
شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

02156173356بلوار منتظری خ نرگس مرکز آزمایشگاه سودهآزمایشگاه مرکز درمانی سوده1

902156368100پالک10اسالمشهرباغ فیض کوچه آزمایشگاه ولیعصراسالمشهر2

4102156375941 پالک 2کوچه دکتر راستگو3

602156365238پالک - کوچه یکم    -  (ع)خیابان علی ابن ابیطالب -  اسالمشهر میدان  نماز  محققین4

02156350292آزمایشگاه نور-5کوچه -خیابان امام خمینی-اسالمشهرنور5

4602165993084بلوار رسول اکرم خیابان رسالت پالک آزمایشگاه مالرد6

02122084835تهران سعادت اباد نبش خیابان پنجم ساختمان پارسیان طبقه دومتشخیص طبی کاج7

402177159760چهارراه سبالن تقاطع مدنی نبش کوچه سنجری پالک آزماسشگاه پاتوبیولوژی حاذق8

02122542276طبقه همکف.64پالک .جنب داروخانه ویوال.چهارراه اختیاریه.(دولت سابق)خیابان شهیدکالهدوز. خیابان پاسدارانآزمایشگاه تشخیص طبی ماد9

802177804181-تهران - تهران آزمایشگاه دکترجلوه10

41202166506658خیابان ستارخان نرسیده به سه راه تهران ویال طبقه اول پ آزمایشگاه ستارخان11

102166611846 واحد 1 طبقه 10یافت آباد بلوار معلم کوچه جاوید االثر عباس کهن پالک آزمایشگاه پاتوبیولوژی امیرکبیر12

02155052716 آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه75خزانه بخارائی فلکه چهارم نبش کوچه کوه بر پالک آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه13

24102122545211پالک -نبش خیابان شهیدسنجابی -بعدازچهارراه قنات -خیابان شهیدکالهدوز -خیابان شریعتی آزمایشگاه پاتوبیولوژی دروس14

02122458883طبقه اول-جنب بانک پاسارگاد -بین سه راخ ازگل ومینی سیتی- اتوبان ارتش آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک15

1002177947401شماره - (ع)کوچه امام جعفر صادق -ضلع جنوب شرقی-(هفت حوض )میدان نبوت -نارمکآزمایشگاه پاتوبیولوژی نارمك16

29702155069674تهران خیابان شهیدرجائی ایستگاه بانک پالک آزمایشگه امامی17

202122139016سعادت آباد ضلع شمالی میدان کاج کوچه نهم پالک آزمایشگاه آرامش18

402122237768، طبقه دوم، واحد 153غربی، نبش چهارراه اسدی، پالک  (حکمت)قیطریه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمانی آزمایشگاه آرتین19

102144691200 طبقه 1تهران شهرک اکباتان سه راه مخابرات کوچه فیات نبش بن بست اول ساختمان بهاران پالکآزمایشگاه آفتاب20

19402166942983پالک - روبه روی مهندسی ارتش- اول فاطمی غربیآزمایشگاه ایران نوین21

15002146825310پالک - بلوار امام خمینی- شهر قدسآزمایشگاه بهبود22

02122891211اتوبان رسالت جنب پل سیدخندان آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهرانآزمایشگاه بیمارستان رسالت23

702188263812پالک -ضلع جنوبی پارک-خیابان آرش مهر-شهرارا-جالل ال احمد-تهرانآزمایشگاه تخصصی شهرارا24

02122039800طبقه همکف - 52پالک -خیابان سایه-بلوار نلسون ماندالآزمایشگاه تخصصی صوفیا25

لیست آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه ایران 



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

لیست آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه ایران 

402188191091 و 3واحد- طبقه اول- ساختمان پزشکان آناهیتا- 182پالک - نبش خیابان آناهیتا- باالتر از میرداماد- بلوار آفریقاآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی26

88002122508555 متری دوم مجیدیه و خیابان کرمان جنب بانک پارسیان پالک 16مابین  (ضلع جنوبی  )بزرگراه رسالت آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت27

5102155900633متری روبروی سازمان آب اول اقدسیه پالک24شهرری خیابانآزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی شهرری28

02188993163طبقه دوم171خیابان فاطمی روبروی سازمتن آب جنب برج ساعت پالک آزمایشگاه تشخیص طبی مهدیه29

17402122264144خیابان ظفر نرسیده به نفت شمالی پ - خیابان شریعتیآزمایشگاه تشخیص طبی پیوند30

162702188961748باالتر از پهارراه فاطمی پالک - کارگر شمالی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهار31

1302177824574واحد - طبقه دوم  - (ساختمان پزشکان شهریار) 1پالک - کوچه شهید سید اکبر میرحسینی - بین سبالن و وحیدیه - خیابان دماوند آزمایشگاه تشخیص پزشکی پویش32

14502177880505تهران پار س خیابان جشنواره چهارراه کادوس پالک آزمایشگاه جشنواره33

102122558333 ط394 پ 8خ پاسداران روبروی گلستان آزمایشگاه دولت34

02177371624واحد یک و دو- 874پالک - نرسیده به بلوار پروین- خروجی سه راه استخر- اتوبان زین الدین شرقیآزمایشگاه دکتر محرابیان35

29202133703033خیابان هفده شهریور جنوبی خیابان طیب پالک آزمایشگاه سپهر36

02122714526 طبقه دوم3159تجریش ابتدای ولی عصر پالک آزمایشگاه شفا37

26402177500170 پالک 4و3خیابان شریعتی  بین میثاق آزمایشگاه صبا38

96002166874508خیابان آذربایجان بین کارون و قصرالدشت پالک آزمایشگاه غرب39

202122719776تهران خیابان شریعتی میدان قدس بعد از پارکینگ شهرداری کوچه سعادت پالک آزمایشگاه فارابی تجریش40

02122647024پشت ایستگاه مترو قلهک- باالتر از خیابان یخچال- خیابان شریعتیآزمایشگاه قلهك41

902188713833پالک - خیابان هجدهم - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - تهران آزمایشگاه المارک42

1902177602617میدان امام حسین خ مازندران ک فروشگاه پ آزمایشگاه مدیکال43

34202166862750پالک - چهارراه بوستان سعدی - خیابان قصرالدشت آزمایشگاه نوید44

02166927008طبقه فوقانی بانک سپه- نبش خیابان رودکی- خیابان آزادیآزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی45

61102133252423. پ - جنب پمپ بنزین سلیمانیه - پیروزی .خ- تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت46

61902166572317خیابان آذربایجان بین رودکی ونواب پآزمایشگاه پاتوبیولوژی برهان47

17602188846812خیابان مطهری بعدازمترمفتح پالک آزمایشگاه پاتوبیولوژی تخت طاووس48

84002133343549پالک - ایستگاه چهارصد دستگاه- خیابان پیروزیآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهپور49

34402155081000تهران نازی آباد بازار دوم جنوب شرقی میدان مدائن پالک آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی50

502177874967واحد299 شرقی پ188 و 186بین خیابان -بین فلکه دوم و سوم تهرانپارسآزمایشگاه پاتوبیولوژی رها51

102177059122واحد5کوچه دهقانپورپالک -خیابان دهم غربی-فلکه چهارم تهرانپارسآزمایشگاه پاتوبیولوژی رها52

5602122734270واحد- طبقه اول- باالی داروخانه سبای زعفرانیه-1590ساختمان پزشکان - نبش زعفرانیه- خیابان ولی عصرآزمایشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیه53

02122802020آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند- ساختمان پزشکان صاحبقرانیه - نبش خیابان نیلوفر - اقدسیه - تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند54

02188454025طبقه اول- 297پالک- باالتر از مطهری- سهروردی شمالیآزمایشگاه پاتوبیولوژی شفق55

178602177501857پالک - پایین تر از چهارراه صفا-  شهریور17خیابان - میدان امام حسینآزمایشگاه پاتوبیولوژی صفا56



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

لیست آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه ایران 

16402133801344پالک  (26خیابان )خیابان اسدیان -  متری دوم 15- افسریه آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش57

202188324175واحد - طبقه اول- 119پالک  _پایین تر از مطهری- خ قائم مقام فراهانی- تهرانآزمایشگاه پاتوبیولوژی قائم مقام58

77602177891585میدان رسالت ضلع جنوب شرقی پالک آزمایشگاه پاتوبیولوژی الوازیه59

02144213431طبقه همکف- 24پالک - نبش سرسبز جنوبی- مرزدارانآزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران60

02144287633فلکه دوم صادقیه خیابان جناح نبش کوچه عابدزاده ساختمان پارسه ازمایشگاه پارسهآزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسه61

02122863040 آزمایشگاه پاتوبیولوپژی چهر1پالک - کوچه هوشیار - ضلع شمال غربی پل - سیدخندان آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر62

202144301231طبقه فوقانی درمانگاه صدرپالک -خیابان شهید علی عسگری -فلکه اول شهران -تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوش63

702177552080خیابان نامجو میدان نامجو ابتدای شیخ صفی پالک آزمایشگاه پاتوبیولوژی گرگان64

02166429871آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور. 93تهران بلوارکشاورز بین کاگر وجمال زاده پالک آزمایشگاه پاتولوژی نور65

6502166002961پالک - متری جی21خیابان - استاد معین- خیابان آزادیآزمایشگاه پارس66

82502155708246روبروی پارک شقایق شماره - غرب خیابان ابوذر  آزمایشگاه پزشکی بهمن67

302188862158 واحد 2 طبقه 106تهران خیابان مطهری نرسیده به سهروردی پالک دکتر صنعتی- آزمایشگاه ژنتیك دکتر فاضلی 68

38702188901169شماره  (پایین تر از بلوار کشاورز)خیابان فلسطین-تهرانآزمایشگاه کاخ69

402188743789و3واحد- 20پالک - نبش کوچه چهارم- خیابان صابونچی- میدان تختی- خیابان دکتر بهشتیآزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی مهناز70

02122550550 واحد آزمایشگاه327تهران خیابان پاسداران نبش گلستان اول ساختمان آزمایشگاه گلستان71

02133198731خ پیروزی بلوار ابوذر پل اول نبش یکم شرقیابوذر72

1902122073888سعادت اباد بلوار پاکنژاد سرو غربی کوچه شبنم شماره ازمایشگاه  پاتوبیولوژی آرام73

02144127384 طبقه اول غربی450اریاشهر بلوار فردوس غربی بین ورزی و پروانه پالک ازمایشگاه پاتوبیولوپی فردوس74

19302122962251خیابان پاسداران گلستان پنجم میدان هروی روبروی مرکز خرید گلستان پالک ازمایشگاه پاتوبیولوژی هروی75

502188671521 واحد 67میدان ونک خ حقانی نرسیده به چهارراه جهان کودک پالک ازمایشگاه پاتوبیولوژی ونك76

10702188840581پالک - نبش کوچه الوند - جنب کشتیرانی - پایین تر از مطهری - قائم مقام فراهانی اعتماد مقدم77

02144463548طبقه همکف- ساختمان پزشکان فتح - بلوار عدل جنوبی - بلوار میرزابابایی -پونک ایرانا78

70302155203020پالک - 7جنب ابوذر- بلوار امام خمینی- باقرشهرباقرشهر79

02188302224آزمایشگاه- بیمارستان جم- خیابان فجر- خیابان مطهریبیمارستان جم80

02133007572 شهریور انتهای خیابان آیت اله سعیدی میدان سعیدی ساختمان پزشکان کیمیا طبقه دوم آزمایشگاه ارسطو۱۷خیابان تشخیص طبی ارسطو81

02188809820کوچه حیات- رو به روی ضلع شرقی دبیرستان البرز- باالتر از چهارراه کالج- خیابان حاقظ شمالیداورپناه82

02188357214 طبقه دوم102خیابان کارگر شمالی روبروی مرکز قلب خیابان شکراله پالک دایانا83

02188796467(نیلوفرسابق)تهران خ ولی عصر بین بیمارستان دی وپل همت خ نیلو نبش بن بست دوم آزمایشگاه دنا (نیلوفرسابق)دنا 84

22002166249606پالک - خیابان حیدری شمالی- شهرک ولی عصر- میدان معلم- یافت آباددکتر جعفری85

2002166700172 و 18پالک - بعد از کوچه گوهر شاد - خیابان نوفل لوشاتو - خیابان فردوسی دکتر حبیبی86

2902146822474پالک - خیابان شهید جریده - سرقنات - شهرقدس دکتر صداقت87



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

لیست آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه ایران 

02188787666بیمارستان دی- نبش توانیر- خیابان ولی عصردی88

302144153609 واحد1تهران خ آیت اله کاشانی نرسیده به ستاری جنوب  نبش خ ورزی یکم شرقی مجتمع نور نوین طزکریا89

3802144073268فلکه دوم صادقیه ابتدای کاشانی روبروی پارک استقالل پالک سبزپوشان90

02155051600طبقه اول- 2پالک-نبش کوچه خزایی پور-خیابان مداین-نازی آبادشفق طب آزما91

502166830881واحد - طبقه اول- 1026پالک - تقاطع کارون و امام خمینیفروردین92

02146825323ازمایشگاه قدس-21پالک -میدان قدس-خیابان انقالب-شهرقدسقدس93

2802177890701پالک- نرسیده به سراج- دالورانمهرآگین94

02122802879 طبقه دوم ازمایشگاه نیاوران54شماره  (شهید بازدار)نیاوران اول کامرانیه نیاوران95

202133314365پیروزی صد دستگاه روبروی ستاد نیروی هوایی باالی بانک مسکن ساختمان پزشکان شمیم بلوک نیما96

502144985036پالک - کوچه محسن آخوندی -روبروی مدرسه نرجس خاتون -بلوار اصلی - شهرک وردآورد- جاده مخصوص 19کیلومتر وردآورد97

02188706556 طبقه اول498بین میرزای شیرازی و ولیعصر پالک -خیابان شهید بهشتی -تهرانویروس شناسی کیوان98

02188289041 طبقه همکف87بزرگراه جالل آل احمد روبروی بانک کشاورزی مرکزی پالک پاتوبیوتوژی هدف99

5602133674348شهریور خیابان حاجیان فرد پالک 17تهران میدان شهدا خیابان شهریور17پاتوبیولوژی 100

1602144631335پالک - کوچه حسین خانی - روبروی تره بار راه آهن - خیابان شهید نفیسی - شهرک اکباتان پاتوبیولوژی آروین101

41402188801071خ استاد مطهری نبش الرستان  پ پاتوبیولوژی اوستا102

02188547942واحد اول-27پالک -خیابان ششم-حد فاصل خیابان شهید بهشتی و مطهری-خیابان قائم مقام فراهانی پاتوبیولوژی بهداد103

202177914663پالک - نبش کوچه آگاه - پایین تر از چهارراه گلبرگ - خیابان دردشت - نارمک پاتوبیولوژی رشد104

39302133344746خیابان پیروزی چهارراه کوکاکوال روبروی مترو نبرد پالک پاتوبیولوژی سروش105

1402188326031پالک - جنب دلفان- کوچه نظری- خیابان فجر- خیابان مطهریپاتوبیولوژی عماد106

02188240588طبقه دوم- 334پالک - 29نبش خیابان - (گیشا)کوی نصر- تهران پاتوبیولوژی مادر107

02177708558طبقه چهارم- 104شماره- بعد از چهارراه تیرانداز- بزرگراه رسالت به سمت شرق- تهران پارسپاتوبیولوژی میالد108

02177721114  پروین آزمایشگاه پروین466 شرقی میدان پروین ضلع جنوب غربی میدان پالک196تهران تهران پارس فلکه سوم تهرانپارس خیابان پاتوبیولوژی پروین109

2602144666777شماره - طبقه همکف- مجتمع تجاری پزشکی گلهای جنوبی- 2فاز- شهرک اکباتانپاتوبیولوژی پژوهش110

12902177195008پالک - تقاطع سمنگان - خیابان گلبرگ غربی پارسیان111

02188908188آزمایشگاه زند -214پالک - روبروی کلیسا - تقاطع استاد نجات الهی - خیابان کریم خان - تهران پایدار زند طب112

02166277760آزمایشگاه کیفیت.خلیج فارس روبروی بیمارستان فیاض بخش . خ.تهران بزرگراه فتح کیفیت113

02176318486رو به روی مسجدالرضا- سه راهی گیالوند- دماوندآزمایشگاه دکتر مهدیانی114

02176503181رودهن بلوار امام خمینی روبروی کالنتریآزمایشگاه رودهن115

02176318182آزمایشگاه تخصصی و پاتوبیولوژی البرز-ساختمان پزشگان البرز-روبه روی مخابرات- خیابان شهید قندی- گیالوند-شهرستاندماوندآزمایشگاه پاتوبیولوزی البرز116

02176315313 ازمایشگاه رازی4گیالوند شهید بهشتی نبش زنبق ازمایشگاه رازی117

02176321400 شهریور پاساژ اسماعیلی17میدان تشخیص طبی دماوند118



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

لیست آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه ایران 

02156780910 آزمایشگاه امیران4نبش کوچه نور مجتمع پزشکی امیر المومنین طبقه (ره)تهران نسیم شهر بلوار امام خمینی امیران119

02156320320 متری چمران ابتدای خیابان24سلطان آباد ایران زمین120

02156384850فلکه اول ارغوان شرقی ساختمان سهیل طبقه اولایران پژوه121

79702156753087 متری چمران پالک 14نسیم شهر خیابان امام خمینی باالتر از تشخیص طبی بهار دانش122

502156425509پالک - جنب بانک کشاورزی - کوچع شهید سعادتمندی - سه راه شهریار - جاده ساوه - رباط کریم تشخیص طبی رباط کریم123

02155971711طبقه همکف.244پالک - روبروی مخابرات شهیدمنتظری-ابتدای خیابان قم-شهرریآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر حیدریان124

802155913874شهرری فداییان اسالم کوچه ریاضت کش پالکزکریای رازی125

02155909322فداییان اسالم روبروی امام زاده عبداهلل آزمایشگاه پزشکی ریشرکت تعاونی آزمایشگاه پزشکی ری نوین126

13002133754898شهر ری صفائیه خ سرگردمحمدی پصفائیه127

02122802072طبقه فوقانی مسجد امام جعفر صادق-اقدسیه-تهرانازمایشگاه اقدسیه128

24102126122613ساختمان .(فرمانیه)ابتدای لواسانی .پاسداران فردا129

02165268865آزمایشگاه آبان- مجتمع فروزان- کوچه رودکی- چهارراه مخابرات- خیابان ولیعصر- شهریارآزمایشگاه آبان130

02165227316شهریار خ ولیعصر نبش پارک کودک طبقه فوقانی پاساژ درخشان آزمایشگاه دکتر فروهرآزمایشگاه دکتر فروهر131

65402165632122پالک-خیابان امام خمینی-وحیدیهآزمایشگاه وحیدیه132

02165246288خیابان ولیعصر روبروی بانک رفاه بن بست خیام  آزمایشگاه خیامآزمایشگاه پاتوبیولوژی خیام133

02165273080ابتدای بلوار آزادگان پاساژ گیوی طبقه اولازمایشگاه تشخیص پزشکی شهریار134

02136123660ازمایشگاه دکتر عبدارحیم زاده-جنب اداره پست-خیابان امام خمینی-قرچک ورامینآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر عبدالرحیم زاده135

02136725300م امام آزمایشگاه دکتر نژادهآزمایشگاه دکتر نژاده136

02136291808ورامین میدان امام حسین انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی جنب فضای سبزآزمایشگاه سپید137

6202136296001ورامین میدان امام خمینی کوی شهیدان اکبری پ آزمایشگاه شفا138

2002136259418پالک - 2نبش نقیبی - خیابان فرمانداری - ورامین -تهرانآزمایشگاه پاتوبیولوژی میالد139

11902136149675کوی کریم آبادی  پ -خ اصلی -قرچک آزمایشگاه پاتوبیولوژی پویا140

09124204501 خرداد کوی شهیدان اکبری15ورامین خ دکتر اسفندی- ازمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر قلی زاده 141

02136735302طبقه فوقانی داروخانه دکتر جنیدی - 1پالک -خ امام -پیشواایزد142

02136266752.طبقه باالی بانک آینده . خیابان شهدا . ورامین جرجانی143

02136256415ورامین خیابان شهدا روبروی داروخانه دکتر بانی ساختمان پزشکان مهدی عج ازمایشگاه مهرمهر144

2602136016548دوراهی یبر روبروی دبیرستان دخترانه الغدیر پالکآزمایشگاه مهرسینا145

02136028618کوچه عالمه- خیابان شهید مطهری -پاکدشت-تهرانآزمایشگاه پاتوبیولوژی طاها146

02136025479خ مطهری میدان شهدا گمنام خ بوربور ازمایشگاه نامجونامجو147


