
 
 

 لیست موسسات تصویربرداري بخش دولتی وخصوصی
پزشکی اراك متابعه دانشگاه علو   

 
 

موسسه یا مجموعه  دستگاه هاي موجود در مرکز
 کننده حمایت

  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه 

 وسونوگرافی رادیولوژيموسسه    دکتر صافی                       خصوصی  ماموگرافی- رادیولوژي –سونوگرافی 

 وسونوگرافی رادیولوژيموسسه   دکتر رستم پور            –نور  خصوصی  پانورکس- رادیولوژي-سونوگرافی

 وسونوگرافی رادیولوژيموسسه   دکتر شریفی                      خصوصی  رادیولوژي –سونوگرافی 

- پانورکس- ماموگرافی- رادیولوژي-سونوگرافی
  تراکم استخوان

 وسونوگرافی رادیولوژيموسسه   دکتر صمدیان            - ایران خصوصی

 وسونوگرافی رادیولوژي موسسه   دکتر ابراهیم زاده      –مهدیه  خصوصی  پانورکس- رادیولوژي-سونوگرافی

 وسونوگرافی     رادیولوژي موسسه                               دکتر کرمی خصوصی  پانورکس- رادیولوژي–سونوگرافی 

 وسونوگرافیرادیولوژي موسسه  دکتر حاج مقصود              -الترا خصوصی  پانورکس- رادیولوژي-سونوگرافی

  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه    دکتر رنجبري               - میالد خصوصی  پانورکس- رادیولوژي-سونوگرافی
  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه       دکتر ذوالفقاري           - سجاد خصوصی  رادیولوژي-سونوگرافی
  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه   دکتر احمد بیگی                     خصوصی  رادیولوژي-سونوگرافی
  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه   دکتر شاطري               –پرتو  خصوصی  رادیولوژي-سونوگرافی

  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه   دکتر اعالئی                -پژواك خصوصی  ماموگرافی- رادیولوژي-سونوگرافی
  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه   دکتر قبادي                          خصوصی  

-ماموگرافی- رادیولوژي دیجیتال-سونوگرافی
تراکم - ام ار اي- سی تی اسکن اسپرال- پانورکس

  - استخوان

  مرکز تصویربرداري پارس خصوصی

  فک وصورت دکتر هوشیار رادیولوژيمرکز  خصوصی CBCT- پري اپیکال- پانورکس
CBCT-پزوتنفک وصورت دکتر  رادیولوژيمرکز  خصوصی  پري اپیکال-پانورکس 

 عظیمیفک وصورت دکتر  رادیولوژيمرکز  خصوصی  پري اپیکال- پانورکس

  رارضیفک وصورت دکت رادیولوژيمرکز  خصوصی  پري اپیکال- پانورکس
  مرکز پزشکی هسته اي کیان خصوصی SPECT--گاماکمرا

  کلینیک جانبازان بنیاد جانبازان  پانورکس- رادیولوژي –سونوگرافی 
  کلینیک شرکت نفت شرکت نفت رادیولوژي –سونوگرافی 

  )س(کلینیک حضرت زهرا سپاه پانورکس- رادیولوژي –سونوگرافی 
  ...کلینیک ثارا سپاه پانورکس- رادیولوژي –سونوگرافی 

  کلینیک فرهنگیان موزش وپرورشآ سونوگرافی
- ام ار اي–سی تی اسکن -رادیولوژي -سونوگرافی

  انژیوگرافی-سنگ شکن- پانورکس
  بیمارستان قدس  دانشگاه علوم پزشکی

- ام ار اي–سی تی اسکن -یولوژي راد-سونوگرافی
  رادیوتراپی- انژیوگرافی- پانورکس

  بیمارستان سینا  دانشگاه علوم پزشکی
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  وسونوگرافیرادیولوژي موسسه 

  )عج(مرکز درمانی اموزشی ولیعصر  پزشکیدانشگاه علوم   سی تی اسکن-رادیولوژي -سونوگرافی
  طالقانی...یت اآمرکز درمانی اموزشی   دانشگاه علوم پزشکی  ماموگرافی- رادیولوژي-سونوگرافی

- سی تی اسکن-سونوگرافی- رادیولوژي-ام ار اي
  پزشکی هسته اي- انژیوگرافی

  )ع(مرکز درمانی اموزشی امیرالمومنین  دانشگاه علوم پزشکی

  مرکز درمانی اموزشی امیرکبیر  دانشگاه علوم پزشکی  سونوگرافی-رادیولوژي -ام ار اي
- ماموگرافی-رادیولوژي- سی تی اسکن

  رادیوتراپی -سونوگرافی
  خوانساري... یت اآمرکز درمانی اموزشی   دانشگاه علوم پزشکی

  )ع(رضا کلینیک امام  دانشگاه علوم پزشکی  رادیولوژي –سونوگرافی 
  دلیجان) ع(بیمارستان امام صادق  دانشگاه علوم پزشکی  سی تی اسکن- وژيرادیول-سونوگرافی
- سی تی اسکن - رادیولوژي-سونوگرافی

  - ماموگرافی
  محالت )ره(بیمارستان امام خمینی  دانشگاه علوم پزشکی

  شتیانآ )ع(بیمارستان امام سجاد   دانشگاه علوم پزشکی  رادیولوژي-سونوگرافی
  بیمارستان والفجر تفرش  علوم پزشکی دانشگاه  رادیولوژي-سونوگرافی
  بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان  دانشگاه علوم پزشکی  رادیولوژي -سونوگرافی 
  کمیجان)ع(بیمارستان امام علی  دانشگاه علوم پزشکی  رادیولوژي -سونوگرافی

  بیمارستان مهر خنداب  دانشگاه علوم پزشکی  سونوگرافی
- ام ار اي- سی تی اسکن- رادیولوژي-سونوگرافی

  پانورکس- ماموگرافی
  اراك - تامین اجتماعی) ره(بیمارستان امام خمینی   سازمان تامین اجتماعی

  شازند -  بیمارستان تامین اجتماعی  سازمان تامین اجتماعی  رادیولوژي
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