
آزمایش صدور کارت بهداشت انجام لیست آزمایشگاه های مجاز 

ف
دی

ر
 

 نام آزمایشگاه
نوع 

 فعالیت
 تلفن آدرس

 38851389 خیاتاى ًیرٍگاُ، ًرسیدُ تِ هیداى ًثَت خصَصی الغدیر 1

 4داخلی  38827576 ًیرٍگاُ، اتتدای تلَار حافظ خیریِ درهاًگاُ اهام سجاد )ع(آزهایشگاُ  2

3 
درهاًگاُ حضرت  آزهایشگاُ

 اتَالفضل )ع(
 31104811-31104883 هتری هطْری 28زادُ اتراّین، تعد از  خیاتاى اهام خیریِ

 31138188-31181181 زادُ اتراّین)ع(، جٌة هیداى هعصَهیِ خیاتاى اهام خصَصی پارس 4

 35444555-35581808 هتری شْید تْشتی 28خیاتاى خیاتاى اهام خویٌی، اتتدای  خیریِ درهاًگاُ شْید فتاحی آزهایشگاُ 5

 35584880-35588888 هتری شْید تْشتی، جٌة فرٍشگاُ عصر28خیاتاى  خصَصی قائن )عج( 6

 32985822 هتری صدٍق ، زیرزهیي درهاًگاُ 45 خصَصی درهاًگاُ اتَریحاى 7

 35548353-35538414 هیداى سعیدی، خیاتاى فرٌّگ خصَصی پاستَر 8

9 
درهاًگاُ حضرت  آزهایشگاُ

 هعصَهِ )س(
 34848845-34848813 هیداى آستاًِ خیریِ

18 
درهاًگاُ اهیرالوَهٌیي  آزهایشگاُ

 )ع(
 34400838-34131343 ّا خیاتاى اًقالب )چْارهرداى(، جٌة حسیٌیِ ًجفی خیریِ

 34481885-34544884  خصَصی شفا 11

 36681698 لَلِ هتری 8 رٍترٍی – اهام خیاتاى خصَصی زکریا 12

  هتری زاد 28 خصَصی صدرا 13

14 
تیوارستاى حضرت علی  آزهایشگاُ

 )ع(اتي اتیطالة 
 32138815-28 ساالریِ، خیاتاى تَعلی سیٌا سپاُ 

 شْرک پردیساى، تلَار داًشگاُ، خیاتاى درهاًگاُ خصَصی درهاًگاُ پردیساى آزهایشگاُ 15
32886981-

32886338 

 خصَصی پالسوا 16
، خیاتاى 15شْر پردیساى، خیاتاى الثرز، اًتْای الثرز 

 8شْیداى علَی، ًثش کَچِ 
32815648 

 37847775 طثقِ دٍم -درهاًگاُ حرهی 16کَچِ شوارُ  -خیاتاى ارم خصَصی کَثر 17

 38828872 6تَحید خیاتاى جَاداالئوِ پالک  خصَصی سیٌا 18

 50077773 هصلی جٌة -ًیایش تلَار خصَصی هصلی درهاًگاُ آزهایشگاُ 19

 37722511 هتری عوار یاسر جٌة هسجد جاهع قن 55اتتدای تلَار  دٍلتی عهسجد جاه 28

 دٍلتی حضرت زّرا)س( 21
خیاتاى تَحید، تعد از هیداى ًثَت، رٍترٍی اهاهسادُ سید 

 هعصَم ع
38618248 

 دٍلتی اهام خویٌی)رُ( 22
شْید کریوی، رٍترٍی هتری صدٍق، تلَار  45اًتْای 

 خیاتاى لقواى
32782348 

 33663211 سلفچگاى هرکس تْداشتی درهاًی سلفچگاى دٍلتی سلفچگاى 23

 35223455 دستجرد هرکس تْداشتی درهاًی دستجرد دٍلتی دستجرد 24

 36222538 جعفریِ هرکس تْداشتی درهاًی جعفریِ دٍلتی جعفریِ 25

 34333455 درهاًی کْککْک هرکس تْداشتی  دٍلتی کْک 26

 33224688 قٌَات هرکس تْداشتی درهاًی قٌَات دٍلتی قٌَات 27
 


