
1 

 

 استان : تهرانّ ب

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 ×  بیمارستان - آبان 1
 66آبان جنوبي شماره   -کریمخان زند –تهران 
 69693818-69693888تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - آپادانا 2
 شرقي خ سپهبد قرني نبش خ سپند –تهران 
 66639168تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - آریا 9
 تقاطع وصال شیرازي –بلوار کشاورز 

 66368161تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - آسیا 4
 روبروي دانشگاه عالمه طباطبائي – قصیر احمدابتداي خ  –خ بهشتي 

 66892899و 66899981تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - لبرزا 9
 96  شماره  –خ وصال 

 4-66468969تلفن :   

 6 ×  بیمارستان - پارس 6
 69شماره  –بلوار کشاورز 

 9-62133191تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - تهران 8
 خ شهید حسیني –خ سنائي  –میدان سنائي  -کریمخان زند 

 66694899تلفن : 

 6 ×  انبیمارست - تهران کلینیك 6
 184پالک   -خ مطهري  –خ قائم مقام فراهاني 

 66826693-66812392تلفن : 

 2 ×  بیمارستان - آتیه 3
 ضلع جنوب غربي تقاطع بزرگراه فرحزاد پونك باختري –شهرک قدس 

 66866861تلفن : 

 6 ×  بیمارستان -جم  18
 فجر خ  –خ استاد مطهري 

  66989226- 66982224 -9تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - ساسان  11
 93پ  –بلوار کشاورز  –تهران 
 66369181تلفن : 

 6 ×  شهرامبیمارستان  12
 میدان فاطمي -تهران 
 66398931تلفن : 

19 
 - شهید مصطفي خمیني

 بیمارستان
 * 6 

 خ ایتالیا –میدان فلسطین 
 3-66366191تلفن : 

 
 

 

 

 



2 

 

 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 ×  بیمارستان - توس 14
 خ شهید عبادي –ابتداي خ مطهري  –خ ولیعصر 

 66814631تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - ودکان تهرانک 19
 91شماره  –روبروي جهاد سازندگي  –خ طالقاني 

 66398616تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - مهر 16
 خ زرتشت غربي –خ ولي عصر  –تهران 
 66362888تلفن : 

 6 ×  بیمارستان -  دي 18
 نبش توانیر –دوراهي شهید عباس پور  –خ ولیعصر 

 66868666 -66881984تلفن : 

 2 ×  تخصصي - شهر آرا 16
پالک  –مجتمع تخصصي پزشكان شهر آرا  –خ شهید آرش مهر  –شهرآرا 

 2و1طبقه 8
 66269692-66269846تلفن : 

 6 ×  بیمارستان - کسري 13
 29پالک  –خ الوند  –میدان آرژانتین 

 66861299تلفن : 

   * بیمارستان - لوالگر 28
 بین دامپزشكي و آذربایجان –خ خوش 

 66968291تلفن : 

21 
 - شهداي یافت آباد

 بیمارستان
 66686666-یافت آباد –بلوار الغدیر  –چهار راه ساوه    *

22 
 - شهید فیاض بخش 

 بیمارستان
 *  

 خ خلیج –جاده قدیم کرج 2کیلومتر 
 64889888تلفن: 



3 

 

                                                                                           استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 *  تشخیص طبي - مهدیه 29
 –جنب داروخانه دکتر شاه نظري  –روبروي سازمان آب  –خ دکتر فاطمي 

 66339169-9طبقه دوم تلفن :  -181پالک 
 99484991-تقاطع بزرگراه نواب و خ هالل احمر 6  * بیمارستان - شهید فهمیده 24

 9 ×  درمانگاه - ابن سینا 29
 درمانگاه ابن سینا –اول آیت اله کاشاني  –فلكه دوم صادقیه 

 44881388تلفن : 

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

 9و 2واحد  – 2پالک -چهارراه میرزا بابایي 
 44493646-44493698تلفن : 

 2 ×  تشخیص طبي - نگین 28
 194پالک  –صرافان  خ  نبش –بلوار دریا  –سعادت آباد 

 66668822-66669811تلفن : 

 16 ×   پاتوبیولوژي  - امیر کبیر 26
 9ابتداي بلوار معلم پالک –چهارراه یافت آباد  –جاده ساوه 

 66684691 -66611646تلفن : 

 6 ×  ایران نوین 23
روبروي اداره مهندسي  –بعداز تقاطع فاطمي کارگر  –دکتر فاطمي غربي 

 134ارتش پالک
 66342369تلفن :  

 6 ×  برنارد 98
 4پالک  –کوچه مازندراني  –تیر  8میدان 
  -66982389تلفن 

 6 ×  پاتوبیولوژي و ژنتیك –بهار  91
 243شماره  –نرسیده به پمپ بنزین  –کارگر شمالي 

 66363949تلفن : 

92 
مرکز  –حضرت فاطمه )س( 

 آموزشي درماني
 66819669-21خ شماره-خ سید جمال الدین اسدآبادي   *

 2 *  درمانگاه - بهگر 99
 4پالک  –کوچه اردوخاني  –اول بهبودي  –خ آزادي 

 668988489-66898448تلفن : 

 9 ×  پاتوبیولوژي - غرب 94
 2پالک  –متري مطهري  16 –بلوار فرحزادي 

 22863846تلفن : 
 جاده مخصوص کرج –روبروي شهرک اکباتان  9 *  پلي کلینیك آزادي 99



4 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

96 
 بیمارستان - میالد

 
 × 2 

 جنب دانشگاه ایران -جنب برج میالد  -اتوبان شهید همت
 66862921تلفن : 

 *  درمانگاه - گلستان غرب 98
22 
 

 بنفشه سوم –بلوار کاج  –بلوار امیر کبیر  –شهرک راه آهن 
 44882384 تلفن: 

 3 *  بیمارستان - شریعت رضوي 96
 مقابل پایگاه یكم شكاري –مهرآباد جنوبي  -سرآسیاب 

 66696682تلفن : 

 6 *  کانون -ییا موفیله 93
 189تقاطع خیابان فلسطین و زرتشت پالک 

 9-66318881تلفن : 

 22 *  تشخیص طبي - نور دانش 48
روبروي پارک  -28خ  -ضلع جنوبي میدان المپیك -بلوار دهكده المپیك

 19پالک  –گلفام 
 44116338 - 44149888تلفن: 

 9 ×  تشخیص طبي - شهران 41
 ساختمان حقیقت  طبقه اول  تفكرجنب فرهنگسراي  –شهران 
 44918841-44916338 تلفن :

42 
و  پاتوبیولوژي – آرمین

 ژنتیك
 × 6 

 2طبقه  -199شماره  –نرسیده به خ شهید بهشتي  –خ قائم مقام فراهاني 
 66892889-66899699-تلفن : 

 16 ×  پاتوبیولوژي - دکتر تاجیك 49
 متري اول ودوم 19شهریور بین  18خ  –شاداباد 
 درمانگاه شاد آباد -طبقه اول شمالي   – 41پالک 
 -66612684تلفن : 

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

 218پالک  –
 66861839تلفن : 

49 
تشخیص  - دکتر حفیظي

 طبي
 × 2 

 جدید( 66)  24سرو شرقي پالک  -میدان کاج  –میدان سعادت آباد 
 22869162تلفن : 

46 
-شهیداکبرآبادي  

 مرکزآموزشي و درماني 
 99698696 -ایستگاه باغ فردوس -خ مولوي 12  *

 

 

 
 

 



5 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 ×   پاتوبیولوژي – دانش 48
 996پالک  -بین وصال و فریمان –خ طالقاني غربي 

 66463924تلفن : 

 9 ×  پاتوبیولوژي -لوتوس  46
 خ البرز یك -خ نارون–شهرک ژاندارمري 

 44486986 

43 
 مرکزآموزشي-شفا یحیائیان  

 و درماني          
 99942881 -روبروي  پمپ بنزین -خ مجاهدین اسالم 12  *

 21 ×  تشخیص طبي - تهرانسر 98
 36پالک  – 28نبش خ  –بلوار اصلي  –تهرانسر 
 44983939تلفن : 

91 
 پاتوبیولوژِي -تهران لب 

 ژنتیك
 * 6 

  29پالک  -جنب کلینیك صدرا -تقاطع یوسف اباد و فتحي شقاقي
 66182399تلفن:

 6  × وصال انتقال خون 92
 جدید( 2) 163شماره  –باالتر از خیابان طالقاني  –خ وصال شیرازي 

66396166-66393839 

 3 ×  تشخیص طبي - پارس   99
 69 پالکچهارراه دامپزشكي تقاطع  –متري جي  21 –آزادي 
 66894192- 66882361تلفن : 

 2  × سازمان انتقال خون ایران 94
 جنب برج میالد –اتوبان همت 

 62892234تلفن : 

 2 ×  درمانگاه - پارت کلینیك 99
 868پالک  – روبروي برق آلستوم –خ ستارخان 

 44284819تلفن : 



6 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

96 
 

 پاتوبیولوژي - کاوش
 

 × 9 
کوچه یكم  – 44 قدیم کوچه شهید عسگري پالک – اول فلكه  –شهران 

 2پالک جدید  –
 44981291تلفن:

 9 ×  تشخیص پزشكي دکتر ناجي 98
ساختمان بانك ملي  -بین اتوبان همت و میدان چهارباغ  –بلوار جنت آباد 

 شعبه جنت آباد طبقه اول
 44496663-44496343تلفن : 

 2 ×   پاتوبیولوژي  - مهرگان 96
 1396پالک  –نبش ایثار  –بلوار مرزداران  –شهرک ژاندارمري 

 44226922تلفن : 

 2 *  تشخیص طبي - ظریفي 93
 664نرسیده به چهارراه پاکنژاد پالک  –بلوار دریا  –شهرک قدس 

 66866628تلفن : 

 21 *  درمانگاه - صاحب کوثرخیریه  68
 2پالک  –بلوار الله ابتداي   –تهرانسر شرقي 

 44928962تلفن : 

 9 ×  پاتوبیولوژي - پژوهش 61
 جنوبي 26پالک  مجتمع پزشكي گلها– 2شهرک اکباتان فاز 

 44681828 - 44666888تلفن : 

 6 ×   6شهرداري منطقه  62
 28پالک  – حسیني کوچه فرهنگ  –باالتر از طالقاني  –خ ولیعصر 

 66342926تلفن : 

 3 ×  درمانگاه - مشیري 69
 199پالک  -روبروي شرکت واحد  –متري زرند  46 –ي ذرسه راه آ
 66631313تلفن : 

 9 ×  درمانگاه - الیاد 64
متري  99روبروي  نرسیده به نیایش  باالتر از تقاطع همت –جنت آباد 

 طبقه سوم -درمانگاه الیاد -خ اقاقیاگلستان 
 6-44428989تلفن : 

 2 ×  پاتوبیولوژي مرزداران 69
 28پالک  جنوبي  نبش سرسبز –بلوار مرزداران  –شهرک ژاندارمري 

 44219491تلفن : 

 9 *  تشخیص طبي - قانون 66
طبقه  1نبش بهاران پالک  -بعد از اشرفي اصفهاني   –اتوبان حكیم غرب 

 44869922جنب داروخانه ثامن  -اول و دوم
 99382299 -انتهاي خ شهید رجائي –تهران  -  *  بیمارستان  - شهداي هفتم تیر 68

66 
 درمانگاه - شبانه روزي عمار

 ) شاهد ( 
 

* 
 

2 
 خ بهبودي باالتر از چهارراه نصرت –خ آزادي 

 66996861- 66988314تلفن : 



7 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  تشخیص طبي - زیبا شهر 63
 نبش –سه راه جنت اباد نرسیده به  چهارراه شاهین بین –خ آیت اله کاشاني 

 1الله پالک  خ 
 44111139 تلفن :

 6 *  درمانگاه - حمیدیه 88
روبروي سازمان انتقال خون کوچه بهنام  –خ وصال شیرازي  –بلوار کشاورز 

 4پالک 
 66362688تلفن : 

 6 ×  درمانگاه -  صداو سیما 81
شماره  – روبروي رسانه هاي تصویري   -نرسیده به توانیر –خ ولیعصر 

1139 
 66889432تلفن : 

 2 *  درمانگاه -قدس  82
 1پالک -انتهاي بلوار ایوانك غربي -6انتهاي فاز  –شهرک قدس 

 38-66886966تلفن : 

89 
تشخیص  - دکتر ریاضي

 طبي
 * 9 

کوي گلستان ساختمان  نبش - بطرف شهر زیبا –بلوار آیت اله کاشاني 
  پزشكان شماره 

 44883198 - 44888618-تلفن :1

84 
 - )ع(علي بن ابیطالب 
 درمانگاه

 * 6 
 83شماره  –جنب بیمارستان پارس  –بلوار کشاورز 

 66369311تلفن : 

 6 *  ژنتیك پزشكي - دکتر زماني 89
 طبقه دوم1883پ –باالتر از پمپ بنزین  –خ کارگر شمالي 

 11- 66889612تلفن : 

86 
تشخیص  - دکتر عمادي

 طبي
 * 16 

 – نبش کوچه بهرامي  - یارانخ  –شهرک ولي عصر  -جاده ساوه 
 66912288 - 66223499تلفن : 

 3 *  18پلي کلینیك شماره  88
 قزوین نرسیده به سه راه بوتان گاز میدان شمشیري خ

 66633628تلفن : 

86 
تامین  21درمانگاه شماره 

 احتماعي
 * 9 

 خ شهید تقدیري –فلكه دوم صادقیه 
 44889933تلفن : 

 6 *  درمانگاه -وزارت راه وترابري  83
پلي کلینیك شهید  – 2پالک  – اول خ سنائي –خ کریمخان زند  –تهران 

 کالنتري
 66648394تلفن : 

 9 *  پاتوبیولوژي - کریاز 68
 – 4پالک -کوچه یك شرقي –انتهاي ورزي شمالي کاشاني  …خ ایت ا

 44199683- 44166886تلفن:
 



8 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 *  پاتولوژي - رازي 61
خ بوعلي سینا شرقي  –بین فاطمي و دوراهي یوسف آباد  –خ ولي عصر 

 128 شماره 
 66368683تلفن :  

62 
 -حضرت فاطمه )س (

 درمانگاه خیریه
 * 9 

درمانگاه خیریه  –خ ابراهیمي جنوبي  –بلوار فردوس  – یه فلكه دوم صادق
 فاطمه الزهرا)س (

 44868869تلفن : 

 16 *  تشخیص طبي -  سینا 69
 116پالک  -  -کوچه شهید تقوي  – فارس  خ خلیج –بزرگراه فتح 

 66268299- 66298491تلفن : 

 16 *  بیمارستان خیریه - غیاثي 64
 خ شهید بنائي –جائيخ شهید ر –چهار راه یافت آباد = بلوار معلم 

 6- 66242818تلفن : 

 6 *  ژنتیك پزشكي - تهران 69
طبقات  18پالک  -1کوچه معیر  -خ مفتح – پایین تر از چهارراه طالقاني

 همكف و اول–زیرهمكف 
 66636666- 66639291تلفن : 

 2 *  تشخیص طبي - دکتر جاللي 66
 پالک -روبروي بازار بزرگ نصر  – شرقي جوادفاضلخ نبش  –کوي نصر 

63  
 66268218- 66264688تلفن :  

 9 *  پاتوبیولوژي - سبزپوشان 68
ینا ابن س بیمارستانجنب  –اول خ آیت اله کاشاني  -فلكه دوم صادقیه 

 44پالک 
 44836861 - 44889266تلفن : 

 6 *  پاتوبیولوژي - داورپناه 66
روبروي ضلع شرقي دبیرستان  –نرسیده به چهارراه کالج  شمالي خ حافظ

 9البرز کوچه حیات پالک
 16-66394819تلفن : 

63 
حضرت علي اصغر)ع( مرکزآموزشي 

 ودرماني           
 29846231  -باالتر از خ همت -خ دستجردي -بزرگراه مدرس   *

 3 *  يتشخیص طب - دکتر علوي 38
طبقه  – فرازساختمان  –نیروي هوائي   پادگان  روبروي –مهرآبادجنوبي 

 دوم
 66623384-66626488تلفن : 



9 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 21 *  تشخیص طبي - ورد آورد 31
 9پالک -خ شهیدآخوندي -بلوار اولي وردآورد -ورد آورد

 44362618 -تلفن

 21  * درمانگاه - صنیع خاني 32
 خرداد 19 –خ پادگان  –کمربندي آزادگان  –تهرانسر غربي 

 44919868تلفن : 

39 
درمانگاه  - غریبدوست

 تخصصي روماتولوژي 
 * 6 

 88پالک  -خسرويکوچه  –باالتر از پمپ بنزین  –خ کارگر شمالي 
 66889141تلفن : 

 3 *  تشخیص طبي - معین 34
گاه بن –طبقه فوقاني  –تقاطع هاشمي  –بلوار استاد معین  –خ هاشمي 

 جدید( 1216) 1984پالک  –پاسارگاد 
 66893162تلفن : 

 6 *  پاتوبیولوژي - المارک 39
 3پالک  16نبش خ  –خ سیدجمال الدین اسدآبادي 

66811618-66816924 

36 
مرکز  -شهیدهاشمي نژاد 

 آموزشي و درماني
 66644439 -خ والي نژاد -میدان ونك -خ ولیعصر 6  *

 2 *  تشخیص طبي- ستارخان 38
 412پالک – بین دریان نو و سه راهي تهران ویال–خ ستارخان 

 66919466تلفن:

36 
 

 ژيپاتوبیولو - دکتر نیكوکار
 

 * 9 
 –ب سردار جنگل جنو –کمي پایین تر از ابشناسان  –بزرگراه نیایش غرب 
 2پالک  –نبش کوچه شقایق 

 44466896- 44466664تلفن : 

 6 ×  ویروس شناسي - کیوان 33
 طبقه اول 436ولي عصر پالک  و بین میرزاي شیرازي –خ شهید بهشتي–تهران 
 66886996تفن : 

 3  * بیمارستان -هاجر  188
 نزاجا 989تقاطع ولیعصر و شهید بهشتي  بیمارستان 

 22914896 - 66816236تلفن : 

181 
تشخیص طبي و  -  یاس

 پاتولوژي 
 * 3 

 جنب مسجد امام جعفر صادق –متري شمشیري  28خ  -مهر آباد جنوبي 
 129پالک  )ع ( 

 66699199تلفن : 

182 
 -نجم آبادي  -کریمي نژاد

تشخیص مرکز پاتولوژي 
 وژنتیكطبي 

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

 طبقه همكف – 1149پزشكان شماره 
 66969399تلفن : 



11 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 *  درمانگاه - فوالد 189
 جدید( 2) 4باالتر از تقاطع انقالب کوي نیكوئي پالک  –ولیعصر  چهارراه
 66381816تلفن : 

 9 *  درمانگاه   - ایرانپارس 184
 1828پالک  –خیابان گلزار شرقي  –بعد از تقاطع نیایش  –جنت آباد 

 44629888تلفن : 

 9 *  درمانگاه - بهراد 189
 – جنب گلستان چهاردهم  –اتوبان اشرفي اصفهاني پایین تر از مرزداران 

 44849629 تلفن : 

 22 *  پاتوبیولوژي - دکتر تیموري 186
 23پالک  –خیابان امیرکبیر چهاراه گلها  –شهرک گلستان 

 44828489تلفن : 
 99382864 -خ  فدائیان اسالم -شهر ري -  * بیمارستان -فیروز آبادي  188

 2 *  پاتوبیولوژي - صادقیه 186
 طبقه اول 4پالک  –اول صادقیه جنب بانك سپه فلكه 

 44286498تلفن : 

 2 *  تشخیص طبي - مریم 183
 - 1پالک  - 9توحید  –خ خوردین  -شهرک قدس  –تهران 

 66832336تلفن :  

 16 *  تشخیص طبي - ولي عصر 118
متري حیدري جنوبي خیابان  28 –شهرک ولي عصر  –اول جاده ساوه 

 وحدت آزمایشگاه ولي عصر
 66294869تلفن : 

111 
 

 پاتوبیولوژي - ملت
 

 * 22 
 -خ چهارم شرقي–خ شهید گودرزي  -شهرک سرو آزاد –انتهاي همت 

 98پالک 
 44168228تلفن: 

 2 *  پاتوبیولوژي - مادر 112
 طبقه دوم -298پالک  – 91و23بین خ  –کوي نصر 

 66248966تلفن : 

 6 *   پاتوبیولوژي  - مبنا 119
 طبقه اول  – 911پالک  – 98نبش  –یوسف آباد نرسیده به میدان کالنتري 

 66899486تلفن : 

114 
 - 9شهرداري منطقه 

 درمانگاه
 * 9 

 –الي نبش خ ش –ابتداي بزرگراه اشرفي اصفهاني  –فلكه دوم صادقیه 
 44881881تلفن : 



11 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

119 
 

 پاتوبیولوژي -نمونه 
 

 * 16 
–ساختمان ماهان  –چهارراه قهوه خانه  –انتهاي بلوار معلم  –یافت آباد 

 496پالک 
 66249146و 143تلفن : 

116 
 تشخیص طبي - یوسف آباد

 
 * 6 

  491پالک  –باالتراز میدان کالنتري  –خ سید جمال الدین اسدآبادي 
 66869489-66866996 تلفن : 

 9 *  تشخیص طبي - صدرا 118
 -نبش کوچه سعدي -تقاطع سیمون بلوار -انتهاي اشرفي اصفهاني

 44661631تلفن:

 2 *  پاتوبیولوژي - سعادت آباد 116
 جدید( 6) 1پالک  –ارغوان غربي  –بلوار فرحزادي  -شهرک غرب

 22838498 - 22888426تلفن : 

 6 *  بیمارستان - پاستور نو 113
 19، 21پالک  –نبش کوچه هشتم  –احمد قصیر  خ  –خ بخارست 

 8-66894991-66919298تلفن : 

 2 *  پاتوبیولوژي - دریان نو 128
 9نبش یكم دریان نو پالک  –خ دکتر حبیب الهي  –خ ستارخان 

 طبقه اول –جدید(  139) 
 66929684تلفن : 

121 
 پاتوبیولوژي -نیلو 

 
 * 6 

موسوم به ساختمان بهرام  -19پالک  –خیابان سي و دوم  –خیابان وزراء 
 طبقه دوم –

 66286442تلفن : 

 9 *  تشخیص طبي - دیبا 122
 29پالک  – 18نبش بهارستان   - جنت اباد شمالي

 44623686- 44629939تلفن : 

 9 *  تشخیص طبي - شایان 129
نبش خ سوم غربي ساختمان  –پایین تراز چهارراه الله   –جنت آباد جنوبي  

  – 14واحد  –طبقه سوم  –بانك سپه 
 44412488تلفن: 

124 
بیمارستان خیریه  - پیامبران

   چشم پزشكي
 * 9 

 بلوار اباذر –کاشاني  …بلوار آیت ا –فلكه دوم صادقیه 
 44883191-44883141تلفن : 

129 
-شهیدمطهري   

 مرکزآموزشي و درماني 
 66888891 -خ رشید یاسمي -باالتر از میدان ونك -خ ولیعصر -  *



12 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 16 *  پاتوبیولوژي - دکترجعفري 126
 پالک –خیابان حیدري شمالي  -شهرک ولیعصر –میدان معلم  –تهران 

228 
 66243686تلفن:

 6 *  بیمارستان -صدر 128
 6شماره  –خیابان به آفرین  –بلوار کریمخان زند  –خ ولیعصر 

 42614تلفن : 

126 
تشخیص  - دکتر عبدي

 پزشكي
 * 16 

 43پالک  –متري کیپور شرقي  28 –شهرک فردوس  –مهراباد جنوبي 
 66699298تلفن :  

 2 *  درمانگاه -گیشا  123
  –درمانگاه گیشا جدید( 26) 1خیابان دوم پالک  –خیابان نصر ) گیشا ( 

 66299999تلفن : 

 2 *  تشخیص طبي - کاج 198
 1ساختمان پارسیان پالک  9نبش خ  –بالتر از میدان کاج  –سعادت آباد 

 طبقه دوم جنوب شرقي جدید) 196)
 22988399تلفن :  

 9 *  بیمارستان - ایرانیان 191
 پشت بازار روز –سه راه چشمه  –بلوار دهكده المپیك 

 44884881تلفن: 

 2 *  تشخیص طبي - پارامیس 192
خ شهید حسن سیف  –اول بلوار فرحزادي  –میدان صنعت  –شهرک قدس 

 ردیسپمجتمع پزشكي  –کوچه دوم 
 66864626 تلفن : 

 2 *  پاتوبیولوژي - هدف 199
 68) 189شماره  -ضلع شمال غرب پل گیشا   –احمد  آل  بزرگراه جالل

 طبقه همكف جدید(
 66263842-66263841تلفن : 

 21 *  تشخیص طبي -  تحقیق 194
 69پالک  غربي  شاهدبلوار چهارراه صدف  –تهرانسر 
 44942283تلفن : 

 9 *  پاتوبیولوژي و ژنتیك - پارسه 199
مان طبقه سوم ساخت –خ  جناح  –نبش خیابان عابدزاده  -فلكه دوم صادقیه 

 99پالک  -پزشكان جنا
  44268692تلفن :

196 
 مرکز جراحي محدود -نوید 

 
 * 2 

 – 128شماره  1توحید  –بلوار خوردین  -میدان صنعت –شهرک غرب 
 4-66889462تلفن :  
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  دارالشفاءدرمانگاه  - مخلص 198
 42پالک  –غربي  4کوچه  –خ المهدي  –انتهاي سردار جنگل  –پونك 
 44641824تلفن :  –

 2 *  بیمارستان - الله 196
 نبش فالمك جنوبي –خ سیماي ایران  – 9فاز  –شهرک غرب 

 66963662تلفن : 

 9 *  كپلي کلینی - شهید سهرابي 193
 ابتداي جاده مخصوص کرج میدان اول شهرک شهید فكوري –میدان آزادي 

 44666949-44691849تلفن : 

 22 *  مرکز جراحي محدود - ارم 148
مرکز جراحي محدود روبروي شهروند  -خ زیبا دشت باال –دهكده المپیك 

 ارم
 3-44869116تلفن : 

 6 *  كيپزشژنتیك  - دکتر زینلي 141
 41خیابان مجلسي پالک  –باالتر از خیابان دکتر فاطمي  -خ ولیعصر 

 6-66393148تلفن :  

 16 *  تشخیص طبي - شاهین  142
نبش کوچه خانزاده  –ابتداي خ شهسواري  –میدان شادآباد  –یافت آباد 

 -جدید( 92) 1پالک 
 66684889تلفن: 

 9 *  تشخیص طبي - فردوس 149
 6بلوار فردوس بعد از ستاري بین ورزي و پروانه پالک  –فلكه دوم صادقیه 

 جدید( 498)

 44128964 تلفن:

 9 *  تشخیص طبي -تهران طب  144
ساختمان  – 2نبش نسترن  -ترسیده به چهارراه ایرانپارس -جنت آباد

 44449146درمانگاه   جنت آباد  تلفن : 

 2 *  پاتوبیولوژي - ایثار 149
ایثار پالک خ  -بعد از یادگار امام  –انتهاي بلوار فرحزادي  –شهرک غرب 

 9واحد 11
 22981484 -22862316تلفن : 
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 2 *  تشخیص طبي - ایرانا 146
 طبقه همكف –بلوار عدل جنوبي  –بلوار میرزابابائي  –میدان پونك 

 ساختمان پزشكان فتح
 44469943-44469946تلفن : 

 2 *  تشخیص طبي - آریا شهر 148
درمانگاه روبروي  –کوچه هالل  –باالتر از میدان فلكه دوم صادقیه 

 2فرهنگییان منطقه 
 44292426تلفن :

146 
مرکز جراحي  - شقایق

 محدود
 * 6 

 – مجتمع پزشكي شقایق –خ فتحي شقاقي  بین چهل ستون و بیستون 
 84پالک

 66992161تلفن : 

143 
  تشخیص طبي – آروین

 
 * 9 

الک پ  –کوچه حسین خاني  –باالتر از مخابرات  –بلوار اصلي  –اکباتان 
16 – 

 44691996تلفن :  

 9 *  مرکز جراحي محدود - مهر  198
 زیباشهر –میدان الغدیر  –زیرگذر شهران  –بزرگراه همت 

 6-44996399تلفن : 

191 
تشخیص  - دکتر سالجقه

 طبي
 * 2 

 نبش کوچه قائمي غربي –بلوار شهید اکبري  –خ آزادي 
 66893668تلفن: 

192 
درمانگاه تخصصي - مسعود 

 داخلي 
 * 6 

 9خ نوزدهم پالک  -بعد از جالل آل احمد   –خ کارگر شمالي 
 18-66996988تلفن : 

 6 *  تشخیص طبي -پاتریس  199
 1واحد  -98پالک  -خ پاتریس لومومبا –خ ستارخان 

 66398648تلفن : 

194 
تشخیص  - دکتر مهدوي

 طبي
 * 9 

 روبروي پمپ بنزین ساختمان گلزار طبقه سوم -آیت اله کاشاني –تهران  
 44868621تلفن: 

 6 *  تشخیص طبي - آرژانتین 199
الک پ –کوچه آفرین  –خ الوند جنب بیمارستان کسري  –میدان آرژانتین 

 طبقه پنجم 1
 66689111 -66681161 -تلفن : 

196 
 تشخیص - دکتر بهرامي نژاد
 طبي

 * 22 
بعد از چهارراه ایران خودرو شهرک ویال  –جاده مخصوص کرج  -تهران 

 9و  1پالک  –نبش کوچه پنجم  –شهر 
 44139966تلفن : 
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  تشخیص طبي - شافي 198
 پالک  –نبش کوچه دیهیم  –خ حاجي پور امیر  –ستارخان 

 44288989تلفن : جدید(  16) 18

 2 *  تشخیص طبي -سرو سعادت  196
ساختمان پزشكان  11پالک–ابتداي سرو غربي  -میدان کاج -سعادت آباد
 22883826تلفن  3سینا واحد

 2 *  درمانگاه -ساقي   193
 نرسیده به نور –خ آیت ا... کاشاني 

 44869289تلفن : 

 9 *  درمانگاه - پیامبر  168
 = روبروي بلوار پونك-نبش خیابان ازاده  –باالتر از میدان پونك 

 44416669تلفن : 

161 
 - زواره ايجمالي دکتر 

 سیتوپاتولوژي
 * 6 

ک پال -جنب تامین اجتماعي شعبه یك  –روبروي سازمان آب  –خ فاطمي 
 طبقه سوم – 221

 66368866-66366196تلفن : 

 9 *  پاتوبیولوژي - اکسیر 162
پالک  –ساختمان پاسارگارد  –نبش فهیمي  –بلوار اباذر  –آیت ا... کاشاني 

 2-44886661تلفن  – 146

 16 *  درمانگاه  - بهپویان 169
پالک  – يخ مسلم –خ یاران  –خ حیدري  –شهرک ولیعصر  –تهران 

 66298898تلفن : 28

 9 *  تشخیص طبي -آفتاب  164
 طبقه اول -1پالک  -کوچه فیات -خیابان اصلي -شهرک اکباتان

 44631288تلفن : 

 6 *  درمانگاه - ولي عصر 169
 خ شهید بیگدلي -انتهاي کوهك -ورودي چیتگر -اتوبات تهران کرج

 44899482تلفن : 

 16 *  درمانگاه -فرمانفرمائیان  166
 خ مصطفي هاشمي –خ زندیه  –میدان الغدیر  –یافت آباد 

 66838181تلفن : 

 9 *  پاتوبیولوژي -پاد  168
 نبش کوچه سوم –باالتر از میدان پونك  –خ اشرفي اصفهاني 

 44488228تلفن : 

166 
بیمارستان  -شهید رجایي 

 قلب
*   

 -خ ولیعصر نبش بزرگراه نیایش
  29322969تلفن:   
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 *  پاتوبیولوژي - ورن 163
 39بین کارگر و جمالزاده پالک  –بلوار کشاورز 

 66423681تلفن : 

188 
درمانگاه دیابت  - تابان

 سالمت 
 * 2 

انتهاي  –خ دادمان غربي  –بلوار فرحزادي  –میدان صنعت  –شهرک غرب 
 188پالک   -نبش نیایش–بلوار درختي شمالي 

 22889386فاکس    -6-22986469تلفن : 

 2 *  درمانگاه  - سعادت آباد 181
 6 پالک  –خ مجد  –سعادت آباد = سرو شرقي 

 18-22981481 تلفن :

 16 *  درمانگاه  - شكوفه 182
 میدان زاهدي –شهرک ولیعصر  –میدان معلم 

 66211469درمانگاه  -66242966تلفن : 

 2 *  بیمارستان - عرفان 189
 بین –بخشایش خ  –بلوار شهرداري بین میدان سرو  –سعادت آباد 

 22996689-22996649تلفن : 

 16 *  تشخیص طبي -بازرگان  184
 پایین تر از طالقاني –خ شهید رجائي  –شهرک ولي عصر 

 66238841تلفن : 

 9 *  سیتوژنتیك -ژن  189
 طبقه دوم و سوم -ساختمان ژن –بیم جمال زاده و کارگر  –بلوار کشاورز 

 66399996-66399699تلفن : 

186 
-روانپزشكي ایران   

 مرکزآموزشي و درماني 
 44989939  -کمربندي آزادگان -جاده مخصوص کرج 6کیلومتر  22  *

 2 *  درمانگاه  -ساج  188
 نبش یادگارامام –تقاطع بلوار پاک نژاد  –بالتر از میدان سرو  –سعادت آباد 

 22114339تلفن : 

 6 *  پاتوبیولوژي -جام جم  186
رابنده کوچه شهید ت –روبروي مانتوي بلوچ  –نرسیده به توانیر  -خ ولیعصر

 66282926-6تلفن :  6پالک  –

 2 *  بیمارستان -پارسیان  183
 نرسیده به میدان فرهنگ –خ سرو شرقي  –میدان کاج  –سعادت آباد 

 22969928تلفن : 
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 2 *  بیمارستان - بهمن 168
 مقابل فرهنگسراي قانون –خ ایران زمین شمالي  –شهرک غرب 

 3-66989388تلفن : 

161 
-حضرت رسول )ص(  

 مرکزآموزشي و درماني 
 64992982 -نیایش -شهرآرا -ستارخان 9  *

 6 *  بیمارستان -محب  162
 کوچه والي نژاد -میدان ونك

 66644698تلفن: 

 6 *  ژنتیكپاتوبیولوژي و  -دنا  169
 4پالک  –خیابان نیلو  –خیابان ولیعصر 

 66836468تلفن : 

164 
پاتوبیولوژي و  -آرامش 

 ژنتیك
 * 2 

 12پالک  -کاج نهم –میدان کاج  –سعادت آباد 
 22193816تلفن : 

 6 *  پاتوبیولوژي - عماد 169
 14کوچه دلفان پالک  – 6حجتکوچه – فجر خ  –خ مطهري 

 -66926891تلفن : 

 9 *  تشخیص طبي -کیهان  166
 98واحد  –طبقه دوم  -996پالک  –خ شادمهر  –خ ستارخان  –تهران 
 66988168تلفن : 

 6 *  پاتوبیولوژي -قائم مقام  168
ا نبش کوچه ماگنولی –پایین تر از مطهري  –خ قائم مقام فراهاني  –تهران 
 6-66924189تلفن :  2واحد  –طبقه اول  – 113پالک  –

 9 *  درمانگاه -التیام  166
جنب مسجد امام  –خیابان سلیمي جهرمي جنوبي  –بلوار فردوس شرقي 

 44868288تلفن :  –حسن عسگري 

163 
مرکز آموزشي و -فیروزگر   

 درماني 
 66342661 -کوچه فرهنگ حسیني -خ به آفرین -خ ولیعصر 6  *

 3 *  پاتوبیولوژي -نگرش  138
 1پالک  -خ هفتم ) قهرماني( -سه راه الله –بلوار اصلي  –تهرانسر 
 44929622تلفن : 
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  تشخیص طبي -جهان  131
 98پالک 28و  16بین کوچه  -خ جهان آرا -خ شهیدگمنام -میدان فاطمي

 66814884تلفن :

 9 *  تشخیص طبي   -آنالیز  132
  199پالک  -متري شهید مخبري) گلستان( 99 –ستاري شمالي  -همت غرب 

  44432689-44432688تلفن 

 9 *  بیمارستان -صارم  139
 خ صارم -9فاز -اکباتان

 44688638تلفن:

134 
 تشخیص طبي-پویان 

 
 * 9 

 89پالک-4کوي بیمه  -خ بیمه چهارم )شهید فلسفي( -جاده مخصوص کرج

 44638139تلفن 

 6 *  تشخیص طبي -یكتا  139
 طبقه اول – 124پالک  –نبش خیابان قدر  –خ دکتر قریب  –تهران 
 66969666تلفن : 

 9 *  درمانگاه آل یاسین 136
 روبروي پارک -چهارراه طرشت و میدان سمابین -خ شهید صالحي -طرشت

 66893499-6تلفن:

 6 *  پاتوبیولوژي -بهداد  138
 –کوچه ششم  –حد واسط مطهري و شهید بهشتي  –خ قائم مقام فراهاني 

 طبقه اول – 28پالک 
 9-66948342تلفن : 

 9 *  ابن سینا  136
 فلكه دوم صادقیه ابتداي خ آیت اله کاشاني

 44881388تلفن: 

 6 *  پاتوبیولوژي -مستوفي  133
طبقه  2162باالي بانك تجارت پالک  -باالتر از شهید بهشتي -خ ولیعصر
 1-66462288اول  تلفن:

 2 *  پاتوبیولوژي -پیشرو  288
 6پالک -کوچه شادي -نرسیده به باقرخان -ستارخان -میدان توحید

 66962888تلفن:

 6 *  تشخیص طبي -نامدار  281
 116بین میدان سلماس و کاج پالک -فتحي شقاقي غربي -یوسف آباد

 66696869تلفن:



19 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 16 *  تشخیص طبي -کیفیت  282
 142پالک -کوچه گنجه اي -خ خلیج فارس -جاده قدیم کرج 8کیلومتر 

 1-66288868تلفن:

 6 *  تشخیص طبي -سنا  289
 2269پالک  -بن بست مریم -نرسیده به توانیر -خ ولیعصر

 66861684تلفن 

 22 *  پاتوبیولوژي -حكیم  284
هاشم زاده  -شهرک امیرکبیر -آزادگانخروجي  -انتهاي بزرگراه همت

 12جنب هوانیروز پالک  -جنوبي
 44812626تلفن :

 6 *  بیمارستان -یاس سپید  289
 4پالک  -خ سوم غربي -خ عبدال زاده -بلوار کشاورز

 66339866 -3تلفن : 

 6 *  پاتوبیولوژي و ژنتیك -اوستا  286
 طبقه زیرهمكف -414پالک -تقاطع الرستان -انتهاي خ مطهري

 66682486تلفن : 

288 
ژنتیك پزشكي  -مندل 

شناسي بالیني و آسیب 
 تشریحي

 * 6 
 9واحد  -4ساختمان پزشكان شماره  -خ توانیر –خ ولیعصر 

 66136888تلفن :

 3 *  تشخیص طبي -مهرآباد  286
  -ساختمان بیت العباس -193پالک  –خ پادگان  -مهرآباد جنوبي

66682696  

 9 *  پژوهشگاه مهندسي ژنتیك 283
  -262پالک  -روبروي دژباني -بعد ازجمالزاده شمالي -فاطمي غربي  
 6-6698698 

 66286986   -4ساختمان بهرام طبقه  -92خ  -خ ولیعصر 6 *  ژنتیك -ژنوم  218

 6 *  بیمارستان -ارتش  981 211
  -خ شهید اعتمادزاده -خ فاطمي غربي

 69399999تلفن: 

 6 *  پاتوبیولوژي -روشن آزما  212
  -ساختمان مرکزي پزشكان -ابتداي خ الوند -میدان آرزانتین

 66839898-1تلفن:



21 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف
 66382121    -طبقه اول -191شماره  -تقاطع بلوار کشاورزو دکتر قریب 6 *  يپاتوبیولوژ -فروردین نوین  219

 9 *  ژنتیك -سیتوژنوم  214
کوچه پروانه ساختمان پزشكان  -پل گیشا -بزرگراه جال ل آل اجحمد

 66691138 -4طبقه -چمران

 6 *  ژنتیك -ژنوسل  219
 - 143پالک  –بین پاک نژاد و خوردین  –بلوار دریا  -شهرک غرب

66839436 

 9 *  پاتوبیولوژِي -آفاق  216
 طبقه اول –مجتمع تجاري افق  -فلكه دوم صادقیه

  4422843-44236928تلفن: 

 9 *  تشخیص طبي -مدیا  218
 طبقه اول  – 114پالک  –روبروي موسسه  سفید –بلوار آیت ا.. کاشاني 

 44888292تلفن: 

 9 *  درمانگاه -کیمیاگر  216
                      44129829بین ورزي و پروانه   تلفن:   -ابتداي بلوار فردوس غرب

 

 22 *  درمانگاه -قائم  213
جنب دانشگاه علوم  -خروجي دانشگاه علوم انتظامي -اتوبان همت غرب

 -انتظامي
 44818499تلفن: 

 9 *  تشخیص طبي -روشان  228
مجتمع پزشكي امیر  –نبش سازمان برنامه شمالي  –خ آیت ا.. کاشاني 

 44169661تلفن:

 9 *  تشخیص پزشكي -پرگن  221
 69پالک  –شهید گالب  -محمد علي جناح –صادقیه 

 44234162تلفن: 

 2 *  پاتوبیولو.ژي -سالم  222
واحد  – 96پالک  –نبش کوچه کاج  –باقرخان غربي  –بزرگراه چمران 

 3و 6هاي 
 66129383تلفن:



21 

 

 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 6 *  ژنتیك-میارناژن  229
 4طیقه  –کوچه ترابنده  -نرسیده به توانیر

 66681631تلفن :

 9 *  تشخیص پزشكي –پورسینا  224
  3روبروي بوستان تربیت  پالک  -خ بهنام -بلوار ایت ا.. کاشاني

 44822884تلفن: 

 6 *  ژنتیك پزشكي -سالله  229
 9طبقه  – 118پالک  –خ وصال شیرازي 

 66938924تلفن: 

 6 *  ژنتیك پزشكي -ایراژن  226
رادران تقاطع خ ب -کوچه مینو-ضلع جنوب غربي میدان ولیعصر-خ ولیعصر

 4طبقه  – 149پالک -مظفر
 6-66312698تلفن: 

 6 *  كپاتوبیولوژي و ژنتی -آتبین  228
 61پالک –خ منصور  –ابتداي خ مطهري  -خ ولیعصر

 66818261تلفن: 

 22 *  بیمارستان -تریتا  226
 روبروي دریاچه –اتوبان شهید خرازي  –انتهاي غربي اتوبان همت 

 48241888تلفن : 

 6 *  بیمارستان -گاندي  223
 گاندي جنوبي نبش ترابنده

 66138662تلفن:

 6 *  پاتوبیولوژي -سام  298
 طبقه اول -169پالک  -24نبش خ  -کوي نصر

 66818988تلفن: 

 6 *  تشخیص پزشكي -نبض  291
 1693ساختمان  -نبش کوچه دوم -باالتر از مرکز قلب -خ کارگر شمالي

 66826131تلفن: 

292 
ژنتیك  -دکتر خالقیان 

 پزشكي
 * 9 

 بلوار 
 946پالک  -روبروي مجتمع پزشكي کوثر –بین کارگر و جمالزاده  -

 66123461تلفن: 

 6 *  محب کوثر  299
 خ فراهاني پور -29خ  –خ سید جمال الدین اسد ابادي 

 42199623تلفن: 
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 استان : تهران 

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 2 *  درمانگاه -اطباء  294
 صحراي جنوبي –بلوار کوهستان  –میدان کتاب  -سعادت آباد

 22946466تلفن: 

 طبقه باالي بانك تجارت –نرسیده به دانشگاه هوایي  –بیست متري شمشیري  3 *  درمانگاه -پارسایان  299
 66664682تلفن: 

 3 *  تشخیص طبي –سپنتا  296
 962پالک  –نبش کوچه میر قاسمي  -ابتداي خ آزادي –میدان آزادي 

 66882661تلفن: 

 6 *  ویروس شناسي -خاورمیانه  298
 186پالک  –نبش شاداب  –سپهبد قرني  -میدان فردوسي

 66686692تلفن: 

 6 *  ژنتیك پزشكي -واتسون  296
پالک  -نبش کوچه اشراقي -باالتر از تقاطع فاطمي کارگر -خ کارگر شمالي

1924 
 66382866تلفن: 

 9 *  پاتوبیولوژي - نصرت 293
 82پالک  -نبش خوشرو -خ شادمهر –خ ستارخان 

 66899888تلفن:

 9 *  تشخیص پزشكي –دنیز  248
ك طبقه دوم بان –روبروي بلوار بعثت  -باالتر از مجتمع طوبي -جنت آباد

 شهر
 19-44621614تلفن: 

   * انستیتو غدد و متابولیسم 241
 -خ فیروزه -خ ولیعصر –تهران 
 66349182تلفن: 

 6 *  ژنتیك پزشكي -روناش  249
 6طبقه  – 18واحد  – 119پالک  -تقاطع بلوار کشاورز -خ دکتر قریب

 شرقي
 66123646تلفن:

 6 *  تشخیص پزشكي –سیمرغ  244
 98پالک  -خ نصرت غربي -خ کارگر شمالي

 66426631تلفن: 

 6 *  درمانگاه -دیابت یاس  249
 91پالک  –خیابن خدري  –میدان شعاع  –قائم مقام فراهاني 

 42969تلفن:
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 ستان : تهران ا

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  درمانگاه -نظام مافي  246
م جنب مسجد نظا –بعد از سه را ه جنت آباد –بلوار آیت ا.. کاشاني  –تهران 

 مافي
 44896899تلفن: 

 6 *  تشخیص طبي -مدیكو  248
 خ بخشندگان  -نرسیده به توانیر -خ ولیعصر –تهران 
 66861899تلفن: 

246 
 - 2فرهنگیان منطقه 

 درمانگاه
 * 2 

 6پالک  –خ هالل  -ابتداي اشرفي اصفهاني -فلكه دوم صادقیه
 44261616تلفن:

243 
درمانگاه داخلي و  –نادر 

 حمایت
 * 6 

 طبقه اول -بعد از فرصت -خ جمالزاده شمالي–تهران 
 63-66931693تلفن:

 2 *  تشخیص پزشكي –پاالدیوم  298
 -بلوار نوراني-تقاطع بلوار دریا -بلوار فرحزادي –شهرک غرب  -تهران
 13پالک 
 22868326تلفن: 

 16 *  16فرهنگیان منطقه  291
 خ تختي –میدان معلم  -بلوار معلم -چهار راه یافت آباد–تهران 
 66661696تلفن:

 9 *  پاتوبیولوژي -ارگ  292
 916پالک -بعداز خ علي حسیني -بلوار فردوس شرق -تهران
 44382816تلفن:

 9 *  بیمارستان -فرهیختگان  299
 روبروي میدان دانشگاه -اتوبان ستاري شمال -تهران
 44668262تلفن: 

 6 *  پاتوبیولوژي و ژنتیك –مانا  294
طبقه اول  – 198ساختمان  -نرسیده به طالقاني -خ کریم خان زند -تهران
 9واحد 
 66698628تلفن:

 9 *  پاتوبیولوژي -حجت  299
 طبقه همكف 866پالک  -روبروي برق آلستوم –ستارخان  -تهران
 44289813تلفن: 

 2 *  تشخیص طبي –بشیر  296
 ساختمان پزشكان نوید -نبش توحید اول -خ گلها -بلوار دریا –تهران 
 21-66868928تلفن: 
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 ستان : تهران ا

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  درمانگاه -کاشف  298
 نرسیده به خ عقیل -خ آیت ا.. کاشاني -تهران
 28-44846918تلفن:

 6 *  کلینیك ژنتیك –ساواژنوم  296
 192پالک  –جنب بیمارستان گاندي  -گاندي جنوبي -خ گاندي –تهران 

 طبقه اول
 66681988تلفن: 

 9 *  بیمارستان -امید  293
 19پالک  –خ بهار  –شاهین شمالي  -بزرگراه همت-تهران
 44488882تلفن: 

 6 *  جراحي محدود –بصیر  268
 بش کوچه شیباني -نرسیده به فاطمي -جمالزاده شمالي –تهران 
 66969898تلفن:

 6 *  پاتوبیولوژي -آسا  261
 1پالک  –خ دوم  -خ سرافراز -خ مطهري–تهران 
 66891226تلفن:

 2 *  درمانگاه -ماهان  262
 9پالک –کوچه باهنر  -خ احسان جنوبي -میدان کتاب -تهران
 26848261تلفن:

269 
پاتوبیولوژي و  –مایسا 

 ژنتیك
 * 2 

 طبقه اول – 24پالک  -28نبش  -بلوار سعادت آباد–تهران 
 41199تلفن:

 6 *  پاتوبیولوژي  –اکسین  264
 2طبقه  – 1426پالک  -پایین تر از بیمارستان قلب-کارگر شمالي -تهران
 66998241تلفن:

269 
پاتوبیولوزي و  –نوروژن 

 ژنتیك 
 * 6 

 112پالک  -غربي 92کوچه -باالتر از بلئار دریا -سعادت آباد –تهران 
 66663338تلفن: 

 6 *  ژنتیك -ساژن  266
 9طبقه  -8پالک  -کوچه برمك -خ الوند -میدان آرژانتین -تهران
 66662699تلفن:

 6 *  مرکز جراحي محدود –مام  268
پالک  -شرقي 66کوچه  -خ شیراز جنوبي-بزرگراه کردستان -تهران

 -19/6/-1واحدهاي 19
 42988تلفن:

266 
طب پیشگیري و ارتقا 

 سالمت نسیم
 * 2 

 الدن غربي -بیدار غربي -کوي فراز-سعادت آباد -تهران 
 26848216تلفن:

 

 

 



25 

 

 ستان : تهران ا

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 2 *  پاتوبیولوژي -توانا  263
 واحد یك –پالک یك  -23خ  -سعادت آباد -تهران
 66833398تلفن: 

 2 *  بیمارستان -سالمت فردا  288
 خ ناطق نوري -بزرگراه اشرفي اصفهاني-تهران
 44689418تلفن:

 9 *  تشخیص پزشكي –سما  281
 1136پالک  -ابتداي ستارخان-فلكه دوم صادقیه

 44289398تلفن:

 22 *  پاتوبیولوژي -اتابك  282
 -کوچه ستاره شرقي -نبش گل افروز -بلوار امیر کبیر –شهرک راه آمن 

 18پالک 
 تلفن:

 22 *  درمانگاه -امام رضا  289
 -شهریور 18خ  –پشت کارخانه شیر پاستوریزه  –جاده قدیم کرج   -تهران 

 جنب مسجد ابوالفضل –متري دوم و سوم  19بین 
 66622916تلفن: 

 9 *  درمانگاه –حیان  284
 نبش طالقاني -کنار گذر همت -جنوبيبلوار شهران  -تهران
 44998116تلفن: 

 6 *  پاتوبیولوژي -اروند  289
 2پالک  -کوچه الله –باالتر از فاطمي  -خ کارگر شمالي -تهران
 66882681تلفن:

 6 *  ژنتیك پزشكي –فرهود  286
 22پالک  -ابتداي بلوار کشاورز -میدان ولیعصر  -تهران 
 9-66314181تلفن:

 9 *  پاتوبیولوژي -پرژن  288
یدان م -خ ناطق نوري -فیضسه راه باغ  -بزرگراه اشرفي اصفهاني -تهران

 ثامن الحجج
 44689418تلفن: 

 2 *  پاتوولوژي -دقت  286
  99پالک  – 2تقاطع دریا و بهاران -خ فرحزادي–شهرک غرب  –تهران 
 66126968تلفن: 

283 
ژنتیك پزشكي و  –آلفا ژن 

 پاتولوژي
 * 6 

  182واحد  -19پالک  -کوچه نوزدهم –خ بخارست -تهران
 32-66819886تلفن:
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 ستان : تهران ا

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف
 16ساختمان بانك کشاورزي پالک  -خ پالیك  –فلكه دوم شهران  -تهران 9 *  تشخیص طبي –میثم  268

 2 *  پاتوبیولوژي -بیولب  261
 -خ پرویز غربي -نرسیده به فلكه دوم صادقیه-خ محمد علي جناح  -تهران 
 44219692-44219366تلفن: 

 2 *  تشخیص طبي –فرمند  262
 36 پالک -جنب بانك –بین میدان کتاب و پاک نژاد  -سرو غربي –تهران 
 22998264تلفن:

269 
جراحي  –نوین دیدگان 

 محدود
 * 6 

الک پ -کوچه میرزا حسني -قائم مقام فراهاني –خ شهید بهشتي  –تهران 
24 

 66124269تلفن 

 9 *  پاتولوژي -آرزو  264
 طبقه اول 286پالک-بلوار ایت ا..کاشاني بین رامین و وفاآذر–تهران 

 تلفن

 6 *  ژنتیك پزشكي –فیتاس  269
 9بقه ط -مجتمع پزشكي کوثر -نرسیده به جمالزاده -کشاورز بلوار -تهران
 66122484تلفن:

 9 *  درمانگاه -ایران زمین  266
 خ نصرت -خ کارگر شمالي-تهران
 66386329تلقن:

 9 *  درمانگاه - 3شهرداري منطقه  268
پالک  –تقاطع ضلع جنوب غربي دستغیب -انتهاي بلوار استاد معین -تهران

4 
 36898931تلفن: 

 2 *  رازي  266
 24پالک  -خ هفتم -گاندي جنوبي –تهران 
 2-61899111تلفن:

 2 *  نیكان غرب 263
 روبروي پارک جوانمردان -تهران
 81862338تلفن: 

 2 *  عرفان نیایش 238
 18پالک  -بلوار کبیري طامه–بعد از پل ستاري -همت غرب -تهران
 43836198تلفن:

 6 *  ویروس شناسي –مدرن  231
 166پالک  -نبش عرفان –تقاطع مطهري  -خ قائم مقام فراهاني -تهران
 تلفن:

 6 *  ویروس شناسي –امیرآباد  232
 2 پالک –بن بست سوم -باالتر از مرکز قلب -خ کارگر شمالي –تهران 
 66816968تلفن:
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 ستان : تهران ا

 شهر : تهران 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 9 *  تشخیص طبي –آرتمیس  239
حمد نبش کوچه م-نرسیده به اتوبان نیایش-سردار جنگل جنوبي –تهران 

 29پالک  –کریمي 
 46199838تلفن:

 6 ×  پاتوبیولوژي –بهرام   234
 919شماره  –باالتر از کریم خان زند  – شمالي خ استاد نجات الهي

 66326648تلفن :  جدید(238)

 9 *  ژنتیك پاتوبیولوژي –آرتا  239
 244پال-بعد از سیندخت -فاطمي غربي -تهران
 تلفن

 همطبقه ن -برج نگین آزادي -تعقاطع اسكندري شمالي -خ آزادي -تهران 9 *  ژنتیك -ژن آزما  236

 2 *  پاتوبیولوژي -تاو  238
 2پالک  -نبش گلها -بلوار دریا –شهرک غرب  -تهران
 66961988تلفن: 

236 
 ـسیب شناسي –نگین پویا 

 كو ژنتی بالیني و تشریحي
 * 6 

 2269پالک  –کوچه مریم  -خ ولیعصر -تهران
 66138163تلفن:

 9 *  نویان 233
 268پالک -ساختمان ماهور-تقاطع رامین جنوبي -فردوس شرق –تهران 
 44896468تلفن:

 16 *  درمانگاه -میالد پارسا  988
 2خ میالن -خ شریعتي-خ بهرامي-شهرک ولي عصر -تهران
 66299881تلفن:

 9 *  ژنتیك -آروشا ژن  981
 146پالک –میدان چهارباغ  -جنت آبادجنوبي

 44623699تلفن: 

 6 *  جراحي محدود –افق  982
 کوچه نعمتي-باالتر از توانیر -خ ولیعصر -تهران
 66693994تلفن:

 2 *  ژنتیك -دکتر یغمائي  989
 48پالک  –خ شكوفان یكم  –بهاران یكم  -سعادت آباد —تهران
 66969913تلفن: 

 6 *  ویروس شناسي –پارت  984
 پالک -جمب خ شهریور–پایین تر از مرکز قلب  -کارگر شمالي -تهران
1496 
 تلفن:

989 
ایمني  –دکتر شهروئي 
 شناسي

 * 9 
 94پالک -بهمن22خ  -اشرفي اصفهاني –تهران 
 44499869تلفن:

 

 



28 

 

 ستان : تهران ا

 شهر : تهران

 

 آدرس منطقه خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

 22 *  تشخیص طبي –بزرگمهر  986
 خ نور –ابتداي عالمه قزویني  -میدان ساحل -تهران: شهرک گلستان

 44826942تلفن: 

 9 *  جراحي محدود- بهار  988
 بلوار مرزداران–تهران: اشرفي اصفهاني 

 44238496تلفن:

 9 *  درمانگاه -ارمغان سالمت  986
 24پالک -نبش ابراهیمي-خ کبیر زاده-جمت آباد جنوبي –تهران 
 44634289تلفن:

 9 *  بیمارستان چشك –آفتاب  983
 ترسیده به پل کن –تهران: بزرگراه همت غرب 

 46149988تلفن:

918 
جامع ویروس شناسي  

 دانشگاه
*   

 ساختمان مرکزي دانشگاه –بزرگراه همت  –تهران 
 66889822تلفن:
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 استان : تهران 

 شهر  شهريار  

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف
تاريخ 

آخرين 

 بازديد
 آدرس

1 
 

 تشخیص طبي - توحید
 

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

 طبقه اول – 68پالک  –کفاشیان 
 69644626تلفن : 

  *  تشخیص طبي - شفا 2
 طبقه فوقاني باشگاه استقالل –جاده شهریار شهرک سعید آباد 

 69688684تلفن : 

  *  تشخیص طبي - آبان 9
 –کوچه رودکي  –چهارراه مخابرات بعد از  –خ ولي عصر  –شهریار 

 ساختمان فروزان
 69266669تلفن : 

  *  تشخیص طبي - پارس 4
 مجتمع زرین – ابتداي خ ولیعصر –شهریار
 69223298تلفن : 

 69226841 -9  خ ولیعصر -شهریار    * بیمارستان - امام سجاد 9

6 
ص تشخی - دکتر گلستانیان

 طبي
 *  

پالک  –ومني دکتر م داروخانه مقابل  –بلوار شهدا  – شاهدشهر -شهریار 
194 

 69442968تلفن : 

  *  پاتوبیولوژي - شهریار 8
 بلوار آزادگان ابتداي  –میدان قائم  –شهریار 
 69289868 -61تلفن : 

  *  تشخیص طبي - وحیدیه 6
 694پالک امام خمینيخ  –شهرک وحیدیه  –جاده رباط کریم  -شهریار
 69692122تلفن : 

  *  تشخیص طبي - آریا 3
 طبقه همكف –مجتمع آپادانا  –بلوارآزادي   -9شهرجدید اندیشه فاز 

 69999888تلفن:
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 استان : تهران 

 شهرشهريار  

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف
تاريخ 

آخرين 

 بازديد
 آدرس

 69229819تلفن :  شهرک اداري اندیشه –شهریار    * بیمارستان - تامین اجتماعي 18

11 
 - شهید درخشان شهریار

 درمانگاه
*   

 تامین اجتماعي درمانگاه درخشان جنب بیمه –شهریار بلوار شهید کلهر 
 69224688تلفن : 

12 
 تشخیص - دکترنژاد اکبري
 طبي

 *  
  -ساختمان هال ل احمر -خ شهید بهشتي -میدان معلم -شهریار

 9- 69286362 

  *  پاتوبیولوژي - دکتر فروهر 19
 طبقه فوقاني پاساژ مظفري –جنب پارک کودک  –خ ولیعصر  -شهریار
 69228916تلفن : 

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

 ساختمان پزشكان
 69291916تلفن : 

  *  درمانگاه - حكیم 19
 دهمویز -صادقیه نرسیده به پمپ بنزین  –خادم آباد  –جاده شهریار 

 69292119تلفن : 

  *  درمانگاه - بهار اندیشه 16
خ مطهري پالک  –چهارراه ساسان  – 9شهر جدید اندیشه فاز  –شهریار 

229 
 69996168تلفن:

    درمانگاه -اندیشه  شاهد 18
 ابتداي خ شاهد غربي –فاز یك اندیشه 

 69916269تلفن : 

  *  درمانگاه -مرکزي امیریه  16
 متري ولیعصر 21ابتداي  –امیریه  –شهریار 

 69649488 -69642998 -69641998:  تلفن

13 
آسیب شناسي  – اندیشه

 بالیني و تشریحي
 *  

 984بین خ چهارم و پنجم غربي پالک  1فاز  –شهرک اندیشه 
69998341 

  *  درمانگاه - فرهنگ 28
 خ هفتم غربي –میدان امام خمیني  –فاز یك  –اندیشه 
 69929129تلفن : 

  *  پاتوبیولوژي -خیام  21
 1پالک  –بن بست خیام  -میدان ولي عصر  –شهریار 
 69246266تلفن : 

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

 69268846تلفن :
 69946638تلفن:  -نبش بلوار ارکیده -بلوار نیلوفر -2فاز -اندیشه  *  درمانگاه -کسري  29
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 استان : تهران 

 شهرشهريار  

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف
تاريخ 

آخرين 

 بازديد
 آدرس

  *  درمانگاه -آریا  14
  -جنب پارک ولیعصر -کوچه دانش -خ امام -فردوسیه -شهریار

69469113-  69469882 

  *  تشخیص طبي -درمانا  29
 92پالک  -14گلستان  -جاده کهنز -ویره –شهریار 

 69868666تلفن: 

  *  تشخیص طبي -آبتین  26
 2خ اسدي پالک  -بعد از بیمارستان امام سجاد -شهریار

 69238628تلفن:

28 
بیمارستان  -میالد 

 روانپزشكي
 *  

 خ شهید بابابزرگي –میدان بسیج  -شهریار
 9-69281668تلفن: 

  *  تشخیص پزشكي –شایگان  26
 –ابتداي شاهد شرقي  -بلوار دنیا مالي –فاز یك  -شهر اندیشه –شهریار 

 ساختمان پرشین
 69996888تلفن: 

  *  تشخیص طبي -دانشمند  23
 نبش ثمري –خ ولیعصر  -شهریار
 69263494تلفن: 

  *  پاتوبیولوژي -ثامن  98
 226پالک  – 2خ میالد  -بلوار امام خمیني-شهرک وائین –شهریار 

 6991349تلفن:

  *  طبيتشخیص  -باغستان  91
 12پالک  -ابتداي خ آزادگان -نصیر اباد –باغستان  -شهریار
 69393818تلفن: 

  *  بیمارستان -نور  92
 بلوار خبرنگار -شهرک صدف –اندیشه فاز سه  -شهریار
 18-69988881تلفن: 

  *  پاتوبیولوژي -کیمیا  99
 466پالک  -کوچه گلنار– 8و  6بین اروان  -فاز یك اندیشه -شهریار
 3-69984896تلفن: 

  *  درمانگاه -رازي  94
 –جنب اداره مخابرات  –خ ولیعصر  –شهریار 

 69229429تلفن: 

  *  درمانگاه -جنت  99
 2طبقه  – 168پالک  –خ عدالت –بلوار شهدا  -شاهد شهر –شهریار 

 69446839تلفن: 

  *  تشخیص پزشكي روژین 96
 41پالک  –کوچه اقاقیا –بلوار تاجیك  -صبا شهر -شهریار
 2-69626821تلفن: 
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 استان : تهران 

 شهرشهريار  

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف
تاريخ 

آخرين 

 بازديد
 آدرس

98 
جراحي  –تندیس شهریار 
 محدود

 *  
 بین میدان فرمانداري و حافظ -شهریار

 62619تلفن:

  *  تشخیص پزشكي –ویژن  96
پالک  –بن بست توانا  –شقایق دوم  -بلوار دنیا مالي –اندیشه  –شهریار 

112 
 69912889تلفن: 

 کوچه درمانگاه -بلوار امام خمیني –وحیدیه   *  درمانگاه -یاشا  93

  *  پاتوبیولوژي -راستین  48
 4طبقه  -غربي 9و  4بین  -بلوار دنیامالي -شهر اندیشه –شهریار 

 تلفن:

  *  ژنتیك پزشكي –آذین  41
 666پالک -8بلوار دنیامالي-میدان شهدا-اندیشه 1فاز  –شهریار 

 تلفن: 

  *  پاتوبیولوژي -دکتر حیدري  42
 196پالک-پونهروبروي بانك سپهك کوپه گل -خ ولیعصر-شهریار

 69242641تلفن:

  *  تشخیص طبي –رادلین  49
 ساختمان پزشكان سینا –جنب بازار بوستان  -خ ولیعصر – 9فاز –اندیشه 
 69968848تلفن: 
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 استان : تهران 

  قدس   شبکه 

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

تاريخ 

آخرين 

 بازديد

 آدرس

  *  پاتوبیولوژي - دکتر زارع 1
 طبقه اول 1پالک –بلوار امام خمیني نبش کوچه کافي  –شهرقدس 

 46649999 -46644986تلفن : 

  *  تشخیص طبي - بهبود 2
 148پالک  –جنب دبستان حجاب  –امام خمیني  خیابان  –شهر قدس 

 46629918تلفن : 

  *  تشخیص طبي - نامي 9
 طبقه فوقاني بانك کشاورزي -خ امام خمیني

 46694468تلفن 

 46646181 -نرسیده به کاروانسر سنگي –ابتداي شهر قدس    * بیمارستان -بهمن  12 4

  *  تشخیص طبي - مهرگان 9
مجتمع  –میدان آزاده پاساژ ظریف نیا  –بلوار امام خمیني  -شهر قدس 
 46648988تلفن :  پزشكي آریا

  *  تشخیص طبي - قدس 6
 -میدان قدس   -شهر قدس ) قلعه حسنخان (

 46629929تلفن : 

  *  تشخیص طبي –آرات  8
ساختمان پزشكان  – 1کوچه فروردین -خ آزادي -میدان مصلي –شهر قدس 

 46616826تلفن:  کلینیك

  *  تشخیص طبي - آنا 6
کوچه آسمان  –خ امام حسین  –خ طالقاني  –میدان آزادي  –شهر قدس 

 46666962طبقه فوقاني تلفن: – 6پالک  –

  تشخیص طبي - سالمت 3
* 

 
 

 
 نب کوچه شهیدج –میدان مصلي  –بلوار مصلي  –متري انقالب  49 –هر قدس ش

 46689323تلفن : 9پالک خضري 
 

  *  تشخیص طبي –شكوه  18
 931پالک  –بهمن  12رئبروي بیمارستان  -بلوار مصلي -شهر قدس

 9-46668284تلفن 

  *  تشخیص پزشكي –اهورا  11
 23پالک  -کوچه جریده –میدان آزادي  -شهر قدس

 46686439تلفن: 

  *  تشخیص پزشكي –آراز  12
 کوچه تاالر پیوند-میدان آزادي -شهرقدس

 46661288تلفن:
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 استان : تهران 

 شبکه مالرد 

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

تاريخ 

آخرين 

 بازديد

 آدرس

  *  تشخیص طبي - مهر 1
گلستان اول غربي  –چهاراره طالقاني  –خ امام خمیني  –سرآسیاب مالرد 

 926پالک 
  69168639تلفن:

2 
 - دکتر پور محمدي
 تشخیص طبي

 *  
روبروي خ  –بعد از سه راه اندیشه  –بلوار رسول اکرم  –جاده مالرد  –کرج 

 امام خمیني بن بست شهید چمران
 69164888 -6تلفن : 

  *  تشخیص طبي - مارلیك 9
 بین خ اطلس و دانش–ابتداي خ دکتر حسابي  –مارلیك 

 69193441 - 2-تلفن:

  *  تشخیص طبي - مالرد 4
 –رسالت  -خیابان اصلي مالرد  –بلوار رسول اکرم  –مالرد 

 83129981262-موبایل دکتر ریاضي

  *  تشخیص طبي – فازیك 9
 268پالک -نرسیده سه راه آزادگان -متري کسري 28-مارلیك

 3-69138466تلفن 

  *  تشخیص طبي - پیام نور 6
 روبروي درمانگاه حسام –خ امام خمیني  –سرآسیاب مالرد 

 69186866تلفن : 

  *  تشخیص طبي - مینو 8
   میدان گلها -مارلیك 

 69181891تلفن: 

  *  درمانگاه - امیر 6
 98خیابان  –خیابان دکتر حسابي  –خ پگاه  –مارلیك 
 69142143تلفن : 

  *  درمانگاه -مالصدرا  3
  -جنب بانك صادرات -بلوار رسول اکرم -مالرد
 69336688تلفن:

  *  درمانگاه –کساء  18
 بلوار دانشگاه –میدان نبي اکرم  –صفا دشت 

 69422842تلفن:

  *  تشخیص پزشكي –نوآوران  11
 426پالک  –نبش خ معلم  –بلوار رسول اکرم  –مالرد 
 69162318تلفن:

  *  تشخیص طبي -بهارستان  12
 633ازادگان پالک خ  -خ امام خمیني–سراسیاب 

  69112929تلفن:
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 استان : تهران 

 شبکه مالرد 

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

تاريخ 

آخرين 

 بازديد

 آدرس

  *  تشخیص پزشكي –صفا دشت  19
 1پالک  –نبش کوچه کوثر  -بلوار خرقاني –صفا دشت 

 69498846تلفن: 

14       

19      
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 استان : تهران 

 شبکه بهارستان

   

 رديف
 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه

تاريخ 

آخرين 

 بازديد

 آدرس

1 
تشخیص  - جابربن حیان

 طبي
 *  

 ابتداي کوچه –بین خ امام سجاد و مدرسه  – سلطان آباد –جاده ساوه 
 96926416پیروزي تلفن 

2 
تشخیص  - ایران زمین

 طبي
 *  

 ساختمان سهیل –ابتداي ارغوان شرقي  –گلستان 
 96964698تلفن: 

  *  تشخیص طبي - بهاردانش 9
پالک  –متري شهید چمران  14بعداز  –خ امام خمیني  – نسیم شهر

838 
 96898333تلفن:

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

 96893993 تلفن : سینا

  *  تشخیص طبي – گلستان 9
  242نرسیده به فلكه اول پالک  – کوي گلستان  گلستانشهر –رباط کریم 

 شماره
 96992396تلفن  

  *  تشخیص طبي - آزمون 6
 طبقه دوم 19پالک  –متري سجاد  12خ  –سلطان آباد  –شهرک گلستان 

 96964269تلفن : 

  *  پاتوبیولوژي - دکتر محمدیان 8
 ساختمان پزشكان سینا –ابتداي بلوار  –شهرک گلستان 

 4944918-6تلفن : 

  *  تشخیص طبي - صالحیه 6
کوچه والفجر  -متري شهید کریمي 18 -اسالمشهر –چاده ساوه 

 96629989 -14پالک  -9شرقي 

  *  پاتوبیولوژي - مهرآزما 3
 889پالک  -بلوار امام خمیني –نسیم شهر 

 96868881تلفن: 

   * بیمارستان امام حسین 18
 خ سبز دشت –بهارستان 

 96912941تلفن: 

  *  درمانگاه -ام االئمه  11
 9نبش کوچه  -متري شهداي شرقي 16خ  –شهرک صالحیه  –شهریار 

 96624999تلفن:
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 استان : تهران 

 شبکه بهارستان

   

 رديف
 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه

تاريخ 

آخرين 

 بازديد

 آدرس

12 
تشخیص  - دکتر هاشمي

 طبي
 *  

 -38پالک  –متري  29بلوار  -قلعه میر –سه راه آدران 
  96664828 تلفن:

  *  تشخیص طبي - طب آزما 19
 212پالک  -فلكه اول -شهرک گلستان

 96928996تلفن: 

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

 498پالک 
 19-96869611تلفن: 

  *  تشخیص طبي - ایران پژوه 19
 روبروي بانك ولي عصر –متري چمران  24ابتداري  -شهر گلستان

 9692898 تلفن:

  *  تشخیص طبي - آفرینش 16
ان ساختم -روبروي مجتمع ازادگان -ابتداي خ سي متري –شهرک صالحیه 
 پزشكان دارالشفا

 تلفن

  *  درمانگاه -آرامش بوستان  18
 بلوار بوستان  –میدان هفت تیر  -نسیم شهر

 96882663تلفن: 

  *  تشخیص طبي –ماهور  16
 طبقه اول 469پالک  -ساختمان هفت تیر -میدان هفت تیر –نسیم شهر 

 968819244تلفن:

  *  پاتوبیولوژي -سیاوش  13
  462پالک  -خ سبز دشت -گلستان

 96926288تلفن 
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 استان : تهران 

 : رباط كريم شبکه

 خصوصي دولتي نام آزمايشگاه رديف

تاريخ 

آخرين 

 بازديد

 آدرس

1 
تشخیص  - رباط کریم

  طبي
 *  

 کوچه بانك کشاورزي -رباط کریم نرسیده به سه راه شهریار
 96429988تلفن:

  *  تشخیص طبي - رازي 2
 38کوچه شهیدعالي مهر پالک  – آزادگان ابتداي بلوار  –رباط کریم 

 96421963تلفن :

9 
 - کتر وهاب زادهد

 پاتوبیولوژي
 96496268تلفن :  طبقه اول 29پالک  –شهید ملكي  خ –رباط کریم   * 

4 
  - فاطمه )س (حضرت 

 یمارستان
 96449988 -9تلفن :  -رباط کریم   *

9 
درمانگاه  - رباط کریم

 مرکزي
 *  

 جنب بانك ملت –روبروي خ آب رساني  –بلوار امام خمیني  –رباط کریم 
 96496988لفن : ت

 96828846 تلفن : خ آسمان –میدان امام خمیني  –شهر جدید پرند   *  درمانگاه - مهر پرند 6

  *  تشخیص پزشكي - نوبل 8
پالک  –2طبقه  – 9ورودي –9بلوک  -میدان استقالل -شهر جدید پرند

133 
 96216293تلفن:

  *  تشخیص پزشكي - پرشیا 6
جنب بانك تجارت و داروخانه امام خمیني  -بلوار امام خمیني -رباط کریم

 96498964تلفن:  -ساختمان ابریشم

    تشخیص پزشكي - پرند 3
 روبروي فروشگاه جامبو  –بلوار ستاره  -شهر جدید پرند

  96836369 تلفن :

  *  درمانگاه - حكیمان 18
 خ امام خمیني -نصیر اباد -بعد از سه راه ادران -زباط کریم

 96699418تلفن:

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

 96663682تلفن:

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

 96394962تلفن:

 96214889تلفن: 28نبش کوچه -بلوار مصلي-رباط مریم  *  تشخیص طبي–همتا  19
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