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 بسمه تعالی

 96  تیرماه  رسانی بروزبه خارج از کشور اعزام دانشجو خدمات و شرکت های مجاز موسسات اسامی ومشخصات

 )به ترتیب حروف الفبا برحسب نام کامل موسسه(

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

 نیستند.اد ضی شده است، حائز شرایط برای عقد قراردقمنفعالیتشان مجوزاعتبار موسساتی که -
بررسی است درصورتیکه زمان عقدقراردادمراتب رابا دبیرخانه کارگروه عقدقراردادبا موسساتی که تمدیدمجوزشان دردست  -

 موسسات هماهنگ نمایند بالمانع خواهدبود.

درصورت بروزشکایت نسبت به عملکردموسسه طرف قرارداد،میتوانیدضمن ضمیمه نمودن مستندات الزم )بویژه قرارداد(به یکی ازطرق 
 :دیزیر،اقدام به طرح درخواست نمای

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

 27ب(ارسال ازطریق پست به آدرس میدان فردوسی،خ شهیدموسوی )فرصت سابق(پالک 
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درلیست جداگانه تهیه شده است.ضروری است جهت حصول اطمینان هرچه وعدم تمدید تعلیق شده، موسسات لغومجوزشده فهرست
 رانیزمطالعه فرمائید. اداره کل دانش آموختگانبیشتر، لیست مزبوروفهرست دانشگاههای معتبردرلیست 

گزارش آخرین جدول وتقاضای تمدید، زانقضای اعتبارماه قبل ا2قابل توجه دارندگان مجوز : موسسات فعال برای تمدیدمجوز 
 عملکردرابه نشانی فوق الذکرارسال نمایند.   

ریال به شماره حساب زیر به نام سازمان 600000مدیران محترم موسسات اعزام جهت دریافت مجوزتمدیدشده خودمبلغ -   
    اموردانشجویان پرداخت نموده ورسید آنراارائه نمایند.

    137بانک ملی شعبه فردوسی کد 2172019006002شماره حساب                      

به نام کانون موسسات اعزام دانشجو پرداخت   3380بانک تجارت شعبه هرمزان کد  360510859به شماره حساب   1800000مبلغ    -  
             نموده ورسید ارائه نمایند.

 عبارتنداز:هنگام دریافت مجوزتمدیدشده مدارک تکمیلی 

 صورتجلسه جدید مجمع عمومی -1
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 اصل مجوز فعالیت-2

 رسیدپرداخت تعرفه سازمان اموردانشجویان ورسید پرداخت حق عضویت ساالنه کانون موسسات اعزام -3

 معرفی پرسنل ومدیرعامل ونام ومشخصات کامل رابط موسسه درخارج ازکشور-4

 وسسه واعالم به دبیرخانه کارگروهبروزرسانی وب سایت م-5

ذکراین نکته ضروری است که هرموسسه یاشرکت خدمات اعزام دانشجوبه خارج ازکشورفقط برای کشوریا  -
بنابراین متقاضیان  اجازه اقدام دارد.)ستون حوزه فعالیت ( کشورهایی که نامشان درمقابل نام موسسه درج گردیده 

 د نظرآنان به هیچ وجه اجازه اقدام برای سایرکشورهاراندارد.عزیزتوجه داشته باشندکه موسسه مور

موسسات ومتقاضیان گرامی به این موضوع نیزتوجه داشته باشندکه مجوزصادره فقط برای فعالیت درشهری است که  -
 راندارند.کشورموسسات اجازه فعالیت درشهرهای دیگر قیدگردیده است. لذا دراین فهرست )ستون محل دفتر(

این نکته را مورد توجه قراردهند که برگزاری دوره ها و آزمون زبان جهت ورود به  ذیلیادشده درموسسات  -
دانشگاههای خارجی وبرگزاری آزمون دانشگاه خارجی درایران با هدف ورود به آن دانشگاهها بدون اخذ مجوز 

 ازمراجع ذیصالح ممنوع میباشد.

ی مندرج دراین فهرست مطابقت ندارد،الزم است دراسرع وقت موسساتی که آدرس دفترآنان تغییرکرده وبا نشان -
 .سازمان اموردانشجویان اطالع دهندنشانی جدیدرابه صورت مکتوب به 
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 نام موسسه ردیف

نام و نام 

خانوادگی 

 صاحب امتیاز

محل 

 دفتر
 تلفن  شماره حوزه فعالیت

تاریخ صدور 

 مجوز 

 اولیه

 آدرس دفتر مجوز انقضاءتاریخ 

 

 الکترونیکیآدرس 

 

 

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

44256604 
13/2/90 

19/11/96 

 

بعدازخيابان -بلوارمرزداران

طبقه –ساختمان ايمان -بهار

 6اول غربی شماره 

 

mohamadtajic@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تيه آفرينان دانشيارآ  (2
غالمرضا امير 

 شقاقی
 تهران

 -قبرس شمالی

 اسلواكی

22226777 

09123110348 
10/12/89 17/12/96 

خ مير داماد بين خ شنگرف و 

 5ط  138حصاری ساختمان 

  27واحد

www.atiyeafarinan.com 
info@atiyeafarinan.org 

 
 
 
 
 
 

 

 آتی نگر كارونپيشگام   (3
سيد مرتضی 

 افقه
 اهواز

 -چين  -انگلستان 

 ايتاليا

32214104-061 

09399203300 

6/3/85 16/6/96 
ساختمان –ميدان شهدا -اهواز

 -508واحد– 4طبقه -1001

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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info@pishgam.org 

 

www.pishgam.org 

 تهران جواد عليزاده آتيه داران علم و فرهنگ  (4
جمهوری  –تركيه 

 آذربايجان

66428113 

09127202919 

8/4/90 

25/8/96 

 

 ،آزادی  ابتدای ،ميدان انقالب

 11پالک  ،والعصر  خ
www.atdef.ir  

admin@atdef.ir 

 آرتا دانش بين المللی  (5
 بيژن ميردامادی

 اصفهانی
 بلژيك -فرانسه  تهران

88315303 

88847706 
27/2/90 28/10/96 

امير بعد از  خ استاد مطهری.

خ اورامان، نبش كوچه اتابك. 

، ساختمان 2گروس، پالک 

 13واحد  4 طبقهكسری، 

arta-iran@hotmail.fr 

 اصفهان مهوش اسدی رتا علم سهندآ  (6
- تركيه -انگلستان

 قبرس

09212400692 

03132240094 
15/6/90 

1/10/95 

تمديدمجوزدر دست 

 بررسی است.

-فلكه فلسطين -اصفهان

ساختمان –روبروی  بانك ملی 

موسسه فرهنگی وهنری شكوه 

 تربيت 

info@artastudy.com 
 
 
 
 

 

 اسلونی-اسكاتلند تهران حامی آريا آرتا علم چيستا  (7

22390047 

22392410 

09212400692 

2/12/90 28/10/96 

نبش -بلواراندرزگو-تهران

 18پالک -كوچه شهيدحسينی

 10واحد– 4طبقه –

www.ARTA-STUDY.COM 
 

INFO@ARTA-STUDY.COM 
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 آركا دانش پارسيان  (8
سيد شهاب 

 الدين آرزه گر
 اسپانيا تهران

26761339 

 9- 26212508  
24/6/93 27/7/96 

بلوارافريقا)جردن(نبش -تهران

خيابان طاهری،برج مشكی 

 6)مركزتجارت ايران(طبقه 

 3واحد

www.arkaparsian.com 

info@arkaparsian.com 

 

 11/4/90 88316244 -5 اسكاتلند و كانادا تهران قاسم رحيمی آرمان بارز ساعی  (9
27/7/96 

 

هفت تير، خ قائم مقام، خ 

 9، واحد 33مشاهير، پالک 
 

 لمانآ-سوئيس  تهران ناصر ابراهيمی آرمان پارسيان زمرد  (10
22892097 

22892095 
28/10/89 27/7/96 

شهيد گل نبی خ پاسداران خ 

 طبقه اول 22خ ناطق نوری پ

 2واحد

www.apzco.com 
parsian_a@yahoo.com 

 آرمان پرشين خاورميانه  (11
فضل اهلل 

 نصيری

 

 تهران
 انگلستان-مالزی

83870- 021 

9-88207078 
19/7/90 

19/11/96 

 

 

 

باالترازميدان ونك خ وليعصر، 

كوچه نگار، برج نگار، ،نبش 

 5، واحد 18طبقه 

 

www.armanstudy.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پايتخت آرمان معمار  (12
حميد رضا 

 اخوان آذری
 تهران

 –قبرس شمالی 

 كانادا

26420760 

26420864 

22923568 

19/2/90 

22/4/96 

تمديدمجوزدردست 

خيابان وحيد دستگردی)ظفر( 

 10طبقه سوم واحد 178شماره 

 

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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  بررسی است .

 آرين سيستم مانا  (13

احمد خانی 

 پور

 

 

 روسيه -ولز  تهران

88727936 

88723777 

88726561 

25/12/89 

22/4/96 

تمديد مجوزدردست 

 بررسی است .

 

ابتدای خ مطهری،جنب هتل 

پالک -منصورخ -بزرگ تهران

 طبقه سوم-77

 
 
 

www.aryansys.com 
 

info@aryansys.com 
 
 
 

 آزما ارتباط قرن  (14
عباسقلی 

 عسگريان
 بالروس - روسيه تهران

77911301 

09021240144 

09198192025 

10/3/90 19/11/96 

نرسيده به   –خ آيت –تهران 

نبش قانع  –چهارراه تلفن خانه 

 4واحد-2پالک -عبادی استاد

www.Azmaertebat.ir 
 

info@azmaertebat.ir 

 تهران مرتضی هنری آموزشی دكتر هنری  (15
 -كويت  –استراليا

 امارات

22400113 

2-22437561 

22747000 

29/10/83 17/12/96 

 ،ميدان دانشگاه شهيد بهشتی

، چنار 13، خيابان بلوار دركه

 63كوچه بالل ، پالک 

 طبقه دوم

morteza@DrHonariEdu.co
m 

 22/12/85 22374412-14 اسكاتلند -كانادا تهران اميد فغانی آموزشی سفير انديشه  (16

30/9/96 

 

سعادت آباد ميدان كاج مجتمع 

 305واحد طبقه سوم سروستان 

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


 
 

 استراليا - كانادا تهران رضا پيرويان مكاوشگران علآموزشی   (17

22500309 

22312495 

09378488418 

30/8/83 
27/7/96 

 

پاسداران ميدان هروی بعد از 

ميدان شريفی جنب پل شمس 

 14اباد خ رنجبر پ

www.kavoshelm.com 

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

 

 آمايش دانش پارس  (18
حسن شريفی 

 بيدگلی
 استراليا -كانادا  تهران

22270726 

22276782 

2/5/90 

6/5/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است.

 

 

 

باالتراز خ -وليعصرخيابان 

پمپ روبروی –شهيدبهشتی 

برج -نبش كوچه راماتيا- بنزين

 1004واحد-10شهاب طبقه 

 
 
 
 
 

 

 

 آوا مهد تدبير  (19
محمدعلی 

 آقائی
 تركيه و قبرس تهران

66573959 

66573960 
2/12/90 

25/8/96 

 

 

ميدان توحيد، خ فرصت 

ساختمان  118شيرازی، پالک 

 مهدتدبير

Mohammadali_aghaei@yahoo
.com 

www.irantys.com 

20)  
 

 آئين گستران سبز
 23/10/85 09121579478 ژاپن  –نيوزيلند  تهران آمنه آئين پور

30/9/96 

 
 

 
www.aeengostaranesabz.c

om 
aeengostarane@yahoo.co

m 
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21)  
ارغوان گستر 

 پژوهشگران دانش آسيا

رضا نوائی 

 زمهرير
 قبرس - تركيه تبريز

04133379856 

33379857 
30/2/92 

16/6/96 

 

-آبرسانچهار راه  -تبريز

-ساختمان قنادی تشريفات

دپارتمان تبريز -طبقه چهارم

 يوس

 

www.tabrizyos.com 

 

 

 

 اريكه دانش پژوهان  (22
 ريتا انگردی

 
 تبريز

 -تركيه -آلمان

 قبرس

 

09141141911 

09374094405 

04133272073 

 

22/12/89 
27/7/96 

 

فلكه بزرگ -ولی عصر–تبريز 

ساختمان -باالی بانك مسكن–

 طبقه دوم شرقی  –مرواريد 

www.arikeh-edu.com 

rita_angardi@yahoo.com 

 اطالع  (23
غالم رضا 

 اليقی
 آلمان-اتريش  تهران

09121302743 

88428577 

2/7/84 

28/2/96 

تمديد مجوزدردست 

 بررسی است .

مطهری نرسيده به شريعتی  خ

 7واحد  16ک ارمان پ 
layeghy@yahoo.com  

24)  
 واعزام دانشج

 مدت

سيده معصومه 

 پريشی
 27/3/91 021-42920 استراليا تهران

22/4/96 

 

ابتدای كوی نصر، خ دوم، 

 19شماره 

www.modat.ir 

info@modat.ir 

25)  
اعزام دانشجوی فرزانگان 

 خوارزمی
 مالزی-ايتاليا تهران محمود شيرزاد

2-66597071 

09353315555 
26/11/89 

19/11/96 

 

 

 

 ميدان انقالب،خ  كارگرشمالی،

بين خ فرصت ونصرت كوچه 

ساختمان ، جعفرزادگانشهيد

  8شماره 

www.kharazmi.sch.ir 
 

kharazmieducation@gmail.
com 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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mailto:rita_angardi@yahoo.com
mailto:layeghy@yahoo.com
http://www.modat.ir/
http://www.modat.ir/
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 كانادا-انگلستان   تهران مجيدبارانی افق علم خاورميانه  (26
88196240 

88207904 
22/9/89 

26/8/95 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 –خ گاندی جنوبی  -تهران

  – 24پالک  –كوچه پنجم 

   6طبقه سوم واحد
 

 اميد اعزام  (27
 سعيده ميرزايی

 
 استراليا –نروژ  تهران

22226777 

09332808523 

 

18/11/91 

28/2/96 

تمديدمجوز دردست 

 بررسی است .

بين خ شنگرف ميرداماد، 

، 138حصاری، ساختمان و

  26، واحد 5طبقه 

www.worldedu.ir 

 اميد راه آينده  (28
احمد عبداله 

 زاده بارفروش
 19/11/96 31/2/84 88641528 - 9 كانادا -آمريكا تهران

 

ميدان باالتراز -وليعصرخ 

برج  جنب كوچه نگار ، ونك،

 نگار،

 5، واحد  18طبقه 

 

 

www.studyco.com 

 كانادا -آمريكا  تهران یصفيه رحيم امين پرداز پارس  (29

4- 88621933 

9- 88623168 

11/7/83 16/6/96 

خ مالصدرا خ شيراز شمالی 

 2نبش نرگس برج پاپلی طبقه 

 203واحد 

www.apig.ir 

 

 

 رومانی –اتريش  تهران امين پور سعيد امين دانشجو پاسارگاد  (30
8 – 22140935 

1-22140941 
24/5/91 

25/8/96 

 

ميدان قيصرامين -سعادت آباد

-جنوبیبلوارشهرداری -پور

 7پالک  4كوچه بهار 

www.visa118.com 

visa118.com@info 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.worldedu.ir/
http://www.worldedu.ir/
http://www.idealway.ir/
http://www.idealway.ir/
http://www.apig.ir/
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.visa118.com
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.visa118.com
mailto:info@visa118.com
mailto:info@visa118.com


 
 

 

 

 هلند -قبرس  تهران حسن پيراينده بامدادخردانديشه افرينان   (31
2-88977451 

09212836437 
21/1/89 

16/6/96 

 

 

 

خ –سيدجمال الدين اسدآبادی 

 ششم

 6واحد 24پالک 

 
edu.com-aar www. 

 
edu.com-info@aar 

 

 انديشه ياران جوان  (32

 

 صادق الهی

 

 

 بالروس - روسيه تهران

22252554 

22909218 

 

22/3/85 28/10/96 

خ دكتر  نرسيده بهاول ميرداماد 

 3طبقه 3شماره ،شريعتی

 18واحد

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

 
 
 
 
 
 

فكر و ايده پردازان   (33

 انديشه) آفا (
 كانادا –فرانسه  تهران مجيد خدامی

26705356 

09125300419 

14/4/90 

1/10/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است 

–خيابان بهروز -ميدان مادر

 9واحد– 3طبقه -20پالک 

www.studyservices.ir 

khoddami68@gmail.com 

 ايلياد بين الملل مشاور  (34
سعيد عليزاده 

 حصاری
 تهران

 -نيوزيلند –استراليا

 برزيل

83870- 021 

9-88207078 

09123240970 

25/2/85 
19/11/96 

 

 18ط برج نگار  ميدان ونك 

  3واحد 

 

info@iliadint.com 

www.iliadint.com 

 

 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.aaar-edu.com/
http://www.aaar-edu.com/
http://www.rus-iran.com/
http://www.rus-iran.com/
mailto:rus.iran@yahoo.com
mailto:rus.iran@yahoo.com
http://www.studyservices.ir/
mailto:info@iliadint.com
mailto:info@iliadint.com
http://www.iliadint.com/
http://www.iliadint.com/


 
 

 19/2/97 19/2/90 88191546 كانادا -آلمان تهران اكرم رنجبران باران انديشه ساعی  (35
خ ونك  –ميدان ونك -تهران

  804واحد 8برج آسمان طبقه –

36)  
بنياد بين المللی مطالعات 

 چين

ايرج وثوقی 

 نيری
 چين تهران

88060601 

09128050805 
14/4/90 28/10/96 

ابتدای خ –آزادی  –تهران 

كوچه  –جمالزاده جنوبی 

  14پالک  –رشتچی 

 17واحد

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

 چين -روسيه  تهران منصور جمالی بنياد جهانی پژوها  (37

9- 88845057 

88845060 

3/10/84 

22/4/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 
 

هفت تير ابتدای قائم مقام 

 5واحد 8فراهانی پالک

 

 

www.studentvisa.ir 

kamran.jamali@gmail.com 

 بنياد گسترش دانشپذير  (38
محمود درزی 

 رامندی
 تهران

 ريشتا  -آلمان

 

88288200 9/7/90 27/7/96 

ميدان توحيد ابتدای نصرت 

 شرقی

 230پ ) دكتر ميرخانی ( 

 طبقه دوم

www.ezam.daneshpazir.ne
t 

evisa@daneshpazir.net 

 انگلستان-ايرلند  تهران محسن نظريان بين المللی رهنمود علم  (39

88063423 

88063433 

22/12/85 16/6/96 
خ يوسف آباد نبش خ شصتم 

 305ساختمان تابان واحد 

www.ukvisa.ir 

info@ukvisa.ir 

 بين المللی طبا علم  (40
ناصر مهدوی 

 طباطبايی
 تبريز

جمهوری 

 تركيه -آذربايجان

 

04133336008 
31/6/83 

خ عارف تبريز ولی عصر  30/9/96

www.tabaelm.com 30كوچه سياح پالک   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.ifcs.org.ir/
mailto:info@study-in-china.ir
http://www.studentvisa.ir/
mailto:kamran.jamali@gmail.com
http://www.ezam.daneshpazir.net/
http://www.ezam.daneshpazir.net/
mailto:evisa@daneshpazir.net
http://www.ukvisa.ir/
mailto:info@ukvisa.ir
http://www.tabaelm.com/


 
 

 

 پارس افشين  (41
غالمرضا 

 افشين فر
 سوئد -لهستان تهران

88577686 

88577687 

09392019151 

24/1/90 
30/9/96 

 

شهرک غرب، گل افشان 

جنوبی، مركز تجاری اداری 

 601، واحد 5گل افشان، طبقه 

http://www.european-
study.com  

42)  
پارسه بين الملل آتيه 

 ويژن

بيژن شمس 

 آبادی فراهانی
 اكاناد –آمريكا تهران

86081810 

86085217 

09363233366 

10/7/90 
16/6/96 

 

 -خ مالصدرا –ميدان ونك 

برج -نرسيده به پل كردستان

 8طبقه  -31پالک  -صدرا

 15واحد

www.vparseh.com 

vip.farahani@yahoo.com 

43)  
 پرديسان قطعه

علی اكبر 

جمشيدی 

 بروجردی

 تهران
 ايرلند شمالی

 فيليپين

88320222 

88322111 
25/12/89 

19/11/96 

 

خ مطهری خ مفتح كوچه 

 7واحد  14مرزبان پ

www.pardisanpars.com 

 info@pardisanpars.com 

 پرسا گستر ويستا  (44
شعاع الدين 

  فالح دوست 
 اسپانيا –تايلند تهران

88621363 

88054912 

66520916 

22/1/90 

25/3/96 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است .
 

نبش كوچه –يوسف آباد 

طبقه -ساختمان تابان–شصتم 

 205واحد -دوم 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

45)  
 پرشين

 رادآپادنا  

سعيد پور سيد 

 اقايی
 هند -مالزی تهران

88289885 

88289884 
19/11/89 17/6/96 

خ  -خيابان طالقانی-تهران

 120بهارجنوبی پالک 

ساختمان بهار ،طبقه 

  7همكف،واحد

www.pparad.com 
hajizadeh@pparad.com 

 پژواک پيروان پور سينا  (46
سيد عبد الرضا 

 ناصر ابادی
 اتريش - لمانآ تهران

8-22614857 

09128702185 
25/10/89 27/7/96 

–نبش خ دولت –خ شريعتی 

 www.poorsina-institute.orgطبقه پنجم –برج نگين قلهك 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.european-study.com/
http://www.european-study.com/
http://www.vparseh.com/
http://www.vparseh.com/
http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
http://www.pparad.com/
http://www.pparad.com/
mailto:hajizadeh@pparad.com


 
 

  54واحد  – 09128702196

 پژواک پارس ماد  (47
ذوالفقارعالمی 

 مهماندوستی
 كانادا-مالزی  تهران

09121305337 

86082245 
3/2/90 

30/9/96 

 

باالترازخيابان -بلوارآفريقا  

جهان كودک  خيابان كيش 

  2طبقه اول واحد 34پالک 
Ppm.counselor3@gmail.com 

48)  

 پژوهشی وآموزشی

 خالق خراسان 

 

 محمود مشيری

 بردسكن
 تركيه - مالزی مشهد

05138437177 

05138423271 

25/1/85 

18/12/95 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 

 

 

بين  - احمد آباد -مشهد

 بخارايی

 13پالک  3و 1

www.easycolleg.com 

 
 
 
 
 

 

49)  
پژوهندگان عصر برنا 

 زمرد

 داود كميجانی

 
 ريشتا - مالزی تهران

22846865 

22843942 

09127208242 

17/11/83 

27/7/96 

 

خ شهيد گل نبی  ،خ پاسداران

خ شهيد ناطق نوری نبش آذر 

 2واحد 1طبقه  22پالک 

 

 

 

 
 

www.asreborna.org 

 

 www.pouyandegan.orgميدان صنعت  -شهرک قدس 27/7/96 8/11/90 88379640 اسپانيا-استراليا تهران غزاله كاوهپويندگان دانش ملل   (50

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.easycolleg.com/
http://www.asreborna.org/
http://www.pouyandegan.org/


 
 

مجتمع  -ابتدای بلوارفرحزادی  پارسه

 -4طبقه  -تجاری شهرک غرب

 غربی21واحد

 آمريكا –انگلستان تهران مرتضی صارمی ندگان علم صارمويپ  (51
88928600 

09376606412 
18/2/90 27/7/96   

خ ولی عصر )ع( باالتر از 

زرتشت نرسيده به سه راه 

پرستو  فاطمی نبش ک

 2ساختمان پرستو ط 

 202واحد

saremimorteza@yahoo.co
m 

 

 

52)  
پيام آوران علم وفرهنگ 

 زمرد
 روسيه تهران  جعفركامبوزيا

88455120 

88455125 

88427100 

2/7/84 

22/4/96 

 

 

باالترازتقاطع -خيابان شريعتی

مقابل پمپ -استادمطهری

-10پالک –خ شكرابی -بنزين

 5واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهران اعظم حسينی پيام آور علم و فكر  (53

 -ريشتا

 مالزی
 

4-88207901 

 

 
 

2/6/90 

 

 

6/11/94 

پايان اعتبارمجوزبه 

 رسيده است

خ گاندی جنوبی، كوچه پنجم، 

، طبقه سوم ، واحد   24پالک 

6 

 
 
 
 
 

 

 پيك دانش جام جم  (54
جمشيد رجبی 

 نصرآبادی
 اتريش -قبرس  تهران

09123727499 

09021451006 

22270462 

7/10/90 22/4/96 

خ شاه  -ميدان مادر -ميرداماد

 كوچه دوم –نظری 

 8واحد – 2طبقه  30پالک 

info@agentforvisa.com 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:saremimorteza@yahoo.com
mailto:saremimorteza@yahoo.com


 
 

 پيام آور علم و نصير  (55
امير منصور 

 امير ارجمندی
 انگلستان -آلمان  تهران

88207903 

88207904 
22/5/84 17/12/96 

خ گاندی جنوبی كوچه پنجم 

 6د حط سوم وا 24پالک 

www.penstudent.com 

 
 

 

 امروز پيشرو پژوهان  (56
حميد عباسی 

 بنهنگی
 تهران

 -انگلستان

 هندوستان

09128332040 

6-88811295 
13/11/83 

19/11/96 

 

سهروردی جنوبی، خ ماليری 

 10واحد  50پور غربی، پالک 

www.pishropajoohan.ir 
 
 
 
 

 

 تهران محمد نجاری ی انديش راه دانشتعال   (57
 -ايرلند شمالی 

 اتريش -فنالند 

88679480 

88679500 

86085294 

19/11/89 
27/7/96 

 

تهران چهارراه جهان كودک 

ابتدای جردن )نلسون ماندال( 

 30خيابان پديدارشرقی پالک 

 طبقه سوم 12واحد

www.taalidanesh.com 
taalidanesh@live.com 

 تكيه گاه دانش  (58

محمدرضا 

كاويانپور 

 اصفهانی

 روسيه -ايتاليا تهران

88207093 

09199090441 

19/11/89 

28/2/96 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

 

چهارراه جهان  –ونك –تهران 

–خ نلسون ماندال –كودک 

 46واحد– 72پالک 

 

info@tkdanesh.com 

www.tkdanesh.com 

59)  

 تنديس بين الملل

 دانش

ابوالقاسم 

 سياری
 تهران

 استراليا–انگلستان 

 ايرلند -
82-88652080 2/3/88 

27/7/96 

 

باالتر از  )عج(، ولی عصر خ

پارک ساعی كوچه بن بست 

 2واحد  4طبقه  2چمن پالک 

 

info@ukstudy.com 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.penstudent.com/
http://www.taalidanesh.com/
mailto:%20taalidanesh@live.com
mailto:info@tkdanesh.com
mailto:info@tkdanesh.com
mailto:info@ukstudy.com


 
 

 

 

www.ukstudy.com 

www.intertandis.com 

info@intertandis.com 

 

توسعه علمی رويای   (60

 پارسيان

ابوالفضل 

 ودیردر
 مشهد

 -آلمان –چين 

 فرانسه

05138459273 

09333003314 

13/2/90 

28/2/96 

تمديد مجوزدردست 

 بررسی است .

احمدآباد  -احمدآبادخ -مشهد

 4واحد -4پالک -21

info@noooa.com 

www.Royayeparsian.ir 

 توسعه علوم دانشسار  (61
محمد علی 

 شركت معصوم
 تهران

ايرلند  - انگلستان

 تركيه - شمالی

88104776 

88104655 

88104843 

30/8/84 16/6/96 

خ احمدقصير   رژانتين آميدان 

 2واحد 11پالک   19كوچه 

 
 

www.daneshsar.co.uk  

توسعه علوم و اعزام   (62

 مدبر
 مشهد عليرضا كالهان

استراليا -انگلستان 

 مالزی–

7673232-0511 

7672890-0511 

09155008086 

26/2/90 

11/3/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده.

 

 

 
 

د مشهد، بلوار فردوسی، ح

فاصل ميدان جانباز و ثمانه، 

 153پالک 

A2752ir@yahoo.com 

 
 
 

 

 www.daneshyar.usتهران ميدان فردوسی خ سپهبد  22/4/96 3/7/90 09121480944 اتريش-آمريكا  تهرانمحمدكاظم  دانشيارحاميان   (63
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

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


 
 

 88349456 رفوئی

88346022 

 3ط 7واحد 3قرنی خ كامل پ 

 

 

rofouei_k@yahoo.com 

 
 
 

 

 خاور ميالد  (64
ضا مدرمح

 مرادی
 مشهد

 -اكراين –اتريش 

 آلمان

09153023570 

05137662365 
31/2/84 

27/7/96 

 

نرسيده -فردوسیبلوار -مشهد

نبش -به فلكه فردوسی

-ساختمان ونوس-2فردوسی 

 403واحد-4ط

www.khavarmilad.com 

khavarmilad@gmail.com 

خدمات اعزام دانشجو   (65

 به خارج از كشور نما

عبدالحسين 

 ابوالحسنی

 

 تهران
بالروس  –روسيه 

 مجارستان -

88738924 

09128702185 

09123194509 

13/7/83 27/7/96 

 -خيابان شهيد بهشتی -تهران

 پ  -خيابان باربد -خيابان ميترا

 3واحد  16

 

Nama.17180@gmail.com 

 قبرس-تركيه تهران فاطمه اسدی دانش آفرينان رستاک  (66
09199579653 

66736128 
10/9/93 

22/4/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 

 

چهارراه كالج –خيابان انقالب 

  320شماره  –نبش حافظ 

 1واحد

Da.rastak@gmail.com 
 

Danesherastak.ir 

 دانش پژوهان اورانوس  (67
امير زارعيان 

 جهرمی
 28/10/96 19/11/89 88345027 -9 اتريش - مريكاآ تهران

 ،ضلع شمالی ميدان هفت تير

 303واحد  3ط  ،بیآبرج نگين 
www.dpu.org.ir 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:rofouei_k@yahoo.com
mailto:rofouei_k@yahoo.com
http://www.khavarmilad.com/
mailto:khavarmilad@gmail.com
mailto:Da.rastak@gmail.com
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


 
 

09122019296  

 

info@dpu.org.ir 

 رشت رامين نقدی ليه دانش پژوهان ديلمان  (68
 -سوئد -فنالند

 تركيه
1333345485 31/2/84 

6/11/94 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

رشت، ميدان فرهنگ، خ 

روبروی بانك آزادگان،  

جنب -مركزیكشاورزی 

موسسه آموزش عالی آزاد مهر 

 نيكان

 

 

 

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

 دانش پژوهان طاها  (69
غفار عموزاده 

 آرائی
 فيليپين -قبرس تهران

09121471412 

44825192 

09125048949 

15/12/89 

18/12/95 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 

جنت آباد شمالی نبش 

طبقه اول  1پالک  19بهارستان 

 3واحد

irwww.tahaac. 
info@tahaac.ir 

 
 
 

 

 دانش پژوهان متين  (70
جهانگير حسن 

 زاده
 مالزی تهران

88886802 

88776261 

30/8/83 

6/5/95 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است.

بلوارآفريقا)نلسون –تهران 

ماندال(ابتدای خيابان دستگردی  

ساختمان برج پم طبقه اول 

  3واحد

www.dpmistudy.com      

 كانادا -نيوزيلند  تهران اميد تی تی دژدانش پژوهان مهاجر   (71
 روبروی درب –خيابان انقالب  17/6/96 27/3/91 88107280

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:info@dpu.org.ir
mailto:rnaghdi@guilan.ac.ir
mailto:naghdir@yahoo.com
mailto:naghdir@yahoo.com
mailto:info@tahaac.ir
mailto:info@tahaac.ir
http://www.dpmistudy.com/
http://www.dpmistudy.com/


 
 

 ايرانشهر

 

ابتدای -اصلی دانشگاه تهران 09357365595

درب  56پالک -فخررازی

واحد  4ساختمان باران طبقه 

401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش پويان آريا  (72
امير مرندی 

 خانشان
 تهران

ايرلند  - مجارستان

 شمالی

26705759 

26705393 

26709341 

2/6/84 16/6/96 

-ميدان مادر-بلوارميرداماد

كوچه -وزيری پورخيابان 

 24واحد 2خسروانی پالک 

 

 

www.daneshpuyan.com 
info@daneshpuyan.com 

 

 

 

 

 دانش گستر آدينه  (73
عبداله آدينه 

 وند
 كرمانشاه

 تركيه -اسپانيا

 ايتاليا-

8357649-0833 

09391482753 

09188362753 

12/5/90 

 

28/2/96 

تمديد مجوز در دست 

 بررسی است .

 
 

-متری دوم30ابتدایكرمانشاه، 

-راه گذر نامه 4نرسيده به 

 1جنب بيمه سرمد پ

com.applywww.adineh 
dga.ok11@yahoo.com 

 
 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.daneshpuyan.com/
mailto:info@daneshpuyan.com
http://www.dga.ok11@yahoo.com
http://www.dga.ok11@yahoo.com


 
 

 پرتغال - اسپانيا تهران ظفریژيال  دانش گستر كوه نور  (74
44272450 

 
25/10/89 25/8/96 

اتوبان شهيد اشرفی اصفهانی 

بلوار مرزداران خ حضرت 

غربی  7ابوالفضل بوستان 

ساختمان پاسارگاد 8  ط8پ

 23واحد

 

noor.com-www.koohe 
 
 
 

 
 

75)  
 تهران نادرلوزهرا  دانشپذيران اسپيد آروين

 -اتريش 

 ايرلند
26290655 18/11/90 

18/12/95 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .
 

خ -بلوارآفريقا–تهران 

طبقه – 38پالک –ناهيدغربی 

 18واحد –سوم 

www.rda2000.com 
Arvin@rda2000.com 

 
 
 

 

 رس خانه استادان تبريزد  (76
رضا صفرعلی 

 زاده
 25/3/96 31/1/90 0411-3323622 قبرس  - تركيه تبريز

كوی وليعصر، ميدان تبريز، 

معلم)فلكه بارنج(، كوچه 

موسسه جوانان خير)ابن سينا(، 

 روبروی برج سايه

 ،طبقه دوم 12+1پالک 

 

www.iranyos.org 

77)  
درس خانه تابناک 

 ايرانيان
 تركيه اروميه مرتضی داودنيا

044 

33431213 
31/1/90 

28/10/96 

 

 

جنب –خ استادان –اروميه 

طبقه – 90پالک –بانك قوامين 

 دوم

www.iranyos.ir 
 

info@iranyos.ir 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.koohe-noor.com/
http://www.koohe-noor.com/
http://www.rda2000.com/
mailto:Arvin@rda2000.com
mailto:Arvin@rda2000.com
http://www.iranyos.org/


 
 

78)  
 دروازه طاليی 

 تحصيل
 هند تهران هادی سمياری

09127604451 

88525351 
18/9/91 

28/8/95 

تا اطالع ثانوي از 
انعقاد قرارداد خوداري 

 یند.نما

 

خيابان شهيد مطهری، خيابان 

  1/5، پالک  12ميرعماد، كوچه 

 2واحد 

 
 

ggs_indian@yahoo.com 

www.goldengatestudy.com 
 

 

 تهران امير حسينی دنيای دانش بهنام  (79
 بالروس–روسيه 

 بلژيك

66571025 

66424799 

09190680700 

7/2/90 
30/9/96 

 

روبروی خيابان -خ آزادی

-220ساختمان -دكترقريب

 13واحد 3طبقه – 138پالک 

 

 

amhoseini26@yahoo.com 
 

applyeurope.com 

80)  
راه دانشجويان نوين 

 آسيا

سيد ابوالحسن 

موسوی 

 قدمگاهی

 تهران
 -مجارستان 

 اكراين

22270726 

22276782 
5/7/90 16/6/96 

بعدازتقاطع خ وليعصر )عج(، 

شهيدبهشتی،روبروی پمپ 

برج بنزين،كوچه راماتيا، 

  1004طبقه ده ، واحد شهاب، 

www.irdaneshjooyan.com 
info@irdaneshjooyan.com 

 
 
 
 

 

 راه فرزانگان وطن  (81
سعيد سعادت 

 انعیص
 كانادا -قبرس تهران

22369500 

22116024 
4/11/89 

6/11/94 

تمديد مجوز دردست 

 است .بررسی 
 

سعادت اباد بلوار بهزاد شمالی 

 rec@mftmail.com 12پ

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:ggs_indian@yahoo.com
mailto:ggs_indian@yahoo.com
http://www.goldengatestudy.com/
mailto:amhoseini26@yahoo.com
http://www.irdaneshjooyan.com/
http://www.irdaneshjooyan.com/
mailto:info@irdaneshjooyan.com
mailto:info@irdaneshjooyan.com
mailto:rec@mftmail.com
mailto:rec@mftmail.com


 
 

 11/12/93 88883100 تركيه و كانادا تهران مريم زينلی راهيان آئين دانش  (82

25/3/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

پايين ترازميدان -خ وليعصر

 12روبروی كوچه –ونك 

 5خورشيد طبقه برج –گاندی 

 1واحد
 

 

 شيراز ايران عباسپور راهيان بين المللی جنوب  (83

 مجارستان

 هندوستان 

 بالروس

09177117443 

09125174376 

07132302695 

7/2/92 

25/3/96 

تمديد مجوزدردست 

 بررسی است .

ابتدای بيست -خ زند -شيراز

ساختمان -متری سينماسعدی

 3واحد 4شيرازنقش طبقه 

abbaspour@avicenna.hu 

moshaver.ia@gmail.com 

 4/11/89 88322111 سوئد -قبرس  تهران حسن شاخصی راهيان دانش تدبير  (84

6/11/94 

تمديدمجوزدر دست 

 بررسی است.

خيابان خ استاد مطهری، ابتدای 

مفتح، كوچه مرزبان نامه، 

، طبقه دوم، 14ساختمان شماره 

 7واحد 

 

www.topstudent.ir 

 راهيان آبی دانش)راد(  (85

 مسعود

 تخمه چی

 تهران
 –استراليا 

 آمريكا -لندينيوز
88883100 15/10/83 

25/3/96 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

پايين ترازميدان  -خ وليعصر

 12روبروی كوچه  -ونك

 5برج خورشيد طبقه -گاندی

 2واحد

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

 

سلوک آموزش  و رايزنی  (86

 (انوا )روسان
 بالروس -روسيه تهران النا متقی

66900641 

66900201 

66593594 

17/11/89 
30/9/96 

 

خيابان ميدان توحيد 

نبش خ –خ باقرخان ستارخان،

 2واحد 9فرزين شمالی پالک 

 

www.rusanedu.com 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:abbaspour@avicenna.hu
mailto:abbaspour@avicenna.hu
mailto:moshaver.ia@gmail.com
http://www.rad-iran.com/
mailto:rad@rad-iran.com
http://www.rusanedu.com/


 
 

 تهران فهيمه سميعی ره پيمايان علم و انديشه  (87
سوئد و آفريقای 

 جنوبی
88626458 8/2/91 17/12/96 

–خ بهستان نهم –خ پاسداران 

   6واحد 4پالک 

 30/9/96 6/11/89 22226777 و سوئد اتريش تهران يوسف مقيمی ه جويان دانش جهانر  (88

بين خ  ،بلوار ميرداماد -تهران 

 شنگرف وحصاری ساختمان

 27واحد  5طبقه  138

 

www.rahjoyandanesh.com 

 
 

 

 مجارستان-مالزی تهران مجيد اكبری ره ياران دانش  (89

88457517 

88427100 

09121594593 

13/8/83 
30/9/96 

 

خ شريعتی باالتراز مطهری خ 

 4واحد 10شكرآبی پ

www.study2000.com 

info@study2000.com 

 ايتاليا –استراليا  تهران عباس والی دانشرهپويان اوج   (90

66405538 

66405883 

66405702 

25/12/89 

30/9/96 

 

 

 

 

خ انقالب، روبروی درب 

اصلی دانشگاه تهران، نبش خ 

 4، ط 56فخر رازی، پالک 

 403واحد 

www.applyitaly.com 

91)  
رهپويان دانش زاگرس 

 لرستان

ابراهيم 

 حسينیپور
 خرم اباد

 –سوريه 

 وستانهند

 تاجيكستان

09163610518 

06613204000 
6/2/90 

6/11/94 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است.

 

متری مديريت  60-خرم آباد

 5كوچه افالک -دولتی

 
 
 
 
 
 
 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

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


 
 

 رهروان سپهر دانائی  (92
مجيد خالقی 

 سروش
 آمريكا -سوئيس تهران

66946104 

66946103 
26/7/90 19/11/96 

نرسيده به -بلواركشاورز

طبقه  115جمالزاده پالک 

 همكف 

 

Sepehrdanaei.comWWW. 

info@sepehrdanaei.ir 
 
 
 

 

 رهروان علم و پژوهش  (93
 منوچهر

 فدائيان
 تهران

 -بالروس

 هندوستان

88555387 

88555076 

22135564 

22/12/83 

6/11/94 

تمديدمجوزدر دست 

 بررسی است 

شهرک قدس، ميدان صنعت، 

نرسيده به بلوار فرحزادی، 

ميدان كتاب، بوستان دوم، 

واحد  5ساختمان ميالد طبقه 

502 
 

Fadaeian_m@yahoo.com 

 سوئد –آلمان تهران داود مهربانی رهسپار دهكده دانش  (94

88902405 

88905448 

09123053492 

3/5/90 

25/4/94 

 تمديدمجوزدر

 دست بررسی است.
 

ميدان وليعصر، ابتدای بلوار 

، 14كشاورز، ساختمان شماره 

 17واحد  5طبقه 

www.rahseparkv.com 
info@rahseparkv.com 

 
 
 

 ساری عليرضا رضايی رهنمای آتيه مازند  (95
 -مالزی  –قبرس

 رومانی

09126995020 
 

19/6/90 

25/3/96  

تمديدمجوز دردست 

 بررسی است .

 

مجتمع  -خ قارن -ساری 

پزشكی كسری،طبقه سوم 

 33واحد 

 

 
 

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

 رؤيای دانش  (96
گودرز صادقی 

 هشتجين
 تهران

 -نروژ–هلند 

 فريقای جنوبیآ

44030410 5/2/85 16/6/96 
بزرگراه اشرفی اصفهانی 

برج نگين –پايينترازمرزداران 
info@rdss.ir 
www.rdss.ir 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.sepehrdanaei.com/
http://www.rahseparkv.com/
http://www.rahseparkv.com/
mailto:info@rahseparkv.com
mailto:info@rahseparkv.com
mailto:Gostudy.ir@yahoo.com
mailto:Gostudy.ir@yahoo.com
mailto:info@rdss.ir
mailto:info@rdss.ir
http://www.rdss.ir/
http://www.rdss.ir/


 
 

واحد  شمالی  11رضا طبقه  

10 

 ساختار پژوهش اميد  (97
عبدالمجيد 

 كاظم پور فرد
 شيراز

 –استراليا  -آلمان

 لبنان

07136292310 

07136292411 

36286822 

09371376062 

22/4/90 

25/8/96 

 

شيراز خ عفيف آباد نبش 

روبروی بانك ملت  6كوچه 

 طبقه اول  5پالک 

@gmail.c abdkazemour om 
 

www.sepamid.ir 
 
 
 
 

 
 

سازندگان آينده دانش   (98

 ايرانيان

 

نامه نجمه 

 فرد گشای

 ايرلند -اتريش  تهران

88621363 

88054912 

66520916 

2/6/90 

10/6/95 

 تمديدمجوزدر

 دست بررسی است.

نبش كوچه –يوسف آباد 

طبقه –ساختمان تابان –شصتم 

 205واحد–دوم 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

 

 دانش آريا ساعی   (99
سيد مهدی 

 محمودی
 تهران

استراليا  -كانادا

 لندينيوز

88554542  

 88713265 

 09123385351 

27/10/83 
30/9/96 

 

باالتراز خ خ وليعصر 

شهيدبهشتی روبروی پمپ 

 بنزين نبش كوچه راماتيا برج 

 907واحد طبقه نهم  شهاب

candoex@neda.net 
 
 
 
 
 
 

 

سامانه ساز نام آوران   (100

 دانش

آرزو مريخی 

 پور
 اصفهان

كره  -استراليا 

 تركيه-جنوبی

031 

36612410 

36633552 

12/9/90 
30/9/96 

 

-خ سعادت آباد-اصفهان

جنب -چهارراه شيخ صدوق

ساختمان -بانك كشاورزی

namavaran.danesh@yaho
o.com 

 

www.visa100.ir 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:abdkazempour@gmail.com
http://www.vistauni.com/
http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
mailto:candoex@neda.net
mailto:namavaran.danesh@yahoo.com
mailto:namavaran.danesh@yahoo.com
http://www.visa100.ir/
http://www.visa100.ir/


 
 

 طبقه دوم-110

 

 سپنتا ستاره انديشه  (101
مهناز ميرزاعلی 

 اكبر
 27/12/91 22654650-2 فنالند –اتريش  تهران

1/10/95 

تمديدمجوزدر دست 

 بررسی است.

–خ سايه  -اخ آفريق–تهران 

  6پالک 

 102واحد 

 

visa.com-www.ssa 

visa.com-info@ssa 

 

 سپيد ستاره فدک  (102
مهديه 

 رحمانيان
 چين–كره جنوبی  تهران

88621363 

88054912 

66520916 

29/1/90 

10/6/95 

تمديدمجوزدر دست 

 بررسی است.

نبش كوچه  -يوسف آباد

طبقه  –ساختمان تابان  -شصتم

 205واحد -دوم

WWW.VISTAUNI.COM 

INFO@VISTAUNI.COM 

 ايرانيانستاره دانش   (103

 مهدی حيدری

 

 

 بلژيك -فرانسه  تهران
26744153 

26764147 
20/3/91 

27/7/96 

 

 

-چهارراه سرو-خ سعادت آباد

ابتدای سرو غربی روبروی 

 4ط  25بانك تجارت پ 

www.capitalstar.ir 
info@capitalstar.ir 

104)  
 سروش

 دانش پرشين 

سيد مهدی 

 موسوی

 

 كانادا - آلمان تهران
22753181 

22754566 
12/3/90 

16/6/96 

 

ابتدای -ميدان قدس-تجريش

-بعد از شهرداری-شهيد باهنر

 2واحد-9پ-كوچه نوری

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

 
 

 

105)  
 سفير صلح و فناوری

ملكه شهدخت 

 ستوده نيا

 

 آلمان  و فنالند تهران
88626458 21/12/91 17/12/96 

–خ بهسان نهم  –خ پاسداران 

  6واحد 4پالک 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي 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/
http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
http://www.capitalstar.ir/
mailto:info@capitalstar.ir
http://www.sdp-co.com/
mailto:info@sdp-co.com


 
 

 سوئد -تركيه تهران محمد حبيبی سفيران آتيه نگر شمال  (106
5-44299634 

44265587 
22/6/90 

16/6/96 

 

دوم صادقيه،ابتدای فلكه 

بزرگراه اشرفی اصفهانی،كوچه 

 ،واحدهمكف2مرودشت،پالک 

 

 

www.safireiran.com 

 سفيران دانش پاسارگاد  (107
محمد دهقان 

 پور
 22/9/89 22076108 فرانسه-اتريش  تهران

30/3/95 

 تمديدمجوزدر

 دست بررسی است.

 

سعادت آباد،ميدان قيصرامين 

پور،بلوارشهرداری 

  7،پالک  4جنوبی،كوچه بهار
www.pasargad118.ir 

 سفير ساعی  (108
محبوبه ليلی 

 اباذری
 تهران

چين و  –انگلستان

 جنوبیی آفريقا 
88799295 27/10/84 

27/7/96 
 

 ابتدای خ -ميدان ونك -تهران

طبقه  -اسمان برج –ونك 

804هشتم واحد  

www.safirsayee.com 

 

 

 اتريش-وستانهند تهران مجيد عسگری سير بهار دانش  (109

09388929078 

88786755 

11/11/89 

19/11/96 

 

چهار راه جهان   ،خ افريقا

 25 كوچهنبش  ،كودک

افريقا  29ساختمان 

 4bواحد4ط

 

 

 

110)  
سير دانش صدف 

 )كاسپين(
 تهران جمشيد تركان

 -اكراين 

 مجارستان

88781060 
 

17/5/84 

30/9/96 

 
 

چهارراه جهان كودک –تهران 

پالک – 25نبش خ -خ آفريقا–

طبقه -آفريقا 29،ساختمان  62

www.seiredanesh.ir 

info@seiredanesh.ir 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.safireiran.com/
http://www.safireiran.com/
http://www.pasargad118.ir/
http://www.pasargad118.ir/
http://www.safirsayee.com/
http://www.seiredanesh.ir/


 
 

  4واحد بی  4

 تبريز شبكه دانش  (111
فاطمه عطايی 

 حسينی
 تبريز

جمهوری  –تركيه 

 قبرس–آذربايجان 

09358500840 

33292070 -041 

 

30/7/90 

25/8/96 

 

 

تبريز، كوی وليعصر، فلكه 

طبقه  بارنج، ساختمان چتر آبی

 سوم

www.shdtabriz.com 

shd.tabriz@yahoo.com 

 6/10/83 66907815 -7 پاكستان - تركيه تهران مسعود اربی شبكه دانش فرا اطالع  (112
25/8/96 

 

بلوار اشرفی  -آريا شهر

 3پ  – 14گلستان  –اصفهانی 

  1109واحد  –

www.sdss.ir 

info@sdss.ir 

 هند و تركيه تهران بهمن شيخ زاده شكوفا گر دانش عرشيا  (113

88845060 

9- 88845057 

09121486286 

20/2/90 

16/6/96 

 

 

 

هفت تير ابتدای قائم مقام 

 5واحد  8فراهانی پالک

 

 

 

 

www.Studentvisa.ir 
 
 
 
 
 
 

 

114)  
 

آفرينان  شميم دانش

 پارس

 شيراز امين مرزبان

 آلمان

 هند

 قبرس

0711 

6271376 

09199191028 

7/12/89 19/2/97 

،خ ستارخان، روبروی شيراز

وليعصر، ساختمان خضرا، طبقه 

 35، واحد 3

www.shamimdanesh.com 
info@shamimdnesh.com 

115)  
شيوه نوين رهجويان 

 عصر دانش
 هند و فرانسه تهران حامد شايسته

88198014 – 021 

09122104584 
2/12/90 30/9/96 

خيابان افريقا )جردن( باالتر از 

بعداز كوچه  -تقاطع ميرداماد

 -104پالک  –قباديان غربی 

  4واحد -طبقه دوم

www.tahsilhend.com 

info@tahsilhend.com 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

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.shamimdanesh.com/
mailto:info@shamimdnesh.com
http://www.tahsilhend.com/
http://www.tahsilhend.com/
mailto:info@tahsilhend.com
mailto:info@tahsilhend.com


 
 

 

 

 طلوع فرهيختگان ايرانيان  (116
 عليرضا طاهری

 
 28/8/90 88302169 كانادا -فرانسه  تهران

1/10/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است.

 

خ سميه، چهارراه شهيد مفتح، 

 107جنب بانك تجارت، پالک 

  2واحد  5جديد طبقه 

 

 

 

tfiranian@yahoo.com 

 ايالم كريمیناديا  علم آموزان آالمتو  (117
استراليا  -وستانهند

 مالزی –

09355570409 

0842 

6222247 

25/7/90 

30/9/96 

تااطالع ثانوی 

ازانعقادقراردادخودداری 

 نماييد.

 

 

 

 
 

ايالم، آبدانان، شهرک 

فرهنگيان، بلوار فرهنگيان، 

 7ساختمان مادر، پالک 

 

 
 

Nadiakarimi226@yahoo.co
m 

 
 
 
 
 

 

 تهران زهره كاوه كاوه علم گستر 3 (118
 آلمان  –انگلستان

 و قبرس
4-26200783 8/5/83 28/10/96 

اتوبان چمران، چهارراه پارک 

محموديه، خيابان وی، منطقه 

 7واحد 4، پالک 1، كوچه  ب

www.egkaveh.org 

mohammadkaveh@egkave
h.org 

 

 www.aranstudy.comچهارراه مخابرات اول اروميه،  16/6/96 19/6/90 044-33483816 -كانادا  - تركيه  اروميه ابراهيم آقازاده علم گستران آران  (119
aran.education@gmail.com 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:tfiranian@yahoo.com
mailto:tfiranian@yahoo.com
mailto:Nadiakarimi226@yahoo.com
mailto:Nadiakarimi226@yahoo.com
http://www.egkaveh.org/
mailto:mohammadkaveh@egkaveh.org
mailto:mohammadkaveh@egkaveh.org
http://www.aranstudy.com/
mailto:aran.education@gmail.com


 
 

 0441-32259279 مالت -ايتاليا

09363185218 

انوشا خيابان حسنی ساختمان 

 13طبقه چهارم واحد

120)  
علم و فن آوری فراز 

 دانش كيان
 چين - مالزی شيراز مريم فراز

09178774068 

2302033-071 
 

23/12/89 

6/5/95 

 تمديدمجوزدر

 دست بررسی است.

 

شيراز، خ مالصدرا، حد فاصل 

روبروی  خ حكيمی و هدايت،

بانك ملت، جنب دارالترجمه 

 رسمی دانشجو
 

abcdaneshjoo@gmail.com 

 علم و هنر ميثاق  (121

حميد 

 محتشمی
 

 تهران

 

 اتريش –اسلواكی 
 

88621363 

88054912 

66520916 

28/12/91 

6/5/95 

 تمديدمجوزدر

 دست بررسی است.

نبش كوچه  -يوسف آباد

طبقه  –ساختمان تابان –شصتم 

 205واحد–دوم 

Paziresh.tahsili@gmail.com 

www.europeimmigration.n
et 

 راز دانش پيمانف 4 (122
مجيد ارفع 

 یخانالهفتح
 كانادا -استراليا كرمان

32221012-034 

32220909-034 
24/6/83 

6/5/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است.

چهارراه وليعصر)باغ -كرمان

ملی(مجتمع تجاری واداری 

 407اطلس طبقه سوم،واحد

 

 

 تهران رضا فاضل فرجاد دانشجويان  (123
 –مجارستان 

 الروسب -آلمان

88752517 

8-22922677 

09128702196 

26/9/84 

28/2/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 -خيابان شهيد بهشتی –تهران 

خيابان  ميترا )شهيد كاووسی 

واحد  16فر( خيابان باربد پ 

3 

 

www.farjaad.com 

Fazel.farjad@gmail.com 

 تركيه زنجان عباس فرخی فردوسی فرا دانش  (124
33541396-0241 

09127425019  
23/12/89 

30/9/96 
 

نرسيده به  ،خ شهدا ،زنجان

 farokhi100@gmail.comاختمان صبا س ،دروازه ارک

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:Paziresh.tahsili@gmail.com
mailto:Paziresh.tahsili@gmail.com
http://www.europeimmigration.net/
http://www.europeimmigration.net/
mailto:Fazel.farjad@gmail.com
mailto:farokhi100@gmail.com


 
 

 غربی 2واحد 

 فرهنگی هنری ايرسافام  (125

 سيدمحمد

شريف موسوی 

 پور

 تهران
-انگليس-آلمان

 كانادا
13-22246710 3/8/83 

30/9/96 

 

 -باالترازپل صدر-خ شريعتی

خ قلندری شمالی –خ ميرزاپور 

 بن –

 3بست ساناز پالک 

www.irsafam.com 

126) 2 
رهنگی و هنری ايران و ف

 استراليا

 احمد محمدی

 نراقی
 

 استراليا تهران

02166902500 

66926851 

8/4/83 
22/4/96 

 

خ ستارخان خ باقرخان 

  1طبقه  76 پالک

 
 

www.iraust.org 

info@iraust.org 

127)  

فرهنگی هنری نيلوفرآبی 

 لوتوس

 

سيد مرتضی 

 صهری
 آلمان -ايتاليا تهران

22253881 

22253875 

09123279327 

12/10/83 

22/4/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

 

خ ظفر)شهيدوحيددستگردی( 

بين بزرگراه مدرس وخيابان 

طبقه اول  216پالک –نفت 

  4واحد

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

 

 

 فهيم پژوهش مريم  (128
هوشنگ داداش 

 زاده فهيم
 كرج

 -پاكستان –ونزوئال

 تركيه

02632254223 

02632242560 

23/12/88 

28/10/96 

 

به  -چهار راه طالقانی -كرج

انتهای  –سمت ميدان شهدا 

 -جنب بانك سپه –زيرگذر 

ايران  -ساختمان پزشكان

 8واحد  -زمين

www.fahimins.com 

 كاروان علم دانش  (129
قلی رضا 

 جعفری
 اكراين - چك تهران

88602814 

09121389541 
4/11/89 

27/7/96 

 

خ مالصدرا بعدازتقاطع شيخ 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.iraust.org/
http://www.lotus-inst.com/
http://www.lotus-inst.com/
mailto:lotus.inst@gmail.com
mailto:lotus.inst@gmail.com
http://www.fahimins.com/
http://www.fahimins.com/


 
 

 –بهائی  

 258پالک 

 كاريار اعزام  (130
حسن كيانی 

 خوزستانی
 نيوزيلند –استراليا  تهران

 

88845058 

88845057 

09121991526 

4/8/90 

27/7/96 

 

 -ميدان هفت تير –تهران 

 8پالک  –ابتدای قائم مقام 

 5واحد 

 

 

hkiani2000@yahoo.com 

 كامياران سپهر دانش  (131

 سيروس

 جهان پناه

 باوريانی 

 شيراز
د، مجارستان و هن

 چين

36284787 – 071 

09199175373 

 

27/4/91 
19/2/97 

 

شيراز، خ ستارخان، ساختمان 

 35واحد خضراء، طبقه سوم

www.sepehrdanesh2.com 

info@sepehrdanesh2.com 

 

 كريمان دانشگر پارسی  (132
شبير رستمی 

 ابوسعيدی
 كرمان

انگلستان  –استراليا 

 مالزی –

0341 

2473024 
28/8/90 

29/8/94 

اتمام اعتبار مجوز به 

 رسيده است

 كرمان، خ

 يابان استقالل، ساختمان

 15پزشكان نگين، واحد 
 

 ساری محمود عزيزی آوران سامدانش كندو  (133
 استراليا -كانادا

 نيوزلند -

01135365355 

09216719116 
27/3/91 

25/3/96 

مجوزبه اتمام اعتبار

 رسيده است .

روبروی  -خ فرهنگ –ساری 

 اداره كل ورزش وجوانان

www.cds.org.ir 

mazizijam@yahoo.com 

mazizijam@umz.ac.ir 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي 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


 
 

 فنالند –اتريش  تهران مريم كميجانی كوچ گستر انديشه  (134

2- 88699381 

88698894 

88699386 

22/9/91 

28/2/96 

تااطالع ثانوی 

ازانعقادقراردادخودداری 

 نماييد.

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، 

كوچه ارغوان شرقی )عباس 

واحد  3، طبقه 99اناری( پالک 

12 

www.visakga.com 

info@visakga.com 

 كوثر فردای سپاهان  (135
محسن 

 عليجانيان
 اصفهان

 –سوئيس 

 فرانسه -انگلستان
4-03112361273 5/6/84 

13/7/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است

اصفهان خ مطهری غربی 

حدفاصل پل فلزی و پل شيری 

 148پالک 

 

 

www.kowsarinstitute.com 

kowsarinstitute.comnfo@i 

 22/4/96 19/11/89 22227597 آلمان –وستانهند تهران كمال عقيق وانديشهگذرگاه علم   (136

خ مير داماد بين خ شنگرف و 

 5ط  138حصاری ساختمان 

 27واحد

kaghigh@yahoo.com 

137)  
گروه آموزشی مشاوران 

 علم و پرديس آريانا
 چين و امريكا تهران سعيد سميعی

22552631 

 
11/11/91 17/12/96 

–خ بهستان نهم  -خ پاسداران

  6واحد– 4پالک 

www.arikagroup.com 

info@arikagroup.com 

 

 گوهر انديشان قلم  (138
رضا حضرتی 

 للكلو
 تبريز

 مالزی - تركيه

 كانادا -

09199501075 

04133307436 

8/8/90 

27/7/96 

 

 

 
 

خ –خ فروغی  -وليعصر-تبريز

اول كوچه اداره برق –قطران 

قلم موسسه گوهرانديشان 

 1.2پالک 

Rezahazrati1354@gmail.co
m 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.visakga.com/
http://www.visakga.com/
mailto:info@visakga.com
mailto:info@visakga.com
http://www.kowsarinstitute.com/
mailto:kaghigh@yahoo.com
http://www.arikagroup.com/
http://www.arikagroup.com/


 
 

 مدرسان نوين تهران  (139

حسن 

عسگريان 

 نامقی

 چين -مالزی  تهران

22702456 

86035286 

09121955189 

23/5/84 

 

 

 

22/4/96 

خ  -باالترازميدان وليعصر

 طبقه اول 16مالئی پالک 

 

 

 

 
 

Mpt41155@yahoo.com 

 24/7/84 88240445 لندينيوز -استراليا تهران شهرام ميرزايی مديريت مشاوره آريا  (140

25/3/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

كوی نصر )گيشا(  –تهران 

طبقه  2پ  – 19نبش خيابان 

   4واحد  –اول 

info@aryagroup.om.au 

www.aryagroup.co.ir 

مشاوره آموزشی   (141

 گسترش دانش كسری
 30/9/96 13/8/83 22022822 آمريكا -كانادا تهران تاجيكمحمد 

بلوارآفريقا)جردن(،عاطفی 

 1شرقی،نبش ساسان،پالک 

 2،واحد

www.danesh-kasra.com 

tajikmohamad@yahoo.com 

 

 نامی آپادانامشاوران برتر   (142
شهاب الهوتی 

 نژاد
 آلمان-استراليا مشهد

05138460231 

09152005914 

10/12/91 

22/4/96 

تمديد مجوز دردست 

بين   -بلوارهفت تير –مشهد 

11  

 

www.apastudy.com 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

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


 
 

 4طبقه  561پالک  1/11 بررسی است .

 41واحد

info@apastudy.com 

lahootinejad@gmail.com 

 

مشاوره بين الملل اعزام   (143

 اعتماد ايرانيان

عباسعلی 

 كوكب
 كانادا–اسكاتلند  تهران

22647865 

22647972 
9/12/89 16/6/96 

 روبروی  -خ شريعتی   –تهران 

 

ساختمان   -مترو قلهك  

A.S.P  36واحد 

orgwww.academicals. 

144)  

مشاوره خدمات آموزش 

وپژوهش ويستا توسعه 

 اميركبير 

ناصر شمس 

 قارنه
 تهران

 - اسكاتلند

 اسلوونی

88780154 

09124070299 

09121307060 

25/12/89 

29/4/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است.

 

 www.ezam.acmt.ac.ir 

145)  
مشاورين تحصيلی 

 فرناس

سيد مهدی 

 رضاعی
 تهران

 -ايرلند شمالی 

 كانادا

88060558 

88060550 
8/6/90 

22/4/96 
 

سيد جمال الدين اسد آبادی، 

، 39نبش خيابان 

 6، واحد جديد347پالک

 

 
 

 

 نيوزيلند–استراليا  تهران مهديس مسگرا مشاورين ياران كاوشگر  (146

88641518 

88641519 

09121258264 

17/12/89 

19/11/96 

 

باالتراز ميدان  خيابان وليعصر،

برج  ونك نبش كوچه نگار

 6واحد  8نگار، طبقه 

mahdis@mycenterprises.co
m 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

mailto:info@apastudy.com
mailto:info@apastudy.com
http://www.ezam.acmt.ac.ir/
mailto:mahdis@mycenterprises.com
mailto:mahdis@mycenterprises.com


 
 

147)  

 

 مديريت كيان انديشه

مسعود 

 جزايری

 

 تهران

 مجارستان

 قبرس -تركيه

22256508 

22258974 

 

28/6/83 

 

28/2/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

غرب ميدان مادر  خ ميرداماد

ساختمان آرش طبقه  94پالک 

 واحد 3

8 

 

 
 

www.kian-edu.com 

kianacademy@yahoo.com 

 نادين كاوش كوشيار  (148
سيد مهدی 

 علوی زاده
 مشهد

–ايتاليا  - اتريش

 بالروس

05137662364 

09153023570 
2/8/90 

28/2/96 

تمديد مجوز دردست 

 بررسی است .

نرسيده ،فردوسیمشهد، بلوار 

روبروی -به فلكه فردوسی

نبش فردوسی -آپارتمان مرتفع

-4ط–ساختمان ونوس -2

 403واحد 

www.applyeu.com 
nadinkavosh@gmail.com 

info@applyeu.com 

 
 
 

 

 آسياين مهاجر گن  (149
ايران شايگان 

 نژاد
 شيراز

 -اتريش–انگلستان

 مالزی

36362456 -071  

36362457-071  
23/12/89 

22/4/96 

تمديد مجوز در دست 

 بررسی است .

 

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     

150)  
نهضت پيشگام 

 پاسارگارد

محمدرضا 

 جهرمی ايزدی
 28/10/96 29/1/90 66941647-9 كره جنوبی-مالزی  تهران

خ آزادی، چهارراه نواب، به 

، 13سمت ميدان توحيد، پالک

 4واحد 

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

 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

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
mailto:Info@mohajerasia.com
mailto:Info@mohajerasia.com
http://www.mohajerasia.com/
http://www.mohajerasia.com/
http://www.pnpars.com/
mailto:iran@um.edu.my


 
 

 

 

 

 وزين دانش سپاهان  (151
شهامت حسن 

 نيا
 اصفهان

 - اسپانيا -مالزی

 آلمان

0313-2228918 

09131119421 
21/12/89 

22/4/96 

تمديدمجوزدردست 

 بررسی است .

اصفهان خ چهارباغ عباسی خ 

امادگاه نبش خ گلدسته 

ط  2ساختمان گلديس ورودی 

 222واحد 2

www.vazindanesh.com 
info@vazindanesh.com 

 
 
 

 

 همای دانش ايرانيان  (152
مرتضی 

 خسرونيا
 قبرس –اسپانيا تهران

44079934 

44083287 
25/12/89 

10/6/95 

اعتبارمجوزبه اتمام 

 رسيده است.

بزرگراه اشرفی اصفهانی برج 

 1109نگين رضا واحد

 

 

 
 
 

www.homayedanesh.com 
 

 

 تهران اصغرمهاجری هودج مهاجر  (153
مجارستان  -كانادا

 ولز

66126591 

66434864 
22/9/89 19/11/96 

 –خ جمالزاده شمالی  –تهران 

نرسيده به كانون زبان ملی و خ 

–فاطمی  روبروی عطاويچ 

 4واحد   365پالک 

www.hoodaj.ir 
 

Hoodajmohajer@gmail.co
m 
 

 يگانه سفيران دانش 6 (154
محمد عسگری 

 مايانی
 11/12/93 22665070 ايتاليا و آلمان تهران

15/11/95 

تمديدمجوز دردست 

 بررسی است .

ابتدای بزرگراه  -پارک وی

 چمران

روبروی هتل پارسيان استقالل 

 پالک  ب ساختمان موناكو،جن–

3 

y.safiran.danesh@gmail.co
m 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت تخصصی پی اچ دي تست

http://www.vazindanesh.com/
mailto:info@vazindanesh.com
http://www.homayedanesh.com/
http://www.hoodaj.ir/

