
 

آزمایش صدور کارت بهداشت انجام لیست آزمایشگاه های مجاز 

ف
دی

ر
 

 نام آزمایشگاه
نوع 

 فعالیت
 تلفن آدرس

 83311883 خیابان نیروگاه، نرسیده به میدان نبوت خصوصی الغدیر 1

 4داخلی  83328183 نیروگاه، ابتدای بلوار حافظ خیریه درمانگاه امام سجاد )ع(آزمایشگاه  2

8 
درمانگاه حضرت  آزمایشگاه

 ابوالفضل )ع(
 31104811-31104883 متری مطهری 28زاده ابراهیم، بعد از  خیابان امام خیریه

 31138188-31181181 زاده ابراهیم)ع(، جنب میدان معصومیه خیابان امام خصوصی پارس 4

 35444555-35581808 متری شهید بهشتی 28خیابان خیابان امام خمینی، ابتدای  خیریه درمانگاه شهید فتاحی آزمایشگاه 1

 35584880-35588888 متری شهید بهشتی، جنب فروشگاه عصر28خیابان  خصوصی قائم )عج( 3

 82381322 متری صدوق ، زیرزمین درمانگاه 41 خصوصی درمانگاه ابوریحان 8

 35548353-35538414 میدان سعیدی، خیابان فرهنگ خصوصی پاستور 3

3 
درمانگاه حضرت  آزمایشگاه

 معصومه )س(
 34848845-34848813 میدان آستانه خیریه

18 
درمانگاه امیرالمومنین  آزمایشگاه

 )ع(
 34400838-34131343 ها خیابان انقالب )چهارمردان(، جنب حسینیه نجفی خیریه

 34481885-34544884 خیابان آذر، جنب فلکه نکوئی خصوصی شفا 11

 83381338 لوله متری 3 روبروی – امام خیابان خصوصی زکریا 12

18 
بیمارستان حضرت علی  آزمایشگاه

 )ع(ابن ابیطالب 
 82183311-28 ساالریه، خیابان بوعلی سینا سپاه 

 شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، خیابان درمانگاه خصوصی درمانگاه پردیسان آزمایشگاه 14
82383381-

82383888 

 خصوصی پالسما 11
، خیابان 11شهر پردیسان، خیابان البرز، انتهای البرز 

 3شهیدان علوی، نبش کوچه 
82311348 

 88348881 طبقه دوم -درمانگاه حرمی 13کوچه شماره  -خیابان ارم خصوصی کوثر 13

 83323382 3توحید خیابان جواداالئمه پالک  خصوصی سینا 18

 50077773 مصلی جنب -نیایش بلوار خصوصی مصلی درمانگاه آزمایشگاه 13

 88822111 متری عمار یاسر جنب مسجد جامع قم 11ابتدای بلوار  دولتی عمسجد جام 13

 83312218  4 شماره کوچه روبروی حسن، امام شهرک دولتی امام حسن عسکری)ع( 28

 دولتی حضرت زهرا)س( 21
خیابان توحید، بعد از میدان نبوت، روبروی امامزاده سید 

 ع معصوم
83313248 

 دولتی امام خمینی)ره( 22
متری صدوق، بلوار شهید کریمی، روبروی  41انتهای 

 خیابان لقمان
82882848 

 88338211 سلفچگان مرکز بهداشتی درمانی سلفچگان دولتی سلفچگان 28

 81228411 دستجرد مرکز بهداشتی درمانی دستجرد دولتی دستجرد 24

 83222188 بهداشتی درمانی جعفریه جعفریه مرکز دولتی جعفریه 21

 84888411 کهک مرکز بهداشتی درمانی کهک دولتی کهک 23

 88224388 قنوات مرکز بهداشتی درمانی قنوات دولتی قنوات 28
 


