رديف

سازمان مردم نهاد

نام

تاريخ

مسئول

تاسیس

محدوده

مرجع ثبت

فعالیت

زمینه فعالیت تخصصی

آدرس دقیق پستی

تلفن

جغرافیايی

1

چراغ

خانم ژما
جواهری
پور

1390

وزارت کشور

ملی

آموزش و فرهنگ سازی در زمینه
کاهش مضررات انرژی های
نووکاهش آالینده های زیست
محیطی

2

موسسه زیست
بومهای عشایر

دکتر
گرشگلو

1378

ثبت شرکتها

ملی

طبیعت آموزش زیست محیطی

3

موسسه حمایت از
طبیعت و حیات
وحش میراث پارسیان

علی
جعفری

1385

ثبت شرکتها

تهران

حیات وحش  -طبیعت

4

همت زنان جنوب

فرخنده
گوهری

1386

سازمان حفاظت
محیط زیست

ملی

زنان و محیط زیست

5

جامعه جنگلبانی
ایران

کاظم
نصرتی

1381

سازمان جنگلها و
مراتع

ملی

جنگلها و مراتع

6

موسسه کوهستان
سبز

امیری

1384

وزارت کشور

تهران

زیست محیطی -خاک و کوهستان

میدان خراسان-خیابان
طیب-خ قاسم مهاجر-کوچه
توکلی زاده -پ  11ط 6

7

موسسه توسعه سبز

حمیده
توسلی

1379

وزارت کشور

ملی

زیست محیطی

تهران -خ خارک -نبش
کوچه هاشمی فر

09124942685

8

کانون بازنشستگان
حفاظت از محیط
زیست

بهروز
سیوانی

1379

سازمان حفاظت
محیط زیست

ملی

زیست محیطی

تهران-پارک پردیسان-
ساختمان تحقیقات اتاق 101

8828586309122546515

9

موسسه تنوع زیستی
و زیست بوم ها

علی عقیلی 1378

سازمان ثبت
شرکتها

ملی

محیط زیست طبیعی

تهران خ مفتح-شماره -801
شماره E1/4بلوک

0932909593309352156903

10

موسسه حفاظت از
پلنگ

علی عقیلی 1379

سازمان ثبت
شرکتها

تهران

حیات وحش

تهران-خ مفتح -شماره
شماره -801E1/4بلوک

9329095933

11

انجمن حفظ طبیعت

سازمان حفاظت
محیط زیست

تهران

زیست محیطی

تهران-خ اشرفی اصفهانی-
کوچه ششم غربی-پالک
-80ص.پ 11111-1161

4483673609123172087

علیرضا
صدیق

1382

نمابر

آدرس الکترونیک

تهران،خیابان شریعتی-باالتر
از میرداماد-کوچه زیبا-
پالک-64واحد 1

خ شهید رجایی شهرک 11
آبان کوچه اردیبهشت پ 66
کتابخانه

88199821-11
09367455936

22883212

9123302381

66404366

2200003022603946

22000030

09123335962

55510925

09209332007

88961716

09129971268

33033578

zh.gavaheripour@gimail.com

poya1384@GMAIL.COM

77525494

44836736

12

مؤسسه تسهیلگران
پیشرو

13

انجمن مدیریت سبز

سارا ولی
میرزا

1385

آقای سرای 1388

ایران

داریان

14

تعاونی توسعه سبز
پیشرو زنان

هنگامه
عظیمی

1385

15

موسسه مهرگان پرتو

محمد

1387

پژوه

حسین
شعاعی

ثبت شرکتها

ملی

زیست محیطی و آموزش
تسهیلگری

تهران ،خیابان ایرانشهر
جنوبی ،نرسیده به سمیه ف
بن بست ظهیراالسالم،
پالک1

اتاق بازرگانی و

ملی

آموزش توسعه فرهنگ ،مدیریت

تهران ،خیابان سهروردی

زیست محیطی

شمالی ،باالتر از میدان
پالیزی ،کوچه بسطامی،
پالک  ، 11واحد 1

ثبت شرکتها

ملی

زیست محیطی مهارتهای زندگی

کریمخان ،ایرانشهر جنوبی،
نرسیده به سمیه ،کوچه
ظهیراالسالم ،پالک  ، 1واحد
8

09123219819

ثبت شرکتها

ملی

آموزش و پژوهش در زمینه محیط

تهران ،خیابان تهرانپارس،

زیست و سالمت

فلکه اول گلبرگ168 ،
شرقی ،پالک  ، 110برج سبز
 ،طبقه  ، 1واحد B10بلوک

7770720309123050966

صنایع و معادن
ایران

16

موسسه طبیعت ایران

اینانلو

1386

سازمان میراث
فرهنگی،
گردشگری و
صنایع دستی

ملی

آموزش  ،راهنمایان طبیعت گردی ،تهران ،چهارراه کارگرشمالی،
فاطمی غربی ،شماره ،810
تحقیق محیط زیست
جنب آژانس طلوع ،طبقه
زیرزمین ،واحد جنوبی

17

موسسه زنان زمین و
توسعه پایدار

خانم
اردالن

1379

وزارت کشور

ملی

زیست محیطی

خیابان انقالب ،خیابان
ابوریحان ،کوچه مهتاب ،
پالک  16طبقه 1

18

انجمن اسالمی زنان
ایران

اعظم
طالقانی

1378

وزارت کشور

ملی

خانواده و زن توانمندسازی

ص.پ111-11191.

19

اندیشه انسان شهر

سلیمانی

1387

ثبت اسناد و
امالک

استانی

09121869658

8832546388812466
SARAVAL.IMIRZA@GMAIL.COM

8851552688515421
WWW.IRAN.GMA.COM

0912113954766930777

77707204

66930663

6641460509181716724
77537022

77537022

محیط زیست شهری

تهران ،شهرک اکباتان ،فاز 1
 ،خیابان شهید نفیسی  ،کوی
یاس واحد ، 1
ص.پ1191211492.

09125456764

4453291388601545

20

طرح سرزمین

نغمه نقی
لو

1384

ثبت شرکتها

ملی

زیست محیطی

نیاوران ،فیضیه ،پالک 80

0912335074022838389

22281915

21

باشگاه کوهنوردی
آوای کلوت آریانا

نیره
احمدی

1386

ثبت شرکتها

ملی

طبیعت گردی  ،کوهنوردی

ص.پ11114-161.

09123487186

44512536

22

پارس بوم پایدار

23

انجمن تمدن سبز

24

انجمن یوزپلنگ
ایرانی

25

کانون دیده بان زمین

وزارت کشور

تهران

زیست محیطی

خیابان بهرامی ،پالک 11
،مهندس مشاور

88650497

-88650698

دکترمسعود 1383
شفیق
مهدی
توحیدی
پور

1377

سازمان حفاظت
محیط زیست

ملی

زیست محیطی

تهران ،خیابان شریعتی،
میثاق  ،1پالک 10

7750541509123493062

77602122

محمد
صادق
فرهادی نیا

1380

ثبت شرکتها

ملی

زیست محیطی

تهران ،خیابان کارگر شمالی،
خیابان شکراله ،پالک ،1
طبقه  ،8واحد 1

 880059260913313075609125260337

طیبه
موسوی

1379

سازمان حفاظت
محیط زیست

ملی ـ بین زیست محیطی
المللی

تهران ،خیابان پاسداران،
میدان هروی ،خیابان شهید
ضابطی  ،کوچه توحیدی،
پالک  ،81طبقه اول

2294850788004026

WWW.IRSEN.ORG

26

موسسه حامیان
طبیعت پاک

محمد
صادق دریا
باری

1381

ثبت شرکتها و
سازمان حفاظت
محیط زیست

تهران

زیست محیطی

تهران ،خیابان پیروزی،
خیابان جعفرنژاد ،خیابان
دریاباری ،پالک ،161
کدپستی 12414

 33458350912293593809122580137

88910067

27

تشکل باران سبز

امیرحسین
اخوت

1387

سازمان ملی
جوانان

ملی

و محیط زیست IT

تهران ،ص.پ 11121-1219

8831501909122064560

88315019

28

انجمن بوم پژوهان

سعید
چراغی

1382

وزارت کشور

تهران

زیست محیطی

تهران -میدان نوبنیاد-خ
لنگری-ک ندا -بن بست
نسیم -پالک  -2طبقه1

4442241909127219916

29

کانون توسعه پایدار
(سنستا)

کاترین
رضوی

1358

ثبت شرکتها

تهران

زیست محیطی

تهران  ،میدان نوبنیاد ،خ
شهید لنکری ،کوچه لکپور،
پالک  ، 1واحد 86

6-22964114،
66972973 ،
09121355480

66400811

30

انجمن اندیشه سبز
زمین

رسول امید

1381

ثبت شرکتها

ملی

زیست محیطی  ،علمی ـ پژوهشی

کرج ،انتهای رجایی شهر،
شهرک بهداری ،فجر ، 4
پالک 1

4437813-0261
،09125662125

 46647940261

31

انجمن شهر خرم و
آباد

مسعود داود 1379
آبادی

ثبت شرکتها

تهران

گیاهان دارویی

تهران ،فلکه سوم تهرانپارس،
خ  194غربی بین تقاطع
 118و  111پالک ، 818
عطاری مهر سالمت

773468937722903609121264267

77863989

32

موسسه کوهنوردی و
زیست محیطی

1379

ثبت شرکتها

ملی

اکوسیستم های کوهستان

تهران  ،ص .پ 14241-911

0912350076009352156903

4483597644603049

احمد
یاریاب

GERATKOOROSB@YAHOO.COM

WWW.BOMPAJUHAN.IR

33

انجمن دنیای سالم

خانم باقری 1385
نیا

وزارت کشور

ملی -
تهران

زیست محیطی

تهران –اشرفی اصفهانی –
باالتر از پل همت –خ
گلستان شرقی –ساختمان
گلستان – 11زنگ 10

4444624544446244

44446251

34

کانون پردیس سبز

1385

وزارت علوم

درون

جوانان –حیات وحش وتنوع

تهران -بزرگراه امام رضا (ع)

3031553-0291

6627155

وتحقیقات

دانشگاهی

زیستی–آلودگی ها –آموزش
محیط زیست علمی و تحقیقاتی

–شهرستان پاکدشت

35

انجمن حافظان محله
سبز

علی بیات

1379

سازمان حفاظت
محیط زیست

تهران

زنان  ،آموزش محیط زیست ،
جوانان ،حیات وحش

تهران ـ تقاطع نیایش و
سردار جنگل ـ پنج تن ـ
بلوار قدس جنوبی ـ پ 6

448069262208990009122507571

36

انجمن طرفداران
محیط زیست شهریار

شراره
معصومی

1382

وزارت کشور

شهریار

آموزش محیط زیست

کرج ـ شهرک مارلیک ـ
پاساژـ امید ـ ط 1ـ واحد81

09127357217

37

انجمن یاوران طبیعت

ایرج
ابراهیمی
دهکردی

1385

وزارت کشور

ملی

جوانان – طبیعت گردی –آموزش
محیط زیست

بلوار میرداماد ـ رازن جنوبی
ـ خ 1ـ شماره86ـ واحد 10

09122122363

22754609

38

انجمن طبیعت گران
برنا

حمید
توسلی

1382

وزارت کشور

ملی

تهران ـ خ مالصدرا ـ شیخ
زنان-جوانان –طبیعت گردی –
بهایی شمالی ـ بن بست
ورزش ومحیط زیست -حیات
وحش و تنوع زیستی-آلودگی ها – عبید زاکانی ـ پ 1
آموزش محیط زیست-

8861787309122493653

88047588

39

انجمن طبیعت ایران

ثابت جو

1380

وزارت کشور

ملی

طبیعت گردی –آموزش محیط
زیست

0926382368222473119

22951299

40

انجمن ارزیابی ایران

مجید
مخدوم

1381

وزارت علوم
تحقیقات

ملی

آلودگی ها –طبیعت گردی-
آموزش محیط زیست

تهران ،خیابان انقالب ،
خیابان قدس  ،پالک ، 99
مرکز تحقیقات بین المللی
همزیستی  ،پالک 4

41

انجمن متخصصین
محیط زیست

مجید
عباسپور

1374

وزارت علوم
تحقیقات

ملی

آلودگی ها – طبیعت گردی-
آموزش محیط زیست

تهران -بزرگراه آبشناسان –خ
اقتصادی –خ اخالص –خ
آفتاب

4484844309123225268

42

انجمن آشنایی با
حیات وحش ایران

دنا ضیایی

1384

ثبت شرکتها

ملی

آموزش حیات وحش به اقشار
مختلف (کودک و محیط زیست )

شهرک غرب ،فاز  ، 1خیابان
مهستان ،کوچه گلستان ،
مجتمع سبز ورودی خیابان
شمالی ط6

0912377791888052036

عباس
اسدی

Organic.agri@yahoo.com

44871373
FATMIRZAEE@yahoo.com

Sharehmasumi@yahoo.com

iraged@yahoo.com

goborna@gmail.com

IRAN@Gmail.com

88972473
www.iran@ir.ir

www.IRSEN.org

88613641

43

مؤسسه طبیعت

44

موسسه کوهستان

فخرالسادات 1381
غنی

ثبت شرکتها

تهران

طبیعت گردی

تهران ـ خ فا طمی –بعد از
تقاطع کارگر ـ جنب آژانس
هواپیمایی طلوع ساختمان
196جدید زیر همکف

6693077709121501997

1384

ثبت شرکتها

ملی

علمی -تحقیقاتی

تهران-میدان خراسان-خ

3303357809125971268

عبیری

طیب –خ قاسم مهاجر-کوچه
توکلی زاده پ-11ط چهارم

سبز
45

انجمن خرد ورزان
جوان

46

موسسه توسعه
روستای سبز

فاطمه
میرزایی

47

جمعیت حامیان
زمین

سعید
طهماسبیان

1382

48

دروازه های سبز
پارس

آناهیتا
زمانی

1381

سازمان حفاظت
محیط زیست

49

انجمن حمایت از یوز
پلنگ

مرتضی
اسالمی

1380

ثبت شرکتها

ملی

50

انجمن دیده بان
کوهستان

عباس
محمدی

1378

وزارت کشور

ملی

طبیعت گردی-آموزش محیط
زیست

51

انجمن زنان مبارزه با
الودگی محیط زیست

مه لقا مالح 1384

وزارت کشور

تهران

زنان –آموزش محیط زیست
جوانان –طبیعت گردی -الودگی
ها حیات وحش و تنوع زیستی

66930663
tabiat@gmahl.com

POYA1384@GMAIL.COM

حیات وحش وتنوع زیستی آموزش شهر ری-خ منتظری -کوچه
هفتم (محمدی) شماره -11
محیط زیست
ط8

3338230109125993259

5590398055959000

محمد رضا
شهریاری

1381

وزارت کشور

شهر ری

محمودیه-کوچه بهمن –پ1

9126306901

2203504322214860

1379

سازمان ثبت
شرکتها

ملی

تحقیقات زیست محیطی

0919247646009121361543

وزارت کشور

ملی

آموزش و پژوهش محیط زیست

تهران-سید خندان-خیابان
دبستان -کوچه حیا منش-
پالک -92واحد1

ملی

فرهنگ سازی–آموزش محیط
زیست

تهران ـ خیابان شهید بهشتی
ـ خیابان قنبرزاده ـ کوچه
مرتاض هجری ـ پالک  81ـ
زنگ 1

8876893309122509324

طبیعت گردی-آموزش محیط
زیست

تهران-امیر اباد-خ شکر اهلل-
پ 1( 116قدیم)طبقه دوم
واحد 1

0912811142488005926

تهران-خ انقالب –جنب الله
زار -پ -190واحد 18

667122432236368309121227935

66712421

تهران  ،خیابان ولیعصر ،
کوچه تیمسار قرنی ـ پالک
11

22045266

22010391

FATIMIRZAEE.YAHOO.COM

info@hamianzamin.org

88768933

INFO@ALPIMECLUB.IR

