
 بسمه تعالی

 (6931)سال  لیست مساجد برگزار کننده مراسم معنوی احیای نیمه شعبان

 آدرس مسجد همراه امام نام امام جماعت نام مسجد منطقه ناحیه شهر ردیف
 

1 

 متری امام حسین 51خ  -شهر ری خ فدائیان اسالم  0101101112 سید رضا حسینی بهشهری امام حسین )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 1

 انتهای خ شهد موالیی -آبان  15شهر ری  0101011010 ابوالفضل تزروی سید الشهداء )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 0

 ده متری سوم طالقانی -صالح آباد شرقی  -شهر ری اتوبان بهشت زهرا  0101100111 رحیم فرضی زاده اهلل الصمد 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 5

 کوچه ش صادقی -خ  شهادت  -شهر ری خ ش غیوری )جاده سوم(  0100151011 سید مجتبی حسن تفرشی امام حسین )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 1

 5خ مدرس  -بلوار شهداء داسار  -شهر ری میدان ش غیبی  0100111121 علی میر حیدری حضرت زینب )س( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 1

 انتهای جاده نظامی -شهر ری جاده ورامین  0105511105 اصغر عباسی کیا امام حسین )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 1

 بعد از فلکه ش جعفری -خ موسی بن جعفر )ع(  -شهر ری باقر شهر  0101021101 کمالوند رستگار امام حسین )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 1

 پل سیمان خ ش سرگرد محمدی پشت بانک ملی -شهر ری  0101021112 محمد رضا نجفی جزه صاحب الزمان )عج( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 1

 صالح آباد شرقی بعد خ ده متری دوم -شهر ری  0101011112 محرم الیاسی شهداء 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 0

 نبش خ شهادت -شهر ری دولت آباد خ پروین اعتصامی  0101002251 سید حسن قادری شربیانی سید الشهداء )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 12

 خ ش ملت دوست -ری دولت آباد شهر  0101011215 مجتبی صابری صاحب الزمان )عج( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 11

 خ ش اسماعیلی -شهر ری خ آرد ایران  0101201111 هادی گودرزی ابراهیم خلیل )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 10

 خ ش غیوری -خ سرگرد محمدی  -شهر ری پل سیمان  0101001051 علی امیدی حضرت مهدی )عج( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 15

 ده خیر -شهر ری جاده ورامین  0111111111 حسن عباسیان صاحب الزمان )عج( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 11

 خ نیکو نام -خ فدائیان اسالم  -شهر ری  0100011211 محمد اکرمی جواد االئمه )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 11

 محله هاشم آباد -ضلع جنوبی حرم  -شهر ری  0100111210 یاسر مجاهد خضر النبی )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 11

 خ ش ساوجی -خ ش منتظری -شهر ری شهرک انقالب 0101551111 توکل نصرالهی سید الشهداء )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 11

 علی نواز جنب مخابرات عرب سرخیخ ش  -صفائیه  -شهر ری  0101111111 علی ایرانی پور امام رضا )ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 11

 کوی اسالم -شهر ری میدان معلم  0101120110 علی محمدی فاطمه الزهراء )س( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 10

 قاسم آباد تهرانچی -شهر ری جاده ورامین  0101110110 ناصر پریوری شربیانی صاحب الزمان )عج( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 02

 حسن آباد فشافویه خ ش شریفی مجتمع مسکونی البرز -شهر ری  20101110111 احمد صیدی فاطمه الزهراء )س( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 01

 کوچه ش حیدریکالنتری روبروی  دائیان اسالم پل سیمان جاده سومشهر ری خ ف 0511011111 عباس موسی خانی ابوطالب 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 00

 شهرری میدان غیبی خ شهید خرم دره 0100011200 علی پروانه حضرت ابوالفضل)ع( 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 05
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 شهر ری جوانمرد قصاب خ اختری 0101100110 مجید جعفری )ع(زین العابدین 02 )ع(حضرت عبدالعظیم تهران 01

 شهرک ش محالتی خ شهدای گمنام 0101201001 محمد حسن قاسمی امام خمینی )ره( 1 شهید باهنر تهران 01

 بلوار ارتش بلوار نیروی زمینی ستاد دانشگاه فارابی 0100511101 ذبیح اله ادبی امام حسن مجتبی )ع( 1 شهید باهنر تهران 01

 شمیران خ حکمت چهار راه اسدی ک ش مهر محمدی 0100111111 صادق غالمی مفتخر 1 شهید باهنر تهران 01

 اتوبان ارتش اراج شهرک ولیعصر 0105015001 مجید کشانی ولیعصر )عج( 1 شهید باهنر تهران 01

 رودبار قصران . بلوار شاهد میگون 0101202211 اکبر زوبین جامع میگون 1 شهید باهنر تهران 00

 اوشان خ روح االمین رودبار قصران . شهر 0101101212 عباد ا... کائید انصاری جامع اوشان 1 شهید باهنر تهران 52

 5بلوار ارتش ش محالتی فاز  0101111102 حمید رضا رضائی امیر المومنین )ع( 1 شهید باهنر تهران 51

 خ ولیعصر باالتر از پارک وی خ ش میر شریفی 0101101101 محمد جواد بیگدلی حضرت محمد رسول ا... )ص( 1 شهید باهنر تهران 50

 0فاز  -شمیران . شهرک شهید محالتی . خ نصر  0101152101 سید مهدی مجیدی الزهراء )س( 1 شهید باهنر تهران 55

 جنگال 120ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش گروه  -بلوار نیروی زمینی ارتش  0101011521 سید محمد میرزاده علی ابن موسی الرضا )ع( 1 شهید باهنر تهران 51

 شمیران میدان قدس . خ شریعتی خ برادران شهید واعظی ) اسدی ( 0101211121 محمد محسن روح االمینسید علوی 1 شهید باهنر تهران 51

 رودبار قصران . روستای امامه باال 0110011111 کیوان باقری جامع امامیه 1 شهید باهنر تهران 51

 بابایی بعد از دانشگاه دفاع ملی کوی سید الشهداءاتوبان ش  0102111021 جواد خوش فکر سید الشهداء )ع( 1 شهید باهنر تهران 51

 شمیران . ابتدای جاده لشگرک . محله اراج . ش تیموری 20511022522 سیدمحمدکاظم موسوی متقی جامع اراج 1 شهید باهنر تهران 51

 شهرک شهید قرنیبلوار ارتش بلوار نیروی زمینی  0101115152 محمدرضا شاهمرادی الرسول)ص( 1 شهید باهنر تهران 50

 میدان رسالت خ سمنگان 20101110112 صادق زادهجواد  نارمکجامع  1 شهید بهشتی تهران 12

 خ دماوند خ ش منتظری انتهای خ ش اسدی 0101211151 علی ربانی نژاد امام حسن عسگری )ع( 15 شهید بهشتی تهران 11

 10میدان نبوت خ جانبازان شرقی خ دردشت خ  0101111110 محمد تقی فردوسی امام حسن مجتبی )ع( 1 شهید بهشتی تهران 10

 میدان امامت خ امامت کوچه ش حاتمی 0101111101 سید محمد علی خاتم یزدی امام حسن مجتبی )ع( 15 شهید بهشتی تهران 15

 متری اول اوقاف 52بلوار دالوران خ تکاوران خ  0101111005 سید محمد مقدس نیان جامع الزهرا )س( 1 شهید بهشتی تهران 11

 متری حسینی 02خاک سفید خ امین خ  -تهرانپارس  0100101001 محمد غفاری جاهد حسین ابن علی )ع( 1 شهید بهشتی تهران 11

 11خاک سفید خ احسان خ  -تهرانپارس  0100111111 اکبر غیور بخشایش حضرت رقیه )س( 1 شهید بهشتی تهران 11
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 مدائنخ گلبرگ شرقی ) جانبازان ( خ  -خ آیت  0100150102 سید حسین  میر طالبی ولیعصر )عج( 1 شهید بهشتی تهران 11

 متری دوم 52خ سراج روبروی خ  -خ فرجام  -میدان رسالت  0100111011 مهدی کاهه امام جعفر صادق )ع( 1 شهید بهشتی تهران 11

 ابتدای خ مجیدیه جنوبی کوچه ش رمضانی -خ رسالت  0100151111 سید مسعود قوامی امام زین العابدین )ع( 1 شهید بهشتی تهران 10

 خ ش مدنی خ  شهید رجبی )شارق( ک مهدی قائمی 0105210112 علی فتحی رسول اهلل )ص( 1 بهشتیشهید  تهران 12

 متری دوم مجیدیه جنوبی خ ش مهدوی کوچه ش هفت خانگی 11خ  0101250111 سید ابوالفضل سید زاده ولیعصر )عج( 1 شهید بهشتی تهران 11

 غربی 1خ استخر خ بوستان  -تهرانپارس  0101101210 هادی ویسی سید الساجدین )ع( 1 شهید بهشتی تهران 10

 تهرانپارس سه راه آزمایش  ترکمن ده روستای همه سین 0101111101 علی اکبر خراسانی صاحب الزمان )عج( 15 شهید بهشتی تهران 15

 دالوران بین تقاطع خ تکاوران و خ سراجخ هنگام بلوار  -میدان رسالت  0101111011 محمد ثمری امام سجاد )ع( 1 شهید بهشتی تهران 11

 بزرگراه ش باقری میدان قنات کوثر شهرک امید 20101015101 محسن کرمانی جامع امید 1 شهید بهشتی تهران 11

 پاسداران انتهای خ گلستان ششم کوی سازمانی 0111110115 ارسطو  یوسفی یاریجان ولیعصر )عج( 1 شهید بهشتی تهران 11

 155شرقی خ  110تهرانپارس خ شاهد خ  0511111121 سید رضا تدینی ابوالفضل )ع( 1 شهید بهشتی تهران 11

 خ دماوند خ شهید منتظری روبرو پارک خیام 0100111111 رضا تاج آبادی فراهانی سیدالشهدا)ع( 15 شهید بهشتی تهران 11

 خ دماوند خ شهید منتظری خ شهید ابراهیم طوفانی 0100115110 حسن احترامی حضرت ابوالفضل)ع( 15 شهید بهشتی تهران 10

 میدان رسالت، خ هنگام، میدان شهید کاظمی، خ شهید کاظمی 0510151101 مجتبی صراف علی بن ابیطالب)ع( 21 شهید بهشتی تهران 12

 جنوبی انتهای خ آقاجان لو نبش انصار یکانتهای نبرد  0101112101 امیر عباس عبدالهی سید الشهداء )ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 بزرگرا ه ش محالتی ، بلوار ابوذر بعد از پل سوم 0101111210 محمد رضا حاتم پوری علی ابن الحسین )ع( 11 شهید محالتی تهران 10

 برهمنخ شکوفه خ درودیان میدان کالنتری خ دلگشا ک  0100122105 مختار نوبختی جابری 11 شهید محالتی تهران 15

 خرداد شرقی ابتدای بزرگراه ش محالتی کوچه  برومند 11خ  0100111220 سید حسین خلیلی تهرانی خاتم االنبیاء )ص( 10 شهید محالتی تهران 11

 شهریور زیرگذر امین حضور خ ش دیالمه 11خ  0105120001 میثم ناسخیان المهدی )عج( 10 شهید محالتی تهران 11

 افسریه بلوار قائم شهرک والفجر بلوک ب خ ش غالمی 0105111150 حسین عبدالمنافی امام حسن مجتبی )ع( 11 محالتیشهید  تهران 11

 خ ری میدان قیام خ ش دیاض )شترداران( 0101210111 علیرضا کریمی حوری 10 شهید محالتی تهران 11

 بزرگراه بسیج بلوار هجرت شهرک فجر 0101011521 رضا علی صمدی امام حسن مجتبی )ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 بزرگراه امام علی، تقاطع محالتی و خاوران 0101512115 محسن مهدوی خصال امام سجاد )ع( 11 شهید محالتی تهران 10
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 جنوبی بن بست ششمبزرگراه بعثت کیانشهر خ ابراهیمی خ سیامک  0101111121 مصطفی مهدوی سید الشهداء )ع( 11 شهید محالتی تهران 12

 شهریور نرسیده به م خراسان خ عجب گل انتهای خ ش صمدی 11خ  0101100111 حسین نوروزی فاطمیه 11 شهید محالتی تهران 11

 خ شوش شرقی خ ش بروجردی )شهرزاد جنوبی( 0101110151 رحمت ا... تسلیمی ائمه بقیع 11 شهید محالتی تهران 10

 متری قصر فیروزه بعد از آتش نشانی 51اسالم آباد افسریه خ  0101011011 مجید امینی امام جعفر صادق )ع( 11 شهید محالتی تهران 15

 متری ذوالفقاری 02خ خاوران اتابک انتهای خ  0101121050 سید علیرضا غدیری علی ابن موسی الرضا )ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 مسعودیه بلوار قائم جنب پمپ بنزین 0101022111 عبدالحسین بحریان خراسانی جامع مسعودیه 11 شهید محالتی تهران 11

 خ ش مصطفی خمینی نرسیده به چهار راه سیروس ک اخوان اسالمی 0101011225 سید رضا صدر میر دامادی اخوان اسالمی 10 شهید محالتی تهران 11

 میدان خراسان ابتدای خ خراسان 20101010111 سید علی میر رحیمی آل یاسین 10 شهید محالتی تهران 11

 مشیریه خ بیست متری اعظم چهار راه سوم نبش خ زرین خواه 0101151125 محمد حسین امری ولیعصر )عج( 11 شهید محالتی تهران 11

 شهریور خ نور مهدی 11خ  0100110501 سید یحیی میر شفیعیان موسی ابن جعفر )ع( 11 شهید محالتی تهران 10

 خ شوش شرقی خ ارج 0100025110 علی حاتمی ابوالفضل )ع( 11 شهید محالتی تهران 12

 خ خاوران ایستگاه پمپ بنزین دوم خ نباتی 0100011512 علیرضا برهانی ولیعصر )عج( 11 شهید محالتی تهران 11

 سراه تیر دو قلوشهریور  11خ  0100111521 سید محمد رحیم رضوی رضوان ا... 11 شهید محالتی تهران 10

 0بزرگراه امام رضا شهرک خاور شهر فاز  20101115511 اسفندیار کریمی مقدم علی ابن موسی الرضا )ع( 11 شهید محالتی تهران 15

 خ مولوی خ ش پور ا... وردی کوچه ش آقاداداشی 0511111101 علی حسن پور قائمیه 10 شهید محالتی تهران 11

 شهریور خ شهید موسوی 11خ  0100011120 حسین ردایی امام جعفر صادق)ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 میدان خراسان خ خاوران خ انورزاده 0101210115 پرویز حسین زاده امام حسن عسکری)ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 خ شکوفه خ دروبان خ کرمان 0101510111 سعید الری المجتبی)ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 خ پیروزی خ نبرد ک شیردم 0101011010 محمد رضایی مسلم بن عقیل)ع( 11 شهید محالتی تهران 11

 خ وحدت اسالمی خ مختاری خ مختاری شرقی 0101011111 سید محسن موسویان یزدی )شیخ عبدالحسین( 10 شهید محالتی تهران 10

 مهرآباد جنوبی مقابل پایگاه یکم شکاری خ ش کوسه لو 0101201501 عبدالحسین زمانی رسالت )یوسف( 0 مصطفی خمینیشهید تهران 02

 جاده مخصوص کرج شهرک آزادی نبش میدان رسول ا... )ص( 0101511001 سید حجت ا... گرامیان النبی )ص( 01 مصطفی خمینیشهید تهران 01

 ابوذر میدان مقدم خ شهسوار شمالی کوچه محسن زرینخ  0101101201 حسین میرزا محمدی رسول اکرم )ص( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 00
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 ملکیلواراستادمعین نبش ک ش اکبربه بسعیدی خ ش دستغیب نرسید بزرگراه 0100012120 مهدی آجرلو صاحب الزمان )عج( 0 مصطفی خمینیشهید تهران 05

 متری ابوذر خ سجاد شمالی کوچه ش یوسف محمودی سیرشت 02خ  0100511111 عباس امیری یزنی صاحب الزمان )عج( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 01

 خ قزوین خ ش جوادسبحانی  خ ش قهرمان حاجیان کوچه ش قادری کوچه ش رجبی 0100111510 علی رضاپور امیر المومنین )ع( 0 مصطفی خمینیشهید تهران 01

 یافت آباد خ ش باقری میدان ش پژوتن 0100105112 فرهاد نمدی مالک چهارده معصوم )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 01

 1یافت آباد خ سید جمال الدین کوچه الدن  0105210115 علی اکبر شکوهی ابوالفضل )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 01

 زاهدمتری ابوذر خ ش باقری نبش خ  02خ  0105200051 سید محسن حسنی چهارده معصوم )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 01

 میدان آزادی ضلع شمالی پارک النهدی )عج( خ محمد خانی 0105012150 سید مجتبی تدینی المهدی )عج( 0 مصطفی خمینیشهید تهران 00

 متری امام خمینی بن بست دوم 12شهرک ولی عصر انتهای خ حیدری جنوبی خ  0101120211 سعید باصره ابوالفضل )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 122

 مهر آباد خ توکلی خ ش احقاقی 0101515112 علی اصغر شویک لو امام علی النقی )ع( 0 مصطفی خمینیشهید تهران 121

 شهرک ولیعصر کوی ش رجائی خ سجاد جنوبی خ ش عمرانی کوچه نبوت 0101511120 احمد قاسمی امام سجاد )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 120

 شهرک ولیعصر خ ش بهرامی خ ش میرزائی خ ش پژواند 0101111211 صفر شعبانی جامع ولیعصر )عج( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 125

 خ سجاد جنوبی میدان بهاران کوچه اسالمی 0101111151 علی ابراهیمی امیر المومنین )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 121

 شهرک ولی عصر خ ش بهرامی خ شریعتی 0101105111 محمود شمسائی چهارده معصوم )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 121

 یافت آباد نبش میدان الغدیر 0101111150 رحیم  آخوندی الغدیر 11 مصطفی خمینیشهید تهران 121

 خ آزادی مقابل دانشگاه شریف خ دکتر هوشیار 0101110011 سید علیرضا حسینی ابوالفضل )ع( 0 مصطفی خمینیشهید تهران 121

 خزانه قلعه مرغی نبش کوچه فاطمیه 0101110102 مهدی حسان فاطمیه 11 مصطفی خمینیشهید تهران 121

 جاده مخصوص کرج چیتگر شمالی خ خیبر 0101111211 سید محمد هادی رضوانی مسلم )ع( 01 مصطفی خمینیشهید تهران 120

 11خ ابوذر روبروی شهرداری منطقه  0101000111 محمد جواد فقیه امام حسن عسگری )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 112

 1خ بهاران  -بازار آهن  -شاد آباد  0151211110 محمد رضا انصاری المهدی )عج( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 111

 متری ش ذوالقدری 1خ  -خ ش قدرت پاکی  0105011001 داود اسمعیلی خامس آل عبا )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 110

 1خ خلیج شهرک طالقانی خ ش فالح زاده کوچه توحید  0101010111 احمد علی وارسته قمر بنی هاشم )ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 115

 انتهای خ نواب خ ش غالم رضایی )زمزم سابق( خ مهران شمالی ک سیدجالل حسینی 0101211211 رسول نظری قائمیه 11 مصطفی خمینیشهید تهران 111

 ورد آورد خ امام حسین )ع( 0510115011 هادی اریسیان امام حسین )ع( 01 مصطفی خمینیشهید تهران 111
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 متری ابوذر نرسیده به میدان مقدم 02خ  20512150012 یاسر غالمی روشن محمدی 11 مصطفی خمینیشهید تهران 111

 خ سجاد جنوبی میدان ابوذر 0101511111 مرتضی بابایی علویون 11 مصطفی خمینیشهید تهران 111

 شهرک ولیعصر خ شهید رجایی خ آیت اهلل طالقانی خ شهید به خال 0101111101 حسن مرادنام امیرالمومنین)ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 111

 متری ابوذر میدان ابوذر نبش خ شهید آقاجانی 02خ  0101101010 رضا مطلبی ابوذر 11 مصطفی خمینیشهید تهران 110

 متری جهاد کوچه شهید مسلم داشاب 12خ زمزم خ  0551521211 مرتضی قاصد جغالو امام حسن مجتبی)ع( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 102

 )امامی( 51خ ابوذر میدان مقدم خ حقیقی جنوبی کوچه  0511015021 محسن ساعتی رسول اکرم)ص( 11 مصطفی خمینیشهید تهران 101

 متری ابوذر ، خ برادران شاندیز 02یافت آباد شرقی، خ  0101211012 محمد چشمه کبودی الحوائج )ع(باب  11 مصطفی خمینیشهید تهران 100

 کن ، سولقان ، محله قاضی 0120121210 سعید نصیری قطب آبادی امام جعفر صادق )ع( 1 شهید مطهری تهران 105

 بن بست محمدی0آزادی خ حبیب اللهی روبرو اداره ثبت احوال ک نورزاد پالک خ  0102021121 سلیمان علی منش حجت ا... )عج( 0 شهید مطهری تهران 101

)ع(ثامن االئمه 0 شهید مطهری تهران 101  شهرک قدس بلوار دادمان روبروی پمپ بنزین 0101151151 سید مصطفی میر لوحی 

 متری انصار المهدی )عج( 52خ  جنت آباد شمالی ، 0101111111 رضا نصرتی انصار المهدی )عج( 1 شهید مطهری تهران 101

 0اتوبان ش لشکری ، شهرک اکباتان ، فاز  0101011111 عظیم شادلو امام خمینی )ره( 1 شهید مطهری تهران 101

 11خ اسد آبادی ، باالتر از میدان کالنتری ، خ  0101001011 رمضانعلی سپهری سادات 1 شهید مطهری تهران 101

 بزرگراه ش چمران ، زیر پل مدیریت ، اسالم آباد جنوبی 0100121121 قربان کریمی ترکانی ابوالفضل )ع( 0 شهید مطهری تهران 100

 کن سولقان روستای کشار علیا 0100111110 حیدر خلجی امام خمینی )ره( 00 شهید مطهری تهران 152

 بزرگراه ش اشرفی اصفهانی ، شهرک نفت ، خ یازدهمانتهای  0105105111 جالل نوری چهارده معصوم )ع( 1 شهید مطهری تهران 151

 جنت آباد ، شهرک مبعث خ بهارستان نهم 0101011101 مرتضی کدخدایی رسول اکرم )ص( 1 شهید مطهری تهران 150

 اسالمیبزرگراه ش اشرفی اصفهانی ، حصارک ، جنب دانشگاه آزاد  0101011010 رجبعلی مزدهی جامع حصارک 1 شهید مطهری تهران 155

 اتوبان ش لشکری کوی بیمه دوم میدان ش ساالری 0101101120 نصرت ا... لهراسبی اهلل )جل جالله( 1 شهید مطهری تهران 151

 شهرک راه آهن ، انتهای اتوبان همت ، شهرک نمونه سپاه 20101201111 اسماعیل عظیمی لورون فاطمه الزهراء )س( 00 شهید مطهری تهران 151

 کن ، محله باالن 0101110111 محمد امیری ابوالفضل )ع( 1 شهید مطهری تهران 151

 خ کارگر شمالی خ امیر آباد شمالی کوی دانشگاه 0101111111 سید مهدی علم خواه کوی دانشگاه 1 شهید مطهری تهران 151

 اشرفی اصفهانی ، پونک ، خ طالقانیانتهای خ  0101112201 سید یاسین شریفی بقیه ا... االعظم )عج ( 0 شهید مطهری تهران 151
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 انتهای بزرگراه ستاری شمال میدان دانشگاه آزاد سیمون بولیوار خ صبا 0101105101 مجتبی معلمی علی ابن ابیطالب )ع( 1 شهید مطهری تهران 150

 نانوایی سنگکیکن ، سرآسیاب ، روبروی  0150111011 قدرت ا... حاج بابایی امام باال 1 شهید مطهری تهران 112

 خ اشرفی اصفهانی ، باالتر از حکیم نرسیده به پل همت 0100101012 سید فخر الدین حسینی امام رضا )ع( 0 شهید مطهری تهران 111

 میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص شهرک شهید فکوری 0122101120 ابوالفضل نیازمند امیرالمومنین)ع( 21 شهید مطهری تهران 110

 پل گیشا خ فاضل غربی روبروی خ فرحزادی بازار بزرگ نصر گیشا 0105521100 محمد امید مالیری حضرت ابوالفضل)ع( 20 شهید مطهری تهران 115

 همت غرب شهرک گلستان بلوار کوهک شهرک شهید اردستانی 0101120111 سید جعفر طباطبایی صاحب الزمان)عج( 00 شهید مطهری تهران 111

 چهار راه لشگر خ کمالی جنب بیمارستان لقمان حکیم 0101111015 عباس سمیع زاده امام رضا )ع( 11 شهید نواب صفوی تهران 111

 نعمت آباد شهرک احمدیه خ ش مطهری کوچه آیت 0100010100 علی نصیری حضرت رقیه )س( 10 شهید نواب صفوی تهران 111

 51خانی آباد نو خ میثاق شمالی نبش کوچه  0100011512 شاه مرادی علی امام زمان )عج( 10 شهید نواب صفوی تهران 111

 خ قزوین ، بین خ تیموری و خ سلیمانی خ طالبی 0105050011 کامیاب مختاری صاحب االمر )عج( 12 شهید نواب صفوی تهران 111

 چهار راه هاشمیخ قصر دشت نرسیده به  0105100111 سید حجت حسینی رضویه 12 شهید نواب صفوی تهران 110

 نازی آباد خ ش اکبر مشهدی میدان پارس 0105101525 محمد بایرامی امام حسن مجتبی )ع( 11 شهید نواب صفوی تهران 112

 متری جنب ایستگاه یکتا 02جوادیه اول خ  0101211000 سید کریم پرپینچی اصغریه 11 شهید نواب صفوی تهران 111

 خ ولیعصر باالتر از مولوی روبروی مهدیه تهران کوچه آقا باال زاده 0101511211 مرتضی عباسیان پنبه چی 11 شهید نواب صفوی تهران 110

 خ هالل احمر خ عباسی جنوبی روبروی پاساژ مرکزی عباسی 0101511505 سید حمزه ارکیان انصار الحسین )ع( 11 شهید نواب صفوی تهران 115

 نعمت آباد خ میرزائی کوی انقالب کوچه شفق 0101511110 نادر انور ابوالفضل )ع( 10 شهید نواب صفوی تهران 111

 خانی آباد نو خ ش لطیفی ش محرمی 20101122152 میثم زمزم فاطمی 10 شهید نواب صفوی تهران 111

 خ آذربایجان ، تقاطع خ نواب 0101151115 سعید طالبی نیا لوالگر 12 شهید نواب صفوی تهران 111

 دستگاه 122خ ش رجائی سه راه علی آباد اول  0101111105 یونس زحمت دوست هروی ابا عبد ا... الحسین )ع( 11 شهید نواب صفوی تهران 111

 امیریمتری  1متری فاطمی چهار راه اول خ  12بزرگراه بعثت پارک خزانه خ  0111105510 رسول متقدیمی چهارده معصوم )ع( 11 شهید نواب صفوی تهران 111

 50میدان شوش خ فدائیان اسالم کوچه 0101501121 محمد کریمی احمد آبادی سید الشهداء )ع( 11 شهید نواب صفوی تهران 110

 خ نواب صفوی ، نرسیده به چهار راه رضایی 0101111210 مختار فرحناکی غفوری 12 شهید نواب صفوی تهران 112

 سر پل امامزاده معصوم میدان حق شناس نهر فیروز آباد 20100110111 حسین اصفهانی ها محمد )عج(قائم آل  11 شهید نواب صفوی تهران 111
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 51دولت خواه خ شریفی کوچه  0510120201 رحمان صفریان صاحب الزمان )عج( 10 شهید نواب صفوی تهران 110

 نعمت آباد خ سهیل خالزیر  خ مینو یا طالقانی خ میرزایی نوری 0511012110 مهدی فضلی پور امام حسن مجتبی )ع( 10 شهید نواب صفوی تهران 115

 انتهای خ  مرتضوی ، سمت چپ ، کوچه عیال بارگان 0510101100 علیرضا رستمی ابوالفضل )ع( 12 شهید نواب صفوی تهران 111

 متری بهار 10جنوبی، خانی آباد نو، خ میعاد  0101101255 محمد علی شمس الزهرا)س( 10 شهید نواب صفوی تهران 111

 دستگاه پشت سیلو کوچه صداقت )نیلوفر( 122خ رجایی  0100211001 رضا فالح صاحب الزمان)عج( 11 شهید نواب صفوی تهران 111

 غربی 1و5شهرستان پاکدشت شهرک انقالب خ امام خمینی)ره( بین  0101021111 مسلم داوری جامع امام سجاد )ع( پاکدشت شیخ کلینی پاکدشت 111

 


