
ساعت مراجعهروزهای مراجعهمحل مراچعه به کانوننام و نام خانوادگی راهبرنام و نام خانوادگی راهنمانام کانونکد کانونردیف

19الی17یکشنبه ها و سه شنبه ها(ع )مسجد امیرالمومنین  - (ع)خ امیرالمومنین - کوی شهدا-  نجف شهرمعصومه علیرضاییسیده طیبه حسینی زاده صفی پورکانون شهیده هاشمی سیرجان نجف شهر12000076496

12الی9دوشنبه ها و چهارشنبه ها(ع )نبش کوچه هیئت ابوالفضل  (ره)بلوار امام خمینی  -نجف شهرحمیده امیرشاهیزهرا امیرینجف شهرسیرجان- ع-کانون بنت الحسین22000076195

19الی17شنبه ها و دوشنبه ها(ع)روبروی شهدای گمنام مسجد امام هادی  -مساکن مهرمهدیه رضاییفهیمه السادات موسویهمیاری شهرک مساکن مهر سیرجان32000076189

10الی9پنجشنبه ها هیئت قمر بنی هاشمبلوار دانشجو-بلوار عباسپورسیمین ذاکری افشاراسماء محمودآبادیبلوار دانشجو سیرجان- ع-عقیله بی هاشم62000072286

10.5الی9.5دوشنبه ها و سه شنبه ها(ص)مسجد النی -بلوار عباسپورعصمت آذر شبمینا ستوده نیاعباسپور سیرجان- ص-همیاری نبی اکرم 52000072858

11.30الی10.30شنبه ها(عج)مسجد بقیه اهلل- شهرک مشتاقصدیقه عرب پاریزیمژگان عبدالحسین نژادهمیاری بنت الهدی شهرک مشتاق سیرجان42000072260

10الی9شنبه ها و یکشنبه و سه شنبه(ص)خیابان جنت کنار مسجدالرسول  -رزمندگانمرضیه زنداقطاعیبتول محسنی تکلورزمندگان سیرجان- س-فاطمه الزهرا 72000072285

19الی17یکشنبه ها و سه شنبه هامسجد قدس- بلوار شیخ مفیداول صدیقه عرب گوئینیطیبه کریمیهمیاری مسجد قدس سیرجان82000072261

18الی16یکشنبه ها و چهارشنبه هامسجد المهدی -بلوار قاانیزهرا قرائی بیدبریانیفاطمه قرائی بیدبریانیقاآنی سیرجان- عج-اباصالح 92000072864

19الی17شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه هانبش خیابان بسیج- خیابان وحیدصفیه مقدم نیامرضیه علی پوروحید سیرجان- س-حضرت خدیجه 102000072289

بعد ازنماز مغرب و عشا(تمام ایام هفته)(ع)مسجداباعبداهلل -خیابان نصیری شمالیاعتماد رفعتیعلی حسن بیگینصیری شمالی سیرجان- ع-مسجد اباعبداهلل 112000072316

19الی17یکشنبه ها و سه شنبه هامسجد مسلم بن عقیل -خیابان نصیری جنوبیمریم فخرآبادیثریا نورمندی پورنصیری سیرجان-س-حضرت معصومه 122000072288

بعد ازنماز مغرب و عشاپنج شنبه- سه شنبه - دوشنبه - یکشنبه روبروی بازار مسجد جامع -خیابان امامامین رضا میرحسین خانیرضا خورتنهمیاری مسجد جامع سیرجان132000072312

20الی19شنبه ها و چهارشنبه هاپشت بازار قدیم- مسجد اعظمعلیرضا حیدری جامع بزرگیاشکان شاهمرادیهمیاری نسل ظهور مسجد اعظم سیرجان142000072875

13الی7(تمام ایام هته)اداره صنعت و معدن وتجارت سیرجان - بلوار سردار جنگلرضوان پورمعصومیمحبوبه اسالمی مقدمکانون صنعت معدن و تجارت سیرجان152000074439

13الی7(تمام ایام هته)اداره جهاد کشاورزی سیرجان - خیابان فردوسیاکبر محمودابادیسرور حافظی قهستانیمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان161004456

18الی16شنبه ها(عج)جنب مسجد ولی عصر -(عج)خیابان ولی عصرزهره نژاد بیگلریفرزانه زرگریسیرجان- عج-همیاری ولی عصر 172000072287

10الی8دوشنبه هابعد از دانشگاه آزاد خیابان پشت فضای سبز  -بلوار دکتر صادقیحسین صادقی گوغریرضا لری گوئینیدکترصادقی سیرجان- ع-امام حسن مجتبی182000072317

13الی7(تمام ایام هته)انتهای کوچه جنب جهاد نصر-  بلوار مالک اشترحامد هادیانفرشته مسلمی نیاصندوق قرض الحسنه کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان191004596

12.5الی11.5سه شنبه ها (ره)مسجد امام خمینی  -کوی امام خمینیسمیه رنجبر زیدابادیفاطمه شمسائیکوی امام سیرجان- س-همیاری ام ابیها 202000072538

19الی17شنبه ها و چهارشنبه هامسجد فاطمیه- بلوار فاطمیه پیمانه محمدعلی پورلیال جوان لریهمیاری فاطمیه سیرجان212000073176

20الی19دوشنبه ها و چهارشنبه ها(س)مسجد حضرت رقیه -  (ع)شهرک امام حسینفرزاد مومنی زادهمحمدمهدی مددی زادهسیرجان- ع-شهرک امام حسین-س-همیاری حضرت رقیه 222000072877

18الی 17یکشنبه ها(س)مسجد حضرت رقیه -  (ع)شهرک امام حسینفهیمه ایزدی فرناهید غضنفرپورشهرک امام حسین سیرجان-س-همیاری نرجس خاتون 232000072283

18.30ال16.30شنبه ها و دوشنبه ها(ع)نزدیک کمربندی مسجد ابوالفضل - خیابان ابوریحان غربی مریم صادقی عسکریمطهره صادقیابوریحان غربی سیرجان-س-همیاری حضرت سکینه 242000072867

11الی9شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها(ع)مسجد موسی بن جعفر  -خیابان آیت اهلل غفاریمهدیه گلزار سعیدابادیرحیمه شولابوریحان شرقی سیرجان- ع-همیاری ثامن252000072306

12الی9سه شنبه ها کوچه اخر سمت راست پشت کمیته امداد-  شهریور17خیابان نرگس اسدی پورسمیه شول شهریور سیرجان17-ع-همیاری حضرت مریم 262000072300

بعد ازنماز مغرب و عشاپنجشنبه ها(ع)امام زاده احمدامیرمحسن کوچکیابوالفضل اسفندیارپورسیرجان- ع-همیاری امام زاده احمد272000072873

9.30الی8دوشنبه هاهیئت هاشمی (ع) خیابان امام زاده احمدملکه صادقیفتحیه ابوالقاسمیهیئت هاشمی سیرجان- ع-همیاری امامزاده احمد 282000072539

18الی16یکشنبه ها و چهارشنبه ها(ع)مسجد علی اصغر -  پرسی گازبتول محمدحسینیطیبه کریم پورپرسی گاز سیرجان- س-همیاری فدک الزهرا 292000072860

19الی17یکشنبه ها ودوشنبه ها و سه شنبه ها(ع)نبش خ شاهچراغ مسجد قمر بنی هاشم  -محله دهیادگارفرزانه حاج ابراهیمیفاطمه نژاد بیگلریهمیاری بضعه النبی دهیادگار سیرجان302000072857

10الی 8یکشنبه ها و دوشنبه ها(ع)مسجد امیرالمومنین  -(ع)شهرک امیرالمومنین رقیه شهریاری پوریاسمین عوض پور لریهمیاری کوثر شهرک امیرالمومنین سیرجان312000072765

17.30الی16شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه هاجنب مهدیه مکی آباد-مکی آباد فاطمه پرندهام البنین نژاد شاهبداغیمکی آباد سیرجان- س-همیاری حضرت رقیه 322000072764

17.30الی16شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه هاروبروی دندانسازی عماد(بهداشت سابق)خانه هالل-خ تخت جمشید- محله آبادهصدیقه رفعتیزهرا فیروزآبادیهمیاری زینبیه آباده سیرجان332000072247

18.30الی17.30دوشنبه ها و سه شنبه ها(عج)مسجد و مهدیه صاحب الزمان - (عج)شهرک صاحب الزمان لیال بیگیصدیقه شاهمرادی پور گسمونیسیرجان-عج-شهرک صاحب الزمان- س-ام البنین 342000072284

بعد ازنماز مغرب و عشا(تمام ایام هفته)(ع )مسجد امام حسین - شهرک برقحجت اله خضری پورعلی رجبی حافظیشهرک برق سیرجان- ع-همیاری ثامن الحجج 352000072541

بعد ازنماز مغرب و عشاشنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها(ع)مسجد ابوالفضل - شهرک سی بی جیمیالد پور گهردیعلی بلوردیهمیاری شهید همت شهرک سی بی جی سیرجان362000072871

12الی11شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها(ع)سیرجان مسجد امام هادی - شهرک ثاراهللعذری پدراممریم جعفریشهرک ثاراهلل سیرجان- ع-همیاری امام هادی 372000072294


