
 وردی و فرودگاهنخدمات هوایری راهنمای تصو

گونه طراحی و پیاده سازی شده است که به ساده یژه اقتصادی پیام به نطقه وِموایی و سامانه خدمات الکترونیک شرکت خدمات ه

 رد .راهم آوش ممکن و کوتاه ترین زمان خدمات مورد درخواست متقاضیان محترم را فترین رو

 چند مرحل ساده شرح خواهیم داد :درخواست خدمات هوانوردی و فرودگاهی را در ر این فایل راهنما مراحل د

ل مات هواول ه مرح خد حه  به صففف  یت اط  : ورود  گاهی از طریق وب سففففا به آدر  :  انوردی و فرود کت  رسففففانی شفففر

payamaviation.ir 

 فرودگاهی را انتخاب نمایید .دی وحوزه هوانوریکی از خدمات : مرحله دوم 

رای مثال : خدمات فرودگاهی ب

 

دکمه روی فق هستم تیک موااز زدن پس ررات اولیه را مشاهده نموده و در صورت تایید موافقت نامه شرایط و مق م :مرحله سو

 ید .بعدی کلیک نمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 د . و یا حقوقی خود را وارد نماییین مرحله اط عات فردی در اچهارم : له مرح

 ند.اره دار الزامی می باشموارد ست 

  300ست زیر وست در این مرحله می بایفایلهای پیحجمKB باشد 

  رخواست از طریق پیام کوتاه و د پیگیری دبه خصوص شماره موبایل و ایمیل دقت فرمایید کدر وارد نمودن اط عات

 مایید ارسال خواهد شد.آدر  هایی که در این مرحله وارد می نایمیل به 

 

  



فرضی ر مثالی نه زیومرحله وارد نمایید . نمد دارید این شرکت به شما ارائه دهد را در این قصاط عات خدمتی را که : مرحله پنجم 

 از این مرحله می باشد 

 

  



ور خ صه در این مرحله نمایش داده می شود . در صورتی که از طحله وارد نموده اید به عات که تا این مراط مرحله ششم : 

 دکمه تایید نهایی را کلیک کنید .ه و ت اط عات اطمینان دارد سوال امنیتی پایین ص حه را پاسخ دادصح

 

  

  



یری درخواست به شماره موبایل و گد پیش این ص حه کپس از نمای نمایید .شاهده می در این مرحله ص حه زیر را مم : ه ت لهمرح

 ارسال خواهد شد .شما  میلای

 


