
 
 

 در تهران و سایر استان ها RT-PCR( به روش 19لیست آزمایشگاه های دارای مجوز انجام آزمایش کرونا )کووید 

 شگاه های دارای مجوز انجام آزمایش کرونا  از وزارت بهداشت برای مسافرین خارج از کشوریلیست آزما

 :استان تهران 

مایش کرونا مجوز انجام آز تلفن آدرس نام مسئول فنی ام آزمایشگاهن

برای مسافرین خارج از 

 کشور

 مجوز دارد 71365 23ضلع شمال شرقی میدان رسالت، کوچه آژنگ، پالک  دکتر فرهادی، دکتر مروتی آزمایشگاه رصد

 مجوز دارد 24436301 کوچه حامد-خ آسف -هیخ زعفران یدکتر شاهزاده فاضل انیپژوهشکده رو

 مجوز دارد 88753959 نبش کوچه ششم-رعمادیخ م-یطهرخ م دکتر امیر رسولی بیمارستان مهراد

گاه قرائد آزمایشگاه آینده  دکتر، انیکتر پ

 زاده یباق یهد

 مجوز دارد 40335228 خرداد 15 مارستانیب یروبرو -بلوار باهنر -نیورام

 نترالک میدکتر ابراه آزمایشگاه قلهک

 

 مجوز دارد 22600413 قلهک جنب مترو-خچالی تر ازالاب-یکدوئ ابانیخ-یعتیشر ابانیخ

 ،یمهدو دیدکتر سع آزمایشگاه سعید 

 شیراندیخ دیناه دکتر

 مجوز دارد 22874012 2و  6ک الپ-صدف ابانیخ-ضرابخانه ابانیخ-پاسداران ابانیخ

 ،بهداد نویخانم دکتر م آزمایشگاه مدیکال

 خانم، اهیدکتر شاه س یآقا

 یدستمالچ نایروم دکتر

س دانیم شگاه کوچه -ب الانق ابانیخ یتدااب-نیامام ح ک الپ-فرو
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 مجوز دارد 77516651

 ،یرامند یدرز نیحس بیمارستان نیکان

 ساناز ،پور یحائر دیسع

 ،انیسرور دهیسع ،یآقائ

بت  دا -هی  اق  دس    دانی  م تش  یا توب  ان ار ج -ا  -اراج یخرو

 بهمن22ابانیخ

 مجوز دارد 29121000



 
 

 یلالحجت ج کاوه

شریعتی هزاد پوپکدکتر ب آزمایشگاه پیوند ستجردی -خیابان  سیده به نفت پالک  -خیابان وحید د نر

174 

 مجوز دارد 22264144

 مجوز دارد 09122108812 ونک ابانیتر از خالبا_عصریول دکتر سعید آزاد بیمارستان خاتم االنبیا

 مجوز دارد 75254201 خ تندیس -اریتر از چهارراه اسفندالبا -قایلوار آفرب ییالکتر عد  بیمارستان تندیس

دکتر جمش   ی  دی، دکتر  آزمایشگاه پارسیان

 صداقتی

 مجوز دارد 77803600 105پالک  -خ گلبرگ

 مجوز دارد 22869647 چهل و پنج متری سیدخندان دکتر اشرفی بیمارستان رسالت

 طبقه-67ک الپ-یگاند ابانیخ بین جهان کودک و -اتوبان حقانی دکتر درودی نیا آزمایشگاه ونک

 اول

 مجوز دارد 88671521

 -آزمایش   گاه قلی زاده

 اسفندی

تر  ک لی زاده، د ق تر  ک د

 اسفندی

 _______  36250463 کوچه شهید اکبری -خرداد 15خ -میدان امام -ورامین

 _______  23518 میدان شهریاری -خ یمن -بزرگراه چمران دکتر صادقی تبار پژوهشگاه ابن سینا

 _______  61423260 خ فردوسی صاریسعیده ان بیمارستان بانک ملی

 _______  66367914 1026ساختمان  -ینخمی امام –کارون  ابانیتقاطع خ دکتر بینش امامی آزمایشگاه فروردین

 مجوز دارد 66927008 نبش رودکی جنوبی -خ آزادی دکتر غریب دوست آزمایشگاه آزادی

آزمایش  گاه پاتوبیولوژی 

پژوهش   ک  ده معتم  د 

 جهاد دانشگاهی

 مجوز دارد 88791120 خ گاندی جنوبی -میدان ونک دکتر صرامی

 مجوز دارد 88791120 3ک الپ مدائن، ابانیخ یبازار دوم، ابتدا دانیآباد، م یازن دکتر نبی زاده ید یولوژیاتوبپ

 مجوز دارد 88961748 پاسارگاد بانک یروبرو یتر از فاطمالبا یکارگر شمال دکتر احساسی آزمایشگاه بهار

 _______  88078388 انتهای ایوانک غربی -6فاز  -شهرک غرب دکتر پارسانیا پلی کلینیک قدس



 
 

تر  آزمایشگاه آرامش ک بی، د قو ع ی تر  ک د

 حیدری

 مجوز دارد 22139018 9خ  -میدان کاج -سعادت آباد

بیم  ارس   ت  ان عرف  ان 

 نیایش

 مجوز دارد 49796141 خ شاهین جنوبی دکتر گهرور

 مجوز دارد 23021663 خ ریاضی بخشایش کتر حامدی میراد بیمارستان عرفان

 _______  88962148 نبش کیکانیان -خ زرتشت غربی -خ ولیعصر دکتر رخشانی بیمارستان مهر

حوری  دی بیمارستان می،  ی ح فرزان  ه ر

 رضوان

 مجوز دارد 88771374 ابتدای توانیر -خ ولیعصر

 _______  88303228 خ جم -خ مطهری دکتر قره خانی بیمارستان جم

 _______  88675111 بن بست آفرین -خ الوند -میدان آرژانتین دکتر شاه حسینی آزمایشگاه آرژانتین

 _______  47241000 خرازی اتوبان یابتدا -اتوبان همت یغرب یانتها دکتر محمد باقری بیمارستان تریتا

 _______  88198077 ابتدای توانیر -خ ولیعصر دکتر آهنی آزمایشگاه مندل

 _______  81472000 خ سیمای ایران -شهرک غرب دکتر اسماعیلیان بیمارستان الله

 مجوز دارد 82721 تقاطع دادمان -بلوار فرحزادی -شهرک غرب دکتر کریمی بیمارستان آتیه

 __ _____  88002671 2بن بست اله پالک  -باالتر از فاطمی -خ کارگر شمالی دکتر زارعی آزمایشگاه الوند

 _______  66426891 خ نصرت غربی -خ کارگر شمالی دکتر غضنفری آزمایشگاه سیمرغ

دکتر مش    ایخی، دکتر  بیمارستان پارس

 معتظ

 مجوز دارد 82199151 کوچه رستاک -خ عبداهلل زاده -بلوار کشاورز

 مجوز دارد 88706555 نرسیده به ولیعصر -خ شهید بهشتی دکتر کیوان آزمایشگاه کیوان

مرکز پاتولوژی و ژنتیک 

 کریمی نژاد، نجم آبادی

دکتر نجم آب  ادی، دکتر 

 قادری

 _______  88363955 ضلع غربی مترو -میدان صنعت -شهرک غرب



 
 

نی،  بیمارستان فرهیختگان کرم  ا ظفری  م تر  دک

دکتر س    اعتی  ان، دکتر 

 صداقتی

 _______  44845244 به سمت حصارک -میدان دانشگاه

 _______  88948860 تقاطع زرتشت و فلسطین -خ جویبار -میدان فاطمی مالیدکتر ج کانون هموفیلی

 

 :استان البرز 

 _______  34440277 رو به روی مخابرات -میدان سپاه دکتر گردیز آزمایشگاه آراد

کوش    ش،  آزمایشگاه رازی جوادی  کی  ان 

 هوشنگ زعیم کهن

 _______  32756290 سه راه گوهردشت

 _______  36541900 فلکه دوم -فردیس زهرا پاکنژاد دکتر آزمایشگاه فردیس

هر  م آزم  ایش    گ  اه 

 هشتگرد

 _______  44231008 جنب بانک پارسیان -خ امام خمینی -هشتگرد دکتر محمود سلیمانی

 یربغ یغزال بلوار – یرونیب حانیبلوار ابور -اشتهارد یشهرک صنعت دکتر یوسفی پرشکوه آزمایشگاه بهنام 

 دنال ابانخی –

37775557  _______ 

 

 :استان آذربایجان شرقی 

 دکتر صادقی،  آزمایشگاه دانش

 دکتر سلطان پور

 مجوز دارد 4135555187 ی وحیدبستن یروبرو وریشهر 17 ابانیخ

 

 



 
 

 :استان اصفهان 

دکتر س   ید مهدی و س   ید  آذر مهر اصفهان

 امین افتخاری

 مجوز دارد 3132341162 روبه روی اورژانس -خ کاشانی

 مجوز دارد 3132232068 جنب بانک ملت -خ آمادگاه دکتر مویدنیا یشگاه آریاآزما

 مجوز دارد 36631906 شیخ مفید غربی -خ صدوقی شمالی دکتر طباطبایی فر آزمایشگاه اریترون

آزم  ایش   گ  اه دکتر 

 شریفی

 مجوز دارد 3136617196 ابتدای چهارباغ باال -میدان آزادی دکتر فروغ شریفی

 مجوز دارد 36246204 روی درمانگاه فجر روبه -حکیم نظامی دکتر علی عجمی نوبلآزمایشگاه 

 مجوز دارد 5223 6710 ابتدای باهنر -چهارراه هالل احمر -زرین شهر دکتر وحید دستجردی آزمایشگاه وحید

 مجوز دارد 32241100 خ شمس آبادی دکتر یاران آزمایشگاه دکتر یاران

آزم  ایش   گ  اه دکتر 

 احترام

 _______  3155458600 کوچه داروخانه دکتر طبرسی -خ بهشتی -کاشان کتر احترامد

 

 :استان خراسان رضوی 

 مجوز دارد 51385211160 خ رازی -مشهد دکتر شمسیان جهاد دانشگاهی

 مجوز دارد 5138546664 خ پاسداران -سه راه جم -مشهد دکتر غفارزاده آزمایشگاه مشهد

 _______  5136004060 بعد از پل قائم -بزرگراه کالنتری ریدکتر جعف بیمارستان رضوی

آزم  ایش   گ  اه پردیس 

 حافظ

 مجوز دارد 5138699090 30و  28بین وکیل آباد  -ر وکیل آبادوابل دکتر کرامتی

تر  ک آزم  ایش    گ  اه د

 اجتهادی

 مجوز دارد 5138427056 خ راهنمایی -بلوار احمد آباد دکتر اجتهادی



 
 

 مجوز دارد 5138476680 نبش پرستار -2عارف  -خ عارف احمدیدکتر  آزمایشگاه نیکان

 _______  38552622 ابتدای خ رازی -میدان بیمارستان امام رضا دکتر عطایی آزمایشگاه پارسیان

 

 :استان خوزستان 

 _______  9022223935 کیانپارس= خ اسفند شرقی مرادزادگاندکتر  پاستورآزمایشگاه 

 _______  9160297430 غربی نهمکیانپارس= خ  فتحی زادهدکتر  پارسآزمایشگاه 

 _______  6133337661 شرقی میهنکیانپارس= خ  سینادکتر  نرگسآزمایشگاه 

 _______  6133337474 شرقی پهلوانکیانپارس= خ  کشمنددکتر  آریاآزمایشگاه 

 

 :استان سیستان و بلوچستان 

 _______  5433444761 عدالت کیکلن یروبرو -بلوار بهداشت -زاهدان دکتر یزدانی آزمایشگاه نوین

 _______  334128310 120کالپ امیخ ابانیخ -زاهدان دکتر دبیری آزمایشگاه دکتر دبیری

 

 :استان فارس 

 _______  7132335753 خ هدایت -خ مشیر فاطمی دکتر ملک نسب آزمایشگاه ارس

 مجوز دارد  71323334 حد فاصل فلسطین و مالصدرا -خ معدل غربی دکتر منبتی آزمایشگاه راز

 مجوز دارد 7132337063 ابتدای بیست متری سینما سعدی -خ زند دکتر نجفی نیلوآزمایشگاه 

 مجوز دارد 7132318700 بین بیست متری و صورتگر -خ اردیبهشت دکتر افراسیابی آزمایشگاه پیوند

 مجوز دارد 32335947 تقاطع معدل -خ بیست متری سینما سعدی دکتر امیرلطیفی آزمایشگاه سینا



 
 

 

 ناستان قزوی: 

 _______  2833243324 کوچه ساحل -فردوسی بعد از چهار راه -یبوعل ابانیخ -نیقزو دکتر هادیزاده آزمایشگاه خاتم

 

 :استان قم 

 _______  2537749051 34کوچه -خ شهدا دکتر مومنی آزمایشگاه بوعلی

 

 :استان کرمان 

آزمایش   گاه دکتر نعیم 

 رضا وطنخواه

 _______  3443213530 1کوچه  -ییخ شهید رجا -جیرفت دکتر وطنخواه

 

 :استان گیالن 

بیمارس  تان خص  وص  ی 

 پارس

 _______  32133261 بلوار قلی پور دکتر جهانزاد

 

 

 



 
 

 :استان لرستان 

شگاه مرکزی خرم  آزمای

 آباد

 _______  33305296 403پالک  -شهدای غربی -خرم آباد دکتر رئیسی علوی

کتر دکتر ت  اج ال  دینی، د آزمایشگاه دکتر حسنی

 پونکی

 _______  42530030 خ تختی -بروجرد

 

 :استان مازندران 

تر  ک آزم  ایش    گ  اه د

 پورعلیجان

 _______  32196820 403پالک  -شهدای غربی -خرم آباد دکتر پورعلیجان

 _______  325001 جنب داروخانه اتحاد -چهارراه فرهنگ -بابل دکتر نصری آزمایشگاه دکتر نصری

 _______  52228222 کوروش ابانیخ یابتدا –چالوس  دکتر جاهد پارس آزمایشگاه

 _______  1154221998 بهادری کوچه دکتر-امام ابانیخ-تنکابن ادژحمیدرضان دکتر دانش تنکابن  آزمایشگاه

 _______  1133411103 بلوار کشاورز یابتدا -یسار دکتر مهدوی فجر ساری آزمایشگاه

تر  آزم  ایش    گ  اه ک د

 حکیمی

 _______  764227066 تامین اجتماعی سازمان یروبرو-وریشهر 17 ابانیخ-آمل دکتر حکیمی

تر  آزم  ایش    گ  اه ک د

 محسنی

 _______  52334040  دکتر محسنی

 _______  44440001 15/1آفتاب  -ینیامام خم انیایخ -آمل دکتر ترابی هراز آمل آزمایشگاه

 _______  1142203987 میالد نور پاساژ یروبرو -تهران ابانیخ -قائم شهر دکتر نیرین ندکتر نیری آزمایشگاه

 _______  33700384 چهارم کوچه فرح آباد -بلوار فرح آباد -یسار  دکتر هاشمی نوین ژنتیک آزمایشگاه

 



 
 

 :استان مرکزی 

تر آزم  ایش    گ   ک اه د

 آشتیانی

 _______  8642223261 میدان شهدا -ساوه دکتر علوی، دکتر منصوری

 _______  8632234123 نیسانیان ساختمان دکتر -انیسانیخ ن -اراک دکتر خوانساری بهسان اهآزمایشگ

 

 :استان همدان 

 _______  8132534465 کوچه نیلی -آرامگاه بوعلی جلیلیاندکتر  زانوفراه آزمایشگ

 

 ن:استان هرمزگا 

فو   یم  ارس    ت  ان  ب

 تخصصی جزیره کیش

 _______   آزمایشگاه بیمارستان کیش عطاییدکتر 
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