
 

 

 79-79فهرست و ظرفیت مدارس علمیه عالی سطح چهار سال تحصیلی 

 آدرس تلفن خ ر رشته مدرسه شهر استان 
 اصفهان ،میدان احمد آباد ، خیابان جی ، روبروي ايستگاه شهید روغنی،كوچه تامین اجتماعی 11110451110 1 11 تفسیر و علوم قرآنی فاطمه الزهراء )س( اصفهان اصفهان  1

 كوچه طرفه-خیابان ملك شمالی -اصفهان،خیابان هشت بهشت غربی 11115105100 1 8 فقه و اصول مجتهده امین اصفهان اصفهان  5

 خ حجت دوست -خ نادري  -بلوار كشاورز  -تهران  15188581181 1 8 تفسیر و علوم قرآنی رفیعه المصطفی)ص( تهران تهران  1

 خ حجت دوست -خ نادري  -بلوار كشاورز  -تهران  15188581181 1 8 اصولفقه و  رفیعه المصطفی)ص( تهران تهران  4

 ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، كوچه شیخ فضل اهلل نوري، مجتمع علوم اسالمی كوثر 15100105151 1 1 تفسیر و علوم قرآنی كوثر تهران تهران  0

 (ع) زيد زاده امام جنوبی درب جنب مهر، خیابان سعیدي، اهلل آيت بزرگراه 15111151185 1 1 فقه و اصول امام حسن مجتبی)ع( تهران تهران  1

 (شمالی جباري)صالحیشهید خیابان اول محالتی، شهید میدان شمالی، ضلع آهنگ، بزرگراه تهران، 15111101150 1 1 تفسیر و علوم قرآن قاسم بن الحسن)ع( تهران تهران  7

 10فلكه فرودگاه، خیابان وطن، چهار راه اول، پالك  11114405010 1 7 تفسیر و علوم قرآنی الزهرا)س( اهواز خوزستان  8

 10فلكه فرودگاه، خیابان وطن، چهار راه اول، پالك  11114405010 1 7 فقه و اصول الزهرا)س( اهواز خوزستان  5

 دي خیابان تقاطع فصل، چهار خیابان مديران، شهرك سمنان، 15111414881 1 1 فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( سمنان سمنان  11

 شیراز، بلوار مدرس، بلوار فضیلت جنوبی، قبل از چهار راه فضیلت، سمت راست، خیابان فیض 17117117441 1 0 فقه و اصول جامعه النور شیراز فارس  11

 4موسسه آموزش عالی حوزوي معصومیه)س( بلوك -سه راه ساالريه -بلوار امین  15015511110 1 11 تفسیر و علوم قرآنی معصومیه قم قم  21

 4موسسه آموزش عالی حوزوي معصومیه)س( بلوك -سه راه ساالريه -بلوار امین  15015511110 1 11 فقه و اصول معصومیه قم قم  11

 نشانی(، مركز تربیت مدرس صديقه كبري)سالم اهلل علیها( میدان ارتش، بلوار غدير؛ كوي اول)كوچه آتش 15015515111 11 1 فقه و اصول تربیت مدرس صديقه كبري)س( قم قم  14

 شهرك شهید نیكزاد-میدان كربال 11415011514 1 7 تفسیر و علوم قرآنی ركن الهدي كرمان كرمان  10

 5 میرداماد كوچه دو، حوزه خیابان مفتح، شهید بلوار مفتح، شهید میدان 11715451151 1 1 فقه و اصول الزهرا)س( گرگان گلستان  11

 متعاقبا اعالم خواهد شد.شهر هاي متقاضی رشته در استان مازندران  ............................. 1 1 تفسیر و علوم قرآن مديريت استان مازندران - مازندران  17

 متعاقبا اعالم خواهد شد.شهر هاي متقاضی رشته در استان مازندران  ............................. 1 1 فقه و اصول مديريت استان مازندران - مازندران  18

 سجاد كوچه امیركبیر،نبش پارك ،روبروي(ره)كاشانی اهلل آيت شريعتی،خیابان میدان 18115511711 1 7 فقه و اصول )س(ريحانه النبی اراك مركزي  15

 میبد، خیابان سلمان فارسی 11015155111 1 1 تفسیر و علوم قرآنی حضرت زهرا)س( میبد يزد  51

 چهار راه ثبت، ابتداري خیابان انقالب، كوچه پیرعلم، كوي ارشاد 11011554570 5 1 فقه و اصول امیرالمومنین)ع( يزد يزد  51

 


