
ناباروريژنتيكتشخيص طبيپزشكي قانوني(آسيب شناسي)پاتولوژي بانك خونتلفن ثابتآدرسمنطقه موقعیتماهیت مرکزنام مرکزکد سازمانیردیف

***66927008 - 21تهران خ آزادي نبش رودکی طبقه فوقانی بانك سپه10منطقه تهرانخصوصیآزادي12542

**44208450 - 94421صادقیه جنب بانك سپه پ1ضلع جنوبی فلكه2منطقه تهرانخصوصیصادقیه23025

**44861891 - 21انتهاي اشرفی اصفهانی تقاطع سیمون بولیوارنبش ك سعدي مجتمع سیمون5منطقه تهرانخصوصی(جعفري)صدرا 33170

**77166713 - 10321تهران نو فلكه چایچی خ وصالی پ13منطقه تهرانخصوصیبصیر43180

*77193956 - 50721تهران خ فرجام شرقی بین خ ش حیدرخانی وش باقري پ4منطقه تهرانخصوصیافق53199

**33311662 - 66621راه سلیمانیه پ3خ پیروزي13منطقه تهرانخصوصی(پیروزي)منجی 63228

**33594517-225قیامدشت خ امام خمینی روبروي شرك گازپ15منطقه تهرانخصوصیآپادانا73587

***36296001 - 6221ورامین م امام خمینی ك ش اکبري پ فاقد منطقهورامینخصوصی(ورامین)شفا 83588

**77336006 - 46621شرقی م پروین پ196تهرانپارس خ3فلكه4منطقه تهرانخصوصیپروین93604

*55050075 - 11721علی آباد بلوار ابریشم جنب قنادي شاخه نبات بلوك16منطقه تهرانخصوصیمحمدي جوینی103641

**77752301 - 12521 نیروي هوایی پ 4و3خ پیروزي بین خ 13منطقه تهرانخصوصیادیب113666

**22062916 - 1121خ ایثار پ (ره )شهرك غرب انتهاي بلوارفرحزادي تقاطع یادگار امام 2منطقه تهرانخصوصیایثار123702

**88240588 - 221ط334 پ31و29کوي نصربین خ2منطقه تهرانخصوصیمادر133709

*33004672 - 63521پ(منصورشرقی)شهریورجنوبی خ ش رضایی1417منطقه تهرانخصوصی(ثامن)صدرآزما 143711

**55866715 - 1021 متري کوي بریان پ 12آیت اله سعیدي نعمت آباد خ طالقانی 19منطقه تهرانخصوصینعمت آباد153716

***77974325 - 21 طبقه دوم واحد غربی و شرقی700نارمك جانبازان شرقی پالك 3منطقه تهرانخصوصیسحر163724

**77250202 - 221خ دماوندخ وحیدیه ایستگاه درختی نبش ك هالل پ8منطقه تهرانخصوصی(پاشائی)وحیدیه 173752

*55834132 - 43321عبدل آباد شهرك شریعتی خ شكوفه پ19منطقه تهرانخصوصیخاتم183754

**44194777 - 21جاده مخصوص کرج بعدازایران خودروشهرك ویالشهربلوارانصارنبش 21منطقه تهرانخصوصیبهرامی نژاد193764

**33863391 - 29821راه اول نبش ك فروردین غربی پ4متري صالحی بعداز30مشیریه15منطقه تهرانخصوصیپامچال203771

***55544706 - 13721راه شریعتی اول خ صمدي پ3خانی آبادشهرك شریعتی نبش19منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)ماهان 213820

**32605252 - 5121تهران خ شهرزاد خ شهید ابراهیمی نبش خ سیامك پ15منطقه تهرانخصوصیکیان شهر223829

***88939140 - 3/1821خ ولی عصر باالتراز خ فاطمی خ مجلسی پ6منطقه تهرانخصوصیزینلی233848

*66953311 - 6921خ پاستور ش 11منطقه تهران(وزارت بهداشت)دولتی دانشگاهی انستیتو پاستور ایران243850

*77330832 - 36921پ 133و131شرقی بین خ 196تهرانپارس خ 4منطقه تهرانخصوصیبهارشرق253854

**22077428 - 121شهرك غرب بلوارفرحزادي بعدازبلواردریا نبش خ ارغوان غربی پ 2منطقه تهرانخصوصی(نفر3موسس )سعادت آباد 263856

*76318182 - 21دماوند گیالوند مقابل مخابرات جنب ایستگاه مینی بوسرانی مجتمع پزشكی فاقد منطقهدماوندخصوصیالبرز273867

**66523604 - 121 ط3خ ستارخان خ دکترحبیب اله نبش دریان نوپ2منطقه تهرانخصوصیدریان نو283875

**2458883 - 21راه ازگل شمال اتوبان ارتش ابتداي شهرك نفت جنب بانك 3بعداز 1منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)لشگرك 293892

****77293546 - 21- قدیم 114راه تیراندازپ4بزرگراه رسالت پس ازتقاطع تهرانپارس8منطقه تهرانخصوصی(رسالت)میالد 303903

*5221400 - 221شهریور پاساژ اسماعیلی طبقه اول17دماوند م فاقد منطقهدماوندخصوصیدماوند313913

**77431730 - 221ط6خ دماوندخ خاقانی م آشتیانی پ13منطقه تهرانخصوصینیایش324098

**33385534 - 721ب8آپارتمان گروه2و1دولت آباد بین فلكه20منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)دولت آباد 334107

**55729860 - 13621م بریانك خ هفت چنارابتداي حسام الدین نبش نیكوپ10منطقه تهرانخصوصی(جدیدي)امین 344111

*66633230 - 4921متري کیپور شرقی پ10مهر اباد جنوبی کوي فردوس 18منطقه تهرانخصوصیعبدي354112

**55868303 - 21بلوارایت اهلل سعیدي ابتداي خ زمزم جنب مجتمع تجاري پارس ساختمان 18منطقه تهرانخصوصیجوانه364136

**22760509 - 221م اختیاریه خ ش تسلیمی نبش خ ش دوقوزپ3منطقه تهرانخصوصینگین اختیاریه374139

*5699208 - 21شهر ري شهرك عالئین خ شهید مصطفی خمینی کوچه مسجد امام حسن 20منطقه تهرانخصوصیفرحتاج384144

***66367914 - 7421خ امام خمینی تقاطع کارون ساختمان پزشكان 10منطقه تهرانخصوصیفروردین394159

مشخصات آزمایشگاه هاي طرف قرارداد اداره کل ساخد استان تهران با بخش هاي فعال 



*33362474 - 57021راه فرزانه پ 4خ پیروزي خ نبردنرسیده به14منطقه تهرانخصوصینبرد404166

**88363952 - 521و3 پ4و2شهرك غرب خ سیف انتهاي ك 2منطقه تهرانخصوصینجم آبادي-کریمی نژاد414174

*2553588 - 24421خ ش کالهدوز نبش بلوارکاوه پ3منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)کاوه 424184

*3314365 - 1221و11واحد2پیروزي ایستگاه درختی ساختمان پزشكان شمیم بلوك 13منطقه تهرانخصوصینیما434191

**33824366 - 66221بلوار ابوذر نبش زمزم پ14منطقه تهرانخصوصیفالح444195

***2375941 - 41228اسالمشهرزرافشان ك ش عزتی پفاقد منطقهاسالمشهرخصوصی(پاتوبیولوژي)راستگو 454200

**88289041 - 121ط87خ جالل آل احمد روبروي بانك کشاورزي مرکزي پ2منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)هدف 464201

**33007572 - 21شهریورنرسیده به م خراسان انتهاي خ عجب کل انتهاي خ عابدینی م 17خ14منطقه تهرانخصوصیارسطو474207

*36259418 - 21وجنوبی 1 کلینیك دکترخرسانی ط2ورامین خ فرمانداري نبش نقیبی فاقد منطقهورامینخصوصی(ورامین) (پاتوبیولوژي)میالد 484208

**88648137 - 14221خ گاندي پ3منطقه تهرانخصوصیپارس طب494212

**56350292 - 721اسالمشهر خ امام خمینی خ پنجم پ فاقد منطقهاسالمشهرخصوصی(اسالمشهر)نور 504215

*33146534 - 2921متري دوم نبش خ 15متري افسریه 1520منطقه تهرانخصوصیافسریه514220

**76223474 - 21بلوار امام خمینی نبش کوچه صد هزاري (تهران )بومهن فاقد منطقهبومهنخصوصیبومهن524222

****7484940 - 10021نیروهوائی ساختمان گلبرگ پ5خ پیروزي مقابل خ14منطقه تهرانخصوصیبقراط534237

*44533179-73تهرانسربلوارنیلوفرغربی پ 21منطقه تهرانخصوصیتحقیق544238

*56172259 - 4921و47شهرك واوان میدان امام تقاطع شهید بهشتی وشهیدچمران پفاقد منطقهاسالمشهرخصوصیواوان554278

**44204038 - 193621شهرك ژاندارمري بلوار مرزداران پ 2منطقه تهرانخصوصی(کاظمی)مهرگان 564284

*66039162 - 137421نبش خ هاشمی پ_بلوار استاد معین10منطقه تهرانخصوصیمعین574289

*44466684 - 221خ سردارجنگل باالترازپارك شاهدك شقایق پ5منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)نیكوکار 584296

*77883749 - 14121 متري ش باقري پ45خ فرجام شرقی بعد از سراج نرسیده به 4منطقه تهرانخصوصیفرجام594312

***33149929 - 33021پ4متري15متري افسریه نبش1520منطقه تهرانخصوصیسرخه اي604313

**5723181 - 221رودهن بلوار امام خمینی روبروي پاسگاهفاقد منطقهرودهنخصوصیرودهن614314

**33136454 - 89521شهریورپایینترازم شهدا پ17خ13منطقه تهرانخصوصیطبیب624315

**43000002 - 21طبقه زیرهمكف و 10 پالك 1خ مفتح پایین تر از چهار راه طالقانی کوچه معیر6منطقه تهرانخصوصیژنتیك پزشكی - تهران 634321

**88674908 - 221واحد1 ط32ونك انتهاي گاندي شمالی خ شریفی روبروي کالنتري پ3منطقه تهرانخصوصینگین ونك644322

**77902709 - 7421خ دماوند خ ش آیت شماره 8منطقه تهرانخصوصیشرق654327

***33200396 - 23721 پ30متري اول خ15افسریه 15منطقه تهرانخصوصی(پرهام سابق)شما 664333

*66804075 - 121یافت آباد م شادآباد ابتداي خ شهسواري خانزاده پ 18منطقه تهرانخصوصیشاهین674350

***56371891 - 3921اسالمشهر خ امام سجاد زرافشان ك ش نعمتی پفاقد منطقهاسالمشهرخصوصی(اسالمشهر)کوثر684359

**22834363 - 621خ پاسداران میدان نوبنیاد ضلع غربی پ1منطقه تهرانخصوصینوبنیاد694366

**36402296 - 13121پاکدشت حصارامیرخ مدرس آزمایشگاه کوثرپفاقد منطقهپاکدشتخصوصی(پاکدشت)کوثر704556

**7804181 - 52621بزرگراه رسالت سرسبزشرقی پ8منطقه تهرانخصوصیجلوه714579

*44213431 - 20321شهرك ژاندارمري بلوار مرزداران نیش سرسبز پ 2منطقه تهرانخصوصیمرزداران724587

*77434039 - 24821خ پیروزي مقابل دوم نیروهوائی جنب بانك ملی پرستار پ 13منطقه تهرانخصوصیخرازي734590

**76315313 - 421دماوند گیالوند بلوارش بهشتی نبش زنبقفاقد منطقهدماوندخصوصی(دماوند)رازي 744593

**77912180 - 221نارمك خ دردشت پایینتر از چهارراه گلبرگ پ 8منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)رشد 754599

**714142 - 421 پ 32/6متري نیروهوائی مبش ك 30خ 13منطقه تهرانخصوصیسبحان764609

**33686511 - 21مجتمع پزشكی ملودي8م خراسان ابتداي خ خاوران خ مشهد پ15منطقه تهرانخصوصیعزیزپورسویدي774614

**3025125 - 23292راهی پاکدشت پ3پاکدشت جاده خاوران بعدازفاقد منطقهپاکدشتخصوصیطاهري784617

**8747331 - 121ط297خ سهروردي باالتراز مطهري پ7منطقه تهرانخصوصیشفق794631

*66059860 - 21خ آزادي بلوارش اکبري نبش ك قاسمی غربی2منطقه تهرانخصوصیسالجقه804633

**22503805 - 521مجیدیه شمالی م ملت ك ش قنبري پ 4منطقه تهرانخصوصینیك814634



**66798599 - 21شمالی درمانگاه شادآباد1ط41پ2و1متري15شهریورشادآبادبین 17کوي18منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)تاجیك824650

**33584488 - 3321 غربی پ7قیامدشت خ ولیعصرجنوبی ك15منطقه تهرانخصوصیقیامدشت834657

***36029796 - 521پاکدشت خ شهداي مظفر نرسیده به م آزادگان ك صاحب الزمان پفاقد منطقهپاکدشتخصوصی(پاتوبیولوژي)نوین پاکدشت 844659

**77621102 - 121خ دماوند بین سبالن و وحیدیه ابتداي ك ش میر حسینی پ 8منطقه تهرانخصوصیپویش854662

**77442282 - 1221راه شهدا پ 4خ هنگام 4منطقه تهرانخصوصیشمیران نو864676

*33873402 - 12321مشیریه اول سی متري صالحی پ15منطقه تهرانخصوصیمشیریه874689

***22264144-4واحد2ط174خ شریعتی خ وحیددستگردي نرسیده به خ نفت پ3منطقه تهرانخصوصیپیوند884698

**77388095 - 43721شرقی پ214و212بین 3تهرانپارس باالترازفلكه4منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)فروغ 894718

**36022762 - 21جاده خاوران پاکدشت خ ش مطهري روبروي بانك ملی 35کیلومترفاقد منطقهپاکدشتخصوصیپاکدشت904728

***55413547 - 104821خ قزوین چها رراه عسگري پ11منطقه تهرانخصوصی(خ قزوین)(پاتوبیولوژي)کیمیا 914733

**22291677 - 5421خ نیاوران نبش کامرانیه پ 1منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)نیاوران 924734

*44412400 - 1421 واحد1غربی ساختمان بانك سپه ط 3باغ نبش خ4خ جنت آبادپائینترازم5منطقه تهرانخصوصیشایان934739

***77308767 - 183221حكیمیه بلواربهار پ 4منطقه تهرانخصوصیحكیمیه944740

**22229862 - 130221شریعتی ابتداي خ ظفر پ 3منطقه تهرانخصوصیفارابی954759

**88052534 - 10921خ مالصدرا جنب بانك ملت پ3منطقه تهرانخصوصیدانا964762

**33307551 - 5621 شهریور خ حاجیان فرد پ17خ 12منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)شهریور97477317

b)1ط5م عدالت مجتمع پایگاه انقالب بلوك1شهرك پردیس فازفاقد منطقهرودهنخصوصیپردیس984782 la n k )**

**2543334-327خ پاسداران جنب گلستان اول شماره1منطقه تهرانخصوصی(مصطفوي)گلستان 994783

****3624653 - 21خردادپشت اداره بازرگانی ك ش اکبري15ورامین خفاقد منطقهورامینخصوصیاسفندي -قلی زاده1004793

**22008063 - 10321ساختمان 10قلهك خ ش کالهدوزنبش ش جاللی پ3منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)ایزدي مود 1014805

**77363457 - 121قنات کوثر بلوار مطهري بین پالك 4منطقه تهرانخصوصی(قنات کوثر)آریا 1024824

*66923342 - 61921خ آذربایجان بین رودکی ونواب پ10منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)برهان 1034849

*55913874 - 10121 و99شهرري خ فدائیان اسالم ابتداي کوي ریاضت کش پ20منطقه تهرانخصوصیزکریاي رازي1044885

*36120148 - 1621پ 110قرچك خ اصلی خ بوستان كفاقد منطقهقرچكخصوصی(قرچك)ایران 1054889

**66898423 - 100321میدان هاشمی جنب کوچه شهید محسن پالك 10منطقه تهرانخصوصیبینا1064891

***55081000 - 17421بازاردوم نازي آباداول خ مدائن پ 16منطقه تهرانخصوصیپاتوبیولوژي-(نازي آباد)دي 1074900

**22084835 - 21جنوبشرقی2ط1ساختمان پارسیان پ5سعادت آبادباالترازم کاج نبش خ2منطقه تهرانخصوصیکاج1084908

*55832017 - 1221جاده ساوه خ آیت اله سعیدي نرسیده به خ طالقانی پ4کیلومتر19منطقه تهرانخصوصیآقا محمدي1094910

**22558333 - 18921 پ 8خ پاسداران جنب پمپ بنزین مقابل گلستان 1منطقه تهرانخصوصی(دابشلیم)دولت 1104914

****88961748-249خ کارگرشمالی باالترازچهارراه فاطمی شماره 6منطقه تهرانخصوصیبهار1114916

**77801879 - 77421ضلع جنوب شرقی میدان رسالت ش 4منطقه تهرانخصوصیالوازیه1124927

**44324025 - 21انتهاي بزرگراه شهید همت غرب شهران جنب فرهنگسراي معرفت-خ 5منطقه تهرانخصوصی(ایرانشهر سابق)شهران 1134930

***22324200 - 61921بزرگراه رسالت خ استادحسن بنا شمالی مقابل مسجدامام علی مجتمع4منطقه تهرانخصوصیشمس1144937

*77535858 - 24521بهارشمالی نبش جوادکارگرشماره 7منطقه تهرانخصوصیتخت جمشید1154943

**44085522 - 121اتوبان حكیم غربی بعدازاشرفی اصفهانی خ بهاران جنب داروخانه ثامن پ5منطقه تهرانخصوصیقانون1164945

**44127384 - 821خ آیت اله کاشانی بلوارفردوس بعدازستاري بین خ ورزي وپروانه پ 5منطقه تهرانخصوصیفردوس1174955

*44118990 - 1521 پ27بلواردهكده المپیك ك 22منطقه تهرانخصوصینور دانش1184958

*7339354-218تهرانپارس خ جشنواره خ ش زهدي نبش خ ش کرمی پ4منطقه تهرانخصوصیاحسان1195015

**77715207 - 16421رسالت خ رشید پ4منطقه تهرانخصوصیاردیبهشت1205016

*22718279 - 621تجریش خ شهرداري نبش ك زعیم پ1منطقه تهرانخصوصیکوروش1215020

****66422362 - 11121بلوارکشاورزبین کارگروجمالزاده پ6منطقه تهرانخصوصی(بلوارکشاورز)نور1225026

*66421531 - 20221م انقالب جنب سینما پارس پ11منطقه تهرانخصوصیپاسكال1235033



**44073268 - 21اول بزرگراه آیت اله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا -فلكه دوم صادقیه2منطقه تهرانخصوصیسبز پوشان1245034

**77702854-341ساختمان  (میر)1/190 نبش 3و2تهرانپارس بین فلكه 4منطقه تهرانخصوصیتقوي1255037

*66002961 - 7121متري جی چهارراه دامپزشكی پ21خ ازادي خ 10منطقه تهرانخصوصیپارس1265039

*44301231 - 21 ط اول2پ1ك عسگري ك1شهران فلكه5منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)کاوش 1275056

**55052716-شهرك خزانه بخارائی خ ش بخارائی نبش فلكه چهارم16منطقه تهرانخصوصیخزانه1285062

*44509395 - 121ط98پ20تهرانسربلواراصلی تهرانسرنبش خ21منطقه تهرانخصوصیتهرانسر1295067

*88191091 - 18221خ آفریقا باالترازمیرداماد نبش ك آناهیتا پ3منطقه تهرانخصوصیمنشدي1305069

**88420590 - 321خ معلم خ مرودشت جنوبی پ 7منطقه تهرانخصوصیپاس1315073

*33747537 - 621 پ45دولت آباد بین فلكه دوم و سوم خ شهید حق گویان کوچه 20منطقه تهرانخصوصیحكمت1325117

**88263746 - 21شهرآرا خ ش آرش مهر مجتمع پزشكان شهرآرا5منطقه تهرانخصوصیشهرآرا1335122

*77698807 - 29921چهارراه نظام آباد ابتداي سبالن جنوبی پ7منطقه تهرانخصوصیمالصدرا1345123

**88305543 - 17621خ مطهري بین مفتح وامیراتابك پ6منطقه تهرانخصوصیتخت طاووس1355138

**56127151 - 21ج ساوه اسالمشهر شهرك مهدیه خ باغ نرده ساختمان نمازيفاقد منطقهاسالمشهرخصوصیاسالمشهر1365151

**77947401-5م نبوت ك امام جعفرصادق پ 8منطقه تهرانخصوصینارمك1375176

*55517893 - 1521کوچه رویا پ - خ کانون سلمان - خ کمیل 10منطقه تهرانخصوصینواب1385183

*55384867 - 21راه مختاري ایستگاه دلخواه جنب بانك4باالتراز(امیریه)خ ولیعصر11منطقه تهرانخصوصیامامی اهري1395188

**44168778-4شرقی پ1خ ایت اله کاشانی انتهاي ورزي شمالی ك5منطقه تهرانخصوصیزکریا1405194

*55069674 - 45021خ شهید رجائی ایستگاه بانك پ 20منطقه تهرانخصوصیامامی1415196

**77609686 - 21621تهرانپارس خ جشنواره خ ش زهدي ك اکبري پ4منطقه تهرانخصوصی(طبی تك سابق)افشار1425204

*36122501 - 5821قرچك ورامین ابتداي خ محمدآبادابتداي ك ش نادري پفاقد منطقهورامینخصوصی(قرچك ورامین)شفا 1435213

*22541878 - 24121خ دولت چهارراه قنات نبش خ سنجابی پ3منطقه تهرانخصوصیدروس1445221

***36725300-1پیشواي ورامین م امام خمینی جنب ادراه برق ساختمان نگین طفاقد منطقهورامینخصوصینژاده1455292

**22520031-896متري دوم مجیدیه وکرمان پ 16بزرگراه رسالت ضلع جنوبی بین 4منطقه تهرانخصوصیرسالت1465296

**55666692 - 21بزرگراه نواب بین نواب وعباسی زیرپل هالل احمر11منطقه تهرانخصوصیحافظ1475297

***88958600 - 58821خیابان طالقانی غربی پ6منطقه تهرانخصوصیدانش1485305

***22600413 - 521خ شریعتی باالترازیخچال جنب ایستگاه مترو ابتداي ك نوبهارپ3منطقه تهرانخصوصیقلهك1495321

***77880505 - 14521فلكه دوم تهرانپارس خ جشنواره نبش چهارراه کادوس پ 4منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)جشنواره 1505329

*22244527 - 173121خ شریعتی ایستگاه پل رومی بن بست سینا پ1منطقه تهرانخصوصیپل رومی1515331

***44439650 - 221 متري گلستان پ 35پونك خ سردار جنگل باالتر از 5منطقه تهرانخصوصیهما1525332

**55342903 - 821خزانه بخارایی بین فلكه اول ودوم کوي شهید ناصر سلطانی پ16منطقه تهرانخصوصیالزهرا1535336

*55203020 - 70321شهرري باقرشهربلوارامام خمینی پفاقد منطقهشهرريخصوصیباقر شهر1545337

*88743789 - 2021دکتر بهشتی میدان تختی خیابان مهناز مقابل داروخانه بزرگمهر پالك 7منطقه تهرانخصوصیمهناز1555338

****22863359 - 21 ط همكف6و2پ-پاسداران ابتداي خ رفیق دوست4منطقه تهرانخصوصیسعید1565342

**88706556 - 47421خ ش بهشتی نرسیده به ولیعصرپ6منطقه تهرانخصوصی(ویروس شناسی)کیوان 1575345

**44077610-1بزرگراه آیت اله کاشانی نبش گلستان ساختمان شماره 5منطقه تهرانخصوصیریاضی1585347

*88904505 - 31521خ استاد نجات اللهی ویالي شمالی پ6منطقه تهرانخصوصی(شكراهلل یوسفی)ایرانیان 1595353

**22802072 - 21(ع)خ پاسداران خ اقدسیه ط فوقانی مسجدامام جعفرصادق1منطقه تهرانخصوصیاقدسیه1605355

***44727406 - 2921مترس گلها نبش کوي گلهاپ 35شهرك راه آهن خ امیرکبیر بعد از 22منطقه تهرانخصوصیتیموري1615358

*55646118-522متري پ20جوادیه اول16منطقه تهرانخصوصیجواد1625360

*77500170 - 31821 پ4و3راه طالقانی بین میثاق3خ شریعتی نرسیده به7منطقه تهرانخصوصیصبا1635367

**3233109 - 291راه نخل جنب تعویض روغن هراتی4ورامین خیرآباد فاقد منطقهورامینخصوصی(ورامین)سپهر1645368

*66234065 - 21ابتداي جاده ساوه شهرك ولی عصر خ حیدري جنوبی خ وحدت18منطقه تهرانخصوصیولیعصر تهران1655372



*88081793 - 21721شهرك غرب بلوارپونك باختري پ2منطقه تهرانخصوصیوصال1665383

**44671020 - 21جنوبی26بازارچه شماره11و9بین بلوك2شهرك اکباتان فاز5منطقه تهرانخصوصیپژوهش1675390

**66229435 - 221جاده ساوه شهرك ولیعصرخ بهرامی نرسیده به ك بهرامی پ18منطقه تهرانخصوصیعمادي1685392

**33564474 - 221میدان شوش ضلع شمال شرقی باالي بانك ملت ط12منطقه تهرانخصوصیویلسون1695406

****22863040 - 121خ شریعتی سیدخندان کوچه هوشیار پ3منطقه تهرانخصوصیچهر1705415

*88063473 - 50121خ سید جمال الدین اسدآبادي باالتر از میدان کالنتري پ 6منطقه تهرانخصوصی- قاضی سعیدي )یوسف آباد 1715416

**66249606 - 22421جاده ساوه شهرك ولیعصرخ حیدري شمالی پ2کیلومتر18منطقه تهرانخصوصیجعفري1725421

*22220839 - 921 واحد2خ شریعتی نبش میرداماد پ3منطقه تهرانخصوصیمیرداماد1735431

**55833125 - 21راه شریعتی جنب ك صمدزاده مجتمع 3خانی آبادنو خ لطیفی باالتراز19منطقه تهرانخصوصی(رازجو)شریعتی 1745433

*88256494 - 3021پ1شهرك ژاندارمري ابتداي پل جالل آل احمدمهدي2منطقه تهرانخصوصیلسان پزشكی1755438

**77548766 - 21مجتمع یاس31خ شهید مدنی مقابل خ پازوکی خ گیسوپ7منطقه تهرانخصوصیخطائی1765440

*66862750 - 34221خ آذربایجان خ قصرالدشت نبش بوستان سعدي پ 10منطقه تهرانخصوصینفر1موسس)(پاتوبیولوژي)نوید1775442

**66700171 - 3021و28خ نوفل لوشاتو شماره 12منطقه تهرانخصوصیحبیبی1785448

*66506658-412خ ستارخان بین حبیب الهی وتهران ویالجنب بانك مسكن پ2منطقه تهرانخصوصیستارخان1795451

*88718524 - 921 پ18سید جمال الدین اسدآبادي خ 6منطقه تهرانخصوصیالمارك1805455

**55909322 - 21راه ورامین جنب اداره پست3شهرري 20منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی ري 1815457

**77546795 - 721میدان گرگان ابتداي شیخ صفی پ 7منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)گرگان 1825464

**36266752 - 221فرمان پ2خ فرمانداري نبش ك نقیبیفاقد منطقهورامینخصوصی(پاتوبیولوژي)جرجانی 1835469

*55175125 - 53021متري ابوذر جنب سونوگرافی ابوذر پ 20خ فالح 17منطقه تهرانخصوصیجوادي1845470

**36132943 - 21نبش خ داودآبادك علیزاده(قرچك ورامین)باقرآبادفاقد منطقهورامینخصوصی(ورامین)نور 1855472

**36123550 - 21قرچك خ اصلی میدان کالنتري جنب اداره پستفاقد منطقهقرچكخصوصیعبدالرحیم زاده1865478

*44438669 - 121باغ ساختمان بانك ملی ط4جنت آبادباالتراز5منطقه تهرانخصوصیناجی1875483

**88092996 - 121پ3خ خوردین توحید7شهرك غرب فاز2منطقه تهرانخصوصیمریم1885485

***66635133 - 12521متري شمشیري جنب مسجد امام صادق پ20مهراباد جنوبی 9منطقه تهرانخصوصییاس1895488

*86083688 - 5021خ گاندي شمالی خ صانعی پ3منطقه تهرانخصوصیایزد دوست1905492

b)21صادقیه خ جناح نبش خ عابدزاده ساختمان پزشكان پارسه پ2منطقه تهرانخصوصی(مصالئی سابق)پارسه 1915500 la n k )****

***55900249 - 5121متري رازي خ اقدسیه ش 24شهر ري خ فاقد منطقهشهرريخصوصیمرکزي شهرري1925502

***55039585 - 16721یاخچی آباد چهارراه عباسی پ 16منطقه تهرانخصوصیقدس1935505

**55764303 - 21خ ابوذر روبروي پارك شقایق17منطقه تهرانخصوصیبهمن1945526

*55711704 - 40621متري ابوذرپ20خزانه قلعه مرغی17منطقه تهرانخصوصیبهنیا1955572

**22712163 - 221خ شریعتی م قدس اول نیاوران کوچه سعادت پ1منطقه تهرانخصوصی(تجریش)فارابی 1965574

*56623305 - 1421 پ3متري ش کریمی ك والفجر شرقی 10صالح آباداسالمشهرخفاقد منطقهاسالمشهرخصوصی(صالح آباد سابق)صالحیه1975581

**66218201 - 621 ط اول واحد364یافت آباد انتهاي بلوار معلم پ18منطقه تهرانخصوصینمونه1985586

*56365238 - 621پ1اسالمشهر میدان نماز موسی اباد خ علی ابن ابی طالب كفاقد منطقهاسالمشهرخصوصیمحققین1995593

*88260210 - 221ط61کوي نصر نبش جواد فاضل پ2منطقه تهرانخصوصیجاللی2005595

**88908188 - 22221خ کریمخان زند نبش استاد نجات الهی مقابل کلیسا شماره 6منطقه تهرانخصوصیزند2015666

*36876390 - 121 ط108 شهریور خ فیاض بخش فاطمه زهرا پ17م شهدا خ 12منطقه تهرانخصوصی(امیرسابق)پالتین2026543

**44006661-2و2آیت اله کاشانی بلواراباذرنبش فهیمی ساختمان پاسارگاد پ5منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)اکسیر 20326018

****33252423 - 61121م شهداخ پیروزي جنب پمپ بنزین سلیمانیه ط فوق بانك تجارت پ 13منطقه تهرانخصوصیآلبرت20427749

**22940560 - 21اتوبان بابائی تقاطع بلوار نیروي زمینی ارتش جنب درمانگاه ش فالحی4منطقه تهران(نزاجا)نیروي زمینی ارتش مرکز تحقیقات علوم 20543663

**66632826-40متري امیري پ16متري جی نرسیده به 930منطقه تهرانخصوصیقنبري20643670

**88055748-311 پ37یوسف آباد نرسیده به میدان کالنتري جنب خ6منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)مبنا 20744601



*88753959 - 21خ شهید مطهري خ میرعماد بیمارستان مهراد5منطقه تهرانخصوصی(بیمارستان)مهراد 20845300

*21942194 - 4121خ ولیعصر روبروي پارك ملت کوچه سایه پ5منطقه تهرانخصوصیصوفیا20945516

*44463548 - 21ساختمان پزشكان فتح ط 65م پونك بلوارمیرزابابایی بلوارعدل جنوبی پ2منطقه تهرانخصوصیایرانا21045601

*77296462 - 7921شرقی پ188خ 3و2تهرانپارس بین فلكه4منطقه تهرانخصوصیساحل21145606

**33797897 - 821و7 واحد2ط74خ پیروزي خ شكوفه نبش ك گیویان ساختمان هما پ14منطقه تهرانخصوصیبابك21245611

*88449912 - 21 س سحر388متري اول و دوم پ16خ جانبازان غربی مابین 8منطقه تهرانخصوصیداریوش21346046

*66084268 - 6421خ آزادي خ میمنت بیمارستان ازادي پ10منطقه تهرانخصوصی(آز بیمارستان آزادي)آزادي 21446079

*82052223 - 21بزرگراه همت جنب برج میالد2منطقه تهران(وزارت بهداشت)دولتی دانشگاهی (همت)سازمان انتقال خون 21546475

****88960051 - 21بلوارکشاورز بیمارستان پارس6منطقه تهرانخصوصی(بیمارستان)پارس 21646643

*66931765 - 21ط همكف30ستارخان خ پاتریس پ2منطقه تهرانخصوصی(فاطمی سابق)پاتریس21753562

*44080821 - 21خ آیت اله کاشانی مقابل پمپ بنزین مجتمع گلزار5منطقه تهرانخصوصیمهدوي21854588

**56136380 - 921 ساختمان پزشكان نیكان پ9 پ1اسالمشهر خ تعاون ك تعاونفاقد منطقهاسالمشهرخصوصی(اسالمشهر)منجی 21954591

**88084824 - 21پ 2شهرك قدس م صنعت اول بلوارفرحزادي خ ش حسن سیف ك2منطقه تهرانخصوصیپارامیس22054593

**22685792 - 221بلوار قیطریه نبش خ ش خراسانی پ 1منطقه تهرانخصوصیپارك قیطریه22154857

*77224621 - 21راه سرسبزساختمان پزشكان 4خ رسالت نبش جنوبشرقی8منطقه تهرانخصوصیلقمان22254927

**22542276 - 21ساختمان پزشكان 1خ ش کالهدوز بین اختیاریه و دیباجی بن بست هروي پ3منطقه تهرانخصوصیماد22354935

**33754898 - 32221شهرري م صفائیه پفاقد منطقهشهرريخصوصیصفائیه22455603

**77869873 - 8421 تهرانپارس بین خ عادل و زرین پ 2خ فرجام نرسیده به فلكه 4منطقه تهرانخصوصیساعی22556916

**22193018 - 121ط53انتهاي اتوبان ارتش کوي الله پ1منطقه تهرانخصوصیمبناي دانش22659998

***88676890 - 4421راه جهان کودك خ کیش پ4خ آفریقا3منطقه تهرانخصوصیجهان کودك22760007

**22958803 - 921لویزان م حسین آبادخ ش جوانشیرنبش شعبانلومقابل بانك ملی پ 4منطقه تهرانخصوصیبرنا22860298

*66507160 - 321واحد2ط836ستارخان خ شادمهرپ2منطقه تهرانخصوصیکیهان22960301

***22922956 - 21ط همكف62خ شریعتی خ ظفرابتداي خ بهروزپ3منطقه تهرانخصوصیهیوا23060302

**88326031 - 121ط14خ مطهري خ فجرك دلفان پ6منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)عماد 23160303

*88993163 - 421و3واحد2ط171خ فاطمی روبروي درب اصلی شرکت آبفا پ6منطقه تهرانخصوصیمهدیه23260304

**88324175 - 121ط147خ مطهري خ قائم مقام پ6منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)قائم مقام 23361633

**55746210 - 60421خ ابوذر قبل از میدان پ19منطقه تهرانخصوصی(ولیعصر سابق)پیشرفته23461634

*33436425 - 29221شهریورجنوبی خ طیب پ17خ15منطقه تهرانخصوصیسپهر23562662

*22051053 - 21غربی2ط148خ مقدس اردبیلی ساختمان پزشكان مقدس پ1منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)خادم 23662664

**88202526 - 121ط3راه توانیرروبروي مانتوبلوچ ك ش ترابنده پ3خ ولیعصرنرسیده به3منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)جام جم 23762668

**22506110 - 121شمس آبادم بهشتی بلواربیژن ك صفایی پ4منطقه تهرانخصوصیهمت23862670

**88820090 - 21خ مطهري خ فجربیمارستان جم6منطقه تهرانخصوصی(آزمایشگاه بیمارستان)جم 23966420

**66875361 - 21خ آذربایجان نبش کارون بیمارستان شهریار10منطقه تهرانخصوصیپاتولوژي بیمارستان )شهریار 24066423

*82111000 - 2321م آرژانتین خ الوند بیمارستان کسري پ6منطقه تهرانخصوصی(آزمایشگاه بیمارستان)کسري 24166572

**44525622 - 121پ7راه الله خ3تهرانسربلواراصلی21منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)نگرش 24267577

**77229277 - 221ط5و4واحد6م رسالت ضلع جنوبی میدان ساختمان مهرپ8منطقه تهرانخصوصینانو24367580

*66371447 - 85021خ آذربایجان بین خ قصرالدشت وخوش پ10منطقه تهرانخصوصیوایت24467581

***55051600 - 221تازي آباد خ مدائن ایستگاه برق ك ش خزاعی پورپ16منطقه تهرانخصوصیشفق طب آزما24567770

***22139016 - 21موقوفه مسجدالرسول2ط12پ9سعادت آبادم کاج ك2منطقه تهرانخصوصیآرامش24669194

**66932714 - 121ط124بلوارکشاورزخ قریب نبش ك قدر پ6منطقه تهرانخصوصییكتا24769270

*55382555 - 77721خ ولیعصربین خ فرهنگ وم منیریه پ11منطقه تهرانخصوصیرایت24869336

**55963668 - 121 واحد 264شهرري خ رازي جنب بانك پاسارگارد ساختمان سیاري پ فاقد منطقهشهرريخصوصیالوند24969337



***27122560 - 221پ2سهروردي شمالی م ش قندي خ ش قندي غربی ك7منطقه تهرانخصوصی-فروزان محمدي)مهر ایران 25069345

**44492805 - 15321متري گلستان پ 35خ جنت آباد5منطقه تهرانخصوصیآنالیز25169370

*44443148 - 121پ2راه ایرانپارس نبش نسترن4جنت آباد نرسیده به5منطقه تهرانخصوصی(ناصري سابق)تهران طب25269637

*****88787666 - 21راهی ش عباسپور2خ ولیعصر6منطقه تهرانخصوصی(بیمارستان)دي 25369880

*22262828 - 21راهی قلهك2خ دکترشریعتی 3منطقه تهرانخصوصی(بیمارستان)کیان 25469881

**66464823 - 3121خ طالقانی نرسیده به چهارراه ولیعصر روبروي جهاد سازندگی پ6منطقه تهرانخصوصیکودکان تهران25569925

***22861593 - 21(ابتداي ابوذر غفاري)زیر پل سیدخندان 3منطقه تهرانخصوصی(ب رسالت)رسالت 25670007

**66356474 - 19721خ قصرالدشت پایینترازخ مالك اشتر پ 10منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)قصر 25771271

**4469120 - 121پ1شهرك اکباتان خ اصلی ك فیات ك 5منطقه تهرانخصوصیآفتاب25871647

**22559092 - 14621 پ 8پاسداران بوستان 4منطقه تهرانخصوصی(پاتوبیولوژي)نیكو25971650

*88088627 - 8521راه مطهري پ 4شهرك قدس بلواردریا نرسیده به2منطقه تهرانخصوصی(شرکت فرازمان طب)ظریفی26071869

**77874967 - 29921شرقی پ 188و186تهرانپارس بین خ 4منطقه تهرانخصوصیرها26172028

*56328418 - 21رباط کریم گلستان بین خ امام سجادومدرسه ابتداي ك پیروزيفاقد منطقهگلستانخصوصیجابرابن حیان26274421

*46825310 - 14721جاده قدیم کرج شهرقدس بلوارامام خمینی روبروي ب تجارت پفاقد منطقهشهرقدسخصوصیبهبود26374422

*3644626 - 262شهریارشهرك امیریه بلوارامام خمینی روبروي مدرسه عالمه ط دوم فاقد منطقهشهریارخصوصیتوحید26474423

**65607674 - 121شهریارسعیدآبادخ اصلی روبروي بسیج طفاقد منطقهشهریارخصوصی(پروانه صادقی )شفا 26574424

**65555770 - 21 خ آزادي مجتمع آپادانا ط همكف3شهرجدید اندیشه فازفاقد منطقهشهریارخصوصی(شهریار)آریا 26674425

**46840507 - 2421شهرقدس بلوارامام نرسیده به م آزادي پاساژظریفنیا پفاقد منطقهشهرقدسخصوصی(وطن پور)مهرگان 26774426

b)مارلیك خ دکترحسابی پائینتراز م گلهافاقد منطقهمالردخصوصیمارلیك26874434 la n k )***

**65442587 - 13421شهریارشاهدشهربلوارشهداپفاقد منطقهشهریارخصوصیگلستانیان26974436

**4228130 - 97299رباط کریم بلوارآزادگان ك ش عالیمهربانك مسكن پفاقد منطقهرباط کریمخصوصی(رباط کریم)رازي27074442

**6471751 - 261شهرك مارلیك م گلها خ د حسابیفاقد منطقهمالردخصوصیمینو27174457

**56425507 - 521راه شهریارك ش سعادتمندي پ3رباط کریم ج ساوه نرسیده به فاقد منطقهرباط کریمخصوصیرباط کریم27274458

***65273080 - 21شهریار م قائم ابتداي خ آزادگان مرکز تجاري شهریارفاقد منطقهشهریارخصوصیشهریار27374460

*65160695 - 52621غربی پ1راه طالقانی گلستان4خ امام(تهران)سرآسیاب مالردفاقد منطقهمالردخصوصی(سرآسیاب )مهر27474473

**56864727 - 9021متري پ25خ(رباط کریم)قلعه میرفاقد منطقهرباط کریمخصوصیهاشمی27574475

**46843555 - 21شهرقدس خ امام نرسیده به م ازادي ابتداي کوي کافی ط فوقانی بانك فاقد منطقهشهرقدسخصوصیزارع27674476

**46825323 - 21جنب فروشگاه سامسونگ15میدان قدس پ (شهریار)شهرقدس فاقد منطقهشهرقدسخصوصیقدس27774482

*56384283 - 21ك ش رضایی (ع)متري امام سجاد12خ (گلستان)رباط کریم سلطان آبادفاقد منطقهگلستانخصوصی(اصغررحیمی )آزمون 27874483

**65268865 - 21راه مخابرات ك رودکی س فروزان4شهریارخ ولیعصر بعد ازفاقد منطقهشهریارخصوصیآبان27974490

*3229230 - 25262شهریارابتداي خ ولی عصر مجتمع زرین ط اول پفاقد منطقهشهریارخصوصیپارس شهریار28074491

**56438280 - 2521رباط کریم خ ش ملكی پفاقد منطقهرباط کریمخصوصیوهاب زاده28174492

***65530941 - 57421 غربی پ5و4شهرجدیداندیشه فازیك بین خ فاقد منطقهشهریارخصوصی(مجیدآناهید)اندیشه28274501

**56750999 - 79721متري ش چمران پ14نسیم شهررباط کریم خ امام خمینی باالترازفاقد منطقهنسیم شهرخصوصیبهار دانش28374528

**65227316 - 21شهریارخ ولیعصر جنب پارك کودك ط فوقانی پاساژدرخشانفاقد منطقهشهریارخصوصیفروهر28474529

*65632122 - 65421شهریاروحیدیه خ امام خمینی پفاقد منطقهوحیدیهخصوصی(هاشمیان)وحیدیه 28574530

*46833010 - 321م انقالب بلوارمصلی ك ش خضري پ45شهرقدس فاقد منطقهشهرقدسخصوصیسالمت28674916

*3267048 - 262شهریارخ ولی عصرروبروي کوچه صداقت پیشه مرکز خرید پارسیان فاقد منطقهشهریارخصوصیعلیزاده28774938

**65166499 - 121 ط285مارلیك خ سوسن غربی خ کسري پفاقد منطقهمالردخصوصیفازیك اندیشه28874963

**56744517 - 1421و13رباط کریم شهرگلستان ابتداي بلواراصلی س پ سیناواحدفاقد منطقهگلستانخصوصیمحمدیان28974994

**65246299 - 21شهریارخ ولیعصربن بست خیام روبروي بانك رفاهفاقد منطقهشهریارخصوصیخیام29075001

**46841067 - 21بلوارامام ط فوقانی بانك کشاورزي-شهرقدسفاقد منطقهشهرقدسخصوصینامی29175005



**65403084 - 3421مالردبلواررسول اکرم خ رسالت پفاقد منطقهمالردخصوصیمالرد29275145

**44982810 - 521تهران جاده مخصوص کرج بلواراصلی وردآوردخ ش آخوندي پ 22منطقه تهرانخصوصیوردآورد29375168

*65176788 - 21مقابل 3کرج جاده مالرد سرآسیاب خ امام خمینی نبش ك رجایی پفاقد منطقهمالردخصوصیپیام نور29475191

*65164007 - 21سراسیاب بلوارمالردروبروي خ امام خمینی ك ش چمرانفاقد منطقهمالردخصوصی(سرآسیاب)پورمحمدي29575197

**55937486 - 21شهرستان ري ابتداي خ قم نرسیده به م فرمانداري مقابل مخابرات ش 20منطقه تهرانخصوصیحیدریان29675559

*44825393 - 2321پ17جنت آبادشمالی نبش بهارستان 5منطقه تهرانخصوصی(پورقاسمی)دیبا29775682

**88547942 - 2721پ6خ قائم مقام فراهانی حدواسط مطهري و ش بهشتی ك 6منطقه تهرانخصوصی(داودزاده)بهداد29875821

**36035518 - 21پاکدشت سرمامازندخ مطهري ك الله مجتمع پزشكی یاسفاقد منطقهپاکدشتخصوصیپارسیان پاکدشت29976512

*55200304-503بلوارغدیرجنب پل عابرپیاده ك ش پوردارایی پ (شهرري)باقرشهرفاقد منطقهباقرشهرخصوصی(نادري)سروش30077048

**66562000 - 621م توحید ستارخان نرسیده به باقرخان ك شادي پ2منطقه تهرانخصوصی(ظهوریان)پیشرو30177205

*7748863 - 3221پ (ش محمودبهشتی)30/8متري نیروي هوایی خ1330منطقه تهرانخصوصیامین شرق30277536

*44697193 - 7521پ (ش فلسفی)4جاده مخصوص کرج کوي بیمه5منطقه تهرانخصوصیپویان30377542

***88671521 - 6721م ونك خ جهان کودك پ3منطقه تهرانخصوصیونك30477545

*56384850 - 21بهارستان سلطان آباد اول خ چمران روبروي بانك ولیعصرفاقد منطقهرباط کریمخصوصیایران پژوه30577832

***36028618 - 1721 پ15بلوار مطهري ك جماران فاقد منطقهپاکدشتخصوصیطاها30677981

**36256415 - 21ورامین م امام خ شهدا مجتمع پزشكی مهديفاقد منطقهورامینخصوصی(نفر1موسس)مهرورامین 30777999

*66969293 - 6921خ پاستور پ11منطقه تهران(وزارت بهداشت)دولتی دانشگاهی (ژنتیك)انستیتو پاستور ایران 30878341

**56430584 - 21داروخانه امام )رباط کریم بلوارامام خمینی جنب بانك تجارتفاقد منطقهرباط کریمخصوصیپرشیا30979337

**76318486 - 21راه گیالوندمقابل مسجدالرضا3دماوندبلواراصلیفاقد منطقهدماوندخصوصیمهدیانی31079700

**36149675 - 11921قرچك ورامین خ اصلی قرچك خ کریم آبادي ك داروخانه کیاست پفاقد منطقهقرچكخصوصیپویا31179945

*55006070 - 1421پ(ش خاکپور)39متري میعاد ك20خ خانی آبادنو خ19منطقه تهرانخصوصی(سرمدي)خانی آباد 31280091

*88685011 - 13421سعادت آباد بلواردریا نبش خ صرافان پ2منطقه تهرانخصوصی(هدایتی)نگین 31380198

**86053896 - 21 و 1 ط 458یوسف آباد خ شصت و چهارم خ سید جمال الدین اسد آبادي پ 6منطقه تهرانخصوصی(هوده)سنا 31480800

*33317122 - 321 ط 344شهرك مسعودیه خ ش محمد کاظم کلهر خ ابومسلم شرقی پ 15منطقه تهرانخصوصیشرکت )کاوشگر تیسفون 31580916

*66277760 - 14221خ خلیج فارس ك گنجه اي پ21منطقه تهرانخصوصیکیفیت31681059

**55639228 - 68321خ وحدت اسالمی ایستگاه فرهنگ پ11منطقه تهرانخصوصی(دهقان نژاد)لفلر31781287

****26601812 - 136521 مجتمع پزشكی 1437راهی قلهك پ 2خ شریعتی باالتراز3منطقه تهرانخصوصینگار31881695

*36029853 - 44921پاکدشت خ مطهري بن بست فجر پفاقد منطقهپاکدشتخصوصیشرکت طب )مهرسینا 31982139

**88802408 - 41421خ ش مطهري ابتداي الرستان پ7منطقه تهرانخصوصیشرکت آواي سالمت )اوستا 32082166

**56726965 - 121 طE م استقالل بلوارامام خمینی خ کیهان بلوك 2شهرجدید پرند فاز21منطقه تهرانخصوصی(شرکت سالمت صبا)پرند 32182255

***22204109 - 7221فرمانیه پل ش اندرزگو ك ش عبدالهی جنوبی ساختمان پارسیان پ1منطقه تهرانخصوصی(فرادید سابق)نورا32282320

**22654369 - 9821نرسیده به م الف پ  (زعفرانیه)خ مقدس اردبیلی1منطقه تهرانخصوصیشرکت آزما طب )خسروشاهی 32382513

**66604651 - 21راه یافت آباد ابتداي بلوار4جاده ساوه 18منطقه تهرانخصوصی (نفر1موسس )امیرکبیر32482541

**66624348 - 13921متري پادگان پ 20مهرآبادجنوبی 9منطقه تهرانخصوصی(ذاکر)مهرآباد 32582637

****22802020 - 221اقدسیه نبش خ نیلوفر مجتمع پزشكی صاحبقرانیه پ 1منطقه تهرانخصوصی(جمالی)سپند 32682765

**26108572 - 321م دارآباد نبش ك ش ندیم کامویی پ 1منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی سیستم )دارآباد32782873

**55912016 - 32521روبروي سازمان آب پ (بیات)متري24شهرري خفاقد منطقهشهرريخصوصی(وجگانی- نفر1موسس )مفید 32882987

*88793050 - 521م آرژانتین ابتداي خ الوند مجتمع پزشكی مرکزي پ 6منطقه تهرانخصوصیروشن آزما32983164

*22085182 - 2421سعادت آباد م کاج خ سروشرقی پ 2منطقه تهرانخصوصی(امیرمظفري )حفیظی 33083391

*88014704 - 3721 پ 20 و 18یوسف آباد خ ش جهان آرا بین خ 6منطقه تهرانخصوصی(خورشیدیان)جهان 33183433

***33801344 - 16421 پ 26 ك 2متري15افسریه 15منطقه تهرانخصوصیفردانش33283833

**36731570 - 121پیشوا م ش چمران ابتداي خ شریعتی مقابل کوي فرهنگیان ط فاقد منطقهپیشواخصوصی(نفر1موسس )پیشوا 33383968



*55643258 - 6521خ قلعه مرغی خ ابوذر جنب مسجد محمدي پ 17منطقه تهرانخصوصی(شاهرخی)سانترال 33484877

**56692203 - 21اسالمشهر م نماز خ امام محمد باقر مقابل اداره مخابرات ساختمان بسیج فاقد منطقهاسالمشهرخصوصیپارسوا33585653

***77733789 - 21 مجتمع پزشكی 219متري رسالت بین خ رشید وتیرانداز پ 45تهرانپارس 4منطقه تهرانخصوصیویشكایی33686485

**88798979 - 921خ آفریقا تقاطع میرداماد خ برادران عمدي پ 3منطقه تهرانخصوصی(سالمی)جردن 33786546

****22666561 - 1721راه پارك وي ك قرنی پ4خ ولیعصر باالتراز1منطقه تهرانخصوصی(شرکت)(پاتوبیولوژي)مرکزي 33886698

**55464649 - 51221 نبش ك هوشیار پ 117متري جوادیه بعدازکالنتري 1620منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی پارسیان )پارسیا 33987393

**36023457 - 221خرداد ساختمان آینده پ15ورامین بلوار باهنر روبروي بیمارستان فاقد منطقهورامینخصوصی(ایده آل سابق)آینده34087397

***33309123 - 21 ط زیرزمین18دستگاه خ پیروزي خ فارابی پ14400منطقه تهرانخصوصی(افشارسابق)پیروزي34187587

*56715030 - 21اسالمشهر احمدآباد مستوفی خ ولیعصرجنوبی خ ش رنجبرمقابل داروخانه فاقد منطقهاسالمشهرخصوصیشرکت تعاونی )فدك 34288005

*56218259 - 972921 پ 155 ط اول و 5 رويe خ امام خمینی بلوك 2شهر جدید پرند فاز فاقد منطقهتهرانخصوصی(شفائی)نوبل 34388010

**44790905 - 3721شرقی پ 4خ  (ش گودرزي)متري20آزادشهر بلوار22منطقه تهرانخصوصی(جاللی)ملت 34488050

*77148292 - 6921م رهبر خ امین خ بهشت غربی پ 4منطقه تهرانخصوصی(کریمی)امید بهشت 34588066

****88796467 - 421خ ولیعصر باالتراز توانیر خ نیلو پ 3منطقه تهرانخصوصیدنا34688231

**22635795 - 38121پ  (ش کالهدوز)خ دولت 3منطقه تهرانخصوصیکیكاووس34788324

**33344746 - 39321راه کوکاکوال روبروي کارخانه فیلكو پ 4خ پیروزي 13منطقه تهرانخصوصیسروش طب کیمیا34888520

*26406954 - 2221خ شریعتی خ ظفر پ3منطقه تهرانخصوصیبه آزما نوین34988560

**88671181 - 3621م آرژانتین خ الوند جنب ب کسري ك آفرین پ 6منطقه تهرانخصوصیعلی -نفر1موسس )آرژانتین35088575

**76283859 - 417321 م فردوسی خ فردوسی پ4پردیس فازفاقد منطقهبومهنخصوصیشرکت تعاونی سینا به )رادمان35188706

**44165881 - 21خ آیت اله کاشانی نبش سازمان برنامه شمالی مجتمع پزشكی امیر5منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی هماي )روشان35288913

***42645 - 1421م ونك خ مالصدرا خ پردیس پ3منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی پرتوژن )پرتولب35389020

**44267495 - 10321 و1صادقیه مجتمع تجاري افق ط2فلكه 9منطقه تهرانخصوصی(صابونی)آفاق35489286

*84902635 - 21ساختمان اورژانس بیمارستان 2خ کارگرشمالی بزرگراه جالل آل احمد ط 6منطقه تهران(وزارت بهداشت)دولتی دانشگاهی پژوهشكده انكولوژي 35589291

*33726799 - 94121شهریور ایستگاه خاقانی ساختمان ایزد پ17خ 14منطقه تهرانخصوصی(فراهانی)شهباز35690048

**88750558 - 21 کلینیك بهبود2 پ14خ ش بهشتی ابتداي خ مفتح شمالی نبش خ 7منطقه تهرانخصوصیگوارش بهبود35790071

***88934015 - 21خ حافظ بن بست جمشید6منطقه تهرانخصوصی(آذریان)داورپناه35890082

**65234595 - 21شهریار خادم آباد اول بلوار رسول اکرم جنب بانك صادرات ساختمان فاقد منطقهشهریارخصوصیشایان فر35990493

**55834695 - 19621راه شریعتی اول خ ابوریحان پ3خانی آباد نو 19منطقه تهرانخصوصیسفیر36090499

**66125909 - 3621بزرگراه چمران نرسیده به تقاطع باقرخان نبش ك کاج پ2منطقه تهرانخصوصیسالم36190514

***26702134 - 2021ابتداي خ پاسداران خ گل نبی خ ش علی ناطق نوري نبش ك آذر پ3منطقه تهرانخصوصیزمرد36290743

**66629974 - 321مهرآبادجنوبی روبروي دانشگاه هوایی ساختمان فراز پ9منطقه تهرانخصوصی(سعداله)علوي36390887

*77622079 - 121 ط431خ بهارشمالی نبش ك هاله پ7منطقه تهرانخصوصی(اعتصامی)هدیه36490889

*22807839 - 1021نیاوران خ ش باهنر ضلع جنوبی م باهنر پ1منطقه تهرانخصوصی(قره گزلو)دلتا36590968

**22982527 - 921خ صنایع پ (گلزار)اراج خ ش محمدمصباح3منطقه تهرانخصوصیروشا36691212

**44712828 - 21اتوبان همت خروجی آزادگان شهرك امیرکبیر خ هاشم زاده جنوبی نبش 22منطقه تهرانخصوصیحكیم36791454

*26502883 - 104621م اصلی فشم بلوارامام خمینی پ (محله باال)شمیرانات فشمفاقد منطقهاوشان و فشمخصوصی(پورجهانی)قصران36891471

**77194397 - 21م الغدیر بلواردالوران خ ش سعید واالئیان پل دالوران شرقی نرسیده به 4منطقه تهرانخصوصیمهرآگین36991990

*86017200 - 18321پ (مقصودي)24کوي نصر نبش خ2منطقه تهرانخصوصیسام37092327

*76222443 - 21(خسروتاش)بومهن بلوارامام خمینی ساختمان پزشكان مرکزي فاقد منطقهبومهنخصوصی(مرادي)صدرا37192505

**56384850 - 21بهارستان گلستان ابتداي خ ارغوان شرقی ساختمان سهیلفاقد منطقهگلستانخصوصی(حیدري)ایران زمین37292981

**77181350 - 221تهرانپارس خ گلبرگ شرقی خ اولیایی پ8منطقه تهرانخصوصی(آریاپاد)فراز37393169

*44036467 - 10221 و1 ط280بلوار فردوس شرق تقاطع رامین جنوبی ماهور پ5منطقه تهرانخصوصیشرکت سالمت شفق )نویان37494354

**44077252 - 121 ط114بلوار آیت اله کاشانی خ احمدي پ5منطقه تهرانخصوصیمدیا37595057



*44294162 - 421 ط63متري خسرو جنوبی خ سعید گالب پ24صادقیه خ 2منطقه تهرانخصوصیپرگن37695078

*77880134 - 121 ط160غربی پ142 خ 111تهرانپارس خ ش فریدون ملكی شماره4منطقه تهرانخصوصیسبزآزما37795839

**77388058 - 221 ط184مرکزي بلوارمطهري پ12قنات کوثر خ4منطقه تهرانخصوصیرایان37896246

***88703869 - 8121خ ولیعصر خ منصور پ6منطقه تهرانخصوصی(شرکت آبتین رویان ژن)آتبین37996250

*33444085 - 421و3 واحد1 ط16خ مجاهدین اسالم خ ش رحیمی پ12منطقه تهرانخصوصیممتاز38096575

**66002661 - 56221خ استاد معین نبش ك میرقاسمی پ9منطقه تهرانخصوصیسپنتا38196699

**66250431 - 11821الف پ8بزرگراه فتح شهرك سینا ك 18منطقه تهرانخصوصی(پناهی)سینا38296862

*66129461 - 21 346بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده روبروي مجتمع پزشكی کوثر پ6منطقه تهرانخصوصیخالقیان38397204

**66426891 - 21(سابق65)37ابتداي کارگر شمالی خ نصرت پ6منطقه تهرانخصوصیسیمرغ38497205

**66127446 - 621 ط113خ جمالزاده بلوارکشاورز خ دکترقریب پ6منطقه تهرانخصوصیشرکت روناش طب )روناش38597509

**66035700 - 221 ط72خ شادمان خ خوشرو پ2منطقه تهرانخصوصیشرکت هستی بخشان )نصرت38697553

**88412009 - 5821خ مطهري بعداز خ سهروردي نبش ك امیر پ7منطقه تهرانخصوصییزدان38797813

*88042466 - 121 ط109ونك خ مالصدرا خ ش حجت اله عباس شیرازي پ3منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی )بهرینگ 38897913

**77032830 - 121 ط12خ دماوند ایستگاه پل خ اسماعیل افشاري جنب نان فانتزي پ8منطقه تهرانخصوصینماد38998322

**77742535 - 321و1 ط262غربی پ182و180خ 2تهرانپارس باالتراز فلكه 4منطقه تهرانخصوصیتات39098329

**33872314 - 10121مشیریه خ بوعلی شرقی پ15منطقه تهرانخصوصیدقیق39198669

*22879597 - 121خ شریعتی جنب حسینیه ارشاد بن بست ارشاد ساختمان برگزیده پ3منطقه تهرانخصوصی(پروین)رسا39299304

**44022774 - 21 ط همكف9خ آیت اله کاشانی خ بهنام مقابل پارك تربیت پ5منطقه تهرانخصوصیشرکت پارت طب )پورسینا39399370

**65269434 - 21شهریار خ ولیعصر نبش ك ش ثمريفاقد منطقهشهریارخصوصیدانشمند39499580

**55003103 - 21متري طالقانی 20راه صاحب الزمان نبش 4صالح آباد غربی شهرك رسالت 20منطقه تهرانخصوصیمهبان39599750

*65435544 - 121مالرد صفادشت بلوار ش خرقانی نبش ك کوثر پفاقد منطقهمالردخصوصیشرکت تعاونی )صفادشت39699864

**56332938 - 24221 پ1بهارستان گلستان نرسیده به فلكه فاقد منطقهگلستانخصوصی(بردبار)گلستان397100828

***71062144 - 2121بهمن پ22اتوبان ارتش خ آراج خ 1منطقه تهرانخصوصینیوان398101222

*88638765 - 11821یوسف آباد خ فتحی شقاقی غربی پ6منطقه تهرانخصوصی(صالحی)نامدار399101268

**44111195 - 121راه جنت آباد ك الله پ3خ آیت اله کاشانی نرسیده به 5منطقه تهرانخصوصی(حكمتی)زیبا شهر400101272

*40667014 - 21 بلوار دنیامالی شاهدشرقی1شهریار اندیشه فازفاقد منطقهشهریارخصوصیشایگان401101333

**65626021 - 13621صباشهر بلوار تاجیك جنب مسجد حضرت ابوالفضل پفاقد منطقهصباشهرخصوصیشرکت نوین گستر )روژین402101336

*66661003 - 121 ط7خ کمیل غربی نرسیده به هرمزان جنب فروشگاه 10منطقه تهرانخصوصیسیب403101570

*65162910 - 42621بلوار رسول اکرم نبش خ معلم پفاقد منطقهمالردخصوصینوآوران404101762

**55956898 - 3521خ زکریاي رازي خ شهید پیلغوش پ20منطقه تهرانخصوصیپالسما طب405102380

*44475086 - 9521متري الله شرقی پ35متري وحدت خ12جنت آباد جنوبی ك5منطقه تهرانخصوصیدنیز406103045

b)55نازي آباد خ مدائن م مدائن پ16منطقه تهرانخصوصیمهسا407103137 la n k )*

**22277683 - 1721 پ3خ میرداماد م محسنی خ بهروز ك 3منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی آزما محور )الیا408103949

***41153 - 2421 پ27سعادت آباد نبش خ2منطقه تهرانخصوصیمایسا409104194

*55083036 - 21غربی2 ط 4فلكه اول خزانه جنب بانك پارسیان پ16منطقه تهرانخصوصیشرکت نیك اندیشان )نیكنام410104404

**44238379 - 4821 پ1شهرك ژاندارمري خ نارون خ البرز2منطقه تهرانخصوصیلوتوس411104414

*22087926 - 1921شهرك قدس بلوارفرحزادي خ پارك پ2منطقه تهرانخصوصیپاالدیوم412104439

**44205019 - 21(همكف)2 ط766ستارخان روبروي برق آلستوم پ2منطقه تهرانخصوصیحجت413104945

*76270329 - 21م عدالت فروردین جنوبی خ نیایش خ شهریار مجتمع مدیریت دولتی بلوك فاقد منطقهپردیسخصوصیبهزاد414104946

*44631335 - 21شهرك اکباتان بلوار اصلی باالتر از مخابرات ك حسین خانی درب دوم 5منطقه تهرانخصوصی(کرباسیان)آروین415105008

*36034336 - 35121پاکدشت خ مطهري پاساژ بهمن ساختمان بهمن پفاقد منطقهپاکدشتخصوصینواندیش416105325

*56361329 - 5521 پ23اسالمشهر خ امام محمدباقر نبش ك فاقد منطقهاسالمشهرخصوصیپارسیس417105581



*56771524 - 121 ط483تیر پ7تیر ساختمان 7نسیم شهر مفاقد منطقهنسیم شهرخصوصیشرکت طنین سالمت )ماهور418105699

**77126570 - 18521تهرانپارس خ جشنواره خ شهید زهدي جنب ك اکبري پ4منطقه تهرانخصوصیزهدي419105754

راه پاسداران به طرف م حسین آباد خ مژده غربی روبروي ایستگاه مترو44منطقه تهرانخصوصیغالمعلی زیدي420106630  21 - 22949204*

**77789106 - 23821تهرانپارس نبش خ علی دوستی پ3فلكه4منطقه تهرانخصوصیسروین421106783

*65512005 - 11421 بلوار دنیامالی خ دوم شرقی نبش ك توانا پ1اندیشه فاز فاقد منطقهشهریارخصوصیویژن422107339

*88002671 - 221امیرآباد شمالی خ هیئت ك الله پ6منطقه تهرانخصوصیاروند423107385

**77867333 - 221 ط 18 غربی پ136فلكه اول تهرانپارس نبش 8منطقه تهرانخصوصینظري424107419

**44270297 - 121 ط 10ستارخان خ حاجی پور پ 2منطقه تهرانخصوصیشافی425107421

*55928770 - 421شهرري م شهرري خ ش بیات بن بست تاجیك پفاقد منطقهشهرريخصوصیامروز426108484

**56376010 - 921 پ10م باغ فیض كفاقد منطقهاسالمشهرخصوصیشرکت آزمایشگاهی )ولیعصر427108594

**40445015 - 121 واحد 1 ط3شهرك آزادي م رسول اله مجتمع تجاري دي پ 21منطقه تهرانخصوصیاکسین428108665

**33464344 - 21 متري نخلی ساختمان نگین20شهرك کاروان خ 15منطقه تهرانخصوصیبرتر429108668

*77069275 - 121 طبقه اول واحد 88تهرانپارس خ استخر بین بوستان سوم و چهارم پ4منطقه تهرانخصوصیبوستان430108679

**77803478 - 12921خ گلبرگ غربی تقاطع سمنگان پ8منطقه تهرانخصوصیشرکت پارسیان آزما )پارسیان431108696

***44924325 - 121 واحد 1 طبقه 17شهرك هوانیروز خ گل بهار کوچه ستاره شرقی پ 22منطقه تهرانخصوصیاتابك432108853

*46878493 - 21 متري انقالب بلوار امام خمینی میدان آزادي خ 45شهریار شهر قدس فاقد منطقهشهرقدسخصوصیاهورا433108860

*46887204 - 21-1 طبقه 390 بهمن پ12شهر قدس خ مصلی روبروي بیمارستان فاقد منطقهشهرقدسخصوصیشكوه434108863

*44325926 - 621 و2 ط16 بانك کشاورزي پ1متري12شهران پل شهران خ5منطقه تهرانخصوصیمیثم435108958

*22357284 - 21سعادت آباد خ ش محمدمهدي فرحزادي خ سروغربی ساختمان نگین سرو 2منطقه تهرانخصوصیفرمند436109012

**66122474 - 1321 واحد3 ط119بلوار کشاورز تقاطع جمالزاده مجتمع پزشكی کوثر پ6منطقه تهرانخصوصیفیتاس437109109

*36123988 - 121 ط44قرچك روبروي پارکینگ شهرداري ك شهید چهاردهی پفاقد منطقهقرچكخصوصیشرکت وارنا طب )تامین438109195

*65504036 - 48821شهریار شهر اندیشه فاز یك میدان امام خمینی بن بست گلنار پفاقد منطقهشهریارخصوصیشرکت اندیشه آزما ایده )کیمیا439109198

*88093726 - 21 1 ط1جدید برنا پ26پالك  (قره تپه اي) 25سعادت آباد خ سعادت آباد خ 2منطقه تهرانخصوصیشرکت سالمت توانا )توانا440109317

**26910243 - 621 و2 ط5خ پاسداران خ شهید مصطفی وفامنش ك امید شرقی پ 4منطقه تهرانخصوصی(وندیوسفی)شیال 441109630

**40449203 - 121 ط42باغ فیض خ ثامن الحجج خ ش ناطق نوري پ5منطقه تهرانخصوصیپرژن442109763

**65505012 - 21غربی مجتمع تجاري اداري 5و4 بلوار دنیامالی مابین1شهریار اندیشه فازفاقد منطقهشهریارخصوصیشرکت آریا ارمین )راستین443110389

*40770511 - 21 1 ط 47شهر جدید پردیس م امام خ خلیج فارس بعداز مسجد جامع الف پفاقد منطقهپردیسخصوصیپادیس444110647

***1650 - 21 ط همكف و اول2171ولیعصر اول پارك ساعی جنب شهر کتاب پ6منطقه تهرانخصوصیشرکت پارس طب )تهران لب445110703

***77715046 - 121 ط34خ طاهري پ (غربی196خ)تهرانپارس خ زفرقندي4منطقه تهرانخصوصیشرکت آزمایشگاه فوق )پند446110766

**66576080 - 221 ط244خ جمالزاده ك پروین خ سید حسین فاطمی پ6منطقه تهرانخصوصیشرکت آرتا تشخیص )آرتا447110893

***88735835 - 15521 پ183 پزشكان 8خ قائم مقام فراهانی نرسیده به خ بهشتی نبش ك 6منطقه تهرانخصوصیشرکت طبی آسیب )آرمین 448110902

*26565184 - 121 ط منفی 684لواسان بلوار امام خمینی نرسیده به سه راه پیام پفاقد منطقهلواسانخصوصیشرکت لواسان طب )لتیان 449111213

*88611115 - 20021خ مالصدرا پ3منطقه تهرانخصوصیبهمن طب450111257

*55493782 - 15621راه لشگر خ معیري پ4خ کارگر جنوبی 11منطقه تهرانخصوصی(شرکت جاویدمهرآزما)جاوید 451111278

**88208442 - 121و4 پ32خ ولیعصر باالتر از پارك ساعی خ6منطقه تهرانخصوصی(نیلوآزماتشخیص)نیلو 452111328

*26644907 - 421 واحد4 ط56خ شریعتی باالتر از میرداماد خ منظرنژاد پ 3منطقه تهرانخصوصی(آرام تشخیص مهر)آرام مهر 453111382

*65276982 - 21 ط همكف12شهریار خ ولیعصر ك آقاجانلو پفاقد منطقهشهریارخصوصیتشخیص طبی دکترنژاداکبري454111447

*22218260 - 21 ط همكف16 غربی پ36 خ رجائی نبش ك 2اسالمشهر شهرك واوان فازفاقد منطقهاسالمشهرخصوصیآرا455111535

**86082977 - 121 ط19خ گاندي شمالی خ برادران شریفی پ3منطقه تهرانخصوصیتست456111609

*26611294 - 21 ط همكف شرقی158خ شهید کالهدوز تقاطع شاپوري پ3منطقه تهرانخصوصیکاخال457111683

**77501857 - 178621شهریور پایین تر از چهارراه صفا آزمایشگاه صفا پ17م امام حسین خ 12منطقه تهرانخصوصی(ساناز)صفا 458111690

**22290788 - 221اقدسیه نبش خ علیخانی روبروي مسجدامام جعفر صادق پزشكان نیكا پ1منطقه تهرانخصوصیرامك459111695



***85586 - 21 مسعود353 پ2 وط474بلوارمیرداماد غربی پ3منطقه تهرانخصوصی(شرکت مسعود)مسعود 460111786

**22244497 - 421چیذر خ سلیمی جنوبی نرسیده به م ندا پ1منطقه تهرانخصوصیفرین461111976

*88190189 - 228321 خ ولیعصر پ34باالتر از پارك ساعی خ 6منطقه تهرانخصوصیشرکت شبكه )نگین پویا462112025

*66123009 - 28221خ انقالب خ جمالزاده شمالی روبروي دژبان پ6منطقه تهران(وزارت بهداشت)دولتی دانشگاهی پژوهشگاه مهندسی ژنتیك463112215

**36600331 - 521 واحد3 ط12خ پیروزي ك شهیدمحمدایلخان پ14منطقه تهرانخصوصیهستی464112253

**33870046 - 121 ط همكف واحد 164شهرك مسعودیه بلوار قائم پ15منطقه تهرانخصوصیبهین465112295

*88581317 - 221 پ6شهرك غرب بلوار دریا توحید2منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی دهكده )تاو466112322

**77534328 - 421 ط133م شهدا خ مجاهدین اسالمی قائم پ12منطقه تهرانخصوصیهادي467112366

*33008861 - 21بین ك سیالخوري وناصري  (نفیس)م خراسان خ خاوران خ ش ناصري15منطقه تهرانخصوصیشرکت تعاونی )نفیس آزما 468112416

(b la n k )


