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لیست تمام پروازها / صفحه اصلی

Privacy  - Terms

لیست تمام پروازها

ورودی 

جستجو:

وضعیتساعتروزتاریخمبداشماره پروازایرالین#

تحویل بار در تسمه نقاله (۱)08:40پنج شنبه16-2-1400تهران4051زاگرس1

نشست (۰۸:۵۱)09:00پنج شنبه16-2-1400مشهد998ایران ایر تور2

اعالم ورود (۰۹:۱۵)09:15پنج شنبه16-2-1400تهران5820وارش3

اعالم ورود (۰۹:۳۰)09:30پنج شنبه16-2-1400تهران916ایران ایر تور4

اعالم ورود (۱۰:۰۵)10:05پنج شنبه16-2-1400مشهد4335سپهران5

طبق برنامه12:00پنج شنبه16-2-1400مشهد4107زاگرس6

طبق برنامه12:50پنج شنبه16-2-1400اصفهان4004زاگرس7

طبق برنامه14:30پنج شنبه16-2-1400تهران7053کیش ایر8

طبق برنامه14:30پنج شنبه16-2-1400تهران6263تابان9

طبق برنامه15:15پنج شنبه16-2-1400ساری5806وارش10

طبق برنامه15:20پنج شنبه16-2-1400تهران996ایران ایر تور11

طبق برنامه15:50پنج شنبه16-2-1400مشهد4345سپهران12

طبق برنامه17:00پنج شنبه16-2-1400شیراز7061کیش ایر13

طبق برنامه17:15پنج شنبه16-2-1400تهران4003زاگرس14

طبق برنامه17:20پنج شنبه16-2-1400اصفهان5654آتا15

طبق برنامه17:25پنج شنبه16-2-1400شیراز3376ایران ایر16

http://kishairport.ir/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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Privacy  - Terms

نمایش 1 تا 23 از مجموع 23 مورد

وضعیتساعتروزتاریخمبداشماره پروازایرالین#

طبق برنامه17:30پنج شنبه16-2-1400اصفهان7023کیش ایر17

طبق برنامه18:20پنج شنبه16-2-1400مشهد5662آتا18

طبق برنامه19:30پنج شنبه16-2-1400تهران6261تابان19

طبق برنامه20:00پنج شنبه16-2-1400تهران7081کیش ایر20

طبق برنامه20:50پنج شنبه16-2-1400تهران5659آتا21

طبق برنامه21:10پنج شنبه16-2-1400تهران1224قشم22

طبق برنامه22:30پنج شنبه16-2-1400تهران7025کیش ایر23

خروجی 

پروازهای ورودی

جستجو:

وضعیتساعتروزتاریخمبداشماره پروازایرالین#

تحویل بار در تسمه نقاله (۱)08:40پنج شنبه16-2-1400تهران4051زاگرس1

نشست (۰۸:۵۱)09:00پنج شنبه16-2-1400مشهد998ایران ایر تور2

اعالم ورود (۰۹:۱۵)09:15پنج شنبه16-2-1400تهران5820وارش3

اعالم ورود (۰۹:۳۰)09:30پنج شنبه16-2-1400تهران916ایران ایر تور4

اعالم ورود (۱۰:۰۵)10:05پنج شنبه16-2-1400مشهد4335سپهران5

طبق برنامه12:00پنج شنبه16-2-1400مشهد4107زاگرس6

طبق برنامه12:50پنج شنبه16-2-1400اصفهان4004زاگرس7

طبق برنامه14:30پنج شنبه16-2-1400تهران7053کیش ایر8

طبق برنامه14:30پنج شنبه16-2-1400تهران6263تابان9

طبق برنامه15:15پنج شنبه16-2-1400ساری5806وارش10

طبق برنامه15:20پنج شنبه16-2-1400تهران996ایران ایر تور11

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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Privacy  - Terms

نمایش 1 تا 23 از مجموع 23 مورد

وضعیتساعتروزتاریخمبداشماره پروازایرالین#

طبق برنامه15:50پنج شنبه16-2-1400مشهد4345سپهران12

طبق برنامه17:00پنج شنبه16-2-1400شیراز7061کیش ایر13

طبق برنامه17:15پنج شنبه16-2-1400تهران4003زاگرس14

طبق برنامه17:20پنج شنبه16-2-1400اصفهان5654آتا15

طبق برنامه17:25پنج شنبه16-2-1400شیراز3376ایران ایر16

طبق برنامه17:30پنج شنبه16-2-1400اصفهان7023کیش ایر17

طبق برنامه18:20پنج شنبه16-2-1400مشهد5662آتا18

طبق برنامه19:30پنج شنبه16-2-1400تهران6261تابان19

طبق برنامه20:00پنج شنبه16-2-1400تهران7081کیش ایر20

طبق برنامه20:50پنج شنبه16-2-1400تهران5659آتا21

طبق برنامه21:10پنج شنبه16-2-1400تهران1224قشم22

طبق برنامه22:30پنج شنبه16-2-1400تهران7025کیش ایر23

پروازهای خروجی

جستجو:

وضعیتساعتروزتاریخمقصدشماره پروازایرالین#

آماده پرواز09:00پنج شنبه16-2-1400بندرعباس3352ایران ایر1

آماده پرواز09:00پنج شنبه16-2-1400اصفهان7022کیش ایر2

پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت د09:30پنج شنبه16-2-1400اصفهان4005زاگرس3

پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت د10:00پنج شنبه16-2-1400مشهد999ایران ایر تور4

پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت د10:15پنج شنبه16-2-1400ساری5807وارش5

طبق برنامه10:45پنج شنبه16-2-1400تهران997ایران ایر تور6

طبق برنامه10:55پنج شنبه16-2-1400مشهد4334سپهران7

طبق برنامه12:45پنج شنبه16-2-1400تهران4002زاگرس8

طبق برنامه13:45پنج شنبه16-2-1400تهران4050زاگرس9

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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نمایش 1 تا 26 از مجموع 26 مورد

وضعیتساعتروزتاریخمقصدشماره پروازایرالین#

طبق برنامه14:30پنج شنبه16-2-1400شیراز7060کیش ایر10

طبق برنامه15:30پنج شنبه16-2-1400تهران7054کیش ایر11

طبق برنامه15:30پنج شنبه16-2-1400تهران6264تابان12

طبق برنامه16:00پنج شنبه16-2-1400تهران5821وارش13

طبق برنامه16:40پنج شنبه16-2-1400مشهد4344سپهران14

طبق برنامه16:45پنج شنبه16-2-1400تهران917ایران ایر تور15

طبق برنامه18:00پنج شنبه16-2-1400شیراز3377ایران ایر16

طبق برنامه18:00پنج شنبه16-2-1400تهران7024کیش ایر17

طبق برنامه18:00پنج شنبه16-2-1400اصفهان5653آتا18

طبق برنامه18:00پنج شنبه16-2-1400مشهد4106زاگرس19

طبق برنامه19:20پنج شنبه16-2-1400مشهد5661آتا20

طبق برنامه20:00پنج شنبه16-2-1400تهران7052کیش ایر21

طبق برنامه20:30پنج شنبه16-2-1400تهران6262تابان22

طبق برنامه21:30پنج شنبه16-2-1400تهران5660آتا23

طبق برنامه21:55پنج شنبه16-2-1400تهران1225قشم24

طبق برنامه22:30پنج شنبه16-2-1400تهران7080کیش ایر25

طبق برنامه23:30پنج شنبه16-2-1400تهران7124کیش ایر26

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

