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  استان : تهرانّ 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  86آبان جنوبی شماره   -کریمخان زند –تهران   6  ×    بیمارستان - آبان  1

  83839710-83839700تلفن : 
  شرقی خ سپهبد قرنی نبش خ سپند –تهران   6  ×    بیمارستان - آپادانا  2

  88895180تلفن : 
  تقاطع وصال شیرازي –بلوار کشاورز   6  ×    بیمارستان - آریا  3

  88967181تلفن : 
  روبروي دانشگاه عالمه طباطبائی –ابتداي خ احمد قصیر  –خ بهشتی   6  ×    بیمارستان - آسیا  4

  88732033و 88733571تلفن : 
  38  شماره  –خ وصال   6  ×    بیمارستان - لبرزا  5

  4-66467563تلفن :   
  83شماره  –بلوار کشاورز   6  ×    بیمارستان - پارس  6

  5-82199151تلفن : 
  خ شهید حسینی –خ سنائی  –میدان سنائی  -کریمخان زند   6  ×    بیمارستان - تهران  7

  88834733تلفن : 
  174پالك   -خ مطهري  –خ قائم مقام فراهانی   6  ×    انبیمارست - تهران کلینیک  8

  88726839-88712932تلفن : 
  ضلع جنوب غربی تقاطع بزرگراه فرحزاد پونک باختري –شهرك قدس   2  ×    بیمارستان - آتیه  9

  88086081تلفن : 
  فجر خ  –خ استاد مطهري   6  ×    بیمارستان -جم   10

   88303228- 88302224 -5تلفن : 
  59پ  –بلوار کشاورز  –تهران   6  ×    بیمارستان - ساسان   11

  88965171تلفن : 
  میدان فاطمی -تهران   6  ×    شهرامبیمارستان   12

  88957391تلفن : 
 - شهید مصطفی خمینی  13

  خ ایتالیا –میدان فلسطین   6  *    بیمارستان
  9-88966131تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  خ شهید عبادي –ابتداي خ مطهري  –خ ولیعصر   6  ×    بیمارستان - توس  14

  88714891تلفن : 
  31شماره  –روبروي جهاد سازندگی  –خ طالقانی   6  ×    بیمارستان - ودکان تهرانک  15

  66957618تلفن : 
  خ زرتشت غربی –خ ولی عصر  –تهران   6  ×    بیمارستان - مهر  16

  88982000تلفن : 
  نبش توانیر –دوراهی شهید عباس پور  –خ ولیعصر   6  ×    بیمارستان -  دي  17

  88787666 -88771374تلفن : 

  2  ×    تخصصی - شهر آرا  18
پالك  –مجتمع تخصصی پزشکان شهر آرا  –خ شهید آرش مهر  –شهرآرا 

  2و1طبقه 7
  88263652-88263746تلفن : 

  25پالك  –خ الوند  –میدان آرژانتین   6  ×    بیمارستان - کسري  19
  88781235تلفن : 

  بین دامپزشکی و آذربایجان –خ خوش       *  بیمارستان - لوالگر  20
  66360251تلفن : 

 - شهداي یافت آباد  21
  66808886-یافت آباد –بلوار الغدیر  –چهار راه ساوه       *  بیمارستان

 - شهید فیاض بخش   22
  خ خلیج –جاده قدیم کرج 2کیلومتر     *    بیمارستان

  64005000تلفن: 
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                                                                                            استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
 –جنب داروخانه دکتر شاه نظري  –روبروي سازمان آب  –خ دکتر فاطمی   6  *    تشخیص طبی - مهدیه  23

  88993163-5طبقه دوم تلفن :  -171پالك 
  55404331-تقاطع بزرگراه نواب و خ هالل احمر  6    *  بیمارستان - شهید فهمیده  24
  درمانگاه ابن سینا –اول آیت اله کاشانی  –فلکه دوم صادقیه   5  ×    درمانگاه - ابن سینا  25

  44001900تلفن : 

  5  ×     پاتوبیولوژي  - هما  26
 –باالتر از سی وپنج متري گلستان  -بلوار سردار جنگل –بزرگراه همت 

  3و 2واحد  – 2پالك -چهارراه میرزا بابایی 
  44439648-44439650تلفن : 

  134پالك  –صرافان  خ  نبش –بلوار دریا  –سعادت آباد   2  ×    تشخیص طبی - نگین  27
  88687722-88685011تلفن : 

  3ابتداي بلوار معلم پالك –چهارراه یافت آباد  –جاده ساوه   18  ×     پاتوبیولوژي  - امیر کبیر  28
  66604651 -66611846تلفن : 

  6  ×    ایران نوین  29
روبروي اداره مهندسی  –بعداز تقاطع فاطمی کارگر  –دکتر فاطمی غربی 

  194ارتش پالك
  66942983تلفن :  

  4پالك  –کوچه مازندرانی  –تیر  7میدان   6  ×    برنارد  30
   -88302973تلفن 

  249شماره  –نرسیده به پمپ بنزین  –کارگر شمالی   6  ×    پاتوبیولوژي و ژنتیک –بهار   31
  88969545تلفن : 

مرکز  –حضرت فاطمه (س)   32
  88713883-21خ شماره-خ سید جمال الدین اسدآبادي      *  آموزشی درمانی

  4پالك  –کوچه اردوخانی  –اول بهبودي  –خ آزادي   2  *    درمانگاه - بهگر  33
  660307405-66030440تلفن : 

  2پالك  –متري مطهري  18 –بلوار فرحزادي   5  ×    پاتوبیولوژي - غرب  34
  22069046تلفن : 

  جاده مخصوص کرج –روبروي شهرك اکباتان   5  *    پلی کلینیک آزادي  35
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  بیمارستان - میالد  36

  جنب دانشگاه ایران -جنب برج میالد  -اتوبان شهید همت  2  ×    
  88062321تلفن : 

  22  *    درمانگاه - گلستان غرب  37
  

  بنفشه سوم –بلوار کاج  –بلوار امیر کبیر  –شهرك راه آهن 
  44702904 تلفن: 

  مقابل پایگاه یکم شکاري –مهرآباد جنوبی  -سرآسیاب   9  *    بیمارستان - شریعت رضوي  38
  66636802تلفن : 

  103تقاطع خیابان فلسطین و زرتشت پالك   6  *    کانون -ییا موفیله  39
  3-88910001تلفن : 

  22  *    تشخیص طبی - نور دانش  40
روبروي پارك  -27خ  -ضلع جنوبی میدان المپیک -بلوار دهکده المپیک

  15پالك  –گلفام 
  44118990 - 44143070تلفن: 

  ساختمان حقیقت  طبقه اول  تفکرجنب فرهنگسراي  –شهران   5  ×    تشخیص طبی - شهران  41
  44317041-44316997تلفن : 

و  پاتوبیولوژي – آرمین  42
  2طبقه  -155شماره  –نرسیده به خ شهید بهشتی  –خ قائم مقام فراهانی   6  ×    ژنتیک

  88732773-88735835-تلفن : 

  18  ×    پاتوبیولوژي - دکتر تاجیک  43
  متري اول ودوم 15شهریور بین  17خ  –شاداباد 
  درمانگاه شاد آباد -طبقه اول شمالی   – 41پالك 
  -66812804تلفن : 

  2  ×    پاتوبیولوژي - دکتر وصال  44
نبش درختی  -روبروي مرکز خرید سپهر –بلوار شهید دادمان شهرك غرب 

  217پالك  –
  88081793تلفن : 

تشخیص  - دکتر حفیظی  45
  جدید) 66(  24سرو شرقی پالك  -میدان کاج  –میدان سعادت آباد   2  ×    طبی

  22085182تلفن : 

-شهیداکبرآبادي    46
  55630858 -ایستگاه باغ فردوس -خ مولوي  12    *  مرکزآموزشی و درمانی 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  558پالك  -بین وصال و فریمان –خ طالقانی غربی   6  ×     پاتوبیولوژي – دانش  47

  66469324تلفن : 
  خ البرز یک -خ نارون–شهرك ژاندارمري   5  ×    پاتوبیولوژي -لوتوس   48

 44406378  
 مرکزآموزشی-شفا یحیائیان    49

  33542001 -روبروي  پمپ بنزین -اسالمخ مجاهدین   12    *  و درمانی          

  98پالك  – 20نبش خ  –بلوار اصلی  –تهرانسر   21  ×    تشخیص طبی - تهرانسر  50
  44509395تلفن : 

 پاتوبیولوژِي -تهران لب   51
   25پالك  -جنب کلینیک صدرا -تقاطع یوسف اباد و فتحی شقاقی  6  *    ژنتیک

  88102955تلفن:
  جدید) 2( 189شماره  –باالتر از خیابان طالقانی  –خ وصال شیرازي   6    ×  وصال انتقال خون  52

88956168-88959093  
  65 پالكچهارراه دامپزشکی تقاطع  –متري جی  21 –آزادي   9  ×    تشخیص طبی - پارس    53

  66034132- 66002961تلفن : 
  جنب برج میالد –اتوبان همت   2    ×  سازمان انتقال خون ایران  54

  82052294تلفن : 
  780پالك  – روبروي برق آلستوم –خ ستارخان   2  ×    درمانگاه - پارت کلینیک  55

  44204013تلفن : 

56  
  

  پاتوبیولوژي - کاوش
  

  ×  5  
کوچه یکم  – 44 قدیم کوچه شهید عسگري پالك – اول فلکه  –شهران 

  2پالك جدید  –
  44301231تلفن:

  55902255 -انتهاي خ شهید رجائی –تهران   -    *   بیمارستان  - شهداي هفتم تیر  57
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  5  ×    تشخیص پزشکی دکتر ناجی  58
ساختمان بانک ملی  -بین اتوبان همت و میدان چهارباغ  –بلوار جنت آباد 

  شعبه جنت آباد طبقه اول
  44438669-44438949تلفن : 

  1936پالك  –نبش ایثار  –بلوار مرزداران  –شهرك ژاندارمري   2  ×     پاتوبیولوژي  - مهرگان  59
  44226322تلفن : 

  864نرسیده به چهارراه پاکنژاد پالك  –بلوار دریا  –شهرك قدس   2  *    تشخیص طبی - ظریفی  60
  88088627تلفن : 

  2پالك  –بلوار الله ابتداي   –تهرانسر شرقی   21  *    درمانگاه - صاحب کوثرخیریه   61
  44520582تلفن : 

  جنوبی 26پالك  مجتمع پزشکی گلها– 2شهرك اکباتان فاز   5  ×    پاتوبیولوژي - پژوهش  62
  44671020 - 44666777تلفن : 

  20پالك  – حسینی کوچه فرهنگ  –باالتر از طالقانی  –خ ولیعصر   6  ×     6شهرداري منطقه   63
  88942528تلفن : 

  155پالك  -روبروي شرکت واحد  –متري زرند  46 –ي ذرسه راه آ  9  ×    درمانگاه - مشیري  64
  66691919تلفن : 

  5  ×    درمانگاه - الیاد  65
متري  35روبروي  نرسیده به نیایش  باالتر از تقاطع همت –جنت آباد 

  طبقه سوم -درمانگاه الیاد -خ اقاقیاگلستان 
  6-44427373تلفن : 

  20پالك  جنوبی  نبش سرسبز –بلوار مرزداران  –شهرك ژاندارمري   2  ×    پاتوبیولوژي مرزداران  66
  44213431تلفن : 

طبقه  1نبش بهاران پالك  -بعد از اشرفی اصفهانی   –اتوبان حکیم غرب   5  *    تشخیص طبی - قانون  67
  44085522جنب داروخانه ثامن  -اول و دوم

  141نبش بزرگمهر پالك  –فلسطین شمالی  –تهران   6  ×    تشخیص طبی - امیج  68
  66406558- 66401864تلفن : 

  درمانگاه - شبانه روزي عمار  69
  *    ( شاهد ) 

  خ بهبودي باالتر از چهارراه نصرت –خ آزادي   2  
  66556061- 66507914تلفن : 

  5  *    تشخیص طبی - زیبا شهر  70
 نبش –سه راه جنت اباد نرسیده به  چهارراه شاهین بین –خ آیت اله کاشانی 

  1الله پالك  خ 
  44111195 تلفن :
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  6  *    درمانگاه - حمیدیه  71
روبروي سازمان انتقال خون کوچه بهنام  –خ وصال شیرازي  –بلوار کشاورز 

  4پالك 
  88962600تلفن : 

  6  ×    درمانگاه -  صداو سیما  72
شماره  – روبروي رسانه هاي تصویري   -نرسیده به توانیر –خ ولیعصر 

1193  
  88773492تلفن : 

  1پالك -انتهاي بلوار ایوانک غربی -6انتهاي فاز  –شهرك قدس   2  *    درمانگاه -قدس   73
  90-88078388تلفن : 

تشخیص  - دکتر ریاضی  74
  5  *    طبی

کوي گلستان ساختمان  نبش - بطرف شهر زیبا –بلوار آیت اله کاشانی 
   پزشکان شماره 

  44079157 - 44077610-تلفن :1
 - (ع)علی بن ابیطالب   75

  79شماره  –جنب بیمارستان پارس  –بلوار کشاورز   6  *    درمانگاه
  88963911تلفن : 

  طبقه دوم1709پ –باالتر از پمپ بنزین  –خ کارگر شمالی   6  *    ژنتیک پزشکی - دکتر زمانی  76
  11- 88003812تلفن : 

تشخیص  - دکتر عمادي  77
  – نبش کوچه بهرامی  - یارانخ  –شهرك ولی عصر  -جاده ساوه   18  *    طبی

  66312270 - 66229435تلفن : 
  میدان شمشیري خ قزوین نرسیده به سه راه بوتان گاز  9  *    17پلی کلینیک شماره   78

  66699820 تلفن :
تامین  21درمانگاه شماره   79

  خ شهید تقدیري –فلکه دوم صادقیه   5  *    احتماعی
  44073399تلفن : 

  6  *    درمانگاه -وزارت راه وترابري   80
پلی کلینیک شهید  – 2پالك  – اول خ سنائی –خ کریمخان زند  –تهران 

  کالنتري
  88840954تلفن : 

 – 4پالك -کوچه یک شرقی –انتهاي ورزي شمالی کاشانی  …ایت اخ   5  *    پاتوبیولوژي - کریاز  81
  44153609- 44168778تلفن:

  6  *    پاتولوژي - رازي  82
خ بوعلی سینا شرقی  –بین فاطمی و دوراهی یوسف آباد  –خ ولی عصر 

  120 شماره 
  88960879تلفن :  
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

 -حضرت فاطمه (س )  83
  5  *    درمانگاه خیریه

درمانگاه خیریه  –خ ابراهیمی جنوبی  –بلوار فردوس  – یه فلکه دوم صادق
  فاطمه الزهرا(س )

  44080783تلفن : 
  118پالك  -  -کوچه شهید تقوي  – فارس  خ خلیج –بزرگراه فتح   18  *    تشخیص طبی -  سینا  84

  66260235- 66250431تلفن : 
 315شماره  –باالتر از کریم خان زند  – شمالی خ استاد نجات الهی  6  ×    موسسه پزشکی - ایرانیان  85

  88926647تلفن :  جدید)297(

  6  *    ژنتیک پزشکی - تهران  86
طبقات  10پالك  -1کوچه معیر  -خ مفتح – پایین تر از چهارراه طالقانی

  همکف و اول–زیرهمکف 
  88896868- 88893251تلفن : 

  2  *    تشخیص طبی - دکتر جاللی  87
 پالك -روبروي بازار بزرگ نصر  – شرقی جوادفاضلخ نبش  –کوي نصر 

69   
  88260210- 88264677تلفن :  

  5  *    پاتوبیولوژي - سبزپوشان  88
ینا ابن س بیمارستانجنب  –اول خ آیت اله کاشانی  -فلکه دوم صادقیه 

  44پالك 
  44098081 - 44073268تلفن : 

  6  *    پاتوبیولوژي - داورپناه  89
روبروي ضلع شرقی دبیرستان  –نرسیده به چهارراه کالج  شمالی خ حافظ

  3البرز کوچه حیات پالك
  16-88934013تلفن : 

حضرت علی اصغر(ع) مرکزآموزشی   90
  23046291  -باالتر از خ همت -خ دستجردي -بزرگراه مدرس      *  ودرمانی           

  9  *    یتشخیص طب - دکتر علوي  91
طبقه  – فرازساختمان  –نیروي هوائی   پادگان  روبروي –مهرآبادجنوبی 

  دوم
  66629974-66626477تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  خ شهید بنائی –جائیخ شهید ر –چهار راه یافت آباد = بلوار معلم   18  *    بیمارستان خیریه - غیاثی  92

  6- 66242710تلفن : 
  خرداد 15 –خ پادگان  –کمربندي آزادگان  –تهرانسر غربی   21    *  درمانگاه - صنیع خانی  93

  44515060تلفن : 
درمانگاه  - غریبدوست  94

  70پالك  -خسرويکوچه  –باالتر از پمپ بنزین  –خ کارگر شمالی   6  *    تخصصی روماتولوژي 
  88005141تلفن : 

  9  *    تشخیص طبی - معین  95
اه بنگ –طبقه فوقانی  –تقاطع هاشمی  –بلوار استاد معین  –خ هاشمی 

  جدید) 1218( 1374پالك  –پاسارگاد 
  66039162تلفن : 

  9پالك  18نبش خ  –خ سیدجمال الدین اسدآبادي   6  *    پاتوبیولوژي - المارك  96
88711817-88718524  

مرکز  -شهیدهاشمی نژاد   97
  88644495 -خ والی نژاد -میدان ونک -خ ولیعصر  6    *  آموزشی و درمانی

  412پالك – بین دریان نو و سه راهی تهران ویال–خ ستارخان   2  *    تشخیص طبی- ستارخان  98
  66515468تلفن:

99  
  

  ژيپاتوبیولو - دکتر نیکوکار
  

  *  5  
 –ب سردار جنگل جنو –کمی پایین تر از ابشناسان  –بزرگراه نیایش غرب 
  2پالك  –نبش کوچه شقایق 

  44466738- 44466684تلفن : 
  طبقه اول 498ولی عصر پالك  و بین میرزاي شیرازي –خ شهید بهشتی–تهران   6  ×    ویروس شناسی - کیوان  100

  88706556تفن : 
  114پالك   -مقابل کلیسا – استاد نجات الهی تقاطع  –خ کریمخان زند   6  *    تشخیص طبی - زند  101

  88913672- 88908188تلفن : 
  نزاجا 503تقاطع ولیعصر و شهید بهشتی  بیمارستان   9    *  بیمارستان -هاجر   102

  22314036 - 88718298تلفن : 

تشخیص طبی و  -  یاس  103
  9  *    پاتولوژي 

 جنب مسجد امام جعفر صادق –متري شمشیري  20خ  -مهر آباد جنوبی 
  125پالك  (ع ) 

  66635133تلفن : 

104  
 -نجم آبادي  -کریمی نژاد

تشخیص مرکز پاتولوژي 
  وژنتیکطبی 

  *  2  
ساختمان  –انتهاي چهارم  –خ حسن سیف  –میدان صنعت  –شهرك غرب 

  طبقه همکف – 1143پزشکان شماره 
  88363955تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  5پالك -خ شهیدآخوندي -بلوار اولی وردآورد -ورد آورد  21  *    تشخیص طبی - ورد آورد  105

  44982810 -تلفن
  1020پالك  –خیابان گلزار شرقی  –بعد از تقاطع نیایش  –جنت آباد   5  *    درمانگاه   - ایرانپارس  106

  44825000تلفن : 
تشخیص  - لسان پزشکی  107

 –ابتداي شهرك آزمایش  –پل آزمایش  غرب –بزگراه جالل آل احمد   2  *    طبی
  88256494تلفن :     195پالك 

  – جنب گلستان چهاردهم  –اتوبان اشرفی اصفهانی پایین تر از مرزداران   5  *    درمانگاه - بهراد  108
  44043625 تلفن : 

  29پالك  –خیابان امیرکبیر چهاراه گلها  –شهرك گلستان   22  *    پاتوبیولوژي - دکتر تیموري  109
  44727405تلفن : 

  116پالك   - 1/6خ  –ابتداي کاج شمالی  –میدان گلها  -میدان فاطمی   6  *    پاتوبیولوژي - گلها  110
  88984443تلفن : 

  طبقه اول 4پالك  –اول صادقیه جنب بانک سپه فلکه   2  *    پاتوبیولوژي - صادقیه  111
  44208450تلفن : 

  - 1پالك  - 3توحید  –خ خوردین  -شهرك قدس  –تهران   2  *    تشخیص طبی - مریم  112
  88092996تلفن :  

  18  *    تشخیص طبی - ولی عصر  113
متري حیدري جنوبی خیابان  20 –شهرك ولی عصر  –اول جاده ساوه 

  وحدت آزمایشگاه ولی عصر
  66234065تلفن : 

114  
  

  پاتوبیولوژي - ملت
  

  *  22  
 -خ چهارم شرقی–خ شهید گودرزي  -شهرك سرو آزاد –انتهاي همت 

  37پالك 
  44180220تلفن: 

  جدید) 2( 4پالك باالتر از تقاطع انقالب کوي نیکوئی  –ولیعصر  چهارراه  6  *    درمانگاه - فوالد  115
  66971016تلفن : 

  طبقه اول  – 311پالك  – 37نبش  –یوسف آباد نرسیده به میدان کالنتري   6  *     پاتوبیولوژي  - مبنا  116
  88055478تلفن : 

 - 5شهرداري منطقه   117
  –الی نبش خ ش –ابتداي بزرگراه اشرفی اصفهانی  –فلکه دوم صادقیه   5  *    درمانگاه

  44071001تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

118  
  

  پاتوبیولوژي -نمونه 
  

  *  18  
–ساختمان ماهان  –چهارراه قهوه خانه  –انتهاي بلوار معلم  –یافت آباد 

  458پالك 
  66245148و 149تلفن : 

  تشخیص طبی - یوسف آباد  119
   451پالك  –باالتراز میدان کالنتري  –خ سید جمال الدین اسدآبادي   6  *    

  88063473-88066536 تلفن : 
  -نبش کوچه سعدي -تقاطع سیمون بلوار -انتهاي اشرفی اصفهانی  5  *    تشخیص طبی - صدرا  120

  44861891تلفن:
  جدید) 6( 1پالك  –ارغوان غربی  –بلوار فرحزادي  -شهرك غرب  2  *    پاتوبیولوژي - سعادت آباد  121

  22097430 - 22077428تلفن : 
  55902064 -خ  فدائیان اسالم -شهر ري  -    *  بیمارستان -فیروز آبادي   122

  2  *    پاتوبیولوژي - دریان نو  123
  3نبش یکم دریان نو پالك  –خ دکتر حبیب الهی  –خ ستارخان 

  طبقه اول –جدید)  195( 
  66523604تلفن : 

  پاتوبیولوژي -نیلو   124
    *  6  

موسوم به ساختمان بهرام  -15پالك  –خیابان سی و دوم  –خیابان وزراء 
  طبقه دوم –

  88208442تلفن : 
  23پالك  – 17نبش بهارستان   - جنت اباد شمالی  5  *    تشخیص طبی - دیبا  125

  44829608- 44825393تلفن : 

  5  *    تشخیص طبی - شایان  126
نبش خ سوم غربی ساختمان  –پایین تراز چهارراه الله   –جنت آباد جنوبی  

   – 14واحد  – سومطبقه  –بانک سپه 
  44412400تلفن: 

بیمارستان خیریه  - پیامبران  127
  بلوار اباذر –کاشانی  …بلوار آیت ا –فلکه دوم صادقیه   5  *      چشم پزشکی

  44079131-44079141تلفن : 
  15، 21پالك  –نبش کوچه هشتم  –احمد قصیر  خ  –خ بخارست   6  *    بیمارستان - پاستور نو  128

  7-88734551-88515257تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  18  *    پاتوبیولوژي - دکترجعفري  129
 پالك –خیابان حیدري شمالی  -شهرك ولیعصر –میدان معلم  –تهران 

220  
  66249606تلفن:

  6شماره  –خیابان به آفرین  –بلوار کریمخان زند  –خ ولیعصر   6  *    بیمارستان -صدر  130
  42614تلفن : 

تشخیص  - دکتر عبدي  131
  49پالك  –متري کیپور شرقی  20 –شهرك فردوس  –مهراباد جنوبی   18  *    پزشکی

  66633230تلفن :  
   –درمانگاه گیشا جدید) 28( 1خیابان دوم پالك  –خیابان نصر ( گیشا )   2  *    درمانگاه- گیشا  132

  88253553تلفن : 

  2  *    تشخیص طبی - کاج  133
 1ساختمان پارسیان پالك  5نبش خ  –بالتر از میدان کاج  –سعادت آباد 

  طبقه دوم جنوب شرقی جدید( 136(
  22377935تلفن :  

  پشت بازار روز –سه راه چشمه  –بلوار دهکده المپیک   5  *    بیمارستان - ایرانیان  134
  44704701تلفن: 

  2  *    تشخیص طبی - پارامیس  135
خ شهید حسن سیف  –اول بلوار فرحزادي  –میدان صنعت  –شهرك قدس 

  ردیسپمجتمع پزشکی  –کوچه دوم 
  88084828 تلفن : 

  2  *    پاتوبیولوژي - هدف  136
 87( 105شماره  -ضلع شمال غرب پل گیشا   –احمد  آل  بزرگراه جالل

  طبقه همکف جدید)
  88289042-88289041تلفن : 

  65پالك  غربی  شاهدبلوار چهارراه صدف  –تهرانسر   21  *    تشخیص طبی -  تحقیق  137
  44542279تلفن : 

  5  *    پاتوبیولوژي و ژنتیک - پارسه  138
مان طبقه سوم ساخت –خ  جناح  –نبش خیابان عابدزاده  -فلکه دوم صادقیه 

  35پالك  -پزشکان جنا
   44287632تلفن :

  طبقه دوم -250پالك  – 31و29بین خ  –کوي نصر   2  *    پاتوبیولوژي - مادر  139
  88240588تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
 42پالك  –غربی  4کوچه  –خ المهدي  –انتهاي سردار جنگل  –پونک   5  *    دارالشفاءدرمانگاه  - مخلص  140

  44841024تلفن :  –
  نبش فالمک جنوبی –خ سیماي ایران  – 5فاز  –شهرك غرب   2  *    بیمارستان - الله  141

  88369862تلفن : 
  ابتداي جاده مخصوص کرج میدان اول شهرك شهید فکوري –میدان آزادي   5  *    کپلی کلینی - شهید سهرابی  142

  44668345-44631745تلفن : 

  22  *    مرکز جراحی محدود - ارم  143
مرکز جراحی محدود روبروي شهروند  -خ زیبا دشت باال –دهکده المپیک 

  ارم
  9-44763118تلفن : 

-شهیدمطهري     144
  88770031 -خ رشید یاسمی -باالتر از میدان ونک -ولیعصرخ   -    *  مرکزآموزشی و درمانی 

  18  *    تشخیص طبی - شاهین   145
نبش کوچه خانزاده  –ابتداي خ شهسواري  –میدان شادآباد  –یافت آباد 

  -جدید) 32( 1پالك 
  66804075تلفن: 

  5  *    تشخیص طبی - فردوس  146
 8بلوار فردوس بعد از ستاري بین ورزي و پروانه پالك  –فلکه دوم صادقیه 

 جدید) 450(
  44127384 تلفن:

ساختمان  – 2نبش نسترن  -ترسیده به چهارراه ایرانپارس -جنت آباد  5  *    تشخیص طبی -تهران طب   147
  44443148درمانگاه   جنت آباد  تلفن : 

  2  *    پاتوبیولوژي - ایثار  148
خ ایثار پالك  -بعد از یادگار امام  –انتهاي بلوار فرحزادي  –شهرك غرب 

  5واحد 11
  22371474 -22062916تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  2  *    تشخیص طبی - ایرانا  149
  طبقه همکف –بلوار عدل جنوبی  –بلوار میرزابابائی  –میدان پونک 

  ساختمان پزشکان فتح
  44463549-44463548تلفن : 

  مرکز جراحی محدود -نوید   150
  – 120شماره  1توحید  –بلوار خوردین  -میدان صنعت –شهرك غرب   2  *    تعطیل موقت

  4-88075462تلفن :  

مرکز جراحی  - شقایق  151
  6  *    محدود

 – مجتمع پزشکی شقایق –خ فتحی شقاقی  بین چهل ستون و بیستون 
  74پالك

  88552181تلفن : 

   تشخیص طبی – آروین  152
    *  5  

الك پ  –کوچه حسین خانی  –باالتر از مخابرات  –بلوار اصلی  –اکباتان 
18 –  

  44631336تلفن :  
  زیباشهر –میدان الغدیر  –زیرگذر شهران  –بزرگراه همت   5  *    مرکز جراحی محدود - مهر   153

  6-44338955تلفن : 
تشخیص  - دکتر سالجقه  154

  نبش کوچه قائمی غربی –بلوار شهید اکبري  –خ آزادي   2  *    طبی
  66059860تلفن: 

درمانگاه تخصصی - مسعود   155
  3خ نوزدهم پالك  -بعد از جالل آل احمد   –خ کارگر شمالی   6  *    داخلی 

  10-88336300تلفن : 
  41خیابان مجلسی پالك  –باالتر از خیابان دکتر فاطمی  -خ ولیعصر   6  *    کیپزشژنتیک  - دکتر زینلی  156

  6-88939140تلفن :  
تشخیص  - دکتر مهدوي  157

  روبروي پمپ بنزین ساختمان گلزار طبقه سوم -آیت اله کاشانی –تهران    5  *    طبی
  44080821تلفن: 

  6  *    تشخیص طبی - آرژانتین  158
الك پ –کوچه آفرین  –خ الوند جنب بیمارستان کسري  –میدان آرژانتین 

  طبقه پنجم 1
  88675111 -88671181 -تلفن : 

 تشخیص - دکتر بهرامی نژاد  159
  22  *    طبی

بعد از چهارراه ایران خودرو شهرك ویال  –جاده مخصوص کرج  -تهران 
  3و  1پالك  –نبش کوچه پنجم  –شهر 

  44193588تلفن : 
  پالك  –نبش کوچه دیهیم  –خ حاجی پور امیر  –ستارخان   5  *    تشخیص طبی - شافی  160

  44270305تلفن : جدید)  16( 10
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
پزشکان  ساختمان 11پالك–ابتداي سرو غربی  -میدان کاج -سعادت آباد  2  *    تشخیص طبی -سرو سعادت   161

  22079028تلفن  9سینا واحد
  نرسیده به نور –خ آیت ا... کاشانی   2  *    درمانگاه -ساقی    162

  44063205تلفن : 
  = روبروي بلوار پونک-نبش خیابان ازاده  –باالتر از میدان پونک   5  *    درمانگاه - پیامبر   163

  44418885تلفن : 

 - زواره ايجمالی دکتر   164
  6  *    سیتوپاتولوژي

ك پال -جنب تامین اجتماعی شعبه یک  –روبروي سازمان آب  –خ فاطمی 
  طبقه سوم – 221

  88980786-88986158تلفن : 

  2  *    تشخیص طبی - آریا شهر  165
درمانگاه روبروي  –کوچه هالل  –باالتر از میدان فلکه دوم صادقیه 

  2فرهنگییان منطقه 
  44252426تلفن :

پالك  – یخ مسلم –خ یاران  –خ حیدري  –شهرك ولیعصر  –تهران   18  *    درمانگاه  - بهپویان  166
  66237057تلفن : 20

  طبقه اول -1پالك  -کوچه فیات -خیابان اصلی -شهرك اکباتان  5  *    تشخیص طبی -آفتاب   167
  44691200تلفن : 

  خ شهید بیگدلی -انتهاي کوهک -ورودي چیتگر -اتوبات تهران کرج  6  *    درمانگاه - ولی عصر  168
  44755472تلفن : 

پالك  –ساختمان پاسارگارد  –نبش فهیمی  –بلوار اباذر  –آیت ا... کاشانی   5  *    پاتوبیولوژي - اکسیر  169
  2-44006661تلفن  – 148

  خ مصطفی هاشمی –خ زندیه  –میدان الغدیر  –یافت آباد   18  *    درمانگاه -فرمانفرمائیان   170
  66797171: تلفن 

  نبش کوچه سوم –باالتر از میدان پونک  –خ اشرفی اصفهانی   5  *    پاتوبیولوژي -پاد   171
  44400220تلفن : 

  1واحد  -30پالك  -خ پاتریس لومومبا –خ ستارخان   6  *    تشخیص طبی -پاتریس   172
  66930847تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  93بین کارگر و جمالزاده پالك  –بلوار کشاورز   6  *    پاتوبیولوژي - ورن  173

  66429871تلفن : 

درمانگاه دیابت  - تابان  174
  2  *    سالمت 

انتهاي  –خ دادمان غربی  –بلوار فرحزادي  –میدان صنعت  –شهرك غرب 
  100پالك   -نبش نیایش–بلوار درختی شمالی 

  22075908فاکس    -6-22376485تلفن : 
  8 پالك  –خ مجد  –سعادت آباد = سرو شرقی   2  *    درمانگاه  - سعادت آباد  175

  10-22371401 تلفن :
  میدان زاهدي –شهرك ولیعصر  –میدان معلم   18  *    درمانگاه  - شکوفه  176

  66211485درمانگاه  -66242368تلفن : 
  بین –بخشایش خ  –بلوار شهرداري بین میدان سرو  –سعادت آباد   2  *    بیمارستان - عرفان  177

  22358873-22358845تلفن : 
  پایین تر از طالقانی –خ شهید رجائی  –شهرك ولی عصر   18  *    تشخیص طبی -بازرگان   178

  66290041تلفن : 
طبقه  10پالك -مجدخ  –ابتداي سرو شرقی  –میدان کاج  –سعادت آباد   6  *    تشخیص طبی - آمیتیس  179

  22135840تلفن :  سوم
-روانپزشکی ایران     180

  44503395  -کمربندي آزادگان -جاده مخصوص کرج 6کیلومتر   22    *  مرکزآموزشی و درمانی 

  نبش یادگارامام –تقاطع بلوار پاك نژاد  –بالتر از میدان سرو  –سعادت آباد   2  *    درمانگاه  -ساج   181
  22114993تلفن : 

رابنده کوچه شهید ت –روبروي مانتوي بلوچ  –نرسیده به توانیر  -خ ولیعصر  6  *    پاتوبیولوژي -جام جم   182
  88202526-8تلفن :  6پالك  –

  نرسیده به میدان فرهنگ –خ سرو شرقی  –میدان کاج  –سعادت آباد   2  *    بیمارستان -پارسیان   183
  22363327تلفن : 



17 
 

  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  مقابل فرهنگسراي قانون –خ ایران زمین شمالی  –شهرك غرب   2  *    بیمارستان - بهمن  184

  9-88575907تلفن : 
-حضرت رسول (ص)    185

  64352502 -نیایش -شهرآرا -ستارخان  5    *  مرکزآموزشی و درمانی 

  کوچه والی نژاد -میدان ونک  6  *    بیمارستان -محب   186
  88644630تلفن: 

  4پالك  –خیابان نیلو  –خیابان ولیعصر   6  *    پاتوبیولوژي و ژنتیک -دنا   187
  88796467تلفن : 

بیمارستان  -شهید رجایی   188
  -خ ولیعصر نبش بزرگراه نیایش      *  قلب

   23922383تلفن:   
  14کوچه دلفان پالك  – 6حجتکوچه – فجر خ  –خ مطهري   6  *    پاتوبیولوژي - عماد  189

  -88326031تلفن : 
  30واحد  –طبقه دوم  -336پالك  –خ شادمهر  –خ ستارخان  –تهران   5  *    تشخیص طبی -کیهان   190

  66507160تلفن : 
ا نبش کوچه ماگنولی –پایین تر از مطهري  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران   6  *    پاتوبیولوژي -قائم مقام   191

  6-88324175تلفن :  2واحد  –طبقه اول  – 119پالك  –
جنب مسجد امام  –خیابان سلیمی جهرمی جنوبی  –بلوار فردوس شرقی   5  *    درمانگاه -التیام   192

  44087200تلفن :  –حسن عسگري 
 سیتوژنتیک –ژن   193

  طبقه دوم و سوم -ساختمان ژن –بیم جمال زاده و کارگر  –بلوار کشاورز   5  *    تعطیل موقت
  66933336-66935655تلفن : 

  1پالك  -خ هفتم ( قهرمانی) -سه راه الله –بلوار اصلی  –تهرانسر   9  *    پاتوبیولوژي -نگرش   194
  44525622تلفن : 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  37پالك 20و  18بین کوچه  -خ جهان آرا -خ شهیدگمنام -میدان فاطمی  5  *    تشخیص طبی -جهان   195

  88014704تلفن :
   153پالك  -متري شهید مخبري( گلستان) 35 –ستاري شمالی  -همت غرب   5  *    تشخیص طبی   -آنالیز   196

   44492805-44492877تلفن 
  خ صارم -3فاز -اکباتان  5  *    بیمارستان -صارم   197

  44670897تلفن:
  تشخیص طبی-پویان   198

  75پالك-4کوي بیمه  -خ بیمه چهارم (شهید فلسفی) -جاده مخصوص کرج  5  *    
  44697193تلفن 

  طبقه اول – 124پالك  –نبش خیابان قدر  –خ دکتر قریب  –تهران   6  *    تشخیص طبی -یکتا   199
  66565866تلفن : 

مرکز آموزشی و -فیروزگر     200
  88942661 -کوچه فرهنگ حسینی -خ به آفرین -خ ولیعصر  6    *  درمانی 

  6  *    پاتوبیولوژي -بهداد   201
 –کوچه ششم  –حد واسط مطهري و شهید بهشتی  –خ قائم مقام فراهانی 

  طبقه اول – 27پالك 
  5-88547942تلفن : 

پاتوبیولوژي و  -آرامش   202
  12پالك  -کاج نهم –میدان کاج  –سعادت آباد   2  *    ژنتیک

  22139016تلفن : 
طبقه  2182باالي بانک تجارت پالك  -باالتر از شهید بهشتی -خ ولیعصر  6  *    پاتوبیولوژي -مستوفی   203

  1-88482270اول  تلفن:

  6پالك -شاديکوچه  -نرسیده به باقرخان -ستارخان -میدان توحید  2  *    پاتوبیولوژي -پیشرو   204
  66562000تلفن:

  118بین میدان سلماس و کاج پالك -فتحی شقاقی غربی -یوسف آباد  6  *    تشخیص طبی -نامدار   205
  88638765تلفن:
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  142پالك -کوچه گنجه اي -خلیج فارسخ  -جاده قدیم کرج 7کیلومتر   18  *    تشخیص طبی -کیفیت   206

  1-66277760تلفن:

  پاتوبیولوژي –فرداد   207
  جنب دانشکده دامپزشکی -خ والعصر -خ ازادي  5  *    تعطیل موقت

  66938038تلفن:

  2283پالك  -بن بست مریم -نرسیده به توانیر -خ ولیعصر  6  *    تشخیص طبی -سنا   208
  88781604تلفن 

روبروي پارك  -بین چهارراه طرشت و میدان سما-خ شهید صالحی -طرشت  5  *    یاسیندرمانگاه آل   209
  66059455-6تلفن:

  فلکه دوم صادقیه ابتداي خ آیت اله کاشانی  5  *    ابن سینا   210
  44001900تلفن: 

  طبقه زیرهمکف -414پالك -تقاطع الرستان -انتهاي خ مطهري  6  *    پاتوبیولوژي و ژنتیک -اوستا   211
  88802408تلفن : 

212  
ژنتیک پزشکی  -مندل 

آسیب شناسی بالینی و 
  تشریحی

  5واحد  -4ساختمان پزشکان شماره  -خ توانیر –خ ولیعصر   6  *  
  88198077تلفن :

  22  *    پاتوبیولوژي -حکیم   213
هاشم زاده  -شهرك امیرکبیر -خروجی آزادگان -انتهاي بزرگراه همت

  12جنب هوانیروز پالك  -جنوبی
  44712828تلفن :

  4پالك  -خ سوم غربی -خ عبدال زاده -بلوار کشاورز  6  *    بیمارستان -یاس سپید   214
  88995766 -9تلفن : 

  88208376   -4ساختمان بهرام طبقه  -32خ  -خ ولیعصر  6  *    ژنتیک -ژنوم   215

   -خ شهید اعتمادزاده -خ فاطمی غربی  6  *    بیمارستان -ارتش  501  216
  85953535تلفن: 

   -ساختمان مرکزي پزشکان -ابتداي خ الوند -میدان آرزانتین  6  *    پاتوبیولوژي -روشن آزما   217
  88793050-1تلفن:
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  66902121    -طبقه اول -151شماره  -تقاطع بلوار کشاورزو دکتر قریب  6  *    يپاتوبیولوژ -فروردین نوین   218

کوچه پروانه ساختمان پزشکان  -پل گیشا -بزرگراه جال ل آل اجحمد  5  *    ژنتیک -سیتوژنوم   219
  88631197 -4طبقه -چمران

 - 149پالك  –بین پاك نژاد و خوردین  –بلوار دریا  -شهرك غرب  6  *    ژنتیک -ژنوسل   220
88093496  

  -ساختمان بیت العباس -139پالك  –خ پادگان  -مهرآباد جنوبی  9  *    طبیتشخیص  -مهرآباد   221
66602836   

   -282پالك  -روبروي دژبانی -بعد ازجمالزاده شمالی -فاطمی غربی    5  *    پژوهشگاه مهندسی ژنتیک  222
 8-6657657  

                     44125023بین ورزي و پروانه   تلفن:   -ابتداي بلوار فردوس غرب  5  *    درمانگاه -کیمیاگر   223
  

  8پالك  –خ شهید عبادي  –نبش شهید بهشتی  –خ ولی عصر   6  *    پاتوبیولوژي -آرین   224
  88549753تلفن : 

  22  *    درمانگاه -قائم   225
دانشگاه علوم جنب  -خروجی دانشگاه علوم انتظامی -اتوبان همت غرب

  -انتظامی
  44710435تلفن: 

مجتمع پزشکی امیر  –نبش سازمان برنامه شمالی  –خ آیت ا.. کاشانی   5  *    تشخیص طبی -روشان   226
  44165881تلفن:

  63پالك  –شهید گالب  -محمد علی جناح –صادقیه   5  *    تشخیص پزشکی -پرگن   227
  44294162تلفن: 

  2  *    پاتوبیولو.ژي -سالم   228
واحد  – 36پالك  –نبش کوچه کاج  –باقرخان غربی  –بزرگراه چمران 

  9و 8هاي 
  66125909تلفن:
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  4طیقه  –کوچه ترابنده  -نرسیده به توانیر  6  *    ژنتیک-میارناژن   229

  88871891تلفن :
  طبقه اول –مجتمع تجاري افق  -فلکه دوم صادقیه  5  *    پاتوبیولوژِي -آفاق   230

   4422749-44296320تلفن: 
  طبقه اول  – 114پالك  –روبروي موسسه  سفید –بلوار آیت ا.. کاشانی   5  *    تشخیص طبی -مدیا   231

  44077252تلفن: 

  6  *    ژنتیک پزشکی -ایراژن   232
ادران تقاطع خ بر -کوچه مینو-ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر-خ ولیعصر

  4طبقه  – 145پالك -مظفر
  8-88912837تلفن: 

  81پالك –خ منصور  –ابتداي خ مطهري  -خ ولیعصر  6  *    کپاتوبیولوژي و ژنتی -آتبین  233
  88717281تلفن: 

  روبروي دریاچه –اتوبان شهید خرازي  –انتهاي غربی اتوبان همت   22  *    بیمارستان -تریتا   234
  47241000تلفن : 

  گاندي جنوبی نبش ترابنده  6  *    بیمارستان -گاندي   235
  88190882تلفن:

  طبقه اول -183پالك  -24نبش خ  -کوي نصر  6  *    پاتوبیولوژي -سام   236
  86017300تلفن: 

   9روبروي بوستان تربیت  پالك  -خ بهنام -بلوار ایت ا.. کاشانی  5  *    تشخیص پزشکی –پورسینا   237
  44022774تلفن: 

  5طبقه  – 117پالك  –خ وصال شیرازي   6  *    ژنتیک پزشکی -سالله   238
  88390324تلفن: 

  درمانگاه –ارمغان سالمت   239
  24پالك  –بلوار الله غربی  -جنت اباد جنوبی  5  *    تعطیل موقت

  44612401تلفن: 
  خ فراهانی پور -23خ  –خ سید جمال الدین اسد ابادي   6  *    محب کوثر   240

  42153829تلفن: 
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  استان : تهران 
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  درمانگاه –اطباء   241

  صحراي جنوبی –بلوار کوهستان  –میدان کتاب  -سعادت آباد  2  *    تعطیل موقت
  22346468تلفن: 

  طبقه باالي بانک تجارت –نرسیده به دانشگاه هوایی  –بیست متري شمشیري   9  *    درمانگاه -پارسایان   242
  66684802تلفن: 

  562پالك  –نبش کوچه میر قاسمی  -ابتداي خ آزادي –میدان آزادي   9  *    تشخیص طبی –سپنتا   243
  66002661تلفن: 

  178پالك  –نبش شاداب  –سپهبد قرنی  -میدان فردوسی  6  *    شناسیویروس  -خاورمیانه   244
  88806652تلفن: 

  6  *    ژنتیک پزشکی -واتسون   245
پالك  -نبش کوچه اشراقی -باالتر از تقاطع فاطمی کارگر -خ کارگر شمالی

1324  
  66902768تلفن: 

  72پالك  -نبش خوشرو -خ شادمهر –خ ستارخان   5  *    پاتوبیولوژي - نصرت  246
  66035700تلفن:

  1839ساختمان  -نبش کوچه دوم -باالتر از مرکز قلب -خ کارگر شمالی  6  *    تشخیص پزشکی -نبض   247
  88028191تلفن: 

ژنتیک  -دکتر خالقیان   248
  5  *    پزشکی

  بلوار 
  346پالك  -روبروي مجتمع پزشکی کوثر –بین کارگر و جمالزاده  -

  66129461تلفن: 

  6  *    ژنتیک پزشکی -روناش   249
 6طبقه  – 10واحد  – 113پالك  -تقاطع بلوار کشاورز -خ دکتر قریب

  شرقی
  66129846تلفن:

  37پالك  -خ نصرت غربی -خ کارگر شمالی  6  *    تشخیص پزشکی –سیمرغ   250
  66426891تلفن: 

  31پالك  –خیابن خدري  –میدان شعاع  –قائم مقام فراهانی   6  *    درمانگاه -دیابت یاس   251
  42383تلفن:
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  ستان : تهران ا

  شهر : تهران 
  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  5  *    درمانگاه -نظام مافی   252
م جنب مسجد نظا –بعد از سه را ه جنت آباد –بلوار آیت ا.. کاشانی  –تهران 

  مافی
  44038755تلفن: 

  5  *    تشخیص پزشکی –دنیز   253
ک طبقه دوم بان –روبروي بلوار بعثت  -باالتر از مجتمع طوبی -جنت آباد

  شهر
  15-44621814تلفن: 

  31پالك  –بین شاداب و شادمهر  -خ تیموري -بزرگراه یادگار امام–تهران   5  *    پاتوبیولوژي -سپیدار   254
  66158086تلفن: 

  -خ فیروزه -خ ولیعصر –تهران       *  انستیتو غدد و متابولیسم  255
  88945172تلفن: 

  316پالك -بعداز خ علی حسینی -بلوار فردوس شرق -تهران  5  *    پاتوبیولوژي -ارگ   256
  44972018تلفن:

درمانگاه داخلی و  –نادر   257
  طبقه اول -بعد از فرصت -خ جمالزاده شمالی–تهران   6  *    حمایت

  69-66591859تلفن:
 - 2منطقه فرهنگیان   258

  6پالك  –خ هالل  -ابتداي اشرفی اصفهانی -فلکه دوم صادقیه  2  *    درمانگاه
  44261618تلفن:

  خ بخشندگان  -نرسیده به توانیر -خ ولیعصر –تهران   6  *    تشخیص طبی -مدیکو   259
  86081733تلفن: 

  ساختمان پزشکان ساحل –میدان ساحل –شهرك گلستان  –تهران   22  *    بزرگمهر  260
  44726211تلفن:

  خ تختی –میدان معلم  -بلوار معلم -چهار راه یافت آباد–تهران   18  *    18فرهنگیان منطقه   261
  66661856تلفن:

  2  *    تشخیص پزشکی –پاالدیوم   262
 -بلوار نورانی-تقاطع بلوار دریا -بلوار فرحزادي –شهرك غرب  -تهران
  19پالك 
  22087926تلفن: 

  6  *    پاتوبیولوژي و ژنتیک –مانا   263
طبقه اول  – 150ساختمان  -نرسیده به طالقانی -خ کریم خان زند -تهران
  5واحد 
  88830820تلفن:
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  ستان : تهران ا

  شهر : تهران 
  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

264  
مرکز طب  –شفا صدرا مهر 

  پیشگیري
  تعطیل موقت

  تقاطع خ سید جمال الدین اسد آبادي -شقاقسخ فتحی  -تهران  6  *  
  88480200تلفن:

  6  *    کلینیک ژنتیک –ساواژنوم   265
 132پالك  –جنب بیمارستان گاندي  -گاندي جنوبی -خ گاندي –تهران 

  طبقه اول
  88671507تلفن: 

  15پالك  –خ بهار  –شاهین شمالی  -بزرگراه همت-تهران  5  *    بیمارستان -امید   266
  44470772تلفن: 

  بش کوچه شیبانی -نرسیده به فاطمی -جمالزاده شمالی –تهران   6  *    جراحی محدود –بصیر   267
  66565757تلفن:

  1پالك  –خ دوم  -خ سرافراز -خ مطهري–تهران   6  *    پاتوبیولوژي -آسا   268
  86031226تلفن:

  5پالك –کوچه باهنر  -خ احسان جنوبی -میدان کتاب -تهران  2  *    درمانگاه -ماهان   269
  26740261تلفن:

پاتوبیولوژي و  –مایسا   270
  طبقه اول – 24پالك  -27نبش  -بلوار سعادت آباد–تهران   2  *    ژنتیک

  41153تلفن:
  2طبقه  – 1428پالك  -پایین تر از بیمارستان قلب-کارگر شمالی -تهران  6  *    پاتوبیولوژي  –اکسین   271

  88330241تلفن:
پاتوبیولوزي و  –نوروژن   272

  419پالك  –نبش فلسطین  -بلوار کشاورز –تهران   6  *    ژنتیک 
  88904730تلفن: 

  نرسیده به خ عقیل -خ آیت ا.. کاشانی -تهران  5  *    درمانگاه -کاشف   273
  20-44048517تلفن:

  طبقه همکف 766پالك  -روبروي برق آلستوم –ستارخان  -تهران  5  *    پاتوبیولوژي -حجت   274
  44205019تلفن: 

  روبروي میدان دانشگاه -اتوبان ستاري شمال -تهران  5  *    بیمارستان -فرهیختگان   275
  44867262تلفن: 

  ساختمان پزشکان نوید -نبش توحید اول -خ گلها -بلوار دریا –تهران   2  *    تشخیص طبی –بشیر   276
  21-88087520تلفن: 
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  ستان : تهران ا
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  واحد یک –پالك یک  -29خ  -سعادت آباد -تهران  2  *    پاتوبیولوژي -توانا   277

  88099950تلفن: 

  6  *    مرکز جراحی محدود –مام   278
پالك  -شرقی 68کوچه  -خ شیراز جنوبی-بزرگراه کردستان -تهران

  -15/6/-1واحدهاي 13
  42500تلفن:

  3طبقه  -7پالك  -کوچه برمک -خ الوند -میدان آرژانتین -تهران  6  *    ژنتیک -ساژن   279
  88662853تلفن:

  1198پالك  -ابتداي ستارخان-فلکه دوم صادقیه  5  *    تشخیص پزشکی –سما   280
  44203937تلفن:

طب پیشگیري و ارتقا   281
  الدن غربی -بیدار غربی -کوي فراز-سعادت آباد -تهران   2  *    سالمت نسیم

  26740216تلفن:
  خ ناطق نوري -بزرگراه اشرفی اصفهانی-تهران  2  *    بیمارستان -سالمت فردا   282

  44605410تلفن:

  22  *    پاتوبیولوژي -اتابک   283
 -کوچه ستاره شرقی -نبش گل افروز -بلوار امیر کبیر –شهرك راه آمن 

  17پالك 
  تلفن:

  22پالك  -ابتداي بلوار کشاورز -میدان ولیعصر  -تهران   6  *    ژنتیک پزشکی –فرهود   284
  3-88914171تلفن:

  5  *    پاتوبیولوژي -پرژن   285
یدان م -خ ناطق نوري -سه راه باغ فیض -بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران

  ثامن الحجج
  44605410تلفن: 

   53پالك  – 2تقاطع دریا و بهاران -خ فرحزادي–شهرك غرب  –تهران   2  *    پاتوولوژي -دقت   286
  86128387تلفن: 

   102واحد  -13پالك  -کوچه نوزدهم –خ بخارست -تهران  6  *    ژنتیک پزشکی –آلفا ژن   287
  92-88715776تلفن:
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  ستان : تهران ا
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  22  *    درمانگاه - امام رضا  288
 -شهریور 17خ  –پشت کارخانه شیر پاستوریزه  –جاده قدیم کرج   -تهران 

  جنب مسجد ابوالفضل –متري دوم و سوم  15بین 
  66822518تلفن: 

  -خ پرویز غربی -نرسیده به فلکه دوم صادقیه-خ محمد علی جناح  -تهران   2  *    پاتوبیولوژي -بیولب   289
  44215652-44213988تلفن: 

  98 پالك -جنب بانک –بین میدان کتاب و پاك نژاد  -سرو غربی –تهران   2  *    تشخیص طبی –فرمند   290
  22357284تلفن:

  2پالك  -کوچه الله –باالتر از فاطمی  -خ کارگر شمالی -تهران  6  *    پاتوبیولوژي -اروند   291
  88002671تلفن:

  16ساختمان بانک کشاورزي پالك  -خ پالیک  –فلکه دوم شهران  -تهران  5  *    تشخیص طبی –میثم   292

  3بقه ط -مجتمع پزشکی کوثر -نرسیده به جمالزاده -بلوار کشاورز -تهران  6  *    ژنتیک پزشکی –فیتاس   293
  66122474تلفن:

  خ نصرت -خ کارگر شمالی-تهران  5  *    درمانگاه -ایران زمین   294
  66906925تلقن:

  تشخیص طبی –آرتمیس   295
  -تقاطع آبشناسان-خ سردار جنگل–بزرگراه همت  -تهران  2  *    تعطیل موقت

  46135790تلفن:
  24پالك  -خ هفتم -گاندي جنوبی –تهران   2  *    رازي   296

  2-81035111تلفن:
  روبروي پارك جوانمردان -تهران  2  *    نیکان غرب  297

  71062990تلفن: 
  17پالك  -بلوار کبیري طامه–بعد از پل ستاري -همت غرب -تهران  2  *    عرفان نیایش  298

  49796137تلفن:
  166پالك  -نبش عرفان –تقاطع مطهري  -خ قائم مقام فراهانی -تهران  6  *    ویروس شناسی –مدرن   299

  تلفن:
  2 پالك –بن بست سوم -باالتر از مرکز قلب -خ کارگر شمالی –تهران   6  *    ویروس شناسی –امیرآباد   300

  88016560تلفن:
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  ستان : تهران ا
  شهر : تهران 

  آدرس  منطقه  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  نبش طالقانی -کنار گذر همت -بلوار شهران جنوبی -تهران  5  *    درمانگاه –حیان   301

  44350116تلفن: 
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  استان : تهران 
  شهر  شهریار  

  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

1  
  

  تشخیص طبی - توحید
  

  *  
کوچه  –روبروي مسجد امام حسین  -خ امام -شهرك امیریه -شهریار

  طبقه اول – 60پالك  –کفاشیان 
  65644626تلفن : 

  طبقه فوقانی باشگاه استقالل –جاده شهریار شهرك سعید آباد   *    تشخیص طبی - شفا  2
  65607674تلفن : 

  *    تشخیص طبی - آبان  3
 –کوچه رودکی  –چهارراه مخابرات بعد از  –خ ولی عصر  –شهریار 

  ساختمان فروزان
  65268865تلفن : 

  مجتمع زرین – ابتداي خ ولیعصر –شهریار  *    تشخیص طبی - پارس  4
  65229230تلفن : 

  65226041 -5  خ ولیعصر -شهریار     *  بیمارستان - امام سجاد  5

ص تشخی - دکتر گلستانیان  6
  *    طبی

پالك  –ومنی دکتر م داروخانه مقابل  –بلوار شهدا  – شاهدشهر -شهریار 
134  

  65442587تلفن : 
  بلوار آزادگان ابتداي  –میدان قائم  –شهریار   *    پاتوبیولوژي - شهریار  7

  65273080 -81تلفن : 
  654پالك امام خمینیخ  –شهرك وحیدیه  –جاده رباط کریم  -شهریار  *    تشخیص طبی - وحیدیه  8

  65632122تلفن : 
 طبقه همکف –مجتمع آپادانا  –بلوارآزادي   -3شهرجدید اندیشه فاز   *    تشخیص طبی - آریا  9

  65555770تلفن:
  65225015تلفن :  شهرك اداري اندیشه –شهریار     *  بیمارستان - تامین اجتماعی  10
 - شهید درخشان شهریار  11

  تامین اجتماعی درمانگاه درخشان جنب بیمه –شهریار بلوار شهید کلهر     *  درمانگاه
  65224800تلفن : 

 تشخیص - دکترنژاد اکبري  12
   -ساختمان هال ل احمر -خ شهید بهشتی -میدان معلم -شهریار  *    طبی

 3- 65276982  
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  استان : تهران 
  شهرشهریار  

  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  طبقه فوقانی پاساژ مظفري –جنب پارك کودك  –خ ولیعصر  -شهریار  *    پاتوبیولوژي - دکتر فروهر  13

  65227316تلفن : 

  *    يپاتوبیولوژ - دکتر شایانفر  14
 -جنب بانک صادرات -ابتداي بلوار رسول اکرم –خادم اباد  –شهریار 

  ساختمان پزشکان
  65231516تلفن : 

  دهمویز -صادقیه نرسیده به پمپ بنزین  –خادم آباد  –جاده شهریار   *    درمانگاه - حکیم  15
  65232115تلفن : 

  *    درمانگاه - بهار اندیشه  16
خ مطهري پالك  –چهارراه ساسان  – 3شهر جدید اندیشه فاز  –شهریار 

223  
  65558180تلفن:

  ابتداي خ شاهد غربی –فاز یک اندیشه       درمانگاه -شاهد اندیشه   17
  65516283تلفن : 

  متري ولیعصر 21ابتداي  –امیریه  –شهریار   *    درمانگاه -مرکزي امیریه   18
  65645400 -65642550 -65641550تلفن : 

  574بین خ چهارم و پنجم غربی پالك  1فاز  –شهرك اندیشه   *    تشخیص طبی - اندیشه  19
65530941  

  خ هفتم غربی –میدان امام خمینی  –فاز یک  –اندیشه   *    درمانگاه - فرهنگ  20
  65525123تلفن : 

  1پالك  –بن بست خیام  -میدان ولی عصر  –شهریار   *    پاتوبیولوژي -خیام   21
  65246288تلفن : 

  یانپاساژ پارس –روبروي کوچه صداقت پیشه  –شهریار ابتداي خ ولیعصر   *    پاتوبیولوژي - دکتر علیزاده  22
  65267048تلفن :

  65548890تلفن:  -نبش بلوار ارکیده -بلوار نیلوفر -2فاز -اندیشه  *    درمانگاه -کسري   23
  -جنب پارك ولیعصر -کوچه دانش -خ امام -فردوسیه -شهریار  *    درمانگاه -آریا   24

65463119-  65465002  
  32پالك  -14گلستان  -جاده کهنز -ویره –شهریار   *    تشخیص طبی -درمانا   25

  65767686تلفن: 
  2خ اسدي پالك  -بعد از بیمارستان امام سجاد -شهریار  *    تشخیص طبی -آبتین   26

  65297820تلفن:
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  استان : تهران 

  شهرشهریار  
  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
بیمارستان  -میالد   27

  خ شهید بابابزرگی –میدان بسیج  -شهریار  *    روانپزشکی
  3-65271660تلفن: 

  *    تشخیص پزشکی –شایگان   28
 –ابتداي شاهد شرقی  -بلوار دنیا مالی –فاز یک  -شهر اندیشه –شهریار 

  ساختمان پرشین
  65536707تلفن: 

  نبش ثمري –خ ولیعصر  -شهریار  *    تشخیص طبی -دانشمند   29
  65269434تلفن: 

  228پالك  – 2خ میالد  -بلوار امام خمینی-شهرك وائین –شهریار   *    پاتوبیولوژي -ثامن   30
  6531943تلفن:

  12پالك  -ابتداي خ آزادگان -نصیر اباد –باغستان  -شهریار  *    تشخیص طبی -باغستان   31
  65959010تلفن: 

  بلوار خبرنگار -شهرك صدف –اندیشه فاز سه  -شهریار  *    بیمارستان -نور   32
  10-65577001تلفن: 

  488پالك  -کوچه گلنار– 7و  6بین اروان  -فاز یک اندیشه -شهریار  *    تشخیص طبی -کیمیا   33
  9-65504036تلفن: 

  –جنب اداره مخابرات  –خ ولیعصر  –شهریار   *    درمانگاه -رازي   34
  65223425تلفن: 

  2طبقه  – 167پالك  –خ عدالت –بلوار شهدا  -شاهد شهر –شهریار   *    درمانگاه -جنت   35
  65448793تلفن: 

  41پالك  –کوچه اقاقیا –بلوار تاجیک  -صبا شهر -شهریار  *    تشخیص پزشکی روژین  36
  2-65626021تلفن: 

جراحی  –تندیس شهریار   37
  بین میدان فرمانداري و حافظ -شهریار  *    محدود

  62815تلفن:

  *    تشخیص پزشکی –ویژن   38
پالك  –بن بست توانا  –شقایق دوم  -بلوار دنیا مالی –اندیشه  –شهریار 

112  
  65512005تلفن: 

  کوچه درمانگاه -بلوار امام خمینی –وحیدیه   *    درمانگاه -یاشا   39
  4طبقه  -غربی 5و  4بین  -بلوار دنیامالی -شهر اندیشه –شهریار   *    پاتوبیولوژي -راستین   40

  تلفن:
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  استان : تهران 
  شهرشهریار  

  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  18پالك  –مریم  هفتم -بلوار یاس-فاز دو اندیشه –شهریار   *    ژنتیک پزشکی –آذین   41

  65547579تلفن: 
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  استان : تهران 
   قدس   شبکه 
  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  طبقه اول 1پالك –بلوار امام خمینی نبش کوچه کافی  –شهرقدس   *    پاتوبیولوژي - دکتر زارع  1
  46843555 -46844376تلفن : 

  147پالك  –جنب دبستان حجاب  –امام خمینی  خیابان  –شهر قدس   *    تشخیص طبی - بهبود  2
  46825310تلفن : 

  طبقه فوقانی بانک کشاورزي -خ امام خمینی  *    تشخیص طبی -نامی   3
  46834480تلفن 

  46848101 -نرسیده به کاروانسر سنگی –ابتداي شهر قدس     *  بیمارستان -بهمن  12  4

مجتمع  –میدان آزاده پاساژ ظریف نیا  –بلوار امام خمینی  -شهر قدس   *    تشخیص طبی - مهرگان  5
  46840507تلفن :  پزشکی آریا

  -میدان قدس   -شهر قدس ( قلعه حسنخان )  *    تشخیص طبی - قدس  6
  46825323تلفن : 

ساختمان پزشکان  – 1کوچه فروردین -خ آزادي -میدان مصلی –شهر قدس   *    تشخیص طبی –آرات   7
  46816026کلینیک تلفن: 

کوچه آسمان  –خ امام حسین  –خ طالقانی  –میدان آزادي  –شهر قدس   *    تشخیص طبی - آنا  8
  46888382طبقه فوقانی تلفن: – 6پالك  –

    تشخیص طبی - سالمت  9
*  

  
  

 نب کوچه شهیدج –میدان مصلی  –بلوار مصلی  –متري انقالب  45 –هر قدس ش
  46875929تلفن : 3پالك خضري 

  

  391پالك  –بهمن  12رئبروي بیمارستان  -بلوار مصلی -شهر قدس  *    تشخیص طبی –شکوه   10
  5-46887204تلفن 

  29پالك  -کوچه جریده –میدان آزادي  -شهر قدس  *    تشخیص پزشکی –اهورا   11
  46878493تلفن: 

  تاالر پیوندکوچه -میدان آزادي -شهرقدس  *    تشخیص پزشکی –آراز   12
  46881200تلفن:

  107پالك -بلوار نسترن-بلوارشهدا-شهرقدس  *    درمانگاه -داریوش   13
  46899970تلفن:
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  استان : تهران 
  شبکه مالرد 

  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

  *    تشخیص طبی - مهر  1
گلستان اول غربی  –چهاراره طالقانی  –خ امام خمینی  –سرآسیاب مالرد 

  526پالك 
   65160695تلفن:

 -دکتر پور محمدي   2
  *    تشخیص طبی

روبروي خ  –بعد از سه راه اندیشه  –بلوار رسول اکرم  –جاده مالرد  –کرج 
  امام خمینی بن بست شهید چمران

  65164007 -8تلفن : 

  و دانش بین خ اطلس–ابتداي خ دکتر حسابی  –مارلیک   *    تشخیص طبی - مارلیک  3
  65159441 - 2-تلفن:

  –رسالت  -خیابان اصلی مالرد  –بلوار رسول اکرم  –مالرد   *    تشخیص طبی - مالرد  4
  09125301262-موبایل دکتر ریاضی

 287پالك -نرسیده سه راه آزادگان -متري کسري 20-مارلیک  *    تشخیص طبی –فازیک   5
  9-65197468تلفن 

  روبروي درمانگاه حسام –خ امام خمینی  –سرآسیاب مالرد   *    تشخیص طبی - پیام نور  6
  65176788تلفن : 

    میدان گلها -مارلیک   *    تشخیص طبی - مینو  7
  65171751تلفن: 

  50خیابان  –خیابان دکتر حسابی  –خ پگاه  –مارلیک   *    درمانگاه - امیر  8
  65142149تلفن : 

  -71پالك  -خ گل مریم – 3فاز  -مارلیک   *    تشخیص طبی - گل مریم  9
    65176865تلفن :  

   -جنب بانک صادرات -بلوار رسول اکرم -مالرد  *    درمانگاه -مالصدرا   10
  65998800تلفن:

  بلوار دانشگاه –میدان نبی اکرم  –صفا دشت   *    درمانگاه –کساء   11
  65422042تلفن:

  426پالك  –نبش خ معلم  –بلوار رسول اکرم  –مالرد   *    تشخیص پزشکی –نوآوران   12
  65162910تلفن:
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  استان : تهران 

  شبکه مالرد 
  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف
  899خ ازادگان پالك  -خ امام خمینی–سراسیاب   *    تشخیص طبی -بهارستان   13

   65112523تلفن:

  1پالك  –نبش کوچه کوثر  -بلوار خرقانی –صفا دشت   *    تشخیص پزشکی –صفا دشت    14
  65430046تلفن: 

15          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



35 
 

  استان : تهران 
  شبکه بهارستان

   
  ردیف

  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه

تشخیص  - جابربن حیان  1
 ابتداي کوچه –بین خ امام سجاد و مدرسه  – سلطان آباد –جاده ساوه   *    طبی

  56328418پیروزي تلفن 

تشخیص  - ایران زمین  2
  ساختمان سهیل –ابتداي ارغوان شرقی  –گلستان   *    طبی

  56384850تلفن: 

  *    تشخیص طبی -بهاردانش   3
پالك  –متري شهید چمران  14بعداز  –خ امام خمینی  – نسیم شهر

797  
  56750999تلفن:

نبش کوچه ابن  –متري شهید چمران  14خ  –نسیم شهر  –رباط کریم   *    درمانگاه - ذربایجانآ  4
  56759339سیناتلفن :  

  *    تشخیص طبی – گلستان  5
  242نرسیده به فلکه اول پالك  – کوي گلستان  گلستانشهر –رباط کریم 

  شماره
  56332938تلفن  

 طبقه دوم 13پالك  –متري سجاد  12خ  –سلطان آباد  –شهرك گلستان   *    تشخیص طبی - آزمون  6
  56384283تلفن : 

  ساختمان پزشکان سینا –ابتداي بلوار  –شهرك گلستان   *    پاتوبیولوژي -دکتر محمدیان   7
  4344517-8تلفن : 

کوچه والفجر  -متري شهید کریمی 10 -اسالمشهر –چاده ساوه   *    تشخیص طبی -صالحیه   8
  56623305 -14پالك  -3شرقی 

  703پالك  -بلوار امام خمینی –نسیم شهر   *    پاتوبیولوژي -مهرآزما   9
  56780771تلفن: 

  خ سبز دشت –بهارستان     *  بیمارستان امام حسین  10
  56312341تلفن: 

  3نبش کوچه  -متري شهداي شرقی 16خ  –شهرك صالحیه  –شهریار   *    درمانگاه -ام االئمه   11
  56624535تلفن:
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  استان : تهران 
  شبکه بهارستان

   
  ردیف

  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه

تشخیص  -دکتر هاشمی   12
  -90پالك  –متري  25بلوار  -قلعه میر –سه راه آدران   *    طبی

   56864727تلفن: 

  212پالك  -فلکه اول -شهرك گلستان  *    تشخیص طبی -طب آزما   13
  56320356تلفن: 

  *    تشخیص طبی  -امیران   14
امیرالمومنین  جنب درمانگاه–متري دوم و سوم  12بین  -نسیم شهر

  430پالك 
  13-56765811تلفن: 

  روبروي بانک ولی عصر –متري چمران  24ابتداري  -شهر گلستان  *    تشخیص طبی -ایران پژوه   15
  5632030تلفن: 

  *    تشخیص طبی -آفرینش   16
ان ساختم -روبروي مجتمع ازادگان -ابتداي خ سی متري –شهرك صالحیه 
  پزشکان دارالشفا

  تلفن

  بلوار بوستان  –میدان هفت تیر  -نسیم شهر  *    درمانگاه -آرامش بوستان   17
  56772889تلفن: 

  طبقه اول 483پالك  -ساختمان هفت تیر -میدان هفت تیر –نسیم شهر   *    تشخیص طبی –ماهور   18
  567715244تلفن:

   462پالك  -خ سبز دشت -گلستان  *    پاتوبیولوژي -سیاوش   19
  56326200تلفن 
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  استان : تهران 

  : رباط کریم شبکه
  آدرس  خصوصی  دولتی  نام آزمایشگاه  ردیف

تشخیص  -رباط کریم   1
  کوچه بانک کشاورزي -رباط کریم نرسیده به سه راه شهریار  *    طبی 

  56425507تلفن:

 97کوچه شهیدعالی مهر پالك  – آزادگان ابتداي بلوار  –رباط کریم   *    تشخیص طبی - رازي  2
  56421369تلفن :

 - کتر وهاب زادهد  3
  56438280طبقه اول تلفن :  25پالك  –شهید ملکی  خ –رباط کریم   *    پاتوبیولوژي

  - حضرت فاطمه (س )  4
  56443377 -5تلفن :  -رباط کریم    *  یمارستان

درمانگاه  -رباط کریم   5
 جنب بانک ملت –روبروي خ آب رسانی  –بلوار امام خمینی  –رباط کریم   *    مرکزي

  56436577تلفن : 
  56727048 خ آسمان تلفن : –میدان امام خمینی  –شهر جدید پرند   *    درمانگاه -مهر پرند   6

  *    تشخیص پزشکی -نوبل   7
پالك  –2طبقه  – 5ورودي –5بلوك  -میدان استقالل -شهر جدید پرند

199  
  56218259تلفن:

جنب بانک تجارت و داروخانه امام خمینی  -بلوار امام خمینی -رباط کریم  *    تشخیص پزشکی -پرشیا   8
  56430584تلفن:  -ساختمان ابریشم

  روبروي فروشگاه جامبو  –بلوار ستاره  -شهر جدید پرند      تشخیص پزشکی -پرند   9
   56796965تلفن : 

  خ امام خمینی -نصیر اباد -بعد از سه راه ادران -زباط کریم  *    درمانگاه - حکیمان  10
  56653417تلفن:

  نبش بوستان شانزدهم -بعد از چهارراه دادگستري -داودیه –رباط کریم   *    درمانگاه -مهر آفرین   11
  56889802تلفن:

  -فروردین 12ابتداي خ  -بهمن 22بلوار  -4فاز  -شهر جدید پرند  *    درمانگاه -سالم   12
  56954362تلفن:

  


