
  
 بهشتی دکتر شهید بیمارستانی مجتمع

 :بیمارستان تاریخچه
در بدو امر توسط سازمان تامین اجتماعی و با کمک همه جانبه  ساختمان مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی شهید بهشتی

تاسیس گردید و بخشهاي مختلف آن با حمایت  1369هیئت محترم امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 
این مرکز  26/11/1379مصوب  1380قانون بودجه سال  10دانشگاه راه اندازي شد و سپس به استناد تبصره 

ندي خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شد و در چارچوب سطح بندي خدمات خارج از سطح ب
درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و از سازمان تامین اجتماعی خریداري شد و بر اساس 

جلسه مورخه مصوبات هیئت محترم وزیران و تصویب نامه شوراي عالی تامین اجتماعی و در اجراي صورت
به طور قطعی به دانشگاه  2/12/1383بیمارستان شهید بهشتی بانضمام کلیه متعلقات آن در تاریخ 7/12/1381

به دنبال تصمیمات مسئولین محترم دانشگاه بخشهاي مختلف بیمارستان  6/7/1385واگذار گردید و در مورخه 
جاده  5مترمربع واقع در کیلومتر  40000ربناي حدود نقوي نیز به این مرکز منتقل گردید و هم اکنون بامتراژ زی

راوند با هدف ارائه خدمات به اهالی محترم شهرستان کاشان و شهرستانها و روستاهاي اطراف کاشان درحال  -کاشان 
 . فعالیت می باشد

 

 615 تعداد تخت مصوب بیمارستان شهید بهشتی

 393 تعداد تخت فعال بیمارستان شهید بهشتی

 100 )ع(تعداد تخت مصوب مجتمع امام علی 

 58 )ع(تعداد تخت فعال مجتمع امام علی 

 1 درجه ارزشیابی

   

آدرس 
 بیمارستان

 مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی- بلوار قطب راوندي-جاده راوند 5کاشان کیلومتر

 55540026-031 تلفن

 55548900 فاکس

 beheshtihospital@kaums.ac.ir پست الکترونیک

 8715973447 صندوق پستی

  
  



 

  کروکی بیمارستان    

 از سمت خروجی راوندکروکی بیمارستان 

  

  
  
  

  )کاشان  -کاشان و اصفهان  -بزرگراه امیر کبیر، تهران ( کروکی بیمارستان از خروجی کاشان 

  



  

   موقعیت مکانی واحد هاي بیمارستان     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  پرستاري دفتر پرسنل معرفی

  تماس داخلی  تحصیلی مدرك  خانوادگی نام و نام  سمت
  5283  پرستاري کارشناس  شهال رفیعی  پرستاري خدمات مدیر

  5287  پرستاري کارشناس  عرب لیال  بالینی سوپروایزر

 5278 پرستاري کارشناس  معصومه فیفایی  بالینی سوپروایزر

 5287 پرستاري کارشناس  نساجیان راضیه  بالینی سوپروایزر

  5278 پرستاري کارشناس  جدي سکینه  بالینی سوپروایزر

  5287 پرستاري کارشناس  فرزانه فالح  بالینی سوپروایزر

  5278 پرستاري ارشد کارشناس  سید مرتضی قپانی  بالینی سوپروایزر

 5289  پرستاري ارشد کارشناس  زهره سادات میرحسینی  عفونت کنترل سوپروایزر

 5289  پرستاري کارشناس  مقدم حیدري صدیقه  پرستار کنترل عفونت

  5289  پرستاري کارشناس  مرضیه قاسمی  پرستار کنترل عفونت

 5281  پرستاري ارشد کارشناس  چیان خامه مرضیه  آموزشی سوپروایزر

 و مشاوره واحد کارشناس
  بیماران سالمت

 5281  پرستاري ارشد کارشناس  کجائی افسانه

 5274  پرستاري کارشناس  مهماندوست سادات سعیده  بیمار ایمنی کارشناس

  5282  کاردان حسابداري  شاکریان مریم  پرستاري دفتر منشی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  حوزه دفتر پرستاري درمانی هاي بخش معرفی
  تماس داخلی  بخش مسئول  بخش نام  طبقه
  5575  باقرزاده زهرا  1 داخلی  چهارم
 5572  ناهیده فخاري  2 داخلی  چهارم
  5580  مرجان شب زنده دار  4 داخلی  چهارم
 5567  شعاعی معصومه  عفونی  چهارم
  5601  زاده نجار منیره  CCU 1  سوم
  5600  زهرا غالمی  CCU 2  سوم
 5602  پرویز شهره  ICU3  سوم
 5595  خواه هاشمی حسن ICUOH  سوم
 5590  نادري نرگس اطفال  سوم

 5228  جمالدار اشرف گرافی آنژیو  ) سوم(علی امام ساختمان
  5229  رضوانی تقی محمد قلب جراحی عمل اتاق  ) سوم (علی امام ساختمان

 5559  طیبه عصاریان  زایمان  دوم
  5423  زاده تقی معصومه  NICU  دوم
 5414  زاده تقی معصومه  نوزادان  دوم
 5415  صدیقه دانشیار  زایمان بستري  دوم
 5431  زینب دامن افشان  اعصاب جراحی  دوم
  5425  آقایی زهرا  زنان جراحی  دوم

 5240  مهدیه نیک مهر  3 داخلی  ) دوم (علی امام ساختمان
 5454  مهدي وطنخواه  1 مردان جراحی  اول
 5437  رحیمی ..ماشاا  2 مردان جراحی  اول
 5456  قصابی ملیحه  ICU 1  اول
 5460  غالمی زهرا  ICU 2  اول
 5470  حوریه حاجی غفاري  جنرال عمل اتاق  اول

 5235  مریم کالهی  آنژیوگرافی بستري  ) اول (علی امام ساختمان
 5220  محسن گنجی زاده  داخلی جنرال  همکف
 5236  رامین بنایی   تریاژ + اورژانس  همکف
 5236  منش پاك سیما  دیالیزهمو   همکف
 5711  زاده حسین زهرا  درمانی شیمی  همکف
  5450  شیما جهانگیر  درمانگاه  همکف

 
 


