
 لیست مراکز انتخابی تهران

 روز تلفن محدوده آدرس جنسیت نام مراکز تهران ردیف

1 

 خواهران بانو امین کالهدوز

انتهای خیابان پیروزی ، میدان شهید کالهدوز ، کوچه 

،  11شهید حبیبی ، شهرک شهید کالهدوز ، ویالی 

 مدرسه علمیه بانو امین 

جنوب 

 شرق

11118119111 

33999139 

 11الی  1شنبه 

 : مرحله سوم 3سطح  

 
 19الی  11شنبه 

 : مرحله دوم 1سطح 

 خواهران مسجد آتی ساز 9
اتوبان چمران ، هتل پارسیان ، خیابان نوراللهی ، نبش 

 خیابان شهید سوری ، مسجد جامع الزهرا
  شمال

 18:31الی  11چهارشنبه 

 مرحله پنجم

 خواهران حوزه علمیه الغدیر 3
، خ عبدالرضا شیرازی ، کوچه نعمت ،  هفده شهریور

 ، حوزه علمیه الغدیر 11کوچه پارس ، پ 

جنوب 

 شرق
33199313 

 19الی  1

 19الی  11یا 

 مرحله اول

 خواهران شهرک والفجر 1
، خ شهید غالمی ،  bافسریه ، شهرک والفجر ، بلوک 

 ، دارالقرآن فاطمیه )س( 11کوچه صدوقی ، پالک 
 33813311 

 11 الی 1شنبه 

 مرحله اول

1 
مرکز مطالعات راهبردی 

 تربیت اسالمی

خواهران و 

 برادران

تقاطع بزرگراه شهید باقری و رسالت ، خ رشید ، خ نوکار 

 ، مجتمع شهید اسداللهی 119، پ  113، خ صادقی 
 شرق

38919111 

11319183138 
 ویکشنبه هاها پنج شنبه

8 

حوزه علمیه امام هادی 

 )ع(
 خواهران

ارتش شهرک شهید محالتی میدان امام علی علیه اتوبان 

 السالم  مسجد امیرالمومنین حوزه امام هادی علیه السالم

شمال 

 شرق
 

 11الی  1سه شنبه 

 مرحله اول

 

 19الی  11یکشنبه 

 مرحله پنجم و ششم

 11الی  1پنج شنبه 

 مرحله اول

3 
حوزه علمیه نور 

 ءاالصفیا
 خواهران

بلواربهار کوچه شهید پورمختار مسجد حکیمیه  

 نوراالصفیا حوزه علمیه خواهران
  شرق

 11:31الی  11چهارشنبه 

 مرحله سوم

1 

 خواهران نوین پژوه

ایستگاه  –مترو  1خ شریعتی ، باالتر از پا صدر )خط 

، موسسه نوین  1، واحد  13شهید صدر( ، کوچه داد ، پ 

 پژوه اندیشه کوثر

 99313319 شمال

 19الی  11دوشنبه 

 مرحله چهارم

 

 11الی  1دوشنبه 

 مرحله هفتم

 19الی  11چهارشنبه 

 مرحله اول

 خواهران حسینیه صاحب الزمان 1
فرمانیه ، دیباجی شمالی ، کوهستان هشتم ، خ خوئی ، 

 ، طبقه همکف 11ارغوان غربی ، پالک 
  شمال

 11الی  1یکشنبه ساعت 

 مرحله اول

11 

 ورامین
خواهران و 

 برادران

ورامین ، خیابان شهید بهشتی ، جنب مدرسه علم و دین 

 ، انتهای کوچه ، مرکز آموزش طلوع خرداد
 38919111 

مرحله اول در پردیس 

 فرهنگیان

 

 1الی  3:31پنج شنبه 

 11الی  1:31یا 

 1الی  3:31یا جمعه 

 مرحله دوم

 ورامین 11
خواهران و 

 برادران

، خیابان شهید بهشتی ، جنب مدرسه علم و دین  ورامین

 ، انتهای کوچه ، مرکز آموزش طلوع خرداد
 38919111 

 11:31الی  1جمعه 

الی  11:31یا پنج شنبه 

19 

 مرحله چهارم

 مرحله اول 11111119شمال خیابان کوی نصر )گیشا( ، نبش فاضل شرقی شمال ،  خواهران حوزه علمیه الزهرا  19



 مرحله دوم غرب مدرسه علمیه الزهرا )س( )گیشا(

13 
حوزه علمیه الزهرا 

 )پونک(

برادران و 

 خواهران 
 میدان پونک کوچه گلزار یکم ، حوزه علمیه الزهرا )س(

شمال 

 غرب
 

 11الی  1:31سه شنبه 

 مرحله پنجم

 مرحله چهارم    خواهران حوزه حجت 11

11 
پایگاه بسیج ام ابیها 

 )س(

خواهران و 

 برادران

بزرگراه نیایش به سمت شرق ، بعد از پل سئول ، مجتمع 

، روبروی حسینیه نور ، پایگاه  11مسکونی نور ، بلوک 

 بسیج ام ابیها )س(

شمال 

 غرب

11193138113 

11818111 

 مرحله اول

 مرحله دوم

18 
دارالقرآن عشاق المهدی 

 )عج(

خواهران و 

 برادران

دارالقرآن ،  11، روبروی بلوک  9شهرک اکباتان فاز 

 عشاق المهدی )عج(
 غرب

11831191 

11383111811 
 مرحله اول و دوم

13 
مدرسه حضرت زینب 

 )س(
 خواهران

بزرگراه نیایش شرقی ، قبل از بریدگی کردستان ، روبروی 

ورزشگاه انقالب ، شهرک فجر ، بعد از مسجد نواب صفوی 

 شاهد )س(، مدرسه حضرت زینب 

شمال 

 غرب
 مرحله اول و دوم 

 مجتمع بصیرت 11
خواهران و 

 برادران
 حکیمیه ، والفجر ، بلوار افق ، جنب پارک ساحل

شمال 

 شرق

33111113 

33111111 

 11الی  18شنبه 

 مرحله اول

  موسسه مشایخی 11
خیابان شریعتی ، خیابان یخچال ، خیابان شهید فکوریان 

 ، طبقه اول 3، کوچه شهید مشایخی ، پالک 
  

 19الی  11سه شنبه 

 مرحله اول

 دانشگاه صنعتی شریف 91
خواهران و 

 برادران

ام )دانشگاه صنعتی موسسه فرهنگی قرآنی من قرآنی

 شریف(

شمال 

 غرب
 مرحله اول و دوم 88118111

 خواهران  تزکیه 91
سعادت آباد ، بلوار دریا ، چهار راه شهید مطهری شمالی ، 

 موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه

شمال 

 غرب

11191138831 

 خانم نوروزی
 مرحله اول و دوم

 برادران صلحا 99

چهار راه پاسداران خیابان مغان ، میدان حسین آباد ، 

خیابان شهید وفامنش ، انتهای بن بست لیال ، مجتمع 

 صلحا 11آموزشی 

 91111 شمال
 11الی  18سه شنبه 

 مرحله اول و دوم

 خواهران بانو امین محالتی 93
مینی سیتی ، شهرک شهید محالتی ، خ شهدای گمنام ، 

 جنب ایثار ، مدرسه علمیه بانو امین )ره( 

شمال 

 شرق

99119111 

99111889 

11113183139 

 شنبه

 11الی  13:31مرحله اول 

 11:31الی  11مرحله دوم 

 و پنجم مرحله اول   جاجرود ، باالتر از سد لتیان ، ساختمان حوزه بسیج   نرجس 188حوزه  91

 مرحله اول   شهر ری  حوزه عبدالعظیم 91

 خواهران   مهدیه تهران 98
خیابان مولوی نرسیده به خیابان ولی عصر کوچه شهید 

 تهران کافی دارالقران مهدیه
  

 یکشنبه چهارشنبه

ساعت مرحله اول   

 11الی13

 
 


