
 
 و پایگاههای اسالمی  رسش های دینیپاسخگویی به شبهات و پمراکس  ،دفاتر مراجع عظام

 
 زمینه فعالیت نشانی ست الکترونیکی پ نشانی اینترنتی تلفن نام مرکس  ردیف

  www.wilayah.net fatwa@leader.ir 0251-7746666 دفتر آیت اهلل الؼظوی خاهٌِ ای  1

 قن

 ٍسزًدگی ًاهِ، استتتتااا،، د  

 آهَزش ٍ...

 www.sistani.org sistani.org@ sistani 0251-7741415 دفتر آیت اهلل الؼظوی سیستاًی  2

 

 -خیاباى هؼلن -قن

صٌدٍق پستی: 

3514/37185 

زًتتتتتدگی ًاهتتتتتِ،   لیتتتتتتا،،  

 ٍ...اهْای صاد ُ پیاستتتااا،،

حسیٌی دفتر آیت اهلل الؼظوی   3

 ضاّرٍدی

7744327-0251 www.shahroudi.com  قرآى ٍ احکام ٍ... ن ق 

دفتر آیت اهلل الؼظوی صافی   4

 گلپایگاًی 

7715511-0251 www.saafi.net saafi@saafi.net ًاهِ، آثا  ػلوی، د ٍس،  زًدگی قن

 ًْج البالغِ، ضیؼِ ٍ...

دفتر آیت اهلل الؼظوی هکا م   5

 ضیرازی 

7743111-0251 

7743113-0251 

www.amiralmomenin.net  قن 

 اباى ضْداابتدای خی

 ًاهِ،  سالِ، استتتائا، ٍ. ز دگی

دفتر آیت اهلل الؼظوی ًَ ی   6

 ّوداًی

7741850-0251 www.noorihamedani.com  ًاهتِ،  ستالِ، استتتتائا،،     زًدگی قن

 ًرم افسا  ٍ..



 دائرُ الوؼا ف کاهپیَ ری   7

 ػلَم اسالهی

77406090-0251 

7741069-0251 

www.mawsoah.org mawsoah@mawsoah.org پاستتوگَیی بتتِ هستتائ  ف ْتتی ٍ   قن

ػلَم اسالهی،  َلید ًرم افسا  بتِ  

 زباى ػربی

بوص هطاٍ ُ ایٌترًتی هؤسسِ   8

 فرٌّگی ٍ اطالع  ساًی  بیاى

2918024-0251 www.tebyan.net  کَچِ  -قن، بلَا  اهیي

 صادقی

پاسوگَیی دیٌی ٍ اطالع  ساًی 

 از طریق ایٌترًت

، ساهاًة پاسوگَیی بِ سؤاال  9

 ٍ ضبْا، دیٌی 

8-77521975  www.pajoohe.com s_tabliqat@yahoo.com پاستتوگَیی بتتِ ستتؤاال، دیٌتتی    ْراى

 اقطا  هوتلف جاهؼِ

ادا ُ هطاٍ ُ هرکس فرٌّگی   11

ًْاد ًوایٌدگی ه ام هؼظن 

  ّبری د  داًطگاّْا

2907767-0251 

2908816-0251 

www.nahad.net   ،پستی صٌدٍققن  

413-37185 

ُ ػلوی ٍ  ربیتی، پاسخ بتِ  هطاٍ 

 ضبْا، ػ ید ی  

هؤسسِ آهَزضی پژٍّطی   11

 هذاّب اسالهی

7741412-0251 

7733266-0251 

www.mazaheb.com info@mazaheb.com  پستی صٌدٍق ،قن 

436-37185 

پاستتوگَیی بتتِ ضتتبْا، ٍ ً تتد   

 دیدگاّْای سایر هذاّب

 0251-7743221 هؤسسِ د   اُ حق   12

7743222-0251 

 

www.darrahehaq.com answer@darrahehaq.com  ،ا م خیاباى قن، 

 10، پالك20 کَچِ

پاسوگَیی بِ سؤاال، ٍ  ترٍیج  

هؼا ف استالهی بترای جَاًتاى ٍ    

 ًَجَاًاى  

 0251-7742088 ّای اػت ادی هرکس پژٍّص  13

7742056-0251 

www.aqaed.com info@aqaed.com ستیپ ٌدٍقص ،قن 

 3331-37185 

ٍ آضتٌایی   ّای اػت تادی  پژٍّص

 با ضبْا، ٍ پاسخ بِ آًْا

 0251-7743155 هرکس  ح ی ا، حج  14

7740800-0251 

www.hadj.ir beseh@hadj.ir فاطوی یاباى قن، خ، 

 6، پالك 15 کَچِ

پژٍّص هسائ  حج، پاسوگَیی 

 بِ ضبْا، ٍّابیاى



هرکس  ح ی ا، حکَهت   15

 اسالهی 

7741322-0251 

7741323-0251 

www.nezam.org E_amini@Nezam.org  ،پستی صٌدٍققن 

3317-37185 

پژٍّص د   بییي اًدیطِ سیاستی  

 اسالم ٍ حکَهت اسالهی  

هرکس  ح ی ا، ف ْی قَُ   16

 قضائیِ

7743646-0251 

7743650-0251 

www.Law_Training.org cr_Feghimam@Noornet.net ٌدٍق پستی قن، ص 

3131- 37185 

هطتتتاٍ ُ ٍ پاستتتخ  ح ی تتتی بتتتِ 

َقی قضتا، ٍ  سؤاال، ف ْی ح 

 ح َقداًاى  

هرکس  ح ی ا، کاهپیَ ری   17

 ػلَم اسالهی

7743413-0251 

7743414-0251 

www.noorsoft.org info@noorsoft.org ٌدٍق پستیقن، ص 

 3857-37185 

یابی بِ هٌابغ ٍ  آساى سازی دست

 هتَى دیٌی ٍ اسالهی  

ّای  هرکس هطالؼا، ٍ پژٍّص  18

 فرٌّگی حَزُ ػلویِ قن

7737213-0251 www.andisheqom.com howzeh@andisheqom.com ٌدٍق پستیقن، ص 

4466-37185 

پاستتخ بتتِ ستتؤاال، ٍ ضتتتبْا،    

ّتای   دّتی پتژٍّص   دیٌی، جْت

 هح  اى حَزُ  

ّای  ٍاحد پاسخ بِ پرسص  19

قرآًی هرکس فرٌّگ ٍ هؼا ف 

 قرآى

6-7831724-0251 

7736270-0251 

www.maarefquran.com quran@maarefquran.com ،صٌدٍق پستی قن 

3775-37185 

  ِ ای  اجرای طرح آهتَزش هکا بت

ّتای   هتاّین قرآى ، ا سال پاستخ 

 قرآًی

ٍاحد پاسخ بِ سؤاال، جاهؼِ   21

 السّراا )س(

2112938-0251 www.j-alzahra.org porsesh@j-alzahra.org  ،صٌدٍق پستیقن 

3293-37185 

گتتَیی بتتِ هستتائ  ضتترػی   پاستتخ

بٌتتتدی هستتتائ    بتتتاًَاى، جوتتتغ 

 ِهستحدث

ٍاحدپاستتخ بتتِ ستتؤاال، دفتتتر    21

 بلیغا، استالهی حتَزُ ػلویتِ    

 قن  

94-7743189-0251 www.balagh.net balagh@balagh.net ٌدٍق پستیقن، ص 

197-37185 

گَیی بِ ضبْا، ٍ سؤاال،  پاسخ

 دیٌی



گتتتتَیی بتتتتِ  ٍاحتتتتد پاستتتتخ  22

ّتتای حتتدیری هرکتتس    پرستتص

  ح ی ا، دا الحدیث

7783030-0251 

55952727-021 

www.hadith.net hadith@hadith.net ّتتای حتتدیری،  پاستتخ بتتِ پرستتص قن

 ْیِ ٍ ا ائِ  ٍایتا، بتِ صتَ ،    

 هَضَػی

 0251-7722505 هسجد ه دس جوکراى    23

 (244)داخلی 

 

www.jamkaran.info  :برای د یافت پیام  30003313 لتي

 (SMS) کَ اُ

پاسخ بِ هسائ  ضرػی، اػت تادی   قن

 ٍ ضبْا، هْدٍیت 

 َچِ ک ،صتاییِ یاباىقن، خ www.intizarmag.ir intizar@intizarmag.ir 0251 -7743454  ٍضي هؤسسِ آیٌدُ  24

 5، پالك  23

پتتژٍّص د  گستتترُ هْتتدٍیت ٍ 

ّتتای  ضتتبْا،، پاستتخ بتتِ پرستتص

 هذّبی

هرکتتتس  و  تتتی اهاهتتتت ٍ     25

 هْدٍیت

7737160-0251 

7737801-0251 

www.imammahdi-s.com  ضْدا یاباىقن، خ 

)آها (  22،کَچِ)صتائیِ(

 بي بست ضْید ػلیاى

 ربیت هبلّت  ٍ پژٍّطتگر، پاستخ    

 بِ سؤاال، ٍ ضبْا، هْدٍیت 

 0251-6625221-5 هؤسسِ فرٌّگی اًتظا  ًَ   26

6625227-0251 

www.monjee.org info@monjee.org ایستگاُ  یاباى قن، خ

 37، پالك  10َچِک

پاستتخ بتتِ ستتؤاال، ٍ ضتتتبْا،    

ّتای   هْدٍیت، برگسا ی گتتواى

 ٍیتهْد

 اٌّوتتای پایگاّْتتای ایٌترًتتتی    27

 هْدٍی

 www.mahdisearch.com    

    www.mahdilink.com   بلی  پایگاّْای هْدٍی  28

 

 


