
 

ايجان شرقي1 تبريزآذرب
چهارشنبه 96/6/1

 و جمعه 96/6/3
آقای اکبری   041-35262629تبريز - ابتدای خ دانشسرا -  اداره کل تبلیغات اسالمی

ايجان غربي2 آقای عظیمی 04433827634ارومیه شهرك ايثار میدان استقالل کوی نور پالك هفت موسسه احسن الحديثپنجشنبه 96/6/2اروميهآذرب

آقای مقدسی 09143544740اردبیل خیابان حافظ خیابان شهید حمزه زاده خیابان جانبازان يك جنب خوابگاه دانشجويان دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسالمیپنجشنبه 96/6/2اردبيلاردبيل3

اصفهان - اصفهان4

اصفهان - خوانسار4

اصفهان - شهرضا4

اصفهان - نجف آباد4

كاشاناصفهان - كاشان5
يكشنبه و دوشنبه 

29 و 30 مرداد
عبدالرضا تولیت 09132765821کاشان خیابان امام خمینی روبروی آتش نشانی اداره تبلیغات اسالمی کاشان

09123654099-  33520339-026   اقای مالزادهکرج میدان سپاه میدان والفجر بلوار سرداران شرقی نرسیده به پل شهدای پلیس هیئت انصاراالمام رزمندگان کرجپنجشنبه 96/5/26كرجالبرز6

آقای حق نظری     33333585-084ايالم خ آيت اهلل حیدری اداره کل تبلیغات اسالمی چهارشنبه 96/5/25ايالمايالم7

33553378-33559550- 077 خانم ایزد بخشبوشهر میدان امام خمینی اداره کل تبلیغات اسالمیدوشنبه 96.5.30بوشهربوشهر8

تهران - جنوب شرق9

تهران - جنوب غرب9

تهران - شمال شرق9

تهران - شمال غرب9

33347620-038     -  آقای کارگرشهر کرد بلوار کاشانی کوچه 21 جنب رستوران قصر دارالقرآن الكريم تبلیغات اسالمیپنجشنبه 96/5/26شهر كردچهارمحال و بختياري10

آقای بارانی     32441093-056بیرجند خ مدرس روبروی بوستان توحید اداره کل تبلیغات اسالمی26 و 27 مردادبيرجندخراسان جنوبي11

مشهدخراسان رضوي12

سه شنبه 31 مرداد

لغايت 

پنجشنبه 2 شهريور

آقای خطیبی     09153581821مشهد خیابان خسروی کوچه شهید ديالمه 2 مرکز آموزش سازمان تبلیغات اسالمی

09153844001 - آقای رمضان زادهبجنورد خ طالقانی شرقی جنب پارك شهر مؤسسه دارالقرآن عترتچهارشنبه 96/6/1بجنوردخراسان شمالي13

اهوازخوزستان14

سه شنبه 31 مرداد

لغايت

 جمعه 3 شهريور

اهواز فلكه مولوی)سه گوش( روبروی دانشكده ادبیات اداره کل تبلیغات اسالمی
09168841105 -   33363644-061  -     جناب 

اقای شمیری

33411444-024   آقای بهبودیزنجان جاده گاوازنك مجتمع ادارات مجتمع فرهنگی تبلیغی واليتجمعه 96/5/27زنجانزنجان15

شاهرود خیابان 17 شهريور اداره کل تبلیغات اسالمیپنجشنبه 96.6.2شاهرودسمنان16
091247470552

آقای داللی 023-32238687

33225845-054      خانم لكزايیزاهدان - خیابان آزادی روبروی آزادی 5 اداره کل تبلیغات اسالمیچهارشنبه 96/6/1زاهدانسيستان و بلوچستان17

شيرازفارس18

يكشنبه 96/5/29

سه شنبه 96/5/31

چهارشنبه 96/6/1

پنجشنبه 96/6/2

32344368-071      خانم عبدی فرشیراز خیابان زند میدان امام حسین علیه السالم )فلكه ستاد( کوچه مهديه اداره کل تبلیغات اسالمی

33353500-028   خانم عمولو - آقای فضلعلیقزوين چهارراه عمران اداره کل تبلیغات اسالمیيكشنبه 96/5/29قزوينقزوين19

قم بلوار جمهوری نبش کوچه 6 اداره کل تبلیغات اسالمی26 لغايت 28 مردادقمقم20
)37741703-025( )37833583-025( آقای 

اکبری

09187725950 آقای علی پورکرمانشاه- سه راه شريعتی– مجتمع فرهنگی شهید بهاالدين عراقی– اداره کل تبلیغات اسالمی استانشنبه 96/5/28كرمانشاهكردستان21

كرمانكرمان22

سه شنبه31 مرداد

لغايت

جمعه 3 شهريور

32222283-034     آقای عباس کافی زادهکرمان خیابان شهید مطهری کوچه سلسبیل اداره کل تبلیغات اسالمی

09188577751 -  آقای محمدیکرمانشاه- سه راه شريعتی– مجتمع فرهنگی شهید بهاالدين عراقی– اداره کل تبلیغات اسالمی استانشنبه 96/5/28كرمانشاهكرمانشاه23

09173411365    آقای علی نسبياسوج بلوار امام خمینی روبروی گلستان يك اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسالمیجمعه 96/5/27ياسوجكهگيلويه و بويراحمد24

گرگانگلستان25
چهارشنبه بعدازظهر 

96/5/25 
32320602-017    جناب آقای حسینی واعظگرگان- میدان ولی عصر - خ پنجم آذر - روبروی فرمانداری - کوی تختی -سازمان تبلیغات اسالمی

رشتگيالن26
پنجشنبه و جمعه

26 و 27 مردادماه
خانم محمدی     33605616-013رشت خیابان مطهری کوچه مستوفی موسسه نورالسالم

خرم آبادلرستان27
چهارشنبه و پنجشنبه

25 و 26 مرداد
33240041-066 آقای لروندخرم آباد بلوار شورا اداره کل تبلیغات اسالمی

09112173643 آقای حسن نژادبابل - خیابان  شهید صالحی - میدان امام حسین )ع( - دبیرستان صدراسه شنبه 96/5/31بابلمازندران28

اراك بلوار قدس خ شهید صارمی اداره کل تبلیغات اسالمیيكشنبه 96/5/29اراكمركزي29
33660904 -086

33667204-086   آقای شفیعی   خانم رمضانی

33353319-076      خانم شهسواریبندرعباس بلوار امام خمینی شهر نمايش ابتدای آزادگان کوچه آزادگان دوم روبروی نمايندگی سايپا اداره کل تبلیغات اسالمیسه شنبه 96/5/31بندرعباسهرمزگان30

09189096563        آقای جواد سعیدیهمدان میدان باباطاهر انتهای خیابان خبرنگار )آتش نشانی( اداره کل تبلیغات اسالمی استانچهارشنبه 96/5/25همدانهمدان31

يزديزد32
سه شنبه96/5/24

چهارشنبه 96/5/25
37252682-035     آقای علی محمد رضايیيزد بلوار شهید پاك نژاد روبروی پمپ بنزين اداره کل تبلیغات اسالمی

زمان و مكان آزمون مرحله دوم )شفاهي( دوازدهمين دوره ارزيابي و اعطاي مدرك به حافظان  ـ خواهران 1396

تلفنهاي هماهنگيمحل برگزاري آزمون تاريخ  آزمونحوزه آزموناستانرديف

چهارشنبه و پنجشنبه

25 و 26 مرداد
آقای شاه زيدی       32330401-031اصفهان خیابان آيت اهلل کاشانی - جنب خیابان میرداماد - بن بست شماره 15- ساختمان کوثر

شنبه 28 مرداد 

 لغايت 

سه شنبه 31 مرداد

77536526-021  )داخلی 1 ( خانم دل شبتهران - خیابان حافظ  - پايین تر از تقاطع طالقانی - خیابان رشت پالك 39 - سازمان دارالقران الكريم

اصفهان

تهران


