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 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

9314 

          ري اطالعات دانشگاه  آمار و فن آومديريت مركز         

  
 

 

 

 4931ال مراكز پرتونگاري به تفكيك شهرستان در س
 

 رديف
نام  

 شهرستان
 تلفن آدرس مسئول فنی شيفت كاري نوع وابستگی نوع فعاليت م مراكزنا

 كاشان 1
تصویربرداری 

 دكتر

 جمال زاده

 گرافي،سونو ،رادیولوژی

 سي تي اسکن، ماموگرافي،

 پزشکي هسته ای،

 تک دندانگرافي ،پانوركس

 ادهنادر جمال ز شيفت2 خصوصي

چهار راه آیت اهلل  ،كاشان

 ،ابتدای خ بهشتي ،كاشاني

 ساختمان پزشکان اميركبير

44545415 

44542151 

 دكتر طاالری كاشان 2

، رادیولوژی و سونوگرافي

 گرافي و  پانوركس

  تک دندان

 شيفت1 خصوصي
حميدرضا 

 طاالری

چهااار راه آیاات اهلل   ،كاشااان

 ،روبروی پاساژ ملات  ،كاشاني

 ساختمان پزشکان مازوچي

44544424 

3 

 

 كاشان

 

 دكتر صفایي
فک، دهان و رادیوگرافي 

 صورت
 صفایيمهران  شيفت2 خصوصي

نبش خ ،خ بهشتي، كاشان

 ساختمان پزشکان دی ،زیارتي
44455415 

5 

 

 كاشان
 

 شيفت2 خصوصي سونوگرافيرادیولوژی و  سينا
حميدرضا 

 مثقالي

 خ ،خ شهيد رجایي ،كاشان

 شریعتي
44555455 

 (ع)وليعصر  كاشان 4
 رادیولوژی و سونوگرافي و 

 دانگرافي تک دن
 محمد ولي الهي شيفت1 خصوصي

جنا    ،خ شهيد بهشتي ،كاشان

 داروخانه طبسي
44541554 

 كاشان 4
تصویربرداری 

بيمارستان 

 ميالد

، رادیولوژی، سونوگرافي

 ،سي تي اسکن ،ماموگرافي

MRI و پانوركس 

 شبانه روزی خصوصي
منوچهر آدی 

 بيگ

چهااار راه آیاات اهلل   ،كاشااان

شاهيد   ، کخ بهشاتي  ،كاشاني

 یميد

44544515 

 كاشان 7
تصویربرداری 

 بيمارستان

 شهيد بهشتي

 ،سونوگرافي ،رادیولوژی

MRI ، اسکنتيسي، 

گرافي تک  ،ماموگرافي

 دندان و پانوركس

 شبانه روزی دانشگاه 
حميدرضا 

 طاالری

 ،بلوار قطا  راونادی   ،كاشان

 بيمارستان شهيد بهشتي
44455524 

 كاشان 5
بيمارستان 

 متيني

 

 رادیولوژی

 

 شيفت1 دانشگاه
معصومه دكتر 

 احمدی محتشم

بيمارستان  ،خ امير كبير ،كاشان

 متيني
44352525 

 كاشان 9
بيمارستان 

 نقوی
 پيمان فاميلي شبانه روزی دانشگاه سونوگرافي ،رادیولوژی

 ،خ شهيد رجایي ،كاشان

 بيمارستان نقوی

44541414 

44552727 

 

   ادامه جدول در صفحه بعد



 پرتونگاري / ضمائم                                         

 

 
     

 

 

 

 آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل هشتم 9314

                          

 

 4931ادامه مراكز پرتونگاري به تفكيك شهرستان در سال 
 

 تلفن آدرس مسئول فنی شيفت كاري نوع وابستگی نوع فعاليت نام مراكز نام  شهرستان رديف

 كاشان 15
بيمارستان 

 نقوی
MRI دانشگاه 

شبانه 

 روزی
 پيمان فاميلي

 ،خ شهيد رجایي ،كاشان

 بيمارستان نقوی

44541414 

44552727 

 كاشان 11
 بيمارستان

 شبيه خواني

 ،رادیولوژی

 ،سونوگرافي

 پانوركس

 شيفت2 تامين اجتماعي
محمد ولي 

 الهي

جنا    ،بهشاتي  شاهيد ، خ كاشان

 معاونت درمان
44545155 

 كاشان 12
درمانگاه 

 بوعلي

رادیولوژی و 

 سونوگرافي

 وپانوركس 

 شيفت1 تامين اجتماعي
حميدرضا 

 مثقالي

نرسيده به  ،بهمن22خ ،كاشان

 پمپ بنزین
44552121 

 درمانگاه شفا كاشان 13

، رادیولوژی

سونوگرافي، 

  و گرافي  ماموگرافي

 تک دندان

سایر 

 (سپاه)نهادها
 شيفت1

حميدرضا 

 صداقت

روباروی   ،شهيد بهشتي خ ،كاشان

 زایشگاه شبيه خواني

44553444 

44555545 

 كاشان 15
درمانگاه 

فرهنگيان 

 كاشان

 گرافي تک دندان
  ایر نهادهاس
آموزش و )

 (پرورش
 شيفت2

دندانپزشکان 

 درمانگاه
 44455535 یمطهر ديكاشان، بلوار شه

 آران و بيدگل 14
دكتر 

 حميدیان
 یاسر حميدیان شيفت1 خصوصي سونوگرافي

 ،خرداد14ميدان  ،آران و بيدگل

 درمانگاه بوعلي سينا
45722929 

 آران و بيدگل 14

بيمارستان 

سيدالشهداء 

 (ع)

یولوژی و راد

 سونوگرافي
 دانشگاه 

شبانه 

 روزی

حميدرضا 

 صداقت

  ،ميدان امام حسن ،آران و بيدگل

 خ وليعصر
3-45725551 

 آران و بيدگل 17
بيمارستان 

 شهيد رجایي

 رادیولوژی و گرافي 

 تک دندان
 شيفت2 دانشگاه 

 مریم خادم

 انيآب بخش 

 ،خ نظااام وفااا  ،آران و بياادگل

 بيمارستان رجایي
45725151 

 آران و بيدگل 15

مركز بهداشتي 

درماني 

 ابوزیدآباد

 و گرافي  رادیولوژی

 تک دندان
 شيفت1 دانشگاه 

 مریم خادم

 آب بخشاني

مركز ، ميدان بهشتي ،ابوزیدآباد

 بهداشتي درماني ابوزیدآباد
45243355 

 آران و بيدگل 19
درمانگاه 

 فرهنگيان
 رادیوگرافي

 سایر نهادها
 (آموزش و پرورش)

 شيفت2
دندانپزشکان 

 درمانگاه

  ،خ شهداء ،آران و بيدگل

 درمانگاه فرهنگيان
45721455 

 
 


