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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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 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

                   




