
ف
دی

ر

آدرس دقيق پستيوضعيت1وابسته بهشيفت کارينام واحد

28پ 8خ فلسطين ك مستقلبخش خصوصي شيفت1ارتوپدي فني تكنوطب1

سه راه کفش ملي ، روبروی کفش مليمستقلبخش خصوصي شيفت1بینایي سنجي لوکس اپتیک2

بلوار کنارستان ،ميدان آيت اله ارسنجانيمستقلساير نهادها و ارگانها شيفت1بینایي سنجي فرهنگیان3

خيايان امام ، درمانگاه انصارمستقلساير نهادها و ارگانها شيفت1بینایي سنجي انصار4

خ حافظ پايين ترازمسجدالزهرامستقلبخش خصوصي شيفت2بینایي سنجي چشم انداز5

خ مخابرات جنب مخابراتغير مستقلبخش خصوصي شيفت2بینایي سنجي چشمک6

7
درمانگاه امام )بینایي سنجي شاهد

((ع )جعفرصادق

سپاه پاسداران انقالب  شيفت2

اسالمي

(ع)م شهدا درمانگاه امام جعفرصادق غير مستقل

خ شهيدقندی جنب گالری مبلمستقلبخش خصوصي شيفت1بینایي سنجي فارابي8

چهارراه حافظ نرسيده به داروخانه شبانه روزیمستقلبخش خصوصي شيفت2بینایي سنجي مرکزي9

7026خ امام خميني روبروی بانك کشاورزی پ مستقلبخش خصوصي شيفت1توانبخشي بهار10

11
سازمان بهزيستي و  شيفت1توانبخشي گلها

توانبخشي

بلوارشهيدبهشتي کوچه دومغير مستقل

(مخابرات)خ اداره پست مستقلبخش خصوصي شيفت2*توانبخشي مرکز جامع دکتر جمالي 12

بلوارشهيدبهشتي پشت مهمانسرامستقلبخش خصوصي شيفت2شنوائي سنجي سپهري13

خ سلمان فارسي ك شهيدمحمدیمستقلبخش خصوصي شيفت2شنوایي سنجي مسیحا14

خ جمهوری اسالميمستقلبخش خصوصي شيفت2فیزیوتراپي اردیبهشت15

(ع)م شهدا درمانگاه امام جعفرصادق غير مستقلسپاه مقاومت شيفت2(ع)فیزیوتراپي امام جعفرصادق 16

خ شهيدقندی روبروی پزشكي قانونيمستقلبخش خصوصي شيفت2فیزیوتراپي پویا17

خ امام خميني جنب خبازی خاوریمستقلسپاه پاسداران شيفت2فیزیوتراپي درمانگاه انصار18

خ مهديه درمانگاه حمزهغير مستقلدانشگاه علوم پزشكي شيفت1فیزیوتراپي درمانگاه حمزه19

زاهدشهربلوارامام خميني روبروی سپاه مقاومتمستقلبخش خصوصي شيفت1فیزیوتراپي رازي20

خ سلمان فارسيمستقلبخش خصوصي شيفت1*فیزیوتراپي رویش 21

بلوارشهيدمطهری ك ارشادمستقلبخش خصوصي شيفت2فیزیوتراپي سینا22

23
سازمان بهزيستي و  شيفت1*فیزیوتراپي شهداي بیت المقدس 

توانبخشي

م جانبازانغير مستقل

خ روزبهان ك شهيدصالحيمستقلبخش خصوصي شيفت1فیزیوتراپي مسیحا24

خ حافظمستقلبخش خصوصي شيفت2فیزیوتراپي نشاط25

بلوارشهيدرجائي هالل احمرغير مستقلسازمان هالل احمر شيفت1فیزیوتراپي هالل احمر26

سه راه حافظ به سمت چهارراه پست ك اول طبقه مستقلبخش خصوصي شيفت1گفتار درماني مسیحا27

همكف 7461713184خ امام خميني کدپستي غير مستقلسپاه پاسداران شيفت1گفتاردرماني انصار28

(ع)م شهدادرمانگاه امام جعفرصادقغير مستقلسپاه پاسداران شيفت1(ع)گفتاردرماني درمانگاه امام جعفرصادق29

1396ليست واحدهاي توانبخشي شهرستان فسا در سال 




