آدرس بيمارستانها و درمانگاهها
بيمارستان كلينيك اصفهان  :خ شيخ بهائي – چهارراه ارديبهشت 32330015 -18
بيمارستان فيض  :ميدان قدس – ابتداي خ مدرس 34452031 -8
بيمارستان كاشاني  :خ كاشاني– 32330091-9
بيمارستان عيسي بن مريم  :خ شمس آّبادي32332065 -
بيمارستان شهيد بهشتي  :پل فلزي -خ استاد مطهري– 32367001 -6
بيمارستان حضرت زهرا  :زينبيه خ آيت اله غفاري روبروي شهرك امام– 35541197
بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي الزهراء :خيابان صفه36255555 -
مركز بهداشت سپاهان شهر :سپاهان شهر – فلکه غدير (دم مسجد پياده شوند) خ خوارزمي  2كوچه بسيج تلفن  6506050و 6505705
مركز بهداشت بهارستان( مركز مهربد بهارستان) :فاز  2خيابان ولي عصر -چهار راه – چهار راه ارديبهشت-بلوك  -129پالك  -2001تلفن
6850220 -6850420
مركز بهداشت مسعوديه :اصفهان  -خ امام خميني – خ شهيد كاظمي تلفن
پايگاه بهداشت ملك شهر :ملك شهر ابتداي خ  22بهمن – تلفن 4422586
مركز بهداشت چهارده معصوم :ملك شهر ابتداي خ  22بهمن – تلفن 4422586
مركز بهداشت زهران :اتوبان خيام  -خ ميرزا طاهر -بعد از كالنتري -درمانگاه زهران
مركز بهداشت وحيد:خيابان رودكي -روبروي بيمه كار آفرين -بعد از پاسگاه -كوچه شب بيدار
مركز بهداشت زينبيه  :خيابان زينبيه -فلکه آيت اهلل غفاري -سمت راست اولين خيابان -بعد ازكالنتري
پايگاه شماره  1بهارستان :بهارستان ( از دروازه شيراز تاكسي ويژه براي بهارستان است) بلوار بهشت جنب اورژانس  115تلفن 6813100
مركز بهداشت شهيد مطهري – اصفهان خ كاوه نرسيده به ترمينال كاوه – جنب برج كاوه
مركز بهداشتي درماني انقالب :خيابان هزارجريب  -كوي امام -جنب مسجد بالل36687303 :
پايگاه بهداشتي قائميه  :انتهاي خيابان قائميه 37880100 .
مركز بهداشتي درماني شهيد فدايي  :سه راه حکيم نظامي  -جنب شهرداري منطقه - 5كوچه قزلباش 36248906 -
آدرس مراكز بهداشت

-

مرکز بهداشت سپاهان شهر :سپاهان شهر – فلکه غدیر (مسجد پیاده شوند) خیابان خوارزمی  2کوچه بسیج تلفن 36506050
و 36505705

-

پایگاه شماره  1بهارستان :بهارستان ( از دروازه شیراز تاکسی ویژه برای بهارستان است) بلوار بهشت -جنب اورژانس
 -115تلفن 3 6813100

-

مرکز بهداشت مسعودیه :اصفهان  -خ امام خمینی – خ شهیدان کاظمی تلفن 3 2316832

-

پایگاه بهداشت ملک شهر :ملک شهر -آخر خیابان مفتح -جنب بنگاه شهرام ونانوایی تلفن 3 4206555

-

مرکز بهداشت چهارده معصوم :ملک شهر ابتدای خیابان  22بهمن – تلفن 34422586

مرکز بهداشت شهید مطهری – اصفهان  -خیابان کاوه نرسیده به ترمینال کاوه – جنب برج کاوه تلفن 34593918

