
  وشهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراك آزمایشگاههاي بیمارستانهاي اراك

یا تخصص مسئول   آدرس بیمارستان  نوع وابستگی  نام آزمایشگاه
  مربوطه فنی /مسئولین

  تلفن مرکز

-دکتر مرضیه میرزایی( پاتولوژیست    )عج(میدان ولی عصر–اراك   دولتی دانشگاهی  )عج(ولیعصر 
  )پوردکتر حسن 

  9الی 32222003
  

  میدان بسیج–سردشت -اراك  دولتی دانشگاهی  )ع(امیرالمومنین 
-دکتراي علوم آزمایشگاهی

  پاتولوژیست
  )دکتر فخاري–دکتر محسنی موحد (

  17الی  34173601
  

–اراك خیابان شهید شیرودي   دولتی دانشگاهی  امیر کبیر
  8الی 33135075  )دکتر یاوري(پاتولوژیست   میدان پرستار

 آیت اله خوانساري
  )ره(

  )دکتر عزیزي(پاتولوژیست  خیابان دانشگاه -اراك  دولتی دانشگاهی
  4الی 33675002

  
آیت اله 
  )ره(طالقانی

  )دکتر سرمدي(پاتولوژیست  خیابان امام خمینی-اراك  دولتی دانشگاهی
  5الی 32776034

  

  )دکتر الهام شفیعی(پاتولوژیست  شهرك گردو–اراك   تامین اجتماعی  )ره(امام خمینی
  3الی 32782021

  

  )دکتر رهبري(پاتولوژیست  خیابان فلسطین -اراك  خصوصی  قدس
  4الی 3228062
  

-انتهاي خیابان هپکو–اراك   خصوصی  سینا
  هزار نفري 15جنب ورزشگاه 

  پاتولوژیست
  33405  )دکتر اسفندیاري–دکتر صدیقی (

  پاتولوژیست  کیلومتر یک جاده اراك-شازند  تامین اجتماعی  تامین اجتماعی
  )دکتر محمد رضا شفیعی(

44222710  
  

 )ع( ادقامام ص
  

  44224114  ------   خیابان شهید بهشتی-دلیجان  دولتی

 )ع(امام سجاد
  

  47222120  -----   خیابان شهید بهشتی -آشتیان  دولتی

  46225444  -------   خیابان فیاض بخش-تفرش   دولتی  والفجر

  )ع(امام علی 
  

  45453583  ------   خیابان شهید بهشتی-کمیجان  دولتی
  

  )ره(امام خمینی 
  

  43222081  ---------   خیابان جمهوري–محالت   دولتی

 مهر
  

  35622160  -----   خیابان–خنداب   دولتی
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  وشهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراك اراك کلینیک هايآزمایشگاههاي 

  /مسئولینیا تخصص مسئول   آدرس بیمارستان  نوع وابستگی  نام آزمایشگاه
  مربوطه فنی 

  تلفن مرکز

دولتی   )ع(امام رضا 
  دانشگاهی

  34020032  )دکتر میرزایی(پاتولوژیست   خیابان شهید شیرودياراك 

وابسته به نهاد   الزهرا
  سپاه

 دکتراي علوم آزمایشگاهی  متري ملک 12اراك خیابان 
  )دکترمویدي(

32265031  

  32211630  )دکتر شفیعی(پاتولوژیست   اراك خیابان مخابرات  خصوصی  جانبازان
وابسته به  فرهنگیان

نهادها آموزش 
  وپرورش

  دکتراي علوم آزمایشگاهی  میدان ارك –اراك 
  )دکتر ثابت فرد(

32221054  

  32253408  ----   خیابان جهانگیري- اراك  تامین اجتماعی  3تامین اجتماعی 
  دکتراي علوم آزمایشگاهی   تیر7میدان  - اراك  تامین اجتماعی  ابن سینا

  )دکتر مسعودي(
3226706  

وابسته به   سیدالشهدا
  )ناجا(نهادها 

  دکتراي علوم آزمایشگاهی  11کالنتري  جنب–اراك 
  )دکتر مویدي(

3413406 
3413406  

وابسته به   ثاراله
  )سپاه(نهادها 

اراك میدان ساعت روبه روي 
  پارك آزادي

  3226503  )دکتر عبدلی(پاتولوژیست 

دولتی   کلینیک کوثر
  دانشگاهی

صرفا بخش پاتولوژي پاتولوژیست   )ره( خ امام خمینی
  )دکتر سرمدي(

32236648  
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