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 PCR)تست به روش (گواهی عدم ابتال به بیماری کرونا لیست مراکز تایید شده دریافت موضوع: 

 گرامی، همکاران

 

 یدانشگاهها از استعالم استناد به پزشکی که آموزش و درمان بهداشت، وزارت تایید مورد آزمایشگاههای اسامیاحتراما" 

 به شرح زیر می باشد. میشود تهیه پزشکی علوم

میبایستی صرفا"  ساعت قبل از پرواز 96انجام تست کرونا از مبدا ایران حداکثر و گواهی عدم ابتال بدیهی است دریافت 

 انجام گیرد و بخشنامه های قبلی در این خصوص فاقد اعتبار است.واقع در تهران در یکی از این مراکز 

 تلفن نشانی نام آزمایشگاه

 22139016-22139018 2پالک  ، نهم خیابان ، كاج میداند، آبا سعادت آرامش آزمایشگاه

 145-88961748 1627پالك ، پاسارگاد بانك روبروي ، فاطمي از باالتر ،شمالي كارگر بهار آزمایشگاه

 5-82199151 ، آزمایشگاه بیمارستانرستاك كوچه ،زادهداله عب خیابان ، كشاورز بلوار پارس بیمارستان

 88706555 498   شماره ، ولیعصر خیابان به نرسیده ، بهشتي شهید خیابان كیوان آزمایشگاه

 82721 دادمان شهید تقاطع ، فرحزادي بلوار، ( غرب) قدس شهرك آتیه بیمارستان

 88771374 (عباسپور شهید)توانیر ابتداي ،ولیعصر خیابان دي بیمارستان

 23021663 بخشایش ریاضي خیابان ، غرب رفسنجاني هاشمي بزرگراه عرفان بیمارستان

 49796141 جنوبي شاهین خیابان ، غرب رفسنجاني هاشمي بزرگراه نیایش عرفان بیمارستان

 22264144 شمالي مصدق به نرسیده ،ر(ظف)دستگردي وحید خیابان ، شریعتي خیابان پیوند آزمایشگاه

 88671521 67  پالك ،گاندي خیابان و كودك جهان چهارراه بین ، حقاني اتوبان ونك آزمایشگاه

 55081000 344  پالك ، مدائن خیابان ابتداي ، دوم بازار میدان ، آباد نازي دي آزمایشگاه

 پژوهشكده پاتوبیولوژي آزمایشگاه

 دانشگاهي جهاد معتمد
 88791120 146   پالك ، جنوبي گاندي خیابان ،ک ون میدان ،ن تهرا

 

 .می شود وزآمدرو  بازنگری متناوب بطور سالمت مرجع آزمایشگاه توسط نیاز حسب بر فهرست شایان ذکر است این
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 آزمایشگاه و شده رعایت 19-کووید مولکولی تشخیص خدمت دهنده ارائه آزمایشگاه توسط باید که الزاماتی و معیارها

 :ه استگردید تعیین زیر شرح به شود، آنها انجام به متعهد

 به مراجعه هنگام در ویروس به مسافران آلودگی ریسک کاهش برای مکتوب دستورالعمل اجرای و تدوین 

 برداری نمونه مراحل در همچنین و آزمایشگاه

 

 وقت یینتع قبیل از روزمره مراجعین و بیماران به مربوط فرآیندهای با متفاوت کارهایوساز و مسیر بینی پیش 

 محل روزمره، مراجعین و بیماران از مجزا حضوری پذیرش فرآیند مسافران، از برداری نمونه برای قبلی

 جداگانه، غیره... گیری نمونه

 

  احراز هویت صحیح فرد مورد آزمایش با استناد به رویت کارت ملی یا گذرنامه، پذیرش آزمایش با نام کامل

 ییکنالکترو درج شده در کارت ملی، گذرنامه و کد ملی و همچنین شماره بلیط

 

 ساعت از زمان  48ظرف مدت حداکثرکولی یجه گزارش نهایی آزمایش تشخیص مولتعهد آزمایشگاه به ارائه نت

 نمونه برداری در آزمایشگاه

 

 ها و تجهیزات انجام تمهیداتی که مانع از اختالل در ارائه مستمر خدمات شود، مثل تامین ذخیره راهبردی کیت

 کلیدی و قرارداد با سایر آزمایشگاههای مجاز به ارائه خدمت به مسافران در صورت نیاز به پشتیبانی. 

 

 رعایت تعرفه ابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 

 بر های معتهای فنی ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت، شامل استفاده از روشایشگاه به رعایت پروتکلتعهد آزم

 ها و ملزومات مصرفی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.انجام آزمایش و کیت

 

پس از استعالم کتبی از دانشگاههای که در بخشنامه های قبلی قرار داشته،  آزمایشگاههای سایر شهرهادر خصوص 

 اعالم می گردد. "متعاقبااز آزمایشگاه و مرجع سالمت اطالعات تکمیلی نهایی وصول لیست علوم پزشکی و 

 

شده و سایر روشها و تکنیک های  حاصل PCR گیریگواهی عدم ابتال باید صرفا" از طریق روش تست توجه:

 آزمایشگاهی مورد تایید کشور امارات متحده فعال" نیست.

  


