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سالن گلزار شهدا- زواره 19- 17هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی و تفسیراردستاناندیشه مطهر زواره1

15-14هر روزهمه سنینبرادرانجزء خوانی و تفسیراردستانصاحب الزمان2
مهاباد خیابان امام خمینی کوچه شهید حیدریان مسجد صاحب 

الزمان مهاباد

11---10همه روزهبزرگساالنخواهرانجزء خوانیاصفهانحضرت زهرای مرضیه3
کوچه مالک  _روبروی مدرسه طالب زاده  _خ زینبیه پشت حرم 

بن بست میثم _اشتر

اصفهانهفت آسمان4
برگزاری مسابقه حفظ 

موضوعی قرآن
 خیمه گلستان شهدا11 - 9پنجشنبه ساعت   1401/02/08همه سنینخواهران و برادران

پشت حرم- خیابان زینبیه 11 - 10هر روزنوجوان/ بزرگسال خواهرانجزخوانیاصفهانحضرت زهرای مرضیه5

از طریق واتس آپ سواالت ارسال می شودهر روزنوجوانان و جوانانبرادران-خواهرانمسابقه سواالت قرآنیاصفهانروشندالن6

18کوچه -خیابان ولیعصر یکشنبه ها و سه شنبه هابزرگساالنبرادران-خواهرانسبک خواهراندگیاصفهانآیت الکرسی7

13:30هر روزهمه سنینخواهران و برادرانتفسیراصفهانقرآن پژوهان کوثر8
موسسه قرآن پژوهان -ک آیت اهلل ارباب –خ چهارباغ پایین 

مسجد القرآن- کوثر 

10-9هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیراصفهاننورالمبین9
اصفهان خیابان رباط دوم مقابل تقاطع دوم مؤسسه قرآنی 

نورالمبین

خیابان خواجه نظام الملک خیریه نذر سالمت-اصفهان  11-10هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانیاصفهانریحانه بهشتی10

بن بست الله-کوچه بهشتی -کوچه عافیت - خیابان فردوسی 11 - 10هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیراصفهانتسنیم نور والیت11

مؤسسه حب االئمه- خیابان آتشگاه خیابان  وحدت- اصفهان19:30 - 18هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزءخوانی و تفسیراصفهانحب االئمه12

2خیابان رودکی کوچه شقایق - حصه غربی16- 14 ساعت چهارشنبه ها و پنج شنبه هانوجوانانخواهران و برادران30جزء -تعداد سوره ای اصفهانفاطمه الزهرا13

14
اتحادیه موسسات و تشکل 

های قرآن و عترت اصفهان
کوچه روضاتیان-چهارسوق -خیابان  آیت اله کاشانی 19 - 18هر روزهمه سنینبرادرانجزءخوانی و تفسیراصفهان

15
اتحادیه موسسات و تشکل 

های قرآن و عترت اصفهان
کوچه روضاتیان-چهارسوق -خیابان  آیت اله کاشانی 10هر روزهمه سنینخواهرانجزءخوانی و تفسیراصفهان

مسجد روح اهلل- خیابان کهندژ 20:30هر روزنوجوانانبرادرانجزءخوانی و تفسیراصفهانروح اهلل16

گذر چهارباغ عباسی18 - 17هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی قرآن کریماصفهانبرهان17

هر روزهمه سنینبرادرانجزء خوانیاصفهانسپاهان (ص)آل محمد18
یک ساعت قبل از اذان 

مغرب
مسجد امام زین العابدین ع-کوی شهید فانی - خیابان سروش 

13 - 12هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی و تفسیراصفهانعارفان قدر19
-نگارستان -خیابان ورزشگاه - خیابان بهارستان - خیابان کاوه 

بهارپنج- کوی دادگستر

20
 ثامن االئمه علیهم السالم 

شعبه زینبیه
خیابان زینبیه جنب بانک تجارت10پنجشنبه ها ساعت پنج شنبه هابزرگسالخواهرانکالس ترتیل و حفظاصفهان

بسمه تعالی

1401جدول برنامه های ماه مبارک رمضان سال 
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21
ثامن االئمه علیهم السالم شعبه 

خواجو
هر روزنوجوانانبرادرانکالس قرائت قرآناصفهان

چهارشنبه ها و پنجشنبه 

16ها ساعت 
خیابان خواجو روبروی صداسیما

22
ثامن االئمه علیهم السالم شعبه 

سروش
خیابان سروش جنب بانک تجارت داخل کوچه16چهارشنبه ها ساعت چهارشنبه هانوجوانانبرادرانکالس روخوانی و ترتیلاصفهان

اصفهان ثامن االئمه علیهم السالم23
جزء خوانی و تفسیر جزء 

30
خیابان کاشانی روبروی جامی حسینیه انصارالحسین علیه السالم18 : 30 ساعت هر روزهمه سنینخواهران و برادران

هر روزسال 60- 12خواهران و برادرانجزء خوانی قرآن کریماصفهانقدر جمیل مزرعه شور24
قسمت فرهنگی - مزرعه شور- سجزی- نایین_جاده اصفهان

قرآن و عترت قدر جمیل- (س)حسینیه فاطمةالزهرا

11 - 10هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانیاصفهانمرضیه فاطمه الزهرا25
 -10شماره - کوی بهزاد- خیابان مولوی- خ مدرس- اصفهان

مؤسسه مرضیه فاطمه الزهر -47پالک 

35نبش کوچه -اشرفی اصفهانی 13-11هر روزخواهرجزء خوانیاصفهانموسسه قرانی بقیه اهلل26

36نبش کوچه -اشرفی اصفهانی خواهرقرائت و تفسیر موضوعیاصفهانموسسه قرانی بقیه اهلل27

37نبش کوچه -اشرفی اصفهانی غیر حضوریسال به باال 10خواهر و برادرمسابقه قرآنیاصفهانموسسه قرانی بقیه اهلل28

همایش و کرسی تالوت ویژه مدیران موسسات می باشد فروردین30سه شنبه  سال50تا20خواهر و برادرکرسی و تالوتاصفهانموسسه قرانی بقیه اهلل29

23 - 21هر روزهمه سنینبرادرانجزءخوانی و نکات کلیدیآران و بیدگلموعود عارفان30
مسجد لیله  - 10کوچه ثامن -خیابان امام رضا -آران و بیدگل 

القدر

آران و بیدگلمهد قرآن آران و بیدگل31
جزء خوانی به همراه 

درسهایی از قرآن
مرکز قرآنی شهید عاصمی فر11 - 30 :9هر روزهمه سنینبرادران

آران و بیدگلمهد قرآن آران و بیدگل32
جزء خوانی از حفظ 

همراه بیان نکات تفسیری
19 - 18هر روزهمه سنینخواهران

مهد قرآن - خ مختص آباد- خ سیدالشهدا- میدان امام خمینی

کریم و والیت آران و بیدگل

33
مجمع قاریان و حافظان 

هالل
آران و بیدگل

جزء خوانی از حفظ 

همراه بیان نکات تفسیری
شبستان آیت اله عاملی -(ع)حرم مطهر محمد هالل بن علی30 :23 - 30 :22هر روزهمه سنینخواهران و برادران

(عج )مسجد امام زمان۲۲: ۳۰تا  ۲۱ :۳۰هر شب ماه رمضانبزرگسالبرادرانجزء خوانیآران و بیدگل(عج )امام زمان 34

(عج )شبستان مسجد امام زمان۱۵الی  ۱۴هر روز ماه رمضانبزرگسالخواهرانجزء خوانیآران و بیدگل(عج)امام زمان 35

(عج )سالن اجتماعات مسجد امام زمان۱۸: ۳۰الی  ۱۷سه شنبه هانوجوانانخواهرانانس با قرآنآران و بیدگل(عج)امام زمان36

مسجد خاتم االنبیاء۲۲ساعت هر شبجوان و بزرگسالبرادرانتفسیر قران کریمآران و بیدگل(عج)امام زمان 37

فمی-بادرود هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانیبادرودمهد بادرود38

بادرود خیابان امام خمینی مسجد توکل14:30-13:30هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی و تفسیربادرودثقل اکبر ب39

مسجد سید الشهداء13- 12هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیربافراناسراء بافران40

مسجد سید الشهداء19 - 18هر روزهمه سنینبرادرانجزء خوانی و تفسیربافراناسراء بافران41

مسجد هفت تن18 - 17 هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیربافراناسراء بافران42

مسجد هفت تن30 : 21 - 30 : 20 هر روزهمه سنینبرادرانجزء خوانی و تفسیربافراناسراء بافران43

(س)مسجدالزهراقبل  از نماز مغربهرروزنوجوانخواهرانترجمه و تدبر در قرآنبرخوارموسسه قرآن و عترت ثقلین44
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(س)مسجدالزهرابعداز نماز ظهرهرروزنوجوانخواهرانجزء خوانیبرخوارموسسه قرآن و عترت ثقلین45

17- 15سه شنبه ها نوجوانخواهرانامام شناسی و حدیث کسابرخوارموسسه قرآن و عترت ثقلین46
 طبقه 6دولت اباد محله    کوچه بهارستان کوچه مروارید پالک 

همکف

9سه شنبه- یکشنبه بزرگساالنخواهراناحکام- قرائت قرآن برخوارموسسه قرآن و عترت ثقلین47
 طبقه 6دولت اباد محله    کوچه بهارستان کوچه مروارید پالک 

همکف

خیابان اندیشه9هرروزبزرگساالنخواهرانجزءخوانیبرخوار(ع) سیدالشهدا48

شنبه هابزرگساالنخواهراناحکام- قرائت قرآن برخوار(ع) سیدالشهدا49
بن بست الله مؤسسه - کوی  الدن .  خیابان  مطهری- دولت آباد 

قرآنی سید الشهدا

9پنج شنبه هاکودکانبرادراناحکام- قرائت قرآن برخوار(ع) سیدالشهدا50
بن بست الله مؤسسه - کوی  الدن .  خیابان  مطهری- دولت آباد 

قرآنی سید الشهدا

مجازیآفالینهرروزهمه سنینخواهران و برادرانتفسیرقرآنبرخوار(ع) سیدالشهدا51

محله اباذرهرروزبزرگساالنخواهرانجزءخوانیبرخوار(ع) سیدالشهدا52

مجازیآفالینسه شنبه هاهمه سنینخواهران و برادرانمسابقهبرخوار(ع) سیدالشهدا53

10دوشنبه هابزرگساالنخواهراناحکام خواهرانبرخوار(ع) سیدالشهدا54
بن بست الله مؤسسه - کوی  الدن .  خیابان  مطهری- دولت آباد 

قرآنی سید الشهدا

مدرسه حاج علی طالبی- خیابان شهید موالیی- برخوار کمشچه 12-11هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانیبرخواردارالقرآن کمشچه55

15-13:30هر روزهمه سنینبرادرانجزء خوانیبرخواردارالقرآن کمشچه56
-  خ رسالت کوچه پاکدل  3بلوار نبی اکرم -کمشچه -برخوار 

دارالقران

23:30-21:30هر روزهمه سنینبرادرانصوت و لحنبرخواردارالقرآن کمشچه57
-  خ رسالت کوچه پاکدل  3بلوار نبی اکرم -کمشچه -برخوار 

دارالقران

بهارستانموسسه قرآنی سادات58

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

بهارستان(س)مسجد حضرت زینب 59

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

بهارستانمسجد حضرت ابوالفضل60

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

بهارستان(ع)مسجد سید الشهداء 61

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

بیانیه :موضوع مهدویت

طرح : گام دوم انقالب 

در محوریت آسیب : ثقلین

های اجتماعی

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات
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62
مسجد صاحب الزمان قلعه 

شور
بهارستان

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

63
مسجد صاحب الزمان 

روستای شیدان
بهارستان

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

بهارستانمسجد قائم شهر بهارستان64

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

65
مسجد حضرت فاطمه 

3فاز  (ع)معصومه 
بهارستان

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

بهارستان3فاز  (ع)مسجد امام رضا 66

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

بهارستان موسسه قرآنی سادات28شعبه 67

تالوت جزء خوانی هر 

احکام و : روز با تفسیر

موضوع مهدویت

12:30الی۱۰ساعت هرروزهمه سنینخواهران
موسسه قرآنی ۸۰۲پالک-۴الوند-الوند-خ ایثارجنوبی-بهارستان 

سادات

15هر روزنوجوانبرادران سرود و تواشیحبویین میاندشتآل طه افوس68
 (س)جنب آموزشگاه حضرت معصومه - خ سرچشمه- شهر افوس

و کتابخانه خواهران و برادرانی

14هر روز۵۰سال تا  ۱۸خواهرانجزء خوانیبویین میاندشتآل طه افوس69
 (س)جنب آموزشگاه حضرت معصومه - خ سرچشمه- شهر افوس

و کتابخانه خواهران و برادرانی

مسجد جامع- عسگران  14:30- 13:30هر روزهمه سنینبرادران- خواهران جزء خوانیتیرانفاطمیه عسگران70

آستان مقدس امامزاده احمد علیه السالم-تیران 18ساعت هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانیتیراندارالقرآن خواهران تیران71

72
رهروان نورالثقلین 

قهریزجان کرون
13:30 -  11هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی قرآن کریمتیران و کرون

 جاده 2کیلومتر -  شهرستان تیران و کرون30کیلومتر - اصفهان

مؤسسه رهروان نورالثقلین- قهریزجان- سد زاینده رود

درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهرانجزء خوانیخمینی شهر(عج)قائم آل محمد73

درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهرانشرح وتفسیر بخشی از آیاتخمینی شهر(عج)قائم آل محمد74

درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهرانهمخوانی حافظان قرآنخمینی شهر(عج)قائم آل محمد75

درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهرانهمخوانی قاریان قرآنخمینی شهر(عج)قائم آل محمد76

خمینی شهر(عج)قائم آل محمد77
پاسخ گویی به احکام 

شرعی
درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهران

درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهراناصالح قرآئت نمازخمینی شهر(عج)قائم آل محمد78
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خمینی شهر(عج)قائم آل محمد79

ارایه مطالب متنوع 

 )فرهنگی و قرآن از طریق

فضای مجازی، سی دی، 

(...فلش و 

درچه خیابان شریعتی حد فاصل مسجد جامع و قلعه13الی  11:30همه روزههمه سنینخواهران

یک ساعت بعد از افطارهر روزهمه سنینخواهران و برادران جز خوانی قرآن کریمخمینی شهر(ع)دارالقرآن اهلبیت80
 موسسه دارالقرآن 86خمینی شهر بلوار شهید منتظری نبش کوچه 

بزرگترین موقوفه قرآنی آستان قدس رضوی (ع)اهلبیت

14:30 - 13هر روزنوجوانانخواهرانحجزءخوانی و احکامخمینی شهرشهیدان جعفری پور81
 89خمینی شهر، قلعه آقا، کوچه میانجوی، بن بست شهید آقایی پ

طبقه همکف

82
موسسه مهد قرآن کریم 

خمینی شهر
خمینی شهر

جزء خوانی و تالوت 

قرآن کریم
مهدیه خمینی شهر21هر روزهمه سنینخواهران و برادران

83
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
(ع)مسجدامام حسن مجتبی.خیابان شهید سید رضا حجازی  صبح11تا  10همه روزه حتی روزهای تعطیلسال 60 - 18خواهرانروانخوانیدهاقان

84
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
موسسه مهد قران.خیابان شهید جمال محمدی  صبح12تا  10هر روزسال 40 - 20خواهرانترتیل خوانیدهاقان

85
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
(ع)مسجد امام حسن مجتبی. خیابان شهید سید رضا حجازی صبح12تا 11روزهای زوجسال 60 - 20خواهراناحکامدهاقان

86
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
(ع)مسجد امام حسن مجتبی.خیابان شهید سید رضا حجازی  صبح12تا  11روزهای فردسال 60 - 20خواهرانتفسیر و نکات اخالقی ایاتدهاقان

87
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
 عصر4تا 3همه روزهسال 50 - 20خواهرانترتیل خوانیدهاقان

موسسه مهد قران شعبه شهید رحیم .خیابان شهید جمال محمدی 

زاده

88
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
 عصر5تا  4روزهای زوجسال 50 - 20خواهراناحکامدهاقان

موسسه مهد قران شعبه شهید رحیم .خیابان شهید جمال محمدی 

زاده

89
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
 عصر5تا  4روزهای فردسال 50 - 20خواهرانتفسیردهاقان

موسسه مهد قران شعبه شهید رحیم .خیابان شهید جمال محمدی 

زاده

90
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
(ع)مسجد امام حسن . خیابان شهید  سید رضا حجازی  صبح11تا 10همه روزهسال 50 - 10خواهرانروانخوانیدهاقان

91
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
مسکن مهر (ع)مسجد امام جواد  صبح11تا  10همه روزهسال 50 - 10خواهرانروانخوانیدهاقان

92
موسسه مهد قران کریم 

شهرستان دهاقان
موسسه مهد قران.خیابان شهید جمال محمدی  صبح10تا  9روزهای زوجبزرگسالخواهرانتفسیر و مفاهیمدهاقان

10 - 9هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیردولت آبادمهد قرآن برخوار93
موسسه -خیابان حجاب-خیابان شهید محمد داوری -دولت آباد

مهد قرآن

رهنان11:30هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیررهناندارالقرآن الکریم رهنان94

رهنان18هر روزهمه سنینبرادرانجزء خوانی و تفسیررهناندارالقرآن الکریم رهنان95

سالن گلزارشهدا- زرین شهر 19:30 - 18هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانیزرین شهرعلی ابن موسی الرضا96

سمیرمموسسه بهشت فردوس97
محفل انس باقرآن هرروز 

بایک جزءقرآن
10صبحهمه روزههمه سنینخواهران

پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158
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سمیرمبهشت فردوس98

برگزاری کالس 

دعاخوانی ویژه افرادکم 

سواد

صبح9سه روزدرهفتهبیسوادانخواهران
پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

همراه باجزءخوانیهمه سنینخواهرانبرگزاری تفسیر قرآنسمیرمبهشت فردوس99
پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

15دوروزدرهفتهکودکانخواهران وبرادرانبرگزاری قصه های قرانیسمیرمبهشت فردوس100
پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

21شب های قدرهمه سنینخواهران و برادرانیروضه خوانیسمیرمبهشت فردوس101
پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

سمیرمبهشت فردوس102
برگزاری کالس سبک 

خواهراندگی
9یک شنبه هامادرانخواهران

پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

بعداخواهرانمازظهرهمه روزههمه سنینخواهرانتفسیر نهج البالغهسمیرمبهشت فردوس103
پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

سمیرمبهشت فردوس104
برگزاری کالس ترتیل 

تخصصی
صبح9شنبه هامتوسطه ولیسانسخواهران

پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

سمیرمبهشت فردوس105
برگزاری کالس تدبر 

درقرآن
15سه شنبه ها راهنمائیخواهران

پالک -خیابان انقالب اسالمی-20کوچه سنایی -محله خواجگان 

158

سمیرمبهشت فردوس106
توزیع بسته های )افطاری 

(حمایتی
همه سنینخواهران و برادران

107
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
شاهین شهر

تفسیر آیات خواهراندگی 

م سبک خواهراندگی 

قرآنی

آنالین-فضای مجازی 17روز های زوجبزرگسالخواهران و برادرانی

108
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
آنالین-فضای مجازی 17یکشنبه هابزرگسالخواهران و برادرانیپرسش و پاسخشاهین شهر

109
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
گز خیابان شهید دکتر بهشتی2610:30بزرگسالخواهرانپرسش و پاسخشاهین شهر

110
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
2617بزرگسالخواهرانروخوانی و تجویدشاهین شهر

- 16پالک -کوی شادان- خیابان مهر - گز شهرک الله سرخ 

تلفن

111
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
67پالک -کوی شهید فتح اله نیرو - گز بلوار امام 2616:30بزرگسالخواهرانجز خوانیشاهین شهر

112
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
مسجد حضرت ابوالفضل-کوی شهید عرب بیگی - گز بلوار امام 2610بزرگسالخواهرانتفسیر و نهج البالغهشاهین شهر

113
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
شاهین شهر

جز خوانی و تفسیر  و 

احکام
مسجد امیرالمومنین- کوی شهید غفاری-خیابان فردوسی - گز 2617بزرگسالخواهران و برادرانی

114
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
مسجد قمر بنی هاشم-شهرک الله سرخ - گز 2611بزرگسالخواهرانروخوانی ، مفاهیم و احکامشاهین شهر

115
دارالقرآن و عترت گز 

برخوار
شاهین شهر

جز خوانی ، مفاهیم و 

احکام
مسجد امیرالمومنین- کوی شهید غفاری-خیابان فردوسی - گز 2611بزرگسالخواهران
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خواهران و برادرانجزء خوانی و تفسیرشاهین شهرمهد شاهین شهر116
-نوجوانان- کودکان 

جوانان
19:30-18هر روز

- غربی 15 و 14بین فرعی -خیابان فردوسی - شاهین شهر 

حسینیه اعظم

11هر روزهمه سنینخواهرانجزءخوانی و تفسیرشهرضامهد قرآن شهرضا117
-موسسه مهد قرآن کریم -14فرعی -خیابان اردیبهشت - شهرضا

3شعبه 

30 :19 - 30 :18هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانیشهرضاآوای کوثر118
مسجد صدیقه طاهره - ابتدای خیابان نواب صفوی - میدان شهدا 

(س)

بعد از نمازظهر و عصرهر روزهمه سنینخواهران و برادرانتفسیر قرآن کریمشهرضاآوای کوثر119
مسجد صدیقه طاهره - ابتدای خیابان نواب صفوی - میدان شهدا 

(س)

فریدونشهرنبی اکرم ص120
جزء خوانی و بیان احکام 

شرعی
اداره فرهنگ و ارشاد- خیابان معلم - خیابان سراب 11هر روزهمه سنینخواهران

صبح 10-9روزهای زوجسال 6-4خردسال30تالوت و حفظ جزء فالورجانآل یاسین121

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

سالن شماره یک دارالقرآن -دارالقران آل یاسین فالورجان 

سالن شماره دو دارالقرآن

17:30-16هر روزسال 40-15خواهرانجزء خوانی خواهرانفالورجانآل یاسین122

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

سالن شماره یک دارالقرآن -دارالقران آل یاسین فالورجان 

سالن شماره یک دارالقرآن

19:30-18هر روزسال 40-15برادرانجزء خوانی برادرانفالورجانآل یاسین123

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

سالن شماره یک دارالقرآن -دارالقران آل یاسین فالورجان 

سالن شماره یک دارالقرآن

فالورجانآل یاسین124
تفسیر و تدبر در آیات 

قرآن
17-16هر روزسال 15-12نوجوان

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

سالن شماره یک دارالقرآن -دارالقران آل یاسین فالورجان 

سالن شماره دو دارالقرآن

فالورجانآل یاسین125
داستان گویی از 

حکمتهای قرآن
18-17روزهای فردسال 12-7نونهال

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

سالن شماره یک دارالقرآن -دارالقران آل یاسین فالورجان 

سالن شماره دو دارالقرآن

17-16هر روزبزرگسالخواهرانروخوانی روانخوانیفالورجانآل یاسین126
- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

دارالقرآن3کالس -دارالقران آل یاسین فالورجان 

19-18هر روزبزرگسالبرادرانروخوانی روانخوانیفالورجانآل یاسین127
- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

دارالقرآن1کالس -دارالقران آل یاسین فالورجان 

فالورجانآل یاسین128
خطبه خوانی وبیان 

حکمتهای نهج البالغه
20-16هر روز(20-16)جوانان برادران

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

دارالقرآن3کالس -دارالقران آل یاسین فالورجان 

فالورجانآل یاسین129
خطبه خوانی  وبیان 

حکمتهای نهج البالغه
19-18هر روز(20-16)جوانان خواهران

- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

دارالقرآن4کالس -دارالقران آل یاسین فالورجان 

فالورجانآل یاسین130
تفسیر و بیان حکمتهای 

(آنالین )قرآن
آنالینصبح 7-6هر روزجوانخواهران

22-21هر روزمتوسطه اولبرادرانمحفل قرآنی دانش آموزیفالورجانآل یاسین131
- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

 دارالقرآن1سالن-دارالقران آل یاسین فالورجان 

16:30-15هر روزمتوسطه اول و دومخواهرانمحفل قرآنی دانش آموزیفالورجانآل یاسین132
- ابتدای میدان انقالب کوچه وحدت   –خ امام خمینی 

دارآلقرآن2سالن -دارالقران آل یاسین فالورجان 
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فالورجاندارالقرآن نورالهدی کلیشاد133
جزءخوانی ماه مبارک 

رمضان
حسینیه ام البنین و مسجد جامع کلیشاد19 - 18هرروزهمه سنینخواهران و برادران

کانال دارالقرآن نورالهدیهرروزهمه سنینخواهران و برادرانمسابقه مجازیفالورجاندارالقرآن نورالهدی کلیشاد134

کوچه شهید رفیع زاده-خیابان امام - قهدریجان 18:30-17هر روزجوان-نوجوانخواهرانجزء خوانی و تفسیرقهدریجاننورالجنان بشری135

کاشانحضرت زینب کاشان136
جز خوانی، تفسیر و مسابقه 

همراه با اهدا جوایز
هر روزهمه سنینخواهران

دو ساعت قبل از اذان 

ظهر

مؤسسه قرآنی حضرت  _ 16کوچه مریم - بلوار گلستان  - 2فاز 

(س)زینب

کاشانحضرت زینب کاشان137
مراسم جشن میالد امام 

حسن
همه سنینخواهران

دو ساعت قبل از اذان 

مغرب  همراه با افظاری

مؤسسه قرآنی حضرت  _ 16کوچه مریم - بلوار گلستان  - 2فاز 

(س)زینب

22شب های قدرهمه سنینخواهرانمراسم شب های قدرکاشانحضرت زینب کاشان138
مؤسسه قرآنی حضرت  _ 16کوچه مریم - بلوار گلستان  - 2فاز 

(س)زینب

کاشانقرآن پژوهان طاها139
جزء -روخوانی -قرائت 

خوانی
مسجد خاتم النبیا-خیابان رسالت -کاشان 22:30- 21هر روزهمه سنینبرادران

حضور قاریان کاشان در جلسات خانگیبعد از افطارهر روزهمه سنینبرادرانکاروان قرآنیکاشانحامالن وحی کاشان140

کاشاننور راوند کاشان141
محفل قرآنی شب نیمه ماه 

رمضان
مسجد صاحب الزمان-محله سادات-راوند - کاشان 21هر روزهمه سنینخواهران و برادران

 صبح هر روزجوانان و بزرگساالنخواهران سی روز سی جزءکاشان ریحانه النبی142
 راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

النبی

بعد از ظهر دو روز در هفتهجوانان و بزرگساالنخواهرانتدبر در قرآنکاشان ریحانه النبی143
 راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

در صورت داشتن بانی در منازل –النبی 

بعد از ظهریک روز در هفتهجوانان و بزرگساالنخواهرانتفسیر موضوعیکاشان ریحانه النبی144
 راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

در صورت داشتن بانی در منازل –النبی 

شب هر روزجوانان و بزرگساالنبرادرانقرائت قرآنکاشان ریحانه النبی145
 راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

در صورت داشتن بانی در منازل –النبی 

بعد از ظهریک روز در هفتهجوانان و بزرگساالنخواهراننهج البالغهکاشان ریحانه النبی146
 راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

در صورت داشتن بانی در منازل –النبی 

 صبح هر روزخردساالنبرادران- خواهران شکوفه های قرآنیکاشان ریحانه النبی147
 راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

النبی

کاشان ریحانه النبی148
قصه های قرآنی همراه با 

مسابقه
هر شبکودکانخواهران و برادران

هرشب به صورت 

حضوری و مجازی

راوند شهرک مسکونی صنایع فرش راوند  مؤسسه قرآنی ریحانه 

النبی

22 - 21هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی و تفسیرکاشان نور راوند کاشان149
مرکز هیئت علی بن موسی - حسینیه و دارالشفاء امام رضا - راوند 

الرضا

12الی  10هر روزبزرگسالخواهرانجزء خوانیکوهپایهمهد قرآن شهر تودشک150
واحدی پالک 15تودشک  خیابان امام خمینی شهرک نوبنیاد 

مهد قرآن9

امامزاده محمود جزه1الی  12هر روزبزرگسال و ابتداییخواهرانتفسیر و روانخوانیکوهپایهمهد قرآن شهر تودشک151

18:30 - 17:30هر روزنوجوانانبرادرانجزء خوانیگزمهد گز152
- خیابان آزادی کوچه مسجد جامع -میدان توحید - گز برخوار 

مهد گز
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(ع)حسینیه اهل بیت - مقابل مسجد جامع 18:30هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزءخوانیگز برخوارمهد قرآن گز153

طبقه دوم-گوگد خیابان امام روبروی مدرسه آیت اله وحید 12 - 13هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و احکامگلپایگانمهد گوگد154

گلپایگانروضه القرآن155
جزء خوانی و تالوت 

قرآن کریم
مسجد میرزا ابوالحسن10هر روزهمه سنینخواهران و برادران

آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم علیه السالم ورنامخواست عصر18هر روز ساعت هرروزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی قرآن کریملنجانامام رضا علیه السالم156

آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم علیه السالم ورنامخواست عصر18هر روز ساعت هرروزهمه سنینخواهران و برادرانتفسیر قرآن کریملنجانامام رضا علیه السالم157

آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم علیه السالم ورنامخواست عصر18هر روز ساعت هرروزنونهاالن و نوجوانانخواهران و برادرانغرفه کودک و نوجوانلنجانامام رضا علیه السالم158

هرروز    نوجوانانخواهران و برادراناجرای همخوانی وتواشیحلنجانامام رضا علیه السالم159
 در ایام ماه مبارک 

رمضان
آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم علیه السالم ورنامخواست

لنجانامام رضا علیه السالم160
 مسابقات و فعالیت های 

مجازی و قرآنی
هرروزخواهران و برادران

متغیر است در فضای 

مجازی

161
موسسه فرهنگی قرآن و 

عترت نورالهدی
17:30 - 18:30هرروزهمه سنینخواهران/ برادرانترتیل خوانیشهر چمگردان- لنجان

سالن اجتماعات و - موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالهدی 

محافل

162
موسسه فرهنگی قرآن و 

عترت نورالهدی
17:30 - 18:30 هر روزهمه سنینخواهران/ برادرانترتیل خوانیشهر چمگردان- لنجان

سالن اجتماعات و - موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالهدی 

محافل

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش17 - 16هرروزبزرگسالخواهران و برادرانتفسیرناییندارالقرآن نایین163

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورشصبح وبعدازظهرهرروزکودکان و نوجوانانخواهران و برادرانروخوانی وروانخوانیناییندارالقرآن نایین164

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورشطرح مهدالرضاناییندارالقرآن نایین165

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش17 - 15روزهای فردجوانانخواهران و برادرانحفظ قرآن کریمناییندارالقرآن نایین166

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش17 - 15روزهای زوججوانان و بزرگساالنخواهراننهج البالغه خوانیناییندارالقرآن نایین167

ناییندارالقرآن نایین168
جشن قرآنی ها و افطار 

روزه اولی
نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورشبعداز افطارنیمه رمضانروزه اولی هاخواهران

ناییندارالقرآن نایین169
روخوانی و روان خوانی 

قرآن
نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش18هرروزماه رمضانبزرگسالخواهران

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش11روزهای پنجشنبهبزرگسالخواهران2 و 1تجوید ناییندارالقرآن نایین170

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش30 : 17 - 16شنبه تا چهارشنبهجوانان/ بزرگسال خواهران1تجوید ناییندارالقرآن نایین171

نایین، بلوار بعثت، جنب آموزش و پرورش17هرروزبزرگسالخواهرانجزخوانی همراه با تفسیرناییندارالقرآن نایین172

مسجدالرسول- کهریزسنگ قبل از افطارهمه روزه سال 50 -10برادرانختم قرآننجف آبادقرآن و عترت کهریزسنگ173

مسجدالرسول- کهریزسنگ قبل از افطارهمه روزه سال 50 -10خواهرانختم قرآننجف آبادقرآن و عترت کهریزسنگ174

نجف آبادقرآن و عترت کهریزسنگ175
روخوانی و روان خوانی و 

تفسیر قرآن
بصورت سیار در منازلبعد از افطارچهارشنبه سال 50 -10برادران

17-16ساعت هر روزنوجوانخواهران و برادران30حفظ جزء نجف آبادآسیه176
خیابان مروت -بلوار محمد منتظری جنوبی-صالح آباد -امیر آباد 

25پالک -کوچه شبنم-
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17-16ساعت هر روزنوجوانخواهران و برادرانروخوانی و روانخوانینجف آبادآسیه177
خیابان مروت -بلوار محمد منتظری جنوبی-صالح آباد -امیر آباد 

25پالک -کوچه شبنم-

مسجد الرسول - 27کوچه - خیابان امام - کهریزسنگ 19:30 - 18هر روزهمه سنینخواهران و برادرانجزء خوانی و تفسیرنجف آبادقرآن و عترت کهریزسنگ178

نجف آبادآسیه179
- تفسیر - جزء خوانی 

...احکام و 
17هر روزهمه سنینخواهران

خیابان مروت -بلوار محمد منتظری جنوبی-صالح آباد -امیر آباد 

25پالک -کوچه شبنم-

نجف آبادآسیه180
- تفسیر - جزء خوانی 

...احکام و 
21هر روزهمه سنینبرادران

خیابان مروت -بلوار محمد منتظری جنوبی-صالح آباد -امیر آباد 

25پالک -کوچه شبنم-

10:30هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی قرآن کریمنجف آبادمشکات نجف آباد181
خ مولوی حد فاصل خیابان دلگشا و قدس روبروی مسجد 

ابوفاضل

17هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی قرآن کریمنجف آبادمشکات نجف آباد182
خ شریعتی کوی شهید اسماعیل زاده کوی شیر بچه 

موسسه مشکات نجف آباد.12پالک

1401/01/27همه سنینخواهران و برادرانمحفل انس با قرآننجف آبادمشکات183
خ مولوی حد فاصل خیابان دلگشا و قدس روبروی مسجد 

ابوفاضل

نجف آبادمشکات184
جشن میالد امام حسن 

مجتبی ع
1401/01/28همه سنینخواهران و برادران

خ مولوی حد فاصل خیابان دلگشا و قدس روبروی مسجد 

ابوفاضل

1401/02/02همه سنینخواهراناحیای شب  قدرنجف آبادمشکات185
خ مولوی حد فاصل خیابان دلگشا و قدس روبروی مسجد 

ابوفاضل

17 - 15هر روزنوجوانانخواهرانجزء خوانی و تفسیرنطنزکوثر186
پالک -فرعی کرامت -کوچه شهید قماشی -بلوار طالقانی-نطنز 

مجتمع نورالهدی -111

11ساعت هر روزهمه سنینخواهرانجزء خوانی و تفسیرهرندمهد قرآن هاشم آباد187
جنب دبستان ابتدایی . خ امام رضا.روستای هاشم آباد- هرند

مهد قرآن  روستای هاشم آباد-عشرت آباد


