
پاراکلینیکبستريآدرسنام مرکز درمانی ردیف

*تبریز-ورودي زعفرانیه بیمارستان بین المللی ولیعصرتلفن: 3112بیمارستان ولیعصر (ع)1

**تبریز-خیابان ارتش جنوبی-نرسیده به چهارراه باغشمال تلفن: 3155بیمارستان بهبود2

*تبریز-خیابان شریعتی -نبش کوچه هنر تلفن: 34798547بیمارستان  حکیمان نور 3

*تبریز-خیابان حافظ-جنب مرکز فرهنگی و ورزشی هالل احمر تلفن: 33371981بیمارستان نور نجات4

*تبریز-خیابان راه آهن-نرسیده به نصف راه تلفن: 34440086بیمارستان محالتی 5

*تبریز-بلوار استاد شهریار -کوچه ناصري تلفن : 33681490بیمارستان شهریار6

*تبریز-مابین میدان قونقا و چهارراه نادر تلفن: 32842689بیمارستان شفا7

*تبریز-خیابان طالقانی-نرسیده به تقاطع هفده شهریور تلفن: 35532791مرکز چشم پزشکی مهر8

*تبریز-بلوار استاد شهریار -نرسیده به زیرگذر آبرسان تلفن : 36581110مرکز جراحی محدود آبان9
**تبریز-بلوار استاد شهریار -نرسیده به زیرگذر آبرسان تلفن : 36581110بیمارستان شمس 10

**تبریز-بلوار استاد شهریار پایین تر از مجتمع تفریحی و فرهنگی باغالرباغی تلفن:04133283061بیمارستان امام سجاد(ع)11

**تبریز.خیابان آزادي مابین چهارراه طالقانی و ارتش تلفن: 35421571بیمارستان ارتش12

*تبریز-خیابان آزادي روبروي پمپ بنزین ماراالن ساختمان آزادي تلفن: 3337871الی 7آزمایشگاه دانش 132
*تبریز-خیابان آزادي روبروي گلگشت-نرسیده به اداره گازتلفن:33375189آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 14

*تبریز-خیابان 17شهریور نرسیده به برج آذربایجان ساختمان مدیکا تلفن: 35555444آزمایشگاه مدیکا15

*تبریز-منجم -چهارراه قره آغاج جنب بانک ملی تلفن: 32806763آزمایشگاه مصري 16

*تبریز-جاده ائل گلی -فلکه گلشهر تلفن: 33819107آزمایشگاه مهر17

*تبریز-17شهریورجدیدتقاطع ارتشپالك 10طبقه همکف تلفن 35553909آزمایشگاه دکتر پور حبیب18

*تبریز-خیابان 17شهریورجدید تقاطع شریعتی کوچه شهید صمدي تلفن: 35545616آزمایشگاه سهند19

*تبریز-خیابان منجم -چهارراه نادر اول کوچه باغ ساختمان پاستور نو تلفن: 328077701آزمایشگاه پاستور نو20
*تبریز-دروازه تهران سه راهی ولیعصر برج سینا طبقه دوم تلفن: 33271038آزمایشگاه صفا21
*تبریز-خیابان 17شهریورجدید جنب برج آذربایجان برج سینا طبقه همکف تلفن: 35570889آزمایشگاه سنجش22
*تبریز-خیابان آزادي پایین تر از چهارراه آخونی کوچه کارگر دوم تلفن : 32863883آزمایشگاه دکتر بهزاد23

*تبریز-بلوار اساد شهریار نبش گلکار داخل مجتمه فرهنگی و ورزشی صدرا تلفن: 33285206فیزیو تراپی صدرا (آنا)24

*تبریز-خیابان گلباد-برج پزشکاه گلباد تلفن: 33373124فیزیوتراپی فیزیگو25
*میانه-خیابان امام روبروي بانک ایران زمین تلفن: 04152247880آزمایشگاه سینا (میانه) 26

*میانه-خیابان امام روبروي بانک ملی شعبه مرکزي جنب داروخانه ایران تلفن: 0415227297فیزیوتراپی توانا (میانه)27
*مرند-خیابان امام بالتر از چهارراه المهدي ، جنب بانک پاسارگاد تلفن : 042222274آزمایشگاه آنالیز28
*مرند-خیابان امام ، چهارراه المهدي ، کوچه بهداشت پالك 13 تلفن: 041234875آزمایشگاه شفا29
*تبریز فلکه دانشگاه ابتداي خیابان دانشگاه ساختمان پزشکی نور طبقه اول تلفن: 33367780آزمایشگاه حکیم 30
*تبریز-خیابان نگارستان روبروي شیرینی ضیافت تلفن: 04134460122آزمایشگاه مهر آراد31
*تبریز-17شهریوراول ارك تلفن :04135559186تصویربرداري نوین32
*تبریز-17شهریور ساختمان ابن سینا مرکز پزشکی هسته ایی دکتر دبیريتصویربرداري دبیري33
*میانه-جنب مسجد حضرت ابوالفضل زیر زمین ساختمان پزشکان تلفن: 04152223258تصویربرداري محمدي34
*تبریزخیابان ارتش جنوبی نرسیده به چهاراه باغشمال زیرزمین ساختمان قائم تلفن: 35555616تصویربرداري ایران 35
*تبریز-باغمیشه-میدان ارغوان -نبش خیابان ولی پور تلفن: 36698094آزمایشگاه نجاري36
*تبریز-میدان ساعت ، اول ارتش جنوبی تلفن: 0415554589عینک نادر37
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*تبریز-سرباالیی ولیعصر-نبش فلکه شریعتی -ساختمان کاج طبقه 4 واحد 7تلفن:33291419دندانپزشک دکترافشین میرزاپور38
*تبریز-سرباالیی ولیعصر-نبش فلکه شریعتی -ساختمان کاج طبقه 4 واحد 7تلفن:33291419دندانپزشک آناهیتا وجدانی 39
*مرند-خیابان امام ، روبروي بانک مهر اقتصاد تلفن : 042236602دندانپزشک محمد رضا ترقی خواه40
*اهر-خیابان طالقانی روبروي پاساژامیر کبیر طبقه فوقانی داروخانه رازي تلفن:04144220420دندانپزشک نیما حسینیه41
*تبریز -آبرسان، روبروي هالل احمر ساختمان اسکان یک طبقه چهارم واحد  Aتلفن: 04133363728دندانپزشک متخصص فرهاد اشرفی42
*تبریز-گلگشت ابتداي کوي استادان ،جنب داروخانه ابن سینا ساختمان یک طبقه اول تلفن:33372648دندانپزشک سحربابایی اهري43
*میانه خیابان امام نرسیده به بهداري ساختمان پزشکان صبا طیقه دوم واحد 4 تلفن: 04152243161دندانپزشک فرانک نیکان44

*تبریز، چھارراه آبرسان مابین گلبادو گلگشت ساختمان گلبادجنب آژانس پیک سفر ٠۴١٣٣٣۴۵۶٩١دندانپزشک مارال پیرایش۴۵
*زنجان،اتوبان 22بهمن شهرك پونک تلفن: 02189772162کلینیک دندانپزشکی بهمن46
*تبریز، چهارراه آبرسان ،جنب هالل احمر روبروي قنادي پاك ساختمان ایران کلینیکطبقه پنجم دندانپزشک لطف اله اصغري47
*چایکنار باالتر از قنادي ایوبی سمت راست ساختمان ایوان طبقه اول 04133355446فیزیوتراپی مهر تابنده48
*تبریز.تقاطع خیابان پروین اعتصامی و شهریار روبروي قنادي پاك ساختمان پزشکان طبقه 9تلفن:04133336631دندانپزشک سعید ناموري49
*زنجان خیابان سعدي روبروي بانک تجارت اول کوچه شهید زنجانی 02413260236خاتم االنبیاء زنجان 50
*تبریز ولیعصر چهارراه شریعتی کلینیک آدینه دندانپزشکی 51
*خیابان امام، چهارراه آبرسان، ساختمان هالل احمر تلفن: 33366005هالل احمر دندانپزشکی 52
*تبریز-خیابان ارتش جنوبی-نرسیده به چهارراه باغشمال تلفن: 3155آزمایشگاه بیمارستان بهبود53
*تبریز-خیابان ارتش جنوبی-نرسیده به چهارراه باغشمال تلفن: 3155تصویر برداري بیمارستان بهبود54
*تبریز-خیابان ارتش جنوبی-نرسیده به چهارراه باغشمال تلفن: 3155فیزیوتراپی بیمارستان بهبود55
*تبریز-بلوار استاد شهریار -نرسیده به زیرگذر آبرسان تلفن : 36581110آزمایشگاه بیمارستان شمس56
*تبریز-بلوار استاد شهریار -نرسیده به زیرگذر آبرسان تلفن : 36581110تصویر برداري بیمارستان شمس57
*تبریز-بلوار استاد شهریار -نرسیده به زیرگذر آبرسان تلفن : 36581110فیزیوتراپی بیمارستان شمس58
*تبریز-بلوار استاد شهریار پایین تر از مجتمع تفریحی و فرهنگی باغالرباغی تلفن:04133283061آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد59
*تبریز-بلوار استاد شهریار پایین تر از مجتمع تفریحی و فرهنگی باغالرباغی تلفن:04133283061تصویر برداري بیمارستان امام سجاد60
*تبریز-بلوار استاد شهریار پایین تر از مجتمع تفریحی و فرهنگی باغالرباغی تلفن:04133283061فیزیوتراپی بیمارستان امام سجاد61
*اهر،خیابان رسالت جنب داروخانه دکتر حسن پور کلینیک حکیم ارسباران62
*اهر،خیابان رسالت جنب داروخانه دکتر حسن پور کلینیک دندانپزشکی ارسباران63
*تبریز-سرباالیی ولیعصرباالتر از پل توانیر ساختمان پزشکان صدر طبقه دوم تلفن: 33326866آزمایشگاه صدر64
*تبریز.خیابان آزادي مابین چهارراه طالقانی و ارتش تلفن: 35421571آزمایشگاه بیمارستان ارتش65
*تبریز.خیابان آزادي مابین چهارراه طالقانی و ارتش تلفن: 35421571تصویر برداري بیمارستان ارتش66
*تبریز.خیابان آزادي مابین چهارراه طالقانی و ارتش تلفن: 35421571فیزیوتراپی بیمارستان ارتش67
*تبریز.خیابان آزادي مابین چهارراه طالقانی و ارتش تلفن: 35421571کلینیک دندانپزشکی ارتش68
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