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مرکز درمان آدرس تلفن

آزمايشگاه آذرآبادگان يز،  1شهريور جديد،ساختمان آذرآبادگان،ط17تبر 35540032

يز)آزمايشگاه آفتاب  (تبر يز ولي عرص خيابان شهريار تقاطع پروين اعتصامي ساختمان پزشکان  تبر 33311999

يز)آزمايشگاه افرا  (تبر ي پالک 
يز شهرک پرواز فلکه اصلي پرواز خيابان شهيد قره ن  33845150 طبقه 32تبر

آزمايشگاه برتر ،رو به روي بيمارستان الزهرا،ساختمان برتر،ط  ي يز،خ ارتش جنونر تبر 35547007

يز آزمايشگاه پالس تبر
يز  ي 17تبر

 شهريور جديد کوچه حاج جبار نائب جنب مدرسه شهيد بهشت 

2ساختمان پالس طبقه 
04135532328

يز آزمايشگاه پالسما تبر
يز خيابان آبرسان به طرف بيمارستان شمس روبروي  ،تبر

 
ق آذربایجان شر

ي هما مجتمع پزشکي ياس  هواپيماني
دفب 

36566365

يز)آزمايشگاه پالکت  (تبر ، ي يز،خ ارتش جنونر راه باغشمال، روبروي بيمارستان الزهرا،ساختمان 4تبر 35577619

آزمايشگاه پنجم آذر ي
يز،کوي الله،جنب فروشگاه تعاون  تبر 34457452

ي سينا  یز )آزمايشگاه تشخيص طتر (تبر يز  جنب اداره گاز- سه راه گلگشت به طرف آبرسان - خيابان آزادي - تبر 33350306

يز)آزمايشگاه درمانگاه بهار  (تبر يز ميدان ابوريحان درمانگاه شبانه روزي بهار تبر 04134775583

يز)آزمايشگاه دکب  بنيادي  (تبر يز خيابان آزادي سه راه گلگشت ساختمان بهاران طبقه يک واحد  1تبر 33250020

ي  يز)آزمايشگاه دکب  شبسب  (تبر يز خيابان  35535547 شهريور پايي   تر از بانک ملي ساختمان شو17تبر

يز)آزمايشگاه دکب  مظفري  (تبر يز خيابان دانشگاه ساختمان پزشکان کيميا تبر 33250930

آزمايشگاه سپهر صدر آزما گلگشت يز  ين ماراالن- خيابان آزادي - تبر روبروي پمپ بب   5158

آزمايشگاه سالم يز، بلوار نيايش،ميدان پيشقدم ،پلي کلينيک سالمت  ،تبر
 
ق آذربایجان شر 33259600

آزمايشگاه سنجش يز،خ شهريور جديد،برج سينا،ط همکف تبر 35570888

آزمايشگاه صدر آزما ي وليعرص،روبه روي خ نظامي يز،شباالني تبر 4148

يز)آزمايشگاه صفا  (تبر يز دروازه تهران سه راه ولي عرص برج سينا طبقه دوم واحد  C1تبر 33271039

آزمايشگاه الندا ،ساختمان پزشکان حکيم ي
يعت  ي و شر

يز،خ پاستور جديد،مابي   طالقان  تبر 35579476

آزمايشگاه مديکا يز ، خيابان  ،تبر
 
ق 35555444 شهريور جديد ، جنب کلينيک 17آذربایجان شر

يز)آزمايشگاه مهرآراد  (تبر يز خيابان الله شهرک فجر خيابان نگارستان پالک  29تبر 34460122

آزمایشگاه اتم يز،خ  شهريورجديد روبروي مسجد حاج غفار،نبش مقصوديه،س 17تبر 35568812

يز)آزمایشگاه بيمارستان شفا  (تبر ي وي هواني يز ، خ نب  تبر 2807169

آزمایشگاه پاتوبيولوژي هورمون
يز ، خيابان  ،نرسیده به بستت  17تبر  شهريور ، تقاطع طالقان 

وحید،ساختمان روشنا،ط زیرین
04135572776

آزمایشگاه ثمي   19 زرين،ط پنجم، واحد 110چهارراه آبرسان،ساختمان  33344513

آزمایشگاه حکیم يز،فلکه دانشگاه  1س نور،ط(م جانبازان)تبر 3367780

آزمایشگاه حیات يز،خ  ي وحيد17تبر
2809966 شهريور جديد،رو به روي بستت 

ز یز)آزمایشگاه درمانگاه البر (تبر کوی ولیعرص،توانب  شمال،فلکه گلپارک 33285072

آزمایشگاه دکب  قره سوران 5شهریور جدید جنب بانک مل ساختمان فارانر طبقه 17 04135569838

آزمایشگاه دکب  نوروزی فرد 04135537799 طبقه اول39شهریور باالتر از بانک ایران زمي   برج17خیابان 

یز  هاشم پور تبر
آزمایشگاه دکب  یعت   ساختمان پزشکان ایرانیان طبقه  پاستور جدید نرسیده به تقاطع شر 04135573886

یز آزمایشگاه فردوس تبر یز گلشهر خیابان گلستان کوچه میخک پالک  110 ساختمان 13تبر 3384430

یز آزمایشگاه نمونه تبر  شهریور جنب بانک مل ساختمان فارانر طبقه دوم17خیابان 

آزمایشگاه نور 04135566188 شهریور جدید روبوروی درمانگاه فرهنگیان ساختمان نور  17خیابان 

2و1آزمایشگاه و پاتولوژی دانش یز ،تبر
 
ق 5541941 شهریور17خ - آذربایجان شر


