
عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

1
ساختمان بام 

فراز تهران

-ساختمان بام فراز تهران-جنب رستوران مارلیک-خیابان اصیل

4واحد -طبقه اول
40336461

پارک شهرداری2
-داخل پارک شهرداری-رو به روی مسجد جامع- خیابان اصیل

 صبح12-9روز های شنبه و یکشنبه 
9355698924

3
رسای محله 

ولیعرص

روز -رسای محله ولیعرص-داخل پارک ولیعرص-شهرک کارگر

های دو شنبه
9355698924

9355698924روز های سه شنبه-رسای محله-5آزاده -خیابان مخابرات رسای محله4

5
درمانگاه شبانه 

روزی

بعد از ظهر ها -درمانگه شبانه روزی-خیابان اصیل-باقرآباد

چهار شنبه-دو شنبه -شنبه 
9355698924

6
امامزاده بی بی 

زبیده
9355698924خیابان الحدید امامزاده بی بی زبیده

عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

 درمانگه زعیم1
پنچ شنبه ها  / 49نبش کوچه -بعد از فلکه سوم-انتهای قائمیه

12 ایل 9از ساعت 
9386229496

2
مطب دکتر 

اروین

یکشنبه ها از / کلینیک دکتر اروین -31زرافشان نبش کوچه 

12 ایل 9ساعت 
9386229496

کلینیک پاستور3
 9:30چهارشنبه از ساعت /  درمانگاه پاستور 5مطهری کوچه 

12ایل 
9386229496

4
کلینیک دکتر 

طیبی

 طیبی -خیابان شایم-میان آباد
پنج شنبه ها از / آزمایشگاه دکتر

12 ایل 9:30ساعت 
9386229496

149386229496 ایل 13دوشنبه ها از ساعت مهد کودک درنا5

سیمای آفرینش6
 15پنج شنبه ها از ساعت / سیمای آفرینش -سه راه مهدیه 

16:30ایل 
9386229496

7
مجتمع پزشیک 

مهر

مجتمع پزشیک -خیابان دکتر عالمه جعفری-بلوار ولیعرص-واوان

12 ایل 9سه شنبه  از ساعت / مهر
9386229496

قرچک

اسالمشهر



8
مرکز پایگاه 

سالمت
9386229496رو به روی مرکز جامع بهداشت جنب آژانس-گلدسته

9
مرکز پایگاه 

بسیج بانوان
9386229496پایگاه بسیج بانوان-روبه روی ورزشگاه-گلشهر

10
خانه فرهنگ 

ن افشی 

ن-چهاردانگه ن-خیابان افشی  خانه فرهنگ -داخل پارک افشی 

افشن
9386229496

عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

ت قائم-رو به روی خانه بهداشت کهنک-کهنکقرص خورشید1 9355698924حسینیه حرصن

عنوان پایگاهردیف
ی
روزهای فعالیتنشان

صبح12-9شنبه   مسجد مهدیه  کارخانه قند-1

 بعد از ظهر16-14شنبه  مسجد ارشاد امرآباد-2

 صبح12-9پنج شنبه  مسجد جامع خت  آباد-3

12-9یکشنبه تا سه شنبه صبح (سیار)روستای کالته -4

(سیار) روستای خورین-5
 بعد 16-14یکشنبه تا پنج شنبه 

از ظهر

عنوان پایگاهردیف
ی
روز فعالیت/ تلفن نشان

1
مهد 

(بومهن)گیالنه
کوچه یاس-خ محراب-اول بومهن

 هر هفته 11 ایل9:30پنج شنبه 

76236806

2
درمانگاه 

(پردیس)نور
رو به روی فروشگاه جانبو-خیابان معلم-فاز سوم

 هر 13:30 ایل 12:30 پنج شنبه 

76492800-76492700هفته 

3
دهیاری سعید 

آباد
جاجرود سعید آباد

 بهمن ساعت ساعت 9پنج شنبه 

12 ایل 9

پیشوا

ی ورامی 

پردیس



236پ-تقاطع حسیبن-خ نوری-خ سبحابندهیاری کرشت4
 بهمن ساعت ساعت 9پنج شنبه 

12 ایل 9

5
دهیاری 

باغکمش

خیابان -نرسیده به پل امت  بهدر-خیابان قزوین-میدان قزوین

نبش بن بست عبادی فر-شهید جوادبان

 بهمن ساعت 16پنج شنبه 

12 ایل 9ساعت 

6
دهیاری سیاه 

سنگ
55پ-خ رئیس عبدالیه-خ مولوی

 بهمن ساعت 16پنج شنبه 

12 ایل 9ساعت 

7
دهیاری 

گلخندان
وزی بوستان گلزار-خ کاظیم-خ شکوفه-خ پت 

 بهمن ساعت 30پنج شنبه 

12 ایل 9ساعت 

وزیدهیاری کمرد8 انتهای خ بستان منش-خ پت 
 بهمن ساعت 30پنج شنبه 

12 ایل 9ساعت 

عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

1
اداره بهزیسبر 

شهریار

همه روزه بجز / بلوار شهید نواب صفوی-خ انقالب -شهریار 

18 ایل 3پنج شنبه ها ساعت 

1اندیشه فاز 2
روزهای زوج ساعت / فرهنگ رسای ایثار- اندیشه1انتهای فاز 

13 ایل 10

13 ایل 10روزهای فرد ساعت / مکان متعقبا اعالم یم شود2اندیشه فاز 3

روزهای فعالیتردیف
ی
تلفننشان

1
همه روزه صبح 

13 ایل 10
76446004-76442521 شهریور رو به روی بازار روز17میدان راه آهن کوچه 

عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

آبادباغ کودک1 ی مالیری 18خ -خت  9128925668نبش خ شهید باهتن-  متر

ن2 نورالمبی 
ی بختیاری 24خ - میمنت آباد - قلعه مت   -خ شهید رجابی - متر

 مسجد صاحب الزمان
9354545386

ن3 9190727270مسجد اورین-بلوار شهید جزبن- شهرک اورینمبی 

شهریار

09363339953-

09152478098

-09106341004-

09106341003

وز کوه فی 

بهارستان



ن دشت مکتب الزهرا4 9126072397روبروی جامبو- خ امام خمیبن - ستی

ی ایثار 16خ - قلعه مت  بقیه هللا5 79197093055پ - 16کوچه قائم -  متر

ی فشار قوی 30- گلستانجامعه الزهرا6 829197116452پ- خ شهید بهشبر -  متر

ی چمران 14- نسیم شهر نور7 1329389499140پ- کوچه باکری -  متر

8
ن  وان حسی  پت 

ابن عیل
ن ابن عیل- خ رضوابن - کلمه  9355487481حسینیه حسی 

ی مدرس 12سلطان اباد نورالمهدی9 699365248794پ- ک زنبق -  متر

ارساء10
ی شهید بهشبر 12- باغ مهندس - گلستان   10کوچه -  متر

ی دوم  14پ- متر
9391637745

ن دشت منتظران موعود11 ی فضیلت 18خ - ستی 9102018681ط اول - 35پ-  متر

ی سلمان فاریس 15- گلستان اوای ملکوت12 29124291916واحد  - 48پ  - 6میالن -  متر

9193957607میدان اتش نشابن- قلعه یم امام رضا13

ت رقیه14 ی چمران 24- گلستان حرصن 669373346521پ- کوچه یارس -  متر

ی سوم 10- سلطان اباد یلدا15 ی شهید چمران پ24 متر 6856317619متر

259193710184 پ 4گلستان بوستان پریماه16

ن ساختمان طبقه اول واحد نیکان17 356338060 گلستان جنب بانک قوامی 

حافظان نور18
باغ مهندس فلکه دانش کوچه تاالر هانا کانون - سلطان آباد 

قرابن
9191404552



آشیانه19
انتفایع گلهای زهرا  نسیم شهر اسماعیل اباد جنب مدرسه غت 

279پ
56757990

ن دشت خ اجالیل پالک صدرا20 11056313400ستی

ن حرم16نسیم شهر خ آوای شادی21 ازی مدرسه مدافعی  ی صیادشت 
9192967428 متر

9038022579کوچه شهید بهشبر روبروی درمانگاه سما- گلستان فلکه اول مهیا مهبد22

ازی کوچه نبوت 16نسیم شهر خ باغ شادی23 ی صیاد شت 
189192967428 پ 2 متر

ی چمران کوچه رسو دبستان رضوان14نسیم شهر  آوای مهر24 9191014604 متر

939383669588پ  - 3ک بنفشه - گلستان خ قبادی گلهای بهشت25

دشت کوچه اجالیل پ صدرا26 ن 1109375755086ستی

9192295322کلمه مسجد صاحب الزمان کانون نرجسکانون نرجس27

ت رقیه28 حرصن
ن  ت رقیه - حصارک پایی  جنب مسجد صاحب - پایگاه حرصن

الزمان
9128062197

29

حوزه 

ت 256 حرصن

رقیه

حوزه بسیج  - 5گل نرگس - شهرک امام خمیبن - سلطان اباد 

ت رقیه حرصن
0939 1057564

30
 زکیه 252حوزه 

(نجمه)
329194087543پ- جنب بانک رفاه - شهرک حسن اباد - گلستان 

31
 زکیه 252حوزه 

(محدثه)

ی شهید چمران 24- سلطان اباد ی اول -  متر مسجد - ده متر
ن المومنی  امت 

9905309913

32
 258حوزه 

زینب س
9191148144پایگاه ام السلمه-شهرک تاجیک - اورین 

33
 260حوزه 

مطهره
ی آزادگان 25- قلعه مت   209197093055پ- مطهری -  متر



34
 260حوزه 

مطهره

ی شهدا 25- قلعه مت   ی امام رضا ره 20-  متر کوچه -  متر

14پ- رستیم 
9197093055

35
 )نرجس 

(صاحب الزمان
9192295322مسجد جامع صاحب الزمان- خ صاحب الزمان - کلمه 

عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

1
موسسه 

همراهان
46801443واحد- ساختمان صدف - ضلع غربی میدان مصیل 

2
مرکز بهداشت 

امام خمیبن ره

کوچه عالمه -بلوار شهید اصغری -(ساعت) دی 9میدان 

مجلیس
46077400

3

مرکز بهداشت 

ت عیل  حرصن

اصغر

ن  46861987کوچه بوستان سوم- میدان امام حسی 

4

پایگاه بهداشت 

امام حسن 

مجتبی

- بلوار  والیت - شهرک فرزان 
ر
ق 46801443بلوار معلم رسر

5
مرکز بهداشت 

ن ع امام حسی 
ی شورا  46842710خ کمال الملک- خ شاه بوداغیان- یس متر

6
مرکز بهداشت 

روستابی الزهرا
وی انتظایم پ - میدان شهدا دانش - شهرک دانش  466284297جنب نت 

7

مرکز بهداشت 

روستابی هفت 

جوی

46800255خ مطهری- روستای هفت جوی - جاده کرج به شهریار 

8
مهد کودک 

شهر پروانه ها
9196418894خ زمرد یکم- خ دلگشا- شهرک ابریشم 

9
مهد کودک 

جوانه های امید
ی انقالب 45بلوار  9386525204توحید پنجم-ک توحید -  متر

10
پایگاه بهداشبر 
شهید حسیبن

46801443کوچه صفا-روبروی بانک میل - خیابان ازادی 

11
پایگاه بهداشت 

شهید مقدیس
6446801443پ- خ دلگشا - شهرک ابریشم 

12
پایگاه بهداشت 

شهید مرتضوی
یعبر - خ طالقابن- خ کاووسیه 6346801443پ - نبش خ رسر

قدس



13
پایگاه بهداشت 
ن امام حسی 

24246801443پ - خ شهید عالیم 

عنوان پایگاهردیف
ی
روزهای فعالیتنشان

1
رباط کریم خانه 

جوان
خیابان بخشداری انتهای کوچه اداره گاز طبقه دوم

 9:30/چهارشنبه -دوشنبه -شنبه

11:30ایل 

2
آالرد مهد قرآبن 

طلیعه نور
14:30 ایل 12:30/ دوشنبه ها 7 پالک 3مهستان 

3
 2پرند فاز 

دارالقرآن پرند
 میدان استقالل به سمت میدان ایمان دارالقرآن پرند2فاز 

 15/ چهار شنبه -یکشنبه -شنبه 

17ایل 

4
سفیدار پایگاه 

بسیج صدیقه
 پایگاه بسیج7سفیدار انتهای بهار 

 قبیل 
ی

یک بار در ماه با هماهنیک

17 ایل 15

عنوان پایگاهردیف
ی
تلفننشان

1

صبح 

آموزشگاه زبان )

شهرک 

2
آموزشگاه )صبح

(شهرک یتی

3

دفتر )صبح 

محله اسالیم 

عرص (قوهه 

4

مسجد )صبح 

فاطمه زهرا 

مسکن مهر 

امام رضا عرص 

5

یف )صبح  رسر

عرص (آباد 

درمانگاه )

(مرجان 

6

مهد )صبح 

کودک 

موجهای آبی 

(فرون آباد 

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

1
مهد کودک 

گلستان
5گیشا خیابان ناظریان قیم نبش کوچه سبحابن پالک 

09386229496-

09197475053-

09199683700

انات شمی 

رباط کریم

پاکدشت

09109310156-36040390- 

09354111862-

09371819812



مطب بالدیان2
ن گلفرویسر و موسسه   بی 

اوین خ کچوبی روبروی خیابان غیابی

86طبقه دوم پالک 
9365119505

39382542016خیابان درکه کوچه فکری پالک توسعه سالمت3

4
رسای محله 

طرشت

ین بلوار شهید  ن میدان آزادی ابتدای خ جناح نرسیده به پمپ بتن

 جنوبی نرسیده به میدان سماء
صالیح نبش ولد خابن

شنبه ها /09386229496

5
موسسه رویش 

نهال

یادگار امام جنوب فرحزاد میدان اصیل فرحزاد دست چپ 

کوچه استخر

09386229496-

09197475053-

09199683700

6
موسسه توسعه 

سالمت
ن دیباجی و اختیاریه پالک  59021179856 واحد 111خ دولت بی 

7
موسسه توسعه 

سالمت

 غربی نرسیده به چهارراه اسدی نبش 
بلوار اندرزگو خ سلیمابن

17 واحد 3کوچه مرادی ساختمان پزشکان حکیم ط
9021179856

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

1
مهد میعاد 

نوباوگان

پالک -جنب بازارچه کوثر-ابتدای بلوار بهار-حکیمیه-تهرانپارس

۳۲۸

 11ایل9یکشنبه هاازساعت

09386229496-

09213212976

2
مهد خانه 

کودک ارکیده
aآتوبان بابابی شهرک شهید بهشبر مجتمع ارکیده برج 

  12ایل 9شنبه ها از ساعت سه 

/09386229496-

09213212976

3
ساختمان 

پزشکان کریم

ن)زهدی . خ. جشنواره ی اول خیابان  (امی  نرسیده به کالنتر

بهمن ساختمان پزشکان کریم12

 9چهارشنبه وپنج شنبه ها از 

-09386229496 /12ایل

09213212976

ان نو4 شمت 
ان نو مرکز -جنب بانک سینا-خ وارباز-میدان پاکدامن-شمت 

بهداشت

 13:30شنبه دوشنبه چهارشنبه 

-15/09386229496ایل 

09213212976

و دریابی کوهک-رسالتمهدقرآن نیکان5 نت 

 11ایل 9پنج شنبه ها از ساعت 

/09386229496-

09213212976

6
مهدقرآبن آوای 

نور
کنارمسجدالجواد-نبش واالییان-خ استقالل

 18 ایل 16یک شنبه ها از ساعت 

/09386229496-

09213212976

4منطقه 



7
کانون سلمان 

فاریس
212-تهرانپارس

ر
ق ن-رسر جنب مسجدسلمان فاریس-133و135بی 

 17 ایل 15دوشنبه ها از ساعت 

/09386229496-

09213212976

8
درمانگاه شمس 

آباد
ن پور-استاد حسن بنا باالتر از میدان ملت کوچه حسی 

 14ایل 12پنج شنبه ها ازساعت 

/09386229496-

09213212976

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

1
مهد کودک 

دنیای حنانه
34077410202پالک - نرسیده به خاقابن- خ دماوند

2

مهد قرآبن 

شکوفه های 

والیت

وزی وی هوابی کوچه یکم- خ پت  77541077خ اول نت 

3
رسای محله 

مهرآباد جنوبی
66682899ساختمان عقیق- میدان فتح- بزرگراه ایت اله سعیدی

4
رسای محله 

یه مشت 
ر
ق 66101525بعد از مسجد صاحب الزمان- خ تفرش رسر

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

1
رسای محله 

(6)جهاد 

ی–يوسف آباد 
ر
خانه -86پ - نبش بيستون-خ فتیحی شقاق

سالمت
5-88630284

2
رسای محله 

(8)مجیدیه
ی اول16انتهای -بزرگراه رسالت 88403137(خ شهید همابی)متر

3
رسای محله 

(8)دردشت
72خ -نارمک دردشت شمایل

ر
ق 77183998(شهید یعقوبی)رسر

4
رسای محله 

(10)سلیمابن
23655772545پ-تقاطع حسیبن-خ نوری-خ سبحابن

5
رسای محله 

(11)قلمستان

خ شهید -نرسیده به پل امت  بهادر-خ قزوین-میدان قزوین

نبش بن بست عبادی فر-جوادیان
55370608

(13 و 9منطقه )شمیم مهر ریحانه 

14 ،12، 11، 10، 8 ، 6یاس منطقه 



6

مجتمع 

بهزیسبر 

(12)یاس

5555801466پ-خ رئیس عبدالیه-خ مولوی

7
رسای محله 

(14)شکوفه
وزی 33252012بوستان گلزار-خ کاظیم-خ شکوفه-خ پت 

8

رسای محله 

صد 

(14)دستگاه

وزی 33361660انتهای خ بستان منش-خ پت 

تلفن پایگاهآدرس پایگاهنام پایگاهردیف

9198669445

44104455

44117572

2
مهدکودک 

(5)گلهای زیبا
0919869445-844307401پالک -کوچه ادهیم -کوهسار

3
مهدکودک 

(5)پریان

ن - خ ارکیده - خ الدن - رسدار جنگل شمایل - نیایش  - ک نستر

5پ 
44810302-09198669445

4
رسای محله 

(5)فردوس

و -بزرگراه محمدعیل جناح -فلکه دوم صادقیه  نرسیده به متر

نبش خ طاهریان-صادقیه 
44961369-09198669445

5
مهدکودک سه 

(5)سیب

ن تر از میدان پونک ک حیدری مقدم -بلوار عدل جنوبی-پایی 

182غربی پ 
44442454-09198669445

6
مهدکودک زیبا 

(5)مهر 
09198669445-12044022517پ-خ شایل-بلوار اباذر-آیت هللا کاشابن

7

رسای محله 

جنت آباد 

(5)مرکزی 

ی گلستان 35روبروی - جنت آباد مرکزی  09198669445-44485501خ اقاقیا-  متر

8

مهدکودک 

پریان 

(21)کوچولو

 4ک-قباد شمایل-بلوار الله-تهرانرس
ر
ق 35پ- رسر

44500080-09198669445-

44533357

9

رسای محله 

2)تهرانرسشمایل

1)

جنب پارک نرگس - میدان کمال الملک - بلوار اصیل - تهرانرس 

رسای محله تهرانرس شمایل
44525385-09198669445

1
مهد کودک 

(5)راد
486پ -تقاطع سازمان برنامه– فردوس غرب 



10
رسای محله 

(22)گلستان
09198669445-44751000یاس نهم–شهرک گلستان میدان اتریش 

11

رسای محله 

گلستان غربی 

(22)

44717772-09198669445بلوار هاشم زاده قایم ششم– شهرک گلستان 

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

۶۶۷۹۵۸۷۰خ شهید علیپوریان- میدان سبحابن - شادآباد رسای محله شادآباد1

۴۱پ- خ علیخابن - میدان زاهدی - شهرک ولیعرص مهد کودک نسل آفتاب2

24666321849پالک- نبش خ بهرایم - حیدری شمایل - شهرک ولیعرص خانه کودک یکتا3

9192019433انتهای شهرک امام خمیبن- بلوار معلم رسای محله امام خمیبن4

مهد غنچه  بهشت5
کوچه ابوالحسن - خ ویل عابدی - خ سجاد شمایل - خ ابوذر 

زاده
66298200

مهد خانه دوم6
داخل بهزیسبر شهید - راه تخبر 4نرسیده به - خ تخبر 

ذوالفقاری
66689865

94نبش بانک میل پ- شهریور 17مهد شکوفه های نور7

4طبقه - انتهای خ آقایاری - میدان جلییل - میدان ابوذر رسای محله جلییل 8

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

9308861451پلیس انتهای مطهری خیابان خواجه نظام الملک بوستان سپیداررسای محله خواجه  نظام الملک1

2
پایگاه بهداشت

طالقابن
9308861451تهران سه راه طالقانی

مالرد

آوای سالمت نوژن



روزهای فعالیتآدرسنام پایگاهردیف

1
مهد کودک 

سپیده
12 الی 9شنبه ها ساعت خ شهید بهشتی- خیابان مصیب زاده - مالرد 

2
مسجد جامع 

لم اباد
12 الی 9یکشنبه ها ساعت مسجد جامع لم اباد- روستای لم اباد - مالرد 

3
پایگاه بهداشت 

بیدگنه
12 الی 9دوشنبه ها ساعت پایگاه بهداشت بیدگنه- روستای بیدگنه -مالرد 

4
درمانگاه 

خورشید
12 الی 9سه شنبه ها ساعت مالرد سرآسیاب درمانگاه خورشید سرآسیاب

5
پارک بعثت 

مارلیک

پارک - میدان ساعت - بلوار ارش -  مارلیک3فاز - مالرد 

ورزش مارلیک
17-13شنبه تا چهارشنبه ساعت 

6
فرهنگسرای 

بعثت
11الی 9پنج شنبه ها ساعت فرهنگسرای بعثت- صفادشت 

7
مهد کودک 

هانیه
11 الی 9چهارشنبه ها ساعت کوچه شهید سلیمانی- خیابان حافظ - مالرد 

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

1
موسسه پارس 

ن رودهن آیی 

دهم مجتمع اداری  ن رودهن بلوار امام خمیبن نبش بوستان ست 

10رسان طبقه سوم واحد 

2
مرکز شهید 

سجادیان

ن و  دماوند گیالوند بلوار شهید بهشبر بلوار بعثت مرکز تامی 

توسعه شهید سجادیان

3
مرکز شهید 

فیاض بخش

دماوند آبرسد بلوار آیت هللا خامنه ای خیابان شهید فهمیده 

روبروی مرکز جامع بهداشت مجتمع خدمات بهزیسبر شهید 

قیاض بخش

تلفنآدرسنام پایگاهردیف

9101565540کهریزک خیابان درخبر فرهنگرسای باقرالعلوممهد ستایش1

دماوند

خردورزان جوان



2
فرهنگرسای ماه 

و مهر
33587042قیامدشت خیابان امام خمیبن

3
فرهنگرسای 

آفتاب
1-55234603باقرشهر خیابان ایت هللا کاشابن کوی ارغوان

یه مهد شکوفه سنا4 ی صالیح شهریور غربی30مشت  33465859 متر

5
بهزیسبر فیاض 

بخش
33601413کیانشهر شهرک مطهری بلوار روح بخش بلوار آسمان

6
 13رسای محله 

آبان
55003731عظیم اباد خیابان موالبی خیابان هادی رشیدی

ن تر از میدان غیبی جنب پارک سناخانه جوان7 9198935668شهرری پایی 

8
کانون مسجد 

رضویه
ن 33افرسیه خیابان  ی اول و دوم15 بی  4-3315773 متر

9
مطب خرسو 

شایه

ن تر از چهارراه قاسم مهاجر جنب17 شهریور جنوبی طیب پایی   

امالک پاسارگاد مطب مامابی رزیتا خرسوشایه
36316727

33491442مسعودیه خیابان ابومسلم خیابان موسویانموسسه سخنور10

11
رسای محله 

دیلمان
ن نبش کوچه عامری35شهرری دیلمان شمایل  ی امام حسی 

33375455-33371861 متر

12
کانون شهید 

آویبن

حسن آباد فشافویه بلوار امام خمیبن خیابان مصال جنب 

مدرسه ایثار
56222628

13
کانون مسجد 

بهشبر
ن فتیح و صالیح 33433673کیانشهر خیابان ابراهییم بی 


