
 نام سمن  ردیف
تلفن 

 دفترمرکزی
 آدرس

 مرکز طبی کودکان 55556666 حمایت از بیماران نقص ایمنی 1

2 

انجمن استئو 

 http://emri.tums.ac.irپروز
 پژوهشگاه غدد، بیمارستان شریعتی 88563658

3 

انجمن حمایت از بیماران روماتیسمی 

 /http://www.abrcr.ir)ابر(
 5شمالی کوچه شهید خسروی پالکخیابان کارگر  88555355

4 

انجمن روماتیسم 

 https://iranianra.ir 88330033ایران
 بیمارستان دکتر شریعتی

5 

انجمن خیریه حمایت از بیماران 

 http://iranostomy.comاستومی

88566653 -    
88555556     

خیابان فاطمی ، روبروی وزارت کشور ، خیابان شهید میرزائی 

چهارم ( ، کوچه شهید اسماعیل زاده علیشاه ) مغان بی غش ) 

 5( پالک 

6 
 http://radoir.org 55536666بنیاد بیماریهای نادر

میدان انقالب، ابتدای خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، 

 6واحد -36پالک  –باالتر از نصرت، خ مهاجری خامنه 

7 
 انجمن تاالسمی ایران

88538688 
88538685 

 6، طبقه 66میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، پالک 

8 

انجمن اطالع رسانی دیابت 

 /http://www.gabric.irگابریک

86666-
88536665 

 6خ وزراء، خ شانزدهم، پالک 

9 

انجمن حمایت از بیماران مبتال به بیماری 

 لوپوس
85556653 

بیمارستان خ کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه جالل آل احمد، 

 شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی

10 

انجمن حمایت از بیماران مبتال به بیماری 

 http://yektawebsite.irلوپوس
88828406 

دفتر مرکزی انجمن - 68پالک  -کوچه نهم -خ میرزای شیرازی

 لوپوس

11 
 88976454 انجمن حمایت از بیماران پمفیگوس تهران

نرسیده به تقاطع زرتشت خیابان خیابان فلسطین شمالی 

 5برادران شهید فرزام پالک 

12 

انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا 

 تهران
33787313 

میدان امام حسین، خیابان دماوند )تهران نو(، خیابان شهید 

 طبقه دوم 38منتظری، کوچه شهید هاشمیان، پالک 

13 

انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا 

 تهران
۳۶۹۳۹۹۹۲۱۹ http://alopeciango.ir  

14 

جمعیت حمایت آسیب دیدگان از 

 سوختگی تهران

بیمارستان 

 امیراعلم
 بخش سوختگی -بیمارستان امیر اعلم 

http://alopeciango.ir/


 کودکان فرشته اند تهران 15
 بیمارستان بهرامی ۸۹۳۸۹۸۳۴

16 

انجمن ام اس 

ایران
http://www.iranms.ir/index.php 

55563385-8 

55566555 
 66خ وصال، پایین تر از خ طالقانی، خ شمس پالک 

17 

گل بوته امید)ام 

 /https://www.gbocharity.comاس(

5638856856

6-6 
 65/  واحد  655/  پالک  8مفتح شمالی / نبش کوچه 

18 
 655هرندی، پالک خ شوش، میدان  66385565 انجمن ایدز ایران

19 
 ۱۱۲۹۲۹۱۳ مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران تهران

 -ساختمان سازمان بهزیستی کشور  -خیابان فیاض بخش 

 کمیته پیشگیری و کنترل ایدز -طبقه ششم 

20 

مرکز تحقیقات ایدز 

 http://ircha.tums.ac.ir  66581583ایران
 بیمارستان امام خمینی/بخش عفونی

21 

هموفیلی کانون 

 http://hemophilia.org.irایران

55658666- 

۱۱۸۶۳۸۶۱ 

خ وصال شیرازی، نرسیده به خ طالقانی، کوچه عباس شفیعی، 

 6پالک 

22 

انجمن حمایت از بیماران هموفیلی 

 ترومبوفیلی )مهتا(
88853865 

طبقه  6ولیعصر، نرسیده به سه راه توانیر، کوچه ترابنده پالک 
6 

23 

از مبتالیان به انجمن حمایت 

دیستروفی

http://www.dystrophy.ir/fa/cont
act 

55655865- 

55655853 

کارگر جنوبی، پایین تر از میددان انقالب، کوچه مهدی زاده، 

 65واحد  6طبقه  65پالک 

24 

انجمن خیریه حمایت از بیماران 

 WWW.IranKF.comکلیوی
88566565 

 6گ حسینی، پالک ولیعصر، باالتر از طالقانی، خ شهید فرهن

 3واحد 

25 

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 

 ایران تهران

۳۳۳۸۹۹۲۴-

۳۳۳۸۸۹۹۶ 

پالک  -خیابان رودسر  -پشت شرکت نفت  -خیابان حافظ 

356 

26 

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 

 6خیابان ولی عصر باالتر از چهارراه طالقانی پالک  88938035 ایران

27 
 حمایتی پیوند کبد ایرانمرکز 

  
 بیمارستان امام خمینی

 ۳۳۳۳۸۸۹۹ انجمن حمایت از بیماران کبدی 28

طبقه  -۲پالک  -کیان کوچه دانش -باالتر از میدان ولیعصر 

 سوم

29 
 6-55568686 انجمن حمایت از بیماران چشمی )آر پی(

داخل  -نرسیده به چهارراه اسکندری-خ آزادی-میدان انقالب

 اوستاپارک 

http://khairieh.ir/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/16-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/9050-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9
http://khairieh.ir/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/16-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/9050-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9


30 
فلکه اول عباسی ، خیابان شهید پرستویی -بخارایی  خزانه - -۹۹۶۳۴۴۶۲ انجمن کارآفرینی نابینایان تهران  

31 

http://www.karafarininabinayan.

ir/نابینایان تجلی توانایی و تجربه  نجمن

ری  

 55651066 
21 98+ 

بزرگراه نواب جنوب به شمال ، انتهای الین کندرو )یارجانی( ، 

بعد از میدان محمودی ، تقاطع برزکار و نوری ، ساختمان 

 انجمن نابینایان تجلی

32 
 http://ibngo.irانجمن نابینایان تهران

۹۹۹۱۴۴۱۴ 

خیابان حاج آقا میری، کوچه  –خیابان شهید کالهدوز )دولت( 

 ۶۸شهید حسن تاش، پالک 

33 

انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس 

 استان تهران
66468847 

 5خیابان انقالب خیابان فلسطین جنوبی خیابان صدیقی پالک 

 طبقه همکف

34 

انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس 

 تهراناستان 
۳۳۹۹۱۸۸۳ 

-کوچه ششم-خیابان میر عماد-خیابان استاد مطهری

بخش -طبقه سوم -ساختمان کلینیک های تخصصی مهراد

  توانبخشی

35 

انجمن سکته مغزی 

ایران

http://www.iranianstroke.com/ 

5635556556

5-
5536666856

5  

و  35طبقه دوم واحد  35خ فلسطین، خ حجت دوست، پالک 

 غربی 6طبقه -63واحد -33

36 

انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای 

عروق مغز و نخاع 

 https://www.saref.irایران

 ۸طبقه  -۸/۳۱پالک  –خیابان اسکندری شمالی  ۱۱۸۹۴۹۹۱

37 

انجمن نیکوکاری و خوداتکایی توانمندان 

 آسیب دیده مجذوم
66688665 

وحدت نرسیده به چهارراه -خ ابوسعید-م منیریه-خ ولیعصر

 ۹۹پالک-اسالمی

38 

انجمن مقابله با  گرسنگی)کام( )خیریه 

 ملی(
 56خ آزادی، خ اسکندری شمالی، جنب بانک ملی، پالک  55655555-6

39 

بنیاد نیک ورزی 

 http://sharayancharity.orgشریان

55658565 
56666 

 6واحد  65خ نوفل لوشاتو، خ رازی پالک 

40 

فلج  انجمن حمایت از مبتالیان به

مغزی
https://www.cerebralpalsy.org.a

u 

https://ww
w.cerebralp
alsy.org.au 

میدان توحید، ابتدای توحید، روبروی ایستگاه بی آر تی، جنب 

 ، طبقه دوم۱بانک پارسیان، بن بست سرو، پالک 

46 

انجمن جامعه معلولین 

 http://iransdp.comایران
  4 - 

88455002 

از چهارراه سهروردی، روبروی کوچه  ،خیابان مطهری ، بعد

 66یوسفیان ، پالک 

42 

 انجمن ندای معلولین ایران 
88986671 
88957765 

 6ط  663 خ فاطمی روبروی سازمان آب پ  

http://www.karafarininabinayan.ir/نجمن%20نابینایان%20تجلی%20توانایی%20و%20تجربه%20ری
http://www.karafarininabinayan.ir/نجمن%20نابینایان%20تجلی%20توانایی%20و%20تجربه%20ری
http://www.karafarininabinayan.ir/نجمن%20نابینایان%20تجلی%20توانایی%20و%20تجربه%20ری
tel:+982155651066
tel:+982155651066


43 

 انجمن ضایعات نخاعی استان تهران
88001361 
88024419 

  

جنب  85شرقی پ 35م فاطمی خ شهید گمنام م سماس خ 

 سوپرمارکت

44 
 انجمن خانواده ناشنوایان 

 6ط  6خ آزادی بین چهارراه نواب و اسکندری ک افروخته پ 66573141

45 
 66521887-8  انجمن تخصصی معلولین ایران 

 6ط 635خ ستارخان خ شادمهر جنب چهارراه صالحیان پ 66515559

 88561221 کانون ناشنوایان ایران 46

 -بلوار دریا  -پاکنژاد بلوار  -شهرک غرب )میدان صنعت( 

 33پالک  -نبش خیابان موج  -روبروی پارک دالوران 

47 

انجمن حمایت از عقب ماندگان ذهنی و 

 66پ.  -خ. غفاری  -ابتدای بزرگراه مدرس  -تیر 5م.  ۳۳۳۶۶۱۱۹ بدنی

48 

انجمن احبا )انجمن حمایت از بیماران 

 ۱۱۳۹۸۸۲۹ اسکیزوفرنیا(

خیابان آزادی،جنب ترمینال شرکت میدان انقالب،ابتدای 

 63واحد،خیابان کاوه،نبش کلهر،پالک 

 A.S 88920989 انجمن روماتیسم ستون فقرات 49

 66خیابان استاد نجات الهی )ویال(، روبروی تعاونی سپه، پالک

 سوم طبقه

 3-88463271 انجمن صرع ایران 50

 -اول بزرگراه رسالت  -زیر پل سید خندان  -خ. شریعتی 

 طبقه اول - 3666 پ -نرسیده ب خ. شهید کابلی 

 56خیابان حافظ، خیابان رودسر، شماره 66490179 های رفتاری انجمن مبارزه با آسیب 51

 انجمن زندگی مثبت ایرانیان 52

 55568636 
 ، طبقه ی اول شرقی خیابان حافظ، خیابان جامی، پالک  6الی 

 ۳۳۴۶۹۹۴۹ موسسه عصای سفید 53

انتهای  – میدان فرهنگ – سید جمال الدین اسدآبادیخیابان 

مجتمع شهید محمدرضا  – ۹۳پالک  – غربی ۹۱خیابان 

 طبقه سوم – باقری

 3-88455002 جامعه معلولین ایران 54

خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی روبروی ک یوسفیان 

 66جنب ساختمان محیا پ 

55 
 انجمن باور

88342529 

نرسیده به جنوبی بعد از خ سلیمان خاطر خ اورامان خ مطهری 

 6زنگ  66نبش ک زاهدان پ

56 

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی 

 227333719 ایران

م تجریش خ مقصود بیگ )دربندی( ک دهقان اول ک هاله 

 35جنب پل عابر رودخانه پ

57 
 انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران 

66377273 

دامپزشکی جنب بیمارستان لوالگر داخل پارک  خ خوش بعد از

 کودک



58 

انجمن علمی و آفرینشهای هنری معلوالن 

 ط همکف 65 خ استاد نجات الهی خ اراک شماره 88906670 ایران

 56خ هرمزان خ پیروزان جنوبی شماره  6 شهرک غرب فاز 88076326 مجتمع نیکوکاری اموزشی رعد 59

 88776310 انجمن توان گستران برنا 60

خ ستارخان روبروی شادمهر مجتمع مسکونی ستارخان 

 58شماره  6 برج

 66516195 موسسه پیام آوران ساحل امید 61

خ  – خ رحیمی اصل – بعد از پل ستارخان – خیابان ستارخان

 ضلع شرقی پارک شاهین – علمدار )هفتم(

 66305355 رعدالغدیر مؤسسه نیکوکاری 62

ضلع  – خیابان شهید جواد زندیه -الغدیرمیدان  -یافت آباد

 3پالک  -شمالی پارک شهدای یافت آباد

63 

انجمن معلوالن ضایعات نخاعی  

 /http://scia.irتهران
88001361 

تهران خ انقالب پیچ شمیران جنب دانشکده توانبخشی 

 مرکزهماهنگ شهید اشرفی اصفهانی بهزیستی منطقه شرق

64 

بیماران سرطانی موسسه خیریه حمایت از 

 http://www.noor-charity.com/ 881 97 881نور

. 6666خیابان ولیعصر. میدان ونک. نبش کوچه بیستم. پالک 

 6طبقه 

65 

انجمن خیریه حمایت از بیماران تاالسمی و 

 کم خونی داسی شکل تهران
 5خ آذربایجان چهارراه خوش کوچه امین الهی پ  66377080

 22765423 بیماری های خاصبنیاد امور  66

بزرگراه صدر)غرب به شرق (، خروجی بلوار کاوه شمال ، 

 6خیابان بهارجنوبی ، نبش کوچه سعید شرقی، پالک 

67 

اندیشمندان رایا سالمت 

 http://rayasalamat.comمحور

65553658- 

65555368 

تهران خ قزوین دوراهی قپان خ عبید زاکانی نبش کوچه 

 6ط  356 مهدوی غربی پالک

68 
 http://spasdi.ir 6355566666انجمن احیاء ارزش ها

تهران خ کارگر شمالی بین فرصت و نصرت کوچه جعفرزادگان 

 6پالک 

69 

کانون خیریه سندروم داون 

 http://dsciran.comایران
 63خ توحید، بین فرصت و طوسی، بن بست حاج رضایی پالک  55665635

70 

بیماران اسکیزوفرنی انجمن حمایت از 

 http://www.spsahebba.ir)احبا(
55566656 

، 63خ آزادی، نرسیده به میدان انقالب، خ استاد بهزاد، پالک 

 ، زنگ احباA3، واحد 6طبقه 

71 
 65563565 جمعیت همیاران سالمت روان پاکدشت

مجتمع فرهنگی امام -پاکدشت میدان معلم جنب خیابان ارشاد

 خمینی*

72 

جمعیت همیاران سالمت روان مهر افسریه 

http://www.hamyaranafsarieh.lo

xblog.com/ 

65566565 
-جنب گلکده-38نبش خیابان -پانزده متری دوم-افسریه

 656پالک 



73 

جمعیت همیاران سالمت روان والفجر 

 مسعودیه
66355655 

بوستان  -خیابان ابومسلم خراسانی  -مسعودیه  -تهران 

 والفجر

74 
 بنیاد خیریه کودکان اتیسم

۴۹۶۳۳۳۹۹۴۹

۴۹۶۳۳۳۹۹۹۹  
 ۲۱تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان کالنتری، پالک 

75 

انجمن خیریه اتیسم 

 https://www.irautism.orgایران

66536865-

65 

اتوبان ستاری جنوب، ابتدای بلوار الله، خ مجاهد کبیر جنوبی، 

 6طبقه  36پالک  36کوچه بنفشه 

76 
 36پالک -کوچه زمانپور-خیابان معروفخانی-هرندی-شوش 66565566 یاریگران کودکان کار پویا

77 
 انجمن حمایت از کودکان کار

5636665558

5-55 

تهران خ مولوی انتهای خ شهید رئیس عبدالهی کوچه قنات 

 66دست راست کوچه مهدی حسینی پالک 

78 

زنان سرزمین 

خورشید
http://www.khanehkhorshid.ir 

 6تهران خ شوش میدان هرندی کوچه علیزاده پ  66835553

79 

انجمن سالمت خانواده 

 http://fha.org.irایران

55665665  
55663686 

 6میدان توحید، انتهای خ پرچم، کوچه صفا پالک 

80 
 ۹۹۶۹۳۹۳۱ نوید زندگی کوشا

الحضور پالک تهران، سرچشمه خ مصطفی خمینی کوچه قوام 

 3ط  66

81 

روشنای امید 

ایران

http://www.roshanayeomid.ir 

 636تهران خیابان طالقانی، میدان فلسطین، پالک  ۱۱۸۶۳۹۳۱

82 

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان 

 http://tavanyab.irتوانیاب
55566666 

میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، بین چهاراه فرصت و 

 6جعفرزادگان، پالک  نصرت، کوچه

83 
 55808898 موسسه حمایتی خانه مهرکودکان تهران

مقابل فرهنگسرای  -میدان هرندی)دروازه غار(  –شوش 

 جنب مسجد الزهرا -خواجوی کرمانی 

84 

انجمن حمایت از حقوق 

 www.irsprc.orgکودکان
88759279-
88531114- 

خندان،کوچه ی خیابان سهروردی شمالی،پایین تر از سید 

 ،طبقه ی اول65قرقاول،پالک 

85 

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده 

 www.hamiorg.org)حامی(سایت
  7 -

 356خیابان سمیه ، بین رامسر و شهید مولوی پ  88329396

86 

انجمن آسیب دیدگان 

www.spasdi.ir 77537007اجتماعی  ،  653پالکتر از بهار شیراز،  خ شریعتی، پایین  

 88826707 موسسه خیریه کهریزک )ستاد مرکز( 87

میدان هفت تیر، خ مفتح شمالی، خ شهید مالیری پور، پالک  
335 



88 
  56525804-9 آسایشگاه خیریه کهریزک 

زهرا، کهریزک، انتهای بلوار  تهران، جاده قدیم قم بعد از بهشت

 زاده  دکتر حکیم 

89 

 امام علی )ع((انجمن آلزایمر ایران )خیریه 
66556366 
66566666 

ابتدای خروجی -میدان بسیج-شهرک اکباتان بین فاز یک و دو

 میدان نور جنب ساختمان بسیج-شهرک اکباتان

90 
 56078589 موسسه اندیشمندان رایا سالمت تهران

قزوین، دوراهی قپان، خیابان عبیدزاکانی، خیابان  خیابان -

356مهدوی ، پالک  

91 

دانشجویی امام علی ) علیه جمعیت 

 السالم ( تهران
551544165 

کوچه  -نرسیده به سه راه تختی  -خیابان مولوی -تهران -

6پالک  -قفلسازان   

92 

موسسه توانمند سازی بانوان آوای ماندگار 

 دروازه غار تهران

55168535-
55606871 

خیابان مولوی بازار پارچه و پرده کوچه اردستانی کوچه 

 35ان پالک افتخاری

93 

پیشگیری و کاهش آسیب آهنگ رهایی 

 شرق تهران 

 65بین چهار راه سیروس و پل ری ک شهید جمشید پور پ  33545862

94 

مرکز گذری کاهش آسیب دولت آباد 

 تهران
 355پالک -365گروه-انتهای بلوار قدس-دولت آباد 33751087

95 
 88355385 انجمن اهدای عضو ایرانیان

، 555خ ولیعصر، باالتر از پل همت روبروی خ دهم ساختمان 

 36طبقه سوم واحد  6665پالک 

96 

 جمعیت طلوع بی نشان ها تهران

55147989-
55147969 

نواب صفوی، مسیر شمال به جنوب، بعد از تونل توحید، پایین 

تر از پل کمیل، خیابان محبوب مجاز غربی بن بست پرستو، 

 وچهانتهای ک

97 

جمعیت خیریه حمایت از 

 /http://srsorg.comبهبودیافتگان

5635566585
5 

خیابان ارومیه  –ابتدای خیابان ارومیه  –خیابان آزادی  -تهران 

 335پالک –غربی 

98 
 66شهرک شکوفه خیابان لقمان جنوبی کوچه نوروزی پالک  56634796 حامیان ره یافتگان صالح

99 
 و مهر تهران: انجمن یاران دانش 

55152123- 
55153742 

خیابان مولوی، روبروی سه راه تختی ، کوچه دولت آبادی، کوی 

 35درختی، پالک 

100 
  -65پالک-میدان جهاد )دکتر فاطمی( خ جویبار-تهران 63665 انجمن معتادان گمنام

101 
 6-88356553 جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

خ فراهانی پور، نبش کوچه هفتم، پالک یوسف آباد، خ یازدهم، 

 6واحد  6

102 

جمعیت مبارزه با اعتیاد 

 /http://behroozan.irبهروزان

 88558686 - 
88558685 

http://behroozan.ir  

http://khairieh.ir/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/16-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/8686-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A
http://khairieh.ir/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/16-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/8686-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A
http://khairieh.ir/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/16-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/8702-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://khairieh.ir/index.php/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/16-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/8702-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


103 

موسسه مطالعه و مبارزه با دخانیات )خانه 

 سبز(
66665538 

، 8بزرگراه ارتش، بلوار بسیج غربی، نبش کوچه قدر، بلوک 

 6واحد 

104 

انجمن مقابله با  گرسنگی)کام( )خیریه 

-http://www.hungerملی(

charity.org 

55655555-

6،55665665 

معبرماقبل آخر)کوچه شهید داریوش صیامی(معبر -شهرآرا

واحد -طبقه اول-قدیم 36پالک -آخر بزرگراه شهید چمران

 جنوبی

 


