
« فهرست مراکز و مؤسسات آموزش عالی حوزوی تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران»
 94-95تحصیلی و دوم  اول نیمسال

 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 تبریز آذرشرقی  1

مؤسسه آموزش 
 عالی

حوزوی 
 الزهرا)س(

44111131 
44111113 
44111113 

حوزه 
 44111113سانترال

44111113 

44111133 331 

جنب اداره  –خيابان آزادی 
خيابان شهيدی  –گاز استان 

روبروی  –كوچه گلریز  –
 –بوستان شهيد پاشایی 

موسسه آموزش عالی فاطمه 
كد پستی  –الزهرا )س( 

1134314313 

 اروميه آذرغربی  1

مركز تخصصی 
 تفسير و

علوم قرآنی 
 الزهرا)س(

44333131 

 
- 333 

ر سربازان گمنام )خ بلوا
 –خيابان استادان  –برق( 
 –متری نسترن  11كوی 

روبروی پاركينگ اداره 
كد پستی  –اوقاف 

1311313113 

 اصفهان  4
آران و 
 بيدگل

مركز تخصصی 
تفسير و علوم 
قرآنی زینب 
 كبری )س(

13313131 
13343313 

- 130 
خ زينبيه ـ مدرسه علميه 

 حضرت زينب )س(

 اصفهان اصفهان  3

سسه آموزش مؤ
 عالی

مجتهده  حوزوی
 امين

13-13133114 
 

41313311-
3 

341 

اصفهان = خيابان هشت 
خيابان ملك  -بهشت غربی 

 1كوچه شماره  -شمالی 
موسسه آموزش -)طرفه( 

 عالی مجتهده امين

 اصفهان اصفهان  1
 مركز تخصصی
فقه و اصول 

 النفيسه

44431111 
44431114 

44311114 341 

ر باغ ميدان شهدا، خ چها
پایين، خ جامی، بعد از چهار 
راه شهيدان ناطق، كدپستی 

31433 

 اصفهان اصفهان  3

مركز تخصصی 
 تفسير و

علوم قرآنی 
 الزهرا)س(طمةفا

41111131 41111131 341 

فلكه احمد آباد، خ جی، 
ایستگاه تأمين اجتماعی، 

كوچه تأمين اجتماعی، پالك 
 1433331131كدپستی  3

 اصفهان  3
خمينی 

 شهر

مركز تخصصی 
تفسير وعلوم 
قرآنی فاطمه 
 الزهرا )س(

44333133 

 
44331331 130 

ميدان آزادی، خ آیت اهلل 

جبل عاملی، ك گلشن، 

 13شماره 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 3314314333كدپستی 

 اصفهان  3
 شاهين
 شهر

مركز تخصصی 
تفسير و علوم 
قرآنی نرجس 

 خاتون)س(

11333333 11333313 341 
شرقی  3فرعی –خ فردوسی 

 -الیشم34پالك –

 كاشان اصفهان  3

مركز تخصصی 
 تفسير

و علوم قرآنی 
 كوثر

1311311  3411 

حوزه  جنبخمينی، خ امام
 ،یثربیاله آیـتعلميه 

 3313333141پستی كد

 نجف آباد اصفهان  13
مركز تخصصی 
تفسير و علوم 
 قرآنی ام االئمه

31111431 

31111433 
31111431 130 

خ منتظری شمالی، روبروی 
علميه جامعه المنتظر،  حوزه

 طبقه فوقانی رستوران مائده

 كرج البرز  11

مؤسسه آموزش 
 عالی

حوزوی 
 زینبيه)س(

13331134 

41341113 
41341113 

41341113 
41341113 

313 
خ كمربندی، چهاراه مصباح، 

 خ شهيد نجاری،
 4141331333كدپستی

 اردبيل اردبيل  11

مركز تخصصی 

حضرت رسول 

 ص(اكرم )

44433143 - 331 44433143 

 بوشهر بوشهر  14

مركز تخصصی 

فقه و اصول 

 معصوميه

44443311 - 333 

كوچه  –خيابان طالقانی 

درب دوم از  -4سنگسر 

 سمت چپ

 تهران تهران  13

مؤسسه آموزش 

 عالی

 كوثر حوزوی

11331313 11333311 311 

پارك شهر، ضلع جنوبی 

 پارك شهر، خ بهشت،

خ شيخ فضل اله نوری، 

پستی مجتمع كوثر، كد

1113333334 

 تهران تهران  11
 مركز تخصصی

 فقه و اصول قبا
11311311 11333313 311 

خ شریعتی، جنب حسينيه 

ارشاد، خ قبا، ك مسجد، 

 33پ

 تهران تهران  13
مركز تخصصی 

تفسير و علوم 
44133333 44133333 311 

خ پيروزی، خ مقداد، فلكه 
 ،43دوم مقداد، پ 

 1333341331كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

قرآنی حضرت 

 فاطمه)س(

 تهران تهران  13

مركز تخصصی 

تفسير و علوم 

قرآنی قاسم بن 

 الحسن)ع(

3-44314133 

 4داخلی
44133113 311 

بزرگراه آهنگ، ضلع شمالی، 

 ميدان شهيد محالتی اول،

 صالحیخ شهيد 

 تهران تهران  13

موسسه آموزش 

عالی رفيعه 

 المصطفی )ص(

33334133 - 311 

 –بلوار كشاورز  –تهران 

كوچه  –شهيد نادری خيابان 

پالك  –بن بست دولتشاهی 

3 

 تهران تهران  13
موسسه آموزش 

 عالی قائم )عج(

11111431 

11111433 
- 311 

 –چيذر  –شميران  –تهران 

 –خيابان شهيد محمودیان 

موسسه آموزش عالی 

 خواهران

 ری تهران  13

مؤسسه آموزش 

عالی حوزوی 

حضرت 

 ع(عبدالعظيم)

11311433 11311433 311 

دان مدرس، انتهای خ مي
هالل احمر، ضلع جنوبی 
حرم مطهر عبدالعظيم، 

 13341313صندوق پستی 

 پاكدشت تهران  11
مدرسه علميه 

 فاطميه
43311333 43343334 311 

بلوار شهدای -پاكدشت
گمنام، جنب مصلی امام 
خمينی)ره( حوزه فاطميه 

 ()س

 تهران تهران   11

مدرسه علميه 

امام حسن مجتبی 

 )ع(

33411133 33411131 311 
بزرگراه آیت اهلل سعيدی، 
خيابان مهر، جنب درب 

 (جنوبی امامزاده زید)ع

14  
چهارمحال 

 و بختياری
 شهركرد

خصصی مركز ت

تفسير وعلوم 

 قرآنی معصوميه

44431133 44411311 343 

 13انقالب، بلوارميدان 

پالك  – 41كوچه شهریور، 

3 

 3311314113كدپستی

 331 43344311 43311111مؤسسه آموزش  اهواز خوزستان  13
 –سه راه فرودگاه  –اهواز 

چهارراه اول  –خيابان وطن 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 عالی

حوزوی 

 الزهرا)س(

-31333كدپستی  – 11پ  43311113
14344 

 خوزستان  11
بندرامام 

 خمينی

مركز تخصصی 

 تفسير و

امام  علوم قرآنی

 (خمينی)ره

11114344 

11114341 

11113113 

 

1114341 331 

خ شهيد جهان آرا، جنب 
 دفتر امام جمعه،

 3413133311كدپستی 

 دزفول خوزستان  13

مركز تخصصی 

 تفسير

 و علوم قرآنی

 الزهرا)س(

31311133 

31311133 
31311133 331 

خيابان  –كوی آزادگان 
ابتدای جاده مهر  –بهزیستی 
جنب پردیس  –شهر 

حوزه علميه  –دانشگاهی 
كد پستی  -الزهرا )س(
33311-33311 

 شوشتر خوزستان  13

 مركز تخصصی

امام فقه و اصول 

 (هادی)ع

3111413 

3111413 
43111413 331 

خ امام خمينی، ضلع غربی 

ای ك شهيد شورعلی، انته

ك درب آخر، كدپستی 

33113-314331 

 زنجان زنجان  13

موسسه آموزش 

عالی 

 نورالزهرا)س(

44433333 41333334 3131 
خ فردوسي ،روبروي خ 

حسينه اعظم ،ك سقالر،جنب 
 003پالك 

 دامغان سمنان  13

مؤسسه آموزش 

 عالی

 حوزوی

 )س(فاطميه

41131133 41141113 314 

خ پاسداران، خ پارك، خ 
هفده شهریور، جنب مسجد 

اميرالمؤمنين)ع(، 
 43313 34343كدپستی

 سمنان سمنان  43

موسسه آموزش 

عالی حوزوی 

 عصمتيه

44343334 44311133 314 

 –سمنان، كوی مدیران 
تقاطع خيابان چهار فصل 

مجتمع حوزوی  –ودی 
 طبقه همكف –الزهرا 

 شاهرود سمنان  41

مركز تخصصی 

و علوم تفسير 

قرآنی امام جعفر 

 صادق)ع(

41143313 

41133331 
41131333 314 

 1شهریور، ساختمان  13خ 

طبقه، مؤسسه امام 

 صادق)ع(،

 4311331443كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

41  
سيستان و 

 بلوچستان
 زاهدان

مؤسسه آموزش 

حوزوی  عالی

 )س(نرجس

44133433 41113334 313 
خ دكتر شریعتی، شریعتی 

 3314331413، كدپستی11

 شيراز رسفا  44

مؤسسه آموزش 

عالی حوزوی 

 نةریحا

 النبی)ص(

43443333 

43443331 
3443333-1 331 

بلوار مدرس، بلوار فضيلت، 
قبل از چهار راه فضيلت، 
سمت راست، خ فيض،  

ساختمان مركز آموزش عالی 
 1حوزوی خواهران شماره 

 شيراز

 گراش فارس  43

مركز تخصصی 

 تفسير

 و علوم قرآنی

 الزهرا)س(

11333333 11313131 331 
بلوار سرداران، انتهای خ 
شهيد مطهری، كدپستی 

3331313113 

 جهرم فارس  41

مدرسه علميه 

حضرت 

 نرجس)س(

131131311 - 331 
انتهای  –كوی هواشناسی 

 بلوار آیت اهلل حق شناس

 قزوین قزوین  43

مؤسسه آموزش 

 عالی

 كوثر حوزوی

44333331 

44333333 
44333333 313 

 –ه سوم فلك –شهرك كوثر 
جنب  –ميدان بسيج 

 هنرستان مهرآوران

 قم قم  43

مؤسسه آموزش 

 عالی

حوزوی 

 معصوميه)س(

411133 

1313133 4 

1313313 4 

1313331 4 

1313334 4 

1341411 4 

411133 311 
بلوار امين، سه راه ساالریه، 

 43131333صندوق پستی 

 قم قم  43

مركز تربيت 

مدرس صدیقه 

 كبری)س(

1313334 4 1133333 311 

خيابان نواب صفوي، ساالريه، 
، مرکز تربيت 542پالك 

مدرس حضرت صديقه 
 کبري)س(

 رفسنجان كرمان  43
مركز تخصصی 

 تفسير و
43113333 43133313 343 

خ شهدا، ك مسجد جامع، 
 3314334131كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 علوم قرآنی

 (زینب كبری)س

 كرمان كرمان  33

مؤسسه آموزش 

 عالی

 حوزوی

 )س(فاطميه

41133343-41 

41133341 
41133343 343 

ميدان شهدا )مشتاق(، جنب 
مسجد جامع، كدپستی 

3314331133 

 كرمانشاه كرمانشاه  31

مركز تخصصی 

تفسير وعلوم 

قرآنی امام 

 خمينی)ره(

43114113 - 334 

كوی  –بلوار شهيد بهشتی 

پالك  –همياری شهرداری 

13 

 قروه كردستان  31
مدرسه علميه  

 الزهراء )س(
41113133 1113133 333 

شهرك فرهنگيان ابتدای 
شهرك جنب مسجد الزهرا 

كد پستی  -)س(
3331313443 

 بيجار كردستان  34
مدرسه علميه 
فاطمه الزهرا 

 )س(
43141343 43141343 333 

بلوار  –بلوار امام خمينی 
جنب ثبت  –شهيد رجایی 

 اسناد

 گرگان گلستان  33

مؤسسه آموزش 
 عالی

حوزوی 
 الزهرا)س(

41341333 
41313133 
4134433 

41341313 313 
بلوار شهيد مفتح، خ حوزه 

 3313331143، كدپستی 1

 رشت گيالن  31
مركز تخصصی 

فقه واصول 
 ریحانه النبی

44411333 
44431133 

- 314 

خيابان امام خمينی  –رشت 
 –اول خيابان نامجو  -)ره(

نرسيده به چهارراه پورسينا 
 كوچه گلشن آرا –

 خرم آباد لرستان  33
 مركز تخصصی

تفسير وعلوم 
 قرآنی  زینبيه

44143313 - 333 
بهمن  11خرم آباد ميدان 

 كوی جهادگران

 دورود لرستان   33
مدرسه علميه 

حضرت 
 )س(هراز

34144111 341444311 333 
بلوار آیت اهلل  -دورود 

 (بروجردی )ره

 بابل مازندران  33

مؤسسه آموزش 
 عالی

حوزوی 
 الزهرا)س(

41413113 
41433333 
41411313 

41413113 311 

خ مدرس، خ هجدهم، ك 
 13شهيد رسولی 

 )ضرابپوری(،
 3313343433كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 تنكابن مازندران  33

صی مركز تخص
فقه و اصول 
زینب كبری 

 )س(

13431333 

13431333 
- 311 

جنب امامزاده 

سيدحسين)ع(، خ شهيد 

بزرگی، ك امامزاده قاسم، كد 

صندوق 3333113334پستی 

 33311441پستی 

 ساری مازندران  13
مركز تخصصی  

كالم اسالمی 
 نورالزهرا )س(

44433313 

44433313 
44433313 311 

خيابان جمهوری  –ساری 

 –كوچه مقداد  –می اسال

-جنب مسجد رانندگان

 3313313343كدپستی 

 جویبار مازندران  11

  مركز تخصصی
تفسير وعلوم 
قرآنی  ریحانه 
 الرسول )س(

 خ كالگر محله–ميدان معلم  311 - 31141331

 اراك مركزی  11

مؤسسه آموزش 
 عالی

حوزوی 
 الزهرا)س(

41133333 41133433 333 

خيابان آیت اهلل  -ارك
-پل سبحانی - كاشانی

 -نرسيده به مسجد سيد ها 
 -نبش كوچه صادق 

 431433433كدپستی 

 ساوه مركزی  14
مدرسه علميه 
ریحانه الرسول 

 )س(
31143434 31143434 333 

خ وليعصر  –خ طالقانی 
 )عج( شرقی روبروی كاظميه

 بندرعباس هرمزگان  13

مؤسسه آموزش 
 عالی

حوزوی فاطمه 
 معصومه)س(

3414433 3414433 3331 

خ آیت اله غفاری، روبروی 
 فرهنگسرای طوبی،

 3313313333كدپستی 

 همدان همدان  11

مؤسسه آموزش 
 عالی
 فدك حوزوی

41114133 

41143331 

41143113 

41143331 331 
خ شهدا، ك آیت اهلل آخوند 

همدانی)ره(، موسسه 
 آموزش عالی حوزوی فدك

 ميبد یزد  13

مركز تخصصی 
فقه و اصول 

حضرت 
 (س)زهرا

41413433 
41413434 

 
- 3411 

خيابان سلمان فارسی  –ميبد 
مت پایين تر از كوچه 433 –

مدرسه غير  –شهيد دهقانی 
-انتفاعی خوارزمی )سابق(

 3331311131كدپستی 

 یزد یزد  13
مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی 

43113131 - 3411 
ابتدای خ انقالب، ك 

پيرغالم، ك ارشاد، كتابخانه 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

ع(، مدرسه امام حسين) امام حسين)ع(
 علميه امام حسين)ع(

 اردكان یزد  13

مركز تخصصی 
فقه و اصول 

الزهرا  طمةفا
 )س(

41113313 - 3411 

بلوار شهيد بهشتی، نرسيده 
به ميدان چادرملو، پشت 

قنادی قدیر كدپستی 
3311333333 

 

 61/6/95تاریخ تنظیم : 


