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با مدرك معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان 36هتا انتهاي هفتبارداري اول:
حاکی از سن بارداري و تخمین تاریخ زایمان.

ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان با مدرك معتبر پزشکی 32تا انتهاي هفتهبارداري دوم:
حاکی از سن بارداري و تخمین تاریخ زایمان.

خانم هاي بارداري که داراي عارضه پزشکی بوده و یا سن بارداري آنها متناسب با شرایط فوق نباشد 
دفاتریاتهراندرایرقشمپزشکیمرکزبهالزامابایستیهواییمسافرتامکانارزیابی		جهت 
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تعداد همراهتعداد گروهیتعداد همراهتعداد انفرادينوع هواپیما
هر یک مسافر نفر8بدنه وسیع

یک نفر همراه
هر دو مسافر نفر18

یک نفر همراه نفر10نفر5بدنه باریک
دارد.تأئید معاونت عملیاتنیاز بهبیشتر از محدودیت اعالم شده WCHCتعداد 

در صورتیکه نیازمند دریافت خدمات پزشکی خاص نظیر جانبازيمعزز جنگ تحمیلی با ارائه کارت جانبازان 
کنترل عالئم حیاتی یا دستگاههاي پزشکی خاص نباشند منع پروازي ندارند.

WCHR وWCHS.شامل محدودیت هاي یاد شده نمی باشند
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Cدر هر هواپیما(F-100/EP-FQG, A320, A300) بیمار تخت بیمار قابل پذیرش است. 2حداکثر
بعمل راويکه بتواند در طول پرواز مراقبت هاي الزم از باشدپزشک یا پرستار و یا فرديهمراه باید 
,RJ-85در هواپیماهاي .آورد پذیرفته نمی شود.تخت بیمارF-100و بقیه هواپیماهاي 100

U
Mدر هواپیماهاي نفر10حداکثرNarrow bodyدر هواپیماهاي نفر15وWide body
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نفر با شرایط ذیل می باشد:30هواپیماها تمامی انواع حداکثر تعداد قابل پذیرش در 
نفر30تا 11نفر10تا 6نفر5

سه همراهدو همراهیک همراه
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روز اخیر داشته باشند 30طی اگر حادثه ناشی از بیماري بدون همراه آموزش دیده ممنوع می باشد.
باشد.میتأئید پزشک متخصص اعصاب و روان و پزشک هواییحتماً نیاز به 

مخصوص به تن داشته باشد.در حالتهایی که بیماري وخیم باشد حتماً باید بیمار  جلیقه 
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و به ازاي هر دو نفر یک همراه باید حضور داشته باشد.نفر3حداکثر در هر هواپیما ز
دارد.تأئید معاونت عملیاتنیاز به زندانی 3پذیرش بیشتر از
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موارد پزشکی
روز و مادر نوزاد با رعایت شرایط پذیرش بیمار و تأئید 7از کوچکترساعت و  48مسافرت نوزاد بزرگتر از 

پزشک متخصص و پزشک هوایی مجاز می باشند. از روز هفتم تولد به بعد منع پروازي ندارند.
الپاراسکوپی ).,ZIFT, IVPساعت بعد از جراحی بالمانع است.(24جراحی ناباروري از 

جراحی پوست و مو بدون نیاز به خدمات پزشکی بالمانع است. (کاشت مو، جراحی زیبایی گونه، ابرو، لیزر پوست و ....).
سال فاقد محدودیت پرواز می باشد.40جراحی عیوب انکساري دید (لیزر قرنیه، الزیک، الزك) با سن زیر 

زیر زانو (ساق پا) با نداشتن خونریزي فعال، درد و عدم –آتل بندي و گچ گیري  اندام فوقانی (بازو و ساعد) 
ساعت بالمانع است.24نیاز به دریافت خدمات پزشکی پس از 

جراحی بینی بدون انسداد مجاري تنفسی و تامپون بالمانع می باشد. (توانایی تنفس از بینی داشته باشد).
هفته اخیر بالمانع می باشد (باید داخل پالستیک باشد).2سوند ادراري بدون عمل جراحی شکمی در 

سال بدون نیاز به اکسیژن و برانکارد بالمانع می باشد.60ضایعه نخاعی زیر 
سوختگی سطحی بدون نیاز به خدمات ویژه و بدون ظاهر و بوي نامناسب بالمانع می باشد.

هفته و عدم نیاز به خدمات پزشکی و عدم وجود ظاهر و بوي نامناسب بالمانع می باشد.2گذشت جراحی بعد از 
آسیب کف دست و انگشتان دستها و پاها بدون خونریزي فعال و درد بالمانع می باشد.

روز از جراحی بالمانع می باشد.7جراحی ستون فقرات که فرد قادر به نشستن معمولی باشد با گذشت
هفته اخیر بیماران نیازمند به اکسیژن، بیماري عفونی، تصادفی، قلبی، عروقی، مغزي و موارد 2جراحیهاي 

، کاتتر CVP(آنژیوکت و کاتترIV LINEمشابه، جراحی بینی با انسداد یک طرفه یا دوطرفه، افراد داراي 
شالدون ...) نوزاد نارس نیازمند تأئیدیه از پزشک معتمد می باشند.

دستورالعمل بسته هاي همراه مسافر در کابین هواپیما
) باشد.20×40×55سانتیمتر (115مجموع ابعاد بسته همراه مسافر جهت ورود در کابین نباید بیشتر از 

کیلوگرم می باشد.7کیلو گرم و براي پروازهاي خارجی5وزن بسته همراه مسافر حداکثر براي پروازهاي داخلی 
پرداخت هزینه صندلی مجاز به قراردادن بار روي صندلی می باشد.مسافر به شرط 

صندلی قابل خرید بوده و ابعاد بار نباید از کنار و باالي صندلی بیرون باشد.3حداکثر 
کیلوگرم می باشد.75کیلوگرم و حداکثر وزن بسته ها روي هر صندلی 25حداکثر وزن هر بسته

مانند (روغن، عسل، ترشی، سرکه، آبلیمو، مربا و....) ممنوع است.ورود مواد چسبنده و یا رطوبت زا 
ورود بسته هاي فاسد شدنی و یخ زده (گوشت، سبزیجات، ماهی ....) ممنوع است.

ورود وسایل چوبی و فلزي نوك تیز ممنوع می باشد.
کامپیوتري، شیشه اتومبیل، ورود بسته هاي شکستنی و داراي بسته بندي نامناسب (قاب شیشه اي، قطعات 

ظروف کریستال و چینی، لوازم صوتی و تصویري ....) ممنوع است.
ورود حیوانات به داخل کابین اکیداً ممنوع می باشد.


