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 1392آزمایشگاه ها به تفکیک شهرستان در سال 

 آدرس نوع فعالیت نام مراکز نام شهرستان ردیف

 خ شهید بهشتی  -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی بیمارستان شبیه خوانی کاشان 1

 بلوار قطب راوندي 5کیلومتر -کاشان ریحیآسیب شناسی بالینی و تش بیمارستان شهید بهشتی کاشان 2

   -بلوار قطب راوندي 5کیلومتر -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی بیمارستان کارگرنژاد کاشان 3

 انتهاي بلوار پرستار

 خ امیر کبیر -کاشان  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی بیمارستان متینی کاشان 4

 کوچه شهید دیمی-خ بهشتی-کاشان ناسی بالینی و تشریحیآسیب ش بیمارستان میالد کاشان 5

 خ شهید رجایی -کاشان  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی بیمارستان نقوي کاشان 6

 میدان کمال الملک -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی پاستور کاشان 7

 بچیدرمانگاه گال - خ امام -کاشان  تک رشته اي تشخیص مواد مخدر کاشان 8

 مرکز بهداشتی درمانی برزك -برزك -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه برزك کاشان 9

 درمانگاه تخصصی بوعلی -بهمن22خ -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه بوعلی کاشان 10

 شقان استركروستاي جو )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه جوشقان استرك کاشان 11

 روبروي معاونت درمان - خ شهید بهشتی -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه شفا کاشان 12

   -کوچه شهداي زیدي -میدان جهاد -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه فاطمیه زیدي کاشان 13

 مرکز فاطمیه زیدي

 درمانگاه فرهنگیان -بلوار مطهري -کاشان  )تشخیص طبی(شناسی بالینی آسیب درمانگاه فرهنگیان کاشان کاشان 14

 مرکز بهداشتی درمانی -قمصر )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه قمصر کاشان 15

 مرکز بهداشتی درمانی قهرود -روستاي قهرود )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه قهرود کاشان 16

 میدان امام خمینی -کاشان )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی گالبچیدرمانگاه  کاشان 17

کوچه مسجد جامع  -خ باباافضل -کاشان )سل(تک رشته اي  )ع(درمانگاه مسلم ابن عقیل  کاشان 18

 درمانگاه مسلم ابن عقیل

 بسیکوچه داروخانه ط - خ شهید بهشتی -کاشان  آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر احترام کاشان 19

 جنب داروخانه طبسی - خ شهید بهشتی -کاشان  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی دکتر رحمتی کاشان 20

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  1392ادامه آزمایشگاه ها به تفکیک شهرستان در سال 

 آدرس نوع فعالیت نام مراکز نام شهرستان ردیف

 جنب بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی -کاشان  )طبیتشخیص (آسیب شناسی بالینی دکتر سلطان کاشان 21

 خ شهید رجایی -کاشان  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی )صدرا(دکتر قیومی  کاشان 22

   -چهار راه آیت اهللا کاشانی -کاشان  آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر میرزایی کاشان 23

 ساختمان دي -خ شهید بهشتی

مجتمع پزشکان  - خ شهید بهشتی -کاشان  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی دکتر نیکخواه کاشان 24

 امیرکبیر

 ابتداي کوچه اقبال الهوري -خ رجایی -کاشان  آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر وکیلی کاشان 25

 جنب معاونت درمان - خ شهید بهشتی -کاشان  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی )مرکزي( رفرانس کاشان 26

 -کوچه میدان کهنه -خیابان باباافضل -کاشان  )کنترل کیفی(تک رشته اي  مرجع سالمت کاشان 27

 جنب درمانگاه مسلم بن عقیل

 ساختمان مازوچی -خ شهید رجایی -کاشان  آسیب شناسی بالینی و ژنتیک پزشکی )ع(ولیعصر  کاشان 28

   -خ ولی عصر -آران و بیدگل بالینی و تشریحی آسیب شناسی )ع(بیمارستان سیدالشهداء  آران و بیدگل 29

 بیمارستان سید الشهداء

 ابتداي خ معلم - م شهداء -آران و بیدگل )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل 30

 اشتی درمانی ابوزیدآبادمرکز بهد -ابوزیدآباد )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه ابوزید آباد آران و بیدگل 31

 خ بلوار عاملی –آران و بیدگل  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه تأمین اجتماعی آران و بیدگل 32

مرکز بهداشتی  -ابتداي جاده یزدل - محمد آباد )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی )ع(درمانگاه جواداالئمه  آران و بیدگل 33

 درمانی جواداالئمه

 مرکز بهداشتی درمانی سفید شهر -سفید شهر )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه سفید شهر ران و بیدگلآ 34

  -میدان آزادگان -میدان امام علی -آران و بیدگل  )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی درمانگاه فاطمیه شبکه آران و بیدگل 35

 بلوار امیرکبیر 

 مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد -نوش آباد )تشخیص طبی(آسیب شناسی بالینی آباد درمانگاه نوش آران و بیدگل 36

                       




