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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  انجمن اسالمی معلمان ایران  1
21/11/70  

  Moallaman.org  الف/42ـ20/1
چهـارراه   قبل از تهران ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان بزرگمهرـ   

  67فریمان شماره 
  ت 66467900

  ف 66468869

  انجمن اسالمی مهندسان ایران  2
10/7/70  

  الف/42ـ23/1
  22کوچه کیانمهر ـ پالك  –آزادي تهران ـ خیابان   

  ت66935253
  ف 66949191

  انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها  3
20/7/70  

  الف/42ـ25/1
  

تهران ـ خ استاد نجات الهی ـ نرسیده به کـوي سـمیه کـوي     
  3ـ همکف شرقی ـشماره )جدید 37( دیم ق 42محمدي پ

  ت 88807866
  ف 88806447

4  
انجمن اسالمی مهندسان زمـین شناسـی و معـدن    

  ایران
6/3/71  

  الف/42ـ29/1
  

تهران ـ خ آزادي ـ خ خوش شمالی ـ کـوي زارعـی راسـتگو       
  2ساختمان خوش ـ بلوك جنوبی طبقه 

3793987  

5  
ا و انجمــن اســالمی فــارغ التحصــیالن اروپــا امریکــ

  اقیانوسیه
14/5/71  

  الف/42ـ31/1
  9تهران ـ خیابان بهار شمالی ـ کوچه شهید محمدي پالك   

  ت7536121
  ف 7636045

  انجمن اسالمی پزشکان ایران  6
1/11/71  
 IPIA.ir  الف/42ـ36/1

تهـران ـ خیابـان وصـال شـیرازي ـ بـاالتر از تقـاطع خیابـان          
  5طالقانی ـ کوچه بهنام ـ پالك 

  ت8971566ـ9
  ف 8963497

  انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران  7
21/1/72  

  الف/42ـ37/1
  105تهران ـ خیابان زنجان شمالی ـ شماره   

  ت 986917
  ف 986917

  انجمن اسالمی فارغ التحصیالن امریکا و کانادا  8
3/9/72  

  الف/42ـ40/1
  88725024  11365ـ  888صندوق پستی      

  انجمن  روزنامه نگاران مسلمان  9
12/5/76  

  الف/42ـ49/1
  

شرقی پـالك   ن استاد نجات الهی ـ خیابان سپند تهران ـ خیابا 
  طبقه همکف 46

  ت 88906407
  ف 88920602ـ  4

  انجمن اسالمی فارغ التحصیالن فیلیپین  10
12/3/77  

  الف/42ـ57/1
  

 1تهران ـ میدان پونک ـ بلوار میرزابابائی ـ خ گلها ـ گلبـرگ      
   12پالك 

  ت 44417768
  ف 33972307
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  انجمن اسالمی فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران   11
22/12/76  

   الف/42ـ53/1
ـ   18پـالك   3تهران ـ خ سیدجمال الدین اسدآبادي ـ کوچـه    

  2طبقه 
09122125649  
091220110347  

12  
انجمن اسالمی فارغ التحصیالن دانشکده علوم قضـایی  

  و خدمات اداري
23/12/76  

  الف/42ـ54/1
  

ــ روبـروي   ) موسـوي (تهـران ـ میـدان فردوسـی ـ خ فرصـت       
  63بازرسی کشور خیابان محمدآقا ـ پ

  8811248ـ9

  انجمن اسالمی فارغ التحصیالن دانشگاه  تربیت معلم  13
10/3/77  
  الف/42ـ56/1

  
ـ بزرگراه افریقاـ باالتر از ظفرــ نـبش خیابـان سـایه     تهران   

  باشگاه دانش پژوهان جوان
2016992  
2016581  

  انجمن اسالمی فارغ التحصیالن ایتالیا  14
12/3/77  

  الف/42ـ60/1
  192تهران ـ خیابان آپادانا ـ مقابل خیابان نیلوفر ـ پالك   

09123544360  
82233396  

   ) رزا (  یرانانجمن روزنامه نگاران زن ا  15
20/10/77  

 ROZAWEB.com  الف/42ـ78/1
ــ  32تهران ـ میدان هفت تیر ـ روبروي سه راه زهره پـالك    

  15875ـ1751ص پ 2طبقه 
88840613  
  تلفکس

  انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادي ایران   16
15/2/78  

الف/42ـ96/1  
  

خ مهرداد تهران ـ خیابان استاد مطهري ـ بعداز خیابان مفتح ـ    
  1شماره   1طبقه   31پ 

8707874  
  تلفکس

17  
انجمن اسالمی فارغ التحصیالن دانشـگاهها و سـایر مراکـز    

  ژاپن
25/5/78  

  الف/43ـ103/1
  

تهران ـ خیابان سهروردي شـمالی ـ خیابـان هـویزه شـرقی ـ        
  12واحد  6طبقه  44شماره 

44655334  
22011492  

18  
اه تهران و علوم انجمن اسالمی دانش آموختگان دانشگ

  پزشکی
15/2/79  

  الف/144/42/1
   2طبقه  14آذر ـ کوچه پارسی ـ پالك  16تهران ـ خیابان   

  ف 88530406
  ت 88749030

  انجمن دفاع از آزادي مطبوعات   19
15/2/79  

  الف/147/43/1
   3ـ طبقه  50تهران ـ خیابان سهروردي شمالی ـ پالك   

2418444  
  تلفکس

  نش آموختگان دانشگاه شیراز انجمن اسالمی دا  20
26/11/81  

  الف/197/43/1
  

  
ـ واحد 31تهران ـ خیابان جالل آل احمد ـ خ نسیم دانش پالك   

  غربی  1
8351231  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  انجمن اسالمی دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی   21
23/9/81  

  الف/202/43/1
  

Amookhtegan.ir  13185-3141صندوق پستی تهران ـ  
66874332  
66362023  

  انجمن اسالمی مهندسین خراسان  22
4/9/71  

  الف/34/1/42
  0511ـ  6048493  ـ طبقه اول  120ـ پالك  9ـ سروش  13وکیل آباد مشهد ـ   

  انجمن اسالمی فرهنگیان خراسان  23
10/7/72  

  فال/39/1/42
   39ـ پالك  27مشهدـ بلوار شاهد ـ شاهد   

  0511ـ7276521
  0511ـ6614433

  انجمن اسالمی کارگران خراسان  24
12/11/76  

  الف/52/1/42
  

مشهد ـ سه راه فردوسی ـ سمت چپ مقابل شرکت سـرم    
  ساز شرکت امین خودرو شرق 

  0511ـ6627470

  انجمن اسالمی فرهنگیان استان قم   25
20/10/77  

  الف/79/1/42
  ـ مجتمع فرهنگیان  82دي ـ خ  19قم ـ خیابان بابک ـ خ   

  0251ـ7742585
  ف 7744802

26  
 انجمن اسالمی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بوعلی سـینا 

  و علوم پزشکی همدان 
10/8/78  
   لف/109/1/43

متري قیام ـ کوچـه وصـال     18همدان ـ سی متري استادان ـ   
  58پالك 

  081ـ8268528

  سالمی فرهنگیان ماهشهر انجمن ا  27
4/10/78  
  الف/118/1/43

  065223ـ24640  متري اول  10ـ  4ماهشهر ـ کوي فرهنگیان فاز   

28  
انجمــن اســالمی مدرســین دانشــگاه علــوم پزشــکی  

  مازندران 
5/6/79  
  الف/146/43/1

  مازندران  
  ت 3241889
  ف 3247299

  انجمن مشارکت و توسعه جنوب استان بوشهر   29
18/2/80  

  الف/149/43/1
  4549891  بوشهر ـ نرسیده به هتل دلوار ـ سوپر مارکت ملت   

  انجمن اسالمی دانشگاهیان استان  اصفهان   30
12/8/80  

  الف/167/43/1
  

) ره(اصفهان ـ بخش امامزاده ـ شهربادرودـ خ امام خمینـی    
    3ـ طبقه  3جنب مسجد و حسینیه توکل ـ شماره 

  0362ـ4346655
09133624256  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  انجمن  جوانان استان کرمان   31
2/6/81  

    68کرمان ـ خیابان شهید کافی ـ کوچه آزادي ـ پالك    الف/194/43/1

  انجمن اسالمی کارکنان بیمه البرز  32
5/10/77  
  الف/75/1/42

  234قرنی ـ نرسیده به پل کریم خان ـ شماره تهران ـ خ  سپهبد   
  ت 8902680

  8903201ـ9

  انجمن نواندیشان دانشگاهی استان بوشهر  33
13/7/82  

  الف/210/43/1
  

 
بوشهر ـ خ جـم ـ خواجـه احمـدي ـ جنـب اداره گـاز ـ منـزل           

  عبدالمجید اجرایی
  

34  
انجمن اسالمی دانشجویان و دانش آموختگـان اسـتان   

  لرستان

30/9/82  
الف/211/43/1  

 

    2الیگودرز ـ خیابان ولی عصر شمالی ـ پاساژ تهران طبقه   

  انجمن نواندیشان عصر سبز   35
7/6/83  
  الف/242/43/1

  
ـ   ـ   17انتهـاي کوچـه    متـري آزادگـان ـ     45 قم ـ فلکه آزادگان 

  119ـ پ   11نبش علوي 
6655971  

  ف  6650283

  تشکل اسالمی فارغ التحصیالن لرستانی  36
10/11/77  
  الف/87/1/42

  0661ـ6206612  خرم آباد ـ نبش پل انقالب ـ روبروي چاپخانه افالك   

  جامعه اسالمی مهندسین  37
8/3/70  

   الف/42ـ22/1
خردمند شمالی ـ نبش کوچه   تهران ـ خیابان کریم خان زند ـ خ  

  70دهم پالك 
  ت88826097
  ف 88308867

  )س(جامعه زینب   38
20/7/70  

  الف/42ـ26/1
  

خیابـان سـپند   ـ استاد نجات الهـی   خ تهران ـ خیابان طالقانی ـ   
  طبقه سومـ  46پالك شرقی

88911518  

  جامعه اسالمی فرهنگیان   39
1/6/71  

 ISIC.org.ir  الف/42ـ32/1
مجاهدین اسالم ـ چهارراه آبسردار ـ تقـاطع خ    تهران ـ خیابان  

   589/17185ص پ  ایران  
77655647  

  ب اسالمی جامعه زنان انقال  40
4/9/71  

 Payamehajar.com  الف/42ـ33/1
صـندوق   191شـماره  تهران ـ خیابان سعدي ـ خیابان هدایت ـ    

  11495-155پستی 
8883575  
77537022  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  جامعه انجمن هاي اسالمی اصناف و بازار  41
10/8/72  

    الف/42ـ35/1
پـالك   خرداد غربی ـ جنـب بیمـه آسـیا     15ان بتهران ـ خیا 

733  
6530125  
5600106  

  جامعه اسالمی دانشگاهیان ایران    42
10/9/72  

 LSis.ir  الف/42ـ41/1
ــ نیسـتان نهـم     تهران ـ خیابان اقدسیه ـ خیابان پاسداران  

   2پالك 
2588166  
2543734  

  جامعه اسالمی کارمندان  43
17/3/72  

 Karmandnews.org  الف/42ـ42/1
  7خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سـخایی ـ پـالك     تهران ـ  
  ط سوم

09123270915  
66468543  

  

  جامعه اسالمی کارگران  44
21/5/72  

  الف/42ـ44/1
  

 ولی عصـر ـ بـاالتر از چهـارراه امیـر اکـرم ـ خ        تهران ـ خ 
    20شماره ر هاشمی ف

6419623  
  ف 6419507

  جامعه اسالمی دندانپزشکان  45
23/3/75  

 Dia-iran.org  الف/42ـ46/1
تهران ـ بلوار کشـاورز ـ تقـاطع فلسـطین ـ کوچـه شـهید         

  14155ـ 5313ص پ  7ذاکري ـ پ
88908652  
88903841  

  جامعه اسالمی دامپزشکان  46
7/4/76  

  الف/42ـ48/1
  6338324  تهران ـ خیابان آزادي ـ دانشکده دامپزشکی    

  قم  ه اسالمی ناصحینجامع  47
25/1/76  

  الف/42ـ55/1
  قم ـ میدان آستانه ـ مقابل شیخان  

  0251ـ7744077
7750020  

  جامعه اسالمی پزشکان ایران  48
20/8/77  

 Jameapezeshkan.ir  الف/42ـ67/1
ـ   تهران ـ خیابان شریعتی  ایسـتگاه مینـایی     ـ بـاالتر از میردامـاد 

   1234شماره 
2261152  

2263884  

  امعه اسالمی ورزشکاران ج  49
5/9/77  

  الف/42ـ70/1
  

ـ    101تهران ـ خیابان فلسطین ـ پایین تـر از بزرگمهـر ـ پ      
  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی 

6464678  
  ف 6465528

  جامعه اسالمی نمایندگان ادوار مختلف مجلس  50
9/4/80  
   الف/155/43/1

پـالك   شرقی ـ  استاد نجات الهی ـ خ سپند  تهران ـ خیابان  
  3ط  46

8830282  
8835054  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  جامعه اسالمی بختیاریها  51
6/3/71  

  الف/30/1/42
    36پتهران ـ خیابان جهان آرا ـ میدان گلها ـ کوچه بابک   

8746661  
8013870  

  بارز تبریزجامعه روحانیت م  52
28/5/68  

  الف/42ـ15/1
  

کوچه حـاج   تبریزـ خیابان دانشسراـ باالتر از سازمان تبلیغات
  4پالك ـ  عبدالعظیم

5252774  

  جامعه انجمن هاي اسالمی اصناف خراسان  53
26/3/75  

  الف/45/1/42
  

ــ مسـجد و مجموعـه فرهنگـی خـاتم       مشهد ـ خیابان جنت 
  االنبیاء

  0511ـ2221897
  0511ـ2251917

  جامعه دانشجویان و فارغ التحصیالن کرمانشاهی  54
30/10/77  

   الف/82/1/42
نبش کوچه  کرمانشاه ـ بلوارشیرودي ـ بریدگی مراد حاصل  

  داروخانه رضایی 127
4268379  

  جامعه اسالمی زنان اصفهان  55
17/12/81  

الف/204/43/1  
  4462146  جنب داروخانه رازي   کاشان ـ خیابان شهید رجائی ـ  

  جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی  56
1/11/1378  

  الف/115/43/1
  

شهریور ـ کوجه عیسی خان پـالك    17طالقانی ـ خ   تبریز ـ خ 
  5طبقه ساختمان مصلی ـ  57

  0411ـ643888802
  ف 6429490

  جامعه فاطمیون   57
15/8/85  
  الف/237/43/1

  
کوچه دهـم  تهران ـ کریم خان زند ـ خردمند شمالی ـ نبش    

  3ط  70پ  ـ 
88811559  

58  
جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی 

  تهران
24/6/86  
  الف/246/43/1

  
تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ بعد از پیچ شمیران ـ کوچـه      

   3واحد  4شهید مقدم ـ پ 

77602613  
77603540  
77504070  

  جامعه اسالمی حامیان کشاورزي ایران   59
3/3/89  
  الف /253/43/1

  
تهران ، خیابان جمهوري ، بین چهارراه گلشن و پیروز ، خیابـان  

    2، واحد  20شهید برادران یاسري شمالی ، کوچه ماه ، شماره 
66427589  

  ف  66427235

  جمعیت زنان جمهوري اسالمی ایران     60
12/4/68  

  الف/42ـ11/1
  

ه کـارگر  کوچ تهران ـ خیابان شریعتی ـ روبروي سینما صحرا   
  15ـ پ 

  ت 77533856
  ف 77537892
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

61  
وفاداران شهید نواب (  جمعیت فدائیان اسالم

  صفوي 
12/4/68  

  الف/42ـ13/1
  

راه سلیمانیه ـ خیابان   3پیروزي ـ نرسیده به  تهران ـ خیابان  
  ـ ط دوم  27ـ خیابان حاجی زاده ـ پالك طبرسی 

33321628  

  جمعیت فدائیان رهبر  62
31/4/77  

  الف/42ـ61/1
  

شیراز ـ خیابان زند ـ کوچه شهرداري سابق ـ بن بست سوم    
  131پ 

  0711ـ57851
  0711ـ59732

  جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر  63
9/6/77  
 JMHB.org  الف/42ـ62/1

پـالك  نرسیده به تقاطع کرمان  ـرسالت   بزرگراهتهران ـ  
  16765ـ3198ص پ  2طبقه  389

  ت 22532414
  ف 22317450

  جمعیت اسالمی زنان  64
27/7/77  

  الف/42ـ63/1
  33196014  47تهران ـ خیابان نبرد ـ خیابان قیام ـ کوچه  پالك   

  جمعیت طرفداران نظم و قانون  65
4/9/77  
  الف/42ـ72/1

  
ان شیان ـ خیابان شهید طجرلو ـ نـبش    تهران ـ خیابان لویز 

  45پارك جنگلی ـ پالك 
  ت  22947730
  ف  22937703

  جمعیت زنان انقالب اسالمی  66
5/11/77  
  الف/42ـ86/1

  
رخ پالك لدبستان ـ کوچه گ  تهران ـ خیابان سیدخندان ـ خ  

  1 طـ  4
  ت 88466981

88468388  

  ی جمعیت جوانان انقالب اسالم  67
30/11/77  

  ir.jjeeiran.www   الف/42ـ89/1
خیابان ولیعصر روبروي پارك ملت ، برج ملت طبقه تهران ـ  

  5سوم ، واحد 
  ت  22034873- 4

  ف 26205430

  )عج ( جمعیت انصار المهدي   68
1/12/77  
  الف/42ـ90/1

  29پالك  ـ کوي وصال 18قم ـ خیابان دورشهر ـ کوچه   
02517730971  

7736543  

  جمعیت مستقل ایران اسالمی  69
1/12/77  
  الف/42ـ91/1

  
بلوار اشرفی اصفهانی ـ خ باهنر ـ خ کاشـفی نیـک ـ      تهران ـ  
  ـ طبقه همکف 9پالك  4وحدت 

44060418  
09121119461  

  جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی  70
5/5/78  

  الف/43ـ99/1
  

  4 پـالك  ان دوازدهم ـ  خیابـ  ـ خیابان میرزاي شیرازي تهران
  15875ـ3115ص پ  2طبقه  

  ف 88922666
  ت  88896537
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  جمعیت ایران فردا  71
29/8/78  

  الف/43ـ116/1
  

خ جمهـوري ـ روبـروي فخـررازي ـ بـین بانـک تجـارت و         تهـران ـ   
  3ـ ط  342ك  صادرات پال

66730816  

  جمعیت دوستی و مودت  72
24/7/79  

   الف/156/43/1
ـ پایین تر از میدان ولی عصرـ نرسیده به خ طالقانی ـ کوچـه     تهران

  ـ انجمن بیماران کلیوي  36حسینی ـ پ
66415170  
66402570  

  جمعیت زندگی  73
24/10/79  

  الف/138/43/1
   22569720ـ21تلفکس   607واحد  6ـ طبقه  تهران ـ خیابان پاسداران ـ برج سفید  

  )س(جمعیت اسالمی زنان پیرو راه حضرت زهرا   74
9/4/80  

  الف/160/43/1
  

رسالت ـ مجیدیه شمالی ـ بلوار بیژن ـ نـبش کوچـه جاللـی      تهران ـ 
  1پور ـ پالك 

  ت 22322526
  ف 22544560

  گرایان جمعیت تولید  75
27/5/80  

  الف/161/43/1
  

 62تابان غربی پالك  ن آفریقا ـ بعد از پل میرداماد ـ خ  تهران ـ خیابا 
  زنگ سومـ  2طبقه 

  ت 8777429
  ف 8789901

  جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان  76
25/1/80  

   الف/157/43/1
خ شهید فکوري ـ جنب پژوهشکده آمار  امیر آباد ـ   تهران ـ خیابان 

    13165ـ183ـ ص پ 3ـ واحد  1/48پ 
  ف ت88027002

09123276462  

  جمعیت رهپویان انقالب اسالمی   77
21/10/88  
 الف /252/42/1

 ir.rahee.www  52تهران ، خ فاطمی ، خ بعثت کوچه اردشیر ، پ   
88980042  

88981463  

  جمعیت اسالمی پرستاران ایران  78
25/3/81  

  الف/181/43/1
 

Irnurse.ir 
بعد از نصرت ـ کـوي    قریبدکتر  لوار کشاورز ـ خ تهران ـ انتهاي ب 

  5ساختمان سوسن ـ واحد  ـ سوسن
  66900518ـ19

  ف 66912561

  جمعیت خدمتگزاران سازندگی خراسان  79
18/8/77  

  الف/65/1/42
  7685011ـ14  مشهد ـ خیابان تقی آباد ـ روزنامه قدس مشهد  

  والیت فقیه دشتستان پیروفرهنگیان جمعیت   80
30/9/77  

  الف/74/1/42
  75615ـ448برازجان ـ صندوق پستی   

  077242ـ26277
7745400  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  جمعیت توسعه ارزشهاي ایران اسالمی  81
11/3/81  

  الف/196/43/1
  0261ـ2506051  122پ کرج ـ خیابان عظیمیه ـ میدان اسبی ـ خیابان عدلیه   

  جمعیت زنان مسلمان  82
13/2/82  

  الف/205/43/1
  

  
کوچـه  ـ دهـم    تهران ـ خیابان ستارخان ـ سـه راه تهـران ویـال ـ خ      

  112چهاردهم غربی ـ پالك 
  

  جمعیت وفاداران انقالب اسالمی  83
13/2/82  

  الف/206/43/1
  23ـ پ  تهران ـ میدان امام حسین ـ اول خیابان انقالب  

  ف 77525488
  ت 77644279ـ80

  جمعیت وطن  84
14/4/82  

  الف/208/43/1
  

  
   2ـ ط 385تبریز ـ اول خیابان عباسی ـ شماره 

    51385-1988ص پ  
  

  مرکزي  جمعیت وفاداران به آرمان شهیدان استان  85
25/12/83  
  الف/226/43/1

  
     اراك ـ خیابان آدمجو ـ روبروي ساختمان انوري  پالك 

  ادگران عدالت خواه ایران اسالمی جمعیت آب  86
27/7/88  

  الف /24943/1
   10تهران ، خ نوفل لوشاتو ، کوچه شهید واعظی ، پ   

  ت  66716242
  ف   66702725

  )س(جمعیت پیروان زینب   87
5/5/82  
  الف/214/43/1

  
خ توحید ـ   ـ فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شمالی اتوبان وفادار تهران

   34ـ پکوچه یکم 
77057572  

  جمعیت زنان پیام آور  88
9/3/83  
  الف/219/43/1

  
طبقـه    5ـ پـالك  ) چهلم ( شهید قدرتی  یابان خـ تهران ـ کوي نصر 

  اول
  8722937ـ8

  جمعیت آزاد اندیشان استان لرستان  89
20/8/83  
  الف/ا/223/43

  
Geab.ir 

  بروجرد ـ خ جعفري ـ سراي نیک نژاد
  6913846566ی کدپست -651بروجرد ـ : صندوق پستی 

  0662ـ3535999
09166624834  

  جمعیت اسالمی وکالي دادگستري   90
14/4/76  

   4ـ واحد  8ـ پالك  16ـ کوچه ) وزراء ( خیابان خالد اسالمبولی تهران ـ  Javdan.ir  الف/42ـ47/1
88712048  
88720504  

09352317453  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  رس دفتر مرکزيآد  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  جمعیت دفاع  از تولید ملی   91
1/8/85  
  الف/233/43/1

  
ـ   خیابان پاك نژاد پایین تر از میدان سـرو ـ خ    تهران ـ سعادت آباد 

  2ط  89استاد مطهري  ـ شماره 
22084665  
22084473  

  جمعیت همگامان توسعه   92
15/8/85  
  الف /239/43/1

  43/3ـ خ ملک ـ جنب تاکسیرانی پ  خیابان شریعتی  تهران ـ  
88308987  

09126785618  

  جمعیت مدافعین عدالت کرمان   93
29/8/85  
  الف/238/43/1

  
-781990کدپســتی 30ـ پ   56آذر ـ کوچــه   24کرمــان ـ خیابــان  

76196  
09133403144  

2451085 -0341  

  )  ایران (جمعیت زنان مسلمان نواندیش    94
11/10/85  
  الف/230/43/1

  
میدان کاج ـ عالمه شمالی ـ روبـروي بانـک     ران ـ سعادت آباد ـ   ته

    5واحد  -144سپه ـ پالك 

22061027  
  ف 22061025

  

  جمعیت  توسعه و آبادانی استان تهران   95
20/7/87  
  الف/248/43/1

  
متـري   12تهران ـ شهریار ـ بلوار آزادگان ـ بلوا ر اسـتاد مطهـري ـ       

  رزمندگان ـ حسینیه شهید سمایی 
3255588 -0626  

 جمعیت اسالمی وحدت مردمی مازندران   96
  الف /255/43/1

29/9/89  
    09113260845  

  حزب اسالمی ایران زمین   97
2/9/88   
  الف /251/43/1

  
، زنـگ اول ،   1تهران ، خ پیروزي ، خ شهید بنائی ، بن بست سوم ، پ 

  ط اول 
  ت   33325456
  ف   33783565

  ب اسالمیایثارگران انقالحزب   98
3/9/80  
  الف/173/43/1

  تلفکس 5900043  موسسه خیریه امام علی  37خ حرم ـ ك رحیمی ـ پ   م شهرري   

  حزب همبستگی ایران اسالمی  99
30/4/77  

  الف/42ـ59/1
  

  55ایتالیا ـ نرسیده به وصال شیرازي ـ پ تهران ـ خیابان 
   13165ـ148ص پ 

88955560  
88955540  

  یحزب تمدن اسالم  100
14/10/77  

   الف/42ـ76/1
تهران ـ خیابان میرزاي شـیرازي ـ خیابـان کامکارــ نـبش خ گـیالن        

   1ـ طبقه  19پالك  1ـ طشمالی 
  ت  88825696

88845335  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  حزب اسالمی کار  101
5/11/77  
  الف/42ـ83/1

  
تهران ـ خیابان ولی عصر ـ نرسیده به زرتشت ـ کوچه شـهید     

  37مرتضی امینی ـ پالك 
  ت88903883
8904653  

  حزب فرزندان ایران  102
1/12/77  
  الف/42ـ92/1

  18پالك  ـ کوچه افشین) استاد نجات الهی ( ویال  ختهران ـ   
  ت88806102ـ3

  ف 8906623

  حزب اسالمی رفاه کارگران  103
25/5/78  

  66تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی ـ پالك    الف/43ـ100/1
673483  
6710378  

  حزب کارگزاران سازندگی ایران  104
25/5/78  

الف/43ـ102/1  
  5طبقه -70آفریقا ـ کوچه یزدان پناه ـ شماره تهران ـ خیابان   

88674291  
  ف  88656558

  حزب سعادت ایران  105
30/2/78  

  الف/43ـ104/1
  72ان ـ خیابان فاطمی ـ مقابل وزارت کشور ـ ساختمان تهر  

51835341   
  ف 718669

  حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی  106
10/8/78  
   26خیابان آبان ـ پ ـ  کرج Isarnews.com  الف/43ـ106/1

2247524  
  0261ـ5-2203946

  حزب جوانان ایران اسالمی  107
10/8/78  
 youthpartyofiran.com  الف/43ـ110/1

امیرآباد شمالی ـ باالتر از پمپ بنزین ـ کوچه   تهران ـ  
  1413653391ـ ص پ 7ـ واحد 3ـ ط  3اردهالی ـ پ 

88332018  

  حزب مردم ساالري  108
10/8/78  
  الف/43ـ112/1

  
میدان صـادقیه  ـ بلـوار فـردوس ـ خیابـان سـلیمی        تهران ـ  

   121جهرمی ـ خیابان تقدیري ـ پالك 
29 -44008125  

  حزب اعتدال و توسعه  109
28/7/80  
  الف/187/43/1

  
سعادت آباد ـ میدان بوسـتان ـ خیابـان کوهسـتان ـ       تهران ـ  

  9خیابان صحراي شمالی ـ کوچه شهید برادران فرحزادي ـ پ 
1 -22376930  

22376935  

  حزب میهن اسالمی   110
24/7/79  
  الف/133/42/1

  23پالك هران ـ میدان گلها ـ ضلع جنوبی ـ کوچه هشتم ت  
  ت8903464
  ف 8904357
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  حزب سبز  111
21/9/79  

  14565ـ1761تهران ـ صندوق پستی  Greenpartyiran.com  الف/119/43/1
  ف 88071795
  ت 88071569

ت  112   حزب اراده ملّ
7/8/79  
  الف/134/43/1

  
پـالك   –فاطمی ـ روبروي نهضت سواد آموزي  تهران ـ خیابان  

  ـ طبقه سوم  176
88828426  

  حزب اسالمی کشاورز  113
28/8/79  

  الف/132/43/1
  ـ تشکیالت آقاي زوراه 11تهران ـ وزارت کشاورزي ـ طبقه   

8091403  
88885078  

  حزب توسعه پایدار کشاورزي ایران  114
1/11/79  
   الف/139/46/1

ولی عصر شمالی ـ تقاطع بزرگراه چمـران ـ کوچـه       ـ خ  تهران
  35زهره پالك 

  ت 2052293
  ف 2011158

  حزب مستقل کار  115
24/10/79  
  الف/135/43/1

  
ـ    سـی   خیابـان همـا ـ     تهران ـ بزرگراه جناح ـ سی متري گلها 

  13465-137ـ ص پ  73پالك  متري شقایق 
  تلفکس 4201142

  حزب آزادي  116
13/12/79  
  Azadi.ws  الف/137/43/1

جمالزاده ـ بـاالتر از چهـارراه نصـرت ـ نـبش        خیابانـ تهران  
   14185-341ـ ص پ ـ زنگ دوم  175خیابان  قدر پالك 

66928636  
  ف66939393

  حزب عدالت  117
28/12/79  

  الف/142/43/1
  

پ ـ   ت ـ کوچـه عقاقیهـا   خدنسـی  تهران ـ خ فاطمی غربی ـ خ 
  2  ط 23

8951677  
8954799  

  حزب وحدت ملی  118
27/5/80  

  الف/177/43/1
  

ـ 47پـالك  خ فلسطین شـمالی ـ   تهران ـ   ص پ  -27واحـد   ـ
8437-14155  

88900843   
88797944  

  حزب وفاق ایران  119
10/6/80  
  الف/164/43/1

HEZBEVEFAGH. 
com  

ـ   2بـن بسـت    2آیت اهللا مرعشی ـ کوچه شماره  قم ـ خیابان  
  26پ

  ت0251ـ2932339
  ف 7833780

  مؤتلفه اسالمی حزب  120
21/9/69  

  الف/42ـ18/1
  

ص پ  44پـالك   خـردمند جنــوبی  هفت تیـرـ خ ـ خ تهران
1115/11155  

5-88822923  
88305173  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  حزب عدالتخواه  121
16/4/80  

  الف/152/43/1
  

هجدهم ـ بن بست اول ـ طـرح و     ابان ولنجک ـ خ تهران ـ خی 
  برنامه ریزي ـ زیرزمین

7606978  
6003206  

  حزب اصالحات مدنی ایران اسالمی  122
3/9/80  
  الف/176/43/1

  
ـ  ـ  خیابان تهران  شکوفه ـ خ جابري ـ بلوار نیک    خیابان پیروزي 

  5پالك  نام کوچه تقوي ـ
33788570  

  

  حزب مردم مسلمان ایران  123
17/9/80  

       الف/174/43/1

  حزب رفاه ملت ایران  124
25/3/81  

  الف/191/43/1
 

  
ـ تهران ـ خیابان    مجتمع مسکونی ستارخان ـ برج اول   ستارخان 

   32ـ پالك 6ط 
  ت ف 448171158

  حزب ترقی  125
10/12/81  
  الف/201/43/1

  
ــ نرسـیده بـه خیابـان شـهید      )عـج (ولیعصر تهران ـ خیابان  
     9ـ واحد  5ـ طبقه  48افتخار ـ پ  مطهري ـ خیابان

88916325  
88916323  
88916324  

  حزب پاك ایران  126
12/8/80  
  الف/166/43/1

  
  

ن ـ خ دولت ـ سه راه نشاط ـ خ اخالقی ـ انتهـاي مطلبـی    تهرا
   22نژاد تقاطع قاسمی ـ نبش مازندرانی ـ پ 

22007497  
22535551  

  نحزب جامعه مدنی اسالمی استان همدا  127
10/8/78  
  الف/105/1/43

  
همدان ـ خیابان خواجه رشید ـ کوچه مشهور بـه امـام جمعـه      

  13 ـ طبقه 9مقابل دبستان رشد ـ پالك 
  ت 2527970
  ف 2622676

  حزب پیشگامان توسعه  128
7/12/78  

  الف/120/1/43
  0412ـ7235066  بناب ـ فرمانداري بناب ـ میدان تأمین اجتماعی    

  اسالمی حزب وحدت ایران  129
23/10/79  

  الف/141/43/1
  

 8گیالن ـ شهرستان صومعه سـرا ـ گلشـهر ـ کوچـه بنفشـه        
  9پالك 

01823225254  
09111327440  

  حزب توسعه کرمانشاه  130
25/1/80  

  الف/159/43/1
  

جنـب مؤسسـه مـالی و     –) جلوخـان  ( خ مـدرس  ـ  کرمانشاه
   اعتباري سینا ـ ساختمان دکتر رحیمی ـ طبقه اول 

  0831ـ 8233532
09181335078  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  حزب مشارکتهاي مردمی گیالن  131
19/12/81  

  الف/200/43/1
  

  
جهـاد  ـ  9رشت ـ چهارراه حشمت ـ کوي بیاتی ـ انتهاي کوچه    

  27پالك ـ دانشگاهی 
   0131ـ666771

  0131ـ6667571

  حزب اتحاد ملی  132
19/5/81  

 HETTEHADELLI.IR  الف/188/43/1
ـ روبروي رضوان سـی و سـوم ـ صـندوق       امام رضا آمل ـ خ 

  46135ـ556پستی 
3236249 -0121  
  0121ـ3243803

  حزب حماسه سازان دوم خرداد کرمان  133
2/6/81  

  الف/190/43/1
  

ـ   101ن ـ بلوار جمهوري اسـالمی ـ چهـارراه شفاــ سـاختما       کرمان
  1طبقه 

213675  

  حزب اعتماد ملی   134
25/4/85  

 Etemademelli.ir  الف/232/43/1
تهران ـ شهرك قدس ـ بلوار فرحزادي ـ بلوار ایوانک شرقی    

   1545ـ پ  2کوچه   ـ خ زرافشان شمالی ـ
6 -88373305  

  ف 88373307

  حزب استقالل ایران  135
1/11/78  
  الف/117/43/1

  
  

ـ ضلع جنوب غربی ـ خیابان هراتی ـ شماره   م انقالب  تهران ـ  
  طبقه اول  1560

44250666  
09121778784  

  حزب جوان  136
7/3/85  
  الف/231/43/1

  
  

تهران ـ شهرك غرب ـ خیابـان ایـران زمـین ـ خ گلسـتان ـ         
  شرکت دانا 31پالك 

  

  استان لرستاناسالمی حزب اعتالي   137
23/12/82  

  الف/216/43/1
  

ه بانک ـ پاساژ ایران ـ دفتر مؤسسـه خـرم     خرم آباد ـ چهاررا 
  گستر

2200748  

  حزب آئین مردم  138
19/2/83  
  الف/217/43/1

  
تهران ـ خ فاطمی ـ بین خ معیدي و پروین اعتصـامی ـ پـالك      

  طبقه اول  173
441208041  

66747524  

  حزب  نیک اندیشان ایران اسالمی   139
29/8/85  

 Nik-andishan.com  الف/240/43/1
خیابان کارگر شمالی ـ نرسـیده بـه بلـوار کشـاورز ـ      ن ـ تهرا

   7کوچه مهر ـ واحد 
  

  حزب ثقلین   140
29/8/85  
  الف/243/43/1

  65پ  دستگاه ـ خیابان اول ـ 118اهواز ـ گلستان ـ سعدي   
  0611ـ3345964

3326875 -0611  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  يآدرس دفتر مرکز  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  حزب توسعه و عدالت ایران اسالمی   141
27/11/86  

 Toseevaedalat.ir  الف/244/43/1
تهران ـ بلوار کشاورز ـ بعد از فلسـطین ـ خیابـان کبکانیـان ـ        

  14155-6558ـ طبقه اول ص پ  14پالك 
8-89889327  

  ف 88989329

  حزب زنان جمهوري اسالمی  142
8/8/85  
  الف/234/43/1

  
ن ـ خ قلهک ـ ایستگاه شهرداري ـ خ شهید علی یزدانیان    تهرا

  ـ طبقه همکف  40ـ کوچه بهمن ـ خ شهید شکراآبی ـ پالك 
22833424  

  حزب نواندیشان ایران اسالمی   143
8/8/85  
  الف/235/43/1

  
تهران ـ میدان فردوسی ـ خیابـان پـارس ـ کوچـه جهـانگیر ـ         

  غربی  1واحد  15مجتمع یاس پ 
2-66745951  

  حزب عدالت طلبان ایران اسالمی   144
  الف /254/43/1

11/11/89  
  

،  38تهران ، خیابان شهید مطهري ، خیابان ترکمنستان ، پـالك  
  .  4واحد 

88418382  

  خانه کارگر  145
15/10/70  

   الف/27/1-42
تهران ـ خیابان انقـالب ـ خیابـان ابوریحـان ـ چهـارراه شـهید         

  67ـ69روانمهر پالك 
66402440   

  66498060ـ1

  خانه کشاورز  146
5/6/79  
الف/132/43/1  

  
ـ طبقـه    48ـ پـالك    33تهران ـ بزرگراه کردسـتان ـ خیابـان    

  چهارم
  88639061ـ2

  ف 88639060

  ایران) معلمان ( فرهنگیان خانه   147
5/6/80  

  الف/181/43/1
  

تهران ـ خیابان جمهوري ـ روبروي فخر رازي بین بانک تجارت   
  342پ  قه سومو صادرات ـ طب

  ت ف  66414929
  

  خانه پرستار  148
25/3/81  

  الف/184/43/1
  

ــ   کوچه دانشور  ـخ جمالزاده جنوبی   ـخیابان آزادي  تهران ـ  
  7واحد   7پالك 

6659238  
  

  سازمان عدالت و آزادي ایران اسالمی  149
8/11/79  
 www.booyebaran.com  الف/143/43/1

ـ  ـ نبش رکن الدولـه شـرقی ـ    حمزه اصفهانی  خیابان  اصفهان 
  141/81745صندوق پستی  ـ  537پالك 

  0311ـ  2662735

150  
ادوارتحکـیم  (سازمان دانش آموختگـان ایـران اسـالمی    

  )وحدت
10/6/80  

  الف/172/43/1
  

میـدان  خیابان خواجه نصیرالدین طوسی ـ نرسیده به  ـ  تهران
   4طبقه  201جنب بانک ملی ـ پ  سپاه ـ 

  7763243ـ5
6407214  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  سازمان معلمان ایران  151
10/10/79  

  الف/151/43/1
      

  سازمان دفاع از منافع ملی ایران  152
26/11/81  

  الف/199/43/1
  

 ــ   14پـالك  م ولیعصرـ جنب سینما استقالل ـ کوچه فرشید  تهران ـ  
   5ـ واحد  1ط 

  ف  88805483
09121275465  

  سازمان رهروان فردا استان خوزستان  153
17/12/81  

  الف/203/43/1
  

ـ استان خوزستان ـ   زیتون کارمندي ـ خ فروغ ـ بین    مسجد سلیمان 
  3ـ واحد   57زیباو زیتون ـ پ 

06114458674  

154  
ســازمان دانشــجویان و دانــش آموختگــان اســتان 

  خوزستان
10/8/82  
  الف /218/43/1

  
ـ   57زیتون کارمندي ـ خ فروغ  ـ بین زیبا و زیتـون ـ پـالك     اهواز ـ 

   3واحد 
  0611ـ4458774

155  
سازمان توسعه سازندگی ایران اسالمی ـ استان 

  تهران
15/6/84  

 misagnewes.ir  الف/229/43/1
ــ ط  141تهران ـ پایین تر از م فلسطین ـ نبش بزرگمهرـ سـاختمان    

  14155-6477ص پ  .  13حد اول وا
  ف 77329665

09121576485  

  کانون اسالمی استادان دانشگاه تهران   156
5/9/77  

   الف/42- 69/1
   9ـ ط 238تهران ـ خ شهید مطهري ـ روبروي میر عماد ـ پ 

   3949/15875دکتر شیوا    ص پ 
7 -88830004  

  کانون فارغ التحصیالن شبه قاره هند  157
1/12/68  
   الف/42ـ17/1

  
ساختمان سـابق  ( خ کارگر شمالی ـ مقابل دانشکده اقتصاد  تهران ـ  
  34ـ واحد  5ـ ط 461ـ شماره  )نمایندگان

  ت 88553361
  ف 88025141

  کانون اسالمی مهندسین  158
21/9/69  

   الف/42ـ19/1
  

آزادي ـ بعد از دانشگاه شریف ـ جنب بانک مسـکن    تهران ـ خیابان  
  5ـ واحد  673ـ پ 

  ف ت 88451060

  کانون فارغ التحصیالن آذربایجان غربی  159
20/12/76  

  الف/42ـ51/1
  5745/14155صندوق پستی   

8639209  
09121044394  

  کانون نمایندگان ادوار مجلس شوراي اسالمی  160
18/8/77  

   الف/42ـ64/1
  بهارستان ـ خ صفی علیشاه ـ سازمان مدیریت  ختهران ـ   

33272312  
33902047  
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تاریخ صدورو   ام تشکلن  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  کانون تربیت اسالمی  161
5/11/77  
   الف/42ـ85/1

 5ــ سـاختمان صـفا طبقـه      ـ کوچه ضرابی ـ میدان فردوسی تهران
  113ـ پ  21واحد 

6736647  
66700281  

  کانون اسالمی قضات  162
1/12/77  
  الف/42ـ94/1

  
شهید موسوي ـ روبروي سـازمان   خیابان ـ میدان فردوسی  ن ـ  تهرا

  1ـ طبقه  63محمدآقا ـ پالك  خبازرسی ـ 
  ت 8811248
  ف 8811249

  کانون همبستگی فرهنگیان ایران  163
15/2/78  

  الف/42ـ97/1
  

 1طبقه همکف  واحد  11شهر ري ـ جاده قم ـ اول خ شهید غیبی ـ پ    
  595/17185ـ تهران  ص پ  26دفتر 

  ف 55957081
  ت 55957081

164  
کانون اسالمی دانش آموختگـان عضـو سـابق اتحادیـه     

  انجمنهاي اسالمی دانشجویان اروپا
10/8/78  
  الف/43ـ108/1

  105جنب مسجد النبی ـ پ  ویکم دریان تهران ـ خیابان ستارخان ـ خ  
  ت 6515238
  ف 6516917

  کانون اسالمی فارغ التحصیالن حقوق  165
10/8/78  

  1طبقه  66پالك  تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی   الف/43ـ114/1
66734958  
66710378  

  کانون تبادل اطالعات زنان  166
10/6/80  

الف/164/43/1  
  مشهد   

7014277  
6701713  

  کانون دانشجویان و دانش آموختگان بوشهر  167
10/6/80  

  الف/162/43/1
  

کوچـه اشـجعی ـ     حدت اسـالمی تهران ـ میدان راه آهن ـ خیابان و  
  18کوچه کالمی ـ پالك 

  

  کانون هنرمندان و نویسندگان مسلمان  168
12/4/68  

  الف/14/1/42
  09121016971  11شماره م تهران ـ خیابان مالصدرا ـ چهار باغ شمالی ـ بن بست یک  

  کانون ولی عصر    169
21/1/70  

  الف/21/1/42
  

قیام یارزندي جنب مسجد امام  ـ خیابان کرج ـ بلوار طالقانی جنوبی  
  حسن عسگري

2719285  

  کانون اسالمی دانشگاهیان خراسان  170
10/7/72  
  الف/38/1/42

  
ــ   24مشهد ـ خیابان قاسم آباد ـ چهـارراه ورزش ـ نـبش شـاهد       

  87پ
6613510  

09151110939  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  ن و فاکستلف  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  کانون اسالمی مدرسان مراکز تربیت معلم  171
25/10/77  

  الف/80/1/42
  77535574  34تهران ـ خ هدایت ـ نرسیده به دروازه شمیران  کوچه مالک پ   

  کانون مهستان   172
28/10/83  

  الف/224/43/1
  

 15تهـران ـ میـدان ولـی عصـر ـ خیابـان شـهید رحمتـی ـ پـالك            
  4794-14155ص پ  –داروسازي اکسیر 

09123001286  
88748738  

  کانون فرهنگی میثاق شهداء  173
5/3/78  
  الف/98/1/42

  854855  68 ـ پالك 8مشهد ـ میدان ده دي ـ خیابان رازي ـ رازي   

  التحصیالن غکانون همبستگی دانشجویان و فار  174
10/8/78  

  الف/111/1/43
  15 پالك 12آیت اهللا کاشانی ـ کوچه شایان اسالمشهر ـ خ  

09121321902  
02282235181  

175  
ـ   دانشـجویان اسـتان تهـران   و کانون فـارغ التحصـیالن   

   فیروزکوه 
25/1/80  

  الف/154/43/1
    متري 45فیروزکوه ـ خیابان تهران ـ   

  کانون اسالمی بانوان خراسان  176
10/6/80  

  الف/163/43/1
    ـ دست راست درب دوم4مشهد ـ میدان شهداـ توحید   

  ون دانشجویان و دانش آموختگان مستقل قزوینکان  177
30/9/80  

   الف/175/43/1
میدان قزوین ـ خیابان قـزوین ـ شـرکت دخانیـات ایـران ـ حـوزه         

  ریاست
09113715482  

  چهارمحال بختیاري کانون جوان  178
1/10/80  
  الف/186/43/1

   28خیابان اصفهان ـ کوچه شعله ـ پالك بروجن ـ   
  0382ـ4223577

09133830549  

  کانون زرین دشت  179
24/1/81  

  الف/180/43/1
      

  ایالماستان کانون دانشجویان و دانش آموختگان   180
14/2/81  

  الف/182/43/1
    

8808437  
8808331  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  کانون نداي همبستگی اصفهان  181
14/2/81  

  الف/185/43/1
  

 138پ  2طبقه ـ خوانسار ـ خیابان امام ـ مجتمع تجاري خاتم االنبیاء     
  138ص پ 

  0371ـ2222984
  ف 2222824

  کانون اسالمی دانش آموختگان و دانشجویان خراسان  182
19/5/81  

  الف/194/43/1
      

  کانون پزشکان استان زنجان  183
30/9/82  

  الف/212/43/1
  

      

  هنگیان استان گیالنکانون فر  184
14/7/83  
  الف/221/43/1

  
    533 معلم ـ پالكه رشت ـ خ آیت اله طالقانی ـ بعد از سه را 

  کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان اردبیل  185
20/8/83  
 الف/222/43/1

    اردبیل ـ خ انقالب ـ کوچه آیت اله طالقانی   

186  
دوران قبل از  زندانیان سیاسی مسلمان جمعی از  کانون

  پیروزي انقالب اسالمی
18/12/77  

 Kanoon.org  الف/42ـ95/1
 بن بست قـائمی  ـ روبروي صندوق تعاون وصال شیرازي تهران ـ خ 

  14155ـ  6515ـ ص ق 120پ
88950601  

  کانون دانشگاهیان ایران اسالمی   187
17/5/84  

  الف/227/43/1
  

جد الغـدیر ـ جنـب    تهران ـ میرداماد ـ خیابان تهران ـ روبروي مس   
   8ـ طبقه سوم ـ واحد  146بانک سامان ـ ساختمان پیشگام ـ پالك 

  

  کانون دانش آموختگان دانشگاههاي تبریز   188
22/5/84  

  الف/228/43/1
  88236815  14155ـ439تهران ـ صندوق پستی   

  گفتمان اصالح مجمع  189
26/11/81  

    3971اسفند ـ پالك زنجان ـ شهرك آزادگان ـ خیابان    الف/198/43/1

  مجمع روحانیون مبارز  190
12/4/68  

  ROHANUN. Com  الف/42ـ12/1
اتوبان صدر ـ بلوار کاوه شمالی ـ خیابان روشـنائی ـ خیابـان     تهران ـ 

  23بهار شمالی ـ پالك 
22230914  
22200123  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  و فاکستلفن   آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  مجمع نمایندگان ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمی  191
12/3/77  

  الف/42ـ58/1
  

  20امام خمینی ـ بعد از مجلس قدیم ـ کوچـه صـابري پ      تهران ـ خ 
  دومین درب دست چپ

66481295  
09121993944  

  ) ره (  مجمع اسالمی کارمندان خط امام  192
18/8/77  

  الف/42ـ66/1
  

فی اصفهانی ـ نرسیده به فلکـه پونـک ـ گلـزار      تهران ـ اتوبان اشر 
  30دوم پ 

44421283  
66426400  

        ) ره (  مجمع نیروهاي خط امام   193
20/8/77  

  الف/42ـ68/1
  

ـ  خ ولی عصر ـ خ ـ عباسپور ـ خ برادران ـ کوي شهروز ـ پ        تهران 
34    

  88300396ـ8
88300302  

194  
ربوط به م(  مجمع دانش آموختگان ایران اسالمی

  )هند
5/9/77  

  الف/42ـ71/1
      

  مجمع فارغ التحصیالن دانشگاه ابوریحان بیرونی  195
5/11/77  
  الف/42ـ84/1

  
خیابان پونک ـ انتهاي اشـرفی اصـفهانی ـ شـهرك نیـروي       تهران ـ  

  2ـ طبقه  37ـ پالك 7هوایی الله 
  ت4812808
  ف4829828

  مجمع مشارکت اسالمی جوانان  196
22/2/80  

   الف/140/43/1
ص پ  107شهر ري ـ ابتداي خیابان ابن بابویه ـ پاساژ امین ـ پـالك     

4157-18735  
33770533   

  انقالب اسالمی و ایثارگران  مجمع جانبازان  197
11/12/79  
  الف/136/43/1

  
 3ـ خ شریعتی ـ جنب مسجد قلهـک ـ مجتمـع فرهنـگ ـ ط     تهران 
  19395-3786ص پ   9واحد 

22612579  
77275272  

  توقیف پروانه و تقاضاي انحالل ازدادگاه  مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم  198

  )ره ( مجمع طالب خط امام   199
3/9/80  

  الف/147/43/1
  2/300فاطمی ـ بعد از جمالزاده ـ پ خیابان  تهران ـ  

66912220  
66430676  

  مجمع دانشگاهیان استان گلستان  200
15/12/77  

   الف/101/1/43
ـ    4طبقـه   2خ بهشتی ـ دانشـگاه علـوم کشـاورزي ـ ش       ـگرگان  

  اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر  
2251264  

2245883  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  مجمع اسالمی فرهنگیان کرمان  201
10/8/78  
  الف/107/1/43

  
ـ کوچـه دوم ـ سـمت راسـت درب     11ـ خیابان   بلوار مفتحکرمان ـ  

  اول شمالی ـ نخعی مقدم 
034120608  

09133436750  

  مجمع اسالمی فرهنگیان گیالن  202
8/10/78  
 Mefgil.com  الف/113/1/43

بلوار شهید بهشـتی ـ پـارك دانشـجو ـ جنـب دانشـکده        رشت ـ  
  پرستاري ـ قرائت خانه عمومی 

01315525448  
01313228133  

  جمع المحسنین یزدم  203
11/4/79  

  الف/145/1/43
  09163515158  یزد ـ خیابان قیام ـ کوچه شاطریه ـ مسجد قیام  

  مجمع اسالمی پزشکان فارس  204
14/12/78  
 Tabibane.ir  الف/121/43/1

ـ پالك 7شیراز ـ بلوار چمران ـ روبروي استخر انقالب ـ نبش کوچه    
  7194713411ـ ص پ  ـ طبقه سوم 253

6266647 -0711  
09171814501  

  مجمع االبرار یزد  205
26/1/80  

  الف/158/43/1
  

شهید صدرـ کوچـه شـفاعت پـالك    خیابان  یزد ـ بلوار هفده شهریور ـ   
17  

09131545636  

  مجمع سیاسی اجتماعی شاخه زیتون  206
30/4/80  

  الف/165/43/1
  

 168تهران ـ خیابان شهید مطهري ـ خیابان قائم مقام جنـوبی پـالك     
  2طبقه 

  ف8827169
  ت8842298

  مجمع اسالمی اصناف خراسان  207
12/8/80  

  الف/169/43/1
  

مشهد ـ خیابان ایکو ـ جنب پمپ بنزین ـ مجتمع تجارتی صـفا آبـاد       
  طبقه سوم

8407303  

  مجمع اسالمی فرهیختگان  208
3/9/80  

  الف/191/43/1
  

ـ   پارس آباد مغان ـ محله کود شیمیایی  ت ـ کوچه جهارم سمت راس
   منزل فصیحی 

  0452ـ 7284182

  مجمع دانشجویان و دانش آموختگان گلستان  209
23/10/80  

  الف/195/43/1
  

تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان پاتریس لومومبـا ـ خیابـان کریمـی       
   83نبش کوکب ـ برج پیوند ـ واحد 

66942451  
09122174566  

  فرهنگیان زنجانو مجمع دانشگاهیان   210
19/5/81  

  الف/192/43/1
  0241ـ535156  2801ده متري سوم ـ پالك  زنجان ـ خیابان فاتح ـ خ  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  مجمع دانشجویان و فارغ التحصیالن گیالنی  211
30/10/77  

   الف/81/1/42
بـه خیابـان قـدس ـ سـاختمان      خیابان طالقانی ـ نرسـیده   تهران ـ  

  21ـ واحد 6ط  ـ 119شماره 
88936945  
88894068  

  مجمع دانشجویان و فارغ التحصیالن یزدي  212
30/11/77  

  الف/42ـ88/1
  

سـمت   کوچـه آرش ـ یزد ـ خ آیت اله کاشانی ـ کوچه پشت پارك  
    ) کافی ( راست منزل اول 

   0351ـ7250870
  ف 0351ـ32761

  ایثارگر یزد مجمع فرهنگیان  213
8/4/83  

  الف/220/430/1
  

  یزد ـ آزادشهر ـ فلکه دوم ـ خیابان والیت ـ خیابان کوثر  
46670  
  081ـ8267830

  مجمع دانشگاهیان استان هرمزگان  214
13/2/82  

   الف/207/43/1
شهریور ـ روبـروي مرکـز سـابق      17بنرعباس ـ نرسیده به میدان  

  بهداشت استان
  

  دانشگاهیان استان قزوینمجمع دانشجویان و   215
21/4/82  

الف/209/43/1  
  2بلوار امام خمینی ـ مجتمع تجاري امیر ـ ط ـ  آبیک  

  0282ـ2826522
2893556  

  مجمع اسالمی کارکنان بانکها  216
25/9/82  

  الف/213/43/1
  16واحد  28/1خ یوسفیان ـ پالك ـ  ـ خیابان استاد مطهري تهران  

09122009047  
88440612  

217  
دانشـجویان و دانـش آموختگـان    ، مع طـالب  مج

  استان قزوین
15/9/82  

  الف/215/43/1
  3669950  60پالك  14کوچه  مفتحخ قزوین ـ خیابان غیاث آباد کمربندي ـ   

  مجمع فرهنگیان ایران اسالمی  218
24/12/82  
  الف/225/43/1

  10/2مهر ـ پالك  متري شرقی ـ خ 46نارمک ـ  تهران ـ خ  
77929113  
7901329  

  مجمع اسالمی آرمان ملت ایران   219
29/8/85  

  الف/241/43/1
  

ـ  انتهاي شهید حکیم ـ نرسیده به سه راه دهکده ـ خ اندیشه    تهران 
ـ واحد   3اقاقیا ـ ط  2شمالی ـ خ شهیدجانثاري ـ خ باغستان ـ بلوك    

9  
09122056116  

  مجمع اسالمی بانوان  220
30/9/77  

 amw.ir  الف/42ـ73/1
یدان ونک ـ خ مالصدرا ـ خ شیراز جنـوبی ـ کوچـه سـرو        تهران ـ م 

  34پالك 
  ف  88303767

88055481  
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تاریخ صدورو   نام تشکل  ردیف
  تلفن و فاکس  آدرس دفتر مرکزي  آدرس اینترنتی  شماره پروانه

  مرکز اسالمی دانشگاهیان  221
2/2/71  

  الف/42ـ28/1
  طبقه چهارمـ 171ـ پالك  37انتهاي وزراء ـ بعد از خ تهران ـ   

8886639  
  ت 8273348

  مجمع متخصصین  ایران    222
17/9/80  

  22739717   7تهران ، میدان صنعت ، خ خوردین ، کوچه مسعود ، پالك  ir.isaorg.WWW  الف /178/43/1
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