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دادگاُ ّای ػوَهی حقَقی

 . (پٌجراُ)هجتوغ قضایی شْیذ تْشتی


حقَقیدادگاُ ػوَهی: ًَع هحاکن
...رظیذگی تِ اًَاع دػاٍی خاًَادُ، ثثتی، قراردادّا، تجاری، شرکت ّا،

: تؼذاد شؼة
  ِشؼثِ، از شؼث  تا 

: حَزُ تحت پَشش
 ضلغ شرقی خیاتاى کَّعٌگی، داًشگاُ تا اًتْای خَاجِ رتیغ

تلَار ٍحذت، اٍل رضائیِ: آدرض
-: شوارُ تلفي



  . (شفا)هجتوغ قضایی شْیذ هطْری


حقَقیدادگاُ ػوَهی: ًَع هحاکن
رظیذگی تِ دػاٍی خاًَادُ، ثثتی، قراردادّا، تجاری، شرکت ّا، اهَرحعثی، ٍ غیرُ

: تؼذاد شؼة
 ِاز شؼثِ ، شؼث  تا  ِشؼث ٍ  ٍ 

 حَزُ تحت پَشش
ضلغ غرتی خیاتاى کَّعٌگی، داًشگاُ تا اًتْای خیاتاى خَاجِ رتیغ

تلَار شفا، ًثش شفا : آدرض

- : شوارُ تلفي
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دادگاُ ّای کیفری


 . (چْار طثقِ)هجتوغ قضایی اهام خویٌی


کیفری- ًَع دادگاُ ػوَهی 
 :تؼذاد شؼة

  تا  دادیاری؛ شؼثِ  تا  تازپرظی؛ شؼثِ  تا شؼثِ : دادگاُ کیفری

هذًی   ٍ شؼثِ
 صالحیت

. پایاًِ، فیاض تخش، . ّاشوی ًصاد، . : رظیذگی تِ شکایات کالًتری ّای تحت پَشش
 (خَاجِ رتیغ)رظالت . طثرظی،  .راُ آّي،

 (درٍازُ طالیی)هعتقر در دادگعتری هرکس ٍاقغ در اتتذای تلَار شْیذ هذرض : آدرض
-: شوارُ تلفي

 
 . (حرم هطْر)هجتوغ ثاهي

 
کیفری - ػوَهی : ًَع دادگاُ

 تؼذاد شؼة
  ٍ شؼثِ  تا  دادیاری؛  ٍ  تازپرظی؛  ٍ شؼثِ : دادگاُ کیفری

دادگاُ اًقالب  
:  صالحیت

. اهام رضا، . : رظیذگی تِ شکایات هرتَط تِ جرائن گًَاگَى کالًتری ّای تحت پَشش
تاًَاى ثاهي  . شْیذ آظتاًِ پرظت، . ًَاب، 
اٍل خیاتاى ًَاب صفَی، هقاتل پیر پاالى دٍز : آدرض

- ٍ : شوارُ تلفي
 
 .هجتوغ قضایی شْیذ ّاشوی ًصاد
 

کیفری - ػوَهی: ًَع دادگاُ
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: تؼذاد شؼة
 تا  دادیاری؛ شؼثِ  تا  تازپرظی؛ شؼثِ  تا شؼثِ :  دادگاُ کیفری

 
: صالحیت

 رظیذگی تِ شکایات هرتَط تِ جرائن گًَاگَى  
شْیذ . شْیذ رجایی،. هصلی، . تاًَاى، . کَی پلیط، . : کالًتری ّای تحت پَشش

. فرٍدگاُ. طرق، . گلشْر، تاٌّر، 
ایعت ٍ تازرظی . اهام تقی،اظالم قلؼِ، . آترٍاى، . : پاظگاُ ّای تحت پَشش

. هیاهی. ّاللی، . اظواػیل آتاد، 
  ٍ خیاتاى گاراشدارّا، تیي کَشش آدرض

-: شوارُ تلفي
 
 .هجتوغ شْیذ تاٌّر
 

کیفری - ػوَهی: ًَع دادگاُ
: تؼذاد شؼة

  تا  دادیاری؛  تا  تازپرظی؛  تا شؼثِ :  دادگاُ کیفری
:  صالحیت

. احوذآتاد، . : رظیذگی تِ شکایات هرتَط تِ جرائن گًَاگَى کالًتری ّای تحت پَشش
ظٌاتاد ًجفی، 
تلَار شْیذ قرًی، حذ فاصل چْارراُ اتَطالة ٍ چْارراُ هیذاى تار : آدرض

 - - : تلفي

 
 . (صذف)هجتوغ قضایی شْیذ کاهیاب
 

کیفری - ػوَهیًَع دادگاُ
: تؼذاد شؼة

 تا تازپرظی؛ شؼثِ  ٍ شؼثِ  تا شؼثِ : کیفری- دادگاُ ػوَهی
 دادیاری؛ تا   
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:  صالحیت
رظیذگی تِ شکایات هرتَط تِ جرائن گًَاگَى  

آب )ّفت تیر. ظجاد، . الْیِ، .شْرک ًاجا، . قاظن آتاد، . : کالًتری ّای تحت پَشش
 (ٍ ترق

کاظن آتاد . فردٍظی، . اًذاد، ظلطاى آتاد، . : پاظگاُ ّای تحت پَشش
تلَار ٍکیل آتاد، اٍل شْرک صذف : آدرض

 - ٍ  : تلفي

 
 .هجتوغ قضایی شْیذ رجایی
 

کیفری - ػوَهیًَع دادگاُ
: تؼذاد شؼة

  تا  دادیاری؛ شؼثِ  تا  تازپرظی؛ شؼثِ  تا شؼثِ : دادگاُ کیفری
:  صالحیت

رضاشْر، . جْاد، . : رظیذگی تِ شکایات هرتَط تِ جرائن گًَاگَى کالًتری ّای تحت پَشش
 . ظیذی

خیاتاى کَّعٌگی، هیذاى الٌذشت، جٌة دادگاُ اًقالب : آدرض

   -: تلفي

 . (ٍیصُ)هجتوغ قضایی شْیذ قذٍظی
 

کیفری - ػوَهی: ًَع دادگاُ
: تؼذاد شؼة

 دادیاری؛ شؼثِ  تا  تازپرظی؛ شؼثِ  ٍ شؼثِ تا شؼثِ : دادگاُ کیفری
 تا  

:  صالحیت
.... دادگاُ ٍیصُ رظیذگی تِ جراین ظرقت، هفاظذ اجتواػی ٍ اقتصادی، رتاخَاری ٍ 

:  حَزُ تحت پَشش
هجتوغ ٍیصُ تا هحذٍدُ توام پاظگاُ ّا ٍ کالًتری ّای ترٍى ٍ درٍى هرزی هشْذ هقذض 
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 تلَار ٍکیل آتاد، ٍکیل آتاد : آدرض

 - : تلفي

 
 .هجتوغ قضایی اًقالب
 

دادظرای ػوَهی ٍ اًقالب : ًَع دادگاُ
:  تؼذاد شؼة

  تا  دادیاری؛ شؼثِ  تا  تازپرظی؛ شؼثِ  تا شؼثِ : دادگاُ کیفری
: صالحیت

 دادگاُ اًقالب 
: حَزُ تحت پَشش

 تا هحذٍدُ توام کالًتری ّا ٍ پاظگاُ ّای ترٍى شْری هشْذ هقذض 
خیاتاى کَّعٌگی، هیذاى الٌذشت : آدرض

 - : تلفي

 
 . (طرقثِ)هجتوغ قضایی شْیذ هذًی
 

کیفری - حقَقیًَع دادگاُ
:  تؼذاد شؼة

  ٍ  تازپرظی؛ شؼثِ  ٍ  ٍ دادگاُ حقَقی؛ شؼثِ شؼثِ : دادگاُ کیفری
  تا دادیاری؛ شؼثِ 

:  صالحیت
رظیذگی تِ اًَاع دػاٍی حقَقی ٍ جرائن گًَاگَى  

شاًذیس طرقثِ، . : کالًتری ّای تحت پَشش
حصارگلعتاى . ٍیراًی، . : پاظگاُ ّای تحت پَشش

اٍل طرقثِ : آدرض
-  :  تلفي
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هجتوغ اجرای احکام کیفری دادظرای ػوَهی هشْذ


دادگاُ کیفریًَع هحاکن

:حَزُ تحت پَشش
 توام هجتوغ ّای قضایی شْر هشْذ

ًثش خیاتاى آخًَذ خراظاًی : آدرض
-: تلفي


حَزُ قضایی ًظارت تر زًذاى هشْذ


تواهی هجتوغ ّای قضایی شْر هشْذ: حَزُ تحت پَشش
خیاتاى کَّعٌگی، هیذاى الٌذشت، دادگاُ اًقالب: آدرض

- : تلفي


دایرُ ظرپرظتی دادظرای ػوَهی ٍ اًقالب هشْذ


:حَزُ تحت پَشش
 تواهی هجتوغ ّای قضایی شْر هشْذ

خیاتاى هذرض، هذرض : آدرض

 : تلفي


هجتوغ دادگاُ ّای تجذیذ ًظر اظتاى


دادگاُ تجذیذ ًظرًَع هحاکن
 الی : تؼذاد شؼة

:حَزُ تحت پَشش
 کلیِ حَزُ ّای قضایی اظتاى خراظاى رضَی

خیاتاى کَّعٌگی، هیذاى الٌذشت، پشت دادگاُ اًقالب: آدرض
-: شوارُ تلفي
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