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مرکز درمان آدرس تلفن

آزمايشگاه آبشار ن معلم  101،برج پزشکان آبشار،واحد 10 و 8مشهد،بلوار معلم،بي 

آزمايشگاه ابراهيم هوشيار عبادي،عبادي 12،پالک80مشهد،خ دکتر 37316682

آزمايشگاه ارسالن مشهد 15خراسان رضوی ، مشهد بلوار وکيل بلوار دانش آموز ، دانش آموز  36036070

آزمايشگاه اميد ن وکيل آياد  38929640  و دانشجو31مشهد،بي 

آزمايشگاه پاتولوژي هدايت نو 

(مشهد)
ن توس  86 و 84مشهد بلوار توس بي  36676442

آزمايشگاه پارسيان مشهد
ابتداي خيابان رازي ساختمان پزشکان رازي  (ع)مشهد ميدان بيمارستان امام رضا 

طبقه همکف
38552622

(مشهد)آزمايشگاه پرديس  73مشهد،خ احمدآباد،مقابل بيمارستان قائم،س ش  38442016

ي پويان آزمايشگاه تشخيص طب 
 ساختمان پزشکان غرب 54قاسم آباد ، ميدان حجاب ، نبش حجاب ، - مشهد 

مشهد
05136235047

آزمايشگاه دي مشهد ن شاهد  773 و چهارراه حجاب پالک 67خراسان رضوی،مشهد بلوار شاهد بي  36617520

ي 
(مشهد)آزمايشگاه دکتر بنائ  38841010 ، ساختمان پزشکان هاشميه26مشهد بلوار هاشميه ، هاشميه 

آزمايشگاه دکتر حامدي ي  ي جنوئ 
ن خاقائن ،بي  ي ي جنوئ 

24 و 22مشهد،رضاشهر،خاقائن 3770

آزمايشگاه دکتر عبدي نژاد 275پالک -جنب مسجد سجاد-بلوار سجاد -مشهد- مشهد 
36057237-

051

ي   محمد پت 
آزمايشگاه دکتر

(مشهد)
ن فالحي - مشهد  9 و 7قاسم آباد بلوار فالحي بي  35216974

(مشهد)آزمايشگاه دکتر منصف  ي ، پالک 
ر
ق 62خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان گلستان شر 38511361

آزمايشگاه دکتر مويد مشهد 7386خراسان رضوی ، مشهد احمد آباد نبش خيابان پرستار پالک  05138428360

(مشهد)آزمايشگاه دکتر ناظمي  ن توس )مشهد بلوار توس سه راه دانش  (77 و 75بي  36658855

آزمايشگاه دکتر نويد فتحي 

(مشهد)
ن رنگ بلوک  Bمشهد خيابان احمدآباد روبروي محتشمي ساختمان ست  38478308

آزمايشگاه سپهر ي 
 

،ط اول و سوم12،پ 4مشهد ،کوهسنگ 38583399

آزمايشگاه شبانه روزي شوش ن ابن سينا  3 و 1مشهد،خ اين سينا،بي  38112516

آزمايشگاه صدرا
ي  ا،نبش کفائي ي آباد و چهارراه دکتر

،ساختمان 1مشهد،خ دانشگاه،حد فاصل تقر

صدرا
38482810

ي پارسه آزمايشگاه طب  و- نبش خيابان قائم - خ احمد آباد - مشهد  پشت ايستگاه متر 38449226

آزمايشگاه فردوس
ساختمان پزشکان -  سه راه جم -خ چمران - ميدان بيمارستان امام رضا - مشهد 

جم
38595331

آزمايشگاه مرکزي جهاد 

(مشهد)دانشگاهي 
مشهد ميدان ده دي خيابان رازي 38521116

آزمايشگاه مشهد
،جنب بانک صادرات،پ 10مشهد،خ شهيد چمران،سه راه جم،نبش پاسدارن 

134
38546664

ي 
(مشهد)آزمايشگاه مصطقن ن عارف و محتشمي ساختمان فريد طبقه اول مشهد احمدآباد بي  38443231

(مشهد)آزمايشگاه نويد  و ن خ پاستور و قائم،جنب ورودي متر مشهد،خ احمدآباد،بي  38468847

(مشهد)آزمايشگاه نيکان ،ط همکف1/8،نبش پرستار 2مشهد،احمد آباد،عارف  38476680
ن آزمايشگاه کاسپي  86مشهد،خ ابن سينا،نرسيده به سه راه ادبيات،پالک 38431419

آزمایشگاه ابن سینا 538مشهد،بلوار وکيل آباد،سه راه  آب و برق ، پالک  38685626

آزمایشگاه ارشیا 1،پ 1مشهد،خ احمدآباد،پرستار،پرستار 8463532

آزمایشگاه ایران ن عارف و پرستار،ساختمان  ي تاالر سپيده44مشهد،خ احمد آباد،بي 
38409600 ،ط فوقائن



آزمایشگاه ایرانمهر مشهد ن پرستار  05138466622 ساختمان ایرانمهر7 و 5احمداباد بي 

آزمایشگاه درمانگاه امامیه ن صبا  18 و 16مشهد،سيدي،بلوار صبا، بي  3859646

آزمایشگاه درمانگاه بنياد شهيد 

(مشهد)
ي 
 

ن کوهسنگ ي بي 
 

24-22مشهد خيابان کوهسنگ 38440066

ت  آزمایشگاه درمانگاه حضن

(مشهد)فاطمه الزهرا 
65مشهد،قاسم آباد،چهارراه اماميه،نبش شاهد 36302

یف آزمایشگاه درمانگاه شر ي
مشهد،خبهار،بلوار صابري،مقابل پزشک قانوئن

38591774-

38591776

آزمایشگاه درمانگاه نسل فردا 

(مشهد)
ي 
 

ن کوهسنگ ي بي 
 

191 ، پالک 22/1و22مشهد خيابان کوه سنگ 38448516

آزمایشگاه دکتر بردبار ی یزدان دوست20بلوار توس بلوار ویل عض  متر 7646770

آزمایشگاه دکتر صادقیان 6017851 و همکف2،ط5،پالک34مشهد،بلوار امامت،امامت
ن آزمایشگاه دکتر نژاد حسي  38، پ 1مشهد،خ احمد آباد،عارف  38467257

آزمایشگاه محمد مهدی 

اجتهادی ي 3مشهد،خ احمدآباد،ابتداي خ راهنمائي 38427056

ن آزمایشگاه نگي  24 تن،نبش بابا نظر 5حاشیه بزرگراه بابا نظر،ابتدای ورودی  32174002

آزمایشگاه کلینیک ژنتیک نسل 

امید
23، پ5مشهد،خ پاستور،نبش پاستور 38429002

آزمایشگاه کیمیا 36078800 ط اول10، پ 32مشهد،بلوار امامت 

(مشهد)دکتر شهريار نوروزپور 17پالك-13چمران-خيابان چمران-خراسان رضوی ،مشهد

ي و 
کت خدمات بهداشبر شر

ي اميد و پيام 
(مشهد )درمائن

وزي  وزي،حدفاصل پت  248 ،پ 8 و 6مشهد،بلوار پت  38790405


