لیست تاالر و نگارخانه
ردیف

شرکت  /سازمان  /اداره مکان مورد استفاده

شماره تلفن

1

تاالر آزادی

32270019

شیراز پارک آزادی تاالر آزادی 7143935481 -

2

نگارخانه آبگینه

36287200

بلوار چمران بعد از هتل چمران – 7194875579

3

نگارخانه باغ ملی

32286801

چهارراه حافظیه داخل باغ ملی

4

چاپخانه

37364866

بلوار مدرس کنار پل غدیر کوچه  30فرعی اول سمت چپ 7155813385 -

آدرس و کد پستی (کامل)

فرهنگسراها
ردیف

نام مرکز فرهنگ

شماره تماس

آدرس فرهنگرساها

1

فرهنگسرای نجوم

36312050

فلکه معلم -پارک معلم

2

فرهنگسرای انتظار

36315511

فلکه قصرالدشت -خیابان ایمان شمالی خیابان صاحب االمر روبه روی امامزاده محمد

3

فرهنگسرای محمودیه

9171205778

بلوار چمران-محمودیه بوستان محله ای

4

نگارخانه آبگینه

36287200

بلوار چمران

5

فرهنگسرای غدیر

37256550

فلکه خاتون -بوستان شکوفه

6

سالن تئاتر استاد فقیه

37268215

کوی زهرا

7

فرهنگسرای نرگس

3229348632283365

میدان ابوالکالم -ابتدای بلوار جمهوری جنب اداره منابع طبیعی

8

فرهنگسرای کتاب

32279903

بلوار گلستان -خیابان شهید معزی روبه روی دبستان خرسندیان

9

فرهنگسرای شهدای رکن آباد

32428233

شهرک رکن آباد(اکبرآباد)

10

نگارخانه ملی

32286801

چهار راه حافظیه-باغ ملی

11

فرهنگسرای شقایق

38342374

میدان پارسه -بلوار پاسارگاد نبش خیابان پرنیان

12

فرهنگسرای کودک

38349465

بلوار عدالت جنوبی -خیابان شهید عابدی کوچه  1بوستان امام رضا

13

فرهنگسرای جوان

38240310

بیست متری امام خمینی-پارک ایرانی

14

فرهنگسرای هنر

36499338

فلکه سنگی -بلوار بعثت پارک بعثت

15

فرهنگسرای باران

36292930

اول خیابان قدوسی غربی پشت پارک محله کوچه شماره  3انتهای فرعی2/3

16

فرهنگسرای کارآفرینی

38202028

خیابان آبیاری -کوچه 4

17

دارالقرآن صاحب االمر

38211603

بلوار سفیر شمالی  -ابتدای خیابان صاحب االمر شرقی

18

فرهنگسرای الله

37502999

سه راه دارالرحمه-بلوارشهید نواب صفوی کوچه  21نواب صفوی

19

فرهنگسرای مطهری

38350131

بلوار رحمت  -انتهای پانصد دستگاه ارتش شهرک مطهری بلوار پیوند

20

فرهنگسرای علوی

36237624

تاچارا -انتهای پارک علوی

21

فرهنگسرای سالمت

36363708

معالی آباد -پارک ملت

22

فرهنگسرای شهروند

9029048591

چهارراه شریف آباد-بلوار اتحاد-بوستان شهروند

23

فرهنگسرای قرآن و عترت

37395092

سه راه آستانه  -ابتدای خیابان حسینی

24

فرهنگسرای پرتو

9173072961

شهرک میان رود  -بلوار پرتو

25

فرهنگسرای گلستان

36223033

شهرک گلستان -بلوار عالمه امینی بلوار صبا بوستان صبا

26

فرهنگسرای نیایش

36422546

شهرک قصر قمشه -خیابان شاهد نبش کوچه 7

27

فرهنگسرای مشتاق

36509219

بلوار آفرینش خیابان مشتاق-بوستان مشتاق

28

فرهنگسرای رسانه

37209036

پودنک -بیست متری ششم خیابان استاد شهریار نبش اقبال جنوبی

29

فرهنگسرای حکمت

شهرک گلستان-بلوار جهاد

لیست سالن های ورزشی
ردیف

شرکت  /سازمان  /اداره مکان مورد استفاده

شماره تلفن

1

سالن تالش

-

2

سالن پایداری

37501055

بلوار رحمت ،خیابان نواب صفوی 7166876185 -

3

سالن طباطبایی

37422112

خیابان شهید دوران  ،چهارراه زمزم کوچه 7157994545 – 19

4

سالن ذوالفقار

32233615

خیابان تیموری ،کوچه سیدذوالفقار – 7166876185

5

سالن سرداران

37337530

پل سرداران جنب منبع آب – 7147768718

6

سالن امام حسن مجتبی

37233322

بلوار جانبازان 20 ،متری دوم پودنک7157683145 -

7

سالن شهید سلطانی

38357053

پل پاسارگاد منطقه  4جنب گل خانه شهرداری – 7177957686

38229687

کمربندی ،خیابان رشد فرهنگیان ،کوچه 7179888411 – 24

9

سالن یاران

36219499

شهرک گلستان خیابان دانش کوچه 7189864541 – 8

10

سالن نصیری

38315305

بلوار رحمت ،خیابان سپاه – 7168818650

11

شهید سپاسی

12

سالن شهدای قصردشت

36308464

ردیف

شرکت  /سازمان  /اداره مکان مورد استفاده

شماره تلفن

1

مرکز مشاوره صیانت از خانواده 3

38337975

شهرک والفجر انتهای بلوار سپیده به سمت کمربندی -

2

مرکز مشاوره صیانت از خانواده 1

37259070

بلوار فضیلت ،خیابان مثنوی بوستان جنگلی -

8

سالن منتظران قائم

(عج)

آدرس و کد پستی (کامل)

توضیحات

شهرک رکن آبا ،جنب سیلوی گندم 7188755938 -

شهرک مهدی آباد
قصردشت

لیست مراکز مشاوره
آدرس و کد پستی (کامل)

توضیحات

3

مرکز مشاوره صیانت از خانواده 2

36391857

گلدشت معالی آباد خیابان نسترن - 1

4

مرکز مشاوره تخصصی خانواده وجوان

38392935

بلوار امیرکبیر کوچه  10بوستان خانواده -

لیست باغات
ردیف

شرکت  /سازمان  /اداره مکان مورد استفاده

شماره تلفن

1

باغ امیرکبیر

38208960

بلوار امیرکبیر قبل از انبار شرکت نفت ،کوچه 7175613469 – 10

2

باغ بانوان

38321387

بلوار شهید مطهری جنوبی ،تقاطع مطهری و امیرکبیر7185798199 -

3

باغ زرگری

36270750

بلوار مطهری شمالی (زرگری) ،کوچه - 7183900000 – 18

4

باغ ارکیده

36361061

میرزای شیرازی (پل معالی آباد) ،بلوار بهشت ،کوچه - 8

5

باغ حیدری

38310562

چهارراه هوابرد ،بلوار سرباز ،پشت مبل آرا ،کوچه - 22

6

باغ شمس

-

خیابان شمس کوچه 33

7

باغ گلشن

-

بلوار شهید مطهری جنوبی تقاطع مطهری و امیرکبیر

8

باغ قبله

-

بلوار رحمت سپاه جنوبی نبش کوچه 8

آدرس و کد پستی (کامل)

لیست زمین های چمن مصنوعی
ردیف

شرکت  /سازمان  /اداره مکان مورد استفاده

1

چمن مصنوعی  -نشاط معالی آباد

2

چمن مصنوعی – پل شهید شریفی

میدان احسان  ،زیر پل شهید شریفی

3

چمن مصنوعی – شهید باهنر

شهرک شهید باهنر  ،جنب کمربندی

4

چمن مصنوعی – شهید بهشتی

شهرک شهید بهشتی ،پارک بهشتی

شماره تلفن

آدرس (کامل)
میدان احسان (شهید شریفی) جنب بازارچه نشاط

توضیحات

5

چمن مصنوعی – شهید چمران

6

چمن مصنوعی – بعثت

7

چمن مصنوعی – شهید شیخی

بلوار ایمان جنوبی  ،خیابان شهید شیخی

8

چمن مصنوعی – شهدای گلشن

خیابان شهید آقایی ،پشت باغ بانوان

9

چمن مصنوعی – باغ جنت

10

چمن مصنوعی – شهدای هویزه

11

چمن مصنوعی – امارضا (ع)

12

چمن مصنوعی – حجاب

شهرک شهید مطهری ،پارک حجاب

13

چمن مصنوعی – پرتویی

شهرک میانرود (بهارستان) بلوار پرتویی ،مجموعه فرهنگی ورزشی پرتویی

14

 2زمین چمن مصنوعی – قصردشت

15

چمن مصنوعی – پارک شکوفه

16

چمن مصنوعی – پهلوانان نصیری

17

چمن مصنوعی – زیباشهر

18

چمن مصنوعی – سهراب سپهری

19

چمن مصنوعی – رضوی

بلوار چمران ،جنب بیمارستان اردیبهشت
بلوار بعثت  ،پارک بعثت

بلوار امیرکبیر ،باغ جنت
میدان احمدآباد ،جنب شرکت پشم شیشه
بلوار عدالت ،کوچه  ،44شهرک امام رضا ،پارکه محله ای ،جنب فرهنگسرای کودک

بلوار همت جنوبی ،مجموعه ورزشی شهدای قصردشت
بلوار رحمت جنوبی ،جنب سالن پهلوانان نصیری
بلوار الزهرا ،جنب بیمارستان زینبیه  ،پارک شکوفه
شهرک زیباشهر ،کمپ مسافران نوروزی
بلوار پروین اعتصامی ،پودنک ،روبروی پمپ گاز ،خیابان سهراب سپهری
بلوار نصر ،پارک رضوی

لیست نمازخانه ها (کد پستی ندارند)
ردیف

نام مرکز

1

خلدبرین

2

بعثت

آدرس
خیابان خلدبرین  ،بوستان خلدبرین
بلوار بعثت  ،بوستان بعثت

آقای پایدار 09171071850
چهاراه زرگری بطرف قصرالدشت

3

کوثر

4

امام حسین (ع)

5

الله

6

شهید دوران

7

غدیر

8

کوهپایه

دروازه قرآن  ،بوستان کوهپایه

9

مسجد امام زمان (عج)

دروازه قرآن به طرف اصفهان

10

حسینیه امام صادق (ع) بلوار سرداران  ،بعد از تونل سعدی

جنب فلکه باران  ،فرهنگستان باران
خیابان فدک ،بوستان الله
پل غدیر ،بوستان شهید دوران
میدان دفاع مقدس

بلوار فضیلت  ،بوستان نسترن

11

نسترن

12

امامین عسکریین (ع)،
تونل سعدی

13

کودک

خیابان زرهی  ،بوستان کودک

14

جنت

بلوار امیر کبیر  ،بوستان جنت

15

معلم

میدان معلم  ،بوستان معلم

16

کاج

بلواررحمت ابتدای سفیر شمالی  ،بوستان کاج

17

امیرکبیر

بلوار امیرکبیر ،پل امام حسن(ع)،بوستان شهرک
امیرکبیر

18

هاشمی

چهارراه زندان ،بوستان هاشمی

19

فردوس

بلوار نواب صفوی،بوستان فردوس

20

علوی

تاچارا  ،بوستان علوی
آقای حاصل پور 09177202812

21

امام رضا (ع)

بلوار سرداران  ،خیابان موعود
آقای حسام پور 09179108803

گلدشت معالی آباد ،نماز خانه

بلواررسول اعظم(ص)،بوستان نماز.
آقای صالحی نگهبان پارک 09178280480

22

نماز

23

رضوی

بلوار نصر ،بوستان رضوی

24

پرواز

بلوار مدرس روبروی درب اول،بوستان پرواز

25

شورای اسالمی

شورای اسالمی

26

مسجد طاهری

بین الحرمین

27

بهاران

کمربندی ،شهرک بهاران

28

طراوت

میانرود ،فلکه جانبازان،بلوارپرتو خیابان نصیرزاده
بوستان طراوت

29

ابتکار

شهرک امام حسین(ع)،کوچه ،5بوستان ابتکار

30

امام رضا (ع)

31

انتظار

32

رکن آباد

امیرکبیر ،شهرک بهشتی  ،بوستان امام رضا (ع)
صنایع،بزین ،بوستان انتظار
جنب پلیس راه شهرک رکن آباد 9179692890

لیست ستادی
ردیف

نام مرکز

شماره تماس

1

سازمان فرهنگی،

07137363081-83

اجتماعی و ورزشی

آدرس
حرم مطهر سیدعالء الدین حسین(ع) ،ابتدای خیابان حسینی
یک 7138935885 -

2

ساختمان شماره دو

07137369021-22

3

دورنگار

07137363085

4

سامانه پیامکی

20008848

5

ایمیل

ردیف

نام مرکز

شماره تماس

1

شیراز شناسی

36489339

2

اندیشکده

-

خیابان بین الحرمین ،شورای اسالمی شهر شیراز -
7138645967

Shirazfarhangi1@gmail.com

سایر مراکز

آدرس

توضیحات

فلکه سنگی ،پارک بعثت

کد پستی ندارد.

خیابان  9دی ،روبروی مدیریت حوزه علمیه فارس

کد پستی ندارد.

خانه های محالت

آدرس

شماره تلفن

منطقه

سهل آباد

خیابان شهید دوران -انتهای خیابان سهل آباد -جنب بولوار شهید
سادات

37423117

7

شهرک بهار

شهرک بهار -کوچه  24شهید شجاعی -جنب مدرسه دخترانه گلستان

2

شهرک سعدی

ابتدای جاده خرامه 8 -متری شهید رفیعی -مقابل بوستان باغ نارنجی

37325679

3

شهرک شهید دوران
( دهپیاله)

بولوار ابوذر غفاری -کوچه 17

37518061

2

شهرک مهدی آباد

انتهای خیابان امین -جنب دبیرستان داربر جهرمی

37522665

9

شیخ علی چوپان

بولوار ابوذر غفاری -کوچه - 45فرعی اول -سمت راست

37504185

2

ردیف

نام مرکز

مکان

1

سرای محله درکی

خیابان سفیر شمالی خیابان صاحب االمر غربی

2

سرای محله فاطمی( حسین

خیابان شهید عباس صفایی

بلوار دکتر حسابی ،بوستان فاطمی

منطقه

4

10

آباد)
3

سرای محله کوشک میدان

کوشک میدان ،بلوار نواب صفوی ،روبروی
بوستان فردوس

5

تلفن
38213907

