رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

تاريخ جلسه

1

*

شركت طلیعه كاوش (بازار بورس دات كام)

هفتم

1391/05/25

1393/07/22

صد و چهارمین

1400/07/24 1398/07/24

2

*

شركت كارگزاری آبان

هفتم

1391/05/25

1393/07/22

صد و پانزدهمین

1401/05/20 1399/05/20

3

*

شركت كارگزاری بانک ملی

هفتم

1391/05/25

1393/07/22

شصتمین

1397/01/25 1395/01/25

4

*

سازمان مدیریت صنعتی

هشتم

1391/06/29

1393/07/22

پنجاه و نهمین

1396/10/28 1394/10/28

5

*

شركت كارگزاری بانک كشاورزی

هشتم

1391/06/29

1393/07/22

چهل و پنجم

1395/10/15 1393/10/15

6

*

شركت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

هشتم

1391/06/29

1393/07/22

صد و پنجمین

1400/08/13 1398/08/13

7

*

شركت كارگزاری مفید

نهم

1391/07/05

1393/07/22

صد و نوزدهمین

1401/09/09 1399/09/09

8

*

موسسه چرخ نیلوفری آذربایجان

نهم

1391/07/05

1393/07/22

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

9

*

مركز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

دوازدهم

1391/08/07

1393/08/13

هشتادوسومین

1398/09/01 1396/09/01

10

*

موسسه علوم وفنون عالمه طبرسی

دوازدهم

1391/08/07

1393/08/13

هشتاد و هشتمین

1397/06/23 1397/03/23

11

*

شركت پژوهشی صنعتی آریانا بهسان

دوازدهم

1391/08/07

1393/08/17

چهل و پنجم

1395/10/15 1393/10/15

12

*

كارگزاری سهم آشنا

سیزدهم

1391/08/22

1393/08/22

نود و سومین

1399/11/07 1397/11/07

13

*

كارگزاری بانک كارآفرین

سیزدهم

1391/08/22

1393/08/22

صد و نوزدهمین

1401/09/09 1399/09/09

14

*

شركت تأمین سرمایه بانک ملت

پانزدهم

1391/09/14

1393/09/14

15

*

آموزشگاه آزاد فنیحرفهای بورسیران

پانزدهم

1391/09/14

1393/09/14

صدمین

1400/04/10 1398/04/10

16

*

مركز آموزش بازرگانی

پانزدهم

1391/09/14

1393/09/14

صد و یکمین

1400/05/20 1398/05/20

17

*

شركت مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر

پانزدهم

1391/09/14

1393/09/14

هشتادو دومین

1398/06/29 1396/06/29

18

*

شركت كارگزاری آگاه

هفدهم

1391/10/06

1393/10/06

نودو سومین

1399/11/07 1397/11/07

19

*

شركت كارگزاری بانک رفاه كارگران

هفدهم

1391/10/06

1393/10/06

صد و چهاردهمین

1401/04/07 1399/04/07

20

*

انجمن مالی مهندسی ایران

نوزدهم

1391/11/18

1393/11/18

21

*

دانشگاه علوم اقتصادی (دانشگاه خوارزمی)

بیستم

1391/12/09

1393/12/09

22

*

كارگزاری پگاه یاوران نوین

بیست و یکم

1391/12/15

1393/12/15

23

*

كارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

بیست و یکم

1391/12/15

1393/12/15

24

*

كارگزاری بهمن

بیست و یکم

1391/12/15

1393/12/15

25

*

موسسه تحقیق و توسعه مدیریت مدبر خراسان

بیست و یکم

1391/12/15

1393/12/15

26

*

پژوهشکده علوم مهندسی و سیستمهای شرق(مركز آموزش
بازرگانی خراسان رضوی)

بیست و یکم

1391/12/15

1393/12/15

27

*

كارگزاری خبرگان سهام

بیست و یکم

1391/12/15

1393/12/15

28

*

شركت مهندسی مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
(متاكو)

بیست و دوم

1392/01/28

1394/01/28

صدمین

نودو سومین

1398/07/10 1398/04/10

1399/11/07 1397/11/07

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

29

*

موسسه آموزشی عالی آزاد فرهنگ متین

بیست و دوم

1392/01/28

1394/01/28

30

*

شركت مجریان توسعه ایرانیان

بیست و دوم

1392/01/28

1394/01/28

31

*

موسسه آموزش عالی مهرگان

بیست و سوم

1392/03/01

1394/03/01

32

*

شركت سرمایه گذاری ایساتیس پویا

بیست و سوم

1392/03/01

1394/03/01

33

*

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران

بیست و چهارم

1392/04/05

1394/04/05

34

*

دانشگاه اصفهان

بیست و چهارم

1392/04/05

1394/04/05

تاريخ جلسه

نودمین

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

1397/10/10 1397/07/10

35

*

شركت كارگزاری نهایت نگر

بیست و چهارم

1392/04/05

1394/04/05

صد و دهمین

1401/01/27 1399/01/27

36

*

شركت كارگزاری اردیبهشت ایرانیان

بیست و چهارم

1392/04/05

1394/04/05

صد و هفتمین

1400/09/20 1398/09/20

37

*

شركت كارگزاری بانک سامان

بیست و پنجم

1392/05/02

1394/05/02

هشتاد و هشتمین

1399/03/23 1397/03/23

38

*

مركز مالی ایران

بیست و ششم

1392/05/29

1394/05/29

39

*

شركت كارگزاری بورس بیمه ایران

بیست و ششم

1392/05/29

1394/05/29

40

*

شركت ایده پردازان كسب و كار

بیست و ششم

1392/05/29

1394/05/29

41

*

شركت گسترش مدیریت ایساتیس (سازمان مدیریت
صنعتی یزد)

بیست و ششم

1392/05/29

1394/05/29

42

*

شركت كارگزاری بانک پاسارگاد

بیست و هفتم

1392/07/23

1394/07/23

43

*

شركت كارگزاری بانک تجارت

بیست و هفتم

1392/07/23

1394/07/23

نودمین

صد و دومین

1399/07/10 1397/07/10

1400/06/13 1398/06/13

44

*

شركت كارگزاری بانک صنعت و معدن

بیست و هفتم

1392/07/23

1394/07/23

صد و سیزدهمین

1401/02/31 1399/02/31

45

*

شركت مشاور سرمایهگذاری ابن سینا مدبر

بیست و هفتم

1392/07/23

1394/07/23

شصت و نهمین

1397/03/17 1395/03/17

46

*

جهاد دانشگاهی استان یزد

بیست و هشتم

1392/08/08

1394/08/08

47

*

مركز آموزش تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

بیست و هشتم

1392/08/08

1394/08/08

48

*

شركت كارگزاری بازار سهام

سی و دومین

1392/09/06

1394/09/06

شصت و نهمین

1397/03/17 1395/03/17

49

*

شركت تامین سرمایه امید

سی و دومین

1392/09/06

1394/09/06

صد و چهارمین

1400/07/24 1398/07/24

50

*

جهاد دانشگاهی استان تهران

سی و سومین

1392/10/04

1394/10/04

51

*

دانشگاه الزهرا

سی و سومین

1392/10/04

1394/10/04

نود و سومین

1400/07/01 1398/07/01

52

*

شركت كارگزاری آراد ایرانیان

سی و سومین

1392/10/04

1394/10/04

صد و یکمین

1400/05/20 1398/05/20

53

*

شركت كارگزاری پارس ایده بنیان

سی و سومین

1392/10/04

1394/10/04

هفتادمین

1397/05/19 1395/05/19

54

*

آموزشگاه فنی و حرفه ای گیتی گستر

سی و سومین

1392/10/04

1394/10/04

نود و نهمین

1400/04/03 1398/04/03

55

*

جهاد دانشگاهی استان كرمانشاه

سی و ششمین

1392/12/21

1394/12/21

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

56

*

آموزشگاه كامپیوتر نسل آینده

سی و ششمین

1392/12/21

1394/12/21

57

*

شركت محاسب نمود هوشیاران

سی و ششمین

1392/12/21

1394/12/21

تاريخ جلسه

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

58

*

شركت پردازش اطالعات مالی مبنا

سی و ششمین

1392/12/21

1394/12/21

شصت و هشتمین

1397/02/08 1395/02/08

59

*

موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان

سی و ششمین

1392/12/21

1394/12/21

صد و سیزدهمین

1401/02/31 1399/02/31

60

*

شركت مجتمع فنی تهران

سی و ششمین

1392/12/21

1394/12/21

61

*

شركت پژوهشگران فن گستر

سی و هفتمین

1393/02/21

1395/02/21

62

*

شركت كارگزاری ساو آفرین

سی و هفتمین

1393/02/21

1395/02/21

63

*

شركت كارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

سی و هشتمین

1393/03/07

1395/03/07

هشتاد و هشتمین

1399/03/23 1397/03/23

64

*

شركت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان

سی و نهمین

1393/04/04

1395/04/04

هفتادمین

1397/05/19 1395/05/19

65

*

شركت مدیریت صنعتی تام آذربایجان (نمایندگی سازمان
مدیریت صنعتی آذربایجان)

سی و نهمین

1393/04/04

1395/04/04

هشتاد و هشتمین

1399/03/23 1397/03/23

66

*

مركز آموزش بازرگانی بابل

سی و نهمین

1393/04/04

1395/04/04

67

*

شركت تعاونی آموزش و پژوهش مدیریت خراسان شمالی
(نمایندگی مركز آموزش بازرگانی خراسان شمالی)

سی و نهمین

1393/04/04

1395/04/04

68

*

مركز آموزش بازرگانی زنجان

سی و نهمین

1393/04/04

1395/04/04

69

*

شركت دانش گستر همدان ( نمایندگی مركز آموزش
بازرگانی همدان)

سی و نهمین

1393/04/04

1395/04/04

70

*

موسسه مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

چهلمین

1393/04/18

1395/04/18

71

*

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

چهلمین

1393/04/18

1395/04/18

72

*

شركت كارگزاری صبا تامین

چهلمین

1393/04/18

1395/04/18

73

*

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آوان

چهل ویکمین

1393/05/22

1395/05/22

74

*

جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی

چهل ویکمین

1393/05/22

1395/05/22

75

*

شركت كارگزاری راهبرد

چهل وسومین

1393/07/02

1395/07/02

76

*

شركت كارگزاران نواندیشان بازار سرمایه

چهل وسومین

1393/07/02

1395/07/02

77

*

مركز آموزشی علمی-كاربردی امام خمینی (ره)

چهل وسومین

1393/07/02

1395/07/02

78

*

دانشگاه امام صادق (ع)

چهل وسومین

1393/07/02

1395/07/02

79

*

شركت كارگزاری تامین سرمایه نوین

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

80

*

شركت كارگزاری بورس بهگزین

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

81

*

شركت كارگزاری بانک صادرات

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

82

*

شركت كارگزاری جهان سهم

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

نود و نهمین

نود و چهارمین

نودو یکمین

1398/07/03 1398/04/03

1399/12/25 1397/12/25

1399/08/20 1397/08/20

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

83

*

شركت كارگزاری نماد شاهدان

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

84

*

روزنامه دنیای اقتصاد

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

85

*

اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

86

*

موسسه آموزشی عالی آزاد جواد یزد

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

87

*

شركت كارگزاری پارسیان

چهل و پنجم

1393/10/15

1395/10/15

88

*

شركت كارگزاری عمران فارس

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

تاريخ جلسه

هفتاد و هفتمین

صد و دومین

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

1398/02/11 1396/02/11

1400/06/13 1398/06/13

89

*

شركت كارگزاری اقتصاد بیدار

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

صد و یکمین

1400/05/20 1398/05/20

90

*

شركت كارگزاری مبین سرمایه

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

صد و پانزدهمین

1401/05/20 1399/05/20

91

*

شركت كارگزاری مشاوران سهام

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

92

*

شركت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

93

*

شركت سبد گردان پاداش سرمایه

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

94

*

موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

صد و دومین

1400/06/13 1398/06/13

95

*

آموزشگاه فنی و حرفه ای تجارت برتر

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

صد و دومین

1400/06/13 1398/06/13

96

*

شركت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس
)24

چهل وهشتم

1393/12/12

1395/12/12

هشتادو سومین

1398/09/01 1396/09/01

97

*

شركت كارگزاری توسعه فردا

پنجاهم

1394/02/01

1396/02/01

صد و هفتمین

1400/09/20 1398/09/20

98

*

شركت كارگزاری صبا جهاد

پنجاهم

1394/02/01

1396/02/01

صد و هشتمین

1400/10/18 1398/10/18

99

*

شركت كارگزاری ارزش آفرین الوند

پنجاهم

1394/02/01

1396/02/01

100

*

شركت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

پنجاهم

1394/02/01

1396/02/01

101

*

شركت سبدگردان هدف

پنجاهم

1394/02/01

1396/02/01

هشتادمین

1398/05/15 1396/05/15

102

*

شركت كارگزاری بانک انصار (پارس گسترخبره )

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

نودو یکمین

1399/08/20 1397/08/20

103

*

شركت كارگزاری بانک آینده (تات)

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

صد و ششمین

1400/09/03 1398/09/03

104

*

شركت كارگزاری راهنمای سرمایه¬گذاران

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

105

*

دانشگاه پیام نور واحد الرستان

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

106

*

آموزشگاه فنی و حرفه¬ای آزاد ونداد

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

107

*

موسسه ره آموزان دانش یکتا

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

هشتاد و سومین

1398/09/01 1396/09/01

108

*

موسسه گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق
(خصوصی)

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

هفتاد و هشتمین

1398/04/03 1396/04/03

109

*

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای نگرش (آذربایجان شرقی )

پنجاه و یکمین

1394/03/05

1396/03/05

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

تاريخ جلسه

تاريخ تمديد

110

*

شركت كارگزاری بانک ملت

پنجاه و سومین

1394/05/26

1396/05/26

هشتادمین

1398/05/15 1396/05/15

111

*

شركت كارگزاری بانک مسکن

پنجاه و سومین

1394/05/26

1396/05/26

صد و چهارمین

1400/07/24 1398/07/24

112

*

مشاور سرمایهگذاری دیدگاهان نوین

پنجاه و سومین

1394/05/26

1396/05/26

113

*

موسسه پیوند مدیریت صنعتی تام اردبیل (نمایندگی سازمان
مدیریت صنعتی اردبیل)

پنجاه و سومین

1394/05/26

1396/05/26

اعتبار تمديد

114

*

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و كشاورزی استان زنجان

پنجاه و سومین

1394/05/26

1396/05/26

هشتادو دومین

1398/06/29 1396/06/29

115

*

شركت كارگزاری سهام بارز

پنجاه و چهارمین

1394/06/31

1396/06/31

صد و چهاردهمین

1401/04/07 1399/04/07

116

*

شركت كارگزاری تدبیرگران فردا

پنجاه و چهارمین

1394/06/31

1396/06/31

صد و سیزدهمین

1401/02/31 1399/02/31

117

*

شركت سبد گردان نوین نگر آسیا

پنجاه و چهارمین

1394/06/31

1396/06/31

118

*

مركز آموزش حسابداران خبره

پنجاه و چهارمین

1394/06/31

1396/06/31

119

*

جهاد دانشگاهی

پنجاه و ششمین

1394/07/15

1396/07/15

120

*

شركت نور آتیه ساز البرز

پنجاه و ششمین

1394/07/15

1396/07/15

121

*

آموزشگاه هدف مثبت

پنجاه و هفتمین

1394/08/13

1396/08/13

صد و هشتمین

1400/10/18 1398/10/18

122

*

شركت كارگزاری بانک توسعه صادرات

پنجاه و هفتمین

1394/08/13

1396/08/13

صد و ششمین

1400/09/03 1398/09/03

123

*

شركت كارگزاری آتی ساز بازار

پنجاه و هفتمین

1394/08/13

1396/08/13

هشتادونهمین

1399/05/17 1397/05/17

124

*

شركت آژان سرمایه نیک فرجام

پنجاه و هشتمین

1394/10/14

1396/10/14

125

*

موسسه آموزش عالی آزاد برهان

پنجاه و هشتمین

1394/10/14

1396/10/14

نود و سومین

1399/11/07 1397/11/07

126

*

شركت پردازش اطالعات مالی پارت

پنجاه و هشتمین

1394/10/14

1396/10/14

صد و سیزدهمین

1401/02/31 1399/02/31

127

*

شركت كارگزاری بورس آثل

شصتمین

1394/12/12

1396/12/12

128

*

موسسه رسانه گستر ساده (روزنامه جهان اقتصاد)

شصتمین

1394/12/12

1396/12/12

صد و هفتمین

1400/09/20 1398/09/20

129

*

شركت كارگزاری امین آوید

شصتمین

1394/12/12

1396/12/12

صد و هشتمین

1400/10/18 1398/10/18

130

*

شركت كارگزاری سرمایه و دانش

شصتمین

1394/12/12

1396/12/12

صد و سیزدهمین

1401/02/31 1399/02/31

131

*

مجتمع فنی تالش

شصت و هشتمین

1395/02/08

1397/02/08

132

*

شركت انستیتو ایز ایران

شصت و هشتمین

1395/02/08

1397/02/08

133

*

شركت مشاور سرمایه گذاری معیار

شصت و هشتمین

1395/02/08

1397/02/08

134

*

شركت كارگزاری دلیران پارس (فوالد مبنا)

هفتادمین

1395/05/19

1397/05/19

135

*

شركت كارگزاری آریا نوین

هفتادمین

1395/05/19

1397/05/19

136

*

آموزشگاه امور مالی و بازرگانی بهشت اندیشه

هفتادمین

1395/05/19

1397/05/19

صد و چهاردهمین

1401/04/07 1399/04/07

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

137

*

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

هفتادمین

1395/05/19

1397/05/19

138

*

شركت كارگزاری ستاره جنوب

هفتادودومین

1395/07/28

1397/07/28

139

*

شركت گسترش مدیریت صنعتی نگین جاوید فرتاک

هفتادودومین

1395/07/28

1397/07/28

140

*

آموزشکده فنی و حرفه ای تهران سما

هفتادودومین

1395/07/28

1397/07/28

تاريخ جلسه

نود و چهارمین

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

1399/12/25 1397/12/25

141

*

شركت كارگزاری آریا بورس (دانایان پارس)

هفتادوسومین

1395/09/17

1397/07/17

نود و سومین

1399/11/07 1397/11/07

142

*

شركت كارگزاری بانک سپه

هفتادوچهارمین

1395/10/29

1397/10/29

صد و دومین

1400/06/13 1398/06/13

143

*

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

هفتادوچهارمین

1395/10/29

1397/10/29

نود و چهارمین

1399/12/25 1397/12/25

144

*

شركت كارگزاری سی ولکس

هفتادوچهارمین

1395/10/29

1397/10/29

صد و نوزدهمین

1401/09/09 1399/09/09

145
146

*

مشاور سرمایه گذاری پارتیان

هفتادوپنجمین

1395/11/13

1397/11/13

147

*

آموزشگاه مالی بازرگانی تجارت نوین

هفتادوپنجمین

1395/11/13

1397/11/13

148

*

موسسه فرااندیشه نوین مهرآفرینان دانای خراسان

هفتادو ششمین

1395/12/22

1397/12/22

149

*

شركت كارگزاری رضوی

هفتادو ششمین

1395/12/22

1397/12/22

صد و هشتمین

1400/10/18 1398/10/18

150

*

آموزشگاه فنی و حرفه ای خانه سرمایه

هفتادو ششمین

1395/12/22

1397/12/22

نود و چهارمین

1399/12/25 1397/12/25

كارگزاری امین سهم

هفتاد و هشتمین

1396/04/03

1398/04/03

صد و دومین

1400/06/13 1398/06/13

مركز آموزش علمی  -كاربردی بانک تجارت

هشتادمین

1396/05/15

1398/05/15

شركت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

هفتاد و هشتمین

1396/04/03

1398/04/03

151
152
153
154

*
*
*

شركت كارگزاری فارابی

هشتادودومین

1396/06/29

1398/06/29

صد و یکمین

1400/05/20 1398/05/20

شركت كارگزاری بانک دی

هشتادوسومین

1396/09/01

1398/09/01

صد و نوزدهمین

1401/09/09 1399/09/09

شركت كارگزاری پیشگامان بهپرور

هشتادوچهارمین

1396/10/20

1398/10/20

شركت كارگزاری آینده نگر خوارزمی

هشتادوچهارمین

1396/10/20

1398/10/20

دانشگاه عالمه طباطبایی

هشتاد و پنجمین

1396/12/02

1398/12/02

جهاد دانشگاهی واحد البرز

هشتاد و پنجمین

1396/12/02

1398/12/02

شركت كارگزاری دنیای خبره

هشتادوهفتمین

1397/02/05

1399/02/05

161

*

مركز آموزش علمی كاربری واحد خانه كارگر تهران

هشتادوهشتمین

1397/03/23

1399/03/23

162

*

شركت كارگزاری سهام گستران شرق

هشتادوهشتمین

1397/03/23

1399/03/23

163

*

شركت كارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

هشتادوهشتمین

1397/03/23

1399/03/23

155
156
157

*
*
*
*

158
159
160

*
*

صد و هشتمین

صد و پانزدهمین

صد و چهاردهمین

1400/10/18 1398/10/18

1401/05/20 1399/05/20

1401/04/07 1399/04/07

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

164

*

شركت سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

هشتادوهشتمین

1397/03/23

1399/03/23

165

*

شركت كارگزاری گنجینه سپهر پارت

هشتادونهمین

1397/05/17

1399/05/17

تاريخ جلسه

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

166

*

مؤسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه

هشتادونهمین

1397/05/17

1399/05/17

صد و نوزدهمین

1401/09/09 1399/09/09

167

*

شركت كارگزاری ایساتیس پویا

هشتادونهمین

1397/05/17

1399/05/17

صد و چهاردهمین

1401/04/07 1399/04/07

168

*

شركت مشاوره فکر سبز مدیریت صنعتی استان مركزی

هشتادونهمین

1397/05/17

1399/05/17

169

*

آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد شریف ایفامهر

نود و سومین

1397/11/07

1399/11/07

170

*

شركت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

نود و سومین

1397/11/07

1399/11/07

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

نود و چهارمین

1397/12/25

1399/12/25

172

*

شركت كارگزاری كارآمد

نود و پنجمین

1398/02/18

1400/02/18

173

*

مؤسسه علمی و آموزشی فارابی

نود و نهمین

1398/04/03

1400/04/03

174

*

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مدبر

صد و یکمین

1398/05/20

1400/05/20

175

*

شركت كارگزاری توسعه كشاورزی

صد و یکمین

1398/05/20

1400/05/20

176

*

شركت كارگزاری آتیه

صد و دومین

1398/06/13

1400/06/13

177

*

شركت كارگزاری آرمون بورس

صد و پنجمین

1398/08/13

1400/08/13

178

*

مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

صد و پنجمین

1398/08/13

1400/08/13

179

*

شركت سبدگردان آرمان اقتصاد

صد و ششمین

1398/09/03

1400/09/03

180

*

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای نوین دانشجو

صد و هفتمین

1398/09/20

1400/09/20

181

*

مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

صد و هشتمین

1398/10/18

1400/10/18

182

*

شركت مشاور سرمایه گذاری كاریزما

صد و هشتمین

1398/10/18

1400/10/18

183

*

شركت كارگزاری توسعه اندیشه دانا

صد و هشتمین

1398/10/18

1400/10/18

184

*

شركت كارگزاری برهان سهند

صد و هشتمین

1398/10/18

1400/10/18

185

*

مؤسسه علوم و فنون كیش

صد و هشتمین

1398/10/18

1400/10/18

186

*

شركت تامین سرمایه بانک مسکن

صد و سیزدهمین

1399/02/31

1401/02/31

187

*

شركت تامین سرمایه تمدن

صد و سیزدهمین

1399/02/31

1401/02/31

188

*

شركت كارگزاری سیماب گون

صد وچهاردهمین

1399/04/07

1401/04/07

189

*

انجمن صنایع ایران

صد وچهاردهمین

1399/04/07

1401/04/07

190

*

شركت مطالعات اقتصادی آریا سهم گستر

صد وچهاردهمین

1399/04/07

1401/04/07

171

رديف

فیش

نام موسسه/شركت/مركز

مصوبه جلسه

مورخ

تاريخ اعتبار

191

*

جهاد دانشگاهی استان قزوین

صد وچهاردهمین

1399/04/07

1401/04/07

192

*

شركت كارگزاری مهرآفرین

صد وچهاردهمین

1399/04/07

1401/04/07

دانشگاه تهران

صد وچهاردهمین

1399/05/08

1401/05/08

194

*

شركت تدبیرپردازان مدیریت

صد و پانزدهمین

1399/05/20

1401/05/20

195

*

مجتمع آموزشی فاضلی

صد و پانزدهمین

1399/05/20

1401/05/20

196

*

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارس پندار

صد و پانزدهمین

1399/05/20

1401/05/20

197

*

شركت گسترش مدیریت سامان ایساتیس

صد و پانزدهمین

1399/05/20

1401/05/20

193

تاريخ جلسه

تاريخ تمديد

اعتبار تمديد

