
آدرسشهرستانردیف

مجتمع ورزشی شهید سروندی اندیمشکاندیمشک۱

پنج بنگله،جنب پارک گل نرگس،مجتمع بهزیستی قدسمسجدسلیمان۲

 جاده ی صاحب الزمان تپه ی هللا اکبر مرکز توانبخشی اتیسم گلستان 57شعبه شوشتر۳

 دبیرستان معلم فرهنگ شهر 74شعبه شوشتر۴

دبستان خیراندیش مسکن مهر 81شعبه شوشتر۵

دبستان دکتر معین کوی نیرو 83شعبه شوشتر۶

  اداره ی محیط زیست کوی نیرو84شعبه شوشتر۷

 دبیرستان شیخ جعفر کوی نیرو 87شعبه شوشتر۸

 اداره فنی حرفه ای جاده ی صاحب الزمان 60شعبه شوشتر۹

 دبیرستان بنت الهدی چهار راه رجایی 10و9شعبه شوشتر۱۰

 عباسیه چهار راه رجایی جنب سید محمد شاه 8شعبه شوشتر۱۱

 دبیرستان نیکان پشت ترمینال جنب مسجد جامع 15شعبه شوشتر۱۲

 دبیرستان شهدای سابق صنعتگران صاحب الزمان54شعبه شوشتر۱۳

مصالی نمازجمعه - خیابان وحدت - گتوند گتوند۱۴

مسجدجامع- خیابان امام خمینی -  گتوندگتوند۱۵

چهارصددستگاه ،خ عالمه جنب پارک عالمه روبرو داروخانه دکتر شالباف بهزیستی شهدااهواز۱۶

شعبه ی بعدی مجتمع قدس امیر کبیر جنوبی ،دانشگاه سابق بهزیستی نبش شهرداری ،اهواز۱۷

فرهنگسرا مالثانیمالثانی۱۸

اداره بهزیستی مرکزی،خیابان ولیعصررامهرمز۱۹

مجتمع بهزیستی شهدا ،خیابان پاسدارانرامهرمز۲۰

بهمن22مدرسه الزهرا،خیابان رامشیر۲۱

خیابان جمهوری.و پرورش  آموزشرامشیر۲۲

خیابان امام.مسجد امامرامشیر۲۳

کوی ابوذر غفاری مجتمع شهیدان گمنام شوش ۲۴

مسجدجامع خیابان شهید بهشتی.۱شعبه شماره باغملک۲۵

حسینیه آقاپور خیابان شهید بهشتی۹شعبه شماره باغملک۲۶

 محله رستم آبادساختمان تعاون روستایی۳۰شعبه باغملک۲۷

  شهرقلعه تل خیابان امام خمینی مسجدجامع۳۴شعبه شمارهباغملک۲۸

 شهرصیدون خیابان شهیدآژند مسجدامام خمینی۴شعبه باغملک۲۹

ساختمان شهرداری 30صندوق شمارهایذه۳۰

مدرسه عترت37صندوق شماره ایذه۳۱

امیری خیابان انتهای، روبروی بیمه دانا: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آبادان۳۲

خیابان شهرداری: اداره داراییآبادان۳۳

خیابان طالقانی خیابان گمرک: اداره بنادر و دریانوردی آبادان۳۴

لب شط،جنب دادگستری:اداره ثبت امالک و اسنادآبادان۳۵

کوی طالقانی سیکلین سابق:دانشگاه پیام نورآبادان۳۶

ذوالفقاری سی متری :2شعبه   تامین اجتماعیآبادان۳۷

   احمدآباد15خیابان :مرکز بهداشت قدیمآبادان۳۸

جنب منازل کارکنان برق: اداره مرکزی برق جنوبآبادان۳۹

هالل بریم : اداره شیالت آبادان۴۰

دهکده بریم: جمعیت هالل احمرآبادان۴۱

روبروی فرودگاه: دانشکده پرستاریآبادان۴۲

شعب مناسب سازی شده اخذ رای در استان خوزستان



دبیرستان عصاریان ،انتهای خیابان حکیم سنایی قبل از خیابان مطهری: ۶۴شعبه دزفول۴۳

مدرسه توتونچی،پانصد دستگاه: ۱۱۸شعبه دزفول۴۴

دبیرستان کوثر،خیابان شریعتی: ۱۳۰شعبه دزفول۴۵

مسجد الغدیر ،کوی آزادگاندزفول۴۶

بقعه متبرک سبزقبا،خیابان امام خمینیدزفول۴۷

جنب پل قدیم _  اداره بهزیستی خرمشهر خرمشهر۴۸

خ چهل متری روبروی بانک سپه _ اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خرمشهر۴۹

خ عشایر خ پشت سپاه پاسداران _  اداره گاز شهرستان خرمشهر خرمشهر۵۰

5سایت اداری ، خ بوستان _  اداره برق شهرستان خرمشهر خرمشهر۵۱

چهارراه اصلی بازار حمیدیه..مسجد الهدا حمیدیه۵۲

خیابان شهرداری حمیدیه...حسینیه فاطمه الزهرا دولت اباد حمیدیه۵۳

شهریور نرسیده به نانوایی سلطانی17کوی :مسجد امام جعفر صادقآغاجاری۵۴

خیابان امام خمینی :مسجد امام خمینیآغاجاری۵۵

خیابان شهید سادات روبروی نانوایی رحیمی:حسینیه ابوالفضل آغاجاری۵۶

خیابان امام خمینی ابتدای ورودی قبرستان بازار:حسینیه مهدیه آغاجاری۵۷

 اردیبهشت18دبستان-کوی ساکیه-4شمارههویزه۵۸

(س)تامین اجتماعی و مسجد حضرت فاطمه زهراهندیجان۵۹

مسجد جامع و مسجد علی آبادامیدیه۶۰


