  4

    363 شعبه و 359 الی  352
میدان امام حسین، خیابان دماوند، بعد از خیابان سبالن، اول 

 مجتمع قضایی شهید مدرسوحیدیه، ساختمان سابق 

 19الی  15

 220الی  201 :شعبات  :5مجتمع شماره  5

  227 و 222 و 3404 و 3402  شعبات  –
 12الی  9 115اکباتان بین فاز یک و دو، جنب اورژانس 

 19الی  15

و  265الی  251 :شعبات : 6مجتمع شماره  6

  273شعبه 
 19الی  15 میدان ونک

و   312الی   301 :شعبات : 7مجتمع شماره  7

   314شعبه 
نظام آباد، خیابان آیت اهلل مدنی، چهارراه حسینی، نبش کوچه 

 یعقوبی

 19الی  15

 451 :شعبات  : 10و  9مجتمع شماره  8

  3801شعبه  و  464الی
متری امیری (، طبقه  16خیابان قزوین، خیابان شهید سبحانی ) 

 همکف فرهنگسرای کار

 19الی  15

 510الی  501 :شعبات : 11مجتمع شماره  9

    4014الی    4004و
 19الی  15 چهارراه ولیعصر)عج(، روبروی پارک دانشجو، کوچه پشن

الی  601   :شعبات  :13و  12مجتمع شماره  10

640    
میدان ابن سینا ) دروازه شمیران سابق(، خیابان شهید همایون 

 ناطقی

 14الی  9

خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، انتهای خیابان کرمان، پایین تر    660الی  651   :شعبات  :14مجتمع شماره  11

 از میدان احمدیه، کوچه بابائی

 19الی  15

 و  764الی  751: شعبات  :15مجتمع شماره  12

   791 شعبه
شهریور جنوبی، چهارراه شهید رضائی، مجتمع  17خیابان 

 رضوان، طبقه فوقانی

 19الی  15

 19الی  15 بزرگراه بعثت، ضلع جنوبی پارک بعثت، خیابان شهید تقوی  720  الی 701 شعبات: :16مجتمع شماره  13

 827الی  802ت: شعبا :17مجتمع شماره  14

  4601 شعبه  -
خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان تهمتن، خیابان عارف 

 قزوینی، کوچه شعبانی جنب استخر

 19الی  15

الی  851   :شعبات  :18مجتمع شماره  15

   4702و  4701شعبه   -898و  897شعبه  و  859
یافت آباد، شهرک ولیعصر)عج(، خیابان شهید بهرامی، طبقه 

 فوقانی پاساژ دولتی

 19الی  15
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 ساعت کار نشانی واحد  و شعبات نام واحد ردیف

 921 شعبه  -918الی  901شعبات:  :19مجتمع شماره  16

   تهران بار تره میدان 922 و
 19الی  15 خانی آباد، خیابان میثاق، جنب کالنتری سابق

شعبه   -968الی  952 :شعبات :20مجتمع شماره  17

   شهرک خاورشهر 959
شهرری، میدان هادی ساعی، خیابان شهید آوینی، کوچه شهید 

 131عبداللهی، جنب کالنتری 

 13الی  8

 19الی  15 تهرانسر 150تهرانسر، بلوار گلها، روبروی کالنتری   1006الی  1001 :شعبات  :21مجتمع شماره  18

اتوبان تهران کرج، پیکان شهر، بعد از مرکز بهداشت و  14کیلومتر   1066الی  1051 ت:شعبا  :22مجتمع شماره  19

 61درمان، بلوک 

 19الی  15

 ( :1 ویژه خانواده ) 23مجتمع شماره 20
  2212الی  2201: شعبات

بزرگراه شهید محالتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم، مجتمع 

 1قضایی خانواده 

 13الی 9

 :( 3 ویژه خانواده ) 24مجتمع شماره  21
 2310الی  2301 : شعبات

فلکه چهارم تهرانپارس، نرسیده به تقاطع باهنر و باقری، مجتمع قضایی 

 شهید باهنر

 13الی  9

 (:2خانواده ژه )وی 25مجتمع شماره  22
 2409الی  2402 : شعبات

 13الی  9 میدان ونک

ویژه شرکت های دانش ):  26شماره مجتمع  23

 2628و  2627شعبات:  (بنیان و نخبگان

 18الی  16 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، ساختمان سراج 20کیلومتر 

 بازرگانان و نظامویژه اصناف و ):  27مجتمع شماره 24
 الی 2610 شعبات و   2609الی  2601:شعبات (مهندسی

 همربوط صنف اتحادیه در مستقر 2631

 

 2نبش کوچه فرهاد  -نرسیده به خیابان بهار شیراز-خیابان شریعتی

 

 17الی  13

 (ویژه بهداشت و درمان):  29مجتمع شماره  25
  2806الی  2801:شعبات

، سازمان نظام 119شانزدهم ) فرشی مقدم (، پالک کارگر شمالی، کوچه 

 پزشکی

 17الی  8

 زندان ( ژهیو ) 30مجتمع شماره :  26
ندامتگاه  2903شعبه   -  2911 یال 2901شعبات: 

 -نیندامتگاه نسوان جاده ورام 2907شعبه   - هیفشافو

 باشهریز تیکانون اصالح و ترب 2941شعبه 

 

 نبش کوچه فرهاد-رازیبهار ش ابانیبه خ دهینرس-یعتیشر ابانیخ

 

 19الی  15

  سردفتران و دفترداران ( ژهی) و 31مجتمع شماره :  27

 927و 926شعبات: 
 3، طبقه 273خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان سنایی، پالک 

 

 17الی  15

 )ره((ینیامداد امام خم تهیکم ژهی)و 32مجتمع شماره :  28

 644 یال 641شعبات: 
 دیشه ابانیخ رجند،یب ابانیخ یانتها یعتیشر ابانیخ ران،یشم چیپ

 6پالک  ،یعباس اصفهان

 12الی  9

 19الی  15

تعاون، بانک ها و  ژهی)و 33مجتمع شماره :  29

 6162 یال 6151شعبات:   (یو اعتبار یموسسات مال
کوچه  شاه،یعل یصف ابانیخ ،یاسالم یجمهور ابانیبهارستان، خ دانیم

 رالممالکیخب

 19الی  15

 دیشه یمخابرات، مجتمع قضائ ابانیخ ر،یالغد دانیبعد از م با،یشهر ز 6204 یال 6201شعبات:  : 34مجتمع شماره  30

 مفتح

 12الی  9
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 ساعت کار نشانی واحد و شعباتنام واحد  ردیف

  مدو کوچه نبش –) یخردمند (شمال دیشه ابانخی –خان زند  میکر ابانیخ 35 مجتمع شماره 31

                      2 فرهاد کوچه نبش – رازیبهار ش ابانیبعد از خ -یعتیشر ابانیخ کیو کش ابتیاحکام ، ن یمعاونت اجرا 32

  ونهمای کوچه نبش –خوش و قصرالدشت  ابانیخ نبی –)ره(  ینیامام خم ابانیخ راکد یگانیاداره اسناد و با 33

 دیشه ابانی)خستاد  2ساختمان شماره  34

 خردمند(
 کوچه نبش –( یمحمدرضا خردمند) شمال دیشه ابانخی –زند  مخانیکر  ابانیخ

 مدو
 

 19الی  15 یخ زرافشان جنب آتش نشان یاسالمشهر روبرو   (شعبه 15شعبات: ) اسالمشهر 35

 12الی  8 بهارستان یدادگستر ریهفت ت دانیشهر م مینس (17و    یال 1شعبات: ) بهارستان  36

 19الی  15

-13-9-8-5-2-1شعبات:  )  پاکدشت 37

14-15-24 ) 
 13الی  9 اداره اوقاف روبروی – ینحسی کوچه – شاهد خ –سرمامازند 

الی  8:30 سالما ساختمان – تجارت بانک جنب –)ره( ینخمی امام م – شوایپ (7 یال 1شعبات: )  پیشوا 38

13:30 

 19الی  15 یدادگستر مقدی ساختمان – وریشهر 17 دانمی –دماوند   ( 4 یال 1شعبات: )دماوند  39

و شعبات  12 یال 1شعبات: ) رباط کریم  40

    (در پرند 9و  7
 13الی  9 یختمان معبودسا – یدادگستر ابانخی نبش – هیداود ابانخی – میرباط کر

صبح  10-9-5-3-1شعبات: ) شهرقدس  41

 (بعداز ظهر 8-7-6-4-2ها و 

 یال 8:30 یساختمان دادگستر یروبه رو -شورا یمتر سی نبش –بلوار کلهر  -شهر قدس

13:30 

-14-11-9-6-5-2-1شعبات: ) شهریار 42

 (عصر هیصبح ، بق 15

 8الی 12 یساختمان دادگستر روی روبه – شهیاند یشهرک ادار ابتدای – اریشهر

 14الی 16

 5-4و  6-3-2-1شعبات: ) پردیس 43

 ی(فریک

 8الی  12 سیحل اختالف پرد یشورا-206یجنب کالنتر -)ره(ینخمی امام بلوار –بومهن 

 15الی  19
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 ساعت کار نشانی واحد و  شعبات نام واحد ردیف

 14الی  8 یکالنتر دانمی از بعد – یاصل ابانخی –قرچک  (18-16-15-14-12-10-7-5تا  1شعبات: ) قرچک 44

 10-9،  یفریک 8-7،  یحقوق 6-1شعبات: ) ورامین  45

 (خانواده
 12الی  8 ای)ره( کوچه اقاق ینیامام خم دانمی – نیورام

 مالرد دادگستری – شهرداری جنب –( ص) اکرم رسول بلوار –مالرد   مالرد 46
 13الی  9

 19الی  15

 5-2،  یحقوق6-3-1شعبات: ) بخش آفتاب  47

 (ییروستا

 18الی  15 )ره( ینیحرم مطهر امام خم نگیپارک یضلع شمال

 

  حل اختالف شورای – 206 ی)ره( جنب کالنتر ینخمی امام بلوار –بومهن  بومهن 48

 روزهای زوج دجوادآبا بخش دادگاه - آباد جواد –تهران  –نیورام یاصل ابانیخ   (شعبه کیشعبات:) بخش جوادآباد  49

 13الی  8

،  یحقوق3-2-1شعبات: )  بخش چهاردانگه 50

   (یفریک 4خانواده و 6

 دادگاه جنب –( عج) الزمان صاحب خ – دیسد شهدای خ –چهاردانگه 

 هچهاردانگ

 17الی  13

 18الی  14 873 پالک تجارت، بانک جنب–)ره(  ینیامام خم ابانخی –رودهن  (7 یال 1شعبات: )  بخش رودهن 51

 2حسن آباد و  3-1شعبات: )بخش فشافویه  52

 (شمس آباد

 –( ع)رضا امام بلوار –قم ، حسن آباد  -تهران میجاده قد35 لومتریک

 هیبخش فشافو یساختمان دادگاه عموم -امام رضا)ع( دانمی
 13الی  9

 دادگاه  – زکیکهر شهرداری جنب – یبهشت دشهی بلوار – زکیکهر بخش کهریزک  53

 زکیکهر عمومی
 14الی  8

 6-4-2،  یشهر5-3-1شعبات: ) بخش لواسانات 54

 یی(روستا

بخش  یدادگاه عموم -)ره( ینیبلوار امام خم ابتدای – آباد احمد –لواسان 

 لواسانات
 15الی  8

،  یشهر5-3-1شعبات: ) بخش رودبار قصران 55

 یی(روستا 2-4-6

 عمومی دادگاه –)ع( اوشان  یامام عل دانمی از باالتر –رودبار قصران 

 بخش رودبار قصران
 15 الی 8

)شهرک  ییروستا 3-2-1شعبات: )بخش خاوران  56

 )شهرک عباس آباد(4خاوران( و  یصنعت

 – آزادی پارک جنب – آزادی بلوار –دشت  امقی شهر –جاده خاوران 

 بخش خاوران عمومی دادگاه
 13الی  9

صلح  4و3،  یحقوق2-1شعبات: ) بخش شریف آباد 57

 یی(و روستا یو سازش
 عدالت بلوار -گلوگاه جنب -(ع) رضا امام بلوار –آباد  فشری –پاکدشت 

 آباد فیبخش شر عمومی دادگاه –
 12الی  8

 12الی  8 دانش ابانیخ ابتدای – یتخت ابانخی –)ره(  ینخمی امام بلوار –صفادشت  بخش صفادشت 58


