
 

 Commercial Circulars & Procedures رویه و بخشنامه های بازرگانی

 

 توسعه فروش – 11061بخشنامه شماره: 

 30/08/1400تاریخ صدور: 

 به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی 

بین  سفر در پروزاهای داخلی ایران و پروازهای شرایط  موضوع:

  المللی ورودی

 

شت طبق ابالغیه وزارت     شرایط    بهدا سافران ملزم به رعایت  ، م

بین  ورولابه شرررری  یه  هت ارواز اا لا ل  و ارواز اا       

  باشند:  الملل  به ایران م 

 
جه منف       ارواز اا لا ل  ملزم  **مسرررافرین  ئه ا نتی به ارا

و   از زمان انجام تا زمان ارواز ساعت  72با اعتبار  PCRآزمایش 

 باشند.م  QRکارت واکسن با  یا

سافرین ورولا ارواز اا بین الملل  ملزم به    ارائه ا نتیجه**م

 از زمان انجام تا زمان   ساعت 96با اعتبار  PCRمنف  آزمایش 

 باشند.کارت واکسن م و  ارواز

 

سررراع م از از ارائه نتیجه منف  آزمایش        8**مسرررافران زیر 

PCR  باشند.و یا تاییدیه واکسن م 

 

از اذیرش مسررافرین   فتقلر صررترت عدم رعایت شررر      

آن بر عهده  مسررریتلیت رعایت   و  ممان ت ب مه  تا د آمد     

 مسافر م  باشد.

 
الزم  1۴۰۰آ رماه   1متر ه   لوشرررنبه روز بخشرررنامه از   این    

 .دم  باش اال را
 

 

 

   Circular No. 11061 – Sales Development 

Issuance Date: 21st NOV 2021 

To: Sales Offices &  Travel Agencies 

Sub: Travelers’ Requirements  for domestic and 

inbound international flights  
 

 

 

   According to the Ministry of Health, passengers are 

required to comply with the following conditions for 

domestic and inbound international flights; 

 

 

**Domestic flight Passengers should submit 

negative PCR test result at most 72 hours prior to 

departure or vaccination card containing QR code. 

 

** Inbound flight Passengers should submit negative 

PCR test result at most 96 hours prior to departure 

and vaccination card containing QR code. 

 

**passengers aged under 8 are exempted from PCR 

test report and vaccine card. 

  

 

 

   Passengers who fail to meet the above will be 

refused and the responsibility remains with 

passengers. 

 

 

   This circular is effective as of 22nd NOV 2021. 

 
 

 

                     


