مسیرهای تشرف به بارگاه منور رضوی
پس از توسعهی حوزهی حرم مطهر رضوی ،دسترسی به مجموعه ی اماکن متبرکه از طریق چهار ورودی اصلی در چهار جهت که به خیابانهای اصلی
شهر میرسد و چند ورودی فرعی امکانپذیر است.
سه ورودی اصلی ،واقع در سه ضلع شمالی ،شرقی و غربی دارای سردرهای باشکوهی است که با کاشی ،آجر و سنگ تزئین یافتهاند .داخل این سردرها
ورودیهای متعدد و اتاقهایی برای ارائه ی خدمات اولیه به زائران از قبیل دفاتر امانات ،دفاتر نذورات ،نگهبانی و ...در نظر گرفته شده است.

* ورودی خیابان آیت اهلل شیرازی(باال خیابان) و پارکینگ شماره 4
هنگام ورود از مبادی این سمت ،بعد از گذر از بست شیخ طوسی ،از دو صحن می توان به روضه منوره رسید :صحن انقالب اسالمی و صحن جمهوری
اسالمی.
اگر از صحن انقالب اسالمی وارد شوید ،رواقهای این مسیر تا حرم مطهر عبارتند از:
صحن انقالب اسالمی ،رواق های دارالوالیه ،دارالشرف ،دارالشکر ،دارالفیض ،توحیدخانه ،اهللوردیخان و دارالضیافه.
اگر از صحن جمهوری اسالمی وارد شوید ،رواقهای پیش رویتان عبارتند از:
صحن جمهوری اسالمی ،رواقهای دارالوالیه ،دارالسیاده ،دارالحفاظ ،دارالشرف ،دارالشکر و دارالفیض.
مسیرهای ورودی بهطور مجزا چنین هستند:
آقایان:
بست شیخ طوسی ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری  ،16رواقهای دارالوالیه ،دارالسیاده ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
خانمها:
مسیر :1ورودی شیرازی ،بست شیخ طوسی ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری ،17رواقهای دارالوالیه ،دارالشرف ،دارالشکر و روضهی منوره.
مسیر :2ورودی شیرازی ،بست شیخ طوسی ،صحن انقالب اسالمی  ،کفشداری  2و ،3رواقهای دارالشرف ،دارالشکر و روضهی منوره.
ویژهی معلولین:
آقایان :صحن جمهوری اسالمی ،بست شیخ بهایی ،مسجد گوهرشاد ،کفشداری ،12رواقهای دارالسیاده ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
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نحوهی ورود آقایان به روضهی منوره و خروج آن
آقایان از هر ورودی که خواسته باشند وارد روضه ی منوره شوند ،ابتدا باید وارد رواق «دارالحفاظ» شوند (روی مبارک) و بعد از ورود به روضهی منوره و
زیارت از مسجد باالسر حضرت(ع) و رواق «دارالسیاده» خارج شوند.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :ورودی شیرازی ،بست شیخ طوسی ،ورودی رواقهای دارالحجه و داراالجابه.
آقایان:
مسیر  :1ورودی شیرازی ،بست شیخ طوسی ،ورودی رواق دارالحجه.
مسیر  :2بست شیخ طوسی ،صحن جمهوری اسالمی ،بست شیخ بهایی ،کفشداری ،13رواق داراالجابه (شبها بعد از نماز مغرب و عشاء تا یکساعت قبل
از نماز صبح).
* ورودی خیابان طبرسی(مسیر شمالی حرم مطهر و پشت سر مبارک)
پس از ورود از سمت خیابان طبرسی و عبور از مبادی ورودی ،از طریق بست شیخ طبرسی وارد صحن انقالب شده و از مسیرهای زیر به روضهی منوره
دسترسی خواهید داشت:
خانوادگی :بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،بست شیخ طوسی ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری  16برای آقایان و  17مخصوص خواهران،
رواق دارالوالیه.
آقایان :بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،بست شیخ طوسی ،کفشداری  ،16رواقهای دارالوالیه ،دارالسیاده ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
خانمها :بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،کفشداری  2یا  ،3رواقهای دارالشرف و دارالشکر ،روضهی منوره.
رواقهای زیرین:
مسیر :1بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،بست شیخ طوسی ،ورودی رواق دارالحجه.
مسیر :2بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،بست شیخ حرعاملی ،ورودی رواق دارالحجه.
مسیر( 3مخصوص خانمها) :بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،کفشداری  ،1رواق دارالوالیه ،ورودی داراالجابه.
ویژه معلولین:
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آقایان :بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،کفشداری ،7رواقهای دارالسرور ،دارالسالم ،دارالحفاظ و روضهی
منوره.
خانمها  :بست شیخ طبرسی ،صحن انقالب اسالمی ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،کفشداری ،7رواقهای دارالسعاده ،گنبد حاتمخانی ،دارالفیض،
دارالشکر و روضهی منوره.

* ورودی صحن هدایت و پارکینگ شمارهی 3
آقایان :صحن هدایت ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،کفشداری ،7رواقهای دارالسرور ،دارالسالم و روضهی منوره.
خانمها :صحن هدایت ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،کفشداری  ،6رواقهای دارالسعاده ،گنبد حاتمخانی ،دارالفیض ،دارالشکر و روضهی منوره.
ویژهی معلولین :صحن هدایت ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،تفکیک قسمت آقایان و خانمها.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :صحن هدایت ،بست شیخ حرعاملی ،ورودی دارالحجه.

* ورودی نواب صفوی (مسیر شرقی حرم مطهر و پایین پای مبارک)
پس از داخل شدن از سمت خیابان نواب صفوی (پایین خیابان) و عبور از مبادی ورودی ،از طریق بست شیخ حرعاملی به صحن آزادی (صحن نو) وارد
شده و سپس از مسیرهای زیر به روضهی منوّره خواهید رسید:
آقایان :ورودی نواب صفوی ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،کفشداری ،7رواقهای دارالسرور و دارالسالم ،روضهی منوره.
خانمها :ورودی نواب صفوی ،بست شیخ حرعاملی ،صحن آزادی ،کفشداری  ،6رواقهای دارالسعاده ،گنبد حاتمخانی ،رواق دارالفیض ،دارالشکر و روضهی
منوره.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :ورودی نواب صفوی ،بست شیخ حرعاملی ،ورودی دارالحجه.

* ورودی صحن کوثر و سرویس بهداشتی شماره ( 4دارای پله برقی)
آقایان :صحن کوثر ،صحن آزادی ،کفشداری ،7رواقهای دارالسرور ،دارالسالم ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
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خانمها :صحن کوثر ،صحن آزادی ،کفشداری  ،6رواقهای دارالسعاده ،گنبد حاتمخانی ،داراالفیض ،دارالشکر و روضهی منوره.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :صحن کوثر ،بست شیخ حرعاملی ،ورودی دارالحجه.

* ورودی سردر شرقی صحن جامع رضوی
آقایان :صحن جامع رضوی ،کفشداری  ،19رواقهای امامخمینی(ره) ،دارالزهد ،دارالذکر ،دارالسرور ،دارالسالم ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
خانمها :صحن جامع رضوی ،کفشداری ،22رواق امام خمینی(ره) ،رواق شیخ بهایی ،صحن آزادی ،ایوان طال و کفشداری  ،6رواقهای دارالسعاده،
گنبدحاتمخانی ،دارالفیض ،دارالشکر و روضهی منوره.
ویژهی معلولین :صحن جامع رضوی ،صحن قدس ،مسجدگوهرشاد ،کفشداری ،12رواقهای دارالسیاده ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :صحن جامع رضوی ،صحن کوثر ،بست شیخ حرعاملی ،ورودی دارالحجه.

* ورودی باب الرضا(ع) و پارکینگ شماره 2
از سمت خیابان امامرضا(ع) میتوان وارد این مسیر شد:
آقایان :صحن جامع رضوی ،کفشداری  ،19رواقهای امام خمینی(ره) ،دارالزهد ،دارالذکر ،دارالسرور ،دارالسالم ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
خانمها :صحن جامع رضوی ،کفشداری  ، 19رواق امام خمینی(ره) ،رواق شیخ بهایی ،صحن آزادی ،ایوان طال و کفشداری ،6رواقهای دارالسعاده،
گنبدحاتمخانی ،دارالفیض ،دارالشکر و روضهی منوره.
ویژهی معلولین :صحن جامع رضوی ،صحن قدس ،مسجد گوهرشاد ،کفشداری ،12رواقهای دارالسیاده و دارالحفاظ ،روضهی منوره.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :صحن جامع رضوی ،صحن کوثر ،بست شیخ حرعاملی ،ورودی دارالحجه.

* ورودی باب الجواد(ع) و ورودی سردر غربی صحن جامع رضوی و پارکینگ شماره 1
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آقایان :صحن جامع رضوی ،بست شیخ بهایی ،مسجد گوهرشاد ،کفشداری  ،12رواقهای دارالسیاده و دارالحفاظ ،روضهی منوره.
خانمها :صحن جامع رضوی ،بست شیخ بهایی ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری ،17رواقهای دارالوالیه ،دارالشرف ،دارالشکر و روضهی منوره.
رواقهای زیرین:
آقایان:
مسیر :1صحن جامع رضوی ،بست شیخ بهایی ،کفشداری 13و  ،14رواق داراالجابه (شبها بعد از نماز مغرب و عشا).
مسیر  :2صحن جامع رضوی ،بست شیخ بهایی ،صحن جمهوری ،بست شیخ طوسی ،رواق دارالحجه.

* ورودی صحن غدیر و سرویس بهداشتی شماره ( 1دارای پله برقی)
آقایان :صحن غدیر ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری  ،16رواقهای دارالوالیه ،دارالسیاده ،دارالحفاظ و روضهی منوره.
خانمها :صحن غدیر ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری  ،17رواقهای دارالوالیه ،دارالشرف و روضهی منوره.
ویژهی معلولین :صحن غدیر ،صحن جمهوری اسالمی ،بست شیخ بهایی ،مسجد گوهرشاد ،کفشداری ،12رواقهای دارالسیاده و دارالحفاظ ،روضهی
منوره.
رواقهای زیرین:
خانوادگی :صحن غدیر ،بست شیخ طوسی ،رواق دارالحجه و داراالجابه.
خانمها :صحن غدیر ،صحن جمهوری اسالمی ،کفشداری ،17رواق دارالوالیه ،ورودی رواق داراالجابه.
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