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 43342443  کرج خیاباى شْیذ بْشتی سِ راُ رجایی شْر ًبش کَی کارهٌذاى شوالی    1

 43381423 گَّردشت خ ّشتن شرقی  کرج 2

 1-44128882 کرج عظیویِ   هیذاى اسبی ًبش خیاباى هْرگاى  3

 فردیس سِ راُ حافظیِ رٍبرٍی دبیرستاى شْیذرحیوی    4
43381183-

43333381 

 4-33441248 ّشتگرد ، بلَار اهام ، بعذاز باًک هلی ، ًبش پاساش اهیي خاهَشی 5

 44183414 کرج هْرٍیال هیذاى اهام خویٌی اًتْای بلَار سرداراى غربی ًبش بلَارحذادی 6

 44384431  881ٍ  881بیي خیاباى کرج هْرشْر بلَار ارم  7

 32756173-3    کرج ّفت تیر طلقاًی جٌَبی ًبش اللِ سَم هجتوع پسشکی ًَر 8

 32521254  ِ جٌب بیوارستاى تخت جوشیذ عظیوی 9

  36541933-5    41جذیذ پالک  81 یاباىفردیس فلکِ دٍم خ 13

 هیذاى تَحیذ جٌب باًک هْر اقتصادکرج  11
32211139 

32233836 

 33517463   4ساختواى ایراى زهیي ط 24درختی ، جٌب باًک تجارت ، پالک کرج  12



 98 البرز استان  دفتریاران و رسدفتران کانون  با  رقارداد  رطف  ردمانی  رمازک

 

 44212683 ّشتگرد خیاباى اهام خویٌی جٌب باًک سپِ هجتوع اداری پسشکی هیالد   13

 43434343 هحوذشْر ًبش بلَار دشت بْشت هجتوع پسشکی بَعلی سیٌا  14

 32747118 کرج خیاباى طالقاًی جٌَبی ًرسیذُ بِ تقاطع ّفت تیر   15

 کرج عظیویِ ًرسیذُ بِ هیذاى هْراى 16
32533193 

32533668 

 32119333    کرج عظیویِ ًرسیذُ بِ هیذاى هْراى       17

 کرج خیاباى شْیذ بْشتی ، خیاباى کسری   18
34416232- 
34416234 - 

34233553 

 کرج ابتذای بلَار شْذای داًش آهَز       19
32771324   

8- 32771333  

 32233777 -8 کرج خیاباى شْیذی بْشتی     23

 33555749  432هتری گلشْر ، ارغَاى غربی ، پالک 31کرج  21

 35833    3کرج جْاًشْر هیذاى ّالل احور ابتذای کَچِ فریوا پالک  22

 34483677 کرج  جْاًشْر بلَار هَالًا    23

 کرج گَّردشت  فلکِ اٍل خ شْیذ هعیٌی  24
34434666 

34471193 
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 33515758 هتری گلشْر چْارراُ گلسار غربی ، جٌب اًتقال خَى31کرج  41

 36532424 خیاباى شاًسدّن -فلکِ دٍم فردیس -فردیس 43
36536933 

 44224455 ّشتگرد بلَار اهام رٍبرٍی پاساش خاهَشی کَچِ شریعت  42
44228555 

 34412345 881ٍ  881کرج هْرشْر بلَار ارم بیي خیاباى  41

 جْاًشْر هیذاى شْیذ هذًی کَچِ هْراى رٍبرٍی اٍرشاًس بیوارستاى هذًی 29
 34486915 

34486957 

 34418697 گَّردشت فلکِ اٍل بعذ از باًک رسالت ساختواى آٍیسا طبقِ پٌجن 33

31 
ساختواى پسشکاى  1کرج بلَار طالقاًی جٌَبی ، ًرسیذُ بِ ّفت تیر ، اللِ 

 ، طبقِ پٌجن 3پالک  پاسارگاد ،
44233133 


