
 بیمارستان های شهر اصفهانزایمان  برای الس های آمادگیک

تماسمحل برگساری و شماره   ردیف بیمارستان زمان برگساری 

 بیوارستاى عیسی بي هرین)ع(

9- 23223323  

 یکشٌبِ ، دٍشٌبِ ، سِ شٌبِ

 03-03ٍ    8 -03ساعت 
 0 عیسی بي هرین)ع(

هرکس آهَزشی درهاًی شْید 

 بْشتی

23226330 

06 -09یکشٌبِ ساعت   

02 -08پٌجشٌبِ ساعت   

 

هرکس آهَزشی درهاًی شْید 

 بْشتی
3 

 بیوارستاى شْید صدٍقی

23902308 

 ّر رٍز صبح

03:23 - 03:23ساعت  
 2 شْید صدٍقی

 بیوارستاى سیٌا

303-  23333333  

 ّر رٍز بِ جس شٌبِ ٍ دٍشٌبِ

9:23ساعت   
 4 سیٌا

 بیوارستاى سعدی

22362320 

 سِ شٌبِ ّا

02 -08ساعت   
 3 سعدی

 بیوارستاى سپاّاى

22202322 

 شٌبِ ّا

03 -03ساعت   

 سپاّاى
 

2 

 بیوارستاى خاًَادُ

2339993 2 

 شٌبِ

03 -06ساعت   
 6 خاًَادُ

 بیوارستاى حجتیِ

22232332 

 سِ شٌبِ

02 - 09:23ساعت  
 8 حجتیِ

 بیوارستاى زّرای هرضیِ)س(

4- 24432320  
 

 یک ّفتِ رٍزّای زٍج

 ٍ یک ّفتِ رٍزّای فرد

8:23 -03ساعت   

 9 زّرای هرضیِ)س(

 بیوارستاى هْرگاى

3- 23223342  

 

 دٍشٌبِ

03 -06ساعت   
 03 هْرگاى

 بیوارستاى اهیي

24433330 

 یکشٌبِ، سِ شٌبِ، پٌجشٌبِ

03 -03ساعت   
 00 اهیي

 بیوارستاى اهیرالوؤهٌیي)ع(

8-  23390360  

 سِ شٌبِ

9:23 -03ساعت   
 03 اهیرالوؤهٌیي)ع

 بیوارستاى شریعتی

22363333 

 چْارشٌبِ

 8 -03ساعت
 02 شریعتی

 بیوارستاى عسگریِ

23333340 

 شٌبِ تا پٌجشٌبِ

03:23-03:23ٍ  8 -03ساعت   
 04 عسگریِ

 حضرت زّرا زیٌبیِ

6-3300093  

 شٌبِ، دٍشٌبِ، چْارشٌبِ

9 -03ساعت   
 03 حضرت زّرا زیٌبیِ

 

 معاونت ردمان



بیمارستان های شهرستانهای اصفهانزایمان  برای های آمادگیکالس   

 ردیف بیمارستان زمان برگساری محل برگساری و شماره تماس

 بیوارستاى حشوتیِ
42339320 

 

 شٌبِ ٍ یکشٌبِ
03 -03ٍ  8 -03ساعت   

 0 حشوتیِ ًائیي

 بیوارستاى فاطویِ
36663320 

 یکشٌبِ ٍ سِ شٌبِ
8 -03ساعت  

 3 فاطویِ خَاًسار

 بیوارستاى خاتن االًبیاء
34333322 

 2 خاتن االًبیاء ًطٌس با ّواٌّگی بیوارستاى

 بیوارستاى شْدای لٌجاى
33326232 

 

03:23 -03شٌبِ ساعت   
03:23 -03سِ شٌبِ ساعت   

 4 شْدای لٌجاى

 بیوارستاى فاطوِ السّرا)س(
3- 43442003 

 شٌبِ ّای آخر ّر هاُ
9:23 -03ساعت  

 3 فاطوِ السّرا)س( ًجف آباد

 بیوارستاى اهام خویٌی
26430300 

 

8 -02سِ شٌبِ ساعت  2 اهام خویٌی)رُ( فالٍرجاى 

 بیوارستاى گلدیس
43323833 

 شٌبِ، دٍشٌبِ، چْارشٌبِ
03:23 -03:23ساعت   

 6 گلدیس شاّیي شْر

بیوارستاى حضرت رسَل 
 اکرم)ص(

36393343 

 دٍشٌبِ ّا
03 -03ساعت   

 

حضرت رسَل اکرم)ص( 
 8 فریدًٍشْر

 بیوارستاى سید الشْداء
32226202 

 چْارشٌبِ
 03 -03ٍ  8 -03ساعت

 9 سید الشْداء سویرم

حسیي)ع(بیوارستاى اهام   
36340333 

 چْارشٌبِ ّا
03الی  03  

 
 03 اهام حسیي گلپایگاى

 بیوارستاى شْید هٌتظری

43242333 

 

 یکشٌبِ ٍ چْارشٌبِ
03- 9  

 00 شْید هٌتظری ًجف آباد

 بیوارستاى هحودرسَل ا...

33264323 

 سِ شٌبِ

 03 -03ٍ  8 -03ساعت
بیوارستاى هحود رسَل ا... 

 03 هبارکِ

 هطْریبیوارستاى شْید 

33234040 

 شٌبِ ٍ یکشٌبِ

 03 -03ساعت 
بیوارستاى شْید هطْری 

 02 فَالدشْر

 بیوارستاى شْید بْشتی

34344003 

 دٍشٌبِ

03 -03ساعت   
بیوارستاى شْید بْشتی 

 04 اردستاى

 بیوارستاى بٌْیا

43332662 

 سِ شٌبِ

03 -03ساعت   
 03 بیوارستاى بٌْیا تیراى

 

 


