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 )طرفه(2هشت بهشت غربی ،ملك شمالی ،كوچه شماره  03132659055 - - - 18 امین مجتهده اصفهان اصفهان  1

 بلوار اسرافیلیان، انتهای كوچه روشننجف آباد، خیابان منتظری شمالی،  0312511340 - - - 20 )س( ام االئمه نجف آباد اصفهان  2

 كاشان ،خیابان امام خمینی، جنب حوزه علمیه آیت اهلل یثربی 03155451412 - - - 17 كوثر كاشان كاشان  3

 خیابان كمربندی، چهارراه مصباح، خیابان شهیدنجاری كرج، 02632732225 - - - 15 زینبیه كرج البرز  4

 تبریز، خیابان آزادی، جنب اداره گاز استان، خیابان شهیدی، كوچه گلریز، روبروی بوستان شهید پاشایی 041333251257 - - 5 10 الزهراء)س( تبریز آذرشرقی  5

 صالحی)جباری شمالی(بزرگراه آهنگ، ضلع شمالی، میدان شهید محالتی، اول خیابان شهیدتهران،  02133188117 - - - 15 قاسم ابن الحسن )ع( تهران تهران  6

 113زنجان، خیابان فردوسی، روبروی خیابان حسینیه اعظم، كوچه سقالر، جنب پالك  02433364649 - - - 15 نورالزهراء)س( زنجان زنجان  7

 پاسداران، خ پارك، جنب مسجد امیرالمومنینخیابان  02335235154 - - - 10 فاطمیه دامغان سمنان  8

 سمنان، شهرك مدیران، خیابان چهار فصل، تقاطع خیابان دی 02333434883 - - - 10 عصمتیه سمنان سمنان  9

 21، خیابان دكتر شریعتی، شریعتی زاهدان 05433260369 - - 5 15 نرجس)س( زاهدان سیستان  10

 (قروه، شهرك فرهنگیان، جنب مسجد الزهراء)س 08735226140 - - 5 10 الزهراء)س( قروه كردستان  11

 2گرگان، بلوار شهید مفتح، خیابان حوزه  01732422623 - - 10 10 الزهراء)س( گرگان گلستان  12

 جهرم، كوی هواشناسی، انتهای بلوار آیت اهلل حق شناس 07154264441 - - - 15 )س( حضرت نرگس جهرم فارس  13

 شیراز، بلوار مدرس، بلوار فضیلت جنوبی، قبل از چهار راه فضیلت، سمت راست، خیابان فیض 0713 7337440 - - 5 15 النبی)س( ریحانه شیراز فارس  14

 4بلوار امین، سه راه ساالریه، موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه)س( بلوك  025321160 - - - 15 معصومیه)س( قم قم  15

 قم قم  16
صدیقه كبری )س( 

 تربیت مدرس
 الغدیر، جنب آتش نشانی 1بلوار امین، میدان ارتش )ایرانمرینوس( كوچه  02532603704 - - 20 -

 ، كوچه آیت اهلل صدوقیساری، خیابان جمهوری، كوچه مقداد، جنب مسجد 01133304627 - - - 20 نورالزهراء)س( ساری مازندران  17

 همدان، خیابان شهدا، كوچه آیت اهلل آخوند همدانی 08132523187 - - 5 15 فدك همدان همدان  18

 


