
 

 

 

 حوزه های امتحانی مسابقه بزرگ ترجمه و تفسیر دو جزء اول قرآن کریم  استان هرمزگان

نام 

 شهرستان
 محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران روستاهای محل سکونت داوطلبان

شم
ق

 

 قشم ، هرمز و الرک
: مسجد حاجی رمضان        )مسجد قشم

 پرتغالیتخته ای( جنب قلعه 

مسجد حاجی رمضان         )مسجد  قشم:

 تخته ای( جنب قلعه پرتغالی ها

 : مدرسه دینی امهات المومنینهلر مسجدالرسول )قسمت شبستان( هلر: درگهان، هلر، کووئی و گیاهدان

 رمچاه و برکه خلف
مسجد خلفای راشدین )مسجد رمچاه: 

 طالب(
 مسجد خلفای راشدین )مسجد طالب( رمچاه:

 : کتابخانه توریانتوریان توریان، رمکان، جی جیان و تم سنتی
مکتبخانه نورالهدی          )جنب توریان: 

 خانه احمد حسین(

 کتابخانه کوشه: : مسجد شهرککوشه کوشه، کاروان، گربدان، زینبی و پی پشت

 : مسجد قبله ای )آجری(کورزین کورزین، الفت، طبل، گوران و سهیلی
مسجد قبله ای )آجری(        کورزین:

 نمازخانه خواهران

 مسجد النبی سوزاء: مسجد النبی سوزاء: سوزاء، زیرانگ و نخل گل

 مسجد جامع سرریگدوالب:  دوالب، گوری، چاهوغربی و چاهو شرقی
مسجد جامع سرریگ        )نمازخانه  دوالب:

 خواهران(

س
با

رع
ند

ب
 

 بندرعباس، آبشورک، چهچکور و سورو
: مسجد مجتمع دینی اهل بندرعباس

 سنت و جماعت  بندرعباس )خواجه عطاء(

:  مسجد مجتمع دینی اهل سنت بندرعباس

 و جماعت بندرعباس )خواجه عطاء(

گچین باال، گچین پایین، بستانو، 

 خونسرخ، دمیلو، کل متلی و مغ احمد
 : مسجد جامعگچین زیر  : مسجد جامعگچین زیر 

 : مسجد جامع چاهو : مسجد جامع چاهو چاهوشهرو، بلندو و 

پاقالتان پایین، چاه فعله، چاه فعله غربی 

 و قلعه قاضی
 : مسجد جامع چاه فعله شرقی : مسجد جامع چاه فعله شرقی

کشار، کشارباال، کشار سفلی، کشار 

 چمردان، انگوران و قالت پایین
 مسجد آل رسول کشار باال : : مسجد آل رسولکشار باال 

 جمال احمد
مکتبخانه مسجد امام  جمال احمد:

 شافعی
 مکتبخانه مسجد امام شافعی جمال احمد:

 : مسجد جامعپاتل ایسین مسجد جامع پاتل ایسین: پاتل ایسین



 

 



 (2)  حوزه های امتحانی مسابقه بزرگ ترجمه و تفسیر دو جزء اول قرآن کریم  استان هرمزگان

نام 

 شهرستان
 محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران روستاهای محل سکونت داوطلبان

ک
ست

ب
 

 مسجد جامع  بستک: مسجد جامع بستک: بستک

 مسجد شیخ حسن عالی کوهیج: : مسجد شیخ حسن عالیکوهیج کوهیج

 مسجد جامع هرنگ: مسجد جامع هرنگ: خلوص، فاریاب، گتاو و هرنگ

آسو، چاله، دیخور، صالح آباد، کوخرد، 

 الوردینگریند، الورشیخ و 
 مسجد جامع کوخرد: مسجد جامع کوخرد:

جناح، عالی احمدان، کنارسیاه، کهتویه و 

 هنگویه
مسجد سیدنا حمزه جنب پمپ هنگویه: 

 بنزین

مسجد سیدنا حمزه جنب پمپ  هنگویه:

 بنزین

بست قالت، تدرویه، دهتل، دهنگ، 

 رودبار، زنگارد و فتویه
 : مسجد جامع زنگارد مسجد جامع زنگارد :

گه
رلن

ند
ب

 

انجیره، پدل، خورچاه، کم رضوان، کونه، 

 لمزان

: سالن اجتماعات شعبه حفظ خورچاه

 خورچاه

سالن اجتماعات شعبه حفظ  خورچاه:

 خورچاه

باوردان چارک، بستانه، بندر معلم، 

بندرلنگه، بوجبرائیل، الوان،چارک، چاه 

مبارک، چاه مسلم، حسینه، دژگان، سایه 

سه کنار، شیبکوه، کنگ، خوش، 

گزیر،گشه، الوران، مرباغ، مقام، نخل 

 جمال و نخل خلفان

 مجتمع دینی سلطان العلماء بندرلنگه: : مجتمع دینی سلطان العلماءبندرلنگه

ان
سی

ار
پ

 

احشام، باغستان، برکه دکا، بستانو، 

بمبری، بوچیر، پارسیان، خلف، دشتی، 

رستم آباد، زیارت، ستلو، غورزه، 

فومستان، قاسمعالی، کناردان، کوشکنار، 

 میلکی، هشنیز و یرد خلف

مجتمع دینی شهرستان پارسیان مدرسه 

 خلفای راشدین دشتی

مجتمع دینی شهرستان پارسیان مدرسه 

 خلفای راشدین دشتی
یر

خم
 

آرابی، پل، چاهرو، خمیر، کنخ، کندال، 

 کهورستان، گاومیری، لشتغان و نیمه کار

مسجد سیدنا علی مرتضی طبقه  خمیر:

 پایین جنب مدرسه دینی برادران

مسجد سیدنا علی مرتضی طبقه باال  خمیر:

 جنب مدرسه دینی برادران

در
وی

ر
 

 : مسجد جامعرویدر مسجد جامع رویدر: رویدر، رودبار، پرکان گیشو و کیشی

 کانون فرهنگی سلمان فارسی گوین: : کانون فرهنگی سلمان فارسیگوین گوین و دشت جیهون

ک
ری

سی
 

پشت بند، خرگوشی، سرارو، سیریک، 

شمع جو، کرگان، کوهستک، گروک، 

 گونمردی، میشی و میناب

 : مجتمع دینی سیریکسیریک مجتمع دینی سیریک سیریک:

ک
اس

ج
 

بحل، پیوشک، جاسک، جاسک کهنه، 

 زیکدف، گروگ باال، گزی، گوان و کهنه
مسجد مجتمع دینی اهل سنت  جاسک:

 جاسک )پشت بیمارستان خاتم االنبیاء(

مسجد مجتمع دینی اهل سنت جاسک  جاسک:

 ) پشت بیمارستان خاتم االنبیاء(


