
 

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

1 

 آدرس و شماره تلفن های کالنتری های استان تهران 

 22711013تلفن :

22712028 
–آدرس :خیابان شهید باهنر 

نبش بن –خیابان شهید مقدسی 
 بست آزادی

 1 تجریش 101کالنتری 

 22982820تلفن :

22982834 

خیابان –آدرس :میدان هروی 
کوچه –خیابان آزادی -وفامنش

 ارکیده

 102کالنتری 

 پاسداران

 2 

خیابان –آدرس :میدان ونک  21868665تلفن :
 گاندی شمالی

 3 گاندی 103کالنتری 

میدان –آدرس :خیابان خرمشهر  7الی  88764045تلفن :
 نیلوفر

عباس  104کالنتری 

 آباد
4 

آدرس :خیابان میرزایی شیرازی  88822580تلفن :
 29پالک –کوچه نژادکی –

 5 سنائی  105کالنتری 

خیابان –آدرس :میدان گرگان  73948154تلفن :
 شهید نامجو

 6 نامجو  106کالنتری 

بعد از –آدرس :خیابان طالقانی  66466240تلفن :
روبروی هتل -تقاطع ولیعصر

 انقالب

 7 فلسطین 107کالنتری 

چهار راه –آدرس :خیابان آزادی  66923434:تلفن 
روبروی راهنمایی و –نواب 

 رانندگی

 8 نواب 108کالنتری 

 33313040تلفن : 

33914443   

 33111116    

میدان –آدرس :خیابان جمهوری 
 بهارستان

 109کالنتری 

 بهارستان

9 

میدان –آدرس :خیابان پیروزی  شهدا  110کالنتری  10
 دستگاهچهارصد 
 

 33313040تلفن :

هفت  111کالنتری  11

 چنار

–آدرس : خیابان حسام الدین 
 خیابان افتکاری

 
 

 55717030تلفن :

55715451 

 

نرسیده –آدرس :خیابان ولیعصر  ابوسعید112کالنتری  12
 خیابان فرهنگ–به منیریه 

 55384031تلفن :

–آدرس : چهارراه گلوبندک  کالنتری بازار  13
میدان –خیابان پانزده خرداد 

 ارک

 21864714تلفن : 

 33708888تلفن : خیابان –آدرس : میدان خراسان  غیاثی  114کالنتری  14
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نبش –روبروی مسجد  –سعیدی 
 خیابان ارجمندی راد

 خیابان–آدرس :میدان قزوین  رازی  115کالنتری  15
جنب –مرادی  قزوین خیابان 

 ساختمان قرمز

 55416119تلفن :

55410444 

 20آدرس : میدان بهمن اواسط  جوادیه 117کالنتری  16

بعد از خیابان –متری جوادیه 
 صالح نیا

 556441228تلفن :

55643015 

55640155 

 118کالنتری  17

 ستارخان

نبش –آدرس : خیابان ستارخان 
خیابان هشتم دریان –حبیب الهی 

 نو

 63957204تلفن : 

  119کالنتری  18
 
 

   مهرآباد

–آدرس : مهر آباد جنوبی 
 خیابان امام باقر

 5الی  66695533تلفن : 

66699998 

سید  120کالنتری  18

 خندان

زیر پل –آدرس :اتوبان رسالت 
خیابان ابوذر –سید خندان 

 غفاری

 22861295تلفن : 

 121کالنتری  19

 سلیمانیه

خیابان –آدرس : خیابان پیروزی 
 سلیمانیه

 33331793تلفن :

33179555 

33175652 

خیابان دربند -آدرس : تجریش   دربند  122کالنتری    20  
 باالتر از میدان دربند –
 
 
 

22290055 

  22291413تلفن :

22293137 

22294289 

–آدرس :خیابان شهید باهنر  نیاوران 123کالنتری   21  
 آقایی نبش خیابان 

 

 22290055تلفن : 

نرسیده –آدرس : خیابان دولت  قلهک  124کالنتری  22  
 به شریعتی

 22648183تلفن : 

22648181 

یوسف  125کالنتری   23

 آباد

میدان –آدرس : یوسف آباد  
 جمال الدین اسد آبادی 

 88060915تلفن : 

88793227 

تهران  126کالنتری  24

 پارس

خیابان –آدرس : خیابان فرجام   
 162نبش خیابان –رشید شمالی 

 غربی 

 77800660تلفن :  

77864222 

77863333 

میدان هفت –آدرس : نارمک  نارمک 127کالنتری  25 
 حوض

  77898070تلفن :

77809356 
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77897171 

تهران  128کالنتری  26     

 نو

آدرس : خیابان سی متری 
نبش کوچه الله –نیروی هوایی 

 فام
 
 

 77488888تلفن : 

ابتدای –آدرس : خیابان ولیعصر  جامی 129کالنتری  27
 خیابان جامی

 63957254تلفن :  

نازی  130کالنتری  28

 آباد

خیابان –آدرس : اتوبان بعثت 
–کوچه یلسیلیانی -شهید امامی

 جنب حسینیه امام صادق )ع(

 55060128تلفن :   

میدان هادی –آدرس :شهر ری  شهرری 131کالنتری  29
 ساعی

 55952141تلفن :   

–آدرس :اتوبان شهید مجالتی  نبرد  132کالنتری  30
-نرسیده به حقی–نبرد جنوبی 

 کوچه بهستان یکم 

 33012136تلفن :    

 133کالنتری  31

 شهرزیبا

-آدرس :بلوار فردوس غرب
خیابان –خیابان بهار شمالی 

 منوچهری شرقی

 44100000تلفن :      

شهرک  134کالنتری  32

 قدس

-1فاز –آدرس : شهرک قدس 
خیابان –خیابان ایران زمین 
 مهستان

 88368555تلفن :        

ابتدای –آدرس : میدان آزادی  آزادی  135کالنتری  33
 2انتهای بیمه –جاده مخصوص 

 44655859تلفن       

               :44667788 

پایین تر از –آدرس :فرجام  فرجام 136کالنتری  34
چهار راه -میدان حیدر خانی

 نبش کوچه صالحی –ولیعصر 
 

 77451041تلفن :         

نصر  137کالنتری  35

 )شهر آرا (

–آدرس :بزرگراه جالل آل احمد 
خیابان ناظریان -جنب پل آزمایش

 قمی

 88273040تلفن :         

88268342 

جنت  138کالنتری  36  

 آباد 

شاهین شمالی –آدرس :جنت آباد 
 کوچه نیلوفر –

 44416090تلفن : 

44407776      

 139کالنتری  37     

 مرزداران

–آدرس :شهرک ژاندار مری 
–خیابان ایثار –بلوار مرزداران 

 نبش جانبازان

 44218393تلفن :      

 44483050تلفن :      آدرس : خیابان اشرفی اصفهانی باغ  140کالنتری  39
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نرسیده به –همت غرب –جنوب  فیض
 ورودی عدل 

شهرک  141کالنتری  40

 گلستان 

–آدرس : شهرک راه آهن 
متری گل  35-ر کبیر خیابان امی

  7یاس –ها 

 44702326تلفن :         

آدرس : انتهار بلوار کوهسار  شهران 142کالنتری  41
 بعد از اتش نشانی

 44311212تلفن : 

 

امام  143کالنتری  42

 زاده داوود

شهرک –آدرس :جاده کوهسار  
 داوودیه 

 44397172تلفن :      

جوادیه  144کالنتری  43

 )تهران پارس 

خیابان –آدرس :تهران پارس  
–خیابان شهید زهدی –امین 

 کوچه هاشمی

 77350000تلفن :

 ونک  145کالنتری  44
 
 
 
 

خیابان –آدرس :خیابان ونک  
 تک جنوبی

 88193141تلفن :

 

 

انتهای –آدرس :خیابان دردشت   گلبرگ 147کالنتری  45
 32پالک –کوچه اولیایی 

 77207462تلفن :

انقالب  148کالنتری  46

 اسالمی

تقاطع –آدرس :خیابان انقالب 
 فلسطین

 66483004تلفن :

–آدرس :جاده مخصوص    150کالنتری  47
 بلوار گلها-تهرانسر

 44509600تلفن :  

یافت  151کالنتری  48

 آباد

–آدرس :بلوار الغدیرشمالی 
خیابان –باالتر از میدان جانبازان 

 وثوقی
 

 66804950تلفن : 

خانی  152کالنتری  49

 آباد نو

خیابان –آدرس : عبدل آباد 
 خیابان سبالن –شکوفه 

 55864242تلفن :

55863636 

55867282 

شهرک  153کالنتری  50

 ولیعصر

شهرک –آدرس : جاده ساوه 
–خیابان بهرامی –ولیعصر 

 ابتدای خیابان سپیده شمالی 

 66220047تلفن : 

–آدرس :جاده مخصوص کرج  چیتگر  154کالنتری  51
بعد از چهار راه -15کیلومتر 

 63957948تلفن :
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 ایران خودرو

 افسریه 156کالنتری  52
 
 

نبش –متری سوم  15آدرس : 

 32خیابان 

 33156665تلفن : 

 

–آدرس : خیابان مسعودیه  مسعودیه157کالنتری  53
باالتر از میدان –خیابان شیرازی 

 شیرازی 
 

 33860444تلفن : 

 

خیابان –آدرس :شهرک کیانشهر  کیانشهر 158کالنتری  54
 مقابل پارک نارون–ابراهیمی 

 33884142تلفن : 

33887171 

شهریور  17آدرس : خیابان  بیسیم 159کالنتری  55

پشت –خیابان طیب –جنوبی 
 پارک بیسیم

 33035050تلفن :  

خزانه –آدرس :بزرگراه بعثت  خزانه  160کالنتری  56
 نرسیده به فلکه اول –بخارایی 

 51058423تلفن :

متری  20-آدرس :خیابان ابوذر  ابوذر  161کالنتری  57

کوچه دکتر –خیابان قفیلی –فالح 
 حسابی 

 
 
 

 55705353تلفن :

جنب بخشداری –آدرس :فشم  فشم  162کالنتری  58
 فشم
 

 26502426تلفن : 

–آدرس :خیابان مقدس اردبیلی  ونجک  163کالنتری  59
 قبل از تقاطع تابناک

 22041796تلفن :

اول -آدرس :خیابان لشکرک قائم  164کالنتری  60
 ورودی شهرک قائم

 
 
 
 

 22446644تلفن :

جاده سد لتیان –آدرس :جاجرود  لواسان  165کالنتری  61
 روستای کالن –

 26557400تلفن : 

جنب اداره –آدرس : لشگرک  لشگرک  166کالنتری  62
 راه لواسان

 

 26568054تلفن :
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دولت  167کالنتری  63

 آباد

خیابان –آدرس : دولت آباد 
 نبش کوچه دلنشین–غیوری 

 33388800:تلفن 

سیزده  168کالنتری  64

 آبان

–آدرس :خیابان شهید رجایی 
 آبان  13خیابان اصلی 

 55038888تلفن : 

خیابان بوعلی –آدرس :مشیریه  مشیریه 169کالنتری  65
–تقاطع امام خمینی  –شرقی 

 روبروی هنرستان فنی حرفه ای

 33879595تلفن : 

بعد از –قم آدرس :جاده قدیم  کهریزک 170کالنتری  66
روبروی مخابرات –بهشت زهرا 

 جنب پزشکی قانونی –کهریزک 

 56523939تلفن :

شهید  171کالنتری  67

 مصطفی خمینی 

جنب –آدرس :اتوبان تهران قم 
 عوارض تهران قم

 55227489تلفن :

حضرت  172کالنتری  67

 عبدالعظیم

 24خیابان –آدرس :شهر ری 

-خیابان کریمی شیرازی-متری
 خیابان استخر 

 73948674تلفن :

جنب –آدرس :جاده امین آباد  امین آباد 173کالنتری  68
 بیمارستان روانپزشکی رازی 

 
 
 
 
 
 
 

 33400898تلفن :

باقر  173کالنتری  69

 شهر

قم جاده قدیم –آدرس : باقر شهر 
 =به سمت کهریزک

 55202250:تلفن 

حسن  176کالنتری  70

 آباد

حسن آباد –آدرس :جاده قدیم قم 
بلوار امام خمینی)ره (روبروی –

 حوزه بسیج

 56224300تلفن :

خاور  177کالنتری  71

 شهر

خیابان –آدرس : جاده خاوران 
 2فاز –اصلی شهرک خاور شهر 

 33854040تلفن :

پایین –آدرس : مجیدیه شمالی  مجیدیه 190کالنتری  72
بلوار –تر از میدان بهشتی 

 کاووس

 22511015تلفن :

صحن  205کالنتری  73

 امام ره 

حرم مطهر –آدرس :جاده قدیم 
 امام خمینی

 55227495تلفن :

–اصلی  جاده –آدرس : بومهن  بومهن 206کالنتری  74
 جنب دادگستری

 

 76237400تلفن :
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فروردین –آدرس :پردیس  پردیس 207کالنتری  75
 خیابان پرند –شمالی 

 76272244تلفن :

ترمینال  208کالنتری  76

 جنوب 

داخل –آدرس :بزرگراه بعثت 
 7روبرو تعاونی –ترمینال جنوب 

 55185449تلفن :

ترمینال  209کالنتری  77

 غرب

پایانه – آدرس :میدان آزادی
 مسافر بری غرب 

 44671619تلفن :

ترمینال 210کالنتری  78

 شرق

نرسیده –آدرس :خیابان دماوند 
پایانه –به سه راه تهران پارس 

 جنب دفتر شهرداری–شرق 

 77860637تلفن :

قلعه نو  211کالنتری  79

 خالص

روستای قلعه –آدرس :ورامین 
 نبش امام خمینی–نو 

 36692121تلفن:

مرکزی  11کالنتری  80

 اسالمشهر

آدرس :بزرگراه ایت هللا سعیدی 
 شهرک الله –

 5622524تلفن :

ابتدای –آدرس :شهر قدس  قدس  11کالنتری  81
 کاووسیه

 46820070تلفن :
 

مرکزی  11کالنتری  82

 پاکدشت

– غربی  آدرس :خیابان شریعتی
 الهیه 2انتهای خیابان فاز 

 36029804تلفن                

کالنتری مرکزی  83
 فیروزکوه

خیابان –آدرس : فیروزکوه 
 جنب آتش نشانی –سایت اداری 

  76442050تلفن : 

مرکزی  11کالنتری  84

 قرچک

 36131414تلفن : میدان کالنتری –آدرس :قرچک 

مرکزی  12کالنتری  85

 ورامین

 36473636تلفن : میدان شهدا –آدرس : ورامین 

 

بلوار امام –آدرس :دماوند  دماوند  11کالنتری  86
 خمینی 

 76321000تلفن :

    

 


