
 صات دافرت پيشخوان استان تهرانمشخ 
 تلفن دفتر نشاني دفتر محل دفتر کد دفتر رديف

 91119211 19پالک  1ک  –اسالمشهر  خیابان علي بن ابي طالب  اسالمشهر 1431-11-27 1

 91429443 212پالک  -79و11بین کوچه  -باغ فیض -اسالمشهر اسالمشهر 1324-11-27 7

 91131714 727پالک  -خیابان امام حسن عسگري -خیابان کاشاني -اسالمشهر اسالمشهر 1121-11-27 4

 91312912 1پالک  -طبقه اول  -13نبش کوچه  -شهرک قائمیه  -اسالمشهر اسالمشهر 1111-11-27 3

 19994341 فاز یک بلوار شهید دنیا مالي -اندیشه اندیشه 1119-11-27 9

 19492991 1و 1بین  -طالقاني   خیابان  -اندیشه  اندیشه 7734-11-27 1

 99719999 991پالک -جنب مسجد ولیعصر -متري امام خمیني  49خیابان    -باقرشهر باقرشهر 1219-11-27 2

 77391117 9پالک  – 1رضوان –میدان فردوس -3فاز –پردیس –بومهن  بومهن 7797-11-27 1

 91473937 93پ –بعد از چهارراه –متري مصطفي خمیني  79خ -گلستان -بهارستان  بهارستان 1792-11-27 1

 41939971 11واحد  -طبقه همکف  -پاساژ البرز-دوراهي یبر -پاکدشت  پاکدشت 1994-11-27 19

 41972119 31پالک –روبروي اداره صنعت ومعدن  -کوچه گلستان دوم–خیابان مطهري –پاکدشت  پاکدشت 1221-11-27 11

 21727711 74پالک -پاساژ آسمان -جنب بانک مسکن -میدان عدالت -1فاز  -پردیس پردیس 1191-11-27 17

 91219979 73پالک  -طبقه اول  -e 9بلوک  -میدان استقالل  -شهر جدید پرند  پرند 7929-11-27 14

 41274199 143پالک  –روبروي رستوران خلیج فارس  –خرداد  19خیابان  –پیشوا  پیشوا 1294-11-27 13

 11777112 131شهرک ولیعصر خیابان  مسلمي )جاللي جنوبي (نبش ک طارمي پ تهران 1992-11-27 19

 11773397 ط اول 14شهرک ولیعصر خیابان  حیدري جنوبي )آقائي( روبرروي سه راه وحدت پ  تهران 1199-11-27 11

 99114973 17و19پالک  –مجتمع تجاري پارس –خیابان شهید سروري  -خیابان  آیت اله سعیدي تهران 1171-11-27 12

 99449931 34نازي اباد  خیابان  بوعلي شمالي پ تهران 1191-11-27 11

 99499912 بین بانک صادرات وسپه-نرسیده به بازار دوم-خیابان مدائن -نازي آباد تهران 1114-11-27 11

 44197931 373پالک –نبش خ پانزده متري سوم  -متري افسریه 79 تهران 1111-11-27 79

 44113194 199شرقي پ7و1بین ک 1پیروزي بل ابوذر بعدازپل تهران 1221-11-27 71

 44419319 ط اول29تهران پیروزي  خیابان  شکوفه نبش خ سیرجان روبه روي اداره مالیاتي پ  تهران 1143-11-27 77

 79پالک –آبان  14میدان  -خیابان  پرستار  –خیابان  پیروزي  تهران 7972-11-27 74
44924231 

44919127 

 71الي44949979 طبقه اول -ساختمان بعثت  -بین ایستگاه اتابک و باسکول -خیابان  خاوران  تهران 1112-11-27 73

 9الي44917197 طبقه دوم 1افشار پالک کوچه  -نرسیده به میدان خراسان  -شهریور 12خیابان  تهران 1292-11-27 79

 44191991 7طبقه  499پالک –روبروي سازمان آب  -نبرد  -خیابان پیروزي  تهران 1437-11-27 71

 22391914 31پالک -42/2فرعي –سیمتري نیروهوایي  تهران 1171-11-27 72

 44113793 39بلوک  -7پ  -خ صالحي نبش  -بعد از پمپ بنزین  -بلوار بروجردي -کیانشهر تهران 1117-11-27 71

 44939297 797پ  -روبه روي مسجد فومني  -خیابان خراسان  -میدان خراسان تهران 1131-11-27 71

 22211911 مجتمع  تجاري اداري پارسیان –فلکه دوم –چهارراه اشراق –تهران پارس  تهران 1129-11-27 49

 تهران 1714-11-27 41
پ  -متري شریعتي  39خیابان    -خیابان  امین زهدي   -جشنواره خیابان   -تهرانپارس

123 
22411919 

 77412991 خیابان  شهید رحیمي کلهور جنب  پارک -خیابان  بني هاشم –بزرگراه رسالت  تهران 1111-11-27 47

 22119192 211ساختمان  -میدان سرسبز  -بزرگراه رسالت شمالي  تهران 1447-11-27 44

 تهران 1113-11-27 43
 -روبروي منطقه هفت راهنمایي و رانندگي  -باالتر از مالیري پور  -سهروردي جنوبي 

 طبقه اول -791پالک 
11397123 

 77411942 1طبقه اول واحد -91پالک – 9و3بین دشتستان –پاسداران  تهران 1131-11-27 49



 تهران 1911-11-27 41
نبش بن بست  -چهارراه قنات،ابتداي خیابان آقامیري تهران پاسداران، خیابان  دولت، 

 11پالک  -هاشمیان 
77229311 

 تهران 1149-11-27 42
پالیزي شرقي )خ شهید قندي شرقي( رو بروي  -خیابان  سهرودي شمالي  -تهران

 طیقه همکف73واحد 4پالک 2شهرداري منطقه 
11972111 

 77999411 74خیابان  امیرکیانوش پ  -میدان ملت  -شماليخیابان  استاد حسن بنا  تهران 1713-11-27 41

 11477939 11خیابان  قائم مقام  خیابان  فجر پ تهران 1191-11-27 41

 22197343 439خیابان نامجو نبش کوچه مقدمي پالک  تهران 1943-11-27 39

 11911211 طبقه همکف-1واحد -71پ-خیابان  خرمشهر -سهروردي تهران 1737-11-27 31

 تهران 1912-11-27 37
 -غربي  711نبش  -نرسیده به پل شهید زین الدین -سمت چپ -اتوبان شهید باقري 

 797پالک 
22931977 

 22731199 ساختمان بهنام-مقابل مخابرات-بزرگراه رسالت  تهران 1244-11-27 34

 22219912 19پ-گلبرگ تقاطع  خیابان  رشید و  -فلکه اول تهرانپارس تهران 1913-11-27 33

 1-11442911 1واحد -طبقه همکف-ساختمان ویدا-میدان گلها-میدان فاطمي تهران 1911-11-27 39

 11191212 7924پ -روبروي بیمارستان هاجرباالتر از چهارراه فتحي شقاقي –-ولیعصر تهران 7991-11-27 31

 7-77111341 1طبقه  -4پالک  -کوهستان ششم -نوبنیاد پاسداران – تهران 1439-11-27 32

 41191291 طبقه اول -بازار موبایل شرق  -جنب متروي نبرد  -خیابان  پیروزي  تهران 1113-11-27 31

 77711997 1174پالک  -باالتر از  پمپ بنزین اسدي  -شریعتي نرسیده به میدان قدس  تهران 1791-11-27 31

 11الي77292119 144پالک  -روبروي بانک پارسیان شعبه فرمانیه –فرمانیه ایستگاه زیبا  تهران 1713-11-27 99

 71391479 122پالک  -طبقه همکف -جنب پمپ بنزین -بلوار میرداماد تهران 1214-11-27 91

 تهران 7999-11-27 97
 -قائنیان  نبش کوچه-نرسیده به فلکه دولت آباد -باالتر از چهارراه خط آهن-جاده سوم

 7پالک 
 17الي41199119

 44299141 711پالک  -نبش کوچه سنارا خیابان  شهید غیوري شمالي – -شهرري  تهران 1217-11-27 94

 99113721 1و3پ-خ کاشاني -سابق 141جنب کالنتري -خ قم -میدان فرمانداري-شهرري تهران 1111-11-27 93

 99199441 737روبروي مخابرات منتظري پ شهرري  خیابان  قم  تهران 1139-11-27 99

 311پالک  -جنب حیدرتاش  -روبروي حبیب اله  -خیابان  آزادي   -تهران  تهران 1111-11-27 91
11911321 

11939911 

 تهران 1112-11-27 92
ابتداي آیت اله کاشاني نرسیده به پمپ بنزین نبش خیابان نجف زاده فروتن -تهران 

 طبقه اول 14پالک
33999141 

  7ط 91تهران سعادت آباد ضلع جنوب غربي چهارراه سرو پالک  تهران 1979-11-27 91

 تهران 1111-11-27 91
-طبقه همکف-27پالک-ساختمان پارسیان-تهران شهران بین فلکه اول ودوم شهران

 7واحد
33441199 

 33911911 747پالک بلوار الله – -تهرانسر تهران 1171-11-27 19

 33912341 ، طبقه اول شرقي39تهرانسر چهارراه صدف اول بلوار نیلوفر غربي ،پالک  تهران 1231-11-27 11

 33334199 ساختمان بانک سپه -پایینتر از چهار باغ -جنت آباد جنوبي تهران 1971-11-27 17

 33111119 13جنت آباد جنوبي الله شرقي پ تهران 1191-11-27 14

 11179939 1پ -نبش خوش شمالي-خیابان  آزادي  تهران 1121-11-27 13

 11799949 119پالک  -خیابان  خلیج فارس خ ابوسعید شرقي تهران 1111-11-27 19

 11191991 191پ-روبروي مسجد امام صادقخیابان  شمشیري – تهران 1141-11-27 11

 33721219 1799پالک -جنب برج گلدیس -ابتداي خ ستارخان  فلکه دوم صادقیه – تهران 1132-11-27 12

 33319733 تلفن-4واحد  1میدان پونک ساختمان ساعت ط  تهران 1111-11-27 11

 11911172 طبقه اول-3پالک  -ضلع غربي  -نبش  میدان توحید  تهران 1349-11-27 11

 11929917 1واحد  1941پالک میدان جمهوري مابین اسکندري و باستان  تهران 1191-11-27 29



 99341749 1طبقه-9مجتمع اداري دناي -نبش بریانک غربي -بزرگراه نواب تهران 7943-11-27 21

 99411414 تهران خیابان ولیعصرپایین تر از میدان منیریه روبروي بانک ملي پاساژ دادرس طبقه اول تهران 1112-11-27 27

 تهران 1113-11-27 24
، طبقه 1714انقالب، ابتداي کارگر جنوبي، نبش خیابان لبافي نژاد، پالک تهران، میدان 

 اول
11311139 

 11391113 خیابان  کارگر جنوبي نبش چهاراه لشکر تهران 1131-11-27 23

 11131349 1939پالک  -روبروي بیمارستان شهریار–خیابان  آذربایجان  تهران 7991-11-27 29

 خ میردامادي-خیابان  جامي   –خیابان  حافظ جنوبي  تهران 7931-11-27 21
11241292 

11249121 

 44141919 کوچه بهرون -خیابان  ري نرسیده به  خیابان  ا مین حضور تهران 1411-11-27 22

 11111994 طبقه همکف – 19پالک   –بعداز سه راه کاج –خیابان  فاطمي  تهران 1917-11-27 21

 تهران 1991-11-27 21
 7طبقه  -1999پالک  -421ساختمان -ایستگاه اتوبوس جامي - خیابان ولیعصر ) عج(

 17واحد 

11191411 

11191419 

 تهران 1934-11-27 19
جنب گزینش  -نرسیده به چهاراه آب سردار  -خیابان  مجاهدین  اسالم  -میدان شهدا

 بسیج

22171311 

22971122 

 1111117421 374پالک  -ابتداي خ انقالب  -فردوسي تهران میدان  تهران 7139-11-27 11

 تهران 7933-11-27 17
ساختمان  -باالي بانک صادرات  -جنب پمپ بنزین  -امیرآباد )کارگرشمالي ( -تهران 

 7طبقه  -7واحد  -رز
11441919 

 33737111 ط اول -پاساژ پردیسان  -به طرف ستارخان -فلکه اول صادقیه -تهران  تهران 1741-11-27 14

 تهران 7919-11-27 13
نبش کوچه -خ لرستان -میدان تفحص -فروردین 19خیابان  -خیابان پیروزي  -تهران 

 94پ -حنفي زاده 
44911444 

 تهران 7191-11-27 19
 -خیابان میر مطهري  -ضلع جنوب غربي پل سید خندان   -خیابان  شریعتي  -تهران 

 3واحد -دوم طبقه  -11پالک -نرسیده به سهروردي 
11949119 

 99449291 ساختمان بابایي -خیابان  جمشید سید   -فلکه چهارم خزانه بخارایي -تهران تهران 1917-11-27 11

 تهران 1191-11-27 12
پالک -کوچه فرزاد -بین خیابان ابوریحان وخیابان دانشگاه  -خیابان جمهوري -تهران 

17 
11311729 

 22111137 112پالک  -روبروي درمانگاه شهرداري -دردشت -خیابان دماوند-تهران تهران 7999-11-27 11

 11214317 711پالک  -مقابل خیابان سنایي  -خیابان استاد مطهري  -تهران  تهران 1771-11-27 11

 تهران 1442-11-27 19
 پالک -نبش گلستان چهارم  -ابتداي خیابان غیوري  -میدان سه راه ورامین  -تهران 

49 
44411299 

 تهران 1111-11-27 11
طبقه  -مجتمع تجاري نیلوفر  -کوچه دناي غربي  -متري هوانیروز 73 -شهرک گلستان 

 1واحد -اول 
33271113 

 22199491 799پالک  -طبقه همکف  -717ساختمان  -ضلع غربي میدان سپاه -تهران  تهران 1979-11-27 17

 تهران 7997-11-27 14
 -ساختمان کسري -چهارراه ده حقي  -خیابان نبرد جنوبي -خیابان پیروزي -تهران 

 791پالک -طبقه اول 
44979192 

 33197119 311پالک  -بین شقایق والله -بلوارفردوس -فلکه دوم صادقیه  -تهران  تهران 1119-11-27 13

 44991111 11پالک  -خیابان کریم شاهیان -خیابان پیروزي -تهران  تهران 1412-11-27 19

 22792921 771پالک  -جنب مسجد جامع نارمک  -خیابان  سمنگان   -رسالت  تهران 1271-11-27 11

 33112991 2و 1پالک  -مجتمع وانان  -بلوار شهید نفیسي  -جاده مخصوص کرج  -میدان آزادي  تهران 1111-11-27 12

 خوش جنوبيابتداي  خیابان   –خیابان آزادي  تهران 7114-11-27 11
11413191 

11429414 

 99249311 139پالک -نرسیده به قصر دشت -خیابان مالک اشتر تهران 7119-11-27 11

 11271319 -7793پالک  -روبروي هتل سیمرغ  -باالتر از سه راه شهید بهشتي  -خیابان  ولیعصر  تهران 1937-11-27 199



 3واحد 

 33114132 441پالک  -روبروي خ عقیل  -بلوار فردوس  -میدان صادقیه  تهران 7911-11-27 191

 11113917 خیابان خردمند جنوبي -خیابان کریمخان زند  تهران 7129-11-27 197

 تهران 1192-11-27 194
-طبقه فوقاني بانک انصار -ساختمان بازارونک  -ضلع شمال شرقي میدان ونک -تهران 

 793واحد - 7پالک 
111212712 

 11111331 419پالک -روبروي بانک سینا-متري شمشیري  79 -تهران مهرآباد جنوبي  تهران 1191-11-27 193

 تهران 7122-11-27 199
خ شهید میر  -متري رستگاري مقدم  11-شهریور جنوبي  12انتهاي  -بزرگراه بعثت 

 2-9پالک  -آشتیاني 
99929144 

 11171739 79پالک -طبقه اول -خیابان  مجلسي   -خیابان الرستان  -خیابان  مطهري  تهران 7147-11-27 191

 99133199 11پالک  -نبش کوچه اخالقي -انتهاي خ قلعه مرغي  -خیابان  قزوین  -تهران  تهران 7949-11-27 192

 11919119 9واحد  - 32پالک  -بعداز پل کردستان  -خیابان  مالصدرا  تهران 1193-11-27 191

 11411413 11پالک  -خ شهید آقابابائیان  -جنب کارخانه شیشه میرال  -چهار راه یافت آباد  تهران 1122-11-27 191

 99911221 7/1پالک  -کوچه قدیري -خیابان  شهید مشهدي   -نازي آباد  تهران 1121-11-27 119

 33943213 9روبروي شهرداري  منطقه  -بلوار آیت اله کاشاني  تهران 7131-11-27 111

 99121911 34پالک -ابتداي کوچه -99نبش کوچه نقوي  -بیست  متري جوادیه تهران 1113-11-27 117

 تهران 1912-11-27 114
–خیابان آذربایجان  –خیابان اصلي -شهرک سبزدشت –گلستان  –بهارستان  –تهران 

 71پالک 
91411779 

 21432411 طبقه فوقاني بانک ملي-بعد از پمپ بنزین  -خامنه اي بلوار   -گیالوند-دماوند  دماوند 1111-11-27 113

 21427779 3پالک -نبش کوچه شهید بهشتي  -بلوار امام خمیني )ره( -آبسرد -دماوند  دماوند 1144-11-27 119

 21472137 43پالک –جنب پاساژ شبلي  –میدان امام خمیني  –دماوند  دماوند 7711-11-27 111

 رباط کریم 1399-11-27 112
پالک  -زیر زمین پاساژ پردیسان -جنب بانک سپه  -بلوار امام خمیني )ره(  -رباط کریم 

112 
91317417 

 91379113 92پالک  -خیابان اصلي وحیدیه -رباط کریم  رباط کریم 1121-11-27 111

 99124217 19پالک  -7واحد  –خیابان پیلغوش  –خیابان رازي  –شهرري  شهرري 7112-11-27 111

 شهرري 1111-11-27 179
 -روبروي مسجد ابوالفضل  -بلوار امام خمیني  -خیابان  ولیعصر  -قیامدشت -شهرري 

 419پالک 
44912313 

 41117917 11پالک –جنب بلوار امام خمیني -بلوار شهداي قلعه نو-قلعه نو-شهرري شهرري 1141-11-27 171

 31143119 29پالک  -خیابان عوارضي  -شهرقدس  شهرقدس 1342-11-27 177

 31111713 طبقه همکف -ساختمان ظریف نیا  -بلوار امام خمیني -شهرقدس  شهرقدس 1111-11-27 174

 19722133 43/7خیابان  شهید بهشتي شرقي نبش میدان معلم  -شهریار  شهریار 1171-11-27 173

 19741177 جنب بانک ملت صادقیه  -بلوارامام خمیني-باغستان-شهریار شهریار 1249-11-27 179

 19219911 199پالک  11میالن  -شهرک مصطفي خمیني  -شهرستان شهریار  شهریار 1391-11-27 171

 شهریار 1219-11-27 172
پالک  -مجتمع کیمیا -روبروي پارک  -خیابان فردوسي غربي -4فاز  -اندیشه -شهریار

11 
19911949 

 19793739 جنب خرازي گل مریم -میدان امام خمیني -خیابان  ولیعصر  -شهریار  شهریار 1219-11-27 171

 17797199 مجتمع نور آوران -کوچه شهید حاج اسماعیلي  -خیابان  ولیعصر  -شهریار شهریار 1129-11-27 171

 71993939 1پالک –جنب مخابرات –کوچه مخابرات  –میدان امام خمیني  –فشم  فشم 1333-11-27 149

 21339999 217پالک  -جنب آژانس شب شهر  -متري روبروي جمشید آباد  39خیابان  -فیروزکوه  فیروزکوه 7911-11-27 141

 41199391 بلوار اصلي–بعداز میدان امام خمیني  -قرچک  قرچک 1124-11-27 147

 41141111 121روبروي اتکا پالک  -باقر آباد ایستگاه میرزائي  قرچک بعد از قرچک 1911-11-27 144

 مالرد 7799-11-27 143
 –پاساژ اریکه ایرانیان –چهارراه بهشتي –خیابان  امام خمیني   –شهر سر آسیاب -مالرد

 3طبقه اول واحد 
19113197 



 

 19197112 پالک -خیابان بهاره شرقي  -اندیشه نرسیده به سه راه  -بلوار رسول اکرم   -مالرد مالرد 7117-11-27 149

 19347711 941پالک  -جنب کارواش ابوالفضل  -متري چیتگر  39خیابان  -صفا دشت  -مالرد  مالرد 1121-11-27 141

 91229222 طبقه همکف -993پالک  -خیابان امام خمیني  -نسیم شهر نسیم شهر 1419-11-27 142

 91224941 419پالک  -خیابان  آزادگان  -نسیم شهر نسیم شهر 1147-11-27 141

 41719429 روبروي بهداري مدني -خیابان  شهید رجایي  -خیابان شهید بهشتي-ورامین  ورامین 1443-11-27 141

 41714919 روبروي پاساژ قالیشوراني بازرگاني تانیا -خرداد 19خیابان  -ورامین  ورامین 1911-11-27 139


