
 test-drive.ir –وب سایت تست درایو 

 آموزشگاهها فعال استان تهران ) شهر تهران (  ستیل

 آدرس و تلقن یمنطقه شهردار نوع مجوز کد مجوز نام آموزشگاه فیرد

 33815561-2تلفن     49پ   6ک   جیبزرگراه بس یابتدا  هیسه راه افسر 15 3هیپا 103 110 1

 44720857*44720858تلفن     17خ گلناز  پ  ریکب ریخ ام یشهرک راه آهن  ابتدا 22 3هیپا 184 هیآت 2

 66834961*66834906تلفن        4-2پ یک صارم  ینیخ قصرالدشت امام خم 10 3هیپا 176 آذر 3

 44445912*44445103تلفن             3ط2پونک  خ گلزار  سوم پ دانیم 5 3هیپا 189 آرام 4

 66658771*66658770تلفن        43پ  یلیفردوس  خ اسماع یکو -  یمهر آباد جنوب 9 3هیپا 193 آرمان  5

 66003949*66040799تلفن            6ک نورپاش  پ   یاله بیمترو حب یروبرو  یخ آزاد 9 3هیپا 32  یآزاد 6

 4-88269933*88274712تلفن  4ط  انیساختمان شا 50پ یجنوب یخ مرزداران  نبش اطاعت 2 3هیپا 103  شیماآز 7

 66902261*66902260مترو نواب  تلفن  یدرب غرب یروبرو  جانیتقاطع نواب و آذربا یجمهور  دانیم 10 3هیپا 4  یآهار 8

 33659437 -ط همفک 186خاوران پ  نالیترم یروبرو -خاوران  15 3هیپا 230 آهنگ  9

 44079990-94*44074534*44074533تلفن 28پ نایابن س مارستانیجنب ب یکاشان یابتدا 5 3هیپا 1  یمیابراه 10

 55778994-5تلفن  180پ  یخان وضیخ ع  -ابوذر  17 3هیپا 180 ابوذر  11

     77061790*  77061791*  77372041تلفن      1046پ  یخ وفادار شرق 4تهرانپارس فلکه  4 3هیپا 17 اتحاد  12

 44243739*44243737*تلفن 37و خسرو پاساژ مرجان ط اول و یراه اسد4نیخ ستارخان ب هیفلکه اول صادق 2 3هیپا 65 یاتحاد داور 13

 33003535*33028800-4تلفن  17به عارف خ بهشت  پ دهیخ خاوران نرس 15 3هیپا 42 اترک  14

 88266264*88268271تلفن     29پ-  شایگ ریز -تقاطع چمران و جالل آل احمد   2 3هیپا 25 اطیاحت 15

 33568342*33126616تلفن    48بانک  صادرا ت پ  یروبرو  - یخرداد  شرق15 12 3هیپا 49 بیاد 16

 66210186*66207407تلفن  2ط  نینگ یمجتمع تجار - یجنب خ مسلم- یبهرام - عصریشهرک ول 18 3هیپا 77  یارادت 17

 22566301*22546742تلفن   4پ   4بهارستان  -پاسداران   3 3هیپا 83  یارزمان 18

 22516939*22516959*22517828*تلفن  39پ  یغرب یک صفائ ژنیبلوار ب یشمس آباد م بهشت 4 3هیپا 106 ارس 19

 66268455فکس 66252727*66268182*66268454*تلفن1ه شمار 777جنب کارواش-فارس جیخ خل  18 3هیپا 139 ارغوان  20
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 55012660*55018838تلفن    1ط  179پ یفیآباد نو خ لط یخان 19 3هیپا 67 ارم  21

 *44113200*44108057*44161238تلفن    50پ یغرب یانیبه خ شرب دهینرس  بایشهر ز 5 3هیپا 111 یاشعر 22

 22815650-2*22284624*22809474تلفن   4و2ط -بازار صدف  -انش خ موحد د - هیاقدس 1 3هیپا 120 هیاقدس 23

 44641080**44673030تلفن    هیبرج سا  هیآ یجنب فرهنگسرا یسیبلوار نف -شهرک اکباتان  9 3هیپا 27 اکباتان  24

 22841443تلفن    153پ  یخندان  نبش خواجه  عبداله  انصار دیس 4 3هیپا 55 البرز  25

 77198109*77131619 -21تلفن  35و 33وارباز پ  دینو  شه رانیم رسالت  خ هنگام  شم 4 3هیاپ 112  دیام 26

 55684945*55684946تلفن  90پ   یمسجد  محمد  یروبرو -م مقدم   -خ ابوذر  17 3هیپا 7  ریکب ریام 27

 22666356*22666365*22666355تلفن  2754پ - هیمحمود  ستگاهیا - عصریول 1 3هیپا 100  نیام 28

 77064441**77064442تلفن   360پ یشرق6نبش -باالتراز قنات کوثر -یباقر -تهرانپارس 8 3هیپا 101 رانیا 29

 44365258**44311023تلفن     1ط 111نبش فلکه اول شهران  جنب بانک توسعه تعاون پ 5 3هیپا 145 رانپارسیا 30

 44212838تلفن  38پ  نیرالمومنیمسجدام  ثاریمرزداران  خ ا 5 3هیپا 197  ثاریا 31

 44600932*44600922تلفن   163بهمن  پ 22باغ نبش  4جنت آباد  باالتر از  5 3هیپا 205  منیا 32

 66905825*66949692*66920296تلفن    59جنب بانک رفاه پ - یضلع شمال غرب -م انقالب  6 3هیپا 15 بهار  33

 33333593*33333144مترو نبرد   تلفن  یروبرو -جنب بانک تجارت  -چهار راه کوکاال    یروزیپ 14 3هیپا 69  بهمن 34

 33333960*33358246*33334060تلفن   13و2ط 1پ   روزهیک حمام ف یخ باقر یروزیخ پ 13 3هیپا 38 پارس  35

 33798879*33798895تلفن    1515پ نیم شهدا  جنب پمپ بنز 14 3هیپا 13 پارس نو  36

 77299114*77299115تلفن  2ط اول و 115/1پ دالشهدیراه س4به  دهیتهرانپارس  خ جشنواره نرس 2فلکه  4 3هیپا 173  انیپارس 37

 55874211**55874210تلفن   2ط 92پ- ینبش لقمان جنوب -خ بخشنده   -عبدل آباد   19 3هیپا 210  تختیپا 38

 66201082-5تلفن       2بافان ط  یآباد  بلوار معلم  خ بافان  مجتمع تجار افتی 18 3هیپا 126  سیپرد 39

 55383916*55370120تلفن 1119پ یمقابل آتش نشان  یراه وحدت اسالم4  11 3هیپا 638 پرستو 40

 55055806تلفن   4پ  یک کاظم  ییآباد  خ رجا یناز 16 3هیپا 34 پروانه  41

 66003828تلفن   71خ نجار زادگان  پ   یخ آزاد 10 3هیپا 12 پورزاد 42

 33147933نمابر  33144010*33807554تلفن  -251دوم و سوم  پ یمتر15 نیب  هیافسر 15 3هیپا 141 ایپو 43
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 55665037*55671935*55673929*55646468تلفن   290بزرگراه نواب خ هالل احمر پ 11 3هیپا 11 روزیپ 44

 33544292*  فکس 33544191*33544188تلفن    246پ  -خ حداد عادل -وریشهر17 12 3هیپا 169  میتعل کیپ 45

 55048708*55048705تلفن  97خزانه  فلکه دوم  خ سالمت بخش   پ 16 3هیپا 114  مانیپ 46

 22531862*22531847تلفن  3ط 1پ   یک نعمت-استادحسن بنا-شمس آباد 4 3هیپا 85 تابان 47

 55667800*55670700*55658914تلفن    330پ یبانک  مل یروبرو یمتر20خ  هیجواد 16 3هیپا 52 نیتد 48

 56526830 - 31تلفن 47و 2فارس ط جیخل یمجتمع تجار  یآتش نشان یروبرو زکیکهر 20 3هیپا 34 دیتوح 49

 66413380*66401386تلفن  2ط 3پ   یرینبش خ مع - هیریم من - عصریخ ول 11 3هیپا 87 تهران 50

 44748082**44748061تلفن    امیخ یمجتمع تجار  جیوشیم ساحل  خ -22شهرک گلستان منطقه  22 3هیپا 115 انیتهران 51

 66043895**66046768تلفن  9پ  یخ اکبر  یبلوار  صالح -جناح  -  یآزاد 2 3هیپا 206  یموریت 52

 33156483فکس33642050*33654244*33820016تلفن   319اول والفجر بلوک آ پ  هیافسر  15 3هیپا 163 ثامن 53

 33702868*33705023**33700560تلفن    685اسالم  پ انیپارک فدائ یخ خاوران  روبرو 15 3هیپا 157 جانباز 54

 77944580*77941076*77941071تلفن  341ساختمان دماوند پ وشیدار ستگاهیخ دماوند ا 13 3هیپا 46 جت 55

 55304297*55060435تلفن       465آباد  خ مدائن پ یناز 16 3هیپا 61 یجعفر 56

 66565319*66927181تلفن   2ط   189پ   یباستان  جنوب - یجمهور 11 3هیپا 98 جهان 57

 77815677تلفن   201راه سمنگان  پ 3  یراه تلفنخانه  غرب4 -نارمک  8 3هیپا 167 چمن 58

 77275149*77895929تلفن   814پ -طبقه فوقان بانک سپه  -سرسبز  -نارمک  8 3هیپا 56 حاتم  59

 77316102*77316103*77316101تلفن   49پ 2بلوار بهار  خ بهشت ک بهشت هیمیحک 4 3هیپا 148  هیمیحک 60

 33174811*فکس 33196753ط اول   تلفن 1037پ-بلوار ابوذر  - یروزیپ 14 3هیپا 10 دیحم 61

 77508383*77651188*77651177تلفن  264پ  3 ثاقینبش م-یعتیشر 7 3هیپا 22 یدریح 62

 77594163*77594173خ کوثر   تلفن  ینسب )حجت(  انتها یخ دماوند خ غفار 7 3هیپا 261 خضراء 63

 66786782*66786781ساختمان آرموس تلفن  یخ طاهر هیخ زند  ریآباد  م الغد افتی 18 3هیپا 191 فارس جیخل 64

 33582700*33582800تلفن   299به چهار راه  مخابرات پ  دهیخ شهدا نرس  امدشتیق 15 3هیپا 124 خمسه 65

 33355679* 33346942تلفن      1239چهار راه  شمس جنب بانک  سپه پ   وریشهر 17 14 3هیپا 62 وشیدار 66
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 55863715*55864041*55864427تلفن 1ط 2 یورود  قیمجتمع شقا-یتقاطع  شکوفه و مطهر-ل ابادعبد 19 3هیپا 159 دانشجو  67

 3-88076832تلفن  254پ یتقاطع پاکنژادو فرحزاد نیب-ایبلوار در-شهرک غرب   2 3هیپا 104 ایدر 68

 22604787 -22613737 -38تلفن   1657پ -زرگنده  پ صدر  نیب- یعتیشر 7 3هیپا 23 دولت 69

 33119448*09123400991ط اول  تلفن  72پ  هیجنب کوچه نظام  ینیخم یخ مصطف 12 فقط آموزش3هیپا 97/3411 دقت 70

 88309323*88301690تلفن   1ط 299باالتر از مسجد الجواد پ  ریم هفتم  ت 7 3هیپا 155 اموندید 71

 22581520*22583687تلفن  153نبش رعنا  پ  یجنوب یباجید 3 3هیپا 204 یباجید 72

 66356301*66831132تلفن  660پ   یبه رودک دهینرس  جانیخ آذربا 10 3هیپا 54 یعیرب 73

 80-33022879*33003232تلفن      34پالک   یدیخ سع- وریهفده شهر 15 3هیپا 102 یرحمان 74

 77400044تلفن     211پ ییهوا یرویخ اول ن یانتها یروزیپ 13 3هیپا 43 یمیرح 75

 33419722*33419723تلفن  11پ ناروندیخ د ینیخم یآباد  خ مصطف یراه تق2 یشهر ر 20 3هیپا 228 رضوان 76

 66838235*66834459تلفن    142پ   یتقاطع مرتضو  یخ رودک 10 3هیپا 172 یرودک 77

 88958407**88952532تلفن   3ط 52مقابل وزارت کشور  پ -  یخ فاطم 6 3هیپا 79 روزبه 78

 55595985*55900051تلفن   134پ   لمانیچهارراه د - نیامام حس -  یشهر ر 20 3هیپا 207 یر 79

 77158066* 88442244تلفن  3پ یرانینظام آباد اول ط-تقاطع  سبالن  8 3هیپا 28 زهره 80

 66557980*66509061تلفن   21پ   الیستارخان سه راه تهران و 2 3هیپا 117 سپهر 81

 44663887تلفن   47پ10شماره 10بازارچه  1شهرک اکباتان فار  9 3هیپا 24 ستاره 82

 22602232تلفن  1587قلهک  جنب  کالهدوز پ   یعتیشر 3 3هیپا 53 یسعد 83

 66657586*66657585تلفن  57پ   ینبش ک  عسگر  یبه ج دهینرس  نیخ قزو 10 3هیپا 58 ریسف 84

 55371089*55361313*55361312*  55381381تلفن  20خ مدرس پ عصریول 11 3هیپا 16 یسهراب 85

 55225777*55216003تلفن  25/8پ  ینیامام خم یمتر30باقر شهر  19 فقط آموزش3هیپا 91 شبنم  86

 33003153*33728301تلفن  917پ  - یتر از پ محالت نییپا - وریشهر17خ  14 3هیپا 14  نیشاه 87

 77384988-91تلفن    3 یکاشان  -سراج  -فرجام   4 3هیپا 165 شکوه  88

 22542135*22541076تلفن     1ط 44پ  - ینبش مفاخر -دولت  -پاسداران  3 3هیپا 58 شمس 89
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 56229021*56229020 -23تلفن   8پ   یلیک خل  ینیبلوار امام خم -  هیحسن آباد فشافو 20 3هیپا 231 شمس حسن آباد 90

 77470249تلفن    242خ شورا پ  ییهوا یروین یمتر یس-خ تهران نو  8 3هیپا 137 شورا 91

 44527600*44521717*44531919تلفن 16و3ط ریمجتمع ام 22نبش خ  یتهرانسر بلوار اصل 21 3هیپا 135 یصادق 92

 88411973تلفن   613پ   سیبه خ پل  دهینرس  یعتیشر 7 3هیپا 26 صبا 93

 88012096فکس 88635656*88636688*88631010تلفن  21نبش بلوار آزادگان  پ   18آباد خ  ریام 6 3هیپا 80 صدف 94

 26547734-26541166تلفن  819بلوار امام  پ -لواسان  1 3هیپا 138 صدف لواسان 95

 02191310151*02191310141بلوار معلم جنب پارک قائم مجتمع امام رضا *تلفن 18 3هیپا 179 طاها 96

 55090953-4*55090902- 3تلفن  256دوقلو  پ  ریتر از ت نیپائ  یجنوب  وریشهر17 15 3هیپا 161 طبرستان 97

 22265534* 22257241تلفن  108خ ظفر    پ   یعتیشر 3 3هیپا 31 ظفر 98

 33766659*33380480* تلفن 67پ  یمختار لینبش ک اسراف یخ سرگرد  محمد 10 3هیپا 147 عرفان 99

 77780398*77780939تلفن  188پ  135و133 نیب یشرق 196خ   نیتهران پارس م  پرو 4 3هیپا 105 زاده شرق زیعز 100

 22758751*22729485تلفن   2پ 110به مژده  ک دهینرس  اسریبعداز سه راه   اورانین 1 3هیپا 85 عقاب 101

 22370961*22086579* 22060902تلفن   2ساختمان کاج ط 16سعادت آباد خ  2 3هیپا 75 غرب 102

 77842564*77836460تلفن   317پ   رازهیپارک فدک  نبش ک ش یخ گلستان روبرو 8 3هیپا 129 فدک  103

 44041168*44041078*44002928*44002927تلفن     1ط 159پ   یو مالک یجنوب یجهرم یمیخ سل نیفردوس شرق ب 5 3هیپا 199 فردوس 104

 77626316*77626312تلفن    16و 4ط 64ساختمان   یبهار  جنوب یخ انقالب روبرو 7 3هیپا 200 یفردوس 105

 5-66311450*66201515تلفن  207پ یجنب کوچه فرج  یشمال ریآباد بلوار الغد افتی 18 3هیپا 226 فرهنگ  106

 22588532*22551481تلفن    169پ  7تان پاسداران  نبش بوس 3 3هیپا 33  روزهیف  107

 تلفن  15پالک  یثان میکر دیخ شه حاتینارمک م تسل 8 3هیپا 72 قائم  108

 88409293*88417017تلفن    2ط 798پ  2 شهیراه قصر نبش اند4به  دهینرس یعتیخ شر 3 3هیپا 6 قصر 109

 22694047*22694048تلفن  3و 1ط 72پ  انیساختمان پارس یجنوب ینبش عبداله -بلوار اندرزگو 3 3هیپا 130  هیطریق  110

 66505309*66505689*66501744تلفن 2ط  156پ -باقر  خان  یروبرو-ستارخان  2 3هیپا 35 کاج 111

 33604924تلفن  195پ  یینایم دیخ شه  انشهریک 15 3هیپا 82 کالج 112
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 88282262*88258386تلفن  68پارک شهرآرا  پ  یدرب غرب یروبرو -خ آرش مهر  -شهرآرا 2 3هیپا 9 کمال 113

 22455159*22455168*22455361تلفن   تونیز یمجتمع تجار -  جیم بس -بلوار شاهد  -  یمحالت-  یتیس ینیم 1 3هیپا 133 کوثر 114

 77794330*77794329ط سوم  تلفن   یعل ریتهرانپارس  م رهبر  پاساژ  ام 4 3هیپا 21  هانیک 115

 88774909*86083234تلفن   2ط 1پ 36ک  -  یباالتر از پارک ساع- عصریول 3 3هیپا 5 یگاند 116

 88410536*88414378تلفن   255پ- یدریخ ح - یجانبازان غرب 8 3هیپا 93 لشگر 117

 77416154*77482308*77402470*77438819تلفن    516ماندانا پ  نمایس  یطبقه فوقان - تیخ دماوند  چهار راه آ 8 3هیپا 2 ماندانا 118

 55755962*55755961*55777491تلفن   یامام زاده حسن  نبش کوچه رسول 17 3هیپا 125 ماهان 119

 55312790*55312789تلفن  24باهنر پ  یستیبهز یروبرو  اریهمنابادخ ب یناز 16 3هیپا 202  نیمت 120

 09123726318همراه   559042420تلفن    207پ   یمنتظر دیخ قم  جنب مخابرات شه  یشهر ر 20 3هیپا 127 محسن  121

 88385169*88385170تلفن   2و  3ط  -فارس جیمجتمع خل-یخ درخت-شهرک غرب بلوار دادمان 2 3هیپا 168 محک 122

 44967800*44081600*44060510ساختمان محمد ط اول  تلفن  -نبش خجسته پور  - امبریبعداز پ  یشمال یستار 5 3هیپا 219 محمد 123

 77890816*77458888تلفن  1517پ  یبخش ینبش عل یشمال یمدن -رسالت  8 3هیپا 47 یمحمد 124

 77883330*77703070تلفن     64پ  نهیآم  یو آهن یگلشن نیتهرانپارس فلکه دوم خ فرجام ب 4 3هیپا 45 خیمر 125

 33365180*33365461تلفن  یخ اندرزگو  م بروجرد  یروزیخ پ 13 3هیپا 84 مسعود 126

 55025045تلفن  3جنب مسجد صاحب الزمان پ   یک غفور یعتیخ شر -آباد  یناز 16 3هیپا 76 یبیمس 127

 *9-44444997* 4444499 -9تلفن 242جنت آباد  باالتر از همت  پ 5 3هیپا 160 یمصطف 128

 77474100*77984577*77413768*77423758تلفن یک غزال  یتهران نو   خ بالل حبش 8 3هیپا 95 منصور 129

 33868440*22865080تلفن  2پ یسازمان آب ک دوم غرب هیریمش 15 3هیپا 174 مهاجر  130

 77593426*77567927قاسم آباد  تلفن  نیدماوند  جنب پمپ بنز خ 13 3هیپا 71 مهتاب 131

 44535114تلفن 4و نیساختمان نگ 322پ - 9ک  -بلوار گلها -تهرانسر  21 3هیپا 196 یمهد 132

 66690260تلفن  2پ  یمهر آباد  خ امام محمد باقر )ع( نبش کوچه دربند 9 3هیپا 70 شرکت هنردانش عقاب مهرآباد 133

 88903808-تلفن   1و 108خ الرستان پ   یعج  خ مطهر عصریخ ول 7 3هیپا 88 مهران 134

 55902649*55900096تلفن  290پ  اتیخ ب  یشهر ر 20 3هیپا 60 مهرداد 135
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 22712477*22724636تلفن   23آستارا پ نمایجنب س - شیتجر 1 3هیپا 18 رانیمهرشم 136

 33467772* 33467771ط اول  تلفن  ینبش خ آذر شرق  هیریمش 15 3هیپا 170 هنیمهرم 137

 44516970-44514773*44519898تلفن -بلوار الله  چهارراه قبادپاساژ الله -تهرانسر 21 3هیپا 113 الدیم 138

 77900694تلفن    248نارمک  نبش چهارراه  تلفن خانه  پالک  8 3هیپا 103 نارمک 139

 66030645*66015858تلفن     1راه طوس  بن بست  منصور پ 4به  دهینرس یجخ  یخ آزاد 10 3هیپا 50 ناصر 140

 55715716*55739444*55131963*55131962تلفن* 2ط305نبش  خ خواجه زاده پ   یسبحان  دیخ شه 10 3هیپا 44 نصرت  141

  44851205-8تلفن   2ط  290پالک   شیایباالتر از ن - یاصفهان یاشرف 2 3هیپا 192 نینگ 142

 55850506*55864370*55834467تلفن   215نعمت آباد  خ نور پ 19 3هیپا 221 نور 143

 86034206*88940780*88943066*88945366تلفن   296خان زند پ میکر یابتدا عصریم ول 6 3هیپا 164  عصریول 144

 44474700*44470379تلفن  2ط  100ساختمان آرامان پ ینبش بهار شرق  یسردار جنگل  جنوب  شیاین 5 3هیپا 140 یهاد 145

 33493115*33484339*33484397تلفن   9مقدم پ   یخ نجف  یخ ابومسلم خراسان  هیمسعود 15 3هیپا 220 تیهدا 146

 33228413*33228412*33228411تلفن           نیرالمومنیبلوار هجرت جنب شهرک ام یراه تخت3م کالهدوز  یروزیخ پ یانتها 13 3هیپا 64 هدف 147

  44724441-5تلفن 13پ 2خ گفام  نبش بنفشه   ریکب ریشهرک  گلستان بلوار ام 22 3هیپا 144 یهد 148

 77560420*77553997*77553624تلفن   2بانک صادرات پاساژ  اخوان ط  ینامجو  روبرو 7 3هیپا 73 هما 149

 635سابق مجلس پ  خانهیچا یبهارستان روبرو 12 فقط آموزش3هیپا 51  یهنرکده فن 150

 77225104*77209446*77209445تلفن  1ط158م رسالت خ هنگام پ 4 3هیپا 150 هنگام  151

 66363871*66363870ط اول  تلفن * 498و کارون پ  حونیج نیماب  یخ هاشم 10 3هیپا 187 اسی 152

 77444653*77444561----138خودرو  پ رانیا یروبرو  ییایدر یرویخ ن-م رسالت  4 موتور 261 موتور منیا 153

 33558917تلفن 19و 23( پ خچالی)  یلچیبعداز تقاطع اول خ پ یمانیخ  پ یم شوش  خ شوش شرق 12 موتور 235 بهران موتور  154

 55973886-----140پ   نیار امام حسبلو  یشهر ر 20 موتور 100/232 تهران موتور  155

 66309238*66309164تلفن395راه قهوه خانه  پ4به  دهینرس-آباد افتی 18 موتور 260  انیرا 156

 66661851تلفن  3به پل ساوه  پ     دهیخ زرند نرس یآذر 9 موتور 230 رهرو  157

  33141972*33835973ط اول  تلفن  188پ سیخاوران  ساختمان پارم نالیترم یخ خاوران روبرو 15 موتور 192 طاهر 158
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 66376144---م حر  ستگاهیخ جنگ  جنب ا  یخ کارگر جنوب 11 موتور 226 نامجو 159

 55665901*55647515تلفن 10پ نگیشهربانو جنب پارک یورود-تیبوستان وال- یاتوبان چراغ-نواب  19 موتور 100/233 تیوال 160

 66275760*66275473--موتور   صیفارس  خ هالل احمر  داخل ستاد ترخ جیبزرگراه  فتح خ خل 18 موتور 100/231 نیامهمکار  161

 6-44456004بعداز سه راه جنت آباد   تلفن  یهللا کاشان تیخ بعثت بلوار ا یانتها یجنت آباد شمال5 1هیپا 125 تهران و حومه  یمجتمع شرکت واحداتوبوسران 162

 2هیاپ 125

 56528113فکس56528112*56528462*56528464تلفن 125پ - یخ انرژ-قمصر  -باقر شهر  - یشهرر 19 موتور 100/235 ناوبران  یمجتمع آموزش 163

 1هیپا 100/235

 2هیپا 100/235

 ژهیو 100/235

 48931354-6 سیمجموعه پرد یورود یعلوم انتظامجنب دانشگاه  -بزرگراه همت غرب  -تهران  22 )قانون سابق(3هیپا 234 نظم  اورانیمجتمع  164

 1هیپا 234

 2 هیپا 234

 موتور)قانون سابق(  234

 ژهیو 234

 

 

 کلتیموتور س یآموزشگاهها ستیل
 تلفن تماس آدرس نام آموزشگاه فیرد

 66376144 دانشگاه افسري امام علي -جنب ایستگاه میدان حر -خیابان جنگ -ضلع غربي میدان حر -خیابان امام خمیني آموزشگاه نامجو 1

 66661906 3پالك –متري زرند  45ابتداي  -سه راه آذري آموزشگاه رهرو 2

 55973886 - 55973887 140پ  نیبلوار امام حس یشهر ر آموزشگاه تهران موتور 3
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 66275473 داخل ستاد ترخیص موتورسیكلت -( خیابان هالل احمر2خیابان خلیج فارس )شماره  -بزرگراه فتح  آموزشگاه موتورسیكلت همكار امین 4

 48931354 - 48931353 دانشگاه علوم انتظامي -ز پل آزادگانابعد  -اتوبان همت غرب آموزشگاه امین )وابسته به دانشگاه علوم انتظامي( 5

 55665901-55647515 10پ  تیآموزشگاه وال نگیشهربانو جنب پارک یدرب جنوب یروبرو - تیبوستان وال - 19منطقه  موتورسیكلت والیت 6

 )پایه هاي دوم یكم ، ویژه ،موتورسیكلت( 56528464 125پالك  –انتهاي خیابان انرژي  –ابتداي خیابان قمصر  –باقرشهر  مجتمع آموزشي ناوبران 7

 77444653- 77444561 138میدان رسالت انتهاي خیابان نیروي دریایي روبروي ایران خودرو پالك  آموزشگاه ایمن موتور 8

 66309238- 66309164 395یافت آباد بلوار معلم نرسیده به چهار راه قهوه خانه نبش خیابان حسن مظفري پالك  آموزشگاه رایان 9

 33141972و 33835973 طبقه اول 188ساختمان پارمیس پالك  15وبروي ترمینال خاوران وشهرداري منطقه خیابان خاوران ر آموزشگاه طاهر 10



طبقه  - یلیساختمان جل - یو بلوار طالقان هیاله نیب -جاده ساوه  -بهارستان  دوم هیپا راه سبز بهارستان غرب تهران

  سوم

  22پالک  - یصدوق ابانیخ - شهیبعد از سه راه اند -مالرد  موتورسیكلت ایعرش مالرد تهران غرب

  تر از کارواش ماهان نییپا -ن بلوار آزادگا - اریشهر موتورسیكلت یهاشم شهریار تهران غرب

  624اسالمشهر. ابتداي قائمیه . پالك  موتورسیكلت فرشاد اسالمشهر تهران غرب

گل، ساختمان  یبیب یفروش ینیریقدس، جنب ش دانیم -شهر قدس  موتورسیكلت فیروز شهرقدس تهران غرب

  15و  13، واحد  5طبقه  ان،یک

طبقه دوم -ساختمان آپادانا  -روبروي بلوار گلستان  -بهارستان  موتورسیكلت محسن بهارستان تهران غرب

  

جاده مالرد نرسیده به شهرداري مالرد خ مطهري آموزشگاه  کمی هیدوم وپا هیپا شهریار شهریار تهران غرب

  1شهریار پایه 

ساختمان  4به هجرت  دهی. نرس نیبلوار امام حس - یمصل دانیم -شهرقدس  پایه سوم همراهان شهرقدس تهران غرب

  1الماس طبقه 

  13و  12شهریار. خادم آباد . بلوار رسول اكرم. بین الله  پایه سوم باغستان شهریار تهران غرب

  . طبقه اول 10شهریار. بلوار رسول اكرم. ساختمان پلیس+ پایه سوم نیما)پارسا( شهریار تهران غرب

متري سرآسیاب. نرسیده به 20شهریار. منطقه سرآسیاب. جاده مالرد. خ پایه سوم نصر مالرد تهران غرب

  733میدان گلها پ

  25. محله  3شهریار. شهر جدید اندیشه. فاز  پایه سوم ناصر شهریار تهران غرب

  خ گلزار یروبرو نو،یبه باز دهیمارلیك. خ دكتر حسابي. نرس پایه سوم مهستان مالرد تهران غرب

  شهریار. امیریه. جنب مخابرات مركزي پایه سوم مهدوي شهریار تهران غرب

جاده مالرد. بعد از سه راه اندیشه. خ بهاره شرقي. نبش كوچه اول  پایه سوم مجد)امین( مالرد تهران غرب

  106. پ

  پونهمارلیك. خیابان دكتر حسابي. پایین تر از میدان گلها. خیابان  پایه سوم كوثر مالرد تهران غرب

  34شهریار. خیابان ولیعصر. خیابان مخابرات. خیابان كشاورز. پالك  پایه سوم فرهنگ شهریار تهران غرب

  شهریار. صباشهر. بلوار شهید مهدي تاجیك. پایین تر از شهرداري پایه سوم صبا شهریار تهران غرب

ن امام خمیني. روبروي پایانهرباط كریم. شهر جدید پرند. میدا پایه سوم صالحي رباط كریم تهران غرب

  

 شهریار. باغستان. ساختمان شباهنگ پایه سوم شباهنگ شهریار تهران غرب

  شهریار. مالرد. بلوار رسول اكرم. روبروي آتش نشاني پایه سوم سفیر مالرد غرب تهران

  7متري شورا. نرسیده به میدان امام حسین. پالك  30شهرقدس. بلوار  پایه سوم قدس شهر قدس غرب تهران

  123، پالک 2امام، بعثت  دانیم ن،یشهریار.شهرک وائ پایه سوم سروش شهریار غرب تهران

  سرآسیاب. مالرد. بلوار رسول اكرم. جنب مؤسسه مالي و اعتباري مهر پایه سوم حكمت مالرد تهران غرب

  2آبان. پالك  13صفادشت. بلوار شهید چیتگر. خیابان  پایه سوم پویا مالرد تهران غرب

  16نه اتوبوسراني . واحداندیشه. سر فاز. روبروي پایا پایه سوم پارس شهریار تهران غرب

  103، پالكاندیشه، فاز یك، ابتداي خیابان نهم شرقي پایه سوم بابك شهریار تهران غرب



  صنایع سنگ پارك یشهریار . جاده مالرد. سه راه اندیشه. روبرو پایه سوم ایرانیان مالرد تهران غرب

  بعد از میدان معلم. نبش كوچه روزبه.  8. اندیشه. ارغوان 1فاز پایه سوم اندیشه شهریار تهران غرب

شهریار. بلوار آزادگان. روبروي سه راه فردوس. جنب رستوران گلچین پایه سوم امیر شهریار تهران غرب

  

  16متري دهقان. پالك  12متري انقالب.  45شهر قدس. بلوار  پایه سوم عبدالملكي شهرقدس تهران غرب

110س. میدان قدس. بلوار بهشت فاطمه. بعداز بریدگي اول. پالك شهرقد پایه سوم صادق شهرقدس تهران غرب

  

  شهر گلستان. فلكه دوم . ساختمان آفاق -بهارستان  پایه سوم )گیالوند(آذربایجان بهارستان تهران غرب

  بهارستان. شهر گلستان . بلوار اصلي . روبروي خیابان نارون پایه سوم گلستان بهارستان تهران غرب

  متري سجاد 12بهارستان. شهر گلستان . سلطان آباد . بعد از  پایه سوم كاملیا بهارستان تهران غرب

  متري سجاد 12بهارستان. شهر گلستان . سلطان آباد . بعد از  پایه سوم كاملیا بهارستان تهران غرب

قه فوقاني معاینه فنيبهارستان. سه را آدران. جنب اداره آگاهي. طب پایه سوم )فدک(وانیک بهارستان تهران غرب

  

  6و 5صالح آباد. سي متري ولیعصر. بین بوستان  -بهارستان  پایه سوم انیک بهارستان تهران غرب

  رباط كریم. جاده شهریار. شهرك آالرد پایه سوم فوالدوند رباط كریم تهران غرب

پالك  -پاساژ طال  -تیر  7میدان  -بلوار امام خمیني  -نسیم شهر  -بهارستان پایه سوم اسالمي بهارستان تهران غرب
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  184نسیم شهر . خیابان امام خمیني. پالك  -بهارستان  پایه سوم رباط بهارستان غرب تهران

روبروي  –رباط كریم. خیابان شهید حاج جعفري)بخشداري(  پایه سوم جعفري رباط كریم غرب تهران

  45پالك  -بخشداري 

رباط كریم . بعد از شهرداري . روبروي صندوق قرض الحسنه  پایه سوم ایثار رباط كریم غرب تهران

  خیبر

  14هرك قائمیه . روبروي بانك ملي . كوچه اسالمشهر. ش پایه سوم ( نیاسی)  انیدریح اسالمشهر غرب تهران

  2شهرك صنعتي چهاردانگه. مجتمع كوشك ایرانیان. طبقه  پایه سوم هدف اسالمشهر تهران غرب

  66اسالمشهر. واوان . میدان تهران . خیابان شیراز . پالك  پایه سوم نیلوفر واوان اسالمشهر تهران غرب

گراه آیت اله سعیدي. جاده ساوه . شهر چهاردانگه. شهرك گلشهر. خ بزر پایه سوم مهدي اسالمشهر تهران غرب

  شهید بهشتي

  اسالمشهر. سر نوري . جنب عكاسي پردیس پایه سوم ولیعصر اسالمشهر تهران غرب

  624اسالمشهر. ابتداي قائمیه . پالك  پایه سوم (روزهیمهارت )ف اسالمشهر تهران غرب

  - 95. پالك  2/33اسالمشهر. شهرك قائمیه. فلكه سوم . كوچه  پایه سوم قائم اسالمشهر تهران غرب

42پالک  2منطقه  یجنب شهردار یخ نواب صفو -جاده ساوه  -اسالمشهر  پایه سوم رشیدي اسالمشهر تهران غرب

  

5جایي . روبروي بوستان الله . پ. بلوار شهید ر2اسالمشهر. واوان .فاز  پایه سوم ترافیك اسالمشهر تهران غرب

  

  21متري امام خمیني . كوچه  20اسالمشهر. خیابان   بهمن اسالمشهر تهران غرب



  2اسالمشهر. بلوار آیت اله سعیدي. جنب پمپ بنزین. سبالن ط پایه سوم امیركبیر اسالمشهر تهران غرب

ران ساوه.نرسیده به ایستگاه حاج محمود.روبروي اسالمشهر.بلوار اصلي ته پایه سوم اسالمشهر اسالمشهر تهران غرب

  داروخانه شبانه روزي.امام خمیني

  اسالمشهر. ایستگاه نوري . جنب تاالر پذیرایي تانیا پایه سوم آزمایش اسالمشهر تهران غرب

  راه دوم4 - یریبهرام مس دیخ شه -خیرآبد-ورامین کمی هیدوم وپا هیپا پارسا ورامین تهران شرق

بعد از معاینه فني دماوند-2كیلومتر-بعد از پل شلمچه-جاده فیروزكوه-دماوند پایه سوم میعاد دماوند تهران شرق

  

  خرداد( 15نرسیده به میدان ولیعصر)بعد از بیمارستان  -ورامین  پایه سوم بنیامین ورامین تهران شرق

 1پالك  -االر پارسیان روبروي ت -جاده پارچین  -پاكدشت  پایه سوم علي پاكدشت تهران شرق

كوچه ششم هاشم آباد  -میدان شهید چمران  -بلوار راه آهن  -پیشوا  پایه سوم كامراني)ارگ( پیشوا شرق تهران

  1پالك  -

  روبروي فروشگاه اتكا -بلوار امام خمیني  -رودهن  پایه سوم آرمان رودهن شرق تهران

  17دانشجوي  -ته خیابان پش -سه راه شهرك  -فیروزكوه  پایه سوم سپهر فیروزكوه شرق تهران

طبقه فوقاني  -جنب بازار روز قدیم حبیبي  -باالتر از تاالر محمد  -بومهن  پایه سوم شمس بومهن شرق تهران

  لوازم اداري ارس

 -روبروي بخشداري  -كوچه شهید صابري  -روبروي آتشنشاني  -بومهن  پایه سوم علوي بومهن شرق تهران

  5طبقه  -مجتمع قائم 

خ نیستان  -بلوار شهید صیاد شیرازي  -میدان امام خمیني  - 2فاز  -پردیس  پایه سوم پردیسان ردیسپ شرق تهران

  طبقه همكف و اول - 5پالك  -یكم 

  1پ  -ابتداي خ كارگر نرسیده به مركز تربیت معلم زینبیه  -پیشوا  پایه سوم كیمیا پیشوا شرق تهران

جنب مصالح ساختماني  -باالتر از پمپ بنزین  -خ پاسداران  -فیروز كوه  پایه سوم مهرگان فیروزكوه شرق تهران

  حسیني

  روبروي دانشگاه آزاد اسالمي -میدان معلم  -دماوند  پایه سوم شیوا دماوند شرق تهران

  اواسط كوچه -ك شهید فالحي-اهخ سپ -بلوار آیت اله خامنه اي  -دماوند پایه سوم 110 دماوند شرق تهران

  روبروي بانك ملي -باقر آباد  -قرچك  پایه سوم شریفي ورامین شرق تهران

  جنب داروخانه ستارخان -نرسیده به خ محمد آباد  -خ اصلي  -قرچك  پایه سوم وارنا ورامین شرق تهران

  روبروي پارك جنگلي -ج جنب باربري دانا -زیبا شهر  -قرچك  پایه سوم مركزي ورامین شرق تهران

  متري خلیج فارس 20 -ابتداي شهرك طالئیه  -قرچك  پایه سوم خلیج فارس ورامین شرق تهران

  روبروي كالنتري -خ اصلي  -قرچك  پایه سوم شلمچه ورامین شرق تهران

24پالك  -( خ آزادگان )ترمینال سابق -كمر بندي شهید بهشتي  -ورامین  پایه سوم افروز ورامین شرق تهران

  

روبروي جهاد كشاورزي -بلوار امام رضا )ع(  -میدان رازي  -ورامین  پایه سوم عرفان ورامین شرق تهران

  

)بهزیستي سابق ( پ  -روبروي خ شهید هداوند  -بلوار شهید باهنر -ورامین  پایه سوم ولیعصر ورامین شرق تهران
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  نرسیده به خورین-آبدخیر-ورامین پایه سوم پیمان ورامین شرق تهران



   كوثر ورامین شرق تهران

ابتداي خ زید ابوالحسن  -خ شهیدبهشتي ضلع شرقي مسجد جامع -ورامین پایه سوم پرستو ورامین شرق تهران

  جنب امام زاده زید ابوالحسن

-نبش بلوار شهید نصراله پازوكي -مجتمع ایرانیان-خ خان محمدي-پاكدشت  پایه سوم سروش پاكدشت شرق تهران

  4طبق 

نبش  -روبروي اداره بهزیستي  -بلوار شمالي شهید ولي ا...قمي  -پاكدشت  پایه سوم پردیس پاكدشت شرق تهران

  نقشینه

  روبروي شبكه بهداشت -نرسیده به سه راهي جیتو  -پاكدشت  پایه سوم ستاره پاكدشت شرق تهران

  38پالك  -پایین تر از بانك صادرات  -خیابان مطهري  -پاكدشت  پایه سوم محسن پاكدشت شرق تهران

  83پالك  -خیابان امام خمیني  -یبر  -پاكدشت  پایه سوم محمد پاكدشت تهرانشرق 

  متر مانده به راهور 200 -بلوار امام رضا  -پاكدشت  پایه سوم امیر پاكدشت شرق تهران

395 ینیشهرک خم یابتدا-راه قهوه خانه4به  دهینرس-بلوار معلم -آباد افتی موتورسیكلت انیرا تهران تهران

  

  125پ یباقرشهر خ انرژ ژهیوو کلتیو موتورس کمی هیدوم وپا هیپا موتور ناوبران تهران تهران

  جنب پارک شهربانو تیبوستان وال یدرب شمال موتورسیكلت تیموتور وال تهران تهران

  انیصندوق فرهنگ ی)ع( طبقه فوقاننیبلوار امام حس یشهرر موتورسیكلت تهران موتور تهران تهران

  2ط  498و کارون پ  حونیج نیب یخ هاشم پایه سوم اسی تهران تهران

  158پ 1نبش ک بهار  4منطقه  یم رسالت خ هنگام جنب شهردار پایه سوم هنگام تهران تهران

 صیجنب ترخ-یفن نهیمرکز معا-خ رهنما-فارس جیخل-میجاده قد موتورسیكلت نیهمکار ام تهران تهران

  خ هالل اهمر سکلتیموتور

  20پاساژ اخوان طبقه دوم پ  یروشنائ ستگاهیخ نامجو ا پایه سوم هما تهران تهران

  13خ گلفام نبش بنفشه دوم پالک  ریرکبیشهرک گلستان بلوار ام پایه سوم یهد تهران تهران

شهرک  یورزشگاه تخت یبلوار هجرت ضلع جنوب یسه راه تخت جیاتوبان بس پایه سوم هدف تهران تهران

  نیرالمومنیام

  9مقدم پ  یخ ابومسلم خ نجف هیمسعود پایه سوم تیهدا تهران تهران

  171خ حمزه قاسم پور س سهند پ یسردار جنگل شمال پایه سوم یهاد تهران تهران

 296خان زند پ میخ کر یابتدا عصریول دانیم پایه سوم عصریول تهران تهران

  540سه راه جنت آباد و خ الله پالک  نیب یبلوار کاشان پایه سوم نینو تهران تهران

  215جاده ساوه نعمت آباد ، خ نور ) لوله گاز ( پ  پایه سوم نور تهران تهران

  طدوم 290بانک شهر پ یط فوقان شیایباالتر از اتوبان ن یاصفهان یاشرف پایه سوم نینگ تهران تهران

  2ط  305نبش ک خواجه زاده پ  یسبحان دیخ شه یج یمتر21 پایه سوم نصرت تهران تهران

  مترو ستگاهیحر خ دانشگاه جنگ جنب ا دانیم موتورسیكلت نامجو تهران تهران

  به طوس دهینرس یج یمتر 21خ  یخ آزاد پایه سوم ناصر تهران تهران

  248پ  تیآ دیدفتر پست شه یچهار راه تلفنخانه طبقه فوقان تیآ دینارمک خ شه پایه سوم نارمک تهران تهران



  تهرانسر بلوار الله چهار راه قباد پاساژ الله پایه سوم الدیم تهران تهران

  60پ  یخان طالئ دینبش کوچه شه یصالح یمتر 30 هیریمش پایه سوم هنیمهرم تهران تهران

  2آستارا ط  نمایجنب س شیتجر پایه سوم رانیمهرشم تهران تهران

  145سازمان آب پ نبش یمتر 24خ  یراز یایخ ذکر یشهر ر پایه سوم مهرداد تهران تهران

  ط اول 108نبش خ الرستان پ  یمطهر دیخ شه عصریخ ول پایه سوم مهران تهران تهران

  2پالک  یخ امام محمد باقر ک دربند یمهرآباد جنوب پایه سوم مهرآباد تهران تهران

  322تهرانسر بلوار گلها نبش نهم طبقه اول پ پایه سوم یمهد تهران تهران

  قاسم آباد نی)ع( خ دماوند جنب پمپ بنز نیم امام حس پایه سوم مهتاب تهران تهران

  2پ  مهیخ سازمان آب نبش کوچه مق هیریمش پایه سوم مهاجر تهران تهران

  77پ  ینبش غزال یتهران نو خ بالل حبش پایه سوم منصور تهران تهران

  گلستان ساختمان کوروش یمتر20 یوجنت آباد باالتر از همت روبر پایه سوم یمصطف تهران تهران

  جنب مسجد صاحب الزمان یعتیآباد خ شر یاغچی پایه سوم یبیمس تهران تهران

 119اندرزگو پالک  دیخ شه یابتدا یبروجرد دانیم یروزیخ پ پایه سوم مسعود تهران تهران

  64پ  نیعادل و زر نیتهرانپارس فلکه دوم فرجام ب پایه سوم خیمر تهران تهران

  1517پ  یبخش ینبش عل یشمال یم رسالت خ مدن پایه سوم یمحمد تهران تهران

  1شمال باالتر از مجتمع کوروش نبش خجسته پور س محمد ط  یستار پایه سوم محمد تهران تهران

2و  1فارس ط آخر واحد  جیمجتمع خل یدرخت ابانیشهرک غرب بلوار دادمان اول خ پایه سوم محک تهران تهران

  

  203پ  131 یبعد از مخابرات جنب کالنتر میجاده قد یابتدا یشهر ر دانیم پایه سوم محسن تهران تهران

7مفرح کوچه مبارک آباد مجتمع مفرح و مارستانیجنب ب اریآباد ته خط خ بهمن  یناز پایه سوم نیمت نتهرا تهران

  

  16پ یالملک بعداز حرم ک ش رسول نیخ ام نیخ قزو پایه سوم ماهان تهران تهران

  516ماندانا پ  نمایتهران نو چهارراه نارمک جنب س پایه سوم ماندانا تهران تهران

  255پ یدریخ ش ح یرازیش ادیبعد از م ص یجانبازان غرب پایه سوم لشگر تهران تهران

  1ط2پ 36کوچه  یعصر باالتر از پارک ساع یخ ول پایه سوم یگاند تهران تهران

  3ط  یرعلیام یرهبر مجتمع تجار دانیتهرانپارس خ جشنواره م پایه سوم هانیک تهران تهران

  2ط  تونیز یبلوار شاهد م مادر مجتمع تجار یشهرک محالت یتیس ینیم پایه سوم کوثر تهران تهران

  68پارک شهر آرا پ  یدرب غرب یشهرآرا روبرو پایه سوم کمال تهران تهران

  73پ  یینایبلوار امام رضا خ م انشهریک پایه سوم کالج تهران تهران

  156باقرخان پ  یستارخان روبرو پایه سوم کاج تهران تهران

  23واحد 3ط72پ انیساختمان پارس یجنوب یخ اندرزگو نبش عبداله پایه سوم هیطریق نتهرا تهران

  2 شهیبه چهار راه قصر نبش اند دهینرس یعتیشر  قصر تهران تهران



بعد از پل آزادگان دانشگاه علوم  یهمت غرب دیبزرگراه شه کلتیسوم و موتورس هیپا قانون تهران تهران

  یانتظام

  169خ پاسداران نبش بوستان هفتم پ پایه سوم روزهیف تهران تهران

 57پ  یشمال ریآباد الغد افتی پایه سوم فرهنگ تهران تهران

  12واحد  3ط  64و دروازه دولت ساختمان  رانیشم چیپ نیخ انقالب ب پایه سوم یفردوس تهران تهران

طبقه اول  159پ  یو مالک یجهرم یمیسل نیبلوار فردوس بعد از چهار راه مخابرات ب پایه سوم فردوس تهران تهران

  یادار

  3272نارمک خ گلستان مقابل پارک فدک نبش پالک  پایه سوم فدک تهران تهران

  2طبقه  1پالک  16کاج نبش خ  دانیبه م دهیسعادت آباد نرس پایه سوم غرب تهران تهران

  2ط 10پ  110به خ مژده ک  دهینرس اسریبعد از سه را  اورانین پایه سوم عقاب تهران تهران

  188پ  133/135تقاطع  نیب یشرق 196خ  نیپرو دانیتهرانپارس م یه سومپا شرق ززادهیعز تهران تهران

120پ  هیصفائ دانیبه م دهینرس یمحمد دیخ شه مانیاسالم پل س انیخ فدائ یشهر ر پایه سوم عرفان تهران تهران

  

  طبقه سوم 108ظفر پ  یعتیشر پایه سوم ظفر تهران تهران

  256شعبان پ 15جنب درمانگاه  ردوقلویتر از ت نیپائ یجنوب وریشهر17خ پایه سوم طبرستان تهران تهران

  1ط همکف و  2کهن پ یآباد بلوار معلم ک عباد افتیچهارراه  پایه سوم طاها تهران تهران

  3ط 159س مارستانیاورژانس ب یبه فلکه سوم تهرانپارس روبرو دهینرس پایه سوم ادیص تهران تهران

بانک  یگلندوک روبرو دانیبه م دهی)ره( نرس ینیلواسان بلوار امام خم سوم پایه صدف لواسان تهران تهران

  819صادرات پ 

  2واحد  142به بلوار آزادگان پ  دهینرس 18خ  یخ کارگر شمال یانتها پایه سوم صدف تهران تهران

  613پالک  سیبه خ پل دهیباالتر از ملک نرس یعتیخ شر پایه سوم صبا تهران تهران

  طبقه دوم ریپاساژ ام 22نبش خ  یتهرانسر اصل پایه سوم یصادق انتهر تهران

  242خ شورا پ  ییهوا یروین یمتر یس پایه سوم شورا تهران تهران

  13جنب اداره برق پ  ینیبلوار امام خم هیحسن آباد فشافو پایه سوم شمس حسن آباد تهران تهران

  ط اول 44پالک  یپاسداران خ دولت نبش خ مفاخر ابانیخ پایه سوم شمس تهران تهران

  3پ  یخ فرجام خ سراج خ کاشان پایه سوم شکوه تهران تهران

 56پالک  یباقرشهر خ کاشان پایه سوم شبنم تهران تهران

  917تر از پل آهنگ پالک  نیپائ وریشهر 17خ پایه سوم نیشاه تهران تهران

  20چهار راه مدرس خ مدرس پ عصریخ ول پایه سوم یسهراب تهران تهران

57پ  یکوچه عسگر یج یمتر یبه س دهینرس یریشمش یمتر 20بعد از  نیخ قزو پایه سوم ریسف تهران تهران

  

  1587کالهدوز پ  دیقلهک جنب شه یعتیشر پایه سوم یسعد تهران تهران

  47پ  10بازارچه شماره  کیفاز  یاکباتان انتها پایه سوم ستاره تهران تهران

  21پالک  الیستارخان سه راه تهران و پایه سوم سپهر تهران تهران



  1واحد  3پ  یرانیط ابانینظام آباد اول خ ابانیخ پایه سوم زهره تهران تهران

پ  یجنب خ خانلر لمانی)ع( چهار راه د نیامام حس یمتر 35نماز  دانیم یشهرر پایه سوم یر تهران تهران
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  بانک ملت یط فوقان 43اول خ زرند پ یآذر یكلتموتورس رهرو تهران تهران

  52وزارت کشور پ  یروبرو یخ دکتر فاطم پایه سوم روزبه تهران تهران

  142پالک  ینبش مرتضو یخ رودک پایه سوم یرودک تهران تهران

  167و گرگان پالک  یپل چوب نیخ انقالب ب پایه سوم عیرف تهران تهران

پ  ناروندید دیخ شه ینیخم یمصطف دیخ شه نیآباد شهرک عالئ یسه راه تق یشهر ر پایه سوم رضوان تهران تهران
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  211پ  36/1 یفرع ییهوا یرویخ اول ن یانتها یروزیپ پایه سوم یمیرح تهران تهران

  34پ  یدیخ سع یانتها وریشهر 17خ  پایه سوم یرحمان تهران تهران

  2ط  660پ  ینبش خ رودک جانیخ آذربا ه سومپای یعیرب تهران تهران

  153نبش بن بست رعنا پ  یجنوب یباجیاتوبان صدر د پایه سوم یباجید تهران تهران

  1ط  299پالک  یعتینبش کوچه شر ریهفت ت پایه سوم اموندید تهران تهران

  1657پ  هیاله نیپمپ بنز یپل صدر و زرگنده روبرو نیب یعتیشر پایه سوم دولت تهران تهران

 254پ  ایبلوار در یشهرک غرب بلوار فرحزاد پایه سوم ایدر تهران تهران

  ط اول 2 یورود قیو شکوفه مجتمع شقا یعبدل آباد تقاطع مطهر پایه سوم دانشجو تهران تهران

  1239دروازه دوالب پ  ستگاهیا وریشهر 17خ  پایه سوم وشیدار تهران تهران

  299به چهار راه مخابرات پالک  دهیدشت نرس امیق پایه سوم خمسه تهران تهران

42پ یمجتمع آموزش یآباد بعداز چهارراه قهوه خانه خ ش طاهر افتیبلوار  پایه سوم فارس جیخل تهران تهران

  

  نسب خ کوثر یخ دماوند خ غفار نیامام حس پایه سوم خضراء تهران تهران

  بانک صادرات یطبقه فوقان 3 ثاقینبش م رازیتر از بهار ش نیپائ یعتیشر پایه سوم یدریح تهران تهران

  1037بلوار ابوذر پ  یروزیخ پ پایه سوم دیحم تهران تهران

  49مسجد الزهرا پ  یبلوار بهار روبرو هیمیتهرانپارس حک پایه سوم هیمیحک تهران تهران

  بانک سپه یطبقه فوقان 890نارمک چهار راه سرسبز پ  پایه سوم حاتم تهران تهران

  201نارمک نبش سه راه سمنگان پ  یغرب یمتر 46 پایه سوم چمن تهران تهران

  3و 2ط 189پ  یخ باستان جنوب یخ جمهور پایه سوم جهان تهران تهران

  465آباد خ مدائن پ  یناز پایه سوم یجعفر تهران تهران

  6واحد 341ساختمان دماوند پ  وشیدار ستگاهیدماوند ا ابانیخ پایه سوم جت تهران تهران

  اسالم انیپارک فدائ یخاوران روبرو ابانیخ پایه سوم جانباز تهران تهران

  319پ  Aوالفجر بلوک  یابتدا روزهیقصر ف یمتر 35 هیافسر پایه سوم ثامن تهران تهران

  13خ دولت آباد بلوار شهرزاد پ  یشهر ر  ثابت تهران نتهرا



  9پ  یخ اکبر یصالح دیجناح بلوار شه یخ محمدعل پایه سوم یموریت تهران تهران

  368فارس پ جیخل یجاده ساوه پاسگاه نعمت آباد شهرک دولت خواه مجتمع تجار پایه سوم انیتهران تهران تهران

  3دادسرا پ  یروبرو هیریمن دانیم عصریخ ول پایه سوم تهران تهران تهران

 47و 2فارس ط جیمجتمع خل یآتش نشان یروبرو زکیکهر میجاده قد پایه سوم دیتوح تهران تهران

  379و ملت پ  یمقابل بانک مل هیجواد یمتر 20راه آهن ،  پایه سوم نیتد تهران تهران

  باالتر از م ملت پشت بانک ملت یشمال هیدیمج یانتها پایه سوم تابان تهران تهران

  هینیحس یطبقه باال 97فلکه دوم خ سالمت بخش پ  یخزانه بخارائ پایه سوم مانیپ تهران تهران

  246پ  انیخ حداد عادل چهارراه عل یجنوب وریشهر 17خ  پایه سوم میتعل کیپ تهران تهران

  290، پ  رانیا مهیب یخ هالل احمر روبرو پایه سوم روزیپ تهران تهران

  2طبقه  251پالک  3و  2 یمتر 15 نیب هیافسر یمتر 20 پایه سوم ایپو تهران تهران

  71کوچه نجارزادگان پ  نیبه استاد مع دهینرس یخ آزاد پایه سوم پورزاد تهران تهران

  یکوچه کاظم 16م  یورزشگاه جنب شهردار ستگاهیا یرجائ دیآباد خ شه یناز پایه سوم پروانه تهران تهران

  3ط198پ زهیخ هو یخ خرمشهر خ صابونچ پایه سوم پرنده ساحل تهران تهران

  1119پالک  یجنب خ وحدت اسالم یخ مولو پایه سوم پرستو تهران تهران

  بافان طبقه دوم یخ بافان مجتمع تجار یم معلم ابتدا پایه سوم سیپرد تهران تهران

  92پ  یمان جنوبعبدل آباد خ بخشنده نبش لق پایه سوم تختیپا تهران تهران

  2و 1ط115/1)جشنواره( یدیناه رضایخ عل دالشهدایتهرانپارس چهارراه س پایه سوم انیپارس تهران تهران

  1515تر از م شهدا پ  نیپائ وریشهر 17 پایه سوم پارس نو تهران تهران

  89بعد از تقاطع صفا پ  یبلوار امام عل یروزیخ پ پایه سوم پارس تهران تهران

  369مترو نبرد پالک  یبه چهار راه کوکا روبرو دهینرس یروزیخ پ پایه سوم بهمن هرانت تهران

  59جنب بانک رفاه پ یم انقالب ضلع شمال غرب پایه سوم بهار تهران تهران

  163جنت آباد تقاطع همت پ  پایه سوم منیا تهران تهران

  111فلکه اول جنب مسکن جم پ یشهران ضلع شمال شرق پایه سوم پارس رانیا تهران تهران

 360پ  یباالتر از پل قنات کوثر نبش ششم شرق یتهرانپارس بزرگراه باقر پایه سوم رانیا تهران تهران

  48و 2ط نیرالمومنیمسجد ام یضلع جنوب ثاریخ ا یشهرک ژاندارمر پایه سوم ثاریا تهران تهران

  2754پ  هیمحمود ستگاهیا یعصر پارک و یتهران ول پایه سوم نیام تهران تهران

  90پ  یمسجد محمد یخ فالح خ ابوذر روبرو پایه سوم ریرکبیام تهران تهران

  324به چهار راه کرمان پ دهینرس ینارمک خ گلبرگ غرب  ریام تهران تهران

  35پ یشرق یشهدا یمتر20نو  رانیم رسالت خ هنگام شم پایه سوم دیام تهران تهران

  153پ  ینبش خ خواجه عبدا... انصار دخندانیبعد از پل س - یعتیخ شر پایه سوم البرز تهران تهران

  هیساختمان سا هیآ یجنب فرهنگسرا یبلوار اصل کیاکباتان فاز  پایه سوم اکباتان تهران تهران

  9و  4واحد  4و  2بازار صدف طبقه  هیاقدس پایه سوم هیاقدس تهران تهران



  325ک همتا پ  یفیلط یآباد ابتدا یخان پایه سوم ارم تهران تهران

  198پ یغرب دیابوسع جیکرج خ خل میجاده قد پایه سوم ارغوان تهران تهران

  39گلستان اول پ  یروبرو ژنیبلوار ب یشمس آباد شمال پایه سوم ارس تهران تهران

  4پالک  4پاسداران نبش بهارستان  پایه سوم یارزمان تهران تهران

  2ط نیپاساژ نگ یخ بهرام عصریشهرک ول پایه سوم یارادت تهران تهران

  48بانک صادرات پ یروبرو یپل ر ریز یخرداد شرق 15خ  پایه سوم بیاد تهران تهران

  3ط  29پ  شایپل گ ریتقاطع چمران و جالل آل احمد ز پایه سوم اطیاحت تهران تهران

  خ خاوران خ بهشت ساختمان اترک پایه سوم اترک تهران تهران

  خ خاوران خ بهشت ساختمان اترک یه سومپا اترک تهران تهران

  ساختمان سبز طبقه دوم 40پالک  یبانک مل یروبرو هیفلکه اول صادق  یاتحادداور تهران تهران

  1046پ  یفلکه چهارم تهران پارس خ وفادار شرق پایه سوم اتحاد تهران تهران

 نیگلچ دانیمبه  دهینرس یخان وضیفالح خ ابوذر خ ع پایه سوم ابوذر تهران تهران

  2ط  38پالک  نایابن س مارستانیجنب ب یا... کاشان تیآ یابتدا پایه سوم یمیابراه تهران تهران

  186خاوران پ نالیترم یخاوران روبرو پایه سوم آهنگ تهران تهران

  571مترو پ  ستگاهیا یروبرو جانیخ آذربا ینواب صفو دیتقاطع شه پایه سوم یآهار تهران تهران

ط چهارم انیساختمان شا یجنوب یبلوار مرزداران نبش خ اطاعت یشهرک ژاندارمر پایه سوم شیآزما تهران تهران

  

  6کوچه نورپاش پالک  یجنب بانک مل یاله بیخ حب یروبرو یخ آزاد پایه سوم یآزاد تهران تهران

  43پالک  یلیفردوس خ اسماع یکو یمهرآباد جنوب پایه سوم آرمان تهران تهران

  2پالک  3گلزار  یاصفهان یپونک اشرف پایه سوم آرام تهران تهران

  2پ یبه مالک اشتر کوچه صارم دهیقصرالدشت نرس پایه سوم آذر تهران تهران

  17گلناز پالک  ابانیخ ریرکبیام یآهن ابتدا شهرک راه پایه سوم هیآت تهران تهران

 110رپیآفاق س ییمایجنب هواپ 6نبش ک  جیبزرگراه بس یابتدا پایه سوم 110 تهران تهران


