
آدرس نام

خيابان ولي عصر - باالتر از زعفرانيه - روبروي خيابان باغ فردوسجهانگير خسروي-م1

تجريش - جنب بيمارستان شهداي تجريشعلي امن زاده -م1***

بزرگراه چمران -ابتداي ولنجكاسدي پور-م1

ميدان ونك - خيابان حقاني - نبش خيابان گانديمحمدرضا خليلي***-م3

خيابان ولي عصر - باالتر از ونك - جنب كوچه شريفي - مقابل بانك مسكنمحمدرضا جعفري-م3

خيابان ولي عصر - مقابل پارك ملت - روبروي خيابان كاج آباديعزيزاله ثمري-م3

خ وليعصر باالتر از پارك ساعي ايستگاه سي و دوم نبش بن بست جهانتاباعظم صميمي ها-م6

خيابان ولي عصر - روبروي بيمارستان دي - جنب خيابان دومداور شهبازي-م6

ميدان مادر - روبروي كيوسك سهيلي دوستمقري (سيار)

قيطريه (ضلع شرقي پارك قيطريه) - ابتداي بلوار 35 متري - روبروي خيابان شهيد خراسانيمحمدجواد قانع صومعه سرايي-م1

پاسداران-دزاشيب خ لواساني غربي نبش ك آبكوه چهارم روبروي دبيرستان بوعليعبداللهي(قارداشعلي)-م1

فرمانيه - خيابان دكتر لواساني - بعد از فروشگاه شهروند - جنب خيابان آريااميد مصنوعي تجريشي-م1

كامرانيه - خيابان دكتر لواساني - جنب خيابان ديباجي شماليامين موسي زاده-م1

نياوران - پارك نياوران - روبروي فرهنگسراي نياورانعلي حضرتي-م1

نياوران - خيابان شهيد باهنر - ميدان ياسر - جنب بن بست رادغالمحسين صفائي خواه-م1 (قطع پك روزنامه و مجله

پاسداران - باالتر از فرمانيه - روبروي گلستان سومابراهيم آقازاده-م1

ميدان نوبنياد - خيابان لنگري - خيابان صنايع - روبروي بيمارستان شهيد چمرانمنصور محمودي-م1

ميدان ونك - خيابان مالصدرا - سمت چپياسر عليپور-م3

آفريقا - پايين تر از بزرگراه مدرس - روبروي خيابان مرواريد - جنب مركز خريد الهيهحسين فكري-م3

خيابان دكتر شريعتي - خيابان ميرداماد - نرسيده به ميدان مادر - سمت راستمحسن سهيلي دوست-م3

خيابان دكتر شريعتي - قلهك - جنب خيابان يخچالابوالقاسم شيرين آبادي *** -م3

خيابان شهيد كالهدوز - جنب خيابان برادران رحماني (اول قيطريه)حسن جليان صدر-م3

خيابان سهروردي شمالي - نبش هويزهيدا... تعادلي-م7

خيابان شهيد بهشتي - چهارراه انديشهيادگار عوض خواه-م7

خيابان شهيد بهشتي - بعد از چهارراه سهروردييوسف پشندي-م7

خيابان شهيد بهشتي - نبش خيابان ميرعمادحسن خطيري كلهرودي-م7

خيابان سهروردي شمالي - باالتر از خيابان مطهري - روبروي بانك صادرات - جنب كوچه نيكانمحمدامين خليلي***-م7

خيابان سليمان خاطر - نرسيده به خيابان استاد مطهريمالك شيرين زاده-م7

خيابان شريعتي - جنب سينما صحراعلي آقازاده-م7

زير پل سيدخندان جنب كيوسك راهنمايي و رانندگيحسن عبدي-م7

قائم مقام فراهاني - نرسيده به مطهريوجي اله نوروزي-م7

خيابان استاد مطهري - خيابان فجر - روبروي بيمارستان جمقادر فجري-م7

خيابان كوشك مصري - جنب وزارت امور خارجهسيدجواد رضوي(سيار)

بلوار كشاورز - جنب خيابان وصال - مقابل بيمارستان آرياخيرا... فيروزي-م6

بلوار كشاورز - بين خيابان هاي قدس و وصالعلي اصغر اميدي-م6

ميدان وليعصر - جنب سينما قدسحسين كياني فرد-م6

باالتر از ميدان ولي عصر - جنب سينما استقاللخانم جميله يوسفي-م6

خيابان كريم خان زند - نرسيده به هفت تير - روبروي قائم مقام فراهانيمرتضي خدامي وايقان (قطع پك)-م6

هفت تير - سر خ قائم مقامداود پيران شاهي***-م6

خيابان طالقاني - روبروي سينما فلسطين و تبليغات اسالمياحمد خوش نشين يزدي-م6

خ وليعصر نرسيده به تقاطع انقالب نبش پارك دانشجوكرباسيان-م11

بلوار كشاورز - مقابل بيمارستان پارسرضا نصيري مقدم-م6

خيابان حجاب - ضلع شرقي پارك اللهعزيز علي اكبري-م6

خيابان طالقاني - نرسيده به پل حافظ - روبروي شركت نفتعباس قوانلو-م6

خيابان انقالب - قبل از خيابان دانشگاه (جنوب غربي)كاظم خدامي-م11

خيابان انقالب - بعد از خيابان دانشگاه (جنوب شرقي)غالمعلي رحيمي-م11



خيابان وليعصر نرسيده به ميدان وليعصرواحد علي اكبري-م6

بلوار كشاورز - چهارراه كارگر (شمال غرب)منوچهر فعال-م6

خ انقالب روبروي دانشگاه بعداز فخر رازي09126892201آقاي جبارينقي سلمي

خيابان كارگر شمالي - باالتر از ميدان انقالب - چهارراه نصرت (شمال شرق)حسين صفر-م6

خيابان وليعصر - جنب خيابان دمشقفرهاد ميسي-م6

خيابان فلسطين - نرسيده به خيابان انقالبآيت علي عزيززاده-م6

خيابان وليعصر - باالتر از چهارراه اميراكرم - جنب خيابان هاشمي فرميرزامحمد رجبي-م11

خيابان انقالب - چهارراه كالج - جنب اداره اماكن ناجاسالم ا... فرضي***-م11

خيابان وليعصر - باالتر از چهارراه وليعصر - مقابل بانك ملت شعبه وليعصرقمر تاج عاملي كلخوران-م6

چهارراه وليعصر - ضلع شمال غربي - روبروي داروخانه مصدقحسن فشمي-م6

خيابان ولي عصر - نرسيده به سينما آفريقا - مقابل خوابگاه شاهمراديفرهود علي عزتي-م6

خيابان ولي عصر - باالتر از دو راهي يوسف آباد (سمت چپ) مقابل گرمابه آبشارتيموري انار-م6

خيابان قائم مقام فراهاني - نرسيده به شهيد بهشتي - جنب خيابان هشتمفتح ا... و عبدا... فيضي-م6

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي - جنب خيابان نهمخليلي حاجي پور-م6

ميدان آرژانتين - بلوار بيهقي - نبش كوچه چهاردهمسيفعلي جبارزاده-م6

خيابان خالد اسالمبولي - باالتر از شهيد بهشتي - روبروي سينما آزاديكيومرث امامي-م6

خيابان جمالزاده - باالتر از كشاورز - جنب خيابان واحدي - مقابل اداره پستسيدمحمود رضوي-م6

خيابان فاطمي نرسيده به ميدان فاطمي روبروي مترو جهادوحيد ميناوند-م6

خيابان كارگر شمالي - نرسيده به خيابان فاطمي - روبروي خيابان همامحمد يوسفي-م6

خ كارگر شمالي - روبروي درب مركز قلب تهرانيوسف مهري 2-م6

جنوب غربي ميدان فاطمي - جنب مسجد نورمرتضي حسن زاده-م6

سعادت آباد - سرو غربي - باالتر از ميدان كوهستان - مقابل آسمان 2 غربياصغر زعيم فرحزادي-م2

شهرك غرب - خيابان خوردين - روبروي پارك قدكانور عليپور-م2

سعادت آباد - ميدان كاج - سرو شرقي - ميدان فرهنگ - جنب خيابان شانزدهمكاظم قرباني اصل-م2

شهرك غرب - بلوار شهيد پاك نژاد - باالتر از ميدان سرو - جنب كوچه شهيد حسينيعظيم قرباني اصل-م2

شهرك غرب خ ايوانك - خ زرافشان - جنب وزارت بهداشتجالل عيسي زاده-م2

شهرك غرب - بلوار شهيد فرحزادي - جنب خيابان ارغوان غربي - مقابل بانك مسكنسليمان صالحي-م2

اشرفي اصفهاني به سمت شمال باالتر از پونك نبش امام عليمصطفي تيموري-م5

ميدان پونك جنب فروشگاه شهرونداحمد ميرزابابايي-م5

پونك - خيابان شهيد مخبري - خيابان ايران زمين شمالي - جنب خيابان گازفيض ا... سربازي***-م5

ستارخان - زير پل ستارخانليال نجاري-م2

شهرك اكباتان - فاز يك - بلوار شهيد نفيسي - جنب مدرسه سيدالشهدامروت علي افتاده-م5

شهرك اكباتان - فاز سه - بلوار شهيد نفيسي - جنب مدرسه شهيد عموئيانحجت صارمي-م5

شهرك اكباتان - فاز 2 - روبروي مترو اكباتانرسول ايماشي-م5

جاده مخصوص كرج - سه راهي شيشه مينا - بلوار وليعصر - جنب شهرك فرهنگيانميرفتاح ميرزاده-م21

تهرانسر - بلوار شهيد بهشتي - جنب پارك (پشت فروشگاه رفاه)آيت عزيز زاده-م21

صادقيه خ مختاري جنوبي درب جنوبي مترو صادقيهمرتضي عبداللهي-م5

ستارخان - نرسيده به توحيد -جنب كوثر سوم - روبروي بانك كشاورزيجميله كريمي-م2

ستارخان - نرسيده به شادمان - مقابل شركت مخابرات (زير پل عابر)حسين نجاري-م2

كوي نصر (گيشا) - جنب خيابان دهممجيد شهيدي ماسوله-م2

زير پل گيشا - نبش خيابان فروزانفرزياد علي هاشمي-م2-قطع اصلي

بلوار مرزداران - كوي پاس فرهنگيان - رومبروي مجتمع كوثرحبيب اله اسماعيلي-م2

آيت ا... كاشاني - نرسيده به ميدان شهرزيبا - خيابان كانون - فلكه كودك - روبروي بانك مليعلي حسن زاده علي آبادي-م5

جنت آباد شمالي - بزرگراه ايرانپارس (شرق به غرب) - تقاطع خيابان شقايقمحمود هاشمي

دهكده المپيك - ميدان دهكده (شمال غرب)مهين حيدرپور-م22***

شهرك راه آهن - بلوار اميركبير - بلوار گل ها - نبش بنفشه چهاررحيم قرباني اصل-م22

ميدان درياچه خيابان ميعاد غربي درب اصلي ورودي درياچهچنگيز جاللي***-م22

ميدان المپيك ضلع جوني ميدان به طرف استاديوم نبش ك37بهزاد قرباني -م22



آيت ا... كاشاني - بعد از شهيد ستاري - نرسيده به شاهين جنوبي جنب ايستگاه اتوبوس شاهينجعفر اسكندري اقدم-م5

فلكه دوم صادقيه - تقاطع بلوار فردوس - درمانگاه ابن سيناجابر جليلي-م5

بلوار فردوس - خيابان ولي عصر - نبش كوچه هفتم - جنب ايستگاه متروحسين محمدي-م5

متري شمشيري - جنب خيابان شهيد ملكي - مقابل پارك شمشيري 20جواد جباري نقدي عليا-م9

خيابان جيحون - چهارراه دامپزشكينجات اله گلباز-م10

خيابان امام خميني - بعد از چهارراه وثوق - نرسيده به پل نواب - جنب كوچه مهربانغالمرضا ترابي جوان-م10

خيابان قصرالدشت - نرسيده به مرتضوي - روبروي كوچه وليعصرعلي قضايي-م10

خيابان رودكي - باالتر از مرتضوي - جنب كوچه اشراقيتقي آقازاده-م10***

خيابان كارون - نرسيده به آذربايجان - مقابل كوچه ملك فرعليرضا شيخ حيدري

خيابان آذربايجان - بعد از كارون - جنب بيمارستان شهريارابوالحسن خرمندار-م10

خيابان آذربايجان - نرسيده به چهارراه خوشحسين پابخش-م10

بزرگراه نواب - پايين تر از ميدان جمهوري - تقاطع خيابان آذربايجان - روبروي ايستگاه متروگلنسا گلباز-م10

ستارخان - خيابان يكم دريان نو - خيابان همايونشهر جنوبي - نبش خيابان لطفعلي خانيخانم مالحت آبو-م2

خ آزادي جنب مترو شادمانآقانور مصطفوي ***-م2

نواب - نرسيده به خ آزادياحدزاده (رحيم تركي)-م10

خيابان فردوسي - باالتر از چهارراه استانبول - سمت راستصفر مهدوي پيام-م12

خيابان جمهوري - بعد از خيابان شيخ هادي - جنب ساختمان آلومينيومسيروس فكري-م11

خيابان حافظ - زير پل - جنب خيابان نوفل لوشاتومحمد احمدي-م11***

خيابان وليعصر - باالتر از ميدان منيريه - جنب كوچه سهيليحسنعلي بصيري-م11

خيابان حافظ - بعد از پل هوايي دوم - جنب بانك تجارت - نبش كوچه ايرانيانفردين جليلي-م11

خيابان وحدت اسالمي - نرسيده به ميدان شاپور - روبروي چلوكبابي رفتاريحسن يزداني-م11

خيابان جمهوري - خيابان باستان جنوبي - جنب قنادي جاويداننجات دولتي-م11

خيابان جمهوري - چهارراه جمالزاده (جنوب شرق)فيروز ابراهيم پور-م11

خيابان آزادي - روبروي پارك اوستا (شمال)علي حيدرلكي-م6

ميدان انقالب (ضلع شمال غربي ميدان)داود سمندي(سرافراز)-م6

خيابان سعدي شمالي - روبروي بيمارستان اميراعلماكبر محبي نقدي عليا-م12

خيابان جمهوري - بعد از ميدان استقالل - سمت چپ - نرسيده به خيابان صفودود اجاقي عيسي لو-م12

خيابان جمهوري - قبل از ميدان بهارستان - روبروي بانك صادراتعبداله بصيري***-م12

خيابان شهيد مصطفي خميني - نرسيده به چهارراه سرچشمه - جنب كوچه نظاميهحسن رضايي ***-م12

خيابان جمهوري - بعد از چهارراه استانبول - روبروي ساختمان پالسكوعلي زنجاني-م12

ميدان امام خميني - اول خيابان فردوسي (سمت راست) روبروي كوچه طبسكاظم كاظم زاده-م12-قطع اصلي

خيابان فردوسي - بعد از خيابان كوشك مصري - مقابل بانك مسكن مركزيمجتبي مواليي-م12***

خيابان سعدي جنوبي - خيابان اكباتان - نرسيده به الله زار نوفرشيد سوالني***-م12

خيابان جمهوري - چهارراه استانبول - مقابل پاساژ كويتي هاعليرضا صدري-م12

خيابان جمهوري - نرسيده به الله زار - مقابل سينما ارممرتضي گل بوستان***-م12

ميدان ابن سينا - جنب خيابان مازندران - مقابل بانك سپهعبادا... سخائي فر-م12

خيابان امام خميني - باب همايون - روبروي پاركينگ مخابراتعزيز خدادادي-م12

خيابان ناصر خسرو - مقابل چلوكبابي جوانداود سلماني-م12

خيابان 15 خرداد - روبروي دادسراحسن سعيدي-م12

خيابان 15 خرداد شرقي - بعد از كوچه آهنگران - روبروي بانك سپهمحمدرضا اندرز-م12

ميدان قيام - خيابان مولوي - جنب كوچه حبيب ا... كريميحسين يگانه-م12

خيابان امام خميني - ابتداي خيابان باب همايون - روبروي ايستگاه مترورشيد نديلي-م12

خ خيام - بعد از متروي خيام روبروي پ 609حيدر گل محمدي-م12

خيابان خيام - باالتر از پارك شهر - جنب درب متروبهروز زراندود-م12

خيابان جمهوري - بعد از خيابان 30 تير - جنب كوچه نوبهارمظاهر سيف الهي-م12

خيابان پليس ابتداي خيابان مرودشت روبروي باغ موزه قصرهوشنگ رحيمي افخم-م7

نظام آباد - خيابان شهيد مدني - جنب خيابان قجاوندحسين انصاري-م7

خيابان شريعتي - خيابان معلم - بعد از چهارراه مرودشتحميدرضا باقري***-م7



گلبرگ غربي - بعد از تقاطع كرمان ك اكبريمحمدرضا مسعودزاده وايقان-م8

بزرگراه رسالت - مجيديه شمالي - خيابان استاد حسن بنا - ميدان سرباز - جنب خيابان جهان پناه - مقابل آتشبراتعلي صادقي***-م4

بزرگراه رسالت - نرسيده به مجيديه جنوبييعقوب پاشايي دميرچي-م4

خ پاسداران ميدان هرويصمد اصغري-م4

پاسداران ميدان هروي تپه شمس آبادمحمدرضا اكبري-م4

نارمك - خيابان كرمان - نرسيده به برگراه رسالت - جنب خيابان شهيد اردستانياسماعيل عزيزي-م8

خيابان فرجام - روبروي ميدان بيست و پنجم - مقابل انبار مخابراتمحمد نائبي عيسي لو-م4

ميدان رسالت - خيابان فرجام - خيابان آيت - نرسيده به چهارراه سرسبزاديگوزل خليلي-م4

تهرانپارس - جنب مترو شهيد باقريقوشي ايزدي***-م4

خيابان 17 شهريور - باالتر از زيرگذر اميركبير - جنب ورزشگاه 17 شهريورجهانگير فرحزاد***-م12

خيابان 30 متري نيرو هوايي - جنب كوچه شهيد كرميانيمحمدحسين مهدوي نيا-م13

شهدا به سمت پيروزي خروجي امام علي جنوب روبروي متروي شيخ الرئيسكاوه شيدايي-م14

خيابان پيروزي - چهارراه كوكاكوال - مقابل بانك مليخان بابا صبرخاني-م14

ميدان امام حسين - خيابان دماوند - مقابل بيمارستان بوعلياسدا... اسكندري-م12

ميدان امام حسين - خيابان 17 شهريور - چهارراه صفاحسين نيك نفس-م12

تهران نو - 30 متري نيرو هوايي - بعد از فلكه لوزي - جنب ايستگاه مترو شهيد كالهدوزعلي مكاري1-م13

خيابان پيروزي - بعد از كوكاكوال - جنب خيابان محصلمحمود غفراني-م14

تهران نو - خيابان شورا - چهارراه مهرآور - مقابل بانك صادراترامين قوي پنجه-م13

ميدان رسالت - خيابان شهيد مدني - جنب كوچه بخشيعلي محبي نقدي عليا-م8

نارمك - خيابان گلبرگ - بين بختياري و هفت هوض - نبش خيابان شصت و دومعلي محبي-م8

نارمك - خيابان گلبرگ - بين خيابان مهر و دردشتمسعود ذوالفقاري زاده-م8

نارمك خ گلبرگ شرقي چهارراه دردشتسيدكاظم موسوي-م8

نارمك - خيابان شهيد ثاني - روبروي خيابان مدائنحسين بايرام زاده-م8

خيابان انقالب - روبروي خيابان استاد نجات الهي (ويال) - جنب خيابان كندوانفرهاد كهنمويي-م6

خيابان انقالب (چهارراه دروازه دولت) - تقاطع سعدي شمالي (جنوب شرق)بخشعلي ميرزايي-م7

خيابان طالقاني - بعد از خيابان استاد نجات الهي (روبروي هتل هويزه)كمال اسالمي-م6

خيابان ايرانشهر شمالي - مقابل پارك هنرمندان - روبروي بانك ملتمحمدحسين صباغ (قطع پك)-م6

خيابان طالقاني - چهارراه مفتح - مقابل بانك صادراتعلي خمسه-م7

خيابان سپاه - نرسيده به پل چوبي - روبروي موسسه مالي و اعتباري قوامينحسن آقازاده(اميدوند)-م7

تهرانپارس بين فلكه سوم وچهارم نبش خ 210 غربيعلي اكبر آوه ئي***

خيابان گلبرگ شرقي - نرسيده به فلكه اول تهرانپارس - جنب خيابان كيخسرويغالم مرادي-م8

تهرانپارس - خيابان حجربن عدي - نرسيده به فلكه دوم - جنب فروشگاه رفاهابراهيم اختري-م4

تهرانپارس - نرسيده به فلكه سوم - روبروي بيمارستان تهرانپارساصغر نورزاده-م4

تهرانپارس - جشنواره - بعد از چهارراه سيدالشهدا - جنب بوستان معيني نژاداحمد رحيمي-م4

بلوار بهار نرسيده به حكيميه جنب دانشگاه آزاداكبر مكارم( زارع)-م4

فلكه اول تهرانپارس به سمت  خ دماوند روبروي هتل شهر سه راه تهرانپارسحسين ديندار-م8

خيابان هنگام (شميران نو) - خيابان وارياز - ميدان پاكدامن - خيابان ابوذر غفاري جنوبياسماعيل اسماعيلي-م4

لواسانات-ضمانت آقاي موهبتيخانم مهري عمران

ميدان شمشيري (سه راه آذري) - جنوب شرقرضا صحتي وايقان-م17

خيابان قلعه مرغي - نرسيده به خيابان ابوذر - خيابان امامي محرم - مقابل شهيد چمراناسالم قلي زاده-م17

ميدان قزوين - خيابان قزوين - جنب خيابان غفاريعباس دودانگه-م10

خيابان سبحاني (16 متري اميري) - جنب سينما جيعبدا... سرچمي***-م11

ميدان بريانك - خيابان شهيد سيد عابدين نوري (گلستان) - مقابل پارك اعتمادعلي حيدرلكي-م11

خيابان ابوذر (فالح) - ميدان جليلي - نبش خيابان برزوناصر دانشور-م17

شهرك وليعصر - خيابان شهيد احمد حسيني - روبروي بانك ملي (كتابفروشي)عبدا... اسدي-م18

شاد آباد خيابان شهيد شاكري پالك8حسين آبادي (1)-م18

خيابان خاوران - نرسيده به پمپ بنزين - روبروي خيابان ولي بيات (مقابل پارك اميد)قنبر ثابت نژاد-م15

بزرگرراه امام رضا بعداز ميدان آقانور جنب شهرك كاروان جنب پل عابرحسين عليپور ***-م15



بزرگراه محالتي - خيابان آيت ا... سعيدي - نرسيده به چهارراه مخبر (عارف) - جنب خيابان مالوردي خوانيعباسعلي حسين پور ثاني***-م15

خيابان پيروزي - بلوار ابوذر - پل پنجم - جنب بوستان پانزدهم و كوچه شهيد عليرضا نعمتييوسف خليل پور-م15

بزرگراه بسيج - جنب 20 متري افسريه - زير پل عابرعسگر جدي-م15

بزرگراه محالتي - خيابان مخبر - خيابان آيت ا... سعيدي - مقابل كوچه فتحعلي زادهعامل اسالمي-م14

خيابان پاسداران گمنام - ميدان امام حسن (ع) (جنوب غرب)علي نوري-م14

خيابان شوش  جنب مترو شوشعلي پاشايي

ضلع جنوب غربي چهارراه چيت سازيپرويز جاللي***-م16

نازي آباد - خيابان اكبري مشهدي - نرسيده به ميدان بازار دومتوحيد عزيزي-م16

خيابان عباسي شمالي روبروي درب خروجي تاكسيرانيسيدناصر عطايي شرفه-م16

بلوار شهيد دستواره - جنب ايستگاه مترو - مقابل حسينيه قمر بني هاشممحمد اسپناني-م16


