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 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

9314 

          ري اطالعات دانشگاه  آمار و فن آومديريت مركز         

  
 

 

 4931 مراكز توانبخشي به تفكيك شهرستان در سال

 رديف
نام 

 شهرستان
 نوع فعاليت نام مراكز

 نوع

 وابستگی
 تلفن آدرس مسئول فنی شيفت كاري

خ شهید رجایی، ک مخابراتكاشان،  هما نظیری شیفت2 خصوصی فیزیوتراپی آبان كاشان 1  44222455 

 ویدا طباطبایی شیفت2 خصوصی فیزیوتراپی (مركزی)آریا  كاشان 2
خ آیت اهلل كاشانی، طبقه پایین  ،كاشان

(روبروی شكرریز)بانك دی  

44515555 

44242452 

 كاشان 5
امام حسن 

 (ع)مجتبی 
رضازادهرضا  شیفت2 خصوصی كار درمانی  

جنب  ،كاشانی چهارراه آیت اهلل ،كاشان

115ساختمان ،پاساژ ملت  
44255545 

2 
 

 كاشان

 

 شیفت1 خصوصی گفتاردرمانی آوا
نرجس 

 احمدی
 44245522 كاشان، خ شهید بهشتی، ک شهید فراتی

  بصیر كاشان 4

 
 شیفت1 خصوصی بینایی سنجی

فخری حقیقی 

 نژاد

 ،فراتیشهید ک ،خ شهید بهشتی ،كاشان

 ساختمان بصیر
44245522 

 فاطمه دارسی شیفت1 خصوصی اپیفیزیوتر بهار نكاشا 5
ساختمان  ،نبش زیارتی ،خ بهشتی ،كاشان

 پزشكان دی

44455515 

44455515 

 شیفت 1 خصوصی فیزیوتراپی بهبود كاشان 4
حسین 

 تعظیمی فر

 ،24آزادی ک ،خ شهید بهشتی ،كاشان

 ساختمان نگار عصر
44254414 

یدا شریفو شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی پارس كاشان 5  
جنب شیرینی  ،خ  شهید بهشتی ،كاشان

 سرای احمدی
44225251 

 سودابه امینیان شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی پویا كاشان 5
 یروبرو رجایی،خ ابتدای  ،كاشان

 داروخانه دی، جنب بیمه كارآفرین
44425554 

 ارتوپدی فنی پویش كاشان 15
 (ساخت اورتز پروتز)

 شیفت2 خصوصی
سید ابراهیم 

تضویمر  

كاشان، خ باباافضل، جنب داروخانه دكتر 

 محمودی، طبقه دوم
44424215 

 تن آسا كاشان 11
 ارتوپدی فنی

 (ساخت اورتز پروتز)
 شیفت2 خصوصی

امیر دولتی 

 خواجه

شهید  ک ،شهید رجائی خابتدای  ،كاشان

 ساختمان پزشكان مازوچی  ،مازوچی
44245545 

 توان افزا كاشان 12
 ارتوپدی فنی

 (ت اورتز پروتزساخ)
 44425552 جنب فرهنگیان ،بلوار مطهری ،كاشان حسین سادات شیفت2 خصوصی

 مهدی جهادی شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی توحید كاشان 15
جنیب مسیجد    ،خ فاضل نراقیی  ،كاشان

 محمدیان
44225254 

 44225221 مازوچی ک ،خ رجایی ،كاشان لیال باقری شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی ثمین كاشان 12

 ادامه جدول در صفحه بعد  
 

 



 توانبخشی / ضمائم                                          

 

 
     

 

 

 

 آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل هشتم 9314

 

 4931 ادامه مراكز توانبخشي به تفكيك شهرستان در سال

 رديف
نام 

 شهرستان
 نوع فعاليت نام مراكز

 نوع

 وابستگی

شيفت 

 كاري
 تلفن آدرس مسئول فنی

 عالیه خوارزمی شیفت2 خصوصی فیزیوتراپی خوارزمی كاشان 14
 ارشیاد  جنب كتابخانه نز،نط خ ،كاشان

 میاسال
44254245 

 لیال نجفی تبار شیفت1 خصوصی گفتاردرمانی خوارزمی  كاشان 15
سییاختمان  ،سییه راه زیییارتی ،كاشییان

 4واحد ، 2طبقه  ،پزشكان كرمانی
44452242 

 نرگس كافیان شیفت2 خصوصی گفتاردرمانی سمیع كاشان 14

خ ،فلكییه قاضییی اسییداهلل    ،كاشییان

مركز  ،خ شهید علی جعفری ،صنعتكار

 كودک ناشنوا و نیمه شنوا سمیع مادر و

44511522 

 44255225 یاس ، خ طالقانی، ساختمان گلكاشان سمیه چراغی شیفت1 خصوصی كاردرمانی سمیه چراغی كاشان 15

 شیفت1 خصوصی بینایی سنجی شریف كاشان 15
محمدحسین 

 شریف

كاشان، چهیارراه آییت الیه كاشیانی،           

جنب لیوازم التحرییر نگیارط، طبقیه     

 زیرین

44222225 

 44255225 ، خ طالقانی، ساختمان گل یاسكاشان فاطمه چراغی شیفت1 خصوصی گفتاردرمانی فاطمه چراغی كاشان 25

 شیفت2 خصوصی بینایی سنجی دفرادی كاشان 21
روح اله 

 كاویانی

سیاختمان   ،میدان كمال الملك ،كاشان

 پزشكان كمال الملك
44245555 

 سهیال شاطری شیفت2 خصوصی پیفیزیوترا كسری كاشان 22
خ مالمحسن، ساختمان  ،كاشان

 الجوردی
44225541 

 زهره اخباری شیفت2 خصوصی فیزیوتراپی مهر كاشان 25
، شیهید فراتیی   ک ،خ بهشیتی  ،كاشان

 ساختمان جدید دكتر كرمانی
44241514 

 نگار عصر كاشان 22
، گفتار درمانی

 كاردرمانی
 24ی آزاد ک ،خ شهید بهشتی ،كاشان مریم بهشتیان شیفت2 خصوصی

44254411 

44254412 

 شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی نوین كاشان 24
 حمیدرضا

 تلك آبادی

ک شییهید -خ شییهید بهشییی ،كاشییان

 وزیری
44444411 

 الهه میانساز شیفت1 خصوصی شنوایی سنجی نیوشا كاشان 25

، چهیارراه آییت الیه كاشیانی،     كاشان

جنب بانیك اییران زمیین، سیاختمان     

 زشكان مركزیپ

44245155 

 زهرا تجملی شیفت2 خصوصی فیزیوتراپی (ع)ولیعصر  كاشان 24
كاشان، انتهیای خ میدرس، روبیروی    

 زعیمآموزشگاه 
44554554 

 
   ادامه جدول در صفحه بعد
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 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

9314 

          ري اطالعات دانشگاه  آمار و فن آومديريت مركز         

  
 

 

 4931 ادامه مراكز توانبخشي به تفكيك شهرستان در سال

 نوع فعاليت نام مراكز نام شهرستان رديف
 نوع

 وابستگی

شيفت 

 كاري
 تلفن آدرس مسئول فنی

 كاشان 25
بیمارستان شهید 

 بهشتی
 شیفت2 دانشگاه  فیزیوتراپی

حسین تعظیمی فر 

 فاطمه دارسی
بلوار قطب راوندی ،كاشان  44425525 

 كاشان 25
بیمارستان 

 كارگرنژاد

كاردرمانی، 

 گفتاردرمانی
 لیال نجفی تبار شیفت1 دانشگاه 

بلوار قطب  4كیلومتر ،كاشان

انتهای بلوار پرستار ،راوندی  
44425111 

 كاشان 55
بیمارستان 

 متینی

 ،گفتار درمانی

، سنجیشنوایی 

 بینایی سنجی

 شیفت1 دانشگاه 
 مریم باغبانپور

قربانی منیره  

بیمارستان  ،خ امیر كبیر ،كاشان

 متینی
44522525 

 كاشان 51
بیمارستان 

 نقوی
 شیفت2 دانشگاه  فیزیوتراپی

ال باقریلی  

ه افتخارآمن   

بیمارستان  ، خ رجایی ،كاشان

 نقوی
44241414 

 كاشان 52
درمانگاه 

 بوعلی
 فیزیوتراپی

تامین 

 اجتماعی
 شیفت1

 حمیدرضا

 تلك آبادی 
 بهمن22خ ،كاشان

44222121 

44241515 

(ع)امام حسین  كاشان 55 شیفت2 سایر نهادها فیزیوتراپی   
شاهرخ پروین  

 راضیه هاجرپور

ساختمان  ،باباافضل خ ،كاشان

 هالل احمر
44244545 

 كاشان 52
جسمی حركتی  

 جانبازان
  فیزیوتراپی

سایر 

بنیاد )نهادها

 (شهید

شبانه 

 روزی

دكتر ابوالفضل 

 كیانوط

جنیب   ،کامام خمینیی  خ ،كاشان

 اورژانس گالبچی

44244511 

44225552 

 درمانگاه شفا كاشان 54

  ،فیزیوتراپی

، بینایی سنجی

 سنجی شنوایی

 شیفت1 اسایر نهاده

 علی رضاپور

 فخری حقیقی نژاد 

 -

روبیروی   ،خ شهید بهشتی ،كاشان

 زایشگاه شبیه خوانی

44225555 

44225444 

 كاشان 55
درمانگاه 

 فرهنگیان

 ،گفتار درمانی

 بینایی سنجی
 شیفت2 سایر نهادها

 علی احمدی

 علی سیف اله پور
 44455555 بلوار شهید مطهری ،كاشان

 شیفت2 خصوصی بینایی سنجی ببیناط آران و بیدگل 54
محبوبه عابدین 

 زاده

آران و بیییدگل، خ زینبیییه، نییبش  

 ، عینك بیناطب14حجاب 
42425125 

 محمد خادم شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی توانا آران و بیدگل 55
ان و بییییدگل، خ زینبییییه، خ  آر

 سوم کنبش  ،علیمالمحمد 
42421525 

 شیفت2 خصوصی پیفیزیوترا خاتم االنبیاء آران و بیدگل 55
ابراهیم حسن 

 شیری

خ هییییالل، خ  ،آران و بیییییدگل

جنییب آموزشییگاه   ،چهارسییو 

 رانندگی سینا

42422522 

42522155 

 

   ادامه جدول در صفحه بعد



 توانبخشی / ضمائم                                          

 

 
     

 

 

 

 آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل هشتم 9314

 
 

 4931 ادامه مراكز توانبخشي به تفكيك شهرستان در سال
 

 نوع فعاليت نام مراكز نام شهرستان رديف
 نوع

 وابستگی

شيفت 

 كاري
 تلفن آدرس فنیمسئول 

 آران و بیدگل 25
بیمارستان 

 سیدالشهداء
 42422521 خ ولیعصر ،آران و بیدگل وحیده واحدی شیفت1 دانشگاه فیزیوتراپی

 آران و بیدگل 21
 حضرت

 (ع)ابوالفضل  

 ،گفتاردرمانی

 كاردرمانی
 بیابان پورمحمد  شیفت2 خیریه

قییام   ک ،شیهریور 14خ ،آران و بیدگل

 خانه عمومی، روبروی كتابدوم
42425251 

 آران و بیدگل 22
 درمانگاه 

 ابوزید آباد
 شیفت1 دانشگاه بینایی سنجی

الهه عبدالهی 

 طاهری

مركییز  ،میییدان بهشییتی ، ابوزیییدآباد

 بهداشتی درمانی ابوزیدآباد
42245522 

 آران و بیدگل 25
درمانگاه 

 فرهنگیان

گفتار درمانی، 

 سنجیشنوایی 

آموزط و 

 پرورط
 شیفت1

 عباسیانصدیقه 

 سمیه خبازی

روبروی امام  ،شهداء خ ،آران و بیدگل

 جمعه
42421555 

 شیفت1 خصوصی بینایی سنجی سیف اله پور آران و بیدگل 22
 علی 

 سیف اله پور
 42425425 خ محمد هالل ،آران و بیدگل

 سعید فرمان بر شیفت1 خصوصی فیزیوتراپی صدرا آران و بیدگل 24
خ  ،مییییدان سیییپاه  ،آران و بییییدگل

 نبش بهار هفتم ،جمهوری اسالمی
42451215 

 معصومه شیبانی شیفت2 خصوصی فیزیوتراپی  شفا كلینیك آران و بیدگل 25
 روبروی  ،خ شهداء ،آران و بیدگل

 امام زاده هادی
42424242 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


