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نام مرکز نشانی تلفن

مهدیه مرکز تشخیص طبی مهدیه- جنب مسجد ایلچی -خیابان احمد آباد- اصفهان 03132290997

مرکز تخصیص 

ت ابوالفضل حضی ی اجتمایع-خیابان امام خمیبی- اصفهان میدان جمهوری  مقابل سازمان تامی  03133331445

درمانگاه شبانه 

روزی دیبا درمانگاه شبانه روزی دیبا-نبش کوی شهید انصاری-اصفهان بلوار شفق 37887270

درمانگاه شبانه 

روزی امام رضا

ی کوی ولیعض ابتدای خیابان شهید بخشی درمانگاه  اصفهان سه راه سیمی 

شبانه روزی امام رضا 03137774383

تشخیص طبی 

پاتولوژی دکتر 

برادران ی ابتدای خیابان فردویس ساختمان حکیم- اصفهان چهارراه فلسطی  03132229284

تشخیص پزشیک 

جام جم طبقه اول-ساختمان مسیح-اصفهان خیابان توحیدمیانی 03136290973

بیمارستان و 

زایشگاه اصفهان چهارراه اردیبهشت-اصفهان خیابان شیخ بهانی 32330015

بیمارستان 

(اصفهان)عسگریه  خیابان عسگریه- رسوش - اصفهان  32922053

یه  بیمارستان خت 

ت زهرای  حضی

(س)مرضیه  خیابان عالمه مجلش- میدان قدس - اصفهان  03134456061

یه  بیمارستان خت 

امام رضا دولت 

آباد مرکز پزشیک امام رضا-خیابان امام رضا-بلوار طالقانی-دولت آباد-اصفهان 03145826001

بیمارستان حجت 

ابن الحسن 

(عج)عسگری  (سپهساالر)خیابان قائم مقام فراهانی -اصفهان خیابان سجاد 36306001

ازمایشگاه 

پاتوبیولوژی 

بهارستان

ی چهارراه ایثار و میدان ولیعض-خیابان الفت غرنی-اصفهان بهارستان -بی 
3واحد-طبقه اول-ساختمان میالنی 03136831976

آزمایشگاه وحید مجتمع پزشیک وحید-نبش خیابان باغ- خیابان وحید-اصفهان  37777199

آزمایشگاه هشت 

بهشت ی چهارراه گلزار و ملک اصفهان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غرنی بی  03132665515

آزمایشگاه نیلو Aاصفهان اصفهان خیابان امادگاه ساختمان آژند طبقه همکف بلوک  09133195732

آزمایشگاه نوبل اصفهان سه راه حکیم نظایم 03136246204

آزمایشگاه قاضی 

عسگر کوچه گلها-خیابان مطهری-فلکه شهید علیخانی-اصفهان ملک شهر 03134408090

آزمایشگاه دی 132اصفهان خیابان توحید پالک  36250454

آزمایشگاه دکتر 

مقدادی

-ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی-چهارراه سپهساالر-اصفهان خیابان سجاد

مجتمع شهرآرا 03136635244

آزمایشگاه دکتر 
یفی رسی از-اصفهان بن بست دادستان- خیابان چهاربا غ باال- دروازه شت  03136617196



آزمایشگاه تهران

ان و کرون ان-اصفهان تت  چهارراه اصیل جنب بانک سپه بن بست -شهر تت 

یف رسی 03142220331

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

ولیعض

ی مجتمع الهیه بن  بست تریک   (دوم)اصفهان بلوار کشاورز سه راه سیمی 

طبقه اول 03137772655

آزمایشگاه 

تشخیص طبی و 

پاتولوژی کیمیا

-ساختمان موعود -نبش خیابان گلخانه-میدان علیخانی-اصفهان ملک شهر

طبقه سوم 03134382003

آزمایشگاه 

تشخیص طبی و 

پاتوبیولوژی نیکان ساختمان آریاسپهر- چهارراه عباس آباد - خ شمس آبادی - اصفهان  3132201419

آزمایشگاه 

تشخیص طبی و 

پاتوبیولوژی آفتاب -اصفهان خیابان بزرگمهر
ر
انتهای کوچه-کوچه درمانگاه بیمارستان صدوق 03132664399

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

رسوش ابتدای خیابان بازار شهرداری-ابتدای خیابان رسوش-اصفهان میدان قدس 34455695

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

دکتر حاکیم

-جنب پارینگ طبقانر هشت بهشت-خیابان بزرگمهر-اصفهان اصفهان

طبقه زیرین-مجتمع پاسارگاد 03132643664

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

جهاد دانشگایه 

اصفهان

 2 ساختمان شماره 7اصفهان میدان آزادی بلوار دانشگاه کوچه شماره 

-جهاددانشگایه 88307983

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

پزشیک 

(چهلستون)ملل ....0313715 طبقه اول2اصفهان بزرگراه شهید آقابابانی خیابان شهرک سالمت ساختمان 

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

پاراتیکا
ساختمان پاراتیکا طبقه -نبش چهارراه ابوالحسن-اصفهان خیابان گلزار جنونی

زیرین 03132752095

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

بصت  اول سیدعلیخان-اصفهان خیابان فردویس 32238278

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

آکسون

نبش -قبل از چهارراه رودیک-خیابان وحید میانی-پل وحید-اصفهان اصفهان

14کوچه  03137864729

آزمایشگاه 

پاتوبیولوری کرسی

ساختمان -روبروی بیمارستان عیش بن مریم -اصفهان خیابان شمس ابادی

71 31311613

آزمایشگاه 

پاتوبیولوری میالد ساختمان میالد-بن بست میالد-اصفهان خیابان آمادگاه 03137138

کبت  آزمایشگاه امت  بکران خیابان مطهری نبش کوی آموزگار اصفهان پت  03132226570



ون آزمایشگاه اریتر اصفهان خیابان شیخ صدوق شمایل خیابان شیخ مفید غرنی 03136631906

آزمایشگاه آریا

جنب بانگ ملت آزمایشگاه تشخیص - خیابان آمادگاه - اصفهان اصفهان

طبی و کلینیکال پاتولوژی آریا 03132232068

آرمایشگاه 

تشخیص طبی 

سجاد مقابل بانک میل-کوی شهید ایران نژاد-اصفهان نجف اباد 42642282


