مشهد -بلوار معلم – بین معلم  22و چهار راه معلم –
پالک 262

آبادگران آذین سرزمین

مشهد -بلوار شهید صادقی -جنب اداره کل میراث

خورشید

فرهنگی خراسان رضوی

دانش پژوهان خراسان

خیابان راهنمایی  -راهنمایی  - 2/5پالک 6

رنگین سپهر هشتم

مشهد -خیابان کوهسنگی  ،کوهسنگی  ، 55پالک28
طبقه دوم هنرستان هتلداری و گردشگری هما

هتل بین المللی قصر خراسان مشهد -خیابان امام رضا -بین امام رضا 52و56
جهاد دانشگاهی خراسان

مشهد-میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسی –

رضوی

سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

معدن یاران لوت
هتل بین المللی قصر طالیی

مشهد -بلوار وکیل آباد – وکیل آباد – 25پالک -55
طبقه2

خانم مهرنوش شایسته پور

آقای محمد جعفرصدیق زراعتی

08200552-0

خانم زهرا زرین

آقای علی اصغر صادقی

05285655



خانم محبوبه آخوند زاده

آقای علیرضاآخوندزاده

05269229



خانم بهاره قاسمی

آقای علیرضا سزاوار

05595



خانم مژگان تیموری

آقای سید علی اکبر شمسیان

05998005

خانم ملیحه قورچی

آقای سعادت

05655952

کارشناس ارزیاب و مدیر فنی

هتل تخصصی

راهنمای طبیعت گردی

راهنمای زمین

کارکنان بوم گردی

بلد محلی

خانه داری

مسئول خانه داری

فرانت آفیس

کاست کنترل

آشپزی عمومی

مدیر فنی دفاتر









آشپزی تخصصی

راهنمای گردشگری









مدیریت عمومی تاسیسات

مدیریت تشریفات

59500525060































خانم افسانه سزاوار

آقای علیرضا رامش

50505092522

خانم مریم کهنی

خانم مریم کهنی

02202259

خانم عرفانی

خانم افسانه احمدیان یزدی

آرینا سفر پارس

مشهد -خیابان دانش غربی – مقابل دانش 5پالک 5

خانم طهورا مرتضوی نیا

آقای حجت زرین لعل

05285655

پردیسان سیر خاوران

مشهد – بین امام رضا  06و  05آژانس پردیسان

خانم سمیرا حسن زاده

آقای میثم هاونگی

05099999



ماهان پردیسان مشهد

مشهد – بلوار سجاد -نبش بزرگمهر 22

آقای ایمان علیپور

آقای ایمان علیپور

50508622526



سامان سیر رسپینا

خیابان سناباد – بین سناباد 02و  – 02پالک652

خانم رقیه حیدر زاده

آقای مصطفی ندافی

50595552955

شرکت نگین رز خراسان

میدان راه آهن – کامیاب 02

امیر حسین رزقی

آقای محمدرضا تفقدی

50500555

سفیران پارس یانا پندار

میدان شهدا – مجتمع تجاری میالد – طبقه  –2واحد 50

خانم الهام داورپناه

آقای حمیدرضا شیخ

08508255

خراسان
آکام شرق
داریوش سیاحت مشهد

مشهد-خیابان امام رضا-بین امام رضا  02و 06

خانم حوا دهقان

آقای محمد رضا سالمی

59506905020











انتهای بلوار بوکیل آباد – ابتدای جاده طرقبه سمت چپ
– هتل ثامن
مشهد -بلوار هاشمیه - 55تقاطع صارمی – بین صارمی
 22و 26

08686865
05555525

مدیریت غذا و نوشابه

نام مؤسسه

افق طالئی گردشگری شرق

آدرس

مسئول آموزش

مدیر عامل

تلفن تماس

رانندگان وسایل نقلیه گردشگری

فهرست موسسات آموزشی گردشگری مجاز تحت پوشش




















مسئول آموزش گردشگری اداره کل  :هادی لباف خانیکی 80038773:

