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خيابان سيدالشهداعباسعلي زراعتكار**919/95/8049-95/4/26گنجينه سعادت1
9158612817-

5632595028
آرين شهر*

رجايي غربيحسن عليزاده**-94/9/23رهپويان واليت2
5632595095-

9151650435
آرين شهر*

رجايي غربيسكينه تنها زاده*919/94/22663-94/11/28سخت كوشان اميدوار3
09153626967-

056 32595334
آرين شهر*

***95/12/2-25288خيريه باب الحوائج4
محمد شمس الدين 

زاده راوي

خيابان مال عبداهللا 

دفتر - توني بشروي 

-امام جمعه

 -05353227599:ت

09155111985 

مرتضوي

9155111985-

32774958
بشرويه*

خ امام خميني- ارسك محمد جواد اميني*94/8/28-د919/94/15805امام حسن مجتبي5
9155054882-

32763300
بشرويه*

علي اكبر حداديان*919/94/3413علي بن ابي طالب6
خ مالك - بلوار انقالب 

اشتر

9153353606-

32776335
بشرويه*

فاطمه روح بخش*1393/12/3همتياران7
خ مال عبداهللا توني 

بشروي
بشرويه*9151371078

حسن نيازي*919/95/1468-95/1/30نيكوكاران ديار كهن نيگنان8
-شهرستان بشرويه

روستاي نيگنان
بشرويه*9155343447

بشرويه*بلوار انقالباكبر آفاقي*96/8/3-919/96/15409فرزانگان كرامت9

كانون ناشنوايان شهيد دستغيب10
1393/12/24-

919/93/2599
مرتضي لطفي*

خيابان شيرين نبش 

شيرين يك
بيرجند*9153638078

*919/94/24812-94/12/25... حضرت رسول ا11
هادي اكرامي بيرجند 

نژاد
بيرجند*109155621098و8حكيم نزاري 

*96/4/24-7554خيريه مهر ماندگار12
سيدمحمد مهدي 

نوربخش

خ جمهوري اسالمي 

 و خ 3بين جمهوري

قائم طبقه فوقاني 

پخش رنگ محمد زاده

بيرجند*9151612106

رديف

حوزه فعاليت

شماره و تاريخ موسسهنام موسسه
نام و نام خانواگي 

رييس هيات مديره
تلفن موسسهآدرس موسسه

شهرستان

 محل 

فعاليت

ماهيت موسسه



بيرجند*79155615499انتهاي خ طالقاني جواد خامسان*919/93/2419-1393/12/3خانه فرزندان امام علي13

بيرجند*79356744530انتهاي خ طالقاني حميد اعتصام*919/94/6647-1394/4/21امام علي14

بيرجند*524316131 پالك 21معلم زهرا قويدل*96/10/3-19768شاخه طوبي15

مولي الموحدين16
1393/12/24-

919/93/2601
*

سيده معصومه 

ظهوريان شهزادي

- 3خيابان مطهري 

36پالك 
بيرجند*9151641457

17
شعبه موسسه كشوري  ازدواج و خانواده نوين 

پرتو
زهره حسينايي*919/95/25510-95/12/4

خ معلم روبروي 

دانشگاه علوم پزشكي 

نبش خيابان فردوسي-

بيرجند*

علي اكبر18
-95/3/25(تعويض)

919/95/5714
بيرجند*9151611203شهرك شهيد مفتحغالمحسين كريم پور*

ياسر يكه خاني*919/94/9851-94/6/5شعبه موسسه كشوري اترك19

پاساژ - ميدان شهدا

سراي (بازرگان 

طبقه فوقاني )مهديه

بيرجند*

بيرجند*739153618598 پالك 28غفاري حميد رضا ساالري نيا*919/94/3384-1394/3/2آفرينش كوير20

محمد حسين جامي*919/94/7612-1394/5/4قيام توانا21
-2آزادگان *39معلم 

35پالك 

09153661269-

   2230321
بيرجند*

بيرجند*1/19159612482پالك  - 1خ شهدا زهره رضايي پور***919/94/22662-94/11/28مهر كوير22

زهره فروزنده*919/94/20174-94/10/26پيوند عارفانه23
 9خ قائم نبش قائم 

26پالك 
بيرجند*2224945

ريحانه خسروي*919/94/11779-94/7/1نگاه مهربان كوير24

بين - خ طالقاني

طبقه - 5و3طالقاني 

فوقاني عينك نگاه

بيرجند*

نرجس خيرآّبادي*919/94/15808-94/8/28توان پديدار طب وليعصر25

خيابان - بيرجند

مجتمع - 18طالقاني

طبقه اول -پزشكي بينا

1واحد

بيرجند*

افسانه حقيقت*919/94/20163-94/10/26كانون توسعه هماهنگي مهدهاي كودك استان26
خيابان -بيرجند

14طالقاني 
بيرجند*

فاطمه يوسفي*95/12/18-919/95/26807 شكوفه هاي بهاري27
-1اميراباد جمهوري 

09387215698
بيرجند*9158627663

فهيمه شبان*96/2/3-919/96/1746جمعيت همياران سالمت روان اجتماعي28

-20خ شهيد منتظري 

طبقه فوقاني حسينيه 

12پالك - ابوالفضلي 

بيرجند*9387215698



منصوره ناصري مقدم*96/8/3-919/96/15410 آويد مهر سارينا29
پالك -10آبان 13خ 

26

09158668231-

2310795
بيرجند*

بيرجند*19155227067پالك- 1كوي امامت فاطمه صغري فروتني*96/8/3-919/96/15412موسسه غير انتفاعي سالمندان امدادكيميا30

سيد حسن فرزاد فر*919/94/1324-94/1/31آواي نيلوفران ابي31

خيابان شهيد آويني 

-2 پالك 3خيابان پونه 

09151630598-

4347184

بيرجند*4347183

كيش مهر خاوران32
1393/12/3-

919/93/24176
ابوالحسن اعتصام*

خيابان ابوذر نبش 

روبروي - 2شهداي 

راهنمايي و رانندگي 

2222729

بيرجند*2221236

بيرجند*149153622849خ طالقاني سيدعلي قاسمي*919/94/23137-94/12/3انجمن نابينايان بشارت33

ابوالحسن مختاري*919/94/20175-94/10/26جاده وصال اميد34

- خ شهيد محالتي 

- بهمن 22فرعي 

طبقه فوقاني رستوران 

138پالك - مدائن 

بيرجند*938034097

35
بنياد فرزانگان و پيشكسوتان صاحبدالن 

خراسان جنوبي
مسعود بيرجندي*95/3/25-919/95/5772

خيابان جمهوري 

 - 2جمهوري-اسالمي 

خانه - پارك آزادي 

مهر بازنشستگان

بيرجند*9155614380

سيد محمد كاظمي*96/6/4-919/96/10814عالمه فرزان36

خ - شهرستان بيرجند 

-چهار رخت - مطهري 

 روبروي مسجد خواجه 

09151614052ها  

بيرجند*4439248

حسين اميني*96/2/3-919/96/1764كانون مراكز مشاوره37

نبش - خ عدالت 

عدالتو شهيد 

11پالك - طهماسبي 

بيرجند*9151603001

بيرجند*299151607915 پالك 24مدرس مريم دهقان مقدم*95/12/7-919/95/25753تمناي باران كوير شرق38

بيرجند*29153623495 پالك 7معلم محمد اكبري بورنگ*919/94/15807-94/8/24توان افزا39

ابوالفضل زاهدي*96/5/4-8427انجمن بيماران ژنتيك40
مجتمع  - 2خ شهدا 

پزشكي رضوان
بيرجند*9151611381

محمد حسين شيردل*96/6/27-9919/96/12466صيانت41
-17خ جمهوري 

32پالك
بيرجند*9153621419



*96/5/4-8428اميد كوثر42
سيد هاشم اسماعيل 

زاده

 پالك 6نبش مطهري 

2 طبقه 10
بيرجند*9153617432

مريم محرابي پور *919/94/1186-94/7/4طلوع شرق 43
 -7خيابان طالقاني 

48پالك - فرعي سوم 
بيرجند*9155626693

سيده سميه سيادت *96/4/13-6681انجمن تسهيلگري خاوران بهزيست سعادت 44
 ساختمان 7خ طالقاني

بصير
بيرجند*

بيرجند*14طالقاني زهرا سنائي فر *96/6/4-919/96/10815)شعبه كشوري (جامعه معلولين 45

بيرجند*79365634286پ-8ميدان شهدا سعيد سندروس *96/6/4-919/96/10763انجمن حمايت از افراد داراي اختالل اتيسم 46

بيرجند*44پالك -13خ معلم حميد نادي مقدم *96/8/30-919/96/17368آئينه نگار بهشت طاليي ايرانيان47

بيرجند*10پالك- 3خ مدرس شيرين سليم *96/9/1-919/96/17448رايحه رحمت خاوران 48

سيده فاطمه سيادت***919/94/5546-94/4/2غيرانتفاعي فروغ مهرخاوران49

- شهرستان خوسف

نبش بلوار امام خميني 

6

خوسف*

50
انجمن حمايت از كم بينايان و نابينايان فروغ 

راه روشن كوير
طبس*229156683970پالك-خيابان تختي مريم اعراب شيباني*919/95/15875-95/8/1

احمد رجب زاده*96/4/10-6458دستگردان )ع(امام حسن مجتبي51

- بخش دستگردان 

-   شهر عشق اباد 

-خيابان شهيد بهشتي 

9133551284-

32854562
طبس*

*919/95/5771-95/3/25طبس)س(الزهرا52

حجه االسالم سيد 

ابراهيم مهاجريان 

مقدم

بلوار - ميدان قدس 

شهيد بهشتي،  

ساختمان عماد الملكي

03534223869-

-09134511492
طبس*

سيد حسن ارغواني**919/95/8024-95/4/26)ع(حضرت عباس 54
-خيابان پنجه علي 

2كوچه فرهمند 

9135373558-

32831216
طبس*

طبس*32820170-209137779776خيابان فاطميه فهيمه قرباني96/8/6آرامش روان كوير55

7فاطميه - خ فاطميه رضا نظريان ثاني*95/7/14جامعه معلولين توانگران تالش56
9132512199-

32834151
طبس*

حسين حيدري*96/12/17نسيم مهر گلشن57
بلوار شهيد بهشتي 

جنوبي

9139534259-

32826065
طبس*

عليرضا بيضي*95/01/31خانه نرگس58

- خ امام خميني 

دوازده متري پهن 

كوچه

طبس*9133580885

بتول بسكابادي*1393/12/25بابا ياسين59
بلوار - شهر خضري 

آزادگان
خضري*

خضري*29158663818- بلوار امام خميني محمد حسينيان مقدم*1394/5/4حضرت زينب60



خضري*خ امام خمينيسميه عجم*95/7/29-919/95/15850شميم باران61

سيد محمود بسكابادي*95/7/28-919/95/15746آواي مهر62

- انتهاي خ جانبازان 

جنب مسجد فاطمه 

)س(الزهرا 

خضري*

زهرا احمدي*95/12/4-919/95/25521انجمن اجتماع محور پرتو اميد گزيك63

گزيك روبروي مجتمع 

-شهيد يعقوبي 

09151632542

9158662722-

32113692
درميان*

رضا آدينه*94/1/31-1357خيريه حيدر كرار64
خ امداد جنب فروشگاه 

بسيجيان

09382482650-

32124341
درميان*

زينب فكري*3367-1394/3/2وصال65

روبروي شهرداري 

-اسديه 

09159649742-

05623224998

9159649742-

32124998
درميان*

قدير قياسي**6544-1394/4/20نسيم مهرباني بورنگ66
- روستاي بورنگ 

انتهاي بلوار امام علي

32138455-

09153618766
درميان*

نسيم مهر درميان67
1395/1/30                          

 919/95/1448
زينب اسماعيلي*

-  بلواروحدت-اسديه

3نبش وحدت 

32123282-

09153639089
درميان*

روستاي شاهرختمحمد نبئي*9261-1394/5/28قمر بني هاشم68
9153615902-

58331242
حاجي آباد*

محمد صادق ناصري***16216-1394/6/9طفالن مسلم69
جنب حوزه - خ رجايي 

علميه

9155191431-

05632504386
حاجي آباد*

10خ ابوذر غفاري مهدي قاصري*10206-1394/6/10اميرالمومنين70
9158075652-

05632504948
حاجي آباد*

روستاي آبيزسيد مهدي نبوي*1394/2/3ائمه اطهار شاسكوه71
09153615868-

09153615948
حاجي آباد*

سكينه عبدالهي**9683-1394/6/3نوانديش زيركوه72
نبش - خيابان مطهري 

بلوار پيروزي

9156032686-

05632501092
حاجي آباد*

حسن اميني زهان*95/4/3-919/95/6550شعبه حضرت رسول73
بلوار امام رضا - زهان 

جنب بيمه دي-
حاجي آباد*

بتول صنعتي**96/9/14-919/96/18469دار االحسان غدير74
پالك -16خ فردوسي

255

9158625539-

329093697
سرايان*

سيد ميثم هاشمي نژاد*96/6/28-919/96/12643انصارالمهدي75
خ شهيد - سه قلعه 

چمران

9158665210-

32893204
سرايان*

مهدي ايار زاده*95/11/5-919/95/22937طليعه كرامت76

بلوار - خيابان هفت تير

-5وليعصر - وليعصر 

25پالك

9159341469-

32903148
سرايان*



 سيد حسن مقدس*96/8/30-919/96/17388محبان فاطمه الزهرا77
خ -بلوار امام رضا 

5پالك-فلسطين 

9153660341-

32873263
سرايان*

محسن محمدي****96/3/2-3806موسسه خيريه مهر طاها سربيشه78

 - )ره(ميدان امام 

-كوچه شهيد باراني 

09151637404

9151614061-

32664797
سربيشه*

فاطمه صفاري***13945/4ياوران حضرت رقيه79

خ شهدا روبروي 

پاركينگ و انبار 

شهرداري

سربيشه*32664774

اسحق عنايتي**95/10/30-919/95/22498نيكوكاري همياري مودت و مهرورزي80

- شهرستان سربيشه 

پالك  - 7خ جانبازان 

230

سربيشه*32663956

عليرضا هوشنگ نزاد*خيريه فجر اميد81
باغستان كوچه 

روبروي مهديه
فردوس*9151342815

فردوس*9151342804چهارراه دادگستريحميد احساني مقدم*1394/10/24خيريه محبان الزهرا82

علي اكبر اسماعيلي*94/5/28بيماران رواني بوعلي83

باغستان عليا ، بلوار 

مقابل - ولي عصر 

مخابرات

فردوس*

مسعود بصير*0.468590546-امام علي84
بين - خ مدرس 

25و23مدرس 
فردوس*9151342066

ربابه صحرانورد*1394/6/3كانون معلولين جسمي حركتي توكل85
مجتمع - بلوار كودك 

فياض بخش
فردوس*9158343153

ثنا ءاله بهشتي فر*96/8/9-919/96/15772گلهاي امام رضا86
اسالميه حاشيه ورودي 

فلكه بسيج
فردوس*9151372221

سيد محمد متولي*96/5/3-8330موسسه خيريه محبان باب الحوائج87
مقابل - خ خرمشهر 

1خرمشهر 
فردوس*9155345440

فردوس*129156038296مطهري محتشم شرفي*1394/9/3كانون ناشنوايان نجواي كوير88

حامي مهربان89
1394/12/4-

919/94/23183
فردوس*19153185238پالك 12مطهري ابوالقاسم برمكي*

فردوس*14خ مطهري خيرالنساء عرب*96/8/9-919/96/15774ياوران شرق90

محمدرضا شخم كار*94/5/28حاج محمد ضيايي91

 شهريور 17ميدان 

ابتداي مطهري شمالي 

520پالك

قاين*5224596

قاين*279159631031خيابان امام خميني محمد ناصر زمرديان**1394/3/2گوهر92

*1394/10/24غدير93
محمد علي نوري 

ابوذري
قاين*19151625343 )ع(خيابان امام رضا 



قاين*9153637803روستاي مهموييمحمد علي شهرستاني*1393/11/30خيريه نشاط94

محمد رضا قرائي*94/11/28-919/94/22681كانون ناشنوايان سراشكرشهيد محمود كاوه95
ميدان مطري ، خ نوري 

ابوذري
قاين*9159616705

احسان حاتمي زاده*919/95/13468-1395/7/1احسان آسماني قاين96
- ابتداي خ نامجو 

جنب دفتر اسناد
قاين*

سيد محمود فرزانه*95/3/26-919/95/5868همياران سالمت روان تسنيم97

- ميدان دانشجو 

- خيابان بزرگمهر 

جنب - خيابان حكيم 

كانون فرهنگي مسجد 

غدير

قاين*9333726825

اشرف براتي مكاران*96/8/9-919/96/15780همت تسهيلگران98
- ميدان شهيد مطهري 

خ نوري ابوذري
قاين*9377948606

اميدهاي فرداي قاين99
919/95/13140-

1395/6/28
قاين*169155617713 پالك 2خ مطهري سيد علي علوي*

عباس خداشناس*95/8/26-919/95/17883بنياد فرزانگان افضل قاين100
- خيابان نوري ابوذري 

اداره بهزيستي قديم
قاين*

عيسي ستاره شناس*95/8/28-919/95/19989امام حسن مجتبي101

- بزرگمهر - خ

-روبروي مجتمع غدير 

جني كانون فرهنگي 

مسجد غدير

قاين*

محمد مهدي رسولي*1394/6/10آتيه102
خ شهيد رجايي پالك 

25
نهبندان*9153632638

نهبندان*89151635809 پالك 4خ ازادي حسين پرنده*94/5/31 فرزندان ديار كوير103

فاطمه كاظمي*94/7/1چتر احسان104
- خيابان رجايي

روبروي اداره بهزيستي
نهبندان*9153633126


