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مشاوره پیش از ازدواج ،    مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان ۲

مشاوره خانواده و طالق ، 

 …مشاوره فردی و

خ هشت بهشت غربی . مابین چهارراه گلزار و هشت بهشت غربی . 

 ساختمان آفاق . طبقه سوم

  درب طبقه سومخ بزرگمهر اولین کوچه معراج دومین  ازدواج و خانواده بهشت اصفهان ۳

 ۲07خ آبشار دوم نرسیده به پل غدیر روبروی تقاطع دوم پالک   تحصیلی تربیتی پدیده ابشار اصفهان 7

 ۶واحد۲خ جی همدانیان روبروی ترمینال جی ساختمان سپیده ط   تحصیلی تربیتی پیشرفت اصفهان 4

 طبقه اول۳0خ وحید کوچه شهیدان باقری نبش فرزان پ  کودک ونوجوان توتیا اصفهان ۶

بلوار کشاورز چهارراه مفتح ساختمان افشار جنب رستوران یلدا   کودکان استثنایی دریای ارام اصفهان 4

 7واحد۱ط

خ هشت بهشت شرقی بین جهارراه حمزه وپیروزی ساختمان ایلیا  ازدواج و خانواده راستی اصفهان 0

 4پ۲ط

خ اتشگاه بعداز خ شید مظاهری روبروی بانک مسکن طبقه فوقانی  ازدواج و خانواده سوگند اصفهان 9

  دفتر فنی

انتهای بن   یزدان 4خ استانداری بعداز خ فرشادی بن بست شماره  کودک ونوجوان فرصت اصفهان ۱0

 7طبقه اول واحد  4بست پ 

 ۲الدوله ساختمان الماس ط اول واحدخ بزرگمهر خ رکن  ازدواج و خانواده معنا اصفهان ۱۲

 ۶4پ  خ سعادت اباد نبش میدان ازادی کوچه الله ازدواج و خانواده دانایی  مهرایین اصفهان ۱۳

 ۱۱واحد7ساختمان الزهرا ط ۱9خ شریعتی غربی کوچه  روان درمانی ویان اصفهان ۱7

نیکبخت وچهارراه شیخ  خ شیخ صدوق حد فاصل چهارراه  تحصیلی تربیتی هدف برتر اصفهان ۱4

 ۱4سمت چپ جنب کوچه مولوی پ ۲فرعی  ۶۳ کوچه  صدوق

پروین نرسیده به پل سرهنگ ساختمان دارالشفاء ثامن االئمه طبقه  ازدواج و خانواده  ثامن االئمه اصفهان ۱۶

 سوم

 ۳۳۲واحد ۳ط ۳خ امادگاه چهارراه گلدسته مجتمع گلدیس ورودی   عمومی اطلس اصفهان ۱4

 ۳0۲واحد -چهار مهتاب مجتمع – باهنر راه چهار –خیابان رباط   عمومی آوای مهر اصفهان ۱0

 ۱7بن بست بشارت پالک  ۱۳خیابان آمادگاه کوچه   عمومی بارش مهر اصفهان ۱9

 صالحین  میدان احمداباد خ ولیعصر طبقه فوقانی موسسه مالی  عمومی سرمد اصفهان ۲0

اصفهان خ رباط چهارراه رزمندگان روبروی کوچه مسجد امام علی  عمومی کیان مهر اصفهان ۲۱

 70جنب مهد کودک عروسک پ

 ۱۲واحد ۲ط 9خ طیب ساختمان مهتاب  عمومی مهر زندگی اصفهان ۲۳

حدفاصل چهارراه وکال و شیخ صدوق نبش  -خ شیخ صدوق شمالی  عمومی مهروماه اصفهان ۲7

 کوچه نسترن طبقه فوقانی غذای برشته

 ۲07واحد۲ط7خ رباط چهارراه باهنر مجتمع پزشکی مهتاب  عمومی نجوای آرامش اصفهان ۲4

 طبقه اول ۱خیابان آمادگاه بن بست فیض ساختمان بوعلی   عمومی ندای رحمت اصفهان ۲۶



 -جنب داروخانه هرندی BRTروبروی ایستگاه  -سه راه سیمین  عمومی زیبا زندگی تبسم  اصفهان ۲4

 ۳444۲۲۲0   ۱۱٫واحد  – ۳طبقه  -ساختمان پردیس

 ۳مجتمع قرانی تالوت ط 47خ بزرگمهر خ اراسته نبش کوچه  عمومی رضوی اصفهان ۲0

 ۱خیابان فردوسی روبروی خیابان عافیت نبش کوچه شادی پالک   صنعتی سازمانی اردیبهشت  اصفهان ۲9

 ۱0پ ۳خ فردوسی ساختمان رضا ط  تحصیلی تربیتی  الفبای موفقیت  اصفهان ۳0

- ماتا مجموعه –شیرینی سرای خورشید  روبروی –خیابان طیب   کودکان استثنایی آویسا  اصفهان ۳۱

 ۳0واحد  -طبقه سوم- ۲ ورودی

 اول طبقه– جامکو ساختمان– صحرا بست بن–خیابان آمادگاه   تحصیلی تربیتی آیین  اصفهان ۳۲

 ۲0واحد7میدان ازادی برج سپهر ط  تحصیلی تربیتی بصیرت نوین  اصفهان ۳۳

ساختمان  ۳۳کوچه– ارتش خیابان ابتدای–چهار راه دانشگاه  ازدواج و خانواده بنیان مهر  اصفهان ۳7

 ۲واحد4۱

 نبش – نگین فلکه به نرسیده -سوم رباط خیابان –فلکه ملک شهر   کودکان استثنایی پارسه  اصفهان ۳۶

 اول طبقه کسری ساختمان -دانش خیابان

طبقه اول -ساختمان مستجاب-مقابل کوچه امامی-خیابان شیخ بهایی ازدواج و خانواده پرتو آفتاب  اصفهان ۳4

 4واحد

 – سعدی دبیرستان از بعد – ارتش خ اول –سه راه حکیم نظامی   تحصیلی تربیتی  پژواک  اصفهان ۳0

 طبقه اول -۱0 شماره ساختمان

 ۱ طبقه–ساختمان پارسیان  ۳۶ کوچه نبش–خیابان میر داماد  کودک ونوجوان جم  اصفهان ۳9

) ۲۲۳واحد دوم طبقه– م.د ورودی– نگین مجتمع–چهار راه توحید  ازدواج و خانواده راه عشق  اصفهان 7۱

 تمدید پروانه و مسول فنی(

 کوی نبش – گلستانه خیابان- فرخی ماه میدان–خانه اصفهان  ازدواج و خانواده راه نو زندگی  اصفهان 7۲

 اول طبقه– سروستان ساختمان-  سروستان

طبقه -ساختمان اکسین -نرسیده به چهار راه مصدق -خ شیخ بهایی   کودکان استثنایی رسش  اصفهان 7۳

 زیرین )جابجایی(

 طبقه– المهدی داروخانه جنب– شهریار کوچه–خیابان آمادگاه   کودکان استثنایی رویش  اصفهان 77

 آراد آزمایشگاه فوقانی

 خون بانک جنب خواجو میدان   –اصفهان  سالمندان سپیده  اصفهان 74

-چپ سمت– اول راه چهار به نرسیده–خیابان هشت بهشت شرقی   تحصیلی تربیتی شناخت  اصفهان 7۶

 ۱۶ کوچه ابتدای

 طبقه دوم-ساختمان صدف-کوچه اول-سومخیابان رباط   تحصیلی تربیتی صدرا  اصفهان 74

 4واحد  ۳خیابان چهارباغ خواجو ساختمان نوین طبقه   اختالالت جنسی صمیمیت  اصفهان 70

 کوچه– چپ سمت کوچه اولین–بهمن  ۲۲ ابتدای–خیابان بزرگمهر   تحصیلی تربیتی طلوع  اصفهان 79

 طبقه اول– ۲ پالک– اشکان

خانه اصفهان ، مفلکه نگهبانی نبش خ خلیفه مجتمع اداری فرهنگیان   تربیتیتحصیلی  عرفا  اصفهان 40

 ۳0۳فالورجان واحد

 4 طبقه – دیبا ساختمان  – دادگستری روبروی –خ نیکبخت غربی  ازدواج و خانواده فصل نو  اصفهان 4۱

 -۱0واحد –

 بن بست باربد4خ شیخ مفید کوچه سعدی جنوبی شماره  ازدواج و خانواده  کلید ذهن  اصفهان 4۲



 -جنب باشگاه کارگران -روبروی بیمارستان شریعتی -خ چهارباغ باال  تحصیلی تربیتی کوه نور  اصفهان 4۳

 0طبقه اول واحد  -مجتمع تجاری ابن سیا-بن بست ابن سینا

خیابان وحید روبروی کوی عزیزخانی طبقه فوقانی بستنی شاد واحد  ازدواج و خانواده مسیر خوشبختی  اصفهان 47

۳ 

کوی نصر بن بست اول  -مجتمع پارک آبشار -آبشاراول -خ -اصفهان  تحصیلی تربیتی نسیم مهر  اصفهان 44

 -سمت راست

بین چهارراه محتشم وفلکه ارتش جنب مانتو سرای ماه  -خ وحید  کودکان استثنایی نوبل  اصفهان 4۶

 صنم

 بن بست عسل ) ادرس جدید( ۱خ طیب روبروی پمپ بنزین کوچه  کودک ونوجوان  نهال  اصفهان 44

 مهر پیوند مرکز احمر هالل  خ کاشانی جنب ازدواج و خانواده  خوبان مهر   اصفهان 40

 اوج اموزشی گروه) گاما   اصفهان 49

 اسپادانا موفقیت

 ۳دهش روبروی پزوهش سرا پخ شیخ مفید چهارراه   تحصیلی تربیتی

 جنب بانک صادرات -اول خ بی سیم -خ بزرگمهر  عمومی پویش  اصفهان ۶0

 ۶7واحد7ط ۲خ شمس ابادی خ پارس مجتمع مریم بلوک   دفتر مشاوره  پیمان  اصفهان ۶۱

خ مسجد سید ابتدای خیابان پنج رمضان حد فاصل چهار راه جامی   عمومی ذهن زیبا  اصفهان ۶۲

 4واحد ۲وشیرینی کالب ساختمتن اداری ط

 74فلکه احمدآباد اول بزرگمهر پشت پمپ بنزین کوچه مهر پالک    دفتر مشاوره  نسیم زندگی  اصفهان ۶۳

 جنب داروخانه مالصدرا-خانه اصفهان   عمومی اکسیر  اصفهان ۶7

 واحد سوک طبقه بهایی شیخ پزشکی ساختمان–شیخ بهایی -خ   عمومی انتخاب نیک  اصفهان ۶4

۱۱0 

 ۲0۳پ نمکدان بست بن –خ هفت دست شرقی   عمومی آبان  اصفهان ۶۶

اصفهان ، خ سجاد ، چهار راه قائم مقام فراهانی ، طبقه فوقانی بانک   عمومی آسنا  اصفهان ۶4

 ۱رفاه ساختمان اریا واحد

 ۱مجتمع تجاری پزشکی ارامش طخ جی ابتدای پروین نبش کوچه   عمومی آفتاب شهر  اصفهان ۶0

 ۱۲واحد

 ۱9،طبقه چهارم واحد 7سپاهان شهر ،میدان غدیر ،مجتمع عقیق   عمومی آفرینش  اصفهان ۶9

 -ادب کاروان مدرسه روبروی -گویا ساختمان –خ هشت بهشت غربی   عمومی پردیس  اصفهان 4۱

 دوم طبقه

 خون بانک جنب خواجو میدان   –اصفهان   عمومی پویا  اصفهان 4۲

          

 ۱۳9پ  فلکه دشتستان -خیابان عسگریه  عمومی چتر مهربانی  اصفهان 47

 مجتمع عطایی     سه راه حکیم نظامی ابتدای خ ارتش بن بست  عمومی  خورشید  اصفهان 44

 7واحد۲خورشیدط

  ۱۱واحد ۳ط پاراتیکا ساختمان جنوبی ابتدایگلزار–خیابان بزرگمهر   عمومی ذهن آرا  اصفهان 4۶

-االنبیا مسجد مقابل-کشاورز بولوار  ابتدای –سه راه سیمین   عمومی رایا  اصفهان 44



 7واحد۶ط دی ساختمان

 طبقه – اسکان ساختمان – شجاع کوچه  –خ هشت بهشت غربی   عمومی  رایمند  اصفهان 40

  سوم

  7 طبقه اسکان ساختمان- باال باغ چهار –دروازه شیراز   عمومی رستا  اصفهان 49

 4ساختمان جم طبقه -نبش کوچه شهیدمختاری-خیابان چهارباغ باال  عمومی رها  اصفهان 00

 ۱0واحد

 ط چهارم-ساختمان فدک -حدفاصل مصلی و فیض-خ شیخ مفید  عمومی شفق  اصفهان 0۲

  طبقه همکف 4خ ابشار اول روبروی خانه هنرمندان کوچه   عمومی شمس  اصفهان 0۳

 سوم طبقه– الله ساختمان– اصفهانی محور خیابان نبش–میدان الله   عمومی فرزانگان  اصفهان 07

 ۱واحد  اول طبقه– پارس ساختمان – گلها میدان–خانه اصفهان   عمومی  کیمیا  اصفهان 04

 7واحد۲خ نظر میانی کوچه رفیع مجتمع اریا ط   عمومی مهر گستر  اصفهان 0۶

 جنب مادی نیاصرم-ابتدای خیابان بزرگمهر -میدان بزرگمهر  عمومی مهراز  اصفهان 04

 ۱0۱واحد  ۱ ط – اوسان مجتمع–چهار باغ باال  عمومی نگاه سفید نو  اصفهان 00

 4 واحد  اول طبقه  4خ نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان   عمومی نگرش  اصفهان 09

 اورژانس درب روبروی–پارس غربی -خیابان شمس آبادی  عمومی نیک کار  اصفهان 90

 ، جنب پارک شمس ۳4خ ابن سینا ، نرسیده به کوچه   عمومی هدایت  اصفهان 9۱

 ۲0 ،پ هوائی نیروی راه چهار از ،بعد گلخانه خ –خانه اصفهان   عمومی هدی  اصفهان 9۲

  ۲4 شماره کوچه جنب ورودکی ارتش فلکه حدفاصل–خیابان وحید   عمومی همراز نو  اصفهان 9۳

 نبش کوچه دادستان -خ چهارباغ باال -دروازه شیراز  عمومی یارستان نو  اصفهان 97

 طیقه– نیکبخت اداری مجتمع– دادگستری پشت–خیابان نیکبخت   عمومی ماهان  اصفهان 9۶

 ۱۱4 واحد چهار

روبروی داروخانه شریف )تمدید پروانه و مسول فنی(  –خیابان رباط   عمومی مهدیه  اصفهان 94

 4۶شماره کوچه –

مجتمع آرمان بلوک غربی طبقه ( 4خ طیب کوچه مهدوی )بن بست   عمومی  جوان انیس   اصفهان 90

 ۳۱0واحد ۲

خ میدان جمهوری اسالمی حد فاصل خیابانهای رباط وفروغی نبش   عمومی بشارت  اصفهان 99

  حافظ ساختمان طاووسکوی دبیرستان 

 بختیاری شهید کوچه -چمران خیابان ابتدای –میدان الله   عمومی بهبود نگرشها  اصفهان ۱00

 79بلوار دانشگاه نبش خ توحید ساختمان شماره   میدان ازادی  عمومی پارسیان  اصفهان ۱0۱

 اول بست بن کبیر امیر کوچه  خ فروغی جنب بیت الزینب  عمومی تماشا  اصفهان ۱0۲

 ۳ واحد اول طبقه– نوین ساختمان–خیابان چهارباغ خواجو   عمومی سالم  اصفهان ۱0۳

  ساختمان کانون وکال -خ کواالالمپور-چهار باغ عباسی  عمومی غزال  اصفهان ۱07

 نبش  رفاه بانک مقابل  خ رباط اول نرسیده به پل بزرگراه  عمومی  مهر آفرین در حال تغییر  اصفهان ۱04

– دوم طبقه-نور پزشکی مجتمع– قصر چهارراه–خ شمس آبادی   عمومی میالد نور  اصفهان ۱0۶



 ۲0۲واحد

 4واحد  ۲۳۲ ساختمان– آسیا بیمه  روبروی –خیابان میر   عمومی  نارون  اصفهان ۱04

 – یزد سوغات مقابل –شیخ مفید غربی  –خ شیخ صدوق شمالی  ازدواج و خانواده موفقیت   اصفهان ۱00

 ۲واحد – ۳ پالک – عباسی دکتر داروخانه جنب

خیابان شیخ صدوق شمالی جنب بانک تجارت بن بست اسالمی پالک   عمومی صدای زندگی   اصفهان ۱09

۳۱4 

 ششم کوچه جنب مطهری اخ –رهنان   عمومی فانوس هدایت امین   اصفهان ۱۱0

هساصنایع هواپیماسازی    اصفهان ۱۱۱

 ۲سالمت طه شعبه

 درمانگاه خانواده( ) ۲4آل محمد کوی   عمومی

اصفهان  ۱۱۲

 جرقویه

  جرقویه حسن اباد خ ازادی روبروی مسجد امام خمینی طبقه فوقانی دفتر مشاوره نبض رویش

 اعتیاد ترک مرکز دوم طبقه– الشهدا سید خیابان–فلکه امام خمینی   تحصیلی تربیتی محیا آران وبیدگل ۱۱7

-پاسارگاد مجتمع- زینبیه خیابان اول – مجتبی حسن  میدان امام  دفتر مشاوره دنیای مطلوب وبیدگلآران  ۱۱4

 ۱0پ سوم طبقه

 ابوزیدآباد خ امام خمینی مرکز امید  عمومی امید آران وبیدگل ۱۱۶

  صبا پیتزا جنب– کبیر امیر خیابان–آران ، میدان آزادگان   عمومی پیوند آران وبیدگل ۱۱4

 ۱0برخوار دولت اباد بلوار طالقانی جنب بانک صادرات کوی ندا پ  عمومی صبح سپید برخوار ۱۱0

برخواردولت اباد خ طالقانی روبوی بیمارستان امام رضا بن بست دانا   عمومی یاران تعطیل موقت برخوار ۱۱9

 7۲۲پ

برخوارخورزو ۱۲0

  ق

  خورزوق بلوار ولیعصر نبش خ تختی  عمومی مسیر رشد

بوئین  ۱۲۱

 میاندشت

دکتر کیخایی   جنب داروخانه -بوئین میان دشت ابتدای خ قدس  عمومی سالمت

 ساختمان پزشکان طبقه دوم

تیران و  ۱۲۲

 کرون

 طبقه دوم -پاساژ امام رضا -میدان امام حسین  عمومی رهگشا

داروخانه دکتر خ قدس جنب مطب دکتر معماری طبقه فوقانی  ازدواج و خانواده ایمان چادگان ۱۲۳

  ابراهیمی

 کوچه حقیقت مرکز مشاوره -خ امام خمینی -چادگان  عمومی  فرهنگ چادگان ۱۲7

 خ بوعلی کوچه انجمن خوشنویسان جنب فیزیوتراپی بهبود ازدواج و خانواده  آفاق خمینی شهر ۱۲4

 میدان ازادی ط همکفخمینی شهر خ امام شمالی پایین تراز   کودکان استثنایی تحول خمینی شهر ۱۲۶

 درچه میدان امام خمینی ساختمان شایان طبقه چهارم کودک ونوجوان  راه نو خمینی شهر ۱۲4

 کتابخانه امام صادق ۳خمینی شهر خ شهید فهمیده کوچه فرهنگ ط ازدواج و خانواده مسیر زندگی خمینی شهر ۱۲0

  ازادی ساختمان ازادی طبقه اول واحد اولخمینی شهرمیدان  روان درمانی  یاران امین خمینی شهر ۱۲9

 ۱09پالک دوم کوچه  -بلوار امیرکبیر دفتر مشاوره میثاق خمینی شهر ۱۳0



 پارکینگ روبروی–خمینی شهر خ بوعلی بعد از بیمارستان اشرفی   عمومی  رهنمود سالمت خمینی شهر ۱۳۱

 اصفهان

 ابتدای خ سروش نبش میدان نمازخمینی شهر بلوار دانشجو   عمومی سرو خمینی شهر ۱۳۲

 خمینی شهر خ شریعتی شمالی روبروی رستوران نمونه  عمومی شفیق خمینی شهر ۱۳۳

 مهرابی شهید کوی– خمینی امام میدان   -کوشک  عمومی عفیفه کوشک خمینی شهر ۱۳7

  االئمه ثامن الحسنه قرض جنب– هفتم کوچه–طالقانی  -خ  عمومی فراز خمینی شهر ۱۳4

 شریعتی شمالی جنب مسجد ابوالفضل-خ شریعتی  عمومی گلشن خمینی شهر ۱۳۶

 ۲ واحد اول  میدان قدس جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه عمومی نیک اندیشان خمینی شهر ۱۳4

 ۲خمینی شهر بلوار منتظری ساختمان خیریه امام حسن ط عمومی یلدا خمینی شهر ۱۳0

  پیروزی پارک روبروی–بلوار جمهوری اسالمی   عمومی خمینی شهردانشگاه آزاد  خمینی شهر ۱۳9

خمینی  ۱70

  شهر

 سمت رست ۲خ جمهوری کوچه شهید یزدانی فرعی  عمومی  هم نفس

 خوانسار روبروی پمپ بنزین ساختمان پزشکان هالل احمر ازدواج و خانواده  اوای درون خوانسار ۱7۱

 نور پیام دانشگاه اختصاصی -خوانسار نور پیام دانشگاه–خوانسار   عمومی مهرپویان خوانسار ۱7۲

 خوانسار

جنب فروشگاه  -ابتدای خ شهید حجازی-میدان دفاع مقدس  عمومی روزنه دهاقان ۱7۳

 طبقه فوقانی خانه فرهنگ دیجیتال -فرهنگیان

روبروی اداره برق مجتمع تجاری کامیار طبقه دو  7فوالد شهر محله ب ازدواج و خانواده پناه زرین شهر ۱77

 0واحد 

تعاونی  ۲ط  خ شریعتی جنب ساختمان قدیم اموزش وپرورش  تحصیلی تربیتی  جدید نسل  زرین شهر ۱74

 فرهنگیان

زرین شهر فلکه مرکزی خیابان ولیعصر جنب کتاب فروشی لقایی   عمومی آسایش زرین شهر ۱70

 تجاری)تمدید پروانه فعالیت(طبقه اول مجتمع 

  کوی بهشت مجتمع پزشکان -خ باهنر -زرین شهر  عمومی ترنم زندگی زرین شهر ۱79

 کوچه مجاهد۱چهارراه نماز خ رجایی کوچه اینده سازان   عمومی  رهنما زرین شهر ۱40

زرین شهر  ۱4۱

 )باغشاد (

 بهزیستی خدمات مجتمع–محله نوگوران -شهر باغشاد-زرین شهر  عمومی  محبوب

 نوگوران شهدای

زرین  ۱4۲

 شهر)فوالدشهر(

طبقه دوم ۱نبش ارس۲بلوار مطهری سمت پ 4فوالدشهر چهارراه ب  تحصیلی تربیتی بامداد روشن

 (فعالیت پروانه دریافت)  ۱004پالک

 سمیرم خ قدس روبروی کفش بال ط فوقانی کارگاه شیرینی فجر  سالمت روان گالره سمیرم ۱4۳

  سمیرم خ قدسجنب پمپ بنزین کوچه اهنگران  عمومی روان پویا سمیرم ۱47

 44شرقی ساختمان  ۲و۱شاهین شهر خ مطهری بهداری بین فرعی  ازدواج و خانواده ماندگار شاهین شهر ۱44

 ۱۱0واحد ۳طبقه 

 ۱۳واحد ۳غربی ساختمان نظامی ط۳شاهین شهر خ نظامی فرعی  دفتر مشاوره میکائیل شاهین شهر ۱4۶

– – فیروزه تجاری اداری مجتمع– غربی هفت فرعی–خ فردوسی   دفتر مشاوره  اندیشه )متقاضی مرکز شاهین شهر ۱44

 ۳4 واحد  دوم طبقه

  ۶واحد  ۳ طبقه میهن مجتمع شرقی 9  عطارفرعی  عمومی امتداد شاهین شهر ۱40



طبقه اول -مجتمع ستاره-شرقی ۲خ حافظ شمالی فرعی -شاهین شهر  عمومی باران مهر شاهین شهر ۱49

 ۱واحد

 غربی مجتمع الماس ۲ فرعی نبش–دکتر حسابی  -خ  عمومی دریا شاهین شهر ۱۶0

 تمدید)…گز خیابان شیخ بهایی طبقه زیریت قرض الحسنه بقیه ا  عمومی  نشاط انتقال شاهین شهر ۱۶۱

 (اصفهان به گز از جابجایی فعالیت

 واحد سوم طبقه – ملت پزشکان مجتمع –غربی  ۱فرعی  -فردوسی  عمومی یکتا شاهین شهر ۱۶۲

۱0 

هساصنایع هواپیماسازی  شاهین شهر ۱۶۳

 ۱سالمت طه شعبه

انتهای خیابان فردوسی شهرک شهید مطهری ابتدای منازل سازمانی   عمومی

 مدیریت مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی

 خدماتی مجتمع  شرقی ۶و  4شاهین شهر خیابان نظامی بین فرعی   عمومی  هوش آزمای احسان شاهین شهر ۱۶7

 شمالی 7 واحد دوم طبقه شهر قلب امالک

 پزشکی ساختمان– سروری شهید کوچه–میدان طالقانی  ازدواج و خانواده شمیم زندگی شهرضا ۱۶4

 ۱4پالک -۲ فرعی –شهرضا خیابان شهید طباطبایی   دفتر مشاوره باران شهرضا ۱۶۶

 کوچه خان داروخانه سروش مجتمع-خ شهیدبهشتی  عمومی روح االمین شهرضا ۱۶4

 دبیرستان دوم طبقه  بزرگ باغ کوچه بهشتی شهید خ –شهرضا   عمومی مونس شهرضا ۱۶0

 معرفت

 پشت راک سرامیک۲پ۲شهرضا میدان مفتح  ازدواج و خانواده شنتیا  شهرضا ۱۶9

  انقالب اسالمی روبروی مسجد خواجه خضر ساختمان سیناخ   عمومی  شکوه زندگی  شهرضا ۱40

 ۱۱واحد ۱ط- شفا ساختمان  ۳0شهرضا خ شهید بهشتی فرعی   عمومی عرفان  شهرضا ۱4۱

 بنزین پمپ روبروی – طالقانی بلوار–فریدن   عمومی سپید فریدن ۱4۲

  طبقه اول ۱۱خ شهید بهشتی شرقی روبروی کالنتری   سالمت روان  صبح امید  فریدن ۱4۳

 استقالل فلکه –فریدون شهر   دفتر مشاوره نواندیش فریدونشهر ۱47

 فریدونشهر ، خ شریعتی ، کوی شهید انیکازی ، ابتدای کوچه  عمومی مهرگان فریدونشهر ۱44

 7۶پ۱پیر بکران بلوار شهید بهشتی پاساژازادی ط عمومی شادزی فالورجان ۱4۶

 7واحد۱خ طالقانی جنب پمپ بنزین پاساژاریا ط عمومی طلوع مهر فالورجان ۱40

خیابان کمربندی روبروی بیمارستان امام کوچه شهید محمدباقر   دفتر مشاوره ره آورد  فالورجان ۱49

 طبقه باالی فیزیوتراپی ۲کیانی 

 ۱0کاشان میدان امام حسین ساختمان تیراژه پ ازدواج و خانواده آرین کاشان ۱00

 ۱خ شهید بهشتی خ زینالعابدین مجتمع نیکان ط  کودکان استثنایی پارمیس کاشان ۱0۲

خیابان بابا افضل کوچه باب الحوائج روبروی صندوق باب  -کاشان  تحصیلی تربیتی تبسم کاشان ۱0۳

 الحوائج کوچه بازار گذر نو

 ۲4خ شهید بهشتی روبروداروخانه طبسی بن بست ازادی  ازدواج و خانواده ذهن آگاه کاشان ۱07

 خ کاشانی روبرو ساختمان جهاد طبقه زیر ساختمان سجاد ازدواج و خانواده هیوا کاشان ۱04

کوچه مسجد شامخی ساختمان پزشکان ط  –خیابان شهید بهشتی   دفتر مشاوره آریا کاشان ۱0۶

  دوم

 آموزش اداره از باالتر –خیابان شهید بهشتی   عمومی آتیه کاشان ۱04

 کوچه شهید جانثاری -چهارراه شاهد-کاشان   عمومی آرامش کاشان ۱00

 4واحد۳طبقه ساختماننیکان–خیابان شهید بهشتی   عمومی  برناه کاشان ۱09



 ۳ طبقه طالبیان پاساژ -شهیدرجائی خ –کاشان   عمومی بصیرت کاشان ۱90

 ۲چهارراه کاشانی پاساژ ملت ط یک واحد  عمومی ژرفا کاشان ۱9۱

 خ کاشانی روبروی داروخانه بقیه اله  عمومی شاهد وایثارگر کاشان ۱9۲

  ۶ دیانت کوچه مدرس خیابان ابتدای–میدان شورا   عمومی احیا  کاشان ۱9۳

 7واحدطبقه دوم -خ امام خمینی ساختما داراالیتام ازدواج و خانواده صبا گلپایگان ۱97

 درب دوم ۶خ آیت اهلل گلپایگانی ابتدای کوی   عمومی اوه سینا گلپایگان ۱94

 تشریفات تاالر روبروی –خ امام حسن مجتبی   عمومی زندگی پویا گلپایگان ۱9۶

 ۳گلپایگان روبروی هالل احمر طاول واحد  عمومی شایگان گلپایگان ۱94

 0باهنر کوچه خواجه نصیرالدین طوسی پخ شهید   تحصیلی تربیتی الهام لنجان ۱90

 سابق بهزیستی اداره روبروی  خ شریعتی عمومی بهروان لنجان ۱99

 ۳واحد ۲خ شفا ط -مبارکه بلوار نیکبخت  تحصیلی تربیتی ارشاد مبارکه ۲00

 خیابان نیکبخت میدان مادر ساختمان عبداهلل احمد -مبارکه ازدواج و خانواده بهار مبارکه ۲0۱

 4۶پ صدف خ نبش پرستار بلوار  مبارکه  سالمت روان رسالت مبارکه ۲0۲

 شروع بکار() ۱4پالک  ۱خ باهنر کوچه   عمومی آرمان مبارکه ۲0۳

 خ بسیج جنب فیزیوتراپی شفا -مبارکه  عمومی فردوس مبارکه ۲07

 +۱0 پلیس جنب ساختمان دوم طبقه –باهنر  خیابان–مبارکه   عمومی نیکان مبارکه ۲04

  مجلسی دانشگاه دفتر مشاوره رافت  مبارکه ۲0۶

 نایین خ امام خمینی روبروی مسجدالرضا مجتمع پزشکی بهار  عمومی  راز نایین ۲04

 74شهریور غربی جنب انبار قدیم قند پ ۱4خ  کودک ونوجوان پرورش نجف آباد ۲00

 ۳دکتر غیور پخ امام شرقی کوی  ازدواج و خانواده کیمیای مهر نجف آباد ۲09

نجف اباد باغ ملی کوچه جنب بانک ملت مجتمع تجاری ایمان  دفتر مشاوره آیین مهر نجف آباد ۲۱0

 )فعالیت روزهای زوج بعدازظهرها(

نجف آباد خیابان امام پائین تر از چهارراه شهرداری ساختمان پارسیان   عمومی  امید شایان نجف آباد ۲۱۱

 طبقه زیرین

 ۳۳4روبروی بانک ملی پالک -خیابان رجایی-خ امام غربی -نجف آباد  عمومی آریا فهیم نجف آباد ۲۱۲

– کورش پاساژ جنب– شهرداری چهارراه بعداز– امام خ–نجف آباد   عمومی  پندارنیک نجف آباد ۲۱۳

 ۲۳واحد  7 طبقه– پرشیا پزشکی مجتمع

 00پالک-کوثر کوی روبروی– جنوبی آیت شهید جیابان–نجف اباد   عمومی شکیبا نجف آباد ۲۱7

بن بست -خ امام ،بعد از چهار راه شهرداری جنب داروخانه دکتر لطفی  عمومی طاها نجف آباد ۲۱4

 گرانمایه انتهای کوچه)برای تمدید ارسال شده(،

 خ امام شرقی حدفاصل پمپ بنزین ستاری وچهارراه بیمارستان  عمومی معین نجف آباد ۲۱۶

 ۱4شهریور شرقی کوچه اخوت پ ۱4خ  ازدواج و خانواده ارغوان  نجف آباد ۲۱4

 شهریور غربی روبرویشرکت تعاونی ذوب اهن ۱4نجف اباد خ  سالمندان فردای بهتر  نجف آباد ۲۱0

 ملی بانک جنب بازار چهارراه  خ شریعتی  تحصیلی تربیتی گام نو  نجف آباد ۲۱9

 7شریعتی خ فارابی کوچه متین پنجف اباد خ   عمومی تعالی  نجف آباد ۲۲0

 ۲خ امام قبل از میدان ساختمان اینه طبقه  عمومی شوق زندگی  نجف آباد ۲۲۱

 خ حافظ روبروی پارکینگ زیرین اموزشگاه موسیقی شیدا  عمومی ماهور  نجف آباد ۲۲۲



 

 نطنز خیابان امام خمینی روبروی بنیاد شهید روان درمانی راه فردا نطنز ۲۲۳

بادرود خ امام خمینی خ حضرت ابوالفضل جنب مسجد امام علی طبقه   سالمت روان حامی نطنز ۲۲7

 دوم

 پروین شهید خ ، خمینی امام خ ، بادرود –نطنز   عمومی آفتاب امید بادرود -نطنز ۲۲4


