
آدرستلفن تماسکد دفترنام خانوادگینام

52خ بهشتی طبقه اول پاساژ جاوید پ100132269720-40-72حاجی صادقیمحمدرضا

190 پ 18 و 16نظر آباد محله رسالت خ کاشانی بین بهارستان 100545362510-40-72باللیاحمد

 غربی 9 نبش 2 بلوک 3رجایی شهر خ شهرداری  فاز 100634206965-40-72بهرامی عارفسعید

19/9هشتگرد بلوار والفجرپشت بانک ملت نبش کوچ بنی عامریان پ100844236073-40-72زارعی نژادمحمدعلی

 جنب امالک 24و23اشتراکی شمالی بین گلستان 100934307929-40-72ریاضیمحمد 

292خ شهید صدوقی روبروی بانک سپه پ 101132811102-40-72نوریعلیرضا

خ مظاهری طبقه فوقانی شیرینی گلستان 101232254822-40-72حسینی فرزانهسید مهدی

585شاهین ویال میدان امام حسین پ 101334464934-40-72همت پورپیمان

585طالقانی شمالی سربهار باالی پیتزا هانی پ 101432262706-40-72مختاریحمید

2 طبقه 27عظیمیه میدان اسبی جنب بازار شام پ 101532552008-40-72گودرزیپوپک 

مهر ویال بعد از سه راه تهران نرسیده به میدان مادر روبروی دبیرستان دخترانه ساختمان کاوه101833531381-40-72سعادتسروش

میانجاده بلوار حدادی کوچه اوذر روبروی مسجد ابوذر101934565891-40-72عبدالوندمجید

فلکه پنجم ضلع شمالی جنب ایستگاه شهرک ناز102136545368-40-72کنعانیهنگامه 

ساوجبالغ ملک آباد خیابان قره سنپور بین گلستان یک و دو 102245264757-40-72مختاریحبیب

میدان شهید فهمیده نبش خیابان ابوسعید102432724205-40-72دولتیارشیرین

12و11رجائی شهر بلوار انقالب بین 102634310417-40-72رشیدیرویا 

کیانمهر بلوار امیر کبیر روبروی مخابرات102733212532-40-72مرادی سرابیفتح اله

حصارک باال انتهای خیابان آزادی روبروی آبرسانی کوچه کمال زارع102834522875-40-72سیاح پورفاطمه

ساوجبالغ  شهرک هیو خ  اصلی روبروی اداره پست 102944645454-40-72معدنداررضا 

حصارک خیابان آقا رضایی میدان کاوه103034565009-40-72خانعلی پورسمانه 

نظرآبادخ طاقانی ابتدای نیلوفر سه103145357294-40-72فرخیعباس 

1423جاده مالرد ابتای خ اهری جنب دادگستری پ103436644078-40-72مطلب نژادفرهاد

خیابان مطهری پشت اداره ثبت اسناد103532559090-40-72یاری آذررضا 

417پ 30میانجاده بلوار امام خمینی خیابان عالمه مجلسی  نرسیده به کوچه 103934569788-40-72دهقانیفاطمه

21پ(شهربانی )خ بهشتی خ سردار حنیفه 9-104032245558-40-72کاظمیناهید 

119شاهین ویال خ اول پ104134515502-40-72صرامی فروشان مرتضی 

 شرقی11شاهین ویال نبش 104234327940-40-72انصاریعلی

10کالک ایستگاه شهرداری ابتدای خ مسجد ابوالفضل پ104432321412-40-72مال جوادیطاهر 

10کالک خ اول پ 104532303096-40-72شهیدیاحمد رضا 

8دولت آباد ترمینال کالنتری بلوار نبوت روبروی مسجد حضرت ابوالفضل پ 104832719140-40-72سعادت مندپریوش 

197نظر اباد خ کاشانی پ 104945355184-40-72اسالمیان رضا 

223حصارک خ انقالب نرسیده  به امامزاده محمد جنب عکاسی آریا پ 105034525162-40-72آتش بارمهدی 

49 مهرشهر بلوار گلها پ4فاز 105233530982-40-72میر خلیلیسید احمد

116ابتدای جاده  مالرد سه راه انبار نفت به سمت وحدت پ 105336654502-40-72جهانشیریمنوچهر 

2مهرشهر شهرک ولی عصر چهارراه پبجم غربی پ 105533326600-40-72همتیعبداهلل

لیست دفاتر پیشخوان



354 پ5ماهدشت خ بی بی سکینه جنب کوچه الله105737315049-40-72شریعتمحمد علی 

16 پ 13باغستان گلستان 105834300114-40-72اسکندریاصغر 

137 متری شرقی پ16شاهین ویال خ قلم 105934324811-40-72پور احمدیمجید 

78کیان مهر مهدی اباد خ انقالب پ 106133214171-40-72قهرمانیاکبر 

560پیشاهنگی باالتر از مسجد ولی عصر پ 34815581 1062-40-72قاسم خانیفریبا 

چهارراه مصباح نبش کوچه کربالیی صالح106332709902-40-72دانشی کهناحمد 

233شهرک اوج روبروی نظام وظیفه مجتمع نیستان پ106432527232-40-72نظامیعبدالرحیم

 واحد سه525متری گلشهر بین خ گالیل و ترابی پ  10663464220445-40-72جمالیاحمد

6خ دانشکده کوچه سازمان آب جنب بانک تجارت مرکز پ 106732241997-40-72حسینی فرزانهمریم

15جاده مالرد بعداز پل مترو روبروی پمپ بنزین باران پ 106832822745-40-72باباییساناز 

 قدیم روبروی داروخانه بهار16 غربی 43  کوچه 4فردیس نرسیده به فلکه 106936544150-40-72یوسف زاده تهرانیعباس 

خ شهید بهشتی روبروی کانون ورزشی سپاه 107034466647-40-72مقدمصغری

1جاده مالرد کوچه صالحی جاهد پ107136600222-40-72سلگیلیال

729 پ 15کمالشهر خ امام خمینی میالد 107234716532-40-72محمدی  مریم 

1448ماهدشت بلوار امام میدان سرباز جنب خ مهران نبش کوچه حکمت107337311147-40-72احمد خانیمجتبی

17گوهردشت خ یکم غربی پ 107434442478-40-72بهروز فر حبیب 

محمد شهر بلوار امام خمینی مجتمع دشت بهشت 107636214007-40-72احمدی کافشانیحمید رضا

45میدان کرج خ شهید بهشتی نرسیده به میدان شهدا خ محقق پ 107732234052-40-72صادقی نیاسمیه

طالقان بلوار طالقانی بروبروی بانک ملت 107844724988-40-72مجتهدیمحمدعلی

اشتهارد خ شهید چمران خ شهید گنجی 107937725555-40-72نوریحبیب اهلل 

488 پ 12 و11رجائی شهر بلوار رستاخیز بین خ 108134423988-40-72احمدیزهرا

 شرقی جنب بانک مهر8فردیس بین کانال و فلکه سوم نبش 108236532644-40-72تبریزیمحمود

37 پ1 متری سعدی روبروی بوستان 16خرمدشت 108434800891-40-72عباسپوراحسان

154خ طالقانی جنوبی نبش خ ساجدی پ 108532734727-40-72آجرلومعصومه

24چهار راه مصباح کوچه گلبهار پ 108632220313-40-72رهبریکوروش 

 طبقه همکف 10 خیابان بهار داخل کوچه طاهری ساختمان بهار پ 108732225892-40-72جعفرپور همایونیعلی رضا 

123میانجاده نبش عدل پ 108934555963-40-72کالنتریفاطمه 

محمد شهر بلوار امام خمینی  بعداز مسجد جامع محمدشهرروبروی بانک مسکن109036303636-40-72منصور بختنرگس 

145میانجاده بلوار شهید حدادی روبروی خ ترابی پ 109134656550-40-72گل چمنیعلیرضا

4رجایی شهر انتهای خ آزادی نبش شهرک جهازیها پ 109234406555-40-72حسین زادهجعفر

(نمایندگی پاناسونیک)بلوار طالقانی شمالی قبل از میدان آزادگان روبروی خ مدنی 109332215911-40-72امیر پوررویا 

 6جاده مشکین دشت شهرک بعث  بلوار فردوسی نیلوفر 109736703887-40-72ریاحیاسما

حصارک باال خ شهید میر تقیها نبش کوچه اسالمی109834535329-40-72سعیدیمرضیه

3روبروی بنفشه - جهانشهر بلوار موالنا109934488947-40-72زاده شیرمحمدرضا

26 پ 2و1کمالشهر بلوار شهرداری بین گلستان 110134705250-40-72رشیدیمینا

اشتهارد میدان معلم ابتدای خ معلم110237727775-40-72حدثمحمد باقر

خیابان مصالح روبروی دبیرستان دخترانه 1103-40-72یکه فالحمعصومه 

53800مهرشهر حسین آباد نرسیده به چهارراه فرهنگ پست بانک 110633309137-40-72میرشاهیاحمد  



بلوار هفت تیر خیاابان قلمستان نبش مسجد ولیعصر110832862701-40-72حسینی  سید حمیدرضا

 32 پ 2نظر آباد تنکمان خ امام خمینی نبش کوچه 110944634800-40-72توده خرمنعباس 

حسن آباد باال خ بوعلی جنب امالک قائم111032559709-40-72قلیچ خانیزینب

محمد شهر بلوار امام خ شهید بهشتی روبروی آتش نشانی111236311110-40-72گروسیاصغر 

باغستان غربی روبروی مخابرات111334348630-40-72توکلیداوود 

نبش دهقان ویالی دوم111434448527-40-72عباسیمریم 

 شرقی 2پیشاهنگی خ گلدشت نبش 111534822236-40-72انگوتیزینب

2حسن آباد بلوار امام رضا بلوار تربیت مربی نبش کوهپایه 111632524345-40-72اخوان صباغنرگس 

23روستای لشکر آباد بلوار امام  پ 111744453151-40-72اجاللامیر عباس 

کوهسار  بخش چندارخ شهید ابراهیم حسینی روبروی ایستگاه تاکسی هشتگرد111844328115-40-72حشمتی پورسمیه 

ماهدشت بلوار امام خمینی جنب بانک ملت111937315227-40-72قهرمانیمدینه

هشتگرد شهرک ینگی امام خ ابت اله طالقانی بعد از داروخامه جنب امالک طالقانی112044354809-40-72رسولزهرا سادات

854 پ 4شاه عباسی پل امامزاده حسن نبش گلستان 112232243513-40-72رضایی اکملیمرتضی 

610سعید اباد خ والینت شمالی کوچه باغستان پ 112344682838-40-72ملکانسعید 

عظیمیه میدان طالقانی خ ارکیده تقاطع ارکیده و نرگس 112432551000-40-72سلطان محمدیالهه

چهارراه دولت آباد نبش ابوسعید روبروی شیرینی بوی گندم112532712830-40-72اشرفیسید حسین

بهمن روبروی مخابرات شهید کریم زاده 22محمد شهر ولد آباد خ 112636303923-40-72امان آبادی علی

 6باغستان بوستان یکم پ 112734338176-40-72عالیی زنگیرنعمت 

 جنب نانوایی107هشتگرد بلوار مدرس پ 112844225770-40-72صفارپورجالل

110میدان سپاه پایین تر از اداره دارایی میدان ولفجر پاساژ یکتا ط اول واحد 112932700425-40-72درویشمعصومه 

18عظیمیه باالتر از میدان مهران نبش بوستان 113032536379-40-72بیاتحمید

12سه راه گوهردشت کوچه یاس اول پ 113134497432-40-72فالحتبهرام 

15 بهمن نبش بهمن 22محمد شهر ولد اباد خ 113236321912-40-72فشنگ سازمحسن 

 متری گلشهر چهارراه گلزار روبروی بانک تجارت 45خیابان 113334608030-40-72بورقیمصطفی

میدان کرج ابتدای خ شهید بهشتی پاساژ فدک طبقه اول113432402788-40-72پیر هادیحسین 

165چهارراه هفت تیر ابتدای بلوار بالل پ 113532251551-40-72خلیفهسید ابراهیم

فردیس شهرک سپاه بلوار قریشی جنوبی بین دوم و سوم غربی113636535922-40-72عبدی زادهیاشار 

205نظر آباد خ انقالب نرسیده به پارک کارگر پ 113745347130-40-72دهستانی منفردعلی 

226هشتگرد میدان شهرداری خ ارکیده مجتمع تجاری سرو پ 113844264542-40-72خشنود بهرام زادهحمید

28مهرشهر بلوار ارم خیابان افشار جنب بانک ملی پ 114033306297-40-72احمدی  کامران 

13رجایی شهر فلکه اول کوچه شهید کاوه ساختمان مهرگان پ 114234430930-40-72مرتضویفهیمه

110محمد شهر زیبادشت خ امام جنب امالک 114336884062-40-72اسدیسهیال

103 متری گلشهر بلوار گلزار شرقی بعد از اداره ثبت احوال پ 11453352255745-40-72ملک محمدیمهری 

332حصارک خ مالک اشتر نبش کوچه ابوطالب پ 114634652167-40-72موسویسید محمدجواد

161 خیابان ولیعصر کوچه حسن لو پ 6اسالم آباد منطقه 114732238807-40-72پهلوانیحسین

خیابان شهید بهشتی نبش کوچه کمالی روبروی پاساژآزادی 114832204595-40-72ربانیمطهره

202 پ4فردیس فلکه114936511907-40-72معبودیفاضل

1691 و 3 پ 5اسالم آباد بلوار دکتر شریعتی منطقه 115032402403-40-72سمندی زادهاکبر



رجائی شهرابتدای سه باندی روبروی درب پارک115134208079-40-72یاریمهرداد 

3هشتگرد شهرک ولیعصر خ زین الدین جنب مسجد ولی عصر پ 115244239654-40-72افشاریفرشته

 متری گلشهرروبروی بازار علی 45 ابتدای 115534561686-40-72افراد پورشاهرخ

14/1کمالشهر خ ظفر پ 115634700179-40-72دهقان بنادکیحمیده

149 متری امام خمینی مجتمع اقاقیا ط همکف پ 16فردیس کانال غربی بعد از 115836563155-40-72توحیدی فرسمیه 

 شرقی20و19شاهین ویال خ قلم بین 116034342280-40-72دارابی کوچکیکیومرث

1 ط 57 شرقی پ 12 متری کوچه 350شاهین ویال بنیاد خ 116334589029-40-72لشکریشهره 

میانجاده خ عدل روبروی مسجد امام حسین ع 116434561397-40-72حاتمیمحسن 

3219فردیس جاده مالرد پایین تراز کانال سرخ کیوان پ 116536563154-40-72کرمی مریم

جاده مالرد شهرک گلستان نبش کوچه خدادوست 116636661997-40-72پرمهریمیکایئل

 اشتهارد بلوار ابوریحان مقابل دفتر خدماتی شهرک جنب بازارچه فاز یک11673778265-40-72معارف وندمهدی 

1 و 1 ط 174مهر شهر بلوار ارم جنب خ شهید رسولی طبقه باالی آجیل تواضع پ 116933308202-40-72امینیشیرین

99چهارراه هفت تیر بلوار دانش اموز کوچه هفتم تیر پ 117032743056-40-72خراسانیروح اله

حصارک خ شهید بهشتی سه را پست خانه روبروی اداره پست117234667412-40-72شاهمرادیمحمد

فردیس نرسیده به فلکه اول روبروی مسجد الزهرا روبروی موچه ناصر یک 117336669175-40-72میرزایی پورهوشنگ

 (بانک شهر سابق )گلشهر داخل ایستگاه مترو گلشهر ضلع غربی دفتر پیشخوان 117433535008-40-72سلیمانیحسین

کرج چهارصد دستگاه خیابان وحدت بن بست  توسل117732718827-40-72منصور زارعمرضیه

91 متری لطفی پ 8 گلستان سی ام بلوار طالقانی جنب کوچه 110فردیس شهرک 117836635020-40-72حفظ اللسانمژده 

 متری گلشهر ابتدای خیابان درختی روبروی نمایشگاه کتاب بهمن 11793351518645-40-72اسدیمحبوبه 

هشتگرد بلوار مدرس ضلع غربی ساختمان قائم118044213286-40-72حمزه پورمنصور

مشکین دشت شهرک بعثت بلوار کاظمی بین مالصدرا و فردوسی 36337433 1181-40-72سوریحسام 

84کرج بلوار مالصدرا حد فاصل چهار راه ابوذر و جمهوری پ 118234474347-40-72آجرلوعلی

 متری کاج عظیمه بعد از شاکر زادگان جنب مسجد الجواد 11833255778045-40-72سپاهیارزو

338مشکین دشت خ هدایتکار جنب مجتمع آفتاب پ 118436201294-40-72رستمیعبد اهلل

حصارک خ شهید بهشتی روبروی خ امام زاده محمد پاساژرضا118534551093-40-72صادق کمالیفاطمه

گلستانک خ اصلی جنب مسجد مسلم بن عقیل-گلستان یکم 118633409162-40-72محمودیعلی 

7و6سه راه گوهردشت بلوار یادگار امام خمینی بین یاسر 119034645500-40-72حاج حسنی بیوکیداوود 

گرمدره خیابان ورزشگاه نبش خیابان اول36107923 1191-40-72صادقی فردرفیع 

 خ سعدی جنب آسایشگاه افرینش 56ابتدای ج مالرد گلستان 119236669870-40-72نجاریابراهیم 

هشتگرد خیابان پاسگاه قدیم براداران شهید بغدادی جنب پاشگاه اکسیژن119344236483-40-72مامانیفاطمه

 خ مسجد نبی جنب آژانس مصطفی110جاده مالرد شهرک 119436645233-40-72جوادیحسن 

9چهارراه دولت آباد ابتدای بلوار عالمه جعفری روبروی پارکینگ شهرداری منطقه 119532701007-40-72ملک پور طالقانینادر

 ساختمان پاسارگارد5بلوار امام رضا بلوار تعاوون نبش تربیت 119632505040-40-72سعیدیمظاهر

6نظر آباد خ مفتح نبش مهستان 119745368892-40-72خرمن بیزکبری

کرج شهرک بنفشه بلوار شهید اخوندی نبش ک اولیایی ساختمان نرگس 119832807493-40-72مقدس بیاتمحمد

ماهدشت بلوار امام خ سرداران ابتدای شهرک صنعتی روبروی مدرسه دخترانه شهدا119937313402-40-72کاسب وطنمحبوبه 

77 متری چهرپرداز بین خیابان دوم و سوم پ 15رجایی شهر 120034407779-40-72جعفریمحمد ابراهیم

38 جدید پ 14فردیس بلوار شهداء فلکه دوم خ 120136534925-40-72علی نیای کهنسحر 



76خرمدشت خ ولی عصر روبروی یاسر یک پ 120234818090-40-72حسینقلی نژادشیرین

4خیابان برغان نبش کوچه شهید ناحی پ 120332206741-40-72موسویسید محمود

طبقه اول ساختمان اسکان.بلوار دانش اموز مقابل پمپ بنزین سفیر120632776114-40-72رستگارینیلوفر

 غربی داخل پاساژ ایلخانی غربی10 و 9گوهردشت خ اصلی بین خ 120734444194-40-72دیندار تازه کندیمهدی 

474خیابان مطهری بین کوچه آذر و مسجد الزهرا پ 120834445319-40-72اسماعیلی الموتیسعیده 

7کمالشهر خ امام خمینی نبش میعاد 120934703112-40-72نیک فالحیاسر 

37پ  (کوچه شهید کاظمی) شرقی جدید 28فردیس فلکه خ 121036551752-40-72جعفری نمینالناز 

 دفتر پیشخوان دولت4حصار خط 121132279280-40-72 مقدمجعفر

247فردیس سه راه حافظیه خ شهید داوری نرسیده به بیمه پ 121236653405-40-72سلطانی قاضیانیمعصومه 

ماهدشت انتهای بلوار امام روبروی حسین آباد دفتر پیشخوان121337301401-40-72سماواطیان مهسا 

20میدان توحید بلوار شریفی سمت چپ کوچه گاراژقدیم پ121432201316-40-72نریمانیفرشته

 طبقه همکف 15 مهرشهر بلوار گلها جنب عکاسی ییمان پ4فاز 121533519604-40-72نصیریانبهروز 

206نظر آباد شهرک سیدجمال الدین خ ولیعصر پ 121645345982-40-72اکبریفرج

شهرک وحدت ضلع غربی میدان راه آهن121736631951-40-72رهبریداور علی 

مشکین دشت خ شهید هدایت کار روبروی خ شهید صبری121836217566-40-72حسن وکیلیابولفضل

 روبروی ایستگاه اتوبوس6خرمدشت خ ولی عصر بعد از یاسر 121934808757-40-72بهرامیمحمد حسین 

مهرشهر بلوار ارم حسین آباد نبش چهارراه فرهنگ122033306833-40-72رسولیسعید

850ماهدشت میدان آزادگان بلوار امام روبروی بانک  ملیپ 122137301001-40-72گروسیامیر احسان

100نظر اباد خ شهدای جنوبی پایین تراز بانک رفاه پ 122245348520-40-72جعفریمصطفی

چهار راه دانشکده روبروی قنادی سادات نبش خ دانشکده 122332269750-40-72عبادیانسمیه

2 طبقه 7 مهرشهر بلوار خانزاده روبروی مسجد جامع پ 4فاز 122433501563-40-72تقی لوآزاده 

245 متری نور منش جنب امالک فدک پ 20پیشاهنگی 122534809393-40-72عزیزینادر

 طبقه اول 1013چهارراه طالقانی بین هالل احمر و دارایی  پ 122634470373-40-72سیفیصغری

2پ + 10میدان شهدا اول خ بهار کوچه شرع پسند جنب پلیس 122732253934-40-72بیگم جعفریسارا

368کوهسار بلوار امام خمینی پ - هشتگرد 122844326566-40-72خوشه گیرسپیده 

4شهر جدید خ مسجد اداره پست قدیم پ 122944268600-40-72توده زعیمرضا 

هشتگرد شهرک ولی عصر خ آزادگان روبروی گرمابه گلستان و آتش نشانی123144220388-40-72حسینیجمشید

93 پ 13 و12گوهر دشت بلوار استقالل بین خیابان 123234481313-40-72حاجی اسفندیاریمحمد

112جاده قزلحصار ملک آباد بلوار امام پ 123345266664-40-72ورزدارمعصومه

4 پ4نظرآباد خ کاشانی نبش بهارستان 123545359400-40-72مهدویمنصور

بلوار طالقانی شمالی خ بخش داری روبروی درب پاساژ رضا123632256727-40-72اختیاریرضا 

3هشتگرد خ رستم نژادپ123744220410-40-72جعفریمهدی 

 برج سما ط اول2خیابان مطهری خ شاهد 123832537619-40-72شامانیزهرا

ICکاظمیزیبا T44634598تنکمان خ حافظ ساختمان اداره پست

ICمیرزایی  فاطمه T44632737 7 و6روستایی بختیار خ امام بین شقایق

ICنصیری  اعظم T44525923هشتگرد شهر گلسار خ شهید صفاخیل جنب مبل مجلل

ICکوه برمعصومه T46420455 ساوجبالغ روستای هیو خیابان امام دفترICT

ICناصر خیلمریم T44584165 سه راه سهیلیه نرسیده به زعفرانیه روستای ابراهیم آباد


