
پاراکلینیکیبستریآدرسنوع ھزینھنام مرکز درمانی ردیف

**تبریز-بلوار استاد شھریار -نرسیده بھ زیرگذر آبرسان تلفن : ٣۶۵٨١١١٠بیمارستان شمس ١
**تبریز-خیابان ارتش جنوبی-نرسیده بھ چھارراه باغشمال تلفن: ٣١۵۵بیمارستان بھبود٢

*تبریز-خیابان شریعتی -نبش کوچھ ھنر تلفن: ٣۴٧٩٨۵۴٧بیمارستا  حکیمان نور ٣

*تبریز-خیابان حافظ-جنب مرکز فرھنگی و ورزشی ھالل احمر تلفن: ٣٣٣٧١٩٨١بیمارستان نور نجات۴

*تبریز-خیابان راه آھن-نرسیده بھ نصف راه تلفن: ٣۴۴۴٠٠٨۶بیمارستان محالتی ۵

*تبریز-بلوار استاد شھریار -کوچھ ناصری تلفن : ٣٣۶٨١۴٩٠بیمارستان شھریار۶

*تبریز-مابین میدان قونقا و چھارراه نادر تلفن: ٣٢٨۴٢۶٨٩بیمارستان شفا٧

*تبریز-خیابان طالقانی-نرسیده بھ تقاطع ھفده شھریور تلفن: ٣۵۵٣٢٧٩١مرکز چشم پزشکی مھر٨

*تبریز-بلوار استاد شھریار -نرسیده بھ زیرگذر آبرسان تلفن : ٣۶۵٨١١١٠مرکز جراحی محدود آبان٩
*تبریزخیابان ارتش جنوبی نرسیده بھ چھاراه باغشمال زیرزمین ساختمان قائم تلفن: ٣۵۵۵۵۶١۶تصویربرداری ایران ١٠
*تبریز-خیابان آزادی روبروی گلگشت-نرسیده بھ اداره گازتلفن:٣٣٣٧۵١٨٩آزمایشگاه جھاد دانشگاھی ١١

*تبریز-خیابان آزادی روبروی پمپ بنزین ماراالن ساختمان آزادی تلفن: ٣٣٣٧٨٧١الی ٧آزمایشگاه دانش ١٢٢

*تبریز-سرباالیی ولیعصرباالتر از پل توانیر ساختمان پزشکان صدر طبقھ دوم تلفن: ٣٣٣٢۶٨۶۶آزمایشگاه صدر١٣
*تبریز-خیابان ١٧شھریور نرسیده بھ برج آذربایجان ساختمان مدیکا تلفن: ٣۵۵۵۵۴۴۴آزمایشگاه مدیکا١۴

*تبریز-باغمیشھ-میدان ارغوان -نبش خیابان ولی پور تلفن: ٣۶۶٩٨٠٩۴آزمایشگاه نجاری١۵

*تبریز-منجم -چھارراه قره آغاج جنب بانک ملی تلفن: ٣٢٨٠۶٧۶٣آزمایشگاه مصری ١۶

*تبریز-جاده ائل گلی -فلکھ گلشھر تلفن: ٣٣٨١٩١٠٧آزمایشگاه مھر١٧
*تبریز-١٧شھریورجدیدتقاطع ارتشپالک ١٠طبقھ ھمکف تلفن ٣۵۵۵٣٩٠٩آزمایشگاه دکتر پور حبیب١٨

*تبریز-خیابان ١٧شھریورجدید تقاطع شریعتی کوچھ شھید صمدی تلفن: ٣۵۵۴۵۶١۶آزمایشگاه سھند١٩

*تبریز-خیابان منجم -چھارراه نادر اول کوچھ باغ ساختمان پاستور نو تلفن: ٣٢٨٠٧٧٧٠١آزمایشگاه پاستور نو٢٠
*تبریز-دروازه تھران سھ راھی ولیعصر برج سینا طبقھ دوم تلفن: ٣٣٢٧١٠٣٨آزمایشگاه صفا٢١
*تبریز-خیابان ١٧شھریورجدید جنب برج آذربایجان برج سینا طبقھ ھمکف تلفن: ٣۵۵٧٠٨٨٩آزمایشگاه سنجش٢٢
*تبریز-خیابان آزادی پایین تر از چھارراه آخونی کوچھ کارگر دوم تلفن : ٣٢٨۶٣٨٨٣آزمایشگاه دکتر بھزاد٢٣

*تبریز-بلوار اساد شھریار نبش گلکار داخل مجتمھ فرھنگی و ورزشی صدرا تلفن: ٣٣٢٨۵٢٠۶فیزیو تراپی صدرا (آنا)٢۴
*تبریز-خیابان گلباد-برج پزشکاه گلباد تلفن: ٣٣٣٧٣١٢۴فیزیوتراپی فیزیگو٢۵
*میانھ-خیابان امام روبروی بانک ایران زمین تلفن: ٠۴١۵٢٢۴٧٨٨٠آزمایشگاه سینا (میانھ) ٢۶

*میانھ-خیابان امام روبروی بانک ملی شعبھ مرکزی جنب داروخانھ ایران تلفن: ٠۴١۵٢٢٧٢٩٧فیزیوتراپی توانا (میانھ)٢٧

*تبریز-سرباالیی ولیعصر-نبش فلکھ شریعتی -ساختمان کاج طبقھ ۴ واحد ٧تلفن:٣٣٢٩١۴١٩دندانپزشکی دکترافشین میرزاپور٢٨
*تبریز-سرباالیی ولیعصر-نبش فلکھ شریعتی -ساختمان کاج طبقھ ۴ واحد ٧تلفن:٣٣٢٩١۴١٩دندانپزشکی آناھیتا وجدانی ٢٩
٣٠
٣١

لیست مراکز درمانی آنالین


