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«لیست مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای پروانه فعالیت استان اصفهان»
ردیف

نام موسسه

مدیرمسئول

شهرستان

1

نوراالنوارملکوت

اکرم جمشیدیان

اصفهان

1

نورالقرآن

محسن صراف
بدرالسادات نقوی(مدیر عامل)

اصفهان

7

مهاد دین و دانش اصفهان

حسین خاکساری هرندی

اصفهان

1

ثامن االئمه(علیه السالم)

سعید سعادتی
مسعودابوطالبی(مدیرمسئول جدید)

اصفهان

9

بینه

رضا امینی
مرتضی بشیری(مدیر عامل)

اصفهان

0

روشندالن

سیدمرتضی نیکزاد

اصفهان

3

بقیةاهلل مهر اصفهان

سعید امین الرعایایی
لیال جوانی(مدیر عامل)

اصفهان

تلفن

71137113
27747343فاکس
39171317190
71103311و11
71199177
39177111331
39177131191
99319903
71109130

فاکس 71130031
39791110913
71111907
03422034724
39177173013
71193111
71191911
39171339179
71193730
39177170100
77701099
39171191731

1

آدرس

اصفهان -خ آیةاله ادیب.حدفاصل چهارراه سرچشمه وچهارراه
باهنر.روبروی مدرسه نم نبات
اصفهان -فلکه احمدآباد.کوچه امام دوست.پالک
70کدپستی0199019911

اصفهان -خ ابن سینا ک  -73کوچه میر عالءالدینی -پالک 7
مهد قرآن مرکزی-مرکز حفظ و تفسیر

چهارباغ خواجو-نبش کوچه شهید هاشمی-پالک - 1جنب مسجد
بقیه اله -روبروی صداوسیما
اصفهان -خ احمدآباد.ابتدای خ گلزار.بن بست پیام -پالک -71
کدپستی 0191993137
اصفهان -میدان قدس.ابتدای خ مجلسی.روبروی قنادی شاهین.ک
شهیدصفاتاج.بن بست اول.پ 910کدپستی011091009
اصفهان -خ کاوه-خ با هنر -فرعی  -11داخل بن بست

39171113903
71117091
71119399
39171101097
71133303
71133301
39171101901
70010733
70011110

0

عارفان قدر اصفهان

لیال کامالن

اصفهان

9

تسنیم نور والیت

مهری سجادی فر

اصفهان

13

مرکز تحقیقات ونشر معارف
اهل البیت(علیهم السالم)

سید حسین رضازاده

11

گلواژه های عترت
بهارستان

علی شهریاری
زهرا آرامی(مدیر عامل)

اصفهان

11

حافظان وحی کاشان

ابوالقاسم تصویری
مجید عربی(مدیر عامل)

کاشان

17

قاریان و حافظان کاشان

علی اکبر توحیدیان

کاشان

11

جامعه بیت الزهرا ء(سالم
اهلل علیها)

طیبه سلطانی فر

آران وبیدگل

19

گنجینه معارف گلشهر

حسن یاوری

گلپایگان

10

مولی الموحدین

مرتضی محمدی

گلپایگان

97113939
39171311010

13

شمیم معرفت

مهدی شایان

اصفهان

73391370
39177111191

اصفهان

39171101131

39177000317
99191777
99101010
39171071393
91111710
39171017930
91317739

39113939111
97117031
39171311701
39179313130

2

اصفهان -خ جابر انصاری -خ عارف -بن بست رز
اصفهان-خ فردوسی -خ عافیت -کوچه بهشتی –بن بست
الله ها-پ01
خیابان نشاط-ابتدای خ فرشادی-پالک-97179
کد پ 0109/1111
اصفهان -بهارستان -فاز یک -محله چهار -خ ایثار جنوبی-
خ زمزم -نبش زمزم  -11پ – 119کد پستی 0117109339

کاشان.خ امام خمینی.جنب اتکا .کدپستی0310090991
کاشان.دروازه دولت.ابتدای کوچه حبیب ابن موسی.پالک.10
ک پ0310017911
آران وبیدگل -خیابان شهدا-معراج – 3روبروی امامزاده هادی
(علیه السالم) کدپستی03110099903
گلپایگان -گلشهر -میدان امام حسین(علیه السالم) -خیابان امام
خمینی(ره) -کوچه گلدیس-کدپستی 0301113771
گلپایگان-خ امام حسین.روبروی برق منطقه ای
کدپستی 0331091079
اصفهان -میدان ارتش.به سمت سه راه سیمین-روبروی ایستگاه
بی آرتی -خ عالمه جعفری

10

مهروالیت برخوار

حسین جعفری دولت آبادی
خانم کمالی(مدیر عامل)

برخوار

19

الغدیر ورنامخواست

رحمت اهلل قاسمی

لنجان

13

حضرت زینب عطر گل
زهراء (سالم اهلل علیها)

نیرالسادات نوری

اصفهان

11

آیت اهلل حججی

رضا حججی
خانم حججی

نجف آباد

11

مصباح المنیر قلعه سفید

یوسف جمشیدیان
آقای جمشیدیان(پیگیر امور)

نجف آباد

17

حب االئمه

حسینعلی جان نثاری الدانی

اصفهان

11

البیان

زینب کریمی بهجت آبادی

لنجان

19

نورالمهدی(عج) محمدآباد
جرقویه

10

نورالهدایه داران

19019999
19019991
39171311971
39177001973
91191111
39170909331
71131111
39171091391
11013131
39177711713
39171770103
11117333
39171771390
39700319131

73319331
73310011
24337424
39177199137
91170393
39173109019
10091110
39177090307
39171301993
39171107191
39731093010
39173731199

سیدافضل میرحاج
غالمعلی حسن زاده(مدیر عامل)
مرضیه صفایی

اصفهان

حمیده صنیعی دارانی

فریدن

3

دولت آباد-خ شهید محمد داوری .-فلکه نماز -خ حجاب -پ-0
کدپستی.711300009مجتمع آموزشی مهد
لنجان.ورنامخواست.خ شریعتی روبروی مجتمع تجاری نور -کد
پستی 0137139930
اصفهان -خیابان ابن سینا -کوچه  -73ساختمان جامعه زینب
(سالم اهلل علیها)( -)1طبقه اول -کد پستی 0110309731
نجف آباد.چهارراه بازار.ابتدای خ منتظری شمالی.کتابخانه علمی و
پژوهشی آیت اهلل حججی
نجف آباد.گلدشت.قلعه سفید.روبروی مسجدامیرالمومنین.
ک پ0901100991
خیابان آتشگاه-خ وحدت-جنب مخابرات شهید منتظری
کدپستی0109311377
لنجان -محله بیستجان-کوچه گلشن- -71طبقه اول-
کدپستی0197131909
اصفهان -محمد آباد جرقویه (سفلی) -خ آیت اهلل فقیهی-
جنب بسیج
فریدن -خ شهیدبهشتی.کوچه شهیدبدیعی.پ-9
کدپستی1171903099

13

یاسین نرجس آزادگان

ملوک توازئی

نجف آباد

10

رهروان نورالثقلین
قهریزجان کرون

محسن رضوانی قهریزجانی

تیران و کرون

19

مهد قرآن کریم آل یاسین

جمشید غفوری قهدریجانی

فالورجان

هفت آسمان معرفت

ولی اهلل جعفری

71

قلم سفید اهل بیت

سودابه آذری

اصفهان

71

اندیشه مطهر زواره

سید روح اهلل ابراهیمی پور زواره

اردستان

77

مجمع قاریان و حافظان
هالل

مجتبی بیابانپور
محسن عباسیان(مدیر عامل)

آران و بیدگل

71

صبح روشن

حسن صفرزاده تهرانی

اصفهان

79

آوای کوثر شهرضا

محمدحسن بابایی
جواد آقا خانی(مدیر عامل)

شهرضا

70

گلهای مبین

کبری سروری
آقای سرور(مدیر عامل)
اعظم آقا محمدی(پیگیری امور)

گلپایگان

73

فرهنگ متعال اصفهان

اکرم بقایی پور
دکتر ادیب(مدیر عامل)

اصفهان

73

11317391
39171717091
11301191-1
39177111303
39177701909
73939133
39177190331
79019319
79017179

اصفهان

39171301100
70071171
39170911001
91731133
99731937
91377171
39171073010
73337001
39171171311
91113333
39733919131
93771331
39177311913
39170097919

71010371
39111393731
39113390310

4

نجف آباد.شهریزدانشهر.بلوارآیةاهلل مطهری.خ بهارشرقی.پ 1
کیلومتر 73شهرستان تیران وکرون.کیلومتر 1جاده زاینده
رود.روستای قهریزجان
فالورجان -قهدریجان-خ امام خمینی133-متر پایین تر از فلکه
امام حسین(علیه السالم)
اصفهان -خ پروین خ معراج-خ فجر  -7کوچه بوستان -7
پالک 91
اصفهان -خ چهارباغ باال -روبروی شریعتی -بعد از چهارراه
نیکبخت -اولین بن بست -مسرور 193
اردستان -شهر زواره،حسینیه کوچک ،خانه تاریخی فاطمیه(سالم
اهلل علیها) ) کدپستی0111079171
آران و بیدگل -آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی-
کدپستی 0311991999
اصفهان -سه راه سیمین کوی ولی عصر(عج) خ موالنا خ سعادت .
ک  .9پ 911
شهرضا -میدان شهدا-مسجد حضرت صدیقه طاهره(سالم اهلل
علیها)-طبقه زیرین قرض الحسنه دانشجو –کدپستی344734443
گلپایگان -گوگد-خ امام خمینی(ره) – روبروی مسجد
آیت اهلل.وحید کدپستی3434472224
اصفهان -خ کاوه -خ بهمن  -بن بست گلها  -مجتمع مسکونی
یاس  -واحد  -1کدپستی 0119377011

70

فردوس رهنان

محمد حسن یاری
سید هاشم موسوی(مدیر عامل)

اصفهان

79

حسنی شهر گلشن

راضیه کاظمی اسفه
زهره ثالثی(مدیر عامل)

دهاقان

13

اهل بیت(علیهم السالم)
حسن آباد

39171311171
39171193097
77711973
39173190011
39173310071
91391977

اصفهان -رهنان خ اباذر -کوی جنب مسجد سیدان شهید رفیعی
– خیریه حضرت ابوالفضل(علیه السالم)
دهاقان -شهر گلشن -خیابان امام حسین(عایه السالم)-روبروی
گلستان شهدا -کدپستی 0019179193

73971130
39177099119

اصفهان -حسن آباد جرقویه علیا -خ امام حسین(علیه السالم)-
جنب صندوق قرض الحسنه غدیر-روبروی بانک کشاورزی-
کدپستی 0739113991

11

قائم آل محمد(عج) درچه

مرتضی شریفیان

خمینی شهر

77301111
39171103301

خمینی شهر -درچه میدان – خ بسیج(ترمینال) -کوی وحدت-

11

هدایت

راضیه جعفری خراسانی

کاشان

99993003
39171010993
39171010993

17

علی ابن موسی الرضا
محمدآباد جرقویه

علیرضا بیگی

اصفهان

39179313931
713190103

مسکونی فرهنگی امام رضا(علیه السالم)

11

حدیقه نایین

هادی عابدی
آقای عابدین نژاد(مدیر عامل)

نایین

39177179173
39179171173
39171171003

نایین -ابتدای بلوار بعثت –جنب اداره آموزش و پرورش

19

آل طه افوس

رضا حاجی بنده

بوئین میاندشت

10

ریحانه سفید شهر

سید محمد ساداتی نژاد

آران وبیدگل

غالمرضا منصوری
حسین شفیعی حسن آبادی

اصفهان

(مدیر عامل)

39177099113

جنب مسجد امام حسن عسکری(علیه السالم)
کاشان -بلوار شهید مطهری -مقابل رستوران جوان
اصفهان -محمد آباد جرقویه -بلوار عالمه میر جهانی -مجتمع

10199311
99197110
39171311903
91079173
99910017
39110099111
39171330111

5

بوئین میاندشت –شهر افوس –خ امام زاده جنب مسجد
امیرالمومنین(علیه السالم) -کدپستی 0931117007
آران وبیدگل -سفید شهر  -خیابان منتظرالمهدی-کوچه حجت
االسالم مهدوی-تکیه قاسم ابن الحسن(علیه السالم)
کدپستی1190379999

13

امام زمان(عج)

مهدی رحمتی

آران وبیدگل

39171031013
91307313

10

ام ابیها(سالم اهلل
علیها)داران

صغری محمد شریفی

فریدن

39179370011
93111910

19

حضرت محمد(صای اهلل
علیها وآله وسلم)

علیرضا کاظمی

خمینی شهر

39177103110
77910393
77033331

93

شهید بحرینیان

بهجت یزد خواستی
خانم منتصری(مدیر عامل)

اصفهان

39171101100
71713133
71713133فاکس

91

تبیان ثقلین الرسو ل

حسین شفیعی
حسن شفیعی(مدیر عامل)

اصفهان

39171001193
39171130013

91

امیرالمومنین(عایه السالم)

محمدرضا عباس زاده
آقای پیران(مدیر عامل)

کاشان

99117130
39179190791
39170370033

97

باقر العلوم مشهداردهال

مهدی سلیمانی تبار
شیرین فضلیان (مدیر عامل)

97737910
39119917109

کاشان

39173399013

آران وبیدگل-عباس آباد -مسجد امام زمام(عج)
فریدن-داران-خیابان شهید مطهری-باالتر از فلکه پنج تن-
کوچه ایثار-1مدرسه علمیه الزهراء فریدن
خمینی شهر-میدان  11بهمن -بلوار امیر کبیر -تقاطع اول-
کوچه 171
اصفهان-اول خیابان طیب-روبروی چاپ رنگارنگ -کوچه شهید
بحرینیان کد پستی 0170391070

اصفهان -نیک آباد جرقویه سفلی -بلوار امام خمینی(ره)-خ
19خرداد-ساختمان بهداری سابق
کاشان-خیابان اباذر-جنب ساختمان مرکزی شهرداری-کوی
شهید قطان-کدپستی0310017911
کاشان:مشهد اردهال -باریکرسف -جنب پل آستانه( پل هوایی
آستان محمدعلی ابن امام محمد باقر(عایه السالم)-خ قائم-جنب
ستاد اقامه نمازجمعه مشهد اردهال

91

امام علی (علیه السالم)

محبوبه سعیدی مفرد

آران وبیدگل

39173110309

آران وبیدگل -خ  13شهریور -حسینیه علی اکبر

99

روح االمین وحی نوش آباد

فاطمه خداداد نوش آبادی

آران وبیدگل

39703101371
91397110

آران وبیدگل.نوش آباد .منطقه شهید بهشتی .بلوار معلم.خ شهید

90

سفیران نور هادی

طیبه ظهرابی

اصفهان

39171193103
71099901

6

قریشی.جنب مدرسه شهید سجادی
اصفهان-خ هشت بهشت-خ گلزار جنوبی -کوچه شیخ علیخان-
کوچه سرتاج -پشت مسجدخان

93

صراط النجاه

منصوره مجیدی

اردستان

91110313
39171013111
39177071111

اردستان -خیابان  11بهمن -کوچه رسالت -رسالت دوم -پالک7

90

ثقلین دولت آباد

الهه رفیعی دولت آبادی

برخوار

99011099
39171111909

دولت آباد -انتهای خیابان میثم -کوچه مروارید

99

محبان عالم آل محمد(علیه
السالم)

حسن داوری دولت آبادی

اصفهان

79999900
39171110071

ترنم وحی اژیه

مطهره محسنی اژیه
فریده باقری(مدیر عامل)

اصفهان

اصفهان -اتوبان شهید چمران-خیابان آل یاسین -مسجد و
مجموعه فرهنگی قرآنی محبان عالم آل محمد(صلی اهلل علیه وآله
وسلم) )-
کد پستی 0197311199
03

10931109
39179331101

خانم سلطانی(جانشین)

01

فاطمه الزهرا(سالم اهلل
علیها) حصه

محمد جواد آقا عابدی
فاطمه کیانی(مدیر عامل)

01

ریحانه النبی(صلی اهلل علیه
وآله وسلم)

راضیه احمدپور

مبارکه

07

فاطمه معصومه(سالم اهلل
علیها)

حسین نصر آزادانی(پیگیر امور)

01

تسنیم گلدشت

عظیمه زمانی قلعه شاهی

نجف آباد

09

شمس الضحی

فاطمه عصارزاده

اردستان

اکبر سنایی فر

39179011109

مقابل حسینیه سیدالشهداء -پ 1

79901701
39171393917
39170111310

اصفهان– اتوبان فرودگاه-حصه غربی-خ رودکی -مقابل زیرگذر

39179109033

اصفهان

99103331
39171730019
71771111
39119307393

اصفهان

39171170319

11170019
39171717139
39937999111
39137133711
91171193

7

اصفهان -اژیه-خ امام خمینی(ره) -کوچه شهید محمد محسنی-

سوم-نبش دبستان رودکی-کوچه شقایق-دارالقرآن فاطمه
الزهرا(سالم اهلل علیها) حصه
مبارکه -خ بسیج جنوبی-کوچه شهید عبدیان-
کدپستی0101313901
اصفهان -خ آتشگاه -خ بهشت -کوچه  -19جنب مسجد امام
سجاد(علیه السالم) -کدپستی 0100990701
نجف آباد -گلدشت -خ امام (ره) -کوی شهید مجتبی
جمشیدیان -بن بست جلوه
اردستان-شهرک کاوه -جنب مسجد موسی ابن جعفر(ع) مدرسه
علمیه خواهران-کدپستی0701099100

00

نورمبین طه

فاطمه جاللی

71790133
39179017713
39171317370

اصفهان
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