لیست مراکز آموزش مهمانداری مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری

تلفن

آدرس

نام مرکز
)1

ایران ایر

46627504

فرودگاه مهرآباد  ،شر کت

)2

معراج ایر

61954

)3

پارسیس

44013367-9

)4

هوانوردی 110

45101

)5

آسمان ایرانیان

026-33266273-6

)6

ساها

)7

کاسپین

)8

یاس

هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران (هما)
تهران – میدان آزادی ،
ابتدای بزرگراه جاح ،
ساختمان هواپیمایی معراج
تهران  ،بلوار آیت اهلل
کاشانی  ،خیابان شاهین
پژوهنده  ،کوچه نظری ،
پالک 57
تهران  ،اکباتان  ،خیابان
نفیسی پالک،57طبقه اول
کرج  ،مهرشهر  ،فرودگاه
بین المللی پیام ،بلوار شهید
کاظمی  ،کوچه چهارم
66630101

تهران  ،آیت اهلل سعیدی
 65،متری فتح

44535052-5

تهران  ،تهرانسر  ،بلوار
گلها کوچه هواپیمایی
کاسپین

66021622

تهران  ،فرودگاه مهرآباد
،جنب ترمینال شماره 6

40441214

)9

تابان

)10

آرتاکیش

44669935-6

)11

هوانوردی معراج

44631916-8

)12

آموزش هوایی هما

44672278

)13

اویواسکای

44673172

)14

فنون و خدمات

تهران  ،بلوار فردوس غرب
 ،خیابان سازمان برنامه
مرکزی  ،خیابان  17مرکزی
 ،نبش باکری  ،پالک 505
تهران  ،بلوار اصلی شهرک
اکباتان روبروی ورودی
،A1پالک 19
تهران  ،میدان آزادی ،
بزرگراه شهید لشگری ،
خیابان چهارم بیمه  ،کوچه
هدایتی
تهران  ،جاده مخصوص
کرج  ،خیابان بیمه پنجم ،
کوچه دوم  ،ساختمان
بهاران  ،طبقه اول
تهران  ،شهرک اکباتان ،
فاز نهم  ،ساختمان
اویواسکای

05133869373

هوایی مشهد

مشهد  ،بلوار صارمی ف
بین صارمی33و ، 35پالک
249

)15

ققنوس اصفهان

03142643313

اصفهان – نجف آباد –
خیابان دکتر شریعتی – سه
راه فرهنگ -مجتمع نگین
– طبقه سوم – واحد302

44546205

)16

آریا کیش

)17

آپادانا

44415055-7

)18

ایرسا

64032484

)19

کیان گستر پلیکان

44061847

)20

هوانوردی آسمان

05138479999

کیلومتر  5جاده مخصوص
کرج  ،بلوار ششم مینا ،
شهرک آزادی  ،بلوار امام
خمینی  ،پالک 29
تهران ،جنت آباد جنوبی ،
میدان چهارباغ  ،خیابان
شهید حیدری ،پالک 75
مهر آباد جنوبی  ،دانشگاه
هوایی شهید ستاری
تهران ،میدان صادقیه ،
بلوار آیت اهلل کاشانی
،پالک  ، 19طبقه سوم

آبی

مشهد ،میدان فلسطین ،
بلوار تلویزیون سه راه
بعثت  ،11پالک 7

)21

صنعت هوانوردی

مشهد

05136092981

مشهد  ،حاشیه ملک آباد ،
بین حامد و مرجان  ،پالک
386

