بانک اطالعاتی خیریه ها
خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)
اصفهان

گردآورنده :وحید حاجی
(ویرایش اول،آذر ماه )59

مشخصات خیریه:
نام خیریه:مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه-:
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93939143 :
آدرس خیریه:اصفهان  ،خیابان کاوه  ،حد فاصل سه راه ملک شهر و خیابان جابر
انصاری  ،خانه کشتی تجدد  ،طبقه دوم  ،دفتر مرکزی مجمع خیران ورزشی استان
اصفهان
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس93939143 :
وب سایت/http://www.khvye.com:
سوابق کاری خیریه:مذهبی،ورزشی،هنری،فرهنگی

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه/مجتمع مهدیه اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج نصر اهلل تاجی زادگان
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93311123-1393923-99912333:
آدرس خیریه :اصفهان میدان جمهوری اسالمی حدفاصل خیابان فروغی و رباط کوی
شهید علی شهبازی جنب مسجدالرضا دفتر مجتمع مهدیه اصفهان
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس1393923:
وب سایتhttp://www.mahdiehisfahan.com:
سوابق کاری خیریه :احداث سالن اجتماعات جهت تشکیل جلسات مذهبی و سایر
احداث درمانگاه  ،جلساتی که مغایر با شئون اسالمی و اصول وقفنامه نباشد
.آزمایشگاه  ،رادیولوژی  ،خدمات پلی کلینیک پزشکی
احداث کتابخانه و قرائت خانه عمومی و مرکز تحقیقات و انتشار کتب و نشریات -احداث و تجهیز مجموعه ورزشی سرپوشیده

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه معلولین و سالمندان شهرستان نایین(خیریه الزهرا
(س) )
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جواد حیدریان نایینی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39233143332-39233114332:
آدرس خیریه:نائین،میدان ایت اهلل طالقانی،جنب شرکت برق
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس39233113331-39233114331-39233114332:
وب سایت/http://alzahra.info/fa:
سوابق کاری خیریه:مرکز آموزش ،توانبخشی و نگهداری معلولین و
سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه /سرای صادقیه اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای حاج کریم پوستی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33291399339- 33299111413:
شماره تماس خیریه99433114 - 33299111413:
آدرس خیریه:اصفهان –انتهای خیابان امام خمینی – فلکه دانشگاه صنعتی –
حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد –سرای سالمندان صادقیه.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@sadeqieh.ir:
کانال مجازی-:
فکس99433114:
وب سایت/http://www.sadeqieh.ir:
سوابق کاری خیریه :مشاوره مددکاری و مرکز نگه داری سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه مجتمع فاطمیه اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جعفر آزاد منش
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93939322:
آدرس خیریه :اصفهان  -زینبیه جنوبی  -مقابل پارک الله  -مؤسسه خیریه فاطمیه
اصفهان
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازیhttp://telegram.me/fatemiyeh_charity:
فکس93939322:
وب سایت/http://fatemiyeh-charity.ir:
سوابق کاری خیریه:بهداشت و سالمت

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای پهلوانی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه11193232:
آدرس خیریه:کاشان  -خیابان محتشم کاشانی  -کوی شهیدان ثابت (پاقپان) -
جنب مسجدالحسین  -پالک 11
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kashanehmehr.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/kashanemehrkashan:
فکس11133331:
وب سایت/http://www.kashanehmehr.com:
سوابق کاری خیریه:ایجاد اشتغال و خود کفایی اقتصادی برای معلوالن
جسمی ،حرکتی-.مشاوره مددکاری،ایتام ،جهیزیه،تامین نیاز های
معیشتی،آموزش مکک هزینه های در مانی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه ترویج سالمت طب الصادق
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:یوسفیان
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33293933929:
شماره تماس خیریه33292291221- 91143939:
آدرس خیریه:اصفهان -2 ،فلکه احمد آباد  ،خیابان جی ،نبش کوچه آذرمهر ،پالک
-1 2خ زینبیه جنوبی روبه روی پارک الله
آدرس الکترونیکی خیریهtebo.sadegh@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس91143939:
وب سایتhttp://tebosadegh.com:
سوابق کاری خیریه:مشاوره ،آموزش،تحقیق،کار آفرینی در زمینه طب
سنتی

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه دیابت اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج احمد نیلفروشان
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه3921114333:
آدرس خیریه:اصفهان  -خیابان جی  -خیابان الهور  -ابتدای بالل شرقی
آدرس الکترونیکی خیریهdiabetes_ngo@yahoo.com:
کانال مجازی@diabetesisfahan:
فکس3921114432:
وب سایتhttp://diabetesngo.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران دیابتی

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه نیکوکاری جوانه های امید
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :آقای محسن برازنده
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه33933199319:
شماره تماس خیریه33933199319:
آدرس خیریه:کاشان ،خیابان شهید رجایی ،مجتمع اداری تجاری صفویه ،طبقه ،9
واحد 29
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس-:
وب سایتhttp://najva-kashan.ir:
سوابق کاری خیریه:هدف کلی این موسسه حمایت مادی و معنوی ازبیماران
سرطانی و صعب العالج در جهت خدمات درمانی و ارتقاء روحیه آنها می
باشد با توجه به اینکه این قشر هزینه های سنگین و گزافی را متحمل می
شوند امید است به این طریق باری از دوش این عزیزان برداشته شود

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه صدیقه طاهره (س)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:کریم بیگی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291933349 :
خیریه -آدرس خیریه :اصفهان – خیابان آیت ا… کاشانی – چهارسوق شیرازیها –
صدیقه طاهره (س) – دفتر گروه لبخند
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@smile-charity.com:
کانال مجازی-:
فکس39291933349 :
وب سایتhttp://www.smile-charity.com:
سوابق کاری خیریه:تامین جهیزیه و امر ازدواج،حمایت از زنان بی بضاعت
سرپرست خانوار،آموزش و فرهنگ سازی،طرح مهربانه لبخند(اهدا پوشاک
و،)..حمایت از دانش آموزان و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه صالحون بیدگل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد حامد روحانی
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39213913112-39213913111:
آدرس خیریه :اصفهان ،شهرستان آران و بیدگل ،خیابان سیدالشهداء
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@salehoun.org:
کانال مجازی-:
فکس39213913111:
وب سایتhttp://www.salehoun.org/fa:
.سوابق کاری خیریه -:تاسیس و مشارکت در ایجاد طرحهای عام المنفعه
تاسیس و مشارکت در ساخت و راه اندازی مراکز درمانی از قبیل :بیمارستان ،کلینیک های -
تخصصی ،مراکز توانبخشی و سایر موارد -ارائه خدمات درمانی از قبیل :تامین دارو ،هزینه های درمان و
سایر موارد توانمند سازی افراد از طریق آموزش -ارائه مشاوره در قالب روانشناسی ،پزشکی و سایر
.موارد..

اعطای کمکهای نقدی (بالعوض – قرض الحسنه ( و غیر نقدی به افراد نیازمند

مشخصات خیریه:
نام خیریه:مجمع خیرین سالمت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریهمحمد حسین صدیقی پور
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93393333:
آدرس خیریه:اصفهان ،خیابان ابن سینا ،مرکز بهداشت استان اصفهان
آدرس الکترونیکی خیریهkhaierin-salamat@mui.ac.ir:
کانال مجازی-:
فکس93344431:
وب سایتhttp://www.khayerinbehdasht.ir:
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر،کمک هزینه های درمان،درمان و
پیشگیری از بیماری ها.

مشخصات خیریه:

نام خیریه:موسسه توانمند سازی صدیقین اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :رسول گلستان پرور
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33231444323:
شماره تماس خیریه39291114333:
آدرس خیریه:اصفهان،خ سروش،خ آل خجند،کوی خجند ساختمان ناصرین،طبقه
سوم.
آدرس الکترونیکی خیریهzohrehmolaei@gmail.com :
کانال مجازی-:
فکس39291114333 :
وب سایتhttp://isf_seddighin.com:
حوزه فعالیت خیریه:
آموزش و ارتقاء توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و برخوردار نمودن انها از فرصت
های شغلی ،جهت تغیر و بهبود وضع زندگی یشان می باشد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه صدر الدین مشکاتی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج آقا مشکاتی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293133313:
آدرس خیریه :اصفهان،پل فلزی،ابتدای بوستان سعدی،کوی خدادادی،پالک 13
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@meshkati.org:
کانال مجازی-:
فکس39293133493 :
وب سایت/http://meshkati.org:
حوزه فعالیت خیریه:
ایتام،جهیزیه،نیاز های معیشتی،کمک هزینه های درمانی.و..

مشخصات خیریه:

نام خیریه:خیریه حضرت امام رضا (علیه السالم)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فیروزی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33291192994:
شماره تماس خیریه:
آدرس خیریه:اصفهان  -شهرستان خوروبیابانک  -خیابان آیت اهلل طالقانی  -خیابان
کمیته امداد امام خمینی(ره)
آدرس الکترونیکی خیریهemamreza.khoor@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس39233919391:
وب سایتhttp://emamreza-charity.mihanblog.com:
حوزه فعالیت خیریه:کمک هزینه های درمان بیماری ها،بهداشت و سالمت

مشخصات خیریه:

نام خیریه:موسسه نگین خیرین کاشان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای امیر حسین شفیع
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن39211133332 :
آدرس خیریه:کاشان  -خیابان امام  -باالتر از کوچه شهید زارع  -نرسیده به بلوار
مالصدرا
آدرس الکترونیکی خیریهneginngo@yahoo.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/neginngo:
فکس39211133331 :
وب سایتhttp://www.neginhome.net:
حوزه فعالیت خیریه:نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست به تفکیک جنسیت و گروهای
سنی توانمند سازی کودکان تحت مراقبت از طریق ارائه آموزشهای کالسیک و حرفه آموزی
تا تحقق شرایط زندگی مستقل کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست و
پیشگیری از تهدیدات اجتماعی محتمل تامین نیازهای ضروری کودکان دربخشهای معیشتف
تحصیل تا ازدواج و اشتغال ایجاد زمینه رشد فرهنگی کودکان منطبق با ارزشهای دینی و ملی

مشخصات خیریه:
نام خیریه:مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:افشاری
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33994331341:
شماره تماس خیریه19133333:
آدرس خیریه:شهرضا  ،خیابان حافظ شرقی کوی شهید بیغم ( برهان)  ،طبقه دوم ،
مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه (ع) شهرضا
آدرس الکترونیکی خیریه
کانال مجازی-:
فکس19139999 :
وب سایتhttp://aletaha-shr.ir:
حوزه فعالیت خیریه:
فرهنگی قران و عترت

مشخصات خیریه:
نام خیریه:انجمن مدد کاری امام زمان (عج) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حاج آقا مصطفی یراقی
تاریخ تأسیس خیریه2934:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93332442:
آدرس خیریه:اصفهان -چهارباغ پایین کوی شهید بانکی (پشت بارو)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@madadkari.ir :
کانال مجازی-:
فکس93332442 :
وب سایتhttp://madadkari.ir:
حوزه فعالیت خیریه:توجه به روحیات نوجوانان یتیم از طریق اردوهای آموزشی ،
تفریحی و زیارتی و پر کردن ساعات فراقت آنان با برنامه های علمی و عقیدتی و
تشویقهای مادی و معنوی برای گذراندن هرچه بهتر مراحل تحصیلی وکسب
موقعیتهای ممتاز دانشگاهی و نیز توجه به آموختن فن و حرفه برای اشتغال
وخودکفا ساختن آنان،همواره مورد توجه مشاوران و برنامه ریزان انجمن بوده است.

مشخصات خیریه:

نام خیریه :خیریه مشکل گشا حضرت علی(ع) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :احمدمهوری
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه33293139931:
شماره تماس خیریه39291331133:
آدرس خیریه:اصفهان -خیابان الله شمالی -پل اتحاد(سودان) -تقاطع دوم  -روبروی
قرض الحسنه حضرت علی (علیه السالم)
آدرس الکترونیکی خیریهkheyriyehimamali@gmail.com:
info@kheyriyehimamali.ir
کانال مجازی@kheyriyehimamalii :
فکس39291331133 :
وب سایتhttp://kheyriyehimamali.ir:
حوزه فعالیت خیریه:شناسایی دانش آموزان بی بضاعت باهمکاری ادارات آموزش و
پرورش جهت ارائه خدمات آموزشی – معرفی دانش آموزان بی بضاعت به مراکز
درمانی-شناسایی زوجهای بی بضاعت-همکاری مراجع ذیربط و تامین جهیزیه-ارائه
ارزاق موردنیازمستمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه فرهنگی اجتماعی نگار سبز زنده رود اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :شیخ جبلی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33292339219:
شماره تماس خیریه39291132932:
آدرس خیریه :اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ،نرسیده به سراه مفید ،جنب کتاب
فروشی البرز .موسسه فرهنگی اجتماعی نگار سبز زنده رود.
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس39293232991392 :
وب سایتhttp://www.negaresabz.com:
حوزه فعالیت خیریه:
مذهبی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اکبر اخوان مقدم
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33292249991:
شماره تماس خیریه392991923133-39299192133:
آدرس خیریه:اصفهان ،خ صمدیه لباف،بعد از اولین پل هوایی ،کوچه
مسجدالزهرا ،طبقه فوقانی فرهنگ سرای اسوه.
آدرس الکترونیکی خیریه :هدبinfo@nazreeshteghal.com
کانال مجازی:
https://telegram.me/joinchat/C3OR_ECcECq1fHz41iebzQ
فکس39299192133-392991923133 :
وب سایتhttp://nazreeshteghal.com:
حوزه فعالیت خیریه:
اشتغال و کار آفرینی،تالش در راستای اصالح قوانین کار به نفع بیکاران،ترویج
فرهنگ کار.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :نوید مسائلی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33293233339:
شماره تماس خیریه39291343293:
آدرس خیریه :اصفهان،خ سروش ،خ عسگریه،بعد از فلکه دشتستان،کوچه صدر
هاشم،انتهای بن بست چوگان.
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی@ tmdngo:
فکس39291343293 :
وب سایتwww.tmd-ngo.org:
سوابق کاری خیریه :توانمندسازی کودکان کار و خانواده آن ها.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :ایما ،انجمن امداد دانشجویی و مردمی ایما امام علی(ع) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حمید رضا حسن نژاد
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33323393233-33294332313-33914393499:
شماره تماس خیریه39299331119:
آدرس خیریه-2:خ کاوه میدان  11آبان(فاطمی) ،خ با هنر،ساختمان پیامبر اعظم،
طبقه سوم -1اتوبان فرودگاه زیر گذر سوم،حصه غربی،خ رودکی،کوچه میالد ،انتهای
کوچه ،سمت چپ.
آدرس الکترونیکی خیریهima.ngo.society@gmail.com:
کانال مجازی@imangosociety:
فکس39299331119 :
وب سایتIma-ngo.org:
سوابق کاری خیریه :شناسایی و حل آسیب های احتماعی منطق محروم به ویژه
کودکان و قشر ضعیف استان اصفهان.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن اتیسم حضرت الزهرا اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :رویا قرائتی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39223323313:
آدرس خیریه :اصفهان-خیابان شیخ مفید شرقی –جنب فرهنگ سرای فدک
–کوچه-29انتهای کوچه شهید جوانمردی.
 @yahoo.com33gharaatiآدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی-:
فکس39223323319 :
وب سایتhttp://www.isfas.ir:
سوابق کاری خیریه:انجمن حمایت از بیماران اتیسم

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه نور احسان شعبه اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه-:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه392919999993:
آدرس خیریه :اصفهان-خ عباس اباد-تقاطع آذر-پالک 239
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@noor-e-ehsson.org:
کانال مجازی-:
فکس39291993399 :
وب سایتWWW.NOOR-E-EHSSON.ORG:
سوابق کاری خیریه :امور نیکوکاری ،تحکیم خانواده،ازدواج و اشتغال

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه مهد قران کریم والیت استان اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خاکسار هرندی
تاریخ تأسیس خیریه2992:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293393393-31321149-39293393343:
آدرس خیریه :خیابان ابن سینا  ،ابتدای کوچه شماره  ، 99موسسه مهد قرآن
کریم
آدرس الکترونیکی خیریهmehadgh@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس39293393392 :
وب سایتhttp://www.mehad.org:
سوابق کاری خیریه:امور قرانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه رهروان معرفت نقش جهان اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:امیر حسین معینی
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه33293332123:
شماره تماس خیریه39291199921:
آدرس خیریه:اصفهان ،خ جی بهد از چهار راه مسجد علی
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی@rahemaarefat:
فکس39291199923 :
وب سایتhttp://rahemaarefat.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه :اشتغال و کار آفرینی،نیکو کاری ،امور خیر ،توانمند سازی
زنان سرپرست خانوار و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست.

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه امام حسین (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :کریم بیگی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291191339:
آدرس خیریه :اصفهان – خیابان حافظ – کوی کرمانی – مقابل دبیرستان عالمه
مجلسی
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@imamhosein.com:
کانال مجازی-:
فکس39291111232:
وب سایتhttp://www.imamhosein.com:
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری و امور خیر  ،ایتام،جهیزیه،کمک هزینه های
در مانی و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه امام جواد علیه السالم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد علی نبی زاده
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33944339933:
شماره تماس خیریه31291939192:
آدرس خیریه:مشهد بیست متری طالب ،علیمردانی ( 11عالمه مجلسی  )13پالک
21/2
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس91939192312:
وب سایتhttp://www.imam-javad.org:
سوابق کاری خیریه:حوزه های مختلفی چون:آموزشی،پرورشی و
تربیتی،کمک هزینه های تحصیلی،توسعه و عمران،ازدواج،بهداشت و
درمان،مدرسه سازی .دارای شعب متعدد استانی و کشوری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه مجمع خیرین قرانی استان اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :قاسمی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33293333941-33299113124:
شماره تماس خیریه39291393433 - 39291393413 :
آدرس خیریه:اصفهان ،خ عسگریه میدان دشتستان شمالی بن بست  99پالک
129
آدرس الکترونیکی خیریهmajmaesf@gmail.com:
کانال مجازی@khairieh_com:
فکس39291393413 :
وب سایت-:
سوابق کاری خیریه :امور قرآنی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه دیابت اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حاج احمد :نیل فروشان
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291114432-392 91114333:
آدرس خیریه:اصفهان خ الهور ،ابتدای بالل شرقی
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی@diabetesisfahan:
فکس39291114344 :
وب سایتwww.diabetesngo.ir:
سوابق کاری خیریه:
آموزش و پیشگیری از دیابت

مشخصات خیریه:
نام خیریه:مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سالمت انتخاب،کنترل سرطان آالء
(اصفهان)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :دکتر طیب نیا
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33993334339:
شماره تماس خیریه392919923123:
آدرس خیریه :اصفهان،خیابان شهید مطهری ،بعد از پل شیری ،کوچه شهید
باقی( ،)91بنبست امینالدوله ،مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سالمت انتخاب.
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی@alacpc:
فکس39291992312 :
وب سایتhttp://alacpc.ir:
سوابق کاری خیریه :پیشگیری از بیماری و ارتقا سالمت.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه و خیریه فرهنگی قرآنی شمیم معرفت اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :مهدی شایان
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33299223312:
شماره تماس خیریه39299912994:
آدرس خیریه:اصفهان،اصفهان خ عالمه جعفری(منطقه  ،)1نبش اولین
چهار راه،سمت راست.
آدرس الکترونیکی خیریهM.Shamim_Marefat@Yahoo.Com :
کانال مجازی33299223312:
فکس39299912994 :
وب سایت-:
سوابق کاری خیریه:حمایت از خانوده های فرزندان چند قلو،برگزاری
کالس های قران و نهج البالغه،انجام مشاوره های شغلی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه یاران مهربان سبز اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :سعیده پلویان
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293393394:
آدرس خیریه:خیابان کاوه ،فلکه  11آبان ،جنب ایستگاه مترو ،نبش کوی
ولیعصر (عج)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@ymngo.ir:
کانال مجازی-:
فکس39293311391 :
وب سایتhttp://ymngo.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از طریق فرصت
های اشتغال ،تحت پوشش و حمایت قرار دادن کودکان و نوجوانان و جوانان عالقه
مند به تحصیل .کمک به امر ازداوج جوانان و ترویج فرهنگ ازدواج .کمک به افراد
تحت پوشش که از نظر دسترسی به دارو و درمان از نظر مالی در مضیقه هستند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه آشیانه رحمت الهی اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حاج حسن مهدی زاده
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33991229934:
شماره تماس خیریه39299932191:
آدرس خیریه :اصفهان .خیابان آیت اهلل کاشانی .کاشانی شمالی .ابتدای کوی .33
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33991229934:
فکس39299933329 :
وب سایتhttp://ashianeh-re.ir:
سوابق کاری خیریه :نیکوکاری و امور خیر،امور کودکان ،نگه داری کودکان بی
سرپرست( سر پناهی جهت نگهداری و پرورش کودکان یتیم بی سرپرست).

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کانون معلولین ذهنی دختر پرتو سپاهان اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :عصمت مومن زاده
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293393931:
آدرس خیریه:اصفهان ،خ عبد الرزاق،کوچه حاج محمد جعفر،کوچه صفاری
پور.پالک 33
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@partoreh.com:
کانال مجازی-:
فکس39293393931 :
وب سایت/http://www.partoreh.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت از معلولین

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه فرهنگی اندیشمندان بقیه اهلل اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد ملکی ها
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33299119319:
شماره تماس خیریه-39299994999-39299934193:
39299494113
آدرس خیریه :اصفهان -خیابان کاوه -خیابان دکتر باهنر -ابتدای
خیابان آیتاهلل خادمی(.روبه روی ساختمان پیامبر اعظم(ع))
آدرس الکترونیکی خیریهmohamadmalekiha@yahoo.com:
info@farhangestan.net
کانال مجازی33299119319:
فکس3929933134 -39299934193392-99994999 :
وب سایتwww.farhangestan.net:
سوابق کاری خیریه :نیکوکاری و امور خیریه،مذهبی،هنری و ورزشی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه الزهرا سالم علیها (انیسه حورا) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :مهدی سید بان هاشمی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291193912:
آدرس خیریه :اصفهان فلکه الله.خ زینبیه شمالی.طبقه فوقانی قرض
الحسنه شهید رجایی.
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس39291191432 :
وب سایتhttp://alzahrango.ir:
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :جامعه معلولین شعبه اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جلوان
تاریخ تأسیس خیریه2913:
شماره تلفن همراه خیریه33291919339:
شماره تماس خیریه39291119312:
آدرس خیریه:اصفهان،خ احمد اباد،خ شهید احمدیان،،خ بهزیستی ،جنب
مرکز پذیریرش شهید منتظری.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@EsfahanHandicap.ir:
کانال مجازی33291919339:
www.telegram.me/joinchat3aexmrz34sjjaoog3xjcxbg
فکس39291119312:
وب سایتhttp://www.esfahanhandicap.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از معلولین

مشخصات خیریه:
نام خیریه:مرکز جامع توانبخشی و نگه داری سالمندان عزیزان ماندگار
اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :سعید نیل فروشان
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه392-1193191-43:
آدرس خیریه-2 :اصفهان – خیابان شهیدان غربی – جنب شهرداری منطقه دو –
ابتدای کوچه باغ نوروزی-1اصفهان – خیابان جی – ابتدای خیابان الله – خانه
امید به زندگی.
آدرس الکترونیکی خیریه- info@azizanmandegar.com:
azizanmandegar@gmail.com
کانال مجازی@azizanmandegar_bot :
فکس39299933311 :
وب سایتwww.azizanmandegar.com :
سوابق کاری خیریه :توانبخشی و نگه داری سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کانون نشر و ترویج فرهنگ اسالمی حسنات اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:موالیی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291131399:
آدرس خیریه :اصفهان – خیابان چهارباغ عباسی – کوچه کازرونی –
ساختمان کانون حسنات
آدرس الکترونیکی خیریهkanoon.hasanat@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس39291131399 :
وب سایتhttp://hasanat.ir:
سوابق کاری خیریه :نیکوکاری و امور خیریه،مذهبی،هنری و ورزشی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مصطفی کیشانی
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291993313:
آدرس خیریه :اصفهان  ،خیابان آیت اهلل شمس آبادی ،کوچه شاهزاده
ابراهیم ،پالک 23
آدرس الکترونیکی خیریهInfo@esfahanipro.ir:
کانال مجازی@ esfahanipro:
فکس39291931113-39291932343 :
وب سایتhttp://esfahanipro.ir:
سوابق کاری خیریه :امور دیه و و کمک به زندانیان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن فرهنگی موج نور(شهر علم) -خانه ریاضیات اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :نصر اهلل رضایی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33292213324:
شماره تماس خیریه39293331329-39293332333:
آدرس خیریه:اصفهان ،خ سعادت آباد -روبروی مقبره بانو امین -جنب ورزشگاه
امین -خانه ریاضیات اصفهان
آدرس الکترونیکی خیریه-info@mathhouse.org:
imhadmin@mathhouse.org
کانال مجازی:
فکس39293331323 :
وب سایتhttp://www.mathhouse.org-http://www.mnsi.ir:
سوابق کاری خیریه :ارتقاء کیفیت آموزش ریاضی و بهبود روشها و انجام
پژوهشهای علمی کاربردی جهت ارتقاء دانش ریاضی و استفاده بهینه از
توانمندیهای جوانان و مهیا نمودن زمینه گفتگوی فرهنگها.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه صرع اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :اعتمادی فر
تاریخ تأسیس خیریه2949 :
شماره تلفن همراه خیریه33299149939:
شماره تماس خیریه39299992191:
آدرس خیریه:اصفهان ،چهارراه سهروردی ( سه راه سیمین سابق) – ابتدای بلوار
کشاورز – بعد از کوچه  223جنب مسجد المعصوم (انجمن خیریه صرع اصفهان )
آدرس الکترونیکی خیریه- Isfahan_epilepsy@yahoo.com:
Isfahan.epilepsy@gmail.com
کانال مجازی:
فکس39299992191 :
وب سایتhttp://www.isfahanepilepsy.com:
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران صرع.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از کودکان بد سرپرست اصفهان(روزنه های
امید)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:رجایی فرد
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه33943332914:
شماره تماس خیریه39291114333-3929111433:
آدرس خیریه :اصفهان میدان انقالب ابتدای خیابان چهارباغ جنب بانک مهر
اقتصاد ساختمان قریشی طبقه سوم
آدرس الکترونیکی خیریهngo_hkb_isfahan@yahoo.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/koodak_badsarparast:
فکس39291114333 :
وب سایتhttp://www.hemayatazkoodak.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از کودکان بد سرپرست  ،توانمند سازی خانواده.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت
صدیقه طاهره (س) استان اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :سید محمد باقر حجازی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33292243319:
شماره تماس خیریه39293313291:
آدرس خیریه :اصفهان  -چهارراه آپادانا  -خ سجاد  -نرسیده به چهارراه
سپه ساالر  -کوچه شماره - 24کوچه شمس  -بن بست پیروزی -
پالک..99
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@isfahan-ia.com:
کانال مجازی-:
فکس93313293-39293313293 :
وب سایتisfahan-ia.com:
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران نقص ایمنی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه امام حسین(ع) اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حر
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33292311314:
شماره تماس خیریه3333 9313-392 :
آدرس خیریه :اصفهان – پل ،فلزی،بلوار ملت ،بن بست ،19دست چپ
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی-:
فکس93133999 -3333 9313-392 :
وب سایت/ http://www.shekafekam.ir/fa:
سوابق کاری خیریه :هدف اصلی این انجمن پیشگیری ،تشخیص،
درمان ،مراقبت و فراهم نمودن خدمات پزشکی به کودکان و
نوجوانان و بیمارانی است که از بیماری های شکاف لب و کام و
اختالالت همراه رنج می برند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه امام حسین (ویژه حمایت از بیماران شکاف کام
اصفهان)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :مصطفی پور
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33993333434-33294314213:
شماره تماس خیریه93133333:
آدرس خیریه:اصفهان اصفهان ،پل فلزی ،بلوار ملت ،کوچه  ،19پالک 211
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی-:
فکس93133333-93133999 :
وب سایتhttp://www.shekafekam.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران شکاف کام

مشخصات خیریه:
نام خیریه :جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :یخچالی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33293114193:
شماره تماس خیریه-39291121233-39291121333:
33293114193-3929332333933291333491
آدرس خیریه:اصفهان -2زینبیه ،شهرک امام حسین(ع) کوچه شهید خفاجی()21
-1خ نیکبخت،کوچه قبل دادگستری ،کوچه گلستان ،پالک  (23دفتر مرکزی
خیریه)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kidsngo.ir:
کانال مجازی@mehrezenderoodkidsesfahan:
فکس39299923943 -39291121333 :
وب سایتhttp://kidsngo.ir:
سوابق کاری خیریه :خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب،آسیب دیده ،معلول
و بی بضاعت از راه های آموزشی،مالی،حقوقی و روانشناسی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه عترت معصومین اصفهان (ویژه ایتام سادات)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :مصطفی حجه فروش
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291931192 :
آدرس خیریه :اصفهان  -خیابان جی -انتهای بلوار سروستان  -کوی شهید
کالهدوزان  -پالک12
آدرس الکترونیکی خیریهeteat_masumin@yahoo.com:
کانال مجازی:
فکس392911493 :
وب سایتhttp://www.etratmasomin.com:
سوابق کاری خیریه:ارتقای سطح فرهنگی خانواده های سادات از طریق برنامه های
آموزشی و فرهنگی.فراهم کردن جهیزیه و تأمین نیازهای ازدواج ایتام سادات.فراهم
کردن و تأمین مسکن مناسب برای سادات بی خانمان.فراهم کردن امکان ادامه تحصیل
ایتام تا مقاطع عالی.تهیه و تأمین سبد کاالی ضروری از قبیل مواد غذایی و پوشاک
برای خانواده های سادات

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ،کسا اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :محمدرضا احمدی
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39299999949 :
آدرس خیریه :اصفهان  ،اتوبان خیام ،چهارراه جهاد  ،نبش بن بست چهل
ساختمان خیام ،طبقه اول  ،واحد22
آدرس الکترونیکی خیریهInfo@kassa-charity.org:
کانال مجازی@kassacharity:
فکس39299999943 :
وب سایتhttp://kassa-charity.org:
سوابق کاری خیریه :هدف این سازمان در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال
به سرطان و خانواده آنها خالصه می شود.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن و خیریه نیکو کاری فکر و احسان و قلم اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :فروزش
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33299312339:
شماره تماس خیریه91123133-392 :
آدرس خیریه :اصفهان،بلوار کشاورز،مقابل مسجد انبیا،ساختمان دی،بلوک
غربی،طبقه  ،1واحد .31
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@enfaq.org:
کانال مجازی33299312339 :
فکس392999999943-392999999949 :
وب سایتhttp://enfaq.org:
سوابق کاری خیریه :شناسایی و کمک به دانشجویان  ،دانش آموزان یتیم و با
استعداد و نیاز مند که توان دذستیابی به امکانات مورد نیاز را ندارند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه جمعیت امام علی (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:زهرا رحیمی
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه33933433931:
شماره تماس خیریه31244393423:
آدرس خیریه:تهران دانشگاه شریف،ساختمان شهید رجایی
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازیhttps://telegram.me/imamalisociety:
فکس31244393423:
وب سایتsosapoverty.org:
سوابق کاری خیریه :با  99خیریه فعال در کشور  - 2تحقیق  ،پژوهش و ارائه راهکار
پیرامون معضالت اجتماعی شامل کودکان بزهکار  ،کودکان فراری  ،کودکان خیابانی و کار ،
خانوادههای محروم و بیبضاعت  ،زنان سرپرست خانواده و مسائل پیش روی کودکان مبتال
به بیماری های صعب العالج و خانوادههای آنها برای دستیابی به استانداردهای باالتر زندگی
.و....
1-

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) شعبه مرکزی تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه-:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه31299134342:
آدرس خیریه :تهران ،ابتدای شهید محالتی ،نرسیده به پل ری ،مقابل درب
جنوبی بیمارستان بازرگانان ،پ 911
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@fatemehzahra.org:
کانال مجازی:
فکس31299134342 :
وب سایتhttp://www.fatemehzahra.org:
سوابق کاری خیریه -2:تحت پوشش قراردادن خانواده های ایتام فرزندان پدر از دست
داده و بی سرپرست.همکاری با ارگانهای ذیربط در خصوص تامین نیازهای بهداشتی و
درمانی و افراد بی سرپرست.کمک رفع نیاز های خانواده های معلولین
- 9ارائه مشاوره و ایجاد زمینه های الزم جهت آموزش و امور فرهنگی و هنری افراد
نیازمند بصورت عام المنفعه.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه کشوری مهد قـرآن
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:چاوشی
تاریخ تأسیس خیریه2992:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه312 9911 1133 - 9 :
آدرس خیریه :تهران ،میدان خراسان ،خیابان خراسان،
بعد از خیابان لرزاده ،کوچه مسجد مرحوم آیت اهلل فومنی ،موسسه مهد قرآن
آدرس الکترونیکی خیریهcentralmahd@gmail.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/ayeh_ir:
فکس312 9911 1133 - 9 ::
وب سایتhttp://www.ayeh.ir:
سوابق کاری خیریه -2 :ترویج گسترش ارزشهای اخالقی  ،تربیتی و علمی قرآن کریم و معارف اهل بیت
(علیهم السالم) در بین تمامی اقشار جامعه- 1تهیه  ،تدوین برنامه های علمی  ،آموزشی  ،پژوهشی و تربیتی با
محوریت قرآن کریم به منظور بسط فرهنگ قرآنی زیستن در زمینه های اجتماعی  ،فرهنگی  ،خانوادگی و
فردی
- 9ایجاد و گسترش بسترهای الزم برای آموزش های جامع ( حفظ مفاهیم – تفسیر و سایر آموزشهای در
حوزه قرآن کریم و شناخت آموزش معارف اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم و...

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه اشرف االنبیاء ص تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:شمیرانی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه31211313333:
آدرس خیریه:تهران-شمیران-اُزگُل-پالک299
آدرس الکترونیکی خیریهadmin@ashrafolanbia.ir :
کانال مجازی#ashrafolanbia:
فکس11332241 :
وب سایتhttp://ashrafolanbia.ir:
حوزه فعالیت خیریه:اهداف موسسه خیریه اشرف االنبیاء (ص) طبق اساس نامه:
کمک به خانواده های بی سرپرست و ایتام  ،کمک به امر جهیزیه  ،تهیه و توزیع
ارزاق عمومی  ،پوشاک  ،کارآفرینی  ،ساخت درمانگاه خیریه  ،ساخت مسکن در
مناطق محروم کشور  ،خودکفائی و و توانمند سازی محرومین  ،آموزش فرهنگی ،
مذهبی محرومین و ..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) شهبه مرکزی
تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه-:
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه31244321941
آدرس خیریه :تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان نجات اللهی (ویال)  ،خیابان سپند،
پالک ( 13ساختمان  ،)91واحد9
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازیhttps://telegram.me/hamiorg:
فکس31244321943 :
وب سایتhttp://hamiorg.org:
سوابق کاری خیریه :حمایت از زنان و کودکان پناهنده

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه خیریه ذاکرین انصارالحسین(ع) تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:رستمی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33912393131:
شماره تماس خیریه 11494234- 11499242
آدرس خیریه:تهران نیاوران
آدرس الکترونیکی خیریهrhsl33@yaho.com:
کانال مجازی-:
فکس11494233-11494234 :
وب سایتhttp://zakerinansar.ir:
سوابق کاری

خیریه -:توزیع مواد غذایی وسبط ارزاقی ومایحتاج به مددجویان

- 1ارائه لوازم التحریر کیف وکفش ویژدانش آموزان ایتام و ...خرید لباس ولوازم مایحتاج زندگی نیازمندان.
- 9کمک درجهت اشتغال مددجویان وحمایت شغلی برای آنان.
- 3آموزش زنان سرپرست خانوار درقالب مشاوره فرهنگی هنری ،مذهبی
- 1آموزش امدادونجات قبل ازحوادث وارائه خدمات بعد ازوقوع حوادث.کمک هزینه های درمان و تهیه لوازم
خانگی و...

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد همدالن کودک تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :خانم زهرا ظهیریه
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33212191134:
شماره تماس خیریه:33943233
آدرس خیریه :تهران .خ امام خمینی .بین یادگار امام و جیحون .نبش کوچه
ارجمند .پالک  .2191/2طبقه چهارم غربی.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@hamdelan.org:
کانال مجازیhttps://www.facebook.com/hamdelan.org:
فکس34119199 :
وب سایتhttp://hamdelan.org:
سوابق کاری خیریه:تمرکز این بنیاد بر روی کودکان و نوجوانان محروم و
نیازمند و در دو حوزه« :سالمت و درمان» و «آموزش و تحصیل» می
باشد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه بهنام دهش پور تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:لیال بهمن رضایی
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه 11134939 -:11924341
آدرس خیریه -2 :تهران ،میدان تجریش ،بیمارستان شهدای تجریش ،ساختمان
شماره شش (بخش آنکولوژی رادیوتراپی) ،طبقه دوم ،موسسه خیریه بهنام دهش
پور -1تهران ،خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی) ،خیابان شهید جباریان
(فروردین) ،کوچه مسجدی ،کوچه مرمری ،پالک29
آدرس الکترونیکی خیریهl_bahman@behnamcharity.org.ir:
کانال مجازیhttp://facebook.com/behnamcharity:
فکس11134939 -11931333 :
وب سایتhttps://behnamcharity.org.ir:
سوابق کاری خیریه :ماموریت سازمانی این موسسه جلب و جذب همیاری نیکوکاران
در جهت ارائه خدمات درمانی ،مددکاری ،روانشناسی و فرهنگی در سطح بین المللی به
بیماران مبتال به سرطان و خانواده های آنان است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد دستهای مهربان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :شهرام فرجی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه :44932311 -44932433 -44932419
آدرس خیریه :تهران ،خ ولیعصر  ،نرسیده به خیابان مطهری ،سمت چپ ،کوچه
جهانبخش(سوم) ،پالک  ،23ساختمان مرکزی بنیاد دستهای مهربان.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@dmngo.ir- faraji@dmngo.ir:
کانال مجازی:
http://www.aparat.com/dasthayemehrabancharity
فکس44932334 :
وب سایتhttp://dmngo.ir:
سوابق کاری خیریه :با انگیزه واالی انسان دوستی و کمک به هم نوع و
رفع محرومیت در میان اقشار نیازمند به ویژه زنان و کودکان ،در سطح
کشور فعالیت می کند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :محک(موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آراسب احمدیان
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه31219133-31219132333 :
آدرس خیریه ،:میدان اقدسیه -ابتدای بزرگراه ارتش -سه راه ازگل -بلوار شهید
مژدی -خیابان پروفسور پروانه وثوق -بلوار محک -موسسه خیریه و بیمارستان
فوق تخصصی سرطان کودکان محک
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@mahak-charity.org:
pr@mahak-charity.org
کانال مجازیhttp://www.mahak-charity.org/main/visualtour:
فکس31211341313 :
وب سایتhttp://www.mahak-charity.org:
سوابق کاری خیریه :انجام امور خیریه در زمینه های پزشکی ،پژوهشی،
پیشگیری ،درمانی ،خدماتی ،بهداشتی ،بیمارستانی ،رفاهی و صرفا در جهت
حمایت از کودکان مبتال به سرطان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کهریزک(گروه بانوان نیکوکار استان البرز)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حسن احمدی
تاریخ تأسیس خیریه2912:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه31244923344 -31244434243 :
آدرس خیریه -2:ایران ،تهران ،انتهای خیابان مفتح شمالی ،نرسیده به میدان
هفت تیر ،نبش خیابان مالیری پور ،پالک1
آدرس الکترونیکی خیریهpr@kahrizak.com- info@kahrizak.Com:
کانال مجازیhttp://telegram.me/kahrizakcharity:
فکس312444199933 :
وب سایتhttp://www.kahrizak.com:
سوابق کاری خیریه :نگهداری درمان و توانبخشی از معلوالن ،سالمندان و بیماران،
و ارتقای سالمت این عزیزان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فرخنده محمودی(چراغی)
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33299233913-33293333913:
شماره تماس خیریه39293123139:
آدرس خیریه:اصفهان،خ وحید،ابتدای خ حسین اباد،بن بست آبان،شماره  ،31پالک
 ،913انجمن حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا اصفهان.
آدرس الکترونیکی خیریهtavankhahanfarda.ngo@gmail.com:
کانال مجازی@farda_ngo:
فکس39293123139 :
وب سایتardango.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت و توانمندسازی توانخواهان  ،خانواده ،تغیر نگرش جامعه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن زنان مدیر کار آفرین تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :ماهرخ فالحی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه312 - 44123113 :
آدرس خیریه-2 :تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی،کوچه دهم ،پالک  ،13طبقه
سوم ،واحد-1 29تهران خ شیخ بهایی شمالی ،خ کلوبند ،بن بست شبنم پالک 22
آدرس الکترونیکی خیریهea@wenet.ir:
کانال مجازیhttp://wenet.arianbs.com:
فکس312 - 44139931 :
وب سایتhttp://www.ea.wenet.ir:
سوابق کاری خیریه :کار آفرینی زنان زمینه ساز توسعه پایدار -ترویج و توسعه کارآفرینی-
کمک به بهبود و اصالح سیاست های حمایتی از زنان کارآفرین -فراهم ساختن زمینه الزم
برای پرورش ایده های خالق در ورود به عرصه کارآفرینی -کمک به سامان دهی فعالیت
های مرتبط با کارآفرین -ایجاد شبکه های اطالعاتی و ارتباطی میان زنان کارآفرین در
سطح ملی ،منطقهای و جهانی و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه باران امید (مُحِبّا) تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :فقیهی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33219949333 :
شماره تماس خیریه312 99219333 -312 9921933939 -31299232339 :
312 11393931
آدرس خیریه -2:تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان امین (شهید زهدی) نرسیده به
وفادار شرقی کوچه شهید مبین علی پالک-1 4تهرانپارس جشنواره خیابان زهدی
کوچه مسجد صاحب الزمان (عج) میدان کمیل مرکز کارافرینی طبقه دو واحد سه
آدرس الکترونیکی خیریهmohebba1329@jmail.com:
کانال مجازی:
فکس312 11393931 :
وب سایت/ http://www.kheyriyemohebba.ir:
سوابق کاری خیریه :هدف کمک به کودکان یتیم ،نیازمند و زنان سرپرست
خانواده(اشتغال و کار آفرینی)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد تعاون و توسعه کار آفرینی زنان تهران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سوسن بیگلری
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه312-33391133 :
آدرس خیریه:تهران ،خ فلستین،پایین تر از میدان فلستین ،کوچه شمشاد ،پالک ،3
طبقه دوم
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@btkz.ir:
کانال مجازی:
فکس31233399114 :
وب سایتhttp://www.btkz.ir:
سوابق کاری خیریه :مشاوره در زمینه اشتغال بانوان خود سرپرست و بد سرپرست و..مراکز

حرفه آموزی(زنان تعاونگر ثروت آفرینان کار آفرین)

مشخصات خیریه:
نام خیریه:انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر یعقوبی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه392-93399322-21 :
آدرس خیریه:اصفهان  -خیابان ابن سینا
پشت بیمارستان امین  -خیابان سنبلستان روبروی فروشگاه اتکا  -پالک 32
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@asoodemava.org :
کانال مجازیfb.com/asoodemava:
فکس93331113 :
وب سایتasoodemava.org:
حوزه فعالیت خیریه :ایجاد بستری مناسب در راستای شکوفایی توانائیهای بالقوه
معلولین جسمی ذهنی با اهداف ارائه خدمات آموزشی توانبخشی ،رفاهی ،فرهنگی،
تفریحی ،ورزشی ،درمانی و اقامتی شروع به کار نموده تا در کنار دولت ،بخشی از
جمعیت زیاد معلولین را که چشم انتظار ارائه خدمات فوق الذکر را از دولت دارند ،به
صورت یک تشکل غیر دولتی با مشارکت و حمایت مردمی یاری نماید.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه حرفه گستر دهکده اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :کمال عزتی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه31293223919 -31293223913 :
آدرس خیریه :هران  -قرچک –  21متری زیباشهر،بین نصر  9و  ، 3پالک 44
آدرس الکترونیکی خیریهherfe.gostar@yahoo.com:
کانال مجازی@herfegostar213:
فکس31293223919 :
وب سایتhttp://www.herfegostar.ir:
سوابق کاری خیریه:موسسه چند منظوره  :فرهنگی  -اجتماعی ( پیشگیری و کاهش
آسیبهای اجتماعی  -آموزش مهارتهای زندگی و افزایش نشاط اجتماعی )  -حمایتی  ،خیریه
و نیکوکاری  -مشاغل خانگی و کارآفرینی  -استعداد یابی  -ماساژ  ،طب سنتی و گیاهان
دارویی و غیره

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گلپایگان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محسن جمالی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33219333933:
شماره تماس خیریه33219333933 :
آدرس خیریه:گلپایگان،
آدرس الکترونیکی خیریهhmaheri41@yahoo:
کانال مجازی-:
فکس:
وب سایتhttp://vardpatekan.org:
سوابق کاری خیریه:زیست محیطی و گردشگری و میراث فرهنگی و بنا های
تاریخی

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه و انجمن جمعیت کویر سبز کاشان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه
تاریخ تأسیس خیریه244:
شماره تلفن همراه خیریه33292393144:
شماره تماس خیریه39211999949:
آدرس خیریه:اصفهان -شهرستان:کاشان -خیابان :امیرکبیر 23.متری سلمان فارسی
کوی :شهید محبوبی -پالک 93آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازیhttps://telegram.me/kaviresabz:
فکس39211999949:
وب سایتhttp://www.kaviresabz.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از محیط زیست،گردشگری،منابع طبیعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه:مؤسسه طلیعه همراز نو اندیش
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم حمیدی
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه91933429:
آدرس خیریه :خیابان جی -خیابان تاالر -نبش کوچه حسام الدین -پالک21
آدرس الکترونیکی خیریهHamraz.ngo59@gmail.com:
کانال مجازی:
@Hamrazngo
فکس91933429:
وب سایتhttp://hamrazngo.ir:
سوابق کاری خیریه- 2:ارایه کلیه خدمات مربوط به سطوح پیشگیری از اعتیاد(سطح اولیه –
سطح ثانویه و ثالثیه)
- 1ارایه آموزش های اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 - 9ارایه کلیه خدمات مربوط که منجر به ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی تامین خدمات کارشناسی و
بهداشتی آحاد جامعه گردد.
 - 3اجرای طرح ها و پروژه های دانشگاهی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه آموزشـی ابـابصیر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای محمد حسین بصیری
تاریخ تأسیس خیریه2934:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه91933331-91931393-91999393:
آدرس خیریه:
اصفهان ،خیابان خیام ،کوی نهر فرشادی ،19مقابل درب بیمارستان سید
الشهداء(امید) پالک  ،9موسسه آموزشی ابابصیر
آدرس الکترونیکی خیریهinfo.ababassir@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس91999393:
وب سایتhttp://ababassir.com:
سوابق کاری خیریه:با اهداف آموزشـی و سایر خدمات به افراد نابینا و کـم بینا و ایجاد فرصت
های برابر اجتمـاعی و زیستی ،با الطاف الهی وعنایات حضرت ولی عصر(عج) توسط تعدادی از خیرین
اصفهان و با حمایت مالی مردم نیکوکارو علمای تراز اول اصفهان از جمله مرحوم آیت اهلل شهید
شمس آبادی ،آیت اهلل خادمی ،آیت اهلل حاج آقا فقیـه امامی و  ...تاسیس گردید

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه فرهنگی المهدی علیه السالم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر لباف
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293399422-23:
آدرس خیریه:اصفهان  -چهار راه ابن سینا  -خیابان ابن سینا  -جنب بن بست - 14
بنیاد فرهنگی المهدی علیه السالم
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@bonyadealmahdi.ir:
کانال مجازی-:
فکس39293399422-23 :
وب سایتhttp://www.bonyadealmahdi.ir:
سوابق کاری خیریه:امور فرهنگی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن اتیسم حضرت زهرا (س)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :خانم رویا قرائتی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39223323319 :
آدرس خیریه :اصفهان-خیابان شیخ مفید شرقی –جنب فرهنگ سرای فدک –
کوچه-29انتهای کوچه شهید جوانمردی
آدرس الکترونیکی خیریه@yahoo.com33 gharaati:
کانال مجازی@autism33:
فکس39223323313 :
وب سایتhttp://www.isfas.ir:
سوابق کاری خیریه-2 :ارائه خدمات به بیماران روانی مزمن و اختالالت رفتاری اتیسم
-1آموزش در سطح جامعه و خانواده و هماهنگی دستگاههای مربوط
-9تالش در جهت ایجاد و تاسیس مراکز آموزشی توانبخشی و اشتغال تحت نظر انجمن
-3ارتباط با مراکز دانشگاهی و انجمن های مشابه به منظور انجام تحقیقات و نشر و توسعه
رشته های مرتبط با اتیسم

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه امام محمد باقر (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج اکبر مقار عابد
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه91199219:
آدرس خیریه:اصفهان خیابان چهار باغ خواجو ؛ ابتدای خیابان عافیت پالک 119
آدرس الکترونیکی خیریهEmb.IranSc@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس91123313:
وب سایت/http://emb.iran.sc:
سوابق کاری خیریه:کمک هزینه های درمانی،پرداخت مستمری به بی
سرپرستان،برگزاری کالس های آموزشی ،کمک جهیزیه و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه:انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع) شاهین شهر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه39231139993:
آدرس خیریه:شاهین شهر شعبه  :2خ فردوسی  ،فرعی  1شرقی شعبه  :1انتهای خ
سعدی خ پارس فاستون
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kheyrieabolfazl.ir:
کانال مجازی-:
فکس00954254100:
وب سایتhttp://www.kheyrieabolfazl.ir:
سوابق کاری خیریه:عمده فعالیت خیریه کمک رسانی به ایتام و مستمندان
تحت پوشش خیریه می باشد

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه رهپویان امام حسن مجتبی(ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمدی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه99113333:
آدرس خیریه :اصفهان ،خ کهندژ ،خ نبوی منش ،روبروی کوچه223
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@rahpooyan-ehm.com:
کانال مجازی:
فکس99313232 :
وب سایتwww.rahpooyan-ehm.com:
سوابق کاری خیریه:ایتام،جهیزیه،ازدواج،نیاز های معیشتی،عمران و
توسعه،نیکوکاری و امور خیر.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد آسمان نیلی حمایت از کودکان سندروم داون استان
اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم صراف
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33292133999:
شماره تماس خیریه39299913993:
آدرس خیریه:اصفهان ،خیابان فروغی  -خیابان آیت اهلل خادمی  -کوچه فرعی سوم
 کوچه الله –پالک.33آدرس الکترونیکی خیریهinfo@asemannili.org:
کانال مجازیhttps://telegram.me/asmannili:
فکس39299913993 :
وب سایتhttp://asemannili.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از کودکان سندروم داون

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن دیابت حمایت از بیماران کشور
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه312 - 33319313 - 33313123 ::
آدرس خیریه:تهران ،بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی شمال
خیابان گلستان ،خیابان باباطاهر ،سالمتکده حیدربابا
آدرس الکترونیکی خیریهirdiabet@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس33313123 :
وب سایت/ http://www.irdiabet.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران دیابت

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن و خیریه حمایت از کودکان بهشت اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم خاموشیان(نصر)
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33399393394-33292349313:
شماره تماس خیریه-39293133233-39299933333-39299933331:
39293133121
آدرس خیریه:اصفهان ،خ فروغی -ک پایداری -ش ک -13پ14
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@baharanesf.ir :
کانال مجازی@baharan_kh:
فکس392 99933333:
وب سایت:بbaharanesf.ir
سوابق کاری خیریه :اسکان و تعلیم و تربیت صحیح فرزندان بی سرپرست،کمک
در زمینه تحصیالت ،اشتغال،و ازدواج این عزیزان.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه فرهنگی -تربیتی بهاران اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :خانم ابن شهیدی
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293133233-392 93133121:
آدرس خیریه:اصفهان ،خ کاوه -خ گلستان -نبش خ وحدت
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی@baharan_kh:
فکس39293133233 :
وب سایتwww.baharanesf.ir:
سوابق کاری خیریه:امور فرهنگی و تربیتی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان
(مجمع خیریه های درمانی ویژه بیماران خاص و صعب العالج)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:احمد فامیل دردشتی
تاریخ تأسیس خیریه:
شماره تلفن همراه خیریه33292241249:
شماره تماس خیریه39291113111-39291193491:
آدرس خیریه :اصفهان – خیابان استانداری – روبه روی کوچه پشت مطبخ،نبش
کوچه داروخانه امام سجاد(ع).
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@abolfazl-charity.org:
کانال مجازی:
فکس39291113331 :
وب سایتwww.abolfazl-charity.org:
سوابق کاری خیریه:

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن ایرانی سلیاک اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:امامی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293329321:
آدرس خیریه :اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای شیخ مفید ساختمان
 19طبقه اول دفتر مرکزی انجمن ایرانی سلیاک.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@celiacngo.ir:
کانال مجازی-:
فکس39293332231 :
وب سایتhttp://www.celiacngo.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت های درمانی ،آموزشی ،پژوهشی ،تغذیه ای و اجتماعی از
بیماران مبتال به سلیاک (حساسیت به گندم  ،جو و چاودار)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه کوثر اردیبهشت اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج آقا امامی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33292914913:
شماره تماس خیریه39291913311:
آدرس خیریه :اصفهان ،خ اردیبهشت -پشت مسجد اردیبهشت،کوچه نگارستان
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی:
فکس39291913311:
وب سایت-:
سوابق کاری خیریه:جهیزیه ازدواج،تامین نیازهای معیشتی،کمک هزینه
درمان،نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه و کانون هموفیلی ایران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه:
شماره تلفن همراه خیریه33234494414:
شماره تماس خیریه33299112333 – 33299919193 ::
آدرس خیریه:تبریز -خیابان گلگشت  ،نبش خیابان عطار نیشاپوری ،بطرف
بیمارستان امام رضا (ع) ،پالک  ، 2دفتر کانون هموفیلی استان آذربایجان شرقی
آدرس الکترونیکی خیریهhemophilia_tabriz@yahoo.com:
کانال مجازی33234494414:
فکس33299933323:
وب سایتhttp://hemophilia-tabriz.ir :
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران هموفیلی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه فرهنگی قرآنی تسنیم عجب شیر تبریز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:شریفی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33233139211:
شماره تماس خیریه33299392339:
آدرس خیریه :آذربایجان شرقی ،شهرستان عجب شیر،بخش مرکزی،شهر عجب
شیر،خ منتظری ،روبه روی دبستان مطهری،ساختمان پیدایش فر ،پالک 2
(عجب شیر خ  29شهریور)
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس33299392339 :
وب سایتwww.tasnim.com:
سوابق کاری خیریه :مذهبی،هنری،ورزشی ،اشتغال و کارآفرینی،قرآن و عترت.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه یاس شکسته میاندواب
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33239121393:
شماره تماس خیریه33429339991:
آدرس خیریه:آذربایجان غربی ،میاندواب،خ امام جنب هتل برنجان
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس33429339991:
وب سایت/ http://yaseshekaste.ir :
سوابق کاری خیریه:نیسکوکاری و امور خیر،ایتام،جهیزیه،ازدواج،نیاز های
معیشتی،نگه داری معلولین،کمک هزینه درمانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه سالمندان و معلولین ذهنی میالد بوکان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:صالحی
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه33333113333:
آدرس خیریه :بوکان ،ابوذر ،خیابان سالمندان
آدرس الکترونیکی خیریهmodir@salmandan-boukan.ir:
کانال مجازی-:
فکس33333113333:
وب سایتhttp://www.salmandan-boukan.ir :
سوابق کاری خیریه:گهداری معلولین ذهنی و سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه صالحین آذربایجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حسن حقانی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33391134119:
آدرس خیریه :ارومیه،خ خیام شمالی،خان بابا خان شماره 31
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@sango.ir:
کانال مجازی-:
فکس33391134119:
وب سایتhttp://www.sango.ir :
سوابق کاری خیریه:برگزاری دوره های آموزشی،و سمینار ها و گرد هم های
ملی و منطقه ای دئر ارتباط با مسائل کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد
سرپرست،تاسیس مهمد کودک به صورت خیریه ای

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه بانوان کوثر شهرستان بوکان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آمینه جهان بین
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33413133332:
آدرس خیریه:استان آذربایجان غربی  -بوکان  -خیابان باهنر  -جنب اداره آموزش و
پرورش  -انجمن خیریه بانوان کوثر بوکان
آدرس الکترونیکی خیریهanjoman.kosar@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس33413133332:
وب سایت/http://www.anjoman-kosar.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه :حمایت از زنان بی سرپرست دانشجویان و دانش آموزان بی بضاعت
و بیماران صعب العالج
·پذیرش و تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی بضاعت
·پذیرش دانشجویان و دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند..
·پذیرش و تحت پوشش قرار دادن بیماران بی ضاعت و صعب العالج

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه کودکان و نوجوانان (هانیه)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه33391193129:
شماره تماس خیریه332393239-33239323993:
آدرس خیریه :ارومیه  /خیابان امام  /اول عطائی  /کوی  / 22شیشه گر خانه  /پالک
31
آدرس الکترونیکی خیریهkodakan.e.hanieh@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس33391133434:
وب سایت/http://khaneyeh-haniyeh.ir :
سوابق کاری خیریه:راقبت  ,پرورش و حمایت های معنوی  ,فرهنگی ,
اجتماعی  ,علمی اقتصادی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد
سرپرست و صیانت از حقوق و منافع و کرامت کودکان و نوجوانان.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه معراج نور شیری
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حکیمه دوست مبارکی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33999914999-33233133932:
شماره تماس خیریه333- 31134343-31134233 :
آدرس خیریه:میاندوآب  -کوی بهی -ساختمان قدیم اداره بهزیستی
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی33999914999:
فکس31134233:
وب سایتhttp://manesh-charity.ir :
سوابق کاری خیریه:وضوع فعالیت موسسه ،نگهداری درمان وتوانبخشی
بیماران روانی مزمن مرد بوده که در ساختمان استیجاری مجتمع بهزیستی
وحدت مستقر میباشد وموسسه جهت تامین هزینه های بیماران
وتوانمندسازی آنان و ارتباط بیماران باجامعه اقدام به کارهای ذیل نمود که
برای اولین بار درکشور اجرا میشد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33239139333:
شماره تماس خیریه99439934-333:
آدرس خیریه:آذربایجان غربی  -ارومیه  -تقاطع آپادانا و برق خ شهید ذاکر  -بعد از
خوابگاه دانشجویی موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@urmiachildf.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/urmiachildf:
فکس99439934:
وب سایتhttp://www.urmiachildf.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از کودکان یتیم  ،بیمار،نیازمند و دانش آموزان با
استعداد استان آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرد

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه امیر المومنین (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اسداله دادخواه
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه33931331493:
شماره تماس خیریه33333311939:
آدرس خیریه :آذربایجان غربی _ شاهین دژ _ خیابان شریعتی _ موسسه خیریه
امیرالمومنین (ع) شاهین دژ
شاهین دژ
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازیhttps://telegram.me/raheali_com:
فکس33333311939:
وب سایتhttp://www.raheali.com :
سوابق کاری خیریه:زنان سرپرست خانوار،نیکوکاری و امور
خیر،ایتام،جهیزیه،ازدواج،کمک هزینه درمان و معیشتی،عمران و توسعه
مناطق کم برخوردار.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه نیکوکاری ریحانه سردشت
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه44933123-44933121:
آدرس خیریه:سردشت
آدرس الکترونیکی خیریهniki@reyhanehsaasdat.it:
کانال مجازی33933112213:
فکس44933123:
وب سایتhttp://www.reyhanehsaadat.com :
سوابق کاری خیریه- :ارائه کمکهای ضروری و اولیه به توصیه معرف
- 1تأمین نیازها از طریق بازدید و تهیه گزارش دقیق بر اساس تحقیق مددکار مؤسسه
- 3تهیه دارو و کمکهای درمانی
- 1کاریابی
- 3پرداخت وام
- 9مستمری ماهیانه -جهیزیه
- 3کمکهای تحصیلی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه+34(3333911323:
آدرس خیریه:سردشت خ وحدت
آدرس الکترونیکی خیریهODVCW.SARDASHT@Gmail.com:
کانال مجازی:
فکس+34(3333911323:
وب سایتhttp://odvcw.org/default.aspx :
سوابق کاری خیریه:حمایت حقوق مصدومین،آسیب های اجتماعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد قلم فارابی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اسماعیل لطفی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33239139441:
آدرس خیریه:آذربایجان غربی/خوی/خیابان سینا/نبش کوچه شهید سیوانی نژاد
یک/پالک3
آدرس الکترونیکی خیریهsmaeil.lotfi@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس:
وب سایتhttp://farabips.com :
سوابق کاری خیریه:المور خیریه و نیکوکاری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن بانوان هنرمند شهرستان ارومیه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اشراقی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه1113214-1113214:
آدرس خیریه :ارومیه  ،خیابان عطایی ،کوی شیشه گرخانه ،پالک 23
آدرس الکترونیکی خیریهbanuhonarmand@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس1113313:
وب سایت/http://www.banovanhonarmand.lxb.ir :
سوابق کاری خیریه:اهداف کلی سازمان آموزش ،ترویج صنایع دستی و غنی سازی
اوفات فراغت زنان و جوانان و ایجاد بازار کار می باشد .فلذا انجمن با در اختیار
داشتن بیش از هفتاد نفر افراد متخصص و کاردان درون سازمان و حمایت ارگان ها
و نهادهای دولتی و غیردولتی امید و باور دارد در آینده نزدیک زمینه رشد فرهنگی
و اقتصادی در بازار کار بانوان و اشتغالزایی جامعه هنرمندان را فراهم نماید.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مرکز امور خیریه نیکوکاری نوای آسایش ارومیه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای حبیبی آذر
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33321991313:
آدرس خیریه:ارومیه خیابان همافر یک روبروی
کالنتری29پالک21
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس33321991313:
وب سایتhttp://gaemin.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:مرکز امور خیریه نیکوکاری نوای آسایش ارومیه درجهت
حمایت مالی و فرهنگی از تحصیل دانش اموزان و دانشجویان نیازمند فعالیت می
نمایداز دیگر اهداف این مرکز حمایت از کلیه افراد و خانواده های مستمند در تمامی
شرایط از قبیل کمک هزینه های درمانی  -جهازیه -تکدی گری -

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن معلولین شهرستان خلخال
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خسروی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه331913113343333:
آدرس خیریه:خلخال ،سی متری پشت کمیته امداد
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس33191311334:
وب سایت/http://khalkhalmalulin.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از معلولین

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مجمع مهندسان خیر استان اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس ایرج فتحی جلفا
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه33232113931:
شماره تماس خیریه33199331334:
آدرس خیریه:
آدرس الکترونیکی خیریه/httpstelegram-:
/a2cbphagjwgcqvz1sbgj1mejoinchatb
کانال مجازی:
فکس33199331334:
وب سایتhttp://www.beu-ardabil.com :
سوابق کاری خیریه:

انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی رایگان از قبیل تهیه نقشه و نظارت رایگان

مسکن محرومین و پروژه های عا م المنفعه نظیر مساجد ،حسینیه ها ،پل ،خانه بهداشت و… ،احداث و بازسازی
مسکن محرومین ،مشاوره رایگان پروژه های عمرانی در مناطق محروم ،برگزاری دوره های آموزشی رایگان در بحث
ترویج کشاورزی در مناطق محروم ،اشاعه فرهنگ خدمت رسانی در سطح جامعه ،کمک مالی در بخش هزینه های
نظام مهندسی و پروانه ساختمانی مسکن محرومین ،بازرسی رایگان انشعابات آب و گاز مسکن

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت زندانیان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد رضا قائمیان
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33199992934 :
آدرس خیریه:اردبیل  -بازار  -کوچه مسگران  -انجمن حمایت زندانیان
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@ngohemayat-ard.ir:
کانال مجازی:
فکس33199932133-33199992934 :
وب سایتhttp://ngohemayat-ard.ir :
سوابق کاری خیریه:حمایت از زندانیان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد حمایت از کودکان مستمند و سرطانی استان اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج رحیم کنعانی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33239123213:
شماره تماس خیریه99393332-99393339:
آدرس خیریه::بزرگراه شهدا  ،باالتر از اداره پست ،پشت بازار آهن فروشان  ،میدان
خیرین  ،روبروی مدرسه امام جعفر صادق(ع)  ،ساختمان بنیاد حمایت از کودکان
مستمند و سرطانی استان اردبیل
آدرس الکترونیکی خیریهBonyad@khayyerin.ir:
کانال مجازی:
فکس99393331:
وب سایتhttp://www.khayyerin.ir :
سوابق کاری خیریه :حمایت از کودکان مستمند و سرطانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه ریحانه اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مرادی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33232121393 -33232122932 :
شماره تماس خیریه33199919111 :
آدرس خیریه :اردبیل  ،حافظ  ،جنب کالنتری حافظ
آدرس الکترونیکی خیریهreihaneh.ard@gmail.com:
کانال مجازی@ reihaneh_charity:
فکس33199919111:
وب سایتhttp://reihaneh-ardabil.ir :
سوابق کاری خیریه:حرفه آموزی ،اشتغال،مشاوره،علمی و فرهنگی،کودکان
سرطانی،نیکوکاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه بنیان پژوهان آگاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه3323 312 1139 ::
شماره تماس خیریه331 99191293:
آدرس خیریه :اردبیل  -چهارراه امام خمینی (ره)  -پاساژ نور  -طبقه فوقانی  -واحد
99
آدرس الکترونیکی خیریهnabatipr13@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس331 99191293:
وب سایتhttp://bonyanpazhuh.vcp.ir :
سوابق کاری خیریه:فرهنگی،هنری و مذهبی،پژوهشی تحقیقاتی،

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه حیات پاک استان اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس امیر سید شریفی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه33199112392:
آدرس خیریه:اردبیل ،میدان ورزش ،مجتمع اداری تجاری نگین ،طبقه دوم ،قطعه
191
آدرس الکترونیکی خیریهinfo.ngocl@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس33199112392:
وب سایت/http://ngocl.rozblog.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت و مشارکت در حفاظت از محیط زیست ،منابع طبیعی و مناطق
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست افزایش سطح فرهنگ زیست محیطی مردم
ارائه آموزش های زیست محیطی در سطوح و اقشار مختلف اجتماعی بمنظور حمایت و حفاظت از
محیط زیست و منابع طبیعی انجام تحقیقات و مطالعات فنی و مهندسی و پژوهشی در زمینه های
محیط زیست انتشار کتاب  ،مجالت ،بروشورها و راه اندازی تارنما و سایر موارد در امر محیط زیست

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان گرمی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:رضایی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه3311-3119331 :
شماره تماس خیریه3119331:
آدرس خیریه:اردبیل ،گرمی مرکز توان بخشی
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس3119331:
وب سایتhttp://www.mtabolfazl.com :
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه امام رضا (علیه السالم) اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:ابراهیم روشنی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه99413113:
آدرس خیریه:اردبیل شهرک زرناس کوچه زرناس یک پالک 93
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس99413113:
وب سایتhttp://mke-reza.ir :
سوابق کاری خیریه:نگه داری و حمایت از امور کودکان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه نگهداری کودکان و نوباوگان خانه شکوفه های
اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حاج آقا سید حاتمی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33199321311:
آدرس خیریه:بیل ،شهرک کارشناسان  -میدان فرهنگ  -خیابان طراوت
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس99932333-33199321311:
وب سایتwww.shokoofeha.ir :
سوابق کاری خیریه:حمایت از خانواده های بی سرپرست و ارائه خدمات و پیشگیری و
توانبخشی به اقشار جامعه.مراقبت و پرورش و حمایت های معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و
اقتصادی کودکان و نوباوگان بصورت روزانه.مراقبت و پرورش و حمایت های معنوی ،اجتماعی ،عملمی
و اقتصادی کودکان و نوباوگان به صورت شبانه روزی.صیانت از حقوق و کرامت و منافع کودکان و
نوباوگان.فراهم نمودن سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی و شرایط رشد و بالندگی و توانبخشی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مرکز توانبخشی معلولین روانی مزمن طوبی اردبیل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اسماعیلی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه3312-3393333:
آدرس خیریه :اردبیل ـ خیابان وحدت ـ پشت شهرداری منطقه  3کوچه درجزی 9
پالک 233
آدرس الکترونیکی خیریهtooba@toobapcc.ir:
کانال مجازی:
فکس3312-3393333:
وب سایتhttp://toobapcc.ir :
سوابق کاری خیریه *:تقویت رفتار مثبت و تحکیم سالمتی جسم و روان
*پیشگیری از عود یا تشدید مشکالت و بیماری
*کاستن از رنج ناشی از بیماریهای اعصاب و روان با استفاده از درمانهای داروئی و غیر
داروئی افزایش امید به زندگی عاری از ناتوانی
* ایجاد عرصه آموزشی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه فرهنگی ام اال ئمه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سید حسن اخوان فاطمی
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه33919334233:
شماره تماس خیریه31291119132:
آدرس خیریه:مشهد خ آخوند خراسانی ،خ 22
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس31291123331-31291119132:
وب سایت- :
سوابق کاری خیریه:حت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار و خانواده
هایس نیاز مند و کمک در امر نیکوکاری و..به آنان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه کیمیای هستی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:هادی رضایی قشالقی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه31294394111:
آدرس خیریه:مشهد،امام رضا  - 93دفتر مرکزی هتل بین المللی قصر طالیی
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kimiayehasti.com:
کانال مجازی-:
فکس31294394111:
وب سایتhttp://kimia.ghasrtalaee.com :
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه مادر قمر بنی هاشم مشهد (سیدتین رقیه و ام
البنین علیهماالسالم سابق)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه312-91193933:
آدرس خیریه:مشهد ،خیابان آیت اهلل بهجت ،میالن یک ،پالک 13
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس312-91193933:
وب سایتhttp://www.lfcf.ir :
سوابق کاری خیریه:فعالیت خود را با تحت پوشش قراردادن جمعی از
خانواده های ایتام آغاز به کار نمود و با جذب خیرین تعداد زیادی مسجد،
حسینیه ،مدرسه ،درمانگاه و مغتسل تا به امروز بنا نموده است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه توانبخشی دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی
هـمـــدم فتـح المـبین
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :دکتر زهرا حجت
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه3391 211 3131:
شماره تماس خیریه312-99221222:
آدرس خیریه:مشهد  ،بلوار خیام شمالی  ،خیابان عبدالمطلب  ،عبدالمطلب 14
آدرس الکترونیکی خیریهinfo @hamdam.org:
کانال مجازی-:
فکس99212212:
وب سایتhttp://www.hamdam.org :
سوابق کاری خیریه :نگهداری معلولین ذهنی -نگهداری و خدمات
توانبخشی ،مراقبتهای اولیه پزشکی و پرستاری,00

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه آل عمران شرق مشهد
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس رهنما
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33211292931-33214139293:
شماره تماس خیریه31294132994:
آدرس خیریه:مشهد خ کوهسنگی  3پالک 13
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@aleemran.com:
کانال مجازی-:
فکس31294132994:
وب سایتhttp://www.aleemran.com :
سوابق کاری خیریه -1:تأمین مایحتاج غذایی و نیازهای ضروری مستمندان.
- 2ایجاد اشتغال برای ایتام و زنان سرپرست خانوار.
- 9کمک به دانشآموزان مستمند و ایتام بیسرپرست.
- 4کمک جهیزیه دختران بیسرپرست و نیازمند.
- 9کمک هزینه پزشکی برای افراد نیازمند.

مشخصات خیریه:
 -6کمک به آزادسازی زندانیان جرائم نقدی.
نام خیریه :موسسه مهیار ارغوان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای اخالقی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33212413234:
شماره تماس خیریه943912131:
آدرس خیریه:مشهد،خ ابوذر غفاری 13پالک 31
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس943912131:
وب سایت/http://m-arghavan.ir :
سوابق کاری خیریه:آموزش ،کنترل ،و پیشگیری از سرطان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه آموزشی نیکوکاری توان پایان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خسرو منصوریان
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه)312(3-94334313:
آدرس خیریه:بلوار وکیل آباد  13و  32پالک 223
آدرس الکترونیکی خیریهiNFO@tAVANYABAN.COM:
کانال مجازی-:
فکس94334313:
وب سایتhttp://tavanyaban.com :
سوابق کاری خیریه:خدمات آموزشی،بهداشت،تغذیه و ورزش،خدمات
ترابری،خدمات مدد کاری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه حضرت مهدی (عج)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اردالن پور
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33211911949:
شماره تماس خیریه31113331:
آدرس خیریه:شهرستان جوپن،شهر تقاب ،روبه روی انبار شهر داری
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33211911949:
فکس31112333:
وب سایت- :
سوابق کاری خیریه:نگه داری شبانه روزی کودکان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه مرحوم سزاوار
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :آقای علیرضا سزاوار
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه31294333 :
آدرس خیریه:مشهد  -هتل بین المللی قصر  -بنیاد خیریه حاج محمود سزاوار بندی
آدرس الکترونیکی خیریهsezavar.cf@hotelghasr.com:
کانال مجازی-:
فکس31294332 :
وب سایت/http://www.sezavar-cf.com :
سوابق کاری خیریه:با تمرکز بر حمایت و توانمند سازی زنان و کودکان بی
سرپرست و بد سرپرست آغاز نموده است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه و غیر انتفاعی حضرت عباس علیه السالم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه سیدحسن ارغوانی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33291999114:
شماره تماس خیریه31391492123:
آدرس خیریه:طبس،میدان  1علی،خ شهید فرهمند1
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33291999114:
فکس31391492123 :
وب سایتhttp://www.tabasaci.ir:
سوابق کاری خیریه-2:همیاری جهت رساندن خانوادههای نیازمند و معلولین به درجه خودکفایی-1.
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش طالق و ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی .کمک شما خیرین محترم
جهت ساخت مکان مناسب به منظور سهولت رفت و آمد معلولین و مراجعه کنندگان عزیز به موسسه.-همکاری و
مشارکت شما جهت برگزاری اردوهای سیاحتی ،زیارتی و تفریحی برای مددجویان و خانوادههای کم بضاعت.-
مساعدت شما خیرین محترم جهت رفع مشکل جهیزیه و تامین لوازم ضروری منزل برای فرزندان ایتام و
خانوادههای نیازمند.امور اشتغال برای فرزندان ایتام و سایر خانواده های نیاز مند

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه حضرت رسول اهلل (ص)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :مهندس رمضان احمدی
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه33231232449:
شماره تماس خیریه313 -91111333-313 -91121939:
آدرس خیریه:راسان جنوبی  -بیرجند  -خیابان حکیم نزاری  -بین حکیم نزاری  4و
 - 23پالک 219/3
آدرس الکترونیکی خیریهmkhrasul@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس313 -91111333 :
وب سایتhttp://mhrasul.com:
سوابق کاری خیریه:ارائه خدمات توانبخشی،ایبجاد کارگاه های آموزشی و
حمایتی،توانمندسازی و ایجاد اشتغال،اعطای بورس تحصیلی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه دختران شبانه روزی ولیعصر(عج)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33219393133:
شماره تماس خیریه91191213:
آدرس خیریه:راسان جنوبی بیرجند خیابان جمهوری اسالمی -23میدان شهید
سندروس  ،-نهضت ، 1پالک  ، 93موقوفه مرحومه صدیقه اکبری
آدرس الکترونیکی خیریهkh.valiasr@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس31391111333 :
وب سایتhttp://www.valiasr-kj.ir:
سوابق کاری خیریه-2 :تقدم تزکیه بر تعلیم و اهتمام در تربیت اسالمی و پرورش معنوی دانش آموزان
تحت پوشش
-1تحصیل ،کارآموزی و ایجاد اشتغال و کاریابی برای افراد تحت پوشش
- 9تنظیم برنامه های ویژه آموزشی ،پرورشی و تشکیل طرح خود اتکایی در قالب اموری مانند صنایع دستی و
کارگاهی (قالیبافی،گلدوزی،خیاطی و)...
- 3ازدواج،تهیه امکانات رفاهی جهت افراد زیر پوشش در حد امکان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه فرهنگی قرآنی ترنم نور رامیان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:کلثوم بای
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه32991443133:
آدرس خیریه :گلستان ،رامیان،خ امام خمینی(ره)،بین اداره برق و مخابرات
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس32991949444-32991443133:
وب سایتhttp://mtarannomnoor.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:فعالیت های قرانی،مذهبی ،هنری ،ورزشی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه فرهنگی هنری خیال گرگان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد مهدی موحدی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33211993292:
شماره تماس خیریه32991139199:
آدرس خیریه-2 :گرگان ،بخش مرکزی  ،گرگان  ،2خ ولی عصر،عدالت -1 23
گرگان ،بخش مرکزی  ،گرگان ،2خ شهدا،الله ،1اولین ساختمان سمت راست،ط
1
آدرس الکترونیکی خیریه-e.dashtiyan@gmail.com:
arash_fooladian@yahoo.com
کانال مجازی33211993292:
فکس32991139199:
وب سایتhttp://arashfooladian.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه -2:برگزاری جشنواره ها  ،همایش  ،سمینار  ،کارگاههای آموزشی و
- 1...طراحی و برگزاری دوره های مختلف فرهنگی  ،هنری  ،آموزشی و ...ساخت فیلمهای
سینمایی  ،تلویزیونی  ،انیمیشن ،صنعتی و...
سایر امور صدا و سیما

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه فرهنگی میرداماد در شهرستان گرگان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:احمد خواجه نژاد
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه329-91313232-9 :
آدرس خیریه :گرگان ،بلوار شهید مفتح ،موسسه فرهنگی میرداماد (جنب حوزه
علمیه)
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-https://telegram.me/mirdamad_org:
-https://telegram.me/oloum_quran
https://telegram.me/oloum_quran
فکس329-91313232-9 ::
وب سایتhttp://www.mirdamad.org:
سوابق کاری خیریه -2:تأسیس و اداره کتابخانه های تخصصی ،تحقیقاتی و عمومی
- 1تالش در جهت گرد آوری آثار و نسخ خطی یا تصاویر آنها و کمک به حفظ و حراست ازمیراث
عظیم فرهنگی-برگزاری کالس و جلسات
- 9ترجمه و تألیف مقاالت ،متون و کتاب به زبانهای خارجی .و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه بانوان گرگان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فاطمه کبیر
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33229931193:
شماره تماس خیریه32991139311:
آدرس خیریه :گلستان،گرگان،خ ولی عصر،عدالت،9نبش تقاطع تختی.
آدرس الکترونیکی خیریهgorganwcharity@yahoo.com:
کانال مجازی@gorganngo:
فکس32991919312- 32991139311:
وب سایتhttp://www.gorganngo.com:
سوابق کاری خیریه:مرکز حمایت از زنان و کودکان بد سرپرست

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن همیاران محله
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:عالیه یعقوب زاده
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه33992399131-33222929392:
شماره تماس خیریه32991934923-33222929392:
آدرس خیریه :گرگان،خ ولیعصر،مجتمع صدرا،طبقه پنجم،واحد 132
آدرس الکترونیکی خیریهa.yaghob11@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس32991934923:
وب سایت/http://hamyaran-gorgan.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:انجمن همیاران محله یک سازمان مردم نهاد (سمن
) از شهروندان  ،زنان و دختران جوان و فرهیخته است که از طریق
شناسائی نیازها  ،امکانات  ،منابع و کمبود های مردم محلی با یاری آنان
خدمات اجتماعی فرهنگی آموزشی مورد نیاز را در دسترس آنان قرار
می دهد و از این طریق به بهبود وضعیت زندگی مردم کمک می نماید.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه آوای مهر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم شریفی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33222992232-33222992232 :
شماره تماس خیریه33222992232:
آدرس خیریه-:استان گلستان،شهرستان گرگان،خیابان گلها .گلبرگ . 3
موسسه خیریه اوای مهر
آدرس الکترونیکی خیریهshahini.milad@gmail.com:
کانال مجازی@ avayemehrgorgan:
فکس33222992232:
وب سایتhttp://a-mehr.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت از کودکان بی سرپرست

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه حضرت امام سجاد (ع) گنبدکاووس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه329999933399:
آدرس خیریه :گنبد گاووس بلوار جهاد موسسه خیریه امام سجاد (ع)،جنب اداره
اطالعات
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس329999933399:
وب سایتhttp://www.moasese-imamsajad.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه ریحانه گرگان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم لشگری
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه33222921943:
شماره تماس خیریه32921119319:
آدرس خیریه :گرگان،کوی ویال،تختی سوم،پالک 23
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس32921119319:
وب سایتhttp://reyhaneh-charity.blogsky.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه مهرورزان هالل گلستان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر محمد ابراهیم نعیمی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33223331439:
شماره تماس خیریه3292113934:
آدرس خیریه :گرگان،خرداد مرکزی،روبه روی آژانس پارس
آدرس الکترونیکی خیریهMehrvazan_ngo43@yahoo.com:
کانال مجازی33223331439:
فکس329211133913:
وب سایتhttp://www.mehrvarzanngo.ir:
سوابق کاری خیریه:کمک رسانی به بیماران نیازمند،فراهم کردن
بسترمناسب به منظور تامین زندگی سالم.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خودباوران کوثر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جابر مقسم
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه32991933933 :
آدرس خیریه :ایران  -گرگان  -خیابان شهید بهشتی -خیابان بهزیستی-
بهزیستی -4موسسه خودباوران کوثر
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@khodbavaranekosar.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/karyab31i:
فکس32991933933،32991933933 :
وب سایتhttp://khodbavaranekosar.com:
سوابق کاری خیریه:تبلیغ  ،گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسالم و تأکید بر
آرمانهای معنوی .گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی ،هنری ،اجتماعی،
علمی ،ورزشی و . . .همگانی و عمومی نمودن تمامی عرصه های فرهنگی  ،هنری و تحقق آزادی
فعالیتهای فرهنگی مردمیزمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه
فعالیتهای فرهنگی و شناسائی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت
جوانان.کارافرینی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه جهیزیه و رفاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33222923314:
شماره تماس خیریه329-91919191-3:
آدرس خیریه :گرگان ،خیابان  1آذر ،نبش آذر هفتمـ طبقه فوقانی شیرینی
سرای توسکا.
آدرس الکترونیکی خیریه33222923314:
کانال مجازی-:
فکس329-91919191-3:
وب سایتhttp://www.ezdevajgolestan.ir:
سوابق کاری خیریه )2(:اهتمامـ در آشناسازی جوانان در آستان ازدواج با موضوع ،اهمیت و
مسائل ازدواج
() 1تلـاش برای تسهیل و تقویت ازدواج در بین جوانان
() 9تلـاش جهت الگو سازی در مراسمـ و جشنهـای ازدواج
() 3اهتمامـ در جلب همایت و مشارکت خیرین امر ازدواج
() 1هدایت جوانان برای دریافت تسهیلـات و خدمات اعطایی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه کهکشان اندیشه گلستان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:تقی گرزین
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه32991131339:
آدرس خیریه :هرستان گرگان  ،بلوار کاشانی ـ کاشانی  12ـ جنب حسینیه
شاهکوئیها.
آدرس الکترونیکی خیریهkandisheh@noavar.com:
کانال مجازی:
فکس4-32991131339:
وب سایتhttp://kahkeshan-andisheh.javanblog.ir:
سوابق کاری خیریه:تبلیغ  ،گسترش وتعمیق فرهنگ روح بخش اسالم در سایه آرمانهای
معنوی.گسترش زمینه مشارکت ومباشرت مردم در امور فرهنگی و اجتماعی.
زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه های فعالیتهای فرهنگی
وشناسائی وتربیت استعدادهای درخشان و استفاد ه از اوقات فراغت جوانان.
باال بردن سطح اعتماد به نفس وانگیزه از طریق اشاعه امور فرهنگی و مذهبی در بین جوانان.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه ایزددوستان شمال
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم نظامی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن32999923943 :
آدرس خیریه :گیالن – رشت  -خیابان مطهری ،جنب نان فانتزی وارش ،طبقه
سوم،
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس32999923943:
وب سایتhttp://www.idsh.ir:
سوابق کاری خیریه :فراهم نمودن زمینه اموزشی ,شغلی و حضور اجتماعی
برای اقشار کم درامد تا رسیدن به شکوفایی و توانمندی پایدار.
_حمایت ویژه از دانش اموزان مستعد اما نیازمند.
_ حمایت ویژه از زنان سرپرست خانواده .

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن معلولین بینایی گیالن
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه 32999913141
آدرس خیریه :رشت – میدان فرهنگ – خیابان آزادگان – ابتدای خمیران
زاهدان – پالک 13
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازیhttps://telegram.me/guilanblinds213:
فکس32999913141 :
وب سایتwww.guilanblinds.ir:
سوابق کاری خیریه:شناسایی و جذب معلولین بینایی و برنامه ریزی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی
زندگی آنان در کلیه زمینه ها
تالش جهت ایجاد تاسیسات فرهنگی  ،خدماتی و گسترش آنها بمنظور ارائه خدمات به معلولین بینایی و بهره
مندی آنها از امکانات فراهم آمده
فراهم آوردن تسهیالت الزم در زمینه خدمات درمانی بخصوص بیماریهای چشمی
تهیه و انتشار گاهنامه بمنظور اطالع رسانی در خصوص چگونگی بهداشت چشم و خطراتی که افراد را از این
لحاظ تهدید می کند

مشخصات خیریه:
نام خیریه :آسایشگاه سالمندان و معلولین الهیجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:غالمعلی قربانی
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن)3232(1133313-1193313-1133313 :
آدرس خیریه :الهیجان – میدان انتظام – خیابان شهید مطهری ( خالوباغ
سابق ) – انتهای خیابان دکتر حکیم زاده
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس)3232 (1193313 :
وب سایتhttp://www.lahijasa.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از معلولین و سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه دانش پژوهان زیتون
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :یوسف موسی پور
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن3299 -3312241 :
آدرس خیریه :استان گیالن  -شهرستان رودبار  -خلیل آباد – مجتمع سینمایی
فرهنگی – طبقه همکف
آدرس الکترونیکی خیریهdaneshpazhohanzeitoun@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس3299 -3312241 :
وب سایتhttp://poyandgandanesh.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه :شناسائی و جذب دانش آموزان و دانشجویان نخبه و استعداد برتر.
تالش در جهت حمایت مالی از دانش آموزان و دانشجویان اقشار آسیب پذیر و کمبرخوردار جامعه.
ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه از طریق حمایت های موثر به مددجویان.ترغیب و تشویق وجدان های پاک برای ورود به عرصه های خیرین.-ارتقاء منزلت اجتماعی و افزایش امید و نشاط در نزد جوانان.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه امام علی(ع) رشت
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس کازرونی
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه33221349211:
شماره تماس خیریه:تلفن32999131333 :
آدرس خیریه :ایران ،گیالن  ،رشت  ،خیابان شریعتی،
جنب مسجد حاج مجتهد
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@emam-ali.net:
کانال مجازی@emamaligilan:
فکس32999131333:
وب سایت/http://www.emam-ali.net:
سوابق کاری خیریه_:
پرداخت مستمری ماهانه به دانش آموزان ،دانشجویان و زنان بدسرپرست و بی سرپرست کمک
های موردی به افراد بی بضاعت-برگزاری کالس ها تقویتی و مشاوره ای.هزینه های درمانی-تهیه
لوازم خانگی و سایر مایحتاج زندگی.هزینه لوازم التحریر و لباس در آغاز سال تحصیلی و ایام
عید.تهیه جهیزیه و لوازم خانگی برای نوعروسان باتوجه به وسع خیریه.پرداخت وام های بدون
بهره با بازپرداخت مناسب

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه ابوتراب گیالن
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد فتاحی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33222923311:
شماره تماس خیریه:تلفن32929919331 :
آدرس خیریه :گیالن – رشت – بخش خشکبیجار خیابان نواب پالک 943
آدرس الکترونیکی خیریه:

Info@Abuturab.ir
کانال مجازی33222923311:
فکس32929919331:
وب سایتhttp://www.abuturab.ir:
سوابق کاری خیریه:کمک به دانش اموزان و دانشجویان بی بضا عت و با استعداد
این موسسه از طریق روسای دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دانش اموزان بی بضاعت را که
استعداد علمی و هوش تحصیلی باالئی دارند را شناسائی کرده و با باز نمودن حساب بانکی شتاب
برای هرکدام از انها کارت عابربانک تهیه نموده و ماهیانه بطور مستمر مبلغی براساس مصوبه
ساالنه هیئت مدیره به حساب انها پرداخت می نماید این دانش اموزان بدون مراجعه به موسسه
وبدون هیچ مشکلی از حساب شخصی خود مبلغ مورد نظر را برداشت می نمایند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه ی خیریه ی هدایت گیالن
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33223313391:
شماره تماس خیریه:تلفن 99124132 :
آدرس خیریه :رشت ـ حمیدیان ـ پشت مسجد الغدیرـ کوچه 23ـ پالک 14
آدرس الکترونیکی خیریهsm_rahebi@gums.ac.ir:
کانال مجازی-:
فکس99124132 :
وب سایتhttp://hedayatcharity.persianblog.ir:
سوابق کاری خیریه:انجام مشاوره و ارائه خدمات بهداشتی مادران و کودکان زیر  21سال
مشاوره بهداشتی مادران و کودکان در امور بهدشتی ( جسمی ،روانی و اجتماعی)ـ برقراری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت برای ارتقای سطح بهداشت سالمت
جامعه هدف و اشاعه فرهنگ بهداشتی
جلب مشارکت خیرین برای حمایت مادران و نوزادان نیازمند به درمانـ انجام پژوهش های کاربردی در خصوص بیماری های رایج مادران و کودکان و انعکاس آن به
مسولین ذیربط برای برنامه ریزی های بهداشتی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از بیماران تاالسمی استان گیالن
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مجتبی زاهدی
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن3292-11339333 * 329- 99992933 :
آدرس خیریه-2 :رشت  ،چهارراه پورسینا  ،خیابان دکتر حشمت (چلّه خانه) ،
روبروی مدرسه جالیی  ،پالک -1 33رشت  ،فلکه ضیابری  ،ابتدای خیابان
حافظ  ،قلمستان سوم  ،نبش کوچه عظیمی  ،ساختمان صبا  ،واحد همکف.
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس99992933:
وب سایتhttp://gilan-ts.ir:
سوابق کاری خیریه:بیان و اطالع رسانی درباره مشکالت و مسائل بیماران به مسئولین و آحاد
جامعه کمکهای بالعوض مالی ( بابت آزمایش ،دارو ،ویزیت پزشک
تشکیل و توسعه کانون حامیان در جهت حمایت از افراد تاالسمی بی بضاعتبرگزاری سمینارهای آموزشی و علمی.برگزاری جشنهای تاالسمی و اردوهای تفریحی-فعالیتهای ورزشی بیماران

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن نیکوکاران علوی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :محمود عزیزی
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه33233313431:
شماره تماس خیریه:تلفن3331 1319313 : :
آدرس خیریه :بروجرد -خ صفا-روبری امام زاده ابوالحسن-بن بست حمام-
انجمن نیکوکاران علوی
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@alavi-br.ir:
کانال مجازی33233313431:
فکس:
وب سایتhttp://www.alavi-br.ir
سوابق کاری خیریه :نیکوکاری ،حمایت از بیماران نیازمند

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه مهرآوران ماداکتو (معلولین ذهنی و جسمی)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:کاکاوند
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33232133392-33239391339-33239393112:
شماره تماس خیریه:تلفن:
آدرس خیریه :خرم آباد-کیو-بلوار والیت-بوستان هفتم
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس:
وب سایتhttp://mehravaranmadakto.persianblog.ir:
سوابق کاری خیریه :مرکز نگهداری از معلولین ذهنی و جسمی زیر 14
سال

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه ایتام الغدیربروجرد
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن 333-31334393 :الی 333-31334393
آدرس خیریه :لرستان  ،بروجرد  ،خیابان صفا  ،کوچه جنب مسجد امام جواد
(ع)  ،ساختمان مرکزی ایتام الغدیر
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس:
وب سایتhttp://www.aytamborujerd.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از ایتام

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مرکز توانبخشی نیکو
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-33233321313 :
شماره تماس خیریه33399191333 -33399119413 :
آدرس خیریه :نورآباد لرستان  ،فاز  1فرهنگیان  ،خیابان خیام  ،کوچه
جانبازان 1
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33233193133 :
فکس:
وب سایتhttp://tavanbakhshiniko.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه :مرکز توانبخشی نیکوی شهرستان دلفان با دارا
بودن مربیان وپرسنل کامل ( روان شنا س ُ پزشگ ُ مربی ورزش ُ مربی
هنری ُ و ) ....به صورت شبانه روزی آمادگی نگهداری ُ آموزش و کمک به
درمان مددجویان از سراسر استان را دارد

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کانون فرهنگی  -مذهبی بانوان لرستان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:لیال بیگ دل لو
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33239343393 -33933393494 :
شماره تماس خیریه:تلفن33933393494:
آدرس خیریه :لرستان  ،خرم آباد  ،خیابان شهدای شرقی  ،کوچه اسفند یکم ،
پ 21
آدرس الکترونیکی خیریهkanoonbanovan@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس:
وب سایتhttp://kanoonbanovan.blogfa.com:
http://kanoonbanovan.blogfa.com
سوابق کاری خیریه :مجموعه ای است از دختران وبانوان فعال لرستانی که دست در
دست هم داده اند به مهر تا میهن خویش را کنند آباد  .دخترانی که تنها دغدغه آنها
این است که به خود  ،اطرافیان وجهان ثابت کنند که ما می توانیم  ،ما می توانیم
سنگهای بزرگ را از سر راه برداریم  .ما می توانیم به رشد وتعالی برسیم  ،ما می توانیم
با حجاب خود  ،اسالم را به دنیا معرفی کنیم و یک زن مسلمان را .ما می توانیم

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه جوانان تاالسمی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:میثم رمضانی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه32231131133 :
آدرس خیریه-2 :خیابان آیت اله صالحی مازندرانی (خ تهران) ،مجتمع تجاری
رنجبر ،طبقه دوم ،واحد  913قائم شهر مازندران ایران -1مازندران ،قائم شهر،
خیابان آیت اله صالحی مازندرانی (خ تهران) ،مجتمع تجاری رنجبر ،طبقه دوم،
واحد 913
آدرس الکترونیکی خیریهthalassemia.yith@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس32231131133:
وب سایتhttp://www.yith.ir
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران تاالسمی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:نسیم سیفی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33941149122-33223193992:
شماره تماس خیریه32231133911 ::
آدرس خیریه :مازندران-قائمشهر-خ .تهران-روبه روی آتش نشانی-ساختمان
گلناز-واحد 9
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@qaemblind.ir-:
کانال مجازی-:
فکس32231133911:
وب سایتhttp://www.qaemblind.ir:
سوابق کاری خیریه :هدف از تأسیس این مؤسسه ایجاد استقالل اجتماعی(به این
معنی که افراد دارای معلولیت بینایی بتوانند به راحتی در اجتماع حضور داشته ،بتوانند
تحصیل کنند ،با دیگران ارتباط برقرار کنند یا به هر فعالیت اجتماعی دیگر بپردازند) و
استقالل مالی برای اعضای نابینا و کم بینای مؤسسه می باشد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه عشاق المهدی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33919343139:
شماره تماس خیریه322-99939333 : ::
آدرس خیریه :ساری  ،خیابان امیر مازندرانی  ،خیابان رودکی ( شهبند ) ،
روبروی درب معاونت بهداشت استان  .موسسه خیریه عشاق المهدی (عج)
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33919343139:
فکس322-99939333 : :
وب سایتhttp://www.oshagholmahdi.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت از مددجویان برای تهیه جهیزیه و کمک به امر
ازدواج آنان و ارائه خدمات مددکاری به نیازمندان آبرومند بستر سازی و ایجاد
اشتغال  ،پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت  ،آموزش و توانبخشی
معلولین ذهنی،حمایت از زنان سرپرست خانوار

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه گل نرگس چالوس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمدی نیا
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33993932422:
شماره تماس خیریه::
آدرس خیریه :چالوس،خ  29شهریور
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33993932422
فکس:
وب سایتhttp://golenargeschaloos.mihanblog.com:
سوابق کاری خیریه :نیکو کاری امور خیر ،اشتغال و کارآفرینی،ایتام و
جهیزیه،کمک هزینه های در مانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه شهدای الهو
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جعفر رستمی فر
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه32311313923-33222399333:
شماره تماس خیریه:تلفن :تلفن32311313923 :
آدرس خیریه :کالردشت  -الهو  -نبش کوچه مدرسه آیت اهلل طالقانی
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33222399333:
فکس32311313923:
وب سایتhttp://www.mksl.ir:

سوابق کاری خیریه:
جمع آوری وجوهات اهدایی ازعزیزان نیکوکار بومی و غیر بومیکمک بالعوض به بیماران و سالمندان نیازمند تحت پوشش،کمک به تهیه جهیزیهعیادت عزیزان سالمند و بیمارانکمک مالی به عنوان قرض الحسنه و مداوای بیماران اورژانسی-تهیه سبد کاال برای افراد کم در آمد و یا بی بضاعت تحت پوشش در مناسبت های مختلف

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مجمع خیرین شهرستان آمل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن 33213113 :و 33213111
آدرس خیریه :آمل – خیابان طالقانی – بین اباذر  21و 29
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس33213119 :
وب سایتhttp://www.khayerin-amol.com:
سوابق کاری خیریه :کمک به خانواده های نیازمند  ،بی سرپرست ایتام  ،مستمندان  ،کمک و
فراهم نمودن زمینه های الزم در جهت رشد و شکوفایی وشناسایی استعدادهای اقشار مختلف
جامعه بدون درنظرگرفتن رنگ  ،نژاد  ،مذهب به صرف ایرانی بودن و متدین به یکی از ادیان الهی
والتزام به نظام جمهوری اسالمی  ،دادن کمک هزینه های تحصیلی وازدواج ،تأمین هزینه سفر
مسافران بی بضاعت  ،اقدام به کمک درمان و معالجه بیماران نادار وتهیه داروهای مورد نیاز
محرومان مذکور ،فقرزدایی در همه زمینههای اجتماعی و فرهنگی و معیشتی ،و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خانه نیکوکاران نیک اندیش
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سرکار خانم حاجیه فرحناز حاجی نظری
(رستم نژاد)
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن3212-9133434 :
آدرس خیریه :آمل خیابان امام رضا (ع) بین رضوان  23و  24جنب درمانگاه
ولی عصر (عج) طبقه دوم فروشگاه فرزانه
آدرس الکترونیکی خیریهcharity@nikandish.org :
کانال مجازی-:
فکس9199291-3212:
وب سایتhttp://www.nikandish.org:
سوابق کاری خیریه::تحت پوشش قراردادن سالمندان و افراد از کار افتاده به طور دائم و پرداخت
ماهیانه وجه نقد ،خواروبار شامل برنج ،روغن ،قند ،مواد پروتئینی و پوشاک و غیره .اهداء خواربار و وجه نقد به
نیازمندان به صورت موردی،ایجاد کالس های مشاوره ای .پرداخت وام بدون سود و کارمزد به نیازمندان ابرومند
با بازپرداخت توافقی *پرداخت وجه نقد بصورت کمک بالعوض برای درمان ،خرید دارو ،اجاره منزل ،تعمیرات و

تهیه وسایل ضروری زندگی،پرداخت وام،هدیه ازدواج،ایجاد اشتغال ،کمک به بیماران و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن همیاران بیماران مبتال به سرطان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سهیال گرمستانی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن32299224311 :
آدرس خیریه :ساری،خیابان خیام ،ساختمان خیام،طبقه اول ،واحد 222
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@hamyaranngo.com :
کانال مجازی-:
فکس32299224311:
وب سایتhttp://www.hamyaranngo.com:
سوابق کاری خیریه.2 :هزینه های شیمی درمانی بیماران در حد امکان
. 1هزینه های رادیوتراپی-ارائه خدمات مشاوره ای
. 9هزینه های دارو
.3هزینه های سایر خدمات ضروری جهت درمان و کنترل بیماری (آزمایشگاه-
رادیولوژی-اسکن و غیره)...
. 1ارائه سبد غذایی مناسب برای بیماران بصورت ماهانه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه ایثار شفیع زاده
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سید مجید قریشی
تاریخ تأسیس خیریه2919:
شماره تلفن همراه خیریه33229212393:
شماره تماس خیریه322-91931223 - 322-91933223::
آدرس خیریه :بابل  -امیرکال  -میدان امام علی(ع)  -خیابان شهید سهرابی
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@isarbabol.com:
کانال مجازی33229212393-:
فکس91931223:
وب سایتhttp://isarbabol.com:
سوابق کاری خیریه :نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه جزیین
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33939139292:
شماره تماس خیریه:تلفن322- 91349292 :
آدرس خیریه :آمل جنب بیمارستان  29شهریور طبقه باالی آژانس هواپیمایی
دریوک کد پستی 1321939199
آدرس الکترونیکی خیریهjezin@gmail.com:
کانال مجازی33939139292 :
فکس91349292:
وب سایتhttp://jezin.net:
سوابق کاری خیریه -2 :انجام خدمات اجتماعی ،غمرانی و خیریه در همه سطوح در تمام
طبقات محروم و اقشار کم درآمد-تشکیل کالس های آموزشی-ایجاد فرصت های شغلی
-1تاسیس مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی و مدرسه سازی و خانه سالمندان و داراالیتام و غیره
- 9تشکیل کالس آموزشی و فرهنگی برای نوجوانان و جوانان جهت فراگیری تعالیم دینی و قرآنی
- 3حمایت و کمک مالی به طالب علوم دینی و دانش آموزان مدارس و دانشجویان مستعد و بی
بضاعت جهت تحصیالت عالی در تمام رشته های علمی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد فردای بهتر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:احسان قاسمی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه3322-9999319:
شماره تماس خیریه:تلفن322-99933393 -1 :
آدرس خیریه :ساری  ،میدان امام ،روبروی بیمارستان بوعلی،کوچه شهید
رضایی ،بوعلی3
آدرس الکترونیکی خیریهbfbehtar@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس99932423-322:
وب سایتhttp://www.bfbehtar.com:
سوابق کاری خیریه :اهداف  :پیشگیری از اعتیاد  ،آسیبهای اجتماعی ،
کودکان کار ،کودکان خیابانی  ،زنان بی سرپرست  ،بد سرپرست و برگزاری
رایگان کالسهای آموزشی در محالت و مناطق مختلف شهری و روستایی ، ...
برگزاری همایش  ،سمینار ،کارگاه تخصصی  ،کالسهای آموزشی و ...

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مرکز جامع توانبخشی معلوالن ذهنی فجر آمل
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن- 322 - 1133421 - 1133113 -1131999 :
آدرس خیریه :آمل -خیابان شیخ فضل اله نوری -جنب کوچه فجر – 3مرکز
جامع توانبخشی معلوالن ذهنی فجر آمل
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس32291234319- 1131999- 3212:
وب سایتhttp://www.fajr-amol.ir:
سوابق کاری خیریه- :آموزش توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کم توانان
ذهنی باالی  23سال
-1آموزش و توانبخشی حرفه ای روزانه دختران کم توان ذهنی باالی  23سال

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه پیروان امام حسین (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سید سبحان حبیبی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن31193333-343 343-31193334 :
آدرس خیریه :استان مرکزی ،شهرستان ساوه ،خیابان طالقانی  ، 3ساختمان
مهندسی
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس343- 31193113 : :
وب سایتhttp://saveh-charity.ir:
سوابق کاری خیریه :مرکز حمایت از بیماران مبتال به سرطان شهرستان ساوه-
پرداخت هزینه های دارویی و درمانی بیماران مبتال به سرطان
آموزش پیشگیری سرطان در سطح جامعه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن بیماران ام اس استان مرکزی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:رهمانی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن91943393-91933343 :
آدرس خیریه :اراک ـ شهرک گردو (رضوی) ـ خیابان فارابی ـ جنب ورزشگاه
یادگار امام(ره) – مجتمع بیماران ام اس استان مرکزی کد پستی-94232 :
19193
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@markazi-ms.ir:
کانال مجازی-:
فکس91932333 :
وب سایتhttp://markazi-ms.ir:
سوابق کاری خیریه :اطالع رسانی مورد بیماری ام اس به بیماران و خانواده هایشان و همچنین همه افراد جامعه در
جهت از بین بردن اندیشه های نادرست و باورهای غلطی که در مورد این بیماری وجود دارد ،تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتی
بیماران ،ارتباط نزدیک با مراکز آموزشی و پژوهشی جهت بهره گیری طرفین ،پیگیری و تالش برای حل مشکالت دارویی،
شغلی و خانوادگی بیماران ،کمک هزینه دارو و تهیه وسایل توانبخشی سبدهای کاال و خوراک در طول سال ،تالش برای
جذب حمایت مسوالن محترم استان و افراد خیر و نیکوکار

مشخصات خیریه:
نام خیریه :سازمان خیریه جامع امام علی (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حمید مهدوی صدر
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن911991331-343- 911991331-343 :
آدرس خیریه :اراک ،خ محسنی،بعد از چهار سوق
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@namazan.ir:
کانال مجازی-:
فکس343-911991331:
وب سایتhttp://namazan.ir:
حامی خانواده های بدسرپرست،خود
سوابق کاری خیریه:
سرپرست،ایتام در سه زمینه مشاوره،پزشکی،معیشتی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه همیاران معلولین کوشا دلیجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهدی نظری
تاریخ تأسیس خیریه:
شماره تلفن همراه خیریه33242333991 :
شماره تماس خیریه:تلفن34333119131 :
آدرس خیریه :مرکزی،دلیجان،خ بهشتی،خ آزادگان ،روبه روی دیالمه 2
آدرس الکترونیکی خیریهmaloolinekoosha.gmail.com:
کانال مجازی:
https://telegram.me/joinchat/BntjbjwkxVDlLKVFyCyeXQ
فکس34333119131:
وب سایت/ http://hamyaranemaloolin.mihanblog.com
سوابق کاری خیریه :تالش در زمینه شناسایی مشاغل مناسب و ایجاد اشتغال
آموزش مشاغل فنی حرفه ای ،با ارائه مدرک فنی حرفه ای و تالش برای رفع
مشکالت اجتماعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه مردم نهاد کیمیای سبز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سیاوش آقاخانی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:تلفن همراه33249191339 :
شماره تماس خیریه:تلفن:

91111142-343

آدرس خیریه :اراک -میدان دارایی ،خیابان امام موسی صدر ،روبروی کانون
ریحانه.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@ksngo.org:
کانال مجازی:

91191923-343

فکس343-91111142:
وب سایتhttp://www.ksngo.org
سوابق کاری خیریه :زیست محیطی و حمایت از زیست و منابع طبیعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه زیست محیطی سبز اندیشان اراک
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن:

343 - 91111923

آدرس خیریه :اراک  -بازار سرپوشیده  -بعد از گذر سو
سرای کتاب فروشها
آدرس الکترونیکی خیریهsabzandishanarak.ngo@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس:

343 - 91111923

وب سایت/http://www.sabzandishanarak.org:

ق کاری خیریه :به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولین تالش می نماید خال تبلیغی و فرهنگی
فعالیت های زیست محیطی را پر نماید و نیاز های بر حق مردم را منعکس سازد.

جلب مشارکت مردمی در حفظ و احیا منابع طبیعی را سر لوحه کار خود قرار دهد.

رای تقویت آگاهی زیست محیطی عموم مردم از تمامی امکانات ارتباطی بهره جوید.
د رجهت اشاعه فرهنگ آشتی با طبیعت و استفاده بهینه از منابع و انرژی  ،تبلیغ و ترویج نماید .و سایر
فعالیت های ریست محیطی و گردشگردی و منابع طبیعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه همای رحمت امیرالمومنین (ع)شهرستان
ساوه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم شکروی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن 31123332 :و 343 -3119934
آدرس خیریه:
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آدرس الکترونیکی خیریهinfo@homayerahmatsaveh.ir :
کانال مجازی-:
فکس343-31133133 :
وب سایتhttp://homayerahmatsaveh.ir:
سوابق کاری خیریه :نیکو کاری و امو نیک(تهیه و اهدا جهیزیه،معرفی جهت
اشتغال،کمک به آزادی زندانیان ،توزیع سبد کاال،کمک هزینه تحصیلی،کمک
درمانی و)..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه زیست محیطی احیاگران طبیعت شازند
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن-34394112333-34313112931 :
34394113439
آدرس خیریه :استان مرکزی ،شهرستان شازند ،خ شهدا ،خ منابع طبیعی،
ساختمان نهضت ،طبقه دوم
آدرس الکترونیکی خیریهehyagaranetabiat@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس34313112931:
وب سایت/http://ngoehyagaranetabiat.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه :حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای عبدال
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه33243491333-33233323399:
شماره تماس خیریه:تلفن)+343(93293319 :
آدرس خیریه :استان مرکزی  ،اراک  ،کیلومتر  3جاده تهران بعد از یگان
ویژه ،پشت ساختمان کانون اصالح و تربیت
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kheyriearak.Com :
کانال مجازیhttps://telegram.me/maelolin_salmandan_arak:
فکس93291222:
وب سایتhttp://www.kheyriearak.com:
سوابق کاری خیریه :مرکز نگهداری ،آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی (مرد
 ،زن)  ،سالمندان (زن)وبیماران روانی مزمن (زن  ،مرد)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کانون استعداد های درخشان اراک
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :سید عطا سرمدی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن91934333 :
آدرس خیریه :اراک،خ امام خمینی،کمربند سبز غرب ،اراک،مرکز آموزشی،
عالمه حلی اراک،
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس:
وب سایتhttp://araksampad.ir:
سوابق کاری خیریه :ایجاد ارتباط موثر بین دانش آموختگان؛،ارائه مشاوره
های در خصو.ص مراکز سمپاد اراککارگاه آموزش جشنواره،

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه جامع حمایت ازمعلولین عابد(ع) استان مرکزی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:رضا عبداللهی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن91933339-91933333 :
آدرس خیریه :اراک :شهرک رضوی (گردو) جنب مسجد امام جواد(ع) امام
جواد(ع) :رودکی -نرسیده به پل چهارچشمه گردو -جنب مسجدامام رضا(ع) -
کوچه امام رضا(ع)
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس91933333:
وب سایت/http://kheirieh.blogsky.com:
سوابق کاری خیریه :حامی سالمندان آلزایمر،بیماران اعصابب و روان،زنان
سرپرست خانواده،کودکان بی سرپرست ایتام

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خانه سازمان های غیردولتی استان مرکزی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :سیاوش آقاخانی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33242331199:
شماره تماس خیریه:تلفن:

91112333-343

آدرس خیریه :اراک،خ امام خمینی،مقابل  21متری ملک ،خ مهدیه ،پالک1193

آدرس الکترونیکی خیریه:

info@ngomr.ir

فکس343-91121233:
وب سایتhttp://www.ngomr.ir :
سوابق کاری خیریه -2 :توانمندسازی سازمان های مردم نهاد استان از طریق هم افزایی بین بخشی و
نیز حمایت های علمی ،آموزشی و تالش در جهت احقاق حقوق آن ها .تقویت روحیه تعاون و مشارکت میان
سازمان های مردم نهاد و تبادل تجارب و ایجاد انسجام قانونی بین آن ها از طریق راه اندازی و تقویت شبکه
های تخصصی سازمان های مردم نهاد ،استانی و ملی .تقویت ارتباطات موثر و هدفمند سازمان های مردم
نهاد ،دستگاههای دولتی ،نهادهای حکومتی ،بخش غیردولتی و مردم نظارت بر عملکرد فعالیت سازمان های
مردم نهاد ،دستگاههای دولتی و حکومتی و تالش در جهت احقاق حقوق شهروندی ،مصوب در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران و دیگر فعالیت های عام المنفعه برای اموم نهاد ها و..

مشخصات خیریه:

نام خیریه :انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان ساوه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای امیدی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه:تلفن34331191319 :
آدرس خیریه :ساوه،خ اسالم،طبقه فوقانی درمانگاه شبانه روزی امام حسن(ع)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kidney.ir ::
کانال مجازی:اسکایپ kidney.saveh@skype :
فکس34331191319:
وب سایتhttp://kidney.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران کلیوی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد نخبگان استان مرکزی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :آقای دکتر حامد دیلمی عضدی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه343-99291313:
شماره تماس خیریه:تلفن:
آدرس خیریه :استان مرکزی -اراک -ابتدای کوی علوی (مسکن) -ساختمان
سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -بنیاد نخبگان استان مرکزی
آدرس الکترونیکی خیریهmarkazi@bmn.ir:
کانال مجازی-:
فکس343-99291313 :
وب سایتwww.markazi.bmn.ir:
سوابق کاری خیریه :هدف از تأسیس بنیاد ،عبارت است از برنامهریزی و
سیاستگذاری برای شناسایی ،هدایت ،حمایت مادی و معنوی نخبگان ،جذب،
حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم ،فناوری و
توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی ،فناوری و اقتصادی در
منطقه براساس سند چشم انداز کشور درافق 2333

مشخصات خیریه:
نام خیریه :جامعه نابینایان وکم بینایان دشت امیدساوه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33213119132:
شماره تماس خیریه:تلفن343-31194343-31113339 :
آدرس خیریه :ساوه.خیابان طالقانی.ابتدای طالقانی.3جنب آژانس رفاه سیر
آدرس الکترونیکی خیریهsavehsocietyofblinds @yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس31113339:
وب سایت/http://www.blinds.blogfa.com
سوابق کاری خیریه :حمایت از معلولین ،مشاوره و مددکاری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه نگه داری سالمندان حضرت ابوالفضل (ع)
خاوه اردهال
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن33343244331323 :
آدرس خیریه :دلیجان ،روستای خاوه اردهال
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@salmandan-khaveh.ir:
کانال مجازی-:
فکس:
وب سایتhttp://www.salmandan-khaveh.ir:
سوابق کاری خیریه :نگه داری سالمندان،نیکوکاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه خمسه طیبه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم شکرالهی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33914291999:
شماره تماس خیریه:تلفن343_91129333 :
آدرس خیریه :استان مرکزی ،شهر اراک  ،خیابان محسنی  ،میدان ارگ ،
ابتدای خیابان عمار یاسر
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@khamse.ir:
کانال مجازیhttps://telegram.me/khamsetayebe:
فکس343_91129333 :
وب سایتhttp://www.khamse.ir:
سوابق کاری خیریه :هدف کارآفرینی وحمایت از
خانواده های بدسرپرست و بی سرپرست

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه شجره طوبی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :خانم شاه صنم
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن91199113-91129933 :
آدرس خیریه :مرکزی،اراک،خ مخابرات،خ  11بهمن،نبش کوچه بهشت
یک،طبقه دوم
آدرس الکترونیکی خیریهsh.tooba@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس91123214-91129933 :
وب سایت:http://www.shajarehtooba.com
سوابق کاری خیریه :نیکوکاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد نیکوکاری الغدیر شعبه دلیجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حسن منصوری
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:تلفن34333119391 :
آدرس خیریه :دلیجان،خ امام خمینی(ع)،ابتدای بلوار جهاد،
آدرس الکترونیکی خیریهalghadirdelijan@yahoo.com:
کانال مجازی@alghadir44:
فکس34333192193 :
وب سایت:http://www.alghadirdelijan.ir
سوابق کاری خیریه -2 :فرهنگ سازی  ،جذب کمک های مردمی در سطح جامعه  -1تحقق
اهداف خیر خواهانه بنیاد که از طریق جلب کمک های نقدی و غیر نقدی در داخل و خارج از کشور  -9جذب
کمک های خیرین و برنامه ریزی برای هزینه کردن آن در اموری که خیرین مد نظر دارند- 3تالش برای
سرمایه گذاری در احداث مراکزی که برای اهداف بنیاد دارای درآمد پایدار باشند  -1اولویت بندی اقدامات بر
اساس مصوبات هیات امناء یا نیت خیرین با توجه به نیازهای واقعیدر سطح شهرستان و کشور در حوزه های
مختلف اجتماعی و فرهنگی -3ایجاد موسسه اعتباری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جناب آقای رضا آزور
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه3932-9119331 ::
آدرس خیریه :بندر عباس ،بلوار امام حسین (ع) ،جنب شهرک سجادیه ،ضلع شمالی
پارک مهرگان ،نبش خیابان پمپ گاز  ،CNGمجتمع امیرالمومنین علی بن ابیطالب
(ع)
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس3932-9119331 ::
وب سایتhttp://koodakan-aftab.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:رفاه و نگهداری کودکان بیسرپرست هدف انجمن در آینده
عالوه بر نگهداری و ساماندهی کودکان بیسرپرست ،حمایت از دانشجویان
نیازمند ،شناسایی کودکان بدسرپرست در سطح استان ،ایجاد اشتغال برای زنان
سرپرست خانوار ،نگهداری از سالمندان و  ...نیز میباشد.

مشخصات خیریه:

نام خیریه :امدادگران عاشورائیان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:علی خارا
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:

شماره تماس خیریه312 - 11 99 14 42:
آدرس خیریه:بندر عباس ،بزرگراه رسالت شرق به غرب ،بعد از زیرگذر رسالت،
انتهای خیابان شهید کرد ،ساختمان سرای محله مجیدیه شمس آباد ،طبقه 3
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@emdadgaran.ir :
کانال مجازی-:

فکس312 - 11 99 14 41:
وب سایتhttp://emdadgaran.ir :
سوابق کاری خیریه -2:بسط فرهنگ اسالم ناب و توجه به کرامات انسانی جامعه.
- 1تالش در جهت تحقق توصیه ائمه و پیشوایان دینی در راستای رسیدگی به حال محرومان و
مستضعفین جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی-9.گسترش فرهنگ انفاق در جامعه -3.ایجاد
زمینه مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی ،بهداشتی ،درمانی ،آموزشی ،مشاوره ای و توانبخشی
مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود در جامعه*-1.ترغیب جامعه پزشکی و
موسسات بهداشتی-درمانی به امر نیکوکاری در راستای وظائف اسالمی-انسانی -3.کمک به زدودن فقر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه ابرار بندر لنگه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج محمد صدیق بهجت
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33991913332:
شماره تماس خیریه393 - 33132322 - 33133449:
آدرس خیریه :استان هرمزگان  ،بندرلنگه  ،کوی امیرآباد  ،مسجد مصلی ،جنب
مجتمع علمی-فرهنگی سلطان العلماء  ،دفتر انجمن خیریه ابرار
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@abrarlenge.com :
کانال مجازی33991913332:
فکس393 - 33131311 :
وب سایتhttp://www.abrarlenge.com :
سوابق کاری خیریه:تشکیل کالس های در قران و اجتماعی،شناسایی افراد
نیاز مند کمک های مادی و معنوی و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه دار الشفا حضرت ابوالفضل (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه393-31449321 - 393-31441393:
آدرس خیریه:هرمزگان  -رودان  -ورودی شهر
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@masjedabalfazl.com:
کانال مجازی-:
فکس393-31441393:
وب سایتhttp://masjedabalfazl.com :
سوابق کاری خیریه:مجموعه فرهنگی،مذهبی ،خدماتی و رفاهی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان بندر عباس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فرشید معنایی
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه99911323:
آدرس خیریه:هرمزگان،بندر عباس،مرکز توان بخشی شهید فیاضی بخش
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@sciah.com:
کانال مجازی-:
فکس9911329:
وب سایتhttp://sciah.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از معلولین ضایعه نخاعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه و خدمات اجتماعی مرکزی بستک
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سیدمحمدیوسف حسینی نژاد
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه39399113133:
شماره تماس خیریه-:
آدرس خیریه:هرمزگان،بندر عباس،بستک،میدان نماز،بلوار مسجد جامع،ظلع شرقی
مسجد جامع.
آدرس الکترونیکی خیریهanjomankheirieh@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس99113199:
وب سایتhttp://anjoman-bastak.blogfa.com :
سوابق کاری

خیریه:اهداف انجمن :عبارتند از :جذب -ساماندهی و هزینه نمودن کمک های خیرین و نیکوکاران -دولت و دیگر

اشخاص حقیقی و حقوقی و هزینه نمودن آن در امور:
-2کمک به خانواده های نیازمند و از کار افتاده-زنان سرپرست خانوار و ایتام
-1بهداشتی – درمانی-9آموزشی-فرهنگی-دینی
-3فعالیت های عام المنفعه-1ورزشی
-3اشتغالزایی
-9رفع حوائج مستمندان و بیماران

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه ایده نو دوستدار هرمزگان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم اقبالی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33939439119:
شماره تماس خیریه39399329391:
آدرس خیریه :بندر عباس گلشهر،رسالت جنوبی بلوار آزادی
آدرس الکترونیکی خیریهidenoo@ymail.com:
کانال مجازی-:
فکس39399329391:
وب سایتhttp://www.ieor.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی و گردشگری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه نور و رحمت بندرعباس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فاطمه گل حسن پوری
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه91133939 - 91133211:
آدرس خیریه:بندرعباس –انتهای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پشت بانک
صادرات شعبه بالل
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس91133939 - 911332119:
وب سایتwww.noororahmat13.blogsky.com :
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری و امور خیر مذهبی و هنری و ورزشی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه فرهنگی قرآن وعترت پیامبراعظم(ص)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:عباس بازماندگان
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39391119493:
آدرس خیریه:استان هرمزگان شهرستان قشم  ،قشم بلوار صیادان کوچه روبروی
اداره برق
آدرس الکترونیکی خیریهmajma.qeshm@chmail.ir:
کانال مجازی-:
فکس39391119493:
وب سایتhttp://alzoha.ir :
سوابق کاری خیریه:فرهنگی قران و عترت،مذهبری،هنری و ورزشی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مجمع خیرین سالمت استان همدان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :دکترمحمدصادق صبا
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه342-94133333 :
آدرس خیریه:همدان ،خیابان مهدیه ،بیمارستان سابق مباشر کاشانی جنب اورژانس
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس342-94133333 :
وب سایتhttp://www.salamathmd.ir :
سوابق کاری خیریه :مجمع خیرین استان همدان با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و سازماندهی خیرین سالمت
استان همدان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها ،مشارکت های مردمی و هدایت کمک ها به اولویت
های استانی در حوزه سالمت تشکیل گردیده است.
- 2احداث ،تکمیل ،ترمیم ،تجهیز و همیاری در امور مراکز بهداشتی و درمانی استان همدان که مورد تایید وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.
- 1همیاری در اداره و توسعه برنامه های مراکز آموزشی ،درمانی ،تحقیقاتی و پژوهشی مورد تایید وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی.و سایر فعالیت ها در زمینه بهداشت و سالمت.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه یاران نگار (عج) همدان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33249322199:
شماره تماس خیریه91113329:
آدرس خیریه ::خیابان پاسداران _ جنب حسینیه امام _ کوی جاللی _ جنب مسجد
امام حسن مجتبی
آدرس الکترونیکی خیریه:
omidsalehi3311@chmail.ir
کانال مجازی33249322199:
فکس91113329:
وب سایتhttp://yaranenegar.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت از معلولین،محرومین،کودکان بی سرپرست
وسرطانی،جوانان آسیب پذیر و سالمندان.

مشخصات خیریه:

نام خیریه :موسسه نبض سبز حیات
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:ریحانیان
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33233999133-33993331339:
شماره تماس خیریه11391913:
آدرس خیریه-2:همدان-بلوار بعثت-کوچه امین-پالک -1 24تهران-شریعتی-باالتر
از پل صدر-خیابان شهید میرزاپور(سهیل)-پالک 14
آدرس الکترونیکی خیریهeng_reihanian@yahoo.com:
کانال مجازی33993331339:
فکس11391913:
وب سایتhttp://greenpulse.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:افزایش سطح علمی جوانان عالقمند در حیطه اهداف موسسه و فعالیتهای زیست
محیطی کسب تجربه جهت انجام فعالیتهای فرهنگی اجتماعی
استفاده از افکار و نظرات موثر و راهگشای جوانان صاحب اندیشه
ارائه طرح پژوهشی در زمینه مطالعات حیات وحش و حفاظت از تنوع زیستی
ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت جوانان در زمینه محیط زیست
باال بردن سطح فرهنگ محیط زیست اقشار مختلف کشور

مشخصات خیریه:
نام خیریه:موسسه خیریه داراالحسان همدان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سعید ظروفی
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه 33249222333 :و 33249233391
شماره تماس خیریه93111393:
آدرس خیریه:همدان ،حصار امام خمینی (ره) ،طبقه فوقانی مسجد امام حسن
مجتبی (ع)
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی33249233391:
فکس93111393:
وب سایت/http://darolehsan-hm.ir :
سوابق کاری خیریه:با انگیزه های معنوی و خداپسندانه به منشور انجام وظیفه اخالقی ،انسانی و ایجاد
بستری مناسب برای هدایت کمک افراد خیراندیش به نیازمندان آبرومند و گمنام جوانه زد.
تمرکز فعالیت بر روی خانواده¬های نیازمندی است که فرزندان دانش¬آموز یا دانشجو داشته و
وضعیت مالی و زندگی آنها به شکلی است که ادامه تحصیل این عزیران در صورت عدم رسیدگی ،با
مشکل روبرو می¬شده است.

مشخصات خیریه:

نام خیریه :خیریه نسیبه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:علی محمد احمدی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه34291911319:
آدرس خیریه:همدان مالیر کیلومتر  9جاده مالیر
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@nasibemalayer.com:
کانال مجازی-:
فکس34291911319:
وب سایتhttp://nasibemalayer.com :
سوابق کاری خیریه :حمایت از معلولین

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه غیرانتفاعی و خیریه مهرآوران علوی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حسین یعقوبی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه3422-1111313 :
آدرس خیریه :همدان ،بلوار خواجه رشید ،ابتدای بلوار ،طبقه فوقانی بانک شهر
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی:
فکس3422-1111313 :
وب سایتhttp://mehravaranealavi.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد نخبگان استان همدان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر غالمحسین مجذوبی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه94133339-342 :
94133334-342
94133333-342
آدرس خیریه:همدان  -خیابان مهدیه  -روبروی اداره برق  -جنب سازمان بازرسی
منطقه  - 3بنیاد نخبگان استان همدان
آدرس الکترونیکی خیریهhamedan@bmn.ir :
کانال مجازیhttp://www.aparat.com/hamedan_nokhbegan:
فکس94133341-342:
وب سایتhttp://hamedan.bmn.ir :
سوابق کاری خیریه :حمایت از نخبگان

مشخصات خیریه:

نام خیریه :انجمن  p.k.uهمدان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مرتضی رحمانی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33244249233:
شماره تماس خیریه342-91339232:
آدرس خیریه:همدان  -بلوار شهید مطهری  -بیمارستان فوق تخصصی بعثت -
انجمن pku
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی33244249233:
فکس91339232:
وب سایتhttp://pku-hami.ir :
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران فنیل کتونوری

مشخصات خیریه:

نام خیریه :انجمن حمایت از بیماران ام اس مهر همدان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر مهردخت مزده
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه34221393241:
آدرس خیریه:همدان -بلوار بدیع الزمان -نرسیده به پل هوایی -بیماریهای خاص
حضرت قائم -انجمن حمایت از بیماران ام اس مهر استان همدان
آدرس الکترونیکی خیریهhamedan_ms_society@yahoo.com:
کانال مجازی:
فکس34221393241:
وب سایتhttp://ms-mehr-hamedan.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران ام اس

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه رسانه ی ایرانیان با نام جهانی یمین
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:علیس عباس فر
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه391-93133493:
آدرس خیریه :یزد -خیابان ایرانشهر -کوچه ناجی -شماره  94کدپستی:
4329339913
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@yonline.ir:
کانال مجازی-:
فکس391-93133493:
وب سایتhttp://www.yonline.ir :
سوابق کاری خیریه:یک نهاد چندمنظوره فرهنگی هنری غیرانتفاعی است که با هدف
ترویج و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و اجرای پروژه های تکنولوژی محور و درون زا
برای مردم در مسیر تقویت و توسعه مبادالت فرهنگی و هنری در جهان آنالین و شبکه های
اجتماعی می پردازد .رویکرد اصلی این موسسه تقویت بلوک فارسی زبانان در دنیای مدرن از
طریق اجرای پروژه های بومی ،ملی و جهانی است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه آسایشگاه خیریه سالمندان مهریز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر عبویی
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه33292114313:
شماره تماس خیریه39191113133:
آدرس خیریه :مهریز – جنب تاالر سبز – آسایشگاه سالمندان و معلولین نشاط
مهریز
آدرس الکترونیکی خیریهasmehriz@yahoo.com :
کانال مجازیtelegram.me/asmehriz:
فکس39191191333:
وب سایت/http://www.asmehriz.org :
سوابق کاری خیریه:حمایت از سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد رشد و توسعه بفروئیه میبد
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس برزه گر
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33239939113:
شماره تماس خیریه99991219:
آدرس خیریه:یزد،میبد بفروئیه،کوچه شهید تقی زاده
آدرس الکترونیکی خیریه:
bonyad213@yahoo.com
کانال مجازی33239939113:
فکس99991219:
وب سایتhttp://bonyadbafroo.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:تقویت و ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم در ابعاد مختلف ،برگزاری جلسات
همایشها و کالس های آموزشی جهت ارتقاء دانش و آگاهی مردم در ابعاد مختلف استفاده از تجربیات
و شخصیتهای متخصص و صاحب نظر در راستای پیشرفت تشکیل کمیتهها توسط افراد متخصص در
زمینههای فوقالذکر جهت پیشرفت فرهنگ و توسعه پایدار ایجاد شبکه اطالعرسانی از طریق سایت و
برگزاری جلسات هماندیشی با شورای اسالمی و دهیاری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه دارالعلوم الحسنیه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج اقا امامی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33299113433 :
شماره تماس خیریه39191919321 :
آدرس خیریه :میبد ،فیروزآباد بلوار شهید فاضلی جنب مسجد  21امام
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی33299113433:
فکس39191911191 :
وب سایتhttp://www.alhasan.ir:
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان یزد
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2934:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه )391( 93 31 33 33 :و )391( 93 11 92 32
آدرس خیریه:یزد ،خیابان فرخی ،روبروی داروخانه شهید چمران ،کوچه آیت اهلل
غفاری ،بن بست گلشن
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس)391( 93 11 33 99 :
وب سایتwww.yazdkidney.ir :
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران کلیوی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیزیه فرهنگی حضرت جواد االئمه (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:غالمعلی سفید
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه391-94193933 ،39194193921 ،)391(94193131 :
آدرس خیریه:یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی – دفتر مرکزی موسسه خیریه
فرهنگی حضرت جواداالئمه (ع).
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس)391(94193923
وب سایتhttp://www.cjcf.org :
سوابق کاری خیریه :تبلیغات اسالمی ،تحقیقات فرهنگی ،علمی ،دینی ،فنی و اختراعات ،اکتشافات،
تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان ،بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصالها ومدارس علوم اسالمی،
ایجاد مراکز آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه و مراکز فرهنگی ،ورزشی و تربیتی ،مراسم تغذیه و
اطعام ،تعمیر آثار باستانی ،امور عمرانی و آبادانی ،هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،
کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،جنگ و حوادث غیر
مترقبه دیگر و رسیدگی به بیماران وایجاد مراکز درمانی در سطح استان و کشور و فعالیتهای دیگر

مشخصات خیریه:

نام خیریه :موسسه خیریه صالح الدین ایوبی کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مجید صالحی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33933233242:
شماره تماس خیریه34919193923:
آدرس خیریه:پاوه – میدان مولوی  -پاساژ محمدی طبقه سوم – دفتر موسسه
خیریه صالح الدین ایوبی.
آدرس الکترونیکی خیریهAdmin@penous.com:
کانال مجازی:
فکس34919193923:
وب سایتhttp://www.penous.com :
سوابق کاری خیریه:خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست
*دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و ارائه ی مشاوره ی تحصیلی به آنها
*بیماران و از کارافتادگان و...
*تالش در جهت اشتغال زایی افراد تحت حمایت.
* به شکلی آبرومندانه و با حفظ کرامت انسانی آنها.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مهر آینان مهر کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر امیرحسین سالور
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه34999193393 :
آدرس خیریه:کرمانشاه میدان آیت اهلل کاشانی  ،مجتمع تجاری ارگ ،طبقه  ، 3واحد
23
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازیhttps://telegram.me/mamcharity:
فکس34999193393:
وب سایتhttp://mam-charity.org :
سوابق کاری خیریه:اولین حامی کودکان مبتال به سرطان استان کرمانشاه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه سبز اندیشان بیستون
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:پویان فرد
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه33243299339:
شماره تماس خیریه34931431332:
آدرس خیریه:بیستون  ،شهرک بیستون ؛ کوچه شهید شاهمرادی پالک 133
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس34931431332:
وب سایتhttp://www.samanbisotun.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی و آبخیز داری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استان کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه34994113919 -94199199 :
آدرس خیریه:کرمانشاه  11 -بهمن  -خیابان برق  -کوی چهاردهم
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس94113919 -94199199 :
وب سایتhttp://kbanovan.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:به منظور خدمت رسانی به زنان استان و دستیابی این قشرمهم و
حیاتی در تربیت یک جامعه موفق به دانش انظباطی و استفادۀ بهینه ازدوره ها ی
مختلف زندگی شان با برگزاری کالسهای آموزشی در عرصه های هنری  ،علمی و
ورزشی و کارگاه های آموزشی با استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب ومتعهد
شروع به فعالیت نموده است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حامی حقوق کودک کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهرداد کرمی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33249999313:
شماره تماس خیریه34999113933:
آدرس خیریه:کرمانشاه،میدان فردوسی،خ کسری،طبقه زیرین درمانگاه منصوبی
آدرس الکترونیکی خیریهmehrdad.karami@iran.ir:
کانال مجازی-:
فکس34999113933:
وب سایتhttp://jebhenejat.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:دف اصلی انجمن حمایت از حقوق کودک بر اساس اصول مندرج در
پیمان نامه جهانی حقوق کودک است و بااستفاده از همکاری اعضای داوطلب خود تالش می
کند تا با شناساندن و تفهیم و ترویج این حقوق به عموم ایرانیان به برداشته شدن موانع
عینی و ذهنی به تحقق حقوق کودکان یاری رساند وبرای ایجاد زمینه های مناسب جهت
بهبود وضعیت عمومی زندگی ،رشد جسمی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی کودکان این سرزمین
گام های موثری بردارد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه یاران سبز ژینگه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:افشین عبدالهی نژاد
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33243399399:
شماره تماس خیریه33243399399:
آدرس خیریه:کرمانشاه  ،خ مطهری
آدرس الکترونیکی خیریه@gmail.com312afshin:
کانال مجازی:
فکس:
وب سایتhttp://gfzhyngh.mihanblog.com :
سوابق کاری خیریه:امور بین المللی  ،اقوام  ،محیط زیست،کردشگری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :جمعیت حضرت علی اصغر (ع) کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم یدیر
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه34994114343 :
آدرس خیریه:کرمانشاه ،محله شهیاد ،خ ابوذر،چهار راه دوم،کوچه تراب کریمی،
پشت مسجد نور الحسین(ع)
آدرس الکترونیکی خیریهNashmi.yadi@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس34994114343:
وب سایتhttp://kodakanekar.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:ایتام،جهیزیه،ازدواج،نیاز های معیشتی عمران و توسعه
مناطق کم برخودار در جهت کمک هزینه درمان،کودکان کار و خیابانی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه رسول اکرم (ص) کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه34913111113 :
آدرس خیریه :کرمانشاه  /شهرستان روانسر  /خ فاروقیه  /روبروی اداره گاز
آدرس الکترونیکی خیریهarash.s.kani@gmail.com:
کانال مجازی:
فکس34913111113 :
وب سایتhttp://www.mkhra.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری ،کمک بال عوض به دانش آموزان ،کمک های
نقدی و غیر نقدی به خانواده های نیاز مند ،کمک به خانواده های بی
سرپرست،تهیه خوابگاه برای دانشجویان  ،مشارکت و کمک در ساخت
منازل مسکونی و...

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه مهرگان کرمانشاه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :بهاره امینی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه-49-34 , +99193333-49-34 , +99113233-49-34 :
+99144232
آدرس خیریه:کرمانشاه  -خیابان سعدی  -چهار راه دانشسرا  -برج سعدی -
ساختمان گلستان  -واحد اداری 1
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@mehrgaan.org:
کانال مجازی@mehrgaan:
فکس334-49-99113339:
وب سایت/http://mehrgaan.org :
سوابق کاری خیریه:تهیه آذوقه جهت خانواده های بی سرپرست و کم درآمد بصورت دوره ای و
به مناسبتهای مختلف در طول سال.پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان
مستعد .تامین هزینه عمل جراحی.
تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای نیازمندان .اهدا کمک بالعوض نقدی در موارد خاص .تامین لوازم
خانگی و وسایل منزل و......

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه باقیات صالحات کامیاران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:جهانگیر محمدی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه34919193233:
آدرس خیریه :کامیاران – خیابان بهشتی – روبروی بانک ملی شعبه بهشتی – جنب
لوازم خانگی محمدی – کدپستی 33924 -33111
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس34919193233:
وب سایتhttp://baqiatalsalehat.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:کمک و یاری رساندن به ایتام و کودکان و نوجوانان بی
بضاعت،جمع آوری و سازماندهی کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر
کمک به رفع آسیب های اجتماعی در جامعه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه محبان کردستان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33249933333:
شماره تماس خیریه9114933:
آدرس خیریه:سه راه مسجد جامع،میدان تاجوانچی ،روبه روی سوپر مارکت شاه
وردی
آدرس الکترونیکی خیریهklint_sanandeji@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس9114933:
وب سایت/http://mohebankordestan.persianblog.ir :
سوابق کاری خیریه :کمکهای درمانی و مالی _ ،تاسیس مراکز و کالس های آموزش
فرهنگی ،حمایت و کمک مالی به طالب و دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی
بضاعت جهت ادامه تحصیالت عالی و همچنین کمک مالی به ائمه مساجد محله،
ایجاد فرصت های اشتغال

مشخصات خیریه:

نام خیریه :موسسه خیریه هیوای ژیان سنندج
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سید زاده
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33249439319:
شماره تماس خیریه 349-99193119:و 349-99193199
آدرس خیریه:سنندج  ،میدان مادر  ،پشت سازمان بازرگانی  ،کوچه شباب  ، 2کوچه
مسجد آقاحبیب اهلل  ،طبقه دوم
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33249439319:
فکس 349-99193119:و 349-99193199
وب سایت/http://hiway-zheyan.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از خانواده های بی بضاعت به شیوه های مختلف

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از بیماران سرطانی کردستان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:ثریا لطیفی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه33344999113939 :
آدرس خیریه :کردستان،سنندج ،میدان آزادی ،جنب شورای حل اختالف ،پاساژ
خسرو (اسعدی مقدم)
آدرس الکترونیکی خیریهnfo@kurdcps.com:
کانال مجازی:
فکس33344999113939 :
وب سایتhttp://kurdcps.com :
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران سرطانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن حمایت از بیماران دیابتی کردستان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :علی سلوکی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه99133239-99191239 :
آدرس خیریه:سنندج :میدان مادر  -بلوار بعثت ( مابین میدان مادر و چهار راه
سیروس) انجمن حمایت از بیماران دیابتی کردستان
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی-:
فکس99133239-99191239 :
وب سایتhttp://www.diabetes-sanandaj.com :
سوابق کاری خیریه:شناساندن بیماری دیابت به جامعه
- 2فراهم نمودن موجبات پیشگیری از دیابت
 -9ایجاد امکانات رفاهی -درمانی برای مبتالیان به دیابت

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مو.سسه خیریه صفا
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:صفیه تقی پوردهکردی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33293331399 :
شماره تماس خیریه :تلفن39491131229 :
آدرس خیریه:شهرکرد  -خیابان کاشانی  -کوچه  - 11پالک 1
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@safa-charity.ir:
کانال مجازی-:
فکس :نمابر39491131224 :
وب سایتhttp://www.safa-charity.ir :
سوابق کاری خیریه:حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده
آنان در بخش خیریه،درمان کودکان مبتال به سرطان در استان در
چهارچوب منشور حقوق بیمار و بر اساس جدید ترین و کارآمدترین روشها
و آخرین دست آوردهای علم پزشکی در بخش درمان ،پیشگیری و
روشهای نوین درمان ،ماموریت این موسسه است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه ولیعصر(عج) فارسان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فدائی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39499193111--39499113313:
آدرس خیریه:فارسان،بلوار امام،پایین تر از پارک ساحلی الله،جنب اداره بهزیستی
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازیhttps://telegram.me/valiasrfarsan:
فکس39499113313:
وب سایتhttp://www.cbrf.ir :
سوابق کاری خیریه **:اجرای طرح توانبخشی مبتنی برجامعه
**توانمندسازی سالمندان ومعلوالن،جذب مشارکت های مردمی
**تدوین واجرای برنامه های آموزشی ازطریق نهادهای ذیربط درقالب آموزش درخانواده
وآموزش خارج ازخانواده
**پیگیری وامورمربوطه درجهت اجرای قانون جامع حمایت ازحقوق معلوالن،برگزاری
کالس های آموزشی مختلف و...

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه حضرت نبی اکرم(ص)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمودی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33933243942:
شماره تماس خیریه39913193143:
آدرس خیریه:استان بوشهر –شهرستان خورموج –خیابان طالقانی بعد از چهارراه
ابوطالب جنب کانون بازنشستگان تامین اجتماعی
آدرس الکترونیکی خیریهnabiakram991@yahoo.com:
کانال مجازی33933243942:
فکس39913193143:
وب سایتhttp://nabi-akram.mihanblog.com :
سوابق کاری خیریه -2:تامین حقوق ماهانه یک یا چند خانواده و کودک نیازمند .هدیه
مواد غذایی البسه و ...به نیازمندان
- 1تامین هزینه های درمانی ،بهداشتی و تحصیلی خانواده های نیازمند.
- 9تامین هزینه های برگزاری جشن شادی برای کودکان بی سرپرست.
- 3تامین وجوه الزم برای اهداء وام بدون بهره به خانواده های نیازمند

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه گل نرجس آل محمد (عج) ایالم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:شریفی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33994232914:
شماره تماس خیریه343-9939322:
آدرس خیریه 13 :متری ولی عصر،انتهای کوچه شهید شفیعی(،نزدیک به آکادمی
زبان ایران دکتر خانی)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@gol-narges.com:
کانال مجازی33994232914:
فکس-99939322-9991311:
وب سایت/http://www.gol-nargesilam.blogfa.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست،تحت پوشش قرار دادن
نیازمندان و ایتام،تهیه جهیزیه و کمک به دانش آموزان نیاز مند - .اشتغال زایی برای
دختران و زنان نیازمند
تحت پوشش قرار دادن زنان بد سرپرست و بی سرپرست -وام های قرض الحسنه به افراد بی بضاعت در حد وسع موسسه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم صابر
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه31244123124:
آدرس خیریه :تهران  -خیابان قائم مقام فراهانی  -کوچه دهم  -پالک  - 13طبقه 9
 واحد 29آدرس الکترونیکی خیریهinfo@foundationed.net:
کانال مجازیhttps://telegram.me/foundationed:
فکس31244139931:
وب سایتhttp://www.foundationed.net :
سوابق کاری خیریه:ماموریت اصلی بنیاد توسعه فرهنگ کارآفرینی و ترویج
تفکر خالق و فعالیت مولد در میان زنان و جوانان و زمینه سازی برای کشف،
پرورش و باروری استعدادهای خالق کارآفرینانه در حوزه های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد نیکوکاری رایحه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :فاطمه تندگویان
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه33392121-312 --33392929-312:
آدرس خیریه:تهران ،جاده مخصوص کرج ،نرسیده به شهرک اکبـاتان ،بیمـه سوم،
خیابان شهید عظیمی روبروی پارک گالیل نبش مهرداد پالک 1
آدرس الکترونیکی خیریهinof@rayeheh.ir:
کانال مجازی:
فکس312-33392121
وب سایتwww.rayeheh.ir :
سوابق کاری خیریه :آسیب های اجتماعی،پایگاه سالمت

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه حمایت از کودکان دنیای پر مهر شیرین کرج
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :مجید کرکی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه33212392194:
شماره تماس خیریه1-93913433:
آدرس خیریه:کرج ،خ مطهری خ صدر
آدرس الکترونیکی خیریهmajid.korkii@gmail.com :
کانال مجازی-:
فکس3923993 :
وب سایتhttp://www.kodakaneshirin.com:
حوزه فعالیت خیریه:حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست،بهداشت
و سالمت،نیکو کاری و امور خیر

مشخصات خیریه:
نام خیریه:خیریه مهر کوثر کرج
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سرکار خانم بدرالملوک
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه99339333-313:
آدرس خیریه :ایران  -کرج  -مهرشهر  -گلستان یکم  -خیابان نهم  -پالک 191
آدرس الکترونیکی خیریه:
info@mehrekosar.com
کانال مجازی:
فکس:

99322944-313

وب سایتhttp://www.mehrekosar.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست،
کمک به مراکز معلولین ،اهداء کمک هزینه تهیه جهیزیه به خانواده های
نیازمند ،و پوشش مادی و معنوی دانش آموزان و دانشجویان است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد فاتح
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس خلیلی
تاریخ تأسیس خیریه2911:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه31393321313:
آدرس خیریه:کرج ،خیابان شهید بهشتی،بعد از خیابان کسری ،داخل حیاط بنیاد
شهید
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@bonyadefateh.com:
کانال مجازی:
فکس)+34 13( 93321313:
وب سایتhttp://bonyadefateh.com :
سوابق کاری خیریه:حمایت از حقوق کودکان و فرزندان طالق،ایتام،تامین
نیاز های معیشتی،نیکو کاری و امور خیر.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه سرپرستی ایتام و امور خیریه کرج
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:میر سلیمی
تاریخ تأسیس خیریه2991:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه91119494-91119493 :
آدرس خیریه-2:کرج ،خیابان شهید بهشتی ،میدان شهدا ،طبقه فوقانی بانک ملی-1
کرج ،سه راه رجائی شهر ،کوی کارمندان شمالی ،جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
آدرس الکترونیکی خیریهmanager@aytamkaraj.org:
کانال مجازی-:
فکس91119494:
وب سایتwww.aytamkaraj.org :
سوابق کاری خیریه - :به منظور حمایت مادی و معنوی خانواده هائی که
سرپرست خود را از دست داده اند و در آن خانواده افرادی هستند که عرفا
یتیم بر آنها صدق نموده از نظر مالی در مضیقه می باشند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :فاطمه اشدری
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه314-99931313 :
آدرس خیریه :قزوین خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی
ساختمان 333
آدرس الکترونیکی خیریهpeywand221@gmail.com:
کانال مجازی:
https://telegram.me/Peywand_221
فکس31499913133 :
وب سایت:
www.peywand.ir
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران کلیوی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه حمایت از بیماران خاص آبیک(محاب)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:شهال فاطمی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه31411432333:
آدرس خیریه:شهرستان آبیک  -خیابان شهید رجایی  -کوچه اول شرقی -صندوق
پستی 93321-2299
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@mahabngo.ir:
کانال مجازی-:
فکس31411431333:
وب سایتwww.mahabngo.ir:
سوابق کاری خیریه :خیریه حمایت از بیماران خاص

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه خیریه و فرهنگی-آموزشی نور مبین
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فرزینیا
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه33212191193:
شماره تماس خیریه319-91111333 :
آدرس خیریه :استان سمنان ،شهرستان شاهرود ،بسطام ،خیابان باهنر ،کوچه
مهر ،پالک 24
آدرس الکترونیکی خیریهnfo@nooremobin.org:
کانال مجازی-:
فکس319-91111333 :
وب سایتhttp://nooremobin.org:
سوابق کاری خیریه:هدف اصلی این موسسه می توان قلمداد کرد« ،
پرورش انسان خوب » یا « پرورش شهروند خوب » است

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه فدک مهدی شهر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:شهنی زادی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه33211923331:
شماره تماس خیریه31999314441:
آدرس خیریه :هدیشهر -خیابان امام -مجتمع مسکونی مروارید  -طبقه همکف
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس31919314441:
وب سایتhttp://www.fadakmahdishahr.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر ،ایتام،جهیزیه،ازدواج،

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن دیدبانان میراث ایل سنگسر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :محمود سلطانیان
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33211913931-33219923299:
شماره تماس خیریه31999311334:
آدرس خیریه :سمنان،مهدی شهر،خ امام،منطقه زیارت خ منتهی به کشتار گاه
(طالقانی)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@sangsarmiras.ir:
کانال مجازی33219923299:
فکس31999311334:
وب سایتhttp://sangsarmiras.ir:
سوابق کاری خیریه -2:شناسایی،معرفی وتالش جهت ثبت آثار تاریخی فرهنگی واجتماعی
به جا مانده ازگستره تاریخی ایل سنگسر وطوایف تابعه موجود درسطح شهرستان،توسعه
گردشگری
- 1پیگیری برچگونگی حفظ واحیای یافته های فرهنگی وتاریخی ایل
- 9باالبردن سطح دانش عمومی درراستای شناخت وحفظ ارزشهای فرهنگی به جا مانده

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم احترام اردستانی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه319 99919221:
آدرس خیریه :سمنان،خ طالقانی،نرسیده به چهر راه مازندران،جنب بانک
مسکن؛خ اعوانی،طبقه فوقانی.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@es-semnan.ir :
کانال مجازیhttps://telegram.me/es_semnan:
فکس319 99999141 :
وب سایتhttp://es-semnan.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران سرطانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :گروه فرهنگی ورزشی جوانان نصر بسطام
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اسماعیلی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-33239931391- 33239931393:
33239932399
شماره تماس خیریه31991111213:
آدرس خیریه :سمنان ،بسطام،خ شهید بهشتی،کوچه شهید کاملی
آدرس الکترونیکی خیریهnasr233@mihanmail.ir:
کانال مجازی33239931393:
فکس31991111212:
وب سایتhttp://www.nasr-bastam.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:فرهنگی ورزشی،امور تربیتی جوانان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه سنا
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:عبدالخضر عساکره
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه+3432 11313143
آدرس خیریه :خوزستان  /بندر ماهشهر /شهر شهید چمران (جراحی )  /کوی
یاسر /خیابان مبین 2
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@sana-charity.org:
کانال مجازی:
فکس)+3432(11311339 :
وب سایتhttp://www.sana-charity.org:
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران سرطانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه فردوس خرمشهر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمدحسن کعبی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33234929399- 33239923133:
شماره تماس خیریه332-19112139 :
آدرس خیریه :خرمشهر،بلوار آیت اهلل خامنه ای(چهل متری) روبروی اداره کار و
امور اجتماعی ،جنب پارک حجاب
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@moshk-charity.org::
کانال مجازی-:
فکس332-19112139 : :
وب سایتhttp://ferdos-charity.org:
سوابق کاری خیریه :نیکوکاری،ایتام،جهیزیه،کمک هزینه های درمانی،
نیکوکاری و امور خیر.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه نیکوکاران امیدیه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه3321-9111393:
آدرس خیریه :خوزستان  -امیدیه  -بلوار بسیج  -جنب سپاه پاسداران  -موسسه
خیریه نیکوکاران امیدیه
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@onc49.com:
کانال مجازی-:
فکس9111393 :
وب سایتhttp://www.nikokaran.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه-2:کاهش آسیب های اجتماعی از طریق تأسیس سازمان های
مردم نهاد)(NGOمرتبط
1رسیدگی به ایتام و فرزندان بی سرپرست9رسیدگی به وضعیت زندگی زنان بی سرپرست -3اشتغال یا به عبارت دیگر کارآفرینی برای خانواده های تحت پوشش

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه جواداالئمه
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه3323333399 :
آدرس خیریه:اهواز
آدرس الکترونیکی خیریهej.charity@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس3333399332:
وب سایت/http://emamjavadcharity.persianblog.ir:
سوابق کاری خیریه:اسکان کودکان بی سرپرست،کمک هزینه های
درمانی و تحصیلی،ایجاد شغل

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه  14معصوم (ع) اهواز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج احمد آقا کالهدوز
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه91399433 :
آدرس خیریه -2 :اهواز خیابان دکتر شریعتی (سیمتری )مقابل سقاخانه(دفتر
مرکزی) -1خیابان نواب ،تقاطع خیابان آذربایجان غربی،ساختمان سهیل طبقه
،1واحد 131
آدرس الکترونیکی خیریهOffice@23ma.ir:
کانال مجازیhttp://www.telegram.me/Ahvaz23masoom:
فکس91399423 :
وب سایتwww.23ma.ir:
سوابق کاری

خیریه:دقت همه جانبه در بررسی ها و تحقیقات  ،همراه با استعالم ازسایر ارگان های

حمایتی برای اطمینان از وضعیت مددجو و برآورد سطح نیاز او
اولویت دادن به اصل محرومیت و نیاز خانواده ها حفظ شأن،حرمت و کیان خانواده ها اهتمام ویژه به امور
فرهنگی،تحصیلی و تربیتی مددجو تأکید بر آموزش،اشتغال و خود کفا نمودن خانواده های مددجو

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه خیریه خاتم االنبیاء ایرانشهر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سعید آرمیان
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه33219393321-33212391344:
شماره تماس خیریه)3139( 1191292:
آدرس خیریه :ایرانشهر خیابان والیت  ،والیت  23جنب مسجد جامع فاروقی
صندوق پستی  999 :ـ 33291
آدرس الکترونیکی خیریه:
KHATAM41_ir@YAHOO.COM
کانال مجازی-:
فکس1191292 :
وب سایتhttp://www.khatam41.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری و امور خیر،ایتام جهیزیه،نیاز های
معیشتی،کمک هزینه های درمانی.

مشخصات خیریه:

نام خیریه :موسسه خیریه خادمین کتیج
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:عبدالرسول بارانی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33213393393:
شماره تماس خیریه:تلفن1399244934-1399244939 :
آدرس خیریه :استان سیستان و بلوچستان -شهرستان فنوج -مرکز بخش
کتیج  .دفتر موسسه خیریه خادمین کتیج
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@khademincharity.com:
کانال مجازی@Khademin_kotijcharity
فکس1399244939:
وب سایتhttp://www.khademincharity.com/fa
سوابق کاری خیریه:

حمایت و تحت پوشش قراردادن ( باالی  113خانواده ) از کودکان کار  ،خانواده های بی

سرپرست ،خودسرپرست و بدسرپرست ،بیوه های بزرگسال و ایتام ( البته با حمایت موسسات و نیکوکاران ) و توانمند سازی ،
حمایت های مالی  ،اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال و ، ...تالش برای ارتقای فرهنگ و بهداشت و درمان کودکان و
خانواده های تحت پوشش  ،تالش جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی و همچنین سایر اماکن عام المنفعه در جهت
آبادانی و رفع نیاز های مردم محروم  ،حمایت ویژه از اموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به
دانشجویان و دانش آموزان مستعد ونیازمند

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه موج مهربانی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهرداد الطافی
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه33119333929-33113331932:
شماره تماس خیریه39213113193:
آدرس خیریه :فارس،جهرم،میدان شهدا،خ جمهوری،کوچه ،3پاساژ آفتاب،طبقه
همکف
آدرس الکترونیکی خیریهmojmehrbani@gmail.com:
کانال مجازیtelegram.me/mojmehrbani :
فکس39213113193 :
وب سایت/ http://mojmehrbani.ir:
سوابق کاری خیریه:حامی کودکان و دانش آموزان نیازمند سراسر کشور
و توسعه فضای علمی،اموزشی کشور.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد دیابت بوعلی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39293113449:
آدرس خیریه :شیراز ،میدان نمازی ،درمانگاه امام رضا(ع) ،طبقه هفتم
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@farsdiabetes.ir:
کانال مجازی-:
فکس39293113449 :
وب سایتhttp://farsdiabetes.ir:
سوابق کاری خیریه :حمایت از بیماران دیابتی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39224924421 -29:
آدرس خیریه :شیراز -بولوار امیرکبیر -چهارراه سرباز -بولوار سفیر شمالی-
خیابان سفیر شمالی -نبش خیابان ولیزاده -بنیاد توانگران کارآفرین نور .کد
پستی92994-39933 :
آدرس الکترونیکی خیریهhemayatemaghalat@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس39224924423 :
وب سایتhttp://mntk.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از معلوالن به طرق مختلف

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسات خیریه توانبخشی و نگه داری معلولین ذهنی تالش
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:بهزاد حاجات نیا
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه33299213991-33299213991:
شماره تماس خیریه91319932-392 ::
آدرس خیریه :شیراز :شهرک رکن آباد قرآن (اکبرآباد) آخر سی متری تالش
روبروی درب شمالی سیلو مرکز خیریه تالش.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@talashfatima.com:
کانال مجازی33299213991:
فکس91319143 :
وب سایتhttp://www.talashfatima.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت و نگه داری از معلولین

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه آموزشی و پژوهشی درمانی پیوند اعضا بوعلی سینا
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر ملک حسینی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه3929 3339332 :
آدرس خیریه :شیراز -شهر صدرا -جاده فاز 1به سمت دوکوهک -روبه روی
باغشهر پردیس  -کدپستی92333-39341 :
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@otc-booali.com :
کانال مجازی-:
فکس3929 3393394 :
وب سایتhttp://otc-booali.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران نیازمند به پیوند اعضا

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد فرهنگی بین الملی مادر شیراز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهندس غالمرضا محمدی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291144333-1 :
آدرس خیریه :شیراز ـ فلکه اطلسی ـ بلوار هجرت ـ کوچه  3ـ پالک  13ـ کد
پستی92313-39299 :
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@mothersfoundation.ir:
کانال مجازی-:
فکس39291144339 :
وب سایتhttp://www.mothersfoundation.ir:
سوابق کاری خیریه:بازشناسایی  ،قدرشناسایی و نکوداشت مقام مادر

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه یاوران شب چراغ
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :آقای علوی
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33299231239:
شماره تماس خیریه39224313244:
آدرس خیریه :شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان
صنعتگر/کوچه  /19پالک 213
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@shabcheragh.ir:
کانال مجازی33299231239:
فکس39224313242 :
وب سایتhttp://www.shabcheragh.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از کودکان کم بینا و نابینا

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه حضرت فاطمه زهرا (س)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای مهندس سید محمد حسین صداقت
کشفی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33292919393:
شماره تماس خیریه39291932323:
آدرس خیریه :شیراز ،میدان امام حسین (ع)( ،ستاد) ابتدای خیابان انقالب
(مشیر فاطمی) ،ساختمان شماره  1علوم پزشکی فارس ،طبقه دوم
آدرس الکترونیکی خیریه:
کانال مجازی33292919393:
فکس1992393 :
وب سایتhttp://mehrezahra.sums.ac.ir:
سوابق کاری خیریه:بهداشت و سالمت

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه حضرت علی ابن حمزه(ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه392 3331214-93339193:
آدرس خیریه :شیراز بلوار چمران،اینوردی ،2باالتر از دانشکده توانبخشی،ببش
کوچه 9
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس39293339192 3331214- :
وب سایتhttp://mfhamzeh.org:
سوابق کاری خیریه:پرورش علمی فرهنگی و دینی دانش آموزان و
دانشجویان مستعد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه چلچراغ آل طاها
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39299133113:
آدرس خیریه :شیراز  .بلوار مدرس .روبروی مجتمع مسکونی مدرس
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس39299133113 :
وب سایتhttp://altahaa.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:این خیریه حامی خانواده های نیازمند و کودکان بی
سرپرست و بدسرپرست و علی الخصوص بیماران سرطانی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه بعثت النبی(ص)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه392911112399:
آدرس خیریه :استان فارس  -شهرستان المرد – ابتدای بلوارشاهد–روبروی
بانک مسکن
آدرس الکترونیکی خیریهbesatonnabi@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس39411112399 :
وب سایتhttp://besatonnabi.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه – 2:تحت پوشش قراردادن ایتام وخانواده های بی سرپرست و
نیارمند وارائه خدمات اجتماعی و مشاوره ای
- 1کمک نقدی و غیر نقدی به افراد نیازمند
- 9کمک به هیات های مذهبی و برگزاری مراسم های اعیاد و وفات ائمه معصومین-3
تاسیس مراکز نگه داری کودکان و زنان و سالمندان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه نگه داری و توان بخشی معلولین ذهنی و جسمی نرجس
شیراز

نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای هدایت بهاء الدینی اردکانی
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه91 21 9419 - 93 93 9431 - 11 33 431:
()392
آدرس خیریه :شیراز  -بلوار امیر کبیر  -شهرک والفجر  -بلوار فجر جنوبی
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@shiraznarjes.ir-:
info@shiraznarjes.com
کانال مجازی-:
فکس11 33 431 :
وب سایتhttp://shiraznarjes.ir:
سوابق کاری خیریه :نگه داری و توان بخشی معلولین ذهنی و جسمی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مجمع خیرین سالمت فارس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :دکتر علی اکبر رامجردی
تاریخ تأسیس خیریه2942:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291913133 :
آدرس خیریه :بلوار زند-ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی-طبقه 4
آدرس الکترونیکی خیریهkhayerinsalamat@sums.ac.ir:
کانال مجازی-:
فکس39291913333 :
وب سایتhttp://khayerinsalamatfars.sums.ac.ir:
سوابق کاری خیریه :مجمع خیرین  ،قانونمند نمودن  ،ساماندهی ،
تقویت و توسعه فعالیتهای خیریه بهداشتی  ،درمانی  ،آموزشی و
مشاوره ای و پژوهشی مرتبط

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه و کانون ناشنوایان آباده
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33294111324-33292111123:
شماره تماس خیریه39129931123:
آدرس خیریه :استان فارس شهرستان آباده میدان بسیج جنب هالل احمر کوچه
21
آدرس الکترونیکی خیریهabadeh.deaf@gmail.com.:
کانال مجازی33292111123:
فکس39129931123 :
وب سایتhttp://www.knsha.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه :حمایت از معلولین،مشاوره و مددکاری

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه نگرش آسمانی شهر راز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای مهندس محمد دهقانی(امین)
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه33293339334:
شماره تماس خیریه91929331:
آدرس خیریه :شیراز،میدان نمازی،ابتدای خ مال صدرا،شساختمان عرفان،طبقه
سوم واحکد 3
آدرس الکترونیکی خیریهm.jabrael@gmail.com:
کانال مجازی33293339334:
فکس91929331 :
وب سایتhttp://www.negaresheasemani.ir:
سوابق کاری خیریه:مشاوره و خدمات روانشناختی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه متوسلین به حضرت زهرا (س)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای کشاورز
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33293993921-33293993923:
شماره تماس خیریه39299119129:
آدرس خیریه :شیراز .فلکه خاتون ابتدای کُوی زهرا نبش کوچه 14
آدرس الکترونیکی خیریهyazahrashiraz@yahoo.com:
کانال مجازی33293993921:
فکس39299119129 :
وب سایتhttp://yazahra33.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری و امور خیر.تامین جهیزیه

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه بیمارستان نمازی شیراز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر صالح
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه93393314-392 - 93393433-392:
آدرس خیریه :شیراز ،میدان نمازی ،بیمارستان موقوفه محمد نمازی ،جنب
سالن نرگس ،دفتر بنیاد نمازی
آدرس الکترونیکی خیریه:
Info@namazifoundation.com
کانال مجازی-:
فکس93393314 :
وب سایتhttp://www.namazifoundation.com:
سوابق کاری خیریه:نیکو کاری و امور خیر ،بهداشت و سالمت.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :جامعه خیرین مدرسه ساز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سر کار خانم فخرالسادات توسل
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39291913391:
آدرس خیریه :اداره آموزش پرورش شهرستان فسا
آدرس الکترونیکی خیریهadmin@mkmf.ir:
کانال مجازی-:
فکس91913391392 :
وب سایتhttp://www.mkmf.ir:
سوابق کاری خیریه – 2 :اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمی الباقیات و الصالحات در
جامعه و بهره گیری در جهت ساخت مدارس – 1 .نظارت بر حسن انجام نظریات و
اهداف شرعیه خیرین در طول حیات خیّر و بعد از آن – 9 .ایجاد زمینه های مناسب
حمایتی ( اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) جهت تداوم امور خیرین در ساخت مدارس.
 – 3برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی و غیره در جهت
احداث مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش و..

مشخصات خیریه:
نام خیریه :نجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :نادر معینی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93343332:
آدرس خیریه :شیراز  -خیابان زرهی  -بلوار بعثت  -بیست متری انصاری
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@kf-fars.ir:
کانال مجازی-:
فکس93343131 :
وب سایتhttp://www.kf-fars.ir:
سوابق کاری خیریه:ارائه خدمات به بیماران کلیوی ( دیالیزی ،پیوندی)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن همیاران بیماران ام اس استان فارس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه93191993-392:
آدرس خیریه :شیراز  -خیابان قصرالدشت  -بعد از دانشکده دندانپزشکی -
روبروی باشگاه بانک سپه  -پالک 123
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@farsms.ir:
کانال مجازی:
فکس93191993 :
وب سایتhttp://farsms.ir:
سوابق کاری خیریه:حمایت از بیماران ام اس

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد ازدواج اسالمی طوبی شیراز
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:آقای سید محمد هاشمی نژاد
تاریخ تأسیس خیریه2939:
شماره تلفن همراه خیریه:موبایل33293323333 :
شماره تماس خیریه3149391-3149392:
آدرس خیریه :بعد از پل زرگری خیابان خبرنگار نرسیده به ساختمان مرکزی
قطار شهری تاالر طوبی شیراز
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@bonyade-ezdevaj.ir:
کانال مجازی-:
فکس3149391 :
وب سایتhttp://www.bonyade-ezdevaj.ir:
سوابق کاری خیریه:ارائه خدمات در زمینه های برگزاری کالسهای
آموزشی و مشاوره در امر همسر گزینی  -اهداء کمک هزینه جهیزیه -
وام  -اصالح ذات البین  -آموزش مهارتهای زندگی و  ...می باشد .

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج سید عباس الجوردی
تاریخ تأسیس خیریه2911:
شماره تلفن همراه خیریه33332393293:
شماره تماس خیریه99921133 :
آدرس خیریه :قم  -خیابان طالقانی (آذر)  -روبروی مدرسه رضویه
آدرس الکترونیکی خیریهanjomanaytamqom@gmail.com:
کانال مجازی@anjomanaytam:
فکس99921133 :
وب سایتhttp://www.anjoman-aytam.net:
سوابق کاری خیریه:کمک به خود کفایی مادی و معنوی و فرهنگی خانواده
های ایتام  .کمک به تعلیم قرآن و مفاهیم آن.تهیه و ساخت مسکن ،
پرداخت اجاره منزل  ،تعمیرات و بنایی منزلشان.رسیدگی مادی و معنوی
به خانواده هایی که سرپرست خود را از دست داده اند.

مشخصات خیریه:

نام خیریه :دفتر فرهنگ معلولین قم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حجت االسالم والمسلمین سید جواد
شهرستانی.
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه311-91329311:
آدرس خیریه :قم ،بلوار محمد امین ،خیابان گلستان ،کوچه ،22پالک3
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@handicapcenter.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/joinchat/BfKAKju4j2U-:
qHKYdeD9UA
فکس11391329111:
وب سایتhttp://www.handicapcenter.com:
سوابق کاری خیریه:تولید کتاب گویا ،کتاب به خط بریل و کتاب
الکترونیکی است .یعنی بر حسب نوع نیاز معلولین

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه311-99933943:
آدرس خیریه:قم خ صفاییه کوچه  19پ 23/3
آدرس الکترونیکی خیریهmehr_imamhadi@yahoo.com :
mehr.imamhadi@gmail.comکانال مجازیhttps://telegram.me/mehrimamhadi:
فکس311-99933943 :
وب سایتhttp://www.imamhadi.com:
سوابق کاری خیریه:حمایت و تکفل ایتام-ترویج فرهنگ رسیدگی به
ایتام

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه حضرت امام رضا (ع)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حاج احمد ابریشم جی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه:31129993339
آدرس خیریه-2 :تهران ،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه دهم ،پ ،29
برج ایراتل(شعبه مرکزی) -1قم ،بلواربسیج ،بین کوچه های  19و 11
آدرس الکترونیکی خیریهkheirieh_emamreza@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس31129993339 :
وب سایتhttp://www.kheirieh-imamreza.com:
سوابق کاری خیریه:کمک بالعوض درجهت ادامه تحصیل و تحقیق دانش
آموزان و دانشجویان ممتاز  ،نخبگان ،ولی بی بضاعت و کم بضاعت که به
علت مشکالت مادی ممکن است از ادامه تحصیل فعال و با نشاط  ،باز
بمانند.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه بهداشت معنوی قم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:حجت االسالم حمیدرضا مظاهری سیف
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه31191332991:
آدرس خیریه :قم  -بلوار امین -کوچه  - 23فرعی  – 9پالک3
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@behdashtemanavi.com:
کانال مجازیhttp://www.aparat.com/behdashtemanavi:
فکس31191332991 :
وب سایتhttp://www.behdashtemanavi.com:
سوابق کاری خیریه :روشنگری افکار عمومی نسبت به نحرافات معنوی و ایجاد نهضت مردمی
مقابله با معنویت¬های آسیبزا..شناسایی محققان ،طالب و اساتید عالقه مند به مطالعات در حوزه
معنویتهای نوظهور و ساماندهی گروه های علمی..تشکیل کتابخانه تخصصی مطالعات معنوی
انتشار نشریات ،کتب و محصوالت فرهنگی نظیر نرم افزار و لوح فشرده و تولید برنامه¬های
رسانه¬ای.برگزاری دوره های تخصصی ،همایش¬ها و کرسی¬های نظریه پردازی.ایجاد واحد
فناوری اطالعات و حضور فعال و گسترده در شبکه جهانی اینترنت

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه و خیریه استاد روزبه زنجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر سید فرح جمالی
تاریخ تأسیس خیریه2994:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه :99992399-313 --313-99941319
آدرس خیریه :زنجان ،خیابان خرمشهر – خیابان وحی – موسسه خیریه استاد
روزبه زنجان
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی#roozbeh.charity :
فکس99941393 :
وب سایتwww.roozbeh-charity.ir:
سوابق کاری خیریه:ارائه آموزش های که در راستای ایجاد اشتغال باشد.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خانه خیرین ایران
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :علی روشنایی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33941339494:
شماره تماس خیریه:تلفن31244943934 , 44943939 :
آدرس خیریه:تهران  ،خیابان ولیعصر  ،باالتر از خیابان شهید بهشتی  ،کوچه
نادر  ،پالک  ، 3واحد ( 13دارای  92شعبه مختلف در هر استان)
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی33941339494:
فکس44943931:
وب سایتhttp://ch-iran.org
سوابق کاری خیریه:

زمینه سازی و بهسازی جهت مشارکت کمی و کیفی اقشار مختلف مردم در امور خیر ب –

تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم در فعالیت های خیر خواهانه و نیکوکارانه بین موسسات خیریه – تالش و همکاری به
منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیتها با سازمانهای ذیربط د – اهتمام در جهت تقویت و حمایت از موسسات
خیریه در چارچوب قوانین و مقررات کشور ه – ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارگزاران موسسات خیریه و – تالش در
جهت برقراری هم افزایی امور خیریه بین موسسات داخل و خارج کشور ز – همکاری درجهت اجرای سیاستهای کاهش
تصدی گری دولتی در زمینه خدمات اجتماعی ح – ارزشیابی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه سپهر شعبه بم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مرتضی جاللی
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه 393-33121391و 393-33121399
آدرس خیریه-2 :تهران ،خیابان ولیعصر  -باالتر از نیایش  -خیابان سعیدی پالک
 14واحد  -1 2بم :بلوار جمهوری اسالمی  -کوچه شهید بیگلری  -مجتمع خیریه
سپهر -9بابل  :پشت دانشگاه نوشیروانی  ،مقیم آباد ،مصالی ،24واحد سوم
سمت چپ روبروی پالک 223
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@sepehrcharity.com:
کانال مجازی-:
فکس393-33121999 :
وب سایتhttp://www.sepehrcharity.com:
سوابق کاری خیریه:خدمت رسانی به بخشی از آسیب دیدگان زلزله پس از
دریافت پروانه تاسیس برای فعالیت در سطح کشور از سازمان بهزیستی3

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه آبشار عاطفه ها (شعبه مرکزی مشهد)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:اقای حاج آقا فوالد
تاریخ تأسیس خیریه2941:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه312-99293423-29:
آدرس خیریه :خراسان رضوی-مشـهد-بلوار ابوطالب-بین ابوطالب  29و 23
آدرس الکترونیکی خیریه- info@absharatefeha.ir:
info@absharatefeha.ir
کانال مجازی-:
فکس312-99299141 :
وب سایتhttp://www.absharatefeha.ir:
سوابق کاری خیریه:جهیزیه و ارتباطات-نیازهای معیشتی،عمران،و
توسعه،نیکوکاری امور خیریه،کمک هزینه درمان قرض الحسنه(.دارای
بیش از  260شعبه فعال در سراسر کشور)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید شعبه کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه 39391333393-312-11939342
آدرس خیریه-2 :کرمان ،خیابان امام جمعه  ،نبش کوچه  ، 13سمت راست ،
طبقه دوم-1تهران ،میدان تجریش ،خیابان فنا خسرو ،پالک  ،92اقامتگاه کودکان
زنجیره امید(..شعبه مرکزی تهران)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@zanjirehomid.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/zanjirehomid2:
فکس39391339333 :
وب سایتhttp://www.zanjirehomid.ir:
سوابق کاری خیریه :فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی به کودکان

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه آشیانه علی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم دهقان
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه)3939(91329311-9:
شماره تماس خیریه)393(91393331
آدرس خیریه-2 :کرمان  ،بلوار جهاد  ،کوچه  ،23پالک( 9آشیانه دخترانه)
-1کرمان  ،بلوار حجاج ،کوچه ( 23آشیانه پسرانه) -9ابتدای جاده هفت باغ -
مجموعه دهکده سالمت ماهان (اشیانه معلولین ذهنی).
آدرس الکترونیکی خیریهashiyaneh_ali@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس)393(91393333 :
وب سایتali223.org:
سوابق کاری خیریه :تامین آرامش و امنیت روحی و روانی کودکان .توجه به سالمت
جسمی ،تغذیه سالم ،پوشاک مناسب آموزش نکات تربیتی..، ،فراهم نمودن امکانات
تحصیلی در کلیه مقاطع تا سطح آموزش عالی..فراهم نمودن شرایط ازدواج،ایجاد زمینه
های انگیزشی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه حضرت امام رضا (ع) شعبه کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :حسین میرکمالی
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه39321113113:
شماره تماس خیریه39321113113
آدرس خیریه-2 :کرمان ،چهارراه کاظمی ،روبروی بیمه ایران ،باالی کتابفروشی
شکوری -1تهران ،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه دهم ،پ  ،29برج
ایراتل(،مدیر کل موسسات خیریه عطاء اله حنیفی)
آدرس الکترونیکی خیریهkheirieh_emamreza@yahoo.com:
کانال مجازی-:
فکس39321113113 :
وب سایتhttp://www.kheirieh-imamreza.com:
سوابق کاری خیریه:اهداف آموزشی،مشاوره ازدواج،علمی،
فرهنگی،هنری ،اجتماعی

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن زنان نیکوکار مهتاب نیک گامان جمشید شعبه مرکزی کرمان

نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمد کار بخش
تاریخ تأسیس خیریه2944:
شماره تلفن همراه خیریه33299393413:
شماره تماس خیریه393-91393293
آدرس خیریه -2 :کرمان،خیابان بهشتی ،جنب شرکت نفت ،انتهای کوچه شماره
 ،1پالک -1 ،13تهران :میدان آرژانیتن ،خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان ،22بن
بست نیلوفر ،پالک ،2واحد(،2دفتر شعبه)
آدرس الکترونیکی خیریه-:
کانال مجازی-:
فکس،393-91393292- ،312-44911324 :
وب سایتhttp://www.per.kmwca.ir:
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری امور خیر،امور زنان و خانواده،حمایت ویژه
از کودکان،توانمند سازی بانوان نیازمند،راه اندازی مراکز آموزشی ،ایجاد
اشتغال پایدار و شبانه روزی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :جمعیت خیریه تولدی دوباره امید کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:بهرامی
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه3939993992
آدرس خیریه :کرمان – باغین – بلوار کشاورز شرکت زراعی سابق
آدرس الکترونیکی خیریه- :
کانال مجازی-:
فکس3939993339-3939993992 :
وب سایتhttp://tavalodidobare.ir:
سوابق کاری خیریه:نجات معتادان و پیشگیری از ابتالی فرزندان کشوربه
اعتیاد با استراتژی درمان ابزار پیشگیری،نیکوکاری امور خیریه  ،اعتیاد

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد علمی فرهنگی امام موصی صدر شعبه کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:
تاریخ تأسیس خیریه2931:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39391133333:
آدرس خیریه :کرمان ،خیابان شریعتی ،بعد از چهارراه کاظمی ،پاساژ سجاد ،طبقه
دوم ،واحد( 913شعبه مرکزی این خیریه در کشور لبالن می باشد)
آدرس الکترونیکی خیریهMahmoodHashemi34@yahoo.com:
کانال مجازیhttps://telegram.me/BONYADESADR:
فکس39391133333 :
وب سایت/http://bonyadesadr.ir:
سوابق کاری خیریه:علمی /فرهنگی /قرآنی /پزشکی /دندان پزشکی /ولی
نعمتان فعال در برخی مناطق محروم.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن نیکوکاری امید کمال کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:غالمرضا کوهستانی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33293939333:
شماره تماس خیریه91313223- / 91313229-393-393-39123933
آدرس خیریه-2 :کرمان،خیابان شهید بهشتی  -چهارراه سمیه (طهماسب آباد) -
نبش کوچه -1 22جیرفت  :حدفاصل میدان ژاندامری و میدان قدس  -خوابگاه
مردمی الزهراء
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@omid-kamal.org:
کانال مجازیhttps://telegram.me/omid_kamal_charity:
فکس91313433-393،
وب سایتhttp://www.omid-kamal.org:
سوابق کاری خیریه:نگه داری کودکان بی سرپرست ،امور نیکوکاری،
آموزش،خدمات مشاوره ای و مددکاری.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه جمعیت امیدی دیگر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :احسان کاشانی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه:
شماره تماس خیریه)312(99999331-31299999323-99913334 :
آدرس خیریه :تهران  ،میدان امام حسین (ع)  ،انتهای خیابان صفای شرقی  ،بین
خیابان زاهد گیالنی و پرواز  ،پالک 13
آدرس الکترونیکی خیریهamar.omididigar@yahoo.com:
کانال مجازی:
فکس312-99913334 : :
وب سایتhttp://omididigar.ir:
سوابق کاری خیریه:جمعیت خیریه امیدی دیگر فعال در حوزه کنترل و
مهار آسیب های اجتماعی در جهت حمایت از اقشار کم بضاعت و بی
بضاعت با رویکرد محله محور

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:دکتر کامبیز بهاالدین بیگی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33233123393:
شماره تماس خیریه393-99931932
آدرس خیریه :کرمان ،ضلع شرقی بلوار  11بهمن  ،جنب کالنتری  21ساختمان
مرکزی انجمن یاس کرمان
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@yaas.org.ir:
کانال مجازی33233123393:
فکس393-99931932 :
وب سایتhttp://www.yaas.org.ir:
سوابق کاری خیریه :پیشگیری و مبارزه با بیماری سرطان ،پوشش هزینه
های دارویی ،درمانی و بیمارستانی بیماران ،پوشش رفاهی شامل تغذیه،
اسکان موقت ،هزینه های تحصیلی ،تامین پوشاک خانواده های نیازمند
بیماران سرطانی،برگکذاری کالس های آموزشی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه رفاه کودک-بنیاد کودک ایران (جیرفت کرمان)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم دادخواه
تاریخ تأسیس خیریه2999:
شماره تلفن همراه خیریه33399492914:
شماره تماس خیریه312-31123
آدرس خیریه-2 :تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،بین خیابان
عربعلی و عشقیار ،پالک  43طبقه سوم و چهارم(دفتر مرکزی) -1جیرفت،خ
آزادی،پایین تر از میدان معلم،پالک (921شعبه جیرفت)
آدرس الکترونیکی خیریهjiroft@childf.org:
کانال مجازی@child_foundation:
فکس312-31123 : :
وب سایتhttp://www.childf.com:
سوابق کاری خیریه:خط مشی موسسه خیریه رفاه کودک ،بر اهمیت به تحصیل و آموزش
استوار بوده است .این موسسه تالش میکند تا با حفظ شان انسانی دانش آموزان ،از «نیازمند
پروری» ،پرهیز کند و آنها را در ساختن آیندهای با چشم اندازهای روشن یاری کند .دارای 14
شعبه در نقاط مختلف کشور)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :خیریه مهر آفرین شعبه کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم دانشور
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه39391399929-31291133 :
آدرس خیریه -2 :کرمان – ابتدای خیابان استقالل – نبش کوچه هفت – طبقه
سوم – درب سمت چپ – جنب بیمه کارآفرین -1تهران – میدان شهدا –
خیابان مجاهدین اسالم  ،کوچه مجاهد  ،بن بست آشوری  ،پالک  )9شعبه
مرکزی)
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@mehrafaringorg.com:
کانال مجازیhttps://instagram.com/mehrafarin_charity:
فکس31291133-39391399929 :
وب سایتhttp://mehrafarinorg.com:
سوابق کاری خیریه:وانمندسازی و پشتیبانی از زنان نیازمند و آسیب پذیر (بی سرپرست و بد
سرپرست) و کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه کودکان کار و خیابان.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج اکبر صنعتی
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:محمدرضا بنی اسدی راد
تاریخ تأسیس خیریه2914:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه3932- 1111313-1111323
آدرس خیریه :کرمان،خیابان شهید بهشتی  -نرسیده به چهار راه ولی عصر -
بنیاد خیریه حاج علی اکبر صنعتی
آدرس الکترونیکی خیریهsanati.kanoon@gmail.com:
کانال مجازی-:
فکس3932- 1111313-1111323 :
وب سایتhttp://www.hajaliakbarsanati.com:
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری،امور خیریه ،مذهبی و هنری  ،ورزشی،امور
کودکان،نگه داری کودکان بی سرپرست.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :گروه دوستداران طبیعت رفسنجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:فرزاد مهدوی
تاریخ تأسیس خیریه2933:
شماره تلفن همراه خیریه33292321333:
شماره تماس خیریه39393133213
آدرس خیریه :رفسنجان ،خیابان  23آذر ،ساختمان سحر
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@rafsanjan-neg.com:
کانال مجازی33292321333:
فکس39393133219 :
وب سایتwww.rafsanjan-neg.com:
سوابق کاری خیریه:
 بهرهبرداری پایدار از طبیعتگسترش فعالیتهای طبیعت گردی پشتیبانی از طرحهای حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست  ،منابعطبیعی و میراث فرهنگی.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :انجمن دوستاران کودک کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:سیامک زند رضوی
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33299393392 :
شماره تماس خیریه3939-9991113:
آدرس خیریه :کرمان ،خیابان زریسف (شهدا) چهارراه روشن دالن ،بعد از پارک
عصای سفید ،مرکز مشتاق.
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@childfr.com:
کانال مجازی-:
فکس9991113 :
وب سایتhttp://www.childfr.com:
سوابق کاری خیریه:هدف کلی :تالش برای ترویج و تحقق کامل پیمان
نامه حقوق کودک در عرصه های :حق بقاء  ،حق رشد  ،حق امنیت و حق
مشارکت برای همه کودکان است.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :مجتمع آموزشی رعد کرمان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:مهدی لشکری
تاریخ تأسیس خیریه2949:
شماره تلفن همراه خیریه33291339331:
شماره تماس خیریه39391229999
آدرس خیریه :کرمان  -بلوار جمهوری اسالمی  -روبروی دانشکده فنی
آدرس الکترونیکی خیریهinfo@raadkerman.org:
کانال مجازیhttps://telegram.me/raadkermancharity:
فکس :فکس39391229994 :
وب سایتhttp://raadkerman.com:
سوابق کاری خیریه:مشاوره و مددکاری،درمان بیماری ها،حمایت از
معلولین،حرفه آموزی و اشتغال معلولین.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :کانون نابینایان دکتر خزائلی سیرجان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه :دکتر خزائلی
تاریخ تأسیس خیریه2932:
شماره تلفن همراه خیریه-:
شماره تماس خیریه)3931(9114332
آدرس خیریه :سیرجان بلوار دکتر صادقی کوچه اعالء کانون نابینایان دکتر
خزائلی.
آدرس الکترونیکی خیریه- :
کانال مجازی-:
فکس9191319 :
وب سایتhttp://www.cnkhazaeli.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:جهت کاهش و حل معضالت نابینایان و تثبیت جایگاه
معلولین در جامعه چاره ای جزء تشکیل موسسات غیر دولتی و توسعه
مشارکتهای مردمی و حمایت سازمانها(.حمایت چند جانبه از معلولین)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه افق روشن شهر بابک
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:صادق امامی
تاریخ تأسیس خیریه2993:
شماره تلفن همراه خیریه33293943413:
شماره تماس خیریه39393213291
آدرس خیریه :شهرستان شهربابک(کرمان) خیابان شهدا پیر جل جنب حسینه
سیدالشهدا.
آدرس الکترونیکی خیریه- :
کانال مجازی33999113233:
فکس39393213291 :
وب سایتhttp://ofoghroshan.vcp.ir:
سوابق کاری خیریه:از تدریس در موسسات بهزیستی گرفته تا تهیه
جهیزیه عروسان نیازمند  ،از کمک به ایتام گرفته تا یاری خانواده های
تحت پوشش و از کمک به درمان بیماران کم بضاعت تا فرهنگ سازی
امور خیریه در جامعه.

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه همراهان بم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:عباس سبزواری
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33292333233:
شماره تماس خیریه)393( 33129131 , 33123339
آدرس خیریهinfo@iranngo.org :
آدرس الکترونیکی خیریه :بم -خیابان شهید صدوقی ،خیابان مدنی ،کوچه دکتر
وهاب.
کانال مجازی-:
فکس3933349131 :
وب سایتhttp://www.iranngo.org:
سوابق کاری خیریه:نیکوکاری حمایت از زنان بی سرپرست،ایتام(هدف
"حمایت از کودکان بی سرپرست" " ،زنان سرپرست خانوار"  ،و
"پیشگیری از آسیبهای اجتماعی)

مشخصات خیریه:
نام خیریه :موسسه خیریه نرجس خاتون (س) شهر بابک
نام و نام خانوادگی مدیر عامل خیریه:خانم موبین
تاریخ تأسیس خیریه2943:
شماره تلفن همراه خیریه33291323911:
شماره تماس خیریه39393229343
آدرس خیریه :شهربابک – میدان نماز – خیابان شهید حقانی – روبروی در
مانگاه فرهنگیان –موسسه خیریه نرجس خاتون (س)شهربابک
آدرس الکترونیکی خیریهzahramobayen2931@iran.ir:
کانال مجازی33291323911:
فکس39393229343 :
وب سایتhttp://nargesbabak.blogfa.com:
سوابق کاری خیریه:تهیه جهیزیه و کمک به نیازمندان

