
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مدارس تحت پوشش مدیریت استان قممشخصات 

 آدرس شماره تماس مدیر رئیس هیات امنا موسس مقطع پذیرش مقطع تحصیلي نام مدرسه شهر ردیف

 دیپلم 2سطح معصومیه قم 1

 دفتر تبلیغات

 
 حجت االسالم احمد واعظي

حجت االسالم 

 عشرتي

021121120 
 

 ساالریه راه سه از بعد  -بلوارامین

موسسه آموزش  قم 2

عالي حوزوی 

 معصومیه

 2سطح  1سطح

موسسه آموزش  قم 1

عالي حوزوی 

 معصومیه

 1سطح  4سطح

4 

 قم

تربیت مدرس 

سالم )صدیقه کبری 

 (اهلل علیها

 2سطح  1سطح

 
 مرکز مدیریت

 
 02112201603 خانم طالبي -

آتش جنب  -کوچه یكم بلوار الغدیر -ارتشمیدان 

 1 نشاني

 قم

تربیت مدرس 

)سالم صدیقه کبری 

 اهلل علیها(

 1سطح  4سطح

2 

 قم
)سالم حضرت آمنه 

 اهلل علیها(

 2سطح

 + 

 1یک رشته سطح 

 موسسه مفید دیپلم

 حجت االسالم سیدمحمدمهدی

 میرباقری

 

 02116217771 سایری خانم
 – قمي محدث خیابان انتهای -بسیج میدان

 آسمان برج روبروی

 از بعد موالیي شهید خ-امام یادگار بلوار – نیروگاه 02112312214 خانم پرهیزگار علیرضا سبحاني االسالم حجت آیت اهلل سبحاني دیپلم 2سطحکریمه اهل بیت  قم 6



 آدرس شماره تماس مدیر رئیس هیات امنا موسس مقطع پذیرش مقطع تحصیلي نام مدرسه شهر ردیف

 1 کوچه )سالم اهلل علیها(

 قم  3

 ) پردیسان(

آیت اهلل ایرواني 
 علیه( اهلل )رحمة

 دیپلم 2سطح
آقای محمد جواد 

 ایرواني
 02112223021 خانم  محمدی محمد جواد ایروانيدکتر آقای 

 22بلوار تقاطع -سبالن خیابان انتهای -پردیسان شهر

 اقلیمي خیابان نبش -بهمن

7 

 قم
)سالم فاطمه الزهرا 

 اهلل علیها(
 دیپلم 2سطح

آیت اهلل محسن 

 اراکي
 02112221111 خانم اسدپور اراکي اهلل محسن آیت

 

 - راه چهار اولین -بهشتي شهید بلوار - امام میدان

 جاوید تاالر رو به رو

)سالم خدیجه کبری قم 10

 اهلل علیها(
 سیكل 2سطح

حجت االسالم 

 جمشیدی
 چپ سمت-آهن راه ریل طرف به سپاه میدان  02112706210 زاده آقایي خانم جمشیدیحجت االسالم 

11 
 نوریخانم خیاط  - مرکز مدیریت سیكل 2سطح صالحات قم

02112710232 

02112711762 
 چپ سمت-آهن راه ریل طرف به سپاه میدان

12 
 جعفریه

حضرت معصومه 
 )سالم اهلل علیها(

 دیپلم 2سطح
حجت االسالم 

 دهقاني
 االنبیاء خاتم مسجد جنب -( ره) خمیني امام خ 02112221444 شاهمرادی خانم دهقاني االسالم حجت

 01111442116 یثربي خانم یثربي اهلل آیت اهلل یثربيآیت  دیپلم 2سطح کوثر کاشان 11
 آیت علمیه حوزه جنب-(ره) خمیني امام خیابان

 یثربي اهلل

 کاشان 14
مرکز تخصصي 

 کوثر
 01111442116 یثربي خانم یثربي اهلل آیت آیت اهلل یثربي 2سطح  1سطح

 آیت علمیه حوزه جنب-(ره) خمیني امام خیابان

 یثربي اهلل

 آیت اهلل سلیماني دیپلم 2سطح فاطمیه کاشان 11

 

 آیت اهلل سلیماني

 

 

 زیارت  و حج اداره سابق ساختمان  -شاهد خیابان 01111140442 نبي خانم

 11 سیلک جنب -کبیر امیر خیابان 01111113010 خانم نعناکار اعتمادی االسالم حجتحجت االسالم  سیكل 2سطح )سالم اهلل علیها(الزهرا  کاشان 12



 آدرس شماره تماس مدیر رئیس هیات امنا موسس مقطع پذیرش مقطع تحصیلي نام مدرسه شهر ردیف

 اعتمادی

16 
آران و 

 بیدگل

حضرت زینب 
 )سالم اهلل علیها(

 دیپلم 2سطح
حجت االسالم 

 عباس یوسفیان

 مهدی االسالم حجت

 یوسفیان
 11146147100 داداشي خانم

 شهید بلوار – ولیعصر میدان – ولیعصر خیابان

 گاز  پمپ جنب-پور قاسم

13 
آران و 

 بیدگل

مرکز تخصصي 

حضرت زینب 
 علیها()سالم اهلل 

 2سطح  1سطح
حجت االسالم 

 عباس یوسفیان

 مهدی االسالم حجت

 یوسفیان
 11146147100 حسنارودی خانم

 قاسم شهید بلوار – ولیعصر میدان – ولیعصر خیابان

 گاز پمپ جنب-پور

17 
آران و 

 بیدگل

)سالم فاطمه الزهرا 

 اهلل علیها(
 دیپلم 2سطح

حجت االسالم 

احمد روحاني 

 بیدگلي

االسالم احمد روحاني حجت 

 بیدگلي
 ششم معراج کوچه -شهدا خیابان 01114620171 روحاني خانم

 


