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       آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهمدیریت مرکز   

 

 1392مراکز پرتونگاري به تفکیک شهرستان در سال             

 آدرس نوع فعالیت نام مراکز نام  شهرستان ردیف

 مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی  -کاشان  رادیوتراپی )ع(بیمارستان امام علی  کاشان 1

 جنب معاونت درمان -خ شهیدبهشتی -کاشان رادیولوژي و سونوگرافی بیمارستان شبیه خوانی کاشان 2

  افی و رادیولوژي و سونوگر بیمارستان شهید بهشتی کاشان 3

 اسکن و گرافی تک دندانتیسی

 بیمارستان شهید بهشتی -بلوار قطب راوندي -کاشان

 بیمارستان متینی  -خ امیر کبیر -کاشان  رادیولوژي بیمارستان متینی کاشان 4

 بیمارستان متینی  -خ امیر کبیر -کاشان  لیزر چشم بیمارستان متینی کاشان 5

  لوژي و سونوگرافی و رادیو بیمارستان میالد کاشان 6

 MRIسی تی اسکن و 

  - خ بهشتی -چهار راه آیت اهللا کاشانی -کاشان 

 کوچه شهید دیمی

 بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی -کاشان MRIسونوگرافی و  بیمارستان نقوي کاشان 7

 بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی -کاشان رادیولوژي  بیمارستان نقوي کاشان 8

  رادیولوژي و سونوگرافی و  گاه بوعلیدرمان کاشان 9

 گرافی تک دندان

 نرسیده به پمپ بنزین -بهمن22خ -کاشان 

 روبروي معاونت درمان -خیابان شهید بهشتی  -کاشان رادیولوژي و گرافی تک دندان درمانگاه شفا کاشان 10

  رادیولوژي و سونوگرافی و درمانگاه فرهنگیان  کاشان 11

 گرافی تک دندان

 نرسیده به رستوران گلشن -بلوار مطهري -نکاشا

  رادیولوژي و سونوگرافی و  دکتر جمال زاده کاشان 12

 تک دنداناسکن و گرافییتسی

 -ابتداي خ بهشتی -چهار راه آیت اهللا کاشانی -کاشان

 ساختمان پزشکان امیرکبیر

   -تینبش خ زیار -خ بهشتی -کاشان سونوگرافی دکتر حاج علی عسکر کاشان 13

 ساختمان پزشکان دي

  -نرسیده به چهار راه -خ بهشتی -کاشان  سونوگرافی دکتر حامی کاشان 14

 14طبقه دوم واحد -ساختمان پزشکان پارس 

 نبش شریعتی -خ شهید رجایی -کاشان رادیولوژي و سونوگرافی سینا کاشان 15

روبروي پاساژ  -چهار راه آیت اهللا کاشانی -کاشان رادیولوژي و سونوگرافی مجتمع درمانی دکتر طاالري کاشان 16

 ساختمان پزشکان مازوچی -ملت

  رادیولوژي و سونوگرافی و  )ع(ولیعصر  کاشان 17

 گرافی تک دندان

 یسجنب داروخانه طب - خ شهید بهشتی -کاشان 

 خیابان ولیعصر - ن امام حسنمیدا -آران و بیدگل رادیولوژي و سونوگرافی )ع(بیمارستان سیدالشهداء  آران و بیدگل 18

 بیمارستان رجایی -خ نظام وفا -آران و بیدگل رادیولوژي و گرافی تک دندان بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل 19

 درمانگاه فرهنگیان -خ شهداء -آران و بیدگل رادیولوژي و گرافی تک دندان درمانگاه فرهنگیان  آران و بیدگل 20

 درمانگاه بوعلی سینا -خرداد15میدان  -آران و بیدگل سونوگرافی تر حمیدیاندک آران و بیدگل 21

 مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد -ابوزیدآباد رادیولوژي مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد آران و بیدگل 22




