
 لیست شماره ۲ 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 طقهنم  

 

 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 ابانیخوذراب 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  هچهارشنب  

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 

 

ام هخان  مسجد جامع شهرستان قروه، استان کردستان  

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 ۵ه طقمن   

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 یواقع در انتها سجد حجت ابن الحسنم ۵منطقه  خانم ها  

۳۰/۱۱ 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  
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تان مسجد جامع بعثت اکبا خانم ها  

م یو ن ازدهیشنبه ها ساعت ده تا   

 تهران

۱۰چهارشنبه ها ساعت  تکتم  گاهیپا ۱۱امام رضا  زیشاند -۱ خانم   

جلسه  کی  یماه  رستانیمقطع دب  ییمدرسه دوا ۱۱امام رضا  زیشاند -۲  

 مشهد 

 

 خانم ها

 آقایان 

قشم  رهیزج  

)ع(  طالبیابن اب یمسجد عل  

دوشنبه و چهارشنبه   یزها: بعد از نماز مغرب و عشاء در رو 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

اد گناب شهرستان   

،مسجد امام رضا  یبریخ یروستا   

۵  یال ۳۰:۳چهارشنبه ساعت  هر  

 

 خراسان رضوی 

 

 خانم ها

ن یرالمومن یمحله فودان ، مسجد امدرچه،   

۹اول سه شنبه ها ساعت  جلسه  

شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا کیجلسه دوم     

 

 اصفهان

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

انطرفیب یابانباجک خخیابان   

ها  کشنبهی    یمسجدامام عل  

 قم 

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

شهدا خرداد شهرک ۱۵خیابان    

ها جمعه   ابن جعفر یمسجدموس  

 قم 

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

۱۹ ذر کوچهخیابان آ  

ها جمعه   نی رالمومنیمسجدام  

 قم 

 آقایان 

امکان حضور دارند  خانم ها   

اس یوستان خرداد جنب ب۱۵خیابان   

ها شنبه  نبی ز  حضرت هینی مسجد و حس  

 قم 

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

شنبه ها   بعد از نماز مغرب و عشاء   

 مشهد 

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

۱۹/۳۰دوشنبه ها از ساعت   

 زنجان

از جمعه و  پنج شنبه ها  ریبعد از نماز مغرب و عشاء غ  مسجد جامع شهر ورزنه     آقایان   اصفهان 

شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء  ۱۰  یمسجد ابوالفضل رودک -۱ خانم   

۱۹ها ساعت  کشنبهی  ۱۲پالک  ۳۶  یجواد االئمه بهشت  هینی حس -۲  

 مشهد 

ی ر یحم یوستار  ریالغد مسجد  قشم رهیجز عمومی   

برگزار خواهد شد(  یبعد از نماز جماعت مغرب و عشاء) بصورت روزانه نهج البالغه خوان زمان  

 بندر عباس 

ی مرکز   هی شهرک فاطم  یمسجد فاطمه زهرا خواهران  ۸  هیتزک گاهیپا  هیشهرستان زرند خانم   

ان یآقا  

ها شنونده هستند  خانم  

هیمسجد جامع محمد  )دبستان(یکابل دیشه یابانخ دخندانیس   

ها بعد از نماز مغرب و عشاء  کشنبهی  

 تهران
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۱۵مسجد جواد االئمه ساعت  جانی شهر دل خانم ها  مرکزی  

 

 آقایان 

ها یاطهر سالم اهلل عل یمسجد حضرت زهرا  

نژاد، شهرک جهاد  نیحس  دیشه ابانیثابت، خ ینظر دی شه ابانی، چهارراه نوبهار، خ  خرداد ۱۵بلوار   

ز نمازشبها و چهارشنبه شبها بعد ا شنبه  

 

 قم 

 خانم ها

 آقایان 

ی فاطم  یقرآن و عترت طوبا یوسسه فرهنگ م  شیراز 

ساعت قبل از اذان مغرب  کیشنبه ها  نی المومن ریآخر بلوار استقالل مسجد ام خانم ها رازیش   

 خانم ها

 آقایان 

شاء چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و ع   ۸و۶ یجمهور  نیب یجمهور  ابانیمسجد حضرت عباس فلکه ضد خ  مشهد  

۱۵  اکوهیش  واقع درفتح یتقو حاج   راک مسجدا خانم ها  مرکزی  

صبح    ۱۰الی  ۹اهلل دوشنبه ها  ةیمسجد بق   چهارباغ خواجو ابانیخ خانم ها  اصفهان 

(  النیلشت نشا )گ   یجامع بخش مرکز  صبح مسجد  ۹شنبه  کی یروزها خانم ها  گیالن  

ها خانم   پنج شنبه ها (های)سالم اهلل علنب یضرت ز،مسجد ح۸و ۶ی طبرس  نی،بیبلوارطبرس 

 

 مشهد 

ها خانم عصر   شنبه  ها ی امام حسن عسگر ن،مسجدی رالمومنیام یکو   

 

 مشهد 

صبح  ۹ ،سه شنبه ها۱۴ یفاطمه الزهرا بابا طاهر، مطهر   مسجد خانمها  

 

 مشهد 

ها خانم ۹:۳۰پنج شنبه ها  ،  ۲۷ ابوطالب ، نی رالمومنیام مسجد   

 

 مشهد 

ها خانم شنبه ها ینی خم  یمصطف دیفاطمه الزهرا شه  جدمس   

 

 مشهد 

ها خانم ها کشنبهی صاحب الزمان،فلکه صاحب الزمان  مسجد   

 

 مشهد 

ها خانم ،شنبه ها ۱۰ یحضرت ابوالفضل ،رودک  مسجد   

 

 مشهد 

ها خانم ثارگرانیحضرت ابوالفضل ا  مسجد   مشهد  

۱۶ها ساعت  کشنبهی  اهلل اعظم یبلوار بعثت ، مسجد ول( سر  یباالتر از همت ) جنت آباد مرکز   ۵منطقه  خانم ها هرانت   

السالم  هیعل  یعل نی رالمومنی . مسجدامی دمحالتی شه هرکش کی منطقه خانم ها  

۱۰:۴۵شنبه ساعت  سه  

 تهران

۱۸:۳۰تا ۱۷ کشنبهی   )ص(  امبراعظمیمسجد پ  یامبرمرکزیپ یابانخ  شمال یستار بانتوا   ۵ منطقه خانم ها  تهران 

م هاخان اهلل اعظم  ی( سر بلوار بعثت ، مسجد ول یباالتر از همت ) جنت آباد مرکز   ۵منطقه    

۶۱ها ساعت  کشنبهی  

هرانت  

ب رتاقبل ازاذان مغ  ۱۶شنبه ساعت  یروزها یمسجدالمهد   انکیبر    ۰۱منطقه خانم ها  

 

 تهران

  یبن اب یمسجد عل  یانیورک یمیابراه وچه ک  بعد از فلکه اول  قدادم یابانخ ییهوا رو یمترو ن  یروبرو یروزیپ یابانخ  ۱۲  منطقه خانم ها

۱۱:۳۰الی ۱۰ساعت  دوشنبه  طالب  

 تهران

۱۵:۳۰ساعت  کشنبهی   یمسجد محمد  بانآ ۱۳ دانیقبل از م  یابیافراسیابان خ   یروزیپ یابانخ  ۱۴ منطقه خانم ها  تهران 

۱۰:۳شنبه، ساعت  سه  اعظم)ص( امبریمسجد پ هی نیحس   عقاب شهرک  ۲۲  قهط من خانم ها  

 

 تهران
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۱۶ یال  ۱۵ساعت  چهارشنبه   مسجدصاحب الزمان )عج(  انیکوچه عال  یلیجل یابانخ   ۱۷  منطقه خانم ها  

 

 تهران

۱۶ یال ۱۵ساعت  کشنبهی   ( مسجدحضرت زهرا)س(ی )سبحان  یریام  یمتر ۱۶ یابانخ   نیقزو یابان خ  ۱۰ منطقه خانم ها  تهران 

۱۶ساعت  چهارشنبه  لیمسجد مسلم بن عق   ردمیکوچه ش ی نبرد شمال   یروزیپ یابانخ  ۱۴ قهمنط  خانم ها  تهران 

۱۶:۳۰ساعت  شنبهچهار   عج عصری مسجد ول  بعد از پل پنجم  ابوذر بلوار  ۱۴ منطقه خانم ها  تهران 

ها یسالم اهلل عل یکبر  نبیمسجد حضرت ز  یکوچه علو ییهوا ی رو یاول نیابان خ یروزیپیابان خ   ۱۳ منطقه خانم ها  

ها بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء چهارشنبه  

 تهران

۱۱ یال ۹ساعت   پنجشنبه  هاشم یمسجد قمر بن    یناصر یابانخ  دماوند یابانخ  نو تهران  ۱۳ منطقه خانم ها  تهران 

۱۷الی  ۱۵:۳۰ساعت کشنبهی  یمسجد حور  امیخراسان بلوار ق دانیبه م دهینرس وریشهر ۱۷ یابانخ  ۱۲ منطقه خانم ها  تهران 

خواهران جیبس  یابانیمقدس خ دی حم  دیکوچه شه یوحدت اسالم ابانیخ  هیسجد الزهرا سالم اهلل علم خانم ها  تهران 

۱۰:۳۰تا۹:۳۰ها ساعت  کشنبهی   مسجد جامع  ۵زنبق رزکان   خانم ها   البرز 

۱۶تا ۱۵ها ساعت  کشنبهی   نید الساج  دی مسجد س  یمطهر  ابانیخ چالوس  ابابانیخ خانم ها  البرز  

۱۶:۳۰تا ۱۵:۳۰هرماه ساعت هشتم   هایسالم اهلل عل جهیمسجد حضرت خد  ریبلوار هفت ت خانم ها  البرز  

 البرز    ۱۷ تا ۱۶ها  کشنبهی  طالبیابن اب یمسجد حضرت عل  ادینب خانم ها

مسجداعظم  انپور،یک یابانلوار امامزاده حسن، خب خانم ها   

)جلسه نوجوان( ۱۵ا ساعتشنبه هیک  

 البرز 

 البرز     ۱۳ تا ۱۲  دوشنبه ها  مسجدصاحب الزمان  جاده مالرد، انبار نفت خانم ها

۱۶شنبه ها ساعت یک  ، مسجد الشهداء ۱۰جنوب، گلستان یمنطقه اشتراک خانم ها برز ال   

سه شنبه بعدازظهر  طالبیابن اب یمسجد عل  طالبیابن اب یشهر،شهرک عل ییرجا خانم ها برز ال   

یاسر ین دانیشه گاهیماهدشت، مسجد جامع پا خانم ها  

عصر   ۱۶شنبه ساعت چهار  

۱۱تا۱۰شنبه یک    

برز ال  

   یبهشت دیشه گاه یمسجد الزهراء پا یزراع  یهرک مهندسش خانم ها

۱۰ شنبه ها ساعتیک  

برز ال  

۱۴شنبه ها ساعت سه  السالم هیبن جعفرعل یموس مسجد  ۲۶ عادی م ین یامام خم ابانیخ کمالشهر خانم ها برز ال   

۱۱یال۱۰ها ساعت دوشنبه   السالم هیکوثر در مسجدحضرت ابوالفضل عل جیبس گاهی پا ۷عادی م کمالشهر خانم ها برز ال   

   صدر،مسجد جامع دی شه گاهی،جنب آشکده جنوب،طبقه دوم پا۵۰۵ابانیچهارراه مسجد،خ مهرشهر ۴فاز  خانم ها

۱۱:۳۰تا۱۰ها ساعت  وشنبهد  

برز ال  

۱۷تا ۱۵ها ساعت وشنبهد  السالم طبقه دوم هی عل سجادامام  مسجد دی توح دانیم خانم ها برز ال   

مسجد صاحب الزمان  یحمد   کوچه خانم،  وحدت یابان،خ یجنوب یطالقان خانم ها  

۱۶:۳۰تا۱۵ ابزرگساالن: دوشنبه ه کالس   

برز ال  

   ۸۱ یبوعل ،ی شرق ی، بو عل شهرک اوج خانم ها

   السالم )بزرگساالن( ه یعل  نیشهدا مسجد امام حس گاهیواقع در پا  

۱۵:۳۰ها ساعت: کشنبهی  

برز ال  

۱۸یبوعل ،ی شرق ی، بو عل شهرک اوج خانم ها  

السالم )نوجوانان( هیعل  نیسشهدا مسجد امام ح گاهیاقع در پاو  

۱۵:۳۰شنبه ها ساعت:پنچ  

برز ال  

ه یمسجد فاطم  هیفاطمیابان خ  بلوار امامزاده حسن خانم ها  

۱۶تا۱۴ها ساعت:  چهارشنبه  

برز ال  
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 آقایان 

شنونده ها  خانم  

شبها وچهارشنبه شبها:بعداز نماز مغرب وعشاء  وشنبهد  السالم هیعل نی الساجد دیمسجد س  یمطهر ابانیخ  چالوس  ابانیخ برز ال   

۱۶:۳۰تا۱۵:۳۰هرماه ساعت  هشتم  هایسالم اهلل عل جهیمسجد حضرت خد   ریلوار هفت تب آقایان  برز ال   

)ص( ایرسالت مسجد خاتم االنب ابانیخ  ایکرج شهرک خاتم االنب آقایان   

مسجد  یشنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر شبستان اصل پنج  

برز ال  

 آقایان 

ها خانم  

هنزاء(   ونیفاطم  ئتیه ی)ع(، جمعه شب ها )جلسه هفتگ ن ی، مسجدجامع امام حس هنزاء شهر  کرمان 

 آقایان 

ها خانم  

ا ماسال مسجد وحسینیه شهدا پنچشنبه ها همرا با نماز مغرب و عش  اردبیل 

 آقایان 

ها خانم  

بعد از نماز جماعت مسجد جامع دهستان چم چنگ  ی اریبخت چهارمحال   

 آقایان 

ها خانم  

سه شنبه  یشهرک هرهفته روزها  هی نی، حس ی، شهرک طالقان  الیکرج ، کالک و  الیرز  

 آقایان 

ها خانم  

ها کشنبهیدوجلسه    یماه   مسجد جامع  انیشهر رام   گلستان 

 آقایان 

ها خانم  

ها یحضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عل ،مسجدیاعتصام  یمتر  ۱۰ ابانیخ  ،  ی،محله قآن   شهرستان بروجرد   لرستان  

 آقایان 

ها خانم  

شب بعد از نماز مغرب عشا  رمسجد  قبا ملک شهر ه  اصفهان 

 آقایان 

ها خانم  

۱۱تا  ۳۰/۹ساعت  از پنج شنبه یروزها یهفتگ  جلسه نیجنب پمپ بنز ۱بلوار والفجر  می مسجد مر  هیاروم ی غرب  جانیآذربا   

ها وچهارشنبه ها  نبهش گلها ییالی شهرک و  خوشنام   کیمارل مسجد محبان االئمه   مالرد   آقایان   تهران 

 آقایان 

ها خانم  

  یروزها مسجد آل محمد )ص(    ( جنب پارک نهج البالغهعادی )م  یغالم   شیدرو  دیبه پل سوم کوچه شه دهیبلوار ابوذر نرس

 دوشنبه بعداز نماز جماعت مغرب وعشاء 

 تهران

 آقایان 

ها خانم  

ها و سه شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء  کشنبهیزمان جلسات:   انقالب دانیواقع در م   مسجد جامع  فرّخ شهر ی اریبخت چهارمحال   

 آقایان 

ها خانم  

زمان جلسات: شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها بعد از نماز  شیاین ابانیاسالم، خ انیواقع در بلوار فدائ  اکرم)ص( امبریسجد پم

   مغرب و عشاء

ی اریبخت چهارمحال  

انم هاخ بعداز ظهر  ۱۷تا  ۱۵/۳۰شنبه ساعت  یروزها  ردان  نی رالمومنیسجد امم   

ن یرالمومن ی پور مسجد ام یعباس ردان دیآبشار سوم ردان خ نبوت کوچه شه ابانیآدرس : اصفهان خ  

 اصفهان

صفهانا   السالم هیالسالم، مسجد صاحب الزمان عل هیصاحب الزمان عل ابانیسروش،خ ابانیخ   

ن آقایا  زنجان   مسجد چهارده معصوم  شهرستان ابهر 

ن آقایا  زنجان     نیرالمومنی ام هیحوزه علم  شهرستان ابهر 

جانبازان شهرک جانبازان کوچه مدائن سوم یابانخ ثارگرانیا یابانامام محمد باقر خ یابانخ  شهرستان اسالمشهر خانم ها   

عصر   ۵تا  ۳دوشنبه ساعت  یروزها السالم هیبن جعفر عل یامام موس  مسجد  

 تهران

دوشنبه ها   ۳۴ پالک  یدجعفری شه۲۸طالب ع کوچه   یابن اب یعل یابانخ نماز دانی م : سالمشهرا خانم ها  تهران 

ایان آق شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا   ا...)عج( هیآباد ، مسجد بق یموس  هرانت   

ایان آق دوشنبه ها بعد نماز مغرب   و آله( هیاهلل عل یآباد ،مسجد الرسول )صل یموس   تهران 

ایان آق ۱۲جمعه ساعت   یشبها   السالم( هیزرافشان ، مسجد امام رضا )عل ابانیخ   تهران 

ایان آق شنبه ها بعد نماز مغرب وعشاء  کی   آباد( اءیره )مسکن مهر ض ین یرک امام خم شه   تهران 

ایان آق ی ال ۲۱ها ساعت  کشنبهی ،  ۲۱کوچه  یکاشان ابانیالسالم خ هیطالب عل یابن اب یمسجد عل   تهران 

ایان آق ۱۹موعود عج ، چهار شنبه ها ، ساعت  یمسجد مهد    تهران 

ایان آق نماز مغرب و عشاء ، سه شنبه ها بعد از ۵۴زرافشان کوچه  یابانالسالم خ هیعل نی مسجد امام حس   تهران 



 لیست شماره ۲ مساجد و محافل نهج البالغه خوانی

 

 

ایان آق ها بعد از نماز مغرب و عشا  کشنبهیالسالم   هیحضرت اباالفضل عل ابانیمسجد فاطمه الزهرا باغ کوچک خ   تهران 

ایان آق آبادان  دوشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا دانیکاظم م  یامام موس  ابانیمسجد حضرت قائم عج خ   تهران   

ایان آق عد از نماز مغرب و عشاامام رضا چهار شنبه ها ب یابانالسالم خ هیمسجد امام محمد باقر عل   تهران 

ایان آق  

 خانم ها

ساعت قبل از شروع خطبه ها  کی نماز جمعه واوان  یمسجد جامع واوان مصل   تهران 

۱۷تا   ۱۶واقع در حسن آباد خالصه دوشنبه ها  نی مسجدالحس خانم ها  تهران 

۱۵/۴۵تا  ۱۴/۴۵ساعت  یبن جعفر واقع در احمدآباد مستوف  یمسجد امام موس  خانم ها  تهران   

السّالم  هیابن جعفر عل یمسجد موس ی،کانون فرهنگ  ۹وچه ک یبهشت دیشه  یمتر۲۰تدبر در نهج البالغه  یجلسه تخصص خانم ها  

میون  ۱۰ یال ۹ساعت     

و فعّاالن نهضت  رانیمد   ژهیو  

 قم 

۹وچه ک یبهشت دی شه یمتر۲۰السّالم واقع در خ امام ،خ  هیابن جعفر عل ی مسجد موس  پژوهش در قرآن ونهج البالغه خانم ها   

۹تا ۸ساعت      

 قم 

ح صب ۸  یال ۷ساعت     مسجد حضرت ابالفضل )ع( ،ی آباد ،بلوار فردوس لیزنب خانم ها  قم  

هایسالم اهلل عل نبی،مسجد حضرت ز ریهفت ت ابانیخ خانم ها  قم  

۱۷ ساعت  ، مسجد حضرت اباالفضل )ع( یفردوس  یابانخ خانم ها  قم  

ی ، چهار راه چمران ، مسجد المهد   یبهشت دیشه یمتر   ۲۰امام ،  یابانخ خانم ها  قم  

نماز مغرب و عشا  از دوشنبه بعد یعج، روزها ی، مسجد انصارالمهد ۱۵ یباجک، لواسان خانم ها  قم  

سه شنبه ها  ۱۲ یال ۱۱، ساعت  یالنّب  ثیمسجد ش خانم ها  قم  

پنج شنبه ها   نخواهرا  یسجد مقدس جمکران ، واحد فرهنگم خانم ها  قم  

السّالم هیابن جعفر عل یمسجد موس  ی، کانون فرهنگ۹وچه ک یبهشت دیشه یمتر  ۲۰ یابانامام ،خ یابانخ  ننوجوانا ژهیو خانم ها   

۱۲ یال  ۴۵/۱۰:  ساعت  

 قم 

۱۷ساعت     جوانانویژه نو  ه، واحد مشاور مسجد مقدس جمکران خانم ها  قم  

   انیآقا

خانم ها   

و خانم ها انیالسالم چهارشنبه هابعدازنمازمغرب و عشا آقا هیعل یشهرک کوثر مسجد امام حسن مجتب  ین یامام خم یابانخ صفهانا   

یان آقا شب ها بعد از نماز مغرب عشاء کشنبهی  السالم  هیعل  طالبیبن اب یشهرستان انار مسجد امام عل  رمانک   

اهیحضرت معصومه سالم اهلل عل مسجد    آبان  زدهمیس ابانیخ بلوار بالل  ریچهارراه هفتم ت  کرج  آقایان   البرز  

 مشهد     ۱۰شنبه ساعت چهار یروزها  ۱۰یباش نی حس ۱۸یعباد یابان واقع درخ  هایحضرت زهرا سالم اهلل عل هینی مسجدوحس خانم ها

   هنماز جمع یامام،مصل  دانی گناباد،م خانم ها

۱۰شنبه صبح ساعت  سه                         ۱۰:۳۰صبح ساعت  چهارشنبه 

ی خراسان رضو  

هاخانم  ها  یکشنبه بعدازظهر ۴ساعت  نی عابد  دی)ارغوان ( مسجد س  یمیعظ  دیشه یکو  بابل  ابانیخ  ائم شهر ق   مازندران 

سه شنبه    عصر، ۵محله  ساعت    دیاباذر س  هینیحس   یحرفه ا یپشت فن   یسار ابانیخر م شهئقا خانم ها  مازندران 

ی عبدل آباد خ لقمان جنوب   نیسجد امام حسم  ۱۹منطقه  خانم ها  تهران 

نبش بلوار بعثت  تقاطع  نی , اولی اهلل االعظم واقع در تهران همت)غرب ( جنت آباد مرکز یمسجد ول     

بزرگساالن ۵تا  ۴ها ساعت  کشنبهیو  ۵تا  ۴دوشنبه ها ساعت  نوجوانان  

 تهران

مسجد رسول اهلل )ص(   استاندار دانیبه م دهینرس شاهد  ابانیخ  ییبابا رزایم پونک    

۵تا  ۴ها ساعت  شنبه  

 تهران

ها بعداظهر  دوشنبه  عج عصریمسجدول نیمیسه راه س خانم ها  اصفهان 

ه یشهرک فاطم   خواهران در مسجد فاطمه زهرا ۸  هیتزک گاهیپا  هیشهرستان زرند خانم ها ی مرکز   

   


