
برادران/خواهرانروبازشماره تماسآدرسعنوانمنطقهردیف
مساحت 

مفید
ظرفیت

(ره)فرهنگسرای امام11

خیابان شهید باهنر، بعد 

از سه راه یاسر، خیابان 

امیر سلیمانی

40090برادران/خواهرانروباز26100895

17080برادران/خواهرانروباز26100895بلوار اندرزگو نبش صباخانه موزه انتظامی21

کتابخانه دارآباد31

دارآباد نرسیده به 

بیمارستان مسیح 

دانشوری

400200برادران/خواهرانروباز26100895

500300برادران/خواهرانروباز22434000بوستان قیطریهفرهنگسرای ملل41

فرهنگسرای ابن سینا52

شهرک غرب، خیابان 

ایران زمین شمالی، جنب 

شهرکتاب

10050برادران/خواهرانروباز88366366

کتابخانه پرواز62

سعادت آباد، باالتر از 

چهارراه سرو، میدان 

بهرود، ضلع شمال پارک 

پرواز

200100برادران/خواهرانروباز22366679

73

فرهنگسرای رسانه 

مکان رو باز جلو )

 (ساختمان فرهنگسرا

،

پاسداران جنوبی، خیابان، 

گل نبی، خیابان ناطق 

نوری، میدان قبا،

500400برادران/خواهرانروباز9193658270

فرهنگسرای آفتاب83

خیابان دکتر شریعتی، 

روبروی خیابان دولت، 

خیابان امامزاده

13080برادران/خواهرانروباز22009000

کتابخانه عالمه امینی93

خیابان نلسون ماندال بین 

خیابان میرداماد و شهید 

دستگردی بوستان صبا

20080برادران/خواهرانروباز88787386

خانه فرهنگ حورا103

بزرگراه شهید حقانی 

جنوب به شمال بوستان 

بهشت مادران

200500خواهرانروباز2288604

فرهنگ سرای اشراق114
 –فلکه دوم تهرانپارس 

انتهای خیابان جشنواره
1000500برادران/خواهرانروباز77327682

124
مجتمع فرهنگی 

حکیمیه

حکیمیه ضلع جنوبی 

شهرک خانه گستر 

بوستان نور

1000500برادران/خواهرانروباز77327682

فرهنگ سرای هنگام134

میدان الغدیر خیابان 

دالوران خیابان آزادگان 

جنب فروشگاه 

شهروندآزادگان

400200برادران/خواهرانروباز77277711

خانه فرهنگ میثاق145
خیابان آیت اهلل کاشانی، 

انهتای خیابان مهران

44089158  

44089157
1500400برادران/خواهرانروباز

فرهنگسرای معرفت155

- کاشانی... خیابان آیت ا

بلوار - میدان شهر زیبا

بعد از زیرگذر - شهران

شهید همت

400200برادران/خواهرانروباز44338484

فرهنگ سرای خانواده166

خیابان سیدجمال الدین 

، 21اسدآبادی، خیابان 

بوستان شفق

80100برادران/خواهرانروباز88554017

جدول اماکن پیشنهادی سازمان جهت برگزاری هیئات مذهبی در برنامه تکیه
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بوستان ساعی176

بوستان  – (عج)خ ولیعصر

 –ضلع شمالی  –ساعی 

سالن روباز

550350برادران/خواهرانروباز88881879

187
فرهنگسرای مترو 

ایوان انتظار

ایوان  –میدان ولیعصر 

96652600انتظار

به شرط اخذ مجوز 

شهرداری
1500300برادران/خواهرانروباز

باغ موزه قصر197

انتهای -خیابان شریعتی

میدان -خیابان مطهری

باغ موزه قصر- پلیس

2000800برادران/خواهرانروباز96657401

فرهنگ سرای اندیشه207
سیدخندان بوستان 

اندیشه

88764963

88505514

200100برادران/خواهرانروباز

218
بوستان فدک

مقبره الشهدا

نارمک خیابان گلستان 

فرهنگسرای گلستان
500350برادران/خواهرانروباز77849999

فرهنگسرای گلستان228
نارمک خیابان گلستان 

فرهنگسرای گلستان
10050نداردندارد77849999

239
زمین چمن فرهنگ 

سرای رویش

مهرآباد جنوبی ، خ شهید 

واشقانی فراهانی نبش 

کوچه شهید وادی زاده

1000200برادران/خواهرانروباز66688550

خانه فرهنگ مهر آباد249

- خیابان مهرآباد جنوبی

)- توکلی(خیابان گزل خو 

-کوچه شهید اصفهانی

42شماره 

10030برادران/خواهرانروباز66638050

خانه فرهنگ پرواز259

ضلع جنوبی میدان آزادی 

جنب دریاچه مصنوعی 

(عج )بوستان المهدی 

300150برادران/خواهرانروباز66020196

2610
مجتمع فرهنگی 

هنری اعتماد

خیابان - میدان بریانک

بوستان - شهید دعوتی

اعتماد

250100برادران/خواهرانروباز55788051

فرهنگسرای قرآن2710
  قزوین ۱۰منطقه 

(تیموری)کاظمی .  خ
500200برادران/خواهرانروباز۵۵۷۷۵۱۴۱-۳

(ع)چهارده معصوم 2810

 متری 8خیابان گلستانی 

شهید صباغ زاده کوچه 

دهقان

09121942821

حسین بازوبندی
7560برادران/خواهرانروباز

خانه فرهنگ ابوسعید2911
میدان منیریه خیابان 

ابوسعید کوچه سوم
300120برادران/خواهرانروباز66965503

فرهنگسرای رازی3011

میدان قزوین خیابان 

قزوین خیابان شهید 

مرادی

500250برادران/خواهرانروباز55409487

3112
خانه موزه دکتر 

چمران

خیابان مصطفی خمینی 

چهارراه سیروس کوچه 

سرپولک کوجه بشیری 

10040برادران/خواهرانروباز55634158
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خانه فرهنگ ایروانی3212

میدان محمدیه نرسیده به 

چهاراه وحدت اسالمی 

کوچه قفل سازان بن 

بست اول

15030برادرانروباز5-55893654

3312
خانه فرهنگ  امام 

زاده یحیی

خیابان ری کوچه آبشار 

غربی کوچه حداوند پالک 

7

18050برادرانروباز33553228

خانه فرهنگ دردار3412
خیابان دردار - خیابان ری

کوچه اعتماد- شرقی
10040برادرانروباز33515761

3512
میدان آیینی امام 

(ع)حسین 
(ع)میدان امام حسین 

 و 33259121

3325912131
120005000برادران/خواهرانروباز

خانه فرهنگ مهرآور3613

خیابان سی متری نیروی 

تقاطع امامت و  –هوایی 

بوستان  –نیروی هوایی 

سیمرغ

10050برادران/خواهرانروباز77981600

فرهنگسرای امید3713
میدان شهدا خیابان 

خشکبارچی بوستان خیام
1800300برادران/خواهرانروباز33331342

خانه فرهنگ زیتون3814

خیابان شهید 

خیابان )میثم(میرهاشمی

سید عباس 

حسینی،کوچه شهرودی، 

بوستان زیتون

15050برادران/خواهرانروباز33736966

پارک سهند3914

 متری پاسدار گمنام 35

بعد از میدان امام 

جنب خیابان (ع)حسن

دهم فروردین

50001000برادران/خواهرانروباز33065555

 خرداد3سالن روباز 4015

م خراسان ، خ خاوران ، 

رو به روی هاشم آباد ، 

فرهنگسرای خاوران

11001200برادران/خواهرانروباز33730005

پارک پامچال4115
مشریه، خیابان بوعلی 

غربی
20001000برادران/خواهرانروباز33730005

4215
محوطه ی روباز خ ف 

ولی عصر

میدان خراسان خ طیب 

پارک ولی عصر
120050برادران/خواهرانروباز33738008

30050برادران/خواهرانروباز55314333باغ آذریخانه فرهنگ قلم4316

4416
محوطه باز درب 

غربی فرهنگسرا
1500500برادران/خواهرانروباز55312304فرهنگسرای بهمن

4516

محوطه باز 

فرهنگسرای بهمن 

درب شرقی

700300برادران/خواهرانروباز55312304فرهنگسرای بهمن
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4616
خانه فرهنگ خزانه  

محوطه باز
20050برادران/خواهرانروباز55312921خزانه بخارایی

بوستان بهاران4717
جنب فرهنگسرای شهید 

حاج قاسم سلیمانی

66304171

مدیریت
10050برادران/خواهرانروباز

4818
فرهنگسرای 

(ص)خاتم

شهرک 

انتهای خ (عج)ولیعصر

حیدری جنوبی خ پژاندخ 

شهید شیرودی 

(ص)فرهنگسرای خاتم

1000200برادران/خواهرانروباز66207065

فرهنگسرای مهر4919

خیابان - خانی آباد نو 

کوچه - شهید لطیفی

بوستان بعثت- تگرگ

200100برادران/خواهرانروباز55037799

خانه فرهنگ تالش5019

خانی آباد نو بلوار 

میالدخیابان شهرداری 

 بهمن22جنب بوستان

10050برادران/ خواهرانروباز55511125

فرهنگ سرای رضوان5120
بهشت زهرا رویروی قطعه 

طالقانی.. آیت ا
17060برادران/خواهرانروباز۵۵۲۰۲۲۱۸

5220
خانه فرهنگ شیخ 

)ره(صدوق

شهرری میدان فلکه اول 

دولت آباد جنب بوستان 

مهران

15060برادران/خواهرانروباز33398500

مقبره الشهداء ری5320

میدان نماز ضلع جنوبی 

فرهنگسرای والء مقبره 

الشهداء ری

333820303 

فرهنگسرای والء
500200برادران/خواهرانروباز

خانه فرهنگ وردآورد5421

 بزرگراه شهید 19کیلومتر 

لشگری جاده مخصوص 

کرج شهرک ورد آورد

10040برادران/خواهرانروباز44981070

5521
کتابخانه مسجد 

(ص)النبی 

شهرک - تهرانسر

خیابان شهید - پاسداران

- مرکزی27کوچه -طالبی

32 شماره 

400200برادران/خواهرانروباز44526462

5000500برادران/ خواهرانروباز44587625تهرانسر بلوار شاهدپارک شهدای گمنام5621

فرهنگسرای تهران5722

انتهای بزرگراه رسالت 

سه راه دهکده - غرب 

-خیابان ساحل - المپیک 

 بوستان باغ نو

600250برادران/ خواهرانروباز44137050

بوستان باغ نو5822

بلوار دهکده المپیک، 

بلوار شمالی استادیوم 

 متری 12آزادی، تقاطع 

ساحل

200150برادران/خواهرانروباز44161119

5015518410 جمع


