
 بسمه تعالی

 چگونه به نمایشگاه بین المللی جهت بازدید از نمایشگاه کتاب و نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان برویم؟ 

 مشهد یالملل نیب شگاهینما شگاه،یآباد، بلوار نما لیبلوار وک ی، انتهامقدسآدرس: مشهد

  با مترو )قطار شهری(:

سالن  -نمایشگاه بین المللی مشهد -بلوار نمایشگاه -قطار شهری تا وکیل آباد  1ا خط سپس ب)شریعتی(، میدان تقی آباد  -میدان شهداء -از مسیر بلوار طبرسی ، 2خط 

 . غرفه های مشاوره حوزه علمیه خراسانفردوسی

نمایشگاه  -بلوار نمایشگاه -بلوار وکیل آباد -بلوار ملک -بلوار احمدآباد -بلوار ملک الشعرای بهار -میدان بسیج )فلکه برق( -، از انتهای نخریسی )بلوار فدائیان اسالم(1خط 

 سالن فردوسی -بین المللی مشهد

 با خودروی شخصی یا سواری: 

 . غرفه های حوزه علمیه خراسانسالن فردوسی -مشهد نمایشگاه بین المللی میدان نمایشگاه، -بزرگراه امام علی )ع( -از مسیر بزرگراه شهید چراغچی )صد متری(

اه بین نمایشگ -بلوار نمایشگاه -بلوار وکیل آباد -بلوار ملک -بلوار احمدآباد -بلوار ملک الشعرای بهار -از مسیر حرم مطهر، خیابان امام رضا )ع(، میدان بسیج )فلکه برق(

 سالن فردوسی -المللی مشهد

  مشاوره حوزه علمیه خراسان،غرفه های  -مشهدکتاب نمایشگاه بین المللی * 

 )آذرماه( سال  هرتاریخ برگزاری نمایشگاه   -سالن فردوسی -نمایشگاه بین المللی مشهد مکان: 

 خراسان،نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی حوزه علمیه )استان خراسان نمایشگاه پژوهش و فناوری * 

 ذرماه(آ)سال هر تاریخ برگزاری نمایشگاه در سالن فردوسی،  -نمایشگاه بین المللی مشهد مکان: 

 23880032-23880023با شماره جهت کسب اطالعات بیشتر 

 .تماس بگیرید  23880030 با شماره هماهنگی بازدید گروهیجهت و 



  نقشه هوایی مسیرهای منتهی به نمایشگاه بین المللی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟برویمتخصصی کتب حوزوی و معارف اسالمی  شگاهیچگونه به نما

 بین چهار راه شهداء و خسروی، سمت راست، مدرسه علمیه آیت اهلل العظمی خویی )ره(  ،اهلل بهجتآیت ابانی: خمشهد مقدس: آدرس

 یشخص یخودرو 

 :شمالسمت  از

آیت اهلل  مدرسه علمیه-خیابان آیت اهلل بهجت، بعداز چهارراه شهداء سمت راست، نرسیده به چهارراه خسروی -آهنطرف راه از

 العظمی خویی )ره(.

 سمت غرب: از

اهلل  تیآ هیمدرسه علم -سمت راست، نرسیده به چهارراه خسروی –چهار راه شهداء  -خیابان آیت اهلل شیرازی -شهداء دانیمطرف  از

 .)ره( ییخو یالعظم

 سمت شرق: از

چهارراه خسروی، سمت راست، نرسیده به  -خیابان شهید اندرزگو -میدان بیت المقدس )فلکه آب( -از طرف حرم مطهر رضوی

 . )ره( ییخو یاهلل العظم تیآ هیمدرسه علم -شهداء چهارراه 

 شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه خراسان هفته منتهی به همزمان با هرساله : یزمان برگزار

 850 - 23880030-23880032-23880023: و کسب اطالعات بیشتر تلفن هماهنگی



 

 

 

 

 

 چهارراه خسروی

 

  تخصصی کتب حوزوی شگاهیبه نما یمنته یرهایمس یینقشه هوا


