
نوع وابستگيدورنگارتلفنآدرس پستيشهرنام مركزردیف

زاًشگاُ علَم پسشکی41300004131203جازُ گاٍازًگ- زًجاىزًجاىهَسَی... آزهایشگاُ هرکس آهَزشی زرهاًی آیت ا1

زاًشگاُ علَم پسشکی87270751-7270801(عج)اتَتاى شید فضل الِ ًَری ، تاالتر از هیساى ٍلیعصر- زًجاى زًجاى(عج)آزهایشگاُ هرکس آهَزشی زرهاًی ٍلیعصر 2

زاًشگاُ علَم پسشکی45242403-5244001زًجاى، زرٍازُ ارکزًجاىآزهایشگاُ هرکس آهَزشی زرهاًی شْیس تْشتی3

سازهاى تاهیي اجتواعی51210005264000زًجاى، اتتسای کَی فرٌّگزًجاى(ع)آزهایشگاُ تیوارستاى اهام حسیي 4

ارتش14253800-4244280زًجاى، سعسی شوالیزًجاىآزهایشگاُ تیوارستاى ارتش5

ذصَصی71399997139237پشت زاًشگاُ رٍزتِ- کَی پًَك -  تْوي 22اتَتاى - زًجاى زًجاىآزهایشگاُ تیوارستاى ذصَصی تْوي6

سازهاى تاهیي اجتواعی42483624265629جٌة زاًشگاُ پیام ًَر.کَچِ هشکی –زًجاى زًجاىآزهایشگاُ کلیٌیك رٍزت7ِ

ذصَصی32609223232470کَچِ زرًاًی –رٍترٍی هراترات  –زًجاى، هیساى اًقالب زًجاىتَعلی8

ذصَصی7132350453230186کَچِ قلعِ پالک  –زًجاى، چْار راُ سعسی زًجاىتْار9

ذصَصی49752465034223977خ فرٍزگاُ جٌة تاًك هلی پالک -زًجاى، سِ راُ اهجسیِزًجاىهْر10

ذصَصی11432654203265422پالک  –زًجاى، ذیاتاى سعسی ٍسظ زًجاى هیالز11

ذصَصی20932298363229836زًجاى، ذیاتاى سعسی ٍسظ پالک زًجاىصسرا12

ذصَصی_123235782ٍ 11 عثقِ اٍل ٍاحس 129زًجاى، سعسی ٍسظ، ًثش کَچِ رذتشَیراًِ ساذتواى زًجاى پارس13

ذصَصی_3230504ًثش کَچِ غسیر –زًجاى، ذیاتاى سعسی ٍسظ زًجاىرازی14

ذصَصی42579334267905کَچِ سَسي علیورازیاى –زًجاى، ذیاتاى سعسی شوالی زًجاىهحوس زکریا15

ذصَصی32604443263114 عثقِ زٍم225پالک  –ذیاتاى شْسا -  زًجاى، زرٍازُ ارکزًجاىلقواى16

ذصَصی42741454274147کلیٌیك فاراتی عثقِ اٍل –چْار راُ سَم  –زًجاى، ذیاتاى کَچِ هشکی زًجاىآزهایشگاُ کلیٌیك فاراتی17

سازهاى ّالل احور42271447286700کلیٌیك ّالل احور –ذیاتاى کشاٍرز  –زًجاى، هیساى آزازی زًجاىآزهایشگاُ کلیٌیك ّالل احور18

سازهاى تاهیي اجتواعی72890017284500کلیٌیك حکین ّیسجی-زًجاى،تاالتر از فلکِ ٌّرستاىزًجاىآزهایشگاُ کلیٌیك حکین ّیسجی

ذصَصی_3239265عثقِ زیر زهیي –ساذتواى اهیر کثیر  –زًجاى، چْار راُ اهیر کثیر زًجاىشفا19

زًجاى، ذیاتاى صفا زرهاًگاُ اهام علیزًجاى(ع)آزهایشگاُ کلیٌیك اهام علی20
2186813

2186801
ًیرٍی اًتظاهی2186812

ذصَصی1352601005262854زًجاى، سعسی شوالی کَچِ پرستار پالک زًجاىترًا21

زاًشگاُ علَم پسشکی5231801-50242-5277741-0242شْرستاى اتْر، جازُ تراًسیتاتْرآزهایشگاُ تیوارستاى اهسازی اتْر22

تاهیي اجتواعی5279245-30242-5279241-0242شْرستاى اتْر، شْرک گلساراتْرآزهایشگاُ تیوارستاى اهیس اتْر23

تاهیي اجتواعی5260712-52607140242-0242شٌاط تاال-ذیاتاى شْیس تْشتی- شْرستاى اتْراتْر(تاهیي اجتواعی)آزهایشگاُ کلیٌیك شفا اتْر 24

ذصَصی5224512-52797370242-0242خ شْیس زکتر تْشتی –شْرستاى اتْر اتْر(ذصَصی) شفا اتْر 25

ذصَصی5223044-52233790242-1190242شْرستاى اتْر،  تلَار عالقاًی جٌَتی جٌة تاًك هسکي پالکاتْرزکتر هحسٌی26

ذصَصی5241837-52744660242-0242شْرستاى اتْر،  جازُ تراًسیت سی هتری جٌة تاًك صازراتاتْرزاًش اتْر27

زاًشگاُ علَم پسشکی5528014-50242-5528001-0242، جٌة شرکت صٌعتی هیٌَ(رُ)شْرستاى ذرهسرُ، خ اهام ذویٌی ذرم زرُآزهایشگاُ تیوارستاى تَعلی سیٌا ذرم زر28ُ

تاهیي اجتواعی5528300-55283010242-0242پشت سازهاى آب-کورتٌسی-  شْرستاى ذرهسرُذرهسرُآزهایشگاُ کلیٌیك شْسای ذرم زرُ 29

ذصَصی5533990-55360650242-20242 عثقِ 2شْرستاى ذرهسرُ، خ شْیس تْشتی کَچِ پٌجن پالک ذرم زرُرازی ذرم زر30ُ

ذصَصی5526327-55263270242-0242شْرستاى ذرهسرُ، خ اهام ًرسیسُ تِ هیساى قائن جٌة هراتراتذرم زرُ تْار ذرم زر31ُ

زاًشگاُ علَم پسشکی4224309-60242-4224301-0242شْرستاى ذساتٌسُ، ذیاتاى شفاذساتٌسُذساتٌسُ (ع )آزهایشگاُ تیوارستاى اهیرالوَهٌیي 32

ذصَصی4222473-42224730242-0242شْرستاى ذساتٌسُ ، خ اهام هیساى شْسا رٍترٍی تٌیاز شْیسذساتٌسُزاًش ذساتٌس33ُ

زاًشگاُ علَم پسشکی2822400-30242-2822701-0242شْرستاى عارم، آتثر، ذیاتاى اهامعارمآزهایشگاُ تیوارستاى شْسای عارم34

زاًشگاُ علَم پسشکی3223296-32232920242-0242ذَئی... شْرستاى هاٌّشاى، ذیاتاى آیت اهاٌّشاىآزهایشگاُ تیوارستاى رازی هاٌّشاى35

زاًشگاُ علَم پسشکی3722497-37221000242-0242شْرستاى ایجرٍز، ایجرٍزآزهایشگاُ تیوارستاى ایثار ایجرٍز36

ذصَصی_5623780-0242شْر صائیي قلعِ ، خ اهام رٍترٍی هسجس صاحة السهاى صائیي قلعِزکتر تاراًی37

مراکس آزمایشگاهی استان زنجان

.السم به توضیح است درمانگاههای بهداشتی درمانی استان نیش دارای آسمایشگاه بوده که در آمار مذکور محاسبه نگزدیده و لطفاً اس معاونت بهداشتی استعالم گزدد


