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 استان تهران  ئی آدرس و شماره تلفن مجتمع قضا

آدرس :خیابان شهید مطهری  1الی 88752500تلفن :
روبروی خیابان سلیمان 

 خاطر )امیراتابک (

 مجتمع قضائی  
 ارشاد

1 

–آدرس :میدان انقالب   3الی  66575860تلفن :
–خیابان کارگر شمالی 

 خیابان مستعلی

 مجتمع قضائی 
 اقتصادی

2 

 88625172تلفن :

         88627515  
باالتر از میدان آدرس :  

چهار راه –شیخ بهایی 
–خیابان یاسمی –سئول 

 نبش بن بست مهتاب 

امور  مجتمع قضائی  
 حسبی

3 

–آدرس : خیابان شریعتی   5الی  88415111تلفن :  
دادگاه –ابتدای خیابان معلم 

 انقالب

 مجتمع قضائی  
 انقالب 

4 

–آدرس : میدان استخر   9الی 77055630تلفن :  
تقاطع خیابان شهید باقری و 

 شهید عباس پور

مجتمع قضائی    
 باهنر 

5 

–آدرس : میدان فردوسی   9الی  88895995تلفن : 
 تقاطع سمیه و سپهبد قرنی 

مجتمع قضائی شهید 
 بهشتی

6 

آدرس : بزرگراه شهید  9الی  33009113تلفن :  
خیابان نبرد جنوبی –محالتی 

جنب شهرداری و آتش –
 نشانی

مجتمع قضائی 
 1خانواده  

7 

 26706645تلفن :  

           26706179 

            26708993 

–خیابان ولنجک –آدرس 
میدان –بلوار دانشجو 

 خیابان عدالت–یاسمین 

مجتمع قضائی 
 2خانواده 

8 

 
   

آدرس :باالتر از میدان شیخ  88570023تلفن :

 متری اول  12کوچه –بهایی 
  9 صدرمجتمع قضائی 

–آدرس :میدان تجریش  5الی  22727480تلفن :  11 مجتمع قضائی عدالت 
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ثبت –خیابان فنا خسرو 
 73پالک –سابق 

به –آدرس :میدان صادقیه   8الی  44064467تلفن :  
–طرف اتوبان تهران کرج 

پالک –انتهای کوچه آزادگان 
144 

مجتمع قضائی شهید 
 فهیده )اطفال (

12 

 جنت –آدرس :انتهای نیایش   4الی  44370250تلفن :  
انتهای بلوار –آباد شمالی 

روبروی –انصار المهدی 
 دانشگاه سما 

 13 مجتمع قضائی قدس  

 86073117تلفن :     

             86073153 
خیابان –آدرس : هفت تیر 

جنب بازار –شهید شیرودی 
 میوه تره بار

 14 مجتمع قضائی قدوسی 

آدرس :میدان پانزده خرداد  39980تلفن :    
–روبروی ساختمان رادیو 
 جنب کالنتری طبقه اول

مجتمع قضائی 
 کارکنان دولت

15 

 33809992تلفن :      

               33809996 
آدرس :اتوبان شهید محالتی 

بلوار –خیابان نبرد جنوبی –
 جنب بازار گل–کوثر 

مجتمع قضائی 
 محالتی 

16 

 77311245تلفن :   

           77311247   
آدرس :حکیمیه بلوار شهید 

خیابان امام حسین –بابائی 
 )ع(

 17 مجتمع قضائی مدرس 

  

–آدرس : میدان انقالب  9الی  88980347تلفن :   
روبروی –خیابان قدس 

 31پالک –خیابان پورسینا 

 18 مجتمع قضائی مدنی 

چهار راه یافت -جاده ساوه 72الی  66224468تلفن :  
بعد از –بلوار معلم –اباد 

 416پالک –میدان الغدیر 

مجتمع قضائی 
 مطهری 

19 

–میدان الغدیر –شهر زیبا  5الی  44339700تلفن : 
 پشت کانون اصالح و تربیت 

 20 مجتمع قضائی مفتح 

–خیابان وحدت اسالمی  9الی  55604095تلفن :  مجتمع قضائی  21 



 

خیابان رحیمی –روبروی پارک ملت –بعد از تقاطع نیایش –خیابان ولیعصر  –آدرس موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه 
 9092305570-26200321تلفن های تماس  16واحد –طبقه پنجم – 54پالک –

ضلع جنوبی –خیابان بهشت 
ساختمان –پارک شهر 

 روزنامه رسمی

 ولیعصر 

 

  


