
آدرس و شماره تماسنام مرکزکد مرکزشهراستان ردیف

وینا سایا100000019تهرانتهران1
 - 11پ - خ تقی زاده- پایین تر از چهار راه یافت آباد-استان تهران تهران بزرگراه آیت اهلل سعیدی

02166220012

پرشانا فنی پاسارگاد100000020قدستهران2
 -20پالک - کوچه سهند نوین - خ صنعت - خ گلبرگ جنوبی  –خیابان امام زاده - شهر قدس- استان تهران 

 02146877100

اریش گاز گستر100000021تهرانتهران3
خروجی بزرگراه فتح احمد آباد مستوفی،بلوار ابوالقاسم،میدان (شمال به جنوب)تهران،بزرگراه آزادگان

02156714699- پارسا،خیابان صنوبر چهارم شمالی،کوچه امام رضا 

02195125125 - 7پ -شهرک صدرا-عباس اباد عالقمند–استان تهران تهران جاده خاوران ایمن تیام سپاهان100000024تهرانتهران4

آزماگستر نیما100000025شهریارتهران5
 - 23پالک-خ چهارم شرقی- شهرک صنعتی گلگون-نرسیده به سعیدآباد-سه راهی شهریار-اتوبان فتح

02165610905

واریان گاز100000027رباط کریمتهران6
 - 8-10پ –خ عرفان -شهرکت صنعتی نصرآباد–نرسیده به رباط کریم -استان تهران رباط کریم جاده ساوه 

02156391427

02155253502 - 48پ - نرسیده به میدان گلشهر- سه راه بوتان –استان تهران اسالمشهر چهر دانگه مخازن آلیاژدار100000028اسالمشهرتهران7

02122985105- اتوبان بابایی بعد از دانشگاه دفاع ملی جایگاه سی ان جی شهید بابایی شمال درایت سنج مرجان در100000103تهرانتهران8

02177009030- انتهای اتوبان شهید بابایی اتوبان شهید یاسینی گروه ساخت سیلندرپرشیا صنعتی بازرگانی صنام100000105تهرانتهران9

02156387083 - 112پالک-بن بست حیدری -روبروی حصارک-جاده ساوه-بعداز میدان قائم-اسالمشهرخودروآزمای آریان100000110اسالمشهرتهران10

- جنب معاینه فنی واوان - اول جاده شورآباد-یک کیلومتری بعد از میدان الغدیر--اسالمشهرطاووس مهر واوان100000525اسالمشهرتهران11

02176701031 - 286پالک -سه راه تهران پارس جاده آبعلی -تهرانآکام فیدار پرگاس100000540تهرانتهران12

02133461699 - 464پالک-بعد از شهرک رضویه-ابتدای جاده خاوران-سه راه افسریهایمن تجهیز کاچار100000583تهرانتهران13

0213626600- نبش پمپ بنزین آریا -بعد از میدان پویینگ-توبان ورامین-وارمینیکتا تولید نیرو آریانا100000595ورامینتهران14

02176480434 - 9کوچه اعالیی پالک-بلوار امام خمینی-بومهن دانا مخزن هوای پاک100000625تهرانتهران15

02156295192- طبقه همکف -0پالک -روستای هفت جوی -جاده شهریار کرج-جاده مالرد شهریارخودرو آزمای پاسارگاد100000633شهریارتهران16

02166659118 - 14پالک -خ مشفق کاشانی- بزرگراه آیت اله سعیدی-یافت آبادشرقیهرمس فانوس100000639تهرانتهران17

02122566290 - (جنب سنگ قادری)مرکز معاینه فنی-بعد از پل شلمبه-گیالوندفرامه بین الملل100000649دماوندتهران18

09123475028 - 116پالک-نهم غربی-بلوار فرودین-شهرک صنعتیسوخت های پاک ساهی100000650مالردتهران19

02155001028 - 74پالک- بعد از چهار راه نان ماشینی- خیابان شهید رجاییتاراصنعت آریا100000651تهرانتهران20

02156584424 - 12پالک -خ ماهان-خ هشتم- شهرک زاواره ای -جاده آدران شهریاررادین صنعت گاز البرز100000657رباط کریمتهران21

02136682269- اولین سوله غربی -263پالک-ابتدای شهرک فیروز آباد-شهر ریناظرکاران تهران100000667تهرانتهران22

آریا گستر مخزن خاوران100000672تهرانتهران23
- معصوم 14خ-کریم آباد تهرانچی- بعد از امام زاده یعقوب -عباس آباد عالقه بند-جاده خاوران

02136679138

یکتا سپهر آریانا100000675تهرانتهران24
نرسیده به - بعد از دانشگاه مخابرات - بعد از پایانه اتوبوسرانی غرب تهران - خیابان رحمانی - میدان آزادی 

02144662363- پمپ گاز 

آزمایشگاه های هیدرواستاتیک استان تهران



09363322212 - 427پالک -5صنعت -شهرک صنعتی خیرآباد-خیرآباد جنوبیسامان خودرو ایرانیان100000679ورامینتهران25

02144852134- پالک -مراد آباد یکم-خیابان مراد آباد-بلوارسیمون بولیوار-خیابان اشرفی اصفهانی-تهرانشایان گاز آذرخش100000687تهرانتهران26

02155227963- روبروی آسیاب سفید - بعد از سه راه ترانسفو-بلوار رجایی کهریزکفیدارگاز ایرانیان100000693تهرانتهران27

02133850611 - 8پالک - مجتمع صنعتی لپه زنگ توتک - خاوران غربی 6پارس ام سی اس شعبه 100000697تهرانتهران28

02165241644 - 20پالک-نرسیده به پل عابر رضی آباد-بلوار پلیس -شهریارسنجش گستران بین الملل آکام100000700شهریارتهران29

02136471385 - 46پ - جنب آرش بار - روبروی اداره شهر سازی - شریف آباد - پاکدشت ایمن سازان نیکنامان آذربایجان100000701پاکدشتتهران30

02155204200- خیابان شهر سنگ کوچه پنجم ناظرکاران هیراد باقرشهر100000704ریتهران31

02176217795 - 7دانش -سیاسنگ-خرمدشت2پارس ام سی اس شعبه 100000705تهرانتهران32

02136248478- شهرک صنفی ولی عصر - بعد از قلعه - جاده ورامین- شهر ریهمیاران جوان پویا100000716تهرانتهران33

02165683400- مرکز مهاینه فنی شماره یک -ابتدای اسد آباد-بعد از کهنز-شهریارآریا صنعت بیستون الوندشهریار100000744شهریارتهران34

02165442766 - 5پالک-خ آزاد شمالی- خ البرز شمالی-شهرجدید پرندبهین تجهیز مهر کاسپین100000754رباط کریمتهران35

02133592025- نرسیده به دوربرگردون قیام دشت -15کیلومتر-جاده امام رضاایمن باراد پارسیان100000764پاکدشتتهران36

02177335293 - 47پالک-نبش هفتم غربی-خ احسان-تهران پارس7پارس ام سی اس شعبه 100000802تهرانتهران37

09122496749- نرسیده به خروجی رباط کریم - سائه -  بزرگراه تهران 23کیلومترآزمون سی ان جی آرمان100000819رباط کریمتهران38

02155820876- جنب پمپ بنزین -بلوار شقایق غرب-اتوبان شهید کاظمی-پاسگاه نعمت آبادایمن خودرو تات100000841تهرانتهران39


