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 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

9314 

          ري اطالعات دانشگاه  آمار و فن آومديريت مركز         

  
 

                            

 4931كلينيك و درمانگاه ها به تفكيك شهرستان در سال كلينيك، پلي

 رديف
نام 

 شهرستان
 شماره تلفن آدرس شيفت كاري نوع فعاليت نام درمانگاه

 بیمارستان شبیه خوانی كاشان 1
درمانگاه 

 تخصصی
 88105155 بهشتی خكاشان،  صبح و عصر

 بیمارستان شهید بهشتی كاشان 2
درمانگاه 

 تخصصی
 صبح و عصر

مجتمع  ،بلوار قطب راوندی ،كاشان

طبقه  ر بهشتی،بیمارستانی شهید دكت

 همکف

88815520 

 بیمارستان كارگرنژاد كاشان 3
درمانگاه 

 تخصصی 

سی روانشنا

روانپزشکی )صبح

 (صبح و عصر

بلوار قطب راوندی،  8كاشان، كیلومتر 

 انتهای بلوار پرستار
88814111 

 بیمارستان متینی كاشان 1
درمانگاه 

 تخصصی 
 88312525 امیركبیر خكاشان،  صبح

 بیمارستان میالد كاشان 8
درمانگاه 

 تخصصی
 88101515 ديمی كشهید بهشتی،  خكاشان،  صبح و عصر

 بیمارستان نقوی شانكا 0
درمانگاه 

 تخصصی
 88181818 شهید رجايی خكاشان،  صبح و عصر

 صبح و عصر درمانگاه درمانگاه بوعلی كاشان 5
سازمان تامین  بهمن، 22خ  ،كاشان

 اجتماعی
88112121 

 درمانگاه پارس كاشان 5
درمانگاه 

 دندانپزشکی
 صبح و عصر

دندانپزشکی ، كلینیک زيارتی خ ،كاشان

  پارس
88818445 

 درمانگاه سالمت كاشان 4
درمانگاه 

 دندانپزشکی
 شبانه روزی

ك ، روبروی شهید بهشتی خ ،كاشان

 كلینیک دندانپزشکی سالمت  ،گلی
88855388 

 درمانگاه شفا كاشان 15
درمانگاه 

 تخصصی
 صبح و عصر

روبروی  ،شهید بهشتی خ ،كاشان

 بیمارستان شبیه خوانی 
88114444 

 88231251 كاشان، خ راه آهن، خ ژاندارمری صبح و عصر درمانگاه نگاه صدوقیدرما كاشان 11

 صبح و عصر درمانگاه درمانگاه فرهنگیان كاشان 12
درمانگاه  ،بلوار مطهری، كاشان 

 فرهنگیان
88855535 

 درمانگاه كتابچی كاشان 13
درمانگاه 

 دندانپزشکی
 صبح و عصر

درمانگاه شانی، كاخ ايت اله  ،كاشان

 ابچیكت

88811855 

88815855 

 ادامه جدول در صفحه بعد  

 

 



 كلینیک و درمانگاه پلی كلینیک، / ضمائم 

 

 
     

 

 

 

 آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل هشتم 9314

 

 4931در سال به تفكيك شهرستان  كلينيك و درمانگاه هاكلينيك، پلي ادامه

 شماره تلفن آدرس شيفت كاري نوع فعاليت نام درمانگاه نام شهرستان رديف

 شبانه روزی اورژانس درمانگاه گالبچی كاشان 11
، (ره)خمینی  امام خ ،كاشان

 اورژانس گالبچی
8115258 

 درمانگاه گالبچی كاشان 18
درمانگاه 

 دندانپزشکی
 88115258 خ امام، اورژانس گالبچی ،كاشان صبح

 كاشان 10
 درمانگاه مركزی

 (اورژانس سرم درمانی)
 شبانه روزی اورژانس

  بابا افضل، اورژانس خ ،كاشان

 سرم درمانی

88185521 

88182523 

 یمارستان سیداشهداءب و بیدگل آران 15
درمانگاه 

 تخصصی
 3-81521511 آران و بیدگل، خ ولیعصر صبح و عصر

 بیمارستان شهید رجايی و بیدگل آران 15
درمانگاه 

 تخصصی 
 صبح و عصر

آران و بیدددگل، میدددان شددهداء، خ 

 نظام وفا
81521111 

 شبانه روزی اورژانس درمانگاه امام خمینی و بیدگل آران 14
  ،شددهید رجددايی خدگل، آران و بیدد

 اورژانس امام خمینی
81522521 

 صبح و عصر درمانگاه درمانگاه بوعلی سینا و بیدگل آران 25
فلکدده شددهرداری    ،آران و بیدددگل

 روبروی اداره آتش نشانی
81532424 

 صبح و عصر درمانگاه درمانگاه تأمین اجتماعی و بیدگل آران 21
 سدايت ، بلوار عاملی، آران و بیدگل

 اداری ساختمان تامین اجتماعی
81582854 

 مینا دندانپزشکی درمانگاه آران و بیدگل 22
درمانگاه شبانه 

 روزی
 شبانه روزی

آران و بیدگل، سده راه جمهدوری،   

ابتدای خ جمهوری، طبقده زيدرين   

 ساختمان و حج و اوقاف

81533315-11 

 صبح و عصر درمانگاه درمانگاه فرهنگیان و بیدگل آران 23
نرسیده بده  ، شهدا ، خآران و بیدگل

 ستاد نماز جمعه
81521055 

 و بیدگل آران 21
 درمانگاه خیريه

 موسی بن جعفر 
 (وابسته به مركز خیريه صالحون)

 صبح و عصر درمانگاه
میددددان شدددهید  ،آران و بیددددگل

بلددوار شددهیدان حدداجی ، روحددانی

 (ع)خ امامزاده علی اصغر  ،زادگان

81520222 

 

 

 


