
کد پستی ده رقمیآدرس موسسهنام مدیر عاملشناسه ملیشماره ثبتموسسهشهرستانردیف

بهار یک - فاز پنج -  انتهای بلوار جهاد کشاورزی- ازنا مهدی امیدیان2910980067670ازنا (عج)صاحب الزمان ازنا1

1276871749763خیابان  طالقانی نرسیده به بلوار شهید رجایی ساختمان دارالقران ولیعصر عج طبقه اول پالک -  ازنا   سمیه خاکباز3714003293633نورالعین ازناازنا2

6871956177طبقه فوقانی کبابی اعتماد- میدان امام حسین ع  - خیابان  انقالب شمالی - ازناعصمت بهراموند3814003341046فلق ازناازنا3

36861943911امین-کوچه نبی زاده- (ع)میدان علی بن ابیطالب-الیگودرزاشرف انصاری8314004345201مفتاح الفتوح   الیگودرزفرهنگی قرآن وعترت الیگودرز4

6861618693 2انتهای کوچه وحدت -  خیابان رودکی -الیگودرز نسرین خداکرمی4210861880125 نورالثقلین الیگودرز فرهنگی قرآن وعترتالیگودرز5

6861618693 2انتهای کوچه وحدت -  خیابان رودکی -الیگودرز  مهتاب سیاه تیری3210861246070نورالثقلین الیگودرزالیگودرز6

6861815448کوچه شهید توکلی- روبروی مسجد حاج احمد توکلی - خیابان  امام نرسیده به میدان فرمانداری سابق -   الیگودرز  فاطمه سلطان موذنی3010861245993طه  الیگودرزالیگودرز7

6861947733(ع)حسینیه حضرت ابولفضل- نرسیده به  پل میالد - خیابان  فردوسی شرقی - الیگودرزعصمت عبدالهی6614003132926حضرت ابوالفضل ع الیگودرزالیگودرز8

86918767155پالک -کوچه شهید همتی-ده متری اول-میدان امام حسین-بروجرد مریم کاوسی12614000143452سماء بروجردفرهنگی قرآن وعترت بروجرد9

6913867818طبقه دوم-  موسسه خیریه ایتام الغدیر 26پالک - کوچه کاوند - خیابان صفا - بروجرد زهرا زینعلی11410980294621 فرهنگی قرآن وعترت بنت الهدی بروجردبروجرد10

56917887517پالک  -3کوچه هجرت - خیابان علی آباد - بروجرد  معصومه گودرزی8910861950088تسنیم بروجردبروجرد11

66915817833جنب پالک (وحدت سابق)کوچه شهید کلهر- خیابان فرعی زاگرس -انتهای خیابان بهار - میدان معلم  -بروجرد فرزانه کردی5714004519340آواي حق بروجردبروجرد12

36917779718پالک- خیابان شهید حجت اله گودرزی -  متری بسیج 45خیابان -  بروجرد  سودابه ابوالفتحی5514006947274بروجرد (س)الزهراءبروجرد13

کوچه نانوایی سنگکی درب دوم - متری فردوسی  24خیابان - شهرک غرب  - بروجرد مزگان  بیجنوند17714004439741والیت بصیر  بروجردبروجرد14

76917971111پالک  - 6کوچه فردوس -  متری 24خیابان -  خیابان نیاوران - بروجرد سمیه هاشمی17614004395301کساء  بروجردبروجرد15

6914857398 13پالک - کوچه خاتم - خیابان سی متری انقالب  -بروجرد لیال خسروبیگی18214004966554قرآن واهل بیت  اسماء بروجردبروجرد16

776914888193پالک - کوچه شهید نورزاده  -  خیابان قانی - بروجردناهید شعبان8810861950054طه بروجردبروجرد17

6918813174مهدیه حجه ابن الحسن-  آخر خیابان سیاوش - میدان راهنمایی - بروجرد (سرگرفته)معصومه اسالمی نژاد  15014003135608بینات  بروجردبروجرد18

1566918666796پالک-  شهریور  17خیابان - خیابان جعفري - بروجرد نور علی تا ج امیر19514005160612عاشقان مهر علوي بروجردبروجرد19

افسانه جودکیفرهنگی قرآن وعترت بشري بروجردبروجرد20

96915867941و1پالک -  کوچه شهید مطهری - کوچه شهید دکتر بهشتی  - روبرو آموزش وپرورش  - خیابان مدرس -بروجرد  فریبا کشوری8610861834675ریحانه النبی بروجردبروجرد21

6857116867 معموالن  خیابان سراسری  روبروی بانک کشاورزی جنب شیرینی فروشی گل سرخ افسانه کاظمی مقدم4014003379655حضرت رقیه معموالنپلدختر22

۱۱6851946335کوچه الله - خیابان الله  - کوی پاسداران خیابان شهید صدوقی - پلدختر  مینا هاشمی910740000930تبیان لرستانپلدختر23

6877196417جنب کتابخانه عمومی- میدان امام حسین علیه السالم -  دوره چگنی  اشرف کالنتری63314004116911فرهنگی قرآن وعترت  پیروان والیت چگنیچگنی24

6877199363مسجد صاحب الزمان ع- خیابان  آیت اله کمالوند- سراب دوره- چگنی زینب میرزاپور نصیری61210740101221 فجر کوثر نبوت چگنیچگنی25

۶۸۱۷۷۴۳۶۶۹روبروی داروخانه دکتر چراغ- جنب زاگرس پوش - خیابان ولیعصر عج - خرم آباد فرشته تقی پور44410740089520خرم آباد (س)زینب الکبري  فرهنگی قرآن وعترت خرم آباد26

6816944531خیابان شهید عینی-  خیابان  ناصرخسرو - خرم آباد   سید ماشااله شاهرخی17510740011629(فرهنگی قرآن وعترت )سلمان فارسی لرستان  خرم آباد27

36819636366کوچه شمشاد- خیابان شمشاد  -خبابان باباطاهر -  گلدشت شرقی- خرم آباد مهرناز دهقانپور39710740084317فرهنگی قرآن وعترت مصباح  الهدی خرم آبادخرم آباد28

26814833535کوچه اتابکان - خیابان ارم - گلدشت غربی - خرم آباد خدیجه بهاروند48110740092168فرهنگی قرآن وعترت آوای جنت خرم آبادخرم آباد29

56818847673گلستان -ابتدای تلوری سفلی-جاده ماشین سازی-اتوبان خلیج فارس-خرم آبادخدیجه عرفانی44510740089628فرهنگی قرآن وعترت ام گل طه  خرم آبادخرم آباد30

۴۶۸۱۹۶۸۴۹۱۱مهرورزان -  خیابان کریم خان -  گلدشت شرقی -  خرم آباد فرزانه بیرانوند51610740094379فرهنگی قرآن وعترت حکمت القرآن خرم آبادخرم آباد31

276813933739پالک  - (بیمه دی)کوچه پورسلیم-خیابان علوی- خرم آباد رقیه هراتی17310740011502(فرهنگی قرآن وعترت )مصباح النجاه خرم آباد خرم آباد32

6817663936روبروی خوابگاه دانشجویان آزادگان - 13انتهای  نگارستان  - بلوار والیت - خرم آبادفرشته سعیدی نیا50010740093608فرهنگی قرآن وعترت  کوثر نبی والیت خرم آباد خرم آباد33

جنب مسجد امام حسن عسگری ع - باالتر از میدان فردوسی - گلدشت شرقی - خرم آباد  زینب سپهوندفرهنگی قرآن وعترت قرآن یاوران خرم آبادخرم آباد34

3۶۸۱۴۹۶۴۹۱۱و2ما بین فرزانگان - ناصرخسرو  -  خرم آباد افسانه بارانی بیرانوند66814005169129  علم وایمان افالک خرم آبادخرم آباد35

6817834554منزل اکبری  - 10نبش افالک - شصت متری - خرم آباد فاطمه اکبری سرابی68314005427434خرم آباد (ع)افالک کوثر امام رضاخرم آباد36

6816735113جنب بیمه پارسیان-خیابان دلفان -  خرم آباد فاطمه  حسن وند15910740010651خرم آباد (ره)آیت اهلل سیدعلی قاضیخرم آباد37

96814818881کوچه بیستون شمالی - گلدشت غربی  خیابان نوروز - خرم آباد  فروزان یاسمیان63614004188077خرم آباد  (س)حافظان یاس نبی خرم آباد38

16814985193کوچه نیک اندیش -2خیابان  اساتید -انتهای خیابان جالل آل احمد- خرم آباد  سید پیمان هاشمی19910740013099حجه بن الحسن خرم آبادخرم آباد39

6818113739خیابان  شهید باهنر-بیرانشهر- خرم آباد پریا سلیمانی57810740098864حلیه القران بیرانشهرخرم آباد40

3۶۸۱۴۸۸۴۹۳۵کوچه نرگس - خیابان نرگس- ایستگاه رادیو- گلدشت غربی -  خرم آباد  اکرم یاراحمدی20210740013260فاطمه الزهراء خرم آبادخرم آباد41

6818973861انتهای کوچه هشتم  -خیابان میرداماد-گلدشت شرقی - خرم آباد  مژگان سماعی65714004771100مبین قائم خرم آبادخرم آباد42

6817791756ساختمان  فرهنگی قرآنی محمد رسول اهلل - گلستان ششم - بلوار والیت - خرم آباد  حسین علی قائدرحمت 29110740072330مجمع حافظان قرآن خرم آبادخرم آباد43

3۶۸۱۴۷۷۸۱۳۸اکباتان -خیابان ارم -گلدشت غربی - خرم آباد زهرا کمالی مقدم60010740100240محدثه الحسنی خرم آبادخرم آباد44

144پالک -   متری 16باالی -    متری 10 زیر 4کوچه آراسته - خیابان انقالب - خرم آباد  مژده سپهوند60810740100805منتظران ظهور  خرم آبادخرم آباد45

6813646466پشت حوزه علمیه کمالیه-کوچه لرستانی  - (ره)خیابان امام -سبزه میدان - خرم آباد محمد رضا جهان نژادی61610740102009نغمه سرایان اهل البیت ع خرم آبادخرم آباد46

6817131697مسجد باب الحواعج پاپی خالدار اولی- خرم آباد  رباب محمدی 51910740094501نور انقالب  خرم آبادخرم آباد47

6813694316مهدیه مرتضوی- جنب آزمایشگاه مرکزی -شهدای غربی- خرم آباد عزت اله گوشه ای29910740074122لرستان (ع)یوسف نبیخرم آباد48

6814734535کانون تهذیب-کمیته امداد  - 6کوچه تعاون - خیرآباد -  میدان امام حسین ع -  خرم آباد    شیرین ممتحنی58810740099428خرم آباد  (ع)حامیان مکتب امام صادق خرم آباد49

186815971613کوچه ذوالفقار- فلک الدین-  خرم آبادعظیم دارایی فاضلی61110740101124کوثر والیت فلک الدین خرم آبادخرم آباد50

کوچه ششم- خیابان نسرین -  خیابان بهار -  ماسور  - خرم آباد قرآنیان نور ابرار خرم آبادخرم آباد51

6815853556جنب موسسه علمی کاربردی دادگستری-پل انقالب خیابان فرعی فروشگاه رفاه  - خرم آبادکبری روشنی41810740085624خرم آباد (ع)فرهنگی قرآن وعترت  امام رضاخرم آباد52

6814644916 طبقه دوم13پ الک -کوچه شهید شاهرخی - خیابان علوی - خرم آباد  محمد شهروان37310740082408فرهنگی قرآن وعترت باب الحوائج مبشر خرم آبادخرم آباد53

6817631113بعد از دانشگاه علمی کاربردی- کوی جهادگران -خرم آباد مهتاب عیدی16810740011160نور المبین خرم آبادخرم آباد54

۶۸۳۱۷۳۸۳۵۹(ع)روبروی مسجد امام حسین-  متری امام حسین 16خیابان -نورآباد مهناز صحرایی7514003568253شمس الضحی غدیر دلفاندلفان55

76811733111کوچه پردیس - متری آیت اهلل طالقانی 24خیابان  - نورآبادمهتاب مرادی2114003227728فرقان دلفاندلفان56

6811813377کوچه روبروی بانک ملی- خیابان امام - نورآبادفرصت محمدیان هفت چشمه7214003356936دلفان (ع)علی بن موسی الرضادلفان57

76831963794کوچه نبوت - کوی پاسداران -  نورآباد   مریم  فتحی7114003355973آل عمران  دلفاندلفان58

26831773545طبقه - روبروی اداره تبلیغات اسالمی - خیابان سازمان تبلیغات اسالمی- نورآبادخدیجه شهبازی کرمخانی2314003227766دلفان (ص)پیامبر اعظمدلفان59

کوچه دوم راهنمایی رانندگی کوچه میعاد پنجم- متری  60بلوار -  دورود  رامش دیناروند4910861191048فرهنگی قرآن وعترت ام ابیها د دوروددورود60

۶۸۸۱۸۴۴۱۷۸خیابان  پردیس اول جنب آزمایشگاه رازی-کندوان-دورودفاطمه حسنوند9914004080760 فرهنگی قرآن وعترت  حوراء االنسیه دوروددورود61

6881887344منزل انصاری -10کوچه شریعت سوم پالک - خیابان علوی -  متری معلم  45- دورود محمد حسین امیر انصاری5010861840433معراج نور دورودفرهنگی قرآن وعترت دورود62

6881417769جنب مدرسه صداقت-  متری 24خیابان - کوی ایثار - دورود مرادعلی پیشداد10014004080814فرهنگی قرآن وعترت چهارده معصوم دوروددورود63

226881121784شاهد-خیابان  شهدا-ناصر الدین - دورود   فاطمه چراغی 5310740003650ساجدین دوروددورود64

226881994519کوچه گلستان - میدان سعدی- خیابان  صفا -   دورود   هادی بوالحسنی باغجمالی8514003194072خورشید آل یاسین دوروددورود65

6885175836روبروی سوپر مارکت مازیار- نبش یاس اول - خیابان شهداء -چاالنچوالن-  دورود معصومه یاراحمدی8914003634685بیت العرفان دوروددورود66

6881743358طبقه اول-جنب آژانس شقایق- متری24خیابان -  الغدیر2فاز - دورودتوران فرزامی فر6310980139899معراج دوروددورود67

6881643164روبروی مدرسه سمیه - کوچه مشتاق پنجم - خیابان ناصرخسرو -  دورود  سیده مرضیه خلفوند8714003372912مصباح الهدي دوروددورود68

6881656648باالتر از دکوراتیو ماندگار- روبروی چاپخانه سروش -  میدان امام حسین ع - دورود   معصومه زندی زاده 6210980079570بیت االسراء دوروددورود69

اشرف قربانیفرهنگی قرآن وعترت لیلة االسرا ء دوروددورود70

3806881769333پالک - 7خیابان دانش - فاز دوم- کوی شهید بهشتی -دورود مسعود مرادی4110740003607سبحان دوروددورود71

زینب ساالروندفرهنگی قرآن وعترت زینبیه دوروددورود72

6881844511فیض شش- سی متري - دورود  مژگان امیری4810861190505دورود (عج)فرهنگی قرآن وعترت ولی عصردورود73

6845157654خیابان آقا مصطفی- روبروی تپه باستانی - شهر جغابل -  رومشکان   مجتبی پادروند9914000269681روح االمین رومشکانرومشکان74

4266891935635خیابان  شهید  رحیمی پالک-  میدان بسیج -  الشتر   روح الدین بلواسی2310860407158مشکات الشترسلسله75

فروزان شاکرمیفرهنگی قرآن وعترت سفیر نور سلسلهسلسله76

6891743491(ع)خیابان آیت اهلل بروجردی مجتمع فرهنگی امام سجاد -  الشتر نورمحمد مصدق7114000141995گنجینه رستگاري سلسلهسلسله77

76841787139پالک *کوچه شهید زمانی - خیابان بو علی - کوهدشت ناهید ابراهیم زاده9114000021474فرهنگی قرآن وعترت میعاد رحمت کوهدشتکوهدشت78

ابتدای بلوار آزادی- میدان معلم - کوهدشت شکوفه شیربندی7514000155366نورالهدي کوهدشتکوهدشت79

4۶۸۴۱۸۴۳۵۸۱پالک - کوچه شهیدکرم خدا بیگی  - جنب پارک فاطمیه -  کوهدشت  آهوموسوی مله  خان10914003184804سبط اکبر کوهدشتکوهدشت80

6841835498منزل احدمرادیانی-  تقاطع بصیرت -  خیابان فردوسی -  کوهدشت فرامرز چگنی فرد10314002472873بصیرت کوهدشتکوهدشت81

68481151169ک بن بست امید-خ رهبری-گراب-بخش طرحان- کوهدشتفرحناز عباسی جمچهارده معصوم گرابکوهدشت82


