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1 .1استان تهران ،با جمعیتی بیش از  12/000/000نفر ،بزرگترین استان ایران از نظر بازار مصرفی بوده و نیز با وجود تمامی امکانات بازاری و
بازاریابی قلب تجاری ایران به شمار میآید.

2 .2تراکم جمعیت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار نفر در هر کیلومتر مربع برآورد میشود که بنابر آمار نخست شانزدهمین
شهر پرتراکم جهان است.
3 .3نخستین بار ،شاه طهماسب اول صفوی در  916خ .هنگام گذر از تهران باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید و دستور داد تا بارو و
خندقی به دورش بکشند ،این بارو  114برج به عدد سورههای قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت.

4 .4در دوره سلطنت فتحعلی شاه محالت تازه و ساختمان های چندی در تهران ایجاد شد که از آن جمله مسجد امام خمینی  ،مسجد سید عزیزا...
 ،مدرسه مروی  ،قصر قاجار  ،باغ نگارستان و الله زار نام برد.
5 .5در زمان محمد شاه قاجار گسترش و رونق تهران افزایش یافت و دو کوی تازه  ،یکی به نام عباس آباد و دیگری به نام محمدیه به محالت
تهران افزوده گشت و آب رودخانه کرج به تهران انتقال یافت که آب روان میان بلوار کشاورز یادگار همان زمان هست .

6 .6در سال  1275گروهی به سرپرستی اعتضادالسلطنه با همکاری موسیو کرشیش نخستین نقشه دارالخالفه تهران به مقیاس  1به  1000بوده
است و از آنجایی که امکانات و وسایل فنی در اختیار هیات تهیه نقشه نبوده از این رو فاصله ها با گام و زاویه ها با تقریب اندازه گیری می
شدند.
7 .7زمینهای واقع در بین کوه توچال در شمال تهران و چشمه علی در ری باستان در اعصار ماقبل تاریخ مسکونی بوده است.

8 .8کاوشهای باستانشناسی نشان میدهد که تهران در دورههای قبل از اسالم  ،از مناطق مذهبی و پیرو آیین زرتشت بوده است.

9 .9مدرسه و مسجد سپهساالر از مدارس بزرگ و زيبای قرن سيزدهم هـجری قمری است كه در مركز شهر تهران واقع شده است.

1 010كليسای طاووس از قديمی ترين كليساهای تهران بوده و به يقين اولين نشانه حضور متشكل ارامنــه در شهر تهــران است.

1 111برج ميدان آزادی يكی از بناهای معروف تهران است که نماد سياسی ايران در جهان بوده و تصوير آن معرف پايتخت جمهوری اسالمی ايران
است.
1 212عمارت دارالفنون كه از بناهای به يادگار مانده اميرکبيراست و بنای بلند و باشكوه سردرب باغ ملی در مدخل ميدان مشق سابق و بازار تهران
كه در زمان فتح علی شاه قاجار شكل گرفته از جاذبه های گردشگری شهر تهران است.
1 313فرودگاه بینالمللی مهرآباد نخستین فرودگاه بینالمللی تهران است.

1 414فرودگاه بینالمللی امام خمینی نیز با وسعتی بالغ بر  15میلیون مترمربع در  35کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شدهاست و دارای ظرفیت
 7٫5میلیون مسافر در سال میباشد.

1 515نژاد مردم شهرری از جمله تهران که در قديم تابع شهرری بود ،صرفنظر از ورود گروهی از قومهای ديگر ،دنبالهی ساکنان نخستين ،يکی
از شاخههای  16گانهی قوم آريا میباشد.
1 616تهران در روزگاران کهن از توابع ری بوده است ،و ری از سرزمين ماد بهشمار میآمده است ،از اينرو زبان مردم تهران و ری در آغاز  
شاخهايی از زبان مادی بوده که با پارسیقديم نزديکی داشته است.

1 717زبان مردم در دورهی اشکانيان ،زبان پهلوی اشکانی بود که از پارسی باستان گرفته شده است ،در زمان اين خاندان خط و زبان پهلوی در
ايران رايج گرديد ،در دانش و ادب بهکار رفت.

1 818پس از چيرگی عرب ،زبان پهلوی در«ری ،تهران ،اصفهان ،همدان ،نهاوند» رايج بود ،و پس از اسالم اين ناحيهها را سرزمين پهلوی ناميدند،
و زبان فصيح پارسی را پهلوانی زبان و پهلوی زبان خواندند.

1 919پس از حمله مغوالن به ری و تخریب این شهر ،تهران بیش از پیش رشد یافت و عدهای از اهالی آواره ری را نیز در خود جای داد و مساحتش
در این دوران به  106هکتار رسیده بود.

2020در دوره حکومت آقا محمدخان قاجار ،تهران به پایتختی برگزیده شد ،روز یکشنبه  11جمادیالثانی  1164خ .همزمان با عید نوروز آغا محمد
خان قاجار در خلوت کریمخانی تاج سلطنت ایران را بر سر گذارد و تهران را به عنوان پایتخت این کشور معرفی کرد.
2121روستایی که پیشدرآمد شهر تهران بوده است ،پیش از اسالم نیز وجود داشته اما پس از اسالم بهتدریج نام آن معرب گردیده و از تهران به
طهران تبدیل شده است اما جغرافیدانان معروف آن روزگار نیز به امالی تهران اشاره نمودهاند.
2222نخستین حصار تهران توسط شاه طهماسب ساخته شده است ،شهرسازی خاص تهران که از آرایش باغهای محصور و ترتیب خانههای
زیرزمینی یا دهلیزهای متعدد ناشی میشده است ،علت اصلی به حصار بودن شهر را در آن زمان به دست میدهد.

2323سفیر اسپانیا ،نخستین جهانگرد غربی ،که از تهران یاد کرده است .در حالی که برای مالقات تیمور لنگ در سفر به سمرقند از تهران گذر
میکرده شهر را بسیار وسیع و دلپذیر یافته و نوشته است که در یک قصر به او مسکن دادهاند.
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2424دروازه جنوبی تهران (عهد شاه طهماسب ) ،که به نام دروازه حضرت عبدالعظیم یا دروازه اصفهان خوانده میشد و در جهت شمالی خیابان
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﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉
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مولوی ،ابتدای بازار دروازه یا بازار حضرتی ،قرار داشت.

2525دروازه شمالی تهران (عهد شاه طهماسب ) ،که به دروازه شمیران شهرت داشت و در جلوی پامنار کنونی واقع بود.

2626دروازه غربی تهران (عهد شاه طهماسب ) ،که دروازه قزوین نام داشت و در مدخل بازارچه قوام الدوله در حدود میدان شاهپور سابق و
وحدت اسالمی امروز قرار داشت.

2727دروازه شرقی تهران (عهد شاه طهماسب ) ،که دروازه دوالب نام داشت و در مدخل بازارچه نایب السلطنه واقع بود.

2828مشخصه اصلی زمینشناسی تهران قرار گرفتن آن بین توده عظیم رشتهکوه البرز (متعلق به دوران سوم زمینشناسی) و فالت ایران (متعلق
به دوران چهارم زمینشناسی) است.
2929گسلهایی که در تهران و حومه تا شعاع  150کیلومتری مرکز شهر قرار دارند ،عبارتند از گسل مشاء ،شمال تهران ،ری ،طالقان ،ایوانکی و
ایپک که بررسی رفتار آنها حایز اهمیت است.
3030اقلیم شهر تهران متأثر از کوهستان در شمال(نسیم توچال) و دشت در جنوب است .غیر از شمال تهران که تحت تأثیر کوهستان اقلیم آن تا
حدی معتدل و مرطوب است ،اقلیم بقیه شهر کالً گرم و خشک و در زمستانها اندکی سرد است.
3131مهمترین منبع بارش در این شهر بادهای مرطوب مدیترانهای و اطلسی هستند که از سمت غرب میوزند.

3232از نظر فصلی ،هوای تهران در زمستان تحت تاثیر سیستم پرفشار شمالی (سیبری) قرار دارد .این تاثیر باعث شده است که دمای هوا در
زمستان بارها به زیر صفر میرسد.
3333منبع اصلی آب شرب تهران رودهای کرج ،جاجرود و الر است که توسط سه سدی که بر روی آنها نصب شده تامین میشود.

3434رودخانه کرج پرآبترین رود دامنههای جنوبی البرز است که در  40کیلومتری غرب تهران از کانون آبگیر خرسنگ کوه سرچشمه میگیرد.
3535رودخانه جاجرود از کوههای کلون بسته که جزء بلندیهای خرسنگ کوه است سرچشمه گرفته و قسمت عمده آب مصرفی شهر تهران را
تأمین مینمایند.

3636شمسالعماره ،برج طغرل ،کاخ گلستان ،سردر باغ ملی ،صاحب قرانیه ،دروازه دولت ،بازار تهران ،بیبی شهربانو و موزههای شهر ،بخشی
از دیدنیهای تهران هستند.
3737از نظر مذهبی آرامگاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری امامزاده صالح در تجریش ،امامزاده داوود در شمال کن و همچنین آرامگاه امام خمینی
مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار دارد.

3838مسیر خیابان پردرخت ولیعصر که طوالنیترین خیابان تهران و خاورمیانه است به عنوان یکی از معابر دیدنی شهر بهشمار میآید.

3939برج و میدان آزادی ،که از نمادهای شهرند و نیز برج میالد ،بلندترین سازه ایران ،و همچنین  33موزه  تهران از دیگر مکانهای دیدنی شهر
هستند.
4040شمس العماره یکی از بناهای تاریخی تهران ،مربوط به دوره  قاجار است .شمس العماره یا بنای خورشید ،از شاخصترین بناهای کاخ
گلستان است.
4141شمس العماره برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بودهاست .دلیل شاخص بودن آن ارتفاع،
تزیینات و طراحی این بناست.

4242برج طغرل در شرق آرامگاه ابن بابویه در شهر ری واقع شدهاست و از آثار به جا مانده از دوره  سلجوقیان میباشد .ارتفاع برج حدود 20
متر میباشد.

4343سردر باغ ملی ،از بناهای به جا مانده از دوره قاجار میباشد که در سالهای  1301تا  1304توسط جعفرخان کاشانی احداث شدهاست .این
بنا در خیابان سپه سابق (امام خمینی فعلی) واقع است.
4444در معماری داخلی سردر باغ ملی از تصاویر کوروش و مردمان عهد هخامنشی استفاده شدهاست .اینها بدین سبب است که معرفی فرهنگ
ایرانیان در آن زمان به دلیل اینکه آلمانها و ایرانیان هر دو از نژاد آریایی هستند شدت گرفت.

4545کاخ صاحبقرانیه کاخ محل زندگی ناصرالدین شاه بود .در حال حاضر این کاخ در ضلع جنوبی مجموعه  کاخهای نیاوران به عنوان موزه در
معرض بازدیدکنندگان قرار دارد.

4646عکاسخانه شهر :میدان بهار شیراز -در عکاسخانه شهر نخستین موزه دائمی از انواع دوربین در ایران ،جعبههای عظیم و سه پایهدار عکاسان
حرفهای نسلهای پیش ،و هزاران وسیله دیگر به تماشا گذاشته شده است

4747کاخ گنجینه اصلی نیاوران :آثار به جای مانده از دوران پهلوی مانند فرشهای نفیس ،ظروف ،مجسمه و  ...در این گنجینه به نمایش گذاشته
شده است .این گنجینه در خیابان نیاوران (شهید باهنر)؛ میدان شهید باهنر  ،کاخ نیاوران واقع میباشد.

4848کاخ موزه سعدآباد :تجریش ،میدان دربند کاخ موزه سعدآباد در دامنه البرز ،بین میدان تجریش و دربند ،در ضلع جنوبی میدان دربند ساخته

4×7

ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉

SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

شده است و از شرق به خیابان دربند ،از غرب به سعدآباد و زعفرانیه و از جنوب به نظامیه منتهی میشود.

4949موزههای موجود در کاخ سعدآباد :موزه نگارگری استاد فرشچیان ،موزه جهانگردی برادران امیدوار ،موزه مینیاتور بهزاد ،موزه آبکار،
موزه پژوهشی مردم شناسی ،موزه هنرهای زیبا ،موزه هنر ملل و موزه خط و کتاب میرعماد.

5050کاخ موزه ملت :این کاخ برای اسکان خانواده محمدرضا در مجموعه سعدآباد ساخته شده است .آثار موجود در این کاخ موزه شامل فرش
های نفیس و با ارزش ایرانی ،اشیاء و چینیآالت خارجی و اموال خاندان سلسله پهلوی میباشد.

5151کاخ موزه نظامی :در این کاخ موزه ،ابزار و ادوات و تن پوشهای جنگی ادوار مختلف تاریخی ایران به نمایش گذارده شده است .این کاخ موزه
نیز ،در مجموعه سعدآباد جای گرفته است.
5252کاخ موزه هنرهای زیبا :کاخ موزه هنرهای زیبا ،که تابلوهای گرانبها و نفیس نقاشی را به نمایش گذاشته است ،در مجموعه سعدآباد واقع
شده است.
5353قدیمی ترین آثار موجود در مجموعه کاخ گلستان  ،ایوان تخت مرمر و خلوت کریمخانی متعلق به دوران کریمخان زند است .

5454گنجینه  13آبان :در این گنجینه آثار استاد صنعتی  ،مجسمه و طراحی به نمایش گذاشته شده است .این موزه در خیابان امامخمینی واقع شده
است.
5555گنجینه بهزاد :خیابان زعفرانیه ،خیابان شهید طاهری ،کاخ سعدآباد -این موزه مربوط به آثار استاد حسین بهزاد میباشد .آثار این هنرمند با
دو سبک قدیم و جدید در این مکان به نمایش گذاشته شده است.

5656گنجینه جهان نما :در این گنجینه آثاری از گذشتههای دور و مجموعهای از آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان به نمایش گذاشته شده
است .این موزه در خیابان نیاوران قرار دارد.
5757گنجینه خط و کتاب میرعماد :مجموعهای از سیر خوش نویسی در ایران در این گنجینه به نمایش گذاشته شده است .این موزه در خیابان
ولیعصر قرار دارد.
5858گنجینه دوران اسالمی :این موزه ،که در آثار دوران های مختلف اسالمی به نمایش گذاشته شده است در خیابان امامخمینی قرار دارد.

5959گنجینه رئیس علی دلواری :خیابان جمهوری ،خیابان سیتیر -این گنجینه در ساختمانی قرار دارد که در اواخر سده سیزدهم هـ ق  ،بنا شده و
آثاری از سفال و آبگینه در آن به نمایش گذاشته شده است.
6060گنجینه ریاست جمهوری :هدایایی که به رئیس جمهور تقدیم شده است در این گنجینه قرار دارد .گنجینه رئیس جمهور در خیابان فلسطین
قرار دارد.
6161گنجینه زمین شناسی :در این گنجینه انواع سنگوارهها به نمایش گذاشته شده است .مکان استقرار این موزه در خیابان آزادی میباشد.

6262گنجینه سکه :سکههای ادوار مختلف در این گنجینه به نمایش گذاشته شده است .این موزه در خیابان امامخمینی واقع شده است

6363گنجینه سینما :در این گنجینه عکسها ،اسناد و وسایل و تجهیزات قدیمی سینما از شخصیتهای سینمایی نظیر دو بلورها و فیلمسازان ،پشت
صحنه فیلمهای بزرگ ،پوسترها و  ...به نمایش گذاشته شده است .مکان این موزه در خیابان اللهزار ،کوچه پیرنیا میباشد.

6464گنجینه علوم دانشگاه تهران :در این گنجینه جانوران تاکسیدرمی شده و گیاهان خشک نگهداری میشوند .این گنجینه مخصوص
دانشآموزان و دانشجویان است .این موزه در خیابان انقالباسالمی دانشگاه تهران واقع شده است.

6565گنجینه فرهنگ و مردم :چهارراه قصر ،ابتدای خیابان شهید بهشتی -این موزه در سال  ،1347به جمع آوری نمونههایی از لباسهای محلی
ایران ،داروها و کتب خطی اقدام کرده است.

6666گنجینه ملی آب ایران :گنجینه ملی آب ایران به منظور حفظ احیاء و معرفی میراث گذشتگان این مرز و بوم در صنعت آب اعم از ،استحصال،
انتقال ،توزیع و بهره برداری تأسیس شده است .این موزه در خیابان ولیعصر ،زعفرانیه ،شهید فالحی قرار دارد.

6767گنجینه ملی ایران :خیابان امامخمینی ،جنب خیابان سیتیر اشیاء باستانی متعلق به هزارههای قبل از میالد و آثار دوره تاریخی در این گنجینه
به نمایش گذاشته شده است.

6868گنجینه ملی ملک :میدان امامخمینی ،باغ ملی ،جنب وزارت امور خارجه -در گنجینه ملک آثاری از اسناد کمالالملک ،تابلوهای مینیاتور ،سکه،
خط ،مجموعه تمبر و فرش های نفیس و قدیمی به نمایش گذاشته شده است.
6969مجموعه هرباریوم :خیابان تابناک ،جنب دانشگاه شهید بهشتی -این مجموعه که وابسته به وزارت کشاورزی است مجموعهای از گیاهان،
حشرات و جانوران را گرد آورده و محل مناسبی برای بازدید و مطالعه عالقمندان و محققان فراهم کرده است.
7070موزه آبگینه :خیابان  30تیر -موزه آبگینه در واقع موزه تخصصی شیشه و سفال است ساختمان موزه به خودی خود میتواند برای
عالقهمندان بسیار دیدنی باشد .این ساختمان متعلق به قوامالسلطنه ،وزیر احمد شاه قاجار ،بوده است.
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7272موزه آزادی :این مجموعه در داخل برج آزادی واقع شده و در آن اشیاء مختلفی از دورههای قبل از میالد ،هخامنشی ،اشکانی ،ساسانی و
دورههای اسالمی از قبیل اشیاء سفالی ،ظروف مفرغی،تابلوهای نقاشی و فرش به نمایش گذاشته شده است.

7373موزه استاد صبا:خیابان ظهیراالسالم  -استاد ابوالحسن صبا از اساتید بزرگ موسیقی اصیل ایران است .بهطورکلی ،موزه صبا به دو بخش
تقسیم میشود :بخش اول شامل سازها ،لوازم شخصی و آثار استاد و بخش دوم اختصاص به کارهای دستی خانم صبا ،همسر استاد صبا،
دارد .

 7474موزه امام علی(ع( :ولیعصر شمالی ،باالتر از میرداماد ،روبروی اتوبان نیایش (بلوار اسفندیار) در خردادماه سال  ،1382افتتاح شده است و
همانطور که از نام این موزه پیداست ،همة فعالیتهایی که در این موزه انجام میشود ،مربوط به حضرت علی (ع) میباشد.

7575موزه ایران (رضا عباسی) :خیابان دکتر شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان  -این موزه در بزرگداشت یکی از نگارگران عصر صفویه
نامگذاری شده است .آثار این موزه از دوره ماقبل تاریخ تا قرن  13هجری را در بر میگیرد.

7676موزه بانک :خیابان امامخمینی ساختمان موزه بانک  -ساختمان موزه ،با قدمتی بیش از یک قرن به نمایش آثار بانکی و فرهنگی ،مشتمل بر
اسناد ،اشیا و تابلوهای قدیمی متعلق به بانک اختصاص یافته است.

7777موزه پست و تلگراف :خیابان امام خمینی -این موزه در یکی از قدیمیترین و شکیلترین عمارتهای دولتی تأسیس شده و مکانی مناسب
جهت بازدیدکنندگان مشتاق آثار تاریخی و کهن است.

7878موزه پول( تماشاگه پول) :بلوار میرداماد موزه پول ،اولین گنجینه تخصصی و دایمی سکه و اسکناس در ایران است .بخشهای تشکیلدهنده
موزه پول عبارتند از :بخش ماقبل پول ،سالن مربوط به تاریخ سکه و سالنهای مربوط به تاریخ اسکناس
7979موزه تاریخ :خیابان پیروزی ،خیابان افروز ،جنب فروشگاه اتکا  -موزه تاریخ یکی از مراکز خاص کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
است و درسال  ،1369با هدف ترغیب کودکان و نوجوانان به مطالعه و شناخت بهتر تاریخ و وقایع تاریخی احداث شد.

8080موزه تاریخ طبیعی :میدان هفتتیر ،ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی -حیوانات تاکسیدرمی شده در این موزه به نمایش گذاشته شده است .این
موزه به غیر از جمعهها باز میباشد.
8181موزه تاریخ (تماشاگه تاریخ) :خیابان ولیعصر ،باالتر از بلوار میرداماد -آثار به نمایش گذاشته شده در موزه تاریخ به تاریخ معاصر ایران
( 200سال اخیر) اختصاص دارد

8282موزه تنوع زیستی :تهران بزرگراه همت پارک پردیسان -موزه با تاکید بر اهمیت و ارزش تنوع زیستی و در راستای وظایف قانونی سازمان
حفاظت محیط زیست ایجاد شده است .
8383موزه جواهرات ملی :خیابان فردوسی ،روبروی سفارت آلمان -جواهرات مهم این موزه الماس دریای نور ،تخت طاووس یا تخت خورشید،
تخت نادری و کره جواهر نشان است.
8484موزه دکتر حسابی :خیابان تجریش ،خیابان مقصود بیک ،خیابان دکتر پروفسور حسابی ،پالک - 8موزه دکتر حسابی چند ماه پس از فوت
دکتر حسابی ،در اواخرسال  ،1371و در منزل مسکونی او افتتاح شد.

8585موزه رجعت و عبرت (کاخ مادر شاه) :کاخ رجعت و عبرت در مجموعه سعدآباد قرار دارد و در سال  ،1350برای استفاده و اسکان مادرشاه
ساخته شد .آثار و اشیای موجود در این کاخ  -موزه شامل فرش های نفیس ایرانی و اشیای نفیس ساخت کشورهای اروپایی است.
8686موزه سبز (کاخ شهوند) :موزه سبز در حقیقت خانه رضاخان است که در سال  1306ه .ش ،در بلندترین نقطه سعدآباد ساخته شده است.
این موزه از نظر ارزشهای اصیل معماری حائز اهمیت است

8787موزه سینمای ایران :خیابان ولیعصر ،باغ فردوس  -امکانات موزه عبارتند از :عکسها -فیلمنامهها -اعالنها -جایزههای داخلی و بینالمللی-
کتابها -اسناد و مدارک -فیلم و ویدئو-مطبوعات -اسباب سینما توگراف -لباس ،دکور و گریم

8888موزه شهدا(خانه شهید شماره )3چیذر ،خیابان برادران سلیمانی -این موزه در طبقه دوم بنای امامزاده علیاکبر تأسیس شده و خاص شهدای
منطقه است .وسایل شهدا چون چفیه ،جانماز ،وصیت نامه ،نامه و دست خط ،کاله خود و  ...در آن نگهداری میشود.
8989موزه شهید رجایی :میدان شهدا ،خیابان شهید آقاجانلو ،کوچه میرزایی خانه شهید رجایی -ازسال  ،1343حدود  17سال محل سکونت احمد
رجایی بود .در این موزه وسایل شهید رجایی قرار دارند .همچنین آثار هنری اهدا شده به موزه و بخشهایی از زندگی نامه شهید رجایی در
قابهایی به چشم میخورد.

9090موزه صنعت برق ایران :خیابان پیروزی ،خیابان شهید علیرضا شهبازی (تابنده) در این گنجینه اشیا و اسناد قدیمی مربوط به صنعت برق،
از حدود  120سال پیش تاکنون ،همراه پیشرفتهای این صنعت در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است.
9191موزه صنعتی :میدان امام خمینی -علی اکبر صنعتی در طی 62سال کار خود ،نزدیک به  1000نگاره و  400مجسمه خلق کرد .صنعتی از
نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر و بنیانگذار نخستین موزه آثار خبری معاصر است.

9292موزه طبیعت و حیات وحش ایران :دارآباد  -موزه طبیعت و حیات وحش ایران درسال  ،1372از سوی شهرداری تهران ،به منظور آشنا کردن 
مردم با میراث فرهنگی و طبیعی و شناخت اهمیت حفاظت از محیط سبز و حیوانات ،افتتاح شد.
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9393موزه فرش ایران :تقاطع خیابان دکتر فاطمی و کارگر -مجموعه موزه فرش ایران شامل با ارزشترین نمونههای قالی ایران ،از قرن نهم
هجری تا دوره معاصر است
9494موزه علوم  :موزه علوم دانشکده علوم ،مستقر در دانشگاه تهران ،جانوران آمپایه شده را ارائه داده است.

9595موزه گیاهان دارویی :این موزه علمی گیاهان مختلف دارویی را برای بازدید محققین و عالقمندان و دانشجویان ارائه نموده است .این موزه
در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران واقع شده است.

9696موزه مجلس شورای اسالمی :این موزه آثار هنری و تاریخی از قبیل اسناد خطی تاریخی و تابلوهای نقاشی را برای بازدید عموم ارائه نموده
است .این موزه در میدان بهارستان ،جنب مدرسه شهید مطهری واقع میباشد.
9797موزه مردم شناسی :میدان  15خرداد – داخل محوطه کاخ گلستان موزه مردم شناسی که در سال  ،1314بنیاد گردید شامل آثار مربوط به
مردم شهرستان های مختلف ایران در دوره قاجار و معاصر میباشد.

9898موزه نقاشی پشت شیشه :خیابان سعدی ،خیابان قائدی  -موزه  ،در بر گیرنده آثاری زیبا و متنوع از هنر نقاشی پشت شیشه است که در یکی
از خانههای قدیمی تهران با معماری سده اخیر ،به نام خانه دکتر شقاقی ،بر پا شده است.
9999موزه نیروی هوایی :خیابان پیروزی ،خیابان پنجم نیروی هوایی -از جمله آثار موجود در این موزه ماکت هواپیما ،تجهیزات پروازی  ،مدال
ها و نشان هایی می باشد که نصیب پرسنل نیروی هوایی شده است
1 0100موزه هنرهای معاصر تهران :خیابان کارگر شمالی ،پارک الله -مجموعه دایمی موزه هنرهای معاصر تهران نزدیک به  3000اثر
ارزشمند و یکتا تشکیل شده که به نخبگان دیروز و امروز هنرهای تجسمی ایران و جهان تعلق دارد.

1 0101موزه هنرهای ملی ایران :خیابان بهارستان -این مجموعه در برگیرنده بهترین هنرهای ملی ایران در همه سالهای اخیر مانند مینیاتور،
تذهیب ،خاتم ،کاشیکاری ،قالیبافی ،پارچهبافی ،زری دوزی مخمل بافی ،میناکاری ،قلمزنی و معرق است.

1 0102موزه و نمایشگاه دایمی نقشه :خیابان اقدسیه ،تقاطع بدیعی ،پالک  - 40این سعی در تهیه و نگهداری نقشههای قدیمی ،به ویژه نقشههای
مربوط به تهران و حوزه آن با اصول علمی و فنی دارد.
1 0103نمایشگاه(موزه) حیات وحش سرخه حصار :خیابان دماوند ،سه راه آزمایش ،خیابان گل مریم -نمایشگاه حیات وحش شامل نمونه
تاکسیدرمی شده پستانداران ،پرندگان ،خزندگان و دوزیستان و نمونههایی از حشرات ،نمونههایی از کانیها و سنگوارهها (فسیل) و
هرباریوم گیاهان خشک شده و بذر گیاه است.

0104

1كاروانسرای كوچك را تیمچه گویند .سرایی است دارای چند دكان كه تاجران در آن داد و ستد كنند .به کاروانسرای بزرگ تیم گویند.

0106

1تیمچه صدر اعظم :این تیمچه در قرن سیزدهم هجری قمری ،به همت میرزا علی خان اتابک ،صدر اعظم ایران ،ساخته است.

1 0105چهارسو نام محل تقاطع دو راسته اصلی و مهم بازار است .در بعضی از موارد در محل برخورد دو راسته طراحی شده بازار غالبا
فضایی طراحی شده به صورت چهارسو میساختند که به سبب موقعیت ارتباطی آن ،ارزشمند به شمار میآمد.

1 0107تیمچه امین اقدس :این بنا در قرن سیزدهم هجری قمری ،در عهد ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و به نام امین (امینه) اقدس ،یکی از
همسران معروف ناصرالدین شاه  ،موسوم شد .بنای یاد شده در بازار تهران ،پس از چهار سوق بزرگ قرار دارد.
1 0108تیمچه عالءالدوله :این بنا در میانه قرن سیزدهم هجری قمری به وسیله شخصی به نام عالءالدوله ساخته شده است و از ویژگیهای
معماری تیمچههای بازاری ایران برخوردار است.

1 0109تیمچه قیصریه :تیمچه قیصریه در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری در زمان قاجاریه ساخته شده است .این بنای معروف در بازار
بزرگ و پس از بنای چهارسوق بزرگ واقع شده است.
1110

1111
1112

1تیمچه کتاب فروشان :ساختمان تیمچه کتاب فروشان ،متعلق به قرن سیزدهم هجری قمری است.
1

1تیمچه مهدیه :این بنا در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری ساخته شده است.

1 1113چهار سوق بزرگ :یکی از قدیمیترین بناهای تهران است که در بازار اصلی شهر تهران و در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری ،پس از
انتخاب این شهر به پایتختی ایران ،ساخته شد.

1 1114راسته دست دوم فروش ها :میدان امامحسین ،خیابان مهران ،محل استقرار مغازههای دست دوم فروشی و دوره گردهای عتیقه فروش
است.

1 1115راسته کتاب فروش های:خیابان انقالب ،رو به روی دانشگاه تهران از قدیمیترین کتاب فروشیها به گوتنبرگ ( ،)1320فرانکلین،
امیرکبیر ،اقبال و خوارزمی می توان اشاره .
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خاصی به این محل بخشیدهاند.
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1 1117راسته لباس مردانه:ضلع جنوب غربی میدان امامحسین ،ابتدای خیابان انقالب به مغازهها و پاساژهای فروش لباس مردانه
اختصاصدارد.
1118

1لباس فروشیهای میدان امامحسین در زمان حکومت پهلوی دوم آغاز به کار کرده و هویت اقتصادی خاصی به این محل بخشیده است.

1 1119بازار امیر :ورودی اصلی بازار صرافها از چهارسوق کوچک شروع و به بازار امیر منتهی میشود و از بازار بزرگ تا انتهای بازار
فرش فروشها منتهی شده است.

1 2120بازار امیر همانطور که از اسمش پیدا است ،یادگار امیرکبیر است ،که به آن بازار خیاطها هم گفته میشود ،زیرا در قدیم در این بازار
معروفترین خیاطهای پایتخت قرار داشتند.

1 2121بازار تجریش :ضلع جنوب شرقی میدان تجریش بازار تجریش که از قدیمیترین مراکز خرید شمیران بوده و هنوز بافت قدیمی خود را
حفظ کرده است.

1 2122بازار تهران :بازار اصلی تهران که در زمان فتح علیشاه قاجار شکل گرفت ،امروزه مجموعهای است از داالن ها و کوچههای تو در تو با
ردیف دکان ها و راسته مغازههایی که گویی تمامی ندارد.

1 2123بازار کامپیوتر رازی :خیابان رازی  ،باالتر از خیابان فرانسه  ،جنب خیابان علی هاشمی نژاد  -پالک  1و . 3در این بازار فقط محصوالت
رایانهای و تجهیزات و قطعات مربوط به آن و شبکههای ارتباطی عرضه می شود.

1 2124پاساژ امجد :خیابان جمهوری  ،بعد از پل حافظ  ،جنب تولید دارو  ،پالک  609و  . 610ویژگی خاص این پاساژ عرضه قطعات الکترونیک
است.
1 2125پاساژ بزرگمهر :خیابان جمهوری – تقاطع خیابان حافظ – جنب پاساژ عالء الدین پالک  – 241در این پاساژ خدمات صوت و تصویر،
فروش و تعمیر انواع دوربین و تلفن همراه فروش قطعات خدمات رایانه عرضه می شود..

1 2126پاساژ توکل :خیابان جمهوری – نرسیده به پل حافظ بازار توکل در  - 1345محصوالتی از قبیل قطعات و دستگاههای الکترونیک  ،صوتی
– تصویری  ،تجهیزات و قطعات تلفن و تلفن همراه در آن عرضه می شود.
1 2127پاساژ جمهوری :بعد از پل حافظ – نبش  30تیر – جنب ساختمان فرقانی – پالک - 280در طبقه همکف فروشگاههای عرضه لوازم
الکترونیک و آشپزخانه صنعتی واقع شده و طبقات باال تولیدی پوشاک است.

1 2128پاساژ عباسیان :خیابان جمهوری – بین حافظ و  30تیر  -عمده محصوالت عرضه شده در این پاساژ محصوالت الکترونیک است که
فروش قطعات صنعتی الکترونیکی را بر عهده دارند.

1 2129پاساژ فتوت :میدان امام خمینی  ،به طرف خیابان فردوسی پاساژ فتوت .در این پاساژ  ،عالوه برعرضه لوازم صوتی و تصویری ،
خدمات تعمیرات لوازم صوتی و تصویری نیز انجام می شود.

1 3130پاساژ فردوسی :خیابان جمهوری ،چهارراه اسالمبول پاساژ فردوسی -سبک معماری این پاساژ که توسط معماران ایرانی ساخته شده،
خارجی و مساحت کل آن حدود  3400متر است .پاساژ فردوسی شامل سه شاخه ساختمان با سنگهای گرانیت است.
1 3131پاساژ فرقانی :خیابان جمهوری – نبش خیابان  30تیر – جنب بانک کشاورزی -در این پاساژ خدمات رایانه ای از قبیل فروش شبکه و
تعمیرات ،بورس طراح چاپ مدار و بورس قطعات مخابراتی و قطعات الکترونیکی تعمیر وسایل الکترونیک صنعتی  ،چرخ های خیاطی و
دوربین عکاسی عرضه می شود

1 3132پاساژ فرشته :خیابان جمهوری – بعد از خیابان حافظ – جنب تولید دارو -در طبقه همکف خدمات تعمیر و فروش لوازم الکترونیک انجام
می شود .طبقات دوم ،سوم و چهارم این پاساژ به تولید پوشاک اختصاص دارد.

3133

1پاساژ کویتی ها :خیابان جمهوری ،چهارراه اسالمبول -این پاساژ عمدتاً محل فروش کفش و پوشاک است.

1 3134ساختمان پالسکو :خیابان جمهوری ،چهارراه اسالمبول -این ساختمان اولین و بزرگترین برج مرکز تجاری ایران بوده که در اروپا و
آمریکا شناخته شده است.

1 3135کوچه آلیک :خیابان جمهوری  ،بعد از پل حافظ  ،نبش خیابان  30تیر -کوچه آلیک ،کوچه بن بستی است ،که خدمات تلفن همراه و قطعات
الکترونیک در آن عرضه می شود

1 3136مجتمع تجاری ایران :خیابان ولیعصر  ،بعد از چهارراه طالقانی  ،رو به روی داروخانه امام خمینی  -که به طور خاص عرضه محصوالت
رایانهای از قبیل سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه و نیز تعمیرات را برعهده دارد.
1 3137مجتمع تجاری پایتخت :خیابان ولیعصر ،بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتری محل عرضه انواع مانیتورِ ،کیس ،دستگاهها و سیستمهای
مختلف کامپیوتری ،سختافزار و نرمافزار و انواع  CDو فیلم و بازیهای کامپیوتری و لوازم صوتی و تصویری است.

1 3138مجتمع تجاری عالءالدین :خیابان جمهوری ،زیر پل حافظ  ،نبش خیابان حافظ -در این مجتمع محصوالت رایانه ،تلفن همراه و لوازم
صوتی – تصویری عرضه می شود.
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1 3139مجتمع تجاری رضا :خیابان ولیعصر ،نرسیده به خیابان انقالب  ،پالک  -392در این مرکز فقط محصوالت رایانهای و خدمات رایانهای از
جمله تعمیر سخت افزار و شبکه و ...عرضه میشود
1 4140مجتمع تجاری گلستان :مجتمع تجاری گلستان در ابتدا و ضلع جنوبی خیابان مهستان واقع شده است .فروشگاههای متعدد لباس،
اجناس تزیینی ،ساعت ،طال و نقره ،عکاسی ،فرش ،گل و شیرینی از فروشگاههای آن است.

1 4141مجتمع تجاری مسکونی اسکان :خیابان ولیعصر ،نبش بلوار میرداماد  -مجتمع از سه بخش مسکونی ،تجاری و اداری تشکیل شده
است.
1 4142مجتمع تجاری میالد نور :شهرک غرب ،بلوار فرحزادی  -در آن انواع کاالها از جمله پوشاک ،کفش ،طال و نقره ،لوازم آرایشی و
بهداشتی ،عطر ،و ...در فروشگاههای گوناگون به فروش میرسد.

1 4143مرکز تجارت ایرانیان :ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر  -طبقه همکف و زیر همکف آن فروشگاهها و طبقات باالی ساختمان اداری
است و در کنار ساختمان پارکینگ مجتمع قرار دارد.

1مرکز تجاری امین الملک :خیابان قزوین ،انتهای خیابان امین الملک  -شامل  53باب تجاری 20 ،دستگاه واحد اداری ،تریای روباز،
4144
رستوران و...که به عنوان مرکز خرید چند منظوره مورد استفاده عموم قرار گرفته است.

1مرکز تجاری ایران زمین :مرکز تجاری ایران زمین در ضلع غربی خیابان ایرانزمین و روبهروی مجتمع گلستان واقع است.
4145
فروشگاههای لباس ،اجناس ورزشی ،لوستر و گلهای زینتی و طبیعی و ...مورد عالقه مردم است.

1مرکز تجاری قلعه مرغی :خیابان قزوین ،خیابان قلعه مرغی  -دارای واحدهای تجاری و اداری ،رستوران ،پارکینگ ،آسانسور و...
4146
است ،و همچون دیگر مراکز تجاری منطقه ،قلعه مرغی را از حالت سنتی خود خارج کرده است.

1 4147مرکز تجاری محسنی :بلوار میرداماد ،نرسیده به میدان مادر  -بیشتر مغازههای آن اختصاص به خرید و فروش طال و نقره و ساعت
دارد .طبقه دوم مرکز خرید بورس تلفن همراه و لوازم صوتی تصویری شمال تهران است.
1 4148مرکز خرید چهل ستون :شمال میدان ولیعصر ،کوچه جاوید -در این فروشگاه صنایع دستی انواع اجناس تزیینی جدید و همچنین
وسایل قدیمی به فروش میرسد.

1 4149مرکز خرید بلور ،شیشه و چینی :میدان شوش ،خیابان صابونیان  -با وجود بازارچههای گوناگون ،مرکز فروش بلور ،چینی و شیشه
است.

1 5150مرکز خرید سپهر :شهرک غرب -در این مجموعه فروشگاههایی از قبیل لباس و کفش ،خدمات کامپیوتری و صوتی تصویری ،شیرینی
فروشی ،عکاسی ،موادغذایی و غیره وجود دارد.
5151

1مرکز خرید کوکاکوال :خیابان پیروزی خیابان کوکاکوال (دهقان) ،یکی از مراکز اصلی خرید در خیابان پیروزی محسوب میشود.

1 5152مرکز خرید گیشا :خیابان اصلی گیشا (کوینصر) ،که در حال حاضر بازاری طوالنی است ،ساختمانهایی تجاری دارد که به صورت
پاساژ ساخته شده است.

1 5153فروشگاه شهروند :شعبه بیهقی ،اولین فروشگاه از مجموعه زنجیرهای فروشگاه های شهروند است .این فروشگاه یک طبقه و متشکل از
سه سالن بزرگ است که در مجموع یک شش ضلعی را به وجود آوردهاند.

5154

1بازار گل :در حال حاضر بزرگراه شهید محالتی بزرگترین بازار گل فروشان را در خود جای داده است.

1فروشگاه اتکاء :فروشگاه های زنجیرهای اتکا وابسته به وزارت دفاع (ارتش) میباشد .در این فروشگاه تمامی کاالهای مورد نیاز مردم
5155
وجود دارد .

1فروشگاه زنجیره ای رفاه :خیابان ولیعصر ،خیابان دامنافشار -شعبهای از فروشگاه های زنجیرهای رفاه به نام شعبه میرداماد است ،
5156
که فروشگاهی یک طبقه است  ،و در آن انواع کاالهای غذایی ،شوینده و بهداشتی ،وسایل آشپزخانه و سایر لوازم موجود است.

1 5157فروشگاه صنایع دستی شماره چهار  :میدان ولیعصر ،خیابان صنایع دستی از سراسر ایران ،همه جای سالن اصلی این فروشگاه را پر
کرده است.
1 5158فروشگاه صنعت نفت :فروشگاه زنجیرهای صنعت نفت دارای غرفههای متعددی میباشد .در این فروشگاه تمام کاالهای کوپنی در
دسترس مردم قرار میگیرد .

1 5159فروشگاه مرکزی قدس :باالتر از میدان ولیعصر ،نبش خیابان زرتشت شرقی شعبه مرکزی فروشگاه قدس ،فروشگاهی بزرگ و پنج
طبقه است.

1 6160فروشگاه های زنجیرهای کوثر :متعلق به بنیاد شهید انقالب اسالمی ،با  12شعبه در نقاط مختلف سطح شهر تهران به انجام خدمات و
تأمین کاالهای ضروری و مایحتاج عمومی می پردازد.
6161
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تأسیس شد.و از  سال  ،1352با نام تازه فروشگاه تعاونی شهر و روستا به فعالیت خود ادامه داد .

1 6162فروشگاههای زنجیرهای شیالت  :عمده فعالیت این شرکت در زمینه تهیه ،تولید و توزیع فرآورده های پروتئینی به خصوص در بخش
آبزیان میباشد.
1 6163میادین میوه تره بار و بازارهای روز  :میادین میوه و تره بار و بازارهای روز با فروش محصوالت مختلفی نظیر میوه و تره بار،
حبوبات و مواد پروتئینی و لبنیات با کیفیت و قیمتی مناسب بسیاری از نیازهای عموم مردم را رفع می کند.

1خیابان  30تیر :خیابان امام خمینی ،روبهروی پارک شهر خیابان  30تیر از خیابانهای قدیمی تهران و مرکز بناهای تاریخی و فرهنگی
6164
است.
1ساختمانهای معروف خیابان  30تیر  :موزه ملی ،کتابخانه ملی ،موزه آبگینه ،کلیسای پطرس مقدس ،کنیسه حییم ،ساختمانهای
6165
وزارت امورخارجه ،وزارت دفاع و نیروهای مسلح که ساختمانی قدیمی است.

6166

1خیابان آزادی :حد فاصل میدان انقالب و میدان آزادی  -خیابان آزادی از خیابانهای اصلی و پر تردد شهر تهران محسوب میشود.

6168

1

هلل طرشتی :تاریخ احداث این بنا را به ابتدای عصر صفوی ،دوران شاه تهماسب اول ،نسبت میدهند .این بنا در خیابان
1 6167بقعه شیخ عبدا
آزادی واقع است.

1 6169خیابان استاد نجات اللهی (ویال) ،حد فاصل انقالب و کریمخان ،یکی از قدیمیترین خیابانهای تهران است .این خیابان به علت داشتن
ویالهای بزرگ و متعدد چنین نامی داشته است.

1 7170استاد نجاتاللهی :نام خیابان ویال بعد از انقالب به استاد نجاتاللهی تغییر یافت .کامران نجاتاللهی از استادان دانشگاه بود که در جریان
تحصن دانشجویان در بهمن  ،1357در این خیابان هدف گلوله سربازان قرار گرفت.
1 7171صنایع دستی:وجود فروشگاههای صنایع دستی از ویژگیهای خیابان استاد نجات الهی محسوب میشود که بیش از  100نوع محصول
صنایع دستی مناطق مختلف ایران را به معرض نمایش و فروش گذاشته است.

1 7172به گاراژ اتودیزل زلفی :میدان امامخمینی ،ابتدای اللهزار در تقاطع خیابان اکباتان وسعدی گاراژی ،قدیمی و مخروبه ،هست که به گاراژ
اتودیزل زلفی معروف است .این گاراژ اولین گاراژ اتومبیلداری ،به خصوص اتومبیلهای دیزلی تازه وارد ،در تهران بود

7173

1خیابان چراغ گاز :ضلع شرقی میدان امامخمینی .این خیابان به علت ایجاد کارخانه چراغ گاز ،به این نام شهرت یافت.

7175

1خیابان امیرکبیر :خیابان چراغ برق سابق و چراغ گاز اسبق اینک خیابان امیرکبیر نامیده میشود.

1 7174خیابان چراغ برق :از زمانی که استعمال چراغ برق توسعه بیشتری یافت و کارخانه چراغ برق جای چراغ گاز را گرفت ،نام خیابان چراغ
گاز تغییر کرد و خیابان چراغ برق گردید
1 7176بورس لوازم اتومبیل :امروزه ،خیابان امیرکبیر همان بافت نامنظم مغازهها و چیدمان اجناس به بورس کامل لوازم اتومبیل تبدیل شده
است.

1 7177خیابان ایران زمین :طوالنیترین خیابان شهرک قدس ،ایران زمین است که هر دو طرف آن به خیابان خوردین متصل میشود .وجود
دو مجتمع تجاری ایران زمین و گلستان این خیابان را به یکی از شلوغترین و پر رفت و آمدترین خیابانهای شهرک غرب تبدیل کرده است.
1 7178مجموعه ورزشی ایران زمین :با معماری جدید و مدرن و استخر و سونا و سایر تجهیزات از جمله مکانهای جالب توجه در خیابان
ایران زمین است.
7179

1خیابان باب همایون :حد فاصل میدان امامخمینی و خیابان صوراسرافیل این خیابان دولت یا داالن بهشت نیز نامیده میشد.

8181

1امامزاده ابراهیم :این بقعه در بابهمایون و خیابان ناصرخسرو مرقد امامزاده ابراهیم ،از اوالد امام هفتم شیعیاناست.

1 8180بورس خریدوفروش کت و شلوار :به دستور ناصرالدین شاهباب همایون را به صورت خیابان عریضی با  دکانهای منظم و نظیفی در
دو طرف خیابان ساختند این خیابان هم اکنون  ،بورس خریدوفروش کت و شلوار است.
1 8182امامزاده سید اسحاق :در خیابان ناصرخسرو ،کوچه خدابندهلو واقع شده است .مردم این بقعه را به نام قدمگاه چهارده معصوم هم
میخوانند.

1 8183خیابان جمهوری اسالمی :حد فاصل میدان جمهوری اسالمی و میدان بهارستان خیابان  -خیابانی غربی -شرقی است که از میدان
جمهوری تا میدان بهارستان امتداد دارد.

1 8184خیابان جمالزاده :یک تقاطع اصلی خیابان جمهوری است که به دلیل وجود مبل فروشیها ،باعث شکلگیری مغازههای فروش پارچه
مبلی شده است.
8185
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1مسجد امامسجاد :نبش خیابان فخررازی قرار دارد که مساحتی حدود  620متر مربع دارد .ساختمان مسجد درسال  ، 1342به پایان
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رسیده است.

8186

1سینما جمهوری نیاگارا :واقع در تقاطع ابوریحان که متعلق به هنرپیشه قدیمی ایران؛ مرحوم محمدعلی فردین ،بوده است .

1 8187بورس پارچه و تریکو :تقاطع فلسطین بورس پارچه و تریکو است که قبالً در بازار بزرگ تهران بود  ،اما به دلیل تجمع تولیدیها ،تریکو
فروشها هم حدود شش سال است که جذب این منطقه شدهاند

1 8188خیابان جمهوری بعد از تقاطع فلسطین ،انواع پاساژها به خصوص در ضلع شمالی خیابان چشمگیر است که انواع لباسهای مردانه و
زنانه و کودکانه را عرضه میکنند.
8189

1ضلع جنوبی سه راه جمهوری ،در خیابان ولیعصر ،بورس لوازم پزشکی و بهداشتی و درمانی است.

1 9190مسجد جامع جمهوری اسالمی :واقع در خیابان جمهوری که درسال  ، 1372ساخته شده است گنبدی فیروزهای با خطوط کوفی به رنگ
سفید و الجوری و دو مناره بلند در جلوی گنبد و رو به شمال دارد.

1 9191از  سه راه خیابان جمهوری اسالمی تا بهارستان بورس لوازم صوتی و تصویری و ارتباطی است که در آن نمایندگیهای بزرگ
شرکتهای صوتی و تصویری همچون سامسونگ ،الجی ،سونی و پاناسونیک دیده میشود
1 9192خیابان جمهوری بعد از سه راه جمهوری بورس وسایل ارتباطی مثل انواع تلفن و موبایل و نیز وسایل آشپزخانههای صنعتی و
کارگاهیاست.
9193

1مسجد هدایت :در ضلع شمالی خیابان جمهوری واقع است که به مسجد مخبرالدوله یا کمال هدایت و تکیه علی قلی معروف است.

9195

1از مخبرالدوله به سمت بهارستان ،مختص کتاب فروشها و چاپخانهها است.

1 9194میدان مخبرالدوله (استقالل) :در چهار طرف میدان ،سه نوع معماری از دورههای مختلف وجود دارد .بناهای آجری ضلع غربی میدان
مربوط به دوران قاجاریه است .انتشارات امیرکبیر در ضلع جنوب شرقی ساختمانی با مشخصات دوره پهلوی است.

1 9196از سال 1370به بعد  بعضی از این کتابفروشیها در اطراف میدان بهارستان به فروشگاه کارتهای گوناگون تبدیل و این منطقه به
بورس کارتهای عروسی و مراسمهای دیگر تبدیل شد.

1 9197خیابان شهید کالهدوز (دولت) :قدمت خیابان دولت به دهة  ،1330میرسد که سفارت بریتانیا درآنجا احداث و پس از آن به خیابان دولت
معروف شد.

9198

1انجمن شاعران ایران:ساختمان انجمن شاعران ایران در نزدیکی دانشکده الهیات و در خیابان دولت واقع است.

1 9199خیابان طالقانی (تخت جمشید) :از قدیمیترین خیابانهای شهر تهران است که خیابان شریعتی،بین سه راه طالقانی و خیابان قدس
(دانشگاه تهران) قرار گرفته است.
20200بورس تأسیسات  :در فاصله بین سه راه طالقانی و خیابان مفتح ،فروشگاههای عرضه لوازم تأسیسات قرار دارد.

20201خیابان کارگر:خیابان کارگر از میدان راه آهن در جنوب تهران آغاز شده و تا باالتر از بزرگراه جالل آلاحمد امتداد یافته و به دو قسمت
کارگر شمالی (امیرآباد سابق) وکارگر جنوبی (سیمتری سابق) تقسیم شده است.
20202خیابان کریم خان :حد فاصل میدان ولیعصر و هفتتیر خیابان کریمخان یکی از خیابانهای قدیمی تهران است که مراکز فرهنگی
متعددی را در خود جمع کرده است.

20203بورس طال فروشی :فاصله بین خیابان عضدی ،آبان و خیابان حافظ ،بورس طال فروشی است و پاساژها و جواهر فروشیهای زیادی
در این منطقه دیدهمیشود.
20204خیابان الله زار :حد فاصل میدان امام خمینی (توپخانه) و خیابان اللهزارنو اللهزار که در گذشته زمینی سبز و محل رویش الله بوده
است ،امروزه ،به دو منطقه اللهزارجنوبی و اللهزارنو (شمالی) تقسیم میشود.

20205خیابان دکتر تولوزان :اللهزار به خیابان دکتر تولوزان هم معروف بود ،زیرا وی حکیم باشی مورد اعتماد شاه بود که در این خیابان
منزل داشت.

20206در یکی از کوچه هایی که خیابان دولت (فردوسی امروزی) و الله زار را از عرض به هم متصل میکرد ،خانهای متعلق به خواهران سن
ونسان دو پل بود.

20207اللهزار اولین خیابانی بود که در آن تئاتر و سینما و هتل به وجود آمد ،چنان که افرادی مثل عشقی و عارف قزوینی نمایشنامههای خود
را در گراند هتل ،دراین خیابان ،به نمایش میگذاشتند.

20208معروف است که اولین مغازه را یکی از یهودیان سرمایه دار به نام مال الله زار در خیابان الله زار ساخت.

20209کوچههای مهران و برلن از جمله مراکز خرید قدیمی هستند .در این کوچهها بیشتر مغازهها ویترین ندارند و بر روی طبقاتی که به دیوار
مغازههای خود نصب کردهاند ،به عرضه کاالی خود میپردازند.
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21210خیابان منوچهری :از اواسط خیابان سعدی شروع میشود ،و از تقاطع اللهزار میگذرد به خیابان فردوسی متصل میشود .خیابان
منوچهری بورس فروشگاههای کیف ،ساک و چمدان است.

21211خیابان یخچال :سابقه محله یخچال به دهه  ، 1330بر میگردد که اتصالدهندة دو محلة قلهک و زرگنده بوده است .اهمیت این خیابان به
دلیل وجود کارخانة یخسازی بوده که هم اکنون ،دانشگاه آزاد جای آن را گرفته است.
21212باغ ورجاوند :از جمله باغ های قدیمی باقی مانده در خیابان یخچال است  

21213باغ موزه آب :از بناهای خیابان یخچال است که جزئی از باغ قوام بوده و توسط شهرداری به بوستانی تبدیل شد که در ضلع جنوبیاش
فضاهای آموزشی ،تفریحی و فرهنگی با محوریت آب و فرهنگ تأسیس شدهاست.
21214کوچه آبشار( آبشر) :خیابان ری ،خیابان شهید شیرازی -کوچه آبشار به کوچه قجرها نیز معروف است .در زمان قاجار این کوچه بر
روی بلندی قرار داشت و آب پس از گذشتن از این محله ،به شکل آبشار به پایین سرازیر میشد.

21215کوچه اسدی(خیابان برادران واعظی) :خیابان شریعتی ،نرسیده به میدان قدس ،خیابان شهید برادران واعظی کوچه اسدی تنها راه میان
بر تجریش به چیذر و رستم آباد باال و پایین محسوب میشد .
21216کوچه صد تومنی :در قدیم کوچه اسدی به نام کوچه صد تومنی معروف بوده است ،زیرا یکی از ساکنان ثروتمند محل که در آن زمان
در آمدش بیشتر از  100تومان بوده و باغهای فراوانی داشت  ،به این لقب معروف بوده است.

21217کوچه توتون فروش ها :خیابان پانزده خرداد ،انتهای بازار کفاشها  -در گذشته ،در این کوچه یا داالن ،انواع توتون و سیگار و
کیسههای مخصوص توتون فروخته میشد

21218کوچه جعفر جنی :خیابان قزوین ،خیابان امین الملک ،کوچه جعفر بابایی -جعفر بابایی ،معروف به جعفر جنی ،یکی از معروفترین
جنگیرهای تهران بوده است که مراجعان و هواداران بسیاری داشته است.

21219کوچه در دار :خیابان ری ،خیابان شهید موسوی (کوچه دردار) این کوچه که امروزه شهدا نام گرفته است ،از غرب به خیابان ری ،از
شرق به  17شهریور و از شمال به کوچه آبشار محدود میشود.
22220کوچه ورزنده :خیابان مفتح ،جنب ورزشگاه شهید شیرودی -اهمیت کوچه ورزنده به دلیل استقرار بسیاری از فدراسیونها و مراکز
ورزشی ایران در آن است
22221گذر قلی :خیابان شوش ،خیابان هرندی در امتداد بازارچه پاچنار ،گذر قلی وجود دارد.این گذر شامل چند دهانه مغازه و چند طاقی
است ،که به بازارچه معیر میرسد

22222گذر لوطی صالح :خیابان پانزده خرداد ،انتهای بازار نوروزخان ،بازار مسگرها گذر لوطی صالح از خیابان پانزده خرداد ،ورودی
نوروز خان ،به انتهای بازار مسگرها؛ از شمال به شهرداری منطقه  12ناحیه سه بازار ،از غرب به بازار عباس آباد ،از شرق به بازار
حضرتی و خیابان مصطفی خمینی و از جنوب به خیابان مولوی منتهی میشود.

22223گذر مستوفی :خیابان پانزده خرداد -گذر مستوفی کوچهای منشعب از کوچه چال حصار ،در نزدیکی چهارراه گلوبندک است .خانههای
این گذر هم چنان قدیمی است که با معماری سنتی در کوچههای باریک و دراز خودنمایی میکنند .

22224گذر وزیر دفتر :خیابان وحدت اسالمی ،بین میدان وحدت اسالمی و چهارراه ابوسعید گذر وزیر دفتر در نزدیکی خانه میرزا هدایت ا
هلل
وزیر دفتر ،پدر دکتر محمد مصدق ،قرار داشته و نام این گذر از نام او گرفته شده است.
22225پل چوبی :خیابان بهارستان ،تقاطع انقالب -پل چوبی محلهای واقع در تقاطع خیابان بهارستان و انقالب است که در آن مشاغل چوب
فروشی فعال است.

22226سبزه میدان :از میدانهای مهم دارالخالفه تهران و در واقع میدان اصلی شهر در دوره قاجار بوده و در زمان سلطنت زندیه و قاجاریه
محل کشت و تهیه سبزیجات اهالی تهران بوده است

22227میدان آزادی :غرب تهران ،ابتدای جاده مخصوص تهران کرج بنای میدان آزادی (شهیاد سابق) یکی از بناهای معروف تهران در عصر
پهلوی است.

22228سنگی از کره ماه :از ویژگیهای موزه برج آزادی وجود تکه سنگی از کره ماه است که ریچارد نیکسون ،رئیس جمهور سابق امریکا ،در
سفر به ایران به این موزه اهدا کرده است.

22229میدان ارگ :خیابان پانزده خرداد -نخستین قسمت ارگ سلطنتی قدیم که از شهر به آن وارد میشدند ،میدان وسیعی از عهد صفویه بود،
که در زمان فتحعلی شاه آن را میدان ارگ نامیدند.

23230میدان توپخانه :در سال  1284ه .ق شهر توسعه یافت و باروهای قدیمی ویران شد و خندقها نیز پر شدند .بیابان شمالی ارک به میدان
بزرگ مربع مستطیل تبدیل و محل استقرار توپها و توپچیها شد و به نام میدان توپخانه شهرت یافت
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23231بانک شاهی :اینک در میدان امام خمینی  ،به جز بنایی قدیمی که روزی محل بانک شاهی بود و امروزه به بانک تجارت تغییر یافته ،بنای
قدیمی دیگری باقی نمانده است.
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23232میدان امام خمینی :میدان توپخانه میدانی وسیع و بزرگ است که امروزه ،میدان امام خمینی نامیده میشود .این میدان پیش از این
میدان سپه خوانده میشد.

23233میدان انقالب( 24اسفند سابق) :در تقاطع خیابان های انقالب ،کارگر و آزادی قرار دارد .این میدان هم اکنون یکی از میدانهای اصلی
شهر است.
23234بورس کتاب :بیشترین کتاب فروشیها و انتشارات در خیابان انقالب فعال هستند.

23235میدان بهارستان :از آن جا که مجلس شورای ملی در ضلع شرقی میدان واقع است ،میدان همواره مرکز تجمع و تظاهرات سیاسی مردم
بوده است.

23236میدان تجریش :در شمالیترین منطقة تهران ،که زمانی طجرشت خوانده میشد ،قرار دارد و از شمال به دربند ،از جنوب به خیابان
ولیعصر و از شرق به خیابان دکتر شریعتی منتهی میشود.

23237میدان حسن آباد :تقاطع خیابانهای حافظ ،وحدت اسالمی و امام خمینی میدان حسن آباد است .حسن آباد را میرزا یوسف آشتیانی،
صدراعظم ناصرالدین شاه ،بنا کرد و نام پسرش میرزا حسن مستوفی الممالک را به آن گذاشت.

23238هشت گنبدان :میدان حسن آباد در ابتدا به نام هشت گنبدان معروف بود و بعد حسن آباد نام گرفت و هم اکنون نیز  31شهریور نام دارد.
23239بورس کاموا :میدان حسن آباد اکنون بورس کاموا و نخهای بافتنی و همچنین در جنوب بورس سیسمونی نوزاد است.
24240بورس مبلمان اداری :قسمت شمالی میدان حسن آباد مرکز فروش مبلمان اداری و لوازم چوبی منزل است

24241میدان محمدیه(اعدام) :تقاطع خیابانهای مولوی و خیام -محمدیه نام دروازهای بود که در زمان محمد شاه قاجار ،بین این میدان و
آرامگاه سیدنصرالدین ،ساخته شده بود .این محل در دورههای بعد به میدان اعدام معروف شد که نام دیگر آن پاقاپوق بود.

24242در میدان محمدیه محکومان به اعدام را بر روی سکویی در وسط میدان بر روی زانو مینشاندند و میرغضب ،پس از سیاه بازیهایی
که برای اخاذی مردم انجام می داد و پول قابل توجهی به دست می آورد  ،با کارد تیزش در حالی که انگشتهایش را داخل سوراخهای بینی
محکوم فرو کرده بود با یک ضربه سر وی را میبرید و آن را در چاه میانداخت.

24243پیست اسکی دیزین :در شمالی ترین نقطه تهران در دامنه رشته کوه البرز بزرگترین پیست اسکی ایران قرار دارد که به علت داشتن برف
دائمی و آفتاب مناسب شهرت جهانی دارد.

24244دره اوین  -درکه :این دره در شمال شهر تهران واقع شده است  .ابتدای مسیر اوین – درکه روستای درکه واقع شده که یکی از خوش آب
و هوا ترین مناطق روستایی تهران است .

24245دره کن – سولقان :این دره در شمال شرقی شهر تهران قرار دارد و رودخانه هایی که از بلندی های شمال البرز سر چشمه می گیرند در
مسیر آن جریان دارد و در حاشیه دره  ،قهوه خانه هایی وجود دارد

24246غار یخ مراد :از دیدنی ترین غار های استان تهران است که در فاصله ای اندک از جاده کرج – چالوس و در نزدیکی روستای کهنه ده قرار
دارد .داخل غار در تمام طول سال دارای قندیل های یخ بوده و مردم بر این عقیده اند که این قندیل ها مراد و آرزوی آنان را برآورده می کند .

24247غار کله سنگ :این غار  ،در کوه های طالقان و در نزدیکی روستای سوهان و آرتون واقع است .طول غار 85متر و آثاری از زندگی در
درون غار مشاهده می شود .

24248غار ابنهون :این غار در نزدیکی زرین دشت فیروز کوه قرار دارد  ،در ابتدای ورود به این غار بنای قدیمی به چشم می خورد .طول غار
27متر است .
24249غار بزج :این غار در فاصله 120کیلومتری غرب تهران و در منطقه طالقان واقع شده است .از این غار در گذشته به عنوان پناهگاه بهره
گرفته می شده است و آثار دست کنده ،محل دیده بانی  ،نشیمن و استراحتگاه در غار دیده می شود .

25250غار اسبول :دره اسبول در شرق شهر اوشان قرار دارد که در آن سه غار وجود دارد .در هیچ نقطه از غار کنده کاری نشده و غار
طبیعی است .قطعات سفال لعابدار مربوط به قرون 9و 10در آن مشاهده می شود .

25251غار رود افشان :روستای رود افشان از توابع سیمین دشت فیروز کوه بوده و غار رود افشان یکی از طوالنی ترین غارهای استان تهران
به شمار می آید  .طوالنی ترین شعبه آن حدود 783متر است.

25252بیش از 71فرهنگسرا و خانه فرهنگ و همچنین  33موزه در سطح شهر تهران به فعالیت مشغولند که همه روزه تعداد کثیری را به سوی
خود جلب می کنند .
25253افزون بر مسجد ها و تکیه های معروف  ،مدفن  36امامزاده در تهران قرار دارد .

25254بر پایه آمار رسمی هم اینک حدود 739بوستان فعال ( پارک ) در تهران وجود دارد که بیش از 12میلیون متر مربع از سطح تهران را
اشغال کرده اند .
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جنوب به خیابان بهشت از غرب به خیابان وحدت اسالمی و از شرق به خیابان خیام محدود میشود.

25256بیمارستان آبان :خیابان کریمخان ،خیابان آبان (شهید عضدی) -بیمارستان آبان عالوه بر تجهیزات مراقبت از تمام بیمارها ،بیشتر به
دلیل امکانات بخش زنان و زایمان شهرت دارد.

25257بیمارستان آپادانا :خیابان سپهبد قرنی ،نبش خیابان نوشهر -مجهز به امکانات جراحی داخلی زنان ICU، CCU ،اورولوژی ،پاتولوژی،
رادیولوژی ،آزمایشگاه و  ...است.
25258بیمارستان آتیه :شهرکغرب ،بلوار فرحزادی بیمارستان آتیه از جمله بیمارستانهای مجهز به انواع تکنولوژی پزشکی روز است.
بخشهای آزمایشگاه ،رادیولوژی ،فیزیوتراپی ،انسفالوگرافی ،ارتوپدی ،سونوگرافی ،دندان پزشکی ،سنگ شکنی کلیه و  ...در آن دایر
است.

25259بیمارستان آریا :بلوار کشاورز ،نبش خیابان وصال شیرازی  -حدود  120تخت دارد و شامل بخشهای جراحی ،ارتوپدی ،اورولوژی،
پالستیک و ترمیمی ،اورژانس ،CCU، ICU ، NICU ،اودیومتری ،و ...است.
26260بیمارستان البرز :خیابان انقالب ،خیابان وصال ،نبش کوچه ماهان -این بیمارستان پنج طبقه  80تخت دارد و شامل بخشهایی چون
جراحی مغز و اعصاب ،آزمایشگاه و سایر بخشها است.

26261بیمارستان امام خمینی( هزار تخت خوابی) :انتهای بلوار کشاورز بیمارستان امامخمینی قدیمیترین بیمارستان ایران است و از لحاظ
کارآیی بزرگترین بیمارستان خاورمیانه به حساب می آید.

26262بیمارستان امیراعلم :خیابان سعدی ،پایینتر از دروازه دولت بیمارستان  -بیمارستان دارای آزمایشگاه شبانهروزی و بخشهای مهم
آن قلب ،گوش ،داخلی و جراحی است.

26263بیمارستان ایران :خیابان انقالب ،خیابان نور محمدی بیمارستان خصوصی ایران ،با سابقه  50ساله ،دارای پنج بخش عمومی ،زایمان،
 ICU ، CCUو اورژانس شبانه روزی ،و  45تختخواب است.

26264بیمارستان بانک ملی :خیابان فردوسی ،رو به روی سفارت آلمان -بخشهای مختلف بیمارستان عبارتند از :مرکز رادیو ایزوتوپ ،بخش
رادیولوژی ،پاتولوژی ،طب فیزیکی ،کودکان  ،زایشگاه ،قلب و عروق ،بخش جراحی و طبی.
هلل زاده و خیابان شوریده  -بیمههای طرف قرارداد بیمارستان پارس عبارتند از :ایران،
26265بیمارستان پارس :بلوار کشاورز ،بین خیابان عبدا
آسیا ،البرز ،شهرداری ،هواپیمایی ،SOS ،مخابرات ایران و تهران ،دانا ،و بانکها به غیر از بانک صادرات.
26266بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میالد -تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران بیمارستان هزار تخت خوابی میالد از مجهزترین
بیمارستانها در ایران و حتی در خاورمیانه است.
26267بیمارستان چشم پزشکی فارابی :خیابان کارگر جنوبی ،میدان قزوین-مؤسس بیمارستان دکتر شمس است .هم اکنون  ،بیمارستان
فارابی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت میکند.

26268بیمارستان دادگستری -خیابان انقالب ،خیابان پارس بیمارستان دادگستری -این بیمارستان  330پرسنل و اورژانس و آزمایشگاه شبانه
روزی  100 ،تختخواب  ،پلی کلینیک تخصصی و مرکز دندانپزشکی نیز هست.
26269بیمارستان دی :خیابان ولیعصر ،نبش خیابان عباسپور -مهمترین بخش بیمارستان عبارتند از :بخش جراحی قلب که در آن عمل قلب
باز انجام میشود ،اورژانس بیمارستان نیز به صورت شبانهروزی فعالیت میکند.
27270بیمارستان رازی :پایینتر از میدان خیابان وحدت اسالمی -بیمارستان رازی دارای شش بخش درمانگاه پوست ،اورژانس ،جراحی
ترمیمی ،پنفیگوس ،گوش و حلق و بینی و دندانپزشکی و لیزر است.

27271بیمارستان سینا :خیابان امام خمینی -بخشهای مهم این بیمارستان عبارتند از :جراحی عمومی ،جراحی مغز و اعصاب ،پیوند کلیه،
دیالیز CCU ،و  ،ICUجراحی عروق ،جراحی مجاری ادرار ،ارتوپدی و نورولوژی.

27272بیمارستان شریعتی :بزرگراه جالل آل احمد ،بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران -مراکز فعال در بیمارستان شریعتی عبارتند از:
ساختمان مرکزی ،رادیوایزوتوپ ،ساختمان شش طبقه پیوند استخوان ،درمانگاه مرکزی شهید داستانی ،داروخانه ،آزمایشگاه مرکزیو...
27273بیمارستان شهید مصطفی خمینی:آدرس :خیابان طالقانی ،میدان فلسطین ،خیابان ایتالیا  -مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید
مصطفی با در اختیار داشتن  220تخت ،در اختیار دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد قرار دارد.

27274بیمارستان طرفه :خیابان بهارستان بیمارستان طرفه  150تخت خوابی ،دولتی ،وابسته به دانشگاه شهید بهشتی است و غیر از مغز و
اعصاب و  ،ICUبخشهای تخصصی دیگری نیز دارد و هم چنین دارای اورژانس و آزمایشگاه شبانه روزی است.

27275بیمارستان فیروزآبادی :شهرری ،خیابان فدائیان اسالم بیمارستان فیروزآبادی در سال ساخته و اکنون به صورت بیمارستانی با
تمامی خدمات به فعالیت خود ادامه میدهد.
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27277بیمارستان کودکان مفید :خیابان شریعتی ،نرسیده به خیابان میرداماد -بیمارستان مفید دارای بخشهای داخلی ،جراحی عمومیORT  ،
مایع درمانی خوراکی CSR ،جهت عمل جراحی نوزادان و اطفال ،اتاق عمل و  ICUاست.
27278بیمارستان لقمان حکیم :خیابان کارگر ،چهارراه لشگر ،خیابان کمالی -بیمارستان لقمان حکیم در سال  ،1349تأسیس شد و در حال
حاضر ،شامل چندین ساختمان است که زیر نظر دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی اداره میشود.

27279بیمارستان مهراد :خیابان استاد مطهری ،خیابان میرعماد -بیمارستان مهراد شش طبقه است و مجهز به تمام بخشهای تخصصی از
جمله جراحی قلب  ،جراحی مغز و اعصاب ،ارتوپدی ،اورولوژی ،شیمی درمانی و  ...است.
28280بیمارستان مروستی :خیابان حافظ ،نبش خیابان نوفل لوشاتو -بیمارستان مروستی با  50تختخواب و بخشهای  CCUو جراحی،
بیمارستانی دولتی است تخصص اصلی این بیمارستان در زمینههای گوش و حلق و بینی ،و زیبایی است.

28281بیمارستان میرزا کوچک خان :خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی ،کوچه چهارم -بیمارستان میرزا کوچک خان وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران و در واقع بیمارستانی آموزشی است

28282بیمارستان نیروی هوایی :میدان کالهدوز ،بزرگراه بسیج مستضعفین -یکی از بزرگترین بیمارستانهای شهر تهران است که دارای
تمامی بخشهای داخلی و جراحی است .رادیوتراپی همراه شتابدهنده خطی نیز تنها در این مرکز وجود دارد.

28283بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد :خیابان شریعتی ،جنوب میدان -این بیمارستان خصوصی  75تخت خوابی دارای چهار بخش مجزا ICU
و  ، CCUجراحی زنان و زایمان و ارتوپدی ،اورولوژی و نیز اورژانس و آزمایشگاه شبانهروزی است.
28284انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر :این انجمن در زمینه مشاوره و رفع مشکالت تغذیه شیر خواران در خدمت مادران عزیز میباشد.

28285انجمن صرع ایران :این مجموعه از طریق ایجاد امکانات مشاوره و آموزش ،ارتباط و تبادل علمی در سطح داخلی و بینالمللی و
گردهمایی آموزش و پژوهش در مورد صرع فعالیت می کند.

28286سازمان انتقال خون :تهیه و تأمین خون مورد نیاز بیماران از جمله بیماران تاالسمی ،هموفیلی ،دیالیزی ،لوسمی و  ...در تهران به عهده
این پایگاه میباشد.

28287کانون هموفیلی ایران :جمعیت هموفیلی ایران برای کمک به قشر دردمند هموفیلی کشورمان با  17نمایندگی در سطح کشور مشغول
فعالیت میباشد.

28288آسایشگاه سالمندان هاشمی نژاد :جاده قدیم قم -مجتمع خدمات بهزیستی هاشمی نژاد با قدمت  45ساله ،دارای سالن پذیرایی و مراقبت
و نگهداری شبانه روزی برای  400معلول جسمی حرکتی و سالمندان بیسرپرست است.
28289هتل آزادی :تقاطع بزرگراه شهید چمران و اوین ،هتل پنج ستاره بزرگ آزادی درسال ،1357با زیر بنای  50000مترمربع بهرهبرداری
شد.
29290هتل استقالل :تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولیعصر هتل استقالل -در منطقه پارک وی و در کنار صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران واقع شده است .هتل استقالل بزرگترین هتل پنج ستاره بینالمللی ایران است که چشمانداز آن سلسله جبال زیبای البرز است.

هلل طالقانی ،بین سپهبد قرنی و نجات اللهی -هتل اطلس دو ستاره است و در حال حاضر مجوز سه ستاره  Bرا در
29291هتل اطلس :خیابان آیتا
اختیار دارد.

29292هتل البرز :خیابان وصال ،نبش خیابان بزرگمهر -امکانات این هتل عبارتند از :رستوران ،کافیشاپ ،پارکینگ ،ماهواره و ویدئو مرکزی
و امکانات رفاهی و بهداشتی داخل اتاقها .هتل البرز دارای درجه سه ستاره Tاست.
29293هتل امیر :خیابان طالقانی ،خیابان ایرانشهر ،شماره  - 325هتل امیر در حدودسال  ،1360ساخته شده است .این هتل چهار ستاره در
هفت طبقه 70 ،اتاق شامل  35اتاق و  35سوئیت معمولی دارد.

29294هتل انقالب :خیابان طالقانی ،بین حافظ و ولیعصر ،شماره ( 50رویال گاردن سابق) درجه هتل چهار ستاره  Aو به امکانات رفاهی کامل
مجهز است.
29295هتل اوین :تقاطع بزرگراه چمران و بزرگراه یادگارامام هتل اوین یکی از زیباترین هتلهای  4ستاره ایران است .موقعیت مکانی هتل
نسبت به بزرگراههای مختلف ،دسترسی به فرودگاه ،مرکز شهر و نمایشگاه بینالمللی را آسان نموده است.

29296هتل بزرگ تهران :تقاطع خیابان ولیعصر و مطهری هتل -بزرگ تهران از جمله هتلهای چهار ستاره و مجهز است که با حدود  200اتاق
یک نفره ،دو نفره و سوئیت ،در خدمت گردشگران و مسافران است.
29297هتل بزرگ فردوسی :خیابان فردوسی ،روبهروی کاخ وزارت امور خارجه هتل بزرگ فردوسی درسال  ،1364در فضایی به مساحت
 7500مترمربع ،در شش طبقه و با  200اتاق ساخته شده است.
29298هتل بلوار :بلوار کشاورز ،خیابان قدس  -این هتل سه ستاره در زمینی به مساحت  350مترمربع و در هشت طبقه بنا شدهاست .هتل
بلوار سه سوئیت و  45اتاق دارد  ،و امکانات جانبی اش رستوران ،کافیشاپ و اینترنت است.
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﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

29299هتل پارسا :چهارراه طالقانی هتل پنج طبقه پارسا درسال ،1358ساخته شده است .مساحتی حدود  3000مترمربع و  47اتاق دارد .درجه
آن سه ستاره Tاست.

30300هتل توچال :هتل توچال از موقعیت خاص منطقة توچال و مناظر چشمنواز آن بهرهمند است .این منطقه از نظر جغرافیایی ،حدود هشت
ماه از سال ،پوشیده از برف و برای اسکی مناسب است.

30301هتل چهارستاره ملل :هتل آپارتمان ملل یکی از جوان ترین هتلهای شهر تهران است .این هتل ،با ورودی مسحورکنندهای ،در خیابان
شهید ناصری (باالتر از ظفر) واقع شده است و به سادگی میتوانید از اطراف آن به بزرگراههای اصلی شهر دسترسی پیدا کنید.

30302هتل دهکده شیان :لویزان هتل دهکده شیان درسال  ،1375توسط شهرداری منطقه  4در قسمت شمال شرقی پارک جنگلی لویزان
تأسیس شده است .هتل دو رستوران و کافی شاپ دارد و تابستان در فضای باز محوطه ،چایخانه سنتی برپا میشود.

30303هتل سیمرغ :خیابان ولیعصر ،شماره  -1069هتل چهار ستاره سیمرغ ،که نام سابق آن میامی بوده است ،در خیابان ولیعصر و در
مجاورت پارک ساعی واقع شده است و از طریق بزرگراهها و خیابانهای اطراف به تمام نقاط شهر دسترسی دارد.

30304هتل شهر(شرق) :ابتدای خیابان دماوند – در این هتل برای رفاه بیشتر مسافران ،سالن بیلیارد ،استخر و سونا ،سفرهخانه نگین،
کافیشاپ و رستوران ،غرفه فروش عطریات و تاکسی سرویس نیز دایر است

30305هتل صحرا :خیابان طالقانی -هتل صحرا پنج طبقه و  50اتاق دارد .سالن پذیرایی و رستوران از امکانات جانبی هتل محسوب میشود.
30306هتل کوثر :میدان ولی عصر ،کوچه شهید مالئی -هتل کوثر از هتلهای چهار ستاره تهران و در تمام سال پذیرای مسافران است .هتل
هفت طبقه است و  90اتاق دو تخته دارد.

30307هتل الله :خیابان دکتر فاطمی ،نبش حجاب -هتل الله پنج ستاره است و از لحاظ موقعیت مکانی برای میهمانهای داخلی و خارجی مناسب
است ،زیرا در مرکز شهر قرار دارد و میهمانها میتوانند به راحتی به محلهای موردنیاز دسترسی داشته باشند.
30308هتل مارلیک :خیابان مفتح ،نبش خیابان سمیه -هتل مارلیک در حدودسال  ،1355ساخته شد .این هتل اکنون به دانشگاه آزاد اسالمی
تعلق دارد و با داشتن  94اتاق و سوئیت ،درجه سه ستاره  Tدارد.
30309هتل مروارید :ضلع غربی میدان هفتتیر  -این هتل سه ستاره و از امکاناتی مانند یخچال ،تلویزیون ،ویدئوی مرکزی ،موسیقی،
کافیشاپ ،رستوران ،اینترنت ،کافینت ،فضای باز حیاط و تاکسی سرویس برخوردار است.

31310هتل مشهد :خیابان مفتح ،تقاطع خیابان طالقانی ،نبش کوچه معیر -این هتل هشت طبقه و  100اتاق و سوئیت دارد و درجة آن سه ستاره
 Aاست .امکانات هتل عبارتند از :رستوران ،کافیشاپ ،فکس ،اینترنت و روم سرویس.
31311هتل نادری نو :بیش از هر چیز به یک پاتوق فرهنگی شناخته میشود .کافیشاپ این هتل ،پاتوق نویسندگان و شعرای بزرگی چون
پروین اعتصامی ،صادق هدایت ،احمد شاملو و ...بوده و هنوز هم پاتوق بسیاری از ادیبان میباشد.
31312هتل هالی :خیابان آیتا ...طالقانی ،انتهای کوچه صف شکن -درجه هتل سه ستاره تاپ است و به امکاناتی از جمله رستوران،
کافیشاپ ،سرویس بهداشتی ،سیستم ویدئویی ،تلویزیون و  ...مجهز است.

31313هتل هما :میدان ونک ،خیابان شهید خدامی -گروه هتلهای هما ،وابسته به هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ،درسال  ،1351تأسیس
شد و هم اکنون دارای پنج هتل پنج ستاره در تهران ،شیراز ،بندرعباس و مشهد است.
31314هتل هویزه :خیابان استاد نجات اللهی ،تقاطع خیابان طالقانی -هتل هویزه ،یکی از هتلهای چهار ستاره تهران است .سونا ،اینترنت،
کافی شاپ  24ساعته ،تاالر پذیرایی و رستوران از امکانات این هتلاست.

31315هتل ورزش :خیابان فاطمی ،خیابان حجاب ،جنب فدراسیون شطرنج هتل ورزش -امکانات هتل ورزش عبارتند از :سالن کنفرانس ،سالن
جلسه ،رستوران ،کافیشاپ ،اینترنت ،سرویس رفتوآمد و امکان گردش داخل شهر برای عالقهمندان.
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