
تلفننام دفتر ثبت نامشماره

32232559-051 مشهد70دفتر اسناد رسمی 1

35215823-051 مشهد351دفترخانه اسناد رسمی 2

37608831-051 مشهد201دفترخانه اسناد رسمی 3

38417370-051 مشهد3دفترخانه اسناد رسمی 4

42219109-051خراسان رضوی-  نیشابور 11دفترخانه اسناد رسمی 5

38591714-051 مشهد324دفتر اسناد رسمی 6

36075465-051 مشهد214دفتر خانه اسناد رسمی 7

38820070-051 مشهد303دفترخانه اسناد رسمی 8

44221366-051خراسان رضوی-  سبزوار 4دفترخانه اسناد رسمی 9

38421500-051خراسان رضوی- مشهد59دفتر اسناد رسمی 10

55242320-051خراسان رضوی- کاشمر47دفتر اسناد رسمی 11

35231991-051خراسان رضوی- مشهد206دفتر اسناد رسمی 12

57229525-051 گناباد28دفتر اسناد رسمی 13

47247700-051خراسان رضوی- قوچان17دفتر اسناد رسمی 14

38545600-051خراسان رضوی- مشهد67دفتر اسناد رسمی 15

57222468-051خراسان رضوی- گناباد41دفتر اسناد رسمی 16

36111171-051خراسان رضوی- مشهد39دفتر اسناد رسمی 17

38443600-051خراسان رضوی- مشهد57دفتر اسناد رسمی 18

37663151-051خراسان رضوی- مشهد260دفتر اسناد رسمی 19

38846371-051خراسان رضوی- مشهد143دفتر اسناد رسمی 20

05138410001 مشهد77دفتر اسناد رسمي 21

05136036308-051 مشهد308دفتر اسناد رسمي 22

52248999-051 تربت حیدریه5دفتر اسناد رسمی 23

05136095500 مشهد107دفتر اسناد رسمی 24

36013181-051مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی25

37660553-051 مشهد242دفتر اسناد رسمی 26

36089100-051 مشهد72191204دفتر پیشخوان دولت کد 27

91008448-05144455898 سبزوار72191418دفتر پیشخوان دولت کد 28

36300-051 مشهد72191195دفتر پیشخوان دولت کد 29

05138842030 مشهد72191215دفتر پیشخوان دولت کد 30

55194100-051 کاشمر72191403دفتر پیشخوان دولت کد 31

05137291068-051 مشهد72191118دفتر پیشخوان دولت کد 32

05152274774-051 تربت حیدریه72191392دفتر پیشخوان دولت کد 33



47226000-051 قوچان72191136دفتر پیشخوان دولت کد 34

54533030-051 تایباد72191129دفتر پیشخوان دولت کد 35

05155663482 بردسکن72191100دفتر پیشخوان دولت کد 36

05143267999 زبرخان72191730دفتر پیشخوان دولت کد 37

05142625702-051 نیشابور72191171دفتر پیشخوان دولت کد 38

44245577-051 سبزوار72191417دفتر پیشخوان دولت کد 39

05152235110 تربت حیدریه72191847دفتر پیشخوان دولت کد 40

33523180-05133523179 ملک آباد72191475دفتر پیشخوان دولت کد 41

52545213-051 تربت جام72191753دفتر پیشخوان دولت کد 42

05137658836 مشهد72191098دفتر پیشخوان دولت کد 43

05134522500 سرخس72191081دفتر پیشخوان دولت کد 44



آدرس

266 پالک 16 و 14بین - خ دانشگاه-مشهد

دفتر اسناد رسمی شماره  - 23 پالک 6فالحی - قاسم اباد - مشهد 

 مشهد351

-ساختمان سارسل - نبش چهارراه بزرگمهر - بلوار سجاد - مشهد 

104واحد -  طبقه اول 

- مقایل مسجد المهدی  - 15نبش فلسطین - خیابان فلسطین -مشهد

1طبقه - ساختمان مروارید 

مقابل آموزش و پرورش- خیابان شهید جعفری -نیشابور

1پالک  - 63امام خمینی - خیابان امام خمینی - مشهد 

 -93پالک  - 6نبش معلم - بلوار معلم - مشهد 

حد فاصل هاشمیه و هنرستان- بلوار وکیل آباد - مشهد 

باالتر از میدان حاج مالهادی سبزواری، خیابان - سبزوار 

، 1، واحد 1، طبقه 73طالقانی، بعد از چهار راه ابن یمین، پالک 

4محضر 

 - 36پالک  - 3 و 1بین رضا -خیابان رضا-بلوار احمد آباد-مشهد

 مشهد59دفتر اسنادرسمی - طبقه همکف 

12روبروی امام خمینی -خیابان امام خمینی-کاشمر

403پالک  -15و 13بین فالحی-شهرک لشکر-مشهد

انتهای پارکینگ روبروی دفتر امام جمعه-4ابتداي غفاري -گناباد

17دفتر اسناد رسمی - خیابان سنائی - قوچان

-نبش چهارراه استانداری و چهارراه لشگر-خیابان بهار-مشهد

38انقالب اسالمی -(ع)جنب مسجدالرضا

مقابل شرکت بیمه ایران-خیابان ناصرخسرو-گناباد

بین - نرسیده به چهارراه فرامرز عباسی- بلوار فردوسی - مشهد 

303پالک  -19 و17فردوسی 

جنب تاالر -بین مشیری دوم و ملک آباد-خیابان احمدآباد-مشهد

داریوش

8 و 6بین ارشاد -بلوار خیام بلوار ارشاد -مشهد-خراسان رضوی

طبقه - مجتمع سایروس  - 13نبش هاشمیه - بلوار هاشمیه -مشهد

منفی یک

طبقه اول شرقي-84پالك -6نبش ابن سینا-كوي دكترا-مشهد

315 پالک 23و 21بین امامت - آزادشهر- مشهد 

مجتمع -خیابان شورا-خیابان فردوسی شمالی-تربت حیدریه

طبقه اول-کوروش

-14نبش معلم - بلوار معلم-آزاد شهر- مشهد - خراسان رضوی 

80پ -طبقه فوقانی

ساختمان -نبش ابن سینا بیست-18بهارستان -بلوار سجاد-مشهد

1واحد -مولوی

3واحد -2طبقه - 10پالک  -26خیام جنوبی -مشهد

571پ-47 و 45بین امامت -حد فاصل امامت-بلوار امامت-مشهد

 پیشخوان شمس16 و 14خیابان طبرسی بین طبرسی 

420 پالک 22 و 20بین سجاد -بلوار سجاد-مشهد

34نبش هنرستان -بلوار هنرستان-مشهد

روبه روی آموزش -ابتدای بلوار معلم-میدان شهید غالمی -کاشمر

و پرورش

14و12بین مطهری جنوبی -مطهری جنوبی -مشهد

روبه رو - خیابان بازار روز نرسیده به میدان معلم -تربت حیدریه

رستوران دلفین



دفتر پیشخوان -روبروی مسجد جامع -خیابان مولوی-قوچان

خدمات دولت جامع

 جنب فرمانداری دفتر پیشخوان ثامن8خیابان شریعتی -تایباد

حاشیه جاده شهرآباد-روستای کالته نو-بردسکن

3خ رازی - شهرک امام رضا-شهرخرو -زبرخان

-جنب بانک ملی -روبروی خیابان موعود - بلوار فضل-نیشابور

دفتر پیشخوان قدس

نرسیده به بانک ملی مرکزی روبروی -باالترازچهارراه بیهق 

دفترپیشخوان دولت طبسی-بانک تجارت مرکزی

32مقابل شهید سلیمانی - خ شهید سلیمانی - تربت حیدریه 

9 و 7بین امام رضا -(ع)خیابان امام رضا-ملک آباد -مشهد

مقابل -  شهریور17خیابان -خیابان شهید بهشتی-تربت جام

ساختمان دارائی

پشت ایستگاه - بین میدان جانباز و ثمانه- بلوار فردوسی-مشهد

137پالک -توبوس

جنب بانک رفاه کارگران-خیابان امام خمیني چهار


