
 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانزمین چمن مجموعه تختی1

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانپیست دو میدانی  مجموعه تختی2

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمناناستخر روباز مجموعه تختی3

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانزمین تنیس مجموعه تختی4

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانزورخانه باستانی شهیدان باستان5

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانزمین آسفالته  مجموعه تختی ( اسکیت )6

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی شهید بهشتی  (1)7

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی انقالب8

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانسالن وزنه برداري  امیر المومنین(ع)9

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی شهید بهشتی  (2)10

میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانپایگاه قهرمانی11

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
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عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی
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میدان سعدي - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانسالن ژیمناستیک12

میدان سعدي  - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانتاالر  بدمینتون13

میدان سعدي  - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمناندفتر پایگاه قهرمانی14

میدان سعدي  - مجموعه ورزشی تختیتختی--سمنانمرکزيسمنانزمین مینی گلف تختی15

بلوار بسیج - مجموعه ورزشی چمرانشهید چمران--سمنانمرکزيسمنانزمین خاکی مجموعه چمران16

بلوار بسیج - مجموعه ورزشی چمرانشهید چمران--سمنانمرکزيسمناناستخر سرپوشیده 22 بهمن17

بلوار بسیج - مجموعه ورزشی چمرانشهید چمران--سمنانمرکزيسمنانخانه شطرنج18

بلوار بسیج - مجموعه ورزشی چمرانشهید چمران--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی  غدیر19

بلوار بسیج - مجموعه ورزشی چمرانشهید چمران--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی جانبازان و معلولین20

بلوار بسیج - مجموعه ورزشی چمرانشهید چمران--سمنانمرکزيسمنانسراي  ورزشکاران  سمنان21

میدان امام علی (ع)- مجموعه ورزشی بانوان حجاببانوان حجاب--سمنانمرکزيسمناناستخر سرسرپوشیده بانوان حجاب22
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میدان امام علی (ع)- مجموعه ورزشی بانوان حجاببانوان حجاب--سمنانمرکزيسمنانسالن والیبال و بسکتبال بانوان حجاب23

میدان امام علی (ع)- مجموعه ورزشی بانوان حجاببانوان حجاب--سمنانمرکزيسمنانسالن ژیمناستیک بانوان حجاب24

میدان امام علی (ع)- مجموعه ورزشی بانوان حجاببانوان حجاب--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی یاس25

میدان امام علی (ع)- مجموعه ورزشی بانوان حجاببانوان حجاب--سمنانمرکزيسمنانزمین چمن مصنوعی فوتبال  حجاب26

میدان امام خمینی - پشت دبیرستان دهخدا - مجموعه ورزشی طوسطوس--سمنانمرکزيسمنانکلوپ ورزشی طوس27

میدان امام خمینی - پشت دبیرستان دهخدا - مجموعه ورزشی طوسطوس--سمنانمرکزيسمنانزمین فوتبال آسفالته  طوس28

فرهنگیان--سمنانمرکزيسمنانخانه  هندبال29
شهرك فرهنگیان - تقاطع 18 متري و بلوار ورزش - مجموعه ورزشی شهرك 

فرهنگیان

فرهنگیان--سمنانمرکزيسمنانخانه کشتی30
شهرك فرهنگیان - تقاطع 18 متري و بلوار ورزش - مجموعه ورزشی شهرك 

فرهنگیان

فرهنگیان--سمنانمرکزيسمنانخانه تکواندو31
شهرك فرهنگیان - تقاطع 18 متري و بلوار ورزش - مجموعه ورزشی شهرك 

فرهنگیان

فرهنگیان--سمنانمرکزيسمنانسالن تیراندازي شهداي گمنام32
شهرك فرهنگیان - تقاطع 18 متري و بلوار ورزش - مجموعه ورزشی شهرك 

فرهنگیان

بلوار حکیم الهی - جنب بقعه چهل دخترانمحالت--سمنانمرکزيسمنانسالن ورزشی  قائم33
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بلوار حکیم الهی - جنب بقعه چهل دخترانمحالت--سمنانمرکزيسمنانزمین فوتبال ساحلی محالت سمنان34

شهرك گلستان - خیابان فتح المبین - جنب مسجد 5 تن آل عبا---سمنانمرکزيسمنانزمین چمن مصنوعی فوتبال  شهرك گلستان35

بلوار بسیج - روبروي اداره کل ورزش و جوانان---سمنانمرکزيسمنانساختمان  هیأت پزشکی استان سمنان36

بلوار ولیعصر- جنب اداره آب و فاضالب شهرستان---سمنانمرکزيسمنانساختمان جوانان ( پارك سنگی )37

38
ساختمان شماره  2  ورزش و جوانان  ( مجتمع 

فرهنگی  جوانان)
شهرك گلستان - بلوار نگارستان غربی---سمنانمرکزيسمنان

خیابان اصلی روستا-خیر آبادحومه-مرکزيسمنانسالن ورزشی امام خمینی (ره)39

خیابان اصلی روستا-خیرآبادحومه-مرکزيسمنانزمین روباز ورزشی روستاي  خیرآباد40

خیابان اصلی روستا-اعالءحومه-مرکزيسمنانزمین روباز ورزشی روستاي اعالء41

خیابان اصلی روستا-اعالءحومه-مرکزيسمنانسالن ورزشی روستاي اعالء42

بلوار انقالب - خیابان جهاد - مجموعه ورزشی تختیتختی (سرخه)--سرخهمرکزيسرخهسالن ورزشی انقالب43

بلوار انقالب - خیابان جهاد - مجموعه ورزشی تختیتختی (سرخه)--سرخهمرکزيسرخهسالن ورزشی  شهداي سرخه44
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بلوار انقالب - خیابان جهاد - مجموعه ورزشی تختیتختی (سرخه)--سرخهمرکزيسرخهاستخر سرپوشیده غدیر45

خیابان اصلی روستا-افترهفدر-مرکزيسرخهسالن ورزشی  روستاي افتر46

خیابان اصلی روستا-افترهفدر-مرکزيسرخهزمین روباز ورزشی روستاي افتر47

خیابان اصلی روستا-مومن آبادهفدر-مرکزيسرخهسالن ورزشی  روستاي مومن آباد48

خیابان اصلی روستا-السجردالسگرد-مرکزيسرخهسالن ورزشی  روستاي السجرد49

خیابان اصلی روستا-السجردالسگرد-مرکزيسرخهزمین روباز ورزشی روستاي السجرد50

خیابان شهید مدنی - مجموعه ورزشی شهید اکبرياکبري--شاهرودمرکزيشاهرودزمین فوتبال خاکی شهید اکبري51

خیابان شهید مدنی - مجموعه ورزشی شهید اکبرياکبري--شاهرودمرکزيشاهرودزمین آسفالته شهید اکبري52

خیابان شهید مدنی - مجموعه ورزشی شهید اکبرياکبري--شاهرودمرکزيشاهرودسالن ورزشی شهید اکبري53

خیابان شهید مدنی - مجموعه ورزشی شهید اکبرياکبري--شاهرودمرکزيشاهرودسالن ورزشی جانبازان و معلولین54

خیابان شهید مدنی - مجموعه ورزشی شهید اکبرياکبري--شاهرودمرکزيشاهرودسالن ورزشی کوثر55
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خیابان شهید مدنی - مجموعه ورزشی شهید اکبرياکبري--شاهرودمرکزيشاهرودتاالر بدمینتون شاهرود56

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهرودزمین فوتبال چمن  تختی57

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهرودپیست دو میدانی تختی58

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهرودسالن والیبال و بسکتبال  تختی59

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهرودسالن جودو  ولیعصر60

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهرودزمین آسفالته مجموعه تختی61

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهروداستخر سرپوشیده فجر شاهرود62

خیابان آبشار - مجموعه ورزشی تختیتختی--شاهرودمرکزيشاهرودسراي ورزشکاران شاهرود63

تقاطع خیابان چمران و فردوسی - مجموعه ورزشی شهید بیاريشهید بیاري--شاهرودمرکزيشاهرودسالن کشتی شهید بیاري64

تقاطع خیابان چمران و فردوسی - مجموعه ورزشی شهید بیاريشهید بیاري--شاهرودمرکزيشاهرودسالن رزمی  شهید بیاري65

تقاطع خیابان چمران و فردوسی - مجموعه ورزشی شهید بیاريشهید بیاري--شاهرودمرکزيشاهرودزورخانه باستانی پوریاي ولی66
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تقاطع خیابان چمران و فردوسی - مجموعه ورزشی شهید بیاريشهید بیاري--شاهرودمرکزيشاهرودسالن ژیمناستیک شاهرود67

ابتداي شهرك بهارستان - مجموعه ورزشی بهارستانبهارستان--شاهرودمرکزيشاهرودزمین چمن مصنوعی  مینی فوتبال  بهارستان68

ابتداي شهرك بهارستان - مجموعه ورزشی بهارستانبهارستان--شاهرودمرکزيشاهرودسالن ورزشی بهارستان69

خیابان فروغی بسطامی- مجموعه ورزشی بانوان سمیهبانوان سمیه--شاهرودمرکزيشاهروداستخر سرپوشیده بانوان  سمیه70

شهرك بهشتی - مجموعه ورزشی بهشتیبهشتی--شاهرودمرکزيشاهرودسالن ورزشی شهید بهشتی71

منطقه کلوت---بسطامبسطامشاهرودزمین فوتبال خاکی بسطام72

خیابان ارگ - سالن شهید مطلبی---بسطامبسطامشاهرودسالن ورزشی  شهید مطلبی73

خیابان ارگ -جنب  سالن شهید مطلبی---بسطامبسطامشاهرودزورخانه  امیرالمومنین (ع)74

میدان شهید چمران---بسطامبسطامشاهرودسالن شهید چمران75

بزرگراه شاهرود بسطام - ابتداي ورودي شهر بسطام---بسطامبسطامشاهروداستخر سرپوشیده بسطام76

خیابان اصلی---بیارجمندبیارجمندشاهرودسالن ورزشی بیارجمند (کشتی )77

صفحه   7   از   18



 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

خیابان اصلی---بیارجمندبیارجمندشاهرودسالن ورزشی انقالب78

خیابان اصلی---کالته خیجبسطامشاهرودسالن ورزشی  کالته خیج شاهرود79

خیابان اصلی---مجنبسطامشاهرودسالن ورزشی شهداي مجن80

خیابان اصلی روستا-طرودطرود-مرکزيشاهرودسالن ورزشی طرود شاهرود81

خیابان اصلی روستا-سطوهطرود-مرکزيشاهرودسالن ورزشی روستاي سطوه82

خیابان اصلی روستا-رویانحومه-مرکزيشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي رویان و دیزج83

خیابان اصلی روستا-رویانحومه-مرکزيشاهرودسالن ورزشی روستاي رویان84

خیابان اصلی روستا-مغانحومه-مرکزيشاهرودسالن ورزشی روستاي مغان85

خیابان اصلی روستا-دهمالدهمال-مرکزيشاهرود زمین روباز ورزشی روستاي  دهمال86

خیابان اصلی روستا-دهمالدهمال-مرکزيشاهرودسالن ورزشی روستاي   دهمال87

خیابان اصلی روستا-میقانخرقان-بسطامشاهرودسالن ورزشی میقان شاهرود88
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آدرس مکان ورزشی

خیابان اصلی روستا-میقانخرقان-بسطامشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي میقان89

خیابان اصلی روستا-میقانخرقان-بسطامشاهرودسالن ورزشی میقان شاهرود90

خیابان اصلی روستا-قلعه نوخرقانخرقان-بسطامشاهرودسالن ورزشی  قلعه نوخرقان91

خیابان اصلی روستا-قلعه نوخرقانخرقان-بسطامشاهرودسالن ورزشی روستاي قلعه نوخرقان92

خیابان اصلی روستا-چهارطاق پروخرقان-بسطامشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي  چهارطاق پرو93

خیابان اصلی روستا-چهارطاق پروخرقان-بسطامشاهرودسالن ورزشی  شهداي روستاي  چهارطاق پرو94

خیابان اصلی روستا-خیجکالته هاي غربی-بسطامشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي  خیج95

خیابان اصلی روستا-خیجکالته هاي غربی-بسطامشاهرودسالن ورزشی روستاي  خیج96

خیابان اصلی روستا-ابرخرقان-بسطامشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي  ابر97

خیابان اصلی روستا-ابرسیجخرقان-بسطامشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي  زمان ابرسیج98

خوارتوران-بیارجمندشاهرودسالن ورزشی روستاي احمدآباد خوارتوران99
احمدآباد 

خوارتوران
خیابان اصلی روستا-
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

خیابان اصلی روستا-زمان آبادخوارتوران-بیارجمندشاهرودزمین روباز ورزشی روستاي  زمان آباد100

خیابان اصلی---میاميمرکزيمیامیسالن ورزشی موال علی101

خیابان اصلی---میاميمرکزيمیامیسالن کشتی102

خیابان اصلی-فرومدفرومد-مرکزيمیامیسالن ورزشی فرومد103

خیابان اصلی روستا-فرومدفرومد-مرکزيمیامیزمین روباز ورزشی روستاي  فرومد104

خیابان اصلی روستا-محمد آبادمیامی-مرکزيمیامیزمین روباز ورزشی روستاي  محمد آباد105

خیابان اصلی روستا-بکرانکالته هاي شرقی-مرکزيمیامیسالن ورزشی روستاي  بکران106

خیابان اصلی روستا-جودانهمیامی-مرکزيمیامیسالن ورزشی روستاي  جودانه107

میامی-مرکزيمیامیسالن ورزشی روستاي  ابراهیم آباد108
ابراهیم آباد علیا و 

سفلی
خیابان اصلی روستا-

رضوان-کالپوشمیامیسالن ورزشی حسین آباد کالپوش شاهرود109
حسین آباد 

کالپوش
خیابان اصلی روستا-

خیابان اصلی روستا-نام نیکرضوان-کالپوشمیامیزمین روباز ورزشی روستاي  نام نیک110
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

خیابان اصلی روستا-رضوانرضوان-کالپوشمیامیزمین روباز ورزشی روستاي رضوان111

خیابان اصلی روستا-رضوانرضوان-کالپوشمیامیسالن ورزشی روستاي رضوان112

خیابان اصلی روستا-دشت شادرضوان-کالپوشمیامیسالن ورزشی روستاي دشت شاد113

خیابان اصلی روستا-باغچهرضوان-کالپوشمیامیزمین روباز ورزشی روستاي باغچه114

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانزمین آسفالته مجموعه حمزه115
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانزمین فوتبال چمن مجموعه حمزه116
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانپیست دو میدانی حمزه117
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغاناستخر روباز  مجموعه حمزه118
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن ورزشی والیبال بسکتبال  9 دي119
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن کشتی120
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن ژیمناستیک121
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن بدنسازي  - وزنه برداري122
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن  باستانی (زورخانه )123
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن چند منظوره والیت  (تیراندازي و شطرنج)124
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

حمزه سید الشهداء--دامغانمرکزيدامغانسالن ورزشی جانبازان و معلولین125
میدان شهید شاهچراغی - به سمت بلوار منبع آب - دست چپ - 

مجموعه  ورزشی  حمزه سیدالشهداء

انقالب--دامغانمرکزيدامغاناستخر سرپوشیده  گلها و بهاران126
میدان امام حسین - کمربندي - باالتر از نیروگاه برق - مجموعه 

ورزشی انقالب

انقالب--دامغانمرکزيدامغانسالن ورزشی حجاب بانوان127
میدان امام حسین - کمربندي - باالتر از نیروگاه برق - مجموعه 

ورزشی انقالب

انقالب--دامغانمرکزيدامغانسالن ورزشی  آقایان128
میدان امام حسین - کمربندي - باالتر از نیروگاه برق - مجموعه 

ورزشی انقالب

انقالب--دامغانمرکزيدامغانسالن  ورزشهاي رزمی129
میدان امام حسین - کمربندي - باالتر از نیروگاه برق - مجموعه 

ورزشی انقالب

انقالب--دامغانمرکزيدامغانسراي ورزشکاران  دامغان130
میدان امام حسین - کمربندي - باالتر از نیروگاه برق - مجموعه 

ورزشی انقالب

میدان شهدا  - خ پاسداران---دامغانمرکزيدامغانسالن ورزشی شهید فهمیده131

میدان شهدا  - خ پاسداران - جنب سالن شهید فهمیده---دامغانمرکزيدامغانزمین مینی فوتبال چمن مصنوعی132
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

شهرك بهارستان---دامغانمرکزيدامغانسالن ورزشی  شهرك بهارستان133

میدان امام خمینی - مجموعه ورزشی تختیتختی   (امیرآباد)--امیرآبادامیرآباددامغانسالن ورزشی غدیر (امیریه)134

میدان امام خمینی - مجموعه ورزشی تختیتختی   (امیرآباد)--امیر آبادامیرآباددامغانزورخانه 150 نفري امیریه135

 میدان امام خمینی - مجموعه ورزشی تختیتختی--امیرآبادامیرآباددامغانزمین خاکی امیر یه136

خیابان اصلی---دیباجمرکزيدامغانسالن ورزشی دیباج137

خیابان اصلی روستا---کالتهمرکزيدامغانزمین روباز ورزشی  کالته138

خیابان اصلی روستا---کالتهمرکزيدامغانسالن ورزشی  شهداي کالته139

خیابان اصلی روستا---کالتهمرکزيدامغانسالن ورزشی  سوم خرداد کالته140

خیابان اصلی روستا-مهماندوستدامنکوه-مرکزيدامغانسالن شهداي  روستاي مهماندوست141

خیابان اصلی روستا-مهماندوستدامنکوه-مرکزيدامغانزمین روباز ورزشی روستاي  مهماندوست142

خیابان اصلی روستا-جزنحومه-مرکزيدامغانزمین روباز ورزشی روستاي  جزن143
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

خیابان اصلی روستا-جزنحومه-مرکزيدامغانسالن ورزشی شهداي  روستاي  جزن144

خیابان اصلی روستا-حسن آبادقهاب رستاق-امیرآباددامغانسالن ورزشی  شهداي گمنام روستاي حسن آباد145

خیابان اصلی روستا-کوه زرقهاب رستاق-امیرآباددامغانسالن ورزشی  شهداي گمنام روستاي  کوه زر146

خیابان اصلی روستا-دروارتویه دروار-امیرآباددامغانسالن ورزشی شهید امیر فخریان روستاي دروار147

خیابان اصلی روستا-دروارتویه دروار-امیرآباددامغانزمین روباز ورزشی روستاي  دروار148

خیابان تختی - خیابان شهید کمالی - مجموعه ورزشی آزاديآزادي--گرمسارمرکزيگرمساراستخر روباز  گرمسار149

خیابان تختی - خیابان شهید کمالی - مجموعه ورزشی آزاديآزادي--گرمسارمرکزيگرمسارزمین آسفالته کلوپ آزادي گرمسار150

خیابان تختی - خیابان شهید کمالی - مجموعه ورزشی آزاديآزادي--گرمسارمرکزيگرمسارسالن کشتی شهید حاتم احمدي151

خیابان تختی - مجموعه ورزشی تختیتختی--گرمسارمرکزيگرمسارزمین چمن1500 نفري تختی گرمسار152

خیابان تختی - مجموعه ورزشی تختیتختی--گرمسارمرکزيگرمسارپیست دو میدانی دور زمین فوتبال چمن تختی153

خیابان تختی - مجموعه ورزشی تختیتختی--گرمسارمرکزيگرمسارسالن پینگ پنگ تختی154
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

خیابان تختی - مجموعه ورزشی تختیتختی--گرمسارمرکزيگرمسارسالن والیبال تختی155

خیابان تختی - مجموعه ورزشی تختیتختی--گرمسارمرکزيگرمسارسالن آمادگی جسمانی خواهران156

خیابان تختی - مجموعه ورزشی تختیتختی--گرمسارمرکزيگرمسارزمین مینی فوتبال چمن مصنوعی  گرمسار157

خیابان بهداشت - چهارراه بهداشت - مجموعه ورزشی شهید رجاییشهید رجایی--گرمسارمرکزيگرمسارسالن شهید باهنر158

خیابان بهداشت - چهارراه بهداشت - مجموعه ورزشی شهید رجاییشهید رجایی--گرمسارمرکزيگرمساراستخر سرپوشیده رز159

خیابان بهداشت - چهارراه بهداشت - مجموعه ورزشی شهید رجاییشهید رجایی--گرمسارمرکزيگرمسارسالن ورزشی جانبازان و معلولین گرمسار160

خیابان بهداشت - چهارراه بهداشت - مجموعه ورزشی شهید رجاییشهید رجایی--گرمسارمرکزيگرمسارسالن ورزشی یاس (بانوان )161

خیابان بهداشت - چهارراه بهداشت - مجموعه ورزشی شهید رجاییشهید رجایی--گرمسارمرکزيگرمسارسراي ورزشکاران گرمسار162

میدان امام - خیابان طالقانی - مجموعه شهید اشتريشهید اشتري--ایوانکیایوانکیگرمسارسالن کشتی ایوانکی163

میدان امام - خیابان طالقانی - مجموعه شهید اشتريشهید اشتري--ایوانکیایوانکیگرمسارزمین چمن مجموعه شهید اشتري164

میدان امام - خیابان طالقانی - مجموعه شهید اشتريشهید اشتري--ایوانکیایوانکیگرمسارزمین آسفالته مجموعه شهید اشتري165

صفحه   15   از   18



 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

میدان امام - خیابان طالقانی - مجموعه شهید اشتريشهید اشتري--ایوانکیایوانکیگرمسار سالن  شهداي ایوانکی166

جنب بخشداري ایوانکی---ایوانکیایوانکیگرمسارسالن ورزشی  کوثر (ایوانکی )167

خیابان اصلی روستا-غیاث آبادحومه-مرکزيگرمسار زمین روباز ورزشی روستاي غیاث آباد168

خیابان اصلی روستا-غیاث آبادحومه-مرکزيگرمسارسالن  شهداي روستاي غیاث آباد169

خیابان اصلی روستا-کردوانحومه-مرکزيگرمسارزمین آسفالته روستاي  کردوان170

خیابان اصلی روستا-چندابایوانکی-ایوانکیگرمسارزمین آسفالته روستاي  چنداب171

مجموعه ورزشی پوریاي ولیپوریاي ولی--آرادانمرکزيآرادانسالن سید الشهداء172

مجموعه ورزشی پوریاي ولیپوریاي ولی--آرادانمرکزيآرادانسالن پوریاي ولی آرادان173

مجموعه ورزشی پوریاي ولیپوریاي ولی--آرادانمرکزيآرادانسالن ورزشی آرادان174

خیابان اصلی---کهن آبادمرکزيآرادان زمین روباز ورزشی  کهن آباد175

خیابان اصلی---کهن آبادمرکزيآرادانسالن ورزشی شهداي کهن آباد176
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

خیابان اصلی---کهن آبادمرکزيآرادانزمین آسفالته کهن آباد177

خیابان اصلی روستا-داور آبادیاتري-مرکزيآرادانسالن  شهید بهشتی روستاي داور آباد178

خیابان اصلی روستا-داور آبادیاتري-مرکزيآرادان زمین روباز ورزشی روستاي داور آباد179

خیابان اصلی روستا-هشت آبادیاتري-مرکزيآرادانسالن ورزشی محمد نبی پرویز روستاي هشت آباد180

خیابان اصلی روستا-حسین آباد کردهایاتري-مرکزيآرادانزمین روباز ورزشی روستاي حسین آباد کردها181

میدان ورزش - مجموعه ورزشی آزاديآزادي--مهدیشهرمرکزيمهدیشهرسالن  مالک اشتر182

میدان ورزش - مجموعه ورزشی آزاديآزادي--مهدیشهرمرکزيمهدیشهرزمین چمن مجموعه آزادي183

میدان ورزش - مجموعه ورزشی آزاديآزادي--مهدیشهرمرکزيمهدیشهرپیست دو میدانی  مجموعه آزادي184

میدان شهدا - خیابان صاحب الزمان - جنب هتل سنگسر--مهدیشهرمرکزيمهدیشهرسالن ورزشی شهید رجایی185

خیابان حسینه المهدي - مجموعه ورزشی انقالبانقالب--مهدیشهرمرکزيمهدیشهرسالن انقاب مهدیشهر186

خیابان حسینه المهدي - مجموعه ورزشی انقالبانقالب--مهدیشهرمرکزيمهدیشهرخانه کشتی مهدیشهر187
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 (منطقه - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پالك)مجموعه ورزشیروستادهستانشهربخششهرستان

اماکن ورزشی موجود  شهري  و  روستایی   متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  از بدو تاسیس تا  تاریخ ارائه  گزارش 

    تاریخ گزارش  :  1393/10/20
استان سمنان

ف
دی

 ر

عنوان کامل پروژه ورزشی

آدرس مکان ورزشی

طالب آباد - جنب استخر شهید ترانی---مهدیشهرمرکزيمهدیشهرسالن ورزشی 1000 نفري والیت  مهدیشهر188

میدان نماز - جنب مجتمع اداري---مهدیشهرمرکزيمهدیشهرزمین چمن مصنوعی هاکی  مهدیشهر189

شهرك ولی عصر - مجموعه ورزشی  9 دي (بصیرت)دي 9--شهمیرزادشهمیرزادمهدیشهرسالن ورزشی  شهیدآرو190

شهرك ولی عصر - مجموعه ورزشی  9 دي (بصیرت)دي 9--شهمیرزادشهمیرزادمهدیشهرزورخانه   17 شهریور شهمیرزاد191

شهرك ولی عصر - مجموعه ورزشی  9 دي (بصیرت)دي 9--شهمیرزادشهمیرزادمهدیشهرسالن ورزشی  والیت192

شهداي شهمیرزاد--شهمیرزادشهمیرزادمهدیشهرسالن   ورزشی شهید کالهدوز193
خیابان ساري - ابتداي شهرك کالهدوز - مجموعه ورزشی  شهداي 

شهمیرزاد

درجزین - روبروي کارخانه کاشی---درجزینمرکزيمهدیشهر زمین روباز ورزشی درجزین194

درجزین - روبروي کارخانه کاشی---درجزینمرکزيمهدیشهرسالن ورزشی  ورزشی  والیت درجزین195

196
سالن رزمی و کشتی  و تنیس روي میز شهداي فوالد 

محله
خیابان اصلی روستا-فوالد محلهپشتکوه-شهمیرزادمهدیشهر

خیابان اصلی روستا-فوالد محلهپشتکوه-شهمیرزادمهدیشهرسالن ورزشی  شهداي فوالد محله197

خیابان اصلی روستا-چاشمچاشم-شهمیرزادمهدیشهرسالن ورزشی  چاشم198

تعداد 

کل

جمع کل198

صفحه   18   از   18


