
 باسمه تعالی

ی کسری خدمتهای ارائه دهنده پروژهلیست سازمان

 لنگری، شهید خیابان نوبنیاد، / میدان 62162126، 62162162، ، 66926222مقدسیان / ایران، رمضانی،  صا.1

تیموری کوچه انتهای

 دانشگاه جنب لویزان،/  2الی 66229121، 66224962 امینیان، نژاد عرب، پور عبداهلل، اشتر مالک صنعتی دانشگاه.6

رجایی شهید

انقالب دادسرای جنب معلم، خ شریعتی، / خ 11221116، 1121112م، شامی / .ن جغرافیایی سازمان.2

مخصوص جاده 2 / کیلومتر 216 ، داخلی..……………م، شهروز /.ن هوایی صنایع سازمان.2

 بابایی بزرگراه شمالی ضلع شرق سمت نوبنیاد، / میدان 66292112تبار، فرجی /  هوافضا، حاجی سازمان .9

اختیاریه راه سه روبرو پاسداران، راه چهار از باالتر / پاسداران، 62246929پور /  سامد، صادقی تحقیقات معاونت .2

/ میدان نوبنیاد، خ شهید  622211129معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ودجا، محمدی، رنجبران /  .4

وزارت دفاع، ساختمان خاتم االوصیاءلنگری، ستاد 

/ کشانک، خیابان پور ابتحاج، خ کهزادی 66111261موسسه آموزشی صنایع دفاعی، خانم کنگرانی، خانم یاری /  .1

سه راه اختیاریه/ خیابان پاسداران، باالتر از  66442194سازمان صنایع دریایی، علیزاده، خانم شادمانی /  .2

، خیابان 66911222(، 624)داخلی  66921912، 2الی 66924922یوسفی،  سازمان توسعه صنایع انرژی، .19

پاسداران، چنب بزرگراه بابایی، میدان نوبنیاد

/ پل سیدخندان، خ دبستان 62122692، 62122691سازمان تامین اجتماعی ن.م، صانعی، اعدل /  .11

، لویزان، 92244199229(، 2114)داخلی  66242991سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی سپند، کالنی، حسینی /  .16

میدان حسین آباد، دانشگاه مالک اشتر

/ خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید افراز، کوچه شهید  11921222، 11421214بنیاد حفظ آثار، کوچک پور /  .12

حق پرست

 / فقط کامپیوتر، مخابرات و الکترونیک، 62116221، 66426291ودجا، مجتمع شهید بهشتی، نمادچیان /  .12

چهارراه پاسداران، خیابان مغان

/ میدان حسن آباد، سپه غربی، پشت فروشگاه شهید چمران 21219162، 21219942سازمان اتکا، انصاری /  .19

11142296ستاد کل معاونت فرهنگی، ثامنی، حجتی /  .12

66/ پاسداران، دنستان چهارم، پ  64292226پژوهشکده عالی دفاع ملی، میار مبانی /  .14

، 11992992، 2الی  11426492، 11492962لوم و معارف اسالمی، محسن پور، نهادی / پژوهشگاه ع .11

/ خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه یکم 11492912

/ رسالت، خیابان ستاد حسن  66294142، 66914912، 19الی  66914912سازمان پدافند غیر عامل، ایزدی /  .12

بنا، مجیدیه شمالی

/ خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش  11461212راهبردی دفاعی، شریفی /  مرکز تحقیقات .69

کوچه شهدا

/ پادگان شهید ...، موزه اسرا 11246611سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، قربانی، رحمتی /  .61
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92، کوچه موحد کاشانی، پ / خیابان دبستان 11222126معاونت امور راهبردی س.ک.ن.م، قنداقی، محمدی /  .66

/ ستاد کل نیروهای مسلح، ساختمان شهید  11226291، 11292292دفتر هماهنگی سایبری کشور، فریدنیا /  .62

بابایی

/ اتوبان شهید بابایی، دانشگاه عالی دفاع مل 64292219، 64292211دفتر واژه گزینی، چندگامی /  .62

/ بنیاد نخبگان 11226491مرکز طراحی امام حسن مجتبی، احمدی /  .69

/ خیابان شریعتی، بعد از معلم 2الی  16296141، 116291992طرح و برنامه اداره امور اقتصادی، آالله، ریاضی /  .62

/ درب غربی  21624412، 21624112سازمان تحقیقات و خودکفایی هوافضا سپاه، خوش نویس، جلیل پور /  .64

ورزشگاه آزادی

/ بزرگراه شیخ فضل اهلل،  21961261، 2الی  22662299ی، امام وردی / عظیمسامان تحقیقات خودکفایی ندسا،  .61

12خیابان سازمان آب، سمت راست، پالک 

( / خیابان ولیعصر، 119)داخلی  69ال  62241619سازمان بسیج علمی پژوهش و فن آوری، شهبازی، سلطانی /  .62

بزرگراه نیایش غربی، نرسیده به سئول

/ انتهای پیروزی، ستاد فرماندهی کل  29622692، 29626622رلو، حسن زاده / سازمان تربیت بدنی سپاه، آج .29

سپاه

متری نیروهوایی، خیابان سبز 29/ خیابان دماوند، خیابان  44222224، 44229129، اکبر نژاد / قرارگاه بعثت .21

یابان شهید / خیابان طالقانی، خ 14991992، 92121242229مجتمع تحقیقات و پژوهش جواداالئمه، اکبری /  .26

موسوی، خیابان شهیذ ترابی

، 29621114، 29الی  66111422معاون الکترونیک فاوا سپاه، مرکز تحقیقات صدر، باپاخانیان، اسنفدیار /  .22

/ باالتر از پل سید خندان، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، سمت چپ خیابان رودخانه 66142222

/ فلکه سوم تهرانپارس، خیابان  29621912، 29621491سردابی /  پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر، صفری، .22

شهید اخوت

/ میدان ونک،  49الی  16216222، 2الی  16212621دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، چابکی، اکبری، شفیعی /  .29

خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه شهید نصرتی

( / بزرگراه شهید 62219و  62211)داخلی  2الی  44192122دانشگاه افسری امام حسین )ع(، حسین مهر /  .22

بابایی، نرسیده به شهرک حکیمیه

/ اتوبان شهید بابایی، نرسیده به  42161696، 42161124دانشگاه جامع امام حسین )ع(، محرومی، آقامرادی /  .24

شهرک حکیمیه

عتی، باالتر از حسینیه ارشاد/ خیابان شری 92169216192، 2الی  66119624بنیاد توانا، بنی احمدی /  .21

/ انتهای کارگر شمالی، روبروی  11226294، 12244669، 11229911مرکز ملی فضای مجازی، مقدم، مهربانی /  .22

سازمان اتمی

صاحب ....، نبش / خیابان پاسداران شمالی، نرسیده به  62162916بانک انصار اداره تحقیق و توسعه، نورمحمدی /  .29

نارنجستان دهم

/ خیابان پیروزی، ستاد نیرو هوایی 222264112، 22266992، 22226991، رنجور، جوکار / نهاجا .21
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/ میدان رسالت، خیابان شهید دریایی 42292624، 42292669نداجا، جلیلی /  .26

/ لویزان، اتوبان بابایی، جنب ستاد هوانیروز 62416199، 66222212، 66226921نزاجا، فریدونی، اسحاقی /  .22

، 19296911، 11224269ش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، خانم درمنش، ... وند / معاونت آموز .22

991/ انتهای خیابان دکتر فاطمی، خیابان سرهنگ اعتمادزاده، جنب بیمارستان  19299922، 19296292

/ خیابان  11221991، 92192246911، 11222926مرکز تحقیقاتی شهید خیراتی، براری، هاشم آبادی /  .29

ولیعصر، خیابان نیایش، بعد از ورزشگاه انقالب، سازمان بسیج اقشار

/ سه راه تختی، بلوار هجرت، مجتمع مطالعات  29624169، 29624142معاونت دانش پژوهش سپاه، علیدادی /  .22

شهید بهشتی

طهری/ اتوبان بسیج، بلوار هجرت، بعد از میدان م 22661291، 29622462پژوهشگا تسفیر )؟(، رادپور /  .24

/ چهارراه قصر، ستاد مشترک آجا 11299922، 11291612اداره تحقیقات و خودکفایی آجا / تبری، مرتضایی /  .21

/ اتوبان بسیج، بلوار هجرت 22629222، 22629291مرکز مطالعات و تحقیقات ق.پ.ه.خ، فتح آبادی /  .22

شمالی(، انتهای کارگر 16921)داخلی  11661224انرژی اتمی، ذوالقدر، آقایی /  .99

/ خیابان امام خمینی، روبروی مجلس سابق 22946696دانشکده افسری امام علی، قمی /  .91

/ میدان ونک، خیابان  11162492، 11162411، 11161124ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی /  .96

خدایی، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ نجفیشهید 
/ بزرگراه شیخ فضل اهلل خ سازمان  22662296سعید قریشی ، ایرج احمدزاده / سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا، سید  .92

12آب نرسیده به مسجد شهدا پالک 

/ درب غربی ورزشگاه آزادی پایین  21624416 ، 21624412سازمان تحقیقات و خودکفایی نهسا، خوشنویس ، رضابیگی /  .92

تر از کارواش آزادی پژوهشگاه باقرالعلوم

پنجم طبقه امر ولی ساختمان ودجا ساختمان دبستان خ/  62122112 ، 62126229/ انصاری، اتکا پژوهشگاه .99

 بهستان پاسدارن خ/  4-66442129/ عباسی میار ابوذر ، بیگی حسن ابراهیم دکتر، ( داعا)  ملی دفاع دانشگاه .92

66 پ چهارم

 پاسداران چهارراه از باالتر پاسدارن خ/  62246241/  رکوئی مهندس، ساصد فناوری تحقیقات آموزش معاونت .94

دفاعی صنایع سازمان

 224 پالک بختیاری شهید خ رسالت میدان/  2-44121921/  ورپشتی حسانی، اسپاه صنعتی تحقیقات معاونت .91

صدف ساختمان

44199491/  بابایی دکتر، حسین امام جامع دانشگاه( دافوس) دفاعی عالی پژوهشکده دانشکده .92

 دفاع وزارت ستاد لنگری شهید خ نوبنیاد/  66169929 ، 66169921/ ثقفی آقای، االوصیاء خاتم قرارگاه .29

االوصیاء خاتم ساختمان

 شمالی فالمک خ 2 فاز قدس شهرک/  11919226/  یوسفی، مالی اداری معاونت االنبیاء خاتم سازندگی قرارگاه .21

621 پالک زرافشان نبش

 ، 19296292/  چراغی خانم روشندل، خانم درمنش، دکتر، آجا پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات و اموزش معاونت .26

آجا پزشکی علوم دانشگاه ارتش 991 بیمارستان جنب اعتمادزاده سرهنگ خ فاطمی دکتر خ انتهای/   19296292

نوبنیاد میدان/  66921912 ، 2-66924922/  یوسفی نادر، نیرو سازی باتری .22
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