
 

 استانداري آذربایجان شرقی

ف
ردي

 

شماره و تاريخ  نام سازمان مردم نهاد

 پروانه فعالیت

مرجع صدور  شماره و تاريخ ثبت

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 فناوري عادل بهمقام 19/3/84-17432 استانداري 25/3/84-553 19/3/84-17432 خانه صنعت و دانشگاه استان 1

 

 -قراملكخیابان  -تبريز استانی

جاده كارخانجات 

شركت لیفت  -صنعتی

 تراك سازي سهند

 

 241812 استانداري 5/10/85-579 8/6/84-36405 انجمن دوستداران حقوق كودك 2

13/09/98 

 امور اجتماعی حسنیه نوين

 )كودكان(

 

 -خیابان ششگالن -تبريز استانی

 -كوچه ضیاء الدوله

خیابان دكتر بهشتی 

 1طبقه  -64پالك -شمالی

35260112 

 

غالمرضا  8/6/84-36394 استانداري 28/8/84-594 8/6/84-36394 جامعه پیشگیري از ايدز 3

 نورآبادي

 بهداشت ودرمان

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

 -خیابان آبرسان -تبريز استانی

 -آبرسانیچهارراه 

ساختمان مركزي هالل 

اتاق  -1طبقه  -احمر

 104و111

 

انجمن حمايت ازتنوع زيستی  4

 استان

 123836 استانداري 659-13/4/85 48874-7/8/84

13/05/97 

مهرداد خدادادي 

 فر

محیط زيست و منابع 

 طبیعی

 -ششگالن یابانخ -تبريز استانی

 -18پالك  -كوچه هاتف

 3طبقه

33222220 

 

 امور فرهنگی ايوب ناظري 8/4/84-36403 استانداري 20/10/84-612 8/4/84-36403 دوستداران معرق تبريز انجمن 5

 ) هنر(

دارايی  یابانخ -تبريز استانی

 -كوچه مجتهديها -قديم

طبقه  -پاساژامیريه

 30پالك -همكف

 

انجمن متخصصین علوم ارتباطات  6

 استان

كمال الدين نیك  8/6/84-36397 استانداري 700-8/9/85 36397-8/6/84

 رفتار

 -خیابان طالقانی -تبريز استانی فناوري

 جنب روزنامه اطالعات

35563141 

كانون هماهنگی تشكلهاي  7

 كشاورزي استان

 -آزادي یابانخ -تبريز استانی عمران و آبادانی محمدزيدي 8/6/84-36396 استانداري 713-2/10/85 36396-8/6/84

الله حدفاصل چهارراه 

 جهاد كشاورزي -ورسالت

32872294 

محیط زيست و منابع  توحید عابدي 8/6/84-36399 استانداري 14/10/87-990 8/6/84-36399 انجمن مهندسین محیط شمالغرب 8

 طبیعی

 -شهرك باغمیشه -تبريز استانی

 یابانخ -میدان ارغوان

 كوي شمشاد -ولی پور

 76پالك -سوم

 

 82774 استانداري 29/6/89-1179 7/8/84-48870 خانه توسعه آذربايجان 9

14/04/95 

علی صالحی 

 تبريزي

خیابان مدرس  -تبريز استانی امور زير ساختی توسعه

نرسیده به  -)بهادري(

35262693 

 



پالك  -بیمارستان زكريا

54 

انجمن ديابت استان آذربايجان  10

 شرقی

 62328 استانداري 803-30/4/86 5309-29/1/86

10/03/97 

هاشم هاشمی 

 آذريان

 بهداشت ودرمان

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

قطران یابان خ -تبريز استانی

 -متري فاطمی24 -شمالی

جنب مسجد حاج علی 

 نظیروند اصغر

34429877 
 

 60175 استانداري 5/10/86-844 30/8/86-61432 مؤسسه طلوع جلوه طاها 11

21/06/92 

 -جنوبی چايكنار -تبريز استانی فناوري حسن توكلی

بیمه تامین  ازباالتر

طبقه -برج ارك -اجتماعی

 B واحد  -8

33359901 
 

-انجمن همیار دانش آموزان  12

دانشجويان وفارغ التحصیالن 

 استثنائی استان

 49916 استانداري 860-27/11/86 51147-25/7/86

03/05/89 

سید محمود مدنی 

 گاوگانی

 اموراجتماعی

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

 -میدان قونقا -تبريز استانی

مجتمع اداري خدماتی 

  209واحد -2طبقه  -میالد

35513649 
 

 امور فرهنگی رضا دهقانی 25/7/86-51248 استانداري 26/3/87-909 25/7/86-51248 مؤسسه پیام منیر 13

)ترويج ارزشها و 

 فرهنگ اسالمی(

قطران  یابانخ -تبريز استانی

 -متري فاطمی24 -شمالی

 -روبروي پارك آنا

 زيرزمین مسجد نظیروندي

34417030 

 

 60226 استانداري 23/1/87-873 27/11/86-91775 انجمن طب كل نگر استان 14

21/06/92 

غضنفر قاسمی 

 آذر

 بهداشت ودرمان

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

شهريور  17خیابان  -تبريز استانی

روبروي برج  -جديد

ساختمان -آذربايجان

 طبقه زيرزمین -پاستور

 

 167227 استانداري 28/12/87-1015 3/9/87-193701 انجمن خیرين مسكن ساز استان 15

31/06/97 

 -خیابان منظريه -تبريز استانی عمران و آبادانی ابراهیم مرادي

جنب  -متري اول20

 50پالك -تاالركندو

34787686 

 يوسف وثوقی 3/9/87-193698 استانداري 4/3/88-1041 3/9/87-193698 استانكانون خبرگان كشاورزي  16

 حسن امامی

 امام یابانخ -تبريز استانی عمران و آبادانی

 29ار بلو -(ره)خمینی

ساختمان  -بهمن

 كشاورزي جهاد2شماره

 

 مؤسسه بانوان خیرمدرسه ساز 17

 استان

 49937 استانداري 1052-16/4/88 7216-26/1/88

08/03/99 

امور فرهنگی )زير  معصومه علیزاده

 ساخت هاي فرهنگی(

اول كوچه حسن  -تبريز استانی

)چهارراه آبرسان،نرسیده 

 -به بیمارستان شمس(

مجتمع غالمرضا مردانی 

 آذر

36566838 

36566839 

 121024 استانداري 11/4/1360-65 26/1/88-7210 جامعه نابینايان استان 18

28/05/99 

 اموراجتماعی عبدويفرهاد 

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

شهريور  17خیابان  -تبريز استانی

 -كوچه برق المع -قديم

پالك  -كوچه مالعلی اكبر

173 

35512056 

 



 314511 استانداري 26/1/80-285 26/1/88-7214 كانون ناشنوايان استان 19

28/11/98 

 اموراجتماعی محمد رمضانی

اجتماعی وارتقاي )رفاه 

 مهارتهاي اجتماعی(

شريعتی  یابانخ -تبريز استانی

 یابانخ -جنوبی

جنب  -پاستورقديم

 25پالك  -شیالت سابق

34778311 
 

 314505 استانداري 25/12/77-250 26/1/88-7205 مؤسسه مهدقرآن استان 20

28/11/98 

رحیم وظیفه 

 شعاع

 امور فرهنگی

)ترويج ارزشها و 

 فرهنگ اسالمی(

 -خیابان ارتش -تبريز استانی

پشت  -چهارراه باغشمال

 -درمانگاه دانشگاه

روبروي موزه استاد 

 شهريار

35539134 
 

 285387 استانداري 1326-7 7/6/88-64708 جمعیت خیريه نوبر تبريز 21

26/11/95 

 

 اموراجتماعی انتظارخیر

 )امورخیريه ونیازمندان(

 یابانانتهاي خ -تبريز استانی

نرسیده به  -دانشسرا

ساختمان  -منصور یابانخ

162 

35248653 

 

 

-1222220 انجمن دوستداران سفال استان 22

4/11/88 

 241715 استانداري 378-11/12/81

19/09/97 

 امور فرهنگی گیتا زنجانی

 )هنر(

شمس  یابانخ -تبريز استانی

 -ايستگاه گرو -تبريزي

 -كوچه شهید نوروزي

 100پالك 

35242458 
 

حمايت از بیماران سرطان  انجمن 23

 پستان

 241737 استانداري 1204-19/8/89 49912-3/5/89

19/09/97 

عالیه وطن 

 دوست علمداري

 بهداشت ودرمان

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

 17خیابان  -تبريز استانی

روبروي آموزش  -شهريور

 -2فاز -2وپرورش ناحیه

 -3طبقه -ساختمان خاتم

 2واحد

35574347 

 

زيست محیطی سبز انجمن  24

 انديشان تبريز

 206570 استانداري 324-15/10/80 49915-3/5/89

29/08/95 

خديجه اسالمی 

 موالن

محیط زيست و منابع 

 طبیعی

خیابان ارتش  -تبريز استانی

 -پاساژ رضوي -شمالی

 309پالك  -1طبقه 

 

 241827 استانداري 28/8/90-1368 19/8/90-95259 خانه پزشك من شرق 25

13/09/98 

سید هوشنگ 

 كاظمی شیشوان

 بهداشت ودرمان

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

خیابان شهید  -تبريز استانی

 -داالن میرزارضا -بهشتی

 10پالك  -كوچه دوم

33365252 
 

مؤسسه فرهنگی اجتماعی شفاي  26

 استان

 167246 استانداري 1290-28/2/90 60183-21/6/92

31/06/97 

سلمان شفاعت 

 قراملكی

 امور اجتماعی

 )زنان وخانواده(

اول  -میدان ساعت -تبريز استانی

 -خیابان امام خمینی )ره(

روبروي مسجد آيت ا... 

اول كوچه  -شهیدي

 12پالك  -جارالمسجد

35574752 
 

موسسه مردمی ارتقاي سالمت  27

 جامعه

 49942 استانداري 1425-11/2/91 60174-21/6/92

08/03/99 

 و درمانبهداشت  علی جبارزاده

 )بهداشت محیط(

سه  -دروازه تهران -تبريز استانی

 -برج سینا -راهی ولیعصر

 دفتر وكالت تابان -9طبقه 

 



مؤسسه حمايتی كاشت حلزون  28

 شنوايی بشارت

 203171 استانداري 1643-17/2/92 60232-21/6/92

06/08/97 

عبدالجبار جعفري 

 يقین

خمینی شهرك امام  -تبريز استانی امور خیريه

 -خیابان فرهنگ -)ره(

مجتمع آموزشی استثنايی 

 مردانی آذر

32865273 

 

مؤسسه فرهنگی و تربیتی سالك  29

 آينده سازان آذربايجان شرقی

علیرضا سالك  21/6/92-60170 استانداري 1476-14/6/91 60170-21/6/92

 جدي

 امور فرهنگی

)ترويج ارزشها و 

 فرهنگ اسالمی(

 -حافظ خیابان -تبريز استانی

باالتر از بیمارستان 

 -كانون جوانان -نورنجات

 2طبقه 

35402102 
 

انجمن خیرين كتابخانه ساز استان  30

 آذربايجان شرقی

 63219 استانداري 2056-10/8/93 112703-8/11/93

07/03/98 

 امور فرهنگی رسول بشیري وند

 )زير ساختهاي فرهنگی(

 -آزاديخیابان  -تبريز استانی

جنب  -اللهچهار راه 

كتابخانه  -فروشگاه رفاه

 مركزي تبريز

34406483 
 

-130964 جمعیت هشترودي هاي مقیم تبريز 31

23/12/93 

 130964 استانداري 2061-17/8/93

23/12/93 

 -خیابان خیام -تبريز استانی اقوام پرويز صادقی

طبقه  -تقاطع الله زار

-فوقانی داروخانه شفا

 325پالك 

 

غیر دولتی استان خانه تشكلهاي  32

 آذربايجان شرقی

66770 

22/10/82 

 66770 استانداري 448

22/10/82 

محمدحسین 

 يعقوبی

 اموراجتماعی

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

  ------ استانی

مجمع شهرستان بستان آباديهاي  33

 مقیم تبريز

305037-

15/12/95 

-305037 استانداري 3347

15/12/95 

محمدي سیامك 

 امناب

خیابان  -ائل گلی -تبريز استانی اقوام

متري  14خیابان  -فردوس

متري  35خیابان  -اول

طبقه  -0پالك -ياغچیان

 همكف

33371950 
 

سنگر استان كانون سنگرسازان بی 34

 آذربايجان شرقی

316255-

24/12/95 

 215555 استانداري 2990

20/08/98 

 امور فرهنگی حسین مردانلو

 مقدس()دفاع 

 -خیابان آزادي -تبريز استانی

نرسیده به چهارراه 

كوچه مهرگان  -آبرسان

 39پالك  -نهم

33361674 

 

-78287 استانداري 3481 30/03/96-78287 موسسه خیريه امدادگران عاشورا 35

30/03/96 

میرمهدي سجادي 

 دهخوارقانی

 امور اجتماعی

)امور خیريه و 

 نیازمندان(

پاستور  خیابان -تبريز استانی

مابین طالقانی و  -جديد

كوچه  -شريعتی

 -ساختمان آتام -اسكوِئیلر

 1طبقه 

35570944 

 

 110763 انجمن تغذيه طبیعی و گیاهخواري 36

04/05/96 

 335917 استانداري 3542

22/12/98 

 بهداشت و درمان رحیمه عزيززاده

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

خیابان  -ولیعصر -تبريز استانی

 -بلوار توانیر -گلپارك

طبقه  -مجتمع تجاري گلها

 4پالك  -همكف

33287128 

 



انجمن حمايت از بیماران سكته  37

 مغزي آذربايجان شرقی

183709 

19/07/96 

 121022 استانداري 3630

28/05/99 

حسین فتح اله 

 زاده

 بهداشت و درمان

 )دارو و درمان بیماران(

 -خیابان ششگالن –تبريز استانی

جنب اتاق اصناف )مجمع 

نبش  -امور صنفی استان(

 4طبقه  -كوچه صبا

35239446 

 

هاي مقیم جمعیت هريسی 38

 شهرستان تبريز

184723 

19/07/96 

 184723 استانداري 3656

19/07/96 

 اقوام كريم نوري حامد

)اتحاد اقوام و كمك به 

 انسجام وحدت ملی(

 -مقصوديهخیابان  -تبريز استانی

بن بست  -كوچه نوبر

 -حاج تاروردي حكیم

 95پالك 

 

انجمن متخصصین حفاظت و  39

هاي مرمت بناها و بافتها و محوطه

 تاريخی استان آذربايجان شرقی

183719 

19/07/96 

 183719 استانداري 3674

19/07/96 

 امور فرهنگی مهرداد عظیمی

)میراث فرهنگی و 

 گردشگري(

 -ولیعصركوي  -تبريز استانی

 -خیابان سنگفرش شهريار

 طبقه فوقانی گالري كنعان

33305473 

 

پیام آوران سالمتی و ورزش  40

 آذربايجان

201827 

07/08/96 

 201827 استانداري 3638

07/08/96 

سمیه سلیمانی 

 ثمرين

 ورزش

 )توسعه ورزش همگانی(

 -ولیعصركوي  -تبريز استانی

كوچه  -طاهر خیابان بابا

 -58پالك  -نقیلی

 ساختمان كاج

 

 329391 مركز تجلی عرفان موالنا 41

14/12/96 

 329391 استانداري 3851

14/12/96 

 امور فرهنگی علی ايمانی راد

 )شعر و ادبیات(

 -دروازه تهران -تبريز استانی

ساختمان  -ولیعصر جنوبی

 4طبقه  -مهديه

33311402 

 

خانه فعالین محیط زيست و  42

آذربايجان توسعه پايدار استان 

 شرقی

123829 

13/05/97 

 123829 استانداري 4163

13/05/97 

احمد رحمانی 

 مقدم

محیط زيست و منابع 

 طبیعی

 -خیابان چايكنار -تبريز استانی

جنب  -درب سرخاب

 خانه شربت اوغلی

35243360 

 

جمعیت بانوي آفتاب استان  43

 آذربايجان شرقی

123815 

13/05/97 

 123815 استانداري 4168

13/05/97 

عاطفه خادم 

 مجتهد

 امور اجتماعی

 )زنان وخانواده(

 -خیابان چايكنار -تبريز استانی

جنب  -درب سرخاب

 خانه شربت اوغلی

35243360 

 

 197269 انجمن اتاق گفتمان آب آذربايجان 44

30/07/97 

 197269 استانداري 4201

30/07/97 

 -بهمن 29بلوار  -تبريز استانی منابع طبیعی فرهاد پاك نیا

ساختمان  -دانشگاه تبريز

پژوهشكده  -7شماره 

 محیط زيست

 

موسسه خیريه نور هماي رحمت  45

 مهر استان آذربايجان شرقی

241726 

19/09/97 

 241726 استانداري 3777

19/09/97 

محمدرضا پرتوي 

 مهر

 امور اجتماعی

)امور خیريه و 

 نیازمندان(

میدان  -بلوار نیايش -تبريز استانی

مجتمع پزشكی  -پیشقدم

دفتر  -1طبقه  -سالمت

 آزمايشگاه سالم

33259608 

33259601 

 

انجمن حامیان میراث فرهنگی  46

 استان آذربايجان شرقی

215571 

20/08/98 

 215571 استانداري 4510

20/08/98 

 امور فرهنگی رامین عسكريان

)میراث فرهنگی و 

 گردشگري(

-رشديهشهرك  -تبريز استانی

-نگارستان غربیخیابان 

مجتمع  -بلوار سبز

 -E بلوك - اورانوس

 طبقه پنجم

36550618 

 



جامعه هم پويان استعدادهاي  47

 درخشان يكدل

215580 

20/08/98 

 215580 استانداري 4401

20/08/98 

 فن آوري پیمان كیهان ور

 )فناوريهاي نوين(

 -انخیابان آبرس -تبريز استانی

یدان م -بلوار استاد شهريار

بقه ط -رج بلورب -دانشگاه

18 

 

موسسه خیريه ريحانه مهربانی  48

 استان آذربايجان شرقی

49933 

08/03/99 

 49933 استانداري 5020

08/03/99 

 اجتماعی امور 

 و خیريه امور)

 (نیازمندان

حله شربت زاده م -تبريز استانی

 -(خیابان شهید فوالدي)

 -كوچه شهید شريفی

 -63الك پ -كوچه فرهنگ

 طبقه همكف

32371622 

 

 86065 انجمن عجب شیريهاي مقیم تبريز 49

19/04/99 

 86065 استانداري 4948

19/04/99 

 اقوام جعفر شكوريان

 (انسجام اجتماعی)

 -خیابان چايكنار -تبريز استانی

 -سنگی پل مسجد جنب

 مجتمع -زاده مناف خیابان

طبقه  -2 ورودي -الماس

4 

36552933 

 

طبیعت استان  جمعیت رفتگران 50

 آذربايجان شرقی

86059 

19/04/99 

 86059 استانداري 4332

19/04/99 

عاطفه خادم 

 مجتهد

محیط زيست و منابع 

 طبیعی

 -نارخیابان چايك -تبريز استانی

جنب  -درب سرخاب

 خانه شربت اوغلی

35243360 

 

انجمن توسعه آفرينان پايدار استان  51

 آذربايجان شرقی

121012 

28/05/99 

 121012 استانداري 5050

28/05/99 

 بهداشت و درمان محمود درخشان

 (امداد و نجات)

جاده  -محله شجره -تبريز استانی

كوچه  -تبريز/آذرشهر

بقه ط -0الك پ -باهنر

 همكف

 

انجمن پیشكسوتان ورزش استان  52

 آذربايجان شرقی

121000 

28/05/99 

 121000 استانداري 5075

28/05/99 

 -لمحله باغشما -تبريز استانی امور ورزش احمد موتاب 

 -خیابان نیروي انتظامی

 0الك پ -خیابان باغشمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرمانداري آذرشهر

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 مؤسسه خیريه دهكده سالمت ينگجه 1

 

9666 

13/9/86  

26 

1/3/87  

 3142 فرمانداري آذرشهر

15/9/90  

 امور اجتماعی ترابی

)امور خیريه و 

 نیازمندان(

روستاي ينكجه –آذرشهر  شهرستانی  32840548 

  

(س)مؤسسه خیريه مكتب الزهرا 2  

 

6350 

24/7/87  

29 

7/8/87  

 3140 فرمانداري آذرشهر

30/7/90  
 

 اموراجتماعی محمد محبی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 خیابان امام -آذرشهر شهرستانی

گذر كوي  -خمینی )ره(

روشگاه دژبانف -پراپر  

34224119 

  

مؤسسه خیريه حضرت علی  3

(ع)اصغر  

1532 

13/2/88  

3 

31/3/83  

 17182 فرمانداري آذرشهر

27/4/97  

قلعه ايابوالفضل   اموراجتماعی 

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -گوگان شهر -آذرشهر شهرستانی

باغداران دفتر  

34521760 

 

 3796 مؤسسه خیريه محراب 4

22/6/89  

37 

24/7/89  

 54844 فرمانداري آذرشهر

20/7/94  

 
 

 اموراجتماعی عباس حاج علیزاده

 )امورخیريه ونیازمندان(

 امام خیابان -آذرشهر شهرستانی

 پاساژ -(ره)خمینی

1 طبقه -پورآذر  

34220047 

  
 

 انجمن ادبی بايراق گوگان 5

 

8902 

18/10/89  

40 

21/11/89  

 40 فرمانداري آذرشهر

21/11/89  

 امور فرهنگی اربطی

 )هنر(

–هر گوگان ش -آذرشهر شهرستانی

كتابخانه  -خیابان سعدي

 عمومی گوگان

34521517 

 

 8947 كانون بانوان گل نرگس آذرشهر 6

19/10/89  

39 

30/11/89  

 3135 فرمانداري آذرشهر

20/10/91  

 امور اجتماعی رباب شادي

 )زنان وخانواده(

 خیابان امام -آذرشهر شهرستانی

اساژ پ -خمینی )ره(

 پورآذر

34232828 

 

 8947 صندوق حمايتی طه 7

19/10/89  

6 

25/7/91  

 107178 فرمانداري آذرشهر

27/4/97  

 اموراجتماعی علیرضا حبیب زاده

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -شهر تیمورلو -آذرشهر شهرستانی

مسجد  -میدان جامع

حضرت ابوالفضل )ع( 

 تیمورلو

 

 انجمن خیريه 8

حمايت از بیماران نیازمند شهرستان 

 آذرشهر

7392 

19/8/90  

45 

14/10/90  

 276927 فرمانداري آذرشهر

23/10/96  

امام  خیابان -آذرشهر شهرستانی خیريه كاظم برنجی

پاساژ  -خمینی)ره(

وبروي بانك ر -پورآذر

 مسكن

34233888 

 

 6770 موسسه خیريه هیئت حسینیه گوگان 9

14/9/91  

8 

24/1/92  

 107184 فرمانداري آذرشهر

27/4/97  

 -گوگان شهر -آذرشهر شهرستانی خیريه صادق نوروزي

 شهید كوچه -نماز میدان

 غالمی

34523470 

  

هدايت انديشه موسسه فرهنگی  10

 علوي

6928 

9/7/93  

67 

12/6/93  

 107084 فرمانداري آذرشهر

27/4/97  

غالمحسین نور 

 دوست

 -بسیج بلوار -آذرشهر شهرستانی خیريه آموزشی

 و آموزش اداره روبروي

34237003 

  



 دكتر مطب جنب -پرورش

دوست نور  

 286505 انجمن توسعه شهرستان آذرشهر 11

24/12/94  

72 

27/11/94  

 286505 فرمانداري آذرشهر

24/12/94  

 خیابان -آذرشهر شهرستانی امور زيرساختی توسعه جواد ياسمی فر

 پاساژ -(ره)خمینی

2 طبقه -اسكان  

34232060 

  

موسسه خیريه دلدادگان باب  12

 الحوائج )ع( گوگان

61433 

10/03/96  

 61433 فرمانداري آذرشهر 12

10/03/96  

جتماعیا-فرهنگی مجید بیانی  -گوگان شهر -آذرشهر شهرستانی 

 بست بن -نماز میدان

1 پالك -نماز  

34529878 

 

 112760 انجمن پیشگامان توسعه گوگان 13

2/5/97  

18 

9/4/97  

 112760 فرمانداري آذرشهر

2/5/97  

 -گوگان شهر -آذرشهر شهرستانی عمران و آبادانی حبیب قلعه اي

 -معلم خیابان -مقدم محله

8 پالك -رحیمی بست بن  

 

 264341 انجمن زنان آذرشهر 14

5/10/98  

152 

3/9/98  

 264341 فرمانداري آذرشهر

5/10/98  

امور اجتماعی و  شیرين نوروزي

 فرهنگی زنان

 -حسنلو گذر -آذرشهر شهرستانی

 طبقه -دكترنظري ساختمان

2 

34233882 

مؤسسه خیريه بیمارستان شهید مدنی  15

 آذرشهر

19293 

10/01/99  

155 

4/10/98  

 19293 فرمانداري آذرشهر

10/01/99  

علی اصغر لعلی 

 ديزجی

امور خیريه و عام 

 المنفعه

یشهرستان  امام خیابان -آذرشهر 

 كوچه -(ره)خمینی

 -نهضت كوچه -كردلر

756 پالك -واليت بلوار  

34232300 

  

انجمن اعتالي حقوق شهروندي  16

 شهرستان آذرشهر

25640 

12/01/99  

159 

6/11/98  

آذرشهرفرمانداري   25640 

12/01/99  

یشهرستان حقوق شهروندي رامین نادري مقدم یابان امام خ -آذرشهر 

نب ج -(ره)خمینی

 -فپاساژ پوريوس-ترمینال

 طبقه فوقانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرمانداري اسكو

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

-4693 فرمانداري اسكو 14/2/85-340 17/11/85-4693 انجمن خیريه میالن اسكو 1

17/11/85 

 اموراجتماعی نادررشیدي میالنی

)امورخیريه و 

 نیازمندان(

 -محله میالن -اسكو شهرستانی

روبروي مسجد جامع 

 میالن

33227131 

 

انجمن خیريه معلولین شهرستان  2

 اسكو

 

-13163/7 فرمانداري اسكو 341-24/10/86 13163/7-14/2/85

14/2/85 

 اموراجتماعی محمدرضا يعقوبی

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

  یاداره بهزيست -اسكو شهرستانی

 امام خیابان -اسكو شهرستانی امور فرهنگی امیر رزم افروز 7/13163 فرمانداري اسكو 3/7/84-1051 14/2/85-7/13163 كانون منتظران ظهور 3

 باالتراز -(ره)خمینی

 بهداشت شبكه بهداري

 

 انجمن بانوان سبز انديش ايلخچی 4

 

-1208 فرمانداري اسكو 3-21/2/88 1208-24/2/87

24/2/87 

 امور اجتماعی منیژه سعیدي

 خانواده()امور زنان و 

  يلخچیاشهر  -اسكو شهرستانی

انجمن امورخیريه حضرت علی ابن  5

 شهر جديد سهند (ع)ابیطالب 

-1058 فرمانداري اسكو 349-12/11/88 1058-15/11/88

15/11/88 

 اموراجتماعی محمدحسین فرشباف

 )امورخیريه ونیازمندان(

 33308298 شهرجديد سهند -اسكو شهرستانی
 

-6633/1/1123 (عج)صاحب الزمانمؤسسه خیريه  6

3/7/90 

میر علی اصغر  6633/1/1123 فرمانداري اسكو 358-28/11/89

 رضوانی

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -هروستاي كلجا -اسكو شهرستانی

روبروي گلزار شهدا دفتر 

دهیاري و شوراي اسالمی 

 كلجاه

33462011 
 

-6632/1/1123 كانون فرهنگی هنري كلجاه 7

2/7/90 

 -روستاي كلجاه -اسكو شهرستانی امور فرهنگی)هنر( حسین صمصامی 6632/1/1123 فرمانداري اسكو 359-28/11/89

 -جنب بانك صادرات

كوي مخابرات ساختمان 

 كتابخانه عمومی كلجاه

33462346 
 

-3296/1/1123 انجمن خیريه ياري رسانان اسكو 8

3/6/92 

 اموراجتماعی قاسم شفقت 3296/1/1123 فرمانداري اسكو 357-9/11/89

 )امورخیريه ونیازمندان(

 –اي كنارچ -اسكو شهرستانی

روبروي ساختمان نوشاد به 

 غازه اولم -سمت ترمینال

33225133 
 

 137359 پژواك سكوت معلولین 9

15/06/95 

 137359 فرمانداري اسكو 380

15/06/95 

 اموراجتماعی كوكب رحیمی

اجتماعی وارتقاي )رفاه 

 مهارتهاي اجتماعی

 -سهندهر جديد ش -اسكو شهرستانی

 -2ر مجتمع سپیدا -3فاز 

بقه ط -جنب نگهبانی

 همكف

33452420 
 

 

 



 

 

 
 

 فرمانداري اهر

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

مؤسسه خیريه نیكوكاران  امام  1

 سجاد)ع(

  فرمانداري اهر 95-10/7/90 307-12/5/90

99/4-8/3/99 

 اموراجتماعی علیرضا ثاقبی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -هابشخیابان شیخ  -اهر شهرستانی

به رسیده ن -باالتر از سینما

بلوارروبروي نمايشگاه 

 2بقه ط -اتومبیل حامد

44230082 

 

 

 

 

 فرمانداري بستان آباد

ف
دي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

مرجع صدور  شماره و تاريخ ثبت

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

فرمانداري بستان  9/10/85-26 14/12/85  1642 مؤسسه آواي اوجان 1

 آباد

1642  

14/12/85 

 43332092 ---- شهرستانی امور فرهنگی )هنر( وحید امین
 

مؤسسه حمايت از بیماران كلیوي و  2

 خاص سیدالشهدا

فرمانداري بستان  27-25/1/87 29/03/87   – 412

 آباد

68935 

01/04/99 

 امور خیريه بابائی محمدسید   

 )امورخیريه ونیازمندان(

اول خیابان  -بستان آباد  شهرستانی

اختمان شركت س -آزادي 

 گلشهر

43330223 

 

 - 0173/01/1127 خیريه ياران مهر اوجان بنیاد 3

15/02/88 

فرمانداري بستان  24/12/87  - 35

 آباد

33910 

11/02/98 

 اموراجتماعی لیال اسالمی

 و نیازمندان( )امورخیريه

 خیابان - آباد بستان شهرستانی

 كوچه-شرقی طالقانی

 محمدي شهید

43330212 
 

 60887 موسسه پويش سبز اوجان 4

10/03/97 

105 

08/03/97 

فرمانداري بستان 

 آباد

60887 

10/03/97 

حقی بستان پويا 

 آباد

خیابان -بستان آباد شهرستانی محیط زيست

-خیابان صدف-مطهري

هادي مجتمع ورزشی 

 ساعی

43336415 

43331502 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فرمانداري بناب

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

  آدرس

 شماره تماس

انقالب موسسه خیريه نمونه مسجد  1

 بناب

3026/10/1/1129-

22/4/90 

 71119 فرمانداري بناب 89 /15/12- 72

19/10/97 

 اموراجتماعی سعیده حبیبی

 )امورخیريه ونیازمندان(

خمینی  خیابان امام -بناب شهرستانی

 سجد انقالبم -)ره( 

37232412 

 

موسسه فرهنگی اجتماعی نور  2

 واليت بناب

9980/10/1/1129-

25/12/90 

-217190 فرمانداري بناب 75-22/4/90

22/02/96 

 خیابان وحدت -بناب شهرستانی امور فرهنگی كريم جهانبخش

مسجد  -جارچیالر -شرقی

 امیرالمومنین )ع(

37744718 

37739944 

 

-9981/10/1/1129 موسسه خیريه اصغريه بناب 3

25/12/90 

 338436 فرمانداري بناب 73-12/4/90

25/12/97 

 اموراجتماعی اشرف تربتی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -بلوار رسالت -بناب شهرستانی

كبرآباد ا -جنب پارك ملت

 جنوبی

37732558 

 

موسسه خیريه ابا صالح المهدي  4

 )عج(

30980/10/1/1129-

15/4/93 

 80449 فرمانداري بناب 113-1/3/93

27/3/98 

خیابان شهید  -بناب شهرستانی امور خیريه محمد ذكاوت اقدم

جنب مصلی  –بهشتی

 81پالك  –اعظم 

37743329 

 

موسسه ماموريت براي حفاظت از  5

 محیط زيست روستايی و شهري

32415/10/1/1129-

30/5/93 

بازار  -رخیابان باهن -بناب شهرستانی محیط زيست وحیده مقدم قشالقی در دست اقدام فرمانداري بناب 117-2/6/93

طبقه  -برج بلور -حالجان

 26پالك -همكف

37744046   

موسسه خیريه حضرت ابوالفضل  6

 العباس زاوشت

10/258428 

29/10/95 

 175675 فرمانداري بناب 176

4/7/98 

مالك سبحانی 

 زاوشتی

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 37792353 وستاي زاوشتر -بناب شهرستانی

 

موسسه خیريه حمايت از بیماران  7

 كوثرنیازمند سبزانديشان 

10/258403 

29/10/95 

 225227 فرمانداري بناب 181

28/8/98 

ذاكیه اصغر شرقی 

 بناب

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

یابان بوعلی سینا خ -بناب شهرستانی

 342پالك –

37727897 

 

موسسه خیريه عمران و آبادي مهر   8

 شهرستان بناب

313372 

28/11/96 

-313472 فرمانداري بناب 211

28/11/96 

غالمحسن كاظم نژند 

 اصل

كمك به توسعه و 

 آبادانی شهر 

 -باهنر خیابان -بناب شهرستانی

 كوچه -قدس كوچه

 قهطب -21 پالك -میعاد

 همكف

37729569 
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ف
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شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

مرجع صدور  شماره و تاريخ ثبت

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

مؤسسه خیريه حمايت از  1

 مستمندان تبريز

 اموراجتماعی سیروس نائبی 29/7/97 فرمانداري تبريز 223-20/1/85 006/1435-22/5/84

 )امورخیريه ونیازمندان(

خیابان شمس  -تبريز شهرستانی

االتر از ايستگاه ب -تبريزي

 گرو

32353939 
 

انجمن حمايت از بیماران  2

 تاالسمی

رسول راستگار  15/6/92 فرمانداري تبريز 583-30/8/84 006/1434-22/5/84

 همتی

 بهداشت و درمان

 )دارو و درمان بیماران(

 -جديد یابان پاستورخ -تبريز شهرستانی

 -خیابان ارتش به نرسیده

 ارتش و طالقانی مابین

35578600 
 

مؤسسه خیريه شهداي كربالي  3

 تبريز

 اموراجتماعی موسی مقدم پور 8/5/99 فرمانداري تبريز 570-1/6/84 006/1436-22/5/84

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -ريورشه17خیابان  -تبريز شهرستانی

 -بازارچه حاج جبار نايب

 جنب سنگك پزي قمردوست

35540173 

 

 اموراجتماعی يوسف قدرتی آذر 7/2/98 فرمانداري تبريز 1/9/85-699 19/7/84-006/1970 مؤسسه خیريه عجم محله خیابان 4

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -سراخیابان دانش -تبريز شهرستانی

 110پالك 

35256392 
 

 بهداشت ودرمان رضايت پرويزي 19/3/99 فرمانداري تبريز 26/6/88-1067 19/7/84-006/1972 خانه قلب تبريز 5

 )توسعه بهداشت عمومی(

 36565790 یمارستان شهید مدنیب -تبريز شهرستانی
 

مؤسسه خیريه حضرت  6

 ابوالفضل)ع(شنب غازان

 اموراجتماعی محمد علی ناصري 28/1/97 فرمانداري تبريز 676-26/6/85 003/641-6/3/85

 )امورخیريه ونیازمندان(

شنب  -نتوس جاده -تبريز شهرستانی

 -نب مسجد اعظمج -غازان

 3پالك 

34411288 
 

مؤسسه خیريه حضرت علی  7

 اكبر)ع(تبريز

 اموراجتماعی محمد رافی 29/3/97 فرمانداري تبريز 746-20/12/85 003/639-6/3/85

 )امورخیريه ونیازمندان(

نب ج -خیابان منجم -تبريز شهرستانی

 -مسجد سیدرضوان

 556پالك

32818800 

 

محیط زيست و منابع  بابك علی ياري 16/8/85 فرمانداري تبريز 1/12/86-863 16/8/85-003/2653 كانون سبز باوران 8

 طبیعی

 -شمالی خیابان ارتش -تبريز شهرستانی

 جنب اتاق بازرگانی

 

مؤسسه خیريه خادمان  9

 معصوم)ع(قراملك14

003/3624-

28/10/85 

 اموراجتماعی مهدي شفاعت 28/10/85 فرمانداري تبريز 811-25/5/86

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -لكخیابان قرام -تبريز شهرستانی

 51الكپ -میدان حسینیه

32876369 
 

-003/3623 مجمع مرنديهاي مقیم تبريز 10

28/10/85 

 -ايكنار جنوبیچ -تبريز شهرستانی اقوام گلشنعلی يادگاري 28/10/85 فرمانداري تبريز 1180-6/7/89

 -زيرگذرآبرسانیجنب 

 -نرسیده به خیابان آبرسان

 3طبقه -40پالك

 



ابوالفتح درفشی  9/12/97 فرمانداري تبريز 18/4/86-792 30/2/86-003/675 مؤسسه خیريه اصناف تبريز 11

 پور

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -نخیابان ششگال -تبريز شهرستانی

مجامع  -روبروي بانك ملی

 امورصنفی

35253360 
 

سعید جعفري  3/11/98 فرمانداري تبريز 21/1/87-876 4/10/86-003/3091 مؤسسه خیريه قلبهاي سبز 12

 نامور

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

يحان به چهاراه ابور -تبريز شهرستانی

كوچه  -طرف میدان منظريه

  42الك پ -سمائی

34780761 
 

 مؤسسه خیريه محبان علی )ع( 13

 تبريز

 اموراجتماعی محمد پور سلیمان 4/10/86 فرمانداري تبريز 856-10/11/86 003/3092-4/10/86

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -يخیابان آزاد -تبريز شهرستانی

 -نرسیده به تقاطع گلگشت

 -روبروي پمپ بنزين

 ساختمان مدرسه دارالفنون

 

جمعیت حمايت ازكودكان  14

 ونوجوانان ناشنواي تبريز

 اموراجتماعی فاطمه رحیمی 5/6/92 فرمانداري تبريز 880-22/1/87 003/3090-4/10/86

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

وي ك -خیابان خیام -تبريز شهرستانی

ه پايین ترازس -مالعلی اكبر

 173الكپ -راهی برق المع

34436490 
 

مؤسسه خیريه حسینیه موسی بن  15

 جعفر)ع( تبريز

 اموراجتماعی علیرضا وثاقی 24/4/93 فرمانداري تبريز 923-18/4/87 003/3503-8/11/86

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -مدنیخیابان شهید -تبريز شهرستانی

حسینیه  -كوچه مجتهديها

 حضرت موسی بن جعفر)ع(

35245710 

 

-577/1/1131 تبريز توحید مؤسسه خیريه انصار 16

31/2/87 

 اموراجتماعی پژوهايوب دانش 24/6/98 فرمانداري تبريز 911-30/3/87

 )امورخیريه ونیازمندان(

یابان شمس خ -تبريز شهرستانی

-ب يانك سپهجن -تبريزي

 -روبروي مسجد كاظمی

  10پالك 

32663004 

 

مؤسسه خیريه حمايت از بیماران  17

 سرطانی پژواك طاهر تبريز

575/1/1131-

31/2/87 

 اموراجتماعی اعرج خدايی 3/2/99 تبريز فرمانداري 931-1/5/87

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -ريورشه17خیابان  -تبريز شهرستانی

اول  -چهارراه باغشمال

جنب  -كوچه حاج جبارنائب

 -دبستان شهیدبهشتی

 2بقه ط -ساختمان دكتر آيت 

35770035 

 

مركز فرهنگی اسالمی ناشنوايان  18

 تبريز

575/1/1131-

31/2/87 

 299195 فرمانداري تبريز 936-5/8/87

07/02/98 

 اموراجتماعی میرخلیل موسوي

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

 متري 42خیابان  -تبريز شهرستانی

 میدان به نرسیده -انقالب

 10 پالك-يزدان

 

مؤسسه خیريه مولی الموحدين  19

 سردرود)ع( 

1127/1/1131-

29/4/87 

 179968 فرمانداري تبريز 368-3/7/87

20/03/99 

 اموراجتماعی حبیب فتح اله زاده

 )امورخیريه ونیازمندان(

 خیابان -هر سردرودش -تبريز سردرود

 روبروي -(ره)خمینی امام

 -سید ستب بن -مخابرات

 2 پالك

34207597 
 

-1128/1/1131 خانه هنرمندان تبريز 20

29/4/87 

محمدرضا دانش  5/4/98 فرمانداري تبريز 1004-26/11/87

 گوهر

 -مدنی خیابان شهید -تبريز شهرستانی امور فرهنگی

 -كوچه مجتهديها

 62الك پ -پاساژامیريه

33319847 
 



-1126/1/1131 مجمع آذرشهريهاي مقیم تبريز 21

29/4/87 

 -دامپزشكیبان خیا -تبريز شهرستانی اقوام امیر حسین بهداد 29/4/87 فرمانداري تبريز 998-12/11/87

 اداره دامپزشكی تبريز

34440153 
 

-3068/1/1131 مؤسسه خیرين مسكن سازتبريز 22

8/8/87 

جنب  -كوي منظريه -تبريز شهر تبريز عمران وآبادانی محمدرضا كیهان 8/8/87 فرمانداري تبريز 1023-26/1/88

بنیاد مسكن  -تاالر كندو

 انقالب اسالمی

35407944 
 

 العباس )ع(مؤسسه خیريه موكب  23

 تبريز

4280/1/1131-

22/12/87 

 اموراجتماعی كريم توتونی آذر 22/12/87 فرمانداري تبريز 1032-23/2/88

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی

 مسجد امام زاده

33356273 

 

-4335/1/1131 مؤسسه خیريه نیكوكاري تبريز 24

27/12/87 

 اموراجتماعی محمد باقر امامی 13/6/98 فرمانداري تبريز 1039-18/8/88

 )امورخیريه ونیازمندان(

كوچه  -رامیدان دانشس -تبريز شهرستانی

 -پاساژ جواهر -شفائیه

 32واحد -3طبقه

6-35231124 
 

)ص(  مؤسسه خیريه خاتم االنبیا 25

 ريزتب

4278/1/1131-

22/12/87 

 اموراجتماعی محمد علی سیفی 20/5/1395 فرمانداري تبريز 548-23/3/88

 )امورخیريه ونیازمندان(

 شمس خیابان -تبريز شهرستانی

 -خوابگاه روبروي -تبريزي

 پردل كوچه نبش

32660216 

 

 مؤسسه خیريه امام حسن )ع( 26

 سردرود

4279/1/1131-

22/12/87 

 اموراجتماعی حمید قويدل 21/11/92 فرمانداري تبريز 1044-9/3/88

 ونیازمندان()امورخیريه 

اول  -شهر سردرود -تبريز سردرود

مسجدامام  -خیابان سنگستان

 خمینی )ره(

35264600 

 

-5745/1/1131 مؤسسه خیريه فرداي بهتر 27

19/6/88 

 اموراجتماعی رستم زادهحسین  29/7/97 فرمانداري تبريز 1105-8/10/88

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -یابان عباسیخ -تبريز شهرستانی

جنب قنادي  -چهارراه عباسی

 875ك پال -بلوط

36579365 

 

مؤسسه خیريه جان نثاران  28

 )ع(اباعبداهلل الحسین

158/1/1131-

21/1/89 

 9092/1/1131 فرمانداري تبريز 475-17/12/88

14/04/97ّ 

 اموراجتماعی سیفعلی نامور

 )امورخیريه ونیازمندان(

شهريور 17یابان خ -تبريز شهرستانی

اول كوچه  -جديد

 نب بانك سپهج -مقصوديه

35556207 
 

-284/1/1131 مؤسسه خیريه مهر رضوان 29

28/1/89 

هدايت ملك نژاد  4/10/98 فرمانداري تبريز 1120-25/12/88

 اورنگی

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

خیابان  -كوي ولیعصر -تبريز شهرستانی

 -ولامیدان تختی  -معلم

دست ابتداي تختی شرقی 

 1بقه ط -4الك پ -راست

33334082 
 

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان  30

 نوآورتبريز

1662/1/1131-

16/8/89 

امور اجتماعی            شادمان بافنده 16/8/89 فرمانداري تبريز 1132-25/1/89

 )زنان وخانواده(

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی

 -خیابان شهید بهشتی

 -3الكپ -روبروي میدان تیر

 طبقه فوقانی

35403233 
 

-2492/1/1131 مجمع گوگانیهاي مقیم تبريز 31

30/11/89 

 -هنآخیابان راه  -تبريز شهرستانی اقوام سید رامین اسبقی 9/12/95 فرمانداري تبريز 1243-25/11/89

 -مجتمع تجاري میالد

 209احد و -2طبقه

35515512 
 

مؤسسه جهاد مدرسه سازي و  32

 خانه سازي

25942/1/1131-

15/12/89 

 امور فرهنگی نژادروحانیحسن 25/9/96 فرمانداري تبريز 282-15/12/89

)زير ساخت هاي 

 فرهنگی(

 -یابان چاي كنارخ -تبريز شهرستانی

جنب تامین اجتماعی شعبه 

اختمان آذرمرجان س  -يك

 4طبقه 

33254469 
 



-5565/1/1131 موسسه عصر پژواك انديشه 33

8/3/90 

اساژ پ -يیخیابان دارا -تبريز شهرستانی امور فرهنگی)هنر( حسن مرادي 03/03/92 فرمانداري تبريز 1421-22/1/91

الك پ -1طبقه  –صنايع دستی

20 

 

 )س( مؤسسه خیريه پیروان الزهرا 34

 تبريز

6930/1/1131-

4/4/90 

 9858/1/1131 فرمانداري تبريز 1310-23/3/90

15/11/97 

 اموراجتماعی احد دادي گرگان

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی

پشت  -ايستگاه الله زار

 -هنرستان امیرخیزي

 507پالك

 

انجمن فارغ التحصیالن آلمان  35

 واتريش

 مهدي 5/4/98 فرمانداري تبريز 1244-20/11/89 14707-27/7/90

 زادهمطلب

 -االسالمیابان ثقه خ -تبريز شهرستانی فناوري

 جتمع جواهرم -پل قاري

33356111 
 

-18237/1/1131 مؤسسه خیريه ابرارقائم تبريز 36

8/9/90 

 اموراجتماعی خلیل ساعی 26/9/98 فرمانداري تبريز 1341-25/5/90

 )امورخیريه ونیازمندان(

خمینی  خیابان امام -تبريز شهرستانی

 -دبهشتیچهارراه شهی -)ره(

پنج متر به طرف میدان 

ساعت نبش كوچه بانك سپه 

 روبروي ساختمان پرنیان

35212102 

مؤسسه علمی فرهنگی عالمه  37

 امینی

22117/1/1131-

26/10/90 

 -بیخیابان فارا -تبريز شهرستانی امور فرهنگی امین خدائی 26/10/90 فرمانداري تبريز 1285-31/2/90

سجد م -نرسیده به پل سنگی

 غربیلر

35543889 
 

روباتیك و مگاترونیك انجمن  38

 تبريز

26988/1/1131-

24/12/90 

علیرضا شمس  5/12/96 فرمانداري تبريز 1385-21/10/90

 عصر

تقاطع  –یابان خیامخ -تبريز شهرستانی فناوري

 185اختمانس -بارون آواك

35432967 
 

-8073/1/1131 تبريز 27موسسه خیريه طوبی  39

19/5/91 

 اموراجتماعی مهدي بخشايش 23/7/96 فرمانداري تبريز 1464-11/5/91

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -بهشتی خیابان شهید -تبريز شهرستانی

 -كوچه قره باغیها

 –ن بست اولب -دربندحمام

     1/4پالك

35233246 
 

موسسه خیريه امام  40

 حسن)ع(خسروشاه

8894/1/1131-

4/6/91 

 اموراجتماعی حسین ياري 4/6/91 فرمانداري تبريز 132-1/6/89

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -شهر خسروشاه -تبريز شهرستانی

  5احد و -2بقهط -پاساژفرج

32441817 
 

مركز اطالع رسانی ديابت هدف  41

 تبريز 1شماره 

10768/1/1131-

1/7/91 

 بهداشت ودرمان پورشكوفه اسالم 17/2/93 فرمانداري تبريز 1515-4/8/91

 )توسعه بهداشت عمومی(

خیابان  -تبريز شهرستانی

روبروي  -شهريورجديد17

ساختمان  -بستنی وحید

 1طبقه  -بهار

35547030 
 

-3273/1/1131 موسسه دختران نور رحمت 42

1/3/92 

 امور فرهنگی منصوره كیانی 18/7/94 فرمانداري تبريز 1652-25/2/92

)ترويج ارزشها و فرهنگ 

 اسالمی(

 –یابان حافظخ -تبريز شهرستانی

روبروي بیمارستان نور 

 -اروقیكوچه شهید ب -نجات

 3الك پ -ساختمان آزاد

34721808 

0 

-3929/1/1131 موسسه خیريه كاركنان استانداري 43

30/3/92 

 3929/1/1131 فرمانداري تبريز 1644

09/02/98 

 اموراجتماعی علی جاللت

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -یابان جمهوريخ -تبريز شهرستانی

استانداري  -دانشسرامیدان 

 آذربايجان شرقی

35263333 
 



انجمن حمايت از پژوهش و  44

 درمان بیماران سرطانی

7074/1/1131-

14/5/92 

 بهداشت و درمان سعید جاللی 5/4/98 فرمانداري تبريز 1725-1/5/92

 )دارو و درمان بیماران(

 –یابان ارتش جنوبیخ -تبريز شهرستانی

 -جنب بیمارستان الزهرا)س(

مركز غربالگري بیماران 

 سرطانی

35538577 

موسسه خیريه حضرت فاطمه  45

 الزهرا)س(تبريز

8554/1/1131-

14/6/92 

 اموراجتماعی پور يوسف پسیان 10/11/96 فرمانداري تبريز 330-9/10/80

 )امورخیريه ونیازمندان(

ازار ب -يیخیابان دارا -تبريز شهرستانی

 23الكپ -4طبقه -چرم

35256625 

موسسه خیريه رزمندگان اسالم  46

 تبريز

10762/1/1131-

29/7/92 

 اموراجتماعی يوسف رام جو 29/7/97 فرمانداري تبريز 1778-17/7/92

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -منتظري خیابان شهید -تبريز شهرستانی

 -جنب مسجد غیاث

ساختمان هئیت رزمندگان 

 اسالم

33375498 
 

-9229/1/1131 موسسه خیريه صبح روشن تبريز 47

2/6/93 

 -تحدمخیابان ملل  -تبريز شهرستانی خیريه سعید جاللی 2/6/93 فرمانداري تبريز 1992-4/4/93

كوي  -اول خیابان بهار شرقی

 14الك پ -مسگرزاده غربی

32816606 

-1593/1/1131 انجمن مدافعان حقوق شهروندي 48

11/9/93 

پاساژ  -انخیابان آبرس -تبريز شهرستانی امور اجتماعی راحله ضراب زاده 11/9/93 فرمانداري تبريز 2047-22/7/93

 2طبقه  -صدف

33378392 

 

انجمن حمايت از كودكان  49

 سرطانی تبريز)تسكین(

41/1/1131-

22/3/93 

 بهداشت و درمان جواد مالئی میالنی 22/3/98 فرمانداري تبريز 1969-9/2/93

 درمان بیماران()دارو و 

تی خیابان شريع -تبريز شهرستانی

 -انخیابان والم -جنوبی

 -روبروي مجتمع ربع رشید

 3بقه ط -51ساختمان آركا

35538219 
 

انجمن خیريه اوتیسم دنیاي  50

 مهربان تبريز

22595 

16/12/93 

 فرمانداري تبريز 2124

 

20557 

20/03/99 

 بن -یخیابان عباس -تبريز شهرستانی خیريه منصوره زراعتی

 4 پالك -سرسبز بست

36552406 

 25450 خیريه انصارالحسین تبريز 51

16/2/94 

 خادم مهدي 09/04/97 فرمانداري تبريز 2204

 آذريان

ارائی داول خیابان  -تبريز شهرستانی خیريه

 سجد ثقه االسالمم -دوم

 

 41634 كانون ارسبارانیهاي مقیم تبريز 52

7/3/94 

 35خیابان  -زعفرانیه -تبريز شهرستانی اقوام جهان زاهدي فر 7/10/96 فرمانداري تبريز 2151

 -27متري 10 -متري شرقی

  126پالك 

 

انجمن فلسفه و فلسفه ورزي  53

 تبريز

90934 

5/5/94 

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی علمی مسعود امید 15/5/98 فرمانداري تبريز 2288

 ابتداي ارك غربی

 

بنیاد فرهنگی حضرت زهرا)س(   54

 تبريز

90932 

5/5/94 

اول  -میدان ساعت -تبريز شهرستانی فرهنگی امین توكلی 5/5/94 فرمانداري تبريز 311

 طبقه فوقانی -خیابان تربیت

 مسجد شعبان

 

بنیاد فرهنگی خیريه نیمه شعبان  55

 مسجدآيت اهلل انگجی تبريز

90798 

5/5/94 

334 

9/4/94 

خیابان جمهوري  -تبريز شهرستانی خیريه-فرهنگی نیك روز حسن 14/7/98 تبريز فرمانداري

نرسیده به چهارراه  -اسالمی

35237002 
 



مسجدآيت اهلل  -گجیل

 انگجی

 125717 انجمن حمايت از زندانیان تبريز 56

15/6/94 

 -ائل گلیبان خیا -تبريز شهرستانی حمايتی نصرتی محمدعلی 28/12/98 فرمانداري تبريز 2286

اول  -متري سینا 35خیابان 

 كوي مخابرات

33826324 
 

جامعه ايثارگران راهیان عاشوراي  57

 تبريز

137856 

29/6/94 

1654 

1/6/94 

 خیابان امام -تبريز شهرستانی خیريه حمید باقر پور 29/6/94 فرمانداري تبريز

د چهارراه شهی -خمینی)ره(

 سجد كريمخانم -بهشتی

 

 244800 تبريز (ص)النبیخیريه مكتب  58

06/11/94 

2379 

11/7/94 

مال خیابان باغش -تبريز شهرستانی خیريه نجف شجاع الدين 6/11/94 فرمانداري تبريز

وي ك -شهیدان نقوي -جديد

 107الك پ-امیر كبیر

35572911 
 

موسسه فرهنگی مذهبی شهداي  59

 گمنام خطه تبريز

62845 

23/03/95 

نقی صديق  20/3/98 فرمانداري تبريز 2806

 مستحكم

 -هشتیبمیدان شهید  -تبريز شهرستانی مذهبی-فرهنگی

 مسجد شهید تجالئی

 

موسسه خیرين حامی بیماران  60

 خاص امید سردرود

62847 

23/03/95 

 بهداشت ودرمان محمد كريمخانی 23/3/95 فرمانداري تبريز 2815

 )توسعه بهداشت عمومی(

یابان خ -هر سردرودش -تبريز شهرستانی

كوچه بگیم  -امام خمینی)ره(

 36پالك  -باغی

 

 45067 انجمن حامی حیوانات تبريز 61

01/03/95 

 45067 فرمانداري تبريز 2742

05/07/97 

ژيال پور ايرانی 

 اصل

 -شهرك رشديه -تبريز شهرستانی حمايتی

 -كوي ششم -خیابان بوستان

 611الكپ -كوچه ارغوان

 

فرهنگی انجمن دوستداران میراث  62

 تبريز

75800 

06/04/95 

كوي  -يیخیابان دارا -تبريز شهرستانی خیتاري-فرهنگی احد نژاد ابراهیمی 6/4/95 فرمانداري تبريز 1321

 1بقهط-ازار امیريهب-مجتهديها

 

انجمن تاريخی فرهنگی غازانیه  63

 تبريز

75716 

06/04/95 

مهران بشارت  6/4/95 فرمانداري تبريز 2740

 غازانی

كوي  -شنب غازان -تبريز شهرستانی گیفرهن-تاريخی

 -متري آبان 8 -محمدي

 26پالك

 

 101886 انجمن صلح تبريز 64

06/05/95 

محیط زيست و منابع  علی علمی 06/05/95 فرمانداري تبريز 2869

 طبیعی

كوچه  -یخیابان آخون -تبريز شهرستانی

 49الك پ -كبريت چی

 

مستعد موسسه حمايت از كودكان  65

 تحصیل تبريز

101883 

06/05/95 

 اموراجتماعی سعید جاللی 06/05/95 فرمانداري تبريز 2920

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی

الك پ -خیابان ارك جديد

25 

35567818 

 204634 كانون توسعه پايدار تبريز 66

26/08/95 

 امورفرهنگی باقر كريمیمحمد  26/08/95 فرمانداري تبريز 3138

میراث فرهنگی 

 وگردشگري

 )اعم از مادي ومعنوي(

دكتر  تقاطع بلوار -تبريز شهرستانی

ده  -هاول زعفرانی -حسابی

 124متري اول پالك 

 

 243941 خیريه سقاي كربالي تبريز 67

14/10/95 

 اموراجتماعی عبدالستار ستاري 14/10/95 فرمانداري تبريز 3167

 ونیازمندان()امورخیريه 

كوچه  -يخیابان آزاد -تبريز شهرستانی

 51الك پ -مهرگان نهم

 



 243939 قلبهاي بزرگ تبريز 68

14/10/95 

 بهداشت و درمان الناز هاشمی 28/02/98 فرمانداري تبريز 3155

 )دارو و درمان بیماران(

باالتر  -بیخیابان فارا -تبريز شهرستانی

كوچه  -از تامین اجتماعی

 -روغیبن بست ف -داداشی

 463پالك 

 

جمعیت حامیان توسعه مردم  69

 محور تبريز

309006 

18/12/95 

 امور زيرساختی توسعه بابك زنده نام 18/12/95 فرمانداري تبريز 3362

)توسعه انسانی و 

 اقتصادي(

 -ديهخیابان مقصو -تبريز شهرستانی

 -كوچه پیر -خیابان مصلی

 25/1پالك 

 

 2991193 آرام تبريزموسسه معماران ذهن  70

01/12/95 

 امور اجتماعی هادي شمشیري 9/12/95 فرمانداري تبريز 3189

 )امور كودكان(

كوي  -كوي رسالت -تبريز شهرستانی

 42الك پ -شهید دكتر بهشتی

 

 299194 انجمن ركاب زنان سبز 71

09/12/95 

خیابان  -كوي ولیعصر -تبريز شهرستانی امور ورزشی خسرو بلوري 5/4/98 فرمانداري تبريز 3279

 -اختمان رهبريس -اوحدي

 13پالك 

 

 299183 تبريز (ع)خیريه حضرت ابوطالب  72

09/12/95 

 بهداشت و درمان حمید باقري 24/6/98 فرمانداري تبريز 3349

 )دارو و درمان بیماران(

 -یسه راه بهشت -تبريز شهرستانی

 -خیابان شهید عباس زاده

 بلوار انقالب

 

موسسه خیريه معراج دلنوازان  73

 تبريز

299187 

09/12/95 

 اموراجتماعی حسن انتصاري 9/12/95 فرمانداري تبريز 3297

 )امورخیريه ونیازمندان(

یابان امام خ -تبريز شهرستانی

ساختمان  - (ره)خمینی

  بقه اول بیمه ايرانط -پاراما

 

 5321 موسسه همیاران پناه تبريز 74

15/01/96 

 5321 فرمانداري تبريز 3415

01/05/99 

 امور اجتماعی فاطمه داوودي

 )امور زنان و خانواده(

خیابان  -كوي ولیعصر -تبريز شهرستانی

ساختمان  -سعدي شمالی

 174واحد  4بقه ط -ايرواك

 

التحصیالن نوانديش مجمع فارغ 75

 سردرود

20556 

02/02/96 

خیابان  -شهر سردرود -تبريز شهرستانی فرهنگی)هنر( امور حمید بهلولی 2/2/96 فرمانداري تبريز 3159

روبروي  -امام خمینی)ره(

دبیرستان دخترانه امام 

 -بش كوچه پاستورن -خمینی

 2پالك

 

موسسه خیريه حضرت زينب ائل  76

 گلی تبريز

5323 

15/01/96 

 امور اجتماعی عادل زادوند 15/01/96 فرمانداري تبريز 3397

 نیازمندان()امور خیريه و 

كوچه  -ويالشهر -تبريز شهرستانی

تري م 35خیابان  -ياسمن

 بقه همكفط -شادمان

 

 79200 آموختگان تئاتر تبريزدانش 77

30/03/96 

جمال حسین پور  30/3/96 فرمانداري تبريز 3546

 توانا

 امورفرهنگی

 )هنر(

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی

كوچه عرب  -كوچه میناساز

الك پ -دفتريلر دوم

 ینطبقه زيرزم -001/169

 

انجمن حمايت از حیوانات  78

 فريادرس

60761 

09/03/96 

محیط زيست و منابع  منیره دهقان زاده 22/7/98 فرمانداري تبريز 3493

 طبیعی

خیابان داش  -تبريز شهرستانی

وچه شهید ك -ساختمان

ن بن بست دهقا -دهقان زاده

 1بقه ط -4الك پ -زاده

 



 79198 خیريه عاشقان ائمه بقیع تبريز 79

30/03/96 

مهدي محمد زاده  30/03/96 فرمانداري تبريز 3557

 سقطی

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -10پالك  -بازار امیر -تبريز شهرستانی

 طبقه همكف

 

 79201 موسسه محیاي آذر تبريز 80

30/03/96 

 امور اجتماعی فرزانه جلیل زاده 30/03/96 فرمانداري تبريز 3551

)پیشگیري از آسیبهاي 

 اجتماعی(

 روبروي -بهار نخیابا -تبريز شهرستانی

 روستايی تعاونی سازمان

32829851 
 

 82321 خیريه حكیم بوعلی خسروشاه 81

03/04/96 

محمد حسین  17/7/98 فرمانداري تبريز 47

حلیمی 

 خسروشاهی

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -شهر خسروشاه -تبريز شهرستانی

 خیابان شهید -خیابان طالقانی

لوار طالقانی بالك ب -توبچی

0 

 

انجمن مهندسان نوآور عصر نوين  82

 آذربايجان

86663 

10/04/96 

پیمان محمدپور  3/10/98 فرمانداري تبريز 3572

 صومعه

بلوار  -النخیابان مارا -تبريز شهرستانی اجتماعی

جديري  خیابان شهید -آزادي

 17الك پ -جنوبی 

 

مجمع خیرين ازدواج جوانان  83

 شهرستان تبريز

128356 

22/05/96 

 امور اجتماعی حسن مرادي 22/05/96 فرمانداري تبريز 3641

 )امور جوانان(

 -مالخیابان باغش -تبريز شهرستانی

 -انتظامیخیابان نیروي 

 -0الك پ-خیابان باغشمال

 1طبقه 

35565204 
 

 144678 گفتگوي پايدار فرهنگ و هنر 84

07/06/96 

 كوي -گلی ئلا جاده -تبريز شهرستانی امور فرهنگی)هنر( امیر انتصاري 7/6/96 فرمانداري تبريز 3650

 خیابان انتهاي -گلشهر

 جنب -شرقی گلگشت

 كوچه -آزادگان مدرسه

 6 طبقه -7 پالك -اطلس

 

موسسه نیك انديشان جوانان  85

 سردرود

196561 

01/08/96 

جعفر ابراهیم پور  01/08/96 فرمانداري تبريز 3748

 باغی

 اجتماعی

 )امور جوانان(

بن  -ارخیابان شهري -سردرود شهرستانی

 33الك پ -بست نیما

 

موسسه خیريه نیكو كاري موسی  86

 بن جعفر

207542 

13/08/96 

خیابان شمس  -تبريز شهرستانی خیريه حمید باقري 10/12/98 فرمانداري تبريز 467

الك پ -يستگاه گروا -تبريزي

100 

35231592 
 

 340672 انجمن تبسم آدينه 87

02/12/96 

ن ب -بیخیابان فارا -تبريز شهرستانی اجتماعی و فرهنگی معصومه محمدزاده 02/12/96 فرمانداري تبريز 3957

 32الكپ -بست اتحاد

 

 340674 موسسه مجمع زنان سرآمد 88

24/12/96 

خیابان  -كوي بعثت -تبريز شهرستانی خیريه لیال جاويدان 24/12/96 فرمانداري تبريز 3983

متري 10ن بست ب -بعثت

 غنچه

 

 20044 موسسه ياور حاضر تبريز 89

02/02/97 

كوچه  -دمشقیه -تبريز شهرستانی امداد و نجات مهدي نوبري فر 02/02/97 فرمانداري تبريز 4082

 -وچه مسجدك -كشاورز

 30پالك 

 

انجمن حمايت از حیوانات و  90

 محیط زيست تبريز

100037 

06/02/97 

خیابان  -ساري زمین -تبريز شهرستانی محیط زيست نیر فرزين فر 06/02/97 فرمانداري تبريز 4101

خیابان  -متري پنجم 16

 4پالك  -نیكان

 



توانمندسازي زنان آسیب موسسه  91

 ديده بهشت بانوان تبريز

47002 

11/02/97 

 -یرتخیابان هفت  -تبريز شهرستانی امور اجتماعی فهیمه پورزمان 11/02/97 فرمانداري تبريز 4119

 5الك پ -بلوار استاد شهريار

 

موسسه مهر تا مهر قلب هاي  92

 تبريز

59035 

19/02/97 

حبیبه محمدي  19/02/97 فرمانداري تبريز 4132

 گورچین

بلوار  -يوسف آباد -تبريز شهرستانی بهداشت و سالمت

كوچه هشت  -شهید رجايی

 42الك پ -متري برادران

 

موسسه خیرين اهداي كاالي  93

 همیاران مهر تبريز

181997 

15/07/97 

بلوار  -ماراالنبان خیا -تبريز شهرستانی امور خیريه لیلی ستاري 15/07/97 فرمانداري تبريز 3661

ن بست ب -مالصدرا

 جديداالحداث

 

موسسه خیريه مركز آموزشی و  94

 درمانی كودكان تبريز

230349 

14/07/97 

 -سالممحله ثقه اال -تبريز شهرستانی خیريه رعنا جیگاري 14/07/97 فرمانداري تبريز 4298

وچه ك -خیابان ششگالن

 حاج ناظم

 

موسسه حمايت از كودكان  95

 سلويسوختگی 

291907 

01/10/97 

مهسا فیروزفر  01/10/97 فرمانداري تبريز 4289

 سرخاب

 -)عج(كوي ولی امر -تبريز شهرستانی بهداشت و سالمت

وچه ك -متري 24خیابان 

 درمانگاه

 

موسسه نیكوكاري شفاي رحمت  96

 تبريز

321125 

07/12/97 

جعفر ادهمی  07/12/97 فرمانداري تبريز 4412

 خواجه

 -ديهخیابان مقصو -تبريز شهرستانی اجتماعیفرهنگی و 

كوچه  -خیابان مصلی

 25الك پ -میناساز

 

موسسه حكمت خاتم االنبیاء  97

 )ص( تبريز

338209 

15/02/98 

يوسف صفی  15/02/98 فرمانداري تبريز 4429

 خانلو

 -خیابان حافظ -تبريز شهرستانی فرهنگی

بلوار  -چهارراه حافظ

 متري دلگشا 6وچه ك -آزادي

 

 39059 موسسه ياران نور ايمان تبريز 98

16/02/98 

 -انیخیابان طالق -تبريز شهرستانی اجتماعی اسالم نصیري 16/02/98 فرمانداري تبريز 3747

 -2الك پ -كوچه گلفروش

 طبقه همكف

 

موسسه خیريه حامی آينده سازان  99

 تبريز

88840 

12/03/98 

4485 
 

 -خیابان بعثت -گلكار -تبريز شهرستانی خیريه فارغینسرين  12/03/98 فرمانداري تبريز

 متري گل نرگس18خیابان 

 

 892650 موسسه خیريه بیمارستان علوي 100

05/04/98 

4488 

 

محمد مهدي منبع  05/04/98 فرمانداري تبريز

 جود

خیابان شمس  -تبريز شهرستانی خیريه

 یمارستان علويب -تبريزي

 

خیريه مركز آموزشی درمانی  101

 طالقانی

209818 

13/08/98 

4720 

21/07/98 

-هنمیدان راه آ -تبريز شهرستانی خیريه نادررجعتی 13/08/98 فرمانداري تبريز

 بیمارستان طالقانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرمانداري جلفا

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

-1431 فرمانداري جلفا 3/9/87-23 4/7/85-4228 مؤسسه هم انديشی توسعه 1

05/01/98 

 میدان –هاديشهر -جلفا شهرستانی امور زير ساختی توسعه جوادكاموسی

 -اختمان بسیجیانس -نبوت

 1طبقه 

42055674 

 

انجمن حمايت از بیماران خاص  2

 كلیوي

 316324 فرمانداري جلفا 27-11/8/88 3072-5/6/88

23/11/97 

 بهداشت ودرمان محمدامین مداحی

 )دارو و درمان بیماران(

 خیابان -هاديشهر -جلفا شهرستانی

 دبیرستان روبروي -پاسداران

 تالش نمونه

42049505 

 

-27125 فرمانداري جلفا 33-8/9/88 8/9/88-5312 انجمن حمايت از بیماران ديابتی 3

15/07/98 

 بهداشت ودرمان راحل برهانی

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

یدان م -هاديشهر -جلفا شهرستانی

 -هداءشخیابان گلزار  -نبوت

طبقه فوقانی قرض الحسنه 

 صاحب الزمان )عج(

42051778 

 

-21256 فرمانداري جلفا 26/1/89-31 23/10/88-6502 مؤسسه فرهنگی آرمان پروانه 4

25/04/98 

خیابان  -هاديشهر -جلفا شهرستانی امورفرهنگی میثم پوروطن دوست

جنب حسینه  -گلزار شهداء

)علیهم چهارده معصوم

 السالم (

42047564 

 

 -فاجنب مسجد جل -جلفا شهرستانی امور فرهنگی زهرا بهاري 7/6/88-3073 فرمانداري جلفا 19/1/89-30 7/6/88-3073 كانون فرهنگی كوثر 5

 ساختمان قرائت خانه

42025873 

 

 186324 فرمانداري جلفا 29/1/89-32 5/6/88-3071 مؤسسه فرهنگی هنري سارنگ 6

23/07/97 

 

محمدرضا جمشیدي 

 علمداري

ن خیابا –هاديشهر -جلفا استانی امور فرهنگی

جنب پاساژ  –لیوارجان

 ساختمان استادي –شهريار

 

انجمن خیريه امام حسن مجتبی  7

 )ع(

 325431 فرمانداري جلفا 35-27/10/89 7032-18/11/88

29/11/97 

مهدي كرداري 

 علمداري

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 خیابان امام -هاديشهر -جلفا شهرستانی

 نب بانك سپهج -خمینی)ره(

42046392 

 

موسسه خیريه غدير اصناف  8

 هاديشهر

 156325 فرمانداري جلفا 54-18/9/92 4000-20/9/92

14/07/97 

سجاد عرفانی 

 گرگري

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

میدان امام  -هاديشهر -جلفا شهرستانی

نب پاساژ ج -حسین)ع(

 آذربايجان

42054244 

 اموراجتماعی محمد شجاعی فرد 28/2/92-565 فرمانداري جلفا 28/7/92-53 28/2/92-565 موسسه خیريه امام علی )ع( ارسی 9

 )امورخیريه ونیازمندان(
 

  وستاي ارسیر -جلفا شهرستانی

 206531 موسسه فرهنگی و مذهبی ياس نبی 10

08/08/98 

 206531 فرمانداري جلفا 92

08/08/98 

شهال پورحبیب گلین 

 قیه

 امور فرهنگی

)ترويج ارزشها و 

 فرهنگ اسالمی(

خیابان  -هاديشهر -جلفا شهرستانی

 -انكوچه پاسدار -درمانگاه

 بقه همكفط -29پالك 

 

موسسه خیرين سالمت شهرستان  11

 جلفا

123695 

19/05/99 

 123695 فرمانداري جلفا 105

19/05/99 

عیسی اصغرزاده 

 علمداري

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

بیمارستان  -هاديشهر -جلفا شهرستانی

 موسسهفتر د -دكتر ساجدي

 

 



 

 

 

 فرمانداري چاراویماق

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان  1

 طوبی

3232/1/1135-

11/5/88 

فرمانداري  55-27/2/88

 چاراويماق

3232/1/1135 

11/05/88 

امور اجتماعی            حسنیه عبدي

 )زنان وخانواده(

 ---- ندارد شهرستانی

 

 

 

 

 فرمانداري سراب

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

و تاريخ شماره 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

جمعیت خیريه احسان  1

 (عج)المهدي

15131/1/1137-

11/12/88 

 342/1/1137 فرمانداري سراب 48-16/1/89

23/11/98 

 اموراجتماعی يونس فرجی آذر

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -يخیابان مطهر -سراب شهرستانی

 پاساژ شهرداري  

43223616 
 

موسسه نیكوكاري خیرالنساء  2

 سراب

 341/1/1137 فرمانداري سراب 90-23/1/93 41/1/1137-24/1/93

23/11/98 

 اموراجتماعی حوريه غايب

 )امورخیريه ونیازمندان(

خیابان قدس  -سراب شهرستانی

 -ربند زينال زادهد -شمالی

 338 پالك

43225816 

مجمع خیرين سالمت شهرستان  3

 سراب

1003/1/1137- 

30/10/93 

 340/1/1137 فرمانداري سراب 97-30/10/93

23/11/98 

 

 بهداشت و درمان مهدي نهانی

)زيرساخت بهداشت و 

 درمان(

 خیابان امام -سراب شهرستانی

جنب بنیاد  -خمینی)ره(

 مجتمع پزشكی -شهید

نظام  واحد 2طبقه  -شمس

   2ماره ش -پزشكی

43239798 
 

موسسه آرامستان بهشت زهراي  4

 سراب

325/1/1137 

3/11/98 

 325/1/1137 فرمانداري سراب 147-4/06/098

3/11/98 

 امور اجتماعی رسول داودي فر

ارتقاي روحیه مشاركت 

 اجتماعی هاي

 –سراب داري شهر -سراب شهرستانی

 1طبقه 

43228167 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرمانداري شبستر

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 236150 فرمانداري شبستر 31/6/87  -28 29/2/84-360 گروه زيست محیطی ياشیل میشو 1

09/09/98 

محیط زيست و منابع  عباس عادلی نیا

 طبیعی

 -ئیروبروي دارا -شبستر شهرستانی

 ساختمان ياشیل میشو

42427272 

 

بلوار شیخ محمود  -شبستر شهرستانی عمران و آبادانی مهدي وفادار 29/2/84-355 فرمانداري شبستر 18/10/86 - 25 29/2/84-355 مجمع خیرين مسكن سازشبستر 2

روبروي هتل  -شبستري

اداره بنیاد  -گلشن راز

 مسكن

42427080 

 

-1818/1/1139 مجمع خیرين سالمت شبستر 3

27/12/88 

-1818/1/1139 فرمانداري شبستر 28/12/87   - 34

27/12/88 

 بهداشت و درمان حسن آقاخانی

)زيرساخت بهداشت و 

 درمان(

 خمینی امام نخیابا -شبستر شهرستانی

ساختمان بیمارستان  -(ره)

 قديم

42428584 

 

-7773/1/1139 انجمن عمران و توسعه بنیس 4

7/9/1391 

-7773/1/1139 فرمانداري شبستر 25/7/91   - 51

7/9/1391 

 -بنیستاي روس -شبستر شهرستانی عمران و آبادانی عبدالمجید صحیحی

 ساختمان دهیاري

 

 اموراجتماعی اكبرجاللی 22/1/92  - 622 فرمانداري شبستر 07/01/92  -55 22/1/92  - 622 موسسه خیرين نور قره تپه 5

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -بخش تسوج –شبستر شهرستانی

جنب  -روستاي قره تپه

 مدرسه شهید بخشیان

42584100 
 

 63704 مجمع خیرين شهر شندآباد 6

 13/03/ 96 

116 

1396.02.12 

 63704 فرمانداري شبستر

 13/03/ 96 

 اموراجتماعی محسن مردانه شندي

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -هر شندآبادش -شبستر ستانیشهر

 -(ره) خمینی امام خیابان

ساختمان  بقه دومط -بازار

 الكتريكی كامرانی

42483588 

 

انجمن فرهنگی و آموزشی محمد  7

 ابراهیم برهان الدين شبستري

203882 

08/08/96 

121 

1396.08.06 

 203882 فرمانداري شبستر

08/08/96 

نورالدين پورموسی 

 قلی

 امور فرهنگی

 )زيرساختهاي فرهنگی(

حمود بلوار شیخ م -شبستر شهرستانی

 وچه فجرك -شبستري

42420584 

 

مجمع فرهنگ و انديشه شهرستان  8

 شبستر

289563 

04/11/96 

140 

1396.11.04 

 289563 فرمانداري شبستر

04/11/96 

 امور اجتماعی رسول محمد علیزاده

 )حقوق شهروندي(

راز  خیابان گلشن -شبستر شهرستانی

كوچه حمام  -شمالی

 1احد و -1بقه ط -باستانی

 

كانون زيست محیطی نداي  9

 شانجان میشو

20449 

02/08/97 

 20449 فرمانداري شبستر 168

02/08/97 

محیط زيست و منابع  محمد ابوالحسنی

 طبیعی

  وستاي شانجانر -شبستر شهرستانی

 255405 انجمن توسعه سبز ديزج خلیل 10

03/10/97 

 255405 فرمانداري شبستر 171

03/10/97 

كمك به توسعه و  اكبر دلبسته

 آبادانی 

  وستاي ديزج خلیلر -شبستر شهرستانی

مجمع خیرين آتیه سازان شهر  11

 خامنه

267426 

16/10/97 

 267426 فرمانداري شبستر 170

16/10/97 

مهديقلی رضازاده 

 خامنه

 امور اجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -كهريز -شهر خامنه -شبستر شهرستانی

خیابان  -كوچه شهید سپهري

 (ره)امام خمینی 

 



 308265 موسسه پرديس بانوان تیل 12

28/11/97 

 308265 فرمانداري شبستر 172

28/11/97 

 امور اجتماعی حكیمه رضايی منش

)رفاه اجتماعی و 

ارتقاي مهارتهاي 

 اجتماعی(

 -بخش تسوج -شبستر شهرستانی

وچه ك -روستاي تیل

 جوانزاده

 

 آباد شنگل روستاي خیرين مجمع 13

 شبستر شهرستان

104637 

22/04/98 

 104637 فرمانداري شبستر 186

22/04/98 

 امور اجتماعی محمد حبیبی شنگل

 )امورخیريه ونیازمندان(

روستاي شنگل آباد  –شبستر  شهرستانی

 خیابان اصلی –

 

 

 

 

 

 فرمانداري عجبشير

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

شماره و تاريخ  مرجع صدور پروانه

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  فعالیتموضوع  نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 996 كانون فرهنگی اجتماعی نرگس 1

24/10/1385 

17 

17/11/1385 

فرمانداري 

 شیرعجب

- 

24/10/85 

 امور اجتماعی مرضیه محمدي

 )زنان وخانواده(

 22یابان خ -عجب شیر شهرستانی

 شیر فرمانداري عجب -بهمن

37627405 

 

كانون ناشنوايان باغچه بان  2

 شیر عجب

30495 

28/12/86 

28 

19/12/86 

فرمانداري 

 شیرعجب

30495 

28/12/86 

 اموراجتماعی محمدرضا سعیدي

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

ن امام خیابا -عجب شیر شهرستانی

 -وچه بهارك -)ره(خمینی

 ساختمان سابق بهزيستی

37624955 

 

انجمن همیاران محیط زيست  3

 شیرشهرستان عجب 

2900 

04/11/96 

فرمانداري  92

 شیرعجب

2900 

04/11/96 

محیط زيست و منابع  فريبا میرابی

 طبیعی

 -بلوار شهدا -عجب شیر شهرستانی

كلینیك  -نبش كوچه شهريار

 گیاه پزشكی شیز

 

كانون مشاوره توسعه و  4

 اشتغالزايی عجب شیر

5090 

16/01/97 

فرمانداري عجب 88

 شیر

5090 

16/01/97 

بهروز نجاري 

 شیشوان

 امور اجتماعی

)ارتقاي مهارتهاي 

 اجتماعی(

 كارآفرينی و اشتغال

 خیابان امام -عجب شیر شهرستانی

يد پاساژ مروار -خمینی)ره(

 3طبقه  -شرق

37629555 

 

انجمن ديابت شهرستان عجب  5

 شیر

235585 

13/09/97 

فرمانداري  110

 شیرعجب

235585 

13/09/97 

 ودرمانبهداشت  حسن تارم

)توسعه بهداشت 

 عمومی(

 خیابان امام -عجب شیر شهرستانی

اه محل آزمايشگ -خمینی)ره(

 سابق سینا

37630704 

 

موسسه خیريه بیمارستان امام  6

 خمینی شهرستان عجب شیر

22602 

02/02/98 

فرمانداري  133

 شیرعجب

22602 

02/02/98 

محمدرسول قاضی 

 زاده شیشوانی

 امور اجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -میدان بسیج –عجب شیر شهرستانی

 بیمارستان امام خمینی )ره(

37632722 

 

 

 

 

 

 



 فرمانداري مراغه

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

مرجع صدور  شماره و تاريخ ثبت

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 1830 فرمانداري مراغه 78 01/07/83 1830 خانه سبز جوانان خواجه نصیر 1

01/07/83 

حفظ محیط زيست  مهدي عبد الكريم وند

 فرهنگی ، اجتماعی

یابان امام جعفر خ -مراغه شهرستانی

بن بست  -(ع)صادق

 49پالك  -1شماره

 

 103 مراغه پژواك افرازه رود 2

01/04/84 

91 

16/01/85 

 103 فرمانداري مراغه

01/04/84 

حفظ میراث فرهنگی و  غالمرضا زارع

 موضوعات مرتبط با آن

ه نصیر خیابان خواج -مراغه شهرستانی

 بن بست شهید -شمالی

 97ك پال -حمیدي

 

 114 جمعیت حیات سبز سهند مراغه 3

15/07/84 

92 

19/01/85 

 114 فرمانداري مراغه

15/07/84 

 -رشهرك ولی عص -مراغه شهرستانی حفظ میراث فرهنگی محمد مهدي داداشی

انتهاي خیابان شهید بیرامی 

 49الك پ -)منبع آب (

 

 113 موسسه فرهنگ سبز مراغه 4

15/08/84 

82 

20/05/84 

 113 فرمانداري مراغه

15/08/84 

 

 رسول حسن پور
حفظ میراث فرهنگی 

گردشگري فرهنگی و 

 اجتماعی

 33683993 - شهرستانی

 112 هماي سبز مراغه 5

15/08/84 

73 

05/11/83 

 112 فرمانداري مراغه

15/08/84 

محمد حسن امیر 

 فرهنگی

حفظ محیط زيست و 

موضوعات  مرتبط با 

 آن

 -ايپارك صوفی چ -مراغه شهرستانی

ساختمان  -میدان شهرداري

 خانه فرهنگ ديجیتال مراغه

 

بانوان كانون فرهنگی و اجتماعی  6

 آفرينش مراغه

120 

19/02/85 

99 

29/02/85 

 120 فرمانداري مراغه

19/02/85 

 امور اجتماعی صغري قربانی

 )زنان و خانواده(

كوچه  -خیابان قدس -مراغه شهرستانی

 137/5الك پ -مالمحمود

 

كانون فرهنگی و اجتماعی بانوان  7

 اطهران مراغه

119 

19/02/85 

98 

29/03/85 

 119 مراغهفرمانداري 

19/02/85 

 امور اجتماعی فرحناز احسانی نژاد 

 )زنان و خانواده(

 -يیخیابان دارا -مراغه شهرستانی

 -Bلوك ب -مجتمع گلها

 3طبقه 

 

 118 مجمع علمی نوآوران مراغه 8

19/02/85 

126 

28/03/87 

 118 فرمانداري مراغه

19/02/85 

رهنگی ف -علمی ناظم عزيزي

 اجتماعی

 -خیابان مدرس -مراغه شهرستانی

الك پ -كوچه شهید مقرب

30 

 

مؤسسه خیريه و نیكوكاري موال  9

 امیرالمومنین)ع(

157 

21/12/87 

142 

21/12/87 

 157 فرمانداري مراغه

21/12/87 

بعد از  -جاده نوا -مراغه شهرستانی خیريه و نیكوكاري مهرداد شتايی

نب كوچه ج -پارك معلم

 1رصد 

 

دار شهرستان  انجمن زنان خانه 10

 مراغه

156 

30/06/87 

134 

27/07/87 

 156 فرمانداري مراغه

30/06/87 

 امور اجتماعی پروين ساعی فر

 )زنان و خانواده(

 -هنآخیابان راه  -مراغه شهرستانی

الك پ -جنب مسافرخانه زيبا

513 

 

سازمان مردم نهاد حمايت از  11

حقوق آسیب ديدگان اجتماعی 

 مراغه

158 

08/11/90 

177 

31/02/90 

 158 فرمانداري مراغه

08/11/90 

 امور  اجتماعی مهدي حضرت زاده

)پیشگیري از آسیبهاي 

 اجتماعی(

 -اجتخیابان شیخ  -مراغه شهرستانی

مجتمع مهندسین خواجه 

 201احد و-2بقه ط -نصیر

 



انجمن حمايت از بیماران مبتال به  12

 سرطان

160 

14/11/91 

228 

14/11/91 

 165602 مراغهفرمانداري 

27/06/97 

 بهداشت و درمان علی عاشق وطن

)زيرساخت بهداشت و 

 درمان(

ه نصیر خیابان خواج -مراغه شهرستانی

نبش بن بست  -شمالی

 121الك پ-فروردين

 

 159 انجمن تاريخ پژوهان مراغه 13

20/09/91 

201 

11/05/91 

 164 فرمانداري مراغه

13/05/94 

 -میراث فرهنگی  محمد مشتري

 تاريخی

 -ايپارك صوفی چ -مراغه شهرستانی

ساختمان  -میدان شهرداري

 خانه فرهنگ ديجیتال مراغه

 

انجمن حفاظت محیط زيست و  14

 منابع طبیعی مراغه

161 

01/04/92 

238 

27/03/92 

 161 فرمانداري مراغه

01/04/92 

محیط زيست و منابع  علی مشتاقپور

 طبیعی

 -يخیابان موسو -مراغه شهرستانی

روبروي مسجد طاق )بیت 

 الرقیه(

 

 162 انجمن خیريه فرهیختگان 15

02/11/92 

237 

18/03/92 

 162 فرمانداري مراغه

02/11/92 

 -اجتخیابان شیخ  -مراغه شهرستانی نیكوكاري و امورخیريه حامد خطايی

 1بقه ط -ساختمان ماراويا

 

انجمن پیشگامان عمران و توسعه  16

 سبز مراغه

163 

01/10/92 

240 

12/05/92 

 163 فرمانداري مراغه

01/10/92 

 -اجتخیابان شیخ  -مراغه شهرستانی عمران و آبادانی داود مشتاقپور

 -روبروي مدرسه شرف

 4بقه ط -مجتمع مهندسین

 

 248269 موسسه خیريه تدبیر مهر مراغه 17

18/10/95 

 248269 فرمانداري مراغه 288

18/10/95 

 -يخیابان اوحد -مراغه شهرستانی امور خیريه علی نوبخت

 متري آزادگان  12خیابان 

 

موسسه همیاري اجتماعی و  18

 فرهنگی فدك

55710 

17/03/96 

 55710 فرمانداري مراغه 306

17/03/96 

 -اجتخیابان شیخ  -مراغه شهرستانی فرهنگی و اجتماعی ناصر اكبر فام آشان

ساختمان مهندسین خواجه 

 503واحد  -5طبقه  -نصیر

 

جامعه دوستداران  19

گردشگري،میراث فرهنگی و 

 صنايع دستی مراغه

265274 

13/10/97 

 265274 فرمانداري مراغه 363

13/10/97 

 امور فرهنگی خاطره پهلوانی

)میراث فرهنگی و 

 گردشگري( 

مصطفی  خیابان شهید -مراغه شهرستانی

بن بست  -خمینی )دانشسرا(

 -84پالك  -مقبره اوحدي

 طبقه همكف

37223722 

 هاي فعالیت توسعه كانون 20

 مراغه اجتماعی

323787 

08/12/98 

 323787 فرمانداري مراغه 451

08/12/98 

 امور اجتماعی كريم اصغروند

)پیشگیري از آسیبهاي 

 (اجتماعی

ه نصیر خیابان خواج -مراغه شهرستانی

 بش ده متري بديعن -شمالی

 

 بوعلی ديابتی بیماران انجمن 21

 مراغه

323636 

08/12/98 

 323636 فرمانداري مراغه 514

08/12/98 

 بهداشت و درمان علیرضا سیار

 )دارو درمان بیماران(

ه نصیر خیابان خواج -مراغه شهرستانی

 -ادهزكوچه بكايی  -جنوبی

 1واحد -3طبقه 

 

 70794 انجمن حامیان فرهنگ شهروندي  22

03/04/99 

 70794 فرمانداري مراغه  538

03/04/99 

 –چهارراه كوره خانه –مراغه شهرستانی فرهنگ شهروندي  مريم محمدي

 -مجتمع خدماتی اوحدي

 3د واح -5طبقه 

 

انجمن فرهنگی ورزشی  23

 پیشكسوتان مراغه 

70791 

03/04/99 

 70791 فرمانداري مراغه 556

03/04/99 

 –چهارراه كوره خانه –مراغه شهرستانی ترويج فرهنگ ورزشی  مظفر آقايی 

 –خیابان خواجه نصیر شمالی

 –2ساختمان نعمت طبقه 

 4واحد 

 



 

 

 فرمانداري مرند

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

 128007 فرمانداري مرند 30/8/84-28 24/8/84-8854 )ع( جمعیت خیريه جواد االئمه 1

17/05/97 

 حمید فلكی

 

 اموراجتماعی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 42255090 یابان شهید رجائیخ -مرند شهرستانی

 

 122870 فرمانداري مرند 28/1/86-43 28/10/84-11125 خانه جوان كوثر 2

13/05/97 

 امور اجتماعی  پیرعلیلوحمید 

)پیشگیري از آسیبهاي 

 اجتماعی(

 

 -جايیرخیابان شهید -مرند شهرستانی

پاساژ  -كوچه صمصامی

 2طبقه  -موذن

42271914 

 

انجمن دوستداران محیط زيست  3

 زنوز

 19007 فرمانداري مرند 38-8/6/86 11123-28/10/84

01/02/97 

محیط زيست و منابع  جواد دياري

 طبیعی

خیابان  -وز زنشهر  -مرند شهرستانی

وبروي ر -)ره(امام خمینی 

  بانك ملی

42122151 

 

-11122 فرمانداري مرند 204/85-35 28/10/84-11122 مؤسسه آلقیش 4

28/10/84 

طبقه -انیخیابان طالق -مرند شهرستانی امور فرهنگی) هنر( اكرم قويدل اقدم

 فوقانی تاالر قدس

 

وتوسعه  مؤسسه نوآوران عمران 5

 مرند

-رجايی خیابان شهید -مرند شهرستانی فناوري علی مجتهدين 6/4/85-8367 فرمانداري مرند 40-20/6/85 8367-6/4/85

 كوي مسجد جامع

 

 16812 فرمانداري مرند 30/2/86-45 3/12/85-16812 مؤسسه خیريه دارالقرآن حكمت 6

03/12/85 

 اموراجتماعی رضارضاپور

 ونیازمندان()امورخیريه 

حله م-خیابان قیام -مرند شهرستانی

سجد حضرت م-نخودبیگ

 ابوالفضل)ع(

42286100 
 

 209759 فرمانداري مرند 29/2/86-46 8/2/86-1143 )س(مؤسسه خیريه بیت الزهرا 7

14/08/97 

 اموراجتماعی محمدقاضی زاده

 )امورخیريه ونیازمندان(

نب ج -گاهخیابان ايست -مرند شهرستانی

نرسیده به   -تابانكوچه 

 میدان قايم

42259785 
 

تی خیابان شريع -مرند شهرستانی امور جوانان بهرام امامی 8/2/86-1144 فرمانداري مرند 2/4/86-49 8/2/86-1144 انجمن كرشمه مرند 8

بقه فوقانی پاساژ ط -شرقی

 مؤذن

42741995 

 9633/1/114 فرمانداري مرند 8/9/86-56 12/2/86-1321 كانون فرهنگی اجتماعی مائده 9

01/11/92 

امور اجتماعی            رضوان يامی

 )زنان وخانواده(

خمینی  خیابان امام -مرند شهرستانی

م ساختمان قدي -)ره(

  3بقهط -آموزش وپرورش

 

موسسه فرهنگی و هنري نور  10

 انتظار ديزج

امور فرهنگی و  اصولیيحیی  5/3/86-2388 فرمانداري مرند 53-31/5/86 2388-5/3/86

 اجتماعی

 -علیا روستاي ديزج -مرند شهرستانی

نبش كوچه  -خیابان ولیعصر

 شهید شادمان

42261745 
 

مؤسسه خیريه باب الحوائج  11

 جوانان اردكلو

 87053 فرمانداري مرند 69-6/9/88 7178-2/7/88

06/04/97 

 اموراجتماعی ناصر فرجی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -وستاي اردكلور -مرند شهرستانی

 مسجد جامع

 

 
 



 8918 فرمانداري مرند 21/8/88-37 21/8/88-8918 مؤسسه خیرين مدرسه ساز مرند 12

21/8/88 

 داودي
 

امور فرهنگی                

)زير ساخت هاي 

 فرهنگی(

 -فهمیدههید شمیدان  -مرند شهرستانی

 ساختمان آموزش و پرورش

42255073 
 

حمايت از بیماران انجمن خیريه  13

 ديابتی

 100175 فرمانداري مرند 131-21/5/93 4675-31/5/92

15/05/94 

 -تیخیابان شريع -مرند شهرستانی خیريه اي علی سلوكی

 -2بقه ط -پاساژ موذن

 3پالك

42254165 
 

-9241 فرمانداري مرند 18/10/91-121 22/10/92-9241 موسسه نصیبه مرند 14

22/10/92 

 –جايیخیابان شهید ر -مرند شهرستانی امور فرهنگی زهرا شفیعی

حوزه علمیه فاطمه الزهرا 

 )س(

42284044 
 

 151413 فرمانداري مرند 27/9/93-178 24/12/93ـ  15568 انجمن حیات سبز 15

9/6/98 

جنب -گاهخیابان ايست -مرند شهرستانی زيست محیطی حیدر زائر كعبه

اختمان س-مسجد سرهنگ

 رحیم سعیدي

 

 6905 انجمن حافظان طبیعت مرند 16

18/01/95 

224 

94 

 6905 فرمانداري مرند

18/01/95 

 صمد حسن پور
 

خیابان  –مچی ياشهر  -مرند شهرستانی زيست محیطی

نب ج-امام خمینی )ره(

 حمام فرهمندي

42163848 
 

انجمن دوستداران فرهنگ  17

 شهرستان مرند

190922 

26/07/96 

278 

95 

 190922 فرمانداري مرند

26/07/96 

 زادهرسول حسن
 

میراث فرهنگی و 

 گردشگري

 -الپاساژ حاج كم-مرند شهرستانی

استه كوچه ر -طبقه همكف

 سیدلر

42259210 

 

موسسه خیريه مهرورزان هرزند  18

 شهرستان مرند

187254 

21/07/97 

385 

19/07/97 

 187254 فرمانداري مرند

21/07/97 

 اموراجتماعی سید حسن حسینی

 )امورخیريه ونیازمندان(

-يمحله جنب خو -مرند شهرستانی

بن  -خیابان فردوسی شرقی

 49الك پ -بست صادقی

 

موسسه خیريه كرامت مال باقر  19

 لیواري

304006 

23/11/97 

 304006 فرمانداري مرند 392

23/11/97 

 اموراجتماعی علیرضا كريمی لیواري

 )امورخیريه ونیازمندان(

  االبروستاي لیوار  -مرند شهرستانی

 58606 موسسه خیرين سالمت نیر مرند 20

20/03/99 

 58606 فرمانداري مرند 429

20/03/99 

 اموراجتماعی ابوالفضل نیك مرام

 )امورخیريه ونیازمندان(

كوچه  -محله رجايی -مرند شهرستانی

 -يه ساختمان خیر -زمین لر 

 2طبقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرمانداري ميانه

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  سازمان مردم نهادنام 

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

كانون فرهنگی اجتماعی  1

 )س(الزهرا

19103/029/1151-

10/10/87 

74 

8/7/88 

 11838/1/1151 فرمانداري میانه

– 27/11/92 

امور اجتماعی            كبري حیدري

 )زنان وخانواده(

 -لقانیطا یابانخ -میانه شهرستانی

سابق  ساختمان آرد ونان

 فرمانداري

52231062 
 

-6431/1/1151 كانون ناشنوايان میانه 2

24/5/88 

 11838/1/1151 فرمانداري میانه 31/6/87  67

– 27/11/92 

 اموراجتماعی مسعوديمعصومه 

)رفاه اجتماعی وارتقاي 

 مهارتهاي اجتماعی(

م اام یابانخ -میانه شهرستانی

اداره  -(ره)خمینی

 بهزيستی

52220444 

 

انجمن حمايت از بیماران كلیوي  3

 میانه

5227/004/1151-

7/4/89 

73 

30/6/88 

 11838/1/1151 فرمانداري میانه

– 27/11/92 

 ودرمانبهداشت  منوچهر محمودي

 )دارو و درمان بیماران(

 امخیابان ام -میانه شهرستانی

پاساژ  -)ره(خمینی

 2طبقه  -طوفانی

52242969 
 

موسسه خیريه حضرت ابولفضل  4

 )ع(

21262/1/1151-

20/5/89 

78 

26/5/26 

 11838/1/1151 فرمانداري میانه

– 27/11/92 

 اموراجتماعی زادمهدي رضايی

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -نك ملیابان بایخ -میانه شهرستانی

 كوچه فاطمیه

52244080 

 

انجمن دوستداران میراث فرهنگی  5

 میانه

72993 

28/02/95 

134 

12/3/95 

 72993 فرمانداري میانه

28/02/95 

معلم  یابانخ -میانه شهرستانی ردشگريگ-فرهنگی حسین پوربهرامی

 اختمان الماسس -شمالی

52246700 

 

 99849 محسنین میانهموسسه خیريه  6

24/04/96 

145 

24/04/96 

 99849 فرمانداري میانه

24/04/96 

 اموراجتماعی عباس يگانه دوست

 )امورخیريه ونیازمندان(

یابان امام خ -میانه شهرستانی

یابان خ -)ره(خمینی

جنب شبكه  -بهداري

 بهداشت و درمان میانه

52248233 

 

 234559 گروه آبادگران آفاق ماندگار میانه 7

04/10/96 

168 

06/10/96 

 234559 فرمانداري میانه

04/10/96 

 عمران و آبادانی محمدرضا عبدالهی

)كمك به توسعه و 

 آبادانی(

 خیابان شهید -میانه شهرستانی

كوچه شهید  -بهشتی

 20الك پ -میرزائی

52334090 

 

 

 

 فرمانداري هریس

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان  1

 اطهر هريس

 234/1 فرمانداري هريس 7-28/1/86 234/1-22/12/85

22/12/85 

اجتماعی           امور  منصوره سیدابوالحسنی

 )زنان وخانواده(

  ---- شهرستانی

كانون فرهیختگان شهرستان  2

 هريس

235/1 

28/12/93 

43 

28/12/93 
 فرمانداري هريس

235/1 

08/09/98 
 

 شهرستانی فناوري جعفرصادق محمد زاده
 -ديخیابان كمربن -هريس

 روبروي بانك كشاورزي

43435760 
 

 

 



 

 

 فرمانداري هشترود

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  سازمان مردم نهادنام 

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 

آخرين پروانه 

 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس

مؤسسه فرهنگی بانوان سماويه  1

 هشترود

6304/1/1157-

1/10/87 

20 

23/10/87 

  فرمانداري هشترود

27862 
امور اجتماعی            فیروزه قاسمی

 )زنان وخانواده(

یابان امام خ -هشترود شهرستانی

انتهاي  -)ره(خمینی

 -خیابان شهید منتظري

 -(ع)حسینیه امیرالمومنین

ساختمان حاج حسین 

 2بقه ط -رنجبري

 

انجمن خیريه مردمی باب  2

 الحوائج

2859/1/1157-

13/5/89 

 

26 

13/06/89 

2859/1/1157 فرمانداري هشترود

-13/5/89 

 اموراجتماعی سالم اهلل محمودنژاد

 )امورخیريه ونیازمندان(

 -یابان دانشگاهخ -هشترود شهرستانی

جنب اداره آموزش و 

نب فروشگاه ج -پرورش

 فرهنگیان

52628303 

 

مجمع خیرين مدرسه ساز و  3

 مدرسه يار هشترود

29/1/1157-7/1/90 28 

15/02/1390 

-29/1/1157 فرمانداري هشترود

7/1/90 

امور فرهنگی                 محمد علی اصغري

)زير ساخت هاي 

 فرهنگی(

داره آموزش و ا -هشترود شهرستانی

 پرورش

52624200 

 

 

 

 فرمانداري ورزقان

ف
ردي

 

شماره و تاريخ پروانه  نام سازمان مردم نهاد

 فعالیت

شماره و تاريخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه

شماره و تاريخ 
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 فعالیت

محدوده  موضوع فعالیت نام مدير عامل

 فعالیت

 شماره تماس آدرس
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