
 

1399خصوصی و دولتی شھرستان اراک سال آزمایشگاههاي تشخیص طبیفھرست کشیک نوروزی   

 ردیف تاریخ روز نام آزمایشگاه آدرس شماره تلفن

روبھ روی کلینیک بھاران –خیابان خرم  34020032 )ع(کلینیک امام رضا   20/12/98 سھ شنبھ   1 

ساختمان پزشکان اھورا–خیابان خرم  33127212 آزمایشگاه خصوصی  
 پاستور

21/12/98 چھارشنبھ  2 

طبقھ دوم پاساژ جاللی–خیابان شھید بھشتی  3221614 22/12/98 پنج شنبھ آزمایشگاه خاتم ا ال نبیا   3 

کوچھ فام فیلم -خیابان مخابرات 32245143 23/12/98 جمعھ آزمایشگاه دکتر کرمی   4 

آقا پشت مسجد حاج –خیابان شھید بھشتی  32232401
 صابر

آزمایشگاه جهاد 
 دانشگاهی

24/12/98 شنبھ  5 

کوچھ شکرایی–خ شھید بھشتی  34220124 25/12/98 یکشنبھ آزمایشگاه فارابی   6 

ابتدای کوچھ شکرایی–خ شھید بھشتی  32246822 26/12/98 دوشنبھ آزمایشگاه مرکزي   7 

ساختمان پزشکان بزرگمھر –خ شھید بھشتی  32238387 بزرگمهرآزمایشگاه   27/12/98 سھ شنبھ   8 

32225316 

32217250 

ساختمان پزشکان علوی–خ شھید بھشتی   

روبھ روی داروخانھ امیرکبیرخ امام خمینی   
 -آزمایشگاه شفا

آزمایشگاه دکتر 
 ابراهیمی

28/12/98 چھارشنبھ  9 

–کوچھ جنب پاساژگلستان –خ شھید پزشکی  32216983
 ساختمان مھیا

قاضی آزمایشگاه دکتر 
 سعیدي

29/12/98 پنج شنبھ   10 

آزمایشگاه کلینیک امام  خیابان خرم کلینیک امام رضا 34020032
 رضا

1/1/99 جمعھ  11 

روبھ روی ساختمان نیروی –میدان ارک  3221054
 انتظامی

2/1/99 شنبھ آزمایشگاه فرهنگیان  12 

روبھ روی بیمارستان –خ امام خمینی  32214567
 ولیعصر

رازي آزمایشگاه 3/1/99 یکشنبھ   13 

086-33405 جنب  -میدان ورزش -انتھای خیابان ھپکو 
ھزار نفری  15ورزشگاه   

آزمایشگاه بیمارستان 
 سینا

4/1/99 دوشنبھ  14 

32211630 

3226706 

کلینیک جانبازان -خیابان مخابرات  

کلینیک ابن سینا-خیابان شھید بھشتی  
آزمایشگاه کلینیک 

آزمایشگاه -جانبازان
5/1/99 سھ شنبھ   15 
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 کلینیک ابن سینا

32213650 

32210879 

ساختمان پزشکان ایران –خ امام خمینی   

جنب ساختمان پزشکان –خ شھید بھشتی 
 عضد 

 آزمایشگاه ایران

 آزمایشگاه مهراد

6/1/99 چھارشنبھ  16 

اولین کوچھ –کوچھ شکرایی –خ شھید بھشتی  34220043
 بن بست جنب ساختمان پزشکان

آزمایشگاه دکتر قلعه 
 نوعی

7/1/99 پنج شنبھ  17 

میدان فلسطین–خ سھ راه قدس  3228062 آزمایشگاه بیمارستان  
 قدس

8/1/99 جمعھ  

 

18 

ساختمان پزشکان اھورا–خ خرم  33127212 9/1/99 شنبھ آزمایشگاه پاستور   19 

طبقھ دوم پاساژجاللی –خ شھید بھشتی  32221614 االنبیاآزمایشگاه خاتم   10/1/99 یک شنبھ   
 

20 

3226706 

34020032 

 خ شھید بھشتی 

 خیابان خرم 

–درمانگاه ابن سینا 

 کلینیک امام رضا
11/1/99 دوشنبھ  21 

34220299 

3226503 

جنب چلوکبابی حاتم–خ شھید بھشتی   

روبھ روی پارک آزادی–خ قایم مقام   

آزمایشگاه خصوصی 
 نوین

 آزمایشگاه کلینیک ثاراله

12/1/99 سھ شنبھ   22 

جنب ساختمان دانشگاه علوم - خ شھید شیرودی 33135075
 پزشکی

آزمایشگاه بیمارستان 
 امیرکبیر

13/1/99 چھارشنبھ  23 

32782021 

33405 

 شھرک گردو

جنب  -میدان ورزش -انتھای خیابان ھپکو
ھزار نفری 15ورزشگاه   

بیمارستان تامین 
 اجتماعی

 بیمارستان سینا

14/1/99 پنج شنبھ  24 

متری ملک 12خ  32265031 آزمایشگاه درمانگاه  
 الزهرا

15/1/99 جمعھ  25 

طبقھ دوم پاساژجاللی –خ شھید بھشتی  32221614 16/1/99 شنبھ آزمایشگاه خاتم االنبیا   26 

روبھ روی بیمارستان –خ امام خمینی  32214567
 ولیعصر

17/1/99 یکشنبھ آزمایشگاه رازي  27 

جنب چلوکبابی حاتم –خ شھید بھشتی  34220299 18/1/99 دوشنبھ آزمایشگاه نوین   28 
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میدان ساعت–خ مشھد  32270458 19/1/99 سھ شنبھ آزمایشگاه حیان   29 

جنب ساختمان پزشکان –خ شھید بھشتی  32210879
 عضد

20/1/99 چھارشنبھ مهراد  30 
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