ناحیه 1
نام

آدرس

الزهرا

خیابان ملکی نسب روبروی ک حقگو

خواجه عبداله

خ خواجه عبداله ک پنجم

زرین نعل

ابوذر غفاری

ناحیه 2
نام

آدرس

زمین بازی اسکیت

نظامی انتهای خ 193

آرش میر اسماعیلی

خ رسالت  16متری دوم مجیدیه خ ابن علی

شاخه های طوبی

رسالت-خ 16متری دوم شمالی-نبش كوچه جمشید مقدم

باشگاه فرهنگی و ورزشی سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی

رسالت-خ استاد حسن بنا-خ شهید جعفری

ناحیه 3
نام

آدرس

شهدای مبارک آباد

حسین آباد – باالتر از میدان هروی – خ مفتوحی ورزشگاه شهدای مبارک آباد

مجموعه صدف

میدان هروی خیابان آزادی پایین تراز میدان سرو

مجموعه الزهرا(س)

میدان هروی خیابان افشاری نبش سه راه گیالن

شهید مبارک آبادی

اتوبان شهید همت – بعد از پل گلزار – پشت ساختمان ایرانسل – زمین چمن مصنوعی شهید مباركی

بولینگ صدف

هروی  ،خیابان شهید محمدی

مجموعه صدف

میدان هروی خیابان آزادی پایین تراز میدان سرو

مجموعه الزهرا(س)

میدان هروی خیابان افشاری نبش سه راه گیالن

چمن مصنوعی تولد

میدان حسین آباد ،خ جوانشیر ،بوستان تولد

شهید مبارک آبادی

نبش اتوبان زین الدین  -روبروی ساختمان ایرانسل

چمن مصنوعی كوثر

لویزان ،شیان  ،1بوستان كوثر

چمن مصنوعی شهدای مبارک آباد

مبارک آباد ،خ شهید افتخاریان ،خ شهید مفتوحی ،كوچه  22بهمن

ناحیه 4
آدرس

نام
مجموعه ورزش های آبی دانشکاه علم و
صنعت :

فرجام  -حیدرخانی  -نبش ملک لو

مجموعه ورزشی دلکده

فرجام  -بلوار اردیبهشت  -پالک 15

زمین بازی محالت

دالوران -واالییان  -نبش یکم شرقی

ناحیه 5
نام

آدرس

زمین بازی محالت

خیابان سجده ای نبش  182داخل پارک شورایاری

ناحیه 6
نام

آدرس

زمین بازی محالت

خیابان سجده ای نبش  182داخل پارک شورایاری

مجموعه ورزشی گلشن 2

خ  137كوچه بنی هاشم پشت تره بار گلشن

مجموعه ورزشی گلشن 1

انتهای خ 196و 137

مجموعه فرهنگی ورزشی یاس نبی

شهرک شاهد ک دهم

مجموعه ورزشی جشنواره

بلوار شهید ناهید  ،ابتدایی خ درختی

سالن ورزشی اشراق

خ جشنواره فرهنگسرا

چمن ورزشی ثامن

خ احسان نبش كرمی

چمن ورزشی ربیعی

انتهای  196شرقی

چمن ورزشی گلشن 1

خ زهدی ک 22بهمن روبروی سراس محله

چمن ورزشی كوچه بنی هاشم

جنب تره بار گلشن

ناحیه 7
نام

آدرس

مجموعه ورزشی شهدای اوقاف

سراج نرسیده به پل سراج

سالن صخره نوردی اوقاف

سراج نرسیده به پل سراج

آبفا

خیابان هنگام جنب كوچه نعمت زاده

طوقانی

خیابان سی متری اول رویروی بوستان نوفل لوشاتو

زمین چمن نعمت زاده

هنگام كوچه نعمت زاده

زمین چمن الغدیر

هنگام میدان الغدیر بوستان الغدیر

زمین چمن شهدای قاسم آباد و ده
نارمک

ورودی جنگل لویزان

ناحیه 8
نام

آدرس

مجموعه ورزشی حکیمیه

بلوار شهید عبدالرضا  -بلوار باباییان  -جنب سرای محله حکیمیه

زمین آسفالتی روباز

خ اتحاد  -خ  15غربی -كوچه پنجم

زمین آسفالتی روباز

فاز  2دانشگاه امام حسین ع  -بلوار شهیدان  -بوستان صلح و دوستی

زمین چمن صبا

بلوار شهید عبداالرضا -خ بهشت  -میدان الله ها  -روبروی مجتمع تجاری نور

ناحیه 9
نام

آدرس

مجموعه ورزشی گركانی(باشگاه دارایی)

مجیدآباد -اتوبان بابایی -خ استخر -بعد از خیابان بید مجنون 1

سالن ورزشی شکورزاده

كوهسار-خ استخر -خ صفایی فراهانی()244

زمین چمن مصنوعی قرآن

مجیدآباد-خ قزوینی -خ نظری

زمین فوتبال شهید غالمرضا نوبریان اصل

مجیدآباد -اتهای خ توحید-كوچه كیش

زمین فوتبال پارک پلیس

مجیدآباد -اتهای خ توحید-كوچه كیش

