
راھنمایی حمل ھوایی حیوان زنده
.در این قسمت اطالعات مھمی در رابطھ با حمل ھوایی حیوانات زنده ارائھ می گردد

:حمل حیوان زنده بر دو قسم میباشد

حیوانات خانگیارسال ھواییحمل و) الف 

حمل و ارسال سایر حیوانات) ب 





:حیوانات زنده بر اساس

قوانین کشور مبداء- 1

قوانین بین المللی- 2

قوانین شرکت حمل کننده- 3

قوانین کشور مقصد- 4

پذیرش حیوان زنده مستلزم انجام ھماھنگی ھای مستمر و مداوم . توسط نماینده ھواپیمایی پذیرش میشود
.رعایت موارد زیر در پذیرش حیوان خانگی الزامی است. قبلی میباشد

سالمت حیوان خانگی

حیوان باردار مگر بھ صالح دید .فقط برای حمل ھوایی پذیرفتھ میشوند) تایید ھواپیماییمورد (حیوانات سالم 
تعداد محدودی از نژاد ھای حیوانات بنا بھ قوانین مخصوص . و گواھی دامپزشک قابل پذیرش نمی باشد 

کی و در خواست کتبی ارسال حیوان بھ ھمراه مدارک پزش. ھواپیمایی ھای مختلف قابل پذیرش نمی باشد
.اسناد میبایست قبل از ارسال بھ دست نمایندگی ھواپیمایی در اسرع وقت رسیده باشد

)حیوانات خانگی(مدارک مورد نیاز جھت حمل حیوان زنده از ایران 

در صورت نیاز(مجوز ورود بھ کشور مقصد(
مدارک دامپزشکی معتبر بین المللی
تأییدیھ کتبی قرنطینھ دامپزشکی فرودگاه
واکسیناسیون معتبرمدارک
شناسنامھ و گذرنامھ حیوان
تکمیل فرم درخواست حمل موجود زنده

:بھ صورت عام بھ صورت ذیل میباشد) قفس(شرایط بستھ بندی حیوان زنده

محکم و تمیز باشد.
دارای قفل و بست مناسب باشد.



دارای منافذ کافی جھت جریان ھوا باشد.
 ایستادن و گردش حیوان باشددارای فضای کافی برای نشستن و.
مانع از نشت مایعات گردد.
عاری از ھرگونھ نقاط تیز و برنده باشد.

صاحب حیوان موظف است چند ساعت پیش از پرواز بھ حیوان غذای سبک دھد کھ حیوان دچار مریضی 
.بستن قالده جھت حیوان درون قفس ممنوع است. نشود و آب کافی درون قفس قرار دھد 

)تنظیم شده در مبداء بھ گیرنده صورت میپذیرد(حیوان بر اساس فرم حمل حیوان زنده تحویل 

بر این اساس ھزینھ ھای اضافی شامل ترخیص، دامپزشکی، قرنطینھ، اسکان، تغذیھ و یا جریمھ و یا 
.بازگشت بھ مبداء بر عھده صاحب حیوان میباشد و ھواپیمایی ھیچگونھ مسئولیتی متقبل نمیشود

حیوانات اعم از وحشی و اھلی نیاز بھ اخذ مجوز صادرات و واردات طبق قوانین حکومت ھای کشور سایر
.مبداء و مقصد دارند

پس از اخذ مجوز ھای قانونی صاحب کاال میبایست با نماینده ھواپیمایی تماس حاصل نماید و جھت استعالم 
.قوانین ھواپیمایی عمل نماید

وپرنده ھمراه مسافرمقررات ورود و خروج حیوان 

:مقررات ورود حیوان ھمراه مسافر

از ) در مورد پرندگان حلقھ پا(ارائھ اصل گواھی بھداشتی بین المللی با درج شماره میکروچیپ حیوان.1
.دامپزشکی دولتی کشور مبدا کھ بیش از ھفت روز ازتاریخ صدور آن سپری نشده باشد

تی حیوان با درج مشخصات واکسن ھای تلقیح شده ضروری و بھ ارائھ اصل و کپی شناسنامھ بھداش.2
خصوص واکسن ھاری

.ارائھ اصل و کپی صفحھ اول گذرنامھ.3

در گواھی و شناسنامھ بھداشتی ) در مورد پرندگان حلقھ پا(درج نام مسافر و شماره میکروچیپ حیوان(
)الزامی است 

د نیاز، و یا وجود عالئم بیماری، ترخیص حیوان بدیھی است در صورت ھرگونھ نقص در مدارک مور.4
.ھمراه مسافر مقدور نمی باشد

:مقررات خروج حیوان ھمراه مسافر



.ارائھ اصل و کپی گواھی بھداشتی مأخوذه از ادارات دامپزشکی دولتی کشور.1

دگانھ و ارائھ اصل و کپی شناسنامھ بھداشتی حیوان با درج مشخصات واکسنھای تلقیح شده چن.2
بخصوص واکسن ھاری

.ارائھ اصل و کپی صفحھ اول گذرنامھ.3

در گواھی و شناسنامھ بھداشتی ) در مورد پرندگان حلقھ پا(درج نام مسافر و شماره میکروچیپ حیوان(
)الزامی می باشد

.ارائھ گرددساعت قبل از پرواز بھ دفتر قرنطینھ دامپزشکی مستقر در فرودگاه 4مدارک فوق الذکر حداقل 

سگ، گربھ و پرندگان ) برای ورود بھ کشور ویا خروج از کشور(منظور از حیوان ھمراه مسافر: توضیح
... ، خوراک ومکمل، داروھا و ....ورود و خروج سایر حیوانات از قبیل خزندگان و آبزیان و . زینتی است

.ھمراه مسافر ممنوع می باشدمربوط بھ حیوان و ھمچنین فرآورده ھای خام با منشاء دامی بصورت 

در خصوص حیواناتی کھ قبالً با دریافت گواھی بھداشتی از ادارات دامپزشکی دولتی ایران از کشور خارج 
شده باشند می بایستی برای بازگشت بھ کشور نسبت بھ اخذ گواھی بھداشتی از دامپزشکی دولتی کشور مبدأ 

.اقدام نمایند) کشور خارجی(

ودن مدارک بھداشتی، پرندگان ھمراه مسافر پس از نمونھ برداری و اخذ نتایج در صورت کامل ب
.آزمایشگاھی و در صورت تأیید سالمت قابل ترخیص می باشد

حداکثر (تعداد مجاز حیوانات خانگی ھمراه مسافر جھت ورود و خروج، سگ وگربھ از ھر گونھ دو قالده 
.می باشد)داکثر ده قطعھ ح(، و پرنده از ھرگونھ دو قطعھ )چھار قالده

و درحال انقراض مستلزم ارائھ تأییده از سازمان حفظ محیط زیست بوده و خروج گونھ ھای پرندگان خاص 
.از کشور مبدأ می باشد) CITES(ورود آن مستلزم ارائھ تأییدیھ 

کشور مقصد مستلزم ھماھنگی با ) Cargoپستی یا باربری (بصورت بدون مسافر خروج حیوان وپرنده
از قوانین قرنطینھ ای کشور مقصد و رعایت آنھا ومسئولیت ھرگونھ عواقب وخسارات ناشی بوده و اطالع

.از عدم ھماھنگی بھ عھده صاحب حیوان می باشد

ممنوع ) Cargoباربری (ورود حیوان وپرنده بھ صورت بدون مسافر و از طریق پستی ویا گمرک تجاری 
در صورتی ھمراه مسافر تلقی می گردد کھ عالوه برداشتن مدارک مندرج در بخش حیوان و پرنده . می باشد

. مقررات ورود حیوان ھمرا ه مسافر، از طریق سالن مسافری فرودگاه وارد گردد



ھواپیمایی ماھان
)AVIH(موجود زنده 

ترانزیت و نوع ھواپیماھای خود قوانین , مقصد , ھر شرکت ھواپیمایی با توجھ بھ مقررات کشورھای مبدا 
.وضع مینماید( AVIH: بر اساس کد ھای یاتا ) مختلفی را در جھت ارائھ سرویس حمل موجود زنده 

بر , ورت پذیرد ممکن است در کشورھای مختلف محدودیت ھا یا الزامات و بازرسی در خصوص حیوانات ص
ھمین اساس ھواپیمایی ماھان سعی دارد تا ضمن ارائھ قوانین و روش ھا و با توجھ بھ جامعھ کنونی کھ در 
تمامی مسافرت ھا و گردش ھا حیوان بھمراه خانواده میباشد با تجربھ و مھارت چندین سالھ خود ، آسودگي 

.لسوزانھ فراھم سازدو اطمینان خاطر مسافر را با ارائھ یک سرویس مطمئن و د

:راه وجود دارد02بطور کلی جھت حمل موجود زنده 

)ھمراه( از طریق پایانھ ھای مسافری.1

بعلت مسائل ایمنی و بازرسی خارج از اختیارات ھواپیمایی ماھان و ھمچنین عدم کنترل حیوانات در مواقع 
مجاز نمي باشد واین امكان فراھم )PETC( ورود حیوانات اھلي و پرندگان بھ كابین مسافري , اضطراری 

ر سالن دریافت بار بھ مسافر مي شود تاحیوان در پایانھ مسافري پذیرش و ھنگام ورود در فرودگاه مقصد د
.مسافران مي توانند از این سرویس در اكثر مقاصد ماھان بھره مند گردند . تحویل شود

)بارنامھ ‚ کارگو / غیر ھمراه( از طریق پایانھ ھای باربری .2

داده ھنگامي كھ بھ ھر علتی مسافر نتواند درسفر ھمراه حیوان خود باشد این سرویس دراختیار وی قرار
حیوان اھلي یا وحشی مسافر در پایانھ باربري پذیرش و درفرودگاه مقصد بھ مسافر یا شخصي كھ . مي شود 

.در محل ترخیص بارنامھ تحویل داده مي شود , در بارنامھ معرفي شده 

مدارك پزشكي واسناد مورد نیاز در فرودگاه مبداء

:ورود بھ كشور مقصد مانندكامل بودن تمام اسناد قابل اطالق مثل مجوزھاي -

و تائید کتبی ) یا مقصد( کشور مبدا دامپزشکی دولتیصادره ازبین المللیاصل گواھی معتبر بھداشتی.1
)این گواھی نامھ ھا در مسیر ھای داخلی الزامی نیست (قرنطینھ دامپزشکی فرودگاه

مدارك واكسیناسیون معتبر.2

انشناسنامھ یا گذرنامھ حیو.3

اصل برگھ پرداخت کرایھ حمل.4

برگی درخواست انجام امور موجود زنده03تکمیل فرم مخصوص .5



شرایط پذیرش

تا از موارد و , ساعت پیش از سفر با ایستگاه مبدا تماس گرفتھ24مسافر موظف است حداقل .1
.مشکالت احتمالی مطلع گردد

از دفاتر فروش ھنگام خرید بلیطAVIHدریافت کد .2

ساعت پیش ازسفر داخلی در 1:15ساعت پیش از سفر بین المللی و 2:30حضور مسافر حداکثر .3
فرودگاه جھت انجام امور پذیرش

دربرخی از كشورھا . (ھفتھ از تولد آنان گذشتھ باشد 10باید حداقل ‚ برای سفر بچھ ھای سگ و گربھ.4
).ھ مي باشدھفت12حداقل سن 

قطعھ 10قالده سگ یا گربھ یا 02بر اساس قوانین سازمان دامپزشکی ایران ھر مسافر حداکثر .5
.پرنده تزئینی میتواند حمل نماید

.مسافر موظف است چند ساعت پیش از پرواز غذاي سبك بھ حیوان دھد تا دچار ناراحتی نگردد.6

بعلت بررسی مقدار آب زمان (ساعت 02وجود پرواز بیش ازقراردادن آب بمیزان کافی درصورت .7
)بارگذاري و درمدت توقف ترانزیت

بیمار و یا دارای ھرگونھ ویژگی , بسیار پیر , نا آرام ,ھواپیمایی ماھان ممکن است حیوانات پر خاشگر .8
.را پذیرش ننماید دیگری کھ ظاھر ناسازگار با مسافرت ھوایی داشتھ باشد وحیوانات دارای بوی زننده 

ھواپیمایی ماھان از پذیرش حیوانات گران قیمت و یا دارای ھرگونھ ارزش مادی و معنوی خاص .9
این مورد باید توسط صاحب حیوان در ایستگاه مبدا اعالم گردد در غیر این صورت ھیچگونھ . معذور است

.مسئولیتی بر عھده شرکت ھواپیمایی ماھان نمی باشد

جوجھ پرندگان بصورت , انواع آبزیان ‚ھواپیمایی ماھان از پذیرش حیوانات وحشی .10
.پیلھ حشرات و حیوانات غیر خانگی بصورت روش ھمراه معذور میباشد, تنھا 

حمل اینگونھ حیوانات با دارا بودن تمامی مدارک ذکر شده و رعایت شرایط حمل و نقل بارنامھ : نکتھ
.ھمراه امکان پذیر میباشدبصورت غیر‚

قفس مناسب

.قفس باید دارای ابعاد مناسب باشد ، درغیر این صورت از سفر حیوان ممانعت می گردد 

.قفس باید برای ایستادن طبیعی حیوان بھ اندازه كافي بزرگ باشد .1

.تھویھ باشدمطمئن و دارای منافذ ‚ قفس باید جھت نگھداری حیوان بھ حد كافي محكم .2



.درب آن باید قفل داشتھ باشد تا بطور تصادفي باز نشود و فاقد چرخ در زیر سطح خود باشد .3

.بستن قالده درون قفس برای حیوان ممنوع است زیرا پوزه حیوان باید آزاد باشد.4

نکات کلی

كیلوگرم براي 04با وزن حداكثر حداكثر سھ حیوان نھایتاً شش ماھھ کھ با ھم بھ دنیا آمده باشند و..1
در صورت بیشتر بودن وزن یا سن باید در قفس ھاي جداگانھ سفر . ھریك مي توانند در یك قفس قرار گیرند

.نمایند

کیلو وزن 02ھفتھ سن و ھر کدام بیش از 12بچھ ھا بیش از : بچھ اش 03حیوان مادر و حداکثر .2
.یك قفس قرارگیرندنداشتھ باشند و بھ راحتی ھمگی در 

توصیھ میشود در تابستان و روز ھای گرم از پرواز ھای شب یا صبح زود و در زمستان و روزھای .3
.سرد از پروازھای در طول روز استفاده نمایید

بطور . ممکن است بر اساس نوع ھواپیما و شرایط عملیاتی از پذیرش موجود زنده ممانعت بعمل آید .4
.امکان پذیر نمی باشدBAEوجود زنده در برخی ھواپیماھایحمل م:مثال 

.تحویل حیوان در مقصد براساس فرم تنظیم شده در مبدا بھ فرد ذکر شده صورت می پذیرد.5

ھزینھ , قرنطینھ , خدمات دامپزشکی :بر اساس فرم تکمیل شده در مبدا ھرگونھ ھزینھ اضافی اعم از .6
.حیوان بر عھده صاحب بار میباشد....جریمھ و, بازگشت بھ مبدا , ترخیص, تغذیھ , اسکان 

ایران ایر تور
ھزینھ حمل ھر حیوان و پرنده بھ صورت بار ھمراه مسافر ، برابر :ھزینھ حمل حیوانات و پرندگان زنده 

.است با ھزینھ مجموع وزن حیوان زنده و قفسی کھ در آن حمل می شود

بدین معنا کھ اگر مسافر ھیچ . مشمول توشھ مجانی مجاز ھمراه مسافر نمی شودحیوانات و پرندگان زنده
.بستھ ای بھ جز حیوان زنده نداشتھ باشد مشمول پرداخت اضافھ بار عادی خواھد بود

.سگ راھنمای مسافران نابینا وناشنوا مشمول پرداخت اضافھ بار نمی شود

ھای ایران ایر تور درحمل انواع حیوانات و پرندگان زنده در پرواز

کابین

مسافری ممنوع می باشد و باید در انبار بارگیری شود.
 مسافر برای حمل حیوان زنده باید مدارک معتبر الزم نظیر کارت بھداشت ، کارت واکسیناسیون و

.دیگر مدارکی کھ در کشور مقصد مورد نیاز است ارائھ نماید



آسمان

مقررات حمل

قررات سازمان ھواپیمایی کشوری ورود ھرگــونھ حیوان زنده بھ داخل کــابین بر اساس م: حمل حیوان 
.ھواپیما ممنوع می باشد

حمل حیوان زنده در داخل انبار بار ھواپیما و براساس مقررات یاتا صورت میگیرد و عالوه برآن، قوانین 
زنده مستلزم پرداخت ھزینھ حمل حیوانات . دولت کشورھای مقصد و ترانزیت باید مد نظر قرار گرفتھ شود

.می باشد


