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استان آذربایجان شرقی

-

 -1تبریز،چایکنار،پارک اناالر اتاالر روزهای:یکشنننبو و ننو نننبو و پن
1

نبو ،اعت 1۸:الی 1۹

شماره تماس
 09198804674آقایان
نننن ننار تنن ننان انناننن ا
۰۹۹111۳۹۳۴۳

.اان ا  .ار ت ان ۰۹۹111۳۹۳۴۳:روز یک نبو اعت  1۹الی ،۲۰
گرو ایداری اان ا  saن ا رر دوو ننا عنق ب او نارها و ا نناناای
۲

عجاور کو ج سنو ضون ری ندارند و اعکا نرکت ورج سنو ضون ری تبریز
را ندارند عین انند او صن ر عجازی او ج سنو وصن ن ند .پن ننبو ها
اعت  ۸صبح
شماره
استان آذربایجانغربی

تماس09198804674
آقایان.

1

.1تکا  :ار ت ان جات ه اهنگی۰۹1۹۸۸۰۴۶۷۴:
شماره تماس

-

استان اصفهان و چهارمحال بختیاری

(آقایان)09135113313

وبگاهSAESFAHAN.IR :

شماره تماس (بانوان)
09136830799

جلسات شنبه
1

اصنهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر نید او پ
رااط-خیااا یخ فائض-عسجد ام البنین ۷الی  ۸:15صبح

اصنهاا -خیااا نجاو ک چو  ۳۴د ناید زعانی -واخ گ سننا
پشت زورخانو-جنب عسجد لسا االرض ۷الی  ۸:15صبح

نادا-

اصنهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر نید او پ
رااط-خیااا
اصنهاا -خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰
نجاو ک چو  ۳۴د ناید زعانی -واخ گ سننا

پشت زورخانو-جنب عسجد لسا االرض

نادا-

1۸الی 1۹:۳۰

نارکرو -عیدا قدن – عسنجد النبی – اتاق ن ت را نت قب ورووی
عسجد 1۹الی ۲۰:۳۰
اصنهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر نید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۹الی ۲۰:۳۰

نجف آااو-چااررا اازار-خیااا عننظری ن الی-اقد از عسنجد نیخ اض د
ضججی-ک چو ناید نریهیانا-واخ ک چو-اولین فرعی ن ت چ دان
اسننت  -کنااخانو نیخ اض د ضججی-طبقو ه کف اتاق ن ت را ننت
۲۰الی ۲1:۳۰
جلسات یک شنبه
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین ۷الی  ۸:۳۰صبح

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا
۲

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰

ارضا -خیااا پا دارا  -پانصد و نگا  -عسجد اعیرال عنین

1۹

الی ۲۰:۳۰
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۹الی ۲۰:۳۰

پیراکرا – جنب ورز گا تخنی – ضسینیو پاوا – واخ گ زار ادا
1۹:۳۰الی ۲۰:۳۰

اصهاا – خیااا اعام خ ینی – عا ب آااو – تکیو تقزیو خ انی عا ب
آااو ۲۰الی ۲1:۳۰
ات اا ذو آهن – رواروی زندا عرکزی –دو نگرو  -ارک قدن-
ضسینیو ضور ااالهو

1۹:۳۰الی ۲1

اصهاا  -پ ت د  -خیااا عقراجدههن
اقد از عدر و ع

-خیااا

ی -ضسینیو آرچو ای ها

اید کشاورزی-
۲۰الی ۲1:۳۰

الیگ ورز – خیااا اعام خ ینی – پارک ار – جنب کنااخانو ع عی
اعام عح د ااقر داتاق نگابانی ارواری

۲۰الی ۲1:۳۰

جلسات دوشنبه
اصهاا – خیااا اعام خ ینی – عا ب آااو – تکیو تقزیو خ انی عا ب
آااو ۷الی  ۸:15صبح
اصهاا -خیااا جاو ک چو  ۳۴د اید زعانی -واخ گ سنا
پشت زورخانو-جنب عسجد لسا االرض ۷الی  ۸:15صبح

ادا-

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا
۳

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰

اصهاا -ات اا اید چ را -قب از ا راق جن ای -ک چو اید
ضیدری-واخ تاکسی ت هنی چ را 1۸الی 1۹:۳۰
اصهاا -خیااا جاو ک چو  ۳۴د اید زعانی -واخ گ سنا
پشت زورخانو-جنب عسجد لسا االرض 1۸الی 1۹:۳۰
ارکرو -عیدا قدن -عسجد النبی – اتاق

ادا-

ت را ت -قب ورووی

عسجد 1۹الی ۲۰:۳۰
ف الو ار-ااالتر از واروخانو وکنر طاالری -عح و  – ۳ ۲ضسینیو
خ ز نانی ها 1۹الی ۲۰:۳۰
عبارکو  -رو نای اراضی  -گ زار ادا

1۹:۳۰الی ۲1

اصهاا – خیااا اعام خ ینی – خیااا ورخشا – اقد از ف کو ووم –
ک چو

ار  1۷د اض

– واخ عسجد النبی

۲۰الی ۲1:۳۰

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین ۲۰:۳۰الی ۲۲

گ پایگا – عسجد قاضی زاهد – جنب آراعسنا قاضی زاهد

۲1

الی ۲۲:۳۰
جلسات سه شنبه
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین ۷الی  ۸:15صبح

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰

زرین ار – خیااا عالصدرا – عسجد اعام ع ی کاظمدع – طبقو
ووم 1۷الی 1۸:۳۰
اصهاا – خیااا کاندژ – خیااا عاراین – خیااا ووم
۴

ک چو صحرا – عسجد اعام ضسن دع

ت را ت -

1۹الی ۲۰

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۹الی ۲۰:۳۰

وهاقا – خیااا اقیع – الن اجن اعا قبر نا اقیع

1۹الی

۲۰:۳۰
فالورجا – رو نای زفر – گ زار ادا
نجف آااو-چااررا اازار-خیااا عننظری

1۹الی ۲۰:۳۰
الی-اقد از عسجد یخ اض د

ضججی-ک چو اید ریهیانا-واخ ک چو-اولین فرعی

ت چ دان

است  -کنااخانو یخ اض د ضججی-طبقو ه کف اتاق
۲۰الی ۲1:۳۰

ت را ت

اصهاا  -پ ت د  -خیااا عقراجدههن -خیااا اید کشاورزی-
۲۰الی ۲1:۳۰
اقد از عدر و ع ی -ضسینیو آرچو ای ها
جلسات چهارشنبه
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا
اصهاا -خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین ۷الی  ۸:15صبح
جاو ک چو  ۳۴د اید زعانی -واخ گ سنا

پشت زورخانو-جنب عسجد لسا االرض

ادا-

۷الی  ۸:15صبح

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا
اصهاا -خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰
جاو ک چو  ۳۴د اید زعانی -واخ گ سنا

پشت زورخانو-جنب عسجد لسا االرض
اصهاا -ات اا
5

ادا-

1۸الی 1۹:۳۰

اید چ را -قب از ا راق جن ای -ک چو اید

ضیدری-واخ تاکسی ت هنی چ را

1۸الی 1۹:۳۰

ارکرو – عیدا قدن – عسجد النبی – اتاق

ت را ت – قب از

ورووی عسجد 1۹الی ۲۰:۳۰
ک یشاو – ک راندی – پشت ای ار نا

ها – اعاعزاو ید ااراهیم

۲۰الی ۲1:۳۰
خ ینی ار – عیدا آزاوی – خیااا اعام

الی – نر ید او

چاار نبو اازار – عسجد جانبازا – طبقو ووم – دورووی واخ ک چو
تچ

۲۰الی ۲1:۳۰

اصهاا – خیااا اعام خ ینی – خیااا ورخشا – اقد از ف کو ووم –
ک چو

ار  1۷د اض

– واخ عسجد النبی

۲۰الی ۲1:۳۰

خ رزوق – خیااا ارواری – ک چو زین القاادین – عسجد زین
۲۰الی ۲1:۳۰
القاادین

اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا یخ فائض-عسجد ام البنین ۲۰:۳۰الی ۲۲
ف الو ار – عح و A6 -ک چو صبا  – 1عسجد اعام جاو دواخ زیر
زعین ۲1الی ۲۲:۳۰
جلسات پنج شنبه
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین ۷الی  ۸:۳۰صبح

ارضا – پانصد و نگا – عسجد اعیرال عنیندع ۷الی  ۸صبح
ف الو ار-ااالتر از واروخانو وکنر طاالری -عح و  – ۳ ۲ضسینیو
خ ز نانی ها ۸الی  ۹صبح
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰

ارکرو – خیااا پا دارا – عسجد خاتم االنبیا – ور واخ ک چو
طبقو ااال
۶

1۹الی ۲۰:۳۰

اصهاا  -پ ت د  -خیااا عقراجدههن
اقد از عدر و ع

-خیااا

ی -ضسینیو آرچو ای ها

اید کشاورزی-
۲۰الی ۲1:۳۰

اصهاا – خیااا اعام خ ینی -خیااا خ یهو طانیدگاز – خیااا
ادای عارچین – نبش ک چو  – ۳۳واخ زیر زعین قا فرو ی ۲۰
الی ۲1:۳۰
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۹الی ۲۰:۳۰

الیگ ورز – خیااا اعام خ ینی – پارک ار جنب کنااخانو ع عی اعام
عح د ااقر داتاق نگابانی ارواری ۲۰الی ۲1:۳۰
قادریجا  -خیااا طالقانی – خیااا گ زار ادا –  1۰۰عنر اقد از
الن گ زار – رواروی ورز گا

۲۰الی ۲1:۳۰

جلسات جمعه
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
رااط-خیااا یخ فائض-عسجد ام البنین ۷:۳۰الی  ۹صبح
نجف آااو-چااررا اازار-خیااا عننظری الی-اقد از عسجد یخ اض د
ضججی-ک چو اید ریهیانا-واخ ک چو-اولین فرعی ت چ دان
است  -کنااخانو یخ اض د ضججی-طبقو ه کف اتاق

ت را ت

۷:۳۰الی  ۹صبح
اصهاا – خیااا اعام خ ینی -خیااا خ یهو طانیدگاز – خیااا
ادای عارچین – نبش ک چو  – ۳۳واخ زیر زعین قا فرو ی ۹:۳۰
الی 11
اصهاا عیدا ج ا ریدورواز تارا -خیااا رااط او -نر ید او پ
۷

رااط-خیااا

یخ فائض-عسجد ام البنین 1۴الی 15:۳۰

گ پایگا – عسجد قاضی زاهد – جنب آراعسنا قاضی زاهد

15

الی 1۶:۳۰
اروروی – ازرگرا اید ضبیب ال ایداولین خیااا

اصهاا – عیدا

اقد از ورووی ناژوا – خیااا جالال – عسجد اعام رضادع
الی 1۶:۳۰

15

ف الو ار-ااالتر از واروخانو وکنر طاالری -عح و  – ۳ ۲ضسینیو
خ ز نانی ها 1۶:۳۰الی 1۸
اصهاا  -پ ت د  -خیااا عقراجدههن
اقد از عدر و ع

ی -ضسینیو آرچو ای ها

خ رزوق – خیااا
القاادین

-خیااا

اید کشاورزی-
۲۰الی ۲1:۳۰

ارواری – ک چو زین القاادین – عسجد زین

۲۰الی ۲1:۳۰

زرین ار – خیااا عالصدرا – عسجد اعام ع ی کاظمدع – طبقو
ووم ۲۰الی ۲1:۳۰
اصهاا – خیااا اعام خ ینی – خیااا ورخشا – اقد از ف کو ووم –
ک چو

ار  1۷د اض

– واخ عسجد النبی

۲۰الی ۲1:۳۰
شماره تماس:
09378138975

-

استان البرز

آقایان
_09046۲63844
بانوان

گرو اعیند :عالروخیناانا ایسننننت عنری عنارلینک،عیندا گ انا،پنارک
1

پرنیا ،جنب اتاق نگابانی،واخ ن ازخانو پارک ،نننبو.یکشنننبو وو نننبو
.چاار نبو.پن نبو اعت  1۸تا1۹/۳۰
کرج.:عیانجاو خیااا ا ننناو نناریار،خیااا عیرزایی،ضسننینیو پن تن آ

۲

۳

عبا،دضیدرآااو _،د گرو آفرینش روز ننو نننبو نناعت  1۷الی 1۸:۳۰
عصر .روز ج قو  1۰الی 11:۳۰
گرو عطرینان:آورن راناط کریم .خیناانا اخشنننداری.پشنننت اعناعزاو
ع او.اوار ورزش و ج انا یکشنننبو ها و ننو نننبو ها نناعت  1۸الی
 1۹:۳۰ج قو ها اعت 11:الی 1۲:۳۰

۳

گرو اان ا

1

۰۹۰۴۶۲۶۳۸۴۴
استان ایالم

ایالم .چاار را راااو ک الی.وفنر اازیسنی ..یک نبو اعت ۲1الی ۲۲
و نبو اعت ۲1الی ۲۲

ار ت ان۰۹۲۲۶5۴۰5۷5 :

شماره تماس  :آقایان:
09338۲61338
استان تهران

-

09909876733
شماره تماس بانوان:
0938009۲۲93
_09909876734

جلسات شنبه تهران:
ج سننو تاز تا ننیک ضرکت صننبح ننرای عح و فروون _آورن:ازرگرا
جناح .ف کو ووم صناوقیو او ن ت عیدا آزاوی.د ۲۰۰عنر پایین تر از ف کو
ووم صننناوقیو خیااا طاهریا  .نننرای عح و فروون .طبقو ووم.کالن
ار  .۷اعت  ۷:۳۰تا ۸:۳۰
ج سنو ضرکت صنبح نشناط و نالعت:آورن ج سنو:قرچک عیدا پ یینک
رواروی کارخانو ننیر وارنا واخ ن ازخانو پارک عسننافر .نناعت  ۷الی ۸
صبح ع ض ع ج سو:کارکروقدعاا.
1

ج سننو ضرکت صننبح پارک ننار.آورن جدید :خیااا ااشننت ورووی 5
پارک نار ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو  ۷:۳۰تا
۸ونیم صبح
ج سنو تاز تا نیک قبادقیطریو نااب _آورن:خیااا
عنرو ننریقنی.خیااا زیبا.جنب ا نننا نصننر .نناخن ا

نریقنی .ااالتر از
ننرای عح و

قبا.طبقو ووم واضد  _۲۰۲اعت ارگزاری1۸:۳۰:الی ۲۰
گرو ر پ یا العتد ریف :آورن.تارا .طر ت.عیدا تی ری ،عیدا
ن ا هراتی ،نرای عح و نریف،طبقو ووم ،نالن آعهی تااتر ننبو ناعت
 1۷:۴5تا 1۹:15عسیر پیاو از ایسنگا عنرو ریف تا ج سو  1۰وقیقو

گرو آراعش پیشنن ا:وراعین عیدا اسننی ،پارک ننقایب،واخ ن ازخانوپارک اعت 1۹الی۲۰:۳۰
گرو اانارا :ج سنننو اانارا .چانار را ینافنت آاناو.عیندا اانارا .خیناانا
نجاو.پارک صنبا .نرای عح و یافت آااو .نالن آعهی تااتر .ناعت1۹:الی
۲۰:۳۰
ج سنننو پنارک ج ان روا :آورن:عیندا ال پینک،پنارک ج ان روا ،ضننن ع
جن

ررای عح ارگزاری ج سا  .اعت 1۸:الی 1۹:۳۰

جلسات یکشنبه تهران:
ج سنو ضرکت صنبح نشناط و نالعت:آورن ج سنو:قرچک عیدا پ یینک
رواروی کارخانو ننیر وارنا واخ ن ازخانو پارک عسننافر .نناعت  ۷الی ۸
صبح ع ض ع ج سو:کارکروقدعاا.
ج سنو ضرکت صنبح پارک نار .آورن جدید.خیااا ااشنت ورووی 5پارک
نار ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو صنبح ناعت
 ۷:۳۰تا  . ۸:۳۰ج قو وروزهای تقطی  ۹تا 1۰:۳۰
۲

_گرو ناجی:آورن:قرچک رواروی وارالشننها خیریو قرچک واخ
فرو ی اعت 1۹ :الی۲۰:۳۰
گرو صبح ط ن:تقاطع یاوگار اعام وخیااا ط ن .یاوگار او

ننن
ت جن

.جنب اخن ا پیام عار.پالک .5نزویکنرین ایسنگا عنرو و ای آرتی:عنرو
اوعا و ضبیب الو ای آرتی وانشگا ریف  ۸:۳۰الی۹:۳۰:صبح
گرو ط ن:تقناطع یناوگنار اعنام وخیناانا ط ن .یناوگنار انو ننن نت جن .
جنب ناخن ا پیام عار.پالک .5فرعت:کنااخ انی و عشنارکت.نزویکنرین
ایسنننگا عنرو :نناوعا و ضبیب اه_ای آرتی وانشننگا ننریف نناعت:
 1۸:۳۰الی ۲۰:۰۰
۳

جلسات دوشنبه تهران:

ج سنو ضرکت صنبح نشناط و نالعت:آورن ج سنو:قرچک عیدا پ یینک
رواروی کارخانو ننیر وارنا واخ ن ازخانو پارک عسننافر .نناعت  ۷الی ۸
صبح ع ض ع ج سو:کارکروقدعاا.
ج سنو ضرکت صنبح پارک نار .آورن جدید.خیااا ااشنت ورووی 5پارک
نار ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو صنبح ناعت
 ۷:۳۰تا  .۸:۳۰ج قو وروزهای تقطی  ۹تا 1۰:۳۰
گرو ط ن :تقناطع یناوگنار اعنام وخیناانا ط ن .انو ن ن نت یناوگنار جن
.جنب نناخن ا پیام عار.پالک .5نزویکنرین ایسنننگا عنرو :نناوعا و
ضبیب اه_ای آرتی :وانشگا ریف 1۸:۳۰.الی۲۰:۰۰
گرو قبا دقیطریو ننااب :خیااا ننریقنی.ااالتر از عنرو ننریقنی خیااا
زیبا .جنب ا ننننا نصنننر .ننناخن ا نننرای عح و قبا.طبقو ووم واضد
 .۲۰۲اعت1۸:۳۰:الی ۲۰
گرو اکبناتنا  :نننارک اکبناتنا فناز  1ا ک A1انازارچنو ،۳پشنننت اناننک
صاورا جنب آرایشگا ،پالک  1۹/1اعت  1۸:۰۰الی1۹:۳۰
گرو پیروزی_خیناانا پیروزی:اقنداز عنروی این نننیننا.رواروی عج عنو
عبان جدیدی.ک چو طبر ننی .ا نننا
ع

ننجاویو .ننرای عح و نناید

ی .طبقو  1اتاق  .1۰۲اعت 1۹:۳۰:الی ۲1

جلسات سه شنبه تهران:
ج سنو ضرکت صنبح نشناط و نالعت:آورن ج سنو:قرچک عیدا پ یینک
رواروی کارخانو ننیر وارنا واخ ن ازخانو پارک عسننافر .نناعت  ۷الی ۸
صبح ع ض ع ج سو:کارکروقدعاا.
۴

ج سنو ضرکت صنبح پارک نار .آورن جدید.خیااا ااشنت ورووی 5پارک
نار ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو صنبح ناعت
 ۷:۳۰تا  ۸:۳۰ج قو وروزهای تقطی  ۹تا 1۰:۳۰
گرو صنننبح ط ن :تقناطع یناوگنار اعنام وخیناانا ط ن .یناوگنار انو ننن نت
جن جنب نناخن ا پیام عار.پالک .5نزویکنرین ایسنننگا عنرو و ای

آرتی:عنرو ناوعا و ضبیب اه_ای آرتی وانشنگا نریف  ۸:۳۰الی۹:۳۰
صبح
گرو روح پناک:خیناانا هنگنام،اقند از ات ا ن رانی نر نننیند انو عیندا
الغدیر،ا نا الغدیر ،رای عح و یرا ن 1۸:۳۰الی۲۰:۰۰
گرو ر پ یا نالعت نریف:آورن:تارا ،طر نت،عیدا تی ری،عیدا
ن ا هراتی ،ننرای عح و ننریف،طبقو ووم ،ننالن آعهی تااتر نناعت
 1۷:۴5الی  1۹:۴5عسیر پیاو از ایسنگا عنرو ریف تا ج سو  1۰وقیقو
گرو آراعش پیشنن ا:وراعین عیدا اسننی پارک ننقایب واخ ن ازخانو
پارک 1۹:۰۰الی۲۰:۳۰
گرو عطریان :رااط کریم خیااا اخشننداری پشننت اعاعزاو ع او اوار
ورزش و ج انا 1۸:۳۰الی ۲۰:۰۰
گرو خاورا  :آورن:عیدا خرا نننا خیااا خاورا .خیااا اعظم نظاعی.
نناخن ا خدعا اجن اعی نناعت 1۹:الی ۲۰:۳۰نزویکنرین ایسنننگا
عنرو:ایسنگا عیدا قیام
جلسات چهارشنبه تهران:
ج سننو تاز تا ننیک ضرکت صننبح ننرای عح و فروون _آورن:ازرگرا
جناح .ف کو ووم صناوقیو او ن ت عیدا آزاوی.د ۲۰۰عنر پایین تر از ف کو
ووم صننناوقیو خیااا طاهریا  .نننرای عح و فروون .طبقو ووم.کالن
ار  .۷اعت  ۷:۳۰تا ۸:۳۰
5

ج سنو ضرکت صنبح نشناط و نالعت:آورن ج سنو:قرچک عیدا پ یینک
رواروی کارخانو ننیر وارنا واخ ن ازخانو پارک عسننافر .نناعت  ۷الی ۸
صبح ع ض ع ج سو:کارکروقدعاا.
ج سنو ضرکت صنبح پارک نار .آورن:خیااا ااشنت ورووی پارک نار
ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو صنبح ناعت ۷:۳۰
تا . ۸:۳۰ج قو و روزهای تقطی  ۹تا 1۰:۳۰

گرو ناجی:آورن:قرچک رواروی وارالشن نهنا خیریو قرچک واخ
فرو ی اعت 1۹ :الی۲۰:۳۰

نننن

گرو قبا قیطریو ننااب :خیااا ننریقنی .ااالتر از عنرو ننریقنی.خیااا
زیبنا.جننب ا ن نننا نصنننر .ننناخن نا نننرای عحنو قبنا.طبقنو ووم واضد
 .۲۰۲اعت1۸:۳۰:الی ۲۰
گرو اکبناتنا  :نننارک اکبناتنا فناز 1ا ک A1انازارچنو .۳پشنننت اناننک
صاورا جنب آرایشگا پالک  ۹/1اعت  1۸:۰۰الی1۹:۳۰
ج سنننو پنارک ج ان روا :آورن:عیندا ال پینک،پنارک ج ان روا ،ضننن ع
جن

ررای عح ارگزاری ج سا  .اعت 1۸:الی 1۹:۳۰

جلسات پنج شنبه تهران:
ج سنو ضرکت صنبح نشناط و نالعت:آورن ج سنو:قرچک عیدا پ یینک
رواروی کارخانو ننیر وارنا واخ ن ازخانو پارک عسننافر .نناعت  ۷الی ۸
صبح ع ض ع ج سو:کارکروقدعاا.
ج سنو ضرکت صنبح پارک نار .آورن جدید:خیااا ااشنت ورووی پارک
نار ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو صنبح ناعت
 ۷:۳۰تا .۸:۳۰ج قو و روزهای تقطی ۹تا 1۰:۳۰
گرو صنننبح ط ن :تقناطع یناوگنار اعنام وخیناانا ط ن .یناوگنار انو ننن نت
۶

جن

جنب نناخن ا پیام عار.پالک .5نزویکنرین ایسنننگا عنرو و ای

آرتی:عنرو ناوعا و ضبیب اه_ای آرتی وانشنگا نریف ناعت ۸:۳۰
الی  ۹:۳۰صبح
گرو ط ن :تقناطع یناوگنار اعنام وخیناانا ط ن .انو ن ن نت جن

جننب

نناخن ا پیام عار.پالک .5نزویکنرین ایسنننگا عنرو :نناوعا و ضبیب
اه_ای آرتی وانشگا ریف اعت  1۸:۳۰الی ۲۰:۰۰
گرو ه ینا فی م :خیناانا طنالقنانی .خیناانا اانار ن ن نالی .ک چنو یزوا
نیناز .ننناخن نا ه ینا فی م .طبقنو ووم .نزویکنرین ایسننننگنا عنرو:طنالقنانی
اعت 1۸:۰۰الی1۹:۳۰

گرو آراعش پیشنن ا :وراعین عیدا اسننی پارک ننقایب واخ ن ازخانو
پارک اعت  1۹:۰۰الی۲۰:۳۰
گرو خاورا  :آورن عیدا خرا ننا .خیااا خاورا .خیااا اعظم نظاعی.
نناخن ا خدعا اجن اعی نناعت 1۹:الی  ۲۰:۳۰نزویکنرین ایسنننگا
عنرو:ایسنگا عیدا قیام
جلسات جمعه تهران:
ج سنو ضرکت صنبح پارک نار .آورن جدید.خیااا ااشنت ورووی 5پارک
نار ن ت را نت پشنت ن ازخانو آالچیب ننبو تا پن ننبو صنبح ناعت
۷:۳۰تا  ۸:۳۰صبح.ج قو و روزهای تقطی ۹تا 1۰:۳۰
گرو ناجی :آورن:قرچک رواروی وارالشنننها خیریو قرچک واخ
فرو ی اعت  ۸:۰۰الی  ۹:۳۰صبح
۷

نننن

گرو ور ن ن  :خیناانا نجنا الای دویال پنارک ور ن ن زیر آالچیب
اعت ۹:۰۰:الی 1۰:۳۰صبح
گرو عطریان :رااط کریم خیااا اخشننداری پشننت اعاعزاو ع او اوار
ورزش و ج انا

اعت 11۰۰:الی 1۲:۳۰

گنرو طن ن :خنیننااننا ینناوگننار اعننام جنن  .انینن خنیننااننا طن ن و
واعپز ننکی.جنب نناخن ا پیام عار.پالک .5نزویکنرین ایسنننگا عنرو
 :اوعا و ضبیب اه_ای آرتی وانشگا ریف اعت  11۰۰الی 1۲:۳۰
گرو اکباتا  :نننارک اکباتا فاز  1ا ک A1اازارچو .۳پشنننت اانک
صاورا جنب آرایشگا پالک  1۹/1اعت  1۸:۰۰الی 1۹:۳۰
۸

گرو آراعش داان ا

 ۰۹۳۸۰۰۹۲۲۹۳دخط عاندگار

۹

گرو را ض داان ا

 ۰۹۹۰۹۸۷۶۷۳۴دخط عاندگار

-

استان خراسان رضوی

شماره تماس :آقایان:
09156461780

شماره تماس :بانوان:
09051۲796۲4
عشناد ،ا ار عصن ی این عصن ی۳و 5زیرزعین ضسنینیو ر ن
1

۲

اکرم صنبح:

ننننبنو تنا پن ننننبنو _ ننناعنت ۷الی .۸ج قنو هنا_ ننناعنت  ۸تنا۹
صبح.اقدازظار:هرروز اعت  1۹الی ۲۰:۳۰
عشنناد ا ار پیروزی.ا ار ننرافرازا  .ننرافرازا  1۸عقاا پالک  ۴5روز
ج قو از اعت 15:۳۰الی 1۷
عشاد ،قا م آااو ،ا ار فالضی .فالضی  ،1۳/۳۸ضسینیو جاننثارا

۳

یکشننبو،وو ننبو ،نو ننبو ،چاار ننبو و پن ننبو و ج قو  -ناعت 1۸
الی 1۹
آورن ج سننا صننبح اعید جاننثارا عشنناد،قا ننم آااو ،ا ار فالضی

۴

،فالضی ،۳۸/1۳ضسینیو جاننثارا ،ور پشت ،اتاق

ج سنا صنبح اعید جاننثارا  :ننبو،یکشننبو،وو ننبو ،نو ننبو،چاار ننبو و
پن

5

۶

ت را ت

نبو اعت  ۷الی ۸صبح

گ باننار،ا ار عنندالننت،خیننااننا وانش آع ز ،۲۶پالک،۲خننانننو فرهن ن
پرویک.یکشنبو و نبو اعت ۲۰:۳۰الی۲۲

ار ت ان۰۹۳۳۸۶۶۴۷۴۴ :

نیشاا ر ،نبش اقثت  5۶ضسینیو اهزاو ع ی اصغر

ار ت ان۰۹۰۲۳۲۹۰۸۶۹:

یک نبو ،و نبو و ج قو اعت  ۲۰الی ۲1
ج سنو تاز تا نیک نبزوار.آورن :نبزوار کانو آ .اقداز پ ه ایی .خیااا

۷

قائم ۲۰۰.عنر ج تر ن ت چ ور قا ایی.روزهای :ننبو .نو ننبو و
پن

۸

نبو اعت 15:۳۰:تا1۶:۳۰د۰۹15۹۷۰۷۲۴۴

اان ا عشاد

ار ت ان۰۹۰51۲۷۹۶۲۴ :

شماره تماس
استان خراسان شمالی

-

آقایان09156461780:
شماره تماس
بانوان09051۲796۲4:

1
۲

اجن رو ،قیام جن ای رواروی تقزیرا ضسنینیو ارکانی ها ننبو،یکشننبو ،
وو نبو  ،و نبو و چاار نبو  -اعت  ۲۰الی ۲1:۳۰
نیروا خیااا فروری ،عسنجد اا الح ائ روزهای وو ننبو و چاار ننبو
و ج قو  -اعت  ۹تا 1۰:۳۰
شماره تماس :آقایان:
استان خوزستان

-

0930۲778۲99
شماره تماس :بانوان:
09386340193

1

ج سنو تاز تا نیک رهایی ن ک آااو _آورن:وزف ن ک آااو قبر ننا
اعیر  .ناعت نروع ج سنو  ۹تا  1۰:۳۰نب .روزهای ننبو و وو ننبو و
چاار نبو

۲

گرو تاز تا نیک صنداقت ن ش_آورن:رواروی فنی و ضرفو ایی ن ش
وانیا فوننای ننبز.روزهای وو نننبو و چاار نننبو نناعت  ۸تا ۹:۳۰
د ۰۹1۶1۴۰۳۰۹۸اعین

۳

ج سا اان ا اه از

۴

ج سنو خ ز ننا _اه از:جاو ناض ی پارکین ن ار  ۲ناعت نروع ج سنو
 ۶اقدازظار.روزهای ننبو.یکشننبو وو ننبو .نو ننبو .چاار ننبو .پن
نبو .وج قو

ار ت ان۰۹۳۸۶۳۴۰1۹۳ :

5

آااوا  ،جنب پ کاا ی ضسنینیو نجاویو ناعت  ۸:۳۰نب روزهای زوج
د نبو و وو نبو و چاار نبو

۶

ج سنو ااب وی عاهشنار_عکا :هال اض ر عاهشنار :روزهای وو ننبو  ،نو
نبو،پن نبو،ج قو  .اعت  1۹الی ۲۰:۳۰

۷

گرو رهایی ن ن ننننر_آورن :ن ن ننننر پارک واری  .ن ازخانو پارک.
روزهای:یکشنبو ،و نبو،پن نبو،ج قو .اعت  ۲۰الی ۲1:۳۰

۸

۹

اندی شک ،اتاق نگابانی ورز گا کارگرا .وو نبو ها اعت  ۶تا ۷:۳۰
ج قو ها اعت  1۰تا 11:۳۰
وزف

پارک روو اند روزهای یک ننبو .نو ننبو.ج قو ناعت  ۷:۳۰تا ۹

ب

استان زنجان
1

شماره تماس:
09198804674

فقال ج سا وراین ا نا ارگزار ن یش و.

-

استان فارس _بوشهر_کهگیلویه و بویراحمد

1

ج سنو اان ا فارن.یکشننبو ناعت ۴:۳۰تا ۶اقدازظار.پن ننبو  :ناعت ۹
تا  1۰:۳۰صبح

۲

ج سنننو عسنننیر نننبز پنارک ن ناندا نننیراز_هر روز ننناعنت 1۸الی

شماره تماس آقایان:
09384011099
شماره تماس بانوان:
093808453۲1

1۹:۳۰دعشننارکت _وو نننبو ها فرعت دپر ننش و پا ننخ/کنااخ انی -

ار ت ان۰۹۳۸۰۸۴5۳۲1:

صننبحاای ج قو نناعت  1۰الی _11:۳۰عکا  :ننیراز ،ننو را وارالرض و
پارک ادا،کانکک بز رن د ار ت ان۰۹۳۷۹15۸۸۹۳:

۳

گرو صنبح نشناط گ ک
دعشارکت

نیراز_روزهای زوج ننبو.وو ننبو و چاار ننبو

نبو تا پنجشنبو اعت  ۶:۳۰تا ۷:۳۰صبح وج قو ها  ۷تا۸صبح
روزهای فرو :یکشننبوداه یت تاز وارو نو ننبودپر نش و پا نخ پنجشننبو
دکنااخ انی
ج سا اقد از ظار گ ک

یراز:

روزهای زوج :نبو،وو نبو،چاار نبو اعت1۶:۳۰تا 1۸
روزهای فرو:یکشنبو .و نبو .پن
آورن :نننیراز.خیااا گ ک

نبو وج قو اعت  15تا 1۶

دکارگر ،نبش ک چو ،1۴واخ عح طو ضیاط

ورز گا ایدکارگر ،اخن ا  ۹ت را ت،خانو العت،اعیدزندگی
۳

ج سننا گرو آراعش عروو ننت_روزهای نننبو،وو نننبو،چاار نننبو
اعت1۹:الی۲۰:۳۰
ج قو صنبح ناعت۷:۳۰:الی_۹آورن:عروو نت خیااا  ۶۰عنری نر نید
او ارواری عنطقو ۲رواروی عی فرو ی اعیدوار.عغاز خصی

۴

گرو صنبح آااو _روزهای:یکشننبو .نو ننبو وج قو ناعت۷:الی  ۸صنبح
.آورن:آااو .خیااا ایدااشنی.گ زار ادا.ور پشت
گرو عصننر نجا آااو _ نننبو وچاار نننبو نناعت  ۳تا. ۴آورن:آااو
آخرخیااا رض ا ور پشت ج سو ورق ک

5

ج سننا ننار نننا فسننا_روزهای نننبو .وو نننبو.چاار نننبو.ج قو
اعت۸:الی ۹:۳۰
آورن:فسا انناای ا ار ایدا خیرآااو

۶

آورن ج سا ا نا ا ار:
ج سنو عشنب ادو عرز عالیشنار_ ننبو و نو ننبو نی و او
۷الی-۸:۳۰نی و ووم ا

اعت ۶:الی ۷:۳۰

آورن:ا ار.عالیشار.چاار را گ رک،او
۷

نا ناعت

ت ول ار،اعاعزاو ا ریب

ج سنو صنداقت ارازجا _چاار ننبو ناعت 1۸الی -1۹:۳۰آورن:ارازجا
ورووی ار از جاو یراز پارک اید گنجی

۸

آورن ج سا ا نا کاگی یو و ا یراض د
جنن سننننو ننن ر گننچسننننارا _ نننننننبننو و چنناننار نننننننبننو
ناعت1۹:۳۰:الی_۲1آورن:گچسنارا اقداز ف کو نرگک او ن ت نار
ن ازخانو فوای بز
شماره تماس :

استان قزوین
1

ج سنننا قزوین-آورن:قزوین وورا ه ندا  .ترعیننا تاکسنننننا  .واخ ن ازخانو
ترعینا

۲

099035418۲6

نبو ،وو نبو و چاار نبو اعت  1۹تا ۲۰:۳۰

زیبا نار ،چاار را عق م خیااا واوگسننری دضنراو جنب کان

اید رجایی عح

ارگزاری ج سو  - SAزعا :یک نبو .و نبو و ج قو ها اعت  1۹تا ۲۰:۳۰
استان قم
1

جلسات شنبه:
ج سنو صنبح اعید قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت ۷
تا  ۸:۳۰صبح
ج سنننو عصنننر آراعش قم_.آورن:قم.خیناانا اعنام خ ینی.ک چنو 11پالک -5۹
اعت 1۶:تا 1۷:۳۰

شماره تماس:
09107557561

۲

جلسات یک شنبه
ج سنو صنبح اعید قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت ۷
تا  ۸:۳۰صبح
ج سنو نب قم -خیااا اعام ع نی صندردخاکهرج .فرهنگسنرای ج ا .اتاق 1۰۴
اعت  1۸الی 1۹:۳۰

۳

جلسات دوشنبه.
ج سنو صنبح اعید قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت ۷
تا  ۸:۳۰صبح
ج سنننو عصنننر آراعش قم_.آورن قم .خیناانا اعنام خ ینی ک چنو .11پالک 5۹
اعت 1۶:تا 1۷:۳۰

۴

جلسات سه شنبه.
ج سنو صنبح اعید قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت ۷
تا  ۸:۳۰صبح
ج سننو ننب قم .خیااا اعام ع ننی صنندر دخاکهرج فرهنگسننرای ج ا .اتاق
 1۰۴اعت  1۸الی 1۹:۳۰

5

جلسات چهارشنبه
ج سنو عصنر آراعش قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت
 1۶تا 1۷:۳۰

۶

جلسات پنج شنبه
ج سنو صنبح اعید قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت ۷
تا  ۸:۳۰صبح
ج سنو نب قم .خیااا اعام ع نی صندر دخاکهرج فرهنگسنرای ج ا اتاق 1۰۴
اعت  1۸الی 1۹:۳۰

۷

جلسات جمعه

ج سنو صنبح اعید قم-آورن:قم خیااا اعام خ ینی .ک چو  11پالک  5۹ناعت ۷
تا  ۸:۳۰صبح
ج سنو نب قم-خیااا اعام ع نی صندردخاکهرج فرهنگسنرای ج ا اتاق 1۰۴
اعت  1۸الی 1۹:۳۰
-

شماره تماس:
0916۲4331۲0
استان کرمان و سیستان بلوچستان

شماره تماس
بانوان:
09131418141

1

گرو وضد کرعا  :عکا عیدا نادادعشنناق ااندای خیااا  1۷ناری ر.رواروی
اازار نارواری عقبر عشنناقیو ننبو،یکشننبو ،وو ننبو ،نو ننبو،چاار ننبو،پن
نبو اعت 1۶الی  1۷:۳۰ج قو اعت  ۹الی  1۰:۳۰صبح

۲

گرو ضرکت صبح کرعا  :عکا آ یاااو

الی ررای  1تکیو ع ی اکبر

هرروز  ۶.۳۰الی۷.۳۰ج قو  ۷.۳۰الی ۹:۰۰صبح
۳

گرو ب آزاوی کرعا  :عکا آ یاااو

الی ررای  1تکیو ع ی اکبر

هرروز اعت 1۹:تا ۲۰:۳۰
۴
5

گرو آراعش اان ا کرعا :روزهای نبو و چاار نبو از اعت  15تا 1۶:۳۰
گرو رهایی یرجا  :عکا ا ار وکنر صاوقی رواروی پ
روزهای یکشنبو .و نبو.پن

۶

گرو آزاوی جیرفت عکا عیدا
یکشنبو ،و نبو،پن

۷

گرو آراعش ام:

انزین .عسجد الزهرا

نبو و ج قو اعت  1۹:۳۰تا ۲۰:۳۰
نننارواری تکیو ضونننر عبان دع روز های

نبو و ج قو اعت  1۹:۰۰الی ۲۰:۳۰

خیااا ۹۰۰عنری عسجد صاضب الزعا هر ب اعت ۲۰:۴5 :تا۲۲:15
۸

گرو هدیو ام :ام۹۰۰عنری ک ثر5عکنب الحسین
یکشنبو ،و نبو و پن

۹

نبو اعت1۳:۰۰:الی1۴:۰۰

گرو ننب رفسنننجا  :ک ا آااو،عسننجد خیر اندیش،زیر زعین عسننجد روزهای
نبو،وو نبو،چاار نبو ،ج قو
اعت  1۹تا ۲۰:15

1۰

گرو صنبح رفسننجا ک ا آااو،عسنجد خیر اندیش،زیر زعین عسنجدروز پن ننبو
صبح اعت  ۷:۳۰الی۸:۳۰

11

گرو رهایی راور:
عکنا خیناانا اعنام ای نار ن نننا ع ی اان اایطنالنب واخن ن ناز خناننو روزهنای زوج
وج قو اعت  ۲1تا ۲۲

1۲

گرو پرواز چاااار:
ا ار ت ضید ضدفاصن تقاطع خیااا ج ا ری ن الی وخیااا اقبا اله ری عرکز
کاهش آ یب اجن اعی
روزهای یکشنبو  ،و نبو وپن

1۳

گرو ک

نبو اعت 1۸:۳۰الی1۹:۳۰

اراااک:

نننار اااک،خیااا اعام،ک چو جنب اانک ع ت عرکزی ،ننناخن ا عادک وک.
زعا ارگزاری ۲1:الی۲۲
روزهای یک نبو و و نبو ،پن
1۴

نبو وج قو

گرو ن ج انا کرعا  :ناعت 15:۳۰تا 1۶:۳۰روزهای:یک ننبو.وو ننبو و نو
نبو .
آورن :خیااا خ ر ید.ایست عنری وانشج .نبش ک چو .۶عسجد اعام ضسن
ج سا عجازی:چاار نبو ها اعت ۲۲:۳۰

15

ج سو زاهدا :رواروی وانشگا  ۳عرکزآ یباای اجن اعی هر روز  1۸الی 1۹

1۶

رو نننای وهپااید ۶5:کی عنری خاش رو نننای وهپااید جنب کافو ن یم هر روز
 1۹:۳۰الی  ۲۰:۳۰کنار جاو

1۷

گرو ه نیاری نرعا نیر:عکا :ر ننم آااو .ا اراصن ی ج ا ری ا نالعی .عدر نو
ادا
روزهای :نبو .وو نبو.چاار نبو و ج قو اعت روع1۹:

1۸

اعنینند اخنننیننارآانناو کنرعننا  :عنکننا :اخنننیننار آانناو.جن نان ری .1۸عسنننجنند عننی
اصغر.روزهای:یک نبو .و نبو.پن

نبو.ج قو اعت۲۰:۳۰:تا۲1:۳۰

اراااک:روزهای وو نبو و پن

نبو اعت 15:تا  1۶عصر

1۹

ه یارا اان ا

۲۰

آراعش اان ا

۲1

اعید اان ا ام:روزهای یک نبو اعت  15تا  1۶عصر

یرجا :روزهای نبو و چاار نبو اعت  1۶تا  1۷عصر

-

شماره تماس:

استان گیالن
1

ر ننت ،چاار را گ سننار ،ا نننا ع ت ،واخ ک پین
آالچیب

0903۲887961
ا ننکا عسننافرا ،واخ

وو نبودع ض ع:آزاو وج قودع ض ع.کنااخ انی  ،اعت 1۷الی 1۸:۳۰
گرو ه نیاری:آورن:ر نت.چااررا گ سنار .ا ننا ع ت.واخ ک پین

ا نکا

عسافرا .
روزهای ارگزاری:چاار نبو ع ض ع:هرههنو کارکرو یک قدم _ اعت  ۲1الی ۲۲
-

استان لرستان

شماره تماس:
09165816191

1

اان ا خرم آااو :گرو ت لدی وواار داان ا :

نبو ۲1:۳۰تا ۲۳
۲

آقایا خرم آااو :گرو رهایی:
چااررا فرهن  ،پ وارایی زاو  .و نبو وج قو اعت  ۲۰تا ۲1:۳۰

۳

گرو پاک زیسنننن اروجرو :خیااا جقهری ،ک چو اقایی  -نننبو و چاار نننبو
۲1الی ۲۲:۳۰

۴

گرو ه نیارا ن رآااودولها :پ آزاوگا  ،عسنجد اعام صناوق ننبو  ،نو ننبو،
پن نبو
اعت  ۲۲الی ۲۳:۳۰

5

گرو ه نیاری ک هد نت :عح و تازآااو – روزهای ننبو ،وو ننبو،چاار ننبو
اعت  ۲۰:۳۰الی ۲۲

۶

گرو پیام اعید ازنا:اازیسنی ازنا_ج قو اعت 1۶تا 1۷:۳۰

۷

گرو ه نیاری نااوند:نااوند جاو کرعانشنا کی عنر 1ور خروجی ااغ ااشنت
اعت  1۶الی 1۷:۳۰

۸

گرو ط ع آزاوی عالیر :ا ار پر نننار.فوننای ااز.جنب ورووی اام عالیر.روزهای
و نبو .اعت  1۹الی ۲۰:15دعیالو ۰۹1۸۰5۸۰51۰

استان مازندران و گلستان
1

عازندرا  ،تنکاان روزهای ننو نننبو نناعت . ۶:۳۰جات وریافت آورن وقیب
عکا ج سو اا

۲

ار  ۰۹۳۷۳1۴۴۹۲۷ت ان اگیرید.

عازندرا  ،قائم ننار ،ای ار نننا رازی ،خیااا

ننید نظام الدین ،گ سنننا ،11

عسجد آذراایجانیها  -نبو ،وو نبو و چاار نبو د اعت  ۶:۳۰الی ۸
۳

عازندرا  ،فریدونکنار ،خیااا ناعج  ،الن ورز ی ادا ،ن ازخانو الن

شماره تماس:
09114184830

روزهای یک ننبو ،نو ننبو  ۶عاهو او د ناعت  1۹الی  ۲۰:۳۰نش عا ووم
د اعت  1۸الی 1۹:۳۰
گلستان
۴

0۹1141۸4۸۳0

گ سننا  -گرگا ،خیااا گ اا.چااررا گ اا.عجن ع اام گ ااطبقو  ،5زن
ه یاری
روزهای فرو.یکشنبو،وو نبو ،و نبو،چاار نبو،پن

، ۷گرو

نبو

ش عاهو او  ۲۰:۳۰:الی ۲۲ش عاهو ووم1۹:۳۰:الی۲1
5

گ سنننا  ،گرو ه ننیاری گرگا  ،جرجا  ،خیااا اوزینو ،اوزینو  ،11نبش ک چو
وظیهو وا ۶
روزهای زوج د نبو ،وو نبو ،چاار نبو و ج قو
ش عا او

اعت د۲۰:۳۰الی ۲۲و ش عا ووم اعت د 1۹:۳۰الی ۲1

گ سننننا  ،گرگا  ،گرو ه نننیاری خیااا گ اا ،چاار را گ اا ،عجن ع اام گ اا
طبقو  ،5زن

۷

روزهای فرو دیک نبو .و نبو .پن
ش عا او د ۲۰:۳۰الی ۲۲
۶

نبو

ش عا ووم د 1۹:۳۰الی ۲1

گ سنا  ،گنبد کاوون ،اازار رونها ،طبقو او  ،الین ووم ،پالک ۴۷
یکشنبو ،و نبو و پنجشنبو  -د اعت  ۲۰الی ۲1:۳۰

۷

ج سا اان ا گرگا وو روز ور ههنو

استان مرکزی
1
۲

اراک ،خیااا عیرزای نیرازی پارک اعیر کبیر ،نالن آعهی تااتر ننبو ،یکشننبو،
وو نبو ،پن نبو د اعت  - 1۹چاار نبو د اعت  1۰:۳۰صبح
او  ،ارک ع ی ،رواروی ا نا اقاقیا ،جنب جانب  ،اعالک را نین

شماره تماس:
0۹1۸۵۲۵۲۷۲۲

روزهای و نبو و پن
۳

خ ین ،خیااا

نبو اعت  ۲۲الی ۲۳

ریقنی ،پارک اید ااشنی ،واخ ن ازخانو پارک

ننننبنو نی نو او

نننا از  ۸تا  ۹:۳۰نننب و نی نو ووم نننا ۷تا ۸:۳۰نننب

و نو ننبو ها نی و او

نا  ۴تا پن و نیم عصنر و نی و ووم نا  ۳تا ۴:۳۰

عصر
۴

اان ا وو نبو عصر اعت  15الی 1۶

-

شماره تماس :

استان هرمزگان

0۹1۳۸16014۹

1

اندرعبان ،عیدا یاوا و ،ک چو ع کو آ ن ا ها ،ک چو ووم ن ت را نت ،ع نسنو
قرآنی ن رالق  .روزهای زوج و پنجشنبو ،اعت ۲۰:۰۰

۲

ج سنو اعید گ شنار اندر عبان :پشنت پ انزین اال  ،عجن ع ورز نی ناید
ع ی زاو روزهای وو نبو و ج قو اعت  ۲۰تا ۲1:۳۰

۳

گرو ط ع صبح اندرعبان :اندرعبان پارک اللو رواروی عسجد اال
روزهای یک نبو ،و نبو و پن

نبو اعت  ۶تا  ۷صبح

۴

کننیننش،اننقنندازعصننننالی کننیننش،پننارک اننارننرا ،واخنن
ااز .نبو،وو نبو،چاار نبو،پن نبو اعت 1۹الی ۲۰

5

عن جا  ،ن ازخانو پ

انزین رازاا  .روزهای زوج اعت 1۹:۳۰

۶

هشنبندی ،چراغ آااو ،و را اعیری ،ن ازخانو پ

عننحنن طننو

انزین ایژ پ ر.

یکشنبو ،و نبو ،ج قو ،اعت 1۹:۰۰
۷

کان ج ،ضیدرآااو عرکزی ،ک چو

۸

روواار ،ا ار والیت ،ک چو والیت  .5نبو ،و نبو ،اعت 1۹:۰۰

۹

جیرفت ،عیدا نارواری ،تکیو عبا نیو .روزهای ننبو ،وو ننبو ،نو ننبو ناعت
 1۳:15تا 1۴:۳۰

ار  .1۷روزهای زوج اعت 1۹:۰۰

1۰

ج سو ا ک جیرفت :ا ک روزهای ج قو اعت1۴

11

گرو اندر خ یر :آورن پارک عیدا پ یک را
نبو و و نبو اعت  ۲۰:۳۰تا ۲1:۳۰

1۲

عینا  ،ا ار آ عح د عغی ی عدر و اید اعینی.
روزهای زوج اعت 1۹:۳۰

-

استان همدان ،استان کرمانشاه و استان کردستان
(منطقه غرب کشور)

1
۲

0۹1۸۲0۵۷00۳

کرو نا  :قرو ارک اقثت .روزهای وو نبو وج قو اعت  ۲۲الی ۲۲:۳۰
ت یسرکا  .خیااا

ادا جنب اا گا پر پ لیک.روزهای زوج اعت  1۹الی ۲۰

ت یسنرکا دج سنو ن پای اعید .عکا فوای ااز.تپو ن ر الشادا .روزهای یک نبو و
پن نبو اعت۲۰:۳۰:الی۲1:۳۰
۳

کنگناور.خیناانا عطاری ینا خیناانا فش.پنا ننناژ ضنافه طبقنو ووم .روزهنای
نبو.چاار نبو اعت  1۸:۳۰الی ۲۰

۴

گرو ط ع عالیر_آورن:خیناانا ارق اناال.خیناانا نننایند عجیند فراهنانی درواروی
خیااا خ با عسننجد اعام ضسننیندع .طبقو پایین.روزهای ج قو نناعت 1۰:الی
11:15صبح

5

گرو ه نیارا نااوند:.نااوند.جاو کرعانشنا .کی عنر .1ور خروجی ااغ ااشنت
روزهای پن نبو اعت 1۶:تا 1۷:۳۰

۶

کرو ن نننا  -نننننندج.آورن :نننننندج.عیندا عناور.کنان
اعت 1۸:الی 1۹د ار ت ان۰۹1۸۹۸1۳۹۴۹:

ه فی ی .روزهنای زوج

۷

ه دا  :آورن:ه دا .چاار را عیدا اار او طرف چراغ قرعز رواروی ور عیدا
اار آزاوی:روزهای ننبو .یکشننبو .وو ننبو .نو ننبو .چاار ننبو .پن ننبو .ج قو
اعت  1۹الی ۲۰:۳۰د ار ت ان۰۹1۸۷۰۳۹1۳۹:

شماره تماس:

-

شماره تماس :

استان یزد
1

0۹1۳۷۲۳۹140

یزو ،چااررا فاط یو دعارکار  ،ااندای ا ار اسنننی  ،ن ن ت چ  ،ک چو عسنننجد
الرض ن دعح و ت  ،ضسننینیو عح د ع ی ترک .هر روز نناعت  ۷تا  ۸صننبح و
روزهای تقطی د ناعت  ۸تا  ، ۹:۳۰عصنر :ننبو ،یکشننبو ،وو ننبو ،چاار ننبو ،پن
نبو  -اعت 1۸

۲

عیبد ،خط ننننن  ،نر نننید او پ عروارید ،جنب تانکر نننازی صنننداقت ،ک چو
ترا کاری رایبا
یکشننبو ،نو ننبو ،پن
ننا

ننبو ،ج قو ناعت  1۹الی « ۲۰: ۳۰نش عا او

 -نناعت  1۸الی  « 1۹: ۳۰ننش عا ووم ننا .عا رعوننا

نناعت

ارگزاری ج سا  1۸الی  1۹:۳۰عی اا د.
۳

گرو آزاوی اافب :خیااا عسنجدجاعع ا ار اعام ع ی.فرعی .۲۷جنب پایگا ناید
ااشنی.روزهای نبو.وو نبو .چاار نبو اعت  1۷:۳۰الی 1۸:۳۰

۴

ج سننو ضک خ :آورن خیااا ایرانشننار.ک چو ها ننم خا .ان اسننت پنجم
اللو.ضسینیو اا الهو - .روزهای و نبو وج قو اعت  1۸الی 1۹:۳۰

5

گرو اان ا را پاکی یزو :روزهای وو نبو اعت  15تا 1۶:15

اطالعات جلسات اینترنتی:
جلسات مجازی  SAآقایان پارسی زبانان به ترتیب ساعت برگزاری که هر
روز برگزار می شود
👈صبح قم🌹  ۷:۰۰الی 🌹۸:۳۰
👈ایرا دج سو صبح 🌹 ۸:۰۰الی  ۹:۳۰صبح🌹
👈ج سو صبح اروپا🌹 1۰:۰۰صبح او وقت ایرا 🌹
👈ظار کرعا 🌹  1۳:۰۰الی 🌹1۴:۳۰
👈عصر ایرا دتایم او 🌹  1۴:۳۰الی 🌹1۶:۰۰
👈عصر ایرا دتایم ووم 🌹  1۶:۰۰الی 🌹1۷:۳۰
👈عقناوا جنسی گ نام کاا 🌹 🌹1۸:۰۰
👈ج سو عصر قم🌹 روزهای ارگزاری :روزهای زوج و ج قو ها  1۹:۰۰الی 🌹۲۰:۳۰
👈ج سو هرعزگا  🌹 :روز های ارگزاری هر ب اعت  ۲۰:۰۰الی 🌹۲1:۳۰
👈ج سو ه یاری اراک🌹 روزهای ارگزاری :و نبو ،چاار نبو وج قو  ۲۰:۳۰الی 🌹۲1:۳۰

👈گرو ن ج انا 🌹د نین  1۳الی  ۲۰ا چاار نبو ها ۲۲:۳۰الی 🌹۲۳:۳۰
👈 یرانا 🌹  ۲1:۰۰الی 🌹۲۲:۳۰
👈ایرا دج سو ب 🌹  ۲1:۰۰الی 🌹۲۲:۳۰
👈 بزوگا 🌹  ۲۳:۰۰الی 🌹۰:۳۰
👈 بزوگا دپر ش و پا خ 🌹 🌹۰۰:۳۰
جانت ورینافنت آورن ج سنننا آقاایاان ور نرم افزار فری کنهرانک انا ننن نار زیر ت نان اگیریند تنا آی وی
ج سا را ور اخنیار ا قرار ادهند.
شماره تماس آدرس جلسات فضای مجازی آقایان ایران۰۹۹۴۱۱۹۹۰۴۸ :

جلسات مجازی  SAبانوان که هر روز برگزار می شود
- ۳جلسات بانوان
👈 نبو :ه یارانو 🌹  🌹 ۷ – ۸:15هدیو الای 🌹  ۲1:۳۰الی 🌹۲۰
👈یکشننبو  :ه نیارانو 🌹  🌹 ۷ – ۸:15ن ر اعید 🌹  1۳:۳۰الی  🌹🌹 1۲هدیو الای 🌹  ۲1:۳۰الی
🌹۲۰
👈وو نبو :ه یارانو 🌹  🌹 ۷ – ۸:15هدیو الای 🌹  ۲1:۳۰الی 🌹۲۰
👈 و نبو :ه یارانو 🌹 🌹 ۷ – ۸:15

یم آراعش 🌹  ۲۰:۳۰الی 🌹1۹

👈چاار نبو :ه یارانو 🌹  🌹 ۷ – ۸:15رهایی 🌹  ۲1:۳۰الی 🌹۲۰
👈پن

نبو :ه یارانو 🌹  🌹 ۷ – ۸:15هدیو الای 🌹  ۲1:۳۰الی 🌹۲۰

👈ج قو :ه یارانو 🌹  🌹 ۷ – ۸:15هدیو الای 🌹  ۲1:۳۰الی 🌹۲۰
جات وریافت آورن ج سا بانوان ور نرم افزار فری کنهرانک اا
را ور اخنیار ا قرار ادهند.
شماره تماس آدرس جلسات فضای مجازی بانوان ایران۰۹۹۳۱7۳۴۸۰7 :

ار زیر ت ان اگیرید تا آی وی ج سا

