
 

رسانی در تعطیالت نوروزفهرست مراکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آماده خدمت  

 استان مراکز ثابت ادرس تلفن
 ردیف

 

پیروزی کوی اول شهید سرباز خیابان انتهای تبریز  تبریز 2مرکز شماره    1 آذربايجان شرقي 

خيمجتمع شهید فر ملت پارك داخل -2 والفجر خیابان 3381237  2 آذربا يجان غربي 

عج) ولیعصر کوی ـ آباد پارس  1مرکز پارس اباد  (  3 اردبیل 

ول ا  فلکه از باالتر- آلنی  مشکین شهر 3مرکز شماره    

لقانیطا خیابان - گیوی شهر - کوثر شهرستان - اردبیل  1مرکز کوثر    

2332032 -2351900 نوجوان و كودكان فكري پرورش كانون مجتمع كودك بوستان   4 اصفهان مجتمع فرهنگي هنري 

2820909 -2821116 نامجو ک - صدوقی خ - ساسانی انتهای - کرج   5 البرز مجتمع فرهنگي هنري 

بنزين پمپ جنب-خمیني احمد سید بلوار -میالد میدان -32225652 شهداي كودك مركز-1   6 ايالم 

نب درمانگاه ابوالفضلج -بوشهر میدان قدس  بوشهر 2مرکز شماره    7 بوشهر 

 تمام مراکز به صورت ایستگاه در تمام نقاط شهر 

عصر ولی بوستان.طیب خ.خراسان م  6مرکز شماره   8 تهران 

نیازمند ک نبش  نوازان مهمان خ  25مرکز شماره   

40 مرکز میعاد پارک اباذر بلوار کاشانی... ا ایت  40مرکز شماره   

بازنشستگ کانون جنب 13چهکو آباد فخر خ شمیران دروازه  18مرکز شماره   

انون پرورش فكري كودكانك - 60وچه ي ك -خ شريعتي   1مرکز شماره   بختیاريوچهارمحال   9 

پاسداران خیابان نبش شهرکرد  2مرکز شماره   

گلستان پارک-مطهری خیابان-شهرکرد  3مرکز شماره   

کودکان کریف پرورش کانون ابوریحان فلکه طالقانی بلوار   مرکز مجتمع 

بعد از هیات محبان -6 شهداء انتهاء -2224117 ركز فرهنگي شماره يکم-1   10 خراسان جنوبي 

بعد از هیات محبان -6 شهداء انتهاء 2224117  فراگیر بیرجند 



 

فرهنگي مركز  فارس خلیج بلوار  اسديه-- جنوبي خراسان 562322516  
ثابت درمیان مركز فرهنگي -  

12تا 5مرکز یک  شرقی دانش انتهای خان چک کو زا میر پارک 8544926  11 خراسان رضوي 

7تا 2)توس(  9مرکز     

ملی باغ- اسرارشمالی خ 2223124 9تا 15مرکز سبزوار   

بهداشت تپه پشت خمینی امام خیابان 4223898 9تا 6مرکز تایباد   

كودك يفكر پرورش نكانو-ملت پارك- 13- طالقاني خیابان 7222829 -مركز اسفرايین   12 خراسان شمالي 

 مركز راز ------- 

2222902- 

2222457 

چمران شهید خ  مركز فرهنگي بجنورد 

6ایستگاه روبروی- سعادت خیابان-پادادشهر2فاز 5587498  13 خوزستان مجتمع فرهنگي هنري 

 14 زنجان مجتمع فرهنگي هنري  

احمر هالل بلوار ابتدای - لممع بلوار - معلم میدان  سمنان 2مرکز شماره    15 سمنان 

کانون  خون بانک جنب بهایی شیخ خیابان امام خیبان   مرکز شماره یک شاهرود 

 16 سیستان و بلوچستان   

قوری پارک جنب پاسداران| بلوار  شیراز 3مرکز شماره    17 فارس 

سعدی.خ انقالب میدان داراب   مرکز شماره یک داراب 

 18 قزوين مرکز مجتمع اداره کل کانون قزوین 

6مرکز شماره  بوستان مهدی   19 قم 

گاز اداره روي به رو- مدني شهید خ- اباد سريش 5421401 ش آبادمركز فرهنگي سري-   20 كردستان 

دي28 شهداي پارك آبیدر جنگلي پارك سنندج 3563129  
سنندج 2مركز شماره   

صفا مسجد  روبروي مادر -خ- كرمان 3343063 3مركز شماره    21 كرمان 

فرهنگ سینما جنب-2 ایستگاه-کارمندان 4290987 1مرکز شماره    22 كرمانشاه 

شهر پارک داخل بسیج متری16 خیابان- ثالث آباد تازه 6722999  مرکز ثالث 

بنزین پمپ جنب کربال راه خیابان زهاب سرپل 2222511 رپل ذهابمرکز س   



 

ياس مسكوني آپارتمان روبروي حسین امام شهرك- ياسوج 741338047 مركز فرهنكي شماره يک با مشاركت مركز  
 دو ياسوج

 23 كهگیلويه و بويراحمد

12ويالي ويالشهر گرگان 3339711 شهر گرگان مجتمع فرهنگي هنري   24 گلستان 

عمومي خانهكتاب جنب - كالهدوز شهید شهرك - آزادشهر 35733613  مركز ازاد شهر 

78 پالك  جنوبي مختوم خ گنبد 2222928  مركز فرهنگي گنبد 

 25 گیالن مرکز شماره یک خ حافظ داخل پارک قدس 33366630

اداره کل کانون –دانش جنوبی  –خیابان ناصر خسرو   خرم آباد 2مرکز شماره    26 لرستان 

بروجرد 3مرکز شماره  شهرستان بروجرد   

كودك پارك جنب 3دانش شهريوركوچه هفده خیابان 2223318 ركز فرهنگي چالوس يکم-1   27 مازندران 

ارگرك میدان جنوبي فردوسي خیابان -نوشهر  3233207  
 چالوس دو و نوشهر مشاركت

 28 مركزي مرکز مجتمع اراک خیابان قائم مقام پارک ازادی 

 29 هرمزگان فرهنگي هنري بندر لنگه مركز ك ساحليرپا-هارراه نیروي انتظاميچ -بندر لنگه  

 بندر جاسک  

 مجتمع بند عباس  

 مركز فرهنگي هنري جزيره هرمز جزيره هرمز پارك شهداء كانون پرورش فكري هرمز 

 مركز فرهنگي هنري حاجي آباد حاجي آباد :میدان معلم پارك شهرداري 

 مركز فرهنگي هنري سیريک هنگي  هنري سیريکرمركز ف-وبروي مخابرات ر -سیريک  

 مركز فرهنگي هنري فین جنب قلعه -یابان شفاءخ -یدان معلم م -شهر فین  

 مركز فرهنگي هنري میناب  

 مركز فرهنگي هنري بستک وبروي فرماندارير-لوار آيت اهلل خامنه اي ب-بستک  

 هنري قشم مركز فرهنگي پشت بازار پرديس خیابان سرخس 

هرمز فکری پرورش کانون شهداء پارک هرمز جزیره   مرکز هرمز 

1 مرکز باباطاهر میدان همدان 4228899  30 همدان مركز فرهنگي شماره يک 

بافقي وحشي پارك جنب مهدي خیابان يزد 6253131  
 مركز فرهنگي شماره يک(

 31 يزد

 


