
فهرست پایگاه های واکسیناسیون ویژه دانش آموزان شهر تهران

آدرس و شماره تماس آموزشگاه نام آموزشگاه منطقه رديف

پاسداران ،پایین تر ازسه راه اقدسیه ،بعد از پمپ بنزیز صاحبقرانیه نرگس11

دزاشیب ،نرسیده به سه راه عمار شهید مدنی21

 1 کوچه سوسن 1مینی سیتی شهرک قائم ،فاز نورقائم31

شریعتی ، خ شهید میرزا پور زرگر کاشانی41

زعفرانیه ، پرزین بغدادی سمیه51

لواسان کوچک ،ناران ،میدان بسیج ،بلوارناران)لواسانی دانا 61

ضلع شمالی میدان گلندوک جنب بخشداری  (ره)لواسان کوچک ،بلوار امام خمینی وحدت لواسان71

شهرک شهید محالتی خ شهدای گمنام،انتهای خ آزادگان (س)فاطمه زهرا81

 44228876فلكه دوم صادقیه خ اشرفی اصفهانی کوی محمدیشاهد تهذیب92

 22342880سعادت آباد باالی میدان کتاب سه راه ایثار دی1029

 غربی سالن ورزشی فاطمه زهرا 17خ ناظریان قمی انتهای خ سالن فاطمه زهرا112

م اختیاریه ابتدای خ شهید عابدینی زادهسهام خیام123

تبریزیان-جنب مترو میردامادخ سهیل-خ ظفرحضرت زینب133

روبه روی شهید دستگردی-خ ولی عصرآزادی143

ابتدای دولت -خ شریعتیحق شناس153

تقاطع صایب تبریزی غربی  -شیخ بهایی شمالیشیخ بهایی163

بلوار بهار خ فروردین  –حكیمیه صدیقه کبری 174

فاز یک خ فرهنگ جنب میدان میوه تره بار  –حكیمیه حكمت 184

کوچه شهید بدیع الزمان  –خ سراج  –خ فرجام شرقی مفتح194

گلستان هفتم خ شهید خیابانی روبروی گلستان پنجم  –خ سراج سمیه204

20خ تیسفون روبروی کوچه مدائن پالک  –خ شریعتی خ خواجه عبداله انصاری 1خواجه عبداله انصاری 214

شهرک اکباتان فازیک خیابان شهیدنفیسی روبروی ساختمان تیراژهحضرت فاطمه دوره اول225

6شهرک راه آهن خیابان گلها بنفشه شهدای راه آهن دوره اول235

کاشانی؛ روبروی مسجدنظام مافی؛ خ شهیدبراتلو... خ آیت اشهیدمهدیپور دوره اول245



فهرست پایگاه های واکسیناسیون ویژه دانش آموزان شهر تهران

آدرس و شماره تماس آموزشگاه نام آموزشگاه منطقه رديف

میدان دهكده المپیک؛ پشت پمپ بنزین جنب پایگاه بسیجشهدای انتفاضه دوره اول255

شاهین شمالی؛ باالترازاتوبان شهیدهمت؛ جنب پل عابردکترایوب آزاددوره اول266

جنب میرزای شیرازی - خیابان مطهری  (س)حضرت زهرا 276

روبروی خیابان دمشق - خیبابان فلسطین شهید مطهری 286

میدان فرهنگ بوعلی296

خیابان حجاب آزادگان 306

ذ نبش شیراز جنوبی -کردستان فرازانگان دوره اول 316

خیابان ایتالیا نبش نادری نرجس 326

6خ اندیشه -خ سهروردیشهید فهیمده337

م نامجو نبش خ کاوه شرقی دکتر معین347

15سیدخندان خ کابلی نبش ک همدانی پ شهید دهقان357

خ سهروردی شمالی ک شریف هاجر367

ک میرزایی جاهد-خ شهید محمودی-خ شهید مدنیعارف377

77933727- باالتر از مسجد جامع - خ سمنگانقدس388

77896292-  سمنگان جنب باشگاه شاهین ابوریحان398

77972066- خ شهید ملكی- گلبرگ شرقیبدری برهانی408

88456224- جنب مسجد خامس آل ابا- مسیل باختر–گلبرگ غربی پروین اعتصامی418

77902365- میدان شقایق- چهارراه خاقانیخوارزمی428

66038494- ک شهید هروی - خیابان طوس - استاد معین قلم چی  439

(ع)امام صادق 449
-خیابان شهید صفری -  متری زرند 45نرسیده به - خیابان دانشگاه هوایی جنوبی -  مهرآباد جنوبی 

8 پ 

 36خ شهید جعفری پ - بلوارالله -تهرانسر فرزانگان 459

روبروی  شهرک هوایی یا مسكن ویزه تهرانسر - بلوار یاس - تهرانسر (ع)امام حسین 469

خ دامپزشكی نرسیده به یادگارکوچه عزآبادی (س)شاهد حضرت معصومه 4710

انتهای خ مرتضوی(س)حضرت زینب4810



فهرست پایگاه های واکسیناسیون ویژه دانش آموزان شهر تهران

آدرس و شماره تماس آموزشگاه نام آموزشگاه منطقه رديف

 متری امیری نرسیده به گلستانی16خ چمران4910

خ بریانک جنب بوستان نور12محمد مردانی 5010

خ آزادی  خ خوش کوچه آزادشاهد هاجر5110

میدان منیریه، ابتدای خیابان شهید معیریدبیرستان پسرانه رهنما5211

خ کارگرجنوبی، خ شهید محبوب مجازهنرستان پسرانه حدید5311

خ کمالی، بعداز باشگاه فرهنگیان، ک هفتم غربیدبیرستان دخترانه شایسته5411

خ هالل احمر، بعداز خ انبارنفت، ک شهید یكه تازدبیرستان دخترانه جلوه حق5511

، سرپل امیربهادر(عج)خ ولیعصر دبیرستان دخترانه شهید بهرامی5611

ایستگاه بهنام - خ مجاهدین اسالم - میدان شهدا متوسطه اول دخترانه فاطمیون 5712

خ شهید ناطقی- میدان شهدا دخترانه حضرت فاطمه س5812

نبش جوان تاش- خ شهید قادری - خ ایران دخترانه رفاه   متوسطه دوم5912

- خ شهید آجانلو - میدان بهارستان پسرانه رفاه  متوسطه دوم6012

81 پالک 31/4خیابان پیروزی،خیابان چهارم نیروی هوایی،نبش شهیده قزوینی6113

 65 پالک 32/4خیابان سی متری نیروی هوایی ، خیابان هشتم نیروی هوایی ، خیابان شهید منتظری6213

 خیابان دماوند،بزرگراه شهید عباس دوران،شهرک زینبیه 4فرزانگان 6313

 خیابان دماند،خیابان شهید منتظری، جنب پارک خیام مالک اشتر6413

2میدان امامت،خیابان نیشابور غربی، پالک شهید رجایی6513

25/7خیابان سی متری نیروی هوایی، خیابان شهدای هسته ای6613

بلوار ابوذر ـ بین پل دوم و سوم ـ جنب تاالر مهرکانون امید 6714

 شهریور ـ جنب مدرسه شهید چمران17میدان شهدا ـ خیابان ورزشگاه هفده شهریور سالن بدنسازی 6814

 شهریور ـ جنب مدرسه شهید چمران17میدان شهدا ـ خیابان ورزشگاه هفده شهریور سالن سر پوشیده 6914

خیابان نبرد جنوبی ـ خیابان شهید ده حقی ـ جنب دانشگاه آزادورزشگاه فجر 7014

خ شیرازی-خ مظاهر-مسعودیهزکریای رازی7115

خ شهید اردستانی- متری منصور 20ورزشگاه شهید فراهانی 7215



فهرست پایگاه های واکسیناسیون ویژه دانش آموزان شهر تهران

آدرس و شماره تماس آموزشگاه نام آموزشگاه منطقه رديف

خ والفجر دوم- خ هنرستان   –شهرک والفجر جواداال ئمه 7315

6نصر – 15روبروی گلستان -متری35خ-بلوار شاهد-خ خاورانشهدای مکه7415

11نبش کوچه -خ مسلم-خ خاورانشهید مجتهدی 7515

16جوادیه  خ شهید دارابی ساختمان سابق آموزش و پرورش منطقه هنرستان معماریان 7616

نازی آباد هزار دستگاه خ شهید خدایاری دبیرستان شهید اول 7716

خزانه بخارایی فلکه چهارم خ جمشید سید خ خرد نیا شهید سالمت بخش7816

2علی آبادشمالی خ همدانی خ بذرپاش پهنرستان فوالدوند 7916

خ شهید رجایی خ دکتر شریعتی روبروی مسجد صاحب الزمان عدبیرستان رشد8016

31خ امین الملک ک ش روزبهایی پ دبیرستان دخترانه متانت8117

24527/2398خ ابوذر خ ش قفیلی ک ش صولتی پ دبیرستان دخترانه ش باهنر8217

10جاده ساوه نرسیده به سه راه آذری ک ش محمدی نیا پ دبیرستان دخترانه  الزهرا8317

م ابوذر خ قربانی پشت تاالر فرهنگیاندبستان ش اصانلو8417

1خ قزوین خ امین الملک نرسیده به یافت آباد شرقی ک ک مدرسه پ دبیرستان قدس 8517

خیابان پژاند–خیابان سپیده –شهرک ولیعصر   (ع)دبیرستان  پسرانه امام علی 8618

میدان معلم ، بلوار معلم، روبروی بوستان قائم(س)هنرستان دخترانه حضرت مریم8718

انتهای خلیج فارس شهرک مفیددبیرستان پسرانه فارابی8818

2شهرک ولیعصر ،خیابان حیدری جنوبی، کوچه درختی ،پالک دبیرستان دخترانه آزادگان سدید8918

خلیج فارس ،ابتدای خیابان فربت،روبروی پارک پروین اعتصامیدبیرستان دخترانه شهید همت9018

خانی آباد خ میثاق خ شقایق خ نیلوفرشاهد شهریاری9119

خانی ابادنو خ آموزگار کوچه مدرسهشاهد اطهر9219

2عبدل آبادخ مطهری شمالی پ نمونه زمانی9319

شهرک شریعتی میدان ماهان سه راه سرگردان حضرت معصومه 9419

پاسگاه نعمت آباد خ طالقانیروزبهانی9519


