
 های خارجی مقیم تهران ها و نمایندگی فهرست سفارتخانه

 نشانی نمابر تلفن نام سفیر نام کشـور

خیابااان مقدساایبخیابان ا ماادی کمانیبیووااه میرو اایب  44020424 44002222 جناب آقای فریدریش اشتیفت  جمهوری اتریش

 8شماره 

کعفرانیااهبخیابان فی ااایب خیابااان خااااهریب خیاباااان    44004020 44004222 عبدا ه ابورمانجناب آقای  پادشاهى اردن هاشمى
 42ا برکیوهبشماره 

هاااااوریب خیاباااااان راکیب خیاباااااان   خیاباااااان جم 22022200 22022866 گریگور آرایلیانجناب آقای  جمهوری ارمنستان
 64شهریاربشماره استاد

 0خیابان و یعصربباغ فردوسبخیابان یکتابشماره  44029008 44024822-9 ویلیام مکس فیلمان وایتهدجناب آقای  فریقای جنوبیاجمهوری 
 خیابان بهشتیبخیابان پایستانبنبش خیابان وهارم 88066288 88060222 نصیر ا مد نورجناب آقای  افغانستانجمهوری اسیمی 

 42نسترنبشماره اقدسیهبخیابان بوستانبخیابان  44499208 44499082 ایرم اف ا هامجناب آقای  جمهوری اکبکستان
 22دروسببلوارشهرکادبخیابان شادیبخیابان اسدیبشماره  44028220 44028282-2 نا پرکجناب آقای پدرو آنتونیو ویی پادشاهی اسپانیا

 4بشماره 46خیابان خا د اسیمبو یب خیابان  88042282 86826222 ژرارد پاول فو یجناب آقای  استرا یا
 92خیابان مقدس اردبیلیب شماره  44222220 44222222-2 یان بوریجناب آقای  جمهوری اسلواک

 0خیابان افریقاب بلوار میناب شماره  88084642 88209292-2 خوان یار وس اوخه داجناب آقای  جمهوری شرقی  اروگوئه
 28ملکیب خیابان قائمبشماره  کعفرانیهب خیابان 44244002 44202684 اومبرتو وینویسا رودریگز وئیس جناب آقای  جمهوری ایوادور

 22خیابان و نجکب شماره  44220942 44222282-4 (یاردار)سرهی یراسنو شاپکا جناب آقای  یراینوا
جمهوری دمویراتیک خلق 

 ا جزایر
 42بشماره 22خیابان ایران کمینبخیابان مهستانبیووه  88600262 88022884-6 (یاردار)عبدا کریم ریایبی جناب آقای 

 4خیابان ایران کمینب تقاطع مهستانب شماره  24094000 24094222 سیف محمد عبید ا زعابیجناب آقای  دو ت امارات متحده عربى
بارون میشائیل فن اونگرن جناب آقای   مانآجمهوری فدرال 

 اشترنبرگ
 642خیابان فردوسی ب شماره  69992892 69992222



 نشانی نمابر تلفن نام سفیر نام کشـور

 88022820 دیان ویرنجوریتجناب آقای  اندونزی
88020402 

 282قائم مقام فراهانیب شماره  88028844

 09خیابان نوفل  وشاتوب شماره  22042922 22042900-0 مائورو ینچاتوریجناب آقای  جمهوری ایتا یا
 09بلوار افریقاب خیبان طاهری ب شماره  44208022 44208022-9 محمد ا مد ییسو هجناب آقای  جمهوری اوگاندا

قیطریااهب خیابااان محمودیااانب خیابااان افشااینب خیابااان   44008286 44206022-4 جوانشیر آخوندوفجناب آقای  جمهوری آذربایجان
 4شماره هاشمیب

رژانتینآجمهوری   2شماره یارمحمدیبیووه قوبخیابان  دروسب 44000264 44000266 (کاردار)گیولرمو لوئیس نیکوالس جناب آقای  
 88006686 راشد بن سعد ا دوسریجناب آقای  پادشاهی بحرین

88000620 
 26شماره  وهارراه جهان یودکبنبش یووه ژوبینب 88009224

 8شماره  کعفرانیهب خیابان آبانبخیابان عیمهب 44002224 44002222-2 ادیب بویویچجناب آقای  بوسنی و هرکه گوین
 4کعفرانیهب تقاطع خیابان بهار و یکتا ب شماره  44004229 44006228-22 سانتیاگو ایراکابال مورائوجناب آقای  فدراتیو برکیلجمهوری 

 0خیابان افریقاب بلوار میناب شماره  88002224 88090922 (یاردار)ادی خا د وووو جناب آقای  برونئی دارا سیم
یوواه ساوم    خیاباان آباادانب   شاهرک نفاتب   بلوار ارتشب 44202842 44202842 نزیمبرهعمر جناب آقای  روندیوجمهوری ب

 2شرقیب شماره
 2کعفرانیهب خیابان طاهریب خیابان آبانبیووه آذرب شماره 44002684 44004449 ویکتور ریباکجناب آقای  جمهوری بیروس

 44692929 یفرانسوا د جناب آقای  بلژیک
44692222 

 2فرشتهبخیابان آقابزرگیببن بست شیرینبشماره  خیابان 44698082

خیابان و یعصرب خیابان توانیرب خیاباان نااخمی گنجاویب     88009282 88000224 (یاردار) بوریس الو دیمیتریوفجناب آقای  جمهوری بلغارستان
 22شماره 

متااری 24شاارقیبیووه یکاامب 22آبااادب خیابااان یوسااف  88220220 88222222-0 جناب آقای خندیار عبدا ستار  جمهوری مردم بنگیدش
 0ا داثیب شماره

یانییف گوسمال والترآلخاندروجناب آقای  دو ت وندملیتی بو یوی
 (کاردار)

 09قره تپهب شماره  40سعادت آبادب خیابان  88282828 88282820

 4فاطمیب یووه اعتماد کادهب شماره خیابان  22922898 22922688-92 نورمحمد جادمانیجناب آقای  جمهوری اسیمی پایستان



 نشانی نمابر تلفن نام سفیر نام کشـور

 22دروسبخیابان هدایتبیووه روکبهب شماره  44084022 44022222-2 ماریو فرناندو داماش نونسجناب آقای  جمهوری پرتغال
 6بهارستانب یووه استقیلبشماره خیابان  00064244 00062266 (یاردار)یریچ یاسون جناب آقای  پادشاهی تایلند

 22نیاورانب خیابان کینعلیب یووه سوم ب شماره  44829494 44499082 کادهنعمت ا ه امام جناب آقای   جمهوری تاجیکستان
 62فرمانیهبخیابان وطن پورب خیابان براتیب شماره  44422064 44422062 فوا مد یایابایوویچ قربانجناب آقای   تریمنستان

 66902222 جناب آقای رضا  ایان تکین   ترییه
66222424 

 660خیابان فردوسی ب شماره  66220948

 2شهرک قدسبخیابان ایران کمینبخیابان سومبشماره  88026020 88026080-8 جناب آقای غاکی بن صا ح جمهوری تونس
 62فرمانیهب خیابان بوستانب یووه نسترنب شماره  44824209 42228802-4 (یاردار)جناب آقای پطر اشتپانیک  جمهوری وک

 06اقدسیهبنبش خیابان فیروکبخشبشماره  44492292 44492422-2 نگ سناپجناب آقای   جمهوری خلق وین
 22پل صدرب خیابان هدایتبخیابان دشتیب شماره  44222220 48200222 اندرس یریستین هوگاردجناب آقای   پادشاهی دانمارک

 44فخرآبادبخیابان شهید مشکیب شماره  00060492 00062208 جناب آقای یریستیان تئودورسکو   رومانی
 69خیابان نوفل  وشاتوب شماره  22022204 22022222-6  وان جاگاریانجناب آقای   فدراسیون روسیه

 2سوسنبپارک دومبشمارهاقدسیهبخیابان قاسمیبخیابان  42242906 42244200-0 نسیایمون اشاجناب آقای   نیوکیلند
 2خیابان مقدس اردبیلیبخیابان شادآوربشماره    نیکوالس دالمینی ییتی ییتیجناب آقای   جمهوری کیمبابوه

 خیابان بخارستبنبش خیابان پنجم 88026020 88020944 یوجی هانه داجناب آقای   ژاپن
دموکراتیک سوسیالیستی 

 سریالنکا
-44222826 محمد فیصل راکینجناب آقای  

44240490 
 22آبادیبشماره کعفرانیهبخیابان شهید فی یبیووه یافی 44200202

 22خیابان شریعتیبخیابان میرکاپوربخیابان هادیانبشماره  44420222 44420222 خلیفه یدیه موسیجناب آقای   جمهورى فدرال سوما ى
 4یامرانیهب نبش یووه یاسمنب شماره  44490622 44480206 محمد بی فوفاناجناب آقای   جمهوری سیرا ئون

 22بلوار افریقابخیابان بهرامیب شماره  88088000 88082286-2 ابایر ا طیب ا بخیتجناب آقای   جمهوری سودان

 42بلوار افریقاب خیابان ایرجبشماره  44209229 44209262-4 محمود سن عدنان جناب آقای   جمهورى عربى سوریه
 4ا هیهبخیابان شریفی منشب خیابان یاسمنب شماره 44222224 44228666 جو یو هاکجناب آقای   سوئیس

 42پارک ویب خیابان محمودیهب یووه تیرب شماره  44222222 44244649 عبدا ه سیسهجناب آقای   (عاج ساحل)دیووار جمهوری کت



 نشانی نمابر تلفن نام سفیر نام کشـور

 40فرمانیهب خیابان بوستانب خیابان نسترنب شماره  44492202 46024422 تیلرپیتر جناب آقای   سوئد
 9و نجکبخیابان نهمبشماره  44224829 44224029-02 ا کساندر تاسیکجناب آقای   جمهوری صربستان

 42بوستانبخیابان نیلوفربشماره فرمانیهب خیابان  44492292 44488026  (یاردار) سن ابراهیم ا زوید جناب آقای  پادشاهى عربستان سعودی
 222و یعصرب خیابان دمشقبخیابان برادران مظفرب شماره 88968800 88968820-2 (یاردار)انتصار فاضل ا داودی سریار خانم  جمهوری عراق
 9بلوار افریقاب یووه تندیسب شماره  44222204 44202862-4 سعود بن ا مد ا بروانیجناب آقای   سلطنت عمان
 0کعفرانیهب خیابان امیری سوریب شماره 44242228 44200626 جناب آقای ا حاجی باوا گیلبرت آیمبییه   جمهوری غنا

 4خیابان شریعتیب خیابان میرکاپوربیووه  دادیانبشماره  44420844 46024222 جناب آقای هاری یمراینن فنیند
 22خیابان نوفل  وشاتوب شماره  22292294 22292222 جناب آقای برونو فوشه جمهوری فرانسه
 620خیابان فلسطین ب شماره  22220062 22224026 جناب آقای صیح کواوی دو ت فلسطین

 9خیابان و یعصرب وهارراه پارک ویب خیابان خیامبشماره  44228992 44228002-02 ادواردو آر منیزجناب آقای   جمهوری فیلیپین

 292دکاشیبب خیابان بوعلیب شماره  44429826 44429824 پیسآندریاس پی یوکوجناب آقای   جمهوری قبرس

 42پاسدارانب نارنجستان پنجمب شماره  44482042 44862602 آسان بیک عثمان علی افجناب آقای   جمهوری قرقیزستان

 82هدایتبخیابان مسجد ب شمارهدروسب خیابان  44022222 44020966 ف  جناب آقای بغداد امریئ جمهوری قزاقستان
 6بلوار افریقاب خیابان گل آذینب شماره  44208208 44202400-2 علی بن  مد ا سلیطیجناب آقای   دو ت قطر

 29پاسدارانب بهستان اولب شماره  44029299 44089946 تسجناب آقای استریبو ییکر جمهوری یرواسی
 26بلوار افریقابخیابان آرشبشماره  44202286 44202282-4 سریار خانم  رقیه ا مد سوبو جمهوری ینیا

 4ونکب خیابان شیخ بهائیبدانشور غربیب شماره 88202899 88202922-2 سونگ وونگ یئوبجناب آقای   (یره جنوبی) جمهوری یره

 8ملکب شمارهخیابان شریعتیب خیابان  00242222 00242222 ن عبدا ه ا مد مواتجناب آقای  ا مد  اتحادیه یومور

 622ب شماره26جنت آباد شما یبنبش بهارستان  22820494 22848222 جناب آقای یانگ سام هیون یره جمهوری دمویراتیک خلق
 02غربیب شماره 20یاشانکب خیابان خداوردیبیووه  44492688 44484029 جناب آقای والدیمیر آندرس گنزا س یسادا جمهوری یوبا
 620خیابان خفرب شماره  88088400 88080990-9 مجدی ا مد ا ظفیریجناب آقای   دو ت یویت

 94پاسدارانب گلستان دومب شماره 44024294 44022249 جناب آقای  ایوسب واخواشویلی گرجستان



 نشانی نمابر تلفن نام سفیر نام کشـور

 8خیابان شریعتیب خیابان ملکب شماره 00060026 00060022 جناب آقای بنگلی دیاخابی یونایری گینهجمهوری 
 8خیابان شریعتیب خیابان ملکب شماره  00282628 (یاردار) ژم ورنو جا وجناب آقای  گینه بیسائو مهوری 

 04فرمانیه ب دیباجی شما یب خیابان یاسمنب شماره  44862242 44862244-6 (کاردار)مفتاح محمد احمد مصباح جناب آقای    یبی

  02خیابان سپهبد قرنیب خیابان شهیدیینتریب شماره  88920620 88928202 فادی  اج علیجناب آقای    بنانجمهوری 

 4بلوار افریقاب خیابان پیروکب شماره  88088002 88080424-2 یو یوش یاسئک گویوجناب آقای   جمهوری  هستان

 22میدان هدایتب خیابان شاد وب شماره دروسب  44002284 44002204 جناب آقای گیوال پتو   مجارستان
 2خیابان ا فب خیابان ونگیزیب شماره  44222904 42429200-2 جناب آقای راجا نور شیروان کین ا عابدین ما زی

 4یووه عروسب یووه پامچالب شمارهپل رومیب  44462262 44420408 (یاردار)جناب آقای تیگه گیرو  جمهوری ما ی
 26ب شماره 22و نجکب خیابان  44229226 44242220-2 (منافع  افظ)خا د ابراهیم اماره جناب آقای   جمهوری عربی مصر

 24بلوار افریقاب خیابان گلفامب شماره  44200089 44200082-8 او یسس یانچوال گوتییرسجناب آقای   مکزیکایاالت متحده 
 8خیابان شریعتیب خیابان ملکب شماره 00049020 00042602-2 (یاردار) ا حسن و د سلیمجناب آقای   جمهوری اسیمی موریتانی

 44492666 سریار خانم اودیسه نورهیم پادشاهی نروژ
44824226 

 02فرمانیهب نبش خیابان پورخهیرب شماره  44494002

 22ونارانب سروستان غربیب شماره ا هیهب خیابان  44262620 44262620-8 جناب آقای ا حاجی تویورمانی   فدرال نیجریه جمهوری
 09سعادت آبادبقره تپهب شماره  88280206 88280202 ماریو آنتونیو باریرو با تودانوجناب آقای   جمهوری نیکاراگوئه

 82خیابان نوفل  وشاتوب نبس خیابان راکیب شماره 22229224 22226002  ئو بکاردیجناب آقای   واتیکان
 20یامرانیهب خیابان تاجیکیب شماره  42242882 44482202 آمه نوتپ کامبرانوجناب آقای   ونزوئیجمهوری بو یواری 

 2خیابان پسیانب ایبریب اردیبهشت شرقیب شماره 44222220 44222202 نگوین هونگ تاچجناب آقای   جمهوری سوسیا یستی ویتنام
 0فرمانیهب خیابان سنبلب ارغوان غربیب شماره  46222292 44222222 یوهانس دوماجناب آقای   پادشاهی هلند

 44خیابان نهمبشماره ابان میرعمادبخیابان بهشتیبخی 88020000 88000226-0 سری واستاواجناب آقای   هند
 26خیابان افریقاب بلوار اسفندیارب شماره  44200262 44206082 جناب آقای گیورگیوس آیفانتیس یااونان

 0و نجکب خیابان هشتمب شماره  44229962 44229880 (یاردار)عبدا ه علی ا سری جناب آقای   جمهوری یمن



 
 ا مللی مقیم تهران های بین دفاتر ساکمان

 نشانی نمابر تلفن نام رئیس نمایندگی نام دفتر

 ب ساختمان ساکمان ملل8شهرکادبشماره دروسب بلوار  44829020 44822292-2 گری  وئیسجناب آقای  متحد ساکمان ملل نمایندگیدفتر 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ساکمان 
 (U.N.O.D.C)متحد   ملل

 4میدان ونکب خیابان ارمببن بست بهشتب شماره  88092022 88808600-82  یک بونواتجناب آقای 

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44800222 44804086 هو کی اوکجناب آقای محمت  (U.N.F.P.A)متحد صندوق جمعیت ملل

 22اقدسیه ب خیابان ناک ب شماره  40206202 40206422 افتخار  سین عارفجناب آقای   مؤسسۀ فرهنگی ایو
 2یامرانیه ب خیابان گلبوب شماره  44862064 44862066-2 میل ا عسکروفاشجناب آقای  ساکمان همکاری اقتصادی ایودبیرخانه 

ساکمان خواربار و یشاورکی ملل متحد 
 (فائو)

بزرگراه ومرانبخیابان یمنب پژوهشگاه یشااورکیب طبقاه    44206862 44226826 سرج نایوکیجناب آقای 
 اول

دبیر خانه یل اتحادیه مجا س یشورهای 
ساکمان همکاری اسیمی عضو  

 62مقدس اردبیلیبنبش پسیانبشماره کعفرانیهب خیابان  44228808 44228822 قلیچمحمود ارول جناب آقای 

 مهران رکمهرجناب آقای  ( ( I.O.M ساکمان بین ا مللی مهاجرت
 (سرپرست موقت)

خیابااان و یعصاارب خیابااان خرسااندبنبش یووااه الدنب     44222949 44228882
 6شماره

ساکمان علمىب فرهنگى و آموکش اسیمى 
 (آیسسکو)

 26خیابان سپهبد قرنیب خیابان شهید یینتریب شماره  88622480 88846402 عباس صدریجناب آقای 

ساکمان توسعه صنعتی ملل متحد 
(U.N.I.D.O) 

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44820624 44828222 ا ساندرو آمادیوجناب آقای 

 مریز اطیعات ساکمان ملل متحد
U.N.I.C ) ) 

  گری  وئیسجناب آقای 
 (موقتسرپرست )

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44806690 8-44822940

 برنامه عمران ساکمان ملل متحد
(U.N.D.P) 

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44829020 44822292-2 گری  وئیسجناب آقای 



 نشانی نمابر تلفن نام رئیس نمایندگی نام دفتر

یودیان ساکمان ملل متحد صندوق 
 (ونیسف ی)

 جناب آقای اکینو جیانی مورکی
 (سرپرست موقت)

 0خیابان شریعتیب خیابان قباب خیابان ناخمیب شماره 44092928 44092992

 برنامه اسکان بشر ساکمان ملل متحد
UN - HABITAT 

 جناب آقای سیامک مقدم
 (سرپرست موقت)

 ب ساختمان ساکمان ملل8شهرکادبشماره دروسب بلوار  44822292 2-44822292

ساکمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل 
 (یونسکو)متحد 

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44804284 44822940-8 سریار خانم استر یوایش الروش

نمایندگی هیئت یاری رسانی ملل متحد 
 (U.N.A.M.A) در افغانستان

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44829280 44820928 سوبیستیانسکی سرگئی آقای جناب

نمایندگی هیئت یاری رسانی ملل متحد 
 (U.N.A.M.I) عراقدر 

میدان ونکب خیابان ونکب یووه ارمب بان بسات بهشاتب     88800428 88808600-82 آیوارون یریستوف جناب آقای رنه
 4شماره 

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44826422 44820282 گرامیسریار خانم نگار  (W.F.P) برنامه جهانى غذا

ب خیاباان سایمای ایارانب سااختمان     0شهرک قدسب فاک  88622222 88626909-82 وییتاهان یج سریار خانم (W.H.O) جهانی ساکمان بهداشت
 24وکارت بهداشتب طبقه 

یمیساریای عا ی ساکمان ملل متحد در 
 (U.N.H.C.R) امور پناهندگان

یووه امااداد شاارقیب خیابااان میصاادراب شاایراک شااما یب  89629922 24969 سیوانکا داناپاالجناب آقای 
 6شماره

دفتر هماهنگی امور انساندوستانه ساکمان 
 (U.N.O.C.H.A)ملل متحد 

 ب ساختمان ساکمان ملل8دروسب بلوار شهرکادبشماره  44889049 44882202 جناب آقای   مید نظری

 2اقدسیهب خیابان فیروکبخشب یووه ییهانب شماره  42228829 42228840 جناب آقای  نژاد  سینیان (A.P.A) دبیرخانه مجمع مجا س آسیایی

ا هیااهب خیابااان شااریفی ماانشب باان بساات آذرب جنااب    44222062 44220842-2 مارتین جناب آقای  او یویه (I.C.R.C) ا مللی صلیب سرخ یمیته بین
 2بیمارستان اخترب شماره 

http://www.icrc.org/eng/index.jsp


 
 

 
 

 های افتخاری مقیم تهران ینسو گری

 نشانی نمابر تلفن نام کنسول نام کنسولگری افتخاری

 44آجودانیهب روبروی یووه پنجم غربیب شماره  44822960 44822228 خانلو و ید صدرجناب آقای   جمهوری افریقای مریزی

 42خیابان خا د اسیمبو یب یووه بیستمب شماره  88022260 88022200 محمد یاسر عموئیجناب آقای   جمهوری دمویراتیک  ینگو

 42خیابان خا د اسیمبو یب یووه بیستمب شماره  88022260 88022200  سین انگاشتهجناب آقای   براکاویل ینگوجمهوری 

 2ب شماره 28خیابان خردمندب خیابان  88840020 88849048 آرمین متوفیانجناب آقای   جمهوری استونی

    سریار خانم فائزه کواره طباطبائی ما ت

ب 02خیابان سیدجمال ا ادین اسادآبادیب نابش خیاباان      88222820 88222940 علیرضا فیض ا هیجناب آقای   ایر ند
 2/4شماره 

 22ب وا د 44خیابان افریقاب بلوار گلشهرب شماره  44222690 44222922-2 خانلو و ید صدرجناب آقای   پادشاهی  سوتو

ب 42سعادت آبادب خیاباان عیماه جناوبیب نابش خیاباان       88286262 88282862 ائییشهرام شنتجناب آقای   جمهوری فدرال دمویراتیک نپال
 226شماره 

 


