
 لیست دفاتر پیشخوان فعال در شهر ارومیه

کد ثبت  ساعت کاری آدرس
احوال 
 دفتر

شماره تلفن 
 ثابت

نام و نام 
خانوادگی 
 صاحب دفتر

کد شناسائی  نام دفتر
 دفتر

 ردیف

خ والفجر خ فرهنگ -ارومیه
١١٠ارومیه پ   

١٨الی  ٨  ١ ٧٢١١١١٣٨ پشتیبانی معصومه طالب ٣٣٣٧٥٣٧٤ ٣٥٢ 

شهریور  ١٧بلوار  -ارومیه
 روبروی مسجد موالی متقیان

١٨الی  ٨  ٢ ٧٢١١١٠٥٩ خاتم االنبیا نهضت شاکر ٣٢٣٥٠٤٣٩ ٣٥٤ 

کشتارگاه فلکه ظفر -ارومیه ١٨الی  ٨  عبداله عیسی  ٣٢٧٥١٧٥٨ ٣٥٦ 
 زاده

 ٣ ٧٢١١١٠٣٣ ظفر

فلکه مدرس جنب ستاد  -ارومیه
 اقامه نماز

١٨الی  ٨ پیک  رضا گله بان ٣٣٨٦٥٨٤٨ ٣٥٧ 
 برادوست

٤ ٧٢١١١٠٥٦ 

خ سعدی روبروی  -ارومیه
 بانک قوامین

١٨الی  ٨  ٥ ٧٢١١١١٥١ طالئیه پریسا ملکی ٣٣٦٧٥١٥٥ ٣٥٨ 

١٠فلکه دخانیات پ  -ارومیه ١٨الی  ٨  محمدصادق  ٣٢٧٦٣٩١٢ ٣٥٩ 
 حبشی

 ٦ ٧٢١١١٠٦٦ حبشی

خ مطهری روبروی  -ارومیه
 مسجد رضاآباد

١٨الی  ٨  ٧ ٧٢١١١١٨٦ مطهری سعید حمیدی ٣٢٣٥٦٢٧٧ ٣٦٠ 

خ امینی روبروی اداره  -ارومیه
 غله

١٨ الی ٨ امین مهمان  ٣٢٢٥٠٨٦٨ ٣٦١ 
 نواز

 ٨ ٧٢١١١١٩٦ پیک سبز

بلوار استاد شهریار -ارومیه
 نبش خ علی بومی

١٨الی  ٨ کامران محمد  ٣٣٨٦٠٠٦٦ ٣٦٢ 
 زاده

 ٩ ٧٢١١١٠٢١ اعتماد

خ کوهنورد روبروی پ  -ارومیه
٢٢ 

٢٠الی  ٨ رضا بروکی  ٣٣٨٤٥٣٣٥ ٣٦٦ 
 میالن

 ١٠ ٧٢١١١١٧٢ ثنا

بلوار استاد شهریار  -ارومیه
٢٤٨پ ١١روبروی کوی  

١٨الی  ٨ استاد  امیر بایرامی ٣٣٨٢٠١٨٥ ٣٦٨ 
 شهریار

١١ ٧٢١١١٠٥٥ 

اول بلوار رجایی  -ارومیه
 روبروی بیمه دانا

٢٠الی  ٨  ١٢ ٧٢١١١٠٣١ شمس یوسف مجیدی ٣٣٨٥١٢٩٥ ٣٦٩ 

جهادفلکه جهاد اول خ  -ارومیه ١٧:٣٠الی  ٨  افق  جعفر نظری ٣٢٢٥٨٨٢٣ ٢٠٨١ 
جاویدان 

 ارتباط

١٤ ٧٢١١١٠١٨ 

٦١بلوار نبوت پ  -ارومیه ١٨الی  ٨   ١٥ ٧٢١١١٠٥٣ نبوت حبیب عمانی ٣٣٣٦٩٢٧٢ ٢٠٨٣ 

بلوار والفجر میدان  -ارومیه
 آذربایجان اول خ ساواالن

٢٢الی  ٨  ١٦ ٧٢١١١٠٤٦ شهر مهدی شهداد ٣٣٣٧٧٣٨١ ٢١٣٧ 

خ آهندوست  -ارومیه ١٨الی  ٨   ١٧ ٧٢١١١٠٦٥ انزل کاظم عبدالهی ٣٣٤٤٣٣٣٣ ٢٣٨٣ 

خ باکری نرسیده به  -ارومیه
چهار راه بعثت روبروی بانک 

 قرض الحسنه مهر

١٧الی  ٨  ١٨ ٧٢١١١١٧٦ باکری پرویز سلطانی ٣٣٣٨٤٣٧٣ ٢٤١٨ 

خ باکری پایین تر از  -ارومیه
٩١/١چهارراه بعثت پ  

١٤:٣٠الی  ٨ علیرضا دباغ  ٣٢٢٣٠٧٨٩ ٢٥٧٣ 
 دیلمقانی

 ١٩ ٧٢١١١٢٠٩ دیلمقانی



خ المهدی نبش کوی  -ارومیه
٢١ 

١٨الی  ٨ مسعود نوری  ٣٢٣٨٠٨٦ ٢٤٨٢ 
 نقده

 ٢٠ ٧٢١١١١٧٧ سهند

خ امام جنب اداره  -سردشت
 ٢٢پست پ

١٨الی  ٨  ٢١ ٧٢١١١٢٥١ امین ادریس رسولی ٤٤٣٣٤٠٠١ ٣٦٤ 

خ پیروزی جنب بانک  -سردشت
 سپه

٢٠الی  ٨ یونس عبداله  ٤٤٣٢٠٥٠٥ ٣٦٧ 
 پوری

 ٢٢ ٧٢١١١١٦٤ پوری

خ پاسداران  -ربط -سردشت
 نبش کوچه احسان

١٤الی  ٨ سیدرحمان  ٤٤٣٦٤٨٤٨ ٢٧٠٦ 
 محمدی

 ٢٣ ٧٢١١١١٩٩ محمدی

بلوار کردستان جنب  -بوکان
 تعاونی یک

٢٠الی  ٨  ٢٤ ٧٢١١١٠٦٨ قادری کامران قادری ٤٦٢٢٤٤٩٤ ٣٧٠ 

شهرداری نبش چهارراه  -بوکان
 خ شهید بهرامی

٢٠الی  ٨  ٢٥ ٧٢١١١٠٧٠ حبیبی امیر حبیبی ٤٦٢٤١١٠٠ ٣٧٢ 

خ بهشتی نرسیده به  -بوکان
 کوچه حاجی زاده

١٦الی  ٨  ٢٦ ٧٢١١١١٠٩ تیموری آرزو تیموری ٤٦٢٢٥٠٦٣ ٢١٠٥ 

چهارراه اسکندری خ  -بوکان
 وحدت

١٩الی  ٨  ٢٧ ٧٢١١١٠٤٩ کشاورزی انور کشاورزی ٤٦٢٦٠١١٧ ٢١١٣ 

میدان معلم ابتدای بلوار  -بوکان
 ٤هژار پ

١٤الی  ٨ سیروان  ٤٦٢٨٥١٣١ ٢٣٨٥ 
 محمودیان

 ٢٨ ٧٢١١١٢٢٧ محمودیان

بلوار کردستان جنب  -بوکان
 آزمایشگاه شفا

١٨الی  ٨  ٢٩ ٧٢١١١٠٤٠ جان داوود جان ٤٦٢٤٣٤٥٠ ٢٥٣٦ 

اسالم آباد خ سردار  -بوکان
عزیزخان مکری مابین کوچه 

 ١٣و  ١٢دیمن

١٤الی  ٨ سلیمان کاکه  ٤٦٢٣٩٢٦٢ ٢٦٩١ 
 رش

 ٣٠ ٧٢١١١٠٧١ موکریان

خ فردوسی شرقی  -سلماس
نرسیده به فلکه گاز تقاطع سینا 

 ٤٥٩پ 

١٨الی  ٨  ٣١ ٧٢١١١٠٩٠ جالیزبان حمید جالیزبان ٣٥٢٤٧٧١١ ٣٧٣ 

خ قره نی مابین سینا و  -سلماس
 بهشتی

١٨الی  ٨ یوسف  ٣٥٢٢٠٩٤٠ ٢٦٩٢ 
 جعفرزاده

 ٣٢ ٧٢١١١٢٤٥ جعفرزاده

خ بسیج جنب بانک  -پیرانشهر
 کشاورزی

٢٠الی  ٨  ٣٣ ٧٢١١١٢٢٨ فرهنگ سیامند حسنی ٤٤٢٣٠٢١٥ ٣٦٥ 

خ دکتر بهشتی خ  -پیرانشهر
 شورا روبروی هالل احمر

١٩الی  ٨  ٣٤ ٧٢١١١٠١٦ تفاخر زینب تفاخر ٤٤٢٢١٣٥٣ً ٢٢٤٧ 

کوی فرهنگیان ایستگاه  -مهاباد
 نبش خ اصلی ٢

١٦الی  ٧  ٣٥ ٧٢١١١٢١٤ دانشور محسن دانشور ٤٢٤٤٠٠١٠ ٢١٠٩ 

میدان استقالل خ بداق  -مهاباد
 سلطان باالتر از چهارراه نبوت

١٨الی  ٨ محمد موسی  ٤٢٢٤٧٧٢٧ ٢٤٠٤ 
 زاده

 ٣٦ ٧٢١١١٢٤٧ ماد

میدان مال جامی ابتدای  -مهاباد
 خ حافظ

٢٠الی  ٨ سلیمان  ٤٢٢٤٣٠٠٠ ٢٤٨٤ 
 رسولی احمدی

 ٣٧ ٧٢١١١٢٤٨ پژوهان

خ انقالب روبروی بانک  -خوی
 ملی مرکزی

١٥:٣٠الی  ٨ عباس  ٣٦٤٤٩٨٦٠ ٢١١٥ 
 محمدباقرلو

 ٣٨ ٧٢١١١٠٧٣ انقالب

بهمن نبش خ  ٢٢بلوار  –خوی 
 منتظری

١٥الی  ٨  ٣٩ ٧٢١١١٠٧٦ چایباشی حسین امینیان ٣٦٣٥٨١٨٨ ٢١٦٥ 

بهمن نرسیده  ٢٢بلوار  –خوی 
 به چهارراه شمس تبریزی

١٩الی  ٨ سجاد جلیل  ٣٦٣٤٩٩٦٦ ٢٣١٥ 
 زاده

 ٤٠ ٧٢١١١١٦٩ اورین



 

 

شهریور میدان  ١٧خ  -میاندوآب
 فتح خرمشهر

٢٢الی  ٨  ٤١ ٧٢١١١١٤٤ آذرپیام نیلوفر احتشام ٤٥٣٣٢٤٥٣ ٢١٦١ 

خ پاسداران نبش  -میاندوآب
 میرزا کوچک خان

١٩الی  ٨  ٤٢ ٧٢١١١٢٠٦ صفری یداله صفری ٤٥٢٦٧٧٣١ ٢٣١٦ 

کوچه خ سرباز نبش  -میاندوآب
 ثبت احوال

١٨الی  ٨  ٤٣ ٧٢١١١١٤٢ پردیس مهتاب رجبی ٤٥٢٢٥٥٩٤ ٢٥٧٠ 

خ شهید بهشتی جنب  -نقده
مرکز بهداشت پایین تر از جهاد 

 کشاورزی

١٤الی  ٨  ٤٧ ٧٢١١١٠٨٢ جعفری عبداله جعفری ٣٥٦٢٥٦٦٤ ٢٢٤٩ 

٦خ ساحل پ  -شوط ١٨الی  ٨  رقیه علی  ٣٤٢٧٦١٢١ ٢٦٩٣ 
 محمدی نور

 ٤٨ ٧٢١١١١٣٢ شوط

میدان صفوی بلوار  -چالدران
 شهید رجایی جنوبی

١٤الی  ٨  ٤٩ ٧٢١١١٠٠٧ چالدران جعفر جاللی ٣٤٢٦٥٣٩٠ ٢٦٨٥ 

خ امام روبروی  -ماکو
 شهرداری

١٤الی  ٨ هادی نجف  ٣٤٢٢٦٨٢٢ ٢٧٥٣ 
 زاده

 ٥٠ ٧٢١١١٢١٧ نجف زاده


