
 آدرس تلفن موسسه مسئول آموزش مدیر عامل موسسه استان

 آذربایجان شرقی
 

 جهاد دانشگاهی 
نجف 

قراچورلوآغجه 
 لو

-کوچه رضا -چهارراه باغشمال اول  -تبریز 041-33342565 شهال عمادي فر
 ساختمان جهاددانشگاهی

سازمان مدیریت  
 صنعتی

حمیده علیزاده 
 کوي-جنب هتل تبریز -چهارراه آبرسان  -بریزت 041-33379954 الهام دشتی اشرفی

 پناهی
موسسه آموزش عالی  

 چرخ نیلوفري
کامران پاشایی 

 یف پاستور جدید –چهارراه آبرسان  –تبریز  04133368865 احد کمالی منش           فخري           
 . 22پالك  –مابین کوي بزرگمهر وسیزده آبان 

 سازمان مدیریت آذربایجان غربی
 04433466151 مهدي عبدي پور جواد جهانگیري صنعتی

04433466150 

خیابان  -خیابان حج -خیابان عمار -ارومیه
سازمان مدیریت صنعتی  -مدیریت صنعتی

 آذربایجانغربی

 اردبیل

هاله نقی زاده  علیرضا قانع هنرسیرعالی قاپو
 محجوب

04533733337 
 101پالك -میدان بسیج  -اردبیل 04533730966

مدیریت صنعتی 
 اردبیل

سید شهروز 
خ -شهرك کارشناسان میدان وصال-اردبیل  04533749314 داور فروتن تهامی نسب

 شهید نفیسی

تدبیرگستران توسعه 
 اردبیل

زهرا خرسندي 
 04533396372 ثریا خرسندي راد راد

 -به طرف صیاد شیرازي –میدان جهاد  -اردبیل
تمان طبقه دوم ساخ-روبه روي باطري اشجعی

 سعادت
دانشگاه ازاد اسالمی 
 هتل اسکول -دانشگاه ازاد-سرعین  04533221253 سجاد منصوري اسحاق رسولی سرعین(هتل اسکو)

 ایالم
 

 روبروي اداره کل میراث فرهنگی-ایالم  0843366210 صیاد شرافت پور جبار شرافت پور سیماي گردشگري

روبروي بازار روز طبقه  -بلوار سیدالشهدا -ایالم 08433381399 يکوثر مجید مریم مجیدي سارین مبتکر زاگرس 
 دوم

 البرز
 
 

 02632732575 نغمه منوري نغمه منوري آواي میراث آریایی
 

 -نرسیده به چهار راه هفت تیر -بلوار دانش آموز
 107پالك -روبروي درمانگاه شهیدکالنتري 

سیده زهرا  بهار ارتباطات ایرانیان
 02634219730 بهار لوییآرمان  موسوي

 
 -نبش بلوار آزادي -فلکه اول گوهر دشت

 طبقه اول-جنب آژانس آزاده -ساختمان ایرانیان
میراث جاویدان دیار 

 پارسه
صمد محمودي 

 ادبی
صمد محمودي 

 ادبی
02632403348 
02632403354 

-نرسیده به میدان شهدا-خیابان شهید بهشتی
 طبقه اول -پاساژنائین

شید صفائی جم کبیري 
 026634442000 فاطمه کبیري فر فر

 
روبروي  -میدان شهدا و چهار راه طالقانی  -کرج

 کباب بناب

 02632705557 مریم سلیمانی سپیده محبی گنجینه الوان مهر
 

  -ضلع جنوب شرقی پل -سه راه گوهر دشت
 1واحد  -1ساختمان صدف 

پیشگامان صنعت 
 خوراك پایا

حسین طاهري 
 مزلقانی 

مهدي طاهري 
 02631438761 مزلقانی 

-بلوار مطهري-میدان آزادگان-استان البرز
ساختمان  -بروي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیرو

 .3طبقه  – 6واحد  -امیر
 اصفهان

 
آواي دشتیاران مهر 

 03136244560 نینا توفیق نیا* حمید زارعی آیین
03136280111 

بن بست  34کوچه -توحید شمالیخیابان 
 78ردیبهشت پالك ا

لیست موسسات آموزشى گردشگرى و هتلدارى در ایران
(آپدیت بهمن 1399)



 

 

شرکت توسعه فرهنگ 
 قهوه اسپادانا

مهري توکلی 
 قینانی

مهري توکلی 
 2ساختمان شهریار طبقه  –استانداري خ  03132241024 قینانی

موسسه گردشگري 
 زمین پویان آپادانا

مریم السادات 
 قیامی اصفهانی

مریم السادات 
 قیامی اصفهانی

03132220298 
03132231613 

طبقه -روبروي هتل صفوي-طینخیابان فلس
 فوقانی بانک ملی

موسسه آموزشی 
  صفاهان عهد عتیق

اکبر موذن 
 03135212218 اکبر موذن صفائی صفائی

 
موسسه -جنب سه راه مهر-خیابان مشتاق دوم
 صفاهان عهد عتیق

ندا سادات سید  نداي پایا گستر مهان 
 هاشمی

سعیده فخري 
 نیان

03155463226 
 

جنب مجتمع -کمال الملککاشان میدان 
 4واحد -ساختمان فرش -شیرین

     

-روبروي جهاد-خیابان آیت اله کاشانی-کاشان  03155452135 الهه فدائیان آرائی هایده نژادانصار ماهان باستان کاشان
 28کوچه اندیشه 

سفیران آواي زنده  
جنب  -د چهارراه قصربع -خیابان شمس آبادي 03131312225 محسن شفیعی محسن شفیعی رود

 بانک ملی
شرکت توسعه  

گردشگري راهبرد 
 اندیشان چهارسوق

طاهره زارعی  مجید موزون
 03133368034 مزرعچه 

خیابان  –شهرستان اصفهان  –استان اصفهان 
ساختمان اداري  -24کوچه شماره –شهید باهنر 

 .5واحد  – 2طبقه  –ویکتوریا 

سید احمد  لیان سیر بوشهر بوشهر
 انتهاي خیابان حاللی -خیابن مطهري 07733564060 نیلوفر مسیحا اشمیه

 تهران
 

-متر باالتر از میدان ولیعصر 20-خیابان ولیعصر  02188800055 علی محمدي سپهر سلطانی ارسباران
 18پالك-کوچه مالیی -سمت راست 

حسین  آتالند
 02195118497 رسول مهدوي خانمحمدي

02195118497 

 12پالك -کوچه مداین-ان فجرخیاب-مطهري
محل برگزاري کالسها: چهار راه -10واحد

 دانشگاه هنر -ولیعصر

 02166128715 عارفه وردي نژاد صنوبر دوستعلی  دریچه شرق
66409628 

خیابان کارگر   -میدان انقالب  -خیابان انقالب
نبش خیابان جمالزاده  -خیابان نصرت -شمالی 

 3واحد  -98پالك  -

 02188828821 اکرم بدر نادیا تربتی تصویر تراشه
02188825747 

 -72پالك  -روبروي برج سپهر -خیابان سمیه
 طبقه سوم

 صدیقه جعفري  حمید زادمهر گردشگران بنیاد
02122344517 
02122344520 

 

ضلع جنوب  -تقاطع یادگار امام -بزرگراه چمران
مجموعه سبز -خیابان نوراللهی-شرقی هتل اوین

 شرکت آموزش گردشگران بنیاد-وینهتل ا
خانه سفر مهر 

 پارسیان
بنفشه ماستري 

 فراهانی
بنفشه ماستري 

ساختمان  -ضلع شمال شرقی چها راه ولیعصر 02166968338 فراهانی
 12واحد -فراهانی

 02188103927 مینا مجتبایی مسعود جامسون طبیعت
02188103928 

نبش  -خیابان سید جمال الدین اسدآبادي
جنب  -روبروي قنادي پوپک -29یابان خ

طبقه دوم  -267پالك  -داروخانه یوسف آباد
 6واحد 



میراث زمین شناختی 
 خاورمیانه

کیمیا سادات 
خیابان   -خیابان سید جمال الدین اسدآبادي 02188053530 رویا رضائی صالح عجایبی

 1واحد  34پالك  -53
اکادمی کاله سر آشپز 

 02166959921 اهره خطیبیط اصغر رنجبر اکوارس
02166401852 

 نرسیده  -ابتداي کارگر جنوبی  -میدان انقالب
 به روانمهر

-18و16بین خیابان -خیابان یوسف آباد-ولیعصر 02188554399 فائقه رستمی نیما آذري آواي طبیعت پایدار
 10واحد-طبقه سوم-148پالك

 02188490049 سارا همایونی آراء شیروانی هوریزان راش
تقاطع -زیر پل کریم خان-خیابان کریم خان

-196پالك -جنب بانک تجارت-سپهبد قرنی
 واحد شرقی -طبقه سوم

 -آموزش هتلداري  
مهمانداري و خدمات 

 جهانگردي ماربین
خ ش  -روبروي مسجد الجواد  -میدان هفتم تیر  02188824095 شمسی شیربندي محمود امامی 

 3واحد - 36ش  -لطفی 

ه آموزش موسس
تالشگران اندیشه 

 کاراد

بهروز شریفی 
میدان هفت تیر،جنب مسجد الجواد کوچه  02188381590 بیتا راد مقدم

 47بهارمستیان،پالك

 02188952133 آتنا نصیریان جالل نصیریان آواي جلب سیاحان
 105شماره -ابتداي خیابان قدس -بلوار کشاورز  02188952105

 021887400580 خانم فرقانی ن سپهريشهی بهار کوچ گردشگران 
02188748217 

 وچهک -پاکستان  یابان خ-بهشتی هیدش یابانخ
 4طبقه  -27شماره  -دوم 

 انیابروبروي خ -باالتر از پارك ساعی -خ ولیعصر 02188799474 رزا عبدلی حمیدرضا رنجبر دنیاي آشپزخانه ملل
 اول بقهط-2404 ماره ش -32

د بلوري مجی رویال گشت قرن 
باالي -نبش خیابان رحیمی-فلکه اول صادقیه 02144269584 فرحناز اعتمادي کاشانی

 59پالك-کفش فروشی کانگور
 1ط -1ش  -نبش میرعماد -خ ش مطهري  02188529362 امیراحمدي محسن کرابی مارکوپولو 

محمدرضا  مجمع 
یابان جمشیدیبن خ-باالتر از م کاج-سعادت آباد 02122075081 محمدرضا مجمع مجمع

 10شماره -بست شبنم

امیر محمد  نیلوفر آبی جهان آرا  
-دستگردي هیدش یابانخ-شریعتی  یابانخ 02122900140 راما حیدري فر حیدري فر

 11 مارهش-نعمت وچهک-گوي آبادي یابانخ

کانون اتومبیلرانی و  
 سمانه شمس آقاي جاللی جهانگردي

 
02166900771 

4 

خوش و شهید  یابانبین خ - آزادي  یابانخ
 231 الكپ -قانعی 

سیاحان مروارید  
 آسیا

بهیه شیخ 
 02144701026 المیرا صفدري االسالم

02144739007 
جنب -ضلع غربی ورزشگاه آزادي-اتوبان کرج

 هتل المپیک-ورودي اصلی ورزشگاه،

 02144033642 کشاورز خرامه کشاورز خرامه ستاره گشت آسیا 
02144033642 

- 6بقه ط-برج سبحان-ابتداي آیت اله کاشانی
 34واحد 

 سعادت آباد  02144658662 نگین کشاورزنیا غفار رضوانی مهرآیریس ایرانیان
گفتمان جهان  

و  2بین ورودي -19بلوك 2فاز -شهرك اکباتان  02144692592 شهرزاد صادقی شهرزاد صادقی گردشگري
3 

علی ثناگوي  اکسیر سرزمین پارس 
 خانم سرداري قدم ا

 
02166490280 
02166491380 

ساختمان -نبش کارگر شمالی-میدان انقالب
 5واحد -طبقه دوم -1135



 

پیشروان پژوهش  
خ -خیابان رستمی-خیابان کالهدوز(دولت) 021220795890 زهرا علی خانی زهرا علی خانی خوراك

 2واحد-6پالك -فرهنگ
موسسه نوآموزان  

 02122092203 سعیده جهانوند ندحسین جهانو جهانگرد
021220922206 

خ شاه نظري، خ  -میدان محسنی -میرداماد 
 25، زنگ 4پالك  -مددکاران، کوچه خسروي 

 4طبقه - 36پالك  -خ قیمتی  -میدان ولیعصر  021880900 خانم لطفی ساناز سانیا ساناز سانیا 

صولتی دولت  رسسپاوان آ 
 بعدتقاطع سهروردي -عباس آباد  -تهران  02188733135  بابائیان آبادي

دانش آفرینان  
 پرتیکان

سید ساعد 
 02122221208 احمدي عبداللهی

 
خیابان  -جنب مترومیرداماد  -میرداماد  -تهران

 4واحد - 10پالك -خیابان نازنین  -تبریزیان

پیام آوران عرصه  
 02177658361 مهزاد کاویانی مهزاد کاویانی خوراك

02177658360 

 –خیابان بهار  –شهرستان تهران –استان تهران 
بن –کوچه کامبیز  –خیابان شهید خداپرست 

 1واحد  – 5پالك  -طبقه اول  –بست الهوتی 

سفیران عصر 
 روشنگري

مهناز صادقی 
 اصل

سید علی موسوي 
 02144351417 نور 

نرسیده به میدون  –بلوار کشاورز  –تهران  
 -جهاد دانشگاهی تهرانمرکز اموزش  –ولیعصر 

 .7طبقه -118پالك 

شرکت نگار ماندگار  
 آراد

معصومه 
 02177658361 معصومه محمدي  محمدي 

 –خیابان بهار  –شهرستان تهران –استان تهران 
بن –کوچه کامبیز  –خیابان شهید خداپرست 

 1واحد  – 5پالك  -طبقه اول  –بست الهوتی 

چهارمحال و 
 بختیاري

 

 مسعود زیالبی نبینپارسیس جها
 

 فاطمه یزدانی
 

 جنوبی کوچه شیراز-خیابان فردوسی  -شهرکرد 03832275779

 038322425170 سعید بختیاري فر سیروس رضایی جهاد دانشگاهی
03832227929 

 -باالتر از سه راه سینما -خ ولیعصر -شهر کرد
جهاد  2مرکز آموزش هاي تخصصی شماره 

 دانشگاهی

 خوزستان
 
  

 سوسن جهرمی سوسن جهرمی تانهوجس
06133381000 
06133380003 

 

-غربی 6و  5بین خیابان  -کیانپارس -اهواز 
 آموزشگاه هوجستان -طبقه سوم -ساختمان آالء

 06153540350 پیام رشنودي امید رشنودي سهند اعتماد اروند
 

روبروي   -ش آرشنب-چهل متري -خرمشهر
 جنب باتري فروشی توان-بانک ملی

 هدي صالحی راد سهیال قنواتی یتی روند آرسینگ
06152353966 

 
 

خیابان  -ماهشهر قدیم -شهرستان بندر ماهشهر
 طبقه اول - 5پالك -خیابان ابوذر -شهید باهنر

حجت توکلی  کاشفان صنعت دزفول
ابوریحان و میدان فتح  یابانبین خ -دزفول  06142271815  نسرین اوالد نژاد

 المبین

هین موسسه ب
 06153264321 سام طالیی سام طالیی دستپخت سارینا

جنب –میدان شهدا  -متري 24خیابان  -اهواز 
طبقه همکف -پاساژ ساحل –سینما ساحل 

 2واحد

عادله هالل  علوم خیام بیرجند  خراسان جنوبی
 بیرجندي

عادله هالل 
 بیرجندي

05632439399 
 

خ نواب  –بیرجند  –استان خراسان جنوبی 
و چهارراه  2بین نواب صفوي  –ربی صفوي غ
 طبقه اول. – 22پالك  –مدرس 



 خراسان رضوي
 

هتل بین المللی قصر 
 16و14بین خ  -خیابان امام رضا 05138090 بهاره قاسمی علیرضا سزاروار خراسان

داریوش سیاحت 
 مشهد

افسانه احمدیان 
 05137676761 ريیمحمدرضا حا یزدي

05138800120 
بین صارمی  -تقاطع صارمی -18بلوار هاشمیه

 152پالك-26و24
آبادگران آذین 

جنب اداره کل  -23صادقی -بلوار شهید صادقی 05137233885 محمود حاجیان حمید زراعتکار سرزمین خورشید
 میراث فرهنگی خراسان رضوي

علی اصفر  دانش پژوهان خراسان
 05138470600 زهرا زرین لعل صادقی

 6پالك- 4/1راهنمایی-نماییخیابان راه 0513847601

نه سزاروار افسا علیرضا رامش هتل قصر طالیی
 36و34بین  -خیابان امام رضا  05138038 بندي

توسعه رویداد آگام 
 بلوارامام خمینی  -هطرقب 05134232608 مریم کهنی مریم کهنی شرق

 بالل عظیم چشم انداز توس پژوه
 6پالك-5کالهدوز  -میدان احمد آباد 05138408248 علیرضا کریم زاده امرغان

طبقه  -10پالك -28وکیل آباد -بلوار  وکیل آباد 05138688912 ملیحه قوچی سعید سعادت معدن یاران لوت
 دوم

افق طالیی گردشگري 
 شرق

محمد رضا 
 05138477660 امیر طه سالمی سالمی 

09156951525 
-28پالك  -20/1راهنمایی  -خیابان راهنمایی 
  4واحد  -3طبقه -ساختمان آرمان

علی اکبر  جهاد دانشگاهی
 شمسیان

مژگان ثابت 
 تیموري

05131997101 
 

-پردیس دانشگاه فردوسی-میدان آزادي
ساختمان مرکزي جهاد دانشگاهی خراسان 

 رضوي

محبوبه  رنگین سپهر هشتم
 05138469249 ادهعلیرضا آخوند ز آخوندزاده

 
-47پالك  -10کوهسنگی  -خیابان کوهسنگی

 هنرستان هتلداري و گردشگري هما-طبقه دوم

 خراسان شمالی
 

بی بی مریم  آینده سازان یاسین
 05832211552 قدسیه غیرتی طاهري

 77،پالك 19شماره -بجنورد خیابان شریعتی  05832229915

صادق  گردشگري می سی نو
 05832231383 کاملی افسانه معصومیان

 8روبروي رضاامامی -خیابان رضا امامی-بجنورد 09395845439

 زنجان
 

آواي پیشگامان 
 زنجان

سید رضا 
 02433741935 لیدا طهرانی هاشمی

 -نرسیده به میدان هنرستان -خیابان خرمشهر
طبقه  -ساختمان السان  -جنب بانک صادرات

 3اول واحد 

 02433337884 منصور دهستانی  زادهپریسا میرزا  نوبانگ اندیشه
 276پالك -جنب بانک ملی -سه راهی جاوید 02433332669

سیستان 
آرزو حمیدي  *مهارت آموز اوشیدا بلوچستان

    36رگمهرنبش بز -بلوار بزرگمهر 05433420174 الهه حمیدي ژاله

 سمنان
 

 0234206290 پروانه حسنی پروانه حسنی گردشگري آشنا
0234205180 

-روبروي پمپ بنزین-میدان انقالب -رمسارگ
 21واحد  5طبقه  -ساختمان پاسارگاد

-پایینتر از چهار راه معلم-خیابان شهدا -شاهرود 02332347442 حسین خنجري مهرداد فرشیدي سفر آموزان گیتی 
 324شماره 

زمین گشت پارس  
 02333333830 راحله غضبانی راحله غضبانی سمنان

 

روبروي جهاد -ابان دانشجوخی-بلوار قائم
داخل مرکز رشد فناوري دانشگاه -دانشگاهی

 شرکت دانش بنیان زمین گشت پارس -سمنان



مزه آفرینان آروند 
 انیرضا آقای نگین شاهوار

 

 زادهمریم ادیب 

  

02332225492  
 

خیابان سپاه بهداشت  –محله چمران  –شاهرود 
 طبقه همکف 0پالك  –بن بست بی نام  –

 فارس
 

طاهره کریمی  تچرپاد پارس
 07138315859 طاهره کریمی فرد فرد

ابتداي بلوار عدالت  -فلکه فردگاه -شیراز 
طبقه   -مجتمع مرسدس  -سمت چپ -شمالی

 25واحد   -2

 07136540945 الله شفیعی الله شفیعی آفتاب پارسه 
07136540532 

اولین  -خیابان محمودیه -بلوار چمران -شیراز 
 درب دوم  -ت راستکوچه سم

گردشگران سرو 
 شیراز

محسن یزدان 
 233پالك  -میدان احسان -شیراز  07136240724 ساراحیدري پناه

 07143237400 اژدريحبیب  اژدريحبیب   نگین فارس
 

 -روبروي اداره پست -خیابان انقالب  -مرودشت
 ساختمان هالل احمر  -طبقه دوم

بانیان گردشگري 
 0717360176 آرمین تهرانی رانیآرمین ته پارسه

 نبش فرعی داوري -خیابان رودکی -شیراز 

جهانگردان و نوآوران 
 نگارین تندیس

سارا نیرومند 
 حسینی

سارا نیرومند 
 حسینی

07132228641 
 

ن مکتبی ضلع خیابا-خیابان سعدي -چهارراه زند
 ی مقابل پارکینگ طبقات

دانش افرینان طرح 
کوچه -خیابان شهید جمالی  -خیابان مالصدرا 07136474758 راضیه امیري راضیه امیري گستر پارس

 25واحد   -4طبقه  -2پالك  -6
نورهان شهد سرزمین 

 خاطره توانا نادره توانا پارس
 

07138386538 
 

فرعی  3کوچه –بلوار باغ حوض  –شیراز زرهی 
 6ساختمان مهرسانا واحد  -4/26

امیر حسین  سما گستر فرهام
(پوستچی) -خیابان سید جمال الدین اسد آبادي  09179814815 زهره ساحدي  نیا حکمت

 ساختمان عمران توسعه -روبه روي شیرینی گلها 

 -روبه روي اداره گاز –ورودي شهرك گلستان  09173049462 مژگان دستوري مژگان دستوري هین دستپخت آنیل
 1ساختمان ساحره واحد 

دانش آفرینان  
اگرس گردشگري ز
 پارس

 09178167425 صدیقه شیروانی  صدیقه شیروانی 
دهپا  –بلوار اصلی  –هماشهر  –استان فارس 

 –طبقه همکف  –روبروي بانک کشاورزي  –گاه 
 .1واحد

موسسه تخصصی 
گردشگري راهبرد 

 جنوب
 2نبش کوچه -بلوار ارم-شیراز، 07132251000 زهرا قاسمی پرویز احمدپور

 قزوین

ته میزبان شایس
 مینودر

وحید نصرت 
 آقایی

وحید نصرت 
روبروي  -کوچه خالقی -خیابان شهرداري 02833660055 آقایی

 12پالك  -پارکینگ سرچشمه

خانه سفیران 
  گردشگري

 
 فرزانه هاشمی

 
 02833234774 فاطمه ربیعی 

09039876678 
جنب مدرسه شیخ طوسی  -خیابان خیام جنوبی

 6احدطبقه دوم و -ساختمان پاسارگاد -

 قم
 
 

معصومه  فروغ تمدن کویر
 عسگري گرجی

معصومه عسگري 
طبقه دوم  -مقابل صدا و سیما -بلوار امین 02532616661 گرجی

 ساختمان سروش
سخن آشناي آفتاب 

بلوار شهید اخالقی بین  -متري صدوقی 45 -قم 02522917677 اعظم نوروزیان مهدي نوروزیان شرق
 71پالك  -4و  2کوچه 



سید مصطفی  فطرت و معنویتآواي 
 میرفندرسکی

محمد طاهر قلی 
 تبار

 
02128424369 
09192525055 

 

خانه تاریخی یزدان 11-خیابان باجک کوچه  -قم
 -پردیسان-آدرس برگزاري دوره ها:قم -پناه

 دانشگاه باقرالعلوم

پرنیان آیسان 
 خورشید تابان آسمان

رویا مهدیلو 
 شیخ احمدلو

رویا مهدیلو شیخ 
 دلواحم

 
09354290938 

 

خیابان  -خیابان امام حسین -زنبیل اباد  -قم
طبقه - 19پالك   - 3و1بین کوچه   -مفتح

 همکف

 کردستان
 

 08733290242 فرزانه چمنی فرزانه ساالري مجتمع آموزشی افق
08733661553 

طبقه سوم داروخانه هالل  -خیابان پاسداران 
 احمر

آموزش گستر غرب 
 75قطعه  -2فاز  -شهرك مولوي -سنندج  08733226570 امجد بهروان انامجد بهرو آراء

سفیران کورد آریو 
 جنب غذاي آماده  حسینی -بلوار وحدت  -سقز 08736234072 فرشاد میرزایی فرشاد میرزایی برزن

ساختمان مرکز  -بلوار شهید عبادت -مریوان 08734520737 نشمیل برقی عباس برقی گشت یارمریوان
 درش

خیابان خرم  -شهرك سعدي -سنندج 08733660286  مهشید زمانی نوید زمانی ژوان آکرین سنه دژ
 61پالك -کوچه بابا مردوح-کردستانی

سپهر گردشگري  کرمان
 هفتواد

امیر عباس 
 7مروي   -کوچه دهم  -خیابان استقالل 03432513666 فرزانه حقیقت نجفی پور

 کرمانشاه
 

 طبقه دوم -دانشگاه پیام نور -پاوه  9229570233 نگاره مژگان ره مژگاننگا سیران نورد رستا
شرکت گردشگري و 
 زینب صحراگرد فاطمه شریفی آموزشی آواي ترنم

 
08338380657 

 
-روبروي بیمارستان امام علی-بلوار شهید بهشتی

 مرکز رشد دانشگاه رازي-دانشکده علوم اجتماعی
میراث ماندگارجاوید 

 -خ نهم  -میدان مرکزي -بهمن  22-کرمانشاه  08338367723 رضا کیهانی هانیرضا کی غرب
 109و108بین کوي 

موسسه توسعه و 
تحقیقات گردشگري 

 بهارستان
 08338243858 مجید کرمی محسن کرمی

 
 -چهار راه بسیج -خ شهید بهشتی -کرمانشاه 

 طبقه سوم -ساختمان چاپ نظام 

 08334225155 فریبا ملکی کیفریبا مل میراث داران میلکان
 –ابتداي خیابان مدرس  –شهرستان کرمانشاه 

طبقه فوقانی چلوکبابی  –بعد از پاساژکیش 
 اطمینان

کهکیلویه و بویر 
 6گلستان -خ ارتش -یاسوج 9175430400 مازیار روایی مازیار روایی جهانگرد  400موسسه  احمد

 گلستان
 

تقاطع -خیابان شریعتی شرقی-گنبد کاووس 01733263144 وح اله غفارير مریم واعظیان رویاي شیرین گلستان
 -خیام

 آواي طبیعت گلستان
 -ه دهم کوچه سرخواج -خیابان سرخواجه 01732330132 صدیقه اریس سهیال برزگر 

 3مجتمع تجاري و اداري آفتاب
دانش پژوهان میراث 

 آفتاب پانزدهم -خیابان امام خمینی -انگرگ 01732255880 محبوبه پرچگانی سعیده احمدي نگارستان

 گیالن
 

 مارینا خوش مو گردشگران پایدار گیل
 

 ارمغان احمدي 
 

01332847320 
 

  -پشت صدا و سیما -خیابان رسالت  -رشت 
 جنب دانشکده بهداشت -کوي جنت



 

سیده طیبه میر  آگه نماي واسع 
گی  خاتم االنبیا کوچه مجتمع فرهن–رشت  01333240009 آرمین ربیعی فرد  واسع  

 1سهیل دبیري
چشم انداز گردشگري 

 شمال
نرجس خاتون 

 01333772377 مریم خانی آقایی
 

 25کوچه –خیابان استاد معین  –گلسار  -رشت
 7پالك  – 4فرعی  –

گیل گردش پردیس 
 شمال

محمد پور 
 تبن بس  -کوچه ابوذر -میدان انقالب -لنگرود 09211544041 بیژن نادم صالحی

 جنب مسجد عرب -40پالك  -حیدري

روبه -شهرداري ابتداي خیابان سعدي  –رشت  01333234994 جهان جهانی زهرا پژوهش پژوهش پاسارگاد گیل
 هنرستان پژوهش -روي مجتمع دخانیات

 لرستان
 
 

 رضایی حامد خلیلی حامی پژوهان تندیس
 کوچه مخابرات-شهداي شرقی-خرم اباد  06643215151 

ان گردشگري بانی
جنب نمایندگی ایران   -میدان رازي  -خرم اباد  09128899214 محمد قانع احسان بامذر کاسیت

 رادیاتور

ه شعب -روبروي بانک ملی -خیابن امام -الیگودرز 06643330210 کیوان علی پور کیوان علی پور ایل گشت زاگرس
 بدر

کاسیت نشینان 
 زاگرس

سعید تقوي 
 09163652115 زینب حاجري گودرزي

06633417077 
 ستارگان -جنب کتابفروشی -خ علوي -خرم اباد
 آسمان

طاهره میربگ  رنگارنگ وارك
بلوار ولی -خ ولیعصر میدان کیو  –خرم آباد  09166611216 اعظم سبزواري سبزواري

 عصر جنب زاگرس 
گردش گستر خرم 

کوچه شهید -خیابان ناصرخسرو -خرم اباد  09916526016 مرتضی درویشی مجتبی کالنتري رود
 ملکشاهی

 میر مالس غدیر
کوچه شهید  -خیابان ناصرخسرو  -خرم اباد  06633240889 فریدون رشیدي الیاس محبی 

 ملکشاهیان

 مازندران
 

 01152225471 بهاره اسدي پور بهنام حیدرپور آسمان نیک سفر
 11مقابل یاس -چالوس محله -چالوس 52222513

علی مهري  کلید طالیی
 علمدار

مینا نجفی 
روبروي  -میدان شهید خلعتبري -رامسر 01155226096 یادگاري

 طبقه دوم -مجتمع سیمرغ-فرودگاه

تصمیم هفت اقلیم 
 طبرستان

محمد علی 
 رضا صمدي کنجدي

01154312201 
2 

 

طبقه فوقانی  -بلوار شهید شیرودي -تنکابن 
 2واحد  -گالري فلورانس

آسمان پروازرها 
 01142268667 امیر حسین فیضی سمیه محمودي یشگام ایرانیانپ

42268668 
ر تال-نبش کوچه عدالت-خیابان بابل-قائمشهر

30 
نواندیشان گردشگري 

 رهاد
محمد امین 

 جعفري
سیده فاطمه 

 حجتی
01155221069 

 
جنب  -خیابان میر هاشمی  -رمک -رامسر 

 طبقه اول -ساختمان علیپور -شیرینی ماه بانو
توسعه اسکان رفاه 

 خزر
محسن 

 01152325052 آرمان تونی کیاکجوري
52325041 

 -روبروي فرمانداري-میدان همافران -نوشهر
 طبقه اول

 2پالك - 22نبش آفتاب  -خیابان هراز -آمل 011144295424 سامنه شهبازي اسماعیل گرایلی پیشگامان آوا پارسه

سراي دانش 
 کارآفرینان گردشگر

 امل البنین
 01135253113 سینا احمد پور جهانی نیا

 1شریفی -میدان بسیج -بابلسر 35253114



 

 

 

فرهاد حاج  فرا گردش گستر
 01135289926 آزیتا اسفندیان بابایی

35284333 
واحد خدماتی رقاهی  -کمربندي غربی -بابلسر

 بین راهی میزبان

یعقوب حاجی  سجاد شالیکار رادسفر نوین آریا
 زاده

01133253577 
33266751 

 -19نبش فرهنگ  -خیابان فرهنگ -ساري 
 1واحد  -طبقه اول  -ساختمان کوالئیان

محمد حسین  سپنتا روژان مامطیر
ساختمان  -طبقه سوم-13خیابان مدرس -بابل  01132295052 فاطمه بیاتی حدادي

 حسن پور

 استان مرکزي
 

 08632218850 پرستو احمدي پرستو احمدي هماي جاده ابریشم
09185799197 

کوچه پوریاي -خیابان شقایق -شهر صنعتی 
 ساختمان درنا-اولین سه راه سمت چپ-ولی

جنب  -مرداد 5خیابان  -خیابان دانشگاه -اراك 08633669889 مریم فرساد نیا مریم فرساد نیا سایا سفیران ساتراس
 استخر

 هرمزگان
 

الماس آبی جنوب 
 بیکران

الناز رسول 
 07633682797 یریما رستم حقیقی

09173618648 
 روبروي بیمه-بلوار مصطفی خمینی-بندر عباس

  3واحد -3طبقه -ساختمان آرمی-معلم

مجتبی شیر  مشق آفرینش 
 07633683981 گلشن خادمی خوانی

 -چها راه رسالت -بلوار امام خمینی -بندر عباس
ساختمان بنیاد  -جنب بانک صادرات مرکزي

 27واحد طبقه دوم  -پانزده خرداد

 همدان

 دانش گستر همدان
 -خیابان بین النهرین ابتداي –شهر همدان  08138261515 علی دادوند علی دادوند 

 کوچه سروش ساختمان ماهان واحد

امیر میرزائی  میرزا طبخ پارسا
چهارراه خواجه رشید جنب درمانگاه شکري  08138323545 امیر میرزائی پارسا پارسا

 1تان واحدموحد ساختمان اکبا
بنیاد توسعه 

 -ابتداي خیابان جهان نما -میدان جهاد 08138233781 محمد رضا بریري بهنام افتخاریان گردشگري آسیا
 5واحد  -طبقه دوم-ساختمان جم

خوشفکران پژوهش  
 08132524317 منوچهر احقر محمد رضا احقر مدرن

 
-روبروي بانک کارآفرین-خیابان خواجه رشید

 بقه اولط -143پالك 

 یزد
 

علی اکبر  کوشک نگارین یزد
حدفاصل چهارراه پزوهش به سمت نعل  –یزد  03538219171 نورسته حیدري تشکري

 کوچه مقابل پردیس خوابگاه برادران -اسبی
پردیس گردشگري 

 هفت اقلیم
مرتضی 
ه وچنبش ک -بلوار پرفسور حسابی -صفائیه  -یزد 03538215893 مرتضی بذرافشان بذرافشان

 گلبرگ

بلوار موج هتل -خیابان سناعی  -جزیره کیش 07644468181 محمد کاظمی نازنین فاتحی موسسه آوا کیش کیش
 12ویدا طبقه همکف پالك 

      
      
      
      
      

منبع: وب سایت رسمى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى


