
 

 ایرتورآزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ایران

 :به خاطر داشته باشید که

( به زبان انگلیسی ساعت قبل پرواز   72انجام تست حداکثر  ( ) PCR)  ۱9-ارائه گواهی عدم ابتالء به کووید •

از   بیشتر  )چنانچه  ایران  به  ورودی  و  ایران  از  خروجی  مسافران  داشته   ۱٤برای  اقامت  ترکیه  در  روز 

 .است الزامی  باشند(

 .طرفه وجود داردخرید بلیط برای عموم مردم بدون محدودیت بوده و نیز امکان صدور بلیط یک  •

 های مورد تایید ایران ایرتور جهت انجام تست کرونا آزمایشگاه بخشنامه هواپیمایی ایران ایرتور در خصوص معرفی  

المللی، لیست پیرو بخشنامه این هواپیمایی در خصوص شرایط پذیرش مسافران ورودی و خروجی در پروازهای بین 

 :برداری مسافران محترم به شرح زیر استجهت بهره Covid-19 ها و مراکز مورد تایید انجام تستآزمایشگاه 

)جهت نمونه گیری ٤٤٤٤3۱٤8تلفن:    -آباددرمانگاه جنت  -آباد شمالیجنت  -تهران  -طبایشگاه تهران آزم •

 ( 09۱2327٤90۱در محل: 

 محل  در گیرینمونه امکان –٤٤867۱62: تلفن –پونک میدان – تهران –آزمایشگاه فرهیختگان  •

 – 7789۱7۱7: تلفن –رسالت میدان  – تهران –آزمایشگاه الوازیه  •

 محل در گیرینمونه امکان – 7780360: تلفن – گلبرگ خیابان –  تهران –گاه پارسیان آزمایش •

 – 8٤9٤260۱: تلفن – توانیر خیابان – تهران –آزمایشگاه بیمارستان دی  •

 -8898855۱تلفن:  -خیابان کارگر شمالی -تهران -آزمایشگاه بهار •

 محل در گیرینمونه امکان – 7۱٤0000٤: تلفن – ظفر-شریعتی – تهران  –آزمایشگاه پیوند  •

 8272۱تلفن:  -شهرک غرب -تهران  -آزمایشگاه آتیه •

 0263275629۱ -شریعتی -کرج   -آزمایشگاه رازی •

امکان    - 0٤۱33378777  - شهریور  ۱7: خیابان  2شعبه    -: خیابان آزادی۱شعبه    -تبریز   - آزمایشگاه دانش •

 گیری در محلنمونه

 05۱3۱93760٤ -۱2پالک  29خمینی  مشهد خیابان امام -مرکز جهاد دانشگاهی •

 05۱38٤27056 -3مشهد خیابان احمدآباد ابتدای راهنمایی  -دکتر اجتهادی •

 05۱38699090 -نبش حافظ 30و  28آباد آباد بین وکیل مشهد بلوار وکیل   -پردیس حافظ •

 05۱38٤76763تلفن:  -اباد، بین عارف و پرستارحاشیه امن  -مشهد  -آزمایشگاه طبی ایران  •

 06۱33336682 -۱8اهواز کیانپارس خیابان میهن شرقی پالک  -زمایشگاه نرگس اهوازآ •

ها و مراکز درمانی معتبر و  توانید با مراجعه به کلیه آزمایشگاهدر صورت عدم دسترسی به مراکز معرفی شده، می

 .مورد تایید وزارت بهداشت، نسبت به آزمایش مذکور اقدام کنید

 


