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 فهرست سمن های محیط زیستی استان اصفهان

 آدرس پستی

محدوده جغرافیایی 

 -فعالیت )شهرستانی

ملی( -استانی  

 ردیف نام انجمن نام مدیرعامل

کوچه شهید  -چهارباغ باال -اصفهان

41پالک  -مختاری  
 ایمان ابراهیمی شهرستانی

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم 

 سرزمین
4 

محتشم کاشانی کوچه خیابان  -اصفهان 

411سیروس جنوبی اول کوچه امید پالک   
 بهجت قریشی نژاد استانی

جمعیت دوستداران محیط زیست 

 )طبیعت یاران(
2 

شهرک شهید کشوری نبش  –اصفهان 

 گلستان چهار ساختمان طوبی طبقه همکف
 استانی

عبدالحسین 

 میرمیران
 3 جمعیت امید دوستداران زاینده رود

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده  –اصفهان 

 منابع طبیعی طبقه آخر
 1 جمعیت پیام سبز حسن سلیمان پور استانی

میدان شهید  -محله سلمان فارسی -مبارکه

طبقه همکف -41پالک  -رجایی  
 1 موسسه حامیان محیط زیست مبارکه سید حسین موسوی شهرستانی
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 آدرس پستی

محدوده جغرافیایی 

 -فعالیت )شهرستانی

ملی( -استانی  

 ردیف نام انجمن نام مدیرعامل

خیابان بزرگمهر روبروی  –اصفهان 

بیمارستان صدوقی نبش کوچه طاووسی 

2مجتمع اداری جام جم واحد   

 مرتضی چه گونی شهرستانی
انجمن دوستداران صلح با طبیعت 

 اصفهان سبز آبی
6 

خیابان عالمه طباطبایی روبروی  –سمیرم 

اداره آب و فاضالب ساختمان قدیمی منابطع 

 طبیعی

 7 انجمن پیام آوران سبز پارسی مهدی بهرامیان استانی

خیابان شریعتی انتهای کوچه  –نجف آباد 

31شهید افالکیان خانه هنرمندان پالک   
 8 جمعیت دوستداران طبیعت نجف آباد مهدی فاتح شهرستانی

پالک  2خیابان حکیم الهی فرعی  –شهرضا 

11 
 9 انجمن محیط زیست شهرضا عبدالرسول کاظم پور شهرستانی

معصوم 41جنب مسجد  –انارک  –نائین   علی خدایی شهرستانی 
انجمن حامیان محیط زیست و حیات 

 وحش انارک
41 
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 آدرس پستی

محدوده جغرافیایی 

 -فعالیت )شهرستانی

ملی( -استانی  

مدیرعاملنام   ردیف نام انجمن 

خیابان حکیم نظامی ابتدای  –اصفهان 

خیابان محتشم کاشانی ساختمان معین 

 طبقه سوم

 44 جمعیت امید باران رویش اصفهان محمدرضا کربکندی استانی

محله رئیسیان کوچه حقی  –خوانسار 

4پالک   
 رضا صانعی شهرستانی

جمعیت همیاران محیط زیست 

 خوانسار
42 

خیابان شریعتی مجتمع  –فالورجان 

17شریعتی طبقه اول پالک   
 علیرضا کیانی شهرستانی

انجمن حافظان نبض حیات وحش 

 فالورجان
43 

 41 کانون مردمی جوانان آینده نگر کمجان فاطمه قاسمی شهرستانی نطنز

میدان سپاه خیابان  –آران و بیدگل 

1فرهنگ   
 سلطان محمدی شهرستانی

محیط زیست و انجمن حافظان 

 گردشگری شهرستان آران و بیدگل
41 

خیابان شمس آبادی خیابان  –اصفهان 

قصر جنب مجتمع پزشکی زرین پالک 

416 

 46 فریاد آوارگان طبیعت شهناز نوائی استانی
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 آدرس پستی

محدوده جغرافیایی 

 -فعالیت )شهرستانی

ملی( -استانی  

 ردیف نام انجمن نام مدیرعامل

خیابان فارابی جنوبی بن بست  –تیران 

 بهنیا
 مهدی دادخواه شهرستانی

انجمن دوستداران محیط زیست 

 شهرستان تیران و کرون
47 

جنب  –خیابان ولیعصر  –فریدونشهر 

 مسجد حسینیه
 سیف اهلل عظیمانی شهرستانی

انجمن دوستداران طبیعت شهرستان 

 فریدون شهر
48 

محله کارگاه –بخش برزک  –کاشان   49 موسسه فردای سبز بزرگ کاشان مجید رفیعی شهرستانی 

خیابان امام خمینی کوچه  –گلپایگان 

46سوم واحد شماره   
 21 انجمن سرزمین سبز گلپایگان فاطمه سهرابی شهرستانی

خیابان امام خمینی کوی  –بادرود  –نطنز 

 شهید پروینی
بادرودانجمن حافظان محیط زیست  عبدالعظیم شکاری شهرستانی  24 

خیابان مالک اشتر –نطنز   22 انجمن دوستداران محیط زیست نطنز مهدی عبادالهی شهرستانی 

محدوده جغرافیایی  آدرس پستی

 -فعالیت )شهرستانی
 ردیف نام انجمن نام مدیرعامل
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ملی( -استانی  

بخش کویرات ابوزیدآباد  –آران و بیدگل 

روستای محمدآباد کوچه شهید یوسف 

 سیدیان

 مسیب صدری شهرستانی
انجمن حامیان محیط زیست ابوزید 

 آباد
23 

پالک  43خیابان شاهد کوچه بدر  –کاشان 

23 
 21 جمعیت کویر سبز خسرو اعتماد شهرستانی

خیابان آپادانا اول بن بست  –اصفهان 

 مهدی
 ابراهیم آذری استانی

انجمن حفاظت از میراث فرهنگی و 

 طبیعی و آثار تاریخی ایران
21 

شهرک امام جعفر صادق فاز هوا  -ورزنه 

42شناسی خ شقایق پالک   
 رضا خلیلی ورزنه شهرستانی

انجمن دوستداران میراث فرهنگی و 

 طبیعی ورزنه
26 

خیابان فردوسی شمالی کوی  –نجف آباد 

 ایمان بن بست اقاقیا خانه تاریخی لطفی
 نوید حسنی شهرستانی

انجمن دوستداران میراث فرهنگی 

آبادنجف   
27 

 

های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ه و تنظیم: اداره آموزش و مشارکتتهی  

4399شهریور ماه   


