لیست مراکز آموزش خلبانی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری

تلفن

آدرس

نام مرکز
 .1ایران ایر

46627504

فرودگاه مهرآباد  ،شر کت

 .2ماهان

48381434

هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران (هما)
ابتدای اتوبان کرج  ،اتوبان
آزادگان  ،برج هواپیمای ماهان
 .3پارسیس

44013367-9

تهران  ،بلوار آیت اهلل کاشانی ،
خیابان شاهین پژوهنده  ،کوچه
نظری  ،پالک 57

 .4هوانوردی 110

45101

تهران  ،اکباتان  ،خیابان
نفیسی پالک،57طبقه اول

 .5فنون و خدمات هوایی
 .6کیش ایر

66020912

تهران  ،فرودگاه مهرآباد  ،مرکز

66019442

آموزش فنون و خدمات هوایی

44649948-50

تهران  ،اکباتان  ،بلوار نفیسی
ساختمان کیش ایر

 .7شرر ررک ترره لر یر روپر ت ری

88737442

ایران

تهران  ،خیابان شهید بهشتی ،
خیابان سرافراز ،کوچه هفتم ،
پالک 24

 .8یاس

66021622

 .9تابان

40441214

تهران  ،فرودگاه مهرآباد ،جنب
ترمینال شماره 6
تهران  ،بلوار فردوس غرب ،
خیابان سازمان برنامه مرکزی ،
خیابان  17مرکزی  ،نبش
باکری  ،پالک 505

 .10آرتاکیش

44669935-6

 .11هوانوردی معراج

44631916-8

تهران  ،بلوار اصلی شهرک
اکباتان روبروی ورودی
،A1پالک 19
تهران  ،میدان آزادی  ،بزرگراه
شهید لشگری  ،خیابان چهارم
بیمه  ،کوچه هدایتی

 .12آموزش هوانوردی هما

 .13ایران ایرتور

40449353

تهران  ،اکباتان بلوار نفیسی،

40448553

پالک ، 57طبقه سوم

89317000

تهران ،میدان فلسطین خیابان
طالقانی غربی ،پالک 520

 .14فرا سپهر ایرانیان

05832319177

خراسان شمالی  ،بجنورد
خیابان طالقانی ،پالک 720

 .15تیدا

40446979

تهران ،اکباتان ،بلوار نفیسی،
پالک ، 57طبقه دوم

 .16آسمان ایرانیان

026-33266273-6

کرج ،مهرشهر فرودگاه بین
المللی پیام ،بلوار شهید کاظمی
،کوچه چهارم

 .17دانش آسمان تهران

44663920

تهران ،اکباتان ،بیمه پنجم بن
بست ی م پالک 3

 .18ساها

66630101

تهران ،آیت اهلل سعیدی65 ،
متری فتح

 .19کاسپین

44535052-5

تهران ،تهرانسر ،بلوار گلها
کوچه هواپیمایی کاسپین

 .20معراج ایر

61954

تهران ،میدان آزادی ،ابتدای
بزرگراه جناح ،ساختمان
هواپیمایی معراج

 .21بوتیا ماهان

48386593

کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی

48386594

،بلوارحجاج

 .22آموزش هوایی هما

44672278

 .23هواپیمایی آسمان

61106772

 .24قشم ایر

47992222

 .25دانش پرواز فخر

44142699

 .26ایرسا

640132484

 .27کیان گستر پلی ان

44061847

 .28نوین پرواز تهران

22062704

تهران ،سعادت آباد ،میدان

22367527

بهرود ،خیابان عابدی ،ضلع

تهران  ،جاده مخصوص کرج ،
خیابان بیمه پنجم  ،کوچه دوم ،
ساختمان بهاران  ،طبقه اول
تهران ،کیلومتر دوم جاده
مخصوص کرج ،شرکت
هواپیمایی آسمان
تهران  ،بزرگراه شهید لشگری
 ،روبروی سه راه فرودگاه،
خیابان شهید ریاحی  ،پالک 12
تهران ،بزرگراه ستاری شمال،
ورودی ح یم شرق انتهای
کندرو ،پالک  16واحد 1و 2
مهرآبادجنوبی ،دانشگاه هوایی
شهید ستاری
تهران ،میدان صادقیه ،بلوار
آیت اهلل کاشانی ،پالک 19
طبقه سوم

جنوبی هتل اسپیناس پاالس
 .29سپهران

49116000

تهران ،اکباتان بلوار نفیسی
نبش کوچه شهید خادم پالک
71

 .30هلی وپتری آوا سالمت

86121134

تهران ،خیابان شهید بهشتی،
خیابان احمد قیصر خیابان
ششم ،پالک  5طبقه سوم

 .31کارون

06134446428

اهواز ،فرودگاه بین المللی اهواز
،ترمینال پروازهای داخلی
،ساختمان هواپیمایی کارون

 .32آپاد انا

44415055-7

 .33هوانوردی آسمان آبی

05138479999

تهران ،جنت آباد جنوبی ،میدان
چهار باغ خیابان شهید حیدری،
پالک 75
مشهد ،میدان فلسطین  ،بلوار
تلویزیون سه راه بعثت ،11
پالک 7

 .34زاگرس
 .35رآم وزش رهرلری ر روپرت ری

44647221

تهران ،جاده مخصوص کرج،

44647623

خیابان شهید ریاحی پالک 8

22940603

تهران ،بزرگراه امام علی
بزرگراه شهید بابایی ،نرسیده

ایران

به پل شهید فالحی ،مرکز
آموزش هلی وپتری ایران
 .36اویواس ای

44673172

تهران  ،شهرک اکباتان  ،فاز
نهم  ،ساختمان اویواس ای

