واحد تربیت بدنی مناطق شهرداری مشهد
منطقه

نام محالت

آدرس واحد تربیت بدنی منطقه

شهرداری

1

بهشت-احمدآباد-راهنمایی-سجاد-آبکوه

بلوار خیام-خیام جنوبی -35

سعدآباد-فلسطین-ارشاد-شهید کالهدوز-

شهرداری منطقه1

تلفن کارشناس ورزش

تلفن کارشناس ورزش

بانوان

آقایان

376118870

376118870

سعدآباد-گوهرشاد-سناباد-

2

آیت اهلل عبادی-عامل-شهید مطهری-شفا-شهید

بلوار شهید کریمی-تقاطع عامل-

هنرور-سمزقند-ایثارگران-پردیس-عبدالمطلب-

شهرداری منطقه2

ابوطالب-بهاران-جانباز-شهید فرامرز عباسی-

37257848

37257848

امیرالمومنین-نوید-فدک-شهرک حجت-مهدی آباد-
توس-نوده -مشهدقلی-شهرک مطهری-زرکش

3

شهید هاشمی نژاد-فاطمیه-راه آهن-گاز -طبرسی

نبش هاشمی نژاد -2/20

شمالی-دروی-رسالت -سیس آباد -بالل -خواجه

شهرداری منطقه 3

32225736

32225736

ربیع -بهمن -مهرگان -شهید احمدی روشن-شهید
شهریاری-شهید علی محمدی

4
5
6

طالب -گلشور -ایثار -تلگرد -وحید -ابوذر-

پل فجر-بابانظر-35بوستان

میثم -پنجتن -پنجتن آل عبا -شهید قربانی

بسیج-اداره ناحیه2

سجادیه -حسین آباد -رضاییه -مهرآباد -ثامن-

میدان میرزاکوچک خان-نبش

مهدی آباد -شهید آوینی -امیرالمومنین -نیزه

میرزاکوچک خان  -2شهرداری منطقه 5

چهنو -کارمندان اول -شیرودی -مصطفی خمینی-

میدان  17شهریور-مقابل خروجی

محمدآباد -کارمندان دوم -شهرک شیرین-

پارکینگ آسمان-مجتمع

موعود -پورسینا -اروند -انصار -کشاورز -امیرآباد-

ابریشم-طبقه 3

کوی کارگران -هفده شهریور-عنصری -کوشش-

بلوار جمهوری اسالمی(فرودگاه)-

کوی پلیس -پروین اعتصامی -مقدم -المهدی -ولی

چهارراه مقدم-شهرداری منطقه7

شهید معقول -شهید باهنر

7

32745006
32562177
33649848

33447196

32745161
32562177
33689011

33447196

عصر -سیدی -بهارستان -عسگریه-انقالب -ابوذر-
رباط -ایوان -طرق

8

سالم -دانش -جنت -سراب -آیت اهلل خامنه ای-

میدان امام خمینی-شهرداری

ده دی -بهشتی -کوهسنگی -ایمان -خرمشهر-

منطقه 8

38591091

38591091

امام رضا(ع) -امام خمینی

9

بهارستان -رضاشهر -نوفل لوشاتو -سرافرازان-

نبش اقبال الهوری -2شهرداری

هنرستان -کوثر -چهارچشمه -نیروی هوایی-

منطقه 9

35014100

35090313

حافظ -اقبال -شهرآرا -آب و برق

10

رازی -استاد یوسفی -ولی عصر(عج) -شاهد-

قاسم آباد-شریعتی -45

لشکر -امامیه -فرهنگیان -رسالت-ایثارگران-

ساختمان اداری ناحیه 2

35225887

35225887

حجاب -اامام هادی(ع) -خاتم االنبیاء(ص)-

11
12
ثامن

زیباشهر-آزادشهر-فرهنگ-شهید رضوی -شهید

دانشجو  -29طبقه فوقانی سالن

رضی -شریف -تربیت -فارغ التحصیالن -دانشجو

ورزشی گلسا

وکیل آباد -جاهدشهر -امیریه -الهیه -اکبرآباد-

بزرگراه میثاق-اقدسیه -36

چهاربرج -فردوسی -کالته برفی

انتهای شهید بهلولی 1

باالخیابان -نوغان -راد -هاتف -عیدگاه

خیابان نواب صفوی-8مقابل مجتمع
والیت-خانه تاریخی داروغه

38696830
35310764
33690424

38680566
35310764
33690424

