
 

 

 

 69-69سال تحصیلی  - دوره سیکل دارای مجوز مدارس علمیه

 
 تلفن نشــانـی خوابگاهی روزانه مدرسه شهر استان 

 14144144021 شهید تیمسار فالحیرسالت، خیابان ابتدای بلوار  02 11 فاطمیه شهرهادی-جلفا آذر شرقی  1

  خیابان شهید بهشتی، جنب خیابان بسیج، جنب سپاه پاسداران، طبقه پايین دفتر امام جمعه - 01 فاطمیه سراب آذر شرقی  4

 14404400440 خیابان مافی، خ مديريت، جنب دانشگاه الزهراء )س(بلوار شهید دستغیب،  - 01 الزهرا)س( ارومیه آذر غربی  0

 14440400011 خیابان امام، خیابان قدس، کوچه نواب - 01 س(الزهراء ) میاندوآب آذر غربی  4

 10100440101 0 پالک ، کوچه تأمین اجتماعی،تأمین اجتماعی جی، جنب خیابان 2 42 الزهراء)س(فاطمه اصفهان اصفهان  0

 14004042024 متری گلشهر، خیابان شهید میرزائی)آذر غربی(، طبقه دوم 40 - 00 بقیه اهلل)عج( کرج البرز  0

 12200024020 میدان آزادی، ضلع شمالی بیمارستان شهدای خلیج فارس - 01 حضرت زينب )س( بوشهر بوشهر  2

 12202400422 روبروی آموزش و پرورش، خیابان مصلی 11 41 الزهراء)س( عسلويه بوشهر  2

 14100041120 بزرگراه آيت اهلل سعیدی، خیابان مهر، جنب درب جنوبی امام زاده زيد )ع( - 01 امام حسن مجتبی)ع( تهران تهران  2

 14100041001 روحانیشهريور، خیابان شهیدحداد عادل، کوچه شهیدشجاعی، جنب مسجد 12خیابان میدان خراسان، تهران،  - 40 خديجه ام المومنین)س( تهران تهران  11

 14100100000 40 پالک حسن پهلوان دیشه خیابان، آگاهی اداره اسالمی، روبروی وحدت خیابان - 00 س(اطهر )زهرای  تهران تهران  11

 14100402122 14ورامین، خیرآباد، خیابان شهید زواره، بوستان  - 00 انسیه الحوراء خیرآباد تهران  14

 10200004400 11-14خیابان امام خمینی)ره(، کوچه صنوبر، پالک  - 01 محدثه)س( بازفت چهارمحال بختیاری  10

 10204440020 بلوار ملت، خیابان قرنی 10 41 س(الزهراء ) بروجن چهارمحال بختیاری  14

 10204440001 40فلکه معلم، بلوار شهداء، خیابان امام خمینی، ک  41 01 س(الزهراء ) لردگان چهارمحال بختیاری  10

 10144440421 خیابان بهزيستی پرديس دانشگاهیابتدای جاده مهر شهر، کوی آزادگان،  11 41 الزهراء)س( دزفول خوزستان  10

 10140442102 اسکاچ – کوی شهید چمران 14 - الزهراء)س( مسجدسلیمان خوزستان  12

 14000400211 آموزشگاه ارمغان تربیتکمر بندی سابق، شهرک بوستان، خیابان سنايی، جنب  - 41 فاطمیه دامغان سمنان  12

 14004021412 نرسیده به چهار راه باغزندان، پشت سوپر گرزين –خ امام  11 41 حضرت معصومه)س( شاهرود سمنان  12

 10404404001 بلوار مصطفی خمینی، مصطفی دوم، پشت گلزار شهداء 11 40 فاطمیه زابل سیستان  41



 تلفن نشــانـی خوابگاهی روزانه مدرسه شهر استان 

 12200040020 پائین تر از اداره گاز 1شهرک بعثت فاز  40 11 فاطمه الزهراء)س( کامیاران کردستان  41

 10444421144 خ کمیل، چهار راه اول سمت راست 40 11 معصومیه فهرج کرمان  44

 10404242201 لی پور و شهرک واليتضل شهرک افصانتهای خیابان شهید رجايی، حد فا - 41 حضرت زينب)س( کرمان کرمان  40

 11204402201 44خیابان امام رضا )ع( فردوس  11 40 کوثر علی آباد کتول گلستان  44

 10044011011 2، خیابان شهیدامیر سرداری، نرگس انديشه ،کوی زيباشهرک  - 01 محدثه بروجرد لرستان  40

 11104244040 سه راه فرهنگ به سمت شهرداری، طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی امام خمینی )ره( 11 40 )بندپی( فاطمیه گلوگاه مازندران  40

 12004442211 روبروی شرکت فرشسه راه ابوذر، خیابان امام خمینی )ره(، پشت کانون بسیج جوانان، خیابان شورا،  - 00 الزهراء)س( اراک مرکزی  42

 12000002401 خیابان آيت اله غفاری، روبروی فرهنگسرای طوبی - 00 الزهرا )س( بندرعباس هرمزگان  42

 12044442410 ، سمت چپ، کوچه چهارم24خمینی )ره(، کوچه شماره بلوار امام - 00 زينب )س(حضرت  میناب هرمزگان  42

 10004424241 مدرسه ابتدايی ابوريحانانتهای خیابان امام )ره(روبروی  10 10 حضرت زهراء)س( احمد آباد يزد  01

 10004044002 مرکزی )پارک فلسطین( ابتدای خیابان سلمان فارسی، روبروی کتابخانه - 01 حضرت زهراء)س( میبد يزد  01

 10000401114 خیابان سلمان فارسی، کوی مطهری - 00 الزهراء)س( يزد يزد  04

 10002411101 میدان ابوالفضل، بلوارآزادگان، بريدگی اول سمت چپ، انتهای کوچه شهید موحدين - 00 حضرت زينب)س( يزد يزد  00

 


