عنوان تشکل

موضوع فعالیت

کانون نیک
اندیشان پویا

فعالیت های علمی ،فرهنگی و
اجتماعی در جهت دست یابی با
جامعه و شهر
توسعه فرهنگی ابعاد سالمت
اجتماعی اهالی و سکنه منطقه
شمیران و آموزش مهارت های
فردی و اجتماعی خانواده و
جامعه
فعالیت های خیریه ا یی جهت
رفع فقر و نیازمندان از طریق
صندوق های قرض الحسنه و
کمک های بالعوض وام های
ازدواج و جهیزیه و درمان
تشکیل کارگروه های آموزشی
جهت ارتقاء جوانان و آگاهی
دادن در زمینه ازدواج
ارائه راهکارهای علمی وعملی و
کمک به برطرف کردن آسیب
ها و معضالت اجتماعی و
مشاوره حقوقی و روانشناسی
کارهای فرهنگی

انجمن سالمت
اجتماعی
شمیران

بنیاد امام
جواد(ع)رودبار
قصران

موسسه ازدواج
آسان جوانان
راهبردی
کانون تندیس
خردورزان
جوان
بنیاد هیات
انقالب اسالمی
موسسه خیریه
امین اله
ریسمانیان
مالمیری
انجمن خیریه
حمایت از
بیماران خاص
شهرستان
شمیرانات
انجمن علمی
فرهنگی آهار
موسسه خیریه
نیکوکاری
الزهرا (س)
مجتمع
فرهنگی
ورزشی شهدای
درکه

انجمن آموزش
بهداشت و

شماره تماس
مدیرعامل

تلفن دفتر

آدرس

شمیران _لواسان_بلوار امام خمینی(ره)_خیابان شهید محمد اسدیان_نبش
کوچه پنج تن_09124890323

09124890323

در داخل مطب خانم دکتر راهب _09121258334
09121258334

22180064

میگون_پایین محله_خیابان پاسداران -پالک09127219539 -726آقای
کیا رستمی
09127219539

26513727

نیاوران –خیابان پور ابتهاج -روبروی بوستان پردیس-کوهپایه اول پالک
1واحد(7فعالیت در منزل)09124090620خانم فرزین

09124090620

میدان تجریش-خیابان فناخسرو-پالک -23طبقه سوم-واحد6دفتر وکالت
نقشی-بعداز ظهرها در دفتر وکالت 09123107028آقای نقشی

09123107028

نیاوران –کاشانک-خیابان پور ابتهاج -باالتر از مسجد الفجرکوچه 12
متری دوم پالک 09123110617 1کمیل امینیان
خیابان شهید باهنر-کوچه شیرازی-پالک -26واحد 5
09121226197آقای رهنما فرد

09123110617

انجام کارهای نیک و خیر در
راستای کمک های مردمی
091212261975

میدان هروی _بوستان پنجم_ داخل پارک صدف_ سرای محله
حسین اباد طبقه اول آقای مجیدی 09121769110

حمایت از بیماران خاص
09121769110

بهبود وضعیت اطالعات فردی و
کمک به وضعیت اجتماعی و
فرهنگی و رفع مشکالت روستا
نیکوکاری وامور خیریه بشر
دوستانه خصوصاً زنان آسیب
دیده
ایجاد زمینه های الزم برای
کشف رشد و پرورش
استعدادهای ورزشی و توسعه
فرهنگی ملی و مذهبی با
ابزارهای ورزشی
حمایت از خانواده و بهبودترویج
زندگی سالم و ارائه برنامه هاو

22974843

تهران خیابان پیروزی-خیابان پرستار-کوچه مختاری-پالک 91آقای
رسولی آهاری 09123361803

09122963962

خیابان نیاوران –کوچخ آبشار –پالک  09121233443 7خانم عزیزی
09121233443

درکه –خیابان شهید احمد پور-خیابان شهید سید مفیدی-مجتمع فرهنگی
ورزشی شهدای درکه-حجت االسالم اهلل وردی 09126940665
09126940665

09358674771

22175183

زعفرانیه فیروزکوه شرقی – کوچه روشن-بن بست بنفشه-پالک ( 5
آدرس منزل)09358674771خانم جعفری

ارتقاء سالمت
خانواده

انجمن خبرگان
کشاورزی
شهرستان
شمیرانات
خانه امید طلوع
بنیاد خیریه
مهتدین
سازمان
مهرورزی
نخبگان
کانون جستجو
و نجات ناجی
خانه آشنایی
جوان

سازمان زندگی
سازان جوان
جمعیت زنان
بهبان سالمت

الگوی آموزشی بهداشت و
پیشگیری و کاهش شیوع
آلودگی به ایدز و رفتارهای
مخاطره آمیز
حمایت از کشاورزان و بررسی
مشکالت آنها

پیشگیری از آسیب های
اجتماعی (ایدز ،هپاتیت و اعتیاد)
کمک و حمایت کمی و کیفی از
فعالیت های عام المنفعه
شناسایی افراد نخبه بی بضاعت
و کم بضاعت و حمایت آنان
ارائه خدمات امدادی و حمایتی
به آسیب دیدگان سوانح و
حوادث طبیعی
تالش در جهت تحقق عدالت
اجتماعی و ارائه خدمات به
بیماران صعب العالج و معلولین
جسمی و روحی
سازماندهی،مطالعه ،اطالع
رسانی در خصوص جوانان و
اشتغال جوانان
مهارت های زندگی

خیریه حضرت
فاطمه(س)

ایتام و خانواده های بد
سرپرست

خانه نجات
ایران

ایمنی محیط زیست

موسسه خیریه
باغبانان

کودکان کم توان ذهنی بی
سرپرست

کانون فرهنگی
اجتماعی بانوان

حمایت از زنان

خیریه شهید
فتاحیان

حمایت از نیازمندان

تشکل مردمی
لواسان

حقوق شهروندی

موسسه خیریه
روشنان ریشه
ها

حمایت از نیازمندان

لواسان اداره جهاد کشاورزی
بهنام صالحی زاده

لواسان بزرگ -بعد از کالنتری  165کوچه شهید کریمی –منزل کریمی
 09190771828محمد کریمی
_22587755خ دولت چهارراه دیباجی بن بست ناز پالک  2شماره تماس
 09126389478آقای معرب فکس22575942:

09190771828
22588788

22587755

بزرگراه رسالت-ضلع جنوب شرقی پل سید خندان-نرسیده به خیابان شهید
کابلی پالک  1354مرکز آمبوالنس ناجی 09213171481آقای صدفی فر

09213171481

میدان سربند _پس قلعه_ کوی شهید علی اکبر چیذری _ پالک 5

خیابان شریعتی-پل رومی-خیابان شهید حسن اکبری-پالتک  4مجتمع
توانبخشی مالئک 09125705659 -خانم اصالنی

09125705659

09123399465

میدان نیاوران-ضلع جنوبی میدان –جنب داروخانه صدف پالک
 )22290848(36آقای آذین33508981

09122043520

22290848

09372116785

22476542

09192477481

22668040

خ ولی عصر جنب رستوران لوکس طالیی رابط خانم آشتی خواه شماره
تماس 09192477481

09121571522

22037878

مینی سیتی-سوهانک-خیابان سلمان-کوچه شهیدیزدانفر-پالک5زنگ دوم
09121571522خانم دکتر سعیدی

09387074038

8603164
8853336

خیابان شهید باهنر-خیابان شهید امیدوار پالک 7کد پستی
1977834153

09034664333واتساپ موسسه

باقی نژاد نماینده
09124099307

لواسان-جائیچ-کوچه شاه پسند-خیابان شهید محمد اسدیان -پالک 8
طبقه همکف کد پستی 3341643557
قیطریه-بلوار کاوه مجتمع سبحان-بلوک ال-طبقه اول واحد  2015کد
پستی 1931747496

موسسه آوای
سبز زیتون

توسعه و تقویت فرهنگ دینی

خیریه بهشت
رودبار قصران

خیریه و نیکوکاری

خیریه گلستانه

خیریه و نیکوکاری

(نماینده)باروتیان
09376541893

قلهک-خیابان شهید مطهری-کوچه صفایی -پالک  7طبقه همکف-کد
پستی 1913753951

(09123597437نماین
ده)خانم حساس یگانه

شهر فشم—محله اوشان-خیابان شهید سیف اللهی بن بست مسجد-پالک
-135طبقه همکف-کد پستی 3343116311

آقای میر
اسماعیلی

09122971691

بخش رودبار قصران –ابتدای جاده میگون-پالک  569طبقه همکف-
ساختمان  301کد پستی 3344113735

