فهرست کتابفروشیهایی که فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی را عرضه می کنند
تهران
کيهان

66403479-66469475

کتاب آمه

66907804

بهنامی

66409923

مرکز

88965169 - 88965098

نيلوفر

66461117

کوروش (چشمه)

44971988

شهرکتاب پاسداران

22549556

اختران

66462282

طهوري

66406330

مولی

66409243

بيدگل

66463545

حكمت

66461292

فروشگاه ققنوس

66413722

ثالث

88325376-7

الرستان

88899365

شهرکتاب (مرکزی)

88408288 - 88456900

فرهنگ(وليعصر)

88941673-88890016

چشمه (آرن)

75935455

هنوز

88810991

شهرکتاب پارك ساعي

88728016

آرین

2222757

چشمه (پاریس)

91001258

شهر کتاب هفتحوض

77920400 - 77912202

هميشه

66404532

شهرکتاب (بخارست)

88553989

شهرکتاب ابنسينا

88080330

بامداد

88788343

شهرکتاب فرشته

22607342

کارنامه

2285970-2285969

افراکتاب

22015757

کتاب گستر (اتقالب)

6400786

فردوسی (سعدآباد)

22710643

گاج

64342222

اسم (ترنجستان سروش)

66417022

کتاب شمس

22678704

بوك لند

22667716

شهر کتاب الف

22179838

جاویدان (فاطمی)

88975581

هيرمند

44499187

باغ کتاب

—

شهر کتاب الف

22179838

کتاب گستر (جردن)

22024140

کتاب نجی

77005309

کتاب اکباتان

44668269

شهر کتاب نور

44065702

کتاب پنجره

88511060

کتابستان ورامين

36290611

شهر کتاب آستانه

55900017

کرج
شهر کتاب فردیس

6520542

پاراگراف

4459091

شهرکتاب کرج

4493973

شهرکتاب مهرشهر

4459091

شهرکتاب شهریار

—

تبریز
شایسته

35563382

حامد

35571685

باغ کتاب تبریز

—

دهخدا

35541319

اردبيل
موالنا

33236657

اصفهان
کمند

32223751

کتاب زمان

32224287

فرهنگ سرا اصفهان

32239003

کتاب پژوهش(شاهين شهر)

45240168

شهر کتاب اصفهان

36630745

رستمي

37225657

کرمانشاه
هاشمی

شهر کتاب

37221408
38439240

بوشهر
کافه کتاب

33540500

مشهد
امام

38457685

پردیس کتاب

38482425

کتاب قلم

38407938

محام

33379073

رشد

32217000

عالمه

38426809

اهواز
کتابشرق

32230554

خرم آباد
خایدالو

33229445

شيراز
بهار

32332732

سمندر

32317246

کتاب اسفند

32252963

ایرانيان

36283089

باژ

32318388

شيرازه

36363884

قائم

36263595

بروجرد
کتاب پارسی(والیت)2

42614711

رشت
جنگل

33265110

مجتمع فرهنگی آسمان

33232670

فرازمند

33220098

گنبد کاووس
شهر کتاب گنبد

33588954

اراک
طلوع

32241025

ایران زمين

38262954

دهكده کتاب

32249226

همدان
شهر کتاب

بابل

38246999

چشمه

32476571

قم
کتاب طه

37744624

خانه کتاب

37837012

کتاب و مطبوعات شهر

37744015

تنكابن
شهر کتاب

54229530

قزوین
مينوی خرد

33223246

سنندج
کتاب شهر سنندج

33289894

کتاب ژیرا

33229402

کتاب شار

33231542

مریوان
هرمس

53246892

آمل
شهر کتاب

44241155

ساری
شهر کتاب ساری

33241372

ميبد
حسابی

32323511

مهاباد
کتاب گزینک

42230999

مهرگان

42240975

فهرست روزنامهفروشیهایی که فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی را عرضه می کنند
ونک
خيابان دکتر شریعتی ،خيابان ميرداماد ،نرسيده به ميدان مادر ،سمت راست
شریعتی باالتر از همت روبروی شيرخوارگاه
خيابان شریعتی ،باالتر از ظفر ،جنب ساختمان پزشكان ظفر
خيابان دکتر شریعتی ،قلهک ،جنب خيابان یخچال
خيابان دکتر شریعتی (قلهک) ،خيابان یخچال ،جنب خيابان کی نژاد
خيابان دکتر شریعتی (قلهک) ،جنب مسجد جامع قلهک
خيابان دکتر شریعتی (قلهک) ،جنب کوچه سجاد ،مقابل بانک ملی
خيابان دکتر شریعتی (قلهک) ،روبروی خيابان شهيد کالهدوز ،جنب بانک ملت و کوچه سيروس
خيابان شریعتی ،خيابان شهيد کالهدوز ،جنب خيابان شهيد اخالقی (سه راه نشاط)
کالهدوز ،خيابان مطهری ،خيابان برادران رحمانی (سه راه منظریه) جنب خيابان هنگام
خيابان شهيد کالهدوز ،جنب خيابان برادران رحمانی (اول قيطریه)
خيابان کالهدوز ،بين دیباجی و اختياریه ،روبروی بانک ملی ،جنب کوچه هروی
دیباجی جنوبی ،سه راه کامرانيه ،روبروی بانک صادرات ،جنب کوچه الدن
خيابان دکتر شریعتی ،باالتر از پل رومی ،بلوار قيطریه ،جنب خيابان فاطميه
خيابان دکتر شریعی ،باالتر از پل رومی ،خيابان موسيوند ،مقابل دانشگاه آزاد
خيابان دکتر شریعتی (پل رومی) ،باالتر از خيابان واعظی ،جنب کوچه محوی
خيابان شریعتی ،پایين تر از ميدان قدس ،روبروی خيابان شهيد برادران واعظی
خيابان دکتر شریعتی ،باالتر از قلهک ،خيابان محمد خاقانی (زرگنده) ،چهارراه رودکی
خيابان دکتر شریعتی ،دو راهی قلهک ،جنب تعاونی شهرداری
بلوار ميرداماد ،نرسيده به بزرگراه مدرس ،زیر پل ميرداماد (شمال شرق) جنب بانک توسعه تعاون
بزرگراه مدرس ،خيابان ظفر ،جنب بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)
ميدان ونک ،خيابان مالصدرا ،سمت چپ
ميدان ونک ،خيابان مالصدرا ،نرسيده به چهارراه شيرازی
ميدان ونک ،خيابان مالصدرا ،خيابان شيخ بهایی ،جنب خيابان طالقانی
ميدان ونک ،خيابان مالصدرا ،خيابان شيرازی شمالی ،جنب کوچه الدن

ونک ،مالصدرا ،شيخ بهایی ،ميدان شيخ بهایی ،جنب کوی دانشگاه الزهرا
ميدان ونک ،خ مالصدرا ،شيراز جنوبی ،نبش کوچه بهار دوم
ميدان ونک ،خيابان ونک ،خيابان تک جنوبی ،چهارراه خدامی
قيطریه اول کاوه شمالی

پاسداران
خيابان شریعتی ،خيابان شهيد برادران واعظی ،خيابان شهيد سليمانی ،ميدان چيذر
خيابان شریعتی ،ميدان ندا ،انتهای خيابان صالحی ،ماقبل آزمایشگاه چيذر
کامرانيه ،خيابان دکتر لواسانی ،جنب خيابان دیباجی شمالی
قيطریه ،خيابان شهيد سليمانی ،ابتدای بلوار صبا ،جنب مهد
اقدسيه ،بزرگراه ارتش ،بعد از چهارراه مينی سيتی ،اول شهرک ابوذر ،مقابل خيابان شهيد ذکاوت
اقدسيه ،بزرگراه ارتش ،مقابل درب ورودی شهرک شهيد محالتی
اقدسيه ،بزرگراه ارتش ،شهرک شهيد محالتی ،بلوار شاهد ،مقابل خيابان ایثار 3
اقدسيه ،بزرگراه ارتش ،ورودی شرکت نفت ،جنب خيابان نخل ،مقابل دانشگاه پيام نور
بلوار ارتش ابتدای خيابان لوشان
اقدسيه ،ميدان شهدای ارتش ،جنب کوچه طاهری
خيابان پاسداران ،خيابان شهيد عابدینی زاده ،جنب خيابان شهيد غياثوند
کامرانيه جنوبی ،نرسيده به کوچه نور ،سر کوچه معتمدی
پاسداران ،ميدان فرمانيه ،نارنجستان هفتم ،جنب خيابان یكم
انتهای پاسداران ،سه راه اقدسيه ،خيابان موحد دانش ،جنب خيابان قاسمی (گلسان شمالی)
نياوران ،پارک نياوران ،روبروی فرهنگسرای نياوران
نياوران ،خيابان پورابتهاج ،بعد از کاخ نياوران ،روبروی خيابان نصرآباد
نياوران ،ميدان شهيد باهنر ،جنب مهمانسرای وزارت امور خارجه
نياوران ،خيابان شهيد باهنر ،روبروی پمپ بنزین ،جنب کوچه هيرداد
نياوران ،خيابان شهيد باهنر ،ميدان یاسر ،جنب بن بست راد
ميدان نوبنياد ،خيابان لنگری ،خيابان صنایع ،روبروی بيمارستان شهيد چمران
پاسداران ،باالتر از فرمانيه ،روبروی گلستان سوم
پاسداران ،باالتر از فرمانيه ،جنب داروخانه نور
خيابان پاسداران ،باالتر از ميدان نوبنياد ،روبروی کارواش جنب نارنجستان یكم (روبروی کوهستان هفتم)

ميدان نوبنياد ،روبروی بانک سپه
پاسداران ،نرسيده به ميدان فرمانيه ،روبروی کوهستان یازدهم

تهرانپارس
خيابان گلبرگ ،خيابان رشيد شمالی ،جنب خيابان  150غربی
فلكه اول تهرانپارس ،روبروی خيابان شهيد مهدیزاده ( 152شرقی)
چهارراه تيرانداز ،خيابان  158شرقی ،جنب خيابان اخوت ()123
قنات کوثر ،داخل شهرک اميد ،مقابل مجتمع تجاری
تهرانپارس ،باالتر از فلكه دوم ،جنب خيابان بهرام مقدس ،روبروی مخابرات

شميران
خيابان ولی عصر ،پایين ميدان ونک ،جنب موسسه استاندارد
ميدان ونک ،خيابان حقانی ،نبش خيابان گاندی
خيابان ولی عصر ،باالتر از ونک ،جنب کوچه شریفی ،مقابل بانک مسكن
ولی عصر ،باالتر از ونک ،جنب خيابان عطار و شيرخوارگاه آمنه
ولی عصر ،باالتر از ميرداماد ،جنب خيابان شهيد ستاری ،مقابل استخر ارکيده
خيابان ولی عصر باالتر از ميرداماد خيابان یاسمی روبروی سازمان هالل احمر
خيابان ولی عصر ،باالتر از ظفر ،جنب خيابان ناصری
خيابان ولی عصر ،باالتر از نيایش ،جنب خيابان شهيد سعيدی
خيابان ولی عصر ،روبروی پارک ملت ،جنب خيابان صداقت
خيابان ولی عصر ،مقابل پارک ملت ،روبروی خيابان کاج آبادی
خ وليعصر ،باالتر از پارک ملت نبش کوچه کاج آبادی
خيابان ولی عصر ،پایين تر از پارک وی ،مقابل ایستگاه اتوبوس روبروی خيابان خاکزاد
خيابان ولی عصر ،باالتر از پارک وی ،خيابان الهيه ،خيابان فياضی ،جنب خيابان بيدار
خيابان ولی عصر ،باالتر از پارک وی ،جنب رستوران لوکس طالیی ،نبش کوچه تيمسار قرنی
خيابان ولی عصر ،نرسيده به پل تجریش ،روبروی بانک پارسيان
تجریش ،ميدان قدس ،ابتدای خيابان شریعتی ،جنب کوچه محمودی
خيابان ولی عصر ،نرسيده به تجریش ،روبروی پمپ بنزین
خيابان ولی عصر( ،زعفرانيه) ابتدای خيابان فالحی ،مقابل مدرسه فارابی

خيابان شهيد فالحی (زعفرانيه) ،خيابان مقدس اردبيلی ،جنب ميدان الف
چمران (ولنجک) ،خيابان یمن ،باالتر از مقدس اردبيلی ،جنب موسسه جهاد کشاورزی
چمران (ولنجک) ،بلوار دانشجو ،روبروی دانشكده دندانپزشكی شهيد بهشتی
بزرگراه چمران ،خيابان تابناک ،خيابان ولنجک ،نبش خيابان سيزدهم
بزرگراه چمران ،اوین درکه ،ميدان درکه
خيابان ولی عصر ،نرسيده به پل تجریش ،روبروی بانک ملت

جنت آباد
رسالت غرب ،بعد از بزرگراه شهيد ستاری ،چهارراه شقایق (جنوب شرق)
آیت ا ...کاشانی ،نرسيده به فلكه دوم صادقيه ،جنب ایستگاه مهران
فلكه دوم صادقيه ،تقاطع بلوار فردوس ،درمانگاه ابن سينا
فلكه دوم صادقيه (جنوب غرب) ،مجتمع طال ،جنب بانک ملت
بلوار فردوس ،خيابان ولی عصر ،نبش کوچه هفتم ،جنب ایستگاه مترو
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از فلكه دوم صادقيه ،روبروی خيابان جالل آل احمد ،مقابل پارک صبا
آیت ا ...کاشانی ،بعد از شهيد ستاری ،نرسيده به شاهين جنوبی جنب ایستگاه اتوبوس شاهين
آیت ا ...کاشانی ،نرسيده به شهر زیبا ،مقابل داروخانه شهر زیبا
شهر زیبا ،بلوار تعاون ،جنب خيابان آالله
جنت آباد ،باالتر از همت ،جنب  20متری گلستان
جنت آباد ،باالتر از  5متری گلستان ،نرسيده به آبشناسان ،نبش خيابان دهم
جنت آباد ،باالتر از همت ،نبش کوچه چهارم غربی ،روبروی برج طوبی
بلوار شهران ،جنب خيابان جهاد ،مقابل بانک پاسارگاد
دهكده المپيک ،خيابان ایرانيان ،مقابل بيمارستان ایرانيان
شهرک راه آهن ،بلوار اميرکبير ،بلوار کاج ،تقاطع بنفشه 4
شهرک راه آهن بين ميدان ساحل و موج ،خ عالمه قزوینی
شهرک راه آهن ميدان ساحل

شهرک غرب
شهرک غرب ،خيابان خوردین ،چهارراه هرمزان
ميدان پونک ،ابتدای بلوار هميال ،سمت راست

ميدان پونک جنب فروشگاه شهروند
پونک ،بلوار پونک ،روبروی درمانگاه پيامبر ،جنب خيابان امامزادگان عينعلی  /زینعلی
پونک ،چهاردیواری ،بعد از نيایش ،نبش خيابان طالقانی
پونک ،چهاردیواری 24 ،متری حصارک ،روبروی دانشگاه آزاد
شهرک غرب ،بلوار شهيد فرحزادی ،نرسيده به ميدان کوهستان ،مقابل بازار روز و بانک ملی4
شهرک غرب ،بلوار شهيد دادمان ،خيابان سپهر ،تقاطع خيابان درختی
شهرک غرب ،تقاطع شهيد دادمان و فالمک شمالی
شهرک غرب ،بلوار فرحزادی ،تقاطع بلوار ایوانک
شهرک غرب ،ميدان صنعت ،ابتدای بلوار شهيد فرحزادی
شهرک غرب ،خيابان ایران زمين ،روبروی کانون فرهنگی و تربيتی قدس
شهرک غرب ،خيابان خوردین ،روبروی پارک قدک
شهرک غرب ،بلوار پاک نژاد ،خيابان دادمان ،تقاطع خيابان هرمزان
شهرک غرب ،خيابان خوردین ،نرسيده به چهارراه قدس ،نبش توحيد 4
سعادت آباد ،ميدان کاج ،سرو شرقی ،ميدان فرهنگ ،جنب خيابان شانزدهم
سعادت آباد ،ميدان کاج ،سرو شرقی ،نبش خيابان چهارم
سعادت آباد ،باالتر از ميدان کاج ،نبش خيابان چهارم
سعادت آباد ،بلوار شهيد پاک نژاد ،باالتر از نيایش ،مقابل کوچه بهار سوم
شهرک غرب ،بلوار شهيد پاک نژاد ،باالتر از ميدان سرو ،جنب کوچه شهيد حسينی
سعادت آباد باالتر از بزرگراه نيایش کوی فراز
شهرک غرب خ ایوانک ،خ زرافشان ،جنب وزارت بهداشت
خ ایوانک غربی از غرب به شرق نرسيده به خ گل افشان ضلع جنوب
اتوبان همت (غرب) ،شاهين شمالی ،جنب بانک تجارت
شهرک غرب ،بلوار شهيد فرحزادی ،جنب خيابان ارغوان غربی ،مقابل بانک مسكن

ستارخان
فلكه دوم صادقيه ،ستارخان ،جنب مسجد امام جعفر صادق ،نبش بلوار شهدای صادقيه
ستارخان ،تقاطع دریان نو ،نبش خيابان شهيد سروری (یازدهم)
ستارخان ،نرسيده به توحيد،جنب کوثر سوم ،روبروی بانک کشاورزی
خيابان توحيد ،خيابان پرچم ،تقاطع رودکی شمالی ،مقابل بانک مسكن

ستارخان ،بعد از خيابان شهرآرا ،جنب پمپ بنزین
ستارخان ،زیر پل ستارخان
فلكه دوم صادقيه (بعد از ميدان) نبش خيابان مرودشت
اشرفی اصفهانی ،نرسيده به فلكه دوم صادقيه ،مقابل خيابان شهيد اعتمادیان
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،بلوار مرزداران ،نرسيده به خيابان بهار ،مقابل داروخانه مرکزی مرزداران
بلوار جالل آل احمد (بعد از پمپ گاز) بلوار فرزانگان ،تقاطع خيابان آرش
بلوار مرزداران ،خيابان ایثار ،روبروی خيابان ملک
بلوار مرزداران ،خيابان ایثار ،روبروی مسجد امام علی (ع)
بلوار مرزداران ،کوی پاس فرهنگيان ،رومبروی مجتمع کوثر
جالل آل احمد ،زیر پل گيشا (ضلع شمال شرقی)
کوی نصر ،نبش خيابان ششم
کوی نصر (گيشا) ،جنب خيابان دهم
کوی نصر ،نبش خيابان شانزدهم
کوی نصر ،نبش خيابان بيست و نهم ،روبروی مسجد جعفری
کوی نصر ،نبش خيابان سيزدهم
زیر پل گيشا ،نبش خيابان فروزانفر
بزرگراه جالل آل احمد ،خيابان آرش مهر (شهرآرا) ،جنب مدرسه الغدیر
ستارخان ،شادمهر ،چهارراه مستعانيه

یوسف آباد
خيابان اميرآباد شمالی ،مقابل کوی دانشگاه ،بين خيابان های  11و 12
خيابان اميرآباد شمالی ،روبروی خيابان شانزدهم ،جنب کوی پزشكی
بزرگراه کردستان ،خيابان هفدهم اميرآباد (بين جانبازان و فجر دوم)
انتهای خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی ،جنب خيابان شصت و سوم
خيابان ولی عصر ،باالتر از دو راهی یوسف آباد (سمت چپ) مقابل گرمابه آبشار
خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) ،جنب خيابان شصتم
خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی ،ميدان کالنتری

خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی ،خيابان جهان آرا ،خيابان  ،35نبش خيابان اشک شر
خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی ،نبش بيست و یكم
خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی ،نبش هجدهم
خيابان ولی عصر ،خيابان فتحی شقاقی ،ميدان سلماس ،نبش خيابان شهریار
خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی ،جنب خيابان نهم
خيابان شهيد بهشتی ،بعد از خيابان قائم مقام فراهانی ،مقابل کوچه ایزد
خيابان قائم مقام فراهانی ،باالتر از خيابان مطهری ،نبش کوچه چهارم
خيابان بخارست ،بين خيابان  6و 8
خيابان احمد قصير ،بين خيابان های  13و 15
ميدان آرژانتين ،بلوار بيهقی ،نبش کوچه چهاردهم
ميدان آرژانتين ،بلواربيهقی ،باالتر از کوچه  16روبروی فروشگاه شهروند
ميدان آرژانتين (جنوب غرب) ،جنب خيابان بيست و یكم
خيابان خالد اسالمبولی (وزرا) ،جنب پارک ساعی
خيابان خالد اسالمبولی ،باالتر از شهيد بهشتی ،روبروی سينما آزادی
خيابان ولی عصر ،باالتر از خيابان شهيد بهشتی ،مقابل داروخانه آبشار
خيابان ولی عصر ،باالتر از پارک ساعی ،روبروی بيمارستان مهرگان
خيابان ولی عصر ،روبروی بيمارستان دی ،جنب خيابان دوم

سيد خندان
خيابان شهيد بهشتی ،خيابان قنبرزاده ،جنب خيابان خرمشهر
خيابان دکتر شریعتی ،نرسيده به سيدخندان ،جنب کوچه اشراقی
خيابان دکتر شریعتی ،نرسيده به سيدخندان ،مقابل ساختمان شماره  2اداره پست
زیر پل سيدخندان جنب کيوسک راهنمایی و رانندگی
خيابان دکتر شریعتی ،باالتر از سيدخندان ،مقابل موسسه مالی اعتباری مهر
خيابان دکتر شریعتی ،باالتر از سيدخندان ،جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
خيابان دکتر شریعتی ،باالتر از سيدخندان ،روبروی پارک شریعتی ،زیر پل عابر
خيابان دکتر شریعتی ،خيابان خواجه عبداله انصاری ،خيابان تيسفون
خيابان سهروردی شمالی ،جنب مسجد حجت ابن الحسن عسگری (ع)
خيابان خرمشهر ،خيابان عربعلی ،جنب کوچه دوازدهم

خيابان خرمشهر ،خيابان عشقيار،ميدان نيلوفر -جنب کوچه ششم
خيابان خرمشهر ،خيابان صابونچی ،جنب کوچه دهم
خرمشهر ،خيابان صابونچی ،چهارراه هویزه
خيابان سهروردی شمالی ،نبش هویزه
خيابان شهيد بهشتی ،چهارراه اندیشه
خيابان شهيد بهشتی ،ميدان تختی ،جنب خيابان شهيد حسينی
خيابان شهيد بهشتی ،نبش خيابان ميرعماد
قائم مقام فراهانی ،نرسيده به مطهری
خيابان استاد مطهری ،خيابان فجر ،روبروی بيمارستان جم
خيابان مطهری نبش مدرس
خيابان شهيد مطهری ،نرسيده به چهارراه مفتح ،مقابل ساختمان سروش
خيابان شهيد مطهری ،بعد از چهارراه مفتح ،روبروی هنرستان آسمان
خيابان دکتر شریعتی ،باالتر از عباس آباد ،مقابل بانک ملی
خيابان پاسداران ،جنب نيستان پنجم ،مقابل هنرستان شهيد آوینی
خيابان پاسداران ،جنب خيابان نيستان هشتم

مجيدیه
خ پاسداران ميدان هروی
چهارراه پاسداران ،حسين آباد لویزان ،خيابان جوانشير ،نبش خيابان اردیبهشت
چهارراه پاسداران ،حسين آباد (لویزان) ،انتهای خيابان جوانشير ،تقاطع خيابان شعبانلو
چهارراه پاسداران ،حسين آباد ،لویزان ،انتهای خيابان شعبانلو ،جنب خيابان فرشادی
بزرگراه رسالت ،مجيدیه شمالی ،خيابان استاد حسن بنا ،جنب کوچه قدس
مجيدیه شمالی ،خيابان استاد حسن بنا ،جنب ميدان ملت
شمس آباد ،خيابان شهيد کاووسی ،باالتر از ميدان شهيد بهشتی
شمس آباد ،خيابان شهيد کاووسی ،نرسيده به ميدان شهيد بهشتی ،جنب خيابان ذاکری
ميدان رسالت ،بزرگراه رسالت (غرب) ،نبش خيابان شهيد کرد
بزرگراه رسالت ،بعد از چهارراه بنی هاشم ،جنب بيمارستان قمر بنی هاشم
سيدخندان ،رسالت ،بعد از خيابان شهيد کابلی ،مقابل نمایندگی سایپا
بزرگراه رسالت ،ابتدای مجيدیه جنوبی ،جنب خيابان طلوعی

بزرگراه رسالت ،مجيدیه جنوبی ،جنب خيابان علی اکبری (سه راه ارامنه)
خيابان پليس ،روبروی خيابان باباخانلو (مقابل زندان قصر)
خيابان شریعتی ،خيابان قدوسی ،بعد از تقاطع گوهری ،جنب کوچه نكودقت
خيابان شریعتی ،خيابان معلم ،بعد از چهارراه مرودشت

نارمک
ميدان رسالت ،خيابان فرجام ،نبش خيابان آیت
ميدان رسالت ،خيابان فرجام ،خيابان آیت ،نرسيده به چهارراه سرسبز
هنگام ،خيابان دانشگاه علم و صنعت ،جنب خيابان حيدرخانی
ميدان رسالت ،خيابان شهيد مدنی ،جنب کوچه بخشی
نارمک ،خيابان آیت ،پایين تر از چهارراه سرسبز ،جنب خيابان شهيد حسين عسگری
نارمک ،خيابان شهيد مدنی شمالی ،جنب پارک فدک
نارمک ،خيابان گلبرگ ،بين سمنگان و بختياری ،نبش خيابان هفتاد و سوم
نارمک ،خيابان گلبرگ ،بين بختياری و هفت هوض ،نبش خيابان شصت و دوم
نارمک ،خيابان گلبرگ شرقی ،جنب خيابان سی و سوم
نارمک ،خيابان گلبرگ ،بين خيابان مهر و دردشت
نارمک ،خيابان دردشت ،پایين تر از گلبرگ ،جنب خيابان شهيد امير سورانی
نارمک ،خيابان شهيد ثانی ،روبروی خيابان مدائن
تهران نو ،خيابان شورا ،چهارراه مهرآور ،مقابل بانک صادرات
خيابان پيروزی ،خيابان دماوند ،خيابان شهيد آیت جنوبی ،ميدان امامت ،جنب خيابان نيشابور

دروازه دولت
خيابان فردوسی ،باالتر از سه راه منوچهری ،جنب کوچه صبح امروز
خيابان فردوسی ،پایين تر از ميدان فردوسی ،جنب کوچه گل پرور
خيابان انقالب ،نرسيده به الله زار نو ،روبروی فرصت (موسوی)
خيابان انقالب ،تقاطع الله زار نو
خيابان انقالب ،دروازه دولت ،روبروی خيابان خاقانی
خيابان سميه ،بعد از تقاطع بهار
خيابان انقالب ،نبش خيابان استاد نجات الهی (ویال)

خيابان انقالب ،روبروی خيابان استاد نجات الهی (ویال) ،جنب خيابان کندوان
خيابان طالقانی ،بعد از خيابان استاد نجات الهی (روبروی هتل هویزه)
خيابان سپهبد قرنی ،نبش خيابان شهيد کالنتری
خيابان ایرانشهر شمالی ،مقابل پارک هنرمندان ،روبروی بانک ملت
خيابان طالقانی ،بعد از چهارراه ایرانشهر ،مقابل بانک تجارت
خيابان طالقانی ،چهارراه مفتح ،مقابل بانک صادرات
خيابان طالقانی ،بعد از چهارراه بهار
خيابان بهار شمالی ،جنب خيابان ایثار غربی
خ بهار شمالی ،نرسيده به ميدان بهارشيراز روبروی ک چهاربرادران مقابل سازمان آب
سهروردی جنوبی ،نرسيده به خيابان شهيد مالیری پور ،جنب ابرار شرقی
خيابان شریعتی ،پایين تر از بهار شيراز ،جنب خيابان جوهرچی
خيابان شریعتی ،بين ميثاق  5و  ،6روبروی ایران خودرو
خيابان شریعتی ،جنب سينما سروش
خيابان طالقانی ،خيابان خواجه نصير طوسی ،روبروی بانک صادرات
خيابان سپاه ،نرسيده به پل چوبی ،روبروی موسسه مالی و اعتباری قوامين

بلوار کشاورز
بلوار کشاورز ،جنب سينما بلوار ،نبش کوچه هدایتی
بلوار کشاورز ،جنب خيابان وصال ،مقابل بيمارستان آریا
بلوار کشاورز ،نرسيده به فلسطين (جنوب غرب) مقابل بانک مسكن
بلوار کشاورز ،بين خيابان های قدس و وصال
ميدان وليعصر ،جنب سينما قدس
خيابان ولی عصر ،خيابان کریم خان زند ،جنب کوچه سپاس ،نرسيده به خيابان به آفرین
خيابان کریم خان زند ،بعد از حافظ ،نرسيده به آبان
خيابان کریم خان زند ،خيابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) ،جنب بيمارستان  15خرداد
خيابان کریم خان زند ،بعد از ایرانشهر ،مقابل بانک تجارت
خيابان کریم خان زند ،نرسيده به هفت تير ،روبروی قائم مقام فراهانی
ميدان هفت تير ،باالتر از مسجد الجواد ،نبش خيابان آقامحمدی
هفت تير ،سر خ قائم مقام

خيابان کریم خان زند ،خيابان ميرزای شيرازی ،پایين تر از پمپ بنزین
خيابان کریم خان زند ،خيابان نجات الهی شمالی ،مقابل بيمارستان ميرزا کوچک خان
باالتر از ميدان ولی عصر ،جنب سينما استقالل
خيابان ولی عصر ،جنب سينما آفریقا ،مقابل کوچه رهبان
بزرگراه شهيد گمنام ،ميدان گل ها
جنوب غربی ميدان فاطمی ،جنب مسجد نور
بلوار کشاورز ،جنب خيابان فلسطين شمالی ،مقابل بانک پاسارگاد
بلوار کشاورز ،بعد از خيابان فلسطين ،جنب بيمارستان ساسان
بلوار کشاورز ،مقابل بيمارستان پارس
خيابان حجاب ،ضلع شرقی پارک الله
خيابان کارگر شمالی ،نرسيده به خيابان فاطمی ،روبروی خيابان هما
خيابان کارگر شمالی ،باالتر از فاطمی ،نرسيده به پمپ بنزین
اميرآباد شمالی ،خيابان کارگر ،باالتر از فاطمی ،جنب مسجد حضرت امير (ع)
خ کارگر شمالی-باالتر از پمپ بنزین-روبروی بانک ایران زمين
خ کارگر شمالی ،روبروی درب مرکز قلب تهران
خيابان کارگر شمالی ،روبروی جالل آل احمد ،مقابل بانک سپه
خيابان کارگر شمالی ،باالتر از فاطمی ،خيابان گردآفرید ،چهارراه هيأت (شمال غرب)

انقالب
نواب ،نرسيده به خ آزادی
خيابان آزادی ،چهارراه اسكندری جنوبی ،مقابل داروخانه دکتر طاهری
خيابان آزادی ،مقابل پاساژ کاوه ،روروی دانشگاه دامپزشكی
خيابان آزادی ،جنب خيابان کاوه
خيابان آزادی ،جنب خيابان نوفالح (جنوب)
خيابان امام خمينی ،تقاطع خيابان کمالی (ضلع جنوب غربی)
ميدان انقالب (ضلع شمال غربی ميدان)
خيابان کارگر شمالی ،باالتر از ميدان انقالب ،روبروی آتش نشانی
خيابان کارگر شمالی ،نرسيده به بلوار کشاورز ،نبش کوچه شهيد احمدی
بلوار کشاورز ،چهارراه کارگر (شمال غرب)

انتهای بلوار کشاورز ،روبروی بيمارستان امام خمينی
خ انقالب ،بين فخر رازی و  12فروردین
خيابان انقالب ،قبل از فخر رازی (جنوب غربی)
خيابان انقالب ،بعد از خيابان فخر رازی (جنوب شرقی) مقابل بانک ملی
خيابان انقالب ،قبل از خيابان دانشگاه (جنوب غربی)
خيابان انقالب ،بعد از خيابان دانشگاه (جنوب شرقی)
خيابان فلسطين ،نرسيده به خيابان انقالب
خيابان انقالب ،حدفاصل خيابان های صبا شمالی و فلسطين ،جنب آموزشگاه قلم چی
انقالب ،بعد از خيابان فلسطين (جنوب شرقی) نرسيده به خيابان برادران مظفر (صبا)
خيابان وليعصر ،باالتر از چهارراه اميراکرم ،جنب خيابان هاشمی فر
خيابان وليعصر ،نرسيده به چهارراه وليعصر ،روبروی پارک دانشجو
خيابان انقالب ،چهارراه کالج ،جنب اداره اماکن ناجا
خيابان حافظ (چهارراه کالج) ،جنب پمپ بنزین
خيابان انقالب ،رو بروی پارک دانشجو ،جنب کوچه باالور
خيابان انقالب ،روبروی پارک دانشجو ،مقابل نانوایی سنگكی
چهارراه وليعصر ،ضلع شمال غربی ،روبروی داروخانه مصدق
خيابان وليعصر ،باالتر از چهارراه وليعصر ،مقابل بانک ملت شعبه وليعصر
خيابان وليعصر ،چهارراه طالقانی ،مقابل هتل جهان
خيابان طالقانی ،نرسيده به پل حافظ ،روبروی شرکت نفت
خيابان طالقانی ،روبروی سينما فلسطين
ميدان فلسطين ،جنب اداره راهنمایی و رانندگی
انتهای خيابان طالقانی (غربی) ،جنب خيابان قدس

آزادی
ابتدای خيابان آزادی ،جنب خيابان نجارزادگان ،مقابل بانک ملی
خ آزادی نرسيده به ميدان آزادی روبروی استادمعين جنب خ اکبری
خيابان آزادی ،نرسيده به ميدان آزادی ،نبش کوچه نورگاه
بزرگراه محمدعلی جناح ،باالتر از بزرگراه شيخ فضل ا ...نوری ،تقاطع خيابان شهيد صفاریه
شهرک اکباتان ،فاز یک ،بلوار شهيد نفيسی ،جنب مدرسه سيدالشهدا

اکباتان ،فاز  ،2روبروی بلوک  ،5جنب تره بار
شهرک اکباتان ،فاز  ،2روبروی بلوک 11
شهرک اکباتان ،فاز  ،2روبروی بلوک 19
تهرانسر ،بلوار الله ،نبش کوچه بدخشان شمالی
بزرگراه فتح شيرپاستوریزه جنب پمپ بنزین
خيابان آزادی ،خيابان شهيد حبيب ا ،...ميدان سهرورد ،نبش کوچه امن زاده

سلسبيل
فتح شرقی جنب خ سردخانه زیر پل عابرتبوک
بزرگراه فتح ،جنب بيمارستان شریعت رضوی
خيابان آزادی ،خيابان جيحون ،روبروی زمزم
خيابان مالک اشتر ،تقاطع جيحون (چهارراه گلی)
خيابان جيحون ،چهارراه مرتضوی
خ کميل نرسيده به خوش سمت راست مقابل پارک رضوان
خيابان آزادی ،خيابان خوش جنوبی ،جنب کوچه شاد
خيابان آذربایجان ،بعد از قصرالدشت ،نبش کوچه ملكی
بزرگراه نواب ،پایين تر از ميدان جمهوری ،تقاطع خيابان آذربایجان ،روبروی ایستگاه مترو
خيابان کمالی ،نرسيده به خيابان غفاری
خيابان رودکی ،باالتر از چهارراه وثوق
خيابان رودکی ،نرسيده به خيابان هاشمی

حسن آباد
ميدان راه آهن ،ابتدای خيابان وليعصر ،مقابل پارک اميری ،جنب کوچه دل بيشه
چهارراه لشگر ،خيابان معيری ،مقابل بازار روز منيریه ،جنب خيابان صداقت
خيابان امام خمينی ،تقاطع خيابان ميردامادی
خيابان کارگر ،چهارراه آذربایجان (جنوب غرب)
خيابان آذربایجان ،بعد از خيابان اسكندری ،نرسيده به بزرگراه نواب (ميدان رشدیه)
خيابان جمهوری ،بعد از چهارراه فلسطين ،نرسيده به خيابان وليعصر ،روبروی پاساژ شانزه ليزه

بازار

خيابان خيام ،روبروی پارک شهر ،جنب کوچه اکبر روحی
خيابان ناصر خسرو ،روبروی کوچه خراسانی ها
خيابان  15خرداد شرقی ،روبروی سبزه ميدان ،مقابل بانک ملی
خيابان ری ،جنب خيابان شهيد موسوی
خيابان خيام ،باالتر از پارک شهر ،روبروی درب مترو
سعدی شمالی ،نبش کوچه زوارئيان
خيابان جمهوری ،بعد از ميدان استقالل ،سمت چپ ،نرسيده به خيابان صف
خيابان مصطفی خمينی ،نرسيده به سه راه مجاهدین ،مقابل پارک مصطفی خمينی
خيابان مجاهدین ،چهارراه آبسردار ،روبروی بسيج

اللهزار
سعدی شمالی ،نبش کوچه زوارئيان
خيابان جمهوری ،بعد از ميدان استقالل ،سمت چپ ،نرسيده به خيابان صف
خيابان مصطفی خمينی ،نرسيده به سه راه مجاهدین ،مقابل پارک مصطفی خمينی
خيابان مجاهدین ،چهارراه آبسردار ،روبروی بسيج
ميدان بهارستان ،جنب کوچه جورکش

پيروزی
خيابان انقالب ،نرسيده به ميدان امام حسين ،جنب کوچه فروشگاه
خيابان پيروزی ،تقاطع خيابان شكوفه ،جنب حسينيه مهدیه
شهدا به سمت پيروزی خروجی امام علی جنوب روبروی متروی شيخ الرئيس
خيابان پيروزی ،بين شيخ الرئيس و خيابان بایزید بسطامی ،مقابل ساندویچی مرجان
خيابان پيروزی ،سه راه سليمانيه ،جنب خيابان طبرسی و پمپ بنزین
خيابان پيروزی ،بعد از سه راه سليمانيه ،روبروی مجتمع فرهنگی نهاجا
خيابان پيروزی ،بعد از خيابان قره یاضی ،جنب بانک مسكن
خيابان پيروزی ،بعد از کوکاکوال ،جنب خيابان محصل
خيابان پيروزی ،چهارراه کوکاکوال ،مقابل بانک ملی
خيابان پيروزی ،نبش خيابان اول نيرو هوایی
خيابان پيروزی ،بعد از چهارراه کوکاکوال ،مقابل سازمان تأمين اجتماعی

خيابان پيروزی ،روبروی خيابان کریم شاهيان
خيابان  30متری نيرو هوایی ،جنب خيابان 31/7
خيابان پيروزی ،جنب خيابان پرواز
خيابان پيروزی ،خيابان پنجم نيرو هوایی ،فلكه دوم
خيابان پيروزی ،جنب خيابان پنجم (روبروی خيابان مقداد)
خيابان پيروزی ،خيابان پرستار ،مقابل بوستان پرستار
خيابان پيروزی ،بلوار ابوذر ،پایين تر از پل دوم ،جنب خيابان بوستان
خيابان شكوفه ،خيابان نيكنام ،خيابان محبی ،ميدان بروجردی ،جنب قنادی شيرین کام
بزرگراه محالتی ابتدای امام علی الین کندرو بعد از پمپ بنزین نبش کوچه ابراهيم

افسریه
بزرگراه شهيد محالتی ،نرسيده به خيابان مخبر (عارف) ،جنب خيابان گيلكی و مسجد سيدالشهدا (ع)
خيابان  17شهریور ،نرسيده به ميدان خراسان ،جنب بانک تجارت
خيابان خاوران ،نرسيده به اتابک ،روبروی خيابان شهيد ناصری
ميدان خراسان ،انتهای خيابان طيب ،مقابل پارک وليعصر
اتابک ،چهارراه اتابک ،روبروی مسجد حضرت حجت
خيابان خاوران ،نرسيده به پمپ بنزین ،روبروی خيابان ولی بيات (مقابل پارک اميد)
خيابان پيروزی ،بلوار ابوذر ،نرسيده به بلوار شهيد ده حقی (پل چهارم)
مشيریه ،ابتدای  30متری صالحی
افسریه 35 ،متری اردیبهشت (قصر فيروزه) ،مقابل  10متری اول
بزرگراه بسيج 20 ،متری افسریه ،نرسيده به  15متری اول ،جنب بانک رفاه

نازی آباد
خيابان شوش ،چهارراه خانی آباد ،روبروی بيمارستان حضرت مریم
نازی آباد ،خيابان مدائن ،نبش خيابان قشقایی

آذری
ميدان ابوذر (فالح) ،نبش کوچه ملكی (مدرسه)

شهر ری
شهرری ،خيابان فدایيان اسالم ،پایين تر از ميدان بسيج ،روبروی امامزاده عبدااهلل

