مشخصات دفاتر پیشخوان دولت آماده به خدمت سرویس های وزارت ورزش و جوانان
ردیف

استان

شهرستان

نام

آدرس

تلفن

کد پستی

1

اردبیل

نمین

بازرگان مرسلی

نمین خ طالقانی روبروی ثبت اسناد و امالک

32327286

5631853188

2

اردبیل

خوجین

سید یوسف مدنی

خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلر

32424953

5681935849

3

اردبیل

اردبیل

حمید فاضل

خ کشاورز اول ش گلسار

04517723593

5615611351

4

اردبیل

اردبیل

منصور قنبری

اردبیل بزرگراه شهدا فلكه مادر ساختمان گرجانی

04514464900

5616657675

5

اردبیل

بیله سوار

طهماسب اختری جلودار

اردبیل-بیله سوار-جعفرابادخیابان معلم

32884501

5675114819

4

اردبیل

اردبیل

غالم حسین نوع پرست کلخوران

خیابان شیخ کلخوران جنب مسجد سرچشمه

04518846686

5617173319

5

اصفهان

مبارکه

ندا درخشان مبارکه

52544894

8484139131

6

اصفهان

اصفهان

بیتا حسینی

اصفهان-خ -کاوه بعد از چهار راه باهنر مجتمع سهند

03113391319

8138798464

7

اصفهان

اصفهان

فرزانه یقینی

خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میر

36674053

8163743787

8

اصفهان

اصفهان

منوچهر نصراصفهانی

خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس

37716364

8185893983

9

اصفهان

بادرود

محمد علی سپهری سپهری

بادرود خ امام پ46

54348850

8766146933

10

اصفهان

اصفهان

رامین دولتشاهی

خ نظر غربی روبروی بانک کارافرین طبقه اول

36293833

8175794597

11

البرز

کرج

شیرین خدایار

اصفهان  -مبارکه  -زیباشهر  -ابتدای بلوار امام خمینی
(ره)  -میدان امام حسین(ع)  -پالک 553

کرج میدان فهمیده خیابان والفجر نبش کوچه شهید

32776794

7158793136

12

البرز

کرج

فاطمه صادق کمالی

حصارک روبری خ امام زاده محمد پاساز رضا

34551093

3197636485

13

البرز

هشتگرد

منصور حمزه پور

هشتگرد-بلوار مدرس-ضلع غربی ساختمان قائم

44213286

3361673616

14

البرز

کرج

مژده حفظ اللسان

09356741101

3173765896

15

البرز

کرج

شهمیر مهابادی

کرج ،رجایی شهر ،بلوار انقالب ،بین خ  11و  12غربی

34310417

3147644414

16

البرز

کمال شهر

مینا رشیدی

کمالشهر بلوار شهرداری بین گلستان1و 2پ26

34705250

3199846178

17

البرز

کرج

بهرام فالحت

18

البرز

کرج

محمدرضا زاده شیر

19

البرز

کرج

هنگامه کنعانی

20

البرز

کرج

احمد رضا شهیدی

کرج شهرک جهان نما بلوار سرو روبروی بانک سپه

21

ایالم

دره شهر

مریم زینی وند مقدم

ایالم -شهرستان دره شهر روستای ارمو

22

ایالم

ایالم

حسنا مالیی

احمدی

استان البرز-شهرستان فردیس-جاده مالرد-گلستان-30
بلوار طالقانی-نبش خ لطفی-پالک91

کرج خ ش بهشتی کوی کارمندان شمالی کوچه یاس1
پالک12
کرج مطهری بلوار موالنا روبه روی استانداری البرز
کرج فردیس فل5ضلع غربی سینما دفتر خدمات
پیشخوان دولت

ایالم  -میدان مخابرات  -بلوار نماز  -نبش کوچه پنجم
 -پیشخوان بامداد

34497432

3145714171

34488947

3143918111

36545368

3176793933

02612314117

3159717143

5213636

6964116185

08412244584

6931143816

23

آذربایجان شرقی

تبریز

مصطفی صادقی نیا

خ امام رویروی مسجد کبود

5567999

7591774363

24

آذربایجان شرقی

تبریز

آصف عابدی

عباسی توانیر روبروی هنرستان مفتح

36558803

5155816515

25

آذربایجان شرقی

شبستر

مهدی مصطفوی

شبستر -خ امام-روبروی پست بانک

42430988

5381759781

26

آذربایجان شرقی

تبریز

الناز علیزاده لمعانی

خیابان راه آهن  18متری شنب غازان نرسیده به میدان

34442467

5178654884

27

آذربایجان شرقی

تبریز

ناهید لطفعلی نژاد

تبریز ابتدای خ ششگالن پایین تر از بانک صادرات

04115265971

5153874398

28

آذربایجان شرقی

تبریز

جاوید نیک رفتار

تبریز خ امام روبروی کاچیران دفتر پیشخوان دولت

0411336558

5154916194

انقالب پالک 17

29

آذربایجان شرقی

مراغه

ویدا شكری بلوک اباد

میكائیل اباد روبروی سنگک پزی

37273000

5518635485

30

آذربایجان شرقی

تبریز

ابوالفضل اکبریان اذر

یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس 10+

42426255

5381753817

31

آذربایجان شرقی

مراغه

یاسمین بلوریان

37247710

5513956873

32

آذربایجان شرقی

تبریز

بابک باللی خسروشاهی

خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسكن

32441733

5355157877

33

آذربایجان شرقی

تبریز

صابر تمجیدی

چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی پالک5

34787050

5173936585

34

آذربایجان شرقی

تبریز

احمد عسگری

34767641

5173988796

35

آذربایجان شرقی

هشترود (سراسكندر)

سعید امنی

04246228432

5571919595

36

آذربایجان شرقی

تبریز

وحید شجاع

33323777

5166778865

37

آذربایجان شرقی

تبریز

اسماعیل بابازاده

36686362

5198650315

38

آذربایجان شرقی

تبریز

نیر سعادت خواه

04116679095

5155965143

39

آذربایجان شرقی

تبریز

رضا وارسته نیا

04115431443

5164776774

40

آذربایجان شرقی

مرند

علی فوالدپنجه یام

42233822

5418636554

مراغه -خیابان انقالب شمالی روبروی دبیرستان مدرس
پالک 9

تبریز چهارراه الله خیابان ساالری باالترازدادسرا کوی
سراجی پ52
هشترود  -خیابان دانشگاه  -باالتر از مسجد امام حسن
پالک 42
خیابان زعفرانیه-ایستگاه بازار-پشت بانک ملی ایران-
پاساژزعفرانیه-پالک6
باغمیشه میدان میثاق به طرف شیت 7نرسیده به
نارمک پ7
باغمیشه ایستگاه آتش نشانی خیابان آذر شرقی پ33
تبریز-خیابان آزادی-چهارراه طالقانی-جنب مخابرات
طالقانی-پالک50
آ .ش مرند خ المهدی روبروی کافی شاپ علی بابا
ابتدای کوچه سپهری

41

آذربایجان شرقی

تبریز

اسماعیل نوروززاده

42

آذربایجان شرقی

تبریز

شهرام عطار جعفری

تبریز میدان نماز دفتر1262
خ پاستور جدید مابین فدک و جدیری نبش تقاطع رضا

04115530400

5133783135

33343732

5163847741

43

آذربایجان شرقی

بستان آباد

اسماعیل باجنگجوی

بستان اباد خ  29بهمن

04324121300

5491817544

44

آذربایجان شرقی

تبریز

علیرضا زارع فرخادی

شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پ10

34482002

5176716951

45

آذربایجان شرقی

تبریز

حسن محبی زگلوجه

چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان ثامن

33367744

5165615914

46

آذربایجان غربی

ارومیه

سجاد مقید

چهارراه بعثت  .اول بعثت  1ک 1/205

32230435

5714658131

47

آذربایجان غربی

میاندوآب

سعید بابازاده

خیابان  17شهریور دفتر اندیشه

45339691

5971737935

48

آذربایجان غربی

ارومیه

پرویز سلطانی

نژاد

ارومیه خ باکری  4راه بعثت روبروی بانک قرض الحسنه

04412257501

5713676488

49

آذربایجان غربی

بوکان

سلیمان کاکه رش

اسالم اباد خیابان سردارعزیزخان

46239080

5951684688

50

آذربایجان غربی

نقده

نورس صدقی

نقده خیابان امام جنب حوزه علمیه

35623438

5761663433

51

آذربایجان غربی

ارومیه

معصومه طالب

مهر ایران پ1/232

خ والفجر مافی فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک 110

04413375373

5719787163

52

آذربایجان غربی

ارومیه

سمیرا امامیان

خ وحدت نبش کوچه  5پالک 129

32375028

5718833939

53

بوشهر

دیر

حسین ناظمیان فرد

استان بوشهر شهرستان دیر شهر بردستان

35462352

7554186689

دفتر پیشخوان دولت پشتیبانی

54

بوشهر

دیلم

صادق محمدطاهری آزاد

استان بوشهر  -بندردیلم میدان امام حسین

07724250029

7536133598

55

بوشهر

دیر

بهروز حقیقت

خ ساحلی جنب بازارچه نجیرم

35427922

7554133315

56

بوشهر

بوشهر

محبوبه زیرراهی

برازجان بلوار مزارعی

34251952

7561737765

57

بوشهر

بوشهر

حسین عرب نیدی

بوشهر خ فرودگاه ساختمانن وب دفتر عرب نیدی

33536861

7516758816

58

تهران

پاکدشت

ابراهیم رزمجو

پاکدشت یبر خ امام خمینی نبش نیایش10پ209

36404887

3396168397

59

تهران

تهران

عاطفه ابراهیمی

44660401

1396843646

60

تهران

تهران

تقی اسماعیلی دهنه سری

61

تهران

تهران

حمیدرضا بهروزی نژاد طهرانی

62

تهران

تهران

عباس فراهانی

63

تهران

منطقه شمال تهران بزرگ سید صادق آقائی فیروز آبادی

شهر اکباتان فاز  2مجتمع تجاری گلها
میردامادغربی جنب موزه دفینه دفینه بازار بزرگ ط
همكف واحد 41
مشیریه  -چهار راه اول  -خیابان بوعلی غربی  -روبروی
مسجدالنبی  -پالک 306
خ آزادی روبروی خ حبیب اله پ 416
خ پاسداران نرسیده به چهار راه پارکینگ فروشگاه06
پ 463

64

تهران

تهران

علیرضا جبه داری

نوبنیاد کوهستان ششم پ3

65

تهران

تهران

زمان شكری

خیابان پلیس نرسیده به اجاره دار پ 243

66

تهران

قلعه حسن خان (شهرک قدس )

افشین مقدم علی

67

تهران

تهران

حجت اهلل رضائی

68

تهران

تهران

محمد صادق طهماسبی سروستانی

69

تهران

پاکدشت

سعید بسطامی

70

تهران

منطقه غرب تهران بزرگ

الهام دیواندری

71

تهران

تهران

امیر بخشی

72

تهران

رئ

نادر افتخاری کرهرودی

73

تهران

منطقه جنوب تهران بزرگ

بهاره موفق پور بهنام

74

تهران

تهران

شرمین سادات پارسی

75

تهران

تهران

محمدرضا مالوردی

76

تهران

تهران

یاسر عمادی

77

تهران

تهران

ابوالقاسم تفضلی هرندی

شهرقدس-میدان قدس-خ امامزاده-نرسیده به درمانگاه
پالک453بلوار آیت اهلل کاشانی -روبروی شهرداری منطقه -5طبقه
اول-واحد-3پالک 418
تهران پایین تر از میدان شهدا نبش کاظمی جنب
پست پالک 1415
تهران پاکدشت خاتون اباد بلوار امام رضا روبروی بانک
تجارت پ1195
بلوار اشرفی اصفهانی باالتر از همت  35متری گلستان
میدان عدل جنب مسجدالنبی ک خوش طینت پ 91
ط اول
بلوار اشرفی اصفهانی-باالتر از سه راه مرزداران-نبش
گلستان -27پالک -2طبقه زیر همكف
شهرری خ زکریارازی جنب بانک ملی پ46
انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید
فریدون نوری پالک 147
 35متری قیطریه خ کریمی/نبش ک ماه/پ /151ط 1و3
شهرک اکباتان-بلوار شهید نفیسی (فاز)1مجتمع وانان -
پ-7واحد6
تجریش بازار تجریش پاساژسامعی پ37
اتوبان ارتش روبروی سه راه ازگل جنب بانک رسالت

88789988

1969773311

36643904

1854939115

66050177

1341914814

02122784580

1668647159

22819431

1

88145168

1639983520

46899395

3754157314

44065415

1481844164

33311879

1718814671

36468211

3391833956

44618990

1476694995

44000423

1473687754

55970307

1874787356

55686764

1365613597

22398433

1938753911

44697001

1393784165

22756899

1963656633

22452721

1955633411

78

تهران

تهران

پرویز مردانه مستعلی بیگلو

کن خیابان الغدیر یكم بعد از چهارراه شیدا پالک 402

44334571

1488638991

79

تهران

تهران

ناهید جامه بزرگ

میدان هفت تیر -ابتدای بهارشیراز-پالک 203

02188865396

1653736383

80

تهران

تهران

رضا یعقوبی

81

تهران

تهران

سید عزیزاله چاوشی

82

تهران

مالرد

حسین فالح سیاه پیرانی

83

تهران

تهران

مرتضی وحید موسوی

84

تهران

اکبرآباد (تهران )

علی عیدی حاجی کندی

پالک 175

تهران جنت آباد مرکزی  -نبش خیابان شهید
کالشک(هشتم مخابرات)  -پالک 73
جنت اباد جنوبی پائین تر از چهار باغ جنب بانک سپه
پ  66و5
مالرد بلوار رسول اکرم ساختمان صنعت و معدن و
تجارت پ 43
م نبوت جانبازان شرقی پ  473ط همكف
استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام
خمینی نبش خ آزادگان طبقه همكف پالک686

44444092

1475795459

44436776

1474685511

65403386

3169158385

77133509

1649659614

56775745

3766174358

85

تهران

تهران

حمید رضا صبوح اصغر

86

تهران

رئ

کمالدین اسالمی

87

تهران

تهران

هوشنگ نادری خاکریز

88

تهران

تهران

سینا دانش

89

تهران

تهران

نجیبه یافتیان

خیابان سهروردی شمالی نرسیده به چهار راه کیهان
روبروی خیابان کاووسی فر پالک 365
شهرری خ غیوری نبش کوچه عباسی پ 199
بزرگراه ارتش -بعد از میدان ارتش -ابتدای اقدسیه-
روبروی رستوران اقدسیه -پالک 7واحد3
خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی پ 442
منطقه  16پستی جاجرود روبروی از پلیس راه جنب
مسجد امام رضا ط اول

88483645

1568633913

33751052

1863735993

22828742

1957836756

88710327

1586864414

02176205771

1653148631

90

تهران

تهران

محمد سوهانی

تهران خ پیروزی خ شكوفه نبش خ سیرجان پ70

33315465

1719873884

91

تهران

تهران

مسعود نیک آذر

م ابوذر خ سجادجنوبی نبش امیری پ137

02155788011

1369846157

92

چهارمحال و بختیاری

لردگان

کشواد حسنی ساطحی

93

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

رسول امیرخانی شهرکی

چهارمحال وبختیاری لردگان چهارراه قدس خیابان
چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد
شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه38

34441222

8891738137

33349170

8815857885

94

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

مسعود رئیس زادگان

شهرکرد-خ سعدی مقابل کالنتری 11

32254030

8816783953

95

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

سمیه طالب زاده چالشتری

شهرکرد بلوار آزادی روبروی آپارتمانهای پارک الله

33336663

8814844331

96

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

حبیب اله نكویی شهرکی

شهرکرد خ ملت ک50

32274000

8816878349

97

خراسان رضوی

مشهد (خراسان رضوی)

محمدرضا عرفانی قوی نیا

98

خراسان رضوی

خلیل آباد (خراسان رضوی)

مهدی یاقوتی

99

خراسان شمالی

میان آباد اسفراین

سمانه رحیمی

100

خراسان شمالی

بجنورد

علی اصغر وحدانی رشوانلویی

101

خراسان شمالی

شیروان (خراسان شمالی) طیبه اسماعیل پور اسماعیل پور

ابتدای بلوارهدایت روبروی آتش نشانی ساختمان

37340090

9194875597

05157726662

9677133346

37231033

9661645795

خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه دهخدا

32257952

9414683149

خیابان گلستان نبش کوچه دارایی جنب آفتاب شرق

36224700

9461743395

هدایت مغازه همكف پالک 12
خراسان رضوی شهرستان خلیل اباد خیابان امام
خمینی نبش امام 16
خراسان شمالی.اسفراین.میدان بسیج.ابتدای خ
امام.پالک797

102

خراسان شمالی

بجنورد

حمید رضا شیدا

بجنورد خ امام خمینی غربی پ1372

2314490

9418119598

103

خوزستان

آبادان

جاسم معلمیان

خوزستان آبادان کوی قدس ایستگاه3نبش بهار 11

53330270

6317733397

104

خوزستان

اهواز

محمدرضا موحدزاده

061122577777

6174694755

105

اهواز زیتون کارگری خ کارون رویروی خ  4آسیه آباد
120

خوزستان

اهواز

یاور احمدی

اهواز-زرگان-جنب بانک تجارت-پالک 67

4479656

6147137155

106

خوزستان

اهواز

سید محمد امان مرمضی

اهواز خ نادری بین ادهم و بهزادی

06112222894

6196675674

107

خوزستان

اهواز

مژده ایران پور

کوی ابوذر خ  14پ 84

32241314

6175616455

108

خوزستان

اهواز

محمدرضا مقدمیان

اهواز نادری خخوانساری بین نادری و کافی پ614

2211230

4816874911

109

خوزستان

اهواز

داود حسینی

اهوازخ عالمه پ507

32245939

6174987996

110

خوزستان

اهواز

امیر ارسالن داودی

111

خوزستان

آبادان

احسان عیدی

اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدی و

35539735

6198674655

06314438111

6316817368

112

زنجان

زنجان

رضا فقیهی

خ خرمشهر نبش ک شهید اول پ 354

33785652

4515834373

113

زنجان

ابهر

حسن محمدرضاخانی

زنجان-ابهر -چهارراه امام حسین جنب بانک ملی پ5

02435229792

4561933111

بایینی روبروی سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر
خوزستان-آبادان-احمدآباد-خیابان  1فرعی-جنب
شهربازی -دفترخدمات ارتباطی53274

114

سمنان

شاهرود (سمنان )

حامد مرادی

بسطام خ مهدیه جنب بانک سپه

32524598

3641693314

115

فارس

اقلید

محمد حیدری

اقلید شهرک قدس یک

44552223

7381981148

116

فارس

اقلید

فرشته اسلمی

ابتدای بلوار شریعتی

44528122

7381959741

117

فارس

شیراز (فارس )

خیراله کرمی

شیراز خیابان زند کوچه پارک هتل

07132247730

7136614999

118

فارس

ارسنجان

زهره نعمتی

ارسنجان

43528725

7376136465

119

فارس

شیراز (فارس )

اختر صدیقی

هدایت غربی حدفاصل بیست متری و باغشاه روبروی
کوچه 8

2343728

7134734418

120

قزوین

تاکستان

الهام رحمانی

خ موسی صدر روبروی شبكه بهداشت

35245566

3481834815

121

قزوین

البرز

مسعود کشاورز وجهی آبادی

الوند -بلوار سهروردی جنب مسجد رسول اکرم

32237575

3431838618

122

قم

قم

زهره ستوده

قم خ امام نبش ک ( 46جنب مسجد کامكار )

36609197

3718758851

123

قم

قم

مرضیه احسن

قم خ 45م عماریاسر روبروی مسجدامام حسین پ146

02517706445

3713774966

124

قم

قم

مهدی کریمی

م ازادگان پلوار ش عابدی م ش دقایقی

36650265

3719498119

125

کرمان

کرمان

محمدعلی ایزدپناه

کرمان ابتدای بلوار حمزه

32455465

7618563364

126

کرمان

کرمان

سعیده سلطانی نژاد

ابوذر شمالی نبش کوچه 15

32519221

7617765373

127

کرمان

کرمان

شهرام رضایی

کرمان  -بلوار جمهوری اسالمی  -نبش چ امیر کبیر

03412121130

7618833668

128

کرمان

کرمان

مریم فتاحی نیا

کرمان بلوار جمهوری .حد فاصل چهار راه شفا
وفرهنگیان روبروی اداره منابع طبیعی.

32116357

7617931197

129

کرمان

زرند (کرمان )

محمد حیدری

زرند خ پزشک کوچه  4پالک 1

33436447

7761856989

130

کرمان

سیرجان

افسانه ابریشم

خ ایت اهلل سعیدی چهار راه برق جنب بانک سپه

42263577

7813863781

131

کرمان

کرمان

فیروز بقایی

کرمان خ مهدیه بین کوچه 18و20

03412718901

7614756679

132

کرمان

راور

مریم اژدری راوری

راور خ امام جنب بانک رفاه

33728880

7651814544

133

کرمان

جیرفت

زینب واحدی

کرمان جیرفت خ تختی جنوبی روبه روی بانک ملی شعبه  17شهریور 43217005

7861713463

134

کرمان

کهنوج

علی محمودی

کهنوج روبروی دبستان زینبیه

43203440

7881613394

135

کرمانشاه

قصرشیرین

فاطمه حسینی

خ معلم روبروی بانک مسكن

42427294

6781813359

136

کرمانشاه

جوانرود

افشین عزیزی

جوانرود  -میدان بسیج

46229192

6798173153

137

کرمانشاه

کنگاور (کرمانشاه )

کامران کاظمی

کرمانشاه کنگاور فرهنگیان ک 6پ1

08372223194

6741665685

138

کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد(یاسوج )

خلیل حاتمی پور

یاسوج -ابتدای بلوار چمران روبروی هتل ارم -دفتر پیشخوان حاتمی07412232181

7591778139

139

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج (بویراحمد)

یاسر غفاری

یاسوج خیابان آیت اله کاشانی نبش کاشانی 13

33234557

7591937986

140

گلستان

گرگان

میثم اخضری

نبش چهارراه فلسفی  -روبروی اتكا

32361687

4918794939

141

گلستان

رامیان

فاطمه رجب لو

گلستان -رامیان  -خ امام  -روبروی مسجد جامع

35881841

4951614574

142

گیالن

خمام

سیده مونا ویشكائی نژاد

گیالن-خمام -روستای مرزدشت

34429245

4341188867

143

گیالن

الهیجان (گیالن )

ایمان نیک سیرت

الهیجان کاشف شرقی بعداز کوچه 20

42234172

4413877495

144

گیالن

بندرانزلی

خیراله حیدری

انزلی خ مفتح شمالی جنب ک طاهباز

01814241854

4314795694

145

گیالن

بندرانزلی

شهریار ایمانی خلفلو

خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت شهریار

44510506

4317677698

146

گیالن

رشت

شروین اعتباری

خ مطهری کوچه شهید عالمی (حلیم محمود) پ4

33342096

4184633599

147

گیالن

گوراب زرمیخ

علی طالبیان

گوراب زرمیخ-خیابان امام -روبروی اداره پست-دفتر ICTگوراب زرمیخ 44394426

4364116491

148

گیالن

آستارا

کامیاب محسنی

44832911

4391945843

149

گیالن

بندرانزلی

44428183

4315764641

150

گیالن-آستارا -خیابان مطهری  -روبه روی بانک تجارت

محمد صادق رحیم دوست مژده ایبندر انزلی غازیان خیابان طالقانی پمپ باد جنب باشگاه محبوبی

گیالن

رشت

مهدی غالمعلی زاده

رشت-جاده انزلی-خ عرفان-باال کویخ

33720870

4169715472

151

گیالن

ماسال

حمیده نورانی ماسوله

استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک ملی

01824827232

4381717737

152

گیالن

رشت

سید هادی حسینی

الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولت

01412242250

4418696663

153

گیالن

بندرانزلی

محمد رضا رضایی نوکنده بندرانزلی خ مطهری میدان شهید رجبی مقدم روبروی تعویض پالک01814229411

4319659143

154

گیالن

رشت

مصطفی احمدی شاد

33114728

4163845117

155

گیالن

رشت

33114620
اوحدیگلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب پالک  48دفتر پیشخوان دولت
هاله غواص رشت

4164953396

156

گیالن

صومعه سرا

کیارش فتوت خواه

میدان سردار جنگل

44335616

4361684848

157

گیالن

الهیجان (گیالن )

عادل شادمان

الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت کالنتری11

42234535

4413743136

شمس اله مینایی

خ امام خمینی باالتر از مخابرات

06636222269

6841776385

رشت گلسار روبروی اداره پست برج پارس ط1

158

لرستان

کوهدشت (لرستان )

159

مازندران

سارئ

امامعلی عرب خزائلی ساری خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقانی ساختمان عرب خزائلی33246983

4817866865

160

مازندران

قائم شهر

42078730
قادیكالئیقائمشهر-پل هوایی-خ سید نظام الدین -روستای فوالدکال -خیابان اصلی جاده قادیكال
الهام لطفیمازنداران-

5177657946

161

مازندران

بهشهر

حجت هاتفی

مازندران بهشهر پاساژهاتفی

34574841

4851933446

162

مازندران

سوادکوه

علی ولی نژاد کتی لته

شیرگاه خیابان شهید تیموری روبه روی سپاه

42445740

4783139614

163

مازندران

قائم شهر

صادق احسانی بشلی

خ  16متری نبش الله 28

42258643

4765943339

164

مازندران

چالكرود

55372121
زهرا شاهمرادی مقدماستان مازندران-شهرستان رامسر -ابتدای جاده هریس روبروی باربری حقیقت

4694184548

165

مرکزی

ساوه

علیرضا محمدزاده علداش

پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینی

42417200

3914755754

166

مرکزی

ساوه

محمدرضا محمدزاده

خیابان طالقانی سه راهی سیدعلی اصغر

08642222540

3918787676

167

مرکزی

محالت

مرضیه امیدبیک

استان مرکزی شهرستان محالت خیابان انقالب بن بست اخالص 43233340 6

3781983695

168

مرکزی

ساوه

42245394
میالد اسماعیلیساوه خیابان کارگرجنب کارگر 1/12دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی

3918957379

169

مرکزی

خمین

بهروز عاشق حسینی

خمین میدان شهدا بلوار بعثت

46330026

3881917913

170

مرکزی

اراک

سید محمدعلی طحامی

اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولت1034

08613673124

3817964949

171

مرکزی

اراک

محسن پارسا

اراک خ مشهد فلكه قران ک والشجردی

08633259770

3816854131

172

مرکزی

اراک

احمد آقاباقری

اراک خ قایم مقام میدان ساعت

08613247402

3817713314

173

هرمزگان

بندرعباس

174

هرمزگان

پارسیان (گاوبندئ)

مرضییه فربود

175

07616687568
نژاد بلوار امام خمینی روبروی اتكا مرکزی داخل پارک دکتر صفا دفتر پیشخوان72371056
بندرعباس
فاطمه شاهگل

7915865463

هرمزگان شهرستان پارسیان خ یاسر نصوری

07644627702

7977165717

بلوار انقالب غربی  -روبروی موسسه قوامین

42887130

7991955771

کوی ملت  -بلوار ملت  -ملت  10ساختمان سوپر مارکت کشمیری 33563012

7918655733

هرمزگان

رودان (هرمزگان )

مرضیه رشیدی

176

هرمزگان

بندرعباس

عارفه کشمیری

177

همدان

مالیر

عین اله شعبانی

مالیر خ مصطفی خمینی نبش بنبست شیرازی

08512243112

6571633546

178

همدان

همدان

حمید نوروزی

همدان خ شكریه نبش کوچه اول

38321244

6551916373

179

همدان

همدان

صفورا فرجام طلب

میدان شریعتی ،روبروی درمانگاه امام حسن مجتبی(ع)،

08138220913

6517614737

180

همدان

همدان

حمیدرضا عروتی پاک

همدان خیابان بوعلی پاساژ هما طبقه 1

32512602

6515633335

181

همدان

همدان

ساناز نامور

همدان شهرک بهشتی میدان گلها

8132626641

6514883481

182

همدان

همدان

فهیمه نظری

همدان دره مرادبیگ میدان بهارستان دفتر پیشخوان دره مرادبیک 38314523

6515147469

183

همدان

همدان

سمیه سهیل امامی

همدان ش فرهنگیان میدان استقالل

2548001

6519914591

184

همدان

همدان

مهیار امیدی

همدان میدان امام ابتدای خ اکباتان

32530241

6513613187

185

همدان

سامن

لیال امیری

سامن بل شهدانبش بهارستان1

32423800

6576137551

186

همدان

مالیر

مینا عابدینی

میدان قائم تاالر باران

08513322975

6571833711

187

همدان

بهار

محمد عسگری

بهار میدان ازادگان روبروی اداره پست

34506235

6516658617

188

همدان

همدان

حسین کاویانی حقگو

همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد 6

8280340

6516647474

189

همدان

همدان

شعبان کاظمی

همدان-میدان بعثت-ساختمان اداری بعثت

08118214863

6515713366

190

همدان

همدان

الدن لطیفی

خ شریعتی نبش ک ذوریاستین

2531957

6516677761

191

همدان

همدان

وحید باللی

همدان اول خ اراک

0811265030

6513675986

192

همدان

مالیر

مسعود روستائی

مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک صادرات

2251601

6571914896

193

همدان

همدان

32674142
همدان خضر سی متری وحدت روبروی بانک صادرات دفتر خدماتی 72381016
فاطمه کریمی عظیم

6513719371

194

همدان

بهار

محمد صادق بنی اردالن

همدان بهار خ امام روبروی پست سابق

34501000

6531843637

195

همدان

همدان

سید محمد موسوی قمر

همدان بلوار شهید رجایی جنب سنگكی پ202

34421130

6518843199

196

همدان

مالیر

مصطفی قهری صارمی

بلوار نبوت نبش میدان نبوت

08513351355

6571875673

197

همدان

مالیر

شهاب نوردی نامیله

198

همدان

اسد آباد(همدان )

زهرا بهرامی

اسدآباد -خ-کاشانی نبش کوچه قاسمی

08133116726

6541648141

199

همدان

همدان

علی اصغر لبخنده

همدان علی آباد فرهنگیان خ شهدا نبش کوچه شهید رجایی

32563566

6519164194

200

همدان

نهاوند (همدان )

نسرین حاجی باباعلی

نهاوند خ پیروزی زیر ادره پست سابق

08523232930

6591933174

مالیر-نامیله(شهرک اندیشه) -خیابان ولیعصر -دفتر پیشخوان نامیله 32283070

6574155718

201

همدان

تویسرکان

مهدی شاهرخی

تویسرکان خ باهنر جنب بانک سپه

34947420

6581717995

202

همدان

اسد آباد(همدان )

بابک فدائی

اسداباد نرسیده به میدان ساعت جنب بانک مسكن

08123224106

6541719537

203

یزد

یزد

اکبر برومند

بل استقالل نبش خیابان بهار آزادی روبرو مسجد ابوالفضل

5267210

9635133631

204

یزد

یزد

منیره حسین پور

خ امام روبروی رستوران نقش جهان

36205070

8919875715

205

یزد

یزد

دری فروغی پور

بلوار  17شهریور بلوار رسالت میدان ارمان

35280482

8917384833

206

یزد

یزد

مهناز دهقان منگابادی

یزد بلوار پرفسور حسابی میدان عالم ساختمان محراب

03518213006

8915166173

207

یزد

یزد

عباس دهقانی زاده نجم اباد

یزد خ خرمشهر سه راه حسن اباد خ خیام

36292080

8914757168

208

یزد

حمیدیا

ابوالفضل دهقان شیری

بل پاسداران بعداز مخابرات کوثر

38236260

8949148451

209

یزد

یزد

ریحانه رنجبر جمال ابادی

یزد بلوار  22بهمن نبش کوچه بیوک پ 273

37262620

8917653158

210

یزد

یزد

امیر مشرفی میبدی

یزد ابتدای خ مهدی روبروی یگان امداد

36225814

8914636187

211

یزد

یزد

وهاب پوربابایی

یزد سه راه ازادشهر ابتدای بلوار ازادشهر

03517213535

8917815331

رضا عمانی

میدان خاتمی ابتدای بل مدرس روبروی پمپ آب

03516239441

8914933175

212

یزد

یزد

213

یزد

یزد

محمد مهدی لسان صدقابتدای خیابان چمران -جنب داروخانه آرمان ( دکتربهنازسابق)-پالک 36249696 34

8913789675

214

یزد

یزد

سامان سجودی

8916786817

36238833

8916786817

215

یزد

یزد

علی آسایش

یزد م ابوذر جنب بانک صادرات

38240004

8916845956

