
»فهرست مشخصات مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت استان خراسان«

آدرسمدرسهاستاناستان/ منطقه

9714946341، کدپستی 11، پ 8خ شهید مطهري، مطهري نرجسبیرجند

خ شهید رجایی، خ امامت)س(الزهرافردوس خراسان 
جنوبی

97619-55585، کدپستی 9خ کمال، کمال )س(الزهراقائن

خ امام، ك حسینیه)س(فاطمۀ الزهرابجستان

، خ کشاورز11خ شهدا، باالتر از کالنتري )س(الزهرابردسکن

12بلوار انقالب اسالمی، انقالب اسالمی عصمتیهبشرویه

نرجسیه، جنب پاسگاه نیروي انتظامی،خ)ره(بلوار امام خمینینرجستربت جام

خ کاشانی، خ روح بخش، سمت راست فرعی دوم، جنب آموزش و پرورش، عصمتیهتربت حیدریه
مکتب عصمتیه

آباد، خ فرهنگ، جنب دبیرستان بنت الهدي صدر، کدپستی محله شمس)س(حکیمیهجوین
9647244985

95671، کدپستی )ع(ك شهید زهرایی، روبه روي مسجد امام حسن مجتبی)س(الزهراآبادخوافچمن

-معصومیهرانچنا

19چهار راه کوشک، اسدآبادي نرجسسبزوار

جاده لقمان، میدان پنجم، پشت اداره تأمین اجتماعیمعارف دینیسرخس

، جنب قرض الحسنه بسیجیان،5خ امام خمینی نرجسفریمان
93917کدپستی 

4خ شهید بهشتی، ك شهید بهشتی )س(فاطمۀ الزهراقوچان

)س(، مدرسه حضرت رقیه15خ مدرس، مدرس )س(قیهحضرت رکاشمر

شهریور، جنب هالل احمر17خ نرجسکاشمر

-)س(الزهراگناباد

، چهار راه لشگر، روبروي بانک رفاه )ره(خ امام خمینیاسالم شناسیمشهد

سطح (اسالم شناسیمشهد
، چهار راه لشگر، روبروي بانک رفاه )ره(خ امام خمینی)سه

خراسان 
رضوي

52، پ 6راه آهن، خ بیهقی )س(بیت الزهراهدمش



آدرسمدرسهاستاناستان/ منطقه

84، بعد از چهار راه چهارم و پنجم، پ 60امام رضا )س(زهراحضرتپیروانمشهد

، )س(، مسجد و حسینیه نصرت، مدرسه حضرت خدیجه10خ دکترا، ابن سینا)س(حضرت خدیجهمشهد
918377463941کدپستی 

، 6خ شهید محسن کاشانی، ك )س(حضرت رقیهمشهد
375437185، صندوق پستی 91937کدپستی 

، 8، دست چپ، چهار راه چهارم، مظاهر 14خ گاز، گاز )س(حضرت زینبمشهد
9148763755، کدپستی و صندوق پستی 504پ 

91446، کدپستی 19، پ 19خ شیرازي رضویهمشهد

، بعد از چهار راه اول، جنب مسجد 40، دکتر بهشتی کوه سنگی، خ دکتر بهشتی)س(زهراي اطهرمشهد
پنج تن

، ك نغمه، 17میدان گنبد سبز، آخوند خراسانی عصمتیهمشهد
35193-91369کدپستی 

-)س(فاطمه معصومهمشهد

انتهاي خ دانش غربی، جنب بیمارستان سینا، )س(نرجسمشهد
9135914113کدپستی 

هاي خ دانش غربی، جنب بیمارستان سینا، انت)سطح سه) (س(نرجسمشهد
9135914113کدپستی 

، اولین میدان، سمت راست58مطهري شمالی )س(فاطمۀ الزهرا)توس(مشهد 

خراسان 
رضوي

خرداد، جنب بانک کشاورزي، 15میدان ایران، خ )س(الزهرانیشابور
93146کدپستی 

79ید محمدزاده، بعد از چهار راه، سمت چپ، پ خ شهید باهنر، ك شه)س(فاطمۀ الزهراآشخانه

، نبش خ سپاه)ره(خ امام خمینی)س(فاطمۀ الزهرااسفراین

، جنب دبیرستان سمیه20شهریور، طالقانی شرقی، گل پونه 17خ )س(الزهرابجنورد

خراسان 
شمالی

6، پ 4خ پاسداران، پاسداران )س(الزهراشیروان

، 104ك حاج محمد زرگر، جنب دفتر امام جمعه، پ ، )ره(خ امام خمینی)س(الزهراطبسیزد
9791714717کدپستی 

28/8/92: به روز شده در تاریخ 


