
آدرس نام آموزشگاه منطقه رديف

پاسداران ،پایین تر ازسه راه اقدسیه ،بعد از پمپ بنزیز صاحبقرانیهنرگس1

دزاشیب ،نرسیده به سه راه عمارشهید مدنی2

1 کوچه سوسن 1مینی سیتی شهرک قائم ،فاز نورقائم3

شریعتی ، خ شهید میرزا پورزرگر کاشانی4

زعفرانیه ، پرزین بغدادیسمیه5

لواسان کوچک ،ناران ،میدان بسیج ،بلوارنارانلواسانی دانا6

ضلع شمالی میدان گلندوک جنب بخشداری (ره)لواسان کوچک ،بلوار امام خمینی وحدت لواسان7

شهرک شهید محالتی خ شهدای گمنام،انتهای خ آزادگان(س)فاطمه زهرا8

م اختیاریه ابتدای خ شهید عابدینی زادهسهام خیام9

تبریزیان-جنب مترو میردامادخ سهیل-خ ظفرحضرت زینب10

روبه روی شهید دستگردی-خ ولی عصرآزادی11

ابتدای دولت-خ شریعتیحق شناس12

تقاطع صایب تبریزی غربی-شیخ بهایی شمالیشیخ بهایی13

بوستان هشتم-  شهرک ولعصر 1حكیمیه فاز هنرستان دخترانه حافظ 14

نرسیده به دالوران- خ سراج - فرجام شرقی هنرستان مطهری 15

28نبش بوستان هشتم و نهم پ - حخ پایدار فرد - پاسداران استثنایی پویش 16

گلستان هفتم خ شهید خیابانی روبروی گلستان پنجم –خ سراج سمیه17

6خ اندیشه -خ سهروردیشهید فهیمده18

م نامجو نبش خ کاوه شرقیدکتر معین19

15سیدخندان خ کابلی نبش ک همدانی پ شهید دهقان20

خ سهروردی شمالی ک شریفهاجر21

77933727- باالتر از مسجد جامع - خ سمنگانقدس23

77896292-  سمنگان جنب باشگاه شاهین ابوریحان24

77972066- خ شهید ملكی- گلبرگ شرقیبدری برهانی25

88456227- جنب مسجد خامس آل ابا- مسیل باختر–گلبرگ غربی پروین اعتصامی26

77902365- میدان شقایق- چهارراه خاقانیخوارزمی27

خ شهید ناطقی- میدان شهدا دخترانه حضرت فاطمه س28

جنب داروخانه ثمر بخش- خ حداد عادل -  شهریور جنوبی 17خ حقیقت29

-رویروی  ایستگاه بهنام -خ مجاهدین اسالم - میدان شهدا فاطمیون 30

-خ شهید آجانلو - میدان بهارستان پسرانه رفاه  متوسطه دوم31

81 پالک 31/4خیابان پیروزی،خیابان چهارم نیروی هوایی،نبش شهیده قزوینی32

 65 پالک 32/4خیابان سی متری نیروی هوایی ، خیابان هشتم نیروی هوایی ، خیابان شهید منتظری33

 خیابان دماند،خیابان شهید منتظری، جنب پارک خیام مالک اشتر34

2میدان امامت،خیابان نیشابور غربی، پالک شهید رجایی35

بلوار ابوذر ـ بین پل دوم و سوم ـ جنب تاالر مهرکانون امید 36

 شهریور ـ جنب مدرسه شهید چمران17میدان شهدا ـ خیابان ورزشگاه هفده شهریور سالن بدنسازی 37

 شهریور ـ جنب مدرسه شهید چمران17میدان شهدا ـ خیابان ورزشگاه هفده شهریور سالن سر پوشیده 38

خیابان نبرد جنوبی ـ خیابان شهید ده حقی ـ جنب دانشگاه آزادورزشگاه فجر 39
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خ ابومسلم خراسانی- مسعودیه هفتم تير 40

خ شهید اردستانی- متری منصور 20ورزشگاه شهيد فراهانی 41

خ والفجر دوم- خ هنرستان   –شهرک والفجر جواداال ئمه 42

6نصر – 15روبروی گلستان -متری35خ-بلوار شاهد-خ خاورانشهدای مکه43

11نبش کوچه -خ مسلم-خ خاورانشهيد مجتهدی 44

خ ولیعصر ،خ مقدادمائده45

خ شهید میرآخوری ،روبروی کارخانه آبلیمو سازیتقوی46

 ،کوچه ادیب۲خ شهید خانمحمدی ،کوچه رضوان مهدیه47

خ شهید مطهری بن بست یاس یكمشهيد اکبر لو48

۵مسكن مهر امام رضا ،کوچه انصار ثامن الحجج49

 شریف آباد ،خ جمهوری ،روبروی دبیرستان زعیمشهيد حسن  هداوند ميرزایی50

بیست متری مقداد ،فرهنگشهيد نساجان51

 شهرک فرهنگیانشهيد مرتضی هداوند ميرزایی52

سه رده جیتو ،خ شهید نوراهلل پازوکیوالیت فقيه53

شهرک یبر، ستایش هفتمشهيد دیزماری54

میدان امام روبروی بانک تجارتسرمد55

کوی شهدای مدرسه- چهارراه کتابخانه- شهرک شهید اردستانیخرداد15آموزشگاه 56

میدان شهید چمران میدان نماز جنب اداره پستمشکينی... آیت ا57

شهرک نقش جهان روبروی آتشنشانیمونا مهدی زاده/عالمه طباطبایی58

جاجرود سعید آباد سد لتیان  جنب پاسگاهفاطمه الزهرا س59

بومهن بلوار امام خمینی خ شهید زاهدی جنب دبیرستان امام رضا عسادات60

، محله پردیسان، خ خرمشهر، روبروی هایپر رها3پردیس ، فازفردوسی61

، نبش کوچه دانش، جنب بانک کشاورزی(ره)بلوار امام خمینی تربيترودهن62

متری، پشت مزار45خ (ع)امام صادق63

متری18خ شهید مطهری تقاطع خ (س)حضرت فاطمه64

شهرک ولیعصر باالتر از میدان ایثار(س)حضرت معصومه65

کوچه شهید فهمیده- روبروی جیالرد - بلوار شهید بهشتی-گیالوندبنت الهدی66

پشتت اداره بهزیستی- چهاراه جهاد- گیالوندولی عصر67

خ اصلی- محله آبسردهاشمی68

بعد از دهیاری سربندانشهيد آیت سربندان69

خ مجتمع اداراتطریقت70

جنب پژوهش سرای دانش آموزی- خ مجتمع ادارات شهيدپورصابری71

ورامین خیر آباد پشت تاالر گلهاحضرت فاطمه الزهرا س72

ورامین بعد از گل تپه کوچه والیتوالیت فقيه73

خ شهید مزدارانی دانشسرا کوچه شهید اصفهانیهفده شهریور74

خ شهید مزدارانی دانشسرا کوچه شهید اصفهانییادگار امام75

خ شهید رجایی جنوبی جنب مجتمع ورزشی شهید رجاییهنرستان امان حسن مجتبی ع76

خ شهید بهشتی بعد از سه راه مسجد جامع نرسیده به چهارراه اسفند آباددبستان علم و دین77

4خ رسالت نبش خ حافظوالیت78

جنب دبیرستان شهید مصطفی خمینی (مهدیه)انتهای خ حامدیخرداد 15 79

خ شهید باهنر روبروی بیمه تامین اجتماعیدبيرستان دخترانه ارشاد80

خ شهید باهنر روبروی بیمه تامین اجتماعیدبيرستان پسرانه شهيد شيرازی81

باقرآباد خ شهید مالآقاییفدک82

باقرآباد خ میرزایی انتهای پارکعالمه حلی83

6زیباشهر، خ میالد، میالدشهيد زهره وند84

زیباشهر، شهرک کارگر، جنب ایستگاه تاکسیشهيد اصفهانی85

2خ مخابرات، روبروی آزادهعلم وصنعت86

انتهای خ گوهردشتاندیشه87

جوادآباد

ورامين

قرچک

پاکدشت

پيشوا

پردیس

فيروزکوه

دماوند
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