فهرست مراکز مصاحبه سطح سه – دوره غیر حضوری
استان

شهر

مدرسه

تلفن

آدرس

اردبیل

اردبیل

حضرت رسول اكرم (ص)

9735553540

شهرک سبالن ،فاز ،2انتهای خیابان مالک اشتر

اردبیل

گرمی

حضرت ولیعصر(عج)

97352373299

گرمی،محله هالل احمر ،خیابان دكتر بهشتی ،جنب مسجد امام حسین(ع)

اصفهان

اصفهان

النفسیه

95355539337

میدان شهداء ،خیابان چهارباغ ،خیابان جامی

اصفهان

اصفهان

فاطمةالزهراء(س)

95353273333

اصفهان ،خیابان جی ،كوچه تأمین اجتماعی ،مدرسه علمیه فاطمه الزهراء(س)

اصفهان

آران و بیدگل

حضرت زينب(س)

95337023004

آران و بید گل ،میدان ولی عصر(عج) ،بلوار شهید جواد قاسم پور ،مركز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

اصفهان

خمینی شهر

فاطمه الزهراء(س)

95335397339

خمینی شهر ،میدان آزادی ،خیابان آيت اهلل جبل عاملی ،كوی گلشن ،شماره 27

اصفهان

شاهین شهر

نرجس خاتون (س)

95373274033

شاهین شهر ،خیابان فردوسی  ،فرعی  7شرقی پالک 45

اصفهان

نجف آباد

ام االئمه

95372333102

نجف آباد ،خیابان منتظری شمالی ،روبروی حوزه علمیه جامعه المنتظر ،طبقه فوقانی رستوران مائده

البرز

كرج

زينبیه

2493321

كرج ،چهارراه مصباح ،خیابان شهید نجاری ،مدرسه علمیه زينبیه

آذر شرقی

تبريز

الزهراء(س)

973555233233

آذر غربی

ارومیه

الزهراء(س)

97755517430

ارومیه ،بزرگراه شهید رجايی ،خیابان حكیم نظامی ،دبیرستان و پیش دانشگاهی راضیه (س)

بوشهر

بوشهر

مديريت استان بوشهر

94455559933

---------------------------

تهران

پاكدشت

فاطمیه

92353922349

خیابان شهید مطهری بلوار شهدای گمنام مصالی امام خمینی(ره) مدرسه ی علمیه فاطمیه (س)

تهران

پیشوا

فاطمیه

923534230330

پیشوا ،خیابان امام ،خیابان كارگر ،روبروی تربیت معلم

تهران

تهران

امام حسن مجتبی (ع)

92333523312

بزرگراه آيت اهلل سعیدی ،خیابان مهر ،جنب درب جنوبی امام زاده زيد (ع)

تهران

تهران

حضرت فاطمه(س)

92355311309

تهران ،خیابان پیروزی ،خیابان مقداد ،نبش فلكه دوم خ نساجی.بن بست اول پالک 3

تهران

تهران

قاسم بن الحسن

92355935303

تهران ،بزرگراه آهنگ ،ضلع شمالی ،میدان شهید محالتی ،اول خیابان شهیدصالحی(جباری شمالی)

تهران

تهران

قائم چیذر

92322233512

شمیران ،چیذر ،خیابان چیذر ،خیابان شهید افشین محموديان ،كوی علمیه خواهران

تهران

تهران

كوثر

92333330303

تهران ،پارک شهر ،ضلع جنوبی پارک شهر ،خیابان بهشت ،خیابان شیخ فضل اهلل نوری ،مجتمع كوثر

تهران

ری

حضرت عبدالعظیم(ره)

92333032513

شهر ری ،میدان مدرس ،انتهای خیابان هالل احمر ،ضلع جنوبی حرم مطهر عبدالعظیم(ع)

چهارمحال

شهركرد

معصومیه

95155572275

شهركرد ،میدان انقالب ،خیابان  34شهريور ،نبش كوچه  ،53پالک  ،7مدرسه علمیه خواهران معصومیه

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

92352377232

مشهد مقدس ،فلكه گنبد سبز ،آخوند خراسانی  27پالک  ،23مدرسه تحصیالت تكمیلی حضرت نرجس(س)

خوزستان

اهواز

الزهراء(س)

93357732333

زيتون كارمندی ،سه راه فرودگاه ،خ وطن ،چهار راه اول ،پالک 33

خوزستان

دزفول

الزهراء(س)

93372723209

كوی ازادگان خ بهزيستی جنب پرديس دانشگاهی

سمنان

شاهرود

امام جعفرصادق(ع)

92552254727

شاهرود ،خیابان  34شهريور ،ساختمان  3طبقه ،مركز تخصصی امام صادق(ع)

سیستان

زاهدان

مديريت استان سیستان

93755239530

---------------------

فارس

شیراز

ريحانه النبی(س)

9435 4554779

خیابان آزادی ،جنب اداره گاز استان ،خیابان شهیدی ،كوچه گلريز ،روبروی بوستان شهید پاشايی ،موسسه آموزش عالی

بلوار مدرس ،بلوار فضیلت جنوبی ،قبل از چهار راه فضیلت ،سمت راست ،خیابان فیض ،موسسه آموزش عالی ريحانه

الزهرا(س)

النبی(س)

استان

شهر

مدرسه

تلفن

آدرس

قزوين

قزوين

كوثر

92155407749

شهرک كوثر ،فلكه سوم ،انتهای بلوار بسیج ،ابتدای بلوار هجرت ،روبروی مدرسه شهیدان شالباف

قم

قم

مديريت استان قم

92352377130
92352377131

-----------------------------------

كردستان

بیجار

فاطمه الزهراء(س)

91451220107

بیجار ،بلوار امام خمینی(ره) ،بلوار شهید رجايی ،جنب ثبت اسناد

كردستان

قروه

الزهراء(س)

91453223379

قروه ،شهرک فرهنگیان ،جنب مسجد الزهراء(س) ،مدرسه علمیه الزهراء(س)

كرمان

رفسنجان

زينب كبری(س)

95757234799

خیابان شهداء ،كوچه مسجد جامع

كرمان

كرمان

فاطمیه

95752222124

كرمان ،میدان شهدا (مشتاق) ،جنب مسجد جامع مدرسه علمیه فاطمیه

كرمانشاه

كرمانشاه

امام خمینی (ره)

91534234215

كرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،كوی  32متری همیاری شهرداری ها ،روبروی مسجد فاطمه الزهرا(س) ،پالک 31

كهكیلويه

ياسوج

فاطمیه

94755574324

میدان جهاد  -بلوار شهید مطهری  -روبروی شركت فراورده های نفتی استان  -جنب بنیاد مسكن

گلستان

گرگان

الزهراء(س)

93452722325

گرگان ،بلوار شهید مفتح ،خیابان حوزه  ،2موسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء(س)

گیالن

رشت

ريحانه النبی(س)

93555551274

رشت،چهارراه میكائیل ،خیابان نامجو ،كوچه گلشن آرا ،روبروی مركز مديريت حوزه های علمیه خواهران

گیالن

رودسر

فاطمیه

93572320994

شهرک شهید انصاری ،خیابان برقزان ،جنب مسجد امام خمینی (ره)

لرستان

خرم آباد

زينبیه(س)

93355250331

خرم آباد ،میدان 22بهمن ،كوی جهادگران ،خیابان صدرا ،جنب خانه جوان ،مدرسه علمیه معصومیه(س)

لرستان

دورود

حضرت زهرا(س)

9337525232

دورود ،بلوار آيت اهلل بروجردی (ره)

مازندران

بابل

الزهراء(س)

93335239390

بابل ،خیابان مدرس ،ضرابپوری ،خیابان  ،31كوچه شهید رسولی ،27موسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء (س)

مازندران

تنكابن

زينب كبری(س)

93337259333

پايین تر از مصلی ،مركز تخصصی زينب كبری (سالم اهلل علیها )

مازندران

جويبار

ريحانه الرسول (س)

93372379417

كارگرمحله،جنب مركز بهداشت

مركزی

اراک

الزهراء(س)

91352277597

اراک ،خیابان آيت اهلل كاشانی ،نرسیده به مسجد سیدها ،روبروی پل سبحانی ،نبش كوچه صادق ،موسسه آموزش عالی الزهراء(س)

مركزی

ساوه

ريحانه الرسول(س)

91372251515

ساوه ،خیابان طالقانی ،چهار راه ولیعصر(عج) ،مركز تخصصی ريحانه الرسول(س)

هرمزگان

بندرعباس

فاطمه معصومه

94355535791

بندر عباس ،بلوار امام خمینی(ره) ،خیابان آيت اهلل غفاری(ره) ،روبروی فرهنگسرای طوبی

هرمزگان

كیش

الزهراء

9437775943

جزيره كیش،بلوار نیايش ،خیابان شقايق

همدان

همدان

فدک

91352325314

همدان ،خیابان شهدا ،كوچه آيت اهلل آخوند همدانی ،موسسه آموزش عالی فدک

يزد

يزد

امام حسین(ع)

95353219929

بلوار جمهوری ،كوچه چهار باغ،كوچه دوم ،سمت راست

