
تلفن تماستاریخ انقضا مجوز مدیر عاملشماره مجوزحیطه آموزشیموسسه/ شرکت ردیف

1402/04/2588392248محمدرضا شیخ االسالمی200467خدمات پرستاری وماماییموسسه سالمت اندیشان حکمت1

1402/08/0522843076روح اله واصف413219مکانیکآکادمی کاشانه2

1402/08/0588342900مجتبی اسدی413198مدیریت صنعتیگروه پژوهشی صنعتی آریانابهسان3

1402/08/0588030995کاظم نعیمی مطلق413171مشاغل ایمنیموسسه بین المللی نشان تعالی سالمت ایمنی محیط4

1402/09/0488915114مسلم خوش بیان471960اموراداریشرکت تعاونی سازمان معین ادارات5

1402/09/1844093604مهدی آهنگری493871مدیریت صنعتیشرکت ثمین تراشه6

موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی7
فنی حرفه ای و کارو -4علوم پایه -3علوم انسانی و معارف -2پیش دبستانی و آموزش ابتدایی -1

مدیریت و مشاوره واحدهای آموزشی-5دانش 
1402/10/1643313صدیقه مهدوی108133

1402/11/2926963958آمنه نیافرد641223پیش دبستانی وآموزش ابتدایی(عماد)موسسه عصرمهارت افزایی ودانش8

1402/11/2942949محمدمیرزابیگی641156خدمات پرستاری وماماییسازمان نظام پرستاری9

1403/02/2544262627لیالمیرطاهری77729اموراداریموسسه آموزشی علوم وفنون طبرسی10

1403/05/0443810عادل نجفی149492امور فناوری اطالعاتشرکت کندوی دانش پارسیان11

7-1403/05/2066685656سلما آرام232028اموزش قرانیموسسه جهاد دانشگاهی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور12

2-1403/05/2077455001طاهره یاوری231996(نرم افزار)فناوری اطالعات موسسه جهاد دانشگاهی علم و صنعت13

1403/05/2066075250علی وفا232016امور اقتصاد وبازرگانیموسسه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف14

1403/06/0166421467شبنم نثری241800پیش دبستانی و اموزش ابتداییموسسه ایده های خالق فیروزه ای15

1403/06/0188701021حمیدرضا منصوری241797امور مالیموسسه دهکده جهانی دانش ومهارت16

1403/06/0188220304ایمان چراتیان241789امور اقتصاد و بازرگانیموسسه جهاد دانشگاهی مدرس17

1403/06/0188963414تیمور مرجانی241781امور اداریموسسه جهاد دانشگاهی تهران18

1403/06/0185693139محمد صادق کریمی مهرآبادی241806امور اقتصاد و بازرگانیموسسه زرسان تدبیر19

1403/07/0366716424سعید سعادت صانعی306073(نرم افزار)امور فناوری اطالعات مجتمع فنی تهران20

1403/07/0365222756سپیده المعی306053(نرم افزار)امور فناوری اطالعات آتیه تالشگران خالق21

1403/07/0388922701نیوشا حبیبی306064امور مالی-2امور اداری -1آروین فراز نیوساد22

1403/07/0366488152علی رضا سلطانی فرد306046 پیش دبستانی و اموزش ابتدائیموسسه توسعه دانش فن آوری های نوین اموزش رشد23

1403/07/0366724343سجاد موحد306041امور اقتصادی و بازرگانیمرکز مالی ایران24

1403/07/037721519فرج کمیجانی306037پیش دبستانی و اموزش ابتدائیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه25

1403/07/2488951647سعید اسکندری345162امور آب و نیروشرکت مهان رایمند26

1403/07/2444389841مجید خرقانیان345183پیش دبستانی و اموزش ابتدائیشرکت اموزش یاران نوین رایا27

1403/07/2422117002رویا محمدی345144مدیریت ومشاوره واحدهای آموزشی-2پیش دبستانی وآموزش ابتدائی -1موسسه پژوهش سرای نوید دانش و فرهنگ28

1403/07/2422431933هادی عنبرستانی345194امور اداریموسسه جهاد دانشگاهی شهید بهشتی29

1403/09/2328421224محمدعلی جمالی فر473422مدیریت و مشاوره واحدهای اموزشی.توسعه مدارس کارآفرین دوازده30

1403/09/2377982004علی شیروانی473434زبانهای خارجیهنری بردیاهنر مهرگان.موسسه فرهنگی31

1403/09/2388976506مهدیه پرینچی473440.امور اداریموسسه سبا بهین گمار پویا32

1403/09/2388310438احسان قاسمیان473467امور اداریاندیشه سازان فردا. شرکت رهپویان امروز33

1403/09/2388753885زهرا سادات منتظری473431امور اقتصاد وبازرگانیموسسه مبتکران شریف علوم نوین34

1403/10/1922869494سحر رستگار528293پیش دبستانی وآموزش ابتدائیموسسه نیک اندیشان پرتو علوی35

1403/10/1966973108عباس جال لی528276امور اداریموسسه اندیشه پژوهان پیشداد ارمان36

1403/10/1991090001سپیده میر شانی528252(نرم افزار)فناوری اطالعاتموسسه رایان تدبیر ایتوک37

1403/11/1876702788احمد قرائی593092امور مالی- 2امور اداری -1شرکت دانش پویان برساد38

1403/11/1888917906سارا ادیبان593086(نرم افزار)امور فناوری اطالعات شرکت تعاونی ادیبان39

1403/11/1826702279بهروز کاوند593074(نرم افزار)امور فناوری اطالعات مدبران فناوری پاسارگاد40

1404/02/1241867آرش دهقان60799(نرم افزار)امور فناوری اطالعات موسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ41

1404/02/1288931096مصطفی معظمی گودرزی60797امور مالی-2امور اداری -1 شرکت توان آفرین وستا42

1404/02/1288951647محمدعلی نعمتی77286امور اداریشرکت رادمان رایمند43

1404/02/2288974972مجتبی اسماعیلی63741(نرم افزار)امور فناوری اطالعات موسسه فناوری اطالعات مدیران عصر فرااندیشه44

1404/02/2491003540لیال اصغری77290زبان های خارجی مدیریت دانش شریف بخرد45

1404/02/2488738394خانم مهدیان77289 (نرم افزار)فناوری اطالعات  (سماتک)شرکت سامانه های مدیریت و اطالع رسانی توسعه کارآفرینان 46

1404/04/2684346محسن نوروزیه195643زبان های خارجی موسسه فرهنگی سفیر فرهنگ و هنر47

لیست موسسات دارای گواهی نامه معتبر صالحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در استان تهران 
1401/12/23:تاریخ به روزرسانی
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لیست موسسات دارای گواهی نامه معتبر صالحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در استان تهران 
1401/12/23:تاریخ به روزرسانی

1404/04/2688797544سید محبوبه امینی195629امور اداریموسسه گروه کارشناسان ایران کیش48

1404/04/2666582371جواد حاتمی195632پیش دبستانی وآموزش ابتدائیشرکت آینده آموزان آتا49

1404/04/2688822225علیرضا قندچی195642مدیریت صنعتیموسسه آموزش عالی نوین پارسیان50

1404/04/2688303587حسین صیادی195636امور مالیراهبران تدبیر و دانش ماندگار51

2-1404/06/1588594281کامران حاتمی299264امور اداریموسسه فرهنگی و هنری هفت رنگ آراد52

1404/06/1533274311غالمرضا ادیبی299265امور اداریشرکت تعاونی توزیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی53

1404/06/1569972169نیما سروش299260(نرم افزار)امور فناوری اطالعات شرکت دانش و فناوری بامداد54

1404/06/1566409032حسن حیدری299262علوم انسانی و معارف  اسالمی-2پیش دبستانی و آموزش ابتدائی   -1موسسه آموزشی جامعه تعلیمات اسالمی55

1404/07/1049728897سید محمد شبیری346211پیش دبستانی و آموزش ابتدایی_2مدیریت و مشاوره واحدهای آموزشی -1موسسه رهروان عصر اندیشه56

1404/06/2988508080علی اسمعیلیان326394(نرم افزار)امور فناوری اطالعات شرکت ویستا فناوری فردا57

1404/06/2922074001ناصر طبخی وایقان326384پرستاری و مامائیثمین طب سروش58

1404/06/2988395874سعید مسگری326392امور اقتصاد و بازرگانیگروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف ایفامهر59

1404/08/0222226400حبیب پاشا جبلی396414مدیریت صنعتیگروه مشاوران سرآمد کسب و کار 60

1404/08/0291090001منصوره جمالی فر396408پیش دبستانی و آموزش ابتدائیموسسه رایان گستر ایتوک 61

1404/08/0277245204سید محمد حسین برقعی396409مکانیکموسسه آموزشی فرآموز هنداسه 62

1404/08/024358546963حسین داماد ممقانی396480ارتباطات و مخابراتموسسه نوآوران ارتباطات دوران 63

1404/09/1366423101غالمرضا حبیبی491069خدمات پزشکیموسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان64

1404/09/1385670محرم نقی زاده491075پیش دبستانی و آموزش ابتدایی-3مدیریت و مشاوره واحدهای آموزشی - 2علوم پایه -1مدارس یادگیرنده مرآت65

1404/09/138737820مجتبی فاطمی491066عمران، راه و ساختمانشرکت معماری نقش پارسین هور66

1404/09/1386036972رضا حسینی491079امور اداریشرکت دانش پژوهان مهرنامی67

1404/09/1988380071جواد کیامهر504035امور گمرکی-3امور مالی-2امور اداری - 1موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه68

1404/09/2088105008هادی حسین زاده506946(نرم افزار)امور فناوری اطالعات پیشگامان فن آوری اطالعات هامون69

1404/10/0543856232آیدا طیبیان542099امور عمران، راه و ساختمان و معماری-3برق و تاسیسات - 2امور آب و نیرو -1شرکت تعاونی پژوهشگران رایانگان فردیس70

1404/10/0588140864محمد رضا قدس542090امور اداریموسسه سرمد اندیشه رسا71

1404/12/2077249824سعید قرائی694388مدیریت و مشاوره واحدهای اموزشی_2پیش دبستانی واموزش ابتدایی _1موسسه چکاوه دانش و فن72

1404/12/1533900005سعید صادقی687495برق و تاسیساتموسسه آموزشی وپژوهشی آگاهان نیرو73

1404/12/1588935100علی منافی687002امور اداری(معنا)موسسه توسعه مدیریت و فن مدیران عصر نادین اندیشه 74

1404/12/2088828787حسین میر محمد صادقی694378امور حقوقی،امور کار واشتغالموسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ایران 75

1404/11/422323651سارا حسینی ارانی597425امور اداریموسسه راز اکسیر زمان76


