
 لیست شماره ۱ مساجد و محافل نهج البالغه خوانی

 استان زمان   و  آدرس گروه شرکت کننده 

 

 آقایان 

 دوشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء 

منزل ۳۴پالک  یعباس جابر   دیشه ۴۳کوچه  ی زلف دیشه ابانیخ یعت یشهرک شر   ۱۹منطقه   

ی لیاسماع محمد  

 

 تهران

 

 آقایان 

 چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء 

السالم  همیمعصوم  عل ۱۴مسجدجامع    

)چکاوک (  ۳۵نبش کوچه   یزلف دیشه ابانیخ   یعتیتهران  شهرک شر ۱۹ منطقه  

 

 تهران

 

 خانم ها

اصفهان حانیابور ابانیسالم مسجد جواداِئمه خ  

 

بعد از ظهرها  شنبه یروزها  

 

 اصفهان

 آقایان 

 خانم ها شنونده 

 شهرستان خرم آباد،محله پاچنار 

السالم  هیعل نی مسجد امام حس  

 استان لرستان

ی فلکه شهدا و چهارراه تخت  نیب نییچهارباغ پا ابانیخ   

ی اهلل خادم تیآ  مسجد  

شبها  دوشنبه  

 

صفهانا  

، بعد از سه راه جنت آباد  یاهلل کاشان تی، بلوار آ  هیصادق دانیم خانم ها  

۵/ ۱۱تا  ۱۰شنبه ساعت  کی یروزها  

 تهران

۷۱منطقه (  مسجد صاحب الزمان )عج خانم ها  

از نماز مغرب وعشا  بعد ها دوشنبهپناه زدانی کوچه یبدخشان کمال ابانیخابوذر ابانیخابوذر دانیم  

 تهران

،اسالم آباد  ثارگرانیا ی،کو  یسار ابانیالسالم واقع در قائم شهر،خ هی بن جعفر عل یمسجد موس خانم ها  

بعدازظهر  ۳:۳۰زمان :دوشنبه ها ساعت    

 مازندران

بن جعفر)ع( اسالم آباد  یمسجدموس   

ها بعد از نماز مغرب و عشاء  چهارشنبه  

قائم شهر شهرستان  

اسالم آباد  محله  

 

 مازندران

ن مسجد صاحب الزما خانم ها صاحب الزمان ابانیخ     

۰۳/۵۱کالس شنبه ها ساعت  زمان  

  مشهد

 

،  ۱۵ یباجک، لواسان ابانیخ خانم ها  

عج یمسجدانصارالمهد    

:دوشنبه ها، بعدازنماز مغرب و عشا زمان  

 

 قم 

 

 مسجد جامع شهرستان قروه، استان کردستان  خانم ها

۳۰/۱۶سه شنبه ها ساعت   

 کردستان 

صبح   ۹:۱۵تا۸:۳۰روز دوشنبه هر هفته ساعت -الشهدا   دی مسجد س-شهر درچه   خانم ها  اصفهان 

واقع در استان هرمزگان  یبوموس  رهیجز خانم ها  بندر عباس  

 مشهد    زی مهرشاند   مسکن   عصریسجد ول  خانم ها

شمال یدر اتوبان ستار یامبرمرکز یپ  ابانیواقع در خ  امبراعظمیپ مسجد ۵منطقه    

۱۷/۱۵ یال  ۱۵/۴۵ها  کشنبهی  

 تهران

  یال  ۸ها صبح  کشنبهیغرب(  می)ادامه حک  یعالمه جعفر ،اتوبانی شمال شهیسجد صاحب الزمان واقع در محله اندم ۵منطقه  

۹/۳۰  

هرانت  

با یشهرز دانی .م یاهلل کاشان تیبلوارآ یسجد حجت ابن الحسن واقع در انتهام ۵منطقه    

شرکت درنمازمغرب  یال  ۱۶سه شنبه ها  نوجوان :   

۱۱/۳۰ یال  ۱۰هاصبح   کشنبهی بزرگسال :    

 

 تهران

 

ساعت قبل از نماز مغرب وعش  کی دوشنبه   یروزها ۲۳پاسداران ابانیواقع در خ  (ع)مسجد حضرت ابوالفضل    رجندیشهرب خانم ها ستان خراسان ا 

ی جنوب  



 لیست شماره ۱ مساجد و محافل نهج البالغه خوانی

 

 

 مسجد جامع بعثت اکباتان  خانم ها

م یو ن ازدهیشنبه ها ساعت ده تا   

 تهران

 استان زمان   و  آدرس گروه شرکت کننده

 

 خانم ها

 آقایان 

قشم  رهیزج  

)ع(  طالبیابن اب یمسجد عل  

دوشنبه و چهارشنبه   ی: بعد از نماز مغرب و عشاء در روزها زمان  

۱کوچه عبادت   تیوال دانی به م دهی: بلوار باهنر نرس مکان  

 

 بندرعباس 

 خانم ها

 آقایان 

قبا  مسجد  یغرب  یطوس  خیش نی: پرو  مکان  

   ۵یال  ۴زمان: سه شنبه ساعت 

ناصفها  

 خانم ها

 آقایان 

اول  دیشه ابانیخ  نیمکان: پرو   

 مسجد حضرت ابو الفضل

۵ یال ۴ساعت زمان: شنبه  

 

 اصفهان

 خانم ها

 آقایان 

ه یسه راه فاطم یجنوب هی نبیز یابانخ  هی مسجد فاطم مکان:  

بعدازظهر ۵تا۴ها ساعت  کشنبهیزمان:   

 اصفهان

 

 خانم ها

گناباد  شهرستان  

۱۵/۲ناصرخسرو ،ناصرخسرو  ابانیخ  

صاحب زمان  مسجد  

۱۱ یال  ۱۰ها،صبح،ساعت  شنبه  

 

ی خراسان رضو  

 

 خانم ها

گناباد  شهرستان   

،مسجد امام رضا  یبریخ یروستا   

۵  یال ۳۰:۳چهارشنبه ساعت  هر  

 

 خراسان رضوی 

 

 خانم ها

ن یرالمومن یدرچه، محله فودان ، مسجد ام  

۹اول سه شنبه ها ساعت  جلسه  

شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا کیجلسه دوم     

 

 اصفهان

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

طرفانیب یابانباجک خخیابان   

ها  کشنبهی    یمسجدامام عل  

 قم 

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

خرداد شهرک شهدا ۱۵خیابان    

ها جمعه   ابن جعفر یمسجدموس  

م ق  

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

۱۹ ذر کوچهآن اباخی  

ها جمعه   نی رالمومنیمسجدام  

 قم 

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

اس یخرداد جنب بوستان ۱۵یابان خ  

ها شنبه  نبی ز  حضرت هینی مسجد و حس  

 قم 

قایان آ ی چهاراه اول  مسجد جامع الهاد  ۲۵ ینی آو  دیگلشهر، شه   

شنبه ها   بعد از نماز مغرب و عشاء   

شهد م  

یان آقا ل یکم انیداع  اتیصفر ه  یمشهد  هی( تکییدلجو ابانی)خ  یشرق هینبیز یابتدا   

۱۹/۳۰دوشنبه ها از ساعت   

جاننز  


