مراکز برگزارکننده جشنواره خانوادگی بازیهای رومیزی
استان

شهر

آدرس

نام مرکز

مسئول هماهنگی

شماره تماس

هزینه
ورودی

اردبیل

اردبیل

اول خیابان اسماعیل بیگ-روبروی پارکینگ عمومی-پالک -15کافه بازی ذهن پالس

کافه بازی ذهن پالس

محمد بستانی اصل

04533263098

دارد

اصفهان

اصفهان

بلوار سجاد،چهار راه آپادانا،خیابان آپادانا اول،بن بست شهریار پالک 16

انجمن اوقات فراغت

نیما آذری

03136617378

دارد

البرز

کرج

فلکه اول گوهردشت  ،خیابان میرزایی پرور  ،بعد از کوچه ی دستغیب  ،طبقه ی باال  ،کافه میپل

کافه بازی میپل

آرمین روحانی

02634411318

رایگان

البرز

کرج

عظیمیه  -نبش خیابان نیک نژادی شمالی و صداقت شرقی پالک 166

خانه بازی لول آپ

سید رضا مقدم

02632551601

رایگان

البرز

کرج

شاه عباسی  -جنب امامزاده حسن ،خانه هوش و خالقیت هوشی نو ،پالک 619

هوش و خالقیت هوشی نو

احسان رجبی وحدت

02632210050

رایگان

البرز

اشتهارد

بلوار آیت اله خامنه ای ،جنب شهرداری مجموعه ورزشی شهید مالمحمدی

کمیته بازیهای فکری

راحله شاه بختی

02637780460

رایگان

بوشهر

جم

جام جم – کنار پارک جام جم

عباس اکسیر

9376500573

رایگان

تهران

تهران

گیشا بلوچستان انتهای کوچه یازدهم

مایند سنتر

رویا امین کیا

02186111863

دارد

تهران

تهران

باالتر از چهارراه فرمانیه ،کوچه رضایی  -پالک  ،25واحد 3

میز و بازی

بهنام طهرانیان

02126130635

رایگان

تهران

تهران

بوستان والیت ،درب شماره  ، 3روبروی سایت شهر ورزش(از ساعت  7الی  10صبح)

انجمن همگانی کارگری

علیزاده

09124894265

رایگان

خراسان جنوبی

بیرجند

بلوار معلم ،بین معلم  46و  48کافه فکر

کافه فکر

نوشین طیرانی

05632432162

رایگان

خراسان رضوی

مشهد

مشهد  -کالهدوز نبش تقاطع سناباد و کالهدوز  -نبش سناباد  48مجموعه فکری نو

مجموعه فکری نو

سید علی علویان

05138419943

دارد

خراسان رضوی

مشهد

احمدآباد-انتهای ابوذر -3پ244

باشگاه بازیهای فکری سگال

آریو آرین

05138417750

دارد

خراسان رضوی

مشهد

بلوار سجاد انتهای حامد جنوبی 12

رستوران فکری کانو

مصطفی جعفری نژاد

05136024014

دارد

خراسان رضوی

مشهد

میدان جانباز ،مجتمع پروما طبقه سوم رو به رو آسانسور

کافه بازی سبز

مجتبی دهقان حصار

9365910504

دارد

خوزستان

اهواز

خیابان اصلی کیانپارس -بین آبان و موحدین غربی جنب موسسه مالی و اعتباری  ،پالک 1

خانه بازی شیردال

علی خداپرست

061 33367981

رایگان

سمنان

شاهرود

شاهرود-خیابان تهران-بلوارعدالت

رستوران بازی نبوغ برتر

بهروزاکبری

0318233239

دارد

سمنان

سمنان

سمنان – بلوار مولوی – کوچه شهید نصیری – مرکزفکر خوب

مرکزفکر خوب

خاطره نجم الدین

02333325802

رایگان

سیستان و بلوچستان

زاهدان

خیابان دانشگاه ،نبش دانشگاه 10

فکر و بکر

آرش گلزارنیا

09157817189

دارد

فارس

شیراز

فرهنگ شهر  -سجادیه دوم – جنب مسجد امام سجاد

کمیته بازی های فکری

آنا فخرآبادی

9171192045

رایگان

فارس

شیراز

خیابان جهاد سازندگی کوچه  12فرعی  2/12مجموعه بازی های فکری ققنوس

بازیهای فکری ققنوس

محمد حسین واعظی

07132279853

دارد

فارس

شیراز

میدان معلم ،ابتدای همت جنوبی حد فاصل کوچه  2و 4

کافه آلتو

امید دهقان

07136317245

دارد

فارس

شیراز

پل معالی آباد  -به سمت دینکان  -ابتدای بلوار بهشت  -بش کوچه  - 3کافه کندو

کافه کندو

محمود رضا لیمویی

07136236373

رایگان

فارس

مرودشت

خیابان انقالب  -کوچه روبروی بانک اقتصاد نوین

فروشگاه ایرانیان

علی هاشمی

07143335319

دارد

فارس

الرستان

سی متری اندیشه بلوک 6

بازی فکری نارنجی

ابوالفضل مجیدی

07152253541

دارد

فارس

زرقان

بلوار شهید بخشنده ,روبری درب پارک آزادگان

کافه تایم

ابوالفضل صداقت

07132627690

رایگان

کردستان

سنندج

سنندج خ سعدی(ادب) ،پایین تر از بانک مسکن ،ساختمان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی سنندج

ساختمان مرکز رشد

مسعود قریشی

08733667761

دارد

کرمان

کرمان

هیئت ورزشهای همگانی

هیئت ورزشهای همگانی

سرور میرکیانی

03433242688

رایگان

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه -خیابان کسری -مجتمع تجاری کسری مال -هایپر رستوران تراس

کافه بازی تراس

احمد فرامرزی

9187203895

رایگان

کرمانشاه

کرمانشاه

میدان مرکزی خیابان خرم قبل از چهارراه خرم جنب هایپر مارکت ایده آل

کافه بازیکده

محمد کاردان

08338461570

دارد

گلستان

گرگان

عدالت ( 62روبرو کارواش) داخل کوچه سمت چپ

رستوران فکری

سیدعلی موسوی

01732528869

دارد

گیالن

رشت

خیابان تختی کوچه قربانی چهارراه باقر آباد کوچه بهار صد متر باالتر از آژانس پیشتاز،خانه بازی رشت

خانه بازی رشت

سیده لیال ریاضی مقدم

01333262353

دارد

گیالن

رشت

بلوار سمیه ،خیابان  - 134پالک 19

کافه بردگیم سِنِت

احمد مداراکار حقیقی

01333726769

رایگان

همدان

همدان

همدان خیابان پاسداران روبروی مسجد زینبیه کمیته بازیهای فکری استان همدان

خانه هوش و خالقیت

علیرضا خرمرودی

08138392563

دارد

همدان

همدان

خواجه رشید ،روبروی آزمایشگاه کبیر جنب درمانگاه شکری موحد فروشگاه کودک خالق

کودک خالق

مصطفی ترکمان

08138323086

رایگان

یزد

یزد

آیت اله کاشانی ،روبروی پارک هفتم تیر ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

موسسه فرهنگی صریر

غالمعباس زابلی

09012677482

رایگان

برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره بازیهای فکری رومیزی:
یک روز قبل از برگزاری جشنواره سراسری بازیهای رومیزی ،مراسم افتتاحیه این جشنواره در آمفی تئاتر روباز دریاچه شهدای خلیج فارس به همت انجمن بازیهای فکری برگزار می
گردد .شرکت در این مراسم برای عموم آزاد می باشد و عالقمندان می توانند ضمن آموزش رایگان بازیهای فکری ،نسبت به خرید بازیهای فکری رومیزی با تخفیفات ویژه
اقدام نمایند.
مکان :همت غرب ،شهید خرازی ،خروجی دریاچه شهدای خلیج فارس ،آمفی تئاتر روباز دریاچه
زمان :پنچ شنبه مورخ  5/2/1398از ساعت  16الی 20

#هر_خانواده_یک_میز_بازی
Instagram:mindsports.ir

روز جمعه

telegram:@mindsport

6#اردیبهشت
www.mindsports.ir

