
نشانیکد دفترشھرستان
اندیشھ فازیک72161193شھریار
خ پیروزی خ نبرد خ داودآبادی غربی نبش بیک حسنی پ72161807٢۵۵تھران
میدان آزادی، خ آزادی، نرسیده بھ استادمعین_جنب مخابرات فرد اسدی، پ72162068520تھران

72162330شھریار
شھریار اندیشھ فاز ۴ بلوار گلھای شرقی خیابان توحید شمالی مجتمع اداری تجاری ارغوان طبقھ 

دوم اداری واحد ١۶۵
خیابان دردشت بعد از چھارراه گلبرگ پالک۴١١ طبقھ ھمکف72162109تھران
یافت آباد میدان الغدیر انتھای خیابان مرتضی زندیھ خیابان حسن زندیھ پالک 4 طبقھ اول72162331تھران
باقرشھر خ کاشانی پ7216141492ری

خ آذربایجان بین گلشن و باستان پ 72161659٣۶٣تھران
پیشوا  خ 15خرداد روبروی اداره پست72161399پیشوا
گلبرگ غربی بعد از کرمان پالک 72161484324تھران
شھرقدس 20 متری ولیعصر نبش دستغیب72161024قدس
تھران،وردآورد خیابان آزادی(شصت و ھفتم)پالک 72162376۶٢تھران
پردیس میدان امام مجتمع ایران زمین پ 72162223٣١پردیس
شریعتی  خواجھ عبدهللا انصاری روبھ روی کوچھ رودخالھ پالک 72162538٩٣تھران
اندیشھ فازیک خیابان ارغوان ھشتم پالک 7216132880.3شھریار
شھریار باغستان نصیرآباد خیابان بھشتی روبروی فروشگاه جانبو نبش بھشتی 19 پالک 72161987277شھریار
افسریھ بلوار خاتم االنبیا روبروی تاالر چھل ستون پ72162272124تھران
خاوران روبروی ترمینال خاوران ساختمان پلیس+١٠ طبقھ ھمکف72162265تھران
نواب محبوب  مجازشرقی کوچھ عظیمی پالک 72162492١٩تھران
حکیمیھ بلوار بھار پالک 72161681١۴٢تھران
افسریھ ١۵ متری چھارم نبش کوچھ ٣٩ پالک 72162440۴۴٢تھران
خ بھشتی خ صابونچی کوچھ ششم پ٢ و72162222٣تھران
تھران .پیشوا.خیابان توحید.روبروی بانک ملت . پ 72162235۶پیشوا
خوش جنوبی نبش بوستان سعدی پالک ۶۶۶ طبقھ اول شرقی72161593تھران
میدان سپاه خیابان خواجھ نصیر شرقی پ 72162514174تھران
شھر قدس خیابان شھید بھشتی  مجتمع عالالدین طبقھ ھمکف دفترھمراه اول72161939قدس
شھرقدس خ امامزاده روبروی کوچھ حنانھ پالک72161288418قدس
شھرک ولیعصر حیدری جنوبی نبش ک امام حسبن ٢ پ۴ ط72161905١تھران
خ دماوند نبش چھاراه آیت پ 72162135597تھران

تھران شھرستان بھارستان خیابان شھید قبادی بین بنفشھ ۶و٧ پالک 72162434١٢٢بھارستان
شھرستان شھریار شھرک وایین خیابان سعدی مابین گلستان 13 و میالد. پالک 72162517326شھریار
صالح آباد غربی شھرک رسالت خیابان بھشتی پالک 73161019٢تھران
تھران افسریھ پانزده متری اول پالک ۴٨١ طبقھ اول دفتر پیشخوان دولت72162456تھران
پردیس فاز 3 انتھای جانبازان شمالی مجتمع تجاری کوھستان واحد 7216232220پردیس
مالرد صفادشت عبادیھ جنب کارواش ابوالفضل72161679مالرد

شھر گلستان شھرک قلعھ میر ابتدای خ ایثار دورم والیت پ72161782١١۵بھارستان
تھران اتوبان محالتی خیابان شاه ابادی جنوبی خیابان گلشناس پ 72162347۶تھران
شھرک اکباتان فاز دو مجتمع تجاری گلھا شمالی ط٢ واحد 72162119٢١٣تھران
خوش جنوبی نبش بوستان سعدی پالک ۶۶۶ طبقھ اول شرقی72161593تھران

صباشھر ویره خ طالقانی پالک 72162437۵٨صباشھر

72162401تھران
اشرفی اصفھانی ، بعد از پل حکیم ، جنب مسجد امام رضا (ع) ، نبش خیابان حسن آذری پالک 

۴۵ واحد ٧
تھران نو م امامت پ۴ واحد 72161856٧تھران

تھران اسالمشھر قائمیھ کوچھ 28/2 شھید سرخان ھاشمی خیابان شھید باھنر پالک72162493123اسالمشھر
شھرقدس بلوار مصلی نرسیده بھ ۴راه گودرزی72161087قدس

بومھن خ ش مسعودزاھدی پ72161685279پردیس
رباط کریم منجیل اباد خیابان شھید صادقی پالک7316102479رباط کریم

نازی آباد_ خ اکبر مشھدی_ پائینتر از میدان پارس _ نبش کوچھ قدیری_ پالک 72161979۵۵٣تھران
اندیشھ فاز سھ شھرک صدف خیابان باھنر شمالی نبش بوستان پانزدھم شرقی پالک 7216251562شھریار
بومھن خ محراب پالک ٢۴۶ص72162431پردیس
تھران ستارخان خیابان آرشمھر روبروی پارک شھرآرا پالک 7216194954تھران
شریعتی  شھدای ناجا نبش سروش72162545تھران



پرند فاز ٢ بلوار جمھوری بلوک D4 پالک 73162355166پرند
اسالمشھر خیابان زرافشان سر کوچھ 16 پالک42 دفتر پیشخوان دولت بشیری کد 7216133972161339اسالمشھر

مارلیک خ دکتر حسابی بن بست پویان پ72162337425مالرد
چیتگر-بلوار کوھک- خ نسیم ھشتم-دفتر پیشخوان دولت72162422تھران
نعمت آباد خیابان طالقانی بین سھ راھی اول و دوم پالک 72162506584تھران

72162354تھران
مشیریھ خیابان سی متری صالحی(برادران مزینانی) نبش چھارراه اول روبروی پاساژ کیوان 

پالک ٣٢٠
اشرفی اصفھانی باالتر از سھ راه مرزداران نبش کوچھ ولدخانی72161474تھران
نواب چھار راه رضایی ابتدای بریانک غربی ساختمان دنا 5ط اول واحد 721618691تھران
تھران جوادیھ بیست متری نبش کوچھ تقوی پالک 43 طبقھ 721625672تھران
بومھن بلوار امام خمینی پایین تر از پاساژ خسروتاش کوچھ اعرابی72162300بومھن
تھران نارمک خیابان آیت خیابان فرامرز ابراھیم پالک 721623211تھران

شھرستان بھارستان شھرک سبزدشت خیابان آذربایجان پالک72161587٢١بھارستان
پرند فاز ١ بلوار امام خمینی روبھ روی فروشگاه جانبو72162489پرند

شھریار اندیشھ فاز یک خیابان 12شرقی نبش کوچھ صائب پالک77 طبقھ ھمکف72162513شھریار
ورامین خ ش رجائی  روبروی بھداری مدنی72161334ورامین
شھرری اسالم اباد سیمان تھران خ رستگار پالک 73161032١۴١ری

شھریار خ انقالب خ شیخلر مجتمع گلھا72161536شھریار
اسالمشھر باغ فیض ک احمد فتحی پ 69 ط ھمکف72161682اسالمشھر
اسالمشھر واوان خ بھشتی پ 7216154772اسالمشھر

تھران میدان پونک مجتمع بوستان راھرو اداری پ72162254752تھران
تھران شھریار شاھدشھر ابتدای خیابان ازادی پالک 72161209۴١٧شھریار
م بھاران خ سجادجنوبی نبش کوچھ موسی امیری پالک 72161106137تھران

اسالمشھر زرافشان کوچھ 23 شھید علی کامکار پ 721615644اسالمشھر
پاکدشت، خیابان مطھری، باالتر از فرمانداری روبروی کوچھ مخابرات، پالک 1779٣٨٩پاکدشت
خیابان ھالل احمر نبش انبار نفت جنب دارو خانھ شلمچھ ساختمان پلیس +10طبقھ دوم72162248تھران

اسالمشھر خیابان زرافشان نبش کوچھ 16 دفتر پیشخوان دولت کد7216133972161339اسالمشھر
روستای رکن آباد رو بھ امام رضا 731911542بردسکن

72162525مالرد

شھرستان مالرد - بخش صفادشت - شھرک امید ( مسکن مھر صفادشت ) - بلوار شھید قاسم 
سلیمانی - خیابان مھر جنوبی ( شھید تھرانی مقدم ) - بین شادفرسا 4 و 5 - ساختمان آتریوم - 

طبقھ 2 - واحد 8
استان تھران شھرستان بھارستان سھ راه آدران شھرک امام حسین خیابان اصلی پالک 7216108471بھارستان
میدان خراسان ، خیابان طیب ، روبھ روی خیابان دربندی ، پ72161141382تھران
میدان خراسان ، خیابان طیب ، روبھ روی خیابان دربندی ، پ72161141382تھران
مالرد مارلیک خوشنام خیابان امام خمینی جنب مسجدصاحب الزمان دفترپیشخوان دولت72161186مالرد

بھارستان 
بخش 

بوستان 
شھرک 
اورین  

بلوارجزینی
 خیابان 

شھید 
محمدکازرا
بھارستان بخش بوستان شھرک اورین  بلوارجزینی خیابان شھید محمدکازرانی پالک 721616027نی پالک 7

ورامین مجتمع ادارت خیابان امیر کبیر روبرو بانک ملی پالک 72162287۶ورامین
سیدخندان خیابان شریعتی خیابان خواجھ عبدالھ انصاری پالک 93 طبقھ ھمکف721625385تھران

میدان نماز خ علی ابن ابیطالب ک 9 پ7216134925اسالمشھر
میدان نماز خیابان علی ابن ابیطالب نبش کوچھ 721613499اسالمشھر

چوادیھ بیست نبش کوچھ تقوی پالک 43 طبقھ 2 واحد 721625672تھران
فیروزکوه خیابان 45 متری پایین تر از ترمینال مسافربری72162491فیروزكوه
استان تھران شھرستان ورامین شھر جوا آباد بلوار شھید سلیمانی روبروی شھرداری نبش ایثار721625403ورامین

72162526تھران
محلھ اوقاف خیابان تکاوران شمالی خیابان شھید رییس علی دلواری سی متری اول پالک 277 

طبقھ منفی یک واحد 14



تھران خیابان شریعتی خیابان خواجھ عبدالھ انصاری بعد از چھاراه ابوذر غفاری پالک 7216253893تھران
منطقھ19- شھرک مرتضی گرد-انتھای خیابان نرگس-بعد از والیت 10 پالک73161063389تھران
گیالوند بلوار باھنر بلوار 60 متری بعثت پ 7216252456دماوند

72162545تھران
انتھای خیابان مطھری بعد از تقاطع شریعتی خیابان شھدای ناجا نبش کوچھ سروش (شھید 

سلیمی) پالک٢۴ طبقھ دوم

72162549بھارستان
تھران شھرستان بھارستان نسیم شھر بلوار امام خمینی خیابان ایت هللا طالقانی بین مالک اشتر 1 

و2 پالک 141
میدان شوش/خ فداییان اسالم/کوچھ 4/پالک 109 طبقھ 721625412تھران

72162543تھران
اتوبان بابایی شرق حکیمیھ شھرک شھید بھشتی داخل شھرک مجتمع اسمان بلوک غربی جنب 

ورودی واحد 22طبقھ ھمکف

72162550تھران
خیابان ولیعصر- خیابان کشاورز- حدفاصل ورنوس و عبدهللا زاده- پالک 75-مجتمع تجاری 

سامان- واحد5
سھروردی شمالی خ خرمشھر پ48 ط 1 واحد 72162528101تھران

تھران. شھرستان بھارستان، نسیم شھر، نبش خیابان 14 متری چمران، پالک 72162546568بھارستان
تھران چھار راه ولیعصر بعد از پارک دانشجو پالک 1006 طیقھ منفی721624571تھران
شھریار شھرک صدف خ باھنر شمالی بعد زا بوستان سیزدھم شرقی پالک 7216251562شھریار

لواسان بلوار باستی مرکز خرید ھدیش طبقھ اول واحد 7216252132شمیرانات
میدان سپاه ، خواجھ نصیر شرقی، پ 72162514174تھران

72162443تھران
منطقھ 22،شھرک گلستان،میدان اتریش، بنفشھ دھم،مجتمع تجاری اداری باران،طبقھ اول،واحد 

353
اندیشھ فاز یک خیابان 12 شرقی نبش کوچھ صائب پالک 77 طبقھ ھمکف72162513شھریار

72162517شھریار
تھران - شھرستان شھریار - شھر شھریار - شھرک وائین - خیابان سعدی - مابین گلستان 13 و 

میالد 7 - پالک 326
جنب آباد مرکزی خ حسین شجاعی شرقی (یکم مرکزی) بلوار کبیری طامھ پالک 26 طبقھ اول72162510تھران
قدس 

شھر قدس کوی فرزان خ امامت پالک 7216250463(تھران)
محلھ قائمیھ ک 28/2شھید سرخان ھاشمی خ شھید باھنر  پ 123 ط ھمکف72162493اسالمشھر

خلیج فارس خ ابوسعید شرقی خ حسینی پ 72162482264تھران
فیروزکوه شھرک کوھسار روبروی کوھستان 6 ساختمان مروارید 7216248318فیروزكوه
مسعودیھ خیابان قائم باالتر از پمپ بنزین پالک 7216250974تھران
شھریار،بلوار عالمھ طباطبایی،خ بنت الھدی72162498شھریار

72162499تھران
تھران خیابان نامجو میدان نامجو خیابان شیخ صفی نبش اجاره دار بوستان سپیدار سرای محلھ 

خواجھ نظام الملک پالک 521
تھران،خ انقالب،خ نجات اللھی72162502تھران

72162503پردیس
استان تھران-شھرستان پردیس-شھر بومھن-بلوار امام خمینی -خیابان محراب-نرسیده بھ کوچھ 

داودی-پالک 130
شھرک دانشگاه شریف، برج تجاری و اداری آرین پاسارگاد طبقھ ھمکف واحد 7216247212تھران
خیابان نواب ، خیابان محبوب مجاز شرقی ، کوچھ عظیمی ، پالک 19 ، طبقھ -721624921تھران
قدس 

تھران شھرستان قدس خیابان 24 متری بھاران روبروی بھار6 پ 7216248687(تھران)
قدس 

شھرقدس بلوار مرزبانان پالک7216247962(تھران)

73161054رباط كریم
رباط کریم بخش مرکزی دھستان امامزاده ابوطالب روستا آدران خیابان گلھا خیابان پروین 

اعتصامی جنوبی پالک 40
بزرگراه سلیمانی بعد از مترو علم صنعت پالک 591 طبقھ زیر ھمکف72162488تھران
تھران خیابان طالقانی نرسیده بھ بھار نبش بیمارستان502ارتش پالک113 واحد721624778تھران

خیابان 45 متری میدان امام ضلع جنوبی پالک 72162465626فیروزكوه
شھران جنوبی بلوار شھران پالک30 مجتمع مقدس طبقھ سوم واحد 7216245311تھران
خ خاوران خ بیات خ کاشی پ 223 ط ھمکف72162474تھران
تھران-خیابان جمالزاده جنوبی-نبش کوچھ شھید شعلھ ور-پ39-ط ھمکف-واحد721624714تھران
شھریار،باغستان،شھرک مھدیھ،خیابان منتظران،نبش با ھنر جنوبی ، پالک 72162461137شھریار
افسریھ،15متری4،نبش39،پ72162440442تھران

72162463تھران
استان تھران، تھران، سعادت آباد ،بلوار دریا ، بین رامشھ و چھار راه مسجد ، پالک30 ،طبقھ 2 

واحد5



پانزده متری اول افسریھ بین بیست متری و کوچھ 29 پالک 72162456481تھران

73161052شمیرانات
کیلومتر 3 جاده فشم - امین آباد؛ صدمتر باالتر از منابع طبیعی شمیرانات ، جنب تاالر صداقت ، 

پالک 130
خ ھالل احمر خ شھید داوود ابراھیمی پاساز زاکری پ 72162455105تھران
خیابان کریمخان زند-خیابان میرزای شیرازی-پالک 40-طبقھ اول-واحد شمالی72162460تھران
خ نجات الھی . خ محمدی . پ 72162394119تھران
تھران خیابان نامجو کوچھ رفیعی پالک1 واحد 721624511تھران

استان تھران ،شھرستان اسالمشھر،شھرک شھید شیرودی ،نبش البرز14 پالک 72162450703اسالمشھر
تھران اسالمشھر روستای چیچکلو خ مخابرات 12 متری ھادی اول پ 731610487اسالمشھر
بومھن، خیابان محراب، پالک 246 طبقھ ھمکف72162431بومھن
رودھن مھرآباد خیابان گلستان روبروی سوپر مارکت فیروز73161044دماوند
تھرانسرغربی،بلواربھشتی، بین خ مطھری وخ صدوقی پالک258 ط ھمکف72162442تھران
شھریار ویره خ طالقانی پ7216243758شھریار
شھریار شھرک اندیشھ فاز1 تقاطع معلم بین خیابان 10 و11 غربی پالک159 ط ھمکف72162438شھریار
حکیم شرق بھ غرب بعد از ستاری نبش شقایق شمالی ساختمان شقایق واحد منفی یک72162425تھران
تھران چھارراه نظام آباد ابتداي سبالن جنوبي نبش کوچھ نام آور پالک 72162353343تھران
شھریار،باغستان، نصیرآباد بدر،خیابان شھید بھشتی ،پالک 72162430325شھریار
72162433٢٠تھران متری افسریھ ١۵متری اول پالک۶٧٨طبقھ ھمکف واحد١

72162423تھران
تھران - تھرانپارس - بزرگراه رسالت - بعد از مترو تھرانپارس بھ سمت چھارراه تیرانداز - 

پالک 143
تھران شھرری بخش فشافویھ حسن اباد کوچھ امام رضا نھم خ گل نرگس پالک 7216232653رئ

17شھریور 15 متری اول جنوبی پالک72162412135تھران
اشرفی اصفھانی، خیابان حسن آذری، پالک45 واحد721624017تھران
اتوبان رسالت- خیابان بنی ھاشم - خیابان پرتوی - نبش اتحاد -پالک 7216241344تھران

تھران- بھارستان-گلستان-خ سردار سلیمانی- نبش بوستان 6- پ 38 -ھمکف72162402بھارستان
 مالردخ امام خمینی بعد از چھاراه تختي پالك ١٢٩ روبھ رو  پارك طبقھ دوم72162399مالرد
میدان انقالب ابتدای خیابان کارگر جنوبی کوچھ مھدیزاده پالک 5 واحد 721624091تھران
میدان رسالت،خیابان فرجام،بین ولیعصر و عبادی، پالک 460، طبقھ 3،واحد7216239016تھران
محلھ شیخ ھادی خ جامی خ شیح ھادی پالک 86 طبقھ ھمکف72162410تھران
خیابان ولیعصر نرسیده بھ زرتشت غربی ساختمان اطبا پالک 1802 طبقھ 4 واحد 7216240413تھران

72162397تھران
پیروزی - کنارگذراتوبان امام علی - خیابان کرمان غربی- روبروی بیمارستان مردم - پالک 87- 

طبقھ ھمکف

72162387تھران
میدان 7تیر کریمخان زندخیابان خردمند جنوبی انتھای کوچھ جمال روبروی مخابرات پالک 2 

طبقھ اول واحد غربی
مھرآباد جنوبی خ سی متری طالقانی پالک 7216239188/2تھران
حسن آباد -ابتدای بلوار امام - نیش کوچھ فیروزه- پالک10- پاساژ حلوائی- ط ھمکف- واحد 731610381رئ

خ فردوسی نرسیده بھ میدان فردوسی پاساژ تجارت جھانی ط ھمکف پ 721623858تھران
خیابان خاوران بین اتابک و باسکول ساختمان بعثت ط1 واحد721623804تھران

72162384تھران
جنت آباد مرکزی باالتر از ھمت روبروی برج طوبی پالک 168 ساختمان سروناز ط2 واحد 4 

جنوبی
خیابان شھید نامجو ایستگاه کاشی ھا نبش کوچھ سعیدی ساختمان کسری72162388تھران
استان تھران، جاده دماوند، 18متری قائم، شھرک صنعتی خرمدشت72162375پردیس
زنجان جنوبی خ میمنت خ بھنود پالک154 ط ھمکف72162379تھران

72162373اسالمشھر
استان تھران شھرستان اسالمشھر شھرک انبیا خیابان جانبازان بین کوچھ ھای دمیرچلی و قاسمی 

پالک 1.002 ھمکف
ورامین میدان امام خمینی جنب پاساژ خورشسد کوچھ اقاقیا پالک 721623724ورامین

72162369تھران
بعد از نعمت آباد شھرک دولت خواه خ برادران شکری مجتمع خلیج فارس جنب تاالر قصر 

سلیمان پ 11

72162364رئ
شھرری ، میدان معلم ، نرسیده بھ سھ راه ورامین ، نبش خیابان میرعابدینی ، مجتمع عقیق ، 

جنب مسکن عقیق ، ورودی 12 ، طبقھ اول ، واحد 2
شھرک آزادی بلوار امام خمینی نبش نوذری(تیر2)پاساژ فرھاد دفتر پیشخوان دولت72162362تھران

تھران - بزرگراه آیت هللا سعیدی - چھاردانگھ انتھای خیابان کریمی- گلستان 12 غربی پالک 7216236032اسالمشھر
پرند فاز 2 بلوار جمھوری بلوک d4 طبقھ دوم واحد 7216235595پرند
کیلومتر 15-بزرگراه فتح-شھرک دانش-خیابان توالیی پالک 7316103137دانش



استان تھران، تھران، قاسم آباد، دماوند، تقاطع غفاری نسب72162358تھران
قرچک- باقرآباد روستای قشالق مشھدی ابوالحسن خیابان امام خمینی- پالک 73161030129/4قرچك
میدان حر خیابان پاستور غربی نبش بن بست فسخودی پالک 131 طبقھ ھمکف72162352تھران

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھرستان قدس.روستای ھفت جوی.خیابان مطھری.پالک 7316102914قدس )
تھران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچھ سیمین پ721623491تھران

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھرستان قدس بلوار امامزاده نبش ک مرصاد پ721623204قدس )
نارمک خیابان جانبازان شرقی پالک 72162357٣۴٧تھران

گلستان  
استان تھران شھرستان بھارستان شھر گلستان بولوار گلستان خ نارون جنب میدان نارون پ7216235048(تھران )
استان تھران، تھران، مشیریھ، بوعلی غربی، نرسیده بھ صالحی72162354تھران
استان تھران، تھران، حر، آذربایجان، گلشن، بھار72162319تھران
استان تھران، تھران، خاک سفید - گلشن، زھدی، ابتدای دوم72162345تھران

72162347تھران
تھران، (منطقھ ١۴) اتوبان محالتی خیابان شاه آبادی جنوبی ابتدای گلشناس (٣٠ متری حسینی ) 

پالک ۶ ( محلھ میثم)

72162314تھران
میدن رسالت خیابان سلمان طرقی خیابان خاندل دھخورقان (158)کوچھ شھید کریمی فرد پالک 

26 طبقھ ھمکف
خیابان مرتضوي-مابین خیابان قصرالدشت و كارون-پالك440-طبقھ ھمكف72162342تھران
مالرد_خیابان دکتر حسابی_بن بست پویان_پالک 425_ساختمان پارسیس 2_طبقھ ھمکف72162337مالرد

منجیل آباد-خ شھید صادقی- پ7316102479رباط كریم
خیابان آیت خیابان شھید فرامرز ابراھیم پالک 721623211تھران
استان تھران، پردیس، بلوار شھید چمران72162322پردیس
تھران، شھریار، شھر اندیشھ، فاز یک، بلوار دنیا مالی، نبش شقایق دھم، پالک82 ،طبقھ اول72162307شھریار

72162330شھریار
تھران شھریار اندیشھ فاز 4 خیابان توحید شمالی مجتمع اداری و تجاری ارغوان طبقھ دوم واحد 

165
خ مالک اشتر بین کارون و قصرالدشت پ72162333649تھران
یافت آباد میدان الغدیر انتھای خیابان میرھاشمی خیابان حسن زندیھ پالک 4 واحد 721623311تھران

اسالمشھر - واوان بلوار ولیعصر - خ عالمھ جعفری - خ عالمھ شھیدی - پالک 7216231328اسالمشھر
تھرانپارس،خیابان شھید برادران قانع،پاساژ پارس واحد 72162306١٢تھران
بومھن بلوار اصلی روبھ روی پاساژ خسرو تاش پ72162300794بومھن

72162297تھران
استان تھران، تھران، تھرانسر مرکزی، تھرانسر، بین حاج اکبری و اسدی,دفتر پیشخوان دولت 

تمدن
اسالمشھر زرافشان کوچھ2پ43طبقھ ھمکف72162298اسالمشھر

جمالزاده شمالی باالتر از تقاطع نصرت پالک 72162280313تھران

72162081تھران
انتھای بزرگراه ارتش (لشگرک) - مجتمع تجاری باغ ارغوان - بلوک غربی - طبقھ ھمکف - 

واحد 6
تھران نارمک خ ش حیدرخانی فرجام پ 72162292692تھران

پاکدشت بلوار امام خمینی پالک 7216229066پاكدشت
فاز6- پروژه کیسون زون 5 - بلوک 40 - واحد 3 طبقھ ھمکف72162289پرند

پردیس . فاز 1 . بلوار ابن سینا . ساختمان خدماتی قایم72161643بومھن
میدان انقالب ابتدای خیابان آزادی بعد از جمالزاده شمالی بن بست علیخانی پالک2 ط اول واحد 721622862تھران
میدان رسالت خ سمنگان شمالی ک تھرانی ک 8 متری اول پ 3 ط ھمکف72162288تھران
خیابان آزادگان خیابان امیرکبیر پالک 6 ط ھمکف72162287ورامین
صالح آباد غربی شھرک رسالت خیابان بھشتی نبش محجوبی پالک 731610192تھران

72162272تھران
افسریھ، محلھ اسالم آباد، 35 متری قصر فیروزه، ( بلوار خاتم االنبیاء) خیابان شھید ترزبان، 

پالک 124
استان تھران، تھران، حسینی، چھل و پنج متری زرند، بیگلو، بین علی کیپور و آالشتی72162275تھران

73161008رئ
شھرری حاده ورامین جاده نظامی بلوار امام حسین نبش کوچھ نصیریان روبھ روی دھیاری اسالم 

اباد نظامی پالک18



تھران خیابان آذربایجان بعد از تقاطع سلیمانیھ پالک 292 طبقھ ھمکف72162274تھران
تھران پردیس فاز 1 میدان عدالت پاساژ کورش طبقھ دوم پالک 721622736پردیس
تھران ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان نبش خیابان کابلی(دبستان) پالک 1346 طبقھ اول72162268تھران
شھرک فرھنگیان 16 متری فاطمیھ پ7216225895ورامین
خ خاوران روبروی ترمینال خاوران   ساختمان پلیس+7216226510تھران

اسالمشھر شھرک قائمیھ کوچھ 28پالک15ط اول واحدھمکف72162260اسالمشھر
خیابان بھار شمالی خیابان شھیدجواد کارگر پالک 7216153129/1تھران
سھروردی شمالی - جنب پمپ بنزین پ300ر ساختمان نیلی ط اول واحد 7216122716تھران

فرون اباد خ ابوذر روبھ رو کوچھ امام حسین پالک 7216129944فرون  آباد
مھرآباد جنوبی 45 متری زرند خ تختی نبش ک امیدی پ154 ط ھمکف72162181تھران

72161367شھریار
تھران شھرجدیداندیشھ فاز3 - خیابان ولعصر جنوبی - بعدازآموزشگاه رانندگی ناصر - تقاطع 

ولیعصر و توحید  - ابتدای توحید جنوبی پ 1552
تھران شھرک غرب  بلوار دادمان روبھ روی خیابان حسن سیف  جنب صدف پالک 17 طبقھ 72161851تھران
پردیس خیابان مالصدرا بین میدان امام وعدالت مجتمع تجاری واداری ایران زمین پالک 7216222352بومھن

72161560شھریار
شھریار شھرک وحیدیھ چھارراه اداره گاز ابتدای خیابان رجائی روبروی داروخانھ شبانھ روزی 

دفتر پیشخوان دولت
جیالرد-بلوارشھیدبھشتی-خیابان امام علی-پالک272-طبقھ اول-واحد721618782دماوند

72161926اسالمشھر
اسالمشھر سرنوری داخل خیابان  20 متری امام خمینی نبش عرفان یک (کوچھ اول )باالی 

عینک نگاه پالک 103

72161487مالرد
مالرد صفادشت یوسف آباد قوام خیابان اصلی جنب پل عابر پیاده ساختمان شورا و دھیاری طبقھ 

اول دفتر پیشخوان دولت

72161081تھران
میدان رسالت خیابان فرجام شرقی خیابان سراج نرسیده بھ چھارراه دالوران روبروی گلستان ششم 

پالک 318 طبقھ ھمکف
استان تھران، تھران، پونک، بلوار میرزا بابائی72161029تھران
بلوار آفریقا بلوار گلشھر پالک 13 پاساژ آیتک طبقھ چھارم واحد 7216150451تھران
تھرانپارس میدان شاھد بلوار شاھد خ رضایی (182 شرقی) پ 72161172224تھران
شھرری خیابان شھیدسرگرد محمدی بعداز بانک ملی نرسیده بھ میدان صفائیھ پالک 72161585122رئ

خ خوش جنوبی نبش خ بوستان سعدی پالک 666 ط اول شرقی72161593تھران
جاده مالرد سرـسیاب خ16متری بھاره غربی نبش ک 20 پ 721613631196مالرد

اسالمشھر شھرک واوان خ بھشتی پ 7216121664اسالمشھر
تھرانپارس فرجام شرقی نرسیده بھ چھارراه اشراق پالک 56 ساختمان مھدیس طبقھ اول واحد 721614271تھران
میدان رسالت اوت فرجام غربی قبل ازتقاطع نیروی دریایی پالک721616271062تھران
میدان محمدیھ خ خیام جنوبی پاساژدر محمدیھ طبقھ دوم واحد 7216126243تھران
حسن آباد بلوار امام خمینی کوی شھید نوروزی پ 7216136682رئ

خ بھشتی خ صابونچی ک 6 پ2و721622223تھران
ارتش شھرک قائم مجتمع ابریشن پ7216149614تھران
گیشا بین سوم و پنجم پالک 46 طبقھ ھم کف72161326تھران
تھران پایین تر از میدان شھداجنب مدرسھ موسوی پالک 721619541415تھران
اشرفی اصفھانی خ سیمون بلیوار خ فکوری نبش کوچھ گل سرخ پ 41 واحد 721611972تھران
خانی اباد نو خ صمدی نبش ک 81 پ72161142108تھران

شریف اباد بلوار ولیعصر پ 7216179211پاكدشت
بزرگراه رسالت خ دردشت نرسیده بھ گلبرگ نبش اولیایی پ 411 ط ھمکف72162109تھران
بازار تھران سرای آزادی طبقھ دوم72161220تھران
انتھای اشرفی اصفھانی سیمون بولیوار ابتدای خ معین پ721617933تھران

پرند فاز 2 خیابان ستاره پ 7216164576رباط كریم
اسالمشھر باغ فیض ک 27 شھید فتحی پ 69 ط ھمکف72161682اسالمشھر

بازار تھران خیابان 15 خرداد  پالک72162237363تھران
اندیشھ فاز1 نبش میدان شاھد پالک 72161755696شھریار
ویره خیابان آزادگان پالک72161454160صباشھر
فلکھ دوم صادقیھ، اشرفی اصفھانی، ابتدای جالل، پالک 72161658194شمیرانات
اسالمشھر واوان خ شھید بھشتی پ7216154772اسالمشھر
شھریار فردوسیھ نبش میدان منصوریان پ7216142821شھریار
خ خردمند شمالی پالک 72161737135تھران
ده ونک م ده ونک خ ش صابری پ 721617736تھران



پاکدشت خ ش مطھری پاساژ تاجیک پ7216127028پاكدشت
شھرری کوی 13 ابان جنب کالنتری پالک 7216123338رئ

تھران نازی اباد خ مدائن پ 72161183316تھران
منطقھ  
شرق  
تھران  
تھرانپارس خ احسان خ17 پ72161051279بزرگ
قرچک میرزایی رویروی اتکاپ72161019176قرچك
شھریار وحیدیھ خ ایت االھ خامنھ ای پ72161467149وحیدیھ
منطقھ  
جنوب  
تھران  
خانی ابادنو خ لطیفی خ علوی علی ابادی پالک 721618968بزرگ

72161474تھران
بلوار اشرفی اصفھانی-باالتر از سھ راه -مرزداران-نبش کوچھ ولد خانی -پالک 177-طبقھ اول 

واحد 4
اسالمشھر - زرافشان - ک 23 شھید علی کامکار - پالک 721615644اسالمشھر
اسالمشھر سرنوری پاساژمیالدنور طبقھ زیر ھمکف واحد 4و721614495اسالمشھر

شھرک ولیعصر خ مسلمی پ72161007149تھران
پیشوا خ15خرداد نبش استقالل 1پ72161703164پیشوا
فاطمی پالک72161096161تھران
پاسداران نبش بوستان 1 پ201 ط 1 و721615843تھران

منطقھ  
غرب  
تھران  
اشرفي اصفھاني میدان پونك مجتمع تجاري بوستان ورودي C پ72162254752بزرگ
استان تھران، تھران، دزاشیب - حکمت، شریعتی، واعظی72161256تھران
شھریار-خ ولیعصر-خ طالقانی -بعد از شھرداری -نرسیده بھ تقاطع رھگذر -پالک 7216149186تھران
خ ری روبروی خ خراسان ک شھید شمس پالک 7216221810تھران

تھران شھرستان رباط کریم نصیرشھر خ امام خمینی جنب بانک ملی پ72161635630رباط كریم
شھر اکباتان فاز 2 مجتمع تجاری گلھا72162119تھران

نسیم شھر خ امام نبش بوستان72161505رباط كریم
دماوند-میدان امام خمینی ره جنب پاساژ شبلی پ 24 ط اول72162211دماوند

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھرقدس-بیستمتری ولیعصر پالک72161024134قدس )
تھران-بومھن خیابان شھید مسعود زاھدی پالک 72161685279بومھن
تھران، نبش تقاطع خیابان سھروردی و خ بھشتی، ضلع جنوب غربی، پ 72161824394تھران
پیشوا خیابان توحید-میدان شھیدچمران-روبروی بانک ملت-پالک 721622356پیشوا
بزرگراه رسالت،خیابان بنی ھاشم،خیابان رحیمی کلور،پالک 25/002 طبقھ اول واحد721618801تھران

72162049تھران
متروی سبالن خیابان شھید مدنی جنوبی جنب اداره مالیاتی شرق ساختمان پزشکان پالک 819 

طبقھ ھمکف
اسکندری جنوبی چھاراه شکوفھ پالک72161163288تھران
تھران خ مجاھدین اسالم جنب گزینش بسیج پ72161043181تھران
خ پیروزی  خ دھم فروردین خ داورزنی(شیوا سابق) پالک 120 ط ھمکف72162072تھران
میدان منیریھ کوچھ فردوس مجتمع پایتخت طبقھ اول واحد 7216224031تھران

اكبرآباد 
72161204(تھران )

تھران بھارستان نسیم شھر خیابان امام خمینی خیابان شھید کوھپایی ( 20 متری بھداشت ) پالک 
128

قدس 
شھرقدس میدان آزادی خیابان صاحب الزمان کوچھ نبش کوچھ بنفشھ72161235(تھران)
خانی آباد نو شھرک شریعتی خیابان شھید زلفی (ماھان) بین کوچھ60و 62پالک 72162249237تھران
خ نامجو نبش ک مقدمی پ72161034345تھران
اندیشھ فاز1خ ارغوان ھشتم نبش میدان معلم پ7216132880/1شھریار
تھرانپارس انتھای212شرقی میدان تختی پالک 7216199077تھران



منطقھ  
شمال  
تھران  
چھار راه پاسداران ابتدای خ دولت پاساژسامان (پرمھر) طبقھ دوم72161022بزرگ
اشرفی اصفھانی خیابان ناطق نوری پالک 84 واحد721622242تھران
نیاوران کاشانک پورابتھاج پالک310-ط1-واحد721610721تھران
نعمت اباد خ سھیل شمالی پ118مجتمع سھیل بلوک آ-ط ھمکف72162197تھران
استان تھران، تھران،پ3، پاسداران، کوھستان ششم، دفتر پیشخوان دولت72161345تھران
شریعتی-میدان قدس-خ باھنر-روبروی پارکینگ طبقاتی ش باھنر-پالک 72161286545تھران
شھرستان پردیس فاز4میدان فردوس کوچھ رضوان1پالک721622025بومھن

منطقھ  
شمال  
تھران  
مجیدیھ شمالی 16متری دوم شمالی منصوری نبش مظفری طبقھ فوقانی افق کوروش پ72161294117بزرگ
تھرانپارس بین فلکھ دوم و سوم نبش 182 غربی پ 72161890268تھران
تھران نو میدان امامت پ 4 واحد 721618567تھران
خیابان جیحون - بعد از مرتضوی - پالک 139 - طبقھ اول72161212تھران
قدس 

شھر قدس خ. مصلی نبش خ.گلدیس72161087(تھران)
میدان رازی - خیابان ھالل احمر - جنب درمانگاه استخر - ساختمان پلیس +10 طبقھ سوم72162248تھران
میدان آزادی خیابان آزادی  بعد از ایران فیلم نرسیده بھ مخابرات فرد اسدی پ 72162068520تھران
تھران-شھرک اندیشھ-فاز یک-خیابان طالقانی-بین خیابان 8و9-پالک 72162243546شھریار
شھرری میدان بسیج مستضعفین ابتدای فداییان اسالم روبروی امامزاده عبدهللا پالک 72162195113تھران
تھرانپارس فلکھ دوم خ جشنواره خ امین باالتر از میدان والفجر پ72161324101تھران
مالرد صفادشت خ امامزاده پ7216130114مالرد

72162171تھران
بزرگراه رسالت شرق بعد از خروجی صیاد شیرازی خ استاد حسن بنای جنوبی بین بانک ملی و 

مسکن پالک 345
منطقھ  
غرب  
تھران  
ایتدای بلوار کوھسار پالک1 واحد721618031بزرگ
خیابان مالصدرا - بعد از چھارراه شیراز-پالک 107- طبقھ ھمکف - واحد721612762تھران
پیروزي خ پرواز پ72161117605تھران
خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب مجتمع اداری مسجد امیرالمومنین طبقھ2  واحد721622161تھران

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھرقدس-میدان قدس-خ امامزاده-روبروی کوچھ حنانھ-پالک72161288416قدس )
خ خاوران روبروی شھرداری منطقھ7216217915تھران
خانی آباد نو سھ راه شریعتی خیابان صمدی نبش کوچھ 52 پالک 7216121541تھران

72162141تھران
بلوار آیت هللا کاشانی-روبروی شھرداری منطقھ 5- جنب خیابان حسن آباد پالک  

واحد 3 شرقی418
خ وحدت اسالمی انتھای پل ابو سعید نبش ک نورایی پ72161724757تھران

منطقھ  
غرب  
تھران  
بزرگراه فتح،خ خلیج فارس،كوچھ توحید،پالك292، ط اول،واحد721621252بزرگ
 خیابان آزادی - بعد از آذربایجان-نرسیده بھ خوش جنوبی - پالک 248واحد721621934تھران

منطقھ  
شمال  
تھران  
خیابان نیاوران خیابان جماران سرای محلھ جماران پ721612846بزرگ
بل کشاورز بعد از فلسطین نبش کبکانیان پ7216182239تھران
 بلوار شھید ھمت بلوار امام خمینی شھرک مخابرات نبش اللھ یک پالک 7216208911ورامین



صادقیھ بلوار فردوس شرق روبروی خیابان عقیل پالک 72162066336تھران
اتوبان ارتش بین خیابان نخل وخسرو جنب بانک پاسارگاد پالک 72162136113تھران
ورامین خ ش بھشتی خ آزادگان ک ناصری پ721618271ورامین

نسیم شھر خیابان آزادگان خیابان گلھا پ 72161489124بھارستان
رباط کریم بلوار امام خمینی نبش خیابان بخشداری رو بروی اداره پست پاساژکامپیوتر طبقھ اول72161879رباط كریم
شھریار-شھر باغستان-بلوار امام خمینی-نرسیده بھ بانک ملت72161735شھریار
بومھن بلوار امام خمینی روبروی خ آزادواری پ 72161832865بومھن
بومھن - بلوار امام خمینی (ره) - بین خ لوران و ک  باغ صبا پ 72161162475بومھن
رودھن بلوار امام خمینی مجتمع تجاری تندیس پ 721619211344رودھن
شھرستان دماوند گیالوند بل بھشتی روبرو بانک تجارت72161490گیالوند
تھران - اتوبان نواب روبروری متروی بریانک - مجتمع اداری تجاری دنا 5 ط اول واحد یک72161859تھران
مرتضی گرد خیابان امام حسین ولیعصر 16 پالک 721619444تھران
بزرگراه ستاری.اول بلوارفردوس شرقی.مجتمع یاس.پالک436.طبقھ2.واحد721621078تھران
خیابان مالصدرا-بعد از پل کردستان-پالک 47-واحد 721618045تھران
کن خیابان الغدیر یکم بعد از چھارراه شیدا پالک 72161630402تھران

فیروزکوه خ45متری جنب آژانس شب شھر72162096فیروزكوه
خیابان شھید بخارایی شمالی - جنب مسجد قدس - پالک 72161705424.4تھران
استان تھران، تھران، حسینی، معلم، بین مدرسھ و بھار72162103تھران

منطقھ  
غرب  
تھران  
سی متر جی برادران فالح پ 72162086506بزرگ

منطقھ  
جنوب  
تھران  
انتھای اتوبان نواب خیابان جوادیھ خیابان شھید فریدون نوری پالک 72162093147بزرگ
اتوبان محالتی - ابتدای مخبر شمالی - پالک 357 ساختمان کوثر ط2 واحد 721620524تھران
مالرد-سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک 317و19دفتر پیشخوان 72161149 کیانی72161149مالرد

72161707تھران
خیابان 17 شھریور نرسیده بھ میدان خراسان نبش کوچھ شجاعی روبروی درمانگاه خاتم االنبیاء 

ساختمان شماره 2 طبقھ اول واحد 2
گیشانرسیده بھ بازارنصر جنب بانک تجارت پ140ط ھمکف72161865تھران
جنت آبادشمالی باالتر از ایرانپارس بھارستان 16 پالک 721611854تھران
حسن آباد ری بل امام روبروی بانک کشاورزی نبش ک مصطفی خمینی پ72161407627فشاپویھ
خزانھ بخارایی ف چھارم خ جمشید سید پ721610622تھران
تھران-منطقھ 22-شھرک گلستان-بلوار کاج-نبش سروستان نھم-پالک 78-طبقھ اول72161041تھران
فرحزاد- خیابان ایثار شمالی- خیابان امام زاده داود- پالک 7216205156تھران
خادم آبادخ اللھ دوم اصلی پ7216145325تھران
خیابان آزادی، ابتداي خیابان توحید، جنب متروی توحید پالک 3 طبقھ اول72161761تھران
خیابان آذربایجان بین گلشن وباستان پ 72161659363تھران
تھران سعادت آباد شھرک مخابرات بلوارپیام بھرود نبش خیابان 21 پالک 7216126141تھران

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھر قدس میدان مصلی بھ طرف میدان9دی(ساعت)پ72161981553قدس )
شھریار خیابان انقالب خیابان شیخلر نبش کوچھ بھرنگ72161536شھریار
تھران-م سپاه-ضلع غربی-ساختمان 262-پالک 200-طبقھ ھمکف72161025تھران
تھران- شھرک گلستان بلوار گلھا خیابان 16 متری گلستان پالک 126 واحد ھمکف72161928تھران

اسالمشھر خ مطھری پ 7216188810اسالمشھر
تھران ورد آورد بلوار اصلی جنب تاالر مھرگان پالک 7216122644تھران

نصیرآباد 
72161987(تھران )

شھریار باغستان نصیرآباد خیابان بھشتی روبروی فروشگاه جانبو نبش کوچھ بھشتی 19  پالک 
277 دفتر پیشخوان انصاری

ورامین خ 15 خرداد تقاطع شھید رجایی72161432ورامین
تھرانپارس خیابان فرجام بین عادل و زرین پالک 77 طبقھ چھارم واحد 7216203221تھران

شھریار شاھد شھر بل شھدا پ72161693127شاھدشھر



خ خلیج فارس خ صمد باقری پ7216166149تھران
تھران خیابان ری میدان قیام پالک 72161192256تھران

رباط کریم صالح آباد خ شھید بختیاری جنب بانک ملی پ 721612987رباط كریم
احمد آباد مستوفی خ ولیعصر جنوبی میدان امام حسین ساختمان پست72161144اسالمشھر

خ دماوند ایستگاه پل جنب داروخانھ بنژامین پ737 ط اول واحد 721618341تھران
شاداباد-خیابان شھسواری-خیابان سلیمانی شرقی نبش شاکری پ7216204366تھران
خیابان طالقانی بعداز مفتح پالک 149 ساختمان صدف 721620311775683834تھران
م رسالت ھنگام دالوران تكاوران شمالي پ 72161537309تھران
تھران جنت آباد مرکزی - نبش خیابان شھید کالشک(ھشتم مخابرات) - پالک 7216140573تھران
نازی اباد خ بھمنیار خ اموزگار پ72161698116تھران
انتھای 17 شھریور جنوبی 20 منصور ایستگاه موزائیک سازی پالک 72161993572تھران
اندیشخھ شھریار فاز 1 بل شھدا ب7216119334شھریار
شھریار میدان معلم جنب آژانس شھریار پاساژ فرھادي ط ھمكف72161967شھریار
خ نبرد جنوبی -خ ده حقی پالک72162002388تھران
فرمانیھ چیذر خ ھاشمی علیا پ32 و721612442تھران
جنت اباد جنوبی پائین تر از چھار باغ جنب بانک سپھ پ 66 و721615265تھران
تھران- نازی آباد- خ اکبر مشھدی- نبش ک قدیری- پالک 72161979553تھران
مالرد بلوار رسول اکرم ساختمان صنعت و معدن و تجارت پ 7216136443مالرد
نارمک خ سمنگان روبروی ھنرستان کار اموز پ72161726289تھران

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھر قدس خ عوارضی روبروی ترمینال اتوبسرانی پاساژ عالءالدین پ 72161939431قدس )

شھرری - کھریزک - قاسم آباد - جاده قدیم قم - روبروی مسجد محمد ابن عبدهللا72161910كھریزك
تھران شھریار صباشھر خ امام خمینی بن بست شریف پ72161516176شھریار
پاکدشت خیابان مطھري کوچھ شقایق6 نرسیده بھ میدان مقداد پ52 دفترپیشخوان دولت 721617791779پاكدشت

شھرري-میدان سھ راه ورامین- ابتداي خیابان غیوري-نبش كوچھ محمد صالحي-پالک 7216133735رئ
تھران ری فشافویھ حسن آباد خیابان شیخ کلینی(جاده زیوان) -پست بانک73161058فشاپویھ
تھران خزانھ بخارایی نرسیده بھ فلکھ اول پ 72161410362تھران

شھرک نصیر اباد خ امام پ72161194109رباط كریم
تھران بزرگراه جالل ال احمد خ آرش مھر پ 7216194954تھران
كارگر ج 4راه لشگر معیري پ72161848236تھران
کھریزک خ شھید بھشتی-جنب بانک ملی72161285رئ

72161978تھران
مرزداران غربی بعد از خیابان ابالفضل نرسیده بھ اشرفی اصفھانی روبروی امالک 20 پالک 

227 طبقھ اول
مھرآباد جنوبی خیابان 20 متری شمشیری جنب پارک شمیری پالک 72161958310تھران
پاسدران باالتر از سھ راه ضرابخانھ بین گل نبی و دشتستان پنجم پالک 56 ط اول72161946تھران
ھمت غرب جنت آباد جنوبی اللھ شرقی پالک 114 ط اول72161956تھران
خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالك 170 طبقھ ھمكف72161936تھران
پیشوا خ 15 خردادبین ازادي 10و7216180511پیشوا

کھریزک بلوار بھشتی 72161680398شھریار
میدان انقالب خ کارگر جنوبی پایین تر از چھارراه جمھوری پ721619141133تھران

شھرگلستان 20متری شھیدمصطفی خمینی (باغ مھندس )پ7216154926رباط كریم
م آرژانتین خ 10 بخارست پالک 11 ط ھمکف72161271تھران

72161952تھران
میدان شھدا - خیابان پیروزی - نرسیده بھ اتوبان امام علی - روبھ رو تسلیحات سازی پالک 976 

طبقھ اول
خ بھار شمالی نبش ک شکیباپ 72161174359تھران
شھرک ولیعصر خ حیدری جنوبی جنب پارک بنفشھ ک امام حسین 1 پ 4 ط721619051تھران
خ شریعتی باالتر از حسینیھ ارشاد پ 721616891095تھران
یافت آباد تقاطع الغدیرومعلم چھارراه قھوه خانھ ساختمان ماھان پ458ط1واحد721612051تھران
ستارخان بین خسروواسدي پ72161599621تھران

لواسان  
لواسان كوچك-بلوار امام خمیني-گلندوك-روبروي بانك صادرات-پالك72161469809كوچك



منطقھ  
شمال  
تھران  
پاسداران خ دولت 4راه قنات نبش خ رحمانی پ3 و721610162بزرگ

شھرستان بھارستان نسیم شھر حصارک پایین مابین امیر کبیر ویاس 721616535رباط كریم
جاجرود- پایین تر از بانک سپھ پ73161004108بومھن
رودھن-بلوار امام خمینی (ره)-جنب داروخانھ آریا پالک 72161605889رودھن
پیشوا م نماز خ 15 خرداد روبروی اداره پست72161399پیشوا

72161498تھران
تھران بزرگراه آیت الھ سعیدی سھ راه فالح خ پیغمبری خ شاندیز  روبروی الکتریکی عظیمی پ 
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خیابان شھید بھشتی - بین اندیشھ و سھروردی - پالک 86 طبقھ ھمکف72161008تھران
ھفتم تیر نرسیده بھ فروشگاه یاس نبش شریعتی پالک72161133٢٩٩تھران

اسالمشھر خ باغ فیض نبش ک 721615339اسالمشھر
بزرگراه ارتش- بعد از میدان ارتش- ابتداي اقدسیھ- روبروي رستوران اقدسیھ- پالك7 واحد721616603تھران
پیروزی جنب متروی نبرد ط اول بازار موبایل شرق72161884تھران

72161916دماوند
شھرستان دماوند - گیالوند بلوار آیت الھ خامنھ ای بعدازپمپ بنزین طبقھ فوقانی بانک ملی شعبھ 

گیالوند
خ بھشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی پ 72161416442تھران
تھران-کیانشھر- بلوار بروجردي بعد از پمپ بنزین نبش خ صالحي بلوك 45 پ721619122تھران

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھر قدس خ امام خمینی نبش ک وفا پ721617128قدس )
تھرانپارس تقاطع رشید و گلبرگ پ7216101490تھران
خیابان شھید كالھدوز-حدفاصل چھار راه دیباجي و اختیاریھ-نبش محسنیان-پالك72161830134تھران
تھران فلکھ 2 تھرانپارس خ جشنواره خ امین خ12بھمن بعد از تقاطع مرادی پالک7216147783تھران
میدان ھروی ابتدای خیابان وفامنش پالک 2 برج ھروی طبقھ ھمکف واحد 721621471تھران
شھریار- وحیدیھ-بلوار امام  نسیده بھ مسجد پالک 72161695521شھریار
تھران بلوار میرداماد ایستگاه مترو جنب پمپ بنزین پالک 177 طبقھ ھمکف واحد721617131تھران

پاکدشت بلوار شمالی قمی نبش جماران 7پ 72161717160پاكدشت
رباط کریم خ مصلی پ7216121842/44رباط كریم

میدان آزادی بزرگراه جناح جنب بانک ملت پ55 ط ھمکف72161344تھران
استان تھران، تھران، دزاشیب - حکمت، قیطریھ، خراسانی، دفتر پیشخوان دولت72161039تھران
سھروردی جنوبی بین مالیری پور و ایلوخانی پالک7216189476تھران
تھرانسر چھارراه صدف بلوار نیلوفرشرقی پالک286 ساختمان اورانوس طبقھ اول واحد 721617481تھران
خیابان شھید مطھري-  - خ مفتح شمالي - خ زھره - پالك 7216131120تھران

گلستان اول بلوار  شھید سلیمانی روبروي بانك قوامین پ7216138214بھارستان
مینی سیتی.شھرک محالتی.بلوار شاھد.مجتمع زیتون پالک 721615005تھران
منطقھ 16 پستي جاجرود روبروي از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول72161111پردیس

قلعھ  حسن 
 خان  

(شھرك  
شھرقدس خیابان امامسجاد (ع) پالك 72161385140قدس )
سعادت آباد باالتر ازمیدان کاج نبش خ5پ6واحدیک72161561تھران
ضلع شمال شرقی میدان سمت دادگاه خانواده ساختمان بازار ونک واحد 72161607204تھران
نارمک خیابان سمنگان پالک 36 طبقھ ھمکف72161603تھران
شھر آبسرد بل امام خ ش بھشنتي نبش ك گالیول 3 دفتر خدمات ارتباطي پ 721618332دماوند

72161217شھریار
شھریار/اندیشھ فاز 3 روبروی اتوبوسرانی (پل ھوایی) جنب آموزشگاه رانندگی پارس دفتر 

پیشخوان دولت
صفادشت عبادیھ پ72161679531مالرد

72161001تھران
استان تھران، تھران،خ ولیعصر، نرسیده بھ سھ راه جمھوری،پشت ایستگاه اتوبوس جامی،پالک 

1050،ساختمان 371
خ فاطمي بعدازسھ راھي كاج روبروي خ5پ7216151295تھران
استان تھران، تھران، قائم مقام - سنائی، قائم مقام فراھانی، فجر، بین مھداد و کیھان72161609تھران



قدس 
شھرقدس میدان مصلی ابتدای بلوارامام حسین روبروی کوچھ شمایل پ7216140923(تھران)

قدس 
73161020(تھران)

جاده دماوند، بعدازپلیس راه جاجرود، جاده سدلتیان، نرسیده بھ دوراھی نیکنامده، جنب دارالشفا 
امام رضا پ6

خ محمد اباد نبش مھدیھ 13 پالک93و 7216143995قرچك
تھرن عبدل آباد خیابان شکوفھ جنب پارک بھار - خیابان سعادتی پالک 7216128723تھران
خ سھروردی شمالی خ پالیزی پ 3 واحد 7216113024تھران
شھریار امیریھ خ امام خمیني روبروي مخابارت مركزي پ721613738شھریار

قدس 
شھرقدس خ 8 متري خ سیمرغ پ7216166921(تھران)
خیابان پیروزی،خیابان 21متری دھغان،خیابان 6غربی ، پالک721610484تھران
کرج سراسیاب مالرد خ امام خمینی طالقانی جنوبی روبروی بن7216194218مالرد
شریعتي سھ راه شھرداري پ 72161198243ورامین

چھاردانگھ- بلوار فارسیان- کوچھ غني- شماره 721620246اسالمشھر
پاکدشت دوراھی یبر مجتمع البرز واحد86-7216155387پاكدشت
مشیریھ سی متری صالحی ک خرداد شرقی72161290تھران
انتھاي جیحون خ رنجبر نبش 4 راه گلستاني پ7216111922تھران
تھران خ پیروزی خ شکوفھ نبش خ سیرجان پ7216113470تھران
شاھدشھر  ابتدای خ ازادي پ72161209417شھریار
شھر قدس م امام حسین ضلع شمالی میدان پ721617439تھران
م ابوذر خ سجادجنوبي نبش امیري پ72161106137تھران
قدس 

شھرقدس خ بھشتی(عوارضی) پالک 7216143762(تھران)


