


لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

آدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
ازگل-نرسيده به شهرك شهيد محالتی - جاده لشگرك - شميران کاظم صدیقی1جامع ازگل1

کوچه مسجد- محله جوزستان- خ نياوران شاهجراغی1مهدیه جوزستان2

بلوار ارتش شهرك محالتی انتهای بلوار شاهدسهی راد1(ع)اميرالمؤمنين3

لواسان روستای جائيج جنب امام زاده عبداهللشهامتی1مسجد النبی 4

شميران اوین خيابان کچوییمتدین1جامع اوین5

شميران خيابان جمارانامام جمارانی1جامع جماران 6

شميران دارابادخليلی1جامع داراباد7

رودبار قصران روستای شمشکذرین کوهر1جامع شمشک8

شميران اقدسيهميرزایی1امام صادق9

نياوران روبروی کاخآیت اهلل مصطفوی1جامع نياوران10

سعادت آباد ، ميدان کاج هاتف قوچانی2(ص)الرسول 11

شهرك ژاندارمری، خ ایثار اشرفی اصفهانی2(ع)امير المؤمنين 12

ستارخان نبش خيابان کوکباسماعيل پور2ابوالفضل13

ستارخان بين فلکه اول و دومکرباسی2(ع)امام جعفر صادق14

فرحزاد خيابان امام زاده استان مقدس امام زاده صالحشریفی2امام زاده صالح15

سعادت اباد چهارراه سرو بلوار پيامصدر2پيامبر اعظم16

خيابان اشرفی اصفهانی شهرك همامحمدی فر2محبان الزهرا17
اتوبان صدرسيد عباس علم الهدی3کربال18
کالهدوز، روبروی کالنتری قلهک.ش.شریعتی، خ.خصادق فائق3اعظم قلهک19

روانپور.ش.، نرسيده به اتوبان مدرس، خ(جردن شمالی)آفریقاعباس غالمرضا زاده3(س)الزهرا 20

دولت.شریعتی، پایين تر ازخ.قلهک، خسيد مظاهر حسينی3جامع قلهک21
قبا.شریعتی، باالتر از حسينيه ارشاد ،خ.خسيد صدر الدین شریعتی3قبا22

خ شریعتی خ دولت روبروی کالنتریفائق3اعظم قلهک23

بلوار ميرداماد بعد از ميدان محسنیسيد احمد تهرانی3الغدیر24

سيد خندان ميدان کتابیبرهانيان3(ع)امام علی 25

ده ونک مقابل دانشگاه الزهرامهدی جو3جامع ونک 26

خ دولت سه راه دروسذولجاللی3علی و زهرا27

خ دولت خ هدایتچالویی3هدایت28

ميدان رسالت  غالم علی شجاع منظری4(ص)الرسول29
بلوار بهار-  حکيميه-  تهرانپارس  سيد اسماعيل سيدی نژاد4(س)جامع الزهرا30
بعد از چهارراه اول-شرقی 230خ استخر خ - خ  وفادار شرقی عباس احمدی4(ع)امام حسين 31
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
سه راه لویزان- ميدان حسين آباد -پاسداران     عليرضا تقوائی4(ع)باب الحوائج 32

 218نبش خ -   اتوبان شهيد باقری    محمد رضا خطيب 4(ع)جامع امير المومنين33

خ مسجد-نگارستان هشتم - پاسداران    هاشمی مجد4 (ضرابخانه )جامع غدیر خم34

خيابان آیت باالتر از چهارراه سرسبزجاللی خمينی4احمدیه35

خ شریعتی بعد از پل سيدخندانفاطمی4(ع)امام جعفر صادق36

انتهای اتوبان شهيد بابایی شهرك امام خمينیخسروی4(عج)انصارالمهدی37

حکيميه بلوار بهارسيدی نژاد4(س)جامع الزهرا38
2لشکری ، شهرك اکباتان ، فاز .اتوبان شعظيم شادلو5(ره)امام خمينی 39
فلکه پونک ، جنب فروشگاه شهروندابومحمد مرتضوی5(ع)امام علی 40
شهران ، باالتر ازفلکه سومحميد رضا دانایی5(ع)امام علی 41
کاشانی ، بعد ازخيابان جنت آباد... آیت اسيدمحمدتقی حسين زاده5نظام مافی42
(عج)جنت آباد شمالی ، سی متری انصارالمهدیرضا نصرتی5(عج)انصارالمهدی43

کاشانی ، خ جنت آباد  نبش بلوار بعثت... آیت اروح اهلل احمدی5(عج)االعظم...ولی ا44

شهرزیباشاهرودی5الرسول45

بلوار فردوس ابراهيمی جنوبیگلپایگانی5(س)الزهرا 46

بزرگراه شهيد همت شاهين شمالیتمنایی5(عج)المهدی 47

ایت اهلل کاشانی روبروی شهرداریامامی5علی بن ابيطالب48

ميدان آزادی جنب پارك سوارباباخانی5هفتاد و تن49
ميدان فلسطينسيد مصطفی مير لوحی6(ع)امام جعفر صادق50
(فاطمی)خيابان دکتر فاطمی، ميدان جهادمحی الدین  محمدیان6(مجتمع اسالمی)نور51
16جهان آرا، خ.یوسف آباد، خمحمد رئوف احرابی6(ع)خليل الرحمان52
کارگر شمالی.انتهای خابراهيم اکبری6(ص)النبی53
43.جهان آرا، نبش خ.یوسف آباد، خآریان یوسفی دیلمی6جمکران54

8و10کبکانيان، نبش کوچه .ش.بلوار کشاورز، خ محمدی6(ع)موسی بن جعفر55

خيابان فاطمی خيابان سين دختسليمان تبار6امام حسن مجتبی56

ميدان فاطمی خيابان جهان مهرموسوی6ریحان57

ضلع شمالی ميدان انقالبنوروزپور6سيد الشهدا58

خيابان وليعصر خيابان مطهریشيرازی6شفا59
چهارراه امامی (سرباز)ميدان سپاه خ شهيد باباخانلوحسين محبی انور7اعظم تهران60

کوچه جوهرچی- پایين تر از بهار شيراز- خ شریعتیاکبر زوبين7جاوید61

(کاوه شرقی)خ شهيد لطيف نژاد-ميدان شهيد نامجو امير عليپور7رضوان62
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
ميدان پاليزی- خ سهروردی شمالی مطلبی7(عج)حجه بن الحسن63
خ شهيد برادران گوهری- انتهای  خ معلم -   خ شریعتی  سيد محمد رضا هاشمی مظلوم7مالک اشتر64

ميدان هفتم تير  علی اکبر آشتيانی7(ع)الجواد65

سبالن شمالی خيابان محسن آزادیتقوی7(عج)حجه بن الحسن66
خ خواجه نظام سه راه زندانبنکدار7خاتم67

چهارراه نظام آباد ابتدای سبالن شمالیدلدار7قائم68
خ مدائن شمالی-جانبازان شرقی- ميدان نبوت سيد حسين ميرطالبی8(عج)وليعصر69

 خ رسالت مجيدیه جنوبی خ جهان تربيت سيد ایوب جليل القدر8(عج)صاحب الزمان 70
خ سمنگان- خ جانبازان غربی- ميدان نبوت  جواد صادق زاده8جامع نارمک71

خ شهيد صفائی - خ جانبازان غربی -ميدان نبوت صادق شهرابی8جعفر طيار 72

(حيدری)متری لشگر14خ شهيد مدنی خ رضا فياضی8(عج)صاحب الزمان73

ميدان هفت حوضکاشانی8النبی74

خ دماوند خيابان بخت آزادمحمدی فر8امام علی النقی75

خيابان دماوند بعد از سی متری آیتموسوی8کميل76
نبش کوچه- بين خ طوس و خ دامپزشکی- بلوار استاد معين-خ آزادیمحمد رضا   کافی9(س)فاطمه الزهرا77

مقابل دانشگاه هوایی شهيد ستاری-خ امام محمد باقر-مهرآباد جنوبیمهدی خجسته9(ع)امام محمد باقر 78

متری شمشيری20خ-مهرآباد جنوبیامیر عبدی مقدم9(ع)امام جعفرصادق79
234شماره -متری شهيد انصاری12خ - متری توکلی20خ -مهرآبادجنوبیقدرت اله   سیفی9(ع)علی بن موسی الرضا80

ظلع جنوب ميدان آزادی خ ش محمدخانیسید مجتبی تدینی9(عج)المهدی 81

آیت اهلل سعيدی خ دستغيب نبش عطاییرستم خانی9(ع)امام حسين 82

مهر اباد جنوبی خ تفرشمدنی9(عج)صاحب الزمان83
حسام الدین. سبحانی ، اول خ. قزوین خ. خعلی سيفی10جامع حجّت84
 متری عربلو10ممی نژاد ، . متری جی ، مقابل بانک صادرات ، خ 30قادر سياحی بخشایش10خاتم االنبياء85

آذربایجان ، تقاطع نواب. خسعيد طالبی نيا10لوالگر86

مالک اشتر. انتهای خوحيد فائق کيا10مالک اشتر87

غفوری. سليمانی ، نبش خ. قزوین خ. خخسرو ساری10جلوه88

خالقی. جعفری مقابل ك. عباسی جنوبی خ. هالل احمر خ. خیاسر اصغری11(ع)علی ابن ابی طالب 89

کيهان. رنجبر ك. قزوین خ. خعليرضا عليپور فرزانه11(ع)موسی بن جعفر90

ابوسعيد. وحدت اسالمی خ. خمحمد جواد فؤادیان11دارالسالم91

منيریه نبش کوچه زعيم. منيریه خ. مهادی مجيدی تبار11زعيم92

شيخ هادی جنوبی. امام خمينی خ. خمحمد کریما11شيشه93
ليعصر باالتر از مولوی مقابل اتوبان کودك داخل کوچه. .خمرتضی عباسيان11پنبه چی94
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
چهارراه لشگر جنب بيمارستان لقمانسميع زاده11(ع)امام رضا 95
خ وحدت اسالمی خ مختاری غربیعليی11توحيد96

خ نظام آباد شمالی نرسيده به خ مازندران شالچی12حاج نجف97

-خ پانزده خرداد غربی خ وحدت اسالمی بازارچه حاجی طرخانی نظری12حسنين98

-خرداد خ پامنار15خ محمد علی شاه آبادی12(الریجانی)شاه آبادی99

-خ شهيد مصطفی خمينی نرسيده به چهارراه مولوی آقاتقی محبی12شاهچراغی100

-خ مولوی بازارچه امين السلطانامير محسن فاطمی مهر12حمزه سيد الشهداء101
شهریور بعد از ميدان شهداء خ شهيد فياض بخش17خ حسينی12فائق102

خيام نرسيده به مترودول آبادی12اتفاق103
مصطفی خمينی نرسيده به جهارراه سيروسميردامادی12اخوان اسالمی104
مولوی نرسيده به ميدان قياماحمدی12خندق آباد105
خ امير کبير بعد از سرچشمهداوری12سپهدار106
ميدان شهدا خ مجاهدین اسالمکبریایی12شفایحيائيان107
ميدان شوش خيابان صاحب جمکيانی12عصار108
بازار بزرگ بعد از مسجد امام خمينیرئيسی12عبداهلل خان109
ناصر خسرو کوچه مرویجعفری اراکی12مروی110

خ شهيد احمد زاده- خ سی متری نيروی هوائی- خ پيروزی  احمد حاجی آبادی13(ع)چهار ده معصوم111

کوچه شهيد فضلعلی-خ مرتجایی -ميدان امام حسين  ابراهيم سرداری13 سرکانيها112

چهار راه خاقانی- خ دماوند وحيد بلندی13(ع)جامع امام صادق113

نبش خ رستگار صولتی- خ امامت مسيل منوچهری    سيد مصطفی ابطحی13(ع)امام حسين 114

خ پرواز- خ پيروزیمحمود رضا مهاجری13(ع)ابا عبد اهلل الحسين 115

چهارراه ميثم خ شاه آبادی جنوبی خ کيانی-بزرگراه محالتی سيد مجتبی بدری14احباب الحسين116

 خ پاسدارگمنام نرسيده به موتورآب ك جعفری سيدمحسن ساداتی14مریم حوری117

خ پيروزی خ نبرد بلوار نبی اکرمآیت اهلل ضياء الدین  نجفی14نبی اکرم 118

بزرگرا ه محالتی ، بلوار ابوذر بعداز پل سوممحمدرضا حاتم پوری14علی ابن الحسين 119

م کالنتری خ دلگشا نبش سيرجان -خ شکوفه مجيدی14ارباب120

 بزرگراه محالتی خ نبرد شمالی م نبرد مقدسی حاجی آباد14بهشتی121

 شهریور جنوبی م خراسان خ طيب 17 خ (نعمانی)ضياالدین خورشا 15اباذر 122

 متری پيام ك  اسماعيلی20 متری مظاهر 20شهرك مسعودیه  سيد حسن شریعت ناصری 15الرسول 123

                  2 متری شاهد نبش نصر 35بزرگراه محالتی بلوار نبرد جنوبی خ ده حقی خ   سيد محمود هاشمی جویباری 15القرآن 124

بزرگراه  بعثت  کيان شهر خ ابراهيمی خ صالحی تقاطع فتحیاسماعيل باقر زاده 15جامع بهشتی125
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
بلوار ابوذر پل پنجم نبش خ هانی   سيد محمد عابدین زاده15وليعصر126
    -15 و 14متری 10 متری  اول بين 15افسریه  سعيد موذن15جامع افسریه 127

بزرگراه محالتی بلوار نبرد جنوبی نبش پارك گلجينمير خليلی 15جامع المهدی 128

 متری سازمان آب 20انتهای  خ خاوران مشيریه محمد لطفی امين 15امام حسن مجتبی ع 129

اتوبان بعثت شهرك شهيد بروجردیرضایی15امام حسن ع130
بلوار ابوذر پل پنجم تقاطع مسلم خ ش بجستانی عباس موسوی15النبی131

70ضلع شمال شرقی آزادگان خ رجایی پالكفرهاد خرم پور16(س)الزهرا 132

133
جامع صاحب 

یاغچی آباد روبروی مجتمع  دکتر شریعتیماشاءاهلل عباسی16(عج)الزمان

خزانه بخارایی فلکه چهارم خ ابریشم ميدان ابریشم خ ش همدانیمهدی متولی الموتی16جامع علی آباد شمالی134

خ رجائی نازی آبادسيد ابراهيم چوب چيان16(ع)سيد الشهدا135

خزانه بخارائی خ شهيد پرستوئی کوچه شهيد اهلل یاریغالم رضا خليل نژاد16(عج)صاحب الزمان136

نازی آباد خ شهيد اکبر مشهدی ميدان پارسمحمد بایرامی16(ع)امام حسن مجتبی137

نازی آباد ميدان مرکزی بازار دومشيخ عادل16(ص)الرسول138

متری ابوذر 20رضا         مطلبی17جامع ابوذر139

ميدان گلچين-  متری حسنی16خ - متری ابوذر 20سيد جالل  محبی17(ره)اعظم امام خمينی 140

ك کریمی- خ شهيد داود سالمت- ميدان بهاران- وصفناردمحمد عظيمی17(ع)آل محمد141

متری ابوذر ، ميدان مقدم ، خ شهسوار حقيقی شمالی ، ك محسن زرین 20حسين     ميرزا محمدی17(ص)رسول اکرم 142

پشت خط اهواز- خيابان متين –خيابان زمزم رحيم         سيف جمالی17(ع)چهارده معصوم 143

امامزاده حسن خ فریدون احمدی ك ش بهبودیتدین فرد17امام حسن مجتبی ع 144

 متری ش فتحی18متری ابوذر 20بایرامی17(ع)باب الحوائج 145
سرپل امامزاده معصوم خ نهرفيروزقهرمانی17(ع)باب الحوائج 146
خ زمزم خ متينسيف جمالی17چهارده معصوم عليهم السالم147
متری ابوذر نرسيده به ميدان مقدم20محمدی آذر17سيدالشهدا148
خ زمزم خ متين ك فرمانرواخليل نژاد17قمربنی هاشم 149
8متر یابوذر خ سوری ك 20اسالمی17(ع)موسی بن جعفر150

متری ابوذر خ سجاد شمالی20قنبرپور17(ع)امام حسين 151

نبش خ   به خيال-خ طالقانی-خ رجائی-(عج)شهرك وليعصرمرادنام18(ع)امیرالمؤمنین152

خيابان شهيد پژوهنده- انتهای خيابان حيدری جنوبی- (عج)شهرك وليعصرصابر  بیابانی18(س)حضرت زینب153

نبش کوچه شهيد نيری- خ شهيد ميرزائی- خ هفده شهریور- شادآبادمحمد خانکی18(عج)صاحب الزمان154

نبش ميالن چهاردهم- خ شهيد علی چنکشی- خ سجاد جنوبی- کوی شهيد رجائی- (عج)شهرك وليعصرمقصود      خان بابائی18(ع)موسی بن جعفر155

156
چهارده معصوم 

(ع)
نبش ك افشار- خ شریعتی-خ ش بهرامی-(عج)شهرك وليعصرمحمود        شمسائی18

شهرك وليعصر خ بهرامی خ احمد حسينی ك موسویبخشایشی18ابوالفضل157
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
بزرگراه فتح خ خليج فارس نبش چهارمبرزگر18(ع)الجواد158
 متری پاسداران15شادآباد سعيداباد خ حفظيی نژاد18امام حسن مجتبی ع159
جاده قدیم کرج شهرك فردوس خ بيگلوجانمحمدی18امام سجاد ع160
شهرك وليعصر خ شهيد بهرامی خ ش ميرزاییشاهی عربلو18پنج تن ال عبا161

شهرك وليعصر حيدری جنوبی پژوهندهبيابانی18(س)حضرت زینب162
جاده قدیم کرج شهرك فردوس خ بيگلو ك رزمیعرفانی راد18سيد الشهدا163

شادآباد سعيدآباد خ ش مختاریسليمی18علی ابن موسی الرضا ع164
14شهرك وليعصر شهيد رجائی  سجاد جنوبی نبش ميالن خانبابایی18(ع)موسی بن جعفر165

متری ماهان24خانی آباد نو شهرك شریعتی مصطفی افشار شفاعی19(ع)چهارده معصوم 166

شهرك شهر بخارائی- نعمت آباد ایوب یوسفی19(ع)امام رضا 167

12خانی آباد نو شهرك شریعتی خ ماهان کوچهقاسم اجرلو19(ع)باب الحوائج 168

متری حسينی10شهرك سيد احمد خمينی - عبدل آباد علی رضا وجدانی19(ع)سيد الشهدا 169

خانی آباد نو خ شهيد لطيفی شهيد محرمیميثم علوی ارجمند19فاطمی170
خانی اباد روبروی دانشگاه شریعتی(امنا)هاشم زاده19جامع اعظم حسينيان171
خانی آباد ك محمدی محمودی19ابوالفضل172
اتوبان قم روستای مرجان آیادثناگستر19امام حسن مجتبی173
نعمت اباد شهرك شهيد بخارائییوسفی19(ع)امام رضا 174
11خانی آباد شهرك بوستان نبش ك محمدجعفر افشار19سيدالشهدا175
نعمت آباد شهرك ابوذرشریفی19سيدالشهدا176
م تره بار- عبدل آباد مرادی19سيدالشهدا177
اتوبان بهشت زهرا شهرك رسالتهوشيار خردکيش19(عج)صاحب الزمان 178
اتوبان قم روستای جعفرآبادشيخی19(عج)صاحب الزمان 179
دولت خواه اسماعيل ابادهاشمی19(ع)موسی بن جعفر180
سه راه شریعتی خ ش صمدیمرادی19وليعصر عج181
نعمت اباد خ ش ميرزایی ك اسماعيلیشعبانی19وليعصر عج182
اتوبان بهشت زهرا پائين تر از صالح ابادبازارخاك19وليعصر عج183
کوچه شهيد رحمی-روبروی اداره برق-شهر ری   خيابان  فدائيان اسالم سيد حسين موسوی درچه ای20جامع منصوریه184

کوچه شهيد آزموده-ظهير آباد-شهر ری خيابان ورامينمهدوی خواه20چهارده معصوم عليهم السالم185

روبروی دانشگاه  پيام نور-خيابان امام خمينی-عباس آباد-جاده ورامين-شهر ریعلی اصغر شم ابادی20چهارده معصوم عليهم السالم186

ميدان نماز-شهر ریعزیز اهلل حجتی نيا20ارشاد187
(صفایيه )ميدان شهيد سيفی-شهر ری خيابان سرگرد محمدینقی ميثمی20امام حسن عسگری عليه السالم188

شهر ری دولت آباد فلکه سوم عبدالعلی ابراهيمی20امام حسن مجتبی ع189
شهرری دولت آباد فلکه سومابراهيمی20امام حسن مجتبی190
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
شهرری محله بهشتی ك شهيد پورعزیزیانرعدی20اباعبداهلل الحسين191
شهرری جاده ورامين عباس آبادمنصوری20ابوالفضل192
شهرری باقرشهر خ ش اختریزنگنه20ابوالفضل193
شهرری چهارراه خط آهنموسی خانی20ابوطالب 194
شهرری جاده ورامين دهستان قلعه نوبهرامی20اعظم قلعه نو195
شهرری جاده ورامين شهرك عالئيينصفایی20امام حسن مجتبی ع196
شهرری ضلع جنوبی حرمترکاشوند20امام حسن مجتبی ع197
جاده خاوران پدافند هوائی شهيد ستاریحسين دنيادیده20امام رضا ع198
شهرری ابتدای کهریزكهاشمی20امام سجاد ع199
شهرری جنب حرم مطهرداود صادقی20بافقی200
شهرری جاده قم شهرك شهيد بهشتیایمان امينی20بقيه اهلل201

(پاچنار)کوچه شهيد رحيمی-شهر ری خ حرمسيد نور الدین مير عيسی خانی20ثامن االئمه202

تقی آباد-سه راه تقی آباد-شهر ری جاده ورامينابراهيم شکری20جامع تقی آباد203

جاده خاوران خاورشهرسيد صالح یاسينی20جامع نبی اکرم204
دوازده متری اردیبهشت-بلوار بسيج-شهر رینعمت ربوی20حجتيه205

شهرری جاده قم قاسم آباد عبدل ابادتقی پور20وليعصر206
-انتهای شهرك کارمندان-کوچه بيمه-حسن آباد محسن داود ابادی20حضرت علی اصغر207

ابتدای باقرشهر-شهر ری خيابان قمعليرضا زند20دوازده امام عليهم السالم208
خيابان سرگرد محمدی-پل سيمان- شهر ری خيابان فدائيان سيد محمد حسينی مرام20ساجدین209

(ع)مسجد سيدالشهدا-انتهای خ ميثم جنوبی-شهرك عالئين- شهر ریغالمرضا رسولی20سيد الشهدا210

روستای  حمزه آباد-کهریزك-شهرریحبيبی20شهيد مهر پور211
روستای چهار طرخان- جاده ورامين - شهرری بهزاد شریفی20صاحب الزمان212

روستای گل تپه کبير-شهر ری جاده ورامينحسين پریوری شربيانی20صاحب الزمان213
 متری وليعصر نبش کوچه دوم16قيامدشت خ سيد ابوالفضل حسينی20صاحب الزمان214

 متری امام خمينی30خيابان -شهر ری باقر شهروحيد رحمانی20صاحب الزمان عج اهلل215

بلوار صاحب الزمان-شهر ری   ظهير آبادمحمد علی موالیی وفا20صاحب الزمان عج اهلل216
قاسم آباد تهرانچی- شهر ری جاده ورامينناصر پریوری ازاد شربيانی20صاحب الزمان عج اهلل217
کوچه شهيد امينی-حاجی آباد-شهر ری امين آبادمهدی کربالیی20صاحب الزمان عج اهلل218

کوچه شهيد سليمانی-بلوار امام خمينی-شهر ری حسن آباد فشافویهاحمد نصاری20صاحب الزمان عج اهلل219

فيروز آباد- شهر ری جاده ورامينمجيد بيگ زاده20صاحب الزمان عج اهلل220
ج خاوران کریم آباد- شهر ری جاده ورامينصادق کاوسی20فاطمه الزهرا سالم اهلل عليه221

27نبش خ -خ شهيد طالبی –بلوار الله- شهرك پاسداران- تهرانسرناصر      نظم ده21(ص)النبی 222

نبش خيابان شهيد رجایی- انتهای بلولر نيلوفر- تهرانسرحسن      حشمتی21(ص)جامع رسول اکرم223
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لیست زمانبندی استقرار واکسیناسیون در  مساجد  منتخب شهر تهران 

تاریخ استقرار ونآدرسنام امام جماعت منطقه نام مسجد ردیف
شهرك راه آهن ،  بلوار کاج هاشمی راد22(عج)ولی عصر 224
1400/08/14شهرك راه آهن ، شهرك صدراسيد محمد حسينی22(ع)امام محمد باقر 225
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