
 لیست مراکز انتخابی تهران

 روز تلفن محدوده آدرس جنسیت نام مراکز تهران ردیف

 خواهران  تزکیه 1
سعادت آباد ، بلوار دریا ، چهار راه شهید مطهری شمالی 

 ، موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه

شمال 

 غرب

09124476674 

 خانم نوروزی

 چهارشنبه 

 30:12الی  30:10

 مرحله اول

 خواهران محالتیبانو امین  2
مینی سیتی ، شهرک شهید محالتی ، خ شهدای گمنام 

 ، جنب ایثار ، مدرسه علمیه بانو امین )ره( 

شمال 

 شرق

22452858 

22454662 

09103867472 

 شنبه

الی  13:30مرحله اول 

15 

 11الی  9مرحله دوم 

3 
حوزه علمیه الزهرا 

 )گیشا(
 خواهران 

فاضل شرقی شمال ، خیابان کوی نصر )گیشا( ، نبش 

 مدرسه علمیه الزهرا )س(

شمال 

 غرب
88484802 

 10الی  8یکشنبه 

 مرحله اول

 17الی  15دوشنبه 

 مرحله دوم

 

4 

 خواهران بانو امین کالهدوز

انتهای خیابان پیروزی ، میدان شهید کالهدوز ، کوچه 

،  19شهید حبیبی ، شهرک شهید کالهدوز ، ویالی 

 مدرسه علمیه بانو امین 

جنوب 

 شرق

09196882811 

33222032 

الی  9:30سه شنبه 

11:30 

 مرحله اول

 10الی  8شنبه  

 : مرحله سوم 3سطح  

5 
دارالقرآن عشاق المهدی 

 )عج(
 خواهران

، دارالقرآن  19، روبروی بلوک  2شهرک اکباتان فاز 

 عشاق المهدی )عج(
 غرب

44674525 

09367981608 

09123189799 

 17الی  15دوشنبه 

 مرحله اول

6 
حوزه علمیه الزهرا 

 )پونک(

برادران و 

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

شمال 

 غرب
 

 10الی  8:30سه شنبه 

 مرحله پنجم

 خواهران نوین پژوه 7

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

، موسسه  5، واحد  17شهید صدر( ، کوچه داد ، پ 

 نوین پژوه اندیشه کوثر

 22393702 شمال

 12الی  10دوشنبه 

 مرحله چهارم

 10الی  8دوشنبه 

 مرحله هفتم

 12الی  10چهارشنبه 

 مرحله اول

8 
حوزه علمیه نور 

 ءاالصفیا
 خواهران

حکیمیه  بلواربهار کوچه شهید پورمختار مسجد 

 نوراالصفیا حوزه علمیه خواهران
 77006161 شرق

 11:30الی  10چهارشنبه 

 مرحله سوم

 خواهران مسجد جامع الزهرا)س( 9
اتوبان چمران ، هتل پارسیان ، خیابان نوراللهی ، نبش 

 خیابان شهید سوری ، مسجد جامع الزهرا
 09121060922 شمال

 16:30الی  14چهارشنبه 

 مرحله پنجم

 مرحله چهارم    خواهران حوزه حجت 10

 خواهران مهدیه تهران   11
خیابان مولوی نرسیده به خیابان ولی عصر کوچه شهید 

 کافی دارالقران مهدیه تهران    
  جنوب

 16الی  14یکشنبه 

   اولمرحله 

12 
 154حوزه بسیج 

 موحدین
 خواهران

غربی نبش خیابان اخوت حوزه  212تهرانپارس خیابان 

 موحدین 154بسیج 
 مرحله سوم  شرق

 خواهران شهرک والفجر 13
، خ شهید غالمی ،  bافسریه ، شهرک والفجر ، بلوک 

 ، دارالقرآن فاطمیه )س( 51کوچه صدوقی ، پالک 

جنوب 

 شرق
33643341 

 11الی  9شنبه 

 مرحله اول



14 
مرکز مطالعات راهبردی 

 تربیت اسالمی

خواهران و 

 برادران

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

 ، مجتمع شهید اسداللهی 112، پ  113، خ صادقی 
 شرق

76202459 

09392067436 

 17الی  15سه شنبه 

 ها مرحله دوم  خانم

 17الی  15چهارشنبه 

 آقایان مرحله دوم

 17الی  15یکشنبه 

 مرحله اول )برادران(

 جاجرود ، باالتر از سد لتیان ، ساختمان حوزه بسیج  خواهران نرجس 166حوزه  15
شمال 

 شرق
 پنجم 

16  
حوزه علمیه امام هادی 

 )ع(
 خواهران

اتوبان ارتش شهرک شهید محالتی میدان امام علی علیه 

امیرالمومنین حوزه امام هادی علیه السالم  مسجد 

 السالم

شمال 

 شرق
22458813 

 12الی  10یکشنبه    

 مرحله پنجم و ششم

 

 دانشگاه صنعتی شریف 17
خواهران و 

 برادران

ام )دانشگاه صنعتی موسسه فرهنگی قرآنی من قرآنی

 شریف(

شمال 

 غرب
66846491 

 10:30مرحله اول پنج شنبه 

 12:30الی 

 10:30مرحله دوم پنج شنبه 

 12:30الی 

18 
 پایگاه ریحانه النبی

 )شهرک امید(
 خواهران

تهرانپارس اتوبان باقری بلوار شهید مطهری شهرک امید 

 مسجد جامعه امید پایگاه ریحانه النبی
 شرق

 خانم کاظمی

09123027689 

 12الی  9پنج شنبه 

 مرحله اول

 11الی  9یکشنبه 

 مرحله دوم

19 
 پایگاه ریحانه النبی

 )شهرک شهید باقری(
 خواهران

اتوبان همت غرب شهرک شهید باقری انتهای خیابان 

 گلستان برجهای سماء مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
 

09372526109 
 خانم حاج حسنی

 10الی  8یکشنبه 

 مرحله ششم

09906335675 

 خانم ازکیا
 12الی  10سه شنبه 

 مرحله چهارم

 خواهران مهدیه پایگاه 20
میدان خراسان خیابان خراسان خیابان لرزاده مسجد 

 لرزاده
 

09372526109 
 خانم حاج حسنی

 10الی  8سه شنبه 

 مرحله پنجم

21 
مدرسه علمیه نجمه 

 خاتون
 خواهران

خیابان فدائیان اسالم شهر ری خیابان شهید سرگرد 

محمدی )سقائیه سابق( کوچه مسجد امام حسن 

 2طبقه  6عسگری پالک 

 33759585 
 17الی  15سه شنبه ساعت 

 مرحله اول

  پایگاه مقداد 22

)از سمت میدان راه آهن( خیابان شهید رجایی بعد از 

چهار راه چیت سازی ایستگاه پل پیچ مابین کوچه آقایی 

و کوچه ناصر پایگاه مقداد )تقریبا روبروی ناحیه بسیج 

 شهید رجایی(

  
 شنبه 

 مرحله سوم

  خواهران میدان تجریش امامزاده قاسم  امامزاده قاسم 23

 12الی  9شنبه 

 مرحله دوم

 12الی  9چهارشنبه 

 مرحله چهارم

 خواهران پایگاه نرجس خاتون 24

)شرق تهران( ، هنگام چهار راه استقالل گلستان  شهرک

)روبروی مسجد جواداالئمه( خ کوهستان )جنب باغ 

 پرندگان( مجتمع مسکونی گلستان پایگاه نرجس خاتون

  
 9سه شنبه ساعت 

 مرحله اول



25 

ایران خودرو )مختص 

کارکنان گروه صنعتی 

 ایران خودرو(

     

 


