
توضیحاتمنطقهظرفیت جمعیتیآدرسنام مجموعه فرهنگیردیف

141ولنجك بلواردانشجو تقاطع بوستان نگین1

1بلوار اوشان خ هاشمی جنب بوستان ساحلیبوستان ساحلی داراباد2

1جنب مقبره الشهدا شهید محالتیبوستان خانواده3

2002خیابان آرش مهر- جالل آل احمد بوستان شهرآرا4

2نفر  500بلوار سعادت آباد باالتر از میدان شهید طهرانی مقدم خیابان شهید عبقریبوستان شقایق مهر5

2نفر 500میدان شهید طهرانی مقدم- سعادت آبادمیدان شهید طهرانی مقدم6

نفر100نبش بلوار شهید متولیان -خیابان زنجان شمالی مجموعه ورزشی شهید شوشتری 7  2

نفر70 112خیابان زنجان شمالی جنب ایستگاه آتش نشانی بوستان بازیافت 8  2

نفر50خیابان زنجان شمالی خیابان شهید استوار بوستان انقالب 9  2

نفر50بلوار فرحزادی ،  ضلع شمال شرقی  میدان کتاب : محله آسمان  پارک   بوستان 10  2

نفر100انتهای کوچه آزاده - خیابان درختی : محله سپهر بوستان  عرفان 11  2

نفر100 اطاعتی جنوبی  مهدی سوم زمین چمن12  2

نفر100خیابان نیرو  جنب پارکینگ بازارچه سنتی سوله بحران 13  2

نفر100مجموعه ورزشی طرشت زمین چمن14  2

نفر100مسجد امام سجاد  _زیر پل یادگار امام - میدان هراتی روبه رو بوستان یاس زمین  بایر 15  2

نفر100بلوار شهدای صادقیه شمالی بلوار شهدای صادقیه شمالی 16  2

نفر100تقاطع زمین بایر بلوار شهید صالحی و اکبری زمین بایر 17  2

2نفر200انهای ایوانك غرب-اتوبان یادگار امام شمال به جنوببوستان نهج البالغه18

2نفر100خیابان ایران زمینباغ راه فدک19

2نفر100خیابان سیمای ایرانهکتاری13پارکینگ بوستان 20

2نفر 100سرای محله پونكسرای محله پونك21

2نفر 100سرای محله سپهرسرای محله سپهر22

2نفر 1000نبش مسجد المهدی. میدان بهرود. سعادت آبادپارکینگ پارک پرواز و فضای باز نبش مسجدالمهدی. میدان بهرود23

2نفر 1000شهرک بام تهران. انتهای بلوار حق شناس. سعادت آبادشهرک بام تهران24

2نفر 1000روبروی گلزار. خ گلپاد. خ امامزاده داوود. فرحزادفرحزاد25

1003خیابان شریعتی جنب اداره پست خ ستار کشانی بوستان ستار کشانیضلع جنوب زمین بازی  بوستان ستار کشانی26

1203خیابان شریعتی جنب اداره پست خ ستار کشانی بوستان ستار کشانیضلع شمال بوستا ن ستار کشانی27

503بلوار شهرزداد خ شیداییزمین چمن محصل28

1003میدان قبا بوستان پایداریبوستان پایداری 29

603خ صالح حسینی سرای محله دروسبوستان فرهنگ30

703ظفر، بخارا ،نبش فرزانزمین بسکتبال تخارستان31

1503خ شریعتی قبل از همت جنب پمپ بنزینبوستان شریعتی32

1003خ جلفا میدان احمدی روشنبوستان پرستو33

1503خ کوشا خ ورزش فضای مقابل ورزشگاه کشوری34

 گانه22 مناطق 1400فهرست فضاهاي فرهنگی روباز برگزاري مراسم عزاداري ایام محرم 



1503 بهمن 12میرداماد خ بوستان اقاقیا35

703خ جلفا جنب پل همت فضای حیاط مسجد امام علی36

703میرداماد البرز تابان بلوار مینا میدان نیلوفر37

703میاماد خ نیل جنب مسیل بوستان نیل38

5003محوطه بیرونی  سرای محله- خیابان خدامی نرسیده به خروجی کردستان سرای محله آرارات39

5003میدان ده ونك خیابان شهید شرافتی محوطه بیرونی سرای محلهسرای محله ونك40

30003ده ونك خیابان شهید صابری بوستان مختاری41

50003ده ونك خیابان شهید مجید پور پارکینگ خیابان شهید مجید پور42

10003خیابان امداد غربی - خیابان شیخ بهایی زمین چمن مصنوعی امداد غربی43

10003خیابان مالصدارا انتهای خیابان سازمان گوشت بوستان خوارزمی44

10003خیابان شیراز شمالی انتهای پردیس مجموعه سئول بوستان سئول45

5003خیابان ولی عصر ورودی بوستان ملتبوستان ملت46

3003خیابان امامزادهبوستان زرگنده47

1503انتهای خیابان نونهاالنزمین ورزشی48

503خیابان شیدایی نرسیده به پابرجازمین چمن محصل49

1003خیابان ناطق نوری ضلع شرقی میدان قبابوستان پایداری50

603خیابان صالح حسینی نبش میربلوکی(بوستان سالمندان  )بوستان فرهنگ 51

4نفر500روبروی باغ پرندگان- خیابان کوهستان - بلوار استقالل - چهار راه استقالل--خیابان هنگام-میدان رسالتبوستان بانوان مرضیه حدید چی52

4نفر1000بوستان پلیس-خ توحید-فلکه چهارم تهرانپارسبوستان پلیس 53

4نفر200- متری دوم16- مجیدیه شمالی - بزرگراه رسالت بوستان مجیدیه 54

4نفر200خ شمشاد- خ آزادی-میدان هرویبوستان صدف55

4نفر1000محوطه روباز- غربی6نرسیده به خ - شرقی6خ -خ توحیدمحوطه روباز محله مجیدآباد56

5005میدان شهرزیبا، خ آشوری، خ آزادی ، انتهای بن بست نیلوفرمجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو57

1005اتوبان ستاری شمال، خیابان خلیل آبادی، جنب بوستان کاجفضای باز سرای محله باغ فیض58

7005(ضلع جنوبی بزرگراه شهید همت)میدان شهرزیبا، انتهای خیابان مرادی بوستان جوانمردان59

5006تقاطع بلوار کشاورزبلوارکشاورز60

7نفر200خیابان پلیس ، خیابان مرودشت ، شهربانو مرودشتشهربانو مرودشت61

7نفر300خیابان شهید مدنی جنوبی ، جنب اتوبان امام علی شمال به جنوبزمین چمن هزاره62

7نفر300خیابان شهید مدنی جنوبی ، جنب اتوبان امام علی شمال به جنوبزمین اسکیت هزاره63

7نفر300خیابان مدنی جنوبی ، پایین تر از ایستگاه حسینی ، نبش کوچه ابراهیمیزمین بایر شهید ابراهیمی64

7نفر300خیابان مدنی جنوبی ، پایین تر از ایستگاه حسینی ، نبش کوچه پازوکیزمین بایر شهید پازوکی65

7نفر500خیابان خواجه نظام الملك ، نرسیده به خیابان قجاوند بوستان شهدای ارتش66

7نفر300خیابان خواجه نظام الملك ، چهارراه شیخان بوستان سپیدار67

7نفر400خیابان شیخ صفی ، نبش خیابان کلیم کاشانیفلکه شیخ صفی68

7نفر500خیابان اقلیمی ، نبش کوچه نسترن ، هیئت بیت العباسهیئت بیت العباس69

7نفر400خیابان طالقانی ، نرسیده به سه راه طالقانی ، کوچه جهان حسینیه شهداءهیئت شهداء70

7نفر500خیابان شریعتی ، بوستان اندیشه زمین بازی بوستان اندیشه71



7نفر800خیابان پلیس ، خیابان مرودشت ، شهربانو مرودشتباغ موزه قصر72

1008بزرگراه شهید سلیمانی نرسیده به خیابان کرمانبوستان امدادگران 73

1008خیابان کرمان بوستان فارسیان 74

2008مسیل گلشن دوست نبش خیابان سلیمی افضل میدان تسلیحات بوستان بهارستان 75

1008خیابان کرمان جنوبی خیابان اکبری بوستان گلبرگ76

2008جانبازان غربی خیابان گلستان بوستان فدک77

1008 (ع)بعداز میدان هالل احمر نبش اتوبان امام علی بوستان تمدن78

1008مسیل گلشن دوست ، روبروی کوچه هاشمی بوستان غدیر79

1008تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی  و بلوار پروین بوستان شهدای تهرانپارس 80

1008خیابان جانبازان شرقی بعد از ایستگاه آتش نشانی بوستان مدرسان 81

1008مسیل باختر نرسیده به استاد حسن بنازمین اسکیت مجیدیه82

508مسیل باختر ابتدای خیابان اینویازمین اسکیت زرکش83

508خ ایت اهلل مدنی نرسیده به مترو فدکزمین اسکیت شهید موسایی84

4008خ ایت اهلل مدنی جنب بوستان فدک(در اختیار سازمان ورزش)زمین چمن فدک 85

9نفر 1000گذر خیابان بدرالزمان قریب- انتهای خیابان استاد معین - خیابان آزادی گذر خیابان بدرالزمان قریب86

9نفر 500سالن چند منظوره بخش ورزش- جنب تاالر زیتون مجموعه شهربانو - انتهای فتح آبادی - خیابان سی متری جی داخل سالن چند منظوره مجموعه شهربانو87

9نفر 500میدان آزادی ضلع جنوبی پارک المهدی بخش پارک ترافیك88

9نفر  300داخل بوستان شمشمیری- خیابان شمشیری زمین چمن بوستان شمشیری89

9نفر 500 متری جی 21خیابان آزاد ی بین خیابان استاد معین و میدان استاد معین 90

9نفر 500خیابن استادمعین انتهای خیابان طوس به سمت یادگار پاتوق پالژ هاشمی 91

15010نبش پمپ گاز- قزوین زمین چمن بوستان تهرانی92

15010نبش خیابان شهید عرب- قزوین  بهمن22زمین چمن بوستان 93

15010نبش حسام الدین- دعوتی زمین چمن بوستان اعتماد94

15010خیابان رنجبرزمین چمن رنجبر95

50010خیابان دستغیب ، نبش ک آیت الهی  زمین خالی.انتهای خیابان مالك اشتر  زمین و فضای خالی شهید دستغیب96

50010خیابان شهید چراغی  روبروی پارک چناران ،زمین چمن مصنوعی شهید چراغیزمین چمن شهید چراغی97

300010زمین چمن شهدای جیحون.  انتهای خیابان جیحونزمین شهدای جیحون98

50010 خ کمیل  نبش قصرالدشت  پارک رضوان کنار مقبره الشهدای گمنامپارک  رضوان99

20010خ کمیل بعداز رودکی روبروی پمپ بنزین بوستان شهید سمندریان بوستان شهید سمندریان100

20010انتهای خیابان رنجبر ، پشت پمپ بنزین ، خیابان قزوینزمین آسفالت بریانك101

20010خیابان دعوتی مقابل موزه هفت چنارزمین آسفالت اسکیت102

30010بزرگراه یادگار امامزمین چمن زنجان103

30010خیابان خوش، پارک کودک، جنب بیمارستان لوالگرزمین چمن مصنوعی کودک104

20010میدان بریانك جنب پارک نور زمین چمن بریانك105

30010خیابان بهنود بین جیحون و یادگار  بوستان شهدا 106

30010خیابان بهنود بین کارون جیحون بوستان باقری زند 107

20010خیابان خوش  بین دامپزشکی و طوس  بوستان شهیدان حیدریان 108



50011محوطه حسینیه قهرودی ها-خیابان فرهنگ- خیابان ولیعصرحسینیه قهرودی ها109

200011بوستان دامپزشك-تقاطع خیابان آذربایجان و اسکندریبوستان دامپزشك110

30011محوطه بازمسجد قائم آل محمد-تقاطع خیابان شهید ابراهیمی - ابتدای خیابان شیخ محمدی -انتهای اتوبان نواب (عج)مسجد قائم آل محمد 111

20011جنب بوستان افق-خیابان شهید ابراهیمی هیئت شیفتگان باب الحوائج112

10011درب ورودی بوستان شهید حججی- انتهای خیابان زربافیانهیئت عاشق113

30011محوطه مدرسه ثالثه های بهشتی - کوچه مدرسه-جنب مسجد رضوی- ابتدای خیابان شیخ محمدیمدرسه ثالثه های بهشتی 114

15011بوستان هاشمیان-خیابان فاتح چهر- خیابان هالل احمر بوستان هاشمیان115

12نامحدودخیابان مصطفی خمینی-بهارستانبوستان مصطفی خمینی116

12نامحدودخیابان فیاض بخشپارک شهر117

10012کوچه صاحب دیوان-خیابان امامزاده یحیی بوستان صاحب دیوان118

20012جنب مترو-(ره)میدان امام خمینی زمین چمن آتش نشان119

12نامحدودباب همایونپیاده راه باب همایون120

12نامحدودکوچه برازجان-خیابان مصطفی خمینی محله برازجان121

12012بن بست طهماسبی- خیابان امامزاده یحیی- خرداد شرقی 15خیابان سرای کاظمی122

12012کوچه فخر الملك-خیابان جاویدی - خیابان امیرکبیرسرای دبیرالملك123

12012سرای محله سیروس- کوچه موسوی کیانی- خیابان مولویسرای محله سیروس124

5012خیابان هرندی-خیابان امید - خیابان شوش بوستان هرندی125

15012(زمین چمن )بوستان شوش - خیابان انبارگندم-خیابان ری بوستان شوش126

5012خیابان امید -خیابان مشهدی حسن -خیابان صاحب جمع 4فضای باز مقابل شهرداری ناحیه 127

12نفر150نرسیده به میدان قیام- خیابان ریبوستان کوثر128

12نفر200بوستان زیبا- خیابان وفایی برومند- خیابان محالتیبوستان زیبا129

12نفر150ابتدای خیابان آبشار-  شهریور17خیابان  شهریور17بوستان 130

12نفر100چهارراه آبسرداربوستان ایران131

12نفر150(عج)جنب مسجد المهدی-خیابان شهید دیالمهبوستان دیالمه132

12نفر200جنب کوچه زابلی-خیابان شهید کفایی امانیبوستان طبیعت133

12نفر100خیابان شهید رحمانی پور-خیابان مجاهدینبوستان رحمانی پور134

12نفر500چهارراه آبسردارمدرسه شهید محالتی135

12نفر200کوچه شهید شاهمیری-خیابان شهید کفایی امانیمدرسه فتحیه136

12نفر500کوچه موحد-خیابان شهید دیالمهمدرسه آل یاسین137

12نامحدودخیابان بزرگمهر-خیابان مجاهدین اسالم بوستان بزرگمهر138

12نفر150(شهید مشکی)خیابان فخرآبادحیاط خانه مداحان139

12نامحدودخیابان گوته- شهریور17خیابان بوستان گوته140

12نامحدودمیدان آیینی امام حسین- شهریور17خیابان میدان آیینی امام حسین141

12نامحدودبلوار قیام-شهریور17خیابان بلوارقیام142

12نامحدودنرسیده به میدان شوش-خیابان شوشبوستان زندگی143

12نامحدودسبزه میدان-خرداد15خیابان سبزه میدان144

50013 11/27نبش کوچه - انتهای خیابان خشی - خیابان پیروزی  مجموعه فرهنگی هنری مجموعه شهربانو145



2100013رویرو شهرداری ناحیه -جنب پادگان - انتهای خیابان پنجم نیرو هواییبوستان نارنج 146

100013میدان اطالعات- خیابان شمس - خیابان بالل حبشی- خیابان خاقانی میدان اطالعات147

20013انتهای بوستان دانش آموز - (تهران شرق  )خیابان دماوند خیابان هاشمی خیابان هاشمی148

10013میدان شهدای گمنام- اتوبان - میدان کالهدوز مقره الشهدا 149

30013جنب شهرداری ناحیه یك- بوستان خیام - خیابان منتظری - میدان امام حسین بوستان خیام 150

30013جنب متروی ابن سینا - خیابان پیروزی متروی ابن سینا 151

14 نفر3000بیش از  شهرداری منطقه2جنب ناحیه - خیابان پاسدارگمنامبوستان سهند152

14 نفر3000بیش از بلوار ابوذر پل سومبوستان سمیه153

14 نفر3000بیش از تقاطع میثم و خاورانبوستان زیتون154

14 نفر3000بیش از خیابان پاسدار گمنام - نبرد شمالی- شهید محالتیبوستان نارنج155

14 نفر3000بیش از بلوارابوذر پل سوم تقاطع محالتی وابوذربوستان بسیج156

14 نفر3000بیش از نبش مخبر جنوبی -اتوبان شهید محالتی -شهریور 17خ ورزشگاه سعیدی157

15 نفر 1000ـ الین کندرو ـ خیابان بوعلی غربی ـ روبروی بوستان پردیس بانوان (ع)بزرگراه آزادگان غرب به شرق ـ بعد از اتوبان امام علی بوستان آزادگان158

الزم به ذکر است این بوستان یك بوستان فرامنطقه ای بوده و در ایام 

تعطیل پذیرایی شهروندان تهرانی می باشد و در حال حاضر نیز از محل 

پارکینگ این بوستان به عنوان مرکز واکسیناسیون خودرویی استفاده می 

گردد

15 نفر 1000خیابان خاوران ـ باالتر از فرهنگسرای خاوران ـ خیابان شهید نباتی زمین چمن مصنوعی نباتی159

15 نفر 1000شهرک رضویه ـ انتهای خیابان کوهسارزمین چمن مصنوعی رضویه160

15 نفر 1000مسعودیه ـ انتهای ابومسلم خراسانی ـ جنب بیمارستان بیماری خاص مسگرآبادزمین چمن مصنوعی مسگرآباد161

15 نفر 1000خیابان خاوران ـ  بلوار شاهد ـ پشت فرهنگسرای خاورانمحوطه باز پردیس تئاتر تهران162
الزم به ذکر است این مرکز زیر نظر شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 

.شهرداری تهران بوده و نیاز به کسب مجوز از این مرکز می باشد

15 نفر 1000خیابان خاوران ـ روبروی چهار راه هاشم آباد ت فرهنگسرای خاوران سالن آمفی تئاتر روباز فرهنگسرای خاوران 163
این مرکز زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده و نیاز به 

کسب مجوز از سازمان مذکور دارد

15 نفر 1500ابتدای خیابان خاوران جنب ترمینال خاوران زمین خالی جنب ترمینال خاوران 164
این ملك شخصی بوده اما منطقه  قابلیت گرفتن مجوز از مالك زمین 

مذکور را دارد

15نفر 500شهرک مشیریه ـ خیابان بوعلی غربی ـ روبروی بوستان آزادگان  15سالن روباز پردیس بانوان منطقه 165

الزم به ذکر است با توجه به ابالغ دستورالعمل ستاد ملی کرونا مبنی بر 

 درصد از پرسنل شاغل و همچنین باز بودن بوستان تا 30حضور حداکثر 

 و تاکید حراست، بازرسی و معاونت منابع انسانی مبنی بر 16ساعت 

رعایت این دستورالعمل، امکان اجرای برنامه در خارج از این ساعت امکان 

.پذیر نمی باشد

100016زمین چمن-خیابان دشت آزادگان جنوبی –نازی آباد       پارک بهمن1بهمن 166

100016زمین چمن-خیابان دشت آزادگان جنوبی –نازی آباد     پارک بهمن2بهمن 167

100016زمین آسفالت-خیابان دشت آزادگان جنوبی  –نازی آباد       پارک بهمن3بهمن168

100016زمین آسفالت-خیابان دشت آزادگان جنوبی –نازی آباد     پارک بهمن4بهمن 169

100016 متری بعثت جنب پارک ترافیك 21 –شهرک بعثت شهید مطهری170

100016شهرک بعثت خیابان مقیمی جنب ادراه برقبرق 171

200016خیابان عباسی جنوبی جنب میوه تره بار –خزانه سهند172

100016میدان بهشت خیابان شهید رجائی بوستان رجاییشهید رجائی173

الزم به ذکر است برگزاری مراسم مذکور منوط به گرفتن مجوز از سازمان 

.ورزش شهرداری تهران می باشد



100016محله شهرک بهشتی سراه علی آبادپارک ابریشم174

100016بلوار  ابریشم روبروی پمپ گاز –علی آباد جنوبی فالحتی175

100016باغ آذری خیابان شوش خیابان مرسلیشهید مرسلی176

100016باغ آذری خیابان کاخ جوانان میثاقمیثاق177

50016یاغچی آباد خیابان طباطبائی جنب بهزیستی دستگاه400شهدای 178

100016یاخچی آباد شهرک وصال  بوستان یاس179

50016خیابان شهید رجایی باالی  زیرگذر شهید ضرب علی زاده  زیرگذر شهید ضرب علی زادهشهید ضرب علی زاده180

100016محله خزانه شهید بخارایی بوستان یادواره شهداحرم شهدای گمنام بوستان یادواره شهدای خزانه شهید بخارایی181

100016بوستان بهمن حرم شهدای گمنام بوستان بهمن182

50016خیابان شهید وفائی-نازی آباد بوستان شهر بانو183

50016اتوبان بعثت ، بعد از چهارراه روغن نباتی سالن روبازبوستان بعثت184

100016میدان بازار دوم نازی آباد میدان مرکزی بازار دوم نازی آباد185

17 نفر1000بیش ازبوستان بهاران- خیابان راد مردان- میدان بهارانبوستان بهاران186

17نفر 200روبروی پارک دلسا- خیابان جهاد - خیابان طباطبایی- خیابان زمزممجموعه ورزشی شهربانو187

17نفر 300میدان مدافعان حرم- خیابان قلعه مرغیمیدان مدافعان حرم188

18نفر5000خیابان سپیده شمالی بوستانبوستان گلستانه مزارشهدای گمنام189

18نفر200خیابان شهیدبنایی روبروی مسجدبوستان نیلوفر190

18نفر150خیابان شهیدبنایی جنب بانك شهربوستان بهاران191

18نفر20000انتهای مدائن انتهای خیابان امام زمانبوستان شمس192

18نفر5000خیابان شهیدان اسماعیلی بوستان فردوس193

18نفر2000خیابان شهیدان اسماعیلی بوستان امام سجاد194

18نفر500معصوم14خیابان بوستان یاس195

18نفر700خیابان شهیدیادگارتولیدداروخردادمقبره شهدای گمنام15بوستان 196

18نفر100خیایان شهیدیادگاربوستان تختی197

18نفر500متری زرند45باغ راه حضرت زهراسالم اهلل علیها198

18نفر200خیابان شهیدان بهرامی خیابان شهیدولی محمدی کوچه شهیدمهتابیبوستان سوم خرداد199

18نفر200پشت ساختمان دادسرا- بوستان معلم- میدان معلم- یافت آباد(عج)آمفی تئاتر بوستان قائم200

18نفر200انتهای بوستان- بوستان شهدا-خیابان شهید جوادزندیه- بلوار معلمآمفی تئاتر بوستان شهدای یافت آباد201

18نفر150مجاورمزارشهدا- بوستان شهدا-خیابان شهید جوادزندیه- بلوار معلممجاورت مزارشهدای گمنام بوستان شهدا202

18نفر200داخل بوستان مینا- خیابان اسدآبادی داخل بوستان مینا203

18نفر200مجاورت بوستان بانوان-خیابان کوشا- خیابان قائممجاورت بوستان بانوان204

18نفر150مجاور بوستان-خیابان سلطانی- خیابان قربانیمجاورت بوستان شهریار205

18نفر300(وسط بوستان )مجاور مزارشهدای گمنام- بوستان قائم- میدان معلممجاور مزارشهدای گمنام بوستان قائم206

20018نفرزمین خالی- شهرک دانش ، تقاطع خیابان شهیدتقی دخت با خیابان شورا شهرک دانش207

18 نفر 500(زمین بایر آسفالت شده )  گلدسته  تقاطع خیابان مصطفی خمینی وشهید ممیوند گلدسته208

18 نفر 400روبروی مسجدامام حسن عسگری  زمین بایر (ع)گلدسته خیابان شهید دستغیب داخل کوچه امام حسن عسگری گلدسته209

18نفر 1000.گلدسته خیابان شهیدرجایی انتهای کوچه هشتم گلدسته210



18 نفر 2000 (زمین بایر)گلدسته خیابان سالمت بعد از کوچه شهید قاسم زاده گلدسته211

10018خیابان شهید میرزایی- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصر2گذر گاه جنب  شهرداری ناحیه 212

50018نرسیده به خیابان پژاند- خیابان احمد حسینی- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصربوستان نور213

100018خیابان پژاند- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصربوستان لواسانی214

30018خیابان شهید میرزایی- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصربوستان ورزش215

100018«ع»مقابل ورزشگاه امام رضا- خیابان شهید عمرانی- محدوده اسالم آباد - محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصربوستان سبز216

100018خیابان شهید عمرانی- محدوده اسالم آباد - محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصربوستان ثامن217

100018خیابان شهید عمرانی- محدوده تقی آباد - محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصربوستان نرگس218

50018بوستان شهداء صادقیه- خیابان شهید زقر - محله صادقیه زمین چمن مصنوعی شهید زقر219

50018بوستان مرداد- خیابان فوالد - محله صادقیه بوستان مرداد220

100018تقاطع خیابان شهید میرزایی و اشکذری- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصرفضای باز جنب شرکت ایرفو221

100018جنب خیابان وفایی نژاد و بزرگراه آیت اهلل سعیدی- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصربوستان بدر222

20018انتهای خیابان سیدالشهداء غربی- محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصرفضای باز تقاطع خیابان سیدالشهداء و سجادی جنوبی223

50018مقابل بانك مسکن- تقاطع خیابان سیدالشهداء و سجادی جنوبی -محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصرجنب مدرسه حافظ224

50018تقاطع  خیابان شیرزاد صفری و محمدی-محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصرفضای باز 225

50018تقاطع  خیابان شیرزاد صفری و شهیدکریمی-محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصرفضای باز 226

100018خیابان شهید اکبر حسینی-محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصرجنب مرکز میوه و تره بار محله شهید رجایی227

20018جنب مسجد صادقیه- خیابان شهید رحمانی - محله صادقیه جنب مسجد صادقیه228

100018خیابان شهید آقایی جنوبی- جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصربوستان بنفشه229

50018تقاطع خیابان شهید برادران بهرامی و شهداء دانش آموز- محله شهید رجایی - « عج»شهرک ولیعصرمحوطه باز موزه شهداء230

100018بزرگراه آیت اهلل سعیدی-  جنوبی « عج»محله ولیعصر - « عج»شهرک ولیعصربوستان شقایق231

100018متری اول15خیابان وثوقی نبش بوستان هفده  شهریور232

100018متری سوم15خیابان وثوقی نبش بوستان آالله233

100018(س)شادآباد نبش خیابان الزهرابوستان گیاه شناسی 234

20018(س)شادآباد خیابان الزهرازمین چمن بوستان رودکی235

100018خیابان پاسداران- سعیدآباد بوستان کارگر236

100018شهرک امام خمینی رهبوستان ارکیده237

100018محله شمس آباد نبش خیابان ابراهیم آبادبوستان طوس238

100018شهرک امام خمینی رهزمین چمن بوستان میخك239

30019خانی آبادنوـ بوستان شقایق ـ جنب زمین اسکیتآمفی تاتر روباز بوستان شقایق240

30019عبدل آباد ـ انتهای خیابان بخشندهبوستان جانباز241

20019اتوبان رزاق چراغی ـ ضلع شمالی بوستان والیتبوستان شهربانو242

20019اتوبان خلیج فارس ـ روستای پالئین(ع)محوطه حیاط آستان مقدس امام زاده علی اکبر 243

30019اتوبان آزادگان ـ شهرک رسالتبوستان رسالت244

20نفر1500بوستان بانوان جنب سرای محله بهشتی- خیابان ترانسفو - خیابان شهید رجایی بوستان بانوان245

20نفر1000جنب مترو دولت آباد- دولت آباد ورزشگاه چمران246

20نفر1500ضلع جنوب حرم عبدالعظیم الحسنی - شهرری (ع)سالن ورزشی فاطمه الزهرا247



20021جنب کالنتری .بلوار گلها.تهرانسربوستان بانوان248

200021جنب مسجد امیرالمونین.شهرک فرهنگیانمحوطه جنب زمین چمن 249

50021شهرک آزادیبوستان مریم250

150021جنب مسجد الرضا.میدان شهرک نصرمیدان شهرک نصر251

150021بوستان شهدای گمنام.بلوار عبیدی.شهرک استقاللبوستان شهدای گمنام252

200021انتهای بلوار دکتر حسابی.شهرک دانشگاه فضای انتهای بلوار دکتر حسابی253

50021جنب سرای محله.شهرک دانشگاهبوستان ابن سینا254

50021شهرک شهرداریمیدان شمالی شهرک شهرداری 255

50021بوستان یلدا.محله ویالشهربوستان یلدا256

100021میدا جهاد.محله چیتگر شمالیمیدان جهاد257

50021پشت مسجد امام حسن مجتبی.محله چیتگر جنوبیفضای روباز 258

50021بوستان یلدا.محله ویالشهربوستان یلدا259

100021بوستان شهدای گمنام.بلوار شاهد شرقیبوستان شهدای گمنام260

50021بوستان نرگس.میدان کمال الملك .تهرانسر بوستان نرگس261

100022بوستان بانوان ریحانه - خیابان سرو بعداز پیست دوچرخه سواری - میدان سرو-ورودی شماره یك پارک چیتگر- بلوار کوهك بوستان بانوان ریحانه 262

22تپه نور  الشهدا-انتهای خیابان پروفسورسمیعی - شهرک شهید باقریتپه نورالشهدا 263

22ایستگاه صلواتی -مسجد امام حسین واقع در شهرک دانشگاه شریف مسجد امام حسین 264

22ضلع شمالی برج پاسارگاد- خ عطار نیشابوری -ورودی محله آبشار-اتوبان شهید خرازیسرای محله آبشارتهران265

22ورودی لتمال کن-بلوار جدی اردبیلیاستگاههای تندرستی بانوان، آقایان 266

22بلوار  جدی اردبیلیزمین چمن مصنوعی267

22بلوار جدی اردبیلی سالن ورزشی خیبر268

22ضلع شرقی –ابتدای ورودی شهرک امید دژبان بازار میدان میوه و تره بار شهرک امید دژبان269

22میدان ساحل جنب مجموعه ورزشی الزهرابازار میدان میوه و تره بار270

22انتهای امیر کبیر بازار میدان میوه و تره بار271

22جنب نمایندگی ایران خودرو- خیابان جوزانی پمپ بنزین272

22ضلع شمالی اتوبان شهید خرازیبیمارستان تریتا273

622قائم  –بلوار هاشم زاده سرای محله قائم 274

422میالد - میدان ساحل سالن ورزشی الزهرا275

22بلوار امیر کبیر جنب تره بار23سالن ورزشی الزهرا276

22خیابان موج –میدان موج  –بلوار کاشان زمین چمن مصنوعی277

22شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان عالمه قزوینی انتهای کوچه نور آتش  نشانی 109ایستگاه 278

22خیابان قمر - میدان ساحل درمانگاه 279

22سرای محله زیبادشت -پارک دوستار کودک -المپیك -جنب تره بار -بلوار گلبانگ -زیبادشت پارک دوستار کودک280

531 (س)الزهرا 281

1سرداران شهید282

2شهدای طرشت283
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625 (س)الزهرا 284

8فدک285

9نشاط286

10جانبازان 287

11پردیس288

11شهدای بریانك289

14آیت اهلل سعیدی290

15(ع)حضرت ابوالفضل291

16سهند292

16ستاره شهرداری293

17 29(س)الزهرا 294

17(ع)امام سجاد 295

1718 (س)الزهرا296

18بدر297

18شهیدان اسماعیلی298

1819(س)الزهراء 299

1919(س)الزهراء 300

2019(س)الزهراء 301

20آیت اهلل مدرس302

20(ع)قمر بنی هاشم 303

2020یاس 304

120شهر سالم 305

220شهر سالم 306

21استقالل307

21شهدای وردآورد308

22(ع)حضرت ابوالفضل309
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