بسمه تعالی
اسامی ومشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشوربه روز رسانی خرداد 1400
(به ترتیب حروف الفبا برحسب نام کامل موسسه)
توجه :متقاضیان محترم در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات زیر ،الزم است نسبت به تاریخ انقضاء مجوز صادره دقت الزم
راداشته باشند.
 موسساتی که اعتبارمجوزفعالیتشان منقضی شده است ،حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند.درصورت بروزشکایت نسبت به عملکردموسسه طرف قرارداد،میتوانیدضمن ضمیمه نمودن مستندات الزم (بویژه قرارداد)به یکی
ازطرق زیر،اقدام به طرح درخواست نمایید:
الف)مراجعه حضوری به دبیرخانه سازمان اموردانشجویان جهت ارائه وثبت شکوائیه تلفن 96664427
ب)ارسال ازطریق پست به آدرس میدان فردوسی،خ شهیدموسوی (فرصت سابق)پالک 27
فهرست موسسات لغومجوزشده ،تعلیق شده و در دست بررسی درلیست جداگانه تهیه شده است.ضروری است جهت حصول
اطمینان هرچه بیشتر ،لیست مزبوروفهرست دانشگاههای معتبردرلیست اداره کل دانش آموختگان رانیزمطالعه فرمائید.
قابل توجه دارندگان مجوز  :موسسات فعال برای تمدیدمجوزحداقل میبایست  3ماه قبل ازانقضای اعتبار ،تقاضای تمدیدوجدول
گزارش آخرین عملکردرابه نشانی فوق الذکرارسال نمایند.

 لطفا به نکات ذیل نیزتوجه شود: هرموسسه یاشرکت خدمات اعزام دانشجوبه خارج ازکشورفقط برای کشوریا کشورهایی که نامشان درمقابل نام موسسه درجگردیده (ستون حوزه فعالیت ) اجازه اقدام دارد .بنابراین متقاضیان عزیزتوجه داشته باشندکه موسسه مورد نظرآنان به هیچ وجه
اجازه اقدام برای سایرکشورهاراندارد.
 مجوزصادره فقط برای فعالیت درشهری است که دراین فهرست (ستون محل دفتر) قیدگردیده است .لذا موسسات اجازه فعالیتدرشهرهای دیگرکشورحتی شعبه ویا نمایندگی راندارند.
 هریک از موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشور صرفاً مجاز به تبلیغ درستون " آدرس الکترونیکی وسایت اعالمشده" به سازمان میباشند وتبلیغ درسایر سایت های الکترونیکی وهمکاری با سایرموسسات اعزام دانشجو وتبلیغ سایرحوزه های
فعالیت کامالً غیرمجازو ازدرجه اعتبارساقط است .
 برگزاری دوره ها و آزمون زبان جهت ورود به دانشگاههای خارجی وبرگزاری آزمون دانشگاه خارجی درایران با هدف ورود به آندانشگاهها بدون اخذ مجوز ازمراجع ذیصالح ممنوع میباشد.
موسساتی که آدرس دفترآنان تغییرکرده وبا نشانی مندرج دراین فهرست مطابقت ندارد،الزم است دراسرع وقت نشانی جدیدرابه
صورت مکتوب به سازمان اموردانشجویان اطالع دهند.

مدارک تکمیلی هنگام دریافت مجوزتمدیدشده عبارتنداز:
 )1صورتجلسه جدید مجمع عمومی
 )2اصل مجوز فعالیت
 )3رسیدپرداخت تعرفه سازمان اموردانشجویان
 )4معرفی پرسنل ومدیرعامل ونام ومشخصات کامل رابط موسسه درخارج ازکشور
 )5بروزرسانی وب سایت موسسه واعالم به دبیرخانه کارگروه
مدیران محترم موسسات اعزام جهت دریافت مجوزتمدیدشده خود مبلغ 1200000ریال بهشماره شبا  IR 310100004001024503010747نزد بانک مرکزی به شناسه 370024574140159000000011366407
پرداخت و رسید آن را ارایه نمایند.

ردیف نام موسسه
1

اختر گستران
گیل یار

صاحب امتیاز

شهر محل

کشورهای حوزه

تاریخ صدور تاریخ انقضای

فعالیت

فعالیت

مجوز اولیه

مجوز موسسه

مجتبی میره جینی

رشت

نروژ،آلمان ،روسیه

1399/05/04

1400/05/04

رضا نوائی زمهریر

تبریز

ترکیه ،قبرس شمالی

1392/02/30

1399/10/02

ارغوان گستر
2

پژوهشگران
دانش آسیا

3

اریکه دانش

ریتا انگردی

تبریز

ترکیه،قبرس،آلمان

1389/12/22

1400/10/03

غالمرضا الیقی

تهران

اتریش،آلمان

1384/07/02

1400/05/17

مجید بارانی

تهران

انگلستان،کانادا

1389/09/22

1400/06/03

صفیه رحیمی

تهران

آمریکا،کانادا

1383/07/11

1400/02/31

امین پور سعید

تهران

اتریش،رمانی

1391/05/24

1400/10/03

مرتضی میرزائی

تهران

فرانسه ،سوئد

1399/10/07

1400/10/07

حسن پیرانده

تهران

قبرس ،هلند

1390/01/21

1400/10/03

صادق الهی

تهران

روسیه ،بالروس

1385/03/22

1401/02/31

11

اوان علم پارس

حمید درخشان

قزوین

ترکیه،روسیه

1399/04/11

1400/04/11

12

آباد آزاد آرام

امید رحمانی سریاست

تهران

کانادا ،استرالیا

1399/08/07

1400/08/07

محمد سلگی

تهران

ایتالیا،کانادا

1399/11/12

1400/11/12

یوسف دانشی

تهران

ترکیه

1399/08/07

1400/08/07

زینب احمدی

تهران

روسیه

1400/03/12

1401/03/12

تهران

کانادا

1399/04/11

1400/04/11

تهران

انگلستان ،کانادا

1398/07/28

1400/07/28

4
5
6
7
8

9

10

13

14

15

16

17

پژوهان
اطالع
افق علم
خاورمیانه
امین پرداز پارس
امین دانشجو
پاسارگاد
انتخاب آفرینان
آتیه
اندیشه آفرینان
بامداد خرد
اندیشه یاران
جوان

آباد سفیران
کهن

آباد مهاجر دانش

آبادیس پارسیان
دانش

آبادیس رهروان سید یاسین یزدی امیر
دانش
آبتاب اندیشه
پارسیان

خیز
سیاوش گوهردهی

آخرین آدرس موسسه
رشت،میدان گاز ،روبروی تعاونی برق ،ساختمان سپهر ،
طبقه دوم واحد پنجم

تلفن همراه
09120720813

تبریز،چهار راه آبرسان،کوی مهرگان،نرسیده به مهرگان

صادق (ع) اول خیابان همام تبریزی پالک 14
خیابان مطهری،نرسیده به شریعتی،کوچه آرمان پالک16
واحد 7

موسسه
013-33362107

09120907969
09121302743

041-33272073-

layeghy@yahoo.com

www.ittela-uni.ir

info@oekm.ir

www.oekm.ir

 api_group@yahoo.cominfo@apig.ir

www.apig.ir

info@visa118.com

www.visa118.com

entekhabafarinan@gmail.co
m

www.entakhabafarin.ir

info@aai-edu.com

www.aai-edu.com

rus.iran@yahoo.com

www.rus-iran.com

028-33991351

info@ovanelm.com

www.ovanelm.com

021-88877140-2

info@abadedu.com

www.abadedu.com

solgy2042@yahoo.com

askvisa.ir

33298104
021-88428577

میدان ونک،خیابان شیخ بهایی،کوچه اتحاد ،پالک 4طبقه

021-88621933-4-

سوم واحد  5کد پستی 1435843886

88623168-9

سعادت آباد ،خیابان سرو غربی بین چهار راه سرو و بلوار

021-22140935-8-

شهرداری پالک  18زنگ  4طبقه 2

22140941

سیدخندان،ابتدای شریعتی شمالی ،پالک  922ساختمان

021-79412

 1000بلوک  4واحد 9

اول میرداماد ،نرسیده به خیابان دکتر شریعتی ،شماره 3
طبقه  3واحد 18

09383730167

09123115536

قزوین ،بلوارآیت اهلل خامنه ای ،مجتمع نیایش ،واحد 416
چهار راه جهان کودک،خیابان جوردن(نلسون ماندال)برج
امیر پرویز طبقه  10واحد 103

09359430225

021-88633399988631204
021-2225255422909218

تهران،خیابان انقالب ،خیابان فخر رازی،خیابان شهید وحید

021-66961601-

نظری پالک  61بلوک Bطبقه  2واحد 21

66955926-66955927

یوسف آباد،خیابان اسد آبادی،باالتر از میدان اسد آبادی
نبش کوچه  47ساختمان نادر طبقه  3واحد 301

09192793790

تهران ،خیابان ولیعصر،بعد از تقاطع شهید بهشتی نرسیده
به پارک ساعی برج نگین ساعی طبقه نهم واحد 904

88721007

میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان احمد قصیر ،کوچه نوزدهم
 ،پالک 20ساختمان زیتون طبقه  4واحد 8
سعادت آباد ،خیابان سرو غربی ،خیابان بخشایش ،کوچه
هفدهم ،پالک  54مجتمع اداری عرفان واحد 304

09122480775

www.mohajerdanesh.com

021-86036902

021-88721005 -

09129594844

www.ira ntome r.com
rita_angardi@yahoo.com

 7واحد 708

ساختمان باران ،پالک،108طبقه  4واحد 17

www.ta brizyos .com -

www.arikeh-edu.com

خیابان مقدس اردبیلی پالک  118مجتمع پاالدیوم طبقه

یوسف آباد،میدان سلماس،ابتدای خیابان فتحی شقاقی-

gilyar.ir@gmail.com

www.gilyar-co.com

041-33341717

هفتم،پالک،21دپارتمان ایران تومر و تبریز یوس
تبریز -ولیعصر -بعد از فلکه بزرگ -جنب مسجد امام

شماره تماس ثابت

ایمیل موسسه

وبسایت موسسه

021-8604685786046849
021-22382830

info@abadisparsian.com

www.abadisparsian.com

info@abadisrd.com

www.abadisrd.com

www.pbmedu.com

18

19
20
21

22

23
24

آبتین دانش
گستران بینا
آتیه آفرینان
دانشیار
آتیه پژوهان
عرفان
آتیه داران علم
و فرهنگ
آتیه دانش
نفیس
آتیه فردادآکام
آداک علم
داریوش
آذران پذیرش

25

دانشجوی خاور
میانه

حمید رضا ربیعیان

تهران

کانادا

1398/08/27

1400/08/27

غالمرضا امیرشقاقی

تهران

قبرس شمالی ،اسلواکی

1389/12/10

1400/07/18

علیرضا کاظمی

تهران

انگلستان ،هلند

1399/04/11

1401/04/11

جواد علیزاده

تهران

1390/04/08

1401/02/31

فریدون برازنده نام

تهران

1398/08/29

1400/08/29

1399/04/07

1400/04/07

ارومیه

ترکیه

1399/08/26

1400/08/26

ارومیه

ترکیه

1399/05/19

1400/05/19

سید محمد علی
مطهری نیک
داریوش طلعتی
توحید ملک زاده
دیلمقانی

گنبد کاووس

ترکیه ،جمهوری
آذربایجان
آلمان ،مجارستان
هندوستان ،ترکیه،
ایتالیا

26

آراد دانان برنا

اسماعیل طیب

تهران

استرالیا ،کانادا

1399/06/05

1400/06/05

27

آرتا قلم رسا

مهرداد سرهنگی

تبریز

ترکیه

1398/07/29

1400/07/29

آرکا دانش

سید شهاب الدین آرزه

پارسیان

گر

تهران

اسپانیا

1393/06/24

1400/10/02

آرمان بارز ساعی

قاسم رحیمی

تهران

اسکاتلند،کانادا

1390/04/11

1400/02/31

ناصر ابراهیمی

تهران

سوئیس،آلمان

1389/10/28

1400/10/03

فضل اله نصیری

تهران

مالزی ،انگلستان

1390/07/19

1400/02/04

سارا محمد پور خبازی

تهران

مجارستان ،هلند

1399/12/13

1400/12/13

حمید رضا اخوان آذری

تهران

قبرس شمالی،کانادا

1390/02/19

1400/04/03

امین جعفری

تهران

فرانسه

1398/09/03

1400/09/03

احمدخانی پور

تهران

ولز ،روسیه

1389/12/25

1400/02/31

مریم احمدی

اصفهان

1399/08/05

1400/08/05

28
29
30
31
32

33

34

35
36

آرمان پارسیان
زمرد
آرمان پرشین
خاورمیانه
آرمان راه امید
دانش
آرمان معمار
پایتخت
آریان خرد
پژوهان دانشیار
آرین سیستم
مانا
آسان تحصیل
درنا

اوکراین،کانادا،
هندوستان

پاسداران ،خیابان داود اسالمی ،نبش بوستان نهم(شهید
جعفری ) پالک  43ساختمان سوالریس طبقه  4واحد 404
خ میر داماد بین خ استادعبداله انوار و حصاری ساختمان
 138ط  5واحد27

09107803313

خیابان،47ساختمان نادر طبقه  3واحد 302

22781811

www.atiyeafarinandaneshyar.com

09123110348

تهران،خیابان گاندی ،کوچه پنجم،پالک  24واحد3
یوسف آباد ،باالتر از میدان اسد آبادی ،نبش

021-22781518-

www.abtinstudy.com

http://www.erfanapply.ir

021-88856341
09127202919

021- 8605302388610763

info@study_apply.com

www.atiehdaran.com

info@atiyehdanesh.com

www.atiyehdanesh.com

www.ezam.afa.ir

www.azaryos.com

خیابان شریعتی،باالتر از میرداماد،روبه روی مترو شریعتی

09910100026-

021-22895177-

،کوچه زرین ،برج اداری و تجاری مینا،طبقه  4واحد 4

0991100027

22895188

09018116940

017-33336589

afa.mohajerat@gmail.com

09143434064

04433466406

daryosh.talati@gmail.com

09144469810

044-33439166

گنبد کاووس محله حافظ جنوبی،خیابان حافظ جنوبی
،خیابان شهید رمضانی،پالک  5طبقه همکف
ارومیه ،باالتر از کنسولگری ترکیه ،نبش پرهیزکار ( جنب
بانک سپه)
ارومیه،خیابان استادان روبروی بانک شهر پ 34طبقه 3
واحد 3
تهران ،میرداماد،میدان مادر ،خیابان سنجابی ،کوچه هشتم
،پالک دو  ،واحد یک
تبریز ،ولی عصر ،فلکه معلم،کوچه سهیال،پالک  34طبقه 2

0935-3153497
0933227255209358128912

021-2642200426422006

تهران،بلوار آفریقا(جردن)نبش خیابان طاهری ،برج مشکی
( مرکز تجارت ایران) طبقه  6واحد3

26212508-9

طبقه اول واحد 2
بلوار اندرزگو ،پالک 68واحد  1طبقه فوقانی نان نیشکر

09127208242
09121972514

تهران ،سعادت آباد ،عالمه جنوبی ،خیابان حق طلب
غربی،پالک ،21واحد 4
تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان،تقاطع درختی،ساختمان
بانک انصار،طبقه سوم کد پستی1468813115
زعفرانیه،خیابان ولیعصر،نرسیده به میدان تجریش،نبش
کوچه سعدی،پالک  3072طبقه  5واحد 9
ابتدای خیابان مطهری ،جنب هتل بزرگ تهران،خیابان
منصور،پالک،77طبقه سوم
اصفهان،خیابان مشتاق دوم ،خیابان بازارچه،جنب کوچه
شهید کشاورز ،مجتمع آرین ،طبقه دوم ،واحد4

021-2289209722892095

www.adabvisa.com

a rta gha la m.com
 info@arkaparsian.comarkadanesh.oarsian@gmail.
com

www.arkaparsian.com

www.armanbarez.com

021-88316244-5

9
خیابان پاسداران،خیابان گل نبی ،خیابان ناطق نوری پ22

info@adabvisa.com

0413-3316556
021-26761339-

هفت تیر،خیابان قائم مقام ،خیابان مشاهیر پالک  33واحد

www.azeran_edu.ir

 apzco.ch@gmail.comebrahiminasser5@yahoo.co
m

www.apzco.com

www.myarman.com

021-42276
02188582033

info@aradapply.com

www.aradapply.com

021-22556443

armanmimar.ac@gmail.com

www.armanmimar-ac.ir

091210709510936180800809332547650
09926042090

09025454961

021-2270320222703808
021-8872377788726561
031-32608551

arianeinstitute@gmail.com

www.arianinstitute.com

info@aryansystemmana.co
m

www.aryansystemmana.ir

www.dornastudy.com

37

38

39
40

41

42

43

44

آفتاب راستین
دانایی
آماج کیان دانش
آموزشی دکتر
هنری
آوا مهد تدبیر
آوای آتیه
آفرینان
آوای دانش آیریا
آینده اندیشان
علم گستر جوان
آیین گستران
سبز

مسعود جنابی

تهران

کانادا ،انگلستان

1399/04/04

1400/04/04

پریسا فتحی

تبریز

ترکیه

1398/06/10

1400/06/10

مرتضی هنری

تهران

استرالیا،کویت ،امارات

1383/03/29

1400/03/29

محمد علی آقائی

تهران

ترکیه ،قبرس

1393/07/08

1400/02/31

سید محمدرضا آیتی

تهران

کانادا

1398/12/20

1399/12/20

زهرا واسع

تهران

مجارستان ،اوکراین

1398/11/08

1400/11/08

علی فرحانه

یزد

آمریکا ،کانادا ،استرالیا

1399/04/11

1400/04/11

آمنه آئین پور

تهران

نیوزلند ،ژاپن

1385/10/23

1400/04/03

ایرج وثوقی نیری

تهران

چین

1390/04/14

1400/03/11

45

46
47
48
49
50

51

پژوها
بنیادگسترش
دانشپذیر
بین المللی
رهنمود علم
بین المللی طبا
علم
پارس افشین

منصور جمالی

تهران

روسیه ،چین

1384/10/19

1400/03/29

محمود رامندی

تهران

آلمان ،اتریش

1390/07/09

1400/04/03

محسن نظریان

تهران

ایرلند ،انگلستان

1385/12/22

1399/10/02

ناصر مهدوی طباطبائی

تبریز

1383/06/31

1400/02/31

غالمرضا افشین فر

تهران

لهستان ،سوئد

1390/01/24

1401/02/31

تهران

کانادا ،آمریکا

1398/05/19

1400/05/19

تهران

ایرلند شمالی ،فیلیپین

1389/12/25

1399/04/03

تهران

مالزی ،هند

1389/11/19

1400/03/05

تهران

مالزی،کانادا

1390/02/03

1399/02/31

تهران

مالزی ،اتریش

1383/11/17

1400/10/02

پارسه بین

سمیه شمس آبادی

المللی آتیه ویژن

فراهانی
علی اکبر جمشیدی

52

پردیسان قطعه

53

پرشین پادنا آراد سعید پورسید آقایی

54
55

پژواک پارس ماد
پژوهندگان
عصربرنا زمرد

تبریز،ولیعصر،فلکه بازار،ابتدای خیابان استاد شهریار،نبش
کوچه کهنمویی شرقی پالک  21طبقه اول

091443113250

041-33272979

kiandanesh.ir@gmail.com

www.kian-danesh.com

میدان دانشگاه ،شهید بهشتی ،بلوار درکه  ،خیابان 13

021-22400113-

چنار،کوچه بالل  ،پالک  63طبقه دوم

22437561-2

میدان توحید،خ فرصت شیرازی،پالک  118ساختمان مهد

021-66573959-

تدبیر

66573960

drhona ri.com
mohammadali_aghaei@yah
oo.com

www.irantys.com

کوچه روبروی پارک خشایار پالک  1برج افرا طبقه چهارم

09021517100

www.a tie ha fa rin.com

021-88881395

واحد  426با کد پستی 1969735454

چین
بنیاد جهانی

پالک  42واحد14

26710196

خیابان ولی عصر باالتر از میدان ونک خیابان والی نژاد آخر

بنیاد بین
المللی مطالعات

خیابان شریعتی ،بعد از سه راه میر داماد ،کوچه بهشت ،

09120809885

021-26710358-

 info@rastinstuday.commjenabi59@gmail.com

www.rastinstuday.com

بروجردی

ذو الفقار عالمی
مهماندوستی
داود کمیجانی

جمهوری آذربایجان،
ترکیه

تهران،خیابان مطهری خیابان علی اکبری خیابان صحاف

09122950199-

021-88745003-

زاده پالک  17واحد 1

09128122343

88731659

info@avayedanesh.com

یزد،صفائیه،بلوار شهید قندی ،کوچه عدالت 13پالک

www.fundland.ir

،0طبقه اول
خیابان جمالزاده شمالی،خیابان فرصت شمالی پالک 78
طبقه سوم واحد 6
تهران -خیابان آزادی،ابتدای خیابان جمالزاده جنوبی
،کوچه رشتچی،پالک  14واحد 17
میدان ونک،بیستم گاندی،پالک  14طبقه چهارم واحد9
ابتدای،خیابان کوی نصر گیشا از سمت جالل آل
احمد_ساختمان شماره  7طبقه اول واحد 1
خیابان  ،یوسف آباد نبش خیابان شصتم،ساختمان تابان
طبقه سوم واحد 305

0910-2169831

09128050805

021-66597988
021-6612309566123086

09359594080

021-88792553-4

09125139510

021-882888211

info@daneshpazir.ir

www.daneshpazir.ir

info@ukvisa.ir

www.rahnemood.ir

tabaelm@gmail.com

www.tabaelm.com

 info@european-study.comparsafshin@gmail.com

http://www.european-study.com

vip.farahani@yahoo.com

www.vparseh.com

 info@pardisanstudy.comjammshidi@gmail .com

www.pardisanpars.com

hajizadeh@pparad.com

www.pparad.com

ppm.counselor3@gmail
.com

www.ppmad.ir

09123177231

021-8806342388063433

تبریز،خیابان ولی عصر،بلوار توانیر ،نبش کوچه اورانوس
پالک 5

میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،برج صدرا،پالک  31طبقه 8
واحد 15

0939201951

09363233366

021-88577686-788376837-8
021-8608181086085217

خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،نبش خیابان شهید

021-88320222-

شریفی،شماره  2475واحد 7

88322111

تهران  ،خیابان طالقانی  ،خیابان بهار جنوبی ،پالک 120

021-88289885-

ساختمان بهار ،طبقه همکف  ،واحد 7

88289884

سعادت آباد  ،باالی میدان کاج خیابان شهید علی اکبر

021-22382156-

پالک 43طبقه  4واحد 13

22381572

خیابان پاسداران،خیابان گل نبی ،خیابان ناطق نوری پ22
طبقه اول واحد 2

info@ifcs.org.ir

www.ifcs.org.ir

 kamran.jamali@gmail.comstudentvisa.ir@gmail.com

33336018

افشان،طبقه  5واحد 601

aeengostarane@yahoo.com

www.aeengostaranesabz.com

www.studentvisa.ir

041-33336008-

شهرک غرب ،گل افشان جنوبی،مرکز تجاری اداری گل

www.avayedanesh.com

09127208242

021-2284686522843942

www.asreborna.org

56

57
58

59

پویندگان دانش
ملل پارسه
پیرانو دانش
پیشگام آتی نگر
کارون
پیشگام جاوید
ایرانیان پاسارگاد
پیشگام

60

رهپویان دانش
پارس

61

غزاله کاوه

تهران

کانادا ،آمریکا

1399/12/09

1400/12/09

سید مرتضی افقه

اهواز

انگلستان ،چین ،ایتالیا

1385/03/06

1400/02/31

حسین جلیلوند

مشهد

هندوستان ،چین

1398/09/03

1400/09/03

تهران

ایتالیا

1398/08/01

1400/08/01

محمد حسین
ذوالنوریان

امیر مهدی ودایع
خیری
فرهاد کاهانی

تهران

هندوستان ،چین

1398/07/29

1400/07/29

محمد نجاری

تهران

فنالند ،اتریش

1389/11/19

1400/05/08

ابوالفضل درودی

مشهد

چین ،آلمان ،فرانسه

1390/02/13

1400/05/22

حسن ایزانلو

بجنورد

روسیه ،اکراین ،بالروس

1399/12/23

1400/12/23

65

حامی مهاجر

محمد مهدوی راد

تهران

آمریکا،کانادا

1399/05/20

1400/05/20

66

حامیان دانشیار

محد کاظم رفوئی

تهران

آمریکا ،اتریش

1390/07/03

1399/02/31

62
63
64

تخته سیاه فاخر

تهران

استرالیا ،اسپانیا

1390/11/08

1400/12/11

تعالی اندیش
راه دانش
توسعه علمی
رویای پارسیان
جستجوگران
برتر علم آموز

ابتدای پاسداران ،دشتستان پنجم پالک  28طبقه 5واحد

091279333696

021-22877346

info@pouyandegan.org

www.pouyandegan.org

982141883300

02141883300

info@piranoapply.ir

www.piranoapply.ir

اهواز ،خیابان آزادگان،میدان شهدا ،ساختمان ، 1001

09399203300-

061-32201589-

طبقه  4واحد 5/8

09120636342

32201590

info@pishgam.org

www.pishgam.org

مشهد،بلوار فکوری ،دالوران  4پالک  8طبقه 1

9391196692

http://pajsas.ir

http://pajsa.com

19
تهران،خیابان شریعتی ( باالتر از خیابان بهشتی )،پالک
 798طبقه سوم واحد 7

خیابان ظفر شرقی ،بین اتوبان مدرس و نفت شمالی
،روبروی خیابان فرید افشار پالک  218واحد 6
یوسف آباد،خیابان کاج شمالی،پالک 179طبقه سوم
تهران،خیابان شریعتی ،روبروی پارک شریعتی کوچه نور
محمدی پالک  32واحد 3
مشهد،خیابان احمد آباد،21پالک  4واحد 4
خراسان شمالی،بجنورد ،خیابان شریعتی جنوبی ،شریعتی
 4پالک 24

09123861149

09127104102

26407520
021-88332531
021-22889521-

taalidanesh@live.com

09333003314

05138459273

info@noooa.com

www.royayeparsian.ir

09155159803

05832248770

jobarelm@yandex.ru

https://jobarelm.ir

09353046106

22844945

www.boorsie.com

021-44284329

1101
09121480944

021-22585182

تهران،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به چهار راه تختی

091220754992-

021-88738924-

خیابان شهید کاوسی فر ،خیابان باربد پالک  16واحد 3

09128702185

88743479

خیابان ،کریمخان خردمند شمالی نبش کوچه اعرابی 2

09199579653-

پالک 97

09125167109

پالک  1طبقه دوم

www.takhtesia.com

www.taalidanesh.com

تهران  ،مرزداران خیابان ابراهیم  ،برج الوند ط 11واحد
خیابان پاسداران ،گیالن (بوستان دوم )نبش کوچه مهر

021-26407430-

http://italyeducation.ir

rofouei_k@yahoo.com

www.hamiandaneshyar.com

خدمات اعزام
67

دانشجو به
خارج از

عبدالحسین ابوالحسنی

تهران

روسیه ،مجارستان

1383/07/13

1400/10/02

www.nama83.com

کشورنما
68
69

70

71

72

73

داستان آفرینان
رستاک
دانش پژوهان
اورانوس
دانش پویان آریا
دانش گستر
آدینه

فاطمه اسدی

تهران

ترکیه ،قبرس

1393/10/28

1400/04/03

امیر زارعیان جهرمی

تهران

آمریکا ،اتریش

1389/11/19

1401/02/31

امیر مرندی خانشان

تهران

1384/06/02

1400/11/16

عبداهلل آدینه وند

کرمانشاه

ایتالیا ،اسپانیا ،ترکیه

1390/05/12

1400/10/02

تهران

اسپانیا ،پرتغال

1398/08/12

1400/08/12

تهران

استرالیا ،کانادا

1399/09/30

1400/09/30

دانش گستر

سید محمد حسین

کوه نور

شکر اللهی

دانشوران
خردمند قرن

علی معافی

مجارستان ،ایرلند
شمالی

ضلع شمالی میدان هفت تیر،برج نگین آبی طبقه سوم
واحد 303
بلوارمیرداماد-میدان مادر-خیابان وزیری پور-کوچه
خسروانی پالک  2طبقه  5واحد13
کرمانشاه -سی متری دوم بین گذرنامه و بلوار بهشتی
جنب فروشگاه کوروش طبقه اول پالک 1

09122019296

9121253123

09188362753

www.danesherastak.ir

021-88864974
021-88345027-9-88345031
021-2670934126705759-26705393
083-3839765938357649

info@dpu.org .ir

www.dpu.org.ir

 habibi@daneshpuyan.cominfo@daneshpuyan.com

www.daneshpuyan.com

aga.ok11@yahoo.com

www.adinehapply.com

اتوبان شهید اشرفی اصفهانی بلوار مرزداران،خیابان حضرت
ابوالفضل بوستان  7غربی پالک  8طبقه  8ساختمان

www.koohe-noor.com

021-44272450

پاسارگاد واحد 23
تهران ،خیابان کریمخان زند  ،خیابان خردمند شمالی نبش
خیابان شهید اعرابی  2ساختمان 97

09305259190

021-86070844

Ezam@daneshkherad.ir

www.daneshkhersd.ir

74

درس خانه
تابناک ایرانیان

مرتضی داود نیا

ارومیه

ترکیه

1390/01/31

1400/10/15

درسخانه اساتید
75

اندیشه گستر

علی رضابخش

ارومیه

ترکیه

1399/04/04

1400/04/04

آرمین
76
77
78
79
80

81
82
83

84
85

86

87

درسخانه
استادان تبریز

رضا صفر علی زاده

رابین آتی ساز
آزاد مهر

ارومیه

ترکیه

1400/02/18

1401/02/18

شیوا جلیلی پور

ارومیه

ترکیه

1400/03/25

1401/03/25

ارومیه،خیابان استادان مجتمع ایران زمین طبقه  4واحد 45

راضیه بنکدار

تهران

مجارستان ،چک

1398/07/10

1400/07/10

بلوار مرزداران،خیابان ایثار،کوچه سروناز،پالک  23واحد 14

ایمان رستم صولت

شیراز

استرالیا،کانادا

1399/11/27

1400/11/27

تهران

مجارستان ،اکراین

1390/07/05

1400/06/28

هلند ،اسپانیا ،ایتالیا

1399/08/19

1400/08/19

1389/11/04

1400/02/04

1399/12/24

راه دانشجویان
نوین آسیا

موسوی قدمگاهی

راه روشن کمال

کمال رضوانی

اصفهان

سعید سعادت صانعی

تهران

قبرس،کانادا

ساری

چک،روسیه ،آلمان

1398/12/24

مسعود تخمه چی

تهران

استرالیا ،نیوزلند آمریکا

1383/10/15

1400/04/03

ابوذر نصیری

شیراز

روسیه ،ایتالیا ،ترکیه

1398/11/07

1400/11/07

ایران عباسپور

شیراز

1392/02/07

1400/05/09

النا متقی

تهران

1389/11/07

1400/02/31

وطن
راهیان ایتوک
آتیه پردیس

راهیان آتیه علم
راهیان بین
المللی جنوب

88

مجارستان ،هندوستان،
بالروس
روسیه ،بالروس

(روسانا)
89

رسا سخن
اردبیل

90

عباداله حیدری

اردبیل

آلمان ،اتریش

1398/11/19

1400/11/19

91

09190972559

0713-6308126

rasa..institute2021@gmail.c
om -info@rasa-apply.ir

www.rasa-apply.ir

شیراز،بلوار شهید(فرهنگ شهر) نبش کوچه  29ساختمان
مسیها طبقه  2واحد 6

info@irdaneshjooyan.com

www.irdaneshjooyan.com

33443632

پمپ بنزین نرسیده به پارک ساعی برج نگین ساعی ،طبقه

09128469868

اصفهان،خیابان مهر انگیز،مجتمع شکوفه طبقه اول

021-88725700-188729772-73
0313-2686486

info@euapply.ir

www.euapply.ir

021-44954255

info@farzanegan-vatan.ir

www.farzanegan-vatan.ir

نور سابق ) ابتدای خیابان مطهری پالک  ،2طبقه  4واحد

09109232956

خیابان قارن -مجتمع پزشکی کسری طبقه سوم  -واحد
33

09365896614

خیابان ولیعصر _پایین تر از میدان ونک ،روبروی کوچه 12
گاندی  ،برج خورشید طبقه  5واحد 2
بلوار دانشجو،بین کوچه سه و پنج روبروی ارم گل ،موسسه
راهیان آتیه علم  ،طبقه دوم
شیراز ،خیابان زند  ،ابتدای بیست متری سینما سعدی
،ساختمان شیراز طبقه  4واحد 3
میدان توحید ،خیابان نصرت غربی پالک  64طبقه  4واحد
7

011-33326798
021-88883100

rad@rad-iran.com

www.rad-iran.com

07136264428

rahiyanateyehelm@gmail.co
m

http://rahiyanelm.com

0903213841509177202823-

www.go-study.ir

093663887767
09177117443

09102801668

07132302695

e za mda ne s hjou.ir

021-66900641-

www.rbi-edu.ir

www.rusanedu.com

66900201-66593564

رقیه خشا

تهران

ایتالیا

1399/12/20

1400/12/20

،کوچه بهار نبش کوچه ی اقهاری ،ساختمان اکسیر طبقه

09123580947

045-33446486

edad44@hotmail.com

www.rasasokhan.org

دوم پالک 37

فردای من
رویش و دانش

09123830155

021-44205052

info@daryainstitute.com

www.daryainstitute.com

044-33443631-

اردبیل ،خیابان دانش ،جنب اداره راهنمایی و رانندگی

رویا سفیران
بین المللی

hilcdista@gmail.com

www.hilyos.ir

09149044254

نهم واحد 904

رایزنی و سلوک
آموزش نوا

044-33453845

info@boraacademy.ir

www.boraacademy.ir

406
نسب

راهیان آبی

0411-33323622

بلوار آیت اهلل کاشانی بعد از تقاطع حکیم و ستاری ( میدان

امیر حمزه کریمی

دانش (راد)

واحد44

www.yostest.com

d.ostadan.tabris@gmail.com

پالک 18
ارومیه ،خیابان استادان،مجتمع ایران زمین ،طبقه سوم

asatid.education@gmail
.com

www.iranyos.com

خیابان ولیعصر(عج) بعد از تقاطع شهید بهشتی ،بعداز

سید ابوالحسن

راه فرزانگان

تبریز کوی ولیعصر میدان معلم (بارنج ) روبروی بانک ملت

تبریز

علم بورا

044-33479900

واحد410

ترکیه ،قبرس

بخشکندی

دریا ماندگار دانا

ارومیه ،خیابان حسنی ،ساختمان ماندگار طبقه ،4

1390/01/31

درسخانه پیام
درسخانه نیل

دوم

1400/12/04

میثم کریمی

چیستا ایرانیان

ارومیه،خیابان استادان-جنب بانک قوامین،پالک  90طبقه

044-33431213

info@iranyos.ir

www.iranyos.ir

گودرز صادقی
هشتچین

تهران

نروژ ،هلند

1399/05/07

1400/05/07

تهران  -بلوار میرداماد -خیابان سنجابی -پالک  -20طبقه
سوم واحد 9
خیابان آزادی،روبروی خیابان دکتر قریب ،ساختمان 220
پالک ،138طبقه  3واحد 13

091121265576

09109303389

021-2641152826421750-26421723
021-44030410

r.khasha@gmail .com

info@rdss.org

www.fardayeman.com

www.rdss.org
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93

94

95

96
97
98

99

100
101

ره جویان دانش
جهان
رهپویان اوج
دانش
رهپویان خالق
نیک اندیش
رهپویان دانش
ایلیا
رهپویان دانش
روشن
رهپویان دانش
سانا
رهنمای آتیه
مازند

یوسف مقیمی

تهران

اتریش ،سوئد

1389/11/06

1400/07/18

عباس والی

تهران

استرالیا ،ایتالیا

1389/12/25

1401/02/31

حجت نیکنام

اردبیل

ترکیه

1399/04/04

1400/04/04

علی یمینی قائشی

تهران

کانادا

1399/09/19

1400/09/19

محمد خلیلی

تهران

اسپانیا ،آلمان

1389/10/30

1400/10/21

امیر پویان طبیبی

تهران

آلمان

1398/12/14

1400/12/14

علیرضا رضایی

ساری

قبرس  ،مالزی ،رومانی

1390/06/19

1400/03/24

شیراز

آلمان ،استرالیا،لبنان

1390/04/22

1400/11/16

تهران

کانادا،استرالیا

1383/10/27

1401/02/04

محمود محمدی

تهران

فرانسه ،کانادا

1399/12/27

1400/12/27

بابک پناهی کازرونی

شیراز

کانادا ،آلمان ،استرالیا

1398/12/04

1400/12/04

مهدی حیدری

تهران

فرانسه ،بلژیک

1391/03/20

1400/02/31

سید مهدی موسوی

تهران

آلمان،کانادا

1390/03/12

1399/11/16

محبوبه لیلی اباذری

تهران

انگلستان ،چین

1384/10/27

1400/02/31

محمد حبیبی

تهران

ترکیه ،سوئد

1390/06/22

1400/10/04

حامد داورزنی ثانی

گرگان

روسیه ،چین

1399/05/06

1400/04/10

،وحصاری ساختمان 138طبقه  5واحد 26

021-26407520

اتوبان مدرس و خیابان نفت شمالی پالک  218طبقه دوم

vali47@gmail .com

www.fardayeman.com

واحد 6
اردبیل ،خیابان آذربایجان سه راهی آزادگان پالک 37

09128661520

045-333733695

rahpouyannik@gmail.com

www.ardabiltomer.ir

تهران،بلوار افریقا باالتر از چهار راه جهان کودک نبش
کوچه صانعی پالک  72برج امیر پروین طبقه  11واحد

09021948973

www.iliyastudy.ir

021-88651769

111

فرد

ساعی دانش آریا سید مهدی محمودی
سام دانش

021-26423264

تهران ،خیابان وحید دستگردی شرقی (ظفر شرقی)بین

ساختار پژوهش عبدالمجید کاظم پور
امید

تهران،بلوار میرداماد،بین خیابان استاد عبداله انوار

www.rahjoyandanesh.com

تهران،بلوار کشاورز خیابان فلسطین پالک 418طبقه دوم
واحد جنوبی
خیابان مقدس اردبیلی ،جنب سفارت ژاپن ،ساختمان مهر -
طبقه  6واحد 633
ساری ،خیابان قارن،مجتمع پژشکی کسری طبقه سوم
واحد 33
شیراز ،خیابان قصر دشت ،خیابان عفیف آباد ،نبش کوچه
 6روبرو بانک ملت ،پالک  5طبقه  ،2ساختار پژوهش امید
تهران – خیابان شهید بهشتی خ -قائم مقام فراهانی کوچه
دهم پالک  2طبقه سوم
تهران ،خیابان مطهری ،خیابان شهید سر افراز ،کوچه
چهارم،پالک 23

09930860551

021-88995492

info@danesh-roshan.ir

www.danesh-roshan.ir

09128175747

02188334436-8

dr.aptabibi@yahoo.com

www.rahpooyandanesh.ir

gostudy.ir@yahoo.com

www.universal-study.com

091226995020

www.s e pa mid.ir

09371376062

071-36276706

abdkazempour@gmail.com

09123385351

021-86120337

info@saeedanesh.com

www.saeedanesh.com

021-88195517-

inst.samdanesh@gmail
.com

www.samdanesh.com

09333137470

88195526

سهام صاحب امتیاز
102

ستاره دانش
اعتماد پارس

شیراز معالی آباد نبش بهاران ساختمان اداری آرین طبقه
 4واحد 2

بیش از %51می باشد .
تبلیغات سایت در

071-36384260

info@pars-visa.com

www.pars-visa.com

حوزه فعالیت می باشد
.شاکی ندارد

103

104
105
106

ستاره دانش
ایرانیان
سروش دانش
پرشین
سفیر ساعی
سفیران آتیه
نگر شمال
سفیران علم و

107

فناوری اعتماد
هیرکانیا

108

سفیران
فرزانگان اسپادان

خیابان اشرفی اصفهانی ،باالتر از جالل آل احمد ،کوچه

021-44218478

محمدی ،ساختمان ارغوان  1پالک  1/14طبقه  2واحد 4
تجریش ،میدان قدس ،ابتدای شهید باهنر ،بعد از شهرداری

021-22753181-

،کچه نوری ،پالک  9واحد 2

22754566

تهران،میدان ونک ،ابتدای خیابان ونک ،برج آسمان ،طبقه

مرودشت پالک  2واحد همکف

info@sdp-co.com

www.sdp-co.com

www.safirsayee.com

021-88191545

هشتم واحد 804
فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی کوچه

setarehdanesh.iranian@gm
ail.com

www.setareorg.ir

09391421346

گرگان ،انتهای عدالت  35مجتمع اداری پارت هنر ،طبقه 3

021-44299634-5-

www.safireiran.cim

44265587

www.eezam.ir

017-32238918

واحد 5
اصفهان ،محله شاهزید  ،کوچه احسان ئوم ، 36بزرگراه

اردالن نصرتی

اصفهان

روسیه ،بالروس

1400/02/13

1401/02/13

شهید صیاد شیراز ی،پالک  48/1طبقه اول ،7کدپستی
8157685313

09133763929

031-32656119

info@sfe-student.com

www.sfe-student.com -

www.s fe -s tude nt.ir

109

110

سفیران
فرهیخته ایرانیان
سفیران مهاجر
نصف جهان

تهران ،شهرک قدس (غرب ) بلوار دادمان ،نبش خیابان
حمیدرضا نظری

تهران

آلمان ،اتریش

1398/11/20

1399/11/20

فرزاد استواری

اصفهان

ایتالیا  ،کانادا

1399/09/17

1400/09/17

جمشید ترکان

تهران

اکراین ،مجارستان

1384/05/17

1400/10/03

فاطمه عطایی حسینی

تبریز

1390/07/30

1400/04/03

مسعود اربی

تهران

ترکیه ،پاکستان

1383/10/06

1400/02/31

امین مرزبان

شیراز

آلمان  ،هند  ،قبرس

1389/12/07

1400/05/09

حامد شایسته

تهران

هند و فرانسه

1393/12/12

1401/02/31

درختی ،بن بست عماد خراسانی ،ساختمان بانک انصار

09392995900

،طبقه سوم
اصفهان،میدان انقالب ،ابتدای خیابان کمال اسماعیل ،
روبروی پل سی و سی پل ،ساختمان بن ژنی -طبقه سوم
واحد11

09133790290509137902906

تهران  -محله داوودیه،خیابان شهید بهزاد حصاری ،بلوار
111

سیر دانش صدف

میردادماد  ،پالک  102طبقه چهارم  ،واحد جنوبی کد

09128167994

پستی 154734137
112
113
114

شبکه دانش
تبریز
شبکه دانش فرا
اطالع
شمیم دانش
آفرینان پارس

ترکیه،جمهوری
آذربایجان،قبرس

شیوه نوین
115

رهجویان عصر
دانش

116

117
118
119

120

121

علم گستر امین
جندی شاپور
علم گستر کاوه
علم گستران
آران
علم و هنر میثاق
فرجاد
دانشجویان
فرزانگان ملل
ماریاز

خسرو پیری

تهران

فرانسه  ،بلژیک

1398/08/01

1400/08/01

زهره کاوه

تهران

انگلستان،آلمان و قبرس

1383/05/08

1400/02/31

ابراهیم آقازاده

ارومیه

1390/06/19

97/07/18

حمید محتشمی

تهران

1391/12/28

1400/07/18

رضا فاضل

تهران

1384/09/26

1401/04/03

سلمان ترابی

تهران

آلمان

1398/07/20

1400/07/20

احمد محمدی نراقی

تهران

استرالیا

1383/04/08

1400/10/03

ترکیه ،کانادا
،ایتالیا،مالت
اسلواکی ،اتریش
مجارستان  ،آلمان ،
بالروس

تبریز،کوی ولیعصر ،فلکه بارنج ،ساختمان چتر آبی طبقه
سوم
تهران  -خیابان آزادی،جمالزاده شمالی،خیابان فرصت
پالک  49واحد 8
شیراز،خیابان ستارخان،روبروی ولیعصر،ساختمان خضرا
،طبقه  3واحد 35
خیابان آفریقا ( جردن) باالتر از تقاطع میرداماد ،بعد از
کوچه قبادیان غربی ،پالک  104طبقه دوم واحد 4
شهرک غرب ،بلوار شهید دادمان روبروی فالمک شمالی ،
خیابان فخار مقدم ،گلبرگ یک غربی ،پالک  ، 2واحد 2

122

09199191028

0711-36271376

info@shamimdanesh.com

www.shamimdanesh.com

info@sheenoedu.ir

www.sheenoedu.ir

09921579545

09915455148

فرهنگی هنری
123

کوثر فردای

محسن علیجانیان

اصفهان

سپاهان
124

125

فرهیختگان
کاوشگر هادی

سودابه فالح

فهیم پژوهش

هوشنگ داداش زاده

مریم

فهیم

سوئیس،انگلستان
،فرانسه

1384/06/05

تهران

کانادا

1398/08/29

1400/08/29

کرج

ترکیه ،پاکستان ،ونزوئال

1388/12/23

1400/02/04

021-8819801488198056-88198023

021-26200783-4
09363185218

044-3348381633447676
021-88662181

تهران ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به چهار راه تختی

09128702196-

خیابان ( شهید کاووسی فر) خیابان باربد پالک  16واحد 3

09120754992

88177588

09303973306

021-88566484
021-66902500-

خیابان ستار خان ،نبش کوچه اکبریان آذر پالک 59واحد 3

66926851

شیری پالک 148
جردن ،باالتر از تقاطع ظفر،نبش خیابان ناصری ،پالک 2
طبقه اول
کرج  -چهر راه طالقانی ،به طرف میدان شهدا،ابتدای زیر
گذر،جنب بانک سپه،ساختمان پزشکان ایران زمین واحد 8

09903070051

09033454039

www.jondishapur.com

021-88097876

021-88743479-

اصفهان ،خیابان مطهری غربی ،حد فاصل پل فلزی و پل

www.shdyos.com

09121370529

ششم  ،واحد 12

طبقه 1

www.seiredanesh.com

021-66907815-7

تهران ،گاندی جنوبی ،خیابان شانزدهم ،پالک  9طبقه

بلوار سعات آباد  ،خیابان قره تپه ای( 25شرقی) پالک 10

info@seiredanesh.com-seirdanesh@gmail.com

shdh.edu@gmail.com

استرالیا
1400/03/09

26424160

safiranmohajer@gmail.com

www.safiranmohajer.ir

www.shdh.ir

،خیابان ب،کوچه  1پالک  4واحد 7
انوشا طبقه چهارم واحد 13

021-264242212-

09358500840

اتوبان چمران ،چها رراه پارک وی  ،منطقه محمودیه
ارومیه،چهار راه مخابرات اول خیابان حسنی ساختمان

0031-32229158

041-33292070

فرهنگی و
هنری ایران و

safiranfarhikhtehiran@gmail
.com

http://safiranfarhikhtehiranian.ir

031-3236127332361274

mohammadkaveh@egkaveh
.org

www.egkaveh.org

aran.education@gmail.com

www.aranacademy.com

paziresh.tahsili@gmail.com

www.pergasstudy.com

Fazel.farjad@gmail.com

 www.fa rja a d.irwww.fa rja a d.com

info@melal-apply.com

www.melal-apply.com

info@iraust.org

www.iraust.org

info@kawsarinstitute.com

www.kowsarstudy.ir

021-88203841

info@kavoshgar-apply.com

www.kavoshgar-apply.com

02632242560

fahim.pajuhesh@gmail.com

www.fahimins.com

126

127

128
129
130
131
132
133

قاصدان کندوی

یاشا مشایخی

تبریز

آلمان

1400/03/26

1401/03/26

رضا قلی جعفری

تهران

چک،اوکراین

1389/11/04

1400/10/02

کاریار اعزام

حسن کیانی خوزستانی

تهران

استرالیا ،نیوزلند

1390/08/04

1399/02/31

کامیاران سپهر

سیروس جهان پناه

دانش

باوریانی

شیراز

هند ،مجارستان و چین

1393/01/16

1400/05/07

تهران

دانمارک

1399/12/23

1400/12/23

خلیل اژدری

شاهرود

ایتالیا

1398/11/19

1400/11/19

محمود عزیزی

ساری

کانادا ،استرالیا ،نیوزلند

1391/03/27

1401/02/31

کرج

انگلستان

1398/07/29

1400/07/29

سخن
کاروان علم و
دانش

کاوشگران

دانش
کندو دانش
آوران سام
کهکشان فرا

علیرضا نیک روان

پیشگام حامی

شلمانی

اعزام برتر خاور

136
137
138
139
140

141

گوهر اندیشان
قلم
مدرسان نوین
تهران
مدیریت کیان
اندیشه
مشاوران برتر
نامی آپادانا
مهرسان
سفیران رادیس
نادین کاوش
کوشیار
نگین مهاجر
آسیا

سید امیر حسین سید
مهدی

تهران

کانادا

1399/11/12

1400/11/12

رضا حضرتی للکو

تبریز

ترکیه ،مالزی،کانادا

1390/08/08

1400/11/23

حسن عسگریان نامقی

تهران

مالزی ،چین

1384/05/23

1401/02/31

مسعود جزایری

تهران

مجارستان ،ترکیه،قبرس

1383/11/17

1400/05/07

شهاب الهوتی نژاد

مشهد

استرالیا،آلمان

1391/12/10

1400/10/02

مهران ولی

ارومیه

نروژ-ترکیه

1399/10/10

1400/10/10

سید مهدی علوی زاده

مشهد

اتریش ،ایتالیا،بالروس

1390/08/02

1400/08/17

ایران شایگان نژاد

شیراز

انگلستان،اتریش ،مالزی

1389/12/23

1399/10/03

سارا علی پور

بابل

آلمان ،بلژیک

1398/12/14

1399/12/14

نورسرا تاالر
142

گستر دانش
گستره

143
144

ویرا دانش
ایرانیان
همای دانش
ایرانیان

ایستگاه مترو شریعتی بین کوچه منظر نژاد و آهور پالک

09121389541

021-22893998

admin@elm-danesh.com

www.elm-danesh.com

 1251طبقه دوم

اندیشه پرسیس

میانه
135

کدپستی5167717473

سید محمد علی

کاوشگران اوج

مخابرات ،ساختمان کندو طبقه اول -
خیابان شریعتی باالتر از خیابان میردادماد نرسیده به

موسوی جهرمی

گروه تحقیق و
134

تبریز،ایل گولی -خیابان  35متری سینا،نبش کوی
041-33811700

yashila_81@yahoo.com

www.cando-immigration.com

علی عمیدی

تبریز

کانادا ،آلمان ،هلند

1399/05/20

1400/05/20

مرتضی خسرونیا

تهران

اسپانیا ،قبرس

1389/12/25

1400/10/02

تهران ،بلوار اندرزگو ،بین کوچه عبدالهی و کمایی فر ،جنب
قنادی نیشکر ،پالک  68طبقه اول
شیراز ،خیابان ستارخان ،ساختمان خضرا  ،طبقه سوم ،
واحد 35
تهران ،ابتدای پاسداران،خیابان گل نبی ،نبش ناطق نوری
پالک  10واحد 72
شاهرود ،خیابان  22بهمن پاساژبزرگ شهر طبقه اول
ساری،میدان امام بلوار آزادی ساختمان برلیان طبقه 1
واحد 11
کرج ،چهار راه طالقانی به سمت میدان شهدا  ،ابتدای
کوچه یادگاری ساختمان ممتاز طبقه سوم واحد 8
تهران ،خیابان عباس آباد  ،خیابان شهید سرافراز پ 11برج
موج طبقه هشتم واحد  35کد پستی 1587653165
تبریز،کوی ولیعصر،فلکه همافر 10،متری اول،اولین کوچه
سمت چپ پالک 5
تهران،خیابان شهیدبهشتی ،نبش خیابان اندیشه ،پالک 72
برج اندیشه ،طبقه هشتم واحد سوم

09121991526

021-41276

 hkiani1526@gmail.comconsulation@karyarezam.ir

www.karyarezam.ir

09199175373

071-36284787

info@sapehrdanesh2 .com

www.sepehrdanesh2.com

m.ali.mosavi80@gmail .com

www.persisexporer.ir

023-32225846

kavoshinfo@yahoo.com

www.kavoshgaran-ojdanesh.com

09112155034

011-33367500

mazizjam@umz.ac.ir

www.cds.org.ir

09123128871

02632264714

09128120593
0912573544209126813460

9101448010

09199501075
09122346036

021-2289530122895435

02188508361

04133307436
021-8847140688471407

خیابان میرداماد غرب میدان مادر پالک  94ساختمان

021-22256508-

آرش طبقه  3واحد 8

22258974

مشهد  ،ابتدای خیابان سید رضی  ، 6پالک  162طبقه اول
واحد 4
ارومیه ،خیابان عدالت ،مابین خانه نان و جانبو طبقه اول
واحد  2زنگ 2
مشهد،بلوار فردوسی نبش فردوسی  ( 2روبروی آپارتمان
مرتفع ) مجتمع ونوس طبقه  5واحد 501

09152005914

0513-8460231

093642246746

044-33651074

09036723004

051-37603686

شیراز ،خیابان معالی آباد ،روبروی کالنتری گلدشت،جنب

071-36362456-

پاساژگاندی ،کوچه  ، 9ساختمان یونیک طبقه  2واحد 6

36362457

بابل ،محله امام خمینی کوچه هادی  3میدان  17شهریور
پالک  -0طبقه اول واحد 4
تبریز خیابان ولیعصر برج تجارت جهانی طبقه  17واحد 4
خیابان نلسون ماندال ،باالتر از ظفر،کوچه بابک مرکزی
،پالک  5طبقه  2واحد 5

www.hamiabroad.ir

ezambartar@gmail .com

http://ezbartar.ir

rezahazrati1354@gmail
.com

www.goharandishan.ir

modaresannovin2005@gma
il.com

www.modaresannovin.ir

kianacademy@yahoo.com

www.kian-academy.com

lahooti@applyandvisa.com
-lahootinejad@gmail.com

http://www.applyandisa.com

www.effortaa.com
 info@nadinkavosh.comnadinkavosh@gmail .com

www.nadinkavosh.com

www.mohajerasia.com

noors tude nt.ir

09123773049

041-33660009

vira s tudy.com
www.homayedaneshiranian.ir
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هودج مهاجر
یگانه افق سرو
اوراسیا
یگانه سفیران
دانش

اصغر مهاجری

تهران

کانادا ،مجارستان ،ولز

1389/09/22

1400/09/22

آیدین صحت ایگدیری

ارومیه

ترکیه

1398/09/05

1400/09/05

محمد عسگری مایانی

نهران

ایتالیا ،آلمان

1393/12/11

1400/11/03

میدان فاطمی،خیابان گمنام ،روبروی تاالر بزرگ کشور

021-88952251

ساختمان پاالدیوم پالک  35واحد 9
آذربایجان غربی ،ارومیه ،خیابان حسنی ،ساختمان نیاوران

044-33489966-

،طبقه دو

33489977

تهران ،خیابانن انقالب  ،روبروی درب اصلی دانشگاه فخر

021-66492173-

رازی ،نبش خیابان ژاندارمری ساختمان منشور دانش
پالک  507طبقه  2واحد 203

09394860391

6617693266974507-66401148

www.yosoffice.com

info@applyitaly.com

www.ge rma nya pply.com
- www.a pplyita ly.com

