مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان خوزستان
لیست موسسات و شرکت های تایید صالحیت شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
ردیف

نام شرکت /موسسه

1

شرکت انشان جنوب

حیطه فعالیت
امور اداری ،مالی ،خدمات
اداری و عمومی،
امورفناوری
اطالعات(سخت افزار و
نرم افزار)

مدت اعتبار گواهی نامه

صدور گواهی نامه

تمدید گواهی نامه

تلفن

 3سال

1395/09/01
تا
1397/02/31

1397/03/01
تا
1400/02/31

06132210787

2

موسسه نور اخالص و
دانایی ایرانیان

امور اداری

 3سال

3

موسسه فرهنگی هنری
مشی فاخر رسل

روابط عمومی

 3سال

4

موسسه نواندیشان راه کار
دانش ایرانیان

امور مالی

 3سال

5

موسسه خانه مهندسان
جوان اهواز

برق و تأسیسات

 3سال

1396/10/25
تا
1399/10/24
1396/11/29
تا
1399/11/28
1396/12/20
تا
1399/12/19
1396/12/20
تا
1399/12/19

-

06133366730

-

06133363995

-

06133376300

-

06132926132

ردیف

نام شرکت /موسسه

حیطه فعالیت

مدت اعتبار گواهی نامه

6

شرکت فنی و کوشاگران
سواحل کارون

امور مالی

 3سال

7

شرکت ماهان کاوشگر
سرمد

امور تخصصی آموزشی و
پژوهشی

 3سال

8

موسسه دانش افزایی مهر

امور فرهنگی

 3سال

امور فناوری اطالعات
(سخت افزار و نرم افزار)

 3سال

امور استاندارد

 3سال

11

شرکت مهاجران سرزمین
نور

امور اقتصاد بازرگانی

 3سال

12

شرکت دانش ارتباطات
زیگورات

امور فناوری اطالعات
( سخت افزار و نرم افزار)

 3سال

9

10

شرکت تعاونی مجتمع
فنی دانشوران فرزان
جنوب
شرکت گسترش مدیریت
صنعتی نگین جاوید
فرتاک

صدور گواهی نامه
1397/05/23
تا
1400/05/22
1397/07/01
تا
1400/06/31
1397/07/15
تا
1400/07/14
1395/07/01
تا
1397/06/13
1397/12/27
تا
1400/12/26
1397/12/27
تا
1400/12/26
1395/07/01
تا
1397/06/31

تمدید گواهی نامه

تلفن

-

06133332405

-

06133378222

-

06133375431
الی 3

1397/09/11
تا
1400/09/10

06143233140

-

06134494131

-

06153224962

1398/02/08
تا
1401/02/07

06134433341

13

شرکت ایمن پنام راه

امور عمران ،راه و
ساختمان و معماری

 3سال

14

موسسه حسابداری معین
ارقام ایرانیان

امور مالی

 3سال

15

موسسه سفیر دانایی
نهال آرزوها

پیش دبستانی و آموزش
ابتدایی

 3سال

1398/03/12
تا
1401/03/11
1398/06/03
تا
1401/06/02
1398/06/03
تا
1401/06/02

-

06133330329

-

06133330850

-

06134426250

