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ننتد اتا از اریت  رشته مهمانداری، یکی از رشتته اتایی ا ته طته اراتداراد زیتادی دارد د ااتراد متی تدا
شرطه در طنکدر د اتا دتددد شترطه در طنکتدر، در ایتد رشتته درن د.داننتدف ایتد ااتراد متی تداننتد در 

رشته   دانشگاه اای م.تلف اعا از دانشگاه آزاد، دانشگاه  را ری، دانشتگاه علمتی طتاردردی د هیتره در
، ثده ناا نمایندف اما آد اا درای ثده ناا مهمانداری دتددد طنکتدر، دایتد شترایای مهمانداری بدون کنکور

،  تتدم متتی شتتدد تتتا آد اتتا نتداننتتد در رشتتته را داشتتته داشتتندف در داعتت ، عتتدا دکتتدد اتتر یتت  از شتترایا
  .مهمانداری اداپیما دددد طنکدر ثده ناا نمایند

اگر شما اا کز اارادی ا تید طه می .دااید در رشته مهمانداری دددد طنکدر ثده ناا طنیتد، دایتد تمتامی 
دتا متا امتراه داشتیدف متا شرایا را دارا داشیدف درای آشنایی دا تمامی اید شرایا، می تدانید در ادامه مقالته 

در ادامه مقاله ار آد چه طه شما عزیزاد داید در راداه دا رشته مهمانداری اداپیما دددد طنکدر ددانید را 
  .درایتاد ده ادر طامل د مفصل دیاد .داایا طرد

  

  معرفی رشه  مهمانداری بدون کنکور

ر شی  د منا دی دارنتد د نوتده پدشت ، یکی از کذادیه اای رشته مهمانداری اداپیما اید ا ه طه ظاا
ندع طار دففف آد اا می تداند داعث کذم ااراد م.تلف ده اید رشتته شتددف دترای ایتد شتال شتما دایتد اترد 
اکتماعی د دردنگرایی داشید تا دتدانید دا م ااراد ارتداا .ددی درعرار طنیدف امچنید، شتما عزیتزاد دایتد 

لف را داشته داشیدف اید اا .ارج از دردن د آمدز  اایی طه شما عدره تاثیر گذاری در ردی ااراد م.ت
در اید رشته .دااید دیدف درای ار شالی د ار رشته ای الزا ا ه، دنادراید دهتر ا ه اتر اترد تدانتایی 
د مهاره آد رشته را داشته داشد تا در آد درن د.داندف دنادراید عالعه مندی ده پرداز د  فر اا ده ندده 

دعتد از اینکته شتما در رشتته مهمانتداری دتددد طنکتدر  .ی از مدارد .یلی مها در اید زمینه ا ه.دد، یک
پذیراتتته شتتدید د مداتت  دتته ا تتت.داا در اتتر طتتداا از شتترطه اتتای اداپیمتتایی شتتدید،  تته نتتدع شتتیفه طتتاری 

 ..دااید داشه
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 معرای رشته مهمانداری دددد طنکدر

  

 .ردی لین  آدی طلی  طنید رشته مهمانداری اداپیماشرایا پذیر  در  کهه ااالع از

  

ا ه طه در ایتد صتدره شتما تعایتل ا تتید د نیتازی نی ته طته  off یکی از واله اای شال شما واله
ا ه طه در اید واله شما نته تعایتل ا تتید د نته  ترطار ا تتید د  stand by  رطار دردیدف واله ددا

راد شما ده ار دلیل نتداند ده مول طار دیاید، شما داید دته کتای آد در داید آماده داشید تا اگر یکی از امکا
در واله  دا اا شما  رطار ا تید د مشادل ده طار .داایتد دتددف از نظتر وقتد  د  .پرداز شرطه طنید

مزایتتای طتتاری اتتا، شتتما از مزایتتا د وقتتد  .تتددی در.تتدردار .داایتتد دتتددف مشتتردا دتته اینکتته از امتیتتاز 
ار داشید؛ ده عنداد مثال: ارچه رتده شما داالتر ردد، وقدعتاد نیز اازای  .دااد یااتهف داالتری در.درد

نوده در.درد شما دا م ااراد، مها تترید مدوتدع در ایتد شتال ا ته د اینکته شتما دایتد ت تلا ن تدی دتر 
دار زداد انگلی ی داشته داشیدف ایتد نکتته مهتا را در نظتر داشتته داشتید طته  تاعه اتای طتاری یت  مهمانت

  .نامنظا ا هف درای آشنایی دیشتر دا وقد  مهماندار، می تدانید مقاله زیر را ماالعه طنید

  

 شرایط پذیرش بدون کنکور رشه  مهمانداری
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، ثدته رشته  مهمانتداری بتدون کنکتور اماد ادر طه در ادتدا مقاله دیاد شد، شما درای اید طه دتدانیتد در
  :د طه در.ی از مها ترید اید شرایا، شامل مدارد زیر می داشندناا طنید داید شرایای را دارا داشی

  از کمله شرایا ثده ناا رشته مهمانداری دتددد طنکتدر دترای دادالدتاد م.تلتف، در.تدرداری از
 ال د وداطثر  د  81شرایا  نی ا هف وداعل  د در نظر گراته شده درای ثده ناا دادالداد، 

 . ال می داشد ۵۲آد نیز 
  مانی نیز، دادالداد داید مدرد تائید شرطه اداپیمایی داشندف در داع ،  المه ک مانی از نظر ک

 .ااراد داید دا پزش  شرطه اداپیمایی ده تائید در د
  تانتی متتر د 861درای ثده نتاا مهمانتداری دتددد طنکتدر دایتد وتداعل عتد  BMI  ۴۳تتا  ۹۹دتید 

 .داشته داشید
 ی، شندایی د هیره در  المه طامل داشیدف اا چنید  ادقه داشتد  المه طامل ک می اعا از دینای

 .ایچ گدنه دیماری نداشته داشید
 دارای چهره د ظااری آرا ته داشید. 
  د دتترای دیتتپلا  ۹۴، دیتتپلا انتتی د وراتته ای ۹۹وتتداعل معتتدل الزا دتترای دادالدتتاد دیتتپلا نظتتری

 .ا ه ۹۳طاردان  
 لداد زد د مرد دکدد داردامکاد ثده ناا مهمانداری دددد طنکدر درای دادا. 
  طلیتته اتتارت التوصتتیالد د دارنتتدگاد متتدرت دیتتپلا رشتتته اتتای ریاوتتی، تکردتتی، ان تتانی د رشتتته

 .مهمانداری انر تاد؛ امکاد ثده ناا رشته مهمانداری اداپیما دانشگاه آزاد را .دااند داشه
  د اتا در دانشتگاه آزاد امکاد ثده ناا درای عالعه منداد اید رشته اا در دانشگاه علمی طاردردی

 .ممکد می داشد
  عالعه مندانی طه مایل ده گذراندد  ریعتر اید ددره می داشند د امچنید مایل ده توصتیل در ایتد

متاه ددره اتای  6رشته ا تند، می تدانند در ددره اتای آزاد ایتد رشتته نیتز ثدته نتاا طننتد وتدددا 
 .آزاد ده ادل می انکامد

اتتای مردتدا دتته ددره اتتای آزاد شترطه اتتای اداپیمتتایی م.تلتف، دتته اتتدر الزا دته ذطتتر ا تته طته ازینتته 
میلیدد دیشتر از توصیل در دانشگاه اای م.تلف می داشدف در راداته دتا نوتده ا تت.داا اینکته  2میانگید 

 طداا ی  از اید مد  اه شترایا دهتتری دترای ا تت.داا .داانتد داشته را متی تدانیتد دتا مشتادراد متا در
 .مارح نمایید ایراد توصیل

  

  .در ردی لین  زیر طلی  طنید وقد  مهماندار اداپیما درای آشنایی دا

  

 مهماندار شدن چ  رشه  ای بخوانیم؟برای 

در وال واوتر طلیته ط تانی طته دارای متدرت دیتپلا در رشتته اتای ریاوتی، تکردتی، ان تانی، انر تتاد 
ا تتند متی تداننتد اعتداا دته ثدته نتاا مهمانتداری دتددد طنکتدر   )مهمانداری( د مدرت طاردانی مهمانداری

ارائته متی شتددف دنتادراید شتما دتا گذرانتدد ددره طدتتاه  طنندف اید رشته تا مقا  اتد  دیتپلا در دانشتگاه اتا
توصیلی می تدانید مدرت مهماد داری .دد را دریااه طنیتدف دترای اتارت التوصتیل شتدد دایتد عتالده دتر 
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دردن ارائه شده در اید رشته دا طم  اای ادلیه، مدیریه دوراد د د تدر العمل اای مدع  اواراری 
 .آشنایی داشته داشید

دعه طنید طه شرایا ا ت.داا در  رشه  مهمانداری بدون کنکور اید ددانید طه شما عدل از توصیل درالدته د
ایتتد شتتال را داشتتته داشتتیدف زیتترا شتترایا ایزیکتتی، ک تتمی د هیتتره دتترای ا تتت.دامی در شتتال مهمانتتداری 

یتد آزمتای  اداپیما وردری ا هف دنادراید شما عدل از ا ت.داا شدد در شرطه اتای اداپیمتایی ایتراد دا
اایی مانند آزمای  .دد د ادرار، نتدار علتم، نتدار ماتز، عکتن از عف ته  تینه، چشتا پزشتکی د  تنک  

 .شندایی دداید د مدرد تایید پزش  شرطه اداپیمایی مد نظر .دد داشید

  

 درای مهماندار شدد چه رشته ای د.دانیا؟

  

 هزینه ثبت نام مهمانداری بدون کنکىر

شما بزای تحصیل در رشتً مٍماوذاری بذَن کىکُر می تُاویذ در داوشگاي ٌاای مُواُد در حاکش کشاُر َ 

مُحساااآ ومااُسا وساد ناااک واااه کىیااذت ٌشمىااً ناااک واااه رشااتً مٍماوااذاری بااذَن کىکااُر در داوشااگاي ٌااا َ 

فاَآ احکت اما باا مُحساآ ومُسشی با تُوً بً امکاواآ َ تعذاد درَحی کً بً داَطلاان ارائً می دٌىذ، مت

امه َوُد ٌشمىً تحصیل در مُحساآ ومُسا وساد بیشتز اس داوشگاي ٌا خُاٌىذ بُدت لذا بٍتز احک شما قال 

َ شاٍزمً نااک وااه مٍماواذاری باذَن کىکاُر   اس اوتخاب داوشگاي ما مُحساً ومُسشای خاُد در ماُرد ٌشمىاً

کارشىاحااان اماازان تحصاایل ماای تُاوىااذ در صااحاک کىیااذ تااا بااا اطی اااآ کاااتی در امااه رشااتً درص بخُاویااذت 



بً شما کمک کىىاذت بازای اماه کاار تىٍاا  ۱۰۴۱ٌشمىً ناک واه رشتً مٍماوذاری ٌُاپیما بذَن کىکُر   مُرد

 .کاتی احک با ون ٌا تماص بگیزمذ

 

  دروس مهمانداری هواپیما بدون آزمون

رد تی را مکتزا دتا اگر شما عصد ثده ناا مهمانداری دددد طنکدر را دارید، ده یاد داشتته داشتید طته دایتد د
 ایر ااراد ماالعه نماییدف در.ی از مها ترید دردن رشته مهمانداری اداپیما دددد طنکدر، شامل مدارد 

  :زیر می داشند

  

 آشنایی دا  ی تا اای ارتداای دا.ل اداپیما

 آشنایی دا مقرراه ومل طاالی .ارنات

 ا.ال  وراه ای

 ارائه .دماه دیژه ده م اار

 اصدل  رپر تی

 ایمنی د دهداشه مویا طار

 تئدری پرداز د آشنایی دا طادید

 رد  اای ت.لیه  ری  د ا تفاده از  ی تا اای ردشنایی اواراری

 رد  اای مقادله دا ددد د آت  در اداپیما

 رد  اای مقادله دا دوعیه اواراری

 ریاوی پی  دانشگاای

 ۹زداد انگلی ی

 ۵زداد انگلی ی

 ۴زداد انگلی ی

 ۳زداد انگلی ی

 زداد پی  دانشگاای

 زداد ت.صصی

 شنا.ه تکهیزاه اواراری

 شنا.ه ارددگاه

 عدامل ان انی د مدیریه پرداز

 ایزیدلدژی پرداز

 ۹طاردرزی

 ۵طاردرزی

 طم  اای ادلیه

 م تند  ازی

 مقرراه اداندردی



 نوده پذیرایی

 دظایف د م ئدلیه اای مهمانداری

 اداشنا ی اداندردی

  

ردی لینت  آدتی  پیمتا دانشتگاه علمتی طتاردردیرشته مهمانداری ادا درای ط م ااالعاه دیشتر در مدرد
 .طلی  طنید

 

 دردن مهمانداری اداپیما دددد آزمدد

  

 بت نام مهمانداری بدون کنکورث زمان

یکی از  دااله پرتکرار عالعه منتداد رشتته مهمانتداری دتا  تداد  توصتیلی، زمتاد ثدته نتاا مهمانتداری 
دددد طنکدر ا هف آد اا می .دااند دداننتد طته چته زمتانی دترای ثدته نتاا مهمانتداری دتددد طنکتدر اعتداا 

 طنند؟

ماد ثده ناا مهمانداری دددد طنکدر مانند تماا رشته اتای در راداه دا اید  دال می تداد دیاد طرد طه ز
دددد طنکدر دیگر ا هف در داع  زمانی طه انت.ام رشته دددد آزمدد درددی مهرمتاه در  تایه  تنک  
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شردع شدف شما نیز می تدانید دا انت.ام طد رشته مول د در ا ان  داد  توصیلی .دد ثده ناا طنیدف در 
تا ادایل مهتر متاه امتید  8018ناا مهمانداری دددد طنکدر درددی مهر ماه امید ا ان مده زماد ثده 

 ال ا هف درای ثده ناا در رشته مهمانداری دددد طنکدر نیم ال ددا نیز می تدانید از دی ماه تتا ادایتل 
 .ا فند ماه اعداا طنید

  

 وظایف مهماندار هواپیما

داید عدل از ار طاری، تمامی اعتداماه زیتر را  در صدره پذیراته شدد در رشته مهمانداری دددد طنکدر
ده انکاا دایدف اعداماه زیر از کمله ملزدماه د امچنتید دظتایف شتما .دااتد دتدد طته دایتد دته در تتی دته 

آنچه عدل از پرداز د عدل از  فر ی  مهماندار داید ده انکاا در اند شامل دظایف زیر می  .انکاا در انید
 :داشد

 ا ده پرداز دا تدکه ده زماندندی تعیید شدهوودر در کل اه مردد 
 چ  طردد د درر ی نمددد تمامی مداد د د ایل درای اینکه آیا ده در تی طار می طنند یا .یر؟ 
 د  آمد گدیی ده تمامی م اارانی طه در اداپیما وودر می یادند.. 
 ادایه د راانمایی م ااراد درای پیدا طردد صندلی اای .دد 
 آمدز  ده م ااراد د ارائه راانمایی در راداه دا ا تفاده از تکهیزاه ایمنی ده م ااراد 

  

 .ردی لین  رنگی طلی  طنید رشته مهمانداری اداپیما دانشگاه  را ری درای آشنایی در مدرد

  

 :اعداماه الزا در وید  فر شامل مدارد زیر می داشد

 ه انتتد د در صتتدرتی طتته اامینتتاد در راداتته دتتا اینکتته م تتااراد دتته راوتتتی در کتتای .تتدد نش تتت
 .در.دا تی دارند ده .ددی ده در.دا ه آناد ر یدگی شدد

 پذیرایی از م ااراد دا ندشیدنی اای م.تلف 
 تدویواه در راداه دا ااالعیه اای .لداد اا ده م ااراد 
  اامیناد از اینکته تمتامی م تااراد دته در تتی از تکهیتزاه ایمنتی ا تتفاده نمتدده انتد د در شترایا

 .می تدانند از اید امکاناه ا تفاده نمایند اواراری

  :اعداماه الزا پن از انکاا  فر ده شرح زیر می داشند

  اامیناد از اینکه تمامی م تااراد دته در تتی از اداپیمتا .تارج شتده انتد د د تایل ش.صتی را دته
 .امراه دارند

 ارائه گزار  پرداز درای ار اتفا  هیر معمدل 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/


 متامی اعتداماه انکتاا شتده در  تفر د آمتاده نمتددد ندشتیدنی اتا دففف تنظیا گتزار  در راداته دتا ت
 درای پرداز د  فر دعدی

 
 ندار اداپیمادظایف مهما

  

 نحوه اسهخدام در رشه  مهمانداری بدون کنکور

نوتده ا تت.دامی رشتته مهمانتداری دتددد طنکتدر در شترطه اتای اداپیمتایی ایتراد   .دم ا ه ددانید طته
متفاده ا تهف دته اتدری طته شتما دترای ا تت.داا شتدد در ایتد رشتته دایتد در آزمتدد درددی، مصتاوده، 

اتای آمدزشتی زدتاد شترطه طنیتد د پتن از ط تم نمتره عدتدلی در ددره  شتکی د ددرهگزین ، معایناه پز
ی ا تتفاده از  اای آمدزشتی ایمنتی ماننتد متدیریه در ت.لیته  تری  م تااراد در شترایا اوتاراری، نوتده

  .اای نکاه، مدارزه دا آت  در ادل پرداز د هیره شرطه طنید  ر ره د عای 

ی از شتترطه اتتای اداپیمتتایی ایتتراد ددره اتتای توصتتیل در رشتتته در داعتت  متتی تتتداد دیتتاد طتترد طتته در.تت
مهمانداری را در ا ان معیاراای مدرد عددل .دد ارائه می دانتدف لتذا شتما دتا ثدته نتاا مهمانتداری دتددد 
طنکدر متی تدانیتد در ایتد ددره اتای شترطه طنیتد د پتن از گذرانتدد ایتد ددره اتا در شترطه اداپیمتایی 

 .ا ت.داا شدید

  



 .طلی  نمایید رشته .لدانی دددد طنکدر  م ااالعاه دعی  در مدرددرای ط

  

در واله دیگر، می تدانید در رشته مهمانداری اداپیما دددد طنکدر دانشگاه اای طشتدر ثدته نتاا طنیتد د 
دا در د ه داشتتد متدرت توصتیلی .تدد در آزمتدد اتای درددی د گتزین  ایتد شترطه اتای اداپیمتایی 

ما دایتد آد شرطه طنیدف دنادراید ا ت.داا شدد در رشته مهمانداری دددد طنکدر مراول  .تی دارد طته شت
اا را پشه  ر دگذاریدف اا چنید دعد از آد طه در شرطه اای اداپیمایی ایراد ا ت.داا شدید، ددره اای 
داز آمدزی دکدد دارند طه در آد داید شرطه طنیدف در اید ددره اا، آمدز  اای عدلی شما را یادآدری یا 

  .دردزر انی می طنند

ری یا زداد انگلی ی داشته داشید، شانن زیادی دترای ا تت.داا .دم ا ه ددانید طه اگر شما مدرت پر تا
شتتدد در رشتتته مهمانتتداری اداپیمتتا دتتددد طنکتتدر .داایتتد داشتتهف وتتال اگتتر نیتتاز دتته دریااتته شتترایا 
ا.تصاصی ار طتداا از شترطه اتای اداپیمتایی ایتراد در رشتته مهمانتداری اداپیمتا دتددد طنکتدر داشتته 

 .اد توصیل طم  دگیریدداشید می تدانید از مشادراد ایر

  

 شرایط اسهخدام در رشه  مهمانداری هواپیما

اماد گدنه طه در داال دیاد طردیا درای ا ت.داا شدد در رشته مهمانداری اداپیما داید شرایا آد را داشته 
داشید طه ار طداا از شرطه اای ایرالید شرایا متفادتی دارند، اما معمدال اید شرطه اا شرایا زیتر را 

 :رای ا ت.دامی مهمانداری اداپیما .دد در نظر گراته اندد

 ال داشد ۴۳تا  ۵۲می تداند وداطثر   شرایا  نی مهماندار در ا ان ااالعیه اای آد اا . 
 دارای عد، دزد د BMI  تا  ۹۶۲متنا م دا معیاراای شرطه ایرالید داشدف معمدال درای .انا اا

 . انتی متر در نظر می گیرند ۹۹۳تا  ۹۷۳ انتی متر د درای آعایاد  ۹۸۳
 دادالم داید ملیه ایرانی داشته داشد. 
 د پیشینه طیفری نداشته داشد . 
 دارای وداعل مدرت دیپلا داشد. 
 دارای گدااینامه پایاد ددره مهماندار اداپیما داشد. 
 داید گداای عدا اشتاال ده توصیل د طار را ارائه داد.  
 . دمه  ردازی یا معاایه .دد را ارائه دانددادالداد مرد داید گداای پایاد.  
 دادالداد زد داید روایه نامه ام ر .دد را کهه اشتاال در اید شال ارائه داند. 
  درای مکالمه د درعراری ارتداا ده زداد انگلی ی م لا داشدف دته اتدری طته  تاا زدتاد آزمتدد

 .مدرد نیاز ا ه ۲/۶آیلتن 
 کی شرطه ایرالید در.دردار داشداز  المه ردوی د ک می اد  م ائل پزش.  
  ت تته  تتالمه دینتتایی  تتنکی د شتتندایی  تتنکی، آزمتتای  اتتای .تتدد د ادرار، نتتدار علتتم، ماتتز د

  .عکن عف ه  ینه .دد را ارائه داد
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 شرایا ا ت.داا در رشته مهمانداری اداپیما

  

 .الصه مالم

ااالعتاتی را دته شتما دادالدتاد  رشه  مهمانداری بتدون کنکتور در اید مقاله تال  نمددیا تا در راداه دا
مراوتتل ا تتت.داا، شتترایا ا تتت.داا رشتتته عزیتتز ارائتته نمتتاییاف دتته امتتید دلیتتل در متتدرد دردن، دظتتایف، 

مهمانداری دددد طنکدر در طشدر صوده طردیاف اا چنید اازددیا طه شما در زماد ثده ناا دددد آزمدد 
ار  ال توصیلی می تدانید دا انت.ام طد رشته مول اتای رشتته مهمانتداری اداپیمتا دتددد طنکتدر در آد 

 .ثده ناا طنید

رد شرایا پذیر  دددد طنکدر رشته مهمانتداری در اتر یت  از دانشتگاه وال اگر ار گدنه  دالی در مد
می تدانید دا مشادراد ما در ایتراد توصتیل، در ارتدتاا داشتیدف مشتادراد   اا د مراطز آمدز  آزاد دارید

 .ما امه ردزه، وتی ایاا تعایل، آماده ارائه .دماه ده شما .دااند ددد

  


