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 آستان حضرت عبدالعظیم (ع) – شهرری
 بنیاد نهجالبالغه
 موسسه پارسا – قم
 موسسه معارف اهل بیت قم
 موسسه فرهنگی جعفری قم
 کتابخانه مسجد الرسول نارمک
 مکتب الزهرا (س)
 کتابخانه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
 کتابخانه مسجد چهل ستون بازار تهران
 حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) – هشتگرد
 موسسه تحقیقات راهبردی – نجف
 حوزه علمیه خاتم النبیین کابل
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