
 1401 - ی حسینیسه ساله هامراسم 

 مالحظات مکان برگزاری مراسم  شهرستان  استان ردیف 

1 
 اردبیل 

 16شنبه    5 مهدیه اردبیل اردبیل 

 17:30شنبه    5 حسینیه شهدای گمنام خلخال  خلخال  2

 21شنبه    5 مصلی  دشتی  بوشهر 3

4 
 سمنان

 صبح  9شنبه  5 گلزار شهدای امام زاده یحیی  سمنان

 صبح   9جمعه   هیات حضرن ابوالفضل ع مهدیشهر مهدیشهر 5

6 

 فارس

 دو شب حسینیه ثاراله فیروزآباد 

7 

 الرستان

 دوشنبه  حسینیه سیدالشهدا ع

 چهارشنبه  مسجد امام خمینی ره  8

 جمعه حسینیه حاج قاسم  9

 شنبه    5 حسینیه عاشقان ثاراله  داراب 10

 17:30شنبه    5 حسینیه آیت الهی جهرم 11

 18شنبه  5 چهارراه استادیوم حسینیه عاشقان ثاراله  نورآبادممسنی  12

 16:30جمعه   س حسینیه بقیه اله باغ فدک حضرت زهرا -خ رسالت  مشهدمرغاب  13

14 

 ایالم 

 17:30 مسجد جامع شهرستان مهران  مهران 
 21:30شب    3چهارشنبه   مسجد جامع دهلران  دهلران 15

 17چهارشنبه   حسینیه امام حسن مجتبی ع محله داراب آباد  ملکشاهی 16

 18شهریور    8سه شنبه   موسسه نوراالئمه  -ک زرندی  -خ حافظ  جنوبی بروجرد لرستان 17

18 

 همدان

 17شنبه    5 حسینیه امام خمینی ره  شهرهمدان

 17:30شهریور    12شنبه   بیت العباس ع  تویسرکان  19

 16جمعه   حسینیه امام حسن مجتبی ع  اسدآباد  20

21 
 شهرکرد چهارمحال

 صبح  10شنبه    5 امامزادگان حلیمه و حکیمه 

 جمعه بعداز نماز مغرب امامزادگان حلیمه و حکیمه  22

 صبح  9:30جمعه   آستان مقدس امام زاده سید عباس ع  بجنورد  خ شمالی  23

24 

 خ رضوی 

 16شنبه ساعت    5 جامعه الحسین ع  11نبش مصلی   مشهد

 صبح  9:30جمعه   حسینیه عطارها سبزوار 25

 شب  3 حسینیه حضرت علی اصغر ع  طرقبه 26

 17جمعه   مهدیه گناباد  گناباد 27

 صبح   9جمعه   حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی  قائن  خ جنوبی 28

29 

 زنجان

 صبح  10شنبه    5 بهمن   22حسینیه عاشقان ثاراله بزرگراه   شهرزنجان

  پارک پردیس  ابهر 30

 15:30جمعه   فاطمیه خواهران  سلطانیه 31

 17سه شنبه ساعت    هیات صدیقه کبری  برخوار اصفهان 32

33 

 تهران

 16:30جمعه   حسینیه ثاراله  حرم شهدای گمنام  ورامین 

 17جمعه ساعت   مصلی بزرگ باقرشهر  باقرشهر  34

 17جمعه   امام زاده عبداله شهرری 35



36 

 آذرغربی

 صبح 10شنبه  5 مسجد لطفعلی خان  ارومیه 

 شنبه  5 حسینیه امام رضا قره کورپی ماکو  37

 18شنبه    5 پارک بانوان خوی 38

 17شنبه     5 امام زاده محمد اهرنجان  سلماس 39

 شنبه  5 معصوم   14تکیه   تکاب 40

 جمعه مسجد موسی بن جعفر  چالدران  41

 شهریور   9چهارشنبه   الحوائج حسینیه باب   پلدشت  42

43 

 آذرشرقی

 19جمعه   حسینیه گلزار شهدای وادی رحمت تبریز  تبریز 

 19تا    16جمعه   راسته کوچه حسینیه یاحسین مظلوم  تبریز  44

 16:30جمعه   مسجد روستای مهماندار عجب شیر  45

 ظهر  12جمعه   مسجد سفینه النجاه  بناب 46

 شنبه    5 نرجسیهحسینیه   هریس 47

 جمعه مسجد شیخ عماد  اهر 48

 9:30جمعه   مسجد امام رضا ع حسنلو  آذرشهر  49

 16جمعه ساعت   مسجد سیدالشهدای بستان آباد بستان آباد 50

 19تا    17جمعه   مسجد حنیفه اسکو اسکو 51

 صبح   11جمعه   حسینیه اباعبداله الحسین ع  ملکان  52

  امام خمینی ره مسجد  کلیبر 53

54 

 گلستان

 17:30جمعه   مصلی محمدرسول ا...  مینودشت 

 17:30شنبه    5 سقاخانه مصلی نماز جمعه  کردکوی 55

 21شنبه ساعت 5شنبه و  4 مسجد صاحب الزمان عج  کالله 56

57 
 کرمان 

 صبح  9:30جمعه   گلباف حسینیه ثاراله  کرمان 

 17جمعه   حسینیه ثاراله بافت 58

59 

 خوزستان 

 بخش مرکزی دزفول

 جمعه  روستای کهنک عباس آباد بهشتی

  فاطمیه شهر شهمس  60

شهرسیاه منصور خ امام محمدباقر ع منزل  61

 مرحوم کربالیی مهدی لعلی 
 صبح  9:30جمعه  

 21:30جمعه   زینبیه مسجد حضرت صاحب الزمان عج  62

 صبح   9جمعه   زینبیه شهدای اسالم آباد  63

 21شنبه ساعت    5 شهر میانرود فاطمیه ولیعصر عج 64

 21شهریور    7دوشنبه فاطمیه مسجد صاحب الزمان عج شهر امام ره  65

 18جمعه   زینبیه شهر منتظران 66

 21شنبه    5 حسینیه حضرت ابوالفضل ع شهرک کهنک 67

شهریور   9چهارشنبه   منزل مسئول همایش خانم سلیمانی  68
16:30 

 21:30جمعه  حسینیه سیدجعفر 69

 17شنبه ساعت    5 حسینیه اعظم جنب ابابیل دشت آزادگان 70

 18چهارشنبه ساعت   حسینیه رزمندگان اسالم  بهبهان  71

 17:30جمعه   خ کوی قدس مسجد موسی بن جعفر ع -مالثانی باوی  72



 21شنبه ساعت5 حسینیه محبان ثاراله  آغاجاری  73

 18شنبه    5 بندرامام خمینی ره  حسینیه ثاراله هویزه 74

 صبح  10شنبه    5 حسینیه ثاراله اندیمشک  75

 جمعه  حسینیه ام البنین س  حمیدیه 76

  باغ نوید مزار شهدای خوشنام  نوشهر مازندران 77

78 
 گیالن

 17:30شنبه    5 سالن همایش اداره تبلیغات اسالمی  آستارا

 صبح   10جمعه   نماز جمعهمصلی   املش  79

 صبح  9شنبه    5 حوزه علمیه فاطمیه  قزوین  قزوین  80

81 
 البرز

 17شنبه ساعت  5 مسجد حضرت ابوالفضل ع  اشتهارد 

 18جمعه ساعت   خ امام حسن ع مهدیه آل یاسین فردیس کرج  82

83 
 ک و ب 

 8:30چهارشنبه   فاطمیه جنب گلزار شهدا  باشت

 17جمعه ساعت   منزل کربالیی خداداد خاتمی -ساداتخ   لنده  84

85 
 هرمزگان 

 17:30شنبه    5 حسینیه عاشقان ثاراله  بندرعباس

 17جمعه   مسجد جامع فاطمه الزهرا س  بندرخمیر 86

 صبح   9جمعه   حسینیه سیدالشهدا )موسی خاموش( زاویه مرکزی  87

 شنبه شب  5 حسینیه خرم شاد  یزد یزد 88

 


