
تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

09112796075 - 401746733081ابتدای والیت- خیابان امام- آزادشهرغالمرضا اصغری193

09111763218 - 01746729581جنب مسجد جامع- فلکه مرکزی- آزادشهرابراهیم شایسته2206

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9111753102جنب حوزه علمیه–داخل کوچه  –روبروی دادگستری -  آبان13خ  –بندر ترکمن جالل سعید فر145

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9116687561دفتر وکالت. طبقه فوقانی- پاساژ امام رضا- خ امام- بندرگزامیر ساالر192

48718465699112267721 کد پستی 8نبش معلم .  متری20خیابان . بندرگزعلی اسدی دیوکالیی2565

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9112709136 دفتر وکالت اسالنی کتولی5ط- 1بلوک- برج اسپانتا- خ طالقانی شمالی- علی آبادمصطفی اسالنی کتولی1222

19113735073ط- پاساژ آریا. ابتدای خیابان طالقانی شمالی- علی آبادمجید اشرفی2219

9111715157 دفتر وکالت محمد اوالدی2 واحد 3مجتمع آریا طبقه .  خیابان جنگلده- طالقانی شمالی-  علی آباد کتولمحمد اوالدی328

69112711563 طبقه 1بلوک . برج اسپانتا. خیابان جنگلده- علی آبادمحسن رجبلو4239

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

101پ- خ شهید بهشتی –کردکوی مه آسا برادران عقیلی1156

1396مخصوص ورودی های سال - لیست اسامی وکالی سرپرست 

آزادشهر

بندرگز

علی آباد کتول

بندرترکمن

کردکوی

کالله



تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9113740587 دفتر وکالت اوی زاده1واحد- 1ط- ساختمان آرمین- 8خ فراغی –کالله تاج محمد اوی زاده185

9112763866دفتر وکالت.  نرسیده به بانک سپه6 و 4نبش فراغی - خیابان فراغی- کاللهسید مصطفی حسینی2506

9112793017 دفتر وکالت مرادی3ط  –مجتمع سلیمانی - خ احمدی جنوبی- کاللهسبحان دردی مرادی394

8129113741425پالک - طبقه فوقانی . نبش انقالب- میدان احمدی - کالله اراز محمد نهاد439

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

99111709804نبش نهضت-  متری نهضت20- شهرک امام-گرگاننصیبه ابراهیمی1239

9113711394طبقه دوم- پاساژ قدس  –خیابان امام خمینی  –گرگان عباس اسدی295

29111772274واحد  – 6ط –مجتمع مرجان  – 16عدالت  –خ ولیعصر  –گرگان محمد اسالمی فرد3100

9111715128   دفتر وکالت حمیدرضا اسماعیلی5 واحد2طبقه .  مجتمع خرّم2/75نبش عدالت . باالتر از سه راه گلشهر- گرگانحمیدرضا اسماعیلی417

09111716217-232367713واحد- 5ط- برج مروارید –خ ولیعصر  –گرگان مجید اسماعیلی5138

79113712575واحد- 5ط- مجنمع مرجان- 16نبش عدالت  –خ ولیعصر - گرگان سعید اقبالی بازاردهی6147

9121071187دفتر وکالت آقای صادق ریاضی- 3ط- پاساژکوروش- خ ولیعصر –گرگان هاشم اقطاعی7208

99111775463واحد  – 3ط –ساختمان گلستان  – آذر 5اول خیابان . میدان ولیعصر –گرگان سید رحیم امیرلطیفی812

119113718224واحد- 1ط- مجتمع تندیس- 85عدالت- خ ولیعصر- گرگانشهروز احمدی زیرابی9148

09112700056-50432327724واحد - 5ط- مجتمع مرسل- 7عدالت- خ ولیعصر- گرگانحسین احمدی لیوانی10201

69128695057واحد- 3ط- مجتمع آناهیتا-روبروی انبارجهاد- خ ولیعصر- گرگانمهدی امامی11377

9111712929طبقه دوم. جنب بانک رفاه. میدان مفتح-  گرگانحسین امیرخانی12530

09111719870-40632324233واحد- 4ط- پاساژ مرسل- خ ولیعصر- گرگانعلیرضا آهاز13191

09111777145-232530050واحد- 1ط- مجتمع خرم-  روبروی بانک کارآفرین77  و 2/75بین عدالت . بلوار ناهارخوران- گرگانالهه باب الفتح14155

39113759591واحد- ط اول –ساختمان مهاجر - 24نبش عدالت - خ ولیعصر- گرگان مجید باقری1556

4149113712416واحد - 4طبقه  –پاساژ الله زاری  –خ ولیعصر - گرگان اسماعیل بخشنده1665

49111719694 واحد 7ط  –برج مروارید - خ ولیعصر- گرگانسید محمد بنی کریم1796

گرگان



29112773861واحد –طبقه اول  –مجتمع ستاره –نبش گلشهر  –بلوار ناهارخوران  –گرگان فرشته پایدار18108

29111712250واحد –طبقه اول  –مجتمع ستاره –نبش گلشهر  –بلوار ناهارخوران  –گرگان غالمحسین پایدار1923

4169113716875واحد- 4ط- پاساژ مرسل- خ ولیعصر- گرگانسیدرضا پورجعفر20214

29112782213واحد- 5ط- برج مروارید –خ ولیعصر  –گرگان عادل پور محمود بابلی21137

3069111772733واحد  – 3ط  –پاساژ مرسل  –خ ولیعصر  –گرگان ابوالحسن پهلوانی22110

9113711649ط دوم –مجتمع پزشکی گلستان  –روبروی انبار جهاد  –خ ولیعصر - گرگان حسین تازیک2347

9122336436 دفتر وکالت1 واحد 2طبقه.  مجتمع زرتشت65نبش عدالت . جاده ناهارخوران. گرگانفرهاد توماج24626

119111720075واحد- 4ط- ساختمان نیاکان – 1/48عدالت- بلوار ناهارخوران- گرگانمحمد جاهدی2588

29111713639واحد - 4ط - برج مروارید- نبش خرداد –خ ولیعصر - گرگان جواد جوادمنش2643

29111757449گرگان، جنب پاساژ زرتشت مجتمع اهورا ، طبقه اول واحد سید غیاث الدین حسینی271563

9111712586دفتر وکالت –طبقه دوم  –پاساژ دنکوب  –خ امام خمینی - گرگان سید مفید حسینی2848

4199113712622شماره  – 4طبقه  –مجتمع بزرگ الله  –خ ولیعصر  –گرگان آقا رضا حسینی نیا2964

9116630400 طبقه فوقانی آژانس هواپیمایی کمیلی گلستان21نبش عدالت - گرگانعلیرضا حیدری30198

9111760982 دفتر وکالت دائمی6واحد- 1ط –مجتمع کوروش - 31نبش عدالت  –ح ولیعصر - گرگان محمد اسماعیل دائمی3184

109111756030واحد- 6طبقه-  برج مروارید22نبش عدالت . خ ولیعصر- گرگان مهران درویش متولی3279

5069111776906 واحد 5طبقه  –خ ولیعصر.  گرگانمارال دادخواه33247

9111717234ساله2موقت )  _412واحد- 4ط- الله زاری- خ ولیعصر- گرگانمحمد درویشی3449

119113759134واحد- 3ط- برج مروارید- خ ولیعصر- گرگانابوالفضل دنکوب35318

3واحد-طبقه سوم-مجتمع قاسمی-عدالت نهم-خیابان ولیعصر. گرگانمحمد دنیکو36109

5559121237610ساختمان - 8عدالت  –خ ولیعصر - گرگان نادر ذوالفقاری375

4089111773922واحد -ط چهارم –مجتمع صدرا  –روبروی بانک توسعه صادرات ایران  –خ ولیعصر - گرگان علیرضا رستمی دنگالنی3860

219121055819واحد- 5ط –ساختمان سینا  – 13نبش عدالت  –خ ولیعصر  –گرگان مسعود رضایی3918

9111149639 دفتر وکالت صادق ریاضی7 واحد 2طبقه .  پاساژ کوروش31نبش عدالت . خیابان ولیعصر. گرگانفرخنده روح الهی40741

9111716835دفتر وکالت روشندل. طبقه دوم –پاساژ قابوسیه  –خ ولیعصر  –گرگان علیرضا روشندل4134



9111712201 دفتر وکالت ریاضی13ط سوم واحد  –مجتمع عادل  –مقابل مسجد امیر - خ ولیعصر- گرگان غالمرضا ریاضی4216

9111713395دفتر وکالت- 7واحد –ط دوم  –پاساژ کوروش - 31نبش عدالت  –خ ولیعصر - گرگان صادق ریاضی4324

99111713000واحد- 1ط- مجتمع رازی- روبروی سازمان آب- 43نبش عدالت- خ ولیعصر- گرگان علی زاهدیان4413

59113756114واحد- 6ط- برج مروارید- خ ولیعصر- گرگانعادله ساورچمنی45217

9111759683ط اول –ساختمان آفتاب - 24آفتاب  –خ امام خمینی - گرگان زری سجودی4662

139111753634واحد - 5ط- مجتمع شهری- 45عدالت- خیابان ولیعصر- گرگانپیام سلیمانی47193

39113714791واحد – 6ط –برج مروارید  –گرگان رضا سلیمانی4844

179112700612 واحد 4طبقه - مجتمع عادل . روبروی مسجد امیر- خیابان ولیعصر - گرگان ام البنین سلیمانی نسب49114

69123757260واحد- 3ط- مجتمع شایان- 45عدالت- روبروی سازمان آب –خ ولیعصر - گرگان محمد حسین سیفی5061

99122898623واحد- 3ط-  مجتمع مرجان16عدالت  –خیابان ولیعصر - گرگان امید شاکری51210

4039112754745واحد- 4ط- مجتمع صدرا-خ ولیعصر- گرگانمهسا شاهوار52233

9113750049ساختمان شیرنگی ط اول- 14نبش آفتاب -  روبروی هتل خیام–خ امام خمینی - گرگان علی اکبر شاهینی5342

9111714014دفتر وکالت شاه نظری. ط اول- ساختمان مهندس شیرنگی -  14نبش آفتاب  –خ امام خمینی - گرگان آنه محمد شاه نظری5441

129111713742واحد- 2ط –مجتمع زرتشت - 65نبش عدالت  –بلوار ناهارخوران  –گرگان ابراهیم شاهرخ آبادی5529

1239113259783واحد- 4ط- ساختمان آریا- 5نبش عدالت- خ ولیعصر- گرگاننبی اله شبان56248

9121263296ط اول –ساختمان متین - 22نبش عدالت - شالیکوبی- گرگان رمضان شکری5715

9112773187دفتر وکالت شیردل. پاساژ رمضانی. روبروی دادگستری. فلکه شهرداری. گرگانحسن شیردل58486

109113714915واحد . طبقه اول.  پاساژ تندیس85عدالت . جاده ناهارخوران- گرگان سید محمد صانعی5973

2049121015572واحد- طبقه دوم –پاساژ مرسل  –خ ولیعصر - گرگان ابوالحسن صفوی6036

09113740313-432524122طبقه .  مجتمع دکتر فرهنگی60عدالت . خیابان ولیعصر.  گرگانعلی طالع زاری61192

69111717212واحد  – 3ط  –مجتمع تجاری مرجان - 16نبش عدالت  –خ ولیعصر - گرگان محمد عامری6263

39111719093واحد  –ط دوم  –مجتمع آناهیتا - روبروی انبار جهاد –خ ولیعصر - گرگان احمد علی عالی63124

09111708818-2432321899واحد- 5ط- مجتمع آپادانا- 5عدالت- خ ولیعصر – ( ساله 2موقت  )گرگان مهدی عسگری64146

9113754147 دفتر وکالت غالمعلی زاده1واحد- 5ط- مجتمع تجاری کوروش- 31نبش عدالت - خ ولیعصر –گرگان کجومحمد غالمعلی زاده 6535



9111773082 دفتر وکالت2واحد . طبقه اول اداری.  ـ مجتمع تندیس85عدالت . بلوار ناهارخوران –گرگان حسین غم انگیز66252

99111703327 واحد 3ط . ساختمان گلستان. (فلکه کاخ)میدان ولیعصر - خیابان ولیعصر - گرگان حسن فرزانگان67224

109119616757واحد- 4ط- مجتمع مرجان- 16عدالت- خ ولیعصر- گرگانراضیه قادرپناه68529

9111718058دفتر وکالت قادری . 1واحد – 4ط   –برج مروارید - 22عدالت  –خ ولیعصر  –گرگان حسن قادری6937

9113772545 دفتر وکالت19واحد - 4طبقه - مجتمع آپادانا- خ ولیعصر - گرگانعلی قاضی70139

3149113750889واحد - 3ط-  مجتمع الله6نبش عدالت - خ ولیعصر- گرگانمحمدرضا قدرتی71584

789111711713واحد- 3ط- پاساژ امیرکبیر – 15 و 13بین عدالت - خ ولیعصر- گرگانحمید کاهه72213

89113754128 واحد 4ط . مجتمع گلستان. ابتدای خ پنجم آذر. فلکه کاخ. گرگانسمیه کاهه73120

9126038231 دفتر وکالت کفاش106واحد  – 3ط- پاساژ آریا –خ ولیعصر  –گرگان امید کفاش74140

99111750639واحد . طبقه سوم.  ساختمان مرجان16عدالت . خیابان ولیعصر. گرگانمنیره کلته7530

109113714462واحد- 4ط- ساختمان مرجان- خ ولیعصر- گرگانحسن مرادزاده7653

19113716166واحد - طبقه سوم- مجتمع صدف- 53عدالت- ابتدای بلوار ناهارخوران- گرگانعلی مقسم*7754

9113753632طبقه فوقانی الکتریکی اشراق. روبروی کاشانی نهم. گرگانعلی مقصودلو78150

9113712326دفتر وکالت. طبقه اول –ساختمان آفاق - 41عدالت . گرگان حسین مقصودلو7974

3039117700065واحد- 3ط- پاساژ مرسل-خ ولیعصر- گرگانغالمحسن مقصودلو80260

9113707236 دفتر وکالت3ط- مجتمع  شمس  –پشت بانک صادرات - 25عدالت - گرگانرامین مالیی کندلوسی81141

9111754512ط اول شمالی. ساختمان آفتاب- 24آفتاب  –خ امام خمینی - گرگان عبدالرضا منصوریان824

1419111713723واحد - ط دوم –پاساژ قدس  –خ امام خمینی  –گرگان علی اصغر منصوریان8322

59111712979واحد-4ط - مجتمع مرجان- 16نبش عدالت –خ ولیعصر - گرگان حمیدرضا مؤمن*8455

9111775563طبقه اول- مجتمع پزشکی گلستان- 51 و49بین عدالت - روبروی انبار جهاد- خ ولیعصر  –گرگان مجید مهدوی8590

3099111750723واحد - 3ط- پاساژ مرسل- خ ولیعصر- گرگانمعصومه مهیمنی86234

3099111716318واحد - 3ط- پاساژ مرسل- خ ولیعصر- گرگانرامین مهیمنی87688

29112774160طبقه .  ساختمان نیکان1/48عدالت . بلوار ناهارخوران. گرگانسیده مهناز میرکریمی88230

9111715540 دفتر وکالت یحیی ناهیدی25واحد . طبقه دوم.  مجتمع تندیس85عدالت - بلوار ناهار خوران - گرگان یحیی ناهیدی8952



09112731150-32252333دفتروکالت رستمی- 408واحد- 4ط- پاساژصدرا- خ ولیعصر- گرگانقربانعلی نیری گل خیلی90113

109113709400 واحد 4طبقه .  مجتمع کوشا39روبروی عدالت . خیابان ولیعصر. گرگانعلی اکبر هزارجریبی91144

9113735651.(طبقه فوقانی بانک سپه)طبقه دوم .  ساختمان نیکان1/48عدالت - گرگانمرضیه یگانه92227

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

29124607277واحد- 1ط- مجنمع نگین- روبروی پارک شهرداری- خ طالقانی شرقی- گنبدابوطالب آقایی کناری1579

59113722069واحد- 3ط- مجتمع آخوندی- خیابان وحدت شرقی- گنبد کاووسعبدالرحیم اسکندرنژاد278

29111720288ط- مجتمع نصیری –خ طالقانی شرقی  –گنبد کاووسغالمرضا اتحادیه*332

9111765100 دفتر وکالت فرهاد احمدپور1632طبقه فوقانی پالک . امام خمینی جنوبی. گنبدکاووسفرهاد احمد پور499

39113760869واحد- 1ط- مجتمع نگین- خ  امام خمینی جنوبی- گنبد.   سال موقت3صادق بای580

9113724435دفتر وکالت بای. طبقه فوقانی- پاساژ قورچای- فلکه مرکزی-گنبدالیاس بای6218

19112795401ط - پاساژ محمدی- خ رجائی- گنبدطیبه بردی زاده7249

39113728633ط- ساختمان الهی-  بعد از چهارراه دارایی- خ امام خمینی شمالی- گنبدنسرین بیگلرنیا8143

119111763004واحد- 6ط- مجتمع نورسی – (سرابی سابق  )- نبش خ شهید مطهری- خ امام خمینی شمالی- گنبد کاووس ایوب پرتوی986

9113111086 دفتر وکالت تیمورنژاد2ط- مجتمع حافظ- ابتدای خ حافظ جنوبی- چهارراه حافظ–گنبد کاووس رستم تیمور نژاد1057

9112761696طبقه همکف.  ساختمان دفترخانه 50خیابان شهید باهنر روبروی اداره پست مرکزی پالک . گنبدعبدالغفار جمال زاده11685

9111720136دفتر وکالت-2طبقه- پاساژ قورچای –فلکه مرکزی  –گنبدکاووس سید علی اکبر حسینی1227

9113763676 دفتر وکالت محمدتقی عرفانی879پالک . پاساژ تورانی. چهارراه سرابی. خیابان حافظ شمالی. گنبدسعد گلدی خوشنام13118

19111760831واحد - 1ط. مجتمع قائم. بعد از شیرینی سرای کاخ. حدفاصل طالقانی شرقی و  چهارراه آذربایجان.  بلوار دانشجو- گنبدنیلوفررضایی14220

79124469295 واحد 2ط  –پاساژ نصیری - طالقانی شرقی- گنبدکاووسعلیرضا زارع تیموری1551

9111721447دفتر وکالت- 25پالک  –نرسیده به چهارراه اول  –خ هالل احمر  –گنبد کاووسانوشیروان سعیدی1620

189112740875واحد- 6ط- مجتمع نگین بابایی-  خیابان امام خمینی جنوبی- گنبدهادی طورانی17215

429113760144 واحد 2طبقه -  پاساژ محمدی- خ دارایی شرقی- گنبدشیر محمد عالقی1889

497179111722264-13814 کدپستی 879پالک  –خیابان حافظ شمالی -  گنبد کاووسمحمد تقی عرفانی1910

گنبد



429121866904 پالک 4دانشجوی . بلوار دانشجو- گنبد سید محمود غفار پور2040

9111760885دفتر وکالت قلعه. طبقه فوقانی –پاساژ تورانی - تقاطع شهیدمطهری- خ حافظ شمالی- گنبدکاووسحسین قلعه قافی2167

69113711614واحد – 3ط- ساختمان رازی- خ طالقانی شرقی- گنبد کاووساحمد قربانی2297

9111721316دفتر وکالت – 3ط- 20ساختمان - روبروی درمانگاه سپاه- خ دارایی شرقی-گنبدهادی کارگر فرد23261

69121570916واحد- 3ط- پاساژ آخوندی- خ وحدت- گنبداسحاق کشواد24631

59113765719واحد  –ط دوم  –پاساژ شهرداری  –خ شریعتی شرقی- گنبد کاووس موسی ماسوریان نیقاق2576

9113741755دفتر وکالت محمدی- 2ط- مجتمع تجاری برزا- میدان مرکزی- گنبدکاووسیوسف محمدی2677

29111721736طبقه  –پاساژ محمدی - گنبدکاووس محمد مختار محمد امانی2726

9113722587دفتر وکالت. طبقه دوم  –مجتمع تجاری برزا  –خ امام خمینی شمالی - گنبد کاووس جالل مرگان پور2858

9111761424دفتر وکالت منصوری. 7واحد . 3طبقه . مجتمع نگین. خیابان امام خمینی جنوبی- گنبد محسن منصوری2959

49111570913طبقه . ساختمان هیوه چی. روبروی پارک شهرداری. خیابان طالقانی شرقی. گنبدالهام ورور30151

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9113267791محله  خداقلی آباد ـ جنب مشاور امالک بوبک- مراوه تپههادی احمدزاده کردآسیابی1185

9111279965دفتر وکالت. روبروی شرکت تعاونی قنادی نراقی- خ مختومقلی- مراوه تپهغالمرضا حبیبی2128

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9113728212 دفتر وکالت سیدمهدی حسینی2طبقه -پاساژ نوروزی-چهار راه برق- خیابان سید جمال-مینودشت سید مهدی حسینی1223

29153130223ط- پاساژ نوروزی- خ سیدجمال الدین- مینودشتقربانعلی ممشلی2585

تلفنآدرسنام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9112285973 دفتر وکالت شاکری2ط . ساختمان ریاحی- روروی زینبیه- خیابان امام خمینی- نوکندهالهام شاکری1127

29113536326خ سعدی- بلوار ایت اهلل نصیری-نوکندهمسعود زمانی برنجستانکی2122

نوکنده

مشخص شده اند ، با توجه به تکمیل ظرفیت  ، قادر به پذیرفتن کارآموز نمی باشند* وکالی محترمی که با عالمت :         توضـــــیح  

مینودشت

مراوه تپه


