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ارائه پیشنهادات شما و نکاتی که مجموعه را کاملتر می کند از طریق ایمیل 

ko_maghsoudi@yahoo.com   امکان پذیر  و موجب  امتنان است.

شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی را ندارید

شما حق فروش این کتاب الکترونیکی را ندارید.

ولی ....

شما می توانید آنرا در سایت خود براي دانلود رایگان ارائه نمائید.

با سالم

مجموعه اي که بعنوان دیدنیهاي تهران تقدیم شما عزیزان می گردد حاصل جستجو و بررسی  منابع ، 

مستندات  و نکاتی است که سعی شده  از صحت آنها  اطمینان حاصل گردد.

این مجموعه دومین ویرایش تهران گردي می باشد و حتماً کاستی هایی دارد که با نکته بینی و یادآوري شما 

عزیزان کامل تر خواهد شد.

می توانید آنرا به  عالقه مندان تهران گردي و کسانی که دوستشان دارید ،هدیه کنید.

کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به مولف بوده و بازنشر و استفاده از مطالب بدون دستکاري و با ذکر 

نام مولف نه تنها مجاز، بلکه ستودنی و موجب تشکر است.

این مجموعه تقدیم می گردد به همسر و فرزندان عزیزتر از جانم ،که حضورشان لحظه لحظه زندگی ( باالخص 

سفرها)  را شیرین و قابل تحمل نموده است.

                                                                                              با تشکر_ مرداد97

                                                                                                کورش مقصودي



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

میدان ارك کاخ گلستانشمس العماره1

ناصرالدین شاه، در سال 1282 دستور به ساخت این بناي باشکوه پنج 

طبقه را داد و در عرض دو سال ساخت آن به اتمام رسید.   نماي 

بیرونی ساختمان به شکل قرینه می باشدارتفاع این بنا 35 متر می 

باشد. طرح و نقشه عمارت توسط معیرالممالک تهیه شده است و 

معماري که این بنا را ساخته، یکی از مشهورترین معماران عصر خودش 

یعنی استاد علی محمد کاشی بوده است بعضی اعتقاد دارند که این کاخ، 

اولین بنایی بوده که در آن فلز کار شده است. ستون هاي طبقات باالیی 

از چدن استفاده شده است ساعات بازدید شش ماه اول.بجز تعطیالت 

ساعت 9 الی 17/30 و شش ماه دوم 9 الی 16/30

میدان اركکاخ گلستان2

تاالر سالم- کاخ ابیض- تخت مرمر- خلوت کریمخانی تاالر آینه- موزه 

مردم شناسی- موزه تاالر عاج- تاالر الماس از منحصر به فردترین 

مجموعه هاي تاریخی ایران قدمت 440 ساله  بازدید 9 الی 18 جمعه ها 

تا 15/30

بازار تهران3

در میان خیابان هاي مولوي در جنوب، مصطفی خمینی 

در شرق، پانزده خرداد در شمال و خیام در غرب قرار 

گرفته است

ساعت بازدید: بجز ایام تعطیل 9 الی 17

تهران قدیم

گرفته است

ساعت بازدید : بجز ایام تعطیل 9 الی 21میدان تجریش جنب امامزاده صالحبازار تجریش4

موزه ایران شناسی موزه سنگ صبحها از ساعت 9 صبح تا 6 عصرمیدان آزاديبرج آزادي5

خیابان امام خمینی خیابان سی تیرخیابان سی تیر6
تنها خیابانی در جهان که مسجد ،کنیسه ،کلیسا و آتشکده در یک 

خیابان قرار دارد- شیها خیابان غذا

خانه میرزا آقاخان نوري لوکیشن فیلم کمال الملکناصر خسرو کوچه امام جمعه پالك 37خانه امام جمعه7

مولوي خیابان صاحب جمکاروانسراي خانات8
نامهاي دیگر: بنگاه خانات و کاروانسراي مهیاري ها ساعت 9 الی 21 به 

جز تعطیالت

خانه حسین خداداد9
ولی عصر ابتداي زعفرانیه (سرلشگر فالحی)

 نبش چهارراه پرزین پالك 12

موزه زمان- تماشاگه زمان- موزه ساعت

ساعت بازدید: همه روزه 8/30 الی 18/30

عمارت کاظمی10
خیابان پانزده خرداد به سمت کوچه امامزاده یحیی در 

گذر فرعی ابوالقاسم شیرازي(محله عودالجان)

سراي کاظمی ،موزه تهران قدیم

خانه میرزا سید کاظم پسر میرزا هدایت اهللا تفرشی وزیر دواب 

ناصرالدین شاه مشاغل 150 ساله تهران ساعت 9 الی 17به جز تعطیالت

اولین محل نوین درس و دانشگاه ایرانخیابان ناصرخسرودارالفنون11

خیابان امام خمینی بین شیخ هادي و ولیعصرخانه مقدم12

 خانه احتساب الملک -گرانترین خانه ایران-

دیوار تجدد- ایوان قاجار- حوض ژاپنی- کافه طرفه همه روزه به جز 

شنبه ها و ایام سوگواري از ساعت 9 صبح تا 17/15 عصر

بجز جمعه و تعطیالت ساعت 7/30 الی 19میدان امام خمینی سردر باغ ملی میدان مشقعمارت قزاقخانه13



عمارت مسعودیه14
خیابان جمهوري نرسیده به بهارستان خیابان ملت تقاطع 

خیابان اکباتان

عمارت ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه

عمارت دیوان خانه ، عمارت سفره خانه و حوض خانه عمارت و حیاط 

سیدجوادي، عمارت حیاط مشیري ، عمارت و حیاط خلوت ، عمارت 

سردر پیاده رو ، عمارت سر در کالسکه رو، باغ دیوان خانه و بناهاي دوره 

پهلوي.همه روزه بجز ایام تعطیل 8الی 17

15
باغ و عمارت 

عین الدوله

پاسداران هروي خیابان وفامنش خیابان افتخاریان کوچه 

جاللی شماره 17

محل کنفرانس تهران همه روزه 

بجزجمعه و ایام تعطیل 10 الی 16

16
خانه مستوفی

 الممالک

خیابان 15 خرداد چهارراه گل.بندك خیابان بادامچی 

کوچه چال

 حصار گذر مستوفی

خانه صدراعظم ناصرالدین شاه خانه 

سیاسی تهران محل تشکیل کابینه مشروطیت امکان بازدید ندارد مرمت 

نشده است

بجز جمعه و تعطیالت ساعت 7/30 الی 19خیابان امام خمینیسر در باغ ملی17

18
عمارت*

*باغ فردوس 

خیابان ولیعصر باالتر از پارك وي بعد از سه راه زعفرانیه

 نرسیده به میدان تجریش کوچه بخشایش
موزه سینما  همه روزه ساعت 10 به بعد

19
خانه نصیرالدین 

عاصفی
خیابان امیرکبیر، خیابان جاویدي، بن بست مدرس

نصیر الدوله  هجدهمین وزیر فرهنگ

 ایران اولین وزیر فرهنگ رضا شاه همسایه مدرس- در حال تخریب

لوکیشن فیلم قیصر(قتل گاه کریم آبمنگل)خیابان 15 خرداد کوچه بیک دامغانی- بازارچه نواب سابقحمام نواب20 لوکیشن فیلم قیصر(قتل گاه کریم آبمنگل)خیابان 15 خرداد کوچه بیک دامغانی- بازارچه نواب سابقحمام نواب20

خانه وزیر مختار فرانسه-محل زندگی آیت اهللا مدرس ساعت 10 الی 18خیابان امیرکبیر، خیابان جاویدي، بن بست مدرسخانه موزه مدرس21

محله عودالجان22

از غرب به میدان 15 خرداد 

از شرق به خیابان سیروس 

از شمال به چهارراه سرچشمه

و از جنوب به چهارراه مولوي

امامزاده یحیسی- خانه مدرس- سراي کاظمی(موزه تهران قدیم)- 

قدیمی ترین کبابی ایران روبروي سراي کاظمی- خانه دبیرالملک- خانه 

مهرانگیز و کامبیزگذر یحیی و حمام نواب-سر چال- کنیسه عزرا 

یعقوب- بازارچه -سفره خانه سنتی تهران قدیم

خانه قوام الدوله23
خیابان امیرکبیر حدفاصل سرچشمه و امین حضور 

اوایل کوچه میرزا محمد وزیر(شهید جاویدي)پالك 18

خانه وثوق- دفتر موسسه فرهنگی ایکوموس پاریس(شوراي بین المللی 

بناها و محوطه ها) بازدید فقط با هماهنگی با موسسه ایکوموس امکان 

پذیر است

میدان حسن آباد24
تقاطع خیابان امام خمینی (سپه) با خیابان حافظ و 

خیابان وحدت اسالمی (خیابان شاهپور)

میدان ملک المتکلمین سابق 

از مبارزان مشروطه خواه

امکان بازدید نداردخیابان سعدي شهید قائدي (هدایت سابق)کوشک دکتر شقاقی25

بجز تعطیالت ساعت 8 الی 19نیاوران پشت حسینیه جمارانخانه امام خمینی26

خانه باغ اتحادیه27
میدان امام خمینی خیابان الله زارر بن بست اتحادیه 

خانه امین السلطان متعلق به ، صدراعظم دوره ناصرالدین شاه، 

مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار بوده است، که پس از کشته 
خانه باغ اتحادیه27

میدان امام خمینی خیابان الله زارر بن بست اتحادیه 

پالك 12

مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار بوده است، که پس از کشته 

شدن او، توسط «حاج رحیم اتحادیه» خریداري شد در حال بازسازي 

امکان بازدید ندارد لوکیشن سریال دائی جان ناپلئون



خانه رضاخان28
امام خمینی نرسیده به حسن آباد خیابان سادات 

شریفی(نعمتی)پالك 46
بازدید با اخذ مجوز امکان پذیر است

رستوران نان و نمک مدیر خانم بهره مندخیابان امیرکبیر خیابان جاویدي پالك 114خانه فخرالملوك29

30
کاخ مستوفی 

الممالک
خیابان سئول میدان پیروزان خیابان شهید مسعود صابري

در تملک اداره پست در حال تخریب محل تشکیل اولین کابینه 

مشروطیت

31
خانه دکتر معین 

(سراي هنرمندان)

خیابان پیروزي میدان چهارصد دستگاه انتهاي خیابان 

بایزید بسطامی

لوکیشن سریال شهرزاد(خانه اي قباد و شهرزاد) و سرزمین کهن با خانه 

استاد امیر جاهد(پدر خانم دکتر معین) ادغام شده است همه روزه از 

ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر

خیابان ولی عصر روبروي کاخ مرمرخانه پروفسور عدل32

خانه پدر جراحی ایران-عمارتی با معماري روسی این خانه مدتی دفتر 

تجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و پس از آن به فرهنگستان 

هنر منتقل شد.بازدید عمومی ندارد

33
خانه سلطان بیگم 

شجاعی

خیابان امام خمینی ابتداي خیابان امیرکبیر خیابان 

ناظم االطبا جنوبی کوچه دشتی کوچه کمالی
خانه فرهنگ بازار

ولیعصر نرسیده به میدان منیریه خیابان بشیري پالك 71خانه امیر بهادر34
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی -خانه حسین پاشازاده معروف به امیربهادر 

جنگ؛ وزیر جنگ مظفرالدین شاه قاجار

نبرد شمالی کوچه طاهري جنب کالنتري 121کوشک وثوق الدوله35

خانه حسن وثوق (وثوق الدوله) برادر احمد قوام (قوام السلطنه) باغ اناري 

باغ -سلیمانیه در اختیار نیروي انتظامی- کوکیشن سریال شهرزاد -

بوستان سهند8 صبح لغایت 4 عصر

خوابگاه دانشجویان دانشگاه هنر خیابان فلسطین،پایین تر از چهارراه جمهوريخانه مصدق36

خانه صادق هدایت37

خیابان سعدي، باالتر از خیابان منوچهري، ضلع جنوب 

غربی بیمارستان امیر اعلم، خیابان شهید تقوي (خیابان 

هدایت) پالك 3، کنار خانه سفیر کبیر دانمارك

 در حال حاضرانبار بیمارستان امیر اعلم است!! امکان بازدید ندارد

38
مجلس 

شوراي ملی قدیم
کاخ بهارستان بازدید رایگان بین 1 تا 2 ساعتمیدان بهارستان

خانه معتمدالسطنه39
چهارراه سرچشمه خیابان مصطفی خمینی کوچه قوام 

حضور پالك 24

خانه منسوب به عبداله وثوق(برادر صلبی وثوق الدوله و قوام السلطنه)-

خانه محله سرچشمه



کالج امریکائی ها-دانش آموختگان مشهور:داریوش آشوري، نویسنده و مترجم 

معاصر -محمد علی اسالمی ندوشن، شاعر، منتقد، مترجم و پژوهشگر برجسته 

ایرانی-حسن اکبرزاده، ریاضیدان و پژوهشگر برجسته ایرانی حسین امانت، طراح 

و معمار ایرانی و طراح برج آزادي -عبداهللا انوار، مترجم ایرانی و از پیش کسوتان 

معاصر نسخه شناسی در ایران مهدي بهادري نژاد، استاد مهندسی مکانیک 

دانشگاه صنعتی شریف، برگزیده همایش چهره ماندگار، معاون پژوهشی 

فرهنگستان علوم و دارنده نشان درجه یک دا نش -فیروز پرتوي، اولین رئیس 

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف-علی جوان، فیزیکدان ایرانی و مخترع 

لیزر گازي-مصطفی چمران، دانش آموخته دانشگاه برکلی کالیفرنیا و وزیر دفاع 

سابق ایران صادق چوبک، نویسنده ایرانی و از پیشگامان داستان نویسی مدرن 

ایران سلیمان حییم، فرهنگ نویس، مترجم، نویسنده و شاعر ایرانی، ملقب به 

«پدر فرهنگ نویسی دوزبانه ایران»  ارتشبد خاتم، فرمانده نیروي هوایی 

شاهنشاهی ایران، همسر فاطمه پهلوي  همایون خرم، نوازنده نامدار ویولن، 

موسیقی دان و آهنگ ساز ایرانی  هاراطون داویدیان، از بنیان گذاران روانپزشکی 

در ایران یاسر رودي، فیزیکدان و برنده جایزه اریک کندل اروپا در سال 2015 و 

جزو ده دانشمند برتر مجله ساینس نیوز  ادوارد زهرابیان، معمار و طراح ایرانی و 

طراح نشان هواپیمایی ملی ایران (هما)  منوچهر ستوده، ایران شناس، جغرافیدان 

و پژوهشگر ایرانی  سعید سهراب پور، رئیس دانشگاه صنعتی شریف از سال 

1376 تا 1389، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و 

چهره ماندگار مهدي ضرغامی، پنجمین نایب التولیه (رئیس) دانشگاه صنعتی 

شریف بهزاد عبدي، آهنگساز ایرانی عادل فردوسی پور، گزارشگر فوتبال ایرا ن 

شمال غربی چهارراه کالج کوچه البرز دبیرستان البرز 40

خیابان فلسطین جنوبیکاخ مرمر41

ساختمان قدس شنبه تا پنجشنبه  9:30 تا 17:30گنبد این بنا برگرفته 

از گنبد مسجد شیخ لطف اهللا اصفهان است که با دستان استاد مرحوم 

حسین لرزاده کاشیکاري شده و دفتر کار مرحوم هاشمی رفسنجانی 

بوده است

شریف بهزاد عبدي، آهنگساز ایرانی عادل فردوسی پور، گزارشگر فوتبال ایرا ن 

داریوش فرهود، پدرعلمژنتیک ایران سیاوش قمیشی، خواننده، آهنگ ساز، 

ترانه سرا محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخ نگار، کاوشگر علوم 

سیاسی و منتقد ادبی-  لطفی زاده، بنیان گذار منطق فازي و استاد دانشگاه 

برکلی- بهرام مبشر، مدیر ارشد ناسا و پژوهشگر تلسکوپ هابل-حسین 

محجوبی، نقاش صاحب نام معاصر ایران و از چهره هاي بین المللی هنر نقاشی 

جمشید مشایخی، بازیگر صاحب سبک سینما و تلویزیون ایران و چهره ماندگار 

در سینما طهماسب مظاهري، وزیر امور اقتصادي و دارایی کابینه سید محمد 

خاتمی و رئیس سابق بانک مرکزي مصطفی میرسلیم، وزیر سابق ارشاد و عضو 

هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر و کاندیداي دوازدهیم دوره انتخابات ریاست 

جمهوري فرزاد ناظم، کارآفرین ایرانی-آمریکایی و مدیر فنی شرکت یاهو  

کامران وفا، فیزیک دان و استاد ایرانی-آمریکایی فیزیک در دانشگاه هاروارد  

افشین یداللهی، ترانه سرا و پزشک متخصص اعصاب و روان  روزبه معین، 

نویسنده معاصر ایرانی



42
خانه حسن پیرنیا 

ملقب به مشیرالدوله
خیابان منوچهري بین الله زار و فردوسی کوچه پیرنیا

لوکیشن قسمتهاي از سریال دایی جان ناپلئون ناصر تقوایی ، قسمتهایی 

از سریال هزاردستان مرحوم علی حاتمی ، فیلم کاسه هاي سفالی کمال 

تبریزي و چندین فیلم دیگر-به اشتباه می گویند معمار نیکالي مارکوف 

روسی (گرجی تبار) بوده داراي باالبر و آسانسور!! ساختمان در اختیار 

دانشگاه علوم پزشکی و به عنوان موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب 

اسالمی و مکمل قرار دارد، امکان بازدید در صورت تایید وزارت بهداشت 

و دانشگاه علوم پزشکی امکان پذیر است.

خانه دبیرالملک43

 میدان بهارستان، پایین تر از چهارراه سرچشمه، کوچه 

قوام الحضور، خیابان جاویدي، کوچه حنیف نژاد ( 

فخرالملک) پالك 17

بازدید رایگان ساعت کاري : 10 الی 17

44
آرامگاه شاهزاده 

گرجی
خیابان پاسدار گمنام خیابان 12 فروردین بزرگراه محالتی

شامل سر در ورودي برج ناقوس و سرداب محراب متعلق به یکی از 

شاهزادگان گرجی به نام مینادورا خوشطاریا دختر اگناتی از درباریان 

روس و همسر یکی از سرمایه داران معروف گرجی است که در دوره 

قاجار در آذربایجان، گرجستان و شمال ایران فعالیت می کرده است.

45
خانه سردار اسعد 

بختیاري
ضلع شمال غربی میدان توپخانه کوچه باغ ایلخانی

این بناي تاریخی در محوطه بانک ملی در خیابان فردوسی شهر تهران 

قرار دارد و به عنوان باشگاه بانک از آن استفاده می شود.و مجوز بازدید 

هم نمی دهند

46
عمارت ارباب

 هرمز

در بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، بلوار استقالل، 

خیابان توحید، محوطه شمالی پارك پلیس

موزه گرافیک-هرمز آرش یا ارباب هرمز یکی از واقفان مشهور زرتشتی و 

سازنده محله تهرانپارس- یکشنبه تا پنجشنبه و ایام غیرتعطیل از ساعت 

10 صبح تا 18 امکان پذیر است

خانه مینائی47
ولیعصر باالتر از میدان منیریه کوچه مسلم کریمی طینت 

پالك 10

خیابان ولی عصر (عج)، باالتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی 

طینت، پالك 5  امکان بازدید ندارد ملک شخصی

48
خانه پدري جالل آل 

احمد
درحال مزایدهخیابان قیام خیابان شهید کارکن پالك75

خانه فاموري49

 خیابان جمهوري، بین خیابان ولیعصر و حافظ، بعد از 

بازدید براي عموم آزادخیابان روم، کوچه ي گشتاسب، درب انتهاي کوچه

تهران خیابان خیام روبروي خیابان بهشتکاخ دادگستري50
ساخته شده توسط شرکت اشکودا چکسلواکی 8 تا 14 روزهاي غیر 

تعطیل

آسیاب آبی51
یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسد آبادي بین 51 و 

53 خیابان 12 متري احداثی
در حال بازسازي

52
خانه ملک الشعراي 

بهار
خیابان طالقانی خیابان ملک الشعرا کوچه گوهر پالك 9

در اختیار مرکز اسناد ملی است و تاکنون هیچ اقدامی جهت ثبت آن در 

ردیف آثار ملی صورت نگرفته است. درحال تخریب

53
خانه مهرانگیز و 

کامبیز

خیابان امیرکبیر، کوچه میرزا محمود وزیر، کوچه هداوند 

پالك 7 سراي محله امامزاده یحیی

خانه آقا جالل تهرانی رئیس شوراي سلطنت که استعفا داد- کوکیشن 

سریال پدرساالر خانه فرهنگ محله امامزاده یحیی (ع)



خانه ملیجک54
خیابان سعدي جنوبی پائین تر از چهارراه مخبرالدوله 

کوچه بانک ملت

خانه غالمعلی عزیزالسلطان (همسر اخترالدوله دختر ناصرالدین شاه ) 

وي در تهران 2 خانه به نام خود دارد که خوشبختانه هر دوي آنها هم 

اینک موجود است. خانه دوم او احتماال بعد از مرگ ناصرالدین شاه 

ساخته شده است و هم اکنون تحت تملک باشگاه بانک ملت است

55
خانه ابوالحسن

 صبا

کوچه صبا در اواسط خیابان ظهیراالسالم در خیابان 

جمهوري نرسیده به میدان بهارستان تهران
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8.30 صبح الی 15

خانه تفضلی56
بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازي نبش کوچه شهید 

عباس شفیعی پالك60

معمار وارطان هوانسیان - خانه میرزا علینقی تفضلی- معروف به خانه 

وارطان-خانه گفتمان شهر و معماري

57
سنگ قبر ناصرالدین 

شاه
بازدید 9 الی 18 جمعه ها تا 15/30میدان 15 خرداد میدان ارك موزه کاخ گلستان

58
کاخ امیر 

سلیمانی

میدان بسیج بزرگراه آزادگان جنب پارك آبی آزادگان 

بوستان آزادگان

سلیمانیه منسوب به امیرسلیمانی پسر عضدالملک رئیس ایل قاجاره 

واقع در بوستان آزادگان

خیابان پامنار باالتر از مسجد پامنار کوچه صوفیانیخانه سرهنگ  ایرج59

لوکیشن فیلم مهمان مامان خانه «میرزا آقا خان»  براساس نقشه حصار 

ناصري عبدالغفار، این ملک به نام خانه «میرزا زکی خان خوئی» ثبت 

شده است در حال بازسازي

برج اینانچ60
دامنه کوه نقاره خانه در جاده امین آباد سه راه تقی آباد 

هفت دستگاه

گورستان سلطنتی یکی از فرماندهان ري در زمان سلطان 

سنجرسلجوقی که در این محل مدفون شده

61
خیابان خیام کوچه کربالئی کوچه حسام لشگر پالك 17 خانه تاریخی حسام 

در حال تخریب 61
خانه تاریخی حسام 

لشگر

خیابان خیام کوچه کربالئی کوچه حسام لشگر پالك 17 

و 19
در حال تخریب

متعلق به صندوق بازنشستگی کشوري- در دست مزایدهخیابان صوراسرافیل بن بست ناصرالدین میرزا پالك 161خانه ناصرالدین میرزا62

خانه مهربان منش63

خیابان امیرکبیر (چراغ برق سابق)، خیابان شهید علیرضا 

جاویدي (گذر میرزا محمود وزیر سابق، سرچشمه پایین 

اسبق) در میان کوچه هاي بحرالعلوم (میرزا حسن انبار 

سابق) و کوچه شهید فیروزکوهی (موئد احمدي سابق، 

محمد تقی خان اسبق و عین المک پیشین)

در حریم مصوب خانه قوام الدوله- پایگاه مدیریت بافت بناهاي تاریخی 

تهران هفته اي 2 الی 3 روز آقاي قالیباف و خانواده در آن سکونت 

داشتند.

نخستین زن مینیاتوریست ایران -محل آثار موزه سعدآبادخیابان جمهوريخانه کالرا آبکاریان64

مجسمه امیر قدم شاهیسربند میدان دربندتندیس کوهنورد65

خانه پروین اعتصامی66

خیابان مصطفی خمینی پائین تر از چهارراه سرچشمه 

کوچه شهید علی زاده  پالك 6 و 8 و 10در همسایگی 

مسجد قدیمی عبدالنبی نوري

در حال حاضر یک سوم ملک که در اختیار موزه ایکوم است قابل بازدید 

است

آسیاب والی67
خیابان مازندران خیابان گرامی انتهاي خیابان شهید

انتظاري(حوالی میدان امام حسین)
درحال تخریب

68
مسجد 6 محراب 

شیشه

خیابان امام خمینی چهار راه سپه خیابان شیخ هادي

 نرسیده به چهارراه جامی روبروي کوچه مظفري خواه
مسجدي با 6 محراب

مسجد شاه سابق خیابان 15 خردادشرق خیابان ناصر خسرومسجد امام خمینی69



کهن سال ترین مسجد تهرانخیابان 15 خرداد گذر نوروز خانمسجد جامع بازار70

خیابان سی تیر میدان مشق (باغ ملی)کاخ شهربانی71

ساختمان را با نام ساختمان شماره 9 وزارت خارجه مورد بهره برداري 

اداري قرار دارد.ماي خارجی آن هم کامل ترین الگوبرداري از کاخ هاي 

تخت جمشید و آپادانا است

72
خانه موزه دکتر 

سندوزي
میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان 19 پالك 2

مطب دکتر بوده که آثار خود را در آن به نمایش گذاشته است ساعات 

بازدید: 9 الی 17

73
میدان و دروازه 

قزوین
قدیمی ترین دروازه ورودي تهراننمادین در وسط میدان قزوین

سابقه 100سالهتقاطع خیابان ظهیراالسالم و کوچه آزادي خواهسقاخانه ظهیراالسالم74

75
برج و ساختمان 

اربابی
خیابان امام خمینی تقریباً روبروي مریخ نرسیده به ولیعصر

ساختمانی به سبک قرون وسطی که به کمک دکتر ابولقاسمی و دکتر 

مقدم در دانشگاه هنرهاي زیبا ساخته شده است

ارگ سلجوقی76

چهارراه راه آهن شرق کارخانه گلیسیرین اتوبان امام 

علی(ع) رو به جنوب، اندکی آن طرف تر از محله صفائیه 

ري و در نزدیکی تپه چشمه علی

دژ رشکان - بنایی 2 هزار و 300 ساله تاریخ تهران و ري که پاتوق 

معتادان است

خیابان فردوسی کنار بانک مرکزيساختمان بانک ملی77

بنا توسط یک معمار آلمانی به نام هنریش طراحی شد. این ساختمان 

نخستین تالش براي تلفیق معماري باستانی ایران و معماري اروپا را 

نشان می دهد و شاخص ترین نمونه در نوع خود به شمار می رود. 

مجسمه هاي شیر که در ورودي ساختمان نصب شده اند توسط غالمرضا 

رحیم زاده ارژنگ مجسمه ساز ایرانی ساخته شده اند

78
زورخانه

 بانک ملی
میدان امام خمینی خیابان فردوسی داخل بانک ملی

داخل بانک ملیسردر سنگی بنا درابعاد 85×430 سانتی متر، توسط 

استاد ابوالحسن خان صدیقی پدر مجسمه سازي نوین ایران که از 

شاگردان کمال الملک بوده و سازندة مجسمه هایی همچون ، میدان 

فردوسی ، مجسمه خیام پارك الله ، مجسمه نادرشاه در مشهد و طرح 

چهره ابوعلی سینا ، میرزا تقی خان امیرکبیر بوده است ساخته شد. این 

سردر نقش برجسته سه خوان شاهنامه را به نمایش گذاشته است: اول ، 

به کمند کشیدن زن جادوگر. دوم، کشته شدن دیو سفید . سوم، کشته 

شدن اژدها به دست رستم

79
مقبره لطفعلی خان 

زند

خیابان 15 خرداد بازار بزرگ خیابان خیاطها محوطه 

امامزاده زید
محل انبارش فرش هاي امامزاده است

ضلع جنوبی فلکه دوم تهرانپارس*رستم باغ*80
معبد آدریان داخل این باغ مسکونی است با حدود400 نفر ساکن 

زرتشتی

معروف به قلعه مازیار در حال ویران شدناوشان نرسیده به فشم ورودي روستاي امامهقلعه امامه81

پیاده راه صبا82
بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران 

مظفر
خیابانی سنگفرش شده

83
خانه موزه شهیدان 

اقبالی
شنبه تا پنجشنبه  8 تا 18:30اتوبان نواب، خیابان کمیل غربی، بعد از چهارراه قلیچ خانی

اقبالی

باغ بانک شاهی در حال فروپاشی و قطع درختانخیابان دکتر شریعتی، خیابان یخچال، پالك 11خانه باغ کیانیان84



خانه سراج الملک85
خیابان امیرکبیر کوچه سراج الدین فرعی حمام سراج 

الملک پالك 37
نیمه مخروبه

خیابان امیرکبیر نبش خیابان ایرانعمارت امین الضرب86

به دلیل اینکه ضرب سکه در ایران توسط این خانواده انجام می شد، به 

محمدحسین کمپانی، حاج امین الضرب می گفتندکتابخانه این خانه 

1100 نسخه خطی و اسناد مهمی از زمان قاجار را در بر می گیرد. کسی 

امکان حضور ندارد در بنا 11 مغازه ایجاد کرده اند

میدان راه آهنراه آهن تهران87

معمار اصلی ایستگاه راه آهن یک معمار اکراینی بنام والدیسالو 

والدیسالوویچ گارادیتسکیی Городецкий بود که در سال 1863 

متولد شده و در سال 1920 به لهستان مهاجرت می کند بعد توسط یک 

شرکت آمریکایی براي احداث ایستگاه راه آهن تهران به ایران دعوت 

می شود و در سال 1930 در تهران فوت می کند و در گورستان ارامنه 

تهران به خاك سپرده می شود

خانه صالح88
ضلع غربی خیابان حافظ بعد از جمهوري کوچه امیري 

پالك 27

خانه اللهیار صالح آرانی وزیر، سفیر، سیاست مرد ایرانی و از رهبران 

جبهه ملی ایران و حزب ایران بود قرار است با همکاري مالکان این بنا و 

سازمان  میراث فرهنگی و گردشگري یک مرکز فرهنگی هنري براي 

آموزش عالقه مندان به رشته هاي هنري، در این مکان احداث شود.

89
عمارت قدیمی 

کوچه نظامیه
داراي مالکیت خصوصی بوده و از ابتدا تاکنون کاربري مسکونی داردمیدان بهارستان، کوچه شهید حسین اصالت، پالك 41 89

کوچه نظامیه
داراي مالکیت خصوصی بوده و از ابتدا تاکنون کاربري مسکونی داردمیدان بهارستان، کوچه شهید حسین اصالت، پالك 41

خانه شریف العلماء90
خیابان امیر کبیر، خیابان دکتر دیالمه بین کوچه امین

 و شهید امیر حسین مقدم فر

خانه تاریخی افراسیاب نزدیک به 150 سال قدمت تاریخی و فرهنگی 

دارد. بر اساس اظهارات مالک آن که وراث هستند و تحقیقاتی که از 

ساکنان محل صورت گرفته، مشخص شده است که این بنا را در زمان 

ناصرالدین شاه قاجار، شاه میرزا آقاخان نوري براي اسکان سوگلی و 

حرمسراي خود خریداري کرده و این بنا را تا زمان حیات خود در تصرف 

داشته است. پس از اینکه شاه میرزا آقاخان نوري از دنیا رفته، شریف 

العلما که ریاست دفترخانه هاي دولتی طهران را بر عهده داشت، این 

خانه را در اختیار گرفت و در سال 1342 هجري شمسی این خانه به 

ساکنان اکنون آن (آقاي افراسیاب) واگذار شده است.

خانه دکتر ابتهاج91
میدان بهارستان خیابان مجاهدین اسالم 

خیابان ایران مدرسه راهنمائی شهید اندرزگو

این خانه متعلق به عبدالحسین ابتهاج سمیعی وزیر علوم و بهداري دوره 

پهلوي بود که بخشی از آن در امرداد سال 1396 تخریب شد

خانه اخوان ثالث92
خیابان دکتر فاطمی خیابان ششم کوچه خجسته پالك 

31
در حال بازسازي

میدان امام خمینی خیابان باب همایونپیاده راه باب همایون93

خیابان باب همایون خیابان کوتاه سنگفرش شده اي است که در 

محدوده منطقه 12 شهرداري تهران قرار گرفته و از میدان امام 

خمینی(میدان توپخانه) به سمت خیابان خیام شروع و به خیابان 

صوراسرافیل (درب اندرون) ختم می شود.  این خیابان به همراه میدان 

توپخانه و خیابان الله زار، نخستین خیابان هاي تهران بودند که در سال توپخانه و خیابان الله زار، نخستین خیابان هاي تهران بودند که در سال 

1310 و به مناسبت ورود ملک فیصل پادشاه عربستان به تهران آسفالت 

شدند. اما االن سنگفرش هستند



94
خانه محمد علی 

سپانلو
منزل استاد محمد علی سپانلو، از شعراي برجسته معاصرانتهاي بلوار کشاورز ابتداي جمالزاده شمالی

میدان امام خمینی خیابان ناصر خسرو کوچه مرويپیاده راه کوچه مروي95

کوچه مروي یکی از قدیمی ترین مراکز خرید تهران است که در گذشته 

مهاجران عرب در آن به تجارت می پرداختند که امروزه تعداد آنها بسیار 

کمتر از گذشته است. در این کوچه انواع خوراکی و اسباب بازي و لوازم 

آرایشی خارجی که در نقاط دیگر شهر کمتر به چشم می خورند، بورس 

انواع لوازم آرایش، اسباب بازي و چاي و قهوه و غیره به فروش می رسد. 

همچنین فالفلی مروي یکی از معروف ترین فالفلی هاي ایران، سر کوچه 

مروي قرار دارد. عمارت شمس العماره و بسیاري از ساختمان هاي قدیمی 

دیگر تهران مانند سراي روشن و بازار تهران در نزدیکی این کوچه قرار 

دارد.

96
خانه توماس 

توماسیان
ضلع شمالی خیابان سمیه

خانه توماس تموماسیان از بناهاي اواخر دهی 30 شمسی در تهران است 

و معمار طراح آن آقاي مهندس آفتاندلیان و معمار این سازه ي زیبا 

مهندس آیوازیان است وي از خیرین مدرسه ساز ارمنی بوده و خانه خود 

را وقف نموده بود اما بنیاد آنرا مصادره و به فروش رسانده است. اکنون 

مالک شخصی دارد و داخل آن نمی توان رفت

97
پیاده راه 

میدان امام حسین

حدفاصل دو میدان اصلی امام حسین(ع) و شهداست عالوه بر تمام 

کارکردهاي یک پیاده راه، به عنوان پروژه اي آیینی و فرهنگی نیز به 
97

پیاده راه 

میدان امام حسین
میدان امام حسین

کارکردهاي یک پیاده راه، به عنوان پروژه اي آیینی و فرهنگی نیز به 

شمار می آید، گذر آیینی در حدفاصل این میدان تا میدان شهدا را می 

توان به یک سمفونی ملی تشبیه کرد

خانه فیض98
خیابان امیر کبیر کوچه شهید جاویدي

 کوچه شهید محدث
عصمت السلطنه- مربوط به دوره قاجار است

99
خانه احمد متین 

دفتري
فلسطین بعد از تقاطع جمهوري نبش کوچه فالح زادگان

احمد متین دفتري جوان ترین نخست وزیر ایران در زمان رضاشاه در 

43 سالگی بود. او از استادان حقوق بود و عالوه بر مقام استادي 

دانشکده حقوق، در عرصه سیاست ایران نیز حضور داشت و به مقام 

نمایندگی مجلس شوراي ملی و مجلس سنا و وزارت دادگستري و 

نخست وزیري رسید.احمد متین دفتري فرزند میرزا محمودخان اعتضاد 

لشکر (عین الممالک) بود و از شش سالگی به شغل لشکرنویسی مشغول 

شد. او داماد محمد مصدق بود. این خانه از لیست خانه هاي خانه هاي 

ملی خارج شد

خیابان برادران شهید قائدي کوچه نفیسی پالك 3خانه رهاوي100

بخش هایی از این عمارت به دنبال آتش سوزي تخریب شده و با مذاکرات 

صورت گرفته با مالک بنا ، مرمت و احیا می شود در گفت و گو با 

رسانه ها افزوده بود: «خانه «رهاوي» از لحاظ سبک معماري شبیه موزه 

آبگینه بوده و با تزیینات آجري و گچ بري هاي ویژه در بنا، به عنوان یکی 

از بناهاي داراي ارزش دوران قاجاري محسوب می شود جنب خانه دکتر 

نفیسی

پامنار کوچه شهید صوفیانی پالك 52خانه لشگر نویس101
لوکیشن فیلم مهمان مامان - در خانه تاریخی خاندان لشگر نویس به 

روي بازدیدکنندگان بسته است

متاسفانه اطالعات زیادي از خانه مسکونی آقاي دولو در دسترس نیستخیابان مجاهدین اسالم کوچه قائن پالك 12خانه مسکونی دولوو102



گرمابه قبله103
چهارراه مصطفی خمینی و سیروس کوچه آل آقا (بین 

بازارچه نایب السلطنه و سیروس)

معروف به حمام خانم این گرمابه 70 سال است که از سوي خانواده 

بادامی اداره میشود .گفتنی است این گرمابه هم اکنون از گاز براي 

سوخت خود بهره می برد.  بدستور خواهر شاه طهماسب ساخته شده 

است

خیابان جمهوري ، خیابان میرزا کوچک خاندبیرستان فیروز بهرام104

از دبیرستان هاي تاریخی و زرتشتی شهر تهران است. این دبیرستان 86 

سال پیش تأسیس شد این دبیرستان از لحاظ علمی با دبیرستان البرز 

رقابت می کرد و طی این سال ها افراد مشهور علمی و سیاسی در آن 

تحصیل کرده اند.  هزینه ساخت این دبیرستان توسط شخصی بنام 

بهرامجی بیکاجی که یکی از زرتشتیان سرشناس هند بود پرداخت و به 

یادگار فرزند مرحومش، فیروز بهرام بیکاجی، فیروز بهرام نامگذاري شد 

از دانش آموزان قدیم این دبیرستان می توان به افراد زیر اشاره کرد: 

احمد شاملو- بابک افشار- پرویز شهریاري- پرویز ثابتی- تورج نگهبان- 

حسن علی منصور- حمیدرضا پهلوي- داود هرمیداس باوند- حسین 

نصر- شاپور ریپورتر- عباس اکرامی- عزت اهللا نگهبان- علی جوان 

(مخترع لیزر گازي)- لوریس چکناواریان- محمد نوري- محمد سریر- 

منوچهر انور- مهرداد بهار- مهرداد پهلبد- هژبر یزدانی-هانیبال الخاص- 

هوشنگ کاووسی- هوشنگ نهاوندي- نعمت اله مین باشیان- ابراهیم 

ویکتوري و....

105
قصر فیروزه(کاخ فرح 

آباد)
بزرگراه شهید یاسینی، شهید دوران

کاخ فرح آباد (تهران)، کاخی مربوط به دوره قاجار در دوشان تپه است 

انتهاي خیابان پیروزي (فرح آباد پیشین). این کاخ "قصرفیروزه" نیز 

نامیده می شود. به دستور مظفرالدین شاه قاجار در منطقه فرح آباد 

تهران ساخته شده و هنوز در محدوده شرقی تهران پابرجاست.بناي کاخ 

براساس مدل کاخ تروکادرو پاریس ساخته شده

(نخستین داروخانه تهران)خیابان امیرکبیر (چراغ برق سابق)دواخانه نظامی106

107
خانه نصیرالدین 

عاصفی
خیابان امیرکبیر، خیابان جاویدي، بن بست مدرس

میرزا احمدخان نصیرالدوله بدر از تاجران ثروتمند پایتخت بود که در 

همسایگی شهید مدرس زندگی می کرد. آن دو با هم رفاقت داشتند اما 

به دو راه متفاوت رفتند؛ مدرس با رضاشاه درافتاد و به تبعید رفت و 

نصیرالدوله وزیر فرهنگ شد. میرزا احمدخان نصیرالدوله در اروپا 

تحصیل کرد و به زبان هاي خارجی آشنا بود. به خدمت وزارت خارجه 

درآمد و مدتی مامور سفارت بلژیک شد. میرزا احمد خان در سال 

1301ق به لقب پدرش، نصیرالدوله ملقب شد. او اولین وزیر فرهنگ 

رضاشاه پهلوي بود.

خیابان فخر الدوله، خیابان بهارستان، خیابان قائنعمارت فخرالدوله108

کوشک فخرالدوله -خانه مداحان اهل بیت-مارت فخرالدوله و مسجد 

مجاور آن ساخته ي دست فردي به نام مارکوف و به سفارش بانو 

اشرف الملوك فخرالدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار بوده است که 

بناهاي بسیاري را در تهران و دیگر شهرها ساخته است. ساختمان 

دبیرستان البرز از اولین کارهاي ماندگار مارکوف است و مسجد امین دبیرستان البرز از اولین کارهاي ماندگار مارکوف است و مسجد امین 

الدوله را هم ایشان به درخواست بانی اش خانم فخرالدوله بنا نهاده است.



موزه آبگینه و سفالینهخیابان جمهوري، خیابان سی تیر، پالك 55کوشک قوام السلطنه109

زندان هارون الرشید110
شهرري، دوازده کیلومتري جاده خراسان، سه راه سیمان، 

دست چپ در دامنه کوه هاي مسگرآباد

بناي مزبور همان طور که از اسم آن بر می آید، زندانی از دوران آل بویه 

بوده و صرفاً بمنظور زندان هاي انفرادي ساخته شده است. به عقیده آندره 

گدار بناي مزبور از زمان سلجوقی است و یکی از استحکامات نظامی آن 

عصر بشمار می آید

111
گنبد فخرالدوله یا 

امیراینانج

دامنه کوه نقاره خانه شهرري جاده ورامین خیابان کاظم 

رستگار جاده امین آباد

گورستان آل بویه- برج نقاره خانه داراي ساختاري متشکل از الشه سنگ 

و گچ است ونماي آن تزیینات آجرکاري به همراه قوس هاي جناغی 

تزیینی دارد اکنون مامن معتادان است

خانه سلطان بیگم112

میدان امام خمینی، ابتداي خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم 

االطباء جنوبی، کوچه دشتی، کوچه کمالی، خانه فرهنگ 

بازار

خانه موزه بازار (منسوب به عمه ناصرالدین شاه)خانه فرهنگ بازار-

کتابخانه اي با حدود 6000 جلد کتاب- بناي عمارت «سلطان بیگم» که 

در حال حاضر “خانه موزه بازار” نامیده می شود،متعلق به اواخر دوره 

قاجار باشد و در سال 1312 خورشیدي توسط خانم سلطان بیگم 

شجاعی به فرزندشان تقی شجاعی واگذار شده است که ایشان هم بعدا 

در سال 1326 آن را به آقاي نیر نما فروخته اند.براین اساس خانواده 

“نیرنما” تغییراتی را در ملک بوجود آورده اند، اما تاالر آینه و حوض 

خانه را به دلیل وجود آثار تاریخی بدون کوچکترین تغییري حفظ نموده 

اند.

اولین حمام عمومی تهران که دوش داشت این حمام براي کلیمیان 

حمام کشوریه113
خ مصطفی خمینی، پایین تر از چهار راه سرچشمه، کنار 

بیمارستان دکتر سپیر

اولین حمام عمومی تهران که دوش داشت این حمام براي کلیمیان 

احداث شد اما بعدها هم  وطنان مسلمان نیزاز آن استقبال کردند. حتی 

بعضی از مراجعین این حمام باور داشتند که آب خزینه این حمام 

برایشان مشکل گشا بوده و سرانجام این حمام در سال 1385 از جهت 

داشتن سبک معماري ویژه توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسید.

 ضلع شرقی میدان توپخانه (میدان امام خمینی (تهران)بانک شاهی114

کاشیکاري سردر توسط حسین کاشی پز انجام شده است، اما معمار 

طراح ساختمان مارکار گالستیانس بوده است بانک شاهی ایران به عنوان 

اولین بانک ایران بشمار می آید که در سال1278خورشیدي - 

1889میالدي توسط بارون جولیوس دو رویتر، بانکدار یهودي-انگلیسی، 

و با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریاي بریتانیا و به امتیاز دولت ایران 

تاًسیس گردید. این بانک سال ها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیانه 

(BBME) تغییر نام داد و امروزه به نام بانک اچ اس بی سی خاورمیانه 

شناخته می شود

115
 خانه استاد امیر*

*جاهد

خیابان پیروزي، میدان چهارصد دستگاه، خیابان بایزید 

بسطامی.

با خانه استاد معین ادغام شده است منزل شاعر و تصنیف ساز معروف- 

پدر خانم دکتر معین

116
خانه استاد حسین 

لرزاده
خیابان بهار منطقه 6

خانه معمار-سر در بانک شاهی « بانک تجارت فعلی »واقع در میدان 

توپخانه تهران دانست. لرزاده در طول عمر هنري نزدیک به یک قرن 

خود، مساجد متعددي را طراحی و اجرا کرد که در راس آن مسجد 

اعظم (قم) به دعوت مستقیم آیت اهللا بروجردي قرار دارد.

همچنین وي بنا به ماموریتی که آیت اهللا بروجردي به وي محول کرد، 

مامور تعمیر و پاره اي تغییرات در حرم حسین بن علی(ع) در کربال شد 

معمار آرامگاه فردوسی گنبد کاخ مرمر وي 842 مسجد ساخته است



117
خانه هوشنگ ابتهاج

الف سایه

 خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوي (کوشک)، کوچه 

شهید انوشیروانی، پالك 22

 در حیاط خانه هوشنگ ابتهاج درخت ارغوانی وجود دارد که او شعر 

«ارغوان» خود را به یاد آن سروده است. به گفته ابتهاج، زمانی که او 

خانه را خریده درخت ظاهراً خشکیده اي در حیاط خانه بوده که برخی 

پیشنهاد داده اند که او درخت را قطع کند، ولی ابتهاج در عوض از 

درخت مراقبت کرده و درخت دوباره جان گرفته است. ابتهاج خاطره اي 

را نقل کرده است که در زمان فروش خانه، به دلیل مهاجرت از ایران، 

پس از آنکه چشمش به درخت افتاده است، از آن خجالت کشیده و به 

سوي دیگري نگاه کرده است

118
 خانه ارباب*

*جمشید
خیابان فردوسی

یکی از خیابانهاي فرعی خیابان منوچهري محل زندگی یکی از 

زرتشتیان متمول

119

خانه احمد علی 

ابتهاج (منسوب به 

مارکوف)

میدان فردوسی ، خیابان شهید تقوي (کوشک سابق) ، 

انتهاي بن بست انوشیروان ، پ 1

ساختمان اداره مرکزي سیمان معروف به خانه سلطان سیمان-این ملک 

توسط سیروس فرمانفرمائیان (فرزند هشتم عبدالحسین میرزا فرمانفرما 

و بتول خانم و از درباریان دوران پهلوي اول) بنا و سپس منوچهر هرمز 

قراگوزلو در این عمارت ساکن بود و بعدها در اختیار بانک پارس قرار 

گرفت و در نهایت در سال 1343 یکی از سه برادران ابتهاج به نام 

احمدعلی ابتهاج (مالک کارخانه سیمان تهران) آن را خریداري 

کرد.امکان بازدید ندارد

این خانه متعلق به شخصی بود به نام سلطان خان محمد عامري فرزند 

120
خانه عامري ها 

(عضو کمیته زرگنده)
خیابان فردوسی با پالك 459

این خانه متعلق به شخصی بود به نام سلطان خان محمد عامري فرزند 

(نصراهللا نائینی – ملقب به اسدالسلطنه) متولد 1268 ه خورشیدي ، 

فارغ التحصیل مدرسه آمریکایی تهران (آموزگار همان مدرسه در 

سالهاي آتی)  بعدها شد، رئیس دفتر و معاون سید ضیاء الدین طباطبایی 

و عضو کمیته آهن یا فوالد یا همان کمیته زرگنده که نقش به سزاي در 

شکل گیري کودتاي سوم اسفند 1299 داشت. در دوره چهارم مجلس 

شوراي ملی منتخب مردم شهر نائین بود اما به علت شرکت در جلسات 

کمیته زرگنده و حضور فعال در کودتاي 1299 اعتبار نامه او رد شد. 

سلطان خان محمد عامري در دوره ششم مجلس شوراي ملی به عنوان 

نماینده نایین انتخاب شد و به تهران آمد و قسمتی از ملکی را که متعلق 

به خاندان امین دارالضرب بود و در پشت خندق ناصري قرار داشت، 

خرید و در همان سال عمارتی 2 طبقه در آن زمین بنا نمود و آن خانه 

شد «خانه عامري ها». تخریب شد

121
آبجوسازي آرگو 

(شمس)

خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوي (هدایت یا کپنهاك 

سابق، کوشک اسبق) نبش کوچه بهداشت، شماره

در تاریخ 10 بهمن 1357 ساعت یک و نیم بعد از ظهر در خیابان 

مجیدیه - سه راه آبجوسازي - گروه کثیري از اسالمگرایان افراطی در 

حالی که شعارهاي مذهبی می دادند به کارخانه آبجوسازي شمس حمله 

کردند و این کارخانه را طعمه حریق ساختند. در این آتش سوزي انبار 

کارخانه، شرکت تعاونی، سه کامیون حمل و نقل، دو اتومبیل سواري و 

دفتر کارخانه سوخت. آتش سوزي تا ساعت شش بعد از ظهر ادامه داشت 

در این محل فعال نمایشگاه هنري برگزار می شود

این خانه محل تحقیقات و زندگی استاد نفیسی بوده استخیابان سعدي، کوچه نفیسیخانه سعید نفیسی122



123
خانه مشیرالدوله 

پیرنیا (منظر جنوبی)
خیابان الله زار (نو) ، خیابان پیرنیا ، شماره 9 (قدیم 423)

خانه اي است که تاریخ ایران باستان در آن نگاشته شده ، خانه پیرنیا 

خانه اي است که رضا خان در آن زانو زده ، خانه مشیر الدوله پیرنیا 

خانه اي است که در شربت خانه اش تست صدا از خوانندگان برنامه 

گلها گرفته می شد ، خانه اي که در آن نظامنامه◌ٔ  حق ویزا و سایر 

تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشور و حقوق بین الملل نگارش شده 

خانه مشیرالدوله پیرنیا ،خانه اي که ترجمه قوانین ملل دیگر در تهیه 

نظامنامه انتخابات و قانون اساسی دوران مشروطه انجام شده است .به 

اشتباه می گویند معمارش نیکالي مارکوف روسی (گرجی تبار)بوده به 

علت اینکه ساختمان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و به عنوان موسسه 

مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و مکمل قرار دارد ، امکان بازدید 

در صورت تایید وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی امکان پذیر است.

124

خانه منسوب به 

شعبان جعفري 

(شعبون بی مخ)

کوچه ي داداش زاده، خیابان وحدت اسالمی (شاپور قدیم)، 

تقاطع خیابان پانزده خرداد (بوذرجمهري)
مرکز فعالیتهاي دینی شهرداري

خیایان بهشت، کوچه معراج، شماره 18خانه عضدالملک125
خانه امیرسلیمانی، خانه عضدالمالک، خانه مشیرالسلطنه، خانه نایب 

السلطنه، محل تخلیه شهدا، ستاد معراج الشهدا

خانه تیمورتاش126
میدان پاستور و روبروي مترو میدان حر در داخل دانشگاه 

جنگ
داخل دانشگاه جنگ- خانه وزیر دربار رضا شاه- موزه ادوات جنگی

خانه آیت اهللا کاشانی127
خیابان پانزده خرداد شرقی، بازارچه نایب السلطنه، کوچه 

کیانتاش، کوچه عباسی

فرزندان آیت اهللا کاشانی همچنان مالک این بنا می باشند، این بنا داراي 

اندرونی و بیرونی می باشد که در حال حاضر عالوه بر اینکه بخشی از بنا 

تخریب شده است بلکه بخش بیرونی از اندرونی بنا کامال مستقل است. 

بخشی بیرونی این بنا دست مستاجر می باشد و بخش اندرونی آن دست 

خواهر آیت اهللا کاشانی می باشد.

در حال تخریب و داراي مالک شخصیتجریش، خیابان دزاشیب خیابان رمضانیخانه نیما یوشیج128

 خیابان خیام، خیابان شهید کارکن اساسی، پالك 75خانه جالل آل احمد129

این خانه در سال 1308 تخریب و به شکل اساسی بازسازي  شد و جالل 

آل احمد در سال 1310 (در سن 8 سالگی) به این خانه نقل مکان و تا 

17 سالگی در آن زندگی کرد.

خانه جالل و سیمین130

خیابان شریعتی ، حد فاصل خیابان شهید برادران واعظی 

و میدان قدس ، خیابان شهید تقی رفعت ، کوچه بیژن ، 

شماره  16

بازسازي و خانه موزه شده است

در روزها و اعیاد خاص پذیراي زرتشتیان تهران استخیابان شیبانیخانه هرمزدیار بهمن131

حمام انصاري132
میدان منیریه، خیابان ولی عصر، خیابان فرهنگ، جنب 

کوچه قدسی

حمام انصاري متعلق به دوران قاجاریه است و در نبش کوچه شهید 

قدسی، خیابان فرهنگ که از دو خیابان اصلی "وحدت اسالمی یا 

شاهپور سابق" در سمت شرق و امتداد "ولیعصر" در سمت غرب قابل 

دسترسی می باشد. این حمام داراي دو در ورودي به سمت خیابان 

فرهنگ و یک در به سمت کوچه "شهید نادر قدسی" است. که در اصلی 

ورودي به سربینه حمام، از در شرقی رو به خیابان فرهنگ و در ورودي 

به قسمت حمام زنانه، در سمت غربی رو به خیابان فرهنگ تعبیه شده به قسمت حمام زنانه، در سمت غربی رو به خیابان فرهنگ تعبیه شده 

است



با قدمتی 250 ساله هنوز مشتري داردمیدان محمدیه، بازارچه حاج قاسمحمام حاج قاسم133

بازار بزرگ تهرانحمام مهدیخانی134

توي بازار بزرگ تهران یه حمام سالم مربوط به دوره قاجار داریم که 

حدود 900 متر مربع مساحت داره .البته نصف این مکان حمامه و نصف 

دیگه اش مسکونی، مغازه و سرایداریه و با اینکه بنا با آجر و گل و آهک 

ساخته شده هنوزم حدود 80 در صدش سالمه ولی بدلیل عدم رسیدگی 

در حال تخریب است

خانه صداقت135
 ین چهارراه لشگر و میدان منیریه، در خیابان معیري، 

کوچه صداقت، پالك 61
تخریب شد

136
عمارت موقوفه فاضل 

عراقی
در غرب میدان فردوسی، در کوچه پارس

فاضل عراقی، مستشار و رئیس سابق دیوان عالی کشور است. بخشی از 

آن در سال 1334 شمسی به بیمارستان زنان اختصاص یافت. کاشی 

هاي عمارت بسیار نفیس و روي آنها تصاویر شاهان باستانی ایران نقش 

شده است.

137

مسجد و ساعت 

مشیرالسلطنه(اولین 

ساعت شهري تهران 

(

خیابان مولوي _ نبش خیابان تشکري موحد ابتداي 

خیابان اسفندیاري
مسجد ساعت

میرزا محمد حسین خان فراهانی ملقب به دبیر الملک یکی از مربیان 

دستگاه مستوفی گري قاجاریه و یکی از کار گزاران آن دولت است.

عمارت دبیرالملک138
میدان بهارستان پائین تر از چهارراه سرچشمه کوچه قوام 

حضور کوچه جاویدي کوچه حنیف نژاد(فخرالملک)

دستگاه مستوفی گري قاجاریه و یکی از کار گزاران آن دولت است.

دبیر الملک چهار سال به عنوان منشی میرزا تقی خان وزیر نظام همراه 

او در ارزنه الروم بوده و در روزگار صدارت امیرکبیر نیز چندین سال 

منشی گري او را نموده است. دبیر الملک از سال 1285 هجري قمري تا 

ذي الحجه سال 1287 هجري قمري نیابت تولیت آستان قدس رضوي 

را بر عهده داشته است. بازدید رایگان10 الی 17

139
خانه منسوب به 

ظهیراالسالم

خیابان برادران  قائدي (هدایت سابق) و سر خیابان 

ظهیراالسالم چهارراه ولی آباد

خانه با نام امام جمعه یا خانه سمیعی آزاد در حال حاضر مالکیت بنا 

بطور خصوصی در دست سازمان تامین اجتماعی است بعضی می گویند 

خانه سردار مشروطه محمد ولی خان تنکابنی بوده است.انه منسوب به 

سید زین العابدین امام جمعه ملقب به ظهیراالسالم داماد ناصرالدین 

شاه، و پدر زن دکتر مصدق است در حال مرمت و بازسازي

140
خانه جالل الدین 

تهرانی
ضلع غربی خیابان ري، نرسیده به سه راه امین حضور

سید جالل الدین تهرانی (شیخ االسالمی)(زاده 1275 تهران - درگذشت 

1366 پاریس) ستاره شناس، ریاضی دان، دولت مرد، دانشمند و فقیه 

ایرانی دوران پهلوي بود. او چند بار وزیر و سناتور شد و در آستانه 

انقالب ایران در سال 1357 به ریاست شوراي سلطنت منصوب شد. 

استعفاي او پس از مالقات با خمینی در نوفل لوشاتو ضربه مهمی به 

نظام پادشاهی در ایران بود. وي بدلیل نداشتن فرزند خانه و کتابخانه 

اش را وقف آستان قدس نمود. و این خانه  به دفتر نمایندگی این آستان 

تبدیل شد.پس از مرگش در پاریس جسدش به مشهد منتقل و در   

مقبره خانوادگی اش در حرم مطهر امام رضا (ع) حد فاصل دارالحفاظ و 

دارالسیاده به خاك سپرده شددارالسیاده به خاك سپرده شد



141
عمارت نفیس بانوي 

هامبورگی
 محله عودالجان

انویی به نام گرتیلن بازیل بنینگر Gertilen Basil Beninger که 

متولد شهر هامبورگ آلمان بوده در زمان قاجار در این خانه اسکان 

داشته است. درحال تخریب

خیابان پامنار، کوچه نوري زادهخانه موتمن االطبا142

خانه تاریخی موتمن االطبا پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار- این 

خانه پس از ساخت، شاه قاجار را شگفت زده کرد که چگونه پزشک 

مخصوص او، خانه اي 3 اشکوبه (طبقه) ساخته و همین موضوع سبب 

شده تا ناصرالدین شاه این خانه را از نزدیک ببیند. لوکیشن سریال 

شهرزاد( خانه هاشم)

موزد استفاده: مقبره- ساعت آفتابی و مهتابی- سالن اجتماعات - نجومريبرج طغرل143

جردن خیابان طاهريکاخ ثابت پاسال144

کاخ ثابت پاسال که با عنوان «کاخ ورساي ایران»[2] یا «قصر 

سنگی»[3] هم شناخته می شود در آغاز متعلق به حبیب اهللا ثابت 

(معروف به ثابت پاسال) سرمایه دار نامور ایرانی در پیش از انقالب 

بوده است که پس از انقالب مصادره شد. این ساختمان به عنوان 

بزرگترین خانه◌ٔ  تهران در انتهاي شمالی خیابان جردن (آفریقا یا 

نلسون ماندال) در منطقه امانیه تهران جاي گرفته است و معماري آن از 

روي الگوي معماري قصر پتی تریانو (تریانوي کوچک) در ورساي ساخته 

شده است پس از انقالب مصادره شد و حتی دستور تخریب ان صادر شد. 

امکان بازدید ندارد

کاخ مظفري دارآباد145
میدان باهنر، انتهاي خیابان پورابتهاج (دارآباد)، 

بیمارستان مسیح دانشوري.

در زمان مظفرالدین شاه این پادشاه قاجار به بیماري مهلک سل مبتال 

شد. با توجه به عدم وجود دارویی براي درمان این مرض در آن روزگار، 

این شاه قاجار به توصیه پزشک معالجش براي سکونت به قریه دارآباد 

مهاجرت کرد. زیرا این منطقه از خوش آب و هواترین مناطق تهران 

بزرگ به شمار می رفت. بعد از فوت مظفرالدین شاه، این بنا به 

آسایشگاهی براي معلولین تبدیل و پس از تغییر حکومت، کاخ مظفري 

بال استفاده ماند. تا این که، در دوران پهلوي دوم و در سال 1310 دکتر 

مسیح دانشوري اولین پزشک متخصص ریه ایران، به تأسیس مدرسه 

پرستاري در این محل اقدام کرد.  مربوط به دوره قاجاره و با طراحی 

فرانسوي و از نوع کاله فرنگی در دو طبقه ساخته شد. سقف این کاخ 

داراي شیروانی و خرپاي چوبیه و تنها کاخ قاجاریه که سقفش بیضی 

شکله. آیینه کاري و گچ بري هاي زیبایی در دو اتاق مشرف به آبنما در 

طبقه دوم اجرا شده که در نوع خودش نادره. در مقابل ورودي 

ساختمان، آبنماي آبی رنگی ساخته شده که به شکل کالهخود جنگیه. 

از دیگر تزیینات این بنا گچ بري هاي گلویی دیوارهاي هر طبقه، سر 

ستون هاي پلکانی و تزیینات چوبی هست که به صورت لمه کوبی در 

طبقه فوقانی و در پنجره هاي طبقه پایین دیده می شنبراي دیدن این 

مکان نیاز به دریافت معرفی  نامه هاي معتبر و انجام هماهنگی هایی با 

روابط عمومی بیمارستان و حراست مجموعه دارید.

موزه النه جاسوسی امریکاخیابان طالقانی تقاطع مفتحسفارت سابق امریکا146 موزه النه جاسوسی امریکاخیابان طالقانی تقاطع مفتحسفارت سابق امریکا146



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

خیابان آزادي جنب میدان انقالب کوچه مهرنازکوچه چتري1

شنبه تا چهارشنبه8 الی 16خیابان امام خمینی (سپه) سر در باغ ملیموزه پست و مخابرات2

3
موزه ملی تاریخ 

پزشکی ایران

کارگر شمالی- خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) ورودي

 درب شماره (2) پردیس شمالی دانشگاه تهران
شنبه تا چهارشنبه8 الی 15

موزه دکتر حسابی4
خیابان تجریش خیابان مقصود بیک خیابان دکتر حسابی 

پالك 8

منزل دکتر حسابی ساعت بازدید9 الی 17/30جمعه ها14 به بعد ورودیه 

ندارد

باغ فردوس ساعت 10.30 الی 23ولیعصر نرسیده به تجریش کوچه بخشایشموزه سینما5

کوشک احمدشاهی- موزه لباسهاي سلطنتی-جهان نما و... 9 الی 18انتهاي خیابان پاسداران میدان نیاوران خیابان باهنرکاخ نیاوران6

موزه آب همه روزه 9 الی 17زعفرانیه خیابان شهید فالحی خیابان طاهريکاخ سعدآباد7

موزه شیشه و بلور و سفالینه همه روزه 9 الی 17خیابان جمهوري خیابان سی تیر پالك 55موزه آبگینه8

9
شهرك سینمائی 

غزالی

 کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج انتهاي کارخانه سایپا 

خیابان 55
دکور تهران قدیم همه روزه 9 الی 17

ساعت بازدید 9 الی 17میدان امام خمینی خیابان کوشک مصري پالك 11موزه عبرت10

باغ موزه نگارستان11
میدان بهارستان – خیابان دانشسرا - خیابان شریعتمدار 

بجز دوشنبه 9 الی 19

هنري

باغ موزه نگارستان11
میدان بهارستان  خیابان دانشسرا - خیابان شریعتمدار 

رفیع
بجز دوشنبه 9 الی 19

*موزه زمان*12
ولی عصر ابتداي زعفرانیه (سرلشگر فالحی)

 نبش چهارراه پرزین پالك 12

خانه خداداد- تماشاگه زمان- موزه ساعت

هر روز تا18/30 جمعه ها10 الی 18/30

ساعت بازدید 9 الی 17خیابان امام خمینی خیابان، خیابان سی تیرموزه علوم و فن آوري13

بجز دوشنبه ها 9 الی 18خیابان دکتر فاطمی قبل از کارگر شمالیموزه فرش14

ابتداي خیابان مطهري بعد از شریعتی میدان پلیسباغ موزه قصر15
 همه روزه11الی 19 

پنجشنبه و جمعه 9 الی 21

بجز دوشنبه 9 الی 17دکتر شریعتی نرسیده به سیدخندان پالك 892موزه رضا عباسی16

خیابان کارگر شمالیموزه هنرهاي معاصر17
 بجز شنبه10الی 18 

 جمعه 15 الی 18

سراسر نماي دفاع مقدس همه روزه تا17شهید حقانیباغ موزه دفاع مقدس18

باغ موزه مینیاتوري19
خیابان جانبازان گلبرگ غربی نبش بزرگراه امام علی 

جنب بوستان تمدن

بوستان گلبرك -پارك مینیاتوري

 بازدید 8 الی 20

باغ موزه هنر ایرانی20
میدان تجریش،خیابان شهید دربندي(مقصودبیک)

،کوچه دکترحسابی پالك 25

ماکت دیدنیهاي ایران 8 الی23/30

باغ همسر سپهبد امیرابراهیمی

باغ نگارستان21
میدان بهارستان به سمت خیابان دانشسرا خیابان 

شریعتمدار رفیع
 بجز دوشنبه ها همه روزه 9 الی 19

پردیس تاتر تهران22
خیابان خاوران، بعد از اتوبان امام علی، جنب فرهنگسراي 

خاوران
بزرگترین تاتر در جنوب شرق تهران

خانه هنرمندان ایران23
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوي شمالی بوستان 

همه روزه 13 الی 20 خانه هنرمندان ایران23
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوي شمالی بوستان 

هنرمندان
همه روزه 13 الی 20

24
تندیس بتنی 

گرشاسب

خیابان کارگر میدان حر (تنها مجسمه باقیمانده از قبل 

انقالب57)

تندیس گرشاسب بزرگداشت آزادسازي 

آذربایجان از سلطه فرقه دموکرات آذربایجان



موزه ایران باستان25
خیابان امام خمینی (سپه) ابتداي خیابان سی تیر 

(خیابان ادیان)

اسکلت 7000ساله زن تهرانی پیدا شده در مولوي تهران در قسمت 

دوران اسالمی موزه در معرض نمایش است موزه ملی ایران- موزه دوران 

اسالمی اولین موزه ایران9الی18/30

شنبه تا چهارشنبه 8الی17تقاطع ولیعصر و امام خمینی ضلع شمال غربی کاخ مرمرموزه ملی قرآن26

موزه شهدا27
خیابان طالقانی تقاطع خیابان فرصت جنب بانک ملی، 

موسوي
شنبه تا پنجشنبه 8/30الی16

وقف آستان قدس توسط حاج حسین ملک همه روزه 8/30 الی 16/45خیابان امام خمینی جنب ساختمان وزارت خارجهموزه و کتابخانه ملک28

شنبه تا چهارشنبه 8الی17خیابان امام خمینی تقاتع ولیعصرموزه امام علی(ع)29

30
خانه موزه عزت اهللا 

انتظامی
ساعت بازدید همه روزه 8 الی 17بلوار اندرزگو(قیطریه) روبروي بلوار کاوه خیابان احمدي

31
خانه موزه دکتر 

چمران
ساعت بازدید شنبه تا پنجشنبه 8 الی 18خیابان 15 خردادسرپولک کوچه کمال بشیري پالك 7

32

 موزه مردم شناسی*

*کاظمی

موزه تهران قدیم

خیابان پانزده خرداد به سمت کوچه امامزاده یحیی

 در گذر فرعی ابوالقاسم شیرازي(محله عودالجان)

خانه میرزا سید کاظم پسر میرزا هدایت اهللا تفرشی وزیر دواب 

ناصرالدین شاه مشاغل 150 ساله تهران 3311 3335

ساعت 9 الی 17به جز تعطیالت

موزه موسیقی33
میدان تجریش،خیابان شهید دربندي (مقصودبیک)

سه راه تختی کوچه نمازي پالك 9
ساعت بازدید بجز شنبه ها 10 الی 17

سه راه تختی کوچه نمازي پالك 9

موزه علوم زمین34
ضلع غربی میدان آزادي بلوار معراج جنب سازمان 

نقشه برداري ساختمان شماره 1 (مهندس نصراهللا خادم)

ساعت بازدید شنبه تا چهارشنبه از ساعت

 9 صبح تا 15

خیابان امام خمینی نرسیده به شیخ هاديموزه ثبت احوال35
سوم دي ماه سال 1297 هجري شمسی  اولین شناسنامه ایرانی به نام 

فاطمه ایرانی سند خورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 16

36
موزه خودروهاي 

تاریخی

جنب بانک توسعه و تعاون , خیابان بیست و پنجم، جاده 

مخصوص کرج
ساعت بازدید همه روزه 8 الی 20

37
خانه موزه شهید 

مطهري

خیابان دولت نرسیده به حسینیه یزدي ها نبش بن بست 

صدرا پالك 116
ساعت بازدید همه روزه 9 الی 17

38
خانه موزه دکتر 

شریعتی

جمالزاده شمالی نرسیده به دکتر فاطمی کوچه نادر 

شماره 10
ساعت بازدید همه روزه 9 الی 17

موزه گرافیک39
فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شمالی بوستان پلیس 

باغ اناري عمارت ارباب هرمز

اولین صاحب عمارت حاجب الدوله و آخرین ارباب هرمز زرتشتی

  یکشنبه تا پنجشنبه10الی18

40
موزه حیات وحش 

هفت چنار
8صبح الی 10 شب بجز شنبه ها و تعطیالت رسمی خیابان قزوین میدان بریانک  خیابان هفت چنار

41
خانه موزه شهید 

رجائی

میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسالم، نرسیده به 

چهار راه آبسردار، خیابان شهید آجانلو، کوچه شهید 

میرزایی، پالك 6

ساعت بازدید شنبه تا پنجشنبه 9/30الی17/30

42
موزه طبیعت و 

ساعت بازدید یکشنبه تا جمعه 8الی20خیابان دارآبادبعد از آجودانیه خیابان موزه 42
موزه طبیعت و 

حیات وحش داراباد
ساعت بازدید یکشنبه تا جمعه 8الی20خیابان دارآبادبعد از آجودانیه خیابان موزه



موزه مبل43

بزرگراه آیت اله سعیدي، چهارراه یافت آباد، خیابان یافت 

آباد شرقی (بازار مبل)، جنب مسجد حاج ولی، بازار مبل 

ایران شماره 2، طبقه دوم

ساعت بازدید شنبه تا پنجشنبه 10الی19

جمعه10الی 16

44
خانه موزه شهید 

بهشتی

خیابان دکتر شریعتی، ابتداي خیابان ظفر(خیابان 

دستجردي)، خیابان صبر، خیابان مطهري، کوچه شهید 

بهشتی، پالك 12
 ساعت بازدید9الی 17

45
موزه صنعتی (13 

آبان)

ضلع شمالی میدان امام خمینی ابتداي خیابان فردوسی 

پالك 56
متعلق به هالل احمر در دست تعمیر- معروف به اولین خانه رضاخان

46
پردیس هاي  

سینمائی
طبق برنامهآزادي- کورش- چارسو - ملت و...

میدان 7 تیر خیابان بهار شیرازعکس خانه شهر47
روزهاي شنبه تا پنجشنبه از ساعت9تا13

و14 تا 17 و جمعه ها از ساعت 10تا 16

48
خزانه جواهرات ملی 

ایران

فردوسی بعد از جمهوري نرسیده به 4 راه استانبول بانک 

مرکزي
شنبه تا چهارشنبه 14 الی 16/30

موزه عروسکهاي ملل49
تهران، خیابان میرداماد، نفت جنوبی، کوچه تابان ، پالك 

11 ، طبقه اول
9360344672

50
موزه عروسک و 

فرهنگ ایرانی

خیابان سعدي، کمی پایین تر از دروازه دولت در کوچه اي 

به نام فیات پالك2
ساعت بازدید 11 تا 16

51
موزه حشرات هایک 

میرزایانس

چمران خیابان تابناك موسسه تحقیقاتی رده بندي 

حشرات
22401242 51

حشراتمیرزایانس
22401242

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15خیابان پیروزي خیابان افروز خیابان شهبازيموزه صنعت برق52

53
موزه تاریخ- تماشاگه 

تاریخ
ولیعصر باالتر از میرداماد نبش قبادیان

شامل ظروف وسایل شخصی ناصرالدین شاه، تابلوهاي کمال الملک

همه روزه بجز ایام تعطیل9/30الی21/30

54
موزه پول قدیم- 

دفینه
اولین پیش ساخته بتونی فرمداراول میرداماد نبش کوچه دفینه

موزه پول55
کیلومتر 4 اتوبان تهران، کرج- مجموعه ارم سبز- موزه 

پول ایران
همه روزه بجز ایام تعطیل8/30الی20

موزه هالل احمر56
خیابان ولی عصر باالتر از میرداماد نبش خیابان رشید 

یاسمی پالك 362 ساختمان صلح
 88 20 10 00 

موزه طراحی تهران57
خیابان انقالب نرسیده به میدان فردوسی خیابان موسوي 

کوچه محمد پور
88 31 25 38 

برج میالدبرج میالددر ارتفاع 271 متري برجموزه مشاهیر ایران58

تاالر رودکی سابقخیابان حافظ، خیابان استاد شهریارتاالر وحدت59

60

موزه ملی مطبوعات 

ایران

170سال مطبوعات 

ایران

خیابان مولوي (چهار راه مولوي) خیابان صاحب جمع
بقعه سر قبر آقا در بازار تهران مدفن ناظم االطباء، امام جمعه عهد 

نالصرالدین شاه و سعید نفیسی

موزه صلح تهران61
وحدت اسالمی، خیابان شهید فیاض بخش، درب شمالی 

پارك شهر
ساعت بازدید شنبه تا چهارشنبه 14 الی 16/30

میدان امام خمینی ساختمان مرکزي بانک سپهموزه سکه62 میدان امام خمینی ساختمان مرکزي بانک سپهموزه سکه62

63
موزه تنوع زیستی

 پردیسان تهران

شهرك غرب، بزرگراه همت بعد از پل یادگار امام، داخل 

پارك پردیسان
ساعت بازدید همه روزه بجز ایام تعطیل9الی15



میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیرازموزه عکس خانه64
ساعت بازدید شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17

  پنجشنبه 9 تا 13

65
موزه فرش رسام 

عرب زاده
پاسداران، بوستان یکم،کوچه زمردیان، پالك 6

بنیاد فرهنگی و هنري فرش رسام عرب زاده در سال 1373 اقدام به 

تاسیس موزه فرش هنري دست باف ایرانی نمود. این موزه 66 قطعه 

فرش اصیل ایرانی دارد. سید ابوالفتح زیدي لطیفی معروف به رسام 

عرب زاده (1376-1293ه.ش) از طراحان و تقش آفرینان صاحب سبک 

ایران است. عرب زاده با آثار خود بافت پرتره ، تصاویر بناهاي تاریخی و 

طرحهاي مینیاتوري را ترویج نمود

22849754 , 22849757

66
موزه نقاشی پشت 

شیشه تهران
خ سعدي، خ برادران قائدي (هدایت)، تقاطع خ نورمحمدي

خانه دکتر شقاقی- کلیه روزهاي هفته بجز دوشنبه ها و ایام تعطیل9 

الی 17



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

1
شاه عبدالعظیم 

حسنی
ري

از نوادگان پیشواي دوم شیعیان عبدالعظیم از ترس خشم خلیفه وقت 

فرار کرده و به شهر ري وارد می شود و در سرداب خانه یکی از شیعیان 

آن شهر به زندگی پنهانی روي می آورد. او روزها روزه می گرفت و شب ها 

به نماز می ایستاد. گاهی پنهانی از خانه بیرون می آمد و قبري را که 

اکنون روبروي آرامگاهش است زیارت می کرد. وي پس از مدتی بیمار 

می شود و چندي بعد در روز سه شنبه پانزدهم شوال سال 252 قمري 

(11 آبان 245 خ، 866 م)، در زمان پیشواي دهم شیعیان علی النقی 

(خالفت عباسیان) درگذشت. وي 79 سال قمري (77 سال خورشیدي) 

عمر نمود

مسجد شاه سابقپانزده خرداد جنب  بازارمسجد امام خمینی2

3
کلیساي سرکیس 

مقدس
پل کریمخان

لیساي سرکیس مقدس با هزینه شخصی فردي خیر از ارمنی هاي ایران 

به نام «مارکار سرکیسیان» و طرح مهندس اوژن آفتاندلیانس در سال 

1349 (1970 میالدي) بنا شد و مقر خلیفه گري ارامنه تهران از 

کلیساي مریم مقدس به این محل جدید انتقال یافت.

جاده سولقانامامزاده داوود4

امامزاده داوود با یازده پشت به دومین امام شیعیان می رسد. گفته 

می شود که وي و برخی دیگر از بستگانش در همراهی امام هشتم 

مذهبی

می شود که وي و برخی دیگر از بستگانش در همراهی امام هشتم جاده سولقانامامزاده داوود4

شیعیان به ایران آمده و کشته شدند

5
امامزاده نوربخش 

سولقان
وسط روستاي زیباي سولقان

امامزاده سید محمد نوربخش (معروف به امامزاده نور) از عارفان، 

صالحان و نوادگان امام موسی کاظم (ع) بوده است که در قرن 9 هجري 

قمري می زیسته است. ایشان بعد از مبارزات و زندانی شدن و تبعید، 

سرانجام در روستاي سولقان دار فانی را وداع میکند.

میدان تجریشامامزاده صالح6
از پسران امام موسی کاظم و برادران امام هشتم شیعیان علی پسر 

موسی (رضا) است.

شهر ريابن بابویه7

مدفن و قبرستان قدیمی -  نخستین گورستان شهر ري و دومین 

گورستان تهران است که بسیاري از مشاهیر ایران در آن دفن هستند. 

نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق 

یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که آرامگاه او در آنجا واقع 

شده است.

مدفن بنیانگذار جمهوري اسالمیبهشت زهراحرم امام خمینی8

جاده قدیم قم-نرسیده به کهریزكبهشت زهرا9

بهشت زهرا نام بزرگ ترین آرامستان ایران است که در جنوب تهران قرار 

دارد. فعالیت این آرامگاه رسماً در سال 1349 خورشیدي آغاز شد. 

مدفن شهیدان انقالب و جنگ

امامزاده یحیی10

در کوچه اي به همین نام در محله اي حدفاصل شرقی-

غربی خیابان ري و خیابان سیروس (مصطفی خمینی 

فعلی) و شمالی-جنوبی امیرکبیر به 15 خرداد 

(بوذرجمهري)

نسبت ابوالقاسم عزالدین یحیی که از نقباي شهرهاي قم و ري بوده است 

به امام سجاد می رسد و گفته می شود برادر اوست

(بوذرجمهري)

مدفن شهیدان گمنامولنجک انتهاي بلوار دانشجو خیابان ابروکهف الشهدا11

مدفن تعدادي از هنرمندان ایران زمینخیابان دربند خیابان ظهیرالدولهقبرستان ظهیرالدوله12



امامزاده حسن13
خیابان امین الملک پس از پل امامزاده معصوم و سه راه 

آذري
 از نوادگان حسن مجتبی و پسر عموي شاه عبدالعظیم بوده است

14
مدرسه عالی شهید 

مطهري
میدان بهارستان

مسجد و مدرسه سپهساالر تهران-مدرسه بزرگی با بناي ارزنده از قرن 

سیزدهم هجري قمري در تهران است.ساختمان بناي معظم مدرسه در 

دوران ناصرالدین شاه قاجار در 1296 ه.ق. توسط صدراعظم وقت میرزا 

حسین خان سپهساالر شروع شد و پس از مرگ وي برادرش میرزا 

یحیی خان مشیرالدوله ساختمان آن را به اتمام رسانید

آرامستان ارامنه15

شهید محالتی خیابان دهم فروردین میدان امام حسن 

شمال خیابان پاسدار گمنام 

 بین شهید رضائی تاجري از غرب و مستفیذ از شمال

 آرامستان بوراستان-در سال 1974 م برابر با 1353 ش بنا شده است. 

این گورستان در حومه شهر تهران در خیابان خاوران، بعد از خاورشهر، 

در کیلومتر 10 جاده خراسان به طرف گرمسار واقع شده است. آرامستان 

بوراستان تنها گورستان دایر ارامنه در تهران است و داراي چاپلی 

(کلیساي کوچک) به نام «استپانوس مقدس» است.

خاوران جنب فرهنگسراي خاورانبهشته خاوران16

قبرستان یهودیان چهارمین گورستان اختصاصی یهودیان تهرانعد از 

گورستان هاي خیابان سپه (در عصر کریمخان زند سال 1135 تا 1250 

خورشیدي برابر با 5506 تا 5629 عبري)، گورستان سه راه دانگی در 

کوي کلیمیان و گورستان خیابان مازندران (در عصر ناصرالدین شاه قاجار 

سال 1250 تا 1315 خورشیدي برابر 5629 تا 5696 عبري) با وسعت 

هفتادهزار و نهصد و پنج متر مربع مشتمل بر آرامگاه هاي مشاهیر  هفتادهزار و نهصد و پنج متر مربع مشتمل بر آرامگاه هاي مشاهیر خاوران جنب فرهنگسراي خاورانبهشته خاوران16

جامعه یهودي منجمله استادان سلیمان حئیم مولف فرهنگ نامه هاي 

دوزبانه، طالع همدانی (شاعر ملی یهود)، ژانت کهن صدق (قهرمان 

دومیدانی ایران)، دکتر منوچهر نیکروز (نماینده یهودیان در مجلس)، 

مرتضی یافه یار دیرینه و خدمتگزار بهشتیه و شهیدان انقالب اسالمی و 

جنگ تحمیلی و ... می باشد

آتشکده آدریان17
 خیابان جمهوري، خیابان میرزا کوچک خان، پالك 4، 

(ضلع شمالی دبیرستان فیروز بهرام)

سنگ بناي معبد آدریان در سال 1293 خورشیدي با حضور ارباب 

کیخسرو شاهرخ، ریاست محترم انجمن وقت زرتشتیان تهران پایه گذاري 

شد و ساخت آن در سال 1296 خورشیدي به پایان رسید. این بنا با 

کمک مالی پارسیان هندوستان (بهرام جی بیکاجی) و زرتشتیان ایرانی 

ساکن ایران و هند ساخته شد و آتش آن را با مراسمی خاص پس از 25 

روز از آتشکده یزد به تهران و آدریان آوردند. این بنا سر در زیبایی دارد

حسن آبادکلیساي آنجیلی18

کلیساي انجیلی کنونی توسط میسیون مذهبی آمریکایی ها بنا شد. در 

سال 1874 م این کلیسا با وسعت بیشتر ، کاربري فرهنگی نیز یافت و 

مدرسه آمریکایی ها در آن شروع به کار کرد. مدرسه در سال 1319 

شمسی به امر پهلوي اول بسته و تأسیسات فرهنگی آن به وزارت 

فرهنگ ایران واگذار شد. براي تأمین آب مورد نیاز باغ و کلیساي انجیلی 

که در خیابان سی تیر واقع است، براي اولین بار در ایران چاه آرتزین 

حفر شد. این باغ و کلیسا امروزه به صورت متروکه باقی است.حفر شد. این باغ و کلیسا امروزه به صورت متروکه باقی است.



خیابان سیروس مقابل پمپ بنزین کوچه درویش نوريبقعه هفت دختران19

قعه آرامگاه هفت تن از دختران امام موسی کاظم (ع ) بوده که مساحتی 

حدود 30 مترمربع دارد و به گفته متولی این بقعه تاریخ آن به 1300 

سال پیش بر می گردد

امامزاده کابل حسین20
کن محله درقاضی خیابان غالمرضا رحیمی کوچه جعفر 

بزرگی

از فرزندان امام زین العابدین علیه السالم و به روایتی دیگر از نوادگان 

امام رضا علیه السالم است. با توجه به متنی که روي سنگ قبر نوشته 

شده، این زیارتگاه محل دفن دو برادراست.

برهمین اساس، این دو برادر از فرزندان امام زین العابدین (ع) بوده که 

در روستاي کن، در کوچه گهواره تراشان ، در منزل شخصی به نام حاج 

احمد حلوایی به مدت سه روز سکنا داشتن که در همان هنگام مآموران 

از وجود آنها مطلع می شوند و آنها رابه شهادت می رسانند، اما بر اساس 

گفته ي راویان ،این زیارتگاه محل دفن دو برادر به نام هاي کابل حسین 

و بابل حسین است. گروهی معتقدند این دو برادر از نوادگان امام 

رضا(ع) هستند و در دوران کودکی به شهادت رسیده اند.

امامزاده زید ابن علی21
بعد از چهارراه یافت آباد نرسیده به سه راه نعمت آباد 

محله وصفنارذ کوچه امامزاده زید

امامزاده زید از نوادگان امام چهارم شیعیان بوده و روایت هایی فراوان از 

شهادت این حضرت به جا مانده است. گویا زمانی که زید بن علی قصد 

مالقات با امام رضا را داشته، در این دیار به شهادت رسیده است.

یکی از کنیساهاي مهم یهودیان در شمال شرق تهران استخیابان شریعتی خیابان ملککنیسه باغ صبا22

شهرك امیرالمومنینقبرستان زرتشتیان23

یکی از قبرستان هاي محل دفن زرشتیان و اجراي مراسم ویژه مذهبی 

ایشان، سنت هاي گذشته زرتشتیان قرارداد اموات در محلهایی به نام 

دخمه بوده که طی 50 تا 40 سال اخیر به دلیل مسائل بهداشتی و 

مقررات شهري این کار دیگر انجام نشده و اموات این مذهب دفن می 

گردند، از جمله موارد قابل ذکر این قبرستان وجود بناي یادمان شهداي 

زرتشتی و همچنین اجراي مراسم مذهبی بوسیله آتش در این مکان می 

باشد.

24
امامزاده سید 

نصرالدین

ر ضلع غربی خیابان خیام بین چهار راه گلوبندك و میدان 

محمدیه، میدان اعدام سابق یا پا قاپوق

از نوادگان محمد بن علی پیشواي پنجم شیعیان است از نخستین 

امامزاده هاي تهران است که پیشینه آن مربوط به قبل از انتخاب این 

شهر به پایتختی است. وساختمان امامزاده سید نصرالدین بیش از 900 

سال قدمت دارد

25
حسینیه  آقا سید 

هاشم
جمهوري بعد از میدان استقالل کوچه مظفري پالك 52

قدمت 130 سالکی از قدیمی ترین هیئت هاي تهران و میراث خاندان 

سید شیرازیه. این حسینیه مربوط به دوره قاجاره و از ویژگی هاي اون، 

نگهداري تعداد 31 جلد کتاب چاپ سنگی و منبر چوبی با قدمت 137 

سال بود که مردم براي حاجت روا شدن به اون متوسل می شدند

تغییر کاربري داده استمحله مشیریه محدوده فرهنگگورستان مسگرآباد26

مقبره پیر عطا27
خیابان پامنار، سه راه دانگی، کوچه مشیر خلوت، پالك 

146
یکی از نوادگان امام موسی (ع)



28
مسجد و مدرسه 

قنبرعلیخان

مصطفی خمینی باالتر از چهارراه سیروس کوچه شهید 

علی مرادي (تقوي سابق و سرجمبک اسبق)جنب 

بیمارستان دکتر سپهرروبروي پاساژ سراجان غدیر ، بن 

بست اول ، شماره 32 قدیم و 2 جدید

حوزه حاج قنبر علی خان ، مدرسه سعدیه ، مسجد رضا مارمولک به 

دلیل آنکه این مسجد توسط «سعد الدوله حاج قنبر علی خان کرد 

مافی» بنا شده بود به نام قنبر علی خان و سعدیه شناخته می شود. 

البته با توجه به اینکه مسجد قنبر علی خان در حال حاضر حوزه بوده و 

زیر نظر حوزه علیمه مروي می باشد به نام حوزه قنبر علی خان نیز 

شهره شده است و در نهایت با توجه به اینکه فیلم مارمولک در این 

مسجد ساخته شده در بین اهالی به مسجد «رضا مارمولک» معروف 

شده است. بدلیل حوزه بودن ورود بانوان ممنوع ولیکن ورود آقایان با 

هماهنگی قبلی مهیاست.

خیابان ناصر خسرو کوچه ناظم االطباءمسجد نظام الدوله29
بانی مسجد ابراهیم خان نظام الدوله امیر توپخانه ناصرالدین شاه بوده 

است.

امامزاده قاضی صابر30
میدان شیخ بهایی خیابان ده ونک خیابان

 شهید مجیدپور کوچه امامزاده

بنا بر زیارت نامه موجود از نوادگان امام زین العابدین است. بقعه او در 

سال 1302 ه .ق به وسیله میرزا یوسف مستوفی الممالک صدر اعظم 

ناصر الدین شاه قاجار ساخته شد که سنگ مرمر با خطوط و اشعار شیوا 

و ضریح چوبی و تزیینات کاشیکاري در آن بکار برد. این مکان زیارتی در 

یکی از کوچه هاي قدیمی ده ونک به نام کوچه امامزاده قرار دارد. 

ساختمان از خشت و گل بوده و بیش از 700 سال قدمت دارد. تا زمان 

قاجار، به دلیل جنگ ها و حوادث گوناگون طبیعی مخروبه بود و در زمان 

ناصرالدین شاه مرمت و به مرور به صورت آجري بازسازي شدناصرالدین شاه مرمت و به مرور به صورت آجري بازسازي شد

31
کلیساي گئورگ 

مقدس

خیابان شاهپور (خیابان وحدت اسالمی فعلی)، بازارچه 

قوام الدوله

مربوط به اواخر دوره صفوي است بناي اولیه این کلیسا طبق روایات 

توسط دو تن از ارامنه ساکن آن محله به نامهاي هوسپیان و استپانیان 

بصورت محراب کوچکی جهت انجام فرایض دینی ارامنه ساخته شده 

است

32
کلیساي میناس 

مقدس
 ده ونک

مربوط به دوره قاجار استحسن مستوفی الممالک تعدادي از ارمنیان 

استان چهارمحال و بختیاري را به تهران آورد و در ده ونک اسکان داد. 

او در سال 1235 خورشیدي (1856 میالدي)، این کلیسا را براي 

ارمنیان ده ونک به هزینه خود ساخت. مستوفی الممالک صلیبی از برنز 

به کلیسا اهدا کرده است. بر روي صلیب این عبارت حک شده است:

«مستوفی الممالک ونک فی شهر ذیقعده الحرام 1278.»

33
کلیساي تادئوس و 

بارتوقیمئوس مقدس

خیابان شهید مصطفی خمینی، چهارراه مولوي، بازار 

حضرتی، کوچه ارامنه

 دوره زندیه این کلیسا که اولین کلیساي ارامنه تهران محسوب میشود 

از نظر معماري شباهت زیادي به کلیساهاي ارامنه جلفاي اصفهان دارد

کنیسه عزرا یعقوب34
خیابان مصطفی خمینی (سیروس سابق) کوچه سنگی 

کوي حکیم شماره 16

این کنیسه بنابر وصیت عزرا یعقوب در سال 1273 خورشیدي بنا 

گردید. عزرا یعقوب تاجري یهودي بود و اولین کسی بود که در تجارت و 

مبادالت بازرگانی با منچستر یکی از شهر هاي انگلستان روابط برقرار 

کرده بود. او در زمستان 1273 بیمار شد و از دنیا رفت. بیوه عزرا 

یعقوب، صنوبر حق نظر طبق وصیت شوهرش قسمت اعظم ثروت او را یعقوب، صنوبر حق نظر طبق وصیت شوهرش قسمت اعظم ثروت او را 

در راه کارهاي خیریه خرج نمود



یکی از کوچه هاي فرعی خیابان سی تیر، کوچه ایرجکنیسه حیم35

 این کنیسه را اولین کنیسه شهري در تاریخ ایران به شمار آورده اند 

نخستین کنیسه اي بود که در سال 1292 شمسی (5674 عبري) در 

خارج از محله عودالجان که مرکز اصلی سکونت یهودیان بود در یکی از 

کوچه هاي فرعی خیابان سی تیر (قوام السلطنه سابق)، کوچه ایرج 

ساخته شد

کنیسه آشر36
خیابان پامنار، سه راه دانگی، کوچه مشیر خلوت، کوچه 

یامی

ین کنیسا به یادبود عشر بن مردخاي کاشی و پسرانش در تاریخ 5054 

عبري توسط بنیت حکیم آشر اسحاق و لئا بت خاخام یعقوب ساخته 

شده است. این کنیسا نمایانگر هنر معماري یهودیان در بیش از یک قرن 

پیش می باشد. سقف کنیسا گذشته از خلق آثار هنري به نحوي طراحی 

شده که بصورت بادگیر باعث خنکی محیط کنیسا نیز باشد. این کنیسا 

از نظر معماري شاخص ترین کنیسا در بافت تاریخی محله عودالجان 

می باشد

کنیسه مالحنینا37
خیابان مصطفی خمینی (سیروس سابق) کوچه جاوید 

پائین تر از بیمارستان دکتر سپیر

این کنیسه در کوچه اي پایین تر از بیمارستان دکتر سپیر قرار دارد. تنها 

عالمت آن نشان ستاره داوود است که روي در کوچک آن نصب شده. در 

کنیسه هم بسته است

قبرستان مسیحیان دروازه دوالب یکی از محله هاي قدیمی جنوب شرقی 

تهران در سال 1855 میالدي با دفن شدن یک فرانسوي مسیحی شکل 

گرفت .قبرستان مدفن خارجیان نامدار و مشهوري است که روزگاري در 

38
 قبرستان متروکه و 

ممنوعه تهران

اتوبان شهید محالتی، فی مابین خیابان شهید رضایی 

تاجري شماره 3 از غرب، خیابان مستفیذ از شمال، امالك 

مسکونی از شرق و گلخانه هاي خیابان پاسدار گمنام از 

جنوب

گرفت .قبرستان مدفن خارجیان نامدار و مشهوري است که روزگاري در 

ایران زندگی می کردند .در گورستان دوالب قبر 409 سرباز و 528 تن 

غیر نظامی وجود دارد ، بخش لهستانی گورستان با دو نماد سنگی که 

رویشان نشان عقاب و صلیب نقش بسته خودنمایی می کند ، نمادهایی 

که روي آنها به 3 زبان لهستانی ، فرانسوي و فارسی نوشته شده است : 

“آرامستان تبعیدشدگان لهستانی که در موقع مراجعت به میهن خود 

اینجا به خواب ابدي فرو رفتند .”این گورستان با نام هاي دیگر نیز از 

جمله گورستان لهستانی ها، قبرستان اکبرآباد، قبرستان سلیمانیه، 

قبرستان ارتودکس ها، قبرستان کاتولیک ها و قبرستان آشوري ها شناخته 

شده است. آرامستان لهستانیها هم همینجاست این قبرستان شامل 6 

بخش است: کلیساي حواري ارمنی، ارتدکس شرقی (روس ها، گرجی ها و 

یونانی ها)، کاتولیک رومی، کاتولیک ارمنی، آشوري ها و لهستانی ها.

39
 آرامستان ارتدکس*

*ها

اتوبان شهید محالتی، فی مابین خیابان شهید رضایی 

تاجري شماره 3 از غرب، خیابان مستفیذ از شمال، امالك 

مسکونی از شرق و گلخانه هاي خیابان پاسدار گمنام از 

جنوب

دکتر مارکوف معمار گرجی تبار، طراح ساختمان هاي مختلفی در شهر 

تهران از جمله موزه پست در میدان امام خمینی و آنتوان سوروگین، 

عکاس گرجستانی دوران قاجار و پهلوي هم در این قبرستان به خاك 

سپرده شده اند.

40
 آرامستان*

*کاتولیکها

اتوبان شهید محالتی، فی مابین خیابان شهید رضایی 

تاجري شماره 3 از غرب، خیابان مستفیذ از شمال، امالك 

مسکونی از شرق و گلخانه هاي خیابان پاسدار گمنام از 

جنوب

از آنجا که مالکیت قبرستان ارامنه متعلق به کشورهاي روسیه، لهستان، 

فرانسه و ایتالیا است و کسب مجوز از تمامی سفارتخانه ها الزامی است و 

با توجه به اینکه تأییدیه خلیفه گري هاي ارامنه، آشوري ها، ارتودوکس ها 

و کاتولیک ها نیز مورد نیاز است، بازدید از این گورستان کمی سخت 

است اما غیرممکن نیست
جنوب

است اما غیرممکن نیست

com.در سایت جهانگرد بیشتر بخوانید : جهانگرد



41
 نماد لهستانی هاي*

*مهاجر
آرامستان ممنوعه

42
 آرامستان ارامنه*

*گریگور
آرامستان ممنوعه

43
کلیساي ارتودوکس 

یونانی
طالقانی تقاطع خیابان مفتح جنوبی

44
کلیساي سرکیس 

مقدس
شنبه تا پنجشنبه  08:30 صبح تا 14:30خیابان کریم خان زند، ابتداي خیابان نجات اللهی

45
آتشکده رستم باغ 

(آدریان)
تهرانپارس چهارراه اشراق

این باغ از رستم گیو به یادگار مانده است که شخصی متمول، 

تحصیلکرده، نماینده زرتشتیان در مجلس و از اعضاي انجمن زرتشتیان 

در دوران گذشته بوده است. هدف ارباب رستم از بناي ساختمان و باغ، 

اسکان تعدادي از زرتشتیان نیازمند بوده تا بتوانند آداب و رسوم خود را 

بجا بیاورند. رستم باغ نمونه اي از مجموعه هایی است که زرتشتیان در 

کشورهاي هند و چین ساخته اند.

46

بقعه سرقبرآقا 

(مرتفع ترین برج 

آرامگاه تهران)

ضلع جنوبی چهارراه مولوي انتهاي خیابان شهید مصطفی 

خمینی (سیروس سابق)

قبرحاج میرزا ابوالقاسم تهرانی امام جمعه تهران در کنار مقبره سید 

زین العابدین ، مقبره همسرش ، ضیاءالسلطنه ، نیز وجود دارد. در یکی از 

ایوان هاي این آرامگاه نیز شخصیت هایی چون ناظم االطبا و سید مهدي 

امامی ، از چهره هاي سیاسی دوران پهلوي دوم 

47
معبد گورودوارا 

سیکها
 خیابان صفی علی شاهی، نزدیک میدان بهارستان

معبد سیک ها در تهران نیایشگاه پیروان آیین سیک یا به زبان پنجابی 

گردواره در پایتخت ایران است که در سال 1964 طراحی و در سال 

1965 در محدوده خیابان صفی علی شاهی، نزدیک میدان بهارستان 

تهران اجرا و جهت بهره برداري افتتاح گردید.آرشیتکت این بنا حسین 

مظفري ترشیزي است که او را در ایران با ترجمه کتاب مرجع معماري 

نویفرت (Neufert) می شناسند. سازه این ساختمان فلزي است و 

داراي نماي خاکستري رنگ می باشد. این بنا داراي دو طبقه است که در 

طبقه اول سالن نیایشگاه واقع شده است. اقامتگاه رهبر روحانی این 

معبد نیز در کنار نیایشگاه قرار دارد.

خیابان امام خمینی _خ شیخ هادي _ نرسیده به جمهوريمقبره شیخ هادي48

شیخ هادي نجم آبادي، یکی از مجتهدان مشهور تهران در دوران 

پادشاهی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار بوده است استاد دهخدا 

سید جمال الدین حسن رشدیه بوده است

49
گورستان چهارده 

معصوم

در ابتداي جاده ري (بیرون دروازه حضرت 

عبدالعظیم)(آب انبار قاسم خان)

گورستانی با چهار طاق کثیف و فروریخته قابل دید بود که زمین هاي 

پست و بلند با حفره هاي هولناك و ترسناك داشت و محل دزدان و 

جانیان شده بود. نام دیگر این قبرستان، آب انبار قاسم خان بود. وجه 

تسمیه آن به این اسم به دلیل وجود نیم پایه آجري بود که لوحه مزار 

قاسم خان بانی آب انبار (براي زایران و مسافران حضرت عبدالعظیم) در 

قبرستان بود. این گورستان طبق شنیده ها بیشتر به مزبله دان شباهت 

داشت تا محل دفن اموات. از این رو حکومت وقت خاك این گورستان را 

هموار کرد و خانه هاي یک و دواتاقه براي کارمندان بلدیه (شهرداري) 

ساخت.ساخت.



محله مشیریه محدوده فرهنگقبرستان مسگرآباد50

تا کودتاي 1299 خورشیدي خیلی از تهرانیان اموات خود را در خانه 

شسته و در حیاط همان جا دفن می کردند که برایشان هزینه اي دربر 

نداشته باشد اما با روي کار آمدن پهلوي اول یکی از قوانین آن بود که 

کسی حق ندارد جنازه بستگان خود را در خانه بشوید و دفن کند و به 

دلیل گورستان هاي کثیف در تهران، رضاخان دستور تاسیس گورستانی 

جدید به نام «مسگرآباد» را می دهد. این قبرستان نخستین قبرستانی 

بود که اداره متوفیاتش مجهز به آمبوالنس و غسالخانه اي آبرومند بود. با 

این حال باز کمتر کسی حاضر می شد مرده خود را در آنجا دفن کند 

چراکه از یک سو می گفتند بلدیه رضاخان گورستان را ساخته از سوي 

دیگر شایعه شده بود که کافري در این قبرستان دفن است در این صورت 

این گورستان نامشروع است و مردگان در آنجا عذاب می کشند در نتیجه 

تهرانیان از دفن اموات شان در آنجا خودداري می کردند تا اینکه رضاخان 

سایر گورستان ها را متروك و دفن مردگان را ممنوع کرد و مردم مجبور 

شدند به دفن اموات شان در آنجا رضایت دهند. از مزایاي این قبرستان 

وجود  دار و درخت، گلکاري، آسفالت کشی و ممنوع کردن ورود گداها، 

ولگردها و بی سروپاها بود

شهرداري در سال 1317 آنجا را تبدیل به مرکز آتش نشانی کرد و 

قبرستان عمال تعطیل شد. این گورستان تقریبا در آخر هفته ها تبدیل به 

گردشگاهی می شد که اهالی محل در آنجا جمع می شدند و به دعاخوانی 

51
قبرستان میدان 

حسن آباد

در ضلع شمال غربی چهارراه حسن آباد (تالقی خیابان 

سپه و شاهپور)تهران قدیم

گردشگاهی می شد که اهالی محل در آنجا جمع می شدند و به دعاخوانی 

و فاتحه خوانی می پرداختند و بعد از آن بساط ناهار و شام پهن 

می کردند. البته مردم براي دفن مرده شان در این محل چندان رغبتی 

نداشتند چراکه گفته می شد مرده گناهکاري که مورد آق والدینش قرار 

گرفته بود، در آن محل دفن شده بود و شب ها مردم می شنیدند که از 

آن قبر فریاد «سوختم، سوختم» می آید. براي از بین بردن این شایعه، 

حتی حمامی در آن محل ساختند ولی با این اوصاف و جریان، حمام 

نتوانست به کارش ادامه دهد و تعطیل شد. از افراد معروفی که در این 

گورستان مدفون هستند به میرزا رضاي کرمانی و پهلوان معروف دوران 

قاجار، اکبر خراسانی و رضا کلهر باید اشاره کرد.

شرق میدان امین السلطان قدیم تهران گورستان سرقبرآقا52

ابتدا در این محل،سید ابوالقاسم نخستین امام جمعه تهران در عصر 

محمدشاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه دفن و سپس این مکان تبدیل 

به آرامگاه خانوادگی خاندان او شد. پس از فوت و دفن او عمارت و گنبد 

مجللی بر سر مزارش ساخته شد که به بقعه سر قبر آقا معروف شد. این 

قبرستان بیشتر محل دفن اطفال مرده هاي بی صاحب و اموات بی ارزش 

بود. در این گورستان شب ها دزدان با پوشیدن لباس کفن به جان مردم 

می افتادند و جیب آنها را خالی می کردند و بیش از آنکه این محل 

قبرستان باشد محل رفت و آمد الوات، اوباش و اشرار بود. در اواخر این 

مکان تبدیل به زباله دانی شد چراکه خاکروبه هاي شهر در آنجا ریخته 

می شد. تا اینکه در دوران پهلوي اول خاك این قبرستان تسطیح و باغی 

وسیع به نام «باغ فردوس» در آنجا تاسیس و در زمان محمدرضا پهلوي وسیع به نام «باغ فردوس» در آنجا تاسیس و در زمان محمدرضا پهلوي 

در آن محل درمانگاه و بیمارستان ساخته شد.



آرامستان قلهک53
خیابان شریعتی تهران در حد فاصل خیابان دولت و پل 

صدر

گورستان متفقین در باغ قلهک سفارت انگلیس -گورستان باغ قلهک با 

دري چوبی و قدیمی و وسعتی چند هزار متري قرار گرفته است. از 

سردر گورستان و از روي صلیب هاي نصب شده روي قبور و نیز 

تاریخ هایی که روي سنگ ها وجود دارد چنین به  نظر می رسد که این 

گورستان صرفا به اجساد سربازان متفقین درگذشته در ایران، در جریان 

سال هاي 1293 تا 1297 شمسی (1914 تا 1918 میالدي)، جنگ 

جهانی اول، و همچنین سال هاي 1318 تا 1324 شمسی (1939 تا 

1945 میالدي)، جنگ جهانی دوم، اختصاص دارد. این گورستان، سال ها 

پیش از سال 1293 شمسی در محوطه روبروي کلیساي سفارت انگلیس 

احداث شده بود و اجساد عده اي از انگلیسی ها در آن دفن شد. این 

گورستان قدیمی در بین اهالی محل به نام «گورستان دولت» نیز 

معروف است.

خیابان شهید باهنرتکیه نیاوران54

ناصرالدین شاه عالقه ي بسیاري به منطقه نیاوران داشت. طی سال هایی 

که ایام محرم مصادف با تابستان می شد و او در کاخ صاحبقرانیه و 

نیاوران به سر می برد با توجه به عالقه اش به برگزاري مجالس تعزیه، 

تصمیم گرفت تکیه اي نیز در آن منطقه بنا کند. ساخت تکیه نیاوران به 

دستور ناصرالیدن شاه به دست استاد حسن خرپاکوب انجام شد.قدمت 

تکیه نیاوران به 153 سال پیش برمی گردد. فرم کلی تکیه تغییرات 

زیادي داشته است و در ابتدا خبري از شیروانی، خرگاه و طاق نما نبوده زیادي داشته است و در ابتدا خبري از شیروانی، خرگاه و طاق نما نبوده 

است. در آن زمان دور تا دور این تکیه طاق نما بود و هر یک از طاق 

نماها مربوط به یکی از خانواده هاي نیاوران بود که در زمان مراسم ها در 

قسمت خودشان چاي درست می کردند و با چراغ نفتی و پارچه سیاه به 

استقبال محرم می رفتند



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

انتهاي خیابان مطهري بعد از شریعتی میدان پلیسزورخانه قصر1
زورخانه باغ موزه قصر یکی از زورخانه هاي تازه ساخت شهر تهران به 

شمار می رود که در دل زندان تاریخی مارکوف ساخته شده است

در اتوبان تهران – کرجورزشگاه آزادي2

ورزشگاه آزادي، با معیارهاي بین المللی و براي بازي هاي آسیایی 1974 

با مساحت 141،000 متر مربع[7] در مجموعه ورزشی آزادي ساخته 

شد. طراحی و ساخت این ورزشگاه را عبدالعزیز فرمانفرماییان به عهده 

گرفت و در تاریخ 26 مهر 1350 گشایش یافت.[8] و در 10 شهریور 

1353 و همزمان با بازي هاي آسیایی سال 1974 (میالدي) تهران رسماً 

بازگشایی شد

3
پیست اسکی 

شمشک
بزرگراه بابایی، جاده لشگرك، جاده اوشان فشم، شمشک

پیست در 57 کیلومتري شمال شرق تهران قرار دارد مهندسین آلمانی 

معدن پایه گذار اسکی در شمشک بودند

در مسیر جاده چالوس و در سی کیلومتري شهر کرجپیست اسکی خور4

در استان البرز و در نزدیکی سد امیرکبیر (سد در کنار روستاي تاریخی 

خور جاي دارد. براي رسیدن به این پیست اسکی در 23 کیلومتري 

جاده کرج-چالوس، پیش از ورودي تأسیسات سد امیرکبیر باید مسیر را 

از راه فرعی به سمت خاور پی گرفت و از روستاهاي ارنگه و روستاي 

جی گذر کرد

پیست اسکی دیزین5
به فاصله 123 کیلومتر از مسیر جاده چالوس و 74 

کیلومتري شهر کرج
دیزین مهم ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه است

ورزشی

پیست اسکی دیزین5
کیلومتري شهر کرج

دیزین مهم ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه است

جنت آباد شمالی، سایت پروازي شهرانپرواز با پاراگالیدر6

دماوند، ابتداي جاده دریاچه تار، سایت پروازي چنار شرقپرواز با پاراگالیدر7

سایت شهید عسگري(همت-ورداورد)پرواز با پاراگالیدر8

سایت پروازي عظیمیهپرواز با پاراگالیدر9

اتوبان تهران-ساوه ، بعد از عوارضی دومکارتینگ پرند10
پیست کارتینگ بین المللی پرند ، با یکهزارو هفتصد و بیست متر طول ، 

طوالنی ترین پیست کارتینگ دنیا است.

11
باشگاه موتور سواري 

صحرائی
ضلع شمالی اتوبان بابایی، خروجی شهرك امید

12
باشگاه تیراندازي 

مهام

ضلع شمالی اتوبان بابایی، خروجی شهرك امید, بعد از 

خروجی 

استخـر، پیست ماشین هاي کنترلی

13
مجموعه ورزشی 

شیرودي
امجدیه سابقخیابان مفتح جنوبی، پایین تر از میدان هفتم تیر

شهران شمالی، بلوار کوهسارپارك جنگلی کوهسار14

داراي جاي پارك مناسب، پیست موتور سواري و گالیدر، آموزش 

ساخت بالن و بومرنگ، آالچیق، منقل هاي تعبیه شده، بوفه، 

سرویس هاي بهداشتی، زمین بازي

کارتینگ آزادي15

دهکده المپیک، مجموعه ورزشی آزادي، ضلع شرقی 

استادیوم

 آزادي، پارکینگ شماره 14

همه روزه 10 الی 24

خیابان صنایع هوایی، روبه روي فاز 2 اکباتان، مدیریت 
صخره نوردي اکباتان16

خیابان صنایع هوایی، روبه روي فاز 2 اکباتان، مدیریت 

تربیت بدنی صنایع هواپیمایی، سالن 22 بهمن



تجریش پارك جمشیدیه مسیر کوهنورديقله کلکچال17
پناهگاه کلک چال از سه مسیر دسترسی دارد: بوستان جمشیدیه، 

گالب دره و دره وزباد.

کارتینگ فراسا18
جاده لشکرك، 7 کیلومتر بعد از میدان زربند به

 سمت فشم، نرسیده به اوشان
شروع کار از 11 صبح

19
باشگاه سنگ نوردي 

داودي
ساعت بازدید بجز جمعه ها 11 الی21جنب النه جاسوسی خیابان ورزنده

20
باشگاه سنگ نوردي 

ققنوس

خیابان دالوران – خیابان سراج – بعد از پمپ بنزین – 

جنب کوچه ثقفی – مجموعه ورزشی شهداي اوقاف

 بزرگ ترین سالن سنگ نوردي خاورمیانه

9 الی 17

21
باشگاه تیراندازي 

سئول

اتوبان کردستان از شمال به جنوب، نبش خیابان ونک، 

بوستان سئول
ساعت بازدید 10 الی21

22
باشگاه پینت بال و 

لیزرتگ پرواز

سعادت آباد، میدان کتاب، سه راه فرحزاد،

 زیر پل گلدیسان (یادگار امام)
پینت بال لیزري

23
پیست اسکیت پارك 

آب و آتش

میدان ونک، اتوبان شهید حقانی، بعداز چهارراه 

جهان کودك، دست راست
ساعت بازدید همه روزه 12 الی 23

24
مجتمع ورزشی 

انقالب

خیابان ولیعصر، اتوبان نیایش، حد فاصل بزرگراههاي 

کردستان و سئول
ساعت بازدید همه روزه 6 الی 23/30

آفرود دانیال25
اقدسیه، خیابان شهید سباري(آجودانیه قدیم)، کوچه 

سیزدهم شرقی، انتهاي کوچه
این پیست وسعت 1200متر مربع دارد

سیزدهم شرقی، انتهاي کوچه

26
باشگاه لیزرتک 

دریاي نور

بزرگراه رسالت، شهربازي مرکز خرید دنیاي نور، طبقه 

ششم

همراه با تفنگ ها و جلیقه هاي لیزري، بمب، مین، نارنجک، دستگاه 

تسخیر قلعه، دستگاه VIP شروع به رقابت می کنند.وجود آژیر و 

سیستم ویبراتور بر روي جلیقه و تغییر رنگ LED هاي آن سبب لذت 

بخش شدن این بازي در زمان اصابت تیرهاي لیزري به جلیقه ها خواهد 

بود

کارتینگ موزه خودرو27
کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان 25، جنب 

فروشگاه سپه
اولین کارتینگ سرپوشیده

28
زورخانه طالچی 

(علی تک تک)
از قدیم ترین زورخانه هاخیابان ري، دو راه مهندس، کوچه یوسف آبادي

باشگاه اسنپ رفتینگ29
اتوبان اشرفی اصفهانی به سمت پونک، باالتر از اتوبان 

شهید همت، کوچه عالمه طباطبایی، پالك 17، واحد
برگزاري تورهاي رفتینگ در ایران

30
بام تهران- تله کابین 

توچال
 انتهاي خیابان ولنجک و در 3 کیلومتري میدان تجریش

 تله کابین توچال با همکاري شرکت فرانسوي پوما و شرکت اتریشی 

دوپل مایر در سال 1353 آغاز شد و در سال 1357 اتمام یافت
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باغ کتاب تهران1

آدرس1 : میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به 

شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی 

کتابخانه ملی، باغ کتاب  تهران .

آدرس 2 : برگزار شهید همت، مسیر شرق به غرب، بعد از 

خروجی بزگراه حقانی، خروجی باغ موزه دفاع مقدس و 

باغ کتاب تهران

ساعت بازدید همه روزه 10 الی 22

2
هیومن پارك و دکتر 

لند

خیابان نیاوران، ابتداي خیابان دارآباد، بعد از آجودانیه،

 انتهاي خیابان موزه
تم پارك بدن انسان ساعت بازدید همه روزه 10 الی 21

3
نمایشگاه هوایی 

تهران
ساعت بازدید همه روزه 8 الی 15اتوبان کرج روبروي پارك ارم

4
کتابخانه  ملی(مرکز 

اسناد )
شهید حقانی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران مؤسسه اي 

آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است که اساسنامه آن به تصویب 

مجلس شوراي اسالمی رسیده است و ریاست کل آن با رئیس جمهور 

ایران است.24 ساعته

گنبد مینا5

 مسیر اول: میدان ونک بزرگراه حقانی به سمت شرق- 

بعد از چهارراه  جهان کودك -  انتها خیابان فرعی 

بوستان نوروزشهیدي   

علمی

شهیدي   گنبد مینا5

   مسیر دوم:  بزرگراه مدرس جنوبی- میدان آرژانتین 

بلوار آفریقا بعد از ساختمان راه آهن  - ورودي شهر گل

بوستان نوروز

6
مرکز علوم نجوم و 

ستاره شناسی

تجریش،خیابان دزاشیب،خیابان عمار،کوچه صالحی 

پالك22,
ساعت بازدید بجز پنجشنبه و جمعه 8 الی 16/30.

ساعت بازدید 9 الی 16پارك اب و آتشآسمان نما7

 باغ علم نوجوان8

 آدرس 1: برگزار شهید همت، مسیر شرق به غرب، بعد از 

خروجی بزگراه حقانی، خروجی باغ کتاب تهران طبقه 

اول. آدرس 2: مترو حقانی، 10 دقیقه پیاده روي از میان 

باغ موزه دفاع مقدس، بعد از پل، باغ کتاب تهران طبقه 

اول(مسیر مستقیم)

بزرگترین شهربازي علمی کشور

شهر مشاغل کودکان، استفاده از غرفه هاي بازيبرج میالد ، طبقه منفیکاربازیا9



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

تجریشپاساژ قائم1

هر طبقه از آن به یک یا دو صنف مشابه اختصاص دارد. به عنوان مثال 

در طبقه سوم فروشندگان کیف و کفش و در طبقه پنجم فعالین در 

زمینه رایانه و موبایل حضور دارند.

اشرفی اصفهانی نرسیده به اتوبان همتمرکز خرید تیراژه2

میدان پونک بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار میرزاباباییمرکز خرید بوستان3

بزرگراه شهید ستاري، خیابان پیامبر مرکزي، شماره 57مرکز خرید کورش4

میدان آرژانتین، ابتداي خیابان احمد قصیر، پالكمرکز خرید هایلند5

مرکز خرید پاالدیوم6
خیابان مقدس اردبیلی(زعفرانیه)، بعد از میدان الف،

 جنب کوچه عروضی

خیابان ونکمرکز خرید ونک7

خیابان فاطمی ، روبروي پارك اللهپاساژ الله8

کوي نصر (گیشا)، نرسیده به جالل آل احمد.مرکز خرید نصر9

لباس مجلسیتقاطع ولیعصر و جمهوري، پاساژ میالد قائم (شانزه لیزه)شانزلیزه10

11
بورس کت شلوار 

باب همایون
قدیمی ترین مرکز فروش کت و شلوارضلع جنوبی میدان امام خمینی، خیابان باب همایون

سیدخندان، سهروردي شمالی، میدان پالیزيمرکز خرید اندیشه12

تجاري

سیدخندان، سهروردي شمالی، میدان پالیزيمرکز خرید اندیشه12

خیابان جمهوريکوچه برلن13

فروش لباس هاي مجلسی و خانگی-پاساژ کمپانی، پاساژ پروانه از جمله 

پاساژهاي این مرکز خرید هستند که لباس هاي مجلسی را با قیمتی 

حتی مناسب تر از شانزه لیزه به  فروش می رسانند.

بزرگراه شهید ستاري ، شهرك اکباتان، فاز 2 مجتمعمگامال14

مانتو و پالتو با تنوع زیاد و رنج قیمت هاي متفاوت و تقریبا مناسبمحدوده میدان هفت تیرهفت تیر15

مرکز خرید الماس16
بلوار ارتش (ضلع شمالی بزرگراه امام علی) مینی سیتی،

 خیابان نیروي زمینی،

ولیعصر - تقاطع بلوار میردامادمرکز خرید اسکان17
برندهاي نایک ، زانوس ، لی وایز، ریبوك و  استوواك در این مرکز داراي 

نمایندگی رسمی هستند

تهران خیابان 15 خردادبازار بزرگ تهران18

خیابان جنت اباد جنوبی- نبش تقاطع کبیرزادهمرکز خرید سمرقند19

این بازاراز جمله ارزان ترین مراکز خرید تهران استنارمکهفت حوض20

خیابان ستارخانبازارچه سنتی21
 انواع مختلفی از پوشاك، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی را با 

قیمت هاي مناسب

بازار گل محالتی22
بزرگراه محالتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم، 

پایین تر از دادگاه خانواده
بازار گل محالتی22

پایین تر از دادگاه خانواده

فلکه دوم صادقیه - ابتداي خیابان اعتمادیانمرکز خرید شیري23



برندهاي مشهور خارجی و داخلیمیدان تجریش - ابتداي خیابان جعفريمرکز خرید تندیس24

مرکز خرید میرداماد25
خیابان میرداماد - بین شریعتی و محسنی - ابتداي 

خیابان رودبار

26
بازار گل و گیاه غرب 

تهران

انتهاي اتوبان ستاري شمال، دومین خروجی دوربرگردان، 

جنب پمپ بنزین

27

مجتمع تجاري و 

پارکینگ طبقاتی 

خلیج فارس ( امین 

حضور )

لوازم خانگی برقی مانند یخچال و فریزر،تلویزیون،ماکروفر و ...سه راه امین حضور- نرسیده به چهارراه سرچشمه

28
مجتمع تجاري 

اداري برج گلدیس
ر ضلع جنوبشرقی فلکه دوم صادقیه

این مجتمع در 3 طبقه تجاري و 10 طبقه اداري، داراي 330 واحد 

تجاري و حدود 220 واحد اداري است

29
فروشگاه بزرگ 

ایرانیان
امام زاده حسن، امین الملک

بزرگ ترین مرکز تولید و پخش جین در ایرانخ 15خرداد بازار اهنگران بازارکالنتري. پاساژ. جهان. درانبازار بزرگ ولیعصر30

مرکز تجاري برج مینا31
فلکه دوم صادقیه - ابتداي آیت ا... کاشانی- جنب 

بیمارستان ابن سینا- مرکز تجاري مینا

طبقه زیرین این مرکز به بورس موبایل و کامپیوتر اختصاص دارد و 

فروشگاههاي طبقه همکف به ارائه انواع پوشاك زنانه و مردانه ، بدلیجات 

، لوازم آرایشی و بهداشتی ، تزئینات ، فرش و ...

شهرك قدس- (شهرك غرب)-میدان صنعت - بلوار مجتمع تجاري میالد 
32

مجتمع تجاري میالد 

نور

شهرك قدس- (شهرك غرب)-میدان صنعت - بلوار 

فرحزادي

33
بازار بزرگ سنتی 

ستارخان فاز یک

خیابان ستارخان - زیر پل یادگار امام ، ضلع شمالی بازار 

بزرگ سنتی ستارخان فاز یک

34
مجتمع تجاري گلها 

( فاز 2 )

خیابان ستارخان - زیر پل یادگار امام - بازار سنتی 

ستارخان - تقاطع خیابان شهید صحرایی

در محدوده بازار سنتی ستارخان در سال 1387 راه اندازي گردیده 

است. این مجموعه شامل بورس پوشاك زنانه ، کیف و کفش زنانه ، شال 

و روسري ، پوشاك کودك ، پوشاك مردانه ، لوازم خانگی ، لوازم و 

ظروف آشپزخانه ، لوازم کادویی و تزئینی ، آرایشی بهداشتی ، زیورآالت 

و بدلیجات ، ساعت ، عینک و ... میباشد.

اکثر واحدهاي آن به برندهاي مشهور اختصاص یافته اند.خیابان ولیعصر - باالتر از میدان ونکمرکز خرید برج نگار35

انواع پوشاك زنانه و مردانه ، عطر و ادکلن ، شال و روسري ، تزئینات و ...فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدانمرکز خرید سامان36

مجتمع تجاري سئول37
خیابان مالصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی - میدان 

شیخ بهایی

38
مرکز تجاري ایران 

زمین

شهرك غرب (قدس)- خیابان ایران زمین- روبروي 

خیابان مهستان

پاساژ بزرگ اطمینان39
میدان بسیج - ابتداي بلوار امام رضا - نرسیده به میدان 

آقانور

کامپیوتر و موبایل ، پوشاك زنانه و بچه گانه ، مانتو و روسري ، کیف و 

کفش ، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاك مردانه، بدلیجات و عطر و 

اودکلن

40
مجتمع تجاري 

گلستان

شهرك غرب - خیابان ایران زمین - ابتداي خیابان 

مهستان
40

مهستانگلستان

آرایشی پوشاكایینتر از میدان خراسان - نبش سه راه تیر دوقلومجتمع تجاري زمرد41



ارائه اجناس ترك و خارجیخیابان گاندي ، روبروي نهمبازارچه کودك گاندي42

جمهوري چهارراه استانبولپاساژ فردوسی43

15خرداد جنب بازار تهران بازار رضا44

مرکز فروش مبایلخیابان جمهوري نرسیده به حافظپاساژ عالءالدین45

46
بازار مبایل مدرن 

تهران
مرکز فروش مبایلخیابان حافظ جنوبی ، چهارراه عزیز خان

ضلع جنوبی میدان حسن آبادبورس کاموا47

48

بورس چینی آالت، 

کریستال، بلورجات و 

ظروف

شوش- بازار بزرگ، حاجب الدوله

بزرگراه نواب ، بزرگراه جوانه ، عبدل آباد ، خیابان احسانیبازار عبدل آباد49

فروشگاه هایلند50
میدان آرژانتین، ابتداي خیابان بخارست، ابتداي خیابان 

احمد قصیر، پالك 51
مرکز فروش عطر و ادکلن اصل

نازي آباد، خیابان بازار دومبازار دوم نازي آباد51

52

مرکز خرید پوشاك 

اسالمی ایرانی گل 

یاس

میدان المپیک، شهرك راه آهن، بلوار کوهک، روبروي 

پمپ گاز

سه راه افسریه، نبش بلوار امام رضامرکز خرید خورشید53 سه راه افسریه، نبش بلوار امام رضامرکز خرید خورشید53

54
راسته مانتو و پالتو 

هفت تیر
میدان هفت تیر

مرکز تجاري کوه نور55
فرمانیه، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، تقاطع 

پاشاظهري (کامرانیه)، ضلع جنوب شرقی تقاطع

خیابان ولیعصر، روبروي پارك ملتبازار صفویه56

چهار راه ولیعصربازار کامپیوتر رضا57

ابتداي خیابان میردامادبازار پایتخت58

بزرگراه بعثت، شهرك شهید بروجرديمرکز خرید زیتون59

60

مرکز عمده فروشی 

ابزار و یراق، دریل 

مته و..

خیابان امام خمینی

61
مرکز آزمایشگاهی و 

پزشکی
خیابان ولیعصر، تقاطع جمهوري

62
مرکز ارتوپدي و 

ورزشی
خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان جمهوري

63
مرکز  آژانس هاي 

هواپیمایی
خیابان استاد نجات اللهی

صوتی و تصویري64

 خیابان جمهوري، حدفاصل میدان جمهوري تا سه راه 

جمهوري

سه راه امین حضور-شریعتی، دوراهی قلهک

65
مرکز بغل نویسی 

ماشین ها و اتومبیل ها
میدان شوش



مرکز بلندگو و استریو66
خیابان جمهوري، تقاطع سه راه جمهوري

خیابان مجاهدین اسالم، روبروي مجلس

67
مرکز بهداشتی و 

آرایشی
خیابان منوچهري و کوچه مروي، بازار

68
بورس پزشکی و 

دندانپزشکی
خیابان آزادي، نرسیده به میدان انقالب

69
بورس پارچه هاي 

کت و شلواري

 خیابان کارگر، چهارراه لشکر

خیابان انقالب، روبروي پارك دانشجو

70
بورس چرم و وسایل 

چرمی
میدان فردوسی، خیابان فردوسی

71
مرکز الکتریکی و 

برق خانگی – صنعتی
الله زار و الله زار نو

72
بورس پارکت، 

لوردرایه

 خیابان سهروردي شمالی

خیابان مفتح، نرسیده به میدان هفت تیر

مولوي-  خیابان زرتشت - بازار بزرگ سراي پارچه فروشانبورس پارچه و قماش73

74
مرکز فروش پرده 

پارچه اي

 خیابان مولوي- بازار بزرگ سراي پارچه فروشان و سه راه 

ملک-خیابان ولیعصر، میدان ولیعصر-عبدل آباد

 یافت آباد، بازار مبل - خیابان هنگام

بورس پارچه رومبلی75

 یافت آباد، بازار مبل - خیابان هنگام

خیابان جمهوري، حدفاصل میدان جمهوري تا خیابان 

دانشگاه

76
مرکز تزئینات اتاق 

عقد و عروسی
الله زار، میدان مخبرالدوله

77
مرکزتلفن و 

تلفن هاي سانترال
 میدان امام خمینی - سه راه جمهوري

78
مرکز جواهر، طال و 

ساعت

 خیابان کریم خان زند-بازار بزرگ، سراي زرگرها -خیابان 

جمهوري، سه راه جمهوري (انواع ساعت)

79

بورس قفسه هاي 

چوبی، فلزي، 

مصنوعات فلزي 

صندلی اداري

میدان حسن آباد

80

مرکز چاپگرها و 

لوازم کارتریج و 

ماشین حساب

خیابان ایرانشهر

81
بورس چرخ خیاطی 

و گلدوزي
خیابان خیام، نرسیده به میدان محمدیه

82

بورس چینی آالت 

بهداشتی، کاشی و 

سرامیک

 خیابان مالصدرا- ابتداي خیابان امام خمینی- خیابان 

بنی هاشم



83

مرکز حبوبات، 

بقوالت، مواد 

خوراکی، نوشیدنی 

(بنکداري هاي غذایی)

 خیابان مولوي-چهارراه مولوي- میدان محمدیه-میدان 

راه آهن، خیابان انبار نفت

84
مرکز دوربین هاي 

عکاسی و فیلم برداري
 میدان امام خمینی- خیابان جمهوري، پاساژ جمهوري

85
مرکز عتیقه و 

زیرخاکی، نقره جات
خیابان منوچهري

خیابان فلسطین- میدان گل هابورس عینک86

87
بورس کتاب هاي 

نفیس و هدیه اي
خیابان کریم خان زند

88
مرکز کابینت چوبی 

و فلزي
 خیابان سهروردي شمالی- میدان حسن آباد

خیابان ظهیرالسالممرکزکاغذ و مقوا89

90
مرکزکارت عروسی، 

عقد و عزا
خیابان جمهوري، حدفاصل مخبرالدوله و بهارستان

بورس کیف مدارس، 
91

بورس کیف مدارس، 

مسافرتی
خیابان منوچهري

92
مرکزکیف و کفش 

زنانه و بچه گانه
باغ سپه ساالر، خیابان جمهوري

بورس کفش مردانه93
 میدان فردوسی، خیابان انقالب-خیابان سعدي، میدان 

مخبرالدوله

اتوبان آهنگمرکز گل و گلدان94

95
مرکز لوازم عروس و 

داماد

 بازار بزرگ، سبزه میدان-الله زار، میدان مخبرالدوله، 

کوچه مهران

96
بورس انواع لوستر و 

آباژور
 الله زار، الله زار نو-خیابان ابوسعید

97
مرکز لباس نوزاد و 

نوجوان
خیابان بهار

98
مرکز لوازم ورزشی 

(غیربرقی)
میدان منیریه

99

بورس لوازم ورزشی 

و پزشکی (برقی و 

مکانیکی)

ولیعصر تقاطع جمهوري

100
بورس سیسمونی 

نوزاد
خیابان جمهوري، تقاطع ولیعصر

101
بورس انواع پمپ آب 

سعدي جنوبی 101
بورس انواع پمپ آب 

و تجهیزات آبرسانی
سعدي جنوبی



102
بورس انواع لوله و 

اتصاالت

 خیابان مالصدراي-خیابان بنی هاشم-فردوسی، ابتداي 

خیابان امام خمینی

103
مرکز لوال، دستگیره 

در و قفل
میدان حسن آباد

104
لوازم دست دوم 

اتومبیل و اوراق
میدان شوش

105

مرکز لوازم یدکی 

اتومبیل ایرانی و 

خارجی

 خیابان سعدي-خیابان چراغ برق- خیابان اکباتان- 

خیابان قزوین

106
بورس الستیک انواع 

اتومبیل
 خیابان امیرکبیر- میدان شوش، انبار گندم

107
بورس انواع چادر و 

برزنت
 میدان سپاه- خیابان امیرکبیر

108
لوازم لودر و ماشین 

آالت صنعتی
میدان قزوین تا سه راه آذري

109
مرکز تراشکاري و 

ریخته گري
میدان قزوین تا سه راه آذري

110
مرکز شوفاژ، پکیج و 

یونیت

خیابان آیت اهللا طالقانی، حدفاصل سعدي شمالی تا سه راه 

طالقانی
110

طالقانییونیت

میدان امام حسینبورس سمساري ها111

112
مزکزانواع سموم 

حیوانی و نباتات
خیابان ناصرخسرو

مرکز لوازم خانگی113

 خیابان جمهوري، حدفاصل میدان جمهوري تا سه راه 

جمهوري

سه راه امین حضور-شریعتی، دوراهی قلهک

114
مرکز موبایل، لوازم 

جانبی و خط

 خیابان جمهوري، سه راه جمهوري-خیابان میرداماد، 

مرکز کامپیوتر پایتخت-میدان ولیعصر

115
بورس کامپیوتر و 

لوازم جانبی

 میرداماد مرکز کامپیوتر پایتخت-خیابان ولیعصر، نرسیده 

به میدان ولیعصر-خیابان ولیعصر تقاطع انقالب

116
مرکز لوازم مرغداري 

و ماکیان
خیابان آزادي

117
بنگاه هاي شادمانی و 

حجله
خیابان مجاهدین اسالم، تا قبل از میدان شهدا

118
مرکز لوازم موسیقی 

و سازها

 خیابان جمهوري، حدفاصل سه راه جمهوري تا چهارراه 

استانبول

میدان بهارستان

119
بورس انواع 

سماورهاي تزئینی
میدان بهارستان

مرکزفرش ماشینی و 
120

مرکزفرش ماشینی و 

موکت
یدان هفت تیر-خیابان مفتح-چهارراه سیروس



121

بورس فرش 

دست باف، گلیم و 

جاجیم

 خیابان خیام، سراي فرش فروش ها-میدان فردوسی-

خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان آیت اهللا طالقانی

122
بورس صراف ها و 

سکه فروشان
 میدان فردوسی- میدان ارك

123

بورس دوچرخه 

،موتورسیکلت و 

لوازم یدکی

میدان رازي (گمرك)

124

مرکزالبسه نظامی، 

چکمه، پوتین، 

پوشاك اسپرت 

جوانان

 میدان رازي (گمرك)- میدان حسن آباد (البسه نظامی)

125

بورس انواع عایق، 

یونولیت و سقف 

کاذب

خیابان 15 خرداد، خیابان پامنار

126
بورس لوازم 

ساختمانی
خیابان 15 خرداد

127
مرکز انواع لوح 

یادبود و پالك
خیابان انقالب، میدان فردوسی

128
مرکز تایپ، تکثیر و 

ترجمه
خیابان انقالب، روبروي دانشگاه 128

ترجمه
خیابان انقالب، روبروي دانشگاه

129
بورس انواع کفش 

اسپرت خارجی
 پاساژهاي چهارراه استانبول

130

بورس انواع وسایل 

حمام، دستشویی، 

وان و زینت آالت آن

 مالصدرا- خیابان سعدي جنوبی

131
مرکز تعمیرات انواع 

وسایل خانه
خیابان جمهوري، ساختمان آلومینیوم

132
بورس انگشتر نقره، 

سنگ هاي قیمتی
بازار بزرگ، گور نوروزخان

133

مرکز ماشین آالت 

سنگین، تریلر، کفی، 

کامیون و وانت

اسالم شهر، شرکت کامیون داران

134
بورس دفتر، دفترچه 

و لوازم التحریر
بازار بزرگ، بین الحرمین

135

بورس انواع 

ریش تراش برقی و 

اپیالسیون

خیابان جمهوري، چهارراه استانبول



136

مرکز روکش 

اتومبیل، تزئینات 

اتومبیل، پخش انواع 

رینگ

 خیابان سورنا، عباس آباد-خیابان امیرکبیر-میدان امام 

خمینی

137
مرکز شبرنگ، 

برچسب و لیبل
خیابان فردوسی، روبروي بانک ملی

خیابان انقالب، پل چوبیبورس چوب و الوار138

139
بورس لوازم شکار و 

ماهیگیري
خیابان فردوسی، روبروي بانک ملی

140
بورس انواع عطر و 

ادوکلن
 خیابان وزرا- کوچه مروي، خیابان ناصرخسرو

خیابان مولوي، خیابان تختیمرکزانواع خرما141

خیابان پامنارانواع برنج142



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

خیابان نوفل لوشاتو بعد از پل حافظ کوچه لوالگرپیتزا داوود1
کوچه اي با منازل قرینه

 اولین پیتزافروشی تهران

کافه اي به سبک اروپاي قدیمجردن شمالی مجتمع الهیهکافه ویکولو2

مشرف به عمارت مشیرالدولهمنوچهري مرکز خرید مرجانکافه ایوان3

4
کافه خانه فرهنگ و 

هنر واژه

خیابان انقالب، بین وصال و قدس، کوچه ي اسکو، پالك 

13

کافه رومنس5
خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، کوچه 

ضرابی، پالك 4

کافه دیاموند6
خیابان انقالب، خیابان نجات الهی، خیابان فالح پور، 

پالك 33

کافه رستوران ري را7

خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به سفارت 

فرانسه،

 کوچه لوالگر، پالك 5

8
 رستوران نون و*

*نمک

میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از 

چهارراه

 سرچشمه، کوچه نصرالهی، کوچه جاویدي، پالك

خانه فخرالملوك- با قدمتی بیش از 120 سال

کافه آپ آرت مان9
کریمخان خیابان ایرانشهر توسط پگاه آهنگرانی اداره می 

شود

کافه گردي

کافه آپ آرت مان9
شود

10
سفره خانه سنتی باغ 

صبا
شریعتی روبروي ملک

11
سفره خانه سنتی 

خیام

خیابان خیام، خیابان کربالیی، روبروي امامزاده سید 

نصرالدین، پالك 601

قدمت بنا 220سال موقوفه منیر السلطنه 

همسر ناصر الدین شاه  پیشنهادي براي توریستهاي خارجی

12
سفره خانه سنتی 

آقابزرگ

میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، نرسیده به خیابان فلسطین، 

پالك 2

کافه نادري13
خیابان جمهوري-پایین تر از 4راه استانبول-بین خیابان 

30تیر و 4راه استانبول-پالك 524

کافه نادري را میتوان قدیمی ترین کافه ي تهران نامید که در سال 

1306 توسط خاچیک مادیکیانس ارمنی احداث و به دلیل واقع شدن در 

خیابان نادري به کافه نادري شهرت یافته است.در طبقه دوم این کافه 

هتل نادري قرار دارد که در زمان خود دومین هتل تهران محسوب 

میشد. این کافه از گذشته جایگاه روشن فکران نویسندگان و افراد 

مشهور پایتخت بوده است

با موسیقی زنده و گرانخیابان ویال یا استاد نجات الهیرستوران شبستان14

در پارك هنرمندان واقع در خیابان ایرانشهررستوران گیاهی15

خیابان وحدت اسالمیرستوران رفتاري16

رستوران هاي مسلم17
خیابان پانزده خرداد،نبش سزه میدان،کوچه ي حج رحیم 

خان پالك4

بازار بزرگ تهرانشرف االسالم18

19
بستنی فروشی 

ویتامینه ي علی بابا
بستنی معجونخیابان وحدت اسالمی 19

ویتامینه ي علی بابا
بستنی معجونخیابان وحدت اسالمی

میدان بهمنراسته جیگر فروشی20



بستنی نون پیچ21
میدان توحید، ابتداي خیابان ستارخان، نبش کوچه 

محمدي

اولین ارائه دهنده نان

چیمنی مجارستانی

22
سفره خانه بابا قدرت 

تهران

پاسداران، میدان هروي، خیابان وفا منش، نبش کوچه 

شمس

رستوران دارچین23
خیابان ولیعصر، بین مطهري و بهشتی، کوچه ناهید، 

پالك 68، پشت هتل بزرگ تهران

24
رستوران عمو 

هوشنگ
یه قهوه خونه و رستورانه خستهنیاوران، نرسیده به کاخ، جنب کوچه عبداللهی

اسکالپ گوشت و بیف استروگانفعباس آباد، مهناز، صابونچی، پالكرستوران زرچ25

یوسف آباد، میدان کالنتري، خیابان مهرام، نبش سی امشیرینی بی بی26

27
رستوران سنتی عالی 

قاپو

ونک، خیابان حقانی, خیابان گاندي جنوبی، بین کوچه 

هاي 23 و 25 ، پالك 55
خوشمزه ترین دیزي تهران

خیابان ولیعصر، پایین تر از پارك ساعی، شماره 1030رستوران نایب ساعی28

29
کبابی رضا لقمه 

(جمهوري)
خیابان جمهوري، خیابان میرزا کوچک خان

30
پیتزا پرپروك 

(سعادت آباد)

سعادت آباد ، خیابان سرو غربی، خیابان بخشایش، 

چهارراه شهرداري

31
رستوران گیالنه 

(جردن)
بهترین رستوران گیلکی تهرانبلوار آفریقا، جردن، بلوار صبا، پاساژ مدیترانه 31

(جردن)
بهترین رستوران گیلکی تهرانبلوار آفریقا، جردن، بلوار صبا، پاساژ مدیترانه

ساندویچ فریدون32
نیلوفر(عشقیار) ، پائین تر از میدان نیلوفر ، نرسیده به 

خیابان آپادانا
از ساندویچی هاي قدیم تهران

مرکز غذاي تهرانشهرك غرب، دادمان شرقی، ساختمان طوبی، طبقه چهارمفود کورت فود لند33

34
رستوران پدیده 

شاندیز

شهرك غرب، بلوار فرحزادي، مجتمع اریکه ایرانیان،طبقه 

پنجم

35
رستوران شب هاي 

کره (صادقیه)

فلکه دوم صادقیه، بزرگراه جناح جنوبی، خیابان طاهریان، 

خیابان ولیعصر، نبش اعتمادیان
فست فود کره اي

طباخی لوکس طالیی36
تهران پایین تر از میدان فردوسی، چهارراه کوشک، نبش 

خیابان صادق

(گیاهی - ایتالیایی)خیابان حافظ، نرسیده به خیابان انقالب، کوچه البرز، پالكرستوران چارمیز37

38
رستوران ایتالیایی 

بالمونیکا
وزرا، نبش یازدهم، پالك

بهترین اش شله قلمکارمیدان انقالب، ابتداي جمال زاده جنوبی، پالك 170آش نیکو صفت39

شیرینی سورینت40
شهرك غرب، خیابان ایران  زمین، خیابان مهستان، نبش 

کوچه دوم

تهران خیابان جردن، بلوار صبا، پالكرستوران شاندیز41

رستوران کازیوه42
سعادت آباد،بلواردریا،روبروي خیابان صراف ها،نبش 

رامشه،طبقه فوقانی بانک سامان
(رستوران کردي) رستوران کازیوه42

رامشه،طبقه فوقانی بانک سامان
(رستوران کردي)

43
شیرینی الدن 

(ولیعصر)
بهترین شیرنی خشکتهران تجریش, ابتداي خیابان ولیعصر, پالك



شهرك غرب، میالد نور، طبقهرستوران تماشا44
غذاي هندي ، مکزیکی

 ، فرنگی ، ایتالیایی

خیابان کارگر شمالی، امیرآباد، روبروي بیمارستان قلبرستوران دالون دراز45

46
رستوران تاج محل 

(هندي)
شیخ بهائی جنوبی، پالك

47
رستوران نایب 

(سعادت آباد)
سعادت آباد، میدان کاج، مرکز تجاري ابریشم، طبقه سوم

48
رستوران ایتالیایی 

روکو (جردن)
جردن، خیابان ظفر، نرسیده به ولیعصر، البی برج ابن سینا

49
رستوران ته دیگ 

(شعبه پارك وي)

ولیعصر نرسیده به پارك وي باالتر از کوچه مهري پاساژ 

ایران طبقه اول

50
شیرینی فروشی 

گاندي

میدان ونک، ابتداي خیابان گاندي، پاساژ 110 ، طبقه 

همکف
دونات عالی

غذاي شمالیونک، خیابان خدامی، خیابان آفتاب، مرکز خرید آفتابرستوران خانجون51

52
رستوران ترنجستان 

(برگامو)
حق سرویس باال دارهشریعتی، نرسیده به پل رومی، پالك

غذاخوري عمو نادر53
خیابان 15 خرداد، بین پل ابوسعید و 15 خرداد، پاساژ 

حمیدین
نوستالژي بدون جاي کافی غذاخوري عمو نادر53

حمیدین
نوستالژي بدون جاي کافی

54
رستوران دریایی 

نگین

فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اهللا کاشانی، تقاطع جنت آباد 

جنوبی، نبش خیابان نیرو

رستوران شهرزاد55
اتوبان تهران کرج، بعد از بزرگراه آزادگان، ورودي شهرك 

گلستان، برج طوبی، طبقه 5 شمالی

56
رستوران اژدهاي 

چینی

شهرك غرب، بلوار فرحزادي، تقاطع دریا، بلوار نورانی، 

شماره 50
رستوران چینی

57
رستوران ایتالیایی 

مورانو (پاسداران)

خیابان پاسداران، باالتر از برج سفید، بوستان هفتم، پالك 

137

58
رستوران لبنانی 

فتوش

خیابان فرمانیه غربی، خیابان لواسانی، بین 3 راه وطن پور 

و خیابان آقایی

59
رستوران نایب 

(زعفرانیه)
ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، ایستگاه پسیان، پالك

60
مجموعه رستوران 

هاي آراکس

بلوار فردوس غرب، خیابان بهار شمال، خیابان ارکیده، 

پالك 3
ژیرو ویرا براي اولین بار در ایران(فینگرفود)

همبرگر خانگیخیابان شیخ بهایی، ابتداي خیابان سئول، پالك 62هوم برگر (سئول)61

جردن، خیابان مهیار، شماره 5رستوران چیل62
تو این رستوران برگرهاي نیویورکی و ساندویچ هاي کالیفرنیایی و 

غذاهاي دریایی بخورید

63

مجموعه رستوران 

هاي آراکس 

(فینگرفود)

بلوار فردوس غرب، خیابان بهار شمال، خیابان ارکیده، 

پالك 3

براي اولین بار در ایران بر پایه گوشت هاي ارگانیک و در طعم هاي 

مختلف بوقلمون، شترمرغ ، مرغ، ماهی، با سس هامیت و سس پاپایا

ونک، مالصدرا، بعد از چهارراه شیراز، پالك 93بستنی منصور64 ونک، مالصدرا، بعد از چهارراه شیراز، پالك 93بستنی منصور64

فست فود زیتون65
تهران ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، خیابان اسدي 

شمالی، نبش خیابان 17، پالك 58



ماکارون هاي عالیفرشته, خیابان دکتر حسابی, روبروي مدرسه دکتر حسابیشیرینی فروشی اکلر66

لیو کافه67
پونک، بلوار همیال، چهار باغ به سمت شمال بعد از میدان، 

درب شمالی مجموعه باغ صبا

68
رستوران هندي 

مهاراجه

خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، کوچه رحیم 

زاده، هتل جهان

سهروردي شمالی، آپادانا، پالك 98رستوران بنه (گیلکی)69

70
رستوران ژاپنی 

کاتسو (پاالدیوم)

بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی، مرکز خرید 

پاالدیوم، طبقه سوم، واحد 10

71
شیرینی فروشی 

سولدوش
پاسداران، انتهاي گلستان پنجم، شمس آباد

72
رستوران محسن 

(پاسداران)

پاسداران ، خیابان ناطق نوري (زمرد) ، کوچه همایون 

پالك 19
آلبالو پلو عالی

رستوران ترکیه اي اوا73
سعادت آباد، سرو غربی، جنب بانک پاسارگاد، رستوران 

غذاهاي ترك اوا

رستوران گیلک74
ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه زاینده 

رود، مجتمع پارك پرنس، واحد تجاري 15
یکی از 5 رستوران برتر تهران

75
شیرینی کوك 

(سعادت آباد)

سعادت آباد، بلوار 24 متري، خیابان دشت بهشت، نبش 

پیر بسطامی
75

پیر بسطامی(سعادت آباد)

76
شیرینی کوك 

(اسکان)

بلوار میرداماد ، ساختمان اسکان ، قسمت تجاري ، طبقه 

همکف
پاي میوه عالی

77
رستوران اصیل( 

قیطریه) (هروي)
سرو غذا در ظروف مسیقیطریه پایین تر از پارك جنب بانک پارسیان

78
شیرینی وکافه ناتلی 

(سهروردي)

تهران سهروردي شمالی، نبش خیابان توپچی، طبقه 

فوقانی شیرینی ناتلی

79
چلوکباب رفتاري 

(منیریه)
خیابان وحدت اسالمی، نرسیده به میدان وحدت اسالمی

رستوران سنتی دف80
مطهري، نرسیده به سهروردي، ابتداي سلیمان خاطر، 

امیر اتابک

81
سفره خانه سنتی 

هزار و یک شب

فلکه دوم صادقیه، ابتداي بلوار آیت اهللا کاشانی، بوستان 

یکم، گلستان یکم، پالك 12

82
آش و حلیم سید 

مهدي و پسران
(مجیدیه)مجیدیه شمالی، 16 متري دوم شمالی

83

شیرینی فروشی 

دیالیت (شعبه 

برج آفتاب ونک)

خیابان خدامی، مرکز خرید آفتاب

84
رستوران آسیایی 

واسابی

اتوبان کردستان، 64 غربی، ساختمان هاي آ.اس.پ، واحد 

26 تجاري

شما می تونین تو این رستوران بهترین و تازه ترین سوشی هارو میل 

کنین

ساندویچی آرزو85
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، تقاط غفاري، 

پالك 38
ساندویچی ارمنی با بهترین هاد داگ تهران

فلکه اول تهرانپارس، خیابان رشید جنوبی، نبش تقاطع کافه رستوران عربی 
86

کافه رستوران عربی 

همسا

فلکه اول تهرانپارس، خیابان رشید جنوبی، نبش تقاطع 

144 غربی، مجموعه رستوران هاي کندو



رستوران آنتروکوت87
اتوبان کردستان، خیابان شیراز جنوبی، نبش کوچه ژاله، 

پالك 1
رستوران فرانسوي

88
رستوران چینی 

مانسون

خیابان گاندي جنوبی، نبش چهارم گاندي، مرکز خرید 

گاندي، طبقه همکف، واحد 8
گران اما خوشمزه

رستوران چینی تهران89
خیابان ولی عصر، روبروي خیابان فاطمی، کوچه عبده، 

پالك 64

 مرغ با سس ترش و شیرین یکی از پرطرفدارترین غذاهاي رستوران 

چینیه، تکه هاي کوچک مرغ با فلفل هاي رنگی و آناناس طعم اصلی 

این غذا هستن ولی باید به غذاهاي شیرین عالقه داشته باشین. اردك 

سرخ شده، اردك با سس پرتقال، مرغ با سس پنج ادویه رو هم حتما 

مدنظر داشته باشین. اگر سراغ خورش هاي چینی مثل مرغ با سس 

ترش و شیرین رفتید، سري هم به بخش برنج ها بزنید، در سبک و 

سیاق آشپزي چینی برنج هم انواع داره که خوش طعم ترینش برنجیه 

که با تخم مرغ و پیازچه تهیه می شه.

90

آش و حلیم سید 

مهدي و پسران 

(تجریش)

میدان تجریش، ابتداي ورودي امامزاده صالح، جنب پاساژ 

رضوي، پالك 37

91
رستوران ایتالیایی 

مورانو (یوسف آباد)
یوسف آباد، باالتر از میدان کالنتري، نبش کوچه 55

92
رستوران آسیایی 

واسابی

اتوبان کردستان، 64 غربی، ساختمان هاي آ.اس.پ، واحد 

26
گیاهی گوشتی سوشی 92

26واسابی
گیاهی گوشتی سوشی

93
رستوران مکزیکی 

چیپوتله (ونک)

میدان ونک، خیابان ونک، انتهاي خیابان کار و تجارت، 

تقاطع خیابان پردیس
پنیر کباب عالی

94
شیرینی ناتلی 

(سهروردي)
سهروردي شمالی ، باالتر از آپادانا ، نبش خیابان توپچی

رستوران پیچ95

خیابان پاسداران، بوستان دوم، انتهاي گیالن، خیابان 

مجید افشاري(ساقدوش)، انتهاي رحمانیان شمالی، 

شماره12

چینی کره اي ایتالیائی اندونزیایی

رستوران شانلی96
بلوار مرزداران، نبش خیابان ناهید، ساختمان صدف، طبقه 

سوم
بهترین ششلیک

رستوران اجاق باشی97
فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، بین زرین و رشید، 

پالك
گریل توسط خودتان

98
رستوران گیاهی 

درخت بانیان

شریعتی، پائین تر از دولت، شهید کالهدوز، نبش کوچه 

امان پور، پالك 3

رستوران گیاهی99
خیابان طالقانی، موسوي شمالی، فرصت، خانه هنرمندان 

ایران

رستوران زغال چی100
خیابان شهر آرا، پایین تر از اداره گذرنامه، نبش کوچه 

اکبر زاده (هفتم)

کافه رستوران لیالی101
 زعفرانیه، انتهاي خیابان اعجازي، جنب بوستان ولنجک، 

نبش کوچه مسجد، پالك 1

توي رستوران لیالی روي صندلی هاي راحتی می شینید و غذاي هندي-

 لبنانی رو با قیمتی که گرون به حساب نمیاد نوش جان می کنید

خیابان قرنی، باالتر از طالقانی، جنب بانک ملیرستوران موبی دیک102 خیابان قرنی، باالتر از طالقانی، جنب بانک ملیرستوران موبی دیک102



103

رستوران سنتی 

خیام (سفره خانه 

خیام)

خیابان خیام، خیابان کربالیی، روبروي امامزاده سید 

نصرالدین

بناي رستوران220 سال قدمت دارد و در لیست پیشنهادات به توریست 

اعالم شده است و توسط بانو منیر السلطنه همسر ناصر الدین شاه وقف 

شده

خیابان نیاوران، روبروي پمپ بنزین، پالك 215دکان برگر (نیاوران)104

رستوران ماهی سفید105
خیابان شریعتی، باالتر از سید خندان، نبش کوچه الدن، 

طبقع فوقانی بانک پارسیان، پالك 53
رستوران شمالی

106
کافه رستوران 

گیاهی پیور

شیخ بهایی جنوبی، خیابان 64 یوسف آباد، برج آ اس پ، 

واحد 35 تجاري
بهترین ریتوران گیاهی تهران

107
رستوران سنتی 

شبستان

خیابان استاد نجات اللهی جنوبی(ویال)، حد فاصل سمیه و 

طالقانی پالك 90
یکی از قشنگترین رستوران سنتی تهران اونم به همراه موسیقی زنده

108
فود کورت ارگ 

تجریش
ابتداي میدان تجریش ، خیابان سعدآباد

109
بستنی و آبمیوه 

سوپر استار
برترین برند آبمیوه و بستنی در ایرانپاسداران، میدان هروي، گلستان پنجم، جنب الو برگر

رستوران کیوانو110
 ، A.S.P بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی، برج هاي

واحد 53
یه باربکیو کره  ایه،یه جاي هیجان انگیزه

111
رستوران سنتی 

مجموعه کوهستان
رستوران فوق العاده خوب که هم به خاطر فضاش طرفدار دارهنیاوران، خیابان یاسر، کوچه خلیلی

مجموعه کوهستان

112
فست فود کوك 

(میرداماد)
پیتزا بدون خمیرمیرداماد، روبروي مسجد الغدیر

113
رستوران مکزیکی 

پانچو
مکزیکیسعادت آباد، خیابان مروارید، کوچه پنجم، پالك 43

114
کافه رستوران گل 

رضائی
رستورانی با 80 سال سابقهخیابان جمهوري خیابان سی تیر باالتر از موزه آبگینه

رستوران البرز115
سهروردي شمالی، باالتر از چهارراه شهید بهشتی، نبش 

کوچه نیکوقدم

بهترین و گرونترین چلوکبابی تهران شناخته می شه، شهرت زیادي 

بخاطر کبابهاي 50 سانتی متریش داره

116
رستوران گیاهی 

زمین

شهرك غرب، فاز 5، خیابان سیماي ایران، مجتمع 

مسکونی پردیسان
غذاهاي گیاهی و سالم

خیابان ولیعصر، باالتر از شهید بهشتی، جنب پله اولکباب سراي منصور117

118
رستوران سان لیو 

تیراژه
کیفیتش خیلی خوبه و قیمتاش هم متوسطهبزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش مرکز تیراژه

میدان تجریش، ضلع شمال شرقی میدانکباب سراي شمرون119

این کباب سرا بالکن قشنگی داره که می تونین غذاتون رو اونجا سرو 

کنین. عالوه بر کباب هاي خوشمزه ش، شمرون از مهموناش با دست و 

دلی باز پذیرایی می کنه به طوري که برنج ها توي دیس سر میز آورده 

می شن و کباب کوبیده هاش دو سیخه که هر سیخ به اندازه ي دو تا 

کباب معمولیه.

120
رستوران هاي راه 

چوبی

ونک، بعد از چهار راه جهان کودك، خیابان شهیدي، 

پارك آب و آتش
نزدیک پارك اب و اتش



121

رستوران سنتی هتل 

بین المللی اسپیناس 

خلیج فارس

بلوار کشاورز
به سبک معماري شهر تاریخی یزد همراه بوفه اردور، غذاهاي اصیل 

ایرانی، موسیقی سنتی زنده

122
رستوران سنتی 

شهربانو

شهرك غرب، خیابان دادمان، ابتداي خیابان درختی، 

روبروي مرکز خرید سپهر، مجتمع خلیج فارس

یکی از باشکوه ترین رستوران ها و سفره خانه هاي سنتی تهرانه، 

غذاهاي فوق العاده اي داره و همچنین موسیقیه زنده هم داره. طبخ 

انواع کباب هاب ایرانی و دیزي سنگی سنتی به همراه نان داغ تنوري از 

جمله غذاهاي ایرانی سرو شده در این رستوران می باشد

123
رستوران ترکیه اي 

النیا

عباس آباد، خیابان بهشتی، نرسیده به سهروردي شمالی، 

پالك 130

رستوران ترکیه اي با سه شعبه که ستارخان شعبه اصلی استستارخان، نرسیده به میدان توحید، نبش کوچه فرشتهرستوران احمد بى124

125
رستوران شاهی 

تهران

خیابان جردن(نلسون ماندال)، خیابان یزدان پناه، نبش 

کوچه دبیر

کریمخان، نبش خردمند شمالیرستوران موفتار126

 غذاهاي دریایی و فرانسوي. منوي آقایون با منوي خانم ها توي این 

رستوران فرق می کنه، منوي خانم ها قیمت نداره و منوي همراه با 

قیمت فقط به دست آقایون داده میشه که به این معنیه که توي این 

رستوران خانم ها مهمون آقایونن. استیک یا فیله مینیون با سس قارچ یا 

سس فلفل بهترین گزینه میتونه باشه.سس فلفل بهترین گزینه میتونه باشه.

127
رستوران ترکیه اي 

ovaاوا
رستوران ترکیه ايسعادت آباد، سرو غربی، جنب بانک پاسارگاد

رستوران عربینیاوران، خیابان جماران، کوچه الله، پالك 6رستوران خیمه128

129
رستوران لبنانی 

بیروت
رستوران عربیپاسداران، روبه روي گلستان 7

رستوران مغربی مراکشینیاوران، روبروي خیابان جماران، جنب بانک مسکنکافه رستوران مغرب130

131
کافه رستوران عربی 

همسا

فلکه اول تهرانپارس، خیابان رشید جنوبی، نبش تقاطع 

144 غربی

پیش غذا هایی که به آن مزه می گویند. (تبوله، حمص، کبه، مناقیش و 

...) نوشیدنی هاي متداول و خاص عربی (شربت تمبر هندي، گل سرخ و 

...) به همراه غذا و در در پایان شیرینی ها و دسر هاي بی نظیر این 

منطقه (کنافه، باقلواي عربی و ...)

رستوران عربی – خاورمیانه ايجردن، خیابان گلخانه، پالك 257، طبقه 1رستوران کوبابا132

133
رستوران مراکشی 

مامونیا

ولنجک، خیابان امیرآبادي(بوستان)، بین 16و18، زیر برج 

ارغوان

ین رستوران همچنین ارایه دهنده منوي کامل کافه و قلیان مخصوص 

عربی(که شما بخاطر داشتن سیستم تهویه مدرن اصال متوجه دود 

نخواهید شد)

رستوران قصر الضیافه134
پاسداران، نبش گلستان یکم، مجتمع تجاري پریس، طبقه 

4
رستوران مدیترانه اي الکچري

135
رستوران مدیترانه 

اي پالمیرا
خیابان جمهوري، خیابان سی تیر، پالك 31

136
یک رستوران خاورمیانه اي کباب بره، مرغ دمشق، شاورما، فالفل و هر خیابان شهید بهشتی، مابین سهروردي و شریعتی، نبش رستوران عروس 

136
رستوران عروس 

لبنان

خیابان شهید بهشتی، مابین سهروردي و شریعتی، نبش 

خیابان داریوش

یک رستوران خاورمیانه اي کباب بره، مرغ دمشق، شاورما، فالفل و هر 

غذایی که در یک رستوران محلی در بیروت یافت میشود



137
سفره خانه هتل 

بزرگ تهران

خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان مطهري، شماره 391 , 

هتل بزرگ تهران

138
رستوران هانی 

(مطهري)

خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهري ، ساختمان 

1991
یکی از رستورانهاي قدیمی و سلف سرویسهاي معروف تهرانه

انواع سوشی، نیگیري، اوراماکی، چیراشی سوشی، ساشیمیبلوار مرزداران. بلوار اریا فرتهران سوشی139

روبوشف140
سعادت آباد انتهاي سی و هشتم غربی نرسیده به عالمه 

جنوبی پالك سه جنب ساختمان باشگاه استقالل
اولین رستوران رباتیک ایران است

141
رستوران ارکیده 

(تهران)
میدان آرژانتین، نبش خیابان الوند

142
رستوران ژاپنی 

کاتسو (پاالدیوم)

مقدس اردبیلی، بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی، 

مرکز خرید پاالدیوم، طبقه سوم، واحد 10

سوشی هاي فوق العاده خوشمزه ش لذت ببرین، البته انواع غذاهاي 

ژاپنی و آسیایی رو دارن ولی سوشی هاشون از همه معروفتره.

143
رستوران بژیو 

سعادت آباد
در بژیو غذاي سنتی را به سبک مدرن و امروزي تنوري سرو میشودسعادت آباد بلوار دریا خیابان رامشه پالك 19

رستوران سنتی دف144
مطهري، نرسیده به سهروردي، ابتداي سلیمان خاطر، 

امیر اتابک

پذیرایی بعد از غذا با میوه و آجیل و دسر ایرانی و بستنی زعفرانی و 

البته چاي. هر شب هم موسیقی زنده داره.

145
رستوران گردان برج 

سفید
پاسداران، روبروي بوستان ششم، هتل برج سفید

146
رستوران ایتالیایی24 

ایتالیایی نیاوران، دار آباد، خیابان محبی، شماره 24 146
رستوران ایتالیایی24 

شمالی
ایتالیایی نیاوران، دار آباد، خیابان محبی، شماره 24

147
رستوران ایتالیایی 

جنارو (ژوانی سابق)
بلوار مرزداران، نبش ناهید، طبقه فوقانی آجیل تواضع

ایتالیایی پنج شعبه در تهران داره، از اون رستوران هاي خوبه که توش 

باید مدت ها منتظر خالی شدن میز باشین

148
رستوران ایتالیایی 

ژیکاسه تهرانپارس

تهرانپارس، خیابان امیري طائمه (گلبرگ شرقی)، بین 

خیابان رشید و اتوبان باقري، نبش خیابان ملکی (111)

149
رستوران ایسترن 

پاالس

بلوار آفریقا، خیابان دستگردي، ظفر، نرسیده به خیابان 

ولیعصر، پالك 299
غذاهاي ایرانی، عربی و ترکیه اي مطبوع در محلی لوکس و دلنشین

سهروردي شمالی، آپادانا، پالك 98رستوران بنه (گیلکی)150

ترفند این رستوران اینه که دیس هاي برنج رو سر هر میز میارن و به 

اندازه درخواستتون براتون می ریزن. به عالوه این که هر وقت خواستین 

دوباره براتون برنج می کشن.

151

فست فود ایرانویچ 

تهران (رستوران 

هاي زنجیره اي 

ایرانویچ)

شهرك غرب، بلوارفرحزادي، طبقه چهارم، اریکه ایرانیان

ونک، خیابان خدامی، خیابان آفتاب، مرکز خرید آفتابرستوران خانجون152
فضاي داخلی این رستوران، بسیار خاص و نوستالژیک بوده و شما رو می 

بره به حال و هواي خونه هاي قدیمی مادربزرگ ها

153
رستوران گردان برج 

برج میالد

قیمتش خیلی خیلی باال ست روزهاي پنجشنبه و جمعه از ساعت 7:30 

الی 10:30صبحانه سرو میکند همه روزه از ساعت 12:30 الی 15:30 
153

رستوران گردان برج 

میالد
برج میالد

الی 10:30صبحانه سرو میکند همه روزه از ساعت 12:30 الی 15:30 

ناهار سرو می شود شام هرشب از ساعت 20 الی 23 به صورت منو بوفه 

به همراه موسیقی زنده می باشد



154
غذا سراي شیراز 

(قلهک)

شعبه مرکزي : باالتر از سیدخندان ابتداي خیابان خواجه 

عبداهللا پالك 149 

شعبه سعادت آباد : سعادت آباد ، عالمه جنوبی بین 

خیابان 26 و 28 شرقی پالك 135 

شعبه شیراز برگر : باالتر از سیدخندان ابتداي خیابان 

خواجه عبداهللا پالك 151

ارائه هرگونه غذا به صورت پرسی وکیلویی میباشد شیراز برگر

155
رستوران ترکیه اي 

دودمان

ولنجک خیابان 13 فودکورت مرکز خرید گالریا

شعهبه 2 کیلومتر 6 اتوبان قم تهران مجتمع مهر و ماه
انواع غذا، دسر و شیرینی ترکیه اي

کافه رستوران گوزن156
سعادت اباد باالتر از میدان کاج خیابان پنجم 

(نوروزي)پالك 43,1
صاحب رستوران بهاره رهنما

صاحب رستوران مسعود صادقلوسعادت آباد ، بلوار دریا ، صرافهاي جنوبی، نفیسی غربیکافه پارادایس157

158
رستوران هاي 

زنجیره اي نامبر تن 

(شماره 10) 

فست فود- صاحب رستوران علیرضا منصوریانشعبه 1در رسالت و 2 درشهرك غرب

رستوران ماتریکس159
سعادت اباد باالتر از میدان کاج خیابان پنجم 

(نوروزي)پالك 43,1
صاحب رستوران فرزاد فرزین

صاحب رستوران فریبا نادريفرشته، شبدیز، نبش افشار، پالك 15، رستوران دلی جانرستوران دلی جان160

 L’Avenue صاحب رستوران علی دایی - دایی با داشتن برند فرانسوي

– Restaurant فود کورت ارگ تجاري تجریش تهران را در اختیار 
ارگ تجریشفودکورت علی دایی161

– Restaurant فود کورت ارگ تجاري تجریش تهران را در اختیار 

گرفته است. L’Avenue معروف ترین رستوران فرانسه است که در 

خیابان شانزلیزه پاریس واقع شده.

صاحب رستوران محمدرضا گلزارخیابان جردن گلفام پالك49رستوران انار162

رستوران خونه163
چهار راه جهان کودك، به سمت پارك آب و آتش، خیابان 

شهیدي، بن بست کمان، جنب پارك آب و آتش
صاحب رستوران سام درخشانی

مالک و مدیر شعبه هوتن قلعه نویی پسر(امیر قلعه نویی)محمودیه- مقدس اردبیلی میدان الفرستوران ژوانی164

165
رستوران ایتالیایی 

چیچو
صاحب رستوران محمد موسوي (والیبالیست)پاسداران، بوستان پنجم -خیابان امیر ابراهیمی

صاحب کافه شهاب حسینی که مدیریت آن برعهده همسرش استلواسان- بلوار امام خمینی خیابان باستیکافه هنر166

167
ساندویچ تنوري 3 

پند

ولیعصر روبروي در اصلی جام جم کوچه طاهري فروشگاه 

جام جم فودکورت عالالدین
صاحب ساندویچی سپند امیرسلیمانی

میدان لشگرك، کیلومتر یک جاده فشم ( زرد بند )رستوران نعنا168
صاحب رستوران اشکان خطیبی کی از رستوران هاي بسیار لوکس این 

منطقه رستوران نعنا است. ساختمان این رستوران در سه طبقه بنا شده 

رستوران کنجد169
خیابان فاطمی ، روبروي هتل الله ، مجتمع تجاري الله ، 

پالك

صاحب رستوران سیاوش خیرابی- فست فود تمامی برگرها با سس 

مخصوص کنجد سرو می شود پخت مرغ و گوشت به صورت گریل و 

جواد عزتی و همسرش صاحب رستوران هستندمیردامادرستوران ترنج170

کافه دار بهرام رادان کوچه دشتستان سوم پاسدارانکافه ویونا171

کافه دار امین حیایی و نیلوفر خوش خلقلواسان خیابان صحراي نارانکافه وانیل172



صاحب فست فود نادر سلیمانیپیتزا دخمه173

پاسداران روبروي گلستان 7 پالك 376 پاساژ 110 واحد6رستوران لندو174
صاحب رستوران محمدرضا هدایتی با عرضه غذاهاي سیستانی-روزهاي 

شنبه میهمانان در این رستوران یک میان وعده سیستانی مهمان لندو 

175
رستوران شاندیز 

آفتاب
صاحب رستوران امیر قلعه نوییحوالی میدان ونک

تجریش ، خیابان دربنديکبابی هیوا177

کبابی هیوا در خیابان دربندي با فاصله کمی از میدان تجریش قرار دارد 

و معروف ترین غذاهاي ایرانی را سرو می کند. و در حال حاضر در 

لیست برترین رستوران هاي تهران در سایت تریپ ادوایزر رتبه یک را 

دارد.

 ایرانشهر، خیابان کالنتري، پالك 52 رستوران دیزي178
همانطور که از نامش پیداست ، رستوران دیزي یا دیزي سرا از جمله 

رستوران هاي سنتی تهران است.

رستوران دیوان179
 خیابان فرشته، بعد از خیابان کوهیار، مجتمع تجاري سام 

سنتر

با دکوراسیونی زیبا و غذاهایی با کیفیت ، رستوران دیوان یکی از برترین 

رستوران هاي غذاي ایرانی در تهران می باشد

خیابان ولیعصر، روبروي پارك ملترستوران یاس  180
انواع غذاهاي ایرانی و بین المللی از جمله سوپ یا استیک را سرو می 

 کند و فضا و دکوراسیونی شیک نیز دارد. 

181SPU درکه، میدان درکهرستوران

یکی از رستوراناي تهران که هر بار برید میتونین مطمئن باشین غذا 

عالی و کیفیت بهتر از دفعه قبل هست. کباب برگ و لقمه ش فوق 

العاده س ولی شیشلیک اینجا حرف اول رو میزنه،العاده س ولی شیشلیک اینجا حرف اول رو میزنه،

دربند ، باالتر از میدان سربند , میدان کوهپایهرستوران کوهپایه182

یکی از کافه رستورانهاي شیک و بزرگ دربند است که در سینه کوه و 

به صورت طبقات روي هم در 7 طبقه بنا گردیده است. ورودي سرسبز و 

زیبا بعالوه آبشارها و جوي هاي آب در هر طبقه از ویژگی هاي این 

رستوران است

خیابان سهروردي شمالی - نبش کوچه نیکو قدمرستوران البرز183

این رستوران که به عنوان بهترین و گرانترین چلوکبابی تهران شناخته 

می شود، شهرت زیادي بخاطر کبابهاي 50 سانتی متري دارد.چلوکبابی 

البرز در سال 1346 توسط مرحوم "برماس" بنیان نهاده شد. از همان 

ابتدا هدف این رستوران ارائه غذا با بهترین کیفیت و باالبردن استاندارد 

کاري در این صنف بود. این رستوران در سال 1350 به مکان فعلی آن 

منتقل شد. در سال هایی که سیستم هاي مدیریت جدید و 

استانداردهاي کیفی و بهداشتی چندان جایی در صنف رستوران و 

چلوکبابی نداشت، چلوکبابی البرز در تالش بود تا سیستم مدیریت 

 ، HACCP جدید را در کار خود پیاده سازي کند. سیستم هاي

استفاده از متخصصین بهداشت، ایزو و سیستم هاي مدیریتی، فرستادن 

افراد به خارج از کشور جهت دیدن دوره هاي تخصصی، همه و همه از 

جمله مواردي است که رستوران البرز در آنها پیش گام است.

رستوران  اروند رود184
سهروردي جنوبی ، نرسیده به خیابان بهار

 شیراز پالك 2/4
جوجه کباب و ماهیچه و سوپ بسیار لذیذي دارد رستوران  اروند رود184

 شیراز پالك 2/4
جوجه کباب و ماهیچه و سوپ بسیار لذیذي دارد

رستوران قجري185
میدان هفتم تیر - خیابان کریمخان زند - خیابان 

ایرانشهر شمالی - پالك 280
کباب هاي خوب و ماهیچه لذیذي دارد



دیزي هاي معروف آن نیاز به تعریف نداردابتداي خیابان ولیعصر،سمت راه آهندیزي سراي آذري186

 ولی عصر، چهارراه امیراکرم، پالك 1333رستوران ولیمه187
انواع کباب هاي خوشمزه با کیفیت معمولی و قیمت مناسب و فضایی 

قدیمی ولی راحت و خوب



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

برج میالد1
اتوبان شیخ فضل اهللا نوري، ورودي بزرگراه شهید همت، 

مسیر اختصاصی برج میالد تهران

 این برج با ارتفاع 435 متر، بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند 

مخابراتی جهان و نوزدهمین سازه بلند نامتکی جهان است.ساعت بازدید 

10 الی 22

پارك ژو راسیک2
سعادت آباد، انتهاي بلوار پاکنژاد، میدان بهروز، بلوار 

شقایق، پایین تر از پارك پرواز

در آن مجسمه متحرك 28 دایناسور قرار گرفته است ساعت کار9 الی 

21

بوستان گالبدره ساعت کار10 الی 21/30خیابان دربند خیابان اسداللهی بوستان گالبدرهسورتمه دربند3

کیلومتر چهار اتوبان تهران - کرجپارك ارم4
این پارك با وسعتی بیش از 72 هکتار بزرگترین پارك ایران پس از 

پارك ملت مشهد است ساعت کار به جز دوشنبه ها 12 الی 22

ساعت کار به جز دوشنبه ها 9/30 الی 19/30 اتوبان تهران کرج در نزدیکی ایستگاه 4متروي اکباتانباغ وحش ارم5

دلفیناریوم برج میالد6
اتوبان شیخ فضل اهللا نوري، ورودي بزرگراه شهید همت، 

مسیر اختصاصی برج میالد تهران، ضلع جنوب غربی برج
ساعت کار14/30 الی 20/15

7
پارك ترافیک 

مرزداران
خیابان پونک، تقاطع بلوار سردار جنگل و میرزا بابائی

به غیر از روزهاي پنج شنبه و جمعه در تمام روزهاي هفته و در 2 شیفت 

روزانه، فعالیت می کندجهت کودکان

دهکده ابی پارس8
کیلومتر22 اتوبان تهران-کرج رو به روي ایستگاه 

متروي گرمدره ، خیابان شهدا

روزانه و شبانه آقایان و بانوان جداگانه

http://www.pav.ir

ساعت کار10 الی 23حاشیه جنوبی پارك چیتگراو پارك9

تفریحی

ساعت کار10 الی 23حاشیه جنوبی پارك چیتگراو پارك9

پارك آبی جماران10
خیابان باهنر (نیاوران) ، انتهاي خیابان یاسر

 ، خیابان جماران ، انتهاي کوچه

روزانه و شبانه آقایان و بانوان جداگانه آب استخرهاي این مجموعه 

همگی از چشمه هاي جمشیدیه تامین میشه

پارك آبی آزادگان11
بزرگراه بسیج ، میدان بسیج ، 30 متري بوعلی 

، نرسیده به سه راه افسریه

این پارك آبی چون رو باز هست فقط در فصل تابستون بازه ساعت 

کاري بجز پنجشنبه ها 8 الی 20

شهرك اکباتان ، فاز 3 – پشت بلوك Eپارك آبی اکباتان12

پارك آبی اکباتان مخصوص خانم هاست

پارك آبی اکباتان با 7000 متر بهترین مکان براي آفتاب گرفتن و برنزه 

شدنه. این پارك آبی 2000 متر ساحل ماسه اي مصنوعی داره که حال 

و هواي سواحل دریا رو براي مشتري ها بوجود میاره

پارك آبی ارم  مخصوص خانم هاستکیلومتر 4 اتوبان تهران- کرج ، مجموعه پارك آبی ارمپارك آبی ارم13

جت اسکی فشافویه14
کیلومتر 18 اتوبان تهران - قم، خروجی رباط کریم ساوه، 

5 کیلومتر به سمت حسن آباد

قایق هاي شاتل و دونات، بنانا و کایاك 

اسکی روي آب

آخرین طبقه پاساژ تیراژهاشرفی اصفهانی مرکز خرید تیراژهسرزمین عجایب15

16
بانجی جامپینگ 

توچال
واقع در بام تهرانانتهاي خیابان ولنجک، بام تهران، ایستگاه اول

بازي با ماشین آالت راه سازيبوستان نهج البالغه (بزرگراه یادگار امام)شهربازي بیلینو17

انتهاي خیابان ولنجک، بام تهران، ایستگاه اولزیپالین توچال18
طول مسیر زیپ الین: 170 متر-ارتفاع زیپ الین: 60 مترشنبه الی پنج 

شنبه از ساعت 13 الی 19روز جمعه از ساعت 12 الی 19

19
سافاري وحشت 

انتهاي خیابان ولنجک، بام تهران، ایستگاه اول 19
سافاري وحشت 

توچال
انتهاي خیابان ولنجک، بام تهران، ایستگاه اول



20
سافاري وحشت 

دریاچه چیتگر

 مسیر شماره یک : همت غرب،شهید خرازي،خروجی 

دریاچه شهداي چیتگر. مسیر شماره دو: اتوبان آزادگان 

شمالی،خروجی شهید خرازي،خروجی دریاچه شهداي 

خلیج فارس.

دریاچه شهداي خلیج فارس

21
پیست پرواز دریاچه 

خلیج فارس

 مسیر شماره یک : همت غرب،شهید خرازي،خروجی 

دریاچه شهداي چیتگر. مسیر شماره دو: اتوبان آزادگان 

شمالی،خروجی شهید خرازي،خروجی دریاچه شهداي 

خلیج فارس.

با امکان قایق سواري بر روي دریاچه

پینت بال22
لیست آدرس باشگاه هاي پینت بال تهران

18باشگاه پینت بال در شهر تهران 

23
اسکیت یو دریاچه 

خلیج فارس

 مسیر شماره یک : همت غرب،شهید خرازي،خروجی 

دریاچه شهداي چیتگر. مسیر شماره دو: اتوبان آزادگان 

شمالی،خروجی شهید خرازي،خروجی دریاچه شهداي 

خلیج فارس.

دریاچه شهداي خلیج فارس

24

سرزمین شگفت 

انگیز بوستان نهج 

البالغه

بین بزرگراه نیایش، بزرگراه همت و غرب بزرگراه یادگار 

امام
سافاري وحشت- پرش در آسمان- قایق پرش در آب- راپل هوائی

کاربازیا25
اتوبان شیخ فضل اهللا نوري، ورودي بزرگراه شهید همت، 

مسیر اختصاصی برج میالد تهران

بازي امروز کار فردا: کاربازیا، شهر مشاغل کودکان مخصوص کودکان 3 

الی 13 سال



مشخصه خاصآدرسنام محلردیف

1
روستاي وردیج و 

واریش

انتهاي همت بلوار پژوهش انتهاي شمالی خیابان شهید 

اردستانی
کوهستان ارواح

وردآوردآبشار لت مال2

از جاده روستاي وردیج و واریش قبل از ورود به جاده اصلی و بعد از 

مجتمع معلم پارك نموده و وارد دره می شوید. بعد از کمی پیاده روي 

به اولین آبشار می رسید که 5 متر ارتفاع دارد. با ادامه راه در دره به 

آبشار دوم خواهید رسید که آن نیز ارتفاع کمی دارد ولی زیباست. با 

کمی پیاده روي به آبشار اصلی یا لت مال می رسید. آبشار لت مال با 

ارتفاع حدود 35 متر به صورت پله مانند به پایین میریزد. پیاده روي کل 

مسیر در حدود 1 ساعت زمان میبرد

در ارتفاعات شمال غربی پارك جنگلی لتمال کن احداث گردیده استبزرگراه همت غرب، بعد از آزادگان، خروجی آبشار تهرانپارك آبشار3

دریاچه چیتگر4

 مسیر شماره یک : همت غرب،شهید خرازي،خروجی 

دریاچه شهداي چیتگر. مسیر شماره دو: اتوبان آزادگان 

شمالی،خروجی شهید خرازي،خروجی دریاچه شهداي 

خلیج فارس.

بزرگ ترین دریاچه مصنوعی خاورمیانه-دریاچه خلیج فارس عمق 12 

متر

پل طبیعت به ارتفاع40 متر و طول 300متربه عنوان یک پل سه طبقه 

گردش و فضاي سبز

5
پل طبیعت و پل 

ابریشم
بزرگراه حقانی جنوب،روي اتوبان مدرس

پل طبیعت به ارتفاع40 متر و طول 300متربه عنوان یک پل سه طبقه 

در عباس آباد تهران است که تنها عابران پیاده حق عبور از آن را دارند و 

خودرویی بر روي آن مشاهده نمی شود. این پل بر روي عرض بزرگراه 

مدرس قرار دارد و به این منظور ساخته شده تا یک راه ارتباطی میان 

پارك هاي طالقانی و آب و آتش فراهم آورد.پل ابریشم تهران به طول 

نزدیک به 200 متر وظیفه پیوند میان بوستان بنادر و بوستان نوروز در 

ضلع شمال و جنوب بزرگراه همت در تپه هاي عباس آباد تهران را 

دارد.طراح لیال عراقیان متولد سال 1362ساعت بازدید: 06:00 تا 23

پارك جمشیدیه6
انتهاي خیابان شهید باهنر نیاوران انتهاي خیابان فیضیه و 

امیدوار

پارك سنگی -بوستان جمشیدیه پس از بوستان ملت دومین پارکی 

است که یک شهروند تهرانی به یک میهمان غیر تهرانی معرفی می کند-

طراحی پارك جمشیدیه را کامران دیبا بر عهده داشته است.از شمال به 

کوه کُلَک چال، از جنوب به باغ دولو، از شرق به خیابان جمشیدیه و از 

غرب به جاده کلک چال محدود است.پارك ابوالقاسم فردوسی در کنار 

این پارك است.



خیابان ایرانشهربوستان ایرانشهر7

سابقه◌ٔ  تاریخی باغ هنر مربوط به دوره◌ٔ  قاجار بازمی گردد. این باغ در 

آن دوران بخشی از اراضی یکی از شاهزادگان قاجار بوده است و صاحب 

آن شخصی به نام فیشر، از معماران آلمانی[1] و باغبان هاي فرنگی آن 

زمان بود. در هنگام وقوع جنگ جهانی دوم از این باغ جهت انبار 

تسلیحات متفقین استفاده می شد و به همین دلیل چندین ساختمان با 

معماري خارجی به منظور نگهداري ملزومات ساخته شد. پس از خروج 

متفین از ایران این فضا در اختیار نیروهاي نظامی ایران قرار گرفت و تا 

سال 1375 در اختیار آنان بود. در سال 1375 شهرداري تهران این 

مکان را به تملک خود درمی آورد و با تخریب بناهاي اضافی و تغییرات 

در آن، این مکان را به صورت وضعیت فعلی (باغ هنر) درمی آورد. باغ 

هنرمندان

 نقاشی سه بعدي برج میالد براي عکس

غار موزه وزیري8
 لواسانات، بلوار امام خمینی، جاده کند علیا و سفلی، 

دوراهی بوجان، سمت چپ بعد از چال ناظران پالك 77

استاد ناصر هوشمند وزیري داراي دکتراي افتخاري و نشان درجه یک 

هنراز مجسمه سازان برتر ایرانی با هزینه شخصی و بیشتر از اقالم دور 

ریختنی و بازیافتی تندیس ها و ساخته هایی ایجاد و در غاري دستکند 

و موزه ا به نمایش گذاشته است

باغ ایرانی9
خیابان شیخ بهایی شمالی، 20 متري

 پیروزان، کوچه شهید صابري
این بوستان بر اساس الگوي باغ ایرانی طراحی شده است.

خیابان آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودك و در 
پارك آب و آتش10

خیابان آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودك و در 

انتهاي کوچه ژوبین
بوستان حضرت ابراهیم

بوستان خرگوش دره11
روبروي درب اصلی مجموعه ورزشی آزادي و تقاطع

 آزادراه هاي تهران – کرج و آزادگان

این مجموعه بیشتر از درختان کاج و سرو و اقاقیا و زبان گنجشک 

تشکیل شده است. این بوستان جزء کمربند سبز تهران محسوب شده و 

به منظور تلطیف هواي تهران احداث گردیده است.بوستان مسافران به 

مساحت 12 هکتار و با هدف اسکان موقت مسافران و تماشاچیان 

مسابفات فوتبال در این پارك ساخته و راه اندازي شده است

بوستان نهج البالغه12
بین بزرگراه نیایش، بزرگراه همت و غرب بزرگراه یادگار 

امام
بازي در سرزمین شگفت انگیز

13
موزه حیات وحش 

دارآباد
 میدان نیاوران، خ دارآباد، بعد از آجودانیه، خ موزه

موزه تاکسیدرمی حیوانات که محل آن یکی از کاخ هاي شمس پهلوي 

بوده که براي میهمانان ساخته شده ولی هیچگاه مورد استفاده قرار 

نگرفت.

14

چشمه علی وکتیبه 

فتحعلی شاه و دیوار 

ري

ري کمربندي جنوبی شهر ري

نام باستانی این چشمه سورین بوده  که به گمان نامبردار به دودمانی 

بزرگ در دوره اشکانی و ساسانی است. در جریان ساخت خط شش 

متروي تهران و عبور از شریان هاي آبی این چشمه هفت هزار ساله از 

مرداد سال 1396 متاسفانه آب این چشمه به صورت متناوب قطع می 

شد. این مساله تا اردیبهشت سال 96 اتفاق میافتاد که از اردیبهشت ماه 

97به صورت کامل این چشمه خشک شده است. با خروج دستگاه 

حفاري مترو امکان برگشت آب وجود دارد

باغ ملی گیاه شناسی15

توبان تهران--کرج، خروجی پیکانشهر ، شهرك سرو آزاد، 

بزرگترین باغ گیاه شناسی خاورمیانهخیابان شهید علی گودرزي، بلوار باغ گیاه شناسی ملی  خیابان شهید علی گودرزي، بلوار باغ گیاه شناسی ملی باغ ملی گیاه شناسی15

ایران

بزرگترین باغ گیاه شناسی خاورمیانه



ساعات بازدید 9 الی 19خیابان هنگام خیابان 35 متري استقالل بلوار کوهستانباغ پرندگان16

خیابان حافظ جنب خیابان بهشتبوستان  شهر17
پارك شهر قدیم- اولین پارك تهران- 

 آکواریوم و موزه صلح- برج کبوترخانه

بوستان آزادگان18
بزرگراه امام علی میدان بسیج، کمربندي آزادگان، جنوب 

پارك آبی آزادگان

بزرگترین بوستان شهري ایران از شمال به اتوبان بعثت و سه راه افسریه، 

از شرق به کانال سرخه حصار و پارك پامچال (مشیریه ) از جنوب به 

اتوبان دولت آباد و از غرب به بزرگراه آزادگان و پارك توسکا و شهرك 

سعیدیه و حمیدیه محدود می شه.

در محل قبلی فرودگاه قلعه مرغی ساخته شده استمیدان بهمن جنوب بزرگراه نواببوستان والیت19

شمال بزرگراه صدر و انتهاي خیابان قیطریهبوستان قیطریه20

بوستان قیطریه در گذشته باغی متعلق به خواهر تنی ناصرالدین شاه 

قاجار بوده و به روایت تاریخ میرزا تقی خان امیر کبیر ساختمانی که 

اکنون محل فرهنگسرا و کتابخانه پارك می باشد و در ضلع شمال غربی 

پارك واقع شده است را در آن احداث نمود. در ابتدا این باغ بافتی 

جنگلی داشته است.

موزه حیات وحششهید همتبوستان پردیسان21

نگارستان شهرگیشا انتهاي خیابان پیروزي شرقیبوستان گفتگو22

قرار است تندیس 60چهره شاخص کشورمان در این میدان نصب شودونک بزرگراه حقانی جنب بوستان نوروزمیدان مشاهیر23

ولیعصر روبروي بازار صفویهبوستان ملت24
پارك ملت- بوستان ملت نخستین بوستانی است که یک شهروند تهرانی 

به یک میهمان غیر تهرانی معرفی می کند
ولیعصر روبروي بازار صفویهبوستان ملت24

به یک میهمان غیر تهرانی معرفی می کند

خیابان کارگر تقاطع بلوار کشاورزبوستان الله25

منطقه اي نظامی بود که براي سوارکاري و رژه مورد استفاده ارتش قرار 

داشت و باغ جاللیه نامیده می شد. طرح آن بوسیله طراح معروف 

فرانسوي «ژوفه» و سایر طراحان پارك سازي و همکاران ایرانی تهیه 

گردیدپس از انقالب، در بهمن 1357 نام این پارك ابتدا به پارك خسرو 

گلسرخی و سپس به بوستان الله تغییر یافت.

حد فاصل بزرگراه شهید همت و شهید حکیمبوستان جوانمردان26
در این پارك پیست دوچرخه سواري و 4کانکس اجاره دوچرخه 

(دوکانکس رایگان و دو کانکس پولی)براي مراجعین ایجاد شده است

تاتر شهرچهارراه ولی عصربوستان دانشجو27

28
بوستان نظامی 

گنجوي

میدان ونک- خیابان شهید عباسپور( توانیر)- خیابان 

نظامی گنجوي

به عنوان یکی از پارك هاي بدون دخانیات شهر تهران است که به 

منظور توسعه فرهنگ منع استعمال دخانیات به این عنوان نام گذاري 

شده است. به این منظور تابلوهاي منع استعمال دخانیات درآن مکان 

نصب شده است و خدمات مشاوره اي پیشگیري از استعمال آن در خانه 

سالمت سراي محله نظامی گنجوي به شهروندان ارائه می شود

اتوبان حقانی - تقاطع اتوبان مدرس - اراضی عباس آبادبوستان بنادر29

جنب پارك آب و آتش و پل طبیعت-از آن با عنوان بوستان سفرهاي 

دریایی هم یاد می شود، یکی دیگر از پارك هاي مفهومی و زیباي 

محدوده اراضی عباس آباد است که از طریق پل طبیعت به پارك 

طالقانی متصل می شود. دوچرخه برقی راپل کاالسکه و انواع رستوران و 

برج کبوتر دارد.

پناهگاه پلنگ چال در انتهاي مسیر کوهنوردي با ظرفیت 70 نفر واقع 

اوین درکه30
بزرگراه چمران خیابان یمن میدان دانشجو انتهاي خیابان 

درکه میدان درکه

پناهگاه پلنگ چال در انتهاي مسیر کوهنوردي با ظرفیت 70 نفر واقع 

است -دره کارا- آبشار جوزك- آبشار پلنگ چال- کافه «اُذغال چال» 

(آب زغال چال) با بیش از40 سال قدمت



خیابان نیاوران محله جماران جنب بیت امام خمینیباغ خسرو شاهی31

موزه مکتب کمال الملکبهارستان خیابان دانشسرا خیابان شریعتمدار رفیعبوستان نگارستان32

بزرگراه چمران شمال خیابان ولنجکبام تهران33
به حد فاصل انتهاي خیابان ولنجک تا ابتداي تله کابین توچال گفته می 

شود واقعیت مجازي تله کابین  توچال- زیپالین- سورتمه

پارك بانوان نرگس34
یافت آبادمیدان معلم شهید حیدري جنوبی 

خیابان یاسر ضلع جنوي غربی بوستان قائم
بوستان مادر قائم (عج) بجز جمعه ها 8 الی 17/30

منطقه 19 میدان جهادپارك جنگلی افرا35
 کیلومتر باغ راه، زمین فوتبال، زمین چمن چند منظوره و زمین بازي 3 

.براي کودکان دارد

36
آبشار و ییالق پس 

قلعه
دربند روستاي پس قلعه

آبشار سوتک در شمال غربی دربند و در نزدیکی دهستان پس قلعه در 

مسیر کوهنوردي شیرپال و در امتداد مسیري است که آبشار اوسون واقع 

شده است. دهستان پس قلعه در انتهاي منطقه ییالقی سربند و دربند و 

در دو کیلومتري شمیران قرار دارد. پسنگ- بند مگس

بوستان بانوان37
ضلع شمال شرقی بزرگراه رسالت تقاطع اتوبان حقانی و 

خیابان شهید کاوه
بوستان مادران -یکی از 5 پارك بانوان تهران

پارك بازیافت38

محله علی آباد باالتر از بزرگراه آزادگان غرب، بلوار 

دستواره، خیابان باستانی پور در منطقه ي 16 شهرداري 

تهران

براب اولین باردر این بوستان تندیس هاي حیوانات با پسماندهاي خشک 

و زباله هاي دورریختنی ساخته شده است

 25کیلومتري شمال شرق تهران و 4 کیلومتري غرب 

39
ییالق ایگل

(تور یکروزه)

 25کیلومتري شمال شرق تهران و 4 کیلومتري غرب 

 اوشان لشگرك بسمت فشم -سه کیلومتر مانده به فشم به

سمت لوشان نرسیده به آهار

آبشار ایگل- گیالس وآلبالو عالی

ارتفاعات حوالی سولوقانغار حصار40

از اونجایی که این غار در بلندي قرار داره، براي بازدید از اون باید از 

وسایل فنی و ایمنی استفاده کرد. غار حصار به صورت اتاقکیه که 

مساحت کف اون 12 متر مربعه و ارتفاعش کم تر از 3 متره.

پور ابتهاج خیابان محبی از کنار رودخانه دارآبادآبشار کبوتر خوان41

در این مسیر شما می توانید از آبشار غالك، آبشار چال پونه، آبشار چال 

مگس، آبشار کبوترخوان و آبشار دم اسبی و چشمه هاي درازلش، آب 

حیات و چهون و… و باغچه خلیل هم دیدن کنید

دره و آبشار کارا42
بزرگراه چمران خیابان یمن میدان دانشجو انتهاي خیابان 

درکه میدان درکه

 در مسیر کوهنوردي به سمت قله و پناهگاه پلنگ چال -دره کاراجنگل 

و درختانی با میوه هاي خوشمزه نیز دارد

43
غار دستکند بیوك 

آغا

بعد از امامزاده داود جاده ده سنگان با دوساعت پیاده 

روي در مسیر کوه نوردانیه

 بیوك تبریزي"، پیرمردي 80 ساله است که  60سال از عمر خود را با"

 قلم و تیشه به کندن 5غار در کوهها مشغول بوده؛  غارهاي دست کندي

 که هر یک نزدیک به 20 سال زمان برده و سالهاست که در سرما و گرما

 جان   پناهی براي کوهنوردان است بزرگترین آنها  "آبنیک" است که

 حدود 20 متر مربع (یعنی به اندازه اتاق یک منزل مسکونی) با طاقچه ها

 و سکویی براي نشستن و استراحت است و 23 سال کندنش طول

. .کشیده

دره ناصرآباد44
بزرگراه ازگل، خیابان نخل، بلوار کنگان(گلناز)، بلوار 

طول این دره در حدود 3 کیلومتر است که در میانه به دو دره مجزا 

نقسیم می شود. در این دره 3 آبشار کوچک فصلی وجود دارد که مناظر  دره ناصرآباد44
بزرگراه ازگل، خیابان نخل، بلوار کنگان(گلناز)، بلوار 

آبادان، خیابان الوان، انتهاي خیابان کوچه نهم
نقسیم می شود. در این دره 3 آبشار کوچک فصلی وجود دارد که مناظر 

زیبایی ایجاد کرده است.



آبشار جوزك45
بزرگراه چمران خیابان یمن میدان دانشجو انتهاي خیابان 

درکه میدان درکه
در مسیر پناهگاه پلنگ چال

آبشار علمدار چشمه درازلش جنگل رحمان آباددره دارآبادباغچه خلیل46

آبشار اوسون47
تجریش میدان دربند حد فاصل پس قلعه و شیرپال و 

ایستگاه 5 توچال واقع شده
هتل زیباي اوسون- 2 الی 3 ساعت پیاده روي

ولیعصر باالتر از شهید بهشتیپارك ساعی48

در سال 1329 و به تالش مهندس کریم ساعی، بوستان ساعی به شکل 

جنگلی بنیان گذاشته شد در پارك ساعی تعداد زیادي مجسمه حیوان 

قرار دارد که با جزییات خوبی ساخته شده اند. بخش دیگر این 

پارك، بخش حیات وحش و پرندگان است

باغ خزندگان زیما49

میدان آرژانتین، خیابان آفریقاي جنوبی، بعد از ساختمان 

راه آهن، شهرگل(اولین چراغ چشمک زن)، قبل از 

خروجی همت غرب در محوطه شهر گل بوستان نوروز

اولین باغ خزندگان در ایرانه که با مساحت 225 متر مربع و با ارتفاع 

سقف 4,2 متر در سازه اي گلخانه اي با قابلیت تامین نور طبیعی و 

مصنوعی، سیستم تهویه مطبوع هوا در تمامی فصول سال ساعات 

بازدید: همه روزه از 10 صبح تا 12 شب

بوستان یاس فاطمیجاده لشکرك باالتر از بزرگراه شهید باباییپارك جنگلی قوچک50

داراي پیست دوچرخه سواري و امکان اسکیت سواريابتداي آزاد راه تهران کرجپارك جنگلی چیتگر51

بوستان خرگوش دره52
روبروي درب اصلی مجموعه ورزشی آزادي و تقاطع

 آزادراه هاي تهران – کرج و آزادگان

این پارك بیشتر با هدف اسکان موقت مسافرانی که از غرب وارد تهران 

می شوند و یا به سمت غرب کشور از تهران خارج می شوند ساخته شده 

است. همچنین این پارك محل مناسبی براي استراحت تماشاگران 
بوستان خرگوش دره52

است. همچنین این پارك محل مناسبی براي استراحت تماشاگران  آزادراه هاي تهران – کرج و آزادگان

مسابفات فوتبال می باشد.

53

مسیر آهار به 

شکراب 

(تور یکروزه)

بعد از ایگل، ییالق "آهار و شکرآب" قرار دارد که فاصله 

شان تا تهران حدود 47 کیلومتر است.

می توان از راه آسفالته اوشان به آهار رفت. از آنجا تا آبشارهاي 

"شکرآب" و "ده تنگه" هم باید پیاده روي کرد، هر کدام نزدیک به دو 

سه ساعت طول می کشد، مسیر حرکت هموار و ییالقی است. بعد از 

میدان آهار و پل آهنی، دو راهی در مقابل ظاهر می شود که راه 

مستقیم به آبشار شکر آب و سمت راستی به آبشار ده تنگه می رسد. دو 

امام زاده به نام هاي طاهر و زاهد هم دارد که در اطراف آنها استراحتگاه 

هاي موقتی ایجاد شده است.

54

 روستاي افجه و 

دشت هویج

(تور یکروزه)

در بخش لواسانات- 30کیلومتري شرق تهران

حمام افجه پیاده روي کنار رود قله ساکا

در مسیر دشت هویج (قبال محل کاشتن هویج بوده) دو آبشار پسچویک 

(پسکوهک) با 15 متر و موآب با180 متر ارتفاع قرار دارد که نقش 

استراحتگاه موقت در مسیر دشت را براي گردشگران و کوهنوردان ایفا 

می کند. هویج زیر قله ریزان قرار داد که از روستاي افجه حدودا با دو 

ساعت پیاده روي می توان به آن رسید

آبشار سنگان55

در نزدیکی روستاي سنگان، در فاصله حدود 20 

کیلومتري شمال غرب تهران و در دامنه هاي قله 

پهنه حصار.

از میدان کوهسار، جاده سولقان، حدود 500 متر بعد از سولقان، دست 

چپ خروجی سنگان، در مسیر از کنار سنگان پایین، سنگان باال رد 

شده، در محلی به نام باغدره در جنب امامزاده قاسم (از نوادگان امام 

چهارم) مسیر پیاده روي شروع می شود. این آبشار، در زمستان با یخ 

زدن، شکلی بسیار زیبا به خود می گیردزدن، شکلی بسیار زیبا به خود می گیرد

میدان بهرودبوستان پرواز56



57

روستاي توچال 

پاکدشت ورامین

(تور یکروزه)

حدود 40 کیلومتر از جنوب شرق تهران سه راه افسریه، 

پاکدشت، حصار امیر، بعد از ده امام

مردم توچال به زبان لري (هداوندي) حرف می زنند. داراي یک یخچال 

قدیمی و زاغه طبیعی است. روستا داراي امام زاده اي خصوصی داخل 

یک باغ شخصی است که فقط اهالی روستا مجاز به زیارت اش هستند.

58
هرانده

(تور یکروزه)

روستایی به فاصله 130 کیلومتري تهران که دسترسی به 

آن از جاده فیروزکوه و از راه فرعی بعد از تونل دوم و 

نرسیده به تونل سوم

پیاده روي کنار رودخانه نمرود-از این روستا به سمت جنوب، در راهی 

پاکوب و مشخص حدودا دو ساعته می توان به دهنه غار «بورنیک» رسید

59

غار و روستاي 

رودافشان

(تور یکروزه)

قبل از هرانده، در همان مسیر جاده فیروزکوه، از کنار 

دهکده سیدآباد، راه فرعی دارد

 از آبادي تا دهنه غار حدودا دو ساعت باید پیاده روي کرد و داخل غار  ،

شیب تندي دارد

60
کمرد

(تور یکروزه)

 31کیلومتر از تهران فاصله دارد. براي رفتن به این روستا

 باید جاده آبعلی را طی کرد، با عبور از پل رودخانه

 جاجرود و پیمودن 3 کیلومتر به سمت بومهن، راه فرعی

 آسفالته اي در شمال جاده ي هراز دیده می شود که به

.روستا کمرد منتهی می شود

خانه هاي خشتی و گلی آن که عمر برخی شان به یکصد سال می رسد 

روستایی که 40 دختر درآن ناپدید شده اند

61
پارك جنگلی 

سوهانک

از میدان نوبنیاد و طی کردن اتوبان ارتش و امتداد جاده 

لشگرك به سمت شمال است. در این جاده دو راه خاکی 

وارد بوستان جنگلی می شود. براي دسترسی به تپه هاي 

شمال سوهانک نیز از داخل محله سوهانک به سمت 

امکانات این پارك کم است در ساعات خلوت روز، در این بوستان و 

تپه هاي اطراف آن می توان حیواناتی مثل خرگوش و روباه و در مناطق 

کوهستانی تر کبک را مشاهده کرد حیوانات موذي و مار و موش و سگ 
61

سوهانک
شمال سوهانک نیز از داخل محله سوهانک به سمت 

انتهاي خیابان سوهانک پیش رفته و به دوراهی بر 

می خورید و هر دو راه (خیابان جهاد بخش و خیابان 

آسیاب) کم و بیش به یک مقصد منتهی می شوند.

کوهستانی تر کبک را مشاهده کرد حیوانات موذي و مار و موش و سگ 

ولگرد هم در آن زیاد است.

62
پارك ملی خجیر 

تهران

مسیر دسترسی به خجیر از طریق جاده پاسداران به 

پارچین است. بخشی از جاده تهران به دماوند در نزدیکی 

منطقه صنعتی کمرد هم از حاشیه شمالی خجیر می گذرد.

خجیر بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود محسوب می شود که از 

حدود 200 سال پیش به عنوان شکارگاه سلطنتی قرق شده و در واقع 

قدیمی ترین منطقه شکار ممنوع در کشور است
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1
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2
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کاروانسراي قصر 

بهرام
شاه عباسیکیلومتر 50 پیشواي ورامین پارك ملی کویر

متفرقه
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