
ردیف
نام و نام خانوادگی 

مالک دفتر
آدرسکد دفتر

روبه روی پمپ بنزین-نرسیده به چهارراه سنگر -چهار راه گلستان 1031-30-72گلستان1

جنب نانوایی ماشینی-9ایستگاه-2فرهنگیان فاز72301229فرهنگیان2

دفتر خدماتی کهریز-برخیابان اصلی-پل کهنه-کهریز-جنب درود فرامان-کرمانشاه1231-30-72کهریز3

جنب صندوق مهر رضا-چهارراه بسیج به طرف دادگستری1002-30-72یاسین4

جنب مسجد امام جعفر صادق-خیابان ملت  -جعفرآباد 1235-30-72خزلی5

قطعه دوم -اول آزادگان -مسکن 1198-30-72ایمان6

 4روبروی کوی -شهرک سجادیه 1203-30-72باران7

جنب چاپ فرهنگ-نبش کوی پرندیان-خیابان شریعتی1200-30-72آرام8

روبه روی هتل آزادگان-4ایستگاه -شهرک تعاون1053-30-72وحدت9

سه راه برق خیابان فاطمیه -خیابان فردوسی 72301189پاسارگاد10

دفتر امیرکبیر-21پالک -روبه روی پارک شیرین-چهارراه موید1223-30-72امیرکبیر11

دفتر پیشخوان نوکان-روبه رو درب اول هوانیروز-نوکان1045-30-72نوکان12

دفتر نوری-2پالک -کوی صالحی-خ شباب-شهیاد1063-30-72نوری13

-میدان حافظ -شهرک معلم 1094-30-72کاوه14

پشت مجتمع ارگ-میدان کاشانی1118-30-72ارگ15

خیام جنب نانوائی سنگکی 1114-30-72ایرانیان16

دفتر اندیشه-33پالک -متری45خیابان -3تعاون 1162-30-72اندیشه17

خیابان امینی بطرف پارک بسیج -چهار راه دوم -شاطر آباد 1201-30-72المهدی18

دفتر پیشخوان محمدی-چهارراه راهنمایی و رانندگی1050-30-72محمدی19

دفتر ترنم-مجتمع تجاری مسکونی رضایی-سمت چپ-بلوار گلها-میدان رسالت-الهیه1077-30-72ترنم20

خیابان اصلی-7ایستگاه -تعاون1245-30-72آرش21

متری نبش سینا بهمن  40ابتدای خیابان -دولت آباد 1099-30-72اعتماد22

دفتر ماد-نبش کوی مرداد-اول خیابان آریا-اول شهرک ژاندارمری1092-30-72ماد23

10467پالک - خیابان معلم غربی - میدان شهرداری سابق 1035-30-72معلم24

38پ -جنب بانک صادرات-متری40خ -دولت آباد-کرمانشاه1181-30-72اکبری25

ماهیدشت  سه راه زالکه نبش خیابان اصلی 1085-30-72ماهیدشت26

روبه روی مسجد رشیدی-باالتر از چهارراه رشیدی-خ سیدجمال الدین1042-30-72بهار27

خیابان سنگر بعداز اداره دارائی -دبیر اعظم 1122-30-72هما28

دفتر کاسپین-روبه روی سیده فاطمه-خ سیده فاطمه-میدان آزادی1048-30-72کاسپین29

بلوار مولوی -شهرک معلم 1185-30-72مولوی 30

نرسیده به میدان رسالت-بلوار شاهد-الهیه1101-30-72الهیه31

روبروی درب ورودی خانه سازی -بلوار ظفر 1007-30-72طاقبستان32

102جنب کوی -2 و 1بین ایستگاه -شهرک کرناچی-کرمانشاه72301043کرناچی33

7نبش الله  - 7خیابان  الله -بلوار گلها -مسکن 72301120الله 34

دفاتر پیشخوان به تفکیک منطقه



دفترپیشخوان سپهر-روبه روی بانک تجارت-بلوارعطار-شهرک معلم1005-30-72سپهر35

دفتر مهر و ماه-بلوار شهید حسین مطاعی-فرهنگیان فاز یک1071-30-72مهروماه36

دفترکاوش-نبش کوی کمیل-خیابان طالقانی -الهیه 1036-30-72کاوش37

دفتر آزادگان-جنب پارک حافظیه-خ چهل و پنج متری دوم-حافظیه1025-30-72آزادگان38

جنب آژانس هواپیمائی هما -بهمن 22سه راهی 1168-30-72سفیر39

ابتدای خیابان سیده فاطمه - میدان آزادی 1177-30-72آسیا40

خیابان گلسرخ -چهار راه گلستان 1182-30-72گلسرخ41

روبه روی بازار روز-خ شیرین-میدان آزادی-خ محمد باقر صدر1069-30-72میالد42

ایستگاه دوم-خ انقالب-شهرک امام خمینی-کرمانشاه1206-30-72قلم زرین43

دفتر چاپار-بریدگی ده مجنون-وکیل آقا72301188چاپار44

دفتر خدماتی سنجابی-چهارراه فرخی-خ مسیر نفت1241-30-72سنجابی45

ایستگاه  یک - کارمندان  خیابان دوم 1242-30-72ملکوت46

جنب بانک سپه-باالتر ازاداره آب-بلوارشهیدمصطفی امامی-کرمانشاه1040-30-72بزرگ ولیعصر47

121نبش کوی -بلوار طاقبستان1246-30-72مهر48

دفترنوین-خ سید جمال الدین به سمت چوب فروش ها1003-30-72نوین49

دفتر نوین تک-به سمت ده مجنون-چهار راه وکیل آقا1113-30-72نوین تک50

152بلوک -دفتر خدمات پردیس-بلوار شقایق-شهرک پردیس1030-30-72پردیس51

جنب پارک بعثت-پایین تر از سازمان آب-تپه فتحعلی خان-خ دانشجو1074-30-72تبسم52

جنب مسجد امام جعفر صادق-خیابان ملت  -جعفرآباد 1161-30-72پلمپ شده53

مقابل بانک تجارت - دولت آباد 1176-30-72 جنت54

روبروی مجموعه ورزشی  شرکت نفت -بلوار زن 1197-30-72یاس55

ئ ضلع شرقی میدان مدیریت -شهرک کارمندان 1199-30-72فرهنگ56

قاصدک همراه-جنب آژانس ساسان-کوی امینی-نقلیه بهداشت-کرمانشاه1205-30-72قاصدک همراه57

خیابان دانشگاه - باغ ابریشم 1021-30-72ئاکو58

211پالک - امام سجاد4مقابل حوزه -بلوار راهنمایی و رانندگی1225-30-72 پویا59

جنب بلوار صیاد شیرازی-7ایستگاه -کارمندان1020-30-72آسمان 60

متری 45شهرک پرواز خیابان 1059-30-72پرواز61

 3ایستگاه - شهرک تعاون 72301049تعاون 62

438پ -متری مطهری غربی 40خیابان -جوانشیر 1044-30-72 کامسو 63

دفتر مهرگان-نبش کوی رنجبر-روبه روی بیمارستان امام خمینی-بلوار نقلیه1226-30-72مهرگان64

بر خیابان اصلی-2فاز-شهرک فدک1065-30-72ایران زمین65

جنب نمایشگاه امیر -ایستگاه عدالت -شهرک مسکن بلوار گلها 1163-30-72غرب تماس66

الهیه انتهای خ بهداری1027-30-72رضایی67

جنب پاکینگ انتظامی -قلعه شاخانی -جاده کرمانشاه کامیاران 1107-30-72مظفری68

دفتر کسری-روبه روی هنرستان تالش-بلوار شهید فهمیده-1فرهنگیان فاز1195-30-72کسری69

 3و2شهرک ظفر بین ایستگاه 1024-30-72انصار70



478پالک -روبه روی دبیرستان ابن سینا-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی1052-30-72کامبادن71

7ایستگاه - 2فرهنگیان فاز 1034-30-72 پارسه 72

روبروی کوچه پست شهید قندی - میدان آزادی 1015-30-72 آزادی 73

2والیت -شهرک الهیه 1105-30-72والیت 74

باالتر از پمپ بنزین  -بلوار شهید رضایی -شهرک الهیه 1248-30-72 هوشمند 75

هلشی خیابان شورا 1060-30-72هلشی76

 متری 24الهیه شهرک داد گستری خیابان 1230-30-72کاویان77

روبه روی ترمینال شماره دو-میدان آزادی1028-30-72نظری78

17رودکی جنوبی نبش کوی 72301259آسو79

بلوار طاقبستان نبش بلوار چقاکبود72301170تندیس80

پایین تر از بانک ملت-گیالنغرب خ شهید بهشتی72301014گیالنغرب81

72301068کلهر82

کرمانشاه دولت آباد شهرک اسالمی بلوار اسالمیه72301261امید83

پاوه خ امام محمد شافعی72301218هورام84

 مرداد26پاوه خیابان 72301234مولوی 85

 مرداد26پاوه خ شهدای 72301233پاوه86

کرمانشاه خیابان بهار نبش بلوار توحید72301058پیک بهار87

چهارراه رشیدی خیابان تیرفروشها-کرمانشاه72301003نوین88

چهارراه نجفی-شهرک نجفی-الهیه-کرمانشاه72301167گلشن89

پل زنگنه بلوار نوفل لوشاتو-اسالم آبادغرب72301172قادری90

کرمانشاه کیهانشهر بعد از بیسمارستان بیستون جنب پمپ بنزین72301010رسالت91

اسالم آباد غرب شهرک ولیعصر خیابان سید احمد خمینی نبش چهارراه اول72301267ولیعصر92

کرمانشاه خ امام خمینی72301258دره دراز93

اسالم آباد غرب خیابان شهرستانی نرسیده به مسجد صاحب الزمان72301038البرز94

روانسر بلوار معلم جنب تعاونی روستایی72301252گل سفید95

اسالم آباد غرب خیابان راه کربال روبروی نیروی انتظامی72301217ستاره آبی96

اسالم آباد غرب خ شهید چمران جنب بیمارستان امام خمینی72301029یاسین97

جوانرود میدان بسیج72301247مولوی 98

جوانرود خیابان امام خمینی روبروی بانک ملت72301178آوا99

سنقر شهرک ولیعصر چهارراه دانش72301080طاها100

اسالم آباد غرب خیابان شهید مفتح جنب اشاد اسالمی72301023رضایی101

کرمانشاه شهرک بهداری نبش بازارچه72301039فرهنگی102

کرمانشاه شهرک کیانشهر خیابا اصلی روبروی داروخانه حشمتی72301026امین103

5جوانرود خ طالقانی نبش کوی ایثار72301175جوانرود همراه104

12اسالم آباد غرب خ شهید مطهری روبرو کالنتری 72301192نیکو نژاد105

اسالم آباد خیابان حداد عادل روبروی پارک ملت72301183پارسیان106



حمیل خیابان حاج حامد یعقوب نژاد72301184بقیه اله107

نوسود خ امام خمینی نرسیده به بازارچه مرزی72301210نوسود108

کرمانشاه شهرک معلم بلوار عطار روبروی بانک تجارت72301005سپهر109

سرپل ذهاب خیابان امام روبروی اداره دارایی72301244خداویسی110

2کرمانشاه شهیاد خ شباب کوی صالحی پالک 72301063نوری111

کرمانشاه آناهیتا شهرک باهنر روبروی مسجد النبی72301160اطلس112

سرپل ذهاب بلوار باهنر روبروی شرکت ارتباطات سیار72301066حلوان113

گهواره خیابان اصلی72301264گهواره114

انتهای مسکن خیابان گلستان نرسیده به میدان ظفر72301214آریا115

روانسر زمین شهری روبروی اداره دارایی72301041شیرین116

صحنه میدان مولوی72301179جهانما117

صحنه خیابان شهید رستمی72301171پیام نما118

ثالث شهرک شهید مهدی آشنایی72301054شهاب119

صحنه نبش سه راهی رشیدی72301057جام جم120

خیابان خیام اول بریدگی بین خیام و سعدی72301193خیام121

 بهمن22جوانرود میدان فلسطین ابتدای خیابان 72301046ناریا122

 متری نبش کوی معلم40صحنه شهرک امام خمینی خ 72301086انقالب123

صحنه میدان امام جنب بانک ملی72301037(کاج)پاسارگاد124

قصرشیرین میدان معلم72301240همشهری125

میدان اول خ جهاد روبروی درمانگاه ش یک (ع)صحنه شهرک امام رضا 72301243تیام126

جوانرود خ شهدا پایین تر از شهرداری 72301047کاوات127

سرپل ذهاب خ را کربال جنب بانک قوامین72301173جام جم128

کوزران میدان امام خمینی بلوار امام خمینی72301279کوزران129



منطقهتلفن دفتر

شهر کرمانشاه8389690

شهر کرمانشاه4234108

شهر کرمانشاه8336599

شهر کرمانشاه8245348

شهر کرمانشاه8361583

شهر کرمانشاه4237109

شهر کرمانشاه8320373

شهر کرمانشاه7299277

شهر کرمانشاه4214909

شهر کرمانشاه7281422

شهر کرمانشاه7217801

شهر کرمانشاه4310289

شهر کرمانشاه8227333

شهر کرمانشاه4267000

شهر کرمانشاه7220042

شهر کرمانشاه7217295

شهر کرمانشاه4243897

شهر کرمانشاه8248936

شهر کرمانشاه8220718

شهر کرمانشاه8365725

شهر کرمانشاه8221228

شهر کرمانشاه8276400

شهر کرمانشاه7242176

شهر کرمانشاه7222290

شهر کرمانشاه8287018

ماهیدشت0832-4622212

شهر کرمانشاه7280494

شهر کرمانشاه7224888

شهر کرمانشاه8211300

شهر کرمانشاه4283000

شهر کرمانشاه8377172

شهر کرمانشاه4314995

شهر کرمانشاه8334282130

شهر کرمانشاه4293795
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شهر کرمانشاه4280600

شهر کرمانشاه8257794

شهر کرمانشاه8386509

شهر کرمانشاه8385083

شهر کرمانشاه8221155

شهر کرمانشاه8211850

شهر کرمانشاه8256000

شهر کرمانشاه8211324

شهر کرمانشاه8276380

شهر کرمانشاه7212009

شهر کرمانشاه8210171

شهر کرمانشاه4293173

شهر کرمانشاه8223132

شهر کرمانشاه4295564

شهر کرمانشاه7216890

شهر کرمانشاه7220021

شهر کرمانشاه7262182

شهر کرمانشاه7220590

شهر کرمانشاه8412534

شهر کرمانشاه8260116

شهر کرمانشاه8391300

شهر کرمانشاه4217802

شهر کرمانشاه7216606

شهر کرمانشاه4275187

شهر کرمانشاه8232009

شهر کرمانشاه4215077

شهر کرمانشاه4326703

شهر کرمانشاه4222068

شهر کرمانشاه7218133

شهر کرمانشاه7221902

شهر کرمانشاه8332294

شهر کرمانشاه4237755

شهر کرمانشاه8382804

شهر کرمانشاه2462054

شهر کرمانشاه8221900  8212390  

شهر کرمانشاه4313000



شهر کرمانشاه8253112

شهر کرمانشاه4236512

شهر کرمانشاه8253091

شهر کرمانشاه8283069

شهر کرمانشاه8276075

هلشی 8324222528

شهر کرمانشاه8274301

شهر کرمانشاه8223061

شهر کرمانشاه34282528

شهر کرمانشاه34218001

گیالنغرب 43224903

شهر کرمانشاه

شهر کرمانشاه38274506

پاوه 46121777

پاوه 46126912

پاوه 46121797

شهر کرمانشاه8337249073

شهر کرمانشاه8337216890

شهر کرمانشاه8338389250

-اسالم آبادغرب8345220186

شهر کرمانشاه8338325550

اسالم آباد غرب8345223292

شهر کرمانشاه8338281999

اسالم آباد غرب8345229696

روانسر8346523555

اسالم آباد غرب8345226550

اسالم آباد غرب8345227185

جوانرود8346223781

جوانرود8346231022

سنقر 8348424553

اسالم آباد غرب8345242767

شهر کرمانشاه8338395040

شهر کرمانشاه8338331422

جوانرود8346229700

اسالم آباد غرب8345242296

اسالم آباد خیا8345220414



حمیل 8345622384

نوسود 8346422009

شهر کرمانشاه834280600

سرپل ذهاب8342231310

شهر کرمانشاه8338227333

شهر کرمانشاه8334279349

سرپل ذهاب8342228035

گهواره8343743045

شهر کرمانشاه834218720

روانسر8346526676

صحنه 8348327272

صحنه 8348332125

ثالث 8346723851

صحنه 8348332416

شهر کرمانشاه8337273470

جوانرود8346226218

صحنه 8348333271

صحنه 8348332105

قصرشیری8342427555

صحنه 8348332118

جوانرود8346227370

سرپل ذهاب8342224525

کوزران 8334662655


