
آدرس دفتر مرکزیموضوع فعالیتنام سازمان مردم نهادشهرردیف

بخش باال والیت روستای قلعه نو علیاتوانبخشیکوثر باخرزباخرز1

جنب کافی نت آدینه- حکیم باخرزی - خ فرهنگیان توانبخشیجامعه معلولین نوین کوثرباخرز2

13کوچه شیرین پالک -خیابان امام اجتماعینرجس بجستانبجستان3

241 تیر روبروی اداره پست پ7خیابان اجتماعیانصار النبیبجستان4

31نبش امام خمینی توانبخشی-اجتماعی اجازه نامه بوستان شکوه مهربجستان5

22قائم اجتماعییاس نبیبردسکن6

بلوار مطهری نرسیده به پمپ بنزیناجتماعیخاتم االنبیاءبردسکن7

میدان حسینی جنب تکیه حسینیتوانبخشی(ع)امام حسین بردسکن8

(ع)خیابان عدالت جنب تکیه علی ابن موسی الرضا  اجتماعی(ع)علی بن موسی الرضا بردسکن9

 طبقه همکف90بردسکن بلوار امام علی  کوچه بازیار پالکتوانبخشیجوانان قمر بنی هاشمبردسکن10

4 خرداد 15نبش -  خرداد 15خ -میدان توحید توانبخشیانجمن حمایت از معلوالن نور امیدبردسکن11

 جنب پمپ بنزین نبی نجار19مطهری اجتماعیباران مهربردسکن12

جنب گنجینه دوغارون (ع)بلوار امام حسین اجتماعی(س)محبان الرقیه تایباد13

دور میدان موالنا ابتدای خیابان دارالسالماجتماعیاکسیرتایباد14

حدفاصل کوچه مولوی و کمال الملک- بسیج مستضعفین جنوبی  (ع)شهرک امام حسین توانبخشیآفاقتایباد15

بلواروالفجرطبقه همکف(قاسم انوار)19کوچه بهارستان توانبخشیعرش نشینان تواناتربت جام16

 راه سمت چپ4بعد از  -4عباسپورتوانبخشیانجمن معلولین پردیستربت جام17

566پالک -شرکت تعاونی کشاورزی -طبقه دوم- بلوار امام خمینی اجتماعی و توانبخشیجام (ع)کشاورزان محبان علی تربت جام18

بلوار خلیج فارس جنب میدان کارگرتوانبخشیوحدتتربت جام19

خیابان موسی ابن جعفر  جنب میدان مهاییاجتماعیبعثت  خاتم االنبیاء  جامتربت جام20

انتهای کوچه  - 5/1المهدی اجتماعی(ع)خانه نوباوگان و کودکان علی بن ابیطالب تربت جام21

طبقه همکف – 204پالک –خیابان امام خمینی -میدان جهاد-شهرنصرآباد –بخش نصرآباد اجتماعیمتوسلین به اهل البیت نصر آبادتربت جام22

اجتماعیمحسنین نیل شهرتربت جام23
-کوچه معلم-بلوارامام خمینی-نیل شهر-تربت جام 

طبقه همکف-پالک یک

توانبخشیحاج غالمرضا احمدیانتربت حیدریه24
 5 پالک 15فردوسی 

5 پ24سلیمانی 

میدان امام حسین  جنب اداره مخابرات - 2ولیعصر  فاز اجتماعی- توانبخشی (ع)امام سجادتربت حیدریه25

 متری28ابتدای خیابان اجتماعیفروغ مهرتربت حیدریه26

فهرست مراکز خیریه تحت نظارت بهزیستی خراسان رضوی



14پالک  -14خیابان بهشتی اجتماعی(س)حضرت زکیه تربت حیدریه27

جنب مسجد آسایش- چهارراه آسایش - خیابان آسایش توانبخشیجامعه معلولینتربت حیدریه28

3خیابان جنت اجتماعیصاحب الزمانتربت حیدریه29

24طالقانی اجتماعیآوای فجر تربتتربت حیدریه30

31فردوسی - خ فردوسی شمالی توانبخشیبهارانتربت حیدریه31

اجتماعیتوسعه حاج سید ابوالحسن خطیبیتربت حیدریه32
-نرسیده به میدان بسیج -خ فردوسی شمالی 

طبقه فوقانی فروشگاه پل-جنب بسیج 

طبقه همکف( 14سلمان فارسی ) 19نبش باغسلطانی -خیابان باغ سلطانی پیشگیریجمعیت همیاران سالمت روان آوای مهربانیتربت حیدریه33

جغتایاجتماعیاحسان المومنینجغتای34

4پ-3نقاب خیابان شهید آوینی اجتماعی(عج)حضرت مهدیجوین35

31نقاب میدان حر کوچه نماز پالک اجتماعیمائده آسمانیجوین36

14جامی - گلبهار اجتماعی(س)محبان الزهرا گلبهار37

32پ-ساختمان گلها-8نبش عطار -بلوارعطار-گلبهاراجتماعیابوطالبگلبهار38

 راه مولوی کوچه خانقاء4--گلمکان توانبخشیسالمندان مرد توحید سبحانگلبهار39

سمت راست قطعه دوم -15بهشتی اجتماعیفدکچناران40

1عدالت - خیابان عدالت توانبخشینوید مهربانیچناران41

روستای خیرآبادتوانبخشیخیریه رحمانچناران42

4پالک -سمت راست - 15بهشتی اجتماعیایثارنرجس خاتونچناران43

21خ امام خمینی اجتماعینصرچناران44

جنب نانوایی ذاکر-خیابان امام خمینی -گلمکان اجتماعی(ع)امام حسن مجتبی گلبهار45

پشت آشپزخانه -2خیابان پردیس -انتهای بلواربهشتی-چناران اجتماعیریحانه الرسول طوسچناران46

2پالک -کوچه هاشمی نژاد - 14خ امام خمینی توانبخشیجامعه معلولین نشاطخلیل آباد47

4پالک -کوچه شهید هاشمی - 14خیابان امام اجتماعیشکوفه های صالحخلیل آباد48

روبروی فرمانداری-خیابان شهید رجائی توانبخشیانصارخواف49

9نبش همت –خیابان همت -سلطان آبادتوانبخشیعرشیان بیهقخوشاب50

میدان امام علی روبروی بانک ملتاجتماعیالغدیرداورزن51

نبش خیابان والیت-انتهای بلوارشهدا -روستای نامن - داورزن اجتماعیساقی کوثرنامنداورزن52

روبروی مجتمع فرهنگی تفریحی دکترعلی  شریعتی-بلوارمحمدتقی شریعتی -روستای مزینان اجتماعینرجس خاتون مزینانداورزن53

259خیابان طالقانی نرسیده به بانک انصار پالک اجتماعیخیریه درمان وتامین جهیزیه کوثردرگز54

بهزیستی سابق-نرسیده به میدان مشاهیر -خیابان اما خمینی توانبخشیمهرپویان ابیورددرگز55



مقابل مصلی -(س)جنب مدرسه حضرت معصومه -خیابان الغدیراجتماعی و توانبخشیمهرورزاندرگز56

طبقه همکف -37پ-خ انوری ابیوردی -خیابان طالقانی-محله شهرداری توانبخشیجامعه معلولین موفقدرگز57

طبقه اول-4بلوارمعلم -شهر جنگل اجتماعیآبشار مهربانی نگین سبز کویررشتخوار58

خیابان شهید فهمیدهاجتماعی(ع)محبان اهل البیت رشتخوار59

هئیت نیک اندیشان زاوهزاوه60
اجتماعی 

توانبخشی
9549146687بلواراستادصاحب کار-خیابان پاسداران-محله جاده اصلی -شهردولت آباد

اجتماعینازنین  زهرا سبزوارسبزوار61
-ساختمان برج زرین -خیابان کاشفی شمالی 

5واحد -طبقه دوم 

698پ -روبروی سازمان اتوبوسرانی -باالتراز چهارراه امدادی - سبزوارتوانبخشیامیر المومنینسبزوار62

بن بست شهید رجایی- جنب مدرسه نجمه 6- امام خمینیاجتماعینگهداری کودکان بی سرپرست حیدر احمدی مقدمسبزوار63

28پالک - 35خیابان بیهق اجتماعیبانوان نیکوکار زهراوانسبزوار64

20/1پالک -36خ امیرکبیر توانبخشی عرشیان بیهقسبزوار65

30خیابان اسرار جنوبی خیابان پیشنمازی  جنب مسجدپ اجتماعی(ص)خاتم النبی سبزوار66

41 پ 1خیابان جانبازان نرسیده به جانبازان اجتماعیبیهق اندیشهسبزوار67

روبروی دبیرستان بانو ربابه شرکا ء - 18پالک - ابتدای ولیعصر شرقی - چهارراه استثناییتوانبخشیجامعه معلولین سامانسبزوار68

خیابان طالقانی جنب جهاد کشاورزیاجتماعیمنتظرینسبزوار69

 بهمن22خ کاشفی خ اجتماعیباقر العلومسبزوار70

اول راه راقند-بعدازسازمان فنی و حرفه ای -توحیدشهراجتماعیعطیه داورزنسبزوار71

243خیابان رازی جنب مسجدالمهدی پاجتماعیحاج علی ده آبادیسبزوار72

 بهمن کاشفی شمالی22خیابان توانبخشیجامع سالمندان مادرسبزوارسبزوار73

طبقه همکف-11خیابان بسیج –خیابان مدرس -سبزوارتوانبخشیانجمن نابینایان سربدارانسبزوار74

روبروی روستای کالته آقازاده- جاده اسفراین 4کیلومترتوانبخشیخانه بارانسبزوار75

بعد از پل صالح آباد-جاده کمربندی سبزوارمشهد5کیلومتر توانبخشیابوالفضل العباس حاج عباس صالح آبادیسبزوار76

 انتهای کوچه5خیابان شریعتمداری توانبخشیکانون ناشنوایان سبزوارسبزوار77

31خیابان ولی عصر غربی پالک -خیابان امیر کبیر اجتماعیبانوان نیکوکار عارفهسبزوار78

طبقه فوقانی بیمه سالمت-میدان آل احمد اجتماعیغریب الغرباءسبزوار79

3 پالک 4فیاض -خیابان فیاض باجتماعیدارالمحسنینسبزوار80

2ضلع شرقی دانشکده علوم پزشکی شماره -سبزوار پیشگیریخیریه اقامتی بهبودی روشنایی به زندگی حکیم سبزواریسبزوار81

9سبزوار خ کاشفی توانبخشیپرنیان امیدبیهقسبزوار82

سبزوار83
اجازه )حضرت مهدی جوین 

(نامه استانی شهرستان جوین 
اجتماعی

طبقه -10روبروی رازی -خیابان رازی - سبزوار

باالی امالک آسایش

طبقه همکف -146پالک - 6کوچه بیهقی -میدان رسالت اجتماعیبهارمهربانی سربدارانسبزوار84



جنب آسانسورامج فراز شاهین-حاشیه بزرگراه غدیر-تقاطع جاده ابریشم اجتماعیمهرآوران افق بیهق سبزوارسبزوار85

(عج)جنب مسجد صاحب الزمان -چهارراه بیهق - ششتمداجتماعیبنت الهدی ششتمدششتمد86

4 شهریور17 شهریور نبش 17خیابان اجتماعی(ع)امام علی سرخس87

بخش بزنگان-سرخس اجتماعیخاتم االنبیاء بزنگانسرخس88

40 پالک 1 نیلوفر 2 تربیت 4فرهنگیان فرهنگیان اجتماعیغنچه های زندگی توسطرقبه شاندیز89

جنب اداره پست-میدان امام اجتماعیحمزه سید الشهداءطرقبه شاندیز90

جنب پمپ بنزین-28امام خمینی -طرقبه اجتماعیعلی بن ابیطالبطرقبه شاندیز91

خیابان شهید سالم جنب شهرک اندیشهتوانبخشیشکوفه های فریمانفریمان92

(ع)معبرآخر خیابان امام حسین -محله دانشگاه پیام نورتوانبخشیاحسان فریمانفریمان93

105پ-9خیابان امام رضا -شهرقلندرآباد-فریمان توانبخشی(ع)امام حسن مجتبی فریمان94

ابتدای روستای تقی آباد نبش خیابان باغ نشاط- بخش مرکزی توانبخشیمددکاران کیان شرقفیروزه95

3خیابان امام خمینی -بخش مرکزی توانبخشیکارآمدان برترفیروزهفیروزه96

 روبروی شهرداری فیروزه8خ معلم نبش معلم توانبخشیجامعه معلولین آفتاب فیروزهفیروزه97

7 پالک 3- خیابا ن بهزیستی توانبخشیحامعه معلولین همتقوچان98

4بلوارجانبازان نبش جامی توانبخشیسرزمین آرزوهاقوچان99

32 پالک 4خیابان شهید مطهری خ شهید الچینی روبروی الچینی توانبخشیجامعه نابینایانقوچان100

اجتماعیخضراءقوچان101
سمت چپ-نبش چهارراه دوم-خیابان مولوی

82پ

کاشمر روستای عارف آباداجتماعی باب الحوائج موسی بن جعفرکاشمر102

کاشمر بلوار سید مرتضی مقابل جهاد دانشگاهیتوانبخشیکم توانان ذهنی رمضانکاشمر103

69 پ 15/5خرداد -15خیابان توانبخشیپیام آوران نشاطکاشمر104

13و11 شهریور 17حدفاصل - شهریور 17خیابان اجتماعیابا صالح المهدیکاشمر105

کاشمر106
خانه شبانه روزی هئیت امنائی

 نگهداری فرزندان بی سرپرست 
پشت شبکه بهداشت-3امام  -(ره)خیابان امام خمینی اجتماعی

3طبقه مثبت -مجتمع فرهنگی جاری شریعت -2خ ناصر خسرواجتماعیمهارت اشتغال صبح امیدگناباد107

15خیابان امام خمینی خانه فرزندانخانه فرزندان امیدگناباد108

7نبش شهدا - خیابان شهدا - بیلنداجتماعیبیلندی (ع)امام علی گناباد109

کوچه پنجم آبان- میدان امام خمینی اجتماعیانصار الحجهگناباد110

روبروی دهیاری زیبد-روستای زیبداجتماعیسرو سبز زیبد کهنگناباد111

4گناباد خیابان غفاری اجتماعی(ع)ثامن الحج گناباد112

خیابان شوریده جنب هتل پاسارگاداجتماعیکوثرگناباد113



4-2خیابان المهدی جنب تاکسی تلفنی بین المهدی اجتماعی(س)حضرت رقیه گناباد114

115جنب اورژانس -بلوار کشاورز-کاخک اجتماعی(س)حضرت زهرا گناباد115

20خیابان حافظ توانبخشیجامعه نابینایان آشیان مهرگناباد116

خیابان سعدی مقابل پارک شیرینتوانبخشیشهید کامیابگناباد117

ساختمان شورای اسالمی شهر- شهرداری گنابادتوانبخشیبنیاد فرزانگان مهرجاویدانگناباد118

6خیابان المهدیاجتماعیبی بی نفیسهگناباد119

حسینیه- 1خیابان ناصرخسرو-گنابادپیشگیرینوراعتماد گنابادگناباد120

اشتغالنیکوکاری اشتغال نیک اندیشان مهرداد گنابادگناباد121
طبقه همکف-6پالک -خیابان اتوبان -خیابان کمربندی شهرک -شهرک صنعتی گناباد-گناباد

9691193114

(ع) مجتمع امام رضا 30نبش کریمی-بلوار شهید کریمیپیشگیریبنیاد پیشگیری از معلولیتهای مادرزادی ژنتیک خراسان رضویمشهد122

اجتماعیمهر احمدیمشهد123
 طبقه اول 9پ  ( 9 تن 72شهدای ) 28بلوار خیام جنوبی  (خانه فرزندان  ) 30 پالک 4دانش آموز 

(دفتر موسسه خیریه )9187694369کدپستی 

اتاق بازرگانی- جنب باغ ملی - خیابان امام خمینی اجتماعیجامعه یاوری خراسانمشهد124

بلوار بعثت بین رضا و ابوذر درمانگاه تخصصیاجتماعی(ع)محبان الجواد مشهد125

56 پالک 31 چمن اجتماعیچمن (ع)علی بن موسی الرضا مشهد126

مشهد127
خیریه کودکان و نوجوانان بی سرپرست خانه فرشتگان 

(س)حضرت معصومه 
39 نبش کوچه دوم پالک 9هفت تیر اجتماعی

39 پالک    35و33بین فرهنگ - بلوارفرهنگ خانه فرزندانجامع امام رئوفمشهد128

351شماره -43 و 41بین سناباد خانه فرزندان(ع)گلستان علی مشهد129

50- 52پالک 8کوچه گرانمهر سعدی  - 17امام خمینی اجتماعیخاندان مظاهریمشهد130

4 قائم 58 عبدالمطلب 1خیام شمالی توانبخشیهمدم فتح المبینمشهد131

میدان شهید فهمیده به طرف میدان قائم اسایشگاه شهید فیاض بخشتوانبخشی آسایشگاه معلولین جسمی و حرکتی فیاض بخشمشهد132

815 پالک 5و3خیابان خاکی بین آخوند خراسانی اجتماعیراه بهشت وسعادتمشهد133

109 پالک 36بهشتی اجتماعیالمهدی کوهسنگیمشهد134

114 پ 13شهید شیشه چی  - 33حر عاملی اجتماعیدانش آموزی محسنین ناحیه چهارمشهد135

14 پالک 12مصلی اجتماعی(ع)الله خونین علی اکبر مشهد136

365 پ 15-13بین آبکوه - خ آبکوه اجتماعیآل عمران شرقمشهد137

دبیرستان دکتر ترک زاده-چهارراه اول سمت چپ- 2استقالل -میدان استقاللاجتماعیبنیاد خیریه دکتر ترک زادهمشهد138

218 خیابان شهید نوحه خوان پالک 21/1خ مطهری شمالی اجتماعیسفره سخاوتمشهد139

23 پ 19خیابان شیرازی اجتماعیعمید صفویمشهد140

174 پ 14 و12میدان شهدا بین شهید هاشمی نژاد اجتماعیراه حق رضویهمشهد141

12 پالک 4شهید دهقان - 33/2بلوار مجیدیه - قاسم آباد اجتماعیگلزار علویمشهد142



مجتمع تجاری کیمیا-  شهریور 17میدان اجتماعیارفع رحیمیانمشهد143

86 نبش چهارراه اول پالک 5حر عاملی اجتماعیطریقه النجاهمشهد144

2پالک -10نبش ویال - 8فکوری اجتماعیطوس (ع)پرتو مهر امام رضا مشهد145

701 قطعه 15اندیشه - شهرک صنعتی توساجتماعی(ع)کارآفرینی امیر المومنینمشهد146

 جنب مسجد فاطمیه54خ آزادشهر امامت اجتماعیفاطمیهمشهد147

87 پالک 20 قائمی 59شهید فکوری اجتماعی(ع)صفای حضرت علی مشهد148

33پالک- 16صبا - سیدی بلوار صباخانه فرزندانعدالت گستر بهارستانمشهد149

74 پالک 16هفت تیر - آب و برق اجتماعیاندیشه محمد امینمشهد150

3اداره آموزش و پرورش ناحیه  -4خیابان پاسداران اجتماعی مشهد3دانش آموزی ناحیه مشهد151

2پالک  -4بلواردانش آموز خانه فرزندان(عج)امید نورمهدی منجی مشهد152

1/4 پالک 6میدان شهدا خیابان دانشگاه اجتماعینیک گستر وصالمشهد153

30 پالک 48امامت اجتماعیمهر آفرین پناه عصرمشهد154

58 واحد 2 دی جنب بانک ایران زمین پاساژ عالالدین طبقه 10چهارراه لشکر نرسیده به میدان توانبخشیشعبه بیرجند (ص)حضرت رسول مشهد155

25پ - 3نبش شهید قانع - سه راه زندان -بلواروکیل آباداجتماعیارحام مهرآفرین مبینمشهد156

161 پالک 5-7بین شریعتی - قاسم آباد اجتماعیگلستان مهدی عمیدیمشهد157

6نبش وحدت -بلوار وحدت توانبخشیانجمن حمایت از معلوالن ضایعه نخاعیمشهد158

701واحد -طبقه هفتم-ساختمان رهام-48پالک –بلوارفردوسی –بلوارخیام -محله ارشاد-مشهدکلیه حوزه هاتوس (ع)مسکن سازان اهل البیت مشهد159

44پالک (7رودکی شمالی )26خیابان شهید بهشتی توانبخشیجامعه نابینایان وکم بینایان مشهدمشهد160

11پالک -5نبش بیهقی – 6امامت  –بلوارامامت توانبخشیتوانمند سازی بچه های باران  اندیشه مشهدمشهد161

495پالک - 40دانش آموز - بلواروکیل آباداجتماعیطلیعه هدایت رضویمشهد162

15پالک  (شهید قدیری)2کوچه جوادیه -25خیابان طبرسی اجتماعیمجمع خیرین مسکن سازمشهد163

52شهید صدر - خیابان چمن اجتماعیکارآفرینی و اشتغال طلوع مهر کارامشهد164

397 پالک59آزادی-30فرامرزعباسیاجتماعینغمه شکوفایی توسمشهد165

39 پالک 25اقبال الهوری اجتماعیسجادیه طوسمشهد166

طبقه همکف-799پالک -بن بست دارالشفاء-میدان بسیج مستضعفین -بهاراجتماعیامدادگران عاشورا خراسان رضویمشهد167

توانبخشی-اجتماعی بوستان شکوه مهرمشهد168
-3بلوارهنرستان - بلواروکیل آباد

(4میثاق )6خیابان گلشن 

11پالک 22هفت تیر - آب و برق اجتماعیالغوثمشهد169

29 پالک 3میدان سعد آباد نبش مطهری جنوبی اجتماعی(ع)غنچه خونین علی اصغر مشهد170

بین عنصری و دانش هتل بین المللی قصر-امام رضا بین امام رضا اجتماعیبنیاد خیریه مرحوم محمد سزاواربندیمشهد171



49پالک 34صیاد شیرازی اجتماعیمعراج عاشقان کوثرمشهد172

39 پالک 12ثامن االئمه اجتماعیسراج رضوی توسمشهد173

51 و 49 پالک 14خیابان هاشمی نژاد - میدان شهدا اجتماعیمرتضویمشهد174

18پالک -72امامت -بلوارامامت اجتماعیفرزندان خورشید هشتممشهد175

14پ- ساختمان ستایش نیا کوثران 7 شهید کریمی 15الهیه اقدسیه اجتماعیبعثت خاتم االنبیاءمشهد176

160پالک -16ابوذر غفاری نبش ابوذر -احمد آباد اجتماعیفرزندان غدیرمشهد177

 طبقه دوم1004 و چهارراه دانشجو پالک 36بین معلم -ازاد شهراجتماعیهمیاری دانشجویان مهر آفرینمشهد178

258پالک  -26نبش سید رضی اجتماعیبنیادنیکوکاری نوید ایرانیانمشهد179

64پ -کوچه سرای گمرک -نواب صفوی اجتماعیچشمه های امید توسمشهد180

طبقه همکف-104پالک  -10و8بین شهید صادقی - خیابان سازمان آب اجتماعیکاننون کلینیک های مددکاری اجتماعی خراسان رضویمشهد181

20پالک  -4-6خیابان عدالت -احمدآبادتوانبخشیاتیسم رشدمشهد182

42پالک -10مومن -2عماریاسر-بزرگراه بسیجتوانبخشیامید فردای معلولین توسمشهد183

10پ- جنب مسجد توفیق 9احمد آباد نبش طالقانی اجتماعیسبط اکبر (ع)امام حسن مجتبی مشهد184

2 طبقه اول واحد 33پالک  -20خ سنائی توانبخشی- پیشگیری- اجتماعی بنیاد داراالحسان مهر علوی رئوفمشهد185

16 پ 4وکیل آباد نبش فارغ التحصیالن اجتماعیگلپونه های رضامشهد186

36 پالک 7و5بلوار شهید منتظری بین منتظری اجتماعیبنیاد خیریه عدالتیانمشهد187

داخل محوطه درمانگاه خاتم االنبیاء- راه اول 4مطهری شمالی یک بعد از توانبخشیرضویه حمایت از مستمندان و بیماران روانی مزمنمشهد188

 طبقه همکف10پالک  - 7خیابان ویال - 8فکوری اجتماعی(ع)نور علی بن موسی الرضا مشهد189

مسجد نقویه- طبقه سوم - اول عارف - احمد آباد اجتماعیحمایت از بیماران آسیب پذیر توسمشهد190

339پالک  -17-19بین دانشگاه -خیابان دانشگاه اجتماعی(ع)بقیه اهلل االعظم مشهد191

جنب درمانگاه موسی ابن جعفر- مقابل فضای سبز 12آخوند خراسانی اجتماعیخانه خیرین استان خراسان رضویمشهد192

توانبخشیآریا هنر مهر بارثاوامشهد193
 کوچه سمت 4رودکی - 3بلوار پیروزی -مشهد 

27جنب نانوائی پ -راست 

45پالک - 13امام هادی -بلوارتوستوانبخشیخورشیدهشتم تسهیلگران خراسانمشهد194

طبقه همکف- 49پالک - 3طالبی  -1بلوارتوس اجتماعیمیزان (ع)امام علی النقی مشهد195

41/1پالک  -4خیام جنوبی -بلوارخیام جنوبی اجتماعیجمعیت خیرین باران مهرعلیمشهد196

11پ-30ولیعصر -46خیابان خیام شمالی اجتماعیبدرطوس (ع)علی ولی اهلل مشهد197

17پالک -18بلوارفلسطین اجتماعیراه پویندگان امیدبخش توسمشهد198

40پالک - 55شهید شفیعی - سمت چپ - انتهای خیابان - 17شهیدآوینی - گلشهراجتماعیگلشهر (س)باب الحوائج حضرت رقیه مشهد199

69پالک -3باغدار- 56بسیج -بلوارآقا مصطفی خمینی - مشهداجتماعی(ع)عباس بن علی مشهد200



طبقه اول -81پالک  -23/2مصلی - بلوارمصلی اجتماعیکوثرالنبی توسمشهد201

طبقه منفی یک-305پالک -52سیدرضی اجتماعییگانه پردیس جانانمشهد202

1308واحد  -13طبقه -مجتمع زیست خاور-میدان دکترشریعتی اجتماعیپیوندمهربانیمشهد203

29پالک -28خیابان فداییان اسالم توانبخشی- پیشگیری- اجتماعی بنیاد رخکمشهد204

واحد جنب آسانسور- طبقه همکف -12ساختمان -جنب دادگستری-خیابان مدرس توانبخشی- پیشگیری- اجتماعی (ع)امام حسن عسگری مشهد205

اجتماعیبانیان محب پیوندمشهد206
-709واحد -طبقه هفتم-2ساختمان کیان سنتر-بلوارجانباز-بلوار شهید فرامرز عباسی-محله بهاران

9197810012کدپستی 

پیشگیری(ع)سرای رهاشدگان امام علی مشهد207
جنب پمپ – 5/135خیابان آزادی –خیابان پیامبراعظم -روستاباغون آباد–دهستان طوس - مشهد

گاز

128پالک (شهیدغالمرضا ماهیان ) 17خیابان توحید –کوچه شهیدمهدی گنجه ای –محله عامل توانبخشیناشنوایان خراسان رضوی- (س)حضرت زهرامشهد208

اجتماعیلبخند هشتممشهد209
گلبرگ )34خیابان ابوطالب (38عبدالمطلب )خیابان گلبرگ جنوبی -(ع)محله حضرت ابوطالب 

طبقه همکف -2001پ-7جنوبی 

421پالک -خیابان دانشگاه -خیابان ابن سینااجتماعیشبکه هماهنگی مراکز غیرانتفاعی شبه خانواده خراسان رضویمشهد211

اجتماعیاندیشه سبز سفیرصلح درونمشهد212
طبقه اول-251پالک -13پیروزی-12شهیدرضوی)بلوارخاقانی -محله رضاشهر

9177748598کدپستی 

9178147533کدپستی  -204پ-46بین میدانت هنرستان و پیروزی -بلوارپیروزیاجتماعینگین خاتم خراسانمشهد214

26خیابان امام خمینی اجتماعیخضرا مهرمه والت215

(عج)بلوار شریعتی باالی مسجد ولیعصر اجتماعی(ع)امام علی مه والت216

روبروی مسجد جامعاجتماعیهاشمیه مه والتمه والت217

شکرانه شادمهرمه والت218
اجتماعی 

توانبخشی
84پالک -بلوارامام رضا -(چمران) 4خیابان امام رضا -محله حمام -شهرشادمهر-مه والت 

1رسالت شرقی -سیمتری طالقانی توانبخشیانجمن نابینایان ادیب نیشابورینیشابور219

جنب اشپزخانه رازی- راه دوم 4خ رازی - خیابان راه  توابخشیخورشید رخشان پیک امیدنیشابور220

طبقه همکف -8پالک - 3کوچه عطار-خیابان عطاراجتماعی(س)حضرت معصومه نیشابور221

2انتهای شهرک قدس  انتهای خیابان ادیب توانبخشی شهریور17معلولین ذهنینیشابور222

 کوچه پشت درمانگاه56 کوچه شمس پالک 4/1راه انقالب خیابان فردوسی شمالی 4 اجتماعی(ع)حضرت جواد االئمه نیشابور223

 جاده فرخک12جاده باغرود کیلومتر توانبخشی(ع)علی بن ابیطالب نیشابور224

57پالک = روبروی هیئت خادمان حسینی 19خیابان عدالت شرقی عدالت اجتماعی(س)حضرت مریم نیشابور225

6روبروی باغچه بان -خیابان باغچه بان -انتهای بلوارجانبازان توانبخشی(س)مرکز توانبخشی حضرت زهرا نیشابور226

138پ-19کوچه کرامت  -10/1کوچه شهید فهمیده -محله بنیاد شهیداجتماعی(ع)امام علی نیشابور227

جنب آشپزخانه رازی-چهارراه دوم -خ رازی -نیشابور  خ ایستگاه سالمندانمهر پرندیسنیشابور228

نیشابور229
خیریه مهرآفرین پناه عصر

طبقه دوم-ساختمان آریا -  خرداد15خ اجتماعی


