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 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

9314 

          ري اطالعات دانشگاه  آمار و فن آومديريت مركز         

  
 

               

 4931آزمايشگاه ها به تفكيك شهرستان در سال 

 نوع فعالیت نام مراکز نام شهرستان رديف
 نوع

 وابستگي

 شیفت

 کاري
 تلفن آدرس

 كاشان 1
 بیمارستان

 شبیه خوانی
 شبانه روزي تأمین اجتماعی آسیب شناسی بالینی

جنااب  ،خ شاادیب بدیااتی ،كاشااان

 معاونت درمان
88105155 

 كاشان 2
 بیمارستان

 شدیب بدیتی

  آسیب شناسی بالینی

 و تیریحی
 88815520 بلوار قطب راونبي 8كیلومتر ،كاشان شبانه روزي دانیگاه

 كاشان 3
بیمارستان 

 كارگرنژاد
 یك شیفت دانیگاه آسیب شناسی بالینی

بلااوار قطااب   8كیلااومتر ،كاشااان

 انتداي بلوار پرستار ،راونبي
88814111 

 88312525 كبیرخ امیر ،كاشان  یك شیفت دانیگاه آسیب شناسی بالینی بیمارستان متینی كاشان 1

 بیمارستان میالد كاشان 8
  آسیب شناسی بالینی

 و تیریحی
 88101515 یب دیمیشد ک ،خ بدیتی ،كاشان شبانه روزي خصوصی

 88181818 خ شدیب رجایی ،كاشان  شبانه روزي دانیگاه آسیب شناسی بالینی بیمارستان نقوي كاشان 0

 88111100 میبان كمال الملك ،كاشان شیفت2 خصوصی آسیب شناسی بالینی پاستور كاشان 5

 كاشان 5
 تیخیص 

 مواد مخبر
 شیفت1 دانیگاه تك رشته اي

  ،خمینیمیبان امام  ،كاشان

 درمانگاه گالبچی
88155253 

 شیفت1 دانیگاه آسیب شناسی بالینی درمانگاه برزک كاشان 4
مركااب بدباشااتی  ،باارزک ،كاشااان

 درمانی برزک
88053218 

 شیفت1 تامین اجتماعی آسیب شناسی بالینی درمانگاه بوعلی كاشان 15
درمانگااااه  ،بدمااان22خ ،كاشاااان

 تخصصی بوعلی
88112121 

 كاشان 11
مانگاه در

 جوشقان استرک
 88252233 روستاي جوشقان استرک شیفت1 دانیگاه آسیب شناسی بالینی

 شیفت2 سایر ندادها آسیب شناسی بالینی درمانگاه شفا كاشان 12
روباروي   ،خ شدیب بدیاتی  ،كاشان

 معاونت درمان
88114444 

 كاشان 13
 درمانگاه 

 فاطمیه زیبي
 شیفت1 دانیگاه آسیب شناسی بالینی

شادباي   ک ،میابان جدااد   ،شانكا

 مركب فاطمیه زیبي ،زیبي
88855115 

 كاشان 11
درمانگاه 

 فرهنگیان
 شیفت2 سایر ندادها آسیب شناسی بالینی

درمانگاااه  ،بلااوار مطدااري ،كاشااان

 فرهنگیان
88815855 

 ادامه جدول در صفحه بعد  

 



 آزمايشگاه / ضمائم

 

 
     

 

 

 

 آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل هشتم 9314

 
 

 4931آزمايشگاه ها به تفكيك شهرستان در سال ادامه 
 

 رديف
نام 

 هرستانش
 نوع فعالیت نام مراکز

 نوع 

 وابستگي

 شیفت

 کاري 
 تلفن آدرس

 كاشان 18
درمانگاه 

 قمصر
 88012233 مركب بدباشتی درمانی ،قمصر ا شیفت دانیگاه آسیب شناسی بالینی

 كاشان 10
درمانگاه 

 قدرود
 شیفت1 دانیگاه آسیب شناسی بالینی

مركااب بدباشااتی  ،روسااتاي قداارود

 درمانی قدرود
88011388 

 كاشان 15
درمانگاه 

 گالبچی
 88115258 (ره)میبان امام خمینی ،كاشان شیفت1 دانیگاه آسیب شناسی بالینی

 كاشان 15
 درمانگاه مسلم

 (ع)ابن عقیل  

 تك رشته اي

 (كنترل كیفی)
 شیفت1 دانیگاه

 ،فاضاااال نراقاااای خ  ،كاشااااان

مسجب جامع درمانگاه مسالم ابان    ک

 عقیل

88155151 

 حترامدكتر ا كاشان 14
 آسیب شناسی بالینی 

 و تیریحی
 شیفت2 خصوصی

 ،خ شاااادیب بدیااااتی ،كاشااااان

 داروخانه طبسی ک

88185055 

88108588 

 شیفت2 خصوصی آسیب شناسی بالینی دكتر رحمتی كاشان 25
جنااب  ،خ شاادیب بدیااتی ،كاشااان

 داروخانه طبسی
88180005 

 شیفت2 خصوصی آسیب شناسی بالینی دكتر سلطان كاشان 21
جنااب  ،خ شاادیب رجااایی ،كاشااان

 بیمارستان نقوي

88100501 

88112055 

 دكتر شریعت كاشان 22
 آسیب شناسی بالینی 

 و تیریحی
 88111520 كاشان، خ بدیتی شیفت2 خصوصی

 كاشان 23
 

 دكتر قیومی

 

 88152425 خ شدیب رجایی كاشان، شیفت 2 خصوصی آسیب شناسی بالینی

 دكتر میرزایی كاشان 21
 الینی آسیب شناسی ب

 و تیریحی
 شیفت2 خصوصی

سااختمان   ،خ شدیب بدیاتی  كاشان،

 دي
88855055-1 

 شیفت2 خصوصی آسیب شناسی بالینی دكتر نیکخواه كاشان 28
مجتمااع  ،خ شاادیب بدیااتی كاشااان،

 پبشکان امیركبیر
88111515 

 دكتر وكیلی كاشان 20
 آسیب شناسی بالینی 

 و تیریحی
 شیفت2 خصوصی

اقباال  ک باي ابتا  ،خ رجایی كاشان،

 الهوري

88185015 

88102131 

 كاشان 25
رفرانس 

 مركبي
 شیفت1 دانیگاه  آسیب شناسی بالینی

جنااب  ،خ شاادیب بدیااتی كاشااان،

 معاونت درمان
88104555 

 ادامه جدول در صفحه بعد  



 آماري

 

 

 

 

 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

9314 

          ري اطالعات دانشگاه  آمار و فن آومديريت مركز         

  
 

 
 

 4931ادامه آزمايشگاه ها به تفكيك شهرستان در سال 

 نوع فعالیت نام مراکز نام شهرستان رديف
 وع ن

 وابستگي

 شیفت

 کاري 
 تلفن آدرس

 مرجع سالمت كاشان 25
 تك رشته اي

 (كنترل كیفی)
 شیفت1 دانیگاه 

 ،میابان كدناه   ک ،باباافضال  خ كاشان،

 جنب درمانگاه مسلم بن عقیل
88155151 

 (ع)ولیعصر  كاشان 24
 آسیب شناسی بالینی 

 (ژنتیك)يا رشتهتكو 
 شیفت2 خصوصی

ختمان سااا ،خ شاادیب رجااایی كاشااان،

 مازوچی

88115314 

88151118 

 آران و بیبگل 35
بیمارستان 

 (ع)سیبالیدباء 

  آسیب شناسی بالینی

 
 دانیگاه 

شبانه 

 روزي

بیمارساتان  ، خ ولی عصر ،آران و بیبگل

 سیب الیدباء

81521511 

81523585 

 آران و بیبگل 31
 بیمارستان

 شدیب رجایی 
 دانیگاه  آسیب شناسی بالینی

شبانه 

 روزي
 81521355 خ معلم ابتباي ،م شدباء ران و بیبگل،آ

 آران و بیبگل 32
 درمانگاه

 ابوزیب آباد 
 شیفت1 دانیگاه  آسیب شناسی بالینی

مركااب بدباشااتی درمااانی  ، ابوزیاابآباد

 ابوزیبآباد
81283331 

 آران و بیبگل 33
 درمانگاه

 تأمین اجتماعی 
 آسیب شناسی بالینی

تامین 

 اجتماعی
 شیفت2

، عااملی آیت اله خ بلوار  ،یبگلآران و ب

 خ شدیب عربیان

81582854 

81530302 

 آران و بیبگل 31
 درمانگاه 

 (ع)جواداالئمه 
 شیفت1 دانیگاه  آسیب شناسی بالینی

مركاب   ،ابتباي جااده یابدل   ،محمب آباد

 بدباشتی درمانی جواداالئمه
81513111 

 آران و بیبگل 38
 درمانگاه

 سفیب شدر 
 شیفت1 دانیگاه  نیآسیب شناسی بالی

 مركب بدباشتی درمانی  ،سفیب شدر

 سفیب شدر
81531112 

 آران و بیبگل 30
 درمانگاه 

 فاطمیه شبکه
 شیفت1 دانیگاه  آسیب شناسی بالینی

بلوار امام خمینی، شابکه  ، آران و بیبگل

 بدباشت و درمان

81538450 

81524455 

 آران و بیبگل 35
 درمانگاه 

 نوش آباد
 شیفت1 دانیگاه  بالینیآسیب شناسی 

 مركب بدباشتی درمانی  ،نوش آباد

 نوش آباد

81528485 

81521231 

 سینا آران و بیبگل 35
 آسیب شناسی بالینی 

 و تیریحی
 شیفت2 خصوصی

آران و بیبگل، خ شدبا، جنب درمانگااه  

 فرهنگیان
81528855 

 شیفت1 دانیگاه آسیب شناسی بالینی بدروان آران و بیبگل 34
جنب ملی، اله آ آیتو بیبگل، بلوار آران 

 مجتمع بقیه اله
81581552 

 

 

 

 


