
مرکز درمانی آدرس تلفن

(اصفهان)آزمايشگاه آفتاب صادق  ي
 
اصفهان خيابان بزرگمهر کوچه درمانگاه بيمارستان شهيد صدوق 32664399

آزمايشگاه امداد اصفهان
ی طبقه  اصفهان ميدان جمهوري جنب بانک مسکن مجتمع نگي 

همکف
33379593

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکت  مقدادي
اصفهان خيابان سجاد چهارراه سپهساالر ابتداي خيابان قائم 

ي مجتمع شهرآرا
مقام فراهانی

36635244

آزمايشگاه پارسيان اصفهان 33447069 رمضان مجتمع خورشيد5اصفهان خيابان مسجد سيد ابتداي 
آزمايشگاه پارک 101اصفهان،خ شمس آبادي ،نبش کوچه عالم،ط اول،واحد  36662105

آزمايشگاه جهاد دانشگاهي 7اصفهان،م آزاي،خ دانشگاه،کوچه شماره  36936

ي
آزمايشگاه دکت  بقان  ي

ی چهارراه قرص و طالقانی اصفهان،خيابان شمس آبادي،بي  32362411

آزمايشگاه دکت  حيدرپور
اصفهان،چهارراه قرص،ابتداي شمس آباد ، مجتمع پزشکي 

قمرالدوله
32242978

آزمايشگاه دکت  صانعي
،کوچه باغ نو،ساختمان  ي

اصفهان،ابتداي خ دقيق 

،ط ی ي1،واحد1معي 
 
ق شر

 فشارکي اصفهان
آزمايشگاه دکت  اصفهان ميدان احمدآباد نبش خيابان احمدآباد 32264050

آزمايشگاه دکت  مجيد ذاکر ي-بلوار آتشگاه - اصفهان 
بعد از ايستگاه آتشنشانی

(اصفهان)آزمايشگاه سالمت  ي
ي فلکه ماه فرخی

اصفهان خانه اصفهان حد فاصل فلکه نگهبانی 33344661
ي اصفهان

 
آزمايشگاه شبانه روزي دکت  بزرک ي

يعت  ي مقابل اورژانس بيمارستان شر
يعت  اصفهان خيابان شر 36268841

آزمايشگاه مفيد  فرعي 
ی 5و4اصفهان،خ سجاد،خ ارباب بي  36630063

(اصفهان)آزمايشگاه ملل  ،شهرک سالمت،ساختمان  ي 2اصفهان،بزرگراه شهيد باباني 3715

آزمايشگاه مهر پارس
اصفهان،خ استانداري،کوچه شهيد فيضيان،جنب داروخانه 

20سجاد،پ 
32215043

آزمايشگاه نوين 57،پ 110اصفهان،خ مسجد،ابتداي خ طيب،بن بست  32351341
آزمايشگاه هشت بهشت اصفهان ی گلزار و ملک ي بي  اصفهان خيابان هشت بهشت غرن  32665515

آزمايشگاه کرسي اصفهان،شمس آباد،رو به روي بيمارستان عيسي بن مريم 32240965

آزمایشگاه آذر
اصفهان خ آمادگاه ايستگاه محمدآباد جنب داروخانه شکريان س 

2پزشکان مالصدرا ط 
32233762

آزمایشگاه آریا اصفهان،خيابان آمادگاه 32211002

آزمایشگاه آسمان
اصفهان،بزرگراه شهيد کشوري،اشکاوند،رو به روي تقاطع 

(عج)اول،مجتع صاحب الزمان
38585965

ی آزمایشگاه آنالت  اصفهان،م احمدآباد،خ شوش 32262374

آزمایشگاه آکسون
،کوچه  ،نرسيده به چهارراه رودکي ي

 و 14اصفهان،خ وحيد ميانی

،روبروي ساختمن عمارت16
37864729-30

آزمایشگاه اردیبهشت ،ابتداي خيابان سهروردي ی اصفهان،سه راه سيمي  37761720
ون آزمایشگاه اریت  ي ،خيابان شيخ مفيد غرن  اصفهان،خيابان شيخ صدوق شمالي 36633622
آزمایشگاه اسپادانا اصفهان،ملک شهر ، خ مطهري ، مجتمع پزشکي سينا 34410232
آزمایشگاه ایران ،ساختمان گلديس ي هتل عباسي

 
ق اصفهان،خ آمادگاه،ضلع شر 32210948

آزمایشگاه بصت  ،اول خيابان سيدعليخان اصفهان،خ فردوسي 32228278
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکت  فروتن اصفهان،آمادگاه،روبروي داروخانه اصفهان 32207655

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکان
اصفهان،خيابان شمس آبادي،چهارراه عباس آباد،ساختمان آريا 

سپهر
32201491

آزمایشگاه پارت آزما اصفهان،شمس آباد،جنب بیمارستان سینا،بن بست شهریار 32240932

آزمایشگاه پاسارگاد پارس
،روبروي اداره ثبت حدفاصل کوچه  ي

اصفهان،خيابان توحيدميانی

2 ساختمان آريا،ط14 و 12
31312378

آزمایشگاه پورسینا
جنب [طبقه5اصفهان،خانه اصفهان،ميدان گلها،مجتمع تجاري

بانک صادرات
34405236

آزمایشگاه پویش ،کوی حافظ،ساختمان پویش یعت  اصفهان،فریدون شهر،خ شر 09133718251
(اصفهان)آزمایشگاه تشخیص طت  دی ،شماره  یعت  ی نظر و شر 132خ توحید،بي  03136250454

آزمایشگاه جام جم
 پالک - خیابان توحید - اصفهان 

 
ق  ، 81نبش کوچه کلیسای شر

ساختمان مسیح طبقه اول
36290973

آزمایشگاه جم نرسیده به پل هواني مت -خیابان شیخ صدوق-اصفهان 36635228
یه احمد آباد (مهدیه)آزمایشگاه خت  اصفهان،خ احمد آباد 32255757
آزمایشگاه دانش 57اصفهان،بزرگراه خيام،چهارراه صارميه،نبش بن بست  32351386



 امایم کوپاني
آزمایشگاه دکت 

اصفهان،خ بزرگمهر ، چهارراه هشت بهشت ،ابتداي هشت 

،مجتمع فدک ،ط اول ي بهشت غرن 
32666356

آزمایشگاه دکت  برادران ی ، ابتدای خ فردوس اصفهان ، چهارراه فلسطي  2229288
آزمایشگاه دکت  بیات 20،واحد4،ط3راه پليس،محتمع ماکان4اصفهان،خ توحيد، 36288710

آزمایشگاه دکت  جنت  پور
،ابتداي کوچه شهيد  ي

 
اصفهان،خ بزرگمهر،مقابل بيمارستان صدوق

محزونيه
32642612

یقی آزمایشگاه دکت  شر اصفهان،خیابان چهارباغ باال،مقابل استخر انقالب 36614502-36617196
آزمایشگاه دکت  قاضی عسگر (1)اصفهان،ملک شهر،فلکه مطهري،کوچه گلها 34410442
 
 مت  محمد صادق

آزمایشگاه دکت  ،خ بابا گیل،بعد از بانک میل(ره)خ امام خمیتی 03133880818

 وهان 
آزمایشگاه دکت  از،جنب بانک اقصاد نوين،مجتمع آزادي فلکه دروازه شت  26611691

فوالدی آزمایشگاه دکت 
اصفهان،خيابان آمادگاه،جنب مبل آبنوس،ساختمان 

301،واحد3،طAآزند،بلوک
32232910-32240887

آزمایشگاه ژن آزما ی چهارراه پلیس و حکیم نظایم پالک  یعت  بي  208خیابان شر 03136269586

آزمایشگاه سادات
اصفهان،خيابان الله،روبروي ترمينال باقوشخانه،ابتداي خيابان 

ي
طيب اصفهانی

34477666

آزمایشگاه شوش ،ابتداي شوش ي اصفهان،طوقچ  34455696

یعت  آزمایشگاه شر
،مجتمع اداري  ي

يعت  اصفهان،خ روبروي اورژانس شر

،ط ي
يعت  23،واحد2شر

36266681-36263631

آزمایشگاه صدرا اصفهان،ميدان احمدآباد 32264823

آزمایشگاه مهر
جنب  - 14شماره - کوچه شهيد فيضيان - خيابان استانداري 

20پالک - داروخانه سجاد 
95015300

آزمایشگاه میالد اصفهان ، خ آمادگاه ، روبروی داروخانه اصفهان 2209556

(مرکزی سابق)آزمایشگاه نظر 
، قبل از چهارراه توحيد،ک ش زارعي  ي

 
ق اصفهان، خ نظر شر

(آسياب)
03136241825

آزمایشگاه نوبل کوچه شهید لطقی-سه راه حکیم نظایم-اصفهان 36246204

آزمایشگاه نور
تقاطع شيخ )اصفهان،خ آيت اله شمس آبادي،چهارراه قرص

ي
مجتمع قرصنور،ط همکف (بهان 

2240040

آزمایشگاه نیلو
اصفهان،خيابان آمادگاه،جنب داروخانه الزهرا،ساختمان 

آزند،طبقه همکف
32223591

آزمایشگاه وحید ي
اصفهان ، خ وحيد،چهارراه خاقانی 37777198

آزمایشگاه کیان ارنی
بلوار دانشگاه نرسیده به سه راه حکیم نظایم  نبش کوچه شهید 

75روحانی پالک 
36254547

آزمایشگاه کیمیا ،نبش گلخانه،مجتمع موعود ي
ملک شهر،م عليخانی 34382003

ازمايشگاه کخ
،ساختمان 37اصفهان،خيابان چهارباغ باال،ابتداي کوچه شماره 

1جم،ط 
36612953


