مشخصات دافرت پيشخوان استان قزوین
رديف

کد دفتر

محل دفتر

نشاني دفتر

تلفن دفتر

1

26-62-1511

آبیک

آبیک -بلوار آیت اله طالقانی -نبش خیابان شهیدان شجاعی

56886868811

6

26-62-1516

آبیک

آبیک -خیابان آیت اله طالقانی -جنب فرمانداری

56886888855

8

26-62-1582

آبیک

آبیک -بلوار امام خمینی -جنب گلزار شهدا-روبروی بانک ملت -پالک 813

56886862111

3

26-62-1535

آوج

آبگرم -خیابان امام خمینی -روبروی مسجد امیرالمومنین

56883226831

1

26-62-1561

البرز

محمدیه  -بلوار شهید مطهری -منطقه  - 1نبش کوچه 12

56886126868

2

26-62-1115

البرز

محمدیه -شهرک مهرگان -منطقه  -6فاز 1

56886161138

2

26-62-1538

البرز

الوند -فلکه بسیج -دفتر پستی الوند

56886661555

8

26-62-1515

البرز

الوند -انتهای خیابان امام خمینی -نبش کوچه  -61پالک 21

56886661863

8

26-62-1568

بوئین زهرا

بوئین زهرا -بلوار امام خمینی -خیابان ولی عصر غربی پالک 618

56883665366

15

26-62-1518

بوئین زهرا

بوئین زهرا -خیابان دهخدا -نبش خیابان شهید مطهری

56883661811

11

26-62-1161

بوئین زهرا

دانسفهان -میدان شهدا -خیابان شهید فهمیده-پالک 18

56883186561

16

26-62-1518

بوئین زهرا

ارداق -چهار راه ولیعصر-بلوار شهدا

5688388882

18

26-62-1588

تاکستان

شال -بلوار امام -مقابل بانک کشاورزی

56883311366

13

26-62-1581

تاکستان

تاکستان -خیابان امام موسی صدر-روبروی بانک کشاورزی

56881631122

11

26-62-1582

تاکستان

تاکستان -بلوار امام-خیابان شهید فکوری

56881681558

12

26-62-1518

تاکستان

تاکستان -نبش میدان بسیج -جنب بانک صادرات

56881638262

12

26-62-1113

تاکستان

اسفرورین  -بلوار امام -جنب مصلی

56881166681

18

26-62-1581

تاکستان

اسفرورین  -میدان امام خمینی نبش خیابان آبشار

56881166136

18

26-62-1538

قزوین

قزوین -پل طالقانی -جنب مسجد امام حسین پالک 1

56888281586

65

26-62-1518

قزوین

قزوین -خیابان سعدی شمالی بین کوچه ساحل 38

56888825881

61

26-62-1112

قزوین

قزوین -ابتدای خیابان غیاث آباد باالتر از مخابرات

56888288613

66

26-62-1162

قزوین

قزوین-خ منتظری -پاساژ امت

56888122285

68

26-62-1551

قزوین

قزوین خ آیت اله کاشانی روبروی ترمینال پالک 23

56888113325

63

26-62-1552

قزوین

قزوین -خیابان شهید بابائی-روبروی اداره استاندارد-پالک 822

56888288888

61

26-62-1112

قزوین

قزوین  -خ فلسطین شرقی -سه راه توحید -پالک 82

56888826815

62

26-62-1162

قزوین

قزوین-بلوارآزادگان-نبش کوچه 62

56888222252

62

26-62-1532

قزوین

قزوین -خیابان پادگان  -جنب بانک تجارت

56888815811

68

26-62-1165

قزوین

قزوین بلوار نخبگان بلوار پیروزی قطعه  816جنب امالک باستان

56888282855

68

26-62-1551

قزوین

اقبالیه-خیابان امام خمینی  -ایستگاه محمدی

56888362121

85

26-62-1586

قزوین

اقبالیه -خیابان امام رضا-بین پردیس 86و - 83پالک856

56888366888

81

26-62-1558

قزوین

شهر محمدیه -منطقه  -6نبش کوچه  -3پالک 6

56886125522

