
 

 ثبت احوال استان تهرانشماره تلفن های ادارات 

 آدرس فاکس  تلفن اداره  ردیف

 میدان پونک بلوار شهید فالح زاده، خ پارک انتهای خ استاد نظری 44621123 34-44621125 اداره کل 1

 66خ میرزای شیرازی خ شهید خدری پ  88860446 35-88860433 شمال 2

 خ بهستان یکم شرقی 14حنوبی جنب شهرداری منطقه اتوبان محالتی خ نبرد  33439970 64-33439961 شرق 3

 18خیابان آزادی بین دانشگاه شریف و یادگار امام خ حبیب الهی پ  66067457 52-66044950 غرب 4

 10خیابان وحدت اسالمی نبش چهارراه ابوسعید پ  66965130 66965129 مرکزی 5

 2خیابان شهرداری خیابان ثبت احوال پالک شهرری میدان هادی ساعی  55906914 55901472 جنوب 6

 سه راه زعفرانیه خ عارف نسب خ توتونچی نبش مهدیه کربالئی طبقه فوقانی اداره اوقاف 22667532 22667355 شمیران 7

 2شهرری میدان هادی ساعی خیابان شهرداری خیابان ثبت احوال پالک  55971054 55953031 -55924140 شهرری 8

 اسالمشهرمیدان نماز خ صیاد شیرازی کوچه ثبت احوال 56370011 99-56360497 اسالمشهر 9

 امامی جنب مدرسه  –بهارستان بلوار آیت ا... سعیدی شهرگلستان بلوار شهید ابدام خ شهید  56748670 56320768 بهارستان 10

 2ساختمان شماره 4)س( جنب قطعه جاده قدیم قم بهشت زهرا  55202136 55202136 بهشت زهرا 11

 جنب اداره آب و فاضالب 11پاکدشت بلوار خرمشهر محیط زیست شمالی خیابان یاس 36026263 36351177 پاکدشت 12

 5ابتدای بومهن ، جلوتر از آتش نشانی ، انتهای کوچه آزادی ، پالک  102داخلی  76258100- 76231055 پردیس 13

 بهمن خیابان الیکاهی 22پیشوا بلوار راه آهن میدان میدان شهدا خیابان  36725790 36725690 پیشوا 14

 انتهای خیابان مطهر ضلع جنوبی میدان قدس 76322831 76329101- 76325659 دماوند 15

 رباط کریم خ فرهنگیان کوچه ثبت احوال 56730096 56730571 رباط کریم 16

 شهریار شهرک اداری فلکه دوم خیابان فیاض بخش اداره ثبت احوال شهرستان شهریار 65254646 65278301 - 65278300 شهریار 17

 شهرقدس بلوار امام حسین خ شریعتی )کاج سابق( 46072000 96-46078795 شهرقدس 18

 فیروزکوه شهرک ولی عصرسایت اداری 76446888 76442009 فیروزکوه 19

 متری صباغ )مارلیک( 68قرچک میدان امام خمینی  36115113 36150470 قرچک 20

 4کهریزک بلوار شهید بهشتی کوچه شهید جهان آراء پ  56522472 56522811 کهریزک 21

 مالرد بلواررسول اکرم نرسیده به بانک تجارت خیابان کاشانی طبقه باالی اتوکالری فاتح 65152141 65152141 مالرد 22

 ورامین مجتمع ادارات خ کار روبرو دارائی 36253040 36253840 ورامین 23


