
 تلفن آدرس نام پایگاه نام مرکز ردیف

 فروردین12 1

 36652076 2، پالک 10بلوار حاجی زاده، کوچه  علوی

 نشاط
متری 10متری شهید بهشتی،  20) 13، فرعی   80تیر،  کوچه  7بلوار

 (21/1امیرالمومنین،  کوچه 
36614968 

 12ضمیمه 

 فروردین
 36635222 21خیابان امام موسی صدر، کوچه شماره 

 36629517  672پ 5و3متری کیوانفر بین ک 30 شهدای هفت تیر 

 (08الزهرا )   2

 38619071 3، پالک 68میدان نبوت، خیابان توحید  صحت

 زیتون
، فرعی اول، درب 18میدان کشاورز، بلوار حضرت معصومه س، کوچه 

 دوم سمت چپ
38755824 

 38618240 از میدان نبوت، روبروی امامزاده سید معصوم عخیابان توحید، بعد  ضمیمه الزهراء

 38741433 40، پ 9متری کشاورز جنوبی، کوچه45میدان نبوت،  نبوت

 (19امام حسن عسگری )   3

ضمیمه امام حسن 

 عسکری ع
 36652210 جنب مسجد امام حسین )ع( 4شهرک امام حسن، روبروی کوچه شماره 

 36661476 111بلوار شهید عابدی، روبروی دادگستری، پالک میدان آزادگان،  انصار

 (15امام حسین )   4

ضمیمه امام حسین 

 ع
 38601867 26شهرک فاطمیه،  خیابان بعثت کوچه

 فاطمیه
،    8و   6بلوار سوم خرداد، شهرک فاطمیه   خ بعثت   نبش بین کوچه 

 130پ 
38755710 

 38757255 30شیرازی، نبش کوچه  شهرک فاطمیه، خیابان صیاد شهریار

 (32امام خمینی )   5

 32702340 متری صدوق، بلوار شهید کریمی، نبش خیابان مطهری 45انتهای  ضمیمه امام خمینی

 33367054 115میدان جوان، خیابان قمر بنی هاشم، پالک  شهید زین الدین

 32901073 12پالک ، 10و  8بلوار شهید کریمی )بنیاد( ، بین کوچه  دانش

 (40امام رضا پردیسان )   6

ضمیمه امام رضا 

 پردیسان
 32625456 پردیسان جنب میدان شهرداری

 سامان 
پردیسان  جاده کهک   بلوار شهدای فردو  خ ابوالفضل نجات خواه  

 نبش خ شهید کربالیی
32311652 

 32621999 دی  9پردیسان، خیابان شجاعت، خ نشاط، ابتدای خ   بصیرت 

 (11امام رضا )   7

 38810150 29خیابان امامزاده ابراهیم نبش کوچه  ضمیمه امام رضا ع

 38804177  40خیابان شاه ابراهیم،  فلکه معصومیه،  کوچه  سوم خرداد

 38604657 61پ  23خ سوم خرداد  ک خرداد15

 (10امام صادق )   8

ضمیمه امام صادق 

 ع
 38842002 24متری مطهری، کوچه20ابراهیم، خیابان خیابان امامزاده 

 38850421 13متری کشاورز، کوچه45 آنا

 38755024 22، پالک 5متری امام حسین ع، کوچه14خیابان توحید،  فجر

 38615325 26خیابان سواران،بعد از نور غربی، روبروی کوچه  توحید

 (03امام علی ا لنقی )   9
ضمیمه امام علی 

 النقی ع
 38860200 خیابان توحید، انتهای شاهد غربی جنب اتوبان



 سینا
متری امام جواد ع، 10متری باهنر، انتهای 20خیابان توحید، بلوار شاهد، 

 53پالک 
38863000 

   202، پالک 44بلوار شاهد شرقی، کوچه  اباصالح

 38863688 فرعی دوم سمت چپ 27نیروگاه،  شاهد غربی،  کوچه  امین

 (09ایثار )   10

 38612797 23بلوار حضرت معصومه س )قلعه کامکار، انتهای کوچه  ضمیمه ایثار

 38859099 27، روبروی پالک 69میدان کشاورز، کوچه  الزهراء س

 احسان
خیابان امامزاده ابراهیم، بعد از مرکز آموزشی درمانی الزهرا س، کوچه 

57 
38840330 

 (39آتیه )   11
 32812822 5پ  1بهمن  خ شهید اکبری  خ الله کوچه  22پردیسان بلوار  شهروند 

 32808252 9شهر پردیسان، خیابان البرز، انتهای البرز  ضمیمه آتیه

 (37شهیدآوینی )   12

 32962873 9و  7، پالک 19شهرک مهدیه، بلوار انتظار، کوچه مهدیه

ضمیمه شهید 

 آوینی
 32856634 12، پالک 5قدس، خیابان هدایت، هدایت شهرک 

 (31بقیه اهلل )   13
 37225610 ، کوچه ششم17میدان ولی عصر عج، بلوار شهید کبیری، کوچه  ضمیمه بقیه ا...

 37235665 2، پالک 16بلوار شهید کبیری، کوچه شماره  مهاجرین

 (38پردیس )   14

 سلمان 
، انتهای کوچه  7پردیسان، خیابان سلمان، خیابان دهالویه، دهالویه 

 سمت چپ 
32504617 

 32808051 5شهرک پردیسان، خیابان ایمان،ایمان  ضمیمه پردیس

 32806430 پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب اورژانس ایمان

 (25پیامبر اکرم )   15

 37722511 ، جنب مسجد جامع قم15متری عمار یاسر، کوچه  55ابتدای بلوار   مسجد جامع

ضمیمه پیامبر اکرم 

 ص
 37775140 متری شهید رمضانی، روبروی کتابخانه شهداء 10نوبهار، 

 37775393 1خرداد، ابتدای خیابان نوبهار، نبش کوچه  15بلوار  بهار

 (36مفید ) -شهید صدوقی   16

ضمیمه شهید 

 صدوقی
 32922084 29و  27متری صدوق، بین کوچه 45

 32928468 11بلوار عطاران نبش کوچه  عطاران

 32855327 1م سوم دست راست پ  15معصوم  14صفاشهر، میدان  صفاشهر

 32935347 1، پالک2متری قائم، کوچه30متری صدوق، 45 مفتح

 (27جندقیان )   17
 37223900 خیابان زاویه، نبش میدان قدسخیابان آذر،  ضمیمه جندقیان

 37225915 متری کلهری،30 شهید کلهری

 (17چمران )   18

 36700906 11متری خیام،  نبش کوچه 16میدان امام، بلوار کارگر،  ضمیمه چمران

 36567924 10متری مهدیه،  کوچه 20متری مدرس،  45 مدرس

 36653405 1مدرس، خیابان شهید معارفوند، پالک متری  45خیابان امام خمینی،  آزادی

 (02خازنی )   19

 38961132 29، پالک 7و  5متری ولیعصر عج، بین کوچه 16شیخ آباد،  حکمت

 38874991 ،  جنب بوستان گلها7شیخ آباد، خیابان حکمت،رو بروی کوچه  ضمیمه خازنی

 38871737 18، پالک 40متری ولیعصر عج، کوچه 16شیخ آباد،  صبا

 37751343 16پالک  14دی، انتهای کوچه 19خیابان  ضمیمه رضوی (24رضوی )   20



 37756776 41دی، بعد از فلکه جهاد، کوچه  19خیابان  سالمت

 37503548 ، رو به روی دبستان جهاد83دی، ک  19خیابان  دی

 (30زارعی )   21
 37736833 6خیابان سمیه، کوچه  ضمیمه زارعی

 37737231 44، پالک 13خیابان شهید فاطمی، کوچه  رسالت

 (05شاهد )   22

 38904624 261متری روح اهلل خمینی، پالک 16خیابان توحید،  قدس

 38906160 5خیابان توحید، جواداالئمه، پاسداران غربی، نبش کوچه  ضمیمه شاهد

 38910001 43پاسداران شرقی پ میدان توحید، خیابان جواداالئمه، خیابان  پاسداران

 38910092 183، پالک 15و  11میدان توحید، خیابان مالک اشتر، بین کوچه  مالک اشتر

 (29شهدا )   23

 37745781 114هنرستان روبروی مسجد مصطفی خمینی پ گلزار

 37722761  24متری عماریاسر، نبش کوچه 45خیابان انقالب، بعد از  ضمیمه شهدا

 37748679 )حندق( 1خیابان معلم، کوچه  صبوری

 37201200 16خیابان آذر، بلوار روحانی، خیابان کوثر، جنب ک ریحانه النبی

 (13عبدالهی )   24

 38801600 85پ  43و  41متری زاد بین ک  20خ امامزاده ابراهیم خ  کیمیا

 38824635 جنب مسجد ولیعصر عجابتدای نیروگاه، نرسیده به میدان توحید  ضمیمه عبداللهی

 دوطفالن
(  پ 10نیروگاه خ سواران روبروی آموزش و پرورش) روبروی کوچه 

28 
38836873 

 38834024 نیروگاه شیرخوارگاه روبروی صندوق موسی بن جعفر ع بعثت

 (01فرقانی )   25

 38861768 27و  25متری معصومیه جنوبی، بین کوجه 20شیخ آباد،  میعاد

 ضمیمه فرقانی
متری معصومیه  20)   44متری ولیعصر، کوچه 16انتهای شیخ آباد، 

 (11جنوبی  کوچه 
38861012 

 (18شهید کیوانفر )   26

 36607198 میدان سعیدی، خیابان سپاه، خیابان بوعلی، مطهری

 36704414 6، پالک 29متری کیوانفر، نبش کوچه 30خیابان  ضمیمه کیوانفر

 36706032 17خیابان امام خمینی،  روبروی کالنتری  چیپنبه 

 36639999 7جنب بیمارستان آیت اله گلپایگانی، خ احمدی روشن، پالک  گلپایگانی

 (28مهدی موعود عج )   27

 37773178 20، فرعی اول سمت چپ، پالک 43خرداد، کوچه15بلوار  بهمن22

ضمیمه مهدی 

 موعود

روبروی دانشگاه آزاد، خ نظری تابت، جنب ساختمان خرداد،  15بلوار 

 اورژانس
37769591 

 37603106 خرداد، جنب امامزاده سید علی 15بلوار  خوراکیان

 37235230 56پ 52خرداد ک 15بلوار  وصال

 (33نجاتی )   28

 32897072 فرعی  ششم    20انتهای خیابان جمهوری، خیابان عدالت، کوچه  ضمیمه نجاتی

 32886445 63پ   28متری صدوق، خیابان دانیال، انتهای کوچه 45،   دانیال

 32894797  15و  13یزدانشهر، خیابان بقیه اله، بین کوچه  ولی عصر

 32400027 20متری فردوسی، پالک55متری صدوق، 45 فردوسی

 


