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پایگاه اطالع رسانی کودکانمان

تحت پوشش پایگاه اطالع رسانی خیریه های کشور
www.khairieh.com

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بيّنه
موسسه راه بهشت
موسسه فرهنگی مهاد رسانه پژوه
موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان
مدرسه ریان
مؤسسة جامعة القرآن الكریم
ستاد  قرآنی احسن الحدیث
مكتب القرآن الكریم
 یتگفتمان قرآن و وال»مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت»
موسسه قرآنی طليعه نور کوثر 10:تعداد پایگاه
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http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://mqeb.ir/
http://www.raahebehesht.ir/
http://mehadrasaneh.ir/
http://www.mehad.org/
https://www.rayyanschool.ir/
https://www.jqk.ir/
http://ahsanalhadis.com/
http://www.isfmaktabq.ir/
https://tadabor.ir/
http://www.norekosar.ir/
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ان سازمان بهزیستی کشور
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دفترتوانمند سازی معلوالن
موسسه خيریه توانمندسازی بچه های باران
جشنواره بين المللی تئاترمعلولين
(شمعدانی)پایگاه اینترنتی معلوالن ایران
مددکاری برای معلولين
موسسه رعد
فصلنامه علمی، پژوهشی علوم پيراپزشكی و توانبخشی
جامعه معلولين ایران
انجمن معلولين ضایعه نخاعی استان مازندران
انجمن ندای معلولين ایران
انجمن نابينایان ایران
انجمن خانواده ناشنوایان ایران
اندیشه سالمت روان
نشریه توان بخشی
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http://www.behzisti.ir/
http://www.uswr.ac.ir/
http://www.behzisti-fars.ir/portal/show.aspx?page=17460
http://barantheater.com/
http://disabledtheaterfestival.behzisti.ir/
http://shamdani.com/index.php?&slct_pg_id=-2&sid=1&slc_lang=fa
http://socialworkeriran.com/index.php?sid=1&slc_lang=fa
http://raad-charity.org/Default.aspx?l=1
http://jpsr.mums.ac.ir/
http://iransdp.com/
http://www.mazscia.ir/
http://iranianhna.ir/
http://isdpf.ir/
http://isdpf.ir/
http://andishesr.com/
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=37&sid=1&slc_lang=fa
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ان مرکز حمایت از معلولين ضایعات نخاعی ایران
انجمن معلولين ضایعات نخاعی استان تهران
دفتر فرهنگ معلولين
موسسه غيردولتی کانون معلولين توانا
شرکت توان افزا
صنایع فلزی معلولين ایران
تئاتر معلولين ایران
موسسه نيكوکاری رعد الغدیر
موسسه خيریه طلوع نيكان یاس
مجله خبری معلوالن نيوز
هـمـــدم فتـح المـبين
انجمن باور
انجمن حمایت از معلولين آسيب نخاعی اراک
گروه تكما
انجمن خيریه اتيسم ایران
جامعه معلولين اصفهان

32:تعداد پایگاه
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http://www.irannokhaa.ir/
http://scia.ir/
http://www.handicapcenter.com/
http://www.irantavana.com/
http://tavanafza.com/
http://www.imidmedical.ir/
https://iraniandisabledtheatre.com/
http://raad-alghadir.org/
http://nikanyas.ir/
http://www.malolannews.com/
https://hamdam.org/Default.aspx
http://www.baavarnew.ir/
http://ascia-charity.org/
http://takma.org/
https://irautism.org/
http://esfahanhandicap.ir/
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 شيرمادرترویج تغذیه با انجمن

 ایرانانجمن علمی تغذیه کودکان

 کودکانانجمن تغذیه ی

(تغذیه کودکان)دانشكده تغذیه و علوم غذایی

 اولسالمت

دفتر بهبود تغذیه جامعه
6:  تعداد پایگاه
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http://shiremadar.com/
http://ima-net.ir/sites/isachnu/Default.aspx
http://iscn.org.ir/
http://nutr.mui.ac.ir/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-1%D8%AA%D8%A7-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://salamateaval.com/Content/1213
http://nut.behdasht.gov.ir/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
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 رودجمعيت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده

 پویشانجمن دوستداران کودک

 اجتماعیانجمن پيشگيری از آسيب های

 نيلیانجمن حمایت از کودکان چتر

 (ع)جمعيت امام علی

مؤسسه ی کنشگران توسعه پارس
6:  تعداد پایگاه
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ان  کودکشورای کتاب

ایرانک

 هدهدکتاب

 کودکانمؤسسه پژوهشی تاریخ ادبيات

 چيستانشر

 بخوانبا من

 کودکانآموزش خالق از راه ادبيات

کتابک

8:  تعداد پایگاه
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https://koodaki.org/
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https://khanak.org/
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ان اپليكيشن قرآن برای بچه ها
 کودکانبرنامه  آموزش حروف الفبای انگليسی به

الف بارون
 بچه ها ریاضی»نرم افزار آموزشی»

آموزش موزیكال الفبا فارسی به کودکان
 فارسىبازى آموزش

 (آموزش و سرگرمی کودکان)ریبو و رابی
 کودکانهبازی های پازل

برنامه اندروید بچه ها الفبا حروف پيش و اول دبستان
 مينااپليكيشن واژگان

کودک سالم

11:  تعداد پایگاه
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 فرزندخواندگیسامانه
 قرآنفرزند خواندگی در آینه ی

قوانين فرزند خواندگی
 اخانواده هشرایط فرزندخواندگی و اولویت های واگذاری فرزند به

روند اجرایی فرزند خواندگی و مدارک مورد نياز
 گامتوضيح کامل و گام به –اقدام برای فرزندخواندگی

پذیرش و ترخيص فرزند در مراکز شبه خانواده
دفتر امور شبه خانواده 8:  تعداد پایگاه
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https://www.hoghooghdanan.com/childs/2264-1389-11-19-17-40-53.html
https://www.yasa.co/blog/adoption-of-the-new-circumstances/
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http://behzistikurdistan.ir/shebhe khanevade.aspx?lang=fa
http://91.98.148.138:900/tabid/297/Default.aspx
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 مردم نهاد طلوع مهر و دوستیموسسه
 (ع)جمعيت امام علی

انجمن حمایت از کودکان کار
 محكمموسسه خيریه

بنياد نيكوکاری دست های مهربان
 محکموسسه خيریه

موسسه خيریه رفاه  کودک
 مهرآفرینموسسه

انجمن حمایت از کودکان بهشت
 مهرگيتیموسسه خيریه

ستاک اميد کودک
خانه کودکان آفتاب

12:  تعداد پایگاه
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https://mahak-charity.org/main/index.php/fa
http://www.childf.com/
http://www.mehrafarinorg.com/
https://www.heaven-children.ir/
https://mehrgiti.com/fa/
http://setakngo.ir/
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ان انجمن روانپزشكی کودک و نوجوان
(روانشناسی کودک)ویكی روان
(روانشناسی کودک)جامعه سالمت
روانشناسی کودک
مرکز کودک و نوجوان
روان آسای
روان یاب
ماسيو
نامه سالمت روان کودکفصل
(روانشناسی کودک)مجله سالمت و پزشكی درمان سرا
کودک من
کميسيون انجمن های علمی
 پژوهشی روانشناسی-مجله علمی

13:  تعداد پایگاه
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http://childmentalhealth.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
http://www.darmansara.com/category/mental-health/child-psychology
https://www.kudakeman.com/child-psychology
https://isac.msrt.ir/fa
http://www.iranapsy.ir/
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ان انجمن روانپزشكی کودک و نوجوان
(روانشناسی کودک)ویكی روان
(روانشناسی کودک)جامعه سالمت
روانشناسی کودک
مرکز کودک و نوجوان
روان آسای
روان یاب
ماسيو
نامه سالمت روان کودکفصل
(روانشناسی کودک)مجله سالمت و پزشكی درمان سرا
کودک من
کميسيون انجمن های علمی
 پژوهشی روانشناسی-مجله علمی
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ان  همدالن کودک و نوجوانبنياد
 اميدمؤسسه خيریه بين المللی زنجيره

انجمن خيریه حمایت از کودکان بهشت
مـُحكـم

بنياد نيک ورزی شریان
 هستیانجمن کودکان مهر

بنياد امور بيماری  های خاص
 بیخانه ای

انجمن حمایت از کودکان بهشت
 نوزادانمجله علمی پژوهشی پرستاری کودکان و

بنياد بيماری های نادر ایران

11:  تعداد پایگاه
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http://sharayancharity.com/
http://mehrehasti.com/
http://www.cffsd.org/
http://ebhome.ir/
https://www.heaven-children.ir/
http://jpen.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
http://radoir.org/fa/
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 (ایتام)خـيریه و خانه کودک و نوجـوان موسسه
 کرجموسسه سرپرستی ایتام و امور خيریه

تربيتی بهاران-موسسه خيریه فرهنگی
 معرفتموسسه خيریه ایتام ارمغان همای

(ع)مؤسسه عترت معصومين
 (عليه السالم)موسسه خيریه مهر امام هادی

موسسه خيریه یاران مهربان سبـز
 رضویموسسه خيریه و ایتام بنی هاشم

موسسه خيریه انجمن تكفل و سرپرستی ایتام قم
 دانشبنياد

موسسه خيریه فخرالملوک
بنياد خيریه فرهنگی و تربيتی حاج علی اکبر صنعتی

12:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.aytambesat.loxblog.com/
http://aytamkaraj.com/fa/
http://www.baharanesf.ir/fa/Main/
http://ekrame-aytam.ir/include/home.php?idd=1
http://etrat-charity.org/
http://imamhadi.com/
http://www.ymngo.ir/
https://banihashemrazavi.com/
http://www.anjoman-aytam.com/index.aspx
https://bonyaddanesh.org/
http://www.fakhrolmolook.ir/Content/Default.aspx?Landir=rtl&Lan=Fa
http://www.hajaliakbarsanati.com/index.php
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ان  همدالن کودک و نوجوانبنياد
موسسه حمایتی خانه مهر کودکان
روجيار
بنيادکودک
انجمن نيكوکاری اميد کمال
انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
مؤسسه فرهنگی هنری آشيانه کودک و نوجوان
موسسه خيریه مهرگان
فلسفه
کتابک
با من بخوان
 تهران( عليهاالسالم)زینب کبری بنياد
 (  مام)موسسه ی مادران امروز
مؤسسه فرهنگی هنری آشيانه کودک و نوجوان
مؤسسه تاک

31:تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://hamdelan.org/
http://www.mehrhouse.com/
http://rojyar.org/
http://www.childf.com/
http://www.omid-kamal.org/fa/
http://www.pers.ir/Main/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7
http://ashianehma.com/
https://mehrgaan.org/Default.aspx
http://www.p4c.ir/index.htm
https://ketabak.org/
https://khanak.org/
http://zeynabkf.ir/
http://www.madaraneemrooz.com/
http://ashianehma.com/
http://takchildren.com/Index/
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ان  فلسفه برای کودکان و نوجوانانکارگاه
کتابک
شورای کتاب کودک
جمعيت خيریه قلب های سبز
انجمن علمی قلب کودکان ایران
انجمن روانپزشكی کودک و نوجوان ایران
انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی
انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
موسسه مادران امروز
 24ویدیا
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
کتابخانه کودکان و نوجوانان
کتابخانه عمومی کودکان شقایق
سایت کودکان
باشگاه کودک
کودک آنالین

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.p4c.ir/index.htm
https://ketabak.org/
http://cbc.ir/
http://www.greenhearts.ir/
http://www.ispc.ir/
http://iacap.ir/
http://www.hamiassociation.org/
http://www.pers.ir/Main/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7
http://www.madaraneemrooz.com/default.asp
http://vidia24.ir/
http://www.kanoonnews.ir/
http://icnl.nlai.ir/
http://shaghayeghlib.blogfa.com/
http://www.koodakan.org/
https://kidsclub.center/
http://www.koodakonline.com/
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ان بنيادکودک
 یزدانبخشانجمن نيكوکاری مهندس شادی

مرکز استعدادیابی کودکان
 نيکمرکز تست و تقویت هوش کودک

موسسه حاميان طبيعت
 کودکان کارآفرینqtalent

گروه تيم خالقيت
 موسسه پژوهشی و خالقيت کودک و نوجوان دنيای نوابغ

انجمن خير کوچولو ها
مهدیاب

10:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.childf.com/
http://shadibakhsh.com/
https://drjebeli.ir/children-and-youth-talent-identification
http://hooshenik.com/
http://narvaan.ir/
http://qtalent.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/#1507818476607-c5d43fe9-2a67
http://creativitycenter.ir/
http://navabegh.org/
http://navabegh.org/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%da%86%d9%88%d9%84%d9%88-%d9%87%d8%a7/
https://mahdyab.ir/
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ان بنياد نيكوکاری دست های مهربان
 طاهاموسسه خيریه گلشن آل

بنياد توسعه آفرینش برتر
 مشيزموسسه

(…ایتــام و )خـانـه بچـه هـای کـرمانـيـان
 آسمانیمؤسسه خيریه راه فرشتگان

موسسه خيریه کوثر گناباد
 (س)موسسه خيریه حضرت فاطمه زهرا

انجمن خيریه فرزندان رحمت تبریز
 کاشانموسسه نگين خيرین

موسسه تعالی

11:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://dmngo.ir/
http://golshanealetaha.ir/
http://afarineshebartar.ir/
http://www.mashiz.ir/news_eventslist.php
http://ngokermanian.ir/
http://refach.ir/
http://www.farzandanekowsar.ir/
http://www.fatemehzahra.org/
http://www.frahmat.ir/index.aspx
http://www.neginngo.ir/
http://www.taaly.ir/
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 حمایت از حقوق کودکانانجمن
 (سفيرنور)انجمن حمایت از کودکان کار و خيابان
انجمن حمایت از کودکان کار
انجمن پویش
جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان
بنياد کودک ایران
 کمک_حمایت از کودکان بی پناه
موسسه حمایتی خانه مهر کودکان
انجمن حمایت از کودکان چتر نيلی
انجمن حمایت از حقوق کودکان
 اعالميه  جهانی  حقوق  کودک
حقوق کودکان در ایران و جهان
انجمن حمایت از کودکان کار
(یونيسف)صندوق کودکان سازمان ملل متحد
انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب
سازمان دفاع از قربانيان خشونت
انجمن جمعيت دفاع از جهانی شایسته  کودکان

17:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://new.irsprc.org/
http://safirenoor-ngo.ir/
http://apcl.org.ir/
http://pooyeshngo.com/
http://www.jamiatdefaa.org/
http://www.childf.com/
http://komakchild.org/
http://www.mehrhouse.com/
http://nilichildren.org/
http://new.irsprc.org/
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-child.htm
https://jpsyedu.ut.ac.ir/article_15010.html
http://apcl.org.ir/
https://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/unisef-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%81
https://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/tavanyab-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a8
https://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/khoshunat-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa
https://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/jahaneshayeste-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
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 شبيرمجتمع خدمات بهزیستی شيرخوارگاه
پارسيان آوید
 احسانشيرخوارگاه
 (ع)شيرخوارگاه امام علی
مادرشو
موسسه خيریه بازباران
محک
خانه فرشتگان
طلوع طب
 (  مام)موسسه ی مادران امروز
مؤسسه فرهنگی هنری آشيانه کودک و نوجوان
مؤسسه تاک

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://hamyarannet.ir/
https://parsianavid.com/
http://shirkhargah-tabriz.ir/
http://imamali-charity.org/
https://madarsho.com/
http://bazbaran.ir/
https://mahak-charity.org/
http://khane-fereshtegan.com/
https://tolouteb.com/
http://www.madaraneemrooz.com/
http://ashianehma.com/
http://takchildren.com/Index/
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 آنالینکودک
کارگاه فلسفه برای کودکان و نوجوانان
جمعيت خيریه قلب های سبز
انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی
انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
موسسه مادران امروز
 24ویدیا
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
کتابخانه کودکان و نوجوانان
کتابخانه عمومی کودکان شقایق
سایت کودکان
باشگاه کودک 24:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.koodakonline.com/
http://www.p4c.ir/index.htm
http://www.greenhearts.ir/
http://www.hamiassociation.org/
http://www.pers.ir/Main/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7
http://www.madaraneemrooz.com/default.asp
http://vidia24.ir/
http://www.kanoonnews.ir/
http://icnl.nlai.ir/
http://shaghayeghlib.blogfa.com/
http://www.koodakan.org/
https://kidsclub.center/
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محک
موسسه خيریه کسا

موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان
انجمن خيریه حمایت از بيماران مبتال به سرطان یاس کرمان

انجمن خون و سرطان کودکان ایران
انجمن حمایت از کودکان مبتال به سرطان تبریز

فانوس
مؤسسه تحقيقات، آموزش و پيشگيری سرطان

  جمعيت خيریه قلب های سبز
انجمن فانوس

10:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://mahak-charity.org/main/index.php/fa/
https://kassa-charity.org/
http://khorasan-charity.org/fa/
https://yaas.org.ir/
http://iphos.ir/
https://taskin-charity.org/
http://fanoosngo.ir/
http://ncii.ir/
http://greenhearts.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=8&Itemid=437
http://fanoosngo.ir/
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 پيشگيری و کاهش طالق بهزیستیکميته
کانون صنفی سردفتران ازدواج وطالق
انجمن مشاوره ایران
موسسه خانواده سالمت بنيان
انجمن آینده روشن نخبگان
عوامل تحكيم بنيان خانواده در اسالم
انجمن نيروی تدبير زنان
 خانواده ایرانی
کنگره ملی خانواده
انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
انجمن مشاوره ایران
انجمن سالمت خانواده ایران 12:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.khanevadeiimen.blogfa.com/
http://www.kanoonset.ir/
http://irancounseling.ir/index.php?&slct_pg_id=54&sid=1&slc_lang=fa
https://salamatbonyan.ir/
https://ayande-roshan.com/
http://forum.rasekhoon.net/thread/721414/page1/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ntz-ngo.ir/Congress/UIPanel/Index
http://farsi.khamenei.ir/speech-family
http://www.ncfamily.ir/
http://fpai.ir/index.php?&slct_pg_id=54&sid=1&slc_lang=fa
http://irancounseling.ir/index.php?&slct_pg_id=54&sid=1&slc_lang=fa
http://fha.org.ir/index.php?lang=fa
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ان  حمایت از کودکان کارانجمن
جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان
خانه کودک مهر
مراکز پرتو
مرکز ملی نوآوری اجتماعی
انجمن پيشگيری از آسيب های اجتماعی
انجمن حمایت از حقوق کودکان
 (سفيرنور)انجمن حمایت از کودکان کار و خيابان
موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی
انجمن حمایت از کودکان چتر نيلی
مؤسسه تاک
مهرآفرین
 حاميان کودکان کار و خيابانانجمن
(سرمد)موسسه نيكوکاری سرای مهر دستان سپهر
موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی

15:  تعداد پایگاه

http://kodakweb.ir/
http://kodakweb.com/index.php/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A8/29-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://apcl.org.ir/
http://www.jamiatdefaa.org/
http://www.mehrhouse.com/
http://swsc.tehran.ir/2015-09-29-17-56-26
https://noavari.org/
http://www.asibha.com/
http://new.irsprc.org/
http://safirenoor-ngo.ir/
http://tmd-ngo.org/
http://nilichildren.org/
http://takchildren.com/Index/
http://mehrafarinorg.com/
http://www.str-children.org/fa
http://sarmadcharity.com/
http://tmd-ngo.org/

