
 هب انم خدا 

می کشورسازمان کشور رد  لیست مراکز و موسسات اتیید صالحیت شده   اداری و استخدا

 01/04/1400اتریخ هب روز رسانی 

اعتبار تا  استان محل فعالیت مرکز /موسسه حیطه یا حیطه های فعالیت نام مرکز/ موسسه آموزشی ردیف

 تاریخ

مدیریت آموزش و پژوهش های سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها) 1

 توسعه و آینده نگری (

- - - 

 29/08/1402 آذربایجان شرقی اداری موسسه هیراد آموزش مدبر 2

 26/06/1402 آذربایجان شرقی نرم افزار شرکت پردیس رصد مراغه 3

 30/02/1401 آذربایجان شرقی زبان انگلیسی موسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس 4

 22/03/1403 آذربایجان شرقی نرم افزار احرار مهر رایان شرکت 5

 25/12/1400 آذربایجان شرقی زبان انگلیسی موسسه علمی و فرهنگی چیت سازان 6

 27/12/1402 آذربایجان غربی اداری و مالی-خدمات اداری آذربایجان غربی 1واحد شماره  یجهاد دانشگاه 7



 30/07/1402 آذربایجان غربی امور قرآنی اج ارومیهموسسه فرهنگی قرآن و عترت دارالحافظین سر 8

 04/04/1402 آذربایجان غربی اداری موسسه صنعتی تام پیوند آذربایجان غربی 9

 30/09/1401 آذربایجان غربی مدیریت و مشاوره واحدهای آموزشی شرکت آراز الکترونیک نیکان 10

 27/04/1401 بیآذربایجان غر نرم افزار شرکت سهند رایان چایپاره 11

 09/11/1400 آذربایجان غربی زبان انگلیسی شرکت آراد سرزمین پندار بارمان 12

 15/10/1400 آذربایجان غربی عمران، راه و ساختمان و معماری شرکت آرمان فراز خشت اول 13

 12/10/1400 آذربایجان غربی مالی شرکت اروم تجهیز فنآوران 14

 25/09/1400 آذربایجان غربی نرم افزار اسشرکت فرآزما پردازش سلم 15

 23/05/1400 آذربایجان غربی نرم افزار شرکت فنآوری اطالعات و ارتباطات همتا یاران نقده 16

 23/05/1400 آذربایجان غربی نرم افزار شرکت تعاونی طلوع رایانه سولدوز 17

 23/05/1400 آذربایجان غربی نرم افزار شرکت پرنیا افکار ارومیه 18

 06/05/1400 آذربایجان غربی نرم افزار شرکت نانو سیستم بوکان 19

 12/04/1400 آذربایجان غربی نرم افزار شرکت خدمات رایانه ای شبکه پردازان مبتکر 20

 12/04/1400 آذربایجان غربی نرم افزار شرکت خدمات رایانه زرین رقم 21

 28/01/1403 اصفهان ابتدایی پیش دبستانی و آموزش موسسه ونداد سپاهان 22



 13/11/1402 اصفهان پیش دبستانی و آموزش ابتدایی اصفهان 3جهاد دانشگاهی واحد شماره  23

 13/11/1402 اصفهان پیش دبستانی و آموزش ابتدایی موسسه دانیال افق تابان  24

 15/08/1402 اصفهان علوم پایه موسسه تحقیقات فنآوری های نوین دمش سپاهان 25

 11/04/1402 اصفهان فرهنگی موسسه آموزش عالی آزاد برهان 26

 09/04/1402 اصفهان تخصصی امور اجتماعی موسسه سلدای دانش سپاهان 27

 06/12/1401 اصفهان نرم افزار مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان 28

 22/03/1401 ناصفها نرم افزار شرکت تعاونی خدماتی آموزشی والفجر نوپرداز اصفهان 29

 07/12/1401 اصفهان برق و تأسیسات شرکت آرسام انرژی سپاهان 30

 23/11/1401 اصفهان عمران، راه و ساختمان و معماری موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 21

خدمات تغذیه ای و کنترل مواد  شرکت اصالح و بهبود شیوه زندگی همگان سالمت ایرانیان 32

 ی،آرایشی و بهداشتیخوردنی،آشامیدن

  اصفهان

13/11/1400 

 21/10/1401 اصفهان مدیریت و مشاوره واحدهای آموزشی موسسه توسعه آموزش پویا نشان اریا 33

 29/08/1401 اصفهان پیش دبستانی و آموزش ابتدایی موسسه ویدا گهر اصفهان 34

 06/08/1401 اصفهان اقتصادی و بازرگانی شرکت پارس پندار نهاد 35

 26/05/1401 اصفهان نرم افزار موسسه اصفهان سیستم 36



 26/05/1401 اصفهان زبان های خارجی موسسه سخن سرایان سپاهان 37

 28/03/1401 اصفهان نرم افزار موسسه عروج تأمین  38

 18/04/1401 اصفهان عمران، راه و ساختمان و معماری شرکت نورآوران آموزشی البرز 39

 04/03/1401 اصفهان نرم افزار ان مهر صبا کویر آران و بیدگلموسسه رای 40

 11/02/1401 اصفهان زبان خارجی موسسه فرهنگی زبان سرای اصفهان 41

گمرکی  و خدمات اداری و -مالیاتی-اداری و مالی موسسه بال اندیشه سپاهان 42

 عمومی

 25/10/1400 اصفهان

 11/10/1400 اصفهان نرم افزار مؤسسه سبحان رایان 43

 11/10/1400 اصفهان نرم افزار مؤسسه محاسبه گران مهارت افزا سپاهان 44

 روانشناسی، و رفتاری علوم مامائی، و پرستاری خدمات رویان به موسسه 45

 آشامیدنی، خوردنی، مواد کنترل و تغذیه ای خدمات

 بهداشتی و آرایشی

  اصفهان

10/09/1400 

 24/07/1400 اصفهان دینی و اوقافی یت اصفهانموسسه مهد قرآن کریم و وال 46

 27/06/1400 اصفهان مکانیک مهندسی آزمون پرتوی غرب 47

 27/06/1400 اصفهان علوم رفتاری و روانشناسی موسسه فرهنگی هنری پرتو آفتاب اصفهان 48



 11/02/1401 اصفهان برق و تأسیسات شرکت آذین ارتباطات سپاهان 49

 22/05/1400 اردبیل مالی -اداری  علمی، صنعتی و منابع انسانی صدرا ساواالن شرکت پژوهشهای 50

 26/05/1402 البرز روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری اکسیر پژوهش 51

 01/06/1402 البرز نرم افزار موسسه آموزشی نوآوران پژوهش خالقان جوان 52

 01/02/1402 رزالب پرستاری و مامایی موسسه دانش گستران مژده کرج 53

 15/07/1401 البرز مکانیک موسسه ره آوران علوم و فنون نوین پارسیان 54

استاندارد برق و  -عمران، راه و ساختمان و معماری -آب و نیرو  شرکت تعانی پژوهشگران رایانگان فردیس 55

-مدیریت صنعتی-صنایع کوچک -ارتباطات و مخابرات-تأسیسات

 ذوب قلزات و صنایع فلزی

  البرز

15/08/1401 

56  

 سیفرد انگانیپژوهشگران را یشرکت تعان

 

 یعمران، راه و ساختمان و معمار - رویآب و ن

 برق و تأسیسات 

 -لیاردب -اصفهان -یشرق جانیآذربا

-خراسان شمالی -خراسان رضوی

 -فارس -سمنان -زنجان -خوزستان

-النیگ-کرمانشاه -کرمان -قزوین

 همدان-انهرمزگ -مازندران -لرستان

 

29/11/1402 

 01/07/1401 البرز اداری موسسه پیشگامان پردیس بین الملل 57

 01/12/1400 البرز عمران، راه و ساختمان و معماری آذین سازان آپامه البرز 58



 20/10/1400 البرز نرم افزار مجتمع فنی مهد پردا پژوهان 59

 15/05/1401 زالبر آموزشی و پژوهشی شرکت ممتاز پردازش کرج 60

 15/05/1401 البرز آموزشی و پژوهشی شرکت پیام فنآوران پیشرو 61

اقتصادی و -مالی –خدمات اداری و عمومی  شرکت پردا گستر 62

 بازرگانی

 15/05/1401 البرز

 15/05/1401 البرز اداری  مرکز اموزش های تخصصی خانه صنعت و معدن البرز جوانان 63

 25/08/1400 البرز مالی و پژوهش آروین موسسه اسپاد آموزش 64

 07/07/1400 البرز نرم افزار شرکت تعاونی آموزشی رایانه ای پیام جاوید نظرآباد 65

 07/07/1400 البرز علوم رفتاری و روانشناسی موسسه راز موفقیت زندگی سعادتمند 66

 01/05/1400 البرز نرم افزار شرکت به آفرینان شبکه پرداز آویژه البرز 67

 24/04/1400 البرز عمران، راه و ساختمان و معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 68

 12/12/1401 ایالم سخت افزار -نرم افزار موسسه راویس اندیش ادیب 69

 09/09/1401 ایالم سخت افزار -نرم افزار موسسه سامانه پرداز اورانوس ایالم 70

 30/10/1402 بوشهر یخارج یزبان ها ان آیندگان بوشهرموسسه آموزشی زب 71

 06/11/1402 بوشهر سخت افزار -نرم افزار شرکت نوآوران لیان پارس 72



 05/11/1402 بوشهر سخت افزار -نرم افزار موسسه آموزشی ستارگان ژرف اندیش شریف 73

 27/10/1402 بوشهر رسخت افزا -نرم افزار موسسه آموزشی تجلی فرهنگ سیراف ایران زمین 74

 24/10/1402 بوشهر خدمات اداری و عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی پلیمر بوشهر 75

 15/04/1401 بوشهر  اقتصادی و بازرگانی-مالی و اداری موسسه آموزشی و فرهنگی فردوسی  76

 15/04/1401 بوشهر نرم افزار موسسه آموزشی دانش گستر نسل فردای دشتستان 77

 15/04/1401 بوشهر نرم افزار شرکت دانش پیمای دلیران تنگستان 78

 15/04/1401 بوشهر نرم افزار شرکت دهکده داده پردازی جنوب 79

 15/04/1401 بوشهر ترویج و آموزش کشاورزی شرکت خدماتی و آموزشی هفت اقلیم برزین خلیج فارس 80

 15/04/1401 بوشهر مالی -اداری  شرکت تعالی گستر جنوب 81

 15/04/1401 بوشهر مالی –اداری  موسسه فرهنگی، هنری و آموزشی راه بهروزی 82

 15/04/1401 بوشهر فرهنگی –آموزشی  موسسه فرهنگی و هنری و آموزشی افق رسانه لیان 83

 28/12/1400 بوشهر مالی –اداری  موسسه زعیم دانش فرانو 84

 14/09/1400 بوشهر نرم افزار شرکت خدماتی رایانه پائیزه گستر بوشهر 85

 12/08/1400 بوشهر اقتصادی و بازرگانی موسسه آموزشی دانش نهاد سیماشید 86

 12/08/1400 بوشهر زبان های خارجی موسسه آموزشی زبانسرا 87



 12/08/1400 بوشهر زبان های خارجی موسسه فرهنگی و آموزشی زبان و خانه آیلس سفیر لیان 88

 30/06/1401 بوشهر بهداشتی درمانی بهداشتی درمانی و جراحی)فارابی درمان جنوب پارسشرکت خدمات  89

 29/11/1402 تهران پرستاری و مامایی سازمان نظام پرستاری 90

 29/11/1402 تهران پیش دبستانی و آموزش ابتدایی موسسه عصر مهارت افزایی و دانش )عماد( 91

 18/09/1402 تهران اداری ه مدیریتشرکت بین المللی سنگ بنای مشاور 92

 18/09/1402 تهران علوم انسانی و معارف اسالمی موسسه جامعه تبلیغات اسالمی  93

 18/09/1402 تهران مدیریت صنعتی شرکت ثمین تراشه 94

 04/09/1402 تهران اداری شرکت تعاونی سازمان معین ادارات 95

 05/08/1402 تهران ت پرستاری و ماماییخدما شرکت هم اندیشان توسعه دانش سپهر 96

 05/08/1402 تهران مدیریت صنعتی شرکت گروه پژوهشی آریانا بهسان 97

 05/08/1402 نهران مکانیک شرکت مهندسین مشاور کار و اندیشه کاشانه 98

 05/08/1402 تهران آتش نشانی موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی سالمت ایمنی و محیط زیست رادمان 99

 25/04/1402 تهران امور حقوقی موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث 100

 25/04/1402 تهران خدمات پرستاری و مامایی موسسه آموزشی سالمت اندیشان حکمت 101

 20/12/1401 تهران عمران،راه و ساختمان و معماری شرکت نوآوران آموزشی البرز 102



 25/10/1401 تهران روابط عمومی اتی پارس بینا جامعموسسه فرهنگی مطبوع 103

 25/10/1401 تهران پیش دبستانی و آموزش ابتدایی موسسه مهکامه آفرینش هستی 104

 19/09/1401 تهران گمرکی -مالی  -اداری  موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه 105

 19/09/1401 تهران اختمان و معماریعمران،راه و س موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران 106

 19/09/1401 تهران نرم افزار شرکت فن آوری ارتباطات مهر آینده آریانا 107

برق و -عمران،راه، ساختمان و معماری -آب و نیرو شرکت تعاونی پژوهشگران رایانگان فردیس 108

 تأسیسات

  تهران

02/09/1401 

مدیریت -علوم پایه-تانی و آموزش ابتداییپیش دبس موسسه مدارس یادگیرنده مرآت 109

 و مشاوره واحدهای آموزشی

  تهران

02/09/1401 

 16/07/1401 تهران یآموزش یو مشاوره واحدها تیریمد موسسه رهروان عصر اندیشه 110

 13/07/1401 تهران مدیریت صنعتی موسسه پیرانو بین الملل 111

 13/07/1401 تهران ف اسالمیعلوم انسانی و معار بنیاد فرهنگی رفاه 112

 13/07/1401 نهران خدمات پزشکی موسسه دانش و پژوهش فناوری فرزان 113

 13/07/1401 تهران مدیریت صنعتی شرکت بهین ایده 114

 12/06/1401 تهران علوم رفتاری و روانشناسی موسسه آموزش و پژوهش نیروی تدبیر ایرانیان 115



 2/06/1401 تهران پیش دبستانی و آموزش ابتدایی دانش و فرهنگموسسه پژوهش سرای نوید  116

 12/06/1401 تهران امور حقوقی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش 117

 13/05/1401 تهران کار و اشتغال موسسه پرتو ایده های نقره ای 118

 13/05/1401 تهران خدمات پرستاری و مامائی شرکت ثمین طب سروش 119

 13/05/1401 تهران اداری موسسه توسعه مدیریت و فن مدیران عصر نادین اندیشه معنا 120

 13/05/1401 تهران اداری شرکت گروه مدیریتی آرشیام جهان 121

 13/05/1401 تهران برق و تأسیسات موسسه آموزشی و پزوهشی آگاهان نیرو 122

 13/05/1401 هرانت فرهنگی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( 123

 13/05/1401 تهران نرم افزار موسسه دانش و فناوری بامداد 124

 13/05/1401 تهران نرم افزار شرکت ویستا فن آوری فردا 125

 13/05/1401 تهران عمران،راه و ساختمان و معماری شرکت مهندسین مشاور آرسیس خاک پی 126

 13/05/1401 نتهرا مدیریت صنعتی شرکت رایورزان کیفیت 127

 22/02/1401 تهران زبان انگلیسی موسسه نوآوران راه ابریشم بینش 128

 11/02/1401 تهران زبان انگلیسی موسسه آموزشی عالی آزاد رفیع 129

 22/02/1401 تهران نرم افزار  موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 130



 22/02/1401 نتهرا نرم افزار شرکت پیشگامان فنآوری اطالعات هامون 131

 22/02/1401 تهران ارتباطات و مخابرات موسسه نوآوران ارتباطات دوران 132

 11/02/1401 تهران زبان انگلیسی موسسه فرهنگی هنری سفیر فرهنگ و هنر 133

 11/02/1401 تهران مالی –اداری  شرکت توان آفرین وستا 134

 05/06/1400 تهران نرم افزار موسسه آتیه تالشگران خالق 135

 05/06/1400 تهران تخصصی آموزشی و پزوهشی–تربیتی -فرهنگی موسسه جامعه تعلیمات اسالمی 136

 09/02/1401 تهران کار و اشتغال -حقوقی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی  137

 09/02/1401 تهران اداری شرکت تعاونی توزیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 138

 09/02/1401 تهران راه و ساختمان و معماری–عمران  شرکت معماری نقش پارسین هور 139

 09/02/1401 تهران مالی شرکت سینا رباط 140

 13/11/1400 تهران نرم افزار موسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ 141

 13/11/1400 تهران نرم افزار شرکت تعاونی مجتمع آموزشی دنیای فرا ابتکار 142

 02/11/1400 تهران مالی –اداری  شرکت دانش پویان برساد 143

 28/08/1400 تهران امور تربیتی موسسعه توسعه مدارس کارآفرین دوازده 144

 01/08/1400 تهران نرم افزار شرکت تعاونی ادیبان گچساران 145



 23/07/1400 تهران اداری مجتمع فرهنگی کاربردی تهران 146

 23/07/1400 تهران فرهنگی کانون رشد مدرسه فردا 147
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