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 ساختمان پزشکان کمال الملک -میدان کمال الملک -کاشان  بینایی سنجی فرادید کاشان 31

 ابتداي خ باباافضل  -چهار راه آیت اهللا کاشانی -کاشان  فیزیوتراپی کسري کاشان 32

کلینیک خوارزمی  کاشان  33

 )نجفی تبار(

 روبروي مسجد الزهرا –خیابان صالحی  –کاشان  گفتاردرمانی

 طبقه فوقانی شیرینی سراي احمدي - خ شهید بهشتی -کاشان  فیزیوتراپی  کلینیک نسل امروز کاشان 34

 طبقه فوقانی داروخانه دکتر طبسی -خ بهشتی -کاشان  فیزیوتراپی مهر کاشان 35

 25کوچه آزادي - خ شهید بهشتی -کاشان کاردرمانی -مانی گفتار در نگار عصر کاشان 36
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 خ ولیعصر -آران و بیدگل فیزیوتراپی بیمارستان سیدالشهداء  آران و بیدگل 40

 نبش کوچه سوم - خ مالمحمد علی -خ زینبیه -آران و بیدگل فیزیوتراپی توانا آران و بیدگل 41

 کوچه قیام دوم - شهریور17خ -آران و بیدگل ردرمانیکا -گفتار درمانی  )ع(حضرت ابوالفضل  آران و بیدگل 42

 نبش اداره برق - بلوار شهید بهشتی -اولین میدان -ابوزیدآباد بینایی سنجی درمانگاه ابوزید آباد آران و بیدگل 43

 باالتر از معراج هفتم -خ شهداء -آران و بیدگل فیزیوتراپی درمانگاه شفا آران و بیدگل 44

 بلوار امیرکبیر  -میدان آزادگان -میدان امام علی -آران و بیدگل  فیزیوتراپی درمانگاه فاطمیه آران و بیدگل 45

شنوایی  -گفتار درمانی  درمانگاه فرهنگیان  آران و بیدگل 46

 بینایی سنجی -سنجی

 روبروي امام جمعه - خیابان شهداء -آران و بیدگل 
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