مساجد منطقه 4
ردیف

نام مسجد

آدرس

1

مسجد الزهرا

خ عراقی نبش گل سرخ

2

مسجد امام جعفر صادق(ع)

شریعتی نبش ک مسجد

3

مسجد حضرت محمد(ص)

خ استاد حسن بنا انتهای ک شاهمرادی ضلع شمال

4

مسجد باب الحوائج ابالفضل

خ استاد حسن بنا خ قدیری بعد از ک درگاهی

5

مسجد علی اصغر

خ رحیمی کلور ک مرادی ک احمدی بن بست قزوینی انتهای کوچه

6

مسجد رضویه

مجیدیه شمالی ک مرادی پ  68و 70

7

مسجد ابن زهرا

خ بنی هاشم ک تنگستانی ک زارعی ک موالیی نبش ک محمد حسینی

8

مسجد ولیعصر

خ عراقی ک کشوری خ رضا سیف روبروی بن بست گلستان یکم

9

مسجد المهدی

شریعتی خ طلوع تهرانی

10

مسجد رسالت

بزرگراه رسالت نبش خ پارهم پارک رسالت

11

مسجد ال یاسین

خ مدائن نبش نهم

12

مسجد خامس آل عبا

خ بنی هاشم ک اصغر ولی زاده

13

مسجد حسین شهید (ع)

امیرکیانوش بلوار حسین شهید نبش ک مسجد

14

امام علی (ع)

استاد حسن بنا نبش صالحی

15

معراج

میدان رسالت ـ خیابان نیروی دریایی خیابان  20متری گل

16

الرسول

میدان رسالت

17

موالی متقیان

خ هنگام ـ خ شهید صبوری ـ خ شهید کاظمی

18

امام رضا(ع)

خیابان رسالت ـ خیابن استاد حسن بنا ـ خیابان شهید حفظی

19

ابوالفضل(ع)

خیابان رسالت مجیدیه شمالی خیابان  16متری دوم خیابان شهید خانعلی

20

باب الحوائج(ع)

خیابان رسالت ـ بین  16متری اول و دوم خیابان الهیجان

21

چهارده معصوم(ع)

خیابان رسالت ـ خیابان شهید هدایت

22

حجت(عج)

خیابان رسالت ـ  16متری اول مجیدیه شمالی

23

قمر بنی هاشم (ع)

خیابان رسالت ـ خیابن  16متری دوم مجیدیه خیابان شهید خانعلی

24

الهادی

خیابان رسالت ـ خیابان استاد حسن بنا شمالی میدان ملت خیابان سجاد

25

بقیه ا ...اعظم (عج)

خیابان رسالت ـ خیابان استاد حسن بنا شمالی خیابان شهید برادران ابوالحسنی خیابان شهید نهان دوست

26

ثامن الحجج(ع)

بزرگراه رسالت ـ  16متری دوم خیابان شهید علی بخشی

27

فاطمه الزهرا(س)

هروی بلوار پناهی نیا خ شهید زندی ،جنب ناحیه 3

28

علی(ع) و زهرا(س)

شیان ـ کوچه سخن 3

29

ولی عصر(عج)

شیان  ،خ مبارکی ک احدی

30

باب الحوائج(عج)

حسین آباد ،انتهای خ شهید شعبانلو

31

کنی

میدان حسین آباد ،خ وفا منش

32

جامع لویزان

لویزان خیابان فرشادی خیابان جعفریان

33

جامع مبارک آباد

م هروی خ وفا منش خ آزادی انتهای کوچه نصیحت

34

الرسول (ص)

م هروی -خ افشاری -خ گیالن -جنب ایستگاه آتش نشانی

35

حضرت علی (ع)

مبارک آباد خ وفا منش خ مژده  -شهرک شهید رجایی

36

مسجد شهدا

سه راه لویزان شهرک شهید فالحی

37

جامع غدیر خم

پاسداران نگارستان  ،8خیابان مسجد

38

امام حسن عسگری

میدان هروی -خ گلستان  - 5نبش خ شهید افشاری

39

مسجد قمربنی هاشم "ع"

دالوران  -تکاوران  -کوچه چهارم شرقی  -پالک : 28

40

مسجد امام حسین "ع"

بلوار اردیبهشت  -نبش کوچه اسالمی :

41

مسجد امام سجاد "ع"

دالوران  -بین واالییان و تکاوران  -پالک : 98

42

مسجد وحدت

فرجام  -خیابان حیدرخانی  -نبش کوچه وحدت  -پالک : 154

43

مسجد آل محمد "ص"

فرجام  -خیابان ملک لو  -نبش عبادی  -پالک : 18

44

مسجد النبی "ص"

بزرگراه باقری  -خیابان شهید برادران مشکینی  -پالک : 15

45

مسجد امیرالمومنین(ع)

متری تهرانپارس نبش خیابان 45 218

46

مسجد االحرار

میدان شاهد خیابان شهید خیری

47

مسجد اباعبداهلل الحسین(ع)

تهرانپارس فلکه دوم ابتدای خیابان جشنواره

48

مسجد بهشتی

بعد از فلکه دوم تهرانپارس کوچه جنب پارک

49

مسجد محمد بن عبداهلل(ع)

خیابان وفادار شرقی خیابان شهید مظفری

50

مسجد االقصی

باالتر از فلکه دوم تهرانپارس خیابان  182غربی

51

مسجد صاحب الزمان(عج)

باالتر از فلکه سوم تهرانپارس خیابان  212غربی

52

مسجد فاطمه الزهرا(س)

فلکه سوم تهرانپارس میدان شاهد

53

جواد االئمه(ع)

جشنواره  ،خ شهید زارع:

54

حضرت ابوالفضل(ع)

امین خ شهید علیخانی :

55

حسین بن علی (ع)

حسین بن علی (ع) خ امین 20 ،متری حسینی

56

المهدی(عج)

خیابان شهید زهدی  20 ،متری ملکی

57

امام محمد باقر(ع) :

خیابان امین ،جنب کوچه فکری

58

صاحب الزمان(عج)

خیابان شهید زهدی  ،کوچه صحرانورد

59

طالقانی

انتهای  ، 196خ شهید ربیعی  10 ،متری طالقانی :

60

زینب کبری(س)

خیابان احسان  ،خ زمرد:

61

امیرالمومنین(ع)

بلوار شاهد،نبش خیابان  184شرقی

62

قمر بنی هاشم(ع)

فلکه دوم تهرانپارس ،خ جشنواره ،شهرک شاهد :

63

امام رضا(ع)

خیابا ن 196شرقی  ،خیابان، 135کوچه198

64

سید الشهدا(ع)

فلکه دوم تهرانپارس ،خ جشنواره ،چهارراه سید الشهدا(ع)

65

امام جعفر صادق(ع)

وفادار شرقی ،خ  137شرقی  ،کوچه خبازی

66

ابو الفضل(ع)

خیابان  ، 196خ  133جنوبی

67

جامع سلمان فارسی

خ جشنواره ،بعد از میدان شاهد ،خ شهید واثقی ،خ  212شرقی

68

جامع امام زمان (عج)

خ امین .جنب بانک صادرات

69

قدس

میدان رهبر ،میدان تختی ،میدان کمیل :

70

موسی بن جعفر( ع)

خ امین .کوچه ولیعصر :

71

امیر المومنین(ع)

خ احسان خ امیر

72

ائمه اطهار (ع)

خ احسان .نبش خ 12بهمن :

73

حضرت ابولفضل (ع)

دوراهی رهبر خ مسجد :

74

مطهری

میدان رهبر .خ شهید رجایی کوچه شهید مفتح پالک :44

75

حضرت علی( ع)

حضرت علی( ع) تهرانپارس ایستگاه مسجد

76

امیر( ع )

میدان رهبر ،میدان ابوذر ،خ انقالب ،گلستان :

77

ولیعصر( عج)

خ احسان کوچه  21غربی

78

امام حسین( ع)

خ اهلل اکبر کوچه دوم :

79

باب الحوائج( عج)

خ امین میدان رهبر

80

جامع الزهرا(س)

دالوران تکاوران شمالی  30متری اول

81

حضرت ابوالفضل

سراج نبش  30متری دوم

82

امام جعفر صادق

سراج روبروی  30متری اول

83

ابوذر

تکاوران کوچه الله دوم

84

ثامن االئمه

شمیران نو خ وارباز

85

فاطمیه

شمیران نو  8شرقی

86

ثامن الحجج

شمیران نو13غربی روبروی پارک شقایق

87

حضرت ابوالفضل

شمیران نو  10غربی

88

موسی بن جعفر

شمیران نو کوچه الیاسی(10متری افغان)

89

امام حسن مجتبی

شمیران نو یکم غربی

90

قمر بنی هاشم

شمیران نو  10شرقی

91

ثاراهلل

خ هنگام میدان الغدیر

92

باب الحوائج

سراج کوچه شهید اطاعتی

93

علی بن ابیطالب

خ هنگام نرسیده به چهارراه استقالل

94

جواداالئمه

35متری استقالل جنب واالئیان

95

قائم آل محمد

باالتر از چهارراه استقالل نبش کوچه آخوندان

96

چهارده معصوم

سراج کوچه  15متری گلها

97

ثقلین

پارک جنگلی لویزان

98

حضرت قاسم

خ سروش نبش کوچه نیکو قدم

99

مسجد امام مهدی(عج)

بلوار افق  -جنب بن بست مهر

100

مسجد سیدالشهدا(ع)

خ نشوه (سازمان آب)  -خ  15متری شیرازی

101

مسجد امام رضا(ع)

خ نشوه (سازمان آب)  -کوچه شهید باغبانی(هشتم غربی)

102

علی ابن ابی طالب(ع)

خ جشنواره -خ سیری -خ شهید منتظری -پ  69جدید

103

حضرت رقیه (ع)

خ احسان  -خ  15غربی  -پ3

104

مسجد نوراالصفیاء(عج)

بلوار شهید عبدالرضا(بلوار بهار سابق) -خ پورمختار  -تقاطع خ یاس  -پ46

105

مسجد انصارالمهدی عج

اتوبان شهید بابایی  -شهرک امام خمینی (ره)

106

فاطمه الزهرا ( س)

بلوار شهید عباسپور -خیابان شهید صدوقی-شهرک مسکونی سازمان اب زمزم-

107

الکوثر

اتوبان شهید زین الدین20-متری کوثر-پنجم غربی -پالک3

108

امید

شهرک امید-خیابان اصلی

109

المجتبی(ع)

خ قزوینی -خ نظری -خ دهقان پور -پالک4

110

حضرت قائم(عج)

خ قزوینی -داخل پارک پلیس

111

نبی اکرم(ص)

خ قزوینی -کوچه یکم شرقی -پالک6

112

سیدالساجدین(ع)

خ استخر -خ 20متری بوستان-خ 6غربی -پالک8

113

علی بن موسی رضا(ع)

خ صاحب الزمان(عج)-شهرک فرهنگیان

114

والفجر

خ استخر -خ جهانتاب-پ 8

115

امام حسین(ع)

خ استخر -خ الهی

116

امام سجاد(ع)

خ صفایی فراهانی(-)244خ رجایی -پنجم مرکزی-پالک38

117

قمر بنی هاشم(ع)

خ صفایی فراهانی()244خ رجایی -خ صاحب الزمان(عج)-خ انقالب -پ90

118

جامع پیامبر اعظم(ص)

شهرک شهید بهشتی -سروستان دوم

119

جامع امام رضا(ع)

اتوبان شهیدبابایی غرب به شرق-شهرک البرز-بلوار امام رضا(ع)

