اطالعات مربوط به مؤسسات خیریه دارای مجوز
از سازمان بهزیستی استان تهران
قابل توجه مراجعان محترم:
*خواهشمند است قبل از مراجعه حضوری به مراکز ،با تماس تلفنی از صحت آدرس و ارائه خدمات اطمینان
حاصل نمایید.
*ارائه اطالعات مربوط به موسسات خیریه دارای مجوز صرفاً جهت اطالع رسانی است.
 -1نام تشکل :موسسه خیریه لؤلؤ/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل :گیلدا افتخاری/نوع فعالیت :اجتماعی/نشانی دقیق و
شماره تلفن :تهران – خیابان بلوار اشرفی اصفهانی – شهرک نفت – خیابان پنجم – پالک 77022088 ، 2
 -2نام تشکل :موسسه توسعه و توان افزایی جوانان وطن/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:عبدالرحمن قاسمی وجودی/نوع
فعالیت :اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – بلوار کشاورزی – خیابان  81آذر – پالک  800واحد 77277888، 8
 -3نام تشکل :حمایت از خانواده ها و بیماران پی کی یو/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :یوسف شادمان/نوع فعالیت:
توانبخشی – پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان جهان آرا – خیابان  – 88پالک ، 88
 -4نام تشکل :انجمن خانواده ناشنوایان ایران/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل :لیال اعتماد/نوع فعالیت :توانبخشی
/نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان آزادی – بین خیابان اسکندری شمالی و خیابان نواب صفوی – جنب بانک تجارت – کوچه
افروخته – پالک  -281طبقه سوم 11282088
 -5نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی استان تهران/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:زهرا مومن فام /نوع
فعالیت :پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان سهروردی جنوبی – خیابان برادران نوبخت – جنب تاکسی سرویس
امین – طبقه سوم – پالک  – 8/2واحد 88881888-88801780 ، 82
 -6نام تشکل :توانبخشی معلولین ذهنی تهران /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:محسن تنها /نوع فعالیت :توانبخشی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان شریعتی – باالتر از پل صدر و باشگاه شهید چمران – پالک 22286278-22207880 ، 8168
 -7نام تشکل :ارمغان مهر گستر /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:شهال حاجیلو/نوع فعالیت:اجتماعی/نشانی دقیق و
شماره تلفن :تهران – فلکه دوم صادقیه – بلوار فردوس – پالک 66027882 ، 87
 -8نام تشکل :ابوتراب ری /محل فعالیت شهرستان :تهران /مدیر عامل:مجتبی قاسمی /نوع فعالیت :توانبخشی – اجتماعی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان مطهری – تقاطع سهرودی – ضلع جنوب غربی – تقاطع – پالک 77180210 ، 807

 -9نام تشکل :کانون کشوری توسعه و هماهنگی مهدکودک های کودک/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :فاطمه دعائی/
نوع فعالیت :اجتماعی – پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان طالقانی – روبروی هتل انقالب – انتهای بن بست
خوشبختی – پالک 11628206 ، 28
 -11نام تشکل :ام ابیها ( س) /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیرعامل:سید محمد هاشمی کرمانی/نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی – پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان خواجه نصرالدین طوسی – کوچه شهید قربانی – پالک  68قدیم،
 -11نام تشکل :خیریه صدیقین/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:زهرا بنیانیان/نوع فعالیت:اجتماعی/نشانی دقیق و
شماره تلفن :تهران – خیابان کریم خان زند – خیابان خردمند جنوبی – کوچه یگانه – پالک 77722888-77821122 ، 8/2
 -12نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی صبح امید حکیمیه/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:زهرا مقیسه/
نوع فعالیت :اجتماعی -پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – حکیمیه – بلوار بهار – بلوار افق نور – خیابان شقایق –
مجتمع تجاری شقایق 88800287 ،
 -13نام تشکل :چشمه کوثر/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :فاطمه حسنی/نوع فعالیت:اجتماعی – پیشگیری –
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – کریم خان – خیابان استاد نجات الهی جنوبی ،
 -14نام تشکل :خیریه نیکوکاران وحدت /محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل :سیاوس اطهری/نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی – پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – میدان نبوت – ضلع شمال شرقی – کوچه سجاد – پالک -88620887 ،1
88620686
 -15نام تشکل :حمایت از سالمت ایرانیان و مسلمانان جهان /محل فعالیت شهرستان :تهران /مدیر عامل:فاطمه میر غفاری /نوع
فعالیت :پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – میدان انقالب – نبش پیچ شمیران – ساختمان تنکابن – طبقه چهارم – واحد
88126180 ، 87
 -16نام تشکل :بنیاد نیکوکاری توان همیار/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :صمد صمدی فر/نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان امیر کبیر -کوچه کتانه – کوچه امین دربار – پالک228
 -17نام تشکل :خیریه معلولین محبان صادق/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل :سید رضا کروبی /نوع فعالیت  :توانبخشی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان پل چوبی – خیابان سپاه – مقابل مسجد معمار – پالک 88
 -18نام تشکل :تاک سرزمین من/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :مروثه واقعی/نوع فعالیت :اجتماعی – توانبخشی –
پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان آزادی – بعد از تقاطع خوش شمالی – کوچه نمایندگی ساختمان بارس یک –
واحد 11222882، 8
 -19نام تشکل :انجمن باور معلولین/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:محمد مقدم شاد/نوع فعالیت:اجتماعی –
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:کردستان – بلوار جانبازان – پالک  – 88طبقه اول غربی 66888817،

 -21نام تشکل :جمعیت محبت پارسیان پیشگام/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:علیرضا افضلی /نوع فعالیت:اجتماعی –
پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – میدان شهید محالتی( آهنگ) جنب میدان مقابل پارک  60تن  ،ساختمان – نواب
صفوی اتاق 88800077،8
 -21نام تشکل :همگامان زنان پارس/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل :فرزانه ذهبیون/نوع فعالیت:اجتماعی/نشانی دقیق
و شماره تلفن :تهران – خیابان قزوین  0نبش  81متری امیری – مجتمع میالد قائم – طبقه زیر همکف – شماره 11108886، 8
 -22نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی مهر افسریه /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:پوران موسوی آق
بالغ /نوع فعالیت :پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – افسریه  – 88متری اول – خیابان  – 81پالک 88708161، 281
 -23نام تشکل :انجمن حمایت از حقوق توانخواهان دیر آموز خورشید/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:شهال جلیلی /نوع
فعالیت :توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – سهروردی شمالی – خیابان شهید قندی غربی – خیابان  – 88پالک 2
 -24نام تشکل :موسسه خیریه امام جواد بن علی (ع)/محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:یوسف اصالنی/نو فعالیت :
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران شاد آباد – میدان شاد آباد – خیابان شهرداری – خیابان شهید سلیمانی شرقی – پالک 8
11706022 – 1178761،
 -25نام تشکل :موسسه خیریه بهشت یوسف فاطمه (س)/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:حاج آقا قاسم خاکزاد/نوع
فعالیت:اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان ستارخان – خیابان شادمان – پالک  -288طبقه فوقانی مسجد خیریه
سید الشهداء ،
 -26نام تشکل :موسسه خیریه بهشت امام حسن مجتبی (ع)/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :رضا هاللی جهازی/نوع
فعالیت :اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – میدان امام حسین (ع) – خیابان دماوند – نرسیده به قاسم آباد – پارک شهدای
جوان ( حسینه صباغچی)88888816،
 -27نام تشکل :موسسه خیریه مهر خاور گستر/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :صمد احسانی/نوع فعالیت:اجتماعی –
پیشگیری – توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان امام حسین (\ – 2خیابان  88شهریور – کوچه بختیاری – پالک
 -1واحد 88888268،1
 -28نام تشکل :خانه کودکان کارکوشا/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:عصمت یاری/نوع فعالیت :اجتماعی/نشانی
دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان  88خرداد – بعد از چهارراه سیروس – کوچه امام زاده یحیی – کوچه کرلو پالک 1
 -29نام تشکل :موسسه خیریه مام وطن /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :فرخنده رشیدی/نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی – پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن :سعادت آباد – خیابان قره تپه ای – پالک 22077682، 808
 -31نام تشکل :موسسه خیریه فدک علویه/محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:نادر قراگوزلو/نوع فعالیت:توانبخشی/نشانی
دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان ستارخان – کوی فرشته – پالک  – 202طبقه اول 118180002 - 11687820،

 -31نام تشکل :موسسه خیریه دارالقرآن حضرت فاطمه (س)/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:مهدی آصفی زنجانی/نوع
فعالیت:اجتماعی – توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن :کیلومتر  86اتوابان تهران – کرج – شهرک پیکان شهر – جنب بانک
تجارت 66828888،
نام تشکل :خیریه سازندگان فردا /محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:جعفر مهاجری/نوع فعالیت:اجتماعی – توانبخشی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه دوم – پالک – 77888206 – 7788820880
 -32نام تشکل :خیریه بهشت امام رضا (ع)/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:سعید رحیمی پور/نوع فعالیت:اجتماعی –
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:رسالت – غرب بلوار تعاون – خیابان عدالت – خیابان  1غربی – پالک ، 22
 -33نام تشکل :موسسه سرزمین مهر آشنا /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:آصف رمضان زاده /نوع فعالیت :اجتماعی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:شهران – کوچه جهاد – پالک  -21واحد - 6688867880
 -34نام تشکل :انجمن فین کتونوریای ایران /محل فعالیت شهرستان :تهران /مدیر عامل:دکتر جالل کوچشکی /نوع فعالیت:
اجتماعی – توانبخشی – پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – نبش کوچه بیستم – طبقه
پنجم 77808787،
 -35نام تشکل :انجمن حامیان سالمت سالمند /محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:علی رضا عدالت/نوع فعالیت:اجتماعی –
توانبخشی – پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن:شهرک اکباتان – فاز یک – بلوک –  Bجنب ورودی 66180222- ، 82
66112878
 -36نام تشکل :فدک صدیقه طاهره /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:نفیسه ملک پور/نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی – پیشگیری/نشانی دقیق و شماره تلفن:میدان حر – خیابان امام خمینی – خیابان اسکندری جنوبی – پالک، 281
11888610
 -37نام تشکل :موسسه عصای سفید/محل فعالیت شهرستان :تهران /مدیر عامل :محمد اعتماد/نوع فعالیت:توانبخشی /نشانی
دقیق و شماره تلفن :خیابان سید حمال الدین اسد آبادی – خیابان یازدهم – پالک ، 22
 -38نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی مهر تهرانپارس /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل :کبری سورگی/
نوع فعالیت :پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهرانپارس – خیابان جشنواره – خیابان امین (زهدی) کوچه همای غربی –
ساختمان سرای اندیشه – طبقه سوم  -اتاق 808
 -39نام تشکل :موسسه خیریه همراهان سبز زندگی /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:معصومه نور بخش /نوع فعالیت:
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن:میدان آرژانتین – ساختمان شماره  8واحد 1
 -41نام تشکل :انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:علی رضا افسری والیتی/نوع فعالیت:
اجتماعی – پیشگیری – توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :بلوار آیت اله کاشانی – خیابان شهر زیبا – خیابان کانون – جنب کانون
– اصالح تربیت- 668882882

 -41نام تشکل :انجمن آلزایمر ایران /محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:معصومه صالحی /نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :شهرک اکباتان – بین فاز یک و دو نبش خروجی شهرک به سمت اتوبان ستاری جنب ساختمان
بسیج 66180182،
 -42نام تشکل :موسسه آغوش مهر یزدان/محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:سیده سهیال موسوی/نوع فعالیت :اجتماعی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :بلوار اشرفی اصفهانی – خیابان  22بهمن – روبروی امام زاده جعفر – پالک 66660868، 88
 -43نام تشکل :راهیان خانه یاس/محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل :نسرین شفیعی/نوع فعالیت :توانبخشی – حمایتی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان انقالب – خیابان جمالزاده جنوبی – مجتمع جمالزاده تجاری– 11088028
 -44نام تشکل :انجمن معلوالن ضایعات نخاعی استان تهران /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:سید محمد سیدین نور/
نوع فعالیت :توانبخشی – حمایتی/نشانی دقیق و شماره تلفن :میدان دکتر فاطمی – بزرگراه شهیدگمنام – میدان سلماس – خیابان
دهم – پالک71
 -45نام تشکل :موسسه خیریه باران مهر/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :افر موموندی/نوع فعالیت :اجتماعی –
پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان میرزای شیرازی – باالتر ازمطهری – کوچه عرفان – پالک –  22واحد  80همکف –
7880216
 -46نام تشکل :موسسه خیریه نور محمد امین (ص)/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل :امیر محمود فالی/نوع فعالیت:
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن :اتوبان محالتی – میدان محالتی – خیابان صالحی – کوچه حسینی – پالک  – 22واحد 8
 -47نام تشکل :انجمن علی فرهنگی – هنری – معلولین ایران/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:سعید برنچی/نوع فعالیت:
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان سپبد قرنی – خیابان اراک – شماره  – 81طبقه همکف– 77208670
 -48نام تشکل :موسسه کودکان ایران زمین/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات /مدیر عامل :زرین خوشنویس/نوع فعالیت :
اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن :نیاوران – بعد از سه راه ثرد – پالک  -818واحد – 2282081888
 -49نام تشکل :موسسه پروین آراسته /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:پروین تاج آراسته کرمانی/نوع فعالیت :
اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن:زعفرانیه – خیابان البرز – بعد از روشن  – 2پالک  – 6بن بست تابنده– 22687880
 -51نام تشکل :موسسه را هیان خانه مهر/محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:میر جواد سید نژاد /نوع فعالیت:
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :سعادت آباد – باالتر از میدان فرهنگ – بلوار  26متری – کوچه دوم شرقی – پالک - 81
66882182
 -51نام تشکل :موسسه یاریگران حامی /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات /مدیر عامل:حسین جعفری /نوع فعالیت :حمایتی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :لویزان – شیان  – 8شماره – 2228188068

 -52نام تشکل :موسسه خیریه محبین الزهرا/محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:مصطفی مقدم /نوع فعالیت :حمایتی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :لویزان – شهرک شهید محالتی – خیابان ایثار – پالک – 2268882882
 -53نام تشکل :موسسه برکت سرزمین آفتاب /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:علی یزدی /نوع فعالیت :حمایتی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:میرداماد – برج آناهیتا – واحد – 77828888701
 -54نام تشکل :موسسه مولی الموحدین امیر/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:حسین مکملی جهرمی/نوع فعالیت:
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان اقدسیه – ازگل – کوچه مدرسه –  82متری قائم – پالک -20
 -55نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی شمیرانات/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات /مدیر عامل:اعظم صفرزاده
/نوع فعالیت :پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن:سعادت آباد – میدان کاج – خیابان دوم – روبروی کتابخانه- 22018678
 -56نام تشکل :کانون خانواده های بیماران روان پریش /محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:مریم عسگری/نوع فعالیت:
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:شهرک غرب – فاز یک – خیابان مهستان – برج – پالک -2
 -57نام تشکل :موسسه خیریه آرمان نیکان/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات /مدیر عامل:حمید محمدزاده/نوع فعالیت:
پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان ولیعصر – باالتر از ونک – خیابان عطار – پالک – 7721272862
 -58نام تشکل :بنیاد خیریه حمایت از کودکان و نوجوانان /محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:دکتر خسرو رحمانی/نوع
فعالیت :اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن:شریعتی – خیابان دستگردی – جنب زبان گویش – جامعه اسالمی- 22288820
 -59نام تشکل :موسسه خیریه پردیس صالحان /محل فعالیت شهرستان:شمیرانات /مدیر عامل:مرتضی پدرامی /نوع فعالیت:
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن :بلوار فرحزادی – چهارراه ارغوان – کوچه ایرانی – پالک88 – 77888827
 -61نام تشکل:موسسه خیریه بهار زندگی /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:ناصر مهران فرد /نوع فعالیت :اجتماعی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:ولیعصر – نرسیده به ظفر – برج پیروز – طبقه – 222876688
-61نام تشکل :موسسه خیریه نیک گستر /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات /مدیر عامل:مهران کرمی /نوع
فعالیت:حمایتی/نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان مالصدرا – شیراز جنوبی – ابتدای سامان – پالک – 770888176
-62نام تشکل :خانه کودکان امید ایران/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:غالمرضا عسگری فر/نوع فعالیت:حمایتی –
توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان وحید دستگردی – بین ولیعصر و آفریقا – شماره – 77828828821
 -63نام تشکل :بنیاد خیریه امدام امام سجاد(ع) /محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:سید جالل محسنی پیروز/نوع
فعالیت :حمایتی/نشانی دقیق و شماره تلفن :پاسداران – خیابان شهید کوروشی – خیابان یزدی – پالک -72
 -64نام تشکل :موسسه خیریه بامداد زندگی سبز/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:آراز گوهری/نوع فعالیت :
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان ولیعصر – کوچه آصف – پالک – 226880181

 -65نام تشکل :انجمن خیریه دوستداران فرزندان آسمان (وفا)/محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:وحید قربانی/نوع
فعالیت :حمایتی/نشانی دقیق و شماره تلفن :انتهای اقدسیه – بلوار کنعان ششم – پالک -82
 -66نام تشکل :موسسه خیریه اقتداری /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:جواد رافتی اقتداری /نوع فعالیت:
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان آفریقا – بلوار کنعان ششم – پالک -88
 -67نام تشکل :موسسه خیریه ندای مهر ایرانیان /محل فعالیت شهرستان:شمیرانات/مدیر عامل:مهشید رمضانی /نوع فعالیت :
اجتماعی – حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن:اقدسیه – کوچه الله – پالک 8
-68نام تشکل :موسسه خیریه بشیر هدایت /محل فعالیت شهرستان:شمیرانات /مدیر عامل:علی اصغر سیفی کار /نوع فعالیت :
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن:ولیعصر – باالتر از زعفرانیه – باغ فردوس – روبروی کتابخانه شهید باهنر– 22888186
 -69نام تشکل :جامعه خیریه و نیکوکاران مسکن ساز /محل فعالیت شهرستان :شمیرانات /مدیر عامل:حاج احمد اسماعیل کاظمی/
نوع فعالیت :اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان پاسداران – بوستان نهم شهرقی-
 -71نام تشکل :انجمن علمی و آفرینشهای هنری معلوالن آوا /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:منصور برجبان بروجنی/
نوع فعالیت :توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان شهید قرنی – کوچه اراک – شماره 81
 -71نام تشکل :انجمن حامیان کودکار کار و خیابان /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:ماهرخ گلچینی /نوع فعالیت:
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان  – 2/82پالک 88
 -72نام تشکل :انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی/محل فعالیت شهرستان:شهر ری/مدیر عامل:ریاض الدین طباطبائی/نوع
فعالیت :توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – کهریزک – جاده قلعه شیخ  – 2کیلومتر بعد از اسایشگاه خیریه سالمندان
 -73نام تشکل :موسسه خیریه شریف خرم آباد /محل فعالیت شهرستان:ساوجبالغ /مدیر عامل:ریاض الدین طباطبائی /نوع
فعالیت :اجتماعی/نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – ساوجبالغ – نظرآباد – روستای خرم آباد
 -74نام تشکل :موسسه خیریه خادمین نیکوکار/محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل:عبدالحسین خادم علیزاده /نوع
فعالیت :اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – خیابان ولیعصر – باالتر از چهارراه پارک وی – ساختمان نرگس- 22668282
 -75نام تشکل :موسسه پیام آوران عشق /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:سید ابوالقاسم حسینی/نوع فعالیت:
پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن:جاده مالرد – تهران – خیابان  81متری امیری رو به روی بانک سپه – پالک 828
 -76نام تشکل :موسسه خیریه صالحین توانمند /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:ارسالن حکیم زاده/نوع فعالیت:
اجتماعی – توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – بلوار گلها – شهرک پاسداران – بلوار الله – خیابان شهید طالبی
 -77نام تشکل :موسسه خیریه ولی عصر ورامین/محل فعالیت شهرستان :ورامین/مدیر عامل:حاج عباس علی رضایی/نوع فعالیت:
اجتماعی – توانبخشی/نشانی دقیق و شماره تلفن:ورامین – خیابان مسجد جامع – زیر زمین مسجد صاحب الزمان

 -78نام تشکل :موسسه خیریه حضرت ولی عصر (عج) /محل فعالیت شهرستان:شهریار/مدیر عامل:سید جواد درخشان/نوع
فعالیت :حمایتی/نشانی دقیق و شماره تلفن:عباس آباد – خیابان طباطبائی – کوچه شهید شاهی – ساختمان ولی عصر – طبقه زیر
زمین
 -79نام تشکل :موسسه خیریه مرحوم حمید سروش/محل فعالیت شهرستان:شهریار /مدیر عامل:شهال صحرا پور/نوع فعالیت :
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:شهریار فاز یک اندیشه – خیابان  82غربی – پالک – 02128826282888
 -81نام تشکل :موسسه خیریه کوثر /محل فعالیت شهرستان :شهریار/مدیر عامل :گوهر خسروی تبار/نوع فعالیت :پیشگیری/
نشانی دقیق و شماره تلفن:جاده رباط کریم – سه راه امیریه – کوچه سالم – پالک - 0212816888288
 -81نام تشکل :موسسه خیریه علی ابن ابیطالب شهریار/محل فعالیت شهرستان:شهریار/مدیر عامل:شیخ حسن حسینی/نوع
فعالیت :حمایتی – توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن :خیابان ولیعصر (عج) روبروی شهرداری – نبش کوچه شهید فرهمند
 -82نام تشکل :موسسه خیریه یزدان سپهر مهر/محل فعالیت شهرستان:شهریار /مدیر عامل:اکبر آستا/نوع فعالیت:حمایتی/نشانی
دقیق و شماره تلفن :خادم آباد – بلوار رسول اکرم – الله دوم – پالک 0212-82811278، 82+8
 -83نام تشکل :موسسه خیریه امام سجاد صبا شهر/محل فعالیت شهرستان:شهریار/مدیر عامل:وحیده سالمی معز/نوع فعالیت :
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن :صبا شهر – بلوار شهید تاجیک – خیابان امام – خیابان بالل – پالک88- 8121888
 -84نام تشکل :موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه /محل فعالیت شهرستان :ری/مدیر عامل:رضا مطلبی کاشانی/نوع فعالیت:
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن:باقرشهر – بعد از بهشت زهرا – جاده کهریزک- 8771868
 -85نام تشکل:موسسه خیریه طلیعت کرامت /محل فعالیت شهرستان:ری /مدیر عامل:اکرم شاهرخی/نوع فعالیت :حمایتی
/نشانی دقیق و شماره تلفن :یاغچی آباد – خیابان بهمن یار – روبروی بیمارستان مفرح– 88006828
 -86نام تشکل :بنیاد خیریه کامرانی /محل فعالیت شهرستان:شهریار /مدیر عامل:پروین دخت میهن/نوع فعالیت:توانبخشی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:جاده قدیم کرج – کیلومتر  – 87پشت کارخانه کفش ملی– 61788202
 - 87نام تشکل :موسسه خیریه نوباوگان مظفری/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:جمشید مظفریه /نوع فعالیت:
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن:تهران – میدان ابن سینا – خیابان مازندران – خیابان شهید بیانی – پالک 88
 -88نام تشکل :موسس خیریه سامیان رحمت/محل فعالیت شهرستان :ساوجبالغ/مدیر عامل :شهباز صحرائیان /نوع فعالیت :
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن :هشتگرد – شهر جدید پرند – فاز یک – خیابان آسمان – کوچه ستاره پنجم – پالک 86
 -89نام تشکل :موسسه خیریه عشاق الحسین/محل فعالیت شهرستان:رباط کریم/مدیر عامل:خدیجه قبادی قراخانلو/نوع فعالیت :
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن:شهرک واوان – خیابان سرور بن بست اول – پالک 82

 -91نام تشکل :موسسه خیریه موسی بن جعفر پیشوا/محل فعالیت شهرستان:ورامین/مدیر عامل:محمود مومنی/نوع
فعالیت:توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:پیشوا – انتهای خیابان فلسطین
 -91نام تشکل :موسسه خیریه ام البنین پاکدشت/محل فعالیت شهرستان:پاکدشت/مدیر عامل:فاطمه شاه کرمی/نوع فعالیت :
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن :فیلستان – بطرف جاده – پوتینگ – جنب دهداری
 -92نام تشکل :موسسه خیریه حکیمی /محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:مجید بازرگان/نوع فعالیت :اجتماعی/نشانی
دقیق و شماره تلفن :خیابان مجاهدین اسالم – چهارراه آبسرد – کواستنکافی – بن بست سوسن – پالک 80
 -93نام تشکل :انجمن طلوع آمال تهران /محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل :فرشید قادری تفرشی/نوع فعالیت :پیشگیری/
نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان کریم خان زند – خیابان خردمند جنوبی – نبش کوچه  – 8پالک 808
 -94نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت خورشید مهر غرب /محل فعالیت شهرستان:تهران /مدیر عامل:سکینه افوضی فدیه /نوع
فعالیت :پیشگیری /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران خیابان آزادی – انتهای بلوار استاد معین – نبش خیابان شهید دستغیب
 -95نام تشکل :انجمن ناشنوایان کرج /محل فعالیت شهرستان :کرج/مدیر عامل:منوچهر ساسانی/نوع فعالیت:توانبخشی/نشانی
دقیق و شماره تلفن :کرج – چهارراه کارخانه قند – فرهنگسرای کوثر– 2288222
 -96نام تشکل :موسسه خیریه صبح روشن امید/محل فعالیت شهرستان:کرج/مدیر عامل :ناصر عطار/نوع فعالیت :اجتماعی –
توانبخشی /نشانی دقیق و شماره تلفن:فردیس – فلکه پنجم – شهرک ناز – خیابان یازدهم – پالک88
 -97نام تشکل :موسسه خیریه هستی جاویدان/محل فعالیت شهرستان:کرج/مدیر عامل :مرمی دولتشاهی/نوع فعالیت :اجتماعی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:رجائی شهر – بلوار انقالب – گلستان دوم – ساختمان آیدین – پالک  – 82طبقه اول- 6808807
 -98نام تشکل :موسسه خیریه سایبان آرش/محل فعالیت شهرستان:کرج /مدیر عامل:قمر قدیانی/نوع فعالیت:حمایتی/نشانی
دقیق و شماره تلفن:باغستان – بوستان  – 8پالک 616628881
 -99نام تشکل :موسسه خیریه شریف/محل فعالیت شهرستان:کرج/مدیر عامل :شهربانو فریز هندی/نوع فعالیت:حمایتی –
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن :جاده مالرد – بعد از پمپ بنزین فردیس – بین خیابان  18و  – 16پالک  – 82روبروی فضای
سبز – سمت راست
 -111نام تشکل :موسسه خیریه گل نرگس/محل فعالیت شهرستان:کرج/مدیر عامل:دکتر سید علی طیب زاده/نوع فعالیت :
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن :میدان شهدا – خیابان بهار – کوی شهید نیک نژادی – پالک – 2268871217
 -111نام تشکل :جمعیت همیاران سالمت روان /محل فعالیت شهرستان :کرج /مدیر عامل :فاطمه اعرابی /نوع فعالیت :پیشگیری/
نشانی دقیق و شماره تلفن :کرج – چهارراه – کارخانه قند – فرهنسگرای کوثر2268868

 -112نام تشکل :موسسه گروه کیانای کرج /محل فعالیت شهرستان:کرج/مدیر عامل:نزهت مهدوی اشرف/نوع فعالیت :فرهنگی/
نشانی دقیق و شماره تلفن :میدان ساسانی – خیابان ساسانی – بعد از بسیج – خیابان امینی – نبش تیموری – پالک - 27088618
 -113نام تشکل :موسسه خیریه مالئک/محل فعالیت شهرستان :تهران/مدیر عامل:حسین غفاری/نوع فعالیت:حمایتی/نشانی
دقیق و شماره تلفن:خیابان جانبازان غربی – روبروی اورژانس  – 888پالک 228
 -114نام تشکل :موسسه خیریه حسن بن الزهرا (س)/محل فعالیت شهرستان :شمیرانات/مدیر عامل :بتول قصراضچی/نوع فعالیت :
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان شیان – خیابان شهید شاه رضایی – پالک 8/821
-115نام تشکل :خیریه حضرت زینب( س) /محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:فاطمه عمو خلیلی/نوع فعالیت :اجتماعی –
حمایتی /نشانی دقیق و شماره تلفن :میدان خراسان – خیابان خراسان – کوچه شهید ناصر فرج الهی – پالک – 8888800882
 -116نام تشکل :خیریه انصار المهدی بهشتیان/محل فعالیت شهرستان :پاکدشت/مدیر عامل:مصطفی جعفری ورامینی /نوع
فعالیت :احتماعی – حمایتی/نشانی دقیق و شماره تلفن:شهرک جیتو – روبروی مسجد کوچه شهید سا مانی – پالک – 88
02228088688
 -117نام تشکل :خیریه ولی عصر ساوج /محل فعالیت شهرستان :ساوجبالغ/مدیر عامل:علی سید نشلجی /نوع فعالیت :اجتماعی/
نشانی دقیق و شماره تلفن:ساوجبالغ – خیابان راه آهن – جنب مجتممع توانبخشی شهدای هشتگرد02126888820
 -118نام تشکل :فخر الملوک/محل فعالیت شهرستان :رباط کریم/مدیر عامل:مریم نژاد ستاری/نوع فعالیت :اجتماعی/نشانی
دقیق و شماره تلفن:میدان آزادگان – جنب کالنتری مرکزی – 0222628887188
 -119نام تشکل :رهپویان پیام غدیر/محل فعالیت شهرستان:ری/مدیر عامل:سعید کریمی/نوع فعالیت:حمایتی/نشانی دقیق و
شماره تلفن :شهرستان ری – خیابان رجائی -مابین مدائن واول نازی اباد – مسجد سیدالشهدا– 88882688
 -111نام تشکل :کانون ناشنوایان ایران/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:آقای مبشری/نوع فعالیت:توانبخشی/نشانی
دقیق و شماره تلفن:فلکه دوم صادقیه – اول خ ستار خان – پالک - 66280662282
 -111نام تشکل :خیریه زنده یاد عبدالمجید نجاتی/محل فعالیت شهرستان:شهریار/مدیر عامل:کامران نجاتی /نوع فعالیت :
اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن:خیابان ولیعصر – خیابان فرهنگسرای استاد شهریار – کوچه دانشور – پالک – 20
02128227762
 -112نام تشکل :خیریه معلولین نور پیغمبر اکرم(ص) /محل فعالیت شهرستان :تهران /مدیر عامل:منوچهر بیات/نوع فعالیت:
توانبخشی – اجتماعی /نشانی دقیق و شماره تلفن :تهران – خیابان قزوین – دو راهی قپان – خیابان عبید زاکانی – کوچه شهید
مهدوی – پالک 88770280 ، 88
 -113نام تشکل :نوآوران باران امید/محل فعالیت شهرستان:تهران/مدیر عامل:آزاده حمیدی/نوع فعالیت :اجتماعی/نشانی دقیق و
شماره تلفن :تهرانپارس – خیابان وفادار شرقی – خیابان سازمان گوشت – سپه شهر – بلوک  – 81واحد 88

