
381864738333681351خیابان  دانشگاه - پشت انبار جهاد - ایثار 5اکرم الملوك غفارياکرم الملوك غفاريموسسه خیریه سپهر روشناراك1
381413575432245535خیابان قائم مقام - کوچه میرجعفري اسداله فرجیوجیهه نظريموسسه خیریه امام رضا (ع)اراك2
38179571589184883347خیابان مدرس- جنب مسجد رسول اله (ص)پرویزسلطانزاده ماکوئیاحد آشوريموسسه خیریه متوسلین بنی فاطمه اراك3
9186207339خیابان 22بهمن نرسیده به میدان دارائی - نبش کوچه بهشت 1مهین شاه صنمیمحمدمهدي کاشانچیموسسه خیریه شجره طوبیاراك4
38178196859185808690خیابان آیت اله غفاري - خیابان انوري - کوچه 22 بهمن فیروزه علیمحمديفیروزه علیمحمديموسسه خیریه آرامش کودکان آفتاباراك5
38169917139189636314ع) - اولین شهرك حمید - خیابان امام سجاد- روبروي حسینیه امام حسن مجتبی غالمرضا طالبی آستانهغالمرضا طالبی آستانهموسسه خیریه مهر موال علی (ع)اراك6
38169788449186981131شهرك هجرت- خ هدایت 2- خ عدالت-اعظم تبرته فراهانیاسمعیل فراهانیموسسه خیریه حامی دست مهربانیاراك7
38157434139183681075فوتبال- خ مالک اشتر - بن بست محمديمریم عبديمریم عبديموسسه خیریه مهرآوران عطوفت محجوباراك8
38186667519122804269حافظیه- ك پوراحمدي- الله 10 - پالك 4حسین مدديسعید امیريموسسه خیریه محدثه نیکوکاري نبی اکرم (صاراك9
38181418959188488456خ مصطفی خمینی- مجتمع اداري تجاري آسمان- بلوك 2 - طیقه 3- واحد ناهید بیاتیسمانه شیرازيموسسه خیریه نداي مهر فروغ آفتاباراك10
9374125263شهرك گردو - پشت بیمارستان امام خمینی - میدان کوهنورد - خیابان آلزایمرسپیده چارکامیانیسپیده چارکامیانیموسسه خیریه سپیده صبح پگاهاراك11
09183685633-381569663532771761خیابان طالقانی کوچه فجر صابر آشوريبی بی زهرا خزانه داريموسسه خیریه یادگارتوکلاراك12
9183612515اراك- خیابان دانشگاه- خیابان قیام- جنب بن بست انتظار 3غالمعباس کزازيمحمدابراهیم شمس الهیانجمن حمایت از ناشنوایان استان مرکزياراك13
3818686359حافظیه - کوچه درختکاري 3 - کوچه الله 22 فاطمه بنی چعبمحمدجعفر جدیريانجمن فرزانگان پرتالش اراكاراك14
09183688924-33685581-381873448333683449کوي فاطمیه-خیابان پیوند فضیلت8محسن امیديمحمدعلی مهدي نسبموسسه خیریه انصار امام صادق (ع)اراك15
09188619570-32772141شهرك گردو - پشت بیمارستان امام خمینی - میدان کوهنورد - خیابان آلزایمررضا پریورمحمود زارعیانجمن آلزایمر خیریه امام جواد(ع) استان مرکزياراك16
09188630004-38137331313552282خیابان عباس آباد- خیابان میثم- جنب کوچه عدلیپروین جهانبانحاج سیدموسی میريموسسه خیریه جامع سالمندان ومعلوالن ذهنی حرکتی موقوفه الحسینیاراك17
32228742خیابان شیخ فضل اله نوري- طبقه فوقانی جامعه معلولین اراكمصطفی چقائیمونس امیديجامعه معلولین جسمی وحرکتی استان مرکزياراك18
3813765458خیابان امام موسی صدر - خیابان شهید هاشمی نژاد- ك بهار2ابوالفضل موالئیمحمد طاهر میرزائیانجمن نابینایان وکم بینایان استان مرکزياراك19
38179679479188606353خیابان دانشگاه -خیابان قیام نرسیده به دانشگاه سما، بن بست بهارشمسی طالبیمحسن رفیعیانجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعیاراك20
9181613306خ دانشگاه- روبروي بیمارستان آیت اله خوانساري- ك احسان 17فرزاد ربیعیبهمن تاجوانچیدهکده آرامش معلولیناراك21
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09188615838-34132445کیلومتر چهار جاده تهران پشت کانون اصالح وتربیتمحسن ابدالخدایار قاسمیخیریه مرکز جامع توانبخشی شبانه روزي اراكاراك22
09122189450-8637223606خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان شهید علی حسینیطیبه رضائیعلی دانش منفردموسسه حضرت زینب کبري (س)آشتیان23
7224531-3961813384862میدان بسیج - بلوار معلم شمالی - جنب دانشگاه آزاد آشتیانحسن صالحی آشتیانیعلی دانش منفردموسسه خیریه نگهداري معلولین ذهنیآشتیان24
09125338306  -37224531-86  3966151116روستاي گرکان - جنب درمانگاه عباس رحیمی گرکانیمحمدعلی شکوري گرکانیموسسه خیریه امیرالمومنین (ع) صداقت گرکانآشتیان25
395188745636227200خ شهید عبداله مشهدي - ساختمان مسلم مشهديمرتضی عسگريقاسم تندکارانموسسه خیریه المهدي تفرشتفرش26
39519648919121120787تفرش- میدان آزادي - کوي استادنصیر- کوي امامزاده- ساختمان دارالقرآنفاطمه حیدري فردغالمحسین حیدري فمیموسسه خیریه کوثر حسنینتفرش27
36238582 تفرش- جاده معین آباد- جنب دانشگاه آزادبتول رجبی طرخورانیعباس صالحیموسسه خیریه بانو نسیبه تفرشتفرش28
9125004347-39519844566223286تفرش -خ شهید دکتربهشتی- پ 98جمشید سمیع پورمحمدرضا صابريموسسه خیریه طاها تفرشتفرش29
8646246113خیابان بسیج نبش کوچه شهید داالیی وحید رضایی محمدنبی رضائیموسسه معراج مهر خمینخمین 30
38819374149122196029محله بلوار بهشتی- خ جهاد- ك صادق 17 - پ 42محمد داالییحسین شعیبیخیریه درمانگاهی و دندانپزشکی مرحوم مقیمی31
38818943329188661975خیابان تهران - ك شهید سیف اله وحیدي - جنب مجتمع بهزیستی خمینقدرت اله اسديقدرت اله اسديموسسه نور کرامت خمینخمین 32
9183661740بلوار پاسداران - کوچه گلهاابوالقاسم مختاريابوالقاسم مختاريموسسه ثامن الحجج (ع)خمین 33
بلوار شهید بهشتی - کوچه شاهدغالمعباس یوسفیمحمود ابراهیمیموسسه مهر خوبان کمرهخمین 34
9181650372اول میدان مدرس - نبش ك گلشهر- مجتمع نگین شهر میثم برجکیحمیدرضا محمديموسسه سراي خوبان آفتابخمین 35
9197529733روستاي اناج - شهرك شهید رجایی حمید کالنتريحمید کالنتريموسسه راه زندگی آرامخنداب36
37931111644483555دودهک جنب پاسگاه انتظامیعلی رعیت حسین آباديسیدمصطفی جاللیموسسه خیریه سمانه دلیجاندلیجان37
37911776369391498605خ شهید بهشتی- بن بست امداد- پ 63زهرا پایندهزهرا پایندهموسسه خیریه چالش مهربانی دلیجان38
9188664749خیابان امام خمینی - روبروي مسجد اعظمابراهیم معینیعلی اکبر ابراهیمیموسسه خیریه سلمان دلیجاندلیجان39
379513359544461334روستاي خاوه اردهالمحمد رضائیعلی سخائیموسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) خاوهدلیجان40
44227072-09181658086دلیجان خ امام جنب خ جهادحسن منصوريمحمدرضا باقريموسسه بنیاد نیکوکاري الغدیر دلیجاندلیجان41
دلیجان- شهرك قدس- بلوار شهید دستغیب شرقی- ك حرمهدیه سادات جاللیسجاد محمديموسسه بچه هاي آسمان امید دلیجاندلیجان42
44224550-379186663909181658053میدان جانبازان - خیابان مطهري - کوچه شهید مرادي آزادعقیل نجفیحمیدرضا نجفیموسسه خیریه ولیعصر (عج) دلیجاندلیجان43
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دلیجان -خیابان شهید رجایی- ك سعديبهمن بیگیبهمن بیگیموسسه نیروي بیکران امیددلیجان44
9123550688جاده همدان باالتر از پلیس راه روبروي زندانسیده فاطمه شیخ االسالمیسیدنصرت اله موسويموسسه خدمات بهزیستی معلولین بانو سمیهساوه45
39143474319181617057شهر صنعتی کاوه - انتهاي خیابان دهم - حسین یارمحمديابوالفضل ناخداموسسه خیریه فرزانگان برادران ناخداساوه46
ساوه- خ استاد مطهري- پاساژ نور- محسن غفاري طهمورسیمحمدمهدي خادمیانخیریه سالمندان قمر بنی هاشم ساوهساوه47
39186757889124557591خیابان طالقانی - طالقانی 10 - ساختمان چهارم مجید مباركمحسن ابوالقاسمیموسسه نابینایان اندیشه نو ساوهساوه48
8638222973شهر شازند ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهداي صالحی صاحب علی غفاريصاحب علی غفاريموسسه خیریه امیرالمومنین (ع)شازند49
9188621362شهر مهاجران مسجد محمد رسول اله(ص)سید حسین هنديسید حسین هنديموسسه خیریه محمد رسول اله (ص)شازند50
شازند- شهر هندودر- بلوار شهدا- خ امام حسین- مریم شریفیعبداله نبويموسسه خیریه مددپژوه ائمه هندودرشازند51
43322626-09181658021   33135-37841محالت-نیمور -خ-امام خمینی-جنب دبیرستان آیت اهللا دستغیبعباس حائريفضل اله آشوريموسسه معلولین حضرت قمر بنی هاشم (ع) نیمورمحالت52
محالت  میدان نماز خ براداران شهید رضایی خ امام خمینیالهام شریفیفاضل رضاییموسسه خیریه و نیکوکاري عطوفت محالتمحالت53
محالت جاده زیر آب جنب اردوگاه بهزیستیاصغر عسگريحسن قدسخیریه سالمندان حضرت رسول اکرم (ص) محالت محالت54


