گروه های علمی ،تربیتی جامعه المصطفی
مدارس تابعه
مؤسسه آموزش عالی امام خمینی
قرآن و علوم
زبان و ادبیات عرب
تفسیر و علوم قرآن
مکالمه عربی
علوم و فنون قرائات
فقه و اصول
کالم اسالمی
فلسفه اسالمی
عرفان اسالمی
علوم حدیث
شیعه شناسی
عمومی و معارف
تاریخ اسالم
مترجمی عربی
ادیان و مذاهب
فقه و معارف اسالمی
مجتمع آموزش عالی فقه
فقه سیاسی
اصول
فقه قضایی
فقه عبادی
تاریخ اسالم
معارف اسالمی
فقه واصول
ادبیات عرب
فقه و حقوق قضایی
فقه واصول
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فقه پزشکی
فقه تربیتی
تبلیغ و ارتباطات
فقه
عمومی
رجال و درایه
فلسفه و کالم
قرآن و حدیث
سطح 5
فقه و مقارن
فقه اقتصادی
فلسفه و کالم
فقه و اصول
محیط زیست
مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی
علوم سیاسی
تبلیغ و ارتباطات
اقتصاد
علوم تربیتی
مدیریت
روانشناسی
زبان و ادبیات عرب
حقوق
اخالق
مبانی اندیشه اسالمی
جامعه شناسی
مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی
فقه واصول
قرآن و حدیث
فلسفه وکالم
حقوق
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تاریخ اسالم
علوم تربیتی
زبان فارسی
زبان و ادبیات عربی
معارف اسالمی و روانشناسی
مطالعات زنان
مطالعات اسالمی
مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی
زبان عربی
زبان و معارف
معارف اسالمی
دانشگاه مجازی
اخالق اسالمی
مطالعات اسالمی
فقه و معارف
ادبیات عرب
ادبیات فارسی
مدیریت فرهنگی
فلسفه و کالم
تاریخ و سیره
مطالعات قرآنی
مؤسسه الحکمه
تربیت مبلغ
فرهنگ و تمدن
قران و اهل بیت
مؤسسه زبان و فرهنگ شناسی
زبان فارسی و فرهنگ شناسی
زبان انگلیسی
مطالعات اسالمی به زبان انگلیسی
مطالعات اسالمی به زبان فرانسه
مطالعات اسالمی به زبان عربی
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نمایندگی مشهد
علوم قرآن و حدیث
فقه و معارف
کالم اسالمی
عمومی
حقوق و معارف اسالمی
معارف اسالمی
زبان فارسی
ادبیات عرب
زبان فارسی
فقه و معارف اسالمی
علوم قرآن و حدیث
علوم تربیتی
عمومی
کالم اسالمی
علوم تربیتی
علوم قرآن
نمایندگی گرگان
فقه واصول
زبان فارسی
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و عرفان
ادبیات عرب
عمومی
ادبیات فارسی
فلسفه و کالم
نمایندگی آشتیان
زبان فارسی
معارف اسالمی
نمایندگی تهران
فلسفه و عرفان
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اندیشه معاصر مسلمین
مطالعات اسالمی
نمایندکی تبریز
عمومی

مدارس پیوسته
مدرسه آل بیت
فلسفه و کالم
عمومی
فقه و اصول
علوم قرآن و حدیث
حوزه االطهار
فقه و اصول
عمومی
مدرسه سبطین
فقه و اصول
مدرسه امام علی (ع)
فقه و معارف
عمومی
مدرسه امام کاظم (ع)
فقه و معارف
اصول و فقه
مدرسه امام مهدی (عج)
فقه و معارف
مدرسه شهید صدر
فقه و معارف اسالمی
مدرسه امام صادق(ع)
فقه و اصول
فقه و معارف
مکتب النرجس مشهد
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تبلیغ و ارتباطات
فقه و معارف
تفسیر و علوم قرآن
تاریخ
ادبیات عرب
کالم
ادبیات فارسی
مدرسه امیر المومنین (ع)
فقه و معارف
مدرسه امام المنتظر
فقه و معارف
سیده رقیه (س)
قرآن و حدیث
کلیه الزهرا (س)
معارف اسالمی
جامعه الحورا
معارف اسالمی
حکمت عقلی
معارف اسالمی
مدرسه امام هادی (ع)
فقه و معارف
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افغانستان
فقه و حقوق
علوم اسالمی
مدیریت
لبنان
ادبیات عرب
عمومی
فلسفه و کالم
تفسیر و علوم قرآن
فقه واصول
تاریخ اسالم
هندوستان
فقه و اصول
تفسیر و علوم قرآن
ساحل عاج
فقه و معارف
قرآن و حدیث
عمومی
تایلند
معارف اسالمی
اندونزی
قرآن و حدیث
فقه و معارف
عرفان اسالمی
فلسفه اسالمی
سوریه
فقه و اصول
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قرآن و حدیث
فلسفه و کالم
نیجر
معارف اسالمی
علوم قرآن و حدیث
نیجریه
فقه و معارف اسالمی
آفریقای جنوبی
معارف اسالمی
علوم قرآن و حدیث
کوزوو
زبان فارسی
اوگاندا
معارف اسالمی
بورکینافاسو
معارف اسالمی
کنگو
معارف اسالمی
تانزانیا
معارف اسالمی
ماداکاسگار
حقوق
معارف اسالمی
سیرالئون
مطالعات اسالمی
سنگال
معارف اسالمی
ترکیه
معارف اسالمی
بنگالدش
معارف اسالمی
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