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آزمايشگاه جامع ويروس 
شناسي پزشكي زنجان

*اعتبار دارد02433140232زنجان - دانشكده پزشكيدكتر حسام ميرشهابيمعاونت درمان

بخش خصوصيآزمايشگاه بوعلي
دكتر محمد حسين 

اسدي
زنجان -خيابان سعدي روبروي مخابرات بن 

بست زرناني
اعتبار دارد0243332070

آزمايشگاه كرونا ويروس 
معاونت بهداشتي

معاونت بهداشت
دكتر صديقه محسن 

پوريان
كرمانشاه ميدان رفعتيه (فاطميه) آزمايشگاه 

مرجع منطقه اي كرمانشاه
*اعتبار دارد08337224043

آزمايشگاه رفرانس معاونت 
درمان

معاونت درمان
دكتر نايبعلي رضواني

*اعتبار دارد08337295834كرمانشاه- ميدان طالقاني- يا جوانشير سابق

دكتر ابوطالب مدرسيبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر مدرسيالرستان
الرستان شهرجديد بلوار هالل احمر كلينيك 

تخصصي مهر
*اعتبار دارد07152243658-9

آزمايشگاه دانشكده علوم 
پزشكي گراش

دكتر محمد جعفريمعاونت درمان
شهرستان گراش-آزمايشگاه دانشكده علوم 

پزشكي گراش
*اعتبار دارد07152443386

فهرست آزمايشگاه هاي مجاز به انجام آزمايش مولكولي كوويد-19 - ويرايش 1400/2/29

گراش
با توجه به اينكه در حال حاضر در شهرستان گراش آزمايشگاه خصوصي مجاز به انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوويد-19 وجود ندارد، بنا به درخواست رئيس دانشگاه اين آزمايشگاه علي رغم اينكه دولتي است، موقتا در 

ليست آزمايشگاه هاي ارائه كننده خدمات مسافران برون مرزي قرار گرفته است.

كرمانشاه

شاه
كرمان

با توجه به اينكه در حال حاضر در شهرستان كرمانشاه آزمايشگاه خصوصي مجاز به انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوويد-19 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه كرمانشاه اين آزمايشگاه علي رغم اينكه دولتي است، موقتا در 
ليست آزمايشگاه هاي ارائه كننده خدمات مسافران برون مرزي قرار گرفته است.

زنجان

زنجان



آزمايشگاه تخصصي 
ميكروب شناسي پزشكي 

پارس
دكتر مازيار ضيائيانبخش خصوصي

شيراز -هدايت شرقي از مشيرفاطمي؛ 
آزمايشگاه تخصصي ميكروب شناسي پزشكي 

پارس
*اعتبار دارد07132338688

آزمايشگاه تخصصي 
ميكروب شناسي پزشكي 

ارس
بخش خصوصي

دكتر منا ملك
 نسب

 شيراز _ خيابان مشير فاطمي –
 خيابان هدايت – 

بعد از پاركينگ هدايت
07132335753

غيرفعال شده 
است

 بنا به گزارش معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

آزمايشگاه در حال حاضر فعاليتي 
ندارد.

دكتر احمد منبتيبخش خصوصيآزمايشگاه راز
شيراز خيابان معدل غربي حد فاصل فلسطين 

و مالصدرا
*اعتبار دارد071323334

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
نيلو

دكتر شهرام نجفيبخش خصوصي
شيراز-خيابان زند ابتداي بيست متري سينما 

سعدي ساختمان سيراز نقش طبقه اول
 -07132337063 
07132304834

*اعتبار دارد

آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك پيوند

بخش خصوصي

دكتر عبدالرضا 
افراسيابي، دكتر 

هومان روزبهي، دكتر 
شاهرخ رخشنده رو

شيراز- خيابان ارديبهشت، بين 20 متري و 
صورتگر، نبش كوچه

*اعتبار دارد07132318700

بخش خصوصيآزمايشگاه سينا
دكتر فاطمه السادات 

اميرلطيفي
 شيراز- خيابان بيست متري سينما سعدي- 

تقاطع معدل
*اعتبار دارد07132335947

دكتر آرش شكيب زادهبخش خصوصيآزمايشگاه آناليز
شيراز / خيابان زند غربي / جنب هتل پارس / 

ساختمان صدف / طبقه چهارم
*اعتبار دارد07132356794

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
اكسيژن

دكتر مهرداد مهرزادهبخش خصوصي
شيراز-خيابان زند – هفت تير – كوچه 10 – 

ساختمان اكسيژن
*اعتبار دارد07132319026

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
دكتر سعادتي

بخش خصوصي
شيراز – خيابان فلسطين- تقاطع هدايت دكتر حميده سعادتي

–ساختمان 80
*اعتبار دارد07132306151

دكتر احسان فرزان فربخش خصوصيآزمايشگاه آريانا
شيراز بيست متري سينما سعدي نبش 

چهارراه معدل
*اعتبار دارد07132302943

س
                                                                       فار

              
              
              
              
              
              
              
              

 شيراز



آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
خصوصي نوين

*اعتبار دارد05433444761زاهدان بلوار بهداشت روبروي كلنيك عدالتدكتر امير يزدانيبخش خصوصي

بخش خصوصيآزمايشگاه آريا
دكتر عباس احمدي 

جورقي
زاهدان خيابان توحيد تقاطع خيام ساختمان 

پزشكان
*اعتبار دارد05433433243

دكتر عيباسعلي نيازيبخش خصوصيآزمايشگاه توحيد
زاهدان - خيابان خيام - جنب 

داروخانه توحيد 
*اعتبار دارد05433415022

آزمايشگاه خصوصي دكتر 
دبيري

بخش خصوصي
آقاي دكتر سروش 

دبيري
*اعتبار دارد05433412831زاهدان- خيابان خيام پالك120

آزمايشگاه كرونا ويروس 
چابهار

دكتر غالمرضا ناروييمعاونت بهداشت
شهرستان چابهار بلوار قدس كلينيك 

تخصصي سينا
*اعتبار دارد

كياندخت گرديزبخش خصوصيپاتوبيولوژي آراد
كرج-خيابان شهيد بهشتي-نرسيده به ميدان 

سپاه-روبروي مخابرات-برج طاق كسري-
طبقه اول-آزمايشگاه آراد

*اعتبار دارد034440277

پاتوبيولوژي و ژنتيك 
پزشكي رازي كرج

بخش خصوصي
 كيان جوادي كوشش – 

 هوشنگ زعيم كهن
كرج – سه راه گوهردشت -  آزمايشگاه 
پاتوبيولوژي و ژنتيك پزشكي رازي كرج

*اعتبار دارد02632756290

*اعتبار دارد02636541900الي5فرديس فلكه دوم خيابان 15 پالك 35دكتر زهرا پاكزاد بخش خصوصيآزمايشگاه مركزي فرديس
بخش خصوصيپاتوبيولوژي مهر هشتگرد

دكتر محمود سليماني 
دودران

هشتگرد-خيابان امام خميني-جنب بانك 
پارسيان

- 02644231007
02644231008

*اعتبار دارد

آزمايشگاه بهنام وابسته 
به شركت پادياب طب

بخش خصوصي
دكتر بهنام يوسفي 

پرشكوه
شهرك صنعتي اشتهارد- بلوار ابوريحان 

بيروني – بلوار غزالي غربي – خيابان الدن
037775532-8

داخلي160
اعتبار دارد

بخش خصوصيپاتوبيولوژي امين
دكتر مفاخري
دكتر نوحي

كرج - بلوار شهداي دانش آموز- جنب 
بيمارستان قائم- كوچه  شهيد حيدرخاني- 

آزمايشگاه پاتوبيولوزي امين.
*اعتبار دارد7401 3275 026

با توجه به اينكه در حال حاضر در شهرستان چابهار آزمايشگاه خصوصي مجاز به انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوويد-19 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه ايرانشهر اين آزمايشگاه علي رغم اينكه دولتي است، موقتا در 
ليست آزمايشگاه هاي ارائه كننده خدمات مسافران برون مرزي قرار گرفته است.

زاهدان

ايرانشهر

ستان
ستان و بلوچ

سي
                                                               البرز



آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
جهان

بخش خصوصي
دكتر سوسن 
ميرهدايتي

كرج, خيابان شهيد بهشتي, بين ميدان شهدا 
و چهارراه طالقاني, ساختمان پزشكان 

سينا,طبقه سوم

026-32234774 
026-32248623

*اعتبار دارد
آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

پويش
بخش خصوصي

دكتر صديقه مرتضي 
قالهري

 كرج - بلوار طالقاني جنوبي نبش كوچه 

شهيد عين الهي ساختمان سبز طبقه اول
*اعتبار دارد02632702880

بخش خصوصيآزمايشگاه بهار(نظرآباد)
دكتر محمود سليماني 

دودران
*اعتبار دارد02645354613نظراباد- خ انقالب – نبش ك آزادفالح

 دكتر شهرام سوادبخش خصوصيآزمايشگاه پارس ژنوم
كرج، خيابان شهيد بهشتي، بين جهانشهر و 

كسري، برج نگين البرز، طبقه 3، واحد2
*اعتبار دارد02634486940

بخش خصوصيبيمارستان تخت جمشيد
دكتر رضا ملكي پير 

بازاري
كرج- عظيميه ميدان مهران بيمارستان تخت 

جمشيد
اعتبار دارد02632119000

*اعتبار دارد44220352-026هشتگرد.خ امام خميني .جنب بانك سپهدكتر پرويز شريف زادهبخش خصوصيالبرز هشتگرد
دكتر مريم طارميبخش خصوصيآزمايشگاه بهبد

كرج-حدفاصل چهارراه طالقاني و ميدان 
شهدا-روبروي بانك سپه-كلينيك بهبد-طبقه 

سوم آزمايشگاه
اعتبار دارد 02632255063

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
كيميا

رويا رنجبرانبخش خصوصي
كرج – خيابان طالقاني – بعد از اداره پست – 

خيابان مرجان – خيابان شهيد ميرزايي – 
نبش كوچه فرشيد – پالك

اعتبار دارد02632263997

دكتر زينب فراهانيبخش خصوصيآزمايشگاه بهستون
كرج. بلوار هفت تير. جنب بانك كشاورزي. 

نبش كوچه شقايق
*اعتبار دارد02634090290

آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك خاتم

بخش خصوصي
دكتر سيدمحمدرضا 
هادي زاده خيرخواه

قزوين، خيابان بوعلي، بعد از چهار راه 
فردوسي، كوچه ساحل، پالك 216 

(ساختمان پزشكان عرفان)
*اعتبار دارد02833243324

*اعتبار دارد02833222525قزوين خ نادري روبروي عطاري هاشمياندكتر امير فرزامبخش خصوصيآزمايشگاه فرزام

اعتبار دارد028333411511قزوين چهارراه فروسي پالك 177دكتر ابوالفضل حيدريبخش خصوصيآزمايشگاه سنا
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بخش خصوصيآزمايشگاه بهار
دكتر فاطمه حاج 

منوچهري
اعتبار دارد02833344575 قزوين، خيابان خيام شمالي، جنب بانك ملي

بخش خصوصيآزمايشگاه دانش
دكتر صادقي

دكتر سلطان پور
دكتر پور الراهيم

تبريز-خيابان 17 شهريور روبروي بستني
 وحيد- ساختمان سپيد طبقه اول

*اعتبار دارد04135555187

بخش خصوصيآزمايشگاه صدر
تبريز سربااليي ولي عصر، باالتر از پل توانير، دكتر مهدي نيرومند

ساختمان پزشكان صدر، طبقه دوم
*اعتبار دارد6866 3332 041

بخش خصوصيآزمايشگاه دانش2
دكتر كاظم 
قهرمانزاده

تبريز، خيابان آزادي ، تقاطع گلگشت ، 
ساختمان آزادي

*اعتبار دارد 33378777 041
آزمايشگاه ژنتيك 
پزشكي دكتر قره 

سوران
بخش خصوصي

آقاي دكتر جالل قره 
سوران

تبريز خيابان 17 شهريور جديد جنب بانك 
ملي ساختمان فارابي طبقه پنجم آزمايشگاه 

دكتر قره سوران
*اعتبار دارد04135563838

دكتر جعفر محسنيبخش خصوصيآزمايشگاه برتر
تبريز خيابان ارتش جنوبي چهارراه 
باغشمال روبروي بيمارستان الزهرا 

ساختمان برتر
*اعتبار دارد04135547022

دكتر مجيد زمانيبخش خصوصيازمايشگاه دانش  ميانه
 ميانه . خيابان امام . باالتر از ميدان 

ازادي . ساختمان رازي

04152239888-
52239777-
52247710

اعتبار دارد

دكتر صادق پورابراهيمبخش خصوصيآزمايشگاه سالم
تبريز كمربندي ميدان پيش قدم كلينيك 

سالمت
*اعتبار دارد04133259587

بخش خصوصيآزمايشگاه دانشمند
دكتر محمدعلي 

دانشمند-دكتر جالل 
رضايي

اراك ميدان شريعتي ساختمان پزشكان 
اميركبي

*اعتبار دارد032216600

اعتبار دارد08633405اراك خيابان هپكودكتر شيما خالقيبخش خصوصيبيمارستان سينا

بخش خصوصيآزمايشگاه رازي
دكتر محسن حسين 

اعتبار دارد 08632211818اراك روبروي بيمارستان وليعصرخاني

ي
آذربايجان شرق
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آزمايشگاه تخصصي 
ويروس شناسي بهسان

بخش خصوصي
دكتر بهزاد خوانساري 

نژاد
اراك ، خ نيسانيان ،ساختمان دكتر نيسانيان ، 

طبقه سوم آزمايشگاه بهسان
*اعتبار دارد08632234123

آزمايشگاه دكتر محبي 
آشتياني

بخش خصوصي
دكتر سيده هما علوي 

– دكتر خجسته 
منصوري

اعتبار دارد08642223261ساوه، ميدان شهدا

بخش خصوصيآزمايشگاه كوثر
دكتر نسرين سرهنگ 

زاده
شهرستان ساوه,خيابان شريعتي,آزمايشگاه 

تخصصي كوثر
اعتبار دارد08642222726

بخش خصوصيآذرمهر اصفهان
دكتر سيد مهدي 

افتخاري – سيد امين 
افتخاري

اصفهان خيابان كاشاني
 روبروي اورژانس بيمارستان كاشاني

*اعتبار دارد03132341162

*اعتبار دارد03132232068اصفهان ،خيابان آمادگاه، جنب بانك ملتدكتر رضا مويد نيابخش خصوصيآزمايشگاه آريا

 آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك اريترون

بخش خصوصي
 دكتر محمد امين 

طباطبائي فر
  اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالي – شيخ 

مفيد غربي
*اعتبار دارد036631906

*اعتبار دارد03136617196 اصفهان – ميدان آزادي – ابتداي چهارباغ باالدكتر فروغ شريفيبخش خصوصي  آزمايشگاه دكتر شريفي

*اعتبار دارد0316246204اصفهان ،حكيم نظامي.روبروي درمانگاه فجر دكتر علي عجميبخش خصوصيآزمايشگاه نوبل

بخش خصوصيآزمايشگاه وحيد
 دكتر محمد وحيد 

دستجردي
 استان اصفهان – زرين شهر – چهار راه  

هالل احمر – ابتداي بلوار باهنر
*اعتبار دارد 6710 5223 – 031

ساوه

ي
مركز

                                                                                                                                                                                                       اصفهان

              
              
              



بخش خصوصيآزمايشگاه مفيد
دكتر مريم السادات 

ميرطالبي
اصفهان ، خ سجاد خ رحيم ارباب حدفاصل 

فرعي 4 و 6
03136630063
03136630630

*اعتبار دارد

دكتر زهرا فتاحيبخش خصوصيآزمايشگاه پارك
اصفهان ،خيابان شمس آبادي نبش كوچه 
عالم آرا ساختمان عالم آرا طبقه اول واحد 

101
*اعتبار دارد03136661898

آزمايشگاه دكتر 
بصيركازروني

دكتر بصيركازرونيبخش خصوصي
اصفهان- خيابان فردوسي- اول خيابان سيد 

*اعتبار دارد03132228278عليخان
*اعتبار دارد031313100اصفهان اتوبان شهيد آقابابايي شهرك سالمتدكتر ناصر الماسيبخش خصوصيآزمايشگاه ملل

دكتر فرشيد جواديبخش خصوصيآزمايشگاه مهديه
اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز 

تشخيصي مهديه
*اعتبار دارد03132282401

بخش خصوصيآزمايشگاه دكتر برادران
دكتر شهرزاد برادران 

*اعتبار دارد0433 3224 031 اصفهان فلكه فلسطين ابتداي فردوسيقهفرخي
آزمايشگاه دكتر قاضي 

عسگر
بخش خصوصي

دكتر سيد حسين 
قاضي عسكر

اصفهان – ملكشهر – خيابان مطهري – 
كوچه گلها – آزمايشگاه دكتر قاضي عسكر

0314408090     
0314410442

*اعتبار دارد

بخش خصوصيآزمايشگاه دكتر خليليان
  بلوار وحيد چهارراه امام زاده محسن دكتر سعادت خليليان

ساختمان جام جم
*اعتبار دارد9753 3625 031

بخش خصوصيآزمايشگاه ميالد
خانم دكتر مهشيد 

افضل
خيابان آمادگاه- بن بست ميالد- 
ساختمان ميالد-آزمايشگاه ميالد

*اعتبار دارد2430 3222 031
آزمايشگاه الزهرا زرين 

شهر
بخش خصوصي

دكتر بهرام گودرزي 
طاقانكي

زرين شهر بلوار شهيد باهنر كوچه شهيد 
عابدي پالك 12

*اعتبار دارد03152235040
آزمايشگاه فروغ آزما 

(دانشگاه آزاد)
دكتر شهال رستمي رادجهاد دانشگاهي

اصفهان خ جي شرقي انتهاي بلوار ارغوانيه 
دانشگاه آزاد اسالمي (خوراسگان)

*اعتبار دارد03135354185

دكتر سيف اله مهرابيبخش خصوصيكلينيك جي
اصفهان خيابان جي بعد از سه راه همدانيان 

درمانگاه جي
اعتبار دارد0313504

دكتر مجيد يارانبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر ياران
 اصفهان – خيابان شمس ابادي – جهار 
طالقاني – مجتمع خورشيد – طبقه اول

-32241100 
32208042-031

*اعتبار دارد

                                                                                                                                                                                                       اصفهان

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

         
اصفهان



كاشان
آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

دكتر احترام
دكتر حسن احترامبخش خصوصي

كاشان ، خيابان بهشتي، كوچه داروخانه دكتر 
طبسي

*اعتبار دارد03155458600

*اعتبار دارد02537749051قم- خ شهدا (صفائيه)- كوچه 34دكتر سيد امير مومنيبخش خصوصيآزمايشگاه بوعلي

اعتبار دارد0253193قم – خيابان 19 دي – كوچه 0 1دكتر مهرداد ضرغاميبخش خصوصيآزمايشگاه دانش

آزمايشگاه وليعصر 
اسالمشهر

بخش خصوصي
دكتر محمدرضا 

اعتمادي
*اعتبار دارد02152819اسالمشهر- باغ فيض- كوچه 10

ازمايشگاه پاتوبيولوژي 
فروردين

دكتر بينش اماميبخش خصوصي
تهران - تقاطع خيابان كارون – امام خميني 

– ساختمان 1026
*اعتبار دارد02166367914

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
آزادي

بخش خصوصي
دكتر محسن عريب 

دوست
تهران ،آزادي نبش رودكي جنوبي ساختمان 

آزمايشگاه آزادي
*اعتبار دارد02166927008

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
پژوهشكده سرطان 

معتمد جهاد دانشگاهي
دكتر محمد پرنيانيجهاد دانشگاهي

تهران.ميدان ونك.خ گاندي جنوبي .پالك 
146

*اعتبار دارد02188791120

دكتر احمد فروزشبخش خصوصيآزمايشگاه امروز
تهران - ميدان شهرري ابتداي خيابان 24 

متري (رازي) روبروي بانك مسكن
*اعتبار دارد02155928770

بخش خصوصيآزمايشگاه برتر
دكتر عباسعلي رستمي

دكتر ستار گرگاني
اعتبار دارد02185518 تهران، شهرك رضويه، شهيد اسكندرلو

بخش خصوصيدرمانگاه صفاييه
دكتر امير سيدعلي 

مهبد
دكتر پيمان اصالني

اعتبار دارد02133632030 تهران، شهرري، ميدان صفائيه، خ ابن بابويه

درمانگاه دكتر فتح اهللا 
زاده

بخش خصوصي
دكتر سيدهادي 

موسوي
 تهران شريعتي جنوبي،خ. زلفي،خ. واشقاني 

فرهاني
*اعتبار دارد3086 5582 021

قم

قم
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بخش خصوصيدرمانگاه ياس
دكتر عليرضا سليمي 

خضري
 تهران خيابان رجايي ميدان بهشت بلوار 

ابريشم نبش خ قهرودي
*اعتبار دارد02155335072

بخش خصوصيدرمانگاه يادگار
دكتر مجيد طيبي 

خسرو شاهي
 تهران خيابان آزادي روبروي حبيب الهي 

خيابان شهيدان درمانگاه يادگار
*اعتبار دارد02166053794

بخش خصوصيآزمايشگاه نور اسالمشهر
دكتر سيده ربابه سيد 

جواديان
اسالمشهر.خ 20 متري امام خميني.كوچه 

پنجم.پالك 7
*اعتبار دارد02156350292

*اعتبار دارد02166493005تهران خ انقالب خ ابوريحان  بالك 65دكتر محسن قدميبخش خصوصيآزمايشگاه ژنتيك يارا

آزمايشگاه پزشكي ري 
نوين

دكتر عبداله ازقنديبخش خصوصي
شهرري فدائيان اسالم روبروي امامزاده عبداله 

آزمايشگاه ژزشكي ري نوين
*اعتبار دارد02155952205

دكتر حسن شامانيبخش خصوصيآزمايشگاه محققين
اسالمشهر – ميدان نماز - خيابان علي ابن 

ابيطالب - كوچه اول - پالك 6
اعتبار دارد02156351525

آزمايشگاه درمانگاه 
شهرداري منطقه 17 

تهران

عمومي غير 
دولتي

دكتر گلرخ الفتي
تهران- خيابان ابوذر- روبروي مسجد- خيابان 

فيروزي- جنب پارك شهداي گمنام- 
درمانگاه منطقه 17 شهرداري تهران

اعتبار دارد02155740269

دكتر نازي راستگوبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر راستگو
اسالمشهر- خيابان زرافشان - كوچه 2 

شهيدعزتي- پالك 41
اعتبار دارد02156375941

بخش خصوصيپاتوبيولوژي دي
دكتر ميرمحمود نبي 

زاده تبريزي
تهران ،نازي آباد، ميدان بازار دوم، ابتداي 

خيابان مدائن، پالك 344
*اعتبار دارد02155081000

آزمايشگاه پژوهشكده 
رويان

*اعتبار دارد02124436301تهران - خ زعفرانيه- خ آسف-كوچه حامددكتر شاهزاده فاضليجهاد دانشگاهي

دكتر اميررسوليبخش خصوصيبيمارستان مهراد
تهران -خ مطهري-خ ميرعماد-نبش كوچه 

ششم
*اعتبار دارد02188753959

              
              
    تهران

              
       
شهيد 

بهشتي     
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بخش خصوصيآزمايشگاه آينده
دكتر هدي باقي زاده-
دكتر هوشنگ نژاده- 
دكتر وحيد غزتي زاده

ورامين- بلوار باهنر- روبروي بيمارستان 15 
خرداد

*اعتبار دارد02140335228

بخش خصوصيآزمايشگاه قلهك

 دكتر ابراهيم كالنتر 
مهرجردي- دكتر سودابه 

حسيني-  دكتر زهرا 
قرباني-  دكتر عبداله 
غفاري-  دكتر سيد 
حميد جمال الديني 

عزآبادي

تهران-خيابان شريعتي-خيابان كدوئي-باالتر 
از يخچال-جنب مترو قلهك

*اعتبار دارد02122600413

بخش خصوصيآزمايشگاه سعيد

 دكتر سعيد مهدوي- 
دكتر ناهيد خيرانديش-
دكتر فرهاد ميرقمي 
زاده-آقاي اميرحسين 

مومني

تهران -خيابان پاسداران-خيابان ضرابخانه-
خيابان دعواي صدف-پالك 6 و 2

*اعتبار دارد02122874012

بخش خصوصيآزمايشگاه مديكال
 دكتر مينو بهداد- دكتر 

رومينا دستمالچي-  
دكتر نفيسه مرتضوي

 تهران ميدان امام حسين -ابتداي خيابان 
انقالب -كوچه فروشگاه-پالك 6688

 - 02177516651
02175197

*اعتبار دارد

بخش خصوصيبيمارستان نيكان

حسين درزي رامندي- 
سعيد حائري پور- ساناز 
آقائي- سعيده سروريان- 

كاوه حجت جاللي

 تهران -ميدان اقدسيه -ابتداي اتوبان ارتش - 
خروجي اراج - خيابان22بهمن

*اعتبار دارد02129121000

بخش خصوصيآزمايشگاه رصد
 دكترمحمد فرهادي 

لنگرودي- دكتر سعيد 
مروتي

تهران -ميدان رسالت-ضلع شمال شرقي-
كوچه آژنگ

*اعتبار دارد02171365

بخش خصوصيآزمايشگاه پيوند

 دكتر بهزاد پوپك- آقاي 
دكتر فرشيد حجت- 

دكتر سيمين پوالديان- 
دكتر مريم شهرابي 

فراهاني

تهران خيابان شريعتي-خيابان وحيد 
دستگردي(ظفر)-نرسيده به مصدق 

شمالي(نفت)پالك 174

   02122264144
  0217140004

*اعتبار دارد

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

        
شهيد 
بهشتي
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بخش خصوصيآزمايشگاه الوازيه
 دكتر امين اله مهدوي-

دكتر جالل الدين شجاعي
تهران ميدان رسالت-ضلع جنوب شرقي-

پالك 776
*اعتبار دارد02177891717

تهران -وليعصر_باالتر از خيابان ونكدكتر سعيد آزاد ارمكيبخش خصوصيبيمارستان خاتم االنبيا

-02183555388
-835555399
88790286

*اعتبار دارد
دكتر آتسا درودي نيابخش خصوصيبيمارستان تنديس

تهران -بلوار آفريقا- باالتر از چهارراه اسفنديار 
– خ تنديس

*اعتبار دارد02175254201
بخش خصوصيآزمايشگاه پارسيان

دكتر جمشيدي-دكتر 
صداقتي

تهران - خيابان گلبرگ غربي- تقاطع 
سمنگان- پالك 129

*اعتبار دارد02177803600
*اعتبار دارد02122869647تهران -چهل و پنج متري سيدخنداندكتر فاطمه اشرفيبخش خصوصيبيمارستان رسالت

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
ونك

بخش خصوصي
 دكتر آتسا درودي نيا-
  دكتر مريم الماسي 

مقدم

تهران - اتوبان حقاني _ بين چهارراه جهان 
كودك و خيابان گاندي-پالك 67-طبقه اول

*اعتبار دارد02188671521

آزمايشگاه  قلي 
زاده_اسفندي

بخش خصوصي
 دكتر قلي زاده- دكتر 

اسفندي
ورامين- ميدان امام-خيابان 15 خرداد-كوچه 

شهيد اكبري-ساختمان پزشكان سينا
-02136250711

36250463
*اعتبار دارد

جهاد دانشگاهيپژوهشگاه ابن سينا
 دكتر علي صادقي تبار-  
دكتر هاله سلطان قرايي- 
دكتر فائزه محمد هاشم

تهران بزرگراه چمران خيابلن يمن ميدان 
شهيد شهرياري دانشگاه علوم پزشكي 

شهيدبهشتي

02123518  
داخلي(338)

تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

بخش خصوصيآزمايشگاه بقراط

 دكتر آشتياني- دكتر 
صابري- دكتر ساالري 
نژاد- دكتر منافي-  

دكتر شاكر- دكتر بهار

تهران انتهاي خيابان پيروزي_خيابان پنجم 
نيرو هوايي_طبقه فوقاني پاساژ گلبرگ_پالك 

10
*اعتبار دارد02177477251

درمانگاه فرهنگيان 
مركزي

دكتر سيامك مصباحبخش خصوصي
خيابان امام خميني-نبش 30 تير –جنب 

ايستگاه فياض بخش
اعتبار دارد02166740491

آزمايشگاه مركزي 
پاتوبيولوژي

بخش خصوصي
دكتر سخايي-دكتر 

رستگارراد
تهران -خيابان ولي عصر-باالتر از تقاطع 

چمران-كوچه قرني-پالك 17
02122666561-
02122666558

*اعتبار دارد



بيمارستان شركت نفت
عمومي 
غيردولتي

اعتبار دارد02161636307تهران -جمهوري-كوچه سرهنگ سخاييدكتر الهام افتخار

دكتر حميد حميدزادهبخش خصوصيآزمايشگاه ميالد
تهران -بزرگراه رسالت-پس از تقاطع 

تهرانپارس- چهارراه تيرانداز-پالك 114
اعتبار دارد02177708558

 دكتر رضا رئوفيانبخش خصوصيآزمايشگاه فرجاد
تهران - ميدان ونك- خيابان برزيل شرقي- 
خيابان شمس الهيجاني- پالك 23 - طبقه 

دوم
*اعتبار دارد02145423

دكتر علي خرازيانبخش خصوصيآزمايشگاه پارس طب
تهران-ميدان ونك-ابتداي گاندي جنوبي- 

نبش كوچه بيستم- ساختمان 142
*اعتبار دارد02188648142

دكتر طلوعيبخش خصوصيآزمايشگاه كاويان
تهران -خيابان مدني_ پايين تر از بيمارستان 

امام حسين(ع)_روبروي بانك ايران زمين
*اعتبار دارد02177627193

بخش خصوصيآزمايشگاه نانو
دكتر سهيال حكمت 

يزدي
تهران -ضلع جنوبي ميدان رسالت-نبش 

شهيد مدني-پالك 6-طبقه دوم
02177229288

تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

درمانگاه خيريه غديرخم
عمومي 
غيردولتي

دكتر اميرحسن قطبي
تهران-پاسداران-نگارستان هشتم- ميدان 

فرخي يزدي
*اعتبار دارد02122869470

بخش خصوصيآزمايشگاه دكتر ويشكايي
دكتر بيتا صادق 

ويشكايي

تهران-45 متري رسالت _ بين رشيد 
وچهارراه تيرانداز_ پالك 219_ساختمان 

زرين_طبقه همكف
02177733789

تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

دكتر مهدي مهرافزابخش خصوصيآزمايشگاه شفا ورامين
ورامين ميدان امام خميني خيابان 15 خرداد 

پالك 66
اعتبار دارد02136296002

دكتر نويد احديبخش خصوصيآزمايشگاه آلبرت
تهران خيابان پيروزي-سه راه سليمانيه-جنب 

پمپ بنزين-پالك 611
*اعتبار دارد02133252423

دكتر شهاب سالميبخش خصوصيآزمايشگاه جردن
تهران -جردن- نرسيده به مير داماد- كوچه 

عمدي- پالك 9
*اعتبار دارد02188798979



آزمايشگاه دكتر خسرو 
شاهي

بخش خصوصي
 دكتر شهرزاد 

فيروزبخت
تهران زعفرانيه خيابان مقدس اردبيلي بين 
پسيان و ميدان الف پالك 98 طبقه همكف

*اعتبار دارد4370 2265 021

بخش خصوصيمركز جراحي هالل احمر
دكتر بتول آدمي 

قمصري
تهران -فلكه دوم تهرانپارس خ جشنواره 

سازمان تداركات هالل احمر
اعتبار دارد02177336006

اعتبار دارد02177991283تهران -خيابان شريعتي خ سميه پالك 51دكتر هاجر حسنيبخش خصوصيبيمارستان آراد

آزمايشگاه دكتر ايزد 
دوست

بخش خصوصي
دكتر كتايون ايزد 

دوست
تهران -ميدان ونك كوچه صانعي پالك 50 

واحد 1
اعتبار دارد02186083688

دكتر شميال نوريبخش خصوصيآزمايشگاه ظفر
تهران -خيابان شريعتي روبروي خ ظفر كوچه 

شهيد محمد حسن امامي پالك 2
*اعتبار دارد02122860935

دكتر ركسانا آقاخانيبخش خصوصيآزمايشگاه پرتو لب
تهران -مالصدرا-خيابان پرديس-پالك 14-

مجتمع پرديس
اعتبار دارد02142645

بخش خصوصيآزمايشگاه دلتا
آقاي دكتر مصطفي 

قره گوزلو
*اعتبار دارد02122807839نياوران، ضلع جنوبي ميدان باهنر، پالك 10

بخش خصوصيسپيده ورامين
دكتر محسن محتشم 

گيالني
ورامين -امام حسين - انتهاي خيابان قدس 

جنب فضاي سبز
اعتبار دارد02136291808

دكتر حميد اخيانيبخش خصوصيآزمايشگاه برسا
خيابان ميرداماد-خيابان نساء- خيابان زرنگار-

پالك 8
*اعتبار دارد0212226665

بيمارستان بانك ملي
عمومي 
غيردولتي

دكتر سعيده انصاري 
دزفولي

اعتبار دارد02161423260تهران -خيابان فردوسي

آزمايشگاه آسيب 
شناسي، تشخيص 

پزشكي و ژنتيك بهار
بخش خصوصي

دكتر سيمين دخت 
احساسي

تهران -كارگر شمالي باالتر از فاطمي روبروي 
بانك پاسارگاد پالك 1627

*اعتبار دارد02188961748-145
              
              
              
              



آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
وژنتيك آرامش

بخش خصوصي

 دكترمحموديعقوبي-
دكترالله حيدري-
دكترحميداخياني-

دكترعلي الهادي مروج

 تهران-سعادت آباد-ميدان كاج-خيابان نهم-
پالك 2

-02122139018
02122139016

*اعتبار دارد

دكتر الدن گهروربخش خصوصيبيمارستان عرفان نيايش
 تهران-بزرگراه هاشمي رفسنجاني غرب-
خيابان شاهين جنوبي- بيمارستان عرفان 

نيايش
*اعتبار دارد02149796141

بخش خصوصي بيمارستان عرفان
 دكتر مرضيه حامدي 

مبرا
تهران-بزرگراه هاشمي رفسنجاني غرب-

خيابان رياضي بخشايش- بيمارستان عرفان
*اعتبار دارد02123021663

دكتر ناصر رخشانيبخش خصوصيبيمارستان مهر
تهران -خيابان وليعصر – خيابان زرتشت 
غربي – نبش كبكانيان – بيمارستان مهر

02182452148
*اعتبار دارد

بخش خصوصي بيمارستان دي
 دكتر فرزانه بتول 

رحيمي
تهران -خيابان وليعصر- ابتداي توانير ( 

عباسپور ) – بيمارستان دي
*اعتبار دارد02188771374

آزمايشگاه ويروس 
شناسي خاورميانه

دكتر احسان عارفيانبخش خصوصي
تهران ،ميدان فردوسي.خيابان سپهبد 

قرني.تبش شاداب. پالك 178
*اعتبار دارد02188806652

بخش خصوصيبيمارستان جم
دكتر اميربهنام قره 

خاني
تهران –خيابان مطهري – خيابان جم- 

بيمارستان جم
02188303228

تعليق موقت 
شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

دكتر علي شاه حسينيبخش خصوصيآزمايشگاه آرژانتين
تهران -ميدان آرژانتين – خيابان الوند-بن 

بست آفرين-ساختمان پزشكان آفرين- طبقه 
پنجم

*اعتبار دارد02188675111

بخش خصوصيبيمارستان تريتا
دكتر محمد باقري 

منصوري
تهران ،انتهاي غربي اتوبان همت،ابتداي اتوبان 

خرازي،بيمارستان تريتا
اعتبار دارد02147241000

آزمايشگاه ژنتيك و 
پاتوبيولوژي مندل

دكتر علي آهنيبخش خصوصي
 تهران وليعصر، ابتداي خيابان شهيد عباسپور 
(توانير) ساختمان پزشكان شماره 4 واحد 5

اعتبار دارد02188198077

              
  ايران      
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            

ايران



بخش خصوصيبيمارستان الله
دكتر صديقه 
اسماعيليان

تهران شهرك قدس ، خيابان سيماي ايران ، نبش 
فالمك جنوبي

*اعتبار دارد02181472000
دكتر مهربد كريميبخش خصوصيبيمارستان آتيه

تهران شهرك قدس (غرب)، بلوار فرحزادي، تقاطع 
شهيد دادمان

*اعتبار دارد02182721

بخش خصوصيآزمايشگاه اروند
دكتر عبدالمجيد 

زارعي
تهران خيابان كارگر شمالي ،باالتر از فاطمي ،بعد 

از مسجد امير ،بن بست اله ،پالك2 ،طبقه اول
*اعتبار دارد02188002671

آزمايشگاه تشخيص 
پزشكي سيمرغ

دكتر طوبي غضنفريبخش خصوصي
تهران ، ميدان انقالب. خ كارگر شمالي. خ 

نصرت غربي.پالك 37
*اعتبار دارد02166426891

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
عماد

خانم دكتر طالبيبخش خصوصي
تهران خيابان مطهري خيابان فجر كوچه 

نظري پالك 14
*اعتبار دارد2188492446

بخش خصوصيبيمارستان پارس
دكتر معتظ- دكتر 

مشايخي
تهران بلوار كشاورز- خ عبداله زاده- كوچه 

رستاك
*اعتبار دارد02182199151

دكتر حسين كيوانيبخش خصوصيآزمايشگاه كيوان
تهران ،خيابان شهيد بهشتي - نرسيده به 

خيابان وليعصر - شماره 498
*اعتبار دارد02188706555

 مركز پاتولوژي و ژنتيك 
كريمي نژاد –نجم آبادي

بخش خصوصي
دكتر سياوش قادري 

سهي
تهران، شهرك غرب، ميدان صنعت، ضلع 

غربي ايستگاه مترو صنعت، پالك 2
-02188363955

- 88370838
*اعتبار دارد

بيمارستان فرهيختگان
عمومي 
غيردولتي

دكتر محمد حسين فرج 
اهللا

دكتر فرنوش صداقتي
تهران ،ميدان دانشگاه به سمت حصارك 

بيمارستان فرهيختگان
*اعتبار دارد02144845244

دكتر محمد سيادتيبخش خصوصيآزمايشگاه نبض
تهران- اميرآباد شمالي- باالتر از مركز قلب- 
نبش خيابان دوم- ساختمان پزشكان 1839- 

طبقه سوم- واحد 24.
02188028191

تعليق موقت 
شده است

بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه 
آزمايشگاه به دليل عدم رعايت 

استانداردهاي الزم تعليق موقت شده 
است



آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك آرمين

بخش خصوصي
دكتر شهرام صانع

تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، نبش خيابان 
هشتم، ساختمان پزشكان 183، پالك 155، 

طبقه اول
*اعتبار دارد02141884

بخش خصوصيآزمايشگاه دنا
دكتر مسعود گرشاسبي 
–  دكتر راضيه خالصي

تهران- خيابان وليعصر- خيابان نيلو – پالك 
4

*اعتبار دارد02143936

بخش خصوصيبيمارستان كسري
دكتر افشين فيروزبخش-

دكتر بابك وثوق
تهران-ميدان آرژانتين_خيابان الوند-

بيمارستان كسري
*اعتبار دارد02182111456

دكتر حميد عليزاده نيليبخش خصوصيآزمايشگاه آتبين
تهران خيابان وليعصر، ابتداي خيابان مطهري، 

خيابان منصور، پالك 81
02188717281

تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

دكتر وهاب ركابيبخش خصوصيآزمايشگاه اوستا
تهران خيابان مطهري نبش كوچه الرستان 

پالك 414 ساختمان اطبا
اعتبار دارد02188802408

بخش خصوصيبيمارستان بهمن
دكتر مسعود دونلو-

دكترمحمدرضا نظري پويا
تهران-شهرك غرب-ايران زمين شمالي-روبروي 

فرهنگسراي ابن سينا-بيمارستان بهمن
اعتبار دارد02182499635

دكتر محمدرضا دخانچيبخش خصوصيبيمارستان پيامبران
تهران- يلوار آيت ا.. كاشاني- بلوار اباذر- 

بيمارستان پيامبران- آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك

اعتبار دارد 02144079142

بخش خصوصيآزمايشگاه سما
دكتر عظيم قلي زاده 

صفار
تهران ، فلكه دوم صادقيه ، ابتداي ستارخان ، 

جنب برج گلديس ، پالك 1198
2144203937

تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

دكتر ناصر بلوريبخش خصوصيآزمايشگاه مديكو
تهران خيابان وليعصر .نرسيده به توانير.نبش 

B بلوار بخشندگان.ساختمان مديكو.طبقه
02186081732-
02186081932

*اعتبار دارد
دكتر محمد سليمي اصلبخش خصوصيآزمايشگاه تهران لب

تهران – خيابان ولي عصر – ابتداي پارك ساعي – 
طبقه فوقاني شهركتاب پالك 2173

*اعتبار دارد02188709970
دكتر توكليبخش خصوصيآزمايشگاه مانا

تهران خيابان كريم خان / خيابان ايرانشهر / 
نرسيده به طالقاني / پالك 150

اعتبار دارد02188820833

بخش خصوصيبيمارستان گاندي
دكتر نعمت اهللا 

خوانساري
تهران – خيابان گااندي جنوبي- نبش كوچه 

ترابنده- شماره 130 - بيمارستان گاندي
اعتبار دارد02188190882

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
مستوفي

بخش خصوصي
دكتر ايمان ديوان 

بيگي
تهران خيابان وليعصر- باالتر از تقاطع شهيد 

بهشتي خيابان شهيد اكبري پالك
اعتبار دارد02188103486



بخش خصوصيآزمايشگاه شهريار
دكتر شهرام شماس
دكتر بيتا بهراميان
دكتر هادي رضايي

 شهريار ابتداي بلوار آزادگان آزمايشگاه 
پاتوبيولوژي شهريار

اعتبار دارد02165273080

آزمايشگاه تشخيص 
پزشكي كاج

بخش خصوصي
تهران -سعادت اباد باالتر ازميدان كاج نبش دكتر احمد قره باغيان

خيابان پنجم
021 22084835
02122377935

اعتبار دارد

آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك پارسه

بخش خصوصي
دكتر ميرمجيد 

مصاليي

تهران – خيابان جناح- باالتر از بلوار شهيد 
گالب- نرسيده به فلكه دوم صادقيه- نبش 
كوچه عابدزاده- ساختمان پارسه-طبقات 

همكف تا چهارم

*اعتبار دارد7632 4428 021

آزمايشگاه درمانگاه 
ژنتيك پزشكي ساواژنوم

بخش خصوصي
خانم اعظم پور 

احمديان
تــهران، خيابان وزرا  (خالداسالمبولي)، نبـــش 
هتل بيمارستـان گانــــدي شماره 132 واحد 6

اعتبار دارد2820 8866 021 

بخش خصوصيآزمايشگاه يكتا
انتهاي بلوار كشاورز- خيابان دكتر قريب-دكتر هاشمي مدني

 ابتداي خيابان قدر – پالك 125
*اعتبار دارد02166439372

بخش خصوصيآزمايشگاه يوسف اباد
دكتر كيومرث قاضي 

سعيد

خيابان يوسف آباد - باالتر از ميدان 
كالنتري - بعد از پمپ بنزين - پالك 

451
*اعتبار دارد02188066536

آزمايشگاه كرونا ويروس 
پژوهشگاه ملي مهندسي 
ژنتيك و زيست فناوري

عمومي 
غيردولتي

دكتر مسعود پارسانيا
تهران– فاطمي غربي – روبروي دژباني 

– پالك 282
*اعتبار دارد02166576576

آزمايشگاه تشخيص طبي 
شكوه

اعتبار دارد7204 4688 021تهران- شهرقدس بلوار مصالدكتر فاطمه شكوهيبخش خصوصي

كلينيك سالمت و ديابت 
تابان

بخش خصوصي
دكتر عمران 
اسماعيل زاده

تهران-سعادت آباد . بلوار دادمان – 
انتهاي خيابان درختي – پلي كيلينيك 

تابان
اعتبار دارد021-26764915 

آزمايشگاه ژنتيك پزشكي 
نوروژن

بخش خصوصي
دكتر مهديه سليمي
دكتر زينب كيشاني 

فراهاني

تهران-بلوار كشاورز خ فلسطين شمالي 
جنب بانك تجارت

*اعتبار دارد02188904730

دكتر آزاده صيادبخش خصوصيآزمايشگاه ژنتيك ايراژن
تهران، بلوار كشاورز، نرسيده به ميدان 

وليعصر، خيابان برادران مظفر شمالي، نبش 
مينو، پالك 145، واحد 11

02188912837-
88912838

اعتبار دارد



دكتر ناهيد زارعيبخش خصوصيدرمانگاه صنيع خاني
تهرانسر-شهرك استقالل – بلوار دكتر 

عبيدي-درمانگاه شهيد صنيع خاني
اعتبار دارد02144530400

درمانگاه 
مخابرات(حميديه)

بخش خصوصي
تهران خيابان وصال شيرازي - كوچه آقاي علي مصطفايي

بهنام - پالك 2
اعتبار دارد5088 8896 021

بخش خصوصيآزمايشگاه پاتوبيولوژي نور
دكتر عبدالفتاح صراف 

نژاد 
تهران -بلوار كشاورز-بين كارگر 

وجمالزاده –شماره 97
*اعتبار دارد02162723

دكتر محمد زمانيبخش خصوصيآزمايشگاه ژنتيك ژنوسل
تهران، شهرك غرب، بلوار دريا، بين شفق 

و پاكنژاد، پالك 149، واحد 1
اعتبار دارد02188566974

دكتر بابك بلبليبخش خصوصيآزمايشگاه ويژن
تهران- شهرك انديشه-فاز1-بلوار 

دنيامالي-شقايق دوم- بن بست توانا-
پالك 112-طبقه اول

021655122005 -
02165512007 

اعتبار دارد

عبدالحسين ناصريبخش خصوصيآزمايشگاه تهران طب
تهران جنت آباد مركزي . نبش نسترن 2 . 

درمانگاه جنت آباد . ط 3 .
02144443148

تعليق موقت 
شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

دكتر سيروس زينليبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر زينلي
خيابان ولي عصر باالتر از فاطمي خيابان 

مجلسي پالك 41
*اعتبار دارد02188939140

بخش خصوصيآزمايشگاه مايسا
دكتر معصومه شيروي
   دكتر فريد صولت

*اعتبار دارد02141153سعادت آباد نبش خيابان 27 پالك24

دكتر مجيد عموييبخش خصوصيآزمايشگاه آبتين(شهريار)
شهريار، خيابان وليعصر، بعد از بيمارستان 

امام سجاد(ع)، 
كوچه عيار اسدي، پالك 2

اعتبار دارد02165297820

دكتر تكتم عليپوربخش خصوصيآزمايشگاه آسا
تهران – خيابان مطهري – خبايان سرافراز – 

كوچه دوم – پالك يك
اعتبار دارد02188750975



بخش خصوصيآزمايشگاه پرژن
دكتر بهرنگ كاظمي 

نژاد

تهران اتوبان اشرفي اصفهاني باغ فيض خيابان 
ناطق نوري ميدان ثامن الحجج آزمايشگاه 

پرژن
اعتبار دارد02140449203

بخش خصوصيآزمايشگاه نامدار
دكتر امير سيد علي 

مهبد

يوسف آباد-خ فتحي شقاقي غربي- بين 
ميدان سلماس و خ كاج- پالك 118- 

آزمايشگاه نامدار
اعتبار دارد02188638765

بيمارستان نيكان 
غرب(ايثار)

بخش خصوصي
خانم دكتر سعادت 

موالنايي

 تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسيده 
به ميدان المپيك، روبروي پارك جوانمردان، 

بيمارستان نيكان غرب
اعتبار دارد2950 7106 021

مركز جراحي محدود و 
سرپايي مام

دكتر نوشين نداييبخش خصوصي
تهران - اتوبان كردستان – پايين تر از پل 

همت – خ شيراز جنوبي – كوچه 68 شرقي -
 پالك 6

 داخلي 02142500
651

اعتبار دارد

دكتر آزيتا حاتميبخش خصوصيآزمايشگاه توانا
تهران -سعادت آباد بلوار اصلي خيابان 25 

(قره تپه اي) پالك 1 واحد 1
اعتبار دارد02188099950

آزمايشگاه ويروس 
شناسي امير آباد

دكتر اصغر عبدليبخش خصوصي
تهران – كارگرشمالي (اميرآباد) – نرسيده به 
بزرگراه شهيد گمنام – كوچه سوم پالك 2 

واحد 1.
اعتبار دارد02188016560

بيمارستان فوق تخصصي 
هاجر

بخش خصوصي
دكتر روح اهللا غالمپور 

شهاب الديني
تهران خيابان وليعصر تقاطع شهيد بهشتي 

بيمارستان هاجر(س)
اعتبار دارد02188718298

بخش خصوصيآزمايشگاه سپنتا
تهران ميدان آزادي ابتداي خيابان ازادي بعد دكتر سيما كشاورزي

از پمپ بنزين نبش كوچه نوربخش
اعتبار دارد02166002661

آزمايشگاه ويروس 
شناسي مدرن

محمدرضا اعتماديبخش خصوصي
تهران شهيدبهستي خيابان عرفان خيابان قايم 

مقام فراهاني ازمايشگاه مدرن پالك 166 
طبقه همكف واحد: 1.2

اعتبار دارد02186124583

بخش خصوصيآزمايشگاه نگين پويا
دكتر نرگس سالجقه-

دكتر سيلوا 
خورشيديان

تهران خيابان وليعصر باالتر از پارك ساعي 
كوچه مريم پالك2283

02188196274
02188196178

اعتبار دارد



آزمايشگاه ژنتيك پزشكي 
سيتوژنوم

دكتر حسين مزدارانيبخش خصوصي
تهران، بزرگراه جالل آل احمد، نرسيده به 

چمران شمال، كوي پروانه، پالك 4، 
ساختمان پزشكان چمران، واحد 21 و 28

اعتبار دارد02188631197

آزمايشگاه كانون هموفيلي
عمومي 
غيردولتي

دكتر علي نامور
دكتر عزيزي

تهران -ميدان فاطمي- خيابان جويبار- 
تقاطع زرتشت و فلسطين- پالك 543

اعتبار دارد02188948860  

*اعتبار دارد08132534465همدان آرامگاه بوعلي جنب پاساژ بوعليدكتر زهره ابهريبخش خصوصيآزمايشگاه فرزان
آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

دي
*اعتبار دارد1580 3828 081 همدان خ پاستوردكتر حاجيلوييبخش خصوصي

بخش خصوصيآزمايشگاه فاضل مالير
دكتر مهرداد فاضلي 

منش
*اعتبار دارد08132227337مالير.خ فخريه.روبروي بانك كشاورزي.

مركز تشخيص درماني 
موسسه دارااليتام مهديه 

همدان
دكتر مريم نوربخشخيريه

همدان.بلوار بعثت.خ پرستار.مركز تشخيصي 
درماني مهديه همدان

اعتبار دارد08138380044

*اعتبار دارد08132526113همدان پياده راه بوعلي جنب سينما قدسدكتر نبي اله آقا بيگيبخش خصوصيآزمايشگاه فارابي
*اعتبار دارد01152228222چالوس – ابتداي خيابان كوروشدكتر بابك جاهدبخش خصوصيآزمايشگاه پارس

دكتر حميدرضا نژادبخش خصوصيآزمايشگاه دانش تنكابن
تنكابن-خيابان امام-كوچه دكتر مسلم 
بهادري –انتهاي كوچه-آزمايشگاه دانش

*اعتبار دارد01154221998
آزمايشگاه ژنتيك پزشكي 
و پاتوبيولوژي فجر ساري

بخش خصوصي
دكتر محمد رضا 

مهدوي
*اعتبار دارد5-01133411103ساري ابتداي بلوار كشاورز

دكتر جواد حكيميبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر حكيمي
آمل-خيابان 17 شهريور-روبروي سازمان 

تامين اجتماعي-پاساژ رضائي
 01144227066
01144152121

*اعتبار دارد
آزمايشگاه دكتر حسام 

محسني
بخش خصوصي

دكتر جعفر حسام 
محسني

نوشهر
 01152334040
01152335980

*اعتبار دارد
بخش خصوصيآزمايشگاه هراز آمل

 دكتر محمد ترابي 
نياكي

*اعتبار دارد01144440001آمل، خيايان امام خميني، آفتاب 1/15

                                  همدان

همدان

                                                                                                                                                     

                                                     مازندران

              
              
              
              
              
              

        
مازندران



آزمايشگاه دكتر نيرين 
(قائم شهر)

دكتر نيرينبخش خصوصي
قائم شهر خيابان تهران روبروي پاساژ ميالد 

نور
*اعتبار دارد01142203987

*اعتبار دارد0112216060قائم شهر خيابان خ مدرس ساختمان آمين دكتر هدايتيبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر هدايتي
        آزمايشگاه نوين 

ژنتيك
بخش خصوصي

دكتر سيد محمد باقر 
هاشمي

 ساري، بلوار فرح آباد، كوچه فرح آباد چهارم 
، ساختمان نسيم

*اعتبار دارد 01133700384
آزمايشگاه تشخيص 

پزشكي رازي
بخش خصوصي

دكتر محمد پور 
عليجان

بابل- خيابان مدرس، نبش كوچه مهلوجي
 -032196820
032199993

*اعتبار دارد
بخش خصوصيآزمايشگاه گيلكي بيشه

دكتر صبا  گيلكي 
بيشه

بابل- ميدان كشوري- خيابابن سرگرد قاسمي 
– دانش4

اعتبار دارد03235550

آزمايشگاه تشخيص 
پزشكي پاستور

0325001بابل- چهار راه فرهنگ، جنب داروخانه اتحاددكتر كوروش موقرنژادبخش خصوصي
تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

بخش خصوصيآژمايشگاه پاستور
دكتر حميد 
مرادزادگان

*اعتبار دارد09022223935اهواز-كيانپارس خيابان اسفندشرقي پالك 19

*اعتبار دارد09160297430اهواز-كيانپارس خيابان 9 غربي-پالك89دكتر پيام فتحي  زادهبخش خصوصيآزمايشگاه پارس

*اعتبار دارد06133337661اهواز-كيانپارس خيابان ميهن شرقي-پالك18دكتر امير حسين سينابخش خصوصيآزمايشگاه نرگس
دكتر طاهره فاضليبخش خصوصيبيمارستان شركت نفت

اهواز سه راه فرودگاه ابتداي شهرك نفت 
بيمارستان بزرگ نفت

اعتبار دارد06134436601

دكتر محمود واحديانبخش خصوصيآزمايشگاه نورژن
اهواز-كيانپارس خيابان پهلوان غربي- جنب 

پل عابر پياده
*اعتبار دارد06133399999

آزمايشگاه هالل احمر
عمومي 
غيردولتي

*اعتبار دارد09160150030 اهواز-امانيه –نبش خ مستعاندكتر علي خدادادي

دكتر رضا شجاع الدينبخش خصوصيآزمايشگاه ملل
اهواز-كيانپارس-خ پهلوان شرقي –جنب پل 

علي بن مهزيار –ساختمان سينوهه
اعتبار دارد06133369030

بيمارستان بعثت 
پتروشيمي ماهشهر

عمومي 
غيردولتي

دكتر احمد سعيد
ماهشهر -شهر چمران -بيمارستان صنايع 

پتروشيمي بعثت
اعتبار دارد06152434312

    خوزستان

              
              
        اهواز

                                                                                                                                                     

                                                     مازندران

بابل



دكتر كالويز كشمندبخش خصوصيآزمايشگاه آريا
اهواز-كيانپارس خيابان پهلوان شرقي مجتمع 

آريا واحد2
*اعتبار دارد06133337474

آزمايشگاه تشخيص 
مولكولي آبادان

دكتر مينا شاكريدولتي
آبادان فلكه فرودگاه – جنب فرودگاه بين 

المللي ايت..جمي –معاونت آموزشي و 
پژوهشي و دانشجويي آبادان

061-53265357
53265361
53265362

*اعتبار دارد

بخش خصوصيآزمايشگاه دكتر عصاريان
دكتر حميدعلي 

عصاريان
اعتبار دارد06142273124دزفول-خيابان طالقاني جنب داروخانه نجات

بخش خصوصيبيمارستان آيت اهللا نبوي
دكتر سيد همايون 

آقاميري
اعتبار دارد42324001-061دزفول- جاده ساحلي-منطقه2

اعتبار دارد06142272558دزفول خيابان طالقاني بين هجرت و آفرينشدكتر حديث خردجوبخش خصوصيآزمايشگاه شفا

آزمايشگاه مركزي خرم 
آباد

بخش خصوصي
سيد عزت اهللا ريسي 

علوي
اعتبار دارد066133305296خرم آباد شهداي غربي پالك403

دكتر احمد ميرمعينيبخش خصوصيآزمايشكاه پاستور
خرم آباد  خيابان علوي، جنب مدرسه خيراله 

حقير، آزمايشگاه پاستور خرم آباد
اعتبار دارد066134210718

بخش خصوصيآزمايشگاه نور
شهداي شرقي نرسيده به پل شهدا انتهاي دكتر اصغر عاليه پور

كوچه مخابرات
اعتبار دارد06633332939

اعتبار دارد06633304549ميدان شهدا – ساختمان نور – طبقه اولدكتر امين مراديبخش خصوصيآزمايشگاه دانش

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
دكتر حسني

بخش خصوصي
دكتر مژگان تاج 

الديني – دكتر بابك 
پونكي

*اعتبار دارد066142530030بروجرد- خيابان تختي پالك 24

بخش خصوصيدكتر نعيم رضا وطنخواهجيرفت
دكتر نعيم رضا 

وطنخواه
اعتبار دارد03443213530جيرفت ,خيابان شهيد رجايي كوچه شماره1

با توجه به اينكه در حال حاضر در شهرستان آبادان آزمايشگاه خصوصي مجاز به انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوويد-19 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه آبادان اين آزمايشگاه علي رغم اينكه دولتي است، موقتا در 
ليست آزمايشگاه هاي ارائه كننده خدمات مسافران برون مرزي قرار گرفته است.

آبادان

لرستان

لرستان

كرمان

دزفول



*اعتبار دارد2605 3244 034كرمان - -بلوار جهاد - نبش كوچه14دكتر شهريار دبيريبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر دبيريكرمان

دكتر پدرام هاشميانجهاد دانشگاهيجهاد دانشگاهي
مشهد-خ رازي آزمايشگاه 
مركزي جهاد دانشگاهي

*اعتبار دارد051385211160
آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

مشهد
بخش خصوصي

دكتر كامران غفارزاده 
گان

 مشهد- سه راه جم- خيابان پاسداران-
پاسداران 10- پالك 134

*اعتبار دارد05138546664

دكتر مريم جعفري رادبخش خصوصيبيمارستان رضوي
 مشهد بزرگراه شهيد كالنتري بعد ازپل قائم 

– بيمارستان رضوي
اعتبار دارد05136004060

بخش خصوصيازمايشگاه پرديس حافظ
 دكتر محمدرضا 

كرامتي

خراسان رضوي-مشهد-بلوار وكيل اباد بين 
وكيل اباد 28-30 نبش خروجي حافظ 

ازمايشگاه پرديس حافظ
*اعتبار دارد05138699090

آزمايشگاه تشخيص طبي 
دكتر اجتهادي

بخش خصوصي
دكتر محمد مهدي 

اجتهادي
مشهد- بلوار احمدآباد- خيابان راهنمايي- 

راهنمايي 3- پالك 8
*اعتبار دارد05138427056

بخش خصوصيآزمايشگاه نيكان
دكتر مشير احمدي- 

دكتر موسوي نژاد
مشهد. خيابان عارف. عارف 2. نبش پرستار 

8/1. طبقه همكف
*اعتبار دارد05138476680-2

آزمايشگاه پاتوبيولوژي و 
ژنتيك دكتر اكبرزاده

بخش خصوصي
دكتر محمد جواد 

فرهمند
 مشهد ميدان هاشميه تقاطع با پيروزي - 

ازمايشگاه پاتوبيولوژي و ژ«تيك دكتر اكبرزاده
*اعتبار دارد05138831166

بخش خصوصيآزمايشگاه آيت اللهي
   دكتر حسين آيت 

اللهي
*اعتبار دارد05138544410مشهد – چمران 13 – پالك 19

بخش خصوصيآزمايشگاه ايران
دكتر محمد علي 

شاهيد
مشهد حاشيه احمد آباد بين عارف و پرستار 

ساختمان 44
*اعتبار دارد05138404021

              
              
              
              
              
      مشهد

كرمان
ي

                                                                                           خراسان رضو



دكتر رضا عطاييبخش خصوصيآزمايشگاه پارسيان
 مشهد ميدان بيمارستان امام رضا – ابتداي 

خيابان رازي – ساختمان پزشكان رازي
*اعتبار دارد05138552622

*اعتبار دارد05138590476 مشهد چمران 13-پالك 15 و 17دكتر شهريار نوروزپوربخش خصوصيآزمايشگاه نوروز پور
دكتر محمد قره باغيبخش خصوصيآزمايشگاه حكيم

مشهد خيابان كوهسنگي -كوهسنگي 4 
پالك 5

*اعتبار دارد05138112320

بخش خصوصيآزمايشگاه پانيذ
دكترسيدمجيدسزاواركما
لي-دكترمسعود يوسفي

مشهد- خيابان گلستان شرقي – روبروي 
بيمارستان آريا – ساختمان پزشكان پورسينا

*اعتبار دارد05132290961

بخش خصوصيآزمايشگاه ابوريحان
دكتر عليرضا تيمچه 

حريري
طالب-بلوار شهيد مفتح-چهارراه ابوريحان-

آزمايشگاه ابوريحان 
*اعتبار دارد05132794640

بخش خصوصيآزمايشگاه نويد
دكتر سيد علي اكبر 

شمسيان

مشهد احمدآباد ، بين پاستور و قائم ،جنب 
ورودي مترو

ساختمان هدايت ، پالك 119
*اعتبار دارد2750 6686 021

دكتر مسعود شاهروديانبخش خصوصيآزمايشگاه نور
مشهد خيابان احمد آباد - خيابان عارف - 

عارف 3 - ساختمان جام جم
*اعتبار دارد05138468355

دكتر حميدرضا مكرمبخش خصوصيابن سينا
مشهد- بلوار وكيل آباد – حدفاصل بلوار هفت 
تير و وكيل آباد 22 ساختمان ابن سينا پالك 

538
*اعتبار دارد05138685626

دكتر علي آيت اللهيبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر مويد
 مشهد خيابان احمدآباد، ابتداي خيابان پرستار، 

آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر مويد
05138428360

تعليق موقت 
*شده است

آزمايشگاه در آخرين مهارت آزمايي 
امتياز الزم را كسب نكرده است. پس 

از كسب امتياز الزم، دوباره تاييد 
خواهد شد.

نيشابور
آزمايشگاه كرونا ويروس 

جهاد دانشگاهي
عمومي 
غيردولتي

دكتر مهرداد مهرابيان 
فرد

دكتر سيده ندا سجادي

نيشابور خيابان امام خميني - امام خميني17 
مجتمع آموزشي و تحقيقاتي جهاد دانشگاهي

*اعتبار دارد05143233180

خراسان 

ي
بخش خصوصيآزمايشگاه دكتر قزل باشبجنوردشمال

دكتر مهرداد قزل باش 
كهن

بجنورد خيابان طالقاني - طالقاني 32 پالك 
76

*اعتبار دارد05832232223

ي
                                                                                           خراسان رضو



خراسان 

ي
بيرجندجنوب

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
شفا

دكتر محمود زردستبخش خصوصي
بيرجند خيابان طالقاني نرسيده به ميدان 

طالقاني
*اعتبار دارد05631991

بيمارستان خصوصي 
پارس

*اعتبار دارد0332133261رشت بلوار قلي پور بيمارستان پارسدكتر عيسي جهانزادبخش خصوصي

بخش خصوصيآزمايشگاه باران
دكتر سميه اثني 

عشري

 رشت-بلوار نماز ،نبش خيابان فرهنگ 
توحيدي(ورودي شهرك شهيد بهشتي)-

پالك 5-مجتمع پزشكي باران
*اعتبار دارد01333720901

بخش خصوصيآزمايشگاه رازي
رشت خيابان امام خميني - بين ميدان دكتر دكتر عليرضا مصباح

حشمت و چهارراه ميكائيل - كوچه حسام 
*اعتبار دارد4647 3332 013

بخش خصوصيآزمايشگاه جم
 دكتر هادي حاجي 

زاده فالح

رشت ، گلسار بلوار نماز صدمتر باالتر از 
درمانگاه صابرين قبل از اتمام پل آزمايشگاه 

تشخيص طبي، پاتولوژي و ژنتيك پزشكي جم
*اعتبار دارد0332133290

بيمارستان فوق تخصصي 
جزيره كيش

بخش خصوصي
دكتر سيد سعيد 

عطايي
*اعتبار دارد07644459400آزمايشگاه بيمارستان كيش

آزمايشگاه كويد 19 مركز 
تحقيقات عفوني و 
گرمسيري  مجتمع 
آموزشي ، درماني و 

پژوهشي پيامبر اعظم 
(ص)

دكتر حامد گوكالني معاونت درمان      
بندرعباس- بيمارستان شهيد محمدي- درب 
سوختگي-مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و 

گرمسيري-  ازمايشگاه كويد
*اعتبار دارد07633346994

*اعتبار دارد07733565488بوشهر خيابان امام خميني روبروي بانك سپهدكتر محمدرضا فرزانهبخش خصوصيآزمايشگاه مهر 

با توجه به اينكه در حال حاضر در شهرستان بندرعباس آزمايشگاه خصوصي مجاز به انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوويد-19 وجود ندارد، بنا به درخواست رئيس دانشگاه اين آزمايشگاه علي رغم اينكه دولتي است، موقتا در 
ليست آزمايشگاه هاي ارائه كننده خدمات مسافران برون مرزي قرار گرفته است.

گيالنگيالن

هرمزگان

بندرعباس



بخش خصوصيجهاد دانشگاهي بوشهر
دكتر غالمرضا 
خميسي پور

بوشهر - خيابان امام خميني(ره) - خيابان 
فردوسي

اعتبار دارد077333506

دكتر محسن نوروزيانبخش خصوصيآزمايشگاه دي برازجان
بوشهر.برازجان.خ بيمارستان.ابتداي سه راه 

برق .ساختمان پزشكان دي
*اعتبار دارد7734228885

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 
رازي

دكتر سيد سجاد اقباليبخش خصوصي
بوشهر خيابان امام خميني ساختمان پزشكان 

طوس
*اعتبار دارد07733550190

آزمايشگاه ژنتيك امام 
علي (ع)

بخش خصوصي
دكتر محمدرضا 

دهقاني
يزد- بلوار نواب صفوي- كلينيك فوق 

تخصصي امام علي-كلينيك ژنتيك آوين
*اعتبار دارد03536209974

دكتر محمد جواد آريابخش خصوصيآزمايشگاه سينا
يزد- بلوار طالقاني- اول كوچه شهيد هدايتي- 

آزمايشگاه سينا
*اعتبار دارد03537258850

دكتر اكرم آستاني بخش خصوصيآزمايشگاه مركزي
يزد- بلوار طالقاني روبروي آتشنشاني كلينيك 

خاتم االنبيا
*اعتبار دارد035334794

دكتر ماندانا درگاهيبخش خصوصيبيمارستان مجيبيان
يزد - خيابان آيت اهللا كاشاني - بيمارستان 

دكتر مجيبيان يزد
*اعتبار دارد0061 3624 035 

آزمايشگاه دكتر حسيني 
نسب

بخش خصوصي
دكتر سيده اديبه 

حسيني نسب
*اعتبار دارد08733239072سنندج - خيابان آبيدر كوچه پرتويي

بخش خصوصيآزمايشگاه پاستور
دكتر سهيال محمود 

پور
*اعتبار دارد 08733249551الي4سنندج- خيابان مولوي

دكتر فرزانه ورديبخش خصوصيآزمايشگاه دكتر وردي
سنندج خ پاسداران كوچه يغموري ساختمان 

پزشكان سالمت
*اعتبار دارد08733288288

بخش خصوصيآزمايشگاه نور
سنندج خ پاسداران كوچه يغموري ساختمان دكتر بهرام نيك خو

پزشكان باران
*اعتبار دارد 3324 0878262

*اعتبار دارد08433348564ايالم – بلوار سيد الشهدا- كوچه كاجدكتر افشين مه پويابخش خصوصيآزمايشگاه ارم

   كردستان

                                     كردستان

يزد

يزد
بوشهر

بوشهر



آزمايشگاه درمانگاه 
خورشيد

بخش خصوصي
دكتر مهران آزاد 

نميني
ايالم- ميدان مخابرات-

 درمانگاه شبانه روزي خورشي
اعتبار دارد08412227734

بخش خصوصيآزمايشگاه دانش
دكتر مهران آزاده 

نمين
ايالم.سعدي جنوبي روبروس انتقال خون 

كوچه عبدلي
اعتبار دارد08433367054

بخش خصوصيآزمايشگاه ژنتيك مانا
ايالم، چهارراه سعدي، خ تختي،  خ شمشاد، دكتر عطا بوشهري

رو به رو درب پشتي پاساژ تيمورپور
اعتبار دارد08433338911

بخش خصوصيآزمايشگاه كاوش
گرگان خيابان وليعصر عدالت 11 ساختمان دكتر حسين ناصح

اردوان طبقه همكف
*اعتبار دارد6300 0173233

آزمايشگاه ژنتيك 
بيمارستان دكتر بسكي

گنبد كاووس- خيابان طالقاني شرقيعبدالعظيم سارليبخش خصوصي
017-33554441 

داخلي 147
*اعتبار دارد

آزمايشگاه دكتر شهريار 
عليزاده

 دكتر سهيال رضايانيبخش خصوصي
گرگان خيابان وليعصر نبش عدالت 11 

مجتمع كوشا
*اعتبار دارد01732366983

آزمايشگاه تشخيص 
پزشكي نانو

دكتر آرش فيضيبخش خصوصي
اروميه خيابان حسني ساختمان پزشكان 

هاشمي
04433457993-6

تعليق موقت 
*شده است

بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه 
آزمايشگاه به دليل عدم رعايت 

استانداردهاي الزم تعليق موقت شده 
است

آزمايشگاه تشخيص 
پزشكي ماهان

دكتر پويا اميد نيابخش خصوصي
اروميه-خيابان كاشاني طبقه همكف درمانگاه 

فرهنگيان آزمايشگاه ماهان
*اعتبار دارد04433483434

اردبيل

دكتر بهزاد داورنيابخش خصوصيآزمايشگاه ماي ژناردبيل
اردبيل.مجتمع پزشكان.پشت بيمارستان امام 

خميني.طبقه اول واحد 30
*اعتبار دارد04533272959

ي
آذربايجان غرب

اروميه

ايالم

           ايالم
ستان

گل

گلستان


