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

تلفن سمت

6 و 966۵300۵ -۴ و88981703  رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

1۵و 966۵301۴و 88981711-12 مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست

966۵3۴33  - 3 و966۵3۴01 - ۵۴ - 889816۵3 معاون فرهنگی

3۵02 و 966۵3۵00 - 88981678-9 معاون هنری

3 و 966۵3102 - 63 -88981660 معاون مالی و اداری

3321 و966۵3301 - 9۴ و 88981693 معاون برنامه ریزی و توسعه

3602 و3601 و 966۵3600 و 6 - 889817۴3 مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل

03 37 و 3701 و 966۵3700 و 88981690-2 مدیر کل حراست

966۵37۵1 و 7 - 8898169۵  مدیرکل نظارت و بازرسی

966۵30۴7 رئیس ستاد اقامه نماز و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

ستاد



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

تلفن سمت

6-966۵3033 و889816۵8 فرماندهی حوزه مقاومت  بسیج

نشانی ستاد: میدان ولی عصر )عج(-بلوار کشاورز- نبش خیابان شهید دائمی- شماره 1، کدپستی 1۴1۵983111

ستاد



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

سمت معاونت/ اداره کل

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

تلفن 966۵3017 و  2۵- 8898172۴

مدیرکنترل و پیگیري ویژه ریاست اداره کل حوزه ریاست

تلفن: 966۵3011-12

اداره کل حوزه ریاست رئیس مرکز اسناد و دبیرخانه مرکزي

نمابر:88981672-3 تلفن:۴- 966۵3233

  مدیر مرکز مطالعات و آموزش فرهنگی هنری

  تلفن: 88۴33720

معاون اجرایی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 966۵3630

رئیس اداره انتشارات اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 966۵3619

رئیس اداره تبلیغ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 966۵3611

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

تلفن: 966۵3617

رئیس اداره رسانه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 966۵3636

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

تلفن: 966۵3613

ستاد



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

سمت معاونت/ اداره کل

مدیر معماری و سیستم ها معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن: 98و88981689

مدیر راهبردی و بهبود عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن:966۵3321 و 966۵3301  و889816۵7

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات

تلفن:966۵3361

مدیر برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن:966۵3311

مدیر منابع انسانی معاونت مالی و اداری

تلفن: 966۵3193- و 2- 88981680 و 966۵3219

مدیر امور مالی و حسابداری معاونت مالی و اداری

تلفن: 966۵3176 - 80 و 966۵3179 و 88981686-8

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها معاونت مالی و اداری

تلفن:6-966۵311۵ و 8898166۴-۵

مدیر پشتیبانی و امالک معاونت مالی و اداری

تلفن: 966۵3129 و88981718-20

مدیر امور مجامع و حسابرسی معاونت مالی و اداری

تلفن: 966۵322۵ و9- 88981668

مدیر امور موسیقي و سرود معاونت هنری

تلفن: 966۵3۵21 و 8898168۴

مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه ها معاونت هنری

تلفن: 966۵3۵3۴ و 8898168۵

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۴
سمت معاونت/ اداره کل

مدیر هنرهاي نمایشي معاونت هنری

تلفن:   10و966۵3۵09 و 8898167۵ 

مدیر آفرینش های ادبی معاونت هنری

تلفن:  ۴۵ و 966۵3۵۴0

مدیر کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی معاونت فرهنگی

تلفن: 966۵3۴12 و 889816۵۵ 

مدیر محصوالت معاونت فرهنگی

تلفن:966۵3۴10 و 889816۵9

مدیر آفرینش ، پایش و راهبری اجرا معاونت فرهنگی

 تلفن: 966۵3۴16 و 889816۵6

رئیس مرکز مشارکت های فرهنگی هنری معاونت فرهنگی

تلفن:  66۴86928 و 66۴86927

معاون حفاظت و پیشگیری اداره کل حراست

تلفن: 966۵37۴0

معاون تعیین صالحیت اداره کل حراست

تلفن: 966۵3711

معاون هماهنگی مناطق اداره کل حراست

تلفن: 966۵3718

معاون بررسی و اقدام اداره کل حراست

تلفن: 966۵371۵

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات اداره کل حراست

ستاد

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵

منطقه؟

ستاد

ستاد

سمت معاونت/ اداره کل

تلفن: 966۵3703

مدیر هسته گزینش  اداره کل حراست

تلفن: 8892۴871

رئیس دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست

تلفن: 966۵3720 
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران
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مؤسسات وابسته

موسسه هاتف شهر
-تلفن: ۵-66919۵2۴دفتر مدیریت

نمابر:6693۴787تلفن: 66۴3۵103روابط عمومی
میدان انقالب اسالمی- ابتدای خیابان کارگر جنوبی- کوچه شهید مهدی زاده- پالک 23نشانی

موسسه تصویر شهر

-تلفن: 37-8819۴136تلفن گویا
میدان آرژانتین - ابتدای بلوار آفریقا - روبروی پارک سوار بیهقی- پالک 6نشانی

موسسه نشر شهر

-تلفن:960۴۵۵00تلفن گویا
بزرگراه شهید حقانی- بلوار کتابخانه ملی-باغ کتاب تهراننشانی

موسسه تهران گشت ارغوانی
تلفن: 88۴۵2۵20 و 88۴۴81۵0تلفن گویا

خیابان مطهری- بعد از تقاطع سهروردی- پالک ۴9نشانی

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

23

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه1

فرهنگسرای ملل
نمابر:22671717تلفن:  2221۵062دفتر مدیریت

_تلفن:22671718  )داخلی 116(آفرینش و اجرا

_تلفن:22671718 )داخلی 11۴(برنامه ریزی و توسعه

_تلفن:22671718 )داخلی 120(مالی و اداری

نمابر: 222۴698۵تلفن:22671718 )داخلی  12۵ و 126(روابط عمومی

_تلفن:22671718 و 22213019 )داخلی 107 و 108(آموزش

_تلفن:22671718 )داخلی 11۵(دبیرخانه

_تلفن:222070۵1 )داخلی 127(کتابخانه امیرکبیر

_تلفن:22671718 )داخلی 102(نگارخانه

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

فرهنگسرای امام)ره( فرهنگسرای تابعه

نمابر:26101889تلفن:  26101889 و26100780  )داخلی  101و102(دفتر مدیریت

-تلفن: 26101889 و26100780 )داخلی 10۵(برنامه ریزی و پشتیبانی

-تلفن: 26101889 و26100780  )داخلی110(آفرینش و اجرا

-تلفن: 26123630 و26100780 )داخلی 116 و 111(آموزش

-تلفن: 26100971 و26100780 )داخلی  109(روابط عمومی

کتابخانه 
-تلفن: 1-26123630آیت اهلل حسین حق شناس تنگستانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

2۴

منطقه1

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

کتابخانه دارآباد

-تلفن:26109۵20رئیس کتابخانه

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

خانه موزه استاد عزت ا... انتظامی

-تلفن:223902۵9رئیس خانه موزه

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

درگاه فرهنگسرای ملل

melal.farhangsara.ir  :ساب پرتال

           farhangsaramelal1 : اینستاگرام

درگاه فرهنگسرای امام )ره(

imam.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          imam.farhangsara : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

2۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه2

فرهنگسرای ابن سینا
نمابر: 966۵۴93۵تلفن:8-88366366 )داخلی101 و 102( - 88088302 )مستقیم(دفتر مدیریت

_تلفن:8-88366366  )داخلی 11۴(آفرینش و اجرا

_تلفن:8-88366366  )داخلی 107(برنامه ریزی و توسعه

_تلفن:8-88366366 )داخلی 110(مالی و اداری

_تلفن: 8-88366366 )داخلی 111و 113( - 88۵8۴362 )مستقیم(روابط عمومی

_تلفن: 8-88366366 )داخلی 11۵و 112(-88088301 )مستقیم(آموزش

_تلفن:8-88366366 )داخلی 121و123(سالن آمفی تئاتر

_تلفن:8-88366366  )داخلی 122(نگارخانه

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

خانه فرهنگ زنجان

تلفن:660۴3208تلفن:6602۴1۴0رئیس خانه فرهنگ
66036618-

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

خانه فرهنگ نصر

-تلفن:88278361تلفن:88271820رئیس خانه فرهنگ
کوی نصر)گیشا(- خیابان چهارم- شماره 16نشانی

کتابخانه موالنا
-تلفن:88۵78927تلفن:88083212رئیس 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: ۵-6602102۴تلفن:66038283تلفن:2۵-6602102۴رئیس کتابخانه

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

کتابخانه سعادت 
-تلفن: 22090۴87تلفن:22116760رئیس کتابخانه

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

کتابخانه پرواز
نمابر: 22366679تلفن:22366679رئیس کتابخانه

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

درگاه فرهنگسرای ابن سینا

ebnesina.farhangsara.ir :ساب پرتال

           farhaangsara_ebnesina : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

27

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه3

فرهنگسرای ارسباران
نمابر: 22872۴81تلفن:2-22872۴81 )داخلی 101 و 1۴9 و 129(دفتر مدیریت

آفرینش و اجرا
تلفن:20-22872818  )داخلی  110( امور سالن )122( واحد فیلم 

)219( واحد تئاتر )119( واحد شبکه همکاری ها )121(
 واحد فرهنگی)222( واحد موسیقی )122(

-

-تلفن:20-22872818  )داخلی 108(برنامه ریزی و توسعه

مالی و اداری
تلفن:22886910  معاونت )داخلی 10۵( منابع انسانی )217( 
رئیس مالی )132( تدارکات)231( جمعدار اموال)106(مسئول 

خدمات )107(
نمابر: 22872818

-تلفن:  22872199 )داخلی 11۵-223(روابط عمومی

-تلفن:222887۵0 )داخلی 127و131و22۵(آموزش

-تلفن:20-22872818 )داخلی 117(کتابخانه هنر

-تلفن:20-22872818  )داخلی 12۴( و 22873399نگارخانه

خیابان دکتر شریعتی- باالتر از  سیدخندان- خیابان جلفانشانی

فرهنگسرای آفتابفرهنگسرای تابعه
نمابر: 22000827تلفن: 22009000  )داخلی 101 و 103(دفتر مدیریت

_تلفن: 22009000  )داخلی10۴(آفرینش و اجرا

_تلفن: 22000827 )داخلی110(روابط عمومی

_تلفن: 13- 226۴6912 )داخلی108و 107(آموزش

-تلفن: 22009000  )داخلی10۵(مالی و اداری    

_تلفن: 22009000  )داخلی 112(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

28

منطقه3

 کتابخانه عالمه امینی )ره(
-تلفن:886۵0367  و 88787386رئیس کتابخانه

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

خانه موزه شهید مطهری )ره(
-تلفن: 3-22631۵81رئیس خانه موزه

خیابان شریعتی- خیابان شهیدکالهدوز ) دولت(-نرسیده به حسینیه یزدی ها- نبش بن بست نشانی
صدرا- شماره116

خانه موزه شهید بهشتی )ره(
-تلفن: 22263۵00رئیس خانه موزه

خیابان دکتر شریعتی - ابتدای خیابان شهید دستگردی )ظفر( - خیابان صبر - خیابان شهید نشانی
مطهری )ره(-  کوچه شهید بهشتی)ره( - شماره 12

خانه فرهنگ حورا
نمابر: 22890899تلفن: 228860۴۴رئیس خانه فرهنگ

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

کتابخانه رشید یاسمی
-تلفن: 88626037رئیس کتابخانه

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

کتابخانه دکترشریعتی 
-تلفن: 22886100 و 228789۵9رئیس 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

29

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه3

-تلفن: 22906363 - 22۴11080رئیس کتابخانه
خیابان میرداماد- خیابان امیرسهیل تبریزیان- نبش خیابان بهبهانی- شماره 11نشانی

کتابخانه مصطفی رحماندوست
-تلفن: 22780062رئیس کتابخانه

غرب به شرق بزرگراه صدر- خروجی کامرانیه- بوستان سهیلنشانی

درگاه فرهنگسرای ارسباران

arasbaran.farhangsara.ir    :ساب پرتال

          farhangsara_arasbaran : اینستاگرام

درگاه فرهنگسرای آفتاب

aftab.farhangsara.ir    :ساب پرتال

          farhangsaraaftab : اینستاگرام
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30

منطقه۴

فرهنگسرای اشراق
نمابر: 77329367تلفن: 77323877و77329272دفتر مدیریت

نمابر: 773۵۴73۵تلفن: 7732۴901 و773263۵1 و 77327682آفرینش و اجرا

-تلفن: 77327686 و 773296۴3 و 77783626برنامه ریزی و توسعه

نمابر: 77327111تلفن: 77323616 و 77326۴۴۴مالی و اداری

نمابر: 77323777تلفن: 77326777روابط عمومی

-تلفن: 77323839 و 77781122 و 77328117 و 7732۵230آموزش

-تلفن:  7730۵۴28 و 77328696حراست

نمابر: 77329367تلفن: 77329367دبیرخانه

-تلفن:  77783377 و 773۵92۵1 و 773۵9222کتابخانه شیخ اشراق)ره(

-تلفن: 77782211نگارخانه آفرینش نقش

-تلفن: 3- 7732۴112 و 7739۵173 خانه قرآن

-تلفن: 77783377باشگاه 

-تلفن: 77327683سینما

-تلفن: 77390۴17 و 77390۴69استخر

- 3-7732۴112تلفن گویا

فلکه دوم تهرانپارس – انتهاي خیابان جشنوارهنشانی

فرهنگسرای هنگامفرهنگسرای تابعه
نمابر: 772۴1۴8۴تلفن: 77277711دفتر مدیریت

-تلفن: 77182۵27مالی و اداری

-تلفن: 77۴96138آفرینش و اجرا

نمابر: 77۴۴7207تلفن: 77۴۴7207روابط عمومی
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مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۴

-تلفن: 77۴96139آموزش

-تلفن: 77210372کتابخانه هنگام

-تلفن: 772۴177۴سینما

-77۴91۴91تلفن گویا

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

مجتمع فرهنگي هنري حکیمیه
نمابر: 7730۵۴28تلفن: 12-77007710رئیس مجتمع

_تلفن: 7730۵۴28 و 77303833 کتابخانه حکیمیه

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

خانه فرهنگ صدف
نمابر: 229۵۵۵66 تلفن: 22932۵3۵رئیس خانه فرهنگ

پاسداران – تپه شمس آباد – بوستان صدف نشانی

کتابخانه لویزان
نمابر: 229۵66۵۵تلفن: 229۵66۴۴رئیس کتابخانه

لویزان- خیابان شعبانلو- رو به روي مخابرات شهید لطیفينشانی

کتابخانه امید 
نمابر: 7736177۵تلفن: 7707717۵رئیس کتابخانه

قنات کوثر- شهرک امیدنشانی

کتابخانه سراج 
-تلفن: 772۴۵761رئیس کتابخانه

خیابان دالوران - خیابان سراج - نبش کوچه  شهید مرادینشانی
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32

منطقه۴

کتابخانه شهید آوینی 
-تلفن: 7796۴6۴8رئیس کتابخانه

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

درگاه فرهنگسرای اشراق

eshragh.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          eshragh_farhangsara : اینستاگرام

درگاه فرهنگسرای هنگام

hengam.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsarahengam : اینستاگرام
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مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۵

فرهنگسرای فردوس
-تلفن:۴۴088787 و ۴۴08۵8۵8دفتر مدیریت

-تلفن:۴۴081027آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴081026برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:۴۴000201مالی و اداری

-تلفن:2-۴۴002271روابط عمومی

-تلفن: ۴۴081028آموزش

-تلفن: ۴۴081039سالن آمفی تئاتر

نمابر:۴۴0۵1۴۴0تلفن: ۴۴0۵362۵دبیرخانه

-تلفن:۴۴0810۴3کتابخانه فردوس

-تلفن:۴۴000203  نگارخانه

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

فرهنگسرای معرفت فرهنگسرای تابعه
-تلفن: ۴۴338۴8۴دفتر مدیریت

-تلفن:۴۴332636پشتیبانی و برنامه ریزی

-تلفن:۴۴31930۴آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴338۴8۵روابط عمومی

-تلفن:۴۴30۴979آموزش

-تلفن:۴۴301۴۴۴حراست

-تلفن:۴۴30۴8۵8کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی 
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3۴

منطقه۵

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

مجتمع فرهنگی هنری نور

-تلفن: ۴۴069121رئیس مجتمع
-تلفن:۴۴0667۵1کتابخانه شیخ فضل ا... نوری

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

خانه فرهنگ میثاق 
-تلفن: ۴۴0891۵8رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:۴۴082۴61کتابخانه میثاق
میدان صادقیه-بلوار آیت ا... کاشانی- انتهای خیابان مهراننشانی

خانه فرهنگ باصفا
-تلفن: ۴۴0۵363۵رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ آیه

-تلفن:۴۴633۴33رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۴۴6۵6۴2۴کتابخانه کوثر

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

خانه فرهنگ محصل

-تلفن:۴-۴۴۴7۴683رئیس خانه فرهنگ

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

3۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۵

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

کتابخانه شهدای حصارک

-تلفن: ۴۴830107رئیس کتابخانه
انتهای خیابان جنت آباد شمالی- بلوار سیمون بولیوار- نبش ایرانشهر شمالی- شماره 1۵نشانی

کتابخانه عالمه جعفری )ره(

-تلفن: ۴۴0086۵6رئیس کتابخانه
فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت ا... کاشانی- خیابان حسن آباد- کوچه چهارم-شماره23نشانی

درگاه فرهنگسرای فردوس

ferdos.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          ferdos.farhangsaraa : اینستاگرام

درگاه فرهنگسرای معرفت

marefat.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          marefat.farhangsara : اینستاگرام
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36

منطقه6

فرهنگسرای سرو
-تلفن: 8867690۵مدیریت

-تلفن:  88870۴72 دفتر مدیریت

-تلفن: 886۵1787آفرینش و اجرا

-تلفن: 88196723 برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 88196786 مالی و اداری

نمابر: 887991۵۴تلفن: 887991۵۴روابط عمومی

-تلفن: 88676903 آموزش

نمابر:88870۴7۴تلفن: 88870۴7۴دبیرخانه

-تلفن: 88786277 کتابخانه سرو

-88881879 تلفن گویا

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

خانه فرهنگ گلها
-تلفن: 889۵8290 رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 88983603آموزش

-تلفن: 88983603کارشناس فرهنگی

خیابان کارگر شمالی- باالتر از خیابان فاطمی-کوچه  دیدگاه-پالک 28 - طبقه دومنشانی 

خانه موزه دکتر شریعتی
-تلفن: 669۴۵1۵1رئیس  خانه موزه
-تلفن: 6 - 66۵6۵۵6۵کارشناس هنری

 خیابان دکتر فاطمی- خیابان جمالزاده شمالی- کوچه نادر- شماره9نشانی
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منطقه6

کتابخانه شهید جهان آرا

نمابر:886023۵8تلفن:886023۵8رئیس کتابخانه

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی )یوسف آباد(- انتهای خیابان شهید جهان آرانشانی
کوچه ۵9 غربی

درگاه فرهنگسرای سرو

sarv.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_sarv : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

38

منطقه7

فرهنگسرای اندیشه
نمابر: 8876۴963تلفن: 8876899۵دفتر مدیریت

-تلفن: 88۵00697آفرینش و اجرا

-تلفن: 8876۵232برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 88763079مالی و اداری

نمابر: 8876۵۵09تلفن: 88766030روابط عمومی

-تلفن: 88760161 و 88767820آموزش

-تلفن: 8876۴۴68 )داخلی 2۵1(سالن آمفی تئاتر

-تلفن: 8876۴۴68 )داخلی 12۵(دبیرخانه

-تلفن: 88739770  و 88۵0069۵کتابخانه اندیشه

-تلفن: 8876۵090نگارخانه

-1۵ -88۵0۵۵13تلفنخانه

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

خانه فرهنگ نیایش
نمابر: 77۵82299تلفن: 77۵۵1۴61رئیس خانه فرهنگ

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

خانه قرآن منطقه 7
نمابر: 88۴2۴۴22تلفن: 88۴13۵11رئیس خانه قرآن

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

منطقه7

درگاه فرهنگسرای اندیشه

andisheh.farhangsara.ir          :ساب پرتال

          farhangsara.andishe : اینستاگرام
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۴0

منطقه8

فرهنگسرای گلستان
-تلفن: 778۴8888 و 778۴9999دفتر مدیریت

-تلفن: 77263۵92آفرینش و اجرا

-تلفن: 778۴1381برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 77261983مالی و اداری

-تلفن: 77810036آموزش

-تلفن: 77826۴7۵روابط عمومی

-تلفن: 77819۴68 و 7781۴۴۴7گیشه سینما

-تلفن: 778۴8888 و  77819۴۵7دبیرخانه

-تلفن: 77827730کتابخانه گلستان

-تلفن: 77813802نگارخانه

-تلفن: 778۴1380امور عمومی

-تلفن: 778۴1378حراست

-تلفن: 778۴1377انتظامات

-تلفن: 778۴1379امور مالی

-تلفن: 778۴۴۵7۵منابع انسانی

- 7-778۴1376تلفن گویا

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

خانه فرهنگ دی
نمابر: 77933۵09تلفن:779۵20۴0رئیس خانه فرهنگ

نارمک- ۴6 متری شرقی- بین خیابان مهر و مدائن- میدان 16نشانی
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مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه8

خانه فرهنگ فدک
نمابر: -تلفن: 77813002 - 77269719 - 77819۴۵۵رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ و کتابخانه  سالم
نمابر: -تلفن: 77916020 - 77901731رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 77916080کتابخانه

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

خانه قرآن منطقه 8
نمابر: 77907963تلفن: 779۵8996رئیس خانه قرآن

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

کتابخانه دکتر شهیدی
نمابر: 77921213تلفن: 77913098رئیس کتابخانه

نارمک- ۴6 متری غربی-  پشت درمانگاه خصوصی نارمک - میدان ۵8نشانی

خانه فرهنگ و کتابخانه فرزانگان
نمابر: 77820۵۴۴تلفن: 778188۴2 - 7783۴۵۴۵رئیس  خانه فرهنگ 

نارمک- انتهای خیابان گلستان-جنب بوستان تسلیحات- کوچه شهید گلستانی- شماره 128نشانی

کتابخانه  شقایق

نمابر: -تلفن: 7790۴389 - 7790۴61۵رئیس کتابخانه

نارمک ، انتهای ۴6 متری شرقی ، میدان شقایق نشانی
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۴2

منطقه8

خانه فرهنگ وکتابخانه گلبرگ

-تلفن: 77183997رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:   7718399۵کتابخانه گلبرگ

نارمک-خیابان دردشت-خیابان 72 شرقینشانی

کتابخانه شهربانو

-تلفن: 77691۵80رئیس کتابخانه

نارمک-خیابان جانبازان غربی- 1۴ متری لشکر -خیابان شهید حیدری - جنب بوستان کوثرنشانی

درگاه فرهنگسرای گلستان

golestan.farhangsara.ir :ساب پرتال

          golestan.farhangsara : اینستاگرام
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مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه9

فرهنگسرای رویش

نمابر: 66688۵۵0تلفن:66688۵۵0 - ۴-66688۵۵2 )داخلی 103(دفتر مدیریت
966۵۴9۴6

-6669309۵ )مستقیم(آفرینش و اجرا

-66287703 )مستقیم(برنامه ریزی و توسعه

-666931۴8 )مستقیم(مالی و اداری

نمابر:6628770۴تلفن: 6628770۴روابط عمومی
نمابر: 66688۵۵0تلفن: 66688۵۵1آموزش
-تلفن:66688۵۵0  دبیرخانه

-۴-66688۵۵2تلفنخانه

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

 فرهنگسرای کار و تعاونفرهنگسرای تابعه

نمابر:66029060 تلفن:660۴169۴  دفتر مدیریت
داخلی 108

-تلفن: 660۴2067  )داخلی 10۵(برنامه ریزی و پشتیبانی

-تلفن: 660۵۴۵61 )داخلی 10۴(آفرینش و اجرا

-تلفن: 66029060 )داخلی 106(روابط عمومی

-تلفن: 66029392آموزش

- 660۴69۴۵ - 66029060 - 660۴2067تلفنخانه

-تلفن: 66029060 )داخلی 108(دبیرخانه

-تلفن:660۴69۴6کتابخانه عالمه طباطبایی )ره(

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴۴

منطقه9

بزرگراه یادگار امام )ره( جنوب- تقاطع خیابان هاشمی - شماره 76نشانی

خانه فرهنگ مهرآباد
نمابر: 66616388تلفن: 666380۵0  رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 66620163آموزش

نمابر: 66616388تلفن: 66616388  کتابخانه قیصر امین پور
خیابان مهرآباد جنوبی- خیابان گزل خو )توکلی(- کوچه شهید اصفهانی-شماره ۴2نشانی

خانه فرهنگ شمشیری
نمابر:6663۴۵8۴تلفن:6663۴۵8۴رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 666۴9691 - 66629893آموزش
سه راه آذری- خیابان شمشیری- جنب بوستان شمشیری-شماره 300نشانی

خانه فرهنگ پرواز
-تلفن:7-66020196رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ ایرانسرا
نمابر:66039873تلفن:66039873 -660۵3378 رئیس خانه فرهنگ

میدان آزادی- ضلع شرقی برج آزادینشانی

کتابخانه شهید امیر کاشانی
-تلفن:۴- 66080083رئیس 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

منطقه9

درگاه فرهنگسرای رویش

rouiesh.farhang sara.ir :ساب پرتال

          Farhangsara_rouiesh : اینستاگرام

درگاه  فرهنگسرای کار و تعاون

kar.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_kar : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴6

منطقه10

فرهنگسرای عطار نیشابوری
نمابر: ۵۵76۵88۵تلفن:۴-۵۵76۵882  دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵13۵۵61  آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵76۵882برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵13۵۵۴9مالی و اداری

-تلفن:۵۵732۵6۵روابط عمومی

-تلفن:۵۵716776آموزش

-تلفن: ۵۵13۵۵۵۴منابع انسانی

-تلفن:۵۵76۵882دبیرخانه

-zتلفن: ۵۵7181۴3کتابخانه عطار نیشابوری

-۵۵13۵۵۵3 - ۵۵71۵879تلفن گویا

میدان بریانک - خیابان شهید دعوتی - خیابان شهید امیرقلی نشانی

خانه فرهنگ شهروندان
نمابر: ۵۵722162تلفن:۵۵722162 - ۵۵773۵۴7رئیس 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: ۵۵772۵37تلفن:۵۵772۵37 و ۵۵780808رئیس خانه فرهنگ 

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

کتابخانه محله هفت چنار
-تلفن: ۵۵787700رئیس کتابخانه
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴7

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه10

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

خانه فرهنگ توحید
نمابر: 663۵1۴0۴تلفن:  663۵1۴12 و ۴-663۵1۴02رئیس خانه فرهنگ 

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

خانه موزه شهیدان اقبالی

نمابر:66699۵62تلفن: 66691۵۴6 و 66699۵62رئیس خانه موزه
خیابان کمیل غربی- بعد از چهار راه شهید قلیچ خانینشانی

مجتمع فرهنگی هنری اعتماد

نمابر: ۵۵788079تلفن: ۵۵72198۵ و ۵۵7880۵1رئیس مجتمع
میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- بوستان اعتمادنشانی

درگاه فرهنگسرای عطار نیشابوری

attar.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_attar : اینستاگرام
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۴8

منطقه 11

فرهنگسرای رازی
نمابر: ۵۵۴20۵83تلفن:۵۵۴09۴87دفتر مدیریت
-تلفن: ۵۵۴233۵0 آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵۴233۵9برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵۴0۴02۵مالی و اداری

نمابر: ۵۵۴09۵۴9تلفن: ۵۵۴09۵۴9روابط عمومی
-تلفن: ۵-۵۵۴2166۴آموزش
-تلفن: ۵۵۴09۴88دبیرخانه

نمابر: ۵۵۴233۵2تلفن:۵۵۴233۵2کتابخانه

-تلفن:۵۵۴233۵3نگارخانه
-تلفن: ۵۵۴233۵3ورزش

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

خانه فرهنگ حر
-تلفن: 66963999 و 66۴0236۵ رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 66۴09۵23کتابخانه شهید قدیریان

خیابان کارگرجنوبی – ضلع شمال شرقی میدان حرنشانی

خانه فرهنگ شیخ هادی
-تلفن:8- 66۴98۵87رئیس خانه فرهنگ

خیابان جمهوري-خیابان شیخ هادي- خیابان شهید حسین سخنور- پالک 220نشانی

خانه فرهنگ ابوسعید 
-تلفن: 66۴93039 و 6696۵۵03رئیس خانه فرهنگ

میدان منیریه – خیابان ابوسعید – جنب درمانگاه زنجانی ها نشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۴9

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه11

درگاه فرهنگسرای رازی

razi.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara_razi : اینستاگرام
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵0

منطقه12

فرهنگسرای عترت
-تلفن:  332۵۵۵01دفتر مدیریت

-تلفن: 332۵6971آفرینش و اجرا

-تلفن: 332۵67۴1برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 332۵616۴مالی و اداری

-تلفن: 332۵6۵60روابط عمومی

-تلفن: 332۵6860آموزش

-تلفن: 332۵۵۵09دبیرخانه

-تلفن: 33322210تلفن گویا

میدان امام حسین)ع( - پیاده راه 17شهریور-نبش کوچه اعرابینشانی

فرهنگسرای نهج البالغهفرهنگسرای تابعه
-تلفن: 33۵16766دفتر مدیریت
-تلفن: 33۵16766آفرینش و اجرا

-تلفن: 33۵690۴0آموزش

-تلفن: 33۵13223پشتیبانی

خیابان ري- پایین تر از میدان قیام- بوستان کوثرنشانی

خانه فرهنگ بهشت

-تلفن: 7 - 667۵۵۵36رئیس خانه فرهنگ
خیابان فیاض بخش-بوستان شهر- نبش میدان صلحنشانی

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

-تلفن: ۵- ۵۵8936۵۴رئیس  فرهنگخانه
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵1

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه12

-تلفن: ۵۵8936۵۴کتابخانه آیت اهلل ایروانی

میدان محمدیه-  نرسیده به چهارراه وحدت اسالمی- کوچه دولت آبادي- کوچه نشانی
حاج حسن- بن بست اول- شماره 1

خانه موزه بازار

نمابر: 33910۴۴۴تلفن:3311282۴ و 33910۴۴۴رئیس خانه موزه
-تلفن:3311282۴کتابخانه بازار 

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

مجتمع فرهنگی هنری خواجوی کرمانی

-تلفن:۵۵890778 و ۵۵6366۵۵رئیس مجتمع 
-تلفن: ۵۵6366۵۵کتابخانه خواجوی کرمانی

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

خانه فرهنگ امامزاده یحیي )ع(
-تلفن: 33۵۵3228 و 33۵08668رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 33۵۵3228کتابخانه امامزاده یحیی )ع(
خیابان ري- خیابان آبشار غربي- کوچه هداوند- شماره 7نشانی

خانه فرهنگ دردار
-تلفن: 33۵۵1۵38 و 33۵1۵761رئیس 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

منطقه12

خانه موزه شهید چمران
-تلفن:۵۵63۴1۵8رئیس خانه موزه 

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

کتابخانه آیت ا... طالقانی )ره(
-تلفن: 77۵26923 و  77۵37168رئیس کتابخانه

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

کتابخانه هدایت )مشارکتی(
-تلفن: 3313۴1۵۴رئیس کتابخانه 

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

کتابخانه آیت ا... کاشانی )ره(
-تلفن: 33۵30679 و 33۵30686رئیس کتابخانه 

خیابان مصطفی خمینی -نرسیده به چهار راه سرچشمه- کوچه شهید میرحسین نشانی
سجادی- بن بست شام بیاتی- شماره 30

خانه قرآن شهید جاللی ثانی
-تلفن: ۵۵982۴00رئیس خانه قرآن 

خیابان شوش-ابتدای خیابان خیام-کوچه شهید جاللی ثانی-شماره 31نشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵3

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه12

درگاه  فرهنگسرای عترت

etrat.farhangsara.ir: ساب پرتال 

          farhangsara_etrat :اینستاگرام

درگاه  فرهنگسرای نهج البالغه

nahjolbalaghe.farhangsara.ir : ساب پرتال
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵۴

منطقه13

فرهنگسرای امید
-تلفن:3330۵11۴ و 333۵۵203 )داخلی 1302-1303(دفتر مدیریت

-تلفن: 333313۴2  )داخلی 132۵(آفرینش و اجرا

-تلفن: 3330۵120  )داخلی 1317(برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 333038۴0  )داخلی 1306(مالی و اداری

-تلفن: 333۵۵20۴ )داخلی 1338(روابط عمومی

تلفن: 333۵8689 )داخلی 13۴۵(حراست

-تلفن:91 -33302۵90و 333۵۵203 )داخلی 1332 و 1331(آموزش

-تلفن: 333038۴3 و 333۵۵203 )داخلی 13۵0و 13۴9 و 13۴8(کتابخانه امام خمینی)ره(

-تلفن: 333038۴۴و333038۴1 )داخلی 1310 و 1312(واحد منزلت

-تلفن: 333038۴2نگارخانه

-تلفن: 33302۵88و 33302۵92و333۵8688و333۵۵203تلفن گویا

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

خانه فرهنگ مهرآور
-تلفن: 77981600 و 82-77۴68881رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ حافظیه 
-تلفن: 77۴02827 و 77۴00930رئیس خانه فرهنگ 

خیابان پیروزی – انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی – فرعی ۴/۴2 نشانی
جنب مدرسه شیخ فضل ا... نوری )ره(
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵۵

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه13

درگاه فرهنگسرای امید

omid.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_omid : اینستاگرام
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵6

منطقه1۴

فرهنگسرای اخالق
نمابر:33312۴03تلفن:33312۵02 و 33312۴01دفتر مدیریت

-تلفن: 333۵۵036 و 333۵3600آفرینش و اجرا

-تلفن:33312302برنامه ریزی و توسعه

نمابر:332۵2333تلفن:333۵۵03۵مالی و اداری

نمابر:333۵0029تلفن:33311۵01روابط عمومی

-تلفن:33312300آموزش

-تلفن:33312303کتابخانه

-تلفن:333۵0060نگارخانه

- 33312۴02 و 33312۵00 و 33312۴00تلفن گویا

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

خانه فرهنگ ابوذر
نمابر: 33836869تلفن:33802۵29 و 331۴۴078رئیس خانه فرهنگ

تقاطع بزرگراه شهید محالتی و بلوار ابوذر- شماره ۵60نشانی

خانه فرهنگ شکوفه
-تلفن:333۴0882 و 3378۴099رئیس خانه فرهنگ

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

خانه قرآن
-تلفن:331611۴۴ و 3317178۵رئیس خانه قرآن
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵7

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه1۴

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

خانه فرهنگ فرشته آزادی
نمابر: 33181879تلفن: 331862۴8 و 33192167رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ زیتون
نمابر:3373۵82۴تلفن:33736966رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ شهید اندرزگو
نمابر:33306۴00تلفن:333۵9888 و 33306866رئیس خانه فرهنگ

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

کتابخانه ابن سینا
نمابر:333۴3۵60تلفن: 33303103رئیس کتابخانه

خیابان پیروزی- میدان چهارصد دستگاهنشانی

کتابخانه  امام جعفر صادق )ع(
نمابر: 36309978تلفن:  36319997رئیس 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 : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۵8

منطقه1۵

فرهنگسرای خاوران

-تلفن: 33709009 دفتر مدیریت

-تلفن: 33717037 آفرینش و اجرا

-تلفن: 33736777برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 33701000مالی و اداری

-تلفن: 3301۵۴23 روابط عمومی

-تلفن: 3371703۵ و 3370886۵ و 3301۵۴2۴آموزش

-تلفن: 33682737سالن آمفی تئاتر

نمابر:33031092تلفن: 33031092دبیرخانه

-تلفن: 3371728۵ و 33717039کتابخانه خاوران

-تلفن: 33717038نگارخانه

-تلفن: 33707032خانه کودک

-تلفن:  33000033 )داخلی 196(کتابخانه طلوع )ویژه نابینایان(

-33709007 و 33000033تلفنخانه

میدان خراسان - خیابان خاوران- سه راه هاشم آبادنشانی

خانه فرهنگ شهید ملکان

-تلفن: 33729۵12رئیس خانه فرهنگ

خیابان هاشم آباد - خیابان شهید ملکان- کوچه طهماسبینشانی 

مجتمع فرهنگی هنری شهیدان جعفری نژاد

-تلفن: 33021818 و 330088۴2رئیس مجتمع

-تلفن: 33687923    کتابخانه مجتمع شهیدان جعفری نژاد

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۵9

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه1۵

-تلفن: 33021818نگارخانه مجتمع شهیدان جعفری نژاد

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

خانه فرهنگ پامچال

-تلفن: 33۴۵1000  و  33878283رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 33۴۵1000 و 33878283کتابخانه پامچال

-تلفن: 33۴۵1000 و 33878283نگارخانه

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

-تلفن: 33021122  و  33738008رئیس خانه فرهنگ

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

درگاه فرهنگسرای خاوران

khavaran.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara.khavaran : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

60

منطقه16

فرهنگسرای بهمن

نمابر: ۵۵312303تلفن:  ۵۵077۴89دفتر مدیریت

نمابر: ۵۵31230۴تلفن:  ۵۵30۴137  و ۵۵31230۴آفرینش و اجرا
نمابر: ۵۵3107۵9تلفن:۴- ۵۵3116۵3برنامه ریزی و توسعه

نمابر: ۵۵0۵138۴ تلفن: ۵۵0۵138۴مالی و اداری
)داخلی 102(

نمابر: ۵۵312301تلفن:3-۵۵0۵8892روابط عمومی
-تلفن:6- ۵۵31230۵آموزش

-تلفن: ۵۵071208سالن آمفی تئاتر
نمابر: ۵۵312303تلفن: ۵۵30۴139دبیرخانه

-تلفن: ۵۵0۵8۴37کتابخانه شهید فهمیده
-تلفن: ۵۵312180نگارخانه
انتهای بزرگراه نواب صفوی- میدان بهمن- خیابان شهید وفایینشانی

خانه فرهنگ خزانه
-تلفن:2- ۵۵312921 رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ قلم
نمابر: ۵۵31۴333تلفن: ۵۵3320۴۴  و ۵۵31۴333رئیس 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

61

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه16

خانه فرهنگ کوشا
نمابر: ۵۵031070تلفن:12-۵۵338811رئیس خانه فرهنگ

نازی آباد- هزاردستگاه-خیابان خداشرفینشانی

مجتمع فرهنگی هنری فجر
نمابر:۵۵32۴۵23تلفن: ۵۵32۴۵23 رئیس مجتمع 

-۵۵311۵7۵کتابخانه شهید بخارایی
- ۵۵311۵7۵ - ۵۵3097۴1تلفنخانه
فلکه چهارم خزانه-خیابان جمشید سیدنشانی

کتابخانه شهدای یاخچی آباد
-تلفن: ۵۵۵028۴۵-۵۵۵032۴8رئیس کتابخانه

نازی آباد- نبش کوچه شاهمرادی-پالک 99نشانی

درگاه فرهنگسرای بهمن

bahman.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara_bahman : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

62

منطقه17

فرهنگسرای بهاران
نمابر: 66231118تلفن:6630۴171دفتر مدیریت

-تلفن: 66213839آفرینش و اجرا

-تلفن:66306100برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 66306090مالی و اداری

نمابر: 66231119تلفن: 66231119روابط عمومی

-تلفن: 66231118دبیرخانه

-تلفن: 66218۵68کتابخانه بهاران

-تلفن: 66233980نگارخانه

-تلفن: 18 - 6632۴017سینما تئاتر بهاران

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

خانه فرهنگ سلمان فارسی
-تلفن: ۵۵6۴۵389 و ۵۵668611رئیس خانه فرهنگ

خیابان قزوین - خیابان قلعه مرغی- خیابان یوسفی- شماره 33نشانی

کتابخانه دکتر حسابی
-تلفن: 2-۵۵7۵۴3۴1 - ۵۵717978رئیس کتابخانه

خیابان ابوذر- خیابان شهید قفیلی- خیابان دکتر حسابینشانی

خانه قرآن بهاران 
-تلفن: 66203688رئیس 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

63

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه17

درگاه فرهنگسرای بهاران

baharan.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsara_baharan : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

6۴

منطقه18

فرهنگسرای خاتم)ص(

 نمابر:6620706۵ تلفن:6620706۵ و 66207068دفتر مدیریت
)داخلی 103(

-تلفن:662۴280۵آفرینش و اجرا
-تلفن:66298199برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:66130698مالی و اداری
-تلفن:66207068روابط عمومی

-تلفن:66207081آموزش
-تلفن:6620706۵سالن آمفی تئاتر

-تلفن: 66207067دبیرخانه

-تلفن: 66297۵2۵کتابخانه 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: 6678۵0۴0تلفن: 6678۵0۴0رئیس خانه فرهنگ

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

-تلفن: 66217766رئیس کتابخانه

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

کتابخانه فجر
-تلفن: 66817۴۵6رئیس 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

منطقه18

کتابخانه 1۵ خرداد
-تلفن: 66698۴۴9رئیس کتابخانه 

یافت آباد-میدان معلم-خیابان تختی-خیابان یادگاری-بوستان 1۵ خرداد نشانی

کتابخانه بوستان نرگس
-تلفن: 966۵۴3۴8رئیس کتابخانه 

میدان معلم-خیابان شهدای دانش آموز  - 10 متری یاسر،خیابان قائم )عج(-بوستان نرگسنشانی

خانه فرهنگ  رشد 
نمابر: 66132۴۴3تلفن: 66132338   رئیس  خانه فرهنگ

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

کتابخانه  شهدای محله بهداشت 
-تلفن: 66306906   رئیس کتابخانه

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

درگاه فرهنگسرای خاتم )ص(

khatam.farhangsara.ir  :ساب پرتال

            khatam_farhangsara : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

66

منطقه19

فرهنگسرای مهر
-تلفن: ۵۵037799دفتر مدیریت
-تلفن:۵۵033900آفرینش و اجرا

-تلفن:۵۵0377۴۴برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:۵۵022۵00مالی و اداری
-تلفن:۵۵037766روابط عمومی

-تلفن:۵۵037788آموزش
-تلفن: ۵۵037799دبیرخانه

-تلفن: ۵۵03۵600کتابخانه مهر
-تلفن:۵۵033900سالن نمایش

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

خانه فرهنگ تالش 
-تلفن:۵۵۵3۵800  و ۵۵008100رئیس خانه فرهنگ

-تلفن:۵۵۵1112۵کتابخانه تالش
خانی آباد نو- بلوار میالد- خیابان شهرداری- جنب بوستان22 بهمننشانی

خانه فرهنگ میعاد 
نمابر:۵۵032۵00تلفن:۵۵۵32۵00 و  ۵۵۵20708رئیس خانه فرهنگ

خانی آباد نو- 20 متری میعاد- کوچه 3۵ - شماره ۴نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

67

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه19

درگاه فرهنگسرای مهر

mehr.farhangsara.ir :ساب پرتال

            farhangsara_mehr : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

68

منطقه20

فرهنگسرای والء
-تلفن:33391119دفتر مدیریت
-تلفن:33380303 و 33391118 و 33399383آفرینش و اجرا

-تلفن: 3337۴770برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:33771886و337۴0۵۵2مالی و اداری
-تلفن:337۴913۴روابط عمومی

-تلفن:3337۴760 و 3376۴98۵آموزش
نمابر: 337۴0۵۵2تلفن: 337۴0۵۵2دبیرخانه
-تلفن: 33370۵0۵و33370606     تلفن گویا

-تلفن: 33383187مجموعه فرهنگی دروازه ری
-تلفن: 33399283سالن ورزشی ولی عصر )عج(
-تلفن: 3337۵۴۵۵سالن اجتماعات ولی عصر)عج(

شهرری- میدان نمازنشانی

خانه فرهنگ رازی
نمابر:۵۵907903تلفن:۵۵9۵۵1۵1-۵۵907903-۵۵97۵127رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ دولت آباد
نمابر: 337۴8287تلفن:3339۴0۵0 و 337۴7772رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ شیخ صدوق)ره(

تلفن: 337۵۴0۴2 و 33398۵00رئیس خانه فرهنگ
نمابر:337۵۴0۴1و33766181 و337۵۵970 و 33370960-1

-تلفن: 337۵۵970کتابخانه شیخ صدوق )ره(

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

69

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه20

شهرری- میدان فلکه اول دولت آباد- جنب بوستان مهراننشانی

خانه فرهنگ 13 آبان
نمابر:۵۵۵02921تلفن:۵۵۵03938 و ۵۵۵19303رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: ۵۵۵2۵۵77کتابخانه 13 آبان
خیابان شهید رجایی - شهرک 13آبان -خیابان شهید صحرایی- جنب سازمان میوه و تره بارنشانی

مجتمع فرهنگی هنری شهید رحیمی
نمابر:۵۵۵1930۴تلفن:۵۵۵239۴9 و  ۵۵03018۵و ۵۵۵1930۴ و ۵۵۵239۵0رئیس مجتمع

شهرري- شهرک 13 آبان- خیابان شهید جمشیدي- خیابان کوچه شهید دولت سرا )اردیبهشت3( - نشانی
جنب مسجد امام رضا)ع(

کتابخانه شیخ کلینی )ره(

تلفن:2 - 337۵3031رئیس کتابخانه
نمابر:1337۵3032-33370700 و 3339۵6۵۵

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

کتابخانه13 آبان

تلفن:۵۵۵2۵۵99 و ۵۵۵2۵۵77 و ۵۵۵2۵۵88 رئیس کتابخانه
نمابر:2۵۵۵2۵۵99-۵۵۵19300 و ۵۵۵2۵۵30

شهرري- خیابان شهید رجایی- شهرک 13 آبان- خیابان شهید موالیي جنوبينشانی
 کوچه شهید عطري، شماره ۴

درگاه فرهنگسرای والء

vela.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsaravela : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

70

منطقه21

فرهنگسرای دانش  
نمابر:۴۴۵1۵610تلفن:۴۴۵1۵610دفتر مدیریت
-تلفن:۴۴۵۴1۵80آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴۵1۵33۴برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:۴۴۵0۵6۴2مالی و اداری
نمابر: ۴۴۵8762۵تلفن:۴۴۵8762۵روابط عمومی

-تلفن: ۴۴۵3۴0۵6آموزش
کیلومتر ۵ بزرگراه شهید لشگری- شهرک فرهنگیان- میدان دانش-خیابان فرهنگ نهمنشانی

خانه فرهنگ تهرانسر
نمابر: -تلفن:۴۴۵9۴939 - ۴۴۵60837رئیس خانه فرهنگ

نمابر: -تلفن:۴۴۵3۴0۵۵کتابخانه حزین الهیجی
تهرانسر- بلوار گلها- نبش کوچه 1۴نشانی

خانه فرهنگ وردآورد
نمابر:۴۴9810۴1تلفن:۴۴9873۵2رئیس خانه فرهنگ
نمابر: -تلفن:۴۴981070کتابخانه استاد معین

 کیلومتر 19 بزرگراه شهید لشگری )جاده مخصوص کرج(- شهرک ورد آورد-نشانی
 بلوار اصلی- جنب تاالر مهرگان

خانه فرهنگ نوردانش
-تلفن:8و ۴۴۵31777رئیس خانه فرهنگ

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

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی
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مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه21

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

تهرانسر- شهرک پاسداران- خیابان شهید طالبی-کوچه 27 مرکزی- شماره 32نشانی

درگاه فرهنگسرای  دانش

danesh.farhangsara.ir  :ساب پرتال

           farhangsaradanesh: اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی
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منطقه22

فرهنگسرای تهران
نمابر:۴۴122۵۵0تلفن:۴۴11۵0۵0 و ۴۴1370۵0دفتر مدیریت

-تلفن:۴۴161118آفرینش و اجرا

-تلفن:۴۴1۴3779 و ۴۴1۴6919برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:1-۴۴1۴6920مالی و اداری

نمابر: ۴۴1۴3777تلفن:۴۴1۴3777  و  ۴۴16۵200روابط عمومی

-تلفن:۴۴161119آموزش

-تلفن: ۴۴122۵۵0دبیرخانه

- تلفن:۴۴137060کتابخانه شهر

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

خانه فرهنگ امیرکبیر
نمابر:13-۴۴7۵2211تلفن: ۴۴7۵221۵رئیس خانه فرهنگ
-تلفن:۴۴7326۵1کتابخانه شیخ مفید

دهکده المپیک - شهرک راه آهن - بلوار کاج - سروستان 11 - پالک 8نشانی

خانه فرهنگ گرمدره 
نمابر:02636103۴۴1تلفن:02636101020رئیس خانه فرهنگ

نمابر: 02636103۴۴1 تلفن:02636103۴۴1آموزش

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

کتابخانه پندار
نمابر:۴۴729091تلفن:۴۴7۵2۴29رئیس کتابخانه 

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی
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منطقه22

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

کتابخانه پرتو 
نمابر:۴۴763299تلفن:۴۴769۴9۵رئیس کتابخانه 

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

کتابخانه سید الشهدا )ع(
نمابر:۴۴990772تلفن:۴۴990772رئیس کتابخانه 

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

کتابخانه امام علی )ع(
نمابر: -تلفن:96022۵۴۵رئیس 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:۴۴72۵737مدیر کانون

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

درگاه فرهنگسرای تهران

tehran.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsaratehran : اینستاگرام

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی
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مترو

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی

 فرهنگسرای مترو
-تلفن: 966۵2610دفتر مدیریت

-تلفن: 966۵260۴آفرینش و اجرا

-تلفن: 966۵2603برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 966۵2602مالی و اداری

-تلفن: 966۵2608روابط عمومی

خیابان شهید مطهری )ره(- خیابان میرعماد-  نبش کوچه هشتم- شماره 23 - طبقه دومنشانی

درگاه فرهنگسرای مترو

metro.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsarametro : اینستاگرام
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فرهنگرسای

فناوری اطالعات

فرهنگسرای فناوری اطالعاتفرهنگسرای تابعه
-تلفن:36-6690213۵دفتر مدیریت
-تلفن: 669021۴2 و 66902126مالی و اداری

-تلفن: 66902132 - 66902138آفرینش و اجرا
نمابر:6690212۵تلفن: 6690212۵روابط عمومی

-تلفن: 31-66902130 و 669021۴0آموزش
-تلفن: 6690213۴کتابخانه
تلفن: 66902139استودیو
خیابان کارگر جنوبی – تقاطع خیابان جمهوری اسالمینشانی

درگاه فرهنگسرای فناوری اطالعات

it.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          itfarhangsara : اینستاگرام

فرهنگرساهای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

78

فرهنگسراي انقالب اسالمي
نمابر: ۵۵۴10929تلفن: ۵۵۴086۵6  و ۵۵۴11۴09)داخلی 101 و 10۴(دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵۴08670 )داخلی 11۴(آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵۴0866۴ )داخلی 230(روابط عمومی

نمابر: ۵۵۴1262۵تلفن: ۵۵۴12620 )داخلی 102(برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵۴086۴8 )داخلی 102(مالی و اداری

-تلفن: ۵۵۴08668 )داخلی 108(کتابخانه عمومی )آفتاب(

-تلفن: ۵۵۴08668 )داخلی 109(کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی

کتابخانه تخصصی کودک و 
-تلفن: ۵۵۴086۵8 )داخلی 107(نوجوان)آفتابگردان(

-تلفن: ۵۵۴086۵7 )داخلی 231(نگارخانه

-تلفن: ۵۵۴1۵69۵ )داخلی 12۴(آموزش

-تلفن: 9 - ۵۵۴190۵7 )داخلی 126(  سالن ها

-تلفن: ۵۵۴086۵7 )داخلی 116(شبکه همکاری ها

نمابر: ۵۵۴086۵6تلفن: 9 - ۵۵۴190۵7 )داخلی 11۵(  دبیرخانه

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

درگاه فرهنگسرای انقالب اسالمی 

enghelab.farhangsara.ir   :ساب پرتال

          f.enghelab : اینستاگرام

انقالب اسالمی
فرهنگرسای

فرهنگرساهای خاص
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فرهنگرسای

فرهنگسرای رسانه
-تلفن: 26701۵63 و 26701۵۵8 دفتر مدیریت

-تلفن: 26701۴79 و 26701۵36آفرینش و اجرا

-تلفن: 26701۴91   و 26701۵03 و 26701۵۴2   پشتیبانی و برنامه ریزی

-تلفن: 26701۴82روابط عمومی

-تلفن: 3- 22888782 آموزش

-تلفن: 1- 22888780ورزش

-تلفن: 2288878۴حراست

-تلفن: 22888680کتابخانه دکتر معتمدنژاد

-تلفن: 2288868۴استخر

-تلفن: 228۴0783کافه گالری

-تلفن: 22877360کتاب داستان

نمابر: 3-22888681 3-22888681تلفن گویا
)داخلی 208(

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

درگاه  فرهنگسرای رسانه

 resaneh.farhangsara.ir  :ساب پرتال

          farhangsararesaneh : اینستاگرام

رسانه 
و شبکه های اجتماعی

فرهنگرساهای خاص
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فرهنگسرای رضوان
نمابر: ۵۵201۵31تلفن: ۵۵202218 و۵۵201۵31دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵201۵31 و۵۵202218آفرینش و اجرا

-تلفن: ۵۵202218 و۵۵201۵31برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵202218 و۵۵201۵31مالی و اداری

-تلفن: ۵۵202218 و۵۵201۵31روابط عمومی

-تلفن: ۵۵202218 و۵۵201۵31دبیرخانه

-تلفن: ۵۵202218 و۵۵201۵31نگارخانه

 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 : اینستاگرام

رضوان
فرهنگرسای

فرهنگرساهای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

81

فرهنگسرای قرآن
نمابر: ۵۵70686۴تلفن: ۵۵766603 و ۵۵7۴۴798 دفتر مدیریت

-تلفن: ۵۵76۵887برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۵۵782277مالی و اداری

نمابر: ۵۵7811۵۵تلفن: ۵۵7811۵۵روابط عمومی

-تلفن: ۵۵1۴2627آموزش

-تلفن: ۵۵76۵888سالن آمفی تئاتر

-تلفن: ۵۵78000۵منابع انسانی

-تلفن: ۵۵78000۴کتابخانه هدی

-تلفن: ۵۵76۵888نگارخانه

- 3-۵۵77۵1۴1 تلفنخانه

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

درگاه فرهنگسرای قرآن

quran.farhangsara.ir  :ساب پرتال

             farhangsara.quran : اینستاگرام

فرهنگرسای

قرآن

فرهنگرساهای خاص
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خانواده
فرهنگرسای

فرهنگرسای خاص

فرهنگسرای خانواده
-تلفن: 88۵۵۴019دفتر مدیریت

-تلفن: 88۴81330 و 88۵۵۴016مالی و اداری

-تلفن: 8872211۴آفرینش و اجرا

نمابر: 8871719۵تلفن: 8871719۵روابط عمومی

-تلفن: 88712839آموزش

-تلفن: 88706869کتابخانه شفق

-تلفن: 88۵۵۴018نگارخانه

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی)یوسف آباد(- خیابان 21 - بوستان شفقنشانی

درگاه فرهنگسرای خانواده

khanevadeh.farhangsara.ir :ساب پرتال

          farhangsara_khanevade: اینستاگرام
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پردیس سینما گالری ملت
تلفن: 23162 )داخلی 10۵(مدیر پردیس

تلفن: 23162 )داخلی 301(مسئول دفتر

23162 )داخلی 103(مدیر اجرایی پردیس

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

پردیس سینمایی رازی
تلفن: ۵۵۴26۴61مدیر پردیس

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

پردیس سینمایی تماشا
تلفن: 30-666۵6129مدیر پردیس

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

پردیس سینمایی راگا
تلفن: 3-۵۵9332۵1مدیر پردیس

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

پردیس های سینامیی

پردیس های سینامیی
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خانه موزه شهید مطهری )ره(

تلفن:3و22631۵82رئیس خانه موزه
نشانی: خیابان دکترشریعتي- خیابان شهید کالهدوز- نرسیده به حسینیه یزدي ها- نبش بن بست صدرا- شماره 116 

خانه موزه دکتر شریعتی

تلفن: 669۴۵1۵1 و 66۵6۵۵6۵رئیس خانه موزه
نشانی: خیابان جمالزاده شمالي- نرسیده به خیابان فاطمي- کوچه نادر- شماره 9

موزه دکتر امیراسماعیل سندوزی

تلفن: 887۴17۵7 و 887۴1171  نمابر: 88۵270۴1رئیس موزه
نشانی: خیابان احمدقصیر- کوچه دوازدهم غربی- شماره 2

خانه موزه شهید چمران

تلفن: ۵۵63۴1۵8رئیس خانه موزه
نشانی: خیابان مصطفی خمینی )چهارراه سیروس(- گذر سرپولک- کوچه بشیري- پالک 7

خانه موزه بازار

تلفن: 33910۴۴۴ و 3311282۴رئیس خانه موزه 
نشانی: میدان امام خمینی )ره(- خیابان امیرکبیر- خیابان ناظم االطباء جنوبي- کوچه حشمتي- کوچه شهیدکمالي-شماره 20

باغ موزه هنر ایرانی

تلفن: 6۴و22686063رئیس باغ موزه
نشانی: میدان تجریش- خیابان مقصودبیک- کوچه دکتر حسابي- شماره 10 و 2۵

موزه هنرهای دینی امام علی )ع(

تلفن: 22017۴71 - 220۴2077رئیس موزه

موزه ها

موزه ها
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موزه ها

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(- باالتر از خیابان شهید دستگردی )ظفر(- روبه روی بزرگراه آیت اهلل رفسنجانی-  بلوار اسفندیار- 
شماره 3۵ 

موزه عکسخانه شهر

تلفن: 888۴8993رئیس  موزه
نشانی: میدان هفت تیر- خیابان بهارشیراز- نبش میدان بهارشیراز 

خانه موزه شهید بهشتی )ره(
تلفن: 22263۵00رئیس خانه موزه

نشانی: خیابان دکتر شریعتی - ابتدای خیابان شهید دستگردی )ظفر( - خیابان صبر - خیابان شهید مطهری )ره(- کوچه شهید 
بهشتی)ره( - شماره 12

خانه موزه استاد عزت ا... انتظامی
تلفن: 223931۴۴ و  22393238رئیس خانه موزه

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

باغ موزه قصر
تلفن: 88۴37393-88۴23۴00-88۴۴۵806رئیس باغ موزه

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

تلفن: 22017۴71کتابخانه موزه هنرهای دینی امام علی )ع(

موزه ها
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مراکز ویژه

مراکز ویژه

مرکز مشارکت های فرهنگی هنری   
نمابر: -تلفن:66۴86928 و 66۴6927دفتر مدیریت

-تلفن:66۴86930 و 66۴86929واحد ساماندهی و پایش

-تلفن: 66۴839۵0 و 66۴839۵1واحد ساماندهی و پشتیبانی

-تلفن: 66۴88۵67   و 66۴88۵68واحد همکاری  های فرهنگی هنری

-تلفن: 66۴88۵6۵ و 66۴88۵66واحد کانون ها

-تلفن: 66۴839۵1خط مستقیم

خ انقالب- بین خیابان ولی عصر )عج( و  خ فلسطین- خ برادران مظفر شمالی- بن بست مهربان- شماره 2نشانی

خانه کاریکاتور ایران
-تلفن: 22868600 و 22867080دفتر 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: 88962339تلفن: 88960۴92رئیس نگارخانه

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

مرکز مطالعات و آموزش فرهنگی و هنری

نمابر: 88۴33720 تلفن: 88۴33720دفتر مدیریت

خیابان سهروردی شمالی، رو به روی پمپ بنزین، کوچه تقوی، پالک 2۵نشانی
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مراکز ویژه

دانشکده علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
-تلفن: 888989۵3ریاست دانشگاه

-تلفن: ۵-888989۴1مدیر آموزش

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

پردیس تئاتر تهران
نمابر: -تلفن: 966۵۴۵09دفتر 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: 960۴۵۵00تلفن گویا

بزرگراه  شهید حقانی- بلوار کتابخانه ملی- باغ کتاب تهراننشانی

نگارخانه مریم
_تلفن: 88922121 و 88922120دفتر مدیریت

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

مراکز ویژه
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امیرکبیرمنطقه 1

تلفن:222070۵1دفتر مدیریت

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

دارآبادمنطقه 1

تلفن: 26109۵20-261۵1۴۴6دفتر مدیریت

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

آیت اهلل حسین حق شناس تنگستانیمنطقه 1

تلفن: 1-26123630دفتر مدیریت

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

عالمه طرشتي )ره(منطقه 2

تلفن: 66038283 -  6602102۵دفتر مدیریت

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

پروازمنطقه 2

تلفن: 22366679دفتر مدیریت

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

موالنامنطقه 2

تلفن: 88۵78927دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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کتابخانه ها

سعادتمنطقه 2

تلفن: 22116760 دفتر مدیریت

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

 موزه امام علی)ع(منطقه 3

تلفن: 220۴2038دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(ـ روبروي بزرگراه آیت اهلل رفسنجانیـ  بلوار اسفندیارـ  شماره 3۵

هنرمنطقه 3

تلفن: 20ـ 22872818دفتر مدیریت

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

داوودیهمنطقه 3

تلفن: 2290۵9۵9 -22906۴6۴دفتر مدیریت

نشانی: بلوار میردامادـ خیابان امیرسهیل تبریزیانـ  نبش بهبهانیـ  پالک11

رشید یاسمیمنطقه 3

تلفن: 88626037دفتر مدیریت

نشانی: میدان ونکـ  تقاطع خیابان آراراتـ  ضلع جنوبی پارک

رحماندوستمنطقه 3

تلفن: 22780061 دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه صدر غرب به شرقـ  خروجی کامرانیهـ  پارک سهیل

کتابخانه ها
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دکتر شریعتیمنطقه 3

تلفن: 22886100 - 228789۵9دفتر مدیریت

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

شهید مطهریمنطقه 3

تلفن: 22631۵81دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید کالهدوز )دولت(ـ  نرسیده به حسینیه یزدی هاـ  نبش بن بست صدراـ  شماره 116

عالمه امیني )ره(منطقه 3

تلفن: 88787386دفتر مدیریت

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

دکتر معتمد نژادمنطقه 3

تلفن: 22888680دفتر مدیریت

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

امیدمنطقه ۴

تلفن: 7736177۵دفتر مدیریت

نشانی: میدان نوبنیادـ  بزرگراه شهید بابایيـ  شهرک امید

شهید آوینیمنطقه ۴

تلفن: 7796۴6۴8دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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حکیمیهمنطقه ۴

تلفن: 77303833- 7730۵۴28دفتر مدیریت

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

هنگاممنطقه ۴

تلفن: 2-77۴91۴91 - 77210372دفتر مدیریت

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

شیخ اشراق )ره(منطقه ۴

تلفن: 773۵9222دفتر مدیریت

نشانی: فلکه دوم تهران پارسـ  انتهاي خیابان جشنوارهـ  فرهنگسراي اشراق

لویزانمنطقه ۴

تلفن: 229۵6968 -229۵66۵۵دفتر مدیریت

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

فردوسمنطقه ۵

تلفن: ۴۴000202-۴۴0810۴3دفتر مدیریت

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

شیخ فضل ا... نوري )ره(منطقه ۵

تلفن: ۴۴0667۵1دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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عالمه جعفري )ره(منطقه ۵

تلفن: ۴۴0910۴3دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه آیت ا... کاشانيـ  خیابان حسن آباد جنوبيـ  کوچه ۴ ـ   پالک 23

شیخ هادی نجم آباديمنطقه ۵

تلفن: ۴۴30۴8۵8دفتر مدیریت

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

شهدای حصارکمنطقه ۵

تلفن: ۴۴8327۴7دفتر 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: ۴۴082۴61دفتر مدیریت

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

سرومنطقه 6

تلفن: 88786277دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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مطالعات فرهنگیمنطقه 6

تلفن: 66۴839۴9دفتر مدیریت

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

 شفقمنطقه 6

تلفن: 88706869دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سید جمال الدین اسد آبادیـ  خیابان 21ـ  بوستان شفقـ  کتابخانه شفق

شهید جهان آرامنطقه 6

تلفن: 886023۵8دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سید جمال الدین اسدآباديـ  خیابان ۵9 غربی جهان آرا

موزه دکتر شریعتیمنطقه 6

تلفن: 669۴۵1۵1دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جمالزاده شمالیـ  نرسیده به خیابان دکتر فاطمیـ  کوچه نادرـ  پالک 9

اندیشهمنطقه 7

تلفن: 88۵0069۵  -88739770دفتر مدیریت

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

شهربانومنطقه 8

تلفن: 77691۵80دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جانبازان غربیـ  1۴ متری لشگرـ  خیابان شهید حیدریـ  مقابل پارک کوثر

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

102

شقایقمنطقه 8

تلفن: 7790۴61۵دفتر مدیریت

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

گلبرگمنطقه 8

تلفن: 77183996دفتر مدیریت

نشانی: رسالت - دردشت -خیابان72 شرقی

گلستانمنطقه 8

تلفن: 77827730دفتر مدیریت

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

دکترشهیديمنطقه 8

تلفن: 77913098-77921213دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  چهارراه تلفنخانهـ  خیابان۴6 متري غربيـ  میدان ۵8 ـ  کوچه یکم شرقيـ  کتابخانه دکترشهیدي

سالممنطقه 8

تلفن: 77901731دفتر مدیریت

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

فرزانگانمنطقه 8

تلفن: 77820۵۴۴-778188۴2دفتر مدیریت

نشانی: سه راه گلستان - جنب پارک تسهیالت- کوچه گلستانی-شماره 3

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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شهید امیر کاشانيمنطقه 9

تلفن: ۴-66080083دفتر مدیریت

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

عالمه طباطبایي)ره(منطقه 9

تلفن: 6-660۴69۴۵دفتر مدیریت

نشانی: یادگار امام جنوبـ  تقاطع خیابان هاشمیـ  پالک 7ـ  فرهنگسرای کار و تعاون

قیصر امین پورمنطقه 9

تلفن: 66616388دفتر مدیریت

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

عطارنیشابوريمنطقه 10

تلفن: ۵۵7181۴3دفتر مدیریت

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

 هفت چنارمنطقه 10

تلفن: ۵۵787700دفتر مدیریت

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

هديمنطقه 10

تلفن: ۵۵78000۴دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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آفتابمنطقه 11 

تلفن: ۵۵۴08668دفتر مدیریت

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

آفتابگردانمنطقه 11

تلفن: ۵۵۴086۵8دفتر مدیریت

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

 انقالب اسالمیمنطقه 11

تلفن: ۵۵۴08668دفتر مدیریت

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

رازيمنطقه 11

تلفن:3-۵۵۴233۵2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان کارگر جنوبيـ  میدان رازيـ  بوستان رازيـ  فرهنگسرای رازی

شهید قدیریانمنطقه 11

تلفن: 66۴09۵23دفتر مدیریت

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

فناوري اطالعات)IT(منطقه 11

تلفن:6-6690213۴دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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خواجوي کرمانيمنطقه 12

تلفن: ۵۵6366۵۵دفتر مدیریت

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

تخصصی نهج البالغهمنطقه 12

تلفن: 33۵62082دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شوشـ  خیابان ريـ  خیابان انبارگندم

امامزاده یحیي)ع(منطقه 12

تلفن: 33۵۵3228دفتر مدیریت

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

آیت ا... ایرواني )ره(منطقه  12

تلفن: ۵۵8936۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مولويـ  نرسیده به چهارراه وحدت اسالميـ  کوچه دولت آباديـ  کوچه حاج حسنـ  شماره 39

بازارمنطقه 12

تلفن: 3311282۴دفتر مدیریت

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

 هدایت )مشارکتی(منطقه 12

تلفن: 3313۴1۵۴دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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دردارمنطقه 12

تلفن: 33۵۵1۵38 -33138089دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ریـ  خیابان شهید موسوی)دردار سابق(ـ  کوچه اعتمادـ  پالک 16ـ  خانه فرهنگ و کتابخانه دردار

آیت اهلل طالقانی )ره(منطقه 12

تلفن: 77۵26922دفتر مدیریت

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

آیت اهلل کاشانی )ره(منطقه 12

تلفن: 33۵3039۵ -33۵3069۵دفتر مدیریت

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

امام خمیني )ره(منطقه 13

تلفن: 333038۴3دفتر مدیریت

نشانی: خیابان 17 شهریورـ  خیابان خشکبار چيـ  بوستان خیامـ  فرهنگسرای امید

ابن سینامنطقه 1۴

تلفن: 33303103دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزيـ  میدان چهارصددستگاه

امام جعفرصادق)ع(منطقه 1۴

تلفن: 33۴39977 - 33۴39997دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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اخالقمنطقه 1۴

تلفن: 33312303دفتر مدیریت

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

پامچالمنطقه 1۵

تلفن: 33۴۵1000دفتر مدیریت

نشانی: مشیریهـ  جنب پارک خلیج فارسـ  بوستان پامچال

خاورانمنطقه 1۵

تلفن: 3371728۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاورانـ  نرسیده به هاشم آبادـ  فرهنگسراي خاوران

شهیدان جعفری نژادمنطقه 1۵

تلفن: 33687923دفتر مدیریت

نشانی: میدان خراسانـ  خیابان خاورانـ  انتهاي خیابان هاشم آباد

طلوع)نابینایان(منطقه 1۵

تلفن: )داخلی 196(  33000033 دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان خاورانـ  نرسیده به هاشم آبادـ  فرهنگسراي  خاوران

شهدای یاخچی آبادمنطقه 16

تلفن: ۵۵۵028۴۵-۵۵۵032۴8دفتر مدیریت

نشانی: نازی آبادـ  نبش کوچه شاه مرادیـ  پالک 99

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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شهید فهمیدهمنطقه 16

تلفن: ۵۵0۵8۴37دفتر مدیریت

نشانی: میدان راه آهنـ  میدان بهمنـ  فرهنگسراي بهمن

شهیدمحمدبخارایيمنطقه 16

تلفن: ۵۵311۵7۵دفتر مدیریت

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

بهارانمنطقه 17

تلفن: 66218۵68دفتر مدیریت

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

دکترحسابيمنطقه 17

تلفن: ۵۵7۵۴3۴2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ابوذرـ  خیابان شهیدعلميـ  کوچه دکترحسابي

استادحکیميمنطقه 18

تلفن: 66297۵2۵ - 6620706۵دفتر مدیریت

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

1۵خردادمنطقه 18

تلفن: 66698۴۴9دفتر مدیریت

نشانی: بلوار معلمـ  تولیدداروـ  بوستان 1۵ خرداد

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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شهدای محله بهداشتمنطقه 18

تلفن: 66306906دفتر 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 18

تلفن: 66217766دفتر مدیریت

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

بانوان نرگسمنطقه 18

تلفن: 66208062دفتر مدیریت

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

فجرمنطقه 18

تلفن: 66817۴۵6دفتر مدیریت

نشانی: بلواریافت آبادـ  ابراهیم آبادـ  خیابان اسدآباديـ    بوستان مینا

تالشمنطقه 19

تلفن: ۵۵۵1112۵دفتر مدیریت

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

مهرمنطقه 19

تلفن: ۵۵03۵600دفتر مدیریت

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

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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13آبانمنطقه 20

تلفن: ۵۵۵2۵۵77دفتر مدیریت

نشانی: شهرريـ  خیابان شهیدرجائيـ  شهرک 13آبانـ  خ شهید موالیي جنوبيـ  کوچه شهید عطريـ  جنب مسجدسیدالشهداء)ع(

شیخ صدوق )ره(منطقه 20

تلفن: 337۵۴0۴1 - 337۵۵970دفتر مدیریت

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

شیخ کلیني )ره(منطقه 20

تلفن: 1-33370700- 337۵3031دفتر مدیریت

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

استاد معینمنطقه 21

تلفن: ۴۴981070دفتر مدیریت

نشانی: جاده مخصوص کرجـ  کیلومتر19 بلواراصلي وردآوردـ  خانه فرهنگ وردآورد

حزین الهیجيمنطقه 21

تلفن: ۴۴۵3۴0۵۵دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ  بلوار گلهاـ  جنب کوچه1۴ـ  خانه فرهنگ تهرانسر

مسجدالنبي )ص(منطقه 21

تلفن: ۴۴۵26۴62دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ  بلوار اللهـ  خیابان شهید طالبيـ  کوچه 27 مرکزي

کتابخانه ها

کتابخانه ها
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امام علی )ع(منطقه 22

تلفن: 96022۵۴۵دفتر مدیریت

نشانی: میدان المپیک ـ  میدان اتریش ـ  18 متری یاس خیابان طوبی ـ  مجموعه فرهنگی امام علی )ع(

پرتومنطقه 22

تلفن: ۴۴7۵9۴9۵-۴۴763299دفتر مدیریت

نشانی: شهرک راه آهنـ  بلوارگلهاـ  باالتراز میدان اتریش

پندارمنطقه 22

تلفن: ۴۴729091-۴۴7۵2۴29دفتر مدیریت

نشانی: شهرک راه آهنـ  هوانیروزـ  کوچه اسراءـ  پشت دبیرستان هداوند

سیدالشهداء)ع(منطقه 22

تلفن: ۴۴990772دفتر مدیریت

ـ مسجد امام حسین)ع( ـ خیابان تهران  ـ شهرک دانشگاه صنعتي شریف  ـ خیابان داروپخش)شهید اردستاني(  نشانی: کیلومتر 17 تهران کرج 

شهرمنطقه 22

تلفن: ۴۴137060دفتر مدیریت

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

شیخ مفیدمنطقه 22

تلفن: ۴۴7326۵1دفتر مدیریت

نشانی: میدان المپیکـ  بلوار امیرکبیرـ  بلوار کاجـ  انتهای سروستان نهمـ  تقاطع هاشم زادهـ  پالک 99

کتابخانه ها

کتابخانه ها



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

112

معماری شهرسازی شیخ بهاییتفاهم نامه ای 

تلفن: ۵۵۴332۵7دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه نواب صفویـ   باالتر از میدان حق شناسـ   نبش خیابان جوانمردـ  ساختمان دماوند9

مدیریت بحرانتفاهم نامه ای 

تلفن: ۴22۴۴0۴0  - داخلی 1026دفتر 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: ۴-۵۵۵31۵۵3دفتر مدیریت

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

انجمن ام استفاهم نامه ای 

تلفن: 669۵1187دفتر مدیریت

نشانی: خیابان انقالبـ  خیابان وصالـ  نرسیده به چهارراه طالقانیـ  کوچه شمسـ  پالک 3۵

امام حسن مجتبی )ع(تفاهم نامه ای 

تلفن:  ۵۵922۵۵0دفتر مدیریت

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

حوزه جامع علمیه امیرالمومنین)ع(تفاهم نامه ای 

تلفن: ۵۵۵111۵8دفتر مدیریت

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

تفاهم نامه ای 
کتابخانه ها

کتابخانه ها
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مجتمع فرهنگی امام رضا )ع(تفاهم نامه ای 

تلفن: 26133601دفتر مدیریت

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

پسماندتفاهم نامه ای 

تلفن: ۴۴09011۵ -7دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانی ـ  خیابان بهنام ـ  کوچه مقداد ـ  پالک 39

تفاهم نامه ای 
کتابخانه ها

کتابخانه ها
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امامزاده قاسم )ع(منطقه 1

تلفن: 2270۵2۴2-227۴2266دفتر مدیریت

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

سرای محله اوینمنطقه 1

تلفن: 6- 22۴3300۴دفتر مدیریت

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

سرای محله باغ فردوسمنطقه 1

تلفن: 2270۵۴00دفتر مدیریت

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

سرای محله تجریشمنطقه 1

تلفن: 22231239-222۴72۵6دفتر مدیریت

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

سرای محله جمارانمنطقه 1

تلفن: 2228۵7۵۵دفتر مدیریت

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

سرای محله چیذرمنطقه 1

تلفن: 222۴7170دفتر مدیریت

نشانی: چیذر - انتهای خیابان بهمن پور - ساختمان ناحیه 8 - طبقه دوم

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله حصار بوعلیمنطقه 1

تلفن: 2611۴268دفتر مدیریت

نشانی: پاسداران - میدان نوبنیاد - تنگستان 2

سرای محله درکهمنطقه 1

تلفن: 22176762دفتر مدیریت

نشانی: درکه - انتهای خیابان موسوی مطلق

سرای محله دزاشیبمنطقه 1

تلفن: 22233011-22231917دفتر مدیریت

نشانی: فرمانیه غربی - جنب خروجی فروشگاه شهروند - پالک1۵2

سرای محله سوهانکمنطقه 1

تلفن: 22196019دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه  ارتش - ابتدای شهرک الله

سرای محله شهرک نفتمنطقه 1

تلفن: 22۴96۴۴9دفتر مدیریت

نشانی: مینی سیتی - شهرک نفت - 1۴متری البرز

سرای محله فرمانیهمنطقه 1

تلفن: 22283۴17دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله کاشانکمنطقه 1

تلفن: 228373۵0دفتر مدیریت

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

سرای محله محمودیهمنطقه 1

تلفن: 2266۵000دفتر مدیریت

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

سرای محله نیاورانمنطقه 1

تلفن: 2611907۴دفتر مدیریت

نشانی: میدان نیاوران - خیابان جهانشاهی - روبروی آموزشگاه حکیم

سرای محله ولنجکمنطقه 1

تلفن: 22۴0270۵دفتر مدیریت

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

سرای محله اراجمنطقه 1

تلفن: ۴-26131323دفتر مدیریت

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

سرای محله قیطریهمنطقه 1

تلفن: 22390۴80-22390۵9۵دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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ایوانکمنطقه 2

تلفن: 88373183دفتر مدیریت

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

سرای محله برق آلستوممنطقه 2

تلفن: ۴۴2932۴6دفتر مدیریت

نشانی: ستارخان - نبش کارخانه برق آلستوم - خیابان نیرو - کوچه ششم - پالک 9

تهران ویالمنطقه 2

تلفن: 66۵2۴۵81دفتر مدیریت

نشانی: ستارخان - خیابان نیایش - خیابان امام منتظر)عج( - کوچه 11 شرقی - پالک 13

توحیدمنطقه 2

تلفن: 669338۴1- 669191۵7دفتر مدیریت

نشانی: بهبودی - خیابان نیایش شرقی - بین خوش و رودکی شمالی - پالک 101

دریامنطقه 2

تلفن: 88۵63۴76دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آباد - خیابان عالمه جنوبی - خیابان 2۴ شرقی - پالک 30

دریان نومنطقه 2

تلفن: 66۵1۴9۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان حبیب اللهی- کوچه قلی پور - پالک 12

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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شهرآرامنطقه 2

تلفن: 882۴۴672دفتر مدیریت

نشانی: شهرآرا - ضلع شمالی پارک شهرآرا

شهرک قدسمنطقه 2

تلفن: 883768۵1دفتر مدیریت

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

فرحزادمنطقه 2

تلفن: 22082887دفتر مدیریت

نشانی: باالتر از میدان فرحزاد -کوچه شهید اللی

کوی نصرمنطقه 2

تلفن: 88268808-8828۴60۴دفتر مدیریت

نشانی: کوی نصر - انتهای خیابان 28 - خیابان شهید شهابی

مرزداران شرقیمنطقه 2

تلفن: ۴۴2۴9۴۴1دفتر مدیریت

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

مرزداران غربیمنطقه 2

تلفن: ۴۴213028دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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بهشت مادرانمنطقه 3

تلفن: 228860۴1دفتر مدیریت

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

خانه ریاضیات تهران )سئول(منطقه 3

تلفن: 8866۴00۴ - 880۵2۵21-8806۴۵۵1دفتر مدیریت

نشانی: میدان ونک - خیابان مالصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان پردیس - بوستان سئول - پالک ۴7

امانیهمنطقه 3

تلفن: ۴0-26206910دفتر مدیریت

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

شهربانومنطقه 3

تلفن: 227820۴0دفتر مدیریت

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

سرای محله زرگندهمنطقه 3

تلفن: 86-26602283دفتر مدیریت

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

شهدای شهرک فجرمنطقه 3

تلفن: 882163۵6دفتر 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

122

 سراجمنطقه ۴

تلفن: 3-770۴2901 و 772۴۵761دفتر مدیریت

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

سرای محله مجید آبادمنطقه ۴

تلفن: ۵-7707۵781-7707۵790دفتر مدیریت

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

کاظم آبادمنطقه ۴

تلفن: 26310001دفتر مدیریت

نشانی: رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه شهید طبری

اباذرمنطقه ۵

تلفن:  7-۴۴961376-۴۴961382دفتر مدیریت

نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر - خیابان اسکندرزاده

ارممنطقه ۵

تلفن: 3/7-۴۴107600دفتر مدیریت

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

اکباتانمنطقه ۵

تلفن: ۴۴69۴۴1۵دفتر مدیریت

نشانی: اکباتان - میدان بسیج - روبروی بیمارستان صارم

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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المهدی)عج(منطقه ۵

تلفن: ۴۴8۵0386دفتر مدیریت

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

باغ فیضمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴8۴2۵0دفتر مدیریت

نشانی:  اتوبان شهید ستاری شمالی- 3۵ متری بلوار خلیل آبادی-جنب بوستان کاج

بهارانمنطقه ۵

تلفن:  90-۴۴3۵2260دفتر مدیریت

نشانی: شهران - بلوار کوهسار )بعد از کالنتری1۴2( - خیابان شهرک بهاران - انتهای پارک کلبه صحرا

پروازمنطقه ۵

تلفن:  63-۴۴1۴2۵۴3دفتر مدیریت

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

جنت آباد شمالیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴86۴37۵دفتر مدیریت

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

سازمان برنامه جنوبیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴1۴۵7۵6-۴۴1770۴1دفتر مدیریت

نشانی: بلوار فردوس غرب - خیابان سازمان برنامه جنوبی - خیابان 18 مرکزی

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سازمان برنامه شمالیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴123938-۴۴17۵7۵6دفتر مدیریت

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

سرای محله اندیشهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴1۴۵116دفتر 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: ۴۴61۴919دفتر مدیریت

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

سرای محله جنت آباد مرکزیمنطقه ۵

تلفن:  ۴۴۴8۵۴91دفتر مدیریت

نشانی: جنت آباد - باالتر از بزرگراه همت - روبروی 3۵ متری گلستان - خیابان اقاقیا - جنب درمانگاه الیاد

سرای محله شاهینمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴۵3983دفتر مدیریت

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

شهران جنوبیمنطقه ۵

تلفن:  9-۴۴338878دفتر مدیریت

نشانی: شهران - کوچه پنجم شرقی - جنب فرهنگسرای معرفت

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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شهران شمالیمنطقه ۵

تلفن: 21-12-۴۴338311دفتر مدیریت

نشانی: شهران شمالی - روبروی اسحاقی - انتهای کوچه مهران

سرای محله نفتمنطقه ۵

تلفن: ۴۴8۵0329دفتر مدیریت

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

فردوسمنطقه ۵

تلفن: ۴۴961372دفتر مدیریت

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

پونک جنوبیمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴8۴2۵2دفتر مدیریت

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

حصارکمنطقه ۵

تلفن: ۴۴83۴21۵دفتر مدیریت

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

کتابخانه کنمنطقه ۵

تلفن: ۴۴3۵06۴0دفتر مدیریت

نشانی: کوهسار - خیابان فرهنگ - جنب تره بارکن

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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کوهسارمنطقه ۵

تلفن: ۴۴86۴212دفتر مدیریت

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

شهدای بیمهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴690۵32دفتر مدیریت

نشانی: شهرک اکباتان - خیابان شهید نفیسی-جنب داروخانه فالح زاده- پالک 39

ایرانشهرمنطقه 6

تلفن: 8881۴۴31دفتر مدیریت

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

خواجه نظام الملک )سپیدار(منطقه 7

تلفن: 77۵۴33۴7دفتر مدیریت

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

کتابخانه دبستانمنطقه 7

تلفن: 88۴67130دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دبستان - خیابان شعبانی - پالک7

کتابخانه سرای محله بهارمنطقه 7

تلفن: 7763۵9۴0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان بهار شمالی - نبش کوچه مهندسی - پالک 277

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله کاجمنطقه 7

تلفن: 2-776297۴1دفتر مدیریت

نشانی: شریعتی - خیابان کاج - پالک۵7 -  طبقه۴ - روبروی بیمارستان خانواده

سرای محله تسلیحاتمنطقه 8

تلفن: 77691۵73دفتر مدیریت

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

سرای محله تهرانپارسمنطقه 8

تلفن: 7792۵0۵2دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوند - نرسیده به ایستگاه داریوش - تقاطع خیابان 108

سرای محله فدکمنطقه 8

تلفن: 772۴80۵1دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جانبازان غربی - ضلع شمالی میدان هالل احمر

سرای محله لشگر شرقیمنطقه 8

تلفن: 772830۴7دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مدنی - مسیل باختر شمالی - زیر پل هوایی - پالک 2۵8

سرای محله لشگر غربیمنطقه 8

تلفن: 88۴32029-88۴33183دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شهید مدنی - خیابان شهید فتاحی

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله مجیدیهمنطقه 8

تلفن: 88۴3726۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جانبازان غربی - 16متری اول - جنب شهر کتاب - پالک 2۵

سرای محله مدائنمنطقه 8

تلفن: 779232۵3-77931039دفتر مدیریت

نشانی: نارمک - خیابان جانبازان غربی - خیابان مدائن جنوبی - خیابان برادران عبادی - پالک۵9

شهربانومنطقه 9

تلفن: 2-666808۵1دفتر مدیریت

نشانی: انتهای یادگار امام - خیابان 30 متری - خیابان فتح آبادی - جنب تاالر پذیرایی زیتون

عقیقمنطقه 9

تلفن: 66682838-66682668دفتر مدیریت

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

استاد معینمنطقه 9

تلفن: 66037337دفتر 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 9

تلفن: 660۴۴790دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله بریانکمنطقه 10

تلفن: 2-۵۵7737۵0دفتر مدیریت

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

زنجان جنوبیمنطقه 10

تلفن: 66023806-66023۵72دفتر مدیریت

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

سلسبیل جنوبیمنطقه 10

تلفن: 668۴3963دفتر مدیریت

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

سلسبیل شمالیمنطقه 10

تلفن: 6638079۴دفتر مدیریت

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

سلیمانیمنطقه 10

تلفن: ۵۵771932دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نوری - تقاطع خیابان حسینی - جنب حسینیه یزدی ها - پالک236

شبیری جیمنطقه 10

تلفن:9- ۵۵773338دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قزوین - خیابان سبحانی - نبش کوچه آقولی خانی - پالک 19 - سرای محله

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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کارون جنوبیمنطقه 10

تلفن: 66363۵81دفتر مدیریت

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

کارون شمالیمنطقه 10

تلفن: 668۴9968دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دامپزشکی - بین کارون و جیحون

محله هفت چنارمنطقه 10

تلفن: ۵۵7۵2030دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نوروزی - کوچه میر اولیایی - بن بست توحید - پالک 8

سرای محله منیریهمنطقه 11

تلفن: 66۴61613دفتر مدیریت

نشانی: خیابان منیریه - خیابان معیری - پالک 9۵

سرای محله امیریهمنطقه 11

تلفن: ۵۵382۴23دفتر مدیریت

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

سرای محله راه آهنمنطقه 11

تلفن: ۵۵۴82۴2۵دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله عباسیمنطقه 11

تلفن: ۵۵66111۴-۵۵6610۵1دفتر مدیریت

نشانی: انتهای بزرگراه نواب صفوی - پل میدان 9 دی )حقشناس( - به سمت میدان راه آهن - ابتدای خیابان شیخ محمدی

سرای محله مخصوصمنطقه 11

تلفن: ۵۵۴23638دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مخصوص - نبش کوچه یونان - پالک 131

کتاب سرای محله اسکندریمنطقه 11 

تلفن: ۴-6636270۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان اسکندری جنوبی - نبش خیابان شکوفه - پالک 29۴

سرای محله جمهوریمنطقه 11 

تلفن: 669281۴2- 66928۴62دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه نواب صفوی - باالتر از میدان جمهوری اسالمی - ابتدای خیابان ارومیه - پالک 11۴

 سرای محله شیخ هادیمنطقه 11 

تلفن: 66۴0۵882- 66۴0۵862دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جمهوری اسالمی - خیابان رازی - خیابان نوفل لوشاتو - نرسیده به چهار راه امیراکرم - ساختمان شهرداری ناحیه 1

سرای محله فروزشمنطقه 11 

تلفن: ۵۵۴89396دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله هالل احمرمنطقه 11 

تلفن: ۵۵۴2۵۴۴1دفتر مدیریت

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

سرای محله قلمستانمنطقه 11 

تلفن:  ۵۵۴81702-۵۵۴70696دفتر مدیریت

نشانی: میدان گمرک - خیابان قلمستان - نبش بن بست عبادی فر - پالک 207

سرای محله بازارمنطقه 12 

تلفن: 33۵۴۵۵17دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پانزده خرداد شرقی - کوچه موسوی کیانی 

سرچشمه )امامزاده یحیی )ع((منطقه 12

تلفن: 33۵00829-33۵۵81۴8دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مصطفی خمینی - کوچه  قوام الحضور

سرای محله اسدیمنطقه 13

تلفن: 3332381۵دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوند - خیابان منتظری - نبش خیابان اسدی

سرای محله امامتمنطقه 13

تلفن: 77۴0۴013دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله آشتیانیمنطقه 13

تلفن: 77۴10708دفتر مدیریت

نشانی: چهاراه خاقانی - خیابان بالل حبشی - خیابان باباطاهر - پالک۴7

سرای محله دهقانمنطقه 13

تلفن: 33321333دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزی - چهار راه کوکا کوال - انتهای 21 متری دهقان - مجتمع فرهنگی و ورزشی روح اهلل

کتابخانه سرای محله صد دستگاهمنطقه  1۴

تلفن: 33361660دفتر مدیریت

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

سرای محله ابوذرمنطقه 1۴

تلفن: 33199۵97دفتر مدیریت

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

سرای محله حسین آباد دوالب )آهنگ غربی(منطقه 1۴

تلفن: 337192۵6دفتر مدیریت

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

سرای محله پرستارمنطقه 1۴

تلفن: 3319۴890دفتر 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

13۴

سرای محله تاکسیرانیمنطقه 1۴

تلفن:3- 33077۵22دفتر مدیریت

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

سرای محله دلگشامنطقه 1۴

تلفن: 33339008دفتر مدیریت

نشانی: خیابان درودیان - کوچه نادر نظرآهاری - پالک 37

سرای محله دوالبمنطقه 1۴

تلفن: 01-33۴38300دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاوران - خیابان امیر اسماعیلی

سرای محله سرآسیاب دوالب )جوادیه(منطقه 1۴

تلفن: 33323۵۴9دفتر مدیریت

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

سرای محله عارفمنطقه 1۴

تلفن: 3302۴1۴1دفتر مدیریت

نشانی: خیابان 17 شهریور - نرسیده به پل آهنگ - کوچه شهید رحمتی - پالک ۴0

سرای محله گذر پایین دوالبمنطقه 1۴

تلفن: 33۴36727دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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13۵

شهربانو )1(منطقه 1۴

تلفن: 331999۴2دفتر مدیریت

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

سرای محله شاهدمنطقه 1۴

تلفن: 33081133دفتر مدیریت

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

صاحب الزمان )عج(منطقه 1۴

تلفن: 33070021دفتر مدیریت

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

نبی اکرم )ص(منطقه  1۴

تلفن: 330۵96۴0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دهم فروردین - کوچه اسماعیلی - پالک 1۵۴

طیبمنطقه  1۵

تلفن:  33۴32738دفتر مدیریت

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

بوستان پردیس بانوان  شهربانومنطقه  1۵

تلفن:  9-33۴61617دفتر مدیریت

نشانی: مشیریه - خیابان بوعلی غربی - بوستان پردیس بانوان

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله بنفشهمنطقه  1۵

تلفن: 33۴۵1001دفتر مدیریت

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

خانه کتاب علی آباد جنوبیمنطقه  1۵

تلفن: -دفتر مدیریت

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

سرای محله افسریه جنوبیمنطقه  1۵

تلفن:  6-336۴0911دفتر مدیریت

نشانی: افسریه - بین 1۵ متری دوم و سوم

 افسریه شمالیمنطقه  1۵

تلفن: 336۵1331 - 336۵۴۴92دفتر مدیریت

نشانی: افسریه - خیابان 3۴ - بین اول و دوم - پالک1۵1

سرای محله مطهریمنطقه  1۵

تلفن:  23-33686822دفتر مدیریت

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

سرای محله هاشم آبادمنطقه  1۵

تلفن: 336۴09۴1دفتر مدیریت

نشانی: خیابان بلوجیان - خیابان خاوران

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله والفجرمنطقه  1۵

تلفن: 331۵1۵00-338۴۵۵۵۴دفتر مدیریت

نشانی: بوستان والفجر - سه راه افسریه

ابوذرمنطقه  1۵

تلفن: 33811991-33811993دفتر مدیریت

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

سرای محله اتابکمنطقه  1۵

تلفن: 33۴39۵97-33۴39117دفتر مدیریت

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

سرای محله رضویهمنطقه  1۵

تلفن: 338637۵8-داخلی118دفتر مدیریت

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

سرای محله شهید بروجردیمنطقه  1۵

تلفن:  ۵-3361۴82۴و3-3386۴823 دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شهید بروجردی

سرای محله شوشمنطقه  1۵

تلفن: ۵۵067018-۵۵067083دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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سرای محله قیامدشتمنطقه  1۵

تلفن: 33۵870۴0-33۵870۴2دفتر مدیریت

نشانی: قیامدشت - بلوار آزادی - جنب شهرداری ناحیه 7

سرای محله کیانشهر جنوبیمنطقه  1۵

تلفن: 33603690دفتر مدیریت

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

سرای محله کیانشهر شمالیمنطقه  1۵

تلفن: 33890887-3386۵9۴9دفتر مدیریت

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

سرای محله مظاهریمنطقه  1۵

تلفن: ۵۵067086دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شوش شرقی - بین چهارراه ابوفاضلی و تاجیک

سرای محله یاخچی آبادمنطقه  1۵

تلفن: ۵۵۵16282 و 1-۵۵۵0۵000دفتر مدیریت

نشانی: میدان بهشت - خیابان طباطبایی

مینابیمنطقه  1۵

تلفن: 3373۴۵۴9-3373۴۵۴2دفتر مدیریت

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

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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علی آباد جنوبیمنطقه  16

تلفن: 7۴-۵۵3۵1671دفتر مدیریت

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

هادیان جوادیهمنطقه  16

تلفن: ۵۵6۵9303 - 0919۴۴6۵909دفتر مدیریت

نشانی: جوادیه - 10متری اول - جنب باشگاه شهدای گمنام - سرای محله هادیان

سرای محله امامزاده حسن )ع( )9 دی(منطقه  17

تلفن: ۵۵707700دفتر مدیریت

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

خانه کتاب سرای محله یافت آبادمنطقه  17

تلفن: 662۴710۵-662۴7169دفتر مدیریت

نشانی: میدان بهاران - خیابان سجادجنوبی - داخل پارک صبا

سرای محله خلیج فارس جنوبی)پروین اعتصامی(منطقه  18

تلفن: 6626۵۴00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خلیج فارس- بوستان پروین اعتصامی

سرای محله خلیج فارس شمالی منطقه 18

تلفن: 66270۵3۵-662۵78۵9دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه فتح - خیابان خلیج فارس - کوچه 9 - بن بست طالقانی - پالک ۵2

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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1۴0

سرای محله شادآبادمنطقه 18

تلفن: 6679۵870دفتر مدیریت

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

اسفندیاری و بستانمنطقه  19

تلفن: ۵۵۵17178دفتر مدیریت

نشانی: خانی آباد -  خیابان شقایق - جنب شهربازی شادی

رسالتمنطقه  19

تلفن: ۵۵۵2۴700دفتر مدیریت

نشانی: صالح آباد - خیابان داودی - خانه مشق رسالت

شریعتی جنوبیمنطقه  19

تلفن: ۵۵00300۴دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شریعتی جنوبی - خیابان شهید زلفی )ماهان( - انتهای کوچه 39

شریعتی شمالیمنطقه  19

تلفن: ۵۵883۴98دفتر مدیریت

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

شکوفه جنوبیمنطقه  19

تلفن: ۵۵8۴3۵0۵-۵۵883۵00دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شکوفه - جنب مجتمع نور آذر

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی
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1۴1

نعمت آبادمنطقه  19

تلفن: ۵۵8۵0009دفتر مدیریت

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

شهید برادران شکریمنطقه  19

تلفن: ۵۵8۵000۴دفتر مدیریت

نشانی: دولت خواه - خیابان نرگس - داخل بوستان نرگس

سرای محله 13 آبانمنطقه  20

تلفن: ۵۵003731دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - کوی 13آبان - خیابان رضا زاده - کوچه زاد مهر

سرای محله ابن بابویه- ظهیرآبادمنطقه  20

تلفن:  33377018دفتر مدیریت

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

سرای محله تقی آبادمنطقه  20

تلفن: 33۴06263دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - جاده ورامین - خیابان راهبر - خیابان جمالی - پالک 7

سرای محله جوانمردمنطقه  20

تلفن: 33391621دفتر 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

1۴2

سرای محله چشمه علیمنطقه  20

تلفن: 337۴2۵28دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - خیابان ابن بابویه - کوچه رضا قلی - پالک 19

سرای محله سرتختمنطقه  20

تلفن: ۵۵9۵968۴دفتر مدیریت

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

سرای محله شهادتمنطقه  20

تلفن: 3377۵982دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - فلکه اول دولت اباد - پارک مهران

سرای محله فیروزآبادیمنطقه  20

تلفن: ۵۵9170۵0دفتر مدیریت

نشانی:  فیروزآباد- خیابان شیخ اکبری-نبش خیابان طاهر

شهربانومنطقه 20

تلفن: ۵۵937۵68دفتر مدیریت

نشانی: شهرری - میدان غیبی - جنب میدان تره بار

کتابخانه نفتمنطقه  21

تلفن: ۴۴۵2۵38۵0و 7-۴۴۵63306دفتر 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

1۴3

شهرک استقاللمنطقه  21

تلفن: ۴۴۵30202دفتر مدیریت

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

شهرک دریامنطقه  21

تلفن: ۴۴۵۴8۴66دفتر مدیریت

نشانی: شهرک دریا - بلوار غزل - کوچه 1۴ - سرای محله

یاسمنطقه   21

تلفن: ۴۴۵0۴080دفتر مدیریت

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

سرای محله زیباددشتمنطقه 22

تلفن: ۴۴7۴۵600دفتر مدیریت

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

سرای محله شریفمنطقه 22

تلفن: ۴-۴۴989662دفتر مدیریت

نشانی: کیلومتر 19 تهران کرج - شهرک شریف - انتهای خیابان تهران - کوچه الله

سرای محله آزادشهر )سرو آزاد(منطقه 22

تلفن: ۴۴191۵30دفتر مدیریت

نشانی: کیلومتر 1۴ تهران کرج - آزاد شهر - جنب پارک سرو

کتابخانه های الحاقی

کتابخانه های الحاقی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۴۴

سرای محله قائممنطقه 22

تلفن: ۴۴717772دفتر 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

1۴۵
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۴8

خانه کودک سالله 1منطقه 1

تلفن: 2221783۵دفتر مدیریت

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

خانه کودک سالله 2منطقه 1

تلفن: 2221783۵دفتر مدیریت

نشانی: فرمانیه- کامرانیه شمالی- خیابان تاجیکی- پالک 3

خانه کودک لگومنطقه 1

تلفن: 26۴۵7310دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  خ میرزاپور-خ فاطمیه، کوچه مهر-۴ بن بست مریم- پالک ۴

خانه کودک آو امهرمنطقه 1

تلفن: 22281176دفتر مدیریت

نشانی: نیاوران-خ آقایی- خ پورداد- پالک 3

خانه کودک راستینمنطقه 1

تلفن: 22236772دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه صدرـ بلوار قیطریهـ  بلوار اندرزگوـ کوی حسینیـ  پالک 1۴ - طبقه اول

خانه کودک سالله 3منطقه 1

تلفن: 222۴۴906دفتر 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

1۴9

خانه کودک رضویهمنطقه 1

تلفن: 2223۵693دفتر مدیریت

نشانی: قیطریهـ  جنب  مرکز مخابرات شهید غریبیـ  نبش کوچه کیارنگـ  پالک 2

خانه فرهنگ سیحونمنطقه 1

تلفن: 2239۵8۴۴دفتر مدیریت

نشانی: چیذر- میدان ندا- ابتدای خیابان سلیمی جنوبی- پالک -۴ واحد 2

خانه کودک لیانمنطقه 1

تلفن: 226779۴6دفتر مدیریت

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

خانه کودک شنتیامنطقه 1

تلفن: 22207881دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتی - پل رومیـ   خیابان استانبولـ  کوچه حافظـ  بن بست بانوییـ  پالک 12

خانه فرهنگ لگومنطقه 1

تلفن: 26۴۵7310دفتر مدیریت

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

خانه کودک سرزمین رویامنطقه 1

تلفن: 267۵89۴6دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ارتشـ  شهرک ولی عصر)عج(ـ نبش کوچه صادقی مقدم شرقیـ  پالک 1

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵0

خانه فرهنگ لیانمنطقه 1

تلفن: 226779۴6دفتر مدیریت

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

خانه فرهنگ خیاممنطقه 1

تلفن: 22672828دفتر مدیریت

نشانی: خیابان الهیهـ  خیابان تختیـ  بن بست اللهـ  پالک 60

خانه فرهنگ بالندمنطقه 1

تلفن: 22398970دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دزاشیبـ  پاساژ شمرونـ  طبقه نهم

خانه کودک خردمنطقه 1

تلفن: 27682768دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولنجکـ  خیابان بوستان سوم

خانه کودک همنوامنطقه 1

تلفن: 22291162دفتر مدیریت

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

خانه کودک آناهیدمنطقه 1

تلفن: 261۴9832دفتر مدیریت

نشانی: نیاوران- خ مژده- خ شهید الفت-کوچه آالیی- پالک 19

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵1

خانه کودک رنگین کمانمنطقه 1

تلفن: 22811711دفتر مدیریت

نشانی: خیابان موحد دانش) اقدسیه(ـ  جنب مسجد امام صادق)ع(ـ  کوچه مسجد جامع -پالک 8

خانه فرهنگ بشریمنطقه  1

تلفن: 22۴۴9۵۵0دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه ارتش - شهرک قائم - میدان نیایش - ابتدای خیابان گل ها-کوچه بنفشه -2 پالک ۴

خانه کودک اردیبهشتمنطقه 2

تلفن: 880769۴1دفتر مدیریت

نشانی: شهرک غربـ  بلوار فرحزادی شمالـ  نرسیده به تقاطع بلوار دریا- کوچه صفاـ پالک  ۵3ـ  واحد 1

خانه فرهنگ آفرینشمنطقه 2

تلفن: 2236۴37۵دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ باالتر از میدان کاجـ  انتهای خیابان هشتمـ  خیابان پارک شقایقـ  پالک 28 

خانه کودک موج و قطرهمنطقه 2

تلفن: 66۵3۵003دفتر مدیریت

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

خانه فرهنگ عقیقمنطقه 2

تلفن: 66۵260۴0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ستارخانـ  خیابان نیایشـ  خیابان امام منتظرـ کوچه  هفدهمـ  پالک 1

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵2

خانه  کودک نهال اندیشهمنطقه 2

تلفن: 226779۴6۵دفتر مدیریت

نشانی: شهرک قدسـ  بلوار فرحزادیـ  خیابان کوهستانـ  خیابان میثاقـ  خیابان طاهر خانی غربیـ  پالک 1

خانه کودک مشکوهمنطقه 2

تلفن: ۴۴286377دفتر مدیریت

نشانی: بزرگراه یادگار امام جنوبـ  بعداز پل مرزدارانـ  خیابان خرم رودیـ  خیابان ابراهیمیـ  کوچه الوند یکمـ  پالک 19

خانه کودک مامیرانمنطقه 2

تلفن: ۴۴2279۴3دفتر مدیریت

نشانی: بلوار مرزدارانـ  خیابان سپهرـ خیابان زاگرس غربیـ  پالک 33

 خانه کودک لگو 2منطقه 2

تلفن: 88083771دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ بلوار خوردینـ  نرسیده به بلوار دریا- خیابان شهید کریمی )رامشه(ـ پالک  17

خانه کودک گندممنطقه 2

تلفن: 860131۵8دفتر مدیریت

نشانی: خیابان نصر)گیشا(ـ خیابان ۴1ـ نبش پیشگام3ـ  پالک 9ـ  ضلع شرقی پیشگام 31

خانه کودک آسمان آبیمنطقه 2

تلفن: 22067330دفتر مدیریت

نشانی: سعادت آبادـ خ هشتم- خ پارک شقایق- پالک 36

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵3

خانه فرهنگ ندای آسمانیمنطقه 2

تلفن: 66061270دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آزادی- خیابان حبیب اللهی- نرسیده به میدان حسن حسینی- پالک113

خانه فرهنگ موج و قطرهمنطقه 2

تلفن: 66۵3۵003دفتر مدیریت

نشانی:  خ ستارخان - خ حبیب اللهی شمالی- انتهای سروش یکم- همایونشهر جنوبی- کوچه چمن- بن بست یکم- پالک۴

خانه کودک دینامنطقه 3

تلفن: 880۵21۵6دفتر مدیریت

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

خانه فرهنگ دامونمنطقه 3

تلفن: 22۵۴0988دفتر مدیریت

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

 خانه کودک وارشمنطقه 3

تلفن: 88603۴۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مالصدراـ   خیابان شیخ بهاییـ  خیابان شهانقیـ  پالک ۴1

خانه فرهنگ آریان صدرمنطقه 3

تلفن: 226099۵۵دفتر مدیریت

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵۴

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

خانه کودک  سالله  خوشهمنطقه 3

تلفن: 228893۵0دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پاسدارانـ  دشتستان هفتمـ  پالک 18

خانه فرهنگ آوامنطقه 3

تلفن: 26۴21۴6۴دفتر مدیریت

نشانی: بلوار میردامادـ خیابان رودبار غربیـ  پالک 1۴ـ  واحد 1

خانه کودک هماهنگمنطقه 3

تلفن:266۵3۴8۴دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان شهید کالهدوز- چهاراه قنات- خیابان آقامیری- کوچه گرجی- پالک 29

خانه فرهنگ وارشمنطقه 3

تلفن: 88603۴۵۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مالصدراـ   خیابان شیخ بهاییـ  خیابان شهانقیـ  پالک ۴1

خانه کودک تامیالمنطقه 3

تلفن: 880۵79۵۵دفتر مدیریت

نشانی: مالصدرا- خیابان شیخ بهایی-کوچه امداد غربی- پالک 32

کتابخانه سکوتمنطقه 3

تلفن: 88603۴۵۴دفتر مدیریت

نشانی: میرداماد-رودبار غربی جنوبی- کوچه آذر- پالک 2

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵۵

خانه کودک کودکان ایرانمنطقه 3

تلفن: 22۵۴07۵7دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان شهید کالهدوز)خیابان دولت( - بعد از بلوار کاوه- نرسیده به چهارره قنات-پالک 270

خانه کودک همپامنطقه 3

تلفن: ۴60۴6۵88دفتر مدیریت

نشانی:  میدان پونک- خ فالح زاده )همیال(- خیابان اورک )چهار باغ(- خیابان دوم- پالک 9

خانه کودک کودکان مسلمانمنطقه ۴

تلفن: 22۵23173دفتر مدیریت

نشانی:  خیابان پاسدارانـ  خیابان  بوستان دومـ  خیابان گیالنـ  خیابان سپهریـ  بن بست طاهریـ  پالک 11

خانه کودک نمونهمنطقه ۴

تلفن: 772۴1773دفتر مدیریت

نشانی: رسالتـ  بین بزرگراه شهید باقری و دردشتـ  نبش خ شهید محمد باقریـ  پالک۴71 - طبقه سوم- واحد 302 و 303

خانه کودک رویش طالییمنطقه ۴

تلفن: 2670383۵دفتر مدیریت

نشانی: پاسداران- گلستان سوم- خ شهید داوود اسالمی- پالک ۵9

خانه فرهنگ خانواده پویامنطقه ۴

تلفن: 22۵30670دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مجیدیه شمالیـ  خیابان استاد حسن بناـ خیابان امیرنیاـ کوچه فرزینـ  پالک 1

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

1۵6

خانه فرهنگ مادرایرانیمنطقه ۴

تلفن: 77716323دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  بین فلکه دوم و سومـ  خیابان 188 شرقیـ  پالک 102

خانه کودک آوای شادیمنطقه ۴

تلفن: 77377237دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  بزرگراه شهید باقریـ  خیابان 196ـ  خیابان قزاقی - خیابان 202 غربیـ  پالک12

خانه کودک آوینمنطقه ۴

تلفن: 77070286دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  پایین تر از فلکه چهارم- نبش خیابان 218 غربی )حسین آباد فراهانی(- پالک ۵

خانه فرهنگ علم و صنعتمنطقه ۴

تلفن: 77183780دفتر مدیریت

نشانی: میدان رسالتـ  خیابان هنگامـ   خیابان فرجامـ  نبش خیابان 37ـ  پالک 786

خانه کودک آبنباتمنطقه ۵

تلفن: ۴۴۴6۴۵2۵دفتر مدیریت

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

خانه کودک دوستانمنطقه ۵

تلفن: ۴۴00۵869دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانیـ  خیابان بهنامـ  خیابان30ـ  پالک3

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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1۵7

خانه فرهنگ یگانهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴823278دفتر مدیریت

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

خانه کودک یگانهمنطقه ۵

تلفن: ۴۴823278دفتر مدیریت

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

خانه کودک سوگندمنطقه ۵

تلفن: ۴۴9۴3۵72دفتر مدیریت

نشانی: خیابان آیت اهلل کاشانیـ  خیابان دویست دستگاهـ  کوچه نهمـ  پالک 10

خانه کودک بهار 1منطقه ۵

تلفن: ۴۴971910دفتر مدیریت

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

خانه کودک بهار 2منطقه ۵

تلفن: ۴۴32۴0۴7دفتر مدیریت

نشانی: شهرانـ  خیابان طوقانی- کوچه الله ـ  کوچه گلهای  دوم شرقی )کوچه گلها(ـ  پالک 1

خانه کودک پردیسمنطقه  6

تلفن: 88107388دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادیـ  کوچه 27ـ  پالک ۵0

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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1۵8

خانه فرهنگ آریامنطقه 6

تلفن: 88312۵73دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قائم مقامـ  نرسیده به خیابان مطهری-پالک1۵8

خانه کودک ایران زمینمنطقه 6

تلفن: 8891331۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(- خ مطهری- روبروی هتل تهران- نبش کوچه سربداران- پالک ۴78

خانه فرهنگ ارغنونمنطقه 6

تلفن: 86037816دفتر مدیریت

نشانی: میدان فاطمی- کوچه بهرام مصیری- انتهای کوچه- پالک ۵

خانه فرهنگ  ذهن برترمنطقه 6

تلفن: 889۵6۴38دفتر مدیریت

نشانی: میدان فاطمی- جنب مسجد نور- کوچه طباطبای- کوچه سیاوش- پالک ۴

خانه کودک سوفیمنطقه 6

تلفن: 88922119دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر )عج(- پایین تر از میدان ولی عصر )عج(- جنب ایستگاه دمشق- بن بست صدف-پالک 6

خانه فرهنگ کیهانمنطقه 6

تلفن: 880۵۵93۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مالصدرا- خیابان شیراز جنوبی- خیابان رضوان- پالک 7

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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1۵9

خانه فرهنگ دالمنطقه 7

تلفن: 88۴19072دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتی- بعد از تقاطع مطهری- خیابان شکرآبی- پالک 26

خانه کودک نیکیمنطقه 7

تلفن: 8882۴790دفتر مدیریت

نشانی: خیابان طالقانی-بین مفتح جنوبی و خیابان بهار- کوچه زهره- پالک 2

خانه فرهنگ شیوهمنطقه 7

تلفن: 88303۵02دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مفتح شمالی- بعد از چهارراه مطهری- کوچه مرزبان نامه - پالک 13

خانه کودک پیشرومنطقه 7

تلفن: 77۵06168دفتر مدیریت

نشانی: خیابان انقالب اسالمیـ  پل چوبيـ   ابتدای خیابان حقوقيـ  پالک 3

خانه کودک حدیثمنطقه 7

تلفن: 887۵22۵1دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سهروردی شمالیـ  بعد از خیابان استاد مطهریـ  کوچه آزادیـ  پالک 31

خانه فرهنگ حدیثمنطقه 7

تلفن: 887۵2703دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سهروردی شمالیـ  بعد از خیابان استاد مطهری - کوچه آزادیـ  پالک 1

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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خانه کودک نیلیامنطقه 7

تلفن: 77689۴13دفتر مدیریت

نشانی: خیابان شریعتیـ  پایین تر از خیابان بهار شیرازـ   پالک ۴11ـ  طبقه اول غربی

خانه کودک  مهر و ماهمنطقه 8

تلفن: 7770۴980دفتر مدیریت

نشانی: تهرانپارسـ  پایین تراز فلکه اول- خیابان حسینیـ  بعد از چهارراه رشید- پالک ۵6

  خانه فرهنگ پرنیانمنطقه 8

تلفن: 7793180۵دفتر مدیریت

نشانی: نارمکـ  میدان 72ـ  کوچه قائمـ  پالک8

خانه فرهنگ آذرمنطقه 9

تلفن: 66009۵09دفتر مدیریت

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

خانه کودک آذرمنطقه 9

تلفن: 66009۵09دفتر مدیریت

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

خانه فرهنگ تبسممنطقه 10

تلفن: 66873۴38دفتر مدیریت

نشانی: خیابان جیحون- خ طوس- نرسیده به قصرالدشت- پالک 79

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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خانه فرهنگ  شایستهمنطقه 10

تلفن: 66679۵37دفتر مدیریت

نشانی: خیابان رودکیـ  تقاطع خیابان امام خمینی )ره(ـ پالک 313ـ  طبقه اولـ  واحد1

خانه کودک ماهی کوچولومنطقه 10

تلفن: ۵۵762001دفتر مدیریت

نشانی: سی متری خیابان سبحانی- جنب بانک قوامین- پالک 2۵9

خانه فرهنگ طلوع دانشمنطقه 11

تلفن: ۵۵3627۴8دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ولی عصر)عج(ـ  امیریهـ  جنب مخابراتـ  کوچه نیک عهدـ  پالک 1

خانه فرهنگ مداد رنگیمنطقه 12

تلفن: 77۵31722دفتر مدیریت

نشانی: میدان سپاه- دروازه شمیران- خیابان ابن سینا- باالتر از میدان بهارستان- خیابان قائن- نبش بن بست کیمیابن

خانه فرهنگ وحدتمنطقه 12

تلفن: ۵۵896938دفتر مدیریت

نشانی: خیابان وحدت اسالمیـ  پایین تر از چهارراه مختاریـ  بن بست اختصاصیـ  پالک 1

خانه کودک تیله رنگیمنطقه 13

تلفن: 77۴81861دفتر مدیریت

نشانی: تهران نو- میدان چایچی- خیابان مستوفی )بصیر(- پالک 113

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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خانه فرهنگ دوانمنطقه 13

تلفن: 77۴83100دفتر مدیریت

نشانی: خیابان سی متری نیروی هواییـ  نبش فلکه چهارگوش)میدان سبز(ـ  پالک 196

خانه کودک شادانمنطقه 13

تلفن: 77۴29772دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزیـ  خیابان چهارم نیروی هواییـ  کوچه بسطامی )فرعی ۴23/۴(ـ  پالک 29

خانه کودک بارانمنطقه 13

تلفن: 77163۵۴8دفتر مدیریت

نشانی: خیابان پیروزیـ  خیابان ششم نیرو هواییـ  کوچه 6/2۵ـ  پالک39

خانه فرهنگ مهرآفرینمنطقه 13

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان دماوند شرقی- بعد از ایستگاه داریوش- پالک 86

خانه فرهنگ آرمانمنطقه 1۴

تلفن: 3370۵006دفتر مدیریت

نشانی: میدان خراسانـ  خیابان 17شهریورشمالیـ  خیابان عجب گل)جهان پناه(ـ  نبش کوچه جهان پناه

خانه کودک پرستومنطقه 1۴

تلفن: 332۵88۴1دفتر مدیریت

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

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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خانه فرهنگ پرتومنطقه 1۴

تلفن: 33161696دفتر مدیریت

نشانی: بلوار ابوذرـ بین پل اول و دومـ  بین کوچه 12و 13 شرقیـ  پالک 62۵

خانه فرهنگ شهید اقبالپورمنطقه 1۵

تلفن: 33021727دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاورانـ  ایستگاه پمپ بنزین دومـ  خیابان هاشمی)سابوته(ـ خیابان عباس کاشیـ  پالک 28۵

خانه فرهنگ چکاوکمنطقه 1۵

تلفن: 33802023دفتر مدیریت

نشانی:20 متری افسریه- بین 1۵ متری دوم و سوم- خیابان -30 پالک -132 طبقه دوم

خانه کودک طراوت 1منطقه 1۵

تلفن: 338۴2726دفتر مدیریت

نشانی: 20متری افسریهـ  بین 1۵ متری دوم و سومـ  کوچه 30ـ  پالک 1۴7

خانه فرهنگ اندیشه سازانمنطقه 1۵

تلفن: 33816272دفتر مدیریت

نشانی: 20 متری افسریهـ  حدفاصل سوم و بلوار قصر فیروزهـ  پالک 93 - طبقه دوم

خانه کودک ریحانهمنطقه 1۵

تلفن: 33837260دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  20 متری افسریهـ  بین 1۵ متری دوم و سومـ  پالک 1۴1

مراکز مشارکتی
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16۴

خانه فرهنگ یاس بهشتیمنطقه 1۵

تلفن: 336۴2393دفتر مدیریت

نشانی: سه راه افسریهـ  3۵ متری قصر فیروزهـ  نرسیده به بلوار قائم)عج(ـ  خیابان دوازدهمـ  پالک19

خانه فرهنگ پاسارگادمنطقه 1۵

تلفن: 33819830دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  20 متری افسریهـ  1۵ متری اول  و دومـ  نبش کوچه -32 پالک ۵3۵

خانه فرهنگ آونگمنطقه 1۵

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: خیابان مسلم- بالر ابوذر- بین پل پنجم و ششم- پالک 278

خانه کودک گلهای امیدمنطقه 1۵

تلفن: -دفتر مدیریت

نشانی: افسریهـ  خیابان ۴1ـ  بین 1۵ متری دوم وسومـ  پالک 90

خانه فرهنگ کوتاه قامتانمنطقه 1۵

تلفن: 33209610دفتر مدیریت

نشانی: نبرد جنوبی- چهارراه بقایی- خیابان آقاجانلو- کوچه فاطمی- پالک 7

خانه کودک مهرانهمنطقه 1۵

تلفن: 33۴۵1۵66دفتر مدیریت

نشانی: سه راه افسریهـ  بلوار قائم )عج(ـ کوچه طاهر پناهـ  6 متری احسانـ  پالک 79

مراکز مشارکتی
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16۵

خانه کودک دنیای مهربانیمنطقه 1۵

تلفن: 33۴81999دفتر مدیریت

نشانی: خیابان خاورانـ  مشیریهـ  خیابان بوعلی غربیـ  پالک 306

خانه فرهنگ دانشمنطقه 1۵

تلفن: 33۵71038دفتر مدیریت

نشانی: افسریه-خیابان ابومسلم خراسانی- نرسیده به چهارراه دوم- پالک 113

خانه فرهنگ نازی آبادمنطقه 16

تلفن: ۵۵309801دفتر مدیریت

نشانی: نازی آباد- خیابان اکبر مشهدی- نبش کوی پلیس- پالک 221

خانه فرهنگ صدرامنطقه 16

تلفن: ۵۵3۵20۴3دفتر مدیریت

نشانی: انتهای خیابان نازی آبادـ  انتهای خیابان بهمنیارـ خیابان فرشچیان اصغریـ  کوچه شجاعیـ  پالک 3

خانه فرهنگ مهرایرانمنطقه 16

تلفن: ۵۵668220دفتر مدیریت

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

خانه کودک امین الملکمنطقه 17

تلفن: 66238۴7۴دفتر مدیریت

نشانی: خیابان ابوذرـ خیابان شاندیزـ پالک 77ـ  مقابل مسجد باب الحوائج)عج(

مراکز مشارکتی
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خانه کودک طبرستانمنطقه 17

تلفن: ۵۵708020دفتر مدیریت

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

خانه کودک بهانمنطقه 17

تلفن: ۵۵668836دفتر مدیریت

نشانی: خیابان قزوینـ  خیابان قلعه مرغیـ  میدان سوزنبانـ  پالک3

خانه کودک دانیالمنطقه 17

تلفن: ۵۵7۴2739دفتر مدیریت

نشانی: خ قزوین-دوراهی قپان- خ امین الملک- خ میهمان نوازان- نبش کوچه یکتا ثانی- پالک 138

خانه فرهنگ اریکهمنطقه 17

تلفن: 66236281دفتر مدیریت

نشانی: خیابان فالحـ  خیابان مجید پیغمبریـ  پالک 1۴

خانه کودک کلبه آبیمنطقه 18

تلفن: 6621261۵دفتر مدیریت

نشانی: شهرک ولی عصر)عج(ـ خیابان حیدری شمالیـ  خیابان 18متری یاسرـ پالک 29

خانه کودک ایلیامنطقه 18

تلفن: 66800937دفتر مدیریت

نشانی: کارخانه شیر پاستوریزهـ  کوی 17 شهریورـ  1۵ متری سوم جنوبی - کوچه آخوندی جدیدیـ  پالک10

مراکز مشارکتی
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خانه کودک یکتامنطقه 18

تلفن: 663218۴9دفتر مدیریت

نشانی: شهرک ولیعصر )عج(- خیابان حیدری شمالیـ  نبش خیابان یاران)بهرامی(- پالک 2۴7

خانه کودک خورشیدمنطقه 18

تلفن: ۴06608۴۴دفتر مدیریت

نشانی: چهارراه یافت آباد- بلوار معلم- مجتمع تجاری و اداری معلم- طبقه سوم- واحد 1

خانه فرهنگ چهره های ماندگارمنطقه19

تلفن: 8888706۵دفتر مدیریت

نشانی: پاسگاه نعمت آباد- خیابان طالقانی- پالک ۵96

خانه فرهنگ یاسینمنطقه 19

تلفن: ۵۵8739۵۵دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شکوفهـ  خیابان کاووسيـ  انتهاي کوچه هفتمـ  پالک 3۵

خانه فرهنگ هیرادمنطقه 19

تلفن: ۵۵867627دفتر مدیریت

نشانی: شهرک شریعتیـ  خیابان ماهانـ  کوچه سلطانیـ  پالک6

خانه فرهنگ ماهورمنطقه 19

تلفن: ۵۵۵2979۵دفتر مدیریت

نشانی: خانی آباد نوـ خیابان میثاق شمالیـ  نبش کوچه هفتمـ  پالک 70

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی
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خانه فرهنگ ایرانیانمنطقه 21

تلفن: ۴۴۵82392دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ بلوار اصلی تهرانسرـ خیابان -1۴ پالک -11۴ واحد ۵

خانه کودک رهاممنطقه 21

تلفن: ۴۴۵30211دفتر مدیریت

نشانی: تهرانسرـ بلوار اصلیـ  نبش خیابان  19ـ  پالک 1

خانه کودک نسیممنطقه 22

تلفن: -دفتر مدیریت

S6 نشانی: صیاد- برج های صیاد- شمال دریاچه چیتگر- طبقه همکف

خانه کودک کودکان امروزمنطقه 22

تلفن: ۴6089۴۵8دفتر مدیریت

نشانی: دریاچه چیتگرـ  بلوار کاشانـ  میدان موج- خ موجـ  خ امیری صفتـ  خ دریاـ  خ مرواریدـ  بلوک ۵ سکنا ساحل

خانه کودک سپیدارمنطقه 22

تلفن: ۴۴7091۵3دفتر مدیریت

نشانی: شهرک گلستانـ  بلوار کاجـ  بلوار اقاقیاـ  سروستان یکمـ  پالک 2۴ـ  واحد 1

مراکز مشارکتی

مراکز مشارکتی


