
شماره تماسآدرس دفترمنطقه شهردارینام دفترردیف

54522738030پالک -روبروی پارکینگ شهرداری -  ابتدای خ ش باهنر- خ شریعتی ـ میدان قدس1تجریش1

22819432ط بقه اول - 3پالک  -  کوهستان ششم  - میدان نوبنیاد  -پاسداران 1نوبنیاد2

626504545پالک – جنب مخابرات – کوچه مخابرات – بلوار امام خمینی – فشم 1فشم3

726126015پالک – روبه روی رستوران اقدسیه – ابتدای خیابان اقدسیه – میدان ارتش 1اقدسیه4

22141334طبقه دوم  - 58میدان سرو ـ ضلع جنوب غربی ـ  پالک - سعادت آباد2سعادت آباد5

44275700 طبقه دوم868خیابان ستارخان ـ نرسیده به بازار سنتی ستارخان ـ پالک 2غرب6

طبقه دوم - 126پالک - نبش خیابان شهید جلیلوند -  بلوار شهید دادمان  2شهرک  غرب7           88084249

26401325طبقه همکف- 177پالک –  جنب پمپ بنزین –  بلوار میرداماد 23میرداماد 8

22621512 ـ طبقه اول5قلهک ـ  نرسیده به خ دولت ـ نبش کوچه شیرین ـ پالک -  خ شریعتی  3*  قلهک9

83577195937پالک - بعد از چهارراه نیرو دریایی- خیابان فرجام غربی - میدان رسالت 4رسالت10

11477708880پالک -  شرقی 186نبش کوچه _ مابین فلکه دوم و سوم - تهرانپارس 4*  تهرانپارس11

69277196357پالک - بین چهارراه  خاور  و  ولیعصر -خیابان فرجام  4فرجام12

3644033268پالک - جنب بیمارستان ابن سینا - ابتدای خ آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه 5*  کاشانی13

1744339450پالک –  مرادی خیابان شهید حسین– ابتدای بلوار تعاون – شهرزیبا 5شهر زیبا14

33644963147پالک – روبروی خ عقیل – بلوار فردوس شرق 5فردوس15

44445164طبقه همکف- 268پالک - نبش خیابان شانزده متری دوم جنوبی- خیابان مخبری- خیابان جنت آباد5جنت آباد16

10388063408واحد -  ـ مجتمع تابان 438پالک  - 60نبش کوچه -  خ سیدجمال الدین اسد آبادی6* یوسف آباد17

88558840طبقه اول جنوبی – 61پالک - 11 و 9بین خیابان -  خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی26یوسف آباد18

3988986000پ   -بین فلسطین و بیمارستان ساسان- میدان ولیعصر بلوار کشاورز6بلوار کشاورز19

121366418947پالک -   نبش لبافی ن  ژاد  -  ابتدای کارگر جنوبی - میدان انقالب 6*  کارگر جنوبی20

86073386طبقه اول- 54پالک - خیابان میرزای شیرازی سیزدهم - خیابان کریم خان زند6میرزای شیرازی21

2988511761پالک - نبش رستوران نوید - خیابان خرمشهر - خیابان  سهروردی شمالی 7خرمشهر 22

20188402974طبقه اول پالک – رو به روی راهنمایی و رانندگی - خیابان سهروردی جنوبی 7سهروردی23

288534804طبقه   - 88پالک – نرسیده به خ سهروردی - خ میر مطهری- ضلع جنوب غربی پل سید خندان 7سید خندان24

30788407346پالک -  متری اول و دوم   مجیدیه 16حدفاصل  - (گلبرگ غربی)خ جانبازان  8مجیدیه25

77498979طبقه همکف - 4واحد  -3ضلع شمال شرقی میدان نبوت ـ بن بست سجاد ـ پالک8میدان نبوت26

64566192304پالک – بین کارون و قصرالدشت – خیابان مالک اشتر 9مالک اشتر27

466384808واحد248پالک – نرسیده به خوش – ضلع جنوبی خ آزادی 10وزارت  کار28

36666045562پالک - جنب کفش ملی- خ  آزادی  نبش جیحون 10آزادی29

66959341طبقه همکف -5پالک - روبروی بانک رفاه  ـ  ساختمان ابوریحان  -تقاطع ابوریحان – خیابان جمهوری 11جمهوری30

55648827طبقه دوم – 2پالک – بن بست اول – نبش خیابان انبار نفت – خیابان هالل احمر 11هالل احمر31

10466411718واحد - 1413پالک - نبش کوچه بهرامی- باالتر از امیراکرم- خیابان ولیعصر11امیر اکرم32

66761734 طبقه همکف30نرسیده به چهار راه سخایی پالک – خ سی تیر -خ امام خمینی12سی تیر33

33095912 طبقه اول279پالک -   آبان 13میدان -  نبش خ پرستار  - پیروزی 13پیروزی34

درمانی خدمات بیمه دفترچه صدور و تعویض جهت تهران شهر در مستقر دولت پیشخوان دفاتر
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درمانی خدمات بیمه دفترچه صدور و تعویض جهت تهران شهر در مستقر دولت پیشخوان دفاتر

181677650892پالک  - باالتر از  خیابان  صفا  -   شهریور شمالی  17-  میدان امام حسین 13شهریورشمالی 3517

25833008561پالک – جنب شیرینی حبیب – چهارراه ده حقی – نبرد جنوبی 14نبرد جنوبی36

55321354ساختمان پست بانک - 172پالک– خ شوش شرقی ـ بین ارج و مظاهری - میدان خراسان 15خراسان37

3733474732پالک -  کوچه  خرداد   شرقی  -  متری صالحی  30خیابان- مشیریه  15(مشیریه)ورمزیار 38

42536050955پالک    -  29جنب  خیابان  -   متری  سوم  15- افسریه  15افسریه39

97433251354پالک - روبه روی تسلیحات سازی- ابتدای خیابان پیروزی- میدان شهداء15شهدا40

133454190پالک - نبش کوچه طاهرپناه– خیابان ابومسلم خراسانی – مسعودیه 16مسعودیه41

4355685818قبل از بازارچه نبش کوچه تقوی پالک – بیست متری جوادیه –راه اهن 16جوادیه42

55355569   316پالک - میدان بازار دوم ـ خیابان مدائن ـ جنب بانک صادرات - نازی آباد 16نازی آباد43

255182667 / 1خیابان اکبر مشهدی نرسیده به خیابان شیرمحمدی نبش کوچه قدیری پالک - نازی آباد216نازی آباد 44

36255345900پالک - نرسیده به فلکه اول ـ روبروی پاساژ ابریشم  -  خیابان خزانه بخارایی 16*   خزانه45

13755788010پالک - نبش کوچه امیری- خیابان سجاد جنوبی- میدان ابوذر17میدان ابوذر46

17966142761-177پالک – (یاران)خیابان شهید بهرامی -خ حیدری –(معلم.م)شهرک ولیعصر18شهرک ولیعصر47

66255540طبقه همکف – 165پالک - خیابان ابوسعید شرقی- خیابان خلیج فارس– بزرگراه فتح 18خلیج48

4155028230پالک  – 52نبش کوچه - خیابان صمدی –  سه راه شریعتی – خانی آبادنو 19خانی آبادنو49

3533767130کوچه شهید محمد صالحی  پ  -4غیوری   نبش گلستان  شهرری  میدان سه راه ورامین ابتدای خیابان شهید20*  شهر ری50

236650781پالک – نبش کوچه قائنیان – باالتر از خط آهن – خیابان شهید غیوری – شهرری 20(عباسی)شهرری51

21133767315پالک – نبش کوچه سنارا - خیابان شهید غیوری شمالی– شهرری 20فاوا گستر52

6555909177 پالک 2واحد - خ پیلغوش- خیابان رازی- شهرری20آدنیس53

1133771270پالک - دولت آباد ـ میدان بروجردی ـ بلوار شهرزاد 20دولت آباد54

44520691طبقه اول - 11پالک -  باالی چلوکبابی بناب -  بلوار الله  - تهرانسر بلوار گلها 22تهرانسر55

1344767612باالی داروخانه شهاب ـ پالک  ـ بلوار امیر کبیر ـ بفشه شمالی چهارراه کاج  ـ(گلستان)شهرک راه آهن 22شهرک راه آهن56


