ردیف

نام سازمان مردم نهاد

شماره ثبت

موضوع فعالیت

تاریخ پروانه

اعتبار

رئیس هیئت مدیره

تلفن رئیس هیئت
مدیره

آدرس

تلفن موسسه

1

احسان ماندگار خراسان رضوی

2609

ترویج فرهنگ مذهبی و اشتغالزایی

1398/07/02 1396/07/02

ماهان صفایی ثانی

 0915-520-9210بین حرعاملی  67پالک  208طبقه همکف

2

احیاگران تمدن فاخراسالمی

5964

فرهنگی اجتماعی

1398/12/17 1396/12/17

مریم سلطانی ثانی

 0915-319-8421بلوار هاشمیه -45نبش چهارراه دوم پالک54

388-107-76

3

امام علی(ع)

433

نیکوکاری و امور خیریه

1399/02/26 1397/02/26

محمدرضا خبیری نوغانی

 0915-115-4869خیابان امام خمینی  -پشت باغ ملی  -کوچه زاد مهر  -پالک 19/1

372-737-37

4

انسیه الحوراء فاطمه الزهرا(س)

6125

امور اجتماعی

 1399/05/29 1397/05/29سعید کریم نژاد رشتخواری  0915-115-9992بلوار خیام جنوبی  /1هوشیار / 2پالک 46طبقه اول /

ندارد

376-862-57

5

انصار النبی بجستانیهای مقیم مشهد

3008

حمایتی

1398/03/27 1396/03/27

سیدحسن آقا میری

6

انصار الیمین توس

3240

حمایتی

1399/02/19 1397/02/19

رضا سودمند

7

انصارالرضا (ع)

214

حمایتی

1399/03/07 1397/03/07

علی بمانی نائینی

8

انوار الزهرا خراسان

3350

حمایتی

1398/03/27 1396/03/27

قربانیان امید

9

تفکرسبز شرق (آرام سازی )....

5334

آموزشی -کار بردی

1398/03/27 1396/03/27

حسین فکوری حاج یار

10

باب الحوائج شش ماهه مشهد

5274

نیکو کاری امور خیریه

1397/12/24 1395/12/24

سلیمانی حجت

 0915-300-3586بلوار مجلسی غربی-نرسیده به مجلسی -33پالک 269

11

باران نور رحمت

4839

اجتماعی  -فرهنگی

1399/02/26 1397/02/26

قمیان فاطمه

 0915-414-1579مشهد -شهرک ازادگان  -سرافرازان  13پ 85

387-021-00

12

بانوان شهرستان مشهد مقدس

6169

اجتماعی فرهنگی حمایتی

1399/05/29 1397/05/29

کبری حجی آبادی

 0915-501-5351خیابان پاسداران(/امام خمینی/)27چمران  /10پالک 0طبقه همکف معاونت استانداری و فرمانداری مشهد

322-594-55

13

بیت الشفاء سیدالساجدین(ع)

5872

درمانی

1398/01/20 1396/10/20

محسن ساعدی بنجار

 0915-303-7686قاسم آباد -بلوار حجاب  - 77جنب نانوایی کبیر  -پالک 56

362-302-33

14

پسران بهمن

672

حمایتی

1398/11/25 1396/11/25

علی مروی صباغ

 0915-115-9470خیابان امام رضا  -کوی زرکش  -پالک 4

385-238-52

15

پناهگاه سبزاندیشان ماندگار مشهد

5315

حمایتی وفرهنگی

1397/10/22 1395/10/22

امامی شهیدی فروغ

16

پویندگان سبک زندگی اسالمی کوثر

5370

فرهنگی اجتماعی

1397/12/24 1395/12/24

مرکبی سیدمحمدحسین

17

پیوند ماندگار(تحکیم بنیان و پیشگیری از آسیب خانواده)

5126

اجتماعی

1398/10/10 1396/10/10

فرخ زاد فریدون

18

حامیان قرآن واهل بیت توس

5816

فرهنگی

1398/10/10 1396/10/10

هدایی

19

حسین عاصمی بی بی فاطمه اردکانیان و پسران

3137

حمایتی

1399/05/30 1397/05/30

حسین عاصمی

20

حضرت نبی( درمانی)

398

حمایتی و درمانی

1398/10/10 1396/10/10

زهرا الستی

21

حمایت از خانواده زندانیان (انجمن)

4276

اجتماعی و حمایتی

 1398/07/02 1396/07/02علی اکبر درویش زاده کاخکی  0915-574-2082خیابان مطهری جنوبی -خیابان کاشف شرقی  -پالک19

372-425-32

22

حمایت ازبیماران دیالیزی مشهد (کانون)

3700

حمایتی

 1399/03/08 1397/03/08امیر حسن خانی محمد رضا  0915-310-1987بلوار مدرس-ساختمان خاتم -نیم طبقه اول

322-167-73

محمود

23

حمایتگران توسعه وکارآفرینی هگمتانه

2012

اشتغال فرهنگی اجتماعی

1398/07/06 1396/07/06

عامل میری ترابی زیبا

24

خاتم النبیین خراسان

664

نیکوکاری و امور خیریه

1397/12/24 1395/12/24

ابرویی هادی

25

خیرین کتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس

4623

حمایتی فرهنگی

1399/05/30 1397/05/30

محمد حسین روشنک

26

سیصدو سیزده یاور(کانون اجتماعی فرهنگی)

5613

اجتماعی و حمایتی

1399/02/26 1397/02/26

رحمتی مسعود

27

درمانی المنتظر (عج)

2205

حمایتی و درمانی

1397/12/24 1395/12/24

علی اکبر زاده غالم

28

درمانی آل محمد(ص)

245

درمانی

1397/12/24 1395/12/24

رضا ایروانی

29

رهپویان شرق

5405

فرهنگی و ورزشی

1397/12/24 1395/12/24

مظلوم مقدم مهدی

30

سرمایه جاویدان مشهد مقدس

5216

حمایتی وفرهنگی

1397/12/24 1395/12/24

نخعی محمد

 091-114-1430خیابان امام رضا(ع) - 43پالک 52

385-201-11

 0933-845-5465خیابان کوشش - 41بین ایمان6و - 8پالک 152

338-946-00

 0915-115-1946خیابان امام رضا(ع)  -نبش شهید حنایی/ 7پالک357

336-868-78

 0915-106-3822کوی طالب  -چهارراه برق  -شیخ صدوق  - 9پالک98

327-036-43

 0915-515-1138بلوار وکیل آباد-بین وکیل آباد 35و- 37پالک 829

389-055-60
373-251-51

 09155022694آرامگاه فردوسی -شاهنامه -69بعداز شهدا -8سمت چپ -دوراهی سمت راست -قبل از پل حاشیه جاده

 0915-916-2774مشهد بلوار الهیه بلوار سجادیه  22شهیداکبری5مجتمع تجاری باغ آسیا مغازه شماره14
 0937-287-5108مشهد قاسم آباد چهارراه حجاب شاهد  69پالک 817
 0915-110-2894خیابان آیت اله بهجت  9پالک 26طبقه دوم

ندارد
388-015-89
ندارد
32223825

 0915-115-6914خیابان عامل -بیست متری حجت  - 12پالک30/1

372-611-48

 0915-116-2189خیابان مطهری  - 66ایثارگران ( - 3میدان امام حسین بین شهیدچراغچی 2و)4

373-402-11

 0915-513-7103بلوارمعلم -معلم - 12سروش-23پالک122
 0915-325-2875شهرک شهیدباهنر-حر-98پالک31
0915-115-0843

مشهد  -بلوار فلسطین  -نبش فلسطین  -20پالک  2ساختمان روشن  -طبقه اول  -واحد یک (شماره داخلی)108

 0915-311-0026مشهد خیابان دانش اموز بین دانش آموز  15و  17پالک 141
ندارد

مشهد  -بلوار سازمان اب  -مقابل روزنامه خراسان  -جنب مسجد المنتظر (عج )

ندارد
339-630-60
322-910-87
360-991-49
372-347-70

 0912-800-632خیابان امام رضا (ع) -خیابان دانش شرقی  -نبش دانش شرقی 29

385-970-08

 0935-124-4606مشهد احمداباد نبش طالقای6

384-096-25

 0915-524-8791مشهد بلوار شهید صادقی  8بین آپادانا  20و  18پالک 168

376-015-02

تاریخ پروانه

اعتبار

رئیس هیئت مدیره

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

شماره ثبت

موضوع فعالیت

31

شهید هاشمی نژاد خاوریهای خراسان

259

حمایتی

1399/12/27 1397/03/07

32

شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان امید مشهد

6107

حمایتی

1399/06/05 1397/06/05

33

شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان حضرت ام البنین (س)

6061

بهداشت و سالمت

1399/05/29 1397/05/29

34

شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

6064

نیکوکاری/عمرانی/بیمارستانی

1399/02/26 1397/02/26

35

شورای مشارکتهای مردمی بیمارستانهای ابن سینا و دکتر حجازی

5965

حمایتی درمانی

1398/12/21 1396/12/21

بهروز دانشور علیزادگان

36

طبیعت بدون مرز شرق

5173

محیط زیستی

1398/04/27 1396/04/27

جمیل زاده زهرا

37

عاشقان ظهور حضرت مهدی (عج) 3شعبه دارد

1636

نیکوکاری و امور خیریه

1398/10/10 1396/10/10

رجائی سید جلیل

38

فرزندان شاهد شهرداری مشهد

5385

حمایتی و اجتماعی

1397/12/23 1395/12/23

شمقدری امیراهلل

39

فرهیختگان مدرسه یار صفا ناحیه 3

5047

فرهنگی

1399/05/29 1397/05/29

منصوره شریف الحسینی

40

قائم آل محمد (ص)درمانگاه

5449

درمانی

1398/03/27 1396/03/27

صابری فر علی اکبر

41

قائمین منتظران حضرت مهدی

1147

نیکوکاری وامور خیریه

1397/12/24 1395/12/24

حسن ابراهیمی

42

کانون هم اندیشی معماری مشهد

5994

فرهنگی

1398/10/10 1396/10/10

آرمین متقی راد

43

کلبه فکر(فرهنگی علمی ورزشی)

5065

اجتماعی  -فرهنگی

1399/05/30 1397/05/30

بابکی امان محمد سکینه

علیرضا اسالمی نژاد

تلفن رئیس هیئت
مدیره

آدرس

 0915-116-1908بلوار طبرسی اول -بیست متری فتاح  -نبش - 21پالک 2

محمد رافتی سیدی یزدی  0915-325-2775میدان الندشت/پالک/80طبقه اول
عالیه عطار
بهرامی

عبداله

تلفن موسسه
327-454-00
384-591-10

 0915-324-8347چهارراه شهداء خیابان آیت اهلل بهجت  /آیت اهلل بهجت  16پالک  0طبقه همکف(تلفن 5خط 61تا)66

322-310-61

 0915-111-4212کوی طالب -خیابان وحید (-6خیابان میثم )3پالک 0طبقه همکف

327-142-71

 0915-115-7391بلوار حر عاملی (عامل) بیمارستان روان پزشکی ابن سینا

370-027-00

 0915-703-5965مشهد میدان بسیج فداییان اسالم  15ابوحامد  8پالک207

334-150-26

0915-516-2810

بلوار وکیل آباد -الدن -میدان الله/پالک  * 126شعبه  2بلوار توس 65/30میالن چهارم پالک21ت36659094

 0915-115-2252مشهد میدان شهدا شهرداری مرکز طبقه 2
 0915-111-2799مشهد  -خ پاسداران  -4اداره اموزش و پرورش ناحیه 3

389-013-59
320-062-85
ندارد

 0915-115-0050مشهد چهنو خ شهید صدر شمالی  2خ شهید صدوقی پالک 22

336-533-37

 0915-116-0798بلوار معلم  -27ساختمان پمپ بنزین  -طبقه تحتانی

360-873-63

 0915-314-5501ملک آباد -خیابان فرهاد  13پالک 26
 09358854535مشهد  -گلشهر  -بلوار شهید اوینی  -اوینی  -33باشگاه راه استقامت پالک 124

ندارد
09358854535

44

کیمیای هستی

1831

حمایتی

1397/08/29 1395/08/29

سزاوار امیر

 0915-115-4159مشهد  -خ امام رضا  -امام رضای  - 34پ  (14/1یا ) 38038

380-362-55

45

لبیک یا عباس ایرانیان

5329

اجتماعی و فرهنگی

1397/12/24 1395/12/24

یحیی پور علی

 0915-115-6442خیابان امام خمینی  -بین 42و 40جنب بانک تجارت ساختمان یلدا طبقه اول شرکت پاژسیر

385-336-63

46

ماهرخ دشت سبز

3453

زیست محیطی

1399/05/30 1397/05/30

ریحانه فانی خلفباغی

 0915-648-9529بازار بین المللی سپاد  /فاز  /2طبقه  / +1واحد 211

376-553-39

47

گروه راه سالمتی اتیسم خراسان رضوی

6121

حمایتی درمانی

1399/06/21 1397/06/21

فاطمه محرری

 0915-508-9682میدان ده دی  -خیابان رازی  -هتل رازی  -اتاق 116

381-123-97

48

گروه راه سالمتی پروانه ای خراسان رضوی

6120

حمایتی درمانی

1399/06/21 1397/06/21

عالیه عطار

 0915-324-8347میدان ده دی  -خیابان رازی  -هتل رازی  -اتاق 116

381-123-97

49

ماهم بازی کودکان مشهد

6004

حمایتی

1399/02/19 1397/02/19

ریحانه مقدم

50

متوسلین به حضرت ولیعصر

2428

نیکو کاری و امور خیریه

1398/11/02 1396/11/02

51

محبان االئمه(ع)

315

حمایتی

1399/03/07 1397/03/07

سیدرضا خطیب زاده

52

محبان الزهرا ازغدیها

1699

حمایتی

1399/02/16 1397/02/16

قاضی محمد

53

دختران آسمانی سرزمین آفتاب

5587

نیکوکاری و امور خیریه

54

مسکن مزدوجین مولی الموحدین(ع)

5896

حمایتی

خلیل

ایزدی

 0915-619-8847شهرک لشکر-بلوار شهید فالحی )27/4(33طبقه همکف

0937-322-9419

 0915-313-7213بلوارشهیدرستمی - 38محمدآباد - 38پالک4

322-287-88

 0915-313-1698مطهری شمالی  - 66دست راست ( -نبش هدایت ( )18/1نبش صفدری نژاد)20

373-112-00

 0915-306-5437بلوار شهید کامیاب 5پالک 8

373-131-38

 1399/02/18 1397/02/18ابوالقاسم خوش خلق طرقی  0915-321-7853مشهد ایت ا ..عبادی  61پالک293

ندارد

 1398/11/04 1396/11/04سید جعفر رضوی سطوتی شماره یک رقو کم دارد شهرک رباط طرق -خیابان کار آفرین 6

ندارد

 091-601-0250خیابان آیت اهلل عبادی خیابان رضوی /بن بست رضوی 11پالک111

372-582-41

55

مسیر بهشت آسمان هشتم مشهد

6164

حمایتی و اجتماعی

1399/05/29 1397/05/29

حجت فخر تیکانلو

384-069-16

56

مشارکت های مردمی بیمارستان قائم

5535

حمایتی

1398/03/27 1396/03/27

نیک باف رضا

 0915-303-0042مشهد میدان تقی آباد بیمارستان قائم ( عج )

57

مشارکتهای مردمی بیمارستان طالقانی

5890

اجتماعی درمانی

1398/10/20 1396/10/20

محسن شرکاء

 0915-115-0132سه راه فردوسی  -بیمارستان طالقانی-ساختمان اداری دفتر شورای مشارکتهای مردمی

354-239-70

58

معین الضعفاء توس

2140

حمایتی/فرهنگی

1398/04/31 1396/04/31

پزشکی راد فاطمه

 0915-111-3391خیابان سناباد(41آبکوه - )10نبش چهارراه ابوسعید پالک 36

384-307-97

59

محبان والیت مشهد

457

حمایتی و کار آفرینی

1398/10/25 1396/10/25

کبیری کورش

 0915-115-0014خواجه ربیع  - 27کوچه شهید چشم پوران  -پالک83

374-190-98

60

مکتب جعغری

504

حمایتی

1398/11/25 1396/11/25

علی مومنی فخرآبادی

 0915-314-9036چهار راه شهداء -خیابان آیت ا ...بهجت  - 9پالک- 32طبقه اول

322-507-77

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

شماره ثبت

موضوع فعالیت

61

منتظرین ولیعصر(عج) توس

2167

حمایتی

تاریخ پروانه

اعتبار

رئیس هیئت مدیره

تلفن رئیس هیئت
مدیره

آدرس

تلفن موسسه

 1399/03/08 1397/03/08انتظاری یزدی علی محمد  0915-115-6221قاسم آباد  -استاد یوسفی - 24جنب مسجد المنتظر عج = 09358376849

366-179-83

 0915-520-5924خاتم االنبیا  -بلوار توس - 58پالک  0طبقه همکف

365-854-68

62

مهدی یاوران بنی الزهرا(س)

5584

فرهنگی

1398/11/12 1396/11/12

خدیجه معصومین

 0915-691-4689قاسم آباد/بلوار حجاب/نبش تقاطع بلوار دکتر حسابی  /پالک 193

362-133-34

63

مهرجاودان  -آرامش پایدار

5773

فرهنگی و اجتماعی  /حمایتی

1398/10/10 1396/10/10

نجمه عرفان شهرضا

64

موسی ابن جعفر (ع) بیناباجی ها (حسینیه)

5580

فرهنگی و اجتماعی

1398/11/12 1396/11/12

رضایی محمدتقی

65

ناجیان آب

4404

اجتماعی

1398/08/30 1396/08/30

کامران داوری

66

نغمه سخاوت الرضا (ع)

2472

امورخیر و نیکو کاری

1399/03/29 1397/03/29

رمضان الهی

67

نیکوکاران فرشته

1274

حمایتی

1399/06/31 1397/06/31

حبیب اله جنیدی

 0915-508-4311خیابان فلسطین - 21پالک  27طبقه دوم

68

نیکوکاری قصر خراسان

5242

کمک به تحکیم خانواده

1398/08/29 1395/08/29

سزاوار علیرضا

 0915-769-7046مشهد خیابان امام رضا (ع) هتل بین المللی قصر

385-565-22

69

همراهان نوروسنا

5040

اجتماعی-فرهنگی

1399/03/12 1397/03/12

ضیائی سمیه

 0915-122-4753مشهد-بلوار شهید رستمی -رستمی 8بلوک 7پالک 13

350-996-45

70

همسایه آفتاب شهر بهشت (آل یاسین خراسان رضوی قبلی)

2912

حمایتی

1398/12/17 1396/12/17

مجید مذهبی

 0915-501-0676بلوار معلم  - 44نبش قائم مقام  - 26پالک226

386-445-99

0915-311-6858

مشهد خیابان هفده شهریور  /خیابان شهید صدر  / 24چمن  / 28طبقه همکف /حسینیه موسی ابن جعفر بیناباجی ها

334-211-60

 0915-307-5734خیابان راهنمایی  - 20/1پالک - 28طبقه دوم  -واحد3

384-755-15

 0915-500-1808گلشهر  -شهید آوینی - 25بعدازچهارراه دوم  -سمت راست  -پالک287

325-199-01
ندارد

71

همیاران همسران جانبازان مشهدمقدس

5810

فرهنگی و اجتماعی  /حمایتی

1398/10/24 1396/10/24

فاطمه آهنی فریمانی

 0915-510-7874بلوار شهیددستغیب (27شهید علی اکبر تنها) خیابان آپادانا پالک  168طبقه اول

ندارد

72

یاوران جواداالئمه

3141

حمایتی

1397/12/24 1395/12/24

محمد حسین ابتدائی

 915-313-2240خیابان مطهری جنوبی 18نبش شهید رفیعی  5پالک 09159247389 -- 75

372-998-54

73

دخت پیامبر

2130

حمایتی -فرهنگی -هنری-

1399/06/17 1397/06/17

 0915-108-0929فلسطین  - 14خیریه دخت پیامبر

376-297-92

74

حمایت ازبیماران کبدی خراسان

2952

حمایتی در مانی

قدسی

حسنی

 1399/02/31 1397/02/31محمدرضا سقا گندم آبادی

75

آموزش گستران آینده ساز تام

4984

خدمات آموزشی -مشاوره

1397/03/01 1395/03/01

محمود ادیب نیشابوری
محمد حسین آکار

ندارد

خیابان دانشگاه  -31ابتدای کفایی -چهارراه اول -سمت چپ  -طبقه اول  -پالک 10/1

 09151154424مشهد شهید قرنی بلوار موسوی قوچانی 11/2پالک13طبقه سوم

384-827-23
372-811-40

76

یاران امام علی

3232

حمایتی

1392/03/09 1390/03/09

 0915-314-7596مطهری شمالی -26پالک 6

372-473-11

077

انصارجواد االئمه(ع) ( دارای اساسنامه بهزیستی می باشد)

733

حمایتی

 1399/07/16 1397/07/16رضا وطن دوست آب جهان  0915-512-5512خیابان عبادی  29پالک3/1

322-518-89

 0915-313-3268کوی طالب  -خیابان دریا  -بین وحید4و - 6روبروی نرده های بیمارستان امام حسین(ع)

327-874-01

078

پیروان راه حضرت رقیه (س)

2588

حمایتی

1399/07/16 1397/07/16

مجید سلمانی

 0915-516-4826بلوار مصلی  23/2پالک  81طبقه اول

336-444-33

079

کوثر النبی توس

3411

نیکوکاری و امور خیریه

1397/06/20 1395/06/20

حسن جعفری ده دور

***

علیرضا شکیبا

 0915-375-7968بلوار دانشجو  -نبش دانشجوی  10اداره آموزش و پرورش ناحیه  6مشهد

386-780-01

080

احسان دانش آموزی حضرت رقیه (س)

3183

نیکوکاری و امور خیریه

****

***

محسن فرهنگی

 0915-107-2310ابتدای کوی طالب  -خیابان مجلسی شرقی  -نبش ابو ریحان

327-003-74

081

انصارالهادی(ع)

195

امورخیر و نیکوکاری

***

082

انجمن شهروند محور چهار طبقه

6251

اجتماعی فرهنگی

083

امام حسن عسگری (ع)

2457

امورخیرو نیکوکاری

084

انجمن بیمارستانهای خصوصی مشهد مقدس

6287

انجمن بیمارستانی

085

اهل بیت خراسان رضوی

2965

امورخیر و نیکوکاری

086

آرامشکده نسیم همدلی

5001

 1399/08/12 1397/08/12امیر حسین حیدری فریزی  0910-500-5622بلوار ملک آباد -خیابان نسترن -بین  2و  4پالک 10
1394/11/02 1392/11/02
***

***

1389/03/08 3853-1-1055

فرهنگی  -اجتماعی( زنان و خانواده) 1397/02/21 1395/02/21

حسین شمسی زاده قمی
محمد قره داغی

 0915-115-2097خیابان رازی شرقی  /بیملرستان سینا

مجید هراتی زاده

 0915-512-8312ک<<کوی سیدینبش خلج 10پالک  >> 520بولوار ابوطالب - 38خیابان گلبرگ جنوبی  -نبش چهار راه

338-60-338

فاطمه مظفری شمسی

087

پیشگامان تغییر سبک زندگی

6270

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

****

***

088

حمایت از بیماران کاشت حلزون شنوایی

1370

امور بهداشتی و درمانی

***

***

محمد مهدی قاسمی

6261

امور بهداشتی و درمانی

***

***

امیر سزاوار

324

خیریه درمانی

****

****

090

درمانی آیت اهلل بروجردی

372-589-56
385-306-04

مسعود آهوان

 089خیریه شورای مشارکنهای مردمی بیمارستان سوانح شهید کامیاب

0915-5137-168

بلوار شهید قرنی  31پالک 18

ندارد

0901-617-0020

بلوار استقالل -بین استقالل  4و چهار راه میالد پالک 38

 0915-153-8210بلوار سجاد  -بزرگمهر شمالی  3پالک  - 27طبقه 5واحد 14
*****

خیابان دانش شرقی  - 29درمانگاه آل محمد

 0915-115-4159نبش چهار راه نخریسی -بیمارستان شهید کامیاب

محمد علی دستوری مقدم  0915-115-1505خیابان نواب صفوی - 8جنب نواب صفوی 8

36045053
376-030-62
385-5970-07
385-188-53
336-549-29

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

شماره ثبت

موضوع فعالیت

تاریخ پروانه

اعتبار

رئیس هیئت مدیره

091

کانون حمایت از بیماران خاص

3877

خیریه درمانی

****

***

محمرضا امیر حسنخانی

تلفن رئیس هیئت
مدیره

آدرس

تلفن موسسه

 0915-310-1987بلوار مدرس-ساختمان خاتم -نیم طبقه اول

322-167-73

092

محبان العسگری (ع)

2573

امور خیریه ونیکوکاری عمومی

****

****

عباسعلی عبدالهی

 0915-313-8043خیابان امام رضا  - 39پالک 16

385-117-33

093

موسسه حامیان توسعه فضای سبز توس

6279

زیست محیطی

****

***

محمدرضا راعی

 0915-115-4867خیابان آبکوه  -26پالک3

384-658-76

6244

حمایتی درمانی

****

****

مریم موالنا

 0915-115-5001خیابان ابوذر غفاری(رضا( 8پالک  42طبقه اول

384-691-76

095

موسسه طالیه داران سینا مشرق زمین

6295

حمایتی درمانی

****

***

حسین سلیمی

 0915-503-0966بلوار صیاد شیرازی بین میدان صیاد و شقایق  -جنب بانک مسکن  -پالک  - 370درمانگاه فکوری

386-736-56

096

موسسه فرهنگی حمایتی حضرت مادر توس

6259

فرهنگی

***

***

حامد قیاسی دوزنده

097

نغمه ایثار

2580

امورخیریه و نیکوکاری عمومی

****

***

وحید جواهری

098

همت رضا شهر

1551

امورخیریه و نیکوکاری عمومی

***

***

سیدعلی صدیق زراعتی

099

ایتام ومستمندان حضرت ولیعصر

743

امورخیریه و نیکوکاری عمومی

 094موسسه حمایت کودکان بیمار زیر شانزده سال مهرماندگار موالنا

1399/02/19 1397/02/19

ابوالفضل هادیان

 0930-633-7213شهرک آزادگان-خیابان شهید شاملو( 3رهایی-8فکوری 61خیابان شهید دلشاد )13پالک 32طبقه همکف 0936-682-8743

 0915-315-9699خیابان امام رضا(ع) کوی فرهنگ  -کوچه مهر آور -پالک - 8واحد1

385-977-04

 0915-306-6877بلوار پیروزی  -بین  20و  22پالک 590/1طبقه دوم

387-971-29

 0915-515-8636خیابان آیت اهلل عبادی  -بین  37و 39

ندارد

