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آدرس
نگارخانه ها

نام

  ضلع غربH پار� ملت، مجتمع امام رضا(ع)نگارخانه امام رضا(ع)
�خيابان صاحب الزمان(عج)، نبش مولو< شمالHنگارخانه مير

 بلوار و=يل آباد، ابتدا< و=يل آباد ٢٣، پال� ٢٨/١نگارخانه سياوشان
 بين =فا�H و ميدان تقH آباد، حوزه هنر<نگارخانه اشراق

 خيابان =وهسنگH ١٧، پال� ١٦نگارخانه رضوان
 خيابان انقالب اسالمH(بهار)، خيابان جهاد، جهاد ٣ ، پال� ١٩نگارخانه گلستانه

خيابان طالب، خيابان وحيد، جنب بيمارستان شهيد هاشمH نژادمجتمع فرهنگH ـ هنر< شهيد هاشمH نژاد
 ميدان صاحب الزمان(عج) ، نبش خيابان مولو< مجتمع فرهنگH ـ هنر< صاحب الزمان(عج)

سخنران / مداح مکان  ساعت برنامه
سعيد حداد�انرواق امام خمين� (ره)٣:٣٠مناجات خوان�

جواد عقدا��رواق امام خمين� (ره)بعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا... 

حسن ا3بر�مسجد گوهرشادبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا... 

مجيد محروق�رواق دارالحجهبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا... 

محمد�گانهمسجد گوهرشاد٥:٣٠اخالق زندگ�

حبيب ا...  فرحزادرواق امام خمين� (ره)٦:٠٠شرح فراز ها�� از دعا� ندبه

ابراهيم قانعرواق امام خمين� (ره)اول طلوع آفتابقرائت دعا� ندبه

سيدجعفرطباطبا��رواق امام خمين� (ره)١٥:٤١بيان سيره وحد�ث ازائمه معصومين(ع)

محمدعل� رسول�مسجد گوهرشاد١٦:٠٠بيان سيره امام رضا(ع)

محمد حسين درفشان رواق دارالحجه١٦:٢٠احNام نگاه و پوشش

امير عارفرواق امام خمين� (ره)بعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا... 

احمد عدالتيانمسجد گوهرشادبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا... 

مجتب� مقدمرواق دارالحجهبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا... 

حبيب ا...  فرحزادرواق امام خمين� (ره)١٧:٣٠بيان سيره اخالق� امام حسن عسكر�(ع)

احمدواعظ�رواق امام خمين� (ره)١٨:٣٠مد�حه سرا��

ویژه برنامه هاى جمعه حرم مطهر رضوى 

٣٨٤٣٤٤٥٥انجمن حما�ت از بيماران =ليو<

٣٢١٧٩٥٠٠موسسه آبشار مهربانيها

H٣٣٦٦٣٦٣٦انجمن حما�ت از بيماران تاالسم

H٣٥٢٢٤٤٧٢انجمن حما�ت از بيماران سرطان

٣٢٢١٢١٩٥آبشار عاطفه ها(مولH الموحد�ن)

٣٢٧٠٣٦٤٣موسسه خير�ه انوار الزهرا(س)

٣٨٤٥٧٣٧٥موسسه حما�ت از بيماران آسيب پذ�ر توس

٣٨٦٧٠٨٥٠خانه فرشتگان(ا�تام)

٣٨٩٠١٣٥٩موسسه عاشقان ظهور حضرت مهد< (عج)

٣٨٦٤١٨٤٠موسسه آفتاب (معلوالن ذهنH دختر)

٣٣٧٣٠٠٢٤آبشار عاطفه ها

٣٢٢٤٤٤٤١بنياد پيشگير< از د�ابت

٣٢٢٢٧٥٤١موسسه ام االئمه(س)

خيریه ها

          
تلفنکتاب قيمت /  تومان

سامانه پيام? ٢٠٠٠٩٩٨ (عنوان+قيمت)

٤٩٠٠٠٩٣٥٣٧٠٣٧٦٣بسته آموزشH:بسته ارشد مد�ر�ت

٩٣٣٨٦٦٩٢٤٦توافقH =تابها< دانشگاهH رشته اقتصاد =شاورز<

 Hبالين H٧٨٠٠٠٠٩٣٨٩٠٨٧٩٠٠جلدارشد روانشناس

H٩٣٠٩٥٥٤٧٣١خر�دار�م=تاب اسرار آ�ت نوشته آقا< موگو�

٩١٥٨٢٣٤١٣٧توافقHفروش پكيج كنكور آسان است

٩٣٥٥٢٩٧٧٠٧توافقHبسته آموزشH =امل مدرسان شر�e =ارشناسH ارشد برق 

  پEيج و�ژه =نEور موسسه آفبا ز�ست و فيز�@ و عربH و 
 Hآمار وهندسه و زبان فارس .H١٠٠٠٠٠٩١٠٥٦٤٩٧٧٤شيم

٣٠٠٠٠٩١٠٥٦٤٩٧٧٤حل المسا�ل شيمH موسسه حرف آخر 

١١٠٤٠٠٠٩٣٩٩٠٥٤٦٥٩راز موفقيت(و�ژه مد�ران وبازار�ابان) 

فروش پEيج =نEورآسان است ر�اضH و فيز�@ مهندس 
٩٣٣١٦٦٠٩٦٧توافقHمسعود< وشيمH مهندس مهرپو

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافقHجزا< اختصاصH د=تر صادقH   آخر�ن چاپ

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافقHآ�ين دادرسH =يفر< د=تر خالقH آخر�ن چاپ

٨٠٠٠٠٩٣٨٧٧٦٧٠٥٤بسته ارشد روانشناسH بالينH ماهان هشتاد تومن

٩٣٣٣٢١٥٤٣٨توافقHفيز�@ و ر�اضH =نEور آسان است تدر�س مهندس مسعود<

سه عنوان =تاب جد�د چاپ شده مهر٩٥
٢١٠٠٠٩٣٦٩٢٣٨٤٩٩باموضوع داستان =وتاه ازمحسن رحيم دل 

٩٥٢٧١٨٢٤/ م


