لیست مؤسسات در دست بررسی
ردیف

نام موسسه

صاحب امتیاز

شهر محل فعالیت کشورهای حوزه فعالیت تاریخ صدور مجوز اولیه تاریخ انقضای مجوز موسسه

1

آرتا علم چیستا

حامی آریا

تهران

اسکاتلند ،اسلونی

1393/09/09

1399/09/14

2

آرمان دانش ماندگار

نیما باقری فرحبخش

تبریز

سوئد ،دانمارک ،اتریش

1398/09/02

1399/09/02

3

آزما ارتباط قرن

عباسقلی عسگریان

تهران

روسیه ،بالروس

1390/03/10

1399/02/31

محمود شیرزاد

تهران

ایتالیا ،مالزی

1389/11/26

1398/02/04

5

پرسا گستر ویستا

شعاع الدین فالح دوست

تهران

تایلند ،اسپانیا

1390/01/22

1397/11/03

6

پژوهشگران فاخر فرنود

مهدی دیداری

شیراز

آلمان ،اتریش

1398/07/20

1399/07/20

7

پویندگان علم صارم

مرتضی صارمی

تهران

انگلستان ،آمریکا

1390/02/18

1396/07/27

8

دانش پژوهان دیلمان

رامین نقدی لیه

رشت

فنالند ،سوئد ،ترکیه

1384/02/31

1399/04/02

9

دنیای دانش بهنام

امیرحسینی

تهران

روسیه ،بالروس ،بلژیک

1390/02/07

1397/10/19

10

راهیان دانش تدبیر

حسن شاخصی

تهران

قبرس ،سوئد

1389/11/04

1399/03/08

11

رهپویان علم و دانش آذرخش

امیر ضرابی اکباتانی

تهران

استرالیا،کانادا

1398/08/27

99/08/27

12

رهروان سپهر دانائی

مجید خالقی سروش

تهران

سوئیس،آمریکا

1390/07/26

1397/11/19

13

ستاره دانش پارسیان فرتاک

مرتضی هماپور

تهران

کانادا ،آلمان

1398/06/10

1399/06/10

14

سفیر صلح و فناوری

ملکه شهدخت ستوده نیا

تهران

آلمان،فنالند

1391/12/21

1399/03/07

15

فردوسی فرا دانش

عباس فرخی

زنجان

ترکیه

1389/12/23

1400/02/31

16

مدت

سیده معصومه پریشی

تهران

استرالیا

1391/03/27

1397/06/07

17

مدیریت مشاوره آریا

شهرام میرزایی

تهران

استرالیا ،نیوزلند

1384/07/24

1398/07/25

18

مشاوران یاران کاوشگر

مهدیس مسگرا

تهران

استرالیا -نیوزلند

1389/12/17

1399/02/31

ناصر شمس قارنه

تهران

اسکاتلند ،اسلوونی

1389/12/25

1398/02/04

20

مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

سید مهدی رضاعی

تهران

کانادا،ایرلند شمالی

1390/06/08

1399/08/16

21

نگین ره گستر آوید

سمر نیرومند بیهقی

تهران

هلند ،ایتالیا

1400/01/15

1401/1/15

22

نهضت پیشگام پاسارگاد

محمدرضا ایزدی جهرمی

تهران

مالزی ،کره جنوبی

1390/01/29

1399/03/29

4

19

بین المللی اعزام دانشجوی فرزانگان
خوارزمی

مشاوره خدمات آموزش و پژوهش
ویستا توسعه امیر کبیر

آخرین آدرس موسسه
تهران ،بلوار اندرزگو ،نبش کوچه شهید
حسینی ،پالک 18طبقه  4واحد 10
تبریز،ولی عصر،انتهای نظامی  ،مجتمع اداری

تلفن همراه
09212400692

دوم واحد5
حدفاصل خیابان دانشگاه و خیابان فخر رازی خ
شهید نظری پالک 62
یوسف آباد،نبش کوچه شصتم ،ساختمان تابان-
پالک  438طبقه دوم واحد 205
شیراز،خیابان هفتنان ،کوچه شهید معزی
،پالک  31طبقه سوم واحد 6
خیابان ولی عصر (ع)باالتر از زرتشت نرسیده به
سه راه فاطمی نبش کوچه پرستو ساختمان
پرستو طبقه  2واحد 202
رشت،گلسارخیابان امام ،نبش کوچه ششم
پالک 20
خیابان آزادی ،روبروی خیابان دکتر قریب،
ساختمان ،220پالک،138طبقه  3واحد 13
خیابان ولیعصر،باالتر از میدان ونک ،نبش

09021240144

09353315555

09376606412

غربی پالک 17
تهران،خ سید جمال الدین اسد آبادی،نبش
خیابان  39پالک  347طبقه  3واحد 6
تهران  ،سعادت آباد  ،مدیریت  ،بلوار فرهنگ
پالک  15طبقه  5واحد 23
خیابان ،آزادی ،چهار راه نواب سمت میدان
توحید ،پالک  13واحد 4

kharazmieducation@gmail.co
m

www.kharazmi.sch.ir

info@vistauni.com

www.vistauni.com
www.institute@pajohesh.fakh
erf.ir

021-88928600

saremimorteza@yahoo.com

09117624333

013-33115641-33367303

naghdir@yahoo.com

09190680700

021-66571025-66424799

amhoseini26@yahoo.com

www.applyeurope.com

021-8832111

 jammshidi@gmail .cominfo@topstudent.ir

www.topstudent.ir
www.azarakhsh-iri.com

021-88376191
info@sepehrdanaei.ir

09127425019-

www.sepehrdanaei.ir

021-22359012

www.applystars.com

021-22897209

www.eduingermany.ir

024-33541396

farokhi.100@gmail .com

021-42312

info@modat.ir

www.modat.it

021-88240445

info@aryagroup.om.au

www.aryagroup.co.ir

09121258264

021-88641518-888641519

mahdis@mycenterprises.com

09124070299

021-88789901-88780089

ezam@acmt.ac.ir

ezam.acmt..ac.ir

09121215260

02188060558-88210492

smrezaei@feceducation.com

www.feceducation.com

09194299924

021-88689628-88689602

 info@avidtechin.irt.r.g.avid@gmail .com

www.avidtechin.ir

021-66941647-9

iran@um.edu.my

www.panpars.com

09120363509

خیابان دوم شماره 19
تهران ،کوی نصر(گیشا ) نبش خیابان 19

تهران،بلوار آفریقا،بعد از میرداماد خیابان تابان

info@azmaertebat.ir

www.azmaertebat.ir

www.irandpd.org

وکیلی غربی پالک  130طبقه پنجم واحد 9
خیابان پاسداران،خیابان شهید ناطق نوری

کوچه نگار بررج نگار طبقه  8واحد 6

www.artastudy.com
www.armanmandegardanesh.com

09102200675

طبقه همکف
سعادت آباد،خیابان بخشایش خیابان زند

پالک  2طبقه اول واحد 4
خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک نبش

021-66597071-2

66520916

توحید یکم پالک 111
بلوار کشاورز ،نرسیده به جمالزاده پالک 115

،ساختمان صبا واحد  2غربی
بزرگراه جالل آل احمد ابتدای کوی نصر

021-77941548-77941547

021-88621363-88054912-

خیابان  -شریفی شماره2475واحد7
شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان گلها ،خیابان

،کوچه همایون پالک 5
زنجان ،خیابان شهدا ،نرسیده به دروازه اراک

021-22390047-22392410

info@arta-study.com

0413-3249193

اطلس ،طبقه نهم ،واحد سیزده
تهران ضلع جنوب شرقی میدان نبوت (هفت
حوض)کوچه امام جعفر صادق پالک  10طبقه

شماره تماس ثابت موسسه

ایمیل موسسه

وبسایت موسسه

