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صفحهفهرستصفحهفهرستصفحهفهرست

58هرست کامل از راهنمایی و رانندگی تهرانف42تهرانشیر خوارگاه هايفهرست کامل 5تلفن هاي ضروري تهران

59فهرست کامل از سفارت خانه هاي تهران42تهرانو مراکز خیریههاانجمنفهرست کامل 5فهرست کامل کد شهرستان و کشورها

فهرست کامل پیش شماره هاي خیابان هاي 

تهران

جات، موسسات، سازمان ها، فهرست کامل از ادراره 42فهرست کامل آتش نشانی هاي تهران8
بنیادها ،ستادها ، شرکت ها،  پژوهشکده ها ، وزرت خانه 

ها، جهاد ها، مراکز گوناگون تهران

60

فهرست کامل آدرس هاي الکترونیکی مراکز 44فهرست کامل اورژانس هاي تهران13فهرست کامل بیمارستان هاي تهران

دولتی تهران
70

72تهران10+ فهرست کامل از پلیس 44فهرست کامل تأمین اجتماعی تهران19ن تهرانفهرست کامل ساختمان پزشکا

تأمین اجتماعی کار گزاري هاي فهرست کامل 25فهرست کامل زایشگاه هاي تهران

تهران

72فهرست برخی از دفاتر اسناد رسمی تهران46

73فهرست کامل ثبت اسناد تهران46هرانفهرست کامل ثبت احوال ت25یشگاه هاي تهرانآزمافهرست کامل 

73فهرست کامل از دفاتر ازدواج و طالق تهران48فهرست کلمل مناطق پستی تهران30فهرست کامل درمانگاه هاي تهران

76فهرست کامل از دفاتر روزنامه هاي تهران48فهرست کامل از دفاتر پستی تهران36فهرست کامل دندان پزشکی هاي تهران 

فهرست کامل از داروخانه هاي شبانه روزي 

تهران

76فهرست کامل از مشاوره قبل از ازدواج تهران51فهرست کامل از امور مشترکین تهران38

فهرست کامل از درمانگاه هاي چشم پزشکی 

تهران

76فهرست کامل مشاوره هاي خانواده تهران53فهرست کامل از مراکز مخابرات تهران39

هرست کامل از درمانگاه هاي ترك اعتیاد ف

تهران

79فهرست کامل حوزه هاي علمیه تهران54تهرانهاي فهرست کامل از شهرداي39

فهرست کامل از درمانگاه هاي پوست و مو 

تهران

80فهرست کامل خانه فرهنگ تهران54آگاهی تهرانمراکزفهرست کامل از 39

81فهرست کامل سینما و تاالرهاي نمایش تهران55فهرست کامل از کالنتري هاي تهران40نفهرست کامل بهزیستی هاي تهرا

82فهرست کامل از نگارخانه هاي تهران56فهرست کامل از مراکز کمیته امداد تهران40فهرست کامل مراکز انتقال خون تهران

82فهرست کامل از مراکز رادیویی تهران56تقلید تهرانفهرست کامل از دفاتر مراجع40فهرست کامل خانه بهداشت تهران

83فهرست کامل از مراکز تلوزیونی تهران56فهرست کامل از موسسات خیریه تهران41فهرست کامل مراکز بهداشت تهران

83و پرورش تهرانفهرست کامل از آموزش57فهرست کامل از کلیساهاي تهران41تهرانمدد کاري اجتماعیفهرست کامل مراکز 

83فهرست کامل از مراکز اصلی بیمه هاي تهران57فهرست کامل شوراي حل اختالف تهران41فهرست کامل آسایشگاه سالمندان تهران

فهرست کامل از مراکز بیمه هاي پرداخت 58فهرست کامل از مجتمع قضایی تهران41تهرانفهرست کامل  آسایشگاه معلولین

نخسارت تهرا

83

٣فهرست
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صفحهفهرستصفحهفهرستصفحهفهرستصفحهفهرست

فهرست کامل از صندوق قرض الحسنه 

تهران

فهرست کامل از حمل و نقل اتوبوس و 84

مینی بوس کرایه تهران

فهرست کامل از نمایندگی لوازم خانگی 150

تهران

189فهرست کامل ثبت شرکت هاي تهران151

دفاتر (فهرست کامل شرکت هاي خارجی151فهرست کامل از آژانس بانوان تهران151فهرست کامل از مراکز تاکسیرانی تهران85فهرست کامل از مراکز بانکی تهران

تهران)نمایندگی

189

فهرست کامل از موسسات مالی اعتباري 

تهران

فهرست کامل از مناطق زوج و فرد 86

خیابان هاي تهران

گی فهرست کامل از آموزشگاه هاي رانند118

تهران

190فهرست کامل مراکز صدور گذرنامه تهران152

190فهرست کامل مراکز تعمیر لوازم خانگی تهران154فهرست کامل از مراکز ورزشی تهران119فهرست کامل از پمپ بنزین تهران90فهرست کامل از فرهنگسراهاي تهران

90LPفهرست کامل از موزه هاي تهران G ,CNGفهرست کامل از پمپ گاز

تهران

فهرست کامل آزمایشگاه هاي پاتوبیولوژي 155فهرست کامل از نمایشگاه هاي تهران120

تهران

192

فهرست کامل از موسسات فرهنگی 

هنري تهران

فهرست کامل سازمان هاي بین المللی مستقر 156فهرست کامل از میادین میوه و تره بار تهران120فهرست کامل از امامزاده هاي تهران91

ایران در تهران

193

فهرست کامل دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی تهران

بوستان هاي فهرست کامل از پارك ها و95

تهران

194فهرست کامل فدراسیون هاي تهران158فهرست کامل از سرد خانه هاي تهران121

فهرست کامل دفاتر پستی هوایی و جهانگردي 158فهرست کامل از کارخانجات تهران133فهرست کامل از شهر بازي هاي تهران100فهرست کامل از کتابداري هاي تهران

تهران

194

فهرست کامل از پارکینگ ها و توقفگاه 100فهرست کامل کتابخانه هاي تهران

هاي تهران

فهرست کامل از معاینه فنی خودروهاي 133

تهران

159

فهرست کامل نمایندگی هاي خودروهاي 102فهرست کامل آموزشگاه هاي زبان تهران

تهران

159فهرست کامل از تعویض پالك هاي تهران136

فهرست کامل آموزشگاه هاي فنی و 

حرفه اي تهران

159فهرست کامل از فروشگاه هاي تهران137فهرست کامل از اتحادیه هاي تهران105

فهرست کامل از مراکز آژانس بین المللی 

هوایی تهران

فهرست کامل از پایانه هاي دورن شهري 106

تهران

162انفهرست کامل از فروشگاه هاي تعاونی تهر142

فهرست کامل از دفاتر فروش بلیط قطار 

تهران

فهرست کامل از پایانه هاي برون شهري 106

تهران

فهرست کامل از فروشگاه هاي زنجیره اي 142

تهران

164

فهرست کامل از کاروان هاي حج و زیارت 107فهرست کامل از دفاتر هواپیمایی تهران

تهران

فهرست کامل اسامی کاریابی هاي غیر دولتی 142

تهرانمجاز داخل استان

165

استانخدمات ایرانسل درفهرست کامل 143فهرست کامل از مهد کودك هاي تهران115فهرست کامل از مسافرخانه تهران

تهران

167

فهرست کامل از میهمان پذیري 

وپانسیون هاي تهران

168فهرست کامل مدارس غیرانتفاعی تهران147فهرست کامل از شرکت واحدهاي تهران115

185فهرست کامل بانک هاي بین المللی تهران147فهرست کامل آژانس هاي تهران116فهرست کامل از هتل هاي تهران

فهرست کامل از آژانس هاي مسافرتی 118فهرست از مناطق طرح ترافیک تهران

توریستی

185فهرست کامل تاالرهاي پذیرایی تهران148

٤فهرست
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147نداي امداد حالل احمر تلفن هاي ضروري مورد نیاز
144نداي قرآن
134هواشناسی

کد تلفن هاي داخل کشور

4446پیرانشهر
2834تاکستان

5283تایباد
411تبریز

528تربت جام
531تربت حیدریه

3546تفت
862622تفرش
4837تکاب

192445تنکابن
85242تویسرکان

021تهران 
572322جاجرم

2251جاجرود
791جهرم

348جیرفت
142642چابکسر
191چالوس
545222چابهار
661باد لرستانخرم آ

63242خرمشهر
835427خسروي
452422خلخال
865خمین

31232خمینی شهر
532422خواف

371خوانسار
461خوي

73262داراب
232522دامغان
641دزفول

866422دلیجان
2254دماوند

842722دهلران
1942رامسر

64242اندیمشک
2258اوشان

426222اهر
611اهواز
62385ایذه

547222ایرانشهر
1966ایزدشهر

841ایالم
228بابل

11252بابلسر
5823باجگیران

462338بازرگان
3543بافق
87542بانه

535622بجستان
584بجنورد

77242برازجان
662بروجرد
38242بروجن
6239بستان

4242بستان آباد
1762بسطام

344بم
4294بناب

181بندرانزلی
1366بندرکیانشهر

771هربندربوش
173422بندرترکمن
761بندرعباس

1742بندر کز
762بندرلنگه

2848بوئین زهرا
87242بیجار

561بیرجند
4293پارس آباد مغان

631آبادان
751آباده

1879آبکنار
174672)گلستان(آزادشهر

18252آستارا
142422آستانه اشرفیه

862722آشتیان
672322آغاجازي

121آمل
24252ابهر

3626ابیانه
861اراك

451اردبیل
36252اردستان

712722)فارس(اردکان
352722)یزد(اردکان

7297621ارسنجان
441ارومیه

664422ازنا
8254اسدآباد همدان

5724اسفراین
4292اسکو

832522اسالم آبادغرب
228اسالمشهر

2665اشتهارد
311اصفهان

7582اقلید
664الیگودرز

142722املش
1239امین آباد

3233انارك

125آتش نشانی  
3261اطالعات برق  

199رجیاطالعات پرواز داخلی و خا
118اطالعات تلفن  

55651415-16اطالعات راه آهن
192اعالم ساعات شرعی 

55372771اداره آگاهی
66731162-4ارز گویا

194امداد شرکت گاز
122امداد سازمان آب و فاضالب

115اوژانس تهران
55609071-4پزشک قانونی

193پست تلفنی،ست اکسپرس
133تاکسی تلفنی 
550046-8ترمینال جنوب
77864010ترمینال شرق
44658440-44656870ترمینال غرب 

88901226-9ترمینال مرکزي بهشت زهرا 
110تصادفات 

88740163تلفن گویا مترو
120تلگراف تلفن
17خرابی تلفن

127خرابی تلکس
191داروخانه هاي شبانه روزي

66429000-9راهنمایی و رانندگی
126رزرو تلفن بین شهري
195رزرو تلفن بین المللی 

124سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کاال 
119ساعت گویا

190-09990ستاد پاسخگویی مخابرات
140ستاد پاسخگوي پست 

22843031-4ستاد خبري وزارت اطالعات 
128ستاد مبارزه با مواد مخدر 

198) پیجینگ(سیستم فراخوان
939595ذر نامه گ

66429999مرکز اطالعات و کنترل راهها 
110ناحیه انتظامی تهران بزرگ 

٥کتاب اطالعات جامع تهران
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2666مالرد
851مالیر

132644منجیل
4421مهاباد

481میاندوآب
423212میانه

2253میگون
312422میمه اصفهان

84782میمه ایالم
765میناب

174522مینودشت
323نائین

331نجف آباد
1956تارودنش

362424نطنز
443622نقده
152562نگاء
1964نور

191نوشهر
551نیشابور
291ورامین

423622هشترود
811همدان
612462هویزه

741یاسوج
351یزد

کد تلفن هاي 
خارج کشور

297اروپا
291اریتره

7ازبکستان
247اسانسیون

34اسپانیا
61استرالیا
372استونی
421اسلواك
386اسلوونی

1907آالسکا
503السالوادور

27آفریقاي جنوبی
236آفریقاي مرکزي

871اقیانوس اطلس شرقی
874اقیانوس اطلس غربی

872اقیانوس آرام
873اقیانوس هند

593اکوادور
355آلبانی

213الجزایر
49آلمان

971امارات متحده عربی

1آمریکا
599آنتیل هلند

1268آنتیگوا
376آندورا

62اندونزي
44انگلستان

244آنگوال
1264آنگوئیال
380اوکراین
256اوگاندا

39ایتالیا
98ایران

353ایرلندجنوبی

251اتیوپی
43اتریش

994)باکو(آذربایجان
54آرژانتین

962اردن
374)ایروان(ارمنستان

598اروگوئه

132698کلیشم
837کنگاور

132522کوچصفهان
663622کوه دشت
382762کوهرنگ
229252کهریزك

349522کهنوج
764کیش

171گرگان
23242گرمسار

3743گلپایگان
172گنبدکاووس

835322گیالنغرب
781الز

141الریجان
382522لردگان
142522لنگرود

2222لواسان بزرگ
2257لواسان کوچک

132642لوشان
4271لیقوان
842532ماژین
182482ماسال
132757ماسوله

462322ماکو
421مراغه

1943مرزن آباد
491مرند

728مرودشت
875322مریوان

392مس سرچشمه
681نمسجدسلیما

مشکین 
452522شهر

511مشهد

182485شاندرمن
273شاهرود

31252شاهین شهر
471شبستر

132782شخت
2259شمشک
612622شوشتر
321شهرضا

381شهرکرد
2642شهریار

711شیراز
582422شیروان

18232صومعه سرا
11256فریدونکنار

512622فریمان
731فسا

132722فومن
221622فیروزکوه

7242فیروزآباد فارس
123قائمشهر

562522قائن
281قزوین

763522قشم
835422قصرشیرین

251قم
362362قمصر

581قوچان
87235کامیاران

261کرج
2633کردان
341کرمان

831کرمانشاه
182332کسما

142658کالچاي
192262کالردشت

691رامهرمز
229422رباط کریم

131رشت
182462اصفهان

.رضوانشهر   
332362نگیال

391رفسنجان
132622رودبار
14262رودسر
2248رودهن

542زابل
541زاهدان
241زنجان

282256زیباشهر
132468زیباکنار

151ساري
2697ساوجبالغ

255ساوه
571سبزوار
431سراب

سراوان 
545822ایرانشهر

132587سراوان گیالن
834سرپل ذهاب

4835سردشت
712522سروستان

874سقز
43352سلماس

231سمنان
322322سمیرم
871سنندج

61242سوسنگرد
142322سیاهکل
345سیرجان

٦کتاب اطالعات جامع تهران
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اخل کشورد
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269مایوت
36مجارستان

212مراکش
30مصر

52مکزیک
976مغولستان

389مقدونیه
230موریس

222موریتانی
258موزامبیک

373مولداوي
377موناکو

1664مونتسرات
95میانمار

674نائورا
264نامیبیا

977نپال
47نروژ

672نرفلک
227نیجر

234نیجریه
505نیکاراگوئه

681والیس وفوتونا
678وانتائو
58ونزوئال

1340ویرجین آمریکا
ویرجین 

1284)تورتوال(انگلیس

1808هاوایی
509هائیتی
84ویتنام

91هندوستان
504هندوراس

31هلند
967یمن

30یونان
852هنگ کنگ

686کریبات
57کلمبیا

254کنیا
242کنگو
53کوبا

269کومور
965کویت

238کیپ ورد
241کابن

220کامبیا
1473کرانادا

995گرجستان
240گینه استوایی

245گینه بیسائو
224گینه جمهوري

502گواتماال
590گوادلوپ

671گوام
592گویان جرج تاون

594)فرانسه(گویان
675)پاپوا(گینه جدید

961لبنان
371التویا

266لسوتو
352لوکزامبورگ

856الئوس
370لیتوانی
48لهستان

231لیبریا
218لیبی

261رماداگاسکا
853ماکائو

265ماالوي
960مالدیوز

596مارتینینک
60مالزي
223مالی

1784سنت وینسنت
221سنگال

65سنگاپور
378سن مارینو

268سوازیلند
249سودان
963سوریه

597سورینام
252سومالی
4158سوئیس

46سوئد
248سیشل

232سیرالئون
56شیلی

صربستان
381ومونتنگرو

964عراق
966عربستان صعودي

968انعم
233غنا

500فالکلند
33فرانسه
358فنالند
679فیجی

63فیلیپین
974قطر

357قبرس
996قرقیزستان

7قزاقستان
506کاستاریکا

687کالدونیاي جدید
237کامرون
855کامبوج

1کانادا
850کره شمالی
82کره جنوبی

385کرواسی

1876جامائیکا
350جبل الطارق

جزایر ترکس 
1649وکایکوس

677جزایر سولومون
298جزایر فائرو

6724جزایرکریسمس
682جزایر کوك

6722جزایر کوکوس
1345جزایر کیمن

692جزایرمارشال
670جزایر مارینا

253جیبوتی
235چاد

420چک
86چین

45دانمارك
1767دومنیکا

1809دومینیکن
250رواندا

7روسیه
375روسیه سفید

40رومانی
262ریونیون

260زامبیا
64زالندنو

263زیمبابوه
243زئیر
81ژاپن

225ساحل عاج
684سامواي آمریکا
685سامواي غربی

94سریالنکا
508سنت پیئروومیکنئون

239سنت تامپپرنسیپ
1869سنت کیتس ونویز

1758سنت لوسیا

354ایسلند
1246باربادوس
1242باهاماس

55برزیل
1441برمودا

257بروندي
673بزونی
501بالیز

32بلژیک
بوسنی و 

387هرزگوین
359بلغارستان

229)داهومی(بنین
880بنگالدش

975بوتان
973بحرین

267بوتسواال
226بورکینافاسو

591بولیوي
595پاراگوئه

92پاکستان
507پاناما

351پرتغال
1787پرتوریکو

51پرو
689)تاهیتی(پولی نزیا

993ترکمنستان
255تانزانیا
66تایلند

886نتایوا
992تاجیکستان

90ترکیه
1868ترینیدادوتوباکو

228توگو
216تونس
676تونگا

٧کتاب اطالعات جامع تهران
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پیش شماره هاي خیابان هاي تهران
2پیش شماره 

پیش شماره نام مناطق

2200
مدرس محدوده الهیه،شریفی منش،مریم شرقی و غربی،آرش،شمال شریعتی،خزر،شمال

آفریقا

2209الی2201-2205
سئول،اوین،درکه،شمال پل مدیریت،غرب یادگار امام،چمران،مدرس،زعفرانیه،میدان مقدس 

اردبیلی،تختی،شمال پارك ملت،محمودیه،ولنجک،اسفندیار،ظفر

2216الی2215-2213الی2211
شمال بلوار ولنجک،درکه،پل مدیریت،غرب یادگار امام،غرب چمران،شمال پل مدیریت،

حقانی،میدان مادر،رازان،ظفر،میرداماد

2223الی2217-2220
ولنجک،اوین،درکه،غرب کامرانیه،شهرك کارمندان دولت،قیطریه،تجریش،غرب 

محمودیه،واعظی،چیذر،شمال فرشته و الهیه،آرش،داود گل نبی

2228الی2224
رش،گل نبی،شمال شرق قیطریه،چیذر،واعظی،تجریش،کامرانیه جنوبی و غربی،فرشته،الهیه،آ

جمشیدیه،شمال آیت اله صدر،شرق ،،غرب اقدسیه،جماران)شمال(مدرس،شریعتی
کامرانیه،غرب ازگل،لواسانی،باهنر،جمال آباد،کاشانک

2235الی2234-2232الی2229
2242الی2240

جماران،جمشیدیه،باهنر،میدان عمار،منظریه،شرق اقدسیه،سئول،یادگار امام،شمال پل 
،شرق شهید عراقی،مجیدیه،شمس آبادچمران،اوین،درکهمدیریت،غرب 

2246الی2244-2237الی2236 شرق یادگار امام،شمال پل مدیریت،اوین،درکه،غرب چمران،ولنجک،کوي فراز،ازگل،مینی 
سیتی،شهرك البرز،شهرك دانشگاه،شهرك شهید محالتی،شرق اقدسیه،ولنجک

2251الی2250-2249الی2247 البرز،شهرك شهیدمحالتی،شرق اقدسیه،شهرك دانشگاه،شهید ازگل،مینی سیتی،شهرك 
عراقی،مجیدیه،شمس آباد

2256الی2254-2253الی2252
شهیدعراقی،شمس آباد،مجیدیه،وارسته،جنوب آیت اله صدر،احتشامیه،قلهک،زرگنده،حسن 

،اختیاریهآباد

2261الی2257
لهیه،شریفی منش،مریم ازگل،مینی سیتی،شهرك البرز،شهرك شهید محالتی،شرق اقدسیه،ا

شرقی و غربی،آرش،خزر،فرشته،شمال مدرس،شمال شریعتی،اختیاریه،دولت

2267الی2263
الهیه،شریفی منش،مریم شرقی و غربی،آرش،خزر،فرشته،شمال مدرس،شمال 

،کامرانیه،تجریش،برادران واعظی،بوعلیشریعتی،قیطریه،چیذر

2273الی2268-2270
برادران قیطریه،چیذر،کامرانیه،تجریش،

واعظی،بوعلی،زعفرانیه،فالحی،لواسانی،جعفرآباد،میدان 
عمار،آصف،دربند،سربند،سعدآباد،ولی عصر،دوراهی زعفرانیه،میدان مقدس اردبیلی

81الی2280-2277-2275الی2274
دوراهی زعفرانیه،آصف،فالحی،دربند،سربند،میدان مقدس 

ان اردبیلی،سعدآباد،جعفرآباد،جماران،جمشیدیه،باهنر،مید
عمار،منظریه،زرگنده،جنوب آیت اله صدر،احتشامیه،قیطریه،اختیاریه

2286الی2282
شهید محالتی،شهرك دانشگاه،مینی سیتی،شرق اقدسیه،شهرك البرز،،ازگل لواسانی،

جماران، جمشیدیه،باهنر،میدان عمار،ضرابخانه،ظفر،قبا،حسینیه ارشاد،غرب شهید 
،شریعتی،گل نبیعراقی

2293-2291الی2290-2288الی2287
ظفر،قبا،ضرابخانه،حسینیه ارشاد،غرب شهید عراقی،شریعتی،گل نبی،شرق 

مدرس،آرش،فرشته،الهیه،شهید بابائی،شمال بزرگراه دارآباد،دارآباد،شیان،شمال بزرگراه زین 
الدین،ده نارمک لویزان،شهرك ولیعصر،قاسم آباد،شهرك امید،مبارك آباد

2296الی2298-2294
ك آباد،شهرك ولیعصر،شیان،قاسم آباد،مبارك آباد،شهید زین الدین،شهید لویزان،مبار

عراقی،ده نارمک،دارآباد،شمال بزرگراه دارآباد

٨کتاب اطالعات جامع تهران
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3پیش شماره

3304الی3300
شهرك سلیمانیه،دوالب،بلوار کوثر،بلوار ابوذر،دهم فروردین،محدوده فرهنگسراي 

خاوران،محدوده پارك فدائیان اسالم

33100-3308-3306الی3305 قصر فیروزه،افسریه،شهرك امیرالمومنین،ولیعصر،فرح آباد،شهرك والفجر،شهرك 
مطهري

3315الی3311

اکباتان،سعدي،خ فردوسی،امیرکبیر،میدان امام،خیام،مصطفی خمینی،چهارراه 
،افسریه،شهرك 2،قصر فیروزهمولوي،ري،امین حضور،ایران،شوش،امین السلطان

میدان بسیجاه بسیج،روالفجر،مسعودیه،بزرگ

3319الی3316 ولیعصر،فرح آباد،شهرك مطهري،شهرك ،شهرك امیرالمومنین،قصر فیروزه،افسریه
والفجر

3334الی3320 شهریور،نیروي هوایی،مهام،شهید علوي17دوشان تپه،پیروزي،

3339الی3335

شهریور،نیروي هوایی،مهام،شهید علوي،قصر 17دوشان تپه،پیروزي،
امیرالمومنین،ولیعصر،فرح آباد،شهرك والفجر،شهرك فیروزه،افسریه،شهرك

مطهري،جوانمرد قصاب،منصورآباد،چشمه علی،دولت آباد،شهرك انقالب،فدائیان 
اسالم

3347-3346-3344-3342الی3340
شهرك مفتح،شهرك عالئین،قلعه دولت آباد،مطصفی خمینی،ري،امین حضور،کوي 

ر آباد،افسریه،بزرگراه بسیج،امین السلطان،مشیریه،مسگصفائیه،ایران،شوش

3352الی3348 مسگرآباد،مشیریه،افسریه،بزرگراه بسیج،ري،ایران،امین حضور،امیرکبیر،دیالمه

3356الی3354 ،امین حضور،امیرکبیر،ريدیالمه،ایران

3369-3366الی3360-3362-3365

،شهرك ،میدان بسیجقصرفیروزه،افسریه،شهرك والفجر،مسعودیه،بزرگراه بسیج
جمهوري اسالمی،کیانشهر،بلوار کوثر،بلوار ابوذر،شهرك شاهد،شهرك امام 

خمینی،شهرك سلیمانیه،دوالب،دهم فروردین،فرهنگسراي خاوران

3373الی3370 شهرك سلیمانیه،دوالب،بلوار ابوذر،بلوار کوثر،شهرك شاهد،دهم 
فروردین،فرهنگسراي خاوران

3377الی3374
 

رك انقالب،منصورآبادفدائیان اسالم،دولت آباد،شه

3384الی3378
2مهام،شهید علوي،قصر فیروزهوایی،شهریور،نیروي ه17،پیروزيدوشان تپه،

مسعودیهشهرك والفجر،میدان بسیج،،بزرگراه بسیجافسریه،

٩کتاب اطالعات جامع تهران
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3389الی3386 مسگرآباد،مشیریه،افسریه،بزرگراه بسیج،شهرك امام خمینی،کیانشهر،شهرك 
مطهري،شهرك جمهوري اسالمی،شهرك شاهد

3398الی3390 اکباتان،سعدي،فردوسی،امیرکبیر،میدان امام،خیام،مصطفی خمینی،خ فردوسی

4پیش شماره
4409الی4400 فی اصفهانی،بلوار ،اشرکهک،پیامبر،بلوار فردوسی،کوي اسکان،میدان عالمه

کاشانی،کوي فردوس،صادقیه،شهید گالب...ابوذر،بزرگراه آیت ا

4417-4415الی4410 ،شهرك کوي سازمان آب،استادیوم آزادي،کوي ارم،کوي الهام،کوي سازمان برنامه
،بلوار شقایق،بلوار آسیا،شهرك المپیک،شهرك شهرداريپرواز

4422الی4418

ه شمالی،بلوار مرزداران،شهرك کوي نور،محمودآباد،کهک،صادقی
ژاندارمري،ارمکان،فلکه اول صادقیه،شهید گالب،ستارخان،شهرك 

سینمائی،ویالشهر،شهرك فرهنگیان،پیکان شهر،آزادشهر

4429-4426الی4423 کوي نور،محمودآباد،صادقیه شمالی،بلوار مرزداران،کوي ارمکان،فلکه اول 
صادقیه،شهرك ژاندارمري،شهید گالب،کهک

4435-4433الی4430 حصارك،بلوارشهران،شهران،فرخی یزدي،کن،بلوارآسیا،غرب شهرك قدس

4449الی4440 پونک،سردار جنگل،گلستان،باغ فیض،کوي نور،میدان پونک

4458-4456-4455-4453الی4450 تهرانسر،شهرك آسمان،شهرك آزادي،شهرك فرهنگیان،شهرك دریا

4468الی4463 تان،کوي بیمهشهرك شهید فکوري،شهرك اکبا

4474-4472الی4470 شهرك راه آهن،شهرك هوانیروز،شهرك نیروي هوایی،پیکان شهر،آزادشهر
4486الی4480 شهرك نفت،شهرك کوهسار،حصارك،شهرك نیروي هوایی،شهرك المهدي،فرح 

زاد،جنت آباد
4499-91الی4490 چیتگر،شهرك استقالل،شهرك دانشگاه

5پیش شماره

5503الی5500 آبان،شهرك 13ی آباد،خانی آباد نو،خزانه بخارائی،چهارصد دستگاه،کوي یاخچ
معراج،کوي آزادي

5516-5509الی5505 ترمینال جنوب، خزانه بخارائی،نازي آباد،علی آباد،شهرك 
خرداد15بعثت،خیام،بازار،مولوي،شوش،صاحب جمع،شرق وحدت اسالمی،

5522الی5520 فرآبادمحدوده پاالیشگاه تهران،باقرشهر،جع

5529الی5524 جاده ساوه،چهاردانگه،شهرك مصطفی خمینی،تپه سیف
5535الی5530 ترمینال جنوب،خزانه بخارائی،نازي آباد،علی آباد،شهرك بعثت

١٠کتاب اطالعات جامع تهران
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5539الی5536 می،شوش،کارگر،ولیعصر محدوده منیریه،خانی آباد،مولويمنیریه،ابوسعید،وحدت اسال

5544الی5540 هالل احمر،کارگر،نواب،مخصوص

5553-5551الی5549 منیریه ولیعصر،ابوسعید،وحدت اسالمی،شوش،کارگر،خانی آباد،مولوي،یاخچی آباد،خانی 
،کوي آزاديآبان13،کوي آبادنو،چهاردانگه،چهارصددستگاه

5557-5563الی5559 خرداد15زار،مولوي،شوش،صاحب جمع،شرق وحدت اسالمی،خیام،با

5569-5567الی5564 میدان مقدم،جوادیه،شوش،قلعه مرغی،بازار،مولوي،صاحب جمع،شرق وحدت 
خرداد15اسالمی،خیام،

5579-5577الی5570 کمیل،قزوین،نواب،امین الملک،امامزاده حسن،خزانه فالح،زهتابی،وصفنارد
5589-5587الی5580 خرداد،قلعه مرغی،سه راه 15،زار،مولوي،شوش،صاحب جمع،شرق وحدت اسالمی،خیامبا

نعمت آباد،عبدل آباد،شهرك ابوذر،میدان زمزم
5596الی5590 شهرري،فدائیان اسالم،کوي ایثار

6پیش شماره
6606الی6600 ،دامپزشکی،کارون،مهرآباد ...سعیدي،جی،شیخ فضل ا...میدان آزادي،آیت ا

یدان فتح،مالک اشتر،آذربایجانجنوبی،طرشت،م
6624الی6620 ،میدان فتح،شهرك طالقانی،شهرك صاحب الزمانشهرك ولیعصر،جنوب یافت آباد

6630الی6625 وردآورد،شهرك ولیعصر،یافت آباد،میدان فتح،شهرك طالقانی،شهرك صاحب الزمان
6635-6637 مالک اشتر،خوش،جیحون،قصرالدشت،هاشمی،خ امام خمینی

6643الی6640
منیریه،شیخ هادي،میدان حر،کارگر،کالج،حافظ،طالقانی،جنگ،کمالی،نواب،میدان 

توحید،ستارخان،خوش،کارگر تا میدان حر،غرب،میدان انقالب،نصرت 
غربی،شادمهر،بهبودي

6649الی6646 منیریه،شیخ هادي،میدان حر،کارگر،کالج،حافظ،طالقانی،جنگ،کمالی
6655الی6654-6652الی6650 ...ت غربی،شهرآرا،کوکب،باقرخان،سهروردي،شیخ فضل انصر

6669الی6666-6660الی6659
،کارگر تا حر،نصرت غربی،میدان نواب،توحید،ستارخان،خوش

سرآسیاب،مهرآباد،کوي مهرآباد،آذري،شهرك فردوسفتح،
6676الی6670 پارك شهر،امام خمینی،فردوسی،شیخ هادي،اسالمبول،سرهنگ سخائی
6682الی6678 شادآباد،سعیدآباد،شهرك فردوس،شهرك امام خمینی،بلوار الغدیر،یافت آباد

6689الی6683 مالک اشتر،خوش،جیحون،قصرالدشت،هاشمی،خ امام خمینی

6698الی6690 ،کالج،حافظ،طالقانی،جنگ،کمالی،نواب،خوش،نصرت منیریه،شیخ هادي،میدان حر
شادمهر،بهبودي،ستارخان،میدان توحیدغربی،

7ره پیش شما
7702الی7700 قنات کوثر،شهرك امید،شهرك گلستان،میدان قنات کوثر

7708-7706الی7705 شیان،حسین آباد،شهرك ولیعصر،ده نارمک،سراج

١١کتاب اطالعات جامع تهران
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7724الی7720

پیش شماره ھای خیابان ھای تھران ... ادامھ

گلبرگ،میدان رسالت،نیروي دریایی،هنگام،شمیران نو،دالوران،دانشگاه علم و صنعت، فرجام

7728-7726الی7725 مدنی،چهارراه تلفنخانه،میدان وثوق...نارمک،شهید آیت،شمال آیت ا

7735الی7729 شرق رسالت،جوادیه،خاك سفید،حکیمیه،قنات کوثر،شهرك امید،شهرك گلستان،
انتهاي دماوند،میدان قنات کوثر،شرق بلوار پروین،جنوب شهید

7738الی7736 قنات کوثر،شهرك فرهنگیان
7743الی7740 انتهاي پیروزي،بزرگراه بسیج،کوي زینبیه،تهران نو

7756-7754الی7744
گلبرگ،میدان رسالت،نیروي دریایی،هنگام،شمیران نو،دالوران،دانشگاه علم و صنعت،

خواجه نظام،،شهید اجاره دار،فرجام،انتهاي پیروزي،بزرگراه بسیج،کوي زینبیه،تهران نو
میدان سپاه،خ سرباز

7784الی7780-7771الی7770
،دانشگاه علم و گلبرگ،میدان رسالت،نیروي دریایی،هنگام،شمیران نو،دالوران

مدنی،چهارراه تلفنخانه،میدان ...فرجام،نارمک،شهید آیت،شمال آیت اصنعت،
وثوق،شهرك شاهد،آقابزرگی،آمینه،مجتمع فرهنگیان،فلکه سوم

7793الی7786
فید،حکیمیه،قنات کوثر،میدان رسالت،نیروي شرق گلبرگ،شرق رسالت،جوادیه،خاك س

متري 45دریایی،هنگام،شمیران نو،دالوران،دانشگاه علم و صنعت،فرجام،سمنگان،شمال 
رسالت،میدان نبوت،شهید ثانی

7799الی7795

،دانشگاه علم و صنعت،فرجام،شرق گلبرگ،میدان رسالت،نیروي دریایی،هنگام،شمیران نو،دالوران
سفید،حکیمیه،قنات کوثر،شرق شهرك امید،انتهاي پیروزي،بزرگراه خاك رسالت،جوادیه،

مدنی،چهارراه تلفنخانه،میدان وثوق...بسیج،کوي زینبیه،شمال آیت ا

8پیش شماره

8802الی8800 یوسف آباد،امیرآباد،آل احمد،قزل قلعه

8806الی8803 شیخ بهائی،جنوب سئول،شمال سیدجمال الدین اسدآبادي،مالصدرا،شیخ بهائی،میدان
میدان فرهنگ،جهان آرا

8809الی8807 شهرك غرب،خوردین،نیایش،شهید پاك نژاد،میدان صنعت
8828الی8823 شهرك پارس،شهرك فرهنگیان،شهرك ژاندارمري،شهرك انقالب
8834الی8830 میرزاي شیرازي،هفت تیر،انقالب،کالج،قائم مقام فراهانی
8838الی8836 ،شهید پاك نژاد،میدان صنعتشهرك غرب،خوردین،نیایش

8846الی8840 حشمتیه،معلم،قدوسی،شهید اجاره دار
8853الی8850 بزرگراه حقانی،سهروردي،خرمشهر،آفریقا،شهید بهشتی

8859الی8855
ولیعصر مطهري،ولیعصر بهشتی،دوراهی یوسف آباد،سیدجمال الدین اسدآبادي،شهرك 

عتغرب،خوردین،نیایش،شهید پاك نژاد،میدان صن

8865الی8863-8861الی8860
جهان جنوب سئول،شمال سید جمال الدین اسدآبادي،مالصدرا،شیخ بهائی،میدان فرهنگ،

مالصدراآرارات،ونک،شهید خدامی،آرا،امیرآباد،آل احمد،قزل قلعه،شمال کردستان،

١٢کتاب اطالعات جامع تهران
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8872الی8866-8868

پیش شماره ھای خیابان ھای تھران ... ادامھ

بهجت آباد،شهرك غرب،خوردین،نیایش،پاك نژاد،میدان چهارراه کالج،حافظ،میدان ولیعصر،قرنی،
سید جمال الدین اسد آباديصنعت،ولیعصر مطهري،ولیعصر بهشتی،دوراهی یوسف آباد،

8876الی8873 حقانی،سهروردي،خرمشهر،آفریقا،شهید بهشتی

8879الی8877 ردستان،شهید خدامی،آرارات،ونک،مالصدراشمال ک

8885الی8880 چهارراه کالج،حافظ،ولیعصر،قرنی،بهجت آباد،میرزاي شیرازي،هفت تیر،قائم مقام فراهانی

8894الی8887 شمال کردستان،شهید خدامی،آرارات،ونک،مالصدرا،کالج،حافظ،میدان ولیعصر،قرنی،
بهجت آباد

8899الی8895 بلوار کشاورز،شهید فکوري،امیرآبادمحدوده پارك الله،

فهرست کامل بیمارستان هاي تهران
تلفن آدرس نام بیمارستان

5-88028931 خ فاطمی غربی،خ اعتمادزاده،باالتر از سفارت پاکستان ارتش501

3-88828001 خ طالقانی،نبش بهار ارتش502

6-88710294 خ ولیعصر،تقاطع بهشتی مالک اشتر ارتش503

88402013 خ دکتر شریعتی،خ قدوسی ارتش504

8-22451706 لویزان ارتش505

5-33217061 انتهاي خ پیروزي،اتوبان افسریه،جنب پادگان ارتش506

88943434 خ کریم خان،خ آبان جنوبی خرداد15

77810878 م امام حسین،خ دماوند،نبش خ نیروي هوائی شهریور17

9-88902785 جنوبیخ کریم خان زند،خ آبان آبان

4-88303163 خ سپهبدقرنی،نرسیده به کریمخان آپادانا

6-77601001 چهارراه بهار،خ سمیه آراد

88967181 خ وصال شیرازي،نبش بلوار کشاورز آریا

9-66001126 خ آزادي،خ میمنت )زایشگاه(آزادي

80-22432560 روي دانشگاه اقتصاد عالمه طباطبائیخ بخارست،روب آسیا
4-77808880 م  رسالت الغدیر

22432560 اوین،جنب دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی آیت اله طالقانی

١٣کتاب اطالعات جامع تهران
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55047731 خ خزانه بخارائی،فلکه دوم خزانه

. . . ادامھ بیمارستانھا

آیت اله کاشانی

22601761 خ شریفی،بن بست آذرخ شریعتی،خ پل رومی، اختر

66832766 خ آذربایجان،نبش رودکی اقبال

55639888 خ مولوي،ایستگاه باغ فردوس اکبرآبادي

4-66467563 ،نرسیده به خ بزرگمهرخ انقالب،خ وصال شیرازي البرز

7-66704051 خ حافظ،چهارراه عزیزخان الوند

5-77558001 )نظام آباد(م امام حسین،خ شهید مدنی )ع(امام حسین

9-66930040 خ باقرخان،مجتمع بیمارستان امام خمینی امام خمینی

4-66706161 چهارراه امیراکرم،خ نوفل لوشاتو امید

5-66708103 خ سعدي شمالی امیراعلم

9-66515001 خ ستارخان،سه راه دریان نو،خ نیایش )ع(امیرالمومنین

4-77528731 خ سعدي،خ تنکابن ایران

9-77608061 خ شریعتی،نرسیده به خ طالقانی،خ جمال کارگر ایرانشهر

10-22009071 خ شریعتی،دوراهی قلهک ایرانمهر

2-66014800 خ آذربایجان،خ کارون،چهارراه طوس بابک

9-66731360 خ فردوسی،مقابل ك شیروانی،ادارات مرکزي بانک ملی بانک ملی ایران

6-66462363 خ جمهوري،خ شیخ هادي باهر

81261 خ ونک،خ مالصدرا،بعد از چهارراه شیخ بهائی )عج(بقیه اله اعظم

9-33348036 م امام حسین،خ دماوند بوعلی

4-55658500 م راه آهن،انبار نفت،نبش م بهداري بهارلو

77568801 م امام حسین،خ دماوند،خ قاسم آباد بهرامی

9-88575827 شهرك قدس بهمن

١٤کتاب اطالعات جامع تهران
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9-88960051 بلوار کشاورز،جنب ساختمان سامان
. . . ادامھ بیمارستانھا

پارس

77502658 خ شریعتی،بین سه راه طالقانی و خ انقالب،نرسیده به خ سمیه پاسارگاد

7-88734551 خ عباس آباد،خ بخارست،نبش خ هشتم پاستورنو

1-22098060 دت آبادسعا پارسیان

55081301
انتهاي نازي آباد،جنب درب غربی پارك سردار جنگل،خ شهید 

شیرمحمدي پایگاه نازي آباد

41-44079131 بزرگراه کاشانی خ پیامبران  پیامبران

55124040 خ شوش شرقی )کودکان(تختی

22234983 1641خ شریعتی،باالتر از پل صدر،شماره تهرانتوانبخشی معلولین ذهنی 

66927550 خ توحید،نرسیده به چهارراه فرصت شیرازي )2سوانح و سوختگی شماره(توحید

5-8821021 خ کریم خان زند،خ مدیر تهران

4-77884690 فلکه سوم تهرانپارس تهران پارس

4-88712931
خ قائم مقام فراهانی،جنب سفارت اندونزي،ساختمان 

200پزشکان تهران کلینیک

6-8833133 خ استاد مطهري،خ فجر جم

9-2290204 م جماران،خ شهید حسنی کیا جماران

2265544 خ شریعتی،باالتر از قلهک،خ زرگنده جواهري

41-44079131 فلکه دوم صادقیه،خ آیت اله کاشانی،بلوار ابوذر )خیریه(چشم پزشکی پیامبران

7-88843975 خ سمیه،تقاطع فرصت
)س(حضرت زینب

9-88797751 ولیعصر،خ رشید یاسمیخ
)ص(خاتم االنبیاء

8-77603076 خ شریعتی،سه راه طالقانی،خ کاج
)ارتش(خانواده

5-66701152 م فردوسی،خ پارس
دادگستري

9-88026001 خ کارگر شمالی،خ جالل آل احمد،روبروي خاك شناسی دکتر شریعتی

١٥کتاب اطالعات جامع تهران
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1-20109490 نیاوران،خ شهیدباهنر،دارآباد
. . . ادامھ بیمارستانھا

دکتر مسیح دانشوري

11-77535110 م بهارستان،پشت مجلس دکتر معیري

9-88785811 خ ولیعصر،خ توانیر دي

9-33401220 شهرري،امین آباد )روانی(رازي

3-55609952 خ وحدت اسالمی رازي

23921 کباالتر از م ون رجائی

9-22869648 پل سیدخندان،ابتداي بزرگراه رسالت،نبش خ ابوذرغفاري رسالت

9-66515001 )شهر آرا(ستارخان رسول اکرم

22801197 ،بعد از بیمارستان باهنر1نیاوران،منظریه )اعصاب و روان(رضائی

8-77887734 تهرانپارس،فلکه دوم،خ عبدالمجید،جنب کالنتري
روئین تن آرش

)ن و زایمانزنا(

5-55419151 خ کارگر جنوبی،بین م قزوین و چهارراه لشگر روزبه

9-88965170 بلوار کشاورز ساسان

9-66938081 خ باقرخان،روبروي بیمارستان امام خمینی 1سانترال شماره

6-88957391 خ دکترفاطمی،خ چهل ستون،اولین ساختمان سجاد

9-33129111 خ ري،خ رضوي سوم شعبان

9-66701041 شهریور31خ امام خمینی،م سینا

9-66700021 خ حافظ،چهارراه عزیزخان شرکت نفت

9-33120076 م شهدا،خ مجاهدین شفا یحیائیان

7-66250645 خ خلیج،جنب ویتانا شهید فیاض بخش5شماره

9-22718001 م تجریش،خ شهرداري شهداي تجریش

4-55909051 شهرداري،تقاطه خ شهرري،خ شهیدرجائی شهداي هفتم تیر

١٦کتاب اطالعات جامع تهران
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66806322 یافت آباد،خ الغدیر،نرسیده به خ حسین باقري
. . . ادامھ بیمارستانھا

شهداي یافت آباد

4-66875361 خ آذربایجان،جنب خ کارون شهریار

55635252 ،چهارراه مولويخ مولوي ی اصفهانیشهید اشرف

5-22939741 )اقدسیه(م نوبنیاد،خ صنایع شهید دکتر چمران

5-77311011 سه راه تهرانپارس،جاده آبعلی شهید دکتر لواسانی

66692711 مهرآباد جنوبی،روبروي پایگام یکم شکاري شهید شریعت رضوي

2-55404331 خ هالل احمر،بین نواب و عباسی شهید فهمیده

18-22549010 سداران،خ امیرابراهیمی،بوستان نهمخ پا شهید لبافی نژاد

9-88966131 خ ایتالیا،نرسیده به خ وصال شیرازي شهید مصطفی خمینی

6-88770031 خ ولیعصر،باالتر از م ونک،خ رشید یاسمی )سوختگی(شهید مطهري

95-22074087 سعادت آباد شهید مدرس

88938435 ،خ به آفرینبلوار کریمخان صدر

7-55725216 17متري ابوذر،مقابل شهرداري منطقه30خ فالح، ضیائیان

4-77530091 م بهارستان،خ بهارستان طرفه
4-88714891 خ استادمطهري،خ روح اله عبادي طوس

5-22222041 خ شریعتی،خ شهید دستگردي )ع(علی اصغر

5-66702121 خ شیخ هادي،باالتر از جامی عیوض زاده

4-55400010 ن تر از م قزوینپائی فارابی جدید

55405131 م قزوین )چشم(فارابی

7-88713883 ،جنب پارك شفق21یوسف آباد،خ  )س(فاطمه

38561 خ پیروزي،سه راه سلیمانیه،جنب مخابرات فجر

9-55902064 شهرري،خ فدائیان اسالم فیروزآبادي

4-88942661 ،ك فرهنگ حسینینرسیده به م ولیعصر فیروزگر

١٧کتاب اطالعات جامع تهران
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4-22886601
بزرگراه رسالت،بین سیدخندان و صیادشیرازي،نبش 

)کرمی(14خ

. . . ادامھ بیمارستانھا

قمربنی هاشم

19-88797611 م آْرژانتین،خ اول کسري

66464669 خ ولیعصر،ك رحیم زاده کودکان

22262828 قلهکخ شریعتی،دوراهی کیان

9-55419005 چهارراه لشگر،چهارراه مخصوص )مسمومین(لقمان حکیم

1-66879610 خ خوش،بین دامپزشکی و آذربایجان لوالگر

9-88571066 شهرك قدس الله

88751414 خ دکتر بهشتی،م تختی،خ مهناز،کوي آریاي وطنی مادران

8-66405705 خ انقالب،چهارراه ولیعصر،صباي جنوبی ئنمدا

5-22074090 انتهاي خ سعادت آباد )قلب(مدرس

5-33795823 م کالنتري،خ کرمان مردم

3-66920981 انتهاي بلوار کشاورز،خ دکتر قریب مرکز طبی کودکان

5-66702011 خ حافظ،خ نوفل لوشاتو مروستی

31-55311923 یاخچی آباد،خ بهمنیار مفرح

9-22227021 شادخ شریعتی،روبروي حسینیه ار مفید

7-22490545 جاده لشگرك )کودکان سرطان(محک

55062628 ،خ منصورخ شوش شرقی،خ شهرزاد مهدیه

9-88747401 خ مطهري،خ میرعماد مهراد

88982000 خ ولیعصر،خ زرتشت غربی مهر

88770130 خ ولیعصر،باالتر از پارك ساعی مهرگان

4-77535110 م بهارستان معیري

82039-82036 وبان همت،روبروي شهرك غربات میالد

88900002 خ استاد نجات الهی،نبش ك چهارم میرزاکوچک خان
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9-66001126 خ آزادي،نرسیده به جیحون،خ میمنت
. . . ادامھ بیمارستانھا

میمنت

6-66707071 سف آبادنرسیده به چهارراه یوخ حافظ، نجمیه

22298658 نیاوران،جمال آباد،خ اکبرصبوري،خ هفدهم افشاننور

55578639 ضلع جنوبی پارك شهر،خ بهشت سعادتنور

77530001 پیچ شمیران،چهارراه طالقانی،خ بهارشمالی سجاد2نیروي انتظامی شماره

2-22549001 صیادشیرازي،بطرف حسین آباد،اتوبانخ پاسداران یایینیروي در

9-33190492 بزرگراه بسیج مستضعفین،نرسیده به سه راه تختی،بلوار هجرت نیروي هوائی

77537009 خ مجاهدین اسالم،چهارراه آبسردار،کوي شهید استنکافی واسعی

55309945 باغ آذريخ خزانه بخارائی، )خیریه(ولیعصر

8-88770093 خ ولی عصر )ناجا(ولی عصر

81161 نک،خ والی نژادباالتر از م و هاشمی نژاد

6-22544173 خ شریعتی،خ هدایت هدایت

8-88824817 خ شهید قرنی،باالتر از چهارراه طالقانی هشترودیان

فهرست کامل ساختمان پزشکان تهران
ندا

)اندرزگو.م(
نام            آدرس و تلفن نام       آدرس و تلفن نام            آدرس و تلفن

نشاط
)شریعتی.خ(

1
)بزرگراه کاشانی(

پل رومی
22201655)  شریعتی.خ(

47
)شهرك شهید لنگري (

هاجر
)قدس. م(

1
)شهرك قدس(

زعفرانیه
)مقدس اردبیلی. خ(

101
)فرمانیه.خ(

یاس
22740937)قدس.م(

29
22078646)سعادت آباد(

زعفرانیه
22716872) ولی عصر.خ(

261
)دزاشیب.خ(

آیدین
22076902)شهرك قدس(

416
)ستارخان.خ(

سوم
22232722) شریعتی.خ(

1775
)شریعتی.خ(

ارغوان
)پونک باختري.خ(

آتیه
88367231- 4)شهرك قدس(

صدر
)بزرگراه شهید بابایی(

1790
)شریعتی.خ(

اعالیی
)کوي نصر.خ(

آریا
)ستارخان.خ(

قائم
22215808)تجریش.م(

2016
)شریعتی.خ(

النبی
88073320)شهرك قدس(

آریانا
)فلکه دوم صادقیه(

نارنجستان
22294486)نوبنیاد.م(

پارسیان
22006928) شریعتی.خ(

١٩کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


قائم
)شریعتی.خ(

361
)کالهدوز.خ(

شهر آرا
)شهر آرا.خ(

ساختمان پزشکان...ادامھ

قلهک
22607766)شریعتی.خ(

1317
)ی عصرول.خ(

شهرك غرب
)شهرك قدس(

)ع(امام حسن عسگري

)بلوار فردوسی(

کاوه
)کالهدوز.خ(

مالصدار1360
)مالصدرا.خ(

صادقیه
)فلکه اول صادقیه(

)ع(امام رضا
22376007)سعادت آباد.خ(

کیانمهر
)شریعتی.خ(

1528
)شریعتی.خ(

صادقیه
)فلکه دوم صادقیه(

)ع(امام علی
)بزرگراه یادگار امام(

گاندي
)ونک.م(

11269
)بزرگراه همت(

صدر
)سعادت آباد.خ(

ایثار
22099251)شهرك قدس(

گلستان
88045850)ونک.م(

آفریقا
)دستگردي.خ(

ظفرمند
)ستارخان.خ(

ایرانمهر
)ستارخان.خ(

مهر
)کالهدوز.خ(

آیناز
)گاندي.خ(

فراز

66030630)آزادي.خ(
بوعلی

22350854)سعادت آباد.خ(

مینا
)شریعتی.خ(

ابن سینا
)آفریقا.خ(

قدس

88685241)سعادت آباد.خ(
بهنوش

66519916-7) ستارخان.خ(

نشاط
)ونک.م(

اسکان
)دمیر داما.خ(

کسري
)پونک باختري.خ(

پارت
)آرش مهر.خ(

نگار ونک
)ونک. م(

بزرگمهر
)شریعتی.خ(

کیمیا
)بلوار مرزداران(

پاستور
)فلکه دوم صادقیه(

نگین
)ونک.م(

بهروز
)شریعتی.خ(

نوید
88075462- 4)شهرك قدس(

پردیس

)جانبازان شرقی.خ(

نگین آفریقا
)آفریقا.خ(

پاسداران
)پاسداران.خ(

ولی عصر
)فلکه اول صادقیه(

پردیس

)شهرك قدس(

ونک
)ونک.م(

توانیر
88774781)ونک.م(

10
)ونک.خ(

توحید
)توحید.خ(

28
)شریعتی.خ(

حکیم
)ونک.م(

18
)کون.م(

چمران
)جالل آل احمد.خ(

42
77363728)تهرانپارس.خ(

دولت
)کالهدوز.خ(

20
)ونک.م(

دریان نو
)ستارخان.خ(

45
)رسالت.م(

دي
)آفریقا.خ(

43
)بزرگراه کردستان(

رازي
)ستارخان.خ(

55
)رسالت.م(

سینا
)شریعتی.خ(

مالصدرا85
)مالصدرا(

رسا
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

70
)اد سن بنااست.خ(

302. ش-سینا
88775894)دستگردي.خ(

مالصدرا131
)ونک.خ(

سبز
)ستارخان.خ(

سراج- 75
)هنگام.خ(

سینوهه
)ونک.م(

169
)دمیر داما. خ(

سپهر
)ونک باختري.خ(

شرق76
)بزرگراه رسالت(

3.ش
)ولی عصر.خ(

240
)پاسداران.خ(

سرو
)سعادت آباد.خ(

91
22935181)پاسداران.خ(

9.ش
)بزرگراه کردستان.خ(

سینا302
)يددستگر.خ(

شکوفه
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(
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323
)بزرگراه کاشانی(

سپید
)بزرگراه رسالت(

ابن سینا
)تهرانپارس.خ(

ساختمان پزشکان...ادامھ

325
)بزرگراه کاشانی(

سیمرغ
)شریعتی.خ(

ارغوان
)هنگام.خ(

حکیمیه101

)حکیمیه.خ(

رمغانا
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

سینا
)امین.خ(

اعتمادي
)امین.خ(

110
)بزرگراه رسالت(

اکباتان
)شهرك بیمه(

سینا
)تهرانپارس.خ(

)ص(الرسول
77807786)رسالت.م(

حکیمیه110
77300148)حکیمیه.خ(

اله
44659926)شهرك اکباتان(

شریعتی
)شریعتی.خ(

)س(الزهرا
)قناعت کوثر.م(

برره110
)امین.خ(

امید و آرزو
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

شفا
)جاده تلو لشگرك(

)عج(المهدي

)امین.خ(
124

)بزرگراه رسالت(

امیر
44100298)بزرگراه کاشانی(

شقایق
)استاد حسن بنا.خ(

)ع(الهادي
)استاد حسن بنا.خ(

133
)وفادار.خ(

ایران
)شهر زیبا.خ(

رهبر2شماره 
)امین(

امید
77361772)تهرانپارس.خ(

142
)تهرانپارس.خ(

پونک
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

شهید زاده
)حکیمیه.خ(

بوستان
22554188- 9)پاسداران.خ(

152
)شمیران نو.خ(

پویا
)پونک.م(

عتیق
)بزرگراه رسالت(

بوستان
)استخر.م(

157
)فرجام.خ(

جنت آباد شمالی
)جنت آباد.خ(

فلوریا
)شریعتی.خ(

بهاران
)هنگام.خ(

159
)تهرانپارس.خ(

)ص(حضرت رسول
)شهر زیبا.م(

کوثر
)قنات کوثر.خ(

بهروز
)شریعتی.خ(

175
)رسالت.م(

حکیم
)بزرگراه همت(

کوثر
)تهرانپارس.خ(

پارسا
)استخر.م(

183
)حکیمیه.خ(

سبز
)بزرگراه رسالت(

گلبرگ
)تهرانپارس.خ(

پاستور
)شریعتی.خ(

184
)تهرانپارس.خ(

هینشا
)بزرگراه کاشانی(

مریم
)بزرگراه رسالت(

حکیمیه
)حکیمیه.خ(

190
)بزرگراه رسالت(

شفا
)بزرگراه همت(

ملت
22519341)بزرگراه رسالت(

خاتم االنبیا
)شمیران نو.خ(

196
)بزرگراه باقري(

صدر
44309401)شهران.خ(

میالد
)استاد حسن بنا.خ(

دانا
)استخر.م(

228
)تهرانپارس.خ(

رازف
)بزرگراه همت(

نگین
)بزرگراه رسالت.خ(

دردشت
)تهرانپارس.خ(

305
)تهرانپارس(

کمالی
)پونک.خ(

نور
)شریعتی.خ(

رسالت

22519178)بزرگراه رسالت(
340

)جاده آبعلی.خ(

کیمیاگر
)بلوار فردوس(

یک نگارستان
)بزرگراه زین الدین(

رضا
)بزرگراه عراقی(

1188
)دماوند.خ(

مائده
)سردار جنگل.خ(

321
)بزرگراه کاشانی(

روشن
)امین.خ(

آریا

)تهرانپارس.خ(
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شفا بخش

)بهار شیراز.م(

میر عماد

)مفتح شمالی.خ(

امیر آباد

88967462)کارگر شمالی.خ(
ساختمان پزشکان...ادامھ

عباس آباد
)بهشتی.خ(

ناهید
)حافظ.خ(

بخارست
)احمد قصیر.خ(

مریم
)جنگلسردار.خ(

قصر
)شریعتی.خ(

ناهید
)کارگر شمالی.خ(

بیستون
)ولی عصر.خ(

مهتاب
44426747)جنت آباد.خ(

مهداد
88752133)میرداماد.خ(

نیلو
)ولی عصر.خ(

پارك کلینیک
88723639)خالد اسالمبولی.خ(

4
)ولی عصر.خ(

110

)چهار راه مدنی(

ولی عصر

88773078)ولی عصرخ (

تهران

88739334)بهشتی.خ(

9

)آرژانتین.م(

305
)دردشت. خ(

هیات
)کارگر شمالی.خ(

جامی
)کارگر شمالی.خ(

21
)کریمخان زند.خ(

345
)رسالت.م(

1
)شریعتی.خ(

دي
)ولی عصر.خ(

26
)کریمخان زند.خ(

539
)چهار راه مدنی(

15
)شریعتی.خ(

رازي
)قائم مقام فرهانی.خ(

28
)جهاد.م(

963
)چهار راه مدنی(

88
)مطهري.خ(

سبز
)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

38
)آژانتین.م(

اردیبهشت
)چهار راه مدنی(

قربانی راد95
)شریعتی.خ(

شقایق
88705380-9)  فتحی شقاقی.خ(

64
)فاطمی.خ(

ارمغان
)دماوند.خ(

142
)مطهري.خ(

شهروند
66900500- 1) جمالزاده.خ(

75
)ولی عصر.م(

امید
)بزرگراه رسالت(

153
)امام حسین.م(

صدرا
88752889)قائم مقام فرهانی.خ(

فلسطین157
)فلسطین.م(

)ع(امیر المومنین
)نارمک.خ(

197
)شریعتی.خ(

صدف
)وصال شیرازي.خ(

180
)ولی عصر.خ(

بهداد
)دماوند.خ(

1228
)نامجو.م(

فاطمی
)کارگر شمالی.خ(

183
88739495)قائم مقام فرهانی(

بهشتی
)دردشت.خ(

ابن سینا
)شریعتی.خ(

کوثر
66921500)بلوار کشاورز.خ(

202
)بلوار کشاورز.خ(

پارسیان
77881798)تهرانپارس.خ(

ایران پزشک
88766331- 6)بهشتی.خ(

کیمیا
)ولی عصر.خ(

344
88847867)مطهري.خ(

دردشت
)دردشت. خ(

بهار شیراز
)بهار شیرازي.خ(

گل ها
)جهاد.م(

501
)اسد آباديسید جمال الدین .خ(

سبالن
)چهار راه مدنی.خ(

)عج(حجت ابن الحسن
)شریعتی.خ(

لئون
)جهاد.م(

2002
)ولی عصر.خ(

سبالن
)سبالن جنوبی.خ(

سپهر
)معلم.خ(

ماهان
)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

آریان
)ولی عصر.خ(

سجاد

)گلبرگ.خ(

سینا

)نامجو.م(

مرکزي

)آرژانتین.م(

اطبا

)ولی عصر.م(

ديسع

)دماوند.خ(

شایا مهر

)مفتح شمالی.خ(

مرکزي تهران

88712468)ولی عصر.خ(

الوند

)نآرژانتی.م(

٢٢کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


مسجد فخریه

33335868)پیروزي.خ(

میالد

)آزادي.خ(

آیالر

)یسبحان.خ(
ساختمان پزشکان...ادامھ

مهر
)نوتهران.خ(

نگین آذربایجان
)آزادي.خ(

)س(الزهرا
)مالک اشتر.خ(

سمنگان
)سمنگان.خ(

ولی عصر
)پیروزي.خ(

نیکو
)بریانک.م(

بریانک
)بریانک.خ(

گلبرگ
)جانبازان غربی.خ(

32
)کالهدوز.م(

ولی عصر
)آزادي.خ(

)ع(بقیه اله اعظم
)بریانک.م(

مریم
77702931)تهرانپارس.خ(

42
)افسریه.خ(

یاس
)امام خمینی.خ(

بوستان
)قصر الدشت.خ(

مهر
)التبزرگراه رس(

75
)شهریور17.خ(

219
)جمهوري.خ(

جیحون
)مالک اشتر.خ(

هفت حوض
)نارمک. خ(

90
)بلوار ابوذر(

جامی
)امام خمینی.خ(

)س(حضرت صدیقه زهرا
)نواب صفوي.خ(

یاس
)گلبرگ.خ(

315

)پیروزي.خ(

معین

)کارگر جنوبی.خ(

خاتم االنبیا

)آزادي.خ(

آزادي

)آزادي.م(

317

)پیروزي.خ(

درنا

66708220)جمهوري.خ(

رازي

)آزادي.خ(

امام زاده عبداله

)قزوین.خ(

شمیم606
)پیروزي.خ(

وحدت
)وحدت اسالمی.م(

رودکی
66832834)رودکی.خ(

جی
)آزادي.خ(

697
)پیروزي.خ(

ویژه
)قزوین.م(

سلسبیل
)رودکی.خ(

خاتم
)آزادي.خ(

871

)شهریور17.خ(

110

)وحدت اسالمی(

)شهید رحیمیان()ع(سید الشهدا

55724086)قزوین.خ(

سبز

66624349)جنوبیدمهر آبا.خ(

885
)نیروي هوایی.خ(

امید
)ري.خ(

سینا
)امام خمینی.خ(

مهر
)شمشیري.خ(

آهنگ
)شهریور17.خ(

امید
)وحدت اسالمی.خ(

شفا
)آزادي.خ(

مهرآباد
)مهر آباد جنوبی.خ(

ایزد
33727155)شهریور17.خ(

بهارستان
)هارستانب.م(

شفا
)امام خمینی.خ(

میالد
)بلوار استاد معین(

بوستان

)پیروزي.خ(

شمعی پور

)امام خمینی.خ(

شهریار

)آزادي.خ(

هاشمی

)آزادي.خ(

پارس
77436540)شهدا.م(

موقوفه رکعت
)مولوي.خ(

غرب
)قصر الدشت.خ(

121
)امام خمینی.خ(

)ع(حضرت علی اصغر
)محالتی.م(

107
)دماوند.خ(

اطمیاف
)نواب صفوي.خ(

401
)امام خمینی.خ(

ي مسجد ولی عصراشهد
)بلوار ابوذر(

306
)مدنی.خ(

فجر
)آزادي.خ(

1064
)آزادي.خ(

)عج(صاحب الزمان
)پیروزي.خ(

)ع(امیر المومنین
)تهران نو.خ(

قصر الدشت
)آزادي.خ(

آرمین
)یسبحان.خ(

گلستان
)پیروزي.خ(

شهریار
)دماوند.خ(

کارون
)بریانک.م(

آزادي
)آزادي.خ(
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قطریفی
)بزرگراه بهشت زهرا(

)ع(حضرت رضا
)جاده  مخصوص کرج(

مشیریه
)شهرك مشیریه(

ساختمان پزشکان...ادامھ

موسوي
55836341)جاده ساوه(

سید الشهدا
)جاده  قدیم کرج(

)ع(امام حسین
)هالل احمر.خ(

مهدیه
)نیروي هوایی.خ(

مهدیه
)شریعتیشهرك (

شهداي تولید دارو
)جاده ساوه(

)ع(امام علی 
)جوادیه.خ(

نصرت
)نبرد.خ(

نمونه
)جاده ساوه(

)عج(صاحب الزمان
)هاشمی.م(

)س(امامزاده معصوم
)قزوین.خ(

نور
)نوري.م(

یاسین

)رجایی.خ(

)عج(صاحب الزمان

66807202)یافت آباد غربی.خ(

امیر کبیر

)نازي آباد.خ(

110

)یهافسر.خ(

55
)جاده ورامین(

ماهان
66245148-9)یافت آباد غربی.خ(

بامداد
)بهمنیار.م(

164
)قصر فیروزه.خ(

127
)شهر ري.خ(

نگین
)کوي مهر زاد(

سید الشهدا
)مدائن.م(

265
)شهرك مشیریه(

201
)دولت آباد.خ(

ولی عصر
)شهرك ولی عصر(

)عج(صاحب الزمان
)نازي آباد.خ(

270
)لويچهارراه مو(

الهیه

)شهر ري.خ(

1

)بزرگراه رجایی(

فیروزه

)رجایی.خ(

297

)شهرك مشیریه(

)ع(امام رضا
)دولت آباد.خ(

)س(الزهرا
)رجایی.خ(

متخصص پیام خزانه
)خزانه بخارایی.خ(

534
)خاوران.خ(

المپیک
)المپیک.م(

حضرت ابوالفضل
)عبدل آباد.خ(

میرهاشمی
)مدائن.م(

ابوذر
33158283)ربلوار ابوذ(

)ع(امیر المومنین
)جاده مخصوص کرج(

)ع(حضرت رضا 
)بزرگراه بهشت زهرا(

110
)امین الملک.خ(

)س(الزهرا
33800168)افسریه.خ(

رازي
)شهرك راه آهن(

سرو
)شهرك شریعتی(

)ع(امام سجاد
)سجاد شمالی.خ(

)ع(امام رضا 
)ناصري.خ(

شفا

)شهرك راه آهن(

سید الشهدا

)وهجاده سا(

جدلی، محمد باقر

)ابوذر.خ(

)110(توس

)خراسان.م(

پویا

)شهر ري.خ(

شهید آیت

)جاده ساوه(

)ع(حضرت امیر

)ابوذر.خ(

جواد االئمه

)شهریور17.خ(

)مرکزي(دولت آباد
)دولت.خ(

شهید شاه آبادي
)جاده ساوه(

خاتم
)شمشیري.م(

خلیلی پور،خلیل
33867219)شهرك مسعودیه(

سبز
)يشهر ر(

)عج(صاحب الزمان
)بزرگراه بهشت زهرا(

سجادیه
)قزوین.خ(

سجاد
)خاورن.خ(

کمیل
)شهر ري(

صبا
)جاده ساوه(

شفا
)سجاد جنوبی.خ(

شفا
)شهریور17.خ(

مرکزي
55905185)شهر ري(

طالقانی
)جاده ساوه(

کوثر
)الملکنامی.خ(

)عج(شهداي مسجد ولی عصر
)افسریه.خ(

صدف
)تهرانسر(

)س(ه زهرافاطم
)رجایی.خ(

)ص(نبی اکرم
55669107)قزوین.خ(

)ع(قمر بنی هاشم
)خاوران.خ(

کسري
)تهرانسر(

قدس
)یاخچی آباد.خ(

امیر کبیر
66611844- 6)جاده ساوه(

مسعودیه
)ابو مسلم خراسانی.خ(
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صادقیه
44208450)فلکه اول صادقیه(

لویزان
)انلویز.خ(

ارم
)شهرك الله(

ساختمان پزشکان...ادامھ

ظریفی
88088627)شهرك قدس(

نیاوران
22291677)باهنر.خ(

اقاقیا
)شهرك راه آهن(

نیلوفر
)تهرانسر(

عمار
66504673)ستارخان.خ(

آرام
22073888)سعادت آباد.خ(

)زایشگاه(فهرست کامل بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

غرب
22069046)شهرك قدس(

بهگر
66030740)بهبودي.خ(

جواهر 
22600002)شریعتی.خ (

اکبر آبادي
55606034)مولوي.چ(

قدس
88078388- 9)شهرك قدس(

پارت
44204013)ستارخان.خ(

حضرت زینب
88843975-7)طالقانی.خ (

بابک
66014800-2)کارون.خ(

کاج
22355253)سعادت آباد.خ(

پارمید
)شهرك قدس(

میرزا کوچک خان
88900002)کریم خان زند.خ(

دکتر سپهر
33557799)مصطفی خمینی.خ(

کریمی نژاد،دکتر
88092619)شهرك قدس(

پویان
)بلوار فردوسی(

نجمیه
66707071-8)جمهوري.خ(

لوالگر
66835000)خوش.خ(

ماد
88696968-9)سعادت آباد.خ(

پیروز
66426579)توحید.خ(

هدایت
22544173- 6)شریعتی. خ(

مادران
88756444)بهشتی.خ(

مرجان دکتر
66926911)توحید.م(

جاللی،دکتر علی
88264677)بزرگراه جالل آل احمد(

رویین تن آرش
77883283-8)تهرانپارس.خ(

مهدیه
55062644)شوش.م(

مرزداران
44213431)شهرك ژاندارمري(

حفیظی،دکتر عباس
22085182)سعادت آباد.خ(

صارم
88844141- 3)کریم خان زند.خ(

مریم
55621443)شوش.خ(

مریم
88092996)شهرك قدس(

دریان نو
66523604)ستارخان.خ(

)تهران(فهرست کامل آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکی

مهرگان
44204038)شهرك ژاندارمري(

ژن
)قریب.خ(

شکوري،دکتر فردوس
22713636)شریعتی.خ(

اقدسیه
22802072)پاسداران.خ(

نصرت
66035700)ستارخان.خ(

ستارخان
66515468)انستارخ.خ(

شمیرانات
22218022)تجریش.م(

الهیه
22241718)شریعتی.خ(

وت
66432444)ستارخان.خ(

سعادت آباد
22082180)بلوار فرحزادي(

شهداي تجریش
22718001-4)تجریش.م(

بازلی
)تجریش.م(

وصال،دکتر پروانه
88081793)شهرك قدس(

سالجقه
)آزادي.خ(

حاصبقرانیه
22802019)پاسداران.خ(

پل رومی
22244527-8)شریعتی.خ(

هدف

)بزرگراه جالل آل احمد(

شادمان

66518420)ستارخان.خ(

فارابی

22712163)باهنر.خ(

پورافکاري،دکترعبداله

22002763)الهیه.خ(

اختر

22603008)شریعتی.خ(

شادمهر

66942747)ستارخان.خ(

قلب جماران

22286046)باهنر.خ(

)چیذر(اندرزگو

22232150

تیاریهاخ

22540886)پاسداران.خ(

شریف کلینیکال

66001564)آزادي.خ(

قیطریه

22212309- 10)قیطریه.خ(

زعفرانیه

22410399)زعفرانیه.خ(

ایرانمهر

22004785)شریعتی.خ(

شریفی

)بزرگراه یادگار امام(

کاشانک

)باهنر.خ(

زعفرانیه

)ولی عصر.خ(

ایزدي مود،دکتر نرگس

22008063)کالهدوز.خ(

هر آراش

)آرش مهر(

کوروش

22718279)تجریش.م(

شرکت نفت- شریعتی

22736378)شریعتی.خ(

باختر

)آفریقا.خ(

شهر آرا

88263746)بزرگراه جالل آل احمد(

لشگرك

22458883)بزرگراه لشگرك(

شفا

22714526)تجریش.م(
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هروي
22962250-1)پاسداران.خ(

سبز
77707015)تهرانپارس.خ(

مسعودیه
88785002-3)میرداماد غربی. خ(

آزمایشگاه ھا...ادامھ

آروین
44631335- 6)شهرك اکباتان(

سعید

22863368)پاسداران.خ(

میرداماد

22220839)شریعتی.خ(

بوعلی

22049852)آفریقا.خ(

آریاشهر
44007288-9)بلوار فردوس(

سورانوس
)تهرانپارس.خ(

نگین ونک
88798167)ونک.م(

پدیده
22615345)شریعتی.خ(

آریان
)بزرگراه کاشانی(

شاهنگیان
)دماوند. خ(

نگین ونک
)میرداماد.خ(

پیوند
22264144-5)شریعتی.خ(

ابن سینا
44092621)فلکه دوم صادقیه(

شمس
22501878)مجیدیه شمالی.خ(

نیلوفر
88799504)ولی عصر.خ(

خیریه- تاالسمی ایران
22229674)شریعتی.خ(

اکباتان
44649779)رك اکباتانشه(

شمیران نو
)هنگام. خ(

آریا
)قنات کوثر.م(

جابر ابن حیان
22851151)شریعتی.خ(

الهی
)پونک.م(

شهداي مسجد جامع ضرابخانه

22842000)پاسداران.خ(

آریانا

)شریعتی.خ(

جردن

88798979)آفریقا.خ(

الیاد
44427373-6)جنت آباد.خ(

خیریه- شهید موسوي
77862343)تهرانپارس(

آرین
)بنی هاشم.م(

چهره
22863040)شریعتی.خ(

ایرانپارس
44825500)بزرگراه تهرانپارس(

عابدي
)بزرگراه رسالت(

احسان
77324131)امین(

دانا
88052534)مالصدارا.خ(

بوفون
44400220)ونک.م(

)ع(علی ابن ابیطالب
77324663)تهرانپارس(

اشراق
)حکیمیه.خ(

دروس
22557667)کالهدوز.خ(

بهراد
44059764)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

فرجام
77883749)تهرانپارس(

افق
77213956)نارمک.خ(

دولت
22558333)پاسداران.خ(

پژوهش
44666778)شهرك اکباتان(

فرزانه،دکتر احمد
77864633)تهرانپارس(

امید
)امین.خ(

رئوف
22006729- 31)شریعتی.خ(

پونک
44423219)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

فروغ

)بلوار وفادار(

بینش

22861796)شریعتی.خ(

شایان

22222680)میرداماد.خ(

شبانه روزي- پیامبر
44418885- 8)پونک.خ(

گلستان
22550550)پاسداران.خ(

تقوي،دکتر کاظم
77702854)تهرانپارس.خ(

شهیدي،دکتر
22277683)میرداماد.خ(

تشخیص
44071411-2)بلوار فردوس(

نمحرابیا
77050944)تهرانپارس.خ(

جشنواره
77880505)تهرانپارس.خ(

شید فر
22264280)شریعتی.خ(

حسام
)شهران(

مهر
)بزرگراه رسالت(

حاج عبدالوهاب تهران
77448081- 4)الغدیر.م(

غرب
)مالصدارا.خ(

)ع(حضرت فاطمه الزهرا
44068525)بلوار فردوس(

مهر
22860647)شریعتی.خ(

حکیمیه
)یهشهرك حکیم(

فرد شایان،دکتر عذرا
88034928-32) ونک.م(

دیبا
44825393)جنت آباد شمالی.خ(

مهرین

77890701)هنگام. خ(

رادان

77380475- 9)تهرانپارس.خ(

قلهک

22600413)شریعتی.خ(

ریاضی،دکتر عبدالقادر
44079157)بزرگراه کاشانی(

نادر
77322277)تهرانپارس.خ(

رسالت
22519696)بزرگراه رسالت(

کاوه
22553588)کالهدوز.خ(

زیبا شهر

44113748)بزرگراه کاشانی(

نیایش

)دماوند. خ(

رشیدي

)بزرگراه رسالت(

کسري

22274321)میرداماد.خ(

سبز پوشان

44098081)بزرگراه کاشانی(

نیک

22503805)مجیدیه شمالی.خ(

انسسا

)بزرگراه رسالت(

ماد

22542276)پاسداران.خ(
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کسري
88798611- 9)  آرژانتین.م(

دي
88787666)ولی عصر.خ(

افق
)خ گاندي(

آزمایشگاه ھا...ادامھ

کیوان
88715350)بهشتی.خ(

رئیسی دهکردي
88797611-9)آرژانتین.م(

البرز
66416200)وصال شیرازي.خ(

شایان
)جنت آباد جنوبی.خ(

گاما
88968510)جهاد.م(

راد،دکتر مصطفی
88962348)فاطمی.خ(

امیر آباد
88637074)کارگر شمالی.خ(

شریعتی
44800548)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

گل ها

88965401)گل ها.م(
زمانی،دکتر

88003811-2)کارگر شمالی. خ(
انتقال خون

)طالقانی. خ(
شهران

44317041)بزرگراه کاشانی(

المارك
88718524)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

زند

88908188)کریمخان زرند. خ(

انستیتو غدد داخلی

88909920- 4)حافظ.خ(

5شهرداري منطقه

44011000- 5)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

یفال
88905522)ولی عصر.خ(

زینعلی،دکتر سیروس
87939140)ولی عصر.خ(

ایران نوین
66942983)فاطمی. خ(

صدرا
44440235)پونک.خ(

مرکزي بهداشت

88008722)بزرگراه جالل آل احمد(

زینلی
)جهاد.م(

ایرانیان، موسسه
88926647)استاد نجات الهی.خ(

فردوس
)بلوار فردوس(

ایران

66834173) خ رودکی(

ساسان

88968305)بلوار کشاورز(

برنارد

88302973)تیر7.م(

قائم مقامی

)ایوانک.خ(

مرکزي

88797771- 2)ولی عصر.خ(

سنایی

88313543)کریمخان زند.خ(

بنیاد امور بیماري هاي خاص

88808005- 9)انقالب.خ(

قانون

44094450)  بزرگراه حکیم(

مصطفی خمینی
88966130-9)فلسطین.م(

ریعت تربقانش
88797611-9)آرژانتین.م(

بهرنیک
)بهشتی. خ(

کاوش
44301231)شهران(

ناسی زاده
88942528)ولی عصر.خ(

شفا
88946139)ولی عصر.خ(

بهرینگ
88715653)ولی عصر.خ(

ماگلف
)بزرگراه همت(

نصر
88307476)طالقانی.خ(

شمسی شهر آبادي
88797611-9)آرژانتین.م(

بیمارستان مهر
88969157)ولی عصر.خ(

مدنی،دکتر
44316313)شهر زیبا(

نور
66427789)بلوار کشاورز(

6نطقه م- شهرداري تهران
88942528)ولی عصر.خ(

پارك کلینیک
88723632)خالد اسالمبولی.خ(

کن- 5منطقه 
44316038)جاده سولقان(

وحدت
88718545)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

شهید کالنتري
88839121- 2)زندکریمخان .خ(

تهران
88834733)کریمخان زند.خ(

ناجی،دکتر معصوم
44438669)جنت آباد.خ(

ولی عصر
66930040-9)بلوار کشاورز(

شیرین
)مطهري.خ(

تیرگري،دکتر فرخ
88797611- 9)آژانتین.م(

نیکوکار،دکتر گل فام
44414448)بزرگراه همت(

هاشمی
88709677)ولی عصر.خ(

صارم
88844141-3)کریمخان زند(

جامی
66406558)فلسطین.خ(

هما
44439648)سردار جنگل.خ(

یوسف آباد
88066536)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

)هورمون شناسی(صارم
)کریمخان زند(

جامی
)قدس.خ(

183
88739495)قائم مقام فرهانی.خ(

آرد
77601001-6)سمیه.خ(

طب آشناي ممتاز
66429446)فرصت شیرازي.خ(

میجا
88005141- 3)کارگر شمالی.خ(

آپادانا
88895180)قرنی.خ(

ابن سینا

88419017)مطهري.خ(
فرهود،دکتر

88908447)بلوار کشاورز(

جعفر نژاد

88797611-9)آرژانتین.م(

آذر

88802408)ولی عصر.خ(

احمدي
)طالقانی.م(

فیروز  بخش
88797611)آرژانتین.م(

دانش
88957594-5) قدس.خ(

آرمین
88732773)قائم مقام فرهانی.خ(

ایران پزشک
88766331- 6)بهشتی.خ(

کاخ
88904003)فلسطین.خ(

داور پناه
88809820)حافظ.خ(

اعتماد مقدم
88309186)قائم مقام فرهانی.خ(
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دینرفرو
)امام خمینی.خ(

شبانه روزي- نارمک
77902310)نارمک.خ(

مادران
88500728)بهشتی.خ(

آزمایشگاه ھا...ادامھ

شبانه روزي-کارون
66831297)کمیل.خ(

نظري
77867333)پارسانتهر.خ(

مهراد
88753959)مادرعمی.خ(

بهداشت
)سپاه.م(

تامین اجتماعی-لوالگر
66835000)خوش.خ(

یرانوثوق ته
77818822)مدنی.خ(

مهناز
88748284)بهشتی.خ(

پارسا
)نامجو.خ(

محمدي
55706233)سبحانی.خ(

ویدال
77815926)مدنی شمالی.خ(

نامجو
77544732)نامجو.م(

پاس
88435118)شریعتی.خ(

نام آوري
66834538)هاشمی.خ(

آزادي
66004165)آزادي.م(

)قارچ شناسی(هاشمی
)سهروردي شمالی.خ(

رگادپاسا
77507045)شریعتی.خ(

نواب

55717893)نواب.خ(

پارس

66002961)دامپزشکی.خ(

یونسی،دکتر عبدالکریم

77547602)نامجو.خ(

تامین اجتماعی- تاکسیرانی

88419030-2) مطهري.خ(

نوید

66837807)قصرالداشت.خ(

مراپد

66602836)مهرآبادجنوبی. خ(

اردیبهشت

77715207)تهرانپارس.خ(

شیدتخت جم

77527262)طالقانی.خ(

امامی اهري
55384867)ولی عصر.خ(

سینا
66002661)آزادي.م(

آودیس آودیسیان
77256457-60)نارمک.خ(

تخت طاووس
)مطهري.خ(

تامین اجتماعی- ابوریحان
66950823-5)فلسطین جنوبی.خ(

شریعت رضوي17.ش
66699820)مهرآبادجنوبی. خ(

امیران
)گلبرگ(

تک
)نظام الملکخواجه .خ(

امیر
66424071)آذربایجان.خ(

علوي
66626477)مهرآبادجنوبی. خ(

پارسیان
77803478)گلبرگ غربی.خ(

چهره
)سید خندان.خ(

انستیو پاستور ایران
66469873)پاستور.خ(

مشیري
66600489)سه راه آذري(

پویش
77832396)دماوند.خ(

خطایی،دکتر حسین
77548766)مدنی.خ(

برهان
66923342)جمهوري.م(

معینی
)بلوار استاد معین.خ(

پیام
88412259)سبالن شمالی.خ(

سهروردي
88831848)سهروردي جنوبی.خ(

پارسا
55365938- 9)ولی عصر.خ(

مهرآباد
)مهرآبادجنوبی. خ(

جلوه
77804181)بزرگراه رسالت(

شایامهر
)مفتح شمالی.خ(

پاسکال
66923998)انقالب.م(

یاس
66635133)نوبیمهرآبادج. خ(

رشد
77914663)گلبرگ.خ(

شفق
88747331)سهروردي شمالی.خ(

جلیل زاده
)کارگر جنوبی.خ(

مرکزي606
)پاستور.م(

)پاتوبیولوژي(شرق
77902709)آیت.خ(

شهرستانی
77562521)باباخانلو.خ(

جهاد دانشگاهی
55411637)کارگر جنوبی.خ(

آزادي
66927008- 9)آزادي.خ(

شمیان
)یه شمالیمجید. ج(

شهید نامجو
77544732)نامجو.م(

حافظ

55650961)هالل احمر.خ(

اداره دامپزشکی و کنترل مواد غذایی نزاجا

66834613-4)آذربایجان(
تامین اجتماعی-قدس

77817040) دماوند.خ(

صبا

77500170)شریعتی.خ(

دلتا

66463967)ولی عصر.خ(

امین

)بریانک.م(

الوازیه

77891869)بزرگراه رسالت(

فراز هود

88458285)سهروردي شمالی.خ(

رایت
55381119)ولی عصر.خ(

اندیشه
)آزادي.خ(

مالصدرا
77826807)سبالن جنوبی.خ(

فرمند،دکتر
22501497)بزرگراه رسالت(

تامین اجتماعی-شرکت نفت

66700021-9)حافظ.خ(

)پاتوبیولوژي(بینا

66898423)هاشمی.م(

میالد

77293546)بزرگراه رسالت(

گرگان

77546895)نامجو.م(

شهید فهمیده
55404330-2)هالل احمر.خ(

جیحون
)جیحون.خ(

نارمک
77929101)نارمک.خ(

گلبرگ
88435020)گلبرگ غربی.خ(
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)ع(امام علی
33705543)خاوران.خ(

شهویور17
33345454)پیروزي.خ(

شهید اکبر آبادي
55632277)مولوي.خ(

آزمایشگاه ھا...ادامھ

امید بخش
)بزرگراه بسیج(

آهنگ
33723334)بزرگراه محالتی(

خیریه- شهید رضایی
33550035-6)شهریور17.خ(

طوس
55410588)کارگر جنوبی.خ(

امین
33883531- 2)کیان شهر.خ(

آهنگ
33738414)پیروزي.خ(

شهید موسوي کیانی
33123031-2)طفی خمینیمص.خ(

فرمان فرمائیان
66928488)آذربایجان.خ(

پارت
)قصر فیروزه.خ(

ابوذر
33198731)پیروزي.خ(

صاحب زمانی
)ابن سینا.خ(

فلمینگ
66703132)حافظ.خ(

پامچال
33863391)شهرك مشیریه(

)ع(امام حسن مجتبی
33336993)پیروزي.خ(

صالح
55800121)خیام.خ(

کنترل دارو غذا
66494428)امام خمینی.خ(

پرتو
55322650-1)شهریور جنوبی17.خ(

ایمن
)آبان13.م(

، دکتر رسولعزیز پور
66706106- 9)سعد شمالی.خ(

مدائن
66405705-8)چهار راه ولی عصر(

پرهام
33862781)مسعودیه.خ(

بقراط
77477251)پیروزي.خ(

فرهنگیان،تهران
66727313-4)امام خمینی.خ(

ت جنوبمرکز بهداش
55382813)مولوي.خ(

جواداالئمه
33808881)افسریه.خ(

بهشتی
33187576)پیروزي.خ(

کخ
77527689)انقالب.خ(

میر خوانی
55641281-2)هالل احمر.خ(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33144226)بلوار ابوذر(

خداداد
)بزرگراه محالتی(

مدیکال
77602617)امام حسین.م(

شهریور17
33782328)شهدا.م(

سپهر
33703033)خراسان.م(

شفا
33802845)پیروزي.خ(

مرکز تحقیقاتی و آموزش علوم 
آزمایشگاهی

55639723- 4)وحدت اسالمی.خ(

آلبرت
77534490)شهدا.م(

، دکتر عباسسرخه اي
33149929)افسریه.خ(

خیریه- شهید بهشتی
33196272)نبرد.خ(

خیریه- ولی اله
33132114-6)بزرگراه آهنگ(

فی اصفهانیاشر
55621889)مولوي.خ(

سنجش
)افسریه.خ(

شیوا
)پیروزي.خ(

خیریه–ولی عصر 
33911091)مصطفی خمینی.خ(

خیریه-)ع(امام علی 
33127773)ري.خ(

شهباز
33727155)شهریور17.خ(

خیریه-)س(مکتب الزهرا
33100243- 6)پیروزي.خ(

ویلسون
33564474)شوش.م(

م آزمایشگاهیایران،مرکز تحقیقاتی و علو

55639724)وحدت اسالمی.خ(

عزیز پور،دکتر رسول
33148395)افسریه.خ(

منفرد
)نبرد.خ(

همایون
33125003)مجاهدین اسالم.خ(

بانک ملی
66731360-9)فردوس.خ(

فالح
)افسریه.خ(

، دکتر ناهیدمه پور
33343549)پیروزي.خ(

)ع(حضرت ابوالفضل
77425561-2)دماوند.خ(

جناب
33901916)هارستانب.م(

مشیریه
33873402)شهرك مشیریه(

نبرد
33346676)نبرد.خ(

روشنگر
)دماوند.خ(

حبیبی،دکتر
66700171- 3)فردوس.خ(

یوسفی،دکتر منیریه
33715599)خاوران.خ(

نیما
33314364)پیروزي.خ(

سبحان
77478932)دماوند.خ(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33123264)شهدا.خ(

ن اجتماعیتأمی- آبان13
55061123- 6)نازي آباد.خ(

هدایتی
33704259)خاوران.خ(

سروش
33344746)پیروزي.خ(

خواجه نوري
77507730)انقالب.خ(

، دکتر علی محمدامامی
55069674)رجایی.خ(

ارسطو
)يدیسع.م(

صفا
77501857)امام حسین.م(

سوم شعبان
33565358)قیام.م(

پارسیا
55646649)راه آهن.م(

هافسری
33146534)افسریه.خ(

طبیب
33136454)شهریور17.خ(

سید الشهدا
55801630-40)خیام.خ(

جواد
55646118)جوادیه.خ(

خیریه- )ع(امام سجاد
33860333)خاوران.خ(

ولی عصر
)پیروزي.خ(

شهداي لرزاده
33132022-3)خراسان.خ(
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دلفان
)جاه مخصوص کرج(

فرهنگیان شهر ري-شهید ابوذري
55902450)شهري ري(

ناسی
66250431)بزرگراه فتح(

آزمایشگاه ھا...ادامھ

نور دانش
44118990)بلوار دهکده لمپیک(

شهید سلیمانی
55659208)شهري ري(

تامین اجتماعی- شهید فیاض بخش
66250645- 50)جاده قدیم کرج(

جوینی
)ابریشم.م(

نور دانش
)المپیک.م(

فداییان اسالم
33740046)فداییان(

، دکتر سروراعظمعمادي
66229435)جاد ساوه(

خزانه
55052716)خزانه بخارایی.خ(

صدف
)0261( 6304500)ولد آباد. خ(

مرکز شهر ري
55900633)شهري ري(

مهر
55251015)جاد ساوه(

دي
55081495)نازي آباد.خ(

محمدي
)0261(2221775)کرج.خ(

مفید
55912016)شهري ري(

نمونه
66245148- 9)یافت آباد(

راه آهن
55124062)راه آهن.م(

سروش
55200476)باقر شهر.خ(

تهرانسر
44509395)تهرانسر.خ(

نوین
)جاده قدیم کرج(

قدس
55039585)یاخچی آباد.خ(

اکبري)   ژنتیکزمایشگاهآ(
88896868- 9)طالقانی.خ(

سپاه- شهید صنیع خانی
44515040) جاده مخصوص(

ولی عصر
66234065)شهرك ولی عصر(

مریم
55621705)شوش.خ(

وهفراز پژ
88891985)جهاد.م(

قوامین
44520582-6)تهرانسر.خ(

هفده شهریور
66809314-5)شادآباد.خ(

بهاران
55775533)ابوذر.خ(

مهدي پور
88823859)تیر7.م(

کریم تهرانسر
44506655)تهرانسر.خ(

، دکتر مصطفیآقامحمدي
55832017)جاد ساوه(

بهمن
55708246)ابوذر.خ(

لوم آزمایشگاهیایران،مرکز تحقیقاتی و ع

55639724)وحدت اسالمی(
ایران خودرو

48905916-7) بزرگراه تهران کرج(
جوانه

)جاد ساوه(
بهنیا

55711704)قلعه مرغی.خ(

____________
تیموري

44700495)شهرك راه آهن(
خاتم

)عبدل آباد.خ(
جعفرزاده

55700707)امین الملک.خ(

هاي تهرانفهرست کامل درمانگاه آباد نوخانی 
55006070)خانی آباد نو.خ(

جوادي تبریزي
55731184)ابوذر.خ(

شبانه روزي-دارالشفا مخلص
)جنت آباد.خ(

خرداد15
)ازگلخ(

سینوهه
55001279)خانی آباد نو.خ(

سانترال
55655444)قزوین.خ(

خیریه- ی هاي تهرانندریا
66435964)ستارخان.خ(

ابن سینا
)باهنر.خ(

شریعتی
55833125)ك شریعتیشهر(

شهید خاندان حکیم
55700700)امین الملکخ (

ریحانه

)شهرك قدس(

اقدسیه

22443945)اقدسیه.خ(

شکوفه

)جاد ساوه(

شهید احمد قهرودي

55824030)زمزم.خ(

سعادت آباد

)سعادت آباد.خ(

پایتخت

22641929)شریعتی.خ(

باقر شهر

55203020)شهري ري(

کیمیا

55413547)قزوین.خ(

سینوهه

22090528)سعادت آبادخ(

چیذر

22219085)اندرزگور.خ(

حکمت

33747537)دولت آباد.خ(

هاشمی نژاد

55708081)قزوین.خ(

تأمین اجتماعی-25.ش

88684760)سعادت آبادخ(

خیریه-حصار بوعلی

22292251-2)باهنر.خ(

، دکتردرویش خاتمی

55914711)فداییان اسالم. خ(

)ع(امام رضا

66809354)شادآباد.خ(

شفا

22072886)سعادت آبادخ(

)س(حضرت فاطمه الزهرا

)بزرگراه لشگرك(

، دکتر مصطفیرفعت زند

55951041)شهري ري(

امیر کبیر

66611844-6)جاد ساوه(

)تغذیه و رژیم درمانی(شهید بهشتی
)بلوار فرحزادي(

جالل آل احمد
)بزرگراه جالل آل احمد(

ري
55909322)شهري ري(

تاجیک،دکتر احمد رضا
66812804)شادآباد.خ(

شبانه روزي-صادقیه
44247099)فلکه اول صادقیه(

شبانه روزي-)ص(حضرت محمد
)اقدسیه.خ(

زکریا رازي
55913874)شهري ري(

جعفري
66249606)جاد ساوه(
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شبانه روزي-میرداماد
)دامادمیر.خ(

جابرابن حیان
22847186- 7)شریعتی.خ(

ظفرمند
)ستارخانخ(

درمانگاه ھا...ادامھ

شبانه روزي-ونک
88870000- 1)ونک.م(

)جراحی(جام جم
)کالهدوز.خ(

شبانه روزي-عمار
66507913-4)ستارخانخ(

رضویه
22801212- 4)باهنر.خ(

ونک پارك
)ونک.خ(

حجت
22008555)شریعتی.خ(

قدس
88078388- 9)شهرك قدس(

خیریه- رانیهزعف
22410399)زعفرانیه.خ(

خیریه-)ع(اباعبداله الحسین
77884111)تهرانپارس.خ(

خزر
)کالهدوز.خ(

کیمیاگر
66029591)ستارخانخ(

شرکت نفت- شریعتی
22736378)شریعتی.خ(

ارشاد
22524252)بزرگراه رسالت(

دروس
22566662- 5)پاسدان.خ(

شبانه روزي- گیشا
88268961)بزرگراه جالل آل احمد(

)جراحی(شمیرانات
)شریعتی.خ(

الغدیر

77898010-2)رسالت. م(

رئوف

22006729- 31)شریعتی.خ(

ماد

88696968-9)سعادت آباد.خ(

شهداي تجریش

22718001- 9)تجریش.م(

خیریه- المهدي

22842343)شریعتی.خ(

سلمان فارسی

22841453-5)شریعتی.خ(

مرزداران

44212100-1)  بلوار مرزداران(

1ش .م-شهر سالم شهرداري تهران

22296900)باهنر.خ(

)ع(امام جعفر صادق

77469757)دماوند.خ(

شهر

)شریعتیخ(

مرکز جراحی سعادت آباد

22371401- 10)سعادت آباد.خ(

قیطریه

22212309- 10)قیطریه.خ(

)ع(امام رضا
77899995)فرجام شرقی.خ(

3ش.م-شهر سالم شهرداري تهران
22259309)شریعتی.خ(

مینا
)ستارخانخ(

نور
)اقدسیه.خ(

شبانه روزي-ایران
77376827)تهرانپارس.خ(

)مرکزي(شهر
)ولی عصر.خ(

شبانه روزي- یادگار
66046079)  آزادي.خ(

ولنجک
22417548)ولنجک.خ(

بهبخش

77343989)امین.خ(

شیبانی

22545512)کالهدز.خ(

)وارشیگیماري هاي ب(78

)کالهدوز.خ(

یناابن س

)فلکه دوم صادقیه(

110پارس
77895992)رسالت. م(

صبارو
88045061)ده ونک.خ(

تیروئید-110
22860642)شریعتیخ(

افتخاري
)آزادي.خ(

تامین اجتماعی- )16(جشنواره
77337933)فلکه دوم تهرانپارس(

شبانه روزي-صدیق
)میرداماد.خ(

)سرطان زنان،قلب و عروق(1317
)ونک.م(

ارتوپدي فنی- بدن کاران
66049304)آزادي.خ(

چهارده معصوم
77448181)فرجام شرقی.خ(

ظفر
88781980)دستگیري.خ(

1365
)شریعتی. خ(

شبانه روزي-بهگر
66030740)بهبودي.خ(

حکیمیه
)جاده تلو لشگرك(

کلینیک غرب
88034928-32)ونک.م(

)ارتیس فنی(آرمین
)کالهدوز.خ(

بهگر توان
66034267)آزادي.خ(

دارالشفا الزهرا
)حکیمیه.خ(

)ریه(کوثر
)پاسدان.خ(

آریا
88795333)ونک.م(

پارت کلینیک
44205020)ستارخان.خ(

شمس
)بزرگراه رسالت(

لبافی نژاد
)پاسدان.خ(

)جراحی(افرا
)کالهدوز.خ(

پارس
)بزرگراه  اشرفی اصفهانی(

شمیران نو
77448020)هنگام.خ(

مرکز آموزش درمانی کودکان
)دستگیري.خ(

)جراحی جمجمه و فک و صورت(ایران

)ونک.م(
پارس کلینیک

88272823- 4)بزرگراه شیخ فضل اله نوري(

)ص(شهداي مسجد آل محمد
77801343- 4)رسالت. م(

مرکز دیالیز و پیوند اعضا
)میرداماد.خ(

بار نارد
)هروي. م(

پیامبر
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

شهداي مسجد ضرابخانه
22843322)اسدارانپ.خ(

مطهري
)ولی عصر.خ(

آرتروز و پوکی استخوان- بزرگمهر
22610896)شریعتیخ(

خیریه-)ع(ثامن الحج
44204547- 8)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

شهید فالحی
22940560)بزرگراه بابایی(

مالیري
)میرداماد.خ(

خیریه- تاالسمی ایران
22229674)شریعتیخ(

صفاییان
)ستارخانخ(
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6ش.م-شهر سالم شهرداري تهران
88942528)ولی عصر.خ(

هگمتانه
)شهرك بیمه(

جنت آباد
44410474)جنت آباد.خ(

درمانگاه ھا...ادامھ

وزارت راه و ترابري- شهید کالنتري

88839121- 2)کریمخان زند.خ(

3

)احمد قیصر.خ(

چهارده معصوم

44314444)کن.خ(

)کلیه- قلب-چشم(شهید لبافی نژاد

22549010- 8)پاسداران.خ(

شیرین

)مطهري.خ(

تیر7

)تیر7.م(

)س(حضرت زهرا

)بزرگراه ستاري(

خیریه- شهید موسوي

77862343)تهرانپارس.خ(

صبا

)مطهري.خ(

آپادانا

88827045- 8)قرنی.خ(

)جواد االئمه(حیات

44170500)شهر زیبا.خ(

هوانیرو-صدر

22295755)اه صدربزرگر(

صدا و سیما

)ولی عصر.خ(

انستیو غدد داخلی

88909920- 4)حافظ.خ(

ریحانه

)بزرگراه یادگار امام(

)ع(علی ابن ابیطالب

77335513)تهرانپارس.خ(

صدف

)شیرازيوصال.خ(

ایرانیان

88904505-7)ستاد نجات الهی.خ(

ژنتیک- ژن فناوري

44404055)بزرگراه همت(

فرح بخش

22511115)گراه رسالتبزر(

ازدواج. ق.م- فاضل
88961247- 8)بلوار کشاورز(

بانک تجارت
88802011-2)استاد نجات الهی.خ(

تامین اجتماعی- 21.ش
44073399)بلوار فردوس(

)ص(قائم آل محمد
)شریعتی.خ(

فرهود
88908447)بلوار کشاورز(

بانک ملت
88890170)بلوار کشاورز(

تامین اجتماعی- 22.ش
44074300)بلوار فردوس(

موسوي
)بزرگراه صیاد شیرازي(

فوالد ایرانلی مرکت ش-فوالد
88163462)ولی عصر.خ(

بخارست
)احمد قیصر.خ(

شهران
)شهران.خ(

سپاهریایی دیروي ن- مهدوي
77891436)فرجام.خ(

کوثر شریعت
)قائم مقام فرهانی.خ(

بزرگمهر
66412690)ولی عصر.خ(

شبانه روزي-شهران
44307007)شهر زیبا.م(

نادر
77322277)تهرانپارس.خ(

گروه متخصصین ارتوپدي
88953198)بلوار کشاورز(

بیستون
88718246)ولی عصر.خ(

شهرداري
)پونک.خ(

نور
22848836)شریعتی.خ(

گفتار درمانی
88022850)کارگر شمالی.خ(

بیناسا
)فردوسی.م(

شهر زیبا
44321757)شهر زیبا.م(

روالفجر گست
77311161)حکیمیه.خ(

گلریز
)سید جمال الدین اسدآبادي.خ(

پارك کلینک
88717424)خالد اسالمبولی.خ(

5ش.م-شهر سالم شهرداري تهران
44071000- 5)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

شبانه روزي- وفادار
77329699)تهرانپارس.خ(

مبارزه با سرطان
66930040-9)بلوار کشاورز(

توحید مرکزي
66939762)رتنص.خ(

شهید سهرابی
44667659)جاده مخصوص کرج(

ابن سینا
44092621)فلکه دوم صادقیه(

مرکز پزشکی خاص
88808005- 9)انقالب. خ(

جامی
88005141- 3)گارگر شمالی.خ(

صدر
44309401)شهران. خ(

شبانه روزي-اکباتان
44654119)شهرك اکباتان(

مرکز درمان جامع کودکان هموفیلی ایران

)ولی عصر.خ(
شرکت مخابرات-حمیدیه

88965083-8)وصال شیرازي.خ(
قدس

)ایوانکخ (
الیاد

44427373-6)جنت آباد.خ(

مرکز روماتیسم ایران

88005141- 4)کارگر شمالی.خ(

خبرگزاري جمهوري اسالمی

82923305)ولی عصر.خ(

مخلص

)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

شبانه روزي- انپارسرای

44825500)انپارسبزرگراه ایر(

مرکز طبی کودکان
66920981- 3)بلوار کشاورز(

سازمان دفاع از قربانیان خشونت
88971606-7)فلسطینخ (

معیاد
)بزرگراه رسالت غرب(

بهراد
44059764)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

مغز و اعصاب-ایرانرکزي م
66420920)بلوار کشاورز(

ساسان
88965171-89)بلوار کشاورز(

درنا
)جاده حصارك(

بهزاد
44059760- 1)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

مهر
88960081- 9)ولی عصر.خ(

کلیه- شفا
88946139)ولی عصر.خ(

نادري
)شهرك ارغوان(

شبانه روزي-پونک
44408867)پونک.م(

نوین دیدگان
)خالداسالمبولی.خ(

شنوایی مهر
88812223)کریمخان زند.خ(

ولی عصر مرکزي
44414442)متبزرگراه ه(

شبانه روزي- پیامبر
44418885- 8)پونک.خ(
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فرودگاه-گمرك
66039268)آزادي.م(

شهاب
)چهارراه مدنی(

سهروردي
88750222- 3)سهروردي شمالی. خ(

درمانگاه ھا...ادامھ

مشیري
66600489)سه راه آذري(

8ش.شهر سالم شهردري تهران م
77917676)دردشت.خ(

تامین اجتماعی- 15.ش
77549636)مدنی.خ(

نوین دیدگان
)رولی عص.خ(

نظام مافی
66692168)مهرآباد جنوبی.خ(

شهید چورچکی
77832507)گلبرگ غربی.خ(

شایامهر
88752840-2)مفتح شمالی.خ(

نهاد ریاست جمهوري
)بلوار کشاورز(

والفجر
66023042)بزرگراه سعیدي(

خیریه-شهید مهر نژاد
77911450)دماوند.خ(

خیریه-شهرستانی
77562523)اجاره دار.خ(

فرهنگ و آموزش عالیوزارت 
88807330)استاد نجات الهی.خ(

یاس
)شمشیري.خ(

8نطقه فرهنگیان م
77811960)دماوند.خ(

شهید نامجو
77544732)نامجو.م(

)نهاسا(هوایییروي ن- ولی عصر
88901129)فلسطین.م(

بهمن22
)آزادي.خ(

تامین اجتماعی-قدس
77817040)دماوند.خ(

صفاریان
)یسهروردي شمال.خ(

هدایت
)آرژانتین.م(

شبانه روزي- آزادي
)آزادي.خ(

مجیدیه
88430247)مجیدیه جنوبی.خ(

صفاییان
88502912- 4)خرمشهر.خ(

617
)نامجو. خ(

اسکندري
)اسکندري جنوبی.خ(

مرکز نظام آبادي
77813296)مدنی.خ(

گرگان
77605826)نامجوخ(

آرد
77533036)بهار جنوبی. خ(

)اپتومتري(امیر
)سبحانی.خ(

خیریه- مسجد جامع فاطمیه
77815151)وحیدیهخ (

مادران
88756444)بهشتیخ(

احمدي
77543086)دماوند.خ(

شبانه روزي-امیر نوین
)سبحانی.خ(

نارمک
)نارمک.خ(

مطهر
88401629)مطهري.خ(

اشراقی
)سهرودي شمالی. خ(

توحید
)کمیل.خ(

شبانه روزي- نارمک
77902310)نارمک.خ(

تراکم استخوان-میرداماد
88744986)بهشتیخ(

افالطون
77541319)دماوند.خ(

تهران
66883829)امام خمینی(

خیریه-نبوت
77807024)نارمک.خ(

نامجو
77544732)نامجو.م(

)ص(الرسول
)استاد حسن بنا.خ(

سجادیه
)امام خمینی.خ(

همایون
)گلبرگ.خ(

ولی امر
)بزرگراه رسالت(

ریهخی-الزهرا
88413960)شریعتی.خ(

سیدالشهدا
)سبحانی.خ(

ماعیتاجأمین ت- آزادي
66035155)جاده مخصوص کرج(

یاور
)سهروردي شمالی.خ(

خیریه- )ع(امام حسن مجتبی
77565858)مدنی.خ(

خیریه- غدیر خم
66835320)قصرالدشت.خ(

صنعت نفت- آزادي
66004165)آزادي.م(

آودیس آودیسیان
77256457-60)نارمک. خ(

)ع(امام صادق
88435380)شریعتی.خ(

غرب
66880535)قصرالدشت.خ(

تقی نیا
66698384)سه راه آذري(

)ع(امام جعفر صادق
)چهار راه مدنی(

خیریه- بانو اختر نیلی
77553440)خواجه نظام الملک.خ(

فرهاد

55708335)سبحانی.خ(

خانواده پنها

66003031- 9)آزادي.خ(

بانو اختر نیلی

)چهار راه مدنی(

بهار

77536938)سهروردي جنوبی.خ(

تهران10منطقهفرهنگیان 

)آزادي.خ(

)مهرآباد(خانواده 

66690599)جاده قدیم کرج(

)س(حضرت رقیه

77817444)مدنی.خ(

تاکسیرانی

)مطهري.خ(

شبانه روزي-کارون

66831297)کمیل.خ(

17.ش

)قزوین.خ(

دگمه چی

22525140)بزرگراه رسالت(

تامین اجتماعی- تاکسیرانی

88419030- 2)مطهري.خ(

کودکان و نوزادان
)آذربایجان.خ(

تامین اجتماعی- 17.ش
66693151)سه راه آذري.خ(

ریحان
77808888)بزرگراه رسالت(

تهران
)بهشتیخ(

ولی عصر
)امام خمینی.خ(

شریعت رضوي- 17.ش
66699820)مهرآباد جنوبی(

سمنگان
77915057)نارمک.خ(

رشیدیان
)شریعتیخ(
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صفا
33347410)پیروزي.خ(

خیریه- شهید صدر
55629567)مولوي.خ(

خیریه- )ع(امام حسین
55617745)خرداد15.خ(

درمانگاه ھا...ادامھ

شرکت نفت-فجر
77430333- 6)دماوند.خ(

خیریه- صالح
55800121)خیام.خ(

)ع(امام صادق 
33554513)خرداد15.خ(

هاشمی
66001052)دامپزشکی.خ(

آموزش و پرورش- 13فرهنگیان منطقه

77463303)تهران نو(
)101(سطو

33554001)خراسان.م(
)ع(امام علی

33702878)خاوران.خ(
تأمین اجتماعی- ابوریحان

66950823- 5)فلسطین جنوبی.خ(

مرکزي تهرانپارس
77410965)دماوند.خ(

هالل احمر- 2.شغدیر
77536463)بهارستان.خ(

خیریه- )ع(امام علی
33127773)ري.خ(

اسفند
66924233)انقالب.م(

مینا
77608636)ام حسینام.م(

فرهنگیان تهران
66727313-4)امام خمینی.خ(

انصار الحسین
33905526)پامنار.خ(

تامین اجتماعی- امیریه
55387953)ولی عصر.خ(

نیمه شعبان
)امامت.م(

مرکز مبارزه  با بیماري هاي ریوي
55630444)پارك شهر.خ(

تامین اجتماعی-ایران
77531124-6)ظهیر االسالم.خ(

)درمان درد(زانبهرو
)ولی عصر.خ(

شهریور17
33345454)پیروزي.خ(

تأمین اجتماعی- معیري
77535110- 4)بهارستان.م(

بانک سپه
)امام خمینی.خ(

پستانیماري هاي ب-اد دانشگاهیهج
66492664)انقالب.خ(

آهنگ
33738414)پیروزي.خ(

ملی ري
33561288)شوش شرقی.خ(

تقوي
33564646)مجاهدین(

وزارت کشاورزي- دهشوری
66956763- 9)پاستور.خ(

اسالمی
)نیروي هوایی.خ(

خیریه-مهینیه
77509340)شهدا.م(

خیریه-جواد االئمه
33903554)جمهوري.خ(

تامین اجتماعی-شهید دخانیات
55416972-3)قزوین.خ(

)ع(امام حسن مجتبی
77435725)نیروي هوایی.خ(

خیریه- ولی اله
33132114-6)بزرگراه آهنگ(

چمران
77650975-6)امام حسین.م(

تامین اجتماعی-شهید حیدري
66400940)نوفل لوشاتو.خ(

ترك سیگار
33796302)پیروزي.خ(

خیریه- ولی عصر
33911091)مصطفی  خمینی.خ(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33562316)شهدا.م(

خیریه-شهید مطهري
55413770)کارگر جنوبی.خ(

خیریه–)ع(دارالشفا حضرت مجتبی
33344999)پیروزي.خ(

دانشکده شهید بهشتی- شهریور17
77810878)تهران نو(

خواجه نوري
77507730)انقالب.خ(

طوس
55410588)کارگر جنوبی.خ(

)س(دارالشفا حضرت زینب 
33163330)پیروزي.خ(

اسکویی
)شهدا.م(

خیام
55634249)محمدیه.م(

تامین اجتماعی- طوس
55414441)کارگر جنوبی.خ(

تامین اجتماعی- 19.ش
33726688)خراسانی.م(

)ع(امام جواد
)شهریور17. خ(

دارالشفا سیدالشهدا
55638080)وحدت اسالمی.خ(

علوي
55644490)رباط کریم.خ(

شرق تهران
33171071)پیروزي.خ(

خیریه- )ع(امام حسن عسگري
77436209)پیروزي.خ(

تأمین اجتماعی-)پوست(رازي
55609951-3)سالمیوحدت ا.م(

خیریه- علویه زنجانی ها
66460170)منیریه.خ(

شفا
33802845)پیروزي.خ(

خیریه- )ع(امام حسن مجتبی
77477200)نیروي هوایی.خ(

سالمت
33562280)مصطفی خمینی.خ(

شرکت نفت-قدس
55645252)رازي.م(

خیریه- شهید بهشتی
33196272)نبرد.خ(

پاستور
77810667)امام حسین.م(

)ع(سیدالشهدا
55801631-40)خرداد15.خ(

مسمومیت–لقمان حکیم 
55419005- 11)قزوین.م(

وزارت بهداشت-غیاثی
33701018)بزرگراه محالتی(

حضرت ابوالفضل
77425561-2)دماوند.خ(

تأمین اجتماعی-سینا
66701041-9)امام خمینی.خ(

مهر
)کمیل.خ(

زینب بختیاري-15فرهنگیان منطقه
33143844)ریهافس.خ(

سقراط
77476875)امامت.خ(

خیریه-شهداي لرزاده
33132022- 3)خراسان.م(

سپاه پاسداران-نجمیه
66707071)حافظ.خ(

قائم

)نیروي هوایی.خ(

سنایی

77415056)تهران نو.خ(

12ش .م-شهر سالم شهرداري تهران

77524857- 8)شهدا.م(

ولی عصر

66953430-2)حر.م(

)ع(قاسم ابن الحسن
)شهید محالتی.م(

13ش .م-شهر سالم شهرداري تهران
77439933)امام حسین.م(

خیریه- )هویزه(شهید رضایی
33550035- 6)شهریور17.خ(

خیریه- اباذر
77535230)شهدا.م(
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)عج(المهدي 
)شهرك شریعتی(

خیریه-امامزاده حسن
55738885)امین الملک.خ(

هید بروجرديش
33888800)افسریه.خ(

درمانگاه ھا...ادامھ

خانی آباد نو
55033651)خانی آباد نو.خ(

بهاران
55775533)ابوذر.خ(

مسعودیه
33868199)خاوران.خ(

الدن
77476891)شهدا.م(

سینوهه
55001279)خانی آباد نو.خ(

تأمین اجتماعی- خاندان حکیم
55722525)قزوین.خ(

شبانه روزي-مشیریه
33460925)شهرك مشیریه(

مکتب الزهرا
33173434)سرآسیاب دوالب.خ(

19ش.م-شهر سالم شهرداري تهران
55022400)خانی آباد.خ(

مرکز توانبخشی و بینایی سنجی- خزانه

55720954- 5)قزوین.خ(
آبان13

55061123- 6)نازي آباد.خ(
خیریه-)س(مکتب الزهرا

33100243- 6)پیروزي.خ(

صاحب الزمان
55033800)ادشهرك صالح آب(

)عج(درالشفا امام زمان
55664000)قلعه مرغی.خ(

شبانه روزي-آرین
)کارگر جنوبی.خ(

مهر
)پیروزي.خ(

کاوه
55834604)جاده ساوه(

سیدالشهدا
55739093)سجاد جنوبی.خ(

تأمین اجتماعی-له کاشانیاآیت 
55061131- 5)خزانه بخارایی.خ(

خیریه- ولی عصر
33039455)بزرگراه محالتی(

شبانه روزي- مطهري
55833913)عبدل آباد.خ(

شهداي خاندان حکیم
55700700)امین الملک.خ(

اتکا
55003801)رجایی.خ(

خیریه- ولی عصر
33174873)پیروزي.خ(

آستانه حضرت عبدالعظیم
55910021- 4)شهر ري.خ(

17ش .م- شهرسالم شهرداري تهران
55711213)ابوذر.خ(

)نازي آباد(اطمینان
55060854)رجایی.خ(

افسریه
33141993)افسریه.خ(

)ع(امام حسین
)شهر ري.خ(

شهریور17
)شهریور17.خ(

بدر
55011721)نازي آباد.خ(

)ع(امام رضا
33714740)خاوران.خ(

تامین اجتماعی- باقر شهر
55203484)شهر ري.خ(

)ع(امام رضا
66809354)شادآباد.خ(

شبانه روزي-بعثت
33897010)ثتبزرگراه بع(

خیریه-)ع(امام سجاد
33860333)خاوران.خ(

)س(حضرت زینب
33384331)دولت آباد.خ(

بهپویان
66237057)شهرك ولی عصر(

بوعلی
)ابریشم.م(

شبانه روزي- امین
33883531-3)شهرك کیان شهر(

حکیم زاده
55201616- 8)جاده قدیم قم(

)ع(حضرت علی اصغر
)جاده مخصوص کرج(

تختی
55124073)راه آهن.م(

بدر
33887274-7)شوش شرقی.خ(

دارالتوحید
33754825- 7)دولت آباد.خ(

فرزادسماواتی،
)بزرگراه سعیدي(

حضرت قائم
55300578)خزانه بخارایی.خ(

تخصصی درد
)افسریه.خ(

رحمانی فر
55201973)شهر ري.خ(

شادآباد
)کوي مهرزاد.خ(

راه آهن
55124040)راه آهن.م(

خیریه-الئمهجوادا
33152233)افسریه.خ(

تامین اجتماعی- سلیمانی
55900011-3)شهر ري.خ(

تأمین اجتماعی- شهید فیاض بخش
66250645- 50)جاده قدیم کرج(

شفا بخش
55061755)خزانه بخارایی.خ(

)ع(حضرت علی
33705543)خاوران.خ(

شفا
55905874)شهر ري.خ(

تأمین اجتماعی-شهید مفتح
55248045- 7)هجاده ساو(

تامین اجتماعی-شوش
55636755)شوش غربی.خ(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33144226)بلوار ابوذر(

خیریه- شهدي بستان
33741770)دولت آباد.خ(

غیاثی
66242710- 6)جاده ساوه(

قائم
)جوادیه.خ(

خاوران
)خاوران.خ(

شهر ري
55902608)شهر ري.خ(

فرمانفرماییان
)یافت آباد(

کسري
55354370)نازي آباد.خ(

شبانه روزي-رازي
33862391)افسریه.خ(

20ش.م-شهر سالم شهرداري تهران
55909138)شهر ري.خ(

گل شهر
55243268)جاده  ساوه(

هاشم
55664498)راه آهن.م(

توانبخشی- روانپزشکی رازي
55310888)شوش شرقی.خ(

فرهنگیان شهر ري-شهید ابوذري
55902450)شهر ري.خ(

هفده شهریور
66809314- 5)شادآباد.خ(

آراز
55704418)امین الملک.خ(

شبیر
33708885)شهریور جنوبی17.خ(

خیریه- عبدالعظیم
33740691)شهر ري.خ(

خیریه- المهدي
55005711)خانی آباد نو.خ(

ابوذر
55707222)ابوذر.م(

خیریه- شهداي گمنام
33708078)خاوران.خ(
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2شعبه- شمیم کوثر
88790082- 5)گاندي شمالی.خ(

صدف
44412009)جنت آباد.خ(

)ص(اتم االنبیاخ
)پیکان شهر(

درمانگاه ھا...ادامھ

38شعبه- شمیم کوثر
22857100)شریعتی.خ(

کیمیاگر
44172220)بلوار فردوس(

شرکت سایپا- اسایپ
48952555)جاده مخصوص کرج(

ولی عصر
55933481-4)شهر ري(

گاندي
88888676)گاندي.خ(

گروه تخصصی داندان پزشکان
22375325)سعادت آباد.خ(

شهرك انصار
)جاده مخصوص کرج(

ارج،کارخانه
44503412-4)جاده مخصوص کرج(

ملک نیا،دکتر
88774109)ونک.م(

شبانه روزي- گیشا
88268961)رگراه جالل آل احمدبز(

فداییان اسالم
33740046)فداییان.خ(

سپاه- شهید صنیع خانی
44515070)جاده مخصوص کرج(

مهرپور
)شریعتی.خ(

مهسان
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

نبوي
33758435)شهر ري.خ(

خیریه- قوامین
44520582-6)تهرانسر.خ(

میرداماد
88787284)میرداماد.خ(

مینا دیس
88267720)کوي نصر.خ(

کانون بازنشستگان تربیت بدنی
)دهکده المپیک(

المپیک
44719000)دهکده المپیک(

ولی عصر
88887814)ولی عصر.خ(

نگاران
22063992)سعادت آباد.خ(

شبانه روزي- کیمیا
44714115)بلوار دهکده المپیک(

1.ش- تامین اجتماعی
)پیکان شهر(

ونک
88781222)گاندي شمالی.خ(

والیت
)شهرآرا.خ(

تخصصی د ندان پزشکی تهران) کلینیک(فهرست درمانگاه 

101
77893926)رسالت.م(

آریا
88795333)ونک.م(

ایرانیان
22066442) غرب(شهرك قدس

اسکان
22440473)اقدسیه.خ(

104
)فرجام.خ(

آفتاب
)آفریقا.خ(

باقرخان
)باقرخان. خ(

پارسین
)فیاضی.خ(

216
)پارستهران.خ(

شبانه روزي-بهشاد
22269427)شریعتی.خ(

بهبودي
66556986)ستارخان.خ(

داور
22707736)قدس.م(

)ع(امام الهادي
22530018)استادحسن بنا.خ(

شعبه ظفر-پارسین
22251617)دستگیري.خ(

پیوند
44245958)ستارخان.خ(

دیباجی
22833696)دیباجی شمالی.خ(

)ع(امام سجاد
)بزرگراه رسالت(

تامین اجتماعی- پردیس
22865411)شریعتی.خ(

حضرت ابوالفضل
22070580- 2)شهرك قدس(

فرشته
22039633- 7)ولی عصر.خ(

پارسین
)بنی هاشم(

تک ونک
)ونک.م(

خانواد
22084706-7)پل مدیریت(

فرمانیه
)دزاشیب.خ(

جنتی،دکتر
22319938)سید خندان.خ(

جابرابن حیان
22845906)شریعتی.خ(

ی،دکتررضای

22365818)سعادت آباد.خ(
فرمانیه

22834366)لواسانی.خ(

3.ش-حکیمیه

77308747-8)تهرانپارس.خ(

جردن

88886501)آفریقا.خ(

سام

)ستارخان.خ(
قائم

)تجریش.م(

دانا

)تهرانپارس.خ(

)س(حضرت زهرا

22840937)شریعتی.خ(

سپهر

44233430)فلکه دوم صادقیه(

مروارید

22721484)ولی عصر.خ(

رضا

22961944)استاد حسن بنا.خ(

شمال تهران- رامیار

22059701)آفریقا.خ(
ستارخان

44222234-6)ستارخان.خ(

نارنجستان

)پاسداران.خ(

روش نیا
)حکیمیه.خ(

شریعتی
22859605)شریعتی.خ(

شمیم کوثر
22352727)شهرك قدس(

آزادي

)آزادي.خ(

رهبر
77323706)امین.خ(

شریف
)دوزکاله.خ(

شمیم کوثر
22081902)سعادت آباد.خ(

)ع(امام جعفر صادق
)فلکه دوم صادقیه.خ(

سرسبز
77897993)رسالت.م(

شمیم کوثر
88773923)ونک.م(

صادقیه
44235885-7)فلکه اول صادقیه(

)ع(امام هادي
22060323)سعادت آباد.خ(
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رضوان خواه
)بهار شیراز.م(

شهید منتظري
88909388)استاد نجات الهی.خ(

شفا
44473846)پونک.م(

درمانگاه ھا...ادامھ

ساسانی
)سید خندان.خ(

شهید منظوري
)استاد نجات الهی.خ(

شهرداري
)پونک.خ(

شرق
77374050)الغدیر.م(

سهروردي
88411944)سهروردي شمالی.خ(

ثصادقی،دکتر کیومر
66486575- 8)قانیطال.خ(

گلستان
44428598)جنت آباد.خ(

شهید قاضی طباطبایی
22855551- 2)پاسداران.خ(

شمیم کوثر
22710637)شریعتی.خ(

صفار هرندي،دکتر
66711246)انقالب.خ(

میالن
44063431)فلکه دوم صادقیه(

علی پور
)تهرانپارس.خ(

شبانه روزي-صبا
)مدنی.خ(

فرهنگیان
88329180- 1)انقالب.خ(

نیلی
4418796)جنت آباد شمالی.خ(

مجیدیه
)بزرگراه رسالت(

صدارا شرق
77558178)نامجو.خ(

فلسطین
88890342)فلسطین.خ(

شبانه روزي- ولی عصر
44414447)بزرگراه همت(

محمدي
)ملت.م(

قانعان
)سهروردي شمالی.خ(

کشاورز
66433444- 5)بلوار کشاورز(

ونک
44669686)شهرك اکباتان(

معصومی،دکتر
77270472)نبوت.م(

میالد نو
77507491)انقالب.خ(

کشاورزي
)بلوار کشاورز(

6110/م
88720909)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

موالنا
)بزرگراه رسالت(

یارندي،دکتر

88400746)مطهري.خ(

کشور

88967033- 4)فاطمی.خ(

200

)قائم مقام فرهانی.خ(

نور

22848836)شریعتی.خ(

یوسف خانی

)بهشتی.خ(

کودك و خانواده

88959560)حجاب.خ(

آپادانا
88711763)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

هنگام

77445311)هنگام.خ(

)ع(امام حسن مجتبی
)دماوند.خ(

مدرن
)تیر7.م(

آپادانا
88827045- 8)قرنی.خ(

121
44046456)فلکه دوم صادقیه(

ایرانیان
77492437)نارمک.خ(

600- نزاجا
66943921- 3)کارگر شمالی.خ(

)ره(امام خمینی
66930040-9)بلوار کشاورز(

354
)بزرگراه  کاشانی(

بهفر
77816611)دماوند.خ(

نگین
66419014)انقالب.م(

سپاه پاسداران- )ره(امام خمینی
88951841-4)فلسطین.خ(

آیت اله طالقانی
44099469)بلوار فردوس(

خاقانی،دکتر

22508836)بزرگراه رسالت(

ولی عصر

66938885-6)بلوار کشاورز(

بانک ملت

88890170)بلوار کشارز(

ارتودنسی- )ع(امام حسن عسگري

44074448)بلوار فردوس(

رازي

77914414)نارمک.خ(

هامون

88715953)قائم مقام فرهانی.خ(

جنرال فاطمی

88956477)جهاد.م(

بهسان

44071785)بزرگراه کاشانی(

سهیل
)دماوند.خ(

همایون
)قائم مقام فراهانی.خ(

زهره
88898840)ولی عصر.خ(

تخت جمشید
44131496)بزرگراه کاشانی(

شرق تهران
77901693)نارمک.خ(

859
)شریعتی.خ(

شفا
88951890)وصال شیرازي.خ(

تک آریا شهر
44072963)فلکه دوم صادقیه(

شبانه روزي- محمدیان
)دماوند.خ(

864
)نامجو.خ(

شفا
88946139)ولی عصر.خ(

چهار باغ
44438670)جنت آباد.خ(

مسجد جامع فاطمیه
77815151)وحیدیه.خ(

آرشام
77539704)سپاه.م(

شقایق
88705380- 9)فتحی شقایقی.خ(

غرب تهران- رامیار
44643411)شهرك اکباتان(

آزادي
66004165)آزادي.م(

)ع(امام علی
88516003-4)سهروردي شمالی.خ(

)وصال(شمیم کوثر
66410146)وصال شیرازيخ (

سینا
)جنت آباد.خ(

شهید شمس
66001049)بلوار استاد معین(

بهار شیراز
)مفتح شمالی.خ(

شهروند
66931261)جمالزاده.خ(

شاهین
44814337)جنت آباد شمالی.خ(
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پیامبر
44512233)جاده مخصوص کرج(

)ع(ثامن الحجج
)گلچین.م(

دندانپزشکی
)شهریور17.خ(

درمانگاه ھا...ادامھ

تهرانسر
44562533-4)تهرانسر.خ(

شادآباد
)کوي مهرزاد(

رهبر
)تهران نو.خ(

110
)خ آزادي(

مهر
44526322)تهرانسر.خ(

کورش
)سجاد جنوبی.خ(

محمد رضاعباس زاده،دکتر
77418795)تهران نو.خ(

10منطقه - آموزش و پرورش
)حسام الدین.خ(

رازي
)هرك اللهش(

هفده شهریور
66809314- 5)شادآباد.خ(

مرکز تهرانپارس
77410965)دماوند.خ(

افشین
)امام خمینی.خ(

شفا
)شهرك راه آهن(

قدس
)یاخچی آباد.خ(

مروارید شرق
77433284)تهران نو.خ(

شمیم کوثر
55775176)کمیل.خ(

کیمیا
)المپیک.م(

یاسین
)رجایی.خ(

128
)دهم فروردین.خ(

شبانه روزي- ردینفرو
66362212)چهار راه وثوق(

دکتر مهران همتی
88959560) خ حجاب(

شهید یغمایی
33744040)دولت آباد.خ(

155
77425181)نیروي هوایی.خ(

قصر الدشت
)آزادي.خ(

فهرست کامل داروخانه هاي شبانه روزي تهران 205
77986031-3)نیروي هوایی.خ(

410کمیل
)کمیل.خ(

آزادي
66874380) آزاديخ(

پرچم
77504171) م امام حسین(

رسالت
77204156)رسالت.م(

دانش آموز
)چهارصد دستگاه.م(

بیدار
44096268) خ آیت اله کاشانی(

پرسیان
66717952) خ امام خمینی(

شفا
33802845)پیروزي.خ(

استخر
55641281-2)هالل احمر.خ(

جالل آل احمد
88283782) احمدخ جالل آل (

دکتر حقیقت فرد
22867951) سیدخندان(

داندانپزشکیکلینیک
)نبرد. خ(

پارسیان
66918308)آزادي.خ(

جهان درمان
44405804) م پونک(

دکتر علوي
33136676) خ مجاهدین اسالم(

کیوان
77468200)پیروزي.خ(

بیماري هاي پستان-جهاد دانشگاهی
66492664)انقالب.خ(

سف زادهدکتر یو
88695650) شهرك قدس(

دکتر مطهري
88402168) خ آیت اله مطهري(

افسریه-311
33810160)افسریه.خ(

شمیم کوثر
66937673)انقالب.م(

ستارخان
44218610) خ ستارخان(

دکتر مقیضی
88639076) خ کارگر شمالی(

فتح

33156660)افسریه.خ(

شهید شوریده
66413001)پاستور.خ(

مرکزي آذر

66695414)خ شمشیري(

دکتر نیاکان

33556508) شهریور17خ (
آتیه

)تندگویان.خ(

موفق

)فلسطین.خ(

دکتر سلطان زاده
44410408) جنت آباد شمالی(

رامین
66705301) م فردوسی(

اتکا
55003801)رجایی.خ(

)ع(امام موسی کاظم
77522357)ابن سینا.خ(

پاسداران
22588522) خ پاسداران(

یفاراب
66927544) خ جمالزاده(

)ع(امام سجاد

)کارگر جنوبی.خ(

بهارستان
)بهارستان.م(

روناس

22233774) خ چیذر(

فرانس پاستور

88948361) م فلسطین(

بدر

55011721)نازي آباد.خ(

پارس

)شهریور17.خ(

صباي زعفرانیه

22709990) خ ولیعصر(

آبان13

88849011) خ کریمخان زند(

راه آهن
55124056)راه آهن.م(

حضرت رسول

77510074)مجاهدین اسالم.خ(

ستاره
22071307) سعادت آباد(

فروردین29
66400073) کارگر.خ(

صبا
)نازي آباد.خ(

فردوسی
66713161)فردوسی جنوبی.خ(

ژابیز
77363874) قنات کوثر(

قانون
88794100) م ونک(

ایرانیان
)هاشمی.م(

پاستور
77810667)امام حسین.م(
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تولد دیگر
66004734)آزادي.خ(

ن حیات امروزآرما
88973385)فاطمی.خ(

دماوند
77702297) خ دماوند(

داروخانھ ھای شبانھ روزی...ادامھ

حکیم سینا
66893958)قصرالدشت.خ(

جم
88320178- 9)مطهري.خ(

دکتر سعیدلو
44653498) شهرك اکباتان(

نمونه طالیی
22230588) خ شریعتی(

آسیا
55381921)ولی عصر جنوبی.خ(

داریوش
88552626-32)سید جمال الدین اسد آبادي(

دکتر شهبازي
66296161) شهرك ولیعصر(

بوعلی
33336046) خ دماوند(

اشتري
)کارگر جنوبی.خ(

رها
66945404)بلوار کشاورز(

____________
دکتر نگین

22517798) رسالت(

)درمان درد(بهروزان
)ولی عصر.خ(

درمانی اعتیادهداشتیبرکزم
)مفتح شمالی.خ(

تهرانشم پزشکیتخصصی چ)کلینیک(فهرست کامل 

12شهرداري منطقه
77601835)مجاهدین اسالم.خ(

مشاهیر
88849374)قائم مقام فرهانی.خ(

مروارید
)بزرگراه شیخ فضل اهللا نوري(

43
)فیاضی.خ(

شهید ملت دوست
33905574)مصطفی خمینی.خ(

نوین
88985400- 8)بلوار کشاورز(

بصیر
66435946-8)جمالزاده.خ(

بینا آفرین
)ریقاآف.خ(

آرامش سبز
33333790)پیروزي.خ(

جمیت آفتاب
77639072-3)بهداشتی(

رازي
66436340)جمالزاده.خ(

2.ش- نگاه
22250674)میرداماد.خ(

_____________
رازي

33862391)افسریه.خ(
نوین دیدگان

88714998)احمد قیر(
ونک

88776521)ونک.م(

تخصصی پوست و مو تهران)کلینیک(فهرست کامل  جهاد سازندگی-نور
88428232- 4)مطهري.خ(

1188
)دماوند.خ(

مهران
)سعادت آباد.خ(

آفا
22297351)باهنر.خ(

بهدید
)آزادي.خ(

مهدي پور
)تهرانپارس.خ(

نیلوفر آبی
)سعادت آباد.خ(

ایران
22076902)شهرك قدس(

زمرد
22858501-3)پاسداران.خ(

1.ش-لیزر- نگاه
22257987)شریعتی.خ(

سیمابه 
88777738)ولی عصر.خ(

پریساصاحب نظر،دکتر
22366872- 3)سعادت آباد.خ(

سادات
)عبدآباد.خ(

هالل احمر ایران
77336006-8)تهرانپارس.خ(

خانه سفید
88670647)دستگیري.خ(

وري هوشمرکز بهروه
22078634)سعادت آبادي.خ(

)مرکز اصالح دید نور(چشم پزشکان نوراکسیمر لیزر
88796656- 7)ولی عصر.خ(

1شعبه-ایران رویان
22604700)شریعتی.خ(

دولتی،دکتر یحیی
88772319)ولی عصر.خ(

تخصصی ترك اعتیاد تهران)کلینیک(فهرست کامل درمانگاه 

)ترمیم مو(پاسداران
22763707-8)شریعتی.خ(

دي
88886346- 7)ولی عصر.خ(

مهر پیروز
22270254)شریعتی.خ(

امید
88089891)سشهرك قد(

شاه حسینی،دکتر زهرا
22962917)پاسداران.خ(

راز سالمت
22059820)ولی عصر.خ(

DIC)معتادان تزریقی و خیابانی(
77448093)هنگام.خ(

مجهز لیزر درمانی و ترك اعتیاد. ك
22065764)سعادت آباد.خ(

، دکتر شیواجمشیدي
44109692)بزرگراه کاشانی(

پوست و موتخصصیکلینیک
)ولی عصر.خ(

دي
77883325)تهرانپارس.خ(

بهزیستی
)ولی عصر.خ(

، دکتر مینافتح آبادي
44423680)پونک.م(

میرداماد
88784558- 9)ولی عصر.خ(

شهید فامیلی
77339383)تهرانپارس.خ(

تهران
)پاسداران.خ(

امیر آباد
88956728)کارگر شمالی(

وانیا
88879523)آفریقا.خ(

بهجو
44072945)بلوار فردوس(

تهران
22561792)پاسداران.خ(

بیماري هاي پوستی
88972220-1)طالقانی غربی.خ(

آسیاب طب
22573339)چهار راه پاسداران(

آتیه
88983628- 30)بلوار کشاورز(

رها
22055187)ولی عصر.خ(
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صادقیه
44061212)فلکه دوم صادقیه(

ولی عصر
33708834)خراسانی.خ(

شقایق
88710201)فتحی شقا قی.خ(

کلینیک تخصصی پوست و مو...ادامھ

انقالب
66932268)انقالب.م(

بعثت
55060600)شوش.م(

سبالن
)سبالن جنوبی.خ(

جام جم
88552449)قیفتحی شقا.خ(

مرکزي
88959093-5)ازيوصال شیر.خ(

بیست و دوم بهمن
55067241)نازي آباد.خ( فهرست کامل بهزیستی تهران

ولی عصر
88899526)ولی عصر.م(

شهید باهنر
55034500)یاخچی آباد.خ(

سازماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن.د

66967874-5)حر. م(
5.ش-بهزیستی

)قیطریه.خ(

)ع(امام حسین
77529966)انقالب.خ(

شهید غیاثوند
55034912)رجایی.خ(

خانه کودك شوش
55894455)شوش.م(

)معلولین ذهنی(شبانه روزي- رفیده
22238783)قیطریه.خ(

پیروزي
77479378)پیروزي.خ(

ابابصیر
55709674- 5)قزوین.خ(

سازمان بهزیستی کشور
66702001-9)امام خمینی.خ(

قدوسی
22719090)باهنر.خ(

کلینیک سیار- پیروزي
33791946)پیروزي.خ(

ترکمانی
55704432)ابوذر.م(

محل جمع آوري کودکان (شهید رشوانلوپور
)خیابانی

55627669)شوش.م(

معصومی
22235206)اندرزگو.م(

نازي آباد
55081301)نازي آباد.خ(

شهداي جوادیه
55641130)جوادیه.خ(

مجتمع حمایتی و پیشگیري،شهید ملت دوست

33905574)مصطفی خمینی.خ(
منطقه شمال-نرگس

22041826)ولی عصر.خ(

شهر ري
55905515)شهر ري(

شهید اردیخانی
55641199)قلعه مرغی.خ(

گارسچی
55622411)چهار راه مولوي(

1.ش- هاجر
22701266)قدس.م(

)ع(امام رضا
)کرج(

کار خیابانیاز کودکانفاع دمعیت ج
55825781)بزرگراه ساوه(

توانبخشی مولويامعجرکزم
)صاحب جمع.خ(

2.ش- هاجر
22736750-1)ولی عصر.خ(

کلینیک سیار- توحید
)کرج(

شهید ذوالفقاري
66692800)جاده ساوه(

خیام
33349528)دماوند.خ(

آیت اله طالقانی
66025010-1) آزادي.خ(

کرج
)0261(3507711)کرج(

باهنر
55004595)خانی آباد نو.خ(

ديآیت اله سعی
33172555)شهدا.م(

آمنه
88779355-6)ولی عصر.خ(

ورامین
)0291(2245377)ورامین(

حضرت رقیه
55012025)خانی آباد نو.خ(

اندرزگو
33187017)سرآسیاب دوالب.م(

استان تهران
88776411- 20)ولی عصر.خ(

ورامین

)0291(2245344)ورامین(

شبانه روزي-حاج باقري

55001222)رجایی.خ(

شهداي انقالب

33081801- 2)پیروزي.خ(

کودکان و نوجوانان

88770005)ونک.م(

شهید دولت آباد
33740734-5)دولت آباد.خ(

شهید نواب صفوي
33704004)بزرگراه محالتی(

شمیرانات- مالشنطقه م
فهرست کامل88778052)ولی عصر.خ(

خانه بهداشت تهران فداییان اسالم
33740987)شهر ري.خ(

تهرانشهرستان بهزیستی 
)خاوران.خ(

شهید فامیلی
77339383)تهرانپارس.خ(

1ش.مشهر سالم شهرداري تهران

22296900)باهنر.خ(

هاشم نژاد

55201511)جاده قدیم(

شبیر

33705919)خراسان.م(

شریعتی

88781833)آرژانتین.م(

)ص(حضرت رسول اکرم
66515001-9)ستارخان.خ(

غربمنطقه- مرد آورد
66026495- 6)جاده مخصوص کرج(

فیاض بخش
33884141)کیان شهر.خ(

دفتر ارائه خدمات توانبخشی
)امام حسین.م(

قدس
88078388- 9)شهرك قدس(

فهرست کامل مراکز انتقال خون  تهران )ع(امام حسین
77809893)دردشت.خ(

حضرت علی اصغر

55622415)دستگیري.خ(

رسالت

77496852)رسالت.م(

تجریش

22704100)قدس.م(

حر

77812495)مدنی.خ(

حکمیه

77308748)تهرانپارس.خ(

آزادي

66055009)آزادي.م(

بیمارستان میالد

82032169)بزرگراه همت(

، حمید رضاباقري

66838586)جمهوري.خ(
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امیریهفتر د- کهریزك
55387264)ولی عصر.خ(

صوصیخ-دادخواه
22843163)شریعتی.خ(

)ع(امام رضا
66809354)شادآباد.خ(

خانھ بھداشت...ادامھ

جمهوريفتر د- کهریزك
66435577)جمهوري.خ(

فردوس
44001061- 3)بلوار فردوس(

غیاثی
66242710- 6)جاده ساوه(

5شهرداري منطقه 
44071000- 5)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

اشرفی اصفهانی
)انقالب.خ(

اکباتانفتر د- کهریزك
44663452)شهرك اکباتان(

چهاردانگه
55252468)چهاردانگه.خ(

فرودگاه-گمرك
66039268)آزادي.م(

اقلیت ها- حضرت مریم
33901369)جمهوري.خ(

باغ فیضفتر د- کهریزك
44410111)بلوار اشرفی اصفهانی(

صالح آباد غربی
55027700)بزرگراه بهشت زهرا(

شیر محمدي
66879793)آذربایجان.خ(

امین حضورفتر د- یزكکهر
33131860)امیر کبیر.خ(

پیشگامان
)جهاد.م(

بهمن22-مرکز بهداشت شهر ري
33742030)شهر ري(

ولی عصر
66017262)دامپزشکی.خ(

بوذرجمهريفتر د- کهریزك
55619869)خرداد15.خ(

اقلیت ها- چلویانس
88715191)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

خانه بهداشت کارگري
33742030)250)(صوص کرججاده مخ(

طرفه
77530091- 4)ابن سینا.خ(

پاساز قائمفتر د- کهریزك
55893066)بازار. خ(

چیلویان
)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

فهرست کامل مراکز بهداشت تهران
فردوسیفترد- کهریزك

33934406)فردوسی جنوبی.خ(
چیلویانس

)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(
جنوب تهرانمرکز بهداشت

66925087)آزادي.خ(
مرکز بهداشت شمیرانات

22218022)شریعتی.خ(

اقلیت ها- گورك مقدس
55607113)وحدت اسالمی.خ(

اقلیت ها- ارتودکس روس
88826640)مفتح(

مرکز بهداشت شرق
77430057)تهران نو.خ(

مرکز بهداشت شمال تهران
88511361- 2)شریعتی.خ(

اقلیت ها- پیران
77554917)حسینامام.م(

امید
88836859) تیر7.م(

مرکز بهداشت شهر ري
33887274-6)شوش شرقی.خ(

مرکز بهداشت غرب تهران
66016016)آزادي.خ(

دفتر تهران نو- کهریزك
77410072)دماوند.خ(

امیر
)طالقاانی.خ(

تهران) امور حمایتی(مدد کاري اجتماعیفهرست کامل 

دفتر بلوار ابوذر- کهریزك
33165042)بلورا ابوذر(

)مادر(یریکاسوسه م
77531062)بهار شیراز. خ(

باقري
66838586)جمهوري(

حبیب ابن مظاهر
22282202)سه راه فرمانیه(

دفتر پیروزي- کهریزك
33784166)پیروزي.خ(

نامجوفتر د- کهریزك
77545550)نامجو.خ(

زهرا،دفررایلدا
33333790)پیروزي.خ(

علی اکبري
88365803)سشهرك قد(

دفتر شکوفه- کهریزك
33308327)پیروزي.خ(

خیریهوسسه کهریزك،م
88826092)تیر7.م(

فهرست کامل آسایشگاه سالمندان تهران
دفتر جوادیه- کهریزك

55651349)جوادیه.خ(
نیکو

)شریعتی.خ(
سعادت آبادفتر د- کهریزك

22080841)سعادت آباد.خ(
بانوان نیکوکار

22712006)ولی عصر.خ(

دفتر  شهید رجایی- کهریزك

55059556)رجایی.خ(

یهودي

77564169)امام حسین.م(

کیمیا

22086863)سعادت آباد.خ(

فردوساغ بفتر د-کهریزك

22711442)ولی عصر.خ(

دفتر بهشت زهرا- کهریزك

55201031)جاده قدیم قم(

آزاديفتر د- کهریزك

66065125)آزادي.خ(

نیاکان

88080809)شهرك قدس(

مهر کیان

22231200)تجریش.م(

کهریزك دفتر فرودگاه امام

51007319)بزرگراه تهران قم(

فرودگاهفتر د- کهریزك

61023742)فردگاه مهرآباد(

صوصیخ- پاسداران

22542212)پاسداران.خ(

مهرورزان

22401984- 5)ولنجک.خ(

)خصوصی(ابن سینا 

44504231)تهرانسر.خ(

باصفا

66922679)آزادي.خ(

قلهکفتر د- هریزكک

22608691)شریعتی.خ(

پارسیان

22070696-8)سعادت آباد.خ(

فهرست کامل آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی تهران نورسته
22220965)شریعتی.خ(

توحید
66942207)توحید.م(

جانبازان ثاراله
22417284-6)زعفرانیه.خ(

جانبازان بقیه اله
22734763)زعفرانیه.خ(

وصیخص-نیکان
22546386)پاسداران.خ(

خصوصی- فرزانگان
88097779)شهرك قدس(
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شهید ذوالفقاري
66692800)جاده ساوه(

شهید باهنر
55034500)یاجچی آباد.خ(

دفتر جمهوري- کهریزك
66435577)جمهوري.خ(

آسایشگاه معلولین...ادامھ

باهنر
55004595)خانی آباد نو.خ(

شهید غیاثوند
55034912)رجایی.خ(

دفتر امین حضور- کهریزك
33131860)امیر کبیر.خ(

فرزندان معلولین کارگر
22410399)زعفرانیه.خ(

حضرت رقیه
55012025)خانی آباد نو.خ(

معدل شیرازي
)مدائن.م(

بوذر جمهريفتر د- کهریزك
55619869)خرداد15.خ(

باغ فردوسفتر د- کهریزك
22711442)ولی عصر.خ(

ضرغامی،احمد
)بزرگراه رجایی(

ترکمانی
55704432)ابوذر.م(

ترپاشاژقائمدف- کهریزك
55893066)بازار.خ(

سعادت آبادفترد- کهریزك
22080841)سعادت آباد.خ(

شبانه روزي-حاج باقري
55001222) رجایی. خ(

شهید جوادیه
55641130)جوادیه.خ(

دفتر فردوسی- کهریزك
33934406)فردوسی جنوبی.خ(

قلهکفتر د- کهریزك
22608691)شریعتی.خ(

منطقه غرب-ورد آورد
66026495- 6)جاده مخصوص کرج(

شهید اردیخانی
55641199)قلعه مرغی.خ(

دفتر تهران نو- کهریزك
77410072)دماوند.خ(

)ع(حضرت علی
22445105)لشکرك.دهجا(

فهرست کامل انجمن ها و مراکز خیریه تهران دفتر بلوار ابوذر- کهریزك
33165042)بلوار ابوذر(

وحدت
22942132)پاسداران.خ(

)عج(نجمن مدکاري امام زمانا
88906061 -6/4461881

انجمن بیماران سرطانی
2 -77512041

دفتر پیروزي- کهریزك
33784166)پیروزي.خ(

اکباتانفتر د- کهریزك
44663452)شهرك اکباتان(

توانبخشی معلولین ذهنی.خ.م
22208750-22215554

از کودکان سرطانی.ح.خ.م
22451414

دفتر شکوفه- کهریزك
33308327)پیروزي.خ(

باغ فیضفتر د- کهریزك
44410111)بلوار اشرفی اصفهانی(

انجمن احیاي شنوایی ایران
66645603

انجمن ام س ایران
66953907

دفتر جوادیه- کهریزك
55651349)جوادیه.خ(

نامجوفتر د- کهریزك
77545550)نامجو.خ(

مرکز نیکوکاران رعد الغدیر
4-66305352

)س(رت فاطمه زهرامرکز خیریه حض
9 -22290848

دفتر شهید رجایی- کهریزك
55059556)رجایی.خ(

)جانبازان(ید بهشتیهش
77811100)مدنی.خ(

)ع(امداد دانشجویی مردمی امام علی .ج
55154165-23051110

مرکز خیریه دستهاي مهربان
66936507 -66437965

دفتر بهشت زهرا- کهریزك
55201031)جاده قدیم قم(

آزاديدفتر - زكکهری
66065125)آزادي.خ(

زنان و کودکان پناهنده. ح.مرکز
88848722 -88842859

مرکز معلولین و سالمندان قدس
44986275

دفتر فرودگاه امام- کهریزك
51007319)بزرگراه تهران قم(

دفتر فرودگاه- کهریزك
61023742)فرودگاه مهرآباد(

)ص(اشراف االنبیاء.خیریه.م
22454646

رکز خیریه نیکوکاران وحدتم
77490454

_________________
دفتر امیریه- کهریزك

55387264)ولی عصر.خ(

انجمن نابینایان ایران
22560060-22541691

)ع(مرکز خیریه زین العابدین امام سجاد
55856388

فهرست کامل شیرخوارگاه هاي تهران

هماي رحمت) ع(امام علی.خ.م

33702134

)س(ریه زینب کبريبنیاد خی

22821549

شهید رشوانلوپور

55627669)شوش.م(

حبیب ابن مظاهر

)اقدسیه.خ(

__________
)ع(دفتر خیریه حضرت قاسم بن الحسن

33067602-33063302
محمودیه

33124395) اسالمنمجاهدی. خ(

معصومی

22235206)اندرزگور.م(

فهرست کامل آتش نشانی هاي تهران خیام

33349528) ماوندد.خ(

2.ش- هاجر

22736750-1)ولی عصر.خ(

112
55635551-2) خ مادر-مولوي(

101
66704015- 66701127) م حسن آباد(

آیت اله سعیدي
33172555)شهدا.م(

آمنه
88779355- 6)ولی عصر.خ(

110
55414443- 4) خ راه پیما(

102
77651199-77604444) ابتداي نظام آباد(

شبیر
33705919)یخراسان.م(

آسیه
55714100)کمیل.خ(

317
22237772- 22243747) دزاشیب(

103
99555551-3355552) ایستگاه خرابات(

بعثت
55060600)شوش.م(

، حمید رضاباقري
66838586) جمهوري.خ(
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315
22514444) مجیدیه شمالی(

419
88053939) شهرك والفجر(

409
44403016- 17) بعد از مافی،کاشانی(

آتش نشانی ھا...ادامھ

407

44669666) ترمینال غرب(

508

5203843) ابتداي عوارضی قم(

504

55642776-7) ن،قلعه مرغیقزوی(

113

55631212) بازار کفاش ها(

508
55029998-9) میوه و تره بار(

403
2243044) زندان اوین(

316
22859494) جنب اتوبان همت(

408
66035551-2) خ میمنت(

312
22444000) چهارراه مینی سیتی(

109
66886042) نواب،شکوفه شرقی(

414
44713555) پارك چیتگر(

211
55902525) شهرري،پشت حرم(

206
33491919) خاوران،بعد از آقا نور(

317
22237772- 22243747) دزاشیب(

302
77825400) خ دماوند،نبش زرکش(

410
88243333) جالل آل احمد(

501
66235554- 5) چهارراه یافت آباد(

113
55632020- 55631212) بازار کفاش ها(

305
77349999) چاپ افست(

319
88675554) بزرگراه حقانی(

117

66441200) مجلس قدیم(

408

66035551-2) خ میمنت(

407

44669666) ترمینال غرب(

509

55244444- 5) جنب کیان تایر(

108
66412413) کارگر شمالی(

211
55902525) شهرري،پشت حرم(

508
55029998-9) میوه و تره بار(

213
550666668) بزرگراه بعثت(

116
66441125) بیت رهبري(

410
88283333) جالل آل احمد(

312
22444000) چهارراه مینی سیتی(

210
33747777) فلکه اول دولت آباد(

114
33125241) مجلس بهارستان(

319
88675554) بزرگراه حقانی(

206
33491919) خاوران،بعد از آقا نور(

205
33145556) افسریه(

320
88050907) یخ بهائیمالصدرا،ش(

509
55244444- 5) جنب کیان تایر(

501
66235554- 5) چهارراه یافت آباد(

511
66250797) خ خلیج(

417
44981991) مخصوص14کیلومتر(

213
550666668) بزرگراه بعثت(

117
66441200) مجلس قدیم(

310
777449084) هنگام- رسالت(

416
44543333-4) مخصوص10کیلومتر(

210
33747777) فلکه اول دولت آباد(

108
66412413) کارگر شمالی(

105
88905030) کریم خان زند،آبان(

115
66463432) خ نوفل لوشاتو(

205
33145556) افسریه(

116
66441125) بیت رهبري(

304
7786666) جنب ترمینال شرق(

212
55524030) صالح آباد(

511
66250797) خ خلیج(

114
33125241) بهارستانمجلس (

313
44739102) استادیوم آزادي(

203
33164555) ابوذر،بعد از پل سوم(

310
777449084) هنگام- رسالت(

320
88050907) مالصدرا،شیخ بهائی(

201
33603333) داخل کیان شهر(

419
88053939) شهرك والفجر(

105
88905030) کریم خان زند،آبان(

417
44981991) مخصوص14کیلومتر(

506
55000994) خانی آبادنو(

508

5203843) ابتداي عوارضی قم(

304

7786666) جنب ترمینال شرق(

416
44543333-4) مخصوص10کیلومتر(

315

22514444) مجیدیه شمالی(

403
2243044) زندان اوین(

313
44739102) استادیوم آزادي(

115
66463432) خ نوفل لوشاتو(

204
33732417-18) وبی،آهنگنبردجن(

109
66886042) نواب،شکوفه شرقی(

201
33603333) داخل کیان شهر(

212
55524030) صالح آباد(

404
88070044) چهارراه دریا(

308

77383900) وفادارغربی(

506

55000994) خانی آبادنو(

203

33164555) ابوذر،بعد از پل سوم(

307

77003388) شهرري،امام خمینی(
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311
77068482) استقالل،هنگام(

309
77194535) خ گلبرگ(

415
44752070) رودي چیتگرو(

آتش نشانی ھا...ادامھ

104
88531009) مطهري،خ اکبري(

115
88456090) شریعتی،باالتر از ملک(

302
77825400) خ دماوند،نبش زرکش(

402
22113000-1) شهرك مخابرات(

207
33761600) دولت آباد،بلوار قدس(

405
44337777) ابتداي جاده کن(

504
55642776-7) قزوین،قلعه مرغی(

512
66283909) سه راهی شهریار(

406
44462929) برق آلستوم(

314
22306021) میدان هروي(

307
77003388) شهرري،امام خمینی(

202
77427777) داخل تره بار پیروزي(

فهرست کامل اوژانس هاي تهران 409
44403016- 17) بعد از مافی،کاشانی(

313
22810102- 3) اقدسیه،نبش بوستان(

کزپایگاه مر
3-66469990

اورژانس تهران
115

401
44405000) متري گلستان35پونک،(

510
66800203) شهریور17شادآباد،(

2شماره
33341622

1شماره 
22718066

404
88070044) چهارراه دریا(

208
33381212) پاك دشت(

6شماره
55604400

3شماره
77477666

204
33732417-18) نبردجنوبی،آهنگ(

318
22423333) 15لنجک،نبشو(

9شماره
88053950

5شماره
66012093

104
88531009) مطهري،خ اکبري(

503
66242555) پارك بهاران(

12شماره
55825152

7شماره
55056666

305
77349999) چاپ افست(

209
33590404- 5) قیام دشت(

15شماره
66629444

11شماره
77322521

316
22859494) جنب اتوبان همت(

111
55168484) وحدت اسالمی(

17شماره
55657911

13شماره
33732526

414
44713555) پارك چیتگر(

412
44730501) شهرك شهید باقري(

شعبه انقالب
22403104

16شماره
22516346

306
77311636) خ سازمان آب(

411
44726292) شهرك راه آهن(

4شماره
55056008

18شماره
66077772

505
55855858) بدل آبادع(

301
22230112) کرمان جنوبی(

فهرست کامل تأمین اجتماعی تهران
تلفن آدرس مرکزدرمانی/شعبه

18 -88977616 237خ فاطمی،روبروي هتل الله،پ اداره کل

88969900-88965900 خ فاطمی،روبروي سازمان آب،نبش خ رهی معیري 1شعبه

55414442-55410089 متري،خ آقاباالزاده8سیده به م قزوین،خ کارگرجنوبی،نر 2شعبه

33506868-33127042 8م خراسان،نرسیده به ایستگاه زیبا،ك محمدبیگی،پ 3شعبه

77502887-77504144 3م امام حسین،ابتداي خ مازندران،پ 4شعبه

33033028 م خراسان،خ خاوران،بعد از مخبرجنوبی،جنب اداره آگاهی 5شعبه

55414442-55410089 متري،خ آقاباالزاده8خ کارگرجنوبی،نرسیده به م قزوین، 2شعبه

66899735-66880037 خ رودکی،نرسیده به چهارراه مرتضوي 7شعبه
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تأمین اجتماعی...ادامھ

33932270-33116155 606نتر از م استقالل،ك بانک تجارت،پخ سعدي جنوبی،پائی 8شعبه

2 -88437091 -4 -88447512 3سهروردي شمالی،روبروي پمپ بنزین،ك تقوي،پ 9شعبه

5-55276663-9 -55258957 بزرگراه آیت اله سعیدي،چهاردانگه بلوار فارسیان 10شعبه

55351055-55351022 خ شهیدرجایی،ایستگاه پل پیچ،ك شهیدعلی ناصر 11شعبه

8-33741737 نرسیده به م دولت آباد،تقاطع ج سوم بزرگراه آزادگان،ك ظفرنو 12شعبه

14-66922113 ،مقابل بانک ملی2خ آزادي،بعد از خوش،خ شهید قانعی،پ 13شعبه

44195127-44196427 ،روبروي شرکت ایران خودرو12کرج،کیلومتر-اتوبان تهران 14شعبه

3-66620601 رآباد،بعد از پایگاه  یکم شکاريج قدیم کرج،سرآسیاب،مه 15شعبه

77875387-77877548 34شرقی،پ144فلکه اول تهرانپارس،خ 16شعبه

27-44631926 ج مخصوص کرج،مقابل شهرك اکباتان2کیلومتر 17شعبه

88712942-88713703 31،م فرهنگ،نبش خ)یوسف آباد(سیدجمال الدین اسدآبادي 18شعبه

9-88912771 37لهی،خ ورشو،پخ استادنجات ا 19شعبه

77476629-2-77985551 837خ پیروزي،بعد از چهارراه کوکاکوال،مقابل مسجدقدس،پ 20شعبه

55624360-4-55611953 5خردادغربی،روبروي مخابرات ناحیه15خ 21شعبه

14-88533611 18،ك هشتم،پقائم مقام فراهانی 22شعبه

66731887-66712195 د،نبش خ استخرخ امام خمینی،م حسن آبا 23شعبه

77881674-77863809 70،پ121غربی،نبش182تهرانپارس،بین فلکه دوم و سوم،خ 24شعبه

22365978-15-22366113 ،اول بلوارشهرداري11سعادت آباد،سروغربی،م شهرداري،نبش ك  25شعبه

8-66726755 تیر جنوبی،کوي ایروان30خ جمهوري اسالمی،خ 26شعبه

22-88758021 9هري،ابتداي خ میرعماد،نبش ك دوم،پخ مط 27شعبه

4-44084991 8،پ2فلکه دوم صادقیه،خ آیت اله کاشانی،خ گلهاي 28شعبه

77536877-77606763 76خ دکترشریعتی،خ ملک،پ 29شعبه
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تأمین اجتماعی...ادامھ

55906842-55900042 خ شریعتی،پائین تر از م قدس ه شمیرانشعب

22710300-22719610 سه راه ورامین،اول ج ورامین شعبه شهرري

فهرست کامل کار گزاري هاي تأمین اجتماعی تهران
تلفن آدرس نام کارگزاري

66625756 256،ط فوقانی بانک رفاه شعبه غرب،پ)سه راه آذري(م شمشیري تهران6شعبه

44300945
ران،نرسیده به فرهنگسراي بلوارشهران،پائین تر از فلکه دوم شه

،ط همکف61تفکر،نبش خ مطهري،ساختمان شقایق،شماره
تهران28شعبه

22-22327021 ،ط همکف14بزرگراه رسالت،نرسیده به مجیدیه،ك طلوعی،پ تهران9شعبه

77391891
،ط 4،پ218و216،باالتر از م شاهد،بین خ )بلوارپروین(بلوارشاهد

همکف
تهران24شعبه

4-33309123
یروزي،ایستگاه چهارصد دستگاه،روبروي خ زاهد گیالنی،زیربانک خ پ

3رفاه،شعبه پیروز،پ
تهران20شعبه

66508839 ،ط اول477خ بهبودي،نبش ك بشیر،باالي باشگاه بدنسازي،پ تهران13شعبه

77506425-77506529
خ شریعتی،باالتر از سه راه طالقانی،نبش میثاق یکم،روبروي سینما 

3،واحد،ط اول58سروش،پ
تهران29شعبه

66974637 ،ضلع جنوبی،ط اول144م انقالب،خ کارگرجنوبی،پ تهران1شعبه
88825052 ضلع شمالی م هفت تیر،مجتمع اداري و تجاري نگین آبی،ط اول تهران22شعبه
33685227 ،ط اول1512شهریور،نرسیده به م خراسان،نبش ك آقایی،پ17خ  تهران5شعبه

10-66377509 ،باالي مغازه کبابی26نرسیده به خ مرتضوي،پخ رودکی، تهران7شعبه
8-88917656 1واحد،خ دکترفاطمی،ساختمان کامران اداري،ط اول،خ ولیعصر تهران18شعبه
8-88917656 54خ آفریقا،ك دامن افشان،ط اول شرقی،پ تهران25شعبه
6-77721315 26شرقی،پ136فلکه اول تهرانپارس،خ تهران16شعبه

55921803
شهرري،م فرمانداري،ابتداي خ قم،خ شهید حمیدکاشانی،مقابل تاالر پذیرایی 

3نور،پ
شعبه شهرري

3-22251752 ،ط همکف28،نبش بهروز،پ)دستگردي(خ شریعتی،خ ظفر شعبه شمیران

فهرست کامل مراکز ثبت احوال تهران و حومه
تلفن آدرس نام منطقه

88919012 10پل کریمخان،ك افشین،پخ استادنجات الهی،نرسیده به  روابط عمومی

6646039166418475
6696579966956255
6646480666462489

خ وحدت اسالمی،نبش چهارراه ابوسعید
معاونت ثبت احوال مرکزي 

13-12-11تهران شامل مناطق
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ثبت و احوال...ادامھ

7763373777649523
7760701077600622
7763373877633736

3-77526262

هارشیراز،مقابل سینما ایرانخ شریعتی،بعد از ب
معاونت ثبت احوال شمال 

7-6-4-3تهران شامل مناطق

6604748466047776
خ آزادي،بعد از یادگار امام،نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف،خ 

حبیب الهی
معاونت ثبت احوال غرب تهران 

2-21-10-9-5شامل مناطق

5590691455953030
5590691455908529

3-55904661
خ شهیدرجائی،جنب ایستگاه مترو ري

معاونت ثبت احوال جنوب 
-17-16تهران شامل مناطق

18-19-20
3371138033713634
3371383133713056
3301912233711410

اتوبان شهید محالتی،بلوار نبرد جنوبی،بهستان یکم شرقی،جنب 
نبرد132کالنتري 

ت ثبت احوال شرق تهران معاون
15-14-8شامل مناطق

5595303155929924
55904661

شهرري،جنب ایستگاه مترو ري شهرري

2266753222667550
22667596

میدان تجریش،خ ولیعصر،ایستگاه پسیان،خ مقدس اردبیلی شمیرانات

55202136 6،انتهاي قطعه2،ساختمان شماره)س(داخل بهشت زهرا )س(رابهشت زه

667487742 -66748771
66747670

میدان حسن آباد،خ امام خمینی،خ استخر،خ جامی،خ 
محمدبیک،واحد ثبت فوت تهران

بایگانی متوفیات تهران 
سایت منطقه جامی

0261

3523013
3522072
3524085
3524242

متري گلشهر،چهارراه گلزار،بلوارشرقی45کرج، کرج

0221
5222556
5225659

وند،میدان قدسدما دماوند

0291
2253115
2253040

،روبروي ورامین،مجتمع ادارات،روبروي فرمانداري،جنب کمیته امداد
دارائی

ورامین

0221 6222009 فیروزکوه،شهرك ولیعصر،باالتر از فرمانداري،روبروي تعاون روستاي فیروزکوه

0262
3222366
3254646

کشاورزيشهریار،شهرك اداري،جنب اداره جهاد شهریار

0229 4224043 رباط کریم،جاده ساوه،تقی آباد،روبروي شهرداري رباط کریم

0292
3021343

سایت30031177
11پاکدشت،روبروي دانشگاه ابوریحان،خ محیط زیست،ك یاس پاکدشت

٤٧کتاب اطالعات جامع تهران
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ثبت و احوال...ادامھ

0229 2523955 ،کهریزك،ساختمان دهداريجاده قم کهریزك

0262
4228280

4222277
هشتگرد،ساوجبالغ،بلوار آیت اله خامنه اي،روبروي آموزش و پرورش ساوجبالغ

0228 9-2360498 اسالمشهر،م نماز،خ صیادشیرازي،روبروي اداره آب و فاضالب اسالمشهر

0262 4724929 طالقان،داخل بخشداري طالقان

0262 5344555 وعلی سینانظرآباد،انتهاي خ الغدیر جنوبی،جنب داروخانه اب نظرآباد

0292 2150470 قرچک،شهرك طالئیه،پشت اداره برق قرچک

021 55254055 چهاردانگه،خ شهید پارسیان،روبروي تامین اجتماعی چهاردانگه

0221 5727301 رودهن،ابتداي بلوار،جنب شهرداري رودهن

0221 2231228 بومهن،داخل شهرداري،ط اول بومهن

0261 738020 ج،بلوار امام،جنب میدان آزادگانماهدشت کر ماهدشت

0262 3822000 شهرقدس،م قدس،پاساژ شهرداري،ط سوم شهرقدس

0221 5522693 آبسرد دماوند،جنب شهرداري آبسرد دماوند

تهرانمناطق پستی فهرست کامل 
)17(منطقه

33356772) اتوبان آهنگ(
)15(منطقه

88742110) خ استاد مطهري(
)11(منطقه

33952911- 3) مام خمینیم ا(
)1(منطقه

22600091- 3) خ شریعتی(

)19(منطقه
88407265) خ شریعتی(

)16(منطقه
77196410) م رسالت(

)13(منطقه
66412886) خ کارگرشمالی(

)2(منطقه
22062210) خ سعادت آباد(

تهراندفاتر پستی فهرست کامل 
925آژانس- پستی19نطقهم

22053737)ولی عصر.خ(
928کد- پستی19طقهنم

22124487)سعادت آباد.خ(
شهرك غرب

)بلوار فرحزادي(
922کد 

)باهنر.خ(

935آژانس- پستی19نطقهم

22558370)پاسدارانچهار راه (

51912کد- پستی19نطقهم

88699332- 3)شهرك قدس(

)ع(امام صادق. پ.د-پستی14نطقهم

88072122)بزرگراه چمران(

محالتیآژانس- پستی19نطقهم

22440980)لشگرك.خ(

937آژانس- پستی19نطقهم

88771249)ولی عصر.خ(

51903پست

)دیباي جنوبی.خ(

دفتر پستی دارایی-پستی14نطقهم

44332520)ستارخان.خ(

دفتر پستی اوین- پستی19نطقهم

22401143)اوین.خ(

دفتر پستی اسماعیلی-پستی19منطقه 

22609035)شریعتی.خ(

پست بین المللی-فرادریاهاخدمات سریع 

22044273)آفریقا.خ(
ستارخانستی پفتر د-پستی14نطقهم

66511098)ستارخان.خ(

دفتر پستی دربند- پستی19نطقهم

22713088)دربند.خ(

دانشگاه الزهرا.پ.د-پستی19منطقه 

88030363)ده ونک(
1534آژانس-پستی15نطقهم

88788618)ونک.م(
شهر آراتی سپفتر د-پستی14نطقهم

88264587)آرش مهر.خ(
سرپل تجریش.پ. د- پستی19نطقهم

22713498)تجریش.م(
دفتر پستی رستم آباد-پستی19منطقه 

22543077)پاسداران.خ(
پستی ساعیفتر د-پستی15نطقهم

88774048)ولی عصر.خ(
صادقیهستی پفتر د-پستی14نطقهم

44219993)ستارخان.خ(
تی نیاوراندفتر پس- پستی19نطقهم

22280946)پاسداران.خ(

آموزش و پرورش-پستی15نطقهم
)سمیه.خ(

1531آژانس-پستی15نطقهم
88717410)139)(خالد اسالمبولی.خ(

445کد
)انقالب.خ(

51603ستیپفترد- پستی16نطقهم
77961213-5)تهرانپارس.خ(

٤٨کتاب اطالعات جامع تهران
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سپهردفتر پستی برج- پستی15منطقه 

88832615)سمیه.خ(
418آرژانس-پستی14نطقهم

88060007)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(
51619ستی پفترد- پستی16نطقهم

)شریعتی.خ(
دفاتر پستی...ادامھ

دفتر پستی شرکت نفت- پستی15منطقه

66152907)طالقانی.خ(
445آرژانس-پستی14نطقهم

66950472)انقالب.خ(
رشدفتر پستی د- پستی16نطقهم

77965231)اونددم.خ(
تامین اجتماعی

)آزادي.خ(
دفتر پستی شهید مطهري- پستی15منطقه 

88826016)خ کریمخان زند(
448آرژانس -پستی14نطقهم
88049374)بزرگراه کردستان(

دفتر پستی شهرك امید-پستی16منطقه 

77361047)تهرانپارس.خ(
دانشگاه صنعتی شریف

)آزادي.خ(
ی کاالي نفتدفتر پست- پستی15منطقه 

88912231)قرنی.خ(
دفتر پستی اسکندري- پستی14منطقه 

66928504)اسکندري شمالی.خ(
دفتر پستی شهید باهنر-پستی16منطقه 

77886785)تهرانپارس.خ(
14527کد-پستی14نطقهم

)فلکه اول صادقیه(

وزارت کشور
)جهاد.م(

دفتر پستی باجه مرکزي- پستی14منطقه 

88900173-6)ولی عصر.م(
دفتر پستی شهید بهشتی-پستی16منطقه 

77801607)رسالت.م(
912آژانس- پستی19نطقهم
22062210)سعادت آباد.خ(

پست، شرکت
88463082)شریعتی.خ(

بادامیدفتر پستی-پستی14نطقهم
66946500)جمالزاده.خ(

دفتر پستی شهید تندگویان-پستی16منطقه 

22312727)مجیدیه شمالی.خ(
مفتحفتر پستی د- یپست16نطقهم

22847500)سه راه ضرابخانه(

5137کد
)سهروردي شمالی. خ(

دفتر پستی تربیت مدرس-پستی14منطقه 

88011001)3205)(بزرگراه جالل آل احمد(
دفتر پستی شهید چمران-پستی16منطقه 

77326093)تهرانپارس.خ(
919آژانس- پستی19نطقهم

88790719)ولی عصر.خ(
)نظام  آباد(شهید نظري-مخابراتی7منطقه

77555555)مدنی.خ(
دفتر پستی شهید قناعت- پستی14منطقه 

88714400)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(
دفتر پستی شهید رجایی-پستی16منطقه 

22936028- 9)لویزان.خ(
ظفردفتر پستی - پستی19نطقهم

)دستگردي.خ(

1539آژانس-پستی15نطقهم
88321502)مطهري.خ(

دفتر پستیکوي دانشگاه تهران-پستی14منطقه 

88008466)کارگر شمالی.خ(
دفتر پستی علم و صنعت-پستی16منطقه 

77451500-9)رسالت.م(
دفتر پستی کانون کارشناسان- پستی19منطقه 

23852252)دستگردي.خ(

دفتر پستی افشار مطلق- پستی15منطقه

88407265)شریعتی.خ(
اللهدفتر پستی-پستی14نطقهم

88960990)فاطمی.خ(
فدكدفتر پستی- پستی16نطقهم

77815921)مدنی شمالی.خ(
ونکدفتر پستی - پستی19نطقهم

88042690)ونک.م(

دفتر پستی پیام-پستی15نطقهم
88842891)طالقانی.خ(

437کد -پستی14نطقهم
88959553)فاطمی.خ(

لویزاندفتر پستی - پستی16نطقهم
22930020)سه راه لویزان(

دفتر مرکزي- پستی19طقهنم
22606115)شریعتی.خ(

دفتر پستی مرکزي- پستی15منطقه 

88742110- 1)بهشتی.خ(
51404کد-پستی14نطقهم
88980369-70)فاطمی.خ(

نبوتدفتر پستی - پستی16نطقهم
77927980)هفت حوض.م(

51904کد- پستی19نطقهم
)ونک.خ(

شعبه سینا-پستی15نطقهم
88824223)تیر7.م(

51414کد-پستی14نطقهم
)جهاد.م(

علم و صنعتشعبه - پستی16نطقهم
73912447)هنگام.خ(

نمایشگاه- پستی19نطقهم
22013950)بزرگراه چمران(

615آژانس - پستی16نطقهم
77609954)مدنی.خ(

51415کد-پستی14نطقهم
)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

51622کد- پستی16نطقهم
77328277)تهرانپارس.خ(

شهرك حکیمیه
)جاده لشگرك(

623آژانس- پستی16نطقهم
88422705)شریعتی.خ(

51419کد -پستی14نطقهم
)فرصت شیرازي.خ(

واحد خدمات خودرویی-پستی16منطقه 

77801939)رسالت.م(
مجتمع امام خمینی.پ.د- پستی15منطقه 

88153588)آرژانتین.م(

625آژانس- پستی16نطقهم
77608408)انقالب.خ(

51420کد -پستی14نطقهم
88985591- 3)کارگر شمالی.خ(

اکباتاندفتر پستی -پستی13نطقهم
44664275)شهرك اکباتان(

611آرژانس- پستی16نطقهم
77703157)فرجام.خ(

دفتر پستی شهید فالحی- پستی16منطقه 

88114239)شریعتی.خ(
51438کد-پستی14نطقهم

66949725-6)بلوار کشاورز(

دفتر پستی آیت اله کاشانی- پستی14منطقه 

44119501)بزرگراه کاشانی(
618آرژانس- پستی16نطقهم

77965675)تهرانپارس.خ(

دفتر پستی شهید قندي- پستی16منطقه 

88114385)شریعتی.خ(
517آژانس-پستی15نطقهم

88308452)کریمخان زند.خ(

شهر زیبادفتر پستی -پستی14نطقهم

44314446)شهر زیبا.م(

620آرژانس- پستی16نطقهم

22521413)بزرگراه رسالت(

دفتر پستی شهید مدنی-پستی16منطقه 

77544698)سبالن جنوبی.خ(
1519آژانس-پستی15نطقهم

66469676)حافظ.خ(

(DHL)ال.اچ.دي

88719170- 4)بهشتی.خ(

622آرژانس- پستی16نطقهم

77880227)بزرگراه رسالت(

ی عصردفتر پستی ول-پستی16منطقه 

77501872)سپاه.م(

کانون و پرورش فکريباجه- پستی15منطقه

88724576)خالداسالمبولی.خ(
441کد

)کارگر شمالی.خ(

626آرژانس- پستی16نطقهم

77456599)رسالت.م(

دفتر پستی نظام وظیفه-پستی17منطقه 

77508528)سپاه.م(

دفتر پستی ایرانشهر- پستی15منطقه 

88820231)ایرانشهر.خ(
447کد

)عالی قاپو.م(

51625آرژانس- پستی16نطقهم

77441140)هنگام.خ(
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11منطقه پستی 
33952911-3)ناصر خسرو.خ(

125آژانس-پستی11نطقهم
33121879)سرچشمه.خ(

میر فخراییپستی دفتر -پستی11نطقهم
66703663)جامی.خ(

دفاتر پستی...ادامھ

)پست تلفنی(193واحد پست و تلفن
33908090)خرداد15.خ(

126آژانس-پستی11نطقهم
33520437)شوش شرقی.خ(

325آژانس-پستی13نطقهم
66438987)آذربایجان.خ(

613آژانس- پستی16نطقهم
77902968)دماوند.خ(

123آژانس پستی کد
)ابن سینا.م(

آژانس استانبول-پستی11نطقهم
33116384)فردوسی.خ(

335دفتر پستی-پستی13نطقهم
66389565)بزرگراه نواب(

619آژانس - پستی16نطقهم
)تهرانپارس.خ(

دفتر پستی تهران نو-پستی17منطقه 

77419171)تهران نو.خ(
آژانس برنامه و بودجه-پستی11نطقهم

33119019)بهارستان.م(
ر پستی پاستوردفت-پستی13نطقهم

66409153)پاستور.خ(

دفتر پستی استاد حسن بنا- پستی16منطقه 

88448310)مجیدیه جنوبی. خ(

دفتر پستی چاپخانه-پستی17منطقه 

33335033)شهریور17.خ(
آژانس بیمه-پستی11نطقهم
33913353)سعدي شمالی.خ(

)گمرك(دفتر پستی رازي-پستی13منطقه 

55387555)مولوي.خ(
دفتر پستی شهید آیت-پستی16منطقه

77902516)نارمک.خ(

دفتر پستی محصل- پستی17نطقهم
33344750)پیروزي.خ(

آژانس دارایی-پستی11نطقهم
33116042) صور اسرافیل.خ(

دفتر پستی شهید یوسفیان-پستی13منطقه 

66419588)فروردین12.خ(
616کد- پستی16نطقهم
77801207)دردشت.خ(

دفتر پستی منتظري-یپست17منطقه 

33794046)تهران نو.خ(
خرداد15دفتر پستی -پستی11نطقهم

33110168)خرداد15.خ(
دفتر پستی لشگر-پستی13نطقهم

66413231)کارگر جنوبی.خ(
51601کد-پستی16/م
77250025)رسالت.خ(

دفتر پستی والیت- پستی17نطقهم
77473978)هواییينیرو.خ(

پستی آبسرداردفتر-پستی11نطقهم
3312128)مجاهدین اسالم.خ(

مجلس.دفتر پستی-پستی13نطقهم
66461562)امام خمینی.خ(

51621کد- پستی16نطقهم
)مدنی.خ(

دفتر پستی ایثار- پستی17نطقهم
33718424)شهریور17.خ(

دفتر پستی استاد نجات الهی- پستی11منطقه 

66727165)انقالب.خ(
منیریهدفتر پستی-پستی13نطقهم

55385090)ولی عصر.خ(
2/321آژانس-پستی13نطقهم
61023780)فرودگاه مهرآباد(

دفتر پستی بروجردي-پستی17منطقه 

33335833)پیروزي.خ(
بورسدفتر پستی -پستی11نطقهم

66703683)حافظ.خ(
193واحد-پستی13نطقهم
66405555)کارگر جنوبی.خ(

4/321آژانس-پستی13نطقهم
66058595)آبادفرودگاه مهر(

دفتر پستی پرستار-پستی17منطقه 

77436777)شهدا.م(
دفتر پستی چهار سوق-پستی11منطقه 

55627036)مصطفی خمینی.خ(
واحد خدمات خودرویی-پستی13منطقه 

66407718)مستقر در باجه مرکزي(
دفتر پستی دانشگاه هوایی-پستی13منطقه 

66694877)مهرآباد جنوبی(

دفتر پستی چهارصد دستگاه-ستیپ17منطقه 

33341179)پیروزي.خ(
دفتر پستی دادگستري-پستی11منطقه 

38581)2044)(خیام.خ(
1518آژانس-پستی15نطقهم

88909852)حافظ.خ(
314آژانس-پستی13نطقهم

66833439)هاشمی.خ(

دفتر پستی شهدا- پستی17نطقهم
33356772)شهدا.م(

اريدفتر پستی صف-پستی11نطقهم
33129393)شهریور جنوبی17.خ(

انقالبدفتر پستی -پستی13نطقهم
77601295)انقالب.خ(

334آژانس-پستی13نطقهم
66359155- 9)آذربایجان.خ(

1دفتر پستی قصر فیروزه-پستی17منطقه 

33190347)افسریه.خ(
دفتر پستی فیاض بخش-پستی11منطقه 

77530746)بهارستان.خ(
یوسفیان

)جمهوري.خ(
دفتر پستی آزادي-پستی13نطقهم

66004060)آزادي.خ(
شعبه آهنگ- پستی17نطقهم
33009214-9)نبرد جنوبی.خ(

دفتر پستی کوثر-پستی11نطقهم
33555179)ري.خ(

121
)ناصر خسرو.خ(

دفتر پستی حسام الدین-پستی13منطقه 

55701199)حسام الدین.خ(

51715کد- پستی17نطقهم

33004975)بزرگراه محالتی(

دفتر پستی مجلس-پستی11نطقهم

33133320)بهارستان.م(

اسالمبولی

)فردوسی. خ(

دفتر پستی رودکی-پستی13نطقهم

66837032)رودکی.خ(

51703آژانس- پستی17نطقهم

33702334)خاوران.خ(

دفتر پستی وحدت اسالمی- پستی11منطقه

55630003)وحدت اسالمی.خ(
برنامه و بودجه

)مجاهدین اسالمسه راه(

دفتر پستی قصرالدشت- پستی13منطقه

66973399)قصرالدشت.خ(

دفتر پستی افسریه-پستی17منطقه 

33146280)افسریه.خ(

دفتر پستی وزارت ارشاد-پستی11منطقه 

38512264)بهارستان.م(
دارایی

)صوراسرافیل.خ(

دفتر پستی مالک اشتر-پستی13منطقه 

66830535)مالک اشتر.خ(

دفتر پستی الغدیر- پستی17نطقهم

33713333)خاوران.خ(

شعبه بهارستان-پستی11نطقهم

33126208)بهارستان.م(

725کد

)فردوسی.خ(

325دفتر پستی

)چهار راه لشگر(

دفتر پستی شهرداري-پستی17منطقه 

33152504)خاوران.خ(
51104کد-پستی11نطقهم

33964453)باب همایون.خ(

118ژانسآ-پستی11نطقهم

33957254)جمهوري.خ(

دفتر پستی بانک ملی-پستی11منطقه 

66965647)انقالب.خ(

دفتر پستی ولی عصر-پستی17منطقه 

)طیب.خ(
51118کد-پستی11نطقهم

55605596)خیام.خ(
121آژانس-پستی11نطقهم

33917499)خرداد15.خ(

دفتر پستی شهید فروزش- پستی11منطقه 

55374440)وحدت اسالمی.م(
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51607کد- پستی16نطقهم
77209094)رسالت.م(

عماد- 11036کد- 2نطقهم
22087989)سعادت آباد.م(

والفجردفتر پستی -پستی13نطقهم
66808866)جاده قدیم کرج(

دفاتر پستی...ادامھ

51619کد- پستی16نطقهم
22858260)شریعتی.خ(

11061کد- 2نطقهم
44239990-1)ستارخان.خ(

51321کد-پستی13نطقهم
)جاده ساوه(

دفتر پستی هجرت -پستی18نطقهم
33887282)بزرگراه بعثت(

51622کد- پستی16نطقهم
77331399)تهرانپارس.خ(

آتش سخن- 11065کد- 2نطقهم
66521872- 3)ستارخان.خ(

ی آبادیاخچ-پستی18نطقهم
55014571)یاخچی آباد.خ(

نازي آباد- پستی
)نازي آباد.خ(

51624کد- پستی16نطقهم
77801719-20)رسالت.م(

11090کد- 2نطقهم
66038615)آزادي.خ(

دفتر پستی باقر شهر- پستی18منطقه 

55202535)جاده قدیم قم(
ترمینالدفتر پستی -پستی11نطقهم

55050632)ترمینال جنوب(

51625کد- پستی16نطقهم
77441140)هنگام.خ(

51429کد- 2نطقهم
66432699)آزادي.خ(

دفتر پستی پاالیشگاه- پستی18منطقه 

55901021- 51)شهر ري(
جوادیهدفتر پستی -پستی13نطقهم

55643214)جوادیه.خ(

51630کد- پستی16نطقهم
77355971)تهرانپارس.خ(

51912کد- 2نطقهم
22352332-3)بلوار فرحزادي(

دفتر پستی دولت آباد - پستی18منطقه 

33743939)دولت آباد.خ(
دفتر پستی  چهارصد دستگاه- پستی18منطقه 

55010188)نازي آباد جنوبی.خ(

51630کد-پستی16/م
77801011)رسالت.م(

51401کد- پستی14نطقهم
66519892-3)ستارخان.خ(

دفتر پستی سیزده آبان- پستی18منطقه 

55000875)رجایی.خ(
دفتر پستی خزانه بخارایی- پستی18نطقه م

55091221)خزانه بخارایی(

51431کد
)پونک.خ(

51412کد- پستی14نطقهم
66047214)شادمهر.خ(

دفتر پستی شهید مدرس- پستی18منطقه 

55905051)شهر ري(
دفتر پستی شهید آقا بابایی- پستی18منطقه 

55081366)نازي آباد.خ(

یچاووش-11020کد- 5نطقهم
44110330)بزرگراه کاشانی(

51424کد- پستی14منطقه 
88369195- 7)شهر قدس.خ(

دفتر پستی شیخ صدوق- پستی18منطقه 

55900605)شهر ري(
322آژانس-پستی13نطقهم

55704439)مقدم.م(

11083کد-پستی5نطقهم
44498064)پونک.م(

51426کد- پستی14نطقهم
44211113)ستارخان.خ(

ر پستی مرقد امام خمینیدفت- پستی18منطقه 

55203801)433)(جاده قدیم قم(
دفتر پستی پل امامزاده معصوم-پستی13منطقه 

55700869)دوراهی قپان(

51327کد-پستی13نطقهم
44666660-1)شهرك اکباتان(

مهر همراه
44224200)فلکه دوم صادقیه(

شهر ري-پستی18نطقهم
55908715)شهر ري(

شهرداري ابوذردفتر پستی-پستی13منطقه 

55718855)ابوذر.م(

51403کد-پستی14نطقهم
44431702)بزرگراه اشرفی اصغهانی(

11008کد–3نطقهم
22016122)آفریقا.خ(

دفتر پستی شهرك پاسداران-پستی13منطقه 

44506600)تهرانسر.خ(
319آژانس-پستی13نطقهم

66209396)شهرك ولی عصر(

51413کد-پستی14نطقهم
44438020)پونک.خ(

11009کد–3نطقهم
88793336)ولی عصر.خ(

دفتر پستی ایران خودرو-پستی13منطقه 

48902080)جاده مخصوص کرج(
315دفتر پستی -پستی13نطقهم

66634601)یافت آباد.خ(

51442کد-پستی14نطقهم
44051115- 9)بزرگراه کاشانی(

51522کد–پستی15نطقهم
22224343)میرداماد.خ(

دفتر پستی پیکان شهر- پستی14منطقه 

48905948)بزرگراه تهران کرج(
316دفتر پستی-پستی13نطقهم

66816219)یافت آباد.خ(

51319کد- ارتباط سبز
66968950- 2)انقالب.خ(

51908کد- پستی19نطقهم
88789988)میرداماد.خ(

___________ 51317دفتر پستی-پستی13نطقهم
66805549)شاد آباد.خ(

11026دک-6نطقهم
88950101)ولی عصر.م(

51910کد- پستی19نطقهم
22558370)چهارراه پاسداران(

تهراناز امور مشترکین فهرست کامل 
شهید یگانه-11026کد-6نطقهم

88950102)بلوار کشاورز(

میدان رسالت-1دفتر مرکزي حوزه شرقی منطقه

77497210-1)رسالت.م(
غزال

66893949)آزادي.خ(

11019کد-1نطقهم

22720909)قدس.م(

11027کد-6نطقهم

88710327)بهشتی.خ(

11030کد- 4نطقهم

77808539)رسالت.م(

51427کد 

)ستارخان.خ(

11050کد - پستی19نطقهم

22231455)قیطریه.خ(

11043کد-6نطقهم

88752645)احمد قیصر.خ(

11052کد- 4نطقهم

22868782)شریعتی.خ(

51440کد 

)آزادي.خ(

51903کد- یپست19نطقهم

22568735)دیباجی جنوبی.خ(

11044کد- 6نطقهم

88962119)فلسطین.خ(

51625آژانس- پستی16نطقهم

77441140)هنگام.خ(

11004کد- 2نطقهم

66024242)آزادي.خ(

51909کد- پستی19نطقهم

22458000)شهرك قائم(

11045کد-6نطقهم

88027684)کارگر شمالی.خ(

51603پستیدفتر - پستی16نطقهم

77961213-5)تهرانپارس.خ(

شهید یگانه11013کد- 2نطقهم

66525105-6)ستارخان.خ(

ارتباطی- 51911کد- پستی19نطقهم

22216001-3)شریعتی.خ(
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51103کد-پستی11نطقهم
66957650)ولی عصر.خ(

51623کد- پستی16نطقهم
77807099)بزرگراه رسالت(

11001کد-7نطقهم
88762589)شریعتی.خ(

امور مشترکین...ادامھ

51110کد-پستی11نطقهم
66737888)فردوسی.خ(

51318کد 
)هاشمی. م(

2000همراه آوران- 11028کد- 7نطقهم
77529771-3)انقالب.خ(

11059کد- 6نطقهم
88063234)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

51111کد-پستی11/م
66719190)جمهوري.خ(

11006کد-پستی13نطقهم
61023777)فرودگاه مهرآباد(

11042کد-7نطقهم
88412351)مطهري.خ(

مروست-11068کد-6نطقهم
88063408-9)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

511058کد-پستی11نطقهم
)کارگر جنوبی.خ(

51320کد-پستی13نطقهم
66625710)مهرآباد جنوبی.خ(

11049کد-7نطقهم
88441059)مطهري.خ(

راه ارتباط شایان- 11071کد-6نطقهم
88806078)ولی عصر.خ(

51115کد-ماتریکس-پستی11منطقه 

55603999)وحدت اسالمی.خ(
ربیعی- 51329کد-پستی13نطقهم

66001942)آزادي.خ(
11053کد-7نطقهم

88512040)سید خندان.خ(
11096کد-6نطقهم

88554181)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

کمال-51302کد-پستی13نطقهم
66493554)جمهوري.خ(

بابک
66013722)کارون.خ(

11062کد-7نطقهم
77525525)مطهري.خ(

11073کد- پستی10نطقهم
66480105)وصال شیرازي.خ(

51303کد-پستی13نطقهم
55404604)قزوین.خ(

51304کد 
)قزوین.خ(

علی محمدي-11067کد-7نطقهم
88408148-9)بهشتی.خ(

51404کد-پستی14نطقهم
88980369-70)فاطمی.خ(

51305کد-پستی13نطقهم
66898924-5)بزرگراه نواب(

51326کد-پستی13نطقهم
)مالک اشتر.خ(

51502کد-پستی15نطقهم
77527854)بهارشیراز.خ(

51408کد-پستی14نطقهم
88726410- 2)ولی عصر.خ(

51313کد-پستی13نطقهم
66416900)جمهوري.خ(

51304کد-پستی13نطقهم
55706773)سبحانی.خ(

51511کد-پستی15نطقهم
88315778- 9)بهار جنوبی.خ(

51415کد-پستی14نطقهم
88063100)سید جمال الدین اسد آبادي.خ(

51315کد-پستی13قهنطم
66462594)انقالب.خ(

51311کد-پستی13نطقهم
55744499)سبحانی.خ(

51516کد-پستی15نطقهم

88743215)سهروردي شمالی.خ(
51419کد-پستی14نطقهم

66913000-5)فرصت شیرازي.خ(

51328کد-پستی13نطقهم
55368180- 1)راه آهن.م(

51312کد-پستی13منطقه 
66353593-4)بزرگراه نواب(

51518کد-پستی15نطقهم
88418580)سهروردي شمالی.خ(

51420کد-پستی14نطقهم
88983264)کارگر شمالی.خ(

نوین ارتباط
66465416)جمهوري.خ(

51314کد-پستی13نطقهم
55700360)فالح.م(

51608کد- پستی16نطقهم
77572843)نامجو.خ(

51420کد- پستی14نطقهم
88985591- 3)کارگر شمالی.خ(

11012کد- 11نطقهم
33914250)فردوسی.خ(

51325کد- پستی14نطقهم
55723388)سبحانی.خ(

51626کد- پستی16نطقهم
77608374)نامجو.خ(

51433کد- پستی14نطقهم
88959058)ولی عصر.خ(

51107کد-پستی11نطقهم
66711903)جمهوري.خ(

51326کد- پستی14نطقهم
66836500)مالک اشتر.خ(

5635کد- پستی16نطقهم
77901223)گلبرگ شرقی.خ(

51438کد- پستی14نطقهم
66949725-6)بلوار کشاورز(

51108کد-پستی11نطقهم
)دروازه دولت.خ(

رسانا موبایل
6673300)جمهوري.خ(

11031کد- پستی16نطقهم
77881358)تهرانپارس.خ(

51506کد- پستی15نطقهم
88325757- 8)مطهري.خ(

51114کد-پستی11نطقهم
55628664)وحدت اسالمی.خ(

51315کد-صبا

)انقالب.خ(
51601کد- پستی16نطقهم

77250025)رسالت.خ(
51510کد- پستی15نطقهم

88309059)قائم مقام فرهانی.خ(

51116کد-پستی11نطقهم
55579030)خرداد15.خ(

11040کد-پستی11نطقهم
55378383)ولی عصر.خ(

51609کد- پستی16نطقهم
77897123)فرجام و آیتتقاطع(

51512کد- پستی15نطقهم
88725505)مطهري.خ(

51119کد-پستی11نطقهم
33959235-44)ناصر خسرو.خ(

11041کد-پستی11نطقهم
66408158)انقالب.خ(

51609کد- پستی16نطقهم
77444866)نارمک.خ(

51517کد- پستی15نطقهم
66955964)ولی عصر.م(

51131کد-پستی11نطقهم
55632549)مولوي.خ(

11085کد-پستی11نطقهم
66411267)کارگر جنوبی.خ(

51611کد-پستی16/م
77902528)دماوند.خ(

51519کد- پستی15نطقهم
88911104- 5)قرنی.خ(

11029کد-12نطقهم
33939096)چهارراه سرچشمه(

11091کد-پستی11نطقهم
66949619- 20)جمهوري.خ(

51612کد- پستی16نطقهم
77911112)ارمکن.خ(

51521کد- پستی15نطقهم
88947482)ولی عصر.خ(

51710کد- پستی17نطقهم
33315859)شهدا.م(

11104کد-پستی11نطقهم
66739181)حافظ.خ(

51618کد-پستی16/م
77846164)کرمان.خ(

روایت سبز- 11054کد-3نطقهم
88730542)سهروردي شمالی.خ(

٥٢کتاب اطالعات جامع تهران
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شهداي گمنام- مخابراتی7نطقهم
77361111)تهرانپارس(

مرکز ارتباطات قدس 
22715887)قدس.م(

11035کد-12نطقهم
55605388)خیام.خ(

امور مشترکین...ادامھ

شهید اکبري- مخابراتی7نطقهم
77322040)جشنواره(

جماران-مخابراتی2نطقهم
22800000) پاسداران.خ(

11078کد-12نطقهم

33927853)ناصر خسرو.خ(

ارتباطی-51704کد- پستی17نطقهم

33330832)امام حسین.م(

شهید بابایی- مخابراتی7نطقهم

77100202)بزرگراه بابایی(
شهیدجعفري-مخابراتی2نطقهم

22409999)بزرگراه چمران(
51323کد–پستی 13نطقهم

66228690-2)چهارراه یافت آباد.خ(

51712کد- پستی17نطقهم
77421160)نیروي هوایی.خ(

شهید حکمت شعار-مخابراتی7منطقه 

77444444)خ هنگام(
شهید دستغیب-مخابراتی2نطقهم

22704545) شریعتی.خ(
11094کد–پستی 18نطقهم
66252988)جاده قدیم کرج(

دو کوهه- 11047کد-14نطقهم
33164903)پیروزي.خ(

شهید عاطف- مخابراتی7نطقهم
77886666)تهرانپارس(

شهید غریبی-مخابراتی2نطقهم
22219999)بزرگراه صدر(

51803کد–پستی 18نطقهم
55272737)چهاردانگه(

11021کد-پستی14نطقهم
33332960)شهدا.م(

آیت اله کاشانی-مخابراتی4نطقهم
44088888)بزرگراه کاشانی(

شهیدمحالتی-مخابراتی2نطقهم
22441111)مینی سیتی.خ(

ي و ورامیناداره کل مشترکین ارتباط سیار شهر ر

)شهر ري.خ(
51705کد- پستی17نطقهم

33032525-7)بزرگراه محالتی(

پیام نور-مخابراتی4نطقهم

44439999)پونک.م(
سلمان فارسی–مخابراتی 2نطقهم

22351111)سعادت آباد.خ(
51802کد–پستی 18نطقهم

)شهر ري.خ(
51707کد- پستی17نطقهم

33341179)پیروزي.خ(

شهید زارعی-تیمخابرا4نطقهم
44101111)شهر زیبا.م(

شهیدسعادتمند–مخابراتی 4نطقهم
44211111)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

51811کد–پستی 18نطقهم
55900331)شهرري.خ(

51711کد- پستی17نطقهم
33166060)پیروزي.خ(

شهید صالح طبري-مخابراتی4نطقهم
44641112)شهرك اکباتان(

مرانشهیدچ- مخابراتی6نطقهم
66503131)ستارخان.خ(

51826کد–پستی 18نطقهم
33388420)دولت آباد.خ(

51715کد- پستی17نطقهم
33004975)بزرگراه محالتی(

شهید کاظمیان-مخابراتی4نطقهم
44312222)شهرزیبا(

شهیدنصرالهی-مخابراتی8نطقهم
88279999)بزرگراه جالل آل احمد(

51830کد–پستی 18نطقهم
55931047)شهر ري.خ(

خدمات ارتباطی
)خاوران.خ(

شهید یزدان پناه-مخابراتی4نطقهم
44802626)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

نهري-مخابراتی8نطقهم
88091111)شهرك قدس(

11003کد–20نطقهم
55908907)شهر ري.خ(

11046کد-پستی15نطقهم
33803737- 8)افسریه.خ(

شرکت، تالیا
8173)خ مطهري(

استقالل-مخابراتی2نطقهم
22041122)ولی عصر.خ(

51310کد-پستی13نطقهم
44506617)تهرانسر.خ(

51703آژانس- پستی17نطقهم
33702334)خاوران.خ(

توحید- مخابراتی6نطقهم

66423738)خ اسکندري شمالی(
پاسداران-مخابراتی2نطقهم

22555555)پاسداران.خ(
11063کد-21نطقهم

44124050)بلوار دهکده المپیک(
51701کد- پستی17نطقهم

33148195)افسریه.خ(

شهداي هفت تیر-مخابراتی8نطقهم
88311111)خ مفتح(

شهیدباهنر–مخابراتی 2نطقهم
22601212)شریعتی.خ(

51814کد–پستی 18نطقهم
55030404)یاخچی آباد. خ(

51703کد- پستی17نطقهم
33729347)خاوران.خ(

یشهید رجای-مخابراتی8نطقهم
88805555)خ کریمخان زند(

شهیدقدوسی-مخابراتی2نطقهم
22261111)شریعتی.خ(

خدمات ارتباطی دفتر51309
55728116)امین الملک.خ(

51714کد –پستی 17نطقهم
33700007)خراسان.م(

شهید مدنی-مخابراتی8نطقهم
88956060)خ ولی عصر(

شهیدمفتح-مخابراتی2نطقهم
22851111)شریعتی.خ(

51334دک
55662998)قلعه مرغی.خ(

51717کد–پستی 17/م
33702621) خاوران.خ(

شهید مطهري-مخابراتی8نطقهم
88717711)خ ولی عصر(

شهیدشیخ فضل اله نوري- مخابراتی8منطقه 

88041111)ونک.م(
گلستان

55706110)امین الملک.خ(
51816کد 

)خزانه بخارایی.خ(

خ قدس-مخابراتی8نطقهم
88001111)گر شمالیخ کار(

شهیدکالنتري-مخابراتی8نطقهم
88780000)گاندي.خ(

51317دفتر پستی -پستی13منطقه 
66805549)شادآباد.خ(

51803کد–پستی 18نطقهم
55354411)رجایی.خ(

شهید نظري- مخابراتی7نطقهم
77555555)خ مدنی(

شهید تندگویان-مخابراتی2نطقهم
22539999)خ مجیدیه شمالی(

11038کد–پستی 13طقهنم
66222817)شهرك ولی عصر.خ(

51809کد–پستی 18نطقهم
55007674)خانی آباد.خ(

ولی عصر- مخابراتی7نطقهم
77523333)خ خواجه نصیرالدین طوسی(

فییشهید لط-مخابراتی2نطقهم
22936767)خ لویزان(

51317کد–پستی 13نطقهم
66805549)شاد آباد.خ(

51812کد–پستی 18نطقهم
55343030)نازي آباد.خ(

آزادگان-یتمخابرا8نطقهم
88731212)خ بهشتی(

آل اسحاق- مخابراتی7نطقهم
77306666)خ حکیمیه(

فهرست کامل از مراکز مخابرات تهران
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)خ قزوین(11شهرداري منطقه
7 -55414004

شهرداري مرکز
55611112

شهید اشرفی اصفهانی-مخابراتی3منطقه 

33166666)خ پیروزي( مراکز مخابرات...ادامھ

)فیاض بخش(12شهرداري منطقه
66701689

روابط عمومی
55630144

هجرت-مخابراتی3نطقهم
33152222)ریهخ افس(

شهید بهشتی-مخابراتی8نطقهم
88408020)خ شریعتی(

)پیروزي(13شهرداري منطقه
9 -33111208

)م قدس(1شهرداري منطقه
22708323

شهید درزي-مخابراتی3نطقهم
33881717)خ کیان شهر(

شهید آیت اله- مخابراتی7نطقهم
77814444)خ مدنی(

)شکوفه(14شهرداري منطقه
33331525

)سعادت آباد(2اري منطقهشهرد
7 -22087833

شهید مشهدي مهدي-مخابراتی3منطقه 

33866666)خ خاوران(
نبوت- مخابراتی7نطقهم

77904041)خ نارمک(

)خاوران(15شهرداري منطقه
4-33152502

)دکتر شریعتی(3شهرداري منطقه
22225006

بعثت-مخابراتی5نطقهم
55311111)بزرگراه بعثت(

ابوذر- یمخابرات6نطقهم
66692424)سه راه آذري(

)شهید رجایی(16شهرداري منطقه
5-55311471

)م رسالت(4شهرداري منطقه
5-77803022

بخششی- مخابراتی6نطقهم
66254343)ج قدیم کرج(

شهید فرد اسدي- مخابراتی6نطقهم
66002290)خ آزادي(

)میدان ابوذر(17شهرداري منطقه
55702412

)کاشانیبلوار (5شهرداري منطقه
44090055

شهید کرمی- مخابراتی6نطقهم
66211111)ج ساوه(

)ع(سید الشهدا-مخابراتی5نطقهم
55701111-2)خ قزوین(

)جاده ساوه(18شهرداري منطقه
66226616

)اسد آبادي(6شهرداري منطقه
88035050

شهید محسنیان- مخابراتی6نطقهم
66801111-2)خ شاد آباد(

اشترمالک - مخابراتی6نطقهم
66871111)خ امام خمینی(

)شهرك شریعتی(19شهرداري منطقه
55000118

)شهیدقندي(7شهرداري منطقه
14 -88433813

آبان13-مخابراتی5نطقهم
55008811)خ رجایی(

شهید رمضانی-مخابراتی5نطقهم
55645555)رازي.م(

)شهرري(20شهرداري منطقه
3-55908041

)نارمک(8شهرداري منطقه
77907907

شهید آیت اله ایروانی- مخابراتی5منطقه

55242020- 1)ج ساوه(
شهید نواب صفوي-مخابراتی5نطقهم

55411110)خ قزوین(

)تهرانسر(21شهرداري منطقه
6 -44562761

)آزادي(9شهرداري منطقه
7 -66071555

شهید خوش قدم-مخابراتی5نطقهم
55821111)ج ساوه(

مهدیه-مخابراتی5نطقهم
55371111)خ ولی عصر(

)شهرك باقري(22شهرداري منطقه
440708290

)آزادي(10شهرداري منطقه
6 -66040005

شهید عرب سرخی-مخابراتی3منطقه

33741111)خ دولت آباد(
مرکز دانشگاه- مخابراتی6نطقهم

66461111)خ ولی عصر(

فهرست کامل مراکز آگاهی تهران شهید نبوي-مخابراتی3نطقهم
33403636)ج ورامین(

سعدي-مخابراتی3نطقهم
33292366)خ سعدي شمالی(

اصالت خودرو-6دایره
55372755)خ وحدت اسالمی(

یکمپایگاه-پلیس آگاهی تهران بزرگ
22291406-8)خ باهنر(

شهید بختیاري-مخابراتی5نطقهم
55202233)ج قدیم قم(

شهید دیالمه-مخابراتی3نطقهم
33125553)خ ري(

قت موتور سیکلتمبارزه با سر- 7دایره

55389041)خ وحدت اسالمی(
پایگاه غرب

)خ زنجان شمالی(
شهید منتظري-مخابراتی5نطقهم

55902929)شهرري(
ملت-مخابراتی3نطقهم

33931818)شهرك اکباتان(

دایره کشف آگاهی- 9دایره

55389046)خ وحدت اسالمی(

سومپایگاه-پلیس آگاهی تهران بزرگ

88813400- 1)خ مطهري(

ثابت قدم-مخابراتی4نطقهم

44901515)ج مخصوص کرج(

شهید قندي-مخابراتی5نطقهم

55801111)خ خیام(

دایره قتل-10دایره

55389048)خ وحدت اسالمی(

اداره تشخیص هویت

55372778)خ وحدت اسالمی(

شهداي چیتگر-مخابراتی4نطقهم

44196868)ج مخصوص کرج(

حافظ- مخابراتی6نطقهم

66725555)خ حافظ(

دایره مبارزه با آدم ربایی و فقدانی- 11دایره

55388012)خ وحدت اسالمی(
هشتمپایگاه-پلیس آگاهی تهران بزرگ

66464440)فروردین12خ (

شهید توکلی-مخابراتی4نطقهم

44501111)تهرانسر(

امامت- مخابراتی7نطقهم

77461212)خ نیروي هوایی(

مبارزه با جعل و تزویر- 13دایره

55389019)خ وحدت اسالمی(

مبارزه با سرقت مسلحانه-1دایره

55381036)خ وحدت اسالمی(

شهید حق شناس-مخابراتی4نطقهم

44711414- 6)بلوار دهکده المپیک(

الغدیر-مخابراتی3نطقهم

33725151)خ خاوران(

مبارزه با کالهبرداري-14دایره

55372780)خ وحدت اسالمی(

اتومبیلمبارزه با سرقت - 2دایره

55372767)خ وحدت اسالمی(
______________

پیروزي-مخابراتی3نطقهم

33344666)خ پیروزي(

مبارزه با جرایم رایانه اي-15دایره
51055515)خ وحدت اسالمی(

مبارزه با سرقت اتومبیل-3دایره
55383222)خ وحدت اسالمی( فهرست کامل شهرداري هاي تهران
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هفت چنار-111حوزه
55717030)خ حسام الدین(

جنت آباد- 138حوزه
44407776- 7)بزرگراه کاشانی(

روابط عمومی عقیدتی سیاسی معاونت
آگاهی تهران بزرگ

55372771-4) خ وحدت اسالمی(
مراکز آگاھی...ادامھ

فرماندهی - فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
مهندسی

)يخ آزاد(

باغ فیض- 140حوزه
44409777)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

آگاهی نظارت بر اماکن غرب و جنوب نیروي 
انتظامی

)خ رجایی(

کشف جرم- 16دایره
55372773)خ وحدت اسالمی(

جنوب غرب
66461306)خ امام خمینی(

کن-142حوزه
44304004)شهر زیبا(

نهمپایگاه-پلیس آگاهی تهران بزرگ

)خ شهرري(
مبارزه با کیف قاپی-18رهدای

55372758)خ وحدت اسالمی(

ابوسعید- 112حوزه
66468777-8)منیریه.م(

امامزاده داود- 143حوزه
0221-2723330)امامزاده داود(

__________
مبارزه با سرقت از اماکن دولتی- 20دایره

55372758)خ وحدت اسالمی(

رازي-115حوزه
55416119)قزوین.م(

نال غربترمی- 209حوزه
44671619)آزادي.م( فهرست کامل کالنتري هاي تهران

جامی-129حوزه
66403981)خ ولی عصر(

دژبان کل ناجا
44655232)ج مخصوص کرج(

پاسداران-102حوزه
22547426)خ پاسداران(

پلیس دیپلماتیک
)خ فیاضی(

انقالب اسالمی- 148حوزه
66465933)خ انقالب(

تهرانیگان نیروي انتظامی مترو 
)بلوار فردوس(

گاندي- 103حوزه
88783033- 4)خ ولی عصر(

پلیس دیپلماتیک
)خ فرمانیه(

شهید مطهري- 155حوزه
66951348- 9)انقالب.م(

اداره انتظامی و اجراییات شهردار تهران
88820400)خ ایرانشهر(

قلهک-124حوزه
22846090)خ شریعتی(

تجریش-101حوزه
22711013)خ باهنر(

صحن مطهر- 205حوزه
55277395)صحن مطهر امام(

اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ

88712930)خالد اسالمبولی(
ونک- 145حوزه

88035000)ونک. م(
دربند-122حوزه

22712004)خ دربند(

یگان انتظامی راه آهن
55123073)راه آهن.م(

شمال- 7حوزه
)خ ولی عصر(

حوزه انتظامی منطقه شمال
)خ شریعتی(

نیاوران-123حوزه
22293137)خ باهنر(

بهارستان-109حوزه
33900000)بهارستان.م(

سنایی- 105حوزه
88822580)خ میرزاي شیرازي(

مرکز مبارزه با قاچاق ارز و کاال
88600621- 3)بزرگراه کردستان(

ولنجک-163حوزه
22041796)خ زعفرانیه(

بازار-113حوزه
33911575)بازار(

فلسطین-107هحوز
66466240)خ طالقانی(

ونک
22223308)ونک.م(

قائم-164حوزه
22440644)خ ازگل(

مولوي- 116حوزه
55631818)شوش.م(

یوسف آباد-125حوزه
88064869)خ سیدجمال الدین اسدآبادي(

منطقه شرق- اداره مبارزه با مواد مخدر

77449266)خ هنگام(
ساختمان کوثر

)خ فیاضی(

هی انتظامی جنوب شرقفرماند
33113511-2)بازار(

اداره مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
77503111)خ طالقانی(

)وسایل مسروقه و مکشوفه(تلفن گویا
22225001- 3)خ شریعتی(

معاونت اجتماعی- فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

)م تجریش(

تهران نو- 28حوزه
77478888)خ نیروي هوایی(

با مواد مخدر ناجاپلیس مبارزه 
81243581-2)خ شریعتی(

سیدخندان-120حوزه
22861295)خ سیدخندان(

اداره مبارزه با مواد مخدر وابسته به ناجا

66005035)خ زنجان شمالی(

ترمینال شرق-210حوزه
77860637)خ دماوند(

عباس آباد- 104حوزه
88764045-6)خ خرمشهر(

تهرانپارس- 126حوزه
77863333)تهرانپارس(

نواب- 108حوزه
66923434)خ آزادي(

شهدا-110حوزه
33313040)خ پیروزي(

نامجو-106حوزه
85451113)زندان قصر.م(

فرجام-136حوزه
77451041)خ فرجام(

ستارخان-118حوزه
66520300)خ ستارخان(

غیاثی-114حوزه
33708888)شهریور17خ (

دژبان کل نیروي انتظامی جمهوري اسالمی
)ه دارراجاخ (

خاك سفید- 144حوزه
77964111-13)خ امین(

شهرك قدس- 134حوزه
88088541)شهرك قدس(

سلیمانیه- 121حوزه
33175652)خ پیروزي(

نارمک- 127حوزه
77894241)خ نارمک(

مجیدیه-190حوزه
22302233-4)خ مجیدیه شمالی(

نصر-137حوزه
88273040)خ آرش مهر(

نبرد-132حوزه
33709599)نوبیخ نبرد ج(

گلبرگ-147حوزه
77207462-3)گلبرگ شرقیخ (

شهرزیبا- 133حوزه
44100000)بلوار فردوس(

مرزداران-139حوزه
44235000)شهرك ژاندارمري(

افسریه-156حوزه
33156665)خ افسریه(

مهرآباد جنوبی- 119حوزه
66695533-4)خ شمشیري(

آزادي- 135حوزه
44667788)ج مخصوص کرج(

انتظامی غربحوزه 
)شهرك قدس(
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19منطقه- )ره(میته امداد امام خمینیک
55344693)سردار جنگل(

15منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

33721001)خ خاوران(
خانی آباد-1/152حوزه

55863636)خانی آباد نو(
کالنتری ھا...ادامھ

20منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی
55903535- 6)شهرري(

16منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی
55067766)خ رجایی(

میوه و تره بار- 1یکان1/152حوزه
55027078)بزرگراه آزادگان(

مسعودیه-157حوزه
33860444)شهرك مسعودیه(

ساختمان امدادگر شهید حاج محمد دشتی

)ج مخصوص کرج(
17منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

55723461)خ ابوذر(
شهرري-131حوزه

55905555)خ شهرري(
رکیانشه- 158حوزه

33884142)کیانشهر(
21و9محدوده منطقه-)ره(کمیته امداد امام خمینی

44527601- 3)خ تهرانسر(
18منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

66613137)ج ساوه(
دولت آباد- 167حوزه

33749621)خ دولت آباد(
شهرك مشیریه- 169حوزه

33815956)خ خاوران(

فهرست کامل دفاتر مراجع تقلید سیزده آبان-168حوزه
55009688)خ رجایی(

15نیروي انتظامی منطقه
)خ خاوران(

آیت اله العظمی نوري همدانی
33137194)خ ري(

آیت اله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازي

33558896)بزرگراه آهنگ(
کهریزك-170حوزه

55201550)ج قدیم قم(
جوادیه- 117حوزه

55641228)خ جوادیه(

فاضل لنکرانیآیت اله شیخ 
33564360)قیام.م(

آیت اله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی

55622923)خرداد15خ(
مصطفی خمینی- 171حوزه

55277398)بزرگراه تهران قم(
نازي آباد- 130حوزه

55061269)خ رجایی(

__________
آیت اله العظمی مکارم شیرازي

77638888- 9)شهدا.م(
حضرت عبدالعظیم- 172حوزه

55918883- 4)خ شهرري(
خزانه-160حوزه

55060205)خزانه بخارایی(

فهرست کامل موسسات خیریه امین آباد-173حوزه
33400898)ج امین آباد(

ترمینال جنوب- 208حوزه
55065170)خزانه بخارایی(

موسسه- بنت الرسول فاطمه الزهرا
44098841- 3)بلوار فردوس(

مرکزي-)س(حضرت فاطمه
22290848- 9)خ باهنر(

باقرشهر-175حوزه

55202250)ج قدیم قم(
امامزاده حسن-149حوزه

55771966)خ امین الملک(

)س(فاطمه الزهرا
44094014)بزرگراه کاشانی(

ریلیف اینتر نشنال
22613085)خ شریعتی(

عوارضی-146حوزه
44711819)بزرگراه تهران کرج(

ابوذر-161حوزه
55705353)خ ابوذر(

قیات الصالحاتالبا
88903136- 8)خ میرزاي شیرازي(

محک
22213888- 9)خ اندرزگو(

تهرانسر- 150حوزه
44504499)خ تهرانسر(

چهاردانگه- 13حوزه
55240555)ج ساوه(

بازارچه خیریه نابینایان و معلولین
88977126)خ کارگر شمالی(

حمایت از کودکان مبتال به سرطان-محک

22490545-7)ج لشگرك(
شهرك راه آهن-141وزهح

44702326- 7)شهرك راه آهن(
یافت آباد-151حوزه

66804950)یافت آباد(
)9فرهنگی(بنیاد امید صالحان

88845487)خ مطهري(

شعبه شهرك قدس- )س(حضرت فاطمه الزهرا

88091824)شهرك قدس( ___________
شهرك ولی عصر- 153حوزه

66220047)جاده ساوه(

نوشیروانیبنیاد نیکوکاري 
88809091)خ انقالب(

شعبه صادقیه-)س(حضرت فاطمه الزهرا

44234674)فلکه دوم صادقیه( فهرست کامل مراکز کمیته امداد تهران
حضرت صدیقه طاهره

)خ انقالب(
انفاق ثالث

22854969)خ شریعتی(
10منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

66830649)خ مالک اشتر(
1منطقه- )ره(خمینیکمیته امداد امام

22707042- 3)تجریش.م(

فیروز نیا، بنیاد
88828235)خ قائم مقام فراهانی(

کامرانیه
)خ دستگردي(

11منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی
66467307)خ ولی عصر(

4منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی
77701550)تهرانپارس(

کمک رسانی به پناهندگان عراقی
88902401)یخ قرن(

کانون فامیلی نور والیت
22854969)خ شریعتی(

حوزه معاونت جلب مشارکت هاي مردمی

)خرداد15خ (
5منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

44105556)بزرگراه کاشانی(

شبانه روزي- کوثر
)خ دکتر قریب(

مسجد شاه آبادي
22561312)خ دیباجی جنوبی(

12منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی
33564035)خ ري(

6منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی
88809987)خ انقالب(

محسنون
88711497) خ سیدجمال الدین اسدآبادي(

دفتر مشارکتهاي مردمی-بنیاد امور بیماریهاي خاص

22863000)خ شریعتی(
13منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

77418962)خ دماوند(
7منطقه- )ره(امام خمینیکمیته امداد 

88821330)تیر7.م(

، انجمن) عج(مدد کاري امام زمان
88906061)خ کریمخان زند(

شعبه شهید عراقی-)س(حضرت فاطمه الزهرا

22525203)خ عراقی شمالی(
14منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

33171050)خ پیروزي(
8منطقه- )ره(کمیته امداد امام خمینی

77902139)نارمک(
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خلیفه گري ارامنه کاتولیگ
)خ جمهوري(

حکیمی
77532304)خ مجاهدین اسالمی(

)ع(امام جواد
33927114)خ امیرکبیر(

موسسات خیریھ...ادامھ

طادئوس بارتقیموس مقدس
)خ مصطفی خمینی(

خیریه شمال شرق تهران،انجمن
33124395)خ مجاهدین اسالم(

)ع(امام رضا
)خراسان.م(

بنیاد بیماریهاي خاص-مرکز پزشکی خاص

88808005-9)خ انقالب(

مریم مقدس
66706151)خ جمهوري(

نبستاد جهیزیه حضرت زی
55628145)بازار(

انجمن خیریه مددکاري امام 
)عج(زمان

55636030)خ وحدت اسالمی(

ولی عصر
88834570)خ طالقانی(

ارتودکس روس کلیساي نیکالي مقدس

88301067)خ مفتح(
سیدالشهدا

77512182)خ سعدي(
)ع(انصارالحسین

)بزرگراه محالتی(
بنیس

)خ شریعتی(

حضرت مریم
77608080)سپاه.م(

)عج(صاحب االمر
66711973)خ انقالب(

)س(بنت الرسول فاطمه الزهرا
)خ اکباتان(

شعبه بهار-)س(حضرت فاطمه الزهرا
88305756)خ بهارشمالی(

کلیساي یونانی
88826764)چهارراه طالقانی(

)س(فاطمه الزهرا
)قیام.م(

ثامن االئمه
)خ وحدت اسالمی(

يشعبه شهید مطهر- )س(حضرت فاطمه الزهرا

88437840)خ مطهري(

وارطان مقدس
77560655)خ اجاره دار(

)ع(محبان اباصالح
)خ وحدت اسالمی(

)ع(ثامن الحجج
33125566)خ امیرکبیر(

حمایت از بیماران سرطانی مادر
)دروازه دولت(

انجیلی ارامنه
)خ استاد حسن بنا(

صاحب الزمان
33344616)خ پیروزي(

)س(حضرت زهرا
)شهریور17خ(

کریم
88749330)خ بهشتی(

تارکمانکانس پروتستان
77816635)ج دماوند(

عارف)عج(صاحب الزمان
)خ پیروزي(

)س(حضرت زهرا
)بزرگراه محالتی(

مهر و ماه
88446325)خ مطهري(

کلیسا
)خ مجیدیه(

)ع(امام علی
55666375)خ جوادیه(

)ع(حضرت سجاد
)خ خراسان(

)س(بنیاد زینب کبري
22283361-2)خ پاسداران(

حضرت مریم کاتولیک کلدانی
55413353)خ محبوب مجاز(

والیت
66829086)خ شادآباد(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33556958)خ خراسان(

ستاد بازسازي عتبات عالیات
77812893)رسالت.م(

انجیلی حضرت پطروس
66708569)خ جمهوري(

)ع(امام علی
55902757)شهرري(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
)خراسان.م(

خانه مادر و کودك
22000431)خ شریعتی(

انجیلی کره اي ها
66760230)خ جمهوري(

حمایت از زنان و خانواده هاي -توحید
محروم

55923001)شهرري(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33553826)قیام.م(

)ع(باب الحوائج ابوالفضل العباس
)خ انقالب(

حضرت مریم کاتولیک
66703210)توخ نوفل لوشا(

چهارده معصوم
)خ شهید ثانی(

شعبه حافظ-)س(حضرت فاطمه الزهرا

66728556)حافظخ (
خیر اندیشان پارسا

66481367- 8)خ جمهوري(

فهرست کامل کلیساهاي تهران راشدین
فهرست کامل مراکز 55068039)خ نازي آباد(

شوراي حل اختالف تهران برادران روحانی ارمنی
88907540)زندخ کریمخان (

حکیم
22414968)خ زعفرانیه(

ستاد جهیزیه تهران بزرگ
)خ کارگر جنوبی(

ستاد شوراي حل اختالف استان تهران
88325484-6)هفت تیر.م(

حضرت پولس
88801383)خ کریمخان زند(

)برادران آشوري(پنتی کاستی آشوري

66922266)خ ستارخان(
شهید مطهري

)راه لشگرچهار(

1ارهمجتمع شم
22742323)قدس.م(

انجیلی عمانوئل فارسی زبان تهران
88770254)ونک.م(

فاطمیه
66410989)خ فلسطین جنوبی(

2مجتمع شماره
88240892-3)بزرگراه جالل آل احمد(

خلیفه گري آشوري و کلدانی کاتولیک 
تهران حضرت یوسف

88823549)خ انقالب(
میناس مقدس

88042640)ونک.م(
ان شانجانهمیاري و عمر

66920888)خ آذربایجان(

3مجتمع شماره
22867436)خ شریعتی(

ربانی جماعتی
88959914-5)خ طالقانی(

ابراهیم
66929203)بلوار کشاورز(

موسسه،اتفاقیون
)خ خراسان(

4مجتمع شماره
77213173-4)خ فرجام(

سر کیس مقدس
88901635-6)خ کریمخان زند(

انجیلی ارامنه
88903458)یرازيخ میرزاي ش(

)س(ام االئمه
)خراسان.م(
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)نیابت(23دادسراي ناحیه 
66722561-4)پارك شهر(

)هاشمی(10دادسراي ناحیه
66420443- 5)خ آزادي(

18مجتمع شماره
66201039)سه راه آذري(

مراکز شورای حل اختالف...ادامھ

)مبارزه با قاچاق کاال و ارز(24دادسراي ناحیه

63973556-7)خ انقالب(
11دادسراي ناحیه

55375750-2)خ ولی عصر(
19مجتمع شماره

55530505)خ خانی آباد(
5مجتمع شماره

44670986)شهرك اکباتان(

)امور سرپرستی(25دادسراي ناحیه
88820080)پل کریمخان(

)خرداد15(12دادسراي ناحیه
66722561- 4)خ خیام(

20مجتمع شماره
33390935)شهرري(

6همجتمع شمار
88325478)هفت تیر.م(

)بومهن(26دادسراي ناحیه
0221-2222227)شهرستان بومهن(

)شهید محالتی(14دادسراي ناحیه
33800836)انتهاي بلوار شهیدمحالتی(

22مجتمع شماره
44197121)اتوبان تهران کرج(

8مجتمع شماره
77252527)خ نارمک(

)امور جنایی(27دادسراي ناحیه
66974370- 74)انقالب.م(

)بعثت(16دادسراي ناحیه
55321520- 5)ترمینال جنوب(

)1ویژه خانواده(23مجتمع شماره
33009127)اتوبان شهیدمحالتی(

9مجتمع شماره
66645042- 6)سه راه آذري(

کارکنان دولت و مطبوعات و (28دادسراي ناحیه
)رسانه ها

35051111)خرداد15.م(

)شهید مطهري(18دادسراي ناحیه
66224469-73)ج ساوه(

24مجتمع شماره
77055630- 9)خ قنات کوثر(

10مجتمع شماره
55773301)خ قزوین(

)نوجوانان(29دادسراي ناحیه
44064467-8)اتوبان تهران کرج(

)جرائم پزشکی و دارویی(19دادسراي ناحیه

88848311)خ شهید مطهري(
)2ویژه خانواده(25مجتمع شماره

88793602)ونک.م(
10مجتمع شماره

55773301)خ قزوین(
دادسراي مستقر در مجتمع قضایی عدالت

22727470- 2)م تجریش(
)انقالب(20دادسراي ناحیه

88415111- 5)خ شریعتی(
)ویژه اصناف(27مجتمع شماره

88742009)خ مصطفی خمینی(
11مجتمع شماره

55674335)خ قزوین(
)کشیک(مرکز فوریت هاي قضایی دادسرا

33111035)خرداد15.نبش م(
)ارشاد(21دادسراي ناحیه

88732167-9)خ شهید بهشتی(
)ویژه بازرگانی(28مجتمع شماره

88715661-2)خ مطهري(
13مجتمع شماره

77636173- 4)دروازه شمیران.م(
روابط عمومی دادسراي عمومی و انقالب

33948785)خرداد15م(
)رسیدگی به جرائم اقتصادي(22دادسراي ناحیه

66969590)خ انقالب(
)ویژه امور بهداشت(29مجتمع شماره

66001931)خ آزادي(
14مجتمع شماره

33186959)خ پیروزي(

فهرست کامل مراکز راهنمایی و رانندگی )ویژه زندان(30مجتمع شماره
22400809)خ سعادت آباد(

15مجتمع شماره
33036647- 8)شهریور17خ(

10و9منطقه
66931166)خ آزادي(

1منطقه
22462424)ج لشگرك(

)ویژه آتش نشانی(32مجتمع شماره
66714060)خ فردوسی(

16مجتمع شماره
55055353)بزرگراه بعثت(

11منطقه
55418181)قزوین.م(

شهرك آزمایش-معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا

66517000- 9)بزرگراه شیخ فضل اله نوري( ______________
17مجتمع شماره

55777273)خ قزوین(

12منطقه
66496070)خ امام خمینی(

2منطقه
88099884)بزرگراه همت( فهرست کامل مجتمع هاي قضایی تهران

- راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
فرماندهی مهندسی

)استقالل.م(

3منطقه
88889810)خ میرداماد(

2دادسراي ناحیه
22078884- 9)خ سعادت آباد(

حوزه دادستانی و عمومی انقالب
33114136)خرداد15.م(

13منطقه
77410401)خ دماوند(

4منطقه
)خ فرجام(

مبارزه با زمین (3دادسراي ناحیه
88886688)ونک.م) (خواري

) مرکز(دادسراي عمومی و انقالب تهران
35051)خرداد15.نبش م(

14منطقه

33356939)خ دماوند(
راهنمایی و رانندگی تهران

)فلسطین.م(
)رسالت(4دادسراي ناحیه

77341041-4)م تهرانپارسفلکه دو(

معاونت دادسرا
33959784)خرداد15.نبش م(

15منطقه
33882040)کیانشهر(

6منطقه
88967477)خ طالقانی(

)صادقیه(5دادسراي ناحیه
44092993- 6)فلکه دوم صادقیه(

معاونت امور بین الملل و آموزش
33111038)خرداد15.نبش م(

16منطقه
55673636-7)بهمن.م(

توري راهنمایی و رانندگی تهرانخدمات مو

88411080)خ مطهري(
)خارك(6دادسراي ناحیه

66713201-4)خ خارك(
معاونت اجرایی دادسراها

33902073)خرداد15.نبش م(

19و17منطقه
55716516)ابوذر.م(

8و7منطقه
88302155)خ سهروردي جنوبی(

7دادسراي ناحیه
88468503-9)خ سیدخندان(

امور نمایندگی هامعاونت دادستان در 
88911310)ولی عصر.باالتر از م(

18منطقه
66638564-8)شمشیري.م(

4منطقه
77887665)بزرگراه رسالت(

)فرودگاه(9دادسراي ناحیه
66886900)آزادي.م(

شمیران1دادسراي ناحیه
22007379-81)خ شریعتی(
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کویت
88785997-9)خ دستگردي(

اسپانیا
88787543)خ ولی عصر(

5منطقه
44137890-1)بلوار دهکده المپیک(

مراکز راھنمایی و رانندگی...ادامھ

لهستان
88787262-4)خ آفریقا(

اکراین
88008530)ونک.م(

22و21منطقه
44538932)خ تهرانسر(

20منطقه
55951201)شهرري(

مالی
22560392)خ شریعتی(

امارات متحده عربی

88781333- 4)خ ولی عصر(
امل سفارتخانه هاي تهرانفهرست ک

مجارستان
22550482)خ دروس(

بحرین
88772847)بزرگراه آفریقا(

سومالی
22245146)خ شریعتی(

آذربایجان
22212554)خ لواسانی(

مکزیک
22057586- 7)خ آفریقا(

برزیل
88039659)ونک.م(

)یوگسالوي(صربستان و مونته نگرو
22412569)خ ولنجک(

آفریقاي جنوبی
22702866-9)ی عصرخ ول(

نیجریه
88889621)خ آفریقا(

بروئنی دارالسالم
88798456)خ آفریقا(

عربستان سعودي
22299978)خ پاسداران(

ازبکستان
22299780)خ پاسداران(

ونزوئال
22051955)خ آفریقا(

بلغارستان
88775037)خ ولی عصر(

فنالند
22214316)خ الهیه(

اسلوواك
22411164)خ ولی عصر(

هلند
22567005- 7)خ دروس(

پرتقال
22582760)خ دروس(

قبرس
22201240)تجریش.م(

اسلوونی
22802223)خ پاسداران(

یمن
22416682)خ زعفرانیه(

تونس
22840038)خ پاسداران(

قرقیزستان
22830354)خ پاسداران(

الجزایر
22420015-6)خ ولنجک(

یونان

22050533)خ آفریقا(
سریالنکا

22045119)خ آفریقا(

گرجستان

22604154)بزرگراه صدر(
ایرلند

22297918)خ لواسانی(

ترکمنستان
22548686)خ پاسداران(

سنگال

88891123)خ استاد نجات الهی(

لیبی
22201677)خ کامرانیه جنوبی(

بالروس
22718682)خ زعفرانیه(

اتریش
88710753)آرژانتین.م(

سودان

88781183-4)خ آفریقا(
مالزي

22011061)فیاضیخ(
بلژیک

22049247)خ فیاضی(

استرالیا
88716415)خ خالد اسالمبولی(

سوریه
22055332)خ آفریقا(

مصر
22214883)خ شریعتی(

تاجیکستان
22299584)خ باهنر(

اندونزي
88717251)خ قائم مقام فراهانی(

عمان
22057641-2)خ آفریقا(

مغرب
22206731- 2)خ لواسانی(

چک
22288149)یهخ فرمان(

بنگالدش
88772979- 80)خ گاندي(

فیلیپین
22032108)خ ولی عصر(

نروژ
22806529)خ لواسانی(

چین
22291240- 1)خ پاسداران(

پاکستان
66944888-90)خ فاطمی(

قزاقستان
22565933-4)خ دروس(

ویتنام
22411670)خ زعفرانیه(

دانمارك
22607020)خ شریعتی(

ژاپن
88717922-3)خ احمد قصیر(

قطر

22051255- 6)خ آفریقا(
اردن

88088356)شهرك قدس(
زالندنو

22800289- 91)خ پاسداران(

عراق
88938865-6)ولی عصر.م(

کروواسی
22587039)خ پاسداران(

بوسنی و هرزگوین
88086929-30)شهرك قدس(

زیمبابوه
22027553-7)خ زعفرانیه(

فلسطین
66464501)خ فلسطین(

کره جنوبی
88054900-4)شیخ بهاییخ(

کره شمالی
22357300)شهرك قدس(

ساحل عاج
22404150)خ ولنجک(

کانادا
88757052)خ مطهري(

کنیا
22049355)خ آفریقا(

آرژانتین
22577433)خ دروس(

سوئد
22296802)خ پاسداران(

لبنان
88908451)خ قرنی(

کوبا
22256406)خ میرداماد(

اروگوئه
88782321)خ آفریقا(

سوئیس
22008333)خ شریعتی(

٥٩کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


دفتر همکاري هاي فناوري نهاد ریاست جمهوري

66500060)خ ستارخان(
معاونت آموزش وزارت کشور

22606662)خ شریعتی(
واتیکان

66403574)تقاطع نوفل لوشاتو(
سفارتخانھ ھا...ادامھ

سازمان امور جانبازان شمال غرب
)تارخانخ س(

م و نشر آثار امام خمینیموسسه تنظی
22290191-5)خ باهنر(

آلمان
39990000)خ فردوسی(

افغانستان
88737151)خ بهشتی(

سازمان امور مالیاتی کشور
88573737)سهرك قدس(

موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزي و توسعه

22801900- 2)خ باهنر(
)بریتانیا(انگلیس

66705011- 9)خ فردوسی(
اوگاندا

77643335-6)یخ شریعت(

سازمان انتقال خون ایران
88601501-30)شیخ فضل اله نوري(

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
22608690)خ فیاضی(

ایتالیا
66726955- 7)خ حافظ(

سیرالئون
77502819)خ شریعتی(

سازمان تامین اجتماعی
64501-9)خ آزادي(

موسسه مطالعات تاریخی ایران
)خ الهیه(

تایلند
77537708)خ بهارستان(

گینه
77535744)خ شریعتی(

2ساختمان-سازمان تامین اجتماعی
66948190)توحید.م(

میراث فرهنگی و هنري ولنجک
22411797)خ ولنجک(

ترکیه
33118997)خ فردوسی(

هند
88755102-5)خ میرعماد(

سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزي

66940777- 800)خ آزادي(
فرهنگ و ارشاد اسالمی شمیراناتوزارت

22042356)خ ولی عصر(
روسیه

66701161-3)خ فردوسی(
ارمنستان

66704833)خ انقالب(

سازمان حفاظت محیط زیست
88244673)بزرگراه همت(

مرکز آموزش بین المللی - هواشناسی کشور
هواشناسی و علوم جو

22668830-2)خ ولی عصر(

رومانی
77525819)خ بهارستان(

فرانسه
66721818)خ حافظ(

سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی
)بزرگراه چمران(

آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور

22081292- 3)سعادت آباد(
فهرست کامل اداره  جات،موسسات،سازمانها،بنیادها ،ستادها،مراکز،شرکت 

ها،پژوهشکده ها،وزارتخانه ها،جهادها و مراکز گوناگون

کرمانسازمان عمران
44207043-5)خ ستارخان(

اداره انتظامی مبارزه با مواد مخدر
)خ آزادي(

سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري کشور

22446508)ج لشگرك(
اداره کل استانداردها و آموزش و گواهینامه  دریانوردي

22280103)خ لواسانی(

سازمان فضایی ایران
22064469-70)سعادت آباد(

غرب تهراناداره ثبت
88259510)بزرگراه جالل آل احمد(

سازمان حفظ نباتات
22402712)خ زعفرانیه(

شمیران-بنیاد شهید
)خ قیطریه(

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري
)خ آزادي(

آزادي-اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

66024420-1)خ آزادي(

مرکز آموزش عالی -سازمان میراث فرهنگی و گردشگري
یراث فرهنگیم

)خ باهنر(

تحقیقات گیاه پزشکی کشور
22403012- 6)خ اوین(

سازمان نظام دامپزشکی استان تهران
66900045-7)خ توحید(

ستارخان-اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

44232433)خ ستارخان(
سازمان نوسازي و توسعه و تجهیزات مدارس

22247979)خ شریعتی(
تان شمیراناتشهرس- جمعیت هالل احمر

22803533)خ لواسانی(

سازمان نظام مهندسی
88085001- 3)شهرك قدس(

اداره کل زندان هاي استان تهران
22123061-5)سعادت آباد(

اجالس سران کشورهاي اسالمینسال

22700831)خ ولنجک(
شهرستان شمیرانات-جهاد سازندگی

22231225-6)خ شریعتی(

ستاد بسیج شمال غرب تهران
)آزادي.م(

اداره کل گذرنامه
66935058)خ ستارخان(

فرمانداري شمیرانات
22411077)خ زعفرانیه(

دادسراي ویژه روحانیت
22416813-6)خ زعفرانیه(

ستاد نظارت بر کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد

66434536-7)خ توحید(
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

22360661- 2)شهرك قدس(
مرکز آموزش ثبت احوال

22707832)خ ولی عصر(
4ساختمان- دفتر برنامه ریزي آموزشی

22803680- 2)خ باهنر(
شبکه جهانی جام جم

22373250)کاج.م(
بنیاد مسکن استان تهران

66519871)خ ستارخان(
مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور

)خ ولی عصر(
زندان اوین

22430012- 6)بزرگراه چمران(
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي-بکه دامپزشگیش

66500072)خ ستارخان(
پژوهشکده مردم شناسی

66016367)خ آزادي(
مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران

)خ پاسداران(
سازمان ایرانی مجامع بین المللی

22802668- 75)خ باهنر(
مرکز پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران

44234830)بزرگراه جالل آل احمد(
3ن- 1م-پست امداد شهرك قدس

88087664- 5)شهرك قدس(

مرکز پژوهشکده مطالعات سوانح طبیعی ایران

22002727-8)خ فیاضی(
سازمان بین المللی و دفاع از حقوق کودکان

22043748)خ ولی عصر(

موسسه علمی کاربردي جهاد کشاورزي

66940780- 8)خ آزادي(
گی نیروهاي مسلحاداره بازنشست-تامین اجتماعی

)خ ستارخان(
مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات

22291812)خ پاسداران(
شمیرانات- سازمان تبلیغات اسالمی

22296880)خ باهنر(

وزارت دارایی
)خ ستارخان(

خصوصی سازي
88083380)شهرك قدس(

مرکز مطالعات و تحقیقات جامعه اسالمی و 
دانشگاهیان ایران

)نوبنیاد.م(

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي 
22414413-6)خ ولنجک(

٦٠کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


شرکت پشتیبانی امور دام کشور مرکزي

88772188)ونک.م(
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

22059371-7)خ ولی عصر(
بنیاد ترافیک ایرانیان

22275833)خ میرداماد(
اداره جات و غیره...ادامھ

نیشکر و صنایع جانبی مرکزيشرکت توسعه

88791001)ونک.م(
مفتح-سازمان دانش آموزان شهر تهران

)جوانان.م(

معاونت امور اجتماعی و امور خانواده -بهزیستی
هاي بی سرپرست

88788734)خ ولی عصر(

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
88575700-15)شهرك قدس(

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
88792140)خ ولی عصر(

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور

22603065-7)خ شریعتی(
شرکت-پتروشیمی آبادان

22253010)خ میرداماد(
وزارت کار و امور اجتماعی

66930031-9)خ آزادي(
)پگاه(شرکت سهامی صنایع شیر پاستوریزه ایران

88794364)خ ولی عصر(
سازمان زیباسازي شهر تهران

88785334)لی عصرخ و(
پخش اخبار سیما

22165778-9)خ ولی عصر(
اداره ثبت قلهک تهران

22220815)خ میرداماد(

شرکت عمران شهرهاي جدید
88772191-3)ونک.م(

سازمان زیست محیطی دفتر همکاري هاي فناوري 
نهاد ریاست جمهوري

22000015)خ دستگردي(

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

88889981- 6)آفریقاخ(
بانک مرکزي- اداره صادرات

29951)خ میرداماد(

ساختمان آموزش- شرکت ملی صنایع پتروشیمی

88059770- 6)ونک.م(
سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

22160)خ ولی عصر(
)اینترپل(پلیس بین الملل

22253030)ونک.م(
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی 

)راه کردستانبزرگ(

شوراي عالی انفورماتیک
22221990)خ میرداماد(

سازمان صنایع دفاع
22551976)خ پاسداران(

تولید و پخش شبکه سراسري رادیو ایران

22163163)خ ولی عصر(
اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

22269479- 81)خ میرداماد(
صنعتی-شوراي عالی مناطق آزاد تجاري

22054960)خ ولی عصر(
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران

88770920-30)ونک.م(
جمعیت هالل احمر ایران

88662600-9)خ ولی عصر(
اداره کل بازرگانی صدا و سیما

22013637-9)خ ولی عصر(
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

22057153)خ آفریقا(
وزارت مسکنسازمان مجري ساختمان هاي دولتی و عمومی 

88052215-8)خ مالصدرا(
سازمان امور اقتصادي و دارایی استان تهران

22225071- 7)خ میرداماد(
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت هاي صنعتی

22268917- 9)خ میرداماد(

شرکت- عمران شهرهاي جدید
88779358)خ ولی عصر(

سازمان مدیریت صنعتی
22043005)خ ولی عصر(

رات آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزيسازمان انتشا

22228377-8)خ میرداماد(
اداره کل صداي استان ها

22013664)خ ولی عصر(

کانون بازنشستگان بانک ها
22905914-5)خ میرداماد(

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
88058970-3)ونک.م(

شرکت تولید و -سازمان انرژي اتمی ایران
یتوسعه انرژي اتم

22055100-4)خ آفریقا(

اداره نظارت و پیگیري شکایات مردمی قوه قضائیه

22741002- 5)خ شریعتی(

3کانون بازنشستگان شهرداري منطقه

)ونک.م(
2ساختمان- سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

88041752- 6)ونک.م(
سازمان بنادر و کشتیرانی

84931)بزرگراه حقانی(
ایراناسناد و کتابخانه ملی

88644001-3)بزرگراه حقانی(

کانون کارشناسان رسمی دادگستري
)خ دستگردي(

)یونیسف(سازمان ملل متحد
22860691-4)خ دولت(

سازمان بنیاد بتن ایران
88787820)خ گاندي(

امور اتباع و مهاجرین خارجی
88779206)خ ولی عصر(

کمیته بین المللی صلیب سرخ
88785503-4)خ آفریقا(

ازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشانس

22019967-9)خ آفریقا(
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور

88604760- 6)خ مالصدرا(
امور دام

88799208-11)ونک.م(
کمیسیون عالی پزشکی

)بزرگراه همت(
سازمان ملی جوانان

)خ آفریقا(
سازمان بیمه خدمات درمانی و امور بین الملل

22844757)خ شریعتی(
بانک چشم جمهوري اسالمی ایران

88780027)خ ولی عصر(
مبارزه با دوپینگ

22044114)خ سئول(
سازمان ملی زمین و مسکن

88777011- 5)خ ولی عصر(
سازمان پزشکی قانونی واحد شمال

)خ ونک(
دفتر نظارت همگانی ناجا

197
مجتمع اقتصادي دفتر مرکزي کمیته امداد امام خمینی

88788381- 6)قاخ آفری(
سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار

88791303)خ ولی عصر(
سازمان تربیت بدنی کشور

22661035)بزرگراه چمران(
دیوان محاسبات کشور

88889861-5)ونک.م(
مرکز پژوهش هاي شیمی و مهندسی شیمی ایران

88046481)ونک.م(
سازمان موقوفات آستان قدس رضوي تهران

88772055-7)صرخ ولی ع(
سازمان توانیر

84771)ونک.م(
ذیحسابی و اداره کل امور مالی ناجا

21594)ونک.م(
مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه اي

22013591- 3)خ ولی عصر(
ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

22561216-9)خ پاسداران(
سازمان توسعه تجارت ایران

22191700-4)بزرگراه چمران(
خانه شاعران ایران

22607657)خ شریعتی(
مرکز مدیریت پیوند و بیماري هاي 

)دیالیز و پیوند اعضا(خاص
88779519)خ ولی عصر(

ستاد فرماندهی آتش نشانی
88051011-4)ونک.م(

سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی
)خ آفریقا(

)خودپرداز بانکها(خدمات انفورماتیک
29981)خ میرداماد(

مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی
)خ دروس( 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
88774569-70)بزرگراه آفریقا(

سازمان چاي کشور
22258045- 9)مادر.م(

دبیرخانه دائمی جشنواره سیما
88798247)خ دستگردي(
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اداره حقوقی و دعاوي بانک ملی
88848037-9)یمخان زندخ کر(

موسسه عالی بانکداري ایران
)بزرگراه شهید زین الدین(

بنیاد جانبازان و امور ایثارگران
22541725)خ پاسداران(

اداره جات و غیره...ادامھ

اداره دعاوي مشاوره حقوق بین الملل
88825071)خ طالقانی(

واحد تهرانپارس-هالل احمر
77336332)تهرانپارس(

بهداشت و درمان نزاجا
)شهید باباییبزرگراه(

مرکز موسیقی و سرود
22013627)خ ولی عصر(

اداره سازمان ها و روش ها بانک ملی
88896525-6)بلوار کشاورز(

اداره ثبت کن تهران
44115311- 3)بلوار فردوس(

پزشکی قانونی شرق استان تهران
)تهرانپارس(

مرکز همایش هاي بین المللی صدا و سیما
22053605- 6)بزرکراه چمران(

واحد شمال شرق تهران- اداره کار و امور اجتماعی

88910414-6)خ سمیه(
واحد غرب تهران- اداره کار و امور اجتماعی

44657007)ج مخصوص کرج(
1منطقه-پست امداد کاظم آباد

22530766)بنی هاشمی.م(

معاونت امور شرکت هاي ستاد اجرایی فرمان 
)ره(حضرت امام خمینی

88784444)خ میردامادغربی(
اداره کل اتباع خارجی

)خ ولی عصر(

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

44404203- 6)پونک.م(
سازمان تولید اسکناس و مسکوك

22844882-5)خ پاسداران(
معاونت برق وزارت نیرو

)خ ولی عصر(

100اداره کل امور اجرایی کمیسیون هاي ماده

88820803)خ کریمخان زند(
صادقیه-اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

44075100)بلوار فردوس(
سازمان مدارس سما

22558493)خ پاسداران(

جمعیت هالل -معاونت درمان و توانبخشی
احمر

88870581- 5)خ ولی عصر(

اداره کل امور ایثارگران
)خ وصال شیرازي(

دفتر تاکسیرانی مستقر در راه آهن
55668451-3)راه آهن.م(

سازمان هوا و فضا
77005973)سه راه تهرانپارس(

معاونت سیما
22162555)خ ولی عصر(

اداره کل امور بانوان
)فلسطین.م(

سازمان چاپ و انتشارات
44513000- 5)آزادي.م(

4و3تصفیه خانه-شرکت آب و فاضالب
77310240)بلوار عباسپور(

)مرزها(معاونت نیروي انتظامی
)بزرگراه کردستان(

اداره کل امور فرهنگی
88802689-90)خ کریمخان زند(

سازمان صنایع هواپیمایی
66050390- 9)شهرك اکباتان(

شرکت پژوهش و نوآوري صنایع آموزش
22861770)خ خواجه عبداله انصاري(

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
88879461-5)ونک.م(

صیراحمد ق-اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

88750681- 6)خ احمد قصیر(
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

44140901- 2)بزرگراه کاشانی(
بخش شکایات- شرکت واحد

77449056)خ هنگام(

موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

22831116- 9)خ لواسانی(

پارك ساعی-اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

88774272)خ ولی عصر(
ستاد بزرگراه

44075080)محمدعلی جناح(
شرکت واحد اتوبوسرانی

77449051-5)خ هنگام(
موسسه پژوهشی و برنامه ریزي آموزش عالی

22010616- 7)خ آفریقا(

اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران
88753820-7)خ قائم مقام فراهانی(

ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران
44090115)بزرگراه کاشانی(

منطقه تهرانپارس-شمال شرق
77862002)تهرانپارس(

موسسه خدمات رفاهی و کشتیرانی جمهوري 
اسالمی ایران

)خ دروس(
اداره کل بازرسی استان تهران

88342701)خ حافظ(
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

44099206- 15)بزرگراه کاشانی(
منطقه تهرانپارس-شمال شرق

77861435-6) جامخ فر(

موسسه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران

88790124)خ ولی عصر(

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران

88966091-5)خ فاطمی(
مرکز آموزش آتش نشانی

44654115)محمد علی جناحخ (
منطقه دردشت-شمال شرق

77869526)بزرگراه رسالت(
للینمایشگاه بین الم

21912264)بزرگراه چمران(

اداره کل پنبه و دانه هاي روغنی
88960986)خ فلسطین(

مرکز آموزش و رفاهی فرهنگیان
)بلوار فردوس(

فرهنگستان علوم پزشکی
22937681)چهارراه پاسداران(

وزارت راه و ترابري
88878031-3)خ آفریقا(

اداره کل تعاون استان تهران
88843415-19)خ قرنی(

آمار ایران،انجمن
66495540)خ فلسطین(

کانون پرورش فکري استان تهران
77060141- 3)تهرانپارس(

وزارت رفاه و تامین اجتماعی
88654151-9)خ ولی عصر(

اداره کل تعاونی عمران و مسکن
66417023)خ ولی عصر(

اتاق تعاون استان تهران
88906526)خ ولی عصر(

کانون موسیقی و سرود
)دارخ وفا(

وزارت مسکن و شهرسازي
88779464)ونک.م(

اداره کل ثبت احوال استان تهران
88903869)خ استاد نجات الهی(

احزاب جامعه اسالمی دندانپزشکان
88908652)خ فلسطین(

مبارزه با مفاسد منطقه شرق
)بزرگراه رسالت(

اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران
77326699)ج آبعلی(

ثبت اسناد و امالك تهراناداره کل
88554201-3)خ قائم مقام فراهانی(

اداره امالك بانک ملی
66498900)خ طالقانی(

کارخانجات-مخابراتی ایران
88113988)خ شریعتی(

جشنواره-اداره کل امور مالیاتی شرق تهران
77326221)تهرانپارس(

اداره کل خدمات شهري
88917070-2)ولی عصر.م(

و مستغالت دفتر آستان مقدس امام اداره امالك
)ره(خمینی

66953211- 3)خ ولی عصر(

مرکز بهداشت کار شهرداري
22502561- 4)بزرگراه رسالت(

نیروي دریایی-اداره کل امور مالیاتی شرق تهران

77893371-9)رسالت.م(

اداره کل درمان تامین اجتماعی استان 
تهران

66919000)خ کارگر شمالی(

و تحقیق بنیاد شهید استان اداره پژوهش
تهران

88828131- 2)تیر7.م(

مرکز مطالعات و پژوهش هاي اداري دانشگاه امام 
حسین

)خ بنی هاشم(
اداره کل پست استان تهران

77893028)رسالت.م(
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سازمان ایرانگردي و جهانگردي
)خ فاطمی(

خدمات و پشتیبانی جهاد
88959285)خ فلسطین(

پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران،شرکت ملی

88801001- 14)خ استاد نجات الهی( اداره جات و غیره...ادامھ

یساختمان اصل-سازمان بازرسی کل کشور

88328181- 9)خ قرنی(
خدمات و تجهیزات تعاونی هاي معدنی،شرکت

88807631)خ حافظ(
پژوهش هاي برنامه ریزي و اقتصادي

88808633)خ کریمخان زند(

اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی شهرداري

)جهاد.م(

سازمان بازرگانی استان تهران
88890161)خ ولی عصر(

ندادگستري کل استان تهرا
88804874- 5)خ ولی عصر(

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

88036276-7)بزرگراه کردستان(
اداره کل سنجش و ارزیابی تحصیلی دفتر امور مدارس عالی

)خ طالقانی(

سازمان بازنشستگی کشوري
88972833)جهاد.م(

دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی
88322203- 6)خ مطهري(

مواد و انرژيپژوهشگاه 
88771626-7)آرژانتین.م(

اداره کل شیالت استان تهران
66417260)خ انقالب(

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
66154127)خ کریمخان زند(

)ارسال و مراسالت(دبیرخانه مرکزي وزارت جهاد کشاورزي

88964642)بلوار کشاورزي(
کیلو ولت مصلی63پست

88731811)خ بیهقی(
کل مطبوعات داخلیاداره

88741661)خ قائم مقام فراهانی(

سازمان بهره وري ملی ایران
88955223)م گلها(

دفتر برنامه ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی

)فردوسی.م(
1ن-3م-پست امداد امیرآباد

66429621)خ کارگر شمالی(

)وزارت جهاد کشاورزي(اداره کل منابع طبیعی استان تهران

88426986-8)نیخ طالقا(

معاونت کارآفرینی و اشتغال-سازمان بهزیستی کشور

88736999)خ مطهري(
دفتر ترویج و مشارکت هاي مردمی

66418849)خ ولی عصر(
پلیس دیپلماتیک

)فردوسی.م(
اداره کل نخیالت

66469612)خ طالقانی(
)معاونت پیشگیري(سازمان بهزیستی کشور

)خ کریمخان زند(
هماهنگی اطالع رسانی پزشکی دفتر توسعه و

66424112)خ آزادي(
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان

88843126)خ ایرانشهر(
اداره مخابرات رادیو بی سیم عملیات اکتشاف نفت

66951461- 70)خ  طالقانی(

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح

88990205-10)خ وصال شیرازي(
دفتر حقوقی

66418961)صرخ ولی ع(
تربیت بدنی

88968641)خ قدس(
نمایندگی-استان گلستان

88896752)خ ولی عصر(
سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران

88735011-2)آرژانتین.م(
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

66944610)خ کارگر شمالی(
تعزیرات حکومتی

88836290)خ قرنی(
امور بین الملل و همکاري اقتصادي

66123718-20)بلوار کشاورز(
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

88831161- 9)خ ایرانشهر(
دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی

88951199)بلوار کشاورز(

جمعیت حزب موتلفه اسالمی،موسسه فرهنگی و هنري

88822923- 5)خ کریمخان زند(
انستیتو مهندسی نفت

82084701)خ کارگر شمالی(
پژوهش و برنامه ریزي آموزشیسازمان 

)خ کریمخان زند(
دفتر نمایندگی استاندارهاي ایران

)جهاد.م(
جمعیت دفاع از تولید ملی

88719616)خ خالد اسالمبولی(

بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش

88800215)خ قرنی(

سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران

88828051-7)خ انقالب(
محاسبات استان تهراندیوان 

88302643)خ قائم مقام فراهانی(
جمعیت هالل احمر

88803871-9)خ طالقانی(
خراسان-برق

88908007)خ ولی عصر(
سازمان تامین اجتماعی اداره کل 

تهران 
88977616-9)خ فاطمی(

ساختمان مالی و اداري شهرداري 
4شماره

88898941- 5)خ کریمخان زند(

ستان تهرانجمعیت هالل احمر ا
88900111- 58)خ استاد نجات الهی(

بنگاه توسعه ماشین هاي کشاورزي
88709050-3)خ خالد اسالمبولی(

سازمان تبلیغات اسالمی
66403343)فلسطین.م(

سازمان آب و فاضالب کشور
88952507)بلوار کشاورز(

معاونت-جهاد سازندگی
88728374)خ احمدقصیر(

خرداد15بنیاد
88902281-6)خ ولی عصر(

)صنایع معدنی ایران(سازمان توسعه و نوسازي معادن

88829181- 9)خ قرنی(
سازمان آمار و اطالعات شهرداري تهران

88800992-8)خ حافظ(
جهاد کشاورزي استان تهران

88728981-4)خ سیدجمال الدین اسدآبادي(

واحد بهمن-بنیاد جانبازان
66418213)خ کارگر شمالی(

ن هالل احمرسازمان جوانا
88201228)خ ولی عصر(

سازمان آموزش و پرورش استان تهران
88961126)خ طالقانی(

)حراست(جهاد کشاورزي
88906021- 5)جهاد.م(

سازمان اقتصادي کوثر-بنیاد شهید
88748560- 2)م آرژانتین(

سازمان حسابرسی
88726000-24)خ خالد اسالمبولی(

ورسازمان آموزش و پرورش استثنایی کش

66412015-6)خ انقالب(
حمل و نقل پایانه جاده اي کشور

88890830)خ ولی عصر(
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

88880456)آرژانتین.م(
سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور

88804379- 88)خ فلسطین(
سازمان اقتصادي کوثر

8874846-9)آرژانتین.م(
حوزه معاونت ورزشی بانوان

)کشاورزبلوار (
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی

88670900-2)آرژانتین.م(

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
88026080-94)بزرگراه شهیدگمنام(

سازمان امور عشایري ایران
66973883- 5)خ ولی عصر(

حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی
88892001-9)خ حافظ(

ان انقالب اسالمی ایرانبنیاد مستضعفان و جانباز

)خ فاطمی(
)ایرنا(سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران

82921)خ ولی عصر(
سازمان انرژي اتمی

82061)خ کارگر شمالی(

2ش- خدمات گسترش بازرگانی
88908023-5)خ فلسطین(

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
88955901- 10)خ فاطمی(
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صنایع و معادن
88904529)خ کریمخان زند(

ت ایرانشرکت خطوط لوله و مخابرات نف

88801960)خ قرنی(
سازمان نظام پرستاري ایران

88935837- 8)خ کریمخان زند(
اداره جات و غیره...ادامھ

صندوق بازنشستگی شرکت ملی فوالد

88743520-3)خ احمد قصیر(
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران

88795301)خ گاندي(
سازمان نهضت سوادآموزي

88969022- 6)خ فاطمی(
سازمان دامپزشکی کل کشور

88962384)ولی عصرخ (

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
88449130)خ مطهري(

شرکت سرمایه گذاري شاهد
88735941- 3)خ مطهري(

)ره(ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی

88725790- 9)خ خالد اسالمبولی(
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

)خ فلسطین(

صندوق تعاون استان تهران
88847139)خ قرنی(

شرکت صنایع ملی پتروشیمی
88309060-74)خ کریمخان زند(

ستاد اقامه نماز استان تهران
88959047-8)خ فلسطین(

سازمان سنجش و آموزش کشور
88923950- 1)خ کریمخان زند(

صندوق تعاون کشور
88950550-1)خ وصال شیرازي(

شرکت طراحان ارزیابی و طبقه بندي مشاغل

66403405)خ فلسطین(
ستاد بسیج اقتصادي کشور

88893801-6)خ ولی عصر(
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

66432058)خ کارگرشمالی(

صندوق تعاون کشور دایره آمار و اطالعات

66956750- 1)خ ولی عصر(
شرکت فاضالب تهران

88407014)خ بهشتی(
)کنترل مضاعف(ستاد کنترل کیفیت ساخت وساز

88846000)هرخ ایرانش(
سازمان شهرداري هاي کشور

)بلوار کشاورز(
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي

88028086- 7)خ کارگر شمالی(
شرکت گاز تهران بزرگ

81971)خ ایرانشهر(
ستاد مرکزي گمرك ایران

88902137)خ ولی عصر(
سازمان صنایع دستی ایران

88921963- 4)ولی عصر.م(

دوق ضمانت صادرات ایرانصن
88733370-5)خ احمد قصیر(

شرکت گسترش بازرگانی دولتی
88961401)خ فاطمی(

ستاد مرکزي معاینه فنی خودروهاي تهران

88102469)خ ولی عصر(
سازمان صنایع ملی ایران

)خ مطهري(

طرح اعطاي کمک هاي فنی
88305581)خ کریمخان زند(

-تی ایرانشرکت مادر تخصصی بازرگانی دول
2ساختمان

88957342)خ فلسطین شمالی(

شرکت)سهامی عام(سرمایه گذاري مسکن

88828116-8)خ مطهري(
سازمان عقیدتی و سیاسی نزاجا

)خ مطهري(

مرکز آموزش- فرهنگ و ارتباط اسالمی

88153690- 4)بزرگراه رسالت(
شرکت مخابرات استان تهران

88113741)خ استادنجات الهی(
)زه با بیماریهامبار(سالمت

88300040-44)خ فردوسی(

2ساختمان- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

88903464)خ ولی عصر(

کانون بازنشستگان سازمان بنادر و کشتیرانی

88809280-9)خ سمیه(
مامور سراي ولی عصر- شرکت مخابرات ایران

)خ ولی عصر(
معاونت بهداشت و پیشگیري- شبکه دامپزشکی

88957315)صرح ولی ع(
سازمان کل تجهیزات پزشکی

88301666)خ ایرانشهر(
کانون بازنشستگان کارگران استان تهران

66491830-1)خ وصال شیرازي(
شرکت ملی فوالد ایران

84811)ولی عصر.م(
نظارت بهداشت عمومی- شبکه دامپزشکی

88962380)خ ولی عصر(
)ایدرو(سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران

22044101-9)ولی عصرخ (

مرکزي-کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

88715545- 9)خ خالد اسالمبولی(
شرکت ملی گاز استان تهران

88900101-9)خ ولی عصر(
شرکت احداث صنعت

88833855- 9)خ قرنی(
سازمان مدیریت منابع آب ایران

)خ طالقانی(
انکانون مرکزي کارمندان بازنشسته صنعت نفت ایر

88897001-9)خ کریمخان زند(
6ساختمان- شرکت ملی گاز ایران

88825080- 7)خ قرنی(
شرکت بازرگانی دولتی

88951564)جهاد.م(
سازمان مدیریت منابع آب ایران

88901081- 9)خ فلسطین شمالی(

کمیسیون پزشکی جانبازان
)خ استادنجات الهی(

7ساختمان- شرکت ملی گاز ایران
88825080- 7)خ قرنی(

شرکت بازرگانی دولتی ایران
88969192-4)خ فاطمی(

سازمان مرکز آمار ایران
88965061-9)خ فاطمی(

گمرك جمهوري اسالمی ایران
82991)خ ولی عصر(

شرکت مهندسی و شهرساي علوي
88826719)خ مفتح(

)واحد آمار(معاونت بازرگانی داخلی-شرکت بازرگانی دولتی ایران

88952074)خ فاطمی(
ازمان مرکزي انجمن اولیا و مربیانس

66414226)خ انقالب(

گنجینه شهدا
88306831)خ طالقانی(

شوراي عالی انقالب فرهنگی
66462172)خ فلسطین(

شرکت بین المللی توسعه ساختمان
88940196)خ طالقانی(

سازمان مرکزي تعاون روستایی
88900011- 8)خ ولی عصر(

بیرخانه جایزه جهانی کتاب سالد- مجامع و فعالیت هاي فرهنگی

88318655- 6)خ قائم مقام فراهانی(
شوراي عالی پزشکی

88905964)خ ولی عصر(
شرکت تعاونی انجمن دندانپزشکی ایران

88951852)خ انقالب(
سازمان مرکزي دانشگاه تهران

61111)انقالب.م(

مجتمع استانداري هاي سراسر کشور
88956317)بزرگراه شهید گمنام(

شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور

88956119)جهاد.م(
شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش

88844791- 3)خ کریمخان زند(
سازمان مسکن و شهرسازي

88907106)خ کریمخان زند(

محیط زیست کل کشور
88901261- 9)خ استاد نجات الهی(

دفتر نظارت بر انتخابات-شوراي نگهبان

)خ قرنی(
شرکت چاپ و انتشارات اسوه

66418099)خ انقالب(
سازمان مشاوره فنی و مهندسی

88801656)خ کریمخان زند(

مدیریت امور عشایر استان تهران
88897949)فلسطین.م(

شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی
88954801-2)خ فاطمی(

شرکت خدماتی حمایتی کشاورزي
84831)خ گاندي(

ی و گردشگريسازمان میراث فرهنگ
)خ میرزاي شیرازي(
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وزارت جهاد و کشاورزي
81361)خ ولی عصر(

معاونت منایع انسانی و امور مجلس
88960174)بلوار کشاورز(

معادن و فلزان غیر آهنی،شرکت
88733143- 6)خ احمد قصیر(

اداره جات و غیره...ادامھ

وزارت جهاد کشاورزي شهید ناجیان
)خ قرنی(

ملی گاز ایران،شرکت
81310)خ طالقانی(

معاونت آب و خاك
66123001)بلوار کشاورز(

مدیریت کل امور جامع و شوراهاي عالی

88969661)بلوار کشاورز(

وزارت راه و ترابري
)فلسطین.م(

منطقه آزاد اروند
88883040)خ خالد اسالمبولی(

معاونت آموزشی و امور تربیتی
88827072- 9)خ قرنی(

مدیریت کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات

66122701-2)بلوار کشاورز(
معاونت ساخت و توسعه بنادر -ارت راه و ترابريوز

فرودگاهی

)خ قائم مقام فراهانی(

موسسه اعتباري دانشگاه
88963339)خ فلسطین(

معاونت امور دام
66413730)خ طالقانی(

مرکز آموزش عالی سازمان بنادر و کشتیرانی

)خ استاد نجات الهی(

وزارت صنایع و معادن
81771)خ سمیه(

ش در مدیریت و برنامه ریزي انرژيموسسه پژوه

66461990)خ قدس(
معاونت امور بین المللی و مجلس

)خ کارگر شمالی(
مرکز آموزش مدیریت دولتی

88890930-9)خ کریمخان زند(
2ساختمان ش-وزارت صنایع و معادن

81761)خ سمیه(
موسسه پژوهش هاي برنامه ریزي اقتصاد و کشاورزي

88908700)خ حافظ(
ونت امور مجلس و حقوقی و هماهنگی امور استان هامعا

66122401-2)بلوار کشاورز(
مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران

66494980- 4)خ انقالب(

وزارت علوم و تحقیقات فناوري
82239990)خ استاد نجات الهی(

موسسه تحقیقات خاك و آب
88021089)خ کارگر شمالی(

اتیمعاونت امور مطبوعاتی و تبلیغ
88748044)خ قائم مقام فراهانی(

وابسته به دانشگاه تهران-مرکز انفورماتیک

66406186)بلوار کشاورز(
پژوهشگاه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

فرهنگ،هنر و ارتباطات

88902215)خ ولی عصر(

موسسه تحقیقات شیالت ایران
66945588)خ فاطمی(

معاونت بازرگانی داخلی
88893801-9)خ ولی عصر(

مرکز بازرگانی کاالهاي غیر فلزي
88965051- 5)بلوار کشاورز(

دبیرخانه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

)آرژانتین.م(

موسسه تحقیقات علوم جزائی و جرم شناسی

66498955)خ انقالب(
معاونت باغبانی

66461486)خ طالقانی(
رمرکز بزرگ اسالمی قلب کشو

88825704)خ کریمخان زند(

وزارت کشور
84861)خ فاطمی(

موسسه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

88802528)خ فاطمی(
معاونت برنامه ریزي و اقتصادي

66123601-2)بلوار کشاورز(

مرکز پژوهش هاي علمی و استراتژیک خاور میانه

88964282)بلوار کشاورز(

معاونت امنیتی- وزارت کشور
88972320)فاطمیخ (

موسسه جهاد استقالل
88825101- 3)هفت تیر.م(

معاونت برنامه ریزي و منابع انسانی
88809939)خ قرنی(

تهران- مرکز پشتیبانی امور دام کشور
66428353)خ فاطمی(

وزارت نفت
66151)خ ولی عصر(

موسسه صندوق عمران موقوفات کشور

88890007)خ کریمخان زند(
و نظام بهره برداريمعاونت ترویج 

88967977)بلوار کشاورز(

معاونت پژوهشی- مرکز تحقیقات علمی کشور

66462223)خ انقالب(

بهمن22پست- وزارت نیرو
88717733)خ خالد اسالمبولی(

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی

66422378- 9)خ کارگر شمالی(
معاونت توسعه روابط اقتصادي

88905420)خ ولی عصر(
رکز تحقیقات قوه قضائیهم
88923633-9)خ حافظ(

ایران ایر-هما
9116573)خ استاد نجات الهی(

نظام پزشکی
88978271)خ طالقانی(

معاونت دادگستري تهران
88892840)خ قرنی(

مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي

66419826)خ قدس(

)ارتباطات مردمی(همکاري حوزه و دانشگاه

66402600)خ انقالب(
مرکزي سوم- نفت

88944039)خ طالقانی(

معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها

88732248)خ قائم مقام فراهانی(

مرکز سازمان هاي غیر دولتی و فعالیت هاي داوطلبانه 
شهرداري تهران

88911411- 4)خ کریمخان زند(

اتاق تعاون جمهوري اسالمی ایران
88768542)خ خرمشهر(

گاز پارس، شرکتنفت،
889696031-9)خ فاطمی(

معاونت شرکت سهامی شیالت ایران
66941363-4)خ فاطمی(

مرکز کنترل ترافیک تهران
88828256)خ ایرانشهر(

اداره اجراي مالیاتی استان تهران
88510711)خ شریعتی(

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

88955704- 8)خ ولی عصر(
صنایع و امور زیربناییمعاونت 

81363201-2)بلوار کشاورز(
مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضائی

88812272-3)خ ایرانشهر(

کوي سازمان مولی الموحدین-اداره بهداشت ناجا

)خ بابا خانلو(
نهضت سوادآموري منطقه شمیرانات

88903157)خ استادنجات الهی(

نایع تبدیلی و تکمیلی بخش دفتر ص-معاونت صنایع و توسعه روستایی
کشاورزي

88901562)جهاد.م(
مرکز مطالعات عالی بین المللی

66490695)خ انقالب(

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي تهران 

77512290-8)پیچ شمیران(
ورزش بانوان استان تهران

88964419)خ حجاب(
معاونت طرح و توسعه

)فردوسی.م(

لمی و بین المللی وزارت علوم مرکز مطالعات و همکاري هاي ع
و تحقیقات

66416556)خ ولی عصر(
اداره کل امور جانبازان شمال شرق تهران

22501946)بزرگراه رسالت(
سازمان پژوهش و برنامه ریزي-وزارت آموزش و پرورش

88848865)خ قرنی(
میراث فرهنگی- معاونت فرهنگی و ارتباطات

88902590- 1)خ کریمخان زند(
ارت و ارزیابی برنامه هاي صدا و سیمامرکز نظ

88710191- 5)خ بهشتی( 

نظام آباد-اداره کل امور مالیاتی شرق تهران

77593330-41)چهارراه نظام آباد(
وزارت بازرگانی

88893612)خ ولی عصر(
معاونت مبارزه با مواد مخدر

66483001- 4)خ انقالب(
مطبوعات و رسانه هاي خارجی

88751754- 7)اهانیخ قائم مقام فر(
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گمرك جمهوري اسالمی ایران
88745204)خ بهشتی(

ستاد مرکزي نیروي دریایی
73900-1)رسالت.م(

سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران

88305077-8)خ مطهري( اداره جات و غیره...ادامھ

مجلس اعالي اسالمی عراق
77510722- 4)خ شریعتی(

شرکت پست
88112567)عتیخ شری(

سازمان بازرسی نظارت بر توزیع کاال و 
خدمات

88849111-20)خ شریعتی(

بهار- اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

)خ طالقانی(

مجمع امور صنوف توزیعی و خدماتی تهران

77503700)خ شریعتی(
شرکت توزیع برق شمال شرق تهران

88822179)خ بهارشمالی(

امور ایثارگران تهران بزرگسازمان بنیاد شهید و

88827792)تیر7.م(
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شمال شرق تهران

77500063- 4)خ شریعتی(

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
88321411) خ طالقانی(

شرکت خانه سازي رزمندگان
88767095)خ سهروردي شمالی(

سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران

88756723-8)مطهريخ(
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

88841231-5)خ مطهري(

شرقنطقهم- مدیریت بهزیستی شهرستان تهران

77636081- 5)خ انقالب(
شرکت خدمات هوایی پیام

88114283)خ شریعتی(

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

88114342)خ بهشتی(
شهرستان هاي تهراناداره کل مخابرات 

88829071- 4)خ طالقانی(

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی تهران

77506064-8)خ طالقانی(
شرکت سازمان توسعه مسکن ایران

88743234)خ مطهري(

روابط عمومی-سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

88114462)خ شریعتی(
اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا

)خ مطهري(

مرکز فرهنگی سیدالشهدا
88827746)تیر7.م(

شرکت مخابرات ایران
88113945)خ شریعتی(

سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهاي مسلح

88400111- 3)خ شریعتی(

اداره نهضت سوادآموزي شرق تهران
77540018)خ دماوند(

مرکز فناوري اطالعات شرکت پست ایران

)خ شریعتی(
اداره کل ترابري- شرکت مخابرات ایران

88113692)خ سهروردي شمالی(
سازمان حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس سپاه

88630811-2)خ فاطمی(
استانداري استان تهران

88751081- 9)خ بهشتی(

مرکز گزینش و استخدام نیروي ناجا
)خ طالقانی(

2ساختمان- شرکت مخابرات ایران
)خ سهروردي شمالی(

سازمان دارالقرآن کریم
77600915)امام حسین.م(

2.ش- امور شتیبانی دام کشور
88400921-6)خ شریعتی(

مرکز گسترش نوسازي صنایع ایران
)خ بهشتی(

پخش بهار-شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

77500261-9)خ سمیه(
سازمان شناسایی اموال

88748980)خ سهروردي شمالی(
و سیماانتشارات سروش صدا

22168310)خ مطهري(

منطقه بوعلی-مرکزي
77557003)امام حسین.م(

شوراي اصناف کشور
77607290)خ شریعتی(

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
88151)بزرگراه رسالت(

انجمن حمایت از کودکان
88531114)خ سهروردي(

منطقه فردوسی-مرکزي
88823134- 5)خ شریعتی(

فرهنگی اجتماعی زنانشوراي عالی انقالب 

88319891- 4)خ مفتح(
سازمان قضائی نیروهاي مسلح

88431831- 4)خ شریعتی(
بنیاد تعاون ارتش

88757001-3خ بهشتی(

مساجد کل کشور
88536016- 9)خ بهشتی(

شوراي مشاوران وزرا در امور ایثارگران
88753439)خ بهشتی(

سازمان مدیریت و برنامه ریزي تهران

88506102)خ بهشتی(
1ساختمان ش-بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس

88528904- 11)خ بهشتی(

معاونت اقتصادي بنیاد شهید
88752102)خ بهشتی(

صندوق رفاه دانشجویان
88739310)خ بهشتی(

سازمان مرکز تحقیقات منابع آب ایران

77524166-8)خ بهار شمالی(
ب مجیدیهناحیه غر-2منطقه-پست امداد مجیدیه

22536315)بزرگراه رسالت(

معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی
88309878-80)خ طالقانی(

فرمانداري شهر تهران
88756601-5)خ میرعماد(

سازمان میادین میوه و تره بار
88438775)خ مطهري(

پست بانک ایران،شرکت
88505885)خ مطهري(

معاونت وظیفه عمومی ناجا
)سپاه.م(

)پلیس امنیت عمومی(ی انتظامی بزرگفرمانده

)سپاه.م(
سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور

88734499)خ سهروردي(
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

81243581-2)خ شریعتی(

معاونت وظیفه عمومی نیروي انتظامی
77510920- 3)خ سپاه(

- قرارگاه سازندگی کربال-)ص(قرارگاه خاتم االنبیاء
2ساختمان

)عراقیخ(

شرق تهران- سازمان و امور خیریه
88750074)خ بهشتی(

معاونت امور اجرایی مشاوران -حوزه معاونت قضائی
حقوقی و کارشناسان

)خ مطهري(
منطقه ویژه اقتصادي معادن و فلزات

88515208- 9)خ بهشتی(
کانون اسالمی مهندسان

)خ شریعتی(
ستاد شوراي حل اختالف تهران

88325484-5)تیر7.م(
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه

)خ بهار شمالی(

موسسه جهاد توسعه
88404909)خ سهروردي جنوبی(

کانون بازنشستگی سپاه
88753732-4)خ میرعماد(

ستاد فرماندهی نیروي هوائی سپاه
)سپاه.م(

رسیدگی به امور آزادگان-ریاست جمهوري

)خ بهار شیراز(

معصوم14موقوفات 
77522603)خ شریعتی(

1شعبه- کانون جهانگردي و اتومبیل رانی

88740411-3)خ خرمشهر(

پیشگیري و حفاظت اجتماعی کل ستاد مردمی
کشور

88500661)خ مطهري(

سات کاب،شرکت
88754940)خ خرمشهر(

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
88111)خ شریعتی(

اداره مرکزي-نیکمیته امداد امام خمی
77608021- 4)خ سمیه(

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند

88916012- 4)خ طالقانی(

سازمان اموال و امالك بنیاد مستضعفان

88431448- 53)خ شریعتی(
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11منطقه- تربیت بدنی
66401008)خ سمیه(

اهنمایی و رانندگیقرارگاه مرکزي ر
66936008-9)خ آزادي(

دفتر حقوقی هواپیمایی کشور
66025115)فرودگاه مهرآباد(

اداره جات و غیره...ادامھ

تربیت بدنی شمال غرب تهران
66704428)خ انقالب(

معاونت اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

66910647-9)خ آزادي(
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

66037000)خ آزادي(
وزارت تعاون

88520152)خ بهشتی(

جمعیت هالل احمر
)انقالب.م(

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو کل کشور
66407556)خ امام خمینی(

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

64595)آزادي.م(
معاونت پشتیبانی و تلفیق برنامه ها-وزارت دادگستري

)خ شریعتی(

شهید زمانیمرکز آموزش - جهاد کشاورزي

66705567)خ حافظ(
اداره آگاهی

55372771-4)خ وحدت اسالمی(
سازمان زمین شناسی دریایی

64592407)خ آزادي( 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

23833)بزرگراه رسالت(

حوزه ریاست قوه قضائیه
66405170-2)خ ولی عصر(

اداره ثبت شمال غرب تهران
66464415)خ جمهوري(

ازمان میراث فرهنگی کل کشورس
66017071- 3)خ آزادي(

مجتمع توسعه صادرات نرم افزار-وزارت صنایع و معادن

)خ بهشتی(

حوزه معاونت دارو و غذا
66467267-9)خ انقالب(

کمیته امداد 6اداره جلب مشارکت هاي مردمی منطقه
)ره(امام خمینی

66466371- 4)خ ولی عصر(

سازمان هواپیمایی کشور
44659137)فرودگاه مهرآباد(

معاونت دانشجویی-وزارت علوم تحقیقات و فناوري

)تختی.م(

خانه کارگر ابوریحان
66403846)خ انقالب(

کمیته امداد 9اداره جلب مشارکت هاي مردمی منطقه
)ره(امام خمینی

55644748)خ رباط کریم(

سازمان هواشناسی کشور
66004026- 8)آزادي.م(

مرکز مطالعات و - ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و
تحقیقات رسانه ها

88730413)خ بهشتی(
شرکت سهامیدارویی کشور،

66921292)بزرگراه نواب(

اداره کل امور مالیاتی کاال و خدمات وزارت اقتصاد و امور دارایی

)خ آذربایجان(
شرکت خدمات هوایی کشور

66002810)خ آزادي(
2ساختمان-وزارت فناوري اطالعات

)خ شریعتی(
دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوري

6133)خ کارگر جنوبی(
اداره کل گمرك امانات پستی

66957101)خ کارکر جنوبی(
شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران

9111)ج فرودگاه مهرآباد(
پژوهشگاه صنعت نفت-وزارت نفت

)خ سهروردي شمالی(

دفتر بهبود تغذیه جامع
66707682)خ جمهوري(

وزارت بهداشت-اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

66467494)خ انقالب(
صنایع هواپیمایی ایران

66452940)ج مخصوص کرج(
اداره کل تربیت بدنی شمالی شرق

77812021-2)خ مدنی(

دفتر مرکزي جامعه اسالمی کارگران
66419623)خ ولی عصر(

راداره مبارزه با مواد مخد
)خ قزوین(

فرماندهی پلیس فرودگاه هاي کشور
)فرودگاه مهرآباد(

اداره کل راه و ترابري استان تهران
77901825)خ دماوند(

دفتر مقام معظم رهبري
664411

امور ایثارگران
66494262)خ ولی عصر(

آزادي-مرکزي
66037001-14)خ آزادي(

پزشکی قانونی واحد شرق تهران
77870506)هفت حوض.م(

وزارت علوم تحقیقات و فناوري-ساختمان بنیاد فجر

66462322)خ انقالب(
انستیتو پاستور

66953311- 9)خ کارگر جنوبی(
منطقه سهرورد-مرکزي

66015912)خ آزادي(
2ن-2م- پست امداد نارمک

77826929)خ نارمک(

ریاست جمهوري
64451)خ کارگر جنوبی(

الك تجاريدفتر ام- بنیاد جانبازان و مستضعفان

66704313)خ جمهوري(
نیروي هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

)ج مخصوص کرج(
سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري

88436550)خ گلبرگ غربی(

شرکت-راه آهن جمهوري اسالمی ایران

55121)راه آهن.م(
6منطقه-بنیاد شهید

55376046- 7)خ مختاري(
واد غذایی نزاجااداره دامپزشکی و کنترل م

66834613- 4)خ آذربایجان(
سازمان پارکها و فضاي سبز

77880461)تهرانپارس(

سازمان اتکا
66466772)خ امام خمینی(

وابسته به سازمان حج و اوقاف و خیریه کشور-بنیاد فرهنگی البرز

66708414)خ حافظ(
بازنشستگی شهرداري تهران

)بزرگراه نواب(
استاد فرماندهی کل قو

4-88426070

سازمان تعزیرات حکومتی کشور
66493685)انقالب.م(

ارتش501آمادگی و درمان بهداشت -بهداشت و درمان نزاجا

)حر. م(
بهداري نزاجا

)خ کارگر جنوبی(
منطقه نارمک-شمال شرق

77848778)خ دماوند(

سازمان ثبت احوال کل کشور
66707131- 9)خ امام خمینی(

ینی و انقالب اسالمیپژوهشکده امام خم

66744090)خ فردوسی(
سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

66432861- 5)خ آزادي(
مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر

)خ مدنی(

سازمان کار و آموزش فنی حرفه اي استان تهران

66702151-4)خ حافظ(
پژوهشکده کودکان استثنایی و تخلفات اداري کل کشور

66408432- 4)قانیخ طال(
سازمان حج و زیارت

64511)خ آزادي(
پژوهشگاه زبان و گوش

66044207)خ آزادي(

سازمان نوسازي شهر تهران
66897376-9)بزرگراه نواب(

تئاتر شهر
66460592- 4)خ ولی عصر(

)نواب(5منطقه -شرکت آب و فاضالب

66841128- 30)بزرگراه نواب(
هتعمیرگاه مرکزي وزارت امور خارج

66023599)خ آزادي(
ستاد برگزاري نماز جمعه استان تهران

66469703-6)خ ولی عصر(
تاالر وحدت

66705101- 7)خ حافظ(
آذربایجان-شرکت برق

66875566)خ آزادي(
منطقه رودکی- جنوب غرب

66694155- 6)سه راه آذري(
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سازمان ثبت اسناد و امالك
66709672- 4)خ فردوسی(

4احیهن-4نطقهم- پست امداد پارك شهر
55632233)خ پارك شهر(

نفت، شرکت
66701082)2780)(خ جمهوري(

اداره جات و غیره...ادامھ

سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران

)خ صور اسرافیل(
شرقتربیت بدنی جنوب

33559009)شهریور17خ (
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

66701061-9)خ حافظ(
ستاد خبري بازرسی کل کشور

136)خ حافظ(

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
33271)بهارستان.م(

تعاون مسکن وزارت امور خارجه،شرکت

)خ فردوسی جنوبی(
رحیمیساختمان شهید علی - وزارت جهاد کشاورزي
)انقالب.م(

سرپرستی اورژانس تهران
66468610)خ جمهوري(

سردخانه تهران
)خ شوش(

دادستانی کل کشور
38581)خ پارك شهر(

هالل احمر شهر تهران
66925000- 3)انقالب.م(

5نطقه م- ب و فاضالبآشرکت 
66357878)بزرگراه نواب(

شبکه تهران صدا
33111882)خرداد15خ (

حفاظت و اطالعات مرکزي-کلحفاظت و اطالعات

)خ صور اسرافیل(
اداره تربیت بدنی وزارت امور اقتصادي و دارایی

39909)امام خمینی.م(
شرکت دخانیات

55410081-8)خ قزوین(

4نطقهم- شرکت آب و فاضالب
55631033)خ پارك شهر(

دفتر مالقات نمایندگان مجلس
39931)بهارستان.م(

ک سپهاداره خزانه و مبادالت بان
)امام خمینی.م(

شرکت سهامی فرش ایران
66708232)خ فردوسی(

اداره کل پشتیبانی خدمات-قوه قضائیه

)امام خمینی.م(
دفتر حقوقی ایثارگران

33929377)خرداد15.م(
اداره کل امور مالیاتی شرکت ها

)خ صور اسرافیل(
شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران

)راه آهن.م(

زنشستگان کشورکانون با
77535278)خ بهارستان(

دفتر گزینش و استخدام فرماندهی یگانهاي ویژه پاسداران 
ناجا

)بهارستان.م(

اداره کل پست بانک استان تهران
66727385-6)خ انقالب(

شوراي نگهبان
66401172- 4)خ امام خمینی(

2شعبه- کانون جهانگردي و اتومبیل رانی

66710710-4)خ حافظ(
عالی کشوردیوان 

38581)خ پارك شهر(
اداره کل تربیت بدنی استان تهران

77534221-5)خ بهارستان(
کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش

66402484)خ جمهوري(

مجامع و فعالیت هاي فرهنگی
33914055)خ جمهوري(

دیوان عدالت اداري
55609031-8)خ پارك شهر(

1ساختمان- اداره کل تشخیص هویت
)خ حافظ(

مجلس شوراي اسالمی
39931)بهارستان.م(

)مرکز آموزش تخصصی ناجا(مجتمع آموزشی انصارالحسین

)خ حافظ(
رفاه کارگران

)امام خمینی.م(
اداره کل تشخیص هویت ناجا

66707079)خ فردوسی(
مدیریت اکتشاف نفت

66701081-9)خ جمهوري(
مجلس شوراي اسالمی و قسمت هاي وابسته

33120001-9)رستانبها.م(
روزنامه رسمی

55602050-4)خ پارك شهر(
اداره کل چاپ و نشر

33905299)بهارستان.م(
مرکز آموزش هاي خانه کارگر

66413388)خ انقالب(

مرکز هنرهاي تجسمی
66705101-6)خ انقالب(

سازمان اقتصاد اسالمی ایران
33911377)امام خمینی.م(

گ عمومیاداره کل دبیرخانه شوراي فرهن

)خ جمهوري(
حوزه مشارکت رئیس جمهور- مرکز امور مشارکت زنان

66493353)خ انقالب(

مرکزي جمهوري اسالمی ایران
64461)خ فردوسی(

سازمان اقتصاد اسالمی شعبه بازار
55623548)خرداد15خ (

اداره کل دبیرخانه شوراي فرهنگ عمومی

33113268)خ جمهوري(

ري وزارت فرهنگ و مرکز گسترش آموزش هاي هن
ارشاد اسالمی

66722311)خ انقالب(

1111کد-شعبه مرکزي- مسکن
66705021-9)خ فردوسی جنوبی(

مدیریت امور تربیت بدنی ستاد-سازمان امور جانبازان

)خ انقالب(
اداره کل مراکز و روابط فرهنگی

38512343)بهارستان.م(
مرکز هنرهاي نمایشی

66706478)خ انقالب(

امور سینمایی سمعی و بصريمعاونت
33118637)بهارستان.م(

سازمان اوقاف و امور خیریه مرکز
66705045-9)خ حافظ(

اداره تمرکز و توزیع آگهی -اداره کل مطبوعات داخلی
هاي داخلی

38512881- 5)بهارستان.م(

معاونت امور هنر
66706450)خ حافظ(

)عمارت مسعودیه(معاونت حفظ و احیا

33111137)بهارستان.م(
جامع-سازمان بازرسی کل کشور

66718551-8)خ حافظ(
اداره کل هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی

55609949)خ فیاض بخش(
وزارت بهداشت و درمان-معاونت امور دارویی و غذایی

)خ انقالب(

معاونت طرح و برنامه ریزي و تحویل اداري

)خ جمهوري(
سازمان بهزیستی کشور

66702001- 9)ینیخ امام خم(
دفتر موقوفات- اوقاف و امور خیریه

)خ فردوسی جنوبی(
نظارت بر مواد اعتیاد آور-معاونت دارو درمان

66466932)خ انقالب(

معاونت فرهنگی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

66716374)خ فردوسی(

سازمان بازنشستگی وزارت دفاع و پستیبانی نیروهاي 
مسلح

66706090- 4)خ جمهوري(

بازرسی و ارزشیابی ثبت اسناد
66703330)خ فردوسی(

معاونت نظارت بر اماکن عمومی
66706037- 8)خ انقالب(

موسسه مطالعات  تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل

33111619)خ الله زار نو(
سازمان پزشکی قانونی

55608063)خ پارك شهر(
بنیاد سینمایی فارابی

66723293-6)خ جمهوري(
مفاخر ایران، انجمن

55380416)خ ولی عصر(
نهضت سواد آموزي منطقه جنوب

55606821)شوش.م(
سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران

77534192)خ بهارستان(
پژوهشکده حفاظت آثار تاریخی

66702667)خ امام خمینی(
موسسه نمایشگاه هاي فرهنگی

66415236)خ انقالب(
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منطقه فارابی-مرکزي
66893615-8)بزرگراه نواب(

شوش-شرکت برق
55304920)شوش.م(

جنوب شرق-سازمان تبلیغات اسالمی

33322224- 8)خ پیروزي( اداره جات و غیره...ادامھ

اداره توسعه ورزش هاي قیانوري
55034600)بهمن.م(

گمرك جنوب تهران
55060051- 3)خ رجایی(

سازمان شکایات تاکسیرانی
33737777)خ خاوران(

وزارت آموزش و پرورش
82281)خ قرنی(

3ن- 6نطقهم- پست امداد خانی آباد
55029719- 20)خ عبدل آباد(

مرکز پزشکی قانونی جنوب تهران
55016717)خ رجایی(

مرکز نهاجافرماندهی پشتیبانی - ستاد نیروي هوایی

33346001- 5)خ پیروزي(
وزارت امور اقتصاد و دارایی

39909)خ امام خمینی(

19نطقهم-پست امداد شهرك رسالت
55007878)بزرگراه بهشت زهرا(

پشتیبانی عملیات امداد نجات- جمعیت هالل احمر

55060295)خ رجایی(
کلیمیان- گورستان ارامنه

)خ پیروزي(

معاونت امور بین الملل- ییوزارت امور اقتصاد و دارا

)خ صوراسرافیل(

ستاد فرماندهی بسیج جنوب تهران
55512028)خ خانی آبادنو(

17.دفتر نظارت و بازرسی انتخابات تهران م

)ابوذر.م(
3احیهن-4نطقهم- پست امداد افسریه

33148999)خ افسریه(
وزارت امور خارجه

61151)امام خمینی.م(

6نطقهم- شرکت آب و فاضالب
)بزرگراه تندگویان(

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شرق تهران

)بزرگراه رجایی(
1ن-6م-)شهریور17(پست امداد مشیریه

33864741)خ مشیریه(
مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه-وزارت امور خارجه

)خ حافظ(

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت و بهداشت کار

66697711)یافت آباد(
حریق28یستگاها

55642776-7)خ قزوین(

مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ

33798900)شهدا.م(

وزارت دادگستري
39910)خرداد15.م(

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ري
33759785- 6)نماز.م(

2احیهن- 5نطقهم-پست امداد آذري
55711715-6)خ قزوین(

تیر7م -جنوب شرق
33159707)وار ابوذربل(

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
38511)بهارستان.م(

اداره بازرگانی شهرستان ري
55950428- 9)شهرري(

2ن-5نطقهم- شرکت آب و فاضالب
55739364)قزوین.م(

)نظارت بر تعاونی هاي فروش قند و شکر(سازمان گسترش

55314946)بزرگراه بعثت(
هیات امنا شوراي عالی پزشکی

88901984)طع جمهوريتقا

اداره تعاونی شهرري
55913090)شهرري(

کمیسیون پزشکی سه راه آذري
66618806- 10)سه راه آذري(

6نطقهم- شرکت آب و فاضالب
)م خراسان(

دفتر مرکزي جمعیت اسالمی افغانستان

)خ نیروي هوایی(

اداره تعزیرات حکومتی شهرري
55905978)شهرري(

10ناحیه-17و18نطقهم
55744701-2)ابوذر.م(

نماینده مرکز خبر
33152517- 8)بلوار ابوذر(

داده پردازي برق تهران،شرکت
33349030)شهدا.م(

شهرري- اداره ثبت اسناد رسمی
55900959)شهرري(

اداره تربیت بدنی کارگران استان تهران
66809464)ج قدیم کرج(

شرکت دخانیات- اداره ترابري
55055027)بهمن.م(

صنایع دفاع و جنگ افزار سازيسازمان 
)خ پیروزي(

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرري
55951341)شهرري(

ناحیه غرب-18م- پست امداد یاسر
66233736)یافت آباد غربی(

رجایی- اداره کل امور مالیاتی شهرري

)بزرگراه رجایی(

ستاد فرماندهی نیروي هوایی ارتش جمهوري 
اسالمی ایران

)خ پیروزي(

کیانشهر- اداره کل امور مالیاتی جنوب
33761743)شهرري(

3ن-5نطقهم- پست امداد یافت آباد
66212915)یافت آباد(

2ن- 6م-پست امداد نازي آباد
55302963)نازي آباد(

ستاد مرکزي نیروي هوایی
33347001- 5)خ پیروزي(

بنیاد مسکن انقالب اسالمی ري و اسالمشهر

33385943)شهرري(
منطقه سینا- جنوب غرب

66237802)ج ساوه(
خزانه بخارایی-اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران

)خزانه بخارایی(
مرکز گزینش و استخدام نیروي دریایی

)خ پیروزي(

بهزیستی منطقه شهرستان ري
55950188)چهارراه آرامگاه(

سازمان امداد و نجات هالل احمر
66265457- 9)ج قدیم کرج(

غرب تهرانتربیت بدنی جنوب
55026500)خ رجایی(

شکوفه-اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران

33798646-9)خ پیروزي(

پاالیشگاه تهران
55901021-49)شهرري(

جنوب شهر-ستاد خبري صدا وسیما
66211166)یافت آباد(

سازمان سردخانه ها
55065061)بهمن.م(

اداره معاونت ثبت احوال شرق تهران
33711490)خ نبردجنوبی(

تربیت بدنی شهرري
55901595)شهرري(

)قبرستان(گلزار شهداي یافت آباد
66828322)یافت آباد(

1شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
55060245)خ رجایی(

10منطقه-بنیاد شهید
33728010)خ محالتی(

ثبت احوال جنوب تهران
55904661-4)شهرري(

ستان تهرانسازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي ا

55055129)بزرگراه بعثت(
اداره کل امورمالیاتی جنوب تهران

66212942-3)بزرگراه سعیدي(
7نطقهم- بنیاد شهید انقالب اسالمی

)شهدا.م(

شهرري-جمعیت هالل احمر
)شهرري(

مرکز آموزش عالی فنی انقالب اسالمی
66236717-8)ج ساوه(

سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر

55303171)شوشخ (
2ن-4نطقهم- پست امداد سلیمانیه

33175999)خ پیروزي(

منطقه شهرري-جنوب شرق
33748001- 2)خ فدائیان اسالم(

مرکز تحقیقات مهندسی جهاد
66028767)ج قدیم کرج(

ستاد فرماندهی پلیس راه آهن جمهوري 
اسالمی

)راه آهن.م(

منطقه افسریه-جنوب شرق
33704664)بزرگراه محالتی(
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یرانسهامی حمل و نقل جمهوري اسالمی ا

)ج مخصوص کرج(
دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحمیلی

44517659)خ تهرانسر(
دفتر شهرري-شبکه پنجم سیما

)شهرري(
اداره جات و غیره...ادامھ

آب و فاضالب شهرها و شهرکهاي غرب تهران

44508336)ج مخصوص کرج(
سازمان اموال تملیکی

44903812)ج قدیم کرج(
شرکت آب و فاضالب شهرستان ري

55903011-8)شهرري(
جهاد کشاورزي شهرري

55906131- 2)شهرري(
فرودگاه مهرآباد-شرکت فرودگاه هاي کشور

61021)ج مخصوص کرج(
سازمان توسعه راه هاي ایران،شرکت

44503456- 9)ج مخصوص کرج(
فرمانداري شهرري

55901719)شهرري(
خبرگزاري جمهوري اسالمی 

33747437- 9)شهرري(
ي زمینی سپاهنیرو- مرکز پشتیبانی تهران

)بزرگراه فتح(
اداره گاز تهرانسر

44511194-5)بلوار اصلی تهرانسر(
مرکز پزشکی قانونی شهرري

33757255)شهرري(

دفتر جامعه روحانیت و مساجد شهرستان ري

33742544)خ فدائیان اسالم(

ثابت قدم-مخابراتی4منطقه
44901515)ج مخصوص کرج(

ه غربناحی- 3م- پست امداد تهرانسر
44504393)خ تهرانسر(

5حوزه- مرکز رسیدگی به امور مساجد

66221214)بزرگراه سعیدي(
شهرري-دفتر نمایندگی ولی فقیه

33742546)شهرري(

شهید توکلی- مخابراتی4منطقه
44501111)خ تهرانسر(

پشتیبانی امور دام کشور
)ج مخصوص کرج(

وزارت اطالعات
55909049)شهرري(

)س(اسازمان بهشت زهر
55201031- 9)ج قدیم قم(

فهرست کامل آدرس هاي الکترونیکی مراکز دولتی تهران
www.iranagrin.com شبکه اطالع رسانی کشاورزي ایران   www.iranministryo.commerce.com وزارت بازرگانی              

www.irist.net کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران                      www.irtp.com هران             نقطه تجاري ت

www.khstco.com شرکت کشتیرانی دریاي خزر             www.Agahgar.irtp.com شبکه آگاه گري بازرگانی ایران              

 www.ianame.org انجمن مهندسی دریایی ایران       www.iranfair.com ایران                      مرکز توسعه صادرات

www.shippingassociationofiran.com انجمن کشتیرانی www.Iccim.org و معادن                               اتاق بازرگانی و صنایع

www.isoico.vom مجتمع کشتی سازي و صنایع فراساحل ایران www.iccircn.com پایگاه خدمات تجاري ایران          

www.sadragroup.com سازه هاي دریایی صدرا           www.irancurpet.ir شرکت سهامی فرش ایران               

www.iranair.com هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران           www.Oic.ocm.com بازار مشترك اسالمی               

www.iran-irsc.com وزارت پست و تلگراف و تلفن  www.jbchanber.org اتاق مشترك بازرگانی ایران و انگلیس       

www.iran-telecom.com شرکت مخابرات ایران www.Iiccin.com اتاق مشترك بازرگانی ایران و ایتالیا              

www.irpost.com شرکت پست جمهوري اسالمی ایران www.ibcci.com اتاق مشترك بازرگانی ایران و بلژیک             

wwww.eslahate.org وزارت راه و ترابري www.Cliei.org اتاق مشترك بازرگانی ایران و فرانسه              

wwww.tto-ir.org رسازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشو www.irancanada.org اتاق مشترك بازرگانی ایران و کاناد

www.iran-aseman-irtines.com هواپیمائی آسمان www.agri-jahad.org وزارت جهاد کشاورزي                       

wwww.mefa.gov.ir وزارت امور اقتصاد و دارایی  www.irirw.com راه آهن جمهوري اسالمی ایران

www.irica.org گمرك ایران www.rajatrains.com ء  قطارهاي مسافربري رجا

www.sci.or.ir مرکز آمار ایران www.tehranmetro.com هرانشرکت مترو ت

www.ncc.org.ir سازمان نقشه برداري ایران www.iricao.com وريسازمان هواپیمائی کش
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آدرس ھای الکترونیکی مراکز. . . ادامھ

wwww.qeshme.org منطقه آزاد قشم          www.cbi.ir ن                                 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرا

wwww.chabaharfz.com منطقه آزاد چابهار                    www.bankmelli-iran.com ن                                              بانکی ملی ایرا

www.sirjan.net منطقه ویژه اقتصادي سیرجان   www.bank-saderat-iran.com بانک صادرات ایران

www.agrazavi.org منطقه ویژه اقتصادي سرخس    www.banksepah.com ه                                                             بانک سپ

www.rfokco.com منطقه ویژه اقتصادي خوزستان   www.mellatbank.com بانک ملت

www.jolfasez.com منطقه ویژه اقتصادي جلفا          www.tejarat-bank.com بانک تجارت

www.nipc.net/spez منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی     www.bank-refah.com بانک رفاه کارگران

www.mobarakeh.com مجتمع فوالد مبارکه         www.agri-bank.com بانک کشاورزي

 www.icm-gov.ir وزارت تعاون                   www.bank-maskan.org بانک مسکن

www.irantaacon.com اتاق تعاون جمهوري اسالمی ایران www.edbi-iran.com بانک توسعه صادرات

www.iran-bonyad.org بنیاد مستضعفان و جانبازان     www.enbank.net بانک اقتصاد نوین

 www.nri-ac.ir تحقیقاتی نیرو                    www.bfeabank.com موسسه مالی و اعتیاري بنیاد

www.irantourism.org سازمان ایران توریسم      www.cent-ir.com بیمه مرکزي ایران

www.irost.org سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران   www.dana-insurance.com ا                                                      بیمه دان

www.irabdoe.org سازمان حفاظت  محیط زیست          wwww.ir-pso.com سازمان بنادر و کشتیرانی

 www.pseez.com منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس                               wwww.irimet.net سازمان هواشناسی کشور

www.seez.ir یراز                          منطقه ویژه اقتصادي برق و الکترونیک ش wwww.ifiiz.org.ir د                                   دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزا

 www.soico.com یژه اقتصادي کشتی سازي خلیج فارس                    منطقه و wwww.kishfresszone.com سازمان منطقه آزاد کیش

www.ir-pso.com       منطقه ویژه اقتصادي خرمشهر،بوشهر،شهیدرجائی www.irimlsa.org وزارت کار و امور اجتماعی

www.nioc.org وزارت نفت                                      www.irandoc.ac.ir مرکز اطالع و مدارك علمی کشور  

www.niopdc.org تی                       شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نف www.mmsez.com منطقه ویژه اقتصادي معادن و فلزات        

www.iies.org موسسه مطالعات بین المللی انرژي        www.iranindustrg.org وزارت صنایع و معادن      

www.behranoil.com نفت بهران                                     www.esfahansteel.com ذوب آهن اصفهان           

www.parsoilco.com شرکت نفت پارس                            www.idro.org مان گسترش و نوسازي صنایع ایران ساز

www.nioc.org شرکت ملی نفت                              www.mprog.ir شور                                 و برنامه ریزي کسازمان مدیریت

www.moe.org.ir وزارت نیرو                     www.icic.gov.ir سکن و شهرسازي وزارت م
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آرژانتین
88750415) آرژانتین.م(

فاطمی
88981445-8)خ فاطمی( تهران10+ست کامل دفاتر پلیسفهر

آفریقا
22057266- 22056000) خ آفریقا(

میدان فالح
55142830- 1)ابوذر. م(

دردشت
77952458)بزرگراه رسالت(

آزادي
66375523- 24)خ آزادي(

اقدسیه
22490903) اقدسیه(

قلعه حسن خان
02623861660- 2)متري انقالب45خ (

دهکده
88278272)گیشا(

آرژانتین
88737482)آرژانتین.م(

پارك ملت
22055432-22054535) خ ولی عصر(

کارگر جنوبی
66488562- 3)کارگر جنوبی.خ(

راه آهن
55657563)خ هالل احمر(

ابوذر
33174596)خ پیروزي(

پاسداران
22800532- 3) خ پاسداران شمالی(

کاشانی
44061494- 6)خ آیت اهللا کاشانی(

رسالت
77202584)رسالت.م(

اق بازرگانیات
88860755)خ انقالب(

تجریش
22734448) ولی عصر. خ(

گلبرگ غربی
)هفت حوض. م(

زنجان
66510712)خ زنجان شمالی(

افسریه
33812370)متري افسریه20(

دولت
22001348) خ شهید کالهدوز(

مالصدرا
88213923)خ مالصدرا(

سرو.م
22098416- 8)خ سعادت آباد(

اقدسیه
22496030)خ لشگرك(

قلهک
22229001- 2) بلوار میر داماد(

میرداماد
22205348)خ میرداماد(

سعادت آباد
88572270)خ سعادت آباد(

اکباتان
66065640-1)آزادي.م(

مالصدرا
88046136- 88050246)شیخ بهائی. م(

نازي آباد
55081511)نازي آباد.خ(

سه راه آذري
55788241- 4)خ قزوین(

امام حسین
33345591)حسینامام .م(

میرداماد
22912209) خ میر دماد(

نیروي هوایی
77405006-7)خ پیروزي(

سهروردي
88456046)چهارراه سهروردي(

بهارستان
33510574- 5)شهدا.م(

ونک
88882394-88771394) خ ولی عصر(

هنگام 
77456582)خ هنگام(

شریعتی
22885045)زیر پل سیدخندان(

پارك ملت
22039528- 30)خ ولی عصر(

خراسان
33709099) خ خاوران(

وفادار غربی
77723541)خ شهید باقري(

شمس آباد
22322999)خ مجیدیه شمالی(

پاسداران
22763876- 7)چهارراه پاسداران(

خزانه بخارائی
55054226) خزنه بخارائی(

ولی عصر 
88945318)خ ولی عصر(

میدان شهرري
55970444- 5)شهرري.م(

تهرانپارس
77299778)خ تهرانپارس(

دولت آباد
33755352) فلکه اول دولت آباد(

ونک
88882244)خ ولی عصر(

شهرزیبا
66559884-5)خ ستارخان(

تهرانسر
44567363-4)خ تهرانسر غربی(

شوش

55323513) خراسان.م(

هفت تیر

88825294)هفت تیر. م(

شهرك ژاندارمري

44246452)شهرك ژاندارمري(

جمهوري

66596869)مهوريج.م(

شهرري
55900411) شهر ري.م(

حکیمیه
77311964-5)بلوار بهار(

شهرك غرب
88578851)شهرك غرب(

جنت آباد
44071419)خ جنت آبادجنوبی(

عبدل آباد
55866136) عبدل آباد(

میدان قدس
22233259)خ شریعتی(

شوش
55069628)شوش شرقی.خ(

چهارراه تیرانداز
77295051- 3)خ تهرانپارس(

کارگرجنوبی

66426556) خ کار گر جنوبی(

میدان پونک

44401388)بلوار میرزا بابایی(

شهریور17

33509645)شهدا.خ(

چیذر

22208623)خ چیذر(

مولوي

55376718) چهار راه مولوي(

یافت آباد

66241727)چهار راه یافت آباد(

شهر ري

55922118)شهر ري(

خانی آباد

55006066)خ خانی آبادنو(

نازي آباد

55075777) خ نازي آباد(

عباس آباد

22615048)خ شریعتی(

صادقیه
44262776-8)بین فلکه اول و دوم(

خزانه

55337849و 49)خ شهیدرجایی(

وحدت اسالمی

55611333) چهار ر اه وحدت اسالمی(
فهرست برخی از دفاتر اسناد رسمی تهران دانشجو

66716513)خ انقالب(
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ادراه ثبت شمال غرب تهران
66464415) خ جمهوري(

بهارستان
77521461)دروازه شمیران(

جالل آل احمد
88265409) ضلع غربی پارك شهر آرا(

دفاتر اسناد رسمی...ادامھ

2ساختمان شماره-ثبت اسناد و امالك

66703159)امام خمینی. م(
جمهوري

66434056) خ جمهوري(
جنت آباد

44428282
یافت آباد

66236421) بلوار معلم(

دفتر ثبت اسناد کل
66709330)خ خیام(

حافظ
88798968) خ جردن(

ستارخان
66521563) سه راه تهران ویال(

آهنگ
33721912) اتوبان محالتی(

اداره ثبت شرق تهران
77439319)هوایینیروي (

سعدي
33929998-33914851) سعدي جنوبی(

سعادت آباد
22078295) خ سعادت آباد(

افسریه
33808900) افسریه(

سمیه
88828517-88865425) خ سمیه(

شهرك اکباتان
44666660- 1) اکباتان3فاز (

پیروزي
فهرست دفاتر ثبت 33349723) خ پیروزي(

ازدواج و طالق تهران يسهرورد
88760681) سهروردي شمالی(

شهرك غرب
88692000-2) چهار راه مسجد قدس(

تهران نو
77556733) امام حسین.م(

اعرابی
22402671) خ اوین(

سیدخندان
22886796-7) خ شریعتی(

صادقیه
44239990-1) بعد از فلکه اول(

حکیمیه
77304142) شهرك حکیمیه(

بهشتی- ازدواج116.ش
22736072)خ تجریش(

شریعتی
22865782) خ شریعتی(

نواب
66385593- 4) نواب(

خاوران
33739238) خ خاوران(

فاطمی واعظ- ازدواج333.ش
22546176)بزرگراه صدر(

شهید بهشتی
88437029- 88408864) دکتر بهشتی(

شهران
44317369-44307666) شهران(

رسالت
22501132) چهرا راه مجیدیه(

طالق184.ازدواج و ش448.ش
22717035)قدس. م(

شهیدمطهري
88711253) مطهري.خ(

شهرك اکباتان
44666214) خ اصلی ش اکباتان(

فرجام
77700418) خ فرجام(

حسینی،آقا مسیح- ازدواج451.ش
22705717)خ باهنر(

طالقانی
77507864) خ طالقانی(

شهرك غرب
88088596) شهرك غرب(

مجیدیه
22319944) مجیدیه شمالی(

سید جوادتقواي،-ازدواج452.ش
22712198)تجریش. م(

فاطمی
88966874) فاطمی. م(

صادقیه
44213138) فلکه دوم صادقیه(

م امام حسین
77476265) تهران نو(

والدخانی-120و طالق ش127.ازدواج ش

66930728)خ آزادي(
فردوسی

66702629) فردوسی. م(
میدان المپیک

44132149)المپیک. م(
نارمک

77918579) خ نارمک(

مزاري- ازدواج18.ش
44215263)اشرفی اصفهانیبزرگراه (

میدان سپاه
77509487) سپاه. م(

نواب
55820458) انتهاي نواب(

نظام آباد
77564664-77559492) خ نظام آباد(

قاسمی،کالم-ازدواج26. ش

44216767)خ ستارخان(

م ولی عصر

88900670) ولیعصر.م(

امین حضور

22847160) خ ري(

نیروي هوایی

77473546) متري نیروي هوایی30(

،محمدقطبی- ازدواج47.ش

66933620)خ ستارخان(

هفت تیر

88311791) خ هفت تیر(

انقالب

88826788- 88306960) خ انقالب(

آزادي

66926015- 66925858) خ آزادي(

، سید حسینکاظمی- ازدواج63.ش

44220085)ادقیهفلکه اول ص(

یوسف آباد

88701814-88701794) خ فتحی شقاقی(

بازار

33132949) خرداد شرقی15خ (

آیت اله کاشانی

44070532) نبش خ عقیل(

لیقوانی-طالق156. ازدواج و ش81.ش
66436827)توحید.م( فهرست کامل اسناد و امالك تهران بلوار فردوس

44079699

بهرامی-طالق77.ازدواج و ش92.ش

44230839)خ ستارخان(

اداره ثبت کن تهران

44115311- 3)بلوار فردوس(

اداره ثبت شمیران تهران

22713069)تجریش. م(

پونک

44837118) خ  پونک(

امتیاز-ازدواج122.ش
66920663) خ توحید(

ا داره ثبت شمال شرق تهران
88047421- 4)سید جمال الدین اسد آبادي(

هراناداره ثبت غرب ت
88259510)بزرگراه جالل آل احمد(

توحید
44432767) پونک. م(

بافقیرحیمی پور- ازدواج180. ش
22087589)سعادت آباد.خ(

اداره ثبت جنوب تهران
66465004- 5)خ جمهوري(

اداره ثبت قلهک تهران
22220815)خ میرداماد(

تهرانسر
44542318) تهرانسر(
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سعیدي-ازدواج133.ش
77604869)خ اجاره دار(

رحتمی، حسن-ازدواج309.ش
44231729)شرفی اصفهانیبزرگراه ا(

میر حیدري- ازدواج472.ش
22267711-2)خ شریعتی(

دفاتر ثبت ازدواج و طالق...ادامھ

طالق153.ازدواج و ش134.ش
88439972) خ شریعتی(

حجت پناه–ازدواج 393.ش

44071829)فلکه دوم صادقیه(
صادق-طالق13.ازدواج و ش5.ش

77877865) تهرانپارس( 
،غالم رضاشاهبداغی–ازدوج 220.ش

88092412)دسشهرك ق(

طالق181.ازدواج و ش137.ش
88419734) خ بهشتی(

امامی- طالق97. ازدواج و ش409.ش
44074104)بزرگراه کاشانی(

رضوي حایري- ازدواج65.ش
22952412)لویزان(

اسماعیلی جمکرانی-ازدواج267.ش
88686266)خ سعادت آباد(

رحمانی منشادي-ازدواج164.ش
77632432)دین طوسیخ خواجه نصیر ال(

هاشمی- طالق155. ازدواج و ش409.ش
44075991)بزرگراه کاشانی(

کریمی شیخ احمد لو-ازدواج67.ش

77883060)تهرانپارس(
حسینی- طالق102ازدواج و323.ش

66519922)خ ستارخان(

طالق60.ازدواج و ش179.ش
88418192)خ شریعتی( 

زالی ، مرتضی-ازدواج416. ش
44063806)ر فردوسبلوا(

آقاپور بی شک- ازدواج142.ش
77443531) خ هنگام(

،کاظمکمالی یزدي-ازدواج336.ش
66500988)خ ستارخان(

کلهري- ازدواج191.ش
77603428) خ انقالب(

محمد رضایی، مجید- ازدواج444.ش
44466622)خ جنت آباد (

طالق128.ازدواج و ش281.ش
22855520)خ شریعتی(

، سید ناصرموسوي لر-ازدواج337.ش
22078153)بزرگراه چمران(

انصاري-285.ش
22501055)بزرگراه رسالت(

جوادي-ازدواج و طالق49.ش
88963083)ولی عصرخ (

میر محمدي- ازدواج307.ش

77456402)خ هنگام(
، سید محمدامامی-ازدواج428.ش

88264483)خ ستارخان(

طالق82.ازدواج و ش446.ش
77500387) ریعتیخ ش(

طالق67.ازدواج و ش132.ش
88893213)خ کریمخان زند(

،اذن الهخدایی- ازدواج310.ش
77348359)خ تهرانپارس(

طالق186.ازدواج و ش453.ش
88261188)بزرگراه جالل آل احمد(

مهدي خواه–ازدواج 33.ش

77815418) خ مدنی شمالی(
طالق70.ازدواج و ش156.ش
88725903)خ ولی عصر(

طالق15. ازدواج و ش375.ش
77702939)خ تهرانپارس(

، نبی الهعطایی-ازدواج454.ش
44229209)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

طالق124. ازدواج و ش72.ش
77834753)خ مدنی شمالی(

غالمی، هادي- ازدواج171.ش
88842300)خ کریمخان زند(

رضایی-ازدواج380.ش
77449028)خ هنگام(

،عبدالصمدازدواج رئوف455.ش
44207194)خ ستارخان(

خاشعی- ازدواج75.ش
77809161) رسالت. م(

طالق131. ازدواج و ش302.ش
88064545)سید جمال الدین آبادي(

ثقیه االسالمی باب اله-ازدواج382. ش

22936167)خ اسداران(
طالق4.ازدواج و ش463.ش
22089264)خ فرحزادي(

اربابی فرد- دواجاز104.ش
77809079)خ نارمک(

شاوردیان-ازدواج324.ش
88903458)میرزاي شیرازي(

طالق192. ازدواج و ش473.ش
22554899) خ پاسداران(

، عبدالرضاصفوي- ازدواج57.ش
88046140)ونک. م(

قاضی طباطبایی- ازدواج108.ش
77456690)رسالت. م(

موسوي لر-ازدواج346.ش
88963263) خ فاطمی(

،مهديکریم پور-ازدواج474.ش
22801075)خ پاسداران(

سجاد نژاد- طالق1. ازدواج و ش146.ش

22518361)پاسداران. خ(

شجاعی- ازدواج و طالق140.ش
77457022) خ نارمک(

مقصود، جواد-ازدواج366.ش
88021309)خ کارگر شمالی(

طالق22. ازدواج و ش19.ش
44416622)خ جنت آباد(

عبد منافی-ازدواج160. ش
22608408) خ شریعتی(

منصوري- ازدواج144.ش
77808279)خ گلبرگ شرقی(

طالق145. ازدواج و ش6.ش
77545309) نامجو. م(

،فاضلبهرامی- ازدواج59.ش
44437040)خ پونک(

جعفري- ازدواج228.ش
22848488)خ شریعتی(

تقواي، سید خلیل-ازدواج151.ش
77906796) آیتخ (

طالق79.ازدواج و ش7.ش
88820936)خ مفتح(

مصطفوي منتظري-ازدواج71.ش
44440052)خ جنت آباد(

موسوي-ازدواج300. ش
22600027)خ شریعتی(

روحانی-ازدواج152.ش
77494025) خ نارمک(

طالق78.ازدواج و ش14.ش
88405294)خ سبالن شمالی(

د حسنبستانچی،محم- ازدواج86.ش

44409650) خ جنت آباد(
طالق131. ازدواج و ش302.ش

88783973)ونک. م(

طاهري- ازدواج193.ش
77900017) خ دردشت(

طالق24.ازدواج و ش22.ش
77554541)خ مدنی(

،محمد حسینکاوه- ازدواج124.ش
44127829)بلوار فردوس(

میر محمدي-ازدواج350.ش
22551257)خ کالهدوز(

قهاري- ازدواج200.ش
88402306) خ گلبرگ غربی(

صدر الهیجانی- ازدواج64.ش
88303962)خ سهروردي جنوبی(

طالق106.ازدواج و ش158. ش
44314558) شهر زیبا. م(

طالق418.ازدواج و ش418.ش
22222240)خ شریعتی(

بنکدار- ازدواج211.ش
77821733) خ نارمک(

طالق47.ازدواج و ش93.ش
77508565)راه طالقانیسه(

حسینی-ازدواج203.ش
44079091)بزرگراه کاشانی(

فقیهی-ازدواج461.ش
22541418) خ کالهدوز( 

یزدي- ازدواج223.ش
77900368) خ دماوند(

موسوي-ازداج14.ش
77817894)خ وحیدیه(

یاسینی-ازدواج226.ش
44671435)شهرك اکباتان(

موذن-قطال190. ازدواج و ش468.ش
22275011) مادر. م(
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بیگدلی- ازدواج280.ش
55640650) خ جوادیه(

طالق174.ازدواج وش206.ش
33701185) شهریور17خ (

طالق16.ازدواج و ش204.ش
55415984) خ عباسی(

دفاتر ثبت ازدواج و طالق...ادامھ

مالئیان- ازدواج338.ش
55647057)خ جوادیه(

عابدي- ازدواج214.ش
33198914) خ پیروزي(

طباطبایی-ازدواج207.ش
55644979) خ هالل اهمر(

طالق42. ازدواج وش228.ش
77838136)خ دماوند(

گلشاهی- ازدواج429.ش
55060436) رجایی( 

میر عبداله-ازدواج235.ش
33167498) خ پیروزي(

تبریزي نمینی- ازدواج412.ش
55414017)خ کمیل(

طالق96.ازدواج وش289.ش
22523260)بزرگراه رسالت(

طالق35.ازدواج و ش430.ش
55063990)خ نازي آباد(

موسوي مطلق-ازدواج291.ش
33104092) خ سرآسیاب دوالب(

طالق183.ازدواج و ش441.ش
55412406)خ کارگر(

رضا خانی- ازدواج293.ش
77908829) خ نارمک(

محمدي برهان-ازدواج21.ش
55714409)خ ابوذر(

ازدواج315.ش
33338370) خ پیروزي(

محبی ، عباس
55370224) وحدت اسالمی. م( 

ذاکري- ازدواج312.ش
77703974)خ تهرانپارس(

شهر ري-ازدواج30.ش
55647603)خ قلعه مرغی(

انتشاري نجف آبادي- ازدواج351.ش
77477285) خ پیروزي(

آقامیر محمد علی غروي-ازدواج120.ش

33554308) خ مصطفی خمینی(
القط2.ازدواج و ش388.ش

77813105) رسالت. م(

طالق20.ازدواج وش36.ش
55708864) خ سجاد جنوبی(

قهاري- ازدواج386.ش
33709554) خ خاوران(

لشگري، اصغر-ازدواج151.ش
33556899)شهریور17خ ( 

زواره اي-ازدواج445.ش
77867474) خ جانبازان شرقی(

خدایی- ازدواج95.ش
55709031)خ قزوین(

همتی-اجازدو404.ش
33784866) خ پیروزي( 

طالق91.ازدواج و ش168.ش

77537659)خ انقالب(
فتحی-ازدواج447.ش

22526844) خ استاد حسن بنا(

طالق68.ازدواج وش117.ش
55727676) خ قلعه مرغی(

ذوالفقاري- ازدواج414.ش
33122693) شهدا.م(

طباطبایی- ازدواج172.ش
55635473)محمدیه.م(

طالق6.زدواج و شا471.ش

22526379) بزرگراه رسالت(

طاهري-ازدواج219.ش
55708244)خ ابوذر(

تاجیک- ازدواج51.ش
33728529) شهریور17خ (

طالق5.ازدواج و ش192.ش
77533672)شهدا.م(

طالق8.ازدواج وش62.ش
66012555) خ دستغیب غربی(

نوري- ازدواج396.ش
66622432)سه راه آذري( 

طالق122.ازدواج و ش55.ش

33725558) م خراسانی(
طالق132.ازدواج و ش250.ش

55638385)خ وحدت اسالمی(
محمودي- ازدواج335.ش

66011596)خ دامپزشکی(

خواهاحمدي-ازدواج432.ش
55662780) خ قلعه مرغی(

طالق19.ازدواج وش68.ش
33147065) خ افسریه(

ازدواج نیکو حر فنامی327.ش
55306754)وش شرقیخ ش(

خالقی ، بهرام- ازدواج427.ش
66007949) بلوار استاد معین(

طالق151.ازدواج وش435.ش
66215411)سه راه فالح(

طالق100.ازدواج و ش80.ش
33157462)خ افسریه(

سادات بهشتی- ازدواج345.ش

33129082)خ خراسان(
کریمی- ازدواج15.ش

66889854)خ امام خمینی(

طالق12.ازدواج وش33.ش
66801049)خ یافت آباد(

میرزازاده گرنگاه- ازدواج100.ش
33802812)خ افسریه(

فراهانی مقدم-ازدواج439.ش
66928711) خ جمهوري(

واعظی فرد-ازدواج16.ش
66875877) خ قصر الدشت(

طالق6.ازدواج وش38.ش
66222725) آزادي.م(

طالق168.ازدواج و ش326.ش
55318564) هریور جنوبیش17خ (

بنی طبا، سید رضا-ازدواج35.ش
77836412)خ دماوند(

موسوي- ازدواج31.ش
66832147) خ مالک اشتر(

طالق4.ازدواج وش5.ش
55834625)جاده ساوه(

طالق12.ازدواج و ش353.ش

33886957) خ کیان شهر(

صالحی،ضیا- ازدواج36.ش

77432634)خ نیروي هوایی( 
کرمی مهر-واجازد53.ش

66019739) خ دامپزشکی(

شهر ري-ازدواج23.ش
55026187)خانی آباد نو(

طاهري- ازدواج406.ش
55067546) خ شوش شرقی(

مقدسی–ازدواج 50.ش
33351526)خ پیروزي(

موالیی- ازدواج70.ش

66839414) خ مالک اشتر(

اسالمی- ازدواج1.ش
33740667)خ شهر ري(

، عقیلوکلیت–ازدواج 410.ش
33730487) خ خاوران(

رییسی-160.ازدواج وش139.ش
77507274) امام حسین. م(

مصطفوي-ازدواج71.ش
66001320) خ دامپزشکی(

توتونی- شهر ري- ازدواج2.ش
55900359)شهر ري(

واعظ ، محمود-ازدواج76.ش
55068575) خ نازي آباد(

مرتضوي-ازدواج222.ش
77471577) خ نیروي هوایی(

پیریایی- ازدواج149.ش
66886993) خ امام خمینی( 

طالق10.ازدواج وش7.ش
55931823)شهر ري(

موسوي- ازدواج115. ش
55019974) خ رجایی(

طالق141.ازدواج وش344.ش
33341024)خ دماوند(

طالق111.ازدواج وش229.ش
66875484)خ آذربایجان(

طالق13.ازدواج وش10.ش
55006748)ییبزرگراه رجا(

طالق178.ازدواج وش231.ش
55642425)خ جوادیه(

فروغی آرانی- ازدواج368.ش
33355353) خ پیروزي(

فاضلی- ازدواج153.ش
66924009)بایجانرخ آذ(

٧٥کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


انستیو پاستور ایران
66469873) خ پاستور(

دستان،دکتر ژیال
66935655) بلوار کشاورز(

میر هاشمی- ازدواج303.ش
44562299)خ تهرانسر(

دفاتر ثبت ازدواج و طالق...ادامھ

وادهانبنیاد ازدواج و تحکیم خ
77527841) خ انقالب(

صداي مشاور
66498120) خ  ولی عصر(

فاطمی نسب-ازدواج306.ش
44705224)بلوار دهکده المپیک(

خلوصی- ازدوج و طالق590.ش
55904093)شهر ري(

اسالمی
)خ نیروي هویی(

بنیاد بیماري هاي خاص-مرکز پزشکی خاص

88808005-9)خ انقالب( _________
توحیدي- طالق30.ازدواج وش162.ش

44502010) خ تهرانسر(

معاونت پیشگیري بهزیستی 
شهرستان ري

33745049)شهر ري(

عزت الهخالقی،دکتر
88845954) خ مطهري( فهرست کامل مراکز دفاتر روزنامه هاي تهران

___________
مهرداد

77511043) سپاه.م(
جوان

88807157-88808917) خ کریم خان(

رسالت
8911117-9) خ کریم خان(

فهرست کامل مراکز مشاوره خانواده تهران خراسان
88432711-88431946-7) چهارراه قصر(

اداعتم
22884021- 2) پاسداران(

مهر افراز
22594417)خ کالهدوز(

سازمان ملی جوانان- امید
22709394)تجریش.م(

فرهنگ آشتی
88326804-9) خ مفتح(

اعتماد ملی
88322915- 6) هفت تیر،خ مفتح(

یکه یزدان دوست،دکتر رخساره
22222041- 4) خ شریعتی(

ایرانیان
22286792) خ باهنر(

قدس
66937403- 66937919) یدخ توح(

عصر ارتباط
88946449-8894650) خ کریم خان(

سازمان ملی جوانان- آیندگان
77861416) خ تهرانپارس(

ذهن و جسم
88882920)خ ولی عصر(

استقالل
88921512) خ کریم خان(

اطالعات
29999

سازمان ملی جوانان-سخن آشنا
22856832) خ شریعتی(

شاه مرادي ، دکتر
22549750)زرگراه صدرب(

روز ورزش
66482466-7) خ لبافی نژاد(

دنیاي اقتصاد
88960780) بلوار کشاورز(

راه نور
44082835) بزرگراه کاشانی( 

لرستان، دکتر
22549750)بزرگراه صدر(

گل
88313312- 4) م هفت تیر،خ مفتح(

اقتصاد
66977550-2) خ لبافی نژاد(

سازمان ملی جوانان- یاس
44020043) لکه دوم صادقیهف(

مرادي،دکتر
22704358) خ ولی عصر(

ایران
88761720- 2) خ ولی عصر،تقاطع بهشتی(

آفرینش
88890492-3) خ کریم خان،م هفت تیر(

اسماعیلی،دکتر مینا
88715677)خ قائم مقام فرهانی(

معتمدي،دکتر غالم حسین
22230391) خ شریعتی(

جام جم 
22262143- 6) خ ظفر(

بازار کار
66461776) خ لبافی نژاد(

اوحدي،دکتر ابراهیم
88833133- 6) خ مطهري(

مهدي زاده،دکتر
22549750)بزرگراه صدر(

صبح صادق
77460110- 77460100) خ نیروي هوایی(

کیهان
35201-33110246- 9) خ اکباتان(

جزایري،دکتر علی
88820247)مطهري.خ(

میر آبی، دکتر
22549750)بزرگراه صدر(

ابتکار
88986610-88975710) خ ملت(

جمهوري اسالمی
77644220-9) خ خواجه نصیرالدین طوسی(

دانشگاه شهید بهشتی
88966861) بلوار کشاورز(

میرزایی،دکتر
22549750)بزرگراه صدر(

ابرار
88705095) خ ولی عصر(

همشهري
22059386) خ ولی عصر(

دانشگاه عالمه طباطبایی
88712994) رخ ولی عص(

خدابخشی،دکتر رامین
22367922) خ سعادت آباد(

تهرانمشاوره قبل از ازدواج فهرست کامل
دژکام،دکتر محمود

88725800) خ خالد اسالمبولی(
رایا

88083125)شهرك قدس(
ژنوم

)خ شریعتی(
شفقتی، دکتر یوسف

66008951) خ آزادي(

سازمان ملی جوانان-شقایق
66485584) خ فلسطین جنوبی(

روان شناسی و علوم تربیتی
88259378)بزرگراه جالل آل احمد(

بابا محمدي، دکتر غالم رضا
22850870)خ شریعتی(

کریمی نژاد
88076271) شهرك قدس(

فوده،دکتر حسین
88731118) خ قائم مقام فرهانی(

مرزداران
44227515)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

اسما
88703939) سد آباديخ سید جمال الدین ا(

مرکز مشاوره ژنتیک
88281279) کوي نصر(

کاخ

88807599)خ فلسطین(

نیما

88362304) شهرك قدس(
اکبري، دکتر

88896868- 9) خ طالقانی(
سینا302

)خ دستگیري(
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جابرابن حیان
22847186-7) خ شریعتی(

حاتمی
)سعادت آباد(

دابی، محمودمحمد علی مه

88881138)خ ولی عصر(
مراکز مشاوره خانواده...ادامھ

سازمان ملی جوانان-پویا
44306884) خ شهران(

سازمان ملی جوانان-دانه کار
88267066)بزرگراه جالل آل احمد(

مدائن
66043533) خ انقالب(

آوین
88888373) خ ولی عصر(

حیات نو
)خ شریعتی(

سازمان ملی جوانان-رشد
88081338) شهرك قدس(

ره ایران، انجمنمشاو

09122198043)خ انقالب(
برجعلی،دکتر

88773884-5) خ ولی عصر(

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

88881041) خ میرداماد(
سازمان ملی جوانان- شریف

66020521) خ آزادي(

مشاره همراز

88300569) خ مطهري(

عصر فرا نوین،موسسه

88044779) خ مالصدرا(

سازمان ملی جوانان- راه بهتر
22541434)خ کالهدوز(

کودکان امروز شهر ما، موسسه
44460474) سعادت آباد(

نوروزي، مهدي

88712993) خ مطهري(

کیهان نیا،اصغر

88775830) ونک.م( 

سازمان ملی جوانان-روان پویا
88792725) خ ونک(

کیهانی نژاد
)خ ستارخان(

سازمان ملی جوانان- مهر افروز

66295392-3) ابوذر.م(

مرکز شفا

22845385) خ پاسداران(

زندگی
)خ باهنر(

مشیري
)خ سعادت آباد(

سازمان ملی جوانان-بشارت
02614412478)خ رجایی شهر(

ایران پور،دکترچنگیز
77558001-9) امام حسین.م(

زندگی نوین
22221314) خ شریعتی(

سازمان ملی جوانان-مهر
22376246) سعادت آباد(

سازمان ملی جوانان-پرتو دانش
02613405400) خ مهر شهر(

جان بزرگی،دکتر مسعود
77558001-9) امام حسین.م(

سازمان ملی جوانان
22662295-302) خ آفریقا(

مهر آرا
)خ آزادي(

سازمان ملی جوانان-فرشید
02612222618) کرج.م(

سیف الهی،دکتر معصومه
77558001-9) امام حسین.م(

سازمان ملی جوانان-شکوه
22054073) خ آفریقا(

سازمان ملی جوانان- مهر آرا
66519916- 7)خ ستارخان(

سازمان ملی جوانان- معین کرج
02164574740) کرج(

سازمان ملی جوانان-صداقت
88845726) تیر7.م(

سازمان ملی جوانان- شکیبا
88788332) خ آفریقا(

نسیم عرفه
22375795)سعادت آباد(

امید شایستگان
22739747) خ ولی عصر(

صداي یارا
88501414- 5) خ خرمشهر(

سازمان ملی جوانان-صبح صادق
22572007- 8) بلوار کاوه(

نیکان
)فلکه دوم صادقیه(

پیاژه
22213130-1) خ قیطریه(

مهرداد
77511043)سپاه.م(

سازمان ملی جوانان- صدرا
22901112) خ شریعتی(

هستی
22081541) ت آبادسعاد(

سازمان ملی جوانان-خرد
22420090- 1) خ ولنجک(

یکه یزدان دوست،دکتر رخساره
88766331- 5) خ بهشتی(

طاها
)خ شریعتی(

یارا
)شهرك قدس(

سهی اندیش
22716436) خ ولی عصر(

ارسطو
77909257)خ آیت(

سازمان ملی جوانان-عهیطل
22861701) خ شریعتی(

تشرکآتیه روشن،
22868032) خ شریعتی(

1منطقه 
22739100-1)خ شریعتی(

علوم رفتاري سینا،موسسه
22303925) بزرگراه رسالت(

سازمان ملی جوانان- فرزانه
22050694)خ ولی عصر(

آمنه
88779355- 6) خ ولی عصر(

آفرینش
44237871)خ ستارخان(

آفتاب اندیشه
)خ آزادي(

مرکز مشاوره روان شناختی
)یعتیخ شر(

آوین
88888373) خ ولی عصر(

سازمان ملی جوانان-اعتماد
88084471) شهرك قدس(

10خانواده منطقه-اولیا و مربیان،انجمن

66874555) خ قصر الدشت(

9منطقه
88053950)  ده ونک(

ابونصر فارابی
22276335) خ شریعتی(

سازمان ملی جوانان- اندیشه
66518919) خ ستارخان(

طمهاکبري، فا
55413770) خ کارگرجنوبی(

نیایش
)خ شریعتی(

سازمان ملی جوانان–پارسیان 
22858678) خ پاسداران(

2خانواده منطقه-اولیا و مربیان،انجمن
88255051)بزرگراه جالل آل احمد(

دکتر طاهره،ثقه االسالم
55419005- 9) خ کارگر جنوبی(

نیما
)خ شریعتی(

سازمان ملی جوانان–پناه 
22868084) خ شریعتی(

سازمان ملی جوانان-پیام مهر
22350854) سعادت آباد(

پیران ، نرگس
33333790) خ پیروزي(

سازمان ملی جوانان-آرامش
22850380)خ شریعتی(

پیروز
22258445) خ ولی عصر(

جام مهربانی
)فلکه دوم صادقیه(

فرهی، نوشین
33333790) خ پیروزي(
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خانواده
)خ مجاهدین اسالم(

سازمان ملی جوانان-مهر اندیش
88404073) خ مطهري(

)مجله(خانواده 
88941704) خ حافظ(

مراکز مشاوره خانواده...ادامھ

دلگشا
)ابن سینا. م(

سازمان ملی جوانان-ابن سینا
77208801) رسالت. م(

دانشگاه تربیت مدرس
88000684) خ کارگر شمالی(

)ص(شهداي مسجد آل محمد-آسایش

77801343- 4) رسالت.م(

رضوان
)خ ایران(

)درمان اعتیاد(اسالمی
)بزرگراه رسالت(

مرکز مشاوره دانشجویی- دانشگاه تهران

66419504) خ کارگر شمالی(
شهید فامیلی

77339383)خ تهرانپارس(

سازمان ملی جوانان- رهگشا
77528214) خ بهارستان(

سازمان ملی جوانان-پیشرو
77702428)بزرگراه رسالت(

سازمان ملی جوانان-راه زندگی
88003338- 9) خ کارگر شمالی(

شهید مهدوي
)بزرگراه رسالت(

سازمان ملی جوانان- کوثر
33556968) قیام. م(

سازمان ملی جوانان-جوان
77454017) خ نارمک(

سازمان ملی جوانان-روزبه
88955417-8)هاگل.م(

قائم

)بزرگراه رسالت(

12منطقه - مرکز روانشناختی
33117620)خ جمهوري(

رفعت نیا
)بزرگراه رسالت(

ریحانه
88806442-5) خ ولی عصر(

سازمان ملی جوانان-گشایش
22516812) بزرگراه رسالت(

12معاونت اجتماعی مرکز مشاوره شماره
)خ امیرکبیر(

ژنتیک
)خ دماوند(

بهشتیشهید
)خ میرزاي شیرازي(

)گفتار درمانی(میالد

)بزرگراه رسالت(

آموزش و پرورش12منطقه 
)خ جمهوري(

سازمان ملی جوانان-صبح امید
77909661) خ آیت(

سازمان ملی جوانان- صدوق
88555580- 1) خ ولی عصر(

5منطقه - آموزش و پرورش
44409291) جنت آباد(

منطقه شرق-مولوي
55615622-5)يخ مولو(

شبانه روزي-گلبرگ
)نبوت.م(

سازمان ملی جوانان-صنعت نفت
88844434- 5)خ کریمخان زند(

سازمان ملی جوانان-ارشاد
44649964) شهرك اکباتان(

نور سعادت
55629888)پارك شهر(

)کاردرمانی(آرمان
)خ کارون(

گلستان
)خ قرنی(

)معرفت(تفکر
44304978- 9) بزرگراه کاشانی(

)خانواده(نیروي انتظامی
)خ امیر کبیر(

الوند
)خ نواب صفوي(

مهر
)فرهنگ. م(

روز
44445892) پونک.م(

سازمان ملی جوانان- آگاهان نیرو
33782249) شهریور شمالی17خ (

امید فردا
)خ مالک اشتر(

سازمان ملی جوانان- نشاط
88904447) خ ولی عصر(

سازمان ملی جوانان- ماوي
44441028) کپون.م(

حسابی
)خ دماوند(

سازمان ملی جوانان- مهرآور
66833607) خ رودکی(

سازمان ملی جوانان- همراز
88847000)خ مطهري(

آرمان نوین اندیش
88971133)جهاد.م(

سازمان ملی جوانان- راه سبز
77430984) خ دماوند(

8.ش- ناجا
)خ نواب صفوي(

آزاد
)خ سید خندان(

ازمان ملی جوانانس-آروین شگرف
88895758)خ استاد نجات الهی(

مهر آفرین
)خ دماوند(

11منطقه-اولیا و مربیان،انجمن
55371200) منیریه.م(

بهار زندگی
77559973)خ نظام آباد جنوبی(

آزاد
)خ احمد قیصر(

ولی عصر
)خ پیروزي(

سازمان ملی جوانان- بیدار
66414300) خ انقالب(

بینش
)شمالیخ سهروردي (

)مشاوره تحصیلی(آفتاب شرق
88954807)خ فاطمی(

آب و فاظالب
)خ نبرد(

سازمان ملی جوانان- فضلی
66431689) خ جمهوري(

تغذیه
)خ سهروردي شمالی(

سازمان ملی جوانان-الزهرا
88804970-4) خ ولی عصر(

خانواده
)خ افسریه(

مشاوره خانواده
)منیریه.م(

شجوییدفتر مرکز مشاوره دان
88740075) خ بهشتی(

اوین
)خ ولی عصر( 

خانواده
)خ نیروي هوایی(

مهر آرا
)خ انقالب(

طریقت
)خ بهشتی(

سازمان ملی جوانان-توانا
88968325) بلوار کشاورز(

سازمان ملی جوانان-خورشید
33192409) خ پیروزي(

سازمان ملی جوانان-میعاد
66947381-2)خ آزادي(

ستی شهرستان تهرانمدیریت بهزی
77636081-5) خ انقالب(

آموزش و پرورش- توحید
66938833) نصرت شرقی(

دنیا
)خ افسریه(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
33123264) خ شهدا(

سازمان ملی جوانان- معین
88747375- 9) خ خرمشهر(

حمایت یاري آسیب دیدگان اجتماعی
66935524) خ کارگر شمالی(
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مروي
33913029) خ ناصرخسرو(

حوزه علمیه
)خ دماوند(

شهداي دولت آباد
33740734- 5) خ دولت آباد(

مراکز مشاوره خانواده...ادامھ

معیر
)خرداد15. م(

پل امامزاده معصوم- )ع(امام بافر العلوم

55706200) بریانک.م(
شهید ضرغامی

55001010)خ رجایی(
راهبرد

)خ پیروزي(

2.ش-مهدیه
)راسانخ.م(

)عج(حضرت حجت 
55732605) خ حسام الدین(

سازمان ملی جوانان- غدیر
33754292)شهر ري(

7.ش
)خ پیروزي(

)ص(نبی اکرم
33169464) خ پیروزي(

دفتر مرکز روحانیت مبارز غرب تهران
55383929) چهار راه امیریه(

فداییان اسالم
33740987)شهر ري(

شفا
33802845) خ پیروزي(

)ع(امیر المومنین حضرت 
55511157-9) خ رجایی(

آیت اله مجتهدي
33569797) خرداد15خ (

مرکز مشاوره -مرکز بهداشت شهر ري
بیماري هاي رفتاري

55008222)خ رجایی(

4شماره 
)باغچه بیدي.م(

)عج(المهدي
66227374) بزرگراه سعیدي(

2.ش-االمام القائم
33567571) خ خراسانی(

یري بهزیستی شهرستان ريمعاونت پیشگ

33745049) شهر ري(
شهداي انقالب

33081801-2)خ پیروزي(

جامعه امیر المومنین
55003371) بزرگراه رجایی(

)ع(امام رضا 
)خرداد15خ (

سازمان ملی جوانان- میر افخمی
02552234770)ساوه(

صادقیه
)خ افسریه(

جامعه روحانیت مبارزه شهر ري،دفتر
55915583) شهر ري(

)ع(امام رضا
33900971) خ بهارستان(

سازمان ملی جوانان- آتیه
02623228873) شهریار(

مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره جنوب شرق

33703065) شهریور17خ (

)ع(حضرت عبدالعظیم 
55903646) شهر ري(

)ع(امام سجاد
)خ خراسان(

سازمان ملی جوانان- طالوع
02912255133) ورامین(

سازمان ملی جوانان- میثاق نور
33168520)خ پیروزي(

بانو امین
22454626) جاده لشگرك(

)ع(امام محمد تقی
55608182) خرداد15خ (

رازي
)شهر ري(

15منطقه
33705333) خ خاوران(

)س(الزهرا 
88842095) کوي نصر(

خان محمدي
)خرداد15خ (

)درمان اعتیاد(رهاجو
)خ جوادیه(

8منطقه- و مربیان انجمناولیا 
55646711)راه آهن.م(

بنت الهدي
77884110) خ تهرانپارس(

شاه چراغی
33134543) بهارستان.م(

114
)شهرك شریعتی(

پارس
)بزرگراه تندگویان(

)س(حضرت زینب کبري
22948950) خ بنی هاشم(

شهید بهشتی
33935459) خ ناصر خسرو(

19منطقه - آموزش و پرورش
55003160-4) آباد نوخ خانی(

مشاوره خانواده
)بهمنیار. م(

)س(حضرت خدیجه
88762877) خ شریعتی(

شیخ عبدالحسین
55890781) محمدیه.م(

شهر سالم
)بزرگراه رجایی(

اعتیاد
)قلعه مرغی(

)س(الزهرا
55909694) شهر ري(

علم الهدي
33553827) ري(

سازمان ملی جوانان- بصیر
33755033) شهر ري(

17منطقه -اولیا و مربیان،انجمن
55738659) خ قزوین(

خان محمدي
)خرداد15خ (

فیلسوف الدوله
55623975) خ مصطفی خمینی( فهرست کامل حوزه هاي علمیه تهران

)س(زهراي اطهر
55600696) خ وحدت اسالمی(

مجد
66726778) خ امام خمینی(

اقلین
77862417)خ تهرانپارس(

قائم چیذر
22201120) اندرزگو.م(

کوثر
55602857) پارك شهر( 

مدرسه الشهدا
33124104) خ مجاهدین السالم(

،موسسه آموزشی و پژوهشی)ره(امام خمینی

88902620) خ استاد نجات الهی(
کسا

)تجریش.م(

کوثریه
55622647) خ وحدت اسالمی(

مدرسه عالی شهید مطهري
33566166-9) خ مصطفی خمینی(

)ع(نامام حسی
77500714)امام حسین. م(

)ع(امام محمد تقی
22602202) خ شریعتی(

)س(حضرت الزهرا
33066459) خ پیروزي(

مرحوم حاج ابوالفتح
)م قیام(

)عج(حجت ابن الحسن
88747653) خ سهروردي شمالی(

حمیدیه شرق
77455040)خ آیت(

مشکوه
33862500) خ خاوران(

ام ابیها
55058899) خ رجایی(

)خاتم االوصیا(طرح بشارت
77541181) خ دماوند(

)عج(امام مهدي
77005000) خ تهرانپارس(
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والفجر
33152939) خ افسریه(

رضوي
)خ سبالن شمالی( فهرست کامل خانه فرهنگ تهران

ولی عصر
33738008) خراسان.م(

کاج

77609854) خ شریعتی(
زنجان

66023777) خ آزادي(
پونک،خانه فرهنگ مشارکتی

)پونک.م(

)یاخچی آباد)(ع(حمزه 
)خ یاخچی آباد(

جهان تربیت
77812116) خ گلبرگ غربی(

شمشیري
66629893) مهرآباد جنوبی(

ستارخان
66525753-4) خ ستارخان(

خانه مشق تختی
55035300) خ رجایی(

خانه نقش هنر
)خ دماوند(

مهتاب
66029392) خ آزادي(

مشارکتی شهر آرا
88265165)بزرگراه جالل آل احمد(

خزانه
55312921- 2) خ خزانه بخارایی(

فدك
77813002) خ مدنی(

اعتماد
55721985) خ هفت چنار(

نصر
88278361)بزرگراه جالل آل احمد(

قلم
55314333)ترمینال جنوب(

قاسم آباد

77551461)خ تهران نو(
بوستان

66869717) خ هاشمی(
خانه شاعران ایران

22607657) خ شریعتی(

کوشا
55061070) ازي آبادن(

کودك و نوجوان فرزانگان
77834545) خ دماوند(

حرا
55772537)خ حسام الدین(

سینا
)خ چیذر(

سلمان فارسی
55645389) خ قزوین(

معرفت
77916080) خ نارمک(

رودکی
66870407) خ رودکی(

ابوذر غفاري
)بزرگراه شهید زین الدین(

مشارکتی سجاد
66204966) خ ابوذر(

افظیهح
77475820)خ نیروي هوایی(

ابو سعید
66965503) منیریه.م(

حکیمیه
77306576) خ تهرانپارس(

مشارکتی گلچین
55712137) فالح.م(

خانه مشق پیروزي
77480099)خ نیروي هوایی(

حر
66402365) حر.م(

خانه مشارکتی مادر
)خ پاسداران(

گلستان ري
55914687) شهر ري.م(

مهر آور
77430681)راه خاقانیچهار(

شیخ هادي
66498587- 8)خ جمهوري(

صدف
22932535)خ پاسداران(

تهرانسر
44508000)سه راه ارج(

ابوذر
33802529)بزرگراه محالتی(

کارگر
)خ کارگر جنوبی(

)کوثر(آیه
44656495)شهرك اکباتان(

امیر کبیر
44712200) شهرك راه آهن(

اندرزگو
33359888)خ پیروزي(

ابنو
)چهار راه رضایی(

باصفا
44098748- 9) بزرگراه کاشانی(

میعاد
55032500) خانی آباد(

شکوفه
33340882) خ پیروزي(

امامزاده یحیی
33553228) ري(

جنت
44426677) جنت آباد(

امید
33761233) شهر ري(

غدیر،مرکز فرهنگی
33349688) خ پیروزي(

حضرت آیت اله ایروانی
55893654- 5) خ مولوي(

دوست
44085924) عالمه جعفري.م(

بهداد
55901633) شهر ري.م(

فرشته آزادي
33186248) بزرگراه محالتی(

داررد
33551538) ريخ (

محصل
44428051) جنت آباد(

دولت آباد
33748287) شهرري(

مشارکتی امیر حجت
33728026) خراسان.م(

سرچشمه
)چهار راه سرچشمه(

میثاق
44082461) شانیبزرگراه کا(

دیلمان
33743677) شهر ري(

افسریه
33821317)خ افسریه(

شهید تیر نما
)خ ناصر خسرو(

نور
44088707-8) بزرگراه کاشانی(

خانه فرهنگ وابسته به شهرداري 
18منطقه

66214531)شهرك ولی عصر(

شهداي گمنام
)خراسان.م(

کوثر
33569040)ريخ (

نباشگاه وب الگ نویسان تهرا
88021491) گل ها.م(

مجتمع علوم و فن- شهر سالم
55036600) بزرگراه رجایی(

مشیریه
33867200) خ خاوران(

ناصر خسرو
33121241) خ ناصر خسرو(

گل ها
)خ شهید گمنام(

شهید آوینی
55950374)شهر ري(

مشیریه
33865949) خ مشیریه(

حافظیه
77424344) خ دماوند(

ولی عصر
88944395)خ ولی عصر(

٨٠کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


اداره برنامه ریزي و تولید تاتر حرفه اي
66700131) خ انقالب(

خانواده
77814447) خ نارمک(

تالش
55008100) خانی آباد نو(

خانھ فرھنگ...ادامھ

اروپا
33913179) خ جمهوري(

شقایق-شیدا- شاهد
77815576) رسالت.م(

خانه سالمت
55022089)بزرگراه بهش زهرا(

رازي
55907903)شهر ري(

برلیان
)استقالل. م(

فدك
77813002) خ مدنی( 

_____________
مشارکتی محله امین الملک

)یافت آباد شرقی(

تابان
33114786) خ الله زار نو( 

آزادي
66023951- 4) آزادي.م( فهرست کامل سینما و تاالرهاي نمایش تهران

تاالر سنگلج
55625444) خ وحدت اسالمی(

المپیا
66926797) نخ آذربایجا(

قدس
88904585) ولی عصر.م(

آستارا
22712966) تجریش.م(

تمدن
33553667) خ مولوي(

) 3و2و1(جی
66696207) خ سبحان(

قیام
88938321) خ ولی عصر(

)بولینگ(جوان
) خ شریعتی(

حافظ
33901074) خ جمهوري(

کارون
66885047) خ رودکی( 

کانون
88728266) خ خالد اسالمبولی(

)جوان(ینما تاتر چمران س
22203031) خ شریعتی(

خانه نمایش
)خ انقالب(

آسیا
66400152) خ جمهوري(

استقالل
88903942) ولی عصر.م(

فراز زبدگان
44226135) فلکه دوم صادقیه(

رودکی
33913768) خ جمهوري(

)2و1(پارس
66926953) انقالب. م(

کانون پرورش فکري کودکان و 
زيمرک- نوجوانان

88715545- 9) خ خالد اسالمبولی(

قدس
88088511) شهرك قدس(

سارا
33114915) خ امام خمینی(

تاتر شهر
66460592-4) خ ولی عصر(

)2و1(گلریز
88718713)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

قدس
88579933- 4) شهرك قدس(

سحر
33929728) خ الله زار نو(

تاالر فرهنگ
66710649) خ حافظ(

الله
88966119) بلوار کشاورز(

)1و2(فرهنگ 
22601205) خ شریعتی(

)2و1(کریستال
33903121) خ الله زار نو(

تاالر وحدت
66705101- 7) خ حافظ(

مرکز تولید تاتر عروسکی کانون
88964774) خ حجاب(

ترمینال غرب
44647806) خ ترمینال غرب(

ملت
33124718) خ مجاهدین اسالم(

جام جم
55651282) خ هالل اهمر(

مولوي
)خ انقالب(

نور
44083840) بلوار فردوس(

نادر
33114795) خ فردوسی جنوبی(

جمهوري
66465307) خ جمهوري(

مهر
88804071) خ حافظ(

آفریقا
88907171) خ ولی عصر(

نصر
)خ الله زار(

سعدي
66468461) خ جمهوري( 

)3و2و1(ایران
77538711- 4) خ شریعتی(

ندیشها
88892001) خ حافظ(

پیروزي
77434570) خ پیروزي(

)2و1(شهر تماشا 
66427159) انقالب.م(

پایتخت
88312631- 2) تیر7.م(

بلوار
88965292) بلوار کشاورز(

رنگین کمان
33346760) امام حسین. م(

شهر قشنگ
66407777) خ ولی عصر(

تاتر دماوند
77557700)امام حسین.م(

بهمن
66418801) انقالبخ (

ماندانا
77410982)امام حسین. م(

فردوسی
88829785) خ انقالب(

هنرالرتا
88306640) خ فتح(

پیام انقالب
88829641) خ انقالب(

آسمان آبی
33341668) خ پیروزي(

)وابسته به وزارت ارشاد(محراب 
66409273) خ ولی عصر(

تهران
77504329)امام حسین.م(

سپیده
66417981) قالبخ ان(

میالد
33798873) شهدا.م(

)3و2و1(مرکزي
66928686) انقالب.م(

سروش
77502929) خ شریعتی(

)3و2و1(عصر جدید
88962550) خ طالقانی(

ناهید
33356809) شهریور17خ (

آرش
55638066) چهار راه مولوي(

صحرا
77507777) خ شریعتی(

)3و2و1(فلسطین
66463269) فلسطین.م(
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نادر علی
22715160) تجریش.م(

فهرست کامل  نگارخانه هاي تهران سینما و تاالرھای نمایش...ادامھ

دریا بیگی
88083327) شهرك قدس(

سپیدار
)خ چیذر(

آینه شمس
)خ صاحبقرانی(

پیوند
33704040) خراسان.م(

نقش جهان
22418490) نرخ باه(

سعد آباد
22726042) خ ولی عصر(

باران
22711195) تجریش.م(

دکتر علی شریعتی
55013107) خ رجایی(

نوري
22204573) تجریش.م(

شیرازي
22711078) تجریش.م(

تسلیمی، حسین
22714720) تجریش.م(

شیرین
55643738) سر پل جوادیه(

نیاوران
22287081- 2) خ پاسداران(

کتیبه
22716154خ سرلشگر فالحی(

جهان نما
22802135) باهنر.م(

دهکده المپیک
44714085) المپیک.م(

)قانون(ابن سینا
88070106) شهرك قدس(

)امیر کبیر(ملل
22204453) خ شریعتی(

سپید
22216640) خ شریعتی(

سینما تاتر بهاران
66239551) ابوذر. م(

___________
پردیس

44218644) شهرك ژاندارمري(
خیال

88576652) شهرك قدس(
____________

فهرست کامل  مراکز رادیویی تهران
تلفن آدرس AM FM ساعت نام مراکز

22167741 5اتاق3خ ولیعصر ساختمان جام جم شهداي رادیو ط ندارد 9/103 18 -6 رادیو سالمت

22051632

22043017

ابط عمومی رو4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط

رادیو تهران
585 30/91 ساعت24 رادیو قرآن

22652359 4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط 900 9/93 ساعت24 رادیو ایران

22652353 4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط ندارد 5/102 ساعت20 رادیو ورزش

4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط  ندارد 2/106 ساعت24 رادیو البرز

22168015-22652477 خ ولیعصر جام جم ساختمان شهداي رادیو 1071 6/99 ساعت24 رادیو معارف

2 -33914141-33111882 4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط  ندارد 9/103 24-18 رادیو گفتگو

22652359 4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط ندارد 7/104 ساعت24 رادیو پیام

22652435 4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط ندارد 1/88 ساعت24 رادیو جوان

2 -33914141 خرداد ساختمان رادیو تهران15م 1332 95 ساعت24 رادیو تهران

22053191 4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط 558 7/106 ساعت24 هنگرادیو فر

4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط ندارد 2/107 17–6 رادیو تجارت

4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط ندارد 2/107 17-12 رادیو آوا

4خ ولیعصر خ بالل ساختمان شهداي رادیو ط ندارد 2/107 6 -12 رادیو نوا
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13منطقه 
77467001-10) خ نیروي هوایی(

19منطقه 
55003160- 4) خ نازي آباد( مراکز تلویزیونی تهرانفهرست کامل 

14منطقه 
33331061- 3) خ پیروزي(

1ناحیه - شهر ري
33747222) خ دولت آباد(

)تهران(5شبکه
88878931- 3) بزرگراه آفریقا(

1شبکه
22013901-2) خ ولی عصر(

آموزش نیروي انسانی و مدیریت-14منطقه

33330755) خ پیروزي(
20منطقه 

55902082) شهر ري(
)خبر(6شبکه

22012662) خ ولی عصر(
2شبکه

88776081- 9) آرژانتینخ (

15منطقه 
33705333) خ خاوران(

مرکز آموزش منابع انسانی دکتر آرام
)چهار راه لشگر(

)آموزش(7شبکه
)خ ولی عصر(

3شبکه
22021955)بزرگراه مدرس(

16منطقه 
55640091-3) راه آهن.م(

11منطقه
66466030) خ ولی عصر(

)قرآن(8شبکه
22034043-4) خ ولی عصر(

4شبکه
26215600) خ ولی عصر(

تربیت بدنی-16منطقه
55643975) خ جوادیه(

12منطقه 
77534076- 8) شهدا.م(

فهرست کامل  مراکز آموزش و پرورش تهران
17منطقه 

55709888) خ قزوین(
10منطقه 

55712012-4) بزرگراه نواب(
ارزشیابی-4منطقه

22517825) رسالتبزرگراه(
1منطقه 

22239600- 7) تجریش.م(
___________ 13سازمان دانش آموزي منطقه

)امامت.م(
امور شاهد و ایثارگران-4منطقه

22533208) بزرگراه رسالت(
2منطقه

88276901- 8)بزرگراه جالل آل احمد(

فهرست کامل  مراکز اصلی بیمه هاي تهران رفاه معلم-4منطقه
22508877) ه رسالتبزرگرا(

3منطقه
88664645) خ ولی عصر(

مرکز بیمه البرز
88803821-9) خ کریم خان(

مرکز بیمه کار آفرین
88723830-2) خ ولی عصر(

روابط عمومی-4منطقه
22505876) بزرگراه رسالت(

آمار و بودجه-3منطقه
88664634) خ ولی عصر(

مرکز بیمه آسیا
88800950) خ کریم خان(

رکز بیمه معلمم
88451643-4) خ شهید قدوسی(

فنی و حرفه اي- کاردانش-4منطقه
22512340) بزرگرا رسالت(

آموزش ابتدایی-3منطقه
22264657) خ ولی عصر(

مرکز بیمه پارسیان
88975120- 4) بلوار کشاورز(

مرکز بیمه رازي
88850027-88942201-5) خ کریم خان(

کارگزینی-4منطقه
22516045) التبزرگراه رس(

آموزش راهنمایی-3منطقه
88661733) خ ولی عصر(

مرکز بیمه ملت
88981020) بلوار کشاورز(

مرکز بیمه ایران
88954650-9) بلوار کشاورز(

معاون آموزش متوسطه-4منطقه
22320805) بزرگراه رسالت(

امور شاهد و ایثارگران-3منطقه
88887159) خ ولی عصر(

_________
ز بیمه دانامرک

88770971-9) محدوده خ گاندي(
5منطقه

44072006-8) بلوار فردوس(
انجمن اولیا و مربیان-3منطقه

22266121) خ ولی عصر(

فهرست کامل  مراکز بیمه هاي پرداخت خسارت تهران 6منطقه
88960502) خ طالقانی(

تعاونی مسکن-3منطقه
22019676) خ آفریقا(

برز شمالمرکز خسارت بیمه ال
22269873- 4) خ ظفر،میرداماد(

مرکز خسارت بیمه دانا شمال
22612146- 22603561) خ قلهک(

7منطقه
88467534) خ سید خندان(

رفاه معلم-3منطقه
22259570) خ ولی عصر(

مرکز خسارت بیمه البرز غرب
44651883- 44650911) شهرك اکباتان(

ا غربنمرکز خسارت بیمه دا
88779670) خ گاندي(

8منطقه
77934383-6) خ دماوند(

4منطقه 
22517043) بزرگراه رسالت(

مرکز خسارت بیمه البرز شرق
77460378-9) خ نیروي هوایی(

مرکز خسارت بیمه دانا شرق
77932063- 77900188) خ نارمک(

سازمان دانش آموزي
66050292-5) خ آزادي(

آمار و بودجه-4منطقه
22309981) بزرگراه رسالت(

مرکز خسارت بیمه البرز جنوب
55383344- 55383065) م راه آهن(

مرکز خسارت بیمه دانا جنوب
55356080- 55356302) خ بزرگراه بعثت(

9منطقه
66004136-9) آزادي.م(

آموزش ابتدایی-4منطقه
22502379) بزرگراه رسالت(

مرکز خسارت بیمه آسیا شرق
77905156-77927358) م نبوت،هفت تیر(

مرکز خسارت بیمه آسیا شمال
88748960) خ عباس آباد(

اداره آموزش و پرورش استثنایی 
شهرستانهاي تهران

)بریانک.م(

آموزش راهنمایی-4منطقه
22508886)بزرگراه رسالت(

مرکز خسارت بیمه آسیا جنوب
66043692) خ آزادي(

مرکز خسارت بیمه آسیا غرب
88914306-9) خ کریمخان(

18طقه من
66222215- 8) سه راه آذري(

آموزش متوسطه-4منطقه
22320806) بزرگراه رسالت(

٨٣کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


عصوم، مسجدچهارده م
66697676) خ سبحانی(

برگ سبز هنرمندان
88804896) خ سمیه(

مرکز خسارت بیمه ایران غرب
44195831- 5-44196193) چیتگر(

بیمھ ھای پرداخت خسارت...ادامھ

شهید بهشتی
66636862-4) خ سبحانی(

)ع(پرستاري امام جواد
66436282-3)خ اسکندري شمالی(

مرکز خسارت بیمه ایران شرق
77064181) تهرانپارس(

کز خسارت بیمه ملت شمالمر
22241311- 22200022) خ قیطریه(

شعبه جمهوري- مجاهدین
)جمهوري.م(

جاوید
88309021- 3)خ طالقانی(

مرکز خسارت بیمه ایران جنوب
33375300- 1) دولت آباد(

مرکز خسارت بیمه ملت غرب
44145284) خ شهرزیبا( 

)س(الزهرا
66404398) خ ولی عصر(

ذخیره خاتم
33884633) ار راه بعثتچه(

مراکز خسارت بیمه کار آفرین شمال
88535070-88723830-2) خ عباس آباد(

مرکز خسارت بیمه ملت شرق
77991650-77819216) م تسلیحات(

پرستاري- )ع(امام علی
66423459-60) خ آزادي(

کارکنان رسمی راه آهن جمهوري
66935437) بلوار کشاورز(

ارآفرین غربمرکز خسارت بیمه ک
66908911) خ توحید(

مرکز خسارت بیمه ملت جنوب
88981020) بلوار کشاورز(

برکت نو
55377727-8) خ قزوین(

محبان ولی عصر
88726993) خ خالد اسالمبولی(

مرکز خسارت بیمه کارآفرین شرق
88723830-2) خ ولی عصر(

مرکز خسارت بیمه پارسیان شمال
22024694)پارك وي(

بیب ابن مظاهرح
)خ آزادي(

هماي رحمت
)خ کارگر شمالی(

مرکز خسارت بیمه کارآفرین جنوب
خسارت بیمه پارسیان غرب

44044663) آیت اله کاشانی(

)المهدي(رفاه
55387197) خ وحدت اسالمی(

شعبه بهار شیراز-بنیاد تعاون نور
77609955) خ شریعتی(

مرکز خسارت بیمه معلم شمال
- 88795051-2)خ گاندي(

88799790

خسارت بیمه پارسیان شرق
66055311) خ آزادي(

رمضان
55411697) قزوین.م(

شعبه شهید مطهري- تعاون صنفی
88300905-8) خ مطهري(

مرکز خسارت بیمه رازي شمال
88850027- 81942201-5) خ کریمخان(

خسارت بیمه پارسیان جنوب
88642710-9-88642700- 9) خ گاندي(

عدل اسالمی
55376184) خ ولی عصر(

)عج(حجت ابن الحسن
88413955) خ شریعتی( ____________

مرکز خسارت بیمه ایران شمال
22703532) اطراف تجریش(

قائم آل محمد
55382772) خ ولی عصر(

10701کد - رسالت
77532185) خ پیچ شمیران(

فهرست کامل مراکز قرض الحسنه تهران
کارگران

66427193) ديخ آزا(
رفاه دانشجویان

88737425-6) خ بهشتی(
طوس

22600020) خ شریعتی(
بعثت شمیران

)قدس. م(

نیک اندیشان
66412099) خ آذربایجان(

)ع(علی ابن موسی الرضا
77551536) نامجو.م(

علوي
22567676) خ اختیاریه جنوبی(

تعاون و پس انداز کارکنان میراث فرهنگی

22282070) دربند.م(

)س(الزهرا
55625283) خرداد15خ (

مسجد الرضا
88831692) خ بهار شمالی(

قبا
22844477) خ شریعتی(

جماران
22294962) خ باهنر(

الزهرا محدثه
55610155) چهار راه سیروس(

مسجد خاتم
88410755) خ شریعتی(

مسجد محمدیه
22544615) خ کالهدوز(

صادقیه اوین
22402254) خ اوین(

شعبه بازار- ام البنین
55697172-4) خرداد15خ (

مهدیه خامنه
88433010) خ مجیدیه جنوبی(

نیکان
22843341-2) خ شریعتی(

فرشته
22043170) خ فیاضی(

شعبه ناصر خسرو- ام البنین
33952627-9) خ ناصر خسرو(

)ص(نبی اکرم
77503355) خ شریعتی(

گل بانگ
22531868) بلوار بیژن(

)عج(زمانامام 
66438877) خ آزادي(

)ع(امام حسن مجتبی
33916230)چهار راه استانبولی(

)ع(جاویدان امام صادق 
77810808) خ نارمک(

محبان العباس
77444573)خ شمیران نو(

دریانی هاي مقیم تهران
66427165) خ ستارخان(

)عج(امام زمان
55622397) بازار( 

)ع(مسجد امام حسن مجتبی
77912802) رمکخ نا(

هجرت
77896912) رسالت.م(

)ع(امام جواد
22269014- 5) خ میرداماد(

)ع(امام سجاد
55633590) خرداد15خ (

)ع(امام علی
55716555) بزرگراه نواب(

پیامبر
44072888) فلکه دوم صادقیه(

تعاون و پس انداز مسکن و شهرسازي 
88791601- 3) خ ولی عصر(

)ع(امام صادق
55626274)خرداد15خ (

)عج(پیروان حضرت مهدي
66876689) خ طوس(

مسجد الزهرا
44097796) بلوار فردوس(

صندوق ذخیره فرهنگیان
22255208-10) خ میرداماد(
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نصر
66810435) خ شاد آباد(

قائم
66809941) خ یافت آباد(

)شهید محالتی(صنفی
)خرداد15خ (

مراکز قرض الحسنھ...ادامھ

فهرست برخی مراکز و شعبه هاي بانکی تهران غدیر
66727326) خ امام خمینی(

)ع(امام صادق
33906621) خ ناصر خسرو(

شعبه مرکزي کل بانک تجارت
81041) طالقانیخ(

شعبه مرکزي کل بانک ملی
60991) چهارراه استانبول(

فاطمیون
33127011- 3)خ مجاهدین اسالم(

) ع(امام صادق
33911199) خ ناصر خسرو(

شعبه شمال تهران بانک تجارت
88881675) خ گاندي(

شعبه شمال تهران بانک ملی
22700972-5) خ تجریش(

فتح الزهرا
77536697)خ سپاه جنوبی(

)ع(امام علی
33914717) خرداد15خ (

شعبه غرب تهران بانک تجارت
66414101) خ لبافی نژاد(

شعبه غرب تهران بانک ملی
66025151-9) خ آزادي(

کوثر
33902754) خرداد15خ (

امداد اسالمی
55638888)محمدیه. م(

شعبه شرق تهران بانک تجارت
77883187) تهرانپارس(

ق تهران بانک ملیشعبه شر
33132628) خ ري(

)ع(مسجد امام حسن مجتبی
33566969) خ مصطفی خمینی(

ایران
33131334)مجاهدین اسالم.خ(

شعبه جنوب تهران بانک تجارت
33961941- 5) خ ملت(

شعبه جنوب تهران بانک ملی
55383015- 6) خ ولیعصر جنوبی(

مقدس اردبیلی
55637777) خ خیام(

باب الحوائج
33123556) خ مصطفی خمینی(

شعبه مرکزي کل بانک رفاه
77601017) خ خواجه نصیرالدین طوسی(

شعبه مرکزي کل بانک سپه
35911) م امام خمینی(

نبوت
77537477) خ قائدي(

بازار
55606465) خ بازار(

شعبه شمال تهران بانک رفاه
88059231- 9) خ مالصدرا(

شعبه شمال تهران بانک سپه
88646916- 7) فرخ ظ(

نکاح

33559403) خرداد15خ (

بنی فاطمه

33126126)خ مصطفی خمینی(

شعبه غرب تهران بانک رفاه

88702046-9) خ یوسف آباد(

شعبه غرب تهران بانک سپه

66740010- 9) خ حافظ(

نیک اندیشان نور

77523091) شهدا.م(

بنیاد خدمات اسالمی

33909470)خ پامنار(

ان بانک رفاهشعبه شرق تهر

22269540- 1) خ شهیدعسگري(

شعبه شرق تهران بانک سپه

66740000- 9) خ حافظ(
نیکان

33916870) خ فردوسی جنوبی(
شعبه شهید محالتی- تعاون صنفی

33131710- 2) خرداد15خ (

شعبه جنوب تهران بانک رفاه
88059231- 9) خ مالصدرا(

شعبه جنوب تهران بانک سپه
66434421) خ اسکندري(

الجواد
33344071) خ پیروزي(

شعبه رحیمه-جاوید
55608888) خرداد15خ (

شعبه مرکزي کل بانک مسکن
64571) خ فردوسی جنوبی(

شعبه مرکزي کل بانک صادرات
84761) خ سمیه(

امین
33341095) خ پیروزي(

جواد االئمه
55620719) خ مصطفی خمینی(

شعبه شمال تهران بانک مسکن
66705021-9) ت جمهوريسم(

شعبه شمال تهران بانک صادرات
88307007- 9) م مفتح(

2والفجر
77439893) امامت.م(

حر
55810462) خ بازار(

شعبه غرب تهران بانک مسکن
88849044-6) م هفت تیر(

شعبه غرب تهران بانک صاردات
66917618- 9) خ اسکندري شمالی(

)ع(امام حسن مجتبی
33347250) شهریور17خ (

)گویا(حر
55636010) خ بازار(

شعبه شرق تهران بانک مسکن
33653020) افسریه(

شعبه شرق تهران بانک صادرات
77802770-2) خ فرجام(

)ع(امام محمد تقی
33181234) خ سرآسیاب دوالب(

حضرت خدیجه
33560056) شهریور17خ (

شعبه جنوب تهران بانک مسکن
66639514-7) آذري(

جنوب تهران بانک صادراتشعبه
66434421) خ اسکندري(

14منطقه-اولیا و مربیان،انجمن
33348129) خ پیروزي(

سید الشهدا
55607097) خ خیام(

شعبه مرکزي کل بانک کشاورزي
81301- 88891)جنب پل گیشا(

شعبه مرکزي کل بانک پاسارگاد
88975120- 4) بلوار کشاورز(

3801دک-سرپرستی شعب منطقه شرق

77462601- 4) خ پیروزي(
شفیع

55607122)محمدیه.م(

شعبه مرکزي کل بانک کار آفرین
26214996- 8) 6خ بخارست،پ(

شعبه مرکزي کل بانک ملت
88323167) خ مفتح(

صنف چاپ
33902805) بهارستان.م(

شهید صدر
55606230) خرداد15خ (

شعبه شمال تهران بانک کار آفرین
88550316-9) خ ولیعصر(

شعبه مرکزي کل بانک اقتصاد نوین
88788958-9) خ گاندي(

شعبه افسریه-سرافرازان میهن
33819363) خ افسریه(

شهید طهماسبی
77536657) سپاه.م(

شعبه غرب تهران بانک کار آفرین
88373319) شهرك غرب(

شماره اطالعات شعبه مرکزي کل بانک اقتصادنوین

48031000
امین

55644555) رازي. م(
رفاه کارگر

33483030-6) شهرك مسعودیه(

٨٥کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


3815کد-)ع(شعبه امام حسین-انصار
77308664) بزرگراه بابایی(

122کد- شعبه میر داماد- بنیاد
88777564) خ میرداماد غربی(

شعبه مرکزي کل بانک سامان
230950)خ ولیعصر(

شعبھ ھای بانکی...ادامھ

3824کد- شعبه حکیمیه-انصار
77311963) خ تهرانپارس(

02کد- شعبه آفریقا- توسعه
22010021) خ آفریقا(

شعبه مرکزي کل بانک سرمایه
84245245) خ سپهبدقرنی(

شعبه شرق تهران بانک کار آفرین
8-26214996

1862کد- شعبه دانشگاه صنعتی مالک اشتر-انصار

22944848) خ لویزان(
08کد - شعبه شیراز- توسعه

88048881) خ مالصدار(
شعبه مرکزي کل بانک صنعت و معدن

22029811- 9) پارك وي(
نوب تهران بانک کار آفرینشعبه ج

88550616-9) خ ولیعصر(
3830کد- شعبه مجتمع امام خمینی-انصار

77002195-6) بزرگراه بابایی(
01کد -شعبه مرکزي- توسعه

88782796) ونک.م( فهرست کامل موسسات مالی و اعتباري تهران
3831کد-شعبه مصباح الهدي-انصار

77700051) خ دماوند(
04کد- میدان مادرشعبه - توسعه
22259814) مادر.م(

94کد- شعبه شهرك قدس- ثامن االئمه

22367925) شهرك قدس(
1868کد -شعبه پاسدارن-انصار
22594036) خ پاسداران(

1839کد-شعبه ولی امر-انصار
23832728) خ سید خندان(

صندوق مالی مخترین و -توسعه تکنولوژي ایران
مکتشفین

22222860- 2) خ میرداماد(

34کد - شعبه شهرك آزمایش-قوامین
88285800) بزرگراه جالل آل احمد(

1828کد - شعبه شهید محالتی-انصار

22441330) جاده لشگرك(

368کد-شعبه تهرانپارس-انصار
77860037) تهرانپارس(

300کد- شعبه گاندي- ثامن االئمه
82072005) خ گاندي(

85کد-شعبه گذر نامه- قوامین
66922446) خانخ ستار(

1846کد -)س(شعبه فاطمه الزهرا-انصار

22453435)خ لویزان(

420کد-شعبه حکیمیه- ثامن االئمه
77304010) تهرانپارس(

شعبه  مرکزي- ثامن االئمه
82072220) خ گاندي(

442کد - شعبه میالد نور- قوامین
88085217) شهرك قدس(

4410کد - 1شعبه مرکزي شماره-انصار

22815271- 3) بنیادنو.م(

430کد-شعبه شمیران نو- ثامن االئمه

77494307) خ هنگام(
133کد- فروردین12شعبه - قوامین

22221176) ونک.م(
726کد- شعبه ستارخان- مولی الموحدین

66521335) خ ستارخان(
371کد-شعبه پل رومی- بنیاد
22210866) خ شریعتی(

257کد- شعبه شهید کاووسی- ثامن االئمه

22313190) خ رسالت(
450کد- شعبه آرژانتین- قوامین

88785369) آرژانتین.م(
733کد-شعبه شهرك قدس-مولی الموحدین

88366824- 5) شهرك قدس(
400کد-شعبه خیابان دولت- ثامن االئمه

22543165) خ کالهدوز(

83کد- شعبه تهرانپارس- قوامین
77297691) تهرانپارس(

84کد- ولی عصرشعبه بیمارستان - قوامین
88673050) خ ولی عصر(

736کد-شعبه فلکه اول صادقیه- موالموحدین

44205081) فلکه اول صادقیه(
525کد -شعبه نیاوران- مولی الموحدین

22812313-6) خ باهنر(

441کد-شعبه میدان رسالت- قوامین
77209978) خ هنگام(

86کد- شعبه سئول- قوامین
22269397- 8) بزرگراه سئول(

6153کد -)ع(شعبه امام صادق-مهر
22088127-8) سعادت آباد(

6158کد- شعبه امامزاده علی اکبر-مهر

22232377) خ اندرزگو(

موسسه مالی و اعتباري انصار

22566735-8) خ پاسداران(

35کد-شعبه عطار- قوامین

88889687) ونک.م(

6150کد-شعبه امیر المومنین-مهر

44422167) پونک.م(

6120کد- شعبه فجر-مهر

22661320) خ ولی عصر(

موسسه مالی و اعتباري مهر
22770001- 10)خ پاسداران(

268کد- شعبه کردستان شمالی- قوامین
88052998) بزرگراه کردستان(

6102کد-شعبه توحید-مهر
66936197) توحید.م(

1858کد -شعبه پنها-انصار
66051792) خ آزادي(

مهرموسسه قرض الحسنه 
22590715) خ پاسداران(

747کد- شعبه بلوار میرداماد- مولی الموحدین

22058669) خ آفریقا(
1857کد - شعبه امیر المومنین-انصار

22551977) خ پاسداران(
365کد-شعبه ستارخان- بنیاد
44231306) خ ستارخان(

686کد-شعبه حکیمیه تهرانپارس-مولی الموحدین

77302848) خ حکیمیه(
748کد-شعبه شیخ بهایی- لی الموحدینمو

88054580- 1) خ مالصدرا(
1814کد -شعبه بقیه اله-انصار

88037672) ونک.م(
393کد- شعبه سعادت آباد- بنیاد

88697277) خ سعادت آباد(
652کد- شعبه علم و صنعت-مولی الموحدین

77892827) خ هنگام(
722کد- شعبه میرداماد-مولی الموحدین

22220760) مادخ میردا(
3610کد -شعبه بنیاد-انصار

22593848) خ پاسداران(
123کد- شعبه هتل آزادي- بنیاد

22344546) بزرگراه چمران(
559کد-شعبه نارمک- مولی الموحدین

77454650) خ آیت(
6106کد-شعبه شهداي صدا و سیما-مهر

22163041) خ ولی عصر(
1854کد - شعبه صبا-انصار

22583221) نخ پاسدارا(
03کد-شعبه سعادت آباد- توسعه

22078385-8) سعادت آباد(

6113کد- شعبه شهید مطهري-مهر
77867697- 9)خ فرجام شرقی(

6138کد-شعبه شهداي قلهک-مهر
22616660- 5) خ شریعتی(

1861کد - )ص(شعبه نبی اکرم-انصار

88049772) خ سئول(
24کد- شعبه آزادي- ثامن االئمه

66046220) يخ آزاد(

6135کد -شعبه عمار-مهر

77004747- 8) خ حکیمیه(

6160کد-شعبه مالصدرا-مهر

88055580) بزرگراه چمران(

387کد- شعبه بلوار کاوه- بنیاد

22593314) خ کالهدوز(

320کد-شعبه تهران ویال- ثامن االئمه

66552061) خ ستارخان(

1859کد-شعبه ستاري-انصار

44046114) عالمه جعفري.م(

3829کد-شعبه الغدیر-انصار

77214261) خ هنگام(

148کد -شعبه ظفر- بنیاد

22221161- 2) خ دستگردي(

304کد-شعبه سرو شرقی- ثامن االئمه

22354031) خ سعادت آباد(
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6151کد-شعبه شهید قندي-مهر
88112697) خ شریعتی(

6104کد - شعبه شهید مفتح-مهر
88319105) تیر7.م(

116کد- شعبه طالقانی- بنیاد
88908255) خ طالقانی(

موسسات مالی اعتباری...ادامھ

3823کد- شعبه شهید قائمی-ارانص
77451425) رسالت.م(

6101کد-شعبه طالقانی-مهر
88945567- 69)خ طالقانی(

139کد-شعبه فاطمی- بنیاد
66944943) خ فاطمی(

117کد-شعبه اکباتان- بنیاد
44673158- 9) شهرك اکباتان(

372کد- شعبه نارمک- بنیاد
77222858) خ آیت(

6111کد- شعبه مرکزي-مهر
88895974- 5) ی عصرول.م(

378کد- شعبه یوسف آباد- بنیاد
88712737)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

384کد- شعبه میدان پونک- بنیاد
44454167) پونک.م(

85کد-شعبه ایثار- ثامن االئمه
77204866) رسالت.م(

6142کد-شعبه ولی عصر-مهر
66950915)خ ولی عصر(

تدبیر گستر
88748435) خ مطهري(

293کد-شعبه آیت اله کاشانی- االئمهثامن

44098392) بزرگراه کاشانی(

314کد- شعبه خیابان رشید- ثامن االئمه

77705645) تهرانپارس(
1853کد- شعبه سازمان جغرافیایی-انصار

88403020) خ شریعتی(
107کد- شعبه آرژانتین- توسعه

88782960) آرژانتین.م(
355کد-شعبه جنت آباد- ثمن االئمه

44444685) نت آباد جنوبیج(

440کد-شعبه سبالن- ثامن االئمه
77815594) خ دماوند(

1865کد-شعبه شریعتی-انصار
77634101) خ شریعتی(

06کد- شعبه کارگر شمالی- توسعه
66944306) خ کارگر شمالی(

360کد- شعبه شهرك اکباتان- ثامن االئمه

44634962) شهرك اکباتان(

409کد–نپارسشعبه رشید تهرا-قوامین

77293637)تهرانپارس(
1813کد-شعبه ولی عصر-انصار

77642600)سپاه.م(
05کد-شعبه میدان جهاد- توسعه

88957141-2) جهاد.م(
391کد-شعبه اکباتان- قوامین

44663071- 2) شهرك اکباتان(
464شعبه –شعبه میدان نبوت-قوامین

77494467) خ آیت(
121دک-شعبه شریعتی مطهري- بنیاد

88431456) خ شریعتی(
1دفتر حوزه- ثامن االئمه

88553204) آرژانتین.م(
431کد-2شعبه اکباتان- قوامین

44667937- 9) شهرك اکباتان(
735کد- شعبه رشید- مولی الموحدین

77708676) تهرانپارس(
شعبه مطهري مرکزي- بنیاد

88845764-5)خ مطهري(
292کد- شعبه آرژانتین- ثامن االئمه

88205385-6)رژانتینآ.م(
715کد- شعبه اکباتان- مولی الموحدین

44666770) شهرك اکباتان(

6133کد -شعبه شهید بهشتی-مهر
77250305- 6) خ مدنی(

09کد- شعبه سهروردي- توسعه
88767414)خ سهروردي شمالی(

321کد- شعبه میرزاي شیرازي- ثامن االئمه
88846256- 9) خ مطهري(

731کد -نشعبه شهرا- مولی الموحدین
44307899) بزرگراه کاشانی(

6148کد- شعبه نبوت-مهر
77499315) خ نارمک(

425کد-شعبه شهید بهشتی- ثامن االئمه
88501480-1)خ بهشتی(

صندوق تعاون کشور
88968318- 20) خ وصال شیرازي(

728کد-شعبه شهر زیبا- مولی الموحدین
44322770- 1) شهر زیبا.م(

1837کد-شعبه فرودگاه-انصار
66025737) خ فرودگاه مهرآباد(

84کد- شعبه شهید قندي-ثامن الئمه
88513026) خ سهروردي شمالی(

اداره مرکزي- قوامین
88784021) آرژانتین.م(

6199کد - سرپرستی غرب-مهر
44446905) پونک(

108کد- شعبه فرودگاه مهرآباد-قوامین

66047840) فرودگاه مهرآباد(
39کد-ه میدان سپاهشعب- ثامن االئمه

77630163) سه راه طالقانی(
سرپرستی- قوامین

885238371- 3) آرژانتین.م(
6152کد- شعبه امام کاظم-مهر
44333800) خ شهران(

6127کد- )خواهران(شعبه زینبیه-مهر

55719884) خ قلعه مرغی(
107کد-شعبه بهشتی- قوامین

88505830-6) خ شریعتی(
113کد-شعبه سپهبد قرنی- قوامین

88835037- 8) خ قرنی(
6154کد-شعبه ذوالفقار-مهر

44470615-8)بزرگراه اشرفی اصفهانی(
6124کد- شعبه شهداي شهرداري-مهر

66285270-5) خ نواب(
413کد- شعبه پلیس- قوامین

88449148-9) خ شریعتی(

660کد- شعبه خیابان پارك- مولی الموحدین

88704046- 7) خ خالد اسالمبولی(
6136کد-عبه عالمه جعفريش-مهر

44049545- 6)بزرگراه کاشانی(

6116کد-شعبه شهید ستاري-مهر
66693211) خ شمشیري(

415کد-شعبه سبالن شمالی- قوامین
88408267) خ سبالن شمالی(

شعبه سرپرستی-مولی الموحدین
885555792) خ ولی عصر(

1801کد- سرپرستی منطقه غرب تهران- انصار

66968470- 4)خ انقالب(

377کد- شعبه آزادي- بنیاد

66891822) خ آزادي(

30کد- شعبه مرکزي الغدیر- قوامین

77642400) خ طالقانی(

725کد-شعبه فاطمی- موالموحدین

88956682- 3)خ فاطمی(

1856کد-شعبه انقالب اسالمی-انصار

66486031) خ انقالب(

294کد-شعبه کارون- ثامن االئمه

66367489) خ آزادي(

37کد- شعبه نظام وظیفه- نقوامی

77534673) سپاه.م(

709کد-شعبه کارگر شمالی- موالموحدین

88633308) خ کارگر شمالی(
1870کد- شعبه کارگر شمالی-انصار

66569963- 5) خ کارگر شمالی(

412کد-متري امیري16شعبه -قوامین

66698698) خ قزوین(

687کد-شعبه نظام آباد- مولی الموحدین

77567146) مدنیچهار راه(
666کد-شعبه مرکزي- موالموحدین

88753283- 5)خ بهشتی(

1871کد-شعبه هفت تیر-انصار

88837707) خ کریمخان زند(

399کد- شعبه راهور- قوامین

66438488-9) خ آزادي(

6176کد-شعبه انقالب-مهر

88345270- 3) خ انقالب(

6100کد- اداره کل-مهر

88895976) خ ولی عصر(

124کد- شعبه آفریقا- بنیاد

88881712- 3) خ بیهقی(

854کد- شعبه جیحون- مولی الموحدین

66866947) خ جیحون(
6103کد- شعبه شهداي اصناف-مهر

77513500) خ شریعتی(

6108کد- شعبه شهید تندگویان-مهر

66490564) خ انقالب(
115کد-شعبه بلوار کشاورز- بنیاد

88969033) بلوار کشاورز(
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727کد-شعبه افسریه- مولی الموحدین

33865997) خ افسریه(
3822کد-شعبه شهید آقا بابایی-انصار

33311718) سه راه تختی(
220کد- شعبه بازار- بنیاد
55607647) خ بازار( 

موسسات مالی اعتباری...ادامھ

734کد-شعبه خاوران- مولی الموحدین

33721150) خ خاوران(
3814کد- شعبه شهید حاجی پور-انصار

77425342) بزرگراه بسیج(
154کد- شعبه جمهوري- بنیاد
66722403) خ جمهوري(

6157کد- شعبه دستغیب-مهر
66003416) خ هاشمی(

6197کد-سرپرستی شرق-مهر
33026604-5) خ خاوران(

3810کد- شعبه کالهدوز-انصار
33227537-8) خ پیروزي(

416کد- شهریور17شعبه - قوامین
33561544) شهریور17خ (

6107کد-شعبه مالک اشتر-مهر
66838509) خ قصر الدشت(

6155کد-شعبه امام سجاد-مهر
33820840) خ افسریه(

3801کد-مدیریت شعب استان-انصار
77462601- 6) خ پیروزي(

440کد - شعبه بازار- قوامین
33951309- 12)خرداد15خ (

1872کد-شعبه امیریه-انصار
55480571- 3) خ ولی عصر(

6141کد- شعبه شهید آوینی-مهر
33701965) خ خاوران(

390کد- شعبه افسریه- بنیاد
33828581-2) خ افسریه(

426کد-شعبه میدان شوش-قوامین

33504582) خ شوش شرقی(
1817کد-شعبه شهید مطهري-انصار

66482755) پاستور.م(

6109کد-شعبه شهید فهمیده-مهر
33339741- 7) بزرگراه بسیج(

361کد- شعبه پیروزي- بنیاد
33339932) خ پیروزي(

575کد- شعبه بازار-موالی الموحدین

55621244) خ بازار(
1863کد-شعبه معیري-انصار

66970390-1) خ کارگر جنوبی(

6126کد- شعبه مشیریه-مهر
33473636- 7) خ مشیریه(

301کد- شعبه شهید کریم شاهیان- ثامن االئمه
33056110) خ پیروزي(

6110کد-)ره(شعبه امام خمینی-مهر

55638444) خ بازار(
1838کد-شعبه گلهر-انصار

66860414) خ پادگان حر(

352کد-شعبه شوش- بنیاد
55313748) شوش.م(

428کد- شعبه پیروزي- قوامین
33331083) خ پیروزي(

6144کد-مدرسشعبه -مهر
77534260) خ بهارستان(

367کد- شعبه کالج- بنیاد
66743102) خ انقالب(

137کد-شعبه نازي آباد-تعاون اعتباري شهر

55347060) بهمناز.م(
87کد-شعبه فرماندهی مهندسی-قوامین

33818596) خ افسریه(
6122کد-شعبه مصطفی خمینی-مهر

33554641) خ مصطفی خمینی(
10کد-وريشعبه جمه- توسعه

66480044) خ جمهوري(
174کد-شعبه یاغچی آباد- ثامن االئمه

55503032) یاخچی آباد(
28کد-شعبه یگان ویژه- قوامین

39942607) خ افسریه(
3826کد-شعبه پیروزي-انصار
77484014) خ پیروزي(

437کد- شعبه انقالب- قوامین
66961214) انقالب.م(

390کد-شعبه خزانه بخارایی- قوامین
55346892)خ خزانه بخارایی(

6117کد- شعبه ایثار-مهر
33691918-20) شهریور17خ (

3811کد-شعبه حمزه سید الشهدا-انصار

33309021) بزرگراه بسیج(
998کد- شعبه ایثارگران- قوامین
66968712) انقالب.م(

664کد- شعبه جوادیه- مولی الموحدین

55674025) جوادیه(
6143کد- شعبه جمران-مهر
33171903) خ پیروزي(

3813کد-شعبه حمزه سید الشهدا-انصار

33348889) خ پیروزي(
58کد-شعبه راه آهن- قوامین

55641246) راه آهن.م(

6112کد-شعبه قائمی نژاد-مهر
55339511-7) بلوار رجایی(

-شعبه شهرك شهید بروجردي-انصار
3825کد

33899772) بسیج.م(

3812کد-شعبه شهداي خلیج فارس- انصار

33337675) بزرگراه بسیج(
1کد-شعبه فرهنگ- قوامین

55388964) خ ولی عصر(

6115کد-شعبه امامزا ه حسن-بسیجیان

55758820-4) خ امین الملک(
3820کد-شعبه مالک اشتر-انصار
33731732) خ خاوران(

3833کد- شعبه میدان شهدا-انصار
33516312- 4)شهریور17خ (

344کد-سالمیشعبه وحدت ا- قوامین
55376822) خ وحدت اسالمی(

6125کد-شعبه شهداي ابوذر-مهر
55776070-1) خ قلعه مرغی( 

374کد- شعبه خراسان- بنیاد
33009737) خراسان.م(

296کد- متري نیروي هوایی30شعبه - ثامن االئمه
77427995) خ نیروي هوایی(

423کد- شعبه هواناجا- قوامین
55671942) قلعه مرغی( 

1855کد-شعبه شعید جوالیی-رانصا
55272100) جاده ساوه(

415کد-متري افسریه20شعبه - ثامن االئمه

33652230) خ افسریه(
463کد-شعبه شهرستانی- قوامین

33318283- 4) امام حسین.م(
0723کد-شعبه جامی- مولی الموحدین

66703276) خ حافظ(

435کد-شعبه خانی آبادنو- ثامن االئمه

55838773)خانی آباد نو(
72کد- شعبه افسریه- ثامن االئمه

33156596) خ افسریه(
سرپرستی تهران بزرگ-مهر

)شهریور17خ (
6125کد-باجه دخانیات-مهر

55409401) خ قزوین(
743کد-شعبه شهرك ولی عصر-مولی الموحدین

66295151- 2) شهرك ولی عصر(
100کد-شعبه کیانشهر- ثامن االئمه

33887788) خ کیان شهر(
6147کد-)ع(شعبه امام حسین-مهر

55202709) باقر شهر(
838کد-شعبه کلهر-مهر

)چهار راه لشگر(

6177کد- شعبه خلیج فارس-مهر
66266762- 6) جاده قدیم(

152کد- شعبه مسعودیه- ثامن االئمه
33491268) شهرك مسعودیه(

6145کد- شهریور17شعبه شهدا-مهر

77631019) شهریور شمالی17خ (
1844کد-شعبه جمهوري اسالمی-انصار

66902717) خ جمهوري(

6132کد-شعبه شهید همت-مهر
66816918) خ یافت آباد( 

405کد- شعبه افسریه- قوامین
33830269) خ افسریه(

6167کد-زوشعبه شهید کالهد-مهر
77476751) کالهدوز.م(

1841کد- شعبه شهید دقایقی-انصار
66722109) خ فردوسی(

6139کد- عبه مقدادش-مهر

66248366) جاده ساوه(

1715کد-شعبه مسعودیه- کارسازان آینده

33865135) شهرك مسعودیه(

3828کد-شعبه شهدا بهداري-انصار

33200023) بزرگراه بسیج(
1810کد - شعبه شهید رجایی-انصار

77522193-5) خ بهارستان(
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302کد-شعبه فردوس- بنیاد
02616507728)کرج(

شعبه مرکزي دماوند- قوامین
022138027) گیالوند(

32کد- شعبه آماد و پشتیانی-مینقوا

66013759) جاده مخصوص کرج( موسسات مالی اعتباری...ادامھ

254کد-شعبه میدان شهدا- بنیاد
02612246149) کرج(

9222کد- شعبه دماوند-مهر
02615242008-9) دماوند( 

403کد- شعبه تهرانسر- قوامین
44560240) بلوار اصلی تهرانسر(

6137کد-شعبه میثم تمار-مهر
55778680-4) جاده ساوه(

دفتر حوزه کرج- ثامن االئمه
02612253137) کرج(

380کد- شعبه رباط کریم- قوامین
02294220020) رباط کریم(

6114کد- شعبه شهید رجایی-مهر
44569998) تهرانسر(

1845کد- شعبه شهید دستواره-انصار
44707744) بزرگراه تهران کرج(

25کد-شعبه بهار کرج- ثامن االئمه
02614471462) کرج(

9220کد-شعبه رباط کریم-مهر
02294225532) رباط کریم(

6159کد-شعبه صدوقی-مهر
44190388) جاده مخصوص کرج(

3818کد-شعبه کوثر-انصار
33759451- 2) شهر ري(

396کد- شعبه حسین آباد- ثامن االئمه

02613308696) کرج(
737کد-شعبه رود هن-مولی الموحدین

02215728793) رودهن(
27کد-شعبه دانشگاه علوم انتظامی تهران-قوامین

44722787) دهکده المپیک(
268کد- شعبه شهر ري- بنیاد
55913270) شهر ري(

395کد-شعبه حصارك باال- ثامن االئمه

02614567565) حصارك باال(
6130کد- شعبه شهداي بومهن-مهر

02212227906) بومهن(
6156کد- شعبه امیر کبیر-مهر

)شهرك راه آهن(
230کد- شعبه فداییان اسالم- دبنیا

33392660- 2) خ فداییان اسالم(

274کد- شعبه خ چالوس- ثامن االئمه
02612227304) کرج(

322کد - شعبه خ مطهري- ثامن االئمه
02552214446) ساوه(

1826کد- شعبه ایثار-انصار
02282348883)اسالمشهر(

286کد- شعبه باقر شهر- ثامن االئمه
55217674) جاده قدیم قم(

46کد-شعبه رجایی شهر- ثامن االئمه
02614418690) رجایی شهر(

262کد-شعبه میدان انقالب- ثامن االئمه

02552220834) ساوه(
292کد-شعبه اسالمشهر- بنیاد

02282351112)  خ اسالمشهر(
405کد- شعبه شهر ري- ثامن االئمه

55962220) شهرري(
-شعبه سه راه جایی شهر- ثامن االئمه

288کد
02614480411) کرج(

205کد- شعبه ساوه- قوامین
02552235166) ساوه(

44کد- شعبه امام خمینی اسالمشهر- ثامن االئمه
02282346443) اسالمشهر(

411کد- شعبه باقر شهر- قوامین
55215556) خ باقر شهر(

341کد-شعبه فردیس- ثامن االئمه
02616558545) کرج(

6541کد -شعبه ساوه-مهر
02552235675) ساوه(

44کد- شعبه امام خمینی اسالمشهر-ثامن الئمه
02282362302) اسالمشهر(

345کد- شعبه شهر ري- قوامین
55934197-8) شهر ري.م(

235کد-شعبه گلشهر کرج- ثامن االئمه
02613515340) کرج(

380کد- شعبه اندیشه- ثامن االئمه
02623530823) شهرك اندیشه(

45کد-شعبه باغ فیض- ثامن االئمه
02282363168-9) اسالمشهر(

730کد- شعبه شهر ري- مولی الموحدین
55908865) شهر ري(

21کد- شعبه استاندارد کرج- قوامین
02612801054) کرج(

210کد- شعبه شهر قدس- ثامن االئمه
02623881000) شهر قدس(

359کد-شعبه مطهري- قوامین
02282223738) اسالمشهر(

6118کد-شعبه امامت-مهر
33271805) آباددولت (

212کد- شعبه بهشتی- قوامین
02612241130) کرج(

196کد-شعبه شهریار- ثامن االئمه
02623264581) شهریار(

732کد-شعبه مرکزي- مولی الموحدین

02282342530) اسالمشهر(
6123کد-شعبه حضرت عبد العظیم-مهر

55957091-3) شهر ري(
-)شرقی(شعبه حصارك کرج- قوامین

398کد
02614574455) كحصار(

445کد- شعبه شهر قدس- قوامین
02623820258) شهر قدس(

6119کد- شعبه اسالمشهر-مهر
02282353878) اسالمشهر(

6105کد-شعبه شهداي شهر ري-مهر
55932970) شهر ري(

105کد-شعبه رجایی شهر- قوامین
02614424056) کرج(

382کد- شعبه شهرك اندیشه- قوامین
02623524730) شهرك اندیشه(

3832کد- شعبه امام رضا-انصار
02923044201) پاکدشت(

6128کد- شعبه فاطمیه-مهر
33396676-7) شهر ري(

381کد-شعبه میدان شهداي کرج-قوامین

02612222584) کرج(
279کد-شعبه شهریار- قوامین

02623241199) شهریار(
3827کد-شعبه نامجو-انصار

02923046830) پاکدشت(
1831کد-ل حبشیشعبه بال-انصار

44905404) جاده مخصوص کرج(
376کد- شعبه میدان طالقانی کرج-قوامین

02612518710) کرج(
9231کد-شعبه شهر قدس-مهر

02623840530)شهر قدس (
9234کد- شعبه پاکدشت-مهر
029230401001) پاکدشت(

1848کد-)ع(شعبه حضرت ابوالفضل-انصار

44901950) جاده قدیم کرج(

360کد-شعبه یادگار امام- قوامین
02612707683) کرج(

9224کد- شعبه شهریار-مهر
02623263880- 1) شهریار(

3819کد-شعبه دماوند-انصار
02215235303) دماوند(

1847کد-شعبه شهید بروجردي-انصار
44560007) جاده مخصوص کرج(

673کد-شعبه رجایی شهر- مولی الموحدین

02614418599) کرج(
3816کد-ه فیروزکوهشعب-انصار

02216225270)امام خمینی.فیروز کوه م(

275کد-شعبه دماوند- ثامن االئمه
02215220116) دماوند(

1843کد- شعبه شهید صنیع خانی-انصار
44518205) جاده مخصوص کرج(

672کد-شعبه فردیس- مولی الموحدین

02616501233) فردیس کرج(
9221کد-شعبه فیروز کوه-مهر
02216227240) هفیروز کو(

276کد- شعبه گیالوند- ثامن االئمه
02215233255) گیالوند( 

20کد- شعبه بالل- ثامن االئمه
44900909)جاده مخصوص کرج(

574کد-شعبه کرج-مولی الموحدین
02612226187) کرج(

129کد-شعبه جهانشهر- بنیاد
02614442138)کرج(

410کد-شعبه دماوند- قوامین
02215238027) دماوند(

34کد- شعبه تهرانسر- ثامن االئمه
44560086) تهرانسر(
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انقالب
55410929)خ کمیل(

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
88718019) خالد اسالمبولی(

9214کد–شعبه فردیس-مهر
02616506884) فردیس(

موسسات مالی اعتباری...ادامھ

)IT(فناوري اطالعات
66902134-8) خ جمهوري(

)اندیشه(مدرسه 
88505513- 5) خ شریعتی(

9225کد–شعبه نظر آباد-مهر
02625345353) نظر آباد(

713کد- ه ماهدشتشعب- مولی الموحدین

02622384190) کرج(

نوجوانان
66207065- 9)چهارراه یافت آباد(

خانواده
77819468) نارمک(

9223کد –مرکزي کرج-مهر
02624439738) کرج(

9200کد-)کرج(سرپرستی استان تهران-مهر

02612250700-3) کرج(

بعثت
55022500) بهمن.م(

میردشتی
66493650) انقالب.م(

3821کد-خندانشعبه-انصار
02214526300) لواسانات(

9211کد–شعبه الغدیر-مهر
02614448792-3) کرج(

وال
33749134) شهر ري(

نوجوانان
55404028-9) قزوین.م(

3817کد-خرداد15شعبه -انصار
02912268694- 5) ورامین(

9217کد–)خواهران(شعبه ام ابیها-مهر
02612205078- 9) کرج(

اندیشه سراي کوثر
44530492) بلوار اصلی تهرانسر(

شهر
66735755) خرداد15خ (

444کد- شعبه ورامین- ثامن االئمه
02912275311) ورامین(

9210کد–شعبه امامزاده حسن-مهر
02612234267) کرج(

تهران
44141144) بلوار دهکده المپیک(

سالمند
33358688-9)امام حسین.م(

346کد- شعبه ورامین- قوامین
02912266191- 2) ورامین(

9219کد–شعبه حصارك-مهر
02994601980- 1) حصارك(

گلستان
)خ مدنی(

پایداري
33350028-9) خ پیروزي(

9216کد- شعبه قرچک-مهر
02612122748) قرچک(

9213کد–شعبه سرآسیاب-مهر
02616465151- 2)  مالرد(

علوم
55765883-5)خ خوش جنوبی(

)خاوران(جوان 
337300028-5) خ خاوران(

9215کد-شعبه ورامین-مهر
02922265353) ورامین(

9226کد–شعبه شاهین ویال-مهر
02624481448) کرج(

قرآن
55775141- 3) خ قزوین(

بهمن
55312180) راه آهن.م(

224کد-شعبه هشتگرد- قوامین
02624226842) هشتگرد(

9112کد –شعبه طالقانی-مهر
02614400504) کرج(

کار
55773301- 2) خ سبحانی(

ورزش
55312306) راه آهن.م(

___________
9218کد- شعبه هشتگرد-مهر

02624237032- 3) هشتگرد(

________
اقوام

66237470) خ ابوذر( فهرست کامل فرهنگ سراهاي تهران

فهرست کامل موزهاي تهران طبیعت
77324112-3) تهرانپارس(

توچال
22403999)ولنجک(

زیست شناسی دانشکده علوم
22403151) خ اوین(

برادران امیدوار
)تجریش.م(

)معرفت(تفکر 
44304978- 9) بزرگراه کاشانی(

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
22414395- 8) ولنجک(

سینما
22719001-4) خ ولی عصر(

برادران امیدوار و فرشچیان
22282031-9) خ ولی عصر(

)فردوس(دختران
44081038-9) بلوار فردوس(

رهنگسراي نیاورانف
22299730) خ پاسداران(

)گنجینه-کاخ(صاحبقرانه

22287045) باهنر. م(

بهزاد

22282031-9) خ ولی عصر(

طبرستان

44803678)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

)امیر کبیر( ملل

22204453) خ شریعتی (

فرشچیان

)تجریش. م(

پژوهشی مردم شناسی

22282031-9) خ ولی عصر(

نور

44088707-8) رگراه کاشانیبز(

)قانون(ابن سینا

88070106) شهرك قدس(

کاخ سعد آباد

22282031-9) خ ولی عصر(

تماشاگه زمان

22417336- 7) خ ولی عصر( 

)سرو(بانو

88786275- 8) ولی عصر(

کودك

22000827) خ شریعتی(

کاخ موزه سبز

22282031-9) خ ولی عصر(

خط و کتاب میرعماد

22282031- 9) عصرخ ولی( 

)شفق(دانشجو
88712839)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

)ارسباران(هنر 

22872818- 9) خ سید خندان(

کاخ موزه ملت

22282031-9) خ ولی عصر(

)حیات وحش(دارآباد

22803539) خ باهنر(

راز سینا

)خ آزادي(

اشراق

77327111-3) تهرانپارس(

گنجینه ملی آب

22282031-9) خ ولی عصر(

دکتر حسابی

22202006)تجریش.م(

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

88715159) خ احمد قیصر(

سالمت

77491491-3) خ هنگام(
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ملی قرآن کریم
66490863) خ ولی عصر(

صبا
33111246) خ جمهوري(

زه علمی تاریخ علوم پزشکیمو
88632855-7) خ کارگر شمالی( موزه ھا...ادامھ

موزه پست و مخابرات
66704511) خ امام خمینی(

صبا
)خ الله زار نو( 

هنرهاي اسالمی
)خ طالقانی(

موزه اصلی نیاوران
22282012- 18) باهنر.م(

)کاخ گلستان(نگارخانه
33113335-8) خرداد15.م(

عبرت ایران
66722096- 8)امام خمینی.م(

هنرهاي معاصر
88951965) خ کارگر شمالی(

موزه جهان نما
22282012-7) باهنر. م(

وزارت پست و تلگراف
66704454) امام خمینی.م(

عمارت الماس
33113335-8) خرداد15.م(

رضا عباسی
88513002) خ شریعتی(

نظامی
22282031- 9) خ فالحی(

هنرهاي ملی
33966149) بهارستان.م(

گنجینه نقاشی پشت شیشه
77526777) پیچ شمیران(

عکسخانه شهر
)خ بهار شیرازي(

نمایشگاه دائمی گنجینه نقشه
22297375) آجودانیه(

شهید رجایی
33566665) خ مجاهدین اسالمی(

1.ش-مجلس
33124257) بهارستان.م(

آزادي
66023951- 4) آزادي.م(

هنر ملل
22282031-9) خ ولی عصر(

عت برق ایرنصن
33349040) شهدا.م(

مردم شناسی
33113335-8) خرداد15.م(

زمین شناسی
64592288) فرودگاه(

هنرهاي زیبا
22282031-9) خ ولی عصر(

آستانه حضرت عبدالعظیم
55950921) شهر ري(

مرکز اسنادتاریخی گمرك
)حسن آباد.م(

حیات وحش هفت چنار
55738745- 6) خ قزوین(

طبیعی سازمان حفاظت محیط زیستموزه تاریخ

88241649-50)بزرگراه همت(

برج طغرل
33746403) شهر ري(

ملک
66726613) خ امام خمینی(

آبان13
66701915) امام خمینی(

اداره کل موزه بنیاد
88795994) خ میرداماد(

شهداي بهشت زهرا
55202364) بهشت زهرا(

ملی ایران باستان
66702061- 5) خ امام خمینی(

آبگینه و سفالینه ایران
66701915- 4)خ جمهوري(

)ع(امام علی
22017471) خ ولی عصر(

فهرست کامل موسسات فرهنگی هنري تهران )کاخ گلستان(ایوان تخت مرمر و اتاق نقاشی

33113335-8) خرداد15.م(
پول

)خ میر داماد(

فرهنگ دهخدا

22713023) تجریش.م(

اروج

22708415-6) قدس.م(

حوض خانه- عکس خانه- بادگیر

33113335-8) خرداد15.م(

تماشاگه تاریخ

)خ ولی عصر(

فرهنگ سراي نیاوران
22299430) خ پاسداران(

امیدي،عباس
22711206) تجریش.م(

برق
33262866) شهدا.م(

دفینه
)خ میرداماد(

قصر عتیق
)خ باهنر(

باشگاه هنرمندا و نویسندگان
22814100)اقدسیه(

آیینه-برلیان-تاالر شمس العماره
33113335-8) خرداد15.م(

رسام عرب زاده
22847911) خ پاسداران(

مرکز بین المللی گفتگوي ادیان
22241224) خ فرمانیه(

تذهیب
22714357) تجریش.م(

خانه شهید رجایی
33566665) خ مجاهدین اسالم(

سرخه حصار
77355781- 5)خ دماوند(

خارجهوزارت امور 
)باهنر.م(

3.ش- خانه شهید
22214455-6) خ شریعتی(

خانه وثوق
33562828) خ امیر کبیر(

مس و برنز
)خ پاسداران(

البرز

88259789)بزرگراه جالل آل احمد(

شمیران-خانه معلم

22420863-5) بزرگراه چمران(

خزانه و جواهرات ملی

64463785) خ فردوسی جنوبی(

تماشاگه پول

44143088- 9) راه تهران کرجبزرگ(

اندیشه و قلم
22065539) خ فرحزادي(

)مطالعاتی(دریاي خزر
22293799) خ باهنر(

دوران اسالمی
)خ امام خمینی(

آثار جانبازان
)خ احمد قیصر(

کانادا-ایران
44204642) خ ستارخان(

سی بال هنر
22210026-7) خ کامرانیه جنوبی(

عمارت مسعودیه- ورساختمان میراث فرهنگی کش

)بهارستان.م(
استاد سندوزي

)آرژانتین.م(

خیال
88576652) شهرك قدس(

سینما هفت،شرکت
22540352) خ پاسداران(

سر در باغ ملی
)امام خمینی.م(

فرش ایران
88962093) خ کارگر شمالی(

دیباگران تهران
22090001-5) سعادت آباد(

صوت الصالح
22718399) تجریش.م(

ه بانک سپهسک
66748060) امام خمینی.م(

گنجینه شهدا
88306831)خ طالقانی(
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آرین خو
88301499) خ کریمخان زند(

مدیریت
22263720) خ دستگردي(

جمعیت زندگی
22569720- 1) خ پاسداران(

موسسات فرھنگی و ھنری...ادامھ

آواي سپهر

88962282) خ کارگر شمالی(

نگاه سبز خالقان

88787121) خ آفریقا(

جهان رایانه امین

22015146) خ ولی عصر(

راه رشد

88084471) شهرك قدس(

آهنگ آتیه

88956533- 4)بلوار کشاورز(

بنیاد نشر آثار شهید بهشتی

77868346) بزرگراه رسالت(

چارسوق شهر

88794033)خ ولی عصر(

)س(صدیقه کبري فاطمه زهرا

88086645) شهرك قدس(

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران

88721315-9) خ ولی عصر(
پژوهش سراي اشراق

88465087) خ سید خندان(
خانه پیشکسوتان هنر

22042229) خ ولی عصر(
علمی فرهنگی دانشجویان،موسسه

66029257) خ آزادي(

افرار
)خ ولی عصر(

ینثقل
77702312) تهرانپارس(

خانه کاریکاتور ایران
22868600) خ شریعتی(

فراز زبدگان
44226135) فلکه دوم صادقیه(

اندیشه آریا
88552277) خ ولی عصر(

خط سوم
22847867) خ سید خندان(

خانه معلم
88772544- 5)خ ولی عصر(

قدس
88088511) شهرك قدس(

اندیشه عالمه طباطبایی
88731151) قام فرهانیخ قائم م(

راه درخشان
22500999) خ استاد حسن بنا(

خانه هنر پرواز
22849943) خ شریعتی(

کانون اجتماعی جوانان
)بلوار مرزداران(

ایده نگاران زمان
88608500-1)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

سینا
22861019)زیر پل سید خندان(

خوشنگار
22250071) خ ولی عصر(

توحیدکانون 
66923861) خ آزادي(

ایران صدا،شرکت
88824918) خ سمیه(

صوت المهدي
77458891)خ نارمک(

در راه کمال
88775830) ونک.م(

کوکب شب
88078729) شهرك قدس(

باشگاه شهروندان جوان
88881844) بزرگراه حقانی(

فارابی
77862803) تهرانپارس(

ذهن برتر، شرکت
22273521) خ میرداماد(

مدرسان پویا
88271038)بزرگراه جالل آل احمد(

بنیاد حکمی و فلسفی دکتر فردید
66403730) خ انقالب(

گمرك جمهوري اسالمی ایران
22541825) خ پاسداران(

راه اندیشه فرهیختگان
22221616) خ سید خندان(

مسجد النبی
66513333) خ ستارخان(

)س(بنیاد فاطمه الزهرا
88964669) بلوار کشاورز(

)زرتشتیان(مارکار
77703436) تهرانپارس(

سازمان پیش آهنگی ایران
88787294-5) خ ولی عصر(

مسجد حضرت ابوالفضل
22093176) خ فرحزادي(

پرده نقره
66403265) خ ولی عصر(

مهد عرفان و هنر
77440540) بزرگراه رسالت(

سروش سیما،شرکت
22872514) خ شریعتی(

ورق
88950108) شهرك قدس(

پارسه-پرسپولیس
88957979) خ ولی عصر(

)ع(ابا عبداله الحسین
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

سورنا گستر،موسسه
88780375) خ آفریقا(

آرات فیلم
22577967) خ کالهدوز(

فرهنگ و اندیشه اسالمی-پژوهشگاه

88741487) خ احمد قیصر(
)ع(امام حسن عسگري

44074447) بزرگراه کاشانی(
سوره،موسسه هنرهاي تصویري

22040811)خ ولی عصر(
ایران سراي فردوسی

88776209) خ ولی عصر(
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی،موسسه

88828062-3) خ مطهري(
خانه موسیقی

44663472) شهرك اکباتان(

شقایق

)خ ولی عصر(

بنیاد علمی زیرك زاده

88789270)ونک. م(

پنجره سبز

88903790) صرخ ولی ع(

رضوي

44116979) شهر زیبا(

علی مرادیان

22252506)خ میر داماد(

پدیده فکر

22047878) خ ولی عصر(

پویندگان توسعه پارس

88780969) خ الوند(

معراج تربیت

44071447) بزرگراه کاشانی(

3شهرداري م- ITفناوري اطالعات

)خ دستگیري(

پردیس

22606575) خ شریعتی(

دگانپیام آزا
88800016) خ انقالب(

میالد
44655374) شهرك اکباتان(

فنون پویا
88035039)ونک.م(

تربیت پردیس
)خ کالهدوز(

تحقیق و مطالعات جنگ
66406537) خ حافظ(

یادگار
44236057- 8)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

کانون هنر راحیل
22271575-6) خ میرداماد(

ترجمه همزمان عصر
88781733) خ ولی عصر(

تربیت
88894291-6)خ استاد نجات الهی(

آریان ترجمان، موسسه
88312308- 10) خ کریمخان زند(

گفتگوي ادیان، موسسه
22040340) خ ولی عصر(

جم
22036152) خ ولی عصر(
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افسون
88518215-7) خ سهروردي شمالی(

کوثر
88774495) خ مطهري(

سپاه
88900483) خ استاد نجات الهی(

موسسات فرھنگی و ھنری...ادامھ

انجمن ادبی گروه شعر معاصر
88883544) خ شریعتی(

جوانان ایرانیکودکان و نو
88951090) خ فاطمی(

ستاد اقامه نماز استان تهران
88959047-8) خ فلسطین(

تصمیم
88918269- 70) خ ولی عصر(

)ع(بنگاه ارشاد و رفاه امام صادق
88741405) خ خرمشهر(

گیتی
88809663) خ حافظ(

سراج
88457595) خ بهشتی(

تماشاگه راز
88053300)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

پارت
88829397) خ سمیه(

مدرسه کارگاهی
88977601-3) خ فاطمی(

سهیل روز
88807295) خ انقالب(

توسعه فضاهاي فرهنگی
88730490) خ مطهري(

پایگاه مقاومت شهید رسول رضایی
88764380)خ خرمشهر(

مکعب هنر
88881534) خ ولی عصر(

بنیاد شهید- سیاحتی کوثر
88833695-7) ایرانشهر(

90470.ش-حم
88300984) خ مطهري(

پردیس
88422147) خ بهشتی(

میراث آریا
88898827) خ ولی عصر(

شمیم باران
88955564)خ وصال شیرازي(

جهانی اندیشه اسالمی
66416399) خ ولی عصر(

شرقشمالتبلیغات اسالمی
77506867) امام حسین.م(

نظام الملک
88908214) خ ولی عصر(

دانششهر 
88811581- 4)خ کریمخان زند(

حدیث نگارستان سبز، موسسه
88833800) ایرانشهر(

جشنواره به سوي ظهور
88826742) خ مفتح(

نگاه فردا ، موسسه
88771019) خ فاطمی(

صبا
66494508- 12) فلسطین.م(

خانه عکاسان ایران
88807065) خ سمیه(

حدیث نگارستان سبز
88744894) خ مطهري(

وروز هنرن
88048809) خ مالصدرا(

عالمه قطب راوندي، موسسه
88714920-1)خ قائم مقام فرهانی(

خانه هنرمندان
88310457-8) ایرانشهر(

،بنیاد فرهنگی)عج(حضرت مهدي موعود

88408024) خ شریعتی(
نوا.نی 

88714846) خ ولی عصر(
فارابی

66950542) خ کارگر شمالی(
دانش پارسیان

66466622) ال شیرازيخ وص(

خانه حکمت و فلسفه
66488566) خ مطهري(

3شعبه -نی نوا
88904910) خ استاد نجات الهی(

فارس
88552518) خ قائم مقام فرهانی(

رادنو اندیش
88746140) خ بهشتی(

خانه داستان ایران
)خ بهار شیراز(

سبزهواح
88439570) خ مطهري(

فاطمی
88971583-4) خ فاطمی(

راه آفرین تصویر
88778988) خ خالد اسالمبولی(

خانه سینما
77609281) خ بهار جنوبی(

هفت ترانه، شرکت فرهنگی و هنري
88969988) خ فاطمی(

)گزیده مدیریت(فرا 
88880700- 1) خ ولی عصر(

رایان کوش محاسب
88300179) خ سمیه(

7منطقه-خانه معلم
88403958) خ بهشتی(

شرکتهفت گنبد، 
88733445) خ مطهري(

فرجام جام جم،شرکت
88899283) خ ولی عصر(

)چیستا(رایانه پارس 
88606737- 8)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

راز رضوان
77609856) خ شریعتی(

آنابنا، شرکت
22883950-2) خ سهروردي شمالی(

فردآ
88891986) خ کریمخان زند(

رسانه نوین چاوش
88844303) ایرانشهر(

سازمان جمعیت زنان ایران
77533856) خ شریعتی(

آواها و ایده ها، شرکت
88734007) مادعخ میر(

فرهنگی ملل جهان، موسسه
88841064)خ قائم مقام فرهانی(

روایت فتح
88900230-1) خ قرنی(

سبز اندیشان فردا
77616839) خ انقالب(

آواي شیدا
77600858)خ شریعتی(

کودك و نوجوانققنوس، کانون
88974729) گل ها.م(

روزگار طرفه ، موسسه
88872950) خ گاندي(

سیماي دانش
88735836)خ سهروردي شمالی(

ابن سیناي بزرگ، موسسه فرهنگی
88747129) امادعخ میر(

-کانون پرورش فکري کوکودکان و نوجوانان
مرکزي

88715545- 9)خ خالد اسالمبولی(

روشنگران امروز
66422920) کشاورزبلوار(

سیماي ساجدین
88419555-6) اجاره دار(

احمدي
88427088) خ سهروردي شمالی(

کردستان
88054481) خ شیرازي جنوبی(

، موسسه)ص(ریحانه نبی
88903979) خ فلسطین(

شهرداري تهران، موسسه فرهنگی هنري

88445459) خ مطهري(
ارمغان بهزیستی

88418147- 9) خ مطهري(
ک به توسعه فرهنگ و هنر،موسسهکم

88779058-9) خ الوند(
زبان افشان

88965264)خ کارگر شمالی(

)خاتم االوصیا(طرح بشارت 
77541181) خ دماوند(

اسوه
)خ دروازه دولت(

کوثر
88007890) خ کارگر شمالی(

سار بانک، شرکت
88843675) ایرانشهر(
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اداري.ف . باز شهید رسول زاده، مجان
66705980- 1) خ نوفل لوشاتو(

جامعه تعلیمات اسالمی
66409032) خ ولی عصر(

اندیشه سراي گلبرگ
77491781- 3)بزرگراه رسالت(

موسسات فرھنگی و ھنری...ادامھ

خواجوي کرمانی
55636655) خ شوش(

حاج احمد آقا خمینی
)منیریه.م(

خانه مشق جوان
77815814) خ مدنی(

عکس خانه شهر
88848993) تیر7.م(

سراي هنر
55607012) خرداد15خ (

حر
55652888) راه آهن.م(

اصبراه آوارد آواي 
77494657) خ نارمک(

فرهنگبان
77521874)خ سهروردي جنوبی(

عترت ایرانیان، موسسه بین المللی
66949287) جمهوري.م(

خانه کتاب
66414950) خ انقالب(

زرین چهر
77817900) خ نارمک(

فرهنگی و رفاهی نزاجا
)تختی.م(

مجامع و فعالیت هاي فرهنگی
33914055) خ جمهوري(

سپهر اندیشه امروز
66707239) خ انقالب(

نبوت
77895822) خ نارمک(

فرهنگی هنري تهران، موسسه
77641126-7) خ شریعتی(

مهد قرآن
33135005) خراسان. م(

فرهنگ سراي انقالب
55415695) بزرگراه نواب(

تربیتی فجر
66024344) خ آزادي(

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

88304323) تیر7.م(

نور والیت
33556144)خراسان(

2کانون پرورش فکري فرهنگی و هنري شماره

)خ هالل احمر(
توسعه مدارس کارآمد، موسسه

66427047) خ آزادي(

کاوشکده علمی کودکان و نوجوانان شهرداري

88429446-7) خندانسید(

هنرهاي تجسمی،کارگاه
33553055) شهریور17خ (

کانون فرهنگی تحصیل کردگان افغانستان

66914252) خ جمالزاده جنوبی(
)ع(حضرت علی اکبر-رضوان

66038828) خ هاشمی(
مجتمع فرهنگی خواهران

77603155) خ مدنی(
شهید رجایی- 12آموزش و پرورش منطقه

)ابن سینا.م(
مجتمع فرهنگ نیروي انتظامی

)منیریه.م(
9سالن اجتماعات منطقه

66616388) مهرآباد جنوبی(
مساجد کل کشور

88536016-9) خ بهشتی(

پیمان آقایی
77439410) خ پیروزي(

مرکز آموزش هاي فرهنگی وهنري دانشگاه تهران

66760024) خ انقالب(
گل یاس

66057320-1) آزادي.م(
هاي گوهر بارمعراج اندیشه

88403959) خ مطهري(

چکاوك شیدا

33796453) شهدا.م(

میقات قرآن

)خ کارگر جنوبی(

سلمان

55718190) خ کمیل(

ملیکا

77558971) خ نامجو(

)13شهرداري منطقه(خاقانی
77430679) خ خاقانی(

نمونه تهران
66901766) انقالب.م(

سوره
55719923) بریانک(

نمایگان اندیشه
88755008)سهروردي شمالیخ(

خانه جوان
33324343) خ پیروزي(

وحدت
66760770) خ انقالب(

فاطمیون
66838108) خ خوش(

ولی عصر
)سپاه.م(

شرق تهران

)روي هوایییخ ن(

هنرمندان جوان

66922407) انقالب.م(

نگارستان هنر پارس

66897360) خ جیحون(

هادیان شهر تهران

88407327) خ سروردي شمالی(

شریف پژوهش

77410233) خ دماوند(

آستانه سید ناصر الدین

55620575) محمدیه. م(

نور

55719811) خ قزوین(

هنرکده خجسته

77511655)سه راه طالقانی(

موزه تاریخ

33347366) خ پیروزي(

امام خمینی

)خ وحدت اسالمی(

نور

)خ هاشمی(

هنر هفتم

77501621) سه راه طالقانی(

ندگانآموز
33351280-1)خ پیروزي(

)ع(امام صادق 
33905818) خ ناصر خسرو(

آرمان رشد
66955440- 1) خ انقالب(

آوا
77455940) خ نارمک(

امید
)بزرگراه محالتی(

انوار هدایت
)خ انقالب( 

آواي زندگی
66955374) خ انقالب(

آواي صبا
77912247)تهرانپارس(

خانه کودك زیتون
33735824) التیبزرگراه مح(

ایران
33553030) خ بهارستان(

ارگ رسانه
66955928-9) انقالب.م(

ارامنه تهران،انجمن فرهنگی و ملی
77825979)خ مجیدیه(

خداداد

33711456-7) شهدا.م(

ایکو مرس ایران

)سه راه امین حضور(

تسنیم نور

66497466) خ ولی عصر( 

اندیشه

77911943) خ نارمک(

شاد اسالمی رضویهکانون ار

)احمدي. م(

بینش

77536937) خ بهارستان(

تصمیم نور، موسسه فرهنگی

66497463-5) خ ولی عصر(

)کتب و نشریات علمی التین(اندیشه پژمان

88732813- 5)خ سهروردي شمالی(
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دانشکده اصول الدین-مرکز آموزش عالی

22711599) خ باهنر(
جوانه، مرکز فرهنگی فناوري اطالعات

55869785-6) خ عبدل آباد(
خانه مشق شهداي فردوسی

66644082-3) خ یافت آباد(
موسسات فرھنگی و ھنری...ادامھ

میراث فرهنگی و گردشگري
22291325-7) خ باهنر(

)ع(امدادي حسن عسگري
33742546) شهر ري(

خانه مشخ میخک
66297688- 9) خ یافت آباد(

)ع(امام علی 
)خ نبرد(

دانشکده روابط بین الملل-وزارت امور خارجه

22802650-1) خ باهنر(
خانه فرهنگ خالقیت ها

55917050-1) شهر ري(

)آنفی تئاتر(18خانه هنر وابسته به شهرداري منطقه 

66214531) شهرك ولی عصر(
امیر کبیر

33890887- 8) کیان شهر(
دانشکده علوم انسانی-آزاد تهران شمال

88089444- 5) قدسشهرك (
خانه مشق بهشت

33387161) صفاییه. م(
18منطقه - سازمان دانش آموزي

)شمشیري.م(
)بین المللی شعائر(پردیس نام

33151515) خ افسریه(
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-آزاد تهران مرکز

88074873) شهرك قدس(
خانه مشق عباس آباد

33401919) جاده ورامین(
اسینسرو ی

66216349) شهرك ولی عصر(
خانه کودك

)خ خاوران(
دانشکده علوم سیاسی-آزاد تهران مرکز

88079636) شهرك قدس(
خانه مشق معراج

55027715) بزرگراه آزادگان(
)ع(سید الشهدا

)خ یافت آباد(
خانه مطبوعات مسعودیه

33151500) بزرگراه بسیج(
پایهدانشکده علوم-آزاد علوم و تحقیقات

44817170- 2) پونک. م(
دیلمان

33743677) شهر ري(
کاوشکده معلم

66696952) بلوار مدائن(
رضویه

33157733)خ افسریه(

آموزش و بهداشت درمان نزاجا
)خ باقرخان(

میرداماد
55951104) شهر ري(

مهد قرآن شکوفه هاي کوثر
66807155) یافت آباد(

سینا، حمید
55318151) خراسان. م(

دانشکده علوم سیاسی و مدیریت-)ع(امام صادق
)برادران(

88094001-5) بزرگراه چمران(

چیتگر
44705777)بزرگراه همت(

میالد آفتاب، انجمن فرهنگی
66647551)بزرگراه ساوه(

عصر ظهور
33151203)خ افسریه(

دانشکده معارف اسالمی و حقوق-)ع(امام صادق
)خواهران(

22074572)بلوار فرحزادي(
فهرست کامل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تهران بعثت

55062254- 5) شوش. م(
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- تهران

88255031) بزرگراه جالل آل احمد(
32واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ وهنر

22043550) خ آفریقا(
دانشگاه تربیت بدنی و مشاوره- آزاد تهران شمال

22719801- 2) قدس.م(
خزانه

55061074) خ بخارایی(

دانشکده مدیریت-تهران
88005005) بزرگراه جالل آل احمد(

سازمان مرکزي پیام نور
22442060- 70) جاده لشگرك(

دانشکده زبان هاي خارجی- آزاد تهران شمال

22237146) خ شریعتی(
دکتر شریعتی

55001067) خ رجایی(
ش صنایع ایرانهوژآموزش و پ- يجامع علمی کاربرد

22082888)صنعت.م(
دانشکده علوم انسانی- شهید بهشتی

22403156) خ اوین(

دانشکده علوم و فنون دریایی- آزاد تهران شمال

22714177) قدس.م(
سالمت

55316646) خ بخارایی(
تهراندانشکده صنعت غذایی-جامع علمی کاربردي

22075783- 5) خ سعادت آباد(
دانشکده غیر پزشکی- د بهشتیشهی

29901- 9) بزرگراه چمران(

مرکز آموزش ضمن خدمت- آزاد تهران شمال

)خ شریعتی(
کانون بعثت

)خ فداییان اسالم(

دانشگاه رسانه- جامع علمی کاربردي

22021935) بزرگراه نیایش(

واحد نور هدایت حافظ- علمی کاربردي

22285913)خ پاسداران(

دانشکده زبان خارجی-زآزاد تهران مرک

22414573) خ ولی عصر(
مطهري

55302896) شوش. م(

دانشگاه صنایع الستیک-جامع علمی کاربردي

66920965) خ ستارخان(
علوم بهزیستی و توانبخشی

22400036) خ اوین(
دفتر تهران-)ره(بین الملی امام خمینی

22710908) قدس.م(
نواي نی، موسسه

55035827) خ نازي آباد(

دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور- جامع علمی کاربردي

66025139) آزادي.م(
دانشکده بقیه اله- علوم پزشکی ایران

22289941-2) خ اقدسیه(

دیریتمطالعات پژوهشکده م- تربیت مدرس
و بهره وري ایران

22291279) فرمانیه(

شهر ري15

55651333) خ قلعه مرغی(

دانشگاه عالمه طبرسی-جامع علمی کاربردي

44262002- 6) خ ستارخان(
دانشکده بهداشت- علوم پزشکی شهید بهشتی

22414136) خ ولنجک(
دانشکده علوم و فنون هوایی-جامع علمی کاربردي

22718318)تجریش.م(
سازمان تبلیغات اسالمی جنوب غرب

55707882) ابوذر. م(

موسسه آزاد هادي- جامع علمی کاربردي

88254832) گراه جالل آل احمدبزر(

دانشکده پیراپزشکی- علوم پزشکی شهید بهشتی

22718505) قدس.م(
علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه -جامع علمی کاربردي

22180145) اوین(
میثم

55707444) خ امین الملک(

25واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

44225492- 3) بزرگراه اشرفی اصفهانی(

دانشکده دندان پزشکی- علوم پزشکی شهید بهشتی

22403080) خ اوین(
6واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

22830520) تجریش. م(
ایثار

55246244) سه راه بوتان(
42واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

66520307-8) خ آزادي(
توانبخشی وبهزیستی.ع. د-علوم پزشکی شهید بهشتی

22402070) خ اوین(
17واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

22715785) خ ولی عصر(
خانه جوان

66217889) خ سپیده جنوبی(
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)گفتار درمانی(مرکز مشاوره دانشکده علوم توانبخشی

)خ شریعتی(
10واحد -جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88612360-4) مالصدراخ (
علوم پزشکی ایران

88052191- 9) بزرگراه همت(
دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی...ادامھ

معاونت فرهنگی-آزاد
22545816) خ پاسداران(

37واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

22544844) چهار راه پاسداران(
دانشکده پزشکی-علوم پزشکی ایران

88602213) بزرگراه همت(
م اجتماعیجهاد دانشگاهی دانشکده علو

88025255) کوي نصر(

دانشکده دندان پزشکی-آزاد تهران شمال

22542238) خ پاسداران(
46واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

22271575-6) خ میرداماد(
دانشکده علوم تغذیه- علوم پزشکی شهید بهشتی

22360661-2) شهرك قدس(
جهاد دانشگاهی

88266811) بزرگراه جالل آل احمد(

دفتر مرکزي-آزاد تهران شمال
22948423-4) خ پاسداران(

53واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

22227106- 7) خ دستگیري(
دفتر تهران-کردستان

88258128-9) آرش مهر(
جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت

88025254) بزرگراه چمران(

معاونت امور بین الملل-آزاد مرکزي
22557703) اسدارانخ پ(

56واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

22056179) خ آفریقا(
مرکز مطالعات تشخیص تیروئید

)پونک باختري(
د دانشگاهی صنعت شریفاجه

66005970) خ آزادي(
دانشگاه صنایع و معادن ایران-جامع علمی کاربردي

22804524) خ پاسداران(
خواجه نصیر الدین طوسی

88881016) یردامادخ م(
دفتر تهران-هرمزگان

66427262) بزرگراه نواب(

دانشکده تکمیلی تحصیالت و مدیریت شرکت نفت

)بزرگراه یادگار امام(

دانشگاه علوم فنون فارابی-جامع علمی کاربردي

29943022) خ لویزان(
خواجه نصیر الدین طوسی

)ونک(
دانشکده داروسازي-آزاد

66937000) خ شریعتی(
دفتر تهران- رازي کرمانشاه

88250001) آرش مهر(
موسسه نوآوران عصر دانش-جامع علمی کاربردي

88467424) بزرگراه رسالت(
دانشکده مهندسی عمران- خواجه نصیر الدین طوسی

88770006) خ ولی عصر(
آزاد تهران پزشکی

22006660-7) خ شریعتی(
صنعتی شریف

66161) خ آزادي(
43واحد-علمی کاربردي فرهنگ و هنرجامع 

22331629- 30) بزرگراه رسالت(
دانشکده نقشه برداري- خواجه نصیر الدین طوسی

88786212) خ ولی عصر(
دانشکده مدیریت و حسابداري-آزاد تهران جنوب

22851610) خ شریعتی(
دانشکده ریاضی-صنعتی شریف

66005817) خ آزادي(
دانشکده صنعتی و علوم پایه-خواجه نصیر الدین طوسی

22850273) خ شریعتی(
مرکز آموزش- دانشکده علوم پزشکی ایران

)بزرگراه حقانی(
دانشکده الهیات و معارف اسالمی-آزاد تهران جنوب

22600075) خ کالهدوز(
دانشکده شیمی-صنعتی شریف

66005718) خ آزادي(
دانشکده مهندسی مکانیک-خواجه نصیر الدین طوسی

77334024) خ تهرانپارس(
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی

)خ ولی عصر(
ه شیمیکددانش-آزاد تهران شمال

22262560) خ شریعتی(
دانشکده فیزیک-صنعتی شریف

66005410) خ آزادي(

دانشکده حفاظت و بهداشت کار
)جاده لشگرك(

دانشکده حسابداري و مدیریت-عالمه طباطبایی

88770011-4) خ ولی عصر(
دانشکده علوم پایه و فیزیک- آزاد تهران شمال

22724939- 42) قدس.م(
دانشکده مدیریت و اقتصاد- صنعتی شریف

66022755-9) خ آزادي(

دانشکده تربیت معلم- شهید چمران
77309890-2)حکیمیه تهرانپارس(

دانشکده علوم اجتماعی- عالمه طباطبایی

22223001- 4) خ شریعتی(
)صدر(دانشکده فنی و مهندسی- زاد تهران شمالآ

88777312-4) خ ولی عصر(
دانشکده مهندسی برق- صنعتی شریف

66005317) خ آزادي(

دانشکده تربیت دبیري-شهید رجایی

22945520-9) خ لویزان(
جهاد دانشگاهی- علوم پزشکی ایران

88791207)  خ حقانی(
جیدانشکده زبان خار-آزاد تهران مرکز

22040738) خ ولی عصر(
دانشکده مهندسی شیمی- صنعتی شریف

66005819) خ آزادي(

علم و صنعت ایران
77451500-9) رسالت. م(

دانشکده بهداشت-علوم پزشکی ایران

88777674) آرژانتین.م(
)دانشکده فنی مهندسی(دفتر تهران -آزاد کیش

88776602) ونک.م(
صنایعدانشکده مهندسی- صنعتی شریف

66005116) خ آزادي(

دانشکده ریاضی- علم و صنعت ایران
77454058) رسالت.م(

دانشکده پرستاري و مامایی-علوم پزشکی ایران

88773073-4) ونک.م(
آزاد مرکزي

22550162) خ پاسداران(
دانشکده مهندسی عمران- صنعتی شریف

66005818) خ آزادي(

یدانشکده شیم- علم و صنعت ایران
77491204) رسالت. م(

دانشکده توانبخشی-علوم پزشکی ایران

22229092) مادر.م(
الزهرا

88044051-9) ده ونک(

دانشکده مهندسی کامپیوتر- صنعتی شریف

66005616) خ آزادي(

دانشکده معماري و شهرسازي- علم و صنعت ایران

77240467) رسالت.م(
علوم پزشکی بقیه اله

88040060-7) ونک. م(
دانشکده تربیت بدنی-تربیت معلم

22258083) خ میرداماد(
دانشکده مهندسی مکانیک- صنعتی شریف

66005716) خ آزادي(

دانشکده مکانیک- علم و صنعت ایران

77491228-9) رسالت. م(

دانشکده -علوم پزشکی شهید بهشتی
پرستاري و مامایی

22224513) خ شریعتی(

دانشگاه مدیریت فناوري-جامع علمی کاربردي

22266626- 8) خ میرداماد(
دانشکده مهندسی هوافضا- صنعتی شریف

66164911) خ آزادي(

دانشکده مهندسی برق- علم و صنعت ایران

77808022- 3) رسالت. م(
دانشکده داروسازي- علوم پزشکی شهید بهشتی

88773521-5) خ ولی عصر(
ن و دفتریارانکانون سردفترا-جامع علمی کاربردي

88775011- 6) خ ولی عصر(
مدیریت تربیت بدنی-صنعتی شریف

66005710) خ آزادي(

دانشکده مهندسی خودرو- علم و صنعت ایران

77491224- 5) رسالت.م(
علوم تربیتی و روانشناسی

)شیخ بهایی. م(

مطالعات و مشاوره - جامع علمی کاربردي
سیاحتی گردشگران بنیاد

22867029) خ شریعتی(

دانشکده ادبیات فارسی و زبان -عالمه طباطبایی
هاي خارجی

22064613- 7) بزرگراه چمران(
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تهران

66407421) خ انقالب(
ایران پزشکی، مرکز آموزشی

)ولی عصر. م(

)مرکزي(دانشکده فنی- تهران جنوب-آزاد

88830826- 30) ایرانشهر(
دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی...ادامھ

دانشکده اقتصاد-تهران
8634001- 4) خ کارگر شمالی(

دفتر تهران-بو علی سینا همدان
88901162-3)خ استاد نجات الهی(

دفتر مرکزي- تهران جنوب-آزاد
88834296-8) ایرانشهر(

دانشکده مهندسی راه آهن- علم و صنعت ایران

30-77491029

دانشکده پیراپزشکی-تهران
88962820) بلوار کشاورز(

پاسارگاد،موسسه آموزش عالی آزاد
88892339) خ ولی عصر(

للدفتر همکاري هاي بین الم- تهران جنوب-آزاد

88820739) خ قرنی(
دانشکده مهندسی شیمی- علم و صنعت ایران

77240496) رسالت. م(

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران

88009990) خ کارگر شمالی(
، شرکت)فراگیر پیام نور(پیام گستر

66965558) انقالب.م(
دانشکده شیمی- آزاد تهران مرکز

88962667) خ ولی عصر(

دانشکده مهندسی صنایع- عت ایرانعلم و صن

77454051) رسالت.م(

دانشکده جغرافیا-تهران
66404366) خ قدس(

پیام نور
88809265) خ استاد نجات الهی(

دانشکده علوم- آزاد تهران مرکز
66954590) فلسطین. م(

دانشکده مهندسی عمران- علم و صنعت ایران

77896623) رسالت. م(

قوق و علوم سیاسیدانشکده ح- تهران

66409595) خ انقالب(
پیام نور

88843032- 7) خ مطهري(
دانشکده فنی- آزاد تهران مرکز

)آذر16خ (

دانشکده مهندسی مواد- علم و صنعت ایران

77451120) رسالت. م(

دانشکده دامپزشکی-تهران
66923510) خ آزادي(

مرکز آموزش عالی پویش- پیام نور
88800490) جهاد. م(

1دانشکده هنر - آزاد تهران مرکز
66460030) خ انقالب(

مرکز تحقیقاتی نازایی رویال
)بنی هاشم. م(

دانشکده زبان هاي خارجی-تهران
)بلوار کشاورز(

دفتر تهران- تبریز
88908992) خ استاد نجات الهی(

2دانشکده هنر - آزاد تهران مرکز
66406037) خ انقالب(

کده صنعتی مالک اشتردانش-وزارت دفاع

22945141-6) لویزان(

دانشکده زبان هاي خارجی-تهران

88951773) خ کارگر شمالی(

دانشکده پزشکی-تربیت مدرس

88013030) بزرگراه جالل آل احمد(

دانشکده هنر و معماري-آزاد تهران مرکز

66461310) خ انقالب(

پوردانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس-وزارت نیرو

77312780- 7) تهرانپارس(

دانشکده علوم اجتماعی-تهران

88012266) بزرگراه جالل آل احمد(

دانشکده علوم انسانی-تربیت مدرس

88007880) بزرگراه جالل آل احمد(

دانشکده هنر و معماري-آزاد تهران مرکز

66465486) خ انقالب(

ایمنیدانشگاه آتش نشانی و خدمات -جامع علمی کاربردي

44666536) آزادي. م(

)پردیس علوم(دانشکده علوم پایه- تهران

66403672) خ انقالب(
دانشکده علوم پایه-تربیت مدرس

88009730) بزرگراه جالل آل احمد(

دفتر مرکزي- آزاد تهران مرکز

66436682- 4) خ آزادي(

دانشگاه پژوهشی و مهندسی جوش ایران-جامع علمی کاربردي

44605601-3)ه همت غرببزرگرا(

دانشکده فنی-تهران
88020403) خ کارگر شمالی(

دانشکده فنی و مهندسی-تربیت مدرس

88005040) بزرگراه جالل آل احمد(
معاونت آموزشی- آزاد تهران مرکز

66428971) فرصت شیرازي(

شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی-جامع علمی کاربردي

44235121) فلکه دوم صادقیه(

)پردیس(دانشکده فنی -تهران
66409774) خ انقالب(

دانشکده هنر-تربیت مدرس
88008090) بزرگراه جالل آل احمد(

معاونت اداري مالی-آزاد تهران مرکز

66428970)فرصت شیرازي(
29واحد - جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

44092724)بزرگراه کاشانی(

یستدانشکده محیط ز-تهران
66404647) خ انقالب(

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی-تربیت معلم

88306652) خ مفتح(
معاونت پژوهشی- آزاد تهران مرکز

66928068) فرصت شیرازي(
34واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

44047773- 6) بزرگراه کاشانی(

گروه تاریخ-تهران
66495380) خ انقالب(

)دخترانه(دانشکده شهید شرافت -متربیت معل

66460809) خ انقالب(
معاونت دانشجویی-آزاد تهران مرکز

66428975) فرصت شیرازي(
49واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

44435181) بزرگراه همت غرب(

مرکز تحقیقاتی بیوشیمی و بیوفیزیک- تهران

66409517) خ انقالب(
ومدانشکده عل-تربیت معلم

88827385) خ مفتح(
معاونت عمرانی- آزاد تهران مرکز

66428974)فرصت شیرازي(
مرکز آموزشی و توانبخشی روان پویا

)شهر زیبا(

موسسه ژئوفیزیک-تهران
88021083) خ کارگر شمالی(

دانشکده فنی و مهندسی-تربیت معلم

88820809) خ مفتح(
دفتر تهران-اراك

88908385) خ ولی عصر(
اطالع رسانی- تهران جنوب-زادآ

88833212) ایرانشهر(

واحد نقلیه-تهران
66462056) آذر16خ (

دفتر تهران- تربیت معلم تبریز
66418236) خ فرصت شیرازي(

دانشکده پزشکی-ارتش
88028931-5) خ فاطمی(

مرکز تخصصی دوره هاي کوتاه مدت- آزاد

88710808) سید جمال الدین اسد آبادي(

آموزش عالی آزاد انفورماتیک-جامع علمی کاربردي

66930421) خ کارگر شمالی(
دفتر تهران- تربیت معلم سبزوار

88892607) خ فلسطین(
دانشکده پیراپزشکی-ارتش

88028350-5) خ فاطمی(
اداره نقلیه- تهران جنوب-آزاد

88801819) ایرانشهر(

خانه کارگر- جامع علمی کاربردي
66412134) عصرخ ولی (

اداره کل تربیت بدنی-تهران
61112808) انقالب.م(

دفتر تهران-ارومیه
88802886) خ ولی عصر(

دانشکده تحصیالت تکمیلی- تهران جنوب-آزاد

66946032- 4) خ جمالزاده(

داتشکده پودمانی- جامع علمی کاربردي

88307570) خ مطهري(
اداراه کل تربیت بدنی-تهران

66483526-7) قالبان. م(
دفتر تهران-اصفهان

88902115) خ ولی عصر(
8دانشکده تربیت معلم-تهران جنوب- آزاد

88965318) بلوار کشاورز(
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ساختمان مرکزي-علوم پزشکی ایران

81631) بلوار کشاورز(
دانشکده علوم پزشکی و انسانی-شاهد

66418216) خ کارگر شمالی(
30واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

66491215) خ انقالب(
دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی...ادامھ

دفتر تهران-علوم پزشکی رفسنجان
66428137- 8) خ کارگر شمالی(

2ساختمان شماره - شاهد
)فردوسی.م(

35واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88957943-4) ولی عصر. م(
ت و فناوريداتشکده علوم تحقیقا-جامع علمی کاربردي

88953538) بلوار کشاورز(

دفتر تهران- علوم پزشکی همدان
88905024) جهاد.م(

دفتر تهران- شاهرود
88807680- 1) خ انقالب(

35واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88832331) خ میرزاي شیرازي(
داتشکده فرهنگ و هنر-جامع علمی کاربردي

88908903) خ ولی عصر(

دفتر تهران-پزشکی یزدعلوم 
88024450-1) خ کارگر شمالی(

دفتر تهران- شهید چمران اهواز
88963536) خ وصال شیرازي(

38واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88006059) خ فاطمی(
داتشکده وزارت علوم-جامع علمی کاربردي

88797040) خ ولی عصر(

اندفتر تهر- علوم کشاورزي و منابع گرگان

88890040) خ کریمخان زند(
دفتر تهران-شیراز

88891118) خ انقالب(

44واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88812949) فردوسی.م(
داتشکده بازرگانی تهران-جامع علمی کاربردي

66437370) خ کارگر شمالی(

دفتر تهران-قشم
66466673) خ حافظ(

صنعت نفت مرکزي
88800445) خ حافظ(

47واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88944359) خ ولی عصر(
داتشکده تبلیغات اسالمی-جامع علمی کاربردي

66406255) فلسطین. م(

دفتر تهران-کاشان
66927688) خ جمالزاده(

دفتر تهران-صنعتی اصفهان
88822090)خ قائم مقام فرهانی(

54واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88951911- 2) خ وصال شیرازي(
داتشکده چرم- جامع علمی کاربردي

88729258)خ خالد اسالمبولی(

کالج اینترنتی پارس
88723050) خ خالد اسالمبولی(

دفتر تهران- صنعتی سهند
88835897-8) خ کریمخان زند(

55واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88889590) خ حافظ(
داتشکده داده پردازي ایران-رديجامع علمی کارب

88909231- 5) خ استاد نجات الهی(

دفتر تهران- گیالن
88957086) خ سید جمال الدین اسد آبادي(

عالمه طباطبایی
88901521-5) خ کریمخان زند(

)وزارت علوم و تحقیقات و فناوري(جامع علمی کاربردي 

)فردوسی. م(
ات و مجموعه هاي خودروسازندگان قطع-جامع علمی کاربردي

88890500) خ استاد نجات الهی(

دفتر تهران- لرستان
88962824) خ وصال شیرازي(

دانشکده اقتصاد- عالمه طباطبایی
88725400-2) خ بهشتی(

19واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88908886) خ استاد نجات الهی(
صنایع غالت قائم- جامع علمی کاربردي

88025662) رگر شمالیخ کا(

دفتر تهران- مازندران
88891012- 3) خ کریمخان زند(

1.دانشکده حقوق و علوم سیاسی ش-عالمه طباطبایی

88716911- 2) خ خالد اسالمبولی(
دانشگاه امیر کبیر-جهاد دانشگاهی

88807008) خ حافظ(
صنایع و معادن ایران- جامع علمی کاربردي

88901422) خ استاد نجات الهی(
مرکز آموزش و پژوهش و توانبخشی اسما

)خ سید جمال الدین اسد آبادي(
2.دانشکده حقوق و علوم سیاسی ش-عالمه طباطبایی

88717168- 70) اسالمبولیخ خالد (
جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران

88021802) خ کارگر شمالی(
3صنعت جهانگردي تهران-جامع علمی کاربردي

88770649) ندي جنوبیخ گا(

دانشکده مرکز آموزش- وزارت تعاون
66417023) 318)(خ ولی عصر(

دفتر تهران-علوم پایه زنجان
66412703) خ ولی عصر(

دفتر تهران-خلیج فارس
88905398) خ استاد نجات الهی(

موسسه آزاد نهاوند- جامع علمی کاربردي
88316192- 3) خ کریمخان زند(

ساختمان مرکزي-دانشکده امور اقتصادي-وزارت علوم

88809893) خ سمیه(
دفتر تهران- علوم پزشکی اهواز

88838003) خ کریمخان زند(
دانشکده بهداشت

)خ خالد اسالمبولی(

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت-جامع علمی کاربردي

88901152- 5) خ استاد نجات الهی(

دفتر تهران- ولی عصر رفسنجان

66428070) ر شمالیخ کارگ(

علوم پزشکی ایران

)بلوار کشاورز(

دانشگاه علوم پزشک شهید بهشتی-دانشکده بهداشت

)خ طالقانی(
1واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88904369) خ ولی عصر(

دانشکده کربردي- هنر

66401202) خ ولی عصر(

دانشکده بهداشت-علوم پزشکی ایران

)خ ولی عصر(
ده صدا و سیمادانشک

22014690- 1) خ ولی عصر(

4واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88805004) خ سمیه(

ساختمان مرکزي- هنر

88954606- 7) خ فاطمی(

مدیریت اطالع رسانی-علوم پزشکی ایران

66418284) بزرگراه آفریقا(

واحد تهران مرکز-دانشگاه آزاد اسالمی

)خ اسکندري شمالی(

12واحد-علمی کاربردي فرهنگ و هنرجامع

88908164) خ ولی عصر(

دانشکده تربیت معلم-آزاد تهران جنوب 

77529675-6) خ شریعتی(

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی-علوم پزشکی ایران

66465404) خ قدس(
دفتر تهران- زنجان

88727274) خ خالد اسالمبولی(

13واحد-رهنگ و هنرجامع علمی کاربردي ف

88890144) خ ولی عصر(

2دانشکده تربیت معلم–آزاد تهران جنوب 

88309715) خ بهار جنوبی(

دانشکده پرستاري و مامایی-علوم پزشکی ایران

66937120) توحید.م(
دانشکده پرستاري و مامایی- شاهد

66418587) خ ولی عصر(

14واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88806478) ولی عصر. م(

دانشکده اقتصاد و حسابداري–آزاد تهران جنوب 

77528726-8) خ انقالب(
دانشکده پیراپزشکی-علوم پزشکی ایران

88967734) خ انقالب(
دانشکده پزشکی- شاهد

88964792) بلوار کشاورز(

15واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88714920- 1) خ قائم مقام فرهانی(

دانشکده پرستاري-ارتش

77601533) خ شریعتی(

دانشکده داروسازي-علوم پزشکی ایران

66959090-8) آذر16خ (
دانشکده دندان پزشکی- شاهد

88956227) خ فلسطین(

23واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88731501) خ قائم مقام فرهانی(
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دانشکده شهید باهنر-تربیت معلم
66701816) چهار راه کالج(

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- تهران

66112635) خ انقالب(

مرکز پژوهشهاي علوم پایه و -یدانشگاه آزاد اسالم
کاربردي

)خ بهار شیراز(
دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی...ادامھ

دبیرخانه دانشکده ها و دانشکده علوم قرآنی تهران

66705076) خ حافظ(
دانشکده موسیقی- جامع علمی کاربردي

66402170) خ ولی عصر(
)ستاد مرکزي(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

)خ شریعتی(
دانشکده پیراپزشکی-ارتش
88401187) لمخ مع(

شهید مطهري
33566166- 9) بهارستان. م(

5واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

66704063) حسن آباد. م(
شهید بهشتی

)خ نامجو(
دفتر تهران- ارمنستان

88737275- 6) خ مطهري(
دانشکده بیمارستان سینا- علوم پزشکی تهران

66701041-9) خ امام خمینی(
11واحد-ردي فرهنگ و هنرجامع علمی کارب

66436095-7) انقالب. م(
معاونت بهداشت- شهید بهشتی

88404246) خ شریعتی(
سیمیا- پیام نور

88514737) خ سید خندان(

تربیت دبیر فنی
55003335- 8) 202)(خانی آباد نو(

26واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

6748227) حسن آباد.م(
کده آموزش عالی اکودانش-عالمه طباطبایی

88833612-4) خ طالقانی(
تربیت معلم

88825010) خ مفتح(
دانشکده علوم اجتماعی-آزاد تهران مرکز

33793090) خ دماوند(
41واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

66486474) خ انقالب(
مجتمع آموزش عالی خواهران-علوم انتظامی

88422807) خ شریعتی(
دانشکده ادبیات و علوم انسانی-متربیت معل

88306651) خ مفتح(

مجتمع دانشگاهی ولی عصر- آزاد تهران مرکز

33347680) خ دماوند(
دانشکده زبان-جهاد دانشگاهی

66437390) خ جمالزاده جنوبی(
معاونت دانشجویی فرهنگی-علوم پزشکی ایران

)خ شریعتی(
دانشکده شهداي مکه-تربیت معلم

88408077) تیخ شریع(

دانشکده شهید رجایی-تربیت معلم
77479081-2) تهران نو(

دفتر مرکزي-جهاد دانشگاهی
66409786) خ انقالب(

علوم پزشکی تهران
77509950) خ شریعتی(

دانشکده شیمی-تربیت معلم
88102343) خ مفتح(

دانشکده فنی مهندسی شهید کالنتري-آزاد تهران جنوب

33722830-7) بلوار ابوذر(
جهاد دانشگاهی دانشکده فنی

88334911- 4) خ انقالب(

دانشکده توانبخشی- علوم پزشکی شهید بهشتی

77561407) امام حسین.م(
دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر-تربیت معلم

77507772) خ طالقانی(

دانشکده تربیت معلم-شهید بهشی
55065988) شوش(

ی ستاد آجادانشکده فرمانده
)خ پاستور(

دانشکده داروسازي- علوم پزشکی شهید بهشتی

)خ شریعتی(
معاونت آموزشی-تربیت معلم

88826502) خ مفتح جنوبی(
شرکت ایران خودرو- جامع علمی کاربردي

48904909) جاده قدیم کرج(
دفتر تهران- سمنان

66408878) خ انقالب(
دانشکده سینما و تاتر- هنر
88300666) خ مفتح(

دانشکده الهیات و حقوق-تهران
88742655) خ مطهري(

دانشکده توانبخشی-علوم پزشکی تهران

77533939) خ انقالب(
دانشکده هنر- شاهد

66726822) خ جمهوري(
خانه کارگر- جامع علمی کاربردي

66817034) بزرگراه فتح(

1واحد-جهاد دانشگاهی-جامع علمی کاربردي

88328652-5) خ انقالب(

دانشکده علوم انسانی- آزاد شهر ري
33742757) شهر ري(

دانشکده روان شناسی و علوم-عالمه طباطبایی

55410666) خ کارگر جنوبی(
دانشکده مدیریت- آزاد تهران مرکز

66436633) خ آزادي(
دانشکده خبر- جامع علمی کاربردي

88409701) خ بهشتی(

شهر ري- پیام نور
33383511- 5) شهر ري(

دانشکده دندان پزشکی- علوم پزشکی تهران

66405348) انقالب.م(
دانشکده مدیریت- آزاد تهران مرکز

66461077) خ انقالب(

دانشگاه ساختمان و شهرسازي تهران-جامع علمی کاربردي

88737380) خ بهشتی(

دانشکده شهید مفتح شهر ري-تربیت معلم

55904022) شهر ري(
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداري-هقوه قضایی

66707021) خ انقالب(
دانشکده افسري- )ع(امام علی

66400419) خ امام خمینی(
16واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88760567- 9)خ سهروردي شمالی(

دانشکده علوم انسانی- شاهد
55277400) بزرگراه قم(

یر دانشگاه پیام دوره هاي فراگ(کانون فرهنگیان ایران
)نور

66593963-5) خ انقالب(

بسیج دانشجویی دانشگاه هاي استان تهران

66721282) چهار راه ولی عصر(
31واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88454480) خ سهروردي شمالی(

دانشکده کشاورزي- شاهد
55277529) بزرگراه قم(

مذهب اسالمی
66403653) خ انقالب(

دفتر تهران- دبیرجن
66406195) خ انقالب(

33واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

88434111) خ مطهري(

مرکزي- شاهد
55277410- 4) بزرگراه قم(

دانشکده علوم انسانی- آزاد تهران جنوب

77506016)امام حسین.م(
دانشکده بالل حبشی-تهران

55387117)خ وحدت اسالمی(

40واحد- نگ و هنرجامع علمی کاربردي فره

88405252) خ مطهري(

دانشگاه صنعت هوانوردي تهران- جامع علمی کاربردي

44546205) جاده مخصوص کرج(
دانشکده حقوق- آزاد تهران مرکز

66718028) خ انقالب(
پژوهشکده تاریخ علم-تهران

66700756) خ انقالب(

47واحد- جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

77506166-8) خ انقالب(

دانشکده فنی و مهندسی-مترو
77452021) بزرگراه رسالت(

دانشکده فنی مهندسی-آزاد تهران مرکز

66704952) خ حافظ(
دانشکده هنرهاي زیبا-تهران

66462134) خ انقالب(
دانشکده برق- خواجه نصیر الدین طوسی

88469084) خ شریعتی(

شرکت صنعتی کوشا-جامع علمی کاربردي

44540033- 40) خ آزادي(
پلی تکنیک تهران-امیر کبیر

64540- 1) خ حافظ(
مرکز مطالعات اسالمی-تهران

66707213) خ انقالب(
دانشکده صنایع- خواجه نصیر الدین طوسی

88468265) خ سید خندان(
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حکیمیه
77305428) تهرانپارس(

اقدسیه- محله گلستان
22802058) خ پاسداران(

عالمه طباطبایی
)بزرگراه همت(

دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی...ادامھ

حوزه علمیه شرق تهران
)بزرگراه رسالت(

زبان فارسیمرکز بین المللی آموزش 
22718073) خ ولی عصر(

معاونت بهداشتی-علوم پزشکی ایران
44530601-13) مخصوص کرججاده(

موسسه مهرکام پارس- جامع کاربردي
44504274) تهرانسر(

رسالت

22861555) سید خندان(

)امیر کبیر(ملل 

22204453) خ شریعتی(

دانشکده افسري-هوایی شهید ستاري

66612812-4) مهرآباد جنوبی(

24واحد-جامع علمی کاربردي فرهنگ و هنر

44526968) تهرانسر(

شهید آوینی
)تهرانپارس(

قدس
88088511)شهرك قدس(

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- تهران

88255031)بزرگراه جالل آل احمد(
شرکت سایپا- جامع علمی کاربردي

61611539) جاده مخصوص کرج(
ضرابخانه

22851616)خ شریعتی(
37کانون فکري شماره 

88087862) شهرك قدس(
ات سازماندهی و یا کتابداري هاي تهرانفهرست کامل خدم

عالمه دهخدا
22945377) بزرگراه رسالت(

مسجد الرسول
22095151) سعادت آباد(

فرازه ، شرکت
66468331) انقالب.م(

موید طلوع ، پرویز
22074763) خ سعادت آباد(

)مجیدیه(عالمه طباطبایی
22508307) بزرگراه رسالت(

مشارکتی رعد
88082266) شعرك قدس(

کتاب آراي همگام
33714377) شهریور17خ (

کتابخانه جنگ دفتر ادبیات و هنر مقاومت

66499708) خ حافظ(

استان تهران- کانون پرورش فکري
77060141- 3) خ تهرانپارس(

موالنا
88083212) شهر قدس(

____________
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

88951499) خ ولی عصر(
26رش فکري شماره کانون پرو

22931026) خ لویزان(
استاد شهریار

22564538) خ پاسداران( فهرست کامل کتابخانه هاي تهران
28کانون پرورش فکري شماره

77336450) تهرانپارس(
)ع(امام محمد تقی 

22602202) خ شریعتی(
نور

22213337) بزرگراه صدر(
حکیم...یت اآ

22281249) خ باهنر(

لویزان
22956644) سه راه لویزان(

انجمن سینماي جوانان
88774749)خ گاندي(

نیاوران
22287081- 2) خ پاسداران(

امیر کبیر
22212392) پیروز. م(

مارکار تهرانپارس
)خ جشنواره(

حاج لطف اله هدایت
)خ دروس(

وزارت امور خارجه
22802728-30)خ باهنر(

دارآباد
22284810) دارآباد(

ولی عصر
77896848) خ فرجام(

حسینیه ارشاد
22840012) خ شریعتی(

النبی
88084449) شهرك قدس(

دانشگاه شهید بهشتی
29902333) بزرگراه چمران(

)کوثر(آیه 
44656495) شهرك اکباتان(

دانشکده علوم توانبخشی
22227159) مادر.م(

)ع(امام جعفر صادق
)خ ستارخان(

دکتر عظیمی
22601304) خ شریعتی(

)ع(اباعبداله الحسین
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
88881042) خ میرداماد غربی(

ثاراله
88690025) خ سعادت آباد(

دهخدا
22718073) خ ولی عصر(

)س(الزهرا 

)بزرگراه ستاري(

سئول

88052521) ونک(

)ع(دانشگاه امام صادق

88094001-5)472()بزرگراه چمران(

شهید باهنر

22714898) خ ولی عصر(

)معرفت(تفکر

44304978- 9)بزرگراه کاشانی(

شهید بهشتی

22603099) خ شریعتی(

)ع(دانشگاه امام صادق

22094901-2)303)(شهرك قدس(

شهید طوبایی

22237822) خ شریعتی(

)ص(حضرت رسول اکرم 
44116818) بزرگراه کاشانی(

عالمه امینی
88787386) قاخ آفری(

سعادت
22366005)سعادت آباد(

شهید محالتی شمیرانات
22451100)جاده لشگرك(

)فردوس(دختران

44081038-9)بلوار فردوس(

ملی

88644000-38)3180)(بزرگراه حقانی(

شهید چمران

88271777)بزرگراه جالل آل احمد(

16کانون پرورش فکري شماره 

22711178) سرلشگر فالحی(

ي کنشهدا

44307222) شهر زیبا(

)ارسباران(هنر 

22872818- 9) خ سید خندان(

شهید محمد مرادي

88263535)بزرگراه جالل آل احمد(

کتابخانه تخصصی معماري و شهرسازي

22708461) خ ولی عصر(

شیخ فضل اله نوري

44088707-8) بزرگراه کاشانی(

اشراق

77327111-3) تهرانپارس(

عالمه طرشتی

66038283) خ آزادي(

کوشک احمد شاهی

22287045) باهنر.م(
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دانشجو
66498530) خ ولی عصر(

شهید آیت
77816466) خ مدنی(

مرکز آفرینش هاي فرهنگی و هنر-کانون پرورش فکري

88967423) خ حجاب( کتابخانھ ھا...ادامھ

شایان
)خ ولی عصر(

شهید رجایی
77825030)خ مدنی شمالی(

11کانون پرورش فکري شماره
88716369) خ سید جمال الدین اسد آبادي(

عالمه جعفري
44091042-3) بزرگراه کاشانی(

فرهنگ
66498929- 30) انقالب. م(

9کانون پرورش فکري شماره 
77818050) خ وحیدیه(

کتابخانه جنگ دفتر ادبیات و هنر مقاومت

66499708) خ حافظ(
38کانون پرورش فکري شماره

44438706) جنت آباد(

)IT(فناوري اطالعات
66902134-8) خ جمهوري(

21کانون پرورش فکري شماره 
77826473) خ مدنی شمالی(

مدیریت منابع آب ایران،شرکت
88895639) خ فلسطین شمالی(

39کانون پرورش فکري شماره 
44103666)بزرگراه کاشانی(

فیروز کوهی
66412161) خ جمهوري(

کودك و نوجوان فرزانگان
77834545) خ دماوند(

معاونت ترویج و مشارکت
88906021) 413)(خ فاطمی(

40کانون پرورش فکري شماره
44077723) بزرگراه کاشانی(

قدیریان
66409523) خ کارگر جنوبی(

معرفت
77916080) خ نارمک(

المیوزارت فرهنگ و ارشاد اس
)جهاد. م(

میثاق
44082461) بزرگراه کاشانی(

20کانون پرورش فکري شماره 
55377315) راه آهن. م(

امامزاده عبداله
66611990) خ قزوین(

وزارت نیرو
)م ولی عصر(

)سرو(بانو 
88786275-8) خ ولی عصر(

کلیمیان ایران
66704247) خ جمهوري(

عالمه طباطبایی
66029392) خ آزادي(

هادي
66960365) خکارگر شمالی(

بعثت
66419899) آذر16خ (

کودك و نوجوانان کمیل و آفتابگردان
55419058- 9) بزرگراه نواب(

9شهرداري منطقه-مهرآباد
66620163) مهرآباد جنوبی(

)ع(امام حسن مجتبی 
77833388) خ دماوند(

بهشت
)آذر16خ (

مرکز مطالعات و پژوهش هاي اسالمی
66925317) کارگرخ(

انقالب اسالمی
)خ آزادي(

)ع(امیر المومنین 
)امام حسین. م(

پژوهشکده مطالعات راهبردي
88802477) خ کریمخان زند(

شهریور17
33555055) شهریور17خ (

حجتیه
66837143) خ رودکی(

تحقیقات دانشگاه تربیت معلم
77504557) خ طالقانی(

جهان آرا
88719916)ن اسد آباديخ سید جمال الدی(

آیت اله طالقانی
77532037)پیچ شمیران(

)ع(ساالر امام حسین 
)خ آزادي(

ستاد کل نیروهاي مسلح- جامع فاع مقدس

)خ مطهري(
دانشگاه آزاد

)خ انقالب(
احتشا الواعظین بروجردي،حاج سید حسن

)خ امیر کبیر(
شهید رجبی

66695444) متري جی30خ (
طباطباییدانشگاه عالمه 

88835743) خ طالقاي(
تهران جنوب-دانشگاه آزاد

88830821-5) خ انقالب(
)ع(امام حسین 

55622200) چهار راه گلوبندك(
عطار نیشابوري

55718143) خ خوش جنوبی(
مرکزي- کانون اسالمی انصار

77632007- 8) خ شریعتی(
تهران مرکز-دانشگاه آزاد

66497878) خ انقالب(

پیک فرهنگ- گرانایثار
55611877) پارك شهر(

علوم
55765883-5) خ خوش جنوبی(

)اندیشه(مدرس 
88505513- 5) خ شریعتی(

مرکزي-دانشگاه آزاد
66466199) انقالب. م(

خواجوي کرمانی

55636655) خ شوش(

6کانون پرورش فکري شماره 

)خ بریانک(

مینوي

88418744) خ شریعتی(

دانشگاه هنر

66466743) ی عصرخ ول(

دردار

33551538) خ ري(

7کانون پرورش فکري شماره 

66040852) خ زنجان(

آریا

77895323) بزرگراه رسالت(

دیوان محاسبات استان تهران

88302643) خ قائم مقام فرهانی(

دفتر پذیرش عصضویت در کتابخانه هاي مجلس

33130911-8) بهارستان.م(
15کانون پرورش فکري شماره 

55717999) خ کمیل(

خانواده

77819468) خ نارمک(

شهید دستغیب

88716737)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

سعادت

33134121) خ ري(

انجمن آثار ملی

)خ ولی عصر(

دانشگاه علم و صنعت

77454607) خ هنگام(

شهید مطهري

)توحید. م(

سید مرتضی

55605681- 2) خ مولوي(

انقالب

55410929) خ کمیل(

دکتر شهیدي

77913098) خ نارمک(

عالمه طباطبایی

88901521-5) خ کریمخان زند(

)ع(علی ابن ابیطالب 

)خرداد15.م(

ایران هنر

66468125) خ فروردین(

شقایق

77924002) چهار راه خاقانی(

2.ش- کانون اسالمی انصار

66431030)خ کارگر شمالی(
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شهر ري- )ره(امام خمینی
55903045) شهر ري(

دکتر محمود حسابی
55717978) ابوذر. م(

خداداد
33013984-6) بزرگراه محالتی( کتابخانھ ھا...ادامھ

امید
33761233) شهر ري(

12کانون پرورش فکري شماره 
55701666) ابوذر. م(

شهید بهشتی
33174476) خ نبرد شمالی(

17کانون پرورش فکري شماره 
55630823) خ شوش(

زکریاي رازي
55901618) شهر ري(

25کانون پرورش فکري شماره 
55705525) خ قزوین(

)ع(علی ابن الحسین
33825252- 4)بلوار ابوذر(

18کانون پرورش فکري شماره 
77537463) خ ابن سینا(

شیخ صدوق
33754041- 2) شهر ري(

میثم
55707444) خ امین الملک(

1.ش- کانون اسالمی انصار
33342782) خ پیروزي(

23کانون پرورش فکري شماره 
33559999) خ خراسان(

شیخ کلینی
33753031- 2) شهر ري(

امامزاده زید
66229628) ده ساوهجا(

14کانون پرورش فکري شماره 
33706068)شهریور17خ (

1.ش-مجلس
33124257) بهارستان. م(

5کانون پرورش فکري شماره
55001515) خ رجایی(

خانه مشتق شهداي یافت آباد
66241220) خ یافت آباد(

22کانون پرورش فکري شماره 
33333100) خ پیروزي(

محقق حلی
33560030) خ ري(

24کانون پرورش فکري شماره 
33743344) فداییان اسالم(

قائم
66217766) خ یافت آباد(

27کانون پرورش فکري شماره 
33340936) کالنتري. م(

پارك شهر-مرکزي تهران
55639673- 5) پارك شهر(

29کانون پرورش فکري شماره 
33881153) شهرك کیان شهر(

بعثت
55037744) خ خانی آباد نو(

31کانون پرورش فکري شماره 
33799160) خ پیروزي(

ملک
66726613) خ امام خمینی(

اندیشه سراي کوثر
44530492) بلوار اصلی تهرانسر(

33کانون پرورش فکري شماره 
55825874) خ قلعه مرغی(

الصادق
55319977) شهریور جنوبی17خ (

ملک
55632884) بازار(

عالمه حزین الهیجی
44508000)اده مخصوص کرجج(

35کانون پرورش فکري شماره 
55009237) خ خانی آباد نو(

)خاوران(جوان
33730002-5) خ خاوران(

ملک
)خ جمهوري(

پرتو
44729495) شهرك راه آهن(

مشق رسالت
55022089) بزرگراه بهشت زهرا(

شهر آفتاب
33825550) بلوار ابوذر(

2ساختمان شماره -ملی
)آبادحسن .م(

باقر العلوم باقر شهر
55209944) باقر شهر(

آستانه حضرت عبدالعظیم
55951283) شهر ري(

6کانون پرورش فکري شماره 
33701500) خراسان. م(

)زرتشتیان(یگانگی، اردشیر بهرام
66704369) خ جمهوري(

_________
)ع(امام حسن عسگري

33745114) شهر ري(
32کانون پرورش فکري شماره 

33159797) خ افسریه(
آیت اله طالقانی

33345830) امام حسین. م(

فهرست کامل آموزشگاه هاي زبان تهران هاشم آباد

33008842) خ خاوران(

آیدا

)خ پیروزي(

)پسران(سفیر 

22233562) خ شریعتی(

آریاییان

22578792) چهار راه پاسداران(

بهمن

55312180) راه آهن. م(

)هر(امام خمینی 

33358688- 9) امام حسین. م(

شکوفا

22716921) خ ولی عصر(

اقدسیه

22940639) خ اقدسیه(

شهید فهمیده

55058437) بهمن. م(

پیروزي

77425156) خ پیروزي(

شعبه تجریش-شکوه
22711317) خ شریعتی(

ایستاتیس
22239440- 1) خ شریعتی(

شهید مطهري
55061058) نازي آباد(

ابن سینا
33343560) پیروزيخ(

شعبه شمیران-شکوه
22233909) خ شریعتی(

تین
22827600) خ نیاوران(

8کانون پرورش فکري شماره 
55061279) نازي آباد(

ابیانه
33171785) بزرگراه محالتی(

مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

22718073) خ ولی عصر(

ذالفقار رجایی، علی اکبر

22961571) خ اقدسیه(

اقوام

66237470) خ ابوذر(

استاد معین

33349688) خ پیروزي(

شعبه اقدسیه-هامون

22954790) خ اقدسیه(

رادان

22707714) قدس. م(

)ع(امام جعفر صادق 

)خ قزوین(

بقیه اله

33713546) خ خاوران(

)دخترانه(نسیبه آریا

22362345) سعادت آباد(

)پسرانه(آریس 

22371520) سعادت آباد(

بهاران

66233980) خ سجاد جنوبی(

)ع(حسین ابن علی 

)خ پیروزي(
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پارس
77702364) بزرگراه رسالت(

نکشعبه و-پرتو دانش
88889633) لی عصرو. م(

کانون
44226463) فلکه اول صادقیه(

آموزشگاه ھای زبان...ادامھ

پارساي دانش
77494149) خ فرجام شرقی(

پویش
22035944-5) خ ولی عصر(

کیش
88281968-70) بزرگراه جالل آل احمد(

نجم
44206845) خ ستارخان(

پژواك
77308021) تهرانپارس(

جام جم نوین
88880388) خ ولی عصر(

)دخترانه(ان مریم گلست
44230871) شهرك ژاندارمري(

اندیشه
88083188) شهرك قدس(

)پسرانه(پیمان 
77864128) تهرانپارس(

دولت
22543845) خ شریعتی(

)دخترانه(مبینا 
88077205) شهرك قدس(

ایران
88267433) بزرگراه جالل آل احمد(

رضوان
22510516-7) خ استاد حسن بنا(

راه نو
22553413) هدوزخ کال(

متخصصان
88075929) شهرك قدس(

کانادا–ایران 
44204642) خ ستارخان(

تزکیه و تعلیم
77705078) تهرانپارس(

رفاه
22601310) خ شریعتی(

مدرسه زبان پارسیان
)آلمانی-فرانسه-انگلیسی(

22098022) سعادت آباد(

ایرانمهر
88271491) بزرگراه جالل آل احمد(

خوارزمی
77700287) تهرانپارس(

شعبه ونک- زبان دانش
88790829) ونک. م(

مریم
88256970) آرش مهر(

بیان
88687883) سعادت آباد(

راه نور
77877666) تهرانپارس(

سفیر، موسسه فرهنگی و هنري
22645517-9) خ شریعتی(

نیایش
66031559) آزادي. م(

یاناخانه زبان پارس
88268929)بزرگراه جالل آل احمد(

راه یافتگان وصال علم
22500987)خ استاد حسن بنا(

شفق
22603682) خ شریعتی(

وزیر
22350020) سعادت آباد(

دکتر دیهیم
22079666) سعادت آباد(

سروش
77451705)خ فرجام شرقی(

2شعبه -صبوحی
22259305) مادر. م(

هجرت
88267669) بزرگراه جالل آل احمد(

ستارخانشعبه - زبان دانش
44222885)خ ستارخان(

علوي
22867639) خ سید خندان(

صدف
22591357) خ پاسداران(

هستی
66592529- 30) توحید. م(

ستاره
88274297) بزرگراه جالل آل احمد(

فردانش
77897024) رسالت. م(

عالمه سخن
88794506) خ ولی عصر(

) دخترانه(یکتا 
44428900) بزرگراه اشرفی اصفهانی(

سفیر
44203361) فلکه اول صادقیه(

فن و اندیشه
77457301) بزرگراه رسالت(

کاوه
22840847) خ شریعتی(

آریان پور
22277870) خ شریعتی(

)ایتالیایی- فرانسه-آلمانی-انگلیسی(سیما 
66913502- 3) توحید. م(

فهیم
77450454) بزرگراه رسالت(

کیش
22054942- 3)خ ولی عصر(

دخترانه- آریان پور
22057870) خ ولی عصر(

دفتر مرکزي-شکوه
88084545) سعادت آباد(

قلم چی
88519162) خ سید خندان(

کیش ایر
88776841-3) ونک. م(

شعبه پسران آریان پور- آریانا
22043797) خ ولی عصر(

شعبه شهرك ژاندارمري-شکوه
44237552) شهرك ژاندارمري(

کمال، کانون علمی فرهنگی
77220482) رسالت. م(

)پسرانه(کیش 
88780745- 7) بزرگراه آفریقا(

آکادمی زبان مهرداد
22589476) خ کالهدوز(

شعبه میدان بوستان-شکوه
22083142-3) سعادت آباد(

گنجینه مدرسان
77702200) فلکه دوم تهرانپارس(

گاندي
88772750) خ ولی عصر(

آیتا
88882361) خ ولی عصر(

)پسرانه(یشه شکوه اند
8894422) شهرك قدس(

مدرسان تهران
77882019) تهرانپارس(

میرداماد
22904665) مادر. م(

ایران
22861603) خ سید خندان(

)دخترانه(شکوه اندیشه 
88083668) شهرك قدس(

نداي زینب

77860110) خ تهرانپارس(

نگرش روز

88791206) ونک. م(

ایران کانادا

88782511-3) ونک. م(

صنایع ایران، موسسه

22061378) سعادت آباد(

هنر اثر 
22869885) خ سید خندان(

آموزش شکوه
77201046) خ شمیرا نو(

شعبه سید خندان-پرتو دانش
22864474) خ سید خندان(

)دخترانه(عزم شایستگان 
22074729) سعادت آباد(

یوشیج
77878013) خ تهرانپارس(

)پسرانه(امیر 
22588484) دارانخ پاس(

شعبه سید خندان-پرتو دانش
22867569) خ سید خندان(

فراز زبدگان
44226135) فلکه دوم صادقیه(
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81فیزیک کنکور 
88762363) خ بهشتی( 

مبتکران
88736042) خ بهشتی(

پارسه
88901000) ولی عصر. م(

آموزشگاه ھای زبان...ادامھ

)قلم چی(کانون فرهنگی آموزش 
88516047) خ سید خندان(

مدرسان شریف
66927287) خ آزادي(

پویا
88906313) خ ولی عصر(

آلما گستر
44636059) شهرك اکباتان(

کاوشکده علمی کودك و نوجوان
88429446-7)بزرگراه رسالت(

معرفت
88905954) خ ولی عصر(

پیام به روش
66496797) خ انقالب(

آینده سازان غرب
44324951) خ شهران(

کیان شهر
88516586) خ سید خندان(

)شهد قلم(نام آوران
88976934-5) خ فاطمی(

پیک اندیشه
66432026) خ آزادي(

اعتصامی
44304093) خ شهران(

مدرسان تهران
22869037) خ سید خندان(

نیکان
66929796) یخ کارگر شال(

)کارشناسی ارشد(جهاد دانشگاهی هنر

66414336) خ انقالب(
پیام جاوید

44664649) شهرك اکباتان(

مرکز امور جوانان هالل احمر تهران
88412417) خ شریعتی(

)کارشناسی ارشد پزشکی(انوار دانش
88519830) خ سید خندان(

جهش
88805881) خ ولی عصر(

پیام جاوید
44666527) انشهرك اکبات(

نگارستان
88519014- 5) زیر پل سید خندان(

بوعلی
77501024) خ انقالب(

خردمندان مبتکر برتر
66955439) خ انقالب(

خواجه نصیر
44072725) فلکه دوم صادقیه(

نیکان
88511314) خ سید خندان(

پگاه
77501684-5) خ انقالب(

دانش پژوهان فردا
66429636) خ انقالب(

زمی خوار
44089961) فلکه دوم صادقیه(

)دخترانه- پسرانه(هدف دار
88743730) خ مطهري(

شعبه شریعتی -پویندگان راه دانش
ملک

77603023- 4) خ شریعتی(

مرکز آموزش علمی و کاربردي 
تهران11فرهنگ و هنر واحد

)انقالب. م(

شعبه صادقیه-زبدگان دانش
44082673-4) بزرگراه کاشانی(

شعبه نارمک- گان راه دانشپایند
77932007) خ نارمک(

پیام بهروش
22869122)خ سید خندان(

ساپکو
88308299) خ قرنی(

علوي
44064512)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

پیام جاوید
77458360) رسالت. م(

پیام نور
88747375- 9) خ خرمشهر(

سهیلی
88890027) خ ولی عصر(

شعبه آریا شهر- فارابی
44066263) اه کاشانیبزرگر(

) پسرانه(پیام جاوید 
77891536) رسالت. م(

تعلیم خرداد
88730437)خ سهروردي شمالی(

شعبه انقالب- شاکر
66922705) خ انقالب(

فرهیختگان سینا
44665733) شهرك اکباتان(

)دخترانه(پیام جاوید 
77458160) رسالت. م(

راه توسعه
88401837)خ سهروردي شمالی(

علوم
66404068) خ انقالب(

دختران- فکور
44409458) جنت آباد(

راه اندیشه
88705073) خ آیت(

راهیان کمال، موسسه
88412009) خ مطهري(

علوم و فنون تهران،موسسه
66924493) خ جمالزاده(

کاوش
44631676) شهرك اکباتان(

شعبه رسالت-زبدگان دانش
77445744) رسالت. م(

سقراط
88439949) روردي جنوبیخ سه(

علوي
66905674-6) خ انقالب(

مداد سفید
88957094) خ ولی عصر(

مدرن
77906914) خ آیت(

)ارشد(سنجش تکمیلی 
88307700) تیر7.م(

فراگستر
88901750) خ ولی عصر(

)دخترانه(میامین
44656881) شهرك اکباتان(

نداي دانش
77903704) هفت حوض. م(

ید خندانشعبه س- شاکر
88731309) خ سهروردي شمالی(

قلم چی
88978676) خ ولی عصر(

آرین
88022769) خ کارگر شمالی(

فرازانگان
55734117) خ کمیل(

کارشناسی ارشد- شریف
88516482) خ سید خندان(

قلم چی، بنیاد علمی و آموزشی
66962400) خ انقالب(

ارمغان
88961132) خ کارگر شمالی(

)هنر(کور آتلیه کن
66407654) خ انقالب(

علوم
88762657) خ سید خندان(

کوي کوثر تهران
88632387) خ جمالزاده(

اندیشه وران
66423339) انقالب. م(

آینده سازان، موسسه
66494335) خ انقالب(

)خواهران(شعبه شرق و مرکز- فکور
88767320) خ شریعتی(

)دخترانه(گل باران 
88895990) خ ولی عصر(

بعثت
66426753) خ نصرت(

)پسرانه(اروند 
66403210) انقالب. م(

) پسران(فکور 
88511836) خ شریعتی(

ماهان
66932517) خ جمالزاده(

بهره وردي ذهن، شرکت
88555209) خ ولی عصر(
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آرین
66371573- 4) خ آذربایجان(

میالد خودرو
66947023) توحید. م(

شعبه پیروزي- خوارزمی
33332283) خ پیروزي(

آموزشگاه ھای زبان...ادامھ

مکانیکی- انژکتور
66036826) آزادي. م(

نداي برتر
44253128) فلکه اول صادقیه(

شعبه پیروزي-زبدگان دانش
33798416) شهدا. م(

شعبه انقالب- امداد گران ایران
66920233) انقالب. م(

)خودرو(صنعت پویا 
55729391) سه راه آذري(

هوش آفرین
44263770) خ ستارخان(

سینانو
77472059) خ پیروزي(

)کالس هاي پیام نور(چتر آموزشی 
66411316) انقالب. م(

فناوري اطالعات و ارتباطات
66434791) خ آزادي(

شمسی پور
88771007- 8) ونک. م(

علوي
33358491) خ پیروزي(

) هنر(دیزاین 
66460788) خ انقالب(

تک خودرو
66737016) چهار راه کالج(

عمران ایستا
22868397) خ شریعتی(

فروغ علم
33338760) خ پیروزي(

عصر دانش
66961055-7) خ انقالب(

خواهران کوثر
)خ وحدت اسالمی(

شعبه سید خندان- مجتمع فنی تهران
22863238) خ شریعتی(

فرهنگی مدرسه
33100163) خ پیروزي(

عالمه
66701940) خ انقالب(

محصل
66924064) انقالب. م(

آریا
44097023) بزرگراه کاشانی(

ایران سنجش
33824082) خ  افسریه(

تحفا
66930138) خ آزادي(

گنجینه معارف قرآن 
)کار و دانش- مهارتی(
66705256) خ انقالب(

کاملی
44209970) خ ستارخان(

شعبه افسریه- پایندگان راه دانش
33808444) خ افسریه(

دفتر مشاوره و برنامه ریزي سهیلی
88802696) خ جویبار(

شرکت ملی پخش فرآوردهاي نفتی 
ی حاج محمدزادهایران آموزش فن

55650012-6) راه آهن. م(

آموزش (بنیاد فرهنگ و زندگی
)راهکارهاي افزایش فروش

88902163) خ ولی عصر(

پیام علم
33831919) خ افسریه(

موسسه ماد
66737978) خ انقالب(

راهیان قدس
33553340) خ مصطفی خمینی(

دانش پژوهان عرفان
66912512) خ جمالزاده شمالی(

نکوشا
33149026) خ افسریه(

شعبه پیچ شمیران- امداد گران ایران
77533646)خ انقالب(

مدرسه معماري پیشرو دانش
33557484) شهریور17خ (

)خودرو(علم و صنعت 
66927900) خ نصرت(

باقر العلوم
55700372) خ ابوذر(

شعبه دانشگاه- شاکر
66956866) خ انقالب(

شهید چمران-9.ش
33867357)خ افسریه(

فروغ دانش
88011391) خ کارگر شمالی(

آتیه سازان
55903313) سه راه ورامین(

نکویی
33553223) شهریور17خ (

علم و کار
33062941) خ پیروزي(

کار و پیشه
66928113) خ جمالزاده(

شعبه شهر ري-خردمندان مبتکر برتر

33394458) سه راه ورامین(
الهادي

77541077) خ دماوند(

نیکان خودرو
33819783) خ افسریه(

مدرسان پارسا
88916510-11) ولی عصر. م(

)گلستان ري(عصر دانش
55914687) شهر ري. م(

فارابی
77475056) خ پیروزي(

ولی عصر
)کیانشهر(

معاون آموزشی اداره کل مدرس عالی فنی و حرفه اي

88823853) خ ایرانشهر(
فجر دانش

55908676) شهر ري. م(
قلم دوست

77412410) خ تهران نو(
)برادران(شهید مهمانچی- 1.ش

55661807-8) بهمن. م(
مهندسی جوش بین الملل، مرکز بازرسی

88806810- 3) خ ولی عصر(
گام مفید

55939102) شهر ري(
کمال اندیشه

77469246) خ نیروي هوایی(

)برادران(2.ش
55661809- 10) بهمن. م(

دورنما
88464108) ید خندانخ س(

شعبه کرج- پایندگان راه دانش
)0262(2232994) کرج(

کمال اندیشه
77469246) خ نیروي هوایی(

مبین-5.ش
55346300) کشتارگاه. م(

اندیشه ایران
77807073) بزرگراه رسالت(

شعبه کرج-خردمندان مبتکران برتر
)0261(2253661) سه راه شاه عباسی(

)دخترانه(پیروزي 
77479997) خ پیروزي(

پیام خودرو
66291068) یافت آباد(

زمانی
77562410) تهران نو(

فهرست کامل آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي تهران
شهید بهرامی- 4.ش

)خ یافت آباد(
)خواهران(13.ش

66037346-7) خ آزادي(
ذوالفقاري

44202023)فلکه اول صادقیه(
)خواهران(زعفرانیه-8.ش
22710661) لی عصرخ و(

)برادران(شهید رجایی - 12.ش
66814891- 3) خ شاد آباد(

صبا
66629521) مهرآباد جنوبی(

مهرابی
44217585) فلکه اول صادقیه(

نوید هنر
22730150) تجریش. م(
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بامداد سفر
88940099) خ ولی عصر(

جوان سیر ایثار
66014434) خ آزادي(

نوآفرینان صنعت
33744655) شهر ري( 

آموزشگاه فنی و حرفھ ای...ادامھ

بزرگ تهران
88725510) خ ولی عصر(

خانه پرواز
88697605-6) شهرك قدس(

___________
فکور

55905615) شهر ري(

بهرام سیر
84813201- 6) ولی عصر. م(

ره گشت
22061592) شهرك قدس(

تهرانبین المللیفهرست کامل آژانس هاي هوایی 
پگاه رو

66928137) توحید. م(
رهروان سیر

44280909) خ ستارخان(
ترکیش ایرویز

88748452) خ بهشتی(
آلیتالیا

88711512)خ ولی عصر(

جهان ساتر
88309605- 7) خ کریمخان زند(

شادمهر گشت
66518000-6) خ شادمهر(

خط هوایی آذربایجان
22223413) زعفرانیه(

چهارراه اتحاد
22055556) پارك وي(

دریا
)خ کارگر شمالی(

دلتابان
22222426- 30) خ شریعتی(

خط هوایی ارمنستان
88738091-2) خ عباس آباد(

اتریش
88738701) خ عباس آباد(

دور دنیا
88800297- 9)خ استاد نجات الهی(

دنیاي سیر
22008882) خ شریعتی(

خط هوایی بین المللی پاکستان
88808253-5) خ کریم خان(

امارات
88796786-92) خ گاندي(

راه آهن شرقی بنیاد
88724012) خ خالد اسالمبولی(

سفینه
88789610) خ ولی عصر(

ایی ژاپنخط هو
88808217- 19) خ کریم خان(

ایران ایر
99116591

راه پرواز
66493234-8) خ ولی عصر(

مرید
88882080) بزرگراه حقانی(

خط هوایی سوریه
88895584-5) خ کریم خان(

ایران ایرتور
88740741-2) خ بهشتی(

روناك
88796005- 6) خ ولی عصر(

نور آزادگان
22847028-9) خ شریعتی(

خط هوایی عربستان سعودي
88796790-2) خ گاندي(

ایرایندیا
88735956) م تختی(

سالوت
88004131- 3)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

گان گشتزر
77862332) تهرانپارس(

سوئیس ایر
88748332- 5) خ بهشتی(

ایرفرانس
66704111-17) خ حافظ(

سرفرازان نور
66431141- 2) خ فاطی(

مهتاب
22526068) راه رسالتبزرگ(

عراق
88929578-9) خ کریم خان(

ایرفلوت
88807494-5) خ کریم خان(

سیاحت ایران
88825106-8) خ کریمخان زند(

ارفع
44073060) فلکه دوم صادقیه(

فرودگاه بین المللی امام خمینی
51001) اتوبان قم(

بالکان
88788335-6) خ گاندي(

سیره
88723080-4)خ خالد اسالمبولی(

پرواز طالي قرن
44474564) پونک. م(

فرودگاه بین المللی مهرآباد
199-91028 -9111

بریتیش ایرویز
22044552) خ ولی عصر(

سیگما
88552433) خ خالد اسالمبولی(

)نور(شهبان سیر 
)بزرگراه کاشانی(

گلف ایر
88972855- 9) خ کشاورز(

ام.ال.ك
22044757) خ ولی عصر(

طلوع
66434911-3) کارگر شمالیخ(

عصر هدي
44663948- 50) شهرك اکباتان(

لوفت هانزا
88738760) خ عباس آباد(

کویت ایرویر
88808802) خ کریم خان(

گالیتور
88956449- 53) خ فلسطین(

کاج مهر
44664810) شهرك اکباتان(

فهرست کامل دفاتر فروش بلیط قطار تهران
ماه تور

88806730- 3) خ ولی عصر(
آبگینه

88988715) بلوار کشاورز(
آموت سیر

88051254-5)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

الموت
22744080- 2) خ باهنر(

ماهدیس
88967191) خ فاطمی(

آپادانا پرواز
88978869-71) جهاد. م(

آهوان
88712928) آرژانتین. م(

بوتیمار سیر
22813330) خ اقدسیه(

مهاجري و شرکا
88808301- 5) خ استاد نجات الهی(

آالله آسمان آبی
88893538) خ ولی عصر(

الکا
88778803-5) خ گاندي(

توربان
22044400) خ ولی عصر(

ناوبران
88834972-5) خ سمیه(

بازدید
)خ کارگر شمالی(

امیر، شرکت
66921288) خ کارگر شمالی(

اسطوره پرواز
66506061- 6) خ آرش مهر(
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بال هاي طالیی تهران
)شهرك قدس(

باشگاه تعطیالت رویایی
22242670) خ قیطریه(

قدوسیان
66421285) خ کارگر جنوبی(

دفاتر فروش بلیط قطار...ادامھ

بشارت سفر
22062323) خ سعادت آباد(

بوتیمار سیر
22813330) خ اقدسیه(

ایرانگردي و جهانگردي
66749971- 5) خ فیاض بخش(

ویستا
66426343-5) انقالب. م(

بهروز گشت
88277015- 9) خ کوي نصر(

پارت گشت
22491043- 8) خ مینی سیتی(

فرزانه
55816323) خ خیام(

ارس
88740521- 4) خ خرمشهر(

پارسا توریست
66439345-6) توحید. م(

تعطیالت، شرکت
22710191) خ شریعتی(

قاصدك
33553163) خ مولوي(

تهران شفق
88431263) خ سبالن شمالی(

پردیسان گشت
66439570- 1) خ آرش مهر(

تکن سیر
22702660-4) خ ولی عصر(

مارال
55802402-3) خرداد15خ (

رویاي آسمان هفتم جاوید
88500755) خ سهروردي شمالی(

پرند مهر
22352011- 4)خ سعادت آباد(

توربان
22044400) خ ولی عصر(

پرواز نور
33133730-5) شهدا. م(

ره گستر
88417781)خ سهروردي شمالی(

پرواز ستاره
)خ سعادت آباد(

ثنا گشت
22739844) تجریش.م(

طلیعه فرات
77411952-3) امام حسین. م(

سماتور
77606719) خ شریعتی(

پرین
)خ فرحزادي(

جمشید
22830252) خ باهنر(

سبالن سیر
33788730- 6) خ پیروزي(

صراط
77529333-8) خ انقالب(

پیشواز آسیا
66439005-7)خ آزادي(

دانا
22708260) قدس.م(

چهلستون
66217535) آباد غربییافت (

هستیا، شرکت
88514694-7) خ بهشتی(

جام جم پرواز
66040226-9) خ آزادي(

رزبال سفر
22830339) خ اقرسیه(

بردیا
55861200) خانی آباد نو(

کیش آزاد
77452306) بزرگراه رسالت(

جم سیر
66434885) خ ستارخان(

رهبان سیر
)تجریش. م(

به آیین سیر
55008674) نوخانی آباد(

هلیدا سیر
77884446-8) تهرانپارس(

جوان سیر ایثار
66014434)خ آزادي(

ستاره الهیه
22052011) خ الهیه(

آبان تور
55009429) خ رجایی(

پیشگامان پرواز
66000145) آزادي. م(

جهان پرواز سعادت
88684008) خ سعادت آباد(

سمندر گشت
22700310-1) قدس. م(

مچهنواي شل
33751113) شهر ري(

بسطامی
66928597) خ آذربایجان(

خانه پرواز
88697605-6) شهرك قدس(

)ساالر(عرشیان 
22723550-1) تجریش. م(

باربد
)0228(2362707)اسالمشهر(

دوکوهه
66439301-2) خ جمهوري(

خط سیر پرواز
66947593) خ آرش مهر(

مهر گل
22742622) تجریش. م(

زقصر پروا
)0228(2354968- 9)اسالمشهر(

راهبر
66879344) خ قصر الدشت(

دیبا
88688651) خ سعادت آباد(

نوتاش گشت
22668435) خ ولی عصر(

همرو
)0291(2262601-5)ورامین(

مهرپویان تهران
66362025- 6) خ آذربایجان(

راکس
88262678- 9)بزرگراه جالل آل احمد(

نوروز گشت
22720051) تجریش. م(

روان سیر
55385151) راه آهن. م(

ترنج سیر
55380366) خ ولی عصر(

رسان سیر آسیا
66436194- 5) توحید. م(

آریا سیر قرن
44218405)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

سحر افق
55389308) خ ولی عصر(

راه سعادت
55373429-30) راه آهن. م(

ره گشت
22061592) شهرك قدس(

آسان هجرت
66595044) توحید. م(

فهرست کامل آژانس هاي هوایی تهران
رهروان سیر

44280909) خ ستارخان(
آسمان گشت

44235872- 3) فلکه اول صادقیه(
اسطوره پرواز

66506061- 6) خ آرش مهر(
آواي صلح

22246030) خ شریعتی(

اسراتور

88795278) خ ولی عصر(

سام سیر

22376869) خ سعادت آباد(
رواز طالییامید پ

88242575-7) خ کوي نصر(
الموت

22744080- 2) خ باهنر(
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سپهر پرواز، شرکت
88048773-4) ونک. م(

پیروز فخر
22258426- 30) خ ولی عصر(

هما گشت
44230112-3) خ ستارخان(

آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

ستاره برج سفید
22553961-4) خ پاسداران(

تامین
22640271- 3) شریعتیخ(

همشهري
88278040) خ ستارخان(

اسپیدیست
88664580- 2) خ آفریقا(

ستاره ونک
88797474-8) خ ولی عصر(

تشریفات
22852527-8) خ پاسداران(

آبی بال
88677334) خ میرداماد(

سعادت سفر
88685121) بزرگراه چمران(

سرو گشت

22001961) خ شریعتی(
توران باستان

88771211) بزرگراه آفریقا(
1شعبه-آسمان گشت

22021464) خ آفریقا(
سفر آفرین

22368884- 5) خ سعادت آباد(

سفینه
88789610) خ ولی عصر(

جام جهان نما
22279111) مادر. م(

آناهیتا پرواز

88790346-8) خ آفریقا(

سیلک

22061922) خ سعادت آباد(

شادي پرواز
22257670) خ میرداماد(

جرس
22043738) خ آفریقا(

ارغوان
88886047) خ گاندي(

سیلک سیر
22353191) خ سعادت آباد(

شاهد، خدمات فرودگاهی
88772737) خ گاندي(

جهانگردان غرب
88881872) خ میرداماد(

اسب پرنده
22229792) خ میرداماد(

سیماي ایران
66595682) توحید. م(

صبح پرواز
22261000) مادر. م(

خورشید ونک سیر
88792397-8) بزرگراه کردستان(

اسکان سفر
88775225) خ ولی عصر(

شادمهر گشت
66518000-6) خ شادمهر(

صدف
22915300) خ میرداماد(

دال گشت
22220071-2) مادر. م(

اطلس
22221037)مادر. م(

شبستري
88265072-4)بزرگراه جالل آل احمد(

طنین پرواز
88787319) خ آفریقا(

درسا
22059742) خ ولی عصر(

البرز
88884645) خ میرداماد(

شکوه دنیاي پرواز
66910186) توحید. م(

2.ش- عروج
22227585) خ میرداماد(

دلتابان
22222426- 30) خ شریعتی(

الهام سیر
88030318) ونک. م(

طوفان
66424136) خ آرش مهر(

عصر پرواز
22055545) خ آفریقا(

دلناز سیر
22566652) خ کالهدوز(

تاامار
81345) خ ولی عصر(

فضا گشت
66426297) خ ستارخان(

علوي
22562313-4) خ پاسداران(

دنیاي امروز سفر
88652719- 20) ونک. م(

ایرانیان زیگوارت
88785162) بزرگراه مدرس(

کیاهور مهر
66557222-5) خ ستارخان(

فالمینگو
22224014) خ میرداماد(

سیردنیاي 
22008882) خ شریعتی(

ایرفرانس
22044498) خ ولی عصر(

گلستان قدس
88088081) شهرك قدس(

قشم
88776011-5) خ گاندي(

دولتشاد
88782334) خ آفریقا(

بدبادك
22921333) شریعتی(

مجد سیر
66507644) خ آرش مهر(

کانون گشت
88929225- 7) ولی عصر. م(

دي
22058328- 9) خ آفریقا(

جبر
22056616) ولی عصر.خ (

مجذوب گشت
44238797-9) فلکه دوم صادقیه(

کوهستان
22265745) مادر. م(

راهیان راه
88772790) خ ولی عصر(

برجیس
88790021-5) بزرگراه کردستان(

میامی
)بزرگراه چمران(

کیتو
88775004- 5)چهار راه حقانی(

رفاه گشت تهران
88783134-5) خ ولی عصر(

ژن گشتبی
88775004-5) چهار راه حقانی(

ناجی سیر
66931042) خ ستارخان(

کیش الیت
22258484)مادر. م(

روژان تور
88798485) خ آفریقا(

پرنده آبی
88774000- 2) ونک. م(

نیک ماهان
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

کیش پرواز جزیره
88663696) خ میرداماد غربی(

ره آوین سیر
22028357) خ آفریقا(

پروازهاي کیش
88674414- 7) خ آفریقا(

نیکو گشت
44214897) خ ستارخان(

گالیور
22226235) خ میرداماد(

سایبان خورشید
22228183) خ شریعتی(

پوریان سیر
22562022-4) خ کالهدوز(

وندا گشت
88243015-7) خ کوي نصر(
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آالله آسمان آبی
88893538) خ ولی عصر(

عصر هدي
44663948-50)شهرك اکباتان(

ستاره آبی
22531848-9) بزرگراه رسالت(

آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

آلیتالیا
87003567) آرژانتین. م(

کاج مهر
44664810) شهرك اکباتان(

سینا تور شرق
88464080) بزرگراه رسالت(

گردش روز
22034601-3) آفریقاخ(

آموت سیر
88051254-5)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

کیش ایر
44665222-4) شهرك اکباتان(

طاها گشت
22842555) خ پاسداران(

گشت آسا
)مادر. م(

آمون سان
88727925) خ بهشتی(

ماهان
44070020)بلوار فردوس(

لوتکا

77894390) خ هنگام(

گشت مهر پیشه

22035614) رخ ولی عص(

آناشه، شرکت
88831890)خ کریمخان زند(

ناوك
44087880-4)بزرگراه کاشانی(

مژده
22559344- 6) خ پاسداران(

گنجینه سفر
88884231- 2) خ میرداماد(

آوازه سیر
)خ استاد نجات الهی(

آباد سیر
)بهشتی(

مهتاب بال
22513371) بزرگراه رسالت(

گیتا گشت کیش
88664411-5) خ آفریقا(

آوانگارند
)خ طالقانی(

آبگینه
88988715) بلوار کشاورز(

نوکا
)خ فرجام(

مارون تور
88034577)خ مالصدرا(

آواي سفر آریا
88979734- 35) بلوار کشاورز(

آبگینه
88989595) بلوار کشاورز(

آریا

44668299)جاده مخصوص کرج(

مرید

88882080) بزرگراه حقانی(

آوست تور
88810777) طالقانیخ (

آپادانا پرواز
88978869-71) جهاد. م(

آریابان
44667420-1) شهرك اکباتان(

مالصدرا
88044851) ونک.م(

آهنگ کوهستان
88843225) خ فردوسی(

2000آتا 
)خ قائم مقام فرهانی(

احسان سیر آسیا
44650002)بلوار اصلی اکباتان(

ملل
88773006) ونک. م(

آهوان
88712928) رژانتینآ. م(

آدینه سیر

88893204) خ ولی عصر(

ارفع

44073060) فلکه دوم صادقیه(

موج سفر
88884672-3) ولی عصر(

ابر ستاره
)خ مطهري(

آدینه گشت ایران
88827007- 8)خ قائم مقام فرهانی(

امیدان پرواز
44002020) فلکه دوم صادقیه(

مهستان

88888716) خ ولی عصر(

ارگ جدید
88833583-4) خ مطهري(

آذر تور

88757040- 4)خ قائم مقام فرهانی(
پرواز طالي قرن

44474564) پونک. م(
سیرمیکا

88060660- 5) ونک. م(

استقالل
88808865) خ سمیه(

آذین گشت
88060535)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

پویا
44076704) بزرگراه کاشانی(

نجم آسمان
22575058-60) خ شریعتی(

افق نما
88809311) خ انقالب(

آرتین رایا
88789121)خ ولی عصر(

پیمان
44662013) شهرك اکباتان(

ندا پرواز
88453848) خ میرداماد(

اقیانوس
)فردوسی. م(

آرسام سیر پارس
)خ بهشتی(

ترانه سفر
44824242)خ جنت آباد شمالی(

نور آزادگان
22847028-9) خ شریعتی(

شرکتاکوتور،
88315366) خ مطهري(

آرش پرواز
88050542-5)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

ثناسیر
44040322) بلوار فردوس(

واال
22667902) خ ولی عصر(

العربیه
88706111) خ خالد اسالمبولی(

آریا تور
88800999) خ استاد نجات الهی(

ژوان شف سفید
44452748-50) تقاطع بزرگراه همت(

شتهستی گ
88791872-5) خ آفریقا(

الکا
88778803-5) خ گاندي(

آرین توریست
88966317) بلوار کشاورز(

سرور
44420067- 9) پونک. م(

هفت آسمان آبی
22057132) خ آفریقا(

الکا سیر
)خ گاندي(

آسوده سیر
88904000) خ استاد نجات الهی(

شباهنگ پرواز
)بزرگراه کاشانی(

یاران
22845959) خ پاسداران(

الپیک
88806973-4)خ مطهري(

آسیا
88896949-53)خ استاد نجات الهی(

عرشیا
44651819) شهرك اکباتان(

یاسمین
22261002- 3)مادر. م(
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جهان پدیدار
)خ میرزاي شیرازي(

تاپ سفر
88983765) جهاد. م(

بسطامیان
)خ استاد نجات الهی(

آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

جهان ساتر
88309605- 7) خ کریمخان زند(

تاتینا
88785583- 4) زاگرس(

بهدیس سیر
)ولی عصر. م(

امیر، شرکت
66921288) خ کارگر شمالی(

جهان سفر
88735421) خ بیهقی(

)پرواز هلیکوپتر(تارا 
88823151- 2) قانیخ طال(

گوهر دشت
)بزرگراه نواب(

امین
88728612-4) خ احمد قیصر(

جهان سیر

66498220-1) خ وصال شیرازي(
تاراز سفر

88929001-2) ولی عصر. م(
بهراد آیتو

88754103-6) خ احمد قیصر(
اندیشه سیر

88904323) خ کریمخان(

چشم انداز
88951241- 4)خ فلسطین(

تپش آسمان
88975572) ولی عصرخ (

بهرام سیر
84813201- 6) ولی عصر. م(

اوج
88772330-2) خ ولی عصر(

چکاوك
88735190-2) خ بهشتی(

تک ستاره
)خ بهشتی(

بهمن گشت
88789881- 3) تیر7. م(

اوج دنیا
88895096)  خ ولی عصر(

حامی نور پرواز

88983666) جهاد. م(

تماشا

88959986-8)بزرگراه شهید گمنام(

بهنود گشت

88609099)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

ایران

88897837- 41) خ قرنی(

خاور سریع کرمانی

88718630)خ خالد اسالمبولی(

تندر

66433677- 8) خ جمالزاده(

پارس گشت جم

88522088) خ بهشتی(

ایران ابر هما

)فردوسی. م(

خلود

)خ سمیه(

تندیس، شرکت

88713811)خ ولی عصر(

پارسه گرد آریا

88810034) خ سمیه(

دفتر مرکزي- ایران ایر

88808472) خ استاد نجات الهی(

خورشید شرق آریا
88959901- 2) خ فاطمی(

توسگا گشت
88746605) خ بهشتی(

پانی گشت
)خ کارگر شمالی(

ایران تور
88304317- 8) خ میرزاي شیرازي(

دالیان
88839821- 3)خ مطهري(

توکاتور
88800352)خ استاد نجات الهی(

پدیدار
)خ فاطمی(

ایران سفر
66439661- 5) خ کارگر شمالی(

دروازه آریان

88977805) خ ولی عصر(

توکلی

88804700- 11)خ استاد نجات الهی(

81پدیده 

66922149)خ اسکندري شمالی(

ایران طلوع

88303245) خ سمیه(

دریاي نور پارسا

88880267) خ گاندي(

هران پوپت
88061812)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

پرایران

88841944- 5) خ ایرانشهر(

ایر ایندیا

88735956) خ بهشتی(

دنیاي پنج قاره
88915858) خ ولی عصر(

تیام پرواز
)سنایی. م(

پرساوش
88969742)بلوار کشاورز(

بازدید
)خ کارگر شمالی(

کیش ایر- دنیاي دیدنی
88730073) خ بهشتی(

تیرآس
88848871- 3)خ قائم مقام فرهانی(

پرسپولیس
88805266-77)خ استاد نجات الهی(

باستان
88028625-6)بزرگراه جالل آل احمد(

دنیاي زیبا
88904275- 8)خ استاد نجات الهی(

تیراژه جهانی
88808573-4)خ استاد نجات الهی(

پرشین گلف
) فاطمی. م(

بال پرواز
)آرژانتین. م(

نیاي سریعد
88873227- 8)خ الوند(

ثامن
88770593) خ گاندي(

پریره و هشتاد و یک
)خ اسکندري شمالی(

بامداد سفر
88940099) خ ولی عصر(

دنیاي نور
88957801) بلوار کشاورز(

جزیره بهشت
88786396- 7) خ ولی عصر(

پگاه پرواز تهران
)خ کارگر شمالی(

بدیع
88756713-7) خ احمد قیصر(

دور دنیا
88800297- 9)خ استاد نجات الهی(

جزیره طالیی
88713562- 3)خ ولی عصر(

پگاه رو
66928137) توحید. م(

برفراز
88550338-9) خ فتحی شقاقی(

دیدنی ها
88796292)خ ولی عصر(

جشنواره گشت
88950182) خ فاطمی(

پویان شهر
88213464)خ سد جمال الدین اسد آبادي(

برنا گشت
)طینخ فلس(

رامین
)خ احمد قیصر(

جمعه گشت
88801706) خ ولی عصر(

پویندگان سیر
)خ فرصت(

بزرگ تهران
88725510) خ ولی عصر(
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عرشیان سیر
88713462) خ بهشتی(

سیره
88723080-4)خ خالد اسالمبولی(

سپید گشت
)فردوسی. م( آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

1.ش- عروج
66940297- 8) خ توحید(

سیگما
88552433)خ خالد اسالمبولی(

ستاره تیز بال
88785301- 5)خ ولی عصر(

راه آسمان آبی
)خ اسکندري شمالی(

فراز رو
88012215)ر شمالیخ کارگ(

سیلوانا سیر
)جهاد. م(

ستاره سربی
88332430)خ فتحی شقاقی(

راه پرواز
66493234-8) خ ولی عصر(

فرشتگان آبی تهران
88024121) خ کارگر شمالی(

سیمرغ ایران
88306097) خ انقالب(

ستاره هفت اورنگ
)بزرگراه مدرس(

راه دار
88913657)خ ولی عصر(

قصر داریوش
88210001)سید جمال الدین اسد آباديخ (

سیمرغ ایران
88833924-6) خ انقالب(

ستی، شرکت
88514750-9)خ مطهري(

راه و ماه
88921260-7)خ استاد نجات الهی(

قصر شیرین
88808332)خ استاد نجات الهی(

شادیبان
)خ بهشتی(

سحاب سپهر
)خ استاد نجات الهی(

)ترانس ایر(راهنما
88901191-4) خ قرنی(

ققنوس
88300111- 24) خ ایرانشهر(

شرق
88904037-8) خ انقالب(

سرفرازان نور
66431141- 2) خ فاطمی(

رز آبی پارسیان،شرکت
88309496)خ ایرانشهر(

کارون صحرا، شرکت
88811970) خ قائم مقام فرهانی(

شعاع گشت
88311702-3) خ قائم مام فرهانی(

سفر بر
88759056) خ مطهري(

وشنی گشتر
88890644) خ ولی عصر(

2000کاروان هوایی 
88061776)خ شیخ بهایی شمالی(

شهاسیر آسیا
)ولی عصر. م(

سفر دوستان
88733234) خ بهشتی(

روما پرواز
88503555-7)خ بهشتی(

کارون سیر
88310517) خ مفتح(

صابران گشت تهران
88953623) خ فاطمی(

سفر سبز
66910007- 8)خ کارگر شمالی(

ره آورد
88840037)خ قائم مقام فرهانی(

کاریار
88808510)خ استاد نجات الهی(

صبا گشت
88026037)خ کارگر شمالی(

سفر ستارگان
88781985) خ ولی عصر(

زاگرس
88842008)خ طالقانی(

کاملیا
88938383) خ ولی عصر(

صحرا گرد
)خ مطهري(

سفر مشرق
88713991) خ ولی عصر(

ازرین نم

88790589) خ الوند(

کانون گشت
)ولی عصر. م(

صدف سیر
88731939) خ مطهري(

سفیر آریا
88813507- 9)خ بهار شیراز(

ژاپن ایرالین
88808217-9)خ انقالب(

کایت گشت
88954930)بزرگراه شهید گمنام(

طپش آسمان
)جهاد. م(

سفیران سیر آذر
88348904-6)خ سمیه(

ژورك
88942942)ولی عصر. م(

کبکان گشت
)خ کارگر شمالی(

طریق
88804467-72)خ استاد نجات الهی(

سمیرا سیر
88965735) خ فاطمی(

سابنا
)فردوسی. م(

کرکس
88950205) خ جویبار(

طالیه
88834959) خ ایرانشهر(

سها سیر
88942885- 6) ولی عصر. م(

ساربان گشت کویر
88840296) خ مطهري(

کوثر
88952672) خ فاطمی(

طلوع
66434911-3)خ کارگر شمالی(

سی بال
88710398)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

ساعی
88553220)خ خالد اسالمبولی(

کویت
88808763)خ استاد نجات الهی(

طیب
88910010) خ فلسطین(

میعاد اقامت-سیاره
88954345- 7) جهاد. م(

ساالر کیش
88884044) خ گاندي(

کیا زمین گشت
88734727) خ مطهري(

عالم نما
88963458- 62)خ فلسطین(

سیر بوم رنگ
)خ ولی عصر(

سالوت
88004131- 3)ال الدین اسد آباديمخ سید ج(

کیان
88841127- 9)قائم مقام فرهانی(

عرش آسمان
88013261- 2) خ کارگر شمالی(

سیر پردازان ایران
88928238-9)خ ولی عصر(

سبحان
)خ کارگر شمالی(

ش ایرانکی
88970390- 1) خ فاطمی(

عرش کمال
88813599) خ سمیه(

سیر و سفر
)خ وصال شیرازي(

سبکبال
88916660-3)خ استاد نجات الهی(
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پانته آ
)خ مطهري(

آریانا
88744451) خ سهروردي شمالی(

میناي آبی
88308994-5) خ کریمخان زند( آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

پاییز صحرا
)یخ بهشت(

آرین سیر
88765641) خ سهروردي شمالی(

نادیا پرواز
)خ میرزاي شیرازي(

کیهان سفر
88962345) خ فاطمی(

پرسین
88744920- 2) خ مطهري(

آسان پرواز
88752611-2) خ سهروردي شمالی(

ناوبران
88834972-5) خ سمیه(

گالیتور
88956449- 53) خ فلسطین(

پگاه پرواز تهران
88829811) یخ مفتح شمال(

آسمان نورد
77502525) خ شریعتی(

نسیم صبح
88936140) خ ولی عصر(

گردش
88898130-1) خ قرنی(

پل
88890225) خ ولی عصر(

آفتاب ساحل آبی
88533533) خ بهشتی(

نصر آسمان
88895568) خ استاد نجات الهی(

گردشیاران
88717165)خ خالد اسالمبولی(

تندیس بان
77605324) خ شریعتی(

آمیتیس
88532885) خ سهروردي شمالی(

نوا
88804743) خ کریمخان زند(

گردونه
88722930-2)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

توسن سیر
)خ شریعتی(

آویس گشت
88768630) خ سهروردي شمالی(

نیک پرواز
88908935) خ کریمخان زند(

گشت دانشوران
88899327) خ استاد نجات الهی(

ان شفقتهر
88431263) خ سبالن شمالی(

اتحاد
88748312) خ بهشتی(

نیکنام
88808890-1)خ استاد نجات الهی(

گشتمان
88960677- 8)بلوار کشاورز(

ثمین
88513016)خ سید خندان(

ارس
88740521- 4) خ خرمشهر(

نیکی
88978090- 2) خ فاطمی(

گلفام سفر
88041922)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

هان باستانج
88834035) خ مفتح(

اسپیلت البرز
66902680-1) خ کارگر شمالی(

نیکیاري
)خ فاطمی(

گیتی رز
66492786) خ فاطمی(

خاطره
77500172)خ شریعتی(

اکباتان سیر شرق
)خ سهروردي شمالی(

نیل گشت
88803661)خ مطهري(

گیتی رز
88961001) خ فاطمی(

خزر پرواز

88736930-1) خ بهشتی(

اوج درنا

88894222- 4)خ ولی عصر(

نیلگون

88748108- 11) خ بهشتی(

الچین سیر

88977561- 3)بلوار کاشانی(

خسرو پرواز

77647550) خ شریعتی(

ایرمان پارس

88501230) خ خرمشهر(

وادي احرار

)خ مفتح(

اتریش- لوفت هانزا

88738700-1) خ بهشتی(

خلیج طالیی
88322020) تیر7.م(

االبان سیر، شرکتب
88320636- 9) خ طالقانی(

ویستا
66426343-5) انقالب. م(

ماه تور
88806730- 3) خ ولی عصر(

داالهو
88747271) خ بهشتی(

برسام
88447706) خ بهشتی(

هانی بال
66439712) بلوار کشاورز(

ماهان
88675810-4) خ ولی عصر(

دلفین سیر آسیا، شرکت

88757569) خ بهشتی(

بزرگان گشت

88327285) تیر7.م(

همام پرواز

88728686) خ میرزاي شیرازي(

ماهدیس

88967191) خ فاطمی(

دنیاي سفر

88743545) خ مطهري(

شبانه روزي-بهاران

88847725- 9)خ سهروردي جنوبی(

همراهان طواف

88959163) خ کارگر شمالی(

ممتاز

)خ قائم مقام فرهانی(

دنیز گشت پارسیان
88743656) مطهريخ(

بهدیس سیر
)خ مفتح(

هوا مسیر
88732756) خ بهشتی(

مهاجري و شرکا
88807114- 5)خ استاد نجات الهی(

دور پرواز
88510557) خ بهشتی(

بهروز سیر
77504454) خ شریعتی(

یونایتد اکسپرس
)فردوسی. م(

مهر خاور
88740991-4)خ مطهري(

دیدار و سیاحت آرین
88820061-5) بیخ بهار جنو(

پارسیان
88741875) خ خرمشهر(

آبنوس
88514778)خ سهروردي شمالی(

مهرگان سیر
88830494-5) خ سمیه(

دیده بان پرواز
88444950) خ بهشتی(

پاکان ایران
88307987-8) خ مطهري(

آرمین پرواز
88434121) خ شریعتی(

مهماندار
88310130- 7) کریمخان زند(
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وحیدان گشت
88304342) خ سلیمان خاطر(

شتکارین گ
88442333) خ مطهري(

سیرنگ
77537677) خ شریعتی( آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

هماي سعادت
88326140- 2) خ سهروردي جنوبی(

کاسپین
88751781- 5) خ بهشتی(

سیرنگ پرواز پارس
88757838) خ بهشتی(

دیده گستر
77525565) خ شریعتی(

همره
88752234-7)خ بهشتی(

کسري گشت
88431353) خ شریعتی(

سیر و سفر
88412415) هشتیخ ب(

رادمان
88444434) خ مطهري(

همسفر
88755025) خ بهشتی(

کیازمین، شرکت
88510075-6)خ سهروردي شمالی(

سیناتور
)بزرگراه رسالت(

راه شیري
88766778)خ سهروردي شمالی(

هوا دریا
88742802- 6) خ مطهري(

کیتو
88504309-10) خ بهشتی(

سینداد
77651066-8)خ سهروردي جنوبی(

رسام گشت
77652666) خ سهروردي جنوبی(

هورخشان سیر
77632185-6) خ شریعتی(

کیهان راه
88738797- 8) خ بهشتی(

شاهین پرواز
)خ بهشتی(

رضوان
77513107- 10) سه  راه طالقانی(

یرسین
)خ مطهري(

کیهان گشت
88531100) خ بهشتی(

شایان پرواز تهران
88823084)تیر7. م(

اي آسمان هفتم جاویدروی
88500755)خ سهروردي شمالی(

آواي هور
77909033) خ دماوند(

گشت پردیس
)خ مطهري(

شایان سفر بهاري
88444747) خ بهشتی(

زمان پرواز
88758504-7)خ سهروردي شمالی(

اقصی
77453735) خ نارمک(

گشت گل یاس
88511871) خ خرمشهر(

شریف گشت
)تختی. م(

ساحل گشت
88405700) شریعتیخ(

جهان گشت
77913755) خ نارمک(

گل برگ سیر
77634151) خ شریعتی(

شکوه پاییز
88750066) خ سهروردي شمالی(

سارا سیر
88752292- 4) خ بهشتی(

دلیجان پرواز

77938231) خ نارمک(

گل سیر

88753570-3) خ مطهري(

شهر آفتاب

88512126) خ سهروردي شمالی(

تهرانسامان پرواز

88305511) خ مفتح(

رنگین کمان گشت

77444443) رسالت( 

شتگگل 

88753876) خ بهشتی(

شهر سفر

88750826- 8) خ خرمشهر(

سبزبند

)خ بهشتی(

شهر تماشا گشت
77403737) خ دماوند(

گل هاي سفر
88753930) خ مطهري(

شیده گشت، شرکت
88840450) خ سهروردي جنوبی(

سبزینه
88510851) خ بهشتی(

فانوس شرق
)بزرگراه رسالت(

گلوبال، شرکت
88502860) خ خرمشهر(

صالح گشت
88446130) خ سهروردي شمالی(

ستی
88514741-4) خ مطهري(

فربال سفر
77910657) خ آیت(

گیتا
88401071) خ سهروردي جنوبی(

صبا
77523226) خ انقالب(

سرزمین آفتاب
)خ سهروردي شمالی(

قوي سفید
)خ دردشت(

ماه گشت
88760985) خ سهروردي شمالی(

صحرا
)تختی. م(

سرزمین جاوید
88757710) خ شریعتی(

مهر، شرکترکیاهو
77839767) خ نارمک(

مرجان سیر
88846138) خ سمیه(

صداقت توران
88760201) خ شریعتی(

سفر من
88754546) خ بهشتی(

هالی

77912126) خ نارمک(

مرغاب

88746860) خ خرمشهر(

صدرا سیر

88442602) خ شریعتی(

سفرهاي آیده آل

88457141) خ بهشتی(

هیلدا سیر

77884446- 8) خ تهرانپارس(

مسافر کوچولو

88747434-5) خ مطهري(

صراط

77529333-8) خ انقالب(

سفرهاي سند باد

88424111- 3) خ سهروردي شمالی(

پیشگامان پرواز
66000145) آزادي.م(

پروازمسیح
77555345) خ مدنی(

ضیافت پرواز
88410196)خ سهروردي شمالی(

سفیر
88762900) خ بهشتی(

رجا
)خ آزادي(

مفید
88426329) خ بهشتی(

طائر
88824011- 2) تیر7.م(

سلوك
77511032) خ طالقانی(
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ایرتوك
66702172- 3) فردوسی. م(

ساها، دفتر مرکزي
66630101- 5) جاده قدیم کرج(

سماتور
77606719) خ شریعتی( آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

پروازه سیمرغ
33971525) بهارستان. م(

ندیم
44664458-9) آزادي.م(

سیرسورا
88738230-1) خ بهشتی(

راهبر
66879344) خ قصر الدشت(

تابان
33913739) بهارستان. م(

ونوس
)آزادي.م(

سورنا سیر
88747250- 3) خ بهشتی(

سیمرغ زرین شرق
66310077- 8) بزرگراه سعیدي(

تیزپر
33914931- 5) عدي جنوبیخ س(

بسطامی
66437196-7) خ رودکی(

سوگل تهران
88849083-5)خ سهروردي شمالی(

صبا و ساغر
66899396- 7) خ کارون(

خیام
66717344) خ فردوسی(

پروین سیر
66596533) خ آزادي(

سهند
88750947-9) خ بهشتی(

کاردان سفر
66435961- 3) خ آذربایجان(

ساینا
33134401-4) ریورشه17خ (

پیشتازان جوان
66364550) خ آذربایجان(

سیاحت گر
88755754) خ بهشتی(

وان سفرارک
)جمهوري. م(

سفربال
66700974)فردوسی. م(

دو کوهه
66439301-2) خ جمهوري(

سیران گشت
88759284-5) خ سهروردي شمالی(

گل گهر گشت
66882518)بزرگراه نواب(

سفر طالیی
33559030) قیام. م(

روان سیر
55385151) راه آهن. م(

عصر افالك مهر
)خ بهار(

مهرپویان تهران
66362025- 6) خ آذربایجان(

شادي آوران
77522733)دروازه شمیران(

سامان
66713740)خ سعدي جدید(

فارمیس پرواز آریا
88840715) خ مطهري(

آرمان سیر
55389409) خ ولی عصر(

)پرنا(فرخ گشت
77607777) امام حسین. م(

سحر افق
55389308) خ ولی عصر(

فراز آموت آسیا
77523238) خ بهار شیراز(

آسمان
66704084-9) خ انقالب(

فرزانه

55816323) خ خیام(

سیحون سفر

66936804- 5)جمهوري. م(

فراسوي آسمان نیلگون

88423023) خ مطهري(

ایران مرکز

66493640-2)خ جمهوري(

تگشتاسب گش

66373736) خ جمهوري(

شادینه گشت

66958686) خ ولی عصر(

فرشته سیر

88734636) خ خرمشهر(

بهبود گشت

66921367) خ آزادي(

مارال
55802402-3) خرداد15خ (

شریف گشت
55368164-5)خ مولوي(

قدس گشت
88753060) خ میر داماد(

پرنده طالیی
66707110) خ جمهوري(

ملک گشت
66703651) فردوسی(

طائف
66481212-4) خ کارگر جنوبی(

قصر ابري
66383040) جمهوري. م(

پرهام
66741996) خ انقالب(

موج زمزم
33124349) خ مجاهدین اسالم(

عصر گردشگري نوین
66906071-2) انقالب. م(

منظر گشت
88757506) خ شریعتی(

تذرو
66889411)خ آذربایجان(

بال گستر
77563666- 8) خ دماوند(

غزال پرواز
66923080)خ جمهوري(

مهراب گشت
88749897) خ خرمشهر(

ترنج سیر
55380366) خ ولی عصر(

پرواز نور

33133730-5) شهدا. م(

کیش ایر

66706368) چهار راه ولی عصر(

مهر تور

88751653-7) خ بهشتی(

کتازت

66920790) خ آزادي(

پریا

77473188) خ نیروي هوایی(

گل ها

66423382) خ جمهوري(

مهرداد

88749274) خ بهشتی(

ثامن االئمه

66710409) خ انقالب(

ره گستر سیاحت جهان
77426619)خ دماوند(

گشتسامهر
)بزرگراه نواب(

مهرگان
88746038) خ سهروردي شمالی(

راه فدك
)قزوین. م(

یه نور هجرتطال
77417274- 5) خ نیروي هوایی(

یاسین سیر
66435507)منیریه(

نقش جهان
)بزرگراه رسالت(

راه فدك
55377272)خ ولی عصر(

طلیعه فرات
77411952-3) امام حسین. م(

اورانوس
66714090) خ حافظ(

نوذري
)قندي. م(

راهیان فدك
66860036) خ آذربایجان(
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کیان
33119969) خرداد15خ (

جمشید
55376944) خ راه آهن(

نور تور
55931171) شهر ري( آژانس ھای ھوایی. . . ادامھ

مرمرنو
33113676) خ امیر کبیر(

جهان
55373088) راه آهن. م(

طالوع خورشید نیرو
44739278- 80)استادیوم آزادي(

نور جوادي
33794469) امام حسین. م(

مشهد
33113062)خ امیر کبیر(

شهریار
55652645) رازي. م(

گل سیر تهرانسر
44532626) خ تهرانسر(

سبالن سیر
33788730- 6) خ پیروزي(

همایون
33913938)خ باب همایون(

صبا
55650941) بهداري راه آهن. م(

بدربا
)0228(2362707) اسالمشهر(

شیما گشت
33781214-7) خ پیروزي(

سیا
33903796) خ الله زار نو(

فردوسی
55382321) قزوین. م(

قصر پرواز
)0228(2354968-9) اسالمشهر(

مهر
33166363) خ پیروزي(

جاللی تبریز
33701874) خ خاوران(

مقدسی
55650567) راه آهن. م(

مهاجر
)0255(2230002- 3) ساوه(

یلدا تور
33344266)خ پیروزي(

شفق
55702522) خ قزوین(

مهتاب
55386789) خ قزوین(

آرامش
244520262322) شهریار(

آفاق سیر
)بسیج. م(

شهرر ري
55956360-1) شهر ري(

حسینی، عبدالهی
55902653) شهر ري(

بهتور
)0262(384045) شهر قدس(

چهلستون
66217535) خ یافت آباد غربی(

فهرست کامل میهمانپذیر و پانسیون هاي تهران فردیس سیر
)0261(650505) ردیسف(

بردیا
55861200)خ خانی آباد نو(

صداقت
55376912) راه آهن. م(

صدف
88953312)خ کارگر شمالی(

قالیچه پرنده
)0261(2222845) کرج(

به آیین سیر
55008674) خ خانی آباد نو(

فردا ایران نو
55389619) قزوین. م(

)پسرانه(فاطمی 
88961546) خ فاطمی(

کرج گشت
)0261(444470- 7)مهر شهر(

آبان تور
55009429) خ رجایی(

فرد محمدي
55379634) راه آهن. م(

مادر
88885137-8) خ گاندي(

واریش سفر
)0261(2249907) کرج(

شلمچهواين
33751113) شهر ري(

مقدس
55650567) راه آهن. م(

)دخترانه(مهر 
88808839) خ انقالب( تهرانهايمسافرخانه فهرست کامل 

منصور
55378213) راه آهن. م(

اسالمی
)راه آهن. م(

مهران
55389841)خ ولی عصر(

آریا
55650152) راه آهن. م(

ولی عصر
55377715) خ ولی عصر(

فردوسی
)خ ولی عصر(

اتو خراسان
33557186) شوش. م(

آشوري
55416687) قزوین. م(

هادي

55374136) خ ولی عصر(

فیروز کوه

)ششو. م(

اسفند

66708410)خ فردوسی جنوبی(

اسالم پناه

55641771)خ کارگر جنوبی(

آبان نو

)خ ناصر خسرو(

قصر طالیی

55648762) خ هالل احمر(

اصفهان

55610008)چهار راه سیروش(

اسالمی

55645084) راه آهن. م(

آستانه اشرفیه

33924287) خ باب همایون(

مهران

)خ ولی عصر(

بحر خزر

33113860) یر کبیرخ ام(

اطلس

55378098) راه آهن. م(

آمل مازندران

33113112) خ امیر کبیر(

شهسوار

33110839) خ امیر کبیر(

سعید

33112659) خ امیر کبیر(

الجواد

55412025) خ هالل احمر(

اخوت

33913403) خ خیام شمالی(

مفرح

55346324) خ نازي آباد(

شجاعی فرد

33910897)خ سعدي جنوبی(

بوعلی

55379588) راه آهن. م(

اروند رود

33118879)خ ناصر خسرو(

)110(سید لطفعلی

)شهر ري(

علی مرکزي

33903316)خ امیر کبیر(

تمدن

55417478) خ هالل احمر(
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ممتاز همت
33914800) امام خمینی. م(

کاج
33111146)خ باب همایون(

پیروز
)خرداد15خ (

میھمان پذیری ھا...ادامھ

موسوي
33907386) خ ناصر خسرو(

کاخ زیبا
33900632) خ سعدي جنوبی(

تابش
33905970)خ ناصر خسرو(

صدف
)شهر ري(

مهر
33110133) خ امیر کبیر(

کارون
33904278) خ ناصر خسرو(

تهران
33111790) خ سعدي جدید(

نفت، شرکت
66152883) خ شریعتی(

نادر
33900717)خ سعدي جنوبی(

کسري
33122205

تهران گل
33113477) خ امیر کبیر(

وزارت امور خارجه
22286060) خ باهنر(

ناري
33901172) خ سعدي جنوبی(

شهید رشوانلوپور- کودکان سالمت
)شوش. م(

چهلستون
33931498) خ امیر کبیر(

1شماره -نیروي انتظامی
)بزرگراه کردستان(

نصف جهان
55633816) خرداد15خ (

گیالن تور
33114845) خ صوراسرافیل(

حقیقت فر
33924956)خ سعدي جنوبی(

کشاورز
88909939) بلوار کشاورز(

نیکان
33937222)خ سعدي جنوبی(

گیالن کرمانشاه
33912541) خ ناصر خسرو(

خادم
33900702) خ ناصر خسرو(

آذربایجان
55392662) راه آهن. م(

نیکو
33907473) خ مصطفی خمینی(

گیالن نو
33118264)خ فردوسی جنوبی(

خانواده
33911303) خ سعدي جدید(

امید
55377324) راه آهن. م(

یاس
)خ الله زار نو(

الله
)خ الله زار نو(

خسروي
33901506)امام خمینی. م(

بنفشه
55378188) راه آهن. م(

یاس
33924905) خ الله زار نو(

محمدي
)قیام. م(

رضا
33115729)دیدخ سعدي ج(

بنفشه نو
55376800) راه آهن. م(

جاللی تبریز
)خ خاوران(

مزمز نو
)خ پامنار(

شاه خراسان
55625541) خرداد15خ (

جهان نو
66719157

خراسان
33706848) خ خاوران(

مسرت
33937485) خ سعدي جنوبی(

شهرزاد
33912242) خ سعدي(

حافظ
55386012) خ کارگر جنوبی(

مرکزي
55902651) شهر ري(

مسعود
)خ ناصر خسرو(

شهریار
55643970) رازي. م(

ریاحی نو
55379971) راه آهن. م(

فهرست کامل هتل هاي تهران شیراز
66715210)امام خمینی. م(

زنجان فیروز کوه
55377597) راه آهن. م(

گل شهر، هتل آپارتمان

22058275- 6)خ آفریقا(

آرین، هتل آپارتمان

22708545- 6) جریشت. م(

صدف

33926109) خرداد15خ (

اصفهان

)خرداد15خ (

ملل، هتل آپارتمان
88778626) خ ولی عصر(

توچال
22421502) خ ولنجک(

علی
33922969) خ سعدي جنوبی(

اکباتان
33118251) خ ملت(

نارنجستان

22258397- 9) خ میرداماد(

حیات

22717327) خ ولی عصر(

فردوسی

33914854) ام خمینیام. م(

اکباتان نو

33911664) خ امیر کبیر(

نیلو، هتل آپارتمان

88799657) خ ولی عصر(

شهره، هتل آپارتمان

22284068) خ اقدسیه(

فروردین

33910558) امام خمینی. م(

ایران پارس

33116742) خ سعدي جنوبی(

ونک ،هتل آپارتمان

88778284)  ونک. م(

کاروکسین، شرکت

22200646)شریعتیخ(

فروردین

33912777) امام خمینی. م(

ایران فرد

33112678) خ امیر کبیر(

ونوس کیش

88787294- 5)خ ولی عصر(

آزادي تهران

22344444- 57) بزرگراه چمران(

قصر شیرین

33111705) خ سعدي جنوبی(

ایران نو

33954342) خ امیر کبیر(

هما

88773021-9) خ ولی عصر(

اوین

22344313- 7)زرگراه چمرانب(

قناعت

33957099) خ انقالب(

بهارستان

33119268)خ سعدیی جنوبی(
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داریوش
88505002- 9) خ مطهري(

سیمرغ
88719911) صرخ ولی ع(

البرز
66497963)خ وصال شیرازي(

ھتل ھا...ادامھ

زیتون
88766957)خ سهروردي شمالی(

صحرا
88829095- 6) خ طالقانی(

امیر
88304066-9)خ طالقانی(

)آریا(پارت 
66006678)خ آزادي(

ساسان
77501083) خ شریعتی(

فردیس
88820951) خ انقالب(

انقالب
88937251-5) خ طالقانی(

زاگرس
88362143- 4) ك قدسشهر(

مارلیک
88328001- 7) خ مفتح(

قدس
88904966)خ استاد نجات الهی(

اورین
66431661-6)خ کارگر شمالی(

زاگرس، هتل آپارتمان
)خ سعادت آباد(

ونوس، هتل آپارتمان
88407206)خ سهروردي شمالی(

قناري
88812251-2) خ سمیه(

ایران
88903161- 5)خ ولی عصر(

آپارتمانآبتین ، هتل
88790115-7) ونک. م(

هتل شهر
77700041-6) خ دماوند(

کارون
88806040- 3) خ ولی عصر(

ایرانشهر
88834976) خ ایرانشهر(

ارم
22229045) بزرگراه حقانی(

پارس، هتل آپارتمان
66969663) خ انقالب(

کوثر تهران
88908121-5) خ ولی عصر(

بزرگ تهران
88721656- 60) خ ولی عصر(

استقالل
22660011-9) خ ولی عصر(

پاسارگاد
66424081) خ آزادي(

کیان
88960030) خ ولی عصر(

بلوار
88954201) بلوار کشاورز(

اینتر کاراس، هتل آپارتمان
88789288) خ گاندي(

پیروز
55376958) خ ولی عصر(

، شرکت) هتل داري(ماربین 
88842055)خ طالقانی(

بلوار
88823080) خ قرنی(

)مرکزي(1.ش-بین المللی قصر
22256226-7) خ میرداماد(

رودکی
66706955-6)خ انقالب(

مرمر
88300083-7) خ قرنی(

2.ش-بین الملی قصر
88306882) خ کریمخان زند(

پارسیان
22054431) خ آفریقا(

شایان
55371129) راه آهن. م(

مروارید
88822907) تیر7. م(

پارسا
66469211- 2) خ طالقانی(

پردیس، هتل آپارتمان
88772596-7) خ گاندي(

کیمیا ، هتل آپارتمان
66488759) خ انقالب(

مشهد
88825145- 7) خ مفتح(

پامچال
88820825) خ مفتح(

تاج  محل، هتل آپارتمان
88035444) خ مالصدرا(

گلستان
66711417-8) خ حافظ(

مینا
88842587-8) خ مفتح(

اتهران درس
)خ انقالب(

ستاره دریا
22254307- 8)مادر. م(

آرمان
33112323) خ سعدي(

نادر
88824249)خ کریمخان زند(

)هتل آپارتمان(تهران 
)خ طالقانی(

ظفر، هتل آپارتمان
88776172- 7) خ دستگیري(

آسیا

33118320) خ امیر کبیر(

ورزش

88950195-7) خ حجاب(

تهران هتل مشهد

88820744) خ ایرانشهر(

هما، گروه هتل هاي

88795880- 1)برزیل(

اکباتان نو

33911664) خ امیر کبیر(

وصال

66409587) خ انقالب(

جهان

66465596- 7) خ ولی عصر(

دهکده شیان

22947916- 24) خ هنگام(

بزرگراه فردوسی

66719991- 3) خ فردوسی جنوبی(

هالی

88808195-6) خ قرنی(

رامتین

88722786-8) خ ولی عصر(

آزادي

88830194) خ سمیه(

پرستو

66702422) خ فردوسی(

هتل بین المللی الله تهران

88965021-9)خ فاطمی(

رویال تهران

88827230) خ انقالب(

آواي جلب سیاحان

88952133) بلوار کشاورز(

حافظ
66705331) خ فردوسی(

هویزه
88804344-58) خ طالقانی(

سروش
88305020- 2) خ ایرانشهر(

ارگ جدید
88735760)خ مطهري(

خیام
33113757) خ امیر کبیر(

آپادانا
88307436)خ طالقانی(

سفیر
88825701) خ مفتح(

اسپینانس آستارا
88719104)خ ولی عصر(

زیبا
33909438) خ امیر کبیر(

تهران
88804180-2) خ کریمخان زند(

سند باد
)خ ولی عصر(

اطلس
88906058) خ طالقانی(
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)خ هفت تیر( )خ شیخ هادي(
فیروزه

33113508) خ امیر کبیر(
ھتل ھا...ادامھ

)خ گمرك( )خ طالقانی(
)سانترال(مرکز ایران

33115764) خ الله زار نو(
سعدي

33113047) خ الله زار نو(

)خ گلوبندك( )خ ظهیراالسالم(
نادري

66701872) خ جمهوري(
شیراز

33925342- 5) خ سعدي شمالی(

)خ الله زار( )خ عشرت آباد(
نادر

66709530-1) خ فردوسی(
فارس

33915011) خ سعدي جنوبی(

)خ مطهري( )خ میرزاي شیرازي(
المپیک

44739300- 9) مجموعه ورزشی آزادي(

فردوسی
66713455) وسیخ فرد(

)خ مفتح( )خ ملت( ___________
بستان

44711116- 9) بزرگراه تهران کرج(

)خ منیریه( )خ مولوي( فهرست کامل مناطق طرح ترافیک تهران
)خ مخبرالدوله( )خ ناصرخسرو( )خ پامنار( )خ انقالب(

)خ فلسطین( )خ ولی عصر( )خ تخت طاووس( )خ امیرکبیر(

)خ فردوسی( )راخ وز( )خ توپخانه( )خ امیراکرم(

)خ قزوین( )خ وحدت اسالمی( )خ حسن آباد( )خ استانبول(

فهرست کامل مناطق زوج و فرد خیابان هاي تهران )خ حسینیه ارشاد( )خ اکباتان(

) )سه راه(تختی( )خ آهنگ( )خ حافظ( )خ اعدام(

) )میدان(تختی( )خ امیریه( )خ دروازه دولت( )خ امین حضور(

)خ جوادیه راه آهن( )خ اسکندري( )خ ري( )خ بازار(

)خ خراسان( )خ ائمه اطهار( )خ سیدخندان( )خ بهارستان(

)خ حر( )بلوار کشاورز( )خ سعدي( )خ پیچ شمیران(

)خ دستگردي( )خ بهارشیراز( )خ سیروس( )خ پل چوبی(

)خ دروازه دوالب( )پارك بسیج( )خ سپه( )پارك دانشجو(

)دروازه قزوینخ ( )پارك الله( )خ سپهساالر( )خ پارك شهر(

)خ راه آهن( )خ پاستور( )خ شاپور( )خ پل ري(

)خ مخبر( )خ شوش( )خ هالل احمر( )خ رازي(

)خ منصور( )خ شکوفه( )خ هاشم آباد( )خ زنجان(

)خ محالتی( )خ شهدا( )خ کرمان جنوبی( )خ سرهنگ سخائی(

)خ مدنی( )خ شهرزاد( )خ کرمان شمالی( )خ سبالن(

)خ میثم( )خ شهباز( )خ لشکر( )خ سی تیر(

)خ نظام آباد( )خ طیب( )خ نبرد جنوبی( )خ سپهبد قرنی(

)خ نبردآهنگ( )خ قائم مقام( )خ نبرد قیام( )خ فاطمی(

________ ________ )خ کالنتري( )خ نبرد ابتدا(
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8گاه جای
55620163) محمدیه. م(

155جایگاه 
77502248) خ شریعتی(

فهرست کامل پمپ بنزین ها و جایگاه هاي سوختگیري تهران

ایستگاه شوش-11جایگاه 
55627053) شوش. م(

163جایگاه 
88769908) خ خرمشهر(

25جایگاه 
88772552) خ ولی عصر(

5جایگاه 
22233809) خ شریعتی(

112جایگاه 
33552793) مطصفی خمینیخ(

149جایگاه 
22521162) بزرگراه رسالت(

26جایگاه 
22540424) خ کالهدوز(

27جایگاه 
22289092) خ پاسداران(

116جایگاه 
77507240) امام حسین. م(

150جایگاه 
77860844) بزرگراه رسالت(

106جایگاه 
22854769) خ شریعتی(

28جایگاه 
22297568) خ باهنر(

125ایگاه ج
77533137) خ بهارستان(

154جایگاه 
77811379) خ دماوند(

127جایگاه 
22541475) خ پاسداران(

134جایگاه 
22284831) م باهنر(

126جایگاه 
55624648) خ وحدت اسالمی(

21جایگاه 
66694631)جاده مخصوص کرج(

129جایگاه 
22542694) خ پاسداران(

139جایگاه 
22719787) خ ولی عصر(

141جایگاه 
77534476) خ مجاهدین اسالم(

23جایگاه 
66019688)آزادي. م(

143جایگاه 
22220700) خ میرداماد(

148جایگاه 
22043705) بزرگراه چمران(

12جایگاه 
77822335) امام حسین. م(

160جایگاه 
66692670) متري جی30خ (

147جایگاه
88781589) خ آفریقا(

13جایگاه 
66931586) آزاديخ (

104جایگاه 
77411001) خ دماوند(

179جایگاه 
55849844)خ کمربندي آزادگان(

161جایگاه 
22605490) خ شریعتی(

29جایگاه 
66504394) خ ستارخان(

123جایگاه 
33345985) خ پیروزي(

10جایگاه 
55707794) خ قزوین(

140جایگاه 
77338419) جاده آبعلی(

132جایگاه 
66005758) آزادي. م(

124جایگاه 
77426181) خ نیروي هوایی(

18جایگاه 
55718644) خ کمیل(

157جایگاه 
77867056) بزرگراه رسالت(

152جایگاه 
88638888) بزرگراه چمران(

156جایگاه 
33781909) امام حسین. م(

122جایگاه 
66873690) خ آذربایجان(

169جایگاه 
77311661) خ حکیمیه(

14جایگاه 
22842277) باالتر از پل سید خندان(

159جایگاه 
77418974) امام حسین.م(

امام خمینی
)خ امام خمینی(

108جایگاه 
88827622)خ میرزاي شیرازي(

136جایگاه 
44074350) بزرگراه کاشانی(

17جایگاه 
33799122) شهریور17خ (

1جایگاه 
55387134) خ ولی عصر(

115جایگاه 
88822470) قرنیخ(

170جایگاه 
44648757) آزادي. م(

151جایگاه 
77439055) خ پیروزي(

7جایگاه 
55416325) خ کارگ جنوبی(

145جایگاه 
88032718)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

177جایگاه 
44414000) بزرگراه همت(

102جایگاه 
33704088) خ خاوران(

19جایگاه 
66466898) خ وحدت اسالمی(

153جایگاه 
88710975) خ ولی عصر(

178جایگاه 
44818001) بزرگراه ایرانپارس(

109جایگاه 
33704035) خ خاوران(

111جایگاه 
55415660) خ هالل احمر(

24جایگاه 
88732579) خ بهشتی(

بیهقی
88747185) خ بیهقی(

168جایگاه 
33878700) جاده خاوران(

131جایگاه 
66719522)حسن آباد. م(

110جایگاه 
88821204) خ مطهري(

2جایگاه 
66403001) خ انقالب(

171جایگاه 
)جاده خاوران(

138جایگاه 
66407401) خ کارگر(

119جایگاه 
88407085) خ شریعتی(

9جایگاه 
66703187) خ انقالب(

173جایگاه 
33860196)شهرك مسعودیه(

3جایگاه 
33553755) خ ري(

133جایگاه 
88754198)خ سهروردي شمالی(

15جایگاه 
88907224) خ ولی عصر(

16جایگاه 
55060290) خ رجایی(

4جایگاه 
55620800) خرداد15خ (

137جایگاه 
77547897) چهار راه مدنی(

22جایگاه 
88007429) خ کارگر شمالی(

١١٩کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


شهیدان متین
)گلچین. م(

ابوذر
)بزرگراه محالتی(

105جایگاه
33740798) خ فداییان اسالم( پمپ بنزین ھا...ادامھ

معلم
66211333) خ یافت آباد(

اصفهانک
33709296)بزرگراه محالتی(

117جایگاه 
55901343) خ رجایی(

30جایگاه 
55063732)ترمینال جنوب(

مهران
55824918) خ مهران(

آزادگان
33886555)کمربندي جنوب تهران(

162جایگاه 
33740236) شهر ري(

118جایگاه 
55301472) خ شوش(

202جایگاه - سلمان فارسی
)شهر ري(

فداییان اسالم
55314390) خ فداییان اسالم(

172جایگاه 
)کمربندي بهشت زهرا(

176جایگاه 
)خ خزانه بخارایی(

کمیل
55917900) شهر ري(

ابریشم
55052113) خ رجایی(

174جایگاه 
)جاده قدیم قم(

مهدیلو- 183
)خ زمزم(

جایگاه گاز
)جاده مخصوص کرج(

)چمران(بهمن 
55310563)  بهمن. م(

128جایگاه 
44903461)رججاده مخصوص ک(

107جایگاه 
55243802) جاده ساوه(

فهرست کامل امامزاده هاي تهران تهرانسر-185جایگاه 
)بزرگراه آزادگان(

135جایگاه 
66232982) جاده ساوه(

قاضی الصابر
)ونک. م(

ابوطالب
)خ فرحزاد(

182جایگاه 
)بلوار دهکده المپیک(

165جایگاه 
66808765)جاده قدیم کرج(

مزاده پنج تناما
)خ اویزان(

امامزاده اسماعیل ابن زکریا
)خ اندرزگو(

34جایگاه 
55901021) 4505)(انبار ري(

180جایگاه 
55249580)بزرگراه آزادگان(

امامزاده جعفر
)خ پونک(

امامزاده سید محمد ولی
)تجریش. م(

دهکده
44710420) دهکده المپیک(

186جایگاه 
55866247) خ عبدل آباد(

امامزاده جعفر و حمیده خاتون
)شهر زیبا(

امامزاده صالح
)تجریش. م(

146جایگاه 
)بزرگراه تهران کرج(

3832998)0262(

نور- 187جایگاه 
)خ عبدل آباد(

امامزاده شعیب
)شهر زیبا(

امامزاده عزیز
)خ اوین(

158جایگاه 
)0262(3831998)بزرگراه تهران کرج(

20جایگاه 
55900232) شهر ري(

امامزاده سید محمد رضا
)شهر زیبا(

امام زاده علی اکبر
)خ اندرزگو( تهران(CNG)از مایع فهرست کامل پمپ هاي گ

امامزاده عقیل
)شهر زیبا(

امامزاده قاسم
)قدس. م(

CNGجایگاه گاز طبیعی 
)شهرك چشمه(

جالل آل احمد
44235241)بزرگراه جالل آل احمد(

امامزاده عالالدین
)شهر زیبا(

امامزاده مصیب
)خ اوین(

دماوند
77867443) چهار راه تهرانپارس(

بنی هاشم
)خ بنی هاشم(

امامزاده عین علی و زین علی
)پونک. م(

امامزاده معصوم صالح
)خ فرحزاد(

شهیدان
66027223) هاشمی. م(

شهید تند گویان
77374800) خ فرجام(

امامزاده کابل حسین
)شهر زیبا(

یه شیخ عبداله طرشتبق
)فلکه اول ستارخان(

کیان تایر
)خ قزوین(

پونک
44439037)بزرگراه همت(

امامزاده  محمد
)شهر زیبا(

امام زاده اسماعیل
)خ شریعتی(

پمپ گاز
)خ شوش(

بیهقی
88747185) خ بیهقی(

امامزاده محمود
)شهر زیبا(

بقیعه علی بن محمد مقلب به قاضی صابر

)ده ونک(
تیتخ

55623000) چهار راه خانی آباد(
پارس کمپرسور

66940623- 5) خ کارگر شمالی(

امامزاده زید
66233335) جاده ساوه(

امامزاده موسی ابن جعفر
)شهر زیبا(

هرندي
55622514) خ شوش(

)احداث جایگاه(CNG-جی.ان.سی
66154133) خ طالقانی(

امامزاده عباس
)جاده ساوه(

امامزاده نور بخش
)شهر زیبا(

آهنگ
33189477) بزرگراه محالتی(

والفجر
)بزرگراه کردستان(
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باغ کامران
)خ از گل(

آدینه
)زاشیبخ د(

امامزاده عبداله
)جاده مخصوص کرج( امامزاده ھا...ادامھ

پردیس
)خ پورابتهاج(

ابوالقاسم فردوسی
)خ باهنر(

امامزاده رضا
)جاده ساوه(

امامزاده عبداله
66629734)متري جی30خ (

پیوند
)خ حکمت(

البرز
)شهرك البرز(

امامزاده طاهر
)جاده ساوه(

)ع(امامزاده معصوم 
55739214) خ قزوین(

جگاه ارمتفر
)تجریش. م(

الهیه شرقی
)خ الهیه(

)ع(امامزاده هادي 
)شهر ري(

مقبر شیخ هادي
)خ امام خمینی(

توحید
)خ ولنجک(

)ع(امام علی 
)خ کامرانیه(

امامزاده ابراهیم
)بزرگراه بهشت زهرا(

امامزاده  آقا سید اسماعیل
55605676) خ مصطفی خمینی(

ثامن
)خ آجودانیه(

قاسمامامزاده 
)قدس. م(

امامزاده ابو الحسن
)خ رجایی(

امامزاده  ابراهیم
)بازار(

قلمستان
)خ ولی عصر(

جمشیدیه
22287793) تجریش. م(

امامزاده ابو الحسن
)شهر ري(

)ع(امامزاده  اسحاق 
)خ ناصر خسرو(

قیطریه
22215079)خ شریعتی(

حصارك
)خ باهنر(

امامزاده ابوالقاسم
)زهرابزرگراه بهشت (

امامزاده  زید
55602255) خرداد15خ (

کاج
)خ زعفرانیه(

حقیقت
)خ دزاشیب(

امامزاده حمزه
)شهر ري(

امامزاده  سید ناصر الدین
55620575) خ خیام(

کوهسار درکه
)درکه. م(

دیباجی
)خ لواسانی(

امامزاده عبداله
55901158)شهر ري(

امامزاده سید ولی
55607118) خرداد15خ (

کوهستان چهارم
)شهرك البرز(

روشن
)خ باهنر(

امامزاده علی اکبر
)جاده قدیم قم(

امامزاده یحیی و محمد
33551903) خرداد15خ (

گل محمدي
)خ باهنر(

زعفرانیه
)خ ولی عصر(

امامزاده هادي
)شهر ري(

بقیعه هفت دختران
)خ مصطفی خمینی(

گلپاد
22092994) خ فرحزاد(

دساحلی دارآبا
)خ مسیل(

بقعه بی بی زبیده
)شهر ري(

)مقبره عطار(پیر عطا 
)بازار(

گلدانی
)شهرك نفت(

سرو
)خ پورابتهاج(

بقعه بی بی شهربانو
)سه راه ورامین(

غیبی
)خ خیام(

گلریزان
22428889)بزرگراه چمران(

سهیل
22563843)خ کامرانیه جنوبی(

بقعه جوانمرد قصاب
)شهر ري(

مقبره آقا
)مصطفی خمینیخ(

الدن
)اندرزگو. م(

شبنم
)خ اقدسیه(

بقعه رقیه
)جاده قدیم قم(

اهل ابن علی
)خ خاوران(

موزه دارآباد
)خ پورابتهاج(

شهید احمدلو
)جاده لشگرك(

بقعه سه دختران
)شهر ري(

بقعه چهل تن
)آیت اله محالتی. م(

مهر

)خ باهنر(

شهید باهنر

)خ باهنر(

الحسنیحضرت عبدالعظیم

55950921- 7)شهر ري(

سیده ملک خاتون

33722845) خ خاوران(

مینا

)خ باهنر(

صدر

)بزرگراه صدر(

)بقعه ابن بابویه(شیخ صدوق 

)سه راه ورامین(

امامزاده حسن

55709990) خ امین الملک(

نسیم

)خ کاشانک(

فردوس

)خ ولی عصر(
____________

امامزاده حسن

)اندو راهی خیابان قپ(

نفت

)بلوار شهرك نفت(

فیضیه

)خ باهنر(
فهرست کامل پارك ها و بوستان هاي تهران
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پرستو
)خ شریعتی(

هدیهم
)خ مهدي اول(

جاوید
)خ آزادي(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

پیچک
)خ راجیان جنوبی(

نیما
88087576) بلوار فرحزادي(

جوانه
)خ ستارخان(

نگین
)خ ولنجک(

تخارستان
)خ میرداماد(

نیما
)جاده فرحزاد(

دره
)شهک قدس(

نور
)خ ولنجک(

جنگلی سید خندان
)بزرگراه رسالت(

ورزش
88241090)بزرگراه جالل آل احمد(

دریا
)خ فرحزاد(

نیاوران
22281058) خ باهنر(

حنا
)خ میرداماد(

آرارات
)خ ونک(

دوستان
)خ حبیب اله(

کوهسار- ولنجک
)تجریش. م(

خشایار
)خ آفریقا(

آزادگان
)بزرگراه رسالت(

رامین
)کمربندي صادقیه(

آبشار
)خ سعادت آباد(

)کودك(داور 
22540383) خ اختیاریه(

آفتاب
)زرگراه کردستانب(

رفتگر
)بزرگراه جالل آل احمد(

آزادي
)خ ستارخان(

درنا
)خ راجیان(

آیت اله طالقانی
22223025) ونک. م(

سپهر
)خ پونک باختري(

آزادي
44230778) فلکه اول صادقیه(

دستور
)حاشیه آیت اله صدر(

اختر
)نونهاالن(

ستارخان
66507010) خ ستارخان(

)پله(اذان 
)قدسشهرك(

دوستان
)خ عباسپور(

)جلفا(ارسباران
)خ سید خندان(

سنگی
)خ سعادت آباد(

ارکیده
)خ ستارخان(

رسالت
)بعد از پل سید خندان(

)تپه براتی(اقاقیا 
22220416) خ میرداماد(

شاهین
)خ ستارخان(

اقاقیا
)بزرگراه محمد علی جناح(

)دیدار شمالی(رعنا 
)خ آفریقا(

امداد
)کون. م(

)سعادت آباد(شقایق
22063323) خ سعادت آباد(

انارستان
)شهرك ژاندارمري(

رودکی
)حاشیه سیما شمالی(

)عظیمی(اندیشه 
)خ شریعتی(

شکوفه هاي انقالب
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

انقالب
)خ نصرت(

زرگنده
)خ حسن آباد زرگنده(

باغ سرا
)بزرگراه کردستان(

شهرآرا
)خ ستارخان(

انایم
)بلوار فرحزادي(

زرگنده

22600643) خ شریعتی(

باغ موزه آب

22618800)خ شریعتی(

طرشت

)خ آزادي(

باغ مخابرات

66001439) خ آزادي(

زیبا
)خ قبا(

بنفشه
)خ نونهاالن(

فلکه اول صادقیه
)فلکه اول صادقیه(

بزرگ تهران
22040293) بزرگراه چمران(

سئول
)ونک. م(

بهار
)صدربزرگراه (

کودك
88578402) شهرك قدس(

بوستان
)بلوار فرحزادي(

سئول
88052521) ونک(

بهاره
)بزرگراه چمران(

کوي نصر
88279668) خ کوي نصر(

پارك دالوران
22065152) خ سعادت آباد(

ساعی

88776725)خ ولی عصر(

بیست و دو بهمن

)خ اختیاریه جنوبی(

تگوفگ

)بزرگراه جالل آل احمد(

فرهنگیانپاس و

)بزرگراه شیخ فضل اله نوري(

سبز

)خ پاسداران(

بیهقی

)خ بیهقی(

گفتگو

88286082) خ کوي نصر(

پانزده خرداد

)رستوران محله فرحزاد(

ستار کشانی

)خ ستار کشانی(

پامچال

)خ سئول(

مدیریت

)نبش بلوار مدیریت(

پرواز

)بلوار پارك نژاد(
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باغ اناري
)خ تهرانپارس(

نونهاالن
22008737)خ نونهاالن(

کوشیار
)خ آفریقا(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

باغ قادري
)خ لویزان(

نیلو
)خ ولی عصر(

کیکاووس
)خ کالهدوز(

سحر
)رگراه صدربز(

بوستان پنجم
)خ پاسداران(

نیلوفر
)خ نونهاالن(

گل آذین
)خ میرداماد(

سوسن
)خ منشی(

بوستان شهداي جوان
77572090-1) خ دماوند(

ونک
)خ ونک(

گل سرخ
)بزرگراه مدرس(

سیمرغ
)بزرگراه آفریقا(

بوستان نهم
)خ بوستان نهم(

بهمن22
)خ تهرانپارس(

گلستان نشاط
)سدارانخ پا(

شاد
88796084) ونک. م(

بوستان هفتم دو
)خ پاسداران(

غربی186
)خ تهرانپارس(

گلفام
)خ آرش(

شاهد
)خ پاسداران(

بوستان هفتم یک
)خ پاسداران(

غربی188
)خ تهرانپارس(

گلنار
)خ میرداماد(

شبنم
)خ ناهید(

بوعلی
)خ هنگام(

غربی196
)خ تهرانپارس(

محصل
)ادبلوار شهرز(

شریعتی
)خ شریعتی(

بهار
)بزرگراه رسالت(

آذین
)خ استاد حسن بنا(

مروارید
)خ دستگردي(

شکوفه
)خ دستور(

بهارك
)خ میرزاده(

آزاده
)خ امین(

ملت
)خ ولی عصر(

شهید اندرزگو
)خ میثاق جنوبی(

بهزادي
)خ امین(

اتحاد
)خ بنی هاشم(

میدان پیروز
)بزرگاه صدر(

صبا
88798051)خ آفریقا(

بین خیابان چهارم و پنجم
)خ توحید(

احدزاده
77709921) بزرگراه رسالت(

مینو
)ونک. م(

صداقت
)خ آفریقا(

پلیس
77361770) خ تهرانپارس(

احسان
)بزرگراه رسالت(

نرگس
)خ شریعتی(

صنوبر
)خ دشتستان پنجم(

تپه شمس آباد
)خ استاد حسن بنا(

ارغوان
)خ تهرانپارس(

نسیم
)خ دستگردي(

فرهنگ
)دوراهی قلهک(

غربی210تقاطع 

)خ تیرانداز(

ازگل

)جاده لشگرك(

)اسبدوانی(نصر

)خ قبا(

قبا

)خ پاسداران(

توحید
77363037) خ توحید(

اسکویی
)خ استاد حسن بنا(

نظامی گنجوي
88662422-4)بزرگراه حقانی(

قرقاول
)خ پاسداران(

جانبازان

)خ تهرانپارس(

اریانافتخ

)خ لویزان(

نظامی گنجوي

66469728) ونک. م(

قو

)خ شیخ بهایی(

جعفر پناه

)خ تهرانپارس(

اقاقیا

)خ فرجام(

نگار

)خ پاسداران(

کاج

)خ دستگردي(

جنگلی ساحلی

)بزرگراه دماوند(

امید

)خ استاد حسن بنا(

نگین

)خ نونهاالن(

کربال

)بزرگراه صدر(

جنگلی سرخه حصار
77703119) دورانبزرگراه(

امیر شرفی
77572097)خ  دماوند(

)الدن(نوایی 
)خ میرداماد(

کردستان
)بزرگراه کردستان(

جنگلی سوهانک
22490508)جاده لشگرك(

انتهاي احدزاده
)خ تهرانپارس(

نور
)بزرگراه همت(

کودك قلهک
)خ شریعتی(
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مرادي
)خ سراج(

غرب پیچ شمس آباد
)خ استاد حسن بنا(

شرق پیچ شمس آباد
)خ استاد حسن بنا(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

مروارید
)خ بنی هاشم(

غفاري
)خ استاد حن بنا(

شقایق
77440262) خ شمیران نو(

جنگلی لویزان
77446862) خ هنگام(

معلم
)بزرگراه رسالت(

فردوس
)خ هنگام(

شقایق
)خ هنگام(

نهجوا
)خ تهرانپارس(

معین نژاد
77343436)خ تهرانپارس(

قربانی
)خ استاد حسن بنا(

شکوفه
)بلوار چمران(

حکیمیه
)خ بهشت(

8مقابل ناحیه 

)جاده تلو(

کاج اول

)بزرگراه رسالت(

شمال شرق میدان پروین

)پروین. م(

خیابان پایدارفر

)خ گیالن(

مقدم
)خ استاد حسن بنا(

کاظمی
)مخ هنگا(

شمشاد
)خ عراقی(

خیابان نیروي دریایی
)رسالت. م(

ملت
)خ ریحانی(

کسري
)خ بنی هاشم(

شهریاري
)خ استاد حسن بنا(

خیرآبادي
)خ استاد حسن بنا(

ممدوحی
)خ نعیم شرقی(

کودك
)فرخی. م(

شهید انتقامی
)خ تهرانپارس(

درختی
)خ عراقی(

مهتاب
)بزرگراه رسالت(

گل بانگ
)پارسخ تهران(

شهید عبدالهی
)خ فرجام(

دلپسند
)بزرگراه صیاد شیرازي(

میثاق
)خ وفادار(

گل برگ
)خ تهرانپارس(

شهید قدیري
)خ استاد حسن بنا(

دنیاي کودك
)بزرگراه رسالت(

نسترن
)بلوار نور(

گل واژه
)خ رشید(

شهید کرد
)بزرگراه رسالت(

ده لویزان
)خ لویزان(

نعیم شرقی

)قیخ نعیم شر(

گلبرگ

)خ تهرانپارس(

شهید گودرزي

)خ امین(

ذهاقین

)بزرگراه رسالت(

نور

)خ حکیمیه(

گلریز

22527886)خ استاد حسن بنا(

شهید نصیري

)خ توحید(

رحمتی

)خ تهرانپارس(

نوفل لشاتو

77899080) خ تکاوران(

ارزگل

229545620)بزرگراه بابایی(

شهید نقدي

)خ تهرانپارس(

رسالت

22863492)گراه رسالتبزر(

ولی عصر
)رسالت. م(

گلنار
)خ چمران(

شیرین و پیمان
)خ بنی هاشم(

رهنمون
)خ استاد حسن بنا(

ولی عصر
77800210)خ هنگام(

)عزیزي(الهیجان 
)خ الهیجانی(

صدف
)خ استاد حسن بنا(

سازمان گوشت
)خ وفادار(

همیشه بهار
)بوستان ششم از داود اسالمی(

3لویزان 
)مجتمع مسکونی ارتش(

صدف
22930244)خ مجیدیه شمالی(

سالمندان
)هروي. م(

همیشه بهار
)خ تهرانپارس(

مبینی
)خ فرجام(

صنوبر
)بزرگراه رسالت(

سبالن
77333037) خ دماوند(

یازدهم مرکزي
)خ مطهري(

مجیدیه
22520815)خ مجیدیه شمالی(

طاهر
)خ استاد حسن بنا(

سپهر
)خ عراقی(

بهمن22
)بزرگراه همت(

محمد
)خ استاد حسن بنا(

عادل
)خ عادل(

شاداب
)خ خواجه عبداله انصاري(

آبنوس
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

محمدي
)خ هنگام(

عنبر ستانی
)خ سراج(

شاهد
)خ استاد حسن بنا(
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مبعث
)نبش میدان شهر زیبا(

سهیل
)جنوبیبلوار نور (

بوستان
)بزرگراه کاشانی(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

محصل
)خ شاهین جنوبی(

شاهد
44409888)خ سردار جنگل(

بهار
)خ سردار جنگل(

آزادگان
)شهرك مبعث(

مریم
)بزرگراه کاشانی(

شبنم
)خ جنت آباد(

بهار آزادي
)خ شهران(

آسیا
)بزرگراه کاشانی(

معلم
)خ شهران(

شفق
)فلکه دوم صادقیه(

بهارستان
)جنت آبادخ(

آموزگار
)بلوار آالله(

مهاجر
)خ جنت آباد شمالی(

شقایق
)جاده شهران(

بهاره
)خ جنت آباد(

اختر
)خ محمد علی جناح(

مهتاب
)خ جنت آباد(

شهریور
)خ جنت آباد(

بهمن
)بزرگراه کاشانی(

اردکانی
44115234)بزرگراه کاشانی(

مهسا
)خ جنت آباد(

صبا
)انیبرگراه اشرفی اصفه(

پرواز
)فلکه دوم صادقیه(

اردیبهشت
)خ سردار جنگل(

میثم
)خ جنت آباد(

صدف
)شهرك اکباتان(

پروانه
)خ جنت آباد(

ارغوان
)برگراه اشرفی اصفهانی(

میخک
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

طلوع
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

تربیت
)بزرگراه کاشانی(

ارمغان
)جاده سولقان(

میعاد
44071144)راه کاشانیبزرگ(

عسل
)بزرگراه کاشانی(

جنگلی کوهسار
44306333)بزرگراه همت(

استقالل
44075261)بزرگراه کاشانی(

میالد
)خ جنت آباد(

فردوس
)بلوار فردوس(

جویبار
)بلوار فردوس(

الهام
)بلوار فردوس(

مینا
)خ بیمه چهارم(

فرشته
)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

چهار باغ
)ار باغچه. م(

الهام
44117139)فلکه دوم صادقیه(

نرگس
)بلوار فردوس(

فروردین
)خ جنت آباد(

حدیثه
)خ جنت آباد(

امید
)بلوار آالله(

نسیم
)خ جنت آباد(

کودك
44311547) شهر زیبا. م(

خرداد
)جنت آباد(

امیر
)خ شهران(

نغمه
)بزرگراه رسالت(

گل بن
)خ شاهین شمالی(

دانش شرقی
)نت آبادخ ج(

امیر کبیر
)خ شهران(

نگار
)بلوار فردوس(

گالیل
44664358)جاده مخصوص کرج(

دانش غربی
)خ جنت آباد(

ایثار
)خ ستارخان(

نگین

)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

گالیل

)شهرك اکباتان(

رز

)بلوار فردوس(

باصفا

)بلوار فردوس(

نور

)بزرگراه کاشانی(

گلسار

)خ ابرهیمی(

زنبق

)زرگراه کاشانیب(

باغ فیض

)خ ناطق فیض(

نوشین

)خ محمد علی جناح(

گلستان

)خ شاهین شمالی(

زنبق

)بزرگراه رسالت(

برگمهر

)خ جنت آباد(

نونهاالن
)بزرگراه کاشانی(

الدن
)شهرك اکباتان(

سارا
)بزرگراه کاشانی(

بعثت
)خ جنت آباد(

نیلوفر
)بزرگراه رسالت(

الله
)الیبلوار ستاري شم(

سرداران شهید
44309026)جاده سولقان(

بنفشه
)خ شهر زیبا(
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زنبق
)بزرگراه رسالت(

کودك
)خ شریعتی(

مریم شرقی
)خ کریمخان زند(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

سوسن
)بزرگراه رسالت(

گل سرخ
)خ سبالن شمالی(

مریم غربی
)خ کریمخان زند(

همیشه بهار
)خ جنت آباد(

شقایق
77901353)خ نارمک(

مادر
)خ مطهري(

میرزاي شیرازي
)خ میرزاي شیرازي(

یاران
)بزرگراه کاشانی(

شورا
88419472) خ گلبرگ(

مدرس
)خ بهشتی(

آالله
)خ حاجی پور(

یاس
)بزرگراه شرفی اصفهانی(

صبا
)خ استاد حسن بنا شمالی(

مریم
)چهار راه مدنی(

آهنچی
88751001) خ بهشتی(

اسمنی
)خ جنت آباد(

فدك
)خ نارمک(

مطهري
)خ مطهري(

ارزو
)خ شریعتی(

ابن سینا شمالی
)خ کریمخان زند(

فردوسی
)خ کرمان(

معلم
)خ معلم(

ارکیده
22943756)خ استاد حسن بنا(

)پارك هنرمند(ایرانشهر
88826525)خ ایرانشهر(

کوکب
)بزرگراه رسالت(

مفتح
)خ مفتح شمالی(

ارکیده
)بهشتیخ (

باغ ورشو
)خ استاد نجات الهی(

گل برگ
)خ کرمان(

مقابل بازار ترکمنستان
)خ مطهري(

اسالمی
)خ عربعلی(

پامچال
)بزرگراه کردستان(

گل رز
)بزرگراه رسالت(

نارنج
)خ مطهري(

5اندیشه 
)خ بهشتی(

پزشک
)خ حافظ(

گل مریم
)خ دماوند(

نارون
)خ شریعتی(

برزگر
)خ شریعتی(

نگلی زیتونج
)بزرگراه کردستان(

گلچین
22532266)بزرگراه رسالت(

نسترن
)خ بهشتی(

3احیهن-7نطقهم-پارك آوینی
88437832) خ مطهري(

جویبار
)خ جویبار(

گلزار
)خ جانبازان غربی(

هالل احمر
)خ شریعتی(

جهانگیري
)خ سپاه(

دروس
)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

مصطفی خمینی
)راه رسالتبزرگ(

یاس
)خ بهشتی(

ذبیحی
)خ نامجو(

سرو
)خ مطهري(

معلم

)خ جانبازان شرقی(

یوسفیان

)خ مطهري(

رز

)خ سبالن شمالی(

سید جمال الدین اسد آبادي

88049682)بزرگراه کردستان(

مهر
)خ استاد حسن بنا شمالی(

ارکیده
)تخجیري. م(

زیتون
)خ اجاره دار(

شفق
88720545)اسد آباديخ سید جمال الدین(

مهر
)خ کرمان(

باغ سرسبز
)رسالت.م(

شازاد
)خ سهروردي شمالی(

قزل قلعه
88008996)بزرگراه کردستان(

میخک
)بزرگراه رسالت(

بهارستان
)خ گلستان(

شقایق
)خ مطهري(

گل بار
)توحید. م(

نرگس
)بزرگراه رسالت(

پامچال
)130تقاطع خیابان(

شهید محمودي
)ه رسالتبزرگرا(

)دوستدار کودك(گلستان امیر
)خ شیرازي جنوبی(

نسترن

)خ دماوند(

تابان

22538325)بزرگراه رسالت(

طالقانی

)خ شریعتی(

گیاه شناسی جهان آرا

)خ جهان آرا(

نگین

)خ تهرانپارس(

جانبازان

)خ جانبازان غربی(

کاج

)خ مدنی(

الله

88969777) بلوار کشاورز(
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کشور دوست
)خ جمهوري(

شهید رنجبر
)خ بریانک(

معین
)خ آزادي(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

کیمیا
)خ نواب(

شهید عرب
)بریانک. م(

مهر
)بزرگراه سعیدي(

نیلوفر
)بزرگراه رسالت(

مترو
)حر. م(

صبا
)خ کلهري(

هاشمی
)خ هاشمی(

یاس
)خ تهرانپارس(

مجتمع رازي
)خ قزوین(

صبا
)د عربخ محمو(

بهمن22
55738957) خ قزوین(

یاسمین
77926585)تقاطع گلبرگ و باقري(

مهر
)چهار راه لشگر(

کارون
)خ آزادي(

آینه
)خ آزادي(

بهمن12
)جاده مخصوص کرج(

شهریور17
)شهریور17خ (

گل
)قزوین. م(

آینه
)خ جیحون(

آزادي
)خ آزادي(

آتش نشان
)امام خمینی. م(

موعود
)هخ درک(

اعتماد
)بریانک. م(

المهدي
66015928) آزادي.م(

آالله
33721719)شهریور17خ (

ناظمی
)خ حسام الدین(

الغدیر
)خ قزوین(

جرجانی
)شمشیري. م(

امیر کبیر
)خ امیر کبیر(

نور
)بریانک. م(

بنفشه
)بزرگراه نواب(

دژبان
)جاده مخصوص کرج(

)پارك شهر(بوستان شهر
66730017- 8)خ وحدت اسالمی(

هفت چنار
)خ هفت چنار(

تهرانی
55709237)خ قزوین(

زنجان
)خ زنجان جنوبی(

بهاران

55613538)شوش. م(

امیریه

)راه آهن. م(

جنگلی

)متري جی30خ (

شادي

)جاده قدیم کرج(

جعفري

)خ خیام(

امیریه

55372656)خ ولی عصر(

چراغی

)خ مالک اشتر(

شقایق

)شمشیري. م(

کرمانیخواجوي
)خ شوش(

اوستا
66433872) خ آزادي(

خانواده
)بریانک. م(

شمشیري
)مهرآباد جنوبی(

دکتر حسابی
)خرداد15.م(

دانشجو
)خ رشیدالدین فضل اله(

خبرنگار
)بزرگراه نواب(

فتح
)بزرگراه سعیدي(

زیبا
)شهریور17خ (

دانشجو
66469201) خ ولی عصر(

رضوان
55726327)خ کمیل(

کوثر
)بزرگراه سعیدي(

شهید هرندي
)خ خیام(

دوازده فروردین
)فروردین12خ (

زنبق
)خ حسام الدین(

کوکب
)مهرآباد جنوبی(

)مطهري(کتابخانه 
)شهرك شوش(

رودکی
)خ نواب(

سبز
)خ هفت چنار(

گل ها
)شمشیري. م(

کمال الملک
)خ امیر کبیر(

شهداي عابدي تهران
)رازي. م(

شبیري
)یخ سبحان(

الدن
)بزرگراه سعیدي(

کوثر

)خ ري جنوبی(

شیخ هادي

)خ شیخ هادي(

شهدا

)خ زنجان جنوبی(

الله

)بزرگراه سعیدي(

12منطقه - کوثر
)شهریور17خ (

)برادران هاشمیان(طاهري
)رازي. م(

شهیدان
)خ آزادي(

لعل آخر
)بلوار استاد معین(

گل محمدي
)خ شوش(

)شفیعی(قبله 
)مخ رباط کری(

یرچیمشهید د
)خ کمیل(

معلم
)خ دستغیب(
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جعفري
)بلوار نیکنام(

مهرجو
)خ تهران نو(

خیام
33302590- 2)امام حسین. م( 

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

چهار باغ
)خ میثم(

نیما
77480418)آشتیان. م(

دانش آموز
)آشتیانی.م(

مصطفی خمینی
)خ بهارستان(

چهل تن
)ریورشه17خ (

ورزش
)کالهدوز. م(

رز
)خ نیروي هوایی(

معلم
)خ جمهوري(

حداد
)خ پیروزي(

آبان
)خ جباري جنوبی(

رفاه
)خ کالهدوز(

میرزا محمود وزیر
)خ امیر کبیر(

دانش

)سرآسیاب. م(

)جهان پناه(آالله

)شهریور17خ (

رودکی

)خ نیروي هوایی(

نسترن

)خ جمهوري(

دکتر معین

)نامام حس. م(

ائمه اطار

)بزرگراه بسیج(

ریحان

)خ تهران نو(

وزیر دفتر

)خ وحدت اسالمی(

رهنما
)خ پیروزي(

ائمه اطهار
33169594)خ پیروزي(

زیتون
)آشتیانی. م(

ارغوان
)خ دماوند(

زیتون
)بزرگراه محالتی(

)ع(ائمه اطهار
)آبان13.م(

سبالن
)خ دماوند(

اوستا
77480010) آشتیانی. م(

یهسم
)بلوار ابوذر(

ابیانه
33171785)بزرگراه محالتی(

سعدي
)آشتیانی.م(

بابا طاهر
)خ دماوند(

سبل
)خ خاوران(

ارغوان
)خ افسریه(

سیمرغ
)خ دماوند(

باغ انار
77434841) خ پیروزي(

شکوفه

)خ پیروزي(

اشکان

)خ کرمانی(

سیمرغ

77471629)خ نیروي هوایی(

بزرگمهر

)خ مجاهدین اسالم(

شهداي گمنام

)بزرگراه محالتی(

اصفهانک

)برگراه محالتی(

شوار

)امامت. م(

بوعلی

)چایچی. م(

شهریار

)بزرگراه محالتی(

اقاقیا

)بلوار ابوذر(

صائب تبریزي

)آشتیانی.م(

پرواز

)امام حسین. م(

صاحب الزمان

)بزرگراه محالتی(

باقر آباد

)کالنتري. م(

صبا

77480011)آشتیانی.م(

پرورده

)خ نیروي هوایی(

صلح
)خ نبرد(

21بلوك 
)بلوار ابوذر(

عطار
77425147)چهرا راه تهرانپارس(

پیروزي
77477029)خ پیروزي(

فتح
)بلوار ابوذر(

بوستان سهند
33065555) خ پیروزي(

عطار
)خ دماوند(

جدید االحداث
)خ بصیر(

فردیس
)فروردین10خ (

بوستان شاهد
33160606) تیبزرگراه محال(

فردوسی
)کالهدوز. م(

جنگلی سرخه حصار
77888835) بزرگراه بسیج(

کاج
)خ پیروزي(

بهار باغ
)فروردین10خ (

گل محمدي
)خ مجاهدین اسالمی(

حافظ
77439193) خ نیروي هوایی(

کودك جهان پناه
)خ جهان پناه(

پندار
)بلوار نیکنام(

مردم
)سه راه امین حضور(

حفظیه
)یروي هواییخ ن(

کودك مقداد
)خ مقداد(

ترنج
33166768) بلوار ابوذر(

منوچهري
)خ نیروي هوایی(

خاقانی
)آشتیانی. م(

گردشگاه ابوذر
)بلوار ابوذر(

تورنج
)خ پیروزي(

مهرآور
)خ تهران نو(

خیام
)شهریور17خ (
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ارکیده
)خ نازي آباد(

گل گشت
)ربلوار ابوذ(

پرستو
)بلوار امام رضا(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

اندیشه
)خ رجایی(

گلچین
)خ نبرد(

پیام
)شهرك مسعودیه(

گردشگاه پرستار
)خ پیروزي(

بعثت
55061092)بزرگراه بعثت(

گلستان
)بزرگراه بعثت(

جوان
)خ خاوران(

گل رز
)خ پیروزي(

بهار
)خ خزانه بخارایی(

گلستان
)خ شوش شرقی(

چمن زار
)رشهرك کیان شه(

گل نما
)خ پیروزي(

بهمن
)دشت آزادگان(

گلچین
)بسیج. م(

خاور شهر
)شهرك خاورشهر(

گل ها
)خ پیروزي(

پامچال
)خ دستواره(

الدن
)شهرك کان شهر(

خلیج فارس
33878383)خ افسریه(

گلزار
)شهریور17خ (

ترمینال جنوب

)ترمینال جنوب(

الله

)شهرك جمهوري(

زیبا

)خ منصور(

گلزار

)خ پیروزي(

جوادیه

)بهمن. م(

مبعث

)خ خاوران(

سجادیه

)خ شهرزاد(

گلسار

)بلوار ابوذر(

چهارده معصوم

)خ فداییان اسالم(

مریم

)خ مسعودیه(

سروناز

)شهرك مسعودیه(

لرستان جنوبی

)خ لرستان جنوبی(

سردار جنگل
)خ نازي آباد(

میرزا کوچک خان
)بزرگراه بعثت(

سلمان
)خ افسریه(

ماهواره
)خ همایونشهر(

شقایق
)خ علی آباد جنوبی(

نارنج
)امام رضا. م(

شادي
)شهرك مسعودیه(

محالتی
)بزرگراه محالتی(

شوش
)شوش. م(

نبرد
)خ خاوران(

شاهد
)بلوار ابوذر(

مخابرات
)خ نبرد(

شهر شادي آزادگان
)دشت آزادگان(

نیلوفر
)خ خاوران(

شقایق
)خ شوش(

میثم
)محالتیبزرگراه(

شهید حقانی
55806611)خ شوش غربی(

نیلوفر
)خ هاشم آباد(

شکوفه
)شهرك مسعودیه(

نارنج
)بلوار ابوذر(

شهید دوره گر
)خ رجایی(

والفجر
33804151)شهرك مسعودیه(

شهداي گمنام
33739141- 2) خ خاوران(

نسترن- نبرد
)بزرگراه محالتی(

شهید رجایی
)خ رجایی(

وحدت
)ابوذربلوار (

شهید همت
)خ کیان شهر(

نیلوفر
33338883)خ پیروزي(

شهید رجایی
55021758)خ نازي آباد(

وفا
33708591) شهریور17خ (

شهید همتیان
)شهرك مسعودیه(

هفتم تیر
)خ پیروزي(

شهید رسول عالی
)چهار راه باغ آذري(

ولی عصر
33720867)خراسان.م(

شیرین
)خ خاوران جنوبی(

یاس
)گراه آهنگبزر(

شهید مناف زاده
)بزرگراه رجایی(

هجرت
)بزرگراه بعثت(

صدف
)خ خاوران(

ارج
)خ شوش شرقی(

فالحتی
)ابریشم. م(

همت
)امامم رضا. م(

ظفر
)بلوار والفجر(

ارکیده
)بزرگراه بعثت(

کودك
)شهرك بعثت(

یادیار
)خ خاوران(

عصار
)خ صالحی(

)ع(امام رضا 
)شهرك مسعودیه(
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گل حسینی
)خ ابوذر(

یپنجاه درخت
)خ علمی(

ابریشم
)سه راه علی آباد(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

گل رخ
)خ ابوذر(

جدید االحداث
)خ سجاد شمالی(

ارغوان
)ابریشم. م(

اقاقیا
)شهرك کیان شهر(

گل سرخی
)خ ابوذر(

جوانان
)جاده ساوه(

مادر
)چهار راه باغ آذري(

امید
)خ افسریه(

گل محمدي
)خ مجیدیه پیغمبري(

جوانان
)خ رادمردان(

اقمیث
)شوش. م(

امیر کبیر
)امام رضا. م(

گل ناز
)خ سجاد شمالی(

چمران
)خ قلعه مرغی(

میالد
)خ بوستان بعثت(

اهل ابن علی
)خ خاوران(

گندم

)جاده قدیم کرج(

3حمیدي 

)خ بهبودي(

میالد

)چهار راه باغ آذري(

بعثت

)بزرگراه بعثت(

معبود

)خ زمزم(

4حمیدي 

)خ بهبودي(

نسترن

)زانه بخاراییخ خ(

بنفشه

33875657)شهرك مشیریه(

معراج
)خ قلعه مرغی(

خوشکردار
)خ قلعه مرغی(

هفتم اسفند
)بزرگراه بعثت(

بهتاش صنعت
)شهرك مسعودیه(

معلم
)خ قلعه مرغی(

دانش
)گلچین. م(

یادواره شهدا
)ابریشم. م(

بهشت
)خ افسریه(

مقابل کالنتري

)خ قفیلی(

زمزم

)یخ قلعه مرغ(

آزادي

)جاده ساوه(

عمومی

)خ خاوران(

نارون

)خ زمزم(

زیتون

)خ گودرزي(

آالله

)خ ابوذر(

فجر

33151166) خ افسریه(

نرگس

)خ سجاد جنوبی(

سرو

)جاده ساوه(

ارغوان

)خ طرح نواب(

فداییان اسالم

33721016) خ خاوران(

نسترن
)فالح. م(

شقایق
)خ ابوذر(

ارکیده
)خ قعه مرغی(

رهادف
)خ افسریه(

نوجوانان
)جاده ساوه(

شهداي گمنام
55774363)خ ابوذر(

ااقیا
)خ ابوذر(

قائم
)خ ابومسلم خراسانی(

نیروي انتظامی
)خ ابوذر(

صالحان
)خ زمزم(

اقاقیا
)خ سجاد جنوبی(

کودك
)خ خاوران(

نیلوفر
)خ قلعه مرغی(

صبا
66212121)خ ابوذر(

الهادي
)خ سجاد جنوبی(

هسارکو
)خ خاوران(

یاس
)فالح. م(

فتح المبین
)جاده ساوه(

بنفشه
)سه راه آذري(

یاس
)بزرگراه آزادگان(

یاسمن
)مجتبی متین(

فرهنگ
)خ سجاد جوبی(

بوعلی سینا
)خ یافت آباد(

یاسر
)خ صالحی(

یاسین
)جاده ساوه(

فریدون احمدي
)ابوذر. م(

بهاران
)خ ابوذر(

یاسمن
)شهرك کیان شهر(

شهریور17
66806262)خ شاد آباد(

کریمه
)خ قلعه مرغی(

بهاران
)جلیلی. م(

شهریور17
)خ نازي آباد(

آذر
)بلوار الغدیر جنوبی(

کوثر
)خ خوشکردار(

پامچال
)جاده ساوه(

بهمن22
)خ نازي آباد(
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نسترن
)شهرك ولی عصر(

کاج
)شهرك ولی عصر(

زیتون
)جاده ساوه(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

نور
)خ یافت آباد(

کارگر
)خ شادآباد(

سپید
)شهرك ولی عصر(

آالله
)خ شاد آباد(

نیلوفر
)جاده ساوه(

کارمند
)خ شادآباد(

سجاد
)شهرك ولی عصر(

آالله
66815141)فت آباد غربیاخ ی(

ورزش
)جاده ساوه(

کارون
)خ شوش(

سعادتیه
)بزرگراه فتح(

اخوان
)شهرك ولی عصر(

ولی عصر
)جاده ساوه(

گل شهر
)جاده ساوه(

سنبل
88377592)شهریور17خ (

ارکیده
)خ یافت آباد(

یاس
)جاده ساوه(

گلدسته
)جاده ساوه(

سهروردي
)خ شاد آباد(

استاد شهریار
)شهرك ولی عصر(

بهمن22
)خ خانی آباد نو(

گلستانه
)شهرك ولی عصر(

سینا
)شهریور17خ (

الغدیر
)بلوار الغدیر جنوبی(

الهی
55824441)خ خانی آباد نو(

گلستانی
)شهرك ولی عصر(

شقایق
)جاده ساوه(

باغ
)خ شاد آباد(

امامن خمینی
55832064)خ نعمت آباد(

الدن
)خ شادآباد(

شمس تبریزي
)خ شادآباد(

باغ صابونچی
66303377)خ یافت آباد(

امید
)خ جوانه(

الدن
66815577)خ یافت آباد غربی(

شهداي فردوس
)جاده قدیم کرج(

بدر
)جاده ساوه(

بعثت
55003331)خ خانی آباد نو(

مرداد
)جاده ساوه(

شهداي یافت آباد
)خ یافت آباد(

بنفشه
)شهرك ولی عصر(

بهار
55821821)خ عبدل آباد(

مریم
)خ یافت آباد(

شهریور
)جاده ساوه(

بهاران
66238789)خ بنایی(

بهشت

)خ خانی آباد نو(

معلم

)خ یافت آباد(

شهریور

)شهرك ولی عصر(

بهاران

)شهرك ولی عصر(

جانباز

)خ عبدل آباد(

مالصدرا

)شهرك ولی عصر(

)سپیده(شهید لواسانی

66203316)شهرك ولی عصر(

بهمن

)خ رجایی(

نهجوا

)خ عبدل آباد(

مهر

)خ شاد آباد(

شیشه میرال

)خ یافت آباد(

پروین اعتصامی

)خ شاد آباد(

حاشیه بعثت
)بزرگراه بعثت(

میخک
)خ یافت آباد(

صنوبر
66219204)خ یافت آباد(

تختی
)جاده ساوه(

حافظ
)بهمنیار(

مینا
66816811)خ یافت آباد(

طوس
)خ یافت آباد(

تهذیب
)خ یافت آباد(

دانش آموز
)بهمن22بوستان (

ناصریه
)گرمدره ناصریه(

فارابی
)خ یافت آباد غربی(

تیر
)خ حیدري جنوبی(

سینا
)بلوار بهار2فاز (

نامدار
)شهرك ولی عصر(

فروردین
)جاده ساوه(

خرداد
)شهرك ولی عصر(

شریعتی
55838435)خ عبدل آباد(

نرگس
)خ یافت آباد(

فیروز بهرام
)جنوب فیروز بهرامکمربندي(

خلیج فارس
66261777)هالل احمر(

شقایق
55038900)خ خانی آباد نو(

نسترن
)بزرگراه ساوه(

قائم
66220606)چهار راه یافت آباد(

دهخدا
)بلوارالغدیر جنوبی(
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گل ها
)خ رجایی(

شهید بهشتی
)خ رجایی(

بهمن
)شهر ري(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

گلگون
)خ رجایی(

شهید چمران
)خ رجایی(

پرنیان
)سه راه تقی آباد(

شهرك بستان
)خ خانی آباد نو(

2.ش-آبان13-الله
)شهر ري(

شهید حسن زاده
)جاده ورامین(

جواد االئمه
)جاده سوم غیوري(

فرهنگیان
)خ بهمنیار(

ماهور
)فلکه دولت آباد شمالی(

شهید حیدرنیا
)خ بهشت زهرا(

)جنگلی(جهان آرا 
)خ جوانمرد قصاب(

لقمان
)خ عبدل آباد(

مجموعه ورزشی یادآوران
)بزرگراه رجایی(

شهید خورسی
)یخ رجای(

چشمه علی
)خ چشمه علی(

مرجان
)بلوار جوانه(

4.ش- آبان13-محبت
)4و3خ بهمن (

یفیسشهید 
)شهر ري(

چمران
)خ رجایی(

مفرح
)بهمنیار. م(

محمودوند
)خ جونمرد قصاب(

شهید نصیرزاده
)خ بهشت زهرا(

خبرنگار
)نبش بلوار دستواره(

مهران
)شهرك شریعتی(

مدرس
)خ امام خمینی(

آبان13-6.ش- صدوق
)خ رجایی(

خرم
)شهر ري(

نرگس
55838246)جاده ساوه(

معراج
)خ رجایی(

)یهئصفا(صیفی 
)خ دولت آباد(

دانش
)خ سلمان فارسی(

نسترن
)خ نعمت آباد(

معلم
)خ رجایی(

غدیر
)جاده ورامین(

دستواره
)خ رجایی(

نور
)خ جوانه(

میثاق

)شهر ري(

غنچه نرگس

)خ شهدا(

دشتستان

)شهر ري(

نور

)خ یاخچی آباد(

نغمه

)خ نبی پور(

کلهر

)سوم دولت آباد. م(

دولت

)جاده سوم(

نیمه شعبان

)خ میثاق(

نماز

)خ رجایی(

کمیل

)شهر ري(

دهخدا

)خ دولت آباد(

هویزه

)خ کوشان(

وحدت سالمی
)جاده قدیم قم(

کوثر
)جاده ورامین(

زکراي رازي
)شهر ري. م(

آبان13
)اییخ رج(

ولی عصر
)نماز. م(

گل مهر
)خ دولت آباد(

ستاره
)خ سلمان فارسی(

)جنگلی(آالله 
)بلوار دستواره شمالی(

یاس
)شهرك انقالب(

گل مهر
)شهر ري(

سعدي
)خ رجایی(

ابن سینا
)چهار راه خط راه آهن(

ریما
)خ گلها(

ارغوان
)خ تهرانسر(

سیزده آبان
پ)خ رجایی(

امینی
)خ رجایی(

سپید
)خ تهرانسر(

افق
)خ تهرانسر(

5.ش-آبان13- شادي
)3و2خ مرداد (

اندیشه
)خ رجایی(

شهرك استقالل

)شهرك استقالل(

تهرانسر شرقی

)خ گلها(

1.ش- آبان13-شفق

)خ رجایی(

ایثار

33759868) شهر ري(

)افق(شهرك دریا 

)جاده قدیم کرج(

کوثر

)بزرگراه فتح(

شمشاد

)بلوار شهدا(

یجبس

)شهر ري(

گلناز
)خ تهرانسر(

گلریز
)خ هشتم تهرانسر(

شهدا
)خ پروین اعتصامی(

بهشت
)شهر ري(
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بعثت
55061092)بزرگراه بعثت(

فانفار
)ونک. م(

شب بو
)خ هوانیرو(

پارک ھا وبوستان ھا. . . ادامھ

اشهر تماش
)بزرگراه آزادگان(

تهرانی
55709237)خ قزوین(

)چیتگر(شهرك شهرداري
)شهرك شهرداري(

الله
44562627)خ تهرانسر(

خانواده
33742821)شهر ري(

آکواریوم پار شهر
55635454)خ وحدت اسالمی(

قبا
)بلوار دهکده المپیک(

مریم
)جاده مخصوص کرج(

شهر بازي تهران
)اتون چمران(

وحدت
)نیروي هواییخ (

گل آرا
)خ هوانیرو(

مهتاب
)جاده مخصوص کرج(

شهربازي ارم
44113078)اتوبان مخصوص کرج(

بسیج
)بلوار ابوذر(

گل افراز
)خ هوانیرو(

مهستان
)امام حسن. م(

شهربازي آزادگان
)بهمن. م(

آبی آزادگان
33759290-2)بزرگراه افسریه(

گلرنگ
)خ هوانیرو(

نرگس
)کرججاده مخصوص(

__________
جوان

)خ نبرد(
گلسر

)خ هوانیرو(
یاس

44194740)جاده مخصوص کرج(

هاي تهرانفهرست کامل پارکینگ ها و توقفگاه  گلفام
)بلوار دهکده المپیک(

آتش نشان
)خ هوانیروز(

بنیاد جانبازان

77505657) خ شریعتی(

)طبقاتی(باهنر-1شهرداري منطقه

22712708)قدس. م(

ال کنلتم

44704200)بزرگراه همت(

ابریشم

)بلوار دهکده المپیک(

بهار
)خ بهار جنوبی(

شهید چمران
22600458)خ شریعتی(

مروارید
)بلوار دهکده المپیک(

استقالل
44501777)جاده مخصوص کرج(

پیر مرادي
77508938)خ برادران کفایی(

موزه آثار طبیعی و حیات وحش ایران
22290002) خ دارآباد(

ناز
)شهرك راه آهن(

افرا
)بلوار دهکده المپیک(

پیروزي
)امام حسین. م(

نیاوران
22292742) خ پاسداران(

نسترن
)شهرك راه آهن(

اقاقیا
)بلوار دهکده المپیک(

چهلستون
)خ بهار جنوبی(

2نیاوران 
22282012-5) 390)(خ باهنر(

نیلوفر
)بلوار دهکده المپیک(

باغ نور
)المپیکخ دهکده (

دوالبی
77604462)خ مازندران(

همت
)تجریش. م(

رزگان
)شهریار رزگان(

پامچال
)بلوار دهکده المپیک(

رضوانی
)خ دماوند(

زنجان
66501777) خ آزادي(

نوید
)خ احمد آباد مستوفی(

پردیس
)بلوار دهکده المپیک(

رضوي پور، سید محمد

77559122) خ نامجو(

شادمهر

66007061)خ آزادي(

2و1کرمدره

)خ گرمدره(

پرستو

)بلوار دهکده المپیک(

زرین نعل

77603124) خ کفایی امانی(

صادقیه

44211473- 4)خ محمد علی جناح(

وردآور

)خ وردآورد(

دهکده

)دهکده. م(

کمیته امداد
77608021-4) خ سمیه(

مجتمع تجاري سروستان
)خ سعادت آباد(

استاد امیرخانی
)قیام دشت(

بازی
)بلوار دهکده المپیک(

گرجی
77554282)امام حسین. م(

هما
88791277) خ ولی عصر(

)آزادي(قیام دشت 
)قیام دشت(

ساحل
)دهکده المپیک. م(

مقدم
77606791) خ شریعتی(

پونک-شهروند
44498715-7) پونک. م(

سحر
)بلوار دهکده المپیک(

سپیدار
)بلوار دهکده المپیک(

نور
)حسینامام . م(

آزادي
88713205)خ بهشتی(

فهرست کامل شهربازي هاي تهران
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بیدار
55411054) خ گارکر(

اقتصاد
55380678)خ مولوي(

وحدت
77812513) دماوندخ (

پارکینگ ھا و توقفگاه ھا. . . ادامھ

بیمارستان نجمیه
66707071-5) خ جمهوري(

البرز
55385257) خ مولوي(

برادران زمانی
66033112)خ آزادي(

بانک تجارت
88723236)خ خالد اسالمبولی(

تکمیل
55389720) خ ولی عصر(

امین
55412738) خ قزوین(

پیکاري، اکبر علی
66000779) خ آزادي(

بلوار
88968523) اورزبلوار کش(

ثالث
66927334)خ آزادي(

خوش کالم
55389050) خ کارگر(

تیموري و شرکا
66024103)خ آزادي(

تعاونی وزارت راه
88808604-6) خ استاد نجات الهی(

جمالزاده
)خ جمهوري(

سلطانی، حمید
55386174) خ ولی عصر(

سعادت
66691911) خ شمشیري(

عسل
88903354) خ ولی عصر(

انگیريجه
55412438) خ قزوین(

سهراب
55652761)خ رباط کریم(

وحدت
)خ آزادي(

محمدیه
88714681) خ ولی عصر(

حافظ
)رازي. م(

سیمرغ
66403341)خ ولی عصر(

اخوان صبح خیز
55706914) خ قزوین(

مدیریت منابع آب ایران، شرکت
88901081-9)218)(خ فلسطین شمالی(

حبیبی
55648520) خ هالل احمر(

سینا
55416929) خ محبوب مجاز(

امیر
)شمشیري. م(

نصر
)خ مفتح(

حریري
55376319)وحدت اسالمی. م(

شانزلیزه
)خ جمهوري(

جیحون
66017322) خ جیحون(

، شرکتتنف
66153622) خ حافظ(

خاور نو
55413814) خ قزوین(

شایان
55386943)خ کارگر جنوبی(

حاج جواد
)خ کمیل(

وصال
66416618) قالبخ ان(

کبیر
55646839) رازي. م(

شوش
55653919) خ شوش غربی(

خوزستان
55709071) خ قزوین(

)طبقاتی(ولی عصر 
66415380) خ ول عصر(

مرجان
)خ حافظ(

شهرابی
55411042) خ قزوین(

راه پیما
)خ کارون(

افزون فر
)خ بهار شیراز(

میالد قائم
66464916) خ جمهوري(

شهرداري
)خ قزوین(

طرشتی
66834542)خ آزادي(

)طبقاتی(اندیشه 
88439889)118)(خ سهروردي شمالی(

نصریان
55374054) خ مولوي(

11شهرداري منطقه 
)خ کارگر جنوبی(

عبدل
66837108) خ کارون(

)طبقاتی(اندیشه 
)قندي. م(

نصیریان
55374054) خ وحدت اسالمی(

عارف
66925827) خ کارگر(

فریمان
66838562) خ رودکی(

برادران گرجی
)امام حسین. م(

نفت، شرکت
66701082)2780)(خ جمهوري(

عدل ساوه
55389936) خ مولوي(

فالح
55709991) خ کاظمی(

110
)خ دماوند(

نور

55650742) خ رباط کریم(

عالالدین

)خ انقالب(

قدس

)خ قصر الدشت(

بیمه

77902264) خ نارمک(

وزارت بهداشت

)جمهوريخ (

فرشید

55411533) خ قزوین(

مردي

66836641) خ دامپزشکی(

تهرانپارس

)فلکه اول تهرانپارس(

همایون

66407776) خ جمهوري(

کاخ

66416536) خ جمهوري(

مسعودي

55724546) خ قزوین(

دماوند

)خ دماوند(

هومن

55388047) خ ولی عصر(

بختیاري

55415566)خ قزوین(

)عمومی(آلومنیوم

66711106)خ شیخ هادي(

شاهین

77812608)خ دماوند(

یاس
)خ جمهوري(

برادران اکبري
55663464)خ هالل احمر(

اتو پارك
66498016)خ وحدت اسالمی(

نارمک
)خ نارمک(
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مومن
)خ سعدي(

صفی یاري
33110766) خ پامنار(

پروانه و حافظ
33110371) خ جمهوري(

پارکینگ ھا و توقفگاه ھا. . . ادامھ

میر
33557794)شهریور جنوبی17خ (

عبادي
)قیام. م(

هلوانپ
55621212) محمدیه. م(

تیر30
)خ جمهوري(

مینو
77533361) شهدا.م(

عطارها
)خرداد15خ (

تهران
)سه راه امین حضور(

آذر
)خرداد15خ (

ناصر خسرو
33903427)خ سعدي جنوبی(

عطایی
)خ خیام(

جاوید
)خ مصطفی خمینی(

آسیا
77532114)خ سعدي شمالی(

ناصري
)خ الله زار نو(

یعظیم
55601004) محمدیه. م(

جمهوري
)خ جمهوري(

اتو تاج
33909332) خرداد15خ (

نصر
55620192)خ خیام(

عظیمی
55637121)خ مولوي(

جوادي
33558653)چهار راه مولوي(

استانبول
33902025)خ جمهوري(

نظام
66712630)خ امام خمینی(

علمی
)خ پامنار(

جوهري
55639657) خ خیام(

استانبول
)فردوسیخ(

نور

)چهار راه رچشمه(

علی بخش

33564658) خ ري(

حافظ

66703886) خ فرانسه(

البرز

33913435)خ الله زار(

وثوق

33552240) خ ري(

عمومی

)خ الله زار نو(

حقیقت

)خ مولوي(

امیر

55615859) محمدیه. م(

110

)چهار راه سرچشمه(

فردوسی

)خ فردوسی(

سجاد

55636161) محمدیه. م(

ایران

55632245) محمدیه. م(

پیروزي
77433404) خ پیروزي(

قیام
33556844) قیام. م(

سرچشمه
)خ مصطفی خمینی(

ایران ترانزیت
)خرداد15. م(

توحیدي
77411518) خ دماوند(

کاویانی
33909015) خرداد15خ (

سعادت
)خ مولوي(

ایرج
)خ خیام(

طاهري
77411317)امام حسین. م(

تالکریس
)خ الله زار نو(

سعدي
)خ جمهوري(

بازرگانان
)خرداد15خ (

مازندران
)امام حسین. م(

کیون فر
33113466) خ امیر کبیر(

سعدي
)استقالل. م(

باز سعدي
33905113)خ سعدي جنوبی(

موذن
33347775)امام حسین. م(

گوهر شاد
66703980) خ جمهوري(

سید
)خ ري(

بختیاري
33561527)شوش. م(

آبان13
33177639) خ پیروزي(

الله زار
33118936) خ الله زار(

شاهرخ
66706459) خ جمهوري(

برادران توحیدي
55626324)خ مولوي(

اسدي بید مشکی
33347960) خ پیروزي(

الله زر
33916984) خ الله زار نو(

شاهین
77507705) ابن سینا. م(

برلن
)خ فردوسی جنوبی(

ایران شرق
33706811) اورانخ خ(

لواسانی
33115366) خ پامنار(

شیرازي
)خ سعدي(

برلیان
)محمدیه. م(

خان احمدي
33170356) کالنتري. م(

لوکس
55625627) خ خیام(

شیشه برها
)خ صاحب جمع(

بزرگ
33909787) خ پامنار(

سید جوادي
)سعیدي. م(

موسوي
)خ پامنار(

صدا و سیما
)خ فردوسی جنوبی(

بوشهري
)خ الله زار نو(

شرق
33700306) خ خاوران(

موسوي
)خ صاحب جمع(

صف
)خ بهارستان(

پامنار
)خ پامنار(
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تهران خواجه وندي
55832221)جاده ساوه(

هرانایستگاه راه آهن ت
55125206) راه آهن. م(

فهرست کامل مراکز پارکینگ ھا و توقفگاه ھا. . . ادامھ
نمایندگی هاي خودرو در تهران زندیه

66804578) خ شاد آباد(
برادران

55643803) خ جوادیه(
شرق دلگشا

33341086) کالنتري. م(

ایران خودرو پاسداران
22544144) چهارراه پاسداران(

نجات
55241598) جاده ساوه(

ترمینال جنوب
55300740) بزرگراه بعثت(

طوس نو
33706713) خ خاوران(

ایران خودرو قلهک
22210920) خ قیطریه(

نیکو
66791164)خ یافت آباد غربی(

توسکا
55644887)سرپل جوادیه(

عابدینی
33704448) بزرگراه محالتی(

)5047نمایندگی (ایران خودرو چیذر
22205723) خ شمیران(

وحدت
)جایی. م(

حاج ماشااله
55309303) شوش. م(

عربلو
33341730) خ پیروزي(

ایران خودرو پیروزي
33791652) خ پیروزي(

یاوري
55834704) جاده ساوه(

شریفیاان
55060349)خ نازي آباد(

عربلی
)کالنتري. م(

ایران خودرو تهرانپارس
77052000) خ تهرانپارس(

حاتم
55245565) جاده ساوه(

صفا
55305195) خ رجایی(

قدس خراسان
)خراسان.م(

نوایران خودرو تهران
77811553) خ تهران نو(

حاج ماشااله
55834611) جاده ساوه(

اقبال
)خ امین الملک(

کرمان
33332513) کالنتري. م(

ایران خودرو رسالت
212519014) بزرگراه رسالت(

ساحل
55243302) جاده ساوه(

امین الملک
)خ امین الملک(

110
55311541) خ شوش شرقی(

ایران خودرو نارمک
77903880) مکخ نار(

19شهرداري منطقه 
55000121)خ خانی آباد نو(

بازار مبل ایران
66230010-2)خ یافت آباد(

اکبري
33705431) خ خاوران(

ایران خودرو نظام آباد
77550901) خ نظام آبادجنوبی(

عالیی
55823023)خ نعمت آباد(

حبیبی
55705496) خ سجاد جنوبی(

اکبري
55314785) خ شهرزاد(

ایران خودرو آزادي
66023380) خ آزادي(

امیر
)شهر ري(

بهاران-شهروند
66229707) ابوذر. م(

امید
33701009) خ خاوران(

ایران خودرو پونک
44216659) خ اشرفی اصفهانی(

ایمان
)شهر ري(

علی زاده
55708950) خ قزوین(

بختیاري
55315788) خ شوش شرقی(

ایران خودرو شهران
44334001- 3) اله کاشانی خ آیت (

بهزاد
55907009) شهر ري(

فتح
55705555-8) خ امین الملک(

توکل
33727373) خ خاوران(

ایران خودرو غرب
88094959) شهرك غرب(

رفاه
)شهر ري(

گل ها
)خ امین الملک(

تهران بنز
)خ خاوران(

ایران خودرو صادقیه

44070527) فلکه دوم صادقیه (

)ع(قمر بنی هاشم

)شهر ري(

لشگري

66223892) جاده ساوه(

خاوران

)خ خاوران(

ایران خودرو بهارستان

33135549

مرکزي

55931856) شهرري(

میرزایی

)شمشیري. م(

رحیمی

33701352) خ منصور(

جمهوري

66423256) خ جمهوري(

مشیري

55900713) شهر ري(

یزدي

55702808) ابوذر. م(

عامري

55305284) خ شوش(

شریعتی

77533970) خ شریعتی(

کارکنان ایران خودرو

48902012-3)جاده مخصوص کرج(

آنادولی

66804007) خ شاد آباد(

مسعودي

33700883) خ خاوران(

سیدخندان
66922156) خ اسکندري جنوبی(

کامیون سواري
)المپیک. م(

آنادولی
6681830) خ شاد آباد(

نفیس
33708628) خ خاوران(

شریعتی
22865505) خ شریعتی(

خیام
55624687) خ خیام(

خاکسار
)صاحب جمع(

اطمینان
55316067) خ رجایی(
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نمایندگی پارس خودرو شمال
22860118) خ شریعتی(

سایپا نارمک
77900092) متري غربی نارمک46خ (

سایپا شهرك غرب
22078505)خ هشتم سعادت آباد(

نمایندگی ھای خودرو. . . ادامھ

نمایندگی پارس خودرو شرق
66435202) خ آذربایجان(

سایپا نظام آباد
77560643) خ سبالن جنوبی(

سایپا میدان المپیک
44114906)متري افشار نجفی20خ (

شهید بهشتی
88405818) خ شهید بهشتی(

نمایندگی پارس خودرو غرب
66941798

سایپا نیروي هوایی
77435151) خ پیروزي(

ایپا انقالبس
77503491) خ انقالب(

مطهري
88400392) خ شهید مطهري(

نمایندگی هیونداي شمال
22526796) متري رسالت45خ (

سایپا مالصدرا
88032830) خ ونک(

سایپا بازار
66703622) خ ولیعصر(

ایران خودرو فردوسی
66407909) خ امام خمینی(

نمایندگی هیونداي شرق
77503910)خ امام حسین(

سایپا ونک
88035235) م شیخ بهائی (

سایپا بهارستان
33125975) م بهارستان(

ایران خودرو یوسف آباد
88405818

نمایندگی تویوتا شرق
77335001- 3) سه راه تهرانپارس(

1031سایپا امیریه
66403003) خ ولیعصر(

سایپا سیدخندان
88462507) بزرگراه رسالت(

ایران خودرو امیریه
55410760) خ قزوین(

نمایندگی بی ام و غرب
44530044-6) ج مخصوص کرج5کیلومتر(

سایپا خراسان
33551607) م خراسان(

سایپا شریعتی
22860952) خ شریعتی(

ایران خودرو خراسان
55309934) م شوش شرقی(

نمایندگی دوو شمال
88302803-5) خ مطهري(

سایپا آذري
66695242-3) سه راه آذري(

سایپا مطهري
88326832) خ هفت تیر(

ایران خودرو سه راه آذري
66929219) خ آزادي(

نمایندگی اپل شمالی
88732352-4) خ مطهري(

سایپا عبدل آباد
55866730)شهرك عبدل آباد(

سایپا فاطمی
88034846) خ یوسف آباد(

ایران خودرو شوش
55611484) م راه آهن(

نمایندگی بنز شمال
22848188) دارانخ پاس(

سایپا کارگرجنوبی
66922119) خ کارگر(

سایپا فردوسی
88808074) خ انقالب(

ایران خودرو عبدل آباد
55824124)شهرك شریعتی(

نمایندگی بنز شرق
77906066) چهارراه تلفنخانه(

سایپا نازي آباد
55061192) خ نازي آباد(

سایپا میدان ولیعصر
88706893- 4) خ ولیعصر(

سایپا آرژانتین
88822804) خ مطهري(

نمایندگی بنز جنوب
66237064) شهرك ولی عصر(

سایپا وحدت اسالمی
55381028

سایپا افسریه
33801234) اتوبان افسریه(

سایپا آفریقا
22233121) خ شریعتی(

نمایندگی بنز مرکز
22017099) خ ولیعصر شمالی(

مزدا شمال
22546568) انتهاي خ دیباجی جنوبی(

سایپا پیروزي
77421442) نبش خ دوم نیروي هوایی(

سایپا پارك ملت
88706893) خ ولیعصر(

نمایندگی میتسوبیشی شمال
22860118) خ پاسداران(

مزدا جنوب
33377347-8) شهرري(

سایپا تهرانپارس
77337467) خ جاده آبعلی(

سایپا پاسداران
22843989) خ پاسداران(

شمالنمایندگی هوندا
88714837) خ مطهري(

نمایندگی مزدا شرق
33787656) خ پیروزي(

سایپا تهران نو
77551320) خ امام حسین(

سایپا دولت
22559504) چهارراه پاسداران(

نمایندگی هوندا شرق

33794962) خ پیروزي(

نمایندگی مزدا غرب

66611340) مهرآباد جنوبی(

سایپا حکیمیه
77331314) شرقی تهرانپارس212خ (

سایپا آزادي

66013796) خ آزادي(

سایپا شوش
55370440) انتهاي خ وحدت اسالمی(

نمایندگی مزدا مرکزي

66697939

سایپا خاوران

33729295) خ خاوران(

سایپا آیت اله کاشانی

44070436) روبروي پمپ بنزین(

هاي تهرانتحادیهافهرست کامل  سایپا رسالت

22519424) بزرگراه رسالت (

سایپا جالل آل احمد

88266158) خ کوي نصر(

حمایت از بیمارا مبتال به سرطان،انجمن

22213946)خ اندرزگو(

آموزش بهداشت ایران، انجمن

88989128-9)خ پور سینا(

سایپا فرجام

77452960) خ نارمک(

سایپا ستارخان

66501189) خ ستارخان(

فیزیولوژي و فارماکوژي،انجمن

)جکخ ولن(

2ساختمان ش-اصناف سینمایی ایران

)تجریش. م(

سایپا مجیدیه

22516071) خ مجیدیه شمالی(

سایپا آزادي

66006950) م آزادي(

متخصصین آزمایشگاه بالینی،انجمن
)قدس. م(

اسالمی پزشکان ایران،انجمنجامعه
22263884- 5)چیذر. م(

سایپا امام حسین
77503491) خ انقالب (

اکباتانسایپا شهرك
44653636) شهرك اکباتان(
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ادبی هنري ادیب
77453956)خ فرجام شرقی(

، شرکتجراحان مغز و اعصاب ایران
22227330)خ میرداماد(

علوم تشریحی ایران، انجمن
88058689) بزرگراه همت(

اتحادیھ ھا. . . ادامھ

پیوند اعضا ایران، انجمن
22937811)خ پاسداران(

حافظان فرهنگ و هنر ایران
88053434) ونک. م(

فرآورده هاي لبنی ایران،انجمن
88277414)بزرگراه جالل آل احمد(

متخصصین صنایع  غذایی ایران
22717113)خ ولی عصر(

،شرکت تعاونیتولید وسایل توانبخشی
22517176) بزرگراه رسالت(

،انجمنحمایت از تولیدکنندگان خرما
88784521) خ ونک(

متخصصان محیط زیست ایران
44447982)برگراه اشرفی اصفهانی(

متخصصین عفونی و گرمسیري ایران،انجمن

)خ باهنر(

ریاضیدانان جوان، انجمن
22869160) خ شریعتی(

خودروسازان، انجمن
88793970) بزرگراه آفریقا(

نایع کارتن و ورق ایرانمدیران ص
88362345) شهرك قدس(

متخصصین غدد درون ریز ایران،انجمن

22409309)خ ولنجک(

صرع ایران ، انجمن
88463355) خ شریعتی(

،انجمنخیریه حمایت از بیماران دیابتی
)خ مالصدرا(

مرغداران
66914709-10) توحید. م(

مددکاري اجتماعی ایران،انجمن
22417920) خ اوین(

گل و گیاه و تولیدکنندگان بذر ونهال ایران

22845253) بزرگراه سالت(
دامداران استان تهران،اتحادیه

88037476) ونک. م(
موسسه مدیریت پروژه و فرآیند ایرانیان

88261286) خ جالل آل احمد(
آسانسور و پله برقی ایران،سندیکا

66509498- 9) خ ستارخان(
علمی و فرهنگی دانشجویاننابیناي ایران، انجمن 

22890055) بزرگراه رسالت(
،انجمندندان پزشکی ترمیمی ایران

22052321) خ آفریقا(
اپتومتري ایران، انجمن

22262450) مادر. م(
ادبی هنري امیر مبیر فرهانی،انجمن

22060081)خ سعادت آباد(
نیکو کاران مجتمع نداري کودکان معلول نارمک،انجمن

77457067)رسالت. م(
سینماي جوانان ایران، انجمن

88773112- 3) خ گاندي(
، انجمنAIAC-اتوماسیون صنعتی

88607883) خ شیراز جنوبی(
، انجمن) اتا(تغذیه ایران

22357484-6)شهرك قدس(

پیام آشوریان
44312777) بزرگراه کاشانی(

صنایع پروفیل آلومینیوم،تعاونی
22224265-6) خ میرداماد(

سازانانبوه 
88880394)خ آفریقا(

تنظیم خانواده، انجمن
66921493) خ توحید(

آسم و آلرژي ایران، انجمن
66938545) بلوار کشاورز(

صنایع کنسانتره و آبمیوه اتحادیه
22011715) خ ولی عصر(

پزشکان نوزادان ایران،انجمن
22251736) خ شریعتی(

تولید کنندگان قارچ خوراکی، انجمن
44237821-3) انخ ستارخ(

آمار ایران، انجمن
66495540) خ فلسطین(

ایر، انجمن صنفیتصنعت
88884814)خ دستگردي(

پزشکی لیزري ایران،انجمن
22612283) خ شریعتی(

سی،انجمن.وي.تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی

88264442) خ کوي نصر(

اپید میولوژیست هاي ایران، انجمن
88951402) خ قدس(

نفی سراسري صنایع آرد ایرانص
88046675) ونک. م(

صنفیتعاونی وحدت، انجمن
88034280) خ ونک(

جامعه پزشکان ایران
)خ توحید(

اتحادیه ماشین آالت و لوازم یدکی
)خ ایرانشهر(

صنفی صنعت، انجمن
88788580)خ دستگردي(

تولیدکنندگان رزین ایران
88062926-7) ونک. م(

ان دیابتی،انجمنحمایت از بیمار
88253113)خ ستارخان (

اتوبوسرانی، اتحادیه
88977916-9) بلوار کشاورز(

قلب و عروق، انجمن
)خ ولی عصر(

تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران،انجمن

22047199) خ افریقا(
حمل و نقلی ریلی، انجمن

66921614) خ توحید(

ارتودنتیس هاي ایران، انجمن
88961155) خ طالقانی(

کاربرد موسیقی در سالمت جسم و روان،انجمن

)خ دستگردي(
،انجمنتولیدکنندگان کیسه و چتایی پلی پروپیلن

22048681) خ آفریقا(
خیریه تولید دوباره، انجمن

44252000)فلکه دوم صادقیه(
ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

88013030)بزرگرراه جالل آل احمد(
دسازان ایران، انجمنکارخانجات آر

88888361) خ افریقا(

،تعاونیتولیدکنندگان مواد اولیه روغن موتور

88787719- 20) ونک. م(

و تشخیصنبیماري هاي دها- دندان پزشکی ایران

88269591-3) خ کوي نصر(

، انجمناس ایران.ام

66951187-8) خ انقالب(

کارفرمایان صنعت سیمان، انجمن

88773808) خ ولی عصر(

جامعه جراحان ایران، انجمن

22227330) خ میرداماد(

دندان پزشکی کودکان ایران،انجمن

88269591)خ کوي نصر(

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل،اتحادیه

88923235-9) خ انقالب(
کنکور، انجمن صنفی

88054950-1) ونک. م(

،انجمنجراحان زنان و مامایی ایران

22265653-6) خ میرداماد(

تعاونی کشاورزي دامداران استان تهران.ش

)خ ستارخان(

انگل شناسان ایران، انجمن

88951392) خ قدس(

روغن موتور،تعاونی-مروارید مشکین

88779191) خ ولی عصر(

جراحان قلب ایران، انجمن

22279742-3) خ میرداماد(

صنایع کنسرو ایران، انجمن

66934431-2)توحید. م(

و آلرژي ایران، انجمنایمونولوژي 
66419536) خ قدس(

مییمهندسی و پیمانکاري نفت و گاز و پتروش

88047342) خ مالصدرا(
جراحان کودکان ایران، انجمن

22265663- 6)خ میرداماد(
صنایع مالمین و صنایع وابسته،تعاونی

66023251- 4) آزادي.م(
بستی و آبمیوه و فالوده فروشی،اتحادیه

66935910- 11)انقالب. م(
هیپنوتیزم بالینی ایران، انجمن

88032039) خ مالصدرا(
ایرانجراحان گوش و گلو و بینی و سروگردن

22227282) خ میرداماد(
صنعت دام پروري کشور، اتحادیه

22069417)خ سعادت آباد(
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طال و جواهر
88825999) خ ایرانشهر(

روماتولوژي ایران، انجمن
88490240- 5) خ کارگر شمالی(

تهیه و توزیع لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

88305642)تیر7.م( اتحادیھ ھا. . . ادامھ

عشایري ایران،اتحادیه مرکزي
88954451-2)فلسطین. م(

ریاضی ایران، انجمن
88807775)خ استاد نجات الهی(

،انجمنجامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

88975383- 6)خ فاطمی(
بهداشت محیط ایران، انجمن

88954914) خ قدس(

،تعاونیعکاسان و فیلمبردارن تهران
66928588) خ آزادي(

جهاد- تعاون روستایی استان تهرانسازمان 

88807611- 4)خ سمیه(
جامعه مدیران و متخصصین کفش ایران،سندیکا

88891197-8)خ مطهري(
بیماران هموفیلی ایران، انجمن

66498558- 9)خ وصال شیرازي(

علوم اعصاب، انجمن
88969740) خ فاطمی(

سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
88730022) خ احمد قیصر(

جراحان ارتوپدي ایران،انجمن
88983609)بلوار کشاورز(

پاتولوژیست هاي ایران، انجمن
88951899) خ طالقانی(

علوم اعصاب کودکان ایران
88981401) خ طالقانی(

،انجمنسازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو

88895321-3) خ قرنی(
جراحان پالستیک و ترمیمی زیبایی ایران،انجمن

88718894)ید جمال الدین اسدآباديخ س(
پرستاران ایران، انجمن

66913471- 3) خ ولی عصر(

علوم دارویی، انجمن
88972240) خ طالقانی(

سازندگان گلخانه ایران، انجمن
88963710- 1) خ فاطمی(

جراحان توراکس ایران،انجمن
88020456)خ کارگر شمالی(

پریودنتولوژي ایران، انجمن
88986618) خ طالقانی(

علوم فیزیکی ایران، انجمن
88950383)خ وصال شیرازي(

سم شناسی، انجمن
88972240) خ طالقانی(

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران،سندیکا

88913666-7)خ کریمخان زند(
پزشکان قانونی ایران، انجمن

88972241)خ طالقانی(
فروشنده و تعمیرکاران ماشین هاي اداري

88845578)یرانشهرخ ا(
شرکت هاي ساختمانی، انجمن

66469105) خ طالقانی(
جهاد کشاورزي، تعاونی مسکن

88305738- 9) خ مطهري(
پزشکان کودکان ایران، انجمن

66968317-8)فلسطین. م(
استعداد هاي برتر-فیزیک دانان جوان ایران

88630746)خ کارگر شمالی(
ران،اتحادیهشرکت هاي عام کشاورزي دامداران ای

66465495) خ قدس(
چشم پزشکی ایران، انجمن

66919061- 2)خ کارگر شمالی(
انفورماتیک ایران- تارتن سامانه

88764043) خ کریمخان زند(

کارخانجات قند و شکر ایران
88964260)بزرگراه شهید گمنام(

شرکتهاي تعاونی اعتبار استان تهران،اتحادیه

88895091-2) خ فلسطین(
ابداران خبره ایران،نجمنحس

88902926)خ استاد نجات الهی(
تاکسیرانی تعاونی هاي سراسر کشور

88962400) خ قدس(
کارفرمایان کارخانجات آجر ماشینی،سندیکا

88916640)خ استاد نجات الهی(
شیمی ایران، انجمن

88808066) خ انقالب(
حمایت از بیماران تاالسمی،انجمن

88715351)اسدآباديخ سید جمال الدین (

ترویج تغذیه شیر مادر، انجمن
88891169- 70) خ ولی عصر(

کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
88901133)جهاد. م(

شیمی و مهندسی شیمی، انجمن
)خ استادنجات الهی(

حمایت از زندانیان مرکز، انجمن
88835321- 5)خ کریمخان زند(

ی و بهداشتیتعاونی تهیه و توزیع وسایل آرایش

66428850-1)خ کارگر شمالی(

کامپوزیت ایران، انجمن
88703326)خ خالد اسامبولی(

صادر کنندگان خشکبار، اتحادیه
88311384- 5) خ ایرانشهر(

حمایت از عقب ماندگان ذهنی،انجمن

88811663- 4) تیر7.م(
تعاونی هاي آهن کاران و پروفیل سازي ایران

88970105- 10) خ طالقانی(

کانون بازنشستگان، اتحادیه
88305555) خ طالقانی(

صادر کنندگان صنعتی و معدنی
88825239) خ کریمخان زند(

حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب،انجمن

66921372)خ کارگر شمالی(
تعاونی هاي عشایري ایران

88961530-31)فلسطین. م(

کانون رانندگان کشور
)خ ولی عصر(

،اتحادیهندگان فرآورده هاي نفتی ایرانصادر کن

88517111) خ بهشتی(
،انجمنحمایت یاري آسیب دیدگان اجتماعی

66935524)خ کارگر شمالی(
توان نیر،شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

88805991- 2) خ فلسطین شمالی(

کشتیرانی و خدمات وابسته،انجمن
88898463)خ کریمخان زند(

منزل و ادري،اتحادیهصادر کنندگان مبلمان 
88064989)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

حمل و نقل بار کشور، شرکت هاي تعاونی

88843208)خ ایرانشهر(
تولید کنندگان تابلوهاي برق،انجمن

88701051-2) خ ولی عصر(
)کارگاه آفرینش هاي هنري ایران(گچبري ایران

88280222)خ ولی عصر(
،انجمنو مهندسیصادر کنندگان خدمات فنی 

88062094-7)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

حمل و نقل کاالي شهري،اتحادیه
66493529) خ انقالب(

تولیدگنندگان رنگ و مواد شیمیایی

88950413) خ فاطمی(

لوله و پروفیل ایران،سندیکا
88746336-7)خ بهشتی(

صنایع سلولزي ایران، انجمن
88711864)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

، انجمن)زرتشیان(خانه نرگس
88823850)خ کریمخان زند(

تولیدکنندگان فوالد ایران، انجمن
88975659-60) بلوار کشاورز(

لیزینگ ایران، انجمن
88880085)خ خالد اسالمبولی(

،انجمنصنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران

88967115) بلوار کشاورز(
خلیفه گري ارامنه تهران

88901634-6)کریمخان زندخ(
تولیدکنندگان کاغذ و مقواي ایران

88214756)خ شیخ بهایی(

ماشین آالت کشاورزي،اتحادیه

88301599)خ طالقانی(
،انجمنصنایع فرآورده هاي گوشتی ایران

88843479)خ قائم مقام فرهانی(
،انجمنخیریه حمایت از بیماران کبدي ایران

88894431- 3)خ ولی عصر(

یدکنندگان و تعمیرکاران سیم پیچ الکتروموتورژنراتورتول

)خ فلسطین(

ماشین هاي اداري و رایانه تهران،اتحادیه

88837222) خ ایرانشهر(
،انجمنصنایع همگن رنگ و رزین ایران

66413100) خ انقالب(
داروخانه داران تهران، انجمن

66428852)خ نصرت(

تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران

88320417) ایرانشهرخ(
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،انجمنسازندگان چراغ هاي روشنایی برق در ایران

88750757)خ میرداماد(
،انجمنامداد به بیماران سرطانی ایران

77512041)خ شریعتی(
،انجمن)عج(مدد کاري امام زمان

88895038-9)خ کریمخان زند(
اتحادیھ ھا. . . ادامھ

پنجره آلومنیوم،اتحادیهسازندگان درب و

77526117)خ شریعتی(
بازرگانی اقتصادي تعاون هاي صدا و سیما،تعاونی

88766920)خ شریعتی(
مرکزي تعاون روستایی

88960903) خ فسطین(
داروسازان ایران،انجمن

88962329)خ فاطمی(
سیمانکاران و موزاییک سازان،انجمن

88304765)خ انقالب(
ایران، اتحادیهباشگاه هاي فوتبال

)خ خرمشهر(
بسیجیان- مسکن

88804720- 30) خ انقالب(
بین دستگاه گوارش،انجمندرون 

88975383- 6)خ فاطمی(

سینماداران، انجمن
88302871)خ مفتح(

بیماران کلیوي، انجمن
88942570)خ ولی عصر(

غرب تهران،تعاونی-مسکن فرهنگیان

66464780)خ ولی عصر(
ن خشونت،انجمندفاع از قربانیا

88963091) خ فلسطین(

شرکت هاي اینترنتی ایران،انجمن
88502586)خ سهروردي شمالی(

تاکسیرانی تهران، اتحادیه
88404852)خ شریعتی(

معدن، انجمن مهندسی
66418302) خ انقالب(

دکتراي علوم آزمایشگاهی،انجمن
88970700)خ طالقانی(

منشرکت هاي تاسیساتی و تجهیزاتی،انج

88415127) خ مطهري(
تاکسیرانی تهران، شرکت تعاونی

88410016-7) خ شریعتی(
مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران،انجمن

88813002) خ سمیه(
راهداران کشور، تعاونی

88848220)خ طالقانی(
شیرینی و شکالت ایران، انجمن

88500702) خ بهشتی(
تولید کنندگان سیم وکابل ایران،انجمن

88751141) خ خرمشهر(
،انجمنمهندسان حمل و نقل ریلی ایران

88312273) خ کریمخان زند(
،تعاونیرزین کاران و فایبرگالس سازان

88952511)بلوار کشاورز(

صنایع لنت ترمز و کالچ، انجمن
88756694)خ خرمشهر(

تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن،انجمن

88419104-6)خ بهشتی(
ه و تره بار و سبزي و صیفی و گل و نهال ایران،اتحادیهمیو

88810523) خ طالقانی(
رونپزشکی کودك و نوجوان ایران،انجمن

88935057) خ ولی عصر(

صنف دارندگان ماشین هاي کمپرسی و راه سازي،اتحادیه

77500343)امام حسین. م(
تولید کنندگان نوار کش و قیطان باف،شرکت

88741848) خ میرداماد(
ناشران کتاب کودك و نوجوان، انجمن

66408646) خ انقالب(
صنعت برق ایران، سندیکا

88008615)خ جهان آرا(
صنف دارندگان ماشین هاي کمپرسی و راه سازي اتحادیه

77500343)امام حسین. م(
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك تهران

77501452)خ خواجه نصیر الدین طوسی(

، انجمن)هندگان خارج از کشورپنا(نجات

88961031) خ فاطمی(
صنعت تاسیسات، انجمن

88800208)خ استاد نجات الهی(
فروشندگان شوفاژ و تهویه مطبوع

77508207)خ شریعتی(

ظروف بلور چینی و لوسترتولید کنندگان و فروشندگان 

88428394)خ مجاهدین اسالم(
نفت ایران، انجمن

88717278) خ مطهري(
صنف الکتریکی تهران، تعاونی

88800562)خ انقالب(
فروشندگان محصوالت گوشتی،اتحادیه

88502476- 7) خ مطهري(
تهیه و توزیع لوازم بهداشتی و ساختمان،تعاونی

88757731)خ میرعماد(
نفرولوژي ایران، انجمن

66912653) بلوار کشاورز(
صیادي،موسسه هماهنگی تعاونی ها

88904712) خ ولی عصر(

کاردان هاي اتاق عمل،انجمن
88757391)خ سهروردي شمالی(

چلو کباب و چلو خورشت، اتحادیه
88442394- 5) خ شریعتی(

ویروس شناسی ایران، انجمن
88962343)آذر16خ (

طب فیزیکی و توانبخشی ایران
88978271-9)269)(خ قدس(

کارفرمایان صنایع چوب ایران،انجمن
88304745)خ سهروردي جنوبی(

چوب،تخته،نئوپان و فیبر
77508700)خ دروازه شمیران(

،انجمنهماتولوژي و انکولوژي اطفال و بالغین

88960488)خ وصال شیرازي(
طباخی تهران، اتحادیه

66935606)خ جمالزاده(

کنسانتره و آبمیوه، انجمن
88750672)خ بهشتی(

حمل و نقل بین المللی ایران،انجمن
88822350)تیر7. م(

هماهنگی تشکیالت مرغ داري ایران،سندیکا

66427449)خ فرصت شیرازي(
طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

88840652-3)خ میرزاي شیرازي(

الستیک و روغن استان تهران،تعاونی

88433804-6)خ بهشتی(

دارندگان کامیون هاي کمپرسی و ماشین هاي راه سازي،تعاونی

77604194) خ نامجو(
هنرمندان نقاش ایران

66952120- 1)فلسطین. م(

ماکارونی سازان ایران، انجمن

66438112-3)خ کارگر شمالی(

مجتمع امور صنفی تولیدي وخدمات فنی تهران

88836340- 2)خ سهروردي جنوبی(
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي ایران

88762889)خ بهشتی(
آموزش کاراته، انجمن

88812567) خ طالقانی(

متخصصین پوست و آمیزشی ایران،انجمن

88963804)خ صالقانی(

مدیران صنایع، انجمن
88304070) خ مطهري(

رادیولوژي ایران، انجمن
88501364- 5)خ خرمشهر(

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزي

88831684)خ سهروردي جنوبی(
، انجمنمتخصصین ریه ایران

88969740)خ طالقانی(
جعفریه وابسته به کارکنان وزارت دفاع- مسکن

88739863)خ بهشتی(
رادیولوژیست هاي ایران،تعاونی

88740270-1)خ سهروردي شمالی(

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزي

77500771)خ شریعتی(
متخصصین علوم دارویی ایران

88972240)خ طالقانی(

سازمان جنگل ها- مسکن

88750588)خ میرداماد(

روان شناسی بالینی ایران، انجمن
77532286)خ خواجه نصیر الدین طوسی(

ارولوژي ایران

88840551)تیر7.م(

متخصصین گوارش و کبد ایران

88026486)خ کارگر شمالی(

مسکن فرهنگیان تهران،شرکت تعاونی

88438725)خ مطهري(
ریخته گران ایران، انجمن علمی

88827202)خ بهار شمالی(

سپرانتو ایران، انجمنا

88348929) خ انقالب(

مدارك پزشکی، انجمن

88967732) خ قدس(
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جامعه معلولین ایران
77532615)بهارستان. م(

،تعاونیصاحبان حرفه باتري سازان تهران
66464221)خ کارگر جنوبی(

پارچه فروشان
66462859) خ جمهوري(

اتحادیھ ھا. . . ادامھ

جمعیت موتلفه اسالمی،انجمن
88822923-4)خ خردمند جنوبی(

ران، انجمنطب کارای
55677333)راه آهن. م(

پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران،انجمن

66405445) خ جمهوري(
مشاوره امالك

77639912-20)خ شریعتی(

چاپخانه داران
77531689)خ بهاراستان(

فروشندگان لوازم خانگی،اتحادیه
66717548-9)خ جمهوري(

تعمیرکاران ماشین عاي دوخت و بافت،اتحادیه

)یریهمن. م(
مصنوعات فلزي

88745164- 5)خ سهروردي شمالی(

خانه نوباوگان مظفري
77508717)ابن سینا. م(

فرهنگیان ایران،اتحادیه
66419625)خ انقالب(

توزیع کنندگان و فروشندگان جراید،اتحادیه

66490319-21)فروردین12خ (
موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران

77609894- 5)خ شریعتی(

خیریه شمال شرق تهران، انجمن
33124395)خ مجاهدین اسالم(

تولیدکنندگان و تعمیرکاران سماور و وسایل گاز 
سوز تهران

55366500)خ وحدت اسالمی(

تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان 
پزشکی و آزمایشگاهی،انجمن

66940814-5) خ آزادي(

تولید و تعمیرکاران لوازم برق الکترونیک و 
کتروتکنیک ، اتحادیهال

66702230)خ امام خمینی(

دستگاه هاي صوتی و تصویري
66709779)خ فردوسی جنوبی(

)دفتر مرکزي(کلیمیان تهران
66702556) خ جمهوري(

تولیدکنندگان فرآورده هاي لبنی ایران

66490574-5) خ طالقانی(
وسایل سنجش وتوزین ایران،انجمن

77531711)خ سهروردي جنوبی(

رنگ نقاشان ساختمان تهران
77524853)خ انقالب(

ماشین سازان و فلزتراشان تهران
66407350)حر. م(

قنادان تهران، اتحادیه
66944411)خ کارگر جنوبی(

دندان پزشکی ایران
77207248)هفت حوض. م(

)دفتر مرکزي(زرتشتیان تهران
66704369)خ جمهوري(

11منطقه -مسکن فرهنگیان
66463500) خ ولی عصر(

موسسات و شرکت هاي حمل و نقل برون مرزي

)تختی. م(
سرامیک ایران، انجمن

77899399)خ نارمک(

،اتحادیهسازندگان کلیشه و لیتوگراف
77536355)خ انقالب(

مصنوعات نفت و گاز
66717548-9)خ جمهوري(

جمعیت مبارزه با اعتیاد و درمان اعتیاد

66940409-10)انقالب. م(
مارکت م مواد پروتئینی تهرانسوپر 

77914941)خ دماوند(

...مهر و- سازندگان کلیشه لیتوگراف
77522294-5) خ انقالب(

آموزشگاه هاي رانندگی تهران
33124408)شهدا.م(

،انجمنحمایت از بیماران اسکیزوفرنیا
66914097) خ آزادي(

نان فانتزي ها، اتحادیه
77214028-9)رسالت. م(

سراجان
7753237)بهارستان.م(

آهن آالت تهران
55623452)چهار راه گلوبندك(

،انجمنخانواده ناشنوایان ایران
66919077)خ آزادي(

تعاونی هاي مصرفی کارگران ایران- امکان

66025301-9)خ آزادي(

سراجان تهران، تعاونی
55636271)خ وحدت اسالمی(

ابزارسازان ایران، انجمن
66717082) خ امام خمینی(

خوراك دام و طیور،تعاونی
66939855) خ آزادي(

تاکسی تهران،تعاونی
66003991)خ آزادي(

سرماسازان سراسر کشور،تعاونی
77537725)خ سعدي شمالی(

ابزرار فروشان، اتحادي
66714848)خ امام خمینی(

خیاطان تهران، تعاونی
66414307)خ فرانسه(

،تعاونی)گلگون(سازندگان مصنوعات فلزي

66860872)خ آزادي(

شرکت تعاونی تولیدکنندگان چسب
55638104)خ وحدت اسالمی(

بهداران تجربی دندان، انجمن
77533072)خ سعدي شمالی(

درود گران و مبل سازان،تعاونی
66407102)خ آذربایجان(

شرکت هاي تعاونی کشاورزي دامداران،اتحادیه

)متري جی30خ (

شرکت فرآورده هاي چوبی
77606710)وقیخ حق(

تعاونی آهنکاران ساختمان
)خ سعدي(

دفتر مرکزي جامعه اسالمی کارگران
66419623)خ ولی عصر(

آثار ملی
)خ ولی عصر(

شرکت هاي مسافربري کشور
66709032)خ فردوسی(

تعاونی حمل و نقل بونکرداران خودراننده سیمان

66711998)خ فردوسی(
دل و جگر و قلوه،اتحادیه

)آهنراه. م(
اتحادیه گوشت و گوسفندفروشان

)خ ولی عصر(

صادر کنندگان روده،اتحادیه
33133163)خرداد15خ (

تعاونی شیشه و آینه تهران
)خ سعدي(

داندان پزشکان تجربی،انجمن
)خ جمهوري(

ارامنه اجتماعی تهران
66700521-2)خ جمهوري(

صادر کنندگان فرش ایران ، اتحادیه
55634343) خ بازار(

تولید کنندگان کاله و لوازم ایمنی
66705886)خ امام خمینی(

دوچرخه سواران، انجمن
55504708) خ رجایی(

دفتر مرکزي-انجمن خوشنویسان ایران

66705514)خ حافظ(

صحافان تهران
33959548) خ پامنار(

تولید و فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی

33119055)امام خمینی. م(
روشانرنگ ف

55389022) خ ولی عصر(
اولیا و مربیان جمهوري اسالمی ایران،انجمن

66418254)خ انقالب(

صنایع برودتی و تهویه مطبوع
77526880)خ سعدي شمالی(

تهیه و توزیع لوازم حرفه اي جوراب بافان

55603758)خرداد15خ (
سازندگان قفل و کلید،اتحادیه

)حسن آباد. م(
،انجمنه در ایرانایران شناسی فرانس

66412153)خ فلسطین جنوبی(

صنایع نساجی ایران، انجمن
66705770) خ انقالب(

جامعه انجمن هاي اسالمی اصناف و بازار

55630125-6)خرداد15خ (
شرکت هاي ساختمانی، اتحادیه

66402794) خ انقالب(
بهبهانی هاي مقیم تهران

66427026)خ آزادي(

١٤١کتاب اطالعات جامع تهران
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هاي درون شهري تهرانپایانه فهرست کامل  سنگبر و سنگ تراش
)خ فداییان اسالم(

اتحادیھ ھا. . . ادامھ

پایانه میدان امام خمینی پایانه میدان تجریش
آرد نان شهر تهران

55063722)خ فداییان اسالم(
صنعت نساجی

66718658) خ انقالب(

پایانه میدان انقالب پایانه میدان آزادي
انآهن ساز

55022462)خ رجایی(
ظروف آلومنیوم، تعاونی

33563090) خرداد15خ (

پایانه میدان امامت پایانه میدان امام حسین
آهن سازان، تعاونی

55000761)خ رجایی(
عینک سازان تهران،انجمن صنفی

66720093) خ حافظ شمالی(

پایانه میدان فلسطین پایانه میدان بهارستان
خواربارفروشان و اتحادیه عطاران و 

سقط فروشان
)بروجردي. م(

خواروبار وعطاري و سقط فروشان 
شهرستان ري

33756551-3) شهر ري(

پایانه میدان قزوین پایانه میدان خراسان
الکتریک، اتحادیه

)شهر ري(
فروشندگان اشیا قدیمی و صنایع دستی

77529322-3)خ سعدي شمالی(

پایانه میدان ولیعصر ان رازيپایانه مید
فروشندگان آهن آالت تهران

77533565) خ سعدي شمالی(
فرهنگ ایران باستان

)خ حافظ(

پایانه میدان هفت تیر پایانه میدان راه آهن
ذو فلزات، اتحادیه

55334305- 8)خ شوش(
فیزیوتراپی ایران، انجمن

77534133) خ انقالب(

پایانه میدان سیدخندان پایانه میدان رسالت
نوردکاران آلومینیوم،تعاونیذوب و 
33767427)شهر ري(

قنادان تهران، تعاونی
55622962) خ شوش(

پایانه میدان نوبنیاد پایانه میدان شوش
صنف خرازان و وابسته شهر ري

55907580)شهر ري. م(
کفاشان دست دوز تهران، اتحادیه

77512574) خ سهدي شمالی(

پایانه میدان نامجو هداپایانه میدان ش
فرش دستباف رئستایی ایران، اتحادیه

33740132)خ فداییان اسالم(
کوه نوردان ایران، انجمن

66712243) خ انقالب(

پایانه میدان کالهدوز پایانه میدان شهرري
کباب و چلوکباب شهر ري،اتحادیه

55904345)شهر ري(
لبنیات فروشان، اتحادیه

77532065)خ دروازه شمیران(

ان شمشیريپایانه مید پایانه میدان محالتی
لوازم برقی

55902946) شهر ري(
لوازم بهداشتی و ساختمانی

33912738) خ فردوسی جنوبی(

پایانه میدان فردوسی پایانه میدان ونک
نانوایان شهر ري، شرکت تعاونی

33757166- 9)شهر ري(
مبل سازان و درودگران

77520322-3)خ سعدي شمالی(

هاي برون شهري تهرانیانه پافهرست کامل 
شرکت تعاونی اتوبوس و مینی بوسرانی-تعاونی تهران

)جاده مخصوص کرج(
مسکن فرهنگیان استان تهران

66717081) خ حافظ(

ترمینال شرق
77864355) خ تهرانپارس(

ترمینال شمال
88516629) خ بیهقی(

ورزش هاي هوایی سازمان تربیت بدنی

44103027)مجموعه ورزشی آزادي(
میخ و قفل و لوال

66701024)خ امام خمینی(

ترمینال غرب
44659676) م آزادي(

ترمینال جنوب
55185312- 9) بزرگراه بعثت(

نقاشان ساختمانی
77527503) ابن سینا. م(

ناشران و کتابفروشان، انجمن
33118735) خ صفی علیشاه(

فهرست کامل کاروان هاي حج و زیارت تهران راز و لوازم مهندسی تهراننوشت اف
55601473)خ خیام(

نبات و آب نبات و قندریزان شهرستان تهران

55624123)خ مولوي غربی(

صالح شجره تنعیم
44428584-5)پونک. م(

معراج شمیران
22715864) تجریش. م(

سخنوران ایران، انجمن
77478076)خ فجري آبادي(

شرکت تعاونی مواد و لوازم صنف جوراب
)ابن سینا. م(

ان سیرونهر
44070266)فلکه دوم صادقیه(

شبستري
88265072-4)بزرگراه جالل آل احمد(

نفت سفید
)خ خیام(

کانون بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان

77439993) خ دماوند(

بشیر سیر
88980649) خ فاطمی(

طواف دل
22092030)بزرگراه یادگار امام(

جمنخوشنویسان نوین ایران،ان
66403803) خ انقالب(

مسکن نور نهاجا، تعاونی
33784882) خ پیروزي(

١٤٢جامع تهرانکتاب اطالعات 
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محبان الزهرا
55610438)خ وحدت اسالمی(

پیشتازان جوان
66364550) خ آذربایجان(

حدیث مباشر
88826823) خ مفتح(

کاروان ھای حج و زیارت. . . ادامھ

مهر حرمین
33118794) خ باب همایون(

اقلیم و گشت
66434696)خ جمالزاده جنوبی(

خدري
88847678)خ کریمخان زند(

)ص(نبی اکرم
66036565) خ آزادي(

نور جوادي
33794469)امام حسین. م(

خجسته پور
55637338)خ خیام(

شاهدان کوثر
88844461-3)خ ایرانشهر(

نخلستان
66521250) خ ستارخان(

ثامن الحجج
33337733) خ پیروزي(

دیار نور
33928930)خ  سعدي جنوبی(

کوثر
88952672) خ فاطمی(

، شرکتابراهیمی
22224713) خ میرداماد(

راهیان یثرب
33345891) شهدا. م(

راه آسمان
33138555)شهریور17خ (

ابرار سیر
77529153) خ شریعتی(

حج الزهرا
22558371) خ شریعتی(

عرشیان سیر صادق
33195166) خ پیروزي(

سعادت
)قیام.م(

اهل بیت نبوي
88322876) خ سمیه(

موج سفر
88884672- 3)خ ولی عصر(

آسمان آبی
55319238)شهریور17خ (

ه حرممسفید جا
33903395)خ امام خمینی(

ایالف نور، شرکت
88756057-8)خ سهروردي شمالی(

ندا پرواز
22252766)خ میرداماد(

احتشامی، محمد
55319259) خ شوش شرقی(

صالح سیر
33137577) خ ایران(

جهان باستان
88834035)خ مفتح(

امیران
22931139) خ پاسداران(

حدیث غدیر
33712328) بزرگراه محالتی(

ضرغامیان
55637088) خ مولوي(

ره یثرب
77616732)خ بهار جنوبی(

ایثار
77449616) الغدیر. م(

حسینی، سید اکبر
55319730) خراسان. م(

عطر بهاران
77536054) خ انقالب(

زائر بران فدك
77603931) خ طالقانی(

یثرب و بطحاخادمین 
77868070)خ تهرانپارس(

)ع(امام حسین 
55912412) خ فداییان اسالم(

غفور
33916405)خ ناصر خسرو(

سراج منیره
77603598) امام حسین. م(

فاران
22301880- 1)خ سید خندان(

راهیان سرزمین میقات
)0261(2239455)کرج(

لیله القدیر
33563434) خ ایران(

راهیان فردوس
66492838) انقالبخ (

راهیان والیت
44474305)خ جنت آباد(

تهرانمهد کودك و کودکستان هاي فهرست کامل  راهیان قبا
66469186)خ جمهوري(

سلوك
77511032) خ طالقانی(

نیما
22219875) خ کامرانیه(

همیشه بهار
22941811) خ پاسداران(

زمزمیان کوثر
66728776)خ جمهوري(

مجاب
77549660)خ نامجو(

یاس هاي سفید

22716386) خ زعفرانیه(

بهزیستی-آریا

22294125) باهنر. م(

سلطان پور

66897373-4)بزرگراه نواب(

مشکوه الهدي

88327193-4)خ بهار جنوبی(

بهزیستی-امید فردا

88092422) شهرك قدس(

آزاده

22713137) خ سعد آباد(

شمیم مدینه

55385973) خ مولوي(

نور بصیرتمعراج 

77605622) خ شریعتی(

بهار شادي
88685537)خ سعادت آباد(

اطلس
22205313) خ فرمانیه(

صبح سعادت
66922016) خ جمهوري(

نور
77529317- 8)خ شریعتی(

پارمیدا

88071806) شهرك قدس(

ایمان

22585801) نوبنیاد.م(

نور مدینه

66404248)خ ولی عصر(

ئدي گلپایگانیاق

77919696)خ نارمک(

پرنیان

22094103)خ سعادت آباد(

پیام

22203454) قدس. م(

گشت شرقاسد 

33553184)خرداد15خ (

نیستانک

77912998) خ دماوند(

بهزیستی-پیوند

88252860) خ ستارخان(

بهزیستی- تراوت

88696697) بزرگراه چمران(

ایران

77601171-2) شهدا.م(

فتح قدیر

66693050)مهر آباد جنوبی(

توانا
22350284) خ سعادت آباد(

خانه شادي و ورزش
22806567)خ اقدسیه(

ثامن االئمه
55633652)خ وحدت اسالمی(

افق پیما
66894794)خ رودکی(

١٤٣کتاب اطالعات جامع تهران
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یاسمین
88057993) ونک. م(

ارشاد
22004705) خ شریعتی(

ثمر زندگی
22060097) خ سعادت آباد(

مھد کودک ھا...ادامھ

یزدان مهر
88032768) ونک. م(

امید مادر
88033796) ونک. م(

بهزیستی- ثمین
66502227) خ ستارخان(

دنیاي شادي و ورزش
22806567) خ اقدسیه(

تیبهزیس- یزدان مهر
88043180) ونک. م(

بهزیستی-ایران
44141267- 9) خ میرداماد(

حضرت رقیه
44209819) خ ستارخان(

2شعبه - دنیاي شیرین
22602093) خ شریعتی(

آزادگان
22869679)خ خواجه عبداله انصاري(

جهان کودك
22601871) خ شریعتی(

)ع(حضرت علی اصغر
88274297)بزرگراه جالل آل احمد(

انسرو جه
22448701) خ مینی سیتی(

آشیانه
77700124) خ تهرانپارس(

دبستان دو زبانه بچه هاي بهشت
22556344)بزرگراه صدر(

بهزیستی- راحله
66427813)توحید. م(

بهزیستی-شادان
22296343) خ باهنر(

)ع(امام علی 
22951002)چهار راه پاسداران(

درخشان
22545799) پیروز. م(

یستیبهز- روشنگر
88082610) شهرك قدس(

کوشان
22402645) خ زعفرانیه(

امت
77868036)خ تهرانپارس(

رازي
88771004) خ ولی عصر(

رهنما
88077650) شهرك قدس(

بهزیستی- گل نرگس
22292346) خ پاسداران(

ایرانمهر
22946660) بزرگراه رسالت(

بهزیستی-راه نو
88776614) خ آفریقا(

زرین
88079972) شهرك قدس(

بهزیستی- گل هاي آفتاب
22041519) خ ولی عصر(

بهزیستی- بهار زندگی
22525112)خ مجیدیه شمالی(

بهزیستی-ساترا
22044677) خ ولی عصر(

بهزیستی- ستارخان
66518617- 9) خ ستارخان(

گلشید
22208450)خ قیطریه(

پارسا
77455014) بزرگراه رسالت(

سرگل
88770380) بزرگراه حقانی(

بهزیستی-ستارگان کوچک
22367395)خ سعادت آباد(

بهزیستی-مهر مادر
22297388) خ باهنر(

بهزیستی- پارسا
77453074) بزگراه رسالت(

غنچه
22550178) خ شریعتی(

ستاره ساحل
44217670)شهرك ژاندارمري(

مهر مینو
22203307)بزرگراه آیت اله صدر(

پویا
22586595) خ پاسداران(

بهزیستی-گل سرسبد
88789461) خ ولی عصر(

بهزیستی-فرشته کوچولو
66931151)بزرگراه چمران(

بهزیستی- نیک گالن
22931429) خ پاسداران(

پیچک
77879685) خ تهرانپارس(

گلدان کودك
22045645) خ آفریقا(

کیمیا
44826304) بزرگراه نیایش(

بهزیستی-سروش
88090034) شهرك قدس(

بهزیستی- حمید
77894239) رسالت. م(

مژده
22212077) خ شریعتی(

بهزیستی-گل هاي شادي
88268771)بزرگراه جالل آل احمد(

بهزیستی-شبنم و مهتاب
44229536) خ ستارخان(

خالق
77457010) خ فرجام شرقی(

مژگان
22601777) خ کالهدوز(

گل هاي مطهر
88078620-1)خ سعادت آباد(

بهزیستی- مانیشکوفه هاي آس
22070296) خ سعادت آباد(

دکتر دانش پور

22511212) خ مجیدیه شمالی(

1معلم 

88889445) خ ولی عصر(

ملینا

22060343)خ سعادت آباد(

عاطفه

44216906)فلکه اول صادقیه(

آموزش و پرورش-رضوان

77704196) خ تهرانپارس(

دو زبانه- 2مولود 

22263319) مادر. م(

مهرجان

22063978)خ سعادت آباد(

گلپرور

88078561- 2)شهرك قدس(

بهزیستی-رویش
77363431) بزرگراه صدر(

مونته سوري فروغ ایران
22252604) خ میرداماد(

مهستان
88090305) شهرك قدس(

گلناز
44207822)فلکه اول صادقیه(

رهگشا

22846808)خ سید خندان(

مهد تابان

22054541) خ آفریقا(

میالد

44217325)بلوار مرزداران(

ماه نی نی

44218130)فلکه اول صادقیه(

زالل
77379196) خ فرجام(

بهزیستی- نیکو
22541037) خ پاسداران(

شهرك قدس-نمو
88099898)شهرك قدس(

مروارید
44204665) خ ستارخان(

سروش
77864440) خ تهرانپارس(

یاس
22845951) خ شریعتی(

نی نی گل
88281167) خ کوي نصر(

بهزیستی-مژده
88077865) خ فرحزادي(
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بهزیستی- 2گل سرخ
88717381)خ خالد اسالمبولی(

آیین نور
88715733)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

بهزیستی-هدیه
77320886)خ تهرانپارس(

مھد کودک ھا...ادامھ

بهزیستی- گل هاي ایران
88823246) کریمخان زندخ (

بهزیستی-ابریشم
88908895) خ ولی عصر(

هما
22843350) خ سید خندان(

سودمند
77864440) خ تهرانپارس(

گلستانه
88555129)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

امید انقالب
66407409) خ ولی عصر(

آمال
44067200)بزرگراه کاشانی(

سودمند
77860165) تهرانپارس(

ج مادرگن
66414729) خ کارگر شمالی(

برگ گل
88827099) خ میرزاي شیرازي(

آویده
44096543) فلمه دوم صادقیه(

بهزیستی-شکوه
22525230) خ بنی هاشم(

ماهرخ
88906727) خ استاد نجات الهی(

بنفشه
88739516) خ قلئم مقام فرهانی(

امید یران
44647194) شهرك اکباتان(

شهید چمران
77867022) راجخ س(

بهزیستی- مه گل
88053132)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

بیمارستان شریعتی
88026001-19)خ کارگر شمالی(

ایرانمهر
44655055) جاده مخصوص کرج(

کوثر
77375738) خ فرجام شرقی(

مهدا
88553303- 5)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

بهزیستی-پارس
66413645) خ فلسطین(

بهزیستی-انایم
44417162)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

گل ها
22845760) خ شریعتی(

بهزیستی-مهرآوران
88037967)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

پریاي کوچک
88960859) خ فاطمی(

پیام دانش
44083709)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

گل هاي بهشت
77441239) خ شمیران نو(

مهر فرشتگان
88020723) الیخ کارگر شم(

بهزیستی-پگاه
88633169) خ فاطمی(

بهزیستی- رسالت
44659618) شهرك اکباتان(

گل هاي بهشت
77456940) خ هنگام(

بهزیستی- نشاط
88637814)خ کارگر شمالی(

بهزیستی-پونه
66928739) بلوار کشاورز(

بهزیستی- زینب
44407181) خ جنت آباد(

گل هاي عرفان
77277374)خ هنگام(

بهزیستی- نوا
66921463)خ جمالزاده(

)نیمه دولتی(جهاد 
88966406) بلوار کشاورز(

ساالر
44444521) خ جنت آباد(

گلچین
22550910) خ پاسداران(

نونهاالن اسالم
66927904) خ جمالزاده(

)س(حضرت فاطمه 
88003534) خ فاطمی(

بهزیستی- ستوده
44630873) شهرك اکباتان(

گلدونه
77376409)خ تهرانپارس(

نیکی
88775472)خ الوند(

دنیاي مهر
66946596) خ جمالزاده(

شیوا
44102587) بزرگراه کاشانی(

الله انقالب
77897597) خ هنگام(

2نیلوفر 

66419364) خ ولی عصر(

2راه ظفر 

88710864) خ فتحی شقاقی(

فرشته ها

44803181) پونک(

مامک

77869903)خ تهرانپارس(

بهزیستی- ویستا

88011468)خ کارگر شمالی(

بهزیستی-سامان

88968970) بلوار کشاورز(

فرهنگیان-گل ها

44407399) بزرگراه همت(

بهزیستی-ماهی کوچولو

22511190)بزرگراه رسالت(

هیوا
88963783) گل ها. م(

بهزیستی-سپند
88969441) خ فاطمی(

گل هاي زیبا
44313143)خ شهر زیبا(

ولودم
77703452) خ تهرانپارس(

بهزیستی- یکتا
88716440)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

بهزیستی- شاناي

88838840) خ طالقانی(

ماه تی تی

44414793) خ جنت آباد شمالی(

مهندس منصور نفر

77332959) رهبر. م(

بهزیستی-)دو زبانه(یکی یه دونه

88964323) خ فاطمی(

شقایق

88312603) خ قرنی(

بهزیستی-مهرپرور

44464774)شهرك اکباتان(

مینو

77862658) خ تهرانپارس(

بهزیستی- آذرخش
77507301) خ مدنی(

شکوفه هاي بهشت
88727277)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

بهزیستی-نوگالن
44069228) فلکه دوم صادقیه(

نمونه تهران
22543905)خ پاسداران(

آواي شادي
88768394)خ بهشتی(

غنچه هاي انقالب
88000830) خ فاطمی(

نیلی دریا
44095261)فلکه دوم صادقیه(

بهزیستی-نورستگان
77709884)خ تهرانپارس(

اجاره دار
88400202) خ شریعتی(

گل باران
88000403) بزرگراه کردستان(

بهزیستی-هدایت
44073906) بزرگراه کاشانی(

بهزیستی- نورسته
22943760)ن بناخ استاد حس(
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نیروي هوایی-علی اصغر
33348045)خ افسریه(

بهزیستی- آهنگ
66408998)پاستور.م(

بهزیستی- سیماي فرشتگان
77933636)چهار راه تلفن خانه(

مھد کودک ھا...ادامھ

بهزیستی-مهد ماهان
33348972)خ پیروزي(

بهزیستی- باغ گل
66933679)خ جمهوري(

علی و رضا
77890022) خ نارمک(

الهه
88400307)خ شریعتی(

آینده سازان
33867467)خ ابومسلم خراسانی(

بهزیستی-یهطال
66406154) خ جمهوري(

آموزش و پرورش-فاطمیه
77813655)خ مدنی شمالی(

بهاران
88762075)خ سهروردي شمالی(

افسریه
33821317)خ افسریه(

بهزیستی- فاطمیا
66706863)خ امام خمینی(

قائم
77818866) خ نارمک(

بهزیستی-بهاران
88742924) خ بهشتی(

امید انقالب
33885658)خ کیان شهر(

پیام شکوفه ها انقالب
66928141) خ جمهوري(

مهرآفرین
77457412)رسالت. م(

بهار اندیشه
88400950) خ شریعتی(

2و1سوده همدانی
33706398)خ خاوران(

روشن
33564737)بهارستان. م(

نونهال
77894108) بزرگراه رسالت(

بهزیستی- تینا
88405341)خ مجیدیه جنوبی(

نقالبشکوفه هاي ا
33716432)شهریور جنوبی17خ(

شکوفه هاي قرآن
33134415)شهدا. م(

نهال انقالب
77904560) خ نارمک(

حدیث
88743124) خ بهشتی(

فیاض بخش
33884141)خ کیان شهر(

قدوسی
3334590)امام حسین. م(

نیایش
77838819) خ گلبرگ غربی(

بهزیستی-دانا
88406863)خ شریعتی(

گل هاي شادي
33156287)بلوار ابوذر(

)کارمندان بانک ملی(کوچولوها
66708872)خ جمهوري(

بهزیستی-همت یار
77909015)خ نارمک(

1شعبه - دنیاي شیرین
88449617- 8) خ بهشتی(

مطهري
33144544)خ خاوران(

12آموزش و پرورش -گل هاي قائم
55621220)محمدیه.م(

شکوفه هاي نور
66015590) خ آزادي(

بهزیستی- شکوفا
77505522) خ شریعتی(

2و1بهشت
55668806) خ جوادیه(

نیلوفر
77535270)بهارستان.م(

میالد شکوفه ها
66018228) خ دامپزشکی(

گل ها
77552170) خ دماوند(

جالل آل احمد
55642060)راه آهن. م(

نیلوفر
77533377)خ مجاهدین اسالم(

ایثار
66838372) خ خوش(

ماهرویان
77601602) شمیرانخ پیچ(

جهاد راه آهن نونهاالن
55124033)راه آهن. م(

جوانه ها
77479733)خ نیروي هوایی(

بهاران
66834375) خ دامپزشکی(

بهزیستی-مهرآریان
77520453-4)خ سعدي شمالی(

16م .پ.آ-شهید حاجیه ساعد
55011419) خ رجایی(

بهزیستی-دنیاي حنانه
77470217)امام حسین. م(

)ع(رت علی اصغر حض
55725472)خ بریانک(

نوید مهر
77645512- 3)بهار شمالی(

عصمت
55056241)خ خزانه بخارایی(

بهزیستی-سمیرا
33344144)خ پیروزي(

بهزیستی-دوقلوها
55715796) خ کمیل(

بهزیستی-یاس هاي سفید
88419330) سپاه. م(

الله هاي انقالب
55052446)خ خزانه بخارایی(

زیستیبه-سنا
33338229)خ پیروزي(

بهزیستی- رز سفید
55720378) خ کمیل(

1.ش-یلدا
77554704) نامجو. م(

ولی عصر
55668332)خ جوادیه(

صدوقی
77478863)خ نیروي هوایی(

شیخ عطار
66881807) خ آذربایجان(

امید اسالم
88407317)خ مجیدیه جنوبی(

ایمان
66221949) خ ابوذر(

فرزانگان
77479863)ان نوخ تهر(

گلریز
66014074) خ طوس(

بهزیستی-باران
88412020) خ مجیدیه جنوبی(

ریحانه

55708787) خ امین الملک(

بهزیستی- قاصدك

77415130)خ تهران نو(

معراج

66839913) خ مرتضوي(

بهزیستی-بامداد

77916950) خ نارمک(

غنچه هاي انقالب

55704493) خ ابوذر(

بهزیستی- مبین

77472594)خ پیروزي(

مهر مریم

66833682) خ مالک اشتر(

آموزش و پرورش-هديمبنت ال

77862231) خ تهرانپارس(

میالد

55729311)خ قزوین(

بهزیستی- دردانه

33340738)چهارصد دستگاه.م(

بهزیستی-آرمان اسالمی

55381070) خ کمالی(

بهزیستی-ثمره

77815016)خ گلبرگ غربی(
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ولنجک
4-22171112

اقدسیه
22298598

عسل
33764146)شهر ي(

مھد کودک ھا...ادامھ

تهرانسر
44525116

اسکندري
66831321

بهار پروانه
44707278)شهرك راه آهن(

غنچه هاي انقالب
55003197)خ صالح آباد غربی(

جنت آباد
4440995

آذري
5-66644993

بهزیستی-پیروز
44508300) خ تهرانسر(

ارشاد
55906916)خ شهرري(

سی متري جی
66639091

آجودانیه
88928280

الله هاي انقالب
77897597) خ نارمک(

هاي انقالبشکوفه
55902622) شهر ري(

جردن
22012170

آذربایجان
9 -66876868

تهرانمناطق شرکت واحد فهرست کامل 
سهروردي

88748641
جوادیه

55654601
شرکت واحد7منطقه

33400967-8) شهرري(
شرکت واحد1منطقه

77449058- 9) م  رسالت(

سبالن
88414976

جیحون
66022888

شرکت واحد8منطقه
44113333) وبان تهران کرجات(

شرکت واحد2منطقه
77441771- 2) م  رسالت(

سعادت آباد
22063247

جوانمرد قصاب
33379343

شرکت واحد9منطقه
77006924) جاده آبعلی(

شرکت واحد3منطقه
33868157- 8) راه افسریه3نبش (

شادمهر
66505431

چیذر
9 -22209067

شرکت واحد10منطقه
77008847) جاده آبعلی(

شرکت واحد4منطقه
55016961- 2) خ نازي آباد(

شمشیري
5-66644993

چهاردانگه مرکز
77449051-3) م رسالت(

شرکت واحد5منطقه
44540671) شیر پاستوریزه. م(

شادآباد
44138200

خوش
66887288

_______
شرکت واحد6منطقه

44432227- 9) خ آیت اله کاشانی(

شهرري
66808236

خاقانی
77828282

تهرانآژنس هاي کرایه فهرست کامل 
)عبدل آباد(شکوفه

55824058

خانی آبادنو

55039118

بلوار ابوذر

33725045

شهریور17

33332864

شهدا

33120605

خاك سفید

77330704

استاد معین

6 -66059135

آریاشهر

44210100

شهران
8-44329157

خزانه
55050810

آپادانا
33721453

جردن
22052345

شادمان
66505431

خلیج
66252828

بلوار فردوس
44091518

آرژانتین
77378813

شمیران نو

3-77201262

حکیمیه

77306930

باقرآباد

55200049

افسریه

2 -88100240

شهرك اکباتان

44640692

شهرزیبا

4-44119213

پونک

44410384

شهرري

55901232

شهرك غرب

88089292

دارآباد

22666772

پاسداران

22291086

امیریه

66418608

شهرك ژاندارمري

44218440

ده ونک

33721453

تهرانپارس

77875244

اتابک

33704086

شهرك کاروان
44808000

دولت آباد
33746369

تجریش
22737603

الهیه
22002233
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چهاردانگه
55250088

مرزداران
44231000

شهرك ولیعصر
1 -66307170

آژانس ھای کرایھ. . . ادامھ

یافت آباد
66801115

منیریه
66418608

شهرك بعثت
55050810

دهم فروردین
33787914

متري نیروي هوایی30
77476293

مشیریه
33725045

آبادصالح
55035958

هاشمی
66834374

پیروزي
77432668

مسعودیه
33860723

طوس
66013913

دیباجی
22546091

تهران نو
7 -77553335

محالتی
4-33100012

عباس آباد
8-88762527

رودکی
66928349

بلوار ابوذر
33144640

منظریه
22283699

عبدل آباد
55830947

رسالت
22525670

منصور
33009414

یوسف آباد
88009555

)خزانه(علی آباد
55843244

زنجان
66005854

)پیروزي(شکوفه
33302569

یاخچی آباد
5-55013433

فرجام
77802864

زعفرانیه
22716751

میرداماد
22228353

همایون
33165252

فرمانیه
22534072

سیدخندان
6 -22860635

)نازي آباد(آبان13
5-55341414

قصر فیروزه
33333911

فرحزاد
22063419

سوهانک
1 -22492410

تهرانآژنس هاي مسافرتی توریستی فهرست کامل  فالح
55706783

ستارخان
1 -66554010

تورهاي ایران، شرکت
22255440-3) خ دستگردي(

آویژگان
22008095) خ شریعتی(

قصرالدشت
66896767

سرآسیاب
33342771

سرو گشت
22001961) خ شریعتی(

واحد گشتسازمان 
22700095) تجریش.م(

کامرانیه
22285200

سرآسیاب مهرآباد
66627770

سیف گشت
88662266) خ میرداماد(

کابین پرواز
22724314) تجریش.م(

کمیل
66836770

دوراهی قپان
55706383

صباي هما

88887755) خ ولی عصر(

معراج شمیران

22715864) تجریش. م(

گیشا

44280529

قیطریه

22203515

صدر گیتی

22612727) خ شریعتی(

بسطامی

66899917) خ آزادي(

گاندي

88772425

قلهک

22004040

کیش پرواز جزیره
88663696) خ میرداماد غربی(

پل نصر
88274401- 2)بزرگراه جالل آل احمد(

گلبرگ
22538595

کیان شهر
33601919

گرامیان

22265034- 9) خ میرداماد(

درنا گشت

22060537) جکا. م(

لویزان

33721453

کاشانک

22282838

گشت مهر پیشه

22035614)خ ولی عصر(

ستاره شادي

22091906) خ سعادت آباد(

مرتضوي

66875991

خ کرمان

22306509

گنبد گبود

22026414) خ ولی عصر(

)خدمات رزرو هتل در ایران(سیاحان اصفهان

66523818) خ ستارخان(
مینی سیتی

22456599

مطهري

2 -88300011

گنبد نیلی، گشت

22279293) خ میرداماد(

سیر گستر

44241619)فلکه دوم صادقیه(

مجیدیه

22526998

مفتح

88302945
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آراز
77609292)خ بهار شمالی(

رهی گشت
88212947-51)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

مانی گشت
22902900) خ میرداماد(

آژانس ھای مسافرتی توریستی. . . ادامھ

احمدي، سید رضا
77567532) مدنیخ(

زند
88983613)جهاد. م(

ایرانیان باستان
22866851) خ سید خندان(

صاحب الزمان
88097711) شهرك قدس(

ارمیترا
88756161)خ بهشتی(

ساقی فرات
88958024)خ فاطمی(

تکرو تاکسی
77356008-9) تهرانپارسخ (

علی زاده
66938172) خ ستارخان(

اکباتان
88752536)خ سهروردي شمالی(

سپند
88913221)خ ولی عصر(

زرگان گشت
77221818) تهرانپارسخ (

گشت هاي دور ایران
22357580- 3) شهرك قدس(

اوست نور
)خ مفتح(

سپند گشت
88808117- 8)خ انقالب(

مهتاب
22526068) بزرگراه رسالت(

مفید پرواز
66556195- 6) خ ستارخان(

ایران فراز
88427002-3)خ سهروردي شمالی(

سروینه پرواز
88811332)خ قائم مقام فرهانی(

نایب
77363455) خ تهرانپارس(

آلفا سیر
22271597) خ شریعتی(

ایران فراز
88410555) خ مطهري(

سفر سبز
66910007- 8)خ کارگر شمالی(

اکباتان تور
44670211- 2) شهرك اکباتان(

الی گشت
88783685) خ میرداماد(

ایرونا
88746610-1)خ بهشتی(

سیاحت ایران
88825106- 8)خ کریمخان زند(

سفر نامه
44634001-7) شهرك اکباتان(

)جردن(ایران زمین
88795929) خ آفریقا(

باکان ایران
)خ مطهري(

سیاحتکده ارم
88303120) خ کریمخان زند(

)نور(شهبان سیر
)بزرگراه کاشانی(

ایران سبت
22220772) مادر. م(

بهروز سیر
)ریعتیخ ش(

طاهر گشت
88910989)خ سمیه(

هیچکا
)بلوار فردوس(

ایوار
22027635) خ ولی عصر(

پارسیان تور
88811746) تیر7.م(

قصر شیرین
88808332)خ استاد نجات الهی(

آبگینه
88988715) بلوار کشاورز(

بین الملل
88315060) خ ولی عصر(

لیز گشتاپ
88516800)خ قندي(

ققنوس
88300111- 24)رخ ایرانشه(

نمایندگی-آسمان
88065065)خ سید جمال الدین اسدآبادي(

پاسارگاد تورز
22058833) خ آفریقا(

پرستو سیر
77535544)خ شریعتی(

کارا سفر
88720282)خ میرزاي شیرازي(

پرواز درخشان
88974821-4)خ فاطمی(

)توریستی تشریفاتی(تشریفات سازان پاسارگاد

88661533) خ آفریقا(

پرنس
88408990)خ سبالن شمالی(

گشتمان
88960677- 8)بلوار کشاورز(

)ترکیه(ترکیش ایرویز
88737381-2)خ مطهري(

آسیا
88896949-53)خ استاد نجات الهی(

پل
88822209)تیر7.م(

متحدالسیر،شرکت
88808242) خ انقالب(

جهان، شرکت
66436007) خ فاطمی(

آنیتا
88051586)باديخ سید جمال الدین اسدآ(

تورهاي کیش

88505002-4)خ مطهري(

،شرکت)کشاورزان(مهر زراعت نوین

88985684)خ فاطمی(

حریر گشت

8871155)خ ولی عصر(

آهنگ کوهستان

88843225) خ فردوسی(

حوت

)خ طالقانی(

نسیم شب پرواز

66429494)بلوار کشاورز(

خدمات اجتماعی رفاهی تهران

88738035- 6)خ مطهري(

یتوآ

88732191)خ احمد قیصر(

ستاره جهان
88744278)خ مطهري(

نماد کوهین گشت
88912127- 8)خ ولی عصر(

خوش سفر
88307040)خ مطهري(

ایران دوستان توریست
88722975-7)خ ولی عصر(

ستاره کویر

)تیر7.م(

نیکنام

88808890-1)خ استاد  نجات الهی(

دروازه آریان

88977805) خ ولی عصر(

ال کیشانب

88023866) خ مطهري(

سفرهاي ایده آل

88457141)خ بهشتی(

همگامان پیشتاز

88845341) خ سمیه(

دنیاي سریع

88873227- 8)خ الوند(

بین الملل

88321115- 7)خ مطهري(

سینداد
77521298- 9)خ سهروردي جنوبی(

هوا پرواز
88906066)خ استاد نجات الهی(

)ترانس ایر(راهنما
88901191-4)خ قرنی(

پترا
88309695)خ ایرانشهر(
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تهراناتوبوس و مینی بوس کرایه فهرست کامل  گلبرگ
)خ مدنی(

آژانس ھای مسافرتی توریستی. . . ادامھ

اتو داور
77500214)سه راه طالقانی(

پیساکو
44223747-8)خ ستارخان(

هانی
)خ سمنگان(

شایان پرواز تهران
88823084) تیر7.م(

آزادگاناتو سیر
77554701) خ نامجو(

ظفر سفر شمیران
22220533)خ دستگردي(

نقطه پرواز
66043442) آزادي.م(

شهرزاد
88518002)خ سهروردي شمالی(

اتو شاهین
77600714) سه راه طالقانی(

ظفر ماشین
22222896) خ شریعتی(

سیر سحر افق
)خ آزادي(

صحرا سیر
88501170)خ بهشتی(

اتو میالد
77601054) راه طالقانیسه(

اتو سورتمه
22512488) بزرگراه رسالت(

آبتین گشت سبز
55394148)خ کارگر جنوبی(

صدرا سیر
88442602)خ شریعتی(

بابک سفر، شرکت
77603952) خ شریعتی(

ایران ره
22863989) خ شریعتی(

40کد - اتو شهباز
55416673)خ هالل احمر(

طرهان تور
88452802)ح سهروردي شمالی(

ترانسپورت تهران
77507836) خ شریعتی(

جهان سیر منصور
77913854)خ گلبرگ شرقی(

ارم گشت
66944080) انقالب. م(

گشت ایرانیان مهر
88516214- 5)خ شریعتی(

تهران پیمان نو
77536862) خ انقالب(

کداك
22939991- 3)خ پاسداران(

خاطره هاي شاد
66429433)خ آزادي(

گلدیس نقش
88752355- 9)مادعخ میر(

جم سرویس تهران
)خ سهروردي شمالی(

21-88503619

گلستان تور
22844365) خ پاسداران(

راه سعادت
55373429-30)راه آهن. م(

متین سیر
)خ شریعتی(

، شرکت)حسام(جهان گشت
77656235) خ شریعتی(

اتو آرم
44072144) فلکه دوم صادقیه(

سیاحت نور
66977080) خ ولی عصر(

مسیح پرواز
77555345) خ مدنی(

سفر گستر
77601518) خ شریعتی(

اتو سیر شفایی
44109415) بزرگراه کاشانی(

)خدمات شکاري(شکار طبیعت ایران
66968746- 50)خ انقالب(

گشتبمهرا
88749897)خ خرمشهر(

اتو آلکس
77902538) خ نارمک(

اکباتان تور
44666882-4) شهرك اکباتان(

یرانگردي و جهانگرديا
66749971-15)خ فیاض بخش(

نیکان سیر
88500040- 1)خ مطهري(

اتو احسان
77806880) خ نارمک(

غزال گشت
44460326) خ جنت آباد(

دانشیار
55891618)خرداد15خ (

واال پارسیان گشت
88516060)خ سهروردي شمالی(

اتو میزبان
77814047) خ نارمک(

گیتی پیما، شرکت
44647403) مینال غربتر(

قاصدك
33553163) خ مولوي(

هفت ترانه
77632147)خ شریعتی(

اتو وحدت
77815381) خ تهران نو(

آریاتوریسم
66931433) انقالب. م(

اتو آذر
33783809) خ پیروزي(

همراهان سیاحت
77503569)خ شریعتی(

خاطرات سفر آرام
88410523) خ گلبرگ غربی(

تالبرز سرویس، شرک
66401974) خ حافظ(

ره گستر سیاحت جهان
77426619) خ دماوند(

همسفر دانیال
88751284- 5)خ سهروردي شمالی(

شاهین سرویس
77458256) خ نارمک(

عدل گشت
88820798) خ قرنی(

طلیعه فرات
77411952- 3)امام حسین. م(

یاس سپید
88812680- 4)خ طالقانی(

همراه پرستو
77886840) خ تهرانپارس(

همسفر چابک سواران
88736656)آرزانتین.م(

گشت آوران
77434162)خ نیروي هوایی(

صباي سحر
88771803)خ مالصدرا(

اتو پیروزي
66024377) آزادي.م(

اتو آسمان
77541072) خ دماوند(

فرهنگیان شهر ري
55904513) شهر ري(

فراسفر
22503218)بزرگراه رسالت(

اتو غرب
66604411) خ شمشیري(

اتو جاوید، شرکت
7635501- 10) طالقانی.م(

پرنده خوشبختی
)0261(2505527)کرج(

کیش آزاد
77452306)بزرگراه رسالت(

ترانسپورت رضا
66635652- 4) آزادي.م(

پیشاهنگ ره
66040087-9) خ آزادي(

__________
گل طاها

77455355)رسالت. م(
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نمایندگی سونی
66414477

نمایندگی بوتان
51011

میزان کویر شرق
33452900-3) خ خاوران(

اتوبوس و مینی بوس ھای کرایھ ای ...ادامھ

نمایندگی توشیبا
33316395

نمایندگی امرسان
22731329

پروانه
55031573)خ یاخچی آباد(

یماجهان مهر پ
66033222) خ آزادي(

نمایندگی سانیو
88953263

نمایندگی پارس خزر
8-88307425

اتو خاوران نو
66812601- 2)جاده قدیم کرج(

میهن توریست
66626051)ح مهرآباد جنوبی(

نمایندگی ارج

3-44503420

نمایندگی تفال

88972244

ترانسپورت سینا

66232372)خ یافت آباد(

اتو شاهد

66884306)الدشتخ قصر (

نمایندگی آزمایش

77339021

نمایندگی جنرال استیل

88744227

تهران گشت

66229518)بلوار بزرگراه سعیدي(

ایران سیر

55708808) خ قزوین(

نمایندگی نیک کاال

55060429

نمایندگی سینجر گاز

55244520

جهان بنز

66223072) جاده ساوه(

،شرکت)پیمانکار(ساسان ره سیر

66929251) آزاديخ(

نمایندگی هیتاچی

7 -88779986

نمایندگی صنام

20100844

فرازگام

66696117) جاده ساوه(

اتو توکل

55389815) خ ولی عصر(

نمایندگی تکنو گاز

66502388

نمایندگی شارپ

88846410

مینی بوسرانی

66800292)جاده قدیم کرج(

اتو راه پیما

55388888) خ ولی عصر(

گی برفابنمایند

88716482

نمایندگی کنوود

77469680

شهر گشت تهران

55008880)خ خانی آباد نو(

سفر گشت مهدي

77472279)خ نیروي هوایی(

نمایندگی پاناسونیک

66730031

نمایندگی فیلیپس

66550866

اتو اسپرت ، شرکت

55904197) جاده قدیم قم(

شقایق سفر

33195886) خ پیروزي(

رنمایندگی حای
66039726

نمایندگی بیم
22842341

اتو ایثار
33764987) شهر ري(

اتو بنز آریا
33706363-5) خ خاوران(

نمایندگی جی وي سی
66702930

نمایندگی اسنوا
66030190

تاج ري
33746151) سه راه ورامین(

اتو خاوران
33709424) خ خاوران(

تهرانآژانس بانوان فهرست کامل مراکز  گستریا سفراپ
44512617) خ تهرانسر(

اتو هشتمین نور
33733416) خ خاوران(

1821تلفن اصلی تمام مراکز زیر  __________
طلوع گشت-پارس گشت

33865782)شهرك مسعودیه(

دولت آرژانتین تهرانمراکز تاکسیرانی فهرست کامل 

قلهک آفریقا
2مرکز تاکسیرانی 

44057221- 2)م صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی(

1مرکز تاکسیرانی 

33721453) م خراسان(

محمودیه اقدسیه تهراننمایندگی لوازم خانگی فهرست کامل 

مالصدرا پاسداران
NEC نمایندگی

9 -66016077

نمایندگی سامسونگ

88735050

میرداماد تجریش
نمایندگی شهاب

44504010

نمایندگی ال جی

74733

ونک چیذر
نمایندگی پارس

1882

نمایندگی آبسال

77209007

رسالت امیریه
نمایندگی هیمالیا

2 -66634041

نمایندگی دوو

9 -88609901
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صادقیه آهنگ خاوران آژانس بانوان. . . ادامھ

میدان المپیک افسریه امفرج خراسان

نواب پیروزي مجیدیه خزانه

شهرك مجیدیه تهرانپارس امام حسین دولت آباد

حکیمیه تهران نو نارمک آذري

آموزش رانندگی و صدور گواهی نامه فهرست کامل مراکز
تهران

نظام آباد شوش

دانیال
33176572)خ پیروزي(

سپهر
66509061) خ ستارخان(

نیروي هوایی شهرري

پیمان
55060839) خزانه بخاراییخ(

محک
22090248) شهرك قدس(

آزادي کارگر

تدین
55667800) خ جوادیه(

دفینه
88889459) خ میرداماد(

آیت اله کاشانی نازي آباد

جعفري

55304297) خ نازي آباد(

میرداماد

22226974)خ میرداماد(
بلوار فردوس یافت آباد

مصیبی

55025045)خ یاخچی آباد(

ونک

88031084)ده ونک. م(
پونک انقالب

مهدي

55246221)جاده ساوه(

افشار

77453599) خ تهرانپارس(
توحید سهروردي

آرش

22400646)خ اوین(

امید

77441736) خ هنگام(
تهرانسر سیدخندان

اقدسیه

22284624) خ پاسداران(

حاجیان

22840508)خ پاسداران(
جالل آل احمد شریعتی

امین

22012691) صرخ ولی ع(

موسوي، سید جواد

77869870)خ تهرانپارس(
جنت آباد شهید بهشتی

پارسیان

22461281)خ مینی سیتی(

ستاره

44663904) شهرك اکباتان(
ستارخان طالقانی

کوثر
22455159) خ اقدسیه(

فردوس
44060510)بلوار فردوس(

سعادت آباد فاطمی

مهر شمیران
22712477) تجریش. م(

کیهان
88307333)خ ایرانشهر(

شهران فردوسی

آزمایش
88271490) بلوار مرزداران(

نخست
)خ جمالزاده(

شهرك اکباتان هفت تیر

اتحادیه داوري
44215959)فلکه اول صادقیه(

ولی عصر
88945309)ولی عصر. م(

شهرك غرب ولیعصر

احتیاط
88266264)بزرگراه جالل آل احمد(

پرنده ساحل
77546575)خ مدنی(

نیروي هوایی یوسف آباد
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محات
77895929) خ نارمک(

علی
44833453- 5)خ جنت آباد شمالی(

سعدي
22008586) خ شریعتی(

مراکز آموزش رانندگی. . . ادامھ

داوري، عیاض
77906533) خ نارمک(

کمال
8825386)خ آرش مهر(

شمس
22542135) خ پاسداران(

رفیع
77600043) خ انقالب(

فدك
77841010) خ نارمک(

نوین
44131787)بزرگراه کاشانی(

ظفر
22224702)خ شریعتی(

سراج
88764788)خ شریعتی(

خسروي-لشگر
88406466) بزرگراه گلبرگ(

هادي
44450651) خ پونک(

گاندي
88774909) خ ولی عصر(

صبا
88411973)خ شریعتی(

محمدي
77890816) بزرگراه رسالت(

امیر کبیر
88960042) خ کارگر شمالی(

مرکز ونک
88880845) ونک. م(

هما
77553624)نامجو.م(

نارمک
77449413) خ نارمک(

بهار
66920296) انقالب. م(

اتحاد
77372041)خ تهرانپارس(

راد
77889450) خ گلبرگ(

آزادي
66003949) خ آزادي(

روزبه
88952532) خ فاطمی(

ارس
22517828)خ استاد حسن بنا(

راه سبز
66048278-9)خ آزادي(

پورزاده، علی
66003828) خ آزادي(

صدف
08863101)کارگر شمالیخ(

البرز
22841443) خ شریعتی(

توحید
66499306) خ ولی عصر(

سلطانی
66698871) خ قزوین(

منصوري
88554975)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

پاسداران
22945647)خ پاسداران(

جم
55411925)خ کاشان(

مهرآباد
66690260) خ مهرآباد جنوبی(

مهران
88903808) خ ولی عصر(

فیروزه
22588532) خ پاسداران(

جهان
66927181)خ جمهوري(

ناصر
66030645) خ آزادي(

هیوا
88895360- 1) بلوار کشاورز(

مریخ
77883330) خ تهرانپارس(

مرادي
66834450)خ اسکندري جنوبی(

آذر

66837785) خ قصر الدشت(

ارغوان

77508517)خ شریعتی(

هنگام

77201782) خ هنگام(

دقت

33119448)خ مصطفی خمینی(

دلیجان

66885203) خ رودکی(

تابان

88427172) خ شریعتی(

آرام
44423211- 2)بزرگاه اشرفی اصفهانی(

هنرکده فنی

33118046) بهارستان. م(

ربیعی
66838259) خ آذربایجان(

حیدري
77506509) خ شریعتی(

ابراهیمی
44071762)فلکه دوم صادقیه(

ایران زمین
88071552- 3)ك قدسشهر(

رودکی

66834459) خ رودکی(

دیاموند

88309323) تیر7.م(

اکباتان

44641080) شهرك اکباتان(

دریا

88076832-3)خ سعادت آباد(

عقاب

66929078) بزرگراه نواب(

زهره

88420565) خ مدنی(

ایرانپارس

44315252)بزرگراه کاشانی(

غرب

22060902)خ سعادت آباد(

مرکزي

66835145) خوشخ(

قصر

88409293) خ شریعتی(

پردیس

44466000-1) خ پونک(

کاج

66505689)خ ستارخان(

نصرت
66643428- 9) خ سبحانی(

ندا
88436883) خ شریعتی(

جنت
44663070)شهرك اکباتان(

گلدیس
44244038)فلکه دوم صادقیه(

آهاري
66920323) خ ذربایجان(

امیر
77842368) خ گلبرگ غربی(

جنت آباد
44405559)خ جنت آباد(

آفریقا
22017789) خ آفریقا(

بوتیا
66424206) خ جمهوري(

جت
77911697) خ دماوند(

سروش
44268090- 2)بلوار اشرفی اصفهانی(

ارزمانی
22546742) خ پاسداران(

پیروز
55665037) خ هالل احمر(

چمن
77815677) خ نارمک(

شهران
44307000)بزرگراه ایرانپارس(

دولت
22613737- 8) خ شریعتی(
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یپااس
88882726) ونک. م(

جماران، اردوگاه
)خ باهنر(

پارس نو
33798879) شهدا. م(

مراکز آموزش رانندگی. . . ادامھ

شهید مفتح
22229030) خ شریعتی(

رشد
)گلخ از (

حمید
33174811) خ پیروزي(

تهران
66401386) خ ولی عصر(

ناهید
)خ ولی عصر(

وزارت کشاورزي-سبز
22403739) خ ولنجک(

رحمانی
33705133) شهریور17خ (

سهرابی ، پرویز
55381319) خ ولی عصر(

ایثار
)خ تهرانپارس(

سید الشهدا
)خ برادران سلیمانی(

مسعود
33331580) خ پیروزي(

شبنم
55404488) خ قزوین(

شهید عراقی
)خ عراقی شمالی(

شهید باهنر ، اردوگاه
22281304- 5) خ باهنر(

اترك
33704441- 2) خ خاوران(

پارس
33358246) خ پیروزي(

فجر
)خ پاسداران(

شهید چمران
)خ ولنجک(

ثامن
33157840) خ افسریه(

رئوف
55335719-20)شهریور جنوبی17خ (

کوثر
)رگراه امام علیبز(

کارکنان بیمه مرکزي
)خ ولنجک(

پروانه
55060919) خ نازي آباد(

رحیمی
77473132) خ پیروزي(

مرجان
)خ پاسداران(

میالد قیطریه
22201340) بزرگراه صدر(

ارادتی
66210186) شهرك ولی عصر(

شاهین
33003153) شهریور17خ (

آسیا
44094196) بزرگراه کاشانی(

آسمان
)شهرك قدس(

جعفري
44220503) جاده ساوه(

شورا
77470249) خ تهران نو(

)پاس(شهید وحید دستگردي
44643064) شهرك اکباتان(

آمنه
88241616- 7)شهرك ژاندارمري(

پویا
33807554) خ افسریه(

ماندانا
77419601) خ دماوند(

الله
44404881) پونک. م(

آیندگان ایران، مدرسه فوتبال
22366921) قدسشهرك (

ارم
55018838) خ خانی آباد نو(

منصور
77474100) خ دماوند(

منظر
44455556- 7)بزرگراه همت غرب(

امام خمینی
)بزرگراه شیخ فضل اله نوري(

ثابت
33748102)شهرك دولت آباد(

)1درجه(مهتاب 
77544347) امام حسین. م(

نور
)بلوار فردوس(

ایرانیان
)بلوار فرحزادي(

فانعر
33745311) شهر ري(

هدف
77472691) خ نیروي هوایی(

امید و آرزو
77814617) خ مدنی(

بانک کشاورزي
84893695-6)بزرگراه جالل آل احمد(

محسن
55904240) شهر ري. م(

110
33815561-2) خ افسریه(

ایران توسعه
88734143) خ بهشتی(

زیتون
)خ پونک باختري(

مهرداد
55900096) شهر ري(

بهمن
33333593) خ پیروزي(

ایران توسعه، شرکت

88759030) خ بهشتی(

سازمان انرژي اتمی

)بلوار فرحزادي(

صادقی

44521717) خ تهرانسر(

میالد

44519898) خ تهرانسر(

جهان دیدگان خاقانی

88327031-2) خ سمیه(

شهداي مخابرات

)خ ستارخان(
____________

هدي

44724441-5)شهرك راه آهن(

سادار آباد
88411306) زندان. م(

سپاه پاسداران-هویزه
)بزرگراه اشرفی اصفهانی( تهرانورزشی فهرست کامل مراکز

ساعی

77609010) سپاه. م(

ارشاد اسالمی

)خ ولی عصر(

2.ش-امام خمینی

)خ باهنر(

زش و پرورشوآم

)خ آجودانیه(

گلستان
)خ سهروردي شمالی(

پردیس
22606575) خ شریعتی(

باغ شاطر
22701750-1) تجریش. م(

اردوگاه پرورش ابوذر
)خ پورابتهاج(

ترافیک تهران
)بزرگراه رسالت(

سئول
)خ ونک(

پتروشیمی
)خ دربند(

اردوگاه فرهنگی شهداي بسیج
)یهنخ آجواد(
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الغدیر
)خ تهرانسر(

کارگران
)جاده قدیم کرج(

ارشاد
)خ نبرد(

مجموعھ ھای ورزشی. . . ادامھ

_________ سورن
)شهرك راه آهن(

امید
)بلوار ابوذر(

شاهین
77811008) خ گلستان(

تهرانرست کامل نمایشگاه هايهف بانوان
)خ پیروزي(

مشیريش
66627386) خ شمشیري(

سرو پارس ، شرکت
88051202) خ مالصدرا(

زرنان پاد، شرکت
22707172) تجریش. م(

برزین
)خ قیام(

کارگران
)خ هاشمی(

سیماپیش ساخته ، شرکت
22049927) خ افریقا(

فاطمه رئوف پی- ساالر باغیا
22746974) خ ولی عصر(

بسیج
)خ محالتی(

منتظران
)خ آزادي(

سیمیاگران، شرکت
22262041) خ میرداماد(

آروین رسانه ، شرکت
22367905-7) خ سعادت آباد(

پیروزي
77475150)خ پیروزي(

نخل و سپهر
)قزوین. م(

طراحان اتن، شرکت
88211454) خ شیرازي شمالی(

مرکز بین المللی نمایشگاه هاي کیش
22072121) خ سعادت آباد(

)ع(امام حسین 
)نخ خاورا(

هما
)جاده محصوص کرج(

طراحان نمایشگاهی، شرکت
88051203) بزرگراه کردستان(

همایش آرا ، شرکت
88571026- 30) خ سعادت آباد(

برومند پرور
)خ افسریه(

احسان غرب
)خ قزوین(

کیان تیم، شرکت
22855172- 3) خ شریعتی(

آلومین سیستم ، شرکت
88053700) خ شیرازي شمالی(

4ه شمار- شاهد
)خ نبرد(

سلطان
)خ قصر الدشت(

میالد مبتکر شرق
22254002) مادر. م(

آوین، شرکت
22020248) خ آفریقا(

شهید باباخانی
)بزرگراه بعثت(

علم و ورزش
)خ کمیل(

نشر شهر، موسسه
22856118) خ شریعتی(

ارم سازه
22024165) خ ولی عصر(

شهداي جوادیه
)خ دشت آزادگان(

نگین غرب
)آزاديخ (

نقش جهان
88055410-1) ونک. م(

ایدرو، شرکت بازرگانی بین المللی
88797584) خ گاندي(

شهید گودرزي
)ابریشم. م(

پردیس
)رازي. م(

نمایشگاه بین المللی
21912264)بزرگراه چمران(

)همایش(بهینه سبز
22023676) خ آفریقا(

16شهرداري منطقه -فجر
55311575) خ خزانه بخارایی(

غزال
)خ ولی عصر(

همایش سازان امروز، شرکت
22032097) خ ولی عصر(

پیشبران صنعت نمایشگاه ، شرکت
88211831- 2) ونک. م(

فرهنگسراي بهمن- فدك
55055386) خ دشت آزادگان(

نوجوان
55404028-9) قزوین. م(

ایساتیس

77210392) بزرگراه رسالت(

توسعه صنایع نمایشگاهی ، شرکت

88870316) ونک.م(

میثاق

)چهار راه باغ آذري(

خیام

)خ خیام(

پانیدان فر بین الملل، شرکت
22890175- 6) خ سید خندان(

جادوي نقش
88054726-7) ونک. م(

کانون ابوذر
55707555) ابوذر. م(

کوثر
)خ سرهنگ سخایی(

فاتک، شرکت

22857626) خ سید خندان(

رنوس

22040367) خ ولی عصر(

)ع(المومنینامیر

)جاده قدیم کرج(

یاس سفید

)خ خیام(

پارتیشن
44669853)فلکه دوم صادقیه(

سارابن
22260700) خ دستگردي(

پویا
)خ یافت آباد(

بهمن
77437547) تهران نو(

طرح روز

44667482-3)شهرك اکباتان(

، شرکت)ست(سامان تدبیر توسعه 

22853225) خ شریعتی(

شهید اسماعیلی

)فت آبادخ یا(

رزم انتظاران

)خ مجاهدین اسالمی(

نو، شرکت.شی.آر

88904486) خ کریمخان زند(

سامع پاد نوین ، شرکت

88059136) ونک. م(

19آموزش و پرورش م -شهید رجایی

55827979) خ عبدل آباد(
زینبیه

77476868) خ تهران نو(

هنر و صنعت بازل، شرکت

88333763) خ مطهري(

آرشیکو

88822656) کریمخان زندخ (

شهید مطهري

55828181) شهرك شریعتی(

)13شهرداري منطقه(مهر 

77437541) خ تهران نو(
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گلدیس
)فلکه دوم صادقیه(

لواسانی
22714117) خ لواسانی(

آلفا فیکس
88519624)خ سهروردي شمالی( نمایشگاه ھا . . . ادامھ

یادگار
)بزرگراه یادگار امام(

امیر
)رخانخ ستا(

بی. آر. اس
88756191-2) خ سید خندن(

هنرهاي داخلی-آمون
88536088)خ سهروردي شمالی(

اختیاریه
)اختیاریه. م(

انتظام
44236888)شهرك ژاندارمري(

ایپاس
88811326-7) تیر7. م(

بانیان امید، شرکت برنامه ریزي و نمایشگاهی

88720005- 7) خ ولی عصر(

برج افرا
)خ آفریقا(

ریاد
88574530-1)خ سعادت آباد(

توسعه صنایع نمایشگاهی
88763643)خ سهروردي شمالی(

بیتاساز اول
88703058-9) خ ولی عصر(

برج امیر پرویز
)خ آفریقا(

شهرآرا
66558822)خ آرش مهر(

جویندگان راهی نوین، شرکت
88504988)خ سهروردي شمالی(

تکایار، شرکت
88436159) خ بهشتی(

شه اي الهیهبرج شی
)خ آفریقا(

شهید کریمی شیرازي
44240408) خ معلم(

جهان نوید، شرکت
88823957- 8)خ سهروردي جنوبی(

ساختمان و کامپیوتر
88028214)خ کارگر شمالی(

برج نگین
)خ گاندي شمالی(

طرشت
66551440) خ آزادي(

سنگ و فلز، شرکت
88761375)خ سهروردي شمالی(

سازه آرا، شرکت
88894230) قرنیخ (

قنات کوثر
77371213)خ قنات کوثر(

پارك ملت
88878857) خ ولی عصر(

کارآفرینان نماسامانه
88756571) خ بهشتی(

سروش پارسیان، شرکت
88939179) خ قرنی(

گلشن
77356131) خ تهرانپارس(

توانیر
8780058) خ ولی عصر(

گروه طراحان، شرکت
88739729) خ شریعتی(

ندیشه سپهر، شرکتطرح و ا
88553584) خ خالد اسالمبولی(

لویزان
22933800)خ لویزان(

زرگنده
22600274)خ شریعتی(

ناجی پاس، شرکت
88447553-4) خ مطهري(

فرآذین تهران، شرکت
88733271)خ قائم مقام فرهانی(

مجیدیه
22303384)بزرگراه رسالت(

مالصدرا
88033288)بزرگراه چمران(

موسسههاتف شهر، 
88446331) خ مطهري(

فناوران تراشه سبز، شرکت
88552898) خ مطهري(

هروي
22538526)خ پاسداران(

ملت
)خ ولی عصر(

نمایشگاه هاي ایران، موسسه 
فرهنگی

66415271-2) خ انقالب(

کات
)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

8-88067747

اکباتان
44666954)شهرك اکباتان(

آزادگان
77449282) امخ هنگ(

فریاد سبز، شرکت بین المللی
33974054- 5)خ جمهوري(

کاژه گستر، شرکت
88675969) خ ولی عصر(

بلوار فردوس
44079666)بلوار فردوس(

ازگل
22448666) جاده لشگرك(

پینار گرافیک
55067655) خ رجایی(

گوهر گداز، شرکت
88718781) خ خالد اسالمبولی(

پونک
44429333) خ پونک(

بلوار پروین
77865559) خ تهرانپارس(

، شرکت)چوب آرا(مکانک 
66654410- 1)خ یافت آباد(

مکعب آبی، شرکت
88526369) خ مطهري(

جنت
44817975)خ جنت آباد شمالی(

ترنج
77709186)بزرگراه رسالت(

سیما دکور
44500578) خ تهرانسر(

مهرآذر
88820656-7) خ ایرانشهر(

شهران
44311176)کاشانیه بزرگرا(

حکیمیه
77305511)خ حکیمیه(

استند ماسیس، شرکت
)0221(2584636)جاده آبعلی(

میالد نور، شرکت
88935977) خ کریمخان زند(

گل ها
44839455)خ سردار جنگل(

2حکیمیه 
77004151) خ حکیمیه( __________

نوژن راد، شرکت
88748713- 4) خ بیهقی(

منصوري
44419773)انیبزرگراه کاش(

سازمان
77861095)بزرگراه رسالت( تهرانفهرست کامل میادین میوه و تره بار

برج سکنا
)خ مالصدرا(

شمیران نو
77440278) شمیران نو.م(

فرحزاد
22075869)شهرك قدس(

ارم
)تجریش. م(

بهجت آباد
88907418)خ کریمخان زند(

برج صبا
)خ مالصدرا(

قدس
88085151) شهرك قدس(

)ایثار(شهرك شهید محالتی
22480780) بزرگراه ارتش(
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معلم

66204670)خ یافت آباد(
دماوند

)حسینامام . م(
منیریه

55362591) خ کارگر جنوبی(
میادین میوه و تره بار. . . ادامھ

میر جلیلی، علی بمان
66621255)بزرگراه ساوه(

شهید محبی
33319900) خ پیروزي(

نواب
55415080) بزرگراه نواب(

جالل آل احمد
88005060)بزرگراه کردستان(

)بازار مبل(یافت آباد 
)خ یافت آباد(

ابوذر

33165250) بلوار ابوذر(
رهالل احم

)خ نواب(

جمالزاده

66438275) خ جمالزاده(

آصفی
55029328)بزرگراه آزادگان(

پیروزي
77425895) خ پیروزي(

آبشار
)شهریور17خ (

فلسطین
88951758) بلوار کشاورز(

اداره درآمد میادین میوه و تره بار
55027032-6)بزرگراه آزادگان(

شید محالتی
33720085)بزرگراه آهنگ(

آفرین
)مولوي غربیخ(

ولی عصر

)خ کریمخان زند(

خانی آباد نو
55029981-3)خ خانی آباد نو(

گلستان
33180019) خ پیروزي(

بلخاري
33565880)خ صاحب جمع(

سهروردي
88742687) خ مطهري(

منتظري
55029604)بزرگراه آزادگان(

بعثت

33731612) بزرگراه بعثت(
بین الملل

)خ ري(
شمال تهران

)یعتیخ شر(

سیزده آبان
55500500) خ رجایی(

خاوران شهر
33856225)سه راه افسریه(

پردیس
)خ امیر کبیر(

قصر
88459200) خ شریعتی(

شهید بروجردي

33372575) خ دولت آباد(
شاهد

33025455) بزرگراه آهنگ(
توکی ، حسن

33565877) خ صاحب جمع(

سبالن

)خ سبالن شمالی(

شهید غیبی
55906971)شهر ري(

)افسریه(فجر 
33842001-2) خ افسریه(

حسینتوکلی، غالم 
33556190) خ صاحب جمع(

کرمان
77833683) بزرگراه رسالت(

شهید مغاري
33423030) جاده ورامین(

مسعودیه
33875998)شهرك مسعودیه(

جواد
)خ ري(

ولی عصر
)خ مدنی(

تهرانسر
44514111) خ تهرانسر(

مشیریه
33863619) رنجاده خاو(

حسینی
33129851) خ صاحب جمع(

آزادي
66001499)بزرگراه سعیدي(

وردآورد
44989090)ورد آورد کرج(

بهمن
55313826)خ دشت آزادگان(

حمیدین
)خرداد15خ (

حاجی ارزونی
)خ شمشیري(

المپیک
44720607) المپیک. م(

شهداي باغ آذري
)خ خزانه شمالی(

خراسان
)خراسان. م(

طال
)خ هاشمی(

امید
44726555)بزرگراه همت غربی(

بهاران
66242141-2)خ سجاد جنوبی(

شیخ االسالمی
55628151) خرداد15خ (

مهرآباد جنوبی
66606767) شمشیري.م(

سرو
44191555)برگراه تهران کرج(

شهید کاظمی
55782200) خ قزوین(

فرد دانش
)خرداد15خ (

یاس
44562666) خ تهرانسر(

ریفش
44499020) کرج(

قلعه مرغی
55731605) خ قلعه مرغی(

کریمی
33558654) خ صاحب جمع(

جی
)خ آزادي(

شهرك چشمه
44721222) المپیک. م(

احمد آباد مستوفی
)0229(2245272)خ احمدآباد مستوفی(

گل گندم
33440853- 4) شوش. م(

کارون
66832550) خ کارون(

خزانه
55052579) خ خزانه بخارایی(

خلیج
66251717)جاده قدیم کرج(

هاشمی
33561451) خ مصطفی خمینی(

هاشمی
66881036) خ هاشمی(

صادقیه
44240408) فلکه اول صادقیه(

2فردوس 
66625644) خ شادآباد(

بازار روز زینبیه
)آشتیانی. م(

بیک زاده
66401215) خ انقالب(

عالمه
44849884)بزرگراه ایرانپارس(

الله
66794617) شادآبادخ(

جاجرود
77484577) خ تهران نو(

کمالی- قلمستان
55393351) خ کارگر جنوبی(
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کارخانه عروسک سازي
)بزرگراه آیت اله سعیدي(

کارخانه الستیک سازي
)بلوار غربی استادیوم آزادي(

مراکز سرخانه هاي تهرانفهرست کامل 
کارخانه آلومینیوم سازي

)بزرگراه آیت اله سعیدي(
کارخانه یخچال و سوله سازي

)بلوار استادیوم آزادي(
سردخانه تکنو برفک

)5ح،فتحمتري فت65خ (
سردخانه بزرگ تهران

)م هرندي،خ شوش(

کارخانه تولیدي آریا
)بزرگراه آیت اله سعیدي(

کارخانه پارس مینو
)بزرگراه تهران کرج(

شهریور8سردخانه 

)متري فتح65خ (

سردخانه مشعل

)متري جاده قدیم کرج45بلوار(

کارخانه آجرپزي درخشان
)خ یافت آباد،بلوار الغدیر(

جوراب آسیاکارخانه
)بزرگراه تهران کرج(

_________
سردخانه شهید چمران

)17متري فتح،فتح65خ (

کارخانه صنعتی خاور
)بزرگراه آزادگان(

کارخانه بافت آزادي
)بزرگراه تهران کرج(

مراکز کارخانجات تهرانفهرست کامل 

کارخانه کنسرو سازي مهبان
)بزرگراه آزادگان(

کارخانه گالوانیزه
)بزرگراه تهران کرج(

کارخانه آما
)بزرگراه تهران کرج(

کارخانه باطري نیرو
)خ پاسداران،نرسیده به م نو بنیاد(

کارخانه کفش بال
)خ فدائیان اسالم(

کارخانه سیمان باتیمان
)بزرگراه تهران کرج(

کارخانه شکوپارس
)بزرگراه تهران کرج(

کارخانه دوچرخه سازي
)بزرگراه نیایش(

رخانه صنایع ملی ایرانکا
)خ فدائیان اسالم(

کارخانه نخکار
)متري فتح65(

کارخانه داروسازي جابربن حیان
)بزرگراه تهران کرج(

کارخانه ایران تزریق
)بزرگراه دماوند،خ اتحاد(

کارخانه یخ سازي ایران
)خ فدائیان اسالم(

کارخانه آرد یاس
)متري فتح65(

کارخانه ایران تایر

)گراه تهران کرجبزر(

کارخانه پالستیک

)خ اتحاد،خ طوروسیان(

کارخانه روغن نباتی ورامین
)خ فدائیان اسالم(

کارخانه لوازم خانگی آردل
)شادآباد(شهریور17بلوار

کارخانه ارج
)بزرگراه تهران کرج(

کارخانه آذرخش
)غربی3خ اتحاد،خ(

کارخانه پارچه باقی چیت ري
)خ فدائیان اسالم(

رخانه شرکت سازانکا
)شادآباد(شهریور17بلوار

کارخانه آرد تهران
)بزرگراه رجایی(

کارخانه نمک صدف
)بزرگراه دماوند،خ اتحاد(

کارخانه ریسندگی و بافندگی ري
)خ فدائیان اسالم(

کارخانه جایگاه سازي
)شادآباد(شهریور17بلوار

کارخانه شامپو سدر صحت
)متري فتح65(

عالئم راهنمایی و رانندگیکارخانه تولیدي
)بزرگراه دماوند(

کارخانه صنایع بیمه البرز
)بزرگراه رجایی(

کارخانه تهران تفلون
)شادآباد(شهریور17بلوار

کارخانه لبنیات پاستوریزه پاك
)میدان پاستوریزه(

کارخانه ساخت اتاق ماشین
)بزرگراه دماوند،خ جشنواره(

کارخانه تولید ماشین هاي جوش
)شهرري(

کارخانه پارس پالستیک
)متري فتح65(

کارخانه خوراك دام
)متري فتح65(

کارخانه شعله
)بزرگراه دماوند،بلوار پروین(

کارخانه تولید نایلون فجر
)شهرري(

کارخانه چیت سازي
)بزرگراه بعثت،چهارراه چیت سازي(

کارخانه پالستیک سازي
)متري فتح65(

کارخانه حفاظ
)دماوندبزرگراه (

کارخانه آرد شیرازي
)بزرگراه رجایی(

کارخانه روغن نباتی قو
)بزرگراه بعثت،چهارراه چیت سازي(

کارخانه نان ماشینی اتکا
)متري فتح65(

کارخانه کشبافی کاوه
)بزرگراه دماوند(

کارخانه پتو بافی ابراهیم زاده
)بزرگراه رجایی(

کارخانه یخ
)بزرگراه بعثت(

غن نباتی نابکارخانه رو

)بزرگراه دماوند،خ جشنواره(

کارخانه سوفیران

)بزرگراه دماوند(

کارخانه سیمان سازي شهرداري
)بزرگراه آزادگان(

کارخانه سنگ بري
)بزرگراه بعثت(

کارخانه کارتن سازي ایران
)متري جاده قدیم کرج45بلوار(

کارخانه بیک
)بزرگراه دماوند(

کارخانه آجر پزي قشم
)هرك دولت خواهش(

کارخانه بلوار سازي
)بزرگراه بعثت(

کارخانه تفلون سازي پارس
)متري جاده قدیم کرج45بلوار(

کارخانه تولیدات درب و تخته سه الیی
)بزرگراه دماوند(

کارخانه رنگ آلومینیوم
)شهرك دولت خواه(

کارخانه نان ماشینی
)بزرگراه بعثت(

کارخانه چیپس سازي پارس
)متري جاده قدیم کرج45بلوار(

کارخانه قطعات پیش ساخته
)متري تهران پارس45بزرگراه(

کارخانه پروفیل
)جاده حسین آباد(

کارخانه رنگ ایران
)بزرگراه آیت اله سعیدي(

کارخانه لی لی پوت

)متري فتح65(

کارخانه مرکبات

)متري تهران پارس45بزرگراه(
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)پارچه(سراي عالی روشن
)بازار(

)پارچه(سراي سادات
)خرداد15خ (

کارخانه صنعت آهن
)شهرري(

مراکز کارخانجات. . . ادامھ

)پارچه(وسراي عالی ن
)بازار(

سراي ساعتچی
)خرداد15خ (

سازيکارخانه واگن
)شهرري(

کارخانه لوازم خانگی آسایش
)شهرري(

)فرش(سراي عباسی 
)خرداد15خ (

)پوشاك(سراي سجاد
)خرداد15خ (

مراکز معاینه فنی خودرو تهرانفهرست کامل 
)خشکبار(سراي عزیزیان

)خرداد15خ (
)جوراب و لباس زیر(سراي سعادت

)خرداد15خ (
آبشناسان

44451269)بزرگراه آبشناسان(
بیهقی

88743062) آرژانتین. م(

)جوراب(سراي غفاري
)خ خیام(

)غذایی(سراي سعادت
)خرداد15خ (

شهید چمران
55971704) خ شهید رجائی(

سراج
77061200) رسالت. م(

)پالستیک(سراي فاطمیه
)خرداد15خ (

)فرش(سراي سعادت
)خرداد15خ (

خاوران
33856868)جاده خاوران(

الغدیر
66208884) بادخ یافت آ(

)فرش(سراي فاطمیه
)خرداد15خ (

)کفش(سراي سعادت 
)خ خیام(

ابوذر
44503445-6)جاده مخصوص کرج6کیلومتر(

شکوفه
55849702)بزرگراه آیت اله سعیدي(

)فرش(سراي فتاح
)خرداد15خ (

)فرش(سراي سعید
)خرداد15خ (

)خودروهاي سنگین(خلیج فارس 
66260274)خ خلیج فارس(

شنای
44804546) پونک. م(

سراي فرزانه
)خرداد15خ (

)پارچه(سراي سلیقه
)خ بازار(

مراکز تعویض پالك خودرو تهرانفهرست کامل 
)پارچه(سراي قائم

)بازار(
)پارچه(سراي سلیمانی

)بازار(
دهکده المپیک

44729006- 9) شهرك راه آهن(
ناجی یاس، شرکت

88447553-4) خ مطهري(
)پارچه(چکسراي قائم کو

)بازار(
)کفش(سراي سیگارچی

)خرداد15خ (
میثم

)0262(3836000-12)جاده مخصوص کرج(

خاوران
33851330-1) جادخ خاوران(

)فرش(سراي قدس 
)خ خیام شمالی(

سراي شاد
)خرداد15.م(

__________
آزادي

44671115- ) جاده مخصوص کرج(

)جوراب(سراي کاشی ها
)خ خیام(

)وشاك زیرپ(سراي شریف 
)خ خیام(

فروشگاه هاي تهرانفهرست کامل 
)کفش(سرایکاووسی

)خ خیام(
)فرش(سراي صدر

)خ خیام شمالی(
)پالستیک- لوازم التحریر(سراي حسینیه

)خرداد15خ (
)فرش(سراي حریري

)بازار(
)پوشاك(2و1سراي کرمی

)خرداد15خ (
)کفش(سراي صدیق

)خرداد15خ (
)شیرینی جات(سراي رازي

)خ مولوي(
)کفش(سراي خدایی 

)خرداد15خ (

)پوشاك(سراي کنی
)بازار(

سراي صفا
)خرداد15خ (

)پوشاك(سراي رشتی
)خرداد15خ (

سراي خرازي
)خرداد15خ (

)پوشاك(سراي گوهریان
)خرداد15خ (

)غذایی-پالستیک-لوازم تحریر(سراي صلحی

)خرداد15خ (
)فرش(سراي روحانی

)خ سبزه میدان(
)فرش(خرم سراي

)خرداد15خ (

)خشکبار(سراي الله
)خرداد15خ (

سراي طاهباز
)خ خیام(

)فرش(سراي روحانی نو
)خ سبزه میدان(

)کفش(سراي خورشید
)خرداد15خ (

)فرش(سراي مجتبایی 
)خرداد15خ (

)پارچه(سراي عاج
)بازار(

)پارچه(سراي روحی 
)بازار(

)خرازي-غذایی(سراي دریز
)ینیخ مصطفی خم(

)پارچه(سراي متقی
)خ بازر(

)خانگی-پوشاك-غذایی(سراي عالم شکن

)خ مولوي(
)فرش(سراي روشن

)خ مصطفی خمینی(
)پارچه(سراي دستمالچی

)بازار(

)کفش- پالستیک(سراي محمدي 
)خرداد15خ (

)پارچه(سراي عالی
)بازار(

)جواب(سراي روغنی
)خ خیام(

)کفش(سراي دلشگا
)خرداد15خ (
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فرش ایران
)محمدیه. م(

)لوازم التحریر(ضیایی 
)خرداد15خ (

)لوازم بهداشتی(سید الشهدا
)خرداد15.م(

فروشگاه . . . ادامھ

)کامپیوتر و الکترونیک(فرقانی
)خ جمهوري(

طالب
55634354) خرداد15خ (

)پوشاك(سید جعفر
)بازار(

)جوراب(سراي محمدي
)خ خیام(

)م التحریرلواز(فرنو
)خرداد15خ (

)پوشاك(طالب زاده 
)خ خیام(

)گونی فرش ها(سید عزیزاله
)بازار(

)فرش(سراي ناصري
)خرداد15خ (

فروردین نو
)خرداد15. م(

)پوشاك(طالقانی 
)خرداد15خ (

سینا
)خ الله زار نو(

)غذایی(سراي نو
)خرداد15خ (

)لوازم یدکی(فروغی 
)اکباتان(

)یراق(طبق
)امام خمینی. م(

)پارچه(شاد
)بازار(

)جوراب(سراي وحدت 
)خرداد15خ (

فرهاد
)خ سعدي(

)الکتریکی(طال
)خ الله زار نو(

)لوازم یدکی(شرکا 
)خ اکباتان(

)کفش(سراي وزیر
)خرداد15خ (

)پرده(قدس
)خ مولوي(

)لوازم التحریر(طالچیان
)خرداد15خ (

)لوازم خانگی(شکروي 
)خرداد15خ (

)فرش(یمینسراي
)خ خیام شمالی(

)پوشک(قدس 
)خ مولوي(

طوس
)خ ناصر خسرو(

)پارچه پرده(شکوري
)بازار(

سرپولک
)خ مولوي(

)مواد غذایی(قدیانی 
)محمدیه. م(

)فندك(عادلی 
)چهار راه مولوي(

)غذایی(شمس
)خ مولوي(

)ساعت- بدلیجات(سلطانی
)خرداد15خ (

)خشکبار(قزوینی ها
)خرداد15خ (

)خرازي(عبدالحسین
)خ خیام شمالی(

شیدایی، سعید
33914999) خ خیام(

)مواد غذایی(سلطانیون
)محمدیه. م(

)روغن- قند(قم
)خ مصطفی خمینی(

)لوستر(عبدالحسینی 
)خ وحدت اسالمی(

)لوازم یدکی(شیرین
)خ امیر کبیر(

)شیرآالت(سلمان 
)خرداد15.م(

کار آمد
)خ مولوي(

)ارچهپ(عدل اسالمی
)بازار(

صحراد
55607686)خرداد15خ (

سودمند
)خ امیر کبیر(

)پارچه(کارگهی 

)بازار(

عالالدین

)خ ناصر خسرو(

صداو سیما

)خ فردوسی جنوبی(

)لوازم التحریر(سهرابی

)خرداد15خ (

کاشانی

)خ امیر کبیر(

علوي

)خ خیام(

صدراعظمی

)خ ناصر خسرو(

)مواد غذایی(سیاره 

)خ مولوي(

)شیرآالت و اتصاالت(کاظمی

)خ باب همایون(

علی

)حسن آباد. م(

)شیرآالت و تصاالت(صرافیان

)خ باب همایون(

)بلبرینگ(صفا 

)خ سعدي(

کاغذ و تحریر
)خرداد15خ (

)لوازم یدکی(علی
)خ ملت(

فرد حسینی
55607521) خرداد15خ (

)سراجی(صفا
)خرداد15خ (

کاوه
)خ ملت(

)راقابزار و ی(غدیر
)حسن آباد. م(

)شیمیایی- پالستیک(فرد حسینی
)خرداد15خ (

)چمدان- کیف(صفا
)خرداد15خ (

)برق صنعتی(کریستال

)خ الله زار نو(

)صوتی و تصویري(فتوت 

)امام خمینی. م(

فردوس

)خ صاحب جمع(

)نخ فروش(صفوي 

)خ جمهوري(

)فرش(کالنتري ها

)بازار(

فخرالدین

)بازار(

فردوسی

)امام خمینی. خ(

صنعت

)خ الله زار(

)کفش(کالهدوز

)خرداد15خ (

)طالسازا(فخریه 

)خرداد15. م(

فردوسی

)خ فردوسی(

صوتی

)خ فردوسی(

)پوشک- کفش- کیف(کمپانی
)استقالل. م(

)پارچه(کوثر
)بازار(

)مواد غذایی(فردوسی
)محمدیه. م(

ضرابی
)خ بازار(

١٦٠کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


)پوشاك(شراره
)امام حسین. م(

)اسباب بازي و اجناس خارجی(نگین
)خرداد15خ (

)لوازم یدکی(محمد
)خ ملت(

فروشگاه . . . ادامھ

ماندانا
)خ دماوند(

)توزیع قطعات لوازم یدکی(نگین یدك
)خ امیر کبیر(

)الزم یدکی(مرسدس
)اکباتان(

کویتی ها
)خرداد15خ (

مهدي
)خ امیر کبیر(

)لوازم یدکی(نمونه
)خ ملت(

)صوت و تصویري(مرکزي
)امام خمینی. م(

کویتی ها
)بازار(

نور
)امام حسین. م(

)پوشاك(نواب
)بازار(

)پوشاك(مروارید کیش
)خرداد15خ (

)پوشاك و عطر(ی هاي ارمتکوی
)خرداد15خ (

نآبا
)آبان13. م(

)لوازم یدکی(نور
)خ ملت(

)کفش(مروي
)خ خیام شمالی(

)پوشاك-آرایشی و بهداشتی(کویتی هاي تهرانچی

)خرداد15خ (

صدف
)خ پیروزي(

)گیربکس- الکترومتور(نیروي صنعت
)خ الله زار نو(

مستوفی
)بازار(

)کفش(کویتی هاي رضا
)خرداد15خ (

کیش
)سرآسیاب. م(

)پوشاك-زياسباب با(نیک
)خرداد15خ (

)سیگار و تنباکو(مسعود
)خ ملوي(

1شماره - عباس آبادکویتی هاي
)خ خیام(

گلبرگ
)خ پیروزي(

نیکبخت
)خ مولوي(

)لوازم التحریر(مشترك
)خرداد15خ (

2شماره - کویتی هاي عباس آباد
)خ خیام(

نسیم
)خ پیروزي(

)لوازم یدکی(نیلوفر
)خ امیر کبیر(

قیرمش
)امام خمینی.م(

)پوشاك-آرایشی(کیش
)خرداد15خ (

نگین110
)خ افسریه(

)پوشاك(وطن
)بازار(

)آرایشی و بهداشتی-گل مصنوعی(معظم

)خ ناصر خسرو(
) پالستیک- کفش-پوشاك(کیش

)خرداد15خ (

بازار بزرگ افسریه
)خ افسریه(

)کفش(وطن
)خ خیام(

)لوازم یدکی(مقیمی
)خ پامنار(

)رخشکبا(جکگردن 
)بازار(

بازار مرکزي سنگ تهران
)بزرگراه بعثت(

ولوو
)خ ناصر خسرو(

)پوشاك(ملت
)بازار(

)الکتریکی(گل 
)خ الله زار نو(

بنگاه ماشین هاي سنگین
)خ خاوران(

)لوازم التحریر(ولی عصر
)خرداد15خ (

)عتیقه(منوچهري 
)خ فردوسی(

)کفش(گلپا
)بازار(

بهاران
)خ افسریه(

)فلزات-مس(رولی عص
)خ پامنار(

)پارچه(موج
)خ خیام(

)پوشاك(گلستان
)خرداد15خ (

ارض

)خراسان. م(

)آرایشی(ونوس 

)خرداد15خ (

)پوشاك- لوازم التحریر(مهتاش

)خرداد15خ (

)فرش(گلستان 

)خ خیام شمالی(

زمرد
)خراسان. م(

)عطاري-خانگی(یزدي ها
)خ مصطفی خمینی(

)عج(مهدي 
)خ صاحب جمع(

)خانگی(گلشن 
)خ مصطفی خمینی(

قدس
)بزرگراه آزادگان(

)الستیک(110
)چهار راه سرچشمه(

)چرم و کیف(میخک
)خ الله زار نو(

)لباس(گوهر
)استقالل. م(

کاوه

)خ افسریه(

)الستیک(ارباب زاده

)چهار راه سرچشمه(

)وسایل خانگی(میرزا محمود وزیر

)سه راه امین حضور(

لطفی پور

)امخ خی(

گلستان

)خ افسریه(

)ع(امام حسین

)خ مازنداران(

)لوازم التحریر(میر نوري

)خرداد15خ (

)لوازم یدکی(مالکی

)اکباتان(

گلستان
)شهرك مطهري(

ایران
)خ امیرکبیر(

)پوشاك(میالد نور
)خرداد15خ (

)کیف و کفش(مبصر
)بهارستان. م(

گلشن
)خ خاوران(

)الستیک(خواجه نوري
)اه سرچشمهچهار ر(

ناصر خسرو
)امام خمینی.م(

)لوازم التحریر(مجید
)خرداد15خ (
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پردیس ري
)سه راه ورامین(

)پوشاك(نمونه 
)خ امین الملک(

)عج(المهدي 
)مقدم. م(

فروشگاه . . . ادامھ

جانبازان
55907912)شهر ري(

)پوشاك(وحدت 
55739538) خ امین الملک(

)ع(امام رضا 
)گلچین. م(

)پوشاك(گلشناس
)بازار(

سپاهان
)بروجردي. م(

آفتاب
)خ یافت آباد(

)صوتی و تصویري(امین الملک
)خ امین الملک(

الله
)خ افسریه(

شقایق
)بروجردي. م(

1آهن شماره 
)خ شادآباد(

ایرانیان
66622145) خ قزوین(

مروارید
)خ افسریه(

صدوق
)شهر ري(

بازار مبل ایران
)خ یافت آباد(

)پوشاك(بانو
)خ امین الملک(

مسعودیه
)شهرك مسعودیه(

کبن
)شهر ري(

پارس فلز
)خ شاد آباد(

نابر
66624169)خ یافت آباد شرقی(

مهتاب
)خ افسریه(

مروارید
)شهر ري(

ثابت
)جاده قدیم کرج(

)لباس(پردیس
)خ امین الملک(

)عج(مهدي
)خح فداییان اسالم(

مروارید
)سوم دولت آباد. م(

رامین
)شهریور17خ (

)پوشاك(جودي 
)خ امین الملک(

مهدیه
55059381) شوش. م(

نگین
)شهر ري(

سعید
)شهرك ولی عصر(

)پوشاك(خانواده
)خ امین الملک(

ولی عصر
)بلوار ابوذر(

نمونه امینی
)شهر ري(

کالسیک
)خ یافت آباد(

)لوازم یدکی(ربیعی
66691628)سه راه آذري(

آهن و یراق
)وصال. م(

تهرانسر
)خ تهرانسر(

)مبل(معلم 
)خ یافت آباد(

سجاد
)خ امین الملک(

ابریشم
)یشمابر. م(

ثابت زاده
)بزرگراه فتح(

)عج(المهدي
)شهرك شریعتی(

)پوشاك(شقایق
)خ امین الملک(

اطلس
)خ جوادیه(

رحیمیان
44517410- 1)خ تهرانسر(

سوسمن
)شهرك شریعتی(

)پوشاك(فروردین
)خ امین الملک(

بلور و کریستال
)شوش. م(

صدف
)خ تهرانسر(

صوفی
)شهرك شریعتی(

)طال(فرهنگ
)ین الملکخ ام(

جوادیه
)خ جوادیه(

گل ها
)خ تهرائسر(

استاد شهریار
)شهرك قدس(

قلعه مرغی
)خ قلعه مرغی(

دنیاي بلور
)خ فداییان اسالم(

الله
)خ تهرانسر(

بازار بزرگ ري
)شهر ري(

کاترپیالر
)جاده قدیم کرج(

مهدي
)خ جوادیه(

____________
ملت

)خ تهرانسر(
گل ها

)الهامامزاده عبد(
)پوشاك(110

)خ امین الملک(

فروشگاه تعاونی تهرانفهرست کامل  گل ها
)خ امین الملک(

)پوشاك(آسیا
)خ امین الملک(

پژوهشگاه نیرو
88590150)شهرك قدس(

چیذر
22217297) خ اندرزگو(

)لباس(مهدي 
)خ امین الملک(

)پوشاك(اسد نژاد
)خ امین الملک(

دندانپزشکان ایران
88271745) نصرخ کوي (

شمیران-سپه
22718848) تجریش. م(

)طال(مهر
)خ امین الملک(

اسالمی
)خ امین الملک(

شهرآرا- فرهنگیان
88255903)بزرگراه جالل آل احمد(

غرب فرمانیه
22737067) خ لواسانی(

نگین
)جلیلی. م(

)پوشاك(اقبال
)خ امین الملک(
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سپه
)خ استاد نجات الهی(

بانک تجارت، شرکت
66466022)خ ولی عصر(

سپه
88962219)خ کارگر شمالی(

فروشگاه ھای تعاونی مصرف...ادامھ

بسیجیان
77207100)خ فرجام شرقی(

2.ش-بانک ملت
66929926) خ کارگر شمالی(

شهید بهشتی
88895994-9)222) (خ قرنی(

بیمارستان مفید
22227339) خ شریعتی(

رداريسازمان مهندسی عمران شه
22506892)خ جانبازان غربی(

بسیجیان
88830356)خ کریمخان زند(

صنایع ایران
88911769)خ سمیه(

)ع(حضرت علی اصغر
22259420) خ شریعتی(

محمدي
22528020)بزرگراه رسالت(

پرستاران
66912560- 1)خ قریب(

فلسطین- فرهنگیان
88966919)خ طالقانی(

داودیه
22227370)خ میرداماد(

ژده رفاهم
77904704) خ نارمک(

تابان، شرکت
88962756)بلوار کشاورز(

کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی

88904078)خ استاد نجات الهی(
شهید احسانی

22221415) خ شریعتی(

11
66813018)جاده قدیم کرج(

تعاونی استان تهران
88809942)خ استاد نجات الهی(

رانکارگران توزیع برق مرکز ته
88800577) خ قرنی(

صدا و سیما
88773884- 6)350)(خ ولی عصر(

اتحادیه مرکزي-تعاونی مصرفی کارگران ایران-امکان

66025301-9)خ آزادي(
تعاونی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

88843261) خ قرنی(
مرکز آموزش بهداري

)خ توحید(
کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن،شرکت

88797383) ی عصرخ ول(

رادیو شهاب
66003427)خ آزادي(

تجریش- فرهنگیان
22714104) تجریش. م(

4.ش-استاد نجات الهی- ملت
88899318)خ استاد نجات الهی(

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوان
)خ ونک(

سازمان بازرسی کل کشور
66715900) خ حافظ(

2کارگران شهرداري منطقه 
22068383)خ سعادت آباد(

وزارت نیرو
88902936) ولی عصر. م(

موسسه تحقیقات فرهنگی
88031792) بزرگراه کردستان(

دفتر مرکزي-سازمان بهزیستی کشور

66727246)خ امام خمینی(
17منطقه - فرهنگیان

66698823) خ شمشیري(
آزمایشگاه تشخیص طبی کشور

88824058) خ سمیه(
نوسازي مدارس تهران

88779510)424)(دخ میرداما(

عطاران تهران، شرکت تعاونی
33553347)خرداد15خ (

9منطقه 
66612876) سرآسیاب(

بانک صادرات
88758777) خ بهشتی(

)ع(ابا عبداله الحسین
77871838)خ تهرانپارس(

خراسان- فرهنگیان
33558999) خراسان. م(

آباده اي هاي مقیم مرکز
55719238) خ هفت چنار(

زيبانک مرک
88305966) خ مطهري(

رسالت
77897073) خ هنگام(

شهدا- فرهنگیان
33124969) شهدا. م(

ابوذر غفاري
66871444)خ مالک اشتر(

بنیاد تعاون بسیج
)خ دوازه دولت(

گلپر- سوپر تعاون
77321590) خ تهرانپارس(

مرکزي- فرهنگیان
66705592) خ امام خمینی(

تامین اجتماعی
66875923)خ آزادي(

)ع(بیمارستان امام حسین
77590148)امام حسین. م(

کوثر
77882104)خ سراج(

کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
66705045- 9)2232) (خ حافظ(

حجت
55716030) خ جیحون(

جام جم
88845599)خ مطهري(

مسجد جامع ضرابخانه
22849716)فرخی یزدي.م(

کارکنان فنی و حرفه اي تهران

77532909)رستانخ بها(

10منطقه - فرهنگیان

55737940) خ بریانک(

حقیقت

77552033) خ مدنی(

مسجد کنی

22937371)خ پاسداران(

کارکنان مدیریت و برنامه ریزي کشور
77531716)خ سعدي شمالی(

پیک
66465056) چهار راه لشگر(

سازمان تربیت بدنی
88845312- 3)خ مفتح(

واحد، شرکت
77490334- 6) خ هنگام(

مخابرات
33910007)امام خمینی. م(

رجایی، حسین
55405655) خ راه پیما(

7منطقه - فرهنگیان
88403316) خ معلم(

2منطقه- آب و فاظالب تهران
44111871)بزرگراه کاشانی(

وزارت دارایی

33111770)خرداد15خ (

جامی- فرهنگیان

66706580)خ امام خمینی(

گنجینه روستا

77507763)سینامام ح. م(

ارم

44102263)بزرگراه کاشانی(

1.ش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

77531248) خ انقالب(

دفتر مرکزي- فرهنگیان

66703229) خ حافظ(

مخابرات-مصرف گفتار
88763097-8)خ سهروردي شمالی(

5کارکنان شهرداري منطقه

44060783) بزرگراه کاشانی(

ارشاد اسالمی

)خ دماوند(

ارکنان بانک سپهک

66417474) خ جمهوري(

معلولین

77608692)خ پیچ شمیران(

اداره آب و فاظالب تهران

88966067)بلوار کشاورز(
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زمرد-هسپ
22843087) خ شریعتی(

شهید انصاري
66813757) خ شادآباد(

تعاونی کارمندي
33348017) خ پیروزي(

فروشگاه ھای تعاونی مصرف...ادامھ

دفتر مرکزي -شهروند
22057789)خ آفریقا(

چیست سازي ري، شرکت
33740762)شهر ري(

صنف چلوکباب تهران
77418085) خ دماوند(

کارکنان بانک صادرات
)خ جمهوري(

لویزان- اتکا
22958840) خ پاسداران(

رازي
)شهر ري(

13منطقه - فرهنگیان
77410951)خ تهران نو(

کارکنان بسیجیان راه آهن
55122080) راه آهن. م(

راهنورد-پگاه
77459381) خ هنگام(

ساوجی
33747800)شهر ري(

بوعلی3شعبه - کارکنان بانک صادرات

33316064) خ دماوند(
یکارکنان سازمان آتش نشان

55408632) خ راه پیما(

پاسداران-رفاه
22563033) خ پاسداران(

شهداي اسالم
55905474)شهر ري(

امامت- کارکنان برق تهران
77401648)امامت. م(

کارمندان دخانیات
55416862) خ قزوین(

تهرانپارس-رفاه
77718187-9) خ تهرانپارس(

فروشندگان مصالح ساختمان شهرستان ري

55907072) شهر ري(
کارکنان سازمان تربیت بدنی

)ابن سینا. م(
کفش بال

66491934) خ جمهوري(

شمیران نو-شهر و رستا
77443574) خ شمیران نو(

20منطقه - فرهنگیان
55903068) شهر ري(

13کارگران شهرداري منطقه 
33792559)امام حسین. م(

1.ش- ناجا
66468509) انقالب. م(

آزادگان-شهروند
77491295- 6) هنگامخ(

ایران تایر، شرکت
44503460- 9)جاده مخصوص کرج(

احباب الحسین
33723711) بزرگراه محالتی(

آموزش و پرورش تعاونی ستادي
66727176)خ حافظ(

حکیمیه-شهروند
77007001- 4) خ حکیمیه(

تهرانسر
)خ تهرانسر(

باب النجاه
33172888) خ پیروزي(

آهن آالت، واحد مرکز
33561041- 4)خرداد15خ (

2.ش- کوثر
77805444)خ فرجام شرقی(

کارکنان تربیت بدنی
44718880)خ دهکده المپیک(

میثم
33195735)خ پیروزي(

بانک تجارت
33911255)بهارستان. م(

2آذر میثاق -پگاه
44662403) شهرك اکباتان(

ایران خودرو
48902070- 1)جاده مخصوص کرج(

طرقی هاي مقیم تهران
55311906)شوش. م(

3.ش-بانک ملت
77533026) خ انقالب(

10آذر کیان میثاق -پگاه
66255955) جاده مخصوص کرج(

چشمه
44716763) شهرك چشمه(

فرهنگیان تهران، شرکت تعاونی
)خ خاوران(

بانک ملی
33930216- 7) بهارستان. م(

آزادي-رفاه

44631222- 6)جاده مخصوص کرج(

راه آهن تهران

55123129) ل جوادیهپ(

آب و فاظالب

55314078)خ نازي آباد(

بیمارستان شهید اکبر آبادي

55639888)خ مولوي(

آزادي-شهروند

44649314)آزادي.م(

خانی آباد نو- فرهنگیان

55026600)خ نازي آباد(

بهمن

55640691) بهمن. م(

تعاونی بانک سپه

66711451)خ فردوسی جنوبی(

پونک-شهروند
44498715-7) پونک.م(

فروشگاه زنجیره اي تهرانفهرست کامل  درودگران و مبل سازان
77507706)ابن سینا. م(

شید نامجو- اتکا
66940680)خ کارگر شمالی(

تیموري-پگاه
66046767) آزادي.م(

فرمانیه-سپه
22720667) خ لواسانی(

رفاه
33561161) خ ایران(

پروما تجارت، شرکت
88550081-5) اقیخ فتحی شق(

مرکزي سپهر-پگاه
88098747) شهرك قدس(

)7.ش(فرمانیه -شهروند
22706825- 6) خ پاسداران(

خانی آباد نو- فرهنگیان
55026600) خ نازي آباد(

باستانی-پگاه
88959965) خ فاطمی(

زنجان-سپه
66007625) خ آزادي(

8.ش- شیالت
22715600) قدس. م(

ولی عصر- فرهنگیان
66233888)اده ساوهج(

تعاونی مصرف سپه، شرکت

88966001-2) خ کارگر(

صادقیه-شهروند

44229301-2)خ ستارخان(

تیموري-پگاه

66046767) آزادي.م(

17فرهنگیان منطقه

55708222) خ امین الملک(

دفتر مرکزي-رفاه
66412027) خ طالقانی غربی(

ستاد مشترك ارتش- اتکا
88404701) خ شریعتی(

نوبنیاد- اتکا
22938659) خ پاسداران(

ایران خودرو دیزل
55253680)جاده ساوه(

قزل قلعه-سپه
88021333)بزرگراه جالل آل احمد(

سوم خرداد- اتکا
)بزرگراه رسالت(

میرداماد-رفاه
88784601-2) خ ولی عصر(

حق پناه
55242522) جاده ساوه(
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قدس جوادیه
55648376) خ جوادیه(

خراسان-قدس
33728111-3) خراسان. م(

10. ش- شیالت
66836183) خ قصرالدشت( فروشگاه ھای زنجیره ای. . . ادامھ

بهاران-شهروند
66229707) ابوذر. م(

شعبه بعثت-رفاه
33713348) بزرگراه بعثت(

افوسد- اتکا
66401152) 260) (حر. م(

ویال-سپه
88800072) خ انقالب(

روانگرد
55033704) خ یاخچی آباد(

بعثت-سپه
33712866) خراسان. م(

شهید امامی نسب- اتکا
66899671-2)خ اسکندري جنوبی(

بیهقی-شهروند
88750565-8) آرژانتین.م(

سالم پوشش
55303067) خ خزانه بخارایی(

يپیروز-سپه
77432382) خ افسریه(

شهید چمران- اتکا
66400184)خ امام خمینی(

جالل آل احمد-شهروند
88007771)بزرگراه کردستان(

سلطان پور، قاسم
55306019) خ خزانه بخارایی(

شهید رجایی- اتکا
55024600) خ رجایی(

مرکزي-جمهوري-رفاه
66492011- 4)خ ولی عصر(

فروشگاه زنجیره اي رفاه
66413027) القانی غربیخ ط(

طهماسبی، سید قاسم
55305274) خ شوش(

عسگري
55066486) خ خزانه بخارایی(

امیریه-سپه
66407092) خ ولی عصر(

کیش هایپر مارکت
88714912- 3) خ ولی عصر(

بھاران-شھروند
٦٦٢٢٩٧٠٧) ابوذر. م(

برش مهاجر، شرکت
09121451300) باقر شهر(

شهید مقیمی-سپه
66409295) کارگرخ(

شهید فالحی- اتکا
88400460) خ شریعتی(

اسامی کاریابی هاي غیر دولتی مجاز کاملفهرست
تهرانداخل استان

1.ش- شیالت
66920271)خ کارگر جنوبی(

بانک رفاه کارگران
77602911) سه راه طالقانی(

آناهیتا
)توحید. م(

آباکار جهان
88908165) ولی عصر. م(

6.ش- شیالت
55372491) راه آهن. م(

بقایی-پگاه
88445842) خ معلم(

اندرانیک
66568707)خ جمالزاده شمالی(

آبگینه برتر
44042944) بلوار فردوس(

هالل احمر-قدس
55640761-3) خ هالل احمر(

شهداي ارتش
)تختی. م(

ایرانمهر
55482623- 4) خ ولیعصر(

آتی ساز
44567119) تهرانسر(

)دولت(شمیرانپیچ -سپه
77534975) خ انقالب(

شریعتی- شهر وروستا
77506989) خ شریعتی(

بشارت
88431263) خ شریعتی(

آتیه سازان کار آفرین
02923045117) پاکدشت(

5.ش- شیالت
66707240) خ حافظ(

320کد-ر و روستاهش
88304900) تیر7.م(

بصیرت
88970552) خ کارگر شمالی(

آرال
55908233) شهر ري(

7. ش- شیالت
33911036) خ  امیر کبیر(

4.ش- شیالت
77604788) امام حسین. م(

بهجو کار
44063639) فلکه دوم صادقیه(

آریا
88518289) سید خندان(

9. ش- شیالت
33560500) شوش. م(

نارمک- اتکا
77891782) خ نارمک(

پارسی
66465320) خ انقالب(

آریزان
88758350) خ دکتر بهشتی(

نفت، شرکت
66700021- 9)  2431)(خ سخایی(

شکرانی-پگاه
77250366)چهار راه مدنی(

پائیزان
33562492) بهارستان. م(

آفاق
77636341) خ شریعتی(

نگین شهر
55602011-3) خ مولوي(

20. ش- شیالت
77801200) رسالت. م(

پرشین کارجو
02215240298) گیالوند(

آفتاب شرق
02923425752)س آبادشهرك صنعتی عبا(

هوایی201- اتکا
33347099) خ پیروزي(

مهرآباد- اتکا
66627113)جاده قدیم کرج(

پویا
88914692) خ طالقانی(

آفرین
02912257746) ورامین(

رفاه
)خ تهران نو(

میدان آزادي-سپه
66038485)بزرگراه سعیدي(

پویان
44146583)بلوار آیت اله کاشانی(

اشراق
66567023) البخ انق(

شهید فکوري- اتکا
33796844) خ پیروزي(

کمالیان-پگاه
55707375) هفت چنار(

پویشیار
66952287) انقالب. م(

امید
884486589) خ سهروردي(

1قصر فیروزه - اتکا
33235003) خ افسریه(

رودکی-سپه
66364020) خ رودکی(

پیام آوران کار
02282352292) اسالمشهر(

وانامید ج
02215720740) رودهن(

2قصر فیروزه - اتکا
33811316) متري افسریه20خ (

3. ش- شیالت
66839611)خ امام خمینی(
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مژده آوران فردا
22923350) خ شریعتی(

کار آوران
66910198)خ آزادي(

سامانده
66934897) خ آزادي(

. . . ادامھ کاریابی ھای غیر دولتی

مشاور
٨٨٣١٩١١٦) م هفت تیر(

کارجو
66351810) خ نواب صفوي(

سیندار
88471777) خ مطهري(

پیروز
77435765)سی متري نیروي هوایی(

مشتاقان کار
77228932)نرسیده به هفت حوض(

کار جویان شرقی
02212224904) بومهن(

سرزمین کار
88796815) خ مطهري(

پیشگام
88770197) ونک. م(

ملک کاران
77180001- 2) رسالت(

کاردار
88810081- 4)رضلع شمالی م هفت تی(

سعادت
66925763) خ ستارخان(

تضمین کار
88347844) خ کریمخان زند(

مهر
88917902- 3) خ کریمخان زند(

کاردان
66366350) خ هاشمی(

سالمت
66065060) خ آزادي(

تالشگران ري
55908545) شهر ري(

مهرآوران
88924377) ولی عصر.م(

کارسنج
44042415) فلکه دوم صادقیه(

فشری
66948480) خ ستارخان(

تنگه شمال
66559963-4) خ ستارخان(

مهربان
33371752) شهر ري(

کارگستران
66375317)بین خ هاشمی و جیحون(

شکوه
02216225510) فیروز کوه(

توسعه مدیریت
26215229- 30) خ ولی عصر(

مهرگان
88710653) خ یوسف آباد(

کارگستر معین
3023325) پاکدشت(

رصباي سح
88872220) ونک. م(

جوانان
55775010) خ آزادي(

مهرورزان
66007744) خ آزادي(

کاروتجارت آپادانا
77653001- 3) خ انقالب(

صدیقین
55917050)شهر ري(

جهان نگار
02923471805) پاکدشت(

میقات
66381485) جمهوري. م(

کار و صنعت
)فلکه دوم صادقیه(

طاها
77915361) خ دماوند(

حامی
88303112) خ کریمخان زند(

میهن
66461920) خ انقالب(

کارنو
88300526) خ مطهري(

ظفر
44288177) فلکه دوم صادقیه(

حامد
66860774) خ امام خمینی(

نوید
88844234)مفتح جنوبی(

کار و دانش
88926632) ابتداي خ مطهري(

عرفان
02923029854) پاکدشت(

دانشمند
88941932) خ ولیعصر(

نوین پیشه
66900522) انقالب. م(

کارورزان

88950622) خ فاطمی(

عصر اندیشه

88969941) فاطمی.م(

دنیاي کار

77224628) خ رسالت(

ولیعصر

02923038036) پاکدشت(

کاریابی مرکزي

55275080) چهاردانگه(

عصر نوین

44462975)خ سردار جنگل(

راد

88892306) خ نجات الهی(

هانی

88950536) خ فاطمی(
کانون کار ایران

88140724) خ طالقانی(
علوي

22825511) نیاوران(
رازي

55245266) جاده ساوه(

هجرت
88472321) خ شهید مطهري(

کاوش
44071704) فلکه دوم صادقیه(

غرب تهران
44514493) تهرانسر(

راز ینوس
88331966- 8)خ کارگر شمالی(

هدایت
66936752) انقالب. م(

کارکاوش
88302018)ابتداي مفتح شمالی(

فردوس
02922232327) ورامین(

راهکاران
66581054) انقالب. م(

یاوران
66311313-4) سه راه فالح(

کیمیا
66432738) م انقالب(

کار آزما
44288594)فلکه دوم صادقیه(

روزبه
66559380...) بزرگراه شیخ فضل ا(

یونس
88989765) خ فاطمی(

پایتخت

66467270) ولیعصرخ(

کار آذین

44499777) پونک. م(

روژان پریدار

22706614) تجریش(

________________
مرکز اشتغال ایران

33656000)اول بیست متري افسریه(
کار آفرین

88339157) خ کارگر شمالی(
زاگرس

88001612) خ کارگر شمالی(
کار آفرینان

88940176) خ حافظ(
سارنگ

77504584) نیخ طالقا(
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آبان13ادره پست 
)خ شهید رجایی(

دفتر پستی باهنر
)فلکه دوم تهرانپارس(

تهراناستانخدمات ایرانسل درکاملفهرست
داره پست کهریزكا

)کهریزك(
دفتر پستی فالحی

)زیر پل سید خندان(
دفتر پستی یوسفیان

)خ کارگر(
اداره کل پست کرج

)کرج چهار راه طالقانی(

ادراه پست حسن آباد
)خ حسن آباد(

دفتر پستی شهرك امید
)شهرك امید(

دفتر پستی قصر الدشت
)خ قصر الدشت(

پستی11منطقه 
)امام خمینی . م(

اداره پست چهاردانگه
)جاده ساوه(

دفتر پستی گیالوند
)دماوند)(خامنه... گیالوند بلوار آیت ا(

دفتر پستی رازي
)خ مولوي(

پستی14منطقه 
)ولیعصر. م(

اداره پست قرچک
)قرچک،جنب پاسگاه انتظامی(

دفتر پستی رودهن
)رودهن(

دفتر پستی مالک اشتر
)انتهاي مالک اشتر(

پستی15منطقه 
)خ مفتح شمالی(

دفتر پستی تجریش
)تجریش. م(

اداره پست فیروزکوه
)متري امام خمینی45فیروزکوه بلوار (

دفتر پستی منیریه
)خ منیریه(

پستی19منطقه 
)خ شریعتی(

دفتر پستی رستم آباد
)خ شهید کالهدوز(

اداره پستی قندي
)خ شریعتی(

دفتر پستی والفجر
)جاده قدیم کرج(

پستی18طقه من
)شهر ري(

دفتر پستی نیاوران
)خ پاسداران(

اداره پست حکیمیه
)بلوار خرم(

دفتر پستی صادقیه
)بین فلکه اول و دوم صادقیه(

پستی17منطقه 
)خ نبرد(

دفتر پستی شهید اسماعیلی
)خ شریعتی(

دفتر پستی شهدا
)شهدا. م(

دفتر پستی کوي دانشگاه
)انتهاي خ کارگر شمالی(

پستی16منطقه 
)رسالت. م(

5ناحیه 
)کرج،چهار راه دانشکده(

دفتر پستی افسریه
)اتوبان افسریه(

دفتر پستی قدس
)شهر قدس(

پستی13منطقه 
)خ کارگر جنوبی(

رجایی شهر
)2کرج رجایی شهر،فلکه(

دفتر پستی پرستار
)خ پیروزي(

اللهدفتر پستی
)خ فاطمی(

دفتر پستی آبسردار
)دین اسالمخ مجاه(

فردیس
)کرج فردیس، فلکه سوم(

دفتر پستی الغدیر
)خ خاوران(

دفتر پستی قناعت
)خ سید جمال الدین اسد آبادي(

دفتر پستی چهار سوق
)بازار تهران(

حصارك

)کرج خ قزوین(

دفتر پستی بروجردي

)خ پیروزي(

دفتر پستی بادامی

)خ جمالزاده شمالی(

خرداد15دفتر پستی 

)خرداد15خ (

مهر ویال

)متري گلشهر45کرج انتهاي (

دفتر پستی شیخ صدوق

)خ فداییان اسالم(

دفتر پستی کاشانی

)کاشانی... خ آیت ا(

دفتر پستی فیاض بخش

)خ هدایت(

ماهدشت
)کرج ماهدشت(

دفتر پستی شهید آقا بابائی
)خ نازي آباد(

دفتر پستی ایرانشهر
)خ ایرانشهر جنوبی(

نجات الهیدفتر پستی 
)خ انقالب(

کمال شهر
)کرج ، کمال شهر(

دفتر پستی دولت آباد
)خ دولت آباد(

دفتر پستی سینا
)هفت تیر. م(

دفتر پستی وحدت اسالمی
)خ وحدت اسالمی(

محمد شهر
)کرج، محمد شهر(

اداره پست ورامین
)ورامین(

دفتر پستی افشار
)خ شریعتی(

دفتر پستی آزادي
)خ آزادي(

کین دشتمش
)کرج، مشکین دشت(

اداره پست پاکدشت
)ورامین پاکدشت(

دفتر پستی ساعی
)خ ولیعصر(

دفتر پستی اکباتان
)اکباتان(

رسالت

)کرج، عظیمیه(

اداره پست اسالمشهر

)اسالمشهر(

دفتر پستی آیت

)خ هفت حوض(

دفتر پستی پاستور

)پاستور. م(

مرکزي شهریار
)کرج مرکزي شهریار(

ه پست هجرتادرار
)بزرگراه بعثت(

دفتر پستی مدنی
)خ نظام آباد(

دفتر پستی پل امامزاده معصوم
)خ قزوین(

انقالب شهریار
)کرج شهریار،خ انقالب(

اداره پست مدرس
)شهر ري(

دفتر پستی استاد حسن بنا
)خ مجیدیه جنوبی(

دفتر پستی پاسداران
)خ تهرانسر(
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گروه فرهنگی.هدف
22046749)خ ولی عصر(

هجرت
44201689)ش ژاندارمري(

نسیم شهر
) رباط کریم، نسیم شهر(

...ادامھ خدمات ایرانسل در دفاتر پستی 

ادب
22931082)خ لویزان(

آداب
22872160)خ شریعتی(

گلستان
)انرباط کریم، گلست(

مالرد
)کرج شهریار،سرآسیاب(

المهدي
77304488)خ حکیمیه(

اندیشه نو
22540757)خ کالهدوز(

باجه مرکزي هشتگرد
)ساوج بالغ، هشتگرد(

شهر قدس
)کرج شهریار،شهر قدس(

اندیشه نو
22540522)خ پاسداران(

پارسا
22606079)خ شریعتی(

مرکزي نظرآباد
)ساوجبالغ، نظرآباد(

کریممرکزي رباط
)رباط کریم ، خ فرمانداري(

پیشرو
77867605)خ تهرانپارس(

پند
88044041- 3)م ونک(

از مدارس غیر انتفاعی تهرانکاملفهرست
راه دانش

77861882)خ تهرانپارس(
جامی

22003779)خ دستگردي(
پیوند

22046686)بزرگراه چمران(
دبستان پسرانه

ستاره ي درخشان
22945298)م هروي(

)ع(ضرت امیرح
22220099)خ میرداماد(

تالش
88264679)ش آزمایش(

ایران
22213114)خ شریعتی(

شهیدصیاد شیرازي
22936836)خ لویزان(

دولت
22543845)خ شریعتی(

جاوید
44210962)اشرفی اصفهانی(

ایران

22219352)م تجریش(

صبح صادق
77309181)خ حکیمیه(

روزبه
88046939)خ سئول(

جوانه ها
44206757)خ خسرو جنوبی(

ایرانیان
22714644)خ باهنر(

صلحا
22933184-6)خ لویزان(

ره یافتگان
22843238)خ شریعتی(

درخشان
22070688)خ سعادت آباد(

بچه هاي بهشت
22205056)خ اندرزگو(

صلحا
22938998)م حسین آباد(

سروش
22549777)خ شریعتی(

راسخ
66511150)خ ستارخان(

پیام
2220721)شریعتیخ (

علم و ایمان
22508383)بزرگراه رسالت(

سروش هدایت
22541937)خ پاسداران(

طاها
66007513)م آزادي(

تدبیر
22413322)خ ولنجک(

فرهنگ

77328700)خ تهرانپارس(

صالحین

22580113)م پیروز(

فجردانش

88074721)ش قدس(

دین و دانش
22950141)خ پاسداران(

گلچین دانش

77376475)تهرانپارسخ(

محسن

22552313- 4)م اختیاریه(

فطرت

44202512- 3)خ ستارخان(
1.ش-رشد

22713236)خ لواسانی(

نخبگان
77800786)خ نارمک(

مرکز توسعه صادرات
22043947)خ سئول(

کیهان
88091830)ش قدس(

سپهر معرفت
22293324)خ پاسداران(

نور
77863055)خ فرجام(

نوآوران اندیشه
22546140)خ پاسداران(

معلم
88078445)بزرگراه چمران(

صراط
22205614)م اندرزگو(

نونهاالن
77862523)خ فرجام شرقی(

نوید دانش
22261729)خ شریعتی(

مکتب الجواد
44219324)اشرفی اصفهانی(

همت  تجریش
22234872)م اندرزگو(

هادي
77878285)خ تهرانپارس(

نیکان
22008822)خ شریعتی(

میزان
66008640)فلکه دوم صادقیه(

ابراهیم حنیف
88262333)بزرگراه جالل آل احمد(

آینده روشن

44092868)بزرگراه کاشانی(

واال

26210115)خ ولی عصر(

نجم

66006139)خ آزادي(

اسپروز

22064089)بلوار فرحزادي(

)ع(امام علی
44082814)بلوار فردوس(

والعصر
22053460-2)خ آفریقا(

وردانشن
88091721)ش قدس(

افق
66017379)بزرگراه جناح(

تربیت
44211847)اشرفی اصفهانی(

ولی عصر
22006873- 5)خ شریعتی(

نیما یوشیج
22086997)ش قدس(

پویندگان
44218671)خ ستارخان(
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فرهنگ
55901110)شهرري(

قائمیه
33558994)م قیام(

گویا
22863559)خ شریعتی(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

دانشمندان فردا
44509927)خ تهرانسر(

محمودیه
33550747)خ مصطفی خمینی(

هدف
88724116)خ بهشتی(

خاتم
44063216)بلوار فردوس(

قرآن و عترت
44516814)ج مخصوص کرج(

معرفت
77520624)م شهدا(

احسان
77881915)خ تهرانپارس(

راهیان نور
44419791)فلکه پونک(

)بزرگساالن(نور
44504341)خ تهرانسر(

معرفت
77534488)خ مجاهدین اسالم(

البرز
77917070)خ تهرانپارس(

رشاد
44661313)ش اکباتان(

ولی عصر
44509386-7)رانسرخ ته(

مالصدرا
77437610)خ تهران نو(

جهان پرورش
77457548)خ نارمک(

شهید گلرخ
44093670)بزرگراه کاشانی(

دبستان دخترانه
صالحین

33732834)بزرگراه محالتی(
ندا النبی

77891100)م نبوت(
عرفان

44801492)خ پونک(

آئین روشن نور
22292958-61)خ باهنر(

محراب
33801163)وزيخ پیر(

نجم
66693050)خ مهرآبادجنوبی(

فرهنگ
44097955)فلکه دوم صادقیه(

2اندیشه
22042372)خ ولی عصر(

نور والیت
33703701)شهریور17خ(

حضرت خاتم االنبیاء
66830135)خ هاشمی(

فیضیه
44416080)خ جنت آباد(

بچه هاي بهشت
22205056)خ اندرزگو(

فرهنگ و دانش
33802766)خ افسریه(

پاستور
66414811)فروردین12خ (

قلم
44818119)م پونک(

به روش
22210646)خ قیطریه(

یار کوثر
33703689)شهریورجنوبی17خ(

صاحب الزمان
55392559-60)خ ولی عصر(

مطهري
44410813)خ جنت آباد(

تقوا
22285816)خ پاسداران(

گل هاي بهشت
55011380)خ رجایی(

علوي
33561923)خ ایران(

هوشمند
44306459)خ شهران(

روشنگر
22410616)خ ولنجک(

ایران پژوهش
55725783)م ابوذر(

میالد
66400506)خ انقالب(

)ع(امام حسین
66927203)خ جمالزاده(

سپهر معرفت

22285686)خ لواسانی(

ابن سینا

66808613)خ شادآباد(

آموزش

55396901-3)خ وحدت اسالمی(

جهاد

88965710)خ فلسطین(

ستارگان

22047712)خ ولی عصر(

ایثارگران

66222133)ش ولیعصر(

پیام رستگاران

77537200)پیچ شمیران(

صدر

88899780)خ ولی عصر(

ستاره
22292227)خ پاسداران(

راهیان نور
66809327)خ یافت آباد(

پیام غدیر
77522999)خ هدایت(

عمران
88001437)خ کارگر شمالی(

شکوفه
22603675)تیخ شریع(

اندیشه
55903204)شهرري(

پیام والیت
33553209)خ خراسان(

مدرس
88026733)بزرگراه جالل آل احمد(

شکوفه
22952900)م نوبنیاد(

پژوهش
55900587)شهرري(

جعفري اسالمی
55620948)م وحدت اسالمی(

)کودکان دیرآموز(هاتف
88783092)خ ولی عصر(

شهید مهدوي
22708824- 5)خ ولی عصر(

پویا
55901100)شهرري(

دین و دانش
77534015)دروازه شمیران(

آینده سازان
88433948)خ شریعتی(

ضحی

22405001)خ ولنجک(

پیمان

55900623)شهرري(

شهداي موتلفه اسالمی

77509175)م ابن سینا(

امام موسی صدر

88439582)خ مطهري( 

محبوبه
22208823)بزرگراه صدر(

دکترحسابی
55932488)ريشهر(

صالحین
77521401)خ مجاهدین اسالم(

بعثت
88434437)خ شریعتی(

ابوعلی سینا
44220375)خ ستارخان(

فرنام
55901522)شهرري(

1علوي
33124575)خ ایران(

فواد
77601302)خ طالقانی(
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گل برگ
77869917)خ تهرانپارس(

رضوان تهران
44405881)خ پونک(

ل هاي مریمگ
22042179)خ ولی عصر(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

نبوت
77904199)م نارمک(

1سما
44073931)بلوار فردوس(

)دو زبانه(گلسرخ
88773969)م ونک(

امیدآینده
44205344)خ ستارخان(

توحید
66837782)خ هاشمی(

سوره
44068215)بزرگراه کاشانی(

مجتهده بانو امین
22601259)خ کالهدوز(

بهار اندیشه
22065877)ادت آبادخ سع(

متین
55729574)خ کاظمی(

فلق
44089396)بزرگراه کاشانی(

مرکز توسعه صادرات ایران
22046912)خ سئول(

)س(حضرت معصومه
22084949)خ سعادت آباد(

جامی
66701345)خ ولی عصر(

محیا
44071264)فلکه دوم صادقیه(

مالئک
22251711)خ میرداماد(

روشنگر
88082611-2)ش قدس(

شهداي موتلفه اسالمی
33555671)شهریور17خ(

نیلوفر
44421066)م پونک(

مهدا
22540324)خ کالهدوز(

سحر
22065443)ش قدس(

صالحه
77504715)خ خورشید(

آئین نور
88715733)سیدجمال الدین اسدآبادي(

بهارآزادي
77864313)خ تهرانپارس(

شبنم
44202505)ش ژاندارمري(

صدیقین
33562543)خ ایران(

حضرت رقیه
88710609)سیدجمال الدین اسدآبادي(

پگاه
77895449)م رسالت(

شکوفه هاي دانش
88076457)ش قدس(

محدثه
33552245)م قیام(

)س(حضرت فاطمه
88003534)خ فاطمی(

تربیت
77376302)خ تهرانپارس(

شهیدناصر ترابی
22062510- 11)خ سعادت آباد(

بهاران
77436133)خ پیروزي(

دانشگاه تهران
88009225)خ کارگر شمالی(

حافظان وحی
22513530)خ عراقی(

صاحب الزمان
66007771)خ ستارخان(

طلوع دانش
33157766)خ افسریه(

درخشان
88827280)م فردوسی(

حورا
22510046)خ بنی هاشم(

گلباران
44212568)فلکه دوم صادقیه(

فدك
55060655)خ نازي آباد(

ساعی
88062587)ال الدین اسدآباديسیدجم(

رابعه
77891097)خ نارمک(

معلم
22060802)خ سعادت آباد(

رازي

55903554)شهرري(

)کودکان دیرآموز(شهیدزارعی

88845936)خ کریمخان زند(

زهراي مطهر

22528079)بزرگراه رسالت(

منان

88091920)ش قدس(

دانش

44503725)خ تهرانسر(

مدرس

88026719)حمدبزرگراه جالل آل ا(

زینبیه

77333732)خ تهرانپارس(

آواي علم

88031251)م ونک(

فروغ رضوان
)خ تهرانسر(

نداي جهاد
88971169)خ قدس(

فجر ایران
22552173)خ پاسداران(

راه شایستگان
22589235)خ شریعتی(

پیش دانشگاهی پسرانه
هاجر

66924072)خ آزادي(
فروغ علم

22842628)بزرگراه رسالت(
سارا

22854998)خ پاسداران(

امام موسی صدر
22053244)خ ولی عصر(

فرزانه
88511184)خ شریعتی(

کیمیا
77894442)خ نارمک(

سجادیه
22863055)خ سیدخندان(

پیوند ادب
22702855)خ زعفرانیه(

گل هاي ایمان
77418061)خ تهران نو(

نیکی
22545366)خ هروي(

طلوع
22586871)خ کالهدوز(

مع سازانجا

22280819)خ فرمانیه(

ارامنه آرارات

22526750)بزرگراه رسالت(

بنت الهدي

44417840)خ جنت آباد(

کیمیاي سعادت

22540293)خ کالهدوز(

جهان آرا
22204044)خ شریعتی(

جهان کودك
77833515)خ نارمک(

بهاران
44308658)خ شهران(

گل مریم
88782341)خ ولی عصر(

خاتم
22409000)یهخ زعفران(

طاهره
77451207)خ نارمک(

پیوند
44123926)بزرگراه کاشانی(

گل هاي دانشگاه
88069770)خ ونک(
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تهران سبز
22844802)خ شریعتی(

سروش
22564285)خ پاسداران(

حکمت
66008006)خ آزادي(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

جابرابن حیان
77363222- 3)خ تهرانپارس(

شمس
22543477)خ کالهدوز(

خواجه نصیرالدین طوسی
44203203)ش ژاندارمري(

دکتر هشترودي
22219787- 8)خ لواسانی(

خوارزمی
22568161)خ پاسداران(

صالح
22592326)خ کالهدوز(

دانشمند
88074252)ش قدس(

دین و دانش
22297001)م باهنر(

3و2و1دانش
77880574)خ تهرانپارس(

صدر
22541876)بزرگراه صدر(

دکترحسابی
22073564)خ سعادت آباد(

1ش-رشد
22234266)دسم ق(

دانشجو
77800104)م رسالت(

عالمه
88777146)خ آفریقا(

دکتر هشترودي
88263110)بزرگراه جالل آل احمد(

رشدجوان
22237009)خ فرمانیه(

)بزرگساالن(درخشان
77453956)بزرگراه رسالت(

علویان
22549778)خ کالهدوز(

راه مبین
88084448)ش قدس(

سما
22444228)خ ازگل(

صلحا
22933184-6)خ لویزان(

فاضل
88031328)م ونک(

فجر دانش
88076301)ش قدس(

سینا
22602189)خ ولی عصر(

عالمه جعفري
77707254)خ تهرانپارس(

فرجاد
22551086)خ کالهدوز(

فرهنگ سعادت
22065177)سعادت آباد(

شریف
22234629)خ شریعتی(

)بزرگساالن(فاتح
22550630)خ پاسداران(

فرهنگ
88849490)خ سیدخندان(

مطهر
44208593)شیخ فضل اله نوري(

علم و ادب
22213412)خ شریعتی(

پیام معاصر
44223145)اشرفی اصفهانی(

فیض
88054500)م ونک(

مفید
66005001)خ زنجان شمالی(

2مفید
22203429- 30)بزرگراه صدر(

حکیم سنایی
44128253- 4)فلکه دوم صادقیه(

مرکز توسعه صادرات
22046708)خ سئول(

میزان
66513875)بلوار سهرورد(

نیکان
22005107-8)خ فیاضی(

خواجه نصیرالدین طوسی
44076325)بلوار فردوس(

3مفید
88787908)م ونک(

میالد
22072807)خ سعادت آباد(

وزارت امورخارجه
22009281)خ فیاضی(

شیخ بهایی

44090357)بزرگراه کاشانی(

هدف

22848055)خ شریعتی(

نور

44231137- 8)ش ژاندارمري(

هماي دین و دانش

22233435)خ قیطریه(

عالمه امینی

44062821)بزرگراه کاشانی(

آذین علم

77864139)خ تهرانپارس(

ابا صالح

22226150)خ دستگردي(

امیرکبیر

88274742)بزرگراه جالل آل احمد(

فارابی
44071447)بزرگراه کاشانی(

)بزرگساالن(آرمان
77302266)حکیمیهخ(

خوارزمی
22261282)خ شریعتی(

اندیشمندان
22061407)خ سعادت آباد(

1هادیان
44400160)اشرفی اصفهانی(

احسان
22946411)چهارراه پاسداران(

دانش
22603207)خ کالهدوز(

بشیر
88277862)بزرگراه جالل آل احمد(

2هادیان
44418442)بزرگراه کاشانی(

امیر
77875277)خ تهرانپارس(

دانشمندان جوان
88030456)خ مالصدرا(

بعثت
66510561)خ ستارخان(

ادیب
66937793)خ جمالزاده(

امیرکبیر
22515575)بزرگراه رسالت(

دکتر حسابی
22228822)خ میرداماد(

2بهاردانش
66433210)خ باقرخان(

البرز نو

88308349)خ کریمخان زند(

ایران فردا

22509413)خ مجیدیه شمالی(

رسول اکرم

22208067)بزرگراه صدر(

پیشگام

44267020)ژاندارمري(

انرژي اتمی
88003905)خ کارگر شمالی(

ایران فردا
22530370)خ مجیدیه شمالی(

روزبه
88030258)خ سئول(

پیشگام

44212759)ش ژاندارمري(

بهاردانش
88964088)خ فاطمی(

بعثت
77869782)خ تهرانپارس(

سبحان
22542739)ریه جنوبیخ قیط(

تالش
88279233)ش آزمایش(
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رضویه
22802186)خ باهنر(

علوي
77508901)خ بهارستان(

پایندگان راه دانش
77522617)خ شریعتی(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

سپهر معرفت
22201619)خ لواسانی(

نیک انجام
33562850)خ ایران(

ثاراله
88417214)خ سهروردي شمالی(

جهان دانش
88957196)خ فاطمی(

شهیدآبشناسان
22411225-6)خ ولنجک(

هاتف
77533990)پیچ شمیران(

صالح
77507708)تقاطع خ طالقانی(

دکترحسابی
88901974)خ ولی عصر(

ضحی
22405001)خ ولنجک(

مسعود
33797249)م شهدا(

عرفان
88749042)خ بهشتی(

رئوف
88307582)خ قائم مقام فراهانی(

فرهنگ
22607303)خ ولیعصر(

شریف
33177103)خ پیروزي(

عالمه امینی
88821826)تیر7م(

رازي
88719857)سیدجمال الدین اسدآبادي(

گلستان کبیر
22214530)خ تجریش(

فلسفی
33348672)خ پیروزي(

عالمه امینی
88825295)تیر7م(

سبحان
88958671)خ کارگر شمالی(

ابوعلی سینا
44220375)خ ستارخان(

مدرس
33702117)بزرگراه محالتی(

فائق
88832024-5)خ مطهري(

4ش- سما
88010422)خ کارگر شمالی(

)ع(امام صادق
88081818)ش قدس(

مدرسان تهران
33359867)خ پیروزي(

متین
88762580)خ شریعتی(

سوره
66468924)نیخ طالقا(

تزکیه
22084276-7)ش قدس(

موسوي
33799940)شهریور17خ(

سبحان
77934422)خ نارمک(

سهروردي
88961331)خ وصال شیرازي(

حکیمه
44439371-3)اشرفی اصفهانی(

یاران ثقلین
33141578)خ افسریه(

کرامت
77860271)خ تهرانپارس(

صاحب کوثر
888257698)خ انقالب(

حورا
66518040)شمالیخ زنجان (

)ع(امام صادق
33142757)خ افسریه(

جماران
66406615)خ امام خمینی(

1ش- عالمه طباطبایی
88023502)خ کارگر شمالی(

ربانی
88369517-9)ش قدس(

)ره(امام خمینی
55055520)خ نازي آباد(

حکیم نظامی
66601667)خ مهرآبادجنوبی(

2ش- عالمه طباطبایی
66427800)خ فاطمی(

شنگررو

88082617)ش قدس(

امیرکبیر

66694627)خ مهرآبادجنوبی(

رجا

66925310)خ جمالزاده جنوبی(

قلم

88633288)سیدجمال الدین اسدآبادي(

رهنما

88094541-2)ش قدس(

حکمت

66227737)ج ساوه(

شیخ مفید

66402142)خ جمهوري(

کوثر

88300278)خ انقالب(

سجاد
88267433)بزرگراه جالل آل احمد(

عرفان
66697874)ج ساوه(

بهارستان
77531423)م بهارستان(

کوثر
88826172)خ ایرانشهر(

سما
22080391)خ سعادت آباد(

مکتب صادق
66249610)خ یافت آباد(

پیام رستگاران
77532851)خ ظهیراالسالم(

)بزرگساالن(مبتکران
66406874)خ ولی عصر(

طاهره
44202815)شیخ فضل اله نوري(

ینشآفر
33758608)شهرري(

پیشگامان
33560830)م بهارستان(

ممتاز حنان
88961994)خ فلسطین(

عفت
44214637)خ ستارخان(

دکتر حسابی
55931705)شهرري(

)ع(ثامن الحجج
33124183)شهریور17خ(

موسی ابن عمران
88955869)خ فلسطین(

گل ها

44209820)بزرگراه جالل آل احمد(
نهپیش دانشگاهی دخترا

دین پرور

77534179)خ بهارستان(

مهر

88922927- 8)خ ولی عصر(

مشکوه
44231350)بزرگراه جالل آل احمد(

آئین روشن نور
22292958-61)خ باهنر(

سلیم
33934308)م بهارستان(

هشترودي
66413999)خ کارگر شمالی(

مهرگان
88083851)ش قدس(

ابوریحان
22235935)خ شریعتی(

سینا
77535855- 6)ناخ ابن سی(

بحرالعلوم
88829246)تیر7م(
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یگانه معبود
88031052-4)خ شیرازجنوبی(

نداي آزادي
77379769)خ تهرانپارس(

غدیر
22256642)خ دستگردي(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

امیر
77522111)پیچ شمیران(

نداي زینب
77860110)خ تهرانپارس(

فرشته
22547971)خ پاسداران(

میالد دانش
66921426)م توحید(

ا پیشگانتقو
88837163)خ بهار شمالی(

بهاران
44307604)خ شهران(

فضیلت
22601750)خ شریعتی(

نسترن
44213690)خ ستارخان(

)س(حضرت فاطمه
88744581)خ مطهري(

تدبیر
44061095)فلکه دوم صادقیه(

کوشش
88771195)خ گاندي(

نوراعظم
88270815)بزرگراه جالل آل احمد(

راه توسعه
88401837)شمالیخ سهروردي(

رحجان
44086973)فلکه دوم صادقیه(

گام دانش
22270746)م مادر(

نیلوفر
22069625)خ سعادت آباد(

سیماي نور
88821116)تیر7م (

رهروان معرفت
44112197)خ شهرزیبا(

مشعر
22542814)خ کالهدوز(

یاران فاطمه
66037770)خ آزادي(

فضیلت
88308193)خ سلیمان خاطر(

عترت
44071379)فلکه دوم صادقیه(

مشعل صدر
22854528)خ شریعتی(

بوستان خرد
22541006)خ پاسداران(

نداي زهرا
88404371)خ شریعتی(

کمال الملک
44061798)بزرگراه کاشانی(

مالئک
22223273)خ میرداماد(

بهار علم آموزان
22856875)خ شریعتی(

خردمند
77860741)خ تهرانپارس(

نور فرشتگان
44656881)ش اکباتان(

نور
88054224)خ ونک(

پروین اعتصامی
22222448)خ میرداماد(

کیان
77914864)خ دماوند(

آریان
88773813- 5)خ ولی عصر(

نیایش
22582887)م اختیاریه(

ثنا
22031551-2)خ ولی عصر(

مرضیه
77863913)خ فرجام شرقی(

ادب
88950867)م جهاد(

نیمرخ
22564464)خ شریعتی(

جهان تربیت
22257546)خ شریعتی(

موسیقی دختران
66727355- 6)خ حافظ(

ایران
88901794)خ کریمخان زند(

هدف
22018189)خ ولی عصر(

دانشجو
22553839-40)چهارراه پاسداران(

)س(نداي فاطمه

66705366)خ جمهوري(

)بزرگساالن(بهشت

66424294)خ فرصت شیرازي(

هدي

22605368)خ کالهدوز(

ه شایستگانرا

22543039- 40)خ شریعتی(

الغدیر

33551964)م خراسان(

حنانه

88801715)خ جویبار(

آال

77861823)خ تهرانپارس(

راه فرزانگان

22223684)خ میرداماد(

بهشت
66708245)خ فردوسی(

دانش نوین
66920339)بزرگراه چمران(

بهار
22529985)خ پاسداران(

روشنگران
22224088)خ میرداماد(

رفاه
33561950)خ ایران(

راهیان نور
66936085)خ جمالزاده(

پروا
22534004)شمس آباد(

زهره
88774691)م ونک(

طلیعه نور
77534661)دروازه شمیران(

فرشتگان
88966967)بلوار کشاورز(

پژوهش
77802398)خ هنگام(

سوره
22601114)خ کالهدوز(

کوثر
55603133)خ وحدت اسالمی(

گانفرهیخت
88989379-80)خ کارگر شمالی(

راه صالحین
22561318)خ پاسداران(

صبا
22540450)خ پاسداران(

نرگس

33126598)خ ایران(

کیمیا

88027040)بزرگراه کردستان(

شایستگان

77878760- 3)خ تهرانپارس(

طلوع

22541658)خ کالهدوز(

طوبی
33125077)م شهدا(

ماري مائوکیان
88905614- 5)خ کریمخان زند(

فروغ علم
22581263)خ پاسداران(

طلوع
22563372-5)خ کالهدوز(

)س(نداي فاطمه
77472447)خ نیروي هوایی(

هدف
66945744-5)خ فاطمی(

نداي آزادي
77376856-7)خ تهرانپارس(

طوبی
22267550)خ شریعتی(
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دانشمندان فردا
44509927)خ تهرانسر(

نیکی
88775472)الوندخ(

نوید دانش
22261729)خ شریعتی(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

دخترانه)آمادگی(پیش دبستان
فواد

77601302)خ طالقانی(
واال

26210115)خ ولی عصر(
بعثت

33705334)بزرگراه محالتی(

2اندیشه
22042372)خ ولی عصر(

احسان
77881915)خ تهرانپارس(

هدف،گروه فرهنگی
22046749)خ ولی عصر(

صیانت
77438762)پیروزيخ(

به روش
22210646)خ قیطریه(

جهان پرورش
77457548)خ نارمک(

بهار زندگی،بهزیستی
22525112)خ مجیدیه شمالی(

نورالهدي
33333864)خ پیروزي(

ستارگان
22047712)خ ولی عصر(

حضرت خاتم االنبیاء
66830135)خ هاشمی(

ستاره ي درخشان
22945298)م هروي(

الزهرا
55060667)ییخ رجا(

ستاره
22292227)خ پاسداران(

پاستور
66414811)فروردین12خ(

سروش
77864440)خ تهرانپارس(

معراج
55245617)ج ساوه(

محبوبه
22208823)بزرگراه صدر(

صاحب الزمان
55392559-60)خ ولی عصر(

صلحا
22933184-6)خ لویزان(

شهداي کارگر
44509800)خ تهرانسر(

شکوفه هاي دانش
88076457)ش قدس(

پیام غدیر
77522999)خ هدایت(

گلدونه
77376409)خ تهرانپارس(

)بزرگساالن(کسا
44519595)خ تهرانسر(

فرزانگان ایران
66005337)خ آزادي(

پیام والیت
33553209)خ خراسان(

مینو
77862658)خ تهرانپارس(

پسرانه)آمادگی(پیش دبستان

گل هاي شریف
66513520-2)م تیموري(

صالحین
77521401)خ مجاهدین اسالم(

نخبگان
77800786)خ نارمک(

امیر
22215714)خ دربندي(

گلباران
44212568)فلکه دوم صادقیه(

1علوي
33124575)خ ایران(

آینده روشن
44092868)بزرگراه کاشانی(

ایران
22213114)خ شریعتی(

منان
88091920)ش قدس(

معرفت
77534488)خ مجاهدین اسالم(

)ع(امام علی
44082814)بلوار فردوس(

پیام
22200721)خ شریعتی(

راه شایستگان

22589235)خ شریعتی(

صالحین

33732834)بزرگراه محالتی(

خاتم

44063216)بلوار فردوس(

جوانه ها

44206757)خ خسروجنوبی(

سارا

22854998)خ پاسداران(

ابن سینا

66808613)خ شادآباد(

راهیان نور

44419791)پونکفلکه(

هجرت

44201689)ش ژاندارمري(

طلوع
22586871)خ کالهدوز(

راهیان نور
66809327)خ یافت آباد(

عرفان
44801492)خ پونک(

آداب
22872160)خ شریعتی(

گل مریم
88782341)خ ولی عصر(

اندیشه
55903204)شهرري(

فرهنگ
44097955)فلکه دوم صادقیه(

اندیشه نو
22540757)خ کالهدوز(

گل هاي مریم
22042179)خ ولی عصر(

پژوهش
55900587)شهرري(

فیضیه
44416080)خ جنت آباد(

روزبه
88046939)خ سئول(

)دو زبانه(گلسرخ
88773969)م ونک(

پویا
55901100)شهرري(

قلم
44818119)م پونک(

سروش هدایت
22541937)خ پاسداران(

ایرانمهر

22946660)بزرگراه رسالت(

نپیما

55900623)شهرري(

مطهري

44410813)خ جنت آباد(

محراب

22046350)خ آفریقا(

بهزیستی- بهار زندگی
22525112)خ مجیدیه شمالی(

فرنام
55901522)شهرري(

)ع(امام حسین
66927203)خ جمالزاده(

محسن
22552312- 4)م اختیاریه(

پگاه
77895449)م رسالت(

فرهنگ
55901110)شهرري(

صدر
88899780)عصرخ ولی (

نوآوران اندیشه
22546140)خ پاسداران(
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بهزیستی-مهرپرور
44647744)ش اکباتان(

بهزیستی-شبنم و مهتاب
44229536)خ ستارخان(

فرزانه
88511184)خ شریعتی(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

بهزیستی-ابریشم
88908895)خ ولی عصر(

کیمیا
44826304)بزرگراه نیایش(

گل هاي ایمان
77418061)خ تهران نو(

سروش
77864440)خ تهرانپارس(

پریاي کوچک
88960856)خ فاطمی(

بهزیستی-گل هاي شادي
88268771)راه جالل آل احمدبزرگ(

نبوت
77904199)خ نارمک(

کیمیا
77894442)خ نارمک(

قصر روژین
88022424)خ ولی عصر(

مروارید
44204665)خ ستارخان(

متین
55729574)خ کاظمی(

گل ها
22845760)خ شریعتی(

گل باران
88000403)بزرگراه کردستان(

بهزیستی-مژده
88077865)خ فرحزادي(

رفاه
33569060)ایرانخ(

گلدونه
77376409)خ تهرانپارس(

گلستانه
88555129)سیدجمال الدین اسدآبادي(

پاکان ایران
22054572)خ ولی عصر(

شهداي موتلفه اسالمی
33555417)م خراسان(

مینو
77862658)خ تهرانپارس(

بهزیستی- آذرخش
77507301)خ مدنی(

شهید دانش
22551639)خ کالهدوز(

محدثه
33552245)قیامم (

نیکی
22545366)خ هروي(

آواي شادي
88768394)خ بهشتی(

یاس
22845951)خ شریعتی(

بهاران
77436133)خ پیروزي(

بنت الهدي
44417840)خ جنت آباد(

بهزیستی- تینا
88405341)خ مجیدیه جنوبی(

آزادگان
22869679)خ خواجه عبداله انصاري(

طلوع دانش
33157766)خ افسریه(

رانبها
44308658)خ شهران(

بهزیستی-یاس هاي سفید
88419330)م سپاه(

آشیانه
77700124)خ تهرانپارس(

فروغ رضوان
44507999)خ تهرانسر(

پیوند
44123926)بزرگراه کاشانی(

1ش-یلدا
77554704)م نامجو(

پارسا
77455014)بزرگراه رسالت(

مختلط)آمادگی(پیش دبستان
1سما

44073931)بلوار فردوس(

بهزیستی- یاران
88412020)خ مجیدیه جنوبی(

رهگشا
22846808)خ سیدخندان(

بهزیستی-آریا
22294125)م باهنر(

سوره
44068215)بزرگراه کاشانی(

نیایش

77838819)خ گلبرگ غربی(

امید ایران

44647194)ش اکباتان(

بهزیستی- تراوت

88696697)بزرگراه چمران(

فلق

44089396)بزرگراه کاشانی(

بهزیستی-دوقلوها

55715796)خ کمیل(

ایرانمهر

44655055)ج مخصوص کرج(

سروجهان

22448701)خ مینی سیتی(

آئین نور

88715733)سیدجمال الدین اسدآبادي(

بهزیستی- رز سفید
55720378)خ کمیل(

بهزیستی-ایمان
44417162)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

بهزیستی-شادان
22296343)خ باهنر(

ت رقیهحضر
88710609)سیدجمال الدین اسدآبادي(

گلریز
66014074)خ طوس(

پیام دانش
44083709)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

کوشان
22402645)خ زعفرانیه(

)س(حضرت فاطمه
88003534)خ فاطمی(

مهر مریم
66833682)خ مالک اشتر(

دریاي کودك
44422682)بزرگراه اصفهانی(

یاس هاي سفید
22716386)هخ زعفرانی(

درخشان
88827280)م فردوسی(

بهزیستی-آرمان اسالمی
55381020)خ کمالی(

بهزیستی- زینت
44407181)خ جنت آباد(

بهار شادي
88685537)خ سعادت آباد(

ساعی
88062587)سیدجمال الدین اسدآبادي(

بهزیستی- باغ گل

66933679)خ جمهوري(

ساالر

44444521)خ جنت آباد(

یبهزیست-پیوند

88252860)خ ستارخان(

فرهیختگان

88002206)خ کارگر شمالی(

بهزیستی-طالیه
66406154)خ جمهوري(

بهزیستی- ستوده
44630873)ش اکباتان(

بهزیستی- راحله
66427813)م توحید(

نداي جهاد
88971169)خ قدس(

)کارمندان بانک ملی(کوچولوها
66708872)خ جمهوري(

شیوا
44102587)بزرگراه کاشانی(

ستاره ساحل
44217670)ش ژاندارمري(

نیکی
88775472)خ الوند(
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نور دانش
88097231)ش قدس(

خاتم النبیین
44202514)خ ستارخان(

دانا
22284469)خ فرمانیه(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

نیما یوشیج
22086997)ش قدس(

خوارزمی
88082413)ش قدس(

و دانشدین
22950141)خ پاسداران(

جوانه ها
77479733)خ نیروي هوائی(

هدایت
44217552)خ ستارخان(

دانشمند
88092362)ش قدس(

1ش-رشد
22713236)خ لواسانی(

بهزیستی-دنیاي حنانه
77470217)م امام حسین(

هدف
22080130)خ سعادت آباد(

دین و دانش
22065864)خ سعادت آباد(

سپهر معرفت
22299775)خ پاسداران(

بهزیستی-سمیرا
33344144)خ پیروزي(

احسان
22582554)خ کالهدوز(

رشد جوان
88099096)بلوار فرحزادي(

سما
22213794)م تجریش(

بهزیستی-سنا
33338229)خ پیروزي(

امید
22053688)خ ولیعصر(

سیدالشهدا
66938319)خ آزادي(

سینا
22602189)خ ولی عصر(

یبهزیست- قاصدك
77415130)خ تهران نو(

اندیشمندان
22051977)خ آفریقا(

صدرا
22078729)ش قدس(

صراط
22216725)خ شمیران(

بهزیستی- مبین
77472594)خ پیروزي(

اندیشه نو
22540757)خ کالهدوز(

طاها
66031523)خ آزادي(

علم و ادب
22700085)خ باهنر(

بهزیستی- دردانه
33340738)م چهارصددستگاه(

یاد علمبن
22254740-1)خ میرداماد(

فجر ایمان
88273417)بزرگراه جالل آل احمد(

مصباح
2267256- 9)خ قیطریه(

نیروي هوایی-علی اصغر
33348045)خ افسریه(

بینش سلمان
22002169)خ شریعتی(

فجردانش
88074716)ش قدس(

مفید
22213664-5)بزرگراه صدر(

بهزیستی- مهدماهان
33348972)خ پیروزي(

پارسا
22606079)خ شریعتی(

فلق
88574618)ش قدس(

وزارت امور خارجه
22701517-9)م قدس(

فرهنگ و دانش
33802766)خ افسریه(

پیوند صدرا
22853759)خ شریعتی(

2قدس
66422477-8)خ ستارخان(

هماي دین و دانش
22233435)خ قیطریه(

بهار پروانه
44707278)ش راه آهن(

2ش- تدبیر

22546267)هدوزخ کال(

کیهان

88091830)ش قدس(

آینده سازان

22084219- 20)خ سعادت آباد(

بهزیستی-پیروز

44508300)خ تهرانسر(

ثامن االئمه

22840355)خ شریعتی(

2مدرس

44204058)خ ستارخان(

اخالص

22068834)خ سعادت آباد(

اندیشه برتر

22711983)م تجریش(

جهان آرا
22602808)خ کالهدوز(

صباحم
44416311)م پونک(

)ع(امام صادق
88099126)ش قدس(

انصارالقائم
22295988)خ پاسداران(

دکترحسابی
22858601)خ پاسداران(

مطهر
44208593)شیخ فضل اله نوري(

امامت
44201564)ش ژاندارمري(

پویاي نوین
22283437)خ باهنر(

رشد
22848489)خ شریعتی(

معلم
88070411)بزرگراه چمران(

برهان
22089959)بلوار فرحزادي(

پیام
22730958- 9)م تجریش(

روزبه
88041202)خ سئول(

مفید
66005077)بزرگراه یادگار امام(

پرتوحکمت
66516149)خ ستارخان(

پیوند
22045817)خ ولیعصر(

شهید بهشتی

22221534)خ میرداماد(

مکتب الجواد

44218492- 3)خ مرزداران(

پویندگان

44218671)نخ ستارخا(

تدبیر

22413311)خ ولنجک(

شیخ بهائی
88032543)م ونک(

میزان
66513679)خ کاظمی(

پیام معلم
88080150)ش قدس(

حضرت امیرالمومنین
22802281)خ فرمانیه(

صالحین
22555627)م پیروز(

میقات
66500908- 9)خ بهبودي(

تالش
88264679)ش آزمایش(

خاتم
22405478)خ زعفرانیه(

١٧٦کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


صدیقین
77539584)خ شریعتی(

کراناندیشه مبت
66434308)خ جمالزاده(

صبح صادق
77307202)خ حکیمیه(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

علم سلیم
88758738- 9)خ سهروردي شمالی(

پژوهش
88009556)بزرگراه کردستان(

صلحا
22933184-6)خ لویزان(

کمال
22545223)بزرگراه صدر(

قمربنی هاشم
77504200)م سپاه(

جهان دانش
88948477)خ فاطمی(

علم و ایمان
22518874)دیه شمالیخ مجی(

محب صفا
22051858)خ ولی عصر(

متین
88762580)خ شریعتی(

حسان
66927859)خ جمالزاده(

فارابی
77379094)خ تهرانپارس(

نیکان
22008822)خ شریعتی(

نداي مهدي
77532405)خ بهارشیراز(

خاتم
66927781)خ جمالزاده(

فاضل
77885009)بزرگراه باقري(

والعصر
22038701-2)خ آفریقا(

نداي مهدي
77532139)خ شریعتی(

دکترحسابی
8880732)خ ولیعصر(

فرهنگ
77328700)خ تهرانپارس(

آرمان
77302255)خ حکیمیه(

احسان
77701409)بزرگراه رسالت(

سینا
88828406)خ کریمخان زند(

فرهنگ
77329790)خ تهرانپارس(

آگاهان
22535980)خ مجیدیه(

احمدیه
77563030)خ تهران نو(

عالمه طباطبایی
88769153)خ احمدقصیر(

فرهیخته
22588542)خ پاسداران(

احسان
22949121-2)خ پاسداران(

)ع(امام حسین
77800596)خ آیت(

عمران
88712504)سیدجمال الدین اسدآبادي(

گلستان
22514616)خ پاسداران(

ادب
22947914)خ لویزان(

)ره(امام خمینی
77902769)م نبوت(

مدرس
88026729)بزرگراه جالل آل احمد(

ارشاد
44408555)خ جنت آباد(

اندیشه نو
22540522)خ پاسداران(

ایران
77812230)خ نارمک(

مفید
66928467)خ آزادي(

پویندگان
44314597)خ شهر زیبا(

پویا
22530165)بزرگراه رسالت(

روشن
77889394)بزرگراه رسالت(

موسی ابن عمران
88955869)خ فلسطین(

پیامبر اعظم
44410957)اشرفی اصفهانی(

پیشرو
77701417)خ تهرانپارس(

)ع(سیدالشهدا

77824989)خ گلبرگ(

مهروالیت

88954169)خ فلسطین(

تربیت

44211847)اشرفی اصفهانی(

ثامن

77351408)خ دماوند(

فیض

77901962)خ نارمک(

امامت

77508446)سه راه طالقانی(

جاوید

44226100)صفهانیاشرفی ا(

حکمت

22936218)خ مبارك آباد(

محمدیه
77811125)خ گلبرگ غربی(

امیر
77531347)خ سمیه(

خواجه نصیرالدین طوسی
44077266)فلکه دوم صادقیه(

دکترحسابی
77863994)خ تهرانپارس(

)ص(نبی اکرم
77826151)خ نارمک(

بحرالعلوم
88829246)تیر7م(

راهیان نور
44419789)فلکه پونک(

رهروان علم
77368299)خ تهرانپارس(

وحید
77456750-2)خ نارمک(

جهان علوم
88405400)خ مطهري(

قلم
44818119)م پونک(

سینا
77447485)خ هنگام(

امیرکبیر
66647267)خ مهرآبادجنوبی(

حسام
88407818)خ شریعتی(

مالصدرا
44439426)بزرگراه کاشانی(

شریف
77452488)بزرگراه رسالت(

دیانت

55710980)خ محبوب مجاز(

حیان

77502059)خ طاهریان(

میعاد

44067334)بزرگراه کاشانی(

شریف

77896728)بزرگراه رسالت(

روح اله
66925540)خ جمهوري(

)ارامنه(ساهاکیان
77559950)خ خواجه نظام الملک(

هوشمند
44306459)خ شهران(

شهیدان رضائیان
22948265)خ لویزان(

تحکم
66400561)خ ولی عصر(

صالح
77507708)تقاطع خ طالقانی(

امام
88905332)خ ولی عصر(

شهیدصیادشیرازي
22957671)خ لویزان(
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دانشجو
22553839-40)چهارراه پاسداران(

نداي توحید
22412533)خ زعفرانیه(

مدرس
77470377)خ پیروزي(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

راه شایستگان
22589235)خ شریعتی(

ابوعلی سینا
44220375)خ ستارخان(

مالصدرا
77437610)خ تهران نو(

دانش پژوه
66401828)خ فلسطین(

سارا
22854998)پاسدارانخ (

اندیشه
88083188)ش قدس(

مهدي
77547090)خ دماوند(

برجستگان
33563367)شهریور17خ(

سروش سعادت
22051146)خ ولی عصر(

بشري
22341956)بزرگراه چمران(

اندیشه امام
33782668)خ پیروزي(

پیام غدیر
33560827)خ ایران(

شهید دانش
22551639)خ کالهدوز(

بهاراندیشه
22065877)خ سعادت آباد(

جامع مبین
33343652)خ پیروزي(

پیشگامان
33560830)م بهارستان(

طلوع
22583742)خ کالهدوز(

)س(حضرت معصومه
22084949)خ سعادت آباد(

محراب
33158410-1)بلوار ابوذر(

)ع(ثامن الحجج
33124183)شهریور17خ(

فرشته
22580278)خ پاسداران(

حکیمه
44215511)ش ژاندارمري(

نورعلم
33174757)خ پیروزي(

جعفري اسالمی
55620948)م وحدت اسالمی(

کیمیاي سعادت
22541560)خ کالهدوز(

روشنگر
88082613- 4)ش قدس(

فرهنگ و دانش
33802766)خ افسریه(

جواداالئمه
33556177)خ شهرري(

گل مریم
88782341)خ ولی عصر(

رهنما
88090718)ش قدس(

پویا
33749757)شهرري(

رستگاران
77532539)خ ظهیراالسالم(

گل هاي دانشگاه
88041345)خ ونک(

سحر
22065442)ش قدس(

دکترحسابی
55959235- 6)شهرري(

سلیم
33905009)خ بهارستان(

گل هاي مریم
22042179)خ ولی عصر(

شبنم
44204053)ش ژاندارمري(

عالمه مجلسی
55904002)شهرري(

شهداي موتلفه اسالمی
77509175)م ابن سینا(

مرکز توسعه صادرات
22044665)خ سئول(

فاضل
66506272)خ ستارخان(

سعید
44506860)خ تهرانسر(

قائمیه
33550384)م خراسان(

مشعر

22854928)خ شریعتی(

مشکوه

44231350)بزرگراه جالل آل احمد(

ولی عصر

44517448)خ تهرانسر(

)ع(محبان الحسین

3353800)خ ري(

ئکمال

22223273)خ میرداماد(

معلم

22060802)خ سعادت آباد(
راهنمایی دخترانه

معرفت

33561801)خ ایران(

مهدا
22540324)خ کالهدوز(

نیایش
66031559)م آزادي(

روشن نورآئین 
22292958-61)خ باهنر(

میعادنور
77535194)خ مجاهدین اسالم(

نورالهام
88047550)م ونک(

وحدت
66921919)خ ستارخان(

به روش
22210646)خ قیطریه(

میقات علم
77523508)خ ابن سینا(

هدف
22018189)خ ولی عصر(

آئین نور
22004653)خ شریعتی(

)توحید(رضویه
22208060)خ اندرزگو(

نیک پرور
77534115)خ بهارستان(

هدي
22546480)خ کالهدوز(

الوند
22844686)خ پاسداران(

روشنگر
22213505)خ شریعتی(

ادیب
77472727)خ نیروي هوایی(

تزکیه و تعلیم

77705078)خ تهرانپارس(

امیدواران

22546688)م اختیاریه(

سپهر

22822228)خ لواسانی(

اسوه

77813190)م امام حسین(

خدیجه کبري
22854976)خ پاسداران(

جماران
22220635)خ شریعتی(

سما
22234227)خ شریعتی(

فضیلت
77418662)خ تهران نو(

زینبیه
77333732)خ تهرانپارس(

دارالفنون
22004089)خ دستگردي(

شهیدآبشناسان
22411225-6)خ ولنجک(

کوشا
33334271)خ پیروزي(
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دبیرستان پسرانه
رفاه

33569060)خ ایران(
پارسیان

88824397)خ کریمخان زند(
فھرست مدارس تھرانادامھ 

امام موسی صدر
22053244)خ ولی عصر(

رفاه
33562109)خ مجاهدین اسالم(

خورشید
88028032)خ کارگر شمالی(

شایستگان
77878760- 3)خ تهرانپارس(

بزرگمهر
22040105)خ زعفرانیه(

اي موتلفه اسالمیشهد
33555671)شهریور17خ(

ساعی
88052961)خ جهان آرا(

علویه
77321875)خ تهرانپارس(

پویاي نوین
22283437)خ باهنر(

صالحه
77504715)خ خورشید(

عالمه جعفري
88848464)خ کریمخان زند(

فروغ علم
22843628)بزرگراه رسالت(

پیوند ادب
22702855)خ زعفرانیه(

صدیقین
33562543)ایرانخ(

فاطمیون
88023933)خ فتحی شقاقی(

فرهیختگان
22945295)بزرگراه رسالت(

تدبیر
22413311)خ ولنجک(

فاطمی
55620515)خ وحدت اسالمی(

فراگیران مرزي
88066122)سیدجمال الدین اسدآبادي(

کیمیا
77806224)بزرگراه رسالت(

جامع سازان
22280819)خ فرمانیه(

شجره طوبی
77438570)خ نیروي هوایی(

فرشتگان
88966967)بلوار کشاورز(

کیمیا
22519818)خ رسالت(

جهان آرا
22204044)خ شریعتی(

طلوع
77472437)خ نیروي هوایی(

مدرس
88026722)بزرگراه جالل آل احمد(

مینو
77890839)م رسالت(

خاتم
22409000)خ زعفرانیه(

طوبی
33125077)م شهدا(

ندا
88020041)الیکارگرشم(

نداي آزادي
77376856-7)خ تهرانپارس(

دانشمند
22714322)خ ولی عصر(

عترت
77411956)خ دماوند(

رستم
77536065)خ بهار شمالی(

نداي آزادي
77379769)خ تهرانپارس(

دکتر هشترودي
22219787- 8)خ لواسانی(

عفاف
33185198)بلوار ابوذر(

ستایش
77554502)م سپاه(

ورخارجهوزارت ام
22544622)خ پاسداران(

دین و دانش
22297001)م باهنر(

نداي شایستگان
33165237)بلوار ابوذر(

سیماي نور
88821116)تیر7م(

بهاران
44308658)خ شهران(

1ش-رشد

22234266)م قدس(

نورالهدي

33341889)خ پیروزي(

نداي زهرا

88404371)خ شریعتی(

تزکیه علم

44117844)فلکه دوم صادقیه(

رشد جوان

22237009)خ فرمانیه(

فدك

55053636)خ نازي آباد(

ارامنه آرارات

22526750)بزرگراه رسالت(

رضوان تهران

44405881)خ پونک(

سپهر معرفت
22291788)م نوبنیاد(

فرشتگان
66809328)خ یافت آباد(

عصر دین و دانش
77860432)خ تهرانپارس(

روشنگران
44437876)بزرگراه کاشانی(

سما
22444228)خ ازگل(

پروین اعتصامی
55901431)شهرري(

فروغ علم
77916725)م نبوت(

سوره
44068215)بزرگراه کاشانی(

سینا
22602189)خ ولی عصر(

عفاف
55904342)شهرري(

مرضیه
77863913)خ فرجام شرقی(

فدك
44108040)بزرگراه کاشانی(

شریف
22234629)خ شریعتی(

میرداماد
55917365)هرريش(

نوریه
66836968)خ رودکی(

محیا
44071264)فلکه دوم صادقیه(

صفا

22743788-9)خ شریعتی(

میرداماد

55951104)شهرري(

راهیان فضیلت

55388202)خ ولی عصر(

)س(نداي فاطه

44116254)بلوار فردوس(

عالمه طباطبایی
22403522)بزرگراه چمران(

دانش
44503725)خ تهرانسر(

تبهش
66708245)خ فردوسی(

نورایمان
44309432)ج سولفان(

علم و ادب
22213412)خ شریعتی(

سما
44719480)بلوار دهکده المپیک(

حجاب
55381050)م منیریه(

نور فرشتگان
44656881)ش اکباتان(
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مرکز توسعه صادرات
22046708)خ سئول(

اندیشه طباطبایی
88774580)خ ولی عصر(

پیشگام
44212759)ش ژاندارمري(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

مصباح
22052457)خ ولی عصر(

پیروز
22586236)بزرگراه صدر(

تالش
88264679)ش آزمایش(

فارابی
22710348)خ ولی عصر(

3مفید
88787908)م ونک(

خوارزمی
22261282)خ شریعتی(

جهان دانش
66434518)خ ستارخان(

)بزرگساالن(کوشان
22287450)خ باهنر(

میرداماد
22221587)م مادر(

دانشمندان جوان
88030456)خ مالصدرا(

حکمت
66008006)خ ازادي(

2مفید
22203429- 30)بزرگراه صدر(

نشر دانش
22202776)بزرگراه صدر(

دکتر حسابی
22228822)خ میرداماد(

دانشجو
22082520-1)خ سعادت آباد(

نسل قلم
22280618)خ باهنر(

نوید صالحین
88054500)م ونک(

)ص(رسول اکرم
22208062)بزرگراه صدر(

دانشمند
88074252)ش قدس(

نیکان
22005107-8)خ فیاضی(

وحید
22607753)شریعتیخ(

روزبه
88030258)خ سئول(

دکترحسابی
22073564)خ سعادت آباد(

وزارت امور خارجه
22009281)خ فیاضی(

هدف
22848055)خ شریعتی(

ره توشه
22546982)خ کالهدوز(

راه مبین
88084448)ش قدس(

هماي دین و دانش
22233435)خ قیطریه(

هرپویان
22608486)خ دستگردي(

سبحان
22542739)خ قیطریه جنوبی(

شهید احمدرضا رضوانی
44216744- 5)فلکه اول صادقیه(

آل طاها
22081485-6)بلوار فرحزادي(

آذین علم
77864139)خ تهرانپارس(

سروش
22564285)خ پاسداران(

شیراز
88077077-9)ش قدس(

آینده سازان
88090619)ش قدس(

)بزرگساالن(آرمان
77302266)خ حکیمیه(

شمس
22543477)خ کالهدوز(

فجر دانش
88076301)ش قدس(

)ع(امام صادق
88087310)بزرگراه چمران(

احرار
77452064)خ فرجام شرقی(

صالح
22592326)خ کالهدوز(

فرهنگ سعادت
22065177)خ سعادت آباد(

)ع(امام صادق
88099126)ش قدس(

احسان

22946411)چهارراه پاسداران(

صالحین

22555627)م پیروز(

مطهر

44208593)شیخ فضل اله نوري(

)ع(امیرالمومنین

44214796- 8)ش ژاندارمري(

ادب

22949067)خ لویزان(

صدر

22541876)بزرگراه صدر(

معلم

88096010-11)بزرگراه چمران(

امیرکبیر

88274742)بزرگراه جالل آل احمد(

ادیب
22514616)خ پاسداران(

عالمه
88777146)خ آفریقا(

مفید
66005001)خ زنجان شمالی(

اندیشمندان
22061407)خ سعادت آباد(

امیر
77875277)خ تهرانپارس(

علویان
22549778)خ کالهدوز(

میزان
66513875)بلوار سهروردي(

باقرالعلوم
44218173)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

امیرکبیر
22515575)بزرگراه رسالت(

فارابی
88771292)خ گاندي شمالی(

میالد
22072807)خ سعادت آباد(

بشیر
88277862)بزرگراه جالل آل احمد(

ایران فردا
22509413)خ مجیدیه شمالی(

فاضل
88031328)م ونک(

نور
44231137- 8)ش ژاندارمري(

بعثت
66510561)خ ستارخان(

ایران فردا

22530370)خ مجیدیه شمالی(

فرجاد

22551086)خ کالهدوز(

اباصالح

22226150)خ دستگردي(

2بهاردانش

66432210)خ باقرخان(

بعثت
77869782)خ تهرانپارس(

)شریف(فرزان
22588858)بزرگراه صدر(

احسان
22582554)خ کالهدوز(

پارس
88092424)بلوار فرحزادي(

پیشتاز
77377100)خ تهرانپارس(

فرهنگ
88849490)خ سیدخندان(

ارشاد
22606600)خ شریعتی(

پیشگام
44267020)خ ژاندارمري(
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متین
88762580)خ شریعتی(

)بزرگساالن(سهروردي
88961331)خ وصال شیرازي(

خیام
44079900)بزرگراه کاشانی(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

داي مهدين
77536188)خ شریعتی(

صاحب کوثر
88825769)خ انقالب(

سالم
44071677)فلکه دوم صادقیه(

پیشرو
77701417)خ تهرانپارس(

احمدیه
77563030)خ تهران نو(

1ش- عالمه طباطبایی
88023502)خ کارگر شمالی(

شیخ بهایی
44090357)بزرگراه کاشانی(

ثامن
77351408)خ دماوند(

پیشرو
77878800)رسالتخ (

2ش- عالمه طباطبایی
66427800)خ فاطمی(

عالمه امینی
44062821)بزرگراه کاشانی(

جابرابن حیان
77363222- 3)خ تهرانپارس(

سبحان
77934422)خ نارمک(

قلم
88633288)سیدجمال الدین اسدآبادي(

فارابی
44071447)بزرگراه کاشانی(

خوارزمی
22568161)خ پاسداران(

عرفان
77911740)خ نارمک(

کوثر
88826172)خ ایرانشهر(

مالصدرا
44439426)بزرگراه کاشانی(

3و2و 1دانش 
77880574)خ تهرانپارس(

فرهنگ فرهیختگان
77881357)خ گلبرگ(

)بزرگساالن(مبتکران
66406874)خ ولی عصر(

1هادیان
44400160)اشرفی اصفهانی(

دانشجو
77800104)م رسالت(

دکتر معین
66037402)آزاديخ(

ممتاز حنان
88961994)خ فلسطین(

2هادیان
44418442)اشرفی اصفهانی(

)بزرگساالن(درخشان
77453956)بزرگراه رسالت(

جماران
66406615)خ امام خمینی(

موسی ابن عمران
88955869)خ فلسطین(

ادیب
66937793)خ جمالزاده(

راه عالمه طباطبایی
22945365)خ پاسداران(

نظامیحکیم
66601667)خ مهرآبادجنوبی(

مهر
88922927- 8)خ ولی عصر(

امامت
88907027)خ انقالب(

1سما
22534481- 3)خ پاسداران(

رجا
66925310)خ جمالزاده جنوبی(

2ش-میالدنور
88902953)خ استاد نجات الهی(

انرژي اتمی
88003905)خ کارگر شمالی(

شریف
22514766)خ بنی هاشم(

رجا
66928018)زاده جنوبیخ جمال(

هشترودي
66413999)خ کارگر شمالی(

بهار دانش
88964088)خ فاطمی(

صلحا
22933184-6)خ لویزان(

سپهر معرفت

66466469)خ منیریه(

امیر

77522111)پیچ شمیران(

پژوهش

88001005)خ کارگر شمالی(

عالمه جعفري

77707254)خ تهرانپارس(

شیخ مفید

66402142)خ جمهوري(

بحرالعلوم

88829246)تیر7م(

جهان تربیت

88841214)خ میرزاي شیرازي(

)بزرگساالن(فاتح

22550630)خ پاسداران(

بهارستان
77531423)م بهارستان(

ثاراله
88417214)خ سهروردي شمالی(

جهان دانش
88957196)خ فاطمی(

گسترش
22586703)خ پاسداران(

پیام رستگاران
77532851)خ ظهیراالسالم(

حیان
77502058)خ طاهریان(

دکتر حسابی
88800732)خ ولی عصر(

مفید
77459467)خ فرجام شرقی(

پیشگامان
33560830)م بهارستان(

)ارامنه(ساهاکیان
77559950)خ خواجه نظام الملک(

دکتر حسابی
88901974)خ ولی عصر(

نوید
77377812)خ تهرانپارس(

)ع(ثامن الحجج
33124183)شهریور17خ(

صالح
77507708)تقاطع خ طالقانی(

رئوف
88307582)خ قائم مقام فراهانی(

پویندگان
44314597)خ شهرزیبا(

جعفري اسالمی

55620948)م وحدت اسالمی(

عرفان

88749042)خ بهشتی(

رازي

88719857)سیدجمال الدین اسدآبادي(

تربیت

44211847)بزرگراه اشرفی اصفهانی(

دین پرور
77534179)خ بهارستان(

عالمه امینی
88821826)تیر7م(

سبحان
88958671)خ کارگر شمالی(

حکیم سنایی
44128253- 4)فلکه دوم صادقیه(

سلیم
33934308)م بهارستان(

فائق
88832024-5)خ مطهري(

سالم
88725543)سیدجمال الدین اسدآبادي(

خواجه نصیرالدین طوسی
44076325)بلوار فردوس(

١٨١کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


راه شایستگان
22543039- 40)شریعتیخ(

دانش پژوهان
66500404)خ ستارخان(

نور هدایت
55902823)شهرري(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

راه فرزانگان
22223684)خ میرداماد(

دانشور
22081181)خ سعادت آباد(

)ع(امام جعفر صادق
44562444)خ تهرانسر(

سینا
77535855- 6)خ ابن سینا(

روشنگران
22224088)خ میرداماد(

روشنگر
88082615- 6)ش قدس(

44504341)بزرگساالن(نور
شهداي موتلفه اسالمی

77509175)م ابن سینا(

زهره
88774691)م ونک(

رهنما
88094541-2)ش قدس(

ولی عصر
44504377)خ تهرانسر(

علوي
77508901)خ بهارستان(

سفیران
22044823)خ ولی عصر(

ریحانه
88078488)بلوار ش فرحزاد(

دبیرستان دخترانه
انجامنیک

33562850)خ ایران(

صبا
22540450)خ پاسداران(

سجاد
88267433)بزرگراه جالل آل احمد(

آئین روشن نور
22292958-61)خ باهنر(

هاتف
77533990)پیچ شمیران(

صدرا
22854054- 5)خ شریعتی(

سعادت
44221700)ش ژاندارمري(

ابوریحان
22235935)خ شریعتی(

مسعود
33797249)م شهدا(

لوعط
22541658)خ کالهدوز(

سوده
44249706-8)اشرفی اصفهانی(

ایران زمین
22215570)خ اندرزگو(

هدایت رضوي
77477284)خ تهران نو(

غدیر
22256642)خ دستگردي(

طاهره
44202815)شیخ فضل اله نوري(

رضویه
22802186)خ باهنر(

شریف
33177103)خ پیروزي(

فرشته
22547971)خ پاسداران(

عفت
44214637)خ ستارخان(

سپهر معرفت
22201619)خ لواسانی(

فلسفی
33348672)خ پیروزي(

فضیلت
22601750)خ شریعتی(

گل بانگ
88577847-50)ش قدس(

شهید آبشناسان
22411225-6)خ ولنجک(

مدرس
33702117)بزرگراه محالتی(

کوشش
88771195)خ گاندي(

گل ها
44209820)بزرگراه جالل آل احمد(

حیض
22405001)خ ولنجک(

موسوي
33799940)شهریور17خ(

گام دانش

22270746)م مادر(

نیلوفر

22069625)خ سعادت آباد(

طلوع امید

22823775)خ پاسداران(

یاران ثقلین

33141578)خ افسریه(

گل هاي دانشگاه

88600908- 9)خ ونک(

یاران فاطمه

66037770)خ آزادي(

فرهنگ

22607303)خ ولی عصر(

)ع(امام صادق

33142757)خ افسریه(

مشعر
22542814)خ کالهدوز(

آذر
88066372)سیدجمال الدین اسدآبادي(

نداي توحید
22412533)خ زعفرانیه(

)ره(امام خمینی
55055520)خ نازي آباد(

مشعل صدر
22854528)خ شریعتی(

بوستان خرد
22541006)خ پاسداران(

آفرینش
88699321)ش قدس(

امیرکبیر
66694627)خ مهرآباد جنوبی(

مالئک
22223273)خ میرداماد(

بهار علم آموزان
22856875)خ شریعتی(

ابوعلی سینا
44220375)خ ستارخان(

حکمت
66227737)ج ساوه(

نیایش
22582887)م اختیاریه(

پروین اعتصامی
22222448)خ میرداماد(

اردیبهشت
22070699)خ سعادت آباد(

عرفان
66697874)ج ساوه(

نیمرخ

22564464)خ شریعتی(

ثنا

22045162)خ ولی عصر(

)ع(امام صادق

88081818)ش قدس(

مکتب صادق

66249610)خ یافت آباد(

هدف
22018189)خ ولی عصر(

جهان تربیت
22257546)خ شریعتی(

بشري
22341958)بزرگراه چمران(

آفرینش
33758608)شهرري(

هدي
22605368)ه کالهدوز(

دانشجو
22553839-40)چهارراه پاسداران(

حکیمه
44439371-3)اشرفی اصفهانی(

دکترحسابی
55931705)شهرري(
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طلیعه نور
77534661)دروازه شمیران(

هدف
66945744-5)خ فاطمی(

رحجان
44086973)فلکه دوم صادقیه(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

کوثر
55603133)خ وحدت اسالمی(

یگانه معبود
88031052-4)خ شیرازجنوبی(

رهروان معرفت
44112197)خ شهر زیبا(

آال
77861823)خ تهرانپارس(

نرگس
33126598)خ ایران(

تقوا پیشگان
88837163)خ بهار شمالی(

صدرا
44403913)خ پونک(

پروا
22534004)شمس آبادخ(

طوبی
33125077)م شهدا(

)س(حضرت فاطمه
88744581)خ مطهري(

عتیق
4440553)خ پونک(

پژوهش
77802398)خ هنگام(

)س(نداي فاطمه
77472447)خ نیروي هوایی(

سیماي نور
88821116)تیر7م(

نور فرشتگان
44656881)ش اکباتان(

تزکیه و تعلیم
77705078)خ تهرانپارس(

نتصیا
77438762)خ پیروزي(

فضیلت
88308193)خ سلیمان خاطر(

آریان
88773813- 5)خ ولی عصر(

تهران سبز
22844802)خ شریعتی(

نورالهدي
33333864)خ پیروزي(

نداي زهرا
88404371)خ شریعتی(

ادب
88950867)م جهاد(

)س(حضرت فاطمه الزهرا
77892047)م رسالت(

فدك
55062900)خ نازي آباد(

دمندخر
77860741)خ تهرانپارس(

ایران
88901794)خ کریمخان زند(

دکتر حسابی
77701488)خ تهرانپارس(

معراج
55245617)ج ساوه(

فرزانگان مدرن
77904156)خ آیت(

بهپویان عالمه
88013312)بزرگراه کردستان(

راه صالحین
22561318)خ پاسداران(

میرداماد
55951104)شهرري(

فروغ علم
77867549)راپارسخ ته(

)بزرگساالن(بهشت
66424294)خ فرصت شیرازي(

زینبیه
77333732)خ تهرانپارس(

شهداي کارگر
44509800)خ تهرانسر(

کیان
77914864)خ دماوند(

حنانه
88801715)خ جویبار(

شایستگان
77878760- 3)خ تهرانپارس(

)بزرگساالن(کسا
44519495)خ تهرانسر(

مرضیه
77863913)خ فرجام شرقی(

دانش نوین
66920339)بزرگراه چمران(

فاطیما
77457218)خ تهرانپارس(

سپهر معرفت،موسسه فرهنگی

22547244)م اختیاریه(

نوین

77811021)خ سمنگان(

راهیان نور

66936085)خ جمالزاده(

فروغ علم

22581263)خ پاسداران(

فرهیختگان

22711788)خ ولی عصر(

)س(نداي فاطمه

66705366)ريخ جمهو(

عالمه جعفري

88828251)خ ایرانشهر(

فرهیختگان

22945295)بزرگراه رسالت(

میثاق اندیشه
22200102)م قدس(

الغدیر
33551964)م خراسان(

عالمه طباطبایی
66564823-4)بزرگراه چمران(

کیمیا
22519818)خ رسالت(

دکتر معین
44230881-2)فلکه اول صادقیه(

بهشت
66708245)خ فردوسی(

فاطمیون
88023933)خ فتحی شقاقی(

نداي آزادي
77376856-7)خ تهرانپارس(

صادقین
44230881-8)خ پونک(

رفاه
33561950)خ ایران(

فرشتگان
88966967)بلوار کشاورز(

نداي آزادي
77379769)خ تهرانپارس(

سروش
22541314)خ پاسداران(

رفاه
33569060)خ ایران(

فرهیختگان
88989379-80)شمالیخ کارگر (

نداي زینب
77860110)خ تهرانپارس(

صالحین

88065318-9)خ مالصدرا(

شهداي موتلفه اسالمی

33555671)شهریور17خ (

کیمیا

88027040)بزرگراه کردستان(

هشترودي

22843461)خ پاسداران(

)ع(امام باقرالعلوم
44428000- 2)بزرگراه کاشانی(

شهداي موتلفه اسالمی
33555417)انم خراس(

ماري مانوکیان
88905614- 5)خ کریمخان زند(

بهاران
44307604)خ شهران(

رهیار
44470381-3)خ پونک(

صالحه
77504715)خ خورشید(

نرجس
88960893)خ طالقانی(

تدبیر
44083151)بزرگراه کاشانی(
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آریا تکنیک
22551188)خ کالهدوز(

سازمان ملی جوانان- امید
22739747)خ ولی عصر(

الله
88716940)خ ولی عصر(

فھرست مدارس تھرانادامھ 

دانکارآم
88033185)م ونک(

سیماي دانش
44232542)اشرفی اصفهانی(

فرزانگان خوارزمی
66465215)خ انقالب(

سوره
44447297- 8)بزرگراه همت غرب(

خوارزمی پویا
88707168)خ ولی عصر(

نقش کوثر
66506190)خ ستارخان(

رفاه
33562736)خ ایران(

سیماي فرهنگ
44311482- 5)خ جنت آبادشمالی(

احسان
77206668)بزرگراه رسالت(

بشارت
88775080)خ ولی عصر(

هنرستان حرفه اي پسرانه
عالمه طباطبایی

44812369)بزرگراه ایرانپارس(

پویندگان
66690289)خ مهرآبادجنوبی(

سوره
22601114)خ کالهدوز(

ابتکار
66006131)م آزادي(

هدف دار مشاوران آموزش،موسسه
88743730)خ مطهري(

قدوسی
55380019)خ ولی عصر(

کاوشگران
22274975)خ میرداماد(

صنایع ایران
22092296)خ سعادت آباد(

آموزش
55384113)خ وحدت اسالمی(

گلستان کبیر
22214530)خ تجریش(

نور
22229434)خ شریعتی(

فن آموز
66005577)محمدعلی جناح(

فرزانگان خوارزمی
66465215)خ انقالب(

نوآوران
2206346-2)دخ سعادت ابا(

روشنگر
77869621)خ فرجام(

پارس افزار
88054563)م ونک(

معرفت
77526900)م شهدا(

آینده برتر
44077522)م نور(

صبا
22930112- 3)خ پاسداران(

پلی تکنیک
22558518)خ کالهدوز(

57بهمن22
33741381)شهرري(

)ایرانی و جهانی(موسیقی دختران
66727355- 6)خ حافظ(

خالق
44049521)ه دوم صادقیهفلک(

پیام معاصر
44223145)اشرفی اصفهانی(

مجتمع آموزشی دخترانه

علم و صنعت
22202203)خ واعظی(

)س(فاطمه الزهرا
44315554)خ شهرزیبا(

خواجه نصیرالدین طوسی
44076325)بلوار فردوس(

آئین روشن نور
922292963خ باهنر(

3معین
22207923)خ قیطریه(

کمال الملک
44061798)بزرگراه کاشانی(

شهداي کن
44303140)خ کن(

سپهر معرفت،موسسه فرهنگی
22547244)م اختیاریه(

انفورماتیک ایران

88758879- 81)ش قدس(

نفیسه

44094163-4)بزرگراه کاشانی(

علم و صنعت
44444452)اشرفی اصفهانی(

شهید آبشناسان

22411225-6)خ ولنجک(

کیان

66053233)م آزادي(

سوره

88802234)خ فلسطین(

کارآموز

44437476- 7)بزرگراه همت(

ضحی

22403332)خ زعفرانیه(

ابن سینا
22544515)خ کالهدوز(

صنایع کامپیوتر پویا
88712445)سیدجمال الدین اسدآبادي(

راه سعادت

88322535-6)خ مفتح(

نرگس
22811905-7)خ اقدسیه(

فن و اندیشه
22257552)خ میرداماد(

ه توسعهرا
88401837)خ سهروردي شمالی(

زمان
88904846)خ استادنجات الهی(

مشعل صدر
22854528)خ شریعتی(

میالد
77803987)خ هنگام(

دانش گستر
22500358)خ کرمان جنوبی(

سوره
66468924)خ طالقانی(

مالئک
22223273)خ دستگردي(

شهداي کن
44040990)بلوار فردوس(

کوثرآفرین
66928100)وبیخ کارگرجن(

علوم و فنون
77502592)خ طالقانی(

تالش
22520777)خ عراقی(

خوارزمی

66426278)خ جمالزاده(

علم و صنعت

22210523)بزرگراه صدر(

نیکو
33707989)بزرگراه محالتی(

ممتاز- مریم

77880624- 5)خ تهرانپارس(

سوره
66464037)خ ولی عصر(

پارس الکتریک
22065515)خ فرحزاد(

)ع(تب الصادقمک

66802132)خ یافت آباد(

هما
44646606)ج مخصوص کرج(

کار و اندیشه
77600053)خ خواجه نصیرالدین طوسی(

صدا و سیما
22359025-6)خ سعادت اباد(

ولی عصر
44533334-5)خ تهرانسر(

فرشتگان
88951240)بلوار کشاورز(
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میتسوبیشی-آوتوکیو
88756951)خ مطهري(

)بزرگساالن(شبانه- پلی تکنیک تهران

44214041)ش ژاندارمري(
فھرست مدارس تھرانادامھ 

تاالرهاي پذیرایی تهرانفهرست کامل  استاد شهریار
88826822)خ بهار شمالی(

ایران نوین
88408119)خ مجیدیه جنوبی(

نیاوران
22702905)خ باهنر(

باغ سبز شمیران
22445887)خ اقدسیه(

هوانوردي آسمان
88742409)خ مطهري(

پاسارگاد
77412210)خ تهران نو(

وزارت علوم
22006771)خ شریعتی(

بانک تجارت
)خ ولی عصر(

)بزرگساالن(دانش فردا
77867253)خ تهرانپارس(

صنعت و علوم
77713723- 4)خ تهرانپارس(

ولی عصر
22201514)خ اندرزگو(

بانک رفاه کارگران
22402106-7)نجکخ ول(

کاوش
77829221)خ نارمک(

آسمان
22111105)خ سعادت آباد(

بانک کشاورزي
22606777)خ الهیه(

بانک هاي بین المللیفهرست کامل
آمتیس

)خ سعادت آباد(
بانک مسکن

22289444)خ فرمانیه(
تهران- TSDلویدز

22042917- 8)خ ولی عصر(
انگلیس-سی بانک میدل ایست.بی.اس.اچ

22040284)ولی عصرخ(

ارغوان طالیی
88698292- 4)ش قدس(

تامین اجتماعی
22213844)خ شریعتی(

مدیو بانکا
88797062-3)خ آفریقا(

پاکستان-حبیب بانک
88273900)بزرگراه جالل آل احمد(

الماس سیاه
)ش قدس(

خشنود
)خ ولی عصر(

ناتکسیس بانک
88795354)خ دستگردي(

یسانگل- استاندارد چارترد
88881918-9)خ ولی عصر(

امی تیس
88689980)خ سعادت آباد(

دیپلماتیک وزارت امور خارجه
22440011)خ مینی سیتی(

نت اگزیس
)خ دستگردي(

استرالیا- استرالیا،نیوزلند بانکینک گروپ لیمیند

88884301)بزرگراه حقانی(

باغ سعادت
22069070)خ سعادت آباد(

زیتون الهیه
22004615)خ الهیه(

امارات-نشنال بانک آو دوبی
88879781)بزرگراه آفریقا(

امارات-امیریتس بانک اینترنشنال
88879081-5)بزرگراه آفریقا(

بلو برگه
22063629)خ سعادت آباد(

سازمان صنایع دفاع
22936128)خ نوبنیاد(

اینتر آلفا
88733565)خ احمد قصیر(

آلمان- بانک تجارتی ایران و اروپا
22053351-2)یقاخ آفر(

بهشت

)بزرگراه جالل آل احمد(

سبز

)بزرگراه صدر(

ایتالیا- بی.چی.بانکا اینتزا بی

88714831-2)خ ولی عصر(

انگلیس- سی.ال.بانک صادرات پی

88796838)خ ولی عصر(

بهشت صادقیه

44235327)خ ستارخان(

سعدآباد

22744761)م تجریش(

بانکو بیلبائو ویز کایا آرخشاریا

)احمدقصیرخ (

اسپانیا- بانکو سانتاندر سنترال هیسپانو

88774030)خ ولی عصر(

دریان نو
66502698)خ ستارخان(

صدر
)بزرگراه صدر(

اسپانیا- بانکو سابادل
88727717-8)خ احمدقصیر(

بان کاسی- ج زراعت.ت
88783417-20)خ آفریقا(

دشت بهشت،مجتمع پذیرایی
22060627- 8)خ سعادت آباد(

ملی ایرانصنایع 
22417627)خ زعفرانیه(

ترکیه- (HALKBANK)حالق
88304715)خ قائم مقام فراهانی(

درزنز
)بزرگراه آفریقا(

رفتاري
88688085)خ سعادت آباد(

سازمان ملی زمین و مسکن-فرشته
22045842)خ ولی عصر(

فورتیس
88723248)خ احمدقصیر(

آلمان-دوئیچ بانک
22044464)خ ولی عصر(

تهرانرویال
44247879)فلکه اول صادقیه(

فرمانیه
22293756)خ پاسداران(

ایتالیا- کمر شبال ایتالیانا
88714831-2)خ ولی عصر(

بحرین-عرب بانکینگ کورپوریشن
88791105-6)بزرگراه شهیدحقانی(

سبز

88572135)ش قدس(

قصر عقیق

22802898- 9)خ باهنر(

انگلیس- سی.ال.ملی بانک پی

88722188)بولیخ خال اسالم(

کالیون،شرکت

22014220)خ آفریقا(

صفا
22351075)خ سعادت آباد(

گنجینه نور
22212056)خ شریعتی(

میتومو میتسو بتکینگ
)خ ولی عصر(

آلمان-کامرز بانک
88798664)م آرژانتین(

عالمه
22089731)خ سعادت آباد(

ناگرین
)خ زعفرانیه(

میزوهو کرپریت بانک
88726593-4)ولیخ خالد اسالمب(

سوئیس-کردیت
22040172)خ ولی عصر(
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فاطیما
77450648)خ فرجام(

بلوط
77884200)خ تهرانپارس(

سازمان کشتیرانی
22550583- 6)خ پاسداران(

فھرست تاالر ھای پذیراییادامھ 

کاسپین
77371873)تر از تهرانپارسباال(

بهاره
77448148)م الغدیر(

سحر
88093235)بزرگراه چمران(

گل سرخ
)خ ستارخان(

گنو
77800686)خ رسالت(

پیکاسو
22872440)خ شریعتی(

سیب
88033284- 5)م ونک(

گیشا
88286537)بزرگراه جالل آل احمد(

محبوب
77456779)بزرگراه رسالت(

تخت جمشید
77375905-7)تهرانپارسباالتر از(

عروس و داماد
)خ ولی عصر(

مفید
)خ ستارخان(

محمد
22531869)خ مجیدیه شمالی(

ترابی
77323036)خ دماوند(

قصر شیرین
88772401- 4)خ ولی عصر(

نمونه تهران
44212827)محمدعلی جناح(

مروارید
77002124- 6)بزرگراه بابایی(

جام
77372437)خ تهرانپارس(

کاکتوس
)خ ولی عصر(

نورخیام
88276132)کوي نصر(

نگار
22313450)خ پاسداران(

چهارفصل
77888794)خ تهرانپارس(

گلستان
22544312)خ پاسداران(

یکی یدونه
)م توحید(

نمونه
77894410)م رسالت(

دانیال
77200617-8)خ هنگام(

محمد
22856195)خ پاسداران(

آناهیتا
22059489)خ آفریقا(

ارکیده
44640098)ش اکباتان(

درویش
22515261)م رسالت(

صدا و سما- مالصدرا
)بزرگراه چمران(

ارکیده
88777247-9)خ ولی عصر(

باغ بهشت
44091132)بزرگراه کاشانی(

دالوران
77450840)خ هنگام(

مهربانی
22037114- 5)خ ولی عصر(

باشگاه ضرابخانه- بانک مرکزي
22840598-9)خ پاسداران(

پونکپردیسان
44226845)اشرفی اصفهانی(

ساقدوش
22947061-2)خ پاسداران(

میرداماد
22262217)خ شریعتی(

برج سفید
22563828)خ پاسداران(

پردیسان جوان
44053138)بزرگراه تهران کرج(

سپیده
22864677)خ شریعتی(

ندا آرا
22222612)خ میرداماد(

پردیس
)خ ونک(

تهران

44704949)بزرگراه تهران کرج(

ستاره

22525192)خ استاد حسن بنا(

نگاه

22228037)خ میرداماد(

پیوند آسمانی

22594135- 6)خ پاسداران(

خالقی

44415929-30)خ جنت آباد(

ستاره

22500153)خ مجیدیه شمالی(

هتل بزرگ ارم

22252588)بزرگراه حقانی(

تهران ونک

)خ ونک(

سجاد
44803366)اشرفی اصفهانی(

قستاره شر
77494482)م رسالت(

یاس سفید پاسداران
22580215)خ پاسداران(

چاي باغ
88886023)خ ولی عصر(

عرشیا
44051703)بزرگراه کاشانی(

سعید
77817982- 3)خ مدنی(

امیر
88406300)خ استاد حسن بنا(

حافظ شیراز
22056347)خ آفریقا(

5فرهنگیان منطقه
44083906)بلوار فردوس(

سیب شرق
)ادارخ وف(

امیر و غزال
77379703)خ تهرانپارس(

خانه معلم
88774013)خ آفریقا(

قائم
)ش کوهسار(

)تامین اجتماعی(شمس آباد
22951486)خ استادحسن بنا(

امیر و نرگس
77451068)خ تهرانپارس(

رام
22563640)خ پاسداران(

الله

44404881)م پونک(

شهریار

77808383)خ تهرانپارس(

قدسیهباغ بهشت ا

22815058-9)بلوار ارتش(

زمرد

22849733)خ شریعتی(

لوکس ماهان
44336267)خ شهران(

شیان
22948061- 5)خ رسالت(

بانک صادرات
22934603)خ پاسداران(

زیتون
22011096)خ ولی عصر(

مهتاب
44072586)بزرگراه کاشانی(

طالئیه
77102460-3)بزرگراه بابایی(

بلوط
77879193)خ تهرانپارس(

ژاپن سرینا
88888222)خ ولی عصر(
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مهدي
66018646)خ آزادي(

پارك نارمک
77903427)خ نارمک(

فاطمی
88967723-4)خ فاطمی(

فھرست تاالر ھای پذیراییادامھ 

بهمن22
55728822)م بریانک(

تشریفات
77291632-3)ارسفلکه اول تهرانپ(

قدس
88902310)خ ولی عصر(

پ.اس.آ
88065068-9)بزرگراه کردستان(

1ش- آتا
66629874)خ سبحانی(

جوان
)بزرگراه رسالت(

قزل آال
88900675)بلوار کشاورز(

استاد شهریار
)خ انقالب(

2ش- آتا
55773349)خ سبحانی(

خیام
77903091)خ نارمک(

رانکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ته
88962654)خ وصال شیرازي(

بانک تجارت
)خ خالد اسالمبولی(

پیوند
66690818)خ سبحانی(

سفید
77816491)خ دماوند(

کوچینی
88909709)بلوار کشاورز(

بزرگ تهران
88721656-60)خ ولی عصر(

قدس قصرالدشت
66899976)خ آزادي(

صدف
77861012)خ تهرانپارس(

معاصر
88712269)خ میرزاي شیرازي(

پارس لوکس
88041555)خ جهان آرا(

کسري
)خ مالک اشتر(

ظفر
22520374)بزرگراه رسالت(

)نوین(هرمز
88322581)خ کریمخان زند(

پارسه
88101581- 5)خ بهشتی(

گلستان
55736593)خ کمیل(

عیاران
)شهیدثانی(

ایمان
77508425)خ شریعتی(

پارسی
88957581-3)خ حجاب(

معین
)خ کمیل(

ارانعی
77919037)خ نارمک(

بانک سپه
88412369)خ مطهري(

پارك الله
66912140- 2)خ کارگر شمالی(

معینی
55713011)خ کمیل(

فرهاد
77902652)خ نارمک(

برگ سبز
)تیر7م (

پارك الله
66944745)خ کارگر شمالی(

میخک
66698847)متري جی30خ(

الله
22528201)خ رسالت(

بهار
88824753)خ بهار شمالی(

چهارفصل
88062780)سیدجمال الدین اسدآبادي(

آزادي
66925611)خ آزادي(

لوکس و قصر طالیی
77291100)فلکه اول تهرانپارس(

جام جم
88746862-4)خ خرمشهر(

ستاره بلوار
88960313)بلوار کشاورز(

آقایی

)خ انقالب(

مروارید

77877771- 2)فلکه تهرانپارس(

خانه معلم

88403958)خ شریعتی(

ستاره ولی عصر

88903925)خ ولی عصر(

افسر

66467960)خ امام خمینی(

نادر

)خ جانبازان غربی(

ضیافت

77506880)خ شریعتی(

سرداب

88719792)خ بهشتی(

بانک تجارت
33114865)م فردوسی(

ناز
)خ استاد حسن بنا(

گل مریم
77535511)دروازه شمیران(

شب
66421761- 2)خ کارگر شمالی(

بنفشه
66920042)خ جمهوري(

)ص(یاران محمد
77881456)خ تهرانپارس(

لوکس سبز
77590359- 60)م امام حسین(

شب طالیی
88807787)خ سمیه(

پاستور
66417604)خ امام خمینی(

آفتاب
66697922)سه راه آذري(

لوکس سیاوش
88305895)تیر7ك(

شقایق
)خ مطهري(

پردیس
66436262)خ اسکندري جنوبی(

باختر
66695662)خ مهرآبادجنوبی(

ولیمه
77556601)خ دماوند(

شقایق
88907000)خ میرزاي شیرازي(

رفتاري

55382155)خ وحدت اسالمی(

زیتون

66864098)بلوار استادمعین(

ونوس،هتل آپارتمان

88407206)خ سهروردي شمالی(

صبا

66469293)خ انقالب(

سپهر
)خ کارگرجنوبی(

زیتون
66692316)ادجنوبیخ مهرآب(

الوند
77886763)بزرگراه رسالت(

عرشیا
88348946-7)خ کریمخان زند(

ضیافت
55640766)بزرگراه نواب(

فرهنگیان
)خ آزادي(

بهشت فرزین
77832416)خ نارمک(

علی بابا
88909930)خ ولی عصر(
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گلشن
55078719- 22)خ شوش شرقی(

پورصادقی
33702214)شهریور17خ(

پیمان
77478000)خ نیروي هوایی(

فھرست تاالر ھای پذیراییادامھ 

نخل طالیی
)ج خاوران(

صدف
33168526)بزرگراه بسیج(

خاور میانه
33339875)م امام حسین(

فرهنگیان
55411012)خ کارگر جنوبی(

وحدت
33706155)شهریور جنوبی17خ(

قصرآبی
)م سعیدي(

ساحل
77551521)م امام حسین(

وفالمینگ
66400091)خ جمهوري(

ونوس
55318338)بزرگراه بعثت(

کوثر
77437467)خ پیروزي(

سپیده
77413448)م امام حسین(

قصرطالیی
55648762)خ هالل احمر(

یاران محمد
33729050)م خراسان(

الله
33178230)آبان13م(

سورتمه
33351795-6)خ پیروزي(

قصرنور
55390456- 9)خ کارگر جنوبی(

ردانآفتاب گ
55001066)خ رجایی(

الله
33798923)م شهدا(

شباهنگ
33347810)م امام حسین(

مجلسی
66468014)خ انقالب(

ابریشم
)خ خزانه بخارائی(

لوکس نادر
)خ پیروزي(

قصر سپید
77816076)خ تهران نو(

یاقوت
66465691)خ کارگر جنوبی(

بزرگ ایران
55004542)خ رجایی(

وصال
)خ پیروزي(

رفاهلوکس
77416019)خ تهران نو(

استقالل بانک ملت
33915140)خ سعدي(

توحید
55347496)خ نازي آباد(

تبریزي
33731844)خ خاوران(

ماندانا
77415273)خ دماوند(

بزرگمهر
77535460)خ مجاهدین اسالم(

خانه معلم
55052641)بزرگراه بعثت(

توحید
33803355)خ افسریه(

مسعود
77814231)م امام حسین(

بهشت فرزین
)خ شهیدثانی(

شقایق
55088755)خ رجایی(

توسکا سرا
33866304)خ خاوران(

مهتاب
77473066)خ نیروي هوایی(

پیوند
77601975)خ انقالب(

شوکا
55060451)ترمینال جنوب(

چهلستون
33140264)ش مسعودیه(

مهر
)خ نیروي هوایی(

حیدربابا
55630752)م محمدیه(

2بهشع- اردشیر

66622452)سه راه آذري(

دهقان

33801933)خ افسریه(

بهاره

33172399)آبان13م(

رز

77530700)م شهدا(

روشن

55702938)خ قلعه مرغی(

رفاه کارگر

33483030- 6)ش مسعودیه(

بهمن نهاجا

)خ پیروزي(

سقاباشی

33124216)خ مجاهدین اسالم(

سیف الهی
55703063)خ قلعه مرغی(

ساغر
33007070)زيخ پیرو(

پرستار
33189256)خ پیروزي(

طالبی
66712032)خ فردوسی(

صداقت
55709135)خ قزوین(

ساغر
)خ نبرد(

حجله
77477090)خ پیروزي(

فرهنگ
66725184)خ جمهوري(

)ص(محمد
)م شمشیري(

سهیل
33715454)م خراسان(

خورشید
)خ پیروزي(

شرق تهران- فرهنگیان
33550923-4)م شهدا(

یرالغد
66809678)خ یافت آباد(

شادي هاي زندگی
33860727)خ خاوران(

روشنایی
33784003)م شهدا(

نقش جهان
)خ فردوسی جنوبی(

باباخانی

66812276)خ شادآباد(

صفري

33704822)م خراسان(

شقایق

33811005)خ افسریه(

نگار

77605867)خ سپاه شمالی(

برگ سبز
)ج قدیم کرج(

کدبانو
33885525)خ کیانشهر(

شهرام
)آبان13م(

نور
66717022)م امام خمینی(

ستاره طالیی
)خ یافت آباد(

گل هاي زندگی
33147711)خ افسریه(

شهرام
33168023)خ نبرد(

یاران محمد
33119539)خ سعدي شمالی(
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،شرکت)ثبت اختراعات(عباس آباد

88755971)خ بهشتی(
ن،شرکتآری

66419174)خ حافظ(
نجفی

55901593)شهرري(
فھرست تاالر ھای پذیراییادامھ 

محق
88844431)خ سمیه(

ایران زمین،موسسه
88954831- 2)خ وصال شیرازي(

نگین
55918176- 7)م شهرري(

فرشاد
)ج ساوه(

موسسه حقوقی کسري
77525939)تیر7م(

ایلیا
88319070)خ مطهري(

نور
)شهرري(

2گل سرخ
55255161)بزرگراه آزادگان(

تهران ملل
88419726)خ شریعتی(

بیدرنگ کاران،شرکت
88807274)خ کریمخان زند(

باغ انار

44704513)دهکده المپیک(
مرندیان

66224438)بزرگراه سعیدي(

صادقیان
88325528-9)خ بهارجنوبی(

پارسیان
88835502)خ کریمخان زند(

پذیرا
44504602)خ تهرانسر(

آریانا
55823240)خ خانی آبادنو(

صبا،شرکت
88325711- 2)تیر7م(

پاسارگاد
88309941)خ ایرانشهر(

تاالر هوایی
64522760)بزرگراه تهران کرج(

گل آرا
)ش شریعتی(

پویا،موسسه
66439668)خ آزادي(

پائیزان،شرکت
88714521)م جهاد(

دنج
44506276)ج مخصوص کرج(

گل سرخ
55255161)بزرگراه آزادگان(

رسیل،شرکت
66920478)زاده جنوبیخ جمال(

جزایري،شرکت
88740916- 2)خ قائم مقام فراهانی(

ساحل
44509080)ج مخصوص کرج(

گل گندم
)ش شریعتی(

نامی پرداز،شرکت
66404586)چهارراه کالج(

دفتر وکالت
88746980)خ قائم مقام فراهانی(

صدف
44506030)خ تهرانسر(

135

باقري،شرکت
66593732)خ فردوسی جنوبی(

طاها،موسسه
88961713)خ فاطمی(

کشتی
44113100)پارك ارم(

55905783)م شهرداري(

پویا صنعت،شرکت
55602807)خ مختاري شرقی(

مشاورین مرکز
88316215-6)خ کریمخان زند(

مهر
)ج مخصوص کرج(

آینه
33744106)شهرري(

پویامهر
33933410)خ فردوسی(

مهد علم
88966722)خ فاطمی(

اتریش
44725242-6)ه آهنش را(

توسکا
33746440)کمربندي آزادگان(

پیشگامان،شرکت مشاورین
33927708-9)خ فردوسی جنوبی(

آریا،شرکت

88425203)خ مطهري(

تهران
)بلوار محمودپور(

خاطره

)شهرري(

کاردان،شرکت
66713596)م فردوسی(

پاترایس،شرکت

88324437- 8)تیر7م(
دشت شقایق

)بلوار محمودپور(

دیسمه

55906563)شهرري(

زهري
09125080723

پانوس
88321479)تیر7م(

کاج طالئی
44709342)ش راه آهن(

نارنجستانی
55905944)شهرري(

در تهران)فاتر نمایندگید(شرکت هاي خارجیفهرست کامل ثبت شرکت هاي تهرانفهرست کامل
کنسرسیوم تکسکو ایتالیا،شرکت

88793563)خ ولی عصر(
ین،نمایندگی زینگود آلماناروند ماش
66034272)خ آزادي(

سماء،شرکت
88053314)م ونک(

پارسا،خدمات اداري
66438006)خ ستارخان(

،شرکت)دارو(نو وارتیس
88884352-4)خ آفریقا(

GTZشرکت،
22010911-2)خ آفریقا(

فکر و بکر،شرکت
22228350)بزرگراه مدرس(

گوهرتابان عدل
66056865)خ ستارخان(

نماینده شرکت فوجی الکتریک ژاپن-ا تکسانآری
88795816)خ خالد اسالمبولی(

پولیسیوس

88793137-8)خ آفریقا(

مباشرین خاورمیانه

88888345)م ونک(

محمدمهدي،شرکت بازرگانی

44091458)بزرگراه کاشانی(

الکترو تهران ایمیکس،شرکت
88724282)خ خالد اسالمبولی(

تویاپ،شرکت
88796119)م ونک(

مشاور ثبت شرکت ها
22250733)م مادر(

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت هاي صنعتی
22268918- 9)خ میرداماد(

پویا مشاور،شرکت
88715066)خ قائم مقام فراهانی(

سیترون تهران،شرکت
88780204)خ آفریقا(

موسسه حقوقی اتحاد ملل،شرکت
22226671)خ میرداماد(

جهان آرت
22264149)خ دستگردي(
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شهرري
33761094)شهرري(

نیروي هوایی
77405006-7)خ نیروي هوایی(

دفتر هماهنگی- گ،شرکت.آ.اف
88308813)خ سهروردي جنوبی(

فھرست شرکت ھای خارجیادامھ 

3شهرري
)م فرمانداري(

خزانه
55337518)خ خزانه بخارائی(

سداد مهر،شرکت
88437561)خ بهشتی(

هندسیجوش فناور،شرکت م
88013191)بزرگراه شهیدگمنام(

تهرانسر
44530940-2)خ تهرانسر(

یافت آباد- جنوب غرب تهران
66208586- 7)یافت آباد(

کالیدون میدیست
88329456)خ سمیه(

نمایندگی کامیون هاي رنو-رنو
88717842)خ احمدقصیر(

قلعه حسن خان
0262-3822786)شهر قدس(

خانی آبادنو
55006066)خ خانی آبادنو(

لزور،شرکت
88418543)خ شریعتی(

سامسونگ الکترونیک،شرکت
88758551-3)خ احمد قصیر(

سه راه شریعتی
55006066)خ خانی آبادنو(

تجهیزات کارگاهی خودرو- پیروزان صنعت

66875012)خ آزادي(
نمایندگی دوپن و ممالن-کافی

88715957)م آرژانتین(

خانگی تهرانتعمیر لوازم فهرست کامل مراکز ،شرکت)نساجی(کرسم
88552210)خ احمدقصیر(

ارجمند،محمدجعفر
22558942)م اختیاریه(

رسول
22714009)م تجریش(

مراکز صدور گذرنامه تهرانفهرست کامل
چابک،محمدعلی

22584025)م اختیاریه(
کانون امور مشتریان لوازم خانگی کنوود

22801819)خ پاسداران(

اکباتان
)تانش اکبا(

)لشگرك(اقدسیه
22461238-9)ج لشگرك(

خدمات سراسري تهران الکترونیکی تهران
88772821-2)خ ولی عصر(

نیک انجام
22735302)م قدس(

پونک
44401388)فلکه پونک(

تجریش
)خ شریعتی(

دهقانی،محمد
88049558)خ ونک(

ایرج
88264108)بزرگراه جالل آل احمد(

شهر زیبا
44330838- 9)خ شهران(

چیذر
22236374)م اندرزگو(

فیلیپس،مرکز خدمات
22271593)خ میرداماد(

امیري،مرتضی
88277555)ش ژاندارمري(

آرژانتین
88504429)خ احمدقصیر(

چیذر
22676718)م اندرزگو(

مولینکس،نمایندگی
22207639)خ شریعتی(

بدیع شایان
66030736)خ آزادي(

هفت تیر
88813177- 8)تیر7م(

آزادي
)خ آزادي(

(HITACHI)هیتاچی

88880961)بزرگراه حقانی(

تکنیک

88266522)بزرگراه جالل آل احمد(

سهروردي

88418501)خ مطهري(

سعادت آباد

88572270-1)خ سعادت آباد(

آبسال

77209007)خ هنگام(

رسولی

44244273)خ ستارخان(

دردشت

77952458)خ رسالت(

شهرك غرب

88090623)ش قدس(

مهديآداب،
77323564)خ امین(

سجاد
66039106)خ بهبودي(

نواب
66366506- 7)بزرگراه نواب(

صادقیه
44262776-8)فلکه دوم صادقیه(

الکتریکی ساریخانی
22500081)خ مجیدیه(

سرو،خدمات فنی
22063328)خ سعادت آباد(

پارك دانشجو
66741089)خ انقالب(

پاسداران
22763876)چهارراه پاسداران(

یرام
22518359)بزرگراه رسالت(

صداقت
88266532)کوي نصر(

راه آهن
55670271)خ هالل احمر(

شریعتی
)خ شریعتی(

ایمانی،سعید
77459137)خ فرجام شرقی(

عدیلی
88257323)بزرگراه جالل آل احمد(

کارگر جنوبی
66488562-3)خ کارگر جنوبی(

ونک
88882244)خ ولی عصر(

بابایی زاده،غالم رضا

77442456)خ هنگام(

عالمه

22061072)خ سعادت آباد(

بهارستان

77646978)خ مجاهدین اسالم(

تهرانپارس

77881083)خ تهرانپارس(

سپاهان
22854840)خ شریعتی(

محمدي فرد
66930960)خ ستارخان(

شوش
55326124)خ شوش شرقی(

رسالت
77202584)م رسالت(

سیاووش
77340437)م پروین(

AEG
88051660- 3)بهائیخ شیخ(

211252کد- )ع(امام حسین
)م امام حسین(

تهرانپارس- شرق تهران
77883505- 8)خ تهرانپارس(
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ایثار
55736549)خ کاظمی(

فیلکو133مجاز- آقاپور
77829829)خ جانبازان غربی(

مهیا گاز،شرکت
88962759)م جهاد(

فھرست تعمیر لوازم خانگیادامھ 

بهرامی
55729283)خ قزوین(

نمایندگی سوپرا- الکترو خاور
77903494)خ نارمک(

ابراهیمی،قربانعلی
88306839)خ سهروردي جنوبی(

مهران
77882184)خ فرجام شرقی اول(

توکل،کارگاه
66623160)خ سبحانی(

امیر
77915780)خ نارمک(

الماس
88406862)خ شریعتی(

وات
77342211)خ دماوند(

درخشان
66878431)خ هاشمی(

تهران شرق
77912423)خ دماوند(

امید،نمایندگی پالر
77554073)خ اجاره دار(

هاتکو
77355955)ج آبعلی(

شعبانی
55737748)م بریانک(

حمید
77932543)خ نارمک(

بابائیان،عبداله
88449520)خ معلم(

ادیسون
44662147)ش اکباتان(

قاسمی
55735742)م بریانک(

رضایی،موسسه فنی
77895642)کخ نارم(

نمایندگی جنرال الکتریک- پارس پارت
77521667- 8)خ انقالب(

سبالن
44092975)فلکه دوم صادقیه(

مرتضوي
66886052)خ مرتضوي(

AEGنمایندگی-121.ش
77810264)خ گلبرگ غربی(

تکنیک بوش
77544156)خ دماوند(

فرید
44070192)بزرگراه کاشانی(

مالئکه،موسسه علم و صنعت
66038205)نخ جیحو(

شیخ االسالمی
77900781)خ نارمک(

ال.سی.تی
88437492)خ مطهري(

قدس
44068443)اشرقی اصفهانی(

اشرفی-110
66707958)خ جمهوري(

علی
77820714)خ نارمک(

جنرال الکترو
88821444)خ مفتح(

)پارس(وکیلی
44102010)بزرگراه کاشانی(

سیفی- 321
66726626)خ جمهوري(

فرخ
77820217)خ مدنی(

حسنی
88820632)خ بهارجنوبی(

آبان
88022823)خ فتحی شقاقی(

AEG
66873393)خ آذربایجان(

گسترش سرما
77933068)خ آیت(

حسینی،سید مرتضی
77553216)خ نامجو(

ادیک
88842441)خ کریمخان زند(

)بوش(آچیک سرویس
66423455)خ کارگر جنوبی(

ماژیک شف
22310121)م رسالت(

)ایران واش(واشیرانخدمات 
77508201)سه راه طالقانی(

باقر زادگان
66922028)خ کارگر شمالی(

ایران یدك

66718331)خ جمهوري(

متحد

77908953)خ آیت(

رضایی

77813656)خ مدنی(

بدرسان الکتریک مولینکس،شرکت

88808831)خ استادنجات الهی(

پارسا سرویس،شرکت

66427544)م انقالب(

متین

77919982)نددماو(

زند،محسن

88434853)م جهاد(

برفاب

88716482)خ ولی عصر(

پوران سرویس
55392485)خ قزوین(

وارطان
77802639)خ جانبازان شرقی(

1ش-شاملو
88301184)خ سهروردي جنوبی(

،شرکت)AEGگ.ا.آ(بن وان
66401819)خ طالقانی(

تکنیک الکتریک
66404656)خ ولی عصر(

یندگینما- الکترو لوکس
66007931)خ آزادي(

شیرازي
88823871)خ سهروردي جنوبی(

پارس خزر
66400484)خ حافظ(

جهان صنعت
66721157)خ جمهوري(

الکترو مکانیک بهشتی
66620399)خ مهرآبادجنوبی(

فریجیدر
77524114)خ شریعتی(

پرکیش،شرکت
88972244)بلوار کشاورز(

خوش بین،اکبر
55667615)خ هالل احمر(

ارسپ
66004891)خ دامپزشکی(

محققی
77523537)خ بهار شمالی(

سامسونگ،سام سرویس
88735050)خ احمدقصیر(

شمیم

66407672)خ کارگر جنوبی(

مشعل

66006461)خ دستغیب(

ملکی،احمد

77606349)م امام حسین(

نمایندگی ارج- 132کد-فرخی

88639200)خ کارگر شمالی(

قاسملو
66493132)خ جمهوري(

کترو تکنیکوال
55712868)خ کاظمی(

نیکان
88513380)خ مطهري(

گلد سرویس
88901723)م فلسطین(

کاروان گستر،شرکت
66433603)م انقالب(

امید
66834588)خ قصرالدشت(

هیوندا
88503713)خ سهروردي شمالی(

(LG)نمایندگی ال جی-گلدیران
84733)م آرژانتین(
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اردالن
33748730)شهرري(

آقایی
55054214)خ خزانه بخارائی(

ناصر
77439484)خ نیروي هوایی(

فھرست تعمیر لوازم خانگیادامھ 

تقی بیگی،ساسان
55009470)بزرگراه رجایی(

ابریشم
55306426)خ خزانه بخارائی(

AEGگ .ا.آ
33193811)خ پیروزي(

گلدستار
55402562)م قزوین(

ري سرویس

55908711)شهرري(
شهاب

55002089)ی آبادخ یاخچ(
،خدمات مرکزيAEGگ .ا.آ

33107203)خ پیروزي(
منصور

55380780)خ قزوین(

شاه جعفري
33758127)خ فدائیان اسالم(

مجید
55030847)خ یاخچی آباد(

احمدوند
33345311)خ پیروزي(

میالد
55372867)خ مولوي(

ایران پویا- قدس
55000224)بزرگراه رجایی(

الکترو ابوذر
55730895)ذرم ابو(

حیدري
33700750)بزرگراه محالتی(

اتحاد
55619765)خرداد15خ(

پارس الکتریک

55007106)خ خانی آبادنو(
بوش مرکزي

55835978)خ زمزم(
داریون

33169148)خ پیروزي(
الیت

33131997-8)خ امیرکبیر(

رضا

55014695)خ عبدل آباد(
بیژن

55715594)سه راه آذري(
روزبه

33195866)يخ پیروز(
حمید

55616231)خ مصطفی خمینی(

میرزایی،حسین
55832896)ج ساوه(

پیام سرویس
55725347)خ قزوین(

سامان
33338906)خ پیروزي(

دري
33900823)م امام خمینی(

آریانا
33743809)خ دولت آباد(

خدمات الکتروفن
55665343)خ قلعه مرغی(

فریدون

33795220)م بروجردي(
)نرالسوپرج(سعید

77531439)خ انقالب(

مهدوي،جعفر
55901165)شهرري(

آردل،گروه صنعتی
66800662)خ شادآباد(

فیروز

33172230)خ پیروزي(
صاحبی

55619687)بازار(

بابایی
44520090)خ تهرانسر(

افراشی
66802791)خ یافت آباد(

کاظمی
33782335)خ پیروزي(

صنعتی یونان،خدمات فنی
33974941-7)ولهچهارراه مخبرالد(

جنرال،شرکت
44512329)خ تهرانسر(

الکترونیک علی
66222308)ش ولی عصر(

یگانه
77412345)خ پیروزي(

عباسی،عباس
66714329)خ جمهوري(

شاه محمدي
44538609)خ تهرانسر(

سیمین پارس،شرکت
44510066)ش آزادي(

موسسه فنی.110
33866827)ش مسعودیه(

مخلص

33122132)خرداد15خ (

گلین گاز،کارخانه
0261- 6635354-5)ش صنعتی سیمین دشت(

الکترو مرکزي
33140981)خ افسریه(

موسوي

33934834)خ الله زار(

فهرست کامل آزمایشگاه هاي پاتوبیولوژي تهران
پارس خزر

33723820)م خراسان(
میالد

66710924)خ جمهوري(

آرمین
88732773)خ قائم مقام فراهانی(

ناابن سی
88419017)خ مطهري(

)سامسونگ(حیدري
33710991)خ خاوران(

نوروزي
77506950)خ مجاهدین اسالم(

آزادي
66927008-9)خ آزادي(

احقاقی
22502077)بزرگراه رسالت(

سعید
33705009)خ خاوران(

AEG
33349580)شهریور17خ(

اکباتان
44649779)اکباتان(

اختیاریه
22540886)خ پاسداران(

،عبدالهغفوري
33151224)خ افسریه(

استات،شرکت
77912049)خ تهران نو(

امید
77344359)خ تهرانپارس(

آذر

88802408)خ ولی عصر(

مولینکس،نمایندگی

33159568)خ افسریه(
الکتروتکنیک

77472409)خ پیروزي(

آیت اله کاشانی
55061131-5)فلکه دوم صادقیه(

آرام
22073888)خ سعادت آباد(

ديمهابا
33147443)خ افسریه(

طاولی،محمد
77811078)م امام حسین(
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دکتر تاجیک
66812804)شهریور17خ (

جامی
66406558)خ فلسطین(

آزمایشگاه ھای پاتوبیولوژیادامھ 

مردم
33795823- 4)خ پیروزي(

دکتر تیموري
44700495)ش راه آهن(

جهان زاد
66930040-9)بلوار کشاورز(

ایران
66834173)ديخ آزا(

مفید
22227021-9)خ شریعتی(

دکتر حفیظی
22085182)خ سعادت آباد(

جوادي
55731184)م جلیلی(

ایران پزشک
88766331-6)خ بهشتی(

مهر
88960080-9)خ زرتشت غربی(

دکتر سیادتی
88770093- 8)خ ولیعصر(

حافظ
55650961)خ هالل احمر(

ایرانیان
88904505-7)خ کریمخان زند(

تم تیرهف
55909051-4)شهرري(

دکتر صفائی نراقی
55609952-3)خ وحدت اسالمی(

حسینی برزي
88309186)خ قائم مقام فراهانی(

ایزدي
22640869)خ شریعتی(

هفده شهریور

33782328)شهریور17خ(

دکتر کاشانی
887793- 8)خ ولی عصر(

حضرت علی اصغر
22222041- 5)خ شریعتی(

بانک ملی
66731360-6)خ فردوسی(

یافت آباد

66804959)یافت آباد(

دکتر کمالیان
88747401-9)خ مطهري(

خاتمی
55902218)خ فدائیان اسالم(

بقایی
88907771-2)خ ولی عصر(

سجاد
88957387)خ دکتر فاطمی(

خوانساري
66515468)خ ستارخان(

بقراط
77473121)خ پیروزي(

ایران در تهرانفهرست کامل سازمان هاي بین المللی مستقر  دارالتوحید
33754825)ش دولت آباد(

پارسیا
55646649)م راه آهن(

یونیدو
88320307)خ خالد اسالمبولی(

سازمان همیاري اقتصادي اکو
22831724)خ کامرانیه(

دانا
88052536)م ونک(

پارك کلینیک
88723632)خ خالد اسالمبولی(

یونیسف
22594948)خ شریعتی(

لی سازمان متحد در امور پناهندگانکمیساریاي عا
88057212)خ مالصدرا(

دانش
88957594- 5)بلوار کشاورز(

پاس
88705118)خ شریعتی(

کمیته بین المللی صلیب سرخ
88783370)خ آفریقا(

یوناما دفتر هیات ویژه سازمان ملل افغانستان
88738844)خ قائم مقام فراهانی(

دانش دوست
22069046)ش قدس(

گادپاسار
77507045)خ شریعتی(

سازمان علمی فرهنگی وآموزش اسالمی

88316287)خ سپهبدقرنی(
برنامه جهانی غذا

88097789)خ ایران زمین(

دانشکده پزشکی

66112396)آذر16خ(

پامچال

33866868)ش مشیریه(

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

88320306)م فردوسی(

سازمان بهداشت جهانی

6670071)خ حافظ(

دانشوري

22803550-9)دارآباد(

پرهام

33862781)بزرگراه بسیج(

صندوق سازمان ملل متحد
22226963)خ دستجردي(

برنامه عمران سازمان ملل
88746637)خ قائم مقام فراهانی(

درمانگاه الغدیر
77898010-12)م رسالت(

پژوهش
44640405)ش اکباتان(

یمجمع جهانی تقریب بین المذاهب اسالم
88321415)خ طالقانی(

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
8876823)خ آفریقا(

درمانگاه امام علی
33127773)خ قیام(

پناهیان پور
55608008)پارك شهر(

کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان
88057201)خ شیراز شمالی(

سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل متحد
8960731)اورزبلوار کش(

درمانگاه شهید شوریده
66464382)م پاستور(

پیروز
66426579)م توحید(

دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد
22860925- 8)خ دروس(

برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل
88776661)خ مالصدرا(

درمانگاه ظهیراالسالم
77536953)خ ظهیراالسالم(

تاجیک
66809314-15)ادآبادخ ش(

سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد
66728242)خ انقالب(

مرکز اطالعات سازمان ملل

88732812)خ قائم مقام فراهانی(

دروس

22541878)خ کالهدوز(

تخت طاووس

88305543)خ مطهري(

سازمان بین المللی مهاجرت
88060442)خ شیخ بهائی(

درویش خالقی
55902218)سالمخ فدائیان ا(

تشخیص
44071412)فلکه دوم صادقیه(

دکتر امامی اهري
55384867)چهارراه مختاري(

تهران کلینیک
88712931- 4)خ قائم مقام فراهانی(

١٩٣کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


آوست تور
88848054)خ مفتح(

آبان تور
55009429)خ شهیدرجایی(

نفدراسیون هاي تهرافهرست کامل 
آهوان

88712995)م آرژانتین(
آبگین گشت

22090311)خ سعادت آباد(
شمشیربازي

88307812)خ مفتح(
اسکواش

88824106)خ مفتح(

آیتو
88732191)خ احمدقصیر(

آدینه گشت
88841688)تیر7م(

شنا
88820714)خ مفتح(

اسکی
22569595)خ مفتح(

اتحاد
8842292)خ دکتر بهشتی(

آذرتور
88757060)ام فراهانیخ قائم مق(

فوتبال
88213206)خ میرداماد(

ورزشهاي باستانی
66715021)خ فیاض بخش(

ارس
88740521- 4)خ خرمشهر( 

آذین گشت
88060533)سیدجمال الدین اسدآبادي(

قایقرانی
88007137)خ مفتح(

بیس بال
88824014)خ مفتح(

ارفع
44071384)فلکه دوم صادقیه(

آراز
7769292)خ بهارشمالی(

کاراته
222581250)خ میرداماد(

بسکتبال
22221489)خ میرداماد(

ارگ جدید
88846865)خ استاد مطهري(

آرش پرواز
88058750)سیدجمال الدین اسدآبادي(

کشتی
88848846)خ مفتح(

بدمینتون
88844042)خ مفتح(

ارم گشت
66944080)خ آزادي(

آرون گشت
6641570)خ جمهوري(

کوهنوردي
2256995)مفتحخ (

بوکس
88830809)خ مفتح(

ارمیتر
88726568)خ دکتر بهشتی(

آریاتور
88805000)خ استادنجات الهی(

گلف
22015617)خ مفتح(

بولینگ و بیلیارد
77532648)خ شریعتی(

استقالل
88808865)خ استادنجات الهی(

آرین توریست
8893606)بلوار کشاورز(

معلولین و جانبازان
88141616)خ مفتح(

پینگ پنگ
88811345)خ مفتح(

اسراتور
66776156)خ ولی عصر(

آزادي
66921091و5)م انقالب(

موتورسواري و اتومبیلرانی
88812135)خ مفتح(

پزشکی ورزشی
88833498)خ مفتح(

اسطوره پرواز
66506061-5)خ شهرآرا(

آسان پرواز
88751763)خ بهشتی(

نابینایان
88812135)خ مفتح(

و کمانتیر 
88827315)خ مفتح(

اسکان سفر

88775225)خ ولی عصر(

آسان هجرت

88954645)بلوار کشاورز(

ناشنوایان

77557700)م امام حسین(

تیراندازي

88811825)خ مفتح(

اسکدار سیر

66702172- 3)خ انقالب(

آسمان

66704084-9)خ انقالب(

نجات غریق

88844722)خ مفتح(

تکواندو

22244246)خ مفتح(

اطلس
22662362)خ میرداماد(

آسمان گشت جنت
88235872- 3)فلکه صادقیه(

والیبال
44101028)مجموعه ورزشی آزادي(

تنیس
88822111)خ مفتح(

افق پیما
66894794)خ رودکی(

آسوده سیر
44517486)خ تهرانسر(

هندبال
88827785)خ مفتح(

جودو
88844382)خ مفتح(

افق نما
8880931)خ انقالب(

آموت سیر
8802055)خ یوسف آباد(

هاکی
22029200)خ مفتح(

چوگان
22545575)خ مفتح(

اقصی
77897061)م نبوت(

آمون سان
88712434)خ بهشتی(

ورزشهاي همگانی
88844041)خ مفتح(

دوومیدانی
22253196)خ میرداماد(

الکا

88785011- 5)خ گاندي(

آناشه

88822444)خ کریمخان زند(

میورزشهاي رز

22569292)خ مفتح(

سوارکاري

2255887)مجموعه انقالب(

المپیک
88802017)خ الرستان(

آناهیتا پرواز
88790356)خ آفریقا(

شطرنج
55951511)خ حجاب(

الموت
22723445)م تجریش(

آواي هور
77909033)خ دماوند(

فهرست کامل دفاتر پستی هوایی و جهانگردي تهران
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پوریان سیر
22562022)خ کالهدوز(

بهروز گشت
88277015-9)کوي نصر(

باستان
88006432)بزرگراه جالل آل احمد(

دفاتر پستی ھوایی جھانگردیادامھ 

پونل
88768563)خ سهروردي شمالی(

بهمن گشت
88789881-3)خ میرداماد(

باالبان سیر
88302681)خ طالقانی(

الهام
88030318)خ مالصدرا(

پویا
44076711)ادقیهفلکه دوم ص(

بین المللی صحرا گرد
66939865)خ رودکی شمالی(

بال گستر
77563666)خ تهران نو(

الی گشت
22254892)خ میرداماد(

پویان شهر
88801706)خ ولی عصر(

پاسارگاد تورز
22058833)خ آفریقا(

بالمن
77544935)خ آیت اله مدنی(

امیر
66935618)خ امیرآبادجنوبی(

شتپیام اردیبه
66495646- 6)م انقالب(

پاسیفیک
88797900)خ میرعماد(

بالهاي طالیی
55306313)خ شهیدرجایی(

امین
88728612)خ بخارست(

پیروز فخر
22258426- 30)خ ولی عصر(

پر ایران
88825631)خ ایرانشهر شمالی(

بدیع
8756713-17)خ احمدقصیر(

اندیشه پرواز
88904333)خ کریمخان زند(

پروازپیشگامان 
66000145)م آزادي(

پردیسان گشت
66921982)خ شهرآرا(

برج
22056616)خ ولیعصر(

اوتاد
8842412)خ سهروردي شمالی(

پیمان
44662013)ش اکباتان(

پرسپولیس
88805266-77)خ استادنجات الهی(

برجیس
88783421)م ونک(

اوج درنا
88894222)خ مطهري(

تابان
66437621)خ جمهوري(

سیرپرستو 
77535544)خ شریعتی(

بردیا
55840099)خ خانی آبادنو(

اورانوس
66724090)خ حافظ(

تامین
22030271)خ شریعتی(

پرسین
88744921)خ مطهري(

بزرگان
88550156)خ وزرا(

ایران
88809390)م فردوسی(

تذرو
66871701)خ آذربایجان(

پرشیا تور
22354001)خ طباطبایی(

بزرگ تهران
88725510)خ ولیعصر(

ایران ایتا
88809096)خ استاد نجات الهی(

ترنج سیر
55393161)خ ولی عصر(

پرنده ي آبی
88774000-2)م ونک(

بسطام سیر
66870424)خ جمهوري(

ایرانتور
888846937)خ میرزاي شمالی(

تعطیالت

22717179)خ شریعتی(

پرنده ي طالیی

66713803)خ جمهوري(

بسطامی

66928498)خ آذربایجان(

ایران جهانگرد

88739819)خ استاد مطهري(

تفریحات

77538500)خ شریعتی(

پرواز درخشان

88962954)خ فاطمی(

بشارت سفر

22062323)خ سعادت آباد(

ایران دوستان توریست

88722975-7)خ ولیعصر(

تکین سیر
22702660-4)م تجریش(

پرواز طالیی قرن
88752225)خ بهشتی(

بشیرگشت
88700695)عتیخ شری(

ایران زیگورات
77526252)خ شریعتی(

تماشا
88959986-8)اتوبان گمنام(

پرواز نور
3313730-5)م شهدا(

بلندآسمان
88886691)خ میرداماد(

ایران سفر
66439661)خ کارگر شمالی(

تندر
66433677)خ جمالزاده(

پرهام
66035523)خ آزادي(

بن تور
88780915-20)خ گاندي جنوبی(

ایران طلوع
88303245)خ طالقانی(

تندیس
88713811)خ ولی عصر(

پگاه ور
66923180)خ توحید(

به آئین
55000047)خ خانی آبادنو(

ایران فراز
88410555)خ مطهري(

توران زمین

88844519- 20)خ قائم مقام فراهانی(

پل نصر

88274406)خ گیشا(

بهاران

88847725-30)خ سهروردي جنوبی(

ردي و جهانگرديایرانگ

88967065)بلوار کشاورز(

توربان
22044555)خ ولی عصر(

پلیکان
88810726)خ مطهري(

بهرام سیر
88754915- 9)خ احمدقصیر(

ایران مرکز
66493640)خ جمهوري(

تورهاي ایران
22255440- 3)خ دستگردي(

پنچ قاره
88232027- 8)فلکه اول صادقیه(

بهروز سیر
77540454)خ شریعتی(

ایران نگار
22053731)بزرگراه آفریقا(

١٩٥جامع تهرانکتاب اطالعات 
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رضوان
77622077)خ شریعتی(

دلتابان
22221156)خ شریعتی(

جهان سفر
88737175)خ بیهقی(

دفاتر پستی ھوایی جھانگردیادامھ 

رفاه تهران
88812986)ح کریمخان زند(

دلیجان پرواز
88422978)خ سهروردي شمالی(

جهان سیر
66407457)خ وصال شیرازي(

توسکا گشت
64436113-6)خ توحید(

رنگین کمان
77454444)متري رسالت45(

دنیاي زیبا
88900751)خ نجات الهی(

جهان گشت
7703755)خ نارمک(

توسن سیر
77513334-6)خ شریعتی(

روناك
88405700)خ شریعتی(

دنیاي سیر
22008882)خ شریعتی(

جهان ره گشت
77538200)م سپاه(

توکا تور
88800325- 5)ویالخ (

رهاورد
88846611)خ قائم مقام فراهانی(

دور پرواز
77874000)خ تهرانپارس(

چشم انداز
88951241- 4)خ فلسطین(

توکلی
88804700-11)خ نجات الهی(

رهی گشت
22250221)خ شریعتی(

دور دنیا
88809126- 7)خ نجات الهی(

چهل ستون
66217535)خ یافت آباد(

تهران پرواز
88753413- 20)هشتیخ ب(

زائر تور
33906349)خرداد15خ(

دو کوهه
66427989)خ رودکی(

چیذر تور
22236008)م ندا(

تهران پوپ
88061812)سیدجمال الدین اسدآبادي(

زاگرس
8884008)خ سپهبدقرنی(

دولتشاد
88779997)خ آفریقا(

حسام تور
88809713-5)خ نجات الهی(

تهران سفر
4433423)م توحید(

زرگان گشت
77862332)خ تهرانپارس(

دي
66402689)خ جمهوري(

حنانه
88049675)م ونک(

تیراژه ي جهان
88808768)خ نجات الهی(

زرین ریحانه
44081096)فلکه دوم صادقیه(

دیار
66413311)خ فلسطین(

خاطره
77529114)خ شریعتی(

تیراس
88848587)خ مطهري(

زرین نما
88790590)م آرژانتین(

یار نورد
775101078-9)خ شریعتی(

خاطره هاي شاد
66429433)م انقالب(

تیزپر
33938936)خ سعدي جنوبی(

زمان پرواز
88758504-7)خ سهروردي شمالی(

دیدار و سیاحت آرین
88820061- 5)خ انقالب(

خانه ي پرواز
88846256- 9)خ میرزاي شیرازي(

تینا گشت
3391931- 5)خ فردوسی(

زمزم

33136595)تانخ بهارس(

دیدنی ها

88786612-7)خ ولیعصر(

خاور سریع کرمانی

88718630)خ خالد اسالمبولی(

ثمین ماه

88861725)سیدخندان(

ساحل آبی

88748027)خ سهروردي(

راستین سیر

66418225)م ولیعصر(

خدري

88839803- 4)خ کریمخان زند(

جام جم پرواز

66040226-9)خ آزادي(

ساحل گشت
88755571)آبادخ عباس(

راه سعادت
55373430)م راه آهن(

خط سیر پرواز
66422217)خ شهرآرا(

جرس
88419781-4)خ مطهري(

سالوت
88012317-9)خ یوسف آباد(

راهکار گشت نفیس
22295103)خ پاسداران(

خورشید شرق
88959901)خ فاطمی(

جزیره بهشت
88786396)خ ولی عصر(

ساین
44083856)م نور(

شاي سفرراه گ
66498601- 2)خ فلسطین جنوبی(

خورشید ونک
88977851-2)خ مالصدرا(

جم سیر
66924354)م توحید(

سایتان
33134401- 4)شهریور17خ(

رهنما
88892789)خ سپهبدقرنی شمالی(

خیام
66719510)خ فردوسی(

جمشید
22830352)خ نیاوران(

سبحان مهر

66927491)خ کارگر(

راهیان راه

88772790)رخ ولی عص(

داالهو

77458880)م رسالت(

جهان پدیدار

88023030)خ کارگر شمالی(

سبزینه
88950182)خ فاطمی(

رجاء
66013032)م آزادي(

دال گشت
22220071-2)بلوار میرداماد(

جهان پرواز سعادت
22364006)خ سعادت آباد(

سبکبال
66430737)م جمهوري(

رزبال سفر
22830909)خ نیاوران(

ا گشتدرن
22067254)خ سعادت آباد(

جهان ساتر
88830938-9)خ کریمخان زند(
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طائف
33121145)خ ري(

شادمهر گشت
66518000- 3)خ ستارخان(

سلطان پور
66897373-4)م جمهوري(

دفاتر پستی ھوایی جھانگردیادامھ 

طاها گشت
2384255)خ پاسداران(

شاهدان کوثر
88844461- 3)خ ایرانشهر شمالی(

سلوك
77511032)خ طالقانی(

سبالن سیر
33335446)خ پیروزي(

طریق
88804467-72)خ نجات الهی(

شایسته
66037070)خ آزادي(

سماء تور
77500307)خ شریعتی(

سپاهان
88760773)خ سهروردي شمالی(

طالئیه
88811963)خ ایرانشهر جنوبی(

شبستري
88265072- 4)کوي نصر(

سمندر گشت
22704201)خ شمیران(

سپهر پرواز
88048773)خ شیرازشمالی(

طالئیه نور هجرت
77420256)خ پیروزي(

شبیر
88720012)خ مطهري(

سوگل تهران
5-88849083

ستاره آبی
22559361-3)رسالت(

طالئیه خورشید نیرو
88847446)بلوار کریمخان(

شرق
88904037)خ نجات الهی(

سهند
88739873-4)خ بهشتی(

لهیهستاره ي ا
22052011)خ مریم شرقی(

طنین پرواز
88847446)خ آفریقا(

شرکت ناوبران
88834972)خ سمیه(

سیاحت ایران
88836931)خ کریمخان زند(

ستاره ي برج سفید
22553961- 3)خ پاسداران(

عالم نما
88963458)خ فلسطین(

شعاع گشت
88311639خ قائم مقام فراهانی(

سیاره ي توریستی
88954345- 7)م فاطمی(

ستاره ي تیزبال
8878503-6)خ ولیعصر(

عرش کمال
88306555)خ سمیه(

شهر سفر
88764266)خ آپادانا(

سی بال
88710398)خ یوسف آباد(

ستاره ي ونک
88797474- 8)م ونک(

عرشیا
44651819)ش اکباتان(

سیده گشت
88840450)خ سهروردي جنوبی(

سیحون سفر
88895571)خ سپهبدقرنی(

یست
88300921)خ مفتح(

عروج
669402972)خ توحید(

صابران
88953623)خ فاطمی(

سیران
88759284)خ مطهري(

سحاب سپهر
66430670)خ ستارخان(

عصر اوج
88772330)خ ولی عصر(

صبا
77506273)خ انقالب(

سیر سحر افق
55389308)خ ولی عصر(

سرانجام
33909295)خرداد15خ(

عصر پرواز

22055545)خ آفریقا(

صبا و ساغر

66899396- 7)خ کارون(

سیرنگ

22003050)خ شریعتی(

سرافرازان نور

66431141-2)خ فاطمی(

عصر سفر طالیی

33131008)م قائم(

صبح پرواز

22261000)م محسنی(

سیر نیلوفر آبی

33131911)خ مصطفی خمینی(

سفربال

66700974)م فردوسی(

عصر هدي
44663948)ش اکباتان(

ت تورصداق
88760201)خ شریعتی(

سبز نوین آریا
66439538-9)م انقالب(

سفر بر
88759056-8)خ مطهري(

علیزاده
66942007)خ ستارخان(

صدرا
66428054)خ آزادي(

سیروس سیر
88067560- 4)کردستان(

سفر طالیی
66491071- 6)م ولی عصر(

عندلیب سیر
88828210)خ سهروردي جنوبی(

صدف
22850250)خ شریعتی(

سیر و سفر
889667402)بلوار کشاورز(

سفر من
88900880)خ سپهبدقرنی(

غزال پرواز
66429542)خ جمهوري(

صدف سیر
88738512)خ مطهري(

سیر و سمان
22094647)خ سعادت آباد(

سفرهاي ماندگار
88747201-3)خ سهروردي شمالی(

غزال گشت

66464712)خ ولی عصر(

صراط

77529333- 8)خ انقالب(

سیره

88723080)خ خالد اسالمبولی(

سفیر

88762900)خ بهشتی(

فاران
22301880- 1)سیدخندان(

صفا گشت
88414055)خ سهروردي شمالی(

سیکما
88552430)خ بهشتی(

سفیران ایرتور
88794752)خ ولی عصر(

فراز آموت آسیا
77523238)تیر7م(

طائر
88811934- 5)تیر7م(

سیمرغ ایران
88833924- 6)خ فرصت(

سفینه
88781754-7)خ ولی عصر(
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مژده
22559344)خ پاسداران(

گلدیس
88752355-9)خ مطهري(

کاروان سیر
66931394)خ کارگر جنوبی(

دفاتر پستی ھوایی جھانگردیادامھ 

مالصدرا
88044851)م ونک(

گلریزبال
66436711)بلوار کشاورز(

کاریار
88805810)خ نجات الهی(

فراز رو
88015023)خ کارگر شمالی(

ملک گشت
66718708)خ فردوسی شمالی(

گلستان
88088081)خ قدس(

کایت گشت
88954930)م فاطمی(

فرا هوا
88302061)خ مطهري(

ملل
88773006)خ ونک(

گل سیر
88753570- 3)خ مطهري(

کرکس
88950205)م فاطمی(

فر بال
88421489)خ نارمک(

ملیکا سیر
22031309- 11)خ شریعتی(

گل سیر
44507482)خ تهرانسر(

کسرا گشت
88425777)خ شریعتی(

فرخ گشت
7761212)م امام حسین(

مندي ایران
88967807)خ وصال شیرازي(

گلف
88311756- 60)م جهاد(

کوثر
88952672)خ فاطمی(

فرزانه
55816342)خ خیام(

موج سفر
66406187)خ انقالب(

گلفام سیر
88067917)اديسیدجمال الدین اسدآب(

کوچ نور
88726066)خ میرزاي شیرازي(

فرشته
88734636)خ مطهري(

مهتاب
22526068)بزرگراه رسالت(

گلگشت
88753876)خ بهشتی(

کیان
88836527)خ قائم مقام فراهانی(

فضا گشت
66937095)خ شهرآرا(

مهتاب بال
22513371)بزرگراه رسالت(

گلها
66941575)خ جمهوري(

کیش آزاد
77801115)م رسالت(

فالمینگو
22250955)خ میرداماد(

مهر
33100452)خ پیروزي(

گنجینه سفر
88884231-2)بلوار میرداماد(

کیس الیت
88423433)خ شریعتی(

قاصدك
33131542)خ مولوي(

مهرتور
33100452)خ دکتر بهشتی(

گیتی رز
66492776- 7)خ طالقانی(

کیمیا
66412219)خ ولی عصر(

قدس گشت
88753060)خ عباس آباد(

مهرخاور
88740991)خ دکتر شریعتی(

الچین سیر
88977561- 3)بلوار کشاورز(

کیهان راه
888738797)خ بهشتی(

قدوسیان
66434560)خ کارگر شمالی(

مهرگان سیر

88830494)خ سمیه(

مارال

55802405)چهارراه گلوبندك(

کیهان سفر

8962345)خ فاطمی(

قصر شیرین

88890519)ي جنوبیخ ویال(

میامی

22352701-6)خ سعادت آباد(

ماه تور

88806730- 3)خ ولی عصر(

کیهان گشت

88412347)خ شریعتی(

ققنوس

88300111)خ ایرانشهر شمالی(

میترا گشت
66468671)م ولی عصر(

ماهدیس
88956692)خ فاطمی(

گالی تور
88956449-53)خ فلسطین شمالی(

قوام پگاه
66720424)خ جمهوري(

میچکا
44082692)فلکه دوم صادقیه(

ماه گشت
88742358)خ سهروردي شمالی(

گرامیان
22229129)خ میرداماد(

کاج مهر
66428314)خ آزادي(

میقات گشت
55308118)خ شوش شرقی(

متحدالسیر
88808754)خ نجات الهی(

گردش
88896361- 2)خ سپهبدقرنی(

کارآفرینان
77511278)خ شریعتی(

کا سیرمی
8860660-5)خ مالصدرا(

مجذوب گشت
44215051)فلکه دوم صادقیه(

گردشیاران
88717038)خ خالد اسالمبولی(

کاروان
22851000)خ شریعتی(

میناي آبی

88313868)خ کریمخان(

مرجان راهیاب

88030846)بزرگراه کردستان(

گردونه

88792930)خ اسدآبادي(

کاردان سفر

66437560)خ آذربایجان(

مینو خزر
88834864)خ بهارجنوبی(

مرغاب
88746860)خ خرمشهر(

گشت آوران
77434162

کاروان صحرا
88843390)خ قائم مقام(

ناجی
55316196)خ فدائیان اسالم(

مزید
88882080)م ونک(

گشت دانش وران
88899346)خ نجات الهی(

کاروان هوایی
3355527)خ پیروزي(

١٩٨کتاب اطالعات جامع تهران

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.ParsBook.org

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


هانی بال
66948156-7)بلوار کشاورز(

دفاتر پستی ھوایی جھانگردیادامھ 

هشتی گشت
88870751)خ آفریقا(

ناوك
4408788-4)خ آیت اله کاشانی(

هفت آسمان آبی
22057132)بزرگراه آفریقا(

نپتون
88033993)سیدجمال الدین اسدآبادي(

اقلیمهفت 
88758981-3)خ بهشتی(

نجم آسمان
22951717)خ پاسداران(

همام پرواز
88728686)خ بهشتی(

نداي آسمان
22220505)بلوار میرداماد(

هماي سعادت
88978090)خ سهروردي جنوبی(

نداي وحدت
66941666)خ آزادي(

همره
88752229)خ بهشتی(

ندیم
44664458)فرودگاه مهرآباد(

همسفر
88755021-4)خ بهشتی(

نواي شلمچ
33756968)شهرري(

گشت تهرانهنگام 
66760076)خ جمهوري(

گشتنوتاش 
22045696)خ ولیعصر(

هوادریا
88742802)خ مطهري(

نورآزادگان
22847028)خ پاسداران(

هوامسیر
88736333)خ مطهري(

نورتور
55905311)شهرري(

هور گشت
88744522)خ سهروردي شمالی(

نورجوادي
33794469)م امام حسین(

یرمن سهو

22030777)یریعتخ ش(

نیکو گشت

88214897)صادقیه(

یلداه

77860036

نیکی

8897809-2)خ فاطمی(

نیارا
22845959)انسدارپاخ(

نیلگون
88731851-4)خ بهشتی(

ینیاسم
22272199)ادرم م(

نیلوفرگشت
22537050)خ رسالت(

واال
22040170)خ ولیعصر(

واال گشت
88755115- 9)خ بهشتی(

ویستا

66488441)م انقالب(

هالی
77912126)خ نارمک(

هانی سیرجهان
66524976- 84)خ ستارخان(
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