
 99فعال در ایام نوروز  موسسات تصویر برداريبرنامه فعالیت 
  شهرستان اراك

 

  نام موسسه  موسسه/ نام متخصص  ایام هفته  تاریخ

رادیولوژي  دکتر ذوالفقاريخانم   چهار شنبه  28/12/98
  وسونوگرافی سجاد

  

  دکتر فاضلیاقاي   پنج شنبه  29/12/98
  تصویربرداري پارس

  دکتر عالییاقاي 
  رادیولوژي وسونوگرافی پژواك

  دکتر فاضلیاقاي   جمعه  01/01/99
  تصویربرداري پارس

  دکتر عالییاقاي 
  رادیولوژي وسونوگرافی پژواك

  دکتر عالییاقاي   شنبه  02/01/99
  رادیولوژي وسونوگرافی پژواك

  قدسبیمارستان   - دکتر قبادي خانم 

رادیولوژي  دکتر عالییاقاي   یک شنبه  03/01/99
  وسونوگرافی پژواك

  

  دکتر بابائیخانم   دو شنبه  04/01/99
  مهررادیولوژي وسونوگرافی 

  

  پوردکترروشن اقاي   سه شنبه  05/01/99
  کلینیک جانبازان

  

 دکتر ابراهیم زادهاقاي   چهار شنبه  06/01/99
  رادیولوژي وسونوگرافی مهدیه

  

    دکتر محمديخانم   پنج شنبه  07/01/99

  اقاي  جمعه  08/01/99
  سینا بیمارستان–نیاعلیدکترلطف

  

رادیولوژي وسونوگرافی  شاطریاندکتر اقاي   دکتر کرمیاقاي   شنبه  09/01/99
  پرتو

رادیولوژي  دکتر حاجی مقصوداقاي   دکتر کرمیاقاي   یک شنبه  10/01/99
  وسونوگرافی الترا

  
    دکتر کرمیاقاي   دو شنبه  11/01/99
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    احمدبیگیدکتراقاي   سه شنبه  12/01/99

مرکز –دکتر صافیخانم   چهار شنبه  13/01/99
  )عج(ولی عصر تصویربرداري 

  

  دکتر زاهديخانم   پنج شنبه  14/01/99
  رادیولوژي وسونوگرافی ایران

  

    دکتر شریفیخانم   جمعه  15/01/99

  

  :ادرس مراکز تصویربرداري

  

تلفن . ابتداي کوچه شکرایی- میدان هفت تیر: دکترفاضلی مرکز تصویر برداري پارس -
:08634220062  

  

  08632223013: تلفن. مرکزيجنب پاساژ ,خیابان مخابرات: - کلینیک جانبازان -

  3225515خیابان شهید بهشتی جنب پاساژ جاللی : کلینیک اولترادکتر حاج مقصود -

ساختمان دکتر ,انتهاي بن بست گاندي,کوچه شکرایی,میدان هفت تیر: کلینیک دکتر کرمی -
  08632222126: تلفن. غریب

تلفن .روبروي بیمارستان ولیعصر,خیابان امام خمینی,میدان ولیعصر: کلینیک دکتر احمد بیگی -
:08632249034  

تلفن . ساختمان فارابی,کوچه شکرایی,میدان هفت تیر: کلینیک دکتر ابراهیم زاده -
:08632236157  
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. ساختمان آراد,ابتداي کوچه عضد,روبروي هالل احمر,خیابان شهید بهشتی: کلینیک دکتر شریفی -
  08632247398:تلفن 

خیابن امام خمینی  ساختمان پزشکان مهر جنب سینما قصر طالیی : ذوالفقاريرادیولوژي سجاد دکتر 
  322307070:تلفن 

  33133661خیابان شهید شیرودي روبروي کلینیک امام رضا :سونوگرافی پرتودکتر شاطري 

  51-33127150خیابان شهید شیرودي ساختمان بوعلی :سونوگرافی دکتر اعالئی 

  32222126سونوگرافی دکتر رستم پور خیابان شهید بهشتی باالتر از امام زاده ساختمان رازي 

سونوگرافی میالددکتر رنجبري خیابان شهید بهشتی روبروي مسجد حاج اقا صابر کوچه تیکران 
32214283  

 يخیابان شهید بهشتی باالتر از کلینیک ابن سینا رادیولوژِ–سونوگرافی دکتر زاهدي 
  32244414نایرا

میدان ولیعصر خیابان امام خمینی ساختمان پزشکان دنا سونوگرافی  –بائی سونوگرافی خانم دکتر با
  32244706مهر 

 32242525چهاراه دکتر حسابی جنب داروخانه شبانه روزي  –سونوگرافی خانم دکتر محمدي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

