
ساعت مراجعهتاریخ مراجعه براساس حرف اول نام خانوادگیمکان مراجعه

الف

بهمن ماه 16

ث- ت - پ - ب 

بهمن ماه17

خ - ح - چ - ج 

بهمن ماه19و17

ژ- ز - ر- ذ - د 

بهمن ماه20و19

ض- ص - ش - س 

بهمن ماه21و20

غ - ع - ظ - ط 

بهمن ماه23و21

ک - ق - ف 

بهمن ماه24و23

م - ل - گ 

بهمن ماه26و24

ی- ه - و - ن 

بهمن ماه27و26

الف

بهمن ماه 16

ث- ت - پ - ب 

بهمن ماه17و16

خ - ح - چ - ج 

بهمن ماه19و17

ژ- ز - ر- ذ - د 

بهمن ماه20و19

ض- ص - ش - س 

بهمن ماه21و20

غ - ع - ظ - ط 

بهمن ماه23و21

ک - ق - ف 

بهمن ماه24و23

م - ل - گ 

بهمن ماه26و24

ی- ه - و - ن 

بهمن ماه27و26

الف

بهمن ماه 16

ث- ت - پ - ب 

بهمن ماه17و16

خ - ح - چ - ج 

بهمن ماه19و17

ژ- ز - ر- ذ - د 

بهمن ماه20و19

ض- ص - ش - س 

بهمن ماه21و20

غ - ع - ظ - ط 

بهمن ماه23و21

ک - ق - ف 

بهمن ماه24و23

م - ل - گ 

بهمن ماه26و24

ی- ه - و - ن 

بهمن ماه27و26

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

حرف اول نام خانوادگی

(ث-ت-پ-ب-الف)

 98/11/16

حرف اول نام خانوادگی

(ژ-ز-ر-ذ-د-خ-ح-چ-ج)

98/11/19 تا 98/11/17

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

اهر ؛ اداره راه و شهرسازی شهرستان اهراهر

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

نام شهرردیف
(تفکیک شده بر اساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

آذربایجان شرقی

تبریز ؛ میدان راه آهن ؛ ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی استانتبریز

8-14

8-14

8-14

مراغه ؛ اداره راه و شهرسازی شهرستان مراغهمراغه

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

نام شهرنام استان
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد

 هزار نفر100برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان واجد شرایط جهت تشکیل پرونده در شهرهای باالی 

آذربایجان غربی

ارومیه

اداره کل راه و - بلوار شهید بهشتی

طبقه - شهرسازی استان آذربایجان غربی

سالن اجتماعات- همکف

8:30-12:30

15:30-19:30



حرف اول نام خانوادگی

(غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س)

98/11/21 تا 98/11/20

حرف اول نام خانوادگی

(م-ل-گ-ک-ق-ف)

98/11/24 تا 98/11/23

حرف اول نام خانوادگی

(ی-ه-و-ن)

98/11/27 تا 98/11/26

حرف اول نام خانوادگی

(ث-ت-پ-ب-الف)

 98/11/16

حرف اول نام خانوادگی

(ژ-ز-ر-ذ-د-خ-ح-چ-ج)

98/11/19 تا 98/11/17

حرف اول نام خانوادگی

(غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س)

98/11/21 تا 98/11/20

حرف اول نام خانوادگی

(م-ل-گ-ک-ق-ف)

98/11/24 تا 98/11/23

حرف اول نام خانوادگی

(ی-ه-و-ن)

98/11/27 تا 98/11/26

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

14الی8حروف الف تا خ98/11/17و98/11/16نظر آباد

14الی8حروف    د تا ف98/11/20و98/11/19نظر آباد

14الی8حروف ق تا ی98/11/23الی98/11/21نظر آباد

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه
حروف اول نام خانوادگی

(ت- پ- ب -الف)

(98/11/16)

حروف اول نام خانوادگی

(ح- چ- ج- ث)

(98/11/17)

حروف اول نام خانوادگی

(ر- ذ - د- خ )

(98/11/19)

حروف اول نام خانوادگی

(س ش- ژ-ز)

(98/11/21)
حروف اول نام خانوادگی

(ظ- ط- ض -ص)

(98/11/23)
حروف اول نام خانوادگی

(ف ق- غ-ع)

(98/11/24)

حروف اول نام خانوادگی

(م- ل- گ-ک)

(98/11/26)

حروف اول نام خانوادگی

(ی-ه - و- ن)

(98/11/27)

حروف اول نام خانوادگی

(ت- پ- ب -الف)

(98/11/16)

حروف اول نام خانوادگی

(ح- چ- ج- ث)

(98/11/17)

نام شهرنام استان
(تفکیک شده بر اساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

البرز

کرج حسن آباد انتهای بلوار تعاون 

روبروی پارک نبوت ساختمان پارسیان 

96 طبق سوم واحدAبلوک 

نام شهرنام استان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)متقاضیان واجد شرایط تاریخ و زمان مراجعه 

تهران

دماوند
روبروی - بلوار شهید بهشتی -گیالوند

اداره راه و شهرسازی - دادگستری 

شهرستان دماوند

13الی9

ورامین

و

قرچک

خیابان - خیابان شهدا - میدان راه آهن

اداره راه - روبروی هیأت مهدیه- مهدیه 

و شهرسازی جنوب شرق

13الی9

آذربایجان غربی

ارومیه

اداره کل راه و - بلوار شهید بهشتی

طبقه - شهرسازی استان آذربایجان غربی

سالن اجتماعات- همکف

8:30-12:30

15:30-19:30

خوی
اداره راه - جنب بانک ملی- بلوار مطهری

و شهرسازی خوی

8:30-12:30

15:30-19:30



حروف اول نام خانوادگی

(ر- ذ - د- خ )

(98/11/19)

حروف اول نام خانوادگی

(س ش- ژ-ز)

(98/11/21)

حروف اول نام خانوادگی

(ظ- ط- ض -ص)

(98/11/23)

حروف اول نام خانوادگی

(ف ق- غ-ع)

(98/11/24)

حروف اول نام خانوادگی

(م- ل- گ-ک)

(98/11/26)

حروف اول نام خانوادگی

(ی-ه - و- ن)

(98/11/27)

حروف اول نام خانوادگی

(ت- پ- ب -الف)

(98/11/16)

حروف اول نام خانوادگی

(ح- چ- ج- ث)

(98/11/17)

حروف اول نام خانوادگی

(ر- ذ - د- خ )

(98/11/19)

حروف اول نام خانوادگی

(س ش- ژ-ز)

(98/11/21)

حروف اول نام خانوادگی

(ظ- ط- ض -ص)

(98/11/23)

حروف اول نام خانوادگی

(ف ق- غ-ع)

(98/11/24)

حروف اول نام خانوادگی

(م- ل- گ-ک)

(98/11/26)

حروف اول نام خانوادگی

(ی-ه - و- ن)

(98/11/27)

حروف اول نام خانوادگی

(ت- پ- ب -الف)

(98/11/16)

حروف اول نام خانوادگی

(ح- چ- ج- ث)

(98/11/17)

حروف اول نام خانوادگی

(ر- ذ - د- خ )

(98/11/19)

تهران

ورامین

و

قرچک

خیابان - خیابان شهدا - میدان راه آهن

اداره راه - روبروی هیأت مهدیه- مهدیه 

و شهرسازی جنوب شرق

13الی9

شهریار

بعد از تامین اجتماعی - بلوار شهید کلهر

- نرسیده به تقاطع غیر همسطح سپاه

اداره راه و شهرسازی شهریار

13الی9

اسالمشهر
جنب کمیته - بلوار قائمیه - اسالمشهر 

اداره راه و شهرسازی جنوب غرب- امداد 
13الی9



حروف اول نام خانوادگی

(س ش- ژ-ز)

(98/11/21)

حروف اول نام خانوادگی

(ظ- ط- ض -ص)

(98/11/23)

حروف اول نام خانوادگی

(ف ق- غ-ع)

(98/11/24)

حروف اول نام خانوادگی

(م- ل- گ-ک)

(98/11/26)

حروف اول نام خانوادگی

(ی-ه - و- ن)

(98/11/27)

حروف اول نام خانوادگی

(ت- پ- ب -الف)

(98/11/16)

حروف اول نام خانوادگی

(ح- چ- ج- ث)

(98/11/17)

حروف اول نام خانوادگی

(ر- ذ - د- خ )

(98/11/19)

حروف اول نام خانوادگی

(س ش- ژ-ز)

(98/11/21)

حروف اول نام خانوادگی

(ظ- ط- ض -ص)

(98/11/23)

حروف اول نام خانوادگی

(ف ق- غ-ع)

(98/11/24)

حروف اول نام خانوادگی

(م- ل- گ-ک)

(98/11/26)

حروف اول نام خانوادگی

(ی-ه - و- ن)

(98/11/27)

حروف اول نام خانوادگی

(ت- پ- ب -الف)

(98/11/16)

حروف اول نام خانوادگی

(ح- چ- ج- ث)

(98/11/17)

حروف اول نام خانوادگی

(ر- ذ - د- خ )

(98/11/19)

حروف اول نام خانوادگی

(س ش- ژ-ز)

(98/11/21)

تهران

پاکدشت

جاده امام - ابتدای شهر شریف آباد

- ضلع شرقی بیمارستان زعیم  - (ع)رضا

اداره راه و شهرسازی پاکدشت

13الی9

رباط کریم

- میدان امام خمینی - رباط کریم 

اداره راه و - روبروری آتش نشانی 

شهرسازی رباط کریم

13الی9

اسالمشهر
جنب کمیته - بلوار قائمیه - اسالمشهر 

اداره راه و شهرسازی جنوب غرب- امداد 
13الی9



حروف اول نام خانوادگی

(ظ- ط- ض -ص)

(98/11/23)

حروف اول نام خانوادگی

(ف ق- غ-ع)

(98/11/24)

حروف اول نام خانوادگی

(م- ل- گ-ک)

(98/11/26)

حروف اول نام خانوادگی

(ی-ه - و- ن)

(98/11/27)

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

خرم آبادلرستان

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه




98/11/16

حروف الف تا ث

1398/11/17

حروف ج تا د

1398/11/19

حروف ذ تا س

1398/11/20

حروف ش تا ظ

1398/11/21

حروف ع تا ک

1398/11/23

حروف گ تا ی

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

1398/11/16 

لغایت

1398/11/17

ج-الف

1398/11/19

لغایت

1398/11/20

ر- چ 

1398/11/21

لغایت

1398/11/23 

ض-ز

1398/11/24

لغایت

1398/11/26

ق-ط

ساوهمرکزی
جنب دانشگاه -میدان فلسطین -ساوه

پیام نور
7/30-14/30

کرمانشاهکرمانشاه

 اداره کل راه و 2ساختمان شماره 

شهرسازی 

 22کرمانشاه؛سه راه : آدرس 

 اداره کل راه و 2بهمن؛ساختمان شماره 

شهرسازی

 ظهر12:00 تا 8:00ساعت

نام شهرنام استان
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

نام شهرستاناستان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

تهران

رباط کریم

- میدان امام خمینی - رباط کریم 

اداره راه و - روبروری آتش نشانی 

شهرسازی رباط کریم

13الی9

زمان و مکان مراجعه متقاضیان متعاقبا اعالم می گردد

نام شهراستان
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط



1398/11/27 

لغایت

1398/11/28

و- ک 

1398/11/29 

ی- ه 

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

1398/11/21 الی  1398/11/19

شروع نام خانوادگی از الف تا چ

شروع نام خانوادگی از ح تا ز1398/11/24 الی 1398/11/23

شروع نام خانوادگی از س تا ق1398/11/28 الی 1398/11/26

شروع نام خانوادگی از ک تا ی1398/11/30 الی 1398/11/29

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

1398/11/17 الی  1398/11/16

شروع نام خانوادگی از الف تا ح

1398/11/20 الی 1398/11/19

شروع نام خانوادگی از خ تا ص

 الی 1398/11/21

شروع نام خانوادگی از ض تا ک1398/11/23

1398/11/26 الی 1398/11/24

شروع نام خانوادگی از گ تا ی

ساعت مراجعهمکان مراجعه

    98/11/19  

حروف اول نام خانوادگی 

(الف)

    98/11/20  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ب،پ،ت)

    98/11/21  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ث ، ج،چ،ح )

    98/11/23  

 حروف اول نام خانوادگی 

(خ،د،ذ)

    98/11/24  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ر،ز،ژ)

    98/11/26  

 حروف اول نام خانوادگی 

(س،ش)

    98/11/27  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ص،ض،ط،ظ،ع،غ)

    98/11/28  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ف،ق،ک،گ)

    98/11/29  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ل،م)

نام شهرنام استان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا) متقاضیان واجد شرایطتاریخ و زمان مراجعه 

قزوینقزوین

:  اداره کل راه و شهرسازی  به آدرس 

قزوین خیابان فلسطین ، تقاطع بلوار 

مدرس

9-13

بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند ، ابتدای خیابان پاسداران، اداره 

کل پست استان خراسان جنوبی
    الی8:30ساعت     13:30 

    98/11/30  

 حروف اول نام خانوادگی 

(ن،و،ه،ی)

یزدیزد

:  اداره کل راه و شهرسازی  به آدرس 

اداره - خیابان مسکن - خیابان کاشانی 

کل راه وشهرسازی

8-13

نام شهرنام استان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

ساوهمرکزی
جنب دانشگاه -میدان فلسطین -ساوه

پیام نور
7/30-14/30

نام شهرنام استان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 



ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

(98/11/19)  (ت-پ- ب- الف)حروف اول نام خانوادگی 

(98/11/20)  (ح-چ- ج- ث)حروف اول نام خانوادگی 

(98/11/21)   (ر- ذ- د - خ )حروف اول نام خانوادگی  

(98/11/23)   (ش- س-ژ - ز )حروف اول نام خانوادگی  

(98/11/26)   (ظ-ط-ض - ص )حروف اول نام خانوادگی  

(98/11/27)   (ق- ف- غ - ع )حروف اول نام خانوادگی  

(98/11/28)   (م- ل- گ - ک )حروف اول نام خانوادگی  

(98/11/29)   (ی- ه- و- ن )حروف اول نام خانوادگی  

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

9 - 13ذ- الف 98/11/18و17

9 - 13ظ- ر 98/11/20و19

9 - 13گ- ع 98/11/22و21

9 - 13ی- ل 98/11/24و23

9 - 13ژ-الف 98/11/18و17

9 - 13غ- س 98/11/22و21

9 - 13ی- ف 98/11/24و23

9 - 13ژ-الف 98/11/18و17

9 - 13غ- س 98/11/20و19

9 - 13ی- ف 98/11/22و21

9 - 13ش- الف 98/11/18و17

9 - 13ی-ص 98/11/20و19

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

1398/11/16الف تا ب 

1398/11/17پ تا ج 

1398/11/19چ تا خ 

1398/11/20د تا ر 

1398/11/21ز تا س 

1398/11/23ش تا ط 

1398/11/24ظ تا ف 

1398/11/26ق تا ل 

1398/11/27م تا ی 

1398/11/16الف تا ب 

1398/11/17پ تا ج 

1398/11/19چ تا خ 

1398/11/20د تا ر 

1398/11/21ز تا س 

1398/11/23ش تا ط 

1398/11/24ظ تا ف 

1398/11/26ق تا ل 

1398/11/27م تا ی 

نام شهرنام استان
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

نام شهرنام استان 
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

 همدان

همدان

روبروی مجتمع-متری سعیدیه 30  

اداره کل راه و-مسکونی سعیدیه  

شهرسازی استان همدان

12تا  8

مالیر

24نرسیده به -خیابان سعدی-مالیر  

روبروی پیش دانشگاهی-متری زهیری  

اداره راه و شهرسازی شهرستان-فاطمیه  

مالیر

12تا  8

کردستان

اداره راه و شهرسازی شهرستان سنندجسنندج

اداره راه و شهرسازی شهرستان سقزسقز

اداره راه و شهرسازی شهرستان بانهبانه

اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوانمریوان

یاسوجکهگیلویه و بویراحد
اداره کل راه و شهرسازی -بلوار بویراحمد

4ساختمان شماره - استان
12 تا 8از ساعت 

نام شهرنام استان
(تفکیک شده بر اساس حروف الفبا  )تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

نام شهرنام استان
(تفکیک بر اساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

اهوازخوزستان

اردبیلاردبیل

اردبیل شهرک اداری کارشناسان : آدرس 

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 

طبقه همکف اداره امالک و بانک زمین

98/11/16

98/11/27لغایت  
 13 الی 9ساعت 

شهرنام استان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

زمان و مکان مراجعه متقاضیان متعاقبا اعالم می گردد

نام شهرنام استان
متقاضیان واجدتاریخ و زمان مراجعه كلیه 



ساعت مراجعهتاریخ  مراجعهمکان مراجعه

 صبح9از 1398/11/16الف تا ب 

 صبح9از 1398/11/17پ تا ج 

 صبح9از 1398/11/19چ تا خ 

 صبح9از 1398/11/20د تا ر 

 صبح9از 1398/11/21ز تا س 

 صبح9از 1398/11/23ش تا ط 

 صبح9از 1398/11/24ظ تا ف 

 صبح9از 1398/11/26ق تا ل 

 صبح9از 1398/11/27م تا ی 

 صبح9از الف تا ی     98/11/29سورشجان

ساعت مراجعهمراجعه متقاضیانمکان مراجعه

(الف)شروع نام خانوادگی 1398/11/16 

(ب  ) شروع نام خانوادگی 1398/11/17

(پ ، ت ، ج ، چ  )  شروع نام خانوادگی 1398/11/19

(ح ، خ  ) شروع نام خانوادگی 1398/11/20

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

گرگان

:  اداره کل به آدرس 2ساختمان شماره 

خیابان - خیابان شهید بهشتی -گرگان 

اداره - 2نبش مالقاتی - مالقاتی ارتش 

کل راه و شهرسازی استان گلستان

13الی 9  1398/11/26 الی  1398/11/17از 

آق قال

:  اداره کل به آدرس 2ساختمان شماره 

خیابان - خیابان شهید بهشتی -گرگان 

اداره - 2نبش مالقاتی - مالقاتی ارتش 

کل راه و شهرسازی استان گلستان

13الی 9  1398/11/26 الی  1398/11/17از 

بندرترکمن

جنب - خیابان پاسداران -بندرترکمن 

اداره راه و شهرسازی - فرمانداری 

بندرترکمن

13الی 9  1398/11/26 الی  1398/11/17از 

گنبد
- خیابان امام خمینی جنوبی - گنبد 

اداره راه و شهرسازی گنبد- جنب سیلو 
13الی 9  1398/11/26 الی  1398/11/17از 

ساعت مراجعهمکان مراجعه

ظ.ق 0800:00ج،چ،ح،خ،د،ذ1398/11/17

ظ.ق 0800:00ر،ز،س1398/11/19

ظ.ق 0800:00ش،ص،ض،ط،ظ1398/11/20

ظ.ق 0800:00ع،غ،ف،ق1398/11/21

ظ.ق 0800:00ک،گ،ل،م1398/11/23

گلستان

نام شهرنام استان 
(تفکیک شده بر اساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

کرمان

کرمان

خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان 

مویدی اداره راه و شهرسازی شهرستان 

کرمان

ظ.ق 0800:00الف ب،پ،ت،ث 1398/11/16

نام شهرنام استان
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

زنجانزنجان

بلوار شیخ االشراق خیابان راهدار جنب 

ساختمان نظام مهندسی ساختمان 

 اداره کل راه و شهرسازی استان 3شماره 

زنجان کارگزاری طرح اقدام ملی مسکن

9-14

(د ، ذ ،ر ،  ز ، ژ  ) شروع نام خانوادگی 1398/11/21

(س ، ش ، ص  )شروع نام خانوادگی 1398/11/23

(ض ، ط ، ظ ، ع ، غ)شروع نام خانوادگی 1398/11/24

(ف ، ق ، ک ، گ ، ل )شروع نام خانوادگی 1398/11/26

(م )شروع نام خانوادگی 1398/11/28 لغایت 1398/11/27

(ن ، و ، ه ، ی )شروع نام خانوادگی 1398/11/29

نام شهرنام استان
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط 

نام شهرنام استان

چهار محال 

وبختیاری

شهرکرد
اداره کل راه و شهرسازی استان



ظ.ق 0800:00ن،و،ه،ی1398/11/24

ظ.ق 0800:00خ،د1398/11/17

ظ.ق 0800:00ر،ژس1398/11/19

ظ.ق 0800:00ش،ص،ط،ع1398/11/20

ظ.ق 0800:00غ،ف،ق،ک،ل1398/11/21

ظ.ق 0800:00م1398/11/23

ظ.ق 0800:00ن،و،ه،ی1398/11/24

بروات
 جنب 3بلوار امام خمینی کوچه شماره 

هواشناسی
ظ.ق 0800:00تمام حروف1398/11/17

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

1398/11/16

آ-ا

1398/11/17

ج-ب

1398/11/19

ذ-چ

1398/11/20

ز-ر

1398/11/21

ص-ژ

1398/11/23

ف-ض 

1398/11/24

ل-ق

1398/11/25

م

1398/11/26

ی-ن 

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

98/11/23ک تا ی 

ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

         (ح-چ- ج- ث-ت-پ)      حروف اول نام خانوادگی                    

     1398/11/16

                    (ر-ذ- د- خ)      حروف اول نام خانوادگی                    

        1398/11/17

                 (ش-س- ژ- ز)      حروف اول نام خانوادگی                    

          1398/11/19

              (ظ-ط- ض -ص)      حروف اول نام خانوادگی                    

                1398/11/20

        (ق-ف- غ -ع)      حروف اول نام خانوادگی                    

1398/11/21

                 (م-ل- گ-ک)      حروف اول نام خانوادگی                    

  1398/11/23

نام شهرنام استان
(تفکیك شده بر اساس حروف الفبا) متقاضیان واجد شرایطتاریخ و زمان مراجعه 

استان سیستان و 

بلوچستان

زاهدان

اداره کل راه و شهرسازی استان 

- خیابان دانشگاه : (2ساختمان شماره )

و خیابان  (ع)حد فاصل میدان امکام علی

پاسداران

                        (ب- الف)      حروف اول نام خانوادگی                    

           1398/11/16

12 الی 8

                    (ی-ه- و-ن)      حروف اول نام خانوادگی                    

                 1398/11/24

اداره راه وشهرسازی شهرستان دشتستانبرازجانبوشهر

الف الی ر           98/11/16

13 الی 8

ز تا ق           98/11/19

بجنوردخراسان شمالی

ساختمان شماره یک بلوار دانشگاه آزاد 

 (ع)اسالمی جنب بیمارستان آمام علی 

طبقه همکف میز خدمت

19:00 تا 16:00 و 12:00 تا 8:00

نام شهرنام استان
تاریخ وزمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

نام شهرنام استان
تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

بم

 جنب 3بلوار امام خمینی کوچه شماره 

هواشناسی اداره راه و شهرسازی 

شهرستان بم

ظ.ق 0800:00الف ، ب ، پ ،ت،ج،چ،ح 1398/11/16 کرمان

کرمان

خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان 

مویدی اداره راه و شهرسازی شهرستان 

کرمان



13 الی 8

           (ح-چ- ج- ث)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/16)

           (ر-ذ- د- خ)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/17)

           (ش-س- ژ- ز)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/19)

            (ظ-ط- ض -ص)      حروف اول نام خانوادگی                

(98/11/20)

           (ق-ف- غ -ع)      حروف اول نام خانوادگی                 

(98/11/21)

           (ی-ه- و-ن)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/26)

چابهار

- چابهار :  اداره راه و شهرسازی چابهار 

جنب آزمایشگاه - خیابان ابن سینا

مکانیک خاک

(98/11/16)      (ت-پ- ب- الف)      حروف اول نام خانوادگی            

                 (م-ل- گ-ک)      حروف اول نام خانوادگی                    

  1398/11/23

             (ی-ه- و-ن)      حروف اول نام خانوادگی                           

            1398/11/24

ایرانشهر
- ایرانشهر: اداره راه و شهرسازی ایرانشهر

.میدان قدس- خیابان درزاده

(98/11/16)      (ت-پ- ب- الف)      حروف اول نام خانوادگی            

                        (ب- الف)      حروف اول نام خانوادگی                    

           1398/11/16

12 الی 8

         (ح-چ- ج- ث-ت-پ)      حروف اول نام خانوادگی                    

     1398/11/16

                    (ر-ذ- د- خ)      حروف اول نام خانوادگی                    

        1398/11/17

                 (ش-س- ژ- ز)      حروف اول نام خانوادگی                    

          1398/11/19

              (ظ-ط- ض -ص)      حروف اول نام خانوادگی                    

                1398/11/20

        (ق-ف- غ -ع)      حروف اول نام خانوادگی                    

1398/11/21

           (ق-ف- غ -ع)      حروف اول نام خانوادگی                 

(98/11/21)

           (م-ل- گ-ک)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/23)

استان سیستان و 

بلوچستان

زاهدان

اداره کل راه و شهرسازی استان 

- خیابان دانشگاه : (2ساختمان شماره )

و خیابان  (ع)حد فاصل میدان امکام علی

پاسداران

12 الی 8

13 الی 8

           (ح-چ- ج- ث)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/16)

           (ر-ذ- د- خ)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/17)

           (ش-س- ژ- ز)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/19)

            (ظ-ط- ض -ص)      حروف اول نام خانوادگی                

(98/11/20)

                    (ی-ه- و-ن)      حروف اول نام خانوادگی                    

                 1398/11/24

زابل

:  اداره راه و شهرسازی شهرستان زابل 

میدان - بلوار شهید میر حسینی - زابل 

کارگر



ساعت مراجعهتاریخ مراجعهمکان مراجعه

(98/11/17) (ح-چ-ج-ث)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/19) (ر-ذ-د-خ)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/20) (ش-س-ژ-ز)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/23)  (ع-ظ-ط-ض-ص)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/24) (ق-ف-غ)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/26) (م-ل-گ-ک)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/27) (ی-ه-و-ن)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/16) (ت-پ-ب-الف)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/17) (ح-چ-ج-ث)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/19) (ر-ذ-د-خ)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/20) (ش-س-ژ-ز)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/23)  (ظ-ط-ض-ص)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/24) (ق-ف-غ-ع)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/26) (م-ل-گ-ک)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/27) (ی-ه-و-ن)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/16) (ت-پ-ب-الف)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/17) (ح-چ-ج-ث)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/19) (ر-ذ-د-خ)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/20) (ش-س-ژ-ز)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/23)  (ظ-ط-ض-ص)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/24) (ق-ف-غ-ع)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/26) (م-ل-گ-ک)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/27) (ی-ه-و-ن)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/16) (ت-پ-ب-الف)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/17) (ح-چ-ج-ث)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/19) (ر-ذ-د-خ)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/20) (ش-س-ژ-ز)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/23)  (ظ-ط-ض-ص)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/24) (ق-ف-غ-ع)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/26) (م-ل-گ-ک)حروف اول نام خانوادگی

(98/11/27) (ی-ه-و-ن)حروف اول نام خانوادگی

ساعت مراجعهحرف اول نام خانوادگی متقاضیتاریخ مراجعهمکان مراجعه

14 تا 8(ت) - (پ)- (ب)(الف)1398/11/19 1398/11/17  1398/11/16اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(ر)- (د) - (خ) (ح) -(چ) - (ج)1398/11/23 1398/11/21 1398/11/20اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(ظ) - (ط) - (ص)-(ش) -(س)- (ز)1398/11/27  1398/11/26 1398/11/24اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(ل)- (گ) - (ک) - (ق)-(ف) - (غ) - (ع)1398/11/30 1398/11/29 1398/11/28اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(ی)- (ه) - (و) -(ن) -  (م) 1398/12/5 1398/12/4 1398/12/3 1398/12/1  اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(چ) - (ج)-(ث) - (ت) - (پ)(ب)-(الف)1398/12/08 1398/12/07 1398/12/06اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(س)- (ز) - (ر)-  (د)- (ذ) - (خ)- (ح)1398/12/12 1398/12/11 1398/12/10اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(ک) - (ق)- (ف) - (غ)-(ع) -(ظ) - (ط) - (ص)- (ش) 1398/12/15 1398/12/14 1398/12/13اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

14 تا 8(ی)- (ه) - (و) - (ن) -(م)- (ل)- (گ) 1398/12/20 1398/12/19 1398/12/17اداره کل راه و شهر سازی ایالمایالمایالم

نام شهرنام استان

(تفکیک شده بر اساس حروف الفبا  )تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان تأیید شده 

13الی9

فسا
بلوار کدیوری (جام و جم)فسا،ورودی شهر

،اداره راه و شهرسازی فسا
13الی9

فارس

شیراز

شیراز،بلوار مدرس،روبه روی نیروگاه 

گازی،اداره راه و شهرسازی شهرستان 

شیراز

(98/11/16) (ت-پ-ب-الف)حروف اول نام خانوادگی

13الی9

مرودشت

مرودشت،،خبابان فرهنگ ،سه راهی 

سهل آباد، اداره راه و شهرسازی 

شهرستان مرودشت

13الی9

جهرم
جهرم،شهرک فاطمیه،خیابان 

مالصدرا،اداره راه و شهرسازی جهرم

نام شهرنام استان 
(تفکیک شده براساس حروف الفبا)تاریخ و زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط

13 الی 8

           (م-ل- گ-ک)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/23)

           (ی-ه- و-ن)      حروف اول نام خانوادگی                    

(98/11/26)

چابهار

- چابهار :  اداره راه و شهرسازی چابهار 

جنب آزمایشگاه - خیابان ابن سینا

مکانیک خاک

استان سیستان و 

بلوچستان


