بسمه تعالی
اعالن پرواز
با پیشرفت تکنولوژی و بسترهای مرتبط با فناوری اطالعات ،شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اقدام به طراحی
سامانه های مطابق با تکنولوژی جدید دنیا نمود ،از آن جمله می توان به سامانه  FIDSاشاره کرد ،با کمک این
سامانه شما با چند کلیک ساده به تمام اطالعات مورد نیاز از پروازهای فرودگاههای کشور مطلع خواهید شد .از
طریق سامانه اعالن پرواز ذینفعان قادر هستند تاخیر و یا لغو پرواز در فرودگاه مبدا همچنین از نشستن پرواز و
نقاله دریافت بار مسافران را مشاهده نمایید .در همین راستا و به منظور آموزش نحوه ورود ،چگونگی جستجوی یک
پرواز و آشنای با قابلیت های دیگر این سامانه راهنمای تصویری جهت استفاده هموطنان عزیز قرار داده شده است.
راهنمایی بهره مندی از امکانات سامانه اعالن پرواز:
 .1ورود به سایت سامانه اعالم پرواز:
بهره برداران می توانند از طریق میز خدمت شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران (  ) www.airport.irبه سایت
اعالن پرواز دسترسی پیدا نمایند .همچنین این امکان از طریق آدرس مستقیم  www.fids.airport.irنیز
فراهم می باشد.
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 .2انتخاب فرودگاه مورد نظر:
برای مشاهده وضعیت پروازهای یک فرودگاه از طریق لیست فرودگاههای کشور که در سمت راست صفحه(مطابق
تصویر زیر) ،فرودگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 .3نمایش اطالعات پرواز فرودگاه انتخاب شده:
در سمت راست سامانه شما اطالعات پرواز فرودگاه انتخاب شده را مشاهده می نمایید .شما با انتخاب یکی از منوهای
پروازهای ورودی داخلی/پروازهای خروجی داخلی و یا پروازهای ورودی بین المللی/پروازهای خروجی بین المللی
می توانید اطالعات پرواز مورد نظر خود را گزینش نمایید.
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 .4وضعیت پرواز:
در این بخش نام شرکت هواپیمایی و شماره پرواز در ابتدای صفحه و در زیر قسمت نمایش اطالعات پرواز فرودگاه
قرار داده شده است .ساعت پرواز ،وضعیت مربوط به مسافرگیری پرواز نیز ثبت می باشد.
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 .5جستجو در نمایش اطالعات پرواز:
در این بخش با وارد نمودن شناسه ایرالین و یا شماره پرواز می توان پرواز مورد نظر را در ذیل فرودگاه انتخاب شده
جستجو نمود.

موفق و پیروز باشید
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