ردیف

کد دفتر

مسئول دفتر

شهرستان

آدرس

تلفن

1

72-34-1002

الهام طوالبی

خرم آباد

خ مطهری شمالی  -پایینتر از ساختمان پزشکان

6613207584

2

72-34-1018

رحیم مرادی

خرم آباد

خ انقالب  -نبش کوچه آراسته پنجم

6613239961

3

72-34-1098

آساره سارمی

خرم آباد

خ شقایق  -جنب داروخانه دکتر جعفری

6614214710

4

72-34-1070

فریبا رحمانپور

خرم آباد

خ 60متری  -روبروی سازمان ملی جوانان

6613214020

5

72-34-1091

زهرا شاهیوند

خرم آباد

بلوار ولیعصر(عج)  -نبش چهارراه پژوهنده

6613238569

6

72-34-1081

مریم محسنی جنانی

خرم آباد

خ جانبازان ابتدای میدان

6612205115

7

72-34-1007

مریم سالحورزی

خرم آباد

خ حافظ میدان بزرگ -وسط خیابان فردوسی  -پالک 196

6612234566

8

72-34-1069

ناهید وکیلی منش

خرم آباد

قاضی آباد  -نبش میدان دهم پ 98

6614203721

9

72-34-1087

فریبا ایمانی فر

خرم آباد

خ اسدابادی  -خ سرباز  -روبروی پارک جنب داروخانه دکتر
گودرزی

6612223174

10

72-34-1080

وحید بهاروند

خرم آباد

خیرآباد  -روبروی مسجد حاج تقی

6614212858

11

72-34-1055

پیمانی صارمی فر

خرم آباد

پشته حسین آباد خ طیب روبروی مسجد اقصی -جنب بانکی

6614231583

12

72-34-1119

شهرام رستمی

خرم آباد

خ انقالب -سه راه اولی مطهری

6613233697

13

72-34-1160

افسانه بگ رضایی

خرم آباد

شهرک بهرامی -بر خیابان اصلی  -جنب بانک سپه

6614232539

14

72-34-1026

لیال نعمتی ملک آباد

خرم آباد

بلوار والیت  -نبش بوستان ششم روبروی شهرداری

6613249027

15

72-34-1127

زهرا بهرامی

خرم آباد

گلدشت شرقی  -خ ارغوان  -نبش خ آزادی

6614232240

16

72-34-1032

رزیتا نجومی

خرم آباد

علوی ،ننبش پل حاجی راستای رستوران پل انتهای زیرگذر

6612236881

17

72-34-1092

اصغر مجمد حسینی

خرم آباد

ماسور  -چهارراه حافظ  -خ پردیس

6614222805

18

72-34-1120

مریم ساالری

خرم آباد

اسپستان -بلوار بهرستان نبش بهارستان8

6614232409

19

72-34-1043

محبوبه شفیعیان

خرم آباد

خ طیب داروخانه ولیعصر بین چاکمهر  4و 5

6614231826

20

72-34-1115

مسعود بهرامی

خرم آباد

شهرک بدرآباد علیا  -کوچه مسجد  -نبش کوچه الله 6

6614232668

21

72-34-1033

مجتبی عابدینی

خرم آباد

خ شریعتی  -میدان بسیج جنب بانک مسکن

6612206278

22

72-34-1051

زینب نیک لک

خرم آباد

ناصرخسرو خ 12متری دانش پ 63

6613309691

23

72-34-1068

جهانگیر قاسمی تبار

خرم آباد

گلدشت غربی  -ابتدای خ ارم کد پستی

6614232952

24

72-34-1138

فاطمه سماعی

خرم آباد

اسدابادی -ابتدای خ14متری

661223993

25

72-34-1078

پروانه مرادی سبز

خرم آباد

گلدشت غربی خارم بعد از چهارراه کدپستی

6614225043

26

72-34-1054

حمید زارعی

خرم آباد

27

72-34-1135

سعید ابدالی

خرم آباد

28

72-34-1163

مهدی دهقان

خرم آباد

29

72-73-1079

کیانوش رومیانی

خرم آباد

30

72-34-1046

اعظم میرنژاد

خرم آباد

31

72-34-1009

فهیمه رحمتی

خرم آباد

32

72-34-1073

حسن کولیوند

خرم آباد

33

72-34-1068

جهانگیر قاسمی تبار

خرم آباد

گلدشت مطهری ،سرچشمه نبش کوچه سوسن

34

72-34-1107

علی سلیمانی

زاغه

خ اصلی

66336230940

35

72-34-1130

محمود عزتی

زاغه

بلوار 22بهمن

6633223773

36

72-34-1188

لیال مومنی

خرم آباد

خ امام بین چهارراه فرهنگ و میدانتختی

9168614080

37

72-34-1165

فریده خادم

خرم آباد

خ علوی روبروی بانک صنعت و معدن

6614221963

38

72-34-1044

پریا سرهنگی

خرم آباد

بلوار 30متری پژوهنده جنب دادگستری بین بنفشه 10و11

6613222965

1

72-34-1020

سمیراشاهوردی

بروجرد

خ جعفری پایینتر از میدان جعفری پ 54

6624461600

2

72-34-1049

مهدی عرب دیپلم

بروجرد

م قیام خ سعدی  -بعد از فاز-2نبش کفش ملی

6622616336

3

72-34-1171

ولی اله فرخ نیا

بروجرد

خ بهارستان  -نرسیده به سه راهی سجاد

6622607304

4

72-34-1169

غالم رضا کردی

بروجرد

دور میدان معلم-پالک 234

6623509462

5

72-34-1082

مجتبی کاوند

بروجرد

متری بسیج-میدان قائم -پ2548

6624469272

بلوار والیت گلستان11
کوی ارتش -بلوار-پیروزی -روبروی خ پرچم کد
پستی6816957857
60متری جنب سینما حکمت

6613233545
661320690
6613207964

6

72-34-1056

شورانگیز امیرسرداری

بروجرد

میدان صفا روبروی بانک صادرات پ553

6622616636

7

72-34-1084

ستار معظمی گودرزی

بروجرد

میدان یادبود  -بلوار دکتر بهشتی پ 45

6623506067

8

72-34-1053

سیما ابوالفتحی

بروجرد

میدان راهنمایی اول بلوار امام حسین ع

6624467985

9

72-34-1168

هادی پورصادقی

بروجرد

شهرک اندیشه خ شکوفه فاز یک پ 53

6623501940

10

72-34-1089

لیال کریمی

بروجرد

خ سجاد پ  496کد

6622616695

11

72-34-1086

مهری گودرزی

بروجرد

ضلع شمالی میدان امام حسین ع بین ده متری اول و دوم کد پستی
6917833184

6622601080

12

72-34-1101

محمد زندی

بروجرد

چهارراه باغمیری ابتدای خ بحرالعلوم

6622613232

13

72-34-1133

نرگس ساده دل

بروجرد

خ جعفری خ 17شهریور پ 95

6624449052

14

72-34-1123

مهران سلیمی

بروجرد

میدان یادبود بلوار ش بهشتی نبش کوچه سنبل

9168463595

15

72-34-1076

محمد زیوریازی

اشترینان

بلوار امام خمینی ره پ 173

6653223232

1

72-34-1027

اسماعیل بابائی نژاد

پلدختر

روبروی فرمانداری

6634223456

2

72-34-1136

علی احمد عزیزی

پلدختر

روبروی بانک ملی مرکزی

6634228104

3

72-34-1072

سیده خدیجه موسوی

پلدختر

پشت بهداری قدیم اول 24متری

6634228202

4

72-34-1062

محمد شاکرمی

معموالن

خ امام ره

6634334128

5

72-34-1061

فردین نورمحمدی

معموالن

جنب بانک کشاورزی

6634334132

6

72-34-1158

سیروس همتی سهرابوند

پلدختر

خ امام علی روبروی حالل احمر

6634228763

7

72-34-1135

سیدنورمحمد موسوی

پلدختر

6634224300

9125399644

1

72-34-1094

مجید حاجیوند

دورود

میدان عاشورا خ قدس نرسیده به خط آهن

6654216386

2

72-34-1036

سیاوش هداوند

دورود

بلوار شهید بهشتی جنب بانک ملی خیبر

6654225019

3

72-34-1064

زهره هداوند

دورود

خ الغدیر روبروی دادگستری

6654245711

4

72-34-1096

مهین حیدری

دورود

خ کندوان

6654221122

5

72-34-1122

پرویز آسترکی

دورود

6

72-34-1129

محمد گراوند

دورود

ناصرالدین

6654324965

6

72-34-1035

حسین کت مسی

چاالنچوالن

چاالنچوالن

6542624200

1

72-34-1134

سعید نیک دل زاده

ازنا

وسط بلوار جهاد نبش کوچه چهارم 17برگ

6664225020

2

72-34-1074

امیر حسین عیسوند

ازنا

میدان شهید صدوقی نبش خ امام (ره) 21برگ

6664222076

3

72-34-1041

ناصر دهقان

ازنا

بلوار جهاد  11برگ

6664228338

4

72-34-1071

اسداله عابدی

ازنا

خ آزادی شرقی تقاطع آزادی نواب  11برگ

6664234724

5

72-34-1180

محسن صالحی

ازنا

خ انقالب دور میدان راه آهن  11برگ

6664223572

1

72-34-1108

شاپور خدایی

سراب دوره

بلوار امام (ره) جنب بانک کشاورزی

6635724053

2

72-34-1156

صادق امیری

سراب دوره

خ رهبری روبروی دبیرستان شبانه روزی

6635723878

1

72-34-1016

احد جهانگیری

نورآباد

خ امام ره روبروی فرمانداری

663722096

2

72-34-1001

خسرو برجی چراغی

نورآباد

چهارراه مطهری نبش خ کشاورزی

6637233973

3

72-34-1104

مرتضی مستی

نورآباد

خ هفتم تیر باالتر از مسجد

6637240624

4

72-34-1155

ایرج شیخی

نورآباد

روبروی ترمینال

6637240347

5

72-34-1177

مصیب نظری شریفی

نورآباد

خ شهید رجایی

6637240201

6

72-34-1066

علی مریدی

نورآباد

خ امام ره شهید شیرخانی

6637221644

1

72-34-1058

سینا امرایی

کوهدشت

خ امام (ره) نرسیده به میدان فرمانداری پایینتر از مخابرات

6636239009

2

72-34-1003

زهره کوشکی

کوهدشت

خیابان زینب سد ساحلی

663222829

3

72-34-1113

محمدرضا شیخی موسوی

کوهدشت

خ بوعلی نبش خ خیام

6636242765

4

72-34-1149

پیمان غضنفری امرایی

کوهدشت

خ امام (ره) نبش خ حر

6636221397

5

72-34-1166

فاطمه امرایی

کوهدشت

خ امام (ره) خ فردوسی

6636222286

6

72-34-1115

یحیی ابراهیمی

کوهدشت

7

72-34-1140

سجاد امرایی

چغابل

خ امام (ره)

6636522059

8

72-34-1148

محمد زمان کونانی

چغابل

خ مطهری روبروی خ سعدی

6636523134

9

72-34-1142

بهمن نوروزی

چغابل

خ رهبری

6636522470

1

71-34-1001

سمیرا عبدالوندی

الیگودرز

ابتدای خ مدرس میدان شهدا نبش میدان دفتر خدماتی ایثار

6642220048
9163644821

2

72-34-1157

صفر اسماعیلی

الیگودرز

3

72-34-1186

روح اله احمدی

الیگودرز

خ امام (ره) کوچه امیرکبیر 11روبروی بازار سینا

6642237595

4

72-34-1059

المیرا حاتمی

الیگودرز

میدان امام (ره) خ امام (ره) پایینتر از دادگستری

6642240700

5

72-34-1183

سجاد رحمانی

الیگودرز

خ امام (ره) نبش کوچه پونه زار

6642237069

6

72-34-1137

علی اصغر نجاری

الیگودرز

خ هالل احمر روبروی مخابرات

6642245115

7

72-34-1121

فریبا صادقیان

الیگودرز

خ آیت اله طالقانی جنوبی جنب بانک صادرات

9169667709

8

72-34-1126

محمدناصربابایی

الیگودرز

خ امام (ره) روبروی خ حجاب

6642241277

1

72-34-1019

اسماعیل حسنوند

الشتر

خ امام (ره) چهارراه شهید مدنی

6652228090

2

72-34-1088

فهیمه برشان

الشتر

خ آیت اله کاشانی پایینتر از نیروی انتظامی

6632286813

3

72-34-1152

صحبت اله رشنو

الشتر

خ آیت اله بروجردی میدان رجایی جنب نانوایی لواش

6635230311

