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نام مرکز نشانی تلفن

کلینیک قلب نگار 

خدمات پاراکلینییک )

(قلب ی وکیل آباد - مشهد حاشیه بلوار وکیل آباد 1025پالک -49 و 47بی  05131688

درمانگاه شبانه 

روزی مقداد 54مشهد مطهری شمایل  05137323232

یه آل  درمانگاه خی 

(ص)محمد 19خ شهید حنانی -چهارراه دانش-(ع)خ امام رضا-مشهد 05138597009

درمانگاه تخصیص 

داخیل سامان 

سالمت 2نبش دانش آموز - مشهد بلوار وکیل آباد  05138655692

بیمارستان مویس 

(مشهد)بن جعفر ین-خ امام رضا- مشهد ی جنب پمپ بیی 05138596061

بیمارستان عباس 

ناظران 19مشهد بلوار نمایشگاه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر میثاق  05135008

بیمارستان آریا - مشهد 
ی
ق خیابان گلستان شر 05132229094

آزمایشگاه کیمیا طبقه اول- 10پالک - 32امامت- مشهد بلوار امامت 05136078800

آزمایشگاه و 

پاتوبیولوژی ابن 

سینا ی وکیل آباد - مشهد بلوار وکیل آباد 05138685626 و هفت تی 22بی 

آزمایشگاه مرکزی 

جهاددانشگایه 8رو بروی زاری - خیابان رازی غرنی- مشهد میدان ده دی 05138521116

آزمایشگاه دکیی 

هوشیار 12پالک  - 80عبادی - مشهد خیابان دکیی عبادی 05137316682

آزمایشگاه دکیی 

نوروزپور 17 و 15پالک-13چمران-مشهد خیابان چمران 05138544996

آزمایشگاه دکیی 

موید آزمایشگاه دکیی موید-ابتدای خیابان پرستار-مشهد 05138428360

آزمایشگاه دکیی 

منصف - چهارراه گلستان- مشهد خیابان چمران
ی
ق 62پالک - خیابان گلستان شر 05138511361

آزمایشگاه دکیی 

پریزاده 110پالک - دانشجو یک- بلوار دانشجو- مشهد بلوار وکیل آباد 05138942943

آزمایشگاه دکیی 

آیت اللیه 19پالک -13چمران -خیابان چمران-(ع)مشهد میدان امام رضا 05138599915

آزمایشگاه دانش ی وکیل آباد - مشهد بلوار وکیل آباد  22 و 20بی  05138645515

آزمایشگاه 

تشخیص طبی دکیی 

نژاد حسن 38پالک - 111روبه روی ساختمان  -1عارف - مشهد احمدآباد 05138467257

آزمایشگاه 

تشخیص طبی دکیی 

طاهری وزی وزی - مشهد بلوار پی  34نبش پی  05138832472

آزمایشگاه 

تشخیص طبی دکیی 
بنانی ساختمان پزشکان هاشمیه- 26هاشمیه - مشهد مشهد بلوار هاشمیه 05138832020



آزمایشگاه 

تشخیص طبی دکیی 

اجتهادی 3ابتدای خیابان راهنمانی - مشهد احمدآباد 05138427056

آزمایشگاه 

تشخیص پزشیک 

ی  پی 
دکیی 125پالک - 9 و 7نبش فالیح - بلوار فالیح- مشهد قاسم آباد 05135239765

آزمایشگاه 

تخصیص کوثر 

(دکیی آیت اللیه )

ی کوثر -بلوار کوثر- مشهد بلوار وکیل آباد ساختمان پزشکان  - 4 و 2بی 

طبقه منفی یک- فارانی 05138840404

آزمایشگاه 
تخصیص مصطفی ی محتشیم و عارف - مشهد حاشیه احمدآباد ساختمان فرید- بی  05138443231

آزمایشگاه 

تخصیص دکیی 

صادقیان ساختمان پزشکان امامت- 34نبش امامت - مشهد بلوار امامت 05136017851

آزمایشگاه 

تخصیص پارسه ی قائم و پاستور- مشهد احمدآباد آزمایشگاه پارسه- بی  05138438444

آزمایشگاه 

تخصیص 

پاتوبیولوژی ایران 
ی زمی  ساختمان پزشکان برتر - 1خیابان محتشیم - مشهد احمدآباد 05138469010

آزمایشگاه 

تخصیص ایران مهر ی پرستار - مشهد احمدآباد ساختمان ایرانمهر- 7 و 5بی  05138466622

آزمایشگاه پردیس 

حافظ نبش بلوار حافظ-حاشیه بلوار وکیل آباد-مشهد 05138699090

آزمایشگاه پردیس

مشهد بلوار احمد آباد روبروی بیمارستان قائم جنب پل هوانی ساختمان 

73 05138442016

آزمایشگاه پارسیان

ساختمان - ابتدای خیابان رازی- مشهد میدان بیمارستان امام رضا

پزشکان رازی 05138552622

آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی و 

تخصص دکیی فتیح ی قائم و نشاط ی رنگ - مشهد بی  Bبلوک - ساختمان سیی 05138478308

آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی مشهد 10نبش پاسداران - خیابان پاسداران -  خیابان شهید چمران- مشهد  0513854664

.آزمایشگاه ایران ی پرستار و عارف-مشهد احمدآباد 44ساختمان -بی  05138409600

آزمایشگاه آبشار ی معلم  برج آبشار-10 و 8مشهد بی  05136016292

آزمایشگاه  

تشخیص طبی و 

پاتولوژی پویان

ساختمان پزشکان  - 54نبش حجاب - میدان حجاب- مشهد قاسم آباد

غرب مشهد 05136235047


