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سالم دوست عزیز و دوست داشتنی
متشکرم خیال دارید به من سر بزنید. این راهنما برای راحتی شما تهیه شده است تا  شما 

بتوانید براحتی مسیر  دفتر گیس گالبتون را پیدا کنید.

مسیر رسیدن به دفتر گیس گالبتون چگونه است؟   -۲

آدرس دفتر گیس گالبتون: 

بومهن- بلوار امام- نبش خیابان گلستان- ساختمان گلستان- طبقه دوم- زنگ را با الک قرمز رنگ  
کرده ام تا بسادگی واحد را پیدا کنید.

بومهن از تهران فقط بیست کیلومتر فاصله دارد و یک اتوبان عالی و درجه یک تهران را به بومهن 
وصل می کند. این اتوبان یکی از بهترین اتوبان های ایران است. از راحتی مسیر خیال تان راحت 

باشد

 

www.gisgolabetoon.ir

دکتر آناهیتا چشمه عالیی
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با ماشین شخصی چگونه به بومهن بیایید؟ 
لطفا وارد اتوبان بابایی بشوید و مستقیم تا ته اتوبان بیایید. ته اتوبان بابایی از تهران خارج می شوید. 
از این نقطه تا بومهن بیست کیلومتر اتوبان است. اگر مثل من راننده محتاطی باشید، ۱۵ دقیقه 
بعد به بومهن می رسید. اگر مثل آقای شوشو، راننده ای تندرو باشید، هشت دقیقه بعد به بومهن 

می رسید، البته وسط راه، پلیس شما را برای سرعت غیرمجاز جریمه می کند! 

یکی از شرکت کنندگان کارگاه هدفگذاری توسط پلیس جریمه شد. پیشنهاد می کنم مثل من با 
سرعت مجاز رانندگی کنید، زیرا قدم به قدم پلیس ایستاده است.

 
قدم به قدم از تهران تا بومهن: از اتوبان بابایی که خارج می شوید، مستقیم می روید تا به این 

تابلو برسید. )))پردیس- بومهن(((



چگونه به دفتر گیس گالبتون بیایید؟

3

بعد مستقیم می رویدو از چهار تا تونل رد می شوید. به پلیس راه می رسید و  عوارض می پردازید.  
بعد باز هم مستقیم می روید. صراط مستقیم را ول نکنید. نه چپ بروید و نه راست. تا به این تابلو 

برسید. )))بومهن(((

تمام شد! به بومهن خوش آمدید. 

http://goo.gl/czMXpp .این هم لینک گوگل مپ برای آمدن به بومهن

بومهن فقط یک خیابان اصلی دارد که بلوار امام نامیده می شود. مطب من تقریبا در انتهای بومهن 
قرار گرفته است. از یکی بپرسید »رستوران آرش« کجاست. بسادگی شما را راهنمایی می کنند. 

داشتید، حتما  دفتر  یافتن  برای  اگر مشکلی  است.   021-76258183 تلفن مطب  شماره 
تماس بگیرید. 
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این هم کروکی خوشگلی که خودم کشیدم:

اگر ماشین شخصی ندارید، چگونه به بومهن بیایید؟ 
لطفا با خط 2 مترو به آخرین ایستگاه شرقی آن یعنی ایستگاه فرهنگسرا تشریف بیاورید. دم در 
مترو، تعداد زیادی تاکسی و ون برای بومهن ایستاده اند. به راننده بگویید شما را جلوی رستوران 

آرش در بومهن پیاده کند. از دم فرهنکسرا تا دم دفتر گیس گالبتون تقریبا 40 دقیقه راه است.

شما براحتی می توانید به بومهن بیایید. در واقع رسیدن به بومهن از جابجایی در تهران بزرگ بسیار 
ساده تر است.


