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 43342443  خیابان شهید بهشتی سه راه رجایی شهر نبش کوی کارمندان شمالی   کرج  1

 43381423 گوهردشت خ هشتم شرقی  کرج 2

 43314241  خیابان کسری ، روبروی بیمارستان کسریرج ک 3

 44481338 کرج خیابان شهید بهشتی جنب بانک آینده 4

 فردیس سه راه حافظیه روبروی دبیرستان شهیدرحیمی    5
43381183 

43333381 

33441248-4 هشتگرد، بلوار امام ، بعداز بانک ملی ، نبش پاساژ امین خاموشی 6  

7 
کرج مهرویال میدان امام خمینی انتهای بلوار سرداران غربی نبش 

 بلوارحدادی
44383434 

 44384433  881و  881بین خیابان کرج مهرشهر بلوار ارم  8

 32756173-3    کرج هفت تیر طلقانی جنوبی نبش الله سوم مجتمع پزشکی نور 1

2 
کرج خیابان دکتر بهشتی ، نرسیده به سه راه گوهردشت ، نبش ولیعصر 

 پنجم ، ساختمان پزشکان سجادیان

44288133 

44281131 

 32521254 عظیمیه جنب بیمارستان تخت جمشید   3

  36541533-5    43جدید پالک  83فردیس فلکه دوم خیابان  4

 میدان توحید جنب بانک مهر اقتصادکرج  5
32211135 

32233836 
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 تلفن آدرس ردیف

6 
کرج چهارراه طالقانی اداره پست به سمت شهدا ، جنب برج ارم ، طبقه 

 زیرین، داروخانه دکتر عسکری 
32231464 

32231525 

 33517463   4ساختمان ایران زمین ط 24درختی ، جنب بانک تجارت ، پالک کرج  7

 44212683 هشتگرد خیابان امام خمینی جنب بانک سپه مجتمع اداری پزشکی میالد   8

لی سینا محمدشهر نبش بلوار دشت بهشت مجتمع پزشکی بوع 5  43434343 

 32747118 ان طالقانی جنوبی نرسیده به تقاطع هفت تیر  کرج خیاب 1

2 
کرج چهارراه طالقانی ، ایستگاه درختی ، کوچه شهید عابدینی ، ساختمان 

  1شماره 
32735243 

  کرج عظیمیه نرسیده به میدان مهران 3
32533153 

32533668 

5 
کرج،خیابان شهید بهشتی ،بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی روبروی 

 انک آینده،ساختمان نیلوفرب
32248172 

 32115333 کرج عظیمیه نرسیده به میدان مهران          1

 کرج خیابان شهید بهشتی ، خیابان کسری   2
34416232 

 34416234 
34233553 

 کرج ابتدای بلوار شهدای دانش آموز       3
32771324   

8- 32771333  

 32261354 3کرج،میدان شهدا،خیابان بهار،خیابان شهید طاهری پالک  4
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 تلفن آدرس ردیف

 33555745  432متری گلشهر ، ارغوان غربی ، پالک 33کرج  5

 35833    3کرج جهانشهر میدان هالل احمر ابتدای کوچه فریما پالک  6

 34483677 کرج  جهانشهر بلوار موالنا    7

 گوهردشت  فلکه اول خ شهید معینیکرج   8
34434666 

34471153 

 32535356 کرج میدان مهران جنب بیمارستان تخت جمشید و آزمایشگاه مهران 5

 

 33515758 متری گلشهر چهارراه گلزار غربی ، جنب انتقال خون33کرج  8

 36532424 خیابان شانزدهم -فلکه دوم فردیس -فردیس 4
36536533 

 44224455 هشتگرد بلوار امام روبروی پاساژ خاموشی کوچه شریعت  4
44228555 

 34412345 881و  881کرج مهرشهر بلوار ارم بین خیابان  3

1 
جهانشهر میدان شهید مدنی کوچه مهران روبروی اورژانس بیمارستان 

 مدنی
 34486515 

34486557 

 34418657 گوهردشت فلکه اول بعد از بانک رسالت ساختمان آویسا طبقه پنجم 2

3 
ساختمان پزشکان  3کرج بلوار طالقانی جنوبی ، نرسیده به هفت تیر ، الله 

 ه پنجم، طبق 3پاسارگاد ، پالک 
44233133 
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متری گلشهر ،روبروی پمپ  33کرج ،خیایان شهید بهشتی ،بعد از  1

 زین حصارک،ساختمان بقیه الهبن
43318484 

2  
،مجتمع 83کرج ،کمال شهر،خیابان امام خمینی ،نبش کوچه میالد 

 نگین،طبقه دوم
43244413 

    
 

 

 


