بنام خدا
فهرست کانون های ارزیابی مورد تایید
برای ارزیابی شایستگیهای مدیران دستگاههای اجرایی (موضوع بخشنامه شماره  1657363مورخ )1396/11/04
ردیف

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

تلفن

تاریخ صدور

64582716
64582159

1397/2/26

تمدید اول مجوز :
مورخ 1399/05/12

دو سال

22351543
22370477

1397/2/26

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/04/16

دو سال

تهران ،خیابان سمیه ،خیابان پورموسی،
کوچه شیرین ،پالک  ،22واحد 3

88945100

1397/2/26

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/04/02

دو سال

تهران ،میدان فاطمی  ،خیابان جهان مهر،
خیابان ابوعلی سینای غربی ،پالک ،66
طبقه دوم ،واحد6

88976506
88976413

97/02/26

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/02/24

دو سال

64492320

1397/3/5

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/05/29

دو سال

22181323

1397/3/5

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/04/02

دو سال

88590140

1397/3/5

تمدید اول مجوز:
1399/03/31

دو سال

آدرس

تهران ،خیابان طالقانی ،جنب ساختمان قیام،
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت جهاد کشاورزی ،ساختمان نعمتی جم،
انسانی
طبقه هفتم
تهران سعادت آباد ،خیابان شهید مسعود
کوروش(خیابان شانزدهم) ،پالک  ،24طبقه
آقای محمد علیزاده
دوم

1

وزارت جهاد کشاورزی

2

موسسه رشد سرمایه انسانی
ایرانیان

3

موسسه توسعه مدیریت و فن
مدیران عصر نادین اندیشه

خانم سمیه تهوری

4

موسسه سبا بهین گمار پویا

خانم مهدیه پرپنجی

5

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

6

موسسه ارزش آفرین ویستا

7

موسسه تحقیقات و آموزش
مدیریت (وزارت نیرو)

مدت

تهران،خیابان آزادی ،ساختمان مرکزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تهران ،ولنجک ،بلوار دانشجو ،خیابان
کودکیار ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان
آقای عباس پور شهباز
بخشی ،مرکز رشد و فناوری
تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار دادمان،
ریاست موسسه تحقیقات و
پژوهشکده نیرو ،موسسه تحقیقات و آموزش
آموزش مدیریت
مدیریت

توضیحات

اعتبار

ردیف

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

8

موسسه چشم انداز مدیران آریا

9

مرکز آموزش مدیریت دولتی

10

جهاد دانشگاهی (واحد مرکزی)

11

سازمان مدیریت صنعتی
(واحد مرکزی)

12

بانک کشاورزی(واحد مرکزی)

13

شرکت تبلور دانش چهلستون

14

شرکت خدمات مدیریت بهسو

15

شرکت نشا نمو شکوفایی
آفرینش

16

وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات

17

دانشگاه عالمه طباطبایی

آدرس

تهران ،روبروی دانشگاه شریف ،بعد از
آقای احمدرضا طالبیان
هوشیار ،پالک  ،474طبقه دوم ،واحد 11
تهران ،خیابان کریمخان زند ،استاد نجات
مرکز آموزش مدیریت دولتی الهی شمالی ،انتهای کوچه زبرجد ،ساختمان
شماره  2مرکز آموزش
تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فخر رازی،
معاونت آموزشی جهاد
خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) ساختمان
دانشگاهی
مرکزی شماره  2جهاد دانشگاهی
تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،نبش جام
آقای ابوالفضل کیایی بختیاری
جم،سازمان مدیریت صنعتی
تهران بزرگراه جالل آل احمد ،نبش خیابان
معاونت منابع انسانی
پاتریس لومومبا ،بانک کشاورزی
اصفهان ،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان،
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
آقای سید محسن موسوی
ساختمان ابوریحان ،واحد 155
تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز
آقای محمد علی بابایی
شمالی ،نبش کوچه نرگس ،مجتمع پاپلی،
زکلیکی
طبقه نهم ،واحد 903
تهران  -خیابان فاطمی -خیابان دوم-
آقای محمد مهدی هاشمی
کوچه مطلق -پالک 7واحد 3
تهران میدان آزادی ،بزرگراه محمد علی
معاونت توسعه سرمایه انسانی
جناح ،بلوار دانش ،دانشکده پست و مخابرات
و مدیریت منابع
طبقه اول دبیرخانه کانون ارزیابی
تهران ،انتهای بزرگراه همت ،دهکده
معاونت پژوهشی دانشگاه
المپیک میدان دهکده دانشگاه عالمه
طباطبائی کد پستی 1489684511

مدت

تلفن

تاریخ صدور

توضیحات

66082534

1397/3/30

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/05/29

دو سال

42501801-2
42501823

1397/3/30

تمدید اول مجوز :
مورخ 1399/03/27

دو سال

66971357

1397/3/30

تمدید اول مجوز :
مورخ 1399/03/27

دو سال

22024462

1397/3/30

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/05/20

دو سال

84895341
84895331

1397/3/30

اتمام اعتبار

دو سال

031-33932477

1397/4/9

تمدید اول مجوز :
مورخ1399/03/31

دو سال

88055723-5

1397/6/6

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/07/09

دو سال

اعتبار

88984600
88972255

1397/6/6

44641547

1397/6/19

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/11/14
تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/06/18

دو سال

44737561
44737635

1397/8/21

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/09/15

دو سال

دو سال

ردیف

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

18

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان اصفهان

19

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان قزوین

20

شرکت توسعه و برنامه ریزی
منابع انسانی خراسان رضوی

21

دانشگاه شهید بهشتی

22
23

موسسه مطالعات منابع انسانی
راهبران توسعه
شرکت پویندگان دانش مدیران
پارسا

آدرس

اصفهان ،خیابان مشتاق دوم بعد از پل
سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخی شهرستان ،مجموعه اداری سلمان
استان اصفهان
فارسی
قزوین ، ،میدان سرداران بلوار دانشگاه امام
سازمان مدیریت و برنامهریزی
خمینی (ره) ،ساختمان سازمان مدیریت و
استان قزوین
برنامه ریزی استان قزوین
خراسان رضوی ،مشهد مقدس ،خیابان
خانم زهرا خضری
چمران ،چمران  ،5پالک 67
تهران ،اوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،پشت
دانشکده ادبیات ،جنب خانه فرهنگ
معاونت پژوهشی دانشگاه
دانشجویی
تهران ،شهرک غرب ،بلوار دادمان ،گلستان
آقای جواد کیامهر
یکم ،پالک  ،18واحد 3
تهران ،میدان ونک ،بین چهارراه جهان
خانم سمیرا جعفری
کودک و گاندی شمالی ،پالک  ،67واحد 11
تهران ،میدان ونک خیابان گاندی جنوبی
آقای علی ناصری محمد آبادی
خیابان شهید حقانی پالک 40

24

موسسه روان پژوهان هیرکان

25

اندیشکده سیاست پژوهی منابع
انسانی اسماء

26

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان مازندران
استان مازندران

آقای حامد دهقانان

تلفن

تاریخ صدور

توضیحات

مدت
اعتبار

031-32607031
031-32607041

1397/10/30

اتمام اعتبار

دو سال

028-33844353
028-33844350

1397/10/30

اتمام اعتبار

دو سال

051-32291386

1397/10/30

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/10/30

دو سال

29902365
29902429

1397/10/30

اتمام اعتبار

دو سال

88380072

1397/11/08

26414602
26415953

1397/11/01

48394208

1398/01/25

تهران ،کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر،
خیابان شهید رضا ملکیان ،پالک  ،24طبقه
همکف

88328610

مازندران ،ساری ،انتهای خیابان معلم،
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مازندران

011-33246007

1398/01/28

1398/02/28

تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/11/08
تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/11/01

دو سال
دو سال
دو سال

اتمام اعتبار

یک
سال

دو سال

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

27

سازمان زندان ها و اقدامات
تامینی و تربیتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

28

سازمان حراست کل کشور

معاونت طرح و بررسی

29

موسسه رشد و توسعه مهارت
نیکان

خانم مرجان حجازی اصفهانی

30

پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی

ریاست پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی

31

سازمان ثبت احوال کشور

معاونت برنامهریزی ،مدیریت و
توسعه منابع

32

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

33

مؤسسه آموزش و مشاوره
مدیریت بال اندیشه سپاهان

34

شرکت مهندسی مشاوران تعالی
سازان

ردیف

آدرس

تلفن

اعتبار

تهران ،سعادت آباد ،بلوار شهرداری شمالی،
نبش کوچه شهید نظری ،ساختمان شماره
 ،1سازمان زندانها

22356300

1398/02/28

دو سال

تهران ،خیابان  15خرداد ،روبروی
دادگستری ،پالک 956

55580015-18

1398/02/28

دو سال

تهران ،خیابان نیروی هوایی ،خیابان 8/38
ابراهیمی جعفری ،خیابان منوچهری،پالک
 ،34طبقه سوم
تهران ،بزرگراه کردستان ،خیابان 64غربی،
خیابان دکتر آئینه وند ،کدپستی
143777468
تهران ،خیابان امام خمینی -سازمان ثبت
احوال ،ساختمان شماره 1

تهران ،شهرک قدس ،خیابان سیمای ایران،
معاونت توسعه مدیریت و منابع بین فالمک و زرافشان ،ستاد مرکزی وزارت
بهداشت
اصفهان ،خیابان شریعتی ،کوچه شماره 1
( شهید حسینی) ،پالک 26
آقای علیرضا شیروانی
کدپستی8173734853 :
آقای سید مهدی اسمعیلی
عراقی

تاریخ صدور

توضیحات

مدت

تهران ،جردن ،خیابان فرزان غربی ( شهید
بنیسی) ،پالک  ،47طبقه دوم ،واحد 4

77413258

1398/02/28

دو سال

88624587

1398/4/10

دو سال

60902321

1398/5/1

دو سال

81452753

1398/5/16

031-36278794

1398/5/16

88870154

1398/5/16

دو سال
تمدید اول مجوز:
مورخ 1399/05/14

دو سال

دو سال

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

35

دانشگاه صنعتی شریف /دفتر
خالقیت و گسترش کارآفرینی

معاونت پژوهشی دانشگاه

36

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان بوشهر

37

بنیاد شهید و امور ایثارگران

38

شرکت مشاوران پیشرو زمان

آقای نقی وحید مهدی نیا

39

شرکت تعاونی سازمان معین
ادارات

آقای مسلم خوش بیان

40

بانک ملی(واحد مرکزی)

معاونت منابع انسانی بانک ملی

41

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قزوین

ریاست دانشگاه

42

شرکت کسب و کار رضوی

آقای جعفر نژاد

ردیف

مدت

آدرس

تلفن

تاریخ صدور

تهران،خیابان آزادی ،دانشگاه صنعتی
شریف ،مجتمع خدمات فناوری ،واحد 415

66166338

1398/5/16

077-33554436
077-33554434

1398/6/16

دو سال

88854054

1398/6/16

دو سال

041-33377877

1398/6/16

دو سال

بوشهر ،بلوار شهید چمران ،مرکز آموزش و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
پژوهش های توسعه و آینده نگری استان
استان بوشهر
بوشهر
تهران ،خیابان کریم خان ،بین عضدی و
معاونت توسعه مدیریت و منابع
حافظ ،پالک  ،161ساختمان آموزش بنیاد
بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهید طبقه 5
آذربایجان شرقی ،تبریز ،دانشگاه تبریز مرکز
نوآوری
تهران ،خیابان استاد نجات الهی شمالی،
خیابان سپند شرقی،
پالک  ،18طبقه اول
تهران ،خیابان فردوسی ،روبروی سفارت
آلمان ،ادارات مرکزی بانک ملی ،اداره کل
سرمایه انسانی
قزوین ،بلوار نخبگان ،باالتر از پونک،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،مرکز
تحقیقات مدیریت و بهره وری
خراسان رضوی خیابان صاحب الزمان
(دانشگاه )3نبش صاحب الزمان  25مجتمع
مهر فاطمی طبقه سوم

توضیحات

اعتبار

دو سال

88915114-5

1398/6/16

دو سال

60992201

1398/8/1

دو سال

028336675
داخلی 4032

1398/8/1

دو سال

051-37127774
051-37051261

1398/9/18

دو سال

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

43

موسسه پژوهشی توسعه
مدیریت نوین

آقای سعید صفری

44

شرکت تعاونی خدمات
پژوهشگران رایانگان فردیس

خانم سمیه سقاء

45

وزارت کشور

تهران ،میدان فاطمی ،خیابان شهدای گمنام
معاونت توسعه مدیریت و منابع
سالن همایشهای وزارت کشور ،طبقه 3

46

دانشگاه الزهرا

ریاست دانشگاه

تهران ،میدان سئول ،درب شرقی دانشگاه
الزهرا ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

85692017
85692016

47

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت توسعه منابع انسانی و
پشتیبانی

تهران ،میدان بهارستان ،خیابان صفی
علیشاه ،سازمان برنامه و بودجه

33274617-18

48

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان آذربایجان غربی

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان آذربایجان غربی

49

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان تهران

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان تهران

50

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان یزد

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان یزد

51

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان سمنان

سازمان مدیریت و برنامهریزی
سمنان ،میدان معلم ،بلوار معلم شرقی،
استان سمنان
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان

ردیف

آدرس

تهران ،خیابان شهدای ژاندارمری ،بین
خیابان  12فروردین و خیابان منیری جاوید،
پالک  ،99واحد 1
استان البرز شهر کرج ،عظیمیه بلوار طالقانی
شمالی  ،برج قائم ،طبقه چهارم واحد های
401-403-404

استان آذربایجان غربی ،ارومیه ،بلوار شهید
بهشتی ،کوچه  ،25سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
تهران ،خیابان شهید دستگردی ،خیابان
مصدق (نفت شمالی) ،نبش کوچه دوازدهم،
پالک  ، 32سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان تهران
یزد ،بلوار دانشجو ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان یزد

مدت

تلفن

تاریخ صدور

66466305
66957748

1398/9/18

دو سال

026-34164444

1398/9/18

دو سال

88952471
84865373

1398/10/09

دو سال

1398/10/09

دو سال

1398/11/07

دو سال

توضیحات

اعتبار

044-31973000

1398/12/12

دو سال

22901250-5

1399/01/27

دوسال

035-36241151-4

1399/01/27

دوسال

023-33364001-2

1399/01/27

دوسال

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

52

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تهران ،انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال) ،بعد از
میدان دانشگاه ،بلوار شهدای حصارک ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،هتل فرهیختگان

47916110

53

سازمان بیمه سالمت ایران

معاونت برنامهریزی ،مدیریت و
توسعه منابع

54

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان البرز

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان البرز

55

شرکت خدمات مشاوره
فرهیختگان جوان

آقای محمد مهدی شهبازی

56

شهرداری تهران

معاونت توسعه منابع انسانی

ردیف

آدرس

تلفن

تاریخ صدور

1399/01/27

توضیحات

مدت
اعتبار

دوسال

تهران ،شهرک قدس(غرب) ،بلوار ایوانک،
خیابان فالمک شمالی ،نبش خیابان
درخشان ،شماره  ،1سازمان بیمه سالمت
ایران

96881781

1399/01/27

دوسال

استان البرز ،کرج ،مهرویال ،خیابان خیام
غربی ،پالک 134

026-33523458

1399/01/28

دوسال

تهران ،خیابان حافظ ،چهارراه جامی ،کوچه
هاتف ،خیابان شهید احمد محمد بیگ،
پالک 14
تهران ،پارک شهر ،جنب مجموعه ورزشی
پارک شهر ،مرکز کانون ارزیابی و توسعه
مدیران شهر تهران

دوسال

61978000

1399/02/22

96015507
96015560
96015517

1399/04/10

دوسال

57

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان چهارمحال و بختیاری

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان چهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و بختیاری ،شهر کرد،
چهار راه دولت ،خیابان برنامه و بودجه

038-33347043

1399/04/10

دوسال

58

وزارت راه و شهرسازی

معاونت توسعه مدیریت و منابع
انسانی

تهران ،میدان ارژانتین ،بلوار آفریقا ،خیابان
دادمان ،وزارت راه و شهر سازی

88646342
88646271

1399/04/10

دوسال

59

شرکت هوش تجاری کیسان

خانم ناهید عرفانیراد

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان کوه نور،
خیابان ششم ،پالک  ،4واحد 3

88178275

1399/04/11

دو سال

60

مؤسسه فرهیختگان دانش آفاق

آقای غالمرضا نقره

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان کوه نور،
کوچه پنجم ،پالک ،1واحد 4

86030107

1399/04/16

دوسال

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

61

شرکت مدیران جهان تراز پارس

آقای شهداد شعبانی

62

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان آذربایجان شرقی

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان شرقی ،تبریز ،اول زعفرانیه،
جنب مخابرات
استان آذربایجان شرقی

63

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان فارس

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان فارس

استان فارس ،شیراز ،چهاراره حافظیه

64

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تهران ،میدان امام خمینی(ره) ،خیابان باب
همایون ،خیابان داور ،سازمان امور مالیاتی
طبقه اول ،شماره 162

39903796

ردیف

مدت

آدرس

تلفن

تاریخ صدور

تهران ،خیابان شریعتی ،پایینتر از حسینیه
ارشاد ،خیابان ویرا ،پالک  ،14واحد 5

22895959

1399/04/28

دوسال

041-33328710

1399/05/25

دوسال

071-32290931

1399/05/25

دوسال

1399/06/03

توضیحات

اعتبار

دوسال

65

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان همدان

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان همدان

همدان ،سی متری شکریه ،سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان همدان

081-38386501-5

1399/06/22

دوسال

66

شرکت آموزش بازرگانی دنا
کوشا یاسوج

آقای بهرام کریمی

استان کهکیلویه و بویر احمد ،یاسوج ،خیابان
معلم  ،2ساختمان آموزش بازرگانی دنا کوشا

074-33228399

1399/07/13

دوسال

67

شرکت ملی نفت ایران ( مرکز
توسعه مدیریت شرکت نفت)

مرکز توسعه مدیریت شرکت
ملی نفت

68

مؤسسه مدیران کار نسل آرسین

آقای یوسف احمدی

69

مؤسسه مدیریت عصر پیشرفت

آقای حمید آزادی

تهران  ،خیابان نیاوران(شهید با هنر) خیابان
شهید صادقی قمی  ،خیابان شهید بوکان،
انتهای کوهستان ،پالک53
استان آذربایجان شرقی ،تبریز ،طالقانی،
خیابان پاستور جدید اول ،کوچه شهید
محمدپوریقینی ،بنبست ارکانی ،پالک ،20
ساختمان صبا ،طبقه دوم
تهران ،خیابان کارگر شمالی ،نبش خیابان
دهم ،برج امیر ،طبقه  ،8واحد 801

22706528-29

1399/07/13

دوسال

041-35553012
041-35548982

1399/07/16

دوسال

88229439

1399/07/23

دوسال

موسسه /شرکت /دستگاه

مدیرعامل/معاون دستگاه /

اجرایی

رئیس

70

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان خوزستان

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان خوزستان

71

سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت توسعه منابع انسانی و
پشتیبانی

72

شرکت توان آفرین وستا

آقای مصطفی معظمی

73

سازمان متخصصین و مدیران
ایران

آقای ایمان مصدری

ردیف

آدرس

تلفن

اهواز ،امانیه ،خیابان دز شرقی ،نبش عارف

06133334013-15

تهران ،ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم،
بین شیخ فضلاهلل و یادگار امام ،پارک
طبیعت پردیسان
تهران ،خیابان کریم خان ،خیابان سپهبد
قرنی ،نبش خیابان شاداب ،ساختمان نیکو،
پالک  ،7طبقه  ،4واحد 7
تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک
وی،خیابان خیام ،کوچه کامران ،پالک ، 10
طبقه دوم

تاریخ صدور

1399/10/22

توضیحات

مدت
اعتبار

دوسال

42781000

1399/10/22

دوسال

66974143
66974149

1399/10/22

دوسال

26294592
26294350

1399/11/26

دوسال

