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بخش خصوصیآزمایشگاه بوعلی
دکتر محمد حسین 

اسدی

خیابان سعدی روبروی مخابرات -زنجان 

بن بست زرنانی
*اعتبار دارد02433360922

بخش خصوصیآزمایشگاه بهار
دکتر حمیدرضا مقدمی

دکتر عبدالحکیم آتابای

زنجان چهاررا اسدی کوچه قلعه ساختمان 

بهار
*اعتبار دارد02433335045

دکتر حسام میرشهابیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر میرشهابی

خیابان سعدی وسط خیابان هفت -زنجان 

تیر نبش کوچه بیستونی ساختمان 

پزشکان اتحاد

*اعتبار دارد02433323643

بخش خصوصیآزمایشگاه رازی
دکتر محسن امامی آل 

آقا

کرمانشاه پارکینگ شهرداری خیابان  حاج 

محمد تقی اصفهانی ساختمان دکتر آل آقا
*اعتبار دارد08337298690

دکتر سید قاسم بهاریبخش خصوصیآزمایشگاه جم
کرمانشاه پارکینگ شهرداری خیابان 

دارایی نبش کوچه الدن
*اعتبار دارد08337277777

دکتر منصور خزاعیبخش خصوصیپاتوبیولوژی مادر

 شهریور 17 بهمن میدان 22کرمانشاه 

 طبقه 101خیابان گلناز نبش کوچه 

همکف

*اعتبار دارد08338459330

دکتر فرهاد کاوسیبخش خصوصیآزمایشگاه بوعلی
 بهمن ابتدای 22کرمانشاه سی متری دوم 

 پالک118بلوار وحدت کوچه 

08338385712

08338385713
*اعتبار دارد

*اعتبار دارد2-08334221141کرمانشاه طاق بستان روبروی پارک فدکدکتر محمد رسول زارعیبخش خصوصیآزمایشگاه بهار
آزمایشگاه دکتر علی 

بخشی
دکتر علی بخشیبخش خصوصی

کرمانشاه چهارراه مهدیه اول خیابان موید 

ساختمان پزشکان سبحان
*اعتبار دارد08337214447

1401/2/17ویرایش   -19-فهرست آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش مولکولی کووید
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زنجانزنجا

کرمانشاه

شاه
        کرمان



دکتر ابوطالب مدرسیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر مدرسیالرستان
الرستان شهرجدید بلوار هالل احمر 

کلینیک تخصصی مهر
*اعتبار دارد07152243658-9

دکتر ابوطالب مهرابیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر مهرابیگراش
گراش بعد از بیمارستان ابتدای بلوار امام 

حسین

07152443100

07152443357
*اعتبار دارد

جهرم

آزمایشگاه تشخیص 

مولکولی معاونت 

بهداشت

*اعتبار دارد07154222537(ع)جهرم میدان جهاد درمانگاه امام صادق دکتر اباذر روستازادهبخش ذولتی

آزمایشگاه تخصصی 

میکروب شناسی 

پزشکی پارس

دکتر مازیار ضیائیانبخش خصوصی

هدایت شرقی از مشیرفاطمی؛ -شیراز 

آزمایشگاه تخصصی میکروب شناسی 

پزشکی پارس

*اعتبار دارد07132338688
آزمایشگاه تخصصی 

میکروب شناسی 

پزشکی ارس

بخش خصوصی
دکتر منا ملک

 نسب

–خیابان مشیر فاطمی  _ شیراز 

 – خیابان هدایت 

بعد از پارکینگ هدایت

07132335753
غیرفعال شده 

است

 بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، آزمایشگاه در حال حاضر 

.فعالیتی ندارد

دکتر احمد منبتیبخش خصوصیآزمایشگاه راز
شیراز خیابان معدل غربی حد فاصل 

فلسطین و مالصدرا
*اعتبار دارد071323334

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

نیلو
دکتر زینب عبدی پوربخش خصوصی

 7خیابان زند ابتدای خیابان -شیراز

(متری سینما سعدی20)تیر
*اعتبار دارد07191011155

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک پیوند
دکتر عبدالرضا افراسیابیبخش خصوصی

 متری 20خیابان اردیبهشت، بین - شیراز

و صورتگر، نبش کوچه
*اعتبار دارد07132318700

بخش خصوصیآزمایشگاه سینا
دکتر فاطمه السادات 

امیرلطیفی

خیابان بیست متری سینما -  شیراز

تقاطع معدل- سعدی
*اعتبار دارد07132335947

دکتر آرش شکیب زادهبخش خصوصیآزمایشگاه آنالیز
جنب هتل / خیابان زند غربی / شیراز 

طبقه چهارم/ ساختمان صدف / پارس 
*اعتبار دارد07132356794

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

اکسیژن
دکتر مهرداد مهرزادهبخش خصوصی

کوچه  –هفت تیر  –خیابان زند -شیراز

ساختمان اکسیژن – 10
*اعتبار دارد07132319026

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکتر سعادتی
بخش خصوصی

تقاطع هدایت - خیابان فلسطین –شیراز دکتر حمیده سعادتی

80ساختمان –
*اعتبار دارد07132306151

              

              

              

              

              

              

              

              

 شیراز

س
                                                                       فار

 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه گراش این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی است، موقتا در لیست 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان گراش آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است



دکتر نجمه ذوالمجدیبخش خصوصیآزمایشگاه دانش
 – 3کوچه - خیابان شهید فقیهی –شیراز 

-24پالک 

07132354486- 

07132337726

تعلیق شده 

*است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

بخش خصوصیآزمایشگاه مهرگان
دکتر سیمین سرکلزایی 

مقدم
*اعتبار دارد07132358144شیراز خیابان هفت تیر تقاطع معدل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکتر صالحی
دکتر محمد صالحیبخش خصوصی

شیراز خیابان زند روبروی هتل پارس 

47کوچه 
*اعتبار دارد07132309486

مرکز درمان ناباروری 

دکتر رستمی
*اعتبار دارد307136270901شیراز خیابان زرگری کوچه دکتر رضا پژومندبخش خصوصی

دکتر ناهید فرهمندبخش خصوصیآزمایشگاه فرهمند
 روبروی 55شیراز قصر دشت کوچه 

خشکبار تفرشی
*اعتبار دارد07136263962

آزمایشگاه دکتر رحمان 

نیا
دکتر شریفه رحمان نیابخش خصوصی

-  تیر7خیابان - خیابان زند –شیراز 

ساختمان دنا
*اعتبار دارد07132317965

دکتر احسان فرزان فربخش خصوصیآزمایشگاه آریانا
شیراز بیست متری سینما سعدی نبش 

چهارراه معدل
*اعتبار دارد07132302943

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

خصوصی نوین
دکتر امیر یزدانیبخش خصوصی

زاهدان بلوار بهداشت روبروی کلینیک 

عدالت
*اعتبار دارد05433444761

بخش خصوصیآزمایشگاه آریا
دکتر عباس احمدی 

جورقی

زاهدان خیابان توحید تقاطع خیام 

ساختمان پزشکان
*اعتبار دارد05433433243

دکتر عیباسعلی نیازیبخش خصوصیآزمایشگاه توحید
جنب - خیابان خیام -  زاهدان

 توحید داروخانه
*اعتبار دارد05433415022

بخش خصوصیآزمایشگاه امید
دکتر حمید حیرانی 

مقدم
*اعتبار دارد05433433893زاهدان خیابان خیام جنب کلینیک شفا

آزمایشگاه خصوصی 

دکتر دبیری
*اعتبار دارد12005433412831خیابان خیام پالک- زاهدان دکتر سروش دبیریبخش خصوصی
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آزمایشگاه کرونا ویروس 

چابهار
دکتر غالمرضا ناروییمعاونت بهداشت

شهرستان چابهار بلوار قدس کلینیک 

تخصصی سینا
*اعتبار دارد

دکتر کیاندخت گردیزبخش خصوصیپاتوبیولوژی آراد

نرسیده به -خیابان شهید بهشتی-کرج

برج طاق -روبروی مخابرات-میدان سپاه

آزمایشگاه آراد-طبقه اول-کسری

*اعتبار دارد034440277

پاتوبیولوژی و ژنتیک 

پزشکی رازی کرج
بخش خصوصی

 دکتر کیان جوادی 

دکتر  –کوشش 

هوشنگ زعیم کهن

آزمایشگاه -  سه راه گوهردشت  –کرج 

پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی رازی کرج
*اعتبار دارد02632756290

آزمایشگاه مرکزی 

فردیس
*اعتبار دارد5الی802636541900 پالک 15فردیس فلکه دوم خیابان دکتر زهرا پاکزاد بخش خصوصی

پاتوبیولوژی مهر 

هشتگرد
بخش خصوصی

دکتر محمود سلیمانی 

دودران

جنب بانک -خیابان امام خمینی-هشتگرد

پارسیان

02644231007- 

02644231008
*اعتبار دارد

آزمایشگاه بهنام وابسته 

به شرکت پادیاب طب
بخش خصوصی

دکتر بهنام یوسفی 

پرشکوه

بلوار ابوریحان - شهرک صنعتی اشتهارد

خیابان الدن –بلوار غزالی غربی  –بیرونی 

02637775532-8

160داخلی
*اعتبار دارد

بخش خصوصیپاتوبیولوژی امین
دکتر مفاخری

دکتر نوحی

جنب - بلوار شهدای دانش آموز- کرج 

-کوچه  شهید حیدرخانی- بیمارستان قائم

. آزمایشگاه پاتوبیولوزی امین

*اعتبار دارد7401 3275 026
آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

جهان
دکتر سوسن میرهدایتیبخش خصوصی

بین میدان , خیابان شهید بهشتی, کرج

ساختمان , شهدا و چهارراه طالقانی

طبقه سوم,پزشکان سینا

026-32234774 026-

32248623
*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

پویش
بخش خصوصی

دکتر صدیقه مرتضی 

قالهری
بلوار طالقانی جنوبی نبش کوچه -  کرج 

شهید عین الهی ساختمان سبز طبقه اول
*اعتبار دارد02632702880

بخش خصوصی(نظرآباد)آزمایشگاه بهار
دکتر محمود سلیمانی 

دودران
*اعتبار دارد02645354613نبش کوچه آزادفالح –خ انقالب - نظراباد

 دکتر شهرام سوادبخش خصوصیآزمایشگاه پارس ژنوم
کرج، خیابان شهید بهشتی، بین جهانشهر 

2، واحد3و کسری، برج نگین البرز، طبقه 
*اعتبار دارد02634486940

بیمارستان تخت 

جمشید
بخش خصوصی

دکتر رضا ملکی پیر 

بازاری

عظیمیه میدان مهران بیمارستان - کرج

تخت جمشید
اعتبار دارد02632119000
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 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه ایرانشهر این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی است، 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان چابهار آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.موقتا در لیست آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است



*اعتبار دارد44220352-026جنب بانک سپه.خ امام خمینی .هشتگرددکتر پرویز شریف زادهبخش خصوصیآزمایشگاه البرز هشتگرد

دکتر مریم طارمیبخش خصوصیآزمایشگاه بهبد

حدفاصل چهارراه طالقانی و میدان -کرج

-کلینیک بهبد-روبروی بانک سپه-شهدا

طبقه سوم آزمایشگاه

*اعتبار دارد 02632255063
آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

کیمیا
دکتر رویا رنجبرانبخش خصوصی

بعد از اداره  –خیابان طالقانی  –کرج 

خیابان شهید  –خیابان مرجان  –پست 

نبش کوچه فرشید –میرزایی 

*اعتبار دارد02632263997
آزمایشگاه کوروش 

مهرشهر
بخش خصوصی

دکتر افشین صفایی  

دکتر صابر کوپال

 کرج مهرشهر بلوار ارم سه راه شهرداری 

نبش کوچه بنفشه ساختمان آمیتیست
*اعتبار دارد02634236400

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک دنا
دکتر زهرا پاکزادبخش خصوصی

-بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا- کرج

آزمایشگاه دنا- 2طبقه -  برج قائم
*اعتبار دارد02636113

بخش خصوصیبیمارستان قائم
 دکتر میترا شایقی دکتر 

سید علی هاشمی

چهارراه دولت –بلوار دانش آموز  –کرج 

(عج)بیمارستان قائم –آباد 
02632771000-7

تعلیق موقت 

*شده است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

دکتر فریبا وصالیبخش خصوصیبیمارستان کسری
کرج خیابان شهید بهشتی خیابان کسری 

بیمارستان کسری
*اعتبار دارد02634445776

 دکتر روح اله توده زعیمبخش خصوصیآزمایشگاه گوهردشت
ضلع غربی -فلکه اول – کرج، گوهردشت 

5نبش کوچه کاوه پ 
*اعتبار دارد02634409040

بخش خصوصیآزمایشگاه بهنود
دکتر فاطمه زجاجی 

کهن

 متری 45حدفاصل -کرج خیابان درختی

 73گلشهر و سه راه حدادی،پالک 

طبقه دوم-،ساختمان ایران زمین

*اعتبار دارد2633517460

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

مرکزی کرج
*اعتبار دارد02632234494کرج خیابان شهید بهشتی کوچه خوشنامدکتر ایراندخت میرپنجیبخش خصوصی

دکتر سالومه آیینه سازیبخش خصوصیآزمایشگاه آتیه البرز
کرج گلشهر چهارراه حدادی ابتدای بلوار 

سرداران غربی
*اعتبار دارد02633534091

شهناز جعفرزادگانبخش خصوصیآزمایشگاه کاشف
کرج، حصارک، میدان دانشگاه خوارزمی، 

کوچه باستانی، آزمایشگاه کاشف
اعتبار دارد02645054371

دکتر زینب فراهانیبخش خصوصیآزمایشگاه بهستون
. جنب بانک کشاورزی. بلوار هفت تیر. کرج

نبش کوچه شقایق
*اعتبار دارد02634090290

              

              

              

      البرز
                                                                                                                    البرز



آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک خاتم
بخش خصوصی

دکتر سیدمحمدرضا 

هادی زاده خیرخواه

قزوین، خیابان بوعلی، بعد از چهار راه 

 216فردوسی، کوچه ساحل، پالک 

(ساختمان پزشکان عرفان)

*اعتبار دارد02833243324

*اعتبار دارد02833222525قزوین خ نادری روبروی عطاری هاشمیاندکتر امیر فرزامبخش خصوصیآزمایشگاه فرزام
*اعتبار دارد17702833343300قزوین چهارراه فروسی پالک دکتر ابوالفضل حیدریبخش خصوصیآزمایشگاه سنا
بخش خصوصیآزمایشگاه بهار

دکتر فاطمه حاج 

منوچهری

 قزوین، خیابان خیام شمالی، جنب بانک 

ملی
اعتبار دارد02833344575

بخش خصوصیآزمایشگاه دانش
دکتر صادقی

دکتر سلطان پور

دکتر پور ابراهیم

 شهریور روبروی بستنی17خیابان -تبریز

ساختمان سپید طبقه اول-  وحید
*اعتبار دارد04135555187

بخش خصوصیآزمایشگاه صدرآزما
تبریز سرباالیی ولی عصر، باالتر از پل دکتر مهدی نیرومند

توانیر، ساختمان پزشکان صدر، طبقه دوم
*اعتبار دارد6866 3332 041

بخش خصوصی2آزمایشگاه دانش
دکتر حیدرعلی 

اسماعیلی

تبریز، خیابان آزادی ، تقاطع گلگشت ، 

ساختمان آزادی
*اعتبار دارد 33378777 041

آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکی دکتر قره 

سوران

 دکتر جالل قره سورانبخش خصوصی

 شهریور جدید جنب 17تبریز خیابان 

بانک ملی ساختمان فارابی طبقه پنجم 

آزمایشگاه دکتر قره سوران

*اعتبار دارد04135563838

دکتر جعفر محسنیبخش خصوصیآزمایشگاه برتر

تبریز خیابان ارتش جنوبی چهارراه 

باغشمال روبروی بیمارستان الزهرا 

ساختمان برتر

04135547022
تعلیق موقت 

*شده است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

ازمایشگاه دانش  

میانه
دکتر مجید زمانیبخش خصوصی

باالتر از میدان ازادی . خیابان امام .  میانه 

ساختمان رازی. 

04152239888-

52239777-

52247710

*اعتبار دارد

دکتر امیر واحدیبخش خصوصیآزمایشگاه واحدی
تبریز باالتر از سه راهی گلگشت نرسیده به 

بیمارستان امام رضا
*اعتبار دارد09382138877

بیمارستان امام 

(ع)سجاد
عمومی غیردولتی

دکتر بابک خلیفه زاده 

کلیبر

تبریز بلوار استاد شهریار، گلکار، بیمارستان 

امام سجاد

 

04133286770

137داخلی 

اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه الندا
دکتر علیرضا نجفی 

بوکت

تبریز پاستور جدید تقاطع شریعتی و 

طالقانی روبروی بانک رسالت ساختمان 

ایرانیان طبقه اول

*اعتبار دارد04135579476

ی
ن شرق

                                                                    آذربایجا

              

              

              

              

    تبریز

              

 قزوین

                                        

ن
قزوی



بیمارستان ولیعصر 

(عج)
دکتر مهناز اردی بازاربخش خصوصی

میدان افالک /تبریز اول زعفرانیه

طبقه اول/بیمارستان ولیعصر تبریز/نما
اعتبار دارد04133321600

دکتر زهره بابالوبخش خصوصیآزمایشگاه فردوس
تبریز خیابان گلشهر باالتر از بیمارستان 

شهدا روبروی کوی بهارستان ساختمان 

 طبقه همکف110

*اعتبار دارد04133844300

بخش خصوصیآزمایشگاه حیات
دکتر مجید 

خانمحمدی

 شهریور جدید روبروی 17خیابان -تبریز

بستنی وحید ساختمان پزشکان حیات

041335546070

041335546071
*اعتبار دارد

دکتر صادق پورابراهیمبخش خصوصیآزمایشگاه سالم
تبریز کمربندی میدان پیش قدم کلینیک 

سالمت
*اعتبار دارد04133259587

بخش خصوصیآزمایشگاه دانشمند
دکتر محمدعلی 

دکتر جالل -دانشمند

رضایی

اراک میدان شریعتی ساختمان پزشکان 

امیرکبی
*اعتبار دارد08632216600

*اعتبار دارد08633405اراک خیابان هپکودکتر شیما خالقیبخش خصوصیبیمارستان سینا

بخش خصوصیآزمایشگاه رازی
دکتر محسن حسین 

08632211818 اراک روبروی بیمارستان ولیعصرخانی
غیرفعال شده 

است

 بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی اراک، آزمایشگاه در حال حاضر 

.فعالیتی ندارد

آزمایشگاه تخصصی 

ویروس شناسی بهسان
بخش خصوصی

دکتر بهزاد خوانساری 

نژاد

اراک ، خ نیسانیان ،ساختمان دکتر 

نیسانیان ، طبقه سوم آزمایشگاه بهسان
*اعتبار دارد08632234123

آزمایشگاه دکتر محبی 

آشتیانی
بخش خصوصی

 –دکتر سیده هما علوی 

دکتر خجسته منصوری
*اعتبار دارد08642223261ساوه، میدان شهدا

بخش خصوصیآزمایشگاه کوثر
دکتر نسرین سرهنگ 

زاده
آزمایشگاه ,خیابان شریعتی,شهرستان ساوه

تخصصی کوثر
*اعتبار دارد08642222726

بخش خصوصیآذرمهر اصفهان
دکتر سید مهدی 

سید امین  –افتخاری 

افتخاری

اصفهان خیابان کاشانی

 روبروی اورژانس بیمارستان کاشانی
*اعتبار دارد03132341162

*اعتبار دارد03132232068اصفهان ،خیابان آمادگاه، جنب بانک ملتدکتر رضا موید نیابخش خصوصیآزمایشگاه آریا

ی
ن شرق

                                                                    آذربایجا

              

              

              

              

    تبریز

ساوه

ن
صفها

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ا

اراک

ی
            مرکز

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

اصفهان



 آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک اریترون
بخش خصوصی

 دکتر محمد امین 

طباطبائی فر

 –  اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 

شیخ مفید غربی
*اعتبار دارد036631906

  آزمایشگاه دکتر 

شریفی
دکتر فروغ شریفیبخش خصوصی

ابتدای  –میدان آزادی  – اصفهان 

چهارباغ باال
*اعتبار دارد03136617196

*اعتبار دارد0316246204روبروی درمانگاه فجر.اصفهان ،حکیم نظامی دکتر علی عجمیبخش خصوصیآزمایشگاه نوبل
بخش خصوصیآزمایشگاه وحید

 دکتر محمد وحید 

دستجردی

چهار راه  هالل  –زرین شهر  – اصفهان 

ابتدای بلوار باهنر –احمر 
*اعتبار دارد031 5223 6710 

بخش خصوصیآزمایشگاه مفید
دکتر مریم السادات 

میرطالبی

اصفهان ، خ سجاد خ رحیم ارباب حدفاصل 

6 و 4فرعی 

03136630063

03136630630
*اعتبار دارد

دکتر زهرا فتاحیبخش خصوصیآزمایشگاه پارک
اصفهان ،خیابان چهارباغ باال جنب مجتمع 

پارک ساختمان گلستان طبقه اول
*اعتبار دارد03136661898

آزمایشگاه دکتر 

بصیرکازرونی
دکتر بصیرکازرونیبخش خصوصی

اول خیابان - خیابان فردوسی- اصفهان

*اعتبار دارد03132228278سید علیخان

دکتر ناصر الماسیبخش خصوصیآزمایشگاه ملل
اصفهان اتوبان شهید آقابابایی شهرک 

سالمت
*اعتبار دارد031313100

دکتر فرشید جوادیبخش خصوصیآزمایشگاه مهدیه
اصفهان، خیابان احمدآباد، مرکز 

مهدیه تشخیصی
*اعتبار دارد03132282401

بخش خصوصیآزمایشگاه دکتر برادران
دکتر شهرزاد برادران 

*اعتبار دارد0433 3224 031 اصفهان فلکه فلسطین ابتدای فردوسیقهفرخی
آزمایشگاه دکتر قاضی 

عسگر
بخش خصوصی

دکتر سید حسین قاضی 

عسکر

 –خیابان مطهری  –ملکشهر  –اصفهان 

آزمایشگاه دکتر قاضی عسکر –کوچه گلها 

0314408090     

0314410442
*اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه دکتر خلیلیان
  بلوار وحید چهارراه امام زاده محسن دکتر سعادت خلیلیان

ساختمان جام جم
031 3625 9753

تعلیق موقت 

*شده است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

بخش خصوصیآزمایشگاه میالد
- میالد بن بست- خیابان آمادگاهخانم دکتر مهشید افضل

آزمایشگاه میالد-میالد ساختمان
*اعتبار دارد2430 3222 031

ن
صفها

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ا

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

اصفهان



آزمایشگاه الزهرا زرین 

شهر
بخش خصوصی

دکتر بهرام گودرزی 

طاقانکی

زرین شهر بلوار شهید باهنر کوچه شهید 

12عابدی پالک 
03152235040

غیرفعال شده 

*است
بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان، آزمایشگاه غیر فعال شده 

است

آزمایشگاه فروغ آزما 

(دانشگاه آزاد)
دکتر شهال رستمی رادجهاد دانشگاهی

اصفهان خ جی شرقی انتهای بلوار ارغوانیه 

(خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالمی 
*اعتبار دارد03135354185

دکتر سیف اله مهرابیبخش خصوصیکلینیک جی
اصفهان خیابان جی بعد از سه راه 

همدانیان درمانگاه جی
*اعتبار دارد۰۳۱۳۵۰۴

آزمایشگاه الزهرا 

خمینی شهر
دکتر مجید رحمانیبخش خصوصی

اصفهان خمینی شهر خ شریعتی جنوبی 

 مجتمع پزشکی سینا4کوچه شماره 
*اعتبار دارد03133674000

بخش خصوصیدکتر کیان ارثی
دکتر کیانوش کیان 

ارثی
*اعتبار دارد03136254547اصفهان بلوار دانشگاه سرای حکیم نظامی

دکتر سید امیر بحرینیبخش خصوصیآزمایشگاه کاریوژن
اصفهان چهارراه آپادانا جنب بانک تجارت 

ساختمان تندیس طبقه اول
*اعتبار دارد03136412290

دکتر مجید یارانبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر یاران
جهار  –خیابان شمس ابادی  – اصفهان 

طبقه اول –مجتمع خورشید  –طالقانی 

031 322411000-

03132208042-
*اعتبار دارد

کاشان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکتر احترام
دکتر حسن احترامبخش خصوصی

کاشان ، خیابان بهشتی، کوچه داروخانه 

دکتر طبسی
*اعتبار دارد03155458600

*اعتبار دارد302537749051کوچه - (صفائیه)خ شهدا - قمدکتر سید امیر مومنیبخش خصوصیآزمایشگاه بوعلی
آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی پاستور قم
میدان سعیدی ابتدای کوچه فرهنگ-قمدکتر محمد رضا نصریبخش خصوصی

02536632787

02636601363
*اعتبار دارد

آزمایشگاه آسیب 

شناسی بالینی و 

تشریحی دکتر مصدق

بخش خصوصی
دکتر محمود رضا 

مصدق
10 پالک7 تیرکوچه 7قم خیابان 

02536619619

02536602528
*اعتبار دارد

درمانگاه بقیه اهلل 

(عج)االعظم 
دکتر بهزاد رستم نسلبخش خصوصی

کوچه شماره  (دور شهر)قم خیابان فاطمی

7

0253710225

124و126داخلی
*اعتبار دارد

*اعتبار دارد۱0253193 ۰کوچه  – دی ۱۹خیابان  –قم دکتر مهرداد ضرغامیبخش خصوصیآزمایشگاه دانش

              

قم

                            قم
ن

صفها
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ا

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

اصفهان



آزمایشگاه ولیعصر 

اسالمشهر
*اعتبار دارد1002152819کوچه - باغ فیض- اسالمشهردکتر محمدرضا اعتمادیبخش خصوصی

ازمایشگاه پاتوبیولوژی 

فروردین
دکتر بینش امامیبخش خصوصی

امام  –تقاطع خیابان کارون - تهران 

1026ساختمان  –خمینی 
*اعتبار دارد02166367914

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

آزادی
بخش خصوصی

دکتر محسن عریب 

دوست

تهران ،آزادی نبش رودکی جنوبی 

ساختمان آزمایشگاه آزادی
*اعتبار دارد02166927008

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

پژوهشکده سرطان 

معتمد جهاد دانشگاهی

دکتر محمد پرنیانیجهاد دانشگاهی
پالک .خ گاندی جنوبی .میدان ونک.تهران

146
*اعتبار دارد02188791120

دکتر احمد فروزشبخش خصوصیآزمایشگاه امروز
 24میدان شهرری ابتدای خیابان - تهران 

روبروی بانک مسکن (رازی)متری 
*اعتبار دارد02155928770

بخش خصوصیآزمایشگاه برتر
دکتر عباسعلی رستمی

دکتر ستار گرگانی
*اعتبار دارد02185518تهران، شهرک رضویه، شهید اسکندرلو 

بخش خصوصیآزمایشگاه صفاییه
دکتر امیر سیدعلی مهبد

دکتر پیمان اصالنی

شهرری، خیابان فداییان اسالم پل  تهران، 

130سیمان خیابان سرگرد محمدی پالک 
*اعتبار دارد02133754898

درمانگاه دکتر فتح اهلل 

زاده
بخش خصوصی

. زلفی،خ. تهران شریعتی جنوبی،خ دکتر سیدهادی موسوی

واشقانی فرهانی
*اعتبار دارد3086 5582 021

بخش خصوصیدرمانگاه یاس
دکتر علیرضا سلیمی 

خضری

تهران خیابان رجایی میدان بهشت بلوار  

ابریشم نبش خ قهرودی
02155335072

تعلیق شده 

است

 بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی تهران آزمایشگاه به دلیل عدم 

رعایت الزامات تضمین کیفیت ثبت و تبادل 

کامل و به موقع نتایج آزمایشها در سامانه 

CLIS شده است، تعلیق.

بخش خصوصیآزمایشگاه نور اسالمشهر
دکتر سیده ربابه سید 

جوادیان

کوچه . متری امام خمینی20خ .اسالمشهر

7پالک .پنجم
*اعتبار دارد021۵۶۳۵۰۲۹۲

*اعتبار دارد6502166493005تهران خ انقالب خ ابوریحان  بالک دکتر محسن قدمیعمومی غیر دولتیآزمایشگاه ژنتیک یارا
آزمایشگاه پزشکی ری 

نوین
دکتر عبداله ازقندیبخش خصوصی

شهرری فدائیان اسالم روبروی امامزاده 

عبداله آزمایشگاه پزشکی ری نوین
*اعتبار دارد02155952205

              

              

              

              

              

        

تهران

ن
ن                                                                                                                                                                                             تهرا

                                                                    تهرا



دکتر حسن شامانیبخش خصوصیآزمایشگاه محققین
خیابان علی ابن - میدان نماز  –اسالمشهر 

۶پالک - کوچه اول - ابیطالب 
*اعتبار دارد02156351525

آزمایشگاه درمانگاه 

 17شهرداری منطقه 

تهران

دکتر گلرخ الفتیعمومی غیر دولتی

- روبروی مسجد- خیابان ابوذر- تهران

جنب پارک شهدای - خیابان فیروزی

 شهرداری 17درمانگاه منطقه - گمنام

تهران

*اعتبار دارد02155740269

دکتر نازی راستگوبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر راستگو
 2کوچه - خیابان زرافشان - اسالمشهر

41پالک - شهیدعزتی
*اعتبار دارد02156375941

بخش خصوصیدرمانگاه یادگار
دکتر مجید طیبی 

خسرو شاهی

تهران خیابان آزادی روبروی حبیب الهی  

خیابان شهیدان درمانگاه یادگار
*اعتبار دارد02166053794

آزمایشگاه دکتر 

حیدریان
دکتر محسن حیدریانبخش خصوصی

تهران شهر ری خیابان قم نرسیده به 

244میدان شهدای شاملو پالک 
*اعتبار دارد02155971710-12

آزمایشگاه تشخیص 

مولکولی درمانگاه شبانه 

روزی سلیم

دکتر مرضیه غرویبخش خصوصی
درمانگاه شبانه - بلوار دستواره- تهران

آزمایشگاه تشخیص مولکولی- روزی سلیم
*اعتبار دارد02155336830-38

بخش خصوصی(س)آزمایشگاه الزهرا
دکتر امیر مهدی میر 

ناطقی

تهران خزانه بخارایی  بین  فلکه اول و دوم 

8 کوچه سلطانی  پ

02155342903 -

02155342926 
*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوزی 

ماهان
دکتر فریده بیانبخش خصوصی

تهران شهرک شریعتی سه راه شریعتی 

 ساختمان مهرگان 3خیابان لطیفی پالک 

طبقه اول آزمایشگاه ماهان

02155544706 – 

55531734 – 

55518615 - 

55517696

*اعتبار دارد

بخش خصوصیپاتوبیولوژی دی
دکتر میرمحمود نبی 

زاده تبریزی

تهران ،نازی آباد، میدان بازار دوم، ابتدای 

344خیابان مدائن، پالک 
*اعتبار دارد02155081000

آزمایشگاه پژوهشکده 

رویان
کوچه حامد-خ آسف- خ زعفرانیه- تهران دکتر شاهزاده فاضلیجهاد دانشگاهی

02122414532

02124436301
*اعتبار دارد

دکتر امیررسولیبخش خصوصیبیمارستان مهراد
نبش کوچه -خ میرعماد-خ مطهری-تهران 

ششم
*اعتبار دارد02188753959

بخش خصوصیآزمایشگاه آینده

 دکتر امیر هوشنگ 

خانم دکتر هدی - نژاده

دکتر وحید - باقی زاده 

عزتی زاده

روبروی بیمارستان - بلوار باهنر- ورامین

 خرداد15
*اعتبار دارد02140335228
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بخش خصوصیآزمایشگاه قلهک

 دکتر ابراهیم کالنتر 

دکتر - مهرجردی

دکتر -  سودابه حسینی

دکتر -  زهرا قربانی

دکتر -  عبداله غفاری

سید حمید جمال 

الدینی عزآبادی

-خیابان کدوئی-خیابان شریعتی-تهران

جنب مترو قلهک-باالتر از یخچال
*اعتبار دارد02122600413

بخش خصوصیآزمایشگاه سعید

-  دکتر سعید مهدوی

-دکتر ناهید خیراندیش

دکتر فرهاد میرقمی 

دکتر امیرحسین - زاده

مومنی

-خیابان ضرابخانه-خیابان پاسداران-تهران 

2 و 6پالک -خیابان دعوای صدف
*اعتبار دارد02122874012

بخش خصوصیآزمایشگاه مدیکال
-خانم دکتر مینو بهداد

خانم دکتر رومینا 

دستمالچی

ابتدای خیابان -تهران میدان امام حسین  

6688پالک -کوچه فروشگاه-انقالب 

02177516651 - 

02175197
*اعتبار دارد

بخش خصوصیبیمارستان نیکان
- دکترسعید حائری پور

- خانم دکتر ساناز آقائی

دکتر  کاوه حجت جاللی

ابتدای اتوبان -میدان اقدسیه - تهران 

بهمن22خیابان- خروجی اراج - ارتش 
*اعتبار دارد02129121000

بخش خصوصیآزمایشگاه رصد
-  دکتر داریا بلورچی

دکتر سعید مروتی

-ضلع شمال شرقی-میدان رسالت-تهران 

کوچه آژنگ
*اعتبار دارد02171365

بخش خصوصیآزمایشگاه پیوند

-  دکتر بهزاد پوپک

- دکتر فرشید حجت

- دکتر سیمین پوالدیان

دکتر مریم شهرابی 

فراهانی

خیابان وحید -تهران خیابان شریعتی

نرسیده به مصدق -(ظفر)دستگردی

174پالک (نفت)شمالی

02122264144   

02171400004  
*اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه الوازیه
- دکتر امین اله مهدوی

دکتر جالل الدین 

شجاعی

-ضلع جنوب شرقی-تهران میدان رسالت

776پالک 
*اعتبار دارد02177891717

باالتر از خیابان ونک_ولیعصر-تهران دکتر سعید آزاد ارمکیبخش خصوصیبیمارستان خاتم االنبیا

02183555388-

835555399-

88790286

*اعتبار دارد

دکتر آتسا درودی نیابخش خصوصیبیمارستان تندیس
باالتر از چهارراه - بلوار آفریقا-تهران 

خ تندیس –اسفندیار 
*اعتبار دارد02175254201
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دکتر فرنوش صداقتیبخش خصوصیآزمایشگاه پارسیان
تقاطع - خیابان گلبرگ غربی- تهران 

129پالک - سمنگان
*اعتبار دارد02177803600

چهل و پنج متری سیدخندان-تهران دکتر فاطمه اشرفیبخش خصوصیبیمارستان رسالت
02122862018 

22852658   5داخلی 
*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

ونک
بخش خصوصی

-   دکتر آتسا درودی نیا

دکتر مریم الماسی مقدم

بین چهارراه  _اتوبان حقانی - تهران 

-67پالک -جهان کودک و خیابان گاندی

طبقه اول

*اعتبار دارد02188671521
آزمایشگاه  قلی 

اسفندی_زاده
بخش خصوصی

دکتر -  دکتر قلی زاده

اسفندی

- خرداد15خیابان -میدان امام- ورامین

ساختمان پزشکان -کوچه شهید اکبری

سینا

02136250711-

36250463
*اعتبار دارد

جهاد دانشگاهیپژوهشگاه ابن سینا

-  دکتر علی صادقی تبار

 دکتر هاله سلطان 

دکتر فائزه - قرایی

محمد هاشم

تهران بزرگراه چمران خیابلن یمن میدان 

شهید شهریاری دانشگاه علوم پزشکی 

شهیدبهشتی

02123518  

( 338)داخلی
*اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه بقراط

دکتر -  دکتر آشتیانی

دکتر ساالری - صابری

-  دکتر منافی- نژاد

دکتر بهار- دکتر شاکر

خیابان _تهران انتهای خیابان پیروزی

طبقه فوقانی پاساژ _پنجم نیرو هوایی

10پالک _گلبرگ

*اعتبار دارد02177477251

درمانگاه فرهنگیان 

مرکزی
دکتر سیامک مصباحبخش خصوصی

 تیر 30نبش -تهران خیابان امام خمینی

جنب ایستگاه فیاض بخش–
اعتبار دارد02166740491

آزمایشگاه مرکزی 

پاتوبیولوژی
بخش خصوصی

دکتر -دکتر سخایی

رستگارراد

باالتر از تقاطع -خیابان ولی عصر-تهران 

17پالک -کوچه قرنی-چمران

02122666561-

02122666558
*اعتبار دارد

اعتبار دارد02161636247کوچه سرهنگ سخایی-جمهوری-تهران دکتر الهام افتخارعمومی غیردولتیبیمارستان شرکت نفت

دکتر حمید حمیدزادهبخش خصوصیآزمایشگاه میالد
پس از تقاطع -بزرگراه رسالت-تهران 

114پالک -چهارراه تیرانداز- تهرانپارس
*اعتبار دارد02177708558

بخش خصوصیآزمایشگاه فرجاد
-   دکتر رضا رئوفیان 

دکتر هنگامه شهنواز

-خیابان برزیل شرقی- میدان ونک- تهران 

 - 23پالک -  خیابان شمس الهیجانی

طبقه دوم

*اعتبار دارد02145423

دکتر علی خرازیانبخش خصوصیآزمایشگاه پارس طب
- ابتدای گاندی جنوبی-میدان ونک-تهران

142ساختمان - نبش کوچه بیستم
اعتبار دارد02188648142

دکتر طلوعیبخش خصوصیآزمایشگاه کاویان

پایین تر از  _خیابان مدنی-تهران 

روبروی بانک _(ع)بیمارستان امام حسین

ایران زمین

*اعتبار دارد02177627193
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دکتر رسول پی سپاربخش خصوصیآزمایشگاه نانو
نبش -ضلع جنوبی میدان رسالت-تهران 

طبقه دوم-6پالک -شهید مدنی
*اعتبار دارد02177229288

دکتر امیرحسن قطبیعمومی غیردولتیدرمانگاه خیریه غدیرخم
میدان - نگارستان هشتم-پاسداران-تهران

فرخی یزدی
*اعتبار دارد02179227

آزمایشگاه دکتر 

ویشکایی
بخش خصوصی

دکتر بیتا صادق 

ویشکایی

بین رشید  _ متری رسالت 45-تهران

ساختمان _219پالک  _وچهارراه تیرانداز

طبقه همکف_زرین

*اعتبار دارد02177733789

دکتر مهدی مهرافزابخش خصوصیآزمایشگاه پارس لب
ورامین امام حسین ابتدای خیابان شهید 

1بهشتی پالک 
*اعتبار دارد0211650

دکتر نوید احدیبخش خصوصیآزمایشگاه آلبرت
-سه راه سلیمانیه-تهران خیابان پیروزی

611پالک -جنب پمپ بنزین
*اعتبار دارد02133252423

دکتر شهاب سالمیبخش خصوصیآزمایشگاه جردن
- نرسیده به میر داماد- جردن-تهران 

9پالک - کوچه عمدی
*اعتبار دارد02188798979

آزمایشگاه دکتر خسرو 

شاهی
بخش خصوصی

تهران زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی بین  دکتر شهرزاد فیروزبخت

 طبقه همکف98پسیان و میدان الف پالک 
*اعتبار دارد4370 2265 021

مرکز جراحی هالل 

احمر
دکتر بتول آدمی قمصریبخش خصوصی

فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره -تهران 

سازمان تدارکات هالل احمر
*اعتبار دارد02177336006

اعتبار دارد5102177991283خیابان شریعتی خ سمیه پالک -تهران دکتر هاجر حسنیبخش خصوصیبیمارستان آراد

آزمایشگاه دکتر ایزد 

دوست
دکتر کتایون ایزد دوستبخش خصوصی

میدان ونک کوچه صانعی پالک -تهران 

1 واحد 50
*اعتبار دارد02186083688

دکتر شمیال نوریبخش خصوصیآزمایشگاه ظفر
خیابان شریعتی روبروی خ ظفر -تهران 

2کوچه شهید محمد حسن امامی پالک 
*اعتبار دارد02122860935

دکتر رکسانا آقاخانیبخش خصوصیآزمایشگاه پرتو لب
پالک -خیابان پردیس-مالصدرا-تهران 

مجتمع پردیس-14
اعتبار دارد02142645

 دکتر مصطفی قره گوزلوبخش خصوصیآزمایشگاه دلتا
نیاوران، ضلع جنوبی میدان باهنر، پالک 

10
*اعتبار دارد02122807839

دکترحورا غیاثیبخش خصوصیسپید ورامین
انتهای خیابان - امام حسین -ورامین 

قدس جنب فضای سبز
*اعتبار دارد02136291808

دکتر حمید اخیانیبخش خصوصیآزمایشگاه برسا
- خیابان نساء-تهران خیابان میرداماد

8پالک -خیابان زرنگار
*اعتبار دارد02196623066
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دکتر سید مهدی علویبخش خصوصیآزمایشگاه آریا
ابتدای بلوار -پل قنات کوثر- تهرانپارس

نبش کوچه یکم شرقی-مطهری
*اعتبار دارد02177363457

*اعتبار دارد20002188611115پالک -تهران خیابان مالصدرادکتر یسری محجوببخش خصوصیآزمایشگاه بهمن طب
دکتر رضا مقصودیبخش خصوصیآزمایشگاه امگا

-روبروی بیمارستان بقیه اهلل-مالصدرا

6واحد-193پالک 
*اعتبار دارد02188055586-87

474شماره - تهران بلوار میرداماد غربیدکتر زهرا گودرزیبخش خصوصیآزمایشگاه مسعود
02185586-87

02188785003
*اعتبار دارد

۴تهران چیذر میدان ندا پالک دکتر مائده ابهتبخش خصوصیآزمایشگاه فرین
02122244497-

02122244498
*اعتبار دارد

دکتر امید رحمانیبخش خصوصیآزمایشگاه تات
تهرانپارس،باالتر از فلکه دوم بین خیابان 

، طبقه 262 غربی، پالک 182 و 180

9سوم، واحد 

اعتبار دارد02177742535

اعتبار دارد02122865271پالک یک-کوچه هوشیار-تهران سیدخنداندکتر عباس ساالریهبخش خصوصیآزمایشگاه چهر

بخش خصوصیآزمایشگاه رها
دکتر محمد کریمی 

مقدم

تهران بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس،بین 

299 شرقی، پالک 188 و 186خیابان 
اعتبار دارد02177874967

آزمایشگاه بیمارستان 

محک
دکتر سعید حائری پوربخش خصوصی

شمال، بزرگراه  (ع)انتهای اتوبان امام علی

ارتش، بلوار شهید مژدی،بلوار پرفسور وثوق

 داخلی  0212350000

1031
اعتبار دارد

دکتر مرجان اکبریبخش خصوصیآزمایشگاه پادینا
خیابان -سه راه طالقانی-خیابان شریعتی

-1طبقه -280پالک -خواجه نصیر طوسی
*اعتبار دارد02177516412

دکتر محمد صابریبخش خصوصیآزمایشگاه بنیان
خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، 

روبروی بیمارستان مفید
اعتبار دارد02122847320

عمومی غیردولتیبیمارستان بانک ملی
دکتر سعیده انصاری 

دزفولی
*اعتبار دارد02161636247خیابان فردوسی-تهران 

آزمایشگاه آسیب 

شناسی، تشخیص 

پزشکی و ژنتیک بهار

بخش خصوصی
دکتر سیمین دخت 

احساسی

کارگر شمالی باالتر از فاطمی -تهران 

1627روبروی بانک پاسارگاد پالک 
*اعتبار دارد02188961748-145

              

       

شهید 

بهشتی     

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

شهید 

بهشتی

              

              

              

              

  ایران      

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

ایران

ن
ن                                                                                                                                                                                             تهرا

                                                                    تهرا



آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

وژنتیک آرامش
بخش خصوصی

- دکترمحمودیعقوبی

-دکترالله حیدری

-دکترحمیداخیانی

دکترعلی الهادی مروج

خیابان -میدان کاج-سعادت آباد- تهران

2پالک -نهم
*اعتبار دارد02172493

دکتر الدن گهروربخش خصوصیبیمارستان عرفان نیایش

-بزرگراه هاشمی رفسنجانی غرب- تهران

بیمارستان عرفان - خیابان شاهین جنوبی

نیایش

*اعتبار دارد02149796141

بخش خصوصی بیمارستان عرفان
 دکتر مرضیه حامدی 

مبرا

-بزرگراه هاشمی رفسنجانی غرب-تهران

بیمارستان عرفان- خیابان ریاضی بخشایش
*اعتبار دارد02123021663

دکتر ناصر رخشانیبخش خصوصیبیمارستان مهر
خیابان زرتشت  –خیابان ولیعصر -تهران 

بیمارستان مهر –نبش کبکانیان  –غربی 

02182452148
*اعتبار دارد

بخش خصوصی بیمارستان دی
 دکتر فرزانه بتول 

رحیمی

ابتدای توانیر - خیابان ولیعصر-تهران 

بیمارستان دی – (عباسپور )
*اعتبار دارد02188771374

آزمایشگاه ویروس 

شناسی خاورمیانه
دکتر احسان عارفیانبخش خصوصی

خیابان سپهبد .تهران ،میدان فردوسی

178پالک . تبش شاداب.قرنی
*اعتبار دارد02188806652

دکتر امیربهنام قره خانیبخش خصوصیبیمارستان جم
- خیابان جم –خیابان مطهری –تهران 

بیمارستان جم
*اعتبار دارد02188303228

دکتر علی شاه حسینیبخش خصوصیآزمایشگاه آرژانتین

بن -خیابان الوند –میدان آرژانتین -تهران 

- ساختمان پزشکان آفرین-بست آفرین

طبقه پنجم

*اعتبار دارد02188675111

بخش خصوصیبیمارستان تریتا
دکتر محمد باقری 

منصوری

تهران ،انتهای غربی اتوبان همت،ابتدای 

اتوبان خرازی،بیمارستان تریتا
*اعتبار دارد02147241000

آزمایشگاه ژنتیک و 

پاتوبیولوژی مندل
دکتر علی آهنیبخش خصوصی

تهران ولیعصر، ابتدای خیابان شهید  

ساختمان پزشکان شماره  (توانیر)عباسپور 

5 واحد 4

*اعتبار دارد02188198077

دکتر صدیقه اسماعیلیانبخش خصوصیبیمارستان الله
تهران شهرک قدس ، خیابان سیمای ایران 

، نبش فالمک جنوبی
*اعتبار دارد02181472000

دکتر مهربد کریمیبخش خصوصیبیمارستان آتیه
، بلوار (غرب)تهران شهرک قدس 

فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
*اعتبار دارد02182721

دکتر عبدالمجید زارعیبخش خصوصیآزمایشگاه اروند

تهران خیابان کارگر شمالی ،باالتر از 

فاطمی ،بعد از مسجد امیر ،بن بست اله 

 ،طبقه اول2،پالک

*اعتبار دارد02188002671
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آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی سیمرغ
دکتر طوبی غضنفریبخش خصوصی

خ . خ کارگر شمالی. تهران ، میدان انقالب

37پالک .نصرت غربی
*اعتبار دارد02166426891

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

عماد
خانم دکتر طالبیبخش خصوصی

تهران خیابان مطهری خیابان فجر کوچه 

14نظری پالک 
*اعتبار دارد02187700117

بخش خصوصیبیمارستان پارس
دکتر - دکتر معتظ

مشایخی

کوچه - خ عبداله زاده- تهران بلوار کشاورز

رستاک
*اعتبار دارد02182199151

دکتر حسین کیوانیبخش خصوصیآزمایشگاه کیوان
نرسیده به - تهران ،خیابان شهید بهشتی 

498شماره - خیابان ولیعصر 
*اعتبار دارد02188706555

 مرکز پاتولوژی و 

ژنتیک کریمی نژاد 

نجم آبادی–

بخش خصوصی
دکتر سیاوش قادری 

سهی
تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، ضلع 

2غربی ایستگاه مترو صنعت، پالک 

02188363955-

88370838- 
*اعتبار دارد

عمومی غیردولتیبیمارستان فرهیختگان

دکتر محمد حسین فرج 

اهلل

دکتر فرنوش صداقتی

تهران ،میدان دانشگاه به سمت حصارک 

بیمارستان فرهیختگان
*اعتبار دارد02144845244

دکتر محمد سیادتیبخش خصوصیآزمایشگاه نبض

باالتر از مرکز - امیرآباد شمالی- تهران

ساختمان - نبش خیابان دوم- قلب

.24واحد - طبقه سوم- 1839پزشکان 

اعتبار دارد02188028191

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک آرمین
بخش خصوصی

دکتر شهرام صانع
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش 

، 183خیابان هشتم، ساختمان پزشکان 

، طبقه اول155پالک 

*اعتبار دارد02141884

بخش خصوصیآزمایشگاه دنا
دکتر مسعود گرشاسبی 

دکتر راضیه خالصی  –

 –خیابان نیلو - خیابان ولیعصر- تهران

4پالک 
*اعتبار دارد02143936

بخش خصوصیبیمارستان کسری
-دکتر افشین فیروزبخش

دکتر بابک وثوق

-خیابان الوند_میدان آرژانتین-تهران

بیمارستان کسری
*اعتبار دارد02182111456

دکتر حمید علیزاده نیلیبخش خصوصیآزمایشگاه آتبین
تهران خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان 

81مطهری، خیابان منصور، پالک 
*اعتبار دارد02188717281

دکتر وهاب رکابیبخش خصوصیآزمایشگاه اوستا
تهران خیابان مطهری نبش کوچه الرستان 

 ساختمان اطبا414پالک 
اعتبار دارد02188802408

بخش خصوصیبیمارستان بهمن
-دکتر مسعود دونلو

دکترمحمدرضا نظری 

پویا

-ایران زمین شمالی-شهرک غرب-تهران

بیمارستان -روبروی فرهنگسرای ابن سینا

بهمن

*اعتبار دارد02182499635
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دکتر محمدرضا دخانچیبخش خصوصیبیمارستان پیامبران

- بلوار اباذر- کاشانی.. یلوار آیت ا- تهران

آزمایشگاه - بیمارستان پیامبران

پاتوبیولوژی و ژنتیک

*اعتبار دارد02144079142 

بخش خصوصیآزمایشگاه سما
دکتر عظیم قلی زاده 

صفار

تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای 

ستارخان ، جنب برج گلدیس ، پالک 

1198

*اعتبار دارد2144203937

دکتر رضا میرزاییبخش خصوصیآزمایشگاه مدیکو

نرسیده به .تهران خیابان ولیعصر 

ساختمان .نبش بلوار بخشندگان.توانیر

Bطبقه .مدیکو

02186081732-

02186081932
*اعتبار دارد

دکتر محمد سلیمی اصلبخش خصوصیآزمایشگاه تهران لب

ابتدای پارک  –خیابان ولی عصر  –تهران 

طبقه فوقانی شهرکتاب پالک  –ساعی 

2173

*اعتبار دارد02188709970

دکتر توکلیبخش خصوصیآزمایشگاه مانا
خیابان ایرانشهر / تهران خیابان کریم خان 

150پالک / نرسیده به طالقانی / 
*اعتبار دارد02188820833

دکتر ابراهیم سلیمانیبخش خصوصیبیمارستان گاندی

نبش - خیابان گااندی جنوبی –تهران 

بیمارستان  - 130شماره - کوچه ترابنده

گاندی

اعتبار دارد02188190882

بخش خصوصیآزمایشگاه شهریار
دکتر شهرام شماس

دکتر بیتا بهرامیان

دکتر هادی رضایی

 شهریار ابتدای بلوار آزادگان آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی شهریار
اعتبار دارد02165273080

آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی کاج
بخش خصوصی

سعادت اباد باالتر ازمیدان کاج -تهران دکتر احمد قره باغیان

نبش خیابان پنجم

021 22084835

02122377935
*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک پارسه
بخش خصوصی

دکتر میرمجید مصالیی

باالتر از بلوار - خیابان جناح –تهران 

-نرسیده به فلکه دوم صادقیه- شهید گالب

-ساختمان پارسه-  نبش کوچه عابدزاده

طبقات همکف تا چهارم

*اعتبار دارد7632 4428 021

آزمایشگاه درمانگاه 

ژنتیک پزشکی ساواژنوم
بخش خصوصی

دکتر اعظم پور احمدیان
  تــهران، خیابان وزرا

نبـــش هتل  ،(خالداسالمبولی)

۶ واحد ۱۳۲بیمارستـان گانــــدی شماره 

 021 8866 2820
تعلیق موقت 

*شده است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

بخش خصوصیآزمایشگاه یکتا
خیابان دکتر - تهران انتهای بلوار کشاورزدکتر هاشمی مدنی

125پالک  –ابتدای خیابان قدر - قریب
*اعتبار دارد02166439372

بخش خصوصیآزمایشگاه یوسف اباد
دکتر کیومرث قاضی 

سعید

باالتر از میدان - تهران خیابان یوسف آباد 

۴۵۱پالک - بعد از پمپ بنزین - کالنتری 
*اعتبار دارد02188066536
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آزمایشگاه کرونا ویروس 

پژوهشگاه ملی 

مهندسی ژنتیک و 

زیست فناوری

دکتر مسعود پارسانیاعمومی غیردولتی
 –روبروی دژبانی  –فاطمی غربی  –تهران

۲۸۲پالک 
*اعتبار دارد02166576576

آزمایشگاه تشخیص 

طبی شکوه
*اعتبار دارد7204 4688 021شهرقدس بلوار مصال- تهراندکتر فاطمه شکوهیبخش خصوصی

کلینیک سالمت و 

دیابت تابان
بخش خصوصی

دکتر عمران اسماعیل 

زاده

انتهای  –بلوار دادمان . سعادت آباد -تهران

پلی کیلینیک تابان –خیابان درختی 
*اعتبار دارد021-26764915 

آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکی نوروژن
بخش خصوصی

دکتر مهدیه سلیمی

دکتر زینب کیشانی 

فراهانی

بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی -تهران

جنب بانک تجارت
*اعتبار دارد02188904730

دکتر آزاده صیادبخش خصوصیآزمایشگاه ژنتیک ایراژن

تهران، بلوار کشاورز، نرسیده به میدان 

ولیعصر، خیابان برادران مظفر شمالی، 

11، واحد 145نبش مینو، پالک 

02188912837-

88912838
*اعتبار دارد

دکتر ناهید زارعیبخش خصوصیدرمانگاه صنیع خانی
بلوار دکتر  –شهرک استقالل -تهرانسر

درمانگاه شهید صنیع خانی-عبیدی
*اعتبار دارد02144530400

درمانگاه 

(حمیدیه)مخابرات
بخش خصوصی

کوچه بهنام - تهران خیابان وصال شیرازی  دکتر علی مصطفایی

2پالک - 
*اعتبار دارد5088 8896 021

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

نور
بخش خصوصی

دکتر عبدالفتاح صراف 

نژاد 
بین کارگر وجمالزاده -بلوار کشاورز-تهران 

97شماره –
*اعتبار دارد02162723

دکتر بابک بلبلیبخش خصوصیآزمایشگاه ویژن

-بلوار دنیامالی-1فاز-شهرک اندیشه- تهران

-112پالک -بن بست توانا- شقایق دوم

طبقه اول

021655122005 -

02165512007 
اعتبار دارد

دکتر عبدالحسین ناصریبخش خصوصیآزمایشگاه تهران طب
 . 2نبش نسترن . تهران جنت آباد مرکزی 

 .3ط . درمانگاه جنت آباد 
*اعتبار دارد02144443148

بخش خصوصیآزمایشگاه مایسا
دکتر معصومه شیروی

   دکتر فرید صولت

 27تهران سعادت آباد نبش خیابان 

24پالک
*اعتبار دارد02141153

آزمایشگاه 

(شهریار)آبتین
دکتر مجید عموییبخش خصوصی

شهریار، خیابان ولیعصر، بعد از بیمارستان 

، (ع)امام سجاد

2کوچه عیار اسدی، پالک 

اعتبار دارد02165297820
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دکتر سهیال حکمتبخش خصوصیآزمایشگاه آسا
خبایان سرافراز  –خیابان مطهری  –تهران 

پالک یک –کوچه دوم  –
*اعتبار دارد02188750975

دکتر بهرنگ کاظمی نژادبخش خصوصیآزمایشگاه پرژن

تهران اتوبان اشرفی اصفهانی باغ فیض 

خیابان ناطق نوری میدان ثامن الحجج 

آزمایشگاه پرژن

*اعتبار دارد02140449203

بخش خصوصیآزمایشگاه نامدار
دکتر امیر سید علی 

مهبد

- خ فتحی شقاقی غربی-تهران یوسف آباد

- 118پالک - بین میدان سلماس و خ کاج

آزمایشگاه نامدار

*اعتبار دارد02188638765
بیمارستان نیکان 

(ایثار)غرب
بخش خصوصی

خانم دکتر سعادت 

موالنایی

تهران، اتوبان همت به سمت غرب،  

نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک 

جوانمردان، بیمارستان نیکان غرب

*اعتبار دارد2950 7106 021

دکتر آزیتا حاتمیبخش خصوصیآزمایشگاه توانا
 25سعادت آباد بلوار اصلی خیابان -تهران 

1 واحد 1پالک  (قره تپه ای)
*اعتبار دارد02188099950

آزمایشگاه ویروس 

شناسی امیر آباد
دکتر اصغر عبدلیبخش خصوصی

نرسیده  – (امیرآباد)کارگرشمالی  –تهران 

کوچه سوم  –به بزرگراه شهید گمنام 

.1 واحد 2پالک 

*اعتبار دارد02188016560

بخش خصوصیآزمایشگاه سپنتا
تهران میدان آزادی ابتدای خیابان ازادی دکتر سیما کشاورزی

بعد از پمپ بنزین نبش کوچه نوربخش
*اعتبار دارد02166002661

آزمایشگاه ویروس 

شناسی مدرن
دکتر محمدرضا اعتمادیبخش خصوصی

تهران شهیدبهشتی خیابان عرفان خیابان 

قایم مقام فراهانی ازمایشگاه مدرن پالک 

1.2 طبقه همکف واحد 166

*اعتبار دارد02186124583

بخش خصوصیآزمایشگاه نگین پویا
-دکتر نرگس سالجقه

دکتر سیلوا خورشیدیان

تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی 

2283کوچه مریم پالک

02188196274

02188196178
*اعتبار دارد

آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکی سیتوژنوم
دکتر حسین مزدارانیبخش خصوصی

تهران، بزرگراه جالل آل احمد، نرسیده به 

، 4چمران شمال، کوی پروانه، پالک 

28 و 21ساختمان پزشکان چمران، واحد 

اعتبار دارد02188631197

دکتر مرضیه میرزاییبخش خصوصی(شهریار)درمانگاه رازی

تهران خیابان ولیعصر ، کوچه صداقت  

پیشه ، جنب اداره مخابرات ، پالک 

3305 ...

اعتبار دارد02623323425

بخش خصوصیبیمارستان محب مهر
دکتر محمد فرهادی 

لنگرودی

باالتر از میدان –خیابان ولیعصر -تهران

بیمارستان محب -خیابان خلیل زاده-ونک

واحد آزمایشگاه-مهر

اعتبار دارد02185555218
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آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

ارگ
دکتر لیلی عارفیانبخش خصوصی

- بلوار فردوس شرق- تهران اتوبان ستاری

بین خیابان علی حسینی و وفا آذر 

ساختمان پزشکان رازی ازمایشگاه ارگ

02144006573
تعلیق شده 

است

 بنا به گزارش مردمی آزمایشگاه مرتکب 

تخلف شده  و با تایید این گزارش توسط 

دانشگاه ایران، فعالیت آزمایشگاه تعلیق 

گردیده است

آزمایشگاه درمانگاه 

خیریه صاحب کوثر
دکتر پریسا حسین پورعمومی غیردولتی

تهرانسر ، بلوار گلها ، تقاطع الله ،درمانگاه 

خیریه صاحب کوثر
*اعتبار دارد 02147286

دکترحسین غالمیبخش خصوصیآزمایشگاه قدس

- متری انقالب45بلوار –شهرقدس - تهران

جنب نمایندگی سامسونگ -  میدان قدس

آزمایشگاه قدس –

*اعتبار دارد02146825323

دکتر تموچین محرمیبخش خصوصیبیمارستان صارم
 – اکباتان 3انتهای فاز  –تهران 

بیمارستان فوق تخصص صارم

0214702

*1195داخلی
 آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکی تهران
دکتر محمد تقی اکبریبخش خصوصی

تهران خ مفتح جنوبی پایین تر از چهار راه 

10 پالک 1طالقانی کوچه معیر 
*اعتبار دارد02143000002

دکتر بنفشه بلوریبخش خصوصیآزمایشگاه آفاق
تهران فلکه دوم صادقیه برج افق طبقه اول 

103واحد 
*اعتبار دارد02144267495

بخش خصوصیآزمایشگاه شافی
دکتر سعید آب رون

دکتر حاجی خانی

تهران خیابان ستارخان خیابان حاجی پور 

16امیر شمالی پالک 
اعتبار دارد02144270305

آزمایشگاه دکتر وهاب 

زاده
*اعتبار دارد2502156438280 رباط کریم خیابان ملکی پالک دکتر فروزان وهاب زادهبخش خصوصی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

آرتا
دکتر مهسا وحدتی نیابخش خصوصی

تهران خیابان فاطمی غربی بین سیندخت 

244و جمالزاده پالک 
*اعتبار دارد02166576080-5

آزمایشگاه تشخیص 

طبی تاو
دکتر مجید رضا حق زارعبخش خصوصی

شهرک غرب، بلوار دریا، توحید ششم، 

2نبش گلها، پالک 
*اعتبار دارد 02188581377

بخش خصوصیدکتر حیدری
دکتر سید مهدی 

حیدری تکیه

روبروی –ابتدای خیابان ولیعصر –شهریار 

136کوچه گل پونه پالک -بانک سپه
اعتبار دارد02165243786

آزمایشگاه ویروس 

شناسی پارت
دکتر مهرداد روانشادبخش خصوصی

تهران ، کارگر شمالی پایین تر از مرکز 

2 واحد1432قلب تهران پالک 
*اعتبار دارد02188634055

دکتر علی خشنودیبخش خصوصیآزمایشگاه المارک
تهران خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی 

9 پالک 18نبش خیابان 
اعتبار دارد02188718524

دکتر شهاب سالمیبخش خصوصیآزمایشگاه آرات
خیابان آزادی  –میدان مصلی  –شهرقدس 

طبقه - 82پالک - ابتدای فروردین یکم –

سوم

اعتبار دارد 02146816026
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ن
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آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

مادر
دکتر میترا رفیع زادهبخش خصوصی

 31 و 29تهران کوی نصر بین خیابان 

250پالک 
اعتبار دارد02188240588

دکتر لیال جمالیبخش خصوصیآزمایشگاه آروشاژن
نبش - میدان چهارباغ- جنت اباد جنوبی

ساختمان -148پالک - کوچه خاتمی

7پزشکان سبز واحد

اعتبار دارد02144629833

تهران میدان ولیعصر  بلوار کشاورزدکتر پیروز صالحیانبخش خصوصیبیمارستان ساسان
داخلی 02188965171

345-399
اعتبار دارد

آزمایشگاه کانون 

هموفیلی
عمومی غیردولتی

دکتر علی نامور

دکتر عزیزی
- خیابان جویبار- میدان فاطمی-تهران 

543پالک - تقاطع زرتشت و فلسطین
اعتبار دارد  02188948860

آزمایشگاه فرزان دانش 

بصیر
*اعتبار دارد08132534465همدان آرامگاه بوعلی جنب پاساژ بوعلیدکتر زهره ابهریبخش خصوصی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دی
*اعتبار دارد1580 3828 081 همدان خ پاستوردکتر حاجیلوییبخش خصوصی

بخش خصوصیآزمایشگاه فاضل مالیر
دکتر مهرداد فاضلی 

منش
*اعتبار دارد08132227337.روبروی بانک کشاورزی.خ فخریه.مالیر

مرکز تشخیص درمانی 

موسسه داراالیتام 

مهدیه همدان

دکتر مریم نوربخشخیریه
مرکز .خ پرستار.بلوار بعثت.همدان

تشخیصی درمانی مهدیه همدان
*اعتبار دارد08138380044

دکتر علی صابربخش خصوصیآزمایشگاه زیماژن
همدان خیابان بوعلی سیزده خانه کوچه 

8شهید لعلی پالک 
*اعتبار دارد08138272859

*اعتبار دارد08132526113همدان پیاده راه بوعلی جنب سینما قدسدکتر نبی اله آقا بیگیبخش خصوصیآزمایشگاه فارابی
*اعتبار دارد01152228222ابتدای خیابان کوروش –چالوس دکتر بابک جاهدبخش خصوصیآزمایشگاه پارس

دکتر حمیدرضا نژادبخش خصوصیآزمایشگاه دانش تنکابن
کوچه دکتر مسلم -خیابان امام-تنکابن

آزمایشگاه دانش-انتهای کوچه–بهادری 
*اعتبار دارد01154221998
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آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکی و پاتوبیولوژی 

فجر ساری

*اعتبار دارد5-01133411103ساری ابتدای بلوار کشاورزدکتر محمد رضا مهدویبخش خصوصی

دکتر جواد حکیمیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر حکیمی
روبروی سازمان - شهریور17خیابان -آمل

پاساژ رضائی-تامین اجتماعی

01144227066 

01144152121
*اعتبار دارد

آزمایشگاه دکتر حسام 

محسنی
بخش خصوصی

دکتر جعفر حسام 

محسنی
نوشهر

011۵۲۳۳۴۰۴۰ 

011۵۲۳۳۵۹۸۰
*اعتبار دارد

*اعتبار دارد1/1501144440001آمل، خیایان امام خمینی، آفتاب  دکتر محمد ترابی نیاکیبخش خصوصیآزمایشگاه هراز آمل
آزمایشگاه دکتر نیرین 

(قائم شهر)
دکتر نیرینبخش خصوصی

قائم شهر خیابان تهران روبروی پاساژ 

میالد نور
*اعتبار دارد01142203987

*اعتبار دارد0112216060قائم شهر خیابان خ مدرس ساختمان آمین دکتر هدایتیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر هدایتی
*اعتبار دارد3-01144431630ساختمان نیکا- میدان معلم - ساری دکتر عبدالعلی ضیاییبخش خصوصیمرکز جامع ژنتیک مانا

آزمایشگاه طیبی 

قائمشهر
بخش خصوصی

دکتر محمد ابراهیم  

طیبی
12کوچه تالر -خ بابل-قایمشهر

01142221116-

01142205578
*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

آرمین
دکتر ندا ارمبخش خصوصی

قائم شهر خیابان بابل روبروی بانک رفاه 

مرکزی ساختمان قدمی طبقه دوم
*اعتبار دارد01142209351

بخش خصوصیآزمایشگاه میالد
 دکتر سروش نصری 

 دکتر سمیه خناری

روبروی بیمارستان - بلوار امیر مازندرانی

جنب داروخانه - کوچه امیر-امام خمینی

دکتر بهاری

01133379541
تعلیق موقت 

*شده است
بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه 

مازندران آزمایشگاه به دلیل تخلف تعلیق 

گردیده است

بهشهر ابتدای خیابان امامدکتر مهران احمدیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر احمدی
01134531362

01134531369

تعلیق موقت 

*شده است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

*اعتبار دارد01133361214ساری بلوار امیر مازندرانی ساختمان اطبادکتر زینب رنجبربخش خصوصیآزمایشگاه مازندران
بخش خصوصیآزمایشگاه نگین

دکتر محمد کاظم 

یحیی زاده

- ابتدای باغ سنگ- بلوار طالقانی- ساری

طبقه همکف- مجتمع پزشکی نگین
*اعتبار دارد01133408001

ن
                                                                                                                                                                                       مازندرا

              

              

              

 مازندران



بخش خصوصیآزمایشگاه پارس آمل
دکتر سید هومن میر 

بهاء

خیابان هفده شهریور ،کوچه بنیاد –آمل 

شهید ،ساختمان پزشکان قائم ،طبقه اول 

،آزمایشگاه پارس

*اعتبار دارد01144041
        آزمایشگاه نوین 

ژنتیک
بخش خصوصی

دکتر سید محمد باقر 

هاشمی

 ساری، بلوار فرح آباد، کوچه فرح آباد 

چهارم ، ساختمان نسیم
*اعتبار دارد01133700384 

آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی رازی
خیابان مدرس، نبش کوچه مهلوجی- بابلدکتر محمد پور علیجانبخش خصوصی

032196820 -

032199993
*اعتبار دارد

آزمایشگاه صبا گیلکی 

بیشه
دکتر صبا  گیلکی بیشهبخش خصوصی

خیابابن سرگرد - میدان کشوری- بابل

4دانش –قاسمی 
*اعتبار دارد01135550000

آزمایشگاه دکتر 

فیروزجاهی
دکتر علیرضا فیروزجاهیبخش خصوصی

خیابان سرگرد –میدان کشوری - بابل

قاسمی
*اعتبار دارد01132288841

دکتر مهدی صادقبخش خصوصیآزمایشگاه دانش
خیابان کشاورز روبروی دانشگاه علوم - بابل

18پزشکی نبش دانشجو 
*اعتبار دارد01132206026

آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی پاستور
دکتر کوروش موقرنژادبخش خصوصی

چهار راه فرهنگ، جنب داروخانه - بابل

اتحاد
*اعتبار دارد0325001

دکتر حمید مرادزادگانبخش خصوصیآژمایشگاه پاستور
کیانپارس خیابان اسفندشرقی پالک -اهواز

19
*اعتبار دارد09022223935

*اعتبار دارد8909160297430پالک- غربی9کیانپارس خیابان -اهوازدکتر پیام فتحی  زادهبخش خصوصیآزمایشگاه پارس
دکتر امیر حسین سینابخش خصوصیآزمایشگاه نرگس

-کیانپارس خیابان میهن شرقی-اهواز

18پالک
*اعتبار دارد06133337661

دکتر طاهره فاضلیبخش خصوصیبیمارستان شرکت نفت
اهواز سه راه فرودگاه ابتدای شهرک نفت 

بیمارستان بزرگ نفت
اعتبار دارد06134436601

دکتر محمود واحدیانبخش خصوصیآزمایشگاه نورژن
- کیانپارس خیابان پهلوان غربی-اهواز

جنب پل عابر پیاده
*اعتبار دارد06133399999

*اعتبار دارد09160150030نبش خ مستعان–امانیه - اهوازدکتر علی خدادادیعمومی غیردولتیآزمایشگاه هالل احمر

دکتر حسن ساکیبخش خصوصیآزمایشگاه ملل
جنب –خ پهلوان شرقی -کیانپارس-اهواز

ساختمان سینوهه–پل علی بن مهزیار 
*اعتبار دارد06133369030

بیمارستان بعثت 

پتروشیمی ماهشهر
دکتر احمد سعیدعمومی غیردولتی

بیمارستان صنایع -شهر چمران -ماهشهر 

پتروشیمی بعثت
اعتبار دارد06152434312
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دکتر نسرین صمدیبخش خصوصیآزمایشگاه مهر
 مسجدسلیمان خیابان آزادی کوچه 

پزشکیان
*اعتبار دارد06143231622

آزمایشگاه پاستور 

(شوش)
بخش خصوصی

دکتر محمدحسین 

شوشی زاده

شوش خیابان شهید دانش روبروی آرامگاه 

8دعبل خزایی پالک 
اعتبار دارد06142827320

*اعتبار دارد06143529600رامهرمز چهارراه طالقانی پاساژ قدسیدکتر نکیسا نیک نژادبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر باقر

دکتر محمدعلی آفندیبخش خصوصیآزمایشگاه آریا
کیانپارس خیابان پهلوان شرقی -اهواز

2مجتمع آریا واحد
*اعتبار دارد06133337474

آزمایشگاه تشخیص 

مولکولی آبادان
دکتر مینا شاکریمعاونت بهداشت

جنب فرودگاه بین  –آبادان فلکه فرودگاه 

معاونت آموزشی و –جمی ..المللی ایت

پژوهشی و دانشجویی آبادان

061-53265357

53265361

53265362

*اعتبار دارد

آزمایشگاه دکتر 

عصاریان
دکتر حمیدعلی عصاریانبخش خصوصی

خیابان طالقانی جنب داروخانه -دزفول

نجات
*اعتبار دارد06142273124

بیمارستان آیت اهلل 

نبوی
بخش خصوصی

دکتر سید همایون 

آقامیری
*اعتبار دارد42324001-2061منطقه-جاده ساحلی- دزفول

دکتر امیر مشایخیبخش خصوصیآزمایشگاه شفا
دزفول خیابان طالقانی بین هجرت و 

آفرینش
*اعتبار دارد06142272558

بهبهان
آزمایشگاه دکتر زمانی 

بهبهانی
دکتر آزاده زمانی بهبهانیبخش خصوصی

بهبهان میدان جوانمرد کوچه سبزپوشان 

16پالک 
*اعتبار دارد06152727771

آزمایشگاه مرکزی خرم 

آباد
بخش خصوصی

سید عزت اهلل ریسی 

علوی
*اعتبار دارد403066133305296خرم آباد شهدای غربی پالک

دکتر احمد میرمعینیبخش خصوصیآزمایشکاه پاستور
خرم آباد  خیابان علوی، جنب مدرسه 

خیراله حقیر، آزمایشگاه پاستور خرم آباد
*اعتبار دارد066134210718

بخش خصوصیآزمایشگاه نور
خرم آباد  شهدای شرقی نرسیده به پل دکتر اصغر عالیه پور

شهدا انتهای کوچه مخابرات
*اعتبار دارد06633332939

دکتر امین مرادیبخش خصوصیآزمایشگاه دانش
 –ساختمان نور  –خرم آباد  میدان شهدا 

طبقه اول
*اعتبار دارد06633304549

              

              

        اهواز

دزفول

                                                                                                                                                                                                             

ن
خوزستا

 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه آبادان این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی است، 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان آبادان آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.موقتا در لیست آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است

آبادان

ن
                                                                     لرستا

              

       

لرستان



دکتر فرناز خیراندیشبخش خصوصیآزمایشگاه اساتید
نرسیده به -سه راه مطهری-   خرم آباد  

پل دارایی زاده

06633328740

06633328741

06633315400

*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکتر حسنی
بخش خصوصی

دکتر مژگان تاج الدینی 

دکتر بابک پونکی –
*اعتبار دارد24066142530030خیابان تختی پالک - بروجرد

دکتر نعیم رضا وطنخواهبخش خصوصیدکتر نعیم رضا وطنخواهجیرفت
خیابان شهید رجایی کوچه ,جیرفت 

1شماره
اعتبار دارد03443213530

*اعتبار دارد2605 3244 14034نبش کوچه- بلوار جهاد - - کرماندکتر شهریار دبیریبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر دبیریکرمان

دکتر پدرام هاشمیانجهاد دانشگاهیجهاد دانشگاهی
خ رازی آزمایشگاه -مشهد

مرکزی جهاد دانشگاهی
*اعتبار دارد051385211160

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

مشهد
بخش خصوصی

دکتر کامران غفارزاده 

گان

-خیابان پاسداران- سه راه جم-  مشهد

134پالک - 10پاسداران 
*اعتبار دارد05138546664

دکتر مریم جعفری رادبخش خصوصیبیمارستان رضوی
 مشهد بزرگراه شهید کالنتری بعد ازپل 

بیمارستان رضوی –قائم 
اعتبار دارد05136004060

 دکتر محمدرضا کرامتیبخش خصوصیازمایشگاه پردیس حافظ

-28بلوار وکیل اباد بین وکیل اباد -مشهد

 نبش خروجی حافظ ازمایشگاه پردیس 30

حافظ

*اعتبار دارد05138699090
آزمایشگاه تشخیص 

طبی دکتر اجتهادی
بخش خصوصی

دکتر محمد مهدی 

اجتهادی

- خیابان راهنمایی- بلوار احمدآباد- مشهد

8پالک - 3راهنمایی 
*اعتبار دارد05138427056

بخش خصوصیآزمایشگاه نیکان
- دکتر مشیر احمدی

دکتر موسوی نژاد

نبش . 2عارف . خیابان عارف. مشهد

طبقه همکف. 8/1پرستار 
*اعتبار دارد05138476680-2

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

و ژنتیک دکتر اکبرزاده
دکتر مفتوحبخش خصوصی

-  مشهد میدان هاشمیه تقاطع با پیروزی 

تیک دکتر »ازمایشگاه پاتوبیولوژی و ژ

اکبرزاده

*اعتبار دارد05138831166

بخش خصوصیآزمایشگاه آیت اللهی
   دکتر حسین آیت 

اللهی
*اعتبار دارد1905138544410پالک  – 13چمران  –مشهد 
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دکتر محمد علی شاهیدبخش خصوصیآزمایشگاه ایران
مشهد حاشیه احمد آباد بین عارف و 

44پرستار ساختمان 
05138404021

تعلیق شده 

بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه مشهد *است

آزمایشگاه به دلیل تخلف تعلیق گردیده است

دکتر رضا عطاییبخش خصوصیآزمایشگاه پارسیان

 – مشهد میدان بیمارستان امام رضا 

ساختمان پزشکان  –ابتدای خیابان رازی 

رازی

*اعتبار دارد05138552622

*اعتبار دارد1705138590476 و 15پالک -13 مشهد چمران دکتر شهریار نوروزپوربخش خصوصیآزمایشگاه نوروز پور
دکتر محمد قره باغیبخش خصوصیآزمایشگاه حکیم

 4کوهسنگی -مشهد خیابان کوهسنگی 

5پالک 
*اعتبار دارد05138112320

بخش خصوصیآزمایشگاه پانیذ
دکترسیدمجیدسزاوارکما

دکترمسعود یوسفی-لی

روبروی  –خیابان گلستان شرقی - مشهد

ساختمان پزشکان  –بیمارستان آریا 

پورسینا

*اعتبار دارد05132290961
بخش خصوصیآزمایشگاه ابوریحان

دکتر علیرضا تیمچه 

حریری

-ابوریحان چهارراه-بلوار شهید مفتح-طالب

 آزمایشگاه ابوریحان
*اعتبار دارد05132794640

بخش خصوصیآزمایشگاه نوید
دکتر سید علی اکبر 

شمسیان

مشهد احمدآباد ، بین پاستور و قائم ،جنب 

ورودی مترو

119ساختمان هدایت ، پالک 

*اعتبار دارد2750 6686 021

دکتر مسعود شاهرودیانبخش خصوصیآزمایشگاه نور
- خیابان عارف - مشهد خیابان احمد آباد 

ساختمان جام جم - 3عارف 
*اعتبار دارد05138468355

دکتر حمیدرضا مکرمبخش خصوصیآزمایشگاه ابن سینا

حدفاصل بلوار  –بلوار وکیل آباد - مشهد

 ساختمان ابن 22هفت تیر و وکیل آباد 

538سینا پالک 

*اعتبار دارد05138685626
آزمایشگاه موسی نژاد 

کاشمر
بخش خصوصی

دکتر فاطمه فرهنگ 

دوست

 7کاشمر خیابان امام خمینی امام خمینی 

ساختمان پزشکان مهر
اعتبار دارد05155266349

اعتبار دارد6205138511361ساختمان .گلستان غربیدکتر بیژن منصفبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر منصف

آزمایشگاه دکتر نوید 

فتحی
دکتر نوید فتحیبخش خصوصی

مشهد حاشیه خیابان احمد آباد بین 

59 ساختمان 9و7احمدآباد 
اعتبار دارد05138478308

دکتر طیبه ناظرانبخش خصوصیبیمارستان ناظران
 بیمارستان 47مشهد قاسم آباد شریعتی 

ناطران

05135006

712-711داخلی
*اعتبار دارد

دکتر علی آیت اللهیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر موید

 مشهد خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان 

پرستار، آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر 

موید

*اعتبار دارد05138428360

ی
ضو

ن ر
سا

                                                                                                                                                                                       خرا

              

              

              

              

              

              

              

           

مشهد



نیشابور
آزمایشگاه کرونا ویروس 

جهاد دانشگاهی
عمومی غیردولتی

دکتر مهرداد مهرابیان 

فرد

دکتر سیده ندا سجادی

امام - نیشابور خیابان امام خمینی 

 مجتمع آموزشی و تحقیقاتی 17خمینی

جهاد دانشگاهی

*اعتبار دارد05143233180

آزمایشگاه دکتر قزل 

باش
بخش خصوصی

دکتر مهرداد قزل باش 

کهن
 32طالقانی - بجنورد خیابان طالقانی 

76پالک 
*اعتبار دارد05832232223

دکتر علی اکبر فاضلبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر فاضل
بجنورد چهار راه مخابرات روبروی سینما 

قدس
*اعتبار دارد05832227767

ی
ن جنوب

سا
خرا

بیرجند
آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

شفا
دکتر محمود زردستبخش خصوصی

بیرجند خیابان طالقانی نرسیده به میدان 

طالقانی
*اعتبار دارد05631991

بیمارستان خصوصی 

پارس
*اعتبار دارد0332133261رشت بلوار قلی پور بیمارستان پارسدکتر عیسی جهانزادبخش خصوصی

دکتر سمیه اثنی عشریبخش خصوصیآزمایشگاه باران

بلوار نماز ،نبش خیابان فرهنگ - رشت

-(ورودی شهرک شهید بهشتی)توحیدی

مجتمع پزشکی باران-5پالک 

*اعتبار دارد01333720901

بخش خصوصیآزمایشگاه رازی
دکتر علیرضا مصباح

بین میدان - رشت خیابان امام خمینی 

کوچه - دکتر حشمت و چهارراه میکائیل 

 حسام

*اعتبار دارد4647 3332 013
آزمایشگاه دکتر 

امیدواری
دکتر گیتی امیدواریبخش خصوصی

روبروی -خیابان شهید مطهری-بندر انزلی

آزمایشگاه دکتر امیدواری–اداره برق 
*اعتبار دارد01344542082

بخش خصوصیآزمایشگاه جم
 دکتر هادی حاجی زاده 

فالح

رشت ، گلسار بلوار نماز صدمتر باالتر از 

درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل 

آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و 

ژنتیک پزشکی جم

*اعتبار دارد0332133290

ی
ن شمال

سا
خرا

بجنورد

ی
ضو

ن ر
سا

                                                                                                                                                                                       خرا
                                                                                                                                                        

ن
ال

                                                                       گی

              

گیالن



آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکی دکتر کشاورز
دکتر پروانه کشاورزبخش خصوصی

بعد از فروشگاه -گلباغ کشاورز-رشت

-6پالک -کوچه ابن سینا-سناتور

01333755971-

01333758455
*اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه دکتر افراه
دکتر عباس افراه دکتر 

علیرضا ترنگ
*اعتبار دارد01333252227- 17929رشت خیابان انقالب پالک 

دکتر ایروانیبخش خصوصی(رشت)آزمایشگاه مهر 
ساختمان بوسار –چهارراه گلسار –رشت 

طبقه اول آزمایشگاه مهر–
*اعتبار دارد01332110719-20

بخش خصوصیآزمایشگاه نیلو
دکتر محمود رضایی 

جوان
*اعتبار دارد01332116062نبش خیابان نواب- چهارراه گلسار- رشت

دکتر اکبر مهر موحدبخش خصوصیآزمایشگاه مهر الهیجان
الهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه 

توکلی،آزمایشگاه مهر
*اعتبار دارد01342240014

*اعتبار دارد01332113362رشت خیابان نواب کوچه آباندکتر آرش دریاکاربخش خصوصیآزمایشگاه دکتر دریاکار

*اعتبار دارد81-3801332123478خیابان سعدی،پل بوسار، پالک -رشتدکتر مجید قلی پوربخش خصوصیآزمایشگاه دکتر آشتیانی

بیمارستان فوق 

تخصصی جزیره کیش
*اعتبار دارد07644459400آزمایشگاه بیمارستان کیشدکتر سید سعید عطاییبخش خصوصی

 مرکز 19آزمایشگاه کوید 

تحقیقات عفونی و 

گرمسیری  مجتمع 

آموزشی ، درمانی و 

پژوهشی پیامبر اعظم 

(ص)

دکتر حامد گوکالنیبخش خصوصی

- بیمارستان شهید محمدی- بندرعباس

مرکز تحقیقات بیماریهای -درب سوختگی

ازمایشگاه کوید-  عفونی و گرمسیری

*اعتبار دارد07633346994

دکتر علی آتش آب پروربخش خصوصیآزمایشگاه آتش آب پرور

ابتدای بلوار سید جمال الدین -بندرعباس

اسدآبادی نرسیده به چهارراه فاطمیه 

ساختمان پزشکان اسپینال

*اعتبار دارد07632221044

دکتر نوید عبدیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر قریب
بلوار سید جمال الدین -بندرعباس

9اسدآبادی چهارراه فاطمیه کوچه بینش
*اعتبار دارد07632253688

بندرعباس

                                                                                                                                                        

ن
ال

                                                                       گی

              

گیالن
ن

                                                      هرمزگا



دکتر محمدرضا فرزانهبخش خصوصیآزمایشگاه مهر 
بوشهر خیابان امام خمینی روبروی بانک 

سپه
*اعتبار دارد07733565488

بخش خصوصیجهاد دانشگاهی بوشهر
دکتر غالمرضا خمیسی 

پور

خیابان  - (ره)خیابان امام خمینی-  بوشهر

فردوسی
اعتبار دارد077333506

دکتر محسن نوروزیانبخش خصوصیآزمایشگاه دی برازجان
ابتدای سه راه .خ بیمارستان.برازجان.بوشهر

ساختمان پزشکان دی.برق 
*اعتبار دارد07734228885

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

دکتر ابوطالب
دکتر محمد ابوطالببخش خصوصی

خیابان شهید مطهری  –خورموج  –بوشهر 

جنب مخابرات –
*اعتبار دارد07735321722

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

رازی
دکتر سید سجاد اقبالیبخش خصوصی

بوشهر خیابان امام خمینی ساختمان 

پزشکان طوس
*اعتبار دارد07733550190

آزمایشگاه ژنتیک امام 

(آوین) (ع)علی 
دکتر محمدرضا دهقانیبخش خصوصی

کلینیک فوق - بلوار نواب صفوی- یزد

کلینیک ژنتیک آوین-تخصصی امام علی
*اعتبار دارد03536209974

دکتر محمد جواد آریابخش خصوصیآزمایشگاه سینا
اول کوچه شهید - بلوار طالقانی- یزد

آزمایشگاه سینا- هدایتی
*اعتبار دارد03537258850

 دکتر اکرم آستانیبخش خصوصیآزمایشگاه مرکزی
بلوار طالقانی روبروی آتشنشانی - یزد

کلینیک خاتم االنبیا
*اعتبار دارد035334794

دکتر لیال بیگمیبخش خصوصیآزمایشگاه پارس صفاییه
یزد صفاییه بلوار دانشگاه  خیابان شهید 

تندگویان آزمایشگاه پارس صفاییه
*اعتبار دارد03538343535

دکتر ماندانا درگاهیبخش خصوصیبیمارستان مجیبیان
- خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد 

بیمارستان دکتر مجیبیان یزد
*اعتبار دارد0061 3624 035 

آزمایشگاه دکتر 

حسینی نسب
بخش خصوصی

دکتر سیده ادیبه 

حسینی نسب
*اعتبار دارد08733239072خیابان آبیدر کوچه پرتویی- سنندج 

*اعتبار دارد4 الی08733249551 خیابان مولوی- سنندجدکتر سهیال محمود پوربخش خصوصیآزمایشگاه پاستور
دکتر فرزانه وردیبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر وردی

سنندج خ پاسداران کوچه یغموری 

ساختمان پزشکان سالمت
*اعتبار دارد08733288288

آزمایشگاه کلنیک 

شهید قاضی سنندج
دکتر  فرهاد فتحی یونسی  بخش خصوصی

کلنیک شهید -سنندج خیابان شهید تعرف

قاضی سنندج
اعتبار دارد08731733721

بوشهر

   کردستان

ن
                  کردستا

یزد

                  یزد
                              بوشهر



آزمایشگاه تشخیص 

طبی بهار
دکتر فریدون کریمیبخش خصوصی

نبش - خیابان شهید تعریف –سنندج 

خیابان هدایت
*اعتبار دارد08733231414

بخش خصوصیآزمایشگاه نور
سنندج خ پاسداران کوچه یغموری دکتر بهرام نیک خو

ساختمان پزشکان باران
*اعتبار دارد0878262 3324 

*اعتبار دارد08433348564کوچه کاج- بلوار سید الشهدا –ایالم دکتر افشین مه پویابخش خصوصیآزمایشگاه ارم
آزمایشگاه درمانگاه 

خورشید
بخش خصوصی

-میدان مخابرات- ایالمدکتر مهران آزاد نمینی

 درمانگاه شبانه روزی خورشی
*اعتبار دارد08412227734

بخش خصوصیآزمایشگاه دانش
دکتر محمد رضا کیانی 

امین

سعدی جنوبی روبروس انتقال خون .ایالم

کوچه عبدلی
08433367054

تعلیق شده 

است

 بنا به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی ایالم آزمایشگاه به دلیل تخلف 

تعلیق شده  است

بخش خصوصیآزمایشگاه ژنتیک مانا
دکتر عطا بوشهری

ایالم، چهارراه سعدی، خ تختی،  خ 

شمشاد، رو به رو درب پشتی پاساژ 

تیمورپور

اعتبار دارد08433338911

دکتر فاطمه منظریبخش خصوصیآزمایشگاه کاوش
 11خیابان ولیعصر عدالت  گرگان

ساختمان اردوان طبقه همکف
0173233 6300

تعلیق شده 

*است
آزمایشگاه در آخرین مهارت آزمایی امتیاز 

پس از کسب . الزم را کسب نکرده است

.امتیاز الزم، دوباره تایید خواهد شد

آزمایشگاه ژنتیک 

بیمارستان دکتر بسکی
خیابان طالقانی شرقی- گنبد کاووسدکتر عبدالعظیم سارلیبخش خصوصی

01733554441 

147داخلی 
*اعتبار دارد

دکتر تورج دلخواهبخش خصوصیپاتوبیولوژی شفا
خیابان طالقانی - گنبدکاووس - گلستان 

روبروی بیمه ایران مرکزی- شرقی 
*اعتبار دارد01733238789 

دکتر اکبر بهارلوییبخش خصوصیپاتوبیولوژی الندا
روبروی عدالت  –خیابان ولیعصر - گرگان

جنب بانک پارسیان- 17
*اعتبار دارد01732344990

آزمایشگاه دکتر شهریار 

علیزاده
 دکتر سهیال رضایانیبخش خصوصی

 11خیابان ولیعصر نبش عدالت  گرگان

مجتمع کوشا
*اعتبار دارد01732366983

ن
ستا

                                 گل

گلستان

ایالم

الم
                   ای

   کردستان

ن
                  کردستا



آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی نانو
دکتر آرش فیضیبخش خصوصی

ارومیه خیابان حسنی ساختمان پزشکان 

هاشمی
*اعتبار دارد04433457993-6

    آزمایشگاه دکتر 

غیبی
*اعتبار دارد5-04433468604ارومیه خیابان شورا برج پزشکی شورا دکتر غیبیبخش خصوصی

آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی ماهان
دکتر پویا امید نیابخش خصوصی

خیابان کاشانی طبقه همکف -ارومیه

درمانگاه فرهنگیان آزمایشگاه ماهان
*اعتبار دارد04433483434

بخش خصوصیآزمایشگاه دانش
دکتر ماکان رضایی

دکتر سونیا لعل پوش

پیرانشهر خیابان پزشک پایینتر از 

 22بیمارستان امام نرسیده به چهارراه 

بهمن

*اعتبار دارد04444240202

بخش خصوصیآزمایشگاه آریان
دکتر کمالی

دکتر ربیعی

ارومیه خیابان کاشانی روبه روی اداره 

دارایی
*اعتبار دارد04433450044

بخش خصوصیبیمارستان میالد
دکتر محمد سجاد 

بدری
*اعتبار دارد3-204431019121ارومیه فردوسی 

آزمایشگاه مرکز 

بهداشت ماکو
دکتر فرید میثمیبخش دولتی

بیمارستان (ره)خیابان امام خمینی -ماکو

قدیم ماکو کوچه جنب هالل احمر
*اعتبار دارد

بیمارستان آیت اهلل 

خویی
بخش دولتی

آقای دکتر آذر سا
- ابتدای جاده خوی- شهرستان خوی

نرسیده به دانشگاه آزاد اسالمی  –ارومیه 

بیمارستان آیت اهلل خوئی –

*اعتبار دارد

ل
اردبی

دکتر بهزاد داورنیابخش خصوصیآزمایشگاه مای ژناردبیل
پشت بیمارستان .مجتمع پزشکان.اردبیل

30طبقه اول واحد .امام خمینی
*اعتبار دارد04533272959

ارومیه

 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان ماکو آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.است، موقتا در لیست آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است

ی
ن غرب

                                                       آذربایجا

خوی
 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان خوی آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.است، موقتا در لیست آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است



دکتر شهال طاهری بخش خصوصیآزمایشگاه المهدی
شهرکرد خیابان شریعتی کوچه چهاردهم 

13پالک 
*اعتبار دارد03832227454

دکتر حیدرعلی پناهیبخش خصوصیآزمایشگاه کوثر بروجن
بروجن خیابان طالقانی کوچه ششم پالک 

53651
*اعتبار دارد03834224548

آزمایشگاه دکتر 

محمدی لردگان
*اعتبار دارد03834443877لردگان فلکه بسیج کوچه پزشکاندکتر سید محمد یزدانیبخش خصوصی

بخش خصوصیآزمایشگاه رویشسبزوارسبزوار
- دکتر فرشاد معروضی

دکتر علی خلیق

سبزوار خیابان فرمانداری روبروی 

بیمارستان شهیدان مبینی ساختمان 

پزشکان صولت

*اعتبار دارد05144267002

سا
فساف

آزمایشگاه تشخیص 

طبی و مولکولی دکتر 

محبی

دکتر عبدالرضا محبیبخش خصوصی

فسا، خیابان حافظ، جنب بانک ملت، 

ساختمان پزشکان حاقظ، آزمایشگاه 

تشخیص مولکولی دکتر محبی

اعتبار دارد07153357319

سمنان
آزمایشگاه تخصصی 

ویروس شناسی
دکتر هادی غفاریمعاونت بهداشت

سمنان خیابان شهید رجایی مرکز 

بهداشت شهرستان سمنان آزمایشگاه 

ویروس شناسی

*اعتبار دارد033322274

شاهرود
آزمایشگاه مرجع 

معاونت بهداشت
دکتر مسلم جعفری ثانیمعاونت بهداشت

ابتدای بلوار شهدای منا کوچه سراب 

مرکز خدمات جامع سالمت امام - جنوبی 

(ع )حسن مجتبی 

*اعتبار دارد02332234008

ی
چهارمحال بختیار

شهرکرد

ن
سمنا

 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه سمنان این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی است، موقتا در لیست 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان سمنان آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است

 وجود ندارد، بنا به درخواست دانشگاه شاهرود این آزمایشگاه علی رغم اینکه دولتی است، موقتا در لیست 19-با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان شاهرود آزمایشگاه خصوصی مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

.آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات مسافران برون مرزی قرار گرفته است

شاهرود


