
آدرستلفن ثابتنام خانوادگیشهرستان/شهرنام موسسه

مهد قرآن کریم و والیت آران - خ مختص آباد- خ سیدالشهدا-  میدان امام خمینی54738005-54735005-54726900حجت اهلل جاللیآران و بیدگل مهد قرآن کریم ووالیت آران وبیدگل

2خیابان امام خمینی مقابل حسینیه سید الشهدا کوی شهید محمد محسنی پالک -اژیه46502189فریده باقریاژیه مهد قرآن کریم ووالیت اژیه

مهد قرآن کریم والیت بادرود- (ع)خیابان امام حسین - بادرود- نطنز54336922ماشااهلل کیانوشبادرود مهد قرآن کریم ووالیت بادرود

8341765563- کد پستی - خ حجاب  - خ داوری - دولت آباد 45825555حسین جعفری (دولت آباد)برخوار  مهد قرآن کریم ووالیت برخوار

5353881431جنب دانشگاه شیخ بهایی کدپستی .بلواربهشت.بهارستان36829268علی بهرامیبهارستان مهد قرآن کریم ووالیت بهارستان

مهد قرآن کریم ووالیت 

میان دشت.بویین 
و کتابخانه عمومی  (س)جنب آموزشگاه حضرت معصومه - خ سرچشمه- شهر افوس57513116رضاحاجی بندهبوئین و میاندشت

8135119694کدپستی 9واحدی پالک 15تودشک  خیابان امام خمینی شهرک نوبنیاد 46433343مریم قاسمیتودشک مهد قرآن کریم ووالیت تودشک

8573144458کوچه امداد کدپستی- خ دهه فجر - چادگان عنایت اله امیرحاجیلوچادگانمهد قرآن کریم ووالیت چادگان

- 132کوچه - تقاطع اول- خیابان امیر کبیر- خمینی شهر33670701علیرضا کاظمیخمینی شهر مهد قرآن کریم ووالیت خمینی شهر

روبروی صندوق ذخیره ولی عصر- خیابان شهدا-  خیابان امام57772228-57770267مسعود رستگارفرخوانسارمهد قرآن کریم ووالیت خوانسار

8561847791کدپستی - (عج)روبروی مسجد صاحب الزمان - خ شهید عزیزی - داران 57223663محمد حواد مهتدیفریدن مهد قرآن کریم ووالیت داران

8546184319خ حضرت سجاد-خ امام -درچه 33755800-33764140محمد شریفیاندرچه مهد قرآن کریم ووالیت درچه

8641695861نبش کوچه ششم کدپستی- خ محمدی - بلوار انقالب -دهاقان 53335788شهربانوسرشاردهاقانمهد قرآن کریم ووالیت دهاقان

خ مطهری خ شهید رجایی خ شهدا کوی مسجد سجاد -سودرجان37488570سیف اله یزدیسودرجان مهد قرآن کریم ووالیت سودرجان

8314895741کدپستی18پالک -  غربی 3فرعی - خ فردوسی -شاهین شهر34527355محسن ربیعیشاهین شهر مهد قرآن کریم ووالیت شاهین شهر

یزدآباد کوچه علی طالبی مهد سودرجان-شهرابریشم37446411سید ابراهیم میر لوحی شهر ابریشم مهد قرآن کریم ووالیت شهرابریشم

فلکه استقالل ابتدای بلوار شهدا موسسه مهد قرآن فریدون شهر-فریدون شهر57593301سید مجتبی حسینیفریدونشهرمهد قرآن کریم ووالیت فریدونشهر

8371635131خ شهید طباطبایی نژادروبروی پارک شهرداری کدپستی-کوهپایه46422627طاهره سجادیکوهپایهمهد قرآن کریم ووالیت کوهپایه

8338144483 کد پستی  507جنب بانک صادرات پالک -بلوار امام-گرگاب 45753218الهه نصیریگرگاب مهد قرآن کریم ووالیت گرگاب

برخوارومیمه خ دکتر بهشتی جنب مسجد امام رضا مهد قرآن گز و برخوار 45722846آقای عابدیگز مهد قرآن کریم ووالیت گز 

روبروی اداره برق - (ع)خ امام حسین -  شهریور 17میدان -گلپایگان57240905مرتضی محمدیگلپایگان مهد قرآن کریم ووالیت گلپایگان

احمدی بن بست شهیدرضا  عباسی ... کوچه آیت ا- روبروی تقاطع -خ امام-گلدشت42236363روح اهلل عباسی گلدشتمهد قرآن کریم ووالیت گلدشت 

مهد قرآن کریم گلشهر- خیابان مهد قرآن- قبل از میدان امام حسین- گلشهر- گلپایگان57323777حسن یاوری گلشهرمهد قرآن کریم ووالیت گلشهر

طبقه دوم خیریه- موسسه فرهنگی قرآن و عترت گلهای مبین- روبروی مسجد ایت اهلل وحید- خ امام خمینی- گوگد57334004محمد سروریگوگد مهد قرآن کریم ووالیت گوگد

8481757883. ساختمان نرگس -  بهمن 22خ - مبارکه - اصفهان 52412049-52414777سید رضاامیریمبارکه مهد قرآن کریم ووالیت مبارکه

خ امام جنب مخابرات  مؤسسه مهد قرآن کریم  منطقه مهردشت-  دهق- اصفهان42273719جواد مومنیدهقمهد قرآن کریم ووالیت منطقه مهردشت

جنب سالن ورزشی طالبی - کوچه نگین - شهرک شرق - روستای هاشم آباد 46441299سرور زهیریهاشم آباد مهد قرآن کریم ووالیت هاشم آباد

لیست موسسات استان اصفهان



8374148443جنب بیت الحسین کدپستی - خ امام زاده - شهر هرند 46405311حسین امینیهرند مهد قرآن کریم ووالیت هرند

90پالک  –انتهای خ شهید عبدلی  –خ حافظ  –سجزی 46563200علی نظریسجزیمهد قرآن کریم ووالیت سجزی

م –کوچه مسجد حضرت علی- بلوار شهید مطهری –خیابان چهل متری- شهرضا53239532عباسعلی الصاقشهرضامهد قرآن کریم ووالیت شهرضا

24فرهنگ- کوچه گریچه  –روبروی مسجد محمدیان  –خ فاضل نراقی  –میدان کمال الملک 55221437کاشانمهدقرآن کریم ووالیت کاشان

کانون قرانی بعثت – 17پالک  –کوی شهید اناری  –خ دانش  –نجف اباد 42624741علی اکبر نجفیاننجف آبادمهد قرآن کریم ووالیت نجف آباد

اداره پست  –بلوار امام حسین -  بویین و میاندشت57523739مجتبی ریاحیبویین مهد قرآن کریم ووالیت بویین و میاندشت

3 پ 44اصفهان ، فلکه احمد اباد خیابان ولیعصر ک حمیدرضا مهدوی زاهداصفهانشمیم بهشت

شهرضاصبح ظهور امید

سید مجید عاملیاناصفهاندارالقران الکریم اصفهان

32353334-

32367046-7

( 32330954فاکس  )

بعدازچهارراه قصر روبروی مسجد شمس آباد-خیابان شیخ بهایی - اصفهان 

اردستان زواره خ جلوه نبش خیابان اصباحسید مهدی نیا رئیساردستانمهدی موعود موجود

حدفاصل چهارراه پانزده خرداد و خ بوستان. خ قدس غربی مهری کالهدوزاناصفهانسالکان طریق قران

74 ، پالک 55،کوچه پروین 401خیابان زینبیه شمالی،الله شمالی،روبه روی ورزشگاه بهمن،کوچه نگارستان 32320124محسن شفیعیاصفهاندلباختگان حضرت مهدی

۸۶نبــش کوچــه_ےبلوارمنتــظر_شهر ےخمـین_اصفــهان35105-031حمیدرضا قربانیانخمینی شهردارالقرآن اهل البیت

54376336آمنه سالمی زادهاردستانال یاسین و طاها

جنب دفتر قدیم امام جمعه- کوچه آموزش و پرورش - پیربکران سید جمال حسینیفالورجانسلمان فارسی پیربکران

جنب مجتمع مهدیه- خ امام - اصغر اباد - خمینی شهر محسن حبیبیخمینی شهرانصار الوالیه

روستای نهضت آباد خ مولویسعید ترابیاصفهانقرآن پژوهان جوان

خ اصلی. روستای دماب . دهستان اشن . بخش مهردشت مهدی بزرگزاد ایمانیاصفهانسبحات

 طبقه همکف89خمینی شهر، قلعه آقا، کوچه میانجوی، بن بست شهید آقایی پ33634118احسان جعفری پورخمینی شهرشهیدان جعفری پور

علی صافی اصفهانیاصفهانع- دارالصادق 

26پالک  (ارشاد) 24خ توحید میانی کوی حمید الهی دوستاصفهانرسول امین اصفهان

217 پ 37خ دشتستان شمالی بن بست احمد قاسمیاصفهانمجمع خیرین قرآنی

دارالقران خواهران تیران. امامزاده احمد تیران . خ طالقانی جنوبی . تیران زهرا سلطانیتیران و کروندارالقرآن الکریم خواهران تیران

38گز بلوار امام خ دکتر بهشتی جنب مسجد امام رضا پ نصراهلل حاتمیشاهین شهرمهد قران گز

جنب تعمیرگاه الکترونیکی امین.کوچه اول سمت چپ . بلوار مصال . بلوار شهید بهشتی . علویجه محمد شفیعینجف آبادصاحب الزمان علویجه

ابتدای خیابان آیت اله خادمی مؤسسه قرآنی بقیه اهلل مهر  اصفهان- خیابان باهنر آقای ملکی هااصفهانبقیه اهلل

جنب کتابخانه. بلوار کاروانسرا . بلوار نواب صفوی . ابوزید آباد محمدرضا فرهادیآران و بیدگلمنتظران ظهور

خ سلمان هشتم. خ سلمان فارسی مهدی هلیآران و بیدگلانوارالمهدی

بنیاد فرهنگی آیت اهلل خامنه ای. بلوار معلم . قهدریجان نادعلی موذنیفالورجانزالل وحی قهدریجان

خ شریف واقفی جنب بانک قوامین کوچه شهید فرزینفاطمه عباسیاصفهانقرآن بیان ماندگار

../../Documents and Settings/test/Application Data/Microsoft/1- مدارک موسسات قرآنی/نجف آباد/صاحب الزمان عج علویجه


(ع)طبقه دوم مسجد امام حسین - خ امام خمینی  –شهرحنا زهرا نصرتیسمیرممبشر حنا

کوچه غزالی. رضوانشهر محمد علی شیاسیتیران و کروندارالقرآن الکریم رضوانشهر

مسجد حاج سید تقی. خ مسجد سید تقی  –محله باال  –خ امام  –رزوه حسن علیمحمدیچادگانصاحب الزمان

7معراج  –خ شهدا طیبه سلطانی فرآران و بیدگلبیت الزهرا آران و بیدگل

روبروی گلزار شهدا. خ آزادگان . فلکه بسیج . شهر گلشن زهره ثالثیدهاقانبصیرت

(ع)مسجد الرضا-  بهمن 22خیابان سید مهدی  سبحانیآران و بیدگلثامن الحجج

خ شهید بهشتی مسجد موسی بن جعفرمحمد علی صادقسمیرمنورالهدی سمیرم

کوی حاج قربانعلی –کوچه نواب صفوی  –مهاباد حسینعلی  میران زادهاردستانصاحب الزمان

پل تمدن شهرک نرگس روبروی استخر گلسار جنب مسجد و حسینیه صاحب الزمان لیال سلیمانیاصفهانایه الکرسی

بنیاد مهدویت و آینده پژوهی استان اصفهان (علیه السالم)اصفهان ،خیابان سروش،مقابل مسجدالغفور،خیابان صاحب الزمان مهدی نیلی پوراصفهانتالوت

مجموعه فرهنگی فاطر .  متر مانده به بانک کشاورزی 50. بعدازسراه شهید رجایی . خ جی . فلکه احمدآباد محدثه داستانیاناصفهانفاطر کالم

(ع)زیرزمین مسجد حضرت زین العابدین  –انتهای کوی مهدیه  –خیابان سروش حسن کاغذگراناصفهانآل محمد سپاهان

44ابتدای بن بست شهدا پالک. روبروی مسجد پاگلدسته . ک پاگلدسته . روبروی حسینیه بنی فاطمه . خ ابن سینازهرا قادریاصفهانمنهاج المبین

بن بست شهید بدیهی حسینیه شهید بدیهی (ک شقایق) 25خ نشاط روبروی اداره پست ک سید محمدرضا ابطحیاصفهانام الکتاب

 16نبش ک - ابتدای خ آقا رحیم ارباب بعد از شورای حل اختالف - خ سجاد زهرا رضاییاصفهانعلوم قرآنی امام علی

528کوچه شهید صفاتاج پالک (اولین کوچه) 12کوچه شماره  –ابتدای خیابان عالمه مجلسی  –میدان قدس سید مرتضی نیکزادالحسینیاصفهانبنیاد فرهنگی قرآنی روشندالن

بن بست پیام –ابتدای خیابان گلزار  –خیابان احمد آباد مرتضی بشیریاصفهانبینه

کوی شقایق. سمت چپ . ک شهید حسینی  . (ع)روبروی مسجد حضرت ابوالفضل. ارزنان مرضیه  محباناصفهانحضرت زهرای مرضیه 

(8195644453کدپستی پیش دبستانی صعود جنب موسسه) 78پالک  –بلوار مولوی  –شهرک کوثر  –خیابان امام خمینی مریم مهدیاصفهانخانه قرآن گلهای بهشت

صفای مهر - 40خ ابن سینا ک شهشهان ک شهید مصطفوی پ زهرا کیانزاداصفهان(ع)دارالقرآن الکریم امام رضا 

802پ4الوند.خ الوند.خ ایثار.شهرک بهارستانفرخنده امیریاصفهانسادات شهر بهارستان

81561-57443:؛کدپستی14پالک٬پارک نیکو٬کوچه نیکو٬مقابل هنرستان شهیدچمران٬خ جی٬اصفهان:ادرس پستی٬زینب کیانیاصفهانریحانه بهشتی جی

178ک فردوس بن عدالت پ.ک شهید یزدانی.سمت پمپ بنزین.حدفاصل میدان ارتش و سراه سیمینمهدی  شایاناصفهانزهرای اطهراصفهان

(منزل عالء الدین27پ 15 شهریور ک 17ملک شخر خ : منزل )ک آیت اهلل ارباب  –چهارباغ پایین محمدرضا عالء الدیناصفهانقرآن پژوهان کوثر 

کوچه مهر. پشت انبار شرکت تعاونی  –شهرک شهید بهشتی  –محمد آباد  –جرقویه سفلی جمیله  عرب جعفریاصفهانکوثرجرقویه

47پالک  –کوچه بهزاد  –خیابان مولوی  –خیابان مدرس فاطمه  گلشیرازیاصفهانمرضیه فاطمه الزهرا

36پالک  –کوچه امامی دوست  –میدان احمد آباد بدرالسادات نقویاصفهاننور قرآن

 12روبروی مدرسه راهنمایی شهید نم نبات ابتدای ک بهاران  –حد فاصل سرچشمه و خیابان کاوه  –خیابان آیت اهلل ادیب اکرم جمشیدیاناصفهاننوراالنوار ملکوت 

 کد پستی8194894143خیا بان رباط دوم مقابل تقاطع دوم نورالمبین فاطمه جاللیاصفهاننور مبین طوبی

8341144997باسالم دولت آباد انتهای خیابان امام رضا ک الدن بن بست الله کدپستی سید حسن حسینیبرخوارسیدالشهداء

کوچه پاکدل- خیابان مسجد جامع  –خیابان  رسالت  –کمشچه مهدی نادیبرخواردارالقرآن الکریم شهرکمشچه

. روبروی مسجد جامع . شهر عسگران عباسعلی کریمیتیران و کرونفاطمیه عسگران

268پ  –پایین تر از اداره بازرگانی  –خ مطهری  –خ امام خمینی نسرین فداییتیران و کروننورالزهرا
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سراهی دهه فجر جنب پست بانکفاطمه  بهمن زیاریچادگاننورالمهدی چادگان

ک آیت اهلل ارباب –چهارباغ پایین فخری منتظریخمینی شهرآموزش قرآن الهدی 

2خ پاسداران ک آزادگان پ طاهره پریکانیخمینی شهرغنچه های والیت

جنب مسجد الکریم- خ شهید همت - خ نبوت - خ طالقانی - شاهین شهر احسان مومن زادهشاهین شهر(ع)امام هادی

خیابان فردوسی –گز برخوار سید حسن  هاشمیشاهین شهردارالقرآن والعترت گز برخوار

11 شمالی پالک 3بن بست  – شرقی 1فرعی  –بلوار عطار محمد  کثیریشاهین شهرقرآن و عترت کوثر

(ع)پایگاه بسیج سیدالشهداء  –خ مالک اشتر  – (عج)میدان ولی عصر  –بوئین میاندشت عبدالرحیم مهدیفریدن(ص)محمد رسول اهلل 

اداره سازمان تبلیغات اسالمی فریدن –جنب زبان پارسا  –خ گلستان شهدا طیبه گودرزیفریدننوراالئمه

طبقه همکف مسجد اعظم –خیابان شهید جمالی  –محله وحدت آباد صغری عباسیفریدونشهرمحبان حجه ابن الحسن

منزل آقای جمشید غفوری . (ع)نرسیده به فلکه امام حسین . خیابان امام . قهدریجان حسنعلی قربانیفالورجاننورالجنان بشری

خ امام خمینی. محله سهلوان  –شهر بهاران علی توکلیفالورجاندارالقرآن الکریم شهر بهاران 

کوی اندیشه. محله باغ . خ مدرس مژگان کیانیفالورجاننور المهدی

ک وحدت –خ امام خمینی محمد کیانیفالورجاندارالقران آل یاسین فالورجان

دبستان ایرانکوه –آبنیل  –پیربکران اعظم السادات رحیمیفالورجانمولود کعبه آبنیل

ک روبروی دبیرستان تجدد –خ اصلی  –بوستان شهر زهرا حیدریفالورجانبوستان ثقلین

جنب بانک سپه. خ مطهری . کلیشاد محمد قاسمیفالورجاننورالهدی کلیشاد

جنب فروشگاه اتکا. خ امام خمینی مجید عربیکاشانجامعه القرآن الکریم کاشان

8ارغوان  . 2ک نیلوفر . خ بهارستان  . 2فاز  –شهرک ناجی آباد فاطمه قامتیکاشانحضرت زینب

مسجد محمدی –خ رسالت غالمرضا براتیکاشانقرآن پژوهان طاها کاشان

بازار مسگرها –میدان شهید مطهری مهدی رحیمیکاشانحامالن وحی

مسجد امیرالمومنین –میدان قطب راوندی  –راوند امیرحسین شاهیکاشاننور راوند کاشان

کوی بهار –خیابان مشفق کاشانی  –خیابان شمس آبادی سید حسین نقادیکاشاندانش پژوهان آسمانی قرآن کریم

شهرک مسکونی صنایع راوند –خیابان شهید مطهری  –راوند کاشان فاطمه  غالمیکاشانریحانه النبی

 ساختمان نور طبقه زیرزمین3گلپایگان خ امام خمینی ک اعظم شامحمدیگلپایگانروضة القرآن

زرین شهر بلوار معلم مسجد مصلی طبقه دوممهدی مددیلنجانعلی بن موسی الرضا

زرین شهر خ مالصدرا خ ایثارگران جنب مسجد امام موسای کاظمرضا یاوریلنجانتسنیم

طبقه اول –موسسه خیریه المهدی  –خ امام  –ورنامخواست رحمت اهلل  قاسمیلنجانالغدیر لنجان یک

طالخونچه خ امام خمینی ک قدسمریم مهدیانمبارکهنورالزهرا

مسجد الحسین و حسینیه شهر کرکوند. ک حسینیه . خ شهدا . کرکوند شراره رفیعیمبارکهسیدالشهداء

خور جندق خ سلمان فاسیسمیه حیدریخور و بیابانکهادی المنجی

مسجد خلیل الرحمان. روبروی پارک ملت . خ شریعتی  –امیرآباد حاجیه بیگم شریفینجف آبادآسیه

666پالک  – 25کوچه  –خیابان امام  –کهریزسنگ عباسعلی امینینجف آبادقرآن و عترت کهریزسنگ

(عج)ساختمان دارالقرآن حضرت مهدی - کوی مسجد حجت  –خیابان ولیعصر  –کهریزسنگ محمدرضا صالحینجف آبادکوثر والیت کهریزسنگ
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جنب کوچه صاحب الزمان- خ آیت اهلل طالقانی - امیر آباد حمید  اصالنینجف آبادولیعصر

(ع)مسجد علی بن ابی طالب  –خ طالقانی  –خ امام خمینی  –بادرود بهزاد ترابیاننطنزثقل اکبر

جنب اداراه پست.   شهریور 17خ نجمه نیک نژادنطنزمهدی فاطمه

۸١٧4۸6٩٧٣٣موسسه فلق نور اصفهان ,روبروی پمپ بنزین دستگرد ,بلوار کشاورز ,صفهانحامد کمالاصفهانفلق اصفهان

براآن جنوبی شهرک اندالن مسجد الزهراء سالم اهلل علیها دفتر کانون فرهنگی- اصفهان حمیدرضا اکبریاصفهانیازهرا

8199112913 کدپستی 306پالک . نبش کوچه احد . خ امام خمینی . چمگردان . لنجان مصطفی شهیدیلنجانخادمان نورالهدی

جنب مشاور امالک ادیب. ک مدرسه گلشن . محله هشت بهشت . فوالدشهر . لنجان ناصر طاهریلنجان(ص)محمد رسول اهلل 

حمیدرضا تاجیاصفهانمهر تابان مهدوی

- باشگاه-نرسیده به پل تمدن روبروی خ میثم ک انقالب - خ معراج هفتون

انتهای کوچه خانه فرهنگ طوس

23خ باهنر ک 
8136975381：کدپستیفهیمه نواصرفالورجانشجره طیبه کلیشاد

34473110
فاکس34474262

محسن صراف
مدیر )بدرالسادات نقوی

(عامل

سعید سعادتی

مدیرمسئو)مسعودابوطالبی

(ل جدید

32250424رضا امینی

مدیر )مرتضی بشیری

(عامل

12و32280711

عارفان قدر اصفهان

مهری سجادی فرتسنیم نور والیت 61پ-بن بست الله ها–کوچه بهشتی - خ عافیت- خ فردوسی-اصفهاناصفهان 32225059

داخل بن بست- 21فرعی - خ با هنر-خ کاوه- اصفهاناصفهانبقیةاهلل مهر اصفهان

لیال کامالن بن بست رز- خ عارف- خ جابر انصاری- اصفهاناصفهان 34413654

33381695 سعید امین الرعایایی

اصفهان
کدپستی -34پالک - بن بست پیام.ابتدای خ گلزار.خ احمدآباد- اصفهان

8154957173

سیدمرتضی نیکزادروشندالن اصفهان
ک .روبروی قنادی شاهین.ابتدای خ مجلسی.میدان قدس- اصفهان

814651865 کدپستی528پ.بن بست اول.شهیدصفاتاج

اصفهان(ع)ثامن االئمه
- جنب مسجد بقیه اله -1پالک -نبش کوچه شهید هاشمی-چهارباغ خواجو

روبروی صداوسیما

34457376

32252924

32212983

اکرم جمشیدیاننوراالنوارملکوت اصفهان
روبروی .حدفاصل چهارراه سرچشمه وچهارراه باهنر.خ آیةاله ادیب- اصفهان

مدرسه نم نبات

8199615911کدپستی36پالک .کوچه امام دوست.فلکه احمدآباد- اصفهاناصفهاننورالقرآن

بینه



-53435پالک-ابتدای خ فرشادی-خیابان نشاط32207760

1414/8465کد پ 32207764

علی شهریاری

(مدیر عامل)زهرا آرامی

ابوالقاسم تصویری

(مدیر عامل)مجید عربی

قاریان و حافظان کاشان

(نهاد قرآن کریم)

حسین جعفری دولت 

(مدیر عامل)خانم کمالی

رضا حججی
خانم حججی

یوسف جمشیدیان

پیگیر )آقای جمشیدیان

(امور

55454333 

55464848

54441326

نجف آبادمصباح المنیر قلعه سفید

حب االئمه
حسینعلی جان نثاری 

الدانی
اصفهان

جنب مخابرات شهید منتظری -خ وحدت-خیابان آتشگاه

8185714733کدپستی

.روبروی مسجدامیرالمومنین.قلعه سفید.گلدشت.نجف آباد

37715001

42243777

نیرالسادات  نوری(س)حضرت زینب عطر گل زهراء  اصفهان
-طبقه اول- (2)ساختمان جامعه زینب - 37کوچه - خیابان ابن سینا- اصفهان

8148765372 کد پستی 

نجف آبادآیت اهلل حججی
کتابخانه علمی و پژوهشی .ابتدای خ منتظری شمالی.چهارراه بازار.نجف آباد

آیت اهلل حججی

34471442

42627274

برخوارمهروالیت برخوار
-6پ- خ حجاب-فلکه نماز -. خ شهید محمد داوری-دولت آباد

مجتمع آموزشی مهد.341768889کدپستی

رحمت اله  قاسمیالغدیر ورنامخواست لنجان
کد پستی - خ شریعتی روبروی مجتمع تجاری نور.ورنامخواست.لنجان

8473179576
52254114

45825555

مهدی شایانشمیم معرفت اصفهان
خ - روبروی ایستگاه بی آرتی-به سمت سه راه سیمین.میدان ارتش- اصفهان

عالمه جعفری
37751738

علی اکبر توحیدیان کاشان
ک .26پالک.ابتدای کوچه حبیب ابن موسی.دروازه دولت.کاشان

8716643941پ

طیبه سلطانی فر(س)جامعه بیت الزهرا ء آران وبیدگل
 (ع)روبروی امامزاده هادی  – 7معراج-خیابان شهدا- آران وبیدگل

87416699567کدپستی
54743375

اصفهانگلواژه های عترت بهارستان
نبش - خ زمزم- خ ایثار جنوبی- محله چهار- فاز یک- بهارستان- اصفهان

8143165779کد پستی  – 215پ- 12زمزم 

8716656594کدپستی. جنب اتکا.خ امام خمینی.کاشانکاشانحافظان وحی کاشان

سید حسین رضازادهمرکز تحقیقات ونشر معارف اهل البیت اصفهان

36816300



52236797

سیدافضل میرحاج

غالمعلی حسن زاده

(مدیر عامل)

مرضیه صفایی

مهد قرآن کریم

 آل یاسین

55374973

مجتبی بیابانپور

مدیر )محسن عباسیان

(عامل

محمدحسن بابایی
شهرضاآوای کوثر شهرضا

طبقه زیرین قرض -(س)مسجد حضرت صدیقه طاهره-میدان شهدا- شهرضا

861485169کدپستی–الحسنه دانشجو 
52227707

آران و بیدگلمجمع قاریان و حافظان هالل
کدپستی - آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی- آران و بیدگل

8741951595

حسن صفرزاده تهرانیصبح روشن سه راه سیمین کوی ولیعصر خ موالنا خ سعادت- اصفهاناصفهان

سودابه آذریقلم سفید اهل بیت اصفهان
اولین - بعد از چهارراه نیکبخت- روبروی شریعتی- خ چهارباغ باال- اصفهان

450مسرور - بن بست

اندیشه مطهر زواره
سید روح اهلل ابراهیمی 

پور زواره
اردستان

 ( (س)شهر زواره،حسینیه کوچک، خانه تاریخی فاطمیه- اردستان

8441835431کدپستی

54372200

36634131

52733232

37773884

احیاء تفکرشیعی
حسن پاک نژاد سید 

احمدیان
(عج)طبقه فوقانی مسجد المهدی- اول خ طیب- خیابان مسجد سید- اصفهاناصفهان

ولی اهلل جعفریهفت آسمان معرفت 91پالک - 3کوچه بوستان - 3خ فجر -خ پروین خ معراج- اصفهاناصفهان

32201686

35815025

رهروان نورالثقلین قهریزجان کرون
محسن رضوانی 

قهریزجانی
تیران و کرون

روستای . جاده زاینده رود2کیلومتر. شهرستان تیران وکرون30کیلومتر

قهریزجان

جمشید غفوری 

قهدریجانی
(ع)متر پایین تر از فلکه امام حسین200-خ امام خمینی-قهدریجان- فالورجانفالورجان

2-42762151

37505400

حمیده صنیعی دارانینورالهدایه داران 1234567895کدپستی- 5پ.کوچه شهیدبدیعی.خ شهیدبهشتی- فریدنفریدن

ملوک توازئییاسین نرجس آزادگان 2پ .خ بهارشرقی.بلوارآیةاله مطهری.شهریزدانشهر.نجف آبادنجف آباد 42723051

البیان
زینب کریمی بهجت 

آبادی
8493174985کدپستی-طبقه اول- -34کوچه گلشن-محله بیستجان- لنجانلنجان

جنب بسیج- خ آیت اله فقیهی- (سفلی)محمد آباد جرقویه - اصفهاناصفهاننورالمهدی محمدآباد جرقویه

حب االئمه
حسینعلی جان نثاری 

الدانی
اصفهان

جنب مخابرات شهید منتظری -خ وحدت-خیابان آتشگاه

8185714733کدپستی

46652218

37715001



مدیر )جواد آقا خانی

(عامل

کبری سروری

(مدیر عامل)آقای سرور

اعظم آقا 

اکرم بقایی پور

(مدیر عامل)دکتر ادیب

محمد حسن یاریفردوس رهنان

سید هاشم موسوی(دارالقرآن الکریم)

(مدیر عامل)

راضیه کاظمی اسفهحسنی شهر گلشن

(مدیر عامل)زهره ثالثی(بصیرت گلشن)

غالمرضا منصوریحسن آباد (ع)اهل بیت

(ام البنین)
حسین شفیعی حسن 

آبادی

(مدیر عامل)

(عج)قائم آل محمد

(دارالقرآن درچه)

علی ابن موسی الرضا

محمدآباد جرقویه

هادی عابدی

مدیر )آقای عابدین نژاد

علیرضا بیگی اصفهان
مجتمع مسکونی - بلوار عالمه میر جهانی- محمد آباد جرقویه- اصفهان

(ع)فرهنگی امام رضا

جنب اداره آموزش و پرورش–ابتدای بلوار بعثت - ناییننایینحدیقه نایین 46259044

327296180

مرتضی شریفیان خمینی شهر
جنب مسجد - کوی وحدت- (ترمینال)خ بسیج –درچه میدان - خمینی شهر

(ع)امام حسن عسکری

راضیه جعفری خراسانیهدایت مقابل رستوران جوان- بلوار شهید مطهری- کاشانکاشان 55550880

33762244

اصفهان
خیریه  –کوی جنب مسجد سیدان شهید رفیعی - رهنان خ اباذر- اصفهان

(ع)حضرت ابوالفضل

دهاقان
کدپستی - روبروی گلستان شهدا-(ع)خیابان امام حسین- شهر گلشن- دهاقان

8645135457

اصفهان
جنب صندوق قرض - (ع)خ امام حسین-حسن آباد جرقویه علیا - اصفهان

8379147591کدپستی - روبروی بانک کشاورزی-الحسنه غدیر

شهرضاآوای کوثر شهرضا
طبقه زیرین قرض -(س)مسجد حضرت صدیقه طاهره-میدان شهدا- شهرضا

861485169کدپستی–الحسنه دانشجو 

گلپایگان(انوار القرآن )گلهای مبین

اصفهانفرهنگ متعال اصفهان
واحد - مجتمع مسکونی یاس - بن بست گلها - خ بهمن -خ کاوه - اصفهان

8149733614کدپستی -4

روبروی مسجد –خ امام خمینی -گوگد- گلپایگان

37532276

52752933

33314930

34618032

57334004

52227707



54839230

57224948

بهجت یزد خواستی

مدیر )خانم منتصری

(عامل

حسین شفیعی

مدیر )حسن شفیعی

محمدرضا عباس زاده

(مدیر عامل)آقای پیران

مهدی سلیمانی تبار

مدیر ) شیرین فضلیان

-جنب ساختمان مرکزی شهرداری-خیابان اباذر-کاشان

پل هوایی آستان  )جنب پل آستانه- باریکرسف- مشهد اردهال:کاشان

-خ قائم-(ع)محمدعلی ابن امام محمد باقر

-(ره)بلوار امام خمینی- نیک آباد جرقویه سفلی- اصفهان

132کوچه - تقاطع اول- بلوار امیر کبیر-  بهمن22میدان -خمینی شهر

کوچه شهید بحرینیان کد - روبروی چاپ رنگارنگ-اول خیابان طیب-اصفهان

8136794638پستی  32347100

33518057

محبوبه سعیدی مفرد(ع)امام علی  حسینیه علی اکبر-  شهریور17خ - آران وبیدگلآران وبیدگل

اصفهانتبیان ثقلین الرسو ل

کاشان(ع)امیرالمومنین

کاشانباقر العلوم مشهداردهال

علیرضا کاظمی(ص)حضرت محمد خمینی شهر

اصفهانشهید بحرینیان

صغری محمد شریفیداران(س)ام ابیها فریدن
-2کوچه ایثار- باالتر از فلکه پنج تن-خیابان شهید مطهری-داران-فریدن

مدرسه علمیه الزهراء فریدن

رضا حاجی بندهآل طه افوس بوئین میاندشت
- (ع)خ امام زاده جنب مسجد امیرالمومنین–شهر افوس –بوئین میاندشت 

8571113683کدپستی 

سید محمد ساداتی نژادریحانه سفید شهر آران وبیدگل
کوچه حجت االسالم -خیابان منتظرالمهدی- سفید شهر - آران وبیدگل

1498735995کدپستی (ع)تکیه قاسم ابن الحسن-مهدوی

52763020

55548843

55453116

مهدی رحمتی(عج)امام زمان (عج)مسجد امام زمام- عباس آباد-آران وبیدگلآران وبیدگل

53373526

55443176

9131278647



فاطمه خداداد

نوش آبادی

محمد جواد آقا عابدی

اکبر سنایی فر
حسین نصر 

(پیگیر امور)آزادانی

مسجد و مجموعه فرهنگی - خیابان آل یاسین-اتوبان شهید چمران- اصفهان

-( (ص)قرآنی محبان عالم آل محمد

راضیه احمدپور(ص)ریحانه النبی 8481747961کدپستی-کوچه شهید عبدیان-خ بسیج جنوبی- مبارکهمبارکه

اصفهان(س)حضرت فاطمه معصومه
- (ع)جنب مسجد امام سجاد- 29کوچه - خ بهشت- خ آتشگاه- اصفهان

8188996364کدپستی 

اصفهانترنم وحی اژیه
مقابل حسینیه -کوچه شهید محمد محسنی- (ره)خ امام خمینی-اژیه- اصفهان

2پ - سیدالشهداء

اصفهانحصه (س)فاطمه الزهرا
نبش -مقابل زیرگذر سوم- خ رودکی-حصه غربی-اتوبان فرودگاه– اصفهان

حصه (س)دارالقرآن فاطمه الزهرا-کوچه شقایق-دبستان رودکی

الهه رفیعی دولت آبادیثقلین دولت آباد کوچه مروارید- انتهای خیابان میثم- دولت آبادبرخوار

اصفهان(ع)محبان عالم آل محمد

طیبه ظهرابیسفیران نور هادی اصفهان
کوچه - کوچه شیخ علیخان- خ گلزار جنوبی-خ هشت بهشت-اصفهان

پشت مسجدخان- سرتاج

منصوره مجیدیصراط النجاه 3پالک- رسالت دوم- کوچه رسالت-  بهمن22خیابان - اردستاناردستان

محبوبه سعیدی مفرد(ع)امام علی  حسینیه علی اکبر-  شهریور17خ - آران وبیدگلآران وبیدگل

آران وبیدگلروح االمین وحی نوش آباد
جنب .خ شهید قریشی.بلوار معلم. منطقه شهید بهشتی. نوش آباد.آران وبیدگل

مدرسه  شهید سجادی

34334421

55267701

35581364
(مدیر عامل)فاطمه کیانی

46502189مطهره محسنی اژیه

35599568حسن داوری

55822899

54248727

32659584

52793118



عظیمه زمانی

قلعه شاهینجف آباد

34498228

جنب مجتمع مسکونی - روبروی تقاطع فارابی- خ دلگشا شرقی- نجف آباد

8517779347کدپستی - سپهر
حیدر علی ایوبیحضرت ایوب پیامبر 9127544500نجف آباد

امیرحسین بانکی پورفردحیات طیبه کوثر اصفهان
کدپستی - بنبست غدیر- خ عبدالرزا بازارچه حاج محمدجعفر- اصفهان

8148733443

لیال کاردانپورجوانان اندیشه و هنر 45274127شاهین شهر
کدپستی - 1پالک -  غربی2 و 1بین فرعی - خ رازی- شاهین شهر

8313837833

اصفهان(س)حضرت فاطمه معصومه
- (ع)جنب مسجد امام سجاد- 29کوچه - خ بهشت- خ آتشگاه- اصفهان

8188996364کدپستی 

فاطمه جاللینورمبین طه 8194894143کدپستی. 2پ .تقاطع دوم.خ رباط دوم- اصفهاناصفهان

تسنیم گلدشت
بن بست - کوی شهید مجتبی جمشیدیان- (ره)خ امام - گلدشت- نجف آباد

جلوه

اعظم شریفی درچهاسماء نگین اصفهان اصفهان

فاطمه عصارزادهشمس الضحی اردستان
مدرسه علمیه  (ع)جنب مسجد موسی ابن جعفر- شهرک کاوه-اردستان

8381895486کدپستی-خواهران

32340368

34398200

54232490

-2پالک- کوی شاداب- خ جهاد- اصفهان

42236815

34334421



9133145576

4457794

9131108870

9100599468

33512312

9139231437
3232262246

9137411520

-کوچه شهید نقدی- خ امام جنوبی- خمینی شهر

طبقه - ساختمان مسجد-(عج)جنبمسجد صاحبالزمان- (عج)خ ولیعصر- نایین

8391886683کدپستی- دوم

محمد جعفری پورنجم الهدی خمینی شهر

حسن حیدری مهرآبادی(عج)هادی المنجی نایین

سید علی قنادیانشوق معرفت 9132066476اصفهان
کدپستی - 6پالک- کوچه الله- کوچه ژاله- خ فروغیی- اصفهان

8138715851

مهدی مباشری(س)مرضیه فاطمه الزهرا اصفهان
- 47پالک- کوچه بهزاد- خ مولوی- خ مدرس- اصفهان

8149664768کدپستی

امیرحسین بانکی پورفردحیات طیبه کوثر اصفهان
کدپستی - بنبست غدیر- خ عبدالرزا بازارچه حاج محمدجعفر- اصفهان

8148733443


