
 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 شماره و تاریخ پروانه فعالیت نام سازمان مردم نهاد ردیف

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع صدور 

 پروانه
 شهر شهرستان نام مدیرعامل

موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 آدرس

1 
انجمن نجوم آیاز 

 تبریز
0252/88015043 

14/04/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

سیدعمادالدین قاضی 
 طباطبایی

 استانی علمی تبریز تبریز
 3پالک -كوچه هما-ن باخترانتهای خیابا-ولیعصرجنوبی-تبریز

 4طبقه

جمعیت كارگران  2
 جوان آذربایجان

0069/86015043 

03/06/92 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 مركزآموزش خانه كارگر -خ شهیدظهیری -منجم خ -تبریز استانی علمی تبریز تبریز سعید میرزایی

كانون جوانان  3
 نورالمبین

0032/88015041 
13/3/92 

--- 
اداره كل ورزش و 

 جوانان
 تبریز محمدامین باهری نیا

سردرو
 د

 استانی علمی
نب مسجد ج-سنگستان خ -)ره( ینیامام خم خ-سردرود-زیتبر

 نیامام حس

كانون اورنگی عصر  4
 تبریز

0285/86015011 
17/06/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 اجتماعی تبریز تبریز بهنام نیكمردی جوانان
 ابوستانگله–یجنوب یرجدی–یآزاد ابانیخ -زیتبر استانی

 مجمع عالمه امینی 5

0248/85015011 
13/03/92 
11/09/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 امین خدائی جوانان
اعتقادی  تبریز تبریز

 مذهبی
 استانی

تحادیه انجمنهای اسالمی ا-–وبروی شهرداری م یکر -چایكنار
 2مساجد ناحیه 

انجمن عصر پژواک  6
 اندیشه

0253/79015033 
14/04/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 جوانان
 تبریز تبریز مجید مرادی

 اجتماعی
 58 پالک– 5یفیشر -یفیشر دیشه یكو -یآخون ابانیخ -زیتبر استانی

 موسسه هنرمندان 7
 جوان

0338/86015052 

30/10/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 سمیرا وحدات خواه
 تبریز تبریز

 4طبقه -اختمان سیناس -یابان پاستورجدیدخ -تبریز استانی هنری

كانون جوانان اندیشه  8
 ورز

0339/88015041 

30/10/93 
--- 

و اداره كل ورزش 
 جوانان

 بهزاد سوار شاهمرسی
 تبریز تبریز

 –كوی ویال  –االتراز روگذر شهید پیشقدم ب-خیابان منتظری –تبریز  استانی علمی
 كوچه مسجد حضرت ابراهیم )ع(

موسسه پژوهشگران  9
 مقاوم ساز

0341/88015041 
30/10/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 6ک -هارغربیب -ه متری سوم بهارد-یابان شریعتیخ-لیعصرو -تبریر استانی علمی تبریز تبریز میرعرفان سهرابی جوانان

10 
موسسه آینده سازان 

علم و دانش 
 آذربایجان

0283/93015041 

17/06/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 بقه دومط - 33پالک  –كوچه كالنتر -آبرسان -تبریز استانی علمی تبریز تبریز آرمین معمارزاده جوانان
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11 
موسسه پروژه گستر 

 تبریز

0249/93015041 

14/04/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 15ک  –رت رقیهجنب مدرسه حض-6منطقه  –شهرک ارم -تبریز استانی علمی تبریز تبریز مسعود بهی جوانان

12 
موسسه نو اندیشان 

 آذربایجان
0141/92015011 

14/10/92 
--- 

اداره كل ورزش و 
 تبریز تبریز فیروز موسی پور جوانان

اعتقادی 
 مذهبی

 سینیه حضرت علی اصغر )ع(ح -نب بهداشتج  -ركجك -تبریز استانی

13 
موسسه بسوی نور 

 تبریز

0251/93015011 

14/04/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 تبریز تبریز نبی محمدی جوانان

اعتقادی 
 مذهبی

 جنب كوچه شهید رجایی –متری طالقانی  10 -یابان پاسدارانخ -تبریز استانی

14 
موسسه آرمان شهر 

 مهدوی
0136/92015013 

11/09/92 
--- 

اداره كل ورزش و 
 تبریز تبریز روح اهلل جوانعلی بدر جوانان

اعتقادی 
 مذهبی

 السالممسجد دار  -وچه مشكات ك -یابان فردوسیخ  -تبریز استانی

15 
موسسه ندای دانش 

 جوان
0284/86015031 

17/06/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 7پالک  - 1وی میخک ك -لكه خیامف -اده ائل گلی ج -تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز تقی بهادری جوانان

 موسسه موفقیت فكر 16
0135/92015031 

11/09/92 
--- 

اداره كل ورزش و 
 28پالک  -وی گلستان ك-طران شمالیق -تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز مرتضی الهام كیا جوانان

 موسسه آرتان یاز 17
0250/93015052 

14/04/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 استانی هنری تبریز تبریز سعید معتمدی جوانان

-وی شهداك-رمتری شهریا24-بابکانتهای كوی -هنآخ راه -تبریز
 43/1ک

 خانه جوانان آراز 18
0254/93015053 

14/04/93 
04/09/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 جوانان
 بهمن تبریز 29جتمع فرهنگی هنری م -تبریز استانی هنری تبریز تبریز مهدی محمدعظیمی

 موسسه شمیم رحمت 19
0319/93015011 

04/09/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 تبریز تبریز میر علی میر محمدی جوانان

اعتقادی 
 مذهبی

مسجدامام علی  –اول شهرک رشدیه   –میدان شهیدفهمیده   –تبریز  استانی
 علیه السالم

موسسه اندیشان  20
 جوان سپنتا

0316/93015033 
04/09/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 اجتماعی تبریز تبریز شهودیجالل  جوانان
 استانی

–یالی بنفشهو -كوی ویال –لوارشهیدرجاییب -هارراه عباسیچ -تبریز

 37پالک 

21 
موسسه پژواک 
 رباتیک جوان

0320/93015043 
04/09/93 

--- 
اداره كل ورزش و 

 استانی علمی تبریز تبریز پیمان امینی جوانان
نقالب اجنب آموزشگاه رانندگی   –خیابان الله  –جهاراه الله    –تبریز 

 4پالک  –

22 
موسسه فردای بهتر 

 جوانان
0317/93015031 

04/09/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
پال  –كوی اسالمی   –روبروی بانک ملی   –خیابان انقالب    –تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز بهزاد اصالنی جوانان

909/3 
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 انجمن نجوم ابوریحان 23
0397/89015043 

19/12/93 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 محمد واالنژاد

 
 آموزشگاه كاوشگران  –اول زیر گذر حكیم نظامی    –تبریز  استانی علمی تبریز تبریز

موسسه ندای هنرمندان  24
 جوان

0396/93015053 

19/12/93 
--- 

ورزش و اداره كل 
 جوانان

 اشكان اكبرزاده

 
 20پالک -متری دوم  8  –متری مهران  12  –كوی میرداماد    –تبریز  استانی هنری تبریز تبریز

25 
 موسسه دانش پژوهان

 امروز

0517/84015041 

14/04/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 50 ک -اول خیابان كوچه باغ –چهارراه نادر  –تبریز  استانی علمی تبریز تبریز مهدی جمالی

26 
موسسه جوانه های 

 سبز سهند
0554/94015033 

24/05/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 استانی اجتماعی تبریز تبریز داود اكبرزاده
ی مجتمع مسكون -میدان امام حسین –شهر جدید سهند  –تبریز 

 12واحد -2طبقه  -3Aبلوک -آذران

 موسسه پویندگان افق 27
0544/94015043 

14/05/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 استانی علمی تبریز تبریز رضا جعفری قریچه
وچه شهیدعبداله دوخت ك -كوی شهیدرجائی –خ عباسی  –تبریز 

 11+2پالک  –

 كانون پژواک زندگی 28
0686/94015273 

01/09/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 استانی اجتماعی تبریز تبریز سونیا البرد
 ساختمان ابن -وحید روبروی بستنی-دیدشهریورج 17خ -تبریز

 5طبقه17ک-سینا

 موسسه كار و آینده 29

0688/94015243 

01/09/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 39الک پ -كوی شهید اصغرزاده –پاستور جدید -طالقانی خ -تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز رسول حنیفه نیا جوانان

 0689/94015011 كانون نسیم تعالی 30
01/09/94 

--- 
اداره كل ورزش و 

 تبریز تبریز حسن پورعلی جوانان
اعتقادی 
 مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  –4منطقه –شهرک ارم   –تبریز  استانی مذهبی

31 
مجمع ندای مهندسان 

 جوان
0690/94015041 

01/09/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 3پالک  –كوچه فروردین   –خ سعدی شمالی   –ولیعصر  –تبریز  استانی علمی تبریز تبریز سیدجالل میرمحمدی جوانان

 موسسه ندای خرد 32
0687/94015013 

01/09/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 تبریز تبریز اكبر ستاری بهنام
اعتقادی 
 40الک پ -خیابان شهریار –شهرک باغمیشه  –تبریز  استانی مذهبی

 موسسه شمیم والیت 33

0685/94015011 
01/09/94 

--- 
اداره كل ورزش و 

 افشین مناف زاده جوانان
 تبریز تبریز

اعتقادی 
 استانی مذهبی

شت مغازه های پ-همیدان فاطمی -خ ابوذر –خ آزادی  –تبریز 
 شهرداری

 موسسه آوای زمان 34
0694/94015273 

01/09/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

نیما یوسقی وند 
 باحجب

 26/3الک پ -بن بست رضی زاده –شهریورقدیم  17خ  –تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز

 نورموسسه كرانه  35

0724/94015011 

15/09/94 
 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 تبریز تبریز وحید منافی زاده
اعتقادی 
 استانی مذهبی

 –متری اسالمی  12خ -پشت ساختمان سنگی –خ آزادی  –تبریز 
 مسجد امام زمان )عج( –خرداد 15خ
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انجمن معرق كاران  36
 جوان

0861/85015183 

08/11/94 

---- 
كل ورزش و  اداره

 جوانان
 2پالک  –اول گلها  –خ بهاران  –اللیه انتهای خ ج -تبریز استانی هنری تبریز تبریز فضه عباسیان مینق

37 
موسسه دانش پژوهان 

 سهند
0993/94015043 

09/12/94 
--- 

اداره كل ورزش و 
 جوانان

 14پالک  -4رعی ف -2صدرای  – 2فاز -شهر جدید سهند استانی علمی تبریز تبریز مرتضی رضائی

 موسسه كرانه زندگی 38
1003/94015121 

09/12/94 

--- 
اداره كل ورزش و 

 جوانان
 وی امام رضا )ع(ك -خر خیابان طالقانیآ -تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز اسماعیل انصاری

انجمن كار آفرینان  39
 متخصص

1000/94015163 

09/12/94 

--- 
اداره كل ورزش و 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز هادی خوارزم كیا جوانان
بقه ط -برج ظفر –وبروی پمپ بنزین ر -یابان آذربایجانخ -تبریز

10 

 موسسه فردای نو 40
1238/95015293 

03/06/95 

--- 
اداره كل ورزش و 

 8/2پالک  –گوچه شهید بسطامی  –خیابان شهید جدیری  –تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز ائلیار قدری جوانان

موسسه اندیشه و هنر  41
 جوان

1374/13950122111109 

23/12/95 

--- 
اداره كل ورزش و 

 تبریز تبریز محمد سقطی جوانان
فرهنگی 

 هنری
 استانی

-كوی مخابرات-سینایابان خ-اده ائل گلی ، فلكه خیام ج -تبریز
 2طبقه  19پالک  -كوچه میخک

كانون معماران و  42
 شهرسازان كارآفرین

1369/13950111141401 

15/12/95 

--- 
اداره كل ورزش و 

 27الک پ -یابان شریعتی جنوبی كوی لک لرخ -تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز رضا دهقان جوانان

موسسه قرار زندگی  43
 آرام 

13960111121208/1692 

14/11/96 
--- 

اداره كل ورزش و 
 تبریز تبریز حسینزاده سجاد جوانان

پالک  5بقه ط-فخراختمان س -قاطع خیابان پاستور و رضانژادت -بریز ت استانی اجتماعی
24 

44 
انجمن پیوند یئنی 

 یول 

13960111121208/154
8 

18/7/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 -ابوریحان  ومابینقطران  -هریور قدیم شخیابان هفده  -تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز پریا نصیری وجوانان

 2/6پالک 

45 
 موسسه آوای نیک 

 

13960122111109/163
3 

28/9/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 وجوانان

 رئوفی فرشید

 
 3پالک  -متری دوم  6 -متری آبان  18 -یه خیابان جالل -تبریز  استانی هنری ادبی تبریز تبریز

 

 موسسه چتر زندگی  46
13960111121208/170

5 

2/11/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 15الک پ -3وی میهن ك -خیابان فرودگاه  - تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز اصالنی پریوش وجوانان

47 
موسسه نوآوران علم 

 تندرستی

13960111191902/164
1 

09/10/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز رضایی سعید  وجوانان
كدپستی  -طبقه دوم  9خیابان ورزش كوی گلها پالک  -تبریز

5183867611 

http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=3
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=3
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=27
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=27
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=5673
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=6581
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=7281
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=7281
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48 
موسسه پیام آوران 

 زندگی برتر 

13960111121203/164
3 

10/9/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز سلمانی رقیه وجوانان

خیابان  -ی خیابان عطای -ری كوی استاندا -ولیعصر  -تبریز 

 5طبقه  - 415الک پ -گلستان سوم 

 خانه آماندا یاشام  49
13960111262602/178

1 
23/12/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز صالحی ویدا وجوانان
یابان خ-گارستان شرقین-نبلوار سروستا-شهرک رشدیه -تبریز 

 5155919774دپستی ك -اختمان نور س-نور

50 
انجمن ندای 

 ورزشكاران جوان 

13960111191902/168
8 

10/11/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 وجوانان

امیری سقین  علیرضا

 سرا
 22كوچه فاضل پالک_كوی سجادیه جنوبی_خیابان ازادی_تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز

51 
موسسه شهروندان 

 دانش گستر 

13960111212101/179
5 

27/12/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز قلی پور آیسان وجوانان

كوچه  -اه طالقانی و ارتش مابین چهارر -یخیابان آزاد -تبریز

 5164776553دپستی ك- 4بقه ط-اختمان كرال س -شهید موتاب 

 موسسه افق مهربانی  52
13960111232301/172

5 
6/12/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز هاتف كرگان حسن وجوانان
 -گلها  روبروی پارک - جدیری جنوبی -ی خیابان آزاد -تبریز 

 71پالک  -بن بست موسوی 

 موسسه روح ایمان  53

13960133111102/164
8 

10/9/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 تبریز تبریز ابراهیمی سجاد وجوانان
اعتقادی 

 مذهبی
 استانی

 - وی شهید مهرپورك -متری فیضیه ی غربی  18یابان خ -تبریز 

 25پالک  -دربند اكبریه 

54 
موسسه زندگی 

 آرمانی 

13960111121202/158
1 

7/8/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز انصاری علی وجوانان

جنب  -قنادی پاک  پایین تر از -هریار شمالی ش -ولیعصر  -تبریز 

 طبقه اول كد -یک ترک اعتیاد رها روبروی كلین -رستوران فردین 

 5157946598پستی 

55 
موسسه به سوی 

 آرامش 

13960111232301/150
8 

20/6/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز بنی حسن الهه وجوانان

 -بقه سوم ط -ره ساختمان جزی -ان قانون ولیعصر خیاب -تبریز 

 3واحد 

56 
موسسه ندای آرامش 

 زندگی 

13960111121208/165
2 

12/10/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 97شریعتی جنوبی كوچه لک لر پالک  خ -تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز راستگار فرج زاده لیال وجوانان

57 
موسسه پیشگامان 

 فردای بهتر 

13960111121203/155
6 

22/7/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز فرهادی معصومه وجوانان
 خیابان عطار -لگشت گسه راهی  -یابان آزادی خ -تبریز 

 58پالک -نب كوچه گلنار ج-نیشابوری 

58 
موسسه روزنه نشاط 

 جوان 

13960111191902/159
9 

4/9/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز افسرده رخ فرشته  وجوانان

ساختمان  -ی كوچه تركمان -ر متری تاال 18 -كوچه باغ  -تبریز

 2طبقه  - 2پالک  -مروارید 

59 
جمعیت آرمان شهر 

 ما 
13960111212101/176

2 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز تازه كندی سمیرا وجوانان

دربند  -توبان پاسداران نرسیده به ا -ز شهید خیابان سربا -تبریز

 4پالک  -آزادگان 
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20/12/96 

60 
موسسه آتیه سازان 

 نواندیش جوان 

13960111262602/153
2 

11/7/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 وبروی نانواییر -لوار امام ب -اسمنج ی -تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز اخگرگداز محمدرضا وجوانان

 

61 
خانه حامیان سرزمین 

 ساردور 

13960122131306/163
9 

2/10/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 وجوانان

قویدل  مهدی

 سردصحرا
 تبریز تبریز

 فرهنگی

 گردشگری
 نگارخانه سردرود -ارک مره خونی پ -هر سردرود ش -تبریز  استانی

 موسسه طنین وحی  62
13960133111101/161

3 
11/9/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 تبریز تبریز فیروزی سقین سرا علی وجوانان
اعتقادی 

 مذهبی
 استانی

كوی شهید  -سین حمیدان امام  -خیابان اشرفی الله  -تبریز 

 طبقه همكف- 15پالک  -ناظمی

 موسسه برهان موعود  63

13960133111105/164
5 

10/9/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 تبریز تبریز احمدی مهدی وجوانان
اعتقادی 

 مذهبی

 -سین حمیدان امام  -ری متری گلزا 8 -الب خیابان انق  -تبریز  استانی

 129الکپ -روبروی قنادی مهرآباد 

64 
موسسه آبادگران 

 تاوریژ 

13960111272702/163
0 

24/9/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 وجوانان

 امیری صادقان هانیه 

 -طبقه اول  -اس ساختمان دید -همیده فمیدان شهید  -تبریز  استانی اجتماعی تبریز تبریز

 5155954667تی كدپس - 1واحد 

65 
جمعیت سفیران بوم 

 گردی 

13960122131306/175
8 

96/12/19 
--- 

اداره كل ورزش 
 تبریز تبریز كبیری بهاره وجوانان

 فرهنگی
 گردشگری

 15پالک  -نج متری ششم پ -روین اعتصامی پ -لیعصر و -تبریز  استانی

 طبقه سوم -

66 

كانون سفیران 

سالمت ورزشكاران 

 شهر 

13960111191902/172
6 

6/12/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز حیدری حسین وجوانان
 4بلوک ب -گین نساختمانهای  -كوی الله  -شهرک نور  -تبریز

 5177853376دپستیك-2طبقه -

67 
موسسه نسیم زیبای 

 زندگی 

13960111121208/158
9 

14/8/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز پرسیاوش آزیتا وجوانان

جنب  -اده زكوچه پروین  -ان اول كوی اشك -نصف راه  -تبریز 

 70 پالک -مهدكودک شكوفه ها 

 موسسه حریم محبت  68
13960111121208/175

1 
16/12/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی اجتماعی تبریز تبریز فیروزی مریم وجوانان
 نرسیده به سه-یبیالنكوه شرق-یرتخیابان هفت  -آبرسان -تبریز 

 5156695111دپستی ك -اختمان خاتمس-راه همت 

69 
خانه د یار مهربان 

 دانایی 

13960111202002/176
4 

21/12/96 
--- 

اداره كل ورزش 
 استانی اجتماعی تبریز تبریز احمدی فایزه  وجوانان

احد و -وم س طبقه -رج پارسیان ب -یابان نور خ -اغچیان ی -تبریز 

 5169657347كدپستی  - 10

70 
موسسه هنرمندان 

 جوان گونش 

13960122111109/176
3 

20/12/96 

--- 
اداره كل ورزش 

 استانی هنری تبریز تبریز حاجی علیلو علی وجوانان
پالک -بلوک گلستان-نبش فلكه-لكه فجرف-خیابان امام -تبریز

 5133613598كدپستی -17
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71 
موسسه آرمان شهر 

 پویا 
13960111212101/1653 

13/10/96 --- 
اداره كل ورزش 

ک جنب امالک ار-ریعتی وطالقانی شمابین تقاطع - پاستور قدیم -تبریز استانی اجتماعی تبریز تبریز عباسپور سهیل وجوانان
 13پالک -

72 
موسسه آئیین و 

 اویون
13960122131303/1780 

23/12/96 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز محمدكاظمی زاد

فرهنگی 
میراث 
 فرهنگی

 6پالک-شت بیمارستان شفاپ-میدان قونقا استانی

73 
موسسه پیام آوران 

 آرامش فردا
13970111121203/1820 

1/2/97 --- 
وزارت ورزش 

 تبریز تبریز شندی منتظری ابراهیم وجوانان

  اجتماعی
سالمت 
 اجتماعی

توانمندساز
 ی خانواده  

دپستی ك- 48الک پ-وم سنسترن  -وی شادگان ك -خیابان آخونی  استانی
5387114641 

74 
موسسه گردشگران 

 قزل یول
13970122141401/1853 

8/3/97 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان

 كهلیک عادل میالد

 بالغی
 تبریز تبریز

فرهنگی 
گردشگری 

 سیروسیاحت
 استانی

 - 59پالک  - 7متری  10 -شتی كوی شهید به -خیابان عباسی 

 5155777114كدپستی 

75 
موسسه آرامش و 

 سعادت زندگی
13970111121208/1851 

8/3/97 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز قراملكی بشارت زهرا

اجتماعی 
 ازدواج

 استانی
-كوچه مه پیكر-وحید روبروی بستنی-شهریور جدید 17خیابان 

 3طبقه -1پالک

76 
طالیی  كانون نسیم

 زندگی
13970111121208/1859 

12/3/97 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز خانی حسین رضا

اجتماعی 
 ازدواج

 استانی
كان ساختمان پزش -صدرا  جنب ساختمان -شهریور  17خیابان 

 5138657999دپستی ك-بقه پنجم ط -شاهین 

77 
موسسه شمیم دانش 

 نو 

13970111202002/1878 
03/04/97 --- 

وزارت ورزش 

 تبریز تبریز پناه كمک یاشار وجوانان
اجتماعی 
عدالت 
 آموزشی

 استانی
واحد  - 9طبقه  - 3لوک ب -جتمع طاووس م -خیابان دامپزشكی 

 ف

78 
انجمن گردشگران 

 كهن شهر 

13970122141401/1916 
31/4/97 --- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز ساناز سالم

فرهنگی 
 گردشگری

 استانی
الک پ -وی آشتاب ك -شمالی  خیابان جدیری -خیابان آزادی 

134 

79 
موسسه كارآفرینان 

 آتیه نگر 

13970111141401/190
4 

16/4/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز اویلق امانپور حامد

 اجتماعی

كسب وكار 

 اجتماعی

 8پالک –وی اقدمی ك -لوار ستارخان ب -میدان ستارخان  استانی

80 
جمعیت هنرمندان 

 جوان سهند

13970122111106/1907 

17/4/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز رقانیز علیرضائی زهرا

فرهنگی  
 هنری ادبی

 2متری  12متری دو نبش  10متری اول  18نظام پزشكی فاز سه  استانی

 طبقه اول 882قطعه 
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81 

انجمن دلباختگان 

حضرت صاحب 

 االمر)عج(

13970133111101/1961 

22/5/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز علی حیدر زاد

اعتقادی 
مذهبی  
باورهای 
 دینی قرآن

 استانی
- 28پالک  -كوچه عباسی -ا كوی امام رض -آخرطالقانی 

 5164869751كدپستی 

82 
نجمن گردشگران ا

 جوان تاوریژ 

13970122141401/1966 

30/5/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز فرشته وحیدی هروی

فرهنگی 
 استانی گردشگری

-طبقه  14متری پنجم غربی پ  10وانیر شمالی گلپارک بعثت ت

 5156967115كدپستی 

83 
موسسه  نو اندیشان 

  بوستان زندگی

13970111121202/2031 

8/7/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز سیامک داداشی مزرعه

اجتماعی   
سالمت 
 روانی

 استانی
روبروی بانک -شهریور جدید  17 خ ابتدای –چهارراه باغشمال 

 واحد ب- 6قه طب- 10اختمان س -قوامین 

84 
موسسه شهروندان 

 آینده ساز تاوریژ 

13970111212101/2010 

26/6/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان

محمدحسین مصطفایی 

 اویلق
 تبریز تبریز

اجتماعی 

حقوق 

 شهروندی

 استانی
 -متری دوم شش متری اول  12كوی المهدی  8شهرک ارم منطقه 

 5157859415پستی كد - 69پالک 

85 
ن ورزشكاراموسسه 

 ساز پویا آتیه 

13970111191902/2073 

30/7/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز بهروز اكبرزاده

اجتماعی 

ورزش 

 همگانی

 استانی
كدپستی  - 11طبقه  -برج سپهر  -خیابان پردیس غربی 

5155918187 

86 
سالمت موسسه 

 گستران جوان سهند

13970111191902/2101 

13/8/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز سجادحیاتی الله

اجتماعی 
 6681151787دپستی ك - 67الک پ -نب ترانس ج -چهارراه الله  استانی ورزشی

87 
انجمن آلتین تدبیر 

 آذربایجان

13970111282801/2130 

28/8/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز مریم صفائی فرید

اجتماعی 
كسب 

وكارهای 
 نوپا

 استانی
-كوچه اول-سمت چپ -دان انقالب باالتر از می-اول شهرک ارم

 1پالک

88 
موسسه پیام آوران 

 راه آرامش سهند

13970111121203/2129 

28/8/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز محمدی حسین

اجتماعی 
سالمت 
 اجتماعی

 استانی
 -نار نبش كوچه گل -بوری خ عطار نیشا -گلگشت سه راهی 

 5165653618دپستی ك-بقه زیرزمین ط - 58پ -جنب آذرمرغ 

89 
موسسه پویندگان 

 دانش نوین 

13970111202002/2207 

1/10/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز معصومه واحدی

اجتماعی 

عدالت 

 آموزشی

 استانی
 2بقه ط - 6الک پ -وچه میرغفاری ك - قطران جنوبی -خیابان 

 شرقی
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90 
موسسه آوای آرامش 

 و مهر

13970111121202/2235 

8/10/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز سحر صنعت جو

اجتماعی 

 ازدواج
 استانی

ط  49چایكنار نرسیده به آبرسان پشت عابر بانک سپه پالک 

 همكف

91 
موسسه آوای 

 هنرمندان كهن

13970122111109/2236 

10/10/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز حامد علی پورفر

فرهنگی 
 33پ خیابان رضانژاد ,جنب شیرینی عالی مقام درب آبی استانی موسیقی

92 
انجمن  مهرورزان 

 حامی آویژه 

13970111191904/2162 

7/9/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان

 رستمی زهرا

 وسنگیكچ
 تبریز تبریز

اجتماعی 

 ورزش ومعلولین
 استانی

نبش اول  -ران خیابان گلبا -مام حسین ابعدازمیدان  -چهاراه الله 

 5176736885پ  ک– 22پ  -غربی 

93 
موسسه ندای آرامش 

 هستی

13970111121208/2245 

11/10/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز فاطمه پورآذر

اجتماعی 
 استانی ازدواج

 -سپیده  جنب داروخانه-بانک ملی وی روبر -شهریور  17خیابان 

 طبقه اول-ساختمان سیف 

94 
موسسه پیوندپایدار 

 زندگی

13970111121208/2314 

27/11/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز محمد رقیمی گیتی

اجتماعی 
 32الک پ -وی سروری ك -خیابان شریعتی جنوبی   استانی ازدواج

95 
انجمن جوانان پیشتاز 

 فردا

13970111282801/2353 

7/12/97 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان

میررضا میریحیوی 

 نكارستان
 تبریز تبریز

اجتماعی 
كسب وكار 

 نوپا
 استانی

كدپستی  - 12پالک -اقانی خاول خیابان  -خیابان امام خمینی 

5133997146 

96 
وسسه ركاب زنان م

 سبز اندیش 
13980111191902/2439 

2/2/98 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز محمدحسین رنجبری

اجتماعی 
ورزش 
 همگانی

 استانی
طبقه سوم  -ن پارلمان اختماس -یابان شهریار شمالی خ -ولیعصر 

 5157838538كدپستی -

97 
موسسه قرآنی بشیر 

 الجنه 

13980133111101/2492 
8/3/98 --- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز مهدی حیدری

اعتقادی 

قرآن  مذهبی

ومعارف 

 اسالمی

 19پالک  -وچه نهم ك -آخر خیابان مشروطه  استانی

98 

موسسه سفیران 

آرامش زندگی 

 ارسباران

13980111121202/2493 
11/3/98 --- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز اسكلو نامی شهال

اجتماعی     

سالمت 

 روانی

 استانی
خیابان تجارت خیابان صفا) -جهانی  میدان تجارت -ولیعصر 

 5157854485دپستی ك - 28الک پ -بش میدان ن -جهانی ( 

99 
موسسه همیاران 

 جوان حیات سالم 

13980111181802/2509 
13/3/98 --- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز بابا قره نیرومند ناصر

اجتماعی 

بهداشت 

سالمت طب 

 سنتی

 استانی
شایی كوی شهید پا -چهارسوق  -منتظری)ماراالن( خیابان شهید 

 24الک پ-وبروی امالک نریمانی ر -)عزیزآباد( 
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100 
موسسه ندای فناوران 

 نوآور 
13980111131311/2539 

2/4/98 --- 
ورزش  وزارت

 وجوانان
 تبریز تبریز هادی قهرمانی

اجتماعی 

فضای 

مجازی نرم 

افزارهای 

 كاربردی

 27پالک  -9بهارستان  -شهرجدید سهند استانی

101 
موسسه نوآوران 

 دانش ارس 
13980144131301/2580 

6/5/98 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز حمانیر محمد

علمی 

 پژوهشی

استعدادهای 

 -درخشان 

 برتر

 استانی
 - 3طبقه  -مجتمع نانو  -حدفاصل باغ گلستان و چهارراه شریعتی 

 302واحد 

102 
كانون كارآفرینان 

 جوان نوین 
13980111282801/2584 

16/5/98 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز ی خلجبیرام مسعود

اجتماعی 

كسب 

وكارهای 

 نوپا

 استانی
الک پ -ن بست گچ پز ب -اكبر وی مالعلی ك -خیابان الله زار 

317 

103 
موسسه نسیم پایداری 

 جوانان 
13980133121202/2682 

30/6/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز دشتبان مجید

اعتقادی 

وحد/مذهبی

ت ملی و 

 مذهبی

 سجد حاج نوروزم -وكلی سابق ت -خیابان شهید فاتح  استانی

104 
موسسه  پاسداران 

 طبیعت سهند 
13980111161602/2683 

30/6/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز پور عباس كوثر

م/اجتماعی

 حیط زیست
 استانی

 - 2بلوک  -بخش خصوصی  -مجتمع شهیدچمران  - نصف راه

 غربی 3طبقه  -راه پله دوم 

 موسسه مسیر معرفت  105
13980133111108/2623 

28/5/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز سلیمانی علی 

اعتقادی 

 /مذهبی

 تربیت دینی

 استانی
جنب  -رستان عالی نسب روبروی بیما - 8منطقه  -شهرک ارم 

 (سجد حضرت علی اكبر)عم -مدرسه هجرت 

106 
موسسه  الفبای 

 زندگی خوارزمی 
13980111202002/2707 

9/7/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز محمدحسینی

اجتماعی/ع

دالت 

 آموزشی

 بقه چهارمط-5پالک -سوم میخک-2ره نی ق-فلكه پرواز استانی

107 
جمعیت  سالمت 

گستران پویای 
13980111191902/2729 

22/7/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان

 اكبری فاطمه

 خسروشاهی
 تبریز تبریز

ور/اجتماعی

زش های 
 استانی

خیابان  -آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز ، خسروشاه 

 3پالک-وچه شهیدمرزی ك -شهیدبهشتی 
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 همگانی زندگی 

108 
موسسه  امید گستران 

 سهند 
13980111111105/2731 

22/7/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز ارشد محمدی مهدی

 /اجتماعی

آسیب های 

 رفتاری

 استانی
 -دست چپ  -كوی سپیده  - خیابان شهید مطهری - آذرشهر

 36پالک

109 
كانون  پیک آرامش 

 و سالمت 
13980111121203/2734 

29/7/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز ملكی حاتمی سروش

 /اجتماعی

سالمت 

 اجتماعی

 لوک بیب -جتمع مهستان م - 2فاز  - شهرک اندیشه استانی

110 
موسسه اندیشه نوین 

 مانا 
13980111131305/2758 

1398/8/27 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز زاده حسن  حسام

اجتماعی / 

آموزش در 

فضای 

 مجازی

 5بقه ط-اختمان رادس-سهندهر بطرف ویالش-جاده ائل گلی استانی

111 
كانون پیوند پایدار 

 جوانان سهند 
13980111121208/2784 

11/9/1398 --- 
وزارت ورزش 

 وجوانان

 جهان غفارزاده سروناز

 پسند
 تبریز تبریز

اجتماعی / 

 ازدواج
 259الک پ -هارراه طالقانی چ -شهریور 17خیابان  استانی

112 
موسسه گردشگران 

 سرزمین زیبایی ها 
13980122141401/2869 --- 

وزارت ورزش 

 وجوانان

 سردرودی توفیقی پریا

 اصل
 تبریز تبریز

فرهنگی / 

 گردشگری
 استانی

 -دی  28كوی شهدای  -رضانژاد  مابین فدک و -پاستور جدید 

 90پالک 

113 
موسسه افق سالمت 

 آذرآبادگان 

13980111121204/2916 

06/11/98 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان

 اصل نوروزی فاطمه

 خیابانی
 تبریز تبریز

اجتماعی / 

خدمات 

 سالمت

 استانی
 - ده متری دهم -ریه اول كوی منظ -منظریه  -خیابان آزادی 

 23الکپ -پشت اداره پست شهیدقاضی 

114 
انجمن بانیان سالمت 

 زندگی 

13980111121201/2953 

20/11/98 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز مزرعه شهبازی عمید

اجتماعی / 

بهبود تغذیه 

سالم زندگی 

 جوانان

 استانی
جنب كوی  -قیه متری دمش 24 -خیابان رضانژاد  -چای كنار 

 2واحد- 60پالک  -نسیم 

115 
موسسه امید به 

 زندگی نو 

13980111242401/2924 

07/11/98 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان
 تبریز تبریز وانیرض سجاد

اجتماعی / 

ناتوانی 

جسمی / 

جوانان 

آسیب دیده 

 استانی
باالی  -القانی و حاج جبارنائبطمابین تقاطع -خیابان پاستورجدید

 داروخانه دكتر بیت اله
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 جسمی

116 
موسسه رهپویان قرآن 

 و عترت یاس 

13980133111101/2988 

05/12/98 
--- 

وزارت ورزش 

 وجوانان

 پور حسن فرید

 آستمال
 تبریز تبریز

اعتقادی 

/  مذهبی

قرآن و 

معارف 

 اسالمی

 استانی
شهید منتظری / كوچه غیاث / بن بست شهید سالک صدیق خیابان 

195پالک  /  

 

 

 

 

 

 شهرستان آذرشهر

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

كرانه  موسسه 1
 سالمتی

0987/94015072 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 09145010730 وبروی قنادی ممتازر -خیابان غفاری –آذرشهر  استانی اجتماعی آذرشهر آذرشهر مینا فتحی

2 
 موسسه فروع نشاط

0988/94015071 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

كوچه  -دیزج -خیابان شهید مدنی –آذرشهر  استانی اجتماعی آذرشهر آذرشهر علی طالبی جوان
 18پالک  -حافظ

09393048905 

موسسه خورشید  3

 تابان طبیعت 

13960111161606/1464 
24/4/96 --- 

اداره كل 
 -مالی شكوی ولیعصر  -میدان بعثت  -ممقان  استانی اجتماعی آذرشهر آذرشهر قاسم زاده نسرینورزش 

 5الک پ -یابان نیلوفر خ -خیابان فرهنگ 
9386653336 
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 وجوانان

موسسه ترنم طریق  4

 حكمت 

13960111262601/1789 

27/12/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اجتماعی آذرشهر آذرشهر وكیلی كیا حسین

مجتمع -وبروی مخابراتر-خیابان امام -آذرشهر 

دپستی ك-2الکپ-طبقه زیرزمین-تجاری پورآذر

5371715461 
9147334736 

5 
موسسه همیاران 
 گلبانگ سالمتی 

13970111111104/1926 

2/5/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 دین آقائی زهرا

 آبادی
 آذرشهر آذرشهر

اجتماعی الكل 
 استانی ومشروب

 -وچه بعثت ك -یابان قائم خ -روستای نادی لو 

 1215پالک 
09142479044 

6 

انجمن 

ورزشكاران نسل 

 فردا 

13980111191902/2794 
24/9/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 علی برنجیان میثم

 آبادی
 اذرشهر اذرشهر

اجتماعی / 

ورزشهای 

 همگانی

 استانی
 -دكوی اباذری-ریجنب فرماندا -خیابان امام

 22پالک 
 

7 
كانون مروجین 

 ورزش و سالمتی

13980111191902/3016 

14/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 صفری عیسی

 ممقانی
 آذرشهر آذرشهر

اجتماعی / 

ورزشهای 

 همگانی

1وی ولیعصر شمالی پالک ك -ممقان استانی   

 

 

 

 شهرستان اسكو

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 تماسشماره  آدرس

موسسه ارمغان  1

 زندگی نو 

13960111111101/1703 

17/11/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

سروری  میترا

 ایلخچی
 استانی اجتماعی اسكو اسكو

وچه ك -شهریور  17یابان خ -یلخچی ا -اسكو 

 5358167131دپستی ك - 29الک پ -اطلس 
9141016425 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 شهرستان اهر

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

موسسه فن آوران  1
 امید به خدا

0340/93015041 

30/10/93 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 یاشار طهماسبی

 
 -جنب تاكسی تلفنی برادران  –خیابان رسالت  –اهر  استانی علمی اهر اهر

 دفتر آكادمی هوا و فضای شریف
09308658897 

2 
كانون كرانه 

 آفتاب 

13970133111109/2354 

7/12/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 اهر اهر بهرامی محمد
 عتقادی مذهبیا

تربیت مسجد 
 محور

 استانی
بقه فوقانی مسجد شیخ ط -خیابان شهید رجایی 

 عماد
09147349492 

3 

انجمن دوستداران 

جوان طبیعت 

 ارسباران 

13980111161602/2414 
28/1/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 منصوری مهدیه

 صومعه
 اهر اهر

محیط اجتماعی 
 استانی زیست

-12كالنتری  پایین تر از -مشكین شهر جاده 

 5451956591دپستی ك -منزل شخصی اكرامی 
09149261662 

4 
طلوع مهر  هموسس

 نوین 

13980111121202/2525 
21/3/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 اهر اهر جعفری مهدیه
اجتماعی     

 سالمت روانی
 استانی

 خیابان شهید - جاده ورزقان -شهرستان زرند 

 48الک پ-االتر از تاالر ولیعصر ب -عمله زاده 
09308658853 

5 
انجمن  سفیران 

 سالمت و شادابی 
13980111191902/2681 

30/6/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 اهر اهر اوغلی جعفر لیال 
ورزش /اجتماعی

 های همگانی
 استانی

الک پ - 9كوچه جانباز -خیابان موسی كالنتری  

32 
09141282352 

6 

موسسه كارآفرینان 

امید گستر 

 ارسباران 

13980111141401/2944 

16/11/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 اهر اهر زاده محرم سعید 

اجتماعی / 

كسب وكار 

 اجتماعی جوانان

 09144565894 2ک پال - 7فا كوچه ص -خیابان صفا  استانی

 

 شهرستان بستان آباد
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

كانون بانوان  1

 پویای اوجان 
13960111252502/1718 

02/12/96 --- 
اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

روحانی  الناز

 حاجی آقا
بستان 

 آباد
بستان 

 استانی اجتماعی آباد
دپستی ك -وستای حاج آقار -بستان آباد

5491135466 
9141309347 

انجمن یاوران  2

 طبیعت اوجان

13970111161602/2243 

11/10/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 جالل ادهمی ابریز
بستان 

 آباد

بستان 

 آباد
اجتماعی محیط 

 استانی زیست
خیابان مطهری خیابان صدف جنب سالن هادی 

 5491743877ساعی كد پستی 
09143312861 

انجمن كارآفرینان  3

 تالشگر اوجان 

13980111141401/3014 

14/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 رزمجووحید 

 جانفور

بستان 

 آباد

بستان 

 آباد

اجتماعی / كسب 

وكار اجتماعی 

 جوانان

 استانی
روبروی  -جاده آبیاری  -روستای موسی قیه 

5491181171منبع آب موسی قیه كد پستی   
09143325802 

4 
انجمن  یاوران 

 سالمت اوجان 
13980111191902/2743 

8/8/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

احسان راشیدی 

 كردكندی

بستان 

 آباد

بستان 

 آباد

اجتماعی/ورزشهای 

 همگانی
 استانی

الک پ -حله قره كوره م -خیابان شهیدمطهری 

51 
09144315033 

 

 شهرستان بناب

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

موسسه پویندگان  1
 دانش پژوه مهر

0337/93015041 

30/10/93 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 مرتضی خجسته نژند

 
بن بست  –خیابان آب  –خیابان مطهری  –بناب  استانی علمی بناب بناب

 4گلبرگ

09373880322 
 

37723682 

موسسه فروغ  2

 سالمت 

13960111121203/1655 

13/10/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 -نب بستنی فرد ج -ی خیابان مطهر -بناب  استانی اجتماعی بناب بناب سلیمان زاده شهرام

 5551949553كدپستی 
9142236691 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

جمعیت بیزیم  3
 گوجلو كندیمیز 

13970111272703/2088 

1/8/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

صالح قاسمی 

 ینگی كند
 بناب بناب

اجتماعی 

آبادانی 

 روستاها

 استانی

جنب خانه  -دخانه برق جدی-روستای ینگی كند 

-نزل محمدحسین قاسمی م -بهداشت 

5558151414 
09101733799 

4 
موسسه همیاران 

 كارآفرین جوان

13970111282801/2309 

24/11/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 بناب بناب امین دلخوشی

اجتماعی 

كسب 

 وكارهای نوپا

 استانی
الک پ - 33لهیه ا -كوی لب نهر -خیابان مطهری 

34 
09120726101 

5 
موسسه سفیران 

 قرآنی رضوان 
13980133111101/2783 

11/9/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 بناب بناب زاده فتحی علی

اعتقادی 

مذهبی / قرآن 

 ومعارف

 اسالمی

 استانی
خیابان امام خمینی )ره( خیابان هالل خیابان 

 10مهارت بهار 
04137730872 

 

 شهرستان جلفا

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

1 
 موسسه اندیشه نوین

0693/84015043 
01/09/94 

--- 
اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 استانی علمی هادیشهر جلفا واحدباقرزاده

اساژ پ -سین )ع(حمیدان امام  -هادیشهر
 طبقه همكف –آذربایجان 

09017907273 

موسسه حدیث  2
 نور

0862/94015012 
8/11/94 

---- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 هادیشهر جلفا آرزو پاشائی
اعتقادی 
 09147787434 وچه والیت فقیه پنجاهمك -والیت فقیه خ -جلفا استانی مذهبی

3 
 موسسه نشان كوه

0863/94015072 

8/11/94 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 استانی اجتماعی هادیشهر جلفا یلدا اشتری گرگری

خ مالک  –یدان قیامم -ادیشهر جنوبیه -جلفا
 فروشگاه آذر ارسطبقه دوم –اشتر

09368461924 

موسسه افق  4
 منتظران

0865/94015011 

08/11/94 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 هادیشهر جلفا مجتبی نعمتی

اعتقادی 
 مذهبی

پایگاه  –یدان امام حسین )ع(م -ادیشهره -جلفا استانی
 كفطبقه هم -عسگرزاده

09144402056 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 موسسه مهد دانش 5

1002/94015041 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 09147869834 درسه جاویدان ارسم -هرک گمرکش -جلفا استانی علمی جلفا جلفا علی شمالی

 شهرستان چاراویماق

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

موسسه ائلیمین  1

 اویونالری 
13980111191901/2407 

27/1/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 چاراویماق چاراویماق كریمی شادی
اجتماعی 

ورزش های 
 و محلی بومی

 استانی
 -ماز نبش میدان ن - خیابان جهاد -قره آغاج 

 6پالک 
09149230159 

 شهرستان خداآفرین

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

خانه نشاط جویان  1

 ارس 
13960111191906/1685 

10/11/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اجتماعی خداآفرین خداآفرین قابل اسدی شرفه
 بخش گرمادوز روستای شرفه كد  - خداآفرین

 5469117189پستی 
4144662143 

2 
موسسه امید 

 آوران فردا 

13960111111101/1706 

24/11/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

ممی پور  سرور 

 اصل خمارلو
 استانی اجتماعی خداآفرین خداآفرین

 -خیابان ارس -خداآفرین جاده ورودی خمارلو

-طبقه همكف  -ساختمان هوشنگ آذری 

 5464114189كدپستی 
9144542153 

3 

انجمن 

ورزشكاران جوان 

 ارسباران 

13970111191902/1977 

3/6/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 خداآفرین خداآفرین مهدی طالب پور
اجتماعی 

 ورزشی
 استانی

شهر خمارلو خیابان امام خمینی كوچه حسن لو 

 5464113197كد پستی 
09146520447 

4 
انجمن 

مهرفروزنده 

13970111121208/2269 

29/10/97 
--- 

وزارت 

ورزش 
 خداآفرین خداآفرین مهران شیری

اجتماعی 
 استانی ازدواج

كد پستی  -لوروستای اناب -بخش گرمادوز 

5469136155 
09146461379 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 وجوانان زندگی

5 
انجمن مردم نهاد 

 آیدین یول 

13980111111105/3019 

17/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 آقاپوری واحد

 خمارلو
 خداآفرین خداآفرین

اجتماعی/آسیب 

 های 
 استانی

شهر خمارلو ـ خیابان امام خمینی )ره( كوچه 

5464114457شهید قهرمانپور كد پستی   
09199056717 

 

 شهرستان سراب 

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

موسسه جوانان  1
 كوشا صبا سراب

0282/93015043 

17/06/93 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 09393032897 58ک پال  -یابان قدس خ -سراب   استانی علمی سراب سراب سعیده خادم مدرسه

موسسه جوانه  2

 های آرامش 
13980111121208/2633 

30/5/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 سراب سراب نژاد توكلی میثم 

اجتماعی 

ازدواج سالم و 

 تحكیم خانواده

 استانی
 -تان شهیدچمران روبروی هنرس -بهشتی خیابان 

 2كوچه شفق 
09146660351 

انجمن فردا سازان  3

 جوان سراو 
13980111282801/2589 

16/5/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 سراب سراب پهلوانی سجاد
كسب /اجتماعی

 وكارهای نوپا
 استانی

نبش  - خیابان وحدت -خیابان شهیدبهشتی 

 27ک پال - 2كوچه شبنم 
09149318463 

موسسه یاوران  4

 مسیر آرامش 

13980111111101/2950 

20/11/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 سراب سراب پور قلی نیلوفر

اجتماعی/ 

مبارزه با مواد 

 مخدر

 استانی
ان شهید روبروی هنرست-خیابان شهید بهشتی 

 1الک پ - 2كوچه شفق -چمران 
09370252911 

 

 شهرستان شبستر
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

موسسه جوانان  1
 بصیر ارس

1239/95015261 

03/06/95 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 -وچه محمدك-یابان آزادیخ -یسس -شبستر استانی اجتماعی شبستر سیس بهمن بهزاد سیس

 45پالک 
09149716568 

2 
 ندای امیدموسسه 

1241/95015223 

03/06/95 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
كوچه -فرعی صدرا-امام خیابان اصلی -شبستر استانی اجتماعی شبستر شبستر الناز حضرتی

 101پالک  -صدرا
091443713137 

كانون رویش  3

 جوانه های نشاط 

13970111191905/2157 

7/9/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 شبستر شبستر حسینی اوالد زهره
اجتماعی 

 استانی ورزش دختران
مجتمع  - خیابان خیام -خیابان شیخ محمودی 

 11واحد - 2لوک ب -شبكه بهداست 
09901855191 

4 
موسسه طلوع بهار 

 نوین

13970111121208/2350 

7/12/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 عبدالحسین حسین

 زاده
 شبستر شبستر

اجتماعی 
 استانی ازدواج

یابان گلشن راز خ -هارراه نماز چ -بخش مركزی 

 -ض الحسنه مهرایران طبقه سوم قر -شمالی 

 5381918461دپستی ك -واحدشرقی 
09148300414 

5 
موسسه روایت 

 جاودانگی نقشها 

13980122111104/3007 

13/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 شبستر شبستر مقدمی مریم

 /فرهنگی 

صنایع دستی و 

 هنرهای سنتی

 استانی
-و خیابان سیدل -محله دیزه  -دیزج خلیل 

 5381158964روبروی كوی جنت كد پستی 
09149716194 

6 
موسسه راویان 

 سالمتی و نشاط 

13980111191902/3013 

14/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 شبستر شبستر راد محمدی حمید

اجتماعی / 

ورزشهای 

 همگانی

 استانی
روبروی پارک -كمربندی رجائی -شهر وایقان

5381119184شادی كد پستی   
 

 شهرستان عجب شیر

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 تاریخ پروانه فعالیتشماره و 

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

1 
موسسه ایده 

 پردازان جوان فردا 

13960144131301/1790 

27/12/96 
--- 

اداره كل 

ورزش 

 وجوانان

 شیرعجب شیرعجب ناعم وند رحیم
علمی 

 پژوهشی
 استانی

 22بلوار  -خمینی)ره( خیابان امام -عجب شیر

ک پال -كوچه برجسته -بهمن

 5541839681كدپستی:318

4137625817 

2 

انجمن پویایی و 

نشاط مسیر 

 زندگی

13960111191902/1792 

27/12/96 
--- 

اداره كل 

ورزش 

 وجوانان

 استانی اجتماعی شیرعجب شیرعجب جعفریان داود
ک پال - 13وچه ك -هرک میالد ش -عجب شیر 

 5541765439كدپستی  254
9141205799 

3 
انجمن نسیم 

 آرامش سهند 

13970111121203/2040 

15/7/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 غواصی معصومه

 هریس
 عجبشیر عجبشیر

اجتماعی 

سالمت 

 اجتماعی

 استانی

روبروی دفتر -ازان خیابان جانب -بهمن  22بلوار 

كدپستی  - 62پالک  - 10پلیس + 

5541847731 

09146441720 

 

 شهرستان كلیبر

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

انجمن ایشیقلی  1

 گونش 

13970111161602/2087 

1/8/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 كلیبر كلیبر حامد پورمراد
اجتماعی 

 استانی محیط زیست
وم طبقه د 143بازار پالک خیابان امام محله راسته 

 )) طبقه باالی عكاسی آنا
09147376840 

2 
انجمن  

دوستداران طبیعت 

 قره داغ 

13980122141401/2738 
8/8/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 كلیبر كلیبر پوربیرام امیرحسین

فرهنگی / 

گردشگری 

 اجتماعی

 استانی
الک پ - 4كوچه والفجر -خیابان تربیت بدنی  

699 
09144268311 

موسسه گوزل  3

 یاشاییش

13980111121203/2919 

07/11/98 
--- 

وزارت 

 ورزش
 كلیبر كلیبر فالحی نگین

اجتماعی / 

سالمت 
 استانی

منزل علی  -كوچه بلندی  -خیابان فرمانداری 

 راثی
09144266575 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 اجتماعی وجوانان

 

 شهرستان مراغه

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 فعالیتموضوع  شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

انجمن پیشگامان  1
 سهند

0994/94015071 

09/12/94 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

-كوی جانبازان-اتوبان امیر كبیر –مراغه  استانی اجتماعی مراغه مراغه محمدعلی استادی
 52پالک  -كوچه الله

09147846202 

 انجمن نیلوفر آبی 2
0991/94015131 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 -یدان مولویم-شهرک ولیعصر –مراغه  استانی اجتماعی مراغه مراغه مهدی موحدی
 68پالک 

09369365634 

3 
انجمن سالمت 

 جویان راد

13970111191902/1841 

24/2/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مراغه مراغه محرمی  مهسا
 اجتماعی

 ورزشی

 استانی
 آپارتمانهای -یمحله طالقان -خیابان اوحدی 

دپستی ك-3طبقه  11لوکب -2الغدیر 

5513994945 
09360645685 

انجمن جوانه  4

 انسانیت

13970111232301/1991 

6/6/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مراغه مراغه علی روحی مردق
اجتماعی 

عدالت و رفاه 
 اجتماعی

 استانی
-ن مجدزاده كوچه مهندسی -خیابان موسوی 

 116پالک 
09353393305 

5 
نجمن رویش ا

 نشاط و تندرستی 

13970111191905/2070 

28/7/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مهری پرینا

 ورجوی
 مراغه مراغه

اجتماعی 

 ورزش دختران
 استانی

دربند  -كوچه ارشاد  -خیابان قدس 

دپستی ك - 30الک پ -محمودخان 

5514753965 
09144784938 

6 
انجمن خادمین 

 كالم وحی 

13970133111101/2322 

30/11/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مراغه مراغه زمانی مهدی 

-اعتقادی
 مذهبی

 قرآن و معارف
 استانی

 - 27وچه آزادگان پالک ك -اتوبان امیركبیر

 5518636944كدپستی 
09390086209 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

7 

انجمن 

گردشگران 

 طبیعت بكر 

13970122141401/2355 

7/12/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مراغه مراغه اصل شایان مهدی
فرهنگی 
 استانی گردشگری

 -ه راهی مسجد باالتر از س -ولیعصر شهرک 

 21 پالک -كوچه نبوت 
09128496687 

8 
انجمن نگاه امید 

 فردا 
13980111111101/2795 

24/9/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 شهبازی صمد

 كند تازه
 مراغه مراغه

اجتماعی/مبارزه 

 با مواد مخدر
 استانی

روستای تازه كند علیا خ شهید سالمی پالک  

18 
09147622267 

9 
انجمن طالیه 

 داران نور ایمان 

13980133111102/3015 

14/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 موقر زینب

 اعتقادی مذهبی مراغه مراغه

اخالق  /

 اسالمی

 استانی
كوچه -متری و خلیل اهلل  48بین -مربندی ك

5514779564كد پستی  21بوستان پالک   
09144211842 

10 

انجمن آوای 

سالمت گستران 

 سهند

13980111191902/2921 
29/11/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مراغه مراغه سلیمانپور سعید

اجتماعی / 

ورزشهای 

 همگانی

 09149219144 6الکپ -وچه ارمغان ك -خیابان ژاندارمری  استانی

 شهرستان مرند

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 فعالیتشماره و تاریخ پروانه 

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

1 
 موسسه آلقیش

0034/82015032 
13/03/92 

--- 
اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 مرند مرند فرهوده مقبولی

 اجتماعی
 09144912398 بن بست اول –كوی اندیشه  –ا خیابان جلف -مرند استانی

موسسه روئینای  2
 مرند

0033/86015052 
13/03/92 

--- 
اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 -خ امام خمینی)ره( –مرند  استانی هنری مرند مرند لیال فتاح زاده

 بازارمركزی)مالجعفری( طبقه باال
09149916880 

 كانون نور رحمت 3

1240/95015012 

03/06/95 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 09146626519 7الک پ -نب بانک ملیج-یابان دهمخ-مرند استانی اعتقادی مذهبی مرند مرند آممنه محرمی

4 
موسسه یئنی 

 یاشام 

 

13960111191904/1654 

13/10/93 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

محمد 

 جدالی حسین
كوچه آغ  - خیابان امام -شهر یامچی  -مرند  استانی اجتماعی مرند مرند

 42پالک  -دام 
9149943524 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

5 
موسسه ایشیق 

 یول 
13960111121203/1794 

27/12/96 --- 
اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

مداری  رباب

 یامچی
 استانی اجتماعی مرند مرند

جنب گرمابه  -خیابان امام-شهریامچی -مرند

 5439116735دپستی ك-فرحمند
9143918326 

6 
كانون ندای 

 محبت 
13960111232301/1623 

20/9/96 --- 
اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اجتماعی مرند مرند زائر مشهد رضا
م ورزشی پشت استادیو - خیابان تختی -مرند 

 58الک پ -وچه چهل گز ك -تختی 
9143191479 

7 
انجمن هالل 

 آسمان 

 

13960133111102/1680 

03/11/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اعتقادی مذهبی مرند مرند بابایی رضا

میر اسالم سیدباقری  خ آزادی كوی -مرند

قلعه باستانی بغل مسجد محله سیدلر جنب 

 صاحب الزمان)عج(
9147704960 

8 
كانون كارآفرینان 

 جوان افق روشن

13970111141401/2086 

1/8/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مرند مرند محمدحمیدی
كسب  اجتماعی

 09383006519 242الک پ -بازار بزرگ  استانی وكار اجتماعی

9 
انجمن حامیان 

 جوان روستا

13970111272703/2097 

13/8/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مرند مرند حجت فرشادفر
اجتماعی فعالیت 

 جهادی
 استانی

دپستی ك -ان روستای گله ب-بخش یامچی

5439185653 
09360147451 

10 
موسسه حافظان 

 فرهنگ مارآت 

13970122131303/2184 

26/9/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مرند مرند احد جوالنی میاب
فرهنگی حفظ 

 استانی سنتها
 - 17پالک  -كوی چهارم  -شهرک ولیعصر 

 6513513541كدپستی 
09148277719 

11 

كانون همای 

فردای روشن 

 جوان 

13970111111105/2283 

2/11/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مرند مرند پور حسین پریسا 
اجتماعی آسیب 

 رفتاری
 استانی

آل ایین تر از مسجد پ -مرند خیابان بهشتی 

 13الک پ -وچه قارداش زاده ك -یاسین 
09143925803 

12 

موسسه  

گردشگران جوان 

 مانا

13980122141401/2603 
19/5/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 مرند مرند پویا امیر رضا
گردشگری /فرهنگی

 اجتماعی
 استانی

متری آیت اله مرندی روبروی  55خیابان 

 دادگستری طبقه دوم غربی
04142233807 

13 
موسسه خرد 

 اندیشان خالق 

13980111282801/2972 

29/11/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 حاجی مجتبی

 خیاط
 مرند مرند

اجتماعی/هدایت 

 شغلی و كارآفرینی
 استانی

 -نیروی انتظامی آپارتمانهای -متری  40خیابان 

 7طبقه  -2لوک ب -فاز یک 
09196360433 

 

http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=86
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=86
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=984
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=984
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=293
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=293
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=8773
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=8773
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11344
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11344
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11344
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=12156
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=12156
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=12156
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=14353
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=14353


 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 شهرستان ملكان 

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

جمعیت تالشگران  1

 جوان آتیه ساز 
13980144121201/2632 

30/5/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 ملكان ملكان نیا شرف عرفان
تحقیق و علمی /

 كشاورزی/توسعه
 استانی

جنب خانه  -و روستای جغال -بخش لیالن

 بهداشت روستایی
09141830772 

2 
موسسه 

كارآفرینان خالق 

 آراز 

13980111131306/2590 
16/5/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 نهضتی بهزاد

 ملكی
 ملكان ملكان

ظرفیت /اجتماعی

فضای مجازی 

در انجام فعالیت 

 های اقتصادی

 استانی
 - دربند صالحی - خیابان گلجه -خیابان امام 

 412پالک 
09147720231 

 

 

 شهرستان میانه

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

1 
موسسه دانش 
پژوهان كوثر 

 میانه

0133/92015032 

11/09/92 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
داره ورزش و ا -یابان امام خمینی )ره(خ -میانه استانی اجتماعی میانه میانه ژیال فرجی

 جوانان میانه
009372286901 

انجمن آق داش  2
 بزقوش

0692/94015072 

01/09/94 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 استانی اجتماعی میانه میانه رقیه محمدی

روبروی بانک   –خیابان انقالب  –میانه 
 فتر آكادمی هوا و فضای شریفد -ملی

09379951671 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

انجمن ناجیان نفس  3
 زمین

0695/94015132 
01/09/94 

--- 
اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 استانی اجتماعی میانه میانه مینا محمدی

كوچه قدس   –خیابان چمران  –میانه 
 طبقه دوم-1الک پ-شمالی

09146609732 

4 
انجمن ندای 

 قافالن

0864/94015071 

08/11/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 اجتماعی میانه میانه مرتضی میانجی

مجتمع ورزشی  –خیابان بهداری    –میانه  استانی
 امام خمینی )ره(

09142257901 

انجمن گردشگران  5
 گونش

0989/94015192 

09/12/94 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

كوچه  -گلستان سوم -شهرک ولیعصر-میانه استانی اجتماعی میانه میانه فاطمه افتخاری
 6پالک – 6متری  10

09011441008 

انجمن كاوشگران  6
 جوان

0990/94015041 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

فرشید آقایی قره 
 بالغ

 -زندگیجنب جهاد سا -خیابان خیام-میانه استانی علمی میانه میانه
 31ک –كوچه گلستان 

09146115452 

7 
كانون طلیعه داران 

 سالمتی

 

0992/94015273 

09/12/94 
--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

 اجتماعی میانه میانه سمیرا خسروی نیا
 -متری شرقی20 -شهرک اندیشه-میانه استانی

 68ک-7خپروین اعتصامی
09146611040 

8 
موسسه عاشقان 

 حجه المعبود 
13960133111105/1741 

09/12/96 --- 
اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اعتقادی مذهبی میانه میانه بدلیآوینی مریم

خیابان شهید مطهری كوچه شهید  -میانه 

 5جالل انصاری پالک 

 5317715596كدپستی
4152222175 

9 
موسسه زندگی 

 نیلوفرانه 

13960111121208/1765 

21/12/96 
--- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

سیدی  مریم

 بهنامی
 استانی اجتماعی میانه میانه

نرسیده به  -خمینی  خیابان امام -میانه 

 -ه نشاط روبروی مدرس -كلینیک نصر 

دپستی ك -جنب فروشگاه توفیقی 

5313788568 

4152247075 

10 
انجمن ایپک 

 یولو 

 

13960122131306/1793 
27/12/96 --- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

-راه پله دوم-6بلوک -كوی الله - میانه استانی فرهنگی میانه میانه قره داغی امیر

 5317684588دپستی ك -طبقه اول 
9386894508 

11 
موسسه شمیم 

 مطهر 

 

13960133111102/1666 
23/10/96 --- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

شهید مطهری كوچه شهید انصاری  خ -میانه استانی اعتقادی مذهبی میانه میانه محمودلو امید

 5پ
4152222175 

12 
  انجمن  ماوی

 سوز لر
13970122111106/1807 

19/1/97 --- 
وزارت 

ورزش 
 عراقلوئی مهدی

 كرامه
كوچه  -ینچهارراه پای -خیابان امام خمینی استانی شعروادبیاتفرهنگی  میانه میانه

 5313947583دپستی ك-21الک پ -افتخاری
09141254268 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 وجوانان

13 
موسسه همیاران 

 زندگی بهتر 
13970111111105/1879 

03/04/97 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 میانه میانه مقبولی مصطفی
آسیب اجتماعی

 اجتماعی

 استانی
-یان جنوبیخیابان فرهنگ-كوی فرهنگیان

 4حد وا-آپارتمان گندم
09366645747 

14 
موسسه جوانان 

 هنرگسترقافالن

13970122111104/2041 

15/7/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 میانه میانه رویا شهبازنیا
صنایع  فرهنگی

 دستی
 استانی

جهاد  روبروی اداره-خیابان فرمانداری

 4بقه ط-پارتمان آقای عبدالهیآ-كشاورزی
09148514985 

15 
كانون پرتوی 

 اسرار الهی
13980133111101/2533 

27/3/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 پور علی جواد

 فراهیه
 میانه میانه

اعتقادی مذهبی 

قرآن ومعارف 

 اسالمی

 استانی

سازمان  پایین تر از -خیابان شهید بهشتی 

مسجد  -البی كوچه شهید ط -انتقال خون 

 وقانیفطبقه  -شهدا 
09148291992 

16 
موسسه ناجیان 

 حیات بخش 

13980111232302/2985 

05/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 میانه میانه اشرفی ناصر

اجتماعی / 

خدمات 

داوطلبانه 

 وامدادی

 استانی
 -ه مركزینب كتابخانج -خیابان امام خمینی

 اداره ورزش و جوانان
09143239196 

17 
كانون جوانان 

 كارآفرین بزقوش 

13980111282801/2986 

05/12/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 حاجی رضا

 محمدی
 میانه میانه

 اجتماعی/هدایت

شغلی و 

 كارآفرینی

 استانی
 -مجتمع صدرا -مسكن مهر -شهرک اندیشه

 16واحد  -9بلوک 
09380018585 

 

 

 شهرستان ورزقان

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 تماس شماره آدرس
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

موسسه قاصدان  1

 سالمت ارسباران 

13980111111101/2419 
28/1/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 ورزقان ورزقان پور قلی لیال

اجتماعی 

مبارزه با اعتیاد 

 به مواد مخدر

 استانی

پالک  - جنب پل بزرگ -خیابان چایكنار جنوبی 

كدپستی  -ن طبقه زیرزمی -دی ساختمان فرها- 2

5458114202 
09141289492 

 موسسه روزنه نور  2
13980133111109/2971 

29/11/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 ورزقان ورزقان رفیعی محمدمهدی

اعتقادی 

ارزشها /مذهبی

و باورهای 

 دینی

  وبروی فرمانداریر -یابان امام خ -ورزقان  استانی
04144554013 
09149100390 

 

 

 شهرستان هریس

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 موضوع فعالیت شهر شهرستان نام مدیرعامل
محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

1 
 كانون نقش ترنج

1004/94015182 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان

سیده طاهره 
 موسوی

رستان امام روبروی بیما -خیابان ولیعصر–هریس  استانی هنری هریس هریس
 حسین )ع(

09360498647 

جمعیت نادیان  2
 سالمت

1001/94015072 

09/12/94 

--- 

اداره كل 
ورزش و 

 جوانان
 -8پالک  -باهنر خیابان دكتر -قنبرلو–هریس  استانی اجتماعی هریس هریس الهام رحیمی فرد

 2واحد 
09149147769 

3 

انجمن سفیران 

سالمت گستر 

 سابالغ 

13960111111105/1785 
26/12/96 --- 

 اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اجتماعی هریس هریس ایرانزاد حمید
 -رحیمه  روبروی مسجد -بازار شیخ  -هریس 

 5391913755كدپستی 
9141183590 

4 
موسسه ترنم بهار 

 زندگی 
13960111121202/1690 

10/11/96 --- 
اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اجتماعی هریس هریس میرسلطانی رباب

شهر كلوانق میدان امام خیابان امام   -هریس

 131خمینی ساختمان پزشكان زیر زمین واحد 

 5395158800كد پستی 
9149083255 
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 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

5 
انجمن زندگی 

 پویا 
13960111191902/1519 

27/6/96 --- 
اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی اجتماعی هریس هریس مجردی رامین
خیابان  -ت خیابان والی -شهر كلوانق  -هریس 

 یلیارد آذرآبادگانب -انقالب 
9141188094 

6 
نجمن  بهار ا

  زندگی نوین

13970111111101/2155 

7/9/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 هریس هریس پورحسین فرشته 

اجتماعی 

مبارزه 

 موادمخدر

 استانی
 - 157پالک  -ه كوچه باغمیش -خیابان ولیعصر 

 5391833486كدپستی 
09142267753 

7 

موسسه همیاران 

سالمت فردای 

 جوان 

13970111121202/2188 

26/9/97 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

زهرا احمری 

 بخشایش
 هریس هریس

اجتماعی 
 استانی سالمت روانی

وچه شهید ك -یابان عالمه امینی خ -بخشایش 

 19پالک  -یدیسار
09142173304 

8 
موسسه دوست 
داران طبیعت 

 آذرآبادگان
13970111161602/2349 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 هریس هریس آذر حسنی حسین
محیط اجتماعی 

 زیست
 استانی

 - 36پالک  -كوی فجر  -خیابان شهید بهشتی 

 طبقه اول
09144329712 

9 
كانون ایده 

 پردازان نسل فردا 

13980111141401/2505 
12/3/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 علوی سید قادر

 هریس
 هریس هریس

اجتماعی كسب 

كار اجتماعی 

 جوانان

 استانی
ه ورزش روبروی ادار -خیابان امام خمینی )ره( 

 166الک پ -ن بست نظری ب -و جوانان 
09141308563 

10 
انجمن زندگی 

 دوباره 

13980111111101/2527 
21/3/98 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 كامرانی مریم

 واجهخ
 هریس هریس

مبارزه با اجتماعی 

   اعتیاد به مواد مخدر
 09148268741 87الک پ-یابان نیروی انتظامی خ -شهر خواجه  استانی

11 
كانون نسل نشاط 

 آفرین روستا 

13980111191901/2917 

07/11/98 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 عبداله علی

 پورخرمالو
 هریس هریس

اجتماعی / 

ورزش های 

 بومی و محلی

 09142258441 رمالوروستای خ -ش خواجهبخ استانی

12 
موسسه امید آوران 

 سالمت زندگی 
13980111111105/2601 

19/5/1398 --- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 راسخی ابوالقاسم

 بخشایش
 هریس هریس

آسیب /اجتماعی

 های رفتاری
 09148327453 25الک پ -یابان عباسیه خ -شهر بخشایش  استانی

 

 شهرستان هشترود

http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=651
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=651
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10518
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10518
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10897
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10897
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10897
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10340
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10340
http://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10340
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11033
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11033
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10717
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=10717
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=12661
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=12661
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11920
https://saman.msy.gov.ir/Modules/ShowReport.aspx?ReportID=22&Key_38=11920


 سازمان های مردم نهاد جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مشخصات لیست

 ردیف
نام سازمان مردم 

 نهاد
 شماره و تاریخ پروانه فعالیت

شماره 

وتاریخ 

 ثبت

مرجع 

صدور 

 پروانه

 شهر شهرستان نام مدیرعامل
موضوع 

 فعالیت

محدوده 

 فعالیت
 شماره تماس آدرس

1 
انجمن 

تحصیلگران جوان 

 زراعت 

13960144121201/1678 
01/11/96 --- 

اداره كل 
ورزش 
 وجوانان

 استانی علمی پژوهشی هشترود هشترود جاللیان جالل
 -وستای مالجیقر -خش نظركهریزیب -هشترود

 صنایع كشاورزی دادگران
9147391156 

موسسه طلوع  2

 آرامش پایدار 
13980111111101/2757 

1398/8/27 
--- 

وزارت 

ورزش 

 وجوانان

 هشترود هشترود برزگر علی
اجتماعی / 

 مبارزه با اعتیاد
 استانی

یه كد پستی روستای آالق -بخش نظركهریزی  

5576153346 
09146490238 
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