
 
 

 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: 

 

 آزمایشگاه آلبرت 

 هیمانیسل نیجنب پمپ بنز-یروزیپ ابانیخآدرس: 

 33252423تلفن: 

 

 آزمایشگاه اشراق 

 5نبش پگاه  -هیمیتره بار حک یروبرو -خرم ابانیخ -1فاز  - هیمیحکآدرس: 

 77307444تلفن: 

 

 آزمایشگاه افسریه 

 دوم یـ پانزده متر نیفرورد یمتر ستیـ ب هیافسر ابانیخآدرس: 

 33146534تلفن: 

 

 آزمایشگاه اردیبهشت 

 و رسالت دیتقاطع رش -فلکه اول  -تهرانپارس آدرس: 

http://www.rasadmedlab.com/


 
 

 77715207تلفن: 

 

 آزمایشگاه ابوذر 

 بلوارابوذرآدرس: 

 33198731تلفن: 

 

 آزمایشگاه امید بهشت 

 یبهشت غرب -یزهد ابانیخ -جشنواره ابانیخ -تهرانپارسآدرس: 

 77148292تلفن: 

 

 آزمایشگاه الغدیر 

 ریالغد دانیم -بلوار هنگام  -رسالت  دانیمآدرس: 

 77808880تلفن: 

 

 آزمایشگاه امین شرق 

 یبهشت دیشه ابانیخ- ییهوا یروین یمتر یسآدرس: 

 77488664تلفن: 

 

  بقراطآزمایشگاه 

 پنجم ابانیخ یروبرو -یروزیپ ابانیخآدرس: 

 77477251تلفن: 



 
 

 

 عضو شبکه آزمایشگاهی رصد( آزمایشگاه بابک( 

 انیوینبش گ -شکوفه ابانیخ -یروزیپ ابانیخآدرس: 

 33677895تلفن: 

 

 آزمایشگاه بصیر 

 (یوصال دیکوه )شه دیسف ابانیخ -یچیفلکه چا-تهران نوآدرس: 

 77166713تلفن: 

 

 عضو شبکه آزمایشگاهی رصد( آزمایشگاه پیشرفته( 

 دانیبه م دهینرس - یابوذر غرب ابانیخ -فالح آدرس: 

 55746210تلفن: 

 

 آزمایشگاه پارسیان 

 سمنگان ابانیتقاطع خ-یگلبرگ غرب ابانیخ-نارمک آدرس: 

 77803478تلفن: 

 

 آزمایشگاه پروین 

 یضلع جنوب غرب -نیپرو دانیم-فلکه سوم تهرانپارسآدرس: 

 77721113تلفن: 

 



 
 

 آزمایشگاه چشنواره 

 چهارراه کادوس -جشنواره  ابانیخ -فلکه تهرانپارس آدرس: 

 77880505تلفن: 

 

 آزمایشگاه حکیمیه 

 بلواربهار– هیمیحکآدرس: 

 77308767تلفن: 

 

 عضو شبکه آزمایشگاهی رصد( دکتر فالح شگاهیآزما( 

 27:  تهران، بلوار ابوذر، نبش زمزم، پالک آدرس

 33827562تماس:  شماره

 

 زمایشگاه دکتر تقویآ 

 ساختمان پزشکان-راندازیت ابانیخ-تهرانپارسآدرس: 

 77702854تلفن: 

 

 آزمایشگاه دکتر فرزانه 

 جنب داروخانه ارژنگ -فلکه دوم  -تهرانپارس  آدرس:

 77864633تلفن: 

 

  انیدکتر محرابآزمایشگاه 



 
 

  به سه راه استخر دهینرس- یوفادار شرق ابانیخ -چهارم تهرانپارس  فلکهآدرس: 

 77050944تلفن: 

 

  دکتر مهپورآزمایشگاه 

   چهارصد دستگاه ستگاهیـ ا یروزیپ ابانیخآدرس: 

 33343549تلفن: 

 

  دکتر جلوهآزمایشگاه 

  یسرسبز شرق ابانیبزرگراه رسالت ـ خآدرس: 

 77804181تلفن: 

 

  دکتر مفردآزمایشگاه 

  اکرم یچهارراه نب -ینبرد شمال ابانیخ -یروزیپ ابانیخآدرس: 

 33052108تلفن: 

 

  یدکتر خرازآزمایشگاه 

  ییهوا یرویدوم ن ابانیـ مقابل خ یروزیپ ابانیخآدرس: 

 77439967تلفن: 

 

  یدکتر نظرآزمایشگاه 

 فلکه اول وسه راه تهرانپارس نیب - تهرانپارسآدرس: 



 
 

 77867333تلفن: 

 

  وشیدارآزمایشگاه 

  اول و دوم یشانزده متر نیب -یجانبازان غرب ابانیخآدرس: 

 88402380تلفن: 

 

  رصدآزمایشگاه 

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

 71365تلفن: 

 www.rasadmedlab.comوب سایت: 

 rasadmedlab@تلگرام: 

 rasad.network.lab@اینستاگرام: 

 

 

  رسالتآزمایشگاه 

  کرمان ابانیوخ هیدیدوم مج یشانزده متر نبی –بزرگراه رسالتآدرس: 

 22520031تلفن: 

 

  رادانآزمایشگاه 

  ازدهمینبش  -یبلوار مطهر -دیشهرک ام -فلکه چهارم -تهرانپارسآدرس: 

 77388058تلفن: 

http://www.rasadmedlab.com/


 
 

 

  روشنگرآزمایشگاه 

  رانیکوچه ا -رانمهریا ابانیبعد ازخ-دماوند ابانیخ یابتدا -نیامام حس دانیمآدرس: 

 33799142تلفن: 

 

  رهاآزمایشگاه 

  فلکه دوم و سوم نیب -تهرانپارسآدرس: 

 77874967تلفن: 

 

  رشدآزمایشگاه 

  کوچه آگاه -تر از چهارراه گلبرگ  نییپا -دردشت  ابانیخ -نارمک آدرس: 

 77944663تلفن: 

 

  نایسآزمایشگاه 

  طبقه اول - انیساختمان پزشکان پارس - یضلع شمال غرب -فلکه سوم  - تهرانپارسآدرس: 

 77720671تلفن: 

 

  سروشآزمایشگاه 

  ـلکویمقابل کارخـانه ف -به چهارراه کـوکاکوال دهینرس -یروزیپ ابانیخآدرس: 

 33344746تلفن: 

 



 
 

 آزمایشگاه سحر 

  چهلم ابانیـ نبش خ هیدوم افسر یپانزده مترآدرس: 

 33819357تلفن: 

 

 شبکه آزمایشگاهی رصد 

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

 71365تلفن: 

 www.rasadmedlab.comوب سایت: 

 rasadmedlab@تلگرام: 

 rasad.network.lab@اینستاگرام: 

 

 شمسزمایشگاه آ 

  سرباز دانیبه م دهینرس - یشمال هیدیمج ابانیخ-بزرگراه رسالتآدرس: 

 22324200تلفن: 

 

  شرقآزمایشگاه 

  دماوند ابانیبه خ دهینرس-نارمک یمتر یس ابانیخآدرس: 

 77902709تلفن: 

 

  فجرآزمایشگاه 

  ییمرتجا دیشه ابانیخ - نیامام حس دانیمآدرس: 

http://www.rasadmedlab.com/


 
 

 33798061تلفن: 

 

  فروغآزمایشگاه 

  فلکه سوم وچهارم نیب-تهرانپارسآدرس: 

 77388095تلفن: 

 

 عضو شبکه آزمایشگاهی رصد( نیامام حس کینیکل شگاهیآزما( 

 یمدن دیشه ابانی: تهران، خآدرس

 73430تماس:  شماره

 

 لقمانزمایشگاه آ 

  ساختمان سرسبز -مترو  ستگاهیجنب ا -نبش چهارراه سرسبز  -بزرگراه رسالت آدرس: 

 77224621تلفن: 

 

  الدیمآزمایشگاه 

  انداز تهرانپارس ریبعد از چهارراه ت -قرسالت به سمت شر بزرگراهآدرس: 

 77708558تلفن: 

 

  نیمهرآگآزمایشگاه 

  یس ین یجنب فروشگاه ب -به سراج دهینرس -دالوران ابانیخ -رسالت دانیمآدرس: 

 77890701تلفن: 



 
 

 

  کالیمدآزمایشگاه 

  کوچه فروشگاه-مترو ستگاهیا یروبرو -نیامام حس دانیمآدرس: 

 77516651تلفن: 

 

  نارمکآزمایشگاه 

  کوچه امام جعفر صادق -ضلع جنوب شرق-نبوت دانیمآدرس: 

 77947401تلفن: 

 

  کینآزمایشگاه 

  یقنبر ابانیخ -ملت  دانیم - یشمال هیدیمجآدرس: 

 22503805تلفن: 

 

  هیدیوحآزمایشگاه 

  ـ نبش کوچه هالل هیدیوح ابانینو ـ خ تهرانآدرس: 

 77250202تلفن: 

 

  یشکائیوآزمایشگاه 

شماره  -نیساختمان پزشکان زر -جنب بانک تجارت -راندازیو ت دیچهارراه رش نیب -رسالت یمتر 45 -تهرانپارسآدرس: 

  طبقه همکف -219

 77733789تلفن: 



 
 

 

  وریشهر 17آزمایشگاه 

  فرد انیحاج ابانیخ-دروازه دوالب  ستگاهای – وریهفده شهر ابانیخ -شهدا دانیمآدرس: 

 33307551تلفن: 

 

 

 

                                  گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصدhttp://rasadmedlab.com           

 


