به نام خداوند بخشنده مهربان
اطالعات مراکز تصویر برداری ارایه دهنده خدمات در ایام نوروز 0011
*** موسسه تصویر برداری پزشکی مرکزی کرج
زمینه فعالیت  :سی تی اسکن و ام ار ای
تاریخ  ۸ - ۷ :و  ۰۰ - ۰۱فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :کرج ،عظیمیه نرسیده به میدان مهران جنب کلینیک مهر
تلفن ۱02005۱۱22۸ :
***مرکز تصویر برداری آرین
زمینه فعالیت  :ام ار آی .سی تی اسکن .ماموگرافی .سونوگرافیOPG .
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  :شبانه روزی  0۰ -ساعته
آدرس  :فلکه دوم صادقیه خیابان اعتمادیان پالک  ۰0پشت بیمارستان ابن سینا
تلفن ۱0۰۰5۸2۰ :
***مرکز تصویربرداری نگار آزما
زمینه فعالیت  :ام ار ای -سی تی اسکن -رادیولژی -سونوگرافی -ماموگرافی
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  :شبانه روزی  0۰ -ساعته
آدرس  :میدان شهدا ،ابتدا پیروزی پالک ۰۰2۰
تلفن 5۷۷۱5 :
*** مرکز تصویر برداری پزشکی دکتر قائمیان
زمینه فعالیت  :سی تی اسکن  -ام آر آی  -سونوگرافی  -ماموگرافی  -سنجش تراکم استخوان  -رادیولوژی  -رادیوگرافی دندان
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت ۰۱{:صبح الی 0۰شب( همه روزه فقط سی تی اسکن)}{ ۸صبح الی 0۰شب ( به غیر از روزهای تعطیل بقیه فعالیت ها)}
آدرس  :مازندران  -بابل  -میدان کشوری  -بعد از بیمارستان شهید بهشتی  -نبش کوچه دانش ۷
تلفن ۱۰۰ – 05۰5۳ :
*** درمانگاه شبانه روزی دکتر نوروزی -بخش رادیولوژی
زمینه فعالیت  :انواع سونوگرافی های بارداری و کالر داپلر و اطفال  -رادیولوژی های جنرال و opgو پری اپیکال
تاریخ  ۷ :و  ۸فروردین ماه ۰۰۱۱
ساعت ۰۰ :صبح الی  ۰۸عصر
آدرس  :جنت آباد جنوبی میدان ۰باغ خیابان ۰باغ شرقی نپش شمال شرقی میدان شهدای آتش نشان درمانگاه شبانه روزی دکتر
نوروزی بخش رادیولوژی

تلفن ۰۰۰۱۰050 – ۰۰۰۱۰۷0۰ :
***رادیولوژی و سونوگرافی مهتاب
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۸ :و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت ۳ :صبح الی ۰۰
آدرس  :رباطکریم خیابان مصلی جنب مسجد سید شهدا
تلفن 52۰0050۳ – ۱۳۰055۷۰0۰۰ :
*** رادیولوژی و سونوگرافی میالد غرب
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی جنین و برست
تاریخ  0 :تا  ۰0فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :ستارخان ابتدای حبیب اله نبش فالحت پور پالک  ۰۸طبقه سوم
تلفن 2250۸۱۷۷ - 2250۸۱۳۳ :
***مطب دکتر صالحی
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ ۷ :و  ۰۱- ۸و ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰2 :الی  0۱شب
آدرس  :سمنان.پارک سنگی.ساختمان پزشکان قومس.طبقه اول.واحد ۰۱5
تلفن ۱000000۰۰۰0 :
*** رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شماعی
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  5 :و  ۷و  ۸و  ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۰شب ( پنجشبه از ساعت  ۸صبح الی ) ۰۰
آدرس  :مشهد ,بلوار وکیل آباد ,ابتدای کوثر شمالی ،بین کوثر  0و ،۰ساختمان پزشکان فارابی ،طبقه اول
تلفن ۱5۰0۸۷۱5252 – ۱۳۱00005255 :
***سونوگرافی یاس نبی
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۸ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳:0۱ :صبح الی ۰0:0۱
آدرس  :بیست متری افسریه نبش  ۰5متری سوم طبقه فوقانی پاساژ کویتی ها
تلفن ( ۱۳0۰5۱0۰5۰2 :فقط از طریق ارسال عکس نسخه به واتس آپ)
***مرکز تصویر برداری عارف
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  0 :و  0و  ۰و  5و  ۷و  ۸و  ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱

ساعت  ۰۷ :الی 0۱شب
آدرس  :مشهد احمداباد عارف  0مرکز تصویر برداری عارف
تلفن ۱5۰0۸۰5۱2۱۰ :
***رادیولوژی سونوگرافی دکتر حمیده رئیسی
زمینه فعالیت  :کلیه سونوگرافی ها و گرافی ها
تاریخ ۷ :و  ۸و  ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی ۰۳
آدرس  :شیراز خیابان زند نبش هفت تیر مجتمع پزشکی شیراز طبقه سوم  -واحد 0۱0
تلفن ۱۷۰00005۰۰۸ – ۱۷۰00020۰2۳ :
*** سونوگرافی و رادیولوژی سروش
زمینه فعالیت  :کلیه سونوگرافی معمولی و داپلر و سونوگرافی های بارداری و غربالگری های جنین و بیوفیزیکال و تمامی
رادیولوژی و ماموگرافی
تاریخ  5 :و  ۷و  ۸و  ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح الی ۰۸
آدرس  :ستاری جنوب بلوار ناصرحجازی(بلوار فردوس غرب سابق) مابین خیابان ورزی جنوبی و پروانه جنوبی پالک ۰۰2
ساختمان کارون طبقه  ۰واحد 0۸
تلفن ۱0۰۰۰۰20۰05 – ۱۳۱۰0۰۱۰۷۸۰ :
*** بیمارستان بهارلو
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی و سی تی اسکن
تاریخ  ۰ :تا  ۰0فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :الی  0۰شب (بخش تصویربرداری)
آدرس  :میدان راه اهن.میدان بهداری
تلفن  552۸02۰۱ :الی  ۰۸داخلی 05۰
*** سونوگرافی و رادیولوژی دکتر غالمرضا دیانت
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۷ :و  ۸و  ۰۱و  ۰۰فروردین۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :استان فارس ،شهر الر ،میدان فرمانداری ،نبش  ۰0متری هالل احمر ،کلینیک نور ،طبقه سوم
تلفن ( -۱۷۰500۰0۳۳۸ :پیام واتساپ )۱۳0۷52۷0۱۰2 :
*** رادیولوژی و سونوگرافی تات
زمینه فعالیت  :سونوگرافی جنین ,NT،آنومالی مرحله دوم و کلیه سونوگرافی های روتین و بارداری ،ترانس واژینال و سینه و
سونوگرافی های داپلر
تاریخ  ۰ :و  ۷فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی ۰0

آدرس  :تهرانپارس .بین فلکه دوم و سوم .نبش بانک پارسیان .طبقه اول واحد 0
تلفن ۷۷۷۰0۱۱۸ – ۷۷۷۰0۱۱۷ :
*** مرکز سونوگرافی دکتر پوررشیدی
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۰ :تا  ۷فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۰ :الی  ۰2عصر
آدرس  :دیواندره خیابان امام پاساژ شهرداری زیرزمین
تلفن ۱۸۷00۷0۰00۰ :
*** مرکز تصویر برداری جامع شهر قدس
زمینه فعالیت  :کلیه سونوگرافی ها و تمامی رادیولوژی ها  -سی تی اسکن و ام آر آی و ماموگرافی
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۳ :صبح الی  0۰شب
آدرس  :تهران.کیلومتر  ۰۷جاده قدیم کرج(فتح).میدان قدس.کوچه خسرونژاد
تلفن ۱0۰۰2۸۸۰2۷0 – ۱0۰۰2۸۸۰2۷۰ :
*** مرکز سونوگرافی میالد غرب
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  5 :تا  ۰5فروردین ۰۰۱۱
ساعت ۳ :صبح الی  ۰۸عصر
آدرس  :ستارخان.تقاطع حبیب اللهی .نبش دهم .سونوگرافی میالد غرب
تلفن ۱0۰2250۸۱۷۷ - ۱0۰2250۸۱۳۳ :
*** مرکز سونوگرافی الوند
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۸ :صبح تا  0۰شب
آدرس  :تهران .میدان آرژانتین ابتدای الوند .پالک 00
تلفن ۱0۰۸2۱۸2۷۷۸ - ۱0۰۸۸۷۸5۷۷5 :
*** مرکز سونوگرافی بیمارستان کودکان تهران
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  :شبانه روزی  0۰ -ساعته
آدرس  :تهران.تقاطع طالقانی و ولی عصر .سونو گرافی کودکان تهران.
تلفن ۱0۰22۰۷52۰5 :

*** مرکز موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دی مراغه
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸:0۱ :صبح الی  ۰۰و  ۰2:0الی  0۰شب
آدرس  :آذربایجان شرقی شهرستان مراغه خیابان خواجه نصیر جنوبی روبروی خیابان موسوی ساختمان پزشکان ابن سینا
تلفن ( ۱۰۰0۷05۰۰۰۰ :مسئول فنی )۱۳۰۰۷۰000۱۸
*** رادیولوژی و سونوگرافی گلها
زمینه فعالیت  :جنرال و تخصصی زنان و تخصصی پستان
تاریخ  ۰۰-۰۱-۸-۷-5 :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  ۰۳شب
آدرس  :اتوبان همت غرب منطقه  00شهرک گلستان بلوار گلها میدان اتریش خ بنفشه  ۳جنوبی پالک  0۰ط  0واحد ۰
تلفن ۱0۰۰۷020۷0 – ۱0۰۰۰۷0۷۱۰۰ :
*** مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمد رضا نعمت الهی
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۰۰ – ۰۱ – ۸- ۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۰ :الی  ۰۳عصر
آدرس  :بلوار چمرانبلوار نیایش _نبش کوچه یک مجتمع پزشکی نیایش طبقه اول_ واحد ۰۱0
تلفن ۱۳۰۷۰00۰0۰2 :
*** سونوگرافی دکترجوانمرد
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  ۰0و  ۰2الی  0۱شب
آدرس  :کرمان استقالل 0ساختمان پزشکان صدف طبقه اول
تلفن ۱0۰00۰۷0۸2۰ :
*** تصویربرداری صاحب کوثر
زمینه فعالیت  :رادیولوژی .سونوگرافی .سی تی اسکن .ام ار ای .دانسیتومتری
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  :شبانه روزی  0۰ -ساعته
آدرس  :تهرانسر تقاطع بلوار الله و گلها
تلفن ۰۷0۸2 :
*** سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه دکتر نوروزی
زمینه فعالیت  :سونوگرافی و رادیولوژی و ماموگرافی

تاریخ  ۸-۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح الی ۰۸
آدرس  :تهران ،جنت آباد جنوبی ،خیابان چهار باغ شرقی ،میدان شهدای آتش نشان ،درمانگاه دکتر نوروزی
تلفن ۰۰۰۱۰050 - ۰۰۰۱۰۷0۰ :
*** مرکز رادیولوژی و سونوگرافی وهاب آقائی
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی ،ماموگرافی ،نمونه برداری
تاریخ  ۸ - ۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  ۰0ظهر
آدرس  :تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی نبش کوچه امینی پالک 00۷۰
تلفن ۸۸۷۷۷۳۱۷ - ۸۸۷۸۸2۱0 :
*** رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شریفی
زمینه فعالیت  :سونوگرافی ،رادیولوژی و اینترونش
تاریخ  ۰۰،۰۱،۸،۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰5 :الی  0۰شب
آدرس  :سنندج خیابان آبیدر کوچه گلبرگ نبش پیتزا شهروند ساختمان ژین
تلفن 000۸۸۷۱۷ :
*** مرکز تصویربرداری پزشکی پارس
زمینه فعالیت  :ام ار ای  -سی تی اسکن  -سونوگرافی  -رادیولوژی دیجیتال -ماموگرافی  -سنجش تراکم استخوان - opg -تک
دندان
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  :شبانه روزی  0۰ -ساعته
آدرس  :کرج چهارراه طالقانی نبش عابدینی پالک ۳
تلفن { :وب سایت  www.parsimaging.ir :نوبت دهی انالین جوابدهی آنالین} ۱0200۰۳۰
*** موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نژادحسین
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۷ :تا  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح الی  ۰0و  ۰۷الی  0۱شب
آدرس  :کرج .خیابان شهید بهشتی -نبش خیابان دهقان ویالی دوم -جنب مدیریت درمان تامین اجتماعی
تلفن ۱020۰00۳25۱-۱020۰00۳2۳۱ - ۱۳۰0۱5۳۰۳0۱ :
*** رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مسعود عصارزادگان
زمینه فعالیت  :سونوگرافی های عمومی و تخصصی و گرافی ساده
تاریخ  ۰۱ ، ۸ ، ۷ ، 5 ، ۰ :و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  ۰0و  ۰2الی  0۱شب
آدرس  :اصفهان خیابان عسکریه روبروی بیمارستان عسکریه کوچه حکیم شفایی ساختمان رازی طبقه دوم

تلفن ۱۳0۱۷۰505۱0 -۱0۰000۳0۳۳0 :
*** مرکز تصویر برداری بهساز طب
زمینه فعالیت  :ام ار ای رادیولوژی مامو گرافی و  OPGو سونو گرافی
تاریخ  ۰ :تا  ۰0فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :کالهدوز  ۰پالک 2۰
تلفن 0۸۰۱۱۷۷5 :
*** رادیولوژی و سونوگرافی بازتاب
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  0 :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰0 :الی ۰۳
آدرس  :تهران ،خ پیروزی،روبروی فروشگاه اتکا،پالک ۰۱۰2طبقه دوم
تلفن ۱۳0۳۰0۸۱2۳۰-0000۱25۱-0005۸۱۸۳ :
*** سونوگرافی دکتر سامان ساریخانی
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  5 :تا  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  ۰0و  ۰2الی  0۰شب
آدرس  :سیرجان خ امام کوچه دکتر ادیب پور .روبروی داروخانه
تلفن ۱0۰۰00۱۸۱2۱ – ۱۳۰0۷۰2۳۱۱0 :
*** موسسه رادیولوژی پارسه آمادگاه
زمینه فعالیت  :رادیولوژی وسونوگرافی
تاریخ  ۰۰،۰۱،۸،۷،5 :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :اصفهان.خیابان آمادگاه.روبروی داروخانه اصفهان.ساختمان پارسه
تلفن ۱0۰0۰0۰0۷0۰ :
*** موسسه رادیولوژی وسونوگرافی دکترفرخی(سروش)
زمینه فعالیت  :رادیولوژی وسونوگرافی
تاریخ  ۰۰،۰۱،۸،۷،5،۰ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :اصفهان.خیابان سروش.کوچه  ۰۷دشت گل
تلفن ۱0۰000۳۸500 :
*** سونوگرافی و رادیولوژی رویان
زمینه فعالیت  :سونوگرافی و رادیولوژی و اکوکاردیوگرافی قلب جنین
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱

ساعت  ۳ :صبح الی ۰۸
آدرس  :آدرس ضلع جنوبی پل میانجاده.ساختمان البرز.بلوک Aطبقه  -0سونوگرافی و رادیولوژی رویان
تلفن ۱۳0۸00005۰0 :
*** رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سمیع
زمینه فعالیت  :سونوگرافی عادی و NTو سالمت جنین
تاریخ  ۷ :تا  ۰0فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  ۰0و  ۰2الی  0۱شب
آدرس  :خیابان صورتگر کوچه  0پالک ۰
تلفن ۱۷۰000۱2۸0۰ :
*** سونوگرافی پارسه
زمینه فعالیت  :سونوگرافی های بارداری و غربالگری تخصصی
تاریخ :
ساعت ۳ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :خ دانشگاه  ، 0۰نبش کفایی  ، ۰ساختمان پزشکان صدرا ،طبقه اول
تلفن 0۸۰۸۱50۸ - 0۸۰۸۱50۷ :
*** موسسه سونوگرافی و رادیولوژی دکتر الناز قاسمی
زمینه فعالیت  :تمامی سونوگرافی های عمومی و تخصصی و رادیولوژی دیجیتالOPG
تاریخ  5 :و  ۷و  ۸و۰۱و ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸:0۱ :صبح الی  ۰۷:0۱عصر
آدرس  :تهران,جاده ساوه،شهرستان بهارستان ،گلستان،بلوار اصلی(سردار سلیمانی)،نرسیده به فلکه اول،نبش خیابان قبادی
تلفن ۱۳0۸۷0۳۰۰۷۷ :
*** موسسه سونوگرافی دکتر آسوده
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۰ :تا  ۰۰فروردیت ۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح الی ۰۸
آدرس  :استان گلستان شهر گرگان عدالت  ۰0ساختمان بهنام طبقه چهارم
تلفن ۱۰۷0005۱۱05 -۱۳۰۰۸225۱۰۷ :
*** کلنیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر داریوش میر
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت ۳ :صبح الی  ۰0و  ۰2الی  00شب
آدرس  :استان خراسان رضوی ،مشهد ،خیابان احمد آباد ،پرستار  ،0ساختمان پزشکان البرز
تلفن 0۸۰۷02۷0 :

***کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر باقری
زمینه فعالیت  :انواع سونوگرافی
تاریخ  ۰ :تا  ۰0فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :شیراز اردیبهشت غربی جنب کارگزاری تامین اجتماعی ساختمان بهار طبقه اول
تلفن ۱۳0۷۰۰۸۰0۰0 -۱۷۰000۰۱۸۰۰ :
*** موسسه تصویربرداری تشخیصی تابش
زمینه فعالیت  :سونوگرافی و رادیولوژی
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰0 :الی  0۰شب
آدرس  :قزوین،خیابان فردوسی شمالی (بلوار دهخدا)  5۱متر باالتر از میدان عدل
تلفن ۱۳00020۳۳0۳ - ۱0۸0005022۸ :
*** رادیولوژی دکتر مزین
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰2 :الی ۰۳
آدرس  :اصفهان  .چهار باغ باال  .مجتمع تجاری کوثر  .واحد ۰۱۰
تلفن ۱0۰020۱۰۰0۷ :
*** موسسه تصویر برداری مهر ایرانیان
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  5 :و  ۷و  ۸و۰۱و ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :ستارخان روبروی برق الستوم پالک  ۷۸۸طبقه اول مهر ایرانیان
تلفن ۰۰0555۱0 :
*** سونوگرافی دکتر زهرا عفراوی
زمینه فعالیت  :سونوگرافیهای جنرال ،آنومالی ،واژینال ،پستان ،داپلر ،تیرویید ،غربالگری 0ماهه اول0 ،بعدی و  ۰بعدی جنین،
نوزادان و اطفال ،هیستوگرافی(معمولی و 0بعدی)FNA ،تیروئید پ بیوپسی پستان با گاید سونوگرافی
تاریخ  ۷ :تا  ۰0فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی ۰0و  ۰2الی  0۱شب
آدرس  :خیابان شیشهگران -شهید بهشتی  ،0۰مجتمع آریوبرزن ،طبقه  ،0واحد 5
تلفن ۰000۰۸00 -۰00۰0۱0۱ -۰00۰۰۱۰۱ -۱۳۰۰۰۰۳۸۸۸۸:
*** تصویربرداری بیمارستان کودکان تهران
زمینه فعالیت  :انواع سونوگرافی ها و تصویربرداری های رادیولوژی
تاریخ  :کل ایام نوروز

ساعت  :شبانه روزی  0۰ -ساعته
آدرس  :تهران :تهران تقاطع خیابان طالقانی و ولیعصر بیمارستان کودکان تهران
تلفن )۱0۰( 22۰۷525۱ - 22۰۷۰۰0۸ - 22۰۷52۰5 :
*** کلینیک تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمدرضا پایدار
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۸ :صبح الی  0۱شب
آدرس  :خیابان هفت تیر(0۱متری سینما سعدی) نبش معدل جنب سوپر دانیال
تلفن ۱۷۰000505۸۸ – ۱۷۰000۱0۳05 :
*** سونوگرافی ورادیولوژی دکتر نصیری
زمینه فعالیت  :سونوگرافی ورادیولوژی و ماموگرافی
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح تا  0۰شب
آدرس  :شهرضا خیابان حکیم نصراله
تلفن ۱0۰500۰5۸۷5 :
*** موسسه سونوگرافی و رادیولوژی دکتر آزاده گرکز
زمینه فعالیت  :انواع سونوگرافی ها ورادیوگرافی ها
تاریخ  ۷ :و  ۸و ۰۱و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۱ :صبح تا  0۱شب
آدرس  :گرگان ،خیابان ولیعصر ،عدالت  ،۰۰ساختمان پزشکان کیوان ،طبقه۰
تلفن ۱۳۱5۷۳2۳5۱2 -۱۰۷-00000۰50 :
*** کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی نسیم
زمینه فعالیت  :رادیوگرافی و پانورکس و سونوگرافی
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۰5 :الی  0۱شب
آدرس  :بلوار  05متری قیطریه بین پارک و اتوبان صدر پلی کلینیک نسیم
تلفن 000۰20۸۰ -000۰20۸5 :
*** درمانگاه حکیم شیراز
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و OPG
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۰۱ :صبح الی  ۰۰و  ۰2الی 00
آدرس  :فرهنگ شهر .نبش کوچه ۰۳
تلفن ۱۷۰020002۰0 :

*** تصویربرداری پزشکی مهرگان
زمینه فعالیت  :رادیولوژی و سونوگرافی
تاریخ  ۰۱ :و  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  ۰۷عصر
آدرس  :گرگان عدالت  ۰۰مجتمع پزشکی فارابی طبقه همکف
تلفن 000۰00۰۷ - 000۰00۰2 - 000۰00۰5 :
*** درمانگاه امین
زمینه فعالیت  :سونوگرافی
تاریخ  ۷ :فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۰۰ :صبح الی ۰۳
آدرس  :اتوبان بعثت کیانشهر خیابان ابراهیمی درمانگاه امین
تلفن ۱0۰00۸۸050۰ :
*** مرکز تصویر برداری پزشکی شهر قدس
زمینه فعالیت  :سونوگرافی ،رادیولوژی ،سی تی اسکن
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۳ :صبح الی  00شب
آدرس  :کیلومتر  0۱جاده قدیم کرج،،،،،شهر قدس،،میدان قدس،،،،اول  ۰5متری انقالب،،،کوچه شهید خسرونژاد
تلفن ۱0۰۰2۸۸۰2۷۰ – ۱0۰۰2۸۸۰2۷۱ :
*** سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان فرمانیه
زمینه فعالیت  :سونوگرافی و رادیولوژی و سی تی اسکن
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۰۰ :صبح الی  ۰2عصر
آدرس  :تهران فرمانیه خیابان شهید لواسانی نبش الدن پالک 0۱
تلفن ۱0۰02۰00۷۸2 :
*** رادیولوژی و سونوگرافی بزرگمهر
زمینه فعالیت  :تمامی سونوگرافی ها و رادیولوژی ساده و رنگی و  OPGو ماموگرافی
تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۸ :صبح الی  0۰شب
آدرس  :چهار راه ولیعصر خیابان برادران مظفر نرسیده به بزرگمهر پالک  ۰۱۰ساختمان صبا رادیولوژی بزرگمهر
تلفن 22۰2۰۰۱5 :
*** مرکز تصویربرداری دکتر سعید سدیدی
زمینه فعالیت  :رادیولوژی ،سی تی اسکن ،ام آر آی ،ماموگرافی و رادیوگرافی دندان

تاریخ  :کل ایام نوروز
ساعت  ۳ :صبح الی  00شب
آدرس  :آبادان .خیابان پرویزی .پالک ۰02
تلفن ۱2۰50002520 - ۱2۰5000۰۰۷0 :
*** مرکز رادیولوژی -سونوگرافی جم
زمینه فعالیت  :رادیولوژی ،سونوگرافی ،اینترونشن
تاریخ  ۷ :تا  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  ۰0:0۱و  ۰2الی  00شب
آدرس  :مشهد -میدان بیمارستان امام رضا -خیابان چمران -بین چمران  ۰0و  -۰5ساختمان پزشکان جم -طبقه منهای یک
تلفن ۱5۰-0۸50۱۰۷۱ :
*** موسسه سونوگرافی و رادیولوژی دکتر کریمی
زمینه فعالیت  :رادیولوژی ،سونوگرافی
تاریخ  ۷ :تا  ۰۰فروردین ۰۰۱۱
ساعت  ۳ :صبح الی  ۰۳عصر
آدرس  :نسیم شهر .خیابان امام خمینی .کوچه نسیم .پالک ۰0۷
تلفن ۱0۰52۷20۸0۱ - 52۷2000 :

