
 

 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

 مسجد 00
 امام علی )ع( 

 روبروی مجلس خبرگان رهبری –میدان حر 
 دانشگاه امام علی علیه السالم 

 حسن حاتمی خجسته 
1106102140 

 82/8/82شنبه 
قبل از نماز مغرب 

 03/82ساعت :  

 11014640420قاری نوجوان: امیرحسین لندرانی : 
 11064134010مجری: منصور آقا محمدی: 

 11066433363قاری بزرگسال:هادی موحد امین: 
 11064031101تواشیح:  ضحی) وادی پور ( :گروه 

 محمد حسین اکبری خیابان لرزاده –خیابان خراسان  –میدان خراسان  مسجد لرزاده 06
11064600021 

 08/8/82سه شنبه 
 بعد از نماز ظهر وعصر 

 80ساعت :  

 قاری نوجوان: 
  مجری: 

 زرگسال:قاری ب
 گروه تواشیح:

 مسجد  04
 امام حسن مجتبی)ع(

اتوبان شهید دوران باالتر از ستاد فرماندهی سپاه 
 شهرک شهید مهتدی –تهران 

 علی حاجی مال ربیع
11066444143 

 8/0/82چهار شنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/88ساعت :  

 11060403001امیر حسین تقی پور: قاری نوجوان: 
 11064300406مجری: سید مهدی بنی طبا : 

 11404401000آقای ایزد پناهی : زرگسال:قاری ب
 11060104040گروه تواشیح:شمس  )محمد رضا رحمانی(:

 مسجد  04
 امام حسن مجتبی)ع(

بلوارپاسدار گمنام   –خیابان نبرد  –خیابان پیروزی 
 خیابان لرستان –میدان امام حسن مجتبی 

 محمد صادق محمودی
11064403611 

 03/8/82دو شنبه 
عشا بعداز نماز مغرب و 

 03/88ساعت :  

 11064114643ابوالفضل صالحی : قاری نوجوان: 
 11064111020مهدی رزقی : مجری: 

 11066631416زرگسال: مهدی عادلی : قاری ب
 11064114643گروه تواشیح:سبیل الرشاد )رشتبری( محرابی:

 بلوار شاهد  –بلوار ده حقی  مسجد القرآن 00
 نبش خیابان ابراهیمی 

 ناهید سالمی
38090908890 

 08/8/82سه شنبه 
 بعد از نماز ظهر 

03/80 

 11610102311قاری نوجوان: محمد رضا حاتمی: 
 11064300406مجری: سید مهدی بنی طبا : 

 11066132604زرگسال: جعفر زاده  : قاری ب

 11066132604)جعفر زاده (:  8گروه تواشیح: طه 
 



 

 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

 مسجد  02
 امام حسن مجتبی)ع(

 مشهدی اکبر خیابان - آباد نازی
 دان وظیفه خیابان روبروی 

 حسن دادخدایی
11060143011 

 88/0/82شنبه 
 قبل ازافطار

 59/82ساعت : 

 قاری نوجوان: 
 مجری: 

 زرگسال:قاری ب
 گروه تواشیح:

 مسجد  03
 الزمان)عج(صاحب 

 نیره سورانی خیابان بدخشان کمالی –خیابان ابوذر 
11066324246 

 8/0/82پنجشنبه
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/88ساعت :  

 11010002000: امیر محمد خزاییقاری نوجوان: 
 11064600021:حسین اکبریمحمد مجری: 

 11066411100محمد تقی نوران :  زرگسال:قاری ب
 11064600021اکبری(:نور المهدی ) گروه تواشیح:

 مسجد  00
 ولی عصر)عج(

 خیابان سپیده جنوبی –شهرک ولی عصر )عج( 
 ند و خیابان پژا 

 خدیجه علی پور
11060101202 

 0/0/82 جمعه
 شب03/88

 11010002000امیر محمد خزایی: قاری نوجوان: 
 11063111066مجری: مهدی علیزاده:

 11066411100زرگسال: محمد تقی نوران : قاری ب
 11060003044)مؤمن ثانی( : 8طه گروه تواشیح:

 مسجد  01
 رسول اکرم )ص(

 میعاد شمالی  –خانی آباد نو 
 80و  88بین کوچه  

 جالل اسدی
11064114014 

 2/0/82چهار شنبه 
 شب88ساعت 

 11002441326مصطفی صفری: قاری نوجوان: 

 11060434644مجری: مرتضی یراقبافان: 
 11064406000علیرضا نداف : زرگسال:قاری ب

 11060003044)مؤمن ثانی( : 8گروه تواشیح:طه 
 مهدی شهریاری خ استاد ده خدا –فلکه اول دولت آباد  مسجد اباذر 61

110011001316 

 83/0/82جمعه 
 قبل از افطار

 82/ 59ساعت : 

  11060403001امیر حسین تقی پور :  قاری نوجوان:
 11010403324دکتر مجیدی مهر:  مجری: 

 11066132604:  جعفر زاده  زرگسال:قاری ب

 11066132604)جعفر زاده (:  8طه  گروه تواشیح:
 



 

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

شماره تماس و نام  مسجد نشانی نام مسجد  منطقه

 رابط منطقه

 مجری ، قاری و گروه تواشیحاسامی  زمان برگزاری

 خیابان شهید طالبی  –بلوار الله  –تهرانسر  )ص(مسجد النبی 60
 مرکزی  89کوچه 

 مجید شاه محمدی
11066100021 

44062426 

 03/8/82دوشنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/88ساعت :  

 11404211002: رضا مدبرقاری نوجوان: 
 11060434644مرتضی یراقبافان: مجری: 

 11064161064حسن حکیمی :  زرگسال:قاری ب
  11064011121شمس الهدی ) آقای محمدخان(: گروه تواشیح:

  مسجد 66
 )عج(قائم المهدی 

 شهرک چشمه ی غربی  – میدان المپیک
  نبش خیابان الله غربی 

 فاطمه زرین
11401020104 

 88/8/82یکشنبه 
بعداز نماز مغرب و عشا 

 03/88ساعت :  

 11163141114: مهدی رشتبریقاری نوجوان: 
 11063604004:  محمد علی فتحیمجری: 

 11066026001:  محمد صادق بهشتیزرگسال:قاری ب
 11064114643سبیل الرشاد )رشتبری( محرابی:گروه تواشیح:

 

 

 


