
راهنمــای  ارتبـــاطات
ستـاد و  مراکــز تابعـه 

ویرایش تابستان ۱۳۹۷





سازمان فرهنگی هنریراهنمــای  ارتبـاطات
شهـــرداری تهـــران

ویرایش تابستان ۱۳۹۷
ستـاد و  مراکز تابعـه 
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ستاد سازمان   ۹
مؤسسات وابسته  ۱۷
مناطق22 گانه فرهنگی هنری  2۱
۷۵ فرهنگسراهای خاص 
پردیس های سینمایی  ۸۳
موزه ها  ۸۷
مراکز ویژه  ۹۱
کتابخانه ها             ۹۵ 
کتابخانه های الحاقی        ۱۱۵ 

مراکز مشارکتی              ۱۴۷
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0

ستاد

تلفن سمت

6 و ۹66۵۳00۵ -۴ و۸۸۹۸۱۷0۳  رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

۹66۵۳0۱۴و ۸۸۹۸۱۷2۴-2۵ مدیر کل حوزه ریاست

۹66۵۳۴۳۳  - ۳ و۹66۵۳۴0۱ - ۵۴ - ۸۸۹۸۱6۵۳ معاون فرهنگی

۳۵02 و ۹66۵۳۵00 - ۸۸۹۸۱6۷۸-۹ معاون هنری

۳ و ۹66۵۳۱02 - 6۳ -۸۸۹۸۱660 معاون مالی و اداری

۳۳2۱ و۹66۵۳۳0۱ - ۹۴ و ۸۸۹۸۱6۹۳ معاون برنامه ریزی و توسعه

۱۵ و ۹66۵۳0۱۴ و ۸۸۹۸۱۷۱2 مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست

۳602 و ۹66۵۳600 و 6 - ۸۸۹۸۱۷۴۳ مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل

0۳ ۳۷ و ۳۷0۱ و ۹66۵۳۷00 و ۸۸۹۸۱6۹0-2 مدیر کل حراست

۹66۵۳۷۵۱ و ۷ - ۸۸۹۸۱6۹۵  مدیرکل نظارت و بازرسی

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱

ستاد

تلفن سمت

۹66۵۳0۴۷ رئیس ستاد اقامه نماز و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

6-۹66۵۳0۳۳ و۸۸۹۸۱6۵۸ فرماندهی حوزه مقاومت  بسیج

نشانی ستاد: میدان ولی عصر )عج(-بلوار کشاورز- نبش خیابان شهید دائمی- شماره ۱، کدپستی ۱۴۱۵۹۸۳۱۱۱

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2

ستاد

سمت معاونت/ اداره کل

مدیر هماهنگی - ارتباطات و مدیر یت امور مناطق اداره کل حوزه ریاست

تلفن ۹66۵۳0۱۴ و  2۵- ۸۸۹۸۱۷2۴

مدیرکنترل و پیگیري ویژه ریاست اداره کل حوزه ریاست

تلفن: ۹66۵۳0۱۱-۱2

اداره کل حوزه ریاست رئیس مرکز اسناد و دبیرخانه مرکزي

نمابر:۸۸۹۸۱6۷2-۳ تلفن:۴- ۹66۵۳2۳۳

  مدیر مرکز مطالعات و آموزش فرهنگی هنری

  تلفن: ۸۸۹02۴۳۱ و۸۸۹0۹۵۱۴ و ۸۸۸۹۵۸۸۷

معاون اجرایی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹66۵۳6۳0

رئیس اداره انتشارات اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹66۵۳6۱۹

رئیس اداره تبلیغ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹66۵۳6۱۱

رئیس اداره ارتباطات مردمی و افکارسنجی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹66۵۳6۱۷

رئیس اداره رسانه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹66۵۳6۳6

رئیس اداره بین الملل اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹66۵۳6۱۳

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳

ستاد

سمت معاونت/ اداره کل

مدیر معماری و سیستم ها معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن: ۹۸و۸۸۹۸۱6۸۹

مدیر راهبردی و بهبود عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن:۹66۵۳۳2۱ و ۹66۵۳۳0۱  و۸۸۹۸۱6۵۷

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات

تلفن:۹66۵۳۳6۱

مدیر برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن:۹66۵۳۳۱۱

مدیر منابع انسانی معاونت مالی و اداری

تلفن: ۹66۵۳۱۹۳- و 2- ۸۸۹۸۱6۸0 و ۹66۵۳2۱۹

مدیر امور مالی و حسابداری معاونت مالی و اداری

تلفن: ۹66۵۳۱۷6 - ۸0 و ۹66۵۳۱۷۹ و ۸۸۹۸۱6۸6-۸

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها معاونت مالی و اداری

تلفن:6-۹66۵۳۱۱۵ و ۸۸۹۸۱66۴-۵

مدیر پشتیبانی و امالک معاونت مالی و اداری

تلفن: ۹66۵۳۱2۹ و۸۸۹۸۱۷۱۸-20

مدیر امور مجامع و حسابرسی معاونت مالی و اداری

تلفن: ۹66۵۳22۵ و۹- ۸۸۹۸۱66۸

مدیر امور موسیقي و سرود معاونت هنری

تلفن: ۹66۵۳۵2۱ و ۸۸۹۸۱6۸۴

مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه ها معاونت هنری

تلفن: ۹66۵۳۵۳۴ و ۸۸۹۸۱6۸۵

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴
سمت معاونت/ اداره کل

مدیر هنرهاي نمایشي معاونت هنری

تلفن:   ۱0و۹66۵۳۵0۹ و ۸۸۹۸۱6۷۵ 

مدیر آفرینش های ادبی معاونت هنری

تلفن:  ۴۵ و ۹66۵۳۵۴0

مدیر کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی معاونت فرهنگی

تلفن: ۹66۵۳۴۱2 و ۸۸۹۸۱6۵۵ 

مدیر محصوالت معاونت فرهنگی

تلفن:۹66۵۳۴۱0 و ۸۸۹۸۱6۵۹

مدیر آفرینش ، پایش و راهبری اجرا معاونت فرهنگی

 تلفن: ۹66۵۳۴۱6 و ۸۸۹۸۱6۵6

مدیر مرکز مشارکت های فرهنگی هنری معاونت فرهنگی

تلفن:  ۸۸۹۹۸۳۵0-۸۸۹۹۸۳0۵

مدیر حفاظت و پیشگیری اداره کل حراست

تلفن: ۹66۵۳۷۴0

معاون تعیین صالحیت اداره کل حراست

تلفن: ۹66۵۳۷۱۱

معاون هماهنگی مناطق اداره کل حراست

تلفن: ۹66۵۳۷۱۸

معاون بررسی و اقدام اداره کل حراست

تلفن: ۹66۵۳۷۱۵

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات اداره کل حراست

ستاد

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵

منطقه؟

ستاد

ستاد

سمت معاونت/ اداره کل

تلفن: ۹66۵۳۷0۳

مدیر هسته گزینش  اداره کل حراست

تلفن: ۸۸۹2۴۸۷۱

رئیس دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست

تلفن: ۹66۵۳۷20 
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۹

مؤسسات وابسته

موسسه هاتف شهر
-تلفن: ۵-66۹۱۹۵2۴دفتر مدیریت

نمابر:66۹۳۴۷۸۷تلفن: 66۴۳۵۱0۳روابط عمومی
میدان انقالب اسالمی- ابتدای خیابان کارگر جنوبی- کوچه شهید مهدی زاده- پالک 2۳نشانی

موسسه تصویر شهر

-تلفن: ۳۷-۸۸۱۹۴۱۳6تلفن گویا
میدان آرژانتین - ابتدای بلوار آفریقا - روبروی پارک سوار بیهقی- پالک 6نشانی

موسسه نشر شهر

-تلفن:۹60۴۵۵00تلفن گویا
بزرگراه شهید حقانی- بلوار کتابخانه ملی-باغ کتاب تهراننشانی

موسسه تهران گشت ارغوانی
تلفن: ۸۸۴۵2۵20 و ۸۸۴۴۸۱۵0تلفن گویا

خیابان مطهری- بعد از تقاطع سهروردی- پالک ۴۹نشانی

مؤسسات وابسته
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

2۳

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱

فرهنگسرای ملل
نمابر:226۷۱۷۱۷تلفن:  222۱۵062دفتر مدیریت

_تلفن:226۷۱۷۱۸  )داخلی ۱۱6(آفرینش و اجرا

_تلفن:226۷۱۷۱۸ )داخلی ۱۱۴(برنامه ریزی و توسعه

_تلفن:226۷۱۷۱۸ )داخلی ۱20(مالی و اداری

نمابر: 222۴6۹۸۵تلفن:226۷۱۷۱۸ )داخلی  ۱2۵ و ۱26(روابط عمومی

_تلفن:226۷۱۷۱۸ و 222۱۳0۱۹ )داخلی ۱0۷ و ۱0۸(آموزش

_تلفن:226۷۱۷۱۸ )داخلی ۱۱۵(دبیرخانه

_تلفن:2220۷0۵۱ )داخلی ۱2۷(کتابخانه امیرکبیر

_تلفن:226۷۱۷۱۸ )داخلی ۱02(نگارخانه

بزرگراه آیت ا... صدر- خیابان قیطریه- بلوار قیطریه- بوستان قیطریه نشانی

فرهنگسرای امام)ره( فرهنگسرای تابعه

نمابر:26۱0۱۸۸۹تلفن:  26۱0۱۸۸۹ و26۱00۷۸0  )داخلی  ۱0۱و۱02(دفتر مدیریت

-تلفن: 26۱0۱۸۸۹ و26۱00۷۸0 )داخلی ۱0۵(برنامه ریزی و پشتیبانی

-تلفن: 26۱0۱۸۸۹ و26۱00۷۸0  )داخلی۱۱0(آفرینش و اجرا

-تلفن: 26۱2۳6۳0 و26۱00۷۸0 )داخلی ۱۱6 و ۱۱۱(آموزش

-تلفن: 26۱00۹۷۱ و26۱00۷۸0 )داخلی  ۱0۹(روابط عمومی

کتابخانه 
-تلفن: ۱-26۱2۳6۳0آیت اهلل حسین حق شناس تنگستانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

2۴

منطقه۱

نیاوران- خیابان شهید باهنر- بین جماران و سه راه یاسر- رو به روی پمپ بنزین- نشانی
خیابان امیر سلیمانی

کتابخانه دارآباد

-تلفن:26۱0۹۵20رئیس کتابخانه

دارآباد - نرسیده به بیمارستان  مسیح دانشوری- بوستان ساحلی دارآباد- کتابخانه دارآبادنشانی

خانه موزه استاد عزت ا... انتظامی

-تلفن:22۳۹02۵۹رئیس خانه موزه

شرق به غرب خیابان اندرزگو- روبه روی بلوار کاوه - خیابان احمدینشانی

درگاه فرهنگسرای ملل

melal.farhangsara.ir  :ساب پرتال

           farhangsaramelal1 : گرام اینستا

درگاه فرهنگسرای امام )ره(

imam.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          imam.farhangsara : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

2۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه2

فرهنگسرای ابن سینا
نمابر: ۹66۵۴۹۳۵تلفن:۸-۸۸۳66۳66 )داخلی۱0۱ و ۱02( - ۸۸0۸۸۳02 )مستقیم(دفتر مدیریت

_تلفن:۸-۸۸۳66۳66  )داخلی ۱۱۴(آفرینش و اجرا

_تلفن:۸-۸۸۳66۳66  )داخلی ۱0۷(برنامه ریزی و توسعه

_تلفن:۸-۸۸۳66۳66 )داخلی ۱۱0(مالی و اداری

_تلفن: ۸-۸۸۳66۳66 )داخلی ۱۱۱و ۱۱۳( - ۸۸۵۸۴۳62 )مستقیم(روابط عمومی

_تلفن: ۸-۸۸۳66۳66 )داخلی ۱۱۵و ۱۱2(-۸۸0۸۸۳0۱ )مستقیم(آموزش

_تلفن:۸-۸۸۳66۳66 )داخلی ۱2۱و۱2۳(سالن آمفی تئاتر

_تلفن:۸-۸۸۳66۳66  )داخلی ۱22(نگارخانه

شهرک قدس - خیابان ایران زمین- جنب شهر کتاب ابن سینا-فرهنگسرای ابن سینانشانی

خانه فرهنگ زنجان

تلفن:660۴۳20۸تلفن:6602۴۱۴0رئیس خانه فرهنگ
660۳66۱۸-

خیابان آزادی- خیابان بهبودی- نرسیده به چهار راه نصرت- کوچه شهید حسین شکاری-شماره۴نشانی

خانه فرهنگ نصر

-تلفن:۸۸2۷۸۳6۱تلفن:۸۸2۷۱۸20رئیس خانه فرهنگ
گیشا-کوی نصر- خیابان چهارم- شماره ۱6نشانی

کتابخانه موالنا
-تلفن:۸۸۵۷۸۹2۷تلفن:۸۸0۸۳2۱2رئیس کتابخانه

شهرک قدس- بلوار شهید دادمان- کوی بهارستان- مجتمع تجاری سپهر- طبقه دوم نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

26

منطقه2

کتابخانه عالمه طرشتی )ره(
نمابر: ۵-6602۱02۴تلفن:660۳۸2۸۳تلفن:2۵-6602۱02۴رئیس کتابخانه

خیابان آزادی- رو به روی خیابان استاد معین- خیابان شهید اکبری- بوستان شهدای طرشت نشانی

کتابخانه سعادت 
-تلفن: 220۹0۴۸۷تلفن:22۱۱6۷60رئیس کتابخانه

سعادت آباد-باالتر از میدان کاج- انتهای  خیابان عبقری دوم- پارک شقایق نشانی

کتابخانه پرواز
نمابر: 22۳666۷۹تلفن:22۳666۷۹رئیس کتابخانه

سعادت آباد- باالتر از چهارراه سرو- میدان بهرود- بوستان پروازنشانی

درگاه فرهنگسرای ابن سینا

ebnesina.farhangsara.ir :ساب پرتال

           farhaangsara_ebnesina : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

2۷

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۳

فرهنگسرای ارسباران
نمابر: 22۸۷2۴۸۱تلفن:2-22۸۷2۴۸۱ )داخلی ۱0۱ و ۱۴۹ و ۱2۹(دفتر مدیریت

آفرینش و اجرا
تلفن:20-22۸۷2۸۱۸  )داخلی  ۱۱0( امور سالن )۱22( واحد فیلم 

)2۱۹( واحد تئاتر )۱۱۹( واحد شبکه همکاری ها )۱2۱(
 واحد فرهنگی)222( واحد موسیقی )۱22(

-

-تلفن:20-22۸۷2۸۱۸  )داخلی ۱0۸(برنامه ریزی و توسعه

مالی و اداری
تلفن:22۸۸6۹۱0  معاونت )داخلی ۱0۵( منابع انسانی )2۱۷( 
رئیس مالی )۱۳2( تدارکات)2۳۱( جمعدار اموال)۱06(مسئول 

خدمات )۱0۷(
نمابر: 22۸۷2۸۱۸

-تلفن:  22۸۷2۱۹۹ )داخلی ۱۱۵-22۳(روابط عمومی

-تلفن:222۸۸۷۵0 )داخلی ۱2۷و۱۳۱و22۵(آموزش

-تلفن:20-22۸۷2۸۱۸ )داخلی ۱۱۷(کتابخانه هنر

-تلفن:20-22۸۷2۸۱۸  )داخلی ۱2۴( و 22۸۷۳۳۹۹نگارخانه

خیابان دکتر شریعتی- باالتر از  سیدخندان- خیابان جلفانشانی

فرهنگسرای آفتابفرهنگسرای تابعه
نمابر: 22000۸2۷تلفن: 2200۹000  )داخلی ۱0۱ و ۱0۳(دفتر مدیریت

_تلفن: 2200۹000  )داخلی۱0۴(آفرینش و اجرا

_تلفن: 22000۸2۷ )داخلی۱۱0(روابط عمومی

_تلفن: ۱۳- 226۴6۹۱2 )داخلی۱0۸و ۱0۷(آموزش

-تلفن: 2200۹000  )داخلی۱0۵(مالی و اداری    

_تلفن: 2200۹000  )داخلی ۱۱2(نگارخانه

خیابان دکتر شریعتی- روبه روی خیابان شهید کالهدوز)دولت(- خیابان امامزادهنشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

2۸

منطقه۳

 کتابخانه عالمه امینی )ره(
-تلفن:۸۸6۵0۳6۷  و ۸۸۷۸۷۳۸6رئیس کتابخانه

خیابان نلسون ماندال )آفریقا(- بین خیابان میرداماد و شهید دستگردی- بوستان صبانشانی

خانه موزه شهید مطهری )ره(
-تلفن: ۳-226۳۱۵۸۱رئیس خانه موزه

خیابان شریعتی- خیابان شهیدکالهدوز ) دولت(-نرسیده به حسینیه یزدی ها- نبش بن بست نشانی
صدرا- شماره۱۱6

خانه موزه شهید بهشتی )ره(
-تلفن: 2226۳۵00رئیس خانه موزه

نشانی
خیابان دکتر شریعتی - ابتدای خیابان شهید دستگردی )ظفر( - خیابان صبر - خیابان شهید 

مطهری )ره(
 کوچه شهید بهشتی)ره( - شماره ۱2

خانه فرهنگ حورا
نمابر: 22۸۹0۸۹۹تلفن: 22۸۸60۴۴رئیس خانه فرهنگ

سیدخندان- خیابان جلفا-خیابان ارسباران-کوچه پروانه-  بوستان بهشت مادراننشانی

کتابخانه رشید یاسمی
-تلفن: ۸۸6260۳۷رئیس کتابخانه

ونک- تقاطع خیابان آرارات- ضلع جنوبی بوستان آرارات- جنب کیوسک مطبوعاتنشانی

کتابخانه دکترشریعتی 
-تلفن: 22۸۸6۱00 و 22۸۷۸۹۵۹رئیس کتابخانه

خیابان دکترشریعتی- حدفاصل پل سید خندان و اتوبان شهید همت-بوستان شریعتینشانی

کتابخانه داوودیه

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

2۹

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۳

-تلفن: 22۹06۳6۳ - 22۴۱۱0۸0رئیس کتابخانه
خیابان میرداماد- خیابان امیرسهیل تبریزیان- نبش خیابان بهبهانی- شماره ۱۱نشانی

کتابخانه مصطفی رحماندوست
-تلفن: 22۷۸0062رئیس کتابخانه

غرب به شرق بزرگراه صدر- خروجی کامرانیه- بوستان سهیلنشانی

درگاه فرهنگسرای ارسباران

arasbaran.farhangsara.ir    :ساب پرتال

          farhangsara_arasbaran : گرام اینستا

درگاه فرهنگسرای آفتاب

aftab.farhangsara.ir    :ساب پرتال

          farhangsaraaftab : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳0

منطقه۴

فرهنگسرای اشراق
نمابر: ۷۷۳2۹۳6۷تلفن: ۷۷۳2۳۸۷۷و۷۷۳2۹2۷2دفتر مدیریت

نمابر: ۷۷۳۵۴۷۳۵تلفن: ۷۷۳2۴۹0۱ و۷۷۳26۳۵۱ و ۷۷۳2۷6۸2آفرینش و اجرا

-تلفن: ۷۷۳2۷6۸6 و ۷۷۳2۹6۴۳ و ۷۷۷۸۳626برنامه ریزی و توسعه

نمابر: ۷۷۳2۷۱۱۱تلفن: ۷۷۳2۳6۱6 و ۷۷۳26۴۴۴مالی و اداری

نمابر: ۷۷۳2۳۷۷۷تلفن: ۷۷۳26۷۷۷روابط عمومی

-تلفن: ۷۷۳2۳۸۳۹ و ۷۷۷۸۱۱22 و ۷۷۳2۸۱۱۷ و ۷۷۳2۵2۳0آموزش

-تلفن:  ۷۷۳0۵۴2۸ و ۷۷۳2۸6۹6حراست

نمابر: ۷۷۳2۹۳6۷تلفن: ۷۷۳2۹۳6۷دبیرخانه

-تلفن:  ۷۷۷۸۳۳۷۷ و ۷۷۳۵۹2۵۱ و ۷۷۳۵۹222کتابخانه شیخ اشراق)ره(

-تلفن: ۷۷۷۸22۱۱نگارخانه آفرینش نقش

-تلفن: ۳- ۷۷۳2۴۱۱2 و ۷۷۳۹۵۱۷۳ خانه قرآن

-تلفن: ۷۷۷۸۳۳۷۷باشگاه 

-تلفن: ۷۷۳2۷6۸۳سینما

-تلفن: ۷۷۳۹0۴۱۷ و ۷۷۳۹0۴6۹استخر

- ۳-۷۷۳2۴۱۱2تلفن گویا

فلکه دوم تهرانپارس – انتهاي خیابان جشنوارهنشانی

فرهنگسرای هنگامفرهنگسرای تابعه
نمابر: ۷۷2۴۱۴۸۴تلفن: ۷۷2۷۷۷۱۱دفتر مدیریت

-تلفن: ۷۷۱۸2۵2۷مالی و اداری

-تلفن: ۷۷۴۹6۱۳۸آفرینش و اجرا

نمابر: ۷۷۴۴۷20۷تلفن: ۷۷۴۴۷20۷روابط عمومی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۱

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۴

-تلفن: ۷۷۴۹6۱۳۹آموزش

-تلفن: ۷۷2۱0۳۷2کتابخانه هنگام

-تلفن: ۷۷2۴۱۷۷۴سینما

-۷۷۴۹۱۴۹۱تلفن گویا

میدان الغدیر- خیابان دالوران - خیابان آزادگان - جنب فروشگاه شهروندآزادگاننشانی

مجتمع فرهنگي هنري حکیمیه
نمابر: ۷۷۳0۵۴2۸تلفن: ۱2-۷۷00۷۷۱0رئیس مجتمع

_تلفن: ۷۷۳0۵۴2۸ و ۷۷۳0۳۸۳۳ کتابخانه حکیمیه

تهرانپارس – حکیمیه – ضلع جنوبي شهرک خانه گستر – بوستان نورنشانی

خانه فرهنگ صدف
نمابر: 22۹۵۵۵66 تلفن: 22۹۳2۵۳۵رئیس خانه فرهنگ

پاسداران – تپه شمس آباد – بوستان صدف نشانی

کتابخانه لویزان
نمابر: 22۹۵66۵۵تلفن: 22۹۵66۴۴رئیس کتابخانه

لویزان- خیابان شعبانلو- رو به روي مخابرات شهید لطیفينشانی

کتابخانه امید 
نمابر: ۷۷۳6۱۷۷۵تلفن: ۷۷0۷۷۱۷۵رئیس کتابخانه

قنات کوثر- شهرک امیدنشانی

کتابخانه سراج 
-تلفن: ۷۷2۴۵۷6۱رئیس کتابخانه

خیابان دالوران - خیابان سراج - نبش کوچه  شهید مرادینشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳2

منطقه۴

کتابخانه شهید آوینی 
-تلفن: ۷۷۹6۴6۴۸رئیس کتابخانه

خیابان جشنواره - خیابان امین )زهدی( - کوچه صاحب الزمان )عج( - میدان کمیلنشانی

درگاه فرهنگسرای اشراق

eshragh.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          eshragh_farhangsara : گرام اینستا

درگاه فرهنگسرای هنگام

hengam.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsarahengam : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۳

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۵

فرهنگسرای فردوس
-تلفن:۴۴0۸۸۷۸۷ و ۴۴0۸۵۸۵۸دفتر مدیریت

-تلفن:۴۴0۸۱02۷آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴0۸۱026برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:۴۴00020۱مالی و اداری

-تلفن:2-۴۴0022۷۱روابط عمومی

-تلفن: ۴۴0۸۱02۸آموزش

-تلفن: ۴۴0۸۱0۳۹سالن آمفی تئاتر

نمابر:۴۴0۵۱۴۴0تلفن: ۴۴0۵۳62۵دبیرخانه

-تلفن:۴۴0۸۱0۴۳کتابخانه فردوس

-تلفن:۴۴00020۳  نگارخانه

فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس شرق- بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمینشانی

فرهنگسرای معرفت فرهنگسرای تابعه
-تلفن: ۴۴۳۳۸۴۸۴دفتر مدیریت

-تلفن:۴۴۳۳26۳6پشتیبانی و برنامه ریزی

-تلفن:۴۴۳۱۹۳0۴آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴۳۳۸۴۸۵روابط عمومی

-تلفن:۴۴۳0۴۹۷۹آموزش

-تلفن:۴۴۳0۱۴۴۴حراست

-تلفن:۴۴۳0۴۸۵۸کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی 

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳۴

منطقه۵

خیابان آیت ا... کاشانی- میدان شهر زیبا- بلوار شهران- بعد از زیرگذر شهید همتنشانی

مجتمع فرهنگی هنری نور

-تلفن: ۴۴06۹۱2۱رئیس خانه فرهنگ
-تلفن:۴۴066۷۵۱کتابخانه شیخ فضل ا... نوری

میدان صادقیه-بلوار آیت ا... کاشانی-بعد از پل ستاری- جنب شهر کتاب نشانی

خانه فرهنگ میثاق 
-تلفن: ۴۴0۸۹۱۵۸رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:۴۴0۸2۴6۱کتابخانه میثاق
میدان صادقیه-بلوار آیت ا... کاشانی- انتهای خیابان مهراننشانی

خانه فرهنگ باصفا
-تلفن: ۴۴0۵۳6۳۵رئیس خانه فرهنگ

میدان صادقیه- بلوار فردوس شرق- خیابان وفاآذر  شمالی - خیابان گلزار غربینشانی
نبش  کوچه درختی

خانه فرهنگ آیه

-تلفن:۴۴6۳۳۴۳۳رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۴۴6۵6۴2۴کتابخانه کوثر

شهرک اکباتان- فاز یک-خیابان شهید نفیسی- روبه روی ورزشگاه راه آهننشانی

خانه فرهنگ محصل

-تلفن:۴-۴۴۴۷۴6۸۳رئیس خانه فرهنگ

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۵

فلکه دوم صادقیه- بلوار آیت ا... کاشانی- خیابان شاهین جنوبینشانی
 نبش اتوبان همت - بوستان محصل

کتابخانه شهدای حصارک

-تلفن: ۴۴۸۳0۱0۷رئیس کتابخانه
انتهای خیابان جنت آباد شمالی- بلوار سیمون بولیوار- نبش ایرانشهر شمالی- شماره ۱۵نشانی

کتابخانه عالمه جعفری )ره(

-تلفن: ۴۴00۸6۵6رئیس کتابخانه
فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت ا... کاشانی- خیابان حسن آباد- کوچه چهارم-شماره2۳نشانی

درگاه فرهنگسرای فردوس

ferdos.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          ferdos.farhangsaraa : گرام اینستا

درگاه فرهنگسرای معرفت

marefat.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          marefat.farhangsara : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳6

منطقه6

فرهنگسرای سرو
-تلفن: ۸۸6۷6۹0۵مدیریت

-تلفن:  ۸۸۸۷0۴۷2 دفتر مدیریت

-تلفن: ۸۸6۵۱۷۸۷آفرینش و اجرا

-تلفن: ۸۸۱۹6۷2۳ برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۸۸۱۹6۷۸6 مالی و اداری

نمابر: ۸۸۷۹۹۱۵۴تلفن: ۸۸۷۹۹۱۵۴روابط عمومی

-تلفن: ۸۸6۷6۹0۳ آموزش

نمابر:۸۸۸۷0۴۷۴تلفن: ۸۸۸۷0۴۷۴دبیرخانه

-تلفن: ۸۸۷۸62۷۷ کتابخانه سرو

-۸۸۸۸۱۸۷۹ تلفن گویا

خیابان ولی عصر)عج(- ضلع شمالی بوستان ساعی- کوی ساعی دومنشانی

فرهنگسرای شفقفرهنگسرای تابعه
-تلفن: ۸۸۵۵۴0۱۹دفتر مدیریت

-تلفن: ۸۸۴۸۱۳۳0 و ۸۸۵۵۴0۱6مالی و اداری

-تلفن: ۸۸۷22۱۱۴آفرینش و اجرا

نمابر: ۸۸۷۱۷۱۹۵تلفن: ۸۸۷۱۷۱۹۵روابط عمومی

-تلفن: ۸۸۷۱2۸۳۹آموزش

-تلفن: ۸۸۷06۸6۹کتابخانه شفق

-تلفن: ۸۸۵۵۴0۱۸نگارخانه

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی)یوسف آباد(- خیابان 2۱ - بوستان شفقنشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۷

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه6

خانه فرهنگ گلها
-تلفن: ۸۸۹۵۸2۹0 رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۸۸۹۸۳60۳آموزش

-تلفن: ۸۸۹۸۳60۳کارشناس فرهنگی

خیابان کارگر شمالی- باالتر از خیابان فاطمی-کوچه  دیدگاه-پالک 2۸ - طبقه دومنشانی 

خانه موزه دکتر شریعتی
-تلفن: 66۹۴۵۱۵۱رئیس  خانه موزه
-تلفن: 6 - 66۵6۵۵6۵کارشناس هنری

 خیابان دکتر فاطمی- خیابان جمالزاده شمالی- کوچه نادر- شماره۹نشانی

کتابخانه شهید جهان آرا

نمابر:۸۸602۳۵۸تلفن:۸۸602۳۵۸رئیس کتابخانه

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی )یوسف آباد(- انتهای خیابان شهید جهان آرانشانی
کوچه ۵۹ غربی

درگاه فرهنگسرای سرو

sarv.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_sarv : گرام اینستا

درگاه فرهنگسرای شفق

shafagh.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_shafagh : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳۸

منطقه۷

فرهنگسرای اندیشه
نمابر: ۸۸۷6۴۹6۳تلفن: ۸۸۷6۸۹۹۵دفتر مدیریت

-تلفن: ۸۸۵006۹۷آفرینش و اجرا

-تلفن: ۸۸۷6۵2۳2برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۸۸۷6۳0۷۹مالی و اداری

نمابر: ۸۸۷6۵۵0۹تلفن: ۸۸۷660۳0روابط عمومی

-تلفن: ۸۸۷60۱6۱ و ۸۸۷6۷۸20آموزش

-تلفن: ۸۸۷6۴۴6۸ )داخلی 2۵۱(سالن آمفی تئاتر

-تلفن: ۸۸۷6۴۴6۸ )داخلی ۱2۵(دبیرخانه

-تلفن: ۸۸۷۳۹۷۷0  و ۸۸۵006۹۵کتابخانه اندیشه

-تلفن: ۸۸۷6۵0۹0نگارخانه

-۱۵ -۸۸۵0۵۵۱۳تلفنخانه

خیابان  دکتر شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- بوستان شهید مسعود منفرد نیاکی ) اندیشه( نشانی

خانه فرهنگ نیایش
نمابر: ۷۷۵۸22۹۹تلفن: ۷۷۵۵۱۴6۱رئیس خانه فرهنگ

خیابان دماوند- خیابان شهید امیر کیایی- بن بست قادر پناهنشانی

خانه قرآن منطقه ۷
نمابر: ۸۸۴2۴۴22تلفن: ۸۸۴۱۳۵۱۱رئیس خانه قرآن

خیابان  شهید مطهری )ره(- نرسیده به خیابان دکترشریعتی- بوستان شهید آوینینشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۹

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۷

درگاه فرهنگسرای اندیشه

andisheh.farhangsara.ir          :ساب پرتال

          farhangsara.andishe : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴0

منطقه۸

فرهنگسرای گلستان
-تلفن: ۷۷۸۴۸۸۸۸ و ۷۷۸۴۹۹۹۹دفتر مدیریت

-تلفن: ۷۷26۳۵۹2آفرینش و اجرا

-تلفن: ۷۷۸۴۱۳۸۱برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۷۷26۱۹۸۳مالی و اداری

-تلفن: ۷۷۸۱00۳6آموزش

-تلفن: ۷۷۸26۴۷۵روابط عمومی

-تلفن: ۷۷۸۱۹۴6۸ و ۷۷۸۱۴۴۴۷گیشه سینما

-تلفن: ۷۷۸۴۸۸۸۸ و  ۷۷۸۱۹۴۵۷دبیرخانه

-تلفن: ۷۷۸2۷۷۳0کتابخانه گلستان

-تلفن: ۷۷۸۱۳۸02نگارخانه

-تلفن: ۷۷۸۴۱۳۸0امور عمومی

-تلفن: ۷۷۸۴۱۳۷۸حراست

-تلفن: ۷۷۸۴۱۳۷۷انتظامات

-تلفن: ۷۷۸۴۱۳۷۹امور مالی

-تلفن: ۷۷۸۴۴۵۷۵منابع انسانی

- ۷-۷۷۸۴۱۳۷6تلفن گویا

نارمک- میدان هالل احمر- خیابان گلستان- جنب بوستان فدکنشانی

خانه فرهنگ دی
نمابر: ۷۷۹۳۳۵0۹تلفن:۷۷۹۵20۴0رئیس خانه فرهنگ

نارمک- ۴6 متری شرقی- بین خیابان مهر و مدائن- میدان ۱6نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴۱

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۸

خانه فرهنگ فدک
نمابر: -تلفن: ۷۷۸۱۳002 - ۷۷26۹۷۱۹ - ۷۷۸۱۹۴۵۵رئیس خانه فرهنگ

نارمک- میدان هالل احمر- خیابان گلستان- جنب بوستان فدکنشانی

خانه فرهنگ و کتابخانه  سالم
نمابر: -تلفن: ۷۷۹۱6020 - ۷۷۹0۱۷۳۱رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۷۷۹۱60۸0کتابخانه

خیابان جانبازان )شرقی(- بعد از تقاطع دردشت- نبش کوچه اکبرینشانی

خانه قرآن منطقه ۸
نمابر: ۷۷۹0۷۹6۳تلفن: ۷۷۹۵۸۹۹6رئیس خانه قرآن

نارمک - خیابان جانبازان )شرقی(- بعد از تقاطع دردشت- نبش کوچه اکبرینشانی
مجتمع تجاری گلبرگ

کتابخانه دکتر شهیدی
نمابر: ۷۷۹2۱2۱۳تلفن: ۷۷۹۱۳0۹۸رئیس کتابخانه

نارمک- ۴6 متری غربی-  پشت درمانگاه خصوصی نارمک - میدان ۵۸نشانی

خانه فرهنگ و کتابخانه فرزانگان
نمابر: ۷۷۸20۵۴۴تلفن: ۷۷۸۱۸۸۴2 - ۷۷۸۳۴۵۴۵رئیس  خانه فرهنگ 

نارمک- انتهای خیابان گلستان-جنب بوستان تسلیحات- کوچه شهید گلستانی- شماره ۱2۸نشانی

کتابخانه  شقایق

نمابر: -تلفن: ۷۷۹0۴۳۸۹ - ۷۷۹0۴6۱۵رئیس کتابخانه

نارمک ، انتهای ۴6 متری شرقی ، میدان شقایق نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴2

منطقه۸

خانه فرهنگ وکتابخانه گلبرگ

-تلفن: ۷۷۱۸۳۹۹۷رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:   ۷۷۱۸۳۹۹۵کتابخانه گلبرگ

نارمک-خیابان دردشت-خیابان ۷2 شرقینشانی

کتابخانه شهربانو

-تلفن: ۷۷6۹۱۵۸0رئیس کتابخانه

نارمک-خیابان جانبازان غربی- ۱۴ متری لشکر -خیابان شهید حیدری - جنب بوستان کوثرنشانی

درگاه فرهنگسرای گلستان

golestan.farhangsara.ir :ساب پرتال

          golestan.farhangsara : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴۳

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۹

فرهنگسرای رویش

نمابر: 666۸۸۵۵0تلفن:666۸۸۵۵0 - ۴-666۸۸۵۵2 )داخلی ۱0۳(دفتر مدیریت
۹66۵۴۹۴6

-666۹۳0۹۵ )مستقیم(آفرینش و اجرا

-662۸۷۷0۳ )مستقیم(برنامه ریزی و توسعه

-666۹۳۱۴۸ )مستقیم(مالی و اداری

نمابر:662۸۷۷0۴تلفن: 662۸۷۷0۴روابط عمومی
نمابر: 666۸۸۵۵0تلفن: 666۸۸۵۵۱آموزش
-تلفن:666۸۸۵۵0  دبیرخانه

-۴-666۸۸۵۵2تلفنخانه

بزرگراه فتح- بعد از بیمارستان شهید شریعت رضوی- کوچه شهید واشقانی فراهانینشانی
 کوچه شهید وادی زاده

 فرهنگسرای کار و تعاونفرهنگسرای تابعه

نمابر:6602۹060 تلفن:660۴۱6۹۴  دفتر مدیریت
داخلی ۱0۸

-تلفن: 660۴206۷  )داخلی ۱0۵(برنامه ریزی و پشتیبانی

-تلفن: 660۵۴۵6۱ )داخلی ۱0۴(آفرینش و اجرا

-تلفن: 6602۹060 )داخلی ۱06(روابط عمومی

-تلفن: 6602۹۳۹2آموزش

- 660۴6۹۴۵ - 6602۹060 - 660۴206۷تلفنخانه

-تلفن: 6602۹060 )داخلی ۱0۸(دبیرخانه

-تلفن:660۴6۹۴6کتابخانه عالمه طباطبایی )ره(

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴۴

منطقه۹

بزرگراه یادگار امام )ره( جنوب- تقاطع خیابان هاشمی - شماره ۷6نشانی

خانه فرهنگ مهرآباد
نمابر: 666۱6۳۸۸تلفن: 666۳۸0۵0  رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 66620۱6۳آموزش

نمابر: 666۱6۳۸۸تلفن: 666۱6۳۸۸  کتابخانه قیصر امین پور
خیابان مهرآباد جنوبی- خیابان گزل خو )توکلی(- کوچه شهید اصفهانی-شماره ۴2نشانی

خانه فرهنگ شمشیری
نمابر:666۳۴۵۸۴تلفن:666۳۴۵۸۴رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 666۴۹6۹۱ - 6662۹۸۹۳آموزش
سه راه آذری- خیابان شمشیری- جنب بوستان شمشیری-شماره ۳00نشانی

خانه فرهنگ پرواز
-تلفن:۷-66020۱۹6رئیس خانه فرهنگ

ضلع جنوب شرقی میدان آزادی- بوستان المهدی)عج(- جنب دریاچهنشانی

خانه فرهنگ ایرانسرا
نمابر:660۳۹۸۷۳تلفن:660۳۹۸۷۳ -660۵۳۳۷۸ رئیس خانه فرهنگ

میدان آزادی- ضلع شرقی برج آزادینشانی

کتابخانه شهید امیر کاشانی
-تلفن:۴- 660۸00۸۳رئیس کتابخانه

خیابان هاشمی- نرسیده به میدان هاشمی - خیابان شهید امیر کاشانینشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۹

درگاه فرهنگسرای رویش

rouiesh.farhang sara.ir :ساب پرتال

          Farhangsara_rouiesh : گرام اینستا

درگاه  فرهنگسرای کار و تعاون

kar.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_kar : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴6

منطقه۱0

فرهنگسرای عطار نیشابوری
نمابر: ۵۵۷6۵۸۸۵تلفن:۴-۵۵۷6۵۸۸2  دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵۱۳۵۵6۱  آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵۷6۵۸۸2برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵۱۳۵۵۴۹مالی و اداری

-تلفن:۵۵۷۳2۵6۵روابط عمومی

-تلفن:۵۵۷۱6۷۷6آموزش

-تلفن: ۵۵۱۳۵۵۵۴منابع انسانی

-تلفن:۵۵۷6۵۸۸2دبیرخانه

-zتلفن: ۵۵۷۱۸۱۴۳کتابخانه عطار نیشابوری

-۵۵۱۳۵۵۵۳ - ۵۵۷۱۵۸۷۹تلفن گویا

میدان بریانک - خیابان شهید دعوتی - خیابان شهید امیرقلی نشانی

خانه فرهنگ شهروندان
نمابر: ۵۵۷22۱62تلفن:۵۵۷22۱62 - ۵۵۷۷۳۵۴۷رئیس خانه فرهنگ

خیابان قزوین- نرسیده به سه راه آذری- خیابان شهید سبحانی- بعداز چهار راه حسام الدین نشانی
طبقه فوقانی بانک قوامین 

خانه فرهنگ حرا 
نمابر: ۵۵۷۷2۵۳۷تلفن:۵۵۷۷2۵۳۷ و ۵۵۷۸0۸0۸رئیس خانه فرهنگ 

میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- خیابان حسام الدین - کوچه محقق- بوستان ناظمینشانی

کتابخانه محله هفت چنار
-تلفن: ۵۵۷۸۷۷00رئیس کتابخانه

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴۷

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱0

میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- خیابان حسام الدین - کوچه محقق- بوستان ناظمینشانی

خانه فرهنگ توحید
نمابر: 66۳۵۱۴0۴تلفن:  66۳۵۱۴۱2 و ۴-66۳۵۱۴02رئیس خانه فرهنگ 

خیابان هاشمی - بین خیابان قصرالدشت و خوش- نبش کوچه شهید سلماسی نشانی

خانه موزه شهیدان اقبالی

نمابر:666۹۹۵62تلفن: 666۹۱۵۴6 و 666۹۹۵62رئیس خانه موزه
خیابان کمیل غربی- بعد از چهار راه شهید قلیچ خانینشانی

مجتمع فرهنگی هنری اعتماد

نمابر: ۵۵۷۸۸0۷۹تلفن: ۵۵۷2۱۹۸۵ و ۵۵۷۸۸0۵۱رئیس مجتمع
میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- بوستان اعتمادنشانی

درگاه فرهنگسرای عطار نیشابوری

attar.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_attar : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴۸

منطقه ۱۱

فرهنگسرای رازی
نمابر: ۵۵۴20۵۸۳تلفن:۵۵۴0۹۴۸۷دفتر مدیریت
-تلفن: ۵۵۴2۳۳۵0 آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵۴2۳۳۵۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵۴0۴02۵مالی و اداری

نمابر: ۵۵۴0۹۵۴۹تلفن: ۵۵۴0۹۵۴۹روابط عمومی
-تلفن: ۵-۵۵۴2۱66۴آموزش
-تلفن: ۵۵۴0۹۴۸۸دبیرخانه

نمابر: ۵۵۴2۳۳۵2تلفن:۵۵۴2۳۳۵2کتابخانه

-تلفن:۵۵۴2۳۳۵۳نگارخانه
-تلفن: ۵۵۴2۳۳۵۳ورزش

میدان قزوین- خیابان قزوین – خیابان شهید مرادی- بوستان رازینشانی

خانه فرهنگ حر
-تلفن: 66۹6۳۹۹۹ و 66۴02۳6۵ رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 66۴0۹۵2۳کتابخانه شهید قدیریان

خیابان کارگرجنوبی – ضلع شمال شرقی میدان حرنشانی

خانه فرهنگ شیخ هادی
-تلفن:۸- 66۴۹۸۵۸۷رئیس خانه فرهنگ

خیابان ولی عصر)عج(- نرسیده به سه راه جمهوری- خیابان شهید حسین سخنورنشانی

خانه فرهنگ ابوسعید 
-تلفن: 66۴۹۳0۳۹ و 66۹6۵۵0۳رئیس خانه فرهنگ

میدان منیریه – خیابان ابوسعید – جنب درمانگاه زنجانی ها نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴۹

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۱

درگاه فرهنگسرای رازی

razi.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara_razi : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵0

منطقه۱2

فرهنگسرای عترت
-تلفن:  ۳۳2۵۵۵0۱دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳2۵6۹۷۱آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳2۵6۷۴۱برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۳۳2۵6۱6۴مالی و اداری

-تلفن: ۳۳2۵6۵60روابط عمومی

-تلفن: ۳۳2۵6۸60آموزش

-تلفن: ۳۳2۵۵۵0۹دبیرخانه

-تلفن: ۳۳۳222۱0تلفن گویا

میدان امام حسین)ع( - پیاده راه ۱۷شهریور-نبش کوچه اعرابینشانی

فرهنگسرای نهج البالغهفرهنگسراهای تابعه
-تلفن: ۳۳۵۱6۷66دفتر مدیریت
-تلفن: ۳۳۵۱6۷66آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳۵6۹0۴0آموزش

-تلفن: ۳۳۵۱۳22۳پشتیبانی

خیابان ري- پایین تر از میدان قیام- بوستان کوثرنشانی

خانه فرهنگ بهشت

-تلفن: ۷ - 66۷۵۵۵۳6رئیس خانه فرهنگ
خیابان فیاض بخش-بوستان شهر- نبش میدان صلحنشانی

فرهنگخانه و کتابخانه آیت ا... ایروانی )ره(

-تلفن: ۵- ۵۵۸۹۳6۵۴رئیس  فرهنگخانه

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵۱

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱2

-تلفن: ۵۵۸۹۳6۵۴کتابخانه آیت اهلل ایروانی

میدان محمدیه-  نرسیده به چهارراه وحدت اسالمی- کوچه دولت آبادي- کوچه نشانی
حاج حسن- بن بست اول- شماره ۱

خانه موزه بازار

نمابر: ۳۳۹۱0۴۴۴تلفن:۳۳۱۱2۸2۴ و ۳۳۹۱0۴۴۴رئیس خانه موزه
-تلفن:۳۳۱۱2۸2۴کتابخانه بازار 

میدان امام خمینی )ره(- خیابان امیرکبیر- خیابان ناظم االطباء جنوبي- کوچه نشانی
حشمتي- کوچه شهیدکمالي

مجتمع فرهنگی هنری خواجوی کرمانی

-تلفن:۵۵۸۹0۷۷۸ و ۵۵6۳66۵۵رئیس مجتمع 
-تلفن: ۵۵6۳66۵۵کتابخانه امامزاده یحیی)ع(

خیابان شوش- میدان شهید هرندي- خیابان هرندي- بوستان خواجوي کرمانينشانی

خانه فرهنگ امامزاده یحیي )ع(
-تلفن: ۳۳۵۵۳22۸ و ۳۳۵0۸66۸رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۳۳۵۵۳22۸کتابخانه امامزاده یحیی )ع(
خیابان ري- خیابان آبشار غربي- کوچه هداوند- شماره ۷نشانی

خانه فرهنگ دردار
-تلفن: ۳۳۵۵۱۵۳۸ و ۳۳۵۱۵۷6۱رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:کتابخانه دردار
خیابان ري- خیابان دردار شرقي- کوچه اعتمادنشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵2

منطقه۱2

خانه موزه شهید چمران
-تلفن:۵۵6۳۴۱۵۸رئیس خانه موزه 

خیابان مصطفی خمینی )چهارراه سیروس(- گذر سرپولک- کوچه بشیرينشانی

کتابخانه آیت ا... طالقانی )ره(
-تلفن: ۷۷۵26۹2۳ و  ۷۷۵۳۷۱6۸رئیس کتابخانه

خیابان انقالب اسالمی- پیچ شمیران- خیابان نور محمدي- کوچه آیت ا... طالقاني )ره(نشانی

کتابخانه هدایت )مشارکتی(
-تلفن: ۳۳۱۳۴۱۵۴رئیس کتابخانه 

خیابان ری- باالتر از میدان قیام- کوچه رقیب دوست- کوچه هدایت- نشانی
حسینیه هدایت

کتابخانه آیت ا... کاشانی )ره(
-تلفن: ۳۳۵۳06۷۹ و ۳۳۵۳06۸6رئیس کتابخانه 

خیابان مصطفی خمینی -نرسیده به چهار راه سرچشمه- کوچه شهید میرحسین نشانی
سجادی- بن بست شام بیاتی- شماره ۳0

خانه قرآن شهید جاللی ثانی
-تلفن: ۵۵۹۸2۴00رئیس خانه قرآن 

خیابان شوش-ابتدای خیابان خیام-کوچه شهید جاللی ثانی-شماره ۳۱نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵۳

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱2

درگاه  فرهنگسرای عترت

etrat.farhangsara.ir: ساب پرتال 

          farhangsara_etrat :گرام اینستا

درگاه  فرهنگسرای نهج البالغه

nahjolbalaghe.farhangsara.ir : ساب پرتال

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵۴

منطقه۱۳

فرهنگسرای امید
-تلفن:۳۳۳0۵۱۱۴ و ۳۳۳۵۵20۳ )داخلی ۱۳02-۱۳0۳(دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳۳۳۱۳۴2  )داخلی ۱۳2۵(آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳۳0۵۱20  )داخلی ۱۳۱۷(برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۳۳۳0۳۸۴0  )داخلی ۱۳06(مالی و اداری

-تلفن: ۳۳۳۵۵20۴ )داخلی ۱۳۳۸(روابط عمومی

تلفن: ۳۳۳۵۸6۸۹ )داخلی ۱۳۴۵(حراست

-تلفن:۹۱ -۳۳۳02۵۹0و ۳۳۳۵۵20۳ )داخلی ۱۳۳2 و ۱۳۳۱(آموزش

-تلفن: ۳۳۳0۳۸۴۳ و ۳۳۳۵۵20۳ )داخلی ۱۳۵0و ۱۳۴۹ و ۱۳۴۸(کتابخانه امام خمینی)ره(

-تلفن: ۳۳۳0۳۸۴۴و۳۳۳0۳۸۴۱ )داخلی ۱۳۱0 و ۱۳۱2(واحد منزلت

-تلفن: ۳۳۳0۳۸۴2نگارخانه

-تلفن: ۳۳۳02۵۸۸و ۳۳۳02۵۹2و۳۳۳۵۸6۸۸و۳۳۳۵۵20۳تلفن گویا

میدان امام حسین ) ع ( - خیابان شهید منتظری- خیابان خشکبارچی - بوستان خیام نشانی

خانه فرهنگ مهرآور
-تلفن: ۷۷۹۸۱600 و ۸2-۷۷۴6۸۸۸۱رئیس خانه فرهنگ

خیابان سی متری نیروی هوایی – تقاطع امامت و نیروی هوایی – بوستان سیمرغ نشانی

خانه فرهنگ حافظیه 
-تلفن: ۷۷۴02۸2۷ و ۷۷۴00۹۳0رئیس خانه فرهنگ 

خیابان پیروزی – انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی – فرعی ۴/۴2 نشانی
جنب مدرسه شیخ فضل ا... نوری )ره(

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۳

درگاه فرهنگسرای امید

omid.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_omid : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵6

منطقه۱۴

فرهنگسرای اخالق
نمابر:۳۳۳۱2۴0۳تلفن:۳۳۳۱2۵02 و ۳۳۳۱2۴0۱دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳۳۵۵0۳6 و ۳۳۳۵۳600آفرینش و اجرا

-تلفن:۳۳۳۱2۳02برنامه ریزی و توسعه

نمابر:۳۳2۵2۳۳۳تلفن:۳۳۳۵۵0۳۵مالی و اداری

نمابر:۳۳۳۵002۹تلفن:۳۳۳۱۱۵0۱روابط عمومی

-تلفن:۳۳۳۱2۳00آموزش

-تلفن:۳۳۳۱2۳0۳کتابخانه

-تلفن:۳۳۳۵0060نگارخانه

- ۳۳۳۱2۴02 و ۳۳۳۱2۵00 و ۳۳۳۱2۴00تلفن گویا

میدان شهدا- خیابان پیروزی- خیابان  شکوفه- خیابان شهید کاظمی- جنب بوستان نشانی
گلزار- شماره 2۴

خانه فرهنگ ابوذر
نمابر: ۳۳۸۳6۸6۹تلفن:۳۳۸02۵2۹ و ۳۳۱۴۴0۷۸رئیس خانه فرهنگ

تقاطع بزرگراه شهید محالتی و بلوار ابوذر- شماره ۵60نشانی

خانه فرهنگ شکوفه
-تلفن:۳۳۳۴0۸۸2 و ۳۳۷۸۴0۹۹رئیس خانه فرهنگ

میدان شهدا- خیابان پیروزی- خیابان شکوفه- خیابان شهید کاظمی- روبه روی بوستان نشانی
گلزار

خانه قرآن
-تلفن:۳۳۱6۱۱۴۴ و ۳۳۱۷۱۷۸۵رئیس خانه قرآن

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵۷

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۴

بزرگراه شهید محالتی - خیابان مخبر شمالی- خیابان ابوالقاسم جوادی- بوستان ابیانهنشانی

خانه فرهنگ فرشته آزادی
نمابر: ۳۳۱۸۱۸۷۹تلفن: ۳۳۱۸62۴۸ و ۳۳۱۹2۱6۷رئیس خانه فرهنگ

بزرگراه شهید محالتی- میدان امام حسن مجتبی)ع(- خیابان فرشته آزادینشانی

خانه فرهنگ زیتون
نمابر:۳۳۷۳۵۸2۴تلفن:۳۳۷۳6۹66رئیس خانه فرهنگ

خیابان شهید میرهاشمی)میثم(، خیابان سید عباس حسینی،کوچه شهرودی، بوستان زیتوننشانی

خانه فرهنگ شهید اندرزگو
نمابر:۳۳۳06۴00تلفن:۳۳۳۵۹۸۸۸ و ۳۳۳06۸66رئیس خانه فرهنگ

خیابان پیروزی-  سه راه سلیمانیه- خیابان دریاباری- میدان بروجردی- خیابان نشانی
شهیداندرزگو

کتابخانه ابن سینا
نمابر:۳۳۳۴۳۵60تلفن: ۳۳۳0۳۱0۳رئیس کتابخانه

خیابان پیروزی- میدان چهارصد دستگاهنشانی

کتابخانه  امام جعفر صادق )ع(
نمابر: ۳6۳0۹۹۷۸تلفن:  ۳6۳۱۹۹۹۷رئیس کتابخانه

بزرگراه شهید محالتی- خیابان  نبرد جنوبی- خیابان زمزم غربی- خیابان کوثر شمالی- نشانی
نبش کوچه الله

درگاه فرهنگسرای اخالق

akhlagh.farhangsara.ir          :ساب پرتال

          akhlagh.farhangsara : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵۸

منطقه۱۵

فرهنگسرای خاوران

-تلفن: ۳۳۷0۹00۹ دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳۷۱۷0۳۷ آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳۷۳6۷۷۷برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۳۳۷0۱000مالی و اداری

-تلفن: ۳۳0۱۵۴2۳ روابط عمومی

-تلفن: ۳۳۷۱۷0۳۵ و ۳۳۷0۸۸6۵ و ۳۳0۱۵۴2۴آموزش

-تلفن: ۳۳6۸2۷۳۷سالن آمفی تئاتر

نمابر:۳۳0۳۱0۹2تلفن: ۳۳0۳۱0۹2دبیرخانه

-تلفن: ۳۳۷۱۷2۸۵ و ۳۳۷۱۷0۳۹کتابخانه خاوران

-تلفن: ۳۳۷۱۷0۳۸نگارخانه

-تلفن: ۳۳۷0۷0۳2خانه کودک

-تلفن:  ۳۳0000۳۳ )داخلی ۱۹6(کتابخانه طلوع )ویژه نابینایان(

-۳۳۷0۹00۷ و ۳۳0000۳۳تلفنخانه

میدان خراسان - خیابان خاوران- سه راه هاشم آبادنشانی

خانه فرهنگ شهید ملکان

-تلفن: ۳۳۷2۹۵۱2رئیس خانه فرهنگ

خیابان هاشم آباد - خیابان شهید ملکان- کوچه طهماسبینشانی 

مجتمع فرهنگی هنری شهیدان جعفری نژاد

-تلفن: ۳۳02۱۸۱۸ و ۳۳00۸۸۴2رئیس مجتمع

-تلفن: ۳۳6۸۷۹2۳    کتابخانه مجتمع شهیدان جعفری نژاد

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵۹

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۵

-تلفن: ۳۳02۱۸۱۸نگارخانه مجتمع شهیدان جعفری نژاد

میدان خراسان- خیابان خاوران- سه راه هاشم آباد- انتهای خیابان هاشم آبادنشانی

خانه فرهنگ پامچال

-تلفن: ۳۳۴۵۱000  و  ۳۳۸۷۸2۸۳رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۳۳۴۵۱000 و ۳۳۸۷۸2۸۳کتابخانه پامچال

-تلفن: ۳۳۴۵۱000 و ۳۳۸۷۸2۸۳نگارخانه

مشیریه- بوستان پامچال- جنب آبنما نشانی
خانه فرهنگ ولی عصر)عج(

-تلفن: ۳۳02۱۱22  و  ۳۳۷۳۸00۸رئیس خانه فرهنگ

میدان خراسان- انتهای خیابان طیب- بوستان ولی عصر)عج( نشانی

درگاه فرهنگسرای خاوران

khavaran.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara.khavaran : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

60

منطقه۱6

فرهنگسرای بهمن

نمابر: ۵۵۳۱2۳0۳تلفن:  ۵۵0۷۷۴۸۹دفتر مدیریت

نمابر: ۵۵۳۱2۳0۴تلفن:  ۵۵۳0۴۱۳۷  و ۵۵۳۱2۳0۴آفرینش و اجرا
نمابر: ۵۵۳۱0۷۵۹تلفن:۴- ۵۵۳۱۱6۵۳برنامه ریزی و توسعه

نمابر: ۵۵0۵۱۳۸۴ تلفن: ۵۵0۵۱۳۸۴مالی و اداری
)داخلی ۱02(

نمابر: ۵۵۳۱2۳0۱تلفن:۳-۵۵0۵۸۸۹2روابط عمومی
-تلفن:6- ۵۵۳۱2۳0۵آموزش

-تلفن: ۵۵0۷۱20۸سالن آمفی تئاتر
نمابر: ۵۵۳۱2۳0۳تلفن: ۵۵۳0۴۱۳۹دبیرخانه

-تلفن: ۵۵0۵۸۴۳۷کتابخانه شهید فهمیده
-تلفن: ۵۵۳۱2۱۸0نگارخانه
انتهای بزرگراه نواب صفوی- میدان بهمن- خیابان شهید وفایینشانی

خانه فرهنگ خزانه
-تلفن:2- ۵۵۳۱2۹2۱ رئیس خانه فرهنگ

 خیابان خزانه بخارایی-فلکه اول عباسی-ابتدای خیابان شهید پرستویینشانی
نبش کوچه آقا بابایی

خانه فرهنگ قلم
نمابر: ۵۵۳۱۴۳۳۳تلفن: ۵۵۳۳20۴۴  و ۵۵۳۱۴۳۳۳رئیس خانه فرهنگ

خیابان خزانه بخارایی شمالی-باغ آذری-خیابان شهید زارعینشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۱

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱6

خانه فرهنگ کوشا
نمابر: ۵۵0۳۱0۷0تلفن:۱2-۵۵۳۳۸۸۱۱رئیس خانه فرهنگ

نازی آباد- هزاردستگاه-خیابان خداشرفینشانی

مجتمع فرهنگی هنری فجر
نمابر:۵۵۳2۴۵2۳تلفن: ۵۵۳2۴۵2۳ رئیس مجتمع 

-۵۵۳۱۱۵۷۵کتابخانه شهید بخارایی
- ۵۵۳۱۱۵۷۵ - ۵۵۳0۹۷۴۱تلفنخانه
فلکه چهارم خزانه-خیابان جمشید سیدنشانی

کتابخانه شهدای یاخچی آباد
-تلفن: ۵۵۵02۸۴۵-۵۵۵0۳2۴۸رئیس کتابخانه

نازی آباد- نبش کوچه شاهمرادی-پالک ۹۹نشانی

درگاه فرهنگسرای بهمن

bahman.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara_bahman : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

62

منطقه۱۷

فرهنگسرای بهاران
نمابر: 662۳۱۱۱۸تلفن:66۳0۴۱۷۱دفتر مدیریت

-تلفن: 662۱۳۸۳۹آفرینش و اجرا

-تلفن:66۳06۱00برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 66۳060۹0مالی و اداری

نمابر: 662۳۱۱۱۹تلفن: 662۳۱۱۱۹روابط عمومی

-تلفن: 662۳۱۱۱۸دبیرخانه

-تلفن: 662۱۸۵6۸کتابخانه بهاران

-تلفن: 662۳۳۹۸0نگارخانه

-تلفن: ۱۸ - 66۳2۴0۱۷سینما تئاتر بهاران

میدان ابوذر- انتهای خیابان سجاد جنوبی- میدان بهاران- بوستان بهاران نشانی

خانه فرهنگ سلمان فارسی
-تلفن: ۵۵6۴۵۳۸۹ و ۵۵66۸6۱۱رئیس خانه فرهنگ

خیابان قزوین - خیابان قلعه مرغی- خیابان یوسفی- شماره ۳۳نشانی

کتابخانه دکتر حسابی
-تلفن: 2-۵۵۷۵۴۳۴۱ - ۵۵۷۱۷۹۷۸رئیس کتابخانه

خیابان ابوذر- خیابان شهید قفیلی- خیابان دکتر حسابینشانی

خانه قرآن بهاران 
-تلفن: 6620۳6۸۸رئیس خانه قرآن

میدان ابوذر- انتهای خیابان سجاد جنوبی- میدان بهاران- بوستان بهاراننشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۳

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۷

درگاه فرهنگسرای بهاران

baharan.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara_baharan : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

6۴

منطقه۱۸

فرهنگسرای خاتم)ص(

 نمابر:6620۷06۵ تلفن:6620۷06۵ و 6620۷06۸دفتر مدیریت
)داخلی ۱0۳(

-تلفن:662۴2۸0۵آفرینش و اجرا
-تلفن:662۹۸۱۹۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:66۱۳06۹۸مالی و اداری
-تلفن:6620۷06۸روابط عمومی

-تلفن:6620۷0۸۱آموزش
-تلفن:6620۷06۵سالن آمفی تئاتر

-تلفن: 6620۷06۷دبیرخانه

-تلفن: 662۹۷۵2۵کتابخانه استاد حکیمی

شهرک ولی عصر)عج(- خیابان حیدری جنوبی- خیابان پژاند- بوستان لواسانی نشانی

خانه فرهنگ امام علی )ع( و کانون قرآن شهید مختار سلیمانی
نمابر: 66۷۸۵0۴0تلفن: 66۷۸۵0۴0رئیس خانه فرهنگ

یافت آباد- بلوار الغدیر شمالی- میدان جانبازان - جنب مجتمع شهید مختار سلیمانینشانی
کتابخانه قائم )عج(

-تلفن: 662۱۷۷66رئیس کتابخانه

شهرک ولی عصر )عج(- ابتدای خیابان حیدری شمالی-جنب مجتمع قضایی نشانی
یافت آباد - بوستان قائم 

کتابخانه فجر
-تلفن: 66۸۱۷۴۵6رئیس کتابخانه

یافت آباد – ابراهیم آباد – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – بوستان مینانشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۸

کتابخانه ۱۵ خرداد
-تلفن: 666۹۸۴۴۹رئیس کتابخانه 

یافت آباد-میدان معلم-خیابان تختی-خیابان یادگاری-بوستان ۱۵ خرداد نشانی

کتابخانه بوستان نرگس
-تلفن: ۹66۵۴۳۴۸رئیس کتابخانه 

میدان معلم-خیابان شهدای دانش آموز  - ۱0 متری یاسر،خیابان قائم )عج(-بوستان نرگسنشانی

خانه فرهنگ  رشد 
نمابر: 66۱۳2۴۴۳تلفن: 66۱۳2۳۳۸   رئیس  مرکز     

بلوار معلم- یافت آباد- ابتدای شهرک امام خمینی)ره(- ابتدای خیابان مظفرینشانی

کتابخانه  شهدای محله بهداشت 
-تلفن: 66۳06۹06   رئیس کتابخانه

چهارراه یافت آباد،بلوار معلم،داخل بوستان میرال -نبش خیابان بهارنشانی

درگاه فرهنگسرای خاتم )ص(

khatam.farhangsara.ir  :ساب پرتال

            khatam_farhangsara : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

66

منطقه۱۹

فرهنگسرای مهر
-تلفن: ۵۵0۳۷۷۹۹دفتر مدیریت
-تلفن:۵۵0۳۳۹00آفرینش و اجرا

-تلفن:۵۵0۳۷۷۴۴برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:۵۵022۵00مالی و اداری
-تلفن:۵۵0۳۷۷66روابط عمومی

-تلفن:۵۵0۳۷۷۸۸آموزش
-تلفن: ۵۵0۳۷۷۹۹دبیرخانه

-تلفن: ۵۵0۳۵600کتابخانه مهر
-تلفن:۵۵0۳۳۹00سالن نمایش

خانی آباد نو - خیابان شهید لطیفی- کوچه تگرگ- بوستان بعثتنشانی

خانه فرهنگ تالش 
-تلفن:۵۵۵۳۵۸00  و ۵۵00۸۱00رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:۵۵۵۱۱۱2۵کتابخانه تالش
خانی آباد نو- بلوار میالد- خیابان شهرداری- جنب بوستان22 بهمننشانی

خانه فرهنگ میعاد 
نمابر:۵۵0۳2۵00تلفن:۵۵۵۳2۵00 و  ۵۵۵20۷0۸رئیس خانه فرهنگ

خانی آباد نو- 20 متری میعاد- کوچه ۳۵ - شماره ۴نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۷

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱۹

درگاه فرهنگسرای مهر

mehr.farhangsara.ir :ساب پرتال

            farhangsara_mehr : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

6۸

منطقه20

فرهنگسرای والء
-تلفن:۳۳۳۹۱۱۱۹دفتر مدیریت
-تلفن:۳۳۳۸0۳0۳ و ۳۳۳۹۱۱۱۸ و ۳۳۳۹۹۳۸۳آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳۳۷۴۷۷0برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:۳۳۷۷۱۸۸6و۳۳۷۴0۵۵2مالی و اداری
-تلفن:۳۳۷۴۹۱۳۴روابط عمومی

-تلفن:۳۳۳۷۴۷60 و ۳۳۷6۴۹۸۵آموزش
نمابر: ۳۳۷۴0۵۵2تلفن: ۳۳۷۴0۵۵2دبیرخانه
-تلفن: ۳۳۳۷0۵0۵و۳۳۳۷0606     تلفن گویا

-تلفن: ۳۳۳۸۳۱۸۷مجموعه فرهنگی دروازه ری
-تلفن: ۳۳۳۹۹2۸۳سالن ورزشی ولی عصر )عج(
-تلفن: ۳۳۳۷۵۴۵۵سالن اجتماعات ولی عصر)عج(

شهرری- میدان نمازنشانی

خانه فرهنگ رازی
نمابر:۵۵۹0۷۹0۳تلفن:۵۵۹۵۵۱۵۱-۵۵۹0۷۹0۳-۵۵۹۷۵۱2۷رئیس خانه فرهنگ

شهرری - خیابان 2۴ متری - بعد ازسازمان آب - کوچه شهید صفری- کوچه شهید سمائی- شماره۵6نشانی

خانه فرهنگ دولت آباد
نمابر: ۳۳۷۴۸2۸۷تلفن:۳۳۳۹۴0۵0 و ۳۳۷۴۷۷۷2رئیس خانه فرهنگ

فلکه اول دولت آباد- خیابان استاد دهخدا- کوچه شهید دریا بیگ -کوی شهید رمضانینشانی

خانه فرهنگ شیخ صدوق)ره(

تلفن: ۳۳۷۵۴0۴2 و ۳۳۳۹۸۵00رئیس خانه فرهنگ
نمابر:۳۳۷۵۴0۴۱و۳۳۷66۱۸۱ و۳۳۷۵۵۹۷0 و ۳۳۳۷0۹60-۱

-تلفن: ۳۳۷۵۵۹۷0کتابخانه شیخ صدوق )ره(

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۹

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه20

شهرری- میدان فلکه اول دولت آباد- جنب بوستان مهراننشانی

خانه فرهنگ ۱۳ آبان
نمابر:۵۵۵02۹2۱تلفن:۵۵۵0۳۹۳۸ و ۵۵۵۱۹۳0۳رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۵۵۵2۵۵۷۷کتابخانه ۱۳ آبان
خیابان شهید رجایی - شهرک ۱۳آبان -خیابان شهید صحرایی- جنب سازمان میوه و تره بارنشانی

مجتمع فرهنگی هنری شهید رحیمی
نمابر:۵۵۵۱۹۳0۴تلفن:۵۵۵2۳۹۴۹ و  ۵۵0۳0۱۸۵و ۵۵۵۱۹۳0۴ و ۵۵۵2۳۹۵0رئیس مجتمع

شهرري- شهرک ۱۳ آبان- خیابان شهید جمشیدي- خیابان کوچه شهید دولت سرا )اردیبهشت۳( - نشانی
جنب مسجد امام رضا)ع(

کتابخانه شیخ کلینی )ره(

تلفن:2 - ۳۳۷۵۳0۳۱رئیس کتابخانه
نمابر:۱۳۳۷۵۳0۳2-۳۳۳۷0۷00 و ۳۳۳۹۵6۵۵

شهرري- بعد از فدائیان اسالم- اتوبان شهید رحیمی - نرسیده به اداره گذر نامهنشانی

کتابخانه۱۳ آبان

تلفن:۵۵۵2۵۵۹۹ و ۵۵۵2۵۵۷۷ و ۵۵۵2۵۵۸۸ رئیس کتابخانه
نمابر:2۵۵۵2۵۵۹۹-۵۵۵۱۹۳00 و ۵۵۵2۵۵۳0

شهرري- خیابان شهید رجایی- شهرک ۱۳ آبان- خیابان شهید موالیي جنوبينشانی
 کوچه شهید عطري، شماره ۴

درگاه فرهنگسرای والء

vela.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsaravela : گرام اینستا
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۷0

منطقه2۱

فرهنگسرای دانش  
نمابر:۴۴۵۱۵6۱0تلفن:۴۴۵۱۵6۱0دفتر مدیریت
-تلفن:۴۴۵۴۱۵۸0آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴۵۱۵۳۳۴برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:۴۴۵0۵6۴2مالی و اداری
نمابر: ۴۴۵۸۷62۵تلفن:۴۴۵۸۷62۵روابط عمومی

-تلفن: ۴۴۵۳۴0۵6آموزش
کیلومتر ۵ بزرگراه شهید لشگری- شهرک فرهنگیان- میدان دانش-خیابان فرهنگ نهمنشانی

خانه فرهنگ تهرانسر
نمابر: -تلفن:۴۴۵۹۴۹۳۹ - ۴۴۵60۸۳۷رئیس خانه فرهنگ

نمابر: -تلفن:۴۴۵۳۴0۵۵کتابخانه حزین الهیجی
تهرانسر- بلوار گلها- نبش کوچه ۱۴نشانی

خانه فرهنگ وردآورد
نمابر:۴۴۹۸۱0۴۱تلفن:۴۴۹۸۷۳۵2رئیس خانه فرهنگ
نمابر: -تلفن:۴۴۹۸۱0۷0کتابخانه استاد معین

 کیلومتر ۱۹ بزرگراه شهید لشگری )جاده مخصوص کرج(- شهرک ورد آورد-نشانی
 بلوار اصلی- جنب تاالر مهرگان

خانه فرهنگ نوردانش
-تلفن:۸و ۴۴۵۳۱۷۷۷رئیس خانه فرهنگ

کیلومتر ۵ بزرگراه شهید لشگری-شهرک آزادی- بلوار محمد رسول ا... )ص(- بوستان مریم نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۷۱

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه2۱

کتابخانه مسجد النبی )ص(
نمابر: -تلفن:۴۴۵26۴62رئیس کتابخانه

تهرانسر- شهرک پاسداران- خیابان شهید طالبی-کوچه 2۷ مرکزی- شماره ۳2نشانی

درگاه فرهنگسرای  دانش

danesh.farhangsara.ir  :ساب پرتال

           farhangsaradanesh: گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۷2

منطقه22

فرهنگسرای تهران
نمابر:۴۴۱22۵۵0تلفن:۴۴۱۱۵0۵0 و ۴۴۱۳۷0۵0دفتر مدیریت

-تلفن:۴۴۱6۱۱۱۸آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴۱۴۳۷۷۹ و ۴۴۱۴6۹۱۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:۱-۴۴۱۴6۹20مالی و اداری

نمابر: ۴۴۱۴۳۷۷۷تلفن:۴۴۱۴۳۷۷۷  و  ۴۴۱6۵200روابط عمومی

-تلفن:۴۴۱6۱۱۱۹آموزش

-تلفن: ۴۴۱22۵۵0دبیرخانه

- تلفن:۴۴۱۳۷060کتابخانه شهر

انتهای بزرگراه رسالت غرب - سه راه دهکده المپیک - خیابان ساحل - بوستان باغ نو نشانی

خانه فرهنگ امیرکبیر
نمابر:۱۳-۴۴۷۵22۱۱تلفن: ۴۴۷۵22۱۵رئیس خانه فرهنگ
-تلفن:۴۴۷۳26۵۱کتابخانه شیخ مفید

دهکده المپیک - شهرک راه آهن - بلوار کاج - سروستان ۱۱ - پالک ۸نشانی

خانه فرهنگ گرمدره 
نمابر:026۳6۱0۳۴۴۱تلفن:026۳6۱0۱020رئیس خانه فرهنگ

نمابر: 026۳6۱0۳۴۴۱ تلفن:026۳6۱0۳۴۴۱آموزش

کیلومتر 2۴ جاده کرج - گرمدره - خیابان مهدیه - جنب دفتر شورای اسالمی گرمدرهنشانی

کتابخانه پندار
نمابر:۴۴۷2۹0۹۱تلفن:۴۴۷۵2۴2۹رئیس کتابخانه 
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۷۳

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه22

دهکده المپیک- شهرک  راه آهن - انتهای بلوار امیرکبیر - هوانیروز - کوچه افرا- پشت دبیرستان نشانی
دخترانه هداوند

کتابخانه پرتو 
نمابر:۴۴۷6۳2۹۹تلفن:۴۴۷6۹۴۹۵رئیس کتابخانه 

دهکده المپیک - شهرک راه آهن- بلوار گلها - باالتر از میدان اتریش - بوستان نسترن نشانی

کتابخانه سید الشهدا )ع(
نمابر:۴۴۹۹0۷۷2تلفن:۴۴۹۹0۷۷2رئیس کتابخانه 

بزرگراه کرج - وردآورد - شهرک دانشگاه صنعتی شریف - مسجد سیدالشهدا)ع(نشانی

کتابخانه امام علی )ع(
نمابر: -تلفن:۹6022۵۴۵رئیس کتابخانه 

شهرک گلستان - خابان گلهای یاس 6 - خیابان طوبی - جنب آتش نشانی - مجموعه فرهنگی نشانی
اجتماعی امام علی )ع( 

کانون قرآن خانه موزه شهید مهدی پور
نمابر: -تلفن:۴۴۷2۵۷۳۷مدیر کانون

شهرک چشمه شرقی - کوچه نرگس شرقی- کوچه شهید سیروس مهدی پورنشانی

درگاه فرهنگسرای تهران

tehran.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsaratehran : گرام اینستا

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۷۴

مترو

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی

 فرهنگسرای مترو
-تلفن: ۹66۵26۱0دفتر مدیریت

-تلفن: ۹66۵260۴آفرینش و اجرا

-تلفن: ۹66۵260۳برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۹66۵2602مالی و اداری

-تلفن: ۹66۵260۸روابط عمومی

خیابان شهید مطهری )ره(- خیابان میرعماد-  نبش کوچه هشتم- شماره 2۳ - طبقه دومنشانی

درگاه فرهنگسرای مترو

metro.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsarametro : گرام اینستا
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۷6

منطقه؟



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۷۷

فرهنگرسای

فناوری اطالعات

فرهنگسرای فناوری اطالعاتفرهنگسرای تابعه
-تلفن:۳6-66۹02۱۳۵دفتر مدیریت
-تلفن: 66۹02۱۴2 و 66۹02۱26مالی و اداری

-تلفن: 66۹02۱۳2 - 66۹02۱۳۸آفرینش و اجرا
نمابر:66۹02۱2۵تلفن: 66۹02۱2۵روابط عمومی

-تلفن: ۳۱-66۹02۱۳0 و 66۹02۱۴0آموزش
-تلفن: 66۹02۱۳۴کتابخانه
تلفن: 66۹02۱۳۹استودیو
خیابان کارگر جنوبی – تقاطع خیابان جمهوری اسالمینشانی

درگاه فرهنگسرای فناوری اطالعات

it.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          itfarhangsara : گرام اینستا

فرهنگرساهای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۷۸

فرهنگسراي انقالب اسالمي
نمابر: ۵۵۴۱0۹2۹تلفن: ۵۵۴0۸6۵6  و ۵۵۴۱۱۴0۹)داخلی ۱0۱ و ۱0۴(دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵۴0۸6۷0 )داخلی ۱۱۴(آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵۴0۸66۴ )داخلی 2۳0(روابط عمومی

نمابر: ۵۵۴۱262۵تلفن: ۵۵۴۱2620 )داخلی ۱02(برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵۴0۸6۴۸ )داخلی ۱02(مالی و اداری

-تلفن: ۵۵۴0۸66۸ )داخلی ۱0۸(کتابخانه عمومی )آفتاب(

-تلفن: ۵۵۴0۸66۸ )داخلی ۱0۹(کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی

کتابخانه تخصصی کودک و 
-تلفن: ۵۵۴0۸6۵۸ )داخلی ۱0۷(نوجوان)آفتابگردان(

-تلفن: ۵۵۴0۸6۵۷ )داخلی 2۳۱(نگارخانه

-تلفن: ۵۵۴۱۵6۹۵ )داخلی ۱2۴(آموزش

-تلفن: ۹ - ۵۵۴۱۹0۵۷ )داخلی ۱26(  سالن ها

-تلفن: ۵۵۴0۸6۵۷ )داخلی ۱۱6(شبکه همکاری ها

نمابر: ۵۵۴0۸6۵6تلفن: ۹ - ۵۵۴۱۹0۵۷ )داخلی ۱۱۵(  دبیرخانه

بزرگراه شهید نواب صفوی- تقاطع پل کمیل- ابتدای کمیل شرقی- شماره 60نشانی

درگاه فرهنگسرای انقالب اسالمی 

enghelab.farhangsara.ir   :ساب پرتال

          f.enghelab : گرام اینستا

انقالب اسالمی
فرهنگرسای

فرهنگرساهای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۷۹

فرهنگرسای

فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی
-تلفن: 26۷0۱۵6۳ و 26۷0۱۵۵۸ دفتر مدیریت

-تلفن: 26۷0۱۴۷۹ و 26۷0۱۵۳6آفرینش و اجرا

-تلفن: 26۷0۱۴۹۱   و 26۷0۱۵0۳ و 26۷0۱۵۴2   پشتیبانی و برنامه ریزی

-تلفن: 26۷0۱۴۸2روابط عمومی

-تلفن: ۳- 22۸۸۸۷۸2 آموزش

-تلفن: ۱- 22۸۸۸۷۸0ورزش

-تلفن: 22۸۸۸۷۸۴حراست

-تلفن: 22۸۸۸6۸0کتابخانه دکتر معتمدنژاد

-تلفن: 22۸۸۸6۸۴استخر

-تلفن: 22۸۴0۷۸۳کافه گالری

-تلفن: 22۸۷۷۳60کتاب داستان

نمابر: ۳-22۸۸۸6۸۱ ۳-22۸۸۸6۸۱تلفن گویا
)داخلی 20۸(

ابتدای خیابان پاسداران – خیابان شهیدگل نبی – خیابان ناطق نوری – میدان قبانشانی

درگاه  فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

 resaneh.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsararesaneh : گرام اینستا

رسانه 
و شبکه های اجتماعی

فرهنگرساهای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۸0

فرهنگسرای رضوان
نمابر: ۵۵20۱۵۳۱تلفن: ۵۵2022۱۸ و۵۵20۱۵۳۱دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵20۱۵۳۱ و۵۵2022۱۸آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵2022۱۸ و۵۵20۱۵۳۱برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵2022۱۸ و۵۵20۱۵۳۱مالی و اداری

-تلفن: ۵۵2022۱۸ و۵۵20۱۵۳۱روابط عمومی

-تلفن: ۵۵2022۱۸ و۵۵20۱۵۳۱دبیرخانه

-تلفن: ۵۵2022۱۸ و۵۵20۱۵۳۱نگارخانه

 بهشت زهرا)س(- بلوار حضرت زهرا)س(- خیابان رضوان- نشانی
 گلزار شهدا- جنب مزار آیت ا... طالقانی  )ره(

درگاه فرهنگسرای رضوان

rezvan.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          rezvan.farhangsara : گرام اینستا

رضوان
فرهنگرسای

فرهنگرساهای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۸۱

فرهنگسرای قرآن
نمابر: ۵۵۷06۸6۴تلفن: ۵۵۷6660۳ و ۵۵۷۴۴۷۹۸ دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵۷6۵۸۸۷برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵۷۸22۷۷مالی و اداری

نمابر: ۵۵۷۸۱۱۵۵تلفن: ۵۵۷۸۱۱۵۵روابط عمومی

-تلفن: ۵۵۱۴262۷آموزش

-تلفن: ۵۵۷6۵۸۸۸سالن آمفی تئاتر

-تلفن: ۵۵۷۸000۵منابع انسانی

-تلفن: ۵۵۷۸000۴کتابخانه هدی

-تلفن: ۵۵۷6۵۸۸۸نگارخانه

- ۳-۵۵۷۷۵۱۴۱ تلفنخانه

خیابان قزوین- نرسیده به میدان شمشیری- نبش خیابان شهید کاظمینشانی

درگاه فرهنگسرای قرآن

quran.farhangsara.ir  :ساب پرتال

             farhangsara.quran : گرام اینستا

فرهنگرسای

قرآن

فرهنگرساهای خاص
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی، هرنی شهرداری تهران

۸۴

پردیس سینما گالری ملت
تلفن: 2۳۱62 )داخلی ۱0۵(مدیر پردیس

تلفن: 2۳۱62 )داخلی ۳0۱(مسئول دفتر

2۳۱62 )داخلی ۱0۳(مدیر اجرایی پردیس

نشانی: خیابان ولي عصر)عج(- بزرگراه نیایش- روبه روي بزرگراه کردستان- ضلع جنوبي بوستان ملت

پردیس سینمایی رازی
تلفن: ۵۵۴26۴6۱مدیر پردیس

نشانی: خیابان هالل احمر- نرسیده به میدان رازي- ضلع جنوبی بوستان رازي 

پردیس سینمایی تماشا
تلفن: ۳0-666۵6۱2۹مدیر پردیس

نشانی: خیابان یافت آباد غربي- میدان معلم- بلوار مدائن 

پردیس سینمایی راگا
تلفن: ۳-۵۵۹۳۳2۵۱مدیر پردیس

نشانی: شهرري- 2۴ متري کریمي شیرازي- جنب فروشگاه شهروند 

پردیس های سینامیی

پردیس های سینامیی







ها
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۸۸

خانه موزه شهید مطهری )ره(

تلفن:۳و226۳۱۵۸2رئیس خانه موزه
نشانی: خیابان دکترشریعتي- خیابان شهید کالهدوز- نرسیده به حسینیه یزدي ها- نبش بن بست صدرا- شماره ۱۱6 

خانه موزه دکتر شریعتی

تلفن: 66۹۴۵۱۵۱ و 66۵6۵۵6۵رئیس خانه موزه
نشانی: خیابان جمالزاده شمالي- نرسیده به خیابان فاطمي- کوچه نادر- شماره ۹

موزه دکتر امیراسماعیل سندوزی

تلفن: ۸۸۵۱۴۱22 و ۸۸۵2۷0۴۱رئیس موزه
نشانی: خیابان احمدقصیر- کوچه دوازدهم غربی- شماره 2

خانه موزه شهید چمران

تلفن: ۵۵6۳۴۱۵۸رئیس خانه موزه
نشانی: خیابان مصطفی خمینی )چهارراه سیروس(- گذر سرپولک- کوچه بشیري- پالک ۷

خانه موزه بازار

تلفن: ۳۳۹۱0۴۴۴ و ۳۳۱۱2۸2۴رئیس خانه موزه 
نشانی: میدان امام خمینی )ره(- خیابان امیرکبیر- خیابان ناظم االطباء جنوبي- کوچه حشمتي- کوچه شهیدکمالي-شماره 20

باغ موزه هنر ایرانی

تلفن: 6۴و226۸606۳رئیس باغ موزه
نشانی: میدان تجریش- خیابان مقصودبیک- کوچه دکتر حسابي- شماره ۱0 و 2۵

موزه هنرهای دینی امام علی )ع(

تلفن: 220۱۷۴۷۱ - 220۴20۷۷رئیس موزه

موزه ها

موزه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۸۹

موزه ها

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(- باالتر از خیابان شهید دستگردی )ظفر(- روبه روی بزرگراه آیت اهلل رفسنجانی-  بلوار اسفندیار- 
شماره ۳۵ 

موزه عکسخانه شهر

تلفن: ۸۸۸۴۸۹۹۳رئیس  موزه
نشانی: میدان هفت تیر- خیابان بهارشیراز- نبش میدان بهارشیراز 

خانه موزه شهید بهشتی )ره(
تلفن: 2226۳۵00رئیس خانه موزه

نشانی: خیابان دکتر شریعتی - ابتدای خیابان شهید دستگردی )ظفر( - خیابان صبر - خیابان شهید مطهری )ره(- کوچه شهید 
بهشتی)ره( - شماره ۱2

خانه موزه استاد عزت ا... انتظامی
تلفن: 22۳۹۳۱۴۴ و  22۳۹۳2۳۸رئیس خانه موزه

نشانی: شرق به غرب خیابان اندرزگو- روبه روی بلوار کاوه - خیابان احمدی

باغ موزه قصر
تلفن: ۸۸۴۳۷۳۹۳-۸۸۴2۳۴00-۸۸۴۴۵۸06رئیس باغ موزه

نشانی:  خیابان دکتر شریعتی - انتهای خیابان شهید مطهری )ره( - میدان پلیس

تلفن: 220۱۷۴۷۱کتابخانه موزه هنرهای دینی امام علی )ع(

موزه ها
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۹2

مراکز ویژه

مراکز ویژه

مرکز مشارکت های فرهنگی هنری   
نمابر: -تلفن:۹66۵2۵00دفتر مدیریت

-تلفن: ۹66۵2۵0۹اداره ساماندهی

-تلفن: ۹66۵2۵2۳اداره مراکز مشارکتی

-تلفن: ۹66۵2۵۱۴اداره همکاری های فرهنگی

-تلفن: ۹66۵2۵0۳اداره کانون ها

-تلفن: ۸۸۹6۴۳۸۸ و ۸۸۹6۷۵۳۷خط مستقیم

میدان ولی عصر)عج(- بلوار کشاورز- خیابان دائمی- کوچه شهرستمی- شماره ۱۱نشانی

خانه کاریکاتور ایران
-تلفن: 22۸6۸600 و 22۸6۷0۸0دفتر مدیریت

 خیابان شریعتی- تقاطع بزرگراه شهید همت- خیابان شهید گل نبی غربی-نشانی
 بعد از میدان شهید مصطفی احمدی روشن- شماره ۴۴

نگارخانه الله
نمابر: ۸۸۹62۳۳۹تلفن: ۸۸۹60۴۹2رئیس نگارخانه

خیابان دکتر فاطمی- ضلع شمالی بوستان الله- روبه روی پارکینگ طبقاتی اللهنشانی

مرکز مطالعات و آموزش فرهنگی و هنری

نمابر: ۸۸۹0۹۵۱۴ تلفن: ۸۸۹0۹۵۱۴  و ۸۸۹02۴۳۱  و ۸۸۸۹۵۸۸۷دفتر مدیریت
)داخلی ۱0۳(

 میدان ولي عصر )عج(- ابتداي خیابان کریمخان زند- نرسیده به تقاطع حافظ-نشانی
 نبش خیابان شهید گالبي- دانشگاه جامع علمی کاربردی- طبقه پنجم



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۹۳

مراکز ویژه

دانشکده علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
-تلفن: ۸۸۸۹۸۹۵۳ریاست دانشگاه

-تلفن: ۵-۸۸۸۹۸۹۴۱مدیر آموزش

 میدان ولي عصر )عج(- ابتداي خیابان کریمخان زند- نرسیده به تقاطع حافظ-نشانی
 نبش خیابان شهید گالبي

پردیس تئاتر تهران
نمابر: -تلفن: ۹66۵۴۵0۹دفتر مدیریت

بزرگراه امام علي)ع(- بزرگراه شهید محالتي شرق- خیابان شهید شاه آبادي جنوبي نشانی
بعد از میدان مالک اشتر- خیابان شهید بقایي

باغ کتاب تهران
_تلفن: ۹60۴۵۵00تلفن گویا

بزرگراه  شهید حقانی- بلوار کتابخانه ملی- باغ کتاب تهراننشانی

نگارخانه مریم
_تلفن: ۸۸۹22۱2۱ و ۸۸۹22۱20دفتر مدیریت

خیابان کریمخان زند- نبش خیابان استاد نجات اللهی شمالی- بوستان حضرت مریم )س(نشانی

مراکز ویژه





ها
نه 

خا
تاب

ک



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۹6

امیرکبیرمنطقه ۱

تلفن:2220۷0۵۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتي- نرسیده به میدان قدس- خیابان برادران واعظي-خیابان قیطریه- ضلع شمال غرب بوستان قیطریه 

دارآبادمنطقه ۱

تلفن: 26۱0۹۵20-26۱۵۱۴۴6دفتر مدیریت

نشانی: میدان قدس- خیابان شهید باهنر- خیابان دارآباد- بعد از بیمارستان شهید مسیح دانشوری- پارک ساحلی دارآباد

آیت اهلل حسین حق شناس تنگستانیمنطقه ۱

تلفن: ۱-26۱2۳6۳0دفتر مدیریت

نشانی: نیاوران - خیابان باهنر-بین جماران و سه راه یاسر - خیابان امیر سلیمانی - فرهنگسرای امام  )ره(

عالمه طرشتي )ره(منطقه 2

تلفن: 660۳۸2۸۳ -  6602۱02۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آزادي- روبروي استادمعین- بلوار جواد اکبري- بوستان طرشتي

پروازمنطقه 2

تلفن: 22۳666۷۹دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آباد- باالتر از چهارراه سروـ  بلوار پیام ـ  میدان بهرود ـ  ضلع شمال غربی پارک پرواز

موالنامنطقه 2

تلفن: ۸۸۵۷۸۹2۷دفتر مدیریت

نشانی: شهرک قدسـ  بلوار شهیددادمان)بلوار پونک باختري(ـ  کوي بهارستانـ  مرکز خرید سپهرـ  طبقه دوم

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۹۷

کتابخانه ها

سعادتمنطقه 2

تلفن: 22۱۱6۷60 دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ باالتر از میدان کاج )شهید تهرانی مقدم(ـ  خیابان شهید عبقری دومـ  پارک شقایق

 موزه امام علی)ع(منطقه ۳

تلفن: 220۴20۳۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(ـ روبروي بزرگراه آیت اهلل رفسنجانیـ  بلوار اسفندیارـ  شماره ۳۵

هنرمنطقه ۳

تلفن: 20ـ 22۸۷2۸۱۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دکتر شریعتیـ  باالتر از پل سیدخندانـ  خیابان جلفاـ  فرهنگسرای ارسباران

داوودیهمنطقه ۳

تلفن: 22۹0۵۹۵۹ -22۹06۴6۴دفتر مدیریت

نشانی: بلوار میردامادـ خیابان امیرسهیل تبریزیانـ  نبش بهبهانیـ  پالک۱۱

رشید یاسمیمنطقه ۳

تلفن: ۸۸6260۳۷دفتر مدیریت

نشانی: میدان ونکـ  تقاطع خیابان آراراتـ  ضلع جنوبی پارک

رحماندوستمنطقه ۳

تلفن: 22۷۸006۱ دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه صدر غرب به شرقـ  خروجی کامرانیهـ  پارک سهیل

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۹۸

دکتر شریعتیمنطقه ۳

تلفن: 22۸۸6۱00 - 22۸۷۸۹۵۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتی ـ  باالتر از پل سیدخندان ـ  داخل پارک شریعتی 

شهید مطهریمنطقه ۳

تلفن: 226۳۱۵۸۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید کالهدوز )دولت(ـ  نرسیده به حسینیه یزدی هاـ  نبش بن بست صدراـ  شماره ۱۱6

عالمه امیني )ره(منطقه ۳

تلفن: ۸۸۷۸۷۳۸6دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نلسون ماندال )آفریقا(ـ  بین بلوار میرداماد و خیابان دستگردی)ظفر(ـ  پارک صبا

دکتر معتمد نژادمنطقه ۳

تلفن: 22۸۸۸6۸0دفتر مدیریت

نشانی: پاسدارانـ  خیابان گل نبیـ  خیابان ناطق نوریـ  میدان قباـ  فرهنگسرای رسانه

امیدمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۳6۱۷۷۵دفتر مدیریت

نشانی: میدان نوبنیادـ  بزرگراه شهید بابایيـ  شهرک امید

شهید آوینیمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۹6۴6۴۸دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  خیابان جشنوارهـ  خیابان شهید زهدیـ  خیابان مسجد صاحب الزمان)عج(ـ  مجموعه خدمات رفاهی منطقه ۴

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۹۹

حکیمیهمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۳0۳۸۳۳- ۷۷۳0۵۴2۸دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  شهرک حکیمیهـ  بلوار افقـ  بلوار نورـ  بوستان نورـ  مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه

هنگاممنطقه ۴

تلفن: 2-۷۷۴۹۱۴۹۱ - ۷۷2۱0۳۷2دفتر مدیریت

نشانی: رسالتـ  خیابان هنگامـ  خیابان دالورانـ  خیابان آزادگان شماليـ  فرهنگسراي هنگام

شیخ اشراق )ره(منطقه ۴

تلفن: ۷۷۳۵۹222دفتر مدیریت

نشانی: فلکه دوم تهران پارسـ  انتهاي خیابان جشنوارهـ  فرهنگسراي اشراق

لویزانمنطقه ۴

تلفن: 22۹۵6۹6۸ -22۹۵66۵۵دفتر مدیریت

نشانی: لویزانـ  خیابان جوان شیرـ  خیابان شعبان لوـ  روبروي مخابرات شهید لطیفي

فردوسمنطقه ۵

تلفن: ۴۴000202-۴۴0۸۱0۴۳دفتر مدیریت

نشانی: فلکه دوم صادقیهـ  بلوار فردوسـ  بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمیـ  فرهنگسراي فردوس

شیخ فضل ا... نوري )ره(منطقه ۵

تلفن: ۴۴066۷۵۱دفتر مدیریت

نشانی: بلوار آیت ا... کاشانيـ  بعد از پل رسالتـ  جنب شهر کتابـ  روبروي بانک مسکنـ   مجتمع فرهنگی هنری نور

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱00

عالمه جعفري )ره(منطقه ۵

تلفن: ۴۴0۹۱0۴۳دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه آیت ا... کاشانيـ  خیابان حسن آباد جنوبيـ  کوچه ۴ ـ   پالک 2۳

شیخ هادی نجم آباديمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۳0۴۸۵۸دفتر مدیریت

نشانی: بلوار آیت ا... کاشانيـ  میدان شهرزیباـ  خیابان شهرانـ  بعد از زیرگذر همتـ  فرهنگسراي معرفت

شهدای حصارکمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸۳2۷۴۷دفتر مدیریت

نشانی: جنت آباد شمالیـ  بلوار سیمون بولیوارـ  نبش ایرانشهر شمالیـ  کتابخانه شهدای حصارک

کوثرمنطقه ۵

تلفن: ۴۴6۵6۴2۴دفتر مدیریت

نشانی: اکباتانـ  خیابان اصليـ  روبروي مخابراتـ  خانه فرهنگ آیه

میثاقمنطقه ۵

تلفن: ۴۴0۸2۴6۱دفتر مدیریت

نشانی: فلکه دوم صادقیهـ  بلوار آیت ا... کاشانيـ  انتهاي خیابان مهرانـ  خانه فرهنگ میثاق

سرومنطقه 6

تلفن: ۸۸۷۸62۷۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولي عصر )عج(ـ  ضلع شمالي پارک ساعيـ  کوي ساعيـ  فرهنگسراي سرو

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۱

مطالعات فرهنگیمنطقه 6

تلفن: 66۴۸۳۹۴۹دفتر مدیریت

نشانی: چهارراه ولي عصر )عج(ـ  خیابان شهید برادران مظفرـ  بن بست مهربانـ  پالک ۴6  

 شفقمنطقه 6

تلفن: ۸۸۷06۸6۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سید جمال الدین اسد آبادیـ  خیابان 2۱ـ  بوستان شفقـ  کتابخانه شفق

شهید جهان آرامنطقه 6

تلفن: ۸۸602۳۵۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سید جمال الدین اسدآباديـ  خیابان ۵۹ غربی جهان آرا

موزه دکتر شریعتیمنطقه 6

تلفن: 66۹۴۵۱۵۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جمالزاده شمالیـ  نرسیده به خیابان دکتر فاطمیـ  کوچه نادرـ  پالک ۹

اندیشهمنطقه ۷

تلفن: ۸۸۵006۹۵  -۸۸۷۳۹۷۷0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتيـ  نرسیده به پل سیدخندانـ  بوستان شهید مسعود منفرد نیاکی ) اندیشه(ـ  فرهنگسرای اندیشه

شهربانومنطقه ۸

تلفن: ۷۷6۹۱۵۸0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جانبازان غربیـ  ۱۴ متری لشگرـ  خیابان شهید حیدریـ  مقابل پارک کوثر

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱02

شقایقمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹0۴6۱۵دفتر مدیریت

نشانی: هفت حوض ـ  انتهای ۴6 متری جنب اتوبان شهید باقری و پل شهید ابوالفضل عباسیـ  پارک شقایق

گلبرگمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۱۸۳۹۹6دفتر مدیریت

نشانی: رسالت - دردشت -خیابان۷2 شرقی

گلستانمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۸2۷۷۳0دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  میدان هالل احمرـ  خیابان گلستانـ  ضلع شمالي بوستان فدکـ  فرهنگسراي گلستان

دکترشهیديمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹۱۳0۹۸-۷۷۹2۱2۱۳دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  چهارراه تلفنخانهـ  خیابان۴6 متري غربيـ  میدان ۵۸ ـ  کوچه یکم شرقيـ  کتابخانه دکترشهیدي

سالممنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹0۱۷۳۱دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  خیابان گلبرگ شرقي)جانبازان(ـ  بعداز چهارراه دردشتـ  کوچه شهید اکبريـ  خانه فرهنگ  سالم

فرزانگانمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۸20۵۴۴-۷۷۸۱۸۸۴2دفتر مدیریت

نشانی: سه راه گلستان - جنب پارک تسهیالت- کوچه گلستانی-شماره ۳

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۳

شهید امیر کاشانيمنطقه ۹

تلفن: ۴-660۸00۸۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان هاشميـ  نرسیده به میدان هاشميـ  خیابان شهید امیر کاشاني - پالک ۴

عالمه طباطبایي)ره(منطقه ۹

تلفن: 6-660۴6۹۴۵دفتر مدیریت

نشانی: یادگار امام جنوبـ  تقاطع خیابان هاشمیـ  پالک ۷ـ  فرهنگسرای کار و تعاون

قیصر امین پورمنطقه ۹

تلفن: 666۱6۳۸۸دفتر مدیریت

نشانی: مهرآباد جنوبيـ  خیابان توکليـ  کوچه شهید ابراهیم اصفهانيـ  پالک ۴6ـ خانه فرهنگ مهرآباد

عطارنیشابوريمنطقه ۱0

تلفن: ۵۵۷۱۸۱۴۳دفتر مدیریت

نشانی: ابتداي خوش جنوبيـ  خیابان شهید امیرقليـ   نرسیده به تقاطع ناهیدـ  فرهنگسرای عطار نیشابوري

 هفت چنارمنطقه ۱0

تلفن: ۵۵۷۸۷۷00دفتر مدیریت

نشانی: میدان بریانکـ  خیابان حسام الدینـ  کوچه شهید محققـ  پارک ناظمی

هديمنطقه ۱0

تلفن: ۵۵۷۸000۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قزوینـ  نرسیده به میدان شمشیريـ  نبش خیابان کاظميـ  فرهنگسراي قرآن

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۴

آفتابمنطقه ۱۱ 

تلفن: ۵۵۴0۸66۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کمیلـ  تقاطع خیابان شهید نواب صفويـ  فرهنگسراي انقالب اسالمی

آفتابگردانمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵۴0۸6۵۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کمیلـ   تقاطع بزرگراه شهید نواب صفويـ  فرهنگسراي انقالب اسالمی

 انقالب اسالمیمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵۴0۸66۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کمیلـ   تقاطع بزرگراه شهید نواب صفويـ  فرهنگسراي انقالب اسالمی

رازيمنطقه ۱۱

تلفن:۳-۵۵۴2۳۳۵2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کارگر جنوبيـ  میدان رازيـ  بوستان رازيـ  فرهنگسرای رازی

شهید قدیریانمنطقه ۱۱

تلفن: 66۴0۹۵2۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کارگر جنوبيـ  ضلع شمال شرقي میدان حرـ  خانه فرهنگ حر

فناوري اطالعات)IT(منطقه ۱۱

تلفن:6-66۹02۱۳۴دفتر مدیریت

)IT( نشانی: تقاطع خیابان جمهوري وکارگر جنوبيـ  فرهنگسراي فناوری اطالعات

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۵

خواجوي کرمانيمنطقه ۱2

تلفن: ۵۵6۳66۵۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شوشـ  میدان شهید هرنديـ  بوستان خواجوي کرمانيـ  مجتمع فرهنگي خواجوي کرماني

تخصصی نهج البالغهمنطقه ۱2

تلفن: ۳۳۵620۸2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شوشـ  خیابان ريـ  خیابان انبارگندم

امامزاده یحیي)ع(منطقه ۱2

تلفن: ۳۳۵۵۳22۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ريـ  کوچه آبشار غربيـ  کوچه شهید هداوندـ  خانه فرهنگ امامزاده یحیي )ع(

آیت ا... ایرواني )ره(منطقه  ۱2

تلفن: ۵۵۸۹۳6۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مولويـ  نرسیده به چهارراه وحدت اسالميـ  کوچه دولت آباديـ  کوچه حاج حسنـ  شماره ۳۹

بازارمنطقه ۱2

تلفن: ۳۳۱۱2۸2۴دفتر مدیریت

نشانی: میدان امام خمیني)ره(ـ  ابتداي خیابان امیرکبیرـ  خیابان ناظم االطباء جنوبيـ  کوچه حشمتیـ  کوچه کماليـ  خانه موزه بازار

 هدایت )مشارکتی(منطقه ۱2

تلفن: ۳۳۱۳۴۱۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ريـ  باالتر از میدان قیامـ  کوچه شهید رقیب دوستـ  حسینیه هدایت

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱06

دردارمنطقه ۱2

تلفن: ۳۳۵۵۱۵۳۸ -۳۳۱۳۸0۸۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ریـ  خیابان شهید موسوی)دردار سابق(ـ  کوچه اعتمادـ  پالک ۱6ـ  خانه فرهنگ و کتابخانه دردار

آیت اهلل طالقانی )ره(منطقه ۱2

تلفن: ۷۷۵26۹22دفتر مدیریت

نشانی: پیچ شمیران - خیابان تنکابن )نور محمدی( - کوچه آیت اهلل طالقانی )ره(

آیت اهلل کاشانی )ره(منطقه ۱2

تلفن: ۳۳۵۳0۳۹۵ -۳۳۵۳06۹۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مصطفی خمینی - چهارراه سرچشمه - کوچه سجادی - بن بست شام بیاتی

امام خمیني )ره(منطقه ۱۳

تلفن: ۳۳۳0۳۸۴۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ۱۷ شهریورـ  خیابان خشکبار چيـ  بوستان خیامـ  فرهنگسرای امید

ابن سینامنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۳0۳۱0۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزيـ  میدان چهارصددستگاه

امام جعفرصادق)ع(منطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۴۳۹۹۷۷ - ۳۳۴۳۹۹۹۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نبرد جنوبیـ  خیابان زمزم غربیـ  شهرک گلها -خیابان شمشاد- خیابان ارغوانـ  انتهای خیابان الله

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۷

اخالقمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۳۱2۳0۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزيـ  خیابان شکوفهـ  خیابان شهید کاظميـ  جنب بوستان گلزارـ  فرهنگسراي اخالق

پامچالمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۴۵۱000دفتر مدیریت

نشانی: مشیریهـ  جنب پارک خلیج فارسـ  بوستان پامچال

خاورانمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۷۱۷2۸۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاورانـ  نرسیده به هاشم آبادـ  فرهنگسراي خاوران

شهیدان جعفری نژادمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳6۸۷۹2۳دفتر مدیریت

نشانی: میدان خراسانـ  خیابان خاورانـ  انتهاي خیابان هاشم آباد

طلوع)نابینایان(منطقه ۱۵

تلفن: )داخلی ۱۹6(  ۳۳0000۳۳ دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان خاورانـ  نرسیده به هاشم آبادـ  فرهنگسراي  خاوران

شهدای یاخچی آبادمنطقه ۱6

تلفن: ۵۵۵02۸۴۵-۵۵۵0۳2۴۸دفتر مدیریت

نشانی: نازی آبادـ  نبش کوچه شاه مرادیـ  پالک ۹۹

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۸

شهید فهمیدهمنطقه ۱6

تلفن: ۵۵0۵۸۴۳۷دفتر مدیریت

نشانی: میدان راه آهنـ  میدان بهمنـ  فرهنگسراي بهمن

شهیدمحمدبخارایيمنطقه ۱6

تلفن: ۵۵۳۱۱۵۷۵دفتر مدیریت

نشانی: فلکه چهارم خزانهـ  نبش خیابان جمشید سیدـ  مجتمع فرهنگي هنري فجر

بهارانمنطقه ۱۷

تلفن: 662۱۸۵6۸دفتر مدیریت

نشانی: میدان ابوذرـ  انتهاي سجادجنوبيـ  میدان بهارانـ  خیابان رادمردانـ  فرهنگسراي بهاران

دکترحسابيمنطقه ۱۷

تلفن: ۵۵۷۵۴۳۴2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ابوذرـ  خیابان شهیدعلميـ  کوچه دکترحسابي

استادحکیميمنطقه ۱۸

تلفن: 662۹۷۵2۵ - 6620۷06۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان یافت آبادـ  بلوار معلمـ  انتهاي حیدري جنوبيـ  خیابان پژاندـ  بوستان لواسانيـ  فرهنگسراي خاتم )ص(

۱۵خردادمنطقه ۱۸

تلفن: 666۹۸۴۴۹دفتر مدیریت

نشانی: بلوار معلمـ  تولیدداروـ  بوستان ۱۵ خرداد

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0۹

شهدای محله بهداشتمنطقه ۱۸

تلفن: 66۳06۹06دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه آیت اهلل سعیدیـ  چهار راه یافت آبادـ  بلوار معلمـ  جنب پارک میرال و خیابان بهارـ  کتابخانه شهدای محله بهداشت

قائم )عج(منطقه ۱۸

تلفن: 662۱۷۷66دفتر مدیریت

نشانی: بلواریافت آبادـ  بعد از میدان معلمـ  جنب مجتمع قضایي یافت آبادـ  بوستان قائم)عج(

بانوان نرگسمنطقه ۱۸

تلفن: 6620۸062دفتر مدیریت

نشانی: چهارراه یافت آبادـ  خیابان حیدری شمالی -خیابان شهدای دانش آموز- خیابان قائمـ  شهرک ترافیکـ  بوستان بانوان نرگس

فجرمنطقه ۱۸

تلفن: 66۸۱۷۴۵6دفتر مدیریت

نشانی: بلواریافت آبادـ  ابراهیم آبادـ  خیابان اسدآباديـ    بوستان مینا

تالشمنطقه ۱۹

تلفن: ۵۵۵۱۱۱2۵دفتر مدیریت

نشانی: خاني آبادنوـ  بلوار میالدـ  خیابان شهرداريـ  جنب بوستان 22 بهمنـ  خانه فرهنگ تالش

مهرمنطقه ۱۹

تلفن: ۵۵0۳۵600دفتر مدیریت

نشانی: میدان بهمنـ  بلوار شهید تندگویانـ  بعداز پل شهید لطیفيـ  ابتداي خاني آباد نوـ  بوستان بعثتـ  فرهنگسرای مهر

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱0

۱۳آبانمنطقه 20

تلفن: ۵۵۵2۵۵۷۷دفتر مدیریت

نشانی: شهرريـ  خیابان شهیدرجائيـ  شهرک ۱۳آبانـ  خ شهید موالیي جنوبيـ  کوچه شهید عطريـ  جنب مسجدسیدالشهداء)ع(

شیخ صدوق )ره(منطقه 20

تلفن: ۳۳۷۵۴0۴۱ - ۳۳۷۵۵۹۷0دفتر مدیریت

نشانی: شهرريـ  فکه اول دولت آبادـ  روبروي میدان بروجرديـ  جنب پارک مهران

شیخ کلیني )ره(منطقه 20

تلفن: ۱-۳۳۳۷0۷00- ۳۳۷۵۳0۳۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان فدائیان اسالمـ  خیابان ۴۵ متري شهرري )بلوار شهیدکریمي(ـ  نرسیده به اداره گذرنامه

استاد معینمنطقه 2۱

تلفن: ۴۴۹۸۱0۷0دفتر مدیریت

نشانی: جاده مخصوص کرجـ  کیلومتر۱۹ بلواراصلي وردآوردـ  خانه فرهنگ وردآورد

حزین الهیجيمنطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵۳۴0۵۵دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ  بلوار گلهاـ  جنب کوچه۱۴ـ  خانه فرهنگ تهرانسر

مسجدالنبي )ص(منطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵26۴62دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ  بلوار اللهـ  خیابان شهید طالبيـ  کوچه 2۷ مرکزي

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱۱

امام علی )ع(منطقه 22

تلفن: ۹6022۵۴۵دفتر مدیریت

نشانی: میدان المپیک ـ  میدان اتریش ـ  ۱۸ متری یاس خیابان طوبی ـ  مجموعه فرهنگی امام علی )ع(

پرتومنطقه 22

تلفن: ۴۴۷۵۹۴۹۵-۴۴۷6۳2۹۹دفتر مدیریت

نشانی: شهرک راه آهنـ  بلوارگلهاـ  باالتراز میدان اتریش

پندارمنطقه 22

تلفن: ۴۴۷2۹0۹۱-۴۴۷۵2۴2۹دفتر مدیریت

نشانی: شهرک راه آهنـ  هوانیروزـ  کوچه اسراءـ  پشت دبیرستان هداوند

سیدالشهداء)ع(منطقه 22

تلفن: ۴۴۹۹0۷۷2دفتر مدیریت

ـ مسجد امام حسین)ع( ـ خیابان تهران  ـ شهرک دانشگاه صنعتي شریف  ـ خیابان داروپخش)شهید اردستاني(  نشانی: کیلومتر ۱۷ تهران کرج 

شهرمنطقه 22

تلفن: ۴۴۱۳۷060دفتر مدیریت

نشانی: انتهاي بزرگراه رسالت غربـ  سه راه دهکده المپیکـ  جنب دبیرستان سپیده کاشانيـ  خیابان ساحلـ  فرهنگسراي تهران

شیخ مفیدمنطقه 22

تلفن: ۴۴۷۳26۵۱دفتر مدیریت

نشانی: میدان المپیکـ  بلوار امیرکبیرـ  بلوار کاجـ  انتهای سروستان نهمـ  تقاطع هاشم زادهـ  پالک ۹۹

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱2

معماری شهرسازی شیخ بهاییتفاهم نامه ای 

تلفن: ۵۵۴۳۳2۵۷دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه نواب صفویـ   باالتر از میدان حق شناسـ   نبش خیابان جوانمردـ  ساختمان دماوند۹

مدیریت بحرانتفاهم نامه ای 

تلفن: ۴22۴۴0۴0  - داخلی ۱026دفتر مدیریت

نشانی: انتهای جالل آل احمدـ  نرسیده به اشرفی اصفهانیـ  نبش خیابان نهم شمالیـ  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

سازمان آتش نشانیتفاهم نامه ای 

تلفن: ۴-۵۵۵۳۱۵۵۳دفتر مدیریت

نشانی: اتوبان بهشت زهراـ  بعد از پل صنیع خانیـ  مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی تهران

انجمن ام استفاهم نامه ای 

تلفن: 66۹۵۱۱۸۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان انقالبـ  خیابان وصالـ  نرسیده به چهارراه طالقانیـ  کوچه شمسـ  پالک ۳۵

امام حسن مجتبی )ع(تفاهم نامه ای 

تلفن:  ۵۵۹22۵۵0دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - میدان فرمانداری - جنب تعاونی فرهنگیان- مجتمع غیر دولتی امام حسن مجتبی )ع( 

حوزه علمیه امیرالمومنین)ع(تفاهم نامه ای 

تلفن: ۵۵۵۱۱۱۵۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید رجاییـ  تقاطع آزادگانـ  رویروی ورزشگاه یارآورانـ  جامعه علمیه امیرالمومنین)ع(

تفاهم نامه ای 
کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱۳

مجتمع فرهنگی امام رضا )ع(تفاهم نامه ای 

تلفن: 26۱۳۳60۱دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان شهید لواسانی)فرمانیه( - دیباجی شمالی قبل از اتوبان صدر ) مسجد الرضا )ع((

پسماندتفاهم نامه ای 

تلفن: ۴۴0۹0۱۱۵ -۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانی ـ  خیابان بهنام ـ  کوچه مقداد ـ  پالک ۳۹

تفاهم نامه ای 
کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۱۱۴

منطقه؟



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

ی
اق

لح
ی ا

ها
نه 

خا
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ک



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱6

امامزاده قاسم )ع(منطقه ۱

تلفن: 22۷0۵2۴2-22۷۴2266دفتر مدیریت

نشانی: میدان قدس - خیابان دربند - میدان امامزاده قاسم )ع(

سرای محله اوینمنطقه ۱

تلفن: 6- 22۴۳۳00۴دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه چمران - خروجی یادگار امام - ابتدای یادگار امام

سرای محله باغ فردوسمنطقه ۱

تلفن: 22۷0۵۴00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر)عج( - جنب پمپ بنزین - باغ فردوس

سرای محله تجریشمنطقه ۱

تلفن: 222۳۱2۳۹-222۴۷2۵6دفتر مدیریت

نشانی: میدان قدس - ابتدای شریعتی - جنب داروخانه لیدا نوری

سرای محله جمارانمنطقه ۱

تلفن: 222۸۵۷۵۵دفتر مدیریت

نشانی: جماران - خیابان شهید حسن پور - روبروی دبستان کاشف - پالک 6

سرای محله چیذرمنطقه ۱

تلفن: 222۴۷۱۷0دفتر مدیریت

نشانی: چیذر - انتهای خیابان بهمن پور - ساختمان ناحیه ۸ - طبقه دوم

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱۷

سرای محله حصار بوعلیمنطقه ۱

تلفن: 26۱۱۴26۸دفتر مدیریت

نشانی: پاسداران - میدان نوبنیاد - تنگستان 2

سرای محله درکهمنطقه ۱

تلفن: 22۱۷6۷62دفتر مدیریت

نشانی: درکه - انتهای خیابان موسوی مطلق

سرای محله دزاشیبمنطقه ۱

تلفن: 222۳۳0۱۱-222۳۱۹۱۷دفتر مدیریت

نشانی: فرمانیه غربی - جنب خروجی فروشگاه شهروند - پالک۱۵2

سرای محله سوهانکمنطقه ۱

تلفن: 22۱۹60۱۹دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه  ارتش - ابتدای شهرک الله

سرای محله شهرک نفتمنطقه ۱

تلفن: 22۴۹6۴۴۹دفتر مدیریت

نشانی: مینی سیتی - شهرک نفت - ۱۴متری البرز

سرای محله فرمانیهمنطقه ۱

تلفن: 222۸۳۴۱۷دفتر مدیریت

نشانی: دیباجی شمالی - کوچه شهید بهرام شکری - پالک ۴

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱۸

سرای محله کاشانکمنطقه ۱

تلفن: 22۸۳۷۳۵0دفتر مدیریت

نشانی: نیاوران - خیابان صبوری - خیابان پورابتهاج - خیابان کمالی شرقی

سرای محله محمودیهمنطقه ۱

تلفن: 2266۵000دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر)عج(- خیابان مقدس اردبیلی - خیابان  محمودیه - انتهای کوچه اردیبهشت - بن بست زهره - پالک ۵

سرای محله نیاورانمنطقه ۱

تلفن: 26۱۱۹0۷۴دفتر مدیریت

نشانی: میدان نیاوران - خیابان جهانشاهی - روبروی آموزشگاه حکیم

سرای محله ولنجکمنطقه ۱

تلفن: 22۴02۷0۵دفتر مدیریت

نشانی: بلوار دانشجو - داخل پارک نگین - جنب مسجدالنبی )ص(

سرای محله اراجمنطقه ۱

تلفن: ۴-26۱۳۱۳2۳دفتر مدیریت

نشانی: میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - نرسیده به بزرگراه ارتش - پالک ۴2

سرای محله قیطریهمنطقه ۱

تلفن: 22۳۹0۴۸0-22۳۹0۵۹۵دفتر مدیریت

نشانی: قیطریه - بزرگراه صدر - خیابان شهید قلندری - پالک 2۵

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱۹

ایوانکمنطقه 2

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۸۳دفتر مدیریت

نشانی: شهرک قدس - ایوانک غرب - فاز6 - نبش گل افشان جنوبی

سرای محله برق آلستوممنطقه 2

تلفن: ۴۴2۹۳2۴6دفتر مدیریت

نشانی: ستارخان - نبش کارخانه برق آلستوم - خیابان نیرو - کوچه ششم - پالک ۹

تهران ویالمنطقه 2

تلفن: 66۵2۴۵۸۱دفتر مدیریت

نشانی: ستارخان - خیابان نیایش - خیابان امام منتظر)عج( - کوچه ۱۱ شرقی - پالک ۱۳

توحیدمنطقه 2

تلفن: 66۹۳۳۸۴۱- 66۹۱۹۱۵۷دفتر مدیریت

نشانی: بهبودی - خیابان نیایش شرقی - بین خوش و رودکی شمالی - پالک ۱0۱

دریامنطقه 2

تلفن: ۸۸۵6۳۴۷6دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آباد - خیابان عالمه جنوبی - خیابان 2۴ شرقی - پالک ۳0

دریان نومنطقه 2

تلفن: 66۵۱۴۹۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان حبیب اللهی- کوچه قلی پور - پالک ۱2

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱20

شهرآرامنطقه 2

تلفن: ۸۸2۴۴6۷2دفتر مدیریت

نشانی: شهرآرا - ضلع شمالی پارک شهرآرا

شهرک قدسمنطقه 2

تلفن: ۸۸۳۷6۸۵۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرک قدس - میدان صنعت - نبش بلوار دادمان و خوردین

فرحزادمنطقه 2

تلفن: 220۸2۸۸۷دفتر مدیریت

نشانی: باالتر از میدان فرحزاد -کوچه شهید اللی

کوی نصرمنطقه 2

تلفن: ۸۸26۸۸0۸-۸۸2۸۴60۴دفتر مدیریت

نشانی: کوی نصر - انتهای خیابان 2۸ - خیابان شهید شهابی

مرزداران شرقیمنطقه 2

تلفن: ۴۴2۴۹۴۴۱دفتر مدیریت

نشانی: جالل آل احمد - شرق به غرب - بعد از پل آزمایش - جنب بلوار جانبازان

مرزداران غربیمنطقه 2

تلفن: ۴۴2۱۳02۸دفتر مدیریت

نشانی: اشرفی اصفهانی - بعد از تقاطع مرزداران - کوچه سادات

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۱

بهشت مادرانمنطقه ۳

تلفن: 22۸۸60۴۱دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه حقانی - جنوب به شمال - باالتر از بزرگراه حکیم - خروجی اول سمت راست - بوستان بهشت مادران

خانه ریاضیات تهران )سئول(منطقه ۳

تلفن: ۸۸66۴00۴ - ۸۸0۵2۵2۱-۸۸06۴۵۵۱دفتر مدیریت

نشانی: میدان ونک - خیابان مالصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان پردیس - بوستان سئول - پالک ۴۷

امانیهمنطقه ۳

تلفن: ۴0-26206۹۱0دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان نلسون ماندال )آفریقا( - باالتر از بلوار اسفندیار- کوچه سعیدی- نبش کوچه مهرداد

شهربانومنطقه ۳

تلفن: 22۷۸20۴0دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه صدر - غرب به شرق - خیابان بهار جنوبی - مجموعه ورزشی فرهنگی شهربانو

سرای محله زرگندهمنطقه ۳

تلفن: ۸6-266022۸۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - خیابان نونهاالن - خیابان دلبری - کوچه سرو

شهدای شهرک فجرمنطقه ۳

تلفن: ۸۸2۱6۳۵6دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه آیت اهلل رفسنجانی - غرب به شرق - نرسیده به خروجی کردستان جنوب - شهرک فجر - جنب بنیاد شهید

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱22

 سراجمنطقه ۴

تلفن: ۳-۷۷0۴2۹0۱ و ۷۷2۴۵۷6۱دفتر مدیریت

نشانی: رسالت - خیابان هنگام - خیابان دالوران - خیابان سراج - باالتر از پمپ بنزین - کوچه شهید رحمتی

سرای محله مجید آبادمنطقه ۴

تلفن: ۵-۷۷0۷۵۷۸۱-۷۷0۷۵۷۹0دفتر مدیریت

نشانی: فلکه چهارم تهرانپارس - انتهای خیابان توحید - کوچه کیش - پارک پلیس

کاظم آبادمنطقه ۴

تلفن: 26۳۱000۱دفتر مدیریت

نشانی: رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه شهید طبری

اباذرمنطقه ۵

تلفن:  ۷-۴۴۹6۱۳۷6-۴۴۹6۱۳۸2دفتر مدیریت

نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر - خیابان اسکندرزاده

ارممنطقه ۵

تلفن: ۳/۷-۴۴۱0۷600دفتر مدیریت

نشانی: انتهای بلوار فردوس - بهار شمالی - ضلع شمالی میوه و تره بار

اکباتانمنطقه ۵

تلفن: ۴۴6۹۴۴۱۵دفتر مدیریت

نشانی: اکباتان - میدان بسیج - روبروی بیمارستان صارم

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۳

المهدی)عج(منطقه ۵

تلفن: ۴۴۸۵0۳۸6دفتر مدیریت

نشانی: ستاری شمالی - ورودی زیتون - دسترسی محلی زیتون - اخالص جنوبی - کوچه زیتون - جنب سوله الزهرا )س(

باغ فیضمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴۸۴2۵0دفتر مدیریت

نشانی:  اتوبان شهید ستاری شمالی- ۳۵ متری بلوار خلیل آبادی-جنب بوستان کاج

بهارانمنطقه ۵

تلفن:  ۹0-۴۴۳۵2260دفتر مدیریت

نشانی: شهران - بلوار کوهسار )بعد از کالنتری۱۴2( - خیابان شهرک بهاران - انتهای پارک کلبه صحرا

پروازمنطقه ۵

تلفن:  6۳-۴۴۱۴2۵۴۳دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه ستاری جنوبی - بلوار فردوس غرب - خیابان ورزی شمالی - )بعد از تقاطع کاشانی( - جنب کوچه چهارم شرقی

جنت آباد شمالیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸6۴۳۷۵دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه ایرانپارس - جنت آباد شمالی - گلزار شرقی/ جنت آباد شمالی - بهارستان دهم - روبروی دبستان ادب

سازمان برنامه جنوبیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۱۴۵۷۵6-۴۴۱۷۷0۴۱دفتر مدیریت

نشانی: بلوار فردوس غرب - خیابان سازمان برنامه جنوبی - خیابان ۱۸ مرکزی

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۴

سازمان برنامه شمالیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۱2۳۹۳۸-۴۴۱۷۵۷۵6دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت ا... کاشانی - سه راه جنت آباد - خیابان محرابی - انتهای براتلو - پارک مریم

سرای محله اندیشهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۱۴۵۱۱6دفتر مدیریت

نشانی: انتهای رسالت غرب - رو به روی بازار سنگ - شهرک اندیشه شمالی - پشت نانوایی سنگک - کوچه رحیمی

سرای محله جنت آباد جنوبیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴6۱۴۹۱۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت ا.. کاشانی - خیابان شاهین جنوبی - خیابان جهاد اکبر - نبش کوچه بنفشه 6

سرای محله جنت آباد مرکزیمنطقه ۵

تلفن:  ۴۴۴۸۵۴۹۱دفتر مدیریت

نشانی: جنت آباد - باالتر از بزرگراه همت - روبروی ۳۵ متری گلستان - خیابان اقاقیا - جنب درمانگاه الیاد

سرای محله شاهینمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴۵۳۹۸۳دفتر مدیریت

نشانی: شاهین شمالی - انتهای 20 متری گلستان - داخل پارک گلبن

شهران جنوبیمنطقه ۵

تلفن:  ۹-۴۴۳۳۸۸۷۸دفتر مدیریت

نشانی: شهران - کوچه پنجم شرقی - جنب فرهنگسرای معرفت

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۵

شهران شمالیمنطقه ۵

تلفن: 2۱-۱2-۴۴۳۳۸۳۱۱دفتر مدیریت

نشانی: شهران شمالی - روبروی اسحاقی - انتهای کوچه مهران

سرای محله نفتمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸۵0۳2۹دفتر مدیریت

نشانی: انتهای اشرفی اصفهانی - سیمون بولیوار - شهرک نفت - خیابان نفت - خیابان دهم

فردوسمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۹6۱۳۷2دفتر مدیریت

نشانی: فلکه دوم صادقیه - ابتدای خیابان محمدعلی جناح - نبش خیابان طاهریان

پونک جنوبیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴۸۴2۵2دفتر مدیریت

نشانی: پونک - تقاطع سردار جنگل و میرزا بابایی - جنب تره بار سردار جنگل

حصارکمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸۳۴2۱۵دفتر مدیریت

نشانی: سیمون بولیوار - انتهای خیابان شاهد - جنب مسجد جامع حصارک

کتابخانه کنمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۳۵06۴0دفتر مدیریت

نشانی: کوهسار - خیابان فرهنگ - جنب تره بارکن

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱26

کوهسارمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸6۴2۱2دفتر مدیریت

نشانی: انتهای اشرفی اصفهانی - انتهای سیمون بولیوار - خیابان البرز - خیابان اقبالپور

شهدای بیمهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴6۹0۵۳2دفتر مدیریت

نشانی: شهرک اکباتان - خیابان شهید نفیسی-جنب داروخانه فالح زاده- پالک ۳۹

ایرانشهرمنطقه 6

تلفن: ۸۸۸۱۴۴۳۱دفتر مدیریت

نشانی: پل کریمخان زند - خیابان ایرانشهر -  پارک هنرمندان - خانه سالمت ایرانشهر

خواجه نظام الملک )سپیدار(منطقه ۷

تلفن: ۷۷۵۴۳۳۴۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان گرگان - خیابان نظام آباد - تقاطع شیخ صفی - بوستان سپیدار

کتابخانه دبستانمنطقه ۷

تلفن: ۸۸۴6۷۱۳0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دبستان - خیابان شعبانی - پالک۷

کتابخانه سرای محله بهارمنطقه ۷

تلفن: ۷۷6۳۵۹۴0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان بهار شمالی - نبش کوچه مهندسی - پالک 2۷۷

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۷

سرای محله کاجمنطقه ۷

تلفن: 2-۷۷62۹۷۴۱دفتر مدیریت

نشانی: شریعتی - خیابان کاج - پالک۵۷ -  طبقه۴ - روبروی بیمارستان خانواده

سرای محله تسلیحاتمنطقه ۸

تلفن: ۷۷6۹۱۵۷۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مسیل باختر - خیابان شهید گلشن دخت - زیر پل شهیدان صابری

سرای محله تهرانپارسمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹2۵0۵2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوند - نرسیده به ایستگاه داریوش - تقاطع خیابان ۱0۸

سرای محله فدکمنطقه ۸

تلفن: ۷۷2۴۸0۵۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جانبازان غربی - ضلع شمالی میدان هالل احمر

سرای محله لشگر شرقیمنطقه ۸

تلفن: ۷۷2۸۳0۴۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مدنی - مسیل باختر شمالی - زیر پل هوایی - پالک 2۵۸

سرای محله لشگر غربیمنطقه ۸

تلفن: ۸۸۴۳202۹-۸۸۴۳۳۱۸۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مدنی - خیابان شهید فتاحی

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۸

سرای محله مجیدیهمنطقه ۸

تلفن: ۸۸۴۳۷26۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جانبازان غربی - ۱6متری اول - جنب شهر کتاب - پالک 2۵

سرای محله مدائنمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹2۳2۵۳-۷۷۹۳۱0۳۹دفتر مدیریت

نشانی: نارمک - خیابان جانبازان غربی - خیابان مدائن جنوبی - خیابان برادران عبادی - پالک۵۹

شهربانومنطقه ۹

تلفن: 2-666۸0۸۵۱دفتر مدیریت

نشانی: انتهای یادگار امام - خیابان ۳0 متری - خیابان فتح آبادی - جنب تاالر پذیرایی زیتون

عقیقمنطقه ۹

تلفن: 666۸2۸۳۸-666۸266۸دفتر مدیریت

نشانی: بلوار آیت ا.. سعیدی - ضلع جنوب غرب میدان فتح - جنب ایستگاه آتش نشانی - سرای محله مهرآباد جنوبی

استاد معینمنطقه ۹

تلفن: 660۳۷۳۳۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آزادی - انتهای بلوار استاد معین - نبش خیابان شهید آیت اهلل دستغیب غربی - مرکز آموزش های اجتماعی شهید حیدری

 سرای محله استاد معینمنطقه ۹

تلفن: 660۴۴۷۹0دفتر مدیریت

نشانی: ضلع شمال شرقی پارک المهدی - جنب شهرکتاب - شهرداری محله استاد معین

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2۹

سرای محله بریانکمنطقه ۱0

تلفن: 2-۵۵۷۷۳۷۵0دفتر مدیریت

نشانی: میدان بریانک - بلوار بریانک - کوچه زنده رود - پالک۴

زنجان جنوبیمنطقه ۱0

تلفن: 6602۳۸06-6602۳۵۷2دفتر مدیریت

نشانی: جیحون - بین طوس و دامپزشکی - کوچه بیات - نبش کوچه جهانگیر

سلسبیل جنوبیمنطقه ۱0

تلفن: 66۸۴۳۹6۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کمیل -  بعد از رودکی - کوچه شهید فوالدی - سرای محله سلسبیل جنوبی

سلسبیل شمالیمنطقه ۱0

تلفن: 66۳۸0۷۹۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خوش - خیابان شهیدان شهیدی - نبش کوچه بختیاری

سلیمانیمنطقه ۱0

تلفن: ۵۵۷۷۱۹۳2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نوری - تقاطع خیابان حسینی - جنب حسینیه یزدی ها - پالک2۳6

شبیری جیمنطقه ۱0

تلفن:۹- ۵۵۷۷۳۳۳۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قزوین - خیابان سبحانی - نبش کوچه آقولی خانی - پالک ۱۹ - سرای محله

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳0

کارون جنوبیمنطقه ۱0

تلفن: 66۳6۳۵۸۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مرتضوی - بین جیحون و کارون - سرای محله کارون جنوبی

کارون شمالیمنطقه ۱0

تلفن: 66۸۴۹۹6۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دامپزشکی - بین کارون و جیحون

محله هفت چنارمنطقه ۱0

تلفن: ۵۵۷۵20۳0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نوروزی - کوچه میر اولیایی - بن بست توحید - پالک ۸

سرای محله منیریهمنطقه ۱۱

تلفن: 66۴6۱6۱۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان منیریه - خیابان معیری - پالک ۹۵

سرای محله امیریهمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵۳۸2۴2۳دفتر مدیریت

نشانی: ولی عصر)عج( - خیایان اهلی شیرازی - کوچه پور بسطام - بن بست دوم 

سرای محله راه آهنمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵۴۸2۴2۵دفتر مدیریت

نشانی: میدان راه آهن - ابتدای خیابان ولی عصر)عج(  - کوچه شهید احمد دل پیشه

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۱

سرای محله عباسیمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵66۱۱۱۴-۵۵66۱0۵۱دفتر مدیریت

نشانی: انتهای بزرگراه نواب صفوی - پل میدان ۹ دی )حقشناس( - به سمت میدان راه آهن - ابتدای خیابان شیخ محمدی

سرای محله مخصوصمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵۴2۳6۳۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مخصوص - نبش کوچه یونان - پالک ۱۳۱

کتاب سرای محله اسکندریمنطقه ۱۱ 

تلفن: ۴-66۳62۷0۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان اسکندری جنوبی - نبش خیابان شکوفه - پالک 2۹۴

سرای محله جمهوریمنطقه ۱۱ 

تلفن: 66۹2۸۱۴2- 66۹2۸۴62دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه نواب صفوی - باالتر از میدان جمهوری اسالمی - ابتدای خیابان ارومیه - پالک ۱۱۴

 سرای محله شیخ هادیمنطقه ۱۱ 

تلفن: 66۴0۵۸۸2- 66۴0۵۸62دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جمهوری اسالمی - خیابان رازی - خیابان نوفل لوشاتو - نرسیده به چهار راه امیراکرم - ساختمان شهرداری ناحیه ۱

سرای محله فروزشمنطقه ۱۱ 

تلفن: ۵۵۴۸۹۳۹6دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مولوی - بعد از چهارراه وحدت اسالمی - کوچه توسلی

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳2

سرای محله هالل احمرمنطقه ۱۱ 

تلفن: ۵۵۴2۵۴۴۱دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه نواب صفوی - خیابان اسکندری - بعد از آتش نشانی

سرای محله قلمستانمنطقه ۱۱ 

تلفن:  ۵۵۴۸۱۷02-۵۵۴۷06۹6دفتر مدیریت

نشانی: میدان گمرک - خیابان قلمستان - نبش بن بست عبادی فر - پالک 20۷

سرای محله بازارمنطقه ۱2 

تلفن: ۳۳۵۴۵۵۱۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پانزده خرداد شرقی - کوچه موسوی کیانی 

سرچشمه )امامزاده یحیی )ع((منطقه ۱2

تلفن: ۳۳۵00۸2۹-۳۳۵۵۸۱۴۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مصطفی خمینی - کوچه  قوام الحضور

سرای محله اسدیمنطقه ۱۳

تلفن: ۳۳۳2۳۸۱۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوند - خیابان منتظری - نبش خیابان اسدی

سرای محله امامتمنطقه ۱۳

تلفن: ۷۷۴0۴0۱۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوند - ایستگاه پل - مسیل منوچهری - تقاطع شورا

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۳

سرای محله آشتیانیمنطقه ۱۳

تلفن: ۷۷۴۱0۷0۸دفتر مدیریت

نشانی: چهاراه خاقانی - خیابان بالل حبشی - خیابان باباطاهر - پالک۴۷

سرای محله دهقانمنطقه ۱۳

تلفن: ۳۳۳2۱۳۳۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزی - چهار راه کوکا کوال - انتهای 2۱ متری دهقان - مجتمع فرهنگی و ورزشی روح اهلل

کتابخانه سرای محله صد دستگاهمنطقه  ۱۴

تلفن: ۳۳۳6۱660دفتر مدیریت

نشانی: میدان شهدا - خیابان پیروزی- انتهای کوچه بستان منش

سرای محله ابوذرمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۱۹۹۵۹۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ائمه اطهار )ع( - خیابان کریمشاهیان - نبش کوچه اعتماد سعید

سرای محله حسین آباد دوالب )آهنگ غربی(منطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۷۱۹2۵6دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه شهید محالتی - خیابان میثم - خیابان  شهید عباس حسینی - کوچه شهروی- بوستان زیتون

سرای محله پرستارمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۱۹۴۸۹0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کریمشاهیان - نبش بن بست سکوت

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۴

سرای محله تاکسیرانیمنطقه ۱۴

تلفن:۳- ۳۳0۷۷۵22دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پرستار جنوبی - نبش خیابان کیوان - داخل پارک ترنج

سرای محله دلگشامنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۳۳۹00۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان درودیان - کوچه نادر نظرآهاری - پالک ۳۷

سرای محله دوالبمنطقه ۱۴

تلفن: 0۱-۳۳۴۳۸۳00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاوران - خیابان امیر اسماعیلی

سرای محله سرآسیاب دوالب )جوادیه(منطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۳2۳۵۴۹دفتر مدیریت

نشانی: میدان سرآسیاب - خیابان  محبی - کوچه فراهانی - کوچه سعیدی - کوچه درختی - کوچه فهمیده

سرای محله عارفمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳02۴۱۴۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور - نرسیده به پل آهنگ - کوچه شهید رحمتی - پالک ۴0

سرای محله گذر پایین دوالبمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۴۳6۷2۷دفتر مدیریت

نشانی: انتهای خیابان عجب گل - کوچه هاشمی پور - سرای محله گذر پایین دوالب

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۵

شهربانو )۱(منطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۱۹۹۹۴2دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ابوذر - نبش کوچه گل سرخی - مجموعه فرهنگی شهربانو

سرای محله شاهدمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳0۸۱۱۳۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پاسدار گمنام - خیابان قیام جنوبی - کوچه شاهد ۴

صاحب الزمان )عج(منطقه ۱۴

تلفن: ۳۳0۷002۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پاسدار گمنام - بعد از میدان امام حسن مجتبی )ع( - سرای محله شکیب

نبی اکرم )ص(منطقه  ۱۴

تلفن: ۳۳0۵۹6۴0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دهم فروردین - کوچه اسماعیلی - پالک ۱۵۴

طیبمنطقه  ۱۵

تلفن:  ۳۳۴۳2۷۳۸دفتر مدیریت

نشانی: میدان خراسان - خیابان طیب - خیابان تاکسیرانی - جنب دبستان زمزم - سرای محله طیب

بوستان پردیس بانوان  شهربانومنطقه  ۱۵

تلفن:  ۹-۳۳۴6۱6۱۷دفتر مدیریت

نشانی: مشیریه - خیابان بوعلی غربی - بوستان پردیس بانوان

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳6

سرای محله بنفشهمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۴۵۱00۱دفتر مدیریت

نشانی: مشیریه - خیابان سازمان آب - چهارراه دوم - پارک بنفشه - سرای محله بنفشه

خانه کتاب علی آباد جنوبیمنطقه  ۱۵

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ستوده - خیابان باستانی پور - بن بست فرهنگ

سرای محله افسریه جنوبیمنطقه  ۱۵

تلفن:  6-۳۳6۴0۹۱۱دفتر مدیریت

نشانی: افسریه - بین ۱۵ متری دوم و سوم

 افسریه شمالیمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳6۵۱۳۳۱ - ۳۳6۵۴۴۹2دفتر مدیریت

نشانی: افسریه - خیابان ۳۴ - بین اول و دوم - پالک۱۵۱

سرای محله مطهریمنطقه  ۱۵

تلفن:  2۳-۳۳6۸6۸22دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهریور جنوبی - چهار راه منصور - پاساژ رضوان

سرای محله هاشم آبادمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳6۴0۹۴۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان بلوجیان - خیابان خاوران

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۷

سرای محله والفجرمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۱۵۱۵00-۳۳۸۴۵۵۵۴دفتر مدیریت

نشانی: بوستان والفجر - سه راه افسریه

ابوذرمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۸۱۱۹۹۱-۳۳۸۱۱۹۹۳دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ابوذر - بین پل ۵و6  - انتهای کوچه هانی - نبش کوچه مبین

سرای محله اتابکمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۴۳۹۵۹۷-۳۳۴۳۹۱۱۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاوران - خیابان تمدن - خیابان خوب بخت - نبش خیابان شهید ابراهیمی

سرای محله رضویهمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۸6۳۷۵۸-داخلی۱۱۸دفتر مدیریت

نشانی: شهرک رضویه - ده متری قائم - جنب بوستان کوهسار

سرای محله شهید بروجردیمنطقه  ۱۵

تلفن:  ۵-۳۳6۱۴۸2۴و۳-۳۳۸6۴۸2۳ دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شهید بروجردی

سرای محله شوشمنطقه  ۱۵

تلفن: ۵۵06۷0۱۸-۵۵06۷0۸۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شوش شرقی - خیابان ارج )شهید ابراهیمی( - جنب ورزشگاه فجر

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۸

سرای محله قیامدشتمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۵۸۷0۴0-۳۳۵۸۷0۴2دفتر مدیریت

نشانی: قیامدشت - بلوار آزادی - جنب شهرداری ناحیه ۷

سرای محله کیانشهر جنوبیمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳60۳6۹0دفتر مدیریت

نشانی: کیانشهر - خیابان ابراهیمی - خیابان رجب زاده جنوبی - انتهای خیابان صالحی - جنب ورزشی آزادگان

سرای محله کیانشهر شمالیمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۸۹0۸۸۷-۳۳۸6۵۹۴۹دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه بعثت - کیانشهر - خیابان شهید ابراهیمی - پارک امیرکبیر

سرای محله مظاهریمنطقه  ۱۵

تلفن: ۵۵06۷0۸6دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شوش شرقی - بین چهارراه ابوفاضلی و تاجیک

سرای محله یاخچی آبادمنطقه  ۱۵

تلفن: ۵۵۵۱62۸2 و ۱-۵۵۵0۵000دفتر مدیریت

نشانی: میدان بهشت - خیابان طباطبایی

مینابیمنطقه  ۱۵

تلفن: ۳۳۷۳۴۵۴۹-۳۳۷۳۴۵۴2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نفیس - جنب مسجد امام صادق )ع( - سرای محله مینابی

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳۹

علی آباد جنوبیمنطقه  ۱6

تلفن: ۷۴-۵۵۳۵۱6۷۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید دستواره - خیابان باستانی پور - بن بست فرهنگ - سرای محله علی آباد جنوبی

هادیان جوادیهمنطقه  ۱6

تلفن: ۵۵6۵۹۳0۳ - 0۹۱۹۴۴6۵۹0۹دفتر مدیریت

نشانی: جوادیه - ۱0متری اول - جنب باشگاه شهدای گمنام - سرای محله هادیان

سرای محله امامزاده حسن )ع( )۹ دی(منطقه  ۱۷

تلفن: ۵۵۷0۷۷00دفتر مدیریت

نشانی: امامزاده حسن)ع( - خیابان رضوان - کوچه محمدزاده - مجموعه ورزشی شهیدان صبوری

خانه کتاب سرای محله یافت آبادمنطقه  ۱۷

تلفن: 662۴۷۱0۵-662۴۷۱6۹دفتر مدیریت

نشانی: میدان بهاران - خیابان سجادجنوبی - داخل پارک صبا

سرای محله خلیج فارس جنوبی)پروین اعتصامی(منطقه  ۱۸

تلفن: 6626۵۴00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خلیج فارس- بوستان پروین اعتصامی

سرای محله خلیج فارس شمالی منطقه ۱۸

تلفن: 662۷0۵۳۵-662۵۷۸۵۹دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه فتح - خیابان خلیج فارس - کوچه ۹ - بن بست طالقانی - پالک ۵2

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴0

سرای محله شادآبادمنطقه ۱۸

تلفن: 66۷۹۵۸۷0دفتر مدیریت

نشانی: شادآباد - الغدیر شمالی - میدان جانبازان - خیابان علی پوران

اسفندیاری و بستانمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵۵۱۷۱۷۸دفتر مدیریت

نشانی: خانی آباد -  خیابان شقایق - جنب شهربازی شادی

رسالتمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵۵2۴۷00دفتر مدیریت

نشانی: صالح آباد - خیابان داودی - خانه مشق رسالت

شریعتی جنوبیمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵00۳00۴دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شریعتی جنوبی - خیابان شهید زلفی )ماهان( - انتهای کوچه ۳۹

شریعتی شمالیمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵۸۸۳۴۹۸دفتر مدیریت

نشانی: شریعتی شمالی - خیابان شهید زلفی - داخل بوستان شریعتی

شکوفه جنوبیمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵۸۴۳۵0۵-۵۵۸۸۳۵00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شکوفه - جنب مجتمع نور آذر

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴۱

نعمت آبادمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵۸۵000۹دفتر مدیریت

نشانی: نعمت آباد - خیابان شهید کوه بریان - کوچه البرز

شهید برادران شکریمنطقه  ۱۹

تلفن: ۵۵۸۵000۴دفتر مدیریت

نشانی: دولت خواه - خیابان نرگس - داخل بوستان نرگس

سرای محله ۱۳ آبانمنطقه  20

تلفن: ۵۵00۳۷۳۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - کوی ۱۳آبان - خیابان رضا زاده - کوچه زاد مهر

سرای محله ابن بابویه- ظهیرآبادمنطقه  20

تلفن:  ۳۳۳۷۷0۱۸دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - خیابان ابن بابویه - خیابان میر عابدینی - پالک ۴6

سرای محله تقی آبادمنطقه  20

تلفن: ۳۳۴0626۳دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - جاده ورامین - خیابان راهبر - خیابان جمالی - پالک ۷

سرای محله جوانمردمنطقه  20

تلفن: ۳۳۳۹۱62۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - جوانمرد قصاب - بلوار دستواره - خیابان رضاییان - روبروی مترو جوانمرد قصاب

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴2

سرای محله چشمه علیمنطقه  20

تلفن: ۳۳۷۴2۵2۸دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - خیابان ابن بابویه - کوچه رضا قلی - پالک ۱۹

سرای محله سرتختمنطقه  20

تلفن: ۵۵۹۵۹6۸۴دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - خیابان قم - نرسیده به میدان فرمانداری - کوچه شهید امیر غالم رضا

سرای محله شهادتمنطقه  20

تلفن: ۳۳۷۷۵۹۸2دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - فلکه اول دولت اباد - پارک مهران

سرای محله فیروزآبادیمنطقه  20

تلفن: ۵۵۹۱۷0۵0دفتر مدیریت

نشانی:  فیروزآباد- خیابان شیخ اکبری-نبش خیابان طاهر

شهربانومنطقه 20

تلفن: ۵۵۹۳۷۵6۸دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - میدان غیبی - جنب میدان تره بار

کتابخانه نفتمنطقه  2۱

تلفن: ۴۴۵2۵۳۸۵0و ۷-۴۴۵6۳۳06دفتر مدیریت

نشانی: بلوار اصلی تهرانسر - میدان کمال الملک - نبش کوچه سوم - سرای محله

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴۳

شهرک استقاللمنطقه  2۱

تلفن: ۴۴۵۳0202دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسر غربی - شهرک استقالل - بوستان استقالل - سرای محله

شهرک دریامنطقه  2۱

تلفن: ۴۴۵۴۸۴66دفتر مدیریت

نشانی: شهرک دریا - بلوار غزل - کوچه ۱۴ - سرای محله

یاسمنطقه   2۱

تلفن: ۴۴۵0۴0۸0دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسر غربی - خیابان رجایی جنوبی - جنب بلوار یاس - سرای محله

سرای محله زیباددشتمنطقه 22

تلفن: ۴۴۷۴۵600دفتر مدیریت

نشانی: بلوار دهکده المپیک - زیبادشت باال - پشت فروشگاه شهروند

سرای محله شریفمنطقه 22

تلفن: ۴-۴۴۹۸۹662دفتر مدیریت

نشانی: کیلومتر ۱۹ تهران کرج - شهرک شریف - انتهای خیابان تهران - کوچه الله

سرای محله آزادشهر )سرو آزاد(منطقه 22

تلفن: ۴۴۱۹۱۵۳0دفتر مدیریت

نشانی: کیلومتر ۱۴ تهران کرج - آزاد شهر - جنب پارک سرو

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴۴

سرای محله قائممنطقه 22

تلفن: ۴۴۷۱۷۷۷2دفتر مدیریت

نشانی: انتهای امیرکبیر - بلوار هاشم زاده - قائم ششم

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴۵
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴۸

خانه کودک سالله ۱منطقه ۱

تلفن: 222۱۷۸۳۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  خیابان پل رومیـ  خیابان اکبریـ  کوچه استانبولـ  کوچه حافظـ  پالک ۵

خانه کودک سالله 2منطقه ۱

تلفن: 222۱۷۸۳۵دفتر مدیریت

نشانی: فرمانیه شرقیـ   خیابان ثروتیـ   بن بست اختصاصی شفقـ  پالک 2

خانه کودک لگومنطقه ۱

تلفن: 26۵۴۷۳۱0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  باالتر از پل صدرـ خیابان سهیلـ  خیابان فاطمیهـ  کوچه مهر ۴ - بن بست مریمـ  پالک ۵

خانه کودک آینده ۱منطقه ۱

تلفن: 22۴۴۸6۳۱دفتر مدیریت

نشانی: میدان اقدسیهـ  بزرگراه ارتشـ  شهرک نفتـ  خیابان کنگانـ  کوچه کنگان ششمـ  پالک 2۷

خانه کودک راستینمنطقه ۱

تلفن: 222۳6۷۷2دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه صدرـ بلوار قیطریهـ  بلوار اندرزگوـ کوی حسینیـ  پالک ۱۴ - طبقه اول

خانه کودک سالله ۳ )جوانه(منطقه ۱

تلفن: 222۴۴۹06دفتر مدیریت

نشانی: ضلع جنوبی بوستان قیطریهـ  خیابان روشناییـ  خیابان شهابـ  خیابان روشندالنـ  پالک 2۴

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۴۹

خانه کودک رضویهمنطقه ۱

تلفن: 222۳۵6۹۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  بلوار اندرزگوـ ابتدای قیطریهـ  جنب  مرکز مخابرات شهید غریبیـ  نبش کوچه کیاـ پالک 2

خانه فرهنگ نوواژهمنطقه ۱

تلفن: 222۹60۵۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان فرمانیهـ  کوچه عزیز عسگریان )بن بست اول(ـ پالک ۴

خانه کودک لیانمنطقه ۱

تلفن: 226۷۷۹۴6دفتر مدیریت

نشانی: بلوار اندرزگوـ خیابان سلیمی جنوبیـ  نبش بن بست شهید صبوریـ  پالک2

خانه کودک  آوامهرمنطقه ۱

تلفن: 26۱۱۹۹6۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نیاورانـ  خیابان میناـ پالک 2

خانه کودک شنتیامنطقه ۱

تلفن: 2220۷۸۸۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتی - پل رومیـ   خیابان استانبولـ  کوچه حافظـ  بن بست بانوییـ  پالک ۱2

خانه فرهنگ لگومنطقه ۱

تلفن: 26۴۵۷۳۱0دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر-خ سهیل- خ میرزا پورـ خیابان فاطمیهـ  کوچه مهر ۴ـ  بن بست مریمـ  پالک۵

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵0

خانه کودک سرزمین رویامنطقه ۱

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ارتشـ  شهرک ولی عصر)عج(ـ نبش صادقی مقدم شرقیـ  پالک ۱

خانه فرهنگ لیانمنطقه ۱

تلفن: 226۷۷۹۴6دفتر مدیریت

نشانی: بلوار شهید  اندرزگوـ خیابان سلیمی جنوبیـ  نبش بن بست شهید صبوریـ  پالک2

خانه فرهنگ خیاممنطقه ۱

تلفن: 226۷2۸2۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان الهیهـ  خیابان تختیـ  بن بست اللهـ  پالک 60

خانه فرهنگ بالندمنطقه ۱

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دزاشیبـ  پاساژ شمرونـ  طبقه نهم

خانه کودک هدیهمنطقه ۱

تلفن: 22۴6۱۳۹0دفتر مدیریت

نشانی: مینی سیتیـ  شهرک شهید محالتیـ  فاز ۱ـ  خیابان آزادگان نهمـ  پالک ۱

خانه فرهنگ روشامنطقه ۱

تلفن: 22۱۷۴۴0۱دفتر مدیریت

نشانی: زعفرانیه- خیابان آصفـ  کوچه حامدـ بعداز خیابان مردانیـ  باغستان ششم- پالک 26

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۱

خانه کودک خردمنطقه ۱

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولنجکـ  خیابان گلستان دومـ  پالک 2۱

خانه کودک همنوامنطقه ۱

تلفن: 222۹۱۱62دفتر مدیریت

نشانی: خیابان موحد دانش )اقدسیه(ـ کوچه پارک اولـ  پالک 6

خانه کودک گلهای باغ شکوفامنطقه ۱

تلفن: 226۷۹6۱۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان فرمانیهـ  بلوار شهید اندرزگوـ  خیابان ساالریـ  پالک۴

خانه کودک رنگین کمانمنطقه ۱

تلفن: 22۸۱۱۷۱۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان موحد دانش) اقدسیه(ـ  خیابان مسجد جامعـ  جنب مسجد امام صادق)ع(ـ  پالک ۸

کتابخانه رعدمنطقه  ۱

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: شهرک غربـ  خیابان هرمزانـ  خیابان پیروزان جنوبیـ  پالک ۷۴ـ  مجتمع نیکوکاری رعد

خانه فرهنگ بشریمنطقه  ۱

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه ارتش - کوی قائم - میدان نیایش - خیابان گل ها-کوچه بنفشه 2

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵2

خانه کودک اردیبهشتمنطقه 2

تلفن: ۸۸0۷6۹۴۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرک غربـ  بلوار فرحزادی شمالـ  نرسیده به تقاطع بلوار دریا- کوچه صفاـ پالک  ۵۳ـ  واحد ۱

خانه فرهنگ آفرینشمنطقه 2

تلفن: 22۳6۴۳۷۵دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ باالتر از میدان کاجـ  انتهای خیابان هشتمـ  خیابان پارک شقایقـ  پالک 2۸ 

خانه کودک موج و قطرهمنطقه 2

تلفن: 66۵۳۵00۳دفتر مدیریت

ـ پالک ۴ ـ  بن بست یکم   ـ کوچه چمن  ـ کوچه چمنزار  ـ همایون شهر جنوبی  ـ انتهای سروش یکم  ـ خیابان حبیب الهی شمالی  نشانی: خیابان ستارخان 

خانه کودک تماشامنطقه 2

تلفن: 22۳۷۴۸۵۷دفتر مدیریت

نشانی: میدان صنعتـ  بلوارفرحزادیـ  انتهای خیابان طاهرخانیـ  پالک60 -برج تماشاـ طبقه همکف

خانه کودک بازی و اندیشهمنطقه 2

تلفن: ۸۸۳6۴۱66دفتر مدیریت

نشانی: شهرک غربـ  بلوار دادمان )شرق به غرب (ـ روبروی پمپ بنزینـ  پالک۱۱۷

خانه فرهنگ عقیقمنطقه 2

تلفن: 66۵260۴0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ستارخانـ  خیابان نیایشـ  خیابان امام منتظرـ کوچه  هفدهمـ  پالک ۱

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۳

خانه  کودک نهال اندیشهمنطقه 2

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: شهرک قدسـ  بلوار فرحزادیـ  خیابان کوهستانـ  خیابان میثاقـ  خیابان طاهر خانی غربیـ  پالک ۱

 خانه فرهنگ و خانه کودک رویای مهربانیمنطقه 2

تلفن:۳ و ۸۸۳۷۱0۹۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرک غربـ  فاز ۵ -خیابان سیمای ایرانـ  خیابان پنجمـ  نبش بن بست اردیبهشتـ  پالک 2ـ  واحد۱

خانه کودک ارمغان هستیمنطقه 2

تلفن: 220۷02۴۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرک غربـ   بلوار دادمان- بعداز  خیابان درختیـ  خیابان جهادـ کوچه یکمـ  پالک2

خانه کودک مشکوهمنطقه 2

تلفن: ۴۴2۸6۳۷۷دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه یادگار امام جنوبـ  بعداز پل مرزدارانـ  خیابان خرم رودیـ  خیابان ابراهیمیـ  کوچه الوند یکمـ  پالک ۱۹

خانه کودک مامیرانمنطقه 2

تلفن: ۴۴22۷۹۴۳دفتر مدیریت

نشانی: بلوار مرزدارانـ  خیابان سپهرـ خیابان زاگرس غربیـ  پالک ۳۳

خانه فرهنگ طنینمنطقه 2

تلفن: 66۵۱۸26۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ستارخانـ  سه راه دریان نوـ خیابان نیایشـ  خیابان امام منتظر)عج(ـ کوچه ششمـ  پالک ۵

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۴

 خانه کودک لگو 2منطقه 2

تلفن: ۸۸0۸۳۷۷۱دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ بلوار خوردینـ  خیابان شهید کریمی )رامشه(ـ بین خیابان توحید سوم و چهارمـ  پالک  ۱۷

خانه کودک گندممنطقه 2

تلفن: ۸60۱۳۱۵۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نصر)گیشا(ـ خیابان ۴۱ـ نبش پیشگام۳ـ  پالک ۹ـ  ضلع شرقی پیشگام ۳۱

خانه کودک آسمان آبیمنطقه 2

تلفن: 2206۷۳۳0دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ بلوارپاکنژادـ باالتر از چهارراه سروـ نبش پل یادگار امامـ  مجتمع ماهانـ  برج فارابی - طبقه همکف

خانه فرهنگ ندای آسمانیمنطقه 2

تلفن: 6606۱2۷0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آزادی- خیابان حبیب اللهی- نرسیده به میدان حسن حسینی- پالک۱۱۳

خانه فرهنگ موج و قطرهمنطقه 2

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان ستارخان - خیابان حبیب اللهی- پالک 2۷۵

خانه کودک دینامنطقه ۳

تلفن: ۸۸0۵2۱۵6دفتر مدیریت

نرسیده به میدان پیروزان نشانی: میدان ونک - خیابان مالصدراـ خیابان شیخ بهایی شمالیـ 
 کوچه  قوام پورـ خیابان شهید صابریـ  کوچه پانزدهمـ  پالک 20

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۵

خانه فرهنگ دامونمنطقه ۳

تلفن: 22۵۴0۹۸۸دفتر مدیریت

نشانی: پاسدارانـ  بعد از چهارراه پاسدارانـ  بهارستان چهارمـ  پالک6ـ  طبقه دوم

 خانه کودک وارشمنطقه ۳

تلفن: ۹۳۹۵۱۳2۹۳۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مالصدراـ   خیابان شیخ بهاییـ  خیابان شهانقیـ  پالک ۴۱

خانه فرهنگ آریان صدرمنطقه ۳

تلفن: 2260۹۹۵۵دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه آیت اهلل صدرـ خیابان قلندری جنوبیـ  کوچه یازدهمـ  پالک 2

خانه کودک  سالله  روشناییمنطقه ۳

تلفن: 22۸۸۹۳۵0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پاسدارانـ  دشتستان هفتمـ  پالک ۱۸

خانه فرهنگ آوامنطقه ۳

تلفن: 26۴2۱۴6۴دفتر مدیریت

نشانی: بلوار میردامادـ خیابان رودبار غربیـ  پالک ۱۴ـ  واحد ۱

خانه کودک کودکان مسلمانمنطقه ۳

تلفن: 22۵2۳۱۷۳دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان پاسدارانـ  خیابان  بوستان دومـ  خیابان گیالنـ  خیابان سپهریـ  بن بست طاهریـ  پالک ۱۱

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵6

خانه کودک ملیکامنطقه ۳

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  خیابان یخچالـ  کوچه کی نژادـ اسالمیه غربیـ  بن بست یاسـ  پالک۱

خانه فرهنگ گفتگومنطقه ۳

تلفن: 220۳6۵60دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  باالتر از  بلوار میردامادـ خیابان فلسفیـ  پالک۱0

خانه فرهنگ افرامنطقه ۳

تلفن: ۸۸60۳۴۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مالصدراـ خیابان شیخ بهایی شمالیـ  کوچه شهانقیـ  پالک ۴۱

خانه کودک پرسامنطقه ۳

تلفن: ۸۸۷۷۴02۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر)عج(ـ باالتر از میدان ونکـ  کوچه والی نژادـ  پالک ۱۷ـ  واحد 2

 کتابخانه گفتگومنطقه ۳

تلفن: 220۱۷۹0۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  خیابان فلسفیـ  پالک ۱

خانه فرهنگ ماهامنطقه ۳

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دکتر شریعتیـ  پایین تر از ایستگاه مترو شریعتیـ  ساختمان عالء الدینـ  پالک ۱۱۷۴ـ طبقه دومـ  واحد ۵

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۷

خانه فرهنگ زالل اندیشهمنطقه ۳

تلفن: 22۷۹00۴۹دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه رسالت - بعد از مجیدیه شمالی - خیابان شهید حسینی- بعد از چهارراه محمودی- پالک ۱۱

خانه کودک آبانمنطقه ۳

تلفن: 220۳۵۳۷۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نلسون ماندال )آفریقا(ـ کوچه تورـ پالک 6۸

خانه کودک کودکان ایرانمنطقه ۳

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان شهید کالهدوز)خیابان دولت( - بعد از بلوار کاوه- نرسیده به چهارره قنات-پالک 2۷0

خانه کودک هماهنگمنطقه ۳

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید کالهدوز )دولت(ـ چهارراه قناتـ  خیابان آقامیریـ  کوچه گرجیـ  پالک2۹

خانه کودک نمونهمنطقه ۴

تلفن: ۷۷2۴۱۷۷۳دفتر مدیریت

نشانی: میدان رسالتـ  بین بزرگراه شهید باقری و دردشتـ  نبش خیابان شهید محمد باقریـ  پالک ۴۷۱

خانه کودک رویش طالییمنطقه ۴

تلفن: 26۷0۳۸۳۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ   باالتر از پل سید خندانـ  خیابان خواجه عبداهلل انصاریـ  کوچه ۷ـ کوچه ارغوانـ  پالک۹

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۸

خانه فرهنگ خانواده پویامنطقه ۴

تلفن: 22۵۳06۷0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مجیدیه شمالیـ  خیابان استاد حسن بناـ خیابان امیرنیاـ کوچه فرزینـ  پالک ۱

خانه فرهنگ مادرایرانیمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۷۱6۳2۳دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  بین فلکه دوم و سومـ  خیابان ۱۸۸ شرقیـ  پالک ۱02

خانه فرهنگ ایرانمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۸۹۱۵0۵دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه رسالتـ  چهارراه سرسبزـ نبش میدان ۵6ـ  پالک۳

خانه فرهنگ صبامنطقه ۴

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: میدان رسالتـ  خیابان فرجامـ  خیابان حیدرخانیـ  روبروی دانشگاه علم وصنعت

خانه کودک آوای شادیمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۳۷۷2۳۷دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  بزرگراه شهید باقریـ  خیابان ۱۹6 غربیـ  خیابان قزاقی - خیابان 202 غربیـ  پالک۱2

خانه کودک گل نرگسمنطقه ۴

تلفن: 22۵۹02۵۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پاسدارانـ  خیابان بوستان نهمـ  پالک ۱۳۹ـ   روبروی کلینیک لبافی نژاد- طبقه سوم

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۵۹

خانه کودک آوینمنطقه ۴

تلفن: ۷۷0۷02۸6دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  بین فلکه سوم و چهارم- نبش خیابان 2۱۸ غربیـ  پالک ۵

خانه فرهنگ علم و صنعتمنطقه ۴

تلفن: ۷۷۱۸۳۷۸0دفتر مدیریت

نشانی: میدان رسالتـ  خیابان هنگامـ   خیابان فرجامـ  نبش خیابان ۳۷ـ  پالک ۷۸6

خانه کودک آبنباتمنطقه ۵

تلفن: ۴۴6۱۷6۱2دفتر مدیریت

نشانی: جنت آباد مرکزیـ  نبش بزرگراه آیت اهلل رفسنجانی شرقـ  خیابان سیدخندانـ  پالک ۴

خانه کودک دوستانمنطقه ۵

تلفن: ۴۴00۵۸6۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانیـ  خیابان بهنامـ  خیابان۳0ـ  پالک۳

خانه کودک لوح زرینمنطقه ۵

تلفن: ۷۷۸06۷۸6دفتر مدیریت

نشانی: صادقیهـ  خیابان آیت ا... کاشانیـ  چهار راه گل دشتـ  خیابان محب علیـ  پالک ۱

خانه فرهنگ یگانهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸2۳2۷۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان اشرفی اصفهانی- شهرک نفت-  نبش کوچه دومـ  پالک2

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱60

خانه کودک یگانهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۸2۳2۷۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان اشرفی اصفهانی- شهرک نفت-  نبش کوچه دوم-پالک2

خانه کودک سوگندمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۹۴۳۵۷2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانیـ  خیابان دویست دستگاهـ  کوچه نهمـ  پالک ۱0

خانه کودک بهار ۱منطقه ۵

تلفن: ۴۴۹۷۱۹۱0دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه شهید ستاریـ  نبش خیابان پیامبر)ص(ـ مجتمع تجاری  فرهنگی کوروشـ  طبقه سوم

خانه کودک بهار 2منطقه ۵

تلفن: ۴۴۳2۴0۴۷دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه همتـ  ابتدای شهرانـ  خیابان طوقانی- خیابان الله ـ  کوچه گلهای  دوم شرقیـ  پالک ۱

خانه کودک پردیسمنطقه  6

تلفن: ۸۸۱0۷۳۸۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادیـ  کوچه 2۷ـ  پالک ۵0

خانه فرهنگ آریامنطقه 6

تلفن: ۸۸۵۴06۳۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قائم مقامـ  خیابان ششمـ  پالک 2۴ـ طبقه همکف

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۱

خانه کودک ایران زمینمنطقه 6

تلفن: ۸۸۹۱۳۳۱۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مطهری - نبش کوچه سربداران - پالک ۴۷۸

خانه فرهنگ مانامنطقه 6

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: بلوار کشاورزـ  خیابان وصال شیرازیـ  کوچه شاهدـ  پالک 6

خانه فرهنگ  پندارمنطقه 6

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی - کوچه نعیمی - پالک ۵

خانه فرهنگ کارفهمنطقه 6

تلفن: ۸۸۸۴6۳۳۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان طالقانیـ  خیابان شهید موسویـ  خیابان بار فروشان شرقیـ  خیابان عاصم ترابیـ  کوچه بیژنـ  پالک ۱۷

خانه کودک نیکیمنطقه 6

تلفن: ۸۸۸2۴۷۹0دفتر مدیریت

نشانی: میدان هفتم تیرـ  خیابان کریم خان زندـ خیابان مفتحـ  کوچه سعید همراهـ  پالک 2۷

خانه فرهنگ کیهانمنطقه 6

تلفن: ۸۸0۵۵۹۳۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مالصدراـ  خیابان  شیراز جنوبیـ  خیابان رضوانـ  پالک ۷

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱62

خانه فرهنگ نیک نامانمنطقه ۷

تلفن: ۸۸۴۴۹۸06دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  باالتر از خیابان مطهریـ  کوچه رخسانا

خانه فرهنگ طلیعهمنطقه ۷

تلفن: ۷۷626۱6۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان طالقانیـ  خیابان پادگان ولی عصر)عج(ـ  کوچه نیروـ  پالک۹

خانه کودک پیشرومنطقه ۷

تلفن: ۷۷۵06۱6۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان انقالب اسالمیـ  پل چوبيـ   ابتدای خیابان حقوقيـ  پالک ۳

خانه کودک حدیثمنطقه ۷

تلفن: ۸۸۷۵22۵۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سهروردی شمالیـ  باالتر از خیابان استاد مطهریـ  کوچه آزادیـ  پالک ۳۱

خانه فرهنگ حدیثمنطقه ۷

تلفن: ۸۸۷۵2۷0۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سهروردی شمالیـ  کوچه آزادیـ  پالک ۳۱ـ  طبقه۳ و۴

خانه کودک نیلیامنطقه ۷

تلفن: ۷۷6۸۹۴۱۳دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  پایین تر از خیابان بهار شیرازـ   پالک ۴۱۱ـ  طبقه اول غربی

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۳

خانه فرهنگ پیامسرای فردوسیمنطقه 

تلفن: ۸۸۹۸۱6۸6دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مدنی)نظام آباد(ـ پایین تر از بیمارستان امام حسین )ع(ـ سه راه عظیم پورـ نبش کوچه فتاحی

 خانه کودک ماه پیشونیمنطقه ۸

تلفن: ۷۷6۹۷۱2۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوندـ  خیابان میرحسینیـ  کوچه مدرسه ارامنهـ  پالک۳

خانه کودک  ماه و مهرمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۷0۴۹۸0دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  پایین تراز فلکه اول- خیابان حسینیـ  پالک ۱۳0

  خانه فرهنگ پرنیانمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹۳۱۸0۵دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  میدان ۷2ـ  کوچه قائمـ  پالک۸

خانه کودک مهرآفرینمنطقه ۸

تلفن: ۷۷۹۴6۴6۷دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  میدان نبوتـ  خیابان جانبازان شرقیـ   حدفاصل میدان ۳۱ و ۳2ـ  پالک 6۴6

خانه فرهنگ آذرمنطقه ۹

تلفن: 6600۹۵0۹دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه یادگار امامـ  نرسیده به خیابان دامپزشکیـ  کوچه ولی عصر)عج(ـ  پالک 22

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۴

خانه کودک آذرمنطقه ۹

تلفن: 6600۹۵0۹دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه یادگار  امامـ  نرسیده به خیابان دامپزشکیـ  کوچه ولی عصر)عج(ـ  پالک 22

خانه فرهنگ اسنامنطقه ۱0

تلفن: 66۹0۳2۸۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان رودکیـ  باالتر از بوستان سعدیـ  کوچه شهید سلطان محمدیـ  پالک ۱

خانه فرهنگ  شایستهمنطقه ۱0

تلفن: 666۷۹۵۳۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان رودکیـ  تقاطع خیابان امام خمینی )ره(ـ پالک ۳۱۳ـ  طبقه اولـ  واحد۱

خانه فرهنگ  اندیشمندمنطقه ۱0

تلفن: 6۵۸2۳۳۷2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آزادیـ  خیابان امام خمینی)ره(ـ  حدفاصل خیابان جیحون و بزرگراه یادگار امامـ  پالک ۸۷۵

کتابخانه نوسازی شهریمنطقه ۱0

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه نواب صفویـ  نرسیده به میدان نهم دیـ  دانشگاه علمی کاربردی نوسازی شهرداری 

خانه فرهنگ ایدهمنطقه ۱۱

تلفن: 66۹6۴0۵۸دفتر مدیریت

نشانی: میدان انقالب اسالمی- خیابان شهدای ژاندارمری- بعد از خیابان جاوید- پالک ۱۳۴

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۵

خانه فرهنگ بهمنشمنطقه ۱۱

تلفن: 66۹۴۷۵۱۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نواب صفویـ  باالتر از میدان جمهوری اسالمیـ  خیابان ارومیه شرقیـ  پالک۷۷

خانه فرهنگ طلوع دانشمنطقه ۱۱

تلفن: ۵۵۳62۷۴۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر)عج(ـ  امیریهـ  جنب مخابراتـ  کوچه نیک عهدـ  پالک ۱

خانه فرهنگ وحدتمنطقه ۱2

تلفن: ۵۵۸۹6۹۳۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان وحدت اسالمیـ  پایین تر از چهارراه مختاریـ  بن بست اختصاصیـ  پالک ۱

خانه فرهنگ ثمینمنطقه ۱2

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مولویـ  نرسیده به چهارراه وحدت اسالمی -کوچه قفلسازانـ  نبش بن بست سومـ  کوچه میرحسینیـ  پالک۱

کتابخانه هدایتمنطقه ۱2

تلفن: ۳۳۱۳۴۱۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ریـ  باالتر از میدان قیام-  کوچه شهید رقیب دوستـ  حسینیه هدایت

خانه فرهنگ دوانمنطقه ۱۳

تلفن: ۷۷۴۸۳۱00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سی متری نیروی هواییـ  نبش فلکه چهارگوش)میدان سبز(ـ  پالک 2۳۸

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱66

خانه کودک شادانمنطقه ۱۳

تلفن: ۷۷۴2۹۷۷2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزیـ  خیابان چهارم نیروی هواییـ  کوچه بسطامیـ  پالک 2۹

خانه کودک بارانمنطقه ۱۳

تلفن: ۷۷۱6۳۵۴۸دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزیـ  خیابان ششم نیرو هواییـ  کوچه 6/2۵ـ  پالک۳۹

خانه فرهنگ معراجمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳0۵۳6۸۳دفتر مدیریت

نشانی: نبرد شمالیـ  بلوار نبی اکرمـ  میدان اول نبی اکرم )ص(ـ پالک ۷

خانه فرهنگ آرمانمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۷0۵006دفتر مدیریت

نشانی: میدان خراسانـ  خیابان ۱۷شهریورشمالیـ  خیابان عجب گلـ  نبش کوچه جهان پناه

خانه فرهنگ کوتاه قامتانمنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳20۹6۱0دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه محالتیـ  پل پنجم بلوار ابوذرـ خیابان ده حقیـ  تقاطع ده حقیـ  پالک ۱۵۹

خانه کودک پرستومنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳2۵۸۸۴۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزیـ  خیابان نبرد شمالیـ  چهارراه فرزانهـ  خیابان کمالیـ  کوچه جهانشاهیـ  پالک ۵۴

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۷

خانه فرهنگ پرتومنطقه ۱۴

تلفن: ۳۳۱6۱6۹6دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ابوذرـ بین پل اول و دومـ  بین کوچه ۱2و ۱۳ شرقیـ  نبش بلوارـ  پالک 62۵

خانه فرهنگ شهید اقبالپورمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳02۱۷2۷دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاورانـ  ایستگاه پمپ بنزین دومـ  خیابان هاشمی)سابوته(ـ خیابان عباس کاشیـ  پالک 2۸۵

خانه فرهنگ احتشاممنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۱۴6۷۴۳دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  خیابان ۱۵ متري اولـ  خیابان 26ـ  پالک 2۵2

خانه کودک طراوت ۱منطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۸۴2۷26دفتر مدیریت

نشانی: 20متری افسریهـ  بین ۱۵ متری دوم و سومـ  کوچه ۳0ـ  پالک ۱۴۷

خانه فرهنگ اندیشه سازانمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۸۱62۷2دفتر مدیریت

نشانی: 20 متری افسریهـ  حدفاصل سوم و بلوار قصر فیروزهـ  پالک ۹۳ - طبقه دوم

خانه کودک ریحانهمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۸۳۷260دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  20 متری افسریهـ  بین ۱۵ متری دوم و سومـ  پالک ۱۴۱

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۸

خانه فرهنگ یاس بهشتیمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳6۴2۳۹۳دفتر مدیریت

نشانی: سه راه افسریهـ  ۳۵ متری قصر فیروزهـ  نرسیده به بلوار قائم)عج(ـ  خیابان دوازدهمـ  پالک۱۹

خانه فرهنگ پاسارگادمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۸۱۹۸۳0دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  20 متری افسریهـ  بین ۱۵ متری اول  و دومـ  پالک ۵2۱

خانه کودک پارسیانمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۴۳۹2۴۵دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه خاورانـ  ایستگاه پمپ بنزینـ  خیابان هاشمی )سابوته(ـ  خیابان کاشیـ  پالک 2۸۵

خانه کودک گلهای امیدمنطقه ۱۵

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  خیابان ۴۱ـ  بین ۱۵ متری دوم وسومـ  پالک ۹0

خانه فرهنگ دانش بنیانمنطقه ۱۵

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: بلوار هجرتـ  شهرک شهید بهشتیـ  بلوک ۱۳۵

خانه کودک مهرانهمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۴۵۱۵66دفتر مدیریت

نشانی: سه راه افسریهـ  بلوار قائم )عج(ـ کوچه طاهر پناهـ  6 متری احسانـ  پالک ۷۹

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱6۹

خانه کودک دنیای مهربانیمنطقه ۱۵

تلفن: ۳۳۴۸۱۹۹۹دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاورانـ  مشیریهـ  خیابان بوعلی غربیـ  پالک ۳06

خانه فرهنگ نازی آبادمنطقه ۱6

تلفن: ۵۵۳0۹۸0۱دفتر مدیریت

نشانی: نازي آبادـ  خیابان اکبرمشهديـ  نبش کوی پلیسـ  پالک22۱

خانه فرهنگ  راه ابریشممنطقه ۱6

تلفن: ۵۵66۵۵2۹دفتر مدیریت

نشانی: 20متری جوادیهـ  ایستگاه یکتاـ  روبروی مسجد اصغریهـ  پالک ۴۳۵

خانه فرهنگ صدرامنطقه ۱6

تلفن: ۵۵۳۵20۴۳دفتر مدیریت

نشانی: انتهای خیابان نازی آبادـ  انتهای خیابان بهمنیارـ خیابان فرشچیان اصغریـ  کوچه شجاعیـ  پالک ۳

خانه فرهنگ مهرایرانمنطقه ۱6

تلفن: ۳۴-۳۳-۵۵66۸220دفتر مدیریت

نشانی: راه آهنـ  جوادیهـ  20 متری جوادیهـ  کوچه شهید احمدی نسب )بازارچه(ـ  پالک 6۴

خانه کودک امین الملکمنطقه ۱۷

تلفن: 662۳۸۴۷۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ابوذرـ خیابان شاندیزـ پالک ۷۷ـ  مقابل مسجد باب الحوائج)عج(

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۷0

خانه کودک طبرستانمنطقه ۱۷

تلفن: ۵۵۷0۸020دفتر مدیریت

بعد از تقاطع فتحی- پالک ۴22 نشانی: خیابان قزوینـ  میدان ابوذرـ خیابان 20 متری ابوذرـ 

خانه کودک بهانمنطقه ۱۷

تلفن: ۵۵66۸۸۳6دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قزوینـ  خیابان قلعه مرغیـ  میدان سوزنبانـ  پالک۳

خانه کودک غنچه های زندگیمنطقه ۱۷

تلفن: 662۳62۸۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان فالحـ  خیابان ابوذر غربیـ  خیابان شهید مجید پیغمبریـ  پالک  ۱۴

خانه فرهنگ مهرسامنطقه ۱۷

تلفن: ۵۵۷۵0۵00دفتر مدیریت

نشانی: میدان ابوذرـ خیابان فراهانیـ  کوچه شمسعلیـ  پالک ۸

خانه فرهنگ اریکهمنطقه ۱۷

تلفن: 662۳62۸۱دفتر مدیریت

نشانی: خیابان فالحـ  خیابان مجید پیغمبریـ  پالک ۱۴

خانه کودک کلبه آبیمنطقه ۱۸

تلفن: 662۱26۱۵دفتر مدیریت

نشانی: شهرک ولی عصر)عج(ـ خیابان حیدری شمالیـ  خیابان ۱۸متری یاسرـ پالک 2۹

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۷۱

خانه کودک ایلیامنطقه ۱۸

تلفن: 66۸00۹۳۷دفتر مدیریت

نشانی: کارخانه شیر پاستوریزهـ  کوی ۱۷ شهریورـ  ۱۵ متری سوم جنوبی - کوچه جدیدیـ  پالک۱0

خانه فرهنگ حکمتمنطقه ۱۸

تلفن: 66۸2۸6۵۴دفتر مدیریت

روبه روی مدرسه آزادی قدس- پالک 2۸۹  نشانی: میدان الغدیر - خیابان زندیه - خیابان مصطفی هاشمـ 

خانه کودک یکتامنطقه ۱۸

تلفن: 66۳2۱۸۴۹دفتر مدیریت

نشانی: شهرک ولیعصر )عج(- خیابان حیدری شمالیـ  نبش خیابان یاران)بهرامی(- پالک 2۴۷

خانه فرهنگ یاسینمنطقه ۱۹

تلفن: ۵۵۸۷۳۹۵۵دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شکوفهـ  خیابان کاووسيـ  انتهاي کوچه هفتمـ  پالک ۳۵

خانه فرهنگ هیرادمنطقه ۱۹

تلفن: ۵۵۸6۷62۷دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شریعتیـ  خیابان ماهانـ  کوچه سلطانیـ  پالک6

خانه فرهنگ ماهورمنطقه ۱۹

تلفن: ۵۵۵2۹۷۹۵دفتر مدیریت

نشانی: خانی آباد نوـ خیابان میثاق شمالیـ  نبش کوچه هفتمـ  پالک ۷0

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۷2

خانه کودک فرشته های مهربانمنطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵60۸۷0دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسر- بلوار نیلوفر شرقی- خیابان شهید طهماسبی- کوچه۳۱شرقی- پالک2۳

خانه فرهنگ ایرانیانمنطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵۸2۳۹2دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ بلوار اصلی تهرانسرـ مابین خیابان ۱۵ و ۱۷ـ  پالک ۱2۴

خانه کودک رهاممنطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵۳02۱۱دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ بلوار اصلیـ  نبش خیابان  ۱۹ـ  پالک ۱

کتابخانه مسجدالنبی)ص(منطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵26۴62دفتر مدیریت

نشانی: سه راه ارج )تهرانسر( ـ  بلوار گلهاـ بلوار اللهـ  خیابان شهید طالبیـ  کوچه 2۷ ـ  پالک ۳2

خانه فرهنگ رهاممنطقه 2۱

تلفن: ۴۴۵۳02۱۱دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ  بلوار اصلیـ  خیابان ۱۹ـ  پالک۱

خانه کودک کودکان امروزمنطقه 22

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: دریاچه چیتگرـ  بلوار کاشانـ  خیابان موجـ  خیابان امیری صفتـ  خیابان دریاـ  خیابان مرواریدـ  بلوک ۵

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۷۳

خانه کودک سپیدارمنطقه 22

تلفن: ۴۴۷0۹۱۵۳دفتر مدیریت

نشانی: شهرک گلستانـ  بلوار کاجـ  بلوار اقاقیاـ  سروستان یکم شرقیـ  پالک 2۴ـ  واحد ۱

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی








