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نام مرکز نشانی تلفن

کیلینیک دی 1 غرنی فاز 16خیابان -اهواز کیانپارس 06133384665

مرکز گاما اسکن 

کیانپارس  پالک –کیانپارس -اهواز
ی
ق 21خیابان پهلوان شر 06133337464

مرکز گاما اسکن 

احدی)هالل  (دکتی 11اهواز کیانپارس خ 
ی
ق 06133924511 شر

مرکز تصویربرداری 

درمانگاه فرهنگیان 06133915450 غرنی13اهواز کیانپارس نبش خیابان 

یس نی اسکن 

بیمارستان آریا  مرکز یس نی اسکن بیمارستان آریا17اهواز کیانپارس خیابان 
ی
ق 06133378275 شر

رادیولوژی 

تخصیص دندان 

؛فک و صورت 

دکتی آرمان فیض ی  غرنی برج فاخر طبقه دوم5و 4اهوازکیانپارس بی  06133914282

درمانگاه والیت ی المومنی  اهواز پردیس ، خیابان گلبهار جنب مسجد امت  06133321210

درمانگاه 

شیک  ی ودندانت 

صنعت آب وبرق 

خوزستان خیابان فروردین نبش خیابان آذر-گلستان-اهواز 06199925638

درمانگاه فرهنگیان 06143221181 غرنی14اهواز کیانپارس نبش خ 

درمانگاه شهید 

دکتی حکیم اهواز امانیه میدان مولوی خ مدرس 06133339752

درمانگاه شبانه 

روزی پارس ی اقبال و ی مقییم20اهواز کوی ملت کوروش خیابان شیخ نبهان بی  متی 06134483212

درمانگاه شبانه 

روزی  میالد ی خیابان  غرنی14و13اهواز پادادشهر بی  06135519496

ت  درمانگاه حضی

(عج)ویل عض نبش خیابان مهران-نبش خیابان ادهم-چهارراه زند-اهواز 06135529527

درمانگاه جهاد 

دانشگایه 

خوزستان خیابان حافظ جنونی–خیابان سلمان فاریس -اهواز 06132237003

درمانگاه  و 

شیک میل راه ی دندانت  19پالک - خیابان مهران–میل راه -اهواز 06134443646

درمانگاه  گروه میل 

صنعتی فوالد ایران 17 غرنی نبش خرداد پالک 5خیابان –کیانپارس -اهواز 06133384088

درمانگاه  شبانه 

روزی کمیل 57اهواز زیتون کارمندی خیابان کمیل نبش زاویه پالک  06134491304

خوزستان پرتو 82پالک -  غرنی 11خ - کیانپارس - اهواز  06133382845



تصویربرداری و 

رادیولوژی دکتی 
آرمان محققی 6 واحد 3اهواز گلستان بوستان نبش همدان مجتمع آرتیناطبقه  33211466

تصویربرداری فک 

وصورت پرتوسان ی حجت و فردوس ساختمان شلک طبقه چهار اهواز زیتون کارمندی میدان چیتا بی  06134447557

تصویربرداری 

رایانه اروند ی خیابان شهید قنوانی بیمارستان اروند بخش تصویربرداری اهواز یس متی 06132933334

تصویربرداری دکتی 

کاویس  (مهر)خ دانشور-کیانپارس-اهواز
ی
ق ط اول-ساختمان پزشیک ایرانیان-شر 0613373126

تصویربرداری دکتی 

مهشید رضوی 303 واحد 3غرنی مجتمع پزشکان سپید طبقه 12اهواز کیانپارس نبش خیابان  06133916202

تصویربرداری دکتی 

ظاهری ی ورودی6اهواز کیانپارس نبش خیابان  1واحد1طبقه1 غرنی مجتمع ایران نگی  06133912368

تصویربرداری دکتی 

شاه ویل اهواز سه راه باهتی بلوار فتی حرفه ای ساختمان احسان طبقه همکف 06132276517

تصویربرداری تابان  5انتهای -کیانپارس-اهواز
ی
ق مرکز تصویربرداری-شر 0613202

تصویربرداری 
ی پزشیک اکسی  1اهواز زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش خیابان فروغ پالک 06134491234

بیمارستان 

آموزیسر درمانی 

امام خمیتی اهواز اهواز خیابان آزادگان مرکز آموزیسر درمانی امام خمیتی 06132222114


