
 ردیف  نام گروه آدرس  روز ساعت 

18 _17  1 آنالین مشتاق فری کنفرانس  روزهای زوج 

8:15 _7  روزهای فرد  

18:30 _17 کرمان ، شهرک مطهری ، خیابان دانش ،   شنبه ایل پنج شنبه 

یه بابک زمیر   4دانش  ، خیر  

 2 گروه مشتاق

18 _17  3 گروه انگلییس زبان  فری کنفرانس  شنبه 

7 _6 ،   روزهای زوج  کبیر کرمان ، بلوار جمهوری ، چهارراه امیر

 داخل فن  حرفه ای ، رستوران ماندگار

 4 صبح نشاط 

8 _7  جمعه 

12 _11 کرمان ، شهرک مطهری ، خیابان دانش ،   جمعه 

یه بابک زمیر   4دانش  ، خیر  

 5 ظهر آدینه 

7 _6 ، داخل   14کرمان ، بلوار جمهوری ، کوچه  روزهای فرد  

 مهدیه 

 6 طلوع صبح

20 _19  7 ندای آرامش  بردسیر ، چهارراه بهجرد ، روبروی بهشت زهرا  هر روز 

17 _16 یک شنبه ، سه  

 شنبه ، چهارشنبه

بردسیر ، خیابان شهید خرسوی ، جنب  

 شهرداری ، مسجد قمر بن  هاشم 

 8 امید بانوان 

21 _20 بردسیر ، خیابان شهید خرسوی ، جنب   هر روز 

 شهرداری ، مسجد قمر بن  هاشم 

 9 رهای  

7:30 _6:30  10 اتحاد بردسیر ، خیابان امام ، مسجد بازار  شنبه ایل پنج شنبه 

9 _8  جمعه 

20:15 _19 ، چهارراه فرهنگیان ،  هر روز  مسجد المهدی بردسیر  11 نشاط  



21 _20  12 اختیارآباد  اختیارآباد، خیابان طالقای  ، مسجد امام عل  روزهای زوج 

10 _9  جمعه 

20:15 _19  13 همدالن  راین ، میدان شیر خدا ، زیرزنمیر  بانک مسکن  هر روز 

18:15 _17 زرند ، میدان امام سجاد ، سالن اجتماعات   شنبه ایل سه شنبه 

 سجادیه

 14 اتحاد

18:30 _17  چهارشنبه ایل جمعه 

7 _6 طبقه باالی دکیر  شهربابک ، خیابان امام ،   روزهای فرد  

 فردوس

 15 طلوع صبح

21 _20  16 طراوت  شهربابک ، محله خالوها ، مسجد مهدیه  شنبه ایل چهارشنبه  

19 _18  17 بانوان شهربابک  شهربابک ، بلوار کشاورز ، مسجد مهدیه  یک شنبه سه شنبه 

 


