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پرواز :حرکت يك هواپيما از يك فرودگاه به فرودگاه ديگر که تحت يك شماره بوده و ميتواند شامل يك يا
چند مرحله باشد.
پرواز برنامهاي  :پروازهاي بين المللي که با هدف کسب درآمد و بر اساس يك برنامه زماني اعالم شده از
قبل ،که بطور منظم يا متناوب براي استفاده عموم برقرار ميشود و همچنين پروازهاي (در آمدزا ) اضافي که
بعلت کثرت حمل و نقل هوايي عالوه بر پروازهاي برنامهاي برقرار ميشود.
پروازهاي غيربرنامهاي  :پروازهاي در بستي بينالمللي کرايهاي (چارتر) و اختصاصي بين المللي که با هدف
کسب در آمد بطور غير منظم ( يا اتفاقي ) و با احتساب پروازهاي خالي که در اين ارتباط انجام ميشوند را پرواز
غير برنامهاي مينامند .اين پروازها تورهايي که در خدمات پروازي برنامهاي منظور نشده و پروازهاي کرايهاي
(چارتر) يكطرفه را نيز شامل ميشوند .آن دسته از پروازها که داراي مشخصات فوق بوده ليكن تحت عنوان
پروازهاي برنامهاي گزارش شده باشد  ،مشمول اين تعريف نميشوند.
پرواز بينالمللي  :عمليات پروازي که توسط هواپيما يا بالگرد داخلي و يا خارجي صورت گرفته و يكي از
فرودگاههاي مبدأ يا مقصد پروازي آن  ،خارج از کشوري باشدکه شرکت حمل ونقل هوايي بهرهبردار ،در آن به
ثبت رسيده است .
پرواز داخلي  :عمليات پروازي که توسط هواپيما يا بالگرد داخلي و يا خارجي صورت گرفته و فرودگاههاي
مبدأ و مقصد پرواز ،هر دو در داخل کشوري باشدکه شرکت حمل ونقل هوايي بهرهبردار ،در آن به ثبت رسيده
است ( .هر چند در مسير پرواز مرزهاي کشور را قطع کند )
پرواز عبوري  :عمليات پروازي که توسط هواپيما با استفاده از خدمات کنترل ترافيك هوايي کشور و با کسب
اجازه قبلي  ،بدون توقف از فضاي کشور عبور کند.
پرواز محلي  :عمليات پروازي که توسط هواپيما يا بالگرد داخلي و يا خارجي صورت گرفته و از يك فرودگاه
آغاز و پس از گذشت مدت زمان کوتاهي در همان فرودگاه با فرود عامل پروازي پايان ميپذيرد.
پروازي باري  :به پروازهايي که مختص حمل بار براي شرکتها و موسسات حمل ونقل بينالمللي و داخلي مي
باشد .
پرواز ابطال شده  :به پرواز برنامهاي که بنا به هرعلتي انجام نشود.
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مسافر  :انسان پيادهشده يا سواره (بجز راننده  ،هدايتکننده و خدمه در وسايل حمل و نقل عمومي) است که
سفر انجام ميدهد.
مسافر هوايي  :فردي (به جز خلبان و خدمهي پرواز) است که با هواپيما سفر ميکند.
مسافر هوايي سوار شده يا خروجي  :به مسافراني که در قبال پرداخت وجه و يا به صورت رايگان  ،سفر
هوايي خود را از فرودگاه مورد گزارش آغاز ميکنند و همچنين به آن دسته از مسافران ورودي که در همان
فرودگاه سفر هوايي خود را ادامه خواهند داد (از يك پرواز پياده شدهاند و پس از مدتي با پرواز ديگري به
مسافرت ادامه ميدهند) اطالق ميشود  .اين تعريف شامل مسافران ترانزيت مستقيم نميگردد.
مسافر هوايي بينالمللي خروجي  :مسافر هوايي خروجي که مبدا پرواز او در داخل و مقصد پرواز وي در
خارج از کشور باشد.
مسافر هوايي پياده شده يا ورودي  :به مسافراني که سفر هوايي آنها در فرودگاه مورد گزارش خاتمه
مييابد ( و از محوطه فرودگاه خارج ميشوند ) و همچنين به مسافراني که به سفر هوايي خود ادامه خواهند داد
(از يك پرواز پياده شدهاند و پس از مدتي با پرواز ديگري به مسافرت ادامه ميدهند) .اين تعريف شامل مسافران
ترانزيت مستقيم نميگردد .
مسافر هوايي بينالمللي ورودي  :مسافر هوايي ورودي که مبدا پرواز او در خارج و مقصد پرواز وي در
داخل کشور باشد.
مسافر هوايي داخلي  :مسافر هوايي است که مبدا و مقصد پرواز او در داخل کشور باشد حتي اگر مسير پرواز
وي مرزهاي کشور را قطع کند.
مسافر هوايي بين المللي  :مسافر هوايي است که مبدا يا مقصد پرواز او در خارج کشور باشد.
مسافرو بار ترانسفر  :مسافر و باري که با يك پرواز وارد فرودگاه ميشوند و وارد ترمينال و يا جايگاه بار
مي گردند و با همان پرواز يا پرواز ديگري فرودگاه را ترك ميکنند.
مسافر و بار ترانزيت مستقيم  :مسافر و بار هوايي که با يك پرواز وارد فرودگاه ميشوند و با همان پرواز
فرودگاه را ترك ميکنند) .وارد ترمينال و يا جايگاه بار نمي گردند(
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مسافر هوايي  : (INFANT) INFمسافراني که کمتر از  2سال سن داشته باشند.
مسافر هوايي : (CHILD) CHDمسافراني که بيشتر از  2و کمتر از  02سال سن داشته باشند.
مسافر هوايي  : (ADULT) ADUمسافراني که بيشتر از  02سال سن داشته باشند .
مسافر هوايي جت وي  :مسافراني که از تونل ايربريج فرودگاههااستفاده مي نمايند.
بار هوايي  :شامل چمدانها يا بسته ها به استثناي توشه مسافر  ،که توسط هواپيما جابهجا ميشود.
توشه مسافر  :بار همراه مسافر است که بدون صدور بارنامه در قسمت بار همان هواپيماي مسافر ،به مقصد معيني
حمل ميشود.
محموله پستي هوايي  :شامل بسته هاي سفارشي وکيسههاي پستـي سريع السير اعم از پست نامه و امانات
است که به صورت دپش تحويل شرکتهاي هواپيمايي ميشود.
اضافهبار مسافر هوايي  :وزن باري است که مسافر هوايي اضافه بر مقدار مجاز رايگان  ،به همراه دارد.
نام شرکت هواپيمايي  :نام شرکتهای حمل و نقل هوایی اعم از ایرانی و خارجی است که بین
فرودگاههای داخل کشور یا از فرودگاههای داخل کشور به مقصد خارج از کشور و بالعكس اقدام به
جابجایی مسافر مینمایند.
شرکت هواپيمايي داخلي  :شرکتي است که در ايران به ثبت رسيده و اکثريت سهام آن متعلق به اتباع ايراني
بوده و مرکز فعاليت آن در ايران باشد و پس از تاييد شورايعالي هواپيمايي کشوري ( به منظور انطباق با مصالح
کشور و احتياجات جامعه ) و طبق مقررات هواپيمايي کشوري به حمل و نقل هوايي بار و مسافر مبادرت ورزد.
شرکتهاي هواپيمايي خصوصي  :بیش از  %05سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به افراد حقیقی
یا حقوقی بخش خصوصی میباشد.
شرکتهاي هواپيمايي دولتي  :بیش از پنجاه درصد( )%05سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق
به وزارتخانه  ،موسسات و شرکتهای دولتی میباشد.
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سايرهواپيما  :کلیه هواپیماهایی که باهدفی غیرازجابجایی مسافر یا بار در فرودگاه مورد گزارش با ذکر
عنوان دستگاه اجرائی مربوطه مانند نیروی هوایی ،سپاه ،کشاورزی ،نقشه برداری و  ....نشست و برخاست
مینمایند.
آژانس حمل و نقل  :موسسهاي است که در مقابل دريافت کارمزد  ،امكان حمل بار و يا مسافر را فراهم ميکند.
آژانس مسافرتي (هوايي)  :موسسهاي است که با دريافت مجوز از مراجع قانوني ذيربط  ،براي فروش بليط
شرکتهاي حمل و نقل هوايي به فعاليت ميپردازد .برخي از موسسههاي مذکور ممكن است عالوه بر فروش
بليط شرکتهاي حمل و نقل هوايي در زمينه تشكيل گشتهاي (تورهاي) مسافرتي زميني يا آبي نيز فعاليت
کنند.
فرودگاه  :هر نوع ساختمان  ،تاسيسات و تجهيزات روي خشكي يا آب که تمام يا قسمتي از آن به منظور ورود،
خروج و تردد هواپيما مورداستفاده واقع شود را فرودگاه گويند.
فرودگاه بينالمللي  :فرودگاهي است که داراي تسهيالت گمرکي  ،قرنطينه  ،کنترل رواديد و گذرنامه است و
پروازهاي داخلي و بينالمللي به منظور نشست و برخاست از مكان فوق استفاده ميکنند و براساس استانداردهاي
ايكائو بينالمللي ارزيابي شده و نام آن رسما در منابع سازمان مذکور ثبت شده باشد .
فرودگاه مرز هوايي  :که بر اساس تقاضا آماده پروازهاي خارجي هستند و بطور قطع داراي امكان پذيرش
پرواز بصورت برنامه ريزي شده باشند (بيشتر براي پروازهاي حج )
فرودگاه نظامي  :فرودگاهي است که صرفا مورداستفاده ( نشست و برخاست ) هواپيماهاي نظامي قرار
ميگيرد.
ايستگاه پروازي  :فرودگاهي است که به طور معمول مورداستفاده پروازهاي يك شرکت هواپيمايي قرار
ميگيرد.
باند فرودگاه  :منطقه مستطيل شكلي واقع در فرودگاه است که براي نشست و برخاست هواپيما درنظر گرفته
ميشود.
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برج مراقبت  :ساختماني است در نزديكي و محدوده فرودگاه که به منظور ارايهي خدمات کنترل ترافيك
هوايي ايجاد شده است.
پايانه (ترمينال) هوايي  :محلي در فرودگاه براي خروج مسافر و بار  ،کنترل نوع و ميزان بار و بليت مسافران
هوايي است که براي تسهيل در انجام اين امور معموال از تسهيالت ويژهاي برخوردار است.
مساحت ساختمانها  ،تاسيسات و تجهيزات فرودگاهي  :سطح زيربناي تمامي سازههاي ثابت  ،مسقف و
محصوري است که به منظور خدمات و امورفرودگاهي احداث شدهاست.
محوطه زميني فرودگاه ( : ) Landsideاراضي است که مجموعه ساختمانهاي فرودگاه شامل ترمينالهاي
بينالمللي و داخلي  ،مسافر و بار ،ساختمان برج مراقبت  ،تكنيكال بالك  ،ساختمانهاي ايمنيزميني  ،پليس و
سپاه ،هواشناسي و ...را در بر ميگيرد.بطورکلي از ورودي اصلي فرودگاه تا خروجي از ترمينال مسافري و
بهسمت توقفگاه عرض محوطه زميني ميباشد.
محوطه هوايي فرودگاه ( : )Airsideاراضي است که مجموعه آمد و شدها و نشست و برخاست همچنين
مانورهاي هواپيما در آن محوطه صورت ميگيرد  .بديهي است سطوح ايمني پرواز جزيي از مجموعه عوامل
ميدان پرواز است  .محوطه هوايي فرودگاه محاط به جاده حفاظتي فرودگاه ودر محدوده آن است .

خدمات هندلينگ در حمل و نقل هوايي کشور :در حمل و نقل هوايي  ،مشتمل است بر خدماترساني در
توقفگاه ( هندلينگ رمپ  ،مانند  :سوخت  ،غذا  ،نظافت و ، )...ارايهي خدمات فني در فرودگاه ( سرويس
هندلينگ ) به وسايل نقليه موتوري هوايي و نيز جابهجايي بار و يا مسافر (هندلينگ بار و يا مسافر ) از پايانه به
وسايل نقليه مذکور و به عكس.
خدمات هوانوردي  :خدماتي (مانند نشست و برخاست هواپيما  ،ناوبري مسير  ،پارکينگ هواپيما  ،روشنايي و
نور  ،هندلينگ) است که براي هر پرواز ارايه ميشود.

دستگاه ناوبري فرودگاه  :دستگاهي است که کمكهاي الزم را به صورت خودکار براي انجام عمليات
هدايت و کنترل نشست و برخاست هواپيما به خلبان ارايه ميدهد.
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روزهاي در دسترس بودن هواپيما  :تمامي روزهايي را گويند که هواپيما قابل استفاده و در تملك شرکت
هواپيمايي ميباشد.
روزهاي زمينگير شدن هواپيما  :روزهايي که هواپيما قادر به ارايهي پرواز ( درآمدزا و غير درآمدزا ) نباشد
را روزهاي زمينگير شدن هواپيما گويند.
شبكهي پروازي  :تمامي مسيرهايي است که در آن پرواز انجام ميشود.
مسير سفر  :مجموعهي متوالي راههاي متصلکننده مبدا به مقصد سفر است.
مسيرهوايي  :مسيري مشخص است که هر نوع هواپيما در آن تردد ميکند.
مقصد سفر  :نقطه پايان سفر است.
خط هوايي  :مسير هوايي داراي مبدا و مقصد است که به منظور ايجاد درآمد  ،مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
هواپيماي پهنپيكر  :هواپيماي ترابري بزرگي را گويند که داراي کابين داخلي با پهناي مناسب براي استقرار
مسافرين است و صندليهاي آن به صورت سه گروه در امتداد هم قرار گرفتهاند و به وسيله دو راهرو از يكديگر
جدا ميشوند .عرض اين هواپيما کمتر از  4/72متر نيست.

عوارض فرودگاهي مسافر داخلي  :درصدي از قيمت فروش بليط مسافرين پروازهاي داخلي است که از
طرف مقامات کشوري براي شرکتهاي هواپيمايي منظور ميشود.
گواهينامهي خاص پروازي  :گواهينامهي صادره از سوي مراجع ذيصالح که مجوزي جهت انجام خدمات
معين هوانوردي و پروازي در زمان مشخص است را گواهينامه خاص پروازي گويند.
مرحله پرواز  :برخاستن يك هواپيما  ،تا فرود آن است.
ميدان عوامل پروازي  :تمامي سطوح مانند باند پرواز و توقفگاه هواپيما است که به منظور نشست و برخاست و
تردد هواپيما مورداستفاده واقع ميشود .
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ناوگان حمل و نقل عمومي  :به مجموعهاي از وسايل نقليهي موتوري که فعاليت آن حمل و نقل بار و يا مسافر
باشد  ،ناوگان حمل و نقل عمومي ميگويند.
ناوگان حمل و نقل هوايي  :ناوگان حمل و نقل عمومي است که فعاليت آن جابجايي بار و يا مسافر از طريق
هوا باشد.

صندلي کيلومتر عرضه شده  :حاصل ضرب تعداد صندلي عرضه شده در طول مسافت طي شده ( بر حسب
کيلومتر ) در هر مرحله پرواز را گويند.
مسافر کيلومتر حملشده  :حاصل ضرب تعداد مسافر حملشده در طول مسافت طي شده (برحسب کيلومتر)
در هر مرحله پرواز را گويند.
ضريب ظرفيت مسافر حمل شده  :در هر مرحله پروازي  ،نسبت مسافر کيلومتر حمل شده به صندلي کيلومتر
عرضه شده را ضريب ظرفيت مسافر حملشده گويند که به صورت درصد بيان ميشود.
ضريب ظرفيت مسافري  :رجوع شود به ضريب ظرفيت مسافر حملشده.
ضريب ظرفيت وزني  :نسبت تن کيلومتر حملشده در هر مرحله پرواز به تن کيلومتر عرضهشده در همان
مرحله پرواز را ضريب ظرفيت وزني گويند.
نفر کيلومتر مسافر جابهجا شده  :واحد سنجش جابهجايي مسافر است که بيانگر حمل يك مسافر
در يك کيلومتر ميباشد.
هزينهي مسافر کيلومتر پرواز  :تمام هزينههايي است که در يك کيلومتر مسير براي يك مسافرهوايي در نظر
گرفته ميشود .
هزينهي نفر (مسافر) ساعت پرواز  :تمام هزينههايي است که در يك ساعت پرواز براي يك مسافر هوايي در
نظر گرفته ميشود.
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طول اصلي باند  :طول باندي که براي مقاصد طرح يك فرودگاه انتخاب شده و براي نشستن و برخاستن در
ارتفاع صفر ،باد صفر و شيب صفر تحت شرايط جوي متعارف مورد نياز است(کتاب استاندارد هاي بين المللي
فرودگاهها –ترجمه اکبر والي و فريدون راد)
باند( هاي ) اصلي  :باند(هايي) است که استفاده از آن در شرايط ممكن نسبت به استفاده از ساير باندها در
اولويت قرار دارد.
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