
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٥
٥٦

سخنران / مداح مکان  ساعت برنامه
ابراهيم احمد�رواق امام خمين� (ره)بعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا...

سيد مرتض� اسالم� نژادمسجد گوهرشادبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا...

مهد� داودنيارواق دارالحجهبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا...

حسين حائر�مسجدجامع گوهرشاد٥:٣٠بيان سيره وزندگان� از ائمه معصومين(ع)

مهد� ماندگار�رواق امام خمين� (ره)٦:٠٠شرح فرازها�� ازدعا� ندبه

مرور� برتار�خ تحليل� زندگان� حضرت امام حسن 
جعفراسالم� فررواق امام خمين� (ره)١٠:٤٠عسكر�(ع)

محمودروحان� نژادمسجد گوهرشاد١٠:٥٠آشنا�� با سيره وزندگان� اهل بيت(ع)

هاد� عنا�ت�رواق دارالحجه١١:٠٠احLام مال�

ابوطالب خالق پوررواق امام خمين� (ره)بعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا...

سيد هاد� صفدر�مسجد گوهرشادبعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا...

هاد� نور�رواق دارالحجهبعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا...

مرتض� حميد�رواق امام خمين� (ره)١٦:٠٠شباهت  با اهل بيت(ع)

حسين شرف�مسجد گوهرشاد١٦:٠٠آداب ز�ارت ائمه معصومين(ع)

احمد پارسا رواق دارالحجه١٦:٢٠احLام اجتماع�

محمد عطاپوررواق امام خمين� (ره)بعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا...

سيد محمد خورشيد�مسجد گوهرشادبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا...

رضا خيام زادهرواق دارالحجهبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا...

محمدجمال�رواق امام خمين� (ره)١٧:٤٠تبيين شخصيت امام حسن عسكر�(ع)

سيد جعفر ماهرخساررواق امام خمين�(ره)١٨:٤٥مد�حه سرا��

عل� مالئLهرواق امام خمين� (ره)١٩:٠٠قرائت دعا� 3ميل

3اظم غالمشاه�رواق دارالحجه٢١:٠٠قرائت دعا� 3ميل

ویژه برنامه هاى پنجشنبه حرم مطهر رضوى 

شروع نام سينما ساعت  و  فيلمها  تلفنعنوان 
٣٦٢٠٤٠٦٣جنجال در عروس) (١٧:٢٠-١٥:٣٥)سيمرغ
بچه ها, صبور(١٨:٣٥) چهار اصفهان) در بغداد(٢٢-٢٠:٣٠-١٩)سيمرغ

 ال� قرمز(٢١:٥٠-١٥:٣٥) گيتا(٢٠:١٠-١٧:٠٥)سيمرغ

مش(ل گيت) (٢٢-١٨:٤٥-١٥:٤٠)وارونگ)(٢٠:٢٠-١٧:١٠)سيمرغ

ما همه گناه(ارGم (٢٢-٢٠:٢٠-١٨:٤٥)آس وپاس (١٧:١٠-١٥:٣٥)سيمرغ

سالم بمبئ) (٢١:٤٥-١٩:٤٥-١٧:٤٥-١٥:٤٥)سيمرغ 

٣٨٨٣٧٠١١سالم بمبئ)(٢١:٤٥-١٩:٤٥-١٧:٤٥-١٥:٤٥)پيروزى سالن ١
جنجال در عروس)(٢٠:٢٠-١٦:٥٠)پيروزى سالن ٢

آس وپاس(٢٢-١٥:٢٠)پيروزى سالن ٣  

٤٣٣٣٠٠٠٣سالم بمبئ)(١٨-١٦)آس وپاس(٢٠)شهر فيروزه نيشابور سالن١
جنجال در عروس)(١٦) مش(ل گيت)(١٨) ال� قرمز(٢٠)شهر فيروزه نيشابور سالن٢

ال� قرمز(٢٠-١٦) جنجال در عروس)(١٨)شهر فيروزه نيشابور سالن ٣

با توجه به احتمال تغيير فيلم پس ازچاپ   
ا#ران فيلم را به صورت تلفن) #نترل فرماGيد  

فرهنگسرا

قاسم آباد، نبش استاد Gوسف)خانواده
بعد از دانشگاه مهندس) آزاد اسالم)

بلوار خيام شمال)  بلوار هداGت غرب) حجاب
 بوستان حجاب

ميدان جمهور, اسالم)(فل(ه تلوGزGون )پاGدار,
 جنب پمپ گاز

بلوار شهيد مدرس ٬ مدرس ١٠ بهشت

#ود� و 
بوستان #وهسنگ)آGنده

بلوار مصل)، بلوار ٢٢ بهمنغدGر
 تقاطع شهيد شيرود,

          
تلفنکتاب قيمت /  تومان

سامانه پيام< ٢٠٠٠٩٩٨ (عنوان+قيمت)

خر�د وفروش 3تب درس�،3م< درس� وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره ا�،خيل� 
سبز،مبتLران،مهروماه و....)3ليه رشته ها

٩٣٧٥٨١١٨٣١توافق�

خر�د وفروش 3تب دانشگاه�،3نLور 
3اردان�،3ارشناس�،ارشدو د3تر�(مدرسان 

شر�B،سر� عمران،گاج،پوران پژوهش،...)3ليه رشته ها
٩١٥٩٠٣٧٠٠٥توافق�

فروش پLيج 3نLورآسان است ر�اض� و فيز�< 
مهندس مسعود� وشيم� مهندس مهرپور

٩٣٣١٦٦٠٩٦٧توافق�

٣٣٠٠٠٠٩٣٠٢٠١٠٠٩٤دروس عموم� 3نLورآسان است 

٨٠٠٠٠٩٣٨٧٧٦٧٠٥٤بسته ارشد روانشناس� بالين�

٩ عدد د� و� د� نشرالگو جمع بند� (ضميمه موج 
آزمون ٩٥ ) با تدر�س اشLان هاشم�  

٥٠٠٠٠٩٣٨٩٣٢٢٠٩٠

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق�جزا� اختصاص� د3تر صادق�

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق�آ�ين دادرس� د3تر خالق� آخر�ن چاپ

٩١٥٦٩٨٦٠٢٣توافق� چگونه با 3ود3م رفتا ر 3نم

فرهنگ معين فارس� ج١ال� ٤درحدنو،ازانتشارات 
امير3بير

٩٣٦٠٥٣٠١٦٤توافق�

فروش تمام� 3تابها� لقمه � مهروماه مخصوص رشته 
تجرب�

٩١٥٢٣٠٥٥٦٢توافق�

فيز�< و ر�اض� 3نLور آسان است تدر�س مهندس 
�مسعود

٩٣٣٣٢١٥٤٣٨توافق�

3تاب ها� (نو.بدون استفاده )ارشد مد�ر�ت بازرگان� 
موسسه � ماهان 

٨٥٠٠٠٩٣٠١٩١٦١٠٢

 �خر�دوفروش 3ليه � 3تب درس�،3م< درس�،3نLور
از دبستان تادانشگاه�(گاج نقره ا�،مبتLران،خيل� 

سبز،مهروماه و.  .  )3ليه � رشته ها
٩٣٩٦٨٢٩٨٥٤توافق�

٧٨٠٠٠٠٩٣٨٩٠٨٧٩٠٠جلدارشد روانشناس� بالين�  

3٣٠٠٠٩١٥٠٤٦٨٥٨٨تاب راز

تLنولوژ� موفقيت معLوس 
٧٠٠٠٩١٥٥١٧٠٩٣١اصول طال�� رسيدن به موفقيت و خوشبخت�

٩٥٢٧١٨٢٤/ م
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