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نام مرکز نشانی تلفن

کلینیک تخصیص طاها 

طب  196خیابان - تهران پارس 
ی
ق 268پالک -133تقاطع خیابان -  شر 02177781055-6

کلینیک آزمایشگاه 

چندتخصیص ژنتیک 

ساواژنوم

طبقه -132پالک -جنب بیمارستان گاندی  -(خالد اسالمبویل)تهران خیابان وزراء

6واحد -اول  02188662820

وز  زیبا )مهدی رئیس فیر

(شهر

ی جنت آباد و خیابان شقایق-تهران خیابان آیت هللا کاشانی -نبش خیابان الله-بیر

58پالک  02144111195

شیک  ی درمانگاه و دندانی 

ی خیابان  شهید کالنیی

کریمخان زند 4پالک - نبش کوچه اول - ابتدای سنانی - تهران خیابان کریمخان زند  02188840956

شیک  ی درمانگاه و دندانی 

شهید دادمان

- خیابان دکیی شهیدی - خیابان ناوک - نرسیده به چهارراه جهان کودک -تهران

10پالک - نبش خیابان سپهر  02188657900

شیک  ی درمانگاه و دندانی 

شبانه روزی سلیم
- نبش کوچه ایمانی - بلوار دستواره - بلوار ابریشم - تهران خیابان شهید رجانی

99پالک  02155336830

درمانگاه شبانه روزی 

کریمه اهل بیت

-خیابان دانشگاه جنگ -حد فاصل میدان پاستور و حر - تهران خیابان کارگرجنونی 

یوتران )2964پالک 
ی شیک و فیر ی (صدور معرفینامه آنالین بجز دندانی  02164422586

درمانگاه شبانه روزی 

میالد پارسا

یعتی12خیابان -خیابان بهرایم-شهرک ولیعرص-تهران چهارراه یافت آباد ی شر - میی

شیک و )5و 3پالک - میالن دوم ی صدور معرفینامه آنالین به غیر از خدمات دندانی 

یوتران 
ی (فیر 02166293001

درمانگاه شبانه روزی 

مهر پرند

رصفا واحد )نبش خیابان آسمان -میدان امام خمیتی -شهر جدید پرند-تهران

(آزمایشگاه آنالین میباشد 02156729080

درمانگاه شبانه روزی 

صفائیان 18خیابان خرمشهر پالک -تهران سهروردی شمایل  02188502912

درمانگاه شبانه روزی 

سالم فروردین12خیابان -بهمن 22بلوار -شمایل 4فاز-تهران پرند  02156942958

یه امام  درمانگاه خیر

(ع)صادق

روبروی ایستگاه نی آر نی - بعد از پل بزرگراه نواب-خیابان هالل احمر-تهران

48پالک - ابتدای کوچه شهید صالیح-خیابان شهید قدیم-عبایس 02155683620

یه آودیس  درمانگاه خیر

آودیسیان

ی غرنی46)تهران نارمک، خیابان شهید ثانی 
 )، خیابان شهید سهیلیان ( میی

مرد جنونی 5، پالک 86، خیابان (شیر 02177256457-60

درمانگاه چند تخصیص 

خدمات ژنتیک 1واحد - طبقه منفی یک  - 146پالک - ابتدای گاندی جنونی - میدان ونک- تهران  02188696950

درمانگاه تخصیص و 

شبانه روزی شکوفه

-خیابان حیدری جنونی -شهرک ولیعرص -بلوار معلم -تهران بلوار آیت اله سعیدی 

(زاهدی)  شهید رجانی  02166242366

درمانگاه بیمارستان ابن 

سینا تهران

نبش خیابان اعتمادیان -ابتدای آیت هللا کاشانی -تهران فلکه دوم صادقیه 

بعد ازبیمارستان50)4پالک (بجز روزهای تعطیل)-(میی 02147900

بیمارستان محب مهر کوچه بن بست بیمارستان هاشیم نژاد– باالتر از میدان ونک - تهران ولیعرص  88644630

بیمارستان گاندی 130شماره - نبش کوچه ترابنده - تهران خیابان گاندی جنونی  02142603000

بیمارستان فرهیختگان 

تهران

روبروی دانشگاه -به سمت حصارک- میدان دانشگاه-تهران انتهای بزرگراه ستاری

آزاد اسالیم 02144867151

بیمارستان فجر وزی  بیمارستان فجر- جنب مخابرات - سه راه سلیمانیه - تهران خیابان پیر 02138241



بیمارستان شهید شوریده جنب نهاد ریاست جمهوری- خیابان پاستور- تهران میدان پاستور 02166956767

بیمارستان سالمت فردا  اصفهانی 
ی
ق سه رایه ثامن الحجج- خيابان ناطق نوري -تهران بزرگراه اشر 02144605410

یه مفرح بیمارستان خیر خیابان بهمنیار-میدان بهمنیار-پل بصیر-اتوبان تند گویان-یاغیح  آباد-تهران 02155311923

ت  بیمارستان حرصی
ی المومنیر (ع)امیر تهران انتهاي خط نازي آباد خیابان شهيد شیر محمدي روبروي پارک شدار جنگل 02155346061

بیمارستان جم تهران .بیمارستان جم-(جم)خیابان فجر-تهران خیابان شهید مطهری  02188820091

ان بیمارستان پیامیی بلوار اباذر– بلوار آیت اله کاشانی – تهران فلکه دوم صادقیه  02144079131

بیمارستان پارسا (خدمات آنالین به جز عینک سازی)نرسیده به مهدیه تهران.خیابان ولیعرص 02155384924

بیمارستان بوعیل ی  ابتدای خیابان دماوند- تهران میدان امام حسیر 02133348036

بیمارستان بازرگانان (آهنگ)جنب اتوبان شهید محالنی - تهران خیابان ری  02133552001

بیمارستان آزادی نرسیده به میدان آزادی- خیابان میمنت –تهران آزادی  02166001126

آزمایشگاه کیوان

-به طرف خیابان ولیعرص-بعد از سینما ازادی-(عباس اباد)تهران خیابان بهشتی

طبقه همکف-498پالک 02188709513

آزمایشگاه ویروس 

شنایس مدرن

نبش -نرسیده به خیابان مطهری -خیابان قائم مقام -تهران خیابان شهید بهشتی 

طبقه همکف- 166پالک -کوچه عرفان  02186124072

آزمایشگاه نیلو تهران

- ساختمان بهرام 4پالک  - 32کوچه - باالتر از پارک سایع - تهران خیابان ولیعرص

5واحد2طبقه  0218942

آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی )نوین

(فروردین نوین 151پالک- تهران  روبروی مجتمع بیمارستانی امام خمیتی  02166933014

آزمایشگاه نور ی کارگر و جمالزاده-تهران بلوار کشاورز 97پالک -بیر 02162723

آزمایشگاه نمونه 6واحد -طبقه اول-458پالک -انتهای بلوار معلم-تهران یافت آباد 02166245149

آزمایشگاه نامدار

ی میدان سلماس و خیابان کاج   غرنی بیر
ی
تهران یوسف آباد خیابان فتیح شقاق

118پالک 

02188638765-

02188638714

داماد آزمایشگاه میر یعتی  داماد -تهران خیابان شر 02122220839 طبقه دوم9پالک - نبش خیابان میر

آزمایشگاه مهسا طبقه اول-6پالک -کوچه سنگانه-نبش بابانی-خیابان شهید رجانی-تهران نازی اباد

0215146-

02155321988
ی آزمایشگاه مهرآگیر 28پالک - نرسیده به شاج - دالوران - رسالت - تهران  02177890701

آزمایشگاه مفید

ت عبدالعظیم - تهران شهرری ی24خیابان - میدان حرصی روبروی سازمان -  میی

325پالک -جنب موسسه اعتباری آرمان - آب 02155960575

آزمایشگاه مسعود داماد غرنی 474پالک -تهران بلوار میر 02185586

آزمایشگاه مرکزی 

پاتوبیولوژی

کوچه - قبل از ایستگاه همایونی - باالتر از تقاطع چمران - تهران خیابان ویل عرص 

17پالک - قرنی  02122666561

آزمایشگاه مبنای دانش 9پالک -کوی الله-انتهای اتوبان ارتش-تهران میتی سیتی 02122193018

آزمایشگاه مایسا 24پالک -27نبش خیابان - سعادت آباد- تهران 02141153

آزمایشگاه قلهک ی پالک  و قلهک ، خيابان کدونی ی باالتر از يخچال ، جنب میی
يعتی 5تهران خيابان شر 02122600413

آزمایشگاه قدس 21پالک -میدان قدس-تهران شهرقدس 02146825323
آزمایشگاه ظریفی اد-بلوار دریا-تهران شهرک غرب ر 164پالک-تقاطع پاکیی 02188087808

آزمایشگاه شفق

 طبقه 2پالک-نبش کوچه خزانی پور-ایستگاه برق-خیابان مدائن-تهران نازی اباد

اول

02155051600-

02155052600

آزمایشگاه سپند نبش نیلوفر ساختمان پزشکان صاحبقرانیه-تهران اقدیسه 02122802020



آزمایشگاه ژنتیک ژنوم

پالک - خیابان یس و دوم - باالتر از پارک سایع - تهران خیابان ویل عرص 

14واحد - طبقه چهارم  - (ساختمان بهرام)4

02188208376-

0218942

آزمایشگاه ژنتیک پزشیک 

(جهاد دانشگاه)یارا 02166493005 طبقه دوم65پالک -نبش روانمهر -خیابان ابوریحان - تهران خیابان انقالب 

آزمایشگاه ژنتیک پزشیک 

دکیی زینیل 41پالک -خیابان ایرنا-باالتر از خیابان فاطیم-خیابان ولیعرص-تهران 02188939140

آزمایشگاه ژنتیک پزشیک 

تهران ی تر از چهارراه طالقانی - تهران خ مفتح جنونی  10پالک - کوچه معیر یک - پاییر 02188310467

آزمایشگاه رسا یعتی 1واحد-1پالک-بن بست ارشاد-حسینیه ارشاد-تهران خیابان شر 02122894061

آزمایشگاه دکیی 

پوشان ی سیی

-روبه روی پارک استقالل-ابتدای آیت هللا کاشانی-تهران فلکه دوم صادقیه

38پالک 02144073268

آزمایشگاه دکیی خالقیان ی جمالزاده و کارگر-بلوار کشاورز-تهران 18واحد -طبقه پنجم-346پالک -بیر 02144507054

آزمایشگاه دکیی حیدریان

روبروی - - نرسیده به میدان فرمانداری - ابتدای خیابان قم - تهران شهرری 

242پالک - مخابرات شهید منتظری  02155971710

آزمایشگاه 

(دانشیان)دانش  غرنی 
ی وصال و فریمان - تهران خ طالقانی 558پالک - بیر 02162974000

آزمایشگاه تشخیص 

طتی وپاتولوژی جهان 

کودک

واحد - ۴۴پالک - کوچه کیش- باالتراز چهارراه جهان کودک- تهران خیابان افریقا

۵ 02188676890

آزمایشگاه تشخیص 

طتی وایت ی خوش و قرصالدشت - تهران خیابان آذربایجان  850پالک -مابیر 02166371447

آزمایشگاه تشخیص 
ی طتی نگیر 115شماره -نبش رصافهای جنونی -بلوار دریا - تهران سعادت آباد  02188685011

آزمایشگاه تشخیص 

طتی نایم

-طبقه فوقانی بانک کشاورزی - خیابان امام خمیتی - شهر قدس -تهران تهران 

1واحد  - 1طبقه  02146877889

آزمایشگاه تشخیص 

طتی ماد

ی - (شهيد کالهدوز)خيابان دولت- تهران خيابان پاسداران  ی اختياريه و ديباجی -بیر

3طبقه اول واحد-1پالک -بن بست هروي-جنب بانک آينده 02122559008

آزمایشگاه تشخیص 

طتی قانون

-کوچه مریم - خیابان سلیمانی -روبروی بلوار اباذر -تهران اتوبان حکیم غرب 

1پالک  02144094450

آزمایشگاه تشخیص 

طتی فرجام ی شاج و - تهران تهرانپارس  ي تهرانپارس 45خيابان فرجام بیر 310پالک - میی 02177883749

آزمایشگاه تشخیص 

طتی طلوع وزی  3واحد -طبقه اول  - 231پالک - روبروی خیابان پرستار-تهران خیابان پیر 02177161636

آزمایشگاه تشخیص 

طتی طبیب ی تر از میدان شهدا - شهریور 17تهران خیابان  1332پالک - ایستگاه ورزشگاه -پاییر 02133136454

آزمایشگاه تشخیص 

طتی سپهر 292پالک - خیابان طیب -  شهریور جنونی 17خیابان - تهران تهران  02133436425

آزمایشگاه تشخیص 
ی
طتی ساق تهران آیت اله کاشانی نرسیده به حکیم 02144018274

آزمایشگاه تشخیص 

طتی رسالت

ی -ضلع جنونی -تهران بزرگراه رسالت  ی دوم مجیدیه و خیابان کرمان 16مابیر -میی

880پالک  02122520031

آزمایشگاه تشخیص 

طتی داورپناه

جمشید سابق )کوچه حیات-نرسیده به چهارراه کالج -تهران خیابان حافظ شمایل 

3پالک-( 02188809820

آزمایشگاه تشخیص 

وزی طتی پیر وزی بعد از امام عیل  18پالک .نبش کوچه فارانی .تهران خیابان پیر 02133309123-24



آزمایشگاه تشخیص 

طتی پرند 52پالک - تهران پرند، بلوار ستاره، روبروی فروشگاه های جانبو و کوروش 

02156796965-

02156793256

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک وحیدیه 654پالک . خیابان امام خمیتی.وحیدیه.تهران شهریار 02165632122

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک نیما

وزی  وی هوانی .خیابان صد دستگاه . تهران خیابان پیر جنب بانک .مقابل ستاد نیر

11 واحد 2بلوک .ساختمان پزشکان شمیم .مسکن  02133314364-5

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک نویان

، پالک   جنونی
ی ق، نبش خیابان رامیر ، ساختمان 280تهران بلوار فردوس شر

، طبقه اول102ماهور، واحد  02144037275

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک ممتاز

- نبش کوچه شهید رحییم - ابتدای خیابان مجاهدین اسالم - تهران میدان شهدا 

طبقه اول- ساختمان شاینا  02133444085

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک مدیا

-114پالک-نبش کوچه احمدی -بلوار آیت هللا کاشانی -تهران فلکه دوم صادقیه 

طبقه اول 02144077252

آزمایشگاه تشخیص 
ی
پزشیک شاق

 )تهران خیابان ستارخان ، ضلع شمال غرنی پل ستارخان ، خیابان حاجی پور امیر 

16، نبش کوچه دیهیم ، پالک  (پاک شمال  02144270305

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک سینا 118پالک .کوچه شهید تقوی .بلوار خلیج فارس.تهران بزرگراه فتح 02166260797

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک سیمرغ

ی کارگر و )خیابان نرصت غرنی-خیابان کارگرشمایل -تهران میدان انقالب  بیر

37پالک(جمالزاده 02140661045

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک سما

جنب بانک -بعد از بلوار شهدای صادقیه -خیابان ستارخان - فلکه دوم صادقيه 

1166پالک -آینده  02144203937

آزمایشگاه تشخیص 

پزشیک تهران طب ن دوم  -تهران جنت آباد مرکزی  طبقه سوم- درمانگاه جنت آباد - نبش نسیی 02144443148

آزمایشگاه تخت طاووس 176پالک -نرسیده به سلیمان خاطر-تهران خیابان مطهری 02188342577

آزمایشگاه تات ی -تهرانپارس  ی بلوط  -180،182باالتر از فلکه دوم بیر
يتی 262پالک-جنب شیر 02177742535

آزمایشگاه پیوند 4واحد-طبقه اول-176پالک -نرسیده به نفت-تهران خیابان ظفر 02122264144

آزمایشگاه پالسما طب

وز ابادی-خیابان فداییان اسالم-تهران شهر ری خیابان -روبه روی بیمارستان فیر

35پالک -پیلغوش 02155956898

آزمایشگاه پزشیک و 

ژنتیک جردن

داماد .بلوار آفریقا.تهران باالتر از چهارراه جهان کودک  خیابان .قبل از پل میر

9پالک .عمدی  02188798979

آزمایشگاه پزشیک لیانا

داماد  ق)تهران بلوار میر خیابان حصاری – نرسیده به میدان مادر –  (غرب به شر

طبقه اول – ۲پالک – کوچه سوم – جنونی  02128111168

آزمایشگاه پزشیک روشا ازی ابتدای صنایع پالک  02122982527 طبقه دوم9تهران انتهای بزرگراه صیاد شیر

آزمایشگاه پرژن

 اصفهانی
ی
ق میدان ثامن -خیابان ناطق نوری-سه راه باغ فیض-تهران بزرگراه اشر

آزمایشگاه پرژن-الحجج

02149229000-

02140449203

آزمایشگاه پاالدیوم

 -19پالک - بلوار نورانی-تقاطع بلوار دریا -بلوار فرحزادی - تهران شهرک غرب

طبقه اول 02122087926

آزمایشگاه پارس طب 146پالک - نبش بیستم- ابتدای گاندی جنونی - تهران میدان ونک  02188648140-42

آزمایشگاه پاد ی - تهران ميدان پونک 
ی اصفهانی

ی
ق مجتمع پزشیکی شفا- نبش کوچه سوم - بلوار اشر 02144400220

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

کیمیا 658پالک - بعد از پل نواب - تهران خیابان قزوین  02155413547

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

ونک ی گاندی شمایل و آفریقا - بزرگراه حقانی - میدان ونک - تهران  67پالک - بیر 02188671521-2



آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

وژنتیک رصد  میدان رسالت - تهران بزرگراه رسالت 
ی
ق 23پالک - کوچه آژنگ - ضلع شمال شر 02171365

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و 

مولوکویل آرات ابتدای فروردین یکم-سه راه دوم -خیابان آزادی -میدان مصیل-تهران شهر قدس  02146816026

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و 

ژنتیک تهران لب 02188709971 ، طبقه فوقانی شهرکتاب2173تهران خیابان ولیعرص، ابتدا پارک سایع، پالک 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و 

ژنتیک پارسه

-نبش کوچه عابد زاده - نرسیده به فلکه دوم صادقیه -تهران بزرگراه جناح 

ساختمان پارسه 02144287632

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و 

ژنتیک آرامش  -میدان کاج -تهران سعادت آباد 
ی
ق طبقه دوم-2پالک-نبش نهم شر 02122342781

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

هفده شهریور

خیابان حاجیان - ایستگاه دروازه دوالب -شهریور 17خیابان -تهران میدان شهدا 

56پالک -فرد  02133307551

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
هستی

وزی -تهران تهران صددستگاه نبش کوچه ایلخان ساختمان بقراط -خیابان پیر

5 طبقه سوم واحد 12پالک  02136600331

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

نوید سالمت 220پالک - میدان هالل احمر خیابان جانبازان غرنی-تهران نارمک  02174286

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

نارمک

  - (هفت حوض)میدان نبوت - تهران نارمک 
ی
ق کوچه امام - ضلع جنوب شر

۱۰جعفر صادق شماره  02177948201

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

مرزداران ی - بلوار مرزداران - شهرک ژاندارمری - تهران  24شماره - نبش چهارراه شسیی 02144213431

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

الوازیه  -تهران میدان رسالت 
ی
ق 776پالک -ضلع جنوب شر 02177891717

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

المارک

-نبش خيابان هجدهم-(يوسف آباد)تهران خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي 

ساختمان المارک-9شماره 02188718524

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

گرگان ، شماره (گرگان)تهران میدان شهید نامجو  7، خیابان شیخ صفی 02177547569

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

فروردین 1026ساختمان - تقاطع خیابان امام خمیتی و کارون - تهران  02166367914

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

فردانش ی دوم 15-تهران افرسیه  164پالک -26خیابان -میی 02133801344

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

فردا 16پالک -جنب بیمارستان فرمانیه - ابتدای لواسانی - تهران پاسداران  02126122613

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

فراز

گ - اتوبان باقری -تهران تهرانپارس   1واحد  -2پالک  -70خیابان اولیانی -نبش گلیی

3و  02177181350

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

عماد

،مقابل بیمارستان جم،کوچه نظری،نبش (جم)تهران خیابان مطهری،خیابان فجر

14کوچه دلفان،پالک  02188326031

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

ظفر

یعتی  طبقه  - 2پالک - داخل کوچه امانی - روبروی خیابان ظفر - تهران خیابان شر

5 02122860935

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

سعید

ابخانه - ابتدای خیابان پاسداران - تهران  نبش خیابان رفیق دوست  - (گل نتی)رصی

2پالک  - (دشتستان دهم) 02122863368



آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

زمرد

 20پالک - (زمرد)خیابان ناطق نوری -خیابان گل نتی-تهران خیابان پاسداران 

طبقه اول 02126702134

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

رامک

و اقدسیه -تهران اقدسیه  طبقه  -36پالک -نبش خیابان علیخانی -نرسیده به میی

اول 02122290788

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دی 344پالک - ابتدای خیابان بابانی - میدان بازار دوم - تهران نازی آباد  02155081000

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکیی زیدی

ی آباد - تهران چهارراه پاسداران  ی آباد - به طرف میدان حسیر و حسیر - روبرو میی

122پالک  02122949204

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکیی امایم اهری

پالک -جنب کوچه جنانی -نرسیده به چهارراه مختاری -تهران ولیعرص جنونی 

طبقه دوم- 162 02155384867

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دارآباد 3پالک-نبش کوچه ندیم کامونی-ایستگاه مدرسه-تهران میدان داراباد 02126108572

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

چهر

یعتی  نبش کوچه -ضلع شمال غرنی زیر پل سیدخندان -تهران خیابان دکیی شر

1پالک -هوشیار  02122863040

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

فته پیرسر

-جنب بانک پارسیان -روبروی کانون ابوذر -خیابان ابوذر غرنی -تهران میدان ابوذر 

602پالک  02155746210

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

بهرام 297پالک -خیابان استاد نجات الیه شمایل -تهران خیابان کریم خان زند  02188926647

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

بهبود 2طبقه منفی -2پالک  -14نبش کوچه -ابتدای مفتح شمایل -تهران خیابان بهشتی  02188768719

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

امروز

ی بیات24ابتدای خ - میدان شهرری -تهران شهرری  بن بست  - (زکریای رازی) میی

4پالک - تاجیک  02155928770

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

آزادی ط فوقانی بانک سپه- نبش رودیک - تهران خیابان آزادی  02166927008-10

آزمایشگاه بیمارستان 

مهراد

کوچه )نبش کوچه دوست محمدی -خیابان میر عماد -تهران خیابان مطهری 

(ششم 02188753959

آزمایشگاه بیمارستان 

رسالت (همه روزه و ایام تعطیل-فعالیت شبانه روزی )جنب پل سیدخندان-تهران 02122862018

آزمایشگاه بیمارستان 

پارس آزمایشگاه بیمارستان پارس- بیمارستان پارس - تهران بلوار کشاورز  02188960052

آزمایشگاه بهمن طبقه سوم -715پالک  -(ابوذر)تهران فالح غرنی  02155701730

آزمایشگاه ایرانا

ی-تهران پونک
زابابانی ی-بلوار میر طبقه - ساختمان پزشکان فتح-بلوار عدل جنونی

همکف 02144463548

آزمایشگاه اهورا 29پالک - کوچه شهید جریده - میدان آزادی - تهران شهر قدس  02146878493-5

کبیر آزمایشگاه امیر 3پالک-(چهاراه يافت اباد)ابتداي بلوارمعلم-تهران بزرگراه سعيدي 02166611846

آزمایشگاه اردیبهشت 164پالک - خیابان رشید - تهران تهرانپارس  02177295102

آزمایشگاه ابوذر

وزي  ی پل اول و دوم - بلوار ابوذر - تهران خيابان پیر نبش یکم  - 961پالک- بیر
ی
ق شر 02133198731

آزمایشگاه آفاق

طبقه - مرکز خرید افق- جنب مجتمع تجاری گلدیس- فلکه دوم صادقیه- تهران

103اول واحد  02144267495

آزمایشگاه آسیب 

شنایس و تشخیص 

پزشیک بهار 1627پالک - بعد از تقاطع فاطیم -تهران خیابان کارگر شمایل  02188961748

آزمایشگاه آسا

-141پالک -نبش خیابان شکراله -روبروی مرکز قلب تهران -خیابان کارگر شمایل 

طبقه اول 02188005400



آزمایشگاه آروین

ی -رو به روی تره بار راه آهن-بلوار شهید نفییس-تهران شهرک اکباتان کوچه حسیر
16پالک -خانی 02144631335

ی آزمایشگاه آرمیر

، نبش کوچه هشتم، پالک  ساختمان پزشیک ) 155تهران خیابان قائم مقام فراهانی

، طبقه اول(183 02141884


