ردیف

عىوان مرکز فرهىگی

وام مدیر

تلفه همراه

آدرس

تلفه

1

فرٌّگسرای کَثر

سیذکرین هحوذی

76152152194

کرج -چْارراُ کارخاًِ قٌذ

95514111-5-9-2

2

فرٌّگسرای گلستاى

هعصَهِ اشجاری

76152376937

کرج -فردیس فلکِ سَم -اًتْای خیاتاى  11غرتی قذین

93214542-4

3

فرٌّگسرای هْر

لیال اتَالحسٌی

76151253617

کرج هْرشْر حسیي آتاد کَی فرٌّگ خیاتاى دٍم غرتی

99953666 -99975461

4

فرٌّگسرای غذیر

هحوذ کریوی

76956467195

کرج اسالم آتاد هٌطقِ  5خیاتاى شریعتی رٍترٍی سازهاى آب

95599919

5

فرٌّگسرای قرآى ٍ عترت

هعصَهِ چراغی

76151311195

چْر راُ هصثاح رٍترٍی هصلی خیاتاى شْیذ کیاًپَر جٌة هسجذ اعظن

95512945-9

6

فرٌّگسرای شریعتی

علیرضا شْسَاریاى

76925229195

کرج خیاتاى شریعتی اسالم آتاد هٌطقِ  2جاّذ

95512921

7

فرٌّگسرای اهام رضا (ع)

حویذُ رٍحاًی

76949597563

کرج شاّیي ٍیال خیاتاى قلن ًثش خیاتاى 15

8

فرٌّگسرای هْر جَاى

تتَل قَاهی

76965592112

کرج هْرشْر تلَار اهام خویٌی رٍترٍی کاخ هرٍاریذ

99575755

9

فرٌّگسرای فردٍسی

کرج ترک آتاد پارک اللِ

95553773

11

فرٌّگسرای شْرًٍذ

آهٌِ کاشاًی

کرج فردیس شْرک ًاز تلَار اصلی جٌة تَستاى ًاز

93573366

11

فرٌّگسرای شاّذ

ًسین دادهرز

کرج فاز  1چْارراُ ٌّرستاى خیاتاى  176شرقی داخل هحَطِ پارک شاّذ

99227454

12

فرٌّگسرای طثیعت

ّالِ ترٌّذُ

76159623912

کرج هیذاى اهام حسیي تلَار شیویایی پارک چوراى

95527355 -95511745

13

فرٌّگسرای شْذای ٍحذت

ًعیوِ قاسن خاًی

76152995527

کرج شْرک ٍحذت  57هتری ًفت ًثش خیاتاى  4غرتی

93314644

14

کتاتخاًِ تَعلی

زّرا هْذٍی

76922955176

کرج شْرک اٍج اًتْای خ تَعلی  59جٌة تَستاى تَعلی

95297942

15

کتاتخاًِ اهام علی (ع)

یًَس فرٌّگی

76965311425

کرج شاّیي ٍیال خیاتاى  12شرقی رٍترٍی پارک ارغَاى

91992765

16

کتاتخاًِ هالک اشتر

هرتضی خذاتٌذُ لَ

76925152179

کرج حصارک خیاتاى اًقالب اتتذای خ هالک اشتر جٌة تَستاى

91357572

17

کتاتخاًِ ًراقی

لیال ٍشٌَُ

76931571511

کرج هصثاح خیاتاى قلوستاى جٌة فضای سثس

95416522

18

کتاتخاًِ داًشجَ

داٍد زرخَاُ

76151951992

فردیس فلکِ ً 2رسیذُ تِ شْرک ًاز جٌة داًشگاُ علوی کارتردی

19

خاًِ فرٌّگ شْیذ صوذ تاتائی

ًذا ّوتی

76152314592

کرج شْرک هذرس ًَرٍز آتاد خ شْیذ صوذ تاتائی پالک 135

57

خاًِ فرٌّگ شْذای حسیي آتاد

76162197114

کرج هیذاى استاًذارد حسیي آتاد رٍترٍی ایستگاُ راُ آّي جٌة پارک

51

فرٌّگسرای شْیذ آٍیٌی

یَسف هالکی

76153341514

شْرک جْاى ًوا خیاتاى شوشیری خیاتاى صذف  1غرتی

55

آسواى ًوا

آزادُ لطفی هْر

76159315292

کرج  12هتری کاج تلَار ٍلی عصر تپِ هراد آب

95512593

