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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱0

تلفن معاونت/ اداره کل

 88۹8۱70۳-08 / ۹665۳006-۹  ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

88۹8۱65۳-54 / ۹665۳405-7 معاونت فرهنگی

88۹8۱678-7۹ / ۹665۳505-7 معاونت هنری

88۹8۱660-6۳ / ۹665۳۱05-06 معاونت مالی و اداری

 88۹8۱7۳8-88۹8۱6۹۳-۹4 / ۹665۳۳05-06 معاونت برنامه ریزی و توسعه

88۹8۱7۱۱-۱۳ / ۹665۳0۱5-۱8 مشاور و مدیرکل حوزه ریاست

 88۹8۱74۳-46 / ۹665۳605-06 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

88۹8۱6۹0-۹2 / ۹665۳705-7 اداره کل حراست

88۹8۱6۹5-۹7 / ۹665۳805 اداره کل نظارت و بازرسی

۹665۳4۱2 رئیس ستاد اقامه نماز و ستاد احیای امر به معروف و
 نهی از منکر

ستاد

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۱

تلفن سمت

۹665۳085 فرماندهی حوزه مقاومت  بسیج

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

ستاد ستاد

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱2

سمت معاونت/ اداره کل

مدیریت هماهنگی و ارتباطات اداره کل حوزه ریاست

تلفن:۹665۳060
مدیریت امور مناطق  اداره کل حوزه ریاست

    تلفن: 88۹8۱724  - 88۹8۱725 - ۹665۳0۳2

مدیریت کنترل و پیگیري ریاست اداره کل حوزه ریاست

تلفن: ۹665۳050

رئیس مرکز اسناد و دبیرخانه مرکزي اداره کل حوزه ریاست

تلفن:7۱و ۹665۳070

معاونت اجرایی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹665۳6۱0

ریاست اداره تبلیغ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹665۳6۳0

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

تلفن: ۹665۳650

ریاست اداره رسانه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹665۳620

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

تلفن: ۹665۳660

ریاست اداره انتشارات اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۹665۳640

ستاد

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۳

سمت معاونت/ اداره کل

مدیریت راهبردي و بهبود عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن: 88۹8۱657 - ۹665۳۳42

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

تلفن:88۹8۱6۹۹ - ۹665۳۳62
مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن:۹665۳۳22
مدیرت معماری و سیستم ها معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن: 88۹8۱68۹ - ۹665۳۳82
مدیریت منابع انسانی معاونت مالی و اداری

۹665۳202- 4/ 88۹8۱680- 82

مدیریت امور مالی و حسابداری معاونت مالی و اداری

تلفن:88 -88۹8۱686   /4- ۹665۳۱72

مدیریت حقوقی و امور قراردادها معاونت مالی و اداری

تلفن:65 -88۹8۱664  / ۹665۳262

مدیریت پشتیبانی و امالک معاونت مالی و اداری

تلفن:20- 88۹8۱7۱8 /2۳- ۹665۳۱22
معاونت مالی و اداری مدیریت امور مجامع و حسابرسی

تلفن:6۹- 88۹8۱668 / ۹665۳277
مدیریت امور موسیقي و سرود معاونت هنری

تلفن: 88۹8۱684 / ۹665۳522

ستاد

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱4

ستاد

سمت معاونت/ اداره کل

مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه ها معاونت هنری

تلفن: 88۹8۱685 و ۹665۳5۳2

مدیریت هنرهاي نمایشي معاونت هنری
تلفن: 88۹8۱675 و ۹665۳542

مدیریت آفرینش های ادبی معاونت هنری
تلفن: ۹665۳5۱2

مدیریت امور کتابخانه ها معاونت فرهنگی
تلفن: 88۹8۱655 و ۹665۳462

مدیریت محصوالت معاونت فرهنگی

تلفن: 88۹8۱65۹ و ۹665۳422

مدیریت آفرینش و اجرا معاونت فرهنگی
تلفن: 88۹8۱72۹ و ۹665۳442

مدیریت مرکز مشارکت های فرهنگی هنری معاونت فرهنگی
تلفن:2۹- 66486۹27 و ۹665250۱

رئیس اداره مالی اداری اداره کل نظارت و بازرسی

تلفن: ۹665۳8۱0
ریاست اداره حقوقی و فرهنگی اداره کل نظارت و بازرسی

تلفن: ۹665۳820
معاونت بازرسی اداره کل نظارت و بازرسی

تلفن: ۹665۳850

ستاد



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱5

منطقه؟

ستاد

ستاد

سمت معاونت/ اداره کل

ریاست اداره برنامه ریزی و اجر اداره کل حراست

تلفن: ۹665۳8۳0

ریاست اداره مراکز مشارکتی اداره کل حراست

تلفن: ۹665۳840

مدیریت پیشگیری اداره کل حراست

تلفن: ۹665۳7۳0

معاونت تعیین صالحیت اداره کل حراست

تلفن: ۹665۳740

معاونت  هماهنگی مناطق اداره کل حراست

تلفن: ۹665۳720

معاونت جمع آوری بهره دهی اداره کل حراست

تلفن: ۹665۳7۱0
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱8

مؤسسات وابسته

موسسه هاتف شهر
-تلفن: 66۹۱۹525دفتر مدیریت

-تلفن:4- 664۳5۱0۳روابط عمومی

-تلفن: 66۹۱۹524تلفن گویا

-تلفن: 664۳5۱0۳دبیرخانه
میدان انقالب اسالمی- ابتدای خیابان کارگر جنوبی- کوچه شهید مهدی زاده- شماره 2۳نشانی

موسسه تصویر شهر

-تلفن:88۱۹4۱۳۹ ، 88۱۹4۱۳۹ ، 88۱۹۳۳06 تلفن گویا
بلوار نلسون ماندال)آفریقا(- نرسیده به میدان آرژانتین- روبروی پایانه بیهقی- پالک 6 نشانی

موسسه نشر شهر

-تلفن: ۹6045555دفتر مدیریت

-تلفن: ۹6045700روابط عمومی

-تلفن: ۹6045555دبیرخانه

-تلفن:۹604574۱تلفن گویا
باغ کتاب نشانی

مؤسسات وابسته



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۱۹

موسسه آموزش شهر
-تلفن: 884۱82۱0 دفتر مدیریت

تلفن: 884۳۳۹8۹ ،884۱80۳0، 884۱5207 تلفن گویا
884۳۳720-

نشانی : خیابان سهروردی شمالی- بین خیابان شهید مطهری و شهید بهشتی- روبروی نشانی
پمپ بنزین-کوچه تقوی،پالک 25

موسسه تهران گشت ارغوانی
-تلفن:  88448۱50 دفتر مدیریت

خیابان مطهری- بعد از تقاطع سهروردی- شماره 4۹نشانی

باشگاه فرهنگ و هنر ایرانیان
-تلفن:  88422500 و88426800 دفتر مدیریت

خیابان سهروردي شمالي - تقاطع مطهري و بهشتي - روبروي پمپ بنزین - خیابان نشانی
مؤسسات وابستهتقوي - پالک 25 - طبقه 5

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

2۳

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای ملل

نمابر: 2267۱7۱7تلفن:  2267۱7۱7دفتر مدیریت

-تلفن:22246۹85برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:22246۹8۱پشتیبانی و مالی

-تلفن:222۱2۳۹2آفرینش و اجرا

-تلفن: 22246۹85روابط عمومی

-تلفن: 222۱۳0۱۹آموزش

-تلفن:222۱۱5062دبیرخانه

2220445۳2267۱7۱8، 22674482، 2267۱7۱۹،تلفن گویا

بزرگراه آیت ا... صدر- میدان پیروز- بلوار قیطریه- بوستان قیطریه نشانی

فرهنگسرای امام)ره( فرهنگسرای تابعه

تلفن: 26۱008۹5دفتر مدیریت

-تلفن: 26۱00780برنامه ریزی و پشتیبانی

-تلفن: 26۱00۹7۱آفرینش و اجرا
تلفن:26۱2۳6۳0آموزش

تلفن: 26۱00780روابط عمومی

تلفن: 26۱2۳6۳۱دبیرخانه

تلفن: 26۱008۹5تلفن گویا

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

منطقه۱

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

24

منطقه۱

کتابخانه دارآباد
_تلفن:  26۱0۹520رئیس کتابخانه

دارآباد- میدان اوشان- بوستان ساحلي دارآبادنشانی

خانه شهید آداک
_تلفن:  226۹2۹00دفتر مدیریت

تقاطع بلوار صبا و اندرزگو - خیابان شهید گودرزی- بن بست آداکنشانی

خانه موزه عزت اهلل انتظامی
_تلفن: 22۳۹025۹ و 22۳۹۳۱44تلفن گویا

قیطریه - بلوار اندرزگو - روبروی بلوار کاوه - کوچه احمدی - پالک 28نشانی

کتابخانه امیرکبیر
_تلفن: 2220705۱ رئیس کتابخانه

بزرگراه آیت ا... صدر- میدان پیروز- بلوار قیطریه- بوستان قیطریهنشانی

کتابخانه آیت اهلل حق شناس
_تلفن:  260۱88۹رئیس کتابخانه

خیابان شهید باهنر - بین جماران و سه راه یاسر - خیابان امیر سلیمانی نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

25

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای ابن سینا
_تلفن: 88088۳02 و88575۹4۹دفتر مدیریت
_تلفن:88584۳62روابط عمومی

_تلفن:88088۳0۱آموزش

_تلفن:8- 88۳66۳66تلفن گویا

میدان صنعت- خیابان خوردین- خیابان ایران زمین شمالی- جنب شهر کتاب ابن سینانشانی

خانه فرهنگ زنجان
_تلفن: 660۳66۱8تلفن:66024۱40رئیس خانه فرهنگ

خیابان آزادی- خیابان بهبودی- نرسیده به چهار راه نصرت- کوچه شهید حسین شکاری-شماره4نشانی

خانه فرهنگ نصر
_تلفن:88278۳6۱تلفن:8827۱820رئیس خانه فرهنگ

کوی نصر- خیابان چهارم- شماره ۱6نشانی

کتابخانه موالنا
_تلفن:8808۳2۱2تلفن:88578۹27رئیس کتابخانه

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

کتابخانه عالمه طرشتی
_تلفن: 660۳828۳تلفن: 6602۱025رئیس کتابخانه

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

منطقه2

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

26

منطقه2

کتابخانه سعادت
_تلفن: 220۹0487و22۱۱6760رئیس کتابخانه

سعادت آباد - باالتر از میدان کاج)شهید تهرانی مقدم( خیابان شهید عبقری دوم- پارک شقایق نشانی

کتابخانه پرواز
_تلفن: 22۳6667۹رئیس کتابخانه

سعادت آباد - باالتر از چهارراه سرو-بلوار پیام -میدان بهرود -ضلع شمال غربی پارک پروازنشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

27

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای ارسباران
_تلفن:2-2287248۱دفتر مدیریت

_تلفن:22886۹۱4آفرینش و اجرا

_تلفن: 22887502برنامه ریزی و توسعه

_تلفن:22886۹۱0پشتیبانی و مالی

_تلفن: 2287۳۳۹۹  روابط عمومی

_تلفن:2288750۳آموزش

_تلفن:20-228728۱8تلفن گویا

سیدخندان- خیابان جلفانشانی

فرهنگسرای آفتابفرهنگسرای تابعه
_تلفن: 22648۱40دفتر مدیریت

_تلفن: 22646۹۱4آفرینش و اجرا

_تلفن: 22000827روابط عمومی

_تلفن: ۱4-22646۹۱2آموزش

_تلفن: 22887502  برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 22648۱4۱پشتیبانی و مالی    

-2200۹000تلفن گویا          

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

منطقه۳

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

28

منطقه۳

 کتابخانه عالمه امینی
-تلفن: 88650۳67  رئیس کتابخانه

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

کتابخانه شهید یاسمی
-تلفن: 886260۳7رئیس کتابخانه

ونک- خیابان خدامی- بوستان آرارات نشانی

خانه فرهنگ حورا
_تلفن: 22886044رئیس خانه فرهنگ

سیدخندان- ابتدای بزرگراه شهیدحقانی- بوستان بهشت مادراننشانی

کتابخانه رحماندوست
-تلفن: 22780062رئیس کتابخانه

بزرگراه صدر غرب به شرق خروجی کامرانیه- پارک سهیلنشانی

کتابخانه داوودیه
-تلفن: 264۱۱080رئیس کتابخانه

بلوار میرداماد-خیابان امیرسهیل تبریزیان-نبش بهبهانی-پ۱۱ کتابخانه داوودیهنشانی

کتابخانه دکتر شریعتی
_تلفن: 22878۹5۹رئیس خانه فرهنگ

خیابان شریعتی-باالتر از پل سیدخندان-داخل پارک شریعتی-کتابخانه شریعتینشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

2۹

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای اشراق
_تلفن: 77۳2۳877دفتر مدیریت

_تلفن: 77۳24۹0۱، 77۳26۳5۱،77۳27682، 77۳547۳5آفرینش و اجرا

_تلفن: 77۳2۹64۳و 77۳27686برنامه ریزی و توسعه

_تلفن: 77۳26444، 77۳2۳6۱6، 77۳27۱۱۱پشتیبانی و مالی

_تلفن: 77۳2۳777 و 77۳26777روابط عمومی

_تلفن: 77۳2۳8۳۹، 77۳28۱۱7، 7778۱۱22، 77۳252۳0آموزش

_تلفن: 77۳2۹۳67دبیرخانه

تلفن: 7778۳626بازرسی

_تلفن:۳ -77۳24۱۱2تلفن گویا

فلکه دوم تهرانپارس – انتهاي خیابان جشنوارهنشانی

فرهنگسرای هنگامفرهنگسرای تابعه
_تلفن: 7724۱884 و 772777۱۱ دفتر مدیریت

_تلفن: 77۱82526پشتیبانی و مالی

_تلفن: 774۹6۱۳8 و774۹۱554آفرینش و اجرا

_تلفن: 77447207روابط عمومی

_تلفن: 772777۳۳آموزش

_تلفن: 77۱82526برنامه ریزی و توسعه

تلفن: 772۱0۳72کتابخانه

_تلفن:2- 774۹۱4۹۱تلفن گویا

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

منطقه4

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳0

منطقه4

خانه فرهنگ صدف
_ تلفن : 22۹6۱260و22۹55566رئیس خانه فرهنگ

پاسداران – تپه شمس آباد – بوستان صدف نشانی

کتابخانه لویزان
_تلفن: 22۹56644و 22۹56655رئیس کتابخانه

لویزان- خیابان شعبانلو- رو به روي مخابرات شهید لطیفينشانی

کتابخانه امید 
_تلفن: 7077۱75 و 7705۳242رئیس کتابخانه

قنات کوثر- شهرک امیدنشانی

کتابخانه اوقاف برادران سراج
_ تلفن : 7724576۱رئیس خانه فرهنگ

رسالت-خیابان هنگام-خیابان دالوران-خیابان سراج-نبش کوچه شهید مرادینشانی

کتابخانه شهید  آوینی
_تلفن: 77۹64648رئیس کتابخانه

تهران پارس- خیابان جشنواره-خیابان شهید زهدی-خیابان مسجد صاحب الزمان-مجموعه نشانی
خدمات رفاهی منطقه 4

خانه فرهنگ و کتابخانه حکیمیه
_ تلفن:  770077۱۱دفتر مدیریت

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

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۱

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای فردوس
_تلفن: 44088787دفتر مدیریت

_تلفن: 4408۱027آفرینش و اجرا

_تلفن: 4408۱026 برنامه ریزی و توسعه

_تلفن: 4400020۱پشتیبانی و مالی

_تلفن: 4400227۱  روابط عمومی

_تلفن: 4408۱0۳8آموزش

_تلفن: 4405۳625دبیرخانه

_تلفن:70- 4400226۹تلفن گویا

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

فرهنگسرای معرفت فرهنگسرای تابعه
_تلفن: 44۳۳8484دفتر مدیریت

-تلفن: 44۳۳2۳۳6پشتیبانی و مالی

-تلفن: 44۳۱۹۳04 آفرینش و اجرا

-تلفن: 44۳۳8485روابط عمومی

-تلفن: 44۳04۹7۹آموزش

-تلفن: 44۳0۱444تلفن گویا

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

منطقه5

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳2

منطقه5

خانه فرهنگ نور 

_تلفن: 4406۹۱2۱رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ میثاق 
_تلفن: 4408۹۱58رئیس خانه فرهنگ

میدان صادقیه- بلوار آیت ا... کاشانی- انتهای خیابان مهراننشانی

خانه فرهنگ باصفا
_تلفن: 4405۳6۳5رئیس خانه فرهنگ

میدان صادقیه- بلوار آیت ا... کاشانی- خیابان وفاآذر شمالی - خیابان گلزار غربی-نبش خیابان درختینشانی

خانه فرهنگ آیه

_تلفن:446۳۳4۳۳رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ محصل

_تلفن : 4- 4447468۳رئیس خانه فرهنگ

بزرگراه شهید همت- بعداز جنت آباد- بلوار  شهید پژوهنده – بوستان محصل نشانی

کتابخانه شهدای حصارک

_تلفن: 448۳0۱07رئیس کتابخانه

انتهای خیابان جنت آباد شمالی- بلوار سیمون بولیوار- نبش ایرانشهر شمالی- شماره ۱5نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۳

مدیریت فرهنگی هرنی

کتابخانه عالمه جعفری

_تلفن: 44008656رئیس کتابخانه

فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت ا... کاشانی – خیابان حسن آباد- کوچه چهارم-شماره2۳نشانی

منطقه5
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳4

منطقه6

فرهنگسرای سرو
-  تلفن: 88870472 و88786277 دفتر مدیریت

-تلفن: 8865۱787آفرینش و اجرا

-تلفن: 88۱۹672۳برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 88۱۹6786پشتیبانی و مالی

-تلفن: 887۹۹۱54روابط عمومی

-تلفن:88676۹0۳آموزش

-تلفن: 88870474دبیرخانه

-تلفن: 8888۱87۹تلفن گویا

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

خانه فرهنگ گلها
_تلفن: 88۹582۹0 و 88۹8۳60۳دفتر مدیریت

 خیابان کارگرشمالي- بعد از چهارراه فاطمي- کوچه دیدگاه- پالک-28 طبقه دوم  نشانی 

کتابخانه شهید جهان آرا

_تلفن: 88602۳58رئیس کتابخانه

یوسف آباد- خیابان شهید جهان آرا- کوچه 5۹غربي -  پالک 5نشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳5

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه7

فرهنگسرای اندیشه
-تلفن: 88768۹۹5دفتر مدیریت

-تلفن: 885006۹7آفرینش و اجرا

-تلفن: 887652۳2برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 8876۳07۹پشتیبانی و مالی

-تلفن: 887660۳0روابط عمومی

-تلفن: 88760۱6۱ و 88767820آموزش

-تلفن: ۱5 -885055۱۳تلفن گویا

خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- بوستان اندیشه نشانی

خانه فرهنگ نیایش
-تلفن: 7755۱46۱و775822۹۹رئیس خانه فرهنگ

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

خانه قرآن منطقه 7
-تلفن: 884۱۳5۱۱ و88424422رئیس خانه قرآن

خیابان مطهری- نرسیده به خیابان دکترشریعتی- بوستان شهید آوینینشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳6

منطقه8

فرهنگسرای گلستان
-تلفن: 77848888و7784۹۹۹۹دفتر مدیریت

-تلفن: 7726۳5۹2آفرینش و اجرا

-تلفن: 7784۱۳7۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 7784۱۳80پشتیبانی و مالی

-تلفن: 778۱00۳6آموزش

-تلفن: 77824675روابط عمومی

نمابر: 778۱۹457تلفن: 778۱۹457دبیرخانه

-تلفن: 7784۱۳77تلفن گویا

نارمک - میدان هالل احمر خیابان گلستان- فرهنگسرای گلستاننشانی

خانه فرهنگ دی
-تلفن:77۹52040-77۹2۳50۹رئیس خانه فرهنگ

46متری شرقی نارمک - بین مهر و مدائن- میدان ۱6نشانی

خانه فرهنگ فدک
-تلفن: 778۱۳002رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ  سالم
-تلفن: 77۹۱6020-77۹۱6080-77۹0۱7۳۱رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 77۹۱6080رئیس کتابخانه

نارمک - خیابان جانبازان- دردشت نبش کوچه اکبرینشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳7

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه8

خانه فرهنگ وکتابخانه گلبرگ
-تلفن: 77۱8۳۹۹5رئیس خانه قرآن

رسالت - دردشت - خیابان 72 شرقینشانی
کتابخانه شقایق

-تلفن: 77۹046۱5رئیس کتابخانه

هفت حوض - انتهای 46 متری جنب اتوبان شهید باقری و پل شهید ابوالفضل عباسی-نشانی
پارک شقایق

کتابخانه شهربانو
-تلفن: 776۹۱580رئیس  کتابخانه 

خیابان جانبازان غربی- ۱4 متری لشگر- خیابان شهید حیدری- مقابل پارک کوثرنشانی

خانه قرآن منطقه 8
-تلفن: 77۹58۹۹6رئیس خانه قرآن

نارمک - خیابان جانبازان- دردشت نبش کوچه اکبرینشانی
کتابخانه دکتر شهیدی

-تلفن: 77۹2۱2۱۳رئیس کتابخانه

نارمک- 46 متری غربی- میدان 58- پشت درمانگاه خصوصی نارمکنشانی

خانه فرهنگ  فرزانگان
-تلفن: 778۳4545رئیس  خانه فرهنگ 

-تلفن: 4452877رئیس کتابخانه

نارمک- انتهای خیابان گلستان-جنب بوستان تسلیحات- کوچه شهید گلستانی- شماره ۱28نشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

۳8

منطقه۹

فرهنگسرای رویش
-تلفن: 66688550 دفتر مدیریت

-تلفن: 666۹۳0۹5 آفرینش و اجرا

-تلفن: 6628770۳برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 666۹۳۱48پشتیبانی و مالی

-تلفن: 66287704روابط عمومی

-تلفن: 6668855۱آموزش

-تلفن: 66688550دبیرخانه

-تلفن: 66688552 تلفن گویا

بزرگراه فتح- بعد از بیمارستان شهید شریعت رضوی- خیابان شهید واشقانی فراهانی- نشانی
کوچه شهید وادی زاده

 فرهنگسرای کار و تعاونفرهنگسرای تابعه
-تلفن: 6604۱6۹4دفتر مدیریت

-تلفن: 66042067برنامه ریزی و پشتیبانی

-تلفن: 6605456۱ آفرینش و اجرا

-تلفن: 66044887روابط عمومی

-تلفن: 6602۹060پشتیبانی و مالی

-تلفن: 6602۹۳۹2آموزش

-تلفن: 6604۱6۹4دبیرخانه

بزرگراه یادگار امام جنوب )ره(- تقاطع خیابان هاشمینشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

۳۹

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۹

خانه فرهنگ مهرآباد
-تلفن: 666۳8050  رئیس خانه فرهنگ

خیابان مهر آباد جنوبی- خیابان شهیدگزل خو )توکلی(- کوچه شهید اصفهانینشانی

کتابخانه قیصر امین پور
-تلفن: 666۱6۳88  رئیس کتابخانه

خیابان مهرآباد جنوبی- خیابان گزل خو )توکلی(- کوچه شهید اصفهانینشانی

خانه فرهنگ شمشیری
نمابر:666۳4584تلفن:666۳4584رئیس خانه فرهنگ

-تلفن: 6664۹6۹۱آموزش
سه راه آذری- خیابان شمشیری- جنب بوستان شمشیرینشانی

خانه فرهنگ پرواز
-تلفن: 66020۱۹7رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ ایرانسرا
-تلفن: 6605۳۳78 رئیس خانه فرهنگ

میدان آزادی- ضلع شرقی برج آزادینشانی

کتابخانه شهید امیر کاشانی
-تلفن: 6608008۳رئیس کتابخانه

خیابان هاشمی- خیابان شهید امیر کاشانی- نرسیده به میدان هاشمینشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

40

منطقه۱0

فرهنگسرای عطار نیشابوری
-تلفن: 5576588۳دفتر مدیریت

-تلفن: 55۱۳556۱ آفرینش و اجرا

-تلفن: 55۱۳554۹پشتیبانی و مالی

-تلفن:557۳2565روابط عمومی

-تلفن:557۱6776آموزش

-تلفن:5576588۳دبیرخانه

-تلفن: 557۱587۹تلفن گویا

میدان بریانک –خیابان شهید دعوتی –خیابان شهید امیر قلی نشانی

خانه فرهنگ حرا 
-تلفن : 55780808رئیس خانه فرهنگ 

میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- خیابان حسام الدین– کوچه محقق – بوستان ناظمی نشانی

خانه فرهنگ توحید
-تلفن: 66۳5۱4۱2رئیس خانه فرهنگ 

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

مجتمع فرهنگی هنری اعتماد

-تلفن: 5578807۹رئیس مجتمع

میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- بوستان اعتمادنشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

4۱

مدیریت فرهنگی هرنی

منطقه۱0

کتابخانه محله هفت چنار

-تلفن: 55787700رئیس کتابخانه 
میدان بریانک- خیابان شهید دعوتي- خیابان حسام الدین -کوچه محقق - بوستان ناظمینشانی

کتابخانه عطار نیشابوری

-تلفن: 557۱8۱4۳رئیس کتابخانه

میدان بریانک -خیابان شهید دعوتی -خیابان شهید امیر قلینشانی
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راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

مدیریت فرهنگی هرنی

42

منطقه۱۱

فرهنگسرای رازی
-تلفن: 5540۹487دفتر مدیریت

-تلفن: 5542۳۳50آفرینش و اجرا

-تلفن : 5542۳۳5۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 55404025پشتیبانی و مالی

-تلفن: 5540۹54۹روابط عمومی

-تلفن: 5-5542۱664آموزش

نمابر: 55420583تلفن : 5540۹488 و 55420568دبیرخانه
-تلفن : 55420585تلفن گویا

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

خانه فرهنگ حر
-تلفن: 66۹6۹۳۹۹ و66402۳65رئیس خانه فرهنگ

خیابان کارگرجنوبی–  ضلع شمال شرقی میدان حرنشانی

خانه فرهنگ شیخ هادی
-تلفن: 8-664۹8587رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ ابوسعید 
-تلفن: 664۹۳0۳۹ و66۹6550۳رئیس خانه فرهنگ

میدان منیریه – خیابان ابوسعید – جنب درمانگاه زنجانی ها نشانی
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فرهنگسرای عترت
-تلفن: ۳۳25550۱دفتر مدیریت

-تلفن:۳۳256۹7۱و۳۳256860آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳257478برنامه ریزی و توسعه

تلفن:۳۳256۱64،۳۳78۱70۱،۳۳25556۳پشتیبانی و مالی
۳۳25552۱-

-تلفن:۳۳256560،۳۳256747،۳۳2564۹4روابط عمومی

-تلفن: ۳۳258۹78آموزش

تلفن: ۳۳25550۹دبیرخانه

-تلفن: ۳۳۳222۱0تلفن گویا

میدان امام حسین علیه السالم- پیاده راه ۱7 شهریور- فرهنگ سرای عترتنشانی

فرهنگسرای نهج البالغه

تلفن: ۳۳5۱6766پشتیبانی و برنامه ریزی

-تلفن: 6656۹040آموزش
میدان قیام- ابتدای خیابان ری- بوستان کوثرنشانی

خانه فرهنگ بازار

-تلفن: ۳۳۹۱0444، ۳۳۱۱2824رئیس خانه موزه

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

منطقه۱2
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منطقه۱2

خانه فرهنگ خواجوی کرمانی

-تلفن: 558۹0778رئیس خانه فرهنگ 

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

خانه فرهنگ امامزاده یحیي )ع(
-تلفن: ۳۳508668رئیس خانه فرهنگ

خیابان ري- خیابان آبشار غربي- کوچه هداوند- شماره 7نشانی

خانه فرهنگ ایروانی
-تلفن: 558۹۳654رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ دردار
-تلفن: ۳۳5۱576۱رئیس خانه فرهنگ

خیابان ري- خیابان دردار شرقي- کوچه اعتمادنشانی

کتابخانه آیت اهلل کاشانی
-تلفن:۳۳5۳06۹5رئیس کتابخانه 

خیابان شهید مصطفی خمینی-چهارراه سرچشمه-کوچه سجادی-بن بست نشانی
شامبیاتی-کتابخانه ایت اهلل کاشانی

خانه فرهنگ بهشت
-تلفن:667555۳6 رئیس خانه فرهنگ

میدان امام خمینی-پارک شهر-جنب میدان صلحنشانی
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منطقه۱2

خانه قرآن شهید جاللی ثانی
-تلفن:55۹82400رئیس خانه قرآن

خیابان شوش- خیابان خیام- ایتدای خیابان خیام- بن بست شهید جاللی ثانی نشانی
آبادب-پالک۳۱

کتابخانه آیت اله طالقانی
-تلفن: 77526۹2۳رئیس کتابخانه

خیابان انقالب اسالمی- پیچ شمیران- خیابان نور محمدي- کوچه آیت اله طالقانينشانی

کتابخانه هدایت
-تلفن: ۳۳5۱2۹65رئیس کتابخانه 

خیابان ری- نرسیده به پل ری- کوچه رقیب دوست- کوچه هدایت- نشانی
حسینیه هدایت

خانه موزه چمران
-تلفن: 556۳4۱58 و 556۳5۹85رئیس خانه موزه

خیابان مصطفي خمیني چهارراه سیروس گذر سرپولک کوچه بشیرينشانی
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منطقه۱۳

فرهنگسرای امید
-تلفن:۳۳۳05۱۱4 دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳۳۳۱۳42 آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳۳5520۳برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۳۳۳0۳840 پشتیبانی و مالی

-تلفن: ۳۳۳55204روابط عمومی

-تلفن: ۳۳۳025۹0آموزش

-تلفن: ۳۳۳05۱۱4دبیرخانه

-تلفن: ۳۳۳58688و۳۳۳02588تلفن گویا

دبیرخانه صدور کارت 
تلفن: ۳۳۳0۳84۱منزلت

میدان امام حسین ) ع ( – خیابان خشکبارچی – بوستان خیام نشانی

خانه فرهنگ مهرآور
-تلفن:2- 7746888۱رئیس خانه فرهنگ

خیابان سی متری نیروی هوایی – تقاطع امامت و نیروهوایی – بوستان سیمرغ - ساختمان گل و گیاه – طبقه اول نشانی

خانه فرهنگ حافظیه 
-تلفن: 77425۹68رئیس خانه فرهنگ 

خیابان پیروزی – انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی – فرعی 4/42 - جنب مدرسه شیخ فضل ا... نورینشانی

کتابخانه امام خمینی)ره( 
-تلفن: ۳۳۳0۳84۳رئیس خانه فرهنگ

خیابان ۱7 شهریور- خیابان خشکبار چي- بوستان خیام- فرهنگسرای امیدنشانی
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فرهنگسرای اخالق
نمابر: ۳۳۳۱240۳تلفن: ۳۳۳۱2502 و۳۳۳۱240۱دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳۳550۳6و ۳۳۳550۳6آفرینش و اجرا

-تلفن:۳۳۳۱2۳02برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:۳۳۳550۳5و۳۳252۳۳۳اداری مالی

-تلفن:۳۳۳5002۹روابط عمومی

-تلفن:۳۳۳۱2۳00آموزش

-تلفن:۳۳۳۱240۳دبیرخانه

-تلفن: ۳۳۳۱2۳0۱مشاور

-تلفن: ۳۳۳۱۱500حراست

-تلفن: ۳۳۳۱2۳0۳کتابخانه

تلفن: ۳۳۳۱2500،۳۳۳۱2400، ۳۳۳۱250۱، تلفن گویا
۳۳۳۱2402 -

میدان شهدا- خیابان پیروزی- خیابان  شکوفه- خیابان شهید کاظمی- جنب بوستان گلزار- شماره 24نشانی

خانه فرهنگ ابوذر
۳۳80252۹تلفن:۳۳8۳486۹،۳۳8۳475۹،۳۳۱44078رئیس خانه فرهنگ

تقاطع بزرگراه شهید محالتی و بلوار ابوذر- شماره 560نشانی

خانه فرهنگ شکوفه
-تلفن:۳۳۳40882-۳۳7840۹۹رئیس خانه فرهنگ

میدان شهدا- خیابان پیروزی- خیابان شکوفه- خیابان شهید کاظمی- روبه روی بوستان گلزارنشانی

منطقه۱4
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منطقه۱4

خانه قرآن منطقه ۱4
-تلفن: ۳۳۱6۱۱44و۳۳۱7۱785رئیس خانه قرآن

بزرگراه شهید محالتی- انتهای خیابان شهید مخبر شمالی- بوستان ابیانهنشانی

خانه فرهنگ فرشته آزادی
-تلفن: ۳۳۱8۱87۹،۳۳۱۹2۱67 ، ۳۳۱86248رئیس خانه فرهنگ

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

خانه فرهنگ زیتون
-تلفن: ۳۳7۳5824و۳۳7۳6۹66رئیس خانه فرهنگ

بزرگراه شهید محالتی- انتهای خیابان شهید هاشمی- بوستان زیتوننشانی

خانه فرهنگ شهید اندرزگو
-تلفن:۳۳۳5۹888 و ۳۳۳06866رئیس خانه فرهنگ

خیابان پیروزی-  سه راه سلیمانیه- خیابان دریاباری- میدان بروجردی- خیابان شهیداندرزگونشانی

کتابخانه ابن سینا
-تلفن: ۳۳۳4۳560و۳۳۳0۳۱0۳رئیس کتابخانه

خیابان پیروزی- میدان چهارصد دستگاهنشانی

کتابخانه امام جعفر صادق)ع(
-تلفن:۳6۳0۹۹78و۳6۳۱۹۹۹7رئیس کتابخانه

خیابان نبرد جنوبی-خیابان زمزم غربی-شهرک گلها-خیابان شمشاد-خیابان ارغوان-انتهای خ اللهنشانی
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فرهنگسرای خاوران
-تلفن: ۳۳70۹00۹و۳۳682757دفتر مدیریت

-تلفن: ۳۳7۱70۳7آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳7۳6777برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۳۳70۱000پشتیبانی و مالی

-تلفن: ۳۳682787 روابط عمومی

-تلفن: ۳۳024242آموزش

-تلفن: ۳۳0۱5420دبیرخانه

خیابان خاوران- سه راه هاشم آبادنشانی

خانه فرهنگ شهید ملکان

-تلفن: ۳۳72۹5۱2دفتر مدیریت
 خیابان شهید حاج رضایی)منصور(- خیابان شهید ملکان- خیابان شهید طهماسبی- شماره 4نشانی 

مجتمع شهیدان جعفری نژاد

-تلفن: ۳۳008842دفتر مدیریت
خیابان خاوران- سه راه هاشم آباد- انتهای خیابان هاشم آبادنشانی

خانه فرهنگ پامچال

-تلفن: ۳۳45۱000دفتر مدیریت
مشیریه- بوستان پامچال- جنب آبنما نشانی

منطقه۱5
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منطقه۱5

خانه فرهنگ ولی عصر)عج(

-تلفن: ۳۳7۳8008دفتر مدیریت

میدان خراسان- انتهای خیابان طیب- نبش خیابان عطارباشی- بوستان ولی عصر)عج( -ضلع نشانی
شمالی بوستان ولی عصر)عج(- جنب پایگاه بسیج مهدیه
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منطقه۱6

فرهنگسرای بهمن

-تلفن:  55۳04۱۳۹دفتر مدیریت

-تلفن:  55۳۱2۳04آفرینش و اجرا
-تلفن: 55۳۱۱65۳برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 5505۱۳84پشتیبانی و مالی
-تلفن: ۳- 550588۹2روابط عمومی

-تلفن: 55۳۱2۳05آموزش
-تلفن: 5507748۹دبیرخانه
-تلفن: 662۳7440تلفن گویا

انتهای بزرگراه نواب- میدان بهمن- خیابان شهید وفایینشانی

خانه فرهنگ خزانه
-تلفن: 55076006دفتر مدیریت

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

خانه فرهنگ قلم
-تلفن: 55۳۱4۳۳۳دفتر مدیریت

خیابان خزانه بخارایی شمالی-باغ آذری-خیابان شهید زارعینشانی

مجتمع فرهنگی هنری فجر
-تلفن: 55۳2452۳ دفتر مدیریت 

فلکه چهارم خزانه-خیابان جمشید سیدنشانی
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منطقه۱6

کتابخانه شهدای یاخچی آباد
-تلفن: 5550۳248 رئیس کتابخانه 

نازی آباد-نبش کوچه شاه مرادی-پالک ۹۹-کتابخانه شهدای یاخچی آبادنشانی
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فرهنگسرای شهید قاسم سلیمانی
-تلفن:66۳04۱7۱دفتر مدیریت

-تلفن : 66۳06۱00آفرینش و اجرا

-تلفن: 662۱۳8۳۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 66۳060۹0پشتیبانی و مالی

-تلفن: 662۳۱۱۱۹روابط عمومی

-تلفن : 662۳۱۱۱8دبیرخانه

-تلفن : 662۱۳7۳8آموزش

-تلفن: 662۳7470تلفن گویا

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

خانه فرهنگ سلمان فارسی
-تلفن: 55645۳8۹ دفتر مدیریت

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

کتابخانه دکتر حسابی
-تلفن: 55754۳4۱ رئیس کتابخانه

خیابان ابوذر- خیابان شهید قفیلی- خیابان دکتر حسابینشانی

خانه قرآن بهاران 
-تلفن: 662۳۳07۳دفتر مدیریت

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

منطقه۱7
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منطقه۱8

فرهنگسرای خاتم)ص(
-تلفن:662۹۹۱۹0 و 66207066دفتر مدیریت
-تلفن: 662۹8۱۹۹ و 66۳۱7۱۱2آفرینش و اجرا

-تلفن: 06- 66242805برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:  8- 66207067پشتیبانی و مالی
-تلفن:  66۱۳06۹8روابط عمومی

-تلفن: 6620708۱ و 662۱4427آموزش
-تلفن: 6620706۹دبیرخانه

-تلفن: 66207065تلفن گویا

شهرک ولی عصر)عج(- خیابان حیدری جنوبی- خیابان پژاند- بوستان لواسانی نشانی
خانه فرهنگ امام علی )ع(

-تلفن: 66785040دفتر مدیریت

یافت آباد- بلوار الغدیر شمالی – میدان جانبازان –جنب مجتمع شهید مختار سلیمانینشانی

کتابخانه استاد حکیمی
-تلفن: 662۹7525رئیس کتابخانه

خیابان یافت آباد- بلوار معلم- انتهاي حیدري جنوبي- خیابان پژاند، بوستان لواساني، نشانی
فرهنگسراي خاتم

کتابخانه قائم )عج(
-تلفن: 66245577 و662۱7766رئیس کتابخانه

یافت آباد - میدان معلم - بوستان قائم )عج(نشانی
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کتابخانه فجر
-تلفن : 668۱7456 و667۹20۹0رئیس کتابخانه

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

کتابخانه ۱5 خرداد
-تلفن : 666۹844۹رئیس کتابخانه 

45 متری زرند- خیابان تختی، خیابان  یادگار، بوستان پانزده خردادنشانی

خانه فرهنگ رشد
-تلفن: 66۱۳2407،۳۳۱۳244۳،66۱۳2۳۳8   دفتر مدیریت     

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

کتابخانه شهدای بهداشت
-تلفن: 66۳06۹06   رئیس خانه کتاب

بزرگراه آیت اهلل سعیدی- چهار راه یافت آباد- بلوار معلم- جنب پارک میرال و نشانی
خیابان بهار- کتابخانه شهدای محله بهداشت

کتابخانه بوستان نرگس
-تلفن: 66208062 رئیس کتابخانه 

چهارراه یافت آباد- میدان معلم- خیبان حیدری شمالی-خیابان شهدای دانش آموز- خیابان نشانی
قائم، شهرک ترافیک- بوستان بانوان نرگس

منطقه۱8
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منطقه۱۹

فرهنگسرای مهر
-تلفن: 5500۹۱۳۳دفتر مدیریت
-تلفن: 550۳7766 و 550۳۳۹00آفرینش و اجرا

-تلفن: 55022500 و 550۳7744برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:555۱6564  و 5544682۳پشتیبانی و مالی
-تلفن:5500۹۱۳۳ و 550۳77۹۹روابط عمومی

-تلفن: 550۳7788آموزش
-تلفن: 55۱0۱۹64 و 5500۹۱۳۳دبیرخانه
-تلفن: 550۳7788 و 55۱0۱۹64تلفن گویا

میدان بهمن– بزرگراه شهید تندگویان– خیابان شهید لطیفی– کوچه تگرگ– بوستان بعثت نشانی

خانه فرهنگ تالش 
-تلفن:555۱۱۱25دفتر مدیریت

خانی آباد نو- بلوار میالد- خیابان شهرداری- جنب بوستان22 بهمننشانی

خانه فرهنگ میعاد 
-تلفن: 555۱2۹2۱دفتر مدیریت

خانی آباد نو- 20 متری میعاد- کوچه ۳5 - شماره 4نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی
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مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای والء
-تلفن: ۳۳77۱885و۳۳۳۹۱۱۱۹دفتر مدیریت
-تلفن: ۳۳۳۹۱۱۱8و۳۳۳۹۹۳8۳آفرینش و اجرا

-تلفن: ۳۳۳74770برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:۳۳77۱886و۳۳7505۳۱پشتیبانی و مالی
-تلفن:۳۳74۹۱۳4روابط عمومی

-تلفن: ۳۳764۹85و۳۳۳74760 آموزش
-تلفن: ۳۳740552دبیرخانه
-تلفن:۳۳۳70505و۳۳۳70606تلفن گویا

شهرری – میدان نمازنشانی

خانه فرهنگ رازی
-تلفن:55۹55۱5۱دفتر مدیریت

شهرری– خیابان 24 متری– روبه روی خیابان بابک– کوچه شهید پورحسینی- کوچه شهید نشانی
سمائی- شماره56

خانه فرهنگ دولت آباد
-تلفن:۳۳۳۹4050دفتر مدیریت

فلکه اول دولت آباد- شهرک وحدت- خیابان استاد دهخدا- کوی شهید رمضانینشانی

مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق
-تلفن:۳۳۳۹8500دفتر مدیریت

شهرری- میدان دولت آباد- جنب بوستان مهراننشانی

منطقه20
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منطقه20

خانه فرهنگ ۱۳ آبان
-تلفن: 5550۳۹۳8دفتر مدیریت

شهرری- انتهای بلوار ۱۳ آبان- خیابان شهید صحرایی شمالی- بوستان اندیشهنشانی

مجتمع شهید رحیمی
-تلفن: 5552۳550 و5552۳۹4۹دفتر مدیریت

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

کتابخانه شیخ کلینی )ره(
-تلفن: ۳۳75۳0۳۱رئیس کتابخانه

شهرري- خیابان فدائیان اسالم- خیابان 45 متري- نرسیده به اداره گذرنامهنشانی

کتابخانه۱۳ آبان
-تلفن:55525577 و 555255۹۹رئیس کتابخانه

شهرري- شهرک ۱۳ آبان- خیابان شهید موالیي جنوبي- کوچه شهید عطري- پالک 4نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی
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5۹

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای دانش  
-تلفن:445۱56۱0دفتر مدیریت
-تلفن:4454۱580آفرینش و اجرا

-تلفن:445۱5۳۳4برنامه ریزی و توسعه
-تلفن:44505642پشتیبانی و مالی
-تلفن:44587625روابط عمومی

-تلفن: 445۳4056آموزش
-تلفن: 445۱56۱0دبیرخانه
شهرک فرهنگیان- میدان دانش-کوچه فرهنگ ۹- فرهنگسرای دانشنشانی

خانه فرهنگ تهرانسر
-تلفن:445۹4۹۳۹دفتر مدیریت

تهرانسر- بلوار گلها- بین کوچه ۱4 و ۱6نشانی

خانه فرهنگ وردآورد
-تلفن:44۹87۳52دفتر مدیریت

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

خانه فرهنگ نوردانش
-تلفن: 445۳۱778دفتر مدیریت

شهرک آزادی- بلوار محمد رسول اهلل )ص(- بوستان مریم نشانی

منطقه2۱
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منطقه2۱

کتابخانه استاد معین
-تلفن:44۹8۱070رئیس کتابخانه

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

کتابخانه مسجد النبی )ص(

-تلفن:44526462رئیس کتابخانه

تهرانسر- شهرک پاسداران- خیابان شهید طالبی-کوچه 27 مرکزی- شماره ۳2نشانی

کتابخانه حزین الهیجی
-تلفن:445۳4055رئیس کتابخانه

تهرانسر- بلوار گلها- بین کوچه ۱4 و۱6نشانی

مناطق 22گانه فرهنگی هرنی



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۱

مدیریت فرهنگی هرنی

فرهنگسرای تهران
نمابر: 44۱22550تلفن:44۱۳7050دفتر مدیریت

-تلفن: 44۱4۳778و 44۱6۱۱۱8آفرینش و اجرا

-تلفن: 44۱46۹۱۹و 44۱4۳77۹برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:22- 44۱46۹20پشتیبانی و مالی

-تلفن: 44۱4۳777و 44۱65200روابط عمومی

-تلفن:44۱6۱۱۱۹آموزش

-تلفن: 44۱22550دبیرخانه

میدان المپیک - خیابان ساحل - بعد از زیرگذر شهید حکیم - بوستان باغ نونشانی

خانه فرهنگ امیرکبیر
-تلفن:44768۳۱۳ ، 4472556۱ ،44725562دفتر مدیریت

شهرک گلستان - بلوار هاشم زاده - نبش قائم هشتمنشانی

کتابخانه شیخ مفید
-تلفن:44768۳0۹رئیس کتابخانه

شهرک گلستان - بلوار هاشم زاده - نبش قائم هشتمنشانی

خانه فرهنگ گرمدره 
-تلفن:026۳6۱0۱020و026۳6۱0۳44۱رئیس خانه فرهنگ

کیلومتر 24 جاده کرج- گرمدره- خیابان مهدیه- جنب دفتر شورای اسالمی گرمدرهنشانی

منطقه22
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منطقه22

کتابخانه پندار
-تلفن:4475242۹ - 4472۹0۹۱رئیس کتابخانه 

شهرک گلستان- انتهای بلوار امیرکبیر- هوانیروز- کوچه افرا- پشت دبیرستان دخترانه هداوندنشانی

کتابخانه پرتو 
-تلفن:4476۳2۹۹  - 4475۹4۹5رئیس کتابخانه 

شهرک گلستان- میدان اتریش- بوستان نسترن نشانی

کتابخانه سید الشهدا )ع(
-تلفن:44۹۹0772رئیس کتابخانه 

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

کتابخانه امام علی)ع(
-تلفن: ۹6022546رئیس کتابخانه 

میدان المپیک -میدان اتریش - ۱8 متری یاس- خیابان طوبی - مجموعه فرهنگی امام علی )ع(نشانی

کتابخانه شهر
-تلفن:44۱۳7060رئیس کتابخانه 

میدان المپیک - خیابان ساحل بعد از زیرگذر شهید حکیم - بوستان باغ نو نشانی

خانه موزه شهید مهدي پور
-تلفن:447257۳7رئیس خانه موزه 

میدان المپیک - شهرک چشمه - خیابان شهید مهدي پورنشانی
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منطقه؟



راهنامی ارتباطات
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67

فرهنگسرای فناوری اطالعات
-تلفن: ۳6-66۹02۱۳5 و۹6652702دفتر مدیریت

-تلفن:  ۹6652707برنامه ریزی و توسعه

-تلفن:  ۹6652707پشتیبانی و مالی

-تلفن: ۹66527۱4روابط عمومی

-تلفن: ۹6652720آفرینش و اجرا

-تلفن: ۹66527۱۱آموزش

خیابان کارگر جنوبی - تقاطع خیابان جمهوری اسالمینشانی

فرهنگرسای
 فناوری اطالعات

فرهنگرسای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

68

مدیریت فرهنگی هنری مترو
-تلفن: ۹66526۱0دفتر مدیریت

-تلفن: ۹6652604آفرینش و اجرا

-تلفن: ۹665260۳برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: ۹665260۱پشتیبانی و مالی

-تلفن: ۹6652608روابط عمومی

-تلفن: ۹665260۱آموزش

خیابان شهید مطهری- خیابان میرعماد- کوچه هشتم- شماره ۱7نشانی
فرهنگرسای مرتو

فرهنگرسای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

6۹

فرهنگسرای رسانه
-تلفن: 2670۱558 دفتر مدیریت

-تلفن: 2670۱47۹ آفرینش و اجرا

-تلفن: 22888682   پشتیبانی و مالی

-تلفن: 2670۱482روابط عمومی

-تلفن: ۳-22888782آموزش

-تلفن: 2670۱50۳ برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 2670۱56۳دبیرخانه

-تلفن: ۳- 2288868۱تلفن گویا

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

فرهنگرسای رسانه

فرهنگرسای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

70

فرهنگسرای رضوان
-تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱دفتر مدیریت

-تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱پشتیبانی و مالی

-تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱روابط عمومی

تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱آفرینش و اجرا
-تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱آموزش

-تلفن: 552022۱8 و5520۱5۳۱دبیرخانه

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

فرهنگرسای رضوان

فرهنگرسای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

7۱

فرهنگسرای قرآن
-تلفن: 5576660۳دفتر مدیریت

-تلفن: 55788۹80آفرینش و اجرا

-تلفن: 55765887برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 55782277پشتیبانی و مالی

-تلفن: 5578۱۱55روابط عمومی

-تلفن: 55۱42627آموزش

-تلفن: 557885۳4دبیرخانه

-         تلفن: 4۳-55775۱4۱تلفن گویا

تلفن: 55780004کتابخانه هدی
خیابان قزوین- نرسیده به میدان شمشیری- نبش خیابان شهید کاظمینشانی

فرهنگرسای قرآن

فرهنگرسای خاص



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

فرهنگرسای خاص72

فرهنگرسای
 انقالب اسالمی

فرهنگسراي انقالب اسالمي
-تلفن: 554۱۱40۹-55408656دفتر مدیریت

-تلفن: 55408670 آفرینش و اجرا

-تلفن: 55408664 روابط عمومی

-تلفن: 554۱2625برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 55408648 پشتیبانی و مالی

-تلفن: 554۱56۹5 آموزش

-تلفن:۹- 554۱۹057 تلفن گویا

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



راهنامی ارتباطات
ستاد و مراکز تابعه سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران

7۳

فرهنگرسای خانواده

فرهنگسرای خانواده
-تلفن: 885540۱۹ و 88602۳58 دفتر مدیریت

-تلفن: 8848۱۳۳0برنامه ریزی و توسعه

-تلفن: 885540۱6پشتیبانی و مالی

-تلفن: 887۱7۱۹5روابط عمومی

-تلفن: 88722۱۱4آفرینش و اجرا

-تلفن: 887۱28۳۹آموزش

تلفن: 885540۱6دبیرخانه

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- خیابان 2۱ - بوستان شفقنشانی

فرهنگرسای خاص
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راهنامی ارتباطات
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76

پردیس سینما گالری ملت
تلفن: 2۳۱62داخلی ۳0۱دفتر مدیریت
تلفن: 2۳۱62مدیر اجرایی
تلفن: 2۳۱62تلفن گویا

نشانی:خیابان ولیعصر )عج(، ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی )نیایش(، روبروی بزرگراه کردستان، ضلع 
جنوبی بوستان ملت

پردیس سینمایی رازی
تلفن: 5542646۱دفتر مدیریت

نشانی: میدان رازی )گمرک(،خیابان هالل احمر،نرسیده به میدان رازی مدیریت 
پردیس سینمایی تماشا

تلفن:۳0- 66656۱2۹دفتر مدیریت
نشانی: چهارراه یافت آباد،بلوارمعلم،میدان معلم،بلوارمدائن 

پردیس سینمایی راگا
تلفن: 55۹۳۳25۱دفتر مدیریت

نشانی: شهرری، 24متری کریمی شیرازی، جنب فروشگاه شهروند

پردیس تئاتر تهران
تلفن: ۳۳0۳4۱۹8تلفن گویا

نشانی: خیابان خاوران- سه راه هاشم آباد-جنب فرهنگسرای خاوران

پردیس های سینامیی

پردیس های سینامیی
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موزه شهید مطهری

تلفن:۳-226۳۱58۱رئیس موزه
نشانی: خیابان دکترشریعتي- خیابان شهید کالهدوز- نرسیده به حسینیه یزدي ها- نبش بن بست صدرا- شماره ۱۱6 

موزه دکتر شریعتی

تلفن: 66565565 و 66۹45۱5۱ رئیس موزه
نشانی: خیابان جمالزاده شمالي-  نرسیده به فاطمي- کوچه نادر- پالک۹ 

موزه دکتر امیراسماعیل سندوزی

تلفن: 8874۱۱7۱ رئیس موزه
نشانی: خیابان احمدقصیر- کوچه دوازدهم- شماره ۳۱

موزه شهید چمران

تلفن: 55۳64۱58رئیس موزه
نشانی: خیابان مصطفی خمینی )چهارراه سیروس(- گذر سرپولک- کوچه بشیري

خانه موزه بازار

تلفن: ۳۳۹۱0444و ۳۳۱۱2824رئیس خانه موزه 
نشانی: میدان امام خمینی )ره(- خیابان امیرکبیر- خیابان ناظم االطبا جنوبي- کوچه حشمتي- کوچه شهیدکمالي

موزه ها

موزه انتظامی

تلفن:22۳۹۳۱80رئیس موزه
نشانی: فرمانیه- بلوار اندرزگو- بلوار کاوه-کوچه احمدی-پالک 28

موزه ها
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باغ موزه هنر ایرانی

تلفن: 64 - 2268606۳رئیس باغ موزه
نشانی: میدان تجریش- خیابان مقصودبیک- کوچه دکتر حسابي- شماره 25و ۱0

موزه هنرهای دینی امام علی )ع(

تلفن: 220۱747۱رئیس موزه
نشانی: خیابان ولی عصر )عج(- باالتر از شهید دستگردی )ظفر(- روبه روی نیایش-  بلوار اسفندیار- شماره ۳5 

موزه عکسخانه شهر

تلفن: 88848۹۹۳ و 88820885رئیس  موزه
نشانی: میدان هفت تیر- خیابان بهارشیراز- نبش میدان بهارشیراز 

باغ موزه قصر

تلفن: 8844۳۳۱۱رئیس باغ موزه
نشانی: خیابان شریعتی - خیابان پلیس

موزه شهید بهشتی

تلفن: 2226۳500رئیس موزه
نشانی: خیابان شهید دستجردی- کوچه صبر- کوچه شهید بهشتی- پالک ۱2

خانه موزه شهیدان اقبالی

تلفن: 666۹۱546رئیس  موزه
نشانی: اتوبان نواب- خیابان کمیل غربي- بعد از چهارراه قلیجخاني

موزه ها

موزه ها



موزه ها
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مرکز مشارکت های فرهنگی هنری   
-تلفن: 2۹- 66486۹27دفتر مدیریت

-تلفن: ۹665250۳اداره ساماندهي و پایش

-تلفن: ۹66525۱0اداره ساماندهي و پشتیباني

-تلفن: ۹66525۱6اداره همکاری ها

-تلفن: ۹66525۱۱اداره کانون ها

تلفن: ۹6652520کتابخانه حکمت و فلسفه

خیابان انقالب اسالمی- بین خیابان ولی عصر)ع (و خیابان برادران مظفر شمالی-بن بست مهربان- شماره2نشانی

خانه کاریکاتور ایران
-تلفن: 22868600 و 22867080دفتر مدیریت

خیابان شریعتی- تقاطع بزرگراه شهید همت- خیابان شهید گل نبی غربی-بعد از میدان شهید مصطفی نشانی
احمدی روشن- شماره 44

نگارخانه الله
-تلفن: 88۹604۹2رئیس نگارخانه

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

نگارخانه کلک خیال
-تلفن: ۳۳۳50060دفتر مدیریت

میدان شهدا- خیابان پیروزی- خیابان  شکوفه- خیابان شهید کاظمی- جنب بوستان گلزار- شماره 24نشانی

مراکز ویژه
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مراکز ویژه


