لیست دفاتر پیشخوان
شهرستان

شهر

مسئول دفتر

آدرس دفتر

شماره تماس

قزوین

قزوین

محمد رضا امینی

خیابان نواب شمالی-نرسیده به مجتمع ادارات-نبش کوچه میخک-کد پستی34199-16599:

028-33362008-09121810798

قزوین
قزوین

قزوین
قزوین

علی اکبر مالکی
رامین نوروزیان

چهارراه شهدا-ابتدای خیابان منتظری قدیم-پالک - 342کد پستی34176-74736:
بلوار نخبگان-بلوار پیروزی-قطعه - 852جنب امالک باستان-کدپستی34147-94647:

028-33558228-33566617-09192814707
028-33696515-4 - 091238113460-09121810760

قزوین

قزوین

انسیه اسحقی

خیابان منتظری جدید-روبروی خیابان تبریز-جنب بانک تجارت-کدپستی34176-34555:

028-33567781-0 09198873633

قزوین

قزوین

پرویز لطفی

شهرک کوثر-باالتراز فلکه سوم-پشت دادگاه انقالب-بازارچه میالد-کدپستی3471936153:

33793067-33779011-09122828421

قزوین
قزوین

اقبالیه
کوهین

صفدر حیدری
فاطمه قنبری

اقبالیه-خیابان امام خمینی(ره)روبروی بانک سپه-کدپستی34183-13751:

028-33426165-33413335-09126821259
33762601-33762456-09192887556

قزوین

محمودآباد نمونه

خدیجه مرسلی

قزوین

رازمیان

محمد زارعی

قزوین

معلم کالیه

سید عیسی حسینی صدیقی

قزوین

چوبیندر

عبداله کشاورز نجفی

قزوین
تاکستان
تاکستان
تاکستان
تاکستان
تاکستان
تاکستان
آبیک
آبیک

اقبالیه
تاکستان
تاکستان
تاکستان
اسفرورین
خرمدشت
اسفرورین
آبیک
آبیک

سعید قربانی
علی اصغر طاهرخانی
احمد شعبانی
عین اله رحمانی
محمد سینا شجاعی
سمانه حاجی زاده
چمران اکبری
صادق حسام
روح اله معدن دار

خیابان طالقانی-جنب تاالر یعقوبی-کد پستی34418-36649:

آبیک

خاکعلی

زهرا تقوایی

بلوار امام خمینی(ره)-جنب گلزارشهدا-روبروی بانک ملت -پالک -314کد پستی34481-18461:

کوهین-بلوار امام رضا(ع)-جنب بخشداری -پالک-122کدپستی34971-13513:
محمود آباد نمونه-خیابان امام خمینی(ره)-خیابان شهید چمران-پالک -84کدپستی63837:34131
رازمیان-بلوار لمبسر-جنب نانوایی-کد پستی34961-13363:
معلم کالیه -خیابان امام خمینی(ره)خیابان فاطمه زهرا(س)-جنب بانک صادرات
کدپستی34931-17367:
چوبیندر-خیابان توحید (اصلی)نرسیده به ندامتگاه مرکزی-روبروی کوچه شهید عبداله وهابپورکدپستی34311-93149:
خیابان امام رضا(ع)-نبش پردیس-68کد پستی34173-15467:
خیابان امام خمینی(ره)-ابتدای خیابان شهید فکوری-کد پستی34817-33117:
خیابان امام خمینی(ره)-باالتراز پمپ بنزین-پالک-1کد پستی34816-63556:
خیابان امام خمینی(ره)-باالتراز مخابرات-پالک -29کد پستی34816-13467:
میدان امام خمینی(ره)-نبش خیابان آبشار-کد پستی34561-64554:
خیابان امام خمینی(ره)-روبروی بانک ملی ایران-کد پستی34831-15764:
بلوار امام خمینی -جنب مصلی -ساختمان والیت فقیه-کد پستی34561-65748:
خیابان آیت اهلل طالقانی-جنب فرمانداری-کد پستی34417-13493:

33267212-33267211-09127876724
028-33222658-33712657-09125813744
028-33622949-33622224-09193892356
028-33443430-33444733-09128813438
33411974-33422229-09122811189
35234282-35235003-09191831585
028-35243845-35243844-09121813586
028-35243181-35223927-09127825573
35522144-02189787986-09125829132
028-35753590-35244827-09126369021
35522290-1 09121823513
028-32826151-32898420-09122822061
32828586-32899177-09398995479-09125619114
02189787678-32982815-09129264464

لیست دفاتر پیشخوان
شهرستان

شهر

مسئول دفتر

آدرس دفتر

شماره تماس

آبیک
بوئین زهرا
بوئین زهرا
بوئین زهرا
بوئین زهرا
بوئین زهرا
بوئین زهرا
بوئین زهرا
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
آوج

آبیک
بوئین زهرا
بوئین زهرا
دانسفهان
ارداق
شال
شال
دانسفان
الوند
الوند
شریفیه
بیدستان
بیدستان
الوند
آوج

فاطمه فالح زیارانی
سعید خلج طایفه
مسعود مهدیان
ولی اله یوسفی رامندی
ابوالفضل همتی
صغری شهبازی
کیمیا کرمی
هادی درزی رامندی
اصالن حاجیلو مهدی پور
جواد عزت زاده
مرضیه دوست محمدی
امیر امین خواه
زهرا قاسمی مدانی
یاور عابدی
صغری حدادی آروین

شهرک قدس فاز  1ضلع غربی فضای سبز-کد پستی34413-43197:

32895616-32895615-09339941473
34225251-34225955-34226284-09368175955
34228121-34220422-09127825241
34534388-34535240-09127800078
34433388-34433386-09192825988-09128835988
34415423-34415422 -0912482261234415606-09339942489
34532022-1 09128804624
32221450-32226488-09127816756
32234603-32231558-09123811161
32377726-32373875-09193859765-09191932367
32328063-32322222-09369997023-09122821434
32328288-32328280-09124824286
32753400-32754335-09196586357

بلوار امام خمینی-روبروی شاه عباسی-پالک -55کد پستی34616-54736:

آوج

آبگرم

صغری رمضانی رحیمی

خیابان امام خمینی-روبروی مسجد امیرالمومنین-پالک -291کد پستی34641-73543:

خیابان دهخدا-جنب خیابان مطهری-کدپستی34516-33685:
بلوار امام خمینی(ره)-خیابان ولیعصر(عج)غربی-پالک-219کدپستی34516-14716:
بلوار معلم -نبش کوچه 6متری-کد پستی34581-66361:
چهارراه ولیعصر(عج)-بلوار شهدا-کد پستی34671-14893:
شال-بلوار امام-مقابل بانک کشاورزی-کد پستی34571-56638:
بلوار امام ره-جنب مسجد جامع روبروی پایگاه بسیج کد پستی3457118168
میدان شهدا-خیابان شهید فهمیده-پالک-13کد پستی34581-17143:
بلوار  22بهمن -روبروی بانک کشاورزی-پالک -120کد پستی34317-33163:
بلوار سهروردی-روبروی مسجد رسول اکرم-کد پستی34318-16918:
خیابان ولیعصر(عج)-روبروی مسجد امام خمینی-کد پستی34161-34191:
خیابان امام خمینی-پالک -112کد پستی34151-47356:
خیابان باغ شریفی-خیابان شهید زارع پور-کد پستی34151-73976:
نصرت آباد-میدان آزادی -خیابان بهشتی مطهری-کد پستی34319-98439:

34623596-9124821349
34762845-09124810503

