
ی
مرکز درمان آدرس تلفن

CTآنژیو پيشگامان سالمت جم
ي 
تهران ، خيابان مطهري ، خيابان جم ، بيمارستان جم ، بخش سي ت 

ي
 
آنژيوگراف

88838897

پلي کلينيک فوق تخصصي مغز 

و اعصاب روان مهر
ق،بعداز خيابان دبستان،پ  1316تهران،خ سيدخندان،ابتداي رسالت شر 43018

تصويربرداري آرين 42تهران ، فلکه دوم صادقيه ، خيابان اعتماديان ، پالک  45861

تصويربرداري دهان،فک و 

صورت مهرآويد
وزي،بعداز پرستار،پ  230تهران،خ پير 7747878

تصويربرداري نگار آزما وزي ، پالک  1164تهران ، ميدان شهدا ، ابتداي خيابان پير 33336650

تصويربرداري نماطب ي و ميدان سپاه ، پالک   پل چوت 
116تهران ، خيابان سپاه ، بير  77501297

تصويربرداري هماي سالمت تهران ميدان انقالب ، خيابان ابوريحان ، خيابان شهداي ژاندارمري 66482424

نسیم )تصویر برداری اطهری 

(سحر اطهر

، روبروی بیمارستان جم ، کوچه  (جم  )تهران ،خ شهید مطهری ، خ فجر 

35 و 33نظری ، پالک 
88830326-88832865

تصویر برداری امدادگران عاشورا
ق، نرسيده به خ کرمان،بوستان  تهران، بزرگراه رسالت غرب به شر

4اقاقيا،مجتمع امدادگران،ط
22330486

تصویر برداری امید سالمت نیلو ي يزدي،پالک
30تهران،پاسداران،نبش خيابان فرخ  22884136

تصویر برداری بيمارستان قمر 

ي هاشم 
تهران  (ع)بن 

(14خيابان )تهران،اتوبان رسالت،نبش خيابان شهيد کرمي ابرده 75309

تصویر برداری بیمارستان آزادی خ ميمنت. خ آزادي. تهران 66001126

تصویر برداری بیمارستان الغدیر خ هنگام ميدان الغدير. ميدان رسالت . تهران 77808881-4

تصویر برداری بیمارستان امير 
المومنير 

ميدان بهمن. تهران 55346262

تصویر برداری بیمارستان  ي46تهران،نارمک،خيابان  ي غرت 
77902310-77900555 مي 

تصویر برداری بیمارستان بابک خ كارون باالتر ازچهارراه طوس. تهران 2-66014800

تصویر برداری بیمارستان  ي. تهران
(آهنگ)خ ري جنب اتوبان شهيد محالت  33552001

تصویر برداری بیمارستان  تهرانپارس نبش فلكه سوم. تهران 77884689

یه  تصویر برداری بیمارستان خير ي ، ط همکف تهران شهرک وليعرص ، سپيده شمالي ، نبش بناتي 66242710

تصویر برداری بیمارستان محب 

کوثر

ي - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - تهران 
خ بيست وسوم خ فراهات 

پور
42702

تصویر برداری بیمارستان مردم ي خ كرمان. تهران ميدان شهدا خ شكوفه دلگشا ميدان كالني  33304848

تصویر برداری پرتوطب حقیقت ،پالک 
 
ف 706تهران،میدان نبوت،خ جانبازان شر 77957519

 15تصویر برداری درمانگاه 

شعبان

دوقلو، روبروي پرورشگاه 17تهران،خ  ،پايير  تر ازتير ي شهريور جنوت 

ي تاجيک،پالک
،نبش کوچه نق  1شبير

55333390

تصویر برداری درمانگاه آئير  

شمس

،ساختمان 381تهران،تقاطع قرصالدشت،کميل،روبروي پارک رضوان،پ 

شفاخانه تشيع
66384726

تصویر برداری درمانگاه امید 

نیکان

اسالمشهر،ميدان نماز،ابتداي کمربندي الغدير،خيابان تعاون،کوچه تعاون 

9و7،پالک 1

56696701-56696702-

56379029

تصویر برداری درمانگاه 

تخصصي داخلي خدمات 

ي نادر  تهران
وحمايت درمات 

خ جمالزاده شمالي بعد از تقاطع نرصت،کوچه مهاجري خامنه 

4و3واحد1طبقه14پ
66919371

تصویر برداری درمانگاه 

تخصصي داخلي روماتيسم ايران
آباد)تهران،خ کارگر ين،ک خرسوي،پ(امير ،باالتراز پمپ بي   70شمالي 88005141

تصویر برداری درمانگاه 

تخصصي ديابت ياس تهران
،پ  ي

،خ خدري،بعداز تقاطع سنات  ي
31تهران،خ مطهري،خ قائم مقام فراهات  42383

یه  تصویر برداری درمانگاه خير ،درمانگاه انصار،پالک  ي
268تهران،خ ري،ابتداي اتوبان شهيد محالت  33507010

تصویر برداری درمانگاه شبانه 

روزی سعادت آباد

 ، خیابان مجد ، پالک 
 
ف تهران ، سعادت آباد ، میدان کاج ، ابتدای شوشر

8
22371401



تصویر برداری درمانگاه شوکت
تهران ، ميدان رسالت ، باالتر از هنگام نرسيده به ميدان الغدير ، نبش 

154کوچه يعقوبعلي پور پالک 
77134902

تصویر برداری درمانگاه شکوفه ي
(ميدان زاهدي)تهران،چهارراه يافت آباد،شهرک وليعرص،م شهيد رجات  66211485

تصویر برداری درمانگاه طاها  ،تقاطع خ 196تهران،تهرانپارس،خ ي
 
ف 268،پ 133شر 77781055

تصویر برداری درمانگاه نیاوران ،پ  ي
،خ محمود احمدي زمات  ي مقدسي

16تهران،نياوران،خ ش مصطق  28111911

تصویر برداری درمانگاه نیکان  12تهران،قيام دشت،بلوار شهدا،بلوار آزادي،نبش کوچه 28193216

تصویر برداری دکي  

(بیمارستان پاستورنو)شاکری
،خ بخارست،نبش خ  ،بيمارستان پاستور نو8تهران،م آرژانتير  0790954011

تصویر برداری شفق 1،ط2تهران،نازي آباد،خ مدائن،نبش ک خزاعي پور،پ  55354108

تصویر برداری مرکز جراخ 

محدود شهید شوریده
تهران خ پاستور جنب نهاد رياست جمهوري 66956767

یه کامرات  تصویربرداری بنیاد خير ت عل اصغر (ظفر )تهران ، خ وحید دستگردی  ، جنب بیمارستان حرص  22902512

تصویربرداری بيمارستان پارسا يه،ايستگاه دلبخواه،پالک  ،امير ي 278تهران،خ وليعرص جنوت  55369725

تصویربرداری بيمارستان 

سالمت فردا
ي باغ فيض خيابان ناطق نوري سه راه ثامن الحجج

ي اصفهات 
 
ف تهران اشر 49229000

ز تصویربرداری بیمارستان الي  ازي ، شماره  38تهران، خ وصال شير 66970222

تصویربرداری بیمارستان صدر 

(به آفرین)
تهران،خ کریم خان ،خ به آفرین 88937070

تصویربرداری بیمارستان محب  تهران ،  خ وليعرص، باالتر از ميدان ونك ، خ خليل زاده 88555-6

تصویربرداری پارسیان 125تهران ، میدان انقالب ، خ جمالزاده شمال ،  نبش نرصت ، شماره  66591859

تصویربرداری پایتخت داماد ، روبروی مسجد الغدیر تهران ، بلوار مير 22225717

تصویربرداری پرتو نگار بهبود
،کوچه برادران 21تهران،خيابان آزادي،خيابان  ،تقاطع هاشمي ي ي خ   مي 

ي 59پ (روبرو داروخانه)کشاورزرضاتي
66010845

تصویربرداری پردیس نور 5 شهید قره تپه ای، پالک 25تهران،میدان کاج،خ سعادت آباد،خ  41943

تصویربرداری پویش و صدر پالک  یعن  باالتر از ایستگاه مي  1730خیابان دکي  شر 26603764

تصویربرداری درمانگاه آتیه 

درخشان ذهن
23تهران ، خ وليعرص،باالتر از ونک،خ والي نژاد، پ  84012106

تصویربرداری درمانگاه 

بیمارستان ابن سینا
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای آیت اله کاشات  47908420

تصویربرداری درمانگاه 

ان بیمارستان پیامي 
تهران آیت اله کاشات  بلوار اباذر 44079131

تصویربرداری درمانگاه شبانه 

روزي نارمک تهران
ي ميدان  ي ضلع جنوت 

58تهران نارمک خيابان شهيد ثات  73012000

تصویربرداری درمانگاه شبانه 

روزي یاس

ي ميدان بهشت ابتداي خيابان ابريشم نبش کوچه  خيابان شهيد رجاتي

265قهرودي پالک 
55337370

تصویربرداری درمانگاه شبانه 

روزی سلیم

تهران خ شهید رجاتي ، بلوار ابریشم ، بلوار شهید دستواره ، نبش کوچه 

99ایمات  ، پالک 
55336839

کت  تصویربرداری درمانگاه شر

ارتباطات زیرساخت
ازي،ک بهنام،پ  2تهران،خ وصال شير 64449

تصویربرداری درمانگاه شهداي 

علي آباد تهران

و علي آباد بلوار شهيد دستواره 
ي مي  ي 24تهران خيابان شهيد رجاتي  مي 

ي پور پالک 
35شهيد باستات 

55086600

تصویربرداری درمانگاه میالد  ،ميالن دوم ي
يعن  تهران،شهرک وليعرص،خ ياران،خ شر 66293001

تصویربرداری درمانگاه یادگار تهران،خيابان آزادي،خيابان شهيدان 6-66053793



تصویربرداری دهان فک و 
صورت دکي  مومن 

زاباباتي نرسیده به عدل پالک  44414353 طبقه دوم72پونک بلوار مير

تصویربرداری سهروردی طب
 ، 2تهران، خ سهروردي شمالي باالتر از خ آپادانا ، نبش کنگاور ، پالک 

ساختمان ام آر آي
88756322

تصویربرداری نسیم پرتو
،باالتراز بلوار کشاورز،نبش کوچه   شمالي

تهران،م وليعرص،فلسطير 

،ط اول439راد،پالک 
88932838

تصویربرداری نور مطهری 43تهران خیابان مطهری ، خیابان یوسفیان ، پالک  42313

درمانگاه تخصص مغز و 

اعصاب و روان رها
2،ط2534گاندي،پ 12تهران،خ وليعرص،نرسيده به م ونک،روبروي خ  88787951

ي ستارخان  
 
رادولوژي و سونوگراف تهران،م توحيد،خ ستارخان،نرسيده به باقرخان،نبش ک آفرند 66942686

راديولوژي دهان ، فک و 

وصورت درمانگاه پرديس
،باالتر از پل سيدخندان،پالک  ي

يعن  948تهران،خيابان دکي  شر 22862404

راديولوژي دهان فک و صورت 

ي
نازنير  نجق 

کبير بعد از میدان کاج پالک  2 واحد183شهرک گلستان بلوار امير 44929395

راديولوژي دهان و فک و 

صورت دکي  نيک نشان
3پاسداران نوبنياد کوهستان پنجم پالک  22822568

راديولوژي دهان،فک و صورت 

شکي آفتاب درمانگاه دنداني  

،شماره 4تهران،بزرگراه آفريقا، ي راه جهان کودک،ضلع شمال غرت 

12،واحد66
88885806

راديولوژي دهان،فک و صورت 

دکي  عزيزي
ي اول،پ  ي،بير  بزرگراه و خ پانزده مي  594تهران،افرسيه،خ بيست مي  33812789

راديولوژي دهان،فک و صورت 

 توکلي
دکي  محمدامير 

داماد،شماره 155تهران،مير 22258101

راديولوژي دهان،فک و صورت 

دکي  هاشمي
،بلوار کاوه،ساختمان کاوه،پ  ي 2تهران،خ دولت،نبش شمال غرت  22765016

راديولوژي دهان،فک و صورت 

کاوش فرمانيه

ي 
ي)تهران،شهيدلواسات 

 
ف راه 4بعداز بيمارستان فرمانيه،نرسيده به (فرمانيه شر

ي4فرمانيه ،جنب مسکن آبان،پ
 
ف ،ط همکف شر

22299747-22291130

ي دي 
 
راديولوژي و سونوگراف

تهران
ي روبروي تاالر پارميس پالک  ي1واحد 715تهران ميدان ابوذر ابوذر غرت 

 
ف 55130106 شر

ي ژرفا
 
راديولوژي و سونوگراف وزي . تهران  وي ابن سينا . خيابان پير 9کوچه مفتخر پالک .روبروي مي  33343415

ي ساراي 
 
راديولوژي و سونوگراف

  (درمانگاه ايران زمير )نرصت 
،ابتداي ترصت،درمانگاه ايران زمير  ميدان انقالب،کارگر شمالي 66422376

گ ي گلي 
 
راديولوژي و سونوگراف

گ،ابتداي خ  ي فلکه اول تهرانپارس،جنب مرکز جراخي گلي  تهران،ضلع غرت 

گ ي طائمه)گلي  1،ط3پ (امير
77712117-77737293

داماد ي مير
 
راديولوژي و سونوگراف داماد،پالک ،نبش مير ي

يعن  4،آپارتمان شماره 2تهران،خ شر 22259202

رادیولوژی دهان ، فک و صورت 

سپید پرتو

و نواب،ساختمان اداري  تهران،پايير  تر از م جمهوري،جنب مي 

510واحد5سهيل،ط
66381108

رادیولوژی دهان ، فک و صورت 

مهرداد
17،واحد2،ساختمان دلگشا،ط1تهران،خ ستارخان،خ کوثر دوم،پالک 66920415

رادیولوِژی دهان فک و صورت 
دکي  مهکامه مشفق 

4 طبقه11سعادت اباد میدان کاج ابتدای شو غرت  پالک  22371485

رادیولوژی دهان فک وصورت 

نورا

جالل آل احمدبير  زيرگذرگيشا وپل آزمايش روبروي خ پاتريس 

97لومومبا،جنب داروخانه جالل آل احمدپ
88231760-88231769

رادیولوژی دهان،فک و صورت 

دکي  واثق

تهران،ميدان وليعرص،ابتداي بلوار کشاورز،نرسيده به فلسطير  

،پالک  ي4،واحد 4،ط31شمالي جنوت 
88912304-88912306

رادیولوژی دهان،فک و صورت 

سام پرتو

داماد،نبش کوچه (جردن)تهران،خ نلسون ماندال بير  ظفر و بلوار مير

9واحد2پزشکان شوط101،ساختمان2شو،پالک
88856319-88856306



 آریا
 
رادیولوژی و سونوگراف

،حدفاصل خيابان وليعرص و  ي
 
ف تهران،فلکه دوم صادقيه،بلوار فردوس شر

قبادي
44058867-44061222

 بازتاب
 
رادیولوژی و سونوگراف وزي،بعداز شکوفه،روبروي اتکا تهران،ميدان شهداء،خيابان پير 33330650

 درمانگاه 
 
رادیولوژی و سونوگراف

اطمینان
،باالتر از خيابان پارس ي تهران،خيابان رجاتي 55066489

 درمانگاه 
 
رادیولوژی و سونوگراف

شبانه روزي ايران  تهران
،پالک  ي 149فلکه چهارم تهرانپارس،وفادار غرت  77376816

 دکي  
 
رادیولوژی و سونوگراف

بیمارستان )مهرشاد جمال 
ي چهارراه سپند. تهران

خ سپهبدقرت  88827045

 صادقیه
 
رادیولوژی و سونوگراف ،نبش خ گلستان،ساختمان پزشکان شماره ي

1تهران،خ آيت اله کاشات  44082364

 ماهان
 
رادیولوژی و سونوگراف

ي روبروي ايستگاه  
 ساختمان BRTخيابان دماوند بير  چهارراه آيت و خاقات 

408پزشکان پالک 
77428574

سنجش تراکم استخوان ولیعرص
، ساختمان 1802تهران،باالتر از میدان ولیعرص، جنب سینما آفریقا، پالک 

اطبا ، طبقه چهارم
88893331

و  کت گروه پزشکي پيرسر شر

سالمت شو
67تهران،بلوار کشاورز،شماره  88960051-8

 ولیعرصMRIمرکز 
،نبش کوچه  تهران،بزرگراه شهید صدر،ابتدای خیابان شهید قلندری جنوت 

21یازدهم،پالک 
71723

مرکز تخصصي راديولوژي دهان 

، فک و صورت دکي  شهريار 

ساختمان - 1+12پالک - ابتداي خيابان گلشهر - خيابان آفريقا - تهران 

شقايق
22058390

مرکز تخصصي راديولوژي دهان 

، فک و صورت دکي  مسعود 

مجتمع - کوچه چمن - باالتر از پارک ساعي - خيابان ولي عرص - تهران 

3شماره - پزشکي ساعي 
88881670

مرکز تصوير برداري پزشکي 

کوروش  تهران
ي پ  171تهران، خ مطهري نبش سناتي 88317255-7

مرکز تصوير برداري جام جم  84تهران ، خ وليعرص ، باالتر از ظفر ، نبش خ شهيد نارصي ، پالك  88785823

يه  مرکز تصويربرداري خير

صاحب کوثر
2تهران،تهرانرس،بلوار گلها،بلوار الله ، پ 47286

مرکز تصویر برداری آریا شهر ان،پ  1130تهران،ستارخان،صادقيه ، بير  فلکه اول و دوم،جنب کوچه پايير  44204848-44215996

مرکز تصویر برداری افق
ي خيابان آيت،بعداز بانک 

 
ف تهران،نارمک،پايير  تر از ميدان نبوت،ضلع شر

409ملت،ساختمان
77911760

مرکز تصویربرداری درمانگاه  ي  ي16)تهران،بزرگراه رسالت،خيابان شهيد هماتي ي اول جنوت 
( مي  22327264

مرکز جامع انکولوژي نگير  آزادي (149پالک )تهران،خيابان آزادي،تقاطع اسکندري،برج نگير  آزادي  62756000

مرکز راديولوژي فک و صورت 

سيپد فام

تهران،سعادت آباد، چهارراه مسجد قدس، ابتداي بلوار مديريت ، شماره 

43
88583666

مرکز رادیولوژی تخصص دهان 

، فک و صورت آزادی

،پ 4تهران،خ آزادي، راه اسکندري،بير  اسکندري و اوستا،جنب بانکي ملي

5،واحد3،ط168
66122718

مرکز سنجش  تراکم استخوان 

نشاط

،جنب داروخانه  ي
،مقابل مسجد حجن  ي  غرت 

تهران، ميدان رسالت،شسي  

،پالک  ي
 
6،واحد3،ط686دکي  صادف

77809223- 77275333


