 .آدرس

ردیف

نام آژانس

شامره متاس

سایت

1

آیدین گشت

88839441

www.aydingasht.blogfa.com

2

ستاره پرواز آسیا

25741

www.asiaflystar.com

3

افق منا

72542

www.ofoghnama.com

میدان رسالت ،خیابان هنگام ،باالتر از فرجام ،روبروی شهرداری منطقه  ،۴پالک  ،۱۴۱طبقه  ،۱واحد ۲

4

ژوان شن سفید

43926

www.jouantravel.com

سیدخندان ،اول سهروردی شاملی ،پالک  ،829طبقه اول.

5

آویسا الهه باستان

88910410

www.avisatour.com

تهران،خيابان وليعرص ،ابتداي خيابان مطهري،بعد از خ رسبداران ،پالک  458طبقه 2

6

برسام سیر

44092948

www.barsamseyr.com

7

شاهرخ گشت

22122290

www.shahrokhgasht.com

8

ابرش پرواز

88147218

www.abrashparvaz.ir

9

رامیار گشت

88198266

www.ramyargasht.com

10

آرشان پرواز

88768272

www.arshantour.com

خیابان مطهری -خ سلیامن خاطر  -پالک  -109ط.1
خ آفریقا .باالتر از بلوار صبا .خ عاطفی رشقی .سختامن اداری آسیا .طبقه اول.

خ ارشفی اصفهانی .پائین تر از مرزداران .کوچه گلستان  .14مجتمع تجاری نگین رضا.
سعادت آباد ،بین رسو و شهرداری ،جنب بانک پاسارگاد ،ساختامن سفیر ،پالک  ،48واحد .6
خیابان رشیعتی ،باالتر از خیابان مطهری ،نرسیده به پمپ بنزین ،پالک  ،755واحد .6
جردن  .تابان غربی  .کوچه نور  .مجتمع تجاری نور  .طبقه سوم .واحد 15
خیابان بهشتی ،بعد از چهارراه سهروردی ،سمت راست پ  ،139طبقه دوم.

11

سام الیت

88607088

www.samelite.ir

12

ویهان پرواز

44447358

www.irandehkadeh.com

13

جام جهان منا

22114409

www.afaghtour.com

14

املاس نشان آسامن

55423444

www.almasneshantour.com

15

نیلوفرانه

26421977

www.ngatravels.com

16

رز سفید جهان

75248000

www.rosesefid.net

17

پلیکان پرواز

88171061

www.pelicanparvaz.com

18

ندای ارژنگ

25939

www.nedaye-arzhang.com

19

جمعه گشت

88920020

www.jomegasht.com

خیابان ولیعرص ،ابتدای زرتشت غربی(یزدان) ،پالک .7

20

میرتا گشت

88532532

www.mitragasht.com

سهروردی شاملی  ،خ خرمشهر .نبش چهارراه عشقیار ،روبروی قنادی تینا  ،پالک  .103واحد .11

21

عرشیان سیر

88703003

www.arshianseir.com

خيابان شهيد بهشتي ( عباس آباد ) ـ بعد از قائم مقام فراهاين ـ پالک 408

22

ژوبین گشت

22040399

www.zhoobin.com

23

مادالیت

26205515

www.maadelite.com

خیابان آفریقا ،خیابان عاطفی رشقی ،پاساژ آسیا ،طبقه دوم ،واحد .7

86037414

www.faragasht.com

میدان ولیعرص  ،خ کریمخان  ،جنب بانک رفاه  ،ساختامن کیمیا  ،طبقه سوم ،واحد33

25

جبیر صحرا

88500902

www.jebirsahra.com

سهروردی شاملی ،خیابان آپادانا ،خیابان نیلوفر ،کوچه هشتم ،پالک  ،7ساختامن برلیان ،واحد .6

26

تایسیز

44080285

www.taisiz.com

27

عطر هم هوایی

77619751

www.Hamhavaee.com

28

سیحون سفر

66934436

www.seyhoonsafar.com

29

صبا پرواز

66382330

www.rspa24.ir

30

ایلیا گشت پارس

88604420

www.ealiyagasht.com

خیابان سید جامل الدین اسد آبادی بین خیابان  46و  48پالک 364

31

همسفر

88520828

www.hamsafartour.com

خیابان بهشتی ،بعد از چهارراه سهروردی ،نرسیده به میدان تختی ،پالک .183

32

ناوی سیر دیدار

66358063

www.traveldidar.com/

33

ساتراپ

22221422

www.satrapseir.com

34

پارادیس سیر

88760718

www.paradiseagency.ir

خیابان بهشتی ،خیابان صابونچی ،ساختامن  ،34طبقه دوم ،واحد .10

35

تخت جمشید

88658865

www.takhtejamshid.com

میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،42طبقه دوم.

36

مانلی پرواز

88103828

www.manliparvaz.com

37

عفیف گشت

88978242

www.afifgasht.com

خیابان فاطمی ،روبروی وزارت کشور ،خیابان چهارم،کوچه کیوان ،پالک  ،9طبقه دوم.

38

آب و آتش پارس

88470086

www.aboatash.net

خ رشیعتی ،نرسیده به بهشتی ،روبروی سازمان قضایی ،پالک  ،696طبقه اول ،واحد .1

39

کاروان هوایی2000

74493

www.karevan2000.com

40

آبی بال

88738883

www.abibaltour.com

41

کیوان پرواز

22114409

www.keyvanparvaz.com

42

سام تراول

۴۴۳۵۲۳۰۰

www.samtravel.ir

43

سیرآسامن فراز

۸۸۷۷۳۵۴۰

www.seirasemanfaraz.com

44

فضا گشت

52863

www.fazagasht.com

45

بدرقه پرواز

46041873

 24فارا گشت کوروش کبیر

خیابان مالصدرا  -خیابان شیراز شاملی  -کوچه حكيم اعظم -مجتمع پارک پرنس  -بلوک  - Aواحد اداری 103
میدان پونک ،خیابان رسدار جنگل جنوب ،پایین تراز تقاطع مخربی ،نبش کوچه طالقانی ،پالک ،6طبقه سوم ،واحد .7
سعادت آباد ،میدان کاج  ،خیابان شهید علی اکربی ،ساختامن کرسی ،پالک  ،3طبقه اول ،واحد .3
خیابان کارگر جنوبی  -چهارراه لشگر  -مجتمع تجاری غالمی  -طبقه همکف  -واحد 36
بلوار میرداماد  ،میدان محسنی  ،خیابان شاه نظری  ،خیابان نازآفرین  ،برج مادر  ،طبقه سوم  ،واحد 14
زعفرانیه  ،خیابان مقدس اردبیلی  ،حد فاصل میدان الف و پسیان  ،ساختامن شامره  ، 100ط  ، 5واحد 501
خیابان مطهری ،نرسیده به چهارراخ سهروردی ،پالک  ،79واحد .7
خیابان آفریقا  ،نبش قبادیان غربی  ،پالک  ، 104طبقه اول

بلوار افریقا ،باالتر از بلوار اسفندیار ،بعد از خیابان عاطفی ،ساختامن دولتشاد ،پالک  ،133طبقه اول ،واحد .5

ارشفی اصفهانی  ،سازمان آب غربی  ،گلستان  ، 1ساختامن زمرد  ،ط  ، 3واحد 10
خ خواجه نصیرالدین طوسی  ،ضلع جنوب غربی میدان سپاه  ،پالک  ، 194ط  ، 3واحد 5
ضلع جنوب رشقی میدان جمهوری ،ابتدای بزرگراه نواب ،پالک 567
میدان جمهوری ،بزرگراه نواب ،برج گردون ،طبقه سوم ،واحد  305جنوبی.

خ آزادی -تقاطع بهبودی و آذربایجان -روبه روی بیامرستان شهریار -پالک  1045واحد 1
بلوار میرداماد ،بین خیابان رازان شاملی و میدان مادر ،جنب بانک ملت ،پالک  ،91واحد .6

خیابان ولیعرص  -ابتدای خیابان مطهری  -پالک  - 345واحد 1

پاسداران ،بوستان پنجم ،خیابان پایدارفرد ،نبش کوچه لنگرانی ،پالک ،7طبقه اول  ،واحد 2
خ سهروردی شاملی .نبش خ خرمشهر .ساختامن رکورد ،پالک  .566ط  .2واحد .5
خ مالصدرا .نبش خ شیخ بهایی شاملی .نبش کوچه سلامن  .پالک  .61ط همکف شاملی.
فلکه دوم شهران ،ابتدای خیابان پالیک ،پالک  ،۱۶واحد ۷
خیابان ولیعرص – باالتر از پارک ساعی – پشت ایستگاه سی و دوم ساختامن موچ – طبقه اول
تهران ،خیابان شهر آرا ،نرسیده به اداره گذرنامه ،پالک ۱۳۳
جنت آباد شاملی  .بلوار شهید مخربی  .حدفاصل شاهین شاملی و ستاری شاملی  .پالک  . 206طبقه دوم  .واحد 3

