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 بيمارستانها:

هم اكنون جهت برنامه كارآموزيها و امور باليني دانشجويان از مراكز بهداشتي درماني شهرستان نجف آباد ، بيمارستان شهيد 

 ، استفاده مي گردد.در ذيل به آن اشاره شده استمنتظري نجف آباد  و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه 

 

 بيمارستان آیت ا... کاشانی 

, ثابت تخت 394 باظرفيت 1332 درسال كه است آموزشي–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

 جراحي٬اورژانس  ٬جراحي٬داخلي:  عبارتنداز بيمارستان اين در موجود تخصصهاي .دارد داير تخت 259 حاضر درحال و, تأسيس

 ٬ICUبيني و وحلق گوش٬ارتوپدي٬مغزواعصاب

 بيمارستان امام موسی کاظم )ع( 

, ثابت تخت120 باظرفيت 1369 درسال كه است آموزشي–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

جود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي مو تخصصهاي.دايردارد تخت 104 حاضر ودرحال, تأسيس

 ٬ICUسوختگي٬اورژانس٬كودكان٬جراحي٬

 بيمارستان سيد الشهدا 

, ثابت تخت 120 باظرفيت 1350 سالآموزشي است كه در–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي اران سرطاني بخش هاي بيمتخت داير دارد. 123سيس, و در حال حاضر تأ

 تاالسمي٬كودكان٬جراحي٬

 بيمارستان امين 

, ثابت تخت 151 باظرفيت 1328 سالآموزشي است كه در–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

 زنان٬جراحي٬اين بيمارستان عبارتند از : داخلي  تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در 152ل حاضر ودرحا, تأسيس

 اورژانس٬نوزادان٬وزايمان

 بيمارستان شهيد بهشتی 

, ثابت تخت180 باظرفيت 1348 سالآموزشي است كه در–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

 زنان٬جراحي٬تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي  90سيس, و در حال حاضر تأ

 اورژانس٬كودكان٬وزايمان
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 بيمارستان شهيد چمران 

ت ثابت, تخ192 باظرفيت 1345 سالآموزشي است كه در–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي  99يس, و در حال حاضر تأس

 Post CCU CCU٬ ٬ICU٬قلب جراحي٬اورژانس٬كودكان٬قلب٬

 بيمارستان عيسی بن مریم 

تخت ثابت,  298با ظرفيت 1298كه در سال  درمانياست–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

زنان ٬جراحي٬تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي 190تأسيس, و در حال حاضر 

 ارتوپدي٬اورژانس٬كودكان٬وزايمان

 بيمارستان فارابی 

, ثابت تخت288 باظرفيت 1350 سالي است كه درآموزش–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

 پزشكي چشم٬روانپزشكي:  عبارتنداز بيمارستان اين در موجود تخصصهاي.دايردارد تخت 170 حاضر ودرحال, تأسيس

 بيمارستان فيض 

تخت ثابت, 215با ظرفيت  1335سال  آموزشي است كه در–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشكي  159تأسيس, و در حال حاضر 

 Post CCU ٬CCU٬اورژانس٬جراحي٬داخلي٬

 بيمارستان نور و علی اصغر 

)ه.ش( به  1300ه.ش تاسيس و در سال  1292رستان خورشيد در سال اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و درابتدا با نام بيما

,  شروع, ثابت تخت286 باظرفيت 1326 ازسال آموزشي است كه–بيمارستاني دانشگاهي بهره برداري رسيده است . اين بيمارستان 

بخشهاي بستري و درماني آن  متر مربع مي باشد كه 15776سطح زير بناي فعلي بيمارستان نور .دايردارد تخت 210 حاضر ودرحال

(، روانپزشكي مردان 124(، اورژانس مسمومين با ) 300(، اورژانس روانپزشكي با ) 375شامل اورژانس قلب و داخلي با مساحت )

( و مركز 325(، آنژيوگرافي و سي سي يو )518( ، قلب )518(، داخلي زنان )518(، داخلي مردان )600(، روانپزشكي زنان )600)

( سنگ شكن و اتاق عمل 150(، دياليز حدود )610(، پيوند كليه و نفرولوژي )610علي اصغر)ع( داراي بخشهاي ارولوژي ) حضرت

تخصصهاي موجود متر زير بنا دارد.  6500كه حدود  مترمربع مي باشد 900حضرت علي اصغر)ع(  مساحت زمين بيمارستان   ميباشد .

بخشهاي ٬CCUاورژانس٬مسموميت٬پيوند كليه  ٬نفرولوژي٬ارولوژي٬قلب٬روانپزشكي٬ در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي

اسپرومتري  –آنژيوگرافي  -تست يوروديناميك  -تست ورزش  –تشخيصي اين دو مركز عبارتند : واحدهاي راديولوژي وسونوگرافي 
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 –همچنين داراي كلينيكهاي تخصصي پوست  –سونوگرافي  –آزمايشگاه تشخيص طبي  –آزمايشگاه پيوند  – اكوكارديوگرافي  -

 ترك اعتياد و گفتار درماني و مشاوره تغذيه ميباشد  –روانپزشكي  –داخلي اعصاب  –ريه  –قلب  –غدد 

 بيمارستان شهيد محمد منتظری 

و  ،تأسيس، 150 تختثابتباظرفيت 1354 كهدرسال.  درمانياست–اين بيمارستان در شهرستان نجف آباد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ، جراحي ، زنان و زايمان ، كودكان ،  179در حال حاضر 

 CCUاورژانس ، نوزادان ، ارتوپدي ، چشم پزشكي ، نورولوژي ، 

 مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسين )ع(

بخشهاي راه اندازي شد.  1390اين مركز در سال درماني است .  -اين بيمارستان در شهر اصفهان واقع شده و بيمارستاني آموزشي

، بخشهاي پاراكلينيك، دسته عمده شامل: بخشهاي بستري 3درماني مختلفي كه بدين منظور در اين مركز پيش بيني شده است در 

بخش اطفال ،  كليه كودكان و اعصاب كودكان -:بخش اطفال يك : شامل بخشهاي جنرال اورژانسبخش بخشهاي پشتيباني قرار دارند.

بخش اطفال سه : شامل بخشهاي عفوني و ، قلب كودكان و ايمنولوژي و آلرژي -گوارش كودكان  -دو : شامل بخشهاي غدد كودكان 

بخش ، : شامل بخشهاي جراحي اعصاب كودكان بخش جراحي دو، بخش جراحي يك : شامل بخش جراحي كودكان، ريه كودكان

بخش جراحي فك كودكان : بخش ارولوژي كودكان و بخش جراحي ، ارتوپدي كودكان : بخش گوش و حلق و بيني كودكان

 ،تخت 9بخش دياليز با ظرفيت  ، تخت 20با ظرفيت  NICUبخش  ، تخت 9با ظرفيت  PICUبخش ، پالستيك و ترميمي كودكان

 ،بخش درمانگاههاي تخصصي و فوق تخصصي ،تخت 12بخش داخلي نوزادان با ظرفيت  ،تخت 9ادان با ظرفيت بخش جراحي نوز

 ، بخشپاتولوژيبخش آزمايشگاه ، بخش راديولوژي و سونوگرافي ،خشهاي پاراكلينيكيي، ببخش فيزيوتراپ ،بخش بيماران تاالسمي

 بيمارستان الزهرا 

, تأسيس, تختثابت950 باظرفيت 1372 سالآموزشي است كه در–اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي 

 زنان٬جراحيكودكان٬جراحي٬ارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي تختدايرد 658 ودرحالحاضر

 ٬قلب٬ وبيني وحلق گوش ٬پزشكي چشم ٬عفوني٬ پوست، ارتوپدي ٬مغزواعصاب جراحي ٬نوزادان ٬اورژانس٬كودكان٬وزايمان

 PostCCU CCU٬ ٬ICU٬روماتولوژي٬ريه داخلي٬ارش گو داخلي٬هماتولوژي٬نرولوژي٬ارولوژي٬روانپزشكي

 بيمارستان شهيد مطهری 

 330 ثابت تخت باظرفيت 1348 درسال كه.  است درماني–اين بيمارستان در شهرستان لنجان واقع شده و بيمارستاني ذوب آهن 

ارستان عبارتند از : داخلي ، جراحي ، كودكان ، چشم ، بيم اين در موجود تخصصهاي.  دائردارد تخت 330 حاضر ،تأسيس،ودرحال

 گوش و حلق و بيني ، داخلي اعصاب ، اورژانس 
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 بيمارستان حجتيه

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني وابسته به انجمن خيريه مي باشد كه نوع فعاليت آن درماني عمومي است و 

تاسيس شد و در حال حاضرداراي بخش هاي جراحي،  طبقه5مترمربع در5968بازيربناي تخت ثابت و  150با ظرفيت  1382در سال

 و درمانگاههاي تخصصي است.  اورژانس، اطاق عمل، همودياليز

 اميرالمومنين شهرضابيمارستان 

تخت  140متر مربع و داراي  57000به مساحت  .آموزشياست–دانشگاهي بيمارستاني واقع شده و  شهرضااين بيمارستان در شهرستان 

 ، بخش مامايي ، ليبر، داخلي جراحي و اتاق عمل مي باشد .  NICUبخش مي باشد.داراي بخشهاي ويژه، 

 شهدای لنجان بيمارستان 

تخت فعال  مي  110متر مربع و  45000به مساحت . آموزشياست–دانشگاهي بيمارستاني واقع شده و  لنجاناين بيمارستان در شهرستان 

 بخش مامايي ، ليبر ، داخلي جراحي و اتاق عمل مي باشد .  باشد. داراي بخشهاي اورژانس، اطفال، زنان، 

 درمانی) درمانگاهها ( –مراکز بهداشتی 

 مركز بهداشتي درماني مسعوديهمركز بهداشتي درماني سپاهان شهر

 انقالبمركز بهداشتي درماني  اعلمي هرنديمركز بهداشتي درماني

 امام موسي كاظم مركز بهداشتي درماني زهران مركز بهداشتي درماني

 شبكه بهداشت و خانه هاي بهداشت شهرستان نجف آباد پايگاه بهداشتي ملك شهر

 

تختخوابي با بخشهاي مختلف زنان و مامايي ، داخلي ، جراحي ،   150همچنين اين دانشگاه هم اكنون در حال ساخت بيمارستان  

چندان دور بسياري از نيازهاي آموزش باليني دانشجويان پرستاري را مرتفع بخشهاي ويژه ، اتاق عمل و ....  مي باشد كه در آينده اي نه 

واقع در شهر اصفهان كه وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي واحد "بيمارستان خصوصي آموزشي اصفهان  "اين دانشگاه از مي نمايد . 

رژانس و سي سي يو مي باشد نيز جهت تخت و بخش هاي مختلف جراحي، زنان و زايمان، او 55نجف آباد مي باشد و داراي 

 كارآموزي ها استفاده  مي كند.

 

 

 

 

 

 
 


