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آدرس و شماره تلفن های شورای حل اختالف استان         
 تهران 

88325516تلفن :  

19الی  88325514  
خیابان بهار –میدان هغت تیر 

–خیابان سلیمان خاطر –شیراز 

 طبقه سوم– 21پالک 

اداره کل شورای حل 
 اختالف استان تهران 

1 

22742323تلفن : -خیابان فنا خسرو-میدان تجریش 
نرسیده –باالتر از میدان دربند 

 به سربند

 2 1مجتمع شماره 

3الی  88240892تلفن : نرسیده –بزرگراه جالل آل احمد  
کوچه ناظریان –به پل آزمایش 

طبقه فو قانی میوه و تره -قمی
 نصر بار 

 3 2مجتمع شماره 

22867435تلفن :  
 

نرسیده به –خیابان شریعتی 
–خیابان گل نبی –میرداماد 

 34پالک –میدان کتابی 

 4 3مجتمع شماره 

77127639تلفن :  

77127833 

 

خیابان –فلکه دوم تهرانپارس 
خیابان شهید جعقر –جشنواره 

 4روبروی دادسرای ناحیه –پناه 
 71پالک –

 5 4مجتمع شماره 

44694001تلفن :  –بین فاز یک و دو –اکباتان  
ساختمان – 115جنب اورژانس 

 شهرک اکباتان –سابق عمران 

 6 5مجتمع شماره 

شمال شرق میدان ونک )دادگاه   
 خانواده سابق (

 7 6مجتمع شماره 

خیابان آیت هللا مدنی –نظام آباد  77581118
نبش کوچه -چهار راه حسینی–

 یعقوبی
 
 
 

 8 7مجتمع شماره 

77252527:تلفن  ضلع -خیابان سمنگان–نارمک  
نبش -نارمک جامع  غربی مسجد

 کوچه مذهب دار 

 9 8مجتمع شماره 

66380831تلفن : بین خوش –خیابان امام خمینی  
 کوچه همایون –و قصر دشت 

 10 9مجتمع شماره 

55773301تلفن : خیابان شهید –خیابان قزوین    11  10مجتمع شماره 
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متری امیری (طبقه  16سبحانی )

 فرهنگسرای کار -همکف
66972731تلفن : روبرو پارک –خیابان ولیعصر  

 کوچه پشند -دانشجو
 12 11مجتمع شماره 

77643314تلفن : خیابان –میدان دوازده شمیران  
-جنب مسجد فخر آباد–فخر آباد 

 13شهرداری منطقه 

 13 13و12ه مجتمع شمار

33057510تلفن : خیابان شکوفه –خیابان پیروزی  
پایین تر -انتهای خیابان کرمان–

 کوچه بابایی –از میدان احمدیه 

 14  14مجتمع شماره 

33433616تلفن :  

33435747 
–شهریور جنوبی  17خیابان 

مجتمع –چهار راه شهید رضایی 
 طبقه فوقانی–رضوان 

 15 15مجتمع شماره 

55325182:تلفن  به طرف سه راه –بزرگراه بعثت  
–بعد از بیمه ایران –افسریه 

 کوچه شهید تقوی 

 16 16مجتمع شماره 

55716046تلفن : بعد از دو راهی –خیابان قزوین  
خیابان –خیابان تهمتن –قپان 

 کوچه شعبانی –عارف قزوینی 

 17 17مجتمع شماره 

66201039تلفن : شهرک ولی –خیابان یافت آباد  
 –خیابان شهید بهرامی –عصر 

 طبقه فوقانی پاساژ دولتی 

 

 18 18مجتمع شماره 

55530606تلفن : –خیابان میثاق –خانی آباد نو  
 152نبش کوچه کالنتری سابق 

 19مجتمع شماره 

 
19 

55964397تلفن : –متری  24خیابان –شهر ری  

–روبروی اداره آب و فاضالب 
 طبقه فوقانی صندوق رسالت 

 20  20مجتمع شماره 

44504818تلفن : –بلوار گل ها –تهرانسر  
 تهرانسر  150روبروی کالنتری 

 21  21مجتمع شماره 

44180969تلفن : اتوبان تهران کرج  114کیلومتر  

مرکز  بعد از –پیکان شهر –
 61بلوک –بهداشت و درمان 

 22 22مجتمع شماره 

33009127تلفن : خیابان –بزرگراه شهید محالتی  
-خیابان زمزم–نبرد جنوبی 

 1مجتمع قضائی خانواده 

مجتمع شماره 
 ( 1)ویژه خانواده 23

23 

9الی  77055640تلفن : –فلکه چهارم تهران پارس  
نرسیده به تقاطع باهنر و باقری 

 24مجتمع شماره 

 ( 3)ویژه خانواده 

24 
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 مجتمع قضائی شهید با هنر –
88677464تلفن : چهار راه جهان –بلوار آفریقا  

–خیابان دیدار جنوبی –کودک 
 1پالک –کوچه سپر 

 25مجتمع شماره 

 (2)ویژه خانواده 
25 

66576828تلفن : میدان –بزرگراه شهید تندگویان  
–میوه و تره بار تهران مرکزی 

 انتهای بلوار نارنج

مجتمع شماره 
)ویژه میدان میوه و 26

 تره بار تهران (

26 

77601468تلفن : خیابان بهار –میدان بهار شیراز  
 150پالک –شیراز 

 27مجتمع شماره 

)ویژه اصناف و 
 فناوری اطالعات (

27 

88713571تلفن : روبروی –خیابان مطهری  
 285پالک –خیابان سنایی 

 
 

 28مجتمع شماره 

 )ویژه بازرگانان (

28 

84138804تلفن : خیابان –خیابان کارگر شمالی  

سازمان -119پالک –فرشی مقدم 

 نظام پزشکی 

 29مجتمع شماره 

)ویژه بهداشت و 
 درمان (

29 

26417505تلفن : روبروی بازداشتگاه اوین –اوین  
 کوچه باغ –

 30مجتمع شماره 

 )ویژه زندان (
30 

88711151تلفن : روبروی –خیابان شهید مطهری  

– 273پالک –خیابان سنایی 

 3طبقه 

 31مجتمع شماره

و –)ویژه سردفتران 
 دفتر یاران (

31 

9الی  77683345تلفن : –خیابان شریعتی –پیچ شمیران  
خیابان –انتهای خیابان بیرجند 

 6شهید عباسی اصفهانی پالک 

 32مجتمع شماره 

)ویژه کمیته امداد امام 
 خمینی (

32 

77515100تلفن : خیابان –میدان بهارستان  
خیابان صفی –جمهوری اسالمی 

 کوچه خیبر الممالک –علی شاه 

 33مجتمع شماره 

بانک –)ویژه تعاون 
ها و موسسات مالی و 

 اعتباری (

33 

5الی -44339700تلفن : بعد از میدان الغدیر –شهر زیبا  
مجتمع –خیابان مخابرات –

 قضائی شهید مفتح

 34 34مجتمع شماره 

 


