
 لیست مراکز تهران

 آدرس مرحله استاد ساعت روز مخاطب نام مرکز ردیف

 دوم خانم مطلق  12 الی 10:30 چهارشنبه خواهران تزکیه 1
سعادت آباد.بلوار دریا.چهار راه شهید مطهری شمالی. 

 موزشی تزکیهآموسسه فرهنگی 

 دوم هاشمی گلپایگانیدکتر  16الی  14   شنبه تربیت استاد محالتی حوزه بانوامین 2
مینی سیتی.شهرک شهید محالتی.خ شهدای گمنام. جنب 

 ایثار.مدرسه علمیه بانو امین)ره( 

 سوم خانم نورانی نگار 12الی  10 شنبه خواهران محالتی حوزه بانوامین 3
مینی سیتی.شهرک شهید محالتی.خ شهدای گمنام. جنب 

 ایثار.مدرسه علمیه بانو امین)ره( 

4 
 صلحا مجتمع آموزشی

)شرکت در کالسهای این 

 مرکز رایگان میباشد(
 خانواده

 جمعه هفته

 در میان

 الی 10

11.30 
 سوم دکتر هاشمی گلپایگانی

خ وفا  چهار راه پاسداران.خ مغان.میدان حسین آباد.

 مجتمع اموزشی صلحا منش.انتهای بن بست لیال.

5 
 مجتمع آموزشی سبحان

)شرکت در کالسهای این 

 مرکز رایگان میباشد(
 خانواده

 جمعه هفته

 در میان

 الی 10

11.30 
 دوم گلپایگانی دکتر هاشمی

 شریعتی.خ دولت.جنب حسینیه یزدی ها.

 .مجتمع آموزشی سبحان401پ 

 اتوبان صدر. دیباجی شمالی.خیابان نوریان سوم گلپایگانی دکتر هاشمی 13الی  11 پنج شنبه استادتربیت  مسجد الرضا 6

 اتوبان صدر. دیباجی شمالی.خیابان نوریان دوم  آقای عابدی 18الی  16 پنج شنبه برادران مسجدالرضا 7

 اتوبان صدر. دیباجی شمالی.خیابان نوریان مپنج خانم هاشمی 19الی  17 سه شنبه خواهران مسجدالرضا 8

9 
الزهرا علمیه حوزه 

 (گیشا)
 اول خانم گلیار 13الی  11 سه شنبه خواهران

 خیابان کوی نصر)گیشا(.نبش فاضل شرقی

 شمال. مدرسه علمیه الزهرا )س(

10 
الزهرا علمیه حوزه 

 (گیشا)
 دوم   12الی  10  سه شنبه خواهران

 خیابان کوی نصر)گیشا(.نبش فاضل شرقی

 شمال. مدرسه علمیه الزهرا )س(

 اول خانم عالمه 17الی 15 سه شنبه خواهران مهدیه تهران  11
 خیابان مولوی نرسیده به خیابان ولی عصر 

 کوچه شهید کافی دارالقران .مهدیه تهران

 دوم خانم اختری 17الی  15 سه شنبه خواهران مهدیه تهران  12
 خیابان مولوی نرسیده به خیابان ولی عصر

 کوچه شهید کافی دارالقران .مهدیه تهران

 اول خانم صنعتگر  19الی  17 چهارشنبه خواهران مسجد جامع الزهرا 13
 اتوبان چمران هتل پارسیان .خیابان نور الهی 

 نبش خیابان شهید سوری. مسجدالزهرا

 ششم خانم صنعتگر 11:30 الی 8.30 دوشنبه خواهران مسجدجامع  الزهرا 14
 اتوبان چمران هتل پارسیان .خیابان نور الهی 

 نبش خیابان شهید سوری. مسجدالزهرا

 تجریش . دربند. امام زاده قاسم سوم   12الی  9 یک شنبه خواهران امامزاده قاسم 15

 تجریش در بند . امام زاده قاسم پنجم خانم صنعتگر 12الی  9 شنبه خواهران امامزاده قاسم 16

17 
 دار القران

 عشاق المهدی
 دوم خانم محمدطاهری 13الی  11 دوشنبه خواهران

 .19.روبروی بلوک 2شهرک اکباتان. فاز 

 دار القران عشاق المهدی

 سوم آقای قشقایی 17:30الی  9 چهارشنبه برادران مرکز خصوصی 18
حدفاصل خیابان آزادی تا میدان توحید نبش کوچه صائب 

 طبقه اول واحد سمت راست جنب بانک سپه خیابان چمران



 سوم خانم صنعتگر 17الی  14 سه شنبه خواهران فدک 19
 نارمک.خ جانبازان غربی.میدان هالل احمر

 )ضلع شمالی( سرای محله فدک

20 
 ریحانه النبیپایگاه 

 شهرک امید
 اول خانم کاظمی 12الی  9 یک شنبه خواهران

تهرانپارس.اتوبان باقری.بلوار شهید مطهری شهرک 

 پایگاه ریحانه النبی امید.مسجد جامع امید .

21 
 پایگاه ریحانه النبی

 شهرک امید
 دوم خانم کاظمی 12الی  9 پنج شنبه خواهران

شهرک  تهرانپارس.اتوبان باقری.بلوار شهید مطهری

 پایگاه ریحانه النبی امید.مسجد جامع امید .

 اول خانم سلیمانی 17الی  15 دوشنبه خواهران مسجد صاحب الزمان 22
شهریور ، پانزده متری  17، بزرگراه فتح خیابان  18منطقه 

 دوم جنوبی ، جنب مسجد صاحب الزمان ، مکتب امام صادق 

23 
 موسسه قرانی

 کوثر اهل بهشت
 اول خانم چاقری 10:30 الی 8:30 یک شنبه خواهران

 حکیمیه .بلوار بهار .مسجد جامع الزهرا.

 دار القران کوثر اهل بهشت

 اول خانم ازکیا 12الی  10 یک شنبه خواهران ابوالفضل حضرتمسجد  24
 اتوبان همت غرب.شهرک شهید باقری.انتهای

 خ گلستان.برج های سما.مسجد حضرت ابوالفضل

 پنجم خانم ازکیا 12الی  10 سه شنبه  خواهران ابوالفضل مسجد حضرت 25
 اتوبان همت غرب.شهرک شهید باقری.انتهای

 گلستان.برج های سما.مسجد حضرت ابوالفضلخ 

 سوم خانم مینایی پور 15الی  13 شنبه خواهران مسجد ام ابیها 26
مسکونی نور  بزرگراه نیایش شرق بعد از پل سئول مجتمع

 پایگاه بسیج ام ابیها روبروی حسینیه نور 10بلوک 

 دوشنبه خواهران گالبدره 27
 الی 9

11:30 
 تجریش . دربند. امام زاده قاسم اول خانم اصالنی

28 
دانشگاه صنعتی 

 شریف
 سوم خانم جعفرزاده 12الی  10 چهارشنبه خواهران

 موسسه فرهنگی قرآنی من قرآنی ام

 )دانشگاه صنعتی شریف(

 اول خانم کاظمی 12الی  9 سه شنبه خواهران پایگاه نرجس خاتون 29

استقالل شهرک گلستان )شرق تهران( ، هنگام چهار راه 

)روبروی مسجد جواداالئمه( خ کوهستان )جنب باغ 

 پرندگان( مجتمع مسکونی گلستان پایگاه نرجس خاتون

30 
موحدین  154پایگاه 

 تهرانپارس
 چهارم خانم مددی 10الی  8 یکشنبه خواهران

حوزه اخوت خیابان نبش غربی 212 خیابان تهرانپارس  

 موحدین 154 بسیج

31 
الزهرا حوزه علمیه 

 )پونک(
 میدان پونک ، کوچه گلزار یکم ، حوزه علمیه الزهرا )ع( پنجم آقای صوفیانی 10الی  8:30 سه شنبه خواهران

 دوم خانم رمازی 11:30ی ال 9.30 سه شنبه  خواهران بانو امین کالهدوز 32
انتهای خ پیروزی.میدان شهید کالهدوز.ک شهیدحبیبی. 

. مدرسه علمیه بانو امین19ویالی  شهرک شهید کالهدوز.  

 دوم خانم سفالیی 11:30الی  9 شنبه خواهران والفجرشهرک  33
 .خ شهید غالمی.bافسریه .شهرک والفجر.بلوک 

.دار القران فاطمیه)س(51ک صدوقی.پالک   
 


