
آدرس و شماره تماسنام مرکزکد مرکزشهراستان ردیف

طوس پتروگاز100000029مشهد مقدسخراسان رضوی1
حدفاصل بلوار میثاق و پلیس راه -  کنارگذر76 و74استان خراسان رضوی مشهد خیابان آزادی بین 

05136228279- قاسم آباد 

05163231950 - 19نبش طالقانی -(129رسالت )خ طالقانی - خیابان رسالت - مشهد نوین توس100000031مشهد مقدسخراسان رضوی2

8-05136513536 -133نبش آزادی- قوچان- استان خراسان رضوی مشهدبزرگراه آسیایی مشهدگاز و اکسیژن خوراکیان100000032مشهد مقدسخراسان رضوی3

05137322376 - 21پ-2/1-گرجی -  روستای گرجی3جاده کالت کیلومتریسیلندر اطمینان100000059مشهد مقدسخراسان رضوی4

05144447599 - 19کمربندی مشهدجایگاه بیهق کوچه ارمغان - سبزواربازرگانی بین الملل عنقای کویر100000089سبزوارخراسان رضوی5

05147245923- جنب ستاد نیروی انتظامی -قوچانراهپویان مدرن خاور شرق100000101قوچانخراسان رضوی6

05155194790- خ مبتکران - 2شهرک صنعتی -کاشمرسبزگاز صنعت ترشیز100000106کاشمرخراسان رضوی7

05152286224 - 18انتهای امام رضای  (ع)بلوار امام رضا -تربیت حیدریهاکباتان سروش آزمای قطب100000111تربت حیدریهخراسان رضوی8

05136516509- قوچان - جاده مشهد7کیلومتر-مشهداکسیژن مالئکه100000112مشهد مقدسخراسان رضوی9

05136656030 - 76و74بلوارتوس حد فاصل توس -مشهدسرای اختر توس100000499مشهد مقدسخراسان رضوی10

05132653600- جنب تعویض روغنی عدالت - امام رضا یک - هت آباد-جاده سیمان-مشهدخدمات فنی طوس کیوان بیهق100000500مشهد مقدسخراسان رضوی11

05132605195 - 3نبش امام رضا -خ امام رضا- جاده کالت6کیلومتر -مشهدتوس استیلن100000512مشهد مقدسخراسان رضوی12

05134225611- ضلع شمالی معاینه فنی - ک معاینه فنی -طرقبهآزمونگران ایمن سازان طرقبه100000522بینالودخراسان رضوی13

05152522345- جنب کال -بعد از پمپ بنزین حسینی- جاده مشهد5کیلومتر -تربت جامپیشرو گستر همراه عصر100000567تربت جامخراسان رضوی14

05143216911- سمت چپ - ابتدای جاده جدید سبزوار-پل هوایی دولت اباد-نیشاپوررایان ترافیک بینالود100000613نیشابورخراسان رضوی15

05142224490- کنار معاینه فنی مولوی -ابتدای جاده مشهد-نیشابورپویندگان جاوید شرق نیشابور100000629نیشابورخراسان رضوی16

05134633718- جنب پمپ بنزین آسیایی -بعد از پلیس راه-جاده فریمان به تربت جامگازسوز خودروشهری فریمان100000647فریمانخراسان رضوی17

05143267595 - 5پالک -5-بهره وری-شهرک صنعتی خیام-جاهد مشهد20کیلومتر -نیشاپورفهیم فر100000656نیشابورخراسان رضوی18

05155434474- روبروی تاالر مینو -بلوار ورودی شهر-بردسکنآریا گاز بردسکن100000695بردسکنخراسان رضوی19

05157293111- جنب مرکز معاینه فنی عبودی -جاده قدیم بیدختمدرن آتیه عبودی100000713گنابادخراسان رضوی20

05154221040- جنب معاینه فنی سبک -روبروی پارک جنگلی بهارحنیف هیراد شرق100000773خوافخراسان رضوی21

05144447160 - 2زائران-خ زائران-بلوار سربدرانبهران خودرو سبزوار100000776سبزوارخراسان رضوی22

05153725707- مقابل شبکه بهداشت -کمربندی دولت آبادآذرآزمایش آفتاب شرق100000777زاوهخراسان رضوی23

05152240614- روبروی درب ورودی پمپ  -7امام رضای -خ امام رضاشهاب تربت100000778تربت حیدریهخراسان رضوی24

05143524728- روبروی کارخانه قند نیشاپور -خ شهید موسی فرآرمیتا صنعت فیروزه100000779فیروزهخراسان رضوی25

05134524205- جنب پمپ گاز  -(ع)بلوار امام رضاآزمون کاران نوین سپهر100000781سرخسخراسان رضوی26

05146835290- اول حق وردی -شهردرگزآزما مخزن ابیورد100000795درگزخراسان رضوی27

05134282089- جنب مرکز معاینه فنی -میدان معلمتوسعه ماهان آزمون شاندیز100000806بینالودخراسان رضوی28

آزمایشگاه های هیدرواستاتیک خراسان رضوی



05154824869- جنب ایستگاه شیر -روبروی پمپ گاز-باخرزبهین گستر ایوان مداین100000809باخرزخراسان رضوی29

05145223939 - 7پالک-ک متین-خ امام رضا-شمس آبادعدالت گستر عطاملک نقاب100000810جوینخراسان رضوی30

05157729477- نرسیده به نصرآباد -بلوار جانبازنصر خودروخلیل آباد100000811خلیل آبادخراسان رضوی31

09155114412- جب معاینه معاینه فنی -31انتهای جمهوری اسالمی-15امام رضا گازآزمون گلبهار100000813چنارانخراسان رضوی32

05156527739- جنب معاینه فنی -کمربندی فیض آبادگرین گاز صنعت آرکا100000814بجستانخراسان رضوی33

05144217667- جنب پل هوایی شهرک ابوذر -بلوار شریعتیامیران دقت آزما100000821سبزوارخراسان رضوی34

05156727999- جنب ایران خودرو بزمی -مه والتجاده ابریشم مه والت100000836مه والتخراسان رضوی35

05156229565 - 201قطعه -سمت چپ-اولین میدان-شهرک صنعتی-رشتخوارپارس سامان رشتخوار100000840رشتخوارخراسان رضوی36

05146129424- حاشیه امام رضا فن آزمون مبین ایمنی100000845چنارانخراسان رضوی37


