
 0441همدلی (رمضان المبارک ماه خدا ، ماه جدول محافل انس با قرآن )

شماره تماس و نام  مسجد نشانی نام مسجد منطقه

 رابط منطقه

 اسامی مجری ، قاری و گروه تواشیح زمان برگزاری

 منصوره احمدی بن بست مفید -خیابان بهار شمالی -بزرگراه صدر مسجد نور 0
19032232990 

 92/9/29یکشنبه 
 قبل از افطار

 89/ 54ساعت : 

 19310103211قاری نوجوان: محمد رضا حاتمی: 
 19090202234مجری:دکتر مجیدی مهر:  

 19033020390زرگسال: حسین رستمی :قاری ب
 19030102040گروه تواشیح: شمس )محمد رضا رحمانی(:

 زهرا هادی پور چهار راه قدس –شهرک غرب  مسجد قدس 3
19030303030 

 98/9/29شنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  

 190310103211قاری نوجوان: محمد رضا حاتمی: 
 19032999033مجری: مهدی علیزاده:

 19030109232زرگسال:وحید خزایی:قاری ب
 19030102040گروه تواشیح:شمس  )محمد رضا رحمانی(:

 آستان مقدس 2
 امامزاده اسماعیل

روبروی خیابان شهید   -خیابان شریعتی
 کالهدوز)دولت( خیابان امامزاده اسماعیل

 بوستان زرگنده

 خانم داوودی
19030292000 

 یمعصومه كوهستان
19030120032 

 2/0/29پنجشنبه 
 قبل از افطار

 89/ 54ساعت : 

 19120222100قاری نوجوان: علی شاهسوار: 
 19090202234مجری: دکتر مجیدی مهر:  

 19030231492زرگسال:میثم نجمی: قاری ب
 19033123304گروه تواشیح: طه )جعفر زاده( :

 مسجد 4
 آل محمد)ص(

 خیابان شهید ملک لو  –خیابان فرجام شرقی 
 نبش خیابان عبادی -جنوب دانشگاه علم وصنعت

 خانم فرح بنار
19034031939 

 99/9/29یکشنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  

 19094320430قاری نوجوان: امیر حسین لندرانی : 
 19032999033مجری: مهدی علیزاده:

 19032301203زرگسال: علیرضا مهدی زاده :قاری ب
 19033120304گروه تواشیح: نجم الثاقب) آقای خشنود(: 

 زهرا مقدم مسجد بعثت –فاز اول  –اکباتان  مسجد بعثت 0
19030913112 

 آقای میرزامحمدی
19030003920 

 90/9/29دوشنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  

 33304003قاری نوجوان: دانیال جعفری : 
 19032302002مجری: محمد علی فتحی :

 19033040010زرگسال: مجتبی محمد بیگی: قاری ب
 19030210320گروه تواشیح: قدر ) آقای لیایی( :

 



 0441همدلی (رمضان المبارک ماه خدا ، ماه جدول محافل انس با قرآن )

شماره تماس رابط و نام  مسجد نشانی نام مسجد منطقه

 منطقه

 اسامی مجری ، قاری و گروه تواشیح زمان برگزاری

 مسجد 3
 ولی عصر )عج(

خیابان شهید مطهری  –خیابان ولی عصر )عج( 
 خیابان وزراء -خیابان میرزای شیرازی شمال 

علیرضا احمدی 
19202094320 

 9/0/29چهار شنبه 
 بعد از نماز ظهر وعصر 

 80/ 03ساعت :  

 19094320430قاری نوجوان: امیرحسین لندرانی : 
 19032922010مجری: منصور آقا محمدی: 

 19032131034زرگسال:حسن حکیمی: قاری ب
 19030129239گروه تواشیح:  فجر) انجام ( : 

 شیوا مقدم تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی -خیابان شیخ صفی مسجد اعظم 2
19034344924 

 95/9/29سه شنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  
 همراه با افطار

 19032204222 :قاری نوجوان: امیر علی یادگاری
 19032302002مجری: محمد علی فتحی: 

 19032204222قاری بزرگسال:مصطفی یادگاری:
 19033120304گروه تواشیح: نجم الثاقب) آقای خشنود( : 

 چهارراه تلفن خانه -نارمک   مسجد قائم )عج( 0
 خیابان شهید ثانی شرقی

 سمت چپ -نرسیده به میدان شقایق

 بهروز آهنگری
19033223400 

 94/9/29چهار شنبه
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  

 19030402001 : قاری نوجوان: امیر حسین تقی پور
 19030422344مجری: مرتضی یراقبافان: 

 19033329413زرگسال: مهدی عادلی : قاری ب
 19033120304نجم الثاقب) آقای خشنود( :  گروه تواشیح:

 مسجد 9
 امام محمد باقر)ع(

 انتهای خیابان شمشیری  –سه راه آذری 
 خیابان امام محمد باقر)ع(ابتدای 

 ستاریروبروی دانشگاه شهید 

غالم علی زبوری 
19030103330 

 94/9/29چهارشنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  

 19030012319قاری نوجوان: دانیال جعفری: 
 19032200203مجری: سید مهدی بنی طبا : 

 19032131034زرگسال:   حسن حکیمی: قاری ب
 19034029101گروه تواشیح:  ضحی) وادی پور ( :

 مسجد 01
 امام جواد)ع(

 علی نجفی خیابان عرب - انتهای جیحون
19090313213 

 92/9/29یکشنبه
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/98ساعت :  

 19030012319قاری نوجوان: دانیال جعفری:
 19032300031مجری: محمد حسین اکبری: 
 19033422232قاری بزرگسال:هادی موحد امین: 

 19032300031 اکبری(:نور المهدی ) گروه تواشیح: 
 

 


