
 

توسعه فروش – 71110بخشنامه شماره:   

 05/11/99تاریخ صدور: 

 به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد

 

برای مسافرین    PCRالزام ارائه نتیجه منفی تست موضوع: 

 به ایران در تمامی سنین ورودی

 
  ،ستاد ملی مقابله با کرونا  محدودیت های اعالمیآخرین به  نظر   

بمنظور جلوگیری از انتقال و شیوع  رساند؛  می اطالع بدینوسیله به 

کلیه مسووایرین ورودی به ایراد در ، در کشووور 19-ویروس کووید

ست    سنین موظف به ارائه نتیجه ت شند  PCRتمامی    منفی می با

 ساعت (. 72) مهلت اعتبار تست از زماد انجام؛ 

 

مام خمینی)ری(،        گای بین المللی ا به یرود های منتهی  در مسووویر

نشدی باشد،    PCR چنانچه مسایری مویق به دریایت نتیجه تست

در زماد ورود به یرودگای مورد آزمایش قرار گریته و تمامی هزینه        

  های مترقبه بر عهدی مسایر خواهد بود.
به این مهم که شووورکت های هواایمایی،                 با عنایت  همچنین 

یرودگای های کشووور و دی ر نهادهای ریرب ، ملزم به رعایت کلیه  

باشوووند، در توووورد مشووواهدی موارد اروتکل های بهداشوووتی می

ئه نتیجه تسوووت منفی     با    PCR مشوووکوع، علیرام ارا ، مطابق 

د و قوانین قوانین، از اذیرش مسوووایر ممانبت به عمل خواهد آم        

مربوط به شوورای  ااندمی کرونا اجرایی شوودی و تمامی هزینه های  

 ناشی از آد، بر عهدی مسایر می باشد.

  هن ام  به  ایرانیاد  مسوووایرد زمانی  بازی  یادآور می گردد؛ چنانچه   

  یا و روز 7 ) به مقصد کلیه کشورها به استثنا عراق( ایراد از خروج

 .باشد نمی PCR مجدد تست انجام به نیاز باشد، کمتر

ساعت    72کشور عراق   مورد تایید  PCR **اعتبار نتیجه تست  

 می باشد.

 
ونامه         اجرایتاریخ  و و و ( 2021 ژانویه 24) 99مای  بهمن05بخش

 باشد.می

Circular No. 11017 – Sales Development  

Issuance Date:24th JAN 2021 

 
To: Sales Offices &  Contracted Travel 

Agents 

 

Sub: Requirement of presenting negative 

PCR test result for passengers of all ages 

arriving to Iran. 

 

   As mandated by National Anti-corona 

operational headquarters instruction, 

regarding Covid-19 virus spread out 

prevention, passengers of all ages must hold 

negative PCR test results for traveling to Iran 

)valid for 72 hours). 

  

In case of not holding Covid-19 PCR test 

result, only at IKA airport, passengers will be 

tested upon arrival and are responsible for all 

related costs. 

   According to international rules, all 

passengers arriving in Iran will undergo 

thermal screening during pandemic, and 

necessary actions will be taken for all 

suspected COVID‑19 cases, regardless of their 

negative test result certificate, and all related 

costs should be covered by themselves. 

 

 

Note: There is no need to redo the PCR test for 

Iranian nationals whose duration of stay abroad 

is 7 days or less ( Iraq is exception). 

 

** PCR test result validity is 72 hours in Iraq. 

 

 

This circular is effective as of 24th JAN 2021. 
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