
 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 بسمه تعالی

 49شهریور بروز رسانی به خارج از کشور اعزام دانشجو خدمات و شرکت های مجاز موسسات اسامی ومشخصات

 داشته باشند.دقت الزم را به تاریخ انقضاء مجوز صادرهنسبت الزم است توجه: متقاضیان محترم در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات زیر، 

 نیستند.اد ضی شده است، حائز شرایط برای عقد قراردقمنفعالیتشان مجوزاعتبار موسساتی که

 یند بالمانع خواهدبود.عقدقراردادبا موسساتی که تمدیدمجوزشان دردست بررسی است درصورتیکه زمان عقدقراردادمراتب رابا دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ نما

 :دیه طرح درخواست نمایدرصورت بروزشکایت نسبت به عملکردموسسه طرف قرارداد،میتوانیدضمن ضمیمه نمودن مستندات الزم )بویژه قرارداد(به یکی ازطرق زیر،اقدام ب

 الف(مراجعه حضوری به دبیرخانه سازمان اموردانشجویان جهت ارائه وثبت شکوائیه .

 72ازطریق پست به آدرس میدان فردوسی،خ شهیدموسوی )فرصت سابق(پالک ب(ارسال 

 44449949تلفن:            moasesat@saorg.irپست الکترونیکی:     

صول اطمینان هرچه بیشتر، لیست مزبوروفهرست دانشگاههای درلیست جداگانه تهیه شده است.ضروری است جهت حوعدم تمدید تعلیق شده، موسسات لغومجوزشده فهرست 
 رانیزمطالعه فرمائید. اداره کل دانش آموختگانمعتبردرلیست 

 گزارش آخرین عملکردرابه نشانی فوق الذکرارسال نمایند.                     جدول وتقاضای تمدید، ماه قبل ازانقضای اعتبار7قابل توجه دارندگان مجوز : موسسات فعال برای تمدیدمجوز 

 اصل مجوز فعالیت -7صورتجلسه جدید مجمع عمومی -1عبارتنداز: هنگام دریافت مجوزتمدیدشده مدارک تکمیلی 

معرفی پرسنل ومدیرعامل ونام ومشخصات کامل رابط موسسه -9م رسیدپرداخت تعرفه سازمان اموردانشجویان ورسید پرداخت حق عضویت ساالنه کانون موسسات اعزا- 3
 وسسه واعالم به دبیرخانه کارگروه.بروزرسانی وب سایت م-5درخارج ازکشور 
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گردیده به خارج ازکشورفقط برای کشوریا کشورهایی که نامشان درمقابل نام موسسه درج  ذکراین نکته ضروری است که هرموسسه یاشرکت خدمات اعزام دانشجو -
 بنابراین متقاضیان عزیزتوجه داشته باشندکه موسسه مورد نظرآنان به هیچ وجه اجازه اقدام برای سایرکشورهاراندارد. اجازه اقدام دارد.

 

 نام موسسه ردیف

نام و نام 

خانوادگی 

 صاحب امتیاز

 تلفن  شماره حوزه فعالیت محل دفتر

تاریخ صدور 

 مجوز 

 اولیه

 انقضاءتاریخ 

 آدرس الکترونیکی آدرس دفتر مجوز

1) 7

4 
 اتیه آفرينان دانشیار

غالمرضا امیر 

 شقاقی
 تهران

 -قبرس شمالی

 اسلواكی

22227777 

24121112140 
12/12/04 11/1/49 

خ میر داماد بین خ شنگرف و 

 9ط  110حصاری ساختمان 

 27واحد

www.atiyeafarinan.com 
info@atiyeafarinan.org 

2) 1

2

1 

 اصفهان مهوش اسدی ارتا علم سهند
- تركیه-انگلستان

 قبرس

17719422 – 211 

17727704 
19/7/42 12/12/44 

خیابان آبشار اول، كوچه  -اصفهان

 2پارسیان، بن بست مهران، پالک 
info@artastudy.com 

1) 1

7

1 

ارغوان گستر 

پژوهشگران دانش 

 آسیا

رضا نوائی 

 زمهرير
 قبرس - تركیه تبريز

19972744-241 

19972417 
12/2/42 

12/7/49 

 

چهار راه باغ شمال، خ هفده  -تبريز

سپه،  شهريور جديد، ساختمان بانک

 ايران تومر

 

www.tabrizyos.com 
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4) 1

1

7 

اريکه دانش 

 پژوهان
 تبريز ريتا انگردی

 -تركیه -آلمان

 قبرس

 

24141141411 

24174244429 

2411172271 
 

22/12/04 
تمديد مجوز در 

 دست بررسی است

تبريز، كوی ولیعصر، خیابان 

پالک -خیابان اوحدیكريمخان اول 

 طبقه اول ساختمان رهبر11

www.arikeh-edu.com 
rita_angardi@yahoo.com 

9) 9

 اطالع 7
غالم رضا 

 اليقی
 آلمان-اتريش  تهران

24121122741 

00420977 

2/7/04 11/1/49 
مطهری نرسیده به شريعتی ک  خ

 7واحد  17ارمان پ 
layeghy@yahoo.com 

7) 1

7

7 

 واعزام دانشج

 مدت

سیده معصومه 

 پريشی
 27/1/41 221-42422 استرالیا تهران

20/1/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

 14ابتدای كوی نصر، خ دوم، شماره 
www.modat.ir 

info@modat.ir 

7) 7

2 

اعزام دانشجوی 

 فرزانگان خوارزمی
 مالزی-ايتالیا تهران محمود شیرزاد

9-774479414 

 
27/11/04 7/9/49 

خ انقالب خ دانشگاه خ شهید نظری 

 ط همکف 97پ

 
mrdm.kharazmi@gmail.com 

 

0) 1

7

4 

 استرالیا –نروژ  تهران سعیده میرزايی امید اعزام

22274719 

22197447 

24222712171 

10/11/41 11/1/49 
میرداماد، جنب خیابان حصاری، 

  27، واحد 9، طبقه 110ساختمان 
www.worldedu.ir 

4) 1

7

2 

امین دانشجو 

 پاسارگاد
 11/0/44 24/9/41 22142419 – 0 رومانی –اتريش  تهران امین پور سعید

سعادت آباد، خ سرو شرقی، نرسیده 

به بیمارستان پارسیان، ساختمان 

 4، واحد  11زرين، پالک 

www.visa118.com 

visa118.com@info 
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12) 2

 امید راه آينده 9
احمد عبداله 

 زاده بارفروش
 11/2/04 00741920 - 4 كانادا -آمريکا تهران

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

 میدان ونک، برج نگار،

 1، واحد  17طبقه 

 

 

 

www.studyco.com  

 كانادا -آمريکا  تهران صفیه رحیمی امین پرداز پارس 7 (11

4- 00721411 

4- 00721170 

11/7/01 

12/9/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

خ مالصدرا خ شیراز شمالی نبش 

 221واحد  2نرگس برج پاپلی طبقه 

www.apig.ir 

 

12) 0

2 
 هلند -قبرس  تهران حسن پیراينده انديشه افرينان رها

00477491-2 

24121121722 
21/1/04 7/9/49 

تهران. م فاطمی، خ كاج شمالی، 

، 190نبش فتحی شقاقی، پالک 

 1واحد

edu.ir-www.aar 
edu.ir-info@aar 

 
 
 

 

11) 4

 بالروس - روسیه تهران صادق الهی ياران جوانانديشه  0

22292994 

22424210 

24121119917 

22/1/09 21/4/44 
اول میرداماد  ،خ دكتر شريعتی

 10واحد 1طبقه 1شماره

iran.com-www.rus 
rus.iran@yahoo.com 
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14) 1

4 
نستیتو دانش ور ا

 شمال

عطاءاهلل صدر 

 رفیع
 رشت

آلمان  -هندوستان

 استرالیا-
2221121 - 2111 29/11/01 

1/1/42 

اعتبار مجوز به 

 است.پايان رسیده 

 17خیابان خیابان الكانی، رشت 
پالک  صمد زاده، شهريور كوچه 
2/11 

 ) از طرف سبزه میدان، ضیاء العلماء 

northinstitute@yahoo.com 

a09111313111@yahoo.com 

 

 

19) 1

2

0 

فکر و ايده پردازان 

 انديشه) آفا (
 14/4/42 00177721 كانادا –فرانسه  تهران مجید خدامی

14/4/42 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

حدفاصل -سروغربی-آبادسعادت 

پالک -چهارراه سروومیدان كتاب

ساختمان نگار طبقه همکف -124

 41واحد

 

17) 1

4

1 

 ايرانیان سما
پروانه زمان 

 وزيری
 اصفهان

 -سوئد  -آلمان 

 چین

2141401-2111 

24142779099 
7/4/42 

1/7/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

اصفهان، خ شمس آبادی، روبروی 

پايگاه مقاومت بسیج، ساختمان نور، 

 22طبقه دوم واحد 

iraniansama_edu@yahoo.co
m 

17) 1

1 

ايلیاد بین الملل 

 مشاور

سعید علیزاده 

 حصاری
 تهران

 -نیوزيلند –استرالیا

 برزيل

01072- 221 

4-00227270 

24121242472 

29/2/09 7/9/49 

م ونک خ ولی عصر شمالی نبش 

 9واحد  17ط كوچه نگار برج نگار 

 7و 

info@iliadint.com 

www.iliadint.com 

 

 

 

10) 0

4 
 هلند - امريکا تهران محمد تاجیک آبتین سفیران پارس

24122127122 

1- 22772712 

22774229 
 

11/2/42 7/11/44 

 ،خ گیالن ،2بوستان  ،پاسداران

نبش بن بست  ،روبروی فرخی يزدی

واحد  ،4طبقه  ،ساختمان اطلس ،مهر

7 

 
 

mohamadtajic@yahoo.com 
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14) 9

 آتی نگر كارون 9
سید مرتضی 

 افقه
 اهواز

 -چین  -انگلستان 

 ايتالیا

14494011-271 

24144221122 

7/1/09 7/9/49 
روبروی -اتوبان پاسداران-اهواز

 0واحد 2،طبقه ITبرج -زيتون

 

 

 

www.pishgam.org 

22) 1

2

4 

آتیه داران علم و 

 فرهنگ
 تهران جواد علیزاده

جمهوری –تركیه 

 آذربايجان

77420111 

77427090 
0/4/42 

22/4/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

 ،آزادی  ابتدای ،میدان انقالب

 11پالک  ،والعصر  خ

www.uast18.com 
Jalizadeh72@yahoo.com 

21) 0

9 

آذران پذيرش 

دانشجوی 

 خاورمیانه

توحید ملک 

 زاده ديلمقانی
 ارومیه

جمهوری –تركیه 

 آذربايجان

2297912-2441 

2212272-2441 
12/2/42 

11/2/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

 

 

خیابان سنگفرش،كوی تربیت  ارومیه

) روبروی فروشگاه تخت جمشید 

 1پالک 

www.tohidmelikzade2.blogfa
.com  

22) 1

2

2 

آرتا دانش بین 

 المللی
 بلژيک -فرانسه  تهران بیژن میردامادی

00119121 

00047727 
27/2/42 12/4/44 

امیر اتابک. بعد از  خ استاد مطهری.

خ اورامان، نبش كوچه گروس، پالک 

واحد  4 طبقه، ساختمان كسری، 2

11 

iran@hotmail.fr-arta 

21) 1

0

9 

 14/0/44 2/12/42 22212429 اسلونی-اسکاتلند تهران حامی آريا آرتا علم چیستا
خ ولیعصر،خ فرشته پالک –تهران 

09 
www.elm.ac 
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24) 1

0

2 

 آركا دانش پارسیان
سید شهاب 

 الدين آرزه گر
 اسپانیا تهران

27771114 

 4- 27212920  
24/7/41 

24/7/44 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

 

بلوارافريقا)جردن(نبش خیابان -تهران

طاهری،برج مشکی )مركزتجارت 

 1واحد 7ايران(طبقه 

www.arkaparsian.com 

info@arkaparsian.com 

 

29) 1

9

1 

 11/4/42 00117244 -9 اسکاتلند و كانادا تهران قاسم رحیمی آرمان بارز ساعی

11/1/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

هفت تیر، خ قائم مقام، خ مشاهیر، 

  4، واحد 11پالک 

27) 7

1 
 لمانآ-سوئیس  تهران ناصر ابراهیمی آرمان پارسیان زمرد

22042247 

22042249 
20/12/04 

تمديد مجوز در 

 دست بررسی است

خ پاسداران خ شهید گل نبی خ ناطق 

 2واحد 22نوری پ

www.apzco.com 
parsian_a@yahoo.com 

27) 1

9

1 

آرمان پردازان 

 آمادای
 12/4/44 9/4/42 27121141 آمريکا -اسکاتلند  تهران علی جلیلی

چهارراه فرمانیه،روبروی 

-914شماره -مركزخريدكوهستان

 2واحد
 

20) 4

7 

آرمان پرشین 

 خاورمیانه

اهلل فضل 

 نصیری
 انگلستان-مالزی تهران

01072- 221 

4-00227270 
14/7/42 7/11/44 

میدان ونک، خ ولیعصر، كوچه نگار، 

 7، واحد 17برج نگار، طبقه 

 
 

www.armanstudy.com 
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24) 0

7 
 آرمان معمار

حمید رضا 

 اخوان آذری
 تهران

–قبرس شمالی 

 كانادا

27422772 

27422074 

22421970 

14/2/42 11/1/49 

خیابان وحید دستگردی)ظفر( بین 

 -طبقه اول – 217پ-نفت و مدرس

 1واحد 

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

12) 4

9 
 آرين سیستم مانا

احمد خانی 

 پور
 روسیه -ولز  تهران

00727971 

00721777 
29/12/04 

11/1/49 

 

 

ابتدای خ مطهری،خ منصور،پالک 

 .1،طبقه 12

 
 
 
 
 
 
 

11) 1

1

0 

 آزما ارتباط قرن
عباسقلی 

 عسگريان
 بالروس -روسیه تهران

 
12/1/42 

22/4/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

12) 1

9

7 

 آمايش دانش پارس
حسن شريفی 

 بیدگلی
 7/9/49 2/9/42 24129111241 استرالیا -كانادا  تهران

خیابان مطهری، ابتدای خیابان )دست 

  1، واحد 244چپ(، پالک 

11) 1

9

7 

آموزش دانش 

 پژوهان نیل
 تايلند -فیلیپین  تهران زهرا جمالی

00447727 

00414179 
19/0/42 

4/0/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

خیابان ولی عصر )عج(، بین خ 

فاطمی و زرتشت، كوچه میرهادی، 

 7واحد  0پالک 
 

14) 4

0 

آموزش و پژوهش 

ويستا توسعه 

 امیركبیر

ناصر شمس 

 قارنه
 تهران

 - اسکاتلند

 اسلوونی

00702204 

24121471412 

24129240444 
 

29/12/04 

27/12/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بلوار آفريقا، بین میرداماد و ظفر، خ 

 17تابان غربی، پالک 
www.ezam.acmt.ac.ir  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.armanmimar-ac.ir/
mailto:armanmimar-ac@gmail.com
http://www.ezam.acmt.ac.ir/


19) 2

4 
آموزشی و فرهنگی 

 افکار نوين امروز

اله صفايی ولی

 الهینعمت
 ايرلند-كانادا تهران

24121141144 

22041042 

22007144 

4/4/01 19/11/44 
پالک  ،نگارستان ششم ،پاسداران

 طبقه سوم 4واحد 99

www.afkarnovin.com 

 

 

 

 

17) 1

7 
آموزشی دكتر 

 هنری
 تهران مرتضی هنری

 -كويت  –استرالیا

 امارات

22422111 

2-22417971 

22747222 

24/12/01 

1/1/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

 

 

بلوار  ،میدان دانشگاه شهید بهشتی

، كوچه بالل ، چنار 11، خیابان دركه

 71پالک 

 طبقه دوم

morteza@DrHonariEdu.com 

17) 9

1 
آموزشی سفیر 

 انديشه
 22/12/09 22174412-14 اسکاتلند -كانادا تهران امید فغانی

تمديد مجوز در 

 دست بررسی است

سعادت آباد میدان كاج مجتمع 

 429سروستان واحد 

www.safireandishe.com 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.afkarnovin.com/
mailto:morteza@DrHonariEdu.com
http://www.safireandishe.com/


10) 1

0

1 

 آوا مهد تدبیر
محمدعلی 

 آقائی
 تركیه و قبرس تهران

77424072 

77424071 
2/12/42 

0/7/44 

تمديد 

مجوزدردست 

 بررسی است.

میدان توحید، خ فرصت شیرازی، 

 واحد اول 110پالک 
Mohammadali_aghaei@yahoo.co

m 

14) 9

 مشهد آمنه آئین پور آئین گستران سبز 2
 -ژاپن –نیوزيلند 

 استرالیا

24127229114 

0702402-2911 

0774417-2911 

0774417 

21/12/09 7/9/49 

وكیل آباد، صدف، بین صدف مشهد، 

 2ط – 17پ 4و  2

 
www.aeengostaranesabz.co

m 
aeengostarane@yahoo.com 
aeengostaran@yahoo.com 

 
 

42) 1

2

4 

 14/2/42 22227777 كانادا -آلمان تهران اكرم رنجبران باران انديشه ساعی
12/4/44 

 

مابین خ حصاری -بلوارمیرداماد

 9،طبقه 110وشنگرف ،ساختمان 

 27،واحد

www.baranandishe.ir 

41) 1

1

4 

بنیاد بین المللی 

 مطالعات چین

ايرج وثوقی 

 نیری
 چین تهران

00272721 

24120292029 
14/4/42 

17/4/41 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

میدان انقالب ابتدای كارگر جنوبی خ 

  7واحد 11رشتچی پ 

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

42) 4

 چین -روسیه  تهران منصور جمالی بنیاد جهانی پژوها 1

4- 00049297 

00049272 

1/12/04 7/11/44 

فراهانی هفت تیر ابتدای قائم مقام 

 9واحد 0پالک

 

 

www.studentvisa.ir 

kamran.jamali@gmail.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

mailto:Mohammadali_aghaei@yahoo.com
mailto:Mohammadali_aghaei@yahoo.com
http://www.aeengostaranesabz.com/
http://www.aeengostaranesabz.com/
mailto:aeengostarane@yahoo.com
mailto:aeengostarane@yahoo.com
mailto:aeengostaran@yahoo.com
mailto:aeengostaran@yahoo.com
http://www.ifcs.org.ir/
mailto:info@study-in-china.ir
http://www.studentvisa.ir/
mailto:kamran.jamali@gmail.com


41) 1

2

7 

بنیاد گسترش 

 دانشپذير

محمود درزی 

 رامندی
 7/11/44 4/7/42 00200222 ريشتا  -آلمان تهران

 میدان توحید ابتدای نصرت شرقی

 212) دكتر میرخانی ( پ 

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

44) 1

4

1 

 بهکوش

 كیش

ابراهیم جلیلی 

 كهنه شهری
 كیش

 -تركیه  –قبرس 

 آلمان

9-24177141904 

4114242- 2774 
10/2/42 

10/2/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

جزيره كیش، شهرک صدف، پالک 

11 

 74419 -901صندوق پستی 

www.behkooshkish.com 
eb.jalili@gmail.com 

49) 1

1

2 

 بهین راهبرد دانش
عصمت 

 خوئینی
 تهران

ايرلند  - آمريکا

 شمالی
00920102 27/7/42 12/4/44 

بیهقی، نبش هشتم  خمیدان آرژانتین، 

 9، واحدموس، طبقه 4، پالک غربی

www.behinrad.com 
contact@behinrad.com 

47) 1

7

0 

بین المللی 

مطالعات پويندگان 

 دانش ثمین

نوشین 

 اصفهانی
 7/1/41 24122127244 تركیه –كانادا  تهران

22/12/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

خیابان فاطمی غربی، نبش خ 

 طبقه همکف 242سیندخت، شماره 
 

47) 7

2 

بین الملی ماهان 

 انديشه ارمان

پويا ساالری 

 شريف
 تهران

–قبرس شمالی 

 تركیه

22422142 

22422144 

4242121912 

17/11/04 

21/2/44 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

 9ط  14میرداماد خ شاه نظری پ

 17واحد

www.emuuni.ir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.ezam.daneshpazir.net/
mailto:evisa@daneshpazir.net
http://www.behkooshkish.com/
http://www.behkooshkish.com/
mailto:eb.jalili@gmail.com
mailto:eb.jalili@gmail.com
http://www.behinrad.com/
mailto:contact@behinrad.com
http://www.emuuni.ir/


40) 9

2 
بین المللی رهنمود 

 علم
 انگلستان-ايرلند  تهران محسن نظريان

00271421 

00271411 

22/12/09 12/7/49 
خ يوسف آباد نبش خ شصتم 

 129ساختمان تابان واحد 

www.ukvisa.ir 

info@ukvisa.ir 

 بین المللی طبا علم 7 (44
ناصر مهدوی 

 طباطبايی
 تبريز

جمهوری 

 تركیه -آذربايجان

 

24111117220 
11/7/01 

21/12/44 

 

تبريز كوی ولی عصر فلکه رودكی 

 موسسه طبا علم 10اول خ رودكی پ
www.tabaelm.com  

92) 0

0 
 پارس افشین

غالمرضا 

 افشین فر
 سوئد -لهستان تهران

00977707 

00977707 

24142214191 

24/1/42 

17/2/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

شهرک غرب، گل افشان جنوبی، 

مركز تجاری اداری گل افشان، طبقه 

 721، واحد 9

http://www.european-
study.com  

91) 1

7

7 

 پارس دانش معین
مهدی رشیدی 

 طاشکوئی
 17/12/41  روسیه -تركیه  تهران

17/0/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

 اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.
 

92) 1

2

1 

پارسه بین الملل 

 آتیه ويژن

بیژن شمس 

 آبادی فراهانی
 اكاناد –آمريکا تهران

00747977 

24171211177 
12/7/42 

12/7/49 
 

نرسیده  –خ مالصدرا  –میدان ونک 

طبقه -94پالک  –به پل كردستان 

 0واحد  -دوم 

info@vipg.ir 

91) 0

1 
 پرديسان قطعه

علی اكبر 

جمشیدی 

 بروجردی

 تهران
 ايرلند شمالی

 فیلیپین

00122222 

00110497 

00122111 

29/12/04 

1/4/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

خ مطهری خ مفتح كوچه مرزبان 

 7واحد  14پ

ir.www.topstudent 

 www.pardisanstudy.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.ukvisa.ir/
mailto:info@ukvisa.ir
http://www.tabaelm.com/
http://www.european-study.com/
http://www.european-study.com/
mailto:info@vipg.ir
http://www.topstudent.ir/
http://www.topstudent.ir/


94) 1

2

1 

 پرسا گستر ويستا

شعاع الدين 

فالح دوست 

 سراوانی

 اسپانیا –تايلند تهران

00727277 

77917219 

77922144 

22/1/42 

29/7/44 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

روبروی دريان نو، بین خ ستارخان، 

مکتب الصادق و نیايش، جنب بانک 

 1، واحد 111ملی ايران، پالک 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

99) 1

2

9 

پرسپولیس مهاجر 

 ويستا

سعید ناصری 

 پور طوسی
 نیوزيلند تهران

 
21/1/42 

22/1/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

 اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

 
 
 
 
 
 

97) 7

1 

 پرشین

 پادنا اراد 

سعید پور سید 

 اقايی
 هند -مالزی تهران

00227722 

9-00204004 
14/11/04 

27/9/44 

 تمديدمجوزدر

 دست بررسی است

،  14و  12(بین خ گیشا)كوی نصر 

، طبقه  41ساختمان خاتم، پالک 

 4اول، واحد

www.pparad.com 
hajizadeh@pparad.com 

97) 4

4 
 پرشین پادنا اعزام

محسن پورسید 

 آقائی
 كانادا–استرالیا  تهران

00204004 

00204009 
24/12/04 

29/12/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

پالک   خ طالقانی، خ بهار جنوبی،

، ساختمان بهار، طبقه همکف، 122

 7واحد 

www.pparia.com 
info@pparia.com 

 
 
 
 

 

90) 1

1

4 

 1/2/42 00774111 كانادا -مالزی تهران ذوالفقار عالمی پژواک پارس ماد

9/2/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

 -خیابان مالصدرا  -میدان ونک 

 - 4طبقه  - 94ساختمان شماره 

 14واحد 

www.ppmad.ir 
www.ppmad.net 

 

94) 9

0 

پژواک پیروان پور 

 سینا

سید عبد الرضا 

 ناصر ابادی
 اتريش - لمانآ تهران

22714097 

22714090 
29/12/04 11/1/49 

شمالی، میدان پالیزی، خ سهروردی 

 4، طبقه دوم، واحد719پالک 
institute.org-www.pps 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
http://www.pparad.com/
http://www.pparad.com/
mailto:hajizadeh@pparad.com
mailto:hajizadeh@pparad.com
http://www.pparia.com/
mailto:info@pparia.com
http://www.ppmad.ir/
http://www.ppmad.ir/
http://www.ppmad.net/
http://www.ppmad.net/
http://www.pps-institute.org/
http://www.pps-institute.org/


72) 4

9 
پژوهندگان عصر 

 برنا زمرد
 ريشتا - مالزی تهران داود كمیجانی

22047079 

22041442 

24127220242 

17/11/01 

 تمديدمجوزدر  

 دست بررسی است

خ شهید گل نبی خ  ،خ پاسداران

 22شهید ناطق نوری نبش آذر پالک 

 1طبقه 

www.asreborna.org 

 

71) 1

0

4 

پويندگان دانش 

 ملل پارسه
 12/7/49 0/11/42 00174742 اسپانیا-استرالیا تهران غزاله كاوه

-شهرک غرب–تهران 

مجتمع تجاری -بلوارفرحزادی

 غربی21واحد-4طبقه -غربشهرک 

www.pouyandegan.org 

72) 4

4 

پويندگان علم 

 صارم

مرتضی 

 صارمی
 آمريکا –انگلستان تهران

00420722 

24177727412 
10/2/42 

21/1/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

خ ولی عصر )ع( باالتر از زرتشت 

فاطمی نبش ک نرسیده به سه راه 

 2پرستو ساختمان پرستو ط 

 222واحد

saremimorteza@yahoo.com 

71) 2

2 
 گلدشتپويندگان 

قاسم اديب 

 مقدم
 تركیه -قبرس تهران

4 – 00972740 

7 - 00704019 
12/1/09 

 

تمديد مجوز در 

 دست بررسی است

 
 
 
 
 
 

شهرک غرب، بلوار دريا، بین شفق و 

 1واحد  112مطهری، پالک 
www.goldasht.com 

 خ گاندی جنوبی، كوچه پنجم، پالک  7/11/44 2/7/42 00227421-4 -ريشتا تهران اعظم حسینی پیام آور علم و فکر1 (74
 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.asreborna.org/
http://www.pouyandegan.org/
http://www.pouyandegan.org/
mailto:saremimorteza@yahoo.com
http://www.goldasht.com/
http://www.goldasht.com/


1

7 

 مالزی

 

 

 
 

  9، طبقه سوم ، واحد   24
 
 
 
 
 

79) 1

9

9 

پیک دانش جام 

 جم

جمشید رجبی 

 نصرآبادی
 7/12/42  اتريش -قبرس  تهران

4/7/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  وضعیت، فاقد نشانی می باشد.اعالم 

77) 9

1 
پیام آور علم و 

 نصیر

امیر منصور 

 امیر ارجمندی
 انگلستان -آلمان  تهران

00227421 

00227424 

22/9/04 2/7/44 
خ گاندی جنوبی كوچه پنجم پالک 

 7د حط سوم وا 24
www.penstudent.com  

77) 1

 پیشرو پژوهان 0
حمید عباسی 

 بنهنگی
 تهران

 -انگلستان

 هندوستان

24129222922 

00011247 

00011249 

11/11/01 

27/4/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده است.

سهروردی جنوبی، خ ماليری پور 

 12واحد  92غربی، پالک 
www.tahsildarhend.ir  

70) 1

7

9 

تدبیرانديشان 

 مهراسپادانا

حامد محمد 

 هاشمی
 بلژيک –روسیه  اصفهان

21117224770 

21117224074 

21117229221 

29/11/41 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجاری 

 411واحد 2اداری كوثر ط

 

 

 

 

 

 www.taalidanesh.comروبروی پارک شريعتی  –خ شريعتی  7/11/44 14/11/04 22047192 -ايرلند شمالی  تهران محمد نجاریتعالی انديش راه 7 (74

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.penstudent.com/
http://www.tahsildarhend.ir/
http://www.taalidanesh.com/


طبقه  – 71پ  –كوچه اتو بانک  – 22047172 اتريش -فنالند  دانش 1

 17واحد  – 4

 

 
 

taalidanesh@live.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72) 2

 تعالی دانش 0

علی محمد 

محمدی خان

 هزاوه

 تهران
 -بالروس 

 ولز -چک 

10-00497917 

24124442777 

4/9/04 

1/9/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

شريعتی باالتر از خ شهید استاد خ 

مطهری مقابل پمپ بنزين كوچه 

 9واحد  12شکرابی پ 

www.study2000.com 

info@study2000.com 

 

 

 

 

71) 7

7 
 تکیه گاه دانش

محمدرضا 

كاويانپور 

 اصفهانی

 روسیه -ايتالیا تهران

00227241 

00227747 

00497129 

14/11/04 7/9/49 

تهران  بلوار افريقا چهارراه جهان 

، برج امیرپرويز  72كودک، پالک 

 14واحد 1ط

 

 

 
 

tkdanesh@gmail.com 

www.TKDANESH.com 

 

 

 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

mailto:%20taalidanesh@live.com
http://www.study2000.com/
mailto:info@study2000.com
mailto:tkdanesh@gmail.com
http://www.tkdanesh.com/
http://www.tkdanesh.com/


72) 1

7

1 

 تنديس امید پايدار
مهدی فرشچی 

 تبريزی
 آلمان تهران

00071714 

00122122 
21/12/42 7/11/44 

خیابان -جنوبیخ شهیدمفتح -تهران

،پالک 90ساختمان شماره -سمیه

 22،طبقه دوم،واحد112

 

71) 2

7 

 تنديس بین الملل

 دانش

ابوالقاسم 

 سیاری
 تهران

 استرالیا–انگلستان 

 ايرلند -
02-00792202 2/1/00 12/7/49 

باالتر از پارک  )عج(، ولی عصر خ

 2ساعی كوچه بن بست چمن پالک 

 2واحد  4طبقه 

www.intertandis.com 

info@intertandis.com 

74) 1

2

1 

توسعه علمی 

 رويای پارسیان

ابوالفضل 

 ودیردر
 مشهد

 -آلمان –چین 

 فرانسه

29110494271 

24111221114 
11/2/42 12/4/44 

-احمدآباد-مشهد-خراسان رضوی

 4واحد-4پالک 
info@noooa.com 

79) 1

4 
توسعه علوم 

 دانشسار

محمد علی 

 شركت معصوم
 تهران

ايرلند  - انگلستان

 تركیه - شمالی

00124777 

00124799 

00124041 

12/0/04 7/9/49 

اول بخارست كوچه  میدان ارژانتین

ط چهارم كد پستی  11نوزدهم پالک 

1911419417 

www.daneshsar.co.uk 

77) 4

1 

توسعه علوم و 

 اعزام مدبر
 مشهد علیرضا كالهان

استرالیا -انگلستان 

 مالزی–

7771212-2911 

7772042-2911 

24199220207 

27/2/42 11/1/49 
بلوار فردوسی، حدفاصل مشهد، 

 191میدان جانباز و ثمانه، پالک 
A2752ir@yahoo.com 

77) 1

1 

توسعه همکاريهای 

بین المللی علمی و 

 و... صنعتی تهران

شهرام ملک 

 نژاد
 تهران

 اكراين –بالروس

  اسلوونی
9/12/01 

11/4/04 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

 اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

 
 
 
 
 
 
 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

mailto:info@intertandis.com
http://www.daneshsar.co.uk/
http://www.daneshsar.co.uk/
mailto:A2752ir@yahoo.com


70) 1

1

7 

 حامیان دانشیار
محمدكاظم 

 رفوئی
 اتريش-آمريکا  تهران

24121402444 

00144497 

00147222 

1/7/42 11/1/49 
تهران میدان فردوسی خ سپهبد قرنی 

 1ط 7واحد 1خ كامل پ 

www.daneshyar.us 
 

rofouei_k@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

 

74) 2

 خاور میالد 1
ضا مدرمح

 مرادی
 مشهد

 -اكراين –اتريش 

 آلمان

24191221972 

29117772179 

11/2/04 

12/11/41 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

نرسیده به -بلوار فردوسی-مشهد

-2نبش فردوسی -فردوسیفلکه 

 2/421واحد-4ط-ساختمان ونوس

www.khavarmilad.com 

khavarmilad@gmail.com 

02) 0 
خدمات اعزام 

دانشجو به خارج از 

 كشور نما

عبدالحسین 

 ابوالحسنی
 تهران

بالروس  –روسیه 

 مجارستان -

22422770 

24121144924 

24120722109 

11/7/01 7/9/49 
خیابان  -خیابان شهید بهشتی -تهران

  1واحد  17پ  -خیابان باربد -میترا
a09123194509@gmail.com  

01) 4

 تركیه - مالزی مشهد محمود مشیری الق خراسانخ 1

29110417177 

29110421271 

29/1/09 12/4/44 
 1و 1بین بخارايی  مشهد احمد آباد

 11پالک 

www.easycolleg.com 
 
 
 
 
 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.daneshyar.us/
http://www.daneshyar.us/
mailto:rofouei_k@yahoo.com
mailto:rofouei_k@yahoo.com
http://www.khavarmilad.com/
mailto:khavarmilad@gmail.com
mailto:a09123194509@gmail.com
http://www.easycolleg.com/


02) 7

2 

دانش پژوهان 

 اورانوس

امیر زارعیان 

 جهرمی
 اتريش - مريکاآ تهران

4- 00149227 

24122214247 
14/11/04 7/9/49 

برج  ،ضلع شمالی میدان هفت تیر

 124واحد 1ط  ،نگین ابی

www.dpu.org.ir 
info@dpu.org.ir 

01) 2

4 
دانش پژوهان 

 ديلمان
 رشت رامین نقدی لیه

 -سوئد -فنالند

 تركیه
1249409-2111 11/2/04 7/11/44 

رشت، میدان فرهنگ، خ آزادگان،  

جنب شركت تعاونی سپیدرود، پالک 

17 

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

04) 4

7 
 دانش پژوهان طاها

غفار عموزاده 

 آرائی
 فیلیپین -قبرس تهران

00702204 

24121471412 

24129240444 

19/12/04 

27/12/42 

اعتبار مجوز به 

 رسیدهپايان 

بلوار آفريقا، بین میرداماد و ظفر، خ 

 17تابان غربی، پالک 
www.tahaac.com 
info@tahaac.com 

09) 1

 دانش پژوهان متین 2
جهانگیر حسن 

 زاده
 مالزی تهران

00024901 

00027912 

12/0/01 7/9/49 

خیابان خردمند خ كريم خان ـ 

، طبقه سوم 07شمالی، ساختمان 

 9واحد 

 

 

07) 1

7

1 

دانش پژوهان 

 مهاجر ايرانشهر
 12/7/49 27/1/41 00122222 كانادا -نیوزيلند  تهران امید تی تی دژ

خ استاد مطهری، ابتدای خیابان مفتح، 

كوچه مرزبان نامه، ساختمان شماره 

 7، طبقه دوم، واحد 14

 

 

 

07) 1

 دانش پويان آريا 9
امیر مرندی 

 خانشان
 تهران

ايرلند  - مجارستان

 شمالی

00492200 

00479117 

24121291121 

2/7/04 

20/4/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

خ فاطمی میدان گلها خ كاج جنوبی 

 2واحد 10پالک

www.daneshpuyan.com 
info@daneshpuyan.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=afc92801928f4031a7e45ab91ab0e60e&URL=http%3a%2f%2fwww.dpu.org.ir%2f
https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=afc92801928f4031a7e45ab91ab0e60e&URL=http%3a%2f%2fwww.dpu.org.ir%2f
mailto:info@dpu.org.ir
mailto:rnaghdi@guilan.ac.ir
mailto:naghdir@yahoo.com
http://www.tahaac.com/
http://www.tahaac.com/
mailto:info@tahaac.com
http://www.daneshpuyan.com/
mailto:info@daneshpuyan.com


00) 1

2

4 

دانش دهکده 

 جهانی

سید محمد 

 خرم
 تهران

 -وستان هند

  تاجیکستان
12/2/42 

1/1/42 

مجوز به  اعتبار

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

04) 1

1

0 

 دانش گستر آدينه
عبداله آدينه 

 وند
 كرمانشاه

 تركیه -اسپانیا

 تاجیکستان -

0197744-2011 

24141402791 
12/9/42 

 

12/4/44 

-متری دوم12ابتدایكرمانشاه، 

بیمه  جنب-راه گذر نامه1نرسیده به 

 1سرحد پ

www.adinehdanesh.blogfa.c
om 

dga.ok11@yahoo.com 

42) 9

4 

دانش گستر كوه 

 نور
 7/11/44 29/12/04 44272492 پرتغال - اسپانیا تهران ژيال ظفری

اتوبان شهید اشرفی اصفهانی بلوار 

مرزداران خ حضرت ابوالفضل 

ساختمان 0  ط0پ غربی 7بوستان 

 21پاسارگاد واحد

 
 

noor.com-www.koohe 

41) 2

1 
دانش گستران 

 اسپادانا

علی محمد 

 كالنتری دهقی
 هندوستان اصفهان

 
0/12/01 

11/7/42 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  می باشد.اعالم وضعیت، فاقد نشانی 

42) 1

2

2 

دانش و آموزش 

 كانادا -آمريکا  تهران امید هنری یامید هنر
 

24/4/42 

1/1/44 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

41) 1

4

0 

دانشپذيران اسپید 

 آروين
 تهران زهرا نادرلو

 -اتريش 

 ايرلند

00422429 

00429440 

24121291442 

10/11/42 14/11/44 

میدان ولیعصر، ابتدای بلوار كشاورز، 

واحد  9، طبقه 14ساختمان شماره 

17 

www.rda2000.com 
Arvin@rda2000.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.dga.ok11@yahoo.com
http://www.dga.ok11@yahoo.com
http://www.koohe-noor.com/
http://www.koohe-noor.com/
http://www.rda2000.com/
mailto:Arvin@rda2000.com


44) 1

2

2 

رس خانه استادان د

 تبريز

رضا صفرعلی 

 زاده
 11/1/42 2411-1121722 قبرس  - تركیه تبريز

تمديد مجوز در 

 دست بررسی است

كوی ولیعصر، میدان تبريز، 

معلم)فلکه بارنج(، كوچه موسسه 

جوانان خیر)ابن سینا(، روبروی برج 

 سايه

 ،طبقه دوم 12+1پالک 

 

www.iranyos.org 

49) 4

9 

تابناک درس خانه 

 ايرانیان
 تركیه ارومیه مرتضی داودنیا

2441 

1477244 
11/1/42 

تمديد مجوز در 

 دست بررسی است

متری 14خ استادان، نبش ارومیه، 

اول، طبقه فوقانی مجتمع تجاری 

 استادان، واحد يک،

www.iranyos.com  

47) 4

7

   

 دروازه طاليی 

 تحصیل
 هند تهران سمیاریهادی 

24127724491 

00929191 
10/4/41 

10/4/41 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

خیابان شهید مطهری، خیابان 

  1/9، پالک  12میرعماد، كوچه 

 2واحد 

ggs_indian@yahoo.com 

www.goldengatestudy.com 

47) 1

4

7

1

2 

 تهران امیر حسینی دنیای دانش بهنام
 بالروس–روسیه 

 بلژيک

77411149 

24142702722 
7/2/42 

0/2/44 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

باالتر از خیابان جمهوری، ، رودكیخ 

 ، 71كوچه وثوق، پالک 

www.donyayedanesh.org 
amhoseini26@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.iranyos.org/
http://www.iranyos.org/
http://www.iranyos.com/
mailto:ggs_indian@yahoo.com
mailto:ggs_indian@yahoo.com
http://www.goldengatestudy.com/
http://www.goldengatestudy.com/
http://www.donyayedanesh.org/
mailto:amhoseini26@yahoo.com


40) 1

4

4 

راه دانشجويان 

 نوين آسیا

سید ابوالحسن 

موسوی 

 قدمگاهی

 اكراين -مجارستان  تهران
22272727 

22277702 
9/7/42 

7/7/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

باالتر از خ شهید خ ولیعصر )عج(، 

بهشتی، جنب كوچه راماتیا، برج 

/ ، واحد 0، طبقه 2شهاب، پالک 

029 

www.irdaneshjooyan.com 
info@irdaneshjooyan.com 

44) 7

0 
 راه فرزانگان وطن

سعید سعادت 

 انعیص
 كانادا -قبرس تهران

22174922 

22117224 
rec@mftmail.com 12سعادت اباد بلوار بهزاد شمالی پ 7/11/44 4/11/04  

122) 1

9

4 

 11/12/44 11/12/41 00007977 تركیه و كانادا تهران مريم زينلی راهیان آئین دانش
خیابان نلسون ماندال )آفريقا(،  

  74واحد  72ساختمان شهروز، پالک 

121) 1

7

2 

راهیان بین المللی 

 جنوب
 شیراز ايران عباسپور

 -مجارستان -كانادا

 هندوستان

24177117441 

24129174177 

27112122749 

7/2/42 11/1/49 

ابتدای بیست متری -خ زند -شیراز

ساختمان شیرازنقش -سینماسعدی

 1واحد 4طبقه 

abbaspour@avicenna.hu 

moshaver.ia@gmail.com 

122) 7

4 
 7/11/44 4/11/04 00122222 سوئد -قبرس  تهران حسن شاخصی راهیان دانش تدبیر

خ استاد مطهری، ابتدای خیابان مفتح، 

نامه، ساختمان شماره كوچه مرزبان 

 7، طبقه دوم، واحد 14
 

121) 1

9 
راهیان آبی 

 دانش)راد(

 مسعود

 تخمه چی

 تهران
 –استرالیا 

 آمريکا -لندينیوز

00007997 

00007997 

00007990 

19/12/01 11/1/49 

بلوار آفريقا بین جهان كودک و 

ساختمان  72میرداماد خ پديدار پالک

 طبقه اول 1واحد -شهروز

 

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

 

 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.irdaneshjooyan.com/
http://www.irdaneshjooyan.com/
mailto:info@irdaneshjooyan.com
mailto:info@irdaneshjooyan.com
mailto:rec@mftmail.com
mailto:abbaspour@avicenna.hu
mailto:abbaspour@avicenna.hu
mailto:moshaver.ia@gmail.com
mailto:moshaver.ia@gmail.com
http://www.rad-iran.com/
mailto:rad@rad-iran.com


124) 7

7 

سلوک  و رايزنی

آموزش نوا 

 (ا)روسان

 بالروس -روسیه تهران النا متقی

77422741 

77422221 

77941944 

17/11/04 7/11/44 
ابتدای خیابان ستارخان، میدان توحید 

 1واحد  27خ كوثر يکم، پالک 
www.rusanedu.com 

129) 1

7

9 

ره پیمايان علم و 

 انديشه
 تهران سمیعیفهیمه 

سوئد و آفريقای 

 جنوبی
00727490 0/2/41 

 

12/7/49 

ونک، خ شیخ بهايی شمالی، نبش 

، 4صايب تبريزی، برج صبا، طبقه 

 49واحد 
 

127) 9

4 
ره جويان دانش 

 آريا

مهرناز 

 سلیمانلو
 فنالند - قبرس تهران

00417242 

00414101 

7/1/09 

11/1/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

عصر خ كريم خان زند میدان ولی 

 2ط  114ساختمان شماره 
www.emuir.com  

127) 7

2 

ه جويان دانش ر

 جهان
 22/12/44 7/11/04 22227777 و سوئد اتريش تهران يوسف مقیمی

 110ساختمان ،بلوار میرداماد -تهران 

 27واحد  9طبقه 

www.rahjoyandanesh.com 
 
 
 

 

 مجارستان-مالزی تهران مجید اكبری ره ياران دانش 4 (120

00497917 

00427122 

24121944941 

11/0/01 7/9/49 
خ شريعتی باالتراز مطهری خ 

 4واحد 12شکرآبی پ

www.study2000.com 

info@study2000.com 

124) 1

7

7 

رهاورد ارتباطات 

 علمی
 4/1/41 77447410 آلمان -كانادا  تهران مهدی شجری

2/1/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

،  17خ حافظ، خ رشت، پالک 

 1941017710، كدپستی 7واحد

 

 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.rusanedu.com/
http://www.rusanedu.com/
http://www.emuir.com/
http://www.rahjoyandanesh.com/
http://www.rahjoyandanesh.com/
http://www.study2000.com/
mailto:info@study2000.com


112) 1

1

1 

 ايتالیا–استرالیا  تهران عباس والی رهپويان اوج دانش

77429910 

77429001 

77429722 

29/12/04 12/4/44 

خ انقالب، روبروی درب اصلی 

فخر رازی، دانشگاه تهران، نبش خ 

 421واحد  4، ط 97پالک 

Sarinaedu.com 

111) 0

7 

رهپويان دانش 

 زاگرس لرستان

ابراهیم 

 حسینیپور
 خرم اباد

 -سوريه 

–وستانهند

 تاجیکستان

24171712910 

27711224222 
7/2/42 

7/11/44 

 

-متری مديريت دولتی 72-خرم آباد

  9كوچه افالک 

112) 1

2

0 

رهروان سپهر 

 دانائی

مجید خالقی 

 سروش
 آمريکا -سوئیس تهران

24124477717 

27127247 
27/7/42 7/9/49 

میرداماد، میدان محسنی، خ وزيری 

 19پور، تقاطع خواجوی، پالک 

www.Sepehrdanaei.com 
info@sepehrdanaei.com 

111) 2

2 

رهروان علم و 

 پژوهش

 منوچهر

 فدائیان
 تهران

 -بالروس

 هندوستان

00999107 

00999277 

22119974 

22/12/01 7/11/44 

بلوار شهرک قدس، میدان صنعت، 

فرحزادی، نرسیده به میدان كتاب، 

 9بوستان دوم، ساختمان میالد طبقه 

 922واحد 

 

education.ir-www.kharazmi 

114) 1

2

2 

رهسپار دهکده 

 دانش
 سوئد –آلمان تهران داود مهربانی

00422429 

00429440 

24121291442 

1/9/42 7/11/44 

میدان ولیعصر، ابتدای بلوار كشاورز، 

واحد  9، طبقه 14ساختمان شماره 

17 

www.rahseparkv.com 
info@rahseparkv.com 

 
 
 

119) 1

1

4 

 ساری علیرضا رضايی رهنمای آتیه مازند
 -مالزی  –قبرس

  رومانی
14/7/42 

7/9/49 
 

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.sepehrdanaei.com/
mailto:info@sepehrdanaei.com
http://www.rahseparkv.com/
http://www.rahseparkv.com/
mailto:info@rahseparkv.com
mailto:info@rahseparkv.com


117) 4

 رؤيای دانش 4
گودرز صادقی 

 هشتجین
 تهران

 -نروژ–هلند 

 فريقای جنوبیآ

44212412 

44201207 

9/2/09 

24/4/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

بزرگراه اشرفی اصفهانی نرسیده به 

 11مرزداران برج نگین رضا طبقه 

 4واحد 

info@rdss.ir 
www.rdss.ir 

117) 1

1

1 

ساختار پژوهش 

 امید

عبدالمجید 

 كاظم پور فرد
 شیراز

 –استرالیا  -آلمان

 لبنان

27112191712 

27112142712 

24171177272 

22/4/42 

7/9/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

– 7كوچه -شیراز،  خیابان مال صدرا

 -4طبقه  -221پالک  -ساختمان صبا

  2واحد 

abdkazempour@gmail.com 
 

www.sepamid.com 
 
 
 
 

 
 

110) 1

 دانش آريا ساعی  7
سید مهدی 

 محمودی
 تهران

استرالیا  -كانادا

 لندينیوز

44558588  

 44231885 

 15381145153 

82/31/41 12/7/49 
خ ولیعصر ساختمان شهاب شماره 

 427واحد   1279
candoex@neda.net 

114) 1

4

2 

سامانه ساز نام 

 آوران دانش

آرزو مريخی 

 پور
 اصفهان

كره  -استرالیا 

 تركیه-جنوبی

2111 

7717722 

7711992 

12/4/42 

27/9/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

نبش  -اصفهان،  خیابان ازادگان

جنب بانک  -خیابان شهید صدوق

طیقه  -112ساختمان  -كشاورزی

 دوم

Kaarec1379@yahoo.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

mailto:info@rdss.ir
mailto:info@rdss.ir
http://www.rdss.ir/
http://www.rdss.ir/
mailto:abdkazempour@gmail.com
http://www.sepamid.com/
mailto:candoex@neda.net
mailto:Kaarec1379@yahoo.com
mailto:Kaarec1379@yahoo.com


122) 1

7

7 

 سپنتا ستاره انديشه
مهناز میرزاعلی 

 اكبر
 27/12/41 22794792-2 فنالند –اتريش  تهران

27/12/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

تهران بولوار افريقا)جردن( خ گلفام 

 11واحد 7ط 90پالک 

visa.com-www.ssa 

visa.com-info@ssa 

 

121) 0

1 
 سپید ستاره فدک

مهديه 

 رحمانیان
 چین–كره جنوبی  تهران

00727277 

77917219 

77922144 

24/1/42 

12/1/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 .است

دريان نو، بین خ ستارخان، روبروی 

مکتب الصادق و نیايش، جنب بانک 

 1، واحد 111ملی ايران، پالک 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

122) 1

9

0 

 ستاره دانش ايرانیان

 مهدی حیدری

 

 

 

 

 بلژيک -فرانسه  تهران

44424172 

44720074 

44720077 

22/1/41 11/1/49 
، 1میدان پونک، گلزار يکم، پالک 

 1واحد 

www.capitalstar.ir 
info@capitalstar.ir 

121)  
سازندگان آينده 

 دانش ايرانیان

 

نجمه نامه 

 گشای

 ايرلند -اتريش  تهران

00727277 

77917219 

77922144 

2/7/42 

4/11/41 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

ستارخان، روبروی دريان نو، بین خ 

مکتب الصادق و نیايش، جنب بانک 

 1، واحد 111ملی ايران، پالک 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

 

124) 1

9

2 

سرای پذيرش 

 دانشجوی پرشین
 ساری معصومه نصر

 -قبرس  –استرالیا 

 ولز
 1/11/42 

1/1/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

 اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

 
 
 
 
 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.ssa-visa.com/
http://www.ssa-visa.com/
mailto:info@ssa-visa.com
mailto:info@ssa-visa.com
http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
http://www.capitalstar.ir/
mailto:info@capitalstar.ir
http://www.vistauni.com/
http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
mailto:INFO@VISTAUNI.COM


129) 1

2

7 

 سروش

 دانش پرشین 

سید مهدی 

 موسوی
 كانادا - آلمان تهران

22791101 

22794977 
12/1/42 7/11/44 

ابتدای شهید -میدان قدس-تجريش

كوچه -بعد از شهرداری-باهنر

 2واحد-4پ-نوری

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

127) 1

7

0 

سفیر صلح و 

 فناوری

ملکه شهدخت 

 ستوده نیا
 7/11/44 21/12/41 00727490 آلمان  و فنالند تهران

ونک، خ شیخ بهايی شمالی، نبش 

، 4صايب تبريزی، برج صبا، طبقه 

 49واحد 

 

 

127) 1

4

7 

سفیران آتیه نگر 

 شمال
 سوئد -تركیه تهران محمد حبیبی

9-44244714 

44279907 
22/7/42 

7/9/49 

 

دوم صادقیه،ابتدای بزرگراه فلکه 

 كوچهاشرفی اصفهانی،

 ،واحدهمکف2مرودشت،پالک 
www.safireiran.com 

120) 1

0

7 

سفیران دانش 

 پاسارگاد

 محمد دهقان

 پور
 11/4/49 22/4/04 22277120 فرانسه-اتريش  تهران

سعادت آباد،میدان كاج،سرو 

،ساختمان اداری 11شرقی،پالک 

 4واحد 9زرين،طبقه 

www.pasargad118.ir 

124) 1

2

4 

سفینه دانش 

 پژوهان

سید محمد 

علی حیدريه 

 زاده

 ايرلند شمالی تهران
 

4/7/42 

1/7/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

بدلیل عدم ارائه گزارش عملکرد و 

  اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

112) 4

 سفیر ساعی 2
محبوبه لیلی 

 اباذری
 تهران

چین و  –انگلستان

 جنوبیی آفريقا 
00744249 27/12/04 7/9/49 

ابتدای خ ونک  -میدان ونک -تهران

 911واحد -ونک -مجتمع اسمان –

www.safirsayee.com 

 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.sdp-co.com/
mailto:info@sdp-co.com
http://www.safireiran.com/
http://www.safireiran.com/
http://www.pasargad118.ir/
http://www.pasargad118.ir/
http://www.safirsayee.com/


111) 0

4 
 اتريش-وستانهند تهران مجید عسگری سیر بهار دانش

24100424270 

00707799 
11/11/04 

11/1/44 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

 ،خ افريقا ،چهار راه جهان كودک

افريقا  24ساختمان  29 كوچهنبش 

 4bواحد4ط
 

112) 1

2 
سیر دانش صدف 

 )كاسپین(
 مجارستان -اكراين  تهران جمشید تركان

00701272 

00779117 
17/9/04 12/7/49 

چهارراه جهان كودک خ افريقا نبش 

 4افريقا ط 24ساختمان  29كوچه 

 B4واحد

www.study2000.com 

info@study2000.com 

111) 1

1

4 

 شبکه دانش تبريز
فاطمه عطايی 

 حسینی
 تبريز

جمهوری  –تركیه 

 قبرس–آذربايجان 

24190922042 

1242272 -2411 

 
 

12/7/42 12/7/49 
تبريز، كوی ولیعصر، فلکه بارنج، 

 ساختمان چتر آبی

www.shdtabriz.com 
shd.tabriz@yahoo.com 

114) 1

2 
شبکه دانش فرا 

 اطالع
 7/12/01 77427019 -7 پاكستان - تركیه تهران مسعود اربی

20/1/44 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

 –بلوار اشرفی اصفهانی  -آريا شهر

  1124واحد  – 1پ  – 14گلستان 

www.sdss.ir 

info@sdss.ir 

119) 1

9

2 

شکوفا گر دانش 

 عرشیا
 هند و تركیه تهران بهمن شیخ زاده

00049272 

4- 00049297 

24121407207 

22/2/42 
7/9/49 

 

هفت تیر ابتدای قائم مقام فراهانی 

 www.Studentvisa.ir 9واحد  0پالک

117) 1

0

1 

شیوه نوين 

رهجويان عصر 

 دانش

 هند و فرانسه تهران حامد شايسته
00140214 – 221 

24122124904 
2/12/42 12/12/44 

خیابان افريقا )جردن( باالتر از تقاطع 

بعداز كوچه قباديان غربی  -میرداماد

  4واحد -طبقه دوم -124پالک  –

www.tahsilhend.com 

hsilhend.cominfo@ta 

 

 

 Naser.sharifloo@gmail.comخ ظفر، بین نفت و مدرس، پالک  2/7/41 2/7/42 27420274 انگلستان –كانادا  تهرانناصر منصور طلوع پژوهش 1 (117

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.study2000.com/
mailto:info@study2000.com
https://webmail.msrt.ir/owa/redir.aspx?C=8dec8c9742094e3fbb6d65d9ffbfd94d&URL=http%3a%2f%2fwww.shdtabriz.com%2f
https://webmail.msrt.ir/owa/redir.aspx?C=8dec8c9742094e3fbb6d65d9ffbfd94d&URL=http%3a%2f%2fwww.shdtabriz.com%2f
mailto:shd.tabriz@yahoo.com
http://www.sdss.ir/
http://www.sdss.ir/
mailto:info@sdss.ir
http://www.studentvisa.ir/
http://www.tahsilhend.com/
http://www.tahsilhend.com/
mailto:info@tahsilhend.com
mailto:info@tahsilhend.com
mailto:Naser.sharifloo@gmail.com
mailto:Naser.sharifloo@gmail.com


1

2 

اعتبار مجوز به  27429241 شريفلو شريف

 اتمام رسیده

 11، طبقه واحد 147

110) 1

4

7 

طلوع فرهیختگان 

 ايرانیان
 20/0/44 20/0/42 00122174 كانادا -فرانسه  تهران علیرضا طاهری

خ سمیه، چهارراه شهید مفتح، جنب 

جديد طبقه  127بانک تجارت، پالک 

 1901777714كدپستی 2واحد  9
tfiranian@yahoo.com 

114) 1

4

4 

عصر دانش پژوهان 

بین الملل مهر 

 ايرانیان

 12/11/42 00792202 – 2 آمريکا -كانادا  تهران اشرف بهزادی

11/11/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

خ ولی عصر )عج(، باالتر از پارک 

، 2ساعی، بن بست چمن، پالک 

 7طبقه دوم، واحد 
ashrafbehzadi@yahoo.com 

142) 1

1

7 

عصر فرهیختگان 

 علوم و فن آوری

زهرا پرتو 

 حجتی
 10/29/42 77922772 قبرس –مالزی  تهران

12/2/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

تهران ويال كوچه رئیس  ،ستارخان

 40زاده پالک 

partohojjati@yahoo.com 
 

141) 1

1

1 

 ايالم ناديا كريمی علم آموزان آالمتو
استرالیا  -وستانهند

 مالزی –

24199972424 

2042 

7222247 

29/7/42 7/9/49 
ايالم، آبدانان، شهرک فرهنگیان، بلوار 

 7فرهنگیان، ساختمان مادر، پالک 

Nadiakarimi226@yahoo.com 
 
 
 
 

 

 تهران زهره كاوه كاوه علم گستر 1 (142
آلمان و  –انگلستان

 قبرس
4-27222701 0/9/01 

27/4/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

اتوبان چمران، چهارراه پارک وی، 

، كوچه  بمحموديه، خیابان منطقه 

 7واحد 4، پالک 1

www.egkaveh.org 

mohammadkaveh@egkaveh.
org 

 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

mailto:tfiranian@yahoo.com
mailto:ashrafbehzadi@yahoo.com
mailto:partohojjati@yahoo.com
mailto:Nadiakarimi226@yahoo.com
mailto:Nadiakarimi226@yahoo.com
http://www.egkaveh.org/
mailto:mohammadkaveh@egkaveh.org
mailto:mohammadkaveh@egkaveh.org


141) 1

2

7 

 ارومیه ابراهیم آقازاده علم گستران آران
 -كانادا  - تركیه 

 مالت -ايتالیا

11401017-244 

12294274-2441 

24171109210 

14/7/42 

22/7/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

مابین -ارومیه، خیابان خیام جنوبی

مجتمع -فلکه خیام و فلکه جهاد

 17واحد  – 9طبقه  -خیام

www.aranstudy.com 
aran.education@gmail.com 

144) 4

2 

علم و فن آوری 

 فراز دانش كیان
 چین - مالزی شیراز مريم فراز

24171077117 

2122211-271 
 

21/12/04 

7/9/49 

 

 

 

 

 

 

 

شیراز، خ مالصدرا، حد فاصل خ 

حکیمی و هدايت، روبروی بانک 

جنب دارالترجمه رسمی ملت، 

 دانشجو

 

www.faraz-edu.com 
info@faraz-edu.com 

faraz_mariam@yahoo.com 

149) 1

7

4 

 علم و هنر میثاق
حمید 

 محتشمی
 تهران

 

 اتريش –اسلواكی 

 

77922144 

77917219 
20/12/41 7/9/49 

، طبقه 111تهران، خ ستارخان، پالک 

 1دوم، واحد 

Paziresh.tahsili@gmail.com 

www.europeimmigration.net 

 راز دانش پیمانف 4 (147
مجید ارفع 

 خانیالهفتح
 كانادا -استرالیا كرمان

12221212-214 

12222424-214 

24/7/01 7/9/49 

چهارراه ولیعصر)باغ -كرمان

ملی(مجتمع تجاری واداری اطلس 

 427طبقه سوم،واحد

 

147) 4

2 
 تهران رضا فاضل فرجاد دانشجويان

 –مجارستان 

 الروسب -آلمان

0-22422777 

00792917 

24120722147 

27/4/04 11/1/49 

 -خیابان شهید بهشتی –تهران 

خیابان  میترا )شهید كاووسی فر( 

 1واحد  17خیابان باربد پ 

Fazel.farjad@gmail.com 

Farjad.fazel@yahoo.com 

 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.aranstudy.com/
mailto:aran.education@gmail.com
http://www.faraz-edu.com/
mailto:info@faraz-edu.com
mailto:Paziresh.tahsili@gmail.com
mailto:Paziresh.tahsili@gmail.com
http://www.europeimmigration.net/
http://www.europeimmigration.net/
mailto:Fazel.farjad@gmail.com
mailto:Farjad.fazel@yahoo.com


140) 7

0 
 تركیه زنجان عباس فرخی فردوسی فرا دانش

11941147-2241 

24127429214  

 

21/12/04 

17/2/44 

 تمديدمجوزدر  

دست بررسی 

 است.

نرسیده به دروازه  ،خ شهدا ،زنجان

 غربی 2ساختمان صبا واحد ،ارک

 

 

 
 

farokhi100@gmail.com 

رهنگی و هنری ف 2 (144

 ايران و استرالیا

 احمد محمدی

 نراقی

 استرالیا تهران

22177422922 

77427091 

0/4/01 11/1/49 
توحید خ ستارخان خ باقرخان میدان 

 1واحد  2طبقه  121 پالک

www.iraust.org 

info@iraust.org 

192) 1

1 

فرهنگی هنری 

 نیلوفرآبی لوتوس

 

سید مرتضی 

 صهری
 آلمان -ايتالیا تهران

22291001 

22291079 

24121274127 

12/12/01 
12/4/44 

 

بین شريعتی و میدان  ،بلوار میر داماد

  –جنب بانک پارسیان  – مادر

 11واحد  4 بقهط -12پ 

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

 

191) 9

 فهیم پژوهش مريم 7
داداش هوشنگ 

 زاده فهیم
 كرج

 -پاكستان –ونزوئال

 تركیه

22712294221 

22712242972 
21/12/00 

1/4/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

 

به سمت  -چهار راه طالقانی -كرج

 –انتهای زيرگذر  –میدان شهدا 

 -ساختمان پزشکان -جنب بانک سپه

 0واحد  -ايران زمین

H_dadashzade@yahoo.com  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

mailto:farokhi100@gmail.com
http://www.iraust.org/
mailto:info@iraust.org
http://www.lotus-inst.com/
http://www.lotus-inst.com/
mailto:lotus.inst@gmail.com
mailto:lotus.inst@gmail.com
mailto:H_dadashzade@yahoo.com


192) 7

1 
 كاروان علم دانش

رضا قلی 

 جعفری
 اكراين - چک تهران

00794912 

24121104941 
 

4/11/04 

1/12/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

-ساختمان اطلس-خیابان خرمشهر

  14واحد  4ط 27پ

191) 1

1

1 

 كاريار اعزام
حسن كیانی 

 خوزستانی
 نیوزيلند –استرالیا  تهران

 

22227777 

24121441927 

4/0/42 7/9/49 

روبروی  -بلوارمیرداماد–تهران 

بین خ شنگرف -مسجدالغدير

 9طبقه  110وحصاری ساختمان 

 27واحد

Karyarezam.org 

194) 1

0

2 

كامیاران سپهر 

 دانش

 سیروس

 جهان پناه
 شیراز

د، مجارستان و هن

 چین

17204707 – 271 

24142414024 
27/4/41 17/12/44 

شیراز، خ ستارخان، ساختمان 

 خضراء، طبقه سوم

www.sepehrdanesh2.com 

info@sepehrdanesh2.com 

 

199) 1

9

4 

كريمان دانشگر 

 پارسی

شبیر رستمی 

 ابوسعیدی
 كرمان

انگلستان  –استرالیا 

 مالزی –

2141 

2471224 
20/0/42 24/0/44 

كرمان، خیابان استقالل، ساختمان 

  19پزشکان نگین، واحد 

197) 1

7

4 

 ساری محمود عزيزی كندوآوران سام
 استرالیا -كانادا

 نیوزلند -

21129279199 

24121774022 
27/1/41 7/11/44 

نشانی جديد به زودی اعالم 

 خواهدشد.

www.cds.org.ir 

mazizijam@yahoo.com 

mazizijam@umz.ac.ir 

197) 1

7

4 

 فنالند –اتريش  تهران مريم كمیجانی كوچ گستر انديشه

2- 00744101 

00740044 

00744107 

22/4/41 77/11/44 

بلوار فرحزادی، كوچه شهرک قدس، 

ارغوان شرقی )عباس اناری( پالک 

 12واحد  1، طبقه 44

www.visakga.com 

info@visakga.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.sepehrdanesh2.com/
http://www.sepehrdanesh2.com/
http://www.cds.org.ir/
http://www.cds.org.ir/
mailto:mazizijam@yahoo.com
mailto:mazizijam@yahoo.com
mailto:mazizijam@umz.ac.ir
mailto:mazizijam@umz.ac.ir
http://www.visakga.com/
http://www.visakga.com/
mailto:info@visakga.com
mailto:info@visakga.com


190) 1

 استرالیا - كانادا تهران رضا پیرويان مكاوشگران عل 0

22922124 

24170400410 

12/0/04 11/1/49 

پاسداران میدان هروی بعد از میدان 

شريفی جنب پل شمس اباد خ 

 14رنجبر پ

www.kavoshelm.com 

www.kavoshelm.net 
mstaff@kavoshelm.com 

 

 

194) 1

 كوثر فردای سپاهان 7
محسن 

 علیجانیان
 اصفهان

 انگلستان–سوئیس 

 فرانسه
4-21112171271 9/7/04 

1/1/41 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

اصفهان خ مطهری غربی حدفاصل 

 140پل فلزی و پل شیری پالک 

www.kowsarinstitute.com 

info@kowsarinstitute.com 

172) 7

4 

گذرگاه علم 

 وانديشه
 22227947 آلمان –وستانهند تهران كمال عقیق

14/11/04 

 

 

 

22/4/44 

ضلع شمال غربی پل سیدخندان، 

 kaghigh@yahoo.com خیابان پیشداد، 

171) 1

7

2 

گروه آموزشی 

مشاوران علم و 

 پرديس آريانا

 چین و امريکا تهران سعید سمیعی

00727471 

24122944901 

 

11/11/41 12/7/49 

ونک، خ شیخ بهايی شمالی، نبش 

، 4صايب تبريزی، برج صبا، طبقه 

 49واحد 

www.study4student.com 

info@study4student.com 

172) 4

2 

 گروه طاليی

 شمیم دانش
 شیراز امین مرزبان

 آلمان

 هند

 قبرس 

2711 

7271177 

24144141220 

7/12/04 21/4/44 
،خ ستارخان، روبروی ولیعصر، شیراز

 19، واحد 1ساختمان خضرا، طبقه 

www.shamimdanesh.com 
info@shamimdanesh.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.kavoshelm.com/
http://www.kavoshelm.net/
http://www.kavoshelm.net/
mailto:mstaff@kavoshelm.com
http://www.kowsarinstitute.com/
mailto:kaghigh@yahoo.com
http://www.study4student.com/
http://www.study4student.com/
mailto:info@study4student.com
mailto:info@study4student.com
http://www.shamimdanesh.com/
mailto:info@shamimdanesh.com


171) 1

 گروه مبین 1
محمدرضا 

 هوشنگی
 تهران

آلمان -فرانسه 

  ريشتا
10/9/04 

24/1/41 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

ارائه گزارش عملکرد و بدلیل عدم 

  اعالم وضعیت، فاقد نشانی می باشد.

174) 1

4 
گسترش دانش 

 كسری
 7/9/49 11/0/01 22222022 آمريکا -كانادا تهران محمد تاجیک

بلوارآفريقا)جردن(،عاطفی 

 2،واحد 1شرقی،نبش ساسان،پالک 

www.danesh-kasra.com 

tajikmohamad@yahoo.com 

 

179) 1

1

9 

 گوهر انديشان قلم
رضا حضرتی 

 للکلو
 تبريز

 مالزی - تركیه

 كانادا -
24144921279 0/0/42 12/7/49 

ما بین نصف راه وچهارراه -تبريز

 جنب كلینیک مهراد –خطیب 
Rezahazrati1354@gmail.com 

177) 1

2 
مدرسان نوين 

 تهران

حسن 

عسگريان 

 نامقی

 چین -مالزی  تهران

22722472 

22722497 

24122721010 

21/9/04 

 

 

 

 

11/1/49 

اسالمبولی)وزرا( خیابان خالد  -تهران

 24( پ 7خیابان هفتم )بخارست 

 طبقه اول
 

177) 1

7 
مديريت مشاوره 

 آريا
 7/9/49 24/7/04 00242449 لندينیوز -استرالیا تهران شهرام میرزايی

كوی نصر )گیشا( نبش  –تهران 

واحد  –طبقه اول  2پ  – 14خیابان 

4   

info@aryagroup.com.au 

www.aryagroup.co.ir 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.danesh-kasra.com/
mailto:tajikmohamad@yahoo.com
mailto:info@aryagroup.com.


170) 1

7

1 

مشاوران برتر نامی 

 آپادانا

شهاب الهوتی 

 نژاد
 آلمان-استرالیا مشهد

10472211-291 

24192229414 
12/12/41 

10/4/44 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

، 7خ راهنمايی، راهنمايی  –مشهد 

 2، طبقه 7پالک 
 

174) 1

1

2 

مشاوره بین الملل 

اعزام اعتماد 

 ايرانیان

عباسعلی 

 كوكب
 كانادا–اسکاتلند  تهران

00110204 

2-00127291 
4/12/04 12/4/44 

خ انقالب، جنب میدان فردوسی، 

 9، واحد7جاه، پالک  كوچه رفعت

www.academicals.ir 
info@academicals.ir 

172) 1

2

9 

مشاورين تحصیلی 

 فرناس

سید مهدی 

 رضاعی
 تهران

 -ايرلند شمالی 

 كانادا

00272990 

00272999 
0/7/42 

4/7/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

سید جمال الدين اسد آبادی، نبش 

  7، واحد جديد147پالک، 14خیابان 

171) 7

7 

مشاورين ياران 

 كاوشگر
 نیوزيلند–استرالیا  تهران مهديس مسگرا

00741910 

00741914 

24121290274 

17/12/04 

10/12/42 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسیده

میدان ونک، اول خیابان ولیعصر، 

 7برج نگار، طبقه هفتم واحد 
mahdis@mycenterprises.com 

طالعات مديريت م 1 (172

 و فن آوری هود

نادر سرهنگی 

 شیرازدل
 آلمان  لتونی -هلند تهران

00492110 

24192424411 

 

2/4/01 

2/9/41 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسیده است.

 واحد  1خ ملک كوچه ايران ياد پ 
www.hoodinstitute.com 

info@hoodinstitute.com 

171) 1

2

7 

موسسه ره جويان 

 خرد

سعید نوری 

 خراسانی
 اصفهان

سوئد  - كانادا

 مجارستان

21117294017 

24142211902 

24111144722 

0/1/42 

12/1/41 

به اعتبار مجوز 

 پايان رسیده

خ محتشم كاشانی، نرسیده  اصفهان،

، معینساختمان به امامزاده محسن،

 طبقه اول

www.rahjooyanekherad.com 
info@rahjooyanekherad.com 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.academicals.ir/
http://www.academicals.ir/
mailto:info@academicals.ir
mailto:mahdis@mycenterprises.com
http://www.hoodinstitute.com/
mailto:info@hoodinstitute.com
http://www.rahjooyanekherad.com/
mailto:info@rahjooyanekherad.com


174) 2

7 

 وران فرداآهرم

 

 

 
 

مسعود 

 ذوالنوريان
 نیوزيلند -استرالیا تهران

22412147 

22271197 

22412222 

9/12/01 

 
7/9/49 

 
 
 
 
 

دوراهی قلهک خ شريعتی روبروی 

 11ک شهرام پ

 

 
 

international@mftmail.com 

179)  

 

مديريت كیان 

 انديشه

مسعود 

 جزايری

 

 تهران

 مجارستان

 قبرس -تركیه

22297920 

22290474 

 

82/6/28 

 

11/1/49 

غرب میدان مادر پالک  خ میرداماد

 0واحد 1ساختمان آرش طبقه  44

www.kian-edu.com 

kianacademy@yahoo.com 

177) 1

4

2 

نادين كاوش 

 كوشیار

سید مهدی 

 زاده علوی
 مشهد

–ايتالیا  - اتريش

 بالروس

29117772174 

24191221972 
2/0/42 7/11/44 

نرسیده به فلکه ،فردوسیمشهد، بلوار 

-روبروی آپارتمان مرتفع-فردوسی

–ساختمان ونوس -2نبش فردوسی 

 421واحد -4ط

www.applyeu.com 
nadinkavosh@gmail.com 

info@applyeu.com 
 
 
 
 
 

 

177) 7

7 
 مهاجر آسیاین گن

ايران شايگان 

 نژاد
 شیراز

 -اتريش–انگلستان

 مالزی

7174197-2711 

7172497-2711   

 

21/12/04 
7/9/49 

 

،روبروی معالی اباد،خیابان شیراز

جنب پاساژ   -كالنتری گلدشت

ساختمان  -4كوچه   -گاندی

 7واحد  – 2طبقه  -يونیک

iran.shayegan@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=a7312f6ba9f2431a89fa0541c797d654&URL=mailto%3ainternational%40mftmail.com
https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=a7312f6ba9f2431a89fa0541c797d654&URL=mailto%3ainternational%40mftmail.com
http://www.kian-edu.com/
mailto:kianacademy@yahoo.com
mailto:kianacademy@yahoo.com
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.applyeu.com
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.applyeu.com
mailto:nadinkavosh@gmail.com
mailto:nadinkavosh@gmail.com
mailto:info@applyeu.com
mailto:info@applyeu.com
mailto:iran.shayegan@gmail.com
mailto:iran.shayegan@gmail.com


 

 

170) 4

1 

نهضت پیشگام 

 پاسارگارد

محمدرضا 

 ايزدی
 11/1/49 24/1/42 77441747-4 كره جنوبی-مالزی  تهران

چهارراه نواب، به سمت خ آزادی، 

 4، واحد 11میدان توحید، پالک

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

 
 

174) 7

9 
 وزين دانش سپاهان

حسن شهامت 

 نیا
 اصفهان

 - اسپانیا -مالزی

 آلمان

2111-2220410 

24111114421 
21/12/04 7/9/49 

اصفهان خ چهارباغ عباسی خ امادگاه 

نبش خ گلدسته ساختمان گلديس 

 222واحد 2ط  2ورودی 

www.vazindanesh.com 
info@vazindanesh.com 

102) 7

4 

همای دانش 

 ايرانیان

مرتضی 

 خسرونیا
 قبرس –اسپانیا تهران

44274414 

44201207 
29/12/04 

29/12/41 

 تمديدمجوزدر

دست بررسی 

 است.

بزرگراه اشرفی اصفهانی برج نگین 

 1124رضا واحد

www.homayedanesh.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

101) 7

9 
 19/11/49 11/12/41 00227270-4 ايتالیا و آلمان تهران محمد عسگری يگانه سفیران دانش

م ونک خ ولی عصرشمالی نبش 

 9واحد  17ط كوچه نگار برج نگار 

  7و 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست

http://www.pnpars.com/
mailto:iran@um.edu.my
http://www.vazindanesh.com/
mailto:info@vazindanesh.com
http://www.homayedanesh.com/



