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بسته پشتیبان موسسات قرآنی شیراز

کالک؛ سامانه جامع مدیریت تشکل های دانشجویی

لیست موسسات قرآنی شیراز

نام مؤسسه

نام مدیر مسئول

شماره تماس

آدرس

ردیف
١

کاتبان وحی

پوران اکبری

٠٩١٧٣١٣٢٧١٧

شیراز -گلدشت معالی آباد -جنب درمانگاه عرفان

٢

عین الیقین

احمد راسخی

٠٩١٧٣٣٨١٣٤٩

شیراز -بلوار امیرکبیر -چهارراه سرباز -خ سفیر شمالی -خ صاحب
االمر -نبش ولی زاده

٣

دعای ندبه

حاج مصطفی خاوری

٠٩١٧١٣٠٦٠٥٣

استهبان – میدان امام خمینی – روبروی خیابان ابوذر

٤

موعود

محمد رضا سلطانی نژاد

٠٩١٧١٢٠٦١٤٤

استهبان – بعداز میدان قائم –کوچه جنب بانک مسکن –طبقه

٥

امام رضا (ع) جهرم *

جمال پارسا

٠٩١٧٣٩١٢٥٩٨

جهرم – میدان امام -ابتدای بلوار آزادگان -نبش کوچه ٤

٦

هدی

حمید مصلح

٠٩١٧٧١٥٧٨٥٩

شیراز -خ فلسطین -کوچه  -٢پالک  -٤ط ٢

٧

والفجر*

منصور ملکی

٠٩١٧٣٥٢٥٩٣٣

بوانات -سرچهان روستای حسامی –فلکه -خ جهاد سازندگی

٨

ریحانه النبی سروستان *

محمد مهدی نظریان

٠٩١٧٨١٦١٤٩٧

سروستان – خ امام خمینی -خ امام حسین (ع)  -مجتمع فرهنگی

٩

مدینه النبی

یوسف علی حق پرست

٠٩١٧٣٢٠٨١٣١

هوابرد -اول بلوار سرباز – روبروی دبیرستان مدرس جنب نانوائی

١٠

منهاج الرسول

زهرا کرباسی

٠٩١٧٩٠٩١٩٣١

شیراز -بلوار صنایع -کوچه  ٤دکتر حسابی -ابتدای کوچه شماره ٦

١١

قرآن پژوه فاطمی

ملیحه جواهر حقیقی

٠٩١٧٦٣٤٢١٩٠

شیراز -خ ذواالنوار شرقی -کوچه  -١١پالک ١٦١

١٢

بانوان قرآنی اطهر

پروانه فریدونی

٠٩١٧٧١٦١٥٢٠

شیراز – باسکول نادر-کوچه ش -١٤مجتمع فرهنگی باب الزهراء

فوقانی

موسوی

١٣

حوراء

فاطمه حسینی

٠٩١٧٧١٦١٥٢٠

شیراز  -باسکول نادر-کوچه ش -١٤مجتمع فرهنگی باب الزهراء

١٤

امام حسن مجتبی

علی شهامت

٠٩١٧١٣٣٣٥٩١

نی ریز -خ طالقانی –طبقه فوقانی – مسجد امام حسن مجتبی (ع)

١٥

آفتاب

یوسف چکن

٠٩١٧٣٢٠٤٦٦٥

قیروکارزین -جنب مسجد امام حسین (ع)

١٦

تالوت خفر

غالمرضا محمدزاده

٠٩١٧١٩٢٣٤٢٠

خفر  -روستای خفر -دفتر امام جمعه محترم

١٧

مکتب القرآن الغدیر

محمد مهدی کاویانی

٠٩١٧١١٥٧٣١٧

زرقان -خ شهید مطهری -جنب مسجد جامع

١٨

عروه الوثقی هدایت

زهرا محمدی

٠٩١٧٩١٥٠٢٩٤

شیراز -صندوق پستی ٧١٣٦٥-١٤٩

١٩

محمد رسول ا...

خانم رنجبر

٠٩١٧١٥٣٧٥٤٢

خرم بید – صفا شهر– بلوار وحدت –مجتمع اداری – جنب شرکت

٢٠

باقرالعلوم

سید محمد هاشمیان

٠٩١٧٨١٢٠٢٩٢

٢١

بلند اقبال **

طاهره بلند اقبال

٠٩١٧٧١٢٩٠٧٩

٢٢

مؤسسه فرهنگی قرآنی امام

احمد ربیعی

٠٩١٧١٩١٣٦٧١

گاز خرم بید
شیراز -سه راه نمازی-کوچه عباسیه -روبروی امامزاده بی بی
دختران  -مدرسه محمدیه
شیراز – شهرک گلستان -بلوار غدیر جنوبی -خ گل آرا-کوی -١١
ساختمان ٦
جهرم – خ آزادگان -کوچه -٢٥کوچه دارالقرآن امام علی

علی «ع»**
٢٣

بینات

سید مهدی انوشه

٠٩١٧٧٢١٠٧٣٠

کازرون -خ شهید بهشتی -جنب مدرسه مهدیه

٢٤

مبین

محمد کاظم کوچکی

٠٩١٧٧٠٠٣٢٥١

داراب – انتهای بلوار بسیج  -روبروی بلوار استقالل

٢٥

شریعت محمدی (ص)

زهرا شریعت

٠٩١٧٧٣٦٦٧٨٣

شیراز -صدرا -خ ایران -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی

٢٦

مائده های آسمانی

محمد علی کشاورزی

٠٩١٧١٢٧٤١٨٧

مرودشت -خ انقالب – -جنب اداره ثبت اسناد -خ شاهد -نبش
کوچه اول

لیست موسسات قرآنی شیراز

٢٧

عصمت کبری

رضوان مال محمدی زاده

٠٩١٧٨٠٧٧٠١٥

شیراز -دفتر آیت ا ...مکارم شیرازی

٢٨

امام جعفر صادق (ع)

محمد تقی پور

٠٩١٧٣٨١٩٨٠٤

مهر -شهر وراوی -خیابان فرهنگ

٢٩

مکتب القرآن ثار ا ..المرد

منصور برزگر

٠٩١٧١٨٢٥٤١٧

المرد – میدان شهدا -بلوار پاسداران

٣٠

بیت الحزان حضرت زهرا

علیرضا شاهسونی

٠٩١٧٧٣٢٠٥١٣

استهبان -ماهفرخان-مقابل دهداری

(س)**
٣١

الرحمن**

جمال ایزدی

٠٩١٥٣٢٤٢٤٥٩

پاسارگاد -سعادت شهر -بلوار علی آباد

٣٢

مهد قرآن مرودشت

عبد الرضا براتی

٠٩١٧٧٢٨٠٧٤٩

مرودشت-ضلع شرقی پارک شهر

٣٣

فاطمه الزهراء سپیدان

سید سعیدسعادت

٠٧١٢٧٢٢٢٧٧٥

سپیدان – خیابان ترمینال -روبروی دبیرستان نرجس -جنب بنیاد

٣٤

جامعه القرآن

نجه مومن

٠٧١١٧٢٦٨٤٠٦

٣٥

تسنیم شیراز

مریم درخشنده فر

٠٩١٧٧٣٩٨٩٢٧

شیراز زیبا شهر –مجتمع مسکونی امام حسن (ع)

٣٦

ثارا ...برشنه سپیدان

فریده صدر

٠٩١٧٦٠٩٦٧٠٠

سپیدان – برشنه –حسینیه سید الشهداء

مسکن
شیراز -فضل آباد -بلوار فدک (شهرک ولی عصر(عج) کوچه سمت
چپ بانک ملی کوچه  ١٠پ ٥٦٦

