
 1401محبوبترین وبالگ های کوثربالگ در سال 

 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 313,776 محدثه »علیها السالم«  -بروجرد  -لرستان  مدرسه علمیه محدثه سالم اهلل علیها بروجرد 1

 287,211 فاطمیه -کرج  -البرز  بانك سواالت و جزوات حوزه هاي علمیه خواهران  2

 228,279 الهیه -ساوه   -مرکزي  کلبه سرگرمی کودکانه 3

 197,901 نرجس خاتون »علیها السالم«  - دولت آباد  -اصفهان  مدرسه علمیه حضرت نرجس خاتون»سالم اهلل علیها« دولت آباد  4

 140,890 کوثر »علیها السالم«   -علی آباد   -گلستان  بازیگران حقیقی 5

 134,335 حضرت زهرا »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  عطرمحمدي 6

 125,910 الزهراء »علیها السالم« -گلدشت   -اصفهان  حوزه علمیه الــزهــراء)سالم اهلل علیها( گلدشت  7

بی بی حکیمه »علیها   -دوگنبدان  -کهگیلویه و بویراحمد  پاک و منزه اهل پرواز 8

 السالم« 
106,796 

اللهم عجل لولیك الفرج، السالم علیك یا صاحب الزمان)عج(،الّلهُمَّ صَل ّ َعلَی مُحَمَّدٍ وَ   9

 آل  مُحَمَّدٍ و َعجّل فَرَجَهم

 فاطمة الزهراء »علیها السالم«   -اسالم آبادغرب  - کرمانشاه 
96,837 

 86,769 جواداالئمه »علیه السالم« -آبدانان   -ایالم  ✿نـــگـــــــین عــــــــــرش✿ 10

 84,625 بنت الرسول »علیها السالم« -الشتر  -لرستان  ●°•●○مبتالي  حسین )علیه السالم( 11

 82,393 کوثر »علیها السالم« -ورامین  -تهران  مدرسه علمیه کوثر ورامین  12

 77,661 السالم« الزهراء »علیها  -تهران  -تهران  مدرسه علمیه الزهرا )س(  نصر تهران  13

 75,033 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  مهنــا  14

 73,614 جواداالئمه »علیه السالم« -آبدانان   -ایالم  ✿مدرسه علمیه جواداالئمه آبدانان استان ایالم✿ 15

 70,144 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -بیجار   -کردستان  فرشته  16

 ₪ آموزش وبالگ نویسی و پشتیبانی کوثر بالگ ₪  17
 

69,973 

 64,827 فاطمیه  -فسا    -فارس  آواي دل 18

 60,016 نرجسیه  -دهبارز  - هرمزگان  بامهدي ادرکنی  21
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 57,712 کوثر »علیها السالم« -کرج  -البرز  اندیشوران  23

 55,977 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  رسم شیفتگی 24

 53,967 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -کوهدشت   -لرستان  فاطمه الزهرا )سالم اهلل علیها( کوهدشت 25

 52,659 مدیریت استان چهار محال و بختیاري سیماي حوزه  26

 50,587 حضرت آمنه »علیها السالم« -قم    -قم   عطر باران 27

 50,269 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -تهران  -تهران  مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه)س( تهران  28

 48,084 فاطمة المعصومه »علیها السالم«  - بندر عباس  - هرمزگان  نورفشان  29

 47,416 فاطمیه  -فسا    -فارس  منتظران ظهور  30

 47,387 امام خمینی »قدس سره الشریف« - رباط کریم  -تهران  رباط کریم -مدرسه علمیه امام خمینی )ره( 31

 46,758 یرحضوري مرکز آموزش هاي غ  -قم    -قم   زمهریر  33

 46,495 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  ستاره مشرقی  34

 46,264 نرجس خاتون »علیها السالم« - شاهین شهر  -اصفهان  مرکز تخصصی  نرجس خاتون )س(شاهین شهر 35

 44,202 الم«الزهراء »علیها الس -شوش  -خوزستان  زالل نور  37

 44,015 نرجس خاتون »علیها السالم« - شاهین شهر  -اصفهان  مدرسه علمیه نرجس خاتون شاهین شهر  38

 43,875 حضرت فاطمه »علیها السالم« - سقز  -کردستان  مدرسه علمیه حضرت فاطمه)س( سقز  40

 42,472 فاطمیه - پاکدشت  -تهران  فانوس 41

"""یا مهدي ادرکنی""" 42  42,185 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -کوهدشت   -لرستان  

 41,938 آموزش هاي غیرحضوري مرکز  -قم    -قم   معاونت فرهنگی تربیتی مرکز آموزشهاي غیرحضوري  43

 40,814 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  *پژوهش استان مرکزي* 44

 36,952  اخبار و اطالع رسانی  45

 33,295 معصومیه  -قم    -قم   پازل زیباي اندیشه دینی  48

 33,200 زینبیه -ایوان  -ایالم  فاطمی  49
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 32,910 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  مدرسه علمیه امام جعفر صادق )ع( شاهرود  50

 32,207 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  "ارومیه "" علیها سالم اهلل ""مدرسه علمیه حضرت زینب کبري" 53

 31,106 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   یا زهرا)س( 55

 30,784 فاطمیه  - هادي شهر  -آذربایجان شرقی   من انقالبیم  56

 30,422 سید الشهداء »علیه السالم«  - یزد   -یزد  حوزه علمیه حضرت سیدالشهدا یزد 57

 30,246 »علیها السالم«فاطمة الزهراء   -اردکان  -یزد  دریاي راز  58

 30,021 کوثر »علیها السالم«  -اصفهان  -اصفهان  وبالگ مدرسه علمیه کوثر 59

 29,899 شهید مطهري »رحمة اهلل علیه« -کرج  -البرز  راح روح  60

 29,570 امام حسن مجتبی »علیه السالم« -تهران  -تهران  ساجدین)نداي صلح و حقیقت( 61

 29,565 الزهراء »علیها السالم«  -بابل  -مازندران  عشق و محبت 62

 29,338 النفیسه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  مدیرالنفیسه  64

 29,334 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  منــــــــــــــاره  65

 26,990 فاطمیه -کرج  -البرز  عشق فقط یك کالم حسین علیه السالم 67

 26,321 امام خمینی »قدس سره الشریف«  -کرمانشاه   - کرمانشاه  سروش ایزد  69

کریمه اهل بیت فاطمه معصومه »علیها    -هشتگرد  -البرز  از نون تا قلم  70

 السالم« 
26,241 

 25,717 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  یا زینب کبري 71

 25,405 کوثر »علیها السالم« -تهران  -تهران  اندکی صبر سحر نزدیك است... 72

 24,750 فاطمیه - انار  - کرمان  مدافعان چادر 74

 24,696 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   حُسن  حَسَن  75

 24,585 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -آمل  -مازندران  مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزّهراء سالم اهلل علیها شهرستان آمل 76

 24,533 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -شیراز  -فارس  ان شمیم آسم 77

 23,273 الزهراء »علیها السالم«  - گرگان   -گلستان  معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزه الزهرا )س( گرگان  78
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 23,027 کوثر »علیها السالم«   -علی آباد   -گلستان  """مدرسه علمیه کوثر علی آباد""" 79

 22,665 حضرت زهرا »علیها السالم«  - میبد   -یزد  ریحانه الرسول  80

 22,387 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  مشکات 81

 22,144 فاطمه معصومه »علیها السالم« -آبژدان  -خوزستان  زمینیانی همچون فرشته  83

 21,966 الزهراء »علیها السالم« -آباده طشك  -فارس  شهیدمحمودرضابیضائی 84

 21,901 نرجس خاتون »علیها السالم« - شاهین شهر  -اصفهان  حدیثه 85

 21,654 الزهراء »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  کهف 86

 21,078 »علیها السالم«فاطمة الزهراء   -اهر   -آذربایجان شرقی   دوست داشتنی هاي من  88

 20,662 فاطمة الزهراء »علیها السالم«   -اسالم آبادغرب  - کرمانشاه  حسنا 89

 20,179 مدیریت استان لرستان مدیریت استانی لرستان 90

 19,847 رفیعة المصطفی »علیها السالم« -تهران  -تهران  سخن اندیشه  91

92 yamahdi  19,741 عصمتیه   -سمنان  -سمنان 

 19,418 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   شمیم والیت  94

 18,875 الزهراء »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  مدرسه علمیه الزهراء»سالم اهلل علیها«ارومیه  98

 18,781 عصمتیه   -سمنان  -سمنان  بهارسمنان  99

 18,241 الزهرا المرضیه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  الزهراءالمرضیه سالم اهلل علیهااصفهان 100

 18,043 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   اینجا داراإلرشاد است  103

 17,804 زینبیه -ایوان  -ایالم  شمیم یاس 104

 17,704 الزهراء »علیها السالم«  - زنجان  -زنجان  یاد یار  105

 17,643 فاطمیه  -کرمان   - کرمان  هنري(_پژوهشی ؛ فرهنگی_بانوي شیعه* )وبالگی علمی 106

 17,534 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -سمنان  -سمنان  ساالر زینب حسین جان  107

 17,202 کوثر »علیها السالم« -تهران  -تهران  آموزش قرآن  108
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 17,185 فاطمیه -شهر کرد   -چهارمحال و بختیاري  مدرسه علمیه فاطمیه سالم اهلل علیها شهر کرد 109

 16,898 الزهراء »علیها السالم«  - قروه   -کردستان  مدرسه علمیه الزهرا)س(قروه 111

 16,883 عصمتیه   -سمنان  -سمنان  اسماء الحسنی  112

 16,787 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  ریحانه 113

 16,750 فاطمیه -شهر کرد   -چهارمحال و بختیاري  عشق در هر گوشه اي افسانه اي خواند زمن 114

 16,665 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -ساوه   -مرکزي  قرطاس 115

 16,100 غیرحضوري مرکز آموزش هاي  -قم    -قم   من زنده ام به عشق تو یا صاحب الزمان 117

 16,048 قاسم ابن الحسن »علیه السالم« -تهران  -تهران  مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن)ع( تهران  118

حوزه علمیه باقرالعلوم )علیه السالم(                                                              120

 تهران -شهرقدس

 باقرالعلوم »علیه السالم«  -قدس   -تهران 
15,900 

 15,838 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  انوار جعفریه)مؤسسه آموزش عالی امام جعفر صادق)ع( شهرستان شاهرود(  121

 15,760 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - کامیاران  -کردستان  حوزه علمیه فاطمه الزهرا )س( کامیاران  122

 15,741 الزهراء »علیها السالم« -اسالمشهر  -تهران  مدرسه علمیه الزهرا)س( واوان  123

 15,601 الهیه -ساوه   -مرکزي  زمزمه هاي یك طلبه 125

 15,535 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   اشك هاي بی صدا  126

حضرت نرجس »علیها   -زاهدان  -سیستان و بلوچستان  فاطمیون  127

 السالم« 
15,330 

 15,117 حضرت زینب »علیها السالم«  - یزد   -یزد  منتظران مهدي  128

 15,075 فاطمیه  -دامغان   -سمنان  مدرسه علمیه فاطمیه دامغان  129

 15,066 زینبیه -ایوان  -ایالم  نرگس  130

 14,957 الزهراء »علیها السالم«  -شیراز  -فارس  حوزه علمیه الزهرا )س( شیراز  131

 14,937 فاطمیه  -کرمان   - کرمان  منتظران منجی  132

 14,778 فاطمیه  -ارسنجان  -فارس  سنگروالیت..  133
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 14,638 حجت »عجل اهلل تعالی فرجه الشریف«  -تهران  -تهران  نسیم یار  135

 14,505 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   یاس کبود  136

 14,113 فاطمیه  -کرمان   - کرمان  مدرسه علمیه فاطمیه کرمان  139

 14,052 النفیسه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  ₪ کوثر نور₪  140

 13,942 ریحانة الرسول »علیها السالم« -قشم   - هرمزگان  مائده  142

 13,824 زینبیه -ایوان  -ایالم  مدرسه علمیه زینبیه ایوان  145

 13,661 سایر استان خراسان  محمد رسول اهلل)ص( 146

 13,384 زینب کبري »علیها السالم« -اردستان  -اصفهان  گهر عمر 150

 13,357 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -اردکان  -یزد  مرکز تخصصی فقه واصول فاطمه الزهرا )س( اردکان 151

 13,350 زینبیه -کرج  -البرز  (2مدرسه علمیه زینبیه کرج )سطح   152

 13,213 مجتهده امین »رحمة اهلل علیها« -اصفهان  -اصفهان  مــوج تــشنـه 155

 13,030 بنت الرسول »علیها السالم« -الشتر  -لرستان  14یاس کبود 156

 12,978 مدیریت استان مازندران مدیریت استان مازندران 158

 12,949 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   » مرغ باغ ملکوت « 159

 12,917 مدیریت استان بوشهر مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر  161

 12,697 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  مدیریت  حوزه علمیه استان مرکزي*** 163

 12,690 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  ریحانه الزهرا  164

»علیها  ریحانة الرسول  -شلمزار  -چهارمحال و بختیاري  سربازي از تبار سادات 165

 السالم« 
12,568 

 12,557 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -ساوه   -مرکزي  مدرسه علمیه فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها ساوه  166

 12,513 بنت الرسول »علیها السالم« -الشتر  -لرستان  رضوانه  167

 12,375 جواداالئمه »علیه السالم« -آبدانان   -ایالم  نرجس 169

 12,278 حضرت معصومه »علیها السالم« - جم  -بوشهر  مهمان کربال  170
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 12,232 اهلل تعالی فرجه الشریف« ولی عصر »عجل   -تهران  -تهران  مدرسه علمیه حضرت ولی عصر)عج(تهران  171

 12,065 شهید مطهري »رحمة اهلل علیه« -کرج  -البرز  حوزه علمیه شهید مطهري )ره( . البرز  172

 11,862 رضویه  -خمینی شهر  -اصفهان  یا مهدي زهرا ادرکنی  174

 11,722 فاطمیه  -کاشان  -اصفهان  313نرگس 175

 11,704 صالحات -فوالدشهر  -اصفهان  تصویرعمل ما به عالم لوح ثبت میشود  176

 11,453 زینبیه  - رشت  -الن گی یا اَیُهَا العَزیز انْظُرْ إ لَیْنَا نَظْرَةً رَح یمَةً 178

 11,437 ریحانة النبی »علیها السالم«  -سنندج   -کردستان  مدیریت استانی کردستان  179

 11,422 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -سمنان  -سمنان  مدرسه علمیه عصمتیه سمنان  180

خاتم االوصیاء »عجل اهلل تعالی فرجه  -فاضل آباد    -گلستان  (فاضل آباد مدرسه علمیه خاتم االوصیاء )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 181

 الشریف« 
11,303 

 11,281 حضرت معصومه »علیها السالم« -جعفریه  -قم   اخالق اسالمی  182

 11,262 حضرت زینب »علیها السالم« - آستانه  -مرکزي  مدرسه علمیه حضرت زینب آستانه 183

 11,115 کوثر »علیها السالم«  -اصفهان  -اصفهان  کارگاه هنري یاسین و صنایع دستی مهربانو  184

 11,045 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  روزنوشت هاي بنت الهدي 185

 11,045 فاطمیه - انار  - کرمان  *پنجره اي رو به خدا* 186

 10,962 حضرت نرگس »علیها السالم« - جهرم  -فارس  درنا 187

 10,848 فاطمیه  -فسا    -فارس  باغ کاغذي 189

 10,841 الزهراء »علیها السالم«  - گرگان   -گلستان  مدرسه عالی الزهرا)س( گرگان  190

 10,829 معصومیه  -قم    -قم   سفیر صبا  191

 10,728 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  اَحسَنواالحُسنی  192

 10,644 صدیقه طاهره »علیها السالم« - نوشهر  -مازندران  دین آرامش بخش ما  194

 10,611 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  نقاش 195

 10,435 فاطمیه  -شیراز  -فارس  مدرسه علمیه فاطمیه شیراز  197
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 10,363 فاطمیه -مهدي شهر   -سمنان  خداحافظ رفیق 199

 10,353 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   جاستهمه چیز همین  200

 10,243 امام حسین »علیه السالم«  -قصر شیرین  - کرمانشاه  بوي یاس 201

 10,232 الزهراء »علیها السالم«  -شیراز  -فارس  پژوهانه  202

 10,055 الزهراء »علیها السالم« -خمینی شهر  -اصفهان  مدرسه علمیه الزهراء خمینی شهر 205

 10,020 نجمیه  -سرخه  -سمنان  مشاور نجمیه  206

 9,980 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  مصباح 207

 9,944 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  وبالگ واحد پژوهش مدرسه امام جعفر صادق )ع( شاهرود  209

 9,908 ب کبري »علیها السالم«زین -اردستان  -اصفهان  شعر بالگ  211

 9,878 حضرت زهرا »علیها السالم« -احمد آباد   -یزد  مدرسه علمیه حضرت زهرا)س(احمدآباد  213

 9,853 معصومیه - یزد   -یزد  اندر خم یك کوچه  214

 9,816 فاطمیه  -دامغان   -سمنان  ربیع االنام 216

 9,808 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  سبیل النجاه 217

 9,666 نجمیه - ازنا  -لرستان  آسمان  چهارم  220

 9,663 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  عمار 221

 فراخوان ها و مسابقات کوثر بالگ  222

 
9,616 

 9,531 الزهراء »علیها السالم« -زرین شهر  -اصفهان  مدرسه علمیه الزهـرا )سالم اهلل علیهـا( زرین شهر 223

 9,508 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  والشمس و ضحیها 224

 9,472 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  وصیت عشاق 226

 9,407 فاطمیه -کرج  -البرز  حرف هاي دلتنگی  228

229 Sahbaye nur   9,379 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم 

 9,346 الزهراء »علیها السالم« -گنبد کاووس    -گلستان  مدرسه علمیه الزهرا س گنبد کاووس 230
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 9,291 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -کوهدشت   -لرستان  خادم الرضا)علیه السالم( 233

 9,234 السالم« فاطمة الزهراء »علیها -بیجار   -کردستان  فاطمه)س( بی نشان 234

 9,220 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   بصیر  235

 9,100 فاطمیه - رودسر  -گیالن  طوفان واژه ها  237

238 alma  9,095 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -نجف آباد   -اصفهان  

 9,084 اهل البیت »علیهم السالم« -اصفهان  -اصفهان  کویرم تشنه باران  239

 9,060 فاطمیه - پاکدشت  -تهران  تسنیمی از بهشت  240

 9,031 ریحانة النبی »علیها السالم« - رشت  -گیالن  انارستـان 241

 9,026 سایر استان تهران  صدرا 242

 9,017 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  خاطرات خاکی 244

 8,989 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  صحیفه دل  245

 8,898 فاطمیه  - هادي شهر  -آذربایجان شرقی   طلبه عاشق شعر 247

"عطر نرگسانه""شمیم انتظار" 248  8,844 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  

 8,839 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - آبادان  -خوزستان  اندیشه واال 249

 8,819 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  صاحل االمر 250

 8,693 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - آبادان  -خوزستان  امیر قافله عشق 253

 8,654 صدیقه فاطمه »علیها السالم« - ان گرگ  -گلستان  الهی ؛ چون تو حاضري چه جویم  و چون تو ناظري چه گویم  254

 8,567 مدیریت استان زنجان سفینه )مرکزمدیریت حوزه هاي علمیه خواهران استان زنجان( 255

معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوي حضرت آمنه سالم اهلل علیها . 257  8,528 حضرت آمنه »علیها السالم« -قم    -قم   

 8,498 فاطمیه - سرابله  -ایالم  مدرسه علمیه  فاطمیه س سرابله 258

 8,478 السالم«فاطمة الزهراء »علیها  -بیجار   -کردستان  یگانه بانوي دلها  260

 8,473 کوثر »علیها السالم«   -علی آباد   -گلستان  رگا 261
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 8,448 امام جعفر صادق »علیه السالم«  -بوئین زهرا  - قزوین  313صادقانه  262

 8,444 معصومیه  -شیراز  -فارس  مدرسه علمیه معصومیه)س( شیراز 264

 8,367 علیها السالم« حضرت زینب » - یزد   -یزد  مدرسه علمیه حضرت زینب سالم اهلل علیها یزد 266

 8,354 الزهراء »علیها السالم«  - هیدج  -زنجان  قیدارالنبی)ع( 267

 8,349 الزهراء »علیها السالم« -گلدشت   -اصفهان  کنیز حضرت یاس  268

 8,343 صدیقه طاهره »علیها السالم« - نوشهر  -مازندران  مدرسه علمیه صدیقه طاهره نوشهر 269

 8,326 حضرت فاطمه »علیها السالم« - سقز  -کردستان  بصیرت سرا  270

 8,229 عصمتیه   -سمنان  -سمنان  ثقلین 273

 8,186 شهید مطهري »رحمة اهلل علیه« -کرج  -البرز  طرید 274

 8,059 »علیها السالم« الزهراء  -رمشك  - کرمان  "رمشـك سالم اهلل علیها ""الــزهــراء"" مـدرسـه علمـیه" 276

 8,054 معصومیه  -قم    -قم   رزق کریم )مسائل اقتصادي(  277

 8,051 بنت الهدي »علیها السالم«  -علی آباد   -گلستان  أَلَم یَعلَم ب َأنَّ اللَّهَ یَري...  278

 7,973 زینبیه -ایوان  -ایالم  ردپاي کمیل  280

279 ❀✿Taranoum✿❀ 

 7,973 حضرت معصومه »علیها السالم« -جعفریه  -قم  

 7,941 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -سمنان  -سمنان  گل نرگس  281

 7,929 باقرالعلوم »علیه السالم«  -قدس   -تهران  مدرسه باقرالعلوم 283

 7,900 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -داراب   -فارس  خداي خبیر  284

 7,892 حضرت نرگس »علیها السالم« - جهرم  -فارس  نداي اسالم 285

 7,884 »علیها السالم« ریحانة النبی  -سنندج   -کردستان  ریحانه »حوزه ریحانة النبی)س ( سنندج«  286

 7,835 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - گله دار   -فارس  یا صاحب الزمان ادرکنی  287

 7,788 الزهراء »علیها السالم«  -شیراز  -فارس  مصباح الهدي 289

 7,775 سید الشهداء »علیه السالم«  -اصفهان  -اصفهان  صهباء 291
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 7,773 کوثر »علیها السالم« -قزوین   - قزوین  آرمان ما  292

 7,758 قائم »عجل اهلل تعالی فرجه الشریف«  -تهران  -تهران  بهار ظهور قائم  294

 7,717 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - بندر ترکمن  -گلستان  مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س(بندرترکمن 295

 7,593 معصومیه -شهر کرد   -چهارمحال و بختیاري  مرکز تخصصی معصومیه  سالم اهلل علیها شهرکرد 296

 7,580 الزهراء »علیها السالم«  - خلخال  -اردبیل  شاهنده  298

 7,500 فاطمیه  -فسا    -فارس  سوگند 300

 7,440 حضرت نرجس »علیها السالم«  -نجف آباد   -اصفهان  مدرسه علمیه نرجس خاتون یزدانشهر  301

 7,437 معصومیه -قیدار   -زنجان  رنگ خدا 302

 7,429 فاطمه زهراي اطهر »علیها السالم« - ایالم  -ایالم  مدرسه علمیه فاطمه الزهرا اطهر )س( ایالم 303

 7,425 حضرت زهرا »علیها السالم«  - میبد   -یزد  یا رقیه 304

 7,388 صادقیه - تبریز  -آذربایجان شرقی   مدرسه علمیه الزهراء سالم اهلل علیها؛ سطح سه خواهران تبریز  305

 7,319 خدیجه کبري »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  حوزه خدیجه کبري ) سالم اهلل علیها ( اصفهان 307

 7,314 ریحانه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  ریحـانه اصـفهـان 308

 7,301 کوثر »علیها السالم«   -علی آباد   -گلستان  می نویسم به یاد شهید آوینی  309

 7,294 قبا  -تهران  -تهران  مرکز تخصصی فقه و اصول قبا تهران  310

 7,285 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   بقیة الشهداء  311

 7,281 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -سمنان  -سمنان  ساالر زینب 312

 7,258 الزهراء »علیها السالم«  - گرگان   -گلستان  معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا)س( گرگان 313

 7,212 الزهراء »علیها السالم« -آباده طشك  -فارس  سربازآقا 314

 7,211 فاطمیه - پاکدشت  -تهران  مدرسه علمیه فاطمیه پاکدشت  315

 7,176 السالم«خدیجه کبري »علیها  -اصفهان  -اصفهان  نگــــاه خـــــدا...  316

 7,166 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  شوق انتظار 317
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 7,094 الزهراء »علیها السالم« -شاهین دژ   -آذربایجان غربی  معاونت فرهنگی مدرسه علمیه الزهراء شاهین دژ  321

 7,086 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  اراک ( 3مطیع والیت )بسیج طالب سطح   322

 7,045 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  کربال مدرسه نرجسیه)س( سنجان  323

 7,007 غیرحضوري مرکز آموزش هاي  -قم    -قم   پاسخ به شبهات  324

 7,000 امام خمینی »قدس سره شریف« -آشتیان  -مرکزي  "آشتیان "" ره"" مدرسه علمیه امام خمینی" 325

 6,954 معصومیه  -شهرضا  -اصفهان  نشریه الکترونیك نجد  326

 6,938 الزهراء »علیها السالم«  - کازرون   -فارس  یا فارس الحجاز 327

 6,915 فاطمیه  -دهلران   -ایالم  ساقی کوثر 328

 6,833 فاطمیه  -دامغان   -سمنان  موسسه آموزش عالی حوزوي فاطمیه دامغان 331

 6,833 الزهراء »علیها السالم« -بافق   -یزد  مدرسه علمیه الزهرا)س( بافق 330

 6,799 حضرت زینب »علیها السالم«  - یزد   -یزد  یادگاري 332

 6,798 ثامن الحجج »علیه السالم« -پارس آباد   -اردبیل  سمت خدا 333

 6,779 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  12مهدویت 334

 6,734 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - آبادان  -خوزستان  سرمه قلم  335

 6,725 زهرائیه -نجف آباد   -اصفهان  مدرسه ي علمیه زهرائیه سالم اهلل علیها»نجف آّباد«  337

 6,692 حضرت حکیمه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  مدرسه حکیــــمه سپاهانشهر 338

 6,611 ریحانة النبی »علیها السالم« -اراک  -مرکزي  یگانه  341

 6,591 حضرت زینب »علیها السالم« -کرمان   - کرمان  مدرسه علمیه حضرت زینب سالم اهلل علیها کرمان  342

 6,574 میهمعصو - نهاوند  -همدان  رهروان عشق  344

 6,552 فاطمیه -خمینی شهر  -اصفهان  تُفّاحة الفردوس  345

 6,531 امام حسین »علیه السالم«  -شیرین قصر  - کرمانشاه  قصرشیرین-امام حسین )ع(-تنها زائر قبر بی نشان 346

 6,503 امام حسین »علیه السالم«  -قصر شیرین  - کرمانشاه  منتظر مهدي عج اهلل  347
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 6,451 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  شاعرانه هاي طلبه  348

 6,372 زینبیه  -ایرانشهر  -سیستان و بلوچستان  بیت الزینب  351

 6,368 زینبیه -کرج  -البرز  مؤسسه آموزش عالی حوزوي زینبیه کرج  352

 6,304 »علیها السالم«الزهراء  -زرین شهر  -اصفهان  یارب از ابر هدایت برسان بارانی  355

 6,299 رضویه  -خمینی شهر  -اصفهان  چشمه سار عشق )حوزه علمیه رضویه(  356

 6,285 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -خمینی شهر  -اصفهان  مدرسه علمیه فاطمه زهرا خمینی شهر 357

 6,282 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -خمینی شهر  -اصفهان  کلبه دوستی 358

 6,270 »علیها السالم« هاجر   -خمین  -مرکزي  مدرسه علمیه خواهران هاجر خمین 359

 6,259 الزهراء »علیها السالم«  -همدان   -همدان  مدرسه علمیه الزهرا همدان  360

 6,251 الزهراء »علیها السالم« -کالردشت   -مازندران  مدرسه علمیـه الزهراءکالردشت  361

 6,222 السالم«فاطمة الزهراء »علیها   -کوهدشت   -لرستان  وقف آقامم  363

ریحانة الرسول »علیها   -شلمزار  -چهارمحال و بختیاري  مدرسه علمیه ریحانه الرسول شلمزار  364

 السالم« 
6,220 

 6,164 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  طلبه سرباز  366

 6,152 امام خمینی »قدس سره الشریف«  -کرمانشاه   - کرمانشاه  عاشورا 367

 6,127 ریحانة الرسول »علیها السالم« - جویبار  -مازندران  مدرسه علمیه الزهراء سالم اهلل علیها جویبار 368

 6,063 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  یازینب)س( 369

 6,049 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   هاي پاییزقصه 370

 6,036 الزهراء »علیها السالم« -ري  -تهران  مطهر 371

 6,032 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  نورالهدي  372

 6,003 الزهراء »علیها السالم« - بندر عباس  - هرمزگان  یاعباس  374

 5,983 حضرت زهرا »علیها السالم«  - میبد   -یزد  (3موسسه آموزش عالی حوزوي خواهران شهرستان میبد)سطح  375

 5,965 رفیعة المصطفی »علیها السالم« -تهران  -تهران  یا حسین ادرکنی 376
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 5,964 ریحانة النبی »علیها السالم« -تهران  -تهران  آرایش آینده اي زیبا  377

 5,958 الزهراء »علیها السالم« - بندر عباس  - هرمزگان  عطر رازقی 378

 5,912 الزهراء »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  ساده به رنگ خدا  379

 5,873 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   اسالم 382

 5,871 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - گله دار   -فارس  پوشیه سفید طلبه  383

 5,864 حضرت فاطمه »علیها السالم« - سقز  -کردستان  پایگاه سایبري:سیاسی اجتماعی بصیرتی 384

 5,772 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  محبوبین الهی  386

 5,769 امام جعفر صادق »علیه السالم«  -بوئین زهرا  - قزوین  مدرسه علمیه ي خواهران امام صادق )علیه السالم( 387

 5,758 الزهراء »علیها السالم«  - قروه   -کردستان  یامهدي  388

 5,746 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  رواق اندیشه 389

 5,721 معصومیه - یزد   -یزد  طوبی 390

 5,701 الزهراء »علیها السالم« - اندیمشك  -خوزستان  به وبالگ یاسین خوش آمدید  393

 5,684 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -ورزنه  -اصفهان  پر پرواز 394

 5,682 فاطمیه -کرج  -البرز  شبهه شناسی 395

 5,671 کوثر »علیها السالم« -قزوین   - قزوین  مدرسه علمیه کوثر قزوین 396

 5,640 صدیقه فاطمه »علیها السالم« - گرگان   -گلستان  با والیت تا شهادت  397

 5,630 حضرت زینب »علیها السالم« -ن و بیدگل  آرا -اصفهان  مدرسه علمیه حضرت زینب سالم اهلل علیها آران وبیدگل  398

 5,629 صدیقه فاطمه »علیها السالم« - گرگان   -گلستان  سه نقطه ...  399

 5,620 حضرت زهرا »علیها السالم«  - میبد   -یزد  یاسین 400

 5,611 الم«الزهراء »علیها الس -شاهین دژ   -آذربایجان غربی  معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهراء شاهین دژ 401

 5,587 زینبیه -کرج  -البرز  غزلهاي عاشقی  403

 5,587 الزهراء »علیها السالم«  - گرگان   -گلستان  ترنم گل  402
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 5,585 زینب کبري »علیها السالم« -اردستان  -اصفهان  مدرسه علمیّه حضرت زینب کبري )س(  اردستان 404

 5,560 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  حوزه حضرت عشق  405

 5,551 لسالم«نجمه خاتون »علیها ا -تکاب    -آذربایجان غربی  ساقی کوثر 406

 5,499 الزهراء »علیها السالم« -خاش  -سیستان و بلوچستان  علمدار کربال  408

 5,490 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  معاونت پژوهش حوزه علمیه زینب کبري)س( ارومیه  410

 5,468 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   به رسم عاشقی  411

 5,429 معصومیه - یزد   -یزد  َغیث 412

 5,402 زینبیه  - فارسان   -چهارمحال و بختیاري  مدرسه علمیه زینبیه فارسان  413

 5,395 فاطمیه  -قروه درگزین    -همدان  کلید بهشت  414

 5,394 فاطمیه  -ابهر  -زنجان  مدرسه علمیه فاطمیه ابهر 415

 5,375 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -نجف آباد   -اصفهان  هورمند 416

 5,333 الزهراء »علیها السالم« - شهربابك  - کرمان  مدرسه علمیه الزهرا )س( شهر بابك 417

 5,275 السالم«فاطمة الزهراء »علیها   -اردکان  -یزد  ابوالفضل علمدار  420

 5,206 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -اهر   -آذربایجان شرقی   آسمان آبی 422

 5,202 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   2-کربالي 423

424 salehi fereshteh  5,201 زینبیه -آبیك  - قزوین 

 5,193 الزهراء »علیها السالم«  -گراش   -فارس  مدرسه علمیه الزهرا)س( گراش  425

 5,152 السالم« کوثر »علیها    -علی آباد   -گلستان  حریم آسمانی  426

 5,132 الزهراء »علیها السالم«  - زنجان  -زنجان  نور الزهرا )سالم اهلل علیها(  427

 5,130 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   آسمان آبی 428

 5,114 سید الشهداء »علیه السالم«  - یزد   -یزد  مجموعه طب اسالمی و سالمت اهلیلج 430

 5,090 فاطمیه -محالت   -مرکزي  دلم میخواهد اشك هایت را ببوسم...  432
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 5,085 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   وبالگ ریحانه  433

 5,079 فدک   -همدان   -همدان  علمی  434

 5,075 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   شاه پرک  436

 5,044 صدیقه طاهره »علیها السالم«  -انبارآلوم  -گلستان  مدرسه علمیه صدیقه طاهره انبار الوم 441

 5,042 الزهراء »علیها السالم« -پلدختر  -لرستان  معاونت پژوهش حوزه علمیه الزهرا)سالم اهلل علیها( شهرستان پلدختر 442

 4,935 الزهراء »علیها السالم« -خاش  -سیستان و بلوچستان  دست هاي مدیون ...  445

 4,933 فاطمیه -خمینی شهر  -اصفهان  گل مریم  446

 4,931 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   سر مربی 447

 4,928 زینبیه -ایوان  -ایالم  محبان المهدي 448

 4,895 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  منتظر پرور 450

 4,886 السالم«الزهراء »علیها  -دهاقان   -اصفهان  مدرسه علمیه الزهرا)س( دهاقان 451

 4,867 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -خمینی شهر  -اصفهان  سکرت  452

 4,835 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - کرند غرب  - کرمانشاه  شهرستان داالهومدرسه علمیه فاطمة الزهراء)سالم اهلل علیها(  453

 4,808 حضرت زهرا »علیها السالم« -دورود   -لرستان  طه  454

 4,782 معصومیه  -شهرضا  -اصفهان  به وبالگ   مدرسه  علمیه  معصومیه  * س * شهرضا خوش آمدید  455

 4,775 زینب »علیها السالم«حضرت  - ایذه  -خوزستان  یازهرا)س( 456

 4,756 حضرت خدیجه »علیها السالم« - بندر ماهشهر  -خوزستان  مدرسه علمیه حضرت خدیجه )س(           ماهشهر 457

 4,753 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   روضه گاه مجازي تسنیمی از جنت یار 458

 4,741 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -شیراز  -فارس  معارف دین 459

 4,741 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   شکوفه لبخند  460

 4,715 الزهرا المرضیه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  یك لقمه عشق 461

 4,674 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   مشق  عشق ) یك جرعه اندیشه( 464
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 4,638 بقیع  -کرج  -البرز  بقیع 467

 4,635 الزهراء »علیها السالم« -بندر گناوه   -بوشهر  یامهدي ادرکنی  468

469 yamahdi  4,613 الزهراء »علیها السالم« - بندر عباس  - هرمزگان 

 4,601 نرجسیه  -سیرجان  - کرمان  چشم انتظار صبح امید 470

خاتم االوصیاء »عجل اهلل تعالی فرجه  -فاضل آباد    -گلستان  فرهنگی  471

 الشریف« 
4,597 

 4,590 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   طوباي محبت 472

 4,589 الزهراء »علیها السالم« - یزد   -یزد  پرنسس هاي چادري 473

 4,586 فاطمیه -الیگودرز  -لرستان  حوزه علمیه فاطمیه الیگودرز  474

 4,580 حضرت زینب »علیها السالم«  - یزد   -یزد  داعی الی اهلل  475

 4,571 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  ریحانه هاي منتظر 476

 4,561 الزهراء »علیها السالم« - ارومیه  -غربی  آذربایجان معاونت پژوهش حوزه علمیه الزهراء سالم اهلل علیها ارومیه 477

 4,550 فاطمة الزهراء »علیها السالم« -خاوران  -فارس  شاگردان مکتب عشق 479

481 Ashura  4,530 نجمیه - ازنا  -لرستان 

 4,525 مجتهده امین »رحمة اهلل علیها« -اصفهان  -اصفهان  گالبتون 482

 4,520 حضرت آمنه »علیها السالم« -قم    -قم   مدرسه علمیه حضرت آمنه قم 483

عصر »عجل اهلل تعالی فرجه    ولی - بناب  -آذربایجان شرقی   مدرسه علمیه حضرت ولیعصر )عج( بناب  484

 الشریف« 
4,519 

 4,517 الزهراء »علیها السالم«  - مبارکه  -اصفهان  ماه مُحاق )یاصاحب الزمان(  485

 4,508 فاطمیه -شهر کرد   -چهارمحال و بختیاري  چی شد طلبه شدم؟  486

 4,502 لسالم« الزهراء »علیها ا  - قروه   -کردستان  حوزه علمیه حضرت زینب)س( سریش آباد  487

 4,493 باقرالعلوم »علیه السالم«  -قدس   -تهران  °۞   ےـق♡شبـستـان  عاشـ  ۞° 488

 4,471 النفیسه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  مرکز تخصص فقه و اصول نفیسه اصفهان  489
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 4,469 مدیریت استان اصفهان مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران استان اصفهان  490

 4,457 السالم«فاطمة الزهراء »علیها  -اهواز  -خوزستان  خودسازي براي ظهور  491

 4,436 ریحانة النبی »علیها السالم« -تهران  -تهران  مدرسه علمیه ریحانه النبی )سالم اهلل علیها( تهران  493

امام خمینی »قدس سره   - بندر امام خمینی  -خوزستان  مدرسه علمیه امام خمینی بندر امام 494

 الشریف« 
4,413 

 4,408 الزهراء »علیها السالم«  - ن زنجا -زنجان  تنها یك دقیقه 495

 4,406 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  حس خوب طلبه گی 496

 4,396 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   نخلستان  497

 4,388 فاطمیه  -شیراز  -فارس  بارانی ها  498

 4,374 الزهراء »علیها السالم« - دزفول  -خوزستان  2وبالگ پژوهشی سطح 499

500 N.rezaei1362  4,366 فاطمیه  -دامغان   -سمنان 

 4,363 عصمتیه   -سمنان  -سمنان  کانون عصمتیه سمنان  501

 4,359 حضرت زینب »علیها السالم« -میناب   - هرمزگان  جمعه هاي انتظار 502

 4,358  ویژه نامه هاي کوثر بالگ  504

 4,358 فاطمة المعصومه »علیها السالم« - دلیجان  -مرکزي  دلیجان- فاطمه المعصومه)سالم اهلل علیها( 503

 4,333 فاطمیه   -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد  معاونت فرهنگی مدرسه فاطمیه )س(  یاسوج 505

حوزه علمیه عالی خواهران کوثر )س(                                                                  506

 شهرستان فردیس)استان البرز( 

 کوثر »علیها السالم« -کرج  -البرز 
4,329 

 4,329 الغدیر -تهران  -تهران  ققنوس  507

 4,326 حضرت حکیمه »علیها السالم« -اصفهان  -اصفهان  آرام دل  509

 4,324 الزهراء »علیها السالم« -آباده طشك  -فارس  مدرسه علمیه الزهرا آباده طشك 510

511 mobina  4,307 فاطمیه - پاکدشت  -تهران 

 4,299 الزهراء »علیها السالم« - میاندوآب   -آذربایجان غربی  دریا و آب  512
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 4,270 زینب کبري »علیها السالم« - ارومیه  -آذربایجان غربی  آتنا 513

 4,259 »علیها السالم« الزهراء -مینو دشت   -گلستان  مدرسه علمیه الزهرا مینودشت  514

 4,222 الزهراء »علیها السالم«  -فامنین    -همدان  مدرسه علمیه الزهرا)س( فامنین 515

 4,221 حضرت فاطمه »علیها السالم« -تهران  -تهران  مدرسه علمیه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها تهران 516

 4,216 عصمتیه   -سمنان  -سمنان  پژوهش مدرسه علمیه عصمتیه سمنان 517

 4,209 السالم«فاطمة الزهراء »علیها  -اصفهان  -اصفهان  وعده دیدار 518

 4,183 فاطمة الزهراء »علیها السالم«  -اهر   -آذربایجان شرقی   مدرسه علمیه فاطمه الزهراء علیها السالم اهر 519

 4,183 امام جعفر صادق »علیه السالم« - شاهرود  -سمنان  ارائه خدمات مشاوره اي  520

 4,169 الزهراء »علیها السالم« -دهاقان   -اصفهان  یاس 521

 4,162 حضرت زینب »علیها السالم« -تهران  -تهران  مدرسه علمیه حضرت زینب )س( شاهد  522

 4,141 مرکز آموزش هاي غیرحضوري  -قم    -قم   دغدغه هاي یك انقالبی  523

 4,139 فاطمیه  -قروه درگزین    -همدان  مدرسه علمیه فاطمیه قروه در جزین 524

 4,124 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  پژوهش مدرسه فاطمه الزهرا ) سالم اهلل علیها(  اراک 525

 4,123 الزهراء »علیها السالم«  -اراک  -مرکزي  اراک -  علیها مدرسه علمیه الزهراء سالم اهلل 526

 4,122 فاطمة الزهراء »علیها السالم« - مرند  -آذربایجان شرقی   مدرسه علمیه فاطمه الزهراء )س(مرند  527

 4,079 الزهراء »علیها السالم« -خاش  -سیستان و بلوچستان  دلنوشته هاي از جنس خدایی 530

 4,078 عجل اهلل تعالی فرجه الشریف« ولی عصر » -تهران  -تهران  گفتگوي دوستانه 531

 4,066 الزهراء »علیها السالم« -خمینی شهر  -اصفهان  هیئت عزاداران حضرت زهرا سالم اهلل علیها  533

 4,050 زهراي اطهر »علیها السالم«  - الر   -فارس  حوزه علمیه زهراي اطهر )س( الرستان 536

 4,046 الزهراء »علیها السالم«  - مبارکه  -اصفهان  عزیز دل زهرا سالم اهلل علیها  537

 4,040 مجتهده امین »رحمة اهلل علیها« -اصفهان  -اصفهان  گل نرگس  538

 4,031 الزهراء »علیها السالم« -شبستر  -آذربایجان شرقی   مدرسه علمیه الزهرا شبستر  540
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 تعداد بازدید مدرسه  نام وبالگ رتبه 

 4,028 الزهراء »علیها السالم« - بندر عباس  - هرمزگان  دلم گرفته خداجون 541

 4,026 امام خمینی »قدس سره الشریف«  -کرمانشاه   - کرمانشاه  اآلصال 542

 4,015 امام خمینی »قدس سره الشریف«  -کرمانشاه   - کرمانشاه  حماسه زینب  543

 4,001 شهید حسن حاج غفاري »رحمة اهلل علیه« -قم    -قم   منتــــــظر طلـــــــــــوع 544
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