لیست تصویربرداری طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

1

حقیقت

تهران نارمک میدان نبوت (هفت حوض) خیابان جانبازان شرقی (گلبرگ) پالک  706مرکز تصویربرداری پزشکی حقیقت.

02177959511

2

رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر مسعود ورشوساز

تهران -ولیعصر-باالتر از پارک ساعی -بن بست چمن -مجتمع پزشکی ساعی -واحد3

02188881670

3

رادیولوژی فک و صورت دکتر مومنی

میدان پونک  ،بلوار میرزابابائی ،نرسیده به عدل ،پالک  72طبقه 2

02144414353

4

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سرتیپی

جنت آباد باالتر از  35متری گلستان نبش خیابان نسترن دوم رادیولوژی و سونوگرافی خانم دکتر سرتیپی

02144429979

5

رسالت

ضلع جنوب شرقی میدان رسالت -ساختمان بیمه ایران -پالک 776

02177491171

6

سنجش تراکم استخوان ولیعصر

باالتر از میدان ولیعصر نرسیده به سینما افریقا پالک  1802ساختمان اطبا طبقه چهارم مرکز سنجش تراکم استخوان ولیعصر

02188893331

7

سینا اطهر

خیابان شریعتی-نرسیده به میدان قدس -کوچه ماهروزاده -پالک 7

02122747542

8

فلسطین

خیابان فلسطین -بین بلوار کشاورز و میدان فلسطین -رو به روی خیابان ایتالیا -پالک 373

02188892040

9

مرجان

خیابان فلسطین  -پایین تر از بلوار کشاورز  -پالک 408

02188961933

10

مرکز پزشكی هسته ای نو

تهران بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کوچه رویان ساختمان پزشکان طبقه ششم

02188961906

11

مرکز پزشكی هسته ای رازی

خیابان پیروزی  -بعد از چهار راه کوکاکال  -روبروی مسجد قدس  -پالک 298

02177980060

12

مرکز پزشكی هسته ای یاس

ستارخان ،خیابان تهران ویال ،خیابان رئیس زاده ،شماره 85

02166550758

13

مرکزتشخیص پزشكی ولیعصر(عج)

بلوارآفریقا-باالترازبلوارناهید -کوچه گلگونه  -پالک  -28مرکز تشخیص پزشکی ولیعصر (عج)

02122017151

14

موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت آزادی

خیابان ازادی بین اسکندری و اوستا جنب بانک ملی پالک  168طبقه  3واحد5

02166122718

15

موسسه پزشكی هسته ای آلفا

میدان انقالب -خیابان امیرآبادشمالی -باالتر از پمپ بنزین -سمت چپ -پالک - 1356طبقه اول واحد4

02188007587

16

پزشكی هسته ای بزرگمهر

اتوبان محالتی شرق_نبرد جنوبی_بولوار شهید ده حقی_چهار راه دانشگاه_35متری شاهد_نبش نصر2جنب مسجد القران_طبقه سوم

02133683000

17

پزشكی هسته ای بیمارستان جم

قائم مقام فراهانی -خیابان مطهری -کوچه فجر -بیمارستان جم -بخش پزشکی هسته ای

02188303226

18

پزشكی هسته ای دکتر محمد کریمی

پاسداران -بوستان هشتم -رو به روی کلینیک لبافی نژاد -پالک  -146طبقه منفی یک

02122567885

19

پزشكی هسته ای سینا

خیابان توحید -تقاطع آزادی -روبروی ایستگاه مترو -ساختمان پزشکان توحید

02166429880

20

پزشكی هسته ای مهر

میرداماد-نبش شمس تبریزی شمالی-پالک -189واحد 3و 5

02122270444

21

پزشكی هسته ای نور

میدان فاطمی-خیابان جویبار-کوچه میرهادی غربی-پالک -60طبقه 5

02188985000

22

پزشكی هسته ای نیک پرتو

فلکه دوم صادقیه بلوار ایت االه کاشانی بعد از خ نجف زاده فروتن پالک  19ساختمان ایران ط زیر همکف

02144035973

23

پزشكی هسته ای نیكان

خیابان ولیعصر -بین میدان ونک و پل هوائی شهید همت -جنب مجتمع خورشید-شماره2534

02188773990

24

پزشكی هسته ای پارس

اتوبان بعثت،روبروی ترمینال جنوب،خیابان شهید محمد بخارایی(خزانه بخارایی)،بین فلکه اول و دوم،پالک 274

02155358047

25

پزشكی هسته ای پرتو

خیابان شریعتی  -روبروی مترو قلهک  -کوچه سجاد  -پالک  - 68طبقه اول  -واحد 2

02122613306

26

کشور

خیابان توحید -شماره  -2واحد 3

02166928383

27

گاما اسكن تهران

تهران -خیابان بهار شمالی -کنار اداره برق-شماره 174

02188826802

28

گاما اسكن مرکزی

شهرک غرب -تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد -نبش بهاران یک -پالک یک -طبقه یک

02188698414
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29

گاما اسكن کاوش

بلوارکشاورز-نبش جمالزاده-پالک -123طبقه اول-گاما اسکن کاوش

02166122385

30

مرکز پزشكی هسته ای ملت

خ ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت ک شناسا پ 9

02122027039

31

تصویربرداری پزشكی کوثر شهریار

کوچه پروین اعتصامی پ15

02165271500

32

ام ار ای دکتر محمد

ورامین اتوبان تهران ورامین جنب بیمارستان  15خرداد ام ار ای محمد

02136231510

33

سیما طباطبایی

ورامین میدان امام حسین خ ش بهشتی جنب تاالر آپادانا سی تی اسکن دکتر طباطبایی

02136243489

34

پارسیان

میدان انقالب خیابان جمالزاده شمالی نبش نصرت پالک 81

02166591859

35

پرتونگاربهبود

خیابان آزادی -میدان استاد معین -خیابان 21متری جی -تقاطع هاشمی -نبش کوچه برادران شهید کشاورز -پالک59

02166010845

36

پزشكی هسته ای الوند

میدان آرژانتین -خیابان الوند -نبش کوچه آفرین -پالک 31

02188774683

37

پزشكی هسته ای بیمارستان پارس

میدان ولی عصر -بلوار کشاورز -بیمارستان پارس

02188985884

38

تصویربرداری کوثر

پاسداران -نبش دهستان چهارم -رو به روی گلستان 4

02122769920

39

جام جم شهریار

بلوار انقالب کوی انبیا بن بست اصفیا پالک352

02165279352

40

سی تی اسكن بنیاد خیریه کامرانی

ضلع جنوب غربی میدان انقالب جنب سینما مرکزی مرکز سی تی اسکن بنیاد خیریه کامرانی

02166432035

41

شرکت پزشكی نماطب

تهران خیابان سپاه بین پل چوبی و میدان سپاه پالک 116

02177604093

42

شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد

خیابان فاطمی غربی خیابان سیندخت جنوبی پال 16

02166935215

43

شرکت نسیم سحر اطهر

تهران -خیابان مطهری -خیابان فجر -کوچه نظری -پالک  33و 35

02188824724

44

شرکت نصرنبوی آریاطب

اسالمشهر محمدیه جنب بیمارستان امام رضا ادیب  14شرکت نصرنبوی آریاطب

02156149057

45

مرکز پزشكی هسته ای اندیشه زرین

خیابان شریعتی.اول بهشتی.خیابان اندیشه.نبش اندیشه یک غربی.پالک68

02188460270

46

مرکز پزشكی هسته ای راگا

شهرری خیابان  24متری شهید بیات (رازی)  -جنب بانک کشاورزی  -پالک 182

02155968729

47

مرکز پیشگامان سالمت جم

خیابان مطهری -خیابان فجر -بیمارستان جم -زیر همکف -سی تی آنژیو

02188838897

48

مرکز تصویربرداری افق

نارمک.خ آیت .پایین تر از میدان نبوت پ 409

02177911760

49

مرکز تصویربرداری پزشكی پایتخت

بلوارمیرداماد ،بعد از ایستگاه مترو ،به سمت میدان مادر ،روبروی بانک پاسارگاد ،پالک193

02122225717

50

مرکز تصویربرداری همای سالمت

خیابان انقالب اسالمی -خیابان ابوریحان -خیابان شهداری ژاندارمری-پالک 28

02166481100

51

مرکزتصویربرداری پزشكی کوروش تهران

تهران  -خیابان شهید مطهری(تخت طاووس) نبش خیابان سنائی پالک 167

02188317258

52

مرکز تصویربرداری پردیس نور

تهران سعادت اباد خیابان  25شهید قره تپه ای پالک 5

02188686584

53

مرکز تصویر برداری پزشكی تهران

میدان فاطمی ،خیابان جویبار ،کوچه میرهادی غربی ،پالک 27

02188971179

54

مالصدرا

ونک مالصدرا شیخ بهائی جنوبی نبش نصرتی پالک2

02188614265

55

موسسه پزشكی هسته ای راد آسیا

سعادت آباد خ  16غربی ( شهید کوروش) پ  24طبقه همکف

02122364434

56

کلینیک رادیوتراپی امید تهران

چمران شمال -نرسیده به باقرخان -نبش خیابان کاج -پالک 36

02166563216

