
نشانینام پايگاه تجميعیمنطقه شهریشبکه/مرکز بهداشترديف

نسيم شهر-بلوار کشاورز-ابتدای 20 متری نبوت-سوله مديريت بحرانسوله نسيم شهر_بهارستان1

سلطان آباد-30 متری وليعصر-نرسيده به کالنتری-مجتمع ورزشی شهيد سليمانیسوله گلستان_بهارستان2

صالحيه-انتهای خيابان سفير اميد-جنب پارک بانوان-سوله بحران شهرداریسوله صالحيه_بهارستان3

رباط کريم-وحيديه-خيابان فرهنگدرمانگاه تامين اجتماعی_رباط کريم4

فاز 0 پرند-خيابان نقش جهانسالن ورزشی شهيد سليمانی_رباط کريم5

فاز 4 پرند-نبش خيابان چهار بانده-روبروی کوزو-کلينيک تخصصی سردار سليمانیکلينيک ويژه پرند_رباط کريم6

خيابان امام خمينی-نبش الله 24-سالن بحران شهرداریسوله مديريت بحران نصير شهر_رباط کريم7

رباط کريم-خيابان بخشداری-پشت امامزاده عماد-جنب اداره ورزش و جوانانسالن ورزشی مرحوم محمدی_رباط کريم8

شهريار-اميريه-ميدان وحدت-خيابان وحدتمجموعه ورزشی وحدت_شهريار9

_شهريار10
مجموعه ورزشی امير کبير

(روزهای فرد)
شهريار-سعيد آباد-خيابان بهار-سالن ورزشی اميرکبير

_شهريار11
مجموعه ورزشی خادم آباد

(وزهای زوج)
خيابان وليعصر-خيابان 4 غربی-سالن ورزشی شهدای خادم آباد

فاز 3 انديشه-بازار نگين-خيان مرواريد-روبروی قصر ملکه-سالن ورزشی ايثارمجموعه ورزشی ايثار_شهريار12

_شهريار13
درمانگاه شبانه روزی ياشا

(روزهای زوج)
وحيديه-ابتدای وحيديه-درمانگاه شبانه روزی ياشار

شهريار-ميدان حافظ-خيابان مصطفی خمينی-جنب امامزاده هادی-ابتدای خيابان وحدت اسالمیخانه فرهنگ و هنر شهريار_شهريار14

_شهريار15
سالن ورزشی شورا و شهرداری 

فردوسيه
شهريار-فردوسيه-خيابان امام خمينی-روبروی خدمات شهری شهرداری-خيابان درمانگاه

شهر قدس-بلوار شهدا-انتهای کوچه محمدزادهورزشگاه شهيد جبرئيل حيدری_قدس16

_قدس17
سالن ورزشی آيت اله هاشمی 

رفسنجانی
شهر قدس، کوی فرزان، خيابان معلم شرقی

مالرد-انتهای خيابان دانش شرقی-جنب پارک و ساختمان فرهنگيانورزشگاه دانش_مالرد18

مالرد-بلوار رسول اکرم-خيابان الغدير-پشت پارک مشاهيرورزشگاه شهيد مطهری_مالرد19

صفادشت -خيابان تختی-مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختیورزشگاه تختی_مالرد20

ضلع غربی ميدان فتحعليانی-الين کندرو-جنب ايستگاه آتشنشانی-پايگاه مديريت بحرانسوله فـتحمنطقه 9تهران غرب21

يافت آباد-ميدان معلم، بلوار مدائن، بعد از پرديس سينمايی تماشاسوله يافت آبادمنطقه 18تهران غرب22

تهرانسر-بلوار الله-خيابان طهماسبی-جنب بيمارستان قواميندرمانگاه صاحب کوثرمنطقه 21تهران غرب23

اتوبان شهيد خرازی-مجتمع خريد ايران مالايران مالمنطقه 22تهران غرب24

ورزشگاه آزادی، درب شرقیورزشگاه آزادیمنطقه 22تهران غرب25

شهرک ژاندارمری-خيابان ايثار-کوچه سهيل-مجتمع بهارانمجتمع بهارانمنطقه 2تهران شمال غرب26

اتوبان يادگار امام، مسير جنوب به شمال-تقاطع ايثارگران جنوبیسوله مديريت بحران منطقه 2منطقه 2تهران شمال غرب27

بلوار فردوس غرب-خيابان سازمان برنامه جنوبی-روبروی پارک جانبازانسالن الزهرا(ع)منطقه 5تهران شمال غرب28

پونک،خيابان ميرزا بابايی، تقاطع بلوار عدلپارک ترافيکمنطقه 5تهران شمال غرب29

شهرک اکباتان-خيابان رياحی-خيابان بيمه 1بيمهمنطقه 5تهران شمال غرب30

بزرگراه شهيد گمنام،ابتدای کردستان(شمال)،بعد از ايوان شمس،خروجی اول،سالن ورزشی شهرداریسالن ورزشی کردستانمنطقه 6تهران شمال غرب31

انتهای خيابان فاطمی، خيابان اعتماد زاده، مجموعه رفاهی مرواريد، مرکز خودرويی دژبان ارتشفاطمی(خودرويی)منطقه 6تهران شمال غرب32

خيابان ايرانشهر شمالی-پارک هنرمندانسوله مديريت بحران ايرانشهرمنطقه 6تهران شمال غرب33


