
تلفنآدرسنام مرکز

ي
32212250اصفهان خ فردوسي اول سيد عليخانآزمايشگاه  بصير کازرون 

ي- خيابان پرستار آزمايشگاه آروين
03134521563روبروي درب ورودي بيمارستان غرض 

ي نژاد-خيابان بزرگمهرآزمايشگاه آفتاب
603132664399پ -بن بست تاجمير -کوچه شهيد افيون 

03132262373خيابان عسکريه رويروي بيمارستان عسکريهآزمايشگاه آنالير 

37761720-031بعد از کوچه باهي - ابتداي خيابان سهروردي - سه راه سيمير  آزمايشگاه ارديبهشت

33371311ميدان جمهوري جنب بانک مسکن کوچه مسعود پور ساختمان آزمايشگاه امداد

ي - بهارستان آزمايشگاه بهارستان 36831976-031حدفاصل چهاراه ايثار و ميدان - خيابان الفت غرن 

ون ي آزمايشگاه پاتوبيولوزي و ژنتيک اريير ون-شيخ مفيد غرن  36631906ازمايشگاه اريير

آزمايشگاه پاستور دهاقان

استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزي ، شهر شهرضا، 

ي ، کوچه  ي ، پالک 4حافظ غرن 
03153338404 ، طبقه اول83 ، بن بست عشقر

ي و پاتوبيولوژي  آزمايشگاه تشخيص طب 

آکسون

ي نرسيده به چهارراه رودکي کوچه 
 روبروي 16و14خيابان وحيد ميان 

30-37864729-031ساختمان عمارت

ي رسوش 34455695-031ابتداي خيابان رسوش- ميدان قدس آزمايشگاه تشخيصي طب 

32232038-031ساختمان حکيم جنببانک - اول خيابان فردوسي - چهرراه فلسطير  آزمايشگاه دکير برادران

ي
يق  از ابتداي چهار باغ باال مقابل استخر انقالب بن بست آزمايشگاه دکير رسر 03116694611دروازه شير

ي - اصفهان آزمايشگاه دکير صانعي
03136258289- ساختمان معير  - کوچه باغ نو - ابتداي خيابان دقيقر

32232910-32240887 طبقه سومaخيابان آمادگاه ساختمان آژند بلوکآزمايشگاه دکير فوالدي

ي
ي آزمايشگاه دکير مقتدان 

36635244-031خيابان سجاد چهارراه سپهساالر ابتداي خيابان قائم مقام فراهان 

ي
ي - بلوار بسيج - فالورجان آزمايشگاه دکير مؤمب 

03137428793(ره)روبروي بيمارستان امام خميب 

36693920خيابان فرشته- بهارستان آزمايشگاه رازي بهارستان

03134477666ابتداي خيابان الله- ميدان قدس آزمايشگاه سادات

ي - خانه اصفهان آزمايشگاه سالمت
03133344661نبش بن بست الله- فلکه ماه فرخ 

03137483855فالورجان سه راه کليشادآزمايشگاه کاشف کاوش

03136612953طبقه اول- ساختمان جم  - 37ابتداي کوچه - چهارباغ باال آزمايشگاه کخ اصفهان

32240965خيابان شمس ابادي روبروي بيمارستان عيسي بن مريمآزمايشگاه کرسي

ي شهرک سالمت پارت دوآزمايشگاه ملل
35548058بزرگراه شهيد آقابابان 

32209556خيابان امادگاه روبروي داروخانه اصفهان بن بست ميالد ساختمان آزمايشگاه ميالد

32351341-031پالک  - 1010بن بست - ابتداي خيابان طيب - خيابان مسجد سيد آزمايشگاه نوين

ي - خيابان وحيد آزمايشگاه وحيد
03137777198ساختمان پزشکي - نبش باغ درياچه - چهارراه طالقان 

ي بير  گلزارو ملک آزمايشگاه هشت بهشتآزمايشگاه هشت بهشت 32665515خ هشت غرن 

33761222-031جنب درمانگاه شهداء درچه- خيابان بسيج - درچه ايثار

ي
36254547-031نرسيده به سه راه حکيم - 5بعد از شهرداري منطقه - بلوار دانشگاه دکير کيان ارن 

فشارکي
32264050طبقه اول- سمت راست - اولير  بن بست - ميدان احمد آباد دکير

ي ژن آزما
يعبر 36269586-208031پالک - بير  چهرراه پليس و حکيم نظامي - خيابان رسر

ي
يعبر ي رسر

يعبر ي طبقه - روبروي اورژانس - خيابان رسر
يعبر 36263631-031 - 2مجتمع اداري رسر

ي پ 2خ فردوسي -شاهير  شهر-اصفهانفردوسي
ر
ق 465272010 رسر

36246204اصفهان سه راه حکيم نظامينوبل


