
 
 

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد 

 23آدرس: ضلع شمال شرقی میدان رسالت، کوچه آژنگ، پالک 

 71365تلفن: 

 www.rasadmedlab.comوب سایت: 

 rasadmedlab@تلگرام: 

 rasad.network.lab@اینستاگرام: 

 

  نیآرتآزمایشگاه 

 یاه اسدنبش چهارر- یحکمت غرب ابانیخ یانتها- هیطریقآدرس: 

 22237904تلفن: 

 

  ارسآزمایشگاه 

 عمارت دولت ،ینبش کوچه معتمد ه،یاریدولت، چهارراه اخت ابانیخآدرس: 

 22782237 تلفن:

 

  هیاقدسآزمایشگاه 

 جنب مسجدامام صادق)ع(-هیاقدس ابانیخ-پاسداران ابانیخدرس: آ

    22802072 تلفن:

 

  برناآزمایشگاه 

 شعبانلو ابانینبش خ -ریجوانش دیشه ابانیخ -آباد نیحس -زانیلودر س: آ
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 22958803تلفن: 

 

  نیبه آزما نوآزمایشگاه 

 و دو ستیپالک ب -)ظفر( یدستگرد دیشه ابانیخ-یعتیدکتر شر ابانیخدرس: آ

 26406956تلفن: 

 

  هیطریپارک قآزمایشگاه 

 یخراسان دیشه ابانینبش خ -هیطریق بلوارآدرس: 

 22685792تلفن: 

 

 یپل روم شگاهیآزما 

 نایبن بست س - یباالتر از چهار راه پل روم - یعتیشر ابانی: خآدرس

 22244528:  تلفن

 

  وندیپآزمایشگاه 

 نفت ابانیبه خ دهینرس -)ظفر( یدستگرد ابانیخ – یعتیشر ابانیخدرس: آ

 22264144تلفن: 

 

  پارس طبآزمایشگاه 

 142ساختمان  -ستمینبش کوچه ب -یجنوب یگاند ابانیخ -ونک دانیمدرس: آ

 88648137تلفن: 



 
 

 

  جردنآزمایشگاه 

 یکوچه عمد-ردامادیبه م دهینرس -قایبلوار آفرآدرس: 

 88798979تلفن: 

 

  جهان کودکآزمایشگاه 

 شیک ابانیخ -چهارراه جهان کودک-قایآفر ابانیخآدرس: 

 88770190تلفن: 

 

  ذریچآزمایشگاه 

 یبلوار عسگر -اکبر  یامامزاده عل دانیم -( ذری)چ اندرزگوآدرس: 

 22210146 تلفن:

 

 چهرآزمایشگاه 

 اریکوچه هوش- دخندانیپل س یضلع شمال غرب- یعتیشر ابانیخآدرس: 

 22863040تلفن: 

 

  خادمآزمایشگاه 

 نبش ب -یلیمقدس اردب ابانیخدرس: آ

 22051053تلفن: 

 



 
 

  یدکتر منشدآزمایشگاه 

 تایساختمان پزشکان آناه-تایآناه ابانینبش خ-ردامادیباالتر از م-قایآفر بلواردرس: آ

 88191091تلفن: 

 

  یدکتر خسروشاهآزمایشگاه 

 الف دانیو م انیپس نیب -یلیمقدس اردب ابانیخ -هیزعفراندرس: آ

 22654370تلفن: 

 

  یدیدکتر شهآزمایشگاه 

 ریساختمان ام -بهروز ابانیخ -یمحسن دانیم -ردامادیم ابانیخ

 22277659تلفن: 

 

 آزمایشگاه دنا 

 لویو پل همت کوچه ن ید مارستانیب نیب عصریول ابانیخدرس: آ

 88658750تلفن: 

 

  دولتآزمایشگاه 

 مقابل گلستان هشتم -نیجنب پمپ بنز-پاسداران ابانیخدرس: آ

 22584327تلفن: 

 

  رصدآزمایشگاه 



 
 

 23آدرس: ضلع شمال شرقی میدان رسالت، کوچه آژنگ، پالک 

 71365تلفن: 

 www.rasadmedlab.comوب سایت: 

 rasadmedlab@تلگرام: 

 rasad.network.lab@اینستاگرام: 

 

  زمردآزمایشگاه 

 نبش کوچه آذر - یشمال یناطق نور ابانیخ - یگل نب ابانیخ-پاسداران  ابانیخدرس: آ

 26702134تلفن: 

 

  هیزعفرانآزمایشگاه 

 هینزعفرا ابانینبش خ -شیتجر دانیبه م دهینرس -عصریول ابانیخدرس: آ

 22734270تلفن: 

 

  دیسعآزمایشگاه 

 دوست قیرف ابانیخ -یباشگاه بانک مرکز یروبرو-از سه راه ضرابخانه باالتردرس: آ

 22863368تلفن: 

 

 شبکه آزمایشگاهی رصد 
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 www.rasadmedlab.comوب سایت: 

 rasadmedlab@تلگرام: 

 rasad.network.lab@اینستاگرام: 

 

 

  الیشآزمایشگاه 

 جنب نان سحر-یمکران شمال ابانیخ-وفامنش ابانیخ-یهرو دانیم-پاسدارانرس: دآ

 26910253تلفن: 

 

  شفاآزمایشگاه 

 دیبن بست سع-بعد از الدن  -عصر یول یابتدا -شیتجردرس: آ

 22726473تلفن: 

 

  ایصوفآزمایشگاه 

 هیسا ابانیخ –یشمال یقایآفر بلوار درس:آ

 22039800تلفن: 

 

  هیصاحبقرانآزمایشگاه 

 ساختمان پزشکان-هیباشگاه فرمان یروبرو -هیفرمان چهارراهدرس: آ

 22802019تلفن: 
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  فرداآزمایشگاه 

 241، ساختمان پزشکان 12 ه،پالکی( ، جنب باشگاه فرمانهی)فرمان یلواسان یپاسداران، ابتدا ابانیخآدرس: 

 26122613تلفن: 

 

 یفارابگاه آزمایش 

 نبش ظفر -یعتیشر ابانیخدرس: آ

 22229862تلفن: 

 

  قلهکآزمایشگاه 

 کوچه نوبهار یابتدا -جنب پارک کودک -قلهک ستگاهیا -یعتیشر ابانیخدرس: آ

 22600413تلفن: 

 

  کاوهآزمایشگاه 

 اول یورود -شماره دو  -تقاطع بلوار کاوه  -کالهدوز)دولت(  ابانیخ -پاسداران درس: آ

 22570570تلفن: 

 

  کاووسیکآزمایشگاه 

 ینعمت ابانینبش خ-کالهدوز دیشه -دولت ابانیخ -یعتیشر ابانیخدرس: آ

 22635792تلفن: 

 

  کوروشآزمایشگاه 



 
 

 مقابل بانک صادرات -جنب بازار قائم -یشهردار ابانیخ یابتدا -شیتجر دانیمدرس: آ

 22718279تلفن: 

 

  گلستانآزمایشگاه 

 جنب گلستان اول-پاسداران درس: آ

 22443334تلفن: 

 

  لشگرگآزمایشگاه 

 جنب بانک پاسارگاد -یتیس ینیسه راه ازگل و م نیب -بزرگراه ارتشدرس: آ

 22458883تلفن: 

 

  دانش یمبناآزمایشگاه 

 الله یکو -بلوار ارتش یانتها -یتیس ینیمدرس: آ

 22193034تلفن: 

 

  هیزعفران یمرکزآزمایشگاه 

 یکوچه قرن -یباالتر از تقاطع پارک و -عصر یول ابانیخدرس: آ

 22666558تلفن: 

 

  مسعودآزمایشگاه 

 ردامادیبلوار م -عصریول ابانیخدرس: آ



 
 

 85586تلفن: 

 

  هیاریاخت نینگآزمایشگاه 

 دو پالک – هیاریاخت نیساختمان نگ -نبش دوقوز  - یمیتسل ابانیخ - هیاریاخت دانیمدرس: آ

 22760509تلفن: 

 

  ادینوبنآزمایشگاه 

 ادینوبن دانیم -یپاسداران شمال ابانیخدرس: آ

 

 22834363تلفن: 

 

  نوراآزمایشگاه 

 25واحد  -انیساختمان پارس -72پالک  -یجنوب ینبش عبداله -بلوار اندرزگو -هیفرماندرس: آ

 22204109تلفن: 

 

  اورانینآزمایشگاه 

 نیبانک اقتصاد نو یطبقه فوقان -بازدار  ابانینبش خ -اورانیندرس: آ

 22291677تلفن: 

 

 عضو شبکه آزمایشگاهی رصد( کوین شگاهیآزما( 

 طبقه اول -146شماره  -بوستان هشتم -پاسداران ابانیخ -تهران:  آدرس



 
 

 22559093: تلفن

 

  یهروآزمایشگاه 

 گلستان دیمرکز خر یروبرو-گلستان پنجم -پاسداران ابانیخدرس: آ

 22962251تلفن: 

 

  وایهآزمایشگاه 

 بهروز ابانیخ یابتدا -ظفر ابانیخ -یعتیشر ابانیخدرس: آ

 22922956تلفن: 
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