
 استان اردبیل ھوشمند ملی  کارتخدمات شناسنامه و شھری لیست دفاتر

خدمات  شھرستان آدرس تلفن تماس کد دفتر مدیر  دفتر
 کارت ھوشمند ملی شناسنامھ

 ٣٣٧٢٣٥٩٣ ١٤١٥ فاضل حمید
 ٢پ -اول گلسار -خ كشاورز -اردبیل

 ٥٦١٥٦١١٣٥١:کد پستی 
 اردبیل

  

 ٣٣٤٧٧٠٥٠ ۱۴۱۳ مجد فرازی علی

نرسیده بھ  –خیابان وحد ت –یل اردب
 مخابرات

 ٥٦١٤٨٩٤٤١٥: کد پستی 

 اردبیل
  

 ٣٣٤٤٦٠١٠ ۱۴۱۱ قنبری منصور

میدان مادر  –بزرگراه شھدا  -اردبیل 
 )خاتم النبیین(

 ٥٦١٦٦٥٧٦٧٥: کد پستی 

 اردبیل
  

 ٣٣٦٣٣٠٣٥ ۱۴۱۲ باقرزاده داور

مابین میدان توحید و -خ ابوطالب-اردبیل
 حكیم نظامي

 ٥٦١٣٨٦٤٣٧٨: د پستی ک

 اردبیل
  

 ٣٣٣٣٣٣٣٠ ۱۴۱۴ لحنی خوش خانم

 میدان جھاد -بزرگراه شھدا  -اردبیل

 ٣١پالک 

 ٥٦١٤٩٩٥٥٦٧: کد پستی 

 اردبیل
  

 ٣٣٢٤٧٦٠٦ ١٤٢٢ ابراھیمی قاسم

نبش –خیابان شھید مطھری  -اردبیل
 ١٢٩پالک –میدان یحیوی 

 ٥٦١٣٩٣٤٨٩٧: کد پستی 

 اردبیل
  

 ٣٣٤٤٨٦٣٢ ١٤٢٨ تیدول فرخ

محلھ استاد -کمربندی دوم–اردبیل 
 -خیابان استاد شھریار-شھریار

 ٢٩پالک 

 ٥٦١٦٨٤٥٧٣١:  کدپستی 

 اردبیل
  

 ٣٣٣٦٦٦٣٢ ١٤٢٤ زاده حکیم تقی

 -اول خیابان حسینیھ-میدان قیام -اردبیل
 ٢٦پالک 

 ٥٦١٤٩١٤٦٣٩: کدپستی 
 اردبیل

  

 ٣٢٥٢١٨١٠ ۱۴۱۶ بھروز موحد

روبروی  –خیابان امام  –ر مشكین شھ
 جنب بانک ملی –شھرداری 

 ٥٦٦١٧١٤٩٦٧: کد پستی 

مشکین 
   شھر

 ٣٢٤٣٣٣٠٠ ۱۴۱۸ سوسن توتونجیالر

روبروي  -شھریور  ١٧بلوار  -خلخال 
 فرمانداري

 ٥٦٨١٦٦٥١٤٩: کد پستی 

 خلخال
  

 ٣٢٧٣٣١٣١ ۱۴۲۰ احد فرھمند

روبروي بانك كشاورزي -پارس آباد
 مرکزی

 ٥٦٩١٩٤٤٤٧٥: یکد پست

 پارس آباد
  

 ٣٢٦٢٨٠٥٠ ۱۴۱۷ روح انگیز پیر نیا

–) عج (محلھ صاحب الزمان -گرمي
 باالتر از دبیرستان دخترانھ بعثت

 ٥٦٥١٦٤٣٣١٩: کد پستی 

 گرمی
  

غالم رضا ولی 
 ٣٢٨٢٧١٧٥ ۱۴۱۹ زاده

 روبروي فرمانداري -خ امام -بیلھ سوار

 ٥٦٧١٦٨٣٤١٦: کد پستی 
 بیلھ سوار

  



 

 

 

 

علیرضا رحمانی 
 ٣٢٢٣٥٥٥٥ ١٤٢٥ حیاوی

روبروی -خیابان امام  -مشکین شھر
 ترمینا ل

 ٥٦٦١٩٤٣٣٧١: کدپستی 

مشکین 
   شھر

 ٣٢٢٢٤٢٥٠ ١٤٣٠ پریسا طالبی
 جنب فرمانداری-شھریور ١٧بلوار-خلخال

 ٥٦٨١٧٧٥٨٤١: کدپستی 
 خلخال

  

 ٣٢٢٢٢٨٥٨ ١٤٢٩ صمید بھنژاد

خیابان ( محلھ چایپاره  -مشگین شھر
 )شریعتی 

 ٥٦٦١٧٥٣٤٧٣:   کدپستی 

مشکین 
   شھر

 ٣٣٦٣٥٦٧٢ ٧٢-١٢-١٠٧٢ رباب صنایعی

 ٥اول ابوطالب  -میدان بھار آباد –اردبیل 
 سھ راھی شھرک توحید –

 ٥٦١٣٨٨٦٨٣٣: کد پستی 
 - اردبیل

 

                              ٧٢-١٢-١١٠٥ معصومھ عدل
 

٣٢٣٢٣١٤١ 

پشت اداره –محلھ امام حسین  –نمین 
 پست قدیم

 ٥٦٣١٩٧٣١٨٨: کد پستی 

 - نمین
 

سیده فاطمھ 
 حسینی

٧٢-١٢-١٠٠٨ 
 ٣٢٢٨٤٣٧٣ 

 انک ملتروبروی ب –خ امام  –نیر 

 ٥٦٤١٧١٥٨٩٧: کد پستی 
 - نیر

 

 ٧٢-١٢-١٠٤٧ عاطفھ عصری
 ٣٢٦٥٢٣٨٣ 

 خیابان امام -تازه کند –انگوت 

 ٥٦٥٨١٥٧١٥٥:  کد پستی 
 - انگوت

 

 ٧٢-١٢-١٠٧٤ مسعود یعقوبی
 ٣٢٤٨٢٠٢٧ 

باالتر از –خیابان امام –خورش رستم 
 مسجد جامع

 ٥٦٨٧١١٥٧٣١: کد پستی 

خورش 
 - رستم

 

 ٧٢-١٢-١٠٩٢ یعلی بابای
 ٣٢٥٨٢٨٨٥ 

 متری ٤٥خیابان -رضی

 ٥٦٦٦١٤٨٨٣٦: کد پستی 
ارشق 

 - )رضی(
 

 ٧٢-١٢-١١١٥ ناصر توسلی
جنب بانک ملی   –خیابان امام -اصالندوز ٣٢٧٢٣٩٥٣ 

 - اصالندوز ٥٦٩٨١٣٦٨٤٤: کد پستی 
 

 خیابان استاد شھریار –جعفرآباد  ٣٢٨٨٣٢٦٥ ٧٢-١٢-١١٣٠ بتول جعفرخانی
 - جعفرآباد ٥٦٧٥١٣٤٦٣٣: کد پستی 

 

 - اردبیل اداره کل پست –فلکھ ججین  -اردبیل ٣٣٦١٩٧١٧ - مرکزیپست  
 

نرسیده بھ  –چھارراه امام  –اردبیل  ٣٣٢٤٨٩٧٧ - پست چھارراه
 - اردبیل اداره پست -میدان ورزش

 

 ٣٢٧٢٢٥٠٠ - پست پارس آباد

روبروی  –خیابان امام  –پارس آباد 
  –پارک شھر 

 ٥٦٩١٩٤٧٦٣٤:  د پستی ک

 - پارس آباد
 

 –خیابان آیت الھ مشگینی  -مشگین شھر ٣٢٥٢٣١٦٠ - پست مشگین شھر
 :کد پستی  –جنب بانک مسکن 

مشگین 
 - شھر

 

 ٣٢٩٢٢٣٦٥ - پست کوثر
 روبروی درمانگاه -خیابان باھنر -کوثر

 ٥٦٨٥١٣٣٣٣٣:   کد پستی 
 - کوثر

 



 استان اردبیل خدمات شناسنامه  روستائی لیست دفاتر

خدمات  شھرستان آدرس تلفن تماس کد دفتر مدیر  دفتر
 کارت ھوشمند ملی شناسنامھ

 ٣٢٥٧٩٦١٦ ٦/١٤١١ سجاد اسمعیلي
 خیابان امام–قصابه  –مشگین شھر 

 ٥٦٦١٩٩٣٤٤٣: كد پستي 
 مشگین شھر

 
- 

 ٣٣٦٧٣١٣١ ١/١٤١١ منیژه نیك فطرت
 باالتر از حسینیھ –خ امام  –ھیر  –ل یاردب

 ٥٦٤٦١٥٣١١١: كد پستي 
 لیاردب

 
- 

 ٣٢٩٧٣٣٩٨ ١١/١٤١١ مھتاب قلي پور

جنب  –میدان آزادگان  –فیروز آباد  –كوثر 
 مسجد جامع

 ٥٦٨٥١٣٥٩١٨: كد پستي 

 كوثر
 

- 

 ٣٢٨٣٢٠٣٦ ١٠/١٤١١ بھمن جدي

روبروي –خ امام  –روستاي بابك  –بیلھ سوار 
 تبانك صادرا

 ٥٦٧١١١٥٤١١: كد پستي 

 بیلھ سوار
 

- 

 ٣٢٣٨٢١٨٠ ١٥/١٤١١ عادل وطن خواھی

نرسیده بھ  –خ امام  –آبي بیگلو  –نمین 
 بخشداري

 ٥٦٣٣١١٧٣٣٥: كد پستي 

 نمین
 

- 

 ٣٢٤٩٣٢٠٠ ١٢/١٤١١ علي صمدي
 روستاي برندق –بخش خورش رستم  –خلخال 

 ٥٦٨٨١١٣٦٨١: كد پستي 

خورش 
  رستم

- 

 ٣٢٦٧٤٢٠٠ ١٣/١٤١١ ادهجھان اكبرز
 روستاي زھرا –بخش موران  –گرمي 

 ٥٦٥٥١٨٧٣٧٧: كد پستي 
 گرمي

 
- 

 ٣٢٦١١٠٠٠ ١٤/١٤١١ امین عبادي
 روستاي زیوه –بخش انگوت  –گرمي 

 ٥٦٥١١٣٥٤٤٧:كد پستي 
 انگوت

 
- 

 ٣٣٦٨٣١٤٤ ٢/١٤١١ نادر زارعي
 روستاي آراللوي بزرگ –اردبیل 

 ٥٦٤٩١١٣١١١: كد پستي 
 -  اردبیل

 ٣٢٥٦٢١٣٣ ٧/١٤١١ ندرت تیموري
 روستاي مرادلو –بخش مرادلو  –مشگین شھر 

 ٥٦٦٨١١٣٥٩٣: كد پستي 
 -  مشگین شھر

 ٣٢٢٤٨٣٣٣ ١٧/١٤١١ اسماعیل اسیر غم
 روستاي اردیموسي –بخش سبالن  –سرعین 

 ٥٦٣٨١١٣٨١١:كد پستي 
 -  سرعین

 ٣٢٥٠٧٠٠ ١٨/١٤١١ مجید فیاضي
 فليروستاي قوشھ س –ارشق 

 ٥٦٦٧١٤٣١١١: كد پستي 
 -  ارشق

 زھرا عزیززاده

 

 
٣٢٥١٢٠٨٣ ٨/١٤١١ 

 جنب بانک ملی –خ امام  -الھرود-مشگین شھر

 ٥٦٦٥١٤٨٩٧١:کد پستی 
 -  مشگین شھر

 خوشروز اوجی

 

 
٣٢٥١٥٦٨٢ ٩/١٤١١ 

–خیابان بین الحرمین -فخرآباد-مشگین شھر
: جنب بانک کشاورزی کد پستی 

٥٦٦٥١١٨٦٣٧ 
 -  رمشگین شھ

 انور ماھری

 

 
٣٢٣٨٠٧٧٠ ١٦/١٤١١ 

 روستای حور –نمین 

 ٥٦٣٣١٤٣١١١: کد پستی 
 -  نمین

 ناصر سیف اللھی

 

٣/١٤١١  
 ٣٣٩٣٦٣٣٣ 

 محلھ تپراقلو–روستای ثمرین  –اردبیل 

 ٥٦٣٧١١٣١١١: کد پستی 
 -  اردبیل



 


