
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 فرودگاه بین المللی مهرآباد  معرفی جایگاه تشریفات اختصاصی 

 
جدید و قدیمی کشور جایگاه ویژه را در ذهن  هایفـرودگاه بین المللی مهرآباد در میان تمامی فرودگاه

تمام ایرانیان به خود اختصاص داده است و نام تاریخی و زیبای آن تداعی کننده خاطرات خوش برای 
 اغلب هموطنان است.

که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در طبقه فوقانی ترمینال یک طراحی و ساخته  فرودگاه مهرآباد 
شده است یکی از زیباترین جایگاه های تشریفاتی در کشور می باشد که خدمات متنوع خود را به صدها 
مسافر که به صورت روزانه طی پروازهای مختلف به فرودگاه مهرآباد وارد و یا در حال خروج از آن هستند، 

 ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 روز هفته با تعرفه مصوب فرودگاه بین المللی مهرآباد  7ساعته در  24رزرو آنالین 

 های تشریفاتی در فرودگاه بین المللی مهرآباد معرفی سرویس 

صورت همزمان دو سرویس بسیار    جایگاه تشریفات اختصاصی فـرودگاه بین المللی مهـرآباد بـه 
 را به مسافران استفاده کننده از این جایگاه ارائه می دهد.  و  پرطرفدار  

این جایگاه زیبا همچنین دارای امکانات متنوع و بی نظیری برای استفاده مسافران ویژه نظیر  
ای خوش و ماندگار از  سالن اجالس، سالن همایش، سوئیت و ... می باشد که خاطره  کافه 

 اقامت و استفاده از این جایگاه ویژه را در ذهن استفاده کنندگان از آن به یادگار می گذارد. 

 

 

 



 

 
 

 روز هفته با تعرفه مصوب فرودگاه بین المللی مهرآباد  7ساعته در  24رزرو آنالین 

 

 خدمات قابل ارائه در این جایگاه ویژه به شرح زیر است:

 

 پرواز ورودی

و یا  و در صورت رزرو آنالین از طریق سامانه  به فرودگاه مهرآباد مسافران در پرواز ورودی
به محض باز شدن درب و خروج از هواپیما مورد استقبال   09100555580رزرو تلفنی از طریق شماره تلفن  

قرار گرفته و با خودرو اختصاصی به سالن تشریفات منتقل می شوند. پس از ورود به جایگاه  کارکنان 
سافر و استقرار ایشان، در حین پذیرایی و استفاده از امکانات متنوع جایگاه نظیر انواع و استقبال از م

غذاهای سبک مناسب سفر، انواع نوشیدنی گرم و سرد، اینترنت پر سرعت، روزنامه و مجالت روز، کامپیوتر 
زمان خروج مسافر و  و پرینتر و ... کارکنان جایگاه بار مسافر را بدون نیاز به حضور وی تحویل گرفته و در

 بدرقه، بار را در محل سوار شدن به خودرو به مسافر تحویل می دهند.

 در این سرویس امکان حضور و همراهی مستقبل از زمان ورود مسافر به جایگاه تشریفات وجود دارد.

 می توانند به صورت همزمان با رزرو سرویس خود، ترانسفر فرودگاهی را نیز سفارش دهند. مسافران 

 پرواز خروجی

مسافران در پرواز خروجی در صورت رزرو قبلی، بدون توجه به اینکه پرواز آنان به صورت استاندارد از کدام 
ایند. پس از ورود به ترمینال بار ترمینال انجام خواهد شد، مستقیمًا به ترمینال شماره یک مراجعه می نم

به طبقه باالی ترمینال   همراه مسافران توسط کانتر مربوطه در سالن ورودی تحویل گرفته شده و مسافر  
 یک و جایگاه تشریفات راهنمایی می شود.

به کانتر پس از استقبال از مسافر و استقرار وی در سالن تشریفات و پذیرایی، کارکنان جایگاه بار مسافر را 
شرکت هواپیمایی مربوطه تحویل داده و کارت پرواز بر اساس بهترین صندلی موجود را اخذ می نمایند. 
به محض اعالم زمان سوار شدن به هواپیما از سوی شرکت هواپیمایی مسافر با عبور از گیت اختصاصی 

ی به پای پلکان هواپیما بازرسی فرودگاه بدون قرار گرفتن در صف انتظار و معطلی با خودرو اختصاص
 منتقل و با بدرقه کارکنان جایگاه سفر هوایی خود را آغاز خواهد کرد.

 ورود مسافر به جایگاه تشریفات وجود دارد. بدواز  مشایعدر این سرویس امکان حضور و همراهی 

 ارش دهند.می توانند به صورت همزمان با رزرو سرویس خود، ترانسفر فرودگاهی را نیز سف مسافران 

می توانند در صورت وجود سرویس تشریفاتی در فرودگاه مبداء و یا مقصد،  همچنین مسافران 
سرویس مورد نظر خود را به صورت همزمان در سامانه رزرواسیون آنالین تشریفات تجاری ایران سفارش 

 دهند.

ضمنًا مسافران استفاده کننده از سرویس های تشریفاتی که به صورت همزمان خدمات خود در فرودگاه 
 ای برخوردار خواهند بود.باد و کیش و یا رشت و کیش رزرو می نمایند از تخفیف ویژهمهرآ



 

 
 

 فرودگاه بین المللی مهرآباد   و  تعرفه استفاده از خدمات  

 بزرگسال  مسافر
 »تعرفه به دالر« مسافر غیر ایرانی   »تعرفه به تومان« مسافر ایرانی  

 33 30 240.000 180.000 ترانسپورت( -النج-پروازخدمات کامل )کارت  
 10 10 90.000 90.000 ترانسپورت  - کارت پرواز  

 23 18 120.000 90.000 النج
 25 23 180.000 150.000 ترانسپورت  -النج 
     سال  12تا  2مسافر  

 17 15 120.000 90.000 ترانسپورت( -النج-خدمات کامل )کارت پرواز
 5 5 45.600 45.600 ترانسپورت  - کارت پرواز  

 12 10 60.000 45.600 النج
 15 13 120.000 74.400 ترانسپورت  -النج 

     اجاره سوئیت 

 سوئیت 
 هر ساعت  ورودی هر ساعت  ورودی
75.000 30.000 20 5 

     سالن اجالس 

 ساعت اولیه  4میهمان و  25ورودی با 
 وعده هر نفر میان  هر ساعت  ورودی

1.500.000 300.000 15.000 
     سالن همایش 

 ساعت اولیه  4میهمان و  85ورودی با 
 میان وعده هر نفر  هر ساعت  ورودی

2.000.000 450.000 15.000 

 خدمات جانبی 
    

 تعرفه به دالر تعرفه به تومان 
 20 120.000 حیوان خانگی 

 20 120.000 ویلچر
 

 ساعت است.   3در پروازهای خارجی   ساعت و 2مدت زمان استفاده از جایگاه در پروازهای داخلی   ▪
 

 مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.  %9تعرفه ها ه کلیه ب ✓
 سالن النج مجهز به اتاق سیگار، نمازخانه، اینترنت وای فای، صندلی ماساژ و ... می باشد.  ✓
 در صورت نیاز به ویلچر حتمًا باید هنگام رزرو گزینه مربوطه انتخاب شود.  ✓
 باشند.   های مخصوص حمل حیوانات  حیوانات خانگی می بایست حتمًا در قفس  ✓
 سوئیت دارای یک وعده صبحانه رایگان است.  ✓
 میان وعده سالن اجالس و سالن همایش شامل چای و کیک می باشد.  ✓



 

 
 

 آپمعرفی استارت 

 

با   1393ماه سال آپ فرودگاهی کشور است که از اول مردادتشریفات تجاری ایران اولین استارت 
اندازی اولین سامانه رزرواسیون آنالین تشریفات فرودگاهی تحت دامنه  طراحی و راه 

نسل هفتم از این   فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. سامانه  
است که هم اکنون امکان رزرو اغلب سرویس های تشریفاتی در فرودگاه های ایران   آپاستارت

 و جهان را به مسافران خود ارائه می دهد. 

آپ از شما دعوت می نماییم از کانال اختصاصی تشریفات  برای آشنایی با سوابق این استارت 
 ید فرمایید. بازد  تجاری در رسانه آپارات با آدرس اینترنتی 

همچنین از کلیه آژانسهای مسافرتی و فعاالن صنعت گردشگری و تشریفات دعوت به همکاری  
 می نماییم. 

آماده دریافت   14155-7777و آدرس تهران صندوق پستی:  021 – 89779990ما از طریق نمابر 
 نقطه نظرات، پیشنهادت و انتقادات شما هستیم. 

با تماس بگیرید،    09100555580و تلفن همراه    021  –  91015446ن:  به هر دلیلی از طریق شماره تلف
 منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. 

 

 وب سایت های رسمی تشریفات تجاری ایران 

 

 

 


