ليست دفاتر مشاوره حقوقی استان ها
رديف

نام استان

شماره ثابت

تلفن اداره

1

آذربايجان شرقی

0413553408

041-3553408

2

آذر بايجان غربی

04432259362

3

اردبيل

04533723244

4

اصفهان

03136120165

031-36125955

5

البرز

02635823077

026-35823077

6

ايالم

08432237936

0843-3353864

7

بوشهر

07733542746

077-33548625

8

تهران بزرگ

73255712-73250000

73259669

9

چهار محال و بختياري

03833349640

10

خراسان جنوبی

05632922080

آدرس دفتر
بسیج حقوقدانان آذربایجان شرقی(دفتر ثابت )

ساعت کار دفتر مشاوره حقوقی
چهار شنبه ها ساعت 10صبح تا 14

 -1کانون بسیج حقوقدانان شهدا گمنام ارومیه و
دفتر حمایت از ایثارگران
04433371007 -1

 -2سازمان بسیج حقوقدانان استان و دفتر

04433359362 -2

حمایت از ایثارگران(دفتر ثابت)

04436461300 -3

 -3کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو خوی و

04445223942 -4

دفاتر حمایت از ایثارگران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ساعت  9صبح تا
 14و روزهای فرد یکشنبه و سه شنبه از
ساعت  16الی 18

 -4ناحیه مقاومت سپاه میاندواب -کانون بسیج
حقوقدانان
(دفتر ثابت)*اردبیل -میدان بسیج دادگستری
*04533723244

اردبیل -حوزه  11شهری
دادگستری ...
دادگستری مشکین شهر

 8الی 14
دوشنبه و چهارشنبه

دادگستری خلخال
اصفهان -خیابان شهید شمس آبادی -ساختان
بسیج -طبقه دوم کانون شهید بهشتی
کرج -میدان والفجر -بلوار شهدای چهارصد
دستگاه -ساختمان شهیدان بیگی-سازمان بسیج

شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10صبح الی 13

حقوقدانان(مرکز ثابت)
ایالم -میدان شهدا -خیابان عدالت -دادگستری
شهرستان ایالم -دادگاه حقوقی -اتاق شماره
(1مرکز ثابت)
بوشهر -خیابان بی سیم  -کوچه الله -23
ساختمان اقشار -طبقه همکف  -مرکز مشاوره
بسیج حقوقدانان

همه روزه از  7.30صبح الی  2.45بعد از ظهر

روزهای سه شنبه در ساعات اداری(باقی
ایام هفته وقت میدهیم برای سه شنبه)

 -1میدان سپاه  -بسیج حقوقدانان تهران بزرگ
 -2هالل احمر  -پارک رازی -پایگاه شهید
خادم شریف
-3مسجد امام قائم
 -4مسجد توحید
 -5مسجد جامع ثاراهلل

همه روزه ساعت 10الی 12

 -6مسجد پیامبر اعظم
 -7سرای محالت(جنت)
 -8مسجدالنبی شهرک قدس
کانون مرکزی محالت تهران بزرگ
تلفن0383349640 :1
تلفن03833348780 :2
تلفن--- :3
05632922080

دفتر :1سازمان بسیج حقوقدانان -دادگستری
شهرکرد(دفتر ثابت)

 7:30-13:30همه روزه

دفتر:2استان چوب -دادگستری شهرکرد

پنج شنبه ها تا 12:30

دفتر :3کانون بسیج حقوقدانان فارسان
شهرستان بیرجند -باوار پیامبر اعظم

 10تا (12همه روزه)

ادرس  -1خیابان امام خمینی -میدان  10دی-
جنب داروخانه دکتر مجتهدی(دفتر ثابت)
ادرس دفتر -2خیابان مدرس  -2مجتمع امام
11

خراسان رضوي

05135074348

12

خراسان شمالی

05832264277

13

خوزستان

06134458072

14

زنجان

02433423900

15

سمنان

02333434848

023-33463135

16

سيستان و بلوچستان

05433315297

5433315297

17

فارس

07132249044

07132249044

18

قزوين

02832122238

19

قم

09365671413

20

کردستان

08733167037

-

21

کرمان

0343245576

032455766

22

کرمانشاه

08331820446

08331820443-30

23

کهگيلويه و بويراحمد

07431142076

07431142076

051-38591700

خمینی
ادرس دفتر -3کاشمر -مرکز دادگستری

همه روزه از شروع ساعت اداری تا ساعت
20

ادرس دفتر -4نمایشگاه اقتصاد مقاومتی
ادرس دفتر -5گروه جهادی و اعزام به مناطق
بجنورد -بلوار مصلی -دادگستری بجنورد
دفتر حمایت از ایثارگران

0613-4458472

همه روزه ساعات اداری

سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان(دفتر ثابت )

شنبه تا پنج شنبه ساعت اداری

امانیه خ سقراط آزاده طبقه  6واحد 26

شنبه تا جهارشنبه 20-18

کانون دادگستری آبادان

یکشنبه و چهارشنبه 13-8

مصلی نماز جمعه

هر جمعه

خ طالقانی نبش نظامی پاساژ برق طبقه 4

شنبه دو شنبه چهارشنبه 20-18

دفتر حمایت حقوقی ایثارگران مجتمع قضایی

شنبه تا چهارشنبه ساعت اداری

باهنر
شنبه تا چهارشنبه ساعت اداری

دادگستری دزفول

*( دفتر مشاوره کانون در محل سازمان)شنبه-
یکشنبه-سهشنبه از ساعت  9صبح تا  14و
زنجان -اعتمادیه ،روبروی نهم غربی ،مجتمع

روزهای دو شنبه و چهارشنبه از ساعت 7

دفتر 024-00423900 :1شهید شهریاری

الی -14پنجشنبه از  9الی 12

دفتر 024-33457667 :2زنجان -بلوار  22بهمن ،دادگستری استان ،طبقه

* دفتر مشاوره حمایت حقوقی دادگستری:

دوم ،دفتر حمایت حقوقی

شنبه تا چهارشنبه  8الی  14و پنجشنبه  8الی
13
*مشاوره تلفنی اصناف هر روزه  10الی 13

سمنان-میدان کوثر -انتهای خیابان بهشت-
ساختمان شهید خالصی -طبقه اول -دفتر مشاوره همه روزه ساعات اداری
حقوقی
خیایان آزادی -واقع در دادگستری کل استان
شیراز -میدان شهدا -دادگستری کل استان
فارس-طبقه همکف -اتاق  - 118دفتر مشاوره

8صبح الی 14

بسیج
 -1بسیج حقوقدانان استان قزوین
 -2دفتر حمایت از ایثارگران
 -3شهرستان البرز
 -4شهرستان بوئین زهرا
 -5شهرستان آبیک
قم -بلوار هفت تیر -طبقه پایین مرکز مشاوران
دادگستری
-

-

بلوار جمهوری ،چهاراه امام جمعه ،خیابان
فیروزه ،کوچه شماره 2
کرمانشاه -میدان سپاه -انتهای کوی شهدا نبی
اکرم -ساختمان بسیج اقشار -طبقه اول(مرکز
ثابت)
سپاه فتح_ سازمان بسیج حقوقدانان

همه روزه به غیر از پنج شنبه ها

-

24

گلستان

-

25

گيالن

01333142197

26

لرستان

06633350148

27

مازندران

01133300685

28

مرکزي

08634523892

086-34523892

29

هرمزگان

07633317852

07632220609

30

همدان

08138391777

31

يزد

09103372870

شواری حل اختالف رشت

یکشنبه و چهارشنبه

 -1خرم آباد -بلوار حج -دادگستری شهرستان
خرمآباد -کانون بسیج حقوقدانان
06633194369

 -2کوهدشت -بلوار سپاه ناحیه مقاومت

06633371505

شهرستان کوهدشت -کانون بسیج حقوقدانان

06633372111

 -3الشتر -خیابان آیت اهلل طالقانی -ناحیه

ساعت  8الی 10

مقاومت شهرستان سلسله -کانون بسیج

01144739493
011433350014
01133323837

حقوقداناان سلسله
 -1محمود آباد -خیابان آزادی -جنب فرماندهی
دادگستری
 -2قائمشهر -خیابان ساری -دادگستری
 -3ساری -خیابان مازیار -اداره کل دادگستری
اراک -خ قائم مقام -میدان ساعت -ساختمان
شهید چمران -طبقه اول

 -1شنبه-دوشنبه  9تا 12
 -2شنبه-دوشنبه-چهارشنبه13-9
 -3شنبه-سهشنبه  10-8و 11-9
همه روزه ساعات اداری

-1بندرعباس -میدان ابوذر -ساختمان
دادگاههای جزایی و انقالب-طبقه اول-اتاق 207
 -2مساجد محالت به صورت نوبهای -هفته ای

همه(شنبه تا پنجشنبه)  10الی 12

یکبار بعد از نماز مغرب و اعشا
 -3محل برگزاری نماز جمعه
 -1همدان-میدان مدرس -ابتدای
بلوارشهیداحمدیروشن-بسیج حقوقدانان
08138391777

استان(مرکز ثابت)

08138391777

-2همدان-میدان مدرس -ابتدای

08138260055

بلوارشهیداحمدیروشن -بسیج حقوقدانان استان

همه روزه ساعات اداری

 -3همدان-خبوعلی -دادگستری کل استان
(مرکز ثابت)
03538267650
0353116350

یزد -خیابان فرخی ،دادگستری یزد
یزد بلوار شهدای محراب بلوار مدرس-
دادگستری کل استان یزد طبقه دوم

همه روزه از ساعت14-8

