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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

ُروا َک َو َما  ن ْنم َ وَن ِلن
ُ ِمن ؤم ُ

م
م َک َن اْل َر ِمن َ ف  مم ُکل فًَّة فَََلم اَل ن َ ُ م َقٍة نِمن رم      فن

َمُهمم إن  ُروا ََقم ذن نم ُ ينن َو ِلن
ُُها ِفن ادلل

قَّ ََتَ َ ٌة ِلن
َ ف  َذُروَن َطان ن ُهمم َيحم مم لََعلَّ ن َلْيم ُعوا إن

 َذا َرج َ
 122سوره وتبه / آیه 

 

 )قدس سره( ینیامام خم

 که نکنیم فکر گونه این و بگیریم نظر در را آینده باید ما. کنم عرض آقایان شما به باید که دارم یتذکرات من

 آینده نگهبان کنیم، حفظ را یفعل وضع که این بر عالوه تا مکلفیم ما. باشد باشد، چه هر آینده بگذرد، مانیفعل وضع

 روحانیت وضع باشیم، اشآینده فکر در باید که یموضوعات از. باشیم آینده خوب گذار پایه باید ما. باشیم اسالم و نظام

 تا داریم خوب البته. است خوب اندگفته پرسیدم، آنچه یدرس وضع مورد در. است روحانیت یدرس وضع است،

 ماها که است خوب یموقع یک و شودیم تربیت یمرتض شیخ و جواهر صاحب که است خوب یموقع یک خوب،

 دسته باید شود تربیت جواهر صاحب مثل یافراد که این یبرا. است فاصله یخیل دو این بین آییم،یم وجود به

 .ندنمای تحصیل قدیم صورت به را فقه تا کنند مهیا را خود شوند، تحصیل بر ممحض یبسیار
 (50، ص19)صحیفه نور، ج 

 

 )دام ظله العالی( یمقام معظم رهبر

هم از لحاظ عمق است، و هم از لحاظ سعه و  یشرفت،پ ینبکند. ا یشرفتها پدر حوزه یدو فقاهت با فقه

 از آنچه که هست.  تریقبشود؛ عم یقعم ید. فقه بایمسائل زندگ یریفراگ
 (6/1370 /31در آغاز درس خارج فقه  یانات)ب
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 مقدمه

امت اسالم را به حال خود رها نفرموده و  ی،کبر یبتمدت غ یدر دوران طوالن ارواحنا له الفداءعصر  یحضرت ول

 اند.ارجاع داده یاهل تقو یفقها یعنیآنها را به حصون اسالم 

ئبان و زمره نا قرار گرفتن در یاست که برا یگریفقه، قدم د یورود به موسسات تخصص یشما برا تصمیم

و عالوه بر علم  یدثابت قدم باش ،پربرکت و دشوار یرمس ینکه در ا یدواریم. امیدااران آن حضرت برداشتهزگخدمت

 .یدآراسته شو یزن یتقو ینتبه ز

گلگون کفن است،  یدکه ثمره خون پاک هزاران شه یو استقرار نظام اسالم یشکوهمند اسالم انقالب

است. حجم فوق العاده  یرنظ یب یعهش یبپرفراز و نش یخگشوده که در تار یهزه علمفقه و حو یرا فرارو ییهاعرصه

که ذائقه شان با  یپاک یهاجانب فطرت زو ا یاها نه فقط از داخل کشور بلکه از سراسر دنسواالت و درخواست یادز

را بر دوش  تریینسنگ یفههستند، وظ یتلخ شده و تشنه معارف ناب اسالم یو الحاد یالقائات باطل مکاتب ماد

 و حوزه نهاده است. یتروحان

سکان  یدبا (یدام ظله العال) یو رهبر فرزانه انقالب اسالم)قدس سره(  رموده امام راحلاست که به ف یحوزه، همان نهاد 

بوده  یهم()صلوات اهلل علء یاو اول ءیاهمه انب یمهم که آمال و آرزو ینآن باشد. تحقق ا یازهاین یدار جامعه و پاسخگو

 .آیدیبه دست نم یبو تهذ یلدر تحص یتاست جز با ممارست و جد

 یقاتو توف گوییمیم یکو پردامنه علم فقه را تبر یعو قاطع شما جهت ورود به عرصه وس یجد حرکت

 .یممتعال خواستار یروزافزون شما را از خدا

در شهر  یه به کثرت مراکز تخصصو با توج باشدیهر نوع آموزش م یاتافراد از ضرور یسطح علم سنجش

و  یماد هایینهدر هز ییصرفه جو ینو همچن یز،و کم کردن دغدغه طالب عز یکه جهت راحت یمقم بر آن شد

. یمرا شاهد باش یشتریثمرات ب یکار جمع یکتا در  ییممراکز را به صورت متمرکز برگزار نما یآزمون ورود ی،انسان

 .یدخود همواره موفق باش یو اخالق یرشد علم یرر مسآزمون و د ینکه در ا یمدار امید
 

 یفقه راکز تخصصیم یشورا
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 و آزمون پذیرش

 ینشجهت گز ی. آزمون فعلکنندیخود را در دو مقطع سطح و خارج ارائه م یهابرنامه ی،فقه یتخصص مراکز

 .باشدیهفت م یهورود به پا یطالب برا

تر و مقطع خارج، توسط مدارس و مراکز به صورت جداگانه های باالشرایط و چگونگی پذیرش طالب پایه

 شود.اعالم می

 یرشپذ یعموم شرایط

 1397-9۸تا ابتدای سال تحصیلی یا پایان دوره سفیران هدایت  هیعلم هه ششم حوزیاتمام پا .1

 تمام وقت یلیتعهد به اشتغال تحص .2

 . داشتن صالحیت اخالقی3

 یو انضباط یمقررات آموزش و ینقوان یتبر رعا یتعهد مبن .4

 یو مصاحبه علم یدر آزمون کتب یتموفق .5

 آزمون برگزاری

به  1397-9۸ یلی، جهت سال تحصحوزه علمیه یفقه یمرکز تخصصمدرسه و  سیزده یرشپذ یآزمون کتب .1

 .گرددیصورت متمرکز و همزمان برگزار م

 .باشدیم صبح 9ساعت   1397 فروردین 24زمان آزمون: روز جمعه  .2

که داوطلب انتخاب کرده است، در کارت ورود به  یآن، طبق شهر نشانی: مکان آزمون و یمحل برگزار .3

 جلسه درج خواهد شد.

 هر داوطلب یانتخاب مدارس برا تعداد

 ا خواهد داشت.ر یمرکز فقه ۸هر داوطلب حق انتخاب حداکثر  .1
 .گرددیها لحاظ نمانتخاب ینب یتیاولو .2
 یهبق یتظرف یلتکم یستمرکز مشخص، درخواست قرار گرفتن در ل ۸عالوه بر انتخاب  توانندیم ینبداوطل .3

 داشته باشند. یزمراکز را ن

 ثبت نام وجه

باشد که به صورت آنالین در هنگام ثبت نام ( میهزار تومان پانزدههزار ریال ) و پنجاه نام صدهزینه ثبت

 .شوددریافت می
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 ثبت نام فرآیند

 .شودیانجام م ینترنتیو به صورت ا یثبت نام داوطلبان توسط سامانه آزمون مشترک مراکز فقه .1

 .باشدیم یقابل دسترس www.azmoonf.ir نشانی در یسامانه آزمون مشترک مراکز فقه .2

 خواهد بود. 19/1/1397تا   19/12/1396 ثبت نام از یختار .3

 .باشدیم 21/1/1397 سه شنبهروز  14ساعت  کارت ورود به جلسه از یافتدرزمان  .4

 هایی که در غیر از سامانه ثبت شده باشد ترتیب اثری داده نخواهد شد.نامبه سایر ثبت  .5

 هدعوت داوطلبان ب رایآزمون، ب یجپس از اعالم نتاخود،  یرشپذ یتبا توجه به ظرف ی،از مراکز فقه یکهر  .6

 .دکنیماقدام مصاحبه 

 نامراهنمای ثبت

 نام را به صورت کامل و دقیق پر کند.باید فرم ثبت تارنمامتقاضی با مراجعه به  .1

 رقم( 11در قسمت تلفن منزل، باید شماره تلفن را به همراه پیش شماره وارد کنید. )مجموعا  .2

در صورتی که قصد دارید در لیست تکمیل ظرفیت سایر مدارس و مراکز )غیر از مدارس و مراکز انتخابی(  .3

 قرار بگیرید حتما گزینه مربوط را انتخاب کنید.

روی کارت ملی خود را باید تهیه کرده باشید و در قسمت مربوط بارگذاری کنید. دقت کنید  کامل تصویر .4

 که تصویر باید کامال خوانا باشد.

اید عکس پرسنلی خود را باید تهیه کرده باشید و در قسمت مربوط بارگذاری کنید. دقت کنید که عکس ب .5

 جدید و رسمی باشد و هیچ گونه اثر دیگری مثل مهر یا منگنه نداشته باشد.

شود ضمن بررسی دقیق آن در صورتی که بعد از تکمیل فرم، اطالعات وارد شده به شما نمایش داده می .6

رت بینید فرم را ویرایش کنید و بعد از اطمینان به صحت، فرم را تایید کنید در این صواشتباهی در آن می

 شوید.به صفحه بانک منتقل می

 از این مرحله به بعد به هیچ عنوان از کلید برگشت صفحه یا تازه سازی صفحه استفاده نکنید. .7

توانید هزینه ثبت نام را پرداخت کنید. های عضو شبکه تبادل اطالعات بانکی )شتاب( میبا تمامی کارت .۸

 و تاریخ انقضای کارت را بدانید. CVV2برای این کار باید شماره کارت، رمز دوم، کد 

شود و شماره داوطلبی شما نمایش داده ثبت نام شما با موفقیت تمام می پرداخت انجام شوددر صورتی که  .9

 شود. این شماره را حتما در جای مطمئنی یادداشت کنید.می
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 جدول شهرهای برگزاری آزمون

  شهرهای محل برگزاری آزمون کتبی

 اهواز بناب بابل شیراز فهاناص مشهد تهران قم

 .باشدیثبت نام در آن حوزه م یتظرف یلمنوط به تکمها * برگزاری آزمون در هر یک از شهرستان

 سواالت آزمون

 .باشدیم یکسانمراکز تمام  یانمتقاض یبرا یصورت عموم به یکتب یمنابع آزمون ورود . 1

 ای مشخص شده است.هی منابع و ضریب سؤاالت، در جدول جداگانمحدوده .2

 .باشدمی ایینهسواالت آزمون فقط به صورت چهار گز .3

 .کندمی یرا خنثپاسخ صحیح  یکپاسخ غلط،  4 هر و گیردیتعلق م یغلط، نمره منف یهابه پاسخ .4

 عمومی آزمون کتبی منابع

 سؤالعداد ت مولف محدوده آزمون نام کتاب عنوان درس  دیفر

 15 - یمقرآن کر 29اول جزء  یمهن - عرب یاتادب 1

 10 مرحوم مظفر یاسو ق یاو قضا وکلی مباحث الفاظ المنطق منطق 2

 اختصاصی آزمون کتبی مدارس بلند مدتمنابع 

 سؤال عدادت مولف محدوده آزمون نام کتاب عنوان درس ردیف

کتب: طهارت، صاله، صوم، قضاء، شهادات،  شرح لمعه فقه 1

 الق و ارثمتاجر، اجاره، نکاح، ط
 40 یثان یدشه

 35 مرحوم مظفر کتاب تمام  اصول الفقه اصول 2

 ی دوره سفیران هدایتآزمون کتب اختصاصی منابع

 سؤالعداد ت مولف محدوده آزمون نام کتاب عنوان درس ردیف

کتب: صالة، صوم، زکات، خمس،  مهیدیهتدروس  فقه 1

 بیع تا پایان عاریه

 40 ایروانی

 35 هلل سبحانیاآیت کتابتمام  الوسیط اصول 2
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 ضرایب سواالت

 منطق ادبیات عرب اصول فقه نام مرکز ردیف

 1 2 4 4 )علیه السالم(م مدرسه تخصصی فقه امام کاظ 1

 1 2 2 2 )علیه السالم(و اصول امام رضا  مدرسه تخصصی فقه 2

 2 2 3 3 )قدس سرهما(مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی  3

 3 3 4 4 )عجل اهلل تعالی فرجه(ءخاتم االوصیا مدرسه عالی 4

 2 2 4 4 مدرسه عالی فقه دار الهدی 5

 2 2 4 4 اصفهان )عجل اهلل تعالی فرجه(مدرسه عالی فقه صاحب الزمان  6

 2 2 3 3 )عجل اهلل تعالی فرجه(مدرسه علمیه سطح عالی ولی امر 7

 2 2 3 4 )علیه السالم(ر باق مدرسه فقهی امام محمد 8

 1 2 4 4 )علیهم السالم(مدرسه فقهی اهل بیت  9

 1 2 4 4 تهران )قدس سره(مرکز فقهی امام خمینی  10

 3 3 4 4 )علیه السالم(مرکز فقهی امام علی  11

 

 آزمون یجنتا اعالم

 .شودیاعالم م یفقه یآزمون به مراکز تخصص یهفته پس از برگزار یکحداکثر  یآزمون کتب یجنتا .1

  .شودیآزمون هر فرد فقط به مراکز منتخب او، ارسال م یجاتن .2

است و ممکن است حد نصاب هر  یمرکز فقههر  یمبر اساس تصم ی،در آزمون کتب یحد نصاب نمره قبول .3

 متفاوت باشد. یگردعوت به مصاحبه با مراکز د یمرکز برا

 یاند و عدم قبولکرده یتظرف یلتکم یاکه تقاض یداوطلبان یجمرکز، نتا یک یتظرف یلدر صورت عدم تکم .4

ها از آن ید،تا در صورت صالحد شودیشده است، به آن مرکز داده م یقطع شانیها در مراکز انتخابآن

 دعوت کند.

 مراکز است. یبه عهده مشروط، مستقالً یا یقطع یرشاعالم پذ .5

 مصاحبه

به دعوت داوطلبان  نسبتبه صورت مستقل،  مرکزهر  ی،به مراکز فقه یآزمون ورود یجپس از اعالم نتا .1

 .کندیماقدام مصاحبه  یبرا

 .شودیآغاز م یجها از دو روز بعد از اعالم نتامصاحبه .2
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 .باشدیاز مراکز م یکهر  یبه عهده مصاحبه، مستقالً یدرس یرو غ یمصاحبه کننده و مواد درس یداسات یینتع .3

 تمصاحبه علمی مدارس بلند مدمنابع 

 مولف نام کتاب عنوان درس دیفر

 یثان یدشه شرح لمعه فقه 1

 مرحوم مظفر اصول فقه اصول 2

 

 منابع مصاحبه علمی دوره سفیران هدایت

 مولف نام کتاب عنوان درس دیفر

 ایروانی دروس تمهیدیه فقه 1

 آیت اهلل سبحانی الوسیط اصول 2

 

  



 10 (139۷-9۸)سال تحصیلی حوزه علمیه  فقهی  و مدارس تخصصی مراکز ورودی دفترچه راهنمای آزمون

 ظرفیت پذیرش مراکز

 یتظرف مرکز نام ردیف

 20-40 )علیه السالم( مدرسه تخصصی فقه امام کاظم 1

 25 )علیه السالم(و اصول امام رضا  مدرسه تخصصی فقه 2

 20 )قدس سرهما(مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی  3

 20-30 )عجل اهلل تعالی فرجه(ء مدرسه عالی خاتم االوصیا 4

 30 مدرسه عالی فقه دار الهدی 5

 20 اصفهان )عجل اهلل تعالی فرجه(مان مدرسه عالی فقه صاحب الز 6

 30 )عجل اهلل تعالی فرجه(مدرسه علمیه سطح عالی ولی امر  7

 25 )علیه السالم( باقر مدرسه فقهی امام محمد 8

 15 )علیهم السالم(مدرسه فقهی اهل بیت  9

 14 تهران )قدس سره(مرکز فقهی امام خمینی  10

 20 الم()علیه السمرکز فقهی امام علی  11

 

  



 11 (139۷-9۸)سال تحصیلی حوزه علمیه  فقهی  و مدارس تخصصی مراکز ورودی دفترچه راهنمای آزمون

 خاص مراکزو توضیحات شرایط 
 )علیه السالم(مدرسه تخصصی فقه امام کاظم 

 شرکت کنند. 7نیز باید در آزمون کتبی پایه  ۸طالب متقاضی ثبت نام در پایه  •

عالوه بر مقطع سطح، در مقطع خارج نیز پذیرش دارد.  (علیه السالم)مدرسه تخصصی فقه امام کاظم  •

 و شرایط و چگونگی ثبت نام، با مدرسه تماس بگیرید.جهت اطالع از ضوابط 

 )علیه السالم( فقه و اصول امام رضا یمدرسه تخصص

 شود.پذیرش می 16با معدل باالی  فقط از طالب خوزستانی •

 شوند.باشد نیز پذیرش می 1۸تبصره: طالب غیر خوزستانی که معدل آنها باالی  •

 )قدس سرهما( مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی

 17معدل باالی  •

عالوه بر مقطع سطح، در مقطع خارج نیز پذیرش دارد.  )قدس سرهما(شهیدین بهشتی و قدوسی مدرسه  •

 جهت اطالع از ضوابط و شرایط و چگونگی ثبت نام، به تارنمای این مدرسه مراجعه فرمایید.

 )علیه السالم( مدرسه فقهی امام محمد باقر

 شرکت کنند. 7 یهپا یدر آزمون کتب یدبا یزاالتر نب هاییهثبت نام در پا یطالب متقاض •

عالوه بر مقطع سطح، در مقطع خارج نیز پذیرش دارد. جهت  )علیه السالم(مدرسه فقهی امام محمد باقر  •

 اطالع از ضوابط و شرایط و چگونگی ثبت نام، به تارنمای این مدرسه مراجعه فرمایید.

 )علیهم السالم(مدرسه فقهی اهل بیت 

 1۸باالی معدل  •

 )علیه السالم(مرکز فقهی امام علی 

 1۸باالی معدل  •

 استاد شناخته شده مورد قبول است 2 یباشد با معرف 1۸تا  17که معدل  یدرصورت تبصره: •

  



 12 (139۷-9۸)سال تحصیلی حوزه علمیه  فقهی  و مدارس تخصصی مراکز ورودی دفترچه راهنمای آزمون

 ای مراکز فقهیممعرفی اجمالی و راهن

 )علیه السالم(م مدرسه تخصصی فقه امام کاظ

 1394 یستأس سال

 (دام ظله العالی) یرازیمکارم شآیت اهلل العظمی  سسؤم

 3710۸203-025 تلفن

 (علیه السالم)حوزه علمیه امام کاظم  ،معلم یابانخ ،قم نشانی

 - تارنما

 - یرشپذ رایانامه

 یواحدحجت االسالم والمسلمین  مدرسه مدیر

 رمضانیحجت االسالم والمسلمین  یرشپذ مسئول

 

 م()علیه السالامام رضا  و اصول مدرسه تخصصی فقه

 13۸3 یستأس سال

 حجت االسالم والمسلمین نیل ساز مؤسس

 37۸3435۸-025 تلفن

 37پالک  ،7فرعی ،ممتازکوچه  ،صفائیه یابانخ ،قم نشانی

 - تارنما

 mfoereza@yahoo.com یرشپذ رایانامه

 حجت االسالم والمسلمین مالکی مدرسه مدیر

 حجت االسالم والمسلمین پیرسته یرشپذ مسئول

 

  



 13 (139۷-9۸)سال تحصیلی حوزه علمیه  فقهی  و مدارس تخصصی مراکز ورودی دفترچه راهنمای آزمون

 )قدس سرهما(مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی 

 136۸ سال تأسیس

 )قدس سرهما( بهشتی و قدوسی یدینشههیئت امناء مدرسه  مؤسس

 3773۸952-025 تلفن

 یدینشه یابانخ ،یهسم بلوار ،قم نشانی

 www.shahidain.ir تارنما

 yaghoobnosrati@yahoo.com پذیرش رایانامه

 شریفم والمسلمین حجت االسال مدیر مدرسه

 نصرتیحجت االسالم والمسلمین  مسئول پذیرش

 

 )عجل اهلل تعالی فرجه(ء یاخاتم االوص یمدرسه عال

 13۸9 یستأس سال

 مؤسس
بنیاد آالء به تولیت حجت االسالم والمسلمین حاج مهدی مظاهری 

 (دامت برکاتهم) دوستیعلو تحت اشراف حضرات آیات رشاد و 

 103داخلی   37740411-025 تلفن

 سوم سمت راست یفرع ی،جنب هتل النب ،6کوچه  ،بلوار بهار ،قم نشانی

 www.khatamalosiya.com تارنما

 amoozeshkhatam@chmail.com یرشپذ رایانامه

 یعصارحجت االسالم والمسلمین  مدرسه مدیر

 حجت االسالم والمسلمین احمدپوری یرشپذ مسئول

  

  



 14 (139۷-9۸)سال تحصیلی حوزه علمیه  فقهی  و مدارس تخصصی مراکز ورودی دفترچه راهنمای آزمون

 یار الهدفقه د یمدرسه عال

 1390 یستأس سال

 (دام ظله) یاصفهان یناصرآیت اهلل  مؤسس

 4-37۸40700-025 تلفن

 21کوچه  ویروبر ،بعد از کوچه ممتاز ،یهصفائ خیابان ،قم نشانی

 www.bonyadhad.com تارنما

 feqhdarolhoda@chmail.ir یرشپذ رایانامه

 یعمومحجت االسالم والمسلمین  مدرسه مدیر

 اسالمیحجت االسالم والمسلمین  یرشپذ لمسئو

 

 اصفهان )عجل اهلل تعالی فرجه(مدرسه عالی فقه صاحب الزمان 

 1392 یستأس سال

 (دام ظله)آیت اهلل ناصری اصفهانی  مؤسس

 33343435-031 تلفن

 ، خیابان درخشان، خیابان حکمت)ره(، خیابان امام خمینیاصفهان نشانی

 www.bonyadhad.com تارنما

 is.feqh@gmail.com یرشپذ رایانامه

 حجت االسالم والمسلمین عمومی مدرسه مدیر

 (12تا  9)ساعت  حجت االسالم و المسلمین پرورش یرشپذ مسئول
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 )عجل اهلل تعالی فرجه( امر یول یسطح عال یهمدرسه علم

 13۸7 یستأس سال

 مؤسس
 ییامنا یئته

 (دامت برکاته)ی اهلل اراک یت: آیسرئ یبنا ،(امت برکاتهد) اهلل مومن یتآ امنا: یئته یسرئ

 32930113-025 تلفن

 5پالک ، 11 ، کوچهمفتح بلوار ،عطاران بلوار ،قم نشانی

 www.najah.ir تارنما

 gmail.com@87markazjame یرشپذ رایانامه

 جعفرزادهحجت االسالم والمسلمین  مدرسه مدیر

 گل پورحجت االسالم والمسلمین  یرشپذ مسئول

 

 )علیه السالم( باقر امام محمد یمدرسه فقه

 13۸0 یستأس سال

 (دام ظله العالی) یزنجان یریشبالعظمی اهلل  یتآ مؤسس

 37741514-025 تلفن

 22، پالک سمت راستکوچه  یانتها ،19کوچه  ،یهصفائخیابان  ،قم نشانی

 www.mfeb.ir تارنما

 paziresh@mfeb.ir یرشپذ رایانامه

 یمانیسلحجت االسالم والمسلمین  مدرسه مدیر

 یمیرححجت االسالم والمسلمین  یرشپذ مسئول

 

  

http://www.najah.ir/
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http://www.mfeb.ir/
mailto:paziresh@mfeb.ir


 16 (139۷-9۸)سال تحصیلی حوزه علمیه  فقهی  و مدارس تخصصی مراکز ورودی دفترچه راهنمای آزمون

 )علیهم السالم( اهل بیتقهی مدرسه ف

 13۸6 یستأس سال

 )دامت برکاته( آیت اهلل میر سید محمد یثربی مؤسس

 37742۸73-025 تلفن

 56قم، خیابان صفائیه، کوچه آمار، فرعی سوم سمت چپ، پالک  نشانی

 - تارنما

 mfahlebayt@gmail.com یرشپذ رایانامه

 ظمیحجت االسالم و المسلمین کا مدرسه مدیر

 جناب آقای شائق یرشپذ مسئول

 

 تهران )قدس سره(مرکز فقهی امام خمینی 

 1395 یستأس سال

 )دامت برکاته(آیت اهلل صدیقی  مؤسس

 22192753-021 تلفن

 ، خیابان نوبهار، گلستان شرقی)علیه السالم(تهران، انتهای شمالی اتوبان امام علی  نشانی

 - تارنما

 - یرشپذ رایانامه

 حجت االسالم والمسلمین حسین آقازاده مدرسه دیرم

 حجت االسالم و المسلمین رضازاده یرشپذ مسئول
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 )علیه السالم(مرکز فقهی امام علی 

 1392 یستأس سال

 (دامت برکاته)ی کرمانی آیت اهلل موحد مؤسس

 32940671-025 تلفن

 طبقه همکف 6فاز  یوقصد یدمجتمع شهقم ، بلوار شهید آیت اهلل صدوقی،  نشانی

 ir110www.MF. تارنما

 gmail.com110mfeghhi@ یرشپذ رایانامه

 حجت االسالم والمسلمین محمدی مدرسه مدیر

 (1۸تا  16ساعت حجت االسالم والمسلمین باغ گلی) یرشپذ مسئول

 

 

http://www.mf110.ir/
mailto:mfeghhi110@gmail.com

