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THR 021- 75925 – MHD 051- 37664101-07 – IFN 031- 32353536 – SYZ 071- 32271860-9

مسافر گرامی،

انجامبهتنسببایستیدارند،سفرقصدایرانمبداازکهقطرهواپیماییشرکتمسافران،۱۳۹۹مرداد۲۳تاریخاز
درتمیبایسگلو/بینیآزمایش.کننداقدامپروازازقبلساعت۹6زمانیبازهدر۱۹-کوویدآرسیپی-تیآرتست
منفییجهنت.پذیردانجاماصفهانوشیراز˓مشهد˓تهراندرقطرایرویزتوسطشدهتاییدآزمایشگاههایازیکی

آرسیپی-تیآرآزمایشنتیجهازنسخهدومیبایستمسافران.شودارائهبایدفرودگاهدرپذیرشزماندرآزمایش
.باشندداشتههمراهراشدهپررضایتفرمهمچنینو

:دانلودفرمرضایت
https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/QR-consent-form-PCR.pdf

:جهتکسباطالعاتبیشتربهوبسایتمامراجعهفرمایید
https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html

:موارد زیر مستثنی هستند

ستثنیسالدرصورتیکههمراهیکیازاقوامخودکهنتیجهآزمایشمنفیداردسفرکنندم۱۲کودکانزیر(الف
.هستند

.همچنیننوزادهاازانجاماینآزمایشمستثنیهستند(ب

دتاییدگواهیسالیکهبدونهمراهسفرمیکنندمستثنینیستندوبایدازیکمرکزپزشکیمور۱۲کودکانزیر
.همراهداشتهباشد

.آزمایشگاه های مورد تایید در صفحه های بعد فهرست شده است

بااحترام،
هواپیماییقطر

http://www.qatarairways.com/ir
http://www.aparat.com/qatarairways
https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/QR-consent-form-PCR.pdf
https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html


تهران

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

۲سعادتآباد،میدانکاج،خیاباننهم،پالک 22139016 آزمایشگاهآرامش

بهمن۲۲میداناقدسیه،ابتدایاتوبانارتش،خروجیاراج،خیابان 29121000 بیمارستاننیکان

بلوارکشاورز،خیابانعبدالهزاده،کوچهرستاک 82199151-5 بیمارستانپارس

۱74کپال(نفتسابق)،نرسیدهبهخیاباندکترمصدق(ظفر)خیابانشریعتی،خیاباندستگردی 22264144-5 آزمایشگاهپیوند

سعادتآبادبینچهارراهسرووبلوارشهرداری،خیابانشهیدریاضیبخشایش 22358435 بیمارستانعرفان

۱7بزرگراهنیایشغرب،بعدازبلوارکبیریطامه،خیابانامامحسین،تقاطعبهار،شماره 49796000 بیمارستانعرفاننیایش

خیابانولیعصر،باالترازبلوارمیرداماد،خیابانرشیدیاسمی 88884040 بیمارستانخاتماالنبیا

خیابانولیعصر،نبششهیدعباسپور 88771374 بیمارستاندی

،طبقهاول67اتوبانحقانی،بینچهارراهجهانکودکوخیابانگاندی،پالک 88671521-3 آزمایشگاهونک

،بلوارفرحزادی،تقاطعشهیددادمان(غرب)شهرکقدس 82721 بیمارستانآتیه

بلوارآفریقا،باالترازچهارراهاسفندیار،خیابانتندیس 75254000 بیمارستانتندیس

۲و6خیابانپاسداران،خیابانضرابخانه،خیاباندعوایصدف،پالک 22874012 آزمایشگاهسعید

۱46میدانونک،خیابانگاندیجنوبی،پالک 88664539 آزمایشگاهپاتوبیولوژیپژوهشکدهمعتمد

چهلوپنجمتریسیدخندان 22869647-52 بیمارستانرسالت

۱6۲7کارگرشمالی،باالترازفاطمی،روبرویبانکپاسارگاد،پالک 88961748 آزمایشگاهبهار

۱05خیابانگلبرگ،پالک 77803600 آزمایشگاهپارسیان

خیابانزعفرانیه،خآسف،کوچهحامد 22414532 پژوهشکدهرویان

خرداد۱5ورامین،بلوارباهنر،روبرویبیمارستان 40335228 آزمایشگاهآینده

776میدانرسالت،ضلعجنوبشرقی،پالک 77801879 آزمایشگاهالوازیه

آزادی،نبشرودکیجنوبی،ساختمانآزمایشگاهآزادی 66927008-10 آزمایشگاهپاتوبیولوژیآزادی

6688میدانامامحسین،ابتدایخیابانانقالب،کوچهفروشگاه،پالک 75197 آزمایشگاهمدیکال

۱0۲6تقاطعخیابانکارون،امامخمینی،ساختمان 66367914 آزمایشگاهپاتوبیولوژیفروردین

۲شهرکغرب،میدانصنعت،ضلعغربیایستگاهمتروصنعت،پالک 88363952-55 دینجمآبا–مرکزپاتولوژیوژنتیککریمینژاد

۱7خیابانولیعصر،باالترازتقاطعچمران،کوچهقرنی،پالک 22666561-3 آزمایشگاهمرکزیپاتوبیولوژی

طبقههمکف4۹8خیابانشهیدبهشتی،بعدازسینماآزادی،بهطرفخیابانولیعصر،پالک 88706555 آزمایشگاهکیوان

5خیابانشریعتی،باالترازیخچال،جنبمتروقلهک،خیابانکدویی،پالک 22600413 آزمایشگاهقلهک

البرز

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

کرج،سهراهگوهردشت 02632756290 پاتوبیولوژیوژنتیکپزشکیرازیکرج

۳5،پالک۱5فردیس،فلکهدوم،خیابان 02636541900-5 آزمایشگاهمرکزیفردیس



مشهد

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

۱۳4،پالک۱0سهراهجم،نبشپاسداران 05138546664 آزمایشگاهپاتوبیولوژیمشهد

8،پالک۳احمدآباد،خیابانراهنمایی،راهنمایی 05138427056 آزمایشگاهدکتراجتهادی

نبشخروجیحافظ۳0-۲8بلواروکیلابادبینوکیلاباد 05138699090 آزمایشگاهپردیسحافظ

میداندهدی،خیابانرازیغربی 05138540000 آزمایشگاهجهاددانشگاهی

،طبقههمکف8/۱،نبشپرستار۲خیابانعارف،عارف 05138476680-2 آزمایشگاهنیکان

میدانهاشمیه،تقاطعباپیروزی 05138831166 زادهآزمایشگاهپاتوبیولوژیوژنتیکدکتراکبر

44حاشیهاحمدآباد،بینعارفوپرستار،ساختمان 05138409600 آزمایشگاهایران

میدانبیمارستانامامرضا،ابتدایخیابانرازی،ساختمانپزشکانرازی 05138552622-4 آزمایشگاهپارسیان

۱۹،پالک۱۳چمران 05138544410 آزمایشگاهآیتاللهی

شیراز

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

،ساختمانشیرازنقش،طبقهاول(خیابانهفتتیر)متریسینماسعدی۲0بلوارزند،ابتدای 07191007171 آزمایشگاهنیلو

مالصدرا،مجتمعپزشکیراز(باغشاه)خیابانمعدل،حدفاصلخیابانفلسطین 07132369393 آزمایشگاهراز

،جنببرجالکترونیک۲متریوصورتگر،نبشکوچه۲0خیاباناردیبهشت،حدفاصل 07132317800 آزمایشگاهپیوند

هدایتشرقیازمشیرفاطمی،آزمایشگاهتخصصیمیکروبشناسیپزشکیپارس 07132338688 آزمایشگاهپارس

خیابانبیستمتریسینماسعدی،تقاطعمعدل 07132335947 آزمایشگاهسینا

خیابانزندغربی،جنبهتلپارس،ساختمانصدف،طبقهچهارم 07132356794 آزمایشگاهآنالیز

اصفهان

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

سهراهحکیمنظامی 03136246204 آزمایشگاهنوبل

خیابانشمسآبادی،ساختمانخورشید 03132241100 آزمایشگاهیاران

میدانآزادی،ابتدایچهارباغباال 03136617196 آزمایشگاهدکترشریفی

خیابانکاشانی،روبرویاورژانسبیمارستانکاشانی 03132341162 آزمایشگاهآذرمهر

خیابانآمادگاه،جنببانکملت 03132228111 آزمایشگاهآریا

زرینشهر،چهارراههاللاحمر،ابتدایبلوارباهنر 03152236710 آزمایشگاهوحید

خیابانشیخصدوقشمالی،شیخمفیدغربی 03136631906-7 آزمایشگاهپاتوبیولوژیوژنتیکاریترون

۲خیابانشیخمفید،روبرویکلینیکالزهراء،مجتمعپارسا،طبقهدوم،واحد 03136618824-25 آزمایشگاهمفید



تبریز

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

شهریور،ساختمانسپید،طبقهاول۱7خیابان 04135555187 آزمایشگاهدانش

کمربندیمیدانپیشقدم،کلینیکسالمت 04133259587 آزمایشگاهسالم

قزوین

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

(ساختمانپزشکانعرفان)۲۱6خیابانبوعلی،بعدازچهارراهفردوسی،کوچهساحل،پالک 02833243324 آزمایشگاهپاتوبیولوژیوژنتیکخاتم

اراک

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

خیاباننیسانیان،ساختماندکترنیسانیان،طبقهسوم 08632234123 آزمایشگاهبهسان

همدان

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

آرامگاهبوعلیکوچهنیلی 08132534465 آزمایشگاهفرزان

پیادهراهبوعلی،جنبسینماقدس 08132526113 آزمایشگاهفارابی

کردستان، سنندج

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

سنندج،خیابانمولوی 08733249551-4 آزمایشگاهپاستور

سنندج،خیابانآبیدر،کوچهپرتویی 08733239072 آزمایشگاهدکترحسینینسب

زاهدان

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

زاهدان،بلواربهداشت،روبرویکلنیکعدالت 05433433919 آزمایشگاهپاتوبیولوژیخصوصینوین

۱۲0زاهدان،خیابانخیام،پالک 054334128310 آزمایشگاهخصوصیدکتردبیری

اهواز

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

۱8کیانپارس،خیابانمیهنشرقی،پالک 06133336682 آزمایشگاهنرگس

۲کیانپارس،خیابانپهلوانشرقی،مجتمعآریا،واحد 06133337474 آزمایشگاهآریا



گیالن

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

رشت،بلوارقلیپور،بیمارستانپارس 01332126165 بیمارستانپارس

مازندران، ساری

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

ساری،بلوارفرحآباد،کوچهفرحآبادچهارم،ساختماننسیم 01133700384 آزمایشگاهنوینژنتیک

ساری،ابتدایبلوارکشاورز 01133411103-5 آزمایشگاهفجرساری

مازندران، آمل

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

،ساختمانپزشکانقائمهراز۱5/۱آمل،خیابانامامخمینی،آفتاب 01144440002 آزمایشگاههراز

بابل

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

بابل،خیابانمدرس،بعدازچهارراهفرهنگ 01132196820 آزمایشگاهرازی

لرستان

آدرس تلفن نام آزمایشگاه

40۳خرمآباد،شهدایغربی،پالک 066133305296 آزمایشگاهمرکزیخرمآباد


