
 (1401 فروردین 20 ) به روز شده  اي بیمه آموزش هاي دوره برگزاري صالحیت تاییدیه داراي فعال آموزشي مؤسسات مشخصات جدول 

 ((نمي باشد. سایر موسساتجایگاه موسسات در جدول به معناي برتري و اولویتي نسبت به ))

 نشاني محل ثبت ملي شناسه ثبت شماره شركت /موسسه نام
  تلفن

 دورنگار

 و شماره

 تاریخ تاییدیه 

 تاریخ

 اعتبار پایان 

نام مدیر 

 عامل

شرکت تعاونی فرهیختگان بیمه 

 گستر پردیس خراسان رضوی
71529 14009013924 

خراسان 

 رضوی
 05136112415 4واحد  -ط اول -43پالک  -26نبش معلم  -بلوار معلم -مشهد

 / پ ب 24384

17/08/1400 
10/08/1401 

محمد علی 

 بخشی زاده

 تبریز 10200233629 1602 مدیریت آذربایجان کلینیک شرکت

 -شهیدان ساالر مسجد روبروی -قطب میدان -امام خیابان -تبریز

 4واحد-  اول طبقه -حسابی دکتر ساختمان

 5154936687کدپستی

-مرکز رشد دانشگاه آزاد-خیابان سفیر امید-پل قویون-ارومیه
 طبقه اول

04133353766 

04133354978 

04433471906 
 

29961/602/98 

11/03/1398 
17/03/1401 

سید مهدی 

حمیم 

 اسکویی

 تهران 10100624594 18110 آزاد بهار عالی آموزش مؤسسه
 کوچه-پاکستان خیابان- )عباس آباد( بهشتی خیابان-تهران

 1531637511کدپستی- 27پالک -دوم
88528944 

 
 ب پ/20956

26/08/1399 
 داوود اسپرهم 26/08/1402

 تبریز 10200327508 24707 تبریز تدبیر پویا شرکت
 طبقه -راپید ساختمان مصلی روبروی -طالقانی راه سه -تبریز

 5137783639 پستی  کد-6 واحد -دوم

04135550708 

04135558425 

 ب پ /22852

25/03/1400 
25/03/1401 

ایوب وحید 

 کیا

 مؤسسه

 سرمایه مالی بازار آفرینان ارزش 
 جنب بانک سپه-نبش چهارراه حافظ-خیابان آزادی–تبریز   تبریز 14007744673 4227

04135537732 
04135553186 

04135425770 

 ب پ/21151
17/09/1399 

17/09/1402 
احمد 
 شکوری

 تهران 10103460200 307766 کار و کسب ایده پردازان

زیر گذر  جنب-بلوار جانبازان -بزرگراه جالل آل احمد -تهران

 -دانشگاه عالمه طبرسی -ساختمان امام رضا)ع(-شهرک آزمایش

 4ط 

48000936 
 

4159/602/98 

26/01/1398 
 هاشم آقا زاده 03/03/1401

 علمی کاربردی آموزش مرکز

 توسعه کسب و کار سبا 
 تهران 21/6/1395 9438/205

 خیابان -شهیدمطهری خیابان از باالتر -شریعتی خیابان -تهران

 1568618113پستی کد 83 پالک -شکرآبی شهید
02188409297 
02188425066 

 ب پ/21612
05/11/1399 

05/11/1402 
امیر رضا 

 نعمت اللهی

 موسسه ایرسا مهارت کاویان پارس

 
 شیراز 14007620957 3711

 کد -تجارت بانک  جنب پیام میدان-شهیددوران خیابان -شیراز

 7157994593پستی

07137422227 

07137420171 

 ب پ/21208

26/09/1399 
26/09/1402 

مجتبی 

 عسکری

 اقتصادی توسعه شرکت

 جنوب تصمیم سازان
 شیراز 010860192778 1409

- ششم کوچه نبش -خلیلی خیابان- مالصدرا خیابان -شیراز

 7193654557 پستی کد-376 پالک

 

07136261097 

07136268626 

20432/602/98 

17/02/1398 
22/01/1401 

 

فرشته روانفر 

 حقیقی



 نشاني محل ثبت ملي شناسه ثبت شماره شركت /موسسه نام
  تلفن

 دورنگار

 و شماره

 تاریخ تاییدیه 

 تاریخ

 اعتبار پایان 

نام مدیر 

 عامل

 خدماتی تعاونی شرکت

 فردیس رایانگان پژوهشگران
14543 10100543543 

 کرج

 

 برج -شمالی طالقانی خیابان -آزادگان میدان -کرج– البرز استان

 407 واحد چهارم طبقه -قائم
02634164341 

 

 ب پ/21026

03/09/1399 
03/09/1401 

آیدا طیبیان 

 منا عزیززاده

 اهواز 10980114593 12614 کوشاگران سواحل کارونشرکت 
جنب پست بانک و آتلیه -خیابان سقراط شرقی-امانیه-اهواز

 6133863813کدپستی-74پالک -معماری

06133332405 

 

 پ ب/22107

18/12/1399 
 امیر محمدی 18/12/1402

شرکت آموزش علوم اقتصادی و 

 بازرگانی کرمان) پرتو دانش(
 کرمان 10630126358 6165

و چهارراه  4حدفاصل کوچه  -خیابان شهدا)زریسف( -کرمان

 انقالب

03433352751 

03433326006 

 ب پ/21152

17/09/1399 
17/09/1402 

محمد 

 گنجوی

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی 
شرکت گسترش  –خوزستان 

 مدیریت صنعتی نگین جاوید فرتاک

 خوزستان 14005117196 44771
سازمان  -جنب مسجد قبا -3خیابان  -3فاز-ملتکوی  -اهواز

 ) موسسه عالی آموزش کارون(-مدیریت صنعتی خوزستان

 06134475735تلفن: 
–  

دورنگار: 

06134475735 

 ب پ /22323
23/01/1400 

یداله مهرعلی  23/01/1401
 زاده

 ساری 10760326408 5024 شرکت اندیشه سازان مدیریت

چهار طبقه ساختمان -قائم یک-قائم-طالقانیبلوار -ساری

کدپستی:  -ندیشه سازان مدیریتشرکت ا -آجرنما
8417815943 

01133110612 

 

14331/602/98 

04/02/1398 
 تورج مجیبی 22/01/1401

پژوهشکده مطالعات راهبردی 

صنعت، معدن و تجارت استان 

 زنجان

 زنجان 10460115654 359
کدپستی:  -پشت مسجد امام علی -شهرک آزادگان -زنجان

4513747915 

02433410470 

02433410471 

14356/602/98 

04/02/1398 
22/01/1401 

فیروزه حاجی 

 علی اکبری

 موسسه آموزشی 

 آینده سازان وزین خبره
 قم 14006317614 1939

 -خیابان گلستان -نرسیده به پارک وی-خیابان ولی عصر -تهران
 93پالک 

 18و 16پالک -42کوی  -فرنمتری کیوا 30خیابان  -قم

 

02536707770 

02122057147 

 

 پب/21465

20/10/1399 
20/10/1402 

مهدی سید 

 موسوی

 کرمانشاه 10660174312 17581 شرکت رهپویان توسعه داالهو
 -بلوار دهخدای جنوبی -میدان حافظ -شهرک معلم -کرمانشاه

 -سازمان مدیریت صنعتی واحد کرمانشاه -جنب مسجد رضوی

 6714857924کدپستی: 

08334269963 
08334283364 

29959/602/98 
11/03/1398 

11/03/1401 
نوشین 
 عرجونی

 

 اندیشکده بیمه

 )موسسه ایرانیان پوشش(
694 10220191000 

 ارومیه

 تهران 

 

پالک  -خیابان نهضت -ارومیه خیابان باکری -آذربایجان غربی
 5714646683کد پستی: -10

نبش کوچه گل -خ هشتم-خ احمد قصیر-آرژانتین -تهران

 ساختمان اندیشکده بیمه-5پ -نرگس

0443136 

04432253765 
10-02184229300 

02184229308 

02175331 

02188552085 
 

 / پ ب 23001

06/04/1400 
06/04/1401 

ابراهیم ایران 

 نژاد



 نشاني محل ثبت ملي شناسه ثبت شماره شركت /موسسه نام
  تلفن

 دورنگار

 و شماره

 تاریخ تاییدیه 

 تاریخ

 اعتبار پایان 

نام مدیر 

 عامل

موسسه پیوند مدیریت صنعتی تام 

 اردبیل
 اردبیل 10240116551 452

وصال، خیابان شهرک کارشناسان ، باالتر از میدان  -اردبیل

 مدیریت، ساختمان آموزشی مرحوم بالل خیرآور

33749314-045 

 

 ب پ /22772

17/03/1400 
17/03/1401  

 مرکز آموزش بازرگانی

) وابسته به موسسه مطالعات و 

 پژوهش های بازرگانی(

 تهران 10100303289 6406

روبروی پارک  -کارگر شمالی -: تهران1آدرس ساختمان شماره 

کد پستی:  -1204پالک  -نبش کوچه همدان -الله

1418693983 

0218695 

 

06/04/1400 

 / پ ب 22997
06/04/1401 

یوسف حسن  

 پورکارساالری

 شرکت
اندیشه سازان توسعه صنعت  

 گلستان

 گرگان 10700170451 8333
مرکز آموزش مدیریت صنعتی  -ابتدای کوی افسران -گرگان

 4919837685کد پستی:  -گلستان
01732435098 
01732425397 

05/04/1400 
 / پ ب 22993

05/04/1401 
مجتبی 
 طبری

 تهران 10103400747 21431 موسسه آموزش عالی آزاد آرمان

-کوچه شاهد -ابتدای کریم خان زند-میدان ولی عصر ) عج(

 -12پالک 

 1594636116کد پستی 

02188905164 

02188905166 

 

 ب پ/21030

3/9/1399 
03/09/1402 

حمیدرضا 

 مهرور

 شرکت آموزش و پژوهش 

 مدیریت غرب

 

 سنندج 10610056287 1967
 -خیابان تکیه و چمن جنوبی-بلوار شهید چمران-سنندج

 6618758699کدپستی

08733664620 

 

01/07/1398 

79590/602/98 
 خالد شبلی 29/06/1401

 خوزستان 10860754273 9046 شرکت انشان جنوب

: خیابان طالقانی بین مسلم و شریعتی، مجتمع انشان 1شعبه 
 جنوب 

 : بلوار پاسداران، نبش زیتون کارمـندی 2شعبه 

 :کیانپارس، فلکه دوم، نبش پهلوان غربی 3شعبه 

 06132210787تلفن:
  06134439054تلفن:

 06133339035تلفن:

 ب پ/20933

21/8/1399 
 رضا گلزار 21/08/1402

 رشت 10862014457 303 ایرانیانموسسه پارس 
بعد از -میدان توشیبا ) مصلی( به سمت میدان فرهنگ -رشت

 سمت چپ -ط اول -ساختمان بادران -پردیس منظریه

 01333346159تلفن:

 01333346159فکس:

 ب پ/20951

25/8/1399 
 حمید امیدی 25/08/1402

 رشت 10720307147 891 شرکت ناب حساب برتر گیالن

 ابتدای -ابتدای خیابان فرقان بین-خیابان سعدی -رشت

 23پالک -کوچه اول-خیابان کارگر

 

 
 

 01332265777تلفن:

 دورنگار:

01332252896 

 ب پ/20952

25/08/1399 
25/08/1402 

محمد علی 

 رجبی

 14004147291 3104 اعتماد اروند سهندموسسه 
منطقه آزاد 

 اروند

 -نبش چهارراه آرش -خ چهل متری -خرمشهر -خوزستان

 جنب مدرسه فردیس -روبروی بانک ملی

-نبش فردوس -خیابان زیتون -زیتون کارمندی-اهواز-خوزستان
 25پالک 

06153540350 

06134454441 

06134454442 

 ب پ/21603

05/11/1399 
05/11/1402 

 
 امید رشنودی

 کاربردی علوم جامع تعاونی شرکت

 شمالی خراسان -خوارزمی
3544 10400011135 

خراسان 

 شمالی

 -32و  30شهریور و  17بین -شهریور جنوبی 17خیابان -بجنورد

 -402پالک 

05832221200 

 

 ب پ /22650

03/03/1400 
03/03/1401 

محمد حسین 

 برنجی



 


