
شماره تلفنآدرس پستینامر

55469393كاشان، خ شهيد رجايي، بيمارستان نقويبيمارستان  نقوي1

55540026 جاده راوند، بيمارستان شهيد بهشتی5كيلومتر بيمارستان شهيد بهشتی2

55310078کاشان ،خيابان امير کبير ، نرسيده به اداره برق(مهر)دکتر ابراهيم آبادی 3

55663640كاشان، جوشقان قالي و كامو،دکتر احدی4

55433861چهارراه ورزشگاه- 2،فاز کاشان ، ناجی آباد دکتر احمدی مقدم5

54720059روبروی سيدالشهداء- خيابان وليعصر دکتر اخباری6

55331850خيابان امير کبيردکتر اربابی7

55229038اله شريف-كاشان، ابتداي خ مالحبيب (ابن سينا)دکتر اصفهانيان8

2755445902، نبش ک آزادیكاشان، خ شهيد بهشتی(قانون)دکتر اکبری9

54720052آران و بيدگل، ميدان بالل، خ نواب صفوي، جنب بانك صادراتدکتر اکرمی10

55440188كاشان، خ شهيد رجايي(رازي)دکتر الماسی11

55234438کاشان، خيابان آیت اهلل یثربیدکتر ایرامنش12

55334013كاشان، ميدان شورا(كيميا)دکتر بداغی13

55454561كاشان، چهارراه آيت اله كاشاني، ساختمان  امير كبير(شفا )دکتر برزگری14

55348071کاشان، مسکن مهر(بزرگمهر)دکتر بنفشه 15

55245900كاشان، خ آیت اله سعيدی، تقاطع بلوار چمراندکتر پرویز16

54720165آران و بيدگل، روبروی اورژانس امام خمينیدکتر تقدیسی17

55447530کاشان، خ شهيد بهشتی، ک بيمارستان ميالد(کيان)دکتر حسين پور 18

55241860كاشان، لتحر ، روبروی امامزادهدکتر حسينی19

55335090،جنب بيمارستان متينیكاشان، خ اميرکبيردکتر حق پناه20

54254145(ره)ابوزید آباد، خ امام خمينیدکتر خادمی21

55467003كاشان، خ شهيد بهشتي، جنب بانک انصاردکتر خسرونژاد22

55447742، انتهای خ كارگر، نرسيده به پل هواییكاشان دکتر خيمه کبود23

55462026كاشان، خ شهيد بهشتي، روبروي ك شامخيدکتر خياط كاشاني24

55457561كاشان، چهارراه آيت اله كاشاني، ابتداي خ  شهيد بهشتیدکتر دارابی25

55516838راوند، نبش ميدان قطب راوندي(مرکزی)دکتر دستان 26

54823131نوش آباد، روبروي بانك مليدکتر رشيدي27

55514569(ع)ميدان امام رضا - بلوار کشاورزدکتر زمانی28

55461226، ساختمان ميالد(ع)كاشان، ميدان امام حسيندکتر ساتر29

55469694كاشان،خ شهيد رجاییدکتر سيدی30

55548538کاشان، بلوار دانش(دانش)دکتر شاه باالئی 31

55440037كاشان، خ بابا افضل، جنب پانخل(مرجان)دکتر شب زنده دار32

54730830(ره)آران و بيدگل، خ امام، روبروي اورژانس امام خمينیدکتر شکاری33

54729500(ع)آران و بيدگل، ميدان امام حسن مجتبیدکتر شمس الدین34

55644040(ره)قمصر، خ امام خمينیدکتر طالبيان35

55444433كاشان، خ بهشتي، جنب ک مسجد شامخیدکتر طبسی36

55684721مشکاتدکتر عابد37

55516106راوند(آرمين)دکتر عاملی 38

55228086كاشان، خ امام خمينی ، روبروی اورژانس گالبچی((ع)امام رضا)دکتر عبدلی 39

55673738برزکدکتر عالیی40

55234961كاشان، خ  اباذر(پاستور)دکتر عماداالسالمی 41



55459163کاشان، خ آيت اهلل كاشاني، ساختمان پزشكان بقيه اله(کوثر )دکتر قاسميه42

55522828طاهرآباددکتر قنبری43

55541955كاشان، خ طالقانی، تقاطع بلوار نمازدکتر کفيل44

54722928آران و بيدگل، جنب اورژانس امام خمينیدکتر گلسرخی45

55546465كاشان، ميدان معلم، ابتدای خ شهيد بهشتی(حکيم)دکتر المع 46

54833855بی خاتون-سفيدشهر، جنب بیميالد. دکتر محسن خياط کاشانی 47

54722692آران و بيدگل، خ محمد هاللدکتر محمد گل48

55306764ساختمان رازی-خ ایمان شرقی- كاشان، خ شهيد بهشتی((عج).بقيه ا)دکتر محمدیان 49

55450370كاشان، خ باباافضل روبروي سازمان آبدکتر محمودی50

55425270كاشان، چهار راه الغدیردکتر مرتضوی51

55232672كاشان، خ امام خميني، روبروی اورژانسدکتر مشرقی52

55457990كاشان، ميدان كمال الملكدکتر مصداقی نيا53

55229540كاشان، ميدان قاضي اسداله، ابتداي  خ بخاراييدکتر معتمدنژاد54

55448347كاشان، خ شهيد بهشتیدکتر معمار کرمانی55

55333937كاشان، خ اميركبير، فين بزرگدکتر موحدیان56

55723553نياسردکتر مهدی زاده57

55460133کاشان، جنب بيمارستان نقویدکتر مهرزاد58

54730018آران و بيدگل، جنب کلينيک صالحون(اکسير)دکتر نجارزاده 59

755510410حکمت - راونددکتر نجفی زاده60

54822242نوش آباد، ميدان شهدادکتر نجفي61

55578187كاشان، بلوار مطهري، جنب كلينيك فرهنگياندکتر نساج62

55580613كاشان، خ شهيد بهشتی، ابتدای خ زیارتی(دی)دکتر نعمانی راد63

55304040كاشان، خ امير كبير، فين کوچک(اميرکبير)دکتر نکویی64

54723195آران و بيدگل، خ محمد هاللدکتر نمکی65

55462446كاشان، خ شهيد بهشتي، ساختمان سينادکتر وردی66

54843899سفيدشهر، محمدآباددکتر هاشمی67

55451197كاشان، خ بابا افضل، جنب اورژانس مرکزیدکتر یوسفی68

55444554كاشان، خ اباذررضوی69

55460133كاشان، خ باباافضل، روبروی بانک سپه(شهاب)طالبيان 70

55442957كاشان، خ بابا افضل، جنب بازار عليفارابی71

55443555كاشان، خ شهيد بهشتي، درمانگاه شفا(سپاه )مجتمع درمانی شفا 72


