
 

 فکس تلفن آدرس نام اداره

 33124424 33124425-43 2، انتهای خیابان شهیداستاد نظری، پ  پارک یابانشهید فالح زاده، خ بلوارپونک،میدان  اداره کل

 11115446 11313861 481پ  نبش چهارراه ابوسعید خیابان وحدت اسالمی  مرکزی منطقه

 11616356   11685163 -11616351 48نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف خ حبیب الهی پالک خ آزادی بعد از یادگار امام  غرب منطقه

 44341166 44341114 -44341164 نبرد 442اتوبان محالتی بلوار نبرد جنوبی بهستان یکم شرقی جنب کالنتری  شرق منطقه

 88436646 88816341-1 خ میرزای شیرازی، ابتدای خ شهید خدری شمال منطقه

 55161143 55161641-55154644 جنب ایستگاه مترو ریخیابان ثبت احوال شهرری   جنوب منطقه

 55161143 55168521-55163114 شهرری جنب ایستگاه مترو ری  شهرری

 22116542 22114236-22116456 اوقافنبش کوچه مهدیه کربالیی ط فوقانی اداره خیابان ولیعصر سه راه زعفرانیه خ عارف نسب خ توتونچی  شمیران

 54454466 54416364 - 66 فاضالب اسالمشهر میدان نماز خیابان صیاد شیرازی روبروی اداره آب و اسالمشهر

 55262441 55266654 2ساختمان شماره  3، جنب قطعه بهشت زهرا  بهشت زهرا

 51638166 51426618  ساختمان ربیع ط اول هیهپارک الجنب  بهارستان  گلستان  بهارستان

 41621214 41644466 جنب اداره آب و فاضالب  44خیابان یاس پشت شهرداری  بلوار خرمشهر پاکدشت پاکدشت

 61244655 61221342  5پالک آزادی کوچه آب سازمان روبروی  بومهن پردیس

 41625116 41625116 پیشوا بعد از راه آهن میدان شهدا خ شهید الیکاهی  پیشوا

 61422844 61422551 – 61425151 نبش خ درشیخ دماوند ضلع جنوبی میدان قدس دماوند

 51646611 51646564 -51646516 بلوار آزادگان شهرک فرهنگیان  رباط کریم کریمرباط 

 15253131  15253136 شهریار فرمانداری جنب دوم فلکه  اداری شهرک شهریار

 31662666 31664655-31668611 میدان امام حسین خ شریعتی ضلع جنوب شرقی پارک ولیعصر شهر قدس  شهرقدس

 61331888 61332661-61338355 سایت اداری جنب دادگستریفیروزکوه شهرک ولیعصر باالتر از فرمانداری  فیروزکوه

 41456366 41455442-41444445 باغ شهید خ طالئیه شهرک قرچک  قرچک

 51522363 51524155-51522844 ساختمان دهداری 5جهان آرا پ  خ بلوار شهید بهشتیجاده قم کهریزک  کهریزک

 15452434 15414664-15455525 مالرد بلوار رسول اکرم نرسیده به خ مصیب زاده جنب بانک کشاورزی مالرد

 41254636 41254636 روبروی دارائی-جنب کمیته امداد روبروی فرمانداری ورامین مجتمع ادارات ورامین


