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دستگاه اول –بیمارستان نمازی شیراز  اتاق عمل خانم گلشنی 07136125679  1 

دستگاه دوم -بیمارستان نمازی شیراز گازهای خونی خانم گلشنی 07136125679  2 

دستگاه سوم –بیمارستان نمازی شیراز  گازهای خونی خانم گلشنی 07136125679  3 

دستگاه  چهارم –بیمارستان نمازی شیراز  گازهای خون خانم گلشنی 07136125679  4 

دستگاه پنجم –زی شیراز بیمارستان نما گازهای خون خانم گلشنی 07136125679  5 

ی محمودیانآقا 02127122516  ICU دستگاه اول–بیمارستان مسیح دانشوری تهران  6 

ی محمودیانآقا 02127122516 دومدستگاه –بیمارستان مسیح دانشوری تهران آزمایشگاه   7 

55062628021  8 بیمارستان مهدیه تهران  NICU2 خانم سخنور 

22227020021 نخانم طالبیا   PICU  دستگاه اول  –بیمارستان مفید تهران  9 

22227020021 دستگاه دوم –بیمارستان مفید تهران  آزمایشگاه آقای احمدزاده   10 

رمضانیآقای  05138543031 دستگاه اول –بیمارستان امام رضا مشهد  آزمایشگاه   11 

رمضانیآقای  05138543031 دستگاه دوم -شهد ما بیمارستان امام رض آزمایشگاه اورژانس   12 

37270801 024 غرقیآقای   دستگاه اول– زنجان بیمارستان حضرت ولیعصر آزمایشگاه   13 

جوکارخانم  07132305410  14 بیمارستان زینبیه شیراز آزمایشگاه 

 15 بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک شیراز آزمایشگاه خانم صالحی 07132279703

6-01333669064 فالح دوستس خانم مهند   16 بیمارستان دکتر حشمت رشت اتاق عمل 

4-04135412101 اربطانآقای   دستگاه اول–بیمارستان سینا تبریز آزمایشگاه   17 

00513859212 دستگاه اول  –شهیدکامیاب مشهد  امدادی بیمارستان آزمایشگاه آقای دکتر مافی نژاد   18 

شهید رجایی قزوینبیمارستان  آزمایشگاه خانم کشگر 02833335800  19 

 20 بیمارستان امام رضا ارومیه ICU آقای رضازاده 04433659986

پارساآقای مهندس  02333460066  NICU 21 بیمارستان امیرالمومنین سمنان 

توکلی آقای 08345224111  22 بیمارستان امام خمینی اسالم آباد غرب  آزمایشگاه 

شیخ االکبریخانم  03434280000 ملاتاق ع  دستگاه اول–بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان    23 

گمرهیآقای  03434280000 دستگاه دوم–بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان  آزمایشگاه   24 

 25 بیمارستان فاطمیه همدان آزمایشگاه آقای طهوری 08138277012

داراب  بیمارستان امام حسن مجتبی آزمایشگاه آقای شادمانی 07153526306  26 

 27 بیمارستان شهید مطهری جهرم آزمایشگاه خانم رجبی 07154333001

باجالنآقای  02835220101  28 بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان آزمایشگاه 

 29 بیمارستان شریعت رضوی تهران آزمایشگاه خانم دکتر نوربخش 66636802

61190-2740داخلی  امام خمینی تهرانن بیمارستا جراحی قلب آقای رحمتی   30 

شهرکیآقای  05433295571 دستگاه اول–بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان  آزمایشگاه   31 

ستاری آقای مهندس 02833860325  32 بیمارستان رازی قزوین آزمایشگاه 

دستگاه اول –بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان آزمایشگاه آقای مرعشی 03132600961  33 

00961031326 دستگاه دوم-بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان آزمایشگاه آقای مرعشی   34 

37398811071  35 بیمارستان قلب الزهراء شیراز گازهای خون آقای فالحتی نژاد 

 36 آزمایشگاه پردیس مشهد  آزمایشگاه آقای احدی 05138421014

مافی ایآق 02164352501 دستگاه اول – تهران رمبیمارستان حضرت رسول اک اورژانس   37 

دستگاه اول -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گازهای خونی آقای عباسی 23922456  38 

دستگاه دوم -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گازهای خونی آقای عباسی 23922456  39 
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دستگاه سوم -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گازهای خونی آقای عباسی 23922456  40 

رمدستگاه چها -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گازهای خونی آقای عباسی 23922456  41 

دستگاه پنجم -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گازهای خونی آقای عباسی 23922456  42 

دستگاه ششم -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گازهای خونی آقای عباسی 23922456  43 

هفتمدستگاه  -بیمارستان قلب شهید رجایی تهران کت لب اطفال آقای عباسی 23922456  44 

6-82102333437 جراحی   خانم مهندس احمد پناهی  ICU 45  دستگاه اول-بیمارستان کوثر سمنان 

97-07132351087 دستگاه اول –بیمارستان شهید فقیهی شیراز  اتاق عمل آقای قاسمی منفرد   46 

97-07132351087 دستگاه دوم  -بیمارستان شهید فقیهی شیراز   گازهای خونی آقای زارع   47 

ی ابولفتحیآقا 0813264002 دستگاه اول–بیمارستان بعثت همدان  آزمایشگاه   48 

دستگاه دوم –بیمارستان بعثت همدان  آزمایشگاه آقای ابولفتحی 0813264002  49 

34222234023  50 بیمارستان امام خمینی گرمسار ICU خانم مهندس والیتی 

5-01333759790 رشت پورسینا بیمارستان آزمایشگاه آقای زارع پور   51 

37218215308 همتیآقای   دستگاه اول -بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی آزمایشگاه   52 

 53 بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان آزمایشگاه آقای دادگر 05433220501

بهمن خواف 22بیمارستان  آزمایشگاه آقای موحدی 05154229501  54 

پوردل آقای مهندس 05432295121  ICU 1  دستگاه اول –امیرالمومنین زابل بیمارستان  55 

پوردلآقای مهندس  05432295121  ICU 2  دستگاه دوم -بیمارستان امیرالمومنین زابل  56 

دستگاه اول-بیمارستان دکتر شیخ مشهد آزمایشگاه آقای نبوی 05137269021  57 

6-05142638001  58 بیمارستان حکیم نیشابور ICU خانم مهندس شهیم 

01071323418  59 بیمارستان شهید رجایی شیراز )تروما( آزمایشگاه خانم باقری 

 60 بیمارستان آذربایجان ارومیه ICU خانم رحیم زاده 04433444344

8-33347001076 درستکارخانم مهندس    ICU-OH  دستگاه اول–شهید محمدی بندر عباسبیمارستان  61 

8-33347001076 درستکارخانم مهندس   دستگاه دوم –شهید محمدی بندر عباسمارستان بی آزمایشگاه   62 

رضوانی آقای 05634443000 بیرجند بیمارستان حضرت ولیعصر  آزمایشگاه   63 

54230010710 دستگاه اول-بیمارستان پیمانیه جهرم آزمایشگاه آقای یابنده   64 

دستگاه اول–بیمارستان قائم رشت آزمایشگاه آقای آزادبرد 01333564455  65 

33356445501 دستگاه دوم –بیمارستان قائم رشت  آزمایشگاه آقای آزادبرد   66 

علیجانیآقای  03132912000 دستگاه اول – بیمارستان شهید صدوقی اصفهان آزمایشگاه   67 

جیرفت بیمارستان امام خمینی آزمایشگاه آقای محمدی 03443312403  68 

دستگاه اول - کرمانشاه ان امام علیبیمارست گازهای خونی خانم پیرانی 08338360041  69 

دستگاه اول -بیمارستان تامین اجتماعی لواسانی تهران ICU خانم مهندس داوودی 77311011  70 

دستگاه دوم –بیمارستان تامین اجتماعی لواسانی تهران  ICU خانم مهندس داوودی 77311011  71 

م خمینی ایالم بیمارستان اما آزمایشگاه آقای منصوری 08433338340  72 

 73 بیمارستان راضیه فیروز کرمان آزمایشگاه آقای واعظی  03432228484

دستگاه اول –بیمارستان شهید مفتح ورامین  آزمایشگاه خانم امینی 36223011  74 

7-06133335936  75 بیمارستان رازی اهواز آزمایشگاه خانم نصیری 

بیاتخانم  77551025 مرکزی آزمایشگاه  دستگاه اول –بیمارستان امام حسین تهران    76 

معتمدآقای  77551025 اورژانس آزمایشگاه  دستگاه دوم  –بیمارستان امام حسین تهران    77 

72666703077  78 بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه آزمایشگاه آقای بنیادی 

 

                           .



 9از  3صفحه 

 

 FR1039-01 کد سند : 

 18/03/1401:  بازنگری تاریخ

 86 شماره بازنگری :

گاه بالدگز  رزومه و سوابق ربخی از مراکز نصب دست
Techno Medica 

 

 

 ردیف نام مرکز محل نصب نام مسئول شماره تماس

9-07136284411  79 دستگاه اول –(MRIبیمارستان مرکزی شیراز ) ICU آقای مهندس اسدی 

9-07136284411  80 دستگاه دوم-(MRI)بیمارستان مرکزی شیراز آزمایشگاه آقای مهندس اسدی 

دستگاه اول –بیمارستان امیرالمومنین گراش  آزمایشگاه آقای رادمرد 07152442002  81 

دستگاه اول–  بیمارستان ولیعصر اراک آزمایشگاه آقای نحوی 08632222003  82 

 83 بیمارستان شهید  بهشتی آبادان آزمایشگاه خانم موسوی 06153323094

ور خانم فوالدپ 03433222250 دستگاه اول–بیمارستان افضلی پور کرمان آزمایشگاه   84 

33222250034 دستگاه دوم-بیمارستان افضلی پور کرمان آزمایشگاه خانم فوالدپور   85 

دستگاه دوم–بیمارستان سینا تبریز آزمایشگاه آقای اربطان 04135498254  86 

آسیابیآقای  04134440081 یزبیمارستان محالتی تبر آزمایشگاه   87 

 88 بیمارستان بنت الهدی بجنورد آزمایشگاه آقای بابائی 05832236551

 89 بیمارستان پورسینا آشخانه آزمایشگاه آقای نیک مهر 05832922700

یآقای شیدای 08132220001  90 بیمارستان امام حسین مالیر آزمایشگاه 

نبیمارستان امام حسین زنجا آزمایشگاه آقای صدری 02433011000  91 

دستگاه اول – بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد آزمایشگاه آقای جعفریان 03832264830  92 

 93 آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی تهران بیوشیمی آقای اسدی 22666511

شرافتآقای  05832228111 بجنورد حسنبیمارستان امام  آزمایشگاه   94 

گاهآزمایش آقای مهندس ترک زاده 03832424900 دستگاه اول – فرخشهربیمارستان امام علی    95 

 96 بیمارستان ولیعصر تویسرکان  آزمایشگاه خانم جامع دری 08134922858

 97 بیمارستان شهید رجایی گچساران آزمایشگاه آقای نارکی 07422222061

لدستگاه او –بیمارستان دکتر گنجویان دزفول  آزمایشگاه آقای زاد عباس 06142422040  98 

33295571054 دستگاه دوم–بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان آزمایشگاه آقای شهرکی   99 

52226016051  100 بیمارستان نهم دی تربت حیدریه آزمایشگاه آقای محسن زاده 

دستگاه اول–بیمارستان شهید بهشتی قم  آزمایشگاه آقای جاوید 02536122000  101 

دستگاه اول–بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان آزمایشگاه آقای انصاری 03132330091  102 

دستگاه دوم-بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان آزمایشگاه آقای انصاری 03132330091  103 

مرکزیآزمایشگاه  آقای رمضانی 05138543031 م سودستگاه -بیمارستان امام رضا مشهد    104 

اورژانسآزمایشگاه  آقای عباسی 03444319401  105 بیمارستان پاستور بم 

5-01333759790 آریا رشت بیمارستان آزمایشگاه آقای نمازی   106 

64352501021 مافی آقای  دستگاه دوم–تهران بیمارستان حضرت رسول اکرم  آزمایشگاه   107 

ی محمودیانآقا 27122516 سوم دستگاه–بیمارستان مسیح دانشوری تهران آزمایشگاه   108 

30011503443  109 بیمارستان امام حسین منوجان آزمایشگاه آقای ساالری 

 110 بیمارستان صالح الدین بانه آزمایشگاه خانم رفاهی 08734229030

 111 بیمارستان سینا اهواز  آزمایشگاه آقای چریم 06135550591

 112 بیمارستان طالقانی ایالم آزمایشگاه خانم مهندس امیری 08432232351

32273310383  113 بیمارستان سیدالشهداء فارسان آزمایشگاه خانم شیروانی 

37218215308 همتیآقای   دستگاه دوم – بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی آزمایشگاه   114 

 115 بیمارستان امام سجاد یاسوج آزمایشگاه آقای مهندس حسین پور 07433220163

9-03137774001 اهآزمایشگ خانم مهندس هادیان  دستگاه اول –بیمارستان میالد اصفهان    116 
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رستان حضرت رسول رشتبیما آزمایشگاه آقای صداقت 01333662214  117 

37270801 240 غرقیآقای   دستگاه دوم-زنجانبیمارستان حضرت ولیعصر آزمایشگاه   118 

دستگاه دوم –بیمارستان قلب الزهراء شیراز گازهای خون آقای فالحتی نژاد 07137398811  119 

اول دستگاه–بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب  آزمایشگاه آقای زارعی 07642214124  120 

دستگاه اول –بیمارستان شهید رستمانی پارسیان  آزمایشگاه آقای سلیمانی 07644624031  121 

دستگاه دوم –بیمارستان دکتر گنجویان دزفول  ICU-OH آقای زاد عباس 06142422040  122 

5-65226041 آقای االحکی –آقای بیات    123 بیمارستان اقبال تهران آزمایشگاه 

20713228860 دستگاه اول –بیمارستان حضرت علی اصغر شیراز  آزمایشگاه خانم زارعی   124 

 125 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی آزمایشگاه آقای نادری 05157236833

قای رادمهرآ 03132355121  126 بیمارستان سیدالشهدا اصفهان  آزمایشگاه 

مشهداکبر  کودکان صصیتخ فوق یمارستانب آزمایشگاه آقای اخالقی 05138713803  127 

 128 بیمارستان کوثر سنندج آزمایشگاه آقای حسین پناهی 08733611232

 129 بیمارستان پارس رشت  آزمایشگاه آقای رادمهر 01332355121

دستگاه دوم– بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد آزمایشگاه آقای جعفریان 03832264830   130 

رستمی آقای مهندس 08734242773  131 بیمارستان رازی بانه آزمایشگاه 

36490412071  132 بیمارستان دنا شیراز ICU-OH آقای حیدری 

32341801071 دستگاه دوم - -یمارستان شهید رجایی شیرازب آزمایشگاه خانم باقری   133 

 134 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج آزمایشگاه  آقای مهندس مسلم 08716122208

41000071361  135 بیمارستان کوثر شیراز گازهای خونی آقای تربتی 

 136  دومدستگاه  -  کوثر شیرازبیمارستان  آزمایشگاه آقای زارع 07136141000

 137 بیمارستان نظام مافی شوش آزمایشگاه آقای کلی  06142871661

 138 بیمارستان امام خمینی خاش آزمایشگاه آقای پاکزاد 05433716215

9-37774001031 دستگاه دوم –بیمارستان میالد اصفهان  ICU آقای مرتضوی   139 

 140 بیمارستان اردیبهشت شیراز گازهای خونی آقای افضلی 07136284821

 141 بیمارستان خاتم االنبیا شوشتر آزمایشگاه خانم هارونی 06136233890

 142 بیمارستان چمران شیراز ICU آقای طالبی 07136240101

83372787590  143 بیمارستان امام خمینی کرمانشاه آزمایشگاه آقای نعمتی 

 144 بیمارستان حضرت معصومه قم آزمایشگاه آقای نعمتی 02536651801

7-50613333947  145 بیمارستان مهر اهواز آزمایشگاه آقای نوروزی 

 146 بیمارستان رازی سراوان آزمایشگاه آقای ابراهیمی 05437623001

1305 بهمن نیشابور 22بیمارستان  آزمایشگاه آقای سبحانی 3333611  147 

 148 بیمارستان مدائن تهران ICU OH خانم نظری 66465355

 149 بیمارستان مادر مشهد آزمایشگاه خانم مهندس عطاردی 05137616372

دستگاه دوم -بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد آزمایشگاه آقای دکتر مافی نژاد 05138592120  150 

 151 بیمارستان امام رض الرستان  آزمایشگاه خانم حیدرپوریان 07152242101

 152 بیمارستان فارابی بستک آزمایشگاه خانم انوری 07644321471
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5-07633336004  153 بیمارستان امام رضا بندرعباس آزمایشگاه خانم دکتر ابوالقاسمی 

دستگاه دوم-بیمارستان پیمانیه جهرم آزمایشگاه آقای یابنده 07154230010  154 

ارستان نجمیهبیم NICU آقای مهندس حسین زاده 66707071  155 

سیرجان بیمارستان امام رضا   آزمایشگاه خانم مهندس غضنفرپور 03442340301  156 

 157 بیمارستان حافظ شیراز آزمایشگاه آقای زارع 07136271531

 158 بیمارستان الغدیر تهران آزمایشگاه آقای بهرامی 77278877

 159 بیمارستان شهدای بندر لنگه  آزمایشگاه خانم مجانی 07644226083

 160 بیمارستان خلیج فارس بندرعباس آزمایشگاه خانم باقرزاده 07633670280

9-88644630  161 بیمارستان محب مهر تهران آزمایشگاه آقای باقری 

 162 بیمارستان محب کوثر تهران آزمایشگاه خانم آردانه 42702

رستان بهمن تهرانبیما آزمایشگاه آقای قربانی 82499837  163 

 164 بیمارستان آتیه تهران آزمایشگاه خانم منفرد 82721

 165 بیمارستان شمال آمل ICU آقای مهندس حسنی 01144233567

9-03536210010  166 بیمارستان سیدالشهدا یزد ICU آقای مهندس عسگری 

تگاه سومدس – بیمارستان مفید تهران آزمایشگاه آقای احمدزاده 02122227021  167 

88615014021  168 بیمارستان آرمان تهران آزمایشگاه خانم دکتر شوشتری زاده 

رادمهرآقای  03195015300-6 دستگاه اول –بیمارستان خورشید اصفهان  آزمایشگاه   169 

رادمهرآقای  03195015300-6 دستگاه دوم –بیمارستان خورشید اصفهان  آزمایشگاه   170 

ی زارعآقا 07136407061 اولدستگاه  –بیمارستان پیوند بوعلی سینا شیراز  آزمایشگاه   171 

دومدستگاه  –بیمارستان پیوند بوعلی سینا شیراز  آزمایشگاه آقای زارع 07136407061  172 

64352501021 دستگاه سوم -بیمارستان حضرت رسول اکرم ICU - OH خانم کمالی    173 

شگاهآزمای آقای جعفری 02531928800-3  174 بیمارستان علی بن ابی طالب قم  

 175 درمانگاه شبانه روزی نارمک ) انصاری( آزمایشگاه خانم میراسماعیلی 02177902310

 176 بیمارستان طالقانی مشهد آزمایشگاه خانم صابری 0513542397-4

 177 آزمایشگاه جهاددانشگاهی مشهد آزمایشگاه آقای حسینیان 05138511116

عباسیآقای مهندس  08338261046  ICU  178 بیمارستان فارابی کرمانشاه 

 179 بیمارستان خاتم االنبیا بندر جاسک آزمایشگاه آقای شهسواری 07642521619

 180  سومدستگاه  -بیمارستان شهید فقیهی شیراز   آزمایشگاه آقای زارع 07136407061

قای کشاورزآ 031-45260801-5 ن گلدیس شاهین شهربیمارستا آزمایشگاه   181 

لوالگر تهرانبیمارستان  آزمایشگاه خانم کامیاب 02164033209  182 

6-02333437821 دستگاه دوم – کوثر سمنان بیمارستان  ICU خانم مهندس احمدپناهی   183 

 184 آزمایشگاه مهر اصفهان آزمایشگاه  آقای میرزایی 03195015300-6

ایشگاه آزم آقای ذبیحیان 02433130000  185 بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان 

واسعی سبزوار بیمارستان آزمایشگاه آقای صادقی 05144651300  186 

خنج  نبی اکرم بیمارستان آزمایشگاه آقای علمی 07152625901-4  187 

5-01333759790 دستگاه دوم –بیمارستان آریا رشت  آزمایشگاه آقای دکتر رضایی جوان   188 

35936061333-7 دستگاه دوم –بیمارستان رازی اهواز  آزمایشگاه خانم نصیری   189 
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م مهندس سبحان وردیخان 04446324072  ICU 190 بیمارستان شهید راثی شاهین دژ 

دستگاه سوم  -بیمارستان پیوند بوعلی سینا شیراز  گازهای خون آقای زارع 07136407061  191 

دستگاه چهارم  -بیمارستان پیوند بوعلی سینا شیراز  گازهای خون آقای زارع 07136407061  192 

یشگاهآزما آقای عالمی 07735325430  193 بیمارستان زینبیه خورموج 

 194 بیمارستان آیت اله حجت کوه کمری مرند آزمایشگاه آقای فرحبخش 04142222454

 195 بیمارستان ایرانمهر سراوان آزمایشگاه آقای خمر 05437623001

 196 بیمارستان فاطمیه بادرود آزمایشگاه خانم چاکری 03154349832

5-06134443051 یانخانم هاد   197 بیمارستان ابوذر اهواز آزمایشگاه 

دستگاه دوم -بیمارستان دکتر شیخ مشهد آزمایشگاه آقای نبوی 05137269021  198 

 199 بیمارستان ولیعصر المرد آزمایشگاه آقای مهندس جهانبانی 07152722101

 200 بیمارستان امیدوار اوز آزمایشگاه آقای علمدار 07152512535-6

 201 بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه آزمایشگاه خانم سزاوار 05632664754

 202 بیمارستان شهیدرجایی داران آزمایشگاه خانم مهندس حسن خانی 03157222540

 203 بیمارستان صیاد شیرازی گرگان آزمایشگاه آقای صفایی 01732202291

33551111017 گنبد کاووس بیمارستان شهید مطهری آزمایشگاه خانم میرعرب   204 

دستگاه سوم –بیمارستان سینا تبریز  آزمایشگاه آقای اربطان 04135498254  205 

دستگاه دوم –بیمارستان حضرت علی اصغر  شیراز  آزمایشگاه خانم زارعی 07132288602  206 

2-37489390031  207 بیمارستان تخصصی شفا کلیشاد وسودرجان آزمایشگاه آقای صفری 

00051384000 اورژانس آزمایشگاه آقای صفائیان  دستگاه اول –بیمارستان قائم مشهد    208 

دستگاه دوم –بیمارستان امیرالمومنین گراش  آزمایشگاه آقای رادمرد 07152442002  209 

 210 بیمارستان کامکار قم آزمایشگاه آقای کالیی 02537713511

قم بیمارستان فرقانی آزمایشگاه آقای زارعی 02531333  211 

 212 بیمارستان شفا کرمان ICU - OH آقای سلیمانی 03431217337

 213 بیمارستان الزهرا تبریز آزمایشگاه اورژانس آقای نگین فر 04135539161

قای باقرپورآ 07734260011-17  214 بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان آزمایشگاه 

6-01133343010 قای سهرابیآ  ستان بوعلی سینا ساریبیمار آزمایشگاه   215 

 216 بیمارستان علی بن ابیطالب راور آزمایشگاه آقای رحمانی 03423729130

5-65226041  217 بیمارستان امام سجاد  شهریار آزمایشگاه آقای بیات 

 218 بیمارستان شهید مدرس ساوه آزمایشگاه آقای موذنی 08642223026

2-08338321701 گاهآزمایش آقای ایرانمنش   219 بیمارستان بیستون کرمانشاه 

2-07636666240 دستگاه اول – بیمارستان کودکان بندر عباس آزمایشگاه خانم عزیزی   220 

دیلم االعظم بیمارستان بقیه اله آزمایشگاه آقای منصوری 07724241130-60  221 

08736224443 4-  222 بیمارستان شفا سقز ICU آقای حیدریان 

ای ناظرانآق 05135225671  223 بیمارستان ناظران مشهد آزمایشگاه 

بهمن مسجد سلیمان 22بیمارستان  آزمایشگاه آقای فرج اللهی 06143234971-4  224 

 225 بیمارستان معرفی زاده شادگان آزمایشگاه آقای حزباوی 06153724006-7

ندر گناوهبیمارستان امیرالمومنین ب آزمایشگاه خانم حیات داوودی 07733134616-20  226 
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دستگاه چهارم –بیمارستان مفید تهران  ITU خانم امینی 02122227021  227 

 228 بیمارستان رازی قائمشهر آزمایشگاه آقای عابدیان 01142218018

5-65226041  229 بیمارستان سردار شهید سلیمانی قدس آزمایشگاه آقای االحکی 

 230 بیمارستان قائم بردسیر آزمایشگاه خانم صادقی 03433525081

 231 بیمارستان آریا اهواز آزمایشگاه آقای فریدونی 06133378311-17

 232 بیمارستان گاندی تهران آزمایشگاه خانم ذوالجناحی 02188190882

دستگاه اول –بیمارستان گلستان اهواز  آزمایشگاه مرکزی خانم احمدی 06133743001-9  233 

اورژانسآزمایشگاه  خانم احمدی 06133743001-9 دستگاه دوم –بیمارستان گلستان اهواز    234 

دستگاه دوم-مشهداکبر  کودکان یمارستانب آزمایشگاه آقای اخالقی 05138713803  235 

اورژانس آزمایشگاه آقای صفائیان 05138400000 دستگاه دوم-بیمارستان قائم مشهد   236 

4-07132241161 دستگاه اول –بیمارستان بهشتی شیراز  آزمایشگاه آقای اکبرزاده   237 

یمارستان امام خمینی کنگانب آزمایشگاه  خانم مهندس گل مرادی 07737224791-2  238 

دستگاه اول –بیمارستان عدل تهران  آزمایشگاه خانم مهندس امیدی 02126416550  239 

 240 بیمارستان هاشمی نژاد مشهد آزمایشگاه خانم دکتر قویدل 05132737011

مدستگاه دو –بیمارستان امام علی فرخشهر  آزمایشگاه آقای مهندس ترک زاده 03832424900  241 

 242 بیمارستان شریعتی بندرعباس آزمایشگاه خانم رضازاده 07633330392

 243 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج آزمایشگاه  آقای مهندس مسلم 08716122208

 244 بیمارستان نبی اکرم زاهدان آزمایشگاه  آقای نهاد 05433223005

هرانبیمارستان فجر ت آزمایشگاه  آقای نقدی 02138241  245 

دستگاه دوم –بیمارستان مفتح ورامین  آزمایشگاه  خانم امینی 02136223011  246 

1-08637222120  247 بیمارستان امام سجاد آشتیان آزمایشگاه  خانم بنیادی 

8-33347001076 درستکارخانم مهندس    ICU 2  دستگاه سوم–بیمارستان محمدی بندرعباس  248 

 249 بیمارستان ولیعصر تهران آزمایشگاه  خانم سمائی 08716122208

دستگاه اول –بیمارستان هاجر شهرکرد  آزمایشگاه آقای صولتی 03832220016  250 

05433228101 2- اورژانس آزمایشگاه خانم اصغری   251 بیمارستان بو علی زاهدان 

دستگاه دوم –بیمارستان بهشتی شیراز  آزمایشگاه آقای زارع 07136407061  252 

 253 بیمارستان شهید نیاپور بندر خمیر آزمایشگاه خانم بهجو 07633228116

دستگاه  –بیمارستان شهدای تجریش  آزمایشگاه آقای آقایی  02122718000  254 

 255 بیمارستان فرمانیه تهران آزمایشگاه آقای بارانی 02128152000

63593790713 رازبیمارستان بعثت شی آزمایشگاه آقای خوشبویی   256 

اورژانسآزمایشگاه  آقای آقایی  02122718009 دستگاه دوم –بیمارستان شهدای تجریش    257 

 258 بیمارستان فاطمه ساوه  آزمایشگاه خانم مهندس لشکری 08642442400

 259 بیمارستان امام رضا قم آزمایشگاه آقای آقایی 02538700840-9

ارستان پارسیان شهر کردبیم آزمایشگاه آقای همتیان 03833353410  260 

دستگاه دوم –بیمارستان امام رضا الرستان  آزمایشگاه خانم حیدرپوریان 07152242101  261 

 262 آزمایشگاه قلهک تهران آزمایشگاه آقای دکتر کالنتر 02122610513

97-07132351087 دستگاه چهارم –بیمارستان فقیهی شیراز  آزمایشگاه آقای قاسمی منفرد   632  

 264 بیمارستان شهدای قلعه گنج آزمایشگاه آقای مهندس عزیزی 03443391526
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 265 بیمارستان محک تهران آزمایشگاه آقای پنجی 02123540

 266 بیمارستان عارفیان ارومیه آزمایشگاه آقای مهندس تاروردی 04431934000

دستگاه دوم –بیمارستان شهید بهشتی قم  آزمایشگاه آقای جاوید 02536122000  267 

 268 بیمارستان آل جلیل آق قال آزمایشگاه آقای رحمتیان 01734526767

33295571054 دستگاه سوم –بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان  آزمایشگاه آقای شهرکی   269 

اورژانس آزمایشگاه آقای صفائیان 05138400000 دستگاه سوم –بیمارستان قائم مشهد    270 

 271 بیمارستان فاطمه الزهرا حاجی آباد آزمایشگاه آقای مهندس منصوری 07635422168

 272 بیمارستان پیامبر اعظم قشم آزمایشگاه آقای مولوی 07635212530-37

2-07636666240 دستگاه دوم –بیمارستان کودکان بندر عباس  آزمایشگاه خانم عزیزی    273 

8-33347001076 درستکارخانم مهندس   دستگاه چهارم –بیمارستان محمدی بندرعباس  آزمایشگاه   274 

22001072021  275 بیمارستان اختر تهران آزمایشگاه آقای مهندس عباس زاده 

8-33347001076 درستکارخانم مهندس    ICU 1  دستگاه پنجم –بیمارستان محمدی بندرعباس  276 

اورژانسآزمایشگاه  آقای آقایی  02122718009 دستگاه سوم –بیمارستان شهدای تجریش تهران    277 

دستگاه دوم – اراکبیمارستان ولیعصر  آزمایشگاه آقای نحوی 08632222003  278 

 279 بیمارستان امیرالمومنین اراک آزمایشگاه آقای باقی نژاد 08634173601

 280 بیمارستان قائم و ضیایی اردکان آزمایشگاه آقای ابوطالبی 03531522113-5

دستگاه دوم –بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب  آزمایشگاه آقای زارعی 07642214124  281 

0615332 9430 دستگاه دوم –بیمارستان شهید بهشتی آبادان  آزمایشگاه خانم موسوی   282 

08633675001 4-  283 بیمارستان خوانساری اراک آزمایشگاه آقای عیسی آبادی 

 284 بیمارستان امام علی رودان آزمایشگاه آقای میرانی 07642882096

سیریکبیمارستان امام سجاد  آزمایشگاه آقای غالمی 07642377012  285 

 286 بیمارستان جامع زنان دکتر مهزاد ارومیه آزمایشگاه خانم مهندس صمد زاده 04433465079

5-01333759790 دستگاه دوم –بیمارستان پورسینا رشت  آزمایشگاه آقای زارع پور   287 

دستگاه دوم–بیمارستان امام علی کرمانشاه  گازهای خونی خانم پیرانی 08338360041  288 

 289 بیمارستان لقمان سرخس آزمایشگاه آقای عباسی 05125222228

 290 بیمارستان مهر مادر تربت جام آزمایشگاه آقای کیانی 05152542503-6

9-03137774001 دستگاه سوم –بیمارستان میالد اصفهان  آزمایشگاه آقای زارعیان   291 

 292 بیمارستان امیر شیراز آزمایشگاه آقای زارع 07136141000

ومددستگاه  -بیمارستان هاجر شهرکرد آزمایشگاه آقای صولتی 03832220016  293 

علیجانیآقای  03132912000 دستگاه دوم –بیمارستان صدوقی اصفهان  آزمایشگاه   294 

دستگاه دوم –بیمارستان رستمانی پارسیان  آزمایشگاه آقای سلیمانی 07644624031  295 

زمایشگاهآ آقای زارع 07136141000  296 بیمارستان فسا شیراز   

 297 بیمارستان زهرا مرضیه اصفهان آزمایشگاه خانم انوری 031134477902

54523990051  298 بیمارستان خاتم االنبیا تایباد آزمایشگاه آقای فهمیده 

 299 بیمارستان توحید جم آزمایشگاه خانم شکاری 07737623003-5

دستگاه سوم –بیمارستان افضلی پور کرمان  آزمایشگاه  خانم فوالدپور 03433222250  300 

 301 بیمارستان امام خمینی ارومیه آزمایشگاه آقای مهندس بابایی 04433469931

 302 بیمارستان مدنی آذرشهر آزمایشگاه آقای مهدیزاده 04134227777
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 9از  9صفحه 

 

 FR1039-01 کد سند : 

 18/03/1401:  بازنگری تاریخ

 86شماره بازنگری : 

گاه بالدگز  رزومه و سوابق ربخی از مراکز نصب دست
Techno Medica 

 

 

 

 ردیف نام مرکز محل نصب نام مسئول شماره تماس

 303 آزمایشگاه پرژن آزمایشگاه آقای حبیبی 02140449203

 304 بیمارستان یاس تهران آزمایشگاه خانم مهندس شافعی 02142046

دستگاه سوم -بیمارستان هاجر شهرکرد آزمایشگاه آقای صولتی 03832220016  305 

55-05832231850  306 بیمارستان ثامن االئمه بجنورد آزمایشگاه خانم قادر 

 307 بیمارستان دکتر چمران ساوه  آزمایشگاه آقای جودی 08642401302

بشاگرداالعظم بیمارستان بقیه اله  آزمایشگاه آقای زارعی 07642531006  308 

2-02156433770  309 بیمارستان فاطمه الزهرا رباط کریم آزمایشگاه آقای بارانی پور 

 310 بیمارستان سینا اصفهان آزمایشگاه خانم جهانبانی 03132205025

بیاتخانم  77551025 مرکزی آزمایشگاه  ومسدستگاه   –بیمارستان امام حسین تهران   311 

6-32884310520 بنازادگانقای آ   312 بیمارستان ولیعصر قم آزمایشگاه 

رضاییقای آ 07154503073 خفربیمارستان خاتم االنبیا  آزمایشگاه   313 

20-40301505138 دهقان پورقای آ  شهریور مشهد 17بیمارستان  آزمایشگاه   314 

مهندس رزمخواهخانم  06152832008  315 بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان آزمایشگاه 

8-02177883283 میرزاییقای آ  آرش تهران وئین تنر بیمارستان آزمایشگاه   316 

7-53328491054 اباذریقای آ   317 بیمارستان پیامبر اعظم زاهدان آزمایشگاه 

55555502531 کمالیقای آ   318 بیمارستان امیرالمومنین قم آزمایشگاه 

مهندس باباییقای آ 04433469931 ارومیهبیمارستان امام خمینی  آزمایشگاه   319 

2-04433375911 پیرخراطیقای آ   320 بیمارستان سیدالشهدا ارومیه آزمایشگاه 

64352501021 مافیقای آ  دستگاه چهارم –بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران  آزمایشگاه   321 

جباریقای آ 05152521811  322 بیمارستان سجادیه تربت جام آزمایشگاه 
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