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4,257,7382120110286565,7132.4%8,100,0005%46381131.23.0161,794,04095رها خیریه موسسهخیریهفالح امین1

4,726,076221114237618,1792.5%300,0000%4531941.53.0146,508,350100افشار نور بیمارستانسایرمحمدیان خان سعیده2

2,559,3257013,2556,978280,2132.0%32,750,0002%1,6587643,5642.24.71,955,324,67098میالد بیمارستانسایرزاده بایرام غفور دکتر3

2,272,481371324727228,1862.4%22,350,00012%135733011.84.1165,891,10088حکیم لقمان بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومتروند زهرا4

32161.58.00003193803.0رها خیریه موسسهخیریهچالش رئوف5

2,403,089301240777222,6802.0%3,900,0002%119723811.75.3173,022,40098طالقانی هللا آیت بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومراشدی اسماعیل6

4,124,5775811,4073,590313,6522.1%220,400,50016%6822731,6962.56.21,126,009,65184یاس بیمارستانتهران پزشکی علومجامی تیموری مریم7

1,120,0001128140,0002.0%00%1141.04.01,120,000100ضییایان دکتر بیمارستانتهران پزشکی علومپورزرندیان مریم8

7,615,046311206772355,1062.3%00%91363352.59.3274,141,640100سینا بیمارستانتهران پزشکی علومامیرپارسی عالیه9

2,915,7504416632,671159,3782.2%21,100,0005%3011461,1712.18.0425,699,45095حسین امام بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومزرین چتر سارا10

3391.03.00001192703.0بهرامی بیمارستانتهران پزشکی علوم هاشمی مهناز11

7,251,3823713381,019519,4812.0%7,700,0001%167734792.36.6529,350,88099رفیده بیمارستانسایرروستا نازنین12

3,760,4264315211,505332,3171.8%5,550,0001%2831338132.16.1500,136,64499تجریش شهدای بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومفراهانی زهرا13

4,584,9185718813,789228,7012.1%00%4101891,7832.29.4866,549,551100شریعتی دکتر بیمارستانتهران پزشکی علومتبار جاللی کتایون14

2,611,00041918580,2222.3%00%4491.02.310,444,000100سینا بیمارستانتهران پزشکی علومحاجلو زهرا15

4,215,86270441,1905,018254,5652.5%44,030,0003%4763031,8171.66.01,277,406,32997رها خیریه موسسهخیریه مرادزاده جمیل16

14,724,996177231693531,2052.9%00%81252303.29.2368,124,900100عماد خانهخیریه آذرمند مریم17

1111.01.0000112202.0عماد خانهخیریه شهیدی افسانه18

1,370,0001122685,0002.0%00%1111.01.01,370,000100مدرس شهید بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومشاهینی زیبا19

2,010,6015116751,356263,9282.1%38,050,00010%3261786471.83.6357,887,02690فاطمه حضرت بیمارستانایران پزشکی علومراوند سعیده20

3291.54.50002192703.0بهرامی بیمارستانتهران پزشکی علوماسکندری مریم21

1,734,76010148132197,1322.4%00%2015601.34.026,021,400100مفید بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومنسیم خنجر زهرا22

6,007,822241222430656,6692.1%2,800,0001%106472042.34.3282,367,65099آرش بیمارستانتهران پزشکی علومعظیمی رحیمه23

1,139,397321408945116,9542.2%8,350,0007%182974341.94.5110,521,50093طرفه بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومپرگو شیرزاد کبری24

3,556,323221127439170,1202.3%100%56211822.78.774,682,790100مهدیه بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومنژاد سلحشور پروانه25

3,280,600511127486,0151.8%00%64151.53.813,122,400100نژاد هاشمی شهید بیمارستانایران پزشکی علومزاده حسین معصومه26

6,889,667311222939,5002.4%1,400,0006%5391.73.020,669,00094خاص های بیماریخیریهبیات اعظم27

5,133,681251209555323,7462.0%00%102352532.97.2179,678,820100رازی بیمارستانتهران پزشکی علومحیدری علیرضا28

947,02133720858975,5692.4%2,000,0004%86472471.85.344,510,00096اند فرشته کودکان خیریهخیریه پاکیاری نجمه29

رها موسسه آنالین سرای همراه سامانه در ها خیریه و درمانی مراکز محترم مددکاران عملکرد گزارش



1,128,4362513891,336116,5601.8%00%2131387461.55.4155,724,132100خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علومآستارکی خدیجه30

4,257,730321306986328,1822.2%00%142764401.95.8323,587,450100تهران قلب مرکزتهران پزشکی علوماسماعیلی محسن سید31

979,9304711,0172,342102,5122.4%1,000,0000%4322459501.83.9240,082,801100فارابی بیمارستانتهران پزشکی علوممددی زهرا32

3,899,600711936758,2562.4%00%87151.12.127,297,200100اختر بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومسامی یاس33

7,071,4704216441,714573,4742.2%3,000,0000%2961397632.15.5982,934,317100خرداد پانزده بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومحسنی زهرا34

3,230,51346218374,005100,8272.2%50,0000%3791251,7913.014.3403,814,080100مهیار خیریهخیریه افشار بهاره35

768,712281162474111,9011.6%5,000,0009%102692921.54.253,041,10091شفایحیاییان بیمارستانایران پزشکی علومحسینی سمیه36

9,118,47510149297245,6152.2%00%2281382.817.372,947,800100تیر هفتم شهدای بیمارستانایران پزشکی علومکاشانی شیرین37

3,662,30021814523,1862.0%00%4272.03.57,324,600100آبادی اکبر بیمارستانایران پزشکی علومگنجی افسانه38

2,880,0001124720,0002.0%00%1121.02.02,880,000100آباد یافت شهدای بیمارستانبهرامیان نازنین39

1,788,6493015802,95872,5621.9%00%3051201,5452.512.9214,637,900100اصغر علی بیمارستانایران پزشکی علومترالنی سمیه40

2,379,69516182169366,1072.2%1,550,0002%3826831.53.261,872,06098نژاد لبافی دکتر بیمارستانسایرپرور عسگری مینا41

1,404,7042912,5158,510107,4571.6%00%1,5816515,6242.48.6914,462,500100رسول حضرت بیمارستانایران پزشکی علومقربانی فاطمه42

5,955,0424116102,167329,7672.0%2,100,0000%3071201,0602.68.8714,605,059100مطهری شهید بیمارستانایران پزشکی علومرزین سلیمانی فریبا43

2,210,407151149492256,0841.6%00%91573161.65.5125,993,200100مدرس شهید بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومزاده قلی نیکی لیال44

2,043,8394913,05913,030123,2891.9%700,0000%1,5847867,0152.08.91,606,457,654100کودکان طبی مرکزتهران پزشکی علومطیبی معصومه45

2,063,3335111,7696,380156,8522.0%5,450,0001%8914853,2611.86.71,000,716,26499کودکان طبی مرکزتهران پزشکی علومبشیری رقیه46

9,308,90740185871,847514,0812.4%00%2431027192.47.0949,508,520100مرهم خیریهخیریه حسنی زهرا47

8,308,37439306082,261293,9722.8%00%216808212.710.3664,669,884100هالل جمعیت داوطلبانخیریهصادقی علی48

1,282,727913498143,9801.8%100,0001%1911511.74.614,110,00099لواسانی دکتر بیمارستانسایرحقی لیال49

1,836,58816178218143,2202.9%00%2717781.64.631,222,000100اتیسم خیریهخیریه پیکانی لیال50

35,697,5716161380657,5872.9%1,800,0001%2171283.018.3249,883,00099نور خیریه موسسهخیریه کیهانی صدف51

764,26026127980295,2941.7%2,150,0003%1641004801.64.876,426,00097اعلم امیر بیمارستانتهران پزشکی علومقدیمی میترا52

2,455,000511129253,9661.8%1,200,00014%63152.05.07,365,00086افشار نور بیمارستانسایرترکمن فاطمه53

6,809,29538106203,072188,4082.8%00%218851,0762.612.7578,790,040100محکم خیریه موسسهخیریه افشار مریم54

14,717,300917244,497261,8152.7%244,800,00017%272801,6223.420.31,177,384,00083شیراز پردیس کانسر انستیتوشیراز پزشکی علومبشیری لیال55

22,804,682915002,836442,2632.4%18,950,0001%209551,1363.820.71,254,257,50099شیراز امیر بیمارستانشیراز پزشکی علومپناهی هللا روح56

13,621,839924212,576475,9182.1%91,000,0007%199901,1902.213.21,225,965,50093فقیهی-  نمازی بیمارستانشیراز پزشکی علومفرد اکبری معصومه57

1,470,000211127272,2221.8%00%65141.22.87,350,000100فقیهی شهید بیمارستانشیراز پزشکی علومعربی شیرین58

7,015,74291123502461,1942.1%250,0000%58332151.86.5231,519,500100شیراز بهشتی شهید بیمارستانشیراز پزشکی علوممحرری سامعه59

165,0002171376,1541.2%240,00020%66121.02.0990,00080اصغر علی حضرت بیمارستانشیراز پزشکی علومجامعی جواد محمد60

4,383,33331934386,7652.3%6,700,00034%43141.34.713,150,00066امتیازشیراز بیمارستانشیراز پزشکی علومشمس الدن61

2,320,66731725278,4802.3%3,000,00030%33111.03.76,962,00070حجازی شهید و الزهرا قلبشیراز پزشکی علومعطریان سهیال62

1,955,00014107542492,2172.5%00%30201611.58.139,100,000100رها خیریه موسسهخیریه مرعشی سیدعلی63

450,0001113150,0001.0%00%1131.03.0450,000100خاص های بیماریخیریه مرعشی سیدعلی64

1,458,00031715291,6002.3%00%3371.02.34,374,000100افشار نور بیمارستانسایرپویا جهان آتنا65

5,148,800411586299,3492.1%00%75381.47.625,744,000100بهارلو بیمارستانتهران پزشکی علومترکیب خوش علی66



5,572,77991256312339,3682.8%00%20191041.15.5105,882,800100بهزیستی سازمانکشور بهزیستی  شیخ حامد67

4,546,7322016138560300,4092.9%00%47371711.34.6168,229,100100بهزیستی سازمانکشور بهزیستی هنربخش زهرا68

4,837,10735349734,228280,2962.4%00%4002451,7031.67.01,185,091,320100بهزیستی سازمانتهران بهزیستی مختاری امیر69

1,731,7772813211,054106,7982.7%00%121653901.96.0112,565,500100امید زنجیره خیریهخیریهابوالقاسمی فریده70

3,392,37118166224212,0232.2%00%30141032.17.447,493,200100آرش بیمارستانتهران پزشکی علومحسینی کبری71

3,127,10244466543,177192,9222.5%3,500,0001%2621961,1911.36.1612,911,94799رها خیریه موسسهخیریه بلوکات فاطمه72

1,432,54942109735,00837,7592.3%11,500,0006%4281322,1783.216.5189,096,50094نور خیریه موسسهخیریه فر مجیدی آزاده73

4,842,60451248966240,6262.2%124,480,00035%111484252.38.9232,445,00066مشهد ئم قا بیمارستانمشهد پزشکی علومنظریان زهره74

11,291,877713611,719374,4252.1%00%170577263.012.7643,636,988100مشهد منتصریه بیمارستانمشهد پزشکی علومجبلی طیبی البنین ام75

12,735,664819985,364368,0142.3%7,000,0000%4281552,2242.814.31,974,027,876100مشهد رضا امام بیمارستانمشهد پزشکی علومنوده دهقان حمیده76

2,562,8737165184334,2882.2%12,100,00016%3024791.33.361,508,95284مشهد البنین ام بیمارستانمشهد پزشکی علومعبدی صدیقه77

1,064,0001179591,1111.4%00%5571.01.45,320,000100مشهد اکبر اطفال بیمارستانمشهد پزشکی علوممکانی گل محمود78

2,145,952101148756119,2201.9%00%80424241.910.190,130,000100رجایی شهید بیمارستانایران پزشکی علوممحسنی میر زهرا79

5,207,51119245011,752422,0702.5%00%2031426811.44.8739,466,500100بهزیستی سازمانکشور بهزیستیبین جهان مهدخت80

2,343,938713221,072240,5161.5%7,680,0003%2181107002.06.4257,833,18897مشهد اکبر اطفال بیمارستانمشهد پزشکی علوممکانی گل محمود81

1,053,970131135411156,4291.8%00%77612471.34.064,292,200100خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علوم(ولیعصر بیمارستان)هجران مالحت82

1,188,421915043951,4352.0%00%25192071.310.922,580,000100شیراز پردیس کانسر انستیتوشیراز پزشکی علومنژاد نوری الهام83

1,846,1422514182,089106,9331.9%200%2191211,1141.89.2223,383,180100خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علوم(اورژانس)دیواندری مریم84

90,93871227010,3931.7%00%138411.65.1727,500100روزبه بیمارستانتهران پزشکی علوممحمدی علی ساره85

4,335,900166120575226,2212.3%7,600,0006%53302561.88.5130,077,00094نور خیریه موسسهخیریه(شیراز  )فر مجیدی آزاده86

511,346818845031,8172.0%00%43281961.57.014,317,680100اختر بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومسبزی فاطمه87

2,845,200311128508,0711.8%300,0002%65151.23.014,226,00098شیراز فقیهی شهید بیمارستانشیراز پزشکی علومزینالی پریسا88

3,237,2986193178272,8062.2%11,158,95219%4315892.95.948,559,47681مشهد علوی بیمارستانمشهد پزشکی علومبیانی محمد89

4,686,1071523269980439,9202.3%90%117924251.34.6431,121,815100بهزیستی سازمانکشور بهزیستینژاد ترابی حسین90

5,740,00033954318,8893.0%00%33181.06.017,220,000100بهزیستی سازمانکشور یهزیستیمرادی مرجان91

1,618,000101772186217,4732.6%00%2825701.12.840,450,000100بهزیستی سازماناستان بهزیستیشیرمحمدی همایون92

7,377,78921327333,169528,4822.3%00%3142271,3611.46.01,674,758,000100بهزیستی سازماناستان بهزیستیقربانی محمد علی93

2,595,12551874248334,8552.1%00%36321231.13.883,044,000100بهزیستی سازماناستان بهزیستیحسینی حمیدرضا سید94

687,6471416419559,9491.7%00%37171192.27.011,690,000100سینا بیمارستانتهران پزشکی علوم(پیوند بخش)حسین پور مریم95

9,246,505911,35811,277241,0632.3%176,100,0006%5952944,9322.016.82,718,472,50094شیراز نمازی بیمارستانشیراز پزشکی علوماستوار الهه96

12,002,500411594510,7452.1%5,000,0009%74441.811.048,010,00091فیروزگر بیمارستانایران پزشکی علومچین دانه پروین97

448,78818112930947,9291.7%00%76331892.35.714,810,000100نژاد هاشمی شهد بیمارستانایران پزشکی علومقنبری لیال98

4,590,0001126765,0002.0%00%1131.03.04,590,000100ترنم خیریهخیریه کلهر حسین محمد99

1,499,5162512721,10184,4412.2%00%125625182.08.492,970,000100حکیم لقمان بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومشریفیان فریبا100

96,36481277514,1332.1%00%1311321.22.91,060,000100شفایحیاییان بیمارستانایران پزشکی علوممحمدی قائم السادات مژگان101

1,671,58322821985593,8432.6%00%85483211.86.780,236,000100امید زنجیره خیریهخیریهحسینی حاجی مرضیه102

886,5031913391,97113,9433.1%00%108316173.519.927,481,600100افشار نور بیمارستانسایرراد صادقی مهناز103



5,480,533111941,045157,3361.7%00%54306011.820.0164,416,000100خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علوم(کانسر انستیتو)رجبی فرزانه104

1,013,2293315121,664103,5152.1%1,200,0001%2391708251.44.9172,249,00099میالد بیمارستانسایریوسفی پور الهام105

1,130,6523317632,62992,0352.2%2,700,0001%3542141,2131.75.7241,959,48099میالد بیمارستانسایریادگاری سمیه106

612,933722956164,1791.7%00%1715351.12.39,194,000100رفیده بیمارستانسایرنظری مهرداد سید107

655,66036287012,34238,9142.4%00%2931399962.17.291,136,804100نوین پزشکی علومخیریهبختیاری پروین108

530,1901418033133,6372.4%00%34211511.67.211,134,000100نژاد لبافی دکتر بیمارستانسایرآویش زینب109

326,44122152721,09217,6372.5%00%110594451.97.519,260,000100شاکرین خیریهخیریهرحیمی سهیال110

700,909201923388743,4612.7%00%86553381.66.138,550,000100اندیشان نیک خیریهخیریهمطلق شجاعی صمد111

MPS61202013.110.168,292,50099%500,0001%3,414,625162188625109,2683.1 انجمنخیریه نوری سارا112

324,0001255018717,3262.9%00%1710621.76.23,240,000100ققنوس خیریهخیریهمحمودی کتایون113

746,64951136406136,0891.5%450,0001%91742641.23.655,252,00099خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علوم(ولیعصر بیمارستان) پزان کاشی اکرم114

2,268,66913172277212,9442.1%00%34261281.34.958,985,401100اختر بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومسادات اکبری صدیقه115

21142.014.00001121401.0مشهد امید بیمارستانمشهد پزشکی علومفرجام نیک هاله116

257,85761366753,8812.0%00%1814361.32.63,610,000100خرداد پانزده بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومسبزی هانیه117

1,890,231131199915107,4231.9%00%106524742.09.198,292,000100خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علومفرجی لیال118

37,27356461702,4122.6%00%1811701.66.4410,000100ایمان راه خیریهخیریه نیا کیانی رضا احمد119

5,250,323611751,184137,4662.5%2,100,0001%69314572.214.7162,760,00099شیراز امیر بیمارستانشراز پزشکی علومصابری بهنام120

342,85721105147,0591.4%00%77301.04.32,400,000100خمینی امام بیمارستانتهران پزشکی علوم(اورژانس)سهرابی یلدا121

40,000114410,0004.0%00%1111.01.040,000100شمس خیریهخیریهصالحی ندا122

922,000201114557153,2852.3%00%64332411.97.330,426,000100نیکان شفایار خیریهخیریه قرگز امیرحسین123

20,000219321,2503.0%00%32111.55.540,000100ایران هالل بیمارستانسایرشریفه مهدوی فرشته124

398,400965119330,9642.7%00%1915741.34.95,976,000100امید زنجیره خیریهخیریهحسینی آرزو125

500,00021143839,4742.8%00%53141.74.71,500,000100مفید بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومنصری رضا126

132,50011145310,0003.5%00%44151.03.8530,000100اتیسم خیریهخیریهگلستانی الهه127

908,000551312237,2132.6%00%55391.07.84,540,000100رها خیریه موسسهخیریه کمالی راضیه128

140,0001121410,0002.0%00%1171.07.0140,000100حسین امام بیمارستانبهشتی شهید پزشکی علومابراهیمی فریده129

19,7969,85275,5012.07.735,994,002,25997%1,181,189,4913%3,653,4721157342,017163,452220,2112.1


