
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه در پروازهای خروجی و چه در پروازهای ورودی، مسافران در طول زمانی که منتظر 
هستند، در سالن تشریفات اقامت می کنند،  انجام فرایندهای فرودگاهی توسط تیم 

 این سالن دارای امکانات فراوانی جهت رفاه حال مسافران است.

 متر مربع.  8000ساختمان سه طبقه به مساحت  •
 های متعدد با چشم اندازی از باند فرودگاه.نشیمن  •
 رستوران سلف سرویس با انواع خوراک های مناسب در ساعات مختلف روز.  •
 نمازخانه.  •
 نفر.  15سالن کنفرانس اختصاصی با ظرفیت  •
 . اتاق جلسات  •
 های بازی برای سرگرمی کودکان. اتاق کودک شامل کنسول  •
 شعبه بانک پاسارگاد.  •
 باجه و دستگاه خودپرداز بانک سامان جهت ارائه خدمات ارزی.  •
 صنایع دستی، عطر، خشکبار، خاویار و .... هایفروشگاه  •
 بخش. طراحی داخلی مدرن و آرامش  •
های  های اختصاصی سپاه و پلیس، گمرک و پذیرش بار برای اجتناب از انتظار در صف گیت  •

 طوالنی. 
 فای نامحدود. اینترنت وای  •



  

 
 
 

 

 ورودی

می کنند، از امکانات   فرودگاه امام خمینی استفاده  مسافرانی که وارد تهران شده و از خدمات 
ای برخوردار می شوند تا بدون نگرانی وارد کشور عزیزمان ایران شوند. در واقع، مسافران به  ویژه 

رسند، از خدمات ما استفاده می  ای که به مقصد خود در ایران می محض ورود به فرودگاه تا لحظه 
 کنند. 

 . شناسایی مسافران خارجی پای پلکان هواپیما توسط تیم  •
 . انتقال مسافران از هواپیما تا سالن پذیرایی با خودروهای اختصاصی   •
 انجام فرایندهای دریافت ویزای فرودگاهی در صورت درخواست.  •
 فرایندهای فرودگاهی مسافران در ورودی. انجام تمامی  •
 امکان استفاده از خدمات ویلچیر در صورت درخواست.  •
 به محض ورود.  فرودگاهی در جایگاه تشریفات  های امکان پرداخت هزینه  •
 در صورت درخواست.  امکان استفاده مستقبلین مسافر از خدمات سالن پذیرایی  •
 در صورت درخواست.   های مدت مسافر در سوئیت امکان اقامت کوتاه  •
 در صورت درخواست.  انتقال مسافران به مقصد مورد نظر با خودروهای اختصاصی   •
 های مسافر به خودرو تعیین شده. ال چمدان انتق •

 

 خروجی 

فرودگاه امام خمینی استفاده    مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند نیز می توانند از خدمات  
 کنیم. کنند. ما این مسافران را از درب منزل تا پلکان هواپیما همراهی می 

 . انتقال تا فرودگاه با خودروهای اختصاصی   •
 امکان استفاده از خدمات ویلچیر و باالبر در صورت درخواست.  •
 . انجام تمامی فرایندهای فرودگاهی توسط تیم   •
امکان پرداخت هزینه های فرودگاهی مانند هزینه های اضافه بار، عوارض خروج از کشور   •

 . و ... در جایگاه تشریفات  
 . روهای اختصاصی  انتقال مسافران از سالن پذیرایی تا هواپیما با خود •
 در صورت درخواست.   امکان استفاده مسافر از پارکینگ اختصاصی  •
 در صورت درخواست.  امکان استفاده مشایعین مسافر از خدمات سالن پذیرایی  •

 

 

 



  

 
 
 

 

 توضیحات تکمیلی  قیمت )ریال(  شرح خدمات  
  CIP 5.950.000هزینه خدمات تشریفات  1
  2.370.000 هزینه خدمات ویزا  2
  2.370.000 هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان 3
  2.790.000 (LOM)هزینه خدمات ویلچیر و خدمات ویژه  4
  3.000.000 هزینه خدمات حیوان خانگی 5

 هزینه خدمات پارکینگ 6
 50.000 ورودی

 به همراه ارزش افزوده
 20.000 هر ساعت

  2.250.000 هزینه ترانسفر تشریفاتی ولوو 7
  1.500.000 هزینه ترانسفر ون مکسوس 8
  1.250.000 هزینه ترانسفر تویوتا کمری 9
 1.000.000 ساعت اضافی  3.270.00 ساعت 3ورودی  اتاق کنفرانس 10

 700.000 ساعت اضافی  2.180.000 ساعت 3ورودی  VIPاتاق  11

  2.760.000 ساعته یک نفره  6 سوئیت 12
  4.680.000 ساعته یک نفره 12سوئیت  13
  7.080.000 ساعته یک نفره  24سوئیت  14
  3.600.000 ساعته دو نفره 6سوئیت  15
  5.640.000 ساعته دو نفره  12سوئیت  16
  7.920.000 ساعته دو نفره 24سوئیت  17
  4.200.000 ساعته سه نفره 6 سوئیت 18
  6.250.000 ساعته سه نفره  12سوئیت  19
  8.770.000 ساعته سه نفره 24سوئیت  20

 ساعت می باشد. 3مدت زمان استفاده از امکانات جایگاه  ▪

شما همچنین می توانید تمامی سرویس های موجود در فرودگاه بین المللی امام خمینی و  
رزرو   داخلی و خارجی را به صورت آنالین از طریق وب سایت  هایدیگر فرودگاه 

بفرمایید. این سامانه نسل هفتم از استارت آپ تشریفات تجاری ایران است که فعالیت رسمی  
آغاز نمود. برای    با سامانه رزرواسیون آنالین    1393خود را از اول مردادماه سال  

خی از سوابق  ما لطفًا از کانال اختصاصی تشریفات تجاری ایران در آپارات  مشاهده و بررسی بر
 بازدید فرمایید.  با آدرس اینترنتی  

آپ   همچنین در صورت تمایل به رزرو تلفنی خدمات، لطفًا بلیط خود را از طریق پیام رسان واتس 
 ارسال فرمایید.   09100555580به شماره تلفن همراه 

از کلیه آژانسهای مسافرتی و فعاالن صنعت گردشگری دعوت می شود جهت ارتباط با ما و اخذ  
 تماس حاصل فرمایند.  09100303230تخفیف ویژه و همکاری در فروش با شماره تلفن همراه 

 


