باسمه تعالی
ليست شعبه هاي مؤسسه قرآنی فرهنگی بيت االحزان حضرت زهرا

(سالم اهلل عليها)

استان فارس
شهرستان استهبان /مسئول :احمد تاج بخش 14060311190

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

زهرا اردالی

14164311440

1364

سمیه محمدی

14163816393

1309

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

1

استهبان

احمد تاج بخش

3

ارتقاء علمی

راضیه شاهسون

14163896413

3

رونیز علیا

غالمرضا اکبرپور

14161386103

9

شمس آباد

8

علی آباد شمس

تلفن /فکس

آدرس شعبه

16183330401
16183333813
F:
83339084

شهرستان قرآنی استهبان ،خیابان سلمان ،کوچه 31

صدیقه بیگم
علی بیگی نژاد

14164311934

1301

16183301940
83301101

شهر رونیز علیا ،خیابان توحید ،حسینیه صاحب الزمان-
کد پستی69191 -10960 :

آمنه قهرمانی

W:14161311183

1366

16183363341

شهر رونیز علیا -روستای شمس آباد-
کد پستی69911 -06810 :

1366

-

شهر رونیز علیا -روستای علی آباد شمس ،جنب مسجد جامع

1

رونیز سفلی

غالمرضا مرادپور

14163314411

صغری ابراهیمی

14169348991

1361

16183363369

روستای رونیز سفلی -کد پستی69911 -43893

6

گرده

مجید دهقانی نژاد

14116019130

خدیجه اردالی

W:14161440841

1360

16183361993
F:

روستای گرده -کوچه بیت االحزان -کد پستی69911-48111 :

0

ماهفرخان

محمد حسین
قدم زن

14164330461

رقیه درختی

14166313141

1368

16183309030

دهستان خیر -روستای ماهفرخان -ک.ش.صالح-
روبروی سالن جودو

4

محمد آباد

مجتبی شاهسونی

14164094130

فاطمه شاهسونی

14161381169

1360

14161311190

شهرستان قرآنی استهبان -میدان امام خمینی (ره) -کوچه پاساژ محسنی

bytolahzanestahban@gmail.com

دهستان خیر -روستای محمد آباد

11

دامنه

حاج مصطفی الهی

14161100311

فاطمه دهقان

W:14119136893

1360

-

دهستان خیر -روستای دامنه -جنب ک .ش .مرتضی الهی

11

بنوان

علی اکبر زارع

14161311169

طاهره سون

14161601181

1301

-

روستای بنوان ،اول خ .گلزار شهدا ،زینبیه

13

سهل آباد

اسما زحمتکش

14161168801

ام البنین رنجبر

14160946196

1306

16183308338

دهستان خیر -روستای سهل آباد

13

مبارک آباد

صمد مبارکی

14161311911

راضیه شاهسونی

14169343643

1304

16183306410

دهستان خیر -روستای مبارک آباد -بلوار شهید چمران-
کوچه بیت االحزان

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14160961834

اشرف رنجبر

14160614611

1303

آرزو ماهک

14168114368

1348

ایج -دهویه

14163334818

1348

شهر ایج ،روستای انجیرک ،ساختمان بسیج ،جنب مسجد

14163334818

1348

شهر ایج ،روستای درب قلعه ،منزل شهید آور

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

19

ایج

خدیجه قاسم زاده

دهویه

علی جان دیندارلو
اینالو

14160494861

11

انجیرک

میترا سادات کوچک
زاده

14139410140

آذر شهسوار

16

درب قلعه

ناصر رستگار

14166311319

آذر شهسوار

18

تلفن /فکس

آدرس شعبه

16183343431
16183343030
F:

شهر ایج ،خیابان امام حسین (علیه السالم)،
نرسیده به پایگاه حضرت رقیه

شهرستان فسا /مسئول :قدم علی ابوالحسنی 14060397416
10

فسا شعبه 1

قدم علی ابوالحسنی

14161398416

هاجر پرهیزکار

14310613613

1303

F:6183313189

فسا ،باغ ملی ،ک .اداره برق

14

فسا شعبه 3

فاطمه آزادی

14160338003

فاطمه آزادی

14160338003

1301

F:6183333031

فسا ،فاز  9قدیم ،بلوار بعثت

31

فسا شعبه 3
(شهرک الزهرا)

محمد نگهداری

W:14130119981

سمیه موحد اصل

14140611911

1300

16183913434

فسا ،شهرک الزهرا ،فاز  ،8بلوار شهید جاویدی ،کوچه 19

31

فسا 9
(مسجد غدیر)

نرگس بختیار

14361634380

سکینه هوشمند

14346311186

1343

16183391643

فسا ،خ .بوستان ،فرعی شقایق

33

خیر آباد

سیده زرتاج بیگم
آل محمد

14169348931

معصومه فتاحی

14319961834

1301

16183311666

بخش مرکزی ،روستای خیرآباد ،جنب تابلو شهدا

33

دستجه

فاطمه جمالی

14163310011
W:4161313143

فاطمه جمالی

14163310011

1301

F:6183911686
16183911991

بخش مرکزی ،روستای دستجه ،ک .ش .بهروز ،شماره 16

39

تنگ کرم

مژگان شادمانی

14168819303

مژگان شادمانی

14168819303

1341

-

بخش مرکزی ،روستای تنگ کرم جنب نانوایی

38

نوبندگان

زهرا
جوکار نوبندگانی

14166333911

عذرا جوکار نوبندگانی

14161381313

1303

16183933334
16183933143

بخش نوبندگان ،خ .امام جعفر صادق (ع) ،ک،3.
ک.ش .ورزیان ،ک.پ69118-38018 :

31

خورنگان

روح اله طالبی

14163338391

ام البنی طالبی

W:4160916114

1303

F:6183931381

بخش نوبندگان ،روستای خورنگان ،جنب مسجد جامع،
کد پستی69191 -03043 :

36

جلیان

محمود خیری

14163313189

سمیه رنجبر

14169391399

1309

16183936133

بخش نوبندگان ،روستای جلیان ،خ .شهدا ،کوچه اول

30

صحرارود

قدم علی ابوالحسنی

14161398416

شیرین خرم

14164396109

1301

F:6183913184
16183919116

بخش شیبکوه ،روستای صحرارود ،خ .انقالب

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

W:4119141480

بهجت شعبان پور

14161396069

1309

F:6183993944

زهرا رعیت پیشه

14161391433

1308

F:6183931109

بخش شیبکوه ،روستای سنان ،کوی شهید علی اکبر رعیت پیشه

جمیله محبی

14160340313

1306

16183936141
F:6183931113

بخش شیبکوه ،روستای فدشکویه ،بلوار مسیحا ،جنب خانه
بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

34

میان شهر

فرحناز
رعیت پیشه

31

سنان

زهرا رعیت پیشه

14161391433

فدشکویه

جعفر
سعیدی نسب

14166339168

31

تلفن /فکس

آدرس شعبه
بخش شیبکوه ،میانشهر ،میدان امام حسین (ع) ،ک .ش .یاقوت،
دار القرآن

شهرستان داراب /مسئول :علی اکبر مظاهری 14063330439
33

داراب

قاسم ارجمند

14161338368

زهرا رضایی

W:14161393138

1306

33

شهرک فتح المبین

اصغر رحیمی

14166313319

حکیمه خاتون مجاز

14161816903

1303

16183833113
F:
16183139318

داراب -خ.باغ بنفش ،جنب مسجد جواد االئمه
Rezaei33@gmail.com
بخش مرکزی ،شهرک فتح المبین

39

تنگ کتویه

رسول عسکری

14163816138

صدیقه محمدی

W:14168111483

1341

16183863346
F:

بخش مرکزی ،روستای تنگ کتویه -بلوار شهدا ،ک .شهدای 6

38

سنگ چارک

عبداهلل محمدی

14160143114

زینت عسکری

14168114041

1343

-

بخش مرکزی ،روستای سنگ چارک ،ک.ش .محمد رضا
خورشیدی

31

دو برجی

مریم حاتمی

W:4161331441

خانم حسن پور

W:4119483969

1341

16183103091
F:

داراب ،بخش فورگ -شهر دوبرجی

36

شاه مرز

اسماعیل راه انجام

14164314118

فاطمه درویش پور

14169916111

1343

F:6183109341

30

فدامی

عقیل نجمی

14119901101

طیبه فداکار

14161608116

1348

-

بخش فورگ ،روستای شاه مرز
Mohebali.sajjad@yahoo.com
بخش فورگ ،دهستان آبشور ،روستای فدامی ،خ .فرهنگ،
ساختمان  3طبقه دارالقرآن

شهرستان قیر و کارزین /مسئول :کهیار منصوری 06047097090
34

قیر

کهیار منصوری

W:4169119111

مرضیه رمضانی

W:14169119131

1300

91

امام شهر

رضا قلی رضایی

14161491141

حمیده رضایی

14161111301

1304

91

کارزین

باقر صداقت

14163411141

آمنه شیری

W:14160414318

1343

93

مبارک آباد

محسن رضایی

14161416331

-

-

1348

16189836434
F:

بخش مرکزی ،شهر قیر ،میدان شهدا ،خیابان سه شهید ،کوچه
شهاب

16189813131
F:
16189883391

بخش مرکزی ،امام شهر ،ک .ش .اصغر پیل باال
Rezaee.hamide89@gmail.com

-

بخش مرکزی ،شهر کارزین ،بلوار شاهد ،کوچه شهید قائدی
بخش مرکزی ،شهر مبارک آباد ،حسینیه صاحب الزمان

(عج)

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14169119111

سمیه فرخی

14160101131

1309

16189866161

زینب دهقان زاده

14161830183

1306

-

بخش مرکزی ،دهستان هنگام ،روستای هورز

14163130169

1348

-

بخش مرکزی ،روستای ده به ،خ .امام حسین (علیه السالم)  ،ک .شبنم

1309

16183863131
16183863340
:F

بخش جویم ،خیابان معلم ،روبروی مخابرات،
جنب منزل درویش علی جعفری

16183813390
16183813844

شهر بنارویه ،روبروی آژانس میالد
amirmohammadz313@gmail.com

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

93

هنگام

کهیار منصوری

99

هورز

ابوالقاسم پوریوسف

14119843314

98

ده به

سعدی قربانی فرد

14163439181

حوّا عبداللهی

91

جویم

علی خوبانی

14166033341

پریوش پاک نهاد

W:14164646108

96

بنارویه

دادخدا زینلی

14164031119

دادخدا زینلی

14164031119

1308

90

ده فیش

هاجر جوکار

14161418183

هاجر جوکار

14161418183

1308

94

شرفویه

غالمعلی رضایی

W:4161031064

زهرا رضایی

14168319033

1308

81

منصور آباد

ایمان حاتمی

14163016118

مریم فتحی نیا

W:14161313361

1308

81

جهاد آباد

چراغعلی ابراهیمی

14119139908

زینب ابراهیمی

14160364399

1301

83

تلفن /فکس

آدرس شعبه
بخش مرکزی ،دهستان هنگام

16183861331
F:
16183811389
F:
16183811090
16183866116
F:
16180043034

شهر بنارویه ،روستای ده فیش
روستای شرفویه ،روبروی بانک ملت ،کوچه شرکت تعاونی،
کد پستی69311-01030 :
beitolahzansharafoye@yahoo.com
بخش جویم ،روستای منصورآباد ،ک .معلم
بخش جویم ،روستای جهاد آباد

دامچه

حاج بابا هژبری

14166033911

احترام کاظمی

14161130613

1301

16183861113
F:

شهر بنارویه ،روستای دامچه

فرشته جان

سعداهلل محمودی

14164648413

بهناز بشخور

14161069138

1301

16180043911

بخش جویم -روستای فرشته جان

89

کلون

نادر اسدی

14164641843

روح انگیز زارع

W:14168091361

1301

F:16183863680

88

لطیفی

مهدی قاصدی

14168133436

معصومه لطفی زاده

14166010366

1341

16183983114

81

الر

حمیدرضا
گل خن تاب

14161033861

فاطمه عسکری

14116111163

1341

16183391114

86

چاه گزی

مصطفی دولت

14136913841

83

1348
شهرستان ممسنی /مسئول :جمشید انصاری 14060393149

الرستان بخش جویم شهرک کلون
k.betolahzan@yahoo.com
شهر لطیفی -خ اصلی -مقابل گلزار شهدا
الرستان ،گلزار شهدا ،مقبره آیت اهلل الری

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14161393149

مریم رضایی

14161391063

1309

زهرا امیری

14160314013

1308

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

80

نور آباد

جمشید انصاری

84

فهلیان

نصیب اهلل نوذری

14166331381

تلفن /فکس

آدرس شعبه

 16193839984شهر نورآباد ،کوچه دفتر امام جمعه ،پائین تر از دبیرستان دخترانه
هاجر ،کد پستی63810 -18699 :
F:
16193111118

11

خومه زار

حسین عزیزی

14166331668

صغری نوروزی

14313114163

1301

11

توتستان

جمشید انصاری

14161393149

پوران فرهادی

14303688011

1306

16193133189
F:
-

13

جنجان

فرزانه نظری

14161119401

خانم شریفی

14164041391

1300

16193114336

شهر نورآباد  -روستای فهلیان
شهر خومه زار
شهر نورآباد -محله توتستان /خ مدرس /ک 31
شهر نورآباد -فهلیان -روستای سروان جنجان-
کد پستی63891 -66003 :

شهرستان نی ریز /مسئول :محمد امین 14061473166
شهرک امام رضا

(علیه السالم)

مریم محمدی

14160916089

مریم محمدی

W:14169004813

1309

16180383831

W:4169190080

سمیه نعمتی

14168110344
W:14368394164

1308

16180389111

بخش قطرویه ،شهرک وزیره ،خیابان امام حسین (علیه السالم)،
کد پستی69401 -30818 :

طوبی قاسمی

W:14316108861

1301

16183083191

بخش قطرویه ،روستای صادق آباد ،کد پستی69491 -13111 :

14168814139

1306
1300

16183003111
F:
16183011933
F:

روستای کوشکک ،جنب بهداری قدیم،
کد پستی69431 -64111 :

1300

13

(علیه السالم)

19

شهرک وزیره

محمدرضا صحراگرد

18

صادق آباد

طوبی قاسمی

14163131413

11

کوشکک

آقای حدادی

14164393119

ملیحه اکبرزاده

16

ده چاه

طیبه احمد زاده

W:4163188144

پروین طاهری

14168331110

10

سبز آباد

معصومه پرویزی

14169194110

معصومه پرویزی

14313891193

14

نی ریز

ابراهیم امکانی

W:4119831960

آمنه نعمت الهی

14301904344

61

تل مهتابی

زینب علیخانی

14161113304

زینب علیخانی

14161113304

1341

61

قاسم آباد

محمد صادق هاشمی

14161338811

مریم حقیقی زاده

14161333401

1341

63

حاجی آباد

داوود اسالمی نسب

14161311911

مرضیه شاهسونی

14169010019

1343

1304

بخش قطرویه ،شهرک امام رضا

بخش پشتکوه ،روستای ده چاه

-

بخش قطرویه ،رودخور ،روستای سبزآباد
Yazahra1311@vatanmail.com

16183036831
F:

نی ریز ،خ .قدس ،ک.ش .تواضع ،روبروی پاساژ زحلی ،درب دوم،
سمت راست ،کد پستی69410 -19461 :
Emkany-ebrahim@yahoo.com

16183036831
F:
16183063386

روستای قاسم آباد

14160498311

شهر حاجی آباد ،شهرک

بخش مرکزی ،دهستان رستاق ،روستای تل مهتابی

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14166333386

حلیمه دمیری

14163881311

1341

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

63

آباده طشک

عبدالحسین کرونی

تلفن /فکس

آدرس شعبه
شهر آباده طشک ،خ .شریعتی ،فرعی ابوذر

شهرستان جهرم /مسئول :حسن عزیزی نیا 14067117341
69

همنده

سیده فاطمه حسینی

14161861834

سیده فاطمه حسینی

14161861834

1308

16189911103

بخش سیمکان -روستای همنده ،کد پستی30918 -10163 :

68

موسویه

مسعود
حضوری دهزیری

14163418131

زهرا نصر
خانم رحمانیان

14160416130
14164101319

1341

16189901138

بخش کردیان -روستای موسویه (دهزیر سابق)-
(سالم اهلل علیها)
دارالقرآن حضرت زینب

61

جهرم

حسن عزیزی نیا

14168118341

عطیه حمایت خواه

14319883631

1343

16189996166
16104661168
F:

مصلی ،کوچه بوستان 9
Salehheidari111@yahoo.com

66

مصیری

سیده زبیده هاشمی

14163338099
W:4163330314

60

سروستان

قاسم فتحی

14163161933

شهرستان رستم /مسئول :سیده زبیده هاشمی 14063337099
ندا اسعدی

14163398614

1306

16193199181
F:

شهرستان رستم ،شهر مصیری ،خ شهید نبی اله باقری،
کد پستی63861 -39891 :
Shima.1313@yahoo.com

شهرستان سروستان /مسئول :دکتر قاسم فتحی 14063160933
فاطمه شفیعی

14164336944

1306

16136096144

خ .ش .موسوی ،کوچه 9
Sarvestan-beyt@yahoo.com

شهرستان شیراز /مسئول :حجت االسالم احمد جودکی 14060101149
64

خیابان مسلم

حجت االسالم احمد
جودکی

14161101149

مریم حاصلی

14160961416

1306

16136818983
F:
16136818090

شیراز ،بلوار رحمت ،خ .مسلم ،ک ،8 .پالک 130

01

شهید بردبار

حجت االسالم احمد
جودکی

14161101149

راضیه شریفی

W:14164031991

1300

36336963
16136319641

شیراز ،بلوار مدرس ،بلوار جانبازان ،پشت پارک ارغوان ،خیابان
ریحانه ،خیابان طوبی ،نبش کوچه 1

01

شهرک مهرگان

مهدی کشاورز

14163131681

لیال غریب خیرآبادی

W:14161313034

1341

16136913301
F:
16136913301

شیراز 9،راه شریف آباد،خ اتحاد،ک،89حسینیه ولی عصر،طبقه 3
Beytmehrgan41@gmail.com

03

زیبا شهر

جلیل آزادی

14169133911

مرضیه یوسفی

14160943369

1341

-

شیراز ،دروازه قرآن ،جاده مرودشت ،سمت چپ ،روبروی پادگان

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14161119401

فرزانه نظری

14161119401

1341

-

معصومه زمانی

14164310186

1349

F:36613119

رقیه نوروزی

14168199364

1348

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

03

شهرک صدرا

فرزانه نظری

09

دهک دولت آباد

حمید رضا هنرمندی

14163130186

08

شهدای گچی

علی جان نوروزی

14163111304

تلفن /فکس

آدرس شعبه
شهرک صدرا ،بلوار ایران ،روبروی دانشکده هنر و معماری ،مؤسسه
قرآن شریعت محمدی
روستای دهک دولت آباد
شیراز ،جنب شهرک صنعتی ،روستای گچی ،کوچه معراجی

شهرستان فیروزآباد /مسئول :حجت االسالم نادر کاراندیش 14060000160
01

فیروزآباد

حجت االسالم
عباس بهزادی

14134314383

شهربانو مزیدی

14160388010

1306

06

میمند

محمود نصیری

14164013361
W:4301019311

زهرا مقدم

14160304133

1341

00

آبگل

محمد نورالدینی

14161141310

مهران دارابی

14164108818

1349

04

لهراسب

حجت االسالم
مسلم رضایی

14164108811

-

-

1348

41

میمند علیا

رضا کرمی علیایی

14166344963

41

کازرون

محمد علی بابایی

14116111839

43

قائمیه

فیروزآباد ،خیابان آزادی شمالی ،روبروی گل فروشی امیریان
Abbasbehzadi18@gmail.com

16130631311
F:
16130668138
16130663133
F:
-

شهر میمند ،خ امام خمینی ،ک .جنب بانک صادرات،
مدرسه نرجس
Mahmood.nasiri@iran.ir
شهر میمند ،روستای آبگل ،جنب مدرسه ش .رضایی

16180113110

روستای لهراسب ،جنب خانه حاج حبیب اسدی
شهر میمند ،محله علیاء

1348
شهرستان کازرون /مسئول :محمد علی بابایی 14016100739
رباب جوکار دریس

14119114910

حجت االسالم
ابراهیم احمد
خسروی

W:4166319401

1300

16193311131
16193314966
F:

کازرون ،میدان شهدا ،سه راه ابوذر ،خ توحید ،طبقه فوقانی
حسینیه سید ابراهیم
beykazeroon@gmail.com

طوبی
ترک کشکولی

14341190414

1300

16193916181

شهر قائمیه ،خیابان مصلی ،روبروی سالن حجاب،
کد پستی63314 -98130 :

43

بلیان

محمد علی بابایی

14116111839

خدیجه آقایی

14164334931

1341

16193313044
F:

روستای بلیان ،ک .ش .سید محمد حسینی ،جنب مسجد
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
صاحب الزمان

49

مالی انبار

حجت االسالم ابراهیم
احمد خسروی

14166319401

اعظم کریمی

W:14166393004

1341

16193913000

روستای مالی انبار ،جاده سمغان ،روبروی مدرسه
ش .فضل اهلل کریمی ،ک .ترانس برق

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14163334803
W:4333189166

ندا سرکار

14163983338

1341

16193313144

مریم شهریاری

14301103394

1343

16193939114

روستای نودان ،خ .اصلی (خ .امام خینی) ،باالتر از مخابرات

فاطمه قاسمی

14163883313
W:14339114838

1349

16193311848

روستای سیف آباد
Ghasemi-f11@yahoo.com
Ghasemi.fhu11@gmail.com

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

48

مهرنجان

علی نقی رهی

41

نودان

حجت االسالم ابراهیم
احمد خسروی

14166319401

46

سیف آباد

ابوذر شفیعی

14163391119

تلفن /فکس

آدرس شعبه
بخش مرکزی ،روستای مهرنجان

شهرستان خرامه /مسئول :سیف اهلل بذرگر 14060400010
40

خرامه

سیف اهلل بذرگر

14160400011

سکینه بشخور

F:14160038681

1341

16133633188
33639119

خرامه ،بلوار ورودی ،جنب دفتر امام جمعه

44

معز آباد جابری

آقای کریمی

14166311333

خدیجه شیروانی

14161314693

1304

16133693831

بخش کربال ،روستای معزآباد جابری

111

شهر پیر

حجت االسالم
سید ابوالفضل
شریفی

شهرستان زرین دشت /مسئول :آقای محسنیان 14060391014
14161334430
W:4319111361

آفرین نظری

14160381361

1304

111

دبیران

محمد تقی بابایی

14161314136

سکینه بابایی

14161361806

1343

113

زیرآب

عبد الرحمان رحیمی

14163314809

سکینه ستوده

14164334311

1343

113

خسویه

ناهید عزیزی

14168093363
W:4339031343

1349

119

آباده

16183693191
16183693838
F:
16183683811
F:
-

زرین دشت -روستای زیرآب

16183633311

بخش مرکزی ،روستای خسویه

(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)

شهر پیر ،ک .مسجد ولی عصر
Beytolahzan138@gmail.com
شهر دبیران ،خ .شهدا

شهرستان آباده /مسئول :حجت االسالم مجید علیمردانی 14034307976
حجت االسالم مجید
علیمردانی

14134318986

مرضیه حمزه

14191118863

1343

16199331361

شهرستان مرودشت /مسئول :حجت االسالم احمد جودکی 14060101149

خ 16 .شهریور ،تقاطع  9راه دهخدا

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14111613106

علیرضا بهادری

14169933141

1341

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

118

زرگران

ابراهیم نادری

تلفن /فکس

آدرس شعبه

16193988143

جاده سد درودزن ،روستای زرگران رامجرد،
کد پستی63901 -14364 :

شهرستان فراشبند /مسئول :احمد یگانه 14063160736
111

فراشبند

احمد یگانه

14163161836

فاطمه بهمنی پور

14161068111

1341

116

دهرم

محسن نوروزی

14160893669

آمنه نوذری خیرآبادی

14169836813

1348

110

أرد

موسی صادق

14163313111

16130680114
F:
16130611919

فراشبند جدید -جنب ناحیه انتظامی -کوچه شهید دانا منزل
مرحوم حبیب اهلل احدی نژاد ،کد پستی69661 -16911 :
بخش دهرم ،خ .انقالب ،ک ،1.ک .ش .غریب متانت

شهرستان گراش /مسئول :قاسم نجفی 14061911370
مریم زینلی

W:14161819414

1349

16183943313

شماره مربوط به حوزه بسیج می باشد .بخش ارد

شهرستان مهر /مسئول :غالم حسین رحمانی 14374900601
114

مهر

غالمحسین رحمانی

14384910601

آمنه زارعی

14303361141

شهرستان مهر ،خ .نیایش ،جنب فاطمیه

1341

استان کرمان
شهرستان فهرج /مسئول :حجت االسالم خیراله ابراهیمی سیریزی 14033936341
111

رحمت آباد

محمد پوربرجی

14133991106

خانم چالشی

14133919438

1306

13999303383

شهرستان فهرج ،روستای رحمت آباد ،وحید آباد

111

اهلل آباد مستوفی

محمد زابلی
غضنفرآبادی

14133993309

عصمت برجی

14138061431

1306

-

شهرستان فهرج ،روستای اهلل آباد

113

محمدآباد سید

محمد علیرضاپور

14134994041

1306

شهرستان فهرج ،روستای محمدآباد سید

113

زیدآباد

ایمان زیدآبادی

فاطمه رحیمی برجی

14113613131

1306

شهرستان فهرج ،روستای زید آباد

119

برج معاذ

امان اهلل دهقانیان

الهام برجی

14191841133

1306

118

جنت آباد

مهران ره گویی

14303366101

111

جهان آباد

مسلم جهان آبادی

14113633119

116

فهرج

حجت گمشادزهی

14134998931

-

1306
مریم راوش

14191813601

1306

شهرستان فهرج ،روستای برج معاذ
شهرستان فهرج ،روستای جنت آباد

-

1306

شهرستان رودبار جنوب /مسئول :حجت االسالم مسلم سابقی نژاد 14030901603

شهرستان فهرج ،روستای جهان آباد
شهرستان فهرج

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14136130131

مرضیه جرجندی

14136884698

1341

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

110

رودبار جنوب

آقای جرجندی

114

عنبر آباد

رضا حافظ آبادی

131

قلعه گنج

شهباز کرمی حوت

تلفن /فکس

آدرس شعبه

13993316493
F:

شهرستان رودبار جنوب ،خیابان اورژانس روبروی آموزشگاه ثامن
Yavar1311@gmail.com

شهرستان عنبرآباد /مسئول :حجت االسالم مسلم سابقی نژاد 14030901603
14136113011

نجمه کریمی نژاد

14368916841

1341

13993341814

شهرستان عنبرآباد ،میدان بسیج ،کمربندی

شهرستان قلعه گنج /مسئول :حجت االسالم مسلم سابقی نژاد 14030901603
W:4130914101

خانم دولتی

14134941681

1341

13993341139

شهرستان قلعهگنج ،کوچه بخشداری ،بعد از اداره آب و فاضالب
Shahbaz.karami@gmail.com

شهرستان منوجان /مسئول :حجت االسالم مسلم سابقی نژاد 14030901603
121

منوجان

رضا جام گوهری

14134344636

سیده زهرا
سید علیزاده

14131111809

F:3993311139 1341

133

نودژ

غالمرضا صالحی

14131931338

زینب رحیمی

14160333898

14191331811

1343

منوجان ،بلوار ش .فوالدی
beytolahzanminoojahan@gmail.com
شهرستان منوجان ،شهر نودژ ،بلوار معلم،
خ .ش .فضل اهلل صالحی

استان سیستان و بلوچستان
شهرستان دلگان /مسئول :سکینه سبزیان 06036745109
مرکز شهر دلگان ،روبروی شهرداری ،جنب پارکینگ سجاد
Delgan.beyt@gmail.com
روستای حسین آباد باال

133

دلگان

سکینه سبزیان

14181338914

سکینه سبزیان

14181338914

1301

18936333133

121

حسین آباد باال

مجید بامری

14180631661

مجید بامری

14180631661

1301

-

عزیزاله بامری

14184466903

عزیزاله بامری

14184466903

1301

-

روستای حسین آباد پائین

131

چاه کمال 1

هادی رشیدی

14184831319

هادی رشیدی

14184831319

1304

-

روستای چاه کمال

136

چاه کیچی

سکینه سبزیان

14181338914

سکینه سبزیان

14181338914

1304

-

روستای چاه کیچی

130

چاه خدابخش 1

مهدی بامری

14181401141

مهدی بامری

14181401141

1341

-

روستای چاه خدا بخش

134

گزگر

سکینه سبزیان

14181338914

سکینه سبزیان

14181338914

1341

-

روستای گزگر

131

بزمان

حمید اربابی

14188966101

فریبا اربابی

14363149330

1343

-

131

جبرآباد

سکینه سبزیان

14181338914

عاطفه بامری

14186813603

1341

-

روستای جبرآباد

133

کالن ظهور

سکینه سبزیان

14181338914

عاطفه بامری

14186813603

1349

-

روستای کالن ظهور

 138حسین آباد پائین

شهر بزمان ،تقاطع بلوار شهدا ،خیابان امام علی

(علیه السالم)

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14184446013

افشین صدیقی زاده

14184446013

1348

-

احسان بامری

14183903033

1341

-

روستای اسالم آباد

نادر بامری

14184441113

1341

-

روستای چاه کمال

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

133

علی آباد کالن
ظهور

افشین صدیقی زاده

139

چاه خدابخش 3
(اسالم آباد)

احسان بامری

14183903033

131

چاه کمال 3

نادر بامری

14184441113

131

خورموج

تلفن /فکس

آدرس شعبه
روستای علی آباد کالن ظهور

استان بوشهر /مسئول :حجت االسالم رسول عارفی زاده 14031701103
شهرستان دشتی
حجت االسالم
رسول عارفی زاده

14131811103
4161161333

زهرا تیموری

14161141669

1306

16638333939
F:

شهر خورموج ،بازار صفا ،روبروی لوازم خانگی فوالدی
h.sharifnejad@gmail.com

شهرستان جم
محمود محمدی

14161646316

رقیه حمیدی

14168341343

1349

 136تنگمان جمال آباد
130

انارستان

مجتبی یمینی

14164636443

حمیده نیک حالت

14161031813

1349

134

بابا مبارکی

محمد ستوده

14366633018

لیال شنبدی

14161641441

1348

191

تبریز

یوسف انوری

14136966346

111

هفتکل

حجت االسالم
جواد کعب عمیر

14114161101

112

رامهرمز

حمیدرضا شفیعی

14116803400

-

بخش بخش ریز ،روستای تنگمان جمال آباد
بخش بخش ریز ،شهر انارستان

-

روستای بابا مبارکه

استان آذربایجان شرقی
شهرستان تبریز /مسئول :حجت االسالم یوسف انوری 14036966346
خانم ذکی

14318611188

1341

19133016963

تبریز -بلوار آذربایجان -خ حجتی -ک باغ حکیم -پ 16

استان خوزستان /مسئول :حمیدرضا شفیعی 14017070407
شهرستان هفتکل
خانم صالحی

14313311814

1341

-

هفتکل ،خ .بسیج ،فرعی 1

شهرستان رامهرمز
1341
شهرستان شوش

11193839914

رامهرمز -فاز -9ک نرگس  -9منزل عبداهلل جاللی

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14114461011

رقیه خزعلی زاده

14114461011

1343

-

خانم آل کثیر

14360936808

1343

-

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

193

شهر الوان

امیر عبداهلل خسرجی

199

شهر حر

سعید آل کثیر

14301881634

198

منیوحی

سید احمد هاشمی

14114330406

سید احمد هاشمی

191

سوسنگرد

حمید
عجیلی پور

14110111130

حمید
عجیلی پور

196

شادگان

فؤاد نعیماوی

T:14316113134
14114341109

آقای دورقیان

تلفن /فکس

آدرس شعبه
شهر الوان ،خ .فتح المبین ،جنب دفتر پیشخوان خدمات دولت
خسرجی کد پستی1968131111 :
شهر حر

شهرستان آبادان
14114330406

1343

جاده آبادان -اروندکنار ،روستای منیوحی ،روستای نهر ابوجیره،
والیت 89

-

شهرستان دشت آزادگان
14110111130
W:4346966091

1343

شهر سوسنگرد ،کوی  41دستگاه ،خ .ش .رجایی
Hamid60911@gmail.com

-

شهرستان شادگان
14111300144

1343

شادگان ،عباس آباد ،خ .ش .عبوده

-

شهرستان اهواز /مسئول :حمیدرضا شفیعی
190

اهواز

حمید خادمی

14116166609

194

شوشتر

محسن سواری

1416319166

مینا چشم سبز

14131663016

1348

-

اهواز -کوی شهید باهنر

شهرستان شوشتر

1341
استان یزد /مسئول :سیدعلیرضا حسینی نسب 14037333173
شهرستان بهاباد

شوشتر ،شهرک علم الهدی

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14133811460

صدیقه نیکنام

14164010131

1341

13833963183

فاطمه حدادزاده

14136330300

1341

-

روستای کریم آباد

14130111311

1349

13833900313

بخش آسفیج

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

181

بهاباد

رضا زینلی

181

کریم آباد

آقای جنایی

14133811134

183

آسفیچ

علی رضا تیموری

14133811100

طیبه تیموری

183

ده عرب

محمد اسمعیلی زاده

14133819939

سمیه مبارکی

189

یزد

محمد باقر پارساییان

14133811133

تلفن /فکس

آدرس شعبه
محله مسجد صاحب الزمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)،
ک .مدرسه ش .بهابادی

شهرستان ابرکوه
14169689601

1349

-

بخش مرکزی ،روستای ده عرب

شهرستان یزد
1348

-

بلوار آزادگان ،خ .معراج ،قرارگاه آسمانی

استان تهران /مسئول :حجت االسالم مختار نوبختی 14033611933
شهرستان تهران
188

شهر ری

احمد تاج بخش

14161311190

مریم مهرافسر

14141331699

1343

181

مسجد جابری

حجت االسالم
مختار نوبختی

14133611933

لیال قائدیان

14160013969

1349

186

رودهن

مریم دارایی

14136361101

آقای موسوی

14311694818

1341

180

زنجان

یداهلل صدرمحمدی

14138931434

184

قم

حجت االسالم هادی
سیاری

14113193604

13133333818
13133311333

میدان شهدا ،خ .پیروزی ،خ .شکوفه ،خ .ش .درودیان ،مسجد
جابری
شهرستان دماوند ،شهر رودهن .خیابان پاسداران غربی .روبروی کوچه
بوستان نهم ،کوچه شش متری شمالی ،پالک دو ،زنگ یک.

استان زنجان
شهرستان زنجان /مسئول :یداهلل صدرمحمدی 14037930434
اختر پناهی

14148041108

1343

13933883341

ک .فرهنگ ،اطلس پنجم ،قطعه 38 ،31

استان قم /مسئول :حجت االسالم هادی سیاری 14013193604
شهرستان قم
حمید بهرامی

14143961614

1308

قم .حرم مطهر صحن جواداالئمه ع  .خیابان امیرکبیر (اراک) کوچه
 8شهید عراقی (آبشار) کوچه  3شهید محسنی
کد پستی 3610111136 :

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14148144189

حمیده کریمیان

W:4148144189

1343

13833310110

حجت االسالم
محمد شجاعی

14133831443

1348

-

ردیف

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

نام شعبه

111

پردیسان

حمیده کریمیان

111

قنوات

حجت االسالم
محمد شجاعی

14133831443

113

شهر قائم

حمیده کریمیان

14148144189

113

گناباد

حجت االسالم
میری بیدختی

14183689306

تلفن /فکس

آدرس شعبه
پردیسان ،بلوار امام علی (علیه السالم)  ،خ .شجاعت  ،3چهار راه دوم،
سمت چپ ،ک ،3مجتمع احسان  ،3بلوک  ،1سرایداری 1
Karimiyan8043@gmail.com
بخش قنوات
شهر قائم ،ک ،36.پالک  ،99کد پستی36148 :

1341
استان خراسان رضوی

شهرستان گناباد /مسئول :حجت االسالم مرتضی میری بیدختی 14073679306
فاطمه ملک

14183689636
T14148141010

1349

18186331346

گناباد ،خ .ناصر خسرو ،ناصر خسرو  ،0ک 3.فرعی  ،1پالک 38

مدارس شبانه روزی حفظ و تفسیر کل قرآن کریم
مسئول :محسن قیصری حسن آبادی 14030110940
1
3
3
9
8
1

ابا عبداهلل الحسین

حجت االسالم علی
اکبر شاهسونی

14169888311

محمدصادق مهرآور

14169081499

1303

16183369331

استان فارس -شهرستان قرآنی استهبان -دهستان خیر -روستای
محمد آباد ،حسینیه

امام حسن

حجت االسالم
یوسف یاراحمدی

14168391869

هادی سلمانیان

14110361361

1306

16180396401

استان فارس -شهرستان قرآنی استهبان -دهستان خیر -روستای
الی خرمی -کدپستی 69961

صالح محبی

14160119134

سید حامد
میر بهمنیان

14119111084

1341

 16183919111استان فارس -شهرستان فسا -روستای صحرارود ،خ .مسجد جامع

حجت االسالم
علی سبوئی

14160411331

علی اصغر حسنی

14166319811

1349

(علیه السالم)

(علیه السالم)

امیر المؤمنین
(علیه السالم)

حضرت شاهچراغ
(علیه السالم)

ثامن الحجج

(علیه

محمد مروج کاشانی

السالم)

حضرت زینب
اهلل علیها)

16136334331

(سالم

احمد تاج بخش

14181896911
14161311190

W:4161384631

محسن قیصری
رقیه دانشور

14130111940
W:4161384631

1349
1349

16183333311

استان فارس -شیراز ،درب دوم پایگاه ،خ .ش .دوران ،ک،18 .
(علیهم السالم)
روبروی مسجد  19معصوم
استان خراسان رضوی 38 -کیلومتری جاده مشهد -چناران
(امامزاده سید محمد سرآسیاب)
استان فارس -شهرستان قرآنی استهبان -بلوار قائم -ک.ش.
محفوظی

ردیف
6

نام شعبه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه

سال

مسئول شعبه

مسئول شعبه

مدیر داخلي

مدیر داخلي

تأسیس

14133611933

محسن قیصری

14130111940

1348

حضرت ولی عصر حجت االسالم مختار
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
نوبختی

تلفن /فکس

آدرس شعبه

استان تهران -شهرستان پردیس ،فاز  ،9میدان فردوس ،خ .بهشت،
13133331813
(سالم اهلل علیها)
نبش بهشت  ،19جنب مدرسه نور الزهرا

0

امام رضا 

محسن قیصری
حسن آبادی

14130111940

1348

4

امام محمد باقر


فیصل خنفری

14168106863

1341

نشانی :خوزستان -آبادان -میدان طیب -کفیشه -دو فرعی -ک.
آهنگران -پالک 18

11

امام سجاد 

حمیدرضا لیمویی

14418801041

1341

قم ،امامزاده شاه جمال

11

امام صادق 

حجت االسالم علی
اکبر شاهسونی

14169888311

ابوالفضل غالمی

14164163413

1348

16183369106

استان فارس -شهرستان قرآنی استهبان -دهستان خیر -روستای
محمد آباد ،مدرسه علمیه

