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 باسمه تعالی

 معرفی برخی از مراکز قرآنی شهر قم 

 تلفن آدرس رسالت نام مدیر نام موسسه ردیف

مرکز قرآن و حدیث  1

کریمه اهل بیت علیهم 

 السالم

حجت االسالم و 

 المسلمین مشرف

آموزش قرائت، حفظ، ترجمه و 

مفاهیم و معارف اهل بیت علیهم 

 السالم

اهلل علیها شبستان حرم مطهر حضرت معصومه سالم 

 نجمه خاتون علیها السالم

37175527 
37175530 

متری ثامن  16امامزاده ابراهیم، بلوار آیت اهلل کاشانی،  آموزش حفظ و مفاهیم و تدبر عباسعلی واشیان آوای ملکوت 2

 ، طبقه پایین3، پالک4االئمه، کوچه

8901795 
09122539987 

میدان آستانه، گذرخان، ک جنب مسجد امام رضا،  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم حسین اجرایی اسوه نخبگان  3

 69پالک 

7738342 
09122523342 

سید مهدی نقیبی  پارساپژوهش گستر 4

 فر

متری شهید بهشتی، جنب بانک  20خ امام خمینی،  آموزش قرآن حفظ و مفاهیم

 315صادرات، پ 

9-6708898 
09127515183 

های مرکز قرآنی حوزه 5

 علمیه 

 7840408-7840305 38روبروی کوچه  –صفائیه  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم آقای حسینی

 فرعی سوم  2کوچه شماره –خ باجک  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم انوری بیت االحزان 6

 6واحد -116پالک 

09127477297 
7757491 

مرتضی واعظ  اسراء 7

 جوادی

 2931169-2931168 متری قدوسی 30نبش  –متری عمار یاسر  75 یمقرآن، حفظ و مفاهآموزش 
7788389 

 متری بنی هاشم  30 –شهرک زین الدین  –قم  تفسیر قرآن کریم علی نصیری معارف وحی و خرد 8

 28پ – 4مالک اشتر 

09121536957 
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 41، کوچه اول، پالک 4خ انقالب )چهارمردان(، ک  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم حبیب اهلل عزیزی هدایتآیات  9

 ساختمان مهدیه

7727251 ،77272999 
09121511498 

 محمود فخرانی بوستان قرآن و عترت 10

 خانم حقی

 آقای رجبی

سمت  – ابتدای خیابان صفاشهر –انتهای بلوار امین  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم

 –مجموعه فرهنگی هنری مفید  –درب دوم  –چپ 

 موسسه بوستان قرآن و عترت 

2903034-2917172 
0912538205 
2905460 

های قرآنی پژوهش 11

 المهدی

 09123514652 77پالک  – 4ک –خ شهید رجایی  –خ سمیه  پژوهش در قرآن کریم محمدعلی رضائی
37734094 

موسسه  –مسجد محمودیه  – 102کوچه  –خ آذر  آموزش قرآن حفظ و مفاهیم جماالن مهر(تبیان )تفسیر آفتاب  12

 تبیان

7717541-
09124525423 

= سمت  2فرعی –کوی ممتاز  –خ شهدا )صفاییه(  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم طباطبایی جامعه القرآن الکریم 13

 25پ  –چپ 

7739073-7742769 

09121517969-
7838170 

محمد حسین  دارالتفسیر قرآن 14

 ابراهیم

 7743020 16کوچه نبوی پالک  26صفائیه  کوچه  تفسیر قرآن کریم 

سید محمد کاظم  رهپویان سید الشهداء 15

 مدرسی زاده 

 خانم شریعتی

و تدبر و  یمآموزش قرآن، حفظ و مفاه

 پژوهش

 6626777، 2919223 کامپیوتر نورخ صفائیه روبروی کوی ممتاز جنب 
09193574598 
2905179-

09123530073 
فنون قرائنات و معارف  16

 قرآنی

طبقه زیر  41کوی نبوی پالک  26خ صفائیه کوچه  آموزش قرآن حفظ و مفاهیم حائری 

 زمین

09123530158-
7833700 
7743334 

 1بعد از پل زیرگذر جنب کوچه –خ امامزاده ابراهیم  مفاهیمآموزش قرآن، حفظ و  سید مهدی مقیمی مکتب القرآن 17

 ساختمان مرکزی مکتب القرآن الکریم

8831760-7731400 
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 2906995-2911991 748پالک  -10نبش مصالی  –خ مصلی  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم صفار هرندی نور مبین 18

خانم آل مرتضی  نورالیقین 19

 )خانم جعفری(

خرداد )شاه سید علی(، کوچه امداد، فرعی  15خ  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم

 8دوم سمت چپ، پالک 

7782721-7784153 
09127493633 

و تدبر   یمآموزش قرآن، حفظ و مفاه علی صبوحی تدبر در قرآن کریم  20

 در قرآن کریم

 7733403-7730915 1پ  26خ صفائیه ک 

 242پ  18متری صدوق نبش صدوق  45خ  آموزش قرآن حفظ و مفاهیم خانم اکرم محمدی بیت النور 21

 متری دکتر جهان بینی 30روبروی 

2924385-2933029 
09125533349 

 علی اصغر کریمی  کربالئی کاظم 22

 آقای ربانی

خیابان شهیدین )عباس آباد( کوچه روبروی مسجد  قرآن، حفظ و مفاهیمآموزش 

 منزل آقای علی اصغر کریمی 26امام علی النقی پ 

7734844-
09121514067 
7743181 

بیت القرآن  امام علی  23

 )ع(

 –اول خیابان شهیدن بهشتی و قدوسی  –خ سمیه  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم علیرضا خسروی 

 14پالک 

7748564-
09125527863 

سید محمد باقر  دارالقرآن امام حسین )ع( 24

 مکی

 7749954 60فرعی دوم سمت چپ پالک  32خ صفائیه کوچه   یمآموزش قرآن، حفظ و مفاه
0933018183 

 7233392-7723390 31پالک 2خ آذر میدان پلیس کوچه شهید محالتی آموزش قرآن حفظ و مفاهیم زینب جواهری شیفتگان وحی 25
09127489599 

خیابان صفائیه کوی ممتاز فرعی چهارم سمت چپ  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم ضیائی نیا قرآن و ثقلین 26

 9پالک 

09122516948 
7832782-7732343 

سید مصطفی  نورالثقلین 27

 حسینی

 7733187-7840490 6پالک  33صفائیه  کوچه  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم
09122521798 
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 7741411-7737368 12پ 39خ شهدا )صفائیه( کوچه شماره  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم محمد نقدی ترجمان وحی 28

7737094-
09121511577 

و حفظ  مفاهیمآموزش قرآن، حفظ و  محمدرضا زاده قرآن و نهج البالغه 29

 نهج البالغه و غیرحضوری

 فرعی دست راست  19انتهای کوچه  –صفائیه 

 24پالک 

7745480 
09121511973-

7741808 
 7/1بعد از چهارراه عمار یاسر کوچه  –خرداد  15خ  آموزش قرآن حفظ و مفاهیم آمیغی رزمندگان اسالم 30

 12پالک  –کوچه سپاه 

6631831-
09127572335 

عبدالحسین  احسن الحدیث 31

 برهانیان

کوچه هشتم  –متری فجر  20 –متری صدوق  45 آموزش قرآن حفظ و مفاهیم

 41و  39بین پالک  –والیت 

09127585269-
2900952 
2904644 

مجمع قاریان و حافظان  32

 قرآن کریم قم 

محمد صالح شاه 

 رفعتی

میدان جهاد، مدرسه امام خمینی )ره( واحد قرآن  مفاهیمآموزش قرآن، حفظ و 

  146پالک 

 09125511023آقای فرقانی 

7706446 
09123510958 
09121519954 

صفائیه کوی ممتاز اولین فرعی سمت راست بن  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم حسین یوسفی نورقرآن و اهل بیت)ع( 33

اسالمی جمعیت تعاون  49بست لسانی پالک 

 37135-134صندوق پستی 

09126532515-
7749182 

-09121519449 2، بن بست ابوذر، پ39خ شهدا )صفائیه(، ک   یمآموزش قرآن، حفظ و مفاه حسین حیدری بضعته المختار 34
7734568 

سید مهدی  فجر قرآن  35

 میرلوحی

 خیابان شهیدین )عباس آباد(،  –بلوار سمیه  آموزش قرآن حفظ و مفاهیم

 37پالک 

09121512734-
7732944 

سید محسن  نور علی نور 36

 پورغفاری

 2926135-7731667 122پ 30دور شهر کوی  آموزش قرآن، حفظ و مفاهیم
2911742 

 




