
  بالینی تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آزمایشگاههاي 

رد

ی

  ف

  شماره تلفن  اهم آزمابشات   آدرس   نام آزمایشگاه  نام مرکز 

1  

  

  

  

  مرکز بهداشت غرب تهران 

مرکز خدمات تقی نیا آزمایشگاه 

  هاشمی نژاد 

  درمانی بهداشتخدمات  مرکز خودرو ایران نمایندگی روبرو پروري شاه شهید خ ، اذري راه سه

  نیا  تقی

  1351839738کد پستی 

آزمایشات –مواد مخدر 

  پیش از ازدواج

 

021-66658153  

مرکز نبش کوچه یازدهم   -خیابان دستغیب  -خیابان یاسانتهاي  –تهرانسرغربی  -تهران  آزمایشگاه تهرانسر 

  1388998685کدپستی: خدمات جامع سالمت تهرانسر 

–مواد مخدر –بالینی 

  آزمایشات قبل از ازدواج 

021-44525352  

خ آزادي ، بلوار استاد معین ، انتهاي بلوار ، خ شهید دستغیب غربی مرکز خدمات جامع سالمت   آزمایشگاه ولفجر 

   1349845951ولفجر کد پستی :

  66023043-021  آزمایشات بالینی 

شهرك آزادي بلوار نبی اکرم روبرو بوستان مریم مرکز –بلوار شیشه مینا –جاده مخصوص کرج   آزمایشگاه شهرك آزادي 

  خدمات جامع سالمت شهرك آزادي  

  44530610-021  مواد مخدر -بالینی  

2  

پشت سازمان آب کدپستی:   - خیابان دهکده  -خیابان حجاب  –بلوارکشاورز  -تهران   آزمایشگاه فاضل   مرکز بهداشت شمالغرب تهران 

1415616161     

آزمایشات –مواد مخدر 

  پیش از ازدواج 

021-88720417  

آزمایشات –مواد مخدر   1488974811دپستی:       ک  خ ادهمی جنب منبع آب  -جاده سولقان   -شهرزیبا -تهران  آزمایشگاه کن 

  پیش از ازدواج و بالینی 

021-44316038  

3  

  

  شبکه بهداشت و درمان بهارستان  

آزمایشات –مواد مخدر                          3759117157فلکه دوم  کدپستی : -شهرك گلستان  –شهرستان بهارستان (جاده ساوه)     آزمایشگاه گلستان 

  پیش از ازدواج و بالینی

021-56322443  

  56322138-021  آزمایشات بالینی    ساوه جنب خ مدرسه سلطان آّباد ، مرکز  بهداشت و درمانی شهید صبوريجاده   آزمایشگاه سلطان آباد 

مواد مخدر و آزمایشات انتهاي بلوار اصلی نرسیده به وجه آباد                   -نسیم شهر  - شهرستان بهارستان (جاده ساوه)   آزمایشگاه نسیم شهر 

  بالینی

021-5661706  

4  

شبکه بهداشت و درمان رباط  

  کریم 

  سعادتمندي آزمایشگاه 

  

مرکز بلوار ازادگان خ شهید کلهر روبروي مسجد حضرت ابوالفضل  ( ع )  –شهرستان رباط کریم 

                سعادتمندي    بهداشتی درمانی

آزمایشات –مواد مخدر 

  پیش از ازدواج و بالینی

021-56886131  

  56674915-021  آزمایشات بالینی   مرکز بهداشتی درمانی آالرد –شهرك آالرد –جاده رباط کریم شهریار   آزمایشگاه آالرد 

5  

جنب امامزاده اسماعیل  کدپستی :  -خیابان انقالب  -شهر شهریار –شهرستان شهریار    آزمایشگاه سهرابعلی بخشی   شبکه بهداشت و درمان شهریار 

3351738998                                     

آزمایشات –مواد مخدر 

  پیش از ازدواج و بالینی

021-65226833  

کوچه استاد شریعتی ساختمان شماره دو شهریار مرکز بهداشت شماره –زیر گذر قایم - شهریار  آزمایشگاه شماره دو شهریار 

  دو شهریار 

آزمایشات –مواد مخدر 

  پیش از ازدواج و بالینی

021-65267465  

  021-46816683آزمایشات –مواد مخدر شهر قدس ( قلعه حسن خان) میدان ساعت  کدپستی :  -شهرستان قدس -استان تهران (ره )  امام خمینی  آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهر   6



  021-46885553  پیش از ازدواج و بالینی                               3751619445  شهر قدس  قدس

7  

  

  

  شبکه بهداشت و درمان مالرد

  

  

   

  شهید فهمیده مالرد آزمایشگاه 

  

  

آزمایشات –مواد مخدر                                        3169158684کد پستی :   رسول اکرم بلوار –شهر مالرد  –شهرستان مالرد 

  پیش از ازدواج و بالینی

021-65671790  

سرآسیاب خ امام خمینی کوچه سالمت مرکز خدمات جامع سالمت حضرت –شهرستان مالرد   آزمایشگاه سر آسیاب مالرد 

  ابوالفضل ( ع) 

  02165158009  آزمایشات بالینی 

8  

  

  

  آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت 

  HIV.. ،  021-66313613کرونا ،   خ آیت اله سعیدي ،خ بهرامی مرکز خدمات جامع سالمت شهرك ولیعصر (عج)  آزمایشگاه تشخیص مولکولی 

مایشگاه زتهرانسر ،بلوار شاهد خ دستغیبب درمانگاه کریم تهرانسر ط دوم آ  آزمایشگاه غربالگري نوزادان 

  غربالگري نوزادان

TSH  ،PKU،G6PD  021-44535253  

  66313613-021  سل   خ آیت اله سعیدي ،خ بهرامی مرکز خدمات جامع سالمت شهرك ولیعصر (عج)  آزمایشگاه سل 

  


