
 

 

 

 بهزیستي آذرشهر

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 

 شماره

 

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

محدوده 

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

شیرامین روشن افق 1  35 711/93/2527/2

4 
عباس نژاد ملیحه بهزیستی  شهرستانی اجتماعی آذرشهر آذرشهر 

 امام خ جهان، قاضی ر،آذرشه

 خدمات مجتمع جنب خمینی،

روستایی بهزیستی  

34566099 

2 
 علوی

روزی( شبانه مرکز 3 )دارای  

13 711/95/15609/

8 
فرزانه محمد بهزیستی  شهرگوگان اجتماعی گوگان آذرشهر 

-عصر ولی شهرک-آذرشهر

سالمندان مرکز جنب  
34221769 

ممقان حیات پرتو انتفاعی غیر موسسه 3  26 پناهی صفیه بهزیستی 711/92/34727   شهرستانی پیشگیری آذرشهر آذرشهر 

 برادران بلوار ممقان، آذرشهر،

 آب پمپ روبروی ریحانی،

فروغ کانون شهری،  

 

سالمندان خیریه موسسه 4  6 711/93/42934/

20 
فرزانه محمد بهزیستی  توانبخشی گوگان آذرشهر 

 شهرستانی

 

 خ ولیعصر شهرک آذرشهر

یدادگستر  
34229003 

جهان قاضی نجات 5  38 711/93/2527/2

4 
عباس نژاد ملیحه بهزیستی  شهرستانی پیشگیری آذرشهر آذرشهر 

 امام خ جهان، قاضی آذرشهر،

 خدمات مجتمع جنب خمینی،

روستایی بهزیستی  

34566099 

/711/95/12678 87 خانه مهر توانا 6

59 
 آذرشهر سهیال اسدی بهزیستی

قاضي 

 جهان
يتوانبخش  شهرستاني 

-آذرشهر-شرقی ذربایجان

 روستا-جهان قاضی-حومه

( اخیجهان) جهان آخی  

 

 



 

 

 بهزیستي اهر

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

711/93/60491/1 87 آیدین هوراند 1

6 
 شهرستاني اجتماعي اهر اهر محمد لطفي بهزیستي

 جنب امام خیابان-هوراند

جامع مسجد  
44262235 

ارسباران رزاق 2  116 711/93/42720/3

9 
مثل با شهناز بهزیستي  شهرستاني اجتماعي اهر اهر 

 نبش - شریعتی دکتر خیابان

شریعتی کوچه  
 

3 
 روان سالمت همیاران موسسه

 نشاط
82 711/93/42720/3

5 
 بهزیستي

فریده یعقوبي 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری اهر اهر

 طبقه باقرالعلوم بیمارستان-اهر

 دوم
44332003 

وارسته راه فردای موسسه 4  149 711/93/42720/3

7 
 شهرستاني پیشگیری اهر اهر سکینه اسدی بهزیستي

 روبروی - گلستان خیابان

12 پ خبری دفتر  
44234428 

سبارانار سبز زندگی 5  171 711/95/90605/2

9 
عزیزپور غزل بهزیستي  شهرستاني پیشگیری اهر اهر 

-شهریار خیابان-آباد سید

 تربیتی فرهنگی مجتمع

 ولیعصر

 

شقایق سبز بوته موسسه 6  96 711/94/90030/3

1 
 شهرستاني پیشگیری اهر اهر اکبر بنام بهزیستي

 باالتر شهر مشگین جاده-اهر

اکبری قدیم مرغداری از  
44344437 

الدین شهاب شیخ موسسه 7  65 711/93/60491/1

7 
رسولي بهزاد بهزیستي  شهرستاني پیشگیری اهر اهر 

 - الدین شهاب شیخ خیابان

بهداشت شبکه روبروی  
44223642 

طهور خیریه موسسه 8  بهزیستي 700/87/47168 75 
 مرتضي

 شهبازیان
 شهرستاني توانبخشي اهر اهر

 شهر مشکین راه سه- اهر

کار اداره جنب  
44332106 



 

 

مهرسامان باران خیریه موسسه 9  557 711/93/42934/3

3 
 شهرستاني توانبخشي اهر اهر مهدیه شکری بهزیستي

 کوچه نبش- گلشهر کوی-اهر

دکترچمران شهید  
44236660 

بهشتی ترنم موسسه 10  شهرستاني توانبخشي اهر اهر عزیزه عابدیني بهزیستي 711/93/25846/1 128 
 دکتر کوی رسالت خیابان-هرا

59 پالک قندی  
44237262 

االئمه ثامن 11  هوراند اجتماعي اهر اهر خلیل میرزایي بهزیستي 71/91/92301 9 
 شهریار استاد خیابان-هوراند

2 ایثار کوچه -  
 

41/68611/95/711 165 مهر آوران چتر امید 12  شهرستاني اجتماعي اهر اهر اعظم ابراهیمي بهزیستي 
 کوچه - انصار کوی - راه

16 پالک - نصر  
44224475 

 شهرتاني مشارکتهای مردمي اهر اهر رضا امن زاده بهزیستي 711/96/71450/2 205 طنین سالمت دیبا 11

باالتر از بیمارستان  –اهر 

 –خیابان آل محمد  –غدیر 

 کوچه صفا

 

 شهرستاني پیشگیری اهر اهر آباذر جامي بهزیستي 711/96/31395/3 179 سرای عافیت 14
خیابان شهید  –سیدآباد 

 دستگردی
 

آذربایجان سالمت بهشت 15  265 711/97/149410/

29 
 شهرستاني پیشگیری اهر اهر مهدی کراوغلي بهزیستي

 خیابان - مرکزی بخش - اهر

42پالک حسنی کوچه - ایمان  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهزیستي بستان آباد

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

اره پروانه تاسیسش ثبت  

مرجع 

صدور 

 پروانه

محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 بهزیستي 711/92/53513 57 همای رحمت 1
حسین سربازی 

 حافظ
 شهرستاني اجتماعي بستان آباد بستان آباد

 قزلجه روستای-آباد بستان

38پالک-امام خیابان-میدان  
36300744 

کبـری زینب 2  شهرستاني اجتماعي بستان آباد بستان آباد اصغر لطفي بهزیستي 711/93/51038/4 1 

-آالنق روستای-آباد بستان

 پشت-خمینی امام خیابان

فهیمی شهید دبیرستان  

 

فردا آرامش پیام 3  بهزیستي 711/93/92352/19 71 
فاطمه 

 جعفردوست
 شهرستاني اجتماعي بستان آباد بستان آباد

 - امام خیابان - آباد انبست

 طبقه - صدری پاساژ روبروی

سهند کیف فوقانی  

43331151 

 بهزیستي 711/93/51038/3 2 کوثر سعیدآباد 4
 اسمعیل عزیز

 عدل
ادسعیدآب روستای - آباد بستان شهرستاني اجتماعي بستان آباد بستان آباد  36306355 

 شهرستاني توانبخشي بستان آباد بستان آباد معصومه زارع بهزیستي 711/95/12678/60 82 فردای روشن اوجان 5
 - ترانزیت جاده - آباد بستان

اول کوچه- دادگستری جنب  
 

آبریز خاتون نرجس 6  بهزیستي 711/96/31395/21 3 
محمد حسن 

 خیری
 43311269 روستای آبریز شهرستاني اجتماعي بستان آباد بستان آباد

نفسان هم موسسه 7  43 711/93/108030/2

3 
 شهرستاني پیشگیری بستان آباد بستان آباد زینب فتحي بهزیستي

 ساختمان - طالقانی خیابان

 دارالقرآن
43330806 

شهریار مهر نور 8  بهزیستي 711/94/42154/9 50 
تورج امیر 

 اصالني ثاني
 شهرستاني پیشگیری بستان آباد بستان آباد

 نرسیده-آباد سعید-آباد بستان

بنزین پمپ به  
36306264 



 

 

 

 بهزیستي اسکو

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره پروانه تاسیس شماره ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

ه قرشيحکیم بهزیستي 711/93/2527/25 360 پیشگامان کوثر 1  شهرستاني اجتماعي اسکو اسکو 
 - قاضي شهید خیابان

نوین زبان آموزشگاه روبروی  
33220818 

روح آرامش اوج 2  بهزیستي 711/95/15609/5 364 
برات شاه 

 محمدپور
کردلر روستای ایلخچي شهرستاني پیشگیری اسکو اسکو   

/711/96/126755 449 چشمان امید رحمت 3

152 
 بهزیستي

لدین سید شهاب ا

 عالي نژاد
 سهند اسکو

مشارکت های 

 مردمي
 شهرستاني

مجتمع  – 3فاز  -سهند

 تجاری عرشیا
 

سهند مهر آرامش 4  شهرستاني پیشگیری سهند اسکو رویا دستفیلي بهزیستي 711/96/71450/3 454 

 - سهند جدید شهر - اسکو

 گلدیس مجتمع - مادر میدان

6واحد 2 طبقه -  

33447850 

 

 

 

 

ع_ حسین امام موسسه 9  شهرستاني توانبخشیي بستان آباد بستان آباد ابوالفضل امیری بهزیستي 711/93/25846/4 6 

 - ترانزیت جاده - آباد بستان

 قاضی شهید هنرستان جنب

 طباطبایی

43330919 

ادبستان آب بستان آباد آرزو فیروزی بهزیستي 711/96/20062/45 84 جوانه مهر اوجان 10  شهرستاني اجتماعي 
خیابان  –میدان امام حسین 

 مطهری
 



 

 

اببهزیستي بن  

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

711/93/76610/4 44 زینبیه 1

1- 
حافظ کوی بناب شهرستاني اجتماعي بناب بناب بتول طاهری بهزیستي   

711/93/92352/2 80 خانه مهر 2

8 
بسیج میدان  بناب شهرستاني اجتماعي بناب بناب سیما شفایي بهزیستي   

بناب دوباره شدگان رها 3  شهرستاني پیشگیری بناب بناب علي رحیم زاده بهزیستي 711/92/35536 89 
 روستای جاده- مطهری خیابان

 چلقایی
 

4 
 گلهای ناشنوایان کانون

 خاموش
و قناعیانآرز بهزیستي 711/92/53539 69  شهرستاني توانبخشي بناب بناب 

 از باالتر چمران خیابان بناب

 بهزیستی
 

چمران شهید خیریه موسسه 5  21 711/93/42934/2

8 
زوارق روستای بناب شهرستاني توانبخشي بناب بناب دانشیان بهزیستي   

127/26774/95/711 29 حضرت زهرا 6 ستانيشهر اجتماعي بناب بناب رحیم درخشي بهزیستي  رجایی خیابان بناب    

/711/96/126755 228 باران امیـد 7

27 
 شهرستاني پیشگیری بناب بناب رقیه شمسي بهزیستي

روبروی عارف  –خیابان رجائی 

19 
 

بانوان اشتغال آوای 8  240 711/96/113395/

136 
 شهرستاني پیشگیری بناب بناب رقیه مسعودی بهزیستي

 جنب - دانشجو خیابان - بناب

سبز اختمانس  
 

124/36706/97/711 239 فرزندان قلب مهربان 9  بهزیستي 
مصطفي حالج 

 پور
 شهرستاني توانبخشي بناب بناب

محله اوالد  -خبابان دانشجو -بناب

کوچه یزدانی -ذکور  
37760393 

 

 

 بهزیستي جلفا



 

 

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
مدیر عامل نام  شهر شهرستان 

موضوع 

 فعالیت
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

711/94/90030/2 28 سبالن 1

0 
 شهرستاني پیشگیری جلفا جلفا فرح بابایي بهزیستي

 از باالتر -شهر پارك خ - هادیشهر

ارشاد و فرهنگ اداره  
42053009 

ارس خانواده سالمت همیار 2 نوری رقیه بهزیستي 711/92/70465 56   شهرستاني پیشگیری جلفا جلفا 
 - فقیه والیت خیابان - علمدار

خواه وطن کوچه  
 

1/81110/95/711 63 سرای بهبودی ارس 3  بهزیستي 
امامقلي امامقلي 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری جلفا جلفا

 تبریز راه پلیس راهي سه - هادیشهر

 روبروی - آغبالغ روستای طرف به

برق نیروگاه  

 

اراویماقبهزیستي چ  

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

 شهرستاني پیشگیری چاراویماق چاراویماق طیبه صادقي بهزیستي 711/93/76610/30 2 سوگند احسان 1
 پارك روبروی - چایکنار

 ملت
 

 شهرستاني پیشگیری چاراویماق چاراویماق ناهید حیدرپور بهزیستي 711/96/85299/30 14 سما آرمان دوستان 2
خ شهید بهشتي  –قره آغاج 

روبروی مسجد قره آغاج –  
 

711/96/126755/2 25 راه ماندگار 3

9 
 شهرستاني پیشگیری چاراویماق چاراویماق سمیه صادقي بهزیستي

خیابان امام  –قره آغاج 

19کوچه  –خمیني    

122/65485/97/711 25 نوید مهر 4  شهرستاني توانبخشي چاروایماق چاراویماق پوریا بهروزی بهزیستي 
خیابان شهید  –قره آغاج 

کوچه بانک ملي –بهشتي    

 



 

 

 بهزیستي سراب

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره و تاریخ ثبت ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
م مدیر عاملنا محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

بالغ داش 1  58 711/93/108030/3

8 
 بهزیستي

محمدرضا غفار 

 نژاد
 شهرستاني پیشگیری سراب سراب

- امام خ-مهربان-سراب

احمر هالل ساختمان  
 

سراب بزقوش 2  89 711/93/108030/3

3 
مستفید زهرا بهزیستي یشگیریپ سراب سراب   شهرستاني 

 مطهری شهید خ-سراب

مسجد جنب-جنوبی  
 

اندیش سبز 3  بهزیستي 711/94/42154/14 42 
خاطره حسین 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری سراب سراب

 - الله پارک - توحید میدان

مهر بازنشستگان کانون  
 

کادیجان گستران مهر 4 شگیریپی سراب سراب افسانه افخمور بهزیستي 711/94/42154/15 64  کادیجان روستای-سراب شهرستاني    

 شهرستاني توانبخشي سراب سراب هوشنگ فریدنیا بهزیستي 711/94/55237/7 1 انصار 5
 جنب-اردبیل جاده-سراب

کشاورزی اداره  
 

سردها روستای-سراب شهرستاني توانبخشي سراب سراب یونس فرجي بهزیستي 711/93/42934/10 21 سروها 6   

ماندگار مهر 7  100 711/93/107966/3

0 
 شهرستاني توانبخشي سراب سراب داور ملک پور بهزیستي

 پشت-مطهری شهید خ-سراب

جامع مسجد  
 

 

 

 

 

 بهزیستي شبستر



 

 

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
ه تماسشمار آدرس  

الملک کافي موسسه 1  81 19/107966/93/711  42452300 روستای کافی الملک شهرستاني توانبخشي شبستر شبستر منصور پنجه بعزیستي 

 بهزیستي 711/93/108030/5 30 امیرالمومنین 2
 پور رضا محمد

 برقي
 شهرستاني اجتماعي شبستر شبستر

 - آزادی خیابان - صوفیان

جامع مسجد روبروی  
42524049 

711/93/108030/3 49 باران 3

0 
 بهزیستي

 صادق البنین ام

 پور
 شهرستاني پیشگیریي شبستر شبستر

 روبروی - خمینی امام خیابان

 طبقه - قدیم مخابرات

 و مالی ساختمان - زیرزمین

کوثر اعتباری  

 

صوفیان نو میالد 4  بهزیستي 711/95/99684/29 52 
رامین خیاط 

 گلشن
گیریيپیش شبستر شبستر  شهرستاني 

 روستای به نرسیده -امند جاده

چپ دست -امند  
 

 بهزیستي 42166/29 36 آوای مهر 5
محمد صادقیان 

 باویل
آزاد دانشگاه جنب- شبستر شهرستاني توانبخشي شبستر شبستر  42439299 

ابیطالب بن علي موسسه 6 شانجان جاده-سترشب شهرستاني توانبخشي شبستر شبستر احد قدرتي بهزیستي 42934/8 18   42426218 

دریــان موسسه 7  17 62735/91/711  42452300 روستای دریان شهرستاني توانبخشي شبستر شبستر منصور پنجه بهزیستي 

711/96/71450 120 نجوای خوش زندگي 8 /195  شهرستاني توانبخشي شبستر شبستر سیامک احمدزاده بهزیستي 

 –دهستان گونی شرقی 

خیابان  –ل روستای دیزج خلی

 گرگان

 

79/20154/97/711 97 فرزانگان مهر 9  بهزیستي 
یعقوب مالقلي 

 زاده
 شهرستاني توانبخشي شیستر شبستر

پایین تر از چهارراه  -شبستر

روبروی دبیرستان گلشن  -نماز

 راز

 

 



 

 

 بهزیستي کلیبر

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

آسمان مائده 1 نجفي ابوالفضل بهزیستي 711/94/900/49 34   شهرستاني اجتماعي کلیبر کلیبر 
 امام خیابان - احمد آبش-کلیبر

بخشداری جنب -  
44463289 

سالمت سفیر 2 لیبرک حمید محرمي بهزیستي 711/93/2527/26 42   شهرستاني پیشگیری کلیبر 
 روبروی - امام خیابان - کلیبر

ملی بانک  
44444277 

711/93/51038/0 46 موذن 3

1 
 شهرستاني پیشگیری کلیبر کلیبر گشاده ملک زاده بهزیستي

 - بازرگانی خیابان - کلیبر

ارمغان قنادی روبروی  
44443336 

سفیر والیت ارسباران موسسه 4  69 711/95/115821/

47 
 بهزیستي

 شجاع زهرا

 عبدالرزاق
 شهرستاني اجتماعي کلیبر کلیبر

 روبروی - معلم خیابان-کلیبر

برق اداره  
 

زندگي امید خیریه موسسه 5  شهرستاني توانبخشي کلیبر کلیبر مراد محمودی بهزیستي 711/93/25846/6 1 
 جنب - فرمانداری خ -کلیبر

 بیمارستان
44445080 

رسالمت روان گلشن بها 6  شهرستاني پیشگیری کلیبر کلیبر سوسن رحیمي بهزیستي 711/96/31395/4 72 
 –انتهای خیابان امام  –کلیبر 

 ساختمان حسنعلی
 

711/96/71450/2 78 حدیث رحمت 7

9 
 شهرستاني اجتماعي کلیبر کلیبر مریم درگاه زاده بهزیستي

روبروی آموزش  –خ معلم 

مسجد امام خمینی –پرورش   
 

گي کلیبرآوای زند 8  87 142/141182/96/711   خ فرمانداری شهرستاني توانبخشي کلیبر کلیبر فیروز نباتي بهزیستي 

711/97/78486/1 116 نور امید 9

16 
 بهزیستي

 دوست ابولفضل

 محمدیان
 شهرستاني اجتماعي کلیبر کلیبر

 مسجد ، ساحل خیابان ، کلیبر

عصر ولی  
 

711/97/78486/1 145 خیریه مددی 10

19 
 - فرمانداری خیابان -کلیبر شهرستاني مشارکت های مردمي کلیبر کلیبر سیاوش مددی بهزیستي

 روبروی- والفجر کوچه نبش
 



 

 

شهدا مدرسه  

 

 

 

 بهزیستي عجبشیر

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 شهرستاني اجتماعي عجب شیر عجب شیر احمد دژمپور بهزیستي 1161051 12 نور 1
 کوچه.امام خ.شیر عجب

بهزیستی سابق ساختمان.بهار  
37623041 

40/42720/93/711 51 مهر امام رضا 2  شهرستاني اجتماعي عجب شیر عجب شیر حوریه فهمي بهزیستي 
 نگپارکی روبروی-شیر عجب

 شهرداری
37630175 

3 
 محور جامعه سالمت همیاران

 اندیشه
22 711/94/90030/1

9 
 شهرستاني پیشگیری عجب شیر عجب شیر مهدیه زبرجد بهزیستي

 کوچه.امام خ.شیر عجب

بهزیستی سابق ساختمان.بهار  
37630071 

4 
 کانون انتفاعي غیر موسسه

بان باغچه ناشنوایان  
ظیميپریسا ع بهزیستي 10/24446 28  شهرستاني توانبخشي عجب شیر عجب شیر 

 کوچه.امام خ.شیر عجب

بهزیستی سابق ساختمان.بهار  
37631217 

5 
 رواني سالمت همیاران جمعیت

افق اجتماعي  
108 711/97/36706/4

2 
 شهرستاني پیشگیری عجب شیر عجب شیر مریم محامد بهزیستي

 22بلوار - بسیج میدان - شیر عجب

پالک - بهمن  
 

 

یستي ملکانبهز  



 

 

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

رضا امام 1  بهزیستي 104/11/7618 25 
 سعید سید

 حسیني
یشگیریپ -نگهداری ملکان ملکان  شهرستاني 

 جنب-ممعل خیابان-ملکان

شهروند فروشگاه  
37823331 

 شهرستاني اجتماعي ملکان ملکان مینا رجایي بهزیستي 711/92/53522 56 صاحب االمر 2
 امام دفتر - جانبازان میدان

 جمعه
 

دوباره حیات موسسه 3 خلیق حسین بهزیستي 711/9170184 52  دیزج آغجه روستای شهرستاني پیشگیری ملکان ملکان   37828178 

الرسول مکتب خیریه سهموس 4  شهرستاني توانبخشیي ملکان ملکان داوود کامراني بهزیستي 711/91/22266 8 
 جنوبی چایکنار امام خ- ملکان

وحدت تاالر جنب-  
37843330 

11/20062/96/711 31 اجتماع محور رها 5  شهرستاني پیشگیری ملکان ملکان فرشته قرباني بهزیستي 

 کتابخانه جنب - امام خیابان

 فوقانی طبقه - عمومی

5 طبقه - کوروش فروشگاه  

 

ملکان امید دستهای 6  104 711/97/108166/

29 
صادقیان رضا بهزیستي  شهرستاني پیشگیری ملکان ملکان 

 ابتدای - معلم خیابان - ملکان

27 پالک  صفا بازار  
 

 

 

 

 

 

 

 بهزیستي میانه



 

 

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

اسیسشماره پروانه ت ثبت  

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

 شهرستاني اجتماعي میانه میانه زهرا ولي بهزیستي 711/93/19377 89 خانه فرشتگان 1
 خیابان. مطهری شهید خیابان. میانه

 پرستار
52227190 

17/26378/95/711 5 موسسه فردای روشن 2  میانه عبداله عزت زاده بهزستي 
ترکمن 

 چای
 شهرستاني پیشگیری

 خدمات مجتمع - چای ترکمن بخش

چای ترکمن بهزیستی  
 

اندیشان مهر خانه 3  133 711/94/42154/1

2 
 شهرستاني پیشگیری میانه میانه اعظم سلطاني بهزیستي

 تاکسی جنب. سرآسیاب خیابان. میانه

28 پالک. تلفنی  
52232174 

آذرآبادگان سبز فرصت 4  شهرستاني پیشگیری میانه میانه سمیه شهرآزاد بهزیستي 711/91/81156 115 
. بهشتی دکتر شهید خیابان. میانه

جعفری حمید شهید خیابان روبروی  
52235503 

رهایي  دهکده 5  104 711/94/547131/

9 
 بهزیستي

سید محمد 

 حسیني
 شهرستاني پیشگیری میانه میانه

 صنعتی شهرک هب نرسیده. میانه

اکسیژن کارخانه روبروی. 1شماره  
52333753 

سالمت ارمغان 6  93 711/95/115821/

19 
محرمي  علي بهزیستس  شهرستاني پیشگیری میانه میانه 

. جنوبی معلم خیابان انتهای. میانه

ورگان داشلی ساختمان  
 

 شهرستاني توانبخشي میانه میانه هوشنگ حبیبي بهزیستي 711/93/87856/6 135 یاشایش میانه 7
 پزشکی مجتمع - خمینی امام خیابان

چهارم طبقه 0 سهند  
 

علي امام 8 االنبیاء خاتم بیمارستان جنب. میانه شهرستاني توانبخشي میانه میانه یعقوب قلي زاده بهزیستي 711/93/92583/3 18   52222988 

ناشنوایان کانون 9  67 711/95/15609/2

8 
 بهزیستي

  معصومه

یمسعود  
 شهرستاني توانبخشي میانه میانه

 دوم طبقه. خمینی امام خیابان. میانه

قائم پاساژ  
 

اطهار ائمه 10  13 711/93/42934/3

2 
االنبیاء خاتم بیمارستان جنب. میانه شهرستاني توانبخشي میانه میانه رقیه شاه محمدی بهزیستي  52236699 



 

 

11 توانمند معلولین انجمن   52 711/93/27357/1

3 
هزیستيب  شهرستاني توانبخشي میانه میانه داود کاظمي 

 جنب. بهشتی دکتر شهید خیابان. میانه

بهزیستی اداره  
52246480 

21 50/115821/95/711 79 امیــد نو   شهرستاني اجتماعي آچاچي میانه مسعود رفیع زاده بهزیستي 
 تعاونی جنب. آچاچی شهر. میانه

 روستایی
52272617 

31 زندگي راه   شهرستاني پیشگیری میانه میانه امیررضا رسام بهزیستي 711/97/8310/17 186 
 20 پالک ، سمیه خیابان ، معلم میدان

همکف طبقه  
 

41 نوین حرکت خانه   189 711/97/65485/1

7 
 شهرستاني پیشگیری میانه میانه نگین رمضاني بهزیستي

 اول ، ولیعصر شهرک انتهای ، میانه

آباد حسن جاده  
 

51 فرزانگان سالمندان خانه   135 84/8310/97/711  بهزیستي 
شبانعلي محمد 

 پور
 شهرستاني توانبخشي میانه میانه

مجتمع  –خ امام خمینی  –میانه 

4پزشکی سهند طبقه   
 

 

 

 بهزیستي ورزقان

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

ورزقان نور میالد 1 خالقي سمیه بهزیستي 711/93/2527/30 31   ورزقان ورزقان 
 های پرونده واگذاری

اجتماعي امور  
جنوبی ستارخان خ - ورزقان شهرستاني  

44553227 

 

ارسباران سالمت همیاران 2 رشهرود فتحي پو بهزیستي 11/94/42154/16 15   شهرستاني پیشگیری ورزقان ورزقان 
 - سونگون فلکه - امام خیابان

ایران بیمه از باالتر  
 

64/68611/95/711 33 آرامش سبز ورزقان 3  بهزیستي 
محمدرضا 

 رحیمي
 شهرستاني پیشگیری ورزقان ورزقان

 جاده کیلومتری 2 - ورزقان

سونگون معدن-ورزقان  
 

 



 

 

 بهزیستي هریس

 

ف
ردی

نهاد نام سازمان مردم   

 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 محدوده فعالیت
 شماره تماس آدرس

711/93/13745/4 5 آفاق 1

4 
 بهزیستی

زین الدین 

 هریسی نژاد
 شهرستانی اجتماعی هریس هریس

 اداره کمربندی خیابان هریس

 بهزیستی
 

هریس ندای سالمت همیار 2 گوراوان روستای - هریس شهرستانی پیشگیری هریس هریس فاطمه عالي پور بهزیستي 711/84297/7 92    

زرنق امید راه 3  28 35/15442/94/711 کلوانق جاده زرنق شهر هریس شهرستانی پیشگیری هریس هریس حافظ ایماني بهزیستي   43449037 

اندیشان خیر 4  25 711/94/27327/4

2 
 هریس هریس اکبر استادرحیمي بهزیستي

 مردمی مشارکت

اشتغال و  
 شهرستانی

 بهزیستی مجتمع هریس

 خواجه
43452193 

711/96/99970/1 132 آوای سالمت 5

4 
 شهرستانی پیشگیری هریس هریس مرضیه امیني بهزیستي

کوچه شهید  –خ انقالب 

محله چمن –رحیمی   
43433717 

هریس کرامت سرای 6  65 711/96/113395/

129 
 بهزیستي

یعقوب مسیب 

 زاده
 شهرستانی اجتماعی هریس هریس

 کوچه - بازار خیابان - هریس

15 پالک - علیزاده محمد  
35254127 

هریس شهرستان امید سرای 7  شهرستانی پیشگیری هریس هریس رضا بابائي بهزیستي 711/97/8310/16 74 
 - خمینی امام خیابان - هریس

شهدا بلوار  
 

زرنق امید یسرا 8  75 711/97/50678/1

2 
دهقانپور داود بهزیستي  شهرستانی پیشگیری هریس هریس 

 کیلومتر - زرنق شهر - هریس

 - هریس به زرنق جاده 2

صنعتی شهرک روبروی  

 

 

 



 

 

 بهزیستي هشترود

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

711/93/13745/4 43 همیار مهرورزان 1

2 
 شهرستاني اجتماعي هشترود هشترود جمیله خلیفه ای بهزیستي

 شهید کوچه امام خ هشترود

ارا جهان  
 

18/42166/94/711 13 شهید رهبری 2 هرستانيش اجتماعي هشترود هشترود بهروز جعفری بهزیستي   52617296 روستای اکیز گنبندی 

زندگي ندای 3  بهزیستي 711/92/71347 39 
 علي محمد

 عباسي
 شهرستاني پیشگیری هشترود هشترود

 جاده در هفتگی بازار پشت

5 کیلومتر مراغه - هشترود  
 

یافتگان نجات 4  شهرستاني پیشگیری هشترود هشترود اسالم امني بهزیستي 711/92/76982 37 
 روستای تبریز - زنجان اناتوب

 سلوک
34209045 

جعفر بن موسي  موسسه 5  10 711/93/13745/3

5 
 شهرستاني توانبخشي هشترود هشترود کامران عیسایي بهزیستي

 مسکن متری16 دانشگاه خیابان

ای حرفه فنی اداره جنب مهر  
52620098 

145/26774/95/711 51 انجمن معلولین توانمند مهر تابان 6 تيبهزیس   شهرستاني توانبخشي هشترود هشترود علي شیری 
 –جاده قدیم قره چمن 

 روبروی پمپ بنزین
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهزیستي  خداآفرین

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره ثبت

شماره پروانه 

 تاسیس

مرجع صدور 

 پروانه
 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

نشاط ارس شمیم 1  67 711/95/6861

1/40 
 بهزیستي

هوشنگ اسماعیل 

 زاده
خمارلو شهر - خداآفرین شهرستاني اجتماعي خمارلو خداآفرین   

 70 حامیان معلولین خداآفرین 2
32/15609/95/

711 
 شهرستاني توانبخشي گرمادوز خداآفرین سعدیار نبي زاده بهزیستي

گرمادوز  –روستای شرفه 

 غزبي
 

مشسفیر آرا 3  86 
33/14112/96/

711 
 شهرستاني پیشگیری خداآفرین خداآفرین زینب ایمان نژاد بهزیستي

خ امام باالتر از  –خمارلو 

 کمیته امداد
 

 

 بهزیستي مرند

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

لیتفعا  

 شماره تماس آدرس

 شهرستاني اجتماعي مرند مرند فریدون خسروی بهزیستي 711/94/72725/43 18 سامان 1
 روبروی - شهداء خ-مرند

فرزانگان مدرسه  
42245500 

مهر فرشتگان 2 عزتي اکرم بهزیستي 711/93/92352/36 165   شهرستاني اجتماعي مرند مرند 
 - پاسداران خیابان آخر

بهداشت مرکز روبروی  
 

میشو ورزان مهر 3  64 711/94/547131/3

1 
 شهرستاني اجتماعي مرند مرند لیال صادقي بهزیستي

 شهید خیابان - جدید بناب

لو ملک کوچه رجایی  
42213457 



 

 

انیس مهر ندای 4  بهزیستي 711/93/25839/27 78 
 موسي حسین

بنگي پور  
 شهرستاني پیشگیری مرند مرند

 قیام خیابان - طالقاني خیابان

 - خوی پل از تر پایین -

 - آغاج قره مسجد روبروی

دوم طبقه  

 

آشنا صدای همیاران 5 زاده رحیم عفت بهزیستي 711/91/62827 123   شهرستاني پیشگیری مرند مرند 

 - طالقانی خیابان ایتدای

 - رضا پاساژ روبروی

 طبقه - بخش نور ساختمان

 اول

 

حصین رزاق حصین مرصاد 6  شهرستاني پیشگیری مرند مرند حکیمه محمدی بهزیستي 711/93/76610/29 85 

 خیابان - یامچي جدید شهر

 سالن روبروی - خمیني امام

ولیعصر ورزشي  

 

امید ندای 7  شهرستاني پیشگیری مرند مرند محمد قربان پور بهزیستي 711/95/15609/6 98 

 کوی اول - خوی و مرند جاده

 مزدا نمایندگی جنب - بعثت

ازاند تیر  

42247496 

کشسرای فجر نوید 8 کشسرای روستای - مرند شهرستاني پیشگیری مرند مرند بهمن کریمي بهزیستي 711/93/60491/25 128    

خورشید طلوع 9  86 711/93/108030/3

4 
 بهزیستي

سعید امامقلي 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری مرند مرند

 راه پشت - جلفا خیابان انتهای

 آهن
 

ومیش سنگبران 10  شهرستاني توانبخشي مرند مرند حسین کالنتری بهزیستي 711/96/31395/91 26 
 قدیم جاده کیلومتری دو -مرند

 جوقاش
42259904 

711/96/113395/1 341 خرد اندیشان اشتغال 11

25 
 بهزیستي

مجتبي حاجي 

 خیاط
 شهرستاني مشارکتهای مردمي مرند مرند

نبش کوچه  –خ شهید رجایی 

 تیموری
 

ی سالمت اجتماعيندا 12  302 711/96/126755/3

0 
کوچه  –خشهید رنجبری  شهرستاني پیشگیری مرند مرند مدینه اسدی بهزیستي

جنب مسجد  –شهید عادلی 
 



 

 

 الزهرا

163/50678/97/711 394 فرزانگان سالمند 13  شهرستاني توانبخشي مرند مرند حبیب ضیایي بهزیستي 
بلوار ایت اله  -رفیع آباد -مرند

انی خ شهدا طبقه همکفطالق  
 

 

 بهزیستي مراغه

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

انيشهرست اجتماعي مراغه مراغه فرحناز اسماعیلي بهزیستي 711/93/92352/37 165 حافظ 1  

 باالتر  ولیعصر شهرك مراغه

 کوچه الزهرا آموزشکده از

31 پالك زاده قلي  

37400903 

آبي نیلوفر خیریه موسسه 2  شهرستاني پیشگیری مراغه مراغه زینب آقائي بهزیستي 711/93/76610/22 173 
 مولوی میدان - ولیعصر شهرک

104 پ برق دکل جنب -  
 

جنت سالمت ارتقاء 3  170 711/95/26774/12

3 
 شهرستاني پیشگیری مراغه مراغه صالح شکورپور بهزیستي

 روبروی  آباد ملت مراغه

آغاالر قبرستان  
37247462 

اطهر خیریه موسسه 4  شهرستاني پیشگیری مراغه مراغه مرتضي باستاني بهزیستي 711/94/547131/9 205 
 مدرسه خیام خیابان مراغه

سابق بان باغچه  
37456311 

5 
 الدین نصیر خواجه خیریه موسسه

 طوسي
 بهزیستي 711/94/72759/6 24

 عطار جواد سید

 موسوی
 شهرستاني توانبخشي مراغه مراغه

 شمالی معلم خیابان مراغه

آباد هاشم  
37241200 

مهر طلیعه موسسه cbrعاطفه 6  شهرستاني توانبخشي مراغه مراغه ناهید ناصری بهزیستي 711/94/89269/4 293 
 شهید مجتمع - دروازه - مراغه

بهزیستی خیری  
 

 37234056 از تر پائین آغداش محله مراغه شهرستاني توانبخشي مراغه مراغه سعید پیروی بهزیستي ***** 584 نیکوکار 439 تعاوني شرکت 7



 

 

برق ترانس جنب متوالر مراغه  

امید بهارستان 8  شهرستاني پیشگیری مراغه مراغه علي اسدی بهزیستي 711/97/78486/18 446 
 - علمدار جاده - مراغه

کنی پاک سبزه سابق کارخانه  
 

 

 

 

 بهزیستي تبریز

 

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 
 شماره

 شماره پروانه تاسیس ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

 شهرستاني اجتماعي تبریز تبریز ذکریا واالئي بهزیستي 711/94/97503/3 576 عربشاه 1

 نرسیده-رضانژادشمالی خیابان-تبریز

 فوقانی طبقه-امام خیابان به

6پالک-ترک سوپرمارکت  

5239207 

جو مهر های شکوفه 2  شهرستاني اجتماعي تبریز تبریز رباب نصیرپور بهزستي 711/94/42154/32 1051 
 چمران. ش ملی بانک جنب آهن راه

32پ اردیبهشت سوم یکو نبش  
4401976 

کوثر ساقي مهر 3  شهرستاني اجتماعي تبریز تبریز جعفر عبداللهي بهزیستي 711/94/42154/35 1189 
 نیروساختمان اعزام روبروی حافظ.خ

 داوطلبان
5401644 

کودك مهد همیاری انجمن 4  573 711/94/109725/6

3 
سهرابي لیال بهزیستي انيشهرست اجتماعي تبریز تبریز   

 - ماهان ساختمان - جنوبی ارتش

8 واحد - اول طبقه  
35530444 

5 
 نسل شناختي روان سالمت

 فردا
1726 711/95/47481/14

6 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز نازیال مکي بهزیستي

 - ماهان ساختمان - جنوبی ارتش

4 واحد - سوم طبقه  
 



 

 

تبریز آذران یاور 6  2809 711/94/109725/4

4 
يبهزیست  

سیاوش حسین 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 - طاق ایستگاه - عباسي خیابان

 پرورش متری ده - بهشتي کوی

27 پ - پنچم  

33861593 

اندیش روان معقول 7  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز سحر افرازمند بهزیستي 711/94/90030/23 3430 
-بابک کوی-طالقانی شهرک-تبریز

24پالک-آخر متری8  
 

8 
 سالمت زندگي همیاران

 آذربایجان
علیپور مرتضي بهزیستي 711/93/92352/26 3867  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز 

 بنزین پمب روبروی -عباسی چهارراه

943 پالک -  
 

سالم زندگي افروزان مهر 9  بهزیستي 711/94/72725/9 1074 
وحیده بشر 

 هاشمي
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 آبرسان چهارراه به نرسیده ماما.خ

1پاستورپ کلینیک پشت  
 

چمران اطهر میثاق 10  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز فاطمه قاسمي بهزیستي 711/94/90030/15 1112 

 متری8-آخر ایستگاه-چمران شهرك

-باالترازمسجدسیدالشهدا-پاسداران

940 پالك  

 

جاویدتبریز حیات ترنم 11  2713.  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز خسرو خیری بهزیستي 711/94/90030/24 
 مسجد روبروی - منصور چهارراه

4 واحد-سامان پاساژ - احمد حاج  
 

زندگي فروغ 12  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز فاطمه خاني بهزیستي 711/94/42154/13 800 

. خ اول طالقانی شهرک به نرسیده

 دکتر هنری فرهنگی مجتمع ملت

 مبین

 

تلنگـر اندیشان سالمت 13  2607 711/93/108030/2

4 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز رقیه سهرابي بهزیستي

 برج-کالنترکوچه نبش-آبرسان

واحدشمالی11ط-سهند  
 

زندگي باغ گستر آرامش 14  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز مرتضي علیپور بهزیستي 711/94/72725/20 1487 
 بنزین پپم روبروی عباسی چهارراه

943 پالک  
 

فردا نسل سالمت ژنتیک 15  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز احمد ظهیرنیا بهزیستي 711/91/89793 1726 
 کانون روبروی - پاستور خیابان

 ناشنوایان
 



 

 

شهر امید نجوای 16  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز مریم عبدی بهزیستي 711/91/68611 3354 

 خ -ناصر ایستگاه - منجم خیابان

 -عبادی اتو روبروی - جعفری استاد

66 پالک  

 

پادزهر سالمت گستر 17  3590 711/93/108030/2

5 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز اکبرمحمدی بهزیستي

 برج-کالنترکوچه نبش-آبرسان

واحدشمالی11ط-سهند  
 

مهرگان شمیم 18 یریپیشگ تبریز تبریز فرزانه اکبری بهزیستي 711/92/35548 993   شهرستاني 
 سونای جنب الله چهارراه آزادی خ

5پ کرامت کوی رضوان  
 

هستي حکمت زندگي طلیعه 19  بهزیستي 711/94/90030/21 2984 
 رحیمي حسین

 راد
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 گلگشت و گلباد بین - آزادی خیابان

 خواب کلینیک - گلپر کوچه جنب -

 ایران

 

 بهزیستي 711/93/67686/1 2969 نجات 20
محمدعلي 

 نصرتي
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 -مخابرات جنب - زعفرانیه اول

 دبیر - استانداری 2 شماره ساختمان

 مواد با مبارزه هماهنگی شورای خانه

 مخدر

 

سبز زندگي پیشگامان 21  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز جلیل کرباسي بهزیستي 711/94/90030/37 1428 
- ازکالنتری مترباالتر500-جباسمن

مهران امالک جنب  
 

دوباره زندگي سازان آتیه 22  1497 711/94/109725/2

8 
زاده زالي عظیم بهزیستي  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز 

 فلکه و کالنتری مابین - باسمنج

برق اداره روبروی - چمران  
 

سالمت دانش یاوران 23  1221 711/93/108030/3

7 
 بهزیستي

ومه معص

 فرامرزی
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 خیابان آبیاری کوی گلی ایل جاده

 وحدت
 

دوباره تولد 24  بهزیستي 711/93/87856/7 14052 

صمد :ماینده

 جمال- اسالم

 گلزاری

 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 شرقی ورودی-طالقانی خیابان-تبریز

 خدمات جنب-یادگارامام ورزشگاه

تبریز یشهردار عمرانی  

 

9351 نورالشفاایرانیان 25  10/99684/95/711   راهی ازسه بعد تهران-تبریز جاده شهرستاني پیشگیری تبریز تبریزاکبر علي  بهزیستي 



 

 

 کوی وحید شاپ کافی اهرجنب اسالمي

شرقی بوستان گلستان  

ایرانیان یافتگان نجات 26 یزتبر تبریز فرهاد بصیری بهزیستي 711/94/90030/34 1479  سود تک کوچه-توت پنج-سردرود شهرستاني پیشگیری    

گلزار سبز آرامیس 27  بهزیستي 711/92/7439 1663 
 صمداسالم

گلزاری جمال  
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 پمب جنب - شهر آذر تبرز راه پلیس

 روبروی - بارانلو روستای - بنزین

تبریز سبالن شرکت  

 

زندگي صفابخش 28  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز فریبامحمدی بهزیستي 711/94/90030/8 1118 

 باغ شهرک پتروشیمی راهی سه

 انتهای ولیعصر میدان معروف

ولیعصر.خ  

 

مجدد حیات نویدآوران 29  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز افسانه آذرآبادی بهزیستي 711/92/41196 1795 
-جباری چوبی صنایع باالی طبقه-ارم

6پالک  
 

امیان افق زندگي آذربایجانح 30  2905 711/93/108030/2

9 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز علي بني هاشمي بهزیستي

 طببقه - کوچه کالنتر اول - آبرسان

مهدی مانتو فوقانی  
 

فرزین مهرصابرین 31  1432 711/94/109725/4

5 
 بهزیستي

فیروزه خوش 

 نژاد
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

-صوفیان-تبریز جاده

 روبروی- راه کیلومتربعدازپلیس2

 کوره جاده اول-صیادشیرازی شهرک

 آجرپزی

 

سبز مهر آوران یاد 32  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز امیر شاهو بهزیستي 711/94/90030/40 1466 
 پ - ارم پارک روبروی- رضوانشهر

37 
 

رهایي نجات نور 33 سدا پور حسین بهزیستي 711/92/84297/5 362   شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز 
 طبقه -سهند جدید شهر ورودی

خاوران کارواش فوقانی  
 

18/81110/95/711 3286 حامیان امید فردای سبز 34  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز فرح ناز سگوند بهزیستي 
 –باالتر از میدان سجادیه  –ماراالن 

12پالک –روبروی پارک علمیه   
 



 

 

املينو اندیش تک 35  3502 15/524/96/711  بهزیستي 
شیرین اسماعیل 

 نیا
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

جنب کلینیک شهید  –ارتش جنوبی 

ساختمان شمس-بهشتی  
 

711/95/26774/11 3217 مهرجویان سعادت 36

4 
 بهزیستي

 طهماسب یوسف

 پور
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 برج - منصور میدان - امام خیابان

5 واحد اول طبقه - یشمابر  
35558349 

37 
 وتوانبخشي آموزشي انجمن

تبریز ناشنوایان  
1099 711/95/47481/11

7 
 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز حسن افشاری بهزیستي

 نجات نور بیمارستان - حافظ خیابان

بان باغچه مدرسه -  
32342164 

صرع انجمن 38  بهزیستي 711/94/55237/5 991 
 محمد یزدچي

 مرندی
 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز

 رازی مرکزدرمانی گلی ائل جاده

جنب اعصاب بخش tcd 
 

تبریز خیریه مجمع 39  بهزیستي 711/94/55237/4 2 
اکبر برجسته 

 باف
415پ امام کمیته روبروی فلسطین.خ شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز   

13/20062/96/711 3566 نیک اندیشان هستي 40 تيبهزیس   
ابراهیم عباسعلي 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 –ساخنتمان باراما  –چهارراه منصور 

3طبقه   
 

تبریز بخش فیاض 41  بهزیستي 711/94/27327/47 2276 
حسین سعادت 

 صادقي
 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز

 آبادانی انتهای-ابوریحان خیابان

 مسکن
34793608 

امیدحیات فروغ 42  شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز رقیه لواني بهزیستي 711/94/89269/4 32 
-اول فلکه-خسروشاه-تبریز

50پالک-اول ط-پاساژفرج  
32441322 

 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز علي هاشمي بهزیستي 711/90/5721 938 انجمنmsآذربایجان  43

 آتشنشانی ایستگاه باغمیشه شهرک

 باغمیشه پزشکی مجتمع امیرکبیر.خ

4ط  

36685942 

نخاعي ضایعات انجمن 44  شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز علي فغفوری بهزیستي 711/92/75537 835 
 احمر هالل کوچه جنب آبرسان

ولیعصر بهزیستی مجتمع  
33365667 

زتبری جعفرصادق بهزیستي 711/93/92583/26 591 ذهني انجمن اولیا معلولین 45 -آبرسان به نرسیده-چایکنارجنوبی شهرستاني توانبخشي تبریز 

-11ط-ارک برج-فاطمی کوی نبش
33368588 



 

 

زمین بهشتیان  Bواحد معماری 

147/47481/95/711 1173 فرزندان رحمت 46  شهرستاني اجتماعي تبریز تبریز محمد بانان بهزیستي 
چهارراه منصور  –خیابان امام خمینی 

کوی سیدلر–  
33365656 

44/68611/95/711 3176 نسیم مهر سعادت 47  بهزیستي 
مهدی موسي 

 علي
 شهرستاني اجتماعي تبریز تبریز

–خیابان پروین اعتصامی  –ولیعصر 

 اعتصامی شمالی شش متری دهم
 

8/96/0896/711 3482 مهر آفرین عصر نو 48  بهزیستي 
حسام صادری 

 فر
 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز

متری شش -کوی رضوان –آبرسان 

 اول
 

49 
حمایت از کودکان مستمند و 

 بي سرپرست
979 70/68611/95/711  تبریز تبریز حسن علیزاده بهزیستي 

مشارکت مردمي و 

 اشتغال
 شهرستاني

چهارراه فدک  –خیابان شهید منتظری 

227پالک  –  
 

50 
 از بیماران حمایت انجمن

مزمن رواني  
 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز الهام اکبری وند بهزیستي 711/93/76628/6 615

-مسجدسفید روبروی-بهار خیابان

سپه بانک-4ط  
32823379 

تبریز شهریار آوران امید بنیان 51  2336 711/94/109725/6

6 
 بهزیستي

 حسن امیر

 جوی سعادت

 عصر

 تبریز تبریز
 و مردمي مشارکت

 اشتغال
 شهرستاني

 شهیدجدیری تقاطع-تبریز

 کلینیک اول طبقه-پاستورجدیدو

 پارسیان

 

تبریز فردای امید مهر 52 آقایارلو سلمان بهزیستي 711/94/109725/7 2743   تبریز تبریز 
 و مردمي مشارکت

 اشتغال
 شهرستاني

-ناصر ایستگاه-هوایی نیروی خیابان

50پالک-زاده ابراهیم شهید کوچه  
 

دوستي سرای رحمت 53  تبریز تبریز امیرعلي روشني بهزیستي 711/95/15609/18 2956 
 و مردمي مشارکت

 اشتغال
 شهرستاني

 از تر پایین - سهند کوی - گلی ائل

33 پ - پارسا برج  
 

جواد امام مهر آذر 54  بهزیستي 711/93/87856/9 2244 
 روحاني جلیل

 مجد
 تبریز تبریز

 و مردمي مشارکت

 اشتغال
 شهرستاني

 شهید خیابان - باکری شهید انخیاب

67 پالک - روحانی  
 

 تبریز تبریز صابر زماني بهزیستي 711/94/72725/60 1183 فرشتگان نیاز 55
 و مردمي مشارکت

 اشتغال
 شهرستاني

 مشروطه بازار - کوچه راسته خیابان

32 پ- اول طبقه -  
 



 

 

711/96/126755/1 3645 سعادت اندیشان رحمت 56

51 
 تبریز تبریز محمد شیخ زاده بهزیستي

مشارکت های 

 مردمي
 شهرستاني

میدان بسیج پالک  –جاده تهران تبریز 

طبقه اول -15  
33252334 

711/96/85299/13 3901 آتیه سازان سایه مهر 57

2 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز هدایت بیگزاده بهزیستي

طع نرسیده به تقا –پاستور قدیم 

روبروی کانون ناشنوایان –شریعتی   
36581412 

کوثر ساقي 58  3791 711/96/85299/13

1 
احمدی صدیقه بهزیستي  شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز 

نبش کوچه شهید  –باغشمال جدید 

62پ  –خانپور شرقی   
 

711/96/113395/1 3892 فروغ رحمت 59

27 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز ابراهیم صفوی بهزیستي

 کوی - گلپارک فلکه -شمالی توانیر

 - غربی پنجم متری ده - رسالت

11 پالک  

 

نیازمندان از حمایت 60  3967 711/96/99970/15

6 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز صفرشادی بهزیستي

مفتح ، کوچه کمپانی ، خیابان شهید 

 طبقه اول واحد 0مدنی سوم ، پالک 

 غربی

 

 

711/96/99970/15 3995 یاوران فدك آذربایجان 61

3 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز صفیه پناهي بهزیستي

 احمر هالل کوچه - آبرسان چهارراه

بهزیستی قدیم ساختمان -  
 

62 
حمایت از بیماران نقص 

 آنزیمي
3963 711/96/113395/1

28 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز ابوالفضل شاکر بهزیستي

 آموزشی مرکز - ششگالن خیابان

تغذیه واحد - تبریز کودکان درمانی  
 

5104 نور محسنین 63  149/141182/96/711  شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز محسن ایران زاد بهزیستي 
 - احمر هالل جنب - آبرسان

بهزیستی قدیم ساختمان  
 

7370 روشنای راه زندگي 64  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز فائقه زکریا زاده بهزیستي 711/96/31395/1 
 - ارک پاساژ جنب - جنوبی شریعتی

28 پالک برزین کوچه  
 

 - جنوبی ارتش اول - ساعت میدان شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز عارفه پور فتحیه بهزیستي 711/96/71450/1 3768 عطر ناب زندگي 65

 - دادگستری وکالی کانون روبروی
 



 

 

6 واحد سوم طبقه آرین ساختمان  

خانواده و ازدواج مدرسین 66  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز نسرین گرامي بهزیستي 711/96/71450/2 3859 

 عطار خیابان - گلگشت راهی سه

 - گلنار کوچه جنب - نیشابوری

زیرزمین طبقه - 58 پالک  

33376815 

نیک سهند فردای امید 67  شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز علي اصغر آزاده بهزیستي 711/97/8310/15 4151 
 بعد متر 500 - مرند تبریز راه پلیس

16 ماده اقمتی مرکز - مایان پل از  
 

 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز منیژه سلماني بهزیستي 711/97/8310/14 4269 ندای راه روشن 68
 پست روبروی - جنوبی ارتش

یمرکز  
 

 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز ناصرخاني بهزیستي 711/97/65485/19 4280 ناجي امید 69

 متری 42 محله - ارم شهرک -تبریز

 شهید خیابان - اسالمی کوچه -

4/3 پالک بهاری ابوالفضل  

 

رها سرای سالمت 70  4365 711/97/108166/2

8 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز مجید گیاهي بهزیستي

 رضا خیابان - امام خیابان - تبریز

 شهیدان ساالر مسجد روبروی - نژاد

زیرزمین طبقه پاساژمهدیه -  

 

آذربایجان مغز گونش 71  4295 711/97/120772/1

11 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز ثریا بهرامیان بهزیستي

 قاضی شهید بلوار - شهریور17تبریز،

 صمدی شهید بست بن -ظباظبائی

1/9 پالک  

 

آذر بصیرت طلوع 72  4413 711/97/134719/1

9 
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبرز مهدیه عیوضي بهزیستي

 متری 10 ، گلباران خیابان الله تبریز،

41پالک ، غربی چهارم  
 

73 
ازدواج و خانواده طنین 

 سالمت
4478 711/97/161262/2

6 
 بهزیستي

محسن سقطي 

 زاده
 شهرستاني پیشگیری تبریز تبریز

 بزرگ بازار جنب - شریعتی چهارراه

برزن کوچه- ارک  
 

711/96/126755/1 4217 رایحه بهشت 74

55 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز نفیسه پوربزرگ بهزیستي

 به نرسیده - عباسی خیابان - تبریز

جنب - بیالنکوه اول - توانیر پل  
 



 

 

711/97/36706/13 4349 خیریه مهر رحمت معین 75

6 
 شهرستاني مشارکتهای مردمي تبریز تبریز امیر موسي زاد بهزیستي

 شهریار استاد بلوار - چایکنار - تبریز

بهزیستی کل اداره جنب -  
 

188/108266/97/711 4363 امید فردای باغچه بان 76  شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز فاطمه رحیمي بهزیستي 
پاستور  –خیابان شریعتی  -تبریز

25پالک  –جدید   
 

188/108166/97/711 4434 انجمن حمایت از جذامیان 77  شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز رضا چاپاری بهزیستي 
پاسداران  -خیابان فرودگاه -تبریز

 بلوار ستارخان
 

78 
انجمن حمایت از بیماران 

 اتیسم
4281 140/136755/96/711  بهزیستي 

سعیداله ملک 

 پور
 شهرستاني توانبخشي تبریز تبریز

خیابان شهید  -اره گر -تبریز

کوچه شریار -حیدری  
32899392 

 

 

 اداره کل بهزیستي استان آذربایجان شرقي

ف
ردی

 نام سازمان مردم نهاد 

 شماره پروانه تاسیس شماره ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

محدوده  موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیر عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

یاران وانر ارمغان 1  استاني پیشگیری تبریز تبریز حسین قلي زاده بهزیستي 711/96/113395/10 2192 
 - خاور داروخانه جنب - آبرسان

168 پالک - دانش بست بن  
 

2 
 آذربایجان استان فرزانگان بنیاد

 شرقي
 ---- توانبخشي تبریز تبریز محمد بهلولي بهزیستي 711/93/2527/11 2079

 جنب-یجانآذربا میدان-تبریز

 بزرگ پارک ورودی-شیرپگاه

مهر فرهنگ خانه  

 

 


