
 
 

  عضو شبکه آزمایشگاه رصد( آفتابآزمایشگاه( 

 اول کوچه – اتیف ابانیخ – کی فاز –شهرک اکباتان درس: آ

 ۴۴۶۹۱۲۰۰تلفن: 

 

  نیآروآزمایشگاه  

 یخان نیحس دیکوچه شه -باالتر از مخابرات -یبلوار اصل- اکباتاندرس: آ

 ۴۴۶۳۱۳۳۵تلفن: 

 

 آزمایشگاه آرام 

 شماره دوازده -سرو دانیم-یسرو غرب -سعادت آباددرس: آ

 ۲۲۰۷۳۸۸۸تلفن: 

 

  ریاکسآزمایشگاه  

 ساختمان پاسارگاد-یمینبش فه-بلواراباذر-یاله کاشان تیآ بزرگراهدرس: آ

 ۴۴۰۰۶۶۶۱تلفن: 

 

  رانایاآزمایشگاه  

 ساختمان پزشکان فتح-یبلوار عدل جنوب یبابائ رزایبلوار م -پونک دانیمدرس: آ

 ۴۴۴۶۳۵۴۸تلفن: 

 

  ثاریاآزمایشگاه 



 
 

 ثاریا ابانیخ-امام )ره (  ادگاریتقاطع - یبلوار فرحزاد یانتها -غرب شهرکآدرس: 

 ۲۲۰۶۲۹۱۶تلفن: 

 

  ارگآزمایشگاه  

 ۱طبقه  -ین رازساختمان پزشکا -و وفا آذر ینیحس یعل نیب -بلوار فردوس شرقدرس: آ

 ۴۴۹۷۲۰۱۸تلفن: 

 

  رانپارسیاآزمایشگاه  

 ۳۵پالک  -یگلزار شرق ابانیخ -یشمال آبادجنت: درسآ

 ۴۴۸۲۵۰۰۰تلفن: 

 

 عضو شبکه آزمایشگاه رصد( آبان مارستانیب شگاهیآزما( 

 طبقه دوم شگاه،ی، ساختمان آزما۴۶(، پالک ی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی )آبان جنوبآدرس

 ۸۳۸۳۹۷۲۰: تلفن

 

  بهزادآزمایشگاه  

 چهاردهم گلستان –به مرزداران  دهینرس – یاصفهان یاشرف – هیفلکه دوم صادقدرس: آ

 ۴۴۰۴۳۶۲۵تلفن: 

 

  پادآزمایشگاه  

 مجتمع شفا -نبش کوچه سوم -یاصفهان یجنب اشرف -پونک دانیم یضلع شمالدرس: آ



 
 

 ۴۴۴۰۰۲۲۰تلفن: 

 

  دانش سیپردآزمایشگاه  

 (یشمال نی) شاه یریکامران کب ابانیخ -آباد جنتدرس: آ

 ۴۴۴۶۶۰۹۴تلفن: 

 

  ایپوآزمایشگاه  

 یفالمک شمال یروبرو-دادمان دیبعد از بلوار شه -غرب شهرکدرس: آ

 ۸۸۵۷۸۶۳۲تلفن: 

 

  سیپارامآزمایشگاه  

 کوچه دوم-فیحسن س ابانیخ- یصنعت اول بلوار فرخ زاد دانیقدس ـ م شهرکدرس: آ

 ۸۸۰۸۴۸۲۸تلفن: 

 

  پژوهشآزمایشگاه  

 طبقه همکف-یجنوب یگلها یمجتمع پزشک-فازدو-اکباتان درس: آ

 ۴۴۶۷۱۰۲۰تلفن: 

 

  پونکآزمایشگاه  

 مسجد امام یـ روبرو یاصفهان یاهلل اشرف تیبلوار آ-هیفلکه دوم صادقدرس: آ

 ۴۴۴۰۶۳۷۸تلفن: 



 
 

 

  شرویپآزمایشگاه  

 یشاد کوچه –به باقرخان  دهینرس –ستارخان  ابانیخ – دیتوح دانیمدرس: آ

 ۶۶۵۶۲۰۰۰تلفن: 

 

  قیتحقآزمایشگاه  

 یغرب لوفریبلوار ن -چهار راه صدف -تهرانسردرس: آ

 ۴۴۵۴۲۲۷۹تلفن: 

 

  یدکتر مهدوآزمایشگاه  

  ۸، واحد ۲ساختمان گلزار، طبقه  ن،یپمپ بنز یروبرو ،یاهلل کاشان تیبلوار آدرس: آ

 ۴۴۹۷۵۴۹۸تلفن: 

 

  دکتر وصالآزمایشگاه  

 ینبش درخت -سپهر دیمرکز خر یروبرو -دادمان دیشه بلوار –شهرک غرب درس: آ

 ۸۸۰۸۱۷۹۳تلفن: 

 

  نو انیدرآزمایشگاه 

 نو انیدر کمینبش -یاله بیدکترحب ابانیخ-ستارخاندرس: آ

 ۶۶۵۲۳۶۰۴تلفن: 

 



 
 

  بایدآزمایشگاه  

 نبش بهارستان هفدهم-باالترازآبشناسان-یآبادشمال جنتدرس: آ

 ۴۴۸۲۵۳۹۳تلفن: 

 

  ایذکرآزمایشگاه  

 پالک چهار -یشرق کیکوچه  -یشمال یورز یانتها -یا.. کاشان تیآ ابانیخدرس: آ

 ۴۴۱۶۸۷۷۸تلفن: 

 

  یاضیرآزمایشگاه  

 کیساختمان پزشکان شماره -گلستان یکو نبش – یو ستار هیفلکه دوم صادق نیبدرس: آ

 ۴۴۰۷۹۱۵۷تلفن: 

 

  روشنآزمایشگاه  

 ریام یمجتمع پزشک-نبش سازمان برنامه-یاله کاشان تیآ ابانیخدرس: آ

 ۴۴۱۶۵۸۸۱تلفن: 

 

  روزبهآزمایشگاه  

 کیپالک  -کیو  یس ابانیخ -کاج دانیتر از م نییپا -سعادت آباددرس: آ

 ۸۸۶۹۱۶۷۴تلفن: 

 

  باشهریزآزمایشگاه  



 
 

 نیساختمان پزشکان شاه-الله ابانینبش خ -یکاشان …ا تیآدرس: آ

 ۴۴۱۱۱۱۹۵تلفن: 

 

  سروآزمایشگاه  

 ۹واحد  ۱۱-پالک -یسرو غرب یابتدا -کاج دانیم -سعادت آباددرس: آ

 ۲۲۰۷۹۱۲۷تلفن: 

 

  نشهراآزمایشگاه  

 طبقه اول- قتیساختمان حق -تفکر یشهرک شهران ـ جنب فرهنگسرادرس: آ

 ۴۴۳۱۷۰۴۱تلفن: 

 

  عضو شبکه آزمایشگاه رصد(  شهرآراآزمایشگاه( 

 طبقه اول ودوم-شهرآرا  یآرش مهر ـ مجتمع تخصص دیشه ابانیشهرآرا ـ خدرس: آ

 ۸۸۲۶۳۷۴۶تلفن: 

 

  قانونآزمایشگاه  

 جنب داروخانه ثامن-بهاران ابانینبش خ-یاصفهان یبعد ازاشرف-غرب میاتوبان حکدرس: آ

 ۴۴۰۸۵۵۲۲تلفن: 

 

  کنآزمایشگاه  

 کن درمانگاه – آب منبع جنب – یادهم دیشه ابانیخ –سولقان  ابانیخدرس: آ



 
 

 ۴۴۳۱۶۰۳۸تلفن: 

 

  کاجآزمایشگاه  

 انیپارس ساختمان –پنجم  ابانیخ نبش –کاج  دانیباالتر از م -یسعادت آباد شمالدرس: آ

 ۲۲۰۸۴۸۳۵تلفن: 

 

  مهرگانآزمایشگاه  

 ثاریا ابانینبش خ-بلوارمرزداران-یشهرک ژاندارمردرس: آ

 ۴۴۲۲۶۳۲۲تلفن: 

 

  نرمالآزمایشگاه  

 هیو فلکه اول صادق یخسرو شمال نیب-ستارخان  ابانیخدرس: آ

 ۴۴۲۰۴۲۱۱تلفن: 

 

  کانینآزمایشگاه  

 هفتم مخابرات ابانیآباد ـ نبش خ بلوارجنتدرس: آ

 ۴۴۴۰۶۷۴۶تلفن: 

 

  یناجآزمایشگاه  

 یجهارباغ و اتوبان همت ـ ساختمان بانک مل دانیم نیجنت آباد ـ ب بلواردرس: آ

 ۴۴۴۳۸۹۴۹تلفن: 



 
 

 

  نینگآزمایشگاه  

 نبش صرافها- ایدر بلوار –آباد  سعادتدرس: آ

 ۸۸۶۸۵۰۱۱تلفن: 

 

  کوکارینآزمایشگاه  

 قیسردار جنگل نبش کوچه شقا -تر از آبشناسان نییپا یکم -غرب شیاین بزرگراهدرس: آ

 ۴۴۴۶۶۶۸۴تلفن: 

 

 رصد(مایشگاه وایت )عضو شبکه آزمایشگاه آز 

 ۸۵۰خوش پالک  ابانیتقاطع خ جان،یآذربا ابانیآدرس:  تهران، خ

 ۶۶۳۷۱۴۴۷: تلفن

 

  هماآزمایشگاه  

 گلستان ـ پالک دو یو پنج متر یبلوار سردار جنگل ـ باالتر از سدرس: آ

 ۴۴۴۳۹۶۵۰تلفن: 

 

  هدفآزمایشگاه  

 طبقه همکف -یضلع شمال-جالل آل احمد ابانیخرس: دآ

 ۸۸۲۸۹۰۴۱تلفن: 
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