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 1392در سال به تفکیک شهرستان مراکز بهداشتی درمانی        

 مرکز نام نام شهرستان ردیف
  نوع مرکز

 بهداشتی درمانی
 آدرس

 خیابان شهید حسنی –روستاي آذران روستایی آذران کاشان 1

 نبش جاده ویدجا -خیابان میراث –روستاي ازوار روستایی ازوار کاشان 2

 روبروي شرکت نفت ساختمان اکرمیان -بهمن 22خیابان  شهري اکرمیان کاشان 3

 کاشان 4
  امام علی

 )ادناجی آب 2فاز(
 4نیلوفر  –باالتر از چهار راه ورزشگاه  –ناجی آباد 2فاز  شهري

 16روبروي دفتر تامین اجتماعی کوثر  –خیابان راه آهن  شهري امیرکبیر کاشان 5

 ابتداي خیابان شهید رجایی -روستاي برزك شهري برزك کاشان 6

 یین تر از امام زادهپا –خیابان اصلی   –جوشقان استرك روستایی جوشقان استرك کاشان 7

 نبش کوچه مال باقر –ابتداي خیابان مطهري  –شهر جوشقان قالی شهري جوشقان قالی کاشان 8

 شهري حسن آباد کاشان 9
ه مدرسه بابا بروي کوچرو -انتهاي بلوار شهید معمار  -حسن آباد -کاشان

 شجاع الدین

 خیابان اصلی -روستاي حسنارود روستایی حسنارود کاشان 10

 )ع(جنب مسجد امام محمد باقر  –خیابان حرم  -راوند شهري راوند کاشان 11

 کوچه حمام سلطان امیر احمد –خیابان علوي  -کاشان  شهري سلطان امیر احمد کاشان 12

 داي ورودي روستاابت –روستاي سن سن روستایی سن سن کاشان 13

 کاشان 14
شبانه روزي شمس 

 آبادي قمصر
 جنب صندوق قرض الحسنه مهدیه -بان شهیدان خانداییخیا - قمصر شهري

 نبش بلوار امام خمینی –شهر مشکات شهري شهر مشکات کاشان 15

 روبروي بازارچه – بعد از بلوار آزادي  بهمن 22شهرك  شهري بهمن 22شهرك  کاشان 16

 شهري فاطمیه زیدي کاشان 17
   -بلوار شهداي زیدي  -ابتداي بلوار کشاورز -کاشان 

 کوچه شهید دبیري فرد

 جنب مسجد جامع –فین بزرگ شهري فین بزرگ کاشان 18

 )ع(محله باال پشت مسجد حضرت علی  -روستاي قهرود روستایی قهرود کاشان 19

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  1392در سال به تفکیک شهرستان ادامه مراکز بهداشتی درمانی 

  

  نوع مرکز نام مرکز نام شهرستان ردیف

 بهداشتی درمانی

 آدرس

 17کوچه بهار  -خیابان کارگر  شهري کارگر کاشان 20

 روبروي آرامستان -خیابان شهید عارضی - روستاي کامو شهري کامو کاشان 21

 جنب رودخانه -روستاي کله روستایی کله کاشان 22

 یثربیجنب حوزه علمیه حضرت آیت اله  -خ امام خمینی -کاشان  شهري گالبچی کاشان 23

 خیابان شهداء  -روستاي مرق روستایی مرق کاشان 24

 جنب حسینیه مسلم بن عقیل –خیابان مال محسن  -کاشان  شهري مسلم بن عقیل کاشان     25

 خ شهید ستوده -میدان شورا -کاشان  شهري نواب صفوي کاشان 26

 یمحله شهید رجای –میدان گل ها  –شهر نیاسر  شهري نیاسر کاشان 27

 کوچه بهداري -جنب رودخانه درب چشمه  -روستاي وادقان روستایی وادقان کاشان 28

 جنب مدرسه ابتدایی آسیه –روستاي ورکان روستایی ورکان کاشان 29

 جنب مسجد مهدیه -بلوار فضیلت   -لتحر شهري ولیعصر لتحر کاشان 30

 مرکز بهداشتی درمانی -مدآبادجاده مح -ابوزید آباد  شهري ابوزید آباد آران و بیدگل 31

 میدان محمدآباد -روستاي محمدآباد -آران و بیدگل  روستایی جواد االئمه آران و بیدگل 32

 میدان سالمت -سفید شهر  شهري سفید شهر آران و بیدگل 33

 بهمن22خ  -آران و بیدگل  شهري شهدا آران و بیدگل 34

 وش آباد روبروي بهزیستیشهر ن شهري شهید اخباري آران و بیدگل 35

جنب  -شهریور  17خ  -) ع(میدان امام حسین -آران و بیدگل  شهري شهید بهشتی آران و بیدگل 36

 فرمانداري

 ولیعصر -خ محمد هالل  -آران و بیدگل  شهري )عج(ولی عصر  آران و بیدگل 37
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 1392پایگاه هاي اورژانس به تفکیک شهرستان در سال 

 آدرس نوع پایگاه شماره پایگاه نام پایگاه اننام شهرست ردیف

 روبروي شهرداري -خ اباذر -کاشان  شهري منطقه یک اخوان کاشان 1

 بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی  -کاشان  شهري منطقه دو نقوي کاشان 2

 دانشگاه پیام نور جنب – بلوار امام رضا -کاشان  شهري منطقه سه سپهري کاشان 3

 بلوار چمران -کاشان  شهري منطقه چهار ید چمرانشه کاشان 4

 )سن سن( -45قم کیلومتر /اتوبان کاشان جاده اي منطقه پنج امیرکبیر کاشان 5

 تفریحی قائم مجتمع رفاهی 15کیلومتر  -قم /اتوبان کاشان جاده اي منطقه شش )خزاق(قائم  کاشان 6

 جنب پلیس راه –نطنز /شان اتوبان کا جاده اي منطقه هفت عوارضی قمصر کاشان 7

   40نطنز کیلومتر / اتوبان کاشان جاده اي منطقه هشت سان آرا کاشان 8

 مجتمع رفاهی و تفریحی سان آرا

  جنب شرکت-بادرود / جاده ترانزیت کاشان 15کیلومتر  جاده اي منطقه نه الغدیر کاشان 9

 فجر گالوانیزه 

 جنب شرکت ایران گالب -) سه راهی نیاسر(اردهال /اشانجاده ک جاده اي منطقه ده الزهرا کاشان 10

 برزك/ جاده کاشان جاده اي منطقه یازده حضرت رسول  کاشان 11

 ابتداي قمصر جاده اي منطقه دوازده قمصر کاشان 12

 53میمه کیلومتر  -قهرود/جاده کاشان جاده اي منطقه سیزده چوگان کاشان 13

 جنب زایشگاه شهید رجائی -خ معلم  -آران و بیدگل  شهري یک منطقه یک شهري آران و بیدگل 14

 میدان بسیج -نوش آباد  شهري منطقه دو نوش آباد آران و بیدگل 15

 میدان اول ابوزیدآباد -آران و بیدگل  جاده اي منطقه سه ابوزید آباد آران و بیدگل 16

 میدان شهرداري محمد آباد -و بیدگل  آران جاده اي منطقه چهار ) ع(جواداالئمه  آران و بیدگل 17
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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
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 1392داروخانه ها به تفکیک شهرستان در سال                               

 آدرس نوع وابستگی نام داروخانه نام شهرستان ردیف

 روبروي اورژانس گالبچی -خ امام خمینی  -کاشان  خصوصی ))ع(امام رضا(دکتر عبدلی  کاشان 1

 روبروي امامزاده -لتحر  خصوصی دکتر حسینی کاشان 2

 )ره(خیابان امام خمینی  - قمصر خصوصی دکتر فروغ طالبیان کاشان 3

 ابتداي خیابان مالحبیب اله شریف -کاشان  خصوصی )ابن سینا(دکتر اصفهانیان کاشان 4

 نرسیده به میدان امام رضا- خ شهید صالحی -کاشان  خصوصی ))عج.(بقیه ا( دکتر محمدیان کاشان 5

 خیابان  اباذر -کاشان  خصوصی )پاستور(دکترعماداالسالمی  کاشان 6

 خ بابا افضل -میدان سنگ  -کاشان  خصوصی )افضل( غالمرضاآریایی کاشان 7

 خ شهید رجایی -کاشان  خصوصی )رازي(دکتر الماسی کاشان 8

 خیابان اباذر -کاشان  خصوصی )رضوي(احمد رضوي  اشانک 9

 ساختمان پزشکان امیر کبیر - چهارراه آیت اله کاشانی -کاشان  خصوصی )شفا( دکتر برزگري کاشان 10

 تقاطع بلوار چمران -خ آیت اله سعیدي -کاشان  خصوصی دکتر پرویز کاشان 11

 روبروي کوچه شامخی -د بهشتی خ شهی -کاشان  خصوصی دکتر خیاط کاشانی کاشان 12

 ساختمان میالد - )ع(میدان امام حسین -کاشان  خصوصی دکتر ساتر کاشان 13

  خصوصی دکتر فالح کاشان 14

 )غیر فعال(

 روبروي بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی  -کاشان 

 ابتداي خیابان شهید بهشتی -میدان معلم -کاشان  خصوصی )حکیم(دکتر المع کاشان 15

 خ امام زاده هادي -فین بزرگ -کاشان  خصوصی دکتر موحدیان کاشان 16

 فین کوچک -خ امیر کبیر -کاشان  خصوصی )امیرکبیر(دکتر نکویی کاشان 17

 خیابان ایستگاه مرکزي -جوشقان قالی و کامو -کاشان  خصوصی دکتر احدي کاشان 18

 روبروي اورژانس –خ امام خمینی  -کاشان  خصوصی دکتر الماسی کاشان 19

 جنب بیمارستان متینی –خ امیرکبیر  -کاشان  خصوصی دکتر حق پناه کاشان 20

 جنب موسسه مالی و اعتباري سینا -خیابان شهید بهشتی -کاشان  خصوصی دکتر خسرونژاد کاشان 21

 خ کارگر -کاشان  خصوصی دکتر خیمه کبود کاشان 22

  -ابتداي خ شهید رجایی - چهارراه آیت اله کاشانی -کاشان  خصوصی دکتر دارابی کاشان 23

 جنب اداره آگاهی

 نبش میدان قطب راوندي -راوند  خصوصی دکتر دستان کاشان 24

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

 آدرس نوع وابستگی نام داروخانه نام شهرستان ردیف

 بلوار قطب راوندي-راوند  خصوصی دکتر زمانی کاشان 25

 میدان درب عطا -کاشان  خصوصی دکتر سلیمانی کاشان 26

 خ شهید رجایی -کاشان  خصوصی دکتر سیدي کاشان 27

 جنب کوچه مسجد شامخی –خ شهید بهشتی  -کاشان  خصوصی دکتر طبسی کاشان 28

 مقابل کوچه جمال آباد  -هید بهشتی خ ش -کاشان  خصوصی دکتر کفیل کاشان 29

 خیابان باباافضل روبروي سازمان آب -کاشان  خصوصی دکتر محمودي  کاشان 30

 چهار راه الغدیر  -کاشان  خصوصی دکتر مرتضوي کاشان 31

 مسجد خالو باالتراز - خیابان طالقانی -کاشان  خصوصی دکتر مشرقی کاشان 32

 میدان کمال الملک -کاشان  صیخصو دکتر مصداقی نیا کاشان 33

 ابتداي خیابان بخارایی -میدان قاضی اسداله -کاشان  خصوصی دکتر معتمدنژاد کاشان 34

 جنب کلینیک فرهنگیان -بلوارمطهري -کاشان  خصوصی دکتر نساج کاشان 35

 بهشتی ساختمان سینا خیابان شهید  -کاشان  خصوصی دکتر وردي کاشان 36

 جنب اورژانس مرکزي -خ بابا افضل  -کاشان  خصوصی وسفیدکتر ی کاشان 37

 ابتداي خیابان زیارتی  -خ شهید بهشتی -کاشان  خصوصی )دي(دکتر باغبان کاشان 38

 روبروي بانک سپه –خ باباافضل  -کاشان  خصوصی )طالبیان(مهدي طالبیان کاشان 39

 جنب بازار علی  -افضل  خ بابا -کاشان  خصوصی )فارابی( احمد فهیمی پور کاشان 40

 27نبش کوچه آزادي –خ شهید بهشتی  -کاشان  خصوصی )قانون(دکتر اکبري کاشان 41

 ساختمان پزشکان بقیه اله -خیابان آیت اهللا کاشانی  خصوصی )کوثر (دکتر قاسمیه کاشان 42

 میدان شورا -مدرس  -کاشان  خصوصی )کیمیا(دکتر بداغی کاشان 43

 جنب پانخل-خیابان بابا افضل  -کاشان  خصوصی )مرجان(ب زنده داردکترش کاشان 44

  خصوصی )ولیعصر( دکتر پوربابایی کاشان 45

 )غیر فعال(

 جنب بیمارستان میالد -خ شهید بهشتی -کاشان 

 بیمارستان شهید بهشتی -جاده راوند 5کیلومتر  -کاشان  خصوصی  بیمارستان شهید بهشتی کاشان 46

 کوچه قنادي نانک –خ شهید بهشتی  -کاشان  خصوصی ستان میالدبیمار کاشان 47

 بیمارستان نقوي -خ شهید رجایی  -کاشان  خصوصی بیمارستان  نقوي کاشان 48

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

 آدرس نوع وابستگی نام داروخانه نام شهرستان ردیف

 بیمارستان کارگرنژاد -جاده راوند 5کیلومتر  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان کارگرنژاد کاشان 49

 بیمارستان شهید بهشتی -جاده راوند 5کیلومتر  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان 50

 بیمارستان متینی -خ امیر کبیر -کاشان  شگاه علوم پزشکیدان بیمارستان متینی کاشان 51

 بیمارستان شبیه خوانی -خ شهید بهشتی -کاشان  سازمان تامین اجتماعی بیمارستان شبیه خوانی کاشان 52

 پلی کلینیک بوعلی –بهمن  22خ  -کاشان  سازمان تامین اجتماعی درمانگاه بوعلی کاشان 53

 )سپاه ( خیابان شهید بهشتی ، درمانگاه شفا -کاشان  سایر نهادها و ارگانها امجتمع درمانی شف کاشان 54

 میدان امام خمینی جنب اورژانس -کاشان  خصوصی دکتر تقدیسی آران و بیدگل 55

 جنب اورژانس امام خمینی –خ شهید رجائی  -کاشان  خصوصی دکتر گلسرخی آران و بیدگل 56

 روبروي بانک ملی -خ اصلی-نوش آباد  وصیخص دکتر رشیدي آران و بیدگل 57

 میدان امام حسن مجتبی -آران و بیدگل  خصوصی دکتر شمس الدین آران و بیدگل 58

 روستاي یزدل –سفیدشهر  خصوصی دکتر فوائدي آران و بیدگل 59

 میدان شهدا -نوش آباد  خصوصی دکتر نجفی آران و بیدگل 60

 خ امام -ابوزید آباد  خصوصی دکتر نعمانی راد آران و بیدگل 61

  -خ نواب صفوي  -میدان بالل  -آران و بیدگل  خصوصی دکتر اکرمی آران و بیدگل 62

 جنب بانک صادرات 

 روبروي اورژانس امام خمینی -خ امام  -آران و بیدگل  خصوصی دکتر شکاري آران و بیدگل 63

 بی بی خاتونجنب  -سفیدشهر خصوصی دکتر محسن خیاط آران و بیدگل 64

 خیابان محمد هالل -آران و بیدگل  خصوصی دکتر محمدگل آران و بیدگل 65

 خیابان محمد هالل -آران و بیدگل  خصوصی دکتر نمکی آران و بیدگل 66

 )عج(خ ولیعصر  –میدان امام حسن -آران و بیدگل  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل 67

 بیمارستان شهید رجایی -خیابان معلم  -آران و بیدگل  دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شهید رجایی بیدگل آران و 68

سازمان تامین  درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل 69

 اجتماعی

 خ جمهوري -خ عاملی  -آران و بیدگل 
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 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
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 1392مراکز توانبخشی به تفکیک شهرستان در سال                                       

 آدرس نوع فعالیت نام مراکز نام شهرستان یفرد

 نرسیده به اداره برق -خ امیر کبیر  -کاشان  فیزیوتراپی )مرکزي(آریا  کاشان 1

 روبروي داروخانه دکتر طبسی -خیابان شهید بهشتی -کاشان شنوایی سنجی - گفتاردرمانی  احمدي کاشان 2

 )غیرفعال(لملک میدان کمال ا -کاشان فیزیوتراپی الزهراء کاشان 3

 110ساختمان -جنب پاساژ ملت -چهارراه آیت اهللا کاشانی -کاشان  کار درمانی )ع(امام حسن مجتبی  کاشان 4

 ساختمان هالل احمر  -خیابان باباافضل -کاشان  فیزیوتراپی )ع(امام حسین  کاشان 5

 خ سلمان فارسی -یرخ امیر کب -کاشان  شنوایی شناسی -فیزیوتراپی )ع(امام سجاد  کاشان 6

 کوچه شهید فراتی ساختمان بصیر -خ شهید بهشتی -کاشان بینایی سنجی بصیر کاشان 7

 ساختمان پزشکان دي -نبش زیارتی -خ بهشتی -کاشان فیزیوتراپی بهار کاشان 8

 ساختمان نگار عصر -25کوچه آزادي -خ شهید بهشتی -کاشان  فیزیوتراپی بهبود کاشان 9

 بیمارستان شهید بهشتی -بلوار قطب راوندي -کاشان فیزیوتراپی مارستان شهید بهشتیبی کاشان 10

 انتهاي بلوار پرستار -بلوار قطب راوندي 5کیلومتر -کاشان گفتار درمانی بیمارستان کارگرنژاد کاشان 11

 متینی  بیمارستان -خ امیر کبیر -کاشان  شنوایی سنجی -گفتار درمانی  بیمارستان متینی کاشان 12

 بیمارستان نقوي -خ رجایی -کاشان  فیزیوتراپی بیمارستان نقوي کاشان 13

 جنب شیرینی سراي احمدي -خ  شهید بهشتی –کاشان  فیزیوتراپی پارس  کاشان 14

 نبش شهداي دانش آموز -شریعتی -خ شهید رجایی -کاشان فیزیوتراپی پویا کاشان 15

  ارتوپدي فنی تن آسا کاشان 16

 )خت اورتز پروتزسا( 

 - کوچه شهید مازوچی -ابتداي خیابان شهید رجائی -کاشان 

 طبقه زیرین -ساختمان پزشکان مازوچی

  ارتوپدي فنی  توان افزا کاشان 17

 )ساخت اورتز پروتز(

 جنب فرهنگیان -بلوار مطهري -کاشان 

 جنب مسجد محمدیان  -خ فاضل نراقی  -کاشان  فیزیوتراپی توحید کاشان 18

 کوچه مازوچی -خ رجایی -کاشان  فیزیوتراپی ثمین کاشان 19

جسمی حرکتی  کاشان 20

 جانبازان

 کوچه جنب اورژانس گالبچی -خیابان امام خمینی -کاشان فیزیوتراپی

 روبروي داروخانه دکتر طبسی -خیابان شهید بهشتی -کاشان بینایی سنجی جوادزاده کاشان  21

 خیابان شاهد -کاشان سنجی بینایی حقیقی نژاد کاشان  22

 خ امام خمینی -کاشان  کاردرمانی خاتم االنبیاء کاشان 23

 روبروي اداره فرهنگ و ارشاد -خیابان نطنز  -کاشان  فیزیوتراپی  خوارزمی کاشان 24

 بهمن22خ -کاشان فیزیوتراپی درمانگاه بوعلی کاشان 25

 -ی بینایی سنج -فیزیوتراپی  درمانگاه شفا کاشان 26

 شنوایی سنجی

 روبروي زایشگاه شبیه خوانی -خ شهید بهشتی -کاشان 
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 1392ادامه مراکز توانبخشی به تفکیک شهرستان در سال 

 
 آدرس نوع فعالیت نام مراکز نام شهرستان ردیف

 بلوار شهید مطهري -کاشان  ی سنجیبینای - گفتار درمانی درمانگاه فرهنگیان  کاشان 27

خ شهید علی  –خ صنعتکار  –فلکه قاضی اسداهللا  -کاشان شنوایی شناسی –گفتاردرمانی  )کافیان(سمیع  کاشان 28

 مرکز مادر و کودك ناشنوا و نیمه شنوا سمیع  –جعفري

 کوچه شهید فراتی -خ بهشتی -کاشان شنوایی سنجی صدرا کاشان 29

 ابتداي خیابان امام خمینی - میدان امام خمینی  -کاشان بینایی سنجی ن زادهعابدی کاشان 30

 ساختمان پزشکان کمال الملک -میدان کمال الملک -کاشان  بینایی سنجی فرادید کاشان 31

 ابتداي خ باباافضل  -چهار راه آیت اهللا کاشانی -کاشان  فیزیوتراپی کسري کاشان 32

کلینیک خوارزمی  کاشان  33

 )نجفی تبار(

 روبروي مسجد الزهرا –خیابان صالحی  –کاشان  گفتاردرمانی

 طبقه فوقانی شیرینی سراي احمدي -خ شهید بهشتی -کاشان  فیزیوتراپی   کلینیک نسل امروز کاشان 34

 طبقه فوقانی داروخانه دکتر طبسی -خ بهشتی -کاشان  فیزیوتراپی مهر کاشان 35

 25کوچه آزادي -خ شهید بهشتی -کاشان کاردرمانی -مانی گفتار در نگار عصر کاشان 36

 جنب مرکز فیزیوتراپی نوین -بلوار مطهري -کاشان فیزیوتراپی نوین کاشان 37

 -نرسیده به داروخانه دکتر طبسی  -خیابان شهید بهشتی -کاشان شنوایی سنجی نیکان کاشان 38

 طبقه اول -ساختمان فارابی

 روبروي آموزشگاه زعیم  -خ مدرس -کاشان یوتراپیفیز )ع(ولیعصر  کاشان 39

 خ ولیعصر -آران و بیدگل فیزیوتراپی بیمارستان سیدالشهداء  آران و بیدگل 40

 نبش کوچه سوم -خ مالمحمد علی -خ زینبیه -آران و بیدگل فیزیوتراپی توانا آران و بیدگل 41

 کوچه قیام دوم -شهریور17خ -آران و بیدگل ردرمانیکا -گفتار درمانی  )ع(حضرت ابوالفضل  آران و بیدگل 42

 نبش اداره برق -بلوار شهید بهشتی -اولین میدان -ابوزیدآباد بینایی سنجی درمانگاه ابوزید آباد آران و بیدگل 43

 باالتر از معراج هفتم -خ شهداء -آران و بیدگل فیزیوتراپی درمانگاه شفا آران و بیدگل 44

 بلوار امیرکبیر  -میدان آزادگان -میدان امام علی -آران و بیدگل  فیزیوتراپی درمانگاه فاطمیه آران و بیدگل 45

شنوایی  -گفتار درمانی  درمانگاه فرهنگیان  آران و بیدگل 46

 بینایی سنجی -سنجی

 روبروي امام جمعه -خیابان شهداء -آران و بیدگل 

 خ محمد هالل  –و بیدگل  آران بینایی سنجی سیف اله پور آران و بیدگل 47

 نبش بهار هفتم -خ جمهوري اسالمی -میدان سپاه -آران و بیدگل فیزیوتراپی صدرا آران و بیدگل  48
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 1392مراکز درمان سوء مصرف مواد به تفکیک شهرستان در سال 

  

 آدرس نام مرکز نام شهرستان ردیف

 1طبقه  -الملک زشکان کمالساختمان پ -الملک میدان کمال -کاشان آپادانا کاشان 1

 روبروي آژانس آزادگان -بلوار مفتح -کاشان آتیه کاشان 2

 طبقه فوقانی ساختمان ورشویی -خیابان باباافضل -کاشان آرمان کاشان 3

 طبقه همکف -ساختمان صالح -وي فرمانداريرروب -بلوار شهید خادمی -کاشان  آریا کاشان 4

 نبش نرگس نهم -آزادگانخیابان  -کاشان آسمان کاشان 5

 طبقه زیرین آزمایشگاه پاستور -میدان کمال الملک -کاشان آسمان آبی کاشان 6

 طبقه فوقانی -ساختمان الماس -کاشان میدان امام حسین آفتاب کاشان 7

 طبقه اول –کوچه دارایی  روبروي -خ اباذر -کاشان ابن سینا کاشان 8

 ابتداي بلوار امام رضا -رضامیدان امام  -کاشان اکسیر کاشان 9

 طبقه فوقانی آشپزخانه ریحان-ابتداي بلوار مطهري -میدان معلم -کاشان  امید کاشان 10

 ابتداي خیابان شهید بهشتی –چهارراه آیت اهللا کاشانی  -کاشان امیرکبیر کاشان 11

 فدكطبقه زیرین  –جنب اورژانس مرکزي  -خیابان باباافضل -کاشان باران کاشان 12

 جنب رستوران گلشن -بلوار مطهري -کاشان  باور کاشان 13

 سمت چپ -نرسیده به چهارراه ورزشگاه -خ بوستان -خ بهارستان -فاز دو ناجی آباد -کاشان بهار کاشان 14

 داروخانه دکتر طبسیروبروي  -خیابان شهید بهشتی -کاشان بهاران کاشان 15

 طبقه فوقانی مجتمع تجاري شفق -یخ شهید رجائ -کاشان بهبود کاشان 16

 طبقه فوقانی داروخانه دکتر خیاط کاشانی -خیابان شهید بهشتی  -کاشان  پرواز کاشان 17

 طبقه فوقانی شعبه تامین اجتماعی -نرسیده به بانک صادرات -راوند پوریا کاشان 18

 جنب مبل پاگشا -بلوار مطهري -کاشان  پیمان کاشان 19

 جنب قاب فروشی  -بریدگیروبروي  -بلوار مطهري -کاشان  شفا تندیس کاشان 20

 روي مسجد قائمبرو -خ کارگر -کاشان توان کاشان 21

 راه امیریه طبقه پایین انجمن حمایت از بیماران کلیوي چهار –کاشان  تولدي دیگر کاشان 22

 جنب زندان –کوچه زندان  -بلوار مطهري -کاشان حامی کاشان 23

 اولین کوچه سمت راست - ابتداي بلوار باهنر  -کاشان  حیات کاشان 24

 نرسیده به درمانگاه تامین اجتماعی –جنب بیمه ایران  -بهمن 22خیابان  -کاشان خورشید کاشان 25
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  1392ادامه مراکز درمان سوء مصرف مواد به تفکیک شهرستان در سال 

  
 آدرس نام مرکز نام شهرستان ردیف

 ساختمان پزشکان امیرکبیر - چهارراه آیت اهللا کاشانی -کاشان دکتر حکیمی کاشان 26

 طبقه فوقانی  مجتمع تجاري ولیعصر -خیابان بابا افضل -کاشان  دکتر کرباسی کاشان 27

 ایران طبقه فوقانی بیمه -خیابان فاضل نراقی –کاشان  دکترکشمیري کاشان 28

 نرسیده به مبل حسین پور -خیابان مال محسن -کاشان  رازي کاشان 29

 جنب بازارعلی  -خیابان باباافضل -چهاراه آیت اهللا کاشانی –کاشان  راه نو کاشان 30

 طبقه زیرین مسجد محمدیان -خ فاضل نراقی -کاشان رها کاشان 31

 ه مبل حسین پورنرسیده ب -خیابان مالمحسن -کاشان زکریا کاشان 32

 زندان -کوچه مدرسه آیت اله کاشانی  -بلوار مطهري  -کاشان  زندان کاشان 33

 باالتر از کوي جمال آباد طبقه زیرین -شهید بهشتی - خ -کاشان  زندگی نو کاشان 34

 محله غربتها –خیابان مفتح  -کاشان  ساحل کاشان 35

 طبقه فوقانی - ل پاگشاجنب مب -بلوار مطهري -کاشان  سامان کاشان 36

 طبقه پایین –جنب موتورفروشی  -خیابان مدرس -کاشان سپند کاشان 37

 طبقه فوقانی داروخانه دکتر خیاط کاشانی  -خیابان شهید بهشتی -کاشان سپهران کاشان 38

 طبقه پایین -دور میدان -محمد آباد میدان شهدا -کاشان سپید کاشان 39

 طبقه دوم -ساختمان آریا -کوچه مسجد شامخی -خیابان شهید بهشتی  -کاشان  سروش کاشان 40

 طبقه اول -ساختمان رایحه -جنب اورژانس سرم درمانی -خیابان بابا افضل -کاشان  سینا کاشان 41

 خیابان شهید صالحی - بلوار خاندایی–کاشان  شفا کاشان 42

 طبقه سوم ساختمان کامل - صیفی جنب پاساژ میر -خیابان بابا افضل -کاشان  طلوع کاشان 43

 طبقه اول -ساختمان الماس -کاشان میدان امام حسین عروج کاشان 44

 میدان شهدا -میدان لتحر –کاشان  علی اصغر کاشان 45

 طبقه فوقانی بنگاه اتومبیل رضا -نرسیده به سه راه مدرس -بلوار مفتح -کاشان  فجر کاشان 46

 ساختمان فدك -طبقه منفی یک -نرسیده به اورژانس-باباافضلخیابان  -کاشان فدك کاشان 47

 طبقه پایین  -ساختمان پزشکان کمال الملک -میدان کمال الملک-کاشان فراز کاشان 48

 طبقه زیرین زائر قبا –بلوار شهید باهنر  -کاشان فردوس کاشان 49

 کلینیک خیریه قائم -راه نمازچهار -بلوار نمازروبروي  - خیابان طالقانی -کاشان  قائم کاشان 50
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  1392ادامه مراکز درمان سوء مصرف مواد به تفکیک شهرستان در سال                         
  

 آدرس نام مرکز نام شهرستان ردیف

 همیدان کاظمی -پاسگاهروبروي  -ناجی آباد -کاشان کیمیا کاشان 51

 چهارراه امیریه - خیابان طالقانی  -کاشان  1متادون تراپی  کاشان 52

 چهارراه امیریه - خیابان طالقانی  -کاشان  2متادون تراپی  کاشان 53

 طبقه اول -بعد از آتش نشانی –باالتر از اورژانس گالبچی  -خیابان امام خمینی –کاشان  مرکزي کاشان 54

 طبقه دوم ساختمان امام جواد -ابتداي طالقانی  -خرداد 15یدان م -کاشان معجزه گر کاشان 55

 طبقه فوقانی -ساختمان موسی بن جعفر -خیابان اباذر -کاشان معراج کاشان 56

 طبقه اول -جنب بازار علی -خ باباافضل -کاشان مهر کاشان 57

 طبقه پایین -جنب گل فروشی آزالیا - خ مالمحسن -کاشان میالد کاشان 58

   -نرسیده به چهارراه ورزشگاه -خ بوستان -خ بهارستان - ناجی آباد 2فاز  -کاشان ناجی کاشان 59

 سمت راست کوچه فرش مهریس

 طبقه زیرین داروخانه دکتر یوسفی  -جنب اورژانس مرکزي -خیابان بابا افضل -کاشان  نشاط کاشان 60

 شهیدان ستودهابتداي کوچه  –خیابان شورا  -کاشان نوید سالمت کاشان 61

 طبقه فوقانی شیرینی سراي احمدي -خ شهید بهشتی -کاشان نیکان کاشان 62

 طبقه پایین  -ساختمان پزشکان -میدان کمال الملک -کاشان هدف کاشان 63

 روبه روي امالك باقریان -بلوار چمران -کاشان همت کاشان 64

 )از طرف جاده قدیم - کارخانه برق(خیابان سیدالشهدا  -خمینی میدان امام -آران و بیدگل اراده پویا آران و بیدگل 65

 جنب اورژانس امام خمینی - خیابان شهید رجایی -آران و بیدگل افق آران و بیدگل 66

 طبقه دوم دفتر عاشقان حرم -میدان بهشتی  -آران و بیدگل ایران آران و بیدگل 67

 ساختمان دندانسازي دکتر غفوري -ابتداي خیابان سیدالشهدا  -ممیدان اما -آران و بیدگل بصیرت آران و بیدگل 68

 جنب سالن ورزشی محبوبی –بلوار دانشگاه پیام نور  -آران و بیدگل تدبیر آران و بیدگل 69

 جنب داروخانه -خ امام خمینی -میدان امام حسین -ابوزیدآباد دکتر جعفري آران و بیدگل 70

 مسجد اعظمروبروي  -دشهرسفی دکتر صفري آران و بیدگل 71

 جنب بانک تجارت -کوچه شهید نیکی -میدان بسیج -نوش آباد زندگی آران و بیدگل 72

 جمهوري خ –سه راه جمهوري  -آران و بیدگل طلوعی دیگر آران و بیدگل 73

متادون تراپی  آران و بیدگل 74

 مرکزي

 جنب اورژانس امام خمینی -شهید رجایی  خ -آران و بیدگل 

 10کوچه تربیت  -جنب اورژانس امام خمینی  - خیابان شهید رجایی -آران و بیدگل نجات آران و بیدگل 75

 طبقه اول  -ابتداي خیابان سیدالشهداء -میدان امام -آران و بیدگل نوید آران و بیدگل 76

 10کوچه تربیت  -جنب اورژانس امام خمینی - خیابان شهید رجایی -آران و بیدگل نوین آران و بیدگل 77
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   آدرس پورتال واحدهاي تابعه دانشگاه

 

 http://www.kaums.ac.ir  )نسخه فارسی( وب سایت دانشگاه 

 http://en.kaums.ac.ir  )نسخه انگلیسی( وب سایت دانشگاه 

  

 معاونت ها:  

 http://edu.kaums.ac.ir  معاونت آموزشی دانشگاه

 http://health.kaums.ac.ir  نشگاهمعاونت بهداشتی دا

 http://research.kaums.ac.ir  معاونت پژوهشی دانشگاه

 http://logistics.kaums.ac.ir  معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 http://student.kaums.ac.ir  معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 http://darman.kaums.ac.ir  معاونت درمان دانشگاه

 http://fdo.kaums.ac.ir  معاونت غذا و دارو دانشگاه

 دانشکده ها:  

 http://healthf.kaums.ac.ir  دانشکده بهداشت

 http://nursing.kaums.ac.ir  دانشکده پرستاري و مامایی

 http://medicine.kaums.ac.ir  دانشکده پزشکی

 http://paramedicine.kaums.ac.ir  دانشکده پیراپزشکی

 http://dnt.kaums.ac.ir  نشکده دندانپزشکیدا

 بیمارستان ها:  

 http://kargarnejad.kaums.ac.ir  کارگرنژادبیمارستان 

 http://beheshti.kaums.ac.ir  بیمارستان شهید دکتر بهشتی

 http://matini.kaums.ac.ir  بیمارستان متینی

 http://naghavi.kaums.ac.ir  بیمارستان نقوي

 حقیقاتی دانشگاهمراکز ت:  

 http://trc.kaums.ac.ir  مرکز تحقیقاتی تروما

  http://kasrc.kaums.ac.ir  مرکز تحقیقاتی علوم تشریحی

 http://kprc.kaums.ac.ir  مرکز تحقیقاتی فیزیولوژي

 http://bnmd.kaums.ac.ir  مرکز تحقیقاتی بیوشیمی و تغذیه در بیماریهاي متابولیک

 http://tnrc.kaums.ac.ir  ستاري ترومامرکز تحقیقاتی پر

 http://kifc.kaums.ac.ir  )گامتوژنزیس(مرکز تحقیقاتی تولید سلول هاي جنسی 

   http://sdh.kaums.ac.ir  مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 

  مرکز تحقیقاتی واحد حمایت از تحقیقات بالینی

  

http://crs. kaums.ac.ir 
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 اشت و درمانشبکه بهد:   

 http://aranbidgol.kaums.ac.ir  شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 http://healthab.kaums.ac.ir  معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 http://darmanab.kaums.ac.ir  معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 http://shohada.kaums.ac.ir  بهداشت و درمان آران و بیدگل بیمارستان سیدالشهداء شبکه

 http://rajaei.kaums.ac.ir  زایشگاه شهید رجایی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 سایر وب سایت ها:  

 http://itsm.kaums.ac.ir  مرکز آمار و فن آوري اطالعات 

 http://amoozesh.kaums.ac.ir/samaweb/login.asp  ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان

 http://gozinesh.kaums.ac.ir  هسته گزینش 

 http://basijmd.kaums.ac.ir  بسیج جامعه پزشکی 

 http://salamat.kaums.ac.ir  کاشانمجمع خیرین سالمت 

 http://karafarini.kaums.ac.ir  دفتر کارآفرینی 

 http://emp.kaums.ac.ir  آزمون استخدامی 

 http://karmand.kaums.ac.ir  سامانه آموزشی کارکنان 

 http://tarh.kaums.ac.ir  ثبت نام متقاضیان نیروهاي طرحی

 http://gallery.kaums.ac.ir  گالري عکس دانشگاه 

 http://contact.kaums.ac.ir    تماس دانشگاه سامانه

 http://banovan.kaums.ac.ir  دفتر امور بانوان 

 http://isargaran.kaums.ac.ir  ر ایثارگراندفتر امو

  http://asatid.kaums.ac.ir  اعضاي هیات علمی  سامانه

 http://staff.kaums.ac.ir  کارکنان  سامانه

 http://sanjesh.kaums.ac.ir  آزمون الکترونیکیسامانه 

 http://pharmacy.kaums.ac.ir  سامانه داروخانه هاي تحت پوشش

 http://factory.kaums.ac.ir  هاي تولیدي تحت پوشش سامانه واحد

 http://samat.kaums.ac.ir    سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی 

 http://amoozesh.kaums.ac.ir  گاه هابسامانه مدیریت خوا

 http://centerlib.kaums.ac.ir  سامانه منابع کتابخانه اي

 http://pishnahadat.kaums.ac.ir  نظام جامع پیشنهادات

 http://shekayat.kaums.ac.ir  سامانه رسیدگی به شکایات

 http://financial.kaums.ac.ir    سامانه حقوق و دستمزد

 http://bls.kaums.ac.ir  بسیج دانشجویی

  http://ib.kaums.ac.ir  پردیس خودگردان

 مجالت علمی پژوهشی دانشگاه:   

 http://feyz.kaums.ac.ir  دو ماهنامه فیض

Archives of Trauma Research  http://archtrauma.kaums.ac.ir 

Nursing & Midwifery Study  http://nmsjournal.kaums.ac.ir 

International Archives Of Health Sciences   http://iahs.kaums.ac.ir 




