
استانردیف
نام 

دانشگاه
تلفن آزمایشگاهنشانی آزمایشگاهنام مسئول فنیتحت پوششنام آزمایشگاه

مجوز یا صالحیت 

فنی

 انتخاب برای 

آزمایش تشخیص 

مولکولی مسافران 

برون مرزی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خصوصی 

نوین
دکتر امیر یزدانیبخش خصوصی

زاهدان بلوار بهداشت روبروی کلنیک 

عدالت
*اعتبار دارد05433444761

بخش خصوصیآزمایشگاه خصوصی دکتر دبیری
آقای دکتر سروش 

دبیری
*اعتبار دارد1200334128310خیابان خیام پالک- زاهدان

کیاندخت گردیزبخش خصوصیپاتوبیولوژی آراد
نرسیده به میدان -خیابان شهید بهشتی

-برج طاق کسری-روبروی مخابرات-سپاه

آزمایشگاه آراد-طبقه اول

*اعتبار دارد034440277

پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی 

رازی کرج
بخش خصوصی

 – کیان جوادی کوشش 

 هوشنگ زعیم کهن

آزمایشگاه -  سه راه گوهردشت  –کرج 

پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی رازی کرج
*اعتبار دارد02632756290

*اعتبار دارد5الی3502636541900 پالک 15فردیس فلکه دوم خیابان دکتر زهرا پاکزاد بخش خصوصیآزمایشگاه مرکزی فردیس 

بخش خصوصیپاتوبیولوژی مهر هشتگرد
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

–بیرونی 

خیابان الدن – بلوار غزالی غربی 

اعتبار دارد037775557

قزوینقزوین3
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک 

خاتم
بخش خصوصی

دکتر سیدمحمدرضا 

هادیزاده خیرخواه

قزوین، خیابان بوعلی، بعد از چهار راه 

 216فردوسی، کوچه ساحل، پالک 

(ساختمان پزشکان عرفان)

*اعتبار دارد02833243324

4
آذربایجان 

شرقی
بخش خصوصیآزمایشگاه دانشتبریز

دکتر صادقی

دکتر سلطان پور

 شهریور روبروی بستنی17خیابان 

ساختمان سپید طبقه اول-  وحید
*اعتبار دارد04135555187

زاهدان

البرز2

سیستان و 

بلوچستان

البرز

1



بخش خصوصیآزمایشگاه دانشمند

دکتر محمدعلی 

دکتر جالل -دانشمند

رضایی

اراک میدان شریعتی ساختمان پزشکان 

امیرکبی
032216600

تعلیق موقت شده 

است

آزمایشگاه تخصصی ویروس 

شناسی بهسان
بخش خصوصی

دکتر بهزاد خوانساری 

نژاد

اراک ، خ نیسانیان ،ساختمان دکتر 

نیسانیان ، طبقه سوم آزمایشگاه بهسان
*اعتبار دارد08632234123

بخش خصوصیدکتر محبی آشتیانیساوه
دکتر سیده هما علوی 

دکتر خجسته  –
اعتبار دارد08642223261ساوه، میدان شهدا

آزمایشگاه تخصصی میکروب 

شناسی پزشکی پارس
دکتر مازیار ضیائیانبخش خصوصی

هدایت شرقی از مشیرفاطمی؛ آزمایشگاه 

تخصصی میکروب شناسی پزشکی پارس
*اعتبار دارد07132338688

آزمایشگاه تخصصی 

میکروب شناسی پزشکی ارس
بخش خصوصی

دکتر منا ملک

 نسب

–خیابان مشیر فاطمی 

 – خیابان هدایت 

بعد از پارکینگ هدایت

غیرفعال شده است07132335753

دکتر احمد منبتیبخش خصوصیآزمایشگاه راز
شیراز خیابان معدل غربی حد فاصل 

فلسطین و مالصدرا
*اعتبار دارد071323334

دکتر شهرام نجفیبخش خصوصیآزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو
خیابان زند ابتدای بیست متری سینما 

سعدی ساختمان سیراز نقش طبقه اول

 07132337063- 

07132304834
*اعتبار دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک 

پیوند
بخش خصوصی

دکتر عبدالرضا 

افراسیابی، دکتر 

هومان روزبهی، دکتر 

شاهرخ رخشنده رو

 متری و صورتگر، 20 خ اردیبهشت، بین 

نبش کوچه
*اعتبار دارد07132318700

بخش خصوصیآزمایشگاه سینا
فاطمه السادات 

امیرلطیفی

خیابان بیست متری سینما -  شیراز

تقاطع معدل- سعدی
*اعتبار دارد07132335947

بخش خصوصیآذرمهر اصفهان

دکتر سید مهدی 

سید امین  –افتخاری 

افتخاری

صفهان خیابان کاشانی

 روبروی اورژانس بیمارستان کاشانی
*اعتبار دارد03132341162

*اعتبار دارد03132232068خیابان آمادگاه، جنب بانک ملتدکتر رضا موید نیابخش خصوصیآزمایشگاه آریا

مرکزی

اصفهان 7

فارس

اراک

شیراز

اصفهان

6
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 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک 

اریترون
بخش خصوصی

 دکتر محمد امین 

طباطبائی فر

شیخ مفید  – خیابان شیخ صدوق شمالی 

غربی
*اعتبار دارد036631906

 فروغ شریفیبخش خصوصی  آزمایشگاه دکتر شریفی
ابتدای چهارباغ  –میدان آزادی  – اصفهان 

باال
*اعتبار دارد03136617196

*اعتبار دارد0316246204روبروی درمانگاه فجر.حکیم نظامی دکتر علی عجمیبخش خصوصیآزمایشگاه نوبل

بخش خصوصیآزمایشگاه وحید
 دکتر محمد وحید 

دستجردی

چهار راه   –زرین شهر  – استان اصفهان 

ابتدای بلوار باهنر –هالل احمر 

 6710 5223 – 

031
*اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه مفید
دکتر مریم السادات 

میرطالبی

اصفهان ، خیابان شیخ مفید ، روبروی 

کلینیک الزهراء ، مجتمع پارسا ، طبقه 

2دوم واحد 

*اعتبار دارد03136618824

دکتر مجید یارانبخش خصوصیدکتر یاران
جهار –خیابان شمس ابادی  –اصفهان  :  

طبقه اول –مجتمع خورشید  –طالقانی 

 32241100-

32208042-031
*اعتبار دارد

کاشان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر 

احترام
دکتر حسن احترامبخش خصوصی

کاشان ، خیابان بهشتی، کوچه داروخانه 

دکتر طبسی
*اعتبار دارد03155458600

اعتبار دارد3402537749051کوچه - (صفائیه)خ شهدا - قمدکتر سید امیر مومنیبخش خصوصیآزمایشگاه بوعلیقمقم8

*اعتبار دارد1002152819کوچه - باغ فیض- اسالمشهررضا رفعت نژادبخش خصوصیولیعصر اسالمشهر

دکتر بینش امامیبخش خصوصیازمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
 –امام خمینی  –تقاطع خیابان کارون 

1026ساختمان 
*اعتبار دارد02166367914

بخش خصوصیآزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی
دکتر محسن عریب 

دوست

آزادی نبش رودکی جنوبی ساختمان 

آزمایشگاه آزادی
*اعتبار دارد02166927008

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

پژوهشکده معتمد جهاد 
جهاد دانشگاهی

پالک .خ گاندی جنوبی .میدان ونک.تهراندکتر رامین صرامی

146
*اعتبار دارد02188791120

بخش خصوصیپاتوبیولوژی دی
دکتر میرمحمود نبی 

زاده تبریزی

نازی آباد، میدان بازار دوم، ابتدای خیابان 

344مدائن، پالک 
*اعتبار دارد02155081000

*اعتبار دارد02124436301کوچه حامد-خ آسف- خ زعفرانیهدکتر شاهزاده فاضلیجهاد دانشگاهیپژوهشکده رویان

*اعتبار دارد02188753959نبش کوچه ششم-خ میرعماد-خ مطهریدکتر امیررسولیبخش خصوصیبیمارستان مهراد

اصفهان 7

9

تهران

اصفهان

تهران

شهید 

بهشتی



بخش خصوصیآزمایشگاه آینده
-دکتر پگاه قرائیان

دکتر هدی باقی زاده

روبروی بیمارستان - بلوار باهنر- ورامین

 خرداد15
*اعتبار دارد02140335228

بخش خصوصیآزمایشگاه قلهک
دکتر ابراهیم کالنتر 

مهرجردی

باالتر از -خیابان کدوئی-خیابان شریعتی

جنب مترو قلهک-یخچال
*اعتبار دارد02122600413

بخش خصوصیآزمایشگاه سعید

-  دکتر سعید مهدوی

دکتر ناهید 

دکتر -خیراندیش

-فرهاد میرقمی زاده

خیابان -خیابان ضرابخانه-خیابان پاسداران

2 و 6پالک -دعوای صدف
*اعتبار دارد02122874012

بخش خصوصیآزمایشگاه مدیکال

-خانم دکتر مینو بهداد

-آقای دکتر شاه سیاه

خانم دکتر رومینا 

دستمالچی

-ابتدای خیابان انقالب -میدان امام حسین 

6688پالک -کوچه فروشگاه
*اعتبار دارد02177516651

بخش خصوصیبیمارستان نیکان

- حسین درزی رامندی

ساناز - سعید حائری پور

- سعیده سروریان- آقائی

کاوه حجت جاللی

- ابتدای اتوبان ارتش - میدان اقدسیه 

بهمن22خیابان- خروجی اراج 
*اعتبار دارد02129121000

بخش خصوصیآزمایشگاه رصد
آقای دکترمحمد 

آقای -فرهادی لنگرودی

دکتر سعید مروتی

کوچه -ضلع شمال شرقی-میدان رسالت

آژنگ
*اعتبار دارد02171365

دکتر بهزاد پوپکبخش خصوصیآزمایشگاه پیوند
خیابان وحید -خیابان شریعتی

نرسیده به مصدق -(ظفر)دستگردی

174پالک (نفت)شمالی

*اعتبار دارد02122264144

بخش خصوصیآزمایشگاه الوازیه
آقای دکتر امین اله 

دکتر جالل -مهدوی

الدین شجاعی

پالک -ضلع جنوب شرقی-میدان رسالت

776
*اعتبار دارد02177891717

بخش خصوصیبیمارستان خاتم االنبیا
آقای دکتر سعید آزاد 

ارمکی
*اعتبار دارد09122108812باالتر از خیابان ونک_ولیعصر

دکتر عالییبخش خصوصیبیمارستان تندیس
خ  –باالتر از چهارراه اسفندیار - بلوار آفریقا

تندیس
*اعتبار دارد02175254201

بخش خصوصیآزمایشگاه پارسیان
دکتر -دکتر جمشیدی

صداقتی
*اعتبار دارد10502177803600پالک -خیابان گلبرگ

تهران9

شهید 

بهشتی



*اعتبار دارد02122869647چهل و پنج متری سیدخنداندکتر فاطمه اشرفیبخش خصوصیبیمارستان رسالت

بخش خصوصیآزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک
خانم دکتر آتسا 

درودی نیا

بین چهارراه جهان کودک  _ اتوبان حقانی 

طبقه اول-67پالک -و خیابان گاندی
*اعتبار دارد02188671521

بخش خصوصیاسفندی_آزمایشگاه  قلی زاده
-آقای دکتر قلی زاده

آقای دکتر اسفندی

- خرداد15خیابان -میدان امام- ورامین

ساختمان پزشکان -کوچه شهید اکبری

سینا

02136250711-

36250463
*اعتبار دارد

دکتر علی صادقی تبارجهاد دانشگاهیپژوهشگاه ابن سینا
بزرگراه چمران خیابلن یمن میدان شهید 

شهریاری دانشگاه علوم پزشکی 

شهیدبهشتی

02123518  

( 338)داخلی
*اعتبار دارد

بخش خصوصیآزمایشگاه بقراط
دکتر -دکتر آشتیانی

صابری

خیابان پنجم نیرو _انتهای خیابان پیروزی

پالک _طبقه فوقانی پاساژ گلبرگ_هوایی

10

*اعتبار دارد77477251

بخش خصوصیآزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی
-خانم دکتر سخایی

خانم دکتر رستگارراد

-باالتر از تقاطع چمران-خیابان ولی عصر

17پالک -کوچه قرنی

22666561-

22666558
اعتبار دارد

اعتبار دارد61636307کوچه سرهنگ سخایی-جمهوریدکتر الهام افتخارعمومی غیردولتیبیمارستان شرکت نفت

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

114پالک -چهارراه تیرانداز
اعتبار دارد77708558

اعتبار دارد02161423260خیابان فردوسیسعیده انصاری دزفولیعمومی غیردولتیبیمارستان بانک ملی

آزمایشگاه آسیب شناسی، 

تشخیص پزشکی و ژنتیک بهار
بخش خصوصی

دکتر سیمین دخت 

احساسی

کارگر شمالی باالتر از فاطمی روبروی بانک 

1627پاسارگاد پالک 

02188961748-

145
*اعتبار دارد

پلی کلینیک قدس وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی آزاد 

اسالمی تهران

دکتر مسعود پارسانیاعمومی غیردولتی
  انتهای ایوانک غربی 6شهرک غرب فاز 

جنب پارک نهج البالغه پلی کلینیک قدس
اعتبار دارد02188078388

آزمایشگاه پاتوبیولوژی وژنتیک 

آرامش
بخش خصوصی

- دکترمحمودیعقوبی

-دکترالله حیدری

-دکترحمیداخیانی

دکترعلی الهادی مروج

خیابان -میدان کاج-سعادت آباد- تهران

2پالک -نهم

02122139018-

02122139016
*اعتبار دارد

9

ایران

تهران

شهید 

بهشتی



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 غربی  –خیابان ولیعصر 

بیمارستان مهر –نبش کبکانیان 
اعتبار دارد02188962148

بخش خصوصی بیمارستان دی
 – فرزانه بتول رحیمی 

حوری رضوان

 (عباسپور  )ابتدای توانیر - خیابان ولیعصر

بیمارستان دی –
*اعتبار دارد02188771374

آزمایشگاه ویروس شناسی 

خاورمیانه
دکتر احسان عارفیانبخش خصوصی

تبش .خیابان سپهبد قرنی.میدان فردوسی

178پالک . شاداب
اعتبار دارد02188806652

بخش خصوصیبیمارستان جم
دکتر امیربهنام قره 

خانی

- خیابان جم –خیابان مطهری –تهران 

بیمارستان جم
اعتبار دارد02188303228

بخش خصوصیآزمایشگاه آرژانتین
دکتر علی شاه 

حسینی

بن بست -خیابان الوند –میدان آرژانتین 

طبقه - ساختمان پزشکان آفرین-آفرین

پنجم

اعتبار دارد02188675111

بخش خصوصیبیمارستان تریتا
دکتر محمد باقری 

منصوری

 انتهای غربی اتوبان همت،ابتدای اتوبان:

خرازی،بیمارستان تریتا
اعتبار دارد02147241000

آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی 

مندل
دکتر علی آهنیبخش خصوصی

ولیعصر، ابتدای خیابان شهید عباسپور 

5 واحد 4ساختمان پزشکان شماره  (توانیر)
اعتبار دارد02188198077

بخش خصوصیبیمارستان الله
دکتر صدیقه 

اسماعیلیان

شهرک قدس ، خیابان سیمای ایران ، 

نبش فالمک جنوبی
اعتبار دارد02181472000

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

تقاطع شهید دادمان
*اعتبار دارد02182721

عبدالمجید زارعیبخش خصوصیآزمایشگاه اروند
خیابان کارگر شمالی ،باالتر از فاطمی ،بعد 

 ،طبقه 2از مسجد امیر ،بن بست اله ،پالک

اول

اعتبار دارد02188002671

آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

سیمرغ
دکتر طوبی غضنفریبخش خصوصی

خ نصرت . خ کارگر شمالی. میدان انقالب

37پالک .غربی
اعتبار دارد02166426891

9
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بخش خصوصیبیمارستان پارس
دکتر - دکتر معتظ

مشایخی

کوچه - خ عبداله زاده- بلوار کشاورز

رستاک
*اعتبار دارد02182199151

دکتر کیوانبخش خصوصیآزمایشگاه کیوان
نرسیده به خیابان - خیابان شهید بهشتی 

498شماره - ولیعصر 
*اعتبار دارد02188706555

 مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی 

نجم آبادی–نژاد 
بخش خصوصی

دکتر حسین نجم 

آبادی، دکتر سیاوش 

قادری سهی

تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، ضلع 

2غربی ایستگاه مترو صنعت، پالک 

02188363955-

88370838 -
اعتبار دارد

عمومی غیردولتیبیمارستان فرهیختگان

دکتر رضا مظفری 

دکتر مینو - کرمانی

دکتر فرنوش  –ساعتیان 

صداقتی

میدان دانشگاه به سمت حصارک 

بیمارستان فرهیختگان
اعتبار دارد02144845244

دکتر محمد سیادتیبخش خصوصیآزمایشگاه نبض

نبش - باالتر از مرکز قلب-  امیرآباد شمالی

- 1839ساختمان پزشکان - خیابان دوم

.24واحد - طبقه سوم

اعتبار دارد02188028191

عمومی غیردولتیکانون هموفیلی
دکتر حمیدرضا 

جمالی

تقاطع - خیابان جویبار- میدان فاطمی

543پالک - زرتشت و فلسطین

02188948860 -  

09128024217
اعتبار دارد

*اعتبار دارد08132534465آرامگاه بوعلی جنب پاساژ بوعلیدکتر زهره ابهریبخش خصوصیآزمایشگاه فرزان

*اعتبار دارد8132526113همدان پیاده راه بوعلی جنب سینما قدسنبی اله آقا بیگیبخش خصوصیآزمایشگاه فارابی

*اعتبار دارد01152228222ابتدای خیابان کوروش –چالوس دکتر بابک جاهدبخش خصوصیآزمایشگاه پارس

دکتر حمیدرضا نژادبخش خصوصیدانش تنکابن
کوچه دکتر -خیابان امام-تنکابن-مازندران

آزمایشگاه -انتهای کوچه–مسلم بهادری 

دانش

*اعتبار دارد01154221998

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و 

پاتوبیولوژی فجر ساری
بخش خصوصی

دکتر محمد رضا 

مهدوی
*اعتبار دارد5-01133411103ساری ابتدای بلوار کشاورز

دکتر جواد حکیمیبخش خصوصیدکتر حکیمی
روبروی سازمان - شهریور17خیابان -آمل

پاساژ رضائی-تامین اجتماعی

011764227066 - 

011 44152121 
*اعتبار دارد

بخش خصوصیدکتر حسام محسنی
دکتر جعفر حسام 

محسنی
نوشهر

011۵۲۳۳۴۰۴۰ 

011۵۲۳۳۵۹۸۰
*اعتبار دارد مازندران 11
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بخش خصوصیآزمایشگاه هراز آمل
 دکتر محد ترابی 

نیاکی
*اعتبار دارد1/1501144440001آمل، خیایان امام خمینی، آفتاب 

دکتر نیرینبخش خصوصی(قائم شهر)آزمایشگاه دکتر نیرین 
قائم شهر خیابان تهران روبروی پاساژ 

میالد نور
*اعتبار دارد01142203987

بخش خصوصی        آزمایشگاه نوین ژنتیک
دکتر سید محمد باقر 

هاشمی

 ساری، بلوار فرح آباد، کوچه فرح آباد 

چهارم ، ساختمان نسیم
*اعتبار دارد01133700384 

بخش خصوصیآزمایشگاه تشخیص پزشکی رازی
دکتر محمد پور 

علیجان
دکتر محمد پور علیجان

032196820- 

032199993
*اعتبار دارد

آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

پاستور
دکتر نصریبخش خصوصی

چهار راه فرهنگ، جنب داروخانه - بابل

اتحاد
*اعتبار دارد0325001

بخش خصوصیآژمایشگاه پاستور
دکتر حمید 

مرادزادگان
اعتبار دارد1909022223935کیانپارس خیابان اسفندشرقی پالک 

اعتبار دارد8909160297430پالک- غربی9کیانپارس خیابان دکتر پیام فتحی  زادهبخش خصوصیآزمایشگاه پارس

اعتبار دارد1806133337661پالک-کیانپارس خیابان میهن شرقیدکتر امیر حسین سینابخش خصوصیآزمایشگاه نرگس

بخش خصوصیبیمارستان شرکت نفت
خانم دکتر الهام 

افتخار
اعتبار دارد061636307کوچه سرهنگ سخایی-جمهوری

دکتر کالویز کشمندبخش خصوصیآزمایشگاه آریا
کیانپارس خیابان پهلوان شرقی مجتمع 

2آریا واحد
اعتبار دارد06133337474

بخش خصوصیآزمایشگاه مرکزی خرم آباد
سید عزت اهلل ریسی 

علوی
اعتبار دارد403066133305296خرم آباد شهدای غربی پالک

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر 

حسنی
بخش خصوصی

دکتر مژگان تاج 

دکتر بابک  –الدینی 

پونکی

*اعتبار دارد24066142530030خیابان تختی پالک - بروجرد

بخش خصوصیدکتر نعیم رضا وطنخواهجیرفتکرمان14
دکتر نعیم رضا 

وطنخواه

خیابان شهید رجایی کوچه ,جیرفت 

1شماره
اعتبار دارد03443213530

جهاد دانشگاهیجهاد دانشگاهی
دکتر سید علی اکبر 

شمسیان

خ رازی آزمایشگاه -مشهد

مرکزی جهاد دانشگاهی
*اعتبار دارد051385211160

خوزستان

لرستان

مازندران 11

بابل

اهواز

لرستان13
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بخش خصوصیآزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد
دکتر کامران غفارزاده 

گان

خیابان پاسداران- سه راه جم- مشهد : -

134پالک - 10پاسداران 
*اعتبار دارد05138546664

مریم جعفری رادبخش خصوصیبیمارستان رضوی
 –بزرگراه شهید کالنتری بعد ازپل قائم 

بیمارستان رضوی
اعتبار دارد05136004060

بخش خصوصیازمایشگاه پردیس حافظ
 دکتر محمدرضا 

کرامتی

بلوار وکیل اباد بین -مشهد-خراسان رضوی

 نبش خروجی حافظ 30-28وکیل اباد 

ازمایشگاه پردیس 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 مینا مفتوحبخش خصوصی

- میدان هاشمیه تقاطع با پیروزی 

تیک دکتر »ازمایشگاه پاتوبیولوژی و ژ

اکبرزاده

*اعتبار دارد05138831166

بخش خصوصیآزمایشگاه آیت اللهی
   دکتر حسین آیت 

اللهی
*اعتبار دارد195138544410پالک  – 13چمران  –مشهد 

بخش خصوصیآزمایشگاه ایران
دکتر محمد علی 

شاهید

مشهد حاشیه احمد آباد بین عارف و 

44پرستار ساختمان 
*اعتبار دارد05138404021

دکتر رضا عطاییبخش خصوصیآزمایشگاه پارسیان
ابتدای  –میدان بیمارستان امام رضا 

ساختمان پزشکان رازی –خیابان رازی 
*اعتبار دارد05138552622

دکتر احمد مویدبخش خصوصیآزمایشگاه دکتر موید
خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان پرستار، 

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر موید
اعتبار دارد05138428360

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

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

گیالنگیالن16

مشهد
خراسان 

رضوی
15



بندرعباسهرمزگان17
بیمارستان فوق تخصصی جزیره 

کیش
بخش خصوصی

دکتر سید سعید 

عطایی
اعتبار داردآزمایشگاه بیمارستان کیش

بوشهر خیابان امام خمینی روبروی دکتر محمدرضا فرزانهبخش خصوصیآزمایشگاه مهر بوشهربوشهر18

بانک سپه
اعتبار دارد07733565488

بخش خصوصی(ع)آزمایشگاه ژنتیک امام علی یزدیزد19
دکتر محمدرضا 

دهقانی

کلینیک فوق - بلوار نواب صفوی- یزد

کلینیک ژنتیک آوین-تخصصی امام علی
اعتبار دارد03536209974


