
 ردیف نام تشکل نام مدیر عامل

 1 خانه فرزندان امام علی محمد امین لطفی

 2 )عج(موسسه خیریه دختران ولی عصر فاطمه صغري آمالی

 3 خیریه آبشار عاطفه ها خانم کیوانی

 4 موسسه خیریه الزهرا محمدجالیري

 5 موسسه خیریه سفیر مهربانی محمد علی قاسم زاده نداف

 6 )حامد(موسسه حمایت وامداد علی فرشاد

 7 خیریه حضرت ولی عصر علوي علوي

 8 کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استان فاطمه صغري دباغپور

 9 انجمن فرهنگی ورزشی نواي کویر خاوران محمد زارع

 10 موسسه خیرین کار افرین شفا شهناز آدینانی

 11 انجمن جوانان سرزمین خورشید حامد عربزاده

 12 انجمن سفیران دانش سعید رحمانی

 13 انجمن اسالمی مشتاقان حضرت ولی عصر مهربان حاجی پور

 14 موسسه فرهنگی ریحانه النبی خ صغري حجی پور

 15 کانون هنرمندان استان حسین آقا رفیعی

 16 کانون فرش دستبافت استان محمد صمیمی اول

 17 خانه طراحان گرافیک خراسان جنوبی فرج زاده

 18 بنیاد روستا شناسی رویش محمد محسن حمیدي

 19 موسسه خیرین سالمت استان محمود حسینی

 20 انجمن حمایت ازبیماران هموفیلی دکترمسعودضیائی

 21 انجمن  خیریه حمایت از بیماران کلیوي هادي دهقانی

 22 انجمن ام اس استان خراسان جنوبی حمید رضا ریاسی

 23 انجمن حمایت ازبیماران تاالسمی معصومه صندوقی

 24 انجمن متخصصین محیط زیست خراسان جنوبی سید محمدآذرکار

 25 جامعه متخصصان کنترل کیفیت استان خانم زرفشان فر

 26 انجمن مخترعین شرق فاطمه صفدري شرشر

 27 کانون فن اوران علوم ازمایشگاهی مجتبی سخاوتی

 28 کانون فرهنگی پژوهشی اندیشه نرگس نوروزي

 29 مجمع خیرین مدرسه ساز طالبی

 30 انجمن اقتصاد استان خادم میثم حاجی پور

 31 انجمن دوستدار کودك وخانواده باور استان سعیده صائبی

 32 موسسه رویش هاي انقالب استان وحید نیک سرشت

 33 )عج(موسسه خیریه رهپویان والیت حضرت مهدي  مهدي عباسیان

 34 بنیاد کودك ناصرولی پور مطلق

 35 موسسه پارت انگیزش خاوران سید مصطفی حسینی

 36 کانون سنگرسازان بی سنگراستان علیرضا گرجی

 37 موسه خیریه عاشقان ثاراهللا استان غالمحسین و محمدحسین نوفرستی

 38 بنیاد حامیان دانشگاه محمد احسان بخش

 39 موسسه فرهنگی مطاف جانان هادي مساح

 40 موسسه خیریه امدادگران عاشورا غالمرضانجارزاده

 41 جمعیت طرفداران ایمنی راههاي استان مهدي حسینی



 


