
ردیف
حوزه 
فعالیت

سال تاسیسنام مؤسسه/مرکز / .........شهرستان
نوع 

فعالیت
جامعه هدف

تعداد خدمت 
گیرندگان

1395موسسه ثامن الحجج (ع)خمینتوانبخشی1
شبانه 
روزي

معلولین ذهنی 
دختر باالي 

16

روزانه1396موسسه سراي خوبان آفتاب(سخا)خمینتوانبخشی2
معلولین 

جسمی حرکتی
50

1396سپهر نوینزرندیهتوانبخشی3
آموزشی- 
توانبخشی

25معلولین ذهنی

81توانبخشی اراكاراكتوانبخشی4
ذهنی زیر 
14 سال

33توانبخشی

75مهر مادراناراكتوانبخشی5
ذهنی زیر 
14 سال

28توانبخشی

94اهورااراكتوانبخشی6
کودك کم 

شنوا و 
56توانبخشی

87ناردانهاراكتوانبخشی7
کودك کم 

شنوا و 
30توانبخشی

33توانبخشیروان زن85طراوتاراكتوانبخشی8

80امام صادقاراكتوانبخشی9
ذهنی باالي 
14 سال 

70توانبخشی

92یادگارتوکلاراكتوانبخشی10
ذهنی باالي 
14 سال 

43توانبخشی

77نشاطاراكتوانبخشی11
ذهنب 

باالي 14 
52توانبخشی

43توانبخشیسالمندان87جهاندیدهاراكتوانبخشی12

3توانبخشیروان مرد88طلوعاراكتوانبخشی13



94ایلیااراكتوانبخشی14
گارگاه 

تولیدي و 
50توانبخشی

93کوشااراكتوانبخشی15
ضایعه 
نخاعی

50توانبخشی

توانبخشیاتیسم94یاساراكتوانبخشی16

89مهریاراراكتوانبخشی17
ویزت و 
مراقبین

140توانبخشی

87رایحهاراكتوانبخشی18
ویزت و 
مراقبین

145توانبخشی

12توانبخشیاتیسم96رضواناراكتوانبخشی19

520توانبخشینگهداريمرکز خیریه اراكاراكتوانبخشی20

85توانبخشینگهداري87مرکز سالمندان ابراهیم آباداراكتوانبخشی21

64توانبخشینگهداري88مرکز خیریه امام جواداراكتوانبخشی22

1396سپهر نوینزرندیهتوانبخشی23
آموزشی- 
توانبخشی

25معلولین ذهنی

1388موسسه خیریه قمر بنی هاشم (ع)محالتتوانبخشی24
نگهداري 

شبانه 
معلولین ذهنی 
باالي 14 سال 

48

محالتتوانبخشی25
مرکزروزانه حرفه آموزي دختران 

باالي 14 سال
1397

حرفه 
آموزي

دختران باالي 
14 سال

30

1382موسسه خیریه حضرت ابوالفضلدلیجانتوانبخشی26
توانبخشی 

مراقبتی
40سالمندان

1389موسسه خیریه سلماندلیجانتوانبخشی27
توانبخشی 

مراقبتی
معلولین ذهنی 

پسر
48

1382موسسه خیریه سمانهدلیجانتوانبخشی28
توانبخشی 

مراقبتی
معلولین ذهنی 

دختر
50



1395موسسه خیریه حضرت ابوالفضلدلیجانتوانبخشی29
توانبخشی 

مراقبتی
17اعصاب وروان

آشتیانتوانبخشی30
مرکز نگهداري معلولین ذهنی باالي 

14 سال
1380

نگهداري 
شبانه 

87معلولین ذهنی

آشتیانتوانبخشی31
مرکز نگهداري شبانه روزي سالمندان 

مرد
1385

نگهداري 
شبانه 

12سالمندان

آشتیانتوانبخشی32
مرکز نگهداري معلولین ذهنی زیر 14 

سال
1383

نگهداري 
شبانه 

54معلولین ذهنی

10اوتیسمآموزشی1396اردیبهشتساوهتوانبخشی33

26کم شنواآموزشی1384آریاساوهتوانبخشی34

50اعصاب وروانآموزشی1388ديساوهتوانبخشی35

1387بانوسمیهساوهتوانبخشی36
شبانه 
روزي

126ذهنی باالي 14

35ذهنی  زیر 14آموزشی1384ساعی نورساوهتوانبخشی37

50جسمی حرکتیآموزشی1393همرازساوهتوانبخشی38

1376مرکزسالمندان بانو نسیبهتفرشتوانبخشی39
انجام 

امورخیریه 
77سالمندان زن

1394مرکز توانبخشی روزانه سیناه پناهتفرشتوانبخشی40
روزانه 

توانبخشی 
50معلولین ذهنی



ظریفت اسمی 
/ یارانه  اي

نام و نام خانوادگی 
مؤسس /رئیس هیئت 

مدیره

 مدرك تحصیلی 
مؤسس /رئیس هیئت 

مدیره

شماره همراه 
موسس /رئیس 

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی مدیر 
عامل/مسؤل فنی

سمیه مختاري9183661740دیپلمابواقاسم مختاري50

مریم مرادي نیا9181650372دکتراي دارو سازيحمیدرضا محمدي50

سمیه شیري50
کارشناسی روانشناسی 

عمومی
طاهره قربن حسینی9333550041

مریم نوایی9181623418کارشتاسیمریم نوایی50

فریده ابراهیمی9181611659کارناسیمحسن احمدلو100

سمیه قطرانی9361973211کارشناسی ارشدسمیه قطرانی100

ماریاسلطانعلی9183637343کارشناسی ارشدماریاسلطانعلی50

سمیه محمدي9188486401کارشناسی ارشدسمیه محمدي50

مریم حسینی9183688924دکترامجتبی فراهانی70

مسعوده السادات ه یعقوبی9183685633کارشناسیبی بی خزانه داري50

اعظم شاه صنمی9181621713کارشناسیاعظم شاه صنمی80

زهراالسادات الحسینی9188630661تحصیالت حوزويحاج سید موسی میري80

نرجس کربالیی9183633984کارشناسیمحمود زارعی50

اطالعات موسسات ومراکز غیردولتی(مراکز شبانه وروزانه وویزیت ) اداره کل بهزیستی استان مرکزي 



پروانه فراهانی9183496255کارشناسیمونس امیدي50

سعیده صادقی9188606353کارشناسیشیما چاهکی50

فاطمه شیخی9186967690کارشناسیزهرا السادات طباطبائی50

مریم سلیمی9186010452کارشناسی ارشدمریم سلیمی160

زهرا بابایی9183676402کارشناسیداود بخشی210

بهاره رستمی9028235962کارشناسیرضوان خوردل50

فرانک نوروزیه9188615836دیپلم طبیعیخدایار قاسمی550

مریم موسوي9364283200تحصیالت حوزويحاج سید موسی میري150

نرجس کربالیی9183633984کارشناسیمحمود زارعی80

سمیه شیري50
کارشناسی روانشناسی 

عمومی
طاهره قربان حسینی9333550041

زهرا غفاري09181658021دیپلمفضل اله آشوري50

شیما سهرابی50
کارشناسی ارشد 

روانشناسی
شیما سهرابی09210927829

فریبا مهجوري9121510034کارشناسیعلی سخایی50

حمید عباسی9188662188کارشناسیعلی بکی50

عاطفه صفري9121193562دیپلمسید مصطفی جاللی60



سعادت جاللی9121510034کارشناسیعلی سخایی50

رضوانه جهانی9122189450لیسانسعلی دانش منفرد100

سمانه لقایی9122189450لیسانسعلی دانش منفرد70

نرگس محبی9125338306دیپلممحمد علی شکوري100

محمد محسن حسینیفوق لیسانس کاردرمانیحمیدرضا صادقی50

سمیراخلیفه لولیسانس گفتاردرمانیسمیه نصراللهی50

احمدرضا کریم زادگاندکتراي روانپزشکیاحمدرضا کریم زادگان50

نصرت اهللا موسوي130
لیسانس مدیریت 

بازرگانی
فاطمه شیخ االسالمی9123550688

آصفه حجت االسالمی50
فوق لیسانس 

روانشناسی بالینی
طیبه کاووسی کیش

        طاهره قربانحسینی50
فوق لیسانس 

روانشناسی تربیتی
میثم باقري نیا

بتول رجبی9122015282پزشکی توانبخشیدکتر عباس صالحی120

هادي جهانگیري9124905299دیپلممحمد سیف الهی50



مدرك تحصیلی  
مدیر عامل/مسؤل 

فنی

سمت دولتی 
/غیر دولتی

شماره همراه مدیر 
عامل/مسؤل فنی

آدرس و شماره تلفن موسسه/مرکز

خمین- بلوار پاسداران- خ گلها-901466059108646331813مسئول فنیلیسانس روانشناسی

9183666972مسئول فنیلیسانس کاردرمانی
خمین- انتهاي بلوار صدوقی- جنب فنی و حرفه اي 

برادران
کارشناسی ارشد 
روانشناسی تربیتی

9123550041مسئول فنی
زرندیه- آسیابک-خ بسیج-مدرسه نساء - 

45232754قدیم

حافظیه الله 23-روبروي مدرسه دارالفنون-918162341833661917مسئول فنیکارشتاسی

چهارراه معلم-جنب بانک مهر-918360217133670265مسئول فنیکارشناسی

9361973211مسئول فنیکارشناسی ارشد
12 متري ملک-خ 19دي-خ پیروزي -کوچه شهید 

مسلمی-34052006

9183637343مسئول فنیکارشناسی ارشد
کوي مصطفی خمینی-پشت آتش نشانی-گلزار8-

33664784

9188486401مسئول فنیکارشناسی ارشد
خیابان امام خمینی-انتهاي کوچه کتابخانه عمومی-کوچه 

شهید عسگري-34776554

شهرك امام رضا جنب پارکینگ قدس-918368892433670815مسئول فنیکارشناسی ارشد

خیابان طالقانی-کوچه فجر-918363398432771761مسئول فنیکارشتناسی

خیابان شهدا-کوچه شهید راوندي-918162171332223038مسئول فنیکارشناسی

9188630661مسئول فنیکارشناسی
خیابان هپکو- روبروي مسجد چهارده معصوم- کوچه 

شادي

کوي گردو-پشت بیمارستان تامین اجتماعی-918363398432772140مسئول فنیکارشناسی

اداره کل بهزیستی استان مرکزي 



روستاي چقا-خیابان مولوي-خیابان سعدي9184046067مسئول فنیکارشناسی

خیابان قیام-بن بست بهار 91886063534مسئول فنیکارشناسی

9186967690مسئول فنیکارشناسی
هپکو-روبروي فرهنگسرایآیینه-خیابان امامت-کوچه 

رسالت33134969-10

خیابان مدرس -نبش یاس 918601045216مسئول فنیکارشناسی ارشد

9389296291مسئول فنیکارشناسی ارشد
-کوي مصطفی خمینی-خیابان نوید-کوچه رز-نشاط

روبروي اداره ورزش وجوانان-33669394

جهانگیري-کوچه مفتح9181600882مسئول فنیکارشناسی ارشد

مسئول فنیکارشناسی
کیلومتر4جاده تهرن-بعداز کانون اصالح و تربیت-

34132445

روستاي ابراهیم آبد-936428320033552096مسئول فنیکارشناسی

9183633984مسئول فنیکارشناسی
کوي رضوي-پشت بیمارستان تامین اجتماعی-

32772140
کارشناسی ارشد 
روانشناسی تربیتی

9123550041مسئول فنی
زرندیه- آسیابک-خ بسیج-مدرسه نساء - 

45232754قدیم
کارشناسی ارشد 

روانشناسی
خ 0امام خمینی -جنب دبیرستان شهید دستغیب09335081144مسئول فنی

کارشناسی ارشد 
روانشناسی

میدان نماز - خ آیت اله مقدسی نرسیده به حوزه علیمه قم09210927829مسئول فنی

دلیجان - روستا ي خاوه اردهال9136572407مسئول فنیکارشناسی

دلیجان بلوار امامزادگان معصوم9188695100مدیر عاملدیپلم

دلیجان روستاي دودهک جنب پاسگاه انتظامی9187636603مسئول فنیکارشناسی



دلیجان - روستا ي خاوه اردهال9188654259مسئول فنیدکتري

09195765052مسئول فنیلیسانس روانشناسی
آشتیان بلوار پرستار مرکز نگهداري معلولین ذهنی باالي  

چهارده سال

9034523879مسئول فنیلیسانس روانشناسی
آشتیان بلوار پرستارمرکز نگهداري شبا نه روزي سالمندان 

مرد

آشتیان روستاي گرکان9198881237مسئول فنیلیسانس روانشناسی

فوق لیسانس 
روانشناسی بالینی

ساوه بلوار مدرس جنب مدرسه ي شاهد9122132912مسئول فنی

ساوه استقالل استقالل 8 بن بست شقایق9127552980مسئول فنیلیسانس گفتاردرمانی

ساوه خیابان انقالب بین انقالب 7و9 طبقه ي سوم9122186005مسئول فنیدکتراي روانپزشکی

کمربندي همدان باالتر از پلیس راه  روبروي زندان9195685976مدیر عامللیسانس حسابداري

فوق لیسانس 
روانشناسی عمومی

ساوه طالقانی 46 خیابان جهان آرا پالك 910080443660مسئول فنی

بلوار شهید بهشتی جنب مدرسه ي شاهد9123550041مسئول فنیلیسانس کاردرمانی

تفر ش-جاده معین اباد جنب دانشگاه ازاد 912652704736235852مسئول فنیارشد روانشناسی

9191474782مسئول فنیکارشناسی کاردرمانی
تفرش-خیابان شهید بهشتی جنب پارك حکیم نظامی 

36225421



توضیحاتایمیل





.hamidd14@yahoo

com

- slp
sahar67@yahoo.c

 karim
zadegan6006@yah

banoo.somayyeh
gmail.com@

 Asefeh
hojjat@gmail.com.


