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

66640766

چكه

88547299

کیهان

66403479 - 66469475

کتاب آمه

66907804

اینترنتی شهرکتاب

88171983

مرکز

- 88965098

بهنامی

66409923

جوانه توس

66461007

نیلوفر

66461117

کتاب فانوس(فروزنده)

66412015

اسم(ترنجستانسروش)

66493620 - 2

اختران

66462282

علمی و فرهنگی (انقالب)

6400786

خجسته

66460283

طهوری

66406330

مولی

66409243

بیدگل

66463545

حكمت

66461292

فروشگاه ققنوس

66413722

ثالث

88325376 - 7

الرستان

88899365

شهرکتاب(مرکزی)

- 88456900

فرهنگ(ولیعصر)

88941673 - 88890016

چشمه(آرن)

75935455

هنوز

88810991

شهرکتاب پارك ساعی

88728016

رود

88902227

کوروش(چشمه)

44971988

شهر کتابهفتحوض

77920400 - 77912202

همیشه

88905997

شهرکتاب(بخارست)

88553989

شهرکتاب ابن سینا

88080330

بامداد

88788343

فرهنگان

55428870

شهر کتاب فرشته

22394633 - 22394639

آرین

2222757

کارنامه

2285970 - 2285969

افراکتاب

22015757

کتاب شمس

22678704

بوك لند

22667716

شهر کتاب الف

22179860

کتاب رایزن

22295449

هیرمند

44499187

باغ کتاب

-------

88965169

88408288

شهر کتاب الف

22179838

کتاب گستر(جردن)

-------

حوض نقره

88968849

جاویدان

88975581

کتاب نجی

77005309

کتاب اکباتان

44668269

شهر کتاب نور

44065702

کتاب پنجره

88511060

نقش

22550753

شهرکتاب کرج

02634493973

کرج
شهرکتاب مهرشهر

02633420855 - 6

تبریز
پاتوق کتاب

04133368731

حامد

04135571685 - 6

سپهر

04135263552

دهخدا

04135560601

شایسته

04135563382

کتاب گزینگ

04442230999

اردبیل
موالنا

04533236657

اصفهان
کمند

03132223751

کتاب زمان

03132224287

فرهنگ سرا اصفهان

03132204029

کتاب پژوهش (شاهینشهر)

03145240168

جاویدان

0313200761

شهر کتاب اصفهان

03136630745

پردیس کتاب

03136550171

کرمانشاه
رستمی

08337225657

هاشمی

08337221408

کتابشهر

08338376134

شهر کتاب

08338439240

کافه کتاب

07733540500

بوشهر
کتابسرای بوشهر

07733330171

مشهد
امام

051 - 38430147

پردیس کتاب

5138482425

کتاب قلم

051 - 38407938

عالمه

05138426809

اهواز
محام

06133379073

کتابشرق

06132230554

رشد

06132217000

الفبا (آبادان)

06153228166

کتابكده فرهنگ

02433324516

زنجان
شیراز
بهار

07132332732

سمندر

07132317246

کتاب اسفند

07132252876

ایرانیان

07136283089

شهر کتاب کاغذی

07132361033

باژ

07132318388

شیرازه

07136363884

قائم

07136263595

طاقچه

03432470245

شهرکتاب

01333125704

جنگل

01333265110

خایدالو (خرم آباد)

06633201278

کرمان
رشت
فرازمند

01333220098

لرستان
کتاب پارسی (بروجرد)

06642614711

مازندران
کافه کتاب مهرگان

01133305116

کتابسرای بابل

01132338306

شهر کتاب تنكابن

01154229540

شهرکتاب آمل

01144241155

طلوع

08632241025

دهكده کتاب

08632249226

ایران زمین

08138262954

اراک
باغ کتاب

08633878

همدان
شهر کتاب

08138246999

یزد
آ گاه

03537250367

حسابی میبد

03532323511

خانه کتاب

02537837012

گارسه

02537749030

جزیره کتاب

--------

کتابسرای ملك

03537261969

قم
کتاب و مطبوعات شهر

0253774015

کیش

سنندج
کتاب ژیرا

08733229402

کتاب نالی

08733162968

کتاب شار

08733231542

شهر کتاب سنندج

08733289894

مریوان
هرمس

08753246892

خرم آباد  -بروجرد
خایدلو

33229445

ساری
شهر کتاب ساری

01133241372

کاشان
خانه کتاب کاشان

03155466920

فهرست روزنامهفروشیهایی که فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی را در تهران عرضه می کنند
شمیران
خیابان ولی عصر ،روبهروی پارک ملت ،جنب خیابان صداقت
خیابان ولی عصر ،مقابل پارک ملت ،روبهروی خیابان کاج آبادی
خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ملت نبش کوچۀ کاج آبادی
خیابان ولی عصر ،پایین تر از پارک وی ،مقابل ایستگاه اتوبوس روبهروی خیابان خاکزاد
خیابان ولی عصر ،باالتر از پارک وی ،خیابان الهیه ،خیابان فیاضی ،جنب خیابان بیدار
خیابان ولی عصر ،نرسیده به پل تجریش ،روبهروی بانک پارسیان
خیابان ولی عصر ،نرسیده به پل تجریش ،روبهروی بانک ملت
تجریش ،میدان قدس ،ابتدای خیابان شریعتی ،جنب کوچۀ محمودی
خیابان ولی عصر ،نرسیده به تجریش ،روبهروی پمپ بنزین
چمران (ولنجک) ،خیابان یمن ،باالتر از مقدس اردبیلی ،جنب موسسه جهاد کشاورزی
چمران (ولنجک) ،بلوار دانشجو ،روبهروی دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی
خیابان دکتر شریعتی (پل رومی) ،باالتر از خیابان واعظی ،جنب کوچۀ محوی
بزرگراه چمران ،خیابان تابناک ،خیابان ولنجک ،نبش خیابان سیزدهم
خیابان شریعتی ،پایین تر از میدان قدس ،روبهروی خیابان شهید برادران واعظی
بزرگراه چمران ،اوین درکه ،میدان درکه
خیابان ولی عصر ،پایین میدان ونک ،جنب موسسه استاندارد
خیابان ولی عصر ،پایین میدان ونک ،جنب موسسه استاندارد

پاسداران
کامرانیه جنوبی ،نرسیده به کوچۀ نور ،سر کوچۀ معتمدی
خیابان شریعتی ،خیابان شهید برادران واعظی ،خیابان شهید سلیمانی ،میدان چیذر
خیابان شریعتی ،میدان ندا ،انتهای خیابان صالحی ،ماقبل آزمایشگاه چیذر
کامرانیه ،خیابان دکتر لواسانی ،جنب خیابان دیباجی شمالی
قیطریه ،خیابان شهید سلیمانی ،ابتدای بلوار صبا ،جنب مهد
اقدسیه ،بزرگراه ارتش ،بعد از چهارراه مینی سیتی ،اول شهرک ابوذر ،مقابل خیابان شهید ذکاوت

اقدسیه ،بزرگراه ارتش ،مقابل درب ورودی شهرک شهید محالتی
اقدسیه ،بزرگراه ارتش ،شهرک شهید محالتی ،بلوار شاهد ،مقابل خیابان ایثار 3
اقدسیه ،بزرگراه ارتش ،شهرک شهید محالتی ،میدان شاهد ،ابتدای خیابان نخل
اقدسیه ،بزرگراه ارتش ،ورودی شرکت نفت ،جنب خیابان نخل ،مقابل دانشگاه پیام نور
بلوار ارتش ابتدای خیابان لوشان
اقدسیه ،میدان شهدای ارتش ،جنب کوچۀ طاهری
پاسداران ،میدان فرمانیه ،نارنجستان هفتم ،جنب خیابان یكم
نیاوران ،پارک نیاوران ،روبهروی فرهنگسرای نیاوران
نیاوران ،خیابان پورابتهاج ،بعد از کاخ نیاوران ،روبهروی خیابان نصرآباد
نیاوران ،میدان شهید باهنر ،جنب مهمانسرای وزارت امور خارجه
نیاوران ،خیابان شهید باهنر ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب کوچۀ هیرداد
نیاوران ،خیابان شهید باهنر ،میدان یاسر ،جنب بن بست راد
پاسداران ،باالتر از فرمانیه ،روبهروی گلستان سوم
پاسداران ،باالتر از فرمانیه ،جنب داروخانه نور

قلهک
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از عباس آباد ،مقابل بانک ملی
خیابان دکتر شریعتی ،نرسیده به سیدخندان ،جنب کوچۀ اشراقی
خیابان دکتر شریعتی ،نرسیده به سیدخندان ،مقابل ساختمان شماره  2اداره پست
زیر پل سیدخندان جنب کیوسک راهنمایی و رانندگی
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،مقابل موسسه مالی اعتباری مهر
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،روبهروی پارک شریعتی ،زیر پل عابر
خیابان دکتر شریعتی ،خیابان خواجه عبداله انصاری ،خیابان تیسفون
خیابان پاسداران ،جنب نیستان پنجم ،مقابل هنرستان شهید آوینی
خیابان پاسداران ،جنب خیابان نیستان هشتم
خیابان پاسداران ،خیابان شهید عابدینی زاده ،جنب خیابان شهید غیاثوند
میدان نوبنیاد ،خیابان لنگری ،خیابان صنایع ،روبهروی بیمارستان شهید چمران

پاسداران ،نرسیده به میدان فرمانیه ،روبهروی کوهستان یازدهم
خیابان پاسداران ،باالتر از میدان نوبنیاد ،روبهروی کارواش جنب نارنجستان یكم (روبهروی کوهستان هفتم)
میدان نوبنیاد ،روبهروی بانک سپه
انتهای پاسداران ،سه راه اقدسیه ،خیابان موحد دانش ،جنب خیابان قاسمی (گلسان شمالی)
خیابان دکتر شریعتی ،خیابان میرداماد ،نرسیده به میدان مادر ،سمت راست
شریعتی باالتر از همت روبهروی شیرخوارگاه
خیابان دکتر شریعتی ،دو راهی قلهک ،جنب تعاونی شهرداری
خیابان دکتر شریعتی ،قلهک ،جنب خیابان یخچال
خیابان دکتر شریعتی (قلهک) ،خیابان یخچال ،جنب خیابان کی نژاد
خیابان دکتر شریعتی (قلهک) ،پایین تر از مسجد جامع قلهک نبش کوچۀ سرافراز
خیابان دکتر شریعتی (قلهک) ،جنب کوچۀ سجاد ،مقابل بانک ملی
خیابان شریعتی ،خیابان شهید کالهدوز ،جنب خیابان شهید اخالقی (سه راه نشاط)
کالهدوز ،خیابان مطهری ،خیابان برادران رحمانی (سه راه منظریه) جنب خیابان هنگام
بلوار میرداماد ،نرسیده به بزرگراه مدرس ،زیر پل میرداماد (شمال شرق) جنب بانک توسعه تعاون
خیابان شهید کالهدوز ،جنب خیابان برادران رحمانی (اول قیطریه)
بزرگراه مدرس ،خیابان ظفر ،جنب بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

ونک
ولی عصر ،باالتر از ونک ،جنب خیابان عطار و شیرخوارگاه آمنه
میدان ونک ،خیابان حقانی ،نبش خیابان گاندی
خیابان ولی عصر ،پایین میدان ونک ،جنب موسسه استاندارد
خیابان ولی عصر ،باالتر از ونک ،جنب کوچۀ شریفی ،مقابل بانک مسكن
ولی عصر ،باالتر از میرداماد ،جنب خیابان شهید ستاری ،مقابل استخر ارکیده
خیابان ولی عصر ،باالتر از ظفر ،جنب خیابان ناصری
خیابان ولی عصر ،باالتر از نیایش ،جنب خیابان شهید سعیدی
خیابان ولی عصر ،روبهروی پارک ملت ،جنب خیابان صداقت
خ ولیعصر ،باالتر از پارک ملت نبش کوچۀ کاج آبادی
خیابان ولی عصر ،پایین تر از پارک وی ،مقابل ایستگاه اتوبوس روبهروی خیابان خاکزاد

میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،سمت چپ
میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،نرسیده به چهارراه شیرازی
میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهایی ،جنب خیابان طالقانی
میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیرازی شمالی ،جنب کوچۀ الدن
ونک ،مالصدرا ،شیخ بهایی ،میدان شیخ بهایی ،جنب کوی دانشگاه الزهرا
میدان ونک ،خیابان ونک ،خیابان تک جنوبی ،چهارراه خدامی
خیابان ولی عصر باالتر از میرداماد خیابان یاسمی روبهروی سازمان هالل احمر
میدان ونک ،خ مالصدرا ،شیراز جنوبی ،نبش کوچۀ بهار دوم

جنت آباد
شهرک راه آهن ،بلوار کاج ،جنب بنفشه نهم
آیت ا ...کاشانی ،نرسیده به شهر زیبا ،مقابل داروخانه شهر زیبا
آیت ا ...کاشانی ،بعد از شهید ستاری ،نرسیده به شاهین جنوبی جنب ایستگاه اتوبوس شاهین
بلوار فردوس ،بعد از بزرگراه شهید ستاری ،نبش خیابان ورزی
رسالت غرب ،بعد از بزرگراه شهید ستاری ،چهارراه شقایق (جنوب شرق)
شهر زیبا ،بلوار تعاون ،جنب خیابان آالله
اتوبان همت (غرب) ،شاهین شمالی ،جنب بانک تجارت
جنت آباد ،باالتر از همت ،جنب  20متری گلستان
جنت آباد ،باالتر از  5متری گلستان ،نرسیده به آبشناسان ،نبش خیابان دهم
جنت آباد ،باالتر از همت ،نبش کوچۀ چهارم غربی ،روبهروی برج طوبی
بلوار شهران ،جنب خیابان جهاد ،مقابل بانک پاسارگاد
دهكده المپیک ،خیابان ایرانیان ،مقابل بیمارستان ایرانیان
شهرک راه آهن ،بلوار امیرکبیر ،جنب اداره برق
شهرک راه آهن ،بلوار امیرکبیر ،بلوار کاج ،تقاطع بنفشه 4
شهرک راه آهن ،بلوار امیرکبیر ،بلوار کاج ،جنب سروستان پنجم
شمال بزرگراه همت شهرک راه آهن
شهرک راه آهن میدان ساحل
شهرک شهید باقری محل تحویل کیوسک دشتی

شهرک غرب
شهرک غرب ،خیابان خوردین ،چهارراه هرمزان
میدان پونک ،ابتدای بلوار همیال ،سمت راست
میدان پونک جنب فروشگاه شهروند
پونک ،بلوار پونک ،روبهروی درمانگاه پیامبر ،جنب خیابان امامزادگان عینعلی  /زینعلی
پونک ،چهاردیواری ،بعد از نیایش ،نبش خیابان طالقانی
پونک ،چهاردیواری 24 ،متری حصارک ،روبهروی دانشگاه آزاد
شهرک غرب ،بلوار شهید فرحزادی ،نرسیده به میدان کوهستان ،مقابل بازار روز و بانک ملی4
شهرک غرب ،بلوار شهید دادمان ،خیابان سپهر ،تقاطع خیابان درختی
شهرک غرب ،تقاطع شهید دادمان و فالمک شمالی
شهرک غرب ،بلوار فرحزادی ،تقاطع بلوار ایوانک
شهرک غرب ،میدان صنعت ،ابتدای بلوار شهید فرحزادی
شهرک غرب ،خیابان ایران زمین ،روبهروی کانون فرهنگی و تربیتی قدس
شهرک غرب ،خیابان خوردین ،روبهروی پارک قدک
شهرک غرب ،بلوار پاک نژاد ،خیابان دادمان ،تقاطع خیابان هرمزان
شهرک غرب ،خیابان خوردین ،نرسیده به چهارراه قدس ،نبش توحید 4
سعادت آباد ،میدان کاج ،سرو شرقی ،میدان فرهنگ ،جنب خیابان شانزدهم
سعادت آباد ،میدان کاج ،سرو شرقی ،نبش خیابان چهارم
سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج ،نبش خیابان چهارم
سعادت آباد ،بلوار شهید پاک نژاد ،باالتر از نیایش ،مقابل کوچۀ بهار سوم
شهرک غرب ،بلوار شهید پاک نژاد ،باالتر از میدان سرو ،جنب کوچۀ شهید حسینی
سعادت آباد ،شهرک مخابرات ،باالتر از فروشگاه شهروند ،نبش خیابان پیک دانش
سعادت آباد باالتر از بزرگراه نیایش کوی فراز
شهرک غرب خ ایوانک ،خ زرافشان ،جنب وزارت بهداشت
خ ایوانک غربی از غرب به شرق نرسیده به خ گل افشان ضلع جنوب

گیشا
فلكه دوم صادقیه (بعد از میدان) نبش خیابان مرودشت

اشرفی اصفهانی ،نرسیده به فلكه دوم صادقیه ،مقابل خیابان شهید اعتمادیان
فلكه دوم صادقیه ،تقاطع بلوار فردوس ،درمانگاه ابن سینا
فلكه دوم صادقیه (جنوب غرب) ،مجتمع طال ،جنب بانک ملت
بلوار فردوس ،خیابان ولی عصر ،نبش کوچۀ هفتم ،جنب ایستگاه مترو
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،بلوار مرزداران ،نرسیده به خیابان بهار ،مقابل داروخانه مرکزی مرزداران
بلوار مرزداران ،خیابان ایثار ،روبهروی خیابان ملک
بلوار مرزداران ،خیابان ایثار ،روبهروی مسجد امام علی (ع)
بلوار مرزداران ،کوی پاس فرهنگیان ،رومبروی مجتمع کوثر
جالل آل احمد ،زیر پل گیشا (ضلع شمال شرقی)
کوی نصر ،نبش خیابان ششم
کوی نصر (گیشا) ،جنب خیابان دهم
کوی نصر ،نبش خیابان شانزدهم
کوی نصر ،نبش خیابان بیست و نهم ،روبهروی مسجد جعفری
کوی نصر ،نبش خیابان سیزدهم
زیر پل گیشا ،نبش خیابان فروزانفر
بلوار جالل آل احمد (بعد از پمپ گاز) بلوار فرزانگان ،تقاطع خیابان آرش
آیت ا ...کاشانی ،نرسیده به فلكه دوم صادقیه ،جنب ایستگاه مهران
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از فلكه دوم صادقیه ،روبهروی خیابان جالل آل احمد ،مقابل پارک صبا

ستارخان
بزرگراه جالل آل احمد ،خیابان آرش مهر (شهرآرا) ،جنب مدرسه الغدیر
ابتدای خیابان آزادی ،جنب خیابان نجارزادگان ،مقابل بانک ملی
خیابان آزادی ،نرسیده به میدان آزادی ،نبش کوچۀ نورگاه
بزرگراه محمدعلی جناح ،باالتر از بزرگراه شیخ فضل ا ...نوری ،تقاطع خیابان شهید صفاریه
خیابان آزادی ،خیابان شهید حبیب ا ،...میدان سهرورد ،نبش کوچۀ امن زاده
فلكه دوم صادقیه ،ستارخان ،جنب مسجد امام جعفر صادق ،نبش بلوار شهدای صادقیه
ستارخان ،زیر پل ستارخان

ستارخان ،تقاطع دریان نو ،نبش خیابان شهید سروری (یازدهم)
ستارخان ،بعد از خیابان شهرآرا ،جنب پمپ بنزین
ستارخان ،شادمهر ،چهارراه مستعانیه
خیابان توحید ،خیابان پرچم ،تقاطع رودکی شمالی ،مقابل بانک مسكن
ستارخان ،نرسیده به توحید،جنب کوثر سوم ،روبهروی بانک کشاورزی
خ آزادی نرسیده به میدان آزادی روبهروی استادمعین جنب خ اکبری

یوسف آباد
خیابان شهید بهشتی ،بعد از خیابان قائم مقام فراهانی ،مقابل کوچۀ ایزد
خیابان خالد اسالمبولی ،باالتر از شهید بهشتی ،روبهروی سینما آزادی
خیابان احمد قصیر ،بین خیابان های  13و 15
خیابان ولی عصر ،باالتر از دو راهی یوسف آباد (سمت چپ) مقابل گرمابه آبشار
خیابان خالد اسالمبولی (وزرا) ،جنب پارک ساعی
خیابان قائم مقام فراهانی ،باالتر از خیابان مطهری ،نبش کوچۀ چهارم
خیابان بخارست ،بین خیابان  6و 8
میدان آرژانتین ،بلوار بیهقی ،نبش کوچۀ چهاردهم
میدان آرژانتین (جنوب غرب) ،جنب خیابان بیست و یكم
خیابان ولی عصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی ،مقابل داروخانه آبشار
خیابان ولی عصر ،باالتر از پارک ساعی ،روبهروی بیمارستان مهرگان
خیابان ولی عصر ،روبهروی بیمارستان دی ،جنب خیابان دوم
انتهای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،جنب خیابان شصت و سوم
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) ،جنب خیابان شصتم
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،میدان کالنتری
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،نبش بیست و یكم
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،نبش هجدهم
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،جنب خیابان نهم
میدان آرژانتین ،بلواربیهقی ،باالتر از کوچۀ  16روبهروی فروشگاه شهروند
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

خیابان سهروردی شمالی ،جنب مسجد حجت ابن الحسن عسگری (ع)
خیابان خرمشهر ،خیابان صابونچی ،جنب کوچۀ دهم
خیابان شهید بهشتی ،نبش خیابان میرعماد
خیابان دکتر شریعتی ،نرسیده به سیدخندان ،جنب کوچۀ اشراقی
خیابان شهید بهشتی ،خیابان قنبرزاده ،جنب خیابان خرمشهر
خیابان خرمشهر ،خیابان عربعلی ،جنب کوچۀ دوازدهم
خیابان خرمشهر ،خیابان عشقیار،میدان نیلوفر ،جنب کوچۀ ششم
خرمشهر ،خیابان صابونچی ،چهارراه هویزه
خیابان سهروردی شمالی ،نبش هویزه
سهروردی شمالی ،باالتر از عباس آباد ،نبش خیابان شهرتاش
خیابان شهید بهشتی ،چهارراه اندیشه
خیابان شهید بهشتی ،میدان تختی ،جنب خیابان شهید حسینی
قائم مقام فراهانی ،نرسیده به مطهری
خیابان مطهری نبش مدرس
خیابان شهید مطهری ،نرسیده به چهارراه مفتح ،مقابل ساختمان سروش
خیابان شهید مطهری ،بعد از چهارراه مفتح ،روبهروی هنرستان آسمان
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از عباس آباد ،مقابل بانک ملی
خیابان دکتر شریعتی ،نرسیده به سیدخندان ،مقابل ساختمان شماره  2اداره پست
زیر پل سیدخندان جنب کیوسک راهنمایی و رانندگی
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،مقابل موسسه مالی اعتباری مهر
شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،بعد از خیابان خواجه عبداله انصاری ،جنب کوچۀ آرایی
خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از سیدخندان ،روبهروی پارک شریعتی ،زیر پل عابر
خیابان دکتر شریعتی ،خیابان خواجه عبداله انصاری ،خیابان تیسفون

مجیدیه
بزرگراه رسالت ،مجیدیه جنوبی ،جنب خیابان علی اکبری (سه راه ارامنه)
شمس آباد ،خیابان شهید کاووسی ،نرسیده به میدان شهید بهشتی ،جنب خیابان ذاکری
شمس آباد ،خیابان شهید کاووسی ،باالتر از میدان شهید بهشتی

مجیدیه شمالی ،خیابان استاد حسن بنا ،جنب میدان ملت
بزرگراه رسالت ،مجیدیه شمالی ،خیابان استاد حسن بنا ،جنب کوچۀ قدس
بزرگراه رسالت ،بعد از چهارراه بنی هاشم ،جنب بیمارستان قمر بنی هاشم
سیدخندان ،رسالت ،بعد از خیابان شهید کابلی ،مقابل نمایندگی سایپا
بزرگراه رسالت ،ابتدای مجیدیه جنوبی ،جنب خیابان طلوعی
خیابان پلیس ،روبهروی خیابان باباخانلو (مقابل زندان قصر)
خیابان شریعتی ،خیابان معلم ،بعد از چهارراه مرودشت
خیابان شریعتی ،خیابان قدوسی ،بعد از تقاطع گوهری ،جنب کوچۀ نكودقت
خیابان دماوند ،جنب خیابان وحیدیه
میدان رسالت ،بزرگراه رسالت (غرب) ،نبش خیابان شهید کرد
نارمک ،خیابان گلبرگ ،بین سمنگان و بختیاری ،نبش خیابان هفتاد و سوم
نارمک ،خیابان شهید مدنی ،روبهروی باشگاه رسالت ،جنب کوچۀ شهید منصور میری

نارمک
میدان رسالت ،خیابان شهید مدنی ،جنب کوچۀ بخشی
میدان رسالت ،خیابان فرجام ،نبش خیابان آیت
میدان رسالت ،خیابان فرجام ،خیابان آیت ،نرسیده به چهارراه سرسبز
هنگام ،خیابان دانشگاه علم و صنعت ،جنب خیابان حیدرخانی
خیابان هنگام ،باالتر از میدان الغدیر ،نرسیده به سی متری اول ،روبهروی بانک سپه
نارمک ،خیابان شهید آیت ،پایین تر از چهارراه سرسبز
نارمک ،خیابان آیت ،پایین تر از چهارراه سرسبز ،جنب خیابان شهید حسین عسگری
نارمک ،خیابان شهید آیت ،باالتر از میدان نبوت ،جنب خیابان مهرانپور
نارمک ،خیابان گلبرگ ،بین سمنگان و بختیاری ،نبش خیابان هفتاد و سوم
نارمک ،خیابان گلبرگ ،بین بختیاری و هفت هوض ،نبش خیابان شصت و دوم
نارمک ،خیابان گلبرگ شرقی ،جنب خیابان سی و سوم
نارمک ،خیابان گلبرگ ،بین خیابان مهر و دردشت
نارمک ،خیابان شهید ثانی ،روبهروی خیابان مدائن
نارمک ،انتهای خیابان شهید سهیلیان ،تقاطع مسیل باختر

نارمک ،خیابان شهید مدنی شمالی ،جنب پارک فدک

دروازه دولت
خیابان استاد نجات الهی (ویال) ،باالتر از خیابان سمیه ،جنب کوچۀ بیمه
خیابان طالقانی ،بعد از خیابان استاد نجات الهی (روبهروی هتل هویزه)
خیابان سپهبد قرنی ،باالتر از طالقانی ،نرسیده به خیابان شاداب
خیابان سپهبد قرنی ،نبش خیابان شهید کالنتری
خیابان ایرانشهر شمالی ،مقابل پارک هنرمندان ،روبهروی بانک ملت
خیابان طالقانی ،بعد از چهارراه ایرانشهر ،مقابل بانک تجارت
خیابان طالقانی ،چهارراه مفتح ،مقابل بانک صادرات
خیابان طالقانی ،بعد از چهارراه بهار
خیابان بهار شمالی ،جنب خیابان ایثار غربی
سهروردی جنوبی ،نرسیده به خیابان شهید مالیری پور ،جنب ابرار شرقی
خیابان شریعتی ،خیابان ملک ،جنب خیابان شهید محسن وزوایی
خیابان شریعتی ،پایین تر از بهار شیراز ،جنب خیابان جوهرچی
خیابان شریعتی ،بین میثاق  5و  ،6روبهروی ایران خودرو
خیابان شریعتی ،جنب سینما سروش
خیابان شریعتی ،جنب سینما صحرا
خیابان طالقانی ،خیابان خواجه نصیر طوسی ،روبهروی بانک صادرات
خیابان سپاه ،نرسیده به پل چوبی ،روبهروی موسسه مالی و اعتباری قوامین
خیابان سمیه ،بعد از تقاطع بهار
خیابان مفتح ،پایین تر از چهارراه سمیه ،مقابل بیمه ایران
خیابان انقالب ،نبش خیابان استاد نجات الهی (ویال)
خیابان انقالب ،روبهروی خیابان استاد نجات الهی (ویال) ،جنب خیابان کندوان
خیابان فردوسی ،پایین تر از میدان فردوسی ،جنب کوچۀ گل پرور
خیابان انقالب ،نرسیده به الله زار نو ،روبهروی فرصت (موسوی)
خیابان انقالب ،تقاطع الله زار نو
خیابان انقالب (چهارراه دروازه دولت) ،تقاطع سعدی شمالی (جنوب شرق)
خیابان انقالب ،دروازه دولت ،روبهروی خیابان خاقانی

خ بهار شمالی ،نرسیده به میدان بهارشیراز روبهروی ک چهاربرادران مقابل سازمان آب

امیرآباد
بلوار کشاورز ،چهارراه کارگر (شمال غرب)
انتهای بلوار کشاورز ،روبهروی بیمارستان امام خمینی
خیابان کارگر شمالی ،نرسیده به خیابان فاطمی ،روبهروی خیابان هما
خیابان فاطمی ،تقاطع خیابان رهی معیری
خیابان کارگر شمالی ،باالتر از فاطمی ،نرسیده به پمپ بنزین
امیرآباد شمالی ،خیابان کارگر ،باالتر از فاطمی ،جنب مسجد حضرت امیر (ع)
خیابان کارگر شمالی ،باالتر از فاطمی ،خیابان گردآفرید ،چهارراه هیأت (شمال غرب)
خ کارگر شمالی،باالتر از پمپ بنزین،روبهروی بانک ایران زمین
خیابان کارگر شمالی ،روبهروی جالل آل احمد ،مقابل بانک سپه
بزرگراه شهید گمنام ،میدان گل ها
جنوب غربی میدان فاطمی ،جنب مسجد نور

بلوار کشاورز
بلوار کشاورز ،جنب خیابان فلسطین شمالی ،مقابل بانک پاسارگاد
بلوار کشاورز ،بعد از خیابان فلسطین ،جنب بیمارستان ساسان
خیابان حجاب ،ضلع شرقی پارک الله
بلوار کشاورز ،جنب سینما بلوار ،نبش کوچۀ هدایتی
بلوار کشاورز ،جنب خیابان وصال ،مقابل بیمارستان آریا
بلوار کشاورز ،نرسیده به فلسطین (جنوب غرب) مقابل بانک مسكن
بلوار کشاورز ،بین خیابان های قدس و وصال
میدان ولیعصر ،جنب سینما قدس
باالتر از میدان ولی عصر ،جنب سینما استقالل
خیابان ولی عصر ،جنب سینما آفریقا ،مقابل کوچۀ رهبان
خیابان ولی عصر ،خیابان کریم خان زند ،جنب کوچۀ سپاس ،نرسیده به خیابان به آفرین
خیابان کریم خان زند ،بعد از حافظ ،نرسیده به آبان
خیابان کریم خان زند ،خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) ،جنب بیمارستان  15خرداد
خیابان کریم خان زند ،بعد از ایرانشهر ،مقابل بانک تجارت

خیابان کریم خان زند ،نرسیده به هفت تیر ،روبهروی قائم مقام فراهانی
میدان هفت تیر ،باالتر از مسجد الجواد ،نبش خیابان آقامحمدی
خیابان کریم خان زند ،خیابان میرزای شیرازی ،پایین تر از پمپ بنزین
خیابان کریم خان زند ،خیابان نجات الهی شمالی ،مقابل بیمارستان میرزا کوچک خان
هفت تیر ،سر خ قائم مقام
خ کارگر شمالی ،روبهروی درب مرکز قلب تهران
خیابان طالقانی ،جنب وصال شیرازی (جنوب غرب)

انقالب
خیابان آزادی ،چهارراه اسكندری جنوبی ،مقابل داروخانه دکتر طاهری
خیابان آزادی ،مقابل پاساژ کاوه ،روروی دانشگاه دامپزشكی
خیابان آزادی ،جنب خیابان کاوه
خیابان آزادی ،جنب خیابان نوفالح (جنوب)
خیابان کارگر ،چهارراه جمهوری (شمال شرق) مقابل مخابرات
میدان انقالب (ضلع شمال غربی میدان)
خیابان کارگر شمالی ،باالتر از میدان انقالب ،روبهروی آتش نشانی
خیابان کارگر شمالی ،باالتر از میدان انقالب ،چهارراه نصرت (شمال شرق)
خیابان کارگر شمالی ،نرسیده به بلوار کشاورز ،نبش کوچۀ شهید احمدی
خیابان انقالب ،قبل از فخر رازی (جنوب غربی)
خیابان انقالب ،قبل از خیابان دانشگاه (جنوب غربی)
خیابان انقالب ،بعد از خیابان دانشگاه (جنوب شرقی)
خیابان فلسطین ،نرسیده به خیابان انقالب
خیابان انقالب ،حدفاصل خیابان های صبا شمالی و فلسطین ،جنب آموزشگاه قلم چی
انقالب ،بعد از خیابان فلسطین (جنوب شرقی) نرسیده به خیابان برادران مظفر (صبا)
خیابان انقالب ،خیابان برادران مظفر (جنوبی) ،بعد از بیمارستان مدائن ،جنب خیابان ماه
خیابان ولیعصر ،باالتر از چهارراه امیراکرم ،جنب خیابان هاشمی فر
خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه ولیعصر ،روبهروی پارک دانشجو
خیابان انقالب ،چهارراه کالج ،جنب اداره اماکن ناجا
خیابان حافظ (چهارراه کالج) ،جنب پمپ بنزین

خیابان انقالب ،روبهروی پارک دانشجو ،جنب کوچۀ باالور
خیابان انقالب ،روبهروی پارک دانشجو ،مقابل نانوایی سنگكی
چهارراه ولیعصر ،ضلع شمال غربی ،روبهروی داروخانه مصدق
خیابان ولیعصر ،باالتر از چهارراه ولیعصر ،مقابل بانک ملت شعبه ولیعصر
خیابان ولیعصر ،چهارراه طالقانی ،مقابل هتل جهان
خیابان ولیعصر ،جنب خیابان دمشق
خیابان طالقانی ،روبهروی سینما فلسطین
میدان فلسطین ،جنب اداره راهنمایی و رانندگی
انتهای خیابان طالقانی (غربی) ،جنب خیابان قدس
خیابان طالقانی ،نرسیده به پل حافظ ،روبهروی شرکت نفت
خیابان امام خمینی ،تقاطع خیابان کمالی (ضلع جنوب غربی)
خ ولیعصر نرسیده به تقاطع انقالب نبش پارک دانشجو
نواب ،نرسیده به خ آزادی
خ انقالب ،بین فخر رازی و  12فروردین

آزادی
 20متری شمشیری ،جنب خیابان شهید ملكی ،مقابل پارک شمشیری
 20متری شمشیری ،جنب خیابان شهید رعنایی ،مقابل هنرستان نظام مافی
جاده مخصوص کرج ،نرسیده به اکباتان ،نبش خیابان شهید عموئیان ،زیر پل عابر
شهرک اکباتان ،فاز یک ،بلوار شهید نفیسی ،جنب مدرسه سیدالشهدا
اکباتان ،فاز  ،2روبهروی بلوک  ،5جنب تره بار
شهرک اکباتان ،فاز  ،2روبهروی بلوک 11
شهرک اکباتان ،فاز  ،2روبهروی بلوک 19
تهرانسر ،بلوار الله ،نبش کوچۀ بدخشان شمالی
بزرگراه فتح ،خیابان خلیج ،روبهروی بیمارستان فیاض بخش
بزرگراه فتح ،جنب بیمارستان شریعت رضوی
بزرگراه فتح شیرپاستوریزه جنب پمپ بنزین
فرودگاه مهرآباد .ترمینال 4
شهرک اکباتان ،بلوار شهید نفیسی ،داخل بازار روز بلوک  ،3روبهروی بانک ملت

سلسبیل
خیابان آزادی ،خیابان خوش جنوبی ،جنب کوچۀ شاد
خ کمیل نرسیده به خوش سمت راست مقابل پارک رضوان
خیابان آذربایجان ،بعد از قصرالدشت ،نبش کوچۀ ملكی
بزرگراه نواب ،پایین تر از میدان جمهوری ،تقاطع خیابان آذربایجان ،روبهروی ایستگاه مترو
بزرگراه نواب ،پایین تر از میدان جمهوری ،تقاطع خیابان دامپزشكی
خیابان ر ودکی ،باالتر از چهارراه وثوق
خیابان رودکی ،نرسیده به خیابان هاشمی
خیابان آزادی ،خیابان جیحون ،روبهروی زمزم
خیابان مالک اشتر ،تقاطع جیحون (چهارراه گلی)
خیابان جیحون ،چهارراه مرتضوی
خیابان کمیل ،نرسیده به خیابان قصرالدشت ،مقابل پارک رضوان
میدان هاشمی ،خیابان هاشمی

حسن آباد
میدان قزوین ،ابتدای خیابان قزوین (جنوب شرق) جنب مسافرخانه مهتاب
خیابان کمالی ،نرسیده به خیابان غفاری
چهارراه لشگر ،ابتدای خیابان معیری ،جنب داروخانه آریا
چهارراه لشگر ،خیابان معیری ،مقابل بازار روز منیریه ،جنب خیابان صداقت
خیابان کارگر ،چهارراه آذربایجان (جنوب غرب)
خیابان جمهوری ،خیابان باستان جنوبی ،پایین تر از چهارراه آذربایجان
خیابان آذربایجان ،بعد از خیابان اسكندری ،نرسیده به بزرگراه نواب (میدان رشدیه)
خیابان جمهوری ،چهارراه گلشن (جنوب شرق)
خیابان جمهوری ،چهارراه جمالزاده (جنوب شرق)
خیابان جمهوری ،بعد از چهارراه فلسطین ،نرسیده به خیابان ولیعصر ،روبهروی پاساژ شانزه لیزه
خیابان ولیعصر ،نرسیده به خیابان فرهنگ ،مقابل مجتمع تجاری اداری ولیعصر
خیابان ولیعصر ،نرسیده به میدان منیریه ،جنب کوچۀ هاشمی

شهدا
خیابان مصطفی خمینی ،نرسیده به سه راه مجاهدین ،مقابل پارک مصطفی خمینی

میدان بهارستان ،جنب کوچۀ جورکش
خیابان شهید مصطفی خمینی ،بعد از چهارراه سرچشمه
خیابان  15خرداد شرقی ،روبهروی اداره برق
خیابان ری ،جنب خیابان شهید موسوی
خیابان مجاهدین ،چهارراه آبسردار ،روبهروی بسیج
بزرگراه محالتی ابتدای امام علی الین کندرو بعد از پمپ بنزین نبش کوچۀ ابراهیم
خیابان شكوفه ،خیابان نیكنام ،خیابان محبی ،میدان بروجردی ،جنب قنادی شیرین کام
خیابان پیروزی ،خیابان پرستار ،مقابل بوستان پرستار
خیابان پیروزی ،بلوار ابوذر ،پایین تر از پل دوم ،جنب خیابان بوستان

پیروزی
خیابان انقالب ،نرسیده به میدان امام حسین ،جنب کوچۀ فروشگاه
خیابان  17شهریور ،نرسیده به میدان شهدا ،روبهروی اداره برق
خیابان دماوند ،جنب خیابان ناصری (روبهروی وحیدیه)
تهران نو ،خیابان شورا ،چهارراه مهرآور ،مقابل بانک صادرات
خیابان  30متری نیرو هوایی ،جنب خیابان 31/7
خیابان پیروزی ،خیابان پنجم نیرو هوایی ،فلكه دوم
خیابان  30متری نیرو هوایی ،جنب کوچۀ شهید کرمیانی
خیابان پیروزی ،بعد از بلوار ابوذر ،نرسیده به میدان شهید کالهدوز ،جنب مسجد امام محمد تقی (ع)
خیابان پیروزی ،خیابان دماوند ،خیابان شهید آیت جنوبی ،میدان امامت ،جنب خیابان نیشابور
خیابان پیروزی ،جنب خیابان پنجم (روبهروی خیابان مقداد)
خیابان پیروزی ،روبهروی خیابان کریم شاهیان
خیابان پیروزی ،بعد از چهارراه کوکاکوال ،مقابل سازمان تأمین اجتماعی
خیابان پیروزی ،نبش خیابان اول نیرو هوایی
خیابان پیروزی ،چهارراه کوکاکوال ،مقابل بانک ملی
خیابان پیروزی ،بعد از کوکاکوال ،جنب خیابان محصل
خیابان پیروزی ،بعد از خیابان قره یاضی ،جنب بانک مسكن
خیابان پیروزی ،بعد از سه راه سلیمانیه ،روبهروی مجتمع فرهنگی نهاجا
خیابان پیروزی ،بین شیخ الرئیس و خیابان بایزید بسطامی ،مقابل ساندویچی مرجان

خیابان پیروزی ،تقاطع خیابان شكوفه ،جنب حسینیه مهدیه
شهدا به سمت پیروزی خروجی امام علی جنوب روبهروی متروی شیخ الرئیس

افسریه
بزرگراه شهید محالتی ،نرسیده به خیابان مخبر (عارف) ،جنب خیابان گیلكی و مسجد سیدالشهدا (ع)
خیابان پیروزی ،بلوار ابوذر ،نرسیده به بلوار شهید ده حقی (پل چهارم)
خیابان خاوران ،نرسیده به اتابک ،روبهروی خیابان شهید ناصری
خیابان شهید ده حقی ،نرسیده به بزرگراه بسیج ،جنب پله برقی
میدان خراسان ،انتهای خیابان طیب ،مقابل پارک ولیعصر
اتابک 20 ،متری منصور شرقی ،روبهروی پارک سوار هاشم آباد ،مقابل خیابان ملكان
اتابک ،چهارراه اتابک ،روبهروی مسجد حضرت حجت
خیابان خاوران ،نرسیده به پمپ بنزین ،روبهر وی خیابان ولی بیات (مقابل پارک امید)
مشیریه ،ابتدای  30متری صالحی
بزرگراه بسیج 20 ،متری افسریه ،نرسیده به  15متری اول ،جنب بانک رفاه
افسریه 35 ،متری اردیبهشت (قصر فیروزه) ،مقابل  10متری اول
مسعودیه ،خیابان شهید کلهر ،جنب خیابان مهاجرانی (چهارراه اول)

راه آهن
خیابان شوش ،روبهروی زمین فوتبال راه آهن
میدان راه آهن ،ابتدای خیابان ولیعصر ،مقابل پارک امیری ،جنب کوچۀ دل بیشه
خیابان کارگر جنوبی ،نرسیده به خیابان مختاری ،جنب خیابان زریبافان
خیابان شوش ،چهارراه خانی آباد ،روبهروی بیمارستان حضرت مریم
خیابان مولوی ،جنب باغ فردوس ،خیابان حاج ابوالفضل یكم
میدان شوش ،ابتدای خیابان فداییان اسالم
بلوار شهرزاد ،خیابان رستگاری مقدم ،جنب شهرک سجادیه ،مقابل ایستگاه اتوبوس های برقی
خیابان  17شهریور ،نرسیده به میدان خراسان ،جنب بانک تجارت
کیانشهر ،خیابان شهید ابراهیمی ،جنب خیابان فتحی ،مقابل پارک نارون
عبدل آباد ،خیابان شكوفه شمالی ،نبش خیابان نوید ،روبهروی قنادی پارک
نازی آباد ،خیابان مدائن ،نبش خیابان قشقایی
میدان ابوذر (فالح) ،نبش کوچۀ ملكی (مدرسه)

