بسمه تعالی
لیست موسسات و شرکتهای لغو مجوز شده وعدم تمدید اعزام دانشجو در کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات
توجه :بدیهی است این قبیل موسسات با توجه به ضوابط و مقررات ،اجازه هیچگونه فعالیت درخصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره ،عقد قرارداد و ....نخواهند
داشت .بدیهی است کلیه متقاضیان محترم نسبت به اقدامات این موسسات دقت نظر کامل داشته باشند .پس ازتاریخ لغومجوز درصورت عقد قرارداد جهت پیگیری
شکایت احتمالی خویش ،ضروری است از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.
ردیف

نام موسسه یا شرکت

نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز

تاریخ لغو مجوز

1

آمیتیس البرز

رضا آقا موسی

85/11/21

2

نگین هفت اورینگ

رکسانا کرم پور

86/9/6

3

گروه طالیی ایرانیان

جعفر فروزان

86/10/12

4

راهیان اوج یزد

احمد منیری تفتی

87/2/21

5

مژده آوران دانش

رضا رضوانی

87/2/21

6

کادی فرهنگ پارس

مهرداد آکاهی

87/2/24

7

دانش پژوهان الوند

احمد سوری

87/5/1

8

آفاق علم

اباذر فتح اله زاده

87/12/20

9

دانش پویان سرافراز

مهرانگیر طالب زاده

88/2/29

10

به سوی فردای اندیشه روشن

شهال وفایی

89/2/12

11

ره حامیا

حسن آقائی

89/4/8

12

صدر مهر ایرانیان

سید صدرالدین آل محمد

89/4/18

توضیحات

بدلیل فوت صاحب امتیاز ،مجوز لغو شد.

13

دانش جعفری

محمد شهیر به پرویزی جعفری

89/4/30

14

اروند دوست غرب

فربرز اردوباری

89/4/30

15

اندیش وران امید فردا

حسین طاهری

89/5/11

16

آرمانسیس خاورمیانه

داود خدایاری

89/9/15

17

ارکان توسعه دانش

علی قانعی

89/5/19

18

توسعه دانش و فناوری نخبگان

مهرداد تاجبخش

90/4/28

19

نخبگان پرشیا

محمدعلی سرلک

90/5/25

20

دانش و فن آوری پیشرو

سید جواد زاد

90/6/30

21

کرمان ایندیا

علیرضا شریف یزدی

90/6/30

22

پژواک پویندگان

مینا منفرد حسام آبادی

90/7/26

23

توسعه فرهنگ مدیریت ایران

داود عبادیانی

91/3/2

24

بین المللی پژوهشهای مدیریت ناجی

رامین محمد حسینی ناجی

92/9/26

25

شریان فناوران پارس

علی شالفروش

92/9/26

26

دانش گستر راستین پارس

محمد مهدی جمشیدی زرمهری

92/11/8

بدلیل فوت صاحب امتیاز ،مجوز لغو شد.

بنابر درخواست شخصی ،اعالم انصراف
نموده و مجوز لغو شد.

بنابر درخواست شخصی ،اعالم انصراف
نموده و مجوز لغو شد.
بنابر درخواست شخصی ،اعالم انصراف
نموده و مجوز لغو شد.

27

سارینا دانش پژوه

ابراهیم چگنی

92/11/8

28

آرته علم و فرهنگ

احسان جبالبارزی

92/11/8

29

ستاره دانش آرمان

فرهاد حاجی پروانه

92/11/29

30

توسعه اندیشه واال

عطاءا ...بیات افشار

93/6/24

31

نیکان خرد افرینش

رضا سیمبر

93/6/24

32

پذیرش افق

رضا دادگر

93/9/10

33

شهاب دانش سینا

سینا میرزاپورمونس

94/6/10

34

علم ودانش تریتا

ایرج الوانیان

92/11/20

35

کلیدعلم خاورمیانه

الهه رحمانی

90/10/17

36

رهجویان آینده روشن

علی فرخی نیا

93/11/6

37

ارمغان علم پرشیا

داود ارادتمند اصلی

93/11/6

38

دکترمحجوب مقدس

سعیدمحجوب

93/11/6

بنابر درخواست شخصی ،اعالم انصراف
نموده و مجوز لغو شد.

بنابردرخواست شخصی،اعالم انصراف
نموده ومجوزلغوشد.

به استنادکارگروه  92/11/29با
تمدیدموافقت نشد.
طبق کارگروه مورخ  94/11/20مجوز
لغوگردید.
با توجه به درخواست نامبرده مجوزلغوشده
است.

39

کلیدعلم جهانی

رضا طیبی

93/11/6

40

مشاوران دانشجوئی یام ایتوک تک

حمید رواسی کاشانی

93/11/6

41

دانش پژوهان ماهان

محمدجعفر نعمت الهی

93/11/6

42

مهاجران آتیه البرز

پروین السادات سجادی قائم مقامی

93/11/6

43

پرشین مهاجردانش

ساسان ربیعه

93/11/6

44

دانش پژوهان پویای پاسارگاد

شهاب میرزاده حسینی

93/11/6

45

گستره تعلیم ومطالعات اسپادانا(گتا)

علیرضا کرباسی عامل

94/6/10

46

بهروزآریا

احمدشفیعی سرارودی

94/6/10

47

اولین انتخاب دانشجو

سیامک گودرزی

94/6/10

48

توسعه شمیم آریان

بتول سازواری

94/6/10

49

رهنمای گوهردانش

حسن ابوهادی

94/6/10

50

پویندگان گلدشت

قاسم ادیب مقدم

94/8/26

51

آموزشی وفرهنگی افکارنوین امروز

ولی اله صفایی نعمت اللهی

94/10/29

52

رهاورد ارتباطات علمی

مهدی شجری

94/11/20

53

پارس دانش معین

مهدی رشیدی طاشکوئی

94/11/20

بنابر درخواست شخصی ،اعالم انصراف
نموده و مجوز لغو شد.
طبق مصوبه کارگروه  94/8/26تااطالع
ثانوی تعلیق است.

54

تدبیراندیشان مهراسپادانا

حامد محمد هاشمی

94/11/20

55

ایرانیان سما

پروانه زمان وزیری

94/11/20

56

دانش گستران اسپادانا

علی محمد کالنتری دهقی

94/11/20

57

موسسه ره جویان خرد

سعید نوری خراسانی

94/11/20

58

بین المللی مطالعات پویندگان دانش ثمین

نوشین اصفهانی

94/11/20

59

تندیس امید پایدار

مهدی فرشچی تبریزی

94/11/20

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

60

بهین راهبرد دانش

عصمت خوئینی

94/11/20

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

61

آرمان پردازان آمادای

علی جلیلی

94/11/20

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

شهرام ملک نژاد

94/12/18

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

معصومه نصر

94/12/18

لغومجوز

64

دانش و آموزش امید هنری

امید هنری

94/12/18

لغومجوز

65

بین الملی ماهان اندیشه ارمان

پویا ساالری شریف

94/12/18

لغومجوز

66

عصر دانش پژوهان بین الملل مهر ایرانیان

اشرف بهزادی

94/12/18

لغومجوز

67

آموزش دانش پژوهان نیل

زهرا جمالی

94/12/18

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

68

سفینه دانش پژوهان

سید محمد علی حیدریه زاده

94/12/18

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

69

گروه مبین

محمدرضا هوشنگی

94/12/18

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

62
63

توسعه همکاریهای بین المللی علمی و
صنعتی تهران و...
سرای پذیرش دانشجوی پرشین

لغو مجوز

70

دانش دهکده جهانی

سید محمد خرم

94/12/18

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

71

مهرآوران فردا

مسعود ذوالنوریان

95/2/28

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

72

بهکوش کیش

ابراهیم جلیلی کهنه شهری

95/2/28

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

73

آذران پذیرش دانشجوی خاورمیانه

توحید ملک زاده دیلمقانی

95/3/25

تااطالع ثانوی تعلیق است .

74

پرشین پادنا اعزام

محسن پورسید آقائی

95/3/25

تااطالع ثانوی تعلیق است .

75

عصر فرهیختگان علوم و فن آوری

زهرا پرتو حجتی

95/3/25

تااطالع ثانوی تعلیق است .

76

انستیتو دانش ور شمال

عطاءاهلل صدر رفیع

95/3/25

تااطالع ثانوی تعلیق است .

77

ره جویان دانش آریا

مهرنازسلیمانلو

95/6/16

تااطالع ثانوی تعلیق است .

78

طلوع پژوهش شریف

ناصرمنصورشریفلو

95/6/16

تااطالع ثانوی تعلیق است .

79

مطالعات مدیریت وفن آوری هود

نادرسرهنگی شیرازدل

95/6/16

تااطالع ثانوی تعلیق است .

80

ایرانیان موفق اندیشه نگر

محمودهمتی

95/6/16

تااطالع ثانوی تعلیق است .

81

تعالی دانش

علی محمد خانمحمدی هزاوه

95/11/22

به دلیل فوت صاحب امتیازمجوز لغوشد.

82

راهیان آئین دانش

مریم زینلی

96/5/17

تا اطالع ثانوی تعلیق است .

83

دانش پژوهان طاها

غفار عموزاده آرائی

96/5/17

تا اطالع ثانوی تعلیق است .

84

وزین دانش سپاهان

حسن شهامت نیا

96/5/17

تا اطالع ثانوی تعلیق است .

85

دروازه طالیی تحصیل

هادی سمیاری

95/11/19

تا اطالع ثانوی تعلیق است .

86

پژواک پیروان پورسینا

سیدعبدالرضا ناصرآبادی

96/8/16

تااطالع ثانوی تعلیق است.

 96/9/14تعلیق

به استنادمصوبه مورخ  97/3/8کارگروه نظارت

 97/3/8لغومجوز

برعملکرد موسسات اعزام لغومجوزگردید.

تااطالع ثانوی تعلیق است.

87

کوچ گستر اندیشه

مریم کمیجانی

88

توسعه علوم دانشسار

محمد علی شرکت معصوم

96/9/14

89

ره یاران دانش

مجیداکبری

96/12/22

تا اطالع ثانوی تعلیق است.

90

پارسه بین الملل آتیه ویژن

بیژن شمس آبادی فراهانی

97/2/4

به دلیل فوت صاحب امتیاز لغومجوزگردید.

91

رهپویان دانش زاگرس لرستان

طبق مصوبه کارگروه نظارت به دلیل عدم ارائه
درخواست تمدید ازمورخ
94/11/6لغوگردید.
(با عنایت به مصوبه مورخ  95/12/17کارگروه
ابراهیم پورحسینی

97/2/4

نظارت مبنی براینکه موسساتی که
خواستارتمدیدمجوزموسسه میباشند میبایست
دوماه قبل ازاتمام مهلت مجوز نسبت به ارائه
درخواست تمدید اقدام نمایند لذامجوز
موسسه مذکورلغوگردید)

92

پیام آور علم و فکر

اعظم حسینی

97/2/4

93

کریمان دانشگر پارسی

شبیر رستمی ابوسعیدی

97/2/4

به دلیل انصراف ایشان ازادامه فعالیت
لغومجوزگردید.
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید
ازمورخ  94/8/29لغومجوزگردید .

94

ایده پردازان فکر و اندیشه( آفا )

مجید خدامی

97/2/4

95

توسعه علوم و اعزام مدبر

علیرضا کالهان

97/2/4

96

طلوع فرهیختگان ایرانیان

علیرضا طاهری

97/2/4

به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید
ازمورخ  95/10/1لغومجوزگردید .
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید
ازمورخ  95/3/11لغومجوزگردید .
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید
ازمورخ  95/10/1لغومجوزگردید .
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید

97

فراز دانش پیمان

مجید ارفع فتحالهخانی

97/2/4

98

علم و فن آوری فراز دانش کیان

مریم فراز

97/2/4

99

سپنتا ستاره اندیشه

مهناز میرزاعلی اکبر

97/3/8

تااطالع ثانوی تعلیق است.

100

رهسپار دهکده دانش

داود مهربانی

97/3/8

تااطالع ثانوی تعلیق است.

101

علم آموزان آالمتو

نادیا کریمی

97/3/8

تااطالع ثانوی تعلیق است

102

تکیه گاه دانش

محمدرضا کاویانپور اصفهانی

97/3/8

تااطالع ثانوی تعلیق است.

103

آمایش دانش پارس

حسن شریفی بیدگلی

97/3/29

ازمورخ  95/5/6لغومجوزگردید .
با توجه به دردست بررسی بودن موسسه
ازمورخ  95/5/6وعدم ارائه درخواست
تمدید درسال  96لغومجوزگردید.

طبق مصوبه کارگروه نظارت به دلیل عدم
ارائه درخواست تمدید ازمورخ
95/5/6لغومجوزگردید.

104

امیدراه آینده

احمدعبداهلل زاده بارفروش

97/4/26

بنابرمصوبه مورخ 97/4/26تعلیق گردید.

105

ایلیادبین الملل مشاور

سعیدعلیزاده حصاری

97/4/26

بنابرمصوبه مورخ 97/4/26تعلیق گردید.

106

خاورمیالد

محمدرضا مرادی

97/4/26

بنابرمصوبه مورخ 97/4/26تعلیق گردید.

