
آدرستلفن 2تلفن 1محدودهشهرردیف

17تهران بزرگ1 5504122055041230شهریور
خیابان شوش شرقی - بین ارج و شقاقی - جنب درمانگاه رازي - 

پالك 174 - طبقه اول

21تهران بزرگ2 6619520266195576متري جی
21 متري جی - نرسیده به 4 راه طوس - روبروي بانک ملی - پ

159 همکف

8854928688549285آرژانتینتهران بزرگ3
میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - انتهاي بلوار - نبش خیابان 8 غربی 

- پالك 4 - طبقه اول

6684217866842179آزاديتهران بزرگ4
خ آزادي چهارراه خوش جنب ایستگاه اتوبوس - پ248 طبقه 

همکف روبروي روزنامه همشهري

5516955655169557ابو سعیدتهران بزرگ5
تهران بزرگ - چهارراه ابوسعید - به سمت شمال - خیابان وحدت 

اسالمی - پالك 807

3307545833075458ابوذرتهران بزرگ6
پیروزي بلوارابوذرخ ائمه اطهار شرقی بین پل2و اتوبان افسریه 

روبروي رستوران حاج دائی پ 9 ط اول

تهران بزرگ7
اتوبان شهید 

محالتی
3308153033081531

اتوبان شهید محالتی-ضلع شمالی میدان شهید محالتی-نبش 

خیابان شریفی-باالي آژانس هواپیمایی-پ28

77113181استخرتهران بزرگ8
ثبت نشده 

است
خ استخر نبش 230شرقی پالك 71

لیست شعب دفاتر پلیس + 10  در سطح شهر تهران



4483790544832412اشرفی اصفهانیتهران بزرگ9
انتهاي خیابان اشرفی اصفهانی - ساختمان طبرستان - طبقه 

فوقانی بانک تجارت - واحد 2

33812370افسریهتهران بزرگ10
ثبت نشده 

است
20متري افسریه- بین 15 متري سوم وچهارم - پ 337- ط اول

2249603022496028اقدسیهتهران بزرگ11
انتهاي اقدسیه -باند شمالی بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی 

جنب بانک پاسارگاد -پالك 113-ط1

6606564066065641اکباتانتهران بزرگ12
میدان آزادي - ابتداي خ آزادي - روبروي ایران فیلم -نبش ك 

نورگاه- پالك 1 واحد 3

6624430766545064الغدیر جنوبیتهران بزرگ13
یافت آباد- بلوار الغدیر - بلوار معلم - نرسیده به چهارراه قهوه خانه 

- پالك 413

الهیه- افریقاي شمالی-نبش مریم شرقی-پ22016950220169512الهیهتهران بزرگ14

7759307677593072امام حسین(ع)تهران بزرگ15
 BRT میدان امام حسین(ع) -ابتداي خ دماوند- روبروي ایستگاه

فرودگاه- ساختمان الهادي

77983645امامتتهران بزرگ16

تهران بزرگ - خیابان تهران نو - تقاطع 30متري نارمک- پائین تر 

از میدان امامت (وثوق)- نبش خیابان عبدالعظیمی - طبقه فوقانی 

بانک صادرات - پ 135

8833344388014477امیر آباد شمالیتهران بزرگ17
خیابان کارگر شمالی پایین تر از بیمارستان قلب پالك 1416 طبقه 

اول

8834289188860755انقالب مفتحتهران بزرگ18
خ انقالب -روبروي الله زارنو = نبش کوچه شهیدکریمی پالك497 

طبقه اول



4495607844956079باغ فیضتهران بزرگ19

بلوار ش اشرفی اصفهانی خ عباسعلی ناطق نوري خ قانع 20 متري 

ش خجسته پور کوچه شاهدروبروي مسجد حضرت اباعبداله حسین 

پ 4

5520822055208221باقر شهرتهران بزرگ20
باقرشهر- خیابان امام خمینی(ره) -16متري ولیعصر(عج) جنب 

مسجد جامع ولیعصر (عج) پ63

تهرانپارس - حکیمیه - بلوار بهار - جنب بانک پاسارگاد - پ 7731196477311965149بلوار بهارتهران بزرگ21

شهران فلکه دوم شهران ساختمان بانک آینده ط اول واحد یک4432598344325975بلوار شهرانتهران بزرگ22

4405555844090388بلوار فردوستهران بزرگ23
بلوار فردوس بین ستاري و ابراهیمی جنوبی - روبروي آموزش و 

پرورش منطقه 5 - پالك 431 طبقه اول طبقه فوقانی بانک سامان

تهران بزرگ24
بلوار نیلوفر 

غربی
تهرانسر - بلوار گلها - بلوار نیلوفر - چهارراه صدف - پالك 445466614454666245

3313487633510574بهارستانتهران بزرگ25
م شهدا خیابان خ مجاهدین اسالم جنب بیمارستان شفا یحیائیان 

نبش خیابان آقاجانلو - پ 236 جدید - ط همکف

تهران بزرگ26

پارك 

ساعی(بعثت 

سابق)

8864820488648199
ونک خ ونک روبروي مرکز خرید ونک کوچه تک جنوبی 

پ8(کالنتري سابق)

4449250044492501پارك ملتتهران بزرگ27
بلوار اشرفی اصفهانی جنب پارکینگ طبقاتی مرکز خرید تیراژه پ2 

ط 2

خ ولیعصر روبروي درب اصلی پارك ملت ك شناسا پ 3 واحد 22650466226504671پارك ملتتهران بزرگ28



2276387622763877پاسدارانتهران بزرگ29
پاسداران - 200 متر پائین تر از چهارراه پاسداران - جنب فروشگاه 

تعاونی 06 - داخل پارکینگ 06

خ 15 خرداد روبروي اداره پست پالك 5558383055583828450پانزده خردادتهران بزرگ30

7764764277647661پل چوبیتهران بزرگ31
خ انقالب اسالمی ایستگاه درختی روبروي بانک مسکن (نرسیده به 

پل چوبی ) ساختمان پالك 266

8854435388544354پل سید خندانتهران بزرگ32
ضلع جنوب غربی پل سید خندان خیابان میر مطهري نرسیده به 

خیابان سهروردي پالك88

44401388پونکتهران بزرگ33
ثبت نشده 

است

میدان پونک- بلوار میرزا بابایی - بین تقاطع عدل و سردار جنگل - 

نبش بن بست گلبرگ شمالی - پ 96- طبقه اول

3331896933255780پیروزيتهران بزرگ34
خیابان پیروزي - سه راه سلیمانیه - چهارراه پرواز-نبش زینتی 

افخم پالك370 طبقه1

2275921622759214تجریشتهران بزرگ35
خ شریعتی نرسیده به م قدس جنب بیمه تامین اجتماعی بن بست 

اختصاصی پالك 1 واحد1

6655129566551296تهران ویالتهران بزرگ36
ستارخان - تهران ویال - نبش خ توحیدي - جنب مسجد المهدي - 

پ6 - ساختمان تهران ویال(مشکی رنگ) - واحد 4

7729977877072168تهرانپارستهران بزرگ37
تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم نبش 208 شرقی طبقه فوقانی 

بانک ملت

4456736344567364تهرانسرتهران بزرگ38
تهرانسر - بلوار الله - بعداز خیابان طهماسبی - روبروي قنادي 

موالئی - پالك 146

7779773577963007جشنوارهتهران بزرگ39
تهرانپارس خ ش ناهیدي(جشنواره) م اشراق خ ش زهدي(امین) 

چهارراه تپه 45 متري شریعتی پالك 174



66568942جمهوريتهران بزرگ40
ثبت نشده 

است
خ جمهوري خیابان گلشن نبش اذربایجان پ 28 ط همکف

4414072944140729جنت آبادتهران بزرگ41
آیت اله کاشانی-سه راه جنت آباد-روبروي مسجد نظام مافی - 

پالك 10 طبقه اول

تهران بزرگ42
جنت آباد 

شمالی
4461898044618981

جنت آباد مرکزي نبش کوچه هفتم مخابرات طبقه فوقانی داروخانه 

جنت

تهران بزرگ43
چهارراه قنات - 

شهیدکالهدوز
2278205522782184

شریعتی خ دولت -چهارراه قنات- ابتداي خ آقا میري نبش بن 

بست هاشمیان ساختمان مسعود پالك 16 ط اول واحد 2

88472902چهارراه کرمانتهران بزرگ44
ثبت نشده 

است
خیابان گلبرگ غربی - روبروي 16 متري اول - پالك 402

2221446122216268چیذرتهران بزرگ45
چیذر- میدان امامزاده علی اکبر - کوچه رحیمی ساختمان تجاري 

47 ط 1

5500606655544490خانی آباد نوتهران بزرگ46
خانی آباد نو - نبش سه راه شریعتی - ابتداي خ مهران - ساختمان 

تاج- پالك 7ط اول

33657134خاورانتهران بزرگ47
ثبت نشده 

است

سه راه افسریه - خیابان خاوران - روبروي پایانه مسافري - پالك 

162

6618442966257650خلیج فارستهران بزرگ48
جاده قدیم کرج - ابتداي خلیج فارس روبرو اورژانس بیمارستان 

فیاض بخش(شماره 2) ساختمان پاسارگاد پالك 407 طبقه اول

تهران بزرگ49
خیابان 17 

شهریور
5504122055041230

خیابان شوش شرقی-نرسیده به خیابان ارج-جنب درمانگاه رازي 

پالك174



میدان ابوذر 20متري ابوذر مقابل مسجد جامع ابوذر پ5514283055142831534خیابان ابوذرتهران بزرگ50

تهران بزرگ51
خیابان خلیج 

مرکزي
6625765066184209

بزرگراه فتح ، جاده قدیم کرج خ خلیج فارس روبروي بیمارستان 

فیاض بخش (شماره2) ، ساختمان پاسارگاد ، پ 405 ط اول

تهران بزرگ52
خیابان شهید 

اجاره دار
خ اجاره دار ت شیخ صفی و اجاره دار7755328877553288

تهران بزرگ53
خیابان شهید 

دیالمه
33135579

ثبت نشده 

است
میدان بهارستان اول دیالمه پاسا ژ تات ط اول

تهران بزرگ54
خیابان شهید 

لواسانی
تجریش خ ش لواسانی پ 227573882275738999

تهران بزرگ55
خیابان شهید 

نواب صفوي
خیابان امام خمینی بین نواب و چهار راه رودکی پ 447 طبقه اول6689137966891352

6674665066746651خیابان گوهرشادتهران بزرگ56
خیابان جمهوري- بین حافظ و چهارراه استانبول- نبش کوچه 

گوهرشاد- پالك 1 واحد 1

خیابان شریعتی باالتر از خ ملک پالك 8814639788146398561خیابان ملکتهران بزرگ57

خیام جنوبی - مختاري شرقی - پالك 5516518355627183138خیام جنوبیتهران بزرگ58

6674956966749621دانشجوتهران بزرگ59
خیابان انقالب بعد از پارك دانشجو نرسیده به خیابان خارك پالك 

980 طبقه 1

بزرگراه رسالت -خیابان دردشت -جنب پارك شقایق - پ77952458779126991دردشتتهران بزرگ60

3375254133752542دولت آبادتهران بزرگ61
شهرري دولت آباد میدان شهید بروجردي جاده سوم تقاطع بلوار 

قدس نبش مجتمع تجاري سپاهان پالك 314



5567027155657563راه آهنتهران بزرگ62
م گمرك خ هالل احمر بین درمانگاه استخر و داروخانه شلمچه بن 

بست1 پ2 ط همکف

میدان راه آهن خ هالل احمر جنب داروخانه شلمچه5565756355657564راه آهنتهران بزرگ63

88888888رهگشاتهران بزرگ64
ثبت نشده 

است
تهران رهگشا

رهگشاتهران بزرگ65
ثبت نشده 

است

ثبت نشده 

است
ثبت نشده است

2243817022438171زعفرانیهتهران بزرگ66
خ شهید فالحی (زعفرانیه) خ شهید اعجازي (آصف) پالك 33 

طبقه اول

6655087366550874زنجان شمالیتهران بزرگ67
خیابان آزادي - خیابان زنجان شمالی -بلوار سیادت - روبروي 

مجتمع تجاري مفید- پ 40 واحد 1

ستارخان - روبروي باقرخان باالي بانک ملی پالك 136 واحد 66553173665555982ستارخانتهران بزرگ68

3352343833523437سرچشمهتهران بزرگ69
خ شهید مصطفی خمینی بعد از 4 راه سرچشمه نبش کوچه افشار 

پالك 477

8857227088572271سعادت ابادتهران بزرگ70

سعادت آباد، پل مدیریت، بعد از چهار راه سعادت آباد (چهار راه 

مسجد قدس) ابتداي بلوار دریا پالك 191 قدیم 30 جدید طبقه 

باالي داروخانه دریا

5578824155788243سه راه آذريتهران بزرگ71
خیابان قزوین-دوراهی قپان - پالك949 (طبقه فوقانی بانک 

مسکن )

8840574688418494سهرورديتهران بزرگ72
خیابان مطهري - بعد از تقاطع سهروردي -نبش ك حکمی-پ 1 

واحد2



7751665377516654شریعتیتهران بزرگ73
خ شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی ، روبروي بیمارستان پاسارگاد 

، پالك 141

تهران بزرگ74
شریعتی - سید 

خندان
2288504522867050

زیر پل سید خندان بین جلفا و شریعتی نبش کوچه شقاقی 

ساختمان هزار بلوك 2 واحد 7

223014060شمس آبادتهران بزرگ75
آدرس جدید :شمس آباد- خ استاد حسن بنا- باالتر از میدان ملت- 

پیچ شمس آباد- پشت بانک ملت- کوچه نعمتی- پ1

تهران بزرگ76
شمس آباد – 

چهارراه پرتوي
2231934422322999

رسالت مجیدیه شمالی خیابان استاد حسن بنا نبش 4 راه پرتوي 

بین خ ابن علی و جانسپار پ 535 ط 1

تهران بزرگ77
شمس آباد-

میدان ملت
2230140622301487

شمس آباد- خ استاد حسن بنا- باالتر از میدان ملت- پیچ شمس 

آباد- پشت بانک ملت- کوچه نعمتی- پ1

تهران بزرگ78
شمیران- 

رودبار قصران
2653259226532593

انتهاي جاده لشگرك -ابتداي رودبارقصران - زردبند - جنب 

مسجد حضرت علی(ع) - پالك 140 - طبقه اول - روبروي دفتر 

اسنادرسمی شماره 1 فشم

5546270155462702شهداي جوادیهتهران بزرگ79
میدان راه آهن-جوادیه -ابتداي 20 متري-روبروي بانک پاسارگاد-

نبش کوچه شهید عباس اوغلی-پالك 16-طبقه اول

4474085544740856شهداي هوانیروزتهران بزرگ80
شهرك راه اهن خ 24 متري هوانیروز جنب مجتمع نیلوفر خ دناي 

غربی مرکز تجاري نیلوفر ط 2

3339397033394547شهرريتهران بزرگ81
شهر ري -خ فدائیان اسالم -بعد از پل سیمان روبروي اداره برق 

منگل -پالك 349 ط 1ول

شهرك اکباتان فاز1 خ نفیسی ساختمان وانان پ7 واحد 44631347446313483شهرك اکباتانتهران بزرگ82



4463134744631348شهرك اکباتانتهران بزرگ83
اکباتان-ورودي از طرف جاده مخصوص - ابتداي بلوار اصلی-

ساختمان وانان-پالك 7 طبقه همکف واحد 3

تهران بزرگ84
شهرك 

ژاندارمري
4424645244254780

شهرك ژاندارمري - خیابان ایثار - جنب مسجد امیر المومنین 

طبقه 1 انتهاي سالن

تهران بزرگ85
شهرك غرب - 

زرافشان
8857885188578852

بلوار شهید دادمان - نرسیده به پل یادگار امام - بعد از خ معراج- 

پ 147

تهران بزرگ86
شهرك 

ولیعصر(عج)
6632184966217720

شهرك ولیعصر-خیابان حیدري شمالی- نبش خیابان شهیدان 

بهرامی ( یاران) پالك 247

خ دماوند ایستگاه پل خ پدرثانی (افشاري) پ 1 ط 77939848779398491شهید افشاريتهران بزرگ87

5505544955055448شهید رجاییتهران بزرگ88
خ ش رجایی ایستگاه ورزشگاه - مقابل در مانگاه اطمینان - پالك 

367

تهران بزرگ89
شهیدان 

کشوري
2289161922891620

خیابان پاسداران-روبروي دانشکده علوم بانکداري(سه راه 

ضرابخانه)-جنب تاالر محمد-پالك96 طبقه همکف

4424174044262776صادقیهتهران بزرگ90
بین فلکه اول و دوم صادقیه -روبروي پاساژ کیمیا - جنب پاساژ 

شب تاب - پالك 751- طبقه اول - روي همکف - واحد4

تهران بزرگ91
عباس آباد - 

قلهک
226360289.4E+09

شریعتی - باالتر از یخچال - روبروي مسجد جامع قلهک کوچه 

شیرین

عبدل آبادتهران بزرگ92

8897422288981445فاطمیتهران بزرگ93
خیابان فاطمی - روبروي وزارت کشور- نبش کوچه چهارم -پ 66 

ط 1

تهران بزرگ- میدان ابوذر- روبروي مسجد جامع ابوذر پ5514283055142831534فالحتهران بزرگ94



تهران بزرگ95
فلکه اول 

تهرانپارس
7729505177295052

تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس جنب بانک ملی پالك 

18 طبقه اول

فلکه اول خزانه خ ش فراهانی پالك 4 ط اول5518909355189094فلکه اول خزانهتهران بزرگ96

3365519333655192قصر فیروزهتهران بزرگ97
افسریه - بلوار قصر فیروزه - اول 20 متري قائم - نبش کوچه شهید 

عطایی یکم - پالك 249

22637350قلهکتهران بزرگ98
ثبت نشده 

است

شریعتی قلهک باالترازخ یخچال نبش ك سرافراز پ1517طبقه 

فوقانی مترو قلهک ضلع شرقی واحد 1

7705796477057964قنات کوثرتهران بزرگ99
تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهري بین خ دوم و چهارم شرقی 

(کندرو ش باقري) پ310

6648856266488563کارگر جنوبیتهران بزرگ100
خیابان کارگر جنوبی - بین میدان حر و چهارراه لشگر - - پالك 

909 - طبقه اول

مالک اشتر بین جیحون و کارون پالك 6667777166677772512کارونتهران بزرگ101

4406149544061496کاشانیتهران بزرگ102
فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت اهللا کاشانی جنب پمپ بنزین پ37 

طبقه همکف

نارمک،خیابان دردشت،تقاطع جانبازان شرقی(گلبرگ) پالك 7780617277201892388گلبرگ شرقیتهران بزرگ103

4476509144765092گلستانتهران بزرگ104
ضلع شمال غربی میدان المپیک درب حیاط مسجد - پشت 

ایستگاه پلیس

گیشا- بین خ اول و سوم پالك 20طبقه اول واحد88278979882782723گیشاتهران بزرگ105

3349054933471449مشیریهتهران بزرگ106
خاوران مشیریه میدان آقانور خیابان مزینانی( 30متري صالحی) 

کوچه 5 غربی پالك 2 طبقه اول



8804400688037809مالصدراتهران بزرگ107
خ مال صدرا خ شیخ بهایی شمالی بعد ار صائب تبریزي جنب برج 

صبا طبقه 1 واحد11

66689390مهرآباد جنوبیتهران بزرگ108
ثبت نشده 

است
مهرآباد جنوبی خ شمشیري خ دانشگاه هوایی جنوبی

66478002میدان انقالبتهران بزرگ109
66477952-

60
م انقالب خ 12 فروردین خ وحید نظري پ 130 واحد 4 ط 2

میدان خراسان خیابان خراسان پ 33559564335595749میدان خراسانتهران بزرگ110

میدان رسالت، باالتر از مسجدالرسول، جنب موسسه قوامین پالك77202584772028056میدان رسالتتهران بزرگ111

2209841622098417میدان سروتهران بزرگ112
سعادت آباد - میدان سرو- ضلع شمالغربی- روبروي بانک سپه - 

ابتداي خ شبنم- پالك 21 طبقه اول

3354007833540079میدان شهداتهران بزرگ113
خ 17 شهریور پایین تر از شهدا پالك 1342 نبش چهارراه ورزشگاه 

روبروي بانک ملی پ1342 ط اول

5597044455970445میدان شهرريتهران بزرگ114
شهرري - میدان شهرري - خیابان قم-نرسیده به مخابرات-پالك 

179

بلوار سعادت آباد نبش کوچه 32 ساختمان خانه سبز طبقه اول8858248588582489میدان کاجتهران بزرگ115

7792458077924618میدان نبوتتهران بزرگ116
ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض جنب بانک تجارت پالك2 

واحد2

2293015422930257میدان هرويتهران بزرگ117
میدان هروي - خیابان وفامنش ، مجتمع ایران زمین ، طبقه اول ، 

واحد 204



22934602میدان هرويتهران بزرگ118
ثبت نشده 

است
م هروي جنب بانک شهر پ 3

2222778022275225میردامادتهران بزرگ119
میرداماد- میدان مادر (محسنی)- به طرف شریعتی- نبش خیابان 

رودبار غربی- شماره 14 طبقه اول

نازي آباد - خ مدائن - خ یاسري - پالك 55335640550814515نازي آبادتهران بزرگ120

پیروزي خ نبرد شمالی خ ائمه اطهار بعداز چهارراه پرستار پ3317406433193730252نبرد شمالیتهران بزرگ121

7781400177694113نظام آبادتهران بزرگ122
چهارراه نظام آباد تقاطع شهید مدنی و سبالن جنب سینما شاهد 

نزدیک مترو سبالن پالك 349 همکف

6366507نوابتهران بزرگ123
بزرگراه نواب- 200متر پایین تر از ایستگاه مترو- روبروي خیابان 

هاشمی نبش پارك بوستان

اقدسیه روبروي مسجد امام جعفرصادق(ع) پالك 228048572612783320نوبنیادتهران بزرگ124

نیاوران خ پور ابتهاج ایستگاه کاشانک پالك2612555026125551308نیاورانتهران بزرگ125

خیابان سی متري نیروي هوایی نبش خ احمدزاده پالك 7742716977427129357نیروي هوائیتهران بزرگ126

7740500677405007نیروي هواییتهران بزرگ127
خ پیروزي - خ 5 نیروي هوایی - باالي فلکه 2 نیروي هوایی - پ 

243- جنب 5/35

ضلع شمالی میدان هفت تیر نبش کوچه شاهرخ - پ 30 طبقه اول8882509488825095هفت تیرتهران بزرگ128

رسالت خ هنگام م الغدیر جنب بانک مسکن پ 7719666577196663264هنگامتهران بزرگ129

8894534788945318ولیعصر(عج)تهران بزرگ130
خ ولیعصر(عج) باالتر از زرتشت مقابل پمپ بنزین نبش کوچه 

نوربخش ساختمان بهرام پالك1 طبقه1 واحد 1



8888224488797099ونکتهران بزرگ131
خیابان ولیعصر 200 متر باالتر از میدان ونک خیابان برادران شریفی 

بعد از کالنتري 103 گاندي پالك 10 طبقه همکف واحد 2

ویالشهر کیلومتر15 جاده مخصوص-خ انصار -خ شانزدهم پالك 44191070441934941ویالشهرتهران بزرگ132

6632298166290340یافت آبادتهران بزرگ133
بزرگراه آیت اله سعیدي - پایین تر از چهارراه یافت آباد بعد از 

آتش نشانی نبش ك ش نقدي پ 1058 ط اول

8860602788606028یوسف آبادتهران بزرگ134
یوسف آباد- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي-نبش خ40 پ 292 

ط اول-واحد4


