
 

 

دریافت هرچه  درزمینهایندگی بیمه دانا در راستای رسالت خود مبنی بر ارائه مشاوره بیمه و راهنمایی این نم

در این مقاله به معرفی خدمات دفاتر پیشخوان دولت و لیست آدرس و مشخصات  ایبیمهخدمات  ترسریع بهتر و

کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در  ضمناً اقدام نموده است. تهران و سراسر کشور شهردولتدفاتر پیشخوان 

 هایپوشش ترینکاملحق بیمه و  ترینارزانبا  نامهبیمه، صدور انواع ایبیمهآمادگی ارائه مشاوره  آبادسعادت

حضوری، تلفنی و خدمات آنالین  صورتبهرا  ایبیمه هایپوششاخذ بهترین  درزمینهو راهنمایی  ایبیمه

 دارند، خواهشمند است از طریق لینک زیر با ما در تماس باشید. ایبیمه

 

 دم در سطحشود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردفاتری گفته می به دفتر پیشخوان خدمات دولتی،

 آن را به اشخاص ارائه نموده. اندازیراهمجوز کشور 

بیمه درمان تکمیلی نیاز دارند از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی استفاده نمایند،  شدگانبیمهخدماتی که  ازجمله

رای پوشش درمان تکمیلی ب هر شخصی چراکهاخذ دفترچه بیمه سالمت ایرانیان برای افراد غیر تکفلشان است. 

 تماس با ما
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 ومادر، شوهر همچون پدر،  تکفل غیر تحتافراد  اولیه باشد لذا گربیمهدارای دفترچه  بایستمیبیمه دانا 

قرار گیرند تا در زمان پرداخت خسارت  اولیه گربیمهابتدا تحت پوشش  غیر تحت تکفل بهتر است فرزندان

 مشمول کسر فرانشیز نشده و بتوانند از بیمه کامل درمان برخوردار گردند.

 

 دهندهارائهسال سابقه فعالیت  18شهر تهران با بیش از  واقع در آبادسعادتاین نمایندگی بیمه دانا در دفتر 

، استبه مشتریان گرامی  و خدمات جانبی هاپوشش ترینکاملحق بیمه و  نتریارزانبا  ایبیمهتمامی خدمات 

 فرمایید. خواهشمند است درخواست خود را جهت تماس کارشناسان ما از طریق لینک زیر اعالم

 

 در دفاتر پیشخوان دولت ارائهقابلخدمات برخی از 

 ار، بیمه، سایر اقشنروستائیان، کارکنان دولت، ایرانیا هایدفترچه صدور ،دیتمد بیمه سالمت )تعویض، -1

 (سالمت همگان

 .(تعویض –نام  تغییر -اگذاری و - نامثبت) یاعتبارهمراه اول دائمی و خدمات  -2

 (تغییر نام -غییر مکان ت - نامثبتتلفن ثابت )خدمات  -3

 (پست )پیشتاز و سفارشی -4

 فاصا حساب و ...(م-ارزش افزوده-مشاغل هارنامه خودرو،اظ) یاتیمالامور خدمات سازمان  -5

 (فیش حقوقی و... - نامثبتخدمات اینترنتی ) -6

 رنجی و...(-ن و جنسیتس-دپستیک-غلیش-ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی )شهری -7

 فروش شارژ کلیه اپراتورها -8

 عوارض خودرو و شهرداری -9

 ...پرداخت قبوض آب/برق/گاز/تلفن/همراه/-10

 

 

 

 درخواست خدمت
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تهران دولتلیست دفاتر پیشخوان    

 نام خانوادگی، نام
 آدرس تلفن

 تفضیلی، ابوالقاسم
 113اتوبان ارتش بین خیابان نخل وخسرو جنب بانک پاسارگاد پالک  22452721

 عزیزی، زهرا
 مجتمع مهتاب -بلوار غدیر  -سپاهان شهر  -اصفهان 36519344

 قربانی، زهرا
33804126 

پالک  -(روبروی فروشگاه اتکاء2فیروزهقصر ) یبهشتشهرک شهید -افسریه

75 

 موفق، بهاره
 147انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید فریدون نوری پالک  55686764

 باقری، فرشته

021-55789220-
23 

 22انتهای جیحون خیابان رنجبر نبش چهارراه گلستانی پالک 

 کیایی، افشین
 38غربی پ 8اندیشه خ  2165539143

 پیر غیبی، موهیت
 93بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پ 2133932121

 نصیری، مهرداد
 39بلوار کشاورز، بعد از فلسطین شمالی، پالک  021-88950101

 فرازنده، محمد
 3و 1ط  201پ 1پاسداران نبش بوستان  22885981

آقائی فیروز آبادی، 

 سید صادق
 3و 1ط  201پ 1پاسداران نبش بوستان  22885981

 رضایی، محسن
22840794 

 56پاسدران باالتر از سه راه ضرابخانه بین گل نبی و دشتستان پنجم پالک 

 ط اول

 محمدی، سمانه
 35پالک  -پاساژ اطلس-ده متری اول -جوادیه  -تهران 55680511

 شاه بندری
77061760 

-الدینبین اتوبان بابایی و زین -استخر() یعلخیابان سید -تهرانپارس-تهران

 88پالک -4و  3بین بوستان 

 دخلی ساران، حبیب
 189پ 17و15تهران اسالمشهر خ امام موسی کاظم بین عدالت 22452721

 سوهانی، محمد
 70تهران خیابان پیروزی خ شکوفه نبش خ سیرجان پ 021-33315465

 ظهیر آبادی، احسان
 .524سپاه پالکتهران مالرد بلوار اصلی مارلیک ضلع جنوبی میدان  65150016

 کریمی، حسین
 7واحد  4تهران نو میدان امامت پ  77984969

 شفیعی، حمید
 1واحد 1ط 286تهران، تهرانسربلوار شاهد شرقی س اورانوس پ 021-44512136

 فرجی، محمد مهدی
021-66606551 

طبقه  170تهران، خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالك 

 همكف



 مسعودلوالچی، 
 613تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی، پالک  021-33079664

 جوادی، زهره
 128واحد  -بازار موبایل ایران  -تهران، خیابان حافظ  021-66347030

 مداح، حمیدرضا
 ، طبقه اول، واحد یک268تهران، خیابان مطهری، جنب پل مدرس، پالک  021-88862814

 بی پروا، حمید
 29متری انقالب خیابان دانش آموز پالک  45تهران، شهرقدس بلوار  021-46814185

 اسدی، فرزاد
021-88570731 

تهران، شهرک غرب بلوار دادمان روبه روی خیابان حسن سیف جنب صدف 

 طبقه سوم 17پالک 

میرحق جو، سیده 

 ثمره
 1ط  63پ تهران، شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبی سه راه وحدت  021-66224402

 غفوری، سعید
 310تهران، مهرآباد جنوبی خیابان شمشیری روبروی بانک سپه، پالک 021-66688441

 تفرشی، منصور
 553تهران، نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، نبش کوچه قدیری، پالک  021-55182636

محسنی آریا، 

 علیرضا
 10خ ری روبروی خ خراسان ک شهید شمس پالک  33557178

 افضلی، رقیه سادات
021-55844483 

و 60خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی )ماهان( بین کوچه

 237پالک 62

 علیزاده، اصغر
021-66347030 

خاوران خ ذوالفقاری خ برادران سید جوادی جنب امامزاده سید ملک خاتون 

 12پ

 مهدی، زهرا
 362اول پالک  خزانه بخارایی، نرسیده به فلکه 021-55345900

 دادخواه، مرتضی
 4واحد248پالک  -نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان -خیابان آزادی  66384808

 ناهید، محمدی
 9خیابان آزادی خ خوش شمالی پالک  021-66920045

بروجردی کریمی، 

 احمد
2188407346 

طبقه -307پالک -متریاول ودوم مجیدیه 16بین-خیابان جانبازان غربی

 همکف

 صالحی، محمد
 15خیابان سبالن شمالی، نبش کوچه جان جانی، پالک  021-86021042

 حسنی، منصور
 20خیابان شهید مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره پالک  021-88812202

 کیمه چی، ابراهیم
 20 خیابان شهید مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره پالک 021-88812202

آهنگر سریزدی، 

 حسین
 3طبقه  32پالک  4خیابان کارگرشمالی کوچه  88337333

 ادبی مهتب، زهرا
021-88881193 

ساختمان پاریندخت طبقه دوم  6خیابان گاندی جنوبی بین دوم وچهارم پالک 

 15واحد 

 طاهری، مهرداد
 345خیابان مجیدیه جنوبی پ  2126142314



 ابراهیمی، زهره
 2واحد -طبقه همکف  -107پالک -بعد از چهارراه شیراز -خیابان مالصدرا  88601899

 تحصیلدار، معصومه
 6خیابان نیاوران خیابان جماران سرای محله جماران پ 22757815

 فالح حقیقی، علی
021-66951386 

 -1050پالک -371ساختمان  -ایستگاه اتوبوس جامی -خیابان ولیعصر )عج(

 6واحد - 1طبقه 

 باکانی، حسین
 2073خیابان ولیعصر )عج(، پایین تر از خیابان شهید بهشتی پالک  021-88107513

عزیزی برزی، سید 

 مهدی
 3، ساختمان داریوش، طبقه 51خیابان ولیعصر )عج(، خ فرشته، پالک  021-26600893

 حسینی، سیده نازنین
021-22071025 

بلوار فرحزادی میدان کتاب اول کوهستان خ احسان جنوبی ک  آبادسعادت

 15باهنر پ

 میرزازاده، سمیه
 48سهروردی شمالی خرمشهر پ  88752143

 میرزازاده، سمیه
 48سهروردی شمالی خرمشهر پ  88752143

  
 1طبقه  7سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خ عشقیار پالک  021-86043526

 عمادی
 شمیران تجریش پائین تر از داروخانه طالقانی نبش کوچه واعظی 22216001-3

 صادقی، سپیده
 117شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان اردستانی پالک  33747196

 سجاد یوسفی،
40333350 

شهرری میدان معلم نرسیده به سه راه ورامین نبش میرعابدینی مجتمع عقیق 

 2واحد  1طبقه 

رجبی مزلقان، 

 معصومه
 5شهرستان بهارستان نسیم شهر حصارک پایین مابین امیر کبیر ویاس  56387316

صمد محمدی 

 صومعه

021-
44661089،021-

44660401 

، مجتمع تجاری اداری گلهای شمالی، طبقه دوم، واحد 2شهرک اکباتان، فاز 

213 

 محمدنسب، مریم
88574172 

مرکز -نورروبروی مجتمع تجاری میالد -بلوار فرحزادی-شهرک غرب

 11واحد -طبقه سوم غربی-کامپیوتر شهرک غرب

 منصور نامور کالن،
 طبقه اول 78پالک  -نبش سروستان نهم  -بلوار کاج  -شهرک گلستان  021-44757000

انصاری چشمه، 

 صادق
65956600 

باغستان **** نصیرآباد خیابان بهشتی روبروی فروشگاه جانبو  -شهریار 

 1پالک  19نبش بهشتی 

 رجبی، سهیال

021-44225000-
6 

 621صادقیه، خیابان ستارخان، بین خسرو و اسدی، پالک 

 ذبیحی، فهیمه
 531صفادشت عبادیه پ 2165432268

حقیقت رهورد، 

 حسین
 56پالک  -خیابان امام زاده داود -خیابان ایثار شمالی -فرحزاد 22134238



 دادور، حسین
 15کنبش  1قزوین محمدیه منظقه 32572828

 بهنام محمودی مراد،
 شرقی3واحد  324گلبرگ غربی بعد از تقاطع کرمان پالک  77846162

 نیک آذر، مسعود
 137م ابوذر خیابان سجاد جنوبي نبش امیري پ 021-55144545

 نیک آذر، مسعود
 137م ابوذر خیابان سجادجنوبي نبش امیري پالک  021-55144545

 کیانی، علی
65112727 

دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک -مالرد

 کیانی 72161149

 نجفی، بهداد
 دفترپیشخوان صبا 703مالرد مارلیک خ دکترحسابی روبروی خ صدوقی پ 65155462

 غالمی، سجاد
 224میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال الهوری پالک  021-33342930

 فاطمهدوستدار، 
66089600 

باالی داروخانه  12میدان آزادی خیابان آزادی نبش کوچه نوربخش پالک 

 ناهید

 مالوردی، محمدرضا
 میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج، ورودی شهرک شهید فکوری 021-44697001

نصیر شمس آبادی، 

 محبوبه
77505438 

مجتمع تجاری اداری -بنزینجنب پمپ -خیابان ابن سینا-میدان بهارستان

 10بهارستان طبقه اول واحد 

 ثامن
44620466 

ابتدای راهروی اداری دفتر  cمیدان پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی 

 پیشخوان

 سلیمی، حسن
 16میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان فجر پالک  021-88348145

 عزیزی، حدیث
021-88061054 

، واحد 47ونک، خ مالصدرا، ضلع شمال غربی پل کردستان، پالک میدان 

 یک

 نیک بخت، سیروس
 5مینی سیتی.شهرک محالتی.بلوار شاهد.مجتمع زیتون پالک  22476058

صفری راجیری، 

 اسماعیل
 121متری غربی وارشی پالک 46نارمک خیابان گلستان بین 021-77991818

 امدادی، عزیز
 124خیابان آزادگان خیابان گلها پ نسیم شهر  56781559

 کریمی، احسان
 299هفتم تیر جنب فروشگاه یاس نبش شریعتی پالک 021-88592402

 بابائی، نیما
66656046 

دفتر پیشخوان 118ط اول واحد  2یافت اباد شرقی بازار موبایل ایران شماره 

 دولت !

 قره پور، علیرضا
0912-1343422 

 458الغدیرومعلم چهارراه قهوه خانه ساختمان ماهان پالک یافت آباد تقاطع 

 1واحد1طبقه 

 زمانی، حمیدرضا
021-77805469   

 آدرس تلفن نام خانوادگی، نام



113اتوبان ارتش بین خیابان نخل وخسرو جنب بانک پاسارگاد پالک  22452721 تفضیلی، ابوالقاسم  

مجتمع مهتاب -بلوار غدیر  -سپاهان شهر  -اصفهان 36519344 عزیزی، زهرا  

 -(روبروی فروشگاه اتکاء2قصر فیروزه) یبهشتشهرک شهید -افسریه 33804126 قربانی، زهرا

75پالک   

انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید فریدون نوری پالک  55686764 موفق، بهاره

147 

-021 باقری، فرشته

55789220-23 

22رنجبر نبش چهارراه گلستانی پالک انتهای جیحون خیابان   

38غربی پ 8اندیشه خ  2165539143 کیایی، افشین  

93بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پ 2133932121 پیر غیبی، موهیت  

39بلوار کشاورز، بعد از فلسطین شمالی، پالک  88950101-021 نصیری، مهرداد  

3و 1ط  201پ 1پاسداران نبش بوستان  22885981 فرازنده، محمد  

آقائی فیروز 

 آبادی، سید صادق

3و 1ط  201پ 1پاسداران نبش بوستان  22885981  

پاسدران باالتر از سه راه ضرابخانه بین گل نبی و دشتستان پنجم پالک  22840794 رضایی، محسن

ط اول 56  

35پالک  -اساژ اطلسپ-ه متری اولد -وادیه ج -تهران 55680511 محمدی، سمانه  

بندریشاه  بین اتوبان بابایی و زین -استخر() یعلخیابان سید -تهرانپارس-تهران 77061760 

88پالک -4و  3بین بوستان -الدین  

دخلی ساران، 

 حبیب

189پ 17و15تهران اسالمشهر خ امام موسی کاظم بین عدالت 22452721  

70پتهران خیابان پیروزی خ شکوفه نبش خ سیرجان  33315465-021 سوهانی، محمد  

ظهیر آبادی، 

 احسان

.524تهران مالرد بلوار اصلی مارلیک ضلع جنوبی میدان سپاه پالک 65150016  

7واحد  4تهران نو میدان امامت پ  77984969 کریمی، حسین  

1واحد 1ط 286تهران، تهرانسربلوار شاهد شرقی س اورانوس پ 44512136-021 شفیعی، حمید  



فرجی، محمد 

 مهدی

 170تهران، خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالك  021-66606551

 طبقه همكف

613تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی، پالک  33079664-021 لوالچی، مسعود  

128احد و -ازار موبایل ایران ب -تهران، خیابان حافظ  66347030-021 جوادی، زهره  

، طبقه اول، واحد 268خیابان مطهری، جنب پل مدرس، پالک تهران،  88862814-021 مداح، حمیدرضا

 یک

29متری انقالب خیابان دانش آموز پالک  45تهران، شهرقدس بلوار  46814185-021 بی پروا، حمید  

تهران، شهرک غرب بلوار دادمان روبه روی خیابان حسن سیف جنب  88570731-021 اسدی، فرزاد

طبقه سوم 17صدف پالک   

، سیده میرحق جو

 ثمره

1ط  63تهران، شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبی سه راه وحدت پ  021-66224402  

310تهران، مهرآباد جنوبی خیابان شمشیری روبروی بانک سپه، پالک 66688441-021 غفوری، سعید  

355تهران، نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، نبش کوچه قدیری، پالک  55182636-021 تفرشی، منصور  

محسنی آریا، 

 علیرضا

10خ ری روبروی خ خراسان ک شهید شمس پالک  33557178  

افضلی، رقیه 

 سادات

و 60خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی )ماهان( بین کوچه 021-55844483

237پالک 62  

ملک  خاوران خ ذوالفقاری خ برادران سید جوادی جنب امامزاده سید 66347030-021 علیزاده، اصغر

12خاتون پ  

362خزانه بخارایی، نرسیده به فلکه اول پالک  55345900-021 مهدی، زهرا  

پالک  -نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان -خیابان آزادی  66384808 دادخواه، مرتضی

4واحد248  

9خیابان آزادی خ خوش شمالی پالک  66920045-021 ناهید، محمدی  

بروجردی 

 کریمی، احمد

طبقه -307پالک -متریاول ودوم مجیدیه 16بین-خیابان جانبازان غربی 2188407346

 همکف

15خیابان سبالن شمالی، نبش کوچه جان جانی، پالک  86021042-021 صالحی، محمد  



20خیابان شهید مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره پالک  88812202-021 حسنی، منصور  

20خیابان شهید مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره پالک  88812202-021 کیمه چی، ابراهیم  

آهنگر سریزدی، 

 حسین

3طبقه  32پالک  4خیابان کارگرشمالی کوچه  88337333  

ساختمان پاریندخت طبقه  6خیابان گاندی جنوبی بین دوم وچهارم پالک  88881193-021 ادبی مهتب، زهرا

15دوم واحد   

345خیابان مجیدیه جنوبی پ  2126142314 طاهری، مهرداد  

 -طبقه همکف  -107پالک -بعد از چهارراه شیراز -خیابان مالصدرا  88601899 ابراهیمی، زهره

2واحد  

تحصیلدار، 

 معصومه

6خیابان نیاوران خیابان جماران سرای محله جماران پ 22757815  

پالک -371ساختمان  -ایستگاه اتوبوس جامی -خیابان ولیعصر )عج( 66951386-021 فالح حقیقی، علی

6واحد - 1طبقه  -1050  

2073خیابان ولیعصر )عج(، پایین تر از خیابان شهید بهشتی پالک  88107513-021 باکانی، حسین  

عزیزی برزی، 

 سید مهدی

3، ساختمان داریوش، طبقه 51خیابان ولیعصر )عج(، خ فرشته، پالک  021-26600893  

حسینی، سیده 

ازنینن  

بلوار فرحزادی میدان کتاب اول کوهستان خ احسان جنوبی  آبادسعادت 021-22071025

15ک باهنر پ  

48سهروردی شمالی خرمشهر پ  88752143 میرزازاده، سمیه  

48سهروردی شمالی خرمشهر پ  88752143 میرزازاده، سمیه  

1طبقه  7سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خ عشقیار پالک  021-86043526    

 شمیران تجریش پائین تر از داروخانه طالقانی نبش کوچه واعظی 3-22216001 عمادی

117شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان اردستانی پالک  33747196 صادقی، سپیده  

سجاد یوسفی، شهرری میدان معلم نرسیده به سه راه ورامین نبش میرعابدینی مجتمع  40333350 

2 واحد 1عقیق طبقه   

رجبی مزلقان،  5شهرستان بهارستان نسیم شهر حصارک پایین مابین امیر کبیر ویاس  56387316  



 معصومه

صمد محمدی 

 صومعه

021-

44661089،021-

44660401 

، مجتمع تجاری اداری گلهای شمالی، طبقه دوم، 2شهرک اکباتان، فاز 

213واحد   

مرکز -روبروی مجتمع تجاری میالد نور-فرحزادیبلوار -شهرک غرب 88574172 محمدنسب، مریم

11واحد -طبقه سوم غربی-کامپیوتر شهرک غرب  

 نامور کالن،

 منصور

طبقه اول 78الک پ -نهم  نبش سروستان -بلوار کاج  -شهرک گلستان  021-44757000  

انصاری چشمه، 

 صادق

وشگاه باغستان **** نصیرآباد خیابان بهشتی روبروی فر -شهریار  65956600

1پالک  19جانبو نبش بهشتی   

-021 رجبی، سهیال

44225000-6 

621صادقیه، خیابان ستارخان، بین خسرو و اسدی، پالک   

531صفادشت عبادیه پ 2165432268 ذبیحی، فهیمه  

حقیقت رهورد، 

 حسین

56الک پ -یابان امام زاده داودخ -یابان ایثار شمالیخ -فرحزاد 22134238  

15نبش ک 1قزوین محمدیه منظقه 32572828 دادور، حسین  

 محمودی مراد،

 بهنام

شرقی3واحد  324گلبرگ غربی بعد از تقاطع کرمان پالک  77846162  

137م ابوذر خیابان سجاد جنوبي نبش امیري پ 55144545-021 نیک آذر، مسعود  

137م ابوذر خیابان سجادجنوبي نبش امیري پالک  55144545-021 نیک آذر، مسعود  

دفتر 19و317سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک -مالرد 65112727 کیانی، علی

کیانی 72161149پیشخوان   

دفترپیشخوان  703مالرد مارلیک خ دکترحسابی روبروی خ صدوقی پ 65155462 نجفی، بهداد

 صبا

224وری پالک میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال اله 33342930-021 غالمی، سجاد  

باالی  12میدان آزادی خیابان آزادی نبش کوچه نوربخش پالک  66089600 دوستدار، فاطمه

 داروخانه ناهید



 

 ن ها به لینک ذیل مراجعه فرمایید.برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت شهرستا

مالوردی، 

 محمدرضا

میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج، ورودی شهرک شهید  021-44697001

 فکوری

نصیر شمس 

 آبادی، محبوبه

مجتمع تجاری اداری -جنب پمپ بنزین-سیناخیابان ابن -میدان بهارستان 77505438

10بهارستان طبقه اول واحد   

cمیدان پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی  44620466 ثامن ابتدای راهروی اداری  

 دفتر پیشخوان

16میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان فجر پالک  88348145-021 سلیمی، حسن  

، 47میدان ونک، خ مالصدرا، ضلع شمال غربی پل کردستان، پالک  88061054-021 عزیزی، حدیث

 واحد یک

نیک بخت، 

 سیروس

5مینی سیتی.شهرک محالتی.بلوار شاهد.مجتمع زیتون پالک  22476058  

صفری راجیری، 

 اسماعیل

121متری غربی وارشی پالک 46نارمک خیابان گلستان بین 021-77991818  

124نسیم شهر خیابان آزادگان خیابان گلها پ  56781559 امدادی، عزیز  

299هفتم تیر جنب فروشگاه یاس نبش شریعتی پالک 88592402-021 کریمی، احسان  

دفتر 118ط اول واحد  2یافت اباد شرقی بازار موبایل ایران شماره  66656046 بابائی، نیما

 پیشخوان دولت !

آباد تقاطع الغدیرومعلم چهارراه قهوه خانه ساختمان ماهان پالک یافت  1343422-0912 قره پور، علیرضا

1واحد1طبقه  458  

   77805469-021 زمانی، حمیدرضا

 لیست دفاتر پیشخوان دولت شهرستان ها
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