
 
 

 

 

  
 دارد               6/1/1398    الف      /1005/9                                      

 

 
 

 آقای دکتر رحمانی فضلی

 محترم کشوروزیر 

 
 شادباش اعیاد نوروز و مبعث؛سالم و با 

 

با  به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد، رسر کشونهاد سرانامه تشکلهای غیردولتی و مردمبه پیوست، احتراما 

و ، جهت استحضار محدودکننده دول خارجی علیه ایرانه وضع تحریمهای یکجانبه و سیاستهای موضوع اعتراض ب

 .شودقدیم میهای مرتبط تپیگیریانجام 

های ملی و استانی، تشکلهای دارای مقام شامل شبکهل رسمی و قانونی تشک 350با مشارکت نزدیک به  نامهاین 

های نهاد ملی و استانی در حوزها و صدها سازمان غیردولتی و مردمهای دوستی ایران و سایر کشورهمنمشورتی، انج

 است. ، تدوین و تنظیم شدهفعالیتی گوناگون

 از طریقتشکل  هر و نشان رسمی ار دام صالحیتامضاء مقا این توضیح که ب ،نامه و اسامی امضاءکنندگانمتن ذیال 

 گذرد.از نظرتان می  شده است،ثبت  ngonews2020.comبه آدرس  مربوطه سایت

 

 احترام دوبارهبا 

 
 نهادغیردولتی و مردمزمانهای سانمایندگان 

 و حمایت از تشکلهاشورای ملی توسعه در 

 

 موتیمحمد اله                سیاوش آقاخانی                    پریچهر شاهسوند                      چراغچی        تقی محمد

 

 

 

 
 رونوشت:

 رئیس محترم دفتر ریاست جمهوریدکتر واعظی؛ ی اآق

 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییهدکتر الفت؛ آقای 

 وزیر محترم امور خارجهدکتر ظریف؛ آقای 

دستیار محترم ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت دکتر ربیعی؛آقای 
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کرونا یماریبحران ب تیریبر مد رانیا میسازمان ملل در خصوص آثار تحر رکلیبه دب یجامعه مدن ینهاد و تشکلهاو مردم یردولتیغ ینامه سازمانها  

 

  گوترش ویآنتون یجناب آقا

 محترم سازمان ملل متحد رکلیدب
 

 احترام؛ با

 

حقوق بشر  یالمللنیشناخته شده در نظام ب نیادیاز حقوق بن یکی یاز بهداشت و سالمت عموم یبرخوردار حق

 .دارد یاستوار یگاهیجا یالمللنیاست که در اسناد گوناگون ب

 ۲۵ماده  ۱کرده و در بند  یتلق یاز استاندارد مناسب زندگ یرا به عنوان بخش یحقوق بشر، سالمت یجهان هیاعالم

 یحداقل طیجزو شرا ،یضرور یرا در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماع «یبهداشت یهامراقبت»خود، 

 ثاقیم ۱۲ماده  نیهر فرد دانسته است. همچن یتو رفاه و سالم یاستاندارد مناسب زندگ یبرا یو اجتماع یاقتصاد

عضو  ی: کشورهاداردیو اشعار م پردازدیم یبه موضوع حق بر سالمت( ۱۹۹۶) یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد

 تیبه رسم یو روان یجسم یسطح قابل حصول سالمت نیتریاز عال یمندحق هر فرد را به بهره ثاقیم نیا

تمام خدمات  نیجهت تأم یطیشرا جادیا نیو همچن ریگهمه یهایماریو کنترل ب معالجهو  یریشگیو پ شناسندیم

 .داندیم مانیپ نیعضو ا یهادولت فیرا از وظا یماریدر مواقع ب یپزشک یهاو مراقبت

سطح استاندارد سالمت و  نیاز باالتر یخود، حق کودک را در برخوردار ۲۴در ماده  زیحقوق کودک، ن ونیکنوانس

مناسب  یهاروش دیها باماده، دولت نی. طبق اشناسدیم تیبه رسم یو توانبخش یماریدرمان ب یالزم برا التیتسه

مبارزه با  ه،یولا یبهداشت یهاو مراقبت یپزشک اورهنوزادان و کودکان و ارائه مش ریومکاهش مرگ نهیرا در زم

 .مادران اتخاذ کنند مانیقبل و پس از زا یهامراقبت نیو تضم هیو سوءتغذ هایماریب

 

 !رکلیدب یآقا

 نیدونالد ترامپ ا یجمهور استیر یاز زمان تصد اند وبوده کایدولت آمر میمورد تحر رانیمردم ا هاستسال

 یجز محاصره و جنگ اقتصاد ییکه معنا افتهیآنچنان گسترش  یالمللنیبر خالف تعهدات ب جانبهکی یهامیتحر

به  کایخود در الزام دولت آمر یقانون فیوظا بهندارد و سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است  رانیمردم ا هیعل

 .دیعمل نما یمقررات حقوق بشر تیرعا

. ردیگیرا م انیرانیاز ا یاریهر روز جان بس یرانسانیغ یهامیتحر نیهمزمان با تداوم ا ران،یکرونا در ا روسیو وعیش

انجام  نیجان خود را ح یو بهداشت یپزشک زاتیبه علت کمبود تجه یپزشکان، پرستاران و کارشناسان بهداشت

  .دهندیاز دست م فهیوظ

 

 !رکلیدب یآقا

نفر  ونیلیم ۸۰ یبرا یحفاظت لیو وسا یپزشک زاتیتجه دیخر یبرا رانیدر مخاطره است. ا یرانیا هاونیلیم جان

نامه تقاضا دارند  نیامضاکننده ا رانیا یمردم نهاد و جامعه مدن یهااست. سازمان یمنابع مال ازمندیخود ن تیجمع

 هیعل کایامر یرانسانیغ یهامیلغو تحر یریگیمتحد با پ مللسازمان  یرکلیدب تینشده است با استفاده از ظرف ریتا د

 .دیکن یریجلوگ تیبشر هیعل تیجنا نیاز ادامه ا رانیمردم ا

 

 احترام با
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کرونا یماریبحران ب تیریبر مد رانیا میسازمان ملل در خصوص آثار تحر رکلیبه دب یجامعه مدن ینهاد و تشکلهاو مردم یردولتیغ ینامه سازمانها  

 

 امضاءکنندگان:
 

 های ملیشبکه

 

 رانیا یاسالم یزنان در جمهور یردولتیغ یشبکه سازمان ها -۱

 کشور یعیو منابع طب ستیز طیمح یشبکه تشکلها -۲

 رانیا انیمردم نهاد ناشنوا یسازمانها یشبکه مل -3

 رانیحوزه سرطان ا هیریو موسسات خ یمردم یتشکل ها یشبکه مل -۴

 یحرکت یمردم نهاد معلوالن جسم یتشکلها یشبکه مل -۵

 داریو توسعه پا ریشبکه رشد فرا گ -۶

 استان فارس یعیو منبع طب ستیز طیمح یشبکه تشکل ها -7

 

 تشکلهای دارای مقام مشورتی

 

 کانون معلولین توانا -۸

 ایران هانجمن سالمت خانواد -۹

 زنان قاتیموسسه مطالعات و تحق -۱۰

 یتعال یموسسه فراسو -۱۱

 خشونت انیسازمان دفاع از قربان -۱۲

 گل نرگس وندیپ هیریموسسه خ -۱3

 رعد یکوکارین یمجتمع آموزش -۱۴

 ستیز طیمحو  داریطرفدار توسعه پا یرانیانجمن زنان ا -۱۵

 دیام رهیزنج یالملل نیب هیریموسسه خ -۱۶

 رانیا سمیانجمن ات -۱7

 آبشار عاطفه ها هیریخ یالملل نیب ادیبن -۱۸

 

 سایر کشورهاهای دوستی ایران و انجمن

 

 ایو اسپان رانیا یانجمن دوست -۱۹

 و فرانسه رانیا یانجمن دوست -۲۰

 و ژاپن رانیا یانجمن دوست -۲۱

 ایتالیو ا رانیا یانجمن دوست -۲۲

 وقبرس رانیا یانجمن دوست -۲3

 و هند رانیا یانجمن دوست -۲۴

 و کامرون رانیا یدوست انجمن -۲۵

 و پرتغال رانیا یانجمن دوست -۲۶

 و آلمان رانیا یانجمن دوست -۲7
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 تشکلهای ملی و استانی

 

 شعبه در کشور( 3۶) و  رانیا یلیکانون هموف -۲۸

 رانیمجمع نخبگان ا -۲۹

 کیگابر ابتید یاطالع رسان انجمن -3۰

 رانیا ابتیانجمن د -3۱

 رانیا نیجامعه معلول -3۲

 ) ام اس( رانیاسکلروز ا پلیانجمن مولت -33

 )کوتاه قامتان بلند همت( یرانیا یانجمن کوچولوها -3۴

 رانیانجمن صرع ا -3۵

 رانیخانه نجات ا -3۶

 رانیا هیانجمن تغذ -37

 رانیا ییشنوا یایانجمن اح -3۸

 رانیانجمن هامون ا -3۹

 یرانیخانه تعاونگران ا -۴۰

 یرانیا یانجمن کوچولوها -۴۱

 رانیا یهودیسازمان بانوان  -۴۲

 واحد یایآس یالملل نیو ب یسازمان مردم نهاد مل -۴3

 رانیا یپزشک یحشره شناس یانجمن علم -۴۴

 انجمن االنان و االتین -۴۵

 سیرازیش یسالمت رانیسف -۴۶

 اقطاع عتیپاسبانان طب انجمن -۴7

 السالم( هی)علیامام عل انتید هیریو امور خ یکوکارین موسسه -۴۸

 راه مدرسه یاجتماع دهید بیدوستداران کودکان آس انجمن -۴۹

 کرمان اسی انجمن -۵۰

 هنر ستارگان درخشان یایمیک -۵۱

 توانمند شهرستان انار نیبانوان کارآفر یاجتماع کانون -۵۲

 بحرآسمان انجمن -۵3

 دالشهدایس یو فرهنگ یکوکارین ادیبن -۵۴

 عرفان سالمت استان کرمان یابتید مارانیاز ب تیحما انجمن -۵۵

 امام سجاد )ع(کوهبنان هیریخ -۵۶

 رجانیس انیناشنوا کانون -۵7

 گلشن نور اصناف یکوکارین مرکز -۵۸

 استان کرمان یتاالسم مارانیاز ب تیحما انجمن -۵۹

 مانیکر دیمهرآو هیریخ مرکز -۶۰

 عتیستارگان سبز طب موسسه -۶۱

 مانیکر اریمهر د میشم -۶۲

 السالم شهرستان کوهبنان هیعل یامام عل هیریخ -۶3

 راه هجرت انیمناد هیریخ مؤسسه -۶۴
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 رجانیس عتیرفتگران طب انجمن -۶۵

 فردا یبرا یادداشتی -۶۶

 دیام کاشانه -۶7

 عصر بشارت یفرهنگ انجمن -۶۸

 مانیکر اریمهر د  میشم -۶۹

 جوان بم نوباوران -7۰

 محبت یها رهیزنج یاجتماع یها بیاز آس یریشگیمردم نهاد کانون پ موسسه -7۱

 تمدن کهن سبزواران دوستداران -7۲

 ریگو شمندیاند ایبوت -73

 عصر بشارت یفرهنگ انجمن -7۴

 همسان کرمان یقلبها یدوقلوها و چندقلوها انجمن -7۵

 رجانیس کوکاریزنان ن انجمن -7۶

 سندرم داون استان کردستان هیریخ کانون -77

 زکوهیپار ستیز طیحافظان مح انجمن -7۸

 جنوب مانیآفتاب رحمت کر موسسه -7۹

 رجانیس کوکاریزنان ن انجمن -۸۰

 مانیکر ینشانها یطلوع ب تیجمع -۸۱

 رجانیس کوکاریزنان ن انجمن -۸۲

 سبزواران کین شیرو مهرورزان -۸3

 چماه کوهبنان انجمن -۸۴

 هایالزهرا سالم اهلل عل هیریخ موسسه -۸۵

 ، تالش و توسعه رها استان کرمان شهیاند انجمن -۸۶

 )س( شهربابک نبیحضرت ز هیریخ موسسه -۸7

 اسوه استان کرمان ثارگرانیا انجمن -۸۸

 فردا دیام موسسه -۸۹

 استان کرمان یویکل مارانیب انجمن -۹۰

 صبح و ورزش استان کرمان انجمن -۹۱

 ۶۰کنگره  یانسان یایاح تیجمع -۹۲

 پاک مازندران نیمهرورزان زم انجمن -۹3

 واناتیح اتیح یناج شگامانیپ موسسه -۹۴

 شهیو اند دیام یجوانه ها موسسه -۹۵

 پژوهان قانون مدار اصفهان حقوق -۹۶

 مهر نرگس نیآذ -۹7

 یمحبت هست توشه -۹۸

 کردستان هاتیمردم نهاد جوانان ژ سازمان -۹۹

 لنگرود ستیز طیدوستداران مح تیجمع -۱۰۰

 انیرانیا دیام یروشنا هیریخ ادیبن -۱۰۱

 کودکان مهر یاستعدادها ییشکوفا مؤسسه -۱۰۲

 کشور یکشت شکسوتانیاز پ تیحما کانون -۱۰3
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 ینب اسیمردم نهاد  تیجمع -۱۰۴

 سبز مراغه یهما یطیمح ستیز تشکل -۱۰۵

 دانش مینس انجمن -۱۰۶

 کودکان مهر یاستعدادها ییشکوفا موسسه -۱۰7

 شرق نیبهارآفر انجمن -۱۰۸

 آستانه شمیفرهنگ ابر کانون -۱۰۹

 محکم هیریخ موسسه -۱۱۰

 استان البرز یتوسعه فرهنگ و حقوق شهروند انجمن -۱۱۱

 ریساز کو ندهیآ شهروندان -۱۱۲

 مردم نهاد کلبه بانوان سازمان -۱۱3

 شهرکرد شهینواند راه -۱۱۴

 مهر نرگس نیآذ -۱۱۵

 عشق اریسالم د هیتغذ انجمن -۱۱۶

 الملل نیاکران ب یآوا ویو استود یهنر یفرهنگ مؤسسه -۱۱7

 مسلمان دانشگاه ها دیاسات یالملل نیب مجمع -۱۱۸

 الملل نیاکران ب یآوا ویو استود یهنر یفرهنگ مؤسسه -۱۱۹

 جهان نما عتیدوستداران طب موسسه -۱۲۰

 زیدانش آموختگان تئاتر تبر انجمن -۱۲۱

 دیشهرستان اقل عتیو پاکسازان طب ارانیهم انجمن -۱۲۲

 احسان یهمدل وارید -۱۲3

 شمیابر یمردم نهاد راه آب سازمان -۱۲۴

 عضو فرشته ماندگار فاطمه یمردم نهاد اهدا تشکل -۱۲۵

 النیگ سمیباران مهر ات انجمن -۱۲۶

 عضو فرشته ماندگار فاطمه یمردم نهاد اهدا تشکل -۱۲7

 حق امیزنان پ موسسه -۱۲۸

 شهیسبز تم کانون -۱۲۹

 بهشت ابوتراب موسسه -۱3۰

 لردگان دیآوران سالمت جوان نو ره -۱3۱

 یردم نهاد کلبه آسمانم موسسه -۱3۲

 ساز ندهیآ یمردم نهاد ورزشکاران کوشا انجمن -۱33

 دگلیطلوع مهر آران و ب انجمن -۱3۴

 نیکارآفر ریزنان مد انجمن -۱3۵

 نیزنان کارآفر یمل انجمن -۱3۶

 )گلستان(مروزین ادیبن یوگردشگر یدست عیصنا یورزش یفرهنگ موسسه -۱37

 تالشگران سالمت موسسه -۱3۸

 هه وراز کردستان موسسه -۱3۹

 سالم شاهرود هیتغذ انجمن -۱۴۰

 کوتاه قدان استان کردستان انینوژ انجمن -۱۴۱

 مبتال به لوپوس مارانیاز ب تیحما انجمن -۱۴۲
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 سبز بن دیام یاقامت مرکز -۱۴3

 عتیگلگون طب شکوفه -۱۴۴

 نیقزو یستیبهز یمراکز مشاوره و روانشناخت یصنف انجمن -۱۴۵

 ثارگرانیا یمردم یمشارکت ها خانه -۱۴۶

 شهیو اند لمیف آسنک -۱۴7

 انیژ وهیکاز -۱۴۸

 بانوان خالق آسوران تشکل -۱۴۹

 انیژ راشاد -۱۵۰

 مانا وندیپ -۱۵۱

 یهست کرانیمردم نهاد ب موسسه -۱۵۲

 مویه انجمن -۱۵3

 انیسبز ل اتیح انجمن -۱۵۴

 ونداد نهیآ پژواک -۱۵۵

 افق کردستان موسسه -۱۵۶

 پاد پارس سیرازیت -۱۵7

 جوان یبهار زندگ شیمردم نهاد رو کانون -۱۵۸

 یاریشهرستان لردگان استان چهار محال و بخت یعیو منابع طب ستیز طیمح انجمن -۱۵۹

 بانوان کوثر انجمن -۱۶۰

 شتمانین یسروشت یانیهاور انجمن -۱۶۱

 چرخاب دشتستان یصدا یگردشگر موسسه -۱۶۲

 یشمال شهرستان سار داریسبز پا یفضا توسعه -۱۶3

 اردستان ریکو راثیحافظان م انجمن -۱۶۴

 سالمت کردستان ربنیخ مجمع -۱۶۵

 شهرکرد شهینو اند راه -۱۶۶

 یاریسالمت استان چهار محال و بخت انیرهپو -۱۶7

 اجتماع محور زاگرس پاک بروجن میت -۱۶۸

 انکوهیمهر م یآوا -۱۶۹

 استان کردستان مریآلزا انجمن -۱7۰

 آل دهیشهر ا ندگانیپو -۱7۱

 سالمت چغادک انیرهپو -۱7۲

 عشق اریسالم د هیتغذ انجمن -۱73

 فارس جیمهرورزان کودک خل انجمن -۱7۴

 "نوئ یانیژ" یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ انجمن -۱7۵

 یهست کرانیپژوهشگران ب مؤسسه -۱7۶

 که ژه وان موسسه -۱77

 انیرانیسازان افق ا شهیاند داریو توسعه پا یطیمخاطرات مح انجمن -۱7۸

 ثارگرانیا یمردم یمشارکت ها خانه -۱7۹

 استان کردستان یتاالسم مارانیاز ب تیحما هیریخ انجمن -۱۸۰

 ملی هم اندیشی و آموزش کاوش بنیاد -۱۸۱
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 انیرانیعضو ا یاهدا انجمن -۱۸۲

 از کودکان بهشت تیحما هیریخ انجمن -۱۸3

 جوانان امروز شیاندمهر  موسسه -۱۸۴

 سرینا یو توسعه محل یلگریتسه دفتر -۱۸۵

 امدادگران عاشورا هیریخ موسسه -۱۸۶

 شتمانین ییزانا یاریژ -۱۸7

 )خوب رانان سابق( ستهیشا انیرانیا تیجمع -۱۸۸

 شتمانین ییزانا یاریژ -۱۸۹

 ما النیگ ستهیشا یحام موسسه -۱۹۰

 پژواک طاهر یسرطان مارانیاز ب تیحما انجمن -۱۹۱

 خیرریه حمایت ازدختران وزنان کردستان موسسه -۱۹۲

 یمقابله با گرسنگ هیریخ انجمن -۱۹3

 سالمت کشور نیریخ مجمع -۱۹۴

 یپارس یدوقلوها و چندقلوها انجمن -۱۹۵

 الحجه هیریخ موسسه -۱۹۶

 الموت یعیو منابع طب ستیز طیمح ارانیهم گروه -۱۹7

 یبانوان تالشگر شرق انجمن -۱۹۸

 مسکن ساز استان بوشهر خیرین -۱۹۹

 چرام نیآفتاب سور طلوع -۲۰۰

 لرستان داریپا یگردشگر خانه -۲۰۱

 صرع اصفهان هیریخ انجمن -۲۰۲

 یخراسان شمال ینجات بخش زندگ مهاجر -۲۰3

 وطن لرستان مهر -۲۰۴

 طلوع آفتاب سالمت موسسه -۲۰۵

 ابن ابوطالب ع یمحبان حضرت عل هیریخ موسسه -۲۰۶

 مرغیبرتر س نگاه -۲۰7

 سیساتیا شهیمردم نهاد امتداد اند موسسه -۲۰۸

 منیجامعه ا انجمن -۲۰۹

 آباد میآسمانرود رح یستیز طیمح ی موسسه -۲۱۰

 رحمت یهما اورانی -۲۱۱

 جوان ورزش پاک اورانیمردم نهاد  کانون -۲۱۲

 منگشت ستیز طیمح انیحام انجمن -۲۱3

 النیاستان گ عتیرفتگران طب انجمن -۲۱۴

 هیدیحمشهرستانستیزطیومحعتیطبانیحامانجمن -۲۱۵

 داران دانش هیطال -۲۱۶

 سالمت انیراه نانیمهرآفر -۲۱7

 خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان استان فارس)بنیاد امید( انجمن -۲۱۸

 زدی یشهر هوشمند نسل پارس انجمن -۲۱۹

 قومس اریشهروند هم انجمن -۲۲۰
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 راه روشن لرستان انیحام موسسه -۲۲۱

 یدانش بهمئ دینو موسسه -۲۲۲

 یپارس یبایز یدشتها گردشگران -۲۲3

 هایستانیس مروزین ادیبن -۲۲۴

 یکارتن خواب انیپا موسسه -۲۲۵

 جوان فردا شهیمردم نهاد ترنم اند مؤسسه -۲۲۶

 نیتنفس پاک زم اگرانیاح -۲۲7

 ریبانوان سف یتوانمند ساز انجمن -۲۲۸

 یاریامدادگران عاشورا استان چهار محال و بخت هیریخ -۲۲۹

 سالمت پارسه چاوشان -۲3۰

 کشیگال شیزنان نواند انجمن -۲3۱

 نیموفق فردا قزو رانیمد مجمع -۲3۲

 خوزستان یعلم وفناور شگامانیپ انجمن -۲33

 درد آشنا یسالمت روان اجتماع ارانیهم تیجمع -۲3۴

پرورش  یسازمان مل النی) فارغ التحص کدلیدرخشان  یاستعدادها انیهم پو "یهمپاد" جامعه -۲3۵

 درخشان( یاستعدادها

 دیطلوع ام یسرا -۲3۶

 خوزستان یعلم وفناور شگامانیپ انجمن -۲37

 فارس نیگستران دادآفر فرهنگ -۲3۸

 شیپو یفرهنگ کانون -۲3۹

 یهست کرانیمردم نهاد ب موسسه -۲۴۰

 رمیاوران سبز سم امیپ انجمن -۲۴۱

 آرامش یژرفا یروانشناس کانون -۲۴۲

 یموج مهربان هیریخ ادیبن -۲۴3

 یشرق جانیآذربا یاهخواریوگ یعیطب هیتغذ انجمن -۲۴۴

 استان سبز ارانیهم تیجمع -۲۴۵

 یرین توسعه روستاها و مناطق محروم کشور ماندگاران مجمع -۲۴۶

 یهست کرانیمردم نهاد ب موسسه -۲۴7

 آرامش یژرفا یروانشناس کانون -۲۴۸

 برنا آروند -۲۴۹

 خیریه خادمان حریم والیت موسسه -۲۵۰

 رازیسالمت روان ش کخواهانین تیجمع -۲۵۱

 شهر باربد جهرم یبچه ها انجمن -۲۵۲

 کالته یتندرست رانیسف -۲۵3

 النیگ یمجاز یتوسعه رسانه ها انجمن -۲۵۴

 ایفرهنگ و تمدن آر خ،یتار ادیبن -۲۵۵

 مردم نهاد باران مهر خزر انجمن -۲۵۶

 النیگ یمجاز یتوسعه رسانه ها انجمن -۲۵7

 اسوجیمهر خانواده  موسسه -۲۵۸
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 پارس یفردا رانیمد -۲۵۹

 رسا مهر فارس شهیاند -۲۶۰

 گلستان یسالمت روان ترنم باران زندگ ارانیهم موسسه -۲۶۱

 ونشاط خوزستان دیقاصدک ام موسسه -۲۶۲

 خوزستان یدسترس ریراهبرد و تدب یساز مناسب -۲۶3

 وطن لرستان مهر -۲۶۴

 طاقت یبچه ها انجمن -۲۶۵

 بان جلگه سبز خوزستان دهید انجمن -۲۶۶

 وطن لرستان مهر -۲۶7

 یوح نیمردم نهاد ذاکر سازمان -۲۶۸

 مبتال به سرطان نور مارانیاز ب تیحما هیریخ موسسه -۲۶۹

 نوآوران و فناوران کانون -۲7۰

 پاک زدانی میشم -۲7۱

 ارانیآمل  داریتوسعه پا انجمن -۲7۲

 عیدبقیخورش هیریخ موسسه -۲73

 شهرستان دره شهر ستیز طیمح اورانی گروه -۲7۴

 ورزش خانواده یالمللنیب گروه -۲7۵

 زاگرس طیآب و مح ینوا انجمن -۲7۶

 دیگل بوته ام هیریخ موسسه -۲77

 دلفان نیبهشت فرورد انجمن -۲7۸

 زاگرس غرب یتوسعه اقتصاد انیحام -۲7۹

 ختهیفره یتوانمندساز موسسه -۲۸۰

 آستانه اراک شمیفرهنگ ابر کانون -۲۸۱

 جامع کوکارین ارانی انجمن -۲۸۲

 مهرخانواده بوشهر موسسه -۲۸3

 استان مازندران یمائده آسمان هیریخ انجمن -۲۸۴

 مارز ستیز طیو مح عتیدوستداران طب انجمن -۲۸۵

 یگیاهلل ب ضیمفاخر ف یاجتماع یفرهنگ انجمن -۲۸۶

 خیریه عصای سفید امید کریمان موسسه -۲۸7

 یآب رهیدا ابتید انجمن -۲۸۸

 نیمشارکت مردم در سالمت استان قزو خانه -۲۸۹

 انیژ گهیسالمت روان ر انجمن -۲۹۰

 شهرستان بافق کوکاریبانوان ن موسسه -۲۹۱

 نیسالمت روان ژ ارانیهم انجمن -۲۹۲

 نیقزو نودریسالمت روان م ارانیهم موسسه -۲۹3

 نیپه ر ژ یطیمح ستیز انجمن -۲۹۴

 فارس انیفرهنگ ریتدب موسسه -۲۹۵

 از خانواده من سرخس تیمردم نهاد حما سازمان -۲۹۶

 سقز ییروستا ارجوانانیهم انجمن -۲۹7
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 هگمتانه نیتوسعه کارآفر تگرانیحما -۲۹۸

 استان مازندران دیام رانیسف -۲۹۹

 خدمات مشاوره شکوه مرکز -3۰۰

 لیبانوان ت سیپرد موسسه -3۰۱

 کردستان سبز تیجمع -3۰۲

 یآل حسن هیریخ موسسه -3۰3

 ها ییامام رضا یکوکارین تیجمع -3۰۴

 محبت دیخورش -3۰۵

 نام و نشان ها یطلوع ب هیریخ -3۰۶

 زاهدان نیدالمرسلیس هیریخ موسسه -3۰7

 یخراسان شمال رینظ یب گانهی منحصر -3۰۸

 رفتیمکتب الزهرا ج هیریخ -3۰۹

 رامان کردستان یسالمت روان اجتماع ارانیهم تیجمع -3۱۰

 اریسالمت سان ارانیهم انجمن -3۱۱

 استان کردستان نیریخ مجمع -3۱۲

 عضو فرشته ماندگار فاطمه یمردم نهاد اهدا تشکل -3۱3

 بانوان شمس زاهدان انجمن -3۱۴

 شعبه زاهدان انیرانیعضو ا یاهدا انجمن -3۱۵

 عضو فرشته ماندگار فاطمه یمردم نهاد اهدا تشکل -3۱۶

 صاحب اریژ یئاسو -3۱7

 ام اس کردستان مارانیاز ب تیحما انجمن -3۱۸

 سالمت فردا یآوا -3۱۹

 تا مکران ستانیس یحام -3۲۰

 ستانیس یآرامش فردا انجمن -3۲۱

 ع یمعراج امام حسن مجتب هیریخ موسسه -3۲۲

 کردستان پاپوروان سنه یالملل نیب انیراهنما انجمن -3۲3

 یزندگ یبایمردم نهاد بهار ز موسسه -3۲۴

 تالشگران سالمت موسسه -3۲۵

 اریالموت  یستیز طیمح تشکل -3۲۶

 مردم نهاد به توان زن سازمان -3۲7

 کردستان یمهربان مینس یاجتماع دهید بیاز زنان آس تیحما انجمن -3۲۸

 گروس جاریهمدالن ب مجمع -3۲۹

 زن و خانواده یجامع توانمندساز یردولتیغ مرکز -33۰

 یدیتوح انیاد روانیزنان پ یالملل نیب هیاتحاد -33۱

 کردستان ارید انیرهپو یاجتماع بیاز آس یریشگیپ انجمن -33۲

 آسمان کردستان شیکودکان بزرگ اند یو توانمندساز تیخالق کانون -333

 جوان دیام انیمردم نهاد رهجو سازمان -33۴

 ماندگار مردم سنندج یندا کانون -33۵

 دوستداران خانواده موفق انجمن -33۶
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 طپش انجمن -337

 و توسعه دانشگاه تهران یدر سالمت اجتماع ونسکوی یکرس -33۸

 مردم نهاد هنگامه معرفت موسسه -33۹

 اباد میمردم نهاد بشردوستانه نع انجمن -3۴۰

 رفتیدوباره ج یتولد -3۴۱

 کرمان ییدانش اموزان استثنا یحام نیریخ انجمن -3۴۲

 شهیسبز اند انیپو مهر -3۴3


