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 31 شماره فرم

_________________ 

 تعالی بسمه

 

 ایران اسالمی جمهوری

 كشور وزارت

 ایران اسالمی جمهوری ریاست انتخابات آگهی
 

 مردم آگاهی آن،به اجرایی نامه آیین 91 ماده و جمهوري ریاست انتخابات قانون 54 ماده اجراي در

 انتخابات در شرکت حق که کسانی انتخابات قانون 63 ماده استناد به رساند می ارومیه  شهرستان شریف

 بعد 00:11 لغایت صبح 10:11 ساعت  از 0011/10/82 تاریخ در رأي برگ دریافت و نام ثبت براي ، دارند را

 و نام ثبت شعب از یكی به ، خود شناسنامه  اصل و ملی شماره یا ملی کارت اصل داشتن دست در با ظهر از

 .کنند شرکت انتخابات در و مراجعه زیر مشروح اخذرأي

 شهرستان ارومیه

ي _ کوی  1شعبه ثابت  شماره   
 _ مسجد ساالر شهيدان 94واقع در  خيابان ابوذر  _ موتورباش 

افت   -پشت پناهگاه  -ابوذر واقع در  خیابان  2شعبه ثابت  شماره    ستان سادات -کوی سوم   -کوچه شهید ش   دبیر

 واقع در  خيابان ابوذر _ جنب پناهگاه _ دبستان شهيد مصيب كاظمي  3شعبه ثابت  شماره   

ت ابوالفضل 9شعبه ثابت  شماره     واقع در  خيابان ابوذر _ مسجد حضر

انه نسیبه -باالتر از سازمان زیباسازی  -خیابان نور  -واقع در  بلوار ولیعض  5شعبه ثابت  شماره    ستان هیات امنایي دخیر  دبیر

ت قائم )عج 6شعبه ثابت  شماره    ي _ روبروي پارك زنبق _ مسجد حضر
 (واقع در  خيابان صدوقر

 واقع در  خيابان نور _ سازمان زيباسازي شهرداري اروميه 7شعبه ثابت  شماره   

ي نورو  8شعبه ثابت  شماره   
 اقع در  خيابان نور _ سازمان زيباسازي شهرداري اروميه _ سالن ورزش 

ي مخابرات _ دبستان شاهد شهيد محمود باقري 16واقع در  خيابان وليعض _  4شعبه ثابت  شماره     میر

ستان نض -خیابان باقرالعلوم  -واقع در  خیابان عالمه مجلیس  11شعبه ثابت  شماره     هیر

انه شهيد الهوردي  11ت  شماره شعبه ثاب   ي دخیر
ي _ دبستان دولتر

واقع در  خيابان عالمه مجلیسي _ خيابان شهيد صدوقر
 اصغرزاده

 ر-08-0590:  شماره

 12/10/0011:  تاریخ



 (دبستان پرسانه باقرالعلوم )ويژه برادران –خيابان معراج –واقع در  خيابان عالمه مجلیسي  12شعبه ثابت  شماره   

 (دبستان پرسانه باقرالعلوم )ويژه خواهران –خيابان معراج  –جلیسي واقع در  خيابان عالمه م 13شعبه ثابت  شماره   

 _ مسجد شهداي عليار 23واقع در  خيابان عالمه مجلیسي _ كوي  19شعبه ثابت  شماره   

ي  15شعبه ثابت  شماره   
ستان شهيد بهشتر ر چهارراه باباساعي و خيابان نور  _ دبیر  2واقع در  خيابان وليعض )عج( _ مابير

ستان دوره اول والیت - 4کوچه   -واقع در  بلوار ولیعض )عج(  16عبه ثابت  شماره ش    دبیر

 (واقع در  خيابان وليعض)عج( _ مسجد قبا )ملي سابق 17شعبه ثابت  شماره   

ر  18شعبه ثابت  شماره    ي _ مدرسه ام البنير
 واقع در  خيابان خرمشهر _ روبروي مسجد طالقایر

ت معصومه )س -کوچه شهید تیل   -واقع در  خیابان خرمشهر  14شعبه ثابت  شماره    ستان دوره اول متوسطه حضر  (دبیر

انه سميه )ويژه برادران 21شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  (واقع در  خيابان خرمشهر _ كوچه شهيد تيلي زينالي _ دبیر

انه سميه )ويژه خواهرانواقع در  خيابان خرمشهر _ كوچه شهيد تيلي  21شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  (زينالي _ دبیر

ستان دوره اول پرسانه معراج -خیابان باقرالعلوم  -واقع در  قاسمیه  22شعبه ثابت  شماره     دبیر

ی شهید مهدی نوری  16 -واقع در  بلوار ولیعض )عج(  23شعبه ثابت  شماره    دبستان دولتر  -روبروی اداره مخابرات  -میر
انه  فضیلت دخیر

ی شهید نوری  16 -واقع در  بلوار ولیعض  29شعبه ثابت  شماره     دبستان دولتر شهید فهمیده -جنب مخابرات  -میر

 گمرك اروميه  -واقع در  بلوار آزادی  25شعبه ثابت  شماره   

داري 26شعبه ثابت  شماره    ر  استان واقع در  بزرگراه خاتم االنبياء _ اداره كل منابع طبيعي و آبخیر

ت علي اصغر 27شعبه ثابت  شماره   
 واقع در  بلوار بسيج _ كوي ساالر _ مسجد حضر

ي اروميه -خيابان شهيد قلي پور  -واقع در  بلوار بسيج  28شعبه ثابت  شماره     پرديس شهيد رجایي

 اداره کل اتباع -واقع در  بلوار بسیج  24شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  بلوار بسیج _ کوی الله _ مسجد ابوتراب 31شعبه ثابت  شماره   

وگاه برق )کاظم آباد(  -واقع در  خیابان باباساع  31شعبه ثابت  شماره     دبستان شهدای خیی   -جنب نیر

 واقع در  بلوار باباساعي _ خيابان پيشوا _ دبستان وحدت 32شعبه ثابت  شماره   

ستان دوره اول متوسطه شهداي خيی  واقع در  بلوار  33شعبه ثابت  شماره    وگاه برق )محله كاظم آباد( _ دبیر  باباساعي _ جنب نیر

ي _ آموزشگاه دوره اول متوسطه ايثار 39شعبه ثابت  شماره   
 واقع در  خيابان باباساعي _ پشت اتوبوشایر

اده )ويژه 35شعبه ثابت  شماره    ر ستان شهيد نادر علیر
 (برادران واقع در  خيابان پرورش _ هیر

اده )ويژه خواهران 36شعبه ثابت  شماره    ر ستان شهيد نادر علیر
 (واقع در  خيابان پرورش _ هیر

ي  37شعبه ثابت  شماره     آباد _ خيابان پيشوا _ مسجد النت 
ر  واقع در  حسير

لوآموزشگاه ا -انتهای خیابان محمدزاده  -واقع در  بزرگراه خاتم االنبیاء  38شعبه ثابت  شماره     سکویي حاج  پیر

ي كوثر دوره اول و دوم 34شعبه ثابت  شماره   
لو _ دبستان دولتر ي پیر لو _ جنب مسجد جامع حاج  ي پیر  واقع در  حاج 

ي و حرفه اي  91شعبه ثابت  شماره   
ر آباد )وكيل آباد( _ خيابان مهارت _ آموزش فتر واقع در  بزرگراه خاتم االنبياء _ آخر حسير

 (يژه برادرانمركزي شماره يك )و 

ي و حرفه اي  91شعبه ثابت  شماره   
ر آباد )وكيل آباد( _ خيابان مهارت _ آموزش فتر واقع در  بزرگراه خاتم االنبياء _ آخر حسير

 (مركز شماره يك )ويژه خواهران



ستان ریحانه النت   - 41پالک  -المهدی  19کوچه   - 2واقع در  اسالم آباد  92شعبه ثابت  شماره     دبیر

 واقع در  بلوار خاتم االنبیا _ روبروي علي آباد _ اول كوچه معصوم _ مسجد خاتم االنبیاء 93شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  خيابان المهدي )جاده ريحان آباد( _ نبش كوچه يك _ مسجد امام جواد )ع 99شعبه ثابت  شماره   

 فلكه صمدزاده _ مسجد باللواقع در  خيابان شهيد صمدزاده _  95شعبه ثابت  شماره   

ستان فاطمیه  -شهریور  17بلوار  -واقع در  خيابان شهيد صمدزاده  96شعبه ثابت  شماره     دبستان شقایق -جنب دبیر

 (( _ مسجد امام زمان )عج2)اسالم آباد  96واقع در  خيابان المهدي _ كوي  97شعبه ثابت  شماره   

ستان شهید مجید دیانت -روبروی مسجد یاوران مهدی  -بلوار ولیعض واقع در   98شعبه ثابت  شماره     دبیر

 ارومیه 2تیر _ روبروي ترمينال شهرستان _ امور آب و فاضالب منطقه  7واقع در  بلوار  94شعبه ثابت  شماره   

ان  51شعبه ثابت  شماره    ستان هیات امنایي کاردانش خ -خیابان پرورش  -واقع در  فلکه جیر  وارزیمهیر

انه فاطميه )ويژه برادران 17واقع در  بلوار  51شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  (شهريور _ خيابان شهيد صمدزاده _ دبیر

انه فاطميه )ويژه خواهران 17واقع در  بلوار  52شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  (شهريور _ خيابان شهيد صمدزاده _ دبیر

ستان دوره اول متوسطه مرضيه 17بلوار   واقع در  53شعبه ثابت  شماره     شهريور _ خيابان صمدزاده _ دبیر

ستان احسان )ويژه برادران 17واقع در  بلوار  59شعبه ثابت  شماره    ستان و هیر  (شهريور _ جنب بيمارستان سيدالشهداء _ دبیر

ستان احسان )ويژه شهريور _ جنب بيمارستان سيدالشهدا  17واقع در  بلوار  55شعبه ثابت  شماره    ستان و هیر ء _ دبیر
 (خواهران

 دبستان دولتر پرسانه شهید سهرای   -روبروی غذاخوری شهریار  -واقع در  فلکه زنجیر  56شعبه ثابت  شماره   

ي عرفا 57شعبه ثابت  شماره   
( _ دبستان دولتر ي

ي چست )فلکه طالقایر  واقع در  ميدان ج 

 دبستان دولتر نوید فتح -جنب پارک پامچال  -ابان شهرام واقع در  خی 58شعبه ثابت  شماره   

ي اروميه 54شعبه ثابت  شماره   
ي _ آتش نشایر

ي يك _ چهارراه مدیر
 واقع در  خيابان مدیر

ي )ويژه برادران 61شعبه ثابت  شماره   
ي خميتر

ستان شهيد مصطفر  (واقع در  خيابان وحدت _ جنب دادگاه _ دبیر

ي )ويژه خواهرانوا 61شعبه ثابت  شماره   
ي خميتر

ستان شهيد مصطفر  (قع در  خيابان وحدت _ جنب دادگاه _ دبیر

 (_ آموزشگاه دانش آموز شهید محمدباقر زرین )ویژه برادران 2واقع در  خيابان صمدزاده  62شعبه ثابت  شماره   

 (باقر زرین )ویژه خواهرانآموزشگاه دانش آموز شهید محمد - 2واقع در  خیابان صمدزاده  63شعبه ثابت  شماره   

انه فاطمه الزهراء )س - 2واقع در  خیابان صمدزاده  69شعبه ثابت  شماره     (دبستان دولتر دخیر

ستان علم و صنعت 65شعبه ثابت  شماره    ي _ هیر  واقع در  بلوار شيخ شلتوت _ جنب ترمينال روستایي

ستان مصطفر خمیتر جنب  -واقع در  خیابان وحدت  66شعبه ثابت  شماره    ستان شهید فاسونیه ج   -دبیر  دبیر

ي _ ساحلي _ خيابان پرواز _ خيابان نيايش _ کوی پرواز _ دبستان  67شعبه ثابت  شماره   
ر
 (دي )ویژه برادران 4واقع در  خيابان ماق

ي _ ساحلي _ خيابان پرواز _ خيابان نيايش _ کوی 68شعبه ثابت  شماره   
ر
 (دي )ویژه خواهران 4پرواز _ دبستان  واقع در  خيابان ماق

 (واقع در  بلوار شيخ شلتوت _ ميدان ميوه و تره بار _ مسجد محمد رسوال هللا )ص( )ويژه برادران 64شعبه ثابت  شماره   

 (انواقع در  بلوار شيخ شلتوت _ ميدان ميوه و تره بار _ مسجد محمد رسوال هللا )ص( )ويژه خواهر  71شعبه ثابت  شماره   

ستان حکمت  -واقع در  خیابان بتر هاشم  71شعبه ثابت  شماره     دبستان شهید جهایر  -جنب هیر

انه کاردانش حكمت 72شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر ي هاشم )شاهرخ آباد( _ جنب پارك گلستان _ هیر
 واقع در  خيابان بتر



ي هاشم )شاهرخ آبا 73شعبه ثابت  شماره   
 د( _ مرکز جامع خدمات سالمت باديه پويانواقع در  خيابان بتر

ستان شهید حسن پور -کوی طلیسچ    -واقع در  خيابان طالقایر  79شعبه ثابت  شماره     دبیر

 واقع در  خيابان منتظري _ كوچه غزالي _ مسجد امام شافعي  75شعبه ثابت  شماره   

کبیر خیابان  -واقع در  میدان شهدا  76شعبه ثابت  شماره    ستان قائم )عج -امیر  (سالن ورزش  هیر

واقع در  خیابان منتظري _ محله آغداش _ روبروي خانه بهداشت _ دبستان شهيد عبديل )ظفر  77شعبه ثابت  شماره   
 (سابق

انه  -واقع در  خيابان مطهري _ روبروی بانک سپه  78شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  خرداد 15دبیر

ي يك _ محله هفت آسياب _ حسینیه مسجد میر یحتر  74شماره شعبه ثابت    
 واقع در  خيابان مدیر

افت دوست 81شعبه ثابت  شماره    ستان شهيد احمد ش   واقع در  خيابان شهرام _ ميدان ميوه سابق _ هیر

 واقع در  میدان شهدا _ خيابان امیر كبیر _ مرکز جامع سالمت اقبال 81شعبه ثابت  شماره   

ستان تقوا )ويژه برادران 11واقع در  اسالم آباد _ كشتارگاه _ خيابان کوهنورد _ کوچه  82ه ثابت  شماره شعب    (_ دبیر

ستان تقوا )ويژه خواهران 11واقع در  اسالم آباد _ كشتارگاه _ خيابان کوهنورد _ کوچه  83شعبه ثابت  شماره     (_ دبیر

کبیر  2مدرسه اسالم آباد  - 53کوچه   -وهنورد واقع در  خیابان ک 89شعبه ثابت  شماره    دولتر امیر  (2)غیر

ي شهيد ديانت )ويژه براداران  58واقع در  اسالم آباد _ كشتارگاه _ كوچه  85شعبه ثابت  شماره   
 (کوهنورد _ دبستان دولتر

ي شهيد ديانت )ويژه خواهرانکوهنورد _ دبستان دول  58واقع در  اسالم آباد _ كشتارگاه _ كوچه  86شعبه ثابت  شماره   
 (تر

 دانشکده فتر و حرفه ای شهید بهشتر ارومیه -جنب مجتمع دادگاه خانواده  -واقع در  بلوار شهید رجایی  87شعبه ثابت  شماره   

ي اروميه 88شعبه ثابت  شماره   
ازي _ كشتارگاه صنعتر زاي شیر  واقع در  خيابان میر

ازي واقع در   84شعبه ثابت  شماره    زاي شیر ستان شهید محمد منتظری -پشت ترمینال روستایي  -خيابان میر  دبیر

 دبستان دولتر شهید روح هللا مغانلو -واقع در  انتهای خیابان شهید آیدین کریم  41شعبه ثابت  شماره   

انه  ليال )ويژه برادران واقع در  كشتارگاه _ ميدان ظفر _ خيابان شهيد آیدين كريمي  _ دبستان 41شعبه ثابت  شماره     (دخیر

انه  ليال )ويژه خواهران 42شعبه ثابت  شماره     (واقع در  كشتارگاه _ ميدان ظفر _ خيابان شهيد آیدين كريمي _ دبستان دخیر

 _ دبستان دولتر راه شهدا 58واقع در  كشتارگاه _ خیابان کوهنورد _ كوي  43شعبه ثابت  شماره   

انه جاويد سنگر 49شعبه ثابت  شماره     واقع در  بلوار استاد شهريار _ خيابان حكيم _ کوی مدرسه _ دبستان دخیر

ستان متوسطه دوره اول شهید مرضیه محمدپور نعیم -خیابان حکیم نظایم  -واقع در  بلوار شهید رجایی  45شعبه ثابت  شماره     دبیر

ي _ خيا 46شعبه ثابت  شماره    انه راضيه )ويژه برادرانواقع در  بلوار شهيد رجایي ستان و پيش دانشگاهي دخیر  (بان حكيم نظایمي _ دبیر

انه راضيه )ويژه خواهران 47شعبه ثابت  شماره    ستان و پيش دانشگاهي دخیر ي _ خيابان حكيم نظایمي _ دبیر  (واقع در  بلوار شهيد رجایي

 (سه راه ايثار _ اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه )ويژه برادرانواقع در  بلوار استاد شهريار _ نرسیده به  48شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  بلوار استاد شهريار _ نرسیده به سه راه ايثار _ اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه )ويژه خواهران 44شعبه ثابت  شماره   

انه حديثه الواج 12واقع در  جاده انهر _ ورودي اول الواج _  111شعبه ثابت  شماره    ي بوستان _ دبستان دخیر  میر

ی بوستان _ دبستان پرسانه شمس الواج 12واقع در  بلوار استاد شهريار _ باالتر از سه راهي ايثار _  111شعبه ثابت  شماره     میر

ی دوم  32 -واقع در  شهرک شهریار  112شعبه ثابت  شماره     م متوسطه نورآموزشگاه دوره دو  -سه راه آقاپور  -میر

 (واقع در  شهرك شهريار _ بلوار حيدربابا _ خيابان شهيد اسدزاده _ آموزشگاه دوره اول نور )ويژه برادران 113شعبه ثابت  شماره   



 (واقع در  شهرك شهريار _ بلوار حيدربابا _ خيابان شهيد اسدزاده _ آموزشگاه دوره اول نور )ويژه خواهران 119شعبه ثابت  شماره   

 سالن ورزش  استاد شهریار - 1ابتدای خیابان حیدربابای  -واقع در  بلوار استاد شهریار  115شعبه ثابت  شماره   

ت )ویژه  116شعبه ثابت  شماره    ي )ره( _ آموزشگاه عیر
واقع در  شهرك شهريار _ بلوار حيدربابا _ خیابان اسدزاده _ جنب مسجد امام خميتر

 (برادران

ت )ویژه  117شماره شعبه ثابت     ي )ره( _ آموزشگاه عیر
واقع در  شهرك شهريار _ بلوار حيدربابا _ خیابان اسدزاده _ جنب مسجد امام خميتر

 (خواهران

ستان دوره اول امامت شهریار 118شعبه ثابت  شماره     واقع در  بلوار استاد شهریار _ شهرك شهريار _ بلوار حيدربابا _ دبیر

 (واقع در  بلوار استاد شهریار _ شهرک گلشهر شاهد _ مسجد محمد رسول هللا )ص 114 شعبه ثابت  شماره  

 واقع در  بلوار استاد شهریار _ انتهای خیابان فالح _ دبستان دولتر امید خانقاه الواج 111شعبه ثابت  شماره   

ي هاشم _ د 111شعبه ثابت  شماره   
ستان معنوي )ويژه برادرانواقع در  خيابان همافر يك _ روبروي مسجد بتر  (بیر

ستان معنوي )ويژه خواهران 112شعبه ثابت  شماره    ي هاشم _ دبیر
 (واقع در  خيابان همافر يك _ روبروي مسجد بتر

ستان مالك اشیر  113شعبه ثابت  شماره    يزي _ هیر  واقع در  خيابان صائب تی 

یزی  119شعبه ثابت  شماره    ستان مالک اشیر ج -واقع در  بلوار صائب تی  ستان شاهد برادران آهندوست -نب هیر  دبیر

ي شهيد عسگري )ويژه برادران -خيابان رازي  -پله  4واقع در   115شعبه ثابت  شماره   
ستان فتر  (هیر

ي شهيد عسگري )ويژه خواهران -خيابان رازي  -پله  4واقع در   116شعبه ثابت  شماره   
ستان فتر  (هیر

يزي _ خيابان شهيد حبيب زاده _ كوي  117شعبه ثابت  شماره    ي  9واقع در  خيابان صائب تی 
 _ مدرسه شهيد حجت گلستایر

ي زهرا )س( )ويژه برادران 118شعبه ثابت  شماره    ستان هيات امنایي  (واقع در  خيابان مفتح _ دبیر

ي زهرا )س(  114شعبه ثابت  شماره    ستان هيات امنایي  ()ويژه خواهرانواقع در  خيابان مفتح _ دبیر

 (واقع در  فلکه مدرس _ ابتدای بلوار شهید رجایي _ اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اروميه )ويژه برادران 121شعبه ثابت  شماره   

 (خواهرانواقع در  فلکه مدرس _ ابتدای بلوار شهید رجایي _ اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اروميه )ويژه  121شعبه ثابت  شماره   

ي _ شهرداري منطقه  122شعبه ثابت  شماره     3واقع در  مدرس _ بلوار شهيد رجایي

ي )ره( )ويژه برادران 123شعبه ثابت  شماره   
ستان امام خميتر  (واقع در  خيابان مدرس _ چهار راه همافر _ دبیر

ستا 129شعبه ثابت  شماره    ي )ره( )ويژه خواهرانواقع در  خيابان مدرس _ چهار راه همافر _ دبیر
 (ن امام خميتر

ستان عصمت -جنب دره چایي  -واقع در  خیابان شهید امیتر  125شعبه ثابت  شماره     دبیر

ي استان )ويژه برادران 126شعبه ثابت  شماره   
ي _ اداره كل غله و خدمات بازرگایر

 (واقع در  خيابان شهيد اميتر

ي استان )ويژه خواهرانواقع در  خيابان  127شعبه ثابت  شماره   
ي _ اداره كل غله و خدمات بازرگایر

 (شهيد اميتر

ستان شهيد حبيب زاده 128شعبه ثابت  شماره     واقع در  خيابان حافظ يك _ كوي صابر _ دبیر

 (آذر )حکیم نظایم 16واقع در  خيابان حافظ يك _ نرسیده به چهارراه عسگرخان _ دبستان  124شعبه ثابت  شماره   

ستان دوره اول متوسطه قدس )ويژه برادران 2واقع در  خيابان حافظ  131به ثابت  شماره شع    (_ نرسیده به میدان شهدا _ دبیر

ستان دوره اول متوسطه قدس )ويژه خواهران 2واقع در  خيابان حافظ  131شعبه ثابت  شماره     (_ نرسیده به میدان شهدا _ دبیر

ر )ع(   واقع در  132شعبه ثابت  شماره    ستان دوره اول متوسطه پیشداد - 2ابتدای خیابان شداران  -میدان امام حسير  دبیر

ي پژوهش 133شعبه ثابت  شماره    ستان هيات امنایي  واقع در  خيابان شداران يك _ جنب مسجد لطفعلي خان _ هیر

 دبستان هیات امنایي سعدي - واقع در  خيابان امام _ كوي مسجد شدار _ جنب هتل خرم 139شعبه ثابت  شماره   



ي  135شعبه ثابت  شماره    ي _ اداره كل امور اقتصادي و دارایي
 واقع در  خيابان كاشایر

 (واقع در  ميدان انقالب _ شهرداري اروميه )ويژه برادران 136شعبه ثابت  شماره   

 (خواهرانواقع در  ميدان انقالب _ شهرداري اروميه )ويژه  137شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  خيابان امام _ اداره كل آموزش و پرورش استان )ويژه برادران 138شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  خیابان امام _ اداره کل آموزش و پرورش استان )ويژه خواهران 134شعبه ثابت  شماره   

ستان 191شعبه ثابت  شماره    ي _ كوي دلگشا _ دبیر  2فرزانگان  واقع در  خيابان عطایي

 واقع در  خيابان بعثت _ مسجد اعظم 191شعبه ثابت  شماره   

ي فضاهاي شهري شهرداري اروميه 192شعبه ثابت  شماره   
 واقع در  خيابان اقبال _ مجتمع تجاري نارون _ سازمان عمران و بازآفريتر

ستان شهید د  -واقع در  خيابان كشتگر )دانش(  193شعبه ثابت  شماره     کیر چمراندبیر

 (دبستان رقیه )س -کوچه آجری   -روبروی سه راه دانش  -واقع در  خیابان باکری  199شعبه ثابت  شماره   

ي شهيد رضا قلعه اي )ويژه برادران 195شعبه ثابت  شماره   
ي _ دبستان دولتر

ي باش   (واقع در  خيابان باكري _ محله جارج 

ي شهيد رضا قلعه اي )ويژه خواهرانواقع در  خيابان  196شعبه ثابت  شماره   
ي _ دبستان دولتر

ي باش   (باكري _ محله جارج 

ي  197شعبه ثابت  شماره    آقایي حبيب میر انه شاهد معلم شهيد میر
( _ دبستان دخیر ي  واقع در  خيابان باكري _ كوچه شهيد عظيمي )تنورج 

 مدرسه مصل نژاد -نبازان ابتدای خیابان جا -واقع در  فلکه بازارباش  198شعبه ثابت  شماره   

ستان رحیم افشار -واقع در  خیابان جانبازان  194شعبه ثابت  شماره     دبیر

ي توحيد )ويژه برادران 151شعبه ثابت  شماره   
ستان فتر  (واقع در  خيابان جانبازان _ هیر

ي توحيد )ويژه خوا 151شعبه ثابت  شماره   
ستان فتر  (هرانواقع در  خيابان جانبازان _ هیر

ي )ره(  )ويژه برادران 152شعبه ثابت  شماره   
 (واقع در  بلوار رسالت _ مصالي امام خميتر

ي )ره( )ويژه خواهران 153شعبه ثابت  شماره   
 (واقع در  بلوار رسالت _ مصالي امام خميتر

 علوم پزشكي واقع در  خيابان جهاد _ چهارراه رسالت _ معاونت درمان دانشگاه  159شعبه ثابت  شماره   

(  155شعبه ثابت  شماره    ستان شهید بهشتر  -اول خیابان مدیریت  -واقع در  بلوار شهید دستغیب )ماقر  1سالن ورزش  دبیر
هوشان ر  (دوره دوم )تیر

ر اجتماعي استان 156شعبه ثابت  شماره    ي _ اداره كل تامير
ي _ چهارراه شهيد بهشتر

 واقع در  خيابان كاشایر

ي شماره  157شماره شعبه ثابت    
ي درمایر

ي _ مركز بهداشتر
 6واقع در  خيابان كاشایر

ي  158شعبه ثابت  شماره   
 ورزشگاه دبستان بوعل -کوی کیوان   -واقع در  خيابان كاشایر

ي 154شعبه ثابت  شماره    ر وزي _ كوچه شهيد باكري _ دبستان شهيد پرهیر  واقع در  بلوار شهيد دستغيب _ خيابان پیر

وشيمي  161ثابت  شماره شعبه    ي كار و دانش پرسانه پیر ستان هيات امنایي  واقع در  بلوار رسالت _ خيابان محراب _ هیر

ستان فرزانگان )متوسطه اول( )ويژه برادران 161شعبه ثابت  شماره    ي _ دبیر
ایر  (واقع در  بلوار شهيد دستغيب _ جنب تاكسیر

ستان فرزانگان )متوسطه اول( )ويژه خواهرانواقع در  بلوار شهي 162شعبه ثابت  شماره    ي _ دبیر
ایر  (د دستغيب _ جنب تاكسیر

داري اروميه 163شعبه ثابت  شماره    ر  واقع در  خيابان دستغيب _ خيابان ساحلي _ اداره منابع طبيعي و آبخیر

 واقع در  خيابان ديگاله _ مسجد خاتم االنبياء 169شعبه ثابت  شماره   

ي )ويژه برادران 6_ خيابان صدا و سيما _ كوي  2واقع در  بلوار والفجر  165ره شعبه ثابت  شما   ستان شهيد صفایي  (_ دبیر



ي )ويژه خواهران 6_ خيابان صدا و سيما _ كوي  2واقع در  بلوار والفجر  166شعبه ثابت  شماره    ستان شهيد صفایي  (_ دبیر

ت قائم )عج( )ويژه برادرانواقع در  بلوار والفجر _ ا 167شعبه ثابت  شماره     (نتهاي خيابان فرهنگ _ مسجد حضر

ت قائم )عج(  )ويژه خواهران 168شعبه ثابت  شماره     (واقع در  بلوار والفجر _ انتهاي خيابان فرهنگ _ مسجد حضر

 محیط زیست شهرستان ارومیهاداره حفاظت  -ساختمان موزه تاری    خ طبیع ارومیه  -واقع در  فلکه آذربایجان  164شعبه ثابت  شماره   

ف )ويژه برادران 171شعبه ثابت  شماره    ستان ش   (واقع در  بلوار والفجر _ بلوار فرهنگ _ بلوار واليت _ دبیر

ف )ويژه خواهران 171شعبه ثابت  شماره    ستان ش   (واقع در  بلوار والفجر _ بلوار فرهنگ _ بلوار واليت _ دبیر

 _ انتهای بلوار مخابرات _ دبستان مهرورزان 2قع در  بلوار والفجر وا 172شعبه ثابت  شماره   

ز  173شعبه ثابت  شماره    ی  -واقع در  خیابان الی  ستان دولتر پرسانه ابن سینا )ویژه برادران - 2جنب کالنیر  (دبیر

ی  179شعبه ثابت  شماره    ز _ جنب کالنیر ستان پرسانه ابن  21واقع در  خيابان الی   (سينا )ویژه خواهران_ دبیر

ز _  175شعبه ثابت  شماره    ي نوانديشان 21واقع در  بلوار الی  ي _ دبستان پرسانه هيات امنایي
ي شهيد حبيب بيابایر  میر

ز 176شعبه ثابت  شماره    شكي الی 
ر ز _ نبش خیابان شهید بدل _ كلينيك دندانی   واقع در  خيابان الی 

زواقع در   177شعبه ثابت  شماره    ز _ خیابان شهید بدل _ مرکز جامع سالمت الی   خيابان الی 

ستان  -روبروی دانشکده ادبیات  -خیابان صدا و سیما  -واقع در  بلوار والفجر  178شعبه ثابت  شماره     تیر  23هیر

ر _ انتهای كوی  174شعبه ثابت  شماره     (دران_ دبستان فجر )ويژه برا 21واقع در  بلوار نبوت _ باند پايير

ر _ روبروی كوی  181شعبه ثابت  شماره     (_ دبستان فجر )ويژه خواهران 21واقع در  بلوار نبوت _ باند پايير

ي  4كوچه   -واقع در  انتهاي خيابان ميثم  181شعبه ثابت  شماره     (مسجد امام جعفر صادق )ع -شهيد اربای 

ي _  1واقع در  بلوار مولوي  182شعبه ثابت  شماره   
ستان شهيد اميتر ر _ هیر  بلوار امير

های زیبای ارومیه - 7نبش کوچه  - 2واقع در  بهنق  183شعبه ثابت  شماره    ستان هیر  هیر

 _ حسینیه مسجد الرسول 1واقع در  بلوار مولوي  189شعبه ثابت  شماره   

ي پوياي دانش )ويژه _ روبروي  2بلوار فردوشي   _  2واقع در  بلوار مولوي  185شعبه ثابت  شماره   
انه دولتر ستان دخیر بيمارستان ميالد _ دبیر

 (برادران

ي پوياي دانش )ويژه  2_  بلوار فردوشي  2واقع در  بلوار مولوي  186شعبه ثابت  شماره   
انه دولتر ستان دخیر _ روبروي بيمارستان ميالد _ دبیر

 (خواهران

دولتر نو آوران  - 4نبش کوی  -ابان گلباد خی -واقع در  بلوار بهداری  187شعبه ثابت  شماره     2دبستان غیر

ي  188شعبه ثابت  شماره   
حستر  واقع در  انتهاي بلوار بهداري _ ابتداي خيابان شيخلو _ دبستان میر

ستان شاهد شدار شهید حاج قاسم سلیمایر  184شعبه ثابت  شماره    داماد _ دبیر  واقع در  بلوار بهداري _ روبروي خيابان میر

ستان شاهد شدار شهید حاج قاسم سلیمایر  141شعبه ثابت  شماره    داماد _ سالن ورزش  دبیر  واقع در  بلوار بهداري _ روبروي خيابان میر

ی  141شعبه ثابت  شماره    ر )ع 18واقع در  بهداری _ جنب کالنیر  (_ مسجد امام حسير

 انعام _ دبستان انعام و شهید مهدی زاده واقع در  بلوار بهداري _ خیابان 142شعبه ثابت  شماره   

ي )ره( )ويژه برادران 143شعبه ثابت  شماره   
 (واقع در  بلوار بهداري _ خيابان گلباد _ مسجد امام خميتر

ي )ره( )ويژه خواهران 149شعبه ثابت  شماره   
 (واقع در  بلوار بهداري _ خيابان گلباد _ مسجد امام خميتر

انه شماره  145شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر ي _ خيابان محتشم _ دبیر  (سما )ويژه برادران 2واقع در  شهرك بهداري _ خیابان فارای 

انه شماره  146شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر ي _ خيابان محتشم _ دبیر  (سما )ويژه خواهران 2واقع در  شهرك بهداري _ خیابان فارای 



 دبستان معلم فقید حسن انزل - 11کوچه   - 1خیابان باغبان نوین  -ه رودیک واقع در  فلک 147شعبه ثابت  شماره   

ي  148شعبه ثابت  شماره     مدرسه شهيد افخمي نيا_  ۲واقع در  بلوار رودیکي _ خيابان باغبان نوين _ چهارراه اول _ خيابان فارای 

ر سهند و سبالن _  144شعبه ثابت  شماره    ي تالش )ویژه برادران واقع در  بلوار رودیکي _ مابير
دولتر ستان غیر  (دبیر

ر خیابان سهند و سبالن  -واقع در  بلوار رودیکي  211شعبه ثابت  شماره    دولتر تالش )ویژه خواهران -مابير ستان غیر  (دبیر

 برق رودیک سازمان اداری مدیریت توزی    ع -روبروی مرکز بهداشت فرشته  -واقع در  انتهای بلوار رودیک  211شعبه ثابت  شماره   

ت پور   212شعبه ثابت  شماره    ة النساء )ویژه برادران  -خیابان شهند  -خیابان پرواز  -واقع در  خیابان شهید حضر  (مسجد خیر

ت پور   213شعبه ثابت  شماره    ة النساء )ویژه خواهران  -خیابان شهند  -خیابان پرواز  -واقع در  خیابان شهید حضر  (مسجد خیر

 دانشگاه علم کاربردی شهرداری ارومیه -داخل پارک قائم  -واقع در  بلوار رودیک  219بت  شماره شعبه ثا  

ي آدم -واقع در  بلوار رودیکي _ خیابان خردمند _ خيابان عرفان _ جنب استخر کارگران  215شعبه ثابت  شماره   
ستان حکیمه ) شهید بتر  (دبیر

ي )ویژه برادرانواقع در  بلوار  216شعبه ثابت  شماره     (سعدي _ خيابان بوستان _ خيابان كبودان _ دبستان شاهد كالنیر

ي )ویژه خواهران 217شعبه ثابت  شماره     (واقع در  بلوار سعدي _ خيابان بوستان _ خيابان كبودان _ دبستان شاهد كالنیر

ستان شاهد نسل پیام -رفان خیابان ع -خیابان خردمند  -واقع در  بلوار رودیک  218شعبه ثابت  شماره     دبیر

 واقع در  انتهاي بلوار سعدي _ پرواز _ خیابان تیموری _ دبستان غیر دولتر عض علم 214شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  انتهای بلوار سعدي یک _ روبروی کوي کیوان _ دبستان دولتر دانش و شهید اسدزاده )ویژه برادران 211شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  انتهای بلوار سعدي یک _ روبروی کوي کیوان _ دبستان دولتر دانش و شهید اسدزاده )ویژه خواهران 211شعبه ثابت  شماره   

 دبستان ستایش -روبروی کوی کیوان  - 2واقع در  بلوار سعدی  212شعبه ثابت  شماره   

 وت_ مسجد نب 2واقع در  بلوار آزادگان  213شعبه ثابت  شماره   

دمرکز آموزش  زبان انگليیسي جهاد  1_ نرسیده به درمانگاه استاد شهریار  1واقع در  بلوار آزادگان  219شعبه ثابت  شماره   
 2دانشگاه شماره 

ي ستيال 215شعبه ثابت  شماره   
دولتر ستان غیر  واقع در  بلوار عدالت _ باالتر از میدان امام عل )ع( _  دبیر

ي  216شعبه ثابت  شماره    واقع در  بلوار عدالت _ نرسیده به پل امام عل )ع( _ خيابان شهيد آهن پيشه _ دبستان پرسانه هيات امنایي
 برهان

ر )ع 2واقع در  خيابان امام رضا  217شعبه ثابت  شماره    ( _ مسجد امام حسير ي
 ()حصار داغباعر

ستان پروين اعتصایمي )ویژه براداران_  روبروي ف 1واقع در  بلوار امام رضا  218شعبه ثابت  شماره    ر _ دبیر  (ضاي سی 

ستان پروين اعتصایمي )ویژه خواهران 1واقع در  بلوار امام رضا  214شعبه ثابت  شماره    ر _ دبیر  (_  روبروي فضاي سی 

ر  -واقع در  خیابان مولوی  221شعبه ثابت  شماره    کت گاز استان -نبش خیابان امير  ستاد ش 

ي )ویژه برادران 221ماره شعبه ثابت  ش  
ستان طالقایر ي _ روبروی بانک ملت _ دبیر

 (واقع در  بلوار شهيد بهشتر

ي )ویژه خواهران 222شعبه ثابت  شماره   
ستان طالقایر ي _ روبروی بانک ملت _ دبیر

 (واقع در  بلوار شهيد بهشتر

ي _ كوي شهيد منصور اف 223شعبه ثابت  شماره   
ي )ویژه برادرانواقع در  بلوار شهيد بهشتر

 (شار _ مدرسه شهيد مدیر

ي )ویژه خواهران 229شعبه ثابت  شماره   
ي _ كوي شهيد منصور افشار _ مدرسه شهيد مدیر

 (واقع در  بلوار شهيد بهشتر

ي _ ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي 225شعبه ثابت  شماره   
 واقع در  بلوار شهيد بهشتر

ر مدارس استان 226شعبه ثابت  شماره    ي _ اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیر
 واقع در  بلوار شهيد بهشتر

 2_ مدرسه مبعث  15واقع در  بلوار شورا _ خيابان شهيد فتح الهي )ديزج سياوش( _ نبش كوچه  227شعبه ثابت  شماره   



ر مدرسه غیر  - 2نرسیده به گلشهر  -واقع در  بلوار جام جم  228شعبه ثابت  شماره     دولتر شکوه ایران زمير

ر علم 2واقع در  بلوار جام جم _ نرسیده به گلشهر  224شعبه ثابت  شماره    انه گلچير
ي دخیر

دولتر ي و دبستان غیر
 

 _ آمادیک

واقع در  بلوار شهيد باهیر _ نرسيده به پل قويون _ روبروي سازمان آب _ جمعيت هالل احمر استان )ویژه  231شعبه ثابت  شماره   
 (انبرادر 

واقع در  بلوار شهيد باهیر _ نرسيده به پل قويون _ روبروي سازمان آب _ جمعيت هالل احمر استان )ویژه  231شعبه ثابت  شماره   
 (خواهران

ستان دوره اول طلوع دانش )ویژه برادران 232شعبه ثابت  شماره    ي _ خيابان فدك _ دبیر
 (واقع در  بلوار شهيد بهشتر

ستان دوره اول طلوع دانش )ویژه خواهران 233ه شعبه ثابت  شمار    ي _ خيابان فدك _ دبیر
 (واقع در  بلوار شهيد بهشتر

ستان شاهد نورالزهراء )ویژه برادران 239شعبه ثابت  شماره    كت گاز استان _ دبیر  (واقع در  فلكه آبياري _ جنب ش 

كت گاز  235شعبه ثابت  شماره    ستان شاهد نورالزهراء )ویژه خواهرانواقع در  فلكه آبياري _ جنب ش   (استان _ دبیر

کت آب منطقه ای آذربایجان غری   -واقع در  بلوار شهید باهیر )فلکه آبیاری(  236شعبه ثابت  شماره     مهدیه و نمازخانه ش 

 (ادرانواقع در  خيابان ارتش _ چهارراه مخابرات _ مديريت مخابرات اروميه )ویژه بر  237شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  خيابان ارتش _ چهارراه مخابرات _ مديريت مخابرات اروميه )ویژه خواهران 238شعبه ثابت  شماره   

 (ساختمان شهید امیتر )ویژه برادران -واقع در  بلوار ارشاد _ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان  234شعبه ثابت  شماره   

 (ساختمان شهید امیتر )ویژه خواهران -لوار ارشاد _ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان واقع در  ب 291شعبه ثابت  شماره   

ستان پرورش دوره اول 291شعبه ثابت  شماره     واقع در  خيابان عمار _ جنب بانك ملي _ دبیر

 _ انتهاي خيابان وكيلي _ آموزشگاه شاهد شه 292شعبه ثابت  شماره   
ي )ویژه برادرانواقع در  بلوار شهید باهیر

 (يد اميتر

ي )ویژه خواهران 293شعبه ثابت  شماره   
 _ انتهاي خيابان وكيلي _ آموزشگاه شاهد شهيد اميتر

 (واقع در  بلوار شهید باهیر

 ورزش  ایثارگران شهید امیتر ارومیه -کوی وکیل   -واقع در  بلوار شهید باهیر  299شعبه ثابت  شماره   
 

 مجتمع فرهنك

ي  295ثابت  شماره شعبه   
ستان شاهد گل نرجس 511واقع در  بلوار شهيد باهیر _ روبروي مجتمع مسكویر  دستگاه _ دبیر

ی هفتم  12 -خیابان یاش  -واقع در  بلوار شبازان گمنام )برق(  296شعبه ثابت  شماره    ی و شهید یوسفر  -میر  دبستان صدیقه کی 

ي  واقع در  بلوار  297شعبه ثابت  شماره   
انه مهديه 511شهيد باهیر _ روبروي مجتمع مسكویر ستان دخیر  دستگاه _ دبیر

 مدرسه رحمت -خیابان یاش  -واقع در  بلوار شبازان گمنام )برق(  298شعبه ثابت  شماره   

ستان پرسانه هادی 294شعبه ثابت  شماره    ي _ دبیر
 واقع در  بلوار ورزش _ خيابان شهيد سلطایر

 واقع در  بلوار ورزش _ اداره بهزیستر ارومیه 251ماره شعبه ثابت  ش  

 (شهریور _ انتهای خيابان كوثر _ دبستان امام سجاد )ع( )ویژه برادران 8واقع در  خیابان  251شعبه ثابت  شماره   

 (خواهران شهریور _ انتهای خيابان كوثر _ دبستان امام سجاد )ع( )ویژه 8واقع در  خیابان  252شعبه ثابت  شماره   

 (شهريور _ خيابان عارف _ اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران )ویژه برادران 8واقع در  خيابان  253شعبه ثابت  شماره   

 (شهريور _ خيابان عارف _ اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران )ویژه خواهران 8واقع در  خيابان  259شعبه ثابت  شماره   

 ساختمان شهید باکری -دانشگاه پیام نور استان و مرکز ارومیه  -واقع در  خیابان هشت شهریور  255شماره شعبه ثابت    

 آموزشگاه خاقایر  -خیابان اندیشه  -واقع در  خاقایر  256شعبه ثابت  شماره   

ي _ مجموعه ور  8واقع در  انتهاي خيابان  257شعبه ثابت  شماره   
کت مخابراتشهريور _ اول خيابان خاقایر  زش  رفاه ش 

کت آب و فاضالب منطقه  95واقع در  بلوار  258شعبه ثابت  شماره    ی ایثار _ روبروی پارک تخم مرعر _ ش   ایثار 3میر



واقع در  بلوار شهيد باهیر _ شهرك دانشگاه )زمينهاي فدك( _ انتهاي خيابان صفا _ دبستان شهيد  254شعبه ثابت  شماره   
ي 
 حمزه حشمتر

ی اول  12 -خیابان صفا  -واقع در  شهرک دانشگاه  261عبه ثابت  شماره ش    دبستان کمال طرزیلو -میر

انه دوره اول متوسطه شهیده موالنا 261شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  واقع در  فلکه آبیاری _ خیابان بهاران _ دبیر

ر )ع( طرزلو 16خيابان احسان _ كوي واقع در  شهرك وحدت )طرزيلو( _  262شعبه ثابت  شماره     _ مسجد امام حسير

 (واقع در  طزريلو _ حسينيه مسجد محمد رسول هللا )ص 263شعبه ثابت  شماره   

انه شاهد فاطمه ابراهيمي آذر )ویژه برادران 269شعبه ثابت  شماره    ي _ دبستان دخیر  (واقع در  بلوار فرهنگيان _ خيابان جنوی 

انه شاهد فاطمه ابراهيمي آذر )ویژه خواهران 265ه شعبه ثابت  شمار    ي _ دبستان دخیر  (واقع در  بلوار فرهنگيان _ خيابان جنوی 

کبیر  -خیابان شهید منتظری  -انتهای خیابان جنوی   -واقع در  شهرک ایثار  266شعبه ثابت  شماره    ستان دولتر امیر  دبیر

ي طراوتواقع در  بلوار فرهنگ 267شعبه ثابت  شماره    ستان هيات امنایي ي _ نبش خيابان مركزي _ دبیر  يان _ خيابان جنوی 

 )هجرت( )ویژه برادران 268شعبه ثابت  شماره   
ر

ستان شهید هدایت فارع  (واقع در  بلوار فرهنگيان _ انتهاي خيابان شمالي _ دبیر

 )هجرت( )ویژه خواهران واقع در  بلوار فرهنگيان _ انتهاي خيابان شمالي _  264شعبه ثابت  شماره   
ر

ستان شهید هدایت فارع  (دبیر

انه مائده -خیابان معرقر اقدم  -واقع در  خیابان اول شمال  271شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  دبستان و دبیر

تانتهاي خیابان جمهوری _ خیابان مظفری _ آموزشگاه ب -واقع در  ایثار _ شهرک فرهنگیان  271شعبه ثابت  شماره     صیر

ستان  272شعبه ثابت  شماره    ستان و هیر ر _ دبیر  (آبان )وژه برادران 13واقع در  شهرك ايثار _ شهرك وليعض )عج( _ خیابان رعيت بير

ستان  273شعبه ثابت  شماره    ستان و هیر ر _ دبیر  (آبان )ویژه خواهران 13واقع در  شهرك ايثار _ شهرك وليعض )عج( _ خیابان رعيت بير

 پایگاه سالمت ولیعض -پارک بوستان قلم  -خیابان غری   -واقع در  شهرک فرهنگیان  279به ثابت  شماره شع  

دولتر حافظ 275شعبه ثابت  شماره      غیر
 

 واقع در  ايثار _ پارک تخم مرعر _ خیابان ابوالفتچ _ پیش دبستان و آمادیک

انه دانشوران )ویژه برادرانواقع در  شهرک ايثار _ خيابا 276شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  (ن آزادي _ هیر

انه دانشوران )ویژه خواهران 277شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  (واقع در  شهرک ايثار _ خيابان آزادي _ هیر

ي  278شعبه ثابت  شماره   
ستان دوره اول شهید مجنویر  يانس نقدهواقع در  شهرك ايثار _ شهرك انديشه _ فلكه باقرخان _ دبیر

 دبستان ابتدایي شهید مجنونیانس - 1خیابان نیلوفر  -خیابان سینا  -واقع در  خیابان رازی  274شعبه ثابت  شماره   

 (آموزشگاه شهدای اندیشه )پرسانه -شهرک گلمان  -واقع در  جاده دریا  281شعبه ثابت  شماره   

 مدرسه شهدای هسته ای -لمان شهرک گ -واقع در  جاده دریا  281شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای خطایلو و ساریبگلوی موش _ خطایلو 282شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای جانویسلو _ مدرسه مرحوم مازیار پور حیدر 283شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای باراندوز _ مدرسه ابتدایي برکت 289شعبه ثابت  شماره   

انه شهداي بند 285ت  شماره شعبه ثاب    واقع در  روستای بند _ دبستان دخیر

 واقع در  روستای بند _ سالن اجتماعات دهياري 286شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای باالنج _ خانه بهداشت 287شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای باالنج _ مدرسه دوره اول نرگس 288شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای محمودآباد _ مدرسه ابتدایي  284شعبه ثابت  شماره   



 واقع در  سه راهي تولكان _ مركز جهاد كشاورزي باالنج 241شعبه ثابت  شماره   

 ICT واقع در  روستای تومیر _ مرکز 241شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای کوکیا _ مسجد مجمد رسول هللا 242شعبه ثابت  شماره   

اده 243شعبه ثابت  شماره    ر  واقع در  روستای گوک تپه _ مدرسه ابتدایي شهید علیر

ت ولیعض)عج 249شعبه ثابت  شماره     (واقع در  روستای گوک تپه _ مسجد حضر

 واقع در  روستای قطلو _ ساختمان دهياري 245شعبه ثابت  شماره   

تواقع در  روستای قره آغ 246شعبه ثابت  شماره     اج کوه _ مدرسه پرسانه عیر

 واقع در  روستای ديزج تكيه _ مدرسه ابتدایي  247شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای توپراق قلعه _ مسجد ساالر شهیدان 248شعبه ثابت  شماره   

ي پور 244شعبه ثابت  شماره   
 واقع در  روستای توپراق قلعه _ آموزشگاه شهيد غتر

 واقع در  روستای يورقون آباد عليا _ مدرسه سیدالشهدا 311 شعبه ثابت  شماره  

 واقع در  روستاي گلمرزعلیا _ مسجد 311شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای الیاس آباد _ مسجد قدیم 312شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای جارچیلو _ مدرسه ابتدایي نشاط 313شعبه ثابت  شماره   

انه شهداي ريحان آباد 319ماره شعبه ثابت  ش    واقع در  روستای ريحان آباد _ مدرسه دخیر

 واقع در  روستای ريحان آباد _ مدرسه پرسانه رفاه 315شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای ريحان آباد _ مسجد ساالر شهیدان 316شعبه ثابت  شماره   

 اد _ مسجد موالي متقيانواقع در  روستای ریحان آب 317شعبه ثابت  شماره   

عبدهللا _ مسجد الغدیر 318شعبه ثابت  شماره     واقع در  روستای سنگر میر

 واقع در  روستای آسايش )كليساكندي( _ حسینیه هیات شیفتگان 314شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای امامزاده _ مدرسه شهید حبیب زاده 311شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای آغچه قلعه _ مدرسه ابتدایي  311ماره شعبه ثابت  ش  

 واقع در  روستای میاوق _ مدرسه 312شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای کردلر _ دبستان شهيد هاشم جباري 313شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای آلمان آباد _ مدرسه ابتدایي  319شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای صداقه _ مسجد روستا 315شماره شعبه ثابت    

 واقع در  روستای کشتیبان _ آموزشگاه نوح 316شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای زینالو _ مركز خدمات كشاورزي 317شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای بالو _ دبستان پرسانه شهدا 318شعبه ثابت  شماره   

انه شافعي  314شماره شعبه ثابت      واقع در  روستای بالو _ دبستان دخیر

 واقع در  روستای بالو _ مسجد بالل حبیس   321شعبه ثابت  شماره   



انه علم جو 321شعبه ثابت  شماره    ستان دخیر  واقع در  روستای بالو _ دبیر

ستان شکراله 322شعبه ثابت  شماره     واقع در  روستای بلو _ دبیر

ي  323بت  شماره شعبه ثا  
 _ مدرسه ابتدایي دولتر

ر  واقع در  روستای گجير

انه 329شعبه ثابت  شماره     واقع در  روستای ولنده عليا _ دبستان دخیر

ي مولوي 325شعبه ثابت  شماره     واقع در  روستای قزل عاشق _ مدرسه ابتدایي

 واقع در  روستای قزل عاشق _ مدرسه معرفت 326شعبه ثابت  شماره   

ي  327شعبه ثابت  شماره   
 واقع در  روستای قره حسنلوی روضه _ مدرسه شهيد حستر

 واقع در  روستای بادیک _ مدرسه ابتدایي شهدای بادیکي  328شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای بادیک _ مسجد ذوالنورین 324شعبه ثابت  شماره   

 سجد چهارده معصومواقع در  روستای بادیک _ م 331شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای انهر علیا _ مدرسه شهدای انهر 331شعبه ثابت  شماره   

ت ابراهیم خلیل هللا 332شعبه ثابت  شماره     واقع در  روستای انهر سفل _ مسجد حضر

 واقع در  روستای کلهر _ مدرسه امام جواد 333شعبه ثابت  شماره   

 روستای جهتلو _ مدرسه روستا  واقع در  339شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  ولنده سفلي _ دبستان دولتر  335شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  روستای دستجرد و عباس آباد _ مجتمع آموزش  امام عل )ع 336شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای عسگرآباد تپه _ دبستان دولتر  337شعبه ثابت  شماره   

 خرداد 15واقع در  روستای چنقرالوی یکان _ مدرسه ابتدایي  338شماره شعبه ثابت    

 واقع در  روستای دیزج دول _ مدرسه ابتدایي  334شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای بالستان _ مدرسه ابتدایي  391شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای قصور _ دبستان دولتر  391شعبه ثابت  شماره   

ي  392شعبه سیار  شماره   
هاي : بيمارستان امام خميتر  بیمارستان عارفیان -بیمارستان طالقایر  -واقع در  مسیر

ي هاي 393شعبه سیار  شماره    هاي : كالنیر قرارگاه  -حفاظت اطالعات ناحيه  -)کشتارگاه(  16)همافر( و  13واقع در  مسیر
 (پله 4مواد مخدر ) -ظفر  -( 2مجتمع شهيد بروجردي)حافظ -حمزه سيدالشهدا 

شكي  399شعبه سیار  شماره   
ر هاي: بيمارستان روانی  (  -واقع در  مسیر  -سپاه اروميه )خ پاسداران(  -ناحیه انتظایم )دره چایي

ي   -منطقه انتظایمي اروميه    (سپاه )پشت ترمينال 3تداركات لشكر -)خ نور(   12كالنیر

هاي : پاسگاه مرکزی واقع در  مس 395شعبه سیار  شماره    ي   -كوثر    -مطهري  -امام رضا  -بيمارستانهاي آذربايجان  -یر  18كالنیر
 سپاه شهدا -اداره اطالعات  -)بهداری( 

ی های  396شعبه سیار  شماره    هاي : کالنیر  17 -)رسالت(  11  -)مدرس(  19 -)فرهنگیان(  14 -)ایثار(  15واقع در  مسیر
 ارومیه )روبروی ترمینال پشت ثبت احوال -صولت  -های شفا بیمارستان -)ترمینال( 

 
 (راهنمایي و رانندیک

های : لشگر  397شعبه سیار  شماره     (تاناكورا )مسجد -اروميه  69واقع در  مسیر

 (واقع در  شهر اروميه )آماده 398شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر اروميه )آماده 394شعبه سیار  شماره   



 (واقع در  شهر اروميه )آماده 351ه سیار  شماره شعب  

 (واقع در  شهر اروميه )آماده 351شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر اروميه )آماده 352شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 353شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه  )آماده 359شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 355شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 356شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 357شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 358شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 354شعبه سیار  شماره   

 (واقع در  شهر ارومیه )آماده 361عبه سیار  شماره ش  

 واقع در  پادگان شهید یوسفر _ کارخانه پگاه _ پادگان مهندش صاحب الزمان _ مارال صنعت 361شعبه سیار  شماره   

 واقع در  پاکدیس _ ندامتگاه ارومیه _ آسایشگاه مهر 362شعبه سیار  شماره   

 پادگان گلمان _ پادگان مالک اشیر _ آمادگاه شهید جعفرپور  واقع در  363شعبه سیار  شماره   

وگاه سیکل ترکیت  _ پلیس  369شعبه سیار  شماره    وشیم ارومیه _ نیر ي سيمان _ پیر
واقع در  كارخانه سيمان _ مجمتع مسكویر

 راه ارومیه میاندوآب

وی  3لشکر _ پادگان المهدی  1واقع در  شهرک صنعتر فاز  365شعبه سیار  شماره    حمزه سیدالشهدا _ فرمانده لجستیک نیر
وي انتظایمي يگان ويژه  زمیتر سپاه _ نیر

 واقع در  شملکان _ بزوه 366شعبه سیار  شماره   

 واقع در  کلیسای سیر _ سیر _ پادگان _ مرغداري حيدرلو _ حيدرلوي سیر  367شعبه سیار  شماره   

 _ ساعتلوی کوه _ دیزج فتچ واقع در  هوندوک 368شعبه سیار  شماره   

 واقع در  نرلر _ حسوكندي _ ورمزیار 364شعبه سیار  شماره   

 واقع در  جریر _ چاورش _ گزنه کش 371شعبه سیار  شماره   

 واقع در  سیدک _ جعفریان _ انگمان 371شعبه سیار  شماره   

 _ خرم ابادواقع در  دیزج رحیم پور _ شیخ لر مزاری  372شعبه سیار  شماره   

 واقع در  ساعتلوی بیوله _ عل آباد _ دیدان سفل 373شعبه سیار  شماره   

 واقع در  ساراالن _ قرالر كوه _ ديدان عليا 379شعبه سیار  شماره   

 واقع در  راه آهن _ برهانلو _ شمس حاجیان 375شعبه سیار  شماره   

 غبالغ _ طرزلو _ شعبان کندیواقع در  آغبالغ _ حصار آ 376شعبه سیار  شماره   

 واقع در  سیالنه _ درین قلعه 377شعبه سیار  شماره   

وکندی _ باروژ _ بربران 378شعبه سیار  شماره     واقع در  شیر

 واقع در  قاسملو _ اوزان ملك _ رحیم آباد 374شعبه سیار  شماره   



 واقع در  مبارک اباد _ قلعه جوق 381شعبه سیار  شماره   

 واقع در  تازه کند جمال خان _ نیولو _ كاروانرسا 381عبه سیار  شماره ش  

 واقع در  کورایر _ بیات _ توپوزآباد 382شعبه سیار  شماره   

 واقع در  زویک _ گلدانلو _ پوالدلو 383شعبه سیار  شماره   

 واقع در  دوالما _ تپه مكي  _ بزرگ آباد 389شعبه سیار  شماره   

آباد 385شماره  شعبه سیار     _ عییس لو _ خضر
 

 واقع در  ایلزیک

شکارلو 386شعبه سیار  شماره     واقع در  مرادعل علیا _ مرادعل سفل _ میر

خراب ترکمان _ جبل کندی _ مرادکندی 387شعبه سیار  شماره    ر  واقع در  تیر

ان علیا _ عربلوی ترک 388شعبه سیار  شماره    ان سفل _ جیر  مانواقع در  جیر

 واقع در  مقدم _ فقيه بيگلو 384شعبه سیار  شماره   

 واقع در  کوسه آباد _ قرالر آقاتفر _ قرالر حاج  قاسم 341شعبه سیار  شماره   

ر  341شعبه سیار  شماره     واقع در  داربارود _ ناي بير

 واقع در  شدرود _ بابارود 342شعبه سیار  شماره   

ر _ اوچ اولر واقع 343شعبه سیار  شماره    اش _ ساري بيگلوي معير  در  چوبیر

 واقع در  حسن آباد _ تازه كند _ اردوشاهي  349شعبه سیار  شماره   

 واقع در  القیان _ تپه تركمان 345شعبه سیار  شماره   

 واقع در  اوزان اسکندری _ ترکمان _ حصار ترکمان 346شعبه سیار  شماره   

 ر  وندایي _ قورشالوواقع د 347شعبه سیار  شماره   

ر آباد 348شعبه سیار  شماره     واقع در  تکیه _ قورت تپه _ شاهير

ي _ نظرآباد افتخار 344شعبه سیار  شماره   
 واقع در  طالب آباد _ خنجر قشالقر

 واقع در  تبت _ حصار گاپوج  _ نظرآباد قلعه 911شعبه سیار  شماره   

 کندی _ ساراجوق _ طسمالوواقع در  غریب   911شعبه سیار  شماره   

لر _ صالح آباد 912شعبه سیار  شماره     واقع در  وزیرآباد _ باراجوق _ اوچ قی 

 واقع در  ايگدير _ اسالملو _ لشنلو 913شعبه سیار  شماره   

 واقع در  ریکان _ گباران _ قطورالر 919شعبه سیار  شماره   

لوواقع در  قراجلر _ آی 915شعبه سیار  شماره     دنلو _ حاج  پیر

 واقع در  قشالق محمدقل _ حصار حاجیالر 916شعبه سیار  شماره   

 واقع در  بوراشان _ مراجول _ قلیلو 917شعبه سیار  شماره   

ي _ قره حسنلوي خواجه پاشا 918شعبه سیار  شماره   
 واقع در  چهره گشا _ ترمتر _ حصار ترمتر

 مشک آباد علیا _ مشک آباد سفلواقع در   914شعبه سیار  شماره   

 واقع در  گلمانخانه _ ینگجه قاضر _ دارغالو 911شعبه سیار  شماره   



 واقع در  عییس کان _ ديزج نقاله _ بالدرلو 911شعبه سیار  شماره   

 واقع در  قامت  _ هسبستان_ پشتگل 912شعبه سیار  شماره   

ز  913شعبه سیار  شماره     اعل _ یوواالرواقع در  قشالق میر

ر  919شعبه سیار  شماره    الن _ گلپاشير  واقع در  قره آغاج اولیا _ بیر

 واقع در  گویجه عل تپه _ قهرمانلوی علیا _ قهرمانلوی سفل 915شعبه سیار  شماره   

 واقع در  گزنق _ آيبلو _ بوروبور 916شعبه سیار  شماره   

ي واقع در  گلمرز  917شعبه سیار  شماره   
 سل _ تکالو _ دده سفر

 واقع در  قره گوز ايل _ غفارب  هي _ شوركند 918شعبه سیار  شماره   

 واقع در  دایالق _ مرنگلوی کوچک _ سامسالو 914شعبه سیار  شماره   

 واقع در  سعیدلو _ قره گوز حاج  بابا _ چیچکلوی حاج  آقا 921شعبه سیار  شماره   

 ر  سليم كندي _ قرخلو _ کاکلر _ عيیسي لوي زیمي واقع د 921شعبه سیار  شماره   

 يغمورعلي  -دانقرالو  -عییس لوی حیدرلو  -واقع در  یوسف آباد  922شعبه سیار  شماره   

 قزل حاجیلو -ساری بیگلوی آرالیق  -واقع در  قرابقلو  923شعبه سیار  شماره   

 ندی _ یورقون آباد سفلواقع در  قلعه عزیز بیگ _ صفرقل ک 929شعبه سیار  شماره   

 واقع در  گویجه لوی اصالن _ قازان علي _ ساريجالو 925شعبه سیار  شماره   

 واقع در  بهي صفر _ اسالم پناه جديد _ چيچكلوي باش قلعه 926شعبه سیار  شماره   

 واقع در  شهرک صنعتر _ چیچکلوی منصور _ شیخ تیمور _ کچه باش 927شعبه سیار  شماره   

زا حسینقل _ ایروانلو 928به سیار  شماره شع    واقع در  پلیس راه _ مركز توتون _ فرودگاه _ قرالر میر

 واقع در  قرالر لطف هللا _ شيخ شمست _ بزلو 924شعبه سیار  شماره   

 واقع در  گنج آباد _ كولق 931شعبه سیار  شماره   

 برنج آباد -گردآباد واقع در  عربلوی یکان _   931شعبه سیار  شماره   

 واقع در  زايه كندي _ قره گوز سليم آقا _ تازه كند افشار 932شعبه سیار  شماره   

ر _ ففر بیگلو 933شعبه سیار  شماره     واقع در  تازه کند قشالق )شاه جهان آباد( _ باربير

 واقع در  عربلوي بیشه _ اوزارلو _ عربلوي دره 939شعبه سیار  شماره   

مراد 935سیار  شماره شعبه    خراب روضه _ یورقانلو _ پیر ر  واقع در  تیر

ر )ع 936شعبه سیار  شماره     قوزان _ تازه کند انهر _ آمادگاه امام حسير
 (واقع در  کایر

ي _ لور 937شعبه سیار  شماره     واقع در  آشناآباد _ باالج 

 واقع در  گوزگوند _ قضيك _ كوتاالن 938شعبه سیار  شماره   

 واقع در  دره زم _ خلیفتان _ لریر  934شعبه سیار  شماره   

آباد 991شعبه سیار  شماره     واقع در  قشالق طرزلو _ میر

 واقع در  ناناس _ رشکان 991شعبه سیار  شماره   



 واقع در  دربند _ اسالم آباد 992شعبه سیار  شماره   

 واقع در  دلو _ ثمرتو 993شعبه سیار  شماره   

آباد 999شعبه سیار  شماره     واقع در  نازناز _ زیوه _ نصیر

 واقع در  برده کش _ قمشلو _ ژارآباد 995شعبه سیار  شماره   

 واقع در  جلی  _ كنعان رعيت _ كنعان سفلي  996شعبه سیار  شماره   

 واقع در  ناری _ داش آغل _ شهرک نض 997شعبه سیار  شماره   

عل 998شعبه سیار  شماره     واقع در  سلطان آباد _ کمانه _ پیر

 

 بخش انزل

ي مدرسه پرسانه ابن سينا )ويژه برادران 1شعبه ثابت  شماره     (واقع در  شهر قوشچ 

انه الزهرا )ويژه خواهران 2شعبه ثابت  شماره    ي مدرسه دخیر  (واقع در  شهر قوشچ 

 (ام مهرایر )خواهران _ برادرانواقع در  شهر قوشچ  _ مدرسه دکیر حس 3شعبه ثابت  شماره   

)ويژه برادران 9شعبه ثابت  شماره    ي شهيد گردعلي  (واقع در  روستاي قره باغ مدرسه ابتدایي

ستان شبانه روزی گلهای بهشت)ويژه خواهران 5شعبه ثابت  شماره     (واقع در  روستای قره باغ، دبیر

 (ابتدایي خلیج فارس )ویژه برادران _ خواهران واقع در  روستای گوالن _ مدرسه 6شعبه ثابت  شماره   

ستان پرسانه شهيد مطهري )ويژه برادران 7شعبه ثابت  شماره    ي دبیر  (واقع در  روستاي قولنچ 

ت )ويژه خواهران 8شعبه ثابت  شماره    انه بصیر
ي مدرسه دخیر  (واقع در  روستاي قولنچ 

ي مؤس 4شعبه ثابت  شماره    ین قولنچ  )ويژه برادران _ خواهرانواقع در  روستاي قولنچ  یه خیر  (سه خیر

ي شهيد باكري )ویژه برادران _ خواهران 11شعبه ثابت  شماره     ( واقع در  روستاي گل تپه مدرسه ابتدایي

 (واقع در  روستاي كهريز مدرسه پرسانه شهيد باهیر )ويژه برادران 11شعبه ثابت  شماره   

ت مريم )س( )ويژه خواهران واقع در  12شعبه ثابت  شماره    انه حضر ي دخیر  (روستاي كهريز مدرسه ابتدایي

 واقع در  روستای حمامالر _ مدرسه ابتدایي عالمه طباطبایي  13شعبه ثابت  شماره   

ر قلعه 19شعبه ثابت  شماره    ر قلعه مدرسه شهدای گورچير  واقع در  روستای گورچير

ت معصومه )ع 91س به ارومیه تیپ واقع در  جاده سلما 15شعبه سیار  شماره     (متحرک هجویم شهید آبشناسان _ مدرسه حضر

ت ابوالفضل،  روستای باری_ مدرسه ابتدایي هدایت باری 16شعبه سیار  شماره   
 واقع در  روستای مقیطالو مسجد حضر

ي مدرسه ابتدایي شهیدان قالقاج  _روستای 17شعبه سیار  شماره     نجف آباد مدرسه ابتدایي شهید قاسم واقع در  روستای قالقاج 

ي   روستای عل کان مدرسه ابتدایي شهید محمد رشید سالمت    روستای  18شعبه سیار  شماره    واقع در  راهدارخانه قوشچ 
يف آباد مدرسه ابتدایي   بهمن 22ش 

ت محمد )ص( _ روستای بالرغو  14شعبه سیار  شماره    مدرسه ابتدایي بهار دانش _ واقع در  روستای قهرمان مسجد حضر
 روستای بهله مدرسه ابتدایي شهید چمران

 واقع در  روستای ماكوكندي مدرسه ابتدایي مبارز_ روستای جبل کندی مدرسه امام کاظم 21شعبه سیار  شماره   

 ابتدایي تربیتواقع در  روستای امام کندی مدرسه ابتدایي قائم، روستای سلطان آباد مدرسه  21شعبه سیار  شماره   



گل_ روستای مشیک مسجد خلفای راشدین _ روستای کوره  22شعبه سیار  شماره    گل دبستان حکمت پیر واقع در  روستای پیر
 آبان 13سفل مدرسه ابتدایي 

ای  واقع در  روستای نورالدين آباد مسجد موقت روستا _ روستای دالدر مدرسه ابتدایي والیت _روست 23شعبه سیار  شماره   
 كوره عليا مسجد انصار

واقع در  روستای حاج  بایرام مدرسه ابتدایي سعدی _ روستای تندروک مسجد نور _ روستای  29شعبه سیار  شماره   
 ...قویوجوق مسجد محمد رسول ا

 واقع در  روستای سنجیلیک مدرسه ابتدایي قدس، روستای زنگ آباد مدرسه ابتدایي توحید 25شعبه سیار  شماره   

ت _ روستای كاسب مسجد محمد رسول هللا_ روستای   26شعبه سیار  شماره    واقع در  روستای خرم آباد مدرسه ابتدایي عیر
 گالنیک سفل مسجد بالل حبیس  

 مدرسه ابتدایي وحدت _  27شعبه سیار  شماره   
کایر واقع در  روستای کایر شوریک مدرسه ابتدایي انقالب _ روستای شیر

 علیا مسجد محمد رسول هللا روستای گالنیک

 واقع در  جاده سلماس پادگان آموزش  امام سجاد )ع( ، روستای جمال آباد مسجد عل ابن ابیطالب 28شعبه سیار  شماره   

 

 بخش صومای برادوست

)از ساعت  1شعبه ثابت  شماره    ر  (ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه شهید کاظم روستای گنگچير

ر ) از ساعت  2شعبه ثابت  شماره     (ای آخر وقت 7واقع در  مسجد گنگچير

ر )از ساعت  3شعبه ثابت  شماره    ت فاطمه س گنگچير  (ال آخر وقت 7واقع در  مجتمع حضر

 (ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه جابربن حیان نوجوان شو )از ساعت  9شعبه ثابت  شماره   

 -(  16 - 15گمرک )  -( 15 - 19پادگان ) -( 19 - 12کوراباد )  -( 12ال  7مسجد محله شو ) واقع در  5شعبه سیار  شماره   
 (ال آخر وقت - 16شهرداری )

 (ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه ایمان ممکان )از ساعت  6شعبه ثابت  شماره   

 (ال آخر وقت 7واقع در  خانه بهداشت ممکان )از ساعت  7شعبه ثابت  شماره   

 ( ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه نض هشتیان )از ساعت  8شعبه ثابت  شماره   

ر )از ساعت 4شعبه ثابت  شماره     (ال آخر وقت 7 واقع در  مدرسه ابرار هورسير

 (ال آخر وقت 13( _ مسجد بردیان )از ساعت 13ال  7واقع در  مدرسه سیدان)از ساعت  11شعبه سیار  شماره   

 ( ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه شهید دستغیب خره گوش )از ساعت  11شماره   شعبه ثابت  

 (ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه رسالت جوهتر )از ساعت  12شعبه ثابت  شماره   

 (ال آخر وقت 7واقع در  مدرسه راه نور جوجه )از ساعت  13شعبه ثابت  شماره   

 (ال آخر وقت 15( _ مسجد روند علیا)از ساعت 15ال  7واقع در  مدرسه کوران)از ساعت  19شعبه سیار  شماره   

)از ساعت  15شعبه سیار  شماره     (ال آخر وقت12(_باوان )از ساعت 12ال 7واقع در  گچ 

 (ال آخر وقت 19ک )از ساعت ( _ مدرسه بردو 19تا  7واقع در  مدرسه سلطایر )از ساعت  16شعبه سیار  شماره   

 ( ال آخر وقت 13(_مدرسه مرنه )از ساعن 13ال  7واقع در  مدرسه اغسقل)از ساعت  17شعبه سیار  شماره   

ان)از ساعت 18شعبه سیار  شماره     (ال آخر وقت12(_مدرسه صوفیان)از ساعت 12ال  7 واقع در  مدرسه کانیمیر



( _ مسجد 15:31ال  13( _ اخیان کوچک )از ساعت 13ال  7 مدرسه کورانه )از ساعت واقع در  14شعبه سیار  شماره   
 (ال آخر وقت 15:31قضیک برادوست )از ساعت 

 (ال آخر وقت 13( _مدرسه گولگتر )از ساعت 13ال  7واقع در  مدرسه مستکان صومای )از ساعت  21شعبه سیار  شماره   

( 16ال  12:31( مسجدهفت ساران )از ساعت 12:31ال  7واقع در  مسجدگلشیخان )از ساعت  21شعبه سیار  شماره   
 (ال آخر وقت 16مسجد اخیان بزرگ )از ساعت 

( _ مسجد امام  16ال  12مسجد ریک آباد )از ساعت   -( 12ال  7واقع در  مسجد ینگجه)از ساعت  22شعبه سیار  شماره   
 (ال آخر وقت 16از ساعت کندی )

 (ال آخروقت 16(مسجدمینگول)16ال12(مسجدگله خر)12ال 7واقع در  مسجدجیر از ساعت) 23شعبه سیار  شماره   

آباد از ساعت) 29شعبه سیار  شماره    ال  15( مدرسه صورمان آباد )15ال  12( مدرسه ساکان )12ال  7واقع در  مدرسه میر
 (آخروقت

 (ال آخروقت 15( مسجد عمرآباد)15ال  12(مسجد گودل )12ال 7واقع در  مدرسه حسنلو از سعت) 25شماره   شعبه سیار   

 (ال آخروقت 15(مسجد چره) 15ال  12(مسجد مستکان برادوست) 12ال 7واقع در  مدرسه ملونه از ساعت) 26شعبه سیار  شماره   

 (ال آخروقت15(مسجد هنگروان)15ال11(مسجد اسکندیان)11ال 7از ساعت)واقع در  مسجد باژرگه  27شعبه سیار  شماره   

 (ال آخروقت 15( مدرسه مافران )15ال  12( مسجد ربط )12ال 7واقع در  مسجد گندوک مال از ساعت) 28شعبه سیار  شماره   

( مدرسه قضیک صومای 15ال 12صومای)( مدرسه خانیک 12ال 7واقع در  مسجد غزن از ساعت ) 24شعبه سیار  شماره   
 (ال آخروقت 15)

( مدرسه صوقر  15ال  12( مدرسه حاج  محمود )12ال 7واقع در  مسجد شکفتیک علیااز ساعت ) 31شعبه سیار  شماره   
 (ال آخروقت 15کایر )

 (آخروقت ال13(مسجد روند سفل)13ال 7واقع در  مسجد خوشاالن از ساعت) 31شعبه سیار  شماره   

 (ال آخر وقت 15( مدرسه نیچاالن)15ال  12( مسجد کایر شوریک )12ال 7واقع در  مسجد مجروسه از ساعت ) 32شعبه سیار  شماره   

 (ال آخروقت 15( مسجدزنگکان )15ال12(مسجداشکه سو )12ال 7واقع در  مسجد پست از ساعت) 33شعبه سیار  شماره   

( مسجدآودیالن سفل 15ال  12( مسجد آودیالن علیا )12ال 7واقع در  مسجدقره آغاج از ساعت ) 39شعبه سیار  شماره   
 (ال آخر وقت 15)

 (ال آخروقت13(مدرسه بچه جیک)13ال 7واقع در  مسجدبرده رش از ساعت) 35شعبه سیار  شماره   

)(مدرس13ال 7واقع در  مسجدبستک آباد از ساعت) 36شعبه سیار  شماره     (ال آخروقت13ه قویر

 (ال آخروقت 13(مدرسه کایر رش)13ال 7واقع در  مسجدقورمیک از ساعت) 37شعبه سیار  شماره   

ر آباد)13ال 7واقع در  مدرسه حسن آباد از ساعت) 38شعبه سیار  شماره     (ال آخروقت 13( مسجد سير

وزیان از ساعت ) 34شعبه سیار  شماره     (ال آخروقت 15( مسجد سیارک )15ال  12( مسجد بردیزی علیا )12ال  7واقع در  مسجدفیر

 (ال آخر وقت 19( مسجد جلقران )19ال  12( مسجد گل سویي )12ال 7واقع در  مسجد براست  از ساعت ) 91شعبه سیار  شماره   

 (ال آخر وقت 19( مدرسه گنبد)19ال 11( دربند)11ال  7واقع در  مسجد تازه کند از ساعت) 91شعبه سیار  شماره   

 (تا آخر وقت 15( مسجد اسکندر آباد ) 15ال  12( مسجد کینییس )12ال  7واقع در  مسجد هله گوش از ساعت )  92شعبه سیار  شماره   

 (ال آخروقت 15)(مسجد خلیان 15ال  13مسجد کانست  برادوست)  (13ال  7واقع در  مسجد قرنسا از ساعت) 93شعبه سیار  شماره   

( _ مرگرش )از ساعت 15ال  11( _خانیک برادوست )از ساعت 11ال  7واقع در  آلوسان )از ساعت  99شعبه سیار  شماره   
 (ال آخر وقت 15

داود)12ال 7واقع در  مسجد آسینگران از ساعت) 95شعبه سیار  شماره     (ال آخروقت15(مسجد گوران آباد)15ال12( میر



انجوق )15ال  12(مسجدکانست  صومای)12ال 7واقع در  مسجدعبدی بیگ از ساعت) 96سیار  شماره شعبه    ال  15( مدرسه پیر
 (آخروقت

 بخش نازلو

ر شهر _ خیابان امام 1شعبه ثابت  شماره     (مسجد صاحب الزمان )عج -واقع در  نوشير

ر شهر _ خیابان امام _    2شعبه ثابت  شماره     کوی صاحب الزمان )عج(_ حسینیه مسجد صاحب الزمانواقع در  نوشير

ت ابوالفضل)ع 3شعبه ثابت  شماره    ر شهر _ خیابان امام _ مسجد حضر  (واقع در  نوشير

)ورزشگاه آزادی 9شعبه ثابت  شماره    ر شهر _ خیابان باکری _ خیابان ورزش  ساختمان اداری تربیت بدیر  (واقع در  نوشير

ر شهر _ خیابان باکری _کوی چهارده معصوم _مسجد چهارده معصوم )عو  5شعبه ثابت  شماره     (اقع در  نوشير

ر شهر _ خیابان باکری _ نرسیده به میدان  6شعبه ثابت  شماره     دی مدرسه خلیج فارس 4واقع در  نوشير

 واقع در  روستای چنقرالوی پل . حسینیه روستا 7شعبه ثابت  شماره   

انهواق 8شعبه ثابت  شماره     ع در  روستای انگنه مدرسه ابتدای دخیر

 واقع در  روستای پر _ حسینیه روستا 4شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای اوصالوی الهوردیخان و کاظم _ مسجد روستا 11شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای حیدرلوی بیگلر _ حسینیه 11شعبه ثابت  شماره   

 اقع در  روستای خانقاه شخ _ مدرسه صداقتو  12شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای خانشان _ مسجد روستا 13شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای خالد آباد _ مسجد روستا 19شعبه ثابت  شماره   

 (واقع در  روستای ساعتلوی بیگلر و للهام  )مسجد 15شعبه ثابت  شماره   

 روستای ساری بیگلوی چراغ _ حسینیه  واقع در  16شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای طالتپه _ حسینیه روستا 17شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای عل بیگلو_ حسینیه روستا 18شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای عسگر اباد کوه _ حسینیه 14شعبه ثابت  شماره   

 قرالر طسوج مسجد روستاواقع در  روستای  21شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای نازلو مسجد 21شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  روستای وقاصلوی علیا _ حسینیه مسجد روستا 22شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  دانشگاه نازلو _ مسجد دانشگاه 23شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  رحیم آباد حسینیه روستا 29شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  مسجد روستای کوش 25شعبه ثابت  شماره   

ی 11( قلعه شدار ) مدرسه امام خمیتر ره از  11ال  7واقع در  حصار خرابه )مسجد روستا از  26شعبه سیار  شماره     (ال پایان رای گیر

) مسجد روستا از  15ال ی  7واقع در  خرابه سنچ  )مسجد روستا  27شعبه سیار  شماره    ی 15( _ تازه کند سنچ   ( ال پایان رای گیر

ی 12( _ کریم آباد ) حسینیه  12ال  7واقع در  کوسه احمد )مدرسه  از  28شعبه سیار  شماره     (ال پایان رای گیر



(مرنگلوی  12ال  11مسجد روستا ( عبداله کندی)11ال  7واقع در  تقلید آباد)مسجد روستا از ساعت  24شعبه سیار  شماره   
ی 12بزرگ)مسجدروستا    (ال پایان رای گیر

ال  12( قراقویونلو )مسجد روستااز ساعت  12ال  7واقع در  باشالنبوشلو )مسجد روستا از ساعت  31شعبه سیار  شماره   
ی 13( وقاصلوی سفل )حسینیه روستا از ساعت  13  (ال پابان رای گیر

( _  19ال 11( _ لک) مسجدروستا از  11ال  7واقع در  حصار بهرامخان)مسجد روستا از  31شعبه سیار  شماره   
ی 19:31چناقلو)مسجد روستا از   ال پایان رای گیر

ه )مسجد روستا از  32شعبه سیار  شماره    ر ه )مسجد روستا از  11ال  7واقع در  یورقانلوی جنیر ر کند   ( تازه 12ال  11( جنیر
ه )مسجد روستا از  ر ی 15(تازه  کند قاطرج  ) مسجد روستا  از  15ال 12جنیر  (ال پایان رای گیر

ی 13( بهلول آباد ) مسجد روستا  از  13ال  7واقع در  سنچ  ) مسجد روستا  از  33شعبه سیار  شماره     ( ال پایان رای گیر

ر ) مسجد روس 39شعبه سیار  شماره    ی 12( چر ) مسجد روستااز   12ال  7تا از واقع در  مسکير  ( ال پایان رای گیر

ی 13( حاج  آباد )مسجد روستا  از  13ال  7واقع در  بدلبو )مسجد روستا از  35شعبه سیار  شماره     (ال پایان رای گیر

ی 13(عل کند ی )مسجدروستا از ساعت  13ال  7واقع در  آرنساء از ساعت)مسجد روستا  36شعبه سیار  شماره     (ال پایان رای گیر

( باغستان  19ال  11( زده لو )مسجد روستا از  11ال  7واقع در  نخجوان تپه )مسجد روستا از  37شعبه سیار  شماره   
ی  19)مسجد روستا از   ( ال پایان رای گیر

(بابا   19ال  11( حصار بابا گنجه )مسجد روستا  11ال  7نجه )مسجد روستا واقع در  تازه کند باباک 38شعبه سیار  شماره   
ی 15(تپه بابا گنجه)مسحدروستا از  15ال  19گنجه)مسجد روستا   (ال پایان رای گیر

یال پایان را 13(شیر آباد) مسجد روستا  13ال  7واقع در  حیدرلوی سفل)مسجد روستا از ساعت  34شعبه سیار  شماره     (ی گیر

ر )مسجد روستا از  12ال  7واقع در  قره جلو )مسجد روستا از  91شعبه سیار  شماره    (هلل لوی تراب)مسجد  13ال 12(قره قیر
ی 19روستا   ( ال پایان رای گیر

ی 13( آده بزرگ) مسجد روستا از 13ال  7مسجد روستا  از 8واقع در  خداوردیخان کندی) 91شعبه سیار  شماره     (ال پایان رای گیر

ال پایان رای    12( _قلعه اسماعیل آقا )مسجد روستا از  12ال  7واقع در  تمتمان )مسجد روستا از   92شعبه سیار  شماره   
ی  (گیر

 19ال  13( اوخچالر )مسجد روستا از ساعت 13ال  7واقع در  دویران )مسجد روستا از ساعت  93شعبه سیار  شماره   
ی 19(گویجه یاران )مسجد روستا از ساعت   (ال پایان رای گیر

غان  12ال  11( موش آباد )مسجد روستا 11ال  7واقع در  زیر مانلو )مسجد روستا از  99شعبه سیار  شماره    (حصار سی 
غان ) حسینیه روستا از  15ال  12)مسجد روستا از  ی 16(سی   (ال پایان رای گیر

ی 13(آرمود آغاج  )حسینیه از ساعت  13ال  7واقع در  آزادگان )مسجد روستا از  95شعبه سیار  شماره     (ال پایان رای گیر

( قلنجلو  15ال  11( کلوان   )مسجد روستا  11ال  7واقع در  قشالق شکور )مسجد روستا از ساعت  96ماره شعبه سیار  ش  
ی 15)مسجد روستا از   (ال پایان رای گیر

(آباجالوی  15ال  11( ینگجه)مسجد روستا  11ال  7واقع در  آباجالوی سفل)مسجد روستا از ساعت  97شعبه سیار  شماره   
ی 15جد روستا  از علیا )مس  (ال پایان رای گیر

واقع در  کارخانجات بخش:آجر پزی  ها _ کارخانه ها _ آسفالت پزی  های واقع در نازلو _ کلیه شن و ماسه  98شعبه سیار  شماره   
ی_  ها _شهرداری _ سیلو _ کارخانه قند _ کارخانه کچ مروارید _ کارخانه سیمان سفید _ کلیه کارخانجات بخش_ پل شهید   کالنیر

ی 15روستای زنبالن)مسجد روستا از ساعت   (ال پایان رای گیر

 

 بخش سیلوانه

ي روبروي شهرداري 1شعبه ثابت  شماره     واقع در  سيلوانا مدرسه ابتدایي



ي پرسانه ديزج برادران 2شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

ي دخ 3شعبه ثابت  شماره    انه روستاي ديزج خواهرانواقع در  مدرسه ابتدایي  یر

ي مهاجر زيوه برادران 9شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه راهنمایي

انه حجاب زيوه خواهران 5شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه دخیر

ي برازان 6شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

ي روستاي   7شعبه ثابت  شماره     گسيانواقع در  مدرسه ابتدایي

 واقع در  خانه بهداشت چريك آباد 8شعبه ثابت  شماره   

ي دانش 4شعبه ثابت  شماره     واقع در  گردوان مدرسه راهنمایي

ي باوان 11شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

ي روستاي حلج 11شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

ي روستاي هاشم آبادواقع در   12شعبه ثابت  شماره     مدرسه ابتدایي

ي روستا 13شعبه ثابت  شماره     واقع در  براسب مدرسه ابتدایي

 واقع در  مدرسه روستا ژارآباد 19شعبه ثابت  شماره   

ي  15شعبه ثابت  شماره   
ي شهيد رستم لشكري لورزيتر  واقع در  مدرسه ابتدایي

ي روس 16شعبه ثابت  شماره     تا گرديكواقع در  مدرسه ابتدایي

ي ژاراژي 17شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

ي میر آباد 18شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

 واقع در  مدرسه روستاي نوي 14شعبه ثابت  شماره   

ي  21شعبه ثابت  شماره   
 

 واقع در  مدرسه روستاي نریک

ي  21شعبه ثابت  شماره     كاير  واقع در  مدرسه ابتدایي

 واقع در  حسينيه بانوان روستا اورشي  22شعبه ثابت  شماره   

ي روستاي ممكان 23شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه ابتدایي

كان 29شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه روستاي شیر

 واقع در  مدرسه روستاي سوركان 25شعبه ثابت  شماره   

ي راژان)برادرانواقع در   26شعبه ثابت  شماره     (مدرسه ابتدایي

 (واقع در  مدرسه كوثر راژان )خواهران 27شعبه ثابت  شماره   

 واقع در  مدرسه روستاي گوجار 28شعبه ثابت  شماره   

ي  24شعبه ثابت  شماره     واقع در  مسجد روستاي انت 

ي پرسانه موانا 31شعبه ثابت  شماره     واقع در  مدرسه راهنمایي

 واقع در  مسجد روستاي حكي  31شماره  شعبه ثابت   

ي سيار كچله _ عليه 32شعبه سیار  شماره     واقع در  مدارس ابتدایي



 واقع در  مدرسه سوله دوكل _مدرسه خوراسب 33شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس روستاهاي گل بهي _شيخ زرد 39شعبه سیار  شماره   

ي دستار _ فلكان واقع در  مدارس 35شعبه سیار  شماره   
 روستاهاي تازه كند_كایر

 واقع در  گروهان مرزي زيوه_ مدرسه مالباستك 36شعبه سیار  شماره   

ي _ مسجد منصور آباد 37شعبه سیار  شماره   
 واقع در  مدرسه الجایر

ي طاير _ مدرسه سوسن آباد 38شعبه سیار  شماره   
 واقع در  مسجد كایر

 ر  مدارس شكل آباد _ گلستانهواقع د 34شعبه سیار  شماره   

ي بكران _ مدرسه سه گرگان 91شعبه سیار  شماره     واقع در  مسجد ی 

 واقع در  مدارس روستاهاي هفت آباد _گرديك نارص 91شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدرسه كالشي _ مسجد سودين آباد _ مدرسه دوكانه 92شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس كچل آباد_ حسن آباد _ بست _ رزگه 93شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس ناري _ قارانه 99شعبه سیار  شماره   

 واقع در  گردان شهيد خرازي زيوه _ مدرسه توپوز آباد 95شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس ايوعلي _ احمد رسول _ نوشان سفلي  96شعبه سیار  شماره   

ي _ پیر هادي 97ه شعبه سیار  شمار     واقع در  مدارس پشت قلعه _ داره سنچ 

 واقع در  مدارس سليم بيگ _ نوشان عليا 98شعبه سیار  شماره   

 واقع در  گروهان احتياط راژان _ مدرسه دزگیر  94شعبه سیار  شماره   

ي _ قضيك _ برده سور 51شعبه سیار  شماره   
 واقع در  مدارس تویی

 واقع در  مدارس كاي _ حلفله _ خوشاكو 51شعبه سیار  شماره   

_ مسجد زنگالن _ مدرسه دربند 52شعبه سیار  شماره    ي  واقع در  مدرسه قرایي

 واقع در  مدارس سوليك _ چمان _ تولي  53شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس تيبتان _ تولكي  59شعبه سیار  شماره   

ر _ شيبانواقع در  مدارس ت 55شعبه سیار  شماره     الير

 واقع در  مدارس گرده بليج _ شيخ شمزين 56شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس آودي _ هاروالن _ بالوالن 57شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس آشيك _ خانقاه 58شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس دوستاالن _ كورانه 54شعبه سیار  شماره   

 واقع در  مدارس كورتكويل_ پسان _ كريم آباد_ ارزين _ دوبره 61شماره شعبه سیار    

ي  61شعبه سیار  شماره   
ي قوز _ بضيك _ بایر  واقع در  مدارس اربيالن _ صوربان _ ی 

 كنندگان انتخاب طیشرا

 ایران اسالمی جمهوري کشور تابعیت 9-



 تمام سال هجده داشتن 2-

 جنون عدم 6-

 تخلفات و میجرا

 . شود می محسوب جرم ذیل امور ارتكاب  _66 ماده

 . فروشرأي و خرید 9-

 . جلسات صورت یا رأي برگ یا و تعرفه اوراق در تزویر و تقلب 2-

 . انتخابات امر در تطمیع یا تهدید 6-

 . جعلی شناسنامه با دادن رأي 5-

 . دیگري شناسنامه با دادن رأي 4-

 . یكبار بیشاز دادن رأي 3-

 انتخابات امر در اخالل 7-

 . ها تعرفه یا آرا کردن زیاد و کم 8-

 . شمارشآرا و گیري رأي در تقلب 1-

 . ندارد حضور که کسی شناسنامه با گرفتن رأي 91-

 به ، رأي صندوق محل دیگر فرد هر یا رأي اخذ شعبه اعضاي طرف از معین کاندیداي انتخاب به توصیه 99-

 . دهنده رأي

 رأي وبرگ تعرفه قبیل از انتخاباتی اسناد و اوراق نمودن معدوم یا و ربودن یا و جعل یا تبدیل و تغییر 92-

 . تلگرافها و تلفنگرامها تلكسو و جلسات وصورت

 . قانونی مجوز بدون رأي صندوقهاي مهر و الك و نگهداري محل قفل شكستن یا و بازکردن 96-

 . قانونی مجوز بدون انتخاباتی اسناد نمودن معدوم یا و تصرف و دخل ، جابجایی 95-

 . مجعول سند با انتخابات امر در دخالت 94-

 در اسلحه بدون یا اسلحه با رأي اخذ و نام ثبت شعب اعضاي یا دهندگان رأي براي وحشت و رعب ایجاد 93-

 . انتخابات امر

 . غیرقانونی نحو هر به یا و مجعول سمت با انتخابات امر در دخالت 97-

 قانون هشتم فصل به مربوط(  مجازات) جزایی مقررات از قسمتی

 ایران اسالمی جمهوري ریاست انتخابات

 : گردد می تعیین ذیل ترتیب به 66 ماده 93 بند از تخلف مجازات  _85 ماده

 می محكوم شالق ضربه 75 تا نماید وحشت و رعب ایجاد اسلحه بدون مرتكب چنانچه  _  الف

 . گردد

 تا نكند صدق ومحاربه باشد اسلحه با همراه بالمباشره یا تحریک به خواه وحشت و رعب ایجاد چنانچه _  ب

 . شد خواهد محكوم حبس سال 2 تا حداکثر یا و شالق ضربه 75

 41 تا(  66 ماده 97 بند موضوع)  کند دخالت انتخابات در مجعول سمت اتخاذ با که کسی مجازات  _84 ماده

 خواهد را تزویر و جعل مجازات ، باشد نموده جعل باره این در هم سندي مرتكب هرگاه و بود خواهد شالق ضربه

 یک یا و شهرستان یک یا بخشو یک انتخابات مسیر و باشد انتخابات سرنوشت در مؤثر وي دخالت چنانچه و داشت

  .شد خواهد محكوم حبس سال پنج تا یک از مرتكب بزند هم بر را استان

 به را متخلف تواند می مورد هر در قاضی و نبوده منحصر مذکور انواع به فصل این مجازاتهاي  _15 ماده

 . نماید محكوم است آمده تعزیرات قانون در که دیگري متناسب مجازات هر یا و مذکور مجازات

 



 
  مركز اجرايي هيأت اعضاي امضاي و نام

 انتخابيه حوزه

 ردیف
 نام و نام

 خانوادگی
 امضا سمت

فرماندار /  مقابلي رسول  1
 بخشدار

 

سعيد هيكلي  2
 چهارطاق

رئيس / 
نماينده 

ي  دادگسیر

 

ر  3 حسير
 مجيدي

رئيس/ 
نماينده 
 دادستان

 

نارص  4
 ابراهيمي 

رئيس اداره 
 ثبت احوال

 

محمد  5
ي 
 نظريایر

  معتمد اصلي 

عبداله  6
سعيدزاده 
 سعادتلو

  معتمد اصلي 

كيومرث  7
ي  حاج 

 محمدي

  معتمد اصلي 

الدين  صالح 8
ي 
 عزيزيان تویی

  معتمد اصلي 

سپيده طيب  9
 قاسمي 

  معتمد اصلي 

ي  11
ر مناقر مهير

ي  تومیر
  معتمد اصلي 

سيداحمد  11
قائمي 

آبادي  میر

  معتمد اصلي 

ي  12
ر حفر   معتمد اصلي  حسير

  معتمد اصلي  حيدر صفري 13
 

 نظارت هيأت اعضاي امضاي و نام
 

 ردیف
 نام و نام

 خانوادگی
 امضا سمت

رئيس هيات  قنبر كريم نژاد 1
 نظارت

 

  عضو رضا صميم   2

  عضو جعفر پروال 3

جواد  4
  
 
حسينخان
  
 
 سولوكلون

  عضو

5   
 
زان رضا مبر

 رساي ملك  
  عضو

 

 
 

 


