
 
 

 



 
 

- 

 

 

.

 نام موسسه ردیف

نام و نام 

صاحب خانوادگی 

 امتیاز

محل 

 دفتر
 تلفن  شماره حوزه فعالیت

تاریخ صدور 

 مجوز 

 اولیه

 آدرس دفتر مجوز انقضاءتاریخ 

 

 آدرس الکترونیکی

 

 

 هلند - امريكا تهران محمد تاجيك آبتين سفيران پارس  (1
09122106302 

44256604 
13/2/90 

4/2/98 

 

نرسيده به  -بلوارمرزداران

بزرگراه شهيداشرفی اصفهانی 

ساختمان  -بعدازخيابان بهار

طبقه اول غربی شماره  –ايمان 

6 

 

mohamadtajic@yahoo.com 

 

 تيه آفرينان دانشيارآ  (2
غالمرضا امير 

 شقاقی
 تهران

 -قبرس شمالی

 اسلواكی

22261485 

09123110348 
10/12/89 

18/7/98 
 

استادعبداله خ مير داماد بين خ 

 138و حصاری ساختمان  راانو

  27واحد 5ط 

 

 
 

 

www.atiyeafarinandaneshyar.com 

 

 



 
 

آتيه داران علم و   (3

 فرهنگ
 تهران عليزادهجواد 

جمهوری  –تركيه 

 آذربايجان
66906827 8/4/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 ،آزادی  ابتدای ،ميدان انقالب

يا كوچه  11پالک  ،والعصر  خ

 20بزمه پالک 

www.atdef.ir  
admin@atdef.ir 

4)  
آرتا دانش بين 

 المللی

 بيژن ميردامادی

 اصفهانی
 بلژيك -فرانسه  تهران

88534219 

86043372 

88549382 

88512389 

27/2/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

خيابان پاكستان -عباس آبادخ 

كوچه ساوجی )هشتم(طبقه –

2  

www.artadanesh.com 

 اصفهان مهوش اسدی رتا علم سهندآ  (5
- تركيه -انگلستان

 قبرس
03136683333 15/6/90 

8/12/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

خيابان –ميدان برج -اصفهان

 1واحد -89پالک –ازادی 
info@artastudy.com 

 اسلونی-اسكاتلند تهران حامی آريا آرتا علم چيستا  (6

22390047 

22392410 

09212400692 

22679793 

2/12/90 

14/9/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

نبش -بلواراندرزگو-تهران

 18پالک -كوچه شهيدحسينی

 10واحد– 4طبقه –

www.ARTA-STUDY.COM 
 

INFO@ARTA-STUDY.COM 

 آركا دانش پارسيان  (7
سيد شهاب الدين 

 آرزه گر
 اسپانيا تهران

26761339 

 9- 26212508  
24/6/93 2/10/98 

بلوارافريقا)جردن(نبش -تهران

خيابان طاهری،برج مشكی 

 6)مركزتجارت ايران(طبقه 

 3واحد

www.arkaparsian.com 

info@arkaparsian.com 



 
 

 11/4/90 88316244 -5 كانادااسكاتلند و  تهران قاسم رحيمی آرمان بارز ساعی  (8

16/8/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

هفت تير، خ قائم مقام، خ 

 9، واحد 33مشاهير، پالک 

www.armanbarez.com 

 

9)  
آرمان پارسيان 

 زمرد
 لمانآ-سوئيس  تهران ناصر ابراهيمی

22892097 

22892095 
28/10/89 3/10/98 

خ پاسداران خ شهيد گل نبی 

 طبقه اول 22نوری پخ ناطق 

 2واحد

www.apzco.com 
apzco.ch@gmail.com 

ebrahiminasser5@yahoo.com 

10)  
آرمان پرشين 

 خاورميانه
 فضل اهلل نصيری

 

 تهران
 انگلستان-مالزی

83870- 021 

9-88207078 
19/7/90 4/2/98 

 

روبروی دانشگاه -خ  ميرداماد

خواجه نصيرالدين 

 3،طبقه 349طوسی،پالک 

 1واحد 

 

www.armanstudy.com 

 

11)  
آرمان معمار 

 پايتخت

حميد رضا اخوان 

 آذری
 تهران

 –قبرس شمالی 

 كانادا

86084793 

86083467 

86081159 

19/2/90 

7/6/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

ميدان ونك خيابان صانعی 

 39واحد  33ساختمان 

www.armanmimar-ac.ir 
armanmimar.ac@gmail.com 

 آرين سيستم مانا  (12

 احمد خانی پور

 

 

 روسيه -ولز  تهران
88723777 

88726561 
25/12/89 

17/5/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

ابتدای خ مطهری،جنب هتل 

پالک -خ منصور-بزرگ تهران

 طبقه سوم-77

 
 

www.aryansystemmana.ir 
 

info@aryansystemmana.com 
 



 
 

 

 

 

 
 

 بالروس - روسيه تهران عباسقلی عسگريان آزما ارتباط قرن  (13

09021240144 

77941548 

77941547 

10/3/90 

3/11/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

جنوب شرقی تهران ضلع 

ميدان نبوت )هفت حوض( 

كوچه امام جعفرصادق پالک 

 5طبقه دوم واحد 10

www.Azmaertebat.ir 
 

info@azmaertebat.ir 

آموزشی دكتر   (14

 هنری
 تهران مرتضی هنری

 -كويت  –استراليا

 امارات

22400113 

2-22437561 

22747000 

29/10/83 

29/3/98 

 

 ،ميدان دانشگاه شهيد بهشتی

، چنار 13، خيابان بلوار دركه

 63كوچه بالل ، پالک 

 طبقه دوم

morteza@DrHonariEdu.com 

آموزشی سفير   (15

 انديشه
 22/12/85 22374412-14 اسكاتلند -كانادا تهران اميد فغانی

3/11/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

 

سعادت آباد ميدان كاج مجتمع 

 305واحد طبقه سوم سروستان 

www.safireandishe.com 

 



 
 

كاوشگران آموزشی   (16

 معل
 تهران رضا پيرويان

 استراليا – كانادا

 

22500309 

22312495 

09378488418 

30/8/83 2/10/98 

ميدان –خيابان پاسداران -تهران

انتهای خيابان ضابطی  –هروی 

طبقه  14خيابان رنجبر پالک 

 همكف

www.kavoshelm.com 

kavosh.study@gmail.com 
mstaff@kavoshelm.com 

 

 تركيه و قبرس تهران محمدعلی آقائی آوا مهد تدبير  (17
66573959 

66573960 
2/12/90 

18/7/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

ميدان توحيد، خ فرصت 

ساختمان  118شيرازی، پالک 

 مهدتدبير

Mohammadali_aghaei@yahoo.com 
www.irantys.com 

18)  
 

 آئين گستران سبز
 ژاپن  –نيوزيلند  تهران آمنه آئين پور

09102169831 

66597988 
23/10/85 29/3/98 

خيابان جمالزاده شمالی خيابان 

طبقه  78فرصت شمالی پالک 

  6سوم واحد 

 
www.aeengostaranesabz.com 

aeengostarane@yahoo.com 
 

19)  

ارغوان گستر 

پژوهشگران دانش 

 آسيا

 تبريز رضا نوائی زمهرير

  تركيه

 قبرس شمالی  

33341717-041 30/2/92 2/10/98 

كوی -آبرسانچهار راه  -تبريز

نرسيده به مهرگان –مهرگان 

دپارتمان ايران -21پالک -هفتم

 تومر وتبريز يوس 

 

www.tabrizyos.com 

www.irantomer.com 

 

 

 



 
 

20)  
اريكه دانش 

 پژوهان

 ريتا انگردی

 
 تبريز

 -تركيه -آلمان

 قبرس

 

09141141911 

09374094405 

04133272073 

 

22/12/89 3/10/98 

فلكه بزرگ -ولی عصر–تبريز 

ساختمان -باالی بانك مسكن–

 طبقه دوم شرقی  –مرواريد 

www.arikeh-edu.com 

rita_angardi@yahoo.com 

 

 

 

 اطالع  (21
 غالم رضا اليقی

 
 آلمان-اتريش  تهران

09121302743 

88428577 

2/7/84 

17/5/97 

تمديد مجوز دردست  

 بررسی است .

مطهری نرسيده به شريعتی  خ

 7واحد  16ک ارمان پ 

layeghy@yahoo.com 
www.ittela-uni.ir 

 
 

22)  
 واعزام دانشج

 مدت

معصومه سيده 

 پريشی
 27/3/91 021-42312 استراليا تهران

7/6/97  

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

ابتدای -بزرگراه جالل آل احمد

 19كوی نصر، خ دوم، شماره 

www.modat.ir 

info@modat.ir 

 كانادا-انگلستان   تهران مجيدبارانی افق علم خاورميانه  (23
88196240 

88207904 
22/9/89 

26/8/95 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 –خ گاندی جنوبی  -تهران

  – 24پالک  –كوچه پنجم 

   6طبقه سوم واحد

www.penstudents.com 
 

 كانادا -آمريكا  تهران یصفيه رحيم امين پرداز پارس  (24

4- 88621933 

9- 88623168 

11/7/83 

4/7/97  

تمديدمجوز دردست 

 بررسی است .

خ مالصدرا خ شيراز شمالی 

 2نبش نرگس برج پاپلی طبقه 

 203واحد 

www.apig.ir 

 

 

 



 
 

امين دانشجو   (25

 پاسارگاد
 رومانی –اتريش  تهران امين پور سعيد

8 – 22140935 

1-22140941 
24/5/91 

3/10/98 

 

 

 

 

ميدان قيصرامين -سعادت آباد

-بلوارشهرداری جنوبی-پور

 7پالک  4كوچه بهار 

 

 

 

 

.com118www.visa 

 

.com118visa@info 

 

 

انديشه افرينان   (26

 بامدادخرد
 هلند -قبرس  تهران حسن پيراينده

88633999 

09383730167 

88631204 

21/1/89 3/10/98 

يوسف اباد ،ميدان 

سلماس،ابتدای خيابان فتحی 

طبقه -ساختمان باران-شقاقی

 4طبقه 108پالک  –چهارم 

 17واحد

 

 

 
edu.com-iwww. aa 

 
edu.com-iinfo@aa 

 

 انديشه ياران جوان  (27

 

 صادق الهی
 بالروس - روسيه تهران

22252554 

22909218 
22/3/85 

3/11/97 
خ دكتر  نرسيده بهاول ميرداماد 

 3طبقه 3شماره ،شريعتی

 18واحد

iran.com-www.rus 
rus.iran@yahoo.com 

 
 
 



 
 

 

 

تمديد مجوز دردست  

 بررسی است .

 19/2/90 88191546 كانادا -آلمان تهران اكرم رنجبران باران انديشه ساعی  (28

19/2/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

 

 

خ ونك  –ميدان ونك -تهران

 804واحد 8برج آسمان طبقه –
www.baranandishehsaee.co

m 

29)  
بنياد بين المللی 

 مطالعات چين

 ايرج وثوقی نيری

 

 

 چين تهران
88060601 

09122880015 
14/4/90 

19/10/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

ابتدای خ –آزادی  –تهران 

كوچه  –جمالزاده جنوبی 

  14پالک  –رشتچی 

 17واحد

www.ifcs.org.ir 
info@ifcs.org.ir 

 چين -روسيه  تهران منصور جمالی جهانی پژوها بنياد  (30

9- 88845057 

88845060 

3/10/84 29/3/98 
هفت تير ابتدای قائم مقام 

 5واحد 8فراهانی پالک

www.studentvisa.ir 

kamran.jamali@gmail.com 
 

بنياد گسترش   (31

 دانشپذير
 تهران محمود رامندی

 ريشتا  -آلمان

 

09029440233 

09125139510 

26293601 

09909219455 

9/7/90 29/3/98 

نبش ولی -چهارراه پارک وی

عصرومدرس)ضلع جنوب 

آتش نشانی( شرقی وروبروی 

 جنب داروخانه آرامش1پالک 

www.ezam.daneshpazir.net 
evisa@daneshpazir.net 



 
 

32)  

اعزام بين المللی 

دانشجوی فرزانگان 

 خوارزمی

 مالزی-ايتاليا تهران محمود شيرزاد
2-66597071 

09353315555 
26/11/89 

4/2/98 

 

حدفاصل خ دانشگاه و خ 

فخررازی خ شهيد نظری پالک 

62  

www.kharazmi.sch.ir 
 

kharazmieducation@gmail.com 

33)  
بين المللی رهنمود 

 علم
 انگلستان-ايرلند  تهران محسن نظريان

88063423 

88063433 

22/12/85 

2/10/98 

 

 

خ يوسف آباد نبش خ شصتم 

 طبقه سوم  ساختمان تابان

 305واحد 

www.rahnemood.ir 

www.ukvisa.ir 

info@ukvisa.ir 

 بين المللی طبا علم  (34
ناصر مهدوی 

 طباطبايی
 تبريز

جمهوری 

 تركيه -آذربايجان

 

04133336008 
31/6/83 

3/11/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

خ عارف تبريز ولی عصر 

www.tabaelm.com 30كوچه سياح پالک   

 سوئد -لهستان تهران غالمرضا افشين فر پارس افشين  (35

88577686 

88577687 

09392019151 

24/1/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

شهرک غرب، گل افشان 

جنوبی، مركز تجاری اداری 

 601، واحد 5گل افشان، طبقه 

http://www.european-study.com 

parsafshin@gmail.com 

 

 

36)  
 پرديسان قطعه

علی اكبر 

جمشيدی 

 بروجردی

 تهران
 ايرلند شمالی

 فيليپين

88320222 

88322111 
25/12/89 

29/9/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

 

 

خ  و خ مطهریپائين ترازتقاطع 

واحد  14مفتح كوچه مرزبان پ

7 

www.pardisanpars.com 

 info@pardisanpars.com 



 
 

 پرسا گستر ويستا  (37
شعاع الدين فالح 

  دوست 
 اسپانيا –تايلند تهران

88621363 

88054912 

66520916 

22/1/90 

3/11/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

 

 
 

نبش كوچه –يوسف آباد 

پالک  -ساختمان تابان–شصتم 

 205واحد -طبقه دوم -438

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

38)  
 پرشين

 رادآپادنا  

سعيد پور سيد 

 قايیآ
 هند -مالزی تهران

88289885 

88289884 
19/11/89 

4/2/98 

 

خ  -خيابان طالقانی-تهران

 120بهارجنوبی پالک 

ساختمان بهار ،طبقه 

  7همكف،واحد

 

www.pparad.com 
hajizadeh@pparad.com 

39)  
پرسپوليس 

 مهاجرويستا

سعيدناصری 

 پورطوسی
 نيوزيلند مشهد

05138539945 

09120452897 

 

21/1/90 25/7/98 

 –خيابان دانشگاه -مشهد

 -114پالک – 20دانشگاه 

 2واحد
www.persepolis.co.nz 

 پژواک پارس ماد  (40
ذوالفقارعالمی 

 مهماندوستی
 كانادا-مالزی  تهران

22382156 

22381572 
3/2/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

باالی ميدان كاج -سعادت آباد

 43خ شهيد علی اكبر پالک 

  13واحد  4طبقه 

@gmail.com3Ppm.counselor 
 
 

Ppmad.ir 
 

41)  

 پژوهشی وآموزشی

 خالق خراسان 

 محمود مشيری

 بردسكن
 تركيه - مالزی مشهد

05138437177 

05138423271 

25/1/85 

17/5/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

بين  - احمد آباد -مشهد

 بخارايی

 13پالک  3و 1

www.collegehelp.co 

 



 
 

  

42)  
پژوهندگان عصر 

 برنا زمرد

 داود كميجانی
 

 ريشتا - مالزی تهران

22846865 

22843942 

09127208242 

17/11/83 

2/10/98 

 

 

خ شهيد گل نبی  ،خ پاسداران

خ شهيد ناطق نوری نبش آذر 

 2واحد 1طبقه  22پالک 

 

 

 

www.asreborna.org  

پويندگان دانش   (43

 ملل پارسه
 8/11/90 88379640 اسپانيا-استراليا تهران غزاله كاوه

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

ميدان صنعت  -شهرک قدس

مجتمع  -ابتدای بلوارفرحزادی 

 -4طبقه  -تجاری شهرک غرب

 غربی21واحد

 

www.pouyandegan.org 

44)  
ندگان علم ويپ

 صارم
 آمريكا –انگلستان تهران مرتضی صارمی

88928600 

09376606412 
18/2/90 

27/7/96   

تمديدمجوز دردست 

 بررسی است .

 

خ ولی عصر )ع( باالتر از 

زرتشت نرسيده به سه راه 

فاطمی نبش ک پرستو 

 2پرستو ط  ساختمان

 202واحد

saremimorteza@yahoo.com 

 

 

45)  
پيام آوران علم 

 وفرهنگ زمرد
 روسيه تهران  جعفركامبوزيا

88781060 

 
2/7/84 2/10/98 

خ –چهارراه جهان كودک 

گاندی  25نبش كوچه -افريقا

 4واحد بی  4ط –

 
 
 

www.payamavaranelm.com 
 
 
 



 
 

 

46)  
پيك دانش جام 

 جم

جمشيد رجبی 

 رآبادیينص
 اتريش -قبرس  تهران

22632664 

09123727499 
7/10/90 

 

 

2/10/98 

 

 
 

پايين -خيابان شريعتی –تهران 

-خيابان خاقانی -تراز پل صدر

 3طبقه سوم واحد 50پالک 

 

 

www.Jamejam_study.com 

 ش (47
پيام آور علم و 

 نصير

امير منصور امير 

 ارجمندی
 انگلستان -آلمان  تهران

88207903 

88207904 
22/5/84 

17/12/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

خ گاندی جنوبی كوچه پنجم 

 6د حط سوم وا 24پالک 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

48)  
آتی نگر پيشگام 

 كارون
 اهواز سيد مرتضی افقه

 -چين  -انگلستان 

 ايتاليا

32201589-061 

32201590-061 

09399203300 

6/3/85 

14/9/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

ميدان -خيابان آزادگان  -اهواز

طبقه -1001ساختمان –شهدا 

 8/5واحد– 4

 

info@pishgam.org 

 

www.pishgam.org 



 
 

09120636342 

49)  
ی انديش راه تعال 

 دانش

 محمد نجاری

 
 تهران

 -ايرلند شمالی 

 اتريش -فنالند 

22889521 

09353046106 

19/11/89 

 

22/5/98 

 

 

 

 

 

سه راه ضرابخانه  -تهران 

)ابتدای پاسداران( خيابان گل 

نبی )نرسيده به شريعتی(پالک 

–بلوک شرقی طبقه سوم  40

 20واحد

 
 
 
 

www.taalidanesh.com 
 

taalidanesh@live.com 
 
 
 
 

توسعه علمی   (50

 رويای پارسيان

 ودیرابوالفضل در

 

 مشهد
 -آلمان –چين 

 فرانسه

05138459273 

09333003314 

13/2/90 22/5/98 
احمدآباد  -احمدآبادخ -مشهد

 4واحد -4پالک -21

info@noooa.com 

www.Royayeparsian.ir 

 

 

 اتريش-آمريكا  تهران محمدكاظم رفوئی حاميان دانشيار  (51
09121480944 

22585182 
3/7/90 

14/9/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

خيابان پاسداران .خيابان گيالن 

)بوستان دوم(نبش كوچه مهر 

 طبقه دوم 1پالک 

 

rofouei_k@yahoo.com 

 
hamiandaneshyar.com 

 



 
 

52)  

خدمات اعزام 

دانشجو به خارج 

 از كشور نما

عبدالحسين 

 ابوالحسنی

 

 تهران
بالروس  –روسيه 

 مجارستان -

88738924 

09120754992 

09128702185 

09123194509 

13/7/83 2/10/98 

 -خيابان شهيد بهشتی -تهران

نرسيده به چهارراه تختی 

 -شهيد كاوسی فرخيابان 

 3واحد  16 پ  -خيابان باربد

 

Nama.17180@gmail.com 

دانش آفرينان   (53

 رستاک
 قبرس-تركيه تهران فاطمه اسدی

09199579653 

09125167109 

88839782 

10/9/93 29/3/98 

خيابان -خيابان كريم خان زند

نبش كوچه -خردمندشمالی

 97پالک  2اعرابی 

 
Danesherastak.ir 

 
 
 
 
 
 

دانش پژوهان   (54

 اورانوس

امير زارعيان 

 جهرمی
 اتريش - مريكاآ تهران

9- 88345027 

09122019296 

19/11/89 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 ،ضلع شمالی ميدان هفت تير

 303واحد  3ط  ،بیآبرج نگين 

www.dpu.org.ir 

info@dpu.org.ir 

 

55)  
دانش پژوهان 

 ديلمان
 رشت رامين نقدی ليه

 -سوئد -فنالند

 تركيه

09117624333 

01333367303 
31/2/84 

7/6/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

روبروی  –خ نامجو  -رشت

نبش –دانشكده علوم پايه 

 12پالک  -كوچه فجر

 ساختمان پارس طبقه دوم 

 

rnaghdi@guilan.ac.ir 
naghdir@yahoo.com 



 
 

 دانش پژوهان متين  (56
جهانگير حسن 

 زاده
 مالزی تهران

88886802 

88776261 

30/8/83 

16/8/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

باالتراز پل همت -خ وليعصر

 2540ساختمان خورشيد پالک 

  5واحد  2طبقه 
     www.dpmistudy.com 

57)  

دانش پژوهان 

 مهاجر ايرانشهر

 

 اكاناد -نيوزيلند  تهران اميد تی تی دژ

26642581 

09120688914 

 

27/3/91 

16/8/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

 

بين نفت ومدرس  -خ ظفر

پالک -روبروی فريد افشار

 2طبقه  6واحد -218

 

 

www.dpmi.ir 

 دانش پويان آريا  (58
امير مرندی 

 خانشان
 تهران

ايرلند  - مجارستان

 شمالی

26705759 

26705393 

26709341 

2/6/84 
16/11/98 

 

-مادرميدان -بلوارميرداماد

كوچه -خيابان وزيری پور

 5طبقه  2خسروانی پالک 

 13واحد

www.daneshpuyan.com 
info@daneshpuyan.com 

 

 

 

 كرمانشاه عبداله آدينه وند دانش گستر آدينه  (59
 تركيه -اسپانيا

 ايتاليا-

8357649-0833 

09188362753 
12/5/90 

 

2/10/98 
 

-متری دوم30ابتدایكرمانشاه، 

بين چهارراه گذرنامه 

وبلوارشهيد بهشتی جنب 

com.applywww.adineh 
@yahoo.com11dga.ok 
 
 

 



 
 

فروشگاه كوروش طبقه اول 

 1پ

60)  
دانش گستر كوه 

 نور
 پرتغال - اسپانيا تهران ژيال ظفری

44272450 

 
25/10/89 3/10/98 

اتوبان شهيد اشرفی اصفهانی 

بلوار مرزداران خ حضرت 

غربی  7ابوالفضل بوستان 

ساختمان پاسارگاد 8  ط8پ

 23واحد

 

noor.com-www.koohe 
 
 
 

 
 

61)  
درس خانه تابناک 

 ايرانيان
 تركيه اروميه داودنيامرتضی 

044 

33431213 
31/1/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

جنب –خ استادان –اروميه 

طبقه – 90پالک –بانك قوامين 

 دوم

www.iranyos.ir 
 

info@iranyos.ir 

 تهران امير حسينی دنيای دانش بهنام  (62
 بالروس–روسيه 

 بلژيك

66571025 

66424799 

09190680700 

7/2/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

روبروی خيابان -خ آزادی

-220ساختمان -دكترقريب

 13واحد 3طبقه – 138پالک 

amhoseini26@yahoo.com 
 

www.applyeurope.com 

 راه فرزانگان وطن  (63
سعيد سعادت 

 انعیص
 كانادا -قبرس تهران

22369500 

22116024 
4/11/89 4/2/98 

باالترازميدان كاج -سعادت آباد

–خ شهيد عبقری –

 12پالک –بلواربهزادشمالی 

vatan.ir-www.farzanegan 
 

info@farzanegan-vatan.ir 



 
 

طبقه منفی يك مجتمع فنی 

 تهران 

 8/3/98 4/11/89 88322111 سوئد -قبرس  تهران شاخصیحسن  راهيان دانش تدبير  (64

وپائين تراز  خ استاد مطهری

خيابان مفتح، كوچه تقاطع 

مرزبان نامه، ساختمان شماره 

 7، طبقه دوم، واحد 14

 

www.topstudent.ir 

65)  
راهيان آبی 

 دانش)راد(

 مسعود

 تخمه چی
 

 تهران
 –استراليا 

 آمريكا -لندينيوز
88883100 15/10/83 

29/3/98 

 

پايين ترازميدان  -خ وليعصر

 12روبروی كوچه  -ونك

 5برج خورشيد طبقه -گاندی

 2واحد

www.rad-iran.com 
rad@rad-iran.com 

 

66)  
راهيان بين المللی 

 جنوب
 شيراز ايران عباسپور

 مجارستان

 هندوستان 

 بالروس

09177117443 

09125174376 

07132302695 

7/2/92 9/5/98 

ابتدای بيست -خ زند -شيراز

ساختمان -متری سينماسعدی

 3واحد 4شيرازنقش طبقه 

moshaver.ia@gmail.com 
 

www.Rbi-edu.ir 

67)  

سلوک  و رايزنی

آموزش نوا 

 (ا)روسان

 بالروس -روسيه تهران النا متقی

66900641 

66900201 

66593594 

17/11/89 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

ميدان توحيد خ نصرت غربی 

 7واحد  4طبقه  64پالک 

www.rusanedu.com 

 

ه جويان دانش ر  (68

 جهان
 18/7/98 6/11/89 26423264 و سوئد اتريش تهران يوسف مقيمی

بين خ  ،بلوار ميرداماد -تهران 

وحصاری  استاد عبداله انوار 

www.rahjoyandanesh.com 

 

 



 
 

واحد  5طبقه  138ساختمان 

26 

 

 ايتاليا –استراليا  تهران عباس والی رهپويان اوج دانش  (69
26407520 

26407430 
25/12/89 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

خ وحيد دستگردی –تهران 

شرقی )ظفرشرقی(بين اتوبان 

شمالی مدرس وخيابان نفت 

 6طبقه دوم واحد  218پالک 

  www.fardayeman.com 

70)  
رهروان سپهر 

 دانائی

مجيد خالقی 

 سروش

 

 آمريكا -سوئيس تهران
66946104 

66946103 
26/7/90 

19/11/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

نرسيده به -بلواركشاورز

طبقه  115جمالزاده پالک 

 همكف 

 

WWW.Sepehrdanaei.ir 
info@sepehrdanaei.ir 

 

 

 ساری  عليرضا رضايی رهنمای آتيه مازند  (71
 -مالزی  –قبرس

 رومانی

09126995020 

 
19/6/90 

18/7/98 

 

مجتمع  -خ قارن -ساری 

پزشكی كسری،طبقه سوم 

 33واحد 

 

Gostudy.ir@yahoo.com 
 
www.Universal-Study.com 

 رؤيای دانش  (72
گودرز صادقی 

 هشتجين
 تهران

 -نروژ–هلند 

 جنوبیفريقای آ

44030410 

 

5/2/85 16/11/98 

بزرگراه اشرفی اصفهانی 

برج نگين –پايينترازمرزداران 

واحد  شمالی  14رضا طبقه 

10 

info@rdss.ir 
www.rdss.ir 

 
 
 

 

ساختار پژوهش   (73

 اميد

عبدالمجيد كاظم 

 پور فرد
 شيراز

 –استراليا  -آلمان

 لبنان

09371376062 

07136276706 

22/4/90 16/11/98 

شيراز بلوارچمران  هتل بزرگ 

چمران  طبقه دوم واحدشرقی 

 تجاری 

abdkazempour@gmail.com 

www.sepamid.com 
 

www.sepamid.ir 



 
 

 
 

 

 
 

 دانش آريا ساعی   (74
سيد مهدی 

 محمودی
 تهران

استراليا  -كانادا

 لندينيوز

88554542  

 88713265 

 09123385351 

27/10/83 
4/2/98 

 

باالتراز خ خ وليعصر 

شهيدبهشتی روبروی پمپ 

 بنزين نبش كوچه راماتيا برج 

 907واحد طبقه نهم  شهاب

candoex@neda.net 
 
 
 
 
 
 

 

75)  
ستاره دانش 

 ايرانيان

 مهدی حيدری

 

 

 بلژيك -فرانسه  تهران
26744153 

26764147 
20/3/91 

18/7/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

-سعادت آباد–تهران 

خيابان ش -بلوارشهيدپاک نژاد

-شيما وشهرزادزندوكيلی غربی

-ساختمان سپهر– 130پالک 

 9واحد–طبقه پنجم 

www.capitalstar.ir 
info@capitalstar.ir 

 
 

76)  
 سروش

 دانش پرشين 

سيد مهدی 

 موسوی

 

 كانادا - آلمان تهران
22753181 

22754566 
12/3/90 

16/11/98 

 

ابتدای -ميدان قدس-تجريش

-بعد از شهرداری-باهنرشهيد 

 2واحد-9پ-كوچه نوری

www.sdp-co.com 
info@sdp-co.com 

 
 

 

77)  

سفير صلح و 

 فناوری

ملكه شهدخت 

 ستوده نيا

 

 21/12/91 75428888 آلمان  و فنالند تهران

17/12/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

-خيابان ظفر-خيابان شريعتی

 واحد اول  148شماره 
www.workingermany.ir 



 
 

78)  
سفيران آتيه نگر 

 شمال
 سوئد -تركيه تهران محمد حبيبی

5-44299634 

44265587 
22/6/90 

16/8/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

دوم صادقيه،ابتدای فلكه 

بزرگراه اشرفی اصفهانی،كوچه 

 ،واحدهمكف2مرودشت،پالک 

 

 

www.safireiran.com 

79)  
سفيران دانش 

 پاسارگاد
 22/9/89 22076108 فرانسه-اتريش  تهران محمد دهقان پور

7/12/96 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

سعادت آباد،ميدان قيصرامين 

پور،بلوارشهرداری 

  7،پالک  4جنوبی،كوچه بهار
.ir118www.pasargad 

 سفير ساعی  (80
محبوبه ليلی 

 اباذری
 تهران

چين و  –انگلستان

 جنوبیی آفريقا 
88191545 27/10/84 

16/8/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 
 

ابتدای خ  -ميدان ونك -تهران

طبقه  -اسمان برج –ونك 

804هشتم واحد  

www.safirsayee.com 

 

 

 اتريش-وستانهند تهران مجيد عسگری سير بهار دانش  (81
093889290781 

88781060 
11/11/89 

19/11/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 

چهار راه پائين تر از   ،خ افريقا

 25 كوچهنبش  ،جهان كودک

افريقا  29ساختمان 

 4bواحد4ط

 

www.seirebahar.com 

info@seirebahar.com 

 

82)  
سير دانش صدف 

 )كاسپين(
 تهران جمشيد تركان

 -اكراين 

 مجارستان

88781060 
 

17/5/84 

3/10/98 

 
 

چهارراه  پايين تراز –تهران 

نبش -خ آفريقا–جهان كودک 

www.seiredanesh.ir 

info@seiredanesh.ir 



 
 

،ساختمان  62پالک – 25خ 

 4واحد بی  4طبقه -آفريقا 29

 
 

 شبكه دانش تبريز  (83
فاطمه عطايی 

 حسينی
 تبريز

جمهوری  –تركيه 

 قبرس–آذربايجان 

09358500840 

33292070 -041 

 

30/7/90 
29/3/98 

 

وليعصر، فلكه تبريز، كوی 

طبقه  بارنج، ساختمان چتر آبی

 سوم

www.shdyos.com 

 

84)  
شبكه دانش فرا 

 اطالع

 مسعود اربی

 
 6/10/83 66907815 -17 پاكستان - تركيه تهران

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

-بلواراشرفی اصفهانی

-برج نگين رضا-سرمرزداران

  1410واحد-شمالی 14طبقه 

www.shdf.ir 
 
 
 
 

شكوفا گر دانش   (85

 عرشيا
 هند و تركيه تهران بهمن شيخ زاده

88845060 

9- 88845057 

09121486286 

20/2/90 

7/6/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

 

هفت تير ابتدای قائم مقام 

 5واحد  8فراهانی پالک

 

www.Studentvisa.ir 
 
 

 

 

86)  
 

 شميم دانش

 آفرينان پارس

 شيراز امين مرزبان

 آلمان

 هند

 قبرس

0711 

6271376 

09199191028 

7/12/89 9/5/98 

،خ ستارخان، روبروی شيراز

وليعصر، ساختمان خضرا، طبقه 

 35، واحد 3

www.shamimdanesh.com 
info@shamimdnesh.com 

 

 

87)  

شيوه نوين 

رهجويان عصر 

 دانش

 هند و فرانسه تهران حامد شايسته
88198014 – 021 

09122104584 
2/12/90 

18/7/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است 

خيابان افريقا )جردن( باالتر از 

بعداز كوچه  -تقاطع ميرداماد

-104پالک  –قباديان غربی 

  4واحد -طبقه دوم

www.tahsilhend.com 

info@tahsilhend.com 

 



 
 

 

 تهران زهره كاوه كاوه علم گستر 3 (88
 آلمان  –انگلستان

 و قبرس
4-26200783 8/5/83 

3/11/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

اتوبان چمران، چهارراه پارک 

محموديه، خيابان وی، منطقه 

 7واحد 4، پالک 1، كوچه  ب

www.egkaveh.org 

mohammadkaveh@egkaveh.
org 

 اروميه ابراهيم آقازاده علم گستران آران  (89
 -كانادا  - تركيه 

 مالت -ايتاليا

33483816-044 

33447676-044 

09363185218 

19/6/90 

18/7/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

مخابرات اول چهارراه اروميه، 

خيابان حسنی ساختمان انوشا 

 13طبقه چهارم واحد

www.aranedu.com 

aran.education@gmail.com 

 علم و هنر ميثاق  (90
 حميد محتشمی

 
 تهران

 

 اتريش –اسلواكی 
 

88662181 28/12/91 18/7/98 

خ –گاندی جنوبی –تهران 

طبقه ششم -9پالک –شانزدهم 

 12واحد–

Info@europeimmigration.net 

 
www.europeimmigration.net 

 
 

 
 

 تهران رضا فاضل فرجاد دانشجويان  (91
 –مجارستان 

 الروسب -آلمان

88752517 

8-22922677 

09128702196 

09120754992 

26/9/84 29/3/98 

 -خيابان شهيد بهشتی –تهران 

 نرسيده به چهارراه تختی 

خيابان  )شهيد كاووسی فر( 

 3واحد  16خيابان باربد پ 

 

www.farjaad.com 

Fazel.farjad@gmail.com 

 تركيه زنجان عباس فرخی فردوسی فرا دانش  (92

33541396-024 

09127425019 

 

23/12/89 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .
 

نرسيده به  ،خ شهدا ،زنجان

اختمان صبا س ،دروازه ارک

 غربی 2واحد

farokhi100@gmail.com 



 
 

93)  
فرهنگی هنری 

 ايرسافام

 سيدمحمد

شريف موسوی 

 پور

 تهران
-انگليس-آلمان

 كانادا
13-22246710 3/8/83 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 -باالترازپل صدر-خ شريعتی

خ قلندری شمالی –خ ميرزاپور 

 بن –

 3بست ساناز پالک 

www.irsafam.com 
 
 
 
 
 

 
 

94) 2 
رهنگی و هنری ف

 ايران و استراليا

 محمدیاحمد 

 نراقی
 

 استراليا تهران

02166902500 

66926851 

8/4/83 

3/10/98  

 

 

نبش كوچه –خيابان ستارخان 

  3واحد  59اكبريان آذر پالک 

 

www.iraust.org 

info@iraust.org 
 
 
 
 
 
 

95)  

فرهنگی هنری 

 پژوهانپيشرو 

 امروز

حميد عباسی 

 بنهنگی
 تهران

 -انگلستان

 هندوستان

09128332040 

6-88811295 
13/11/83 

4/2/98 

 

سهروردی جنوبی، خ ماليری 

 10واحد  50پور غربی، پالک 

www.pishropajoohan.ir 
 

 

 

96)  
فرهنگی هنری 

  كوثر فردای سپاهان
 اصفهان محسن عليجانيان

 –سوئيس 

 فرانسه -انگلستان
4-03112361273 5/6/84 4/2/98 

اصفهان خ مطهری غربی 

حدفاصل پل فلزی و پل شيری 

 148پالک 

 

www.kowsarinstitute.com 

kowsarinstitute.comnfo@i 



 
 

97)  

فرهنگی هنری 

 نيلوفرآبی لوتوس

 

سيد مرتضی 

 صهری
 آلمان -ايتاليا تهران

22253881 

22253875 

09123279327 

12/10/83 

7/6/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

خ ظفر)شهيدوحيددستگردی( 

–بين خ تبريزيان وكازرون 

 3واحد  1طبقه  112پالک 

 

inst.com-www.lotus 
lotus.inst@gmail.com 

 

 

 فهيم پژوهش مريم  (98
هوشنگ داداش 

 زاده فهيم
 كرج

 -پاكستان –ونزوئال

 تركيه

02632254223 

02632242560 

23/12/88 

4/2/98 

 

به  -چهار راه طالقانی -كرج

انتهای  –سمت ميدان شهدا 

 -جنب بانك سپه –زيرگذر 

ايران  -ساختمان پزشكان

 8واحد  -زمين

www.fahimins.com 

 اكراين - چك تهران رضا قلی جعفری كاروان علم دانش  (99

88602814 

09121389541 

 

4/11/89 

2/10/98 

 

خ مالصدرا بعدازتقاطع شيخ 

 –بهائی 

زنگ اول )يك  258پالک 

 بعالوه ستاره (

Admin@elm-danesh.com 

www.elm-danesh.com 

 كاريار اعزام  (100
حسن كيانی 

 خوزستانی
 نيوزيلند –استراليا  تهران

44630109 

09121991526 
4/8/90 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

تهران بلوارميرداماد روبروی 

مسجد الغدير نبش كوچه 

 138حصاری ساختمان شماره 

  25واحدشماره  5طبقه 
 

www.karyarezam.ir 



 
 

101)  
كامياران سپهر 

 دانش

 سيروس

 جهان پناه باوريانی 
 شيراز

د، مجارستان و هن

 چين

36284787 – 071 

09199175373 

 

27/4/91 
26/4/98 

 

شيراز، خ ستارخان، ساختمان 

 35خضراء، طبقه سوم واحد

.com2www.sepehrdanesh 

.com2info@sepehrdanesh 

 
 
 
 
 

102)  
آوران دانش كندو

 سام
 ساری محمود عزيزی

 استراليا -كانادا

 نيوزلند -

09112155034 

01133367500 

09216719116 

27/3/91 

4/7/97 

تمديد مجوز دردست 

 است . بررسی

ساری ميدان امام بلوارآزادی 

واحد  1ساختمان برليان طبقه 
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www.cds.org.ir 

Info@cds.org.ir 
mazizijam@umz.ac.ir 

گذرگاه علم   (103

 وانديشه
 19/11/89 22227597 آلمان –وستانهند تهران كمال عقيق

16/8/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

–خ وزيری پور -بلوارميرداماد

 4واحد  6پالک –خ كاووسی 
kaghigh@yahoo.com 

104)  

گروه آموزشی 

مشاوران علم 

 پرديس آريانا

 چين و امريكا تهران سعيد سميعی
02175428888 

 
11/11/91 2/10/98 

خيابان شهيد دستگردی 

 4واحد 148)ظفر(پالک 

www.iranelm.com 

 

 student.com4info@study 

 

 گوهر انديشان قلم  (105
رضا حضرتی 

 للكلو
 تبريز

 مالزی - تركيه

 كانادا -

09199501075 8/8/90 23/11/98 
خ فروغی      -وليعصر-تبريز

اول كوچه اداره –خ قطران –

Rezahazrati1354@gmail.com 

www.goharandishan.ir 



 
 

برق موسسه گوهرانديشان قلم  04133307436

 2/1پالک 

106)  
مدرسان نوين 

 تهران

حسن عسگريان 

 نامقی
 چين -مالزی  تهران

09121955189 

86046932 

86046928 

23/5/84 

 

4/7/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

باالترازميدان -خ وليعصر

پالک –خيابان مالئی -وليعصر

 طبقه اول 16

 

مديريت مشاوره   (107

 آريا
 24/7/84 88240445 لندينيوز -استراليا تهران شهرام ميرزايی

25/7/98 

 

كوی نصر )گيشا(  –تهران 

طبقه  2پ  – 19نبش خيابان 

   4واحد  –اول 

info@aryagroup.om.au 

www.aryagroup.co.ir 

108)  
مشاوره آموزشی 

گسترش دانش 

 كسری

 آمريكا -كانادا تهران محمد تاجيك

22022822 

1768-021 

13/8/83 

8/12/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

خيابان نلسون ماندال 

–شمالی)آفريقای شمالی 

جردن( مجتمع مدرن الهيه 

  30اداری واحدشماره  5طبقه 

 

www.daneshkasra.com 

 

info@daneshkasra.com 

 

مشاوران برتر نامی  - (109

 آپادانا
 آلمان-استراليا مشهد شهاب الهوتی نژاد

05138460231 

09152005914 

10/12/91 2/10/98 

مشهد بلوارسجاد 

بين  44پالک  2بزرگمهرشمالی 

 5و 4طبقات 

 

www.mabnastudy.com 

lahootinejad@gmail.com 

lahooti@mabnastudy.com 



 
 

 

 

110)  

مشاوره بين الملل 

اعزام اعتماد 

 ايرانيان

 كانادا–اسكاتلند  تهران عباسعلی كوكب

22603164 

22603205 

22608459 

9/12/89 

16/8/97 

تمديد مجوز دردست 

   بررسی است .

 روبروی-خ شريعتی   –تهران 

ساختمان   -مترو قلهك  

A.S.P  48واحد 
www.academicals.org 

111)  

مشاوره خدمات 

آموزش وپژوهش 

ويستا توسعه 

 اميركبير 

 تهران ناصر شمس قارنه
 - اسكاتلند

 اسلوونی

88789901 

88780089 

09124070299 

 

25/12/89 4/2/98 

-بلوارآفريقا–تهران 

خيابان تابان -بعدازميرداماد

  17غربی پالک 

Ezam.acmt.ac.ir 
ezam@acmt.ac.ir 

112)  
مشاورين تحصيلی 

 فرناس

 سيد مهدی

 رضاعی
 تهران

 -ايرلند شمالی 

 كانادا

88060558 

88060550 
8/6/90 

16/8/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است.
 

سيد جمال الدين اسد آبادی، 

، 39نبش خيابان 

 6، واحد جديد347پالک
 

www.fec.ir 

113)  
مشاورين ياران 

 كاوشگر
 نيوزيلند–استراليا  تهران مهديس مسگرا

88641518 

88641519 

09121258264 

17/12/89 

19/10/97 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

باالتراز ميدان  وليعصر،خيابان 

برج  ونك نبش كوچه نگار

 6واحد  8نگار، طبقه 

mahdis@mycenterprises.com 



 
 

114)  

 

مديريت كيان 

 انديشه

  مسعود جزايری

 تهران

 مجارستان

 قبرس -تركيه

22256508 

22258974 

 

28/6/83 

 

7/5/98 

غرب ميدان مادر  خ ميرداماد

ساختمان آرش طبقه  94پالک 

 واحد 3

8 
 

www.kian-edu.com 

kianacademy@yahoo.com 

115)  
نادين كاوش 

 كوشيار

سيد مهدی علوی 

 زاده
 مشهد

–ايتاليا  - اتريش

 بالروس

05137662364 

09153023570 
2/8/90 18/7/98 

نرسيده ،فردوسیمشهد، بلوار 

روبروی -به فلكه فردوسی

نبش فردوسی -آپارتمان مرتفع

-4ط–ساختمان ونوس -2

 403واحد 

www.applyeu.com 
gmail.comnadinkavosh@ 

info@applyeu.com 

 

 شيراز ايران شايگان نژاد ين مهاجر آسياگن  (116
 -اتريش–انگلستان

 مالزی

36362456 -071  

36362457-071  
23/12/89 

3/10/98 

 

معالی ،خيابان شيراز

،روبروی كالنتری اباد

جنب پاساژ   -گلدشت

ساختمان  -9كوچه   -گاندی

 6واحد  – 2طبقه  -يونيك

iran.shayegan@gmail.com 

 

    Info@mohajerasia.com 
    www.mohajerasia.com 

117)  
نهضت پيشگام 

 پاسارگارد

 محمدرضا ايزدی

 جهرمی
 29/3/98 29/1/90 66941647-9 كره جنوبی-مالزی  تهران

آزادی، چهارراه نواب، به خ 

، 13سمت ميدان توحيد، پالک

 4واحد 

 
www.pnpars.com 
iran@um.edu.my 

 
 



 
 

 

118)  
همای دانش 

 ايرانيان
 قبرس –اسپانيا تهران خسرونيامرتضی 

09123119765 

88662576 
25/12/89 2/10/98 

كوچه بابك -باالترازظفر-جردن

واحد  2طبقه  5پالک –مركزی 

5 

 
 
 

www.homayedaneshiranian.ir 

 
 

 هودج مهاجر  (119
 اصغرمهاجری

 
 تهران

مجارستان  -كانادا

 ولز

66126591 

66434864 
22/9/89 

14/9/97 

اعتبارمجوز به اتمام 

 رسيده است .

 –خ جمالزاده شمالی  –تهران 

نرسيده به كانون زبان ملی و خ 

–فاطمی  روبروی عطاويچ 

 4واحد   365پالک 

www.hoodaj.ir 
 

Hoodajmohajer@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 يگانه سفيران دانش 6 (120
محمد عسگری 

 مايانی
 ايتاليا و آلمان تهران

66974507 

66176932 

66401148 

09394860391 

11/12/93 3/11/97 

روبروی –خ انقالب –تهران 

درب اصلی دانشگاه 

-خيابان فخررازی-فخررازی

ساختمان –نبش خ ژاندارمری 

 4طبقه -50پالک -منشوردانش

 401واحد

www.applyitaly.com 
 

applyitaly.com info@ 




