لیست شرکت های حمل و نقل درون شهری پیمانکار سرویس مدارس سال تحصیلی 1401-1402
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

آدرس

شماره تماس

1

میثم حاتمی

ارمغان گستر همسفر

شهرک معلم خ رودکی نبش کوی  12روبه چلوکبابی سن ایچ

9189367796

2

مسعود خوش روش

اطمینان سفر خوش روش

بزرگراه امام خمینی – روبروی دانشگاه پیام نور

9188319412

3

فریده رحمانی زنجانی

اندیشه سیرشایان کارینا

خیابان کسری-خیابان دارایی-نبش کوی  – 121پالک2

9188571955

4

ارسالن مرزبانی

ایمن سفر زاگرس سیر

شهرک الهیه-روبروی شهرک گلها-ابتدای ورودی شهرک معراج

9183337547

5

یوسف شهسواری

ایمن سیر پردیس

چقامیرزا فاز -2خیابان نسترن-نبش کوی پنجم

9181323127

6

سعید امیری

آذین سفر البرز

شهرک شهید باهنر ایستگاه 5کوچه خزلی پ5

9104614151

7

زینب عباسی

آسوبنیان غرب

شهرک تعاون – ایستگاه -3خیابان نور شرقی-پالک 35

9188898609

8

اکبر زنگنه

آسوده سیر آرمین

شهرک امام خمینی انتهای شهرک بر خیابان اصلی

9187911433

9

فرح ناز رندیده

آوای ترنم فرهنگیان

کرمانشاه – شهرک پرواز – خیابان آسمان – ساختمان آسمان

9183317297

10

سمیه قروئی

آینده سازان مهر بامداد(داناسیر)

فرهنگیان فاز -2ایستگاه -7خیابان کوثر-روبروی باشگاه کوثر

9188560413

11

حمید حسنی فرامانی

بعثت

شهرک پرواز خ گالیول غربی بلوک 17ق10

9188300488

12

علیرضا سلطانی

پایا راه سبزدیار کرد

شهرک کرناچی – کوی 215

9188306944

13

پرستو کمانکش

پرستو گستر غرب

فرهنگیان فاز  – 1خیابان جلیلیان – نبش کوی 212

9198315092

14

خدامراد کرمی

پیشرو سفر عقاب غرب

شهرک والیت -2خیابان  14متری-جنب مسجد-منزل کرمی

9372431915

15

علی فتاحی

پیک صبای فرهنگیان

دولت آباد – خیابان شرکت

9183398307

16

لطف اله بزگداریان

جاده پیمایان زاگرس

شهرک شهرداری (نساجی)  -نبش مسجد امام حسین

9188319245

17

وحید لرزنگنه

رادمان کامیار کامبادن

چقامیرزا فاز 2خ نسترن نبش کوچه ششم

9180654842

18

امین رضایی

رازی سیر کرمانشاه

باغ ابریشم روبروی دانشگاه رازی

9188873387

19

محمدعلی زارعی

رخش پویان زمرد

سنگر ابتدای بلوار ظفر شمالی نبش کوی  323درب کرکره برقی کرم رنگ

9182099548

20

احمد یعقوبی

رخشان رادمان زاگرس

باغ نی-پشت جهاد دانشگاهی-طبقه فوقانی خشکشویی سپید

9186198739

21

غالمعلی شیخی

زانیار اطلس زاگرس

شهرک معلم خ رودکی خ فرعی بوستان شرقی پ 13

9183898418

22

فتحعلی محمدی

زمرد سیر زاگرس غرب

بلوار کوچه118

9183889550

23

بابک افرازی

سبزسیر

فرهنگیان فاز  – 1پایین تر از پارک معلم – روبروی ورزشگاه شهدای معلم – پالک 26

9189213021

24

وحید مافی

سفر افق ماد

شهرک پردیس-بلوار شقایق 20-متری دوم-بلوک-13قطعه13

9188591509

25

کوثر فرامرزی

سفیر رویش نسل صالح

بلوار طاقبستان جنب حوزه علمیه امام خمینی طبقه اول مجتمع آموزشی امام مهدی

9186851368

26

لطف اله آزادی

سفیران اعتماد زاگرس

الهیه خیابان کاشانی نبش کوچه 13

9184673288

27

احسان ویسی

سیر و سفر پویان غرب

وکیل آقا-ده مجنون-کنار بانک صادرات

9189194290

28

کبری خانی

سیران سفر ماه بانو

شهرک ژاندارمری – جنب سینا چوب

9189948714

29

جمشید معززی

شایان پیام غرب

بلوار مصطفی امامی مجتمع غدیر

9188324718

30

سیامک شهبازی

شهباز گشت زاگرس

خیابان برق –کوی شهید تیرانداز-ساختمان محبی

9183592163

31

مجتبی امیری

شهر پیمایان زاگرس

 22بهمن –خیابان معتمدی-جنب نانوائی سنگکی

9189288939

32

سعید شهسواری

شهسوار سفیر دوستی

خ مسیر نفت بر خیابان اصلی

9188567175

33

سهراب آزادنژاد

شیرین سفر زاگرس

خ مصطفی امامی روبروی پارک معلم

9185554681

34

عباس نجفی راد

طپش ممتاز روز

خیابان کسری-خیابان دارایی-نبش کوی-121جنب امالک طپش

9188580165

35

وحید مرادی

قاصدک سوار دانش

الهیه –شهرک نجفی-بلوار قائم-شهرک گلشن-نبش کوی سیزدهم

9183548474

36

سعید ایزدی

کاوش سپهر زاگرس

شهرک شهید محرابی انتهای 20متری نهالستان نبش کوی سوم

9188364981

37

قدرت اله فعله گری

کهکشان شبکه غرب

شهرک معلم-رودکی-خیابان ادیب شرقی-پالک8

9183592953

38

ایرج جلیلی

کهن رهروان جلیلی

الهیه چقامیرزا فاز 2بلوار سما کوچه پشت امالک برج آخر

9187554915

39

مرتضی زنگنه

کیانا کوثر آتنا(سمندزرد)

میدان مرکزی خیابان خرم آژانس سمند زرد

9187911694

40

مریم رستمی توسل

گندم سفیران کرمانشاه

دیزل آباد-خیابان نمایشگاه داران-جنب نمایشگاه بیگی-خودرو قسطی سپهر

9183316015

41

وحید گلستانی

گوهر توان گلستان

میدان آزادی-طبقه اول پاساژ آزادی

9935982252

42

صادق جلیلی

گیتی سفر پاسارگاد

چقامیرزافاز -2میدان سماء-کوی اول-پائین تر از میدان سمت چپ-پشت امالک برج-انتهای کوچه

9188856044

43

فرانک قنبری

مادر سیر کرمانشاه

کارمندان-ایستگاه-2خیابان سینما فرهنگ-کوی شهید باقر کاظمی -ساختمان نیک فرجامان-طبقه همکف

9185529411

44

شریف حیدری

ماهان گشت رضوان غرب

الهیه-خیابان تختی-بلوار شهید بهرام آبادی-انتهای بلوار(آژانس ترافیک)

9187346484

45

حسام قنبری

ماهور صنعتگران آبنوس

فرهنگیان فاز یک کوی فرهنگ 7روبروی ورزشگاه شهدا

9058104407

46

سجاد کرمی

مهرآوران طاقبستان کامبادن

گذرنامه جنب پمپ بنزین

9183362807

47

فرشته نوری

نادین گستر زاگرس

جاده سنندج-کوی کریم صحبتی-انتهای کوچه-جنب دبستان ابریشم-پالک4

9189209366

48

نسیم اشاب

نسیم فجر زاگرس

سی متری دوم-سر چهارراه آل آقا-روبروی فرهنگسرای کوثر

9185345148

49

سجاد کبودی

نگین آرامیس سینا

فرهنگیان فاز  – 2پشت بانک تجارت – واحد  – 2پالک 13

9181315707

50

پژمان سعیدی

نوبهار تاکسی ایرانیان

ترمینال شهید کاویانی-گیشه بلیط فروشی تاکسی

9183568176

51

اشکان سعیدی

ویهان تاکسی زاگرس

جنب پل والیت -هتل پارسیان کرمانشاه

9183568176

52

عبداله گلبنی

همراه سفر گلبنی

شهرک معلم-خیابان تربیت بدنی شرقی-کوی سوم-پالک12

9182901227

