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 34427234  سه راه رجایی شهر نبش کوی کارمندان شمالی   کرج خیابان شهید بهشتی  1

 34418376 گوهردشت خ هشتم شرقی  کرج 2

 34482728  خیابان کسری ، روبروی بیمارستان کسریرج ک 3

 32219641 کرج خیابان شهید بهشتی جنب بانک آینده 4

 فردیس سه راه حافظیه روبروی دبیرستان شهیدرحیمی    5
36619810 

36600019 

2-44238731 هشتگرد، بلوار امام ، بعداز بانک ملی ، نبش پاساژ امین خاموشی 6  

7 
کرج مهرویال میدان امام خمینی انتهای بلوار سرداران غربی نبش 

 بلوارحدادی
33516253 

 33412345  119و  118بین خیابان کرج مهرشهر بلوار ارم  8

 32756170-3    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

32711954 

32718948 

 32521254 ت جمشید  عظیمیه جنب بیمارستان تخ 3

  36541900-5    35جدید پالک  15فردیس فلکه دوم خیابان  4

 میدان توحید جنب بانک مهر اقتصادکرج  5
32211109 

32230836 
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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 

 33517460   2ساختمان ایران زمین ط 73درختی ، جنب بانک تجارت ، پالک کرج  7

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

 34429968 کرج،گوهردشت،ابتدای خیابان مطهری ساختمان بیست 9

 36203620 محمدشهر نبش بلوار دشت بهشت مجتمع پزشکی بوعلی سینا  10

،نبش کوچه فرشیدکرج،بلوار طالقانی شمالی،خیابان مرجان  11  32263996 

 32747118 کرج خیابان طالقانی جنوبی نرسیده به تقاطع هفت تیر   1

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

  9شماره 
32709240 

  کرج عظیمیه نرسیده به میدان مهران 3
32500190 

32500668 

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

 ختمان نیلوفربانک آینده،سا
32248172 

 32119000 کرج عظیمیه نرسیده به میدان مهران          1

 کرج خیابان شهید بهشتی ، خیابان کسری   2
34416232 

 34416234 
34200550 



 1400مراکز  ردمانی  طرف  قرارداد  با  کانون سردفتران و دفتریاران  استان البرز 

 

 تلفن آدرسعنوان ردیف

 کرج ابتدای بلوار شهدای دانش آموز       3
32771024   

8- 32771000 

 32261094 5 پالک طاهری شهید بهار،خیابان شهدا،خیابان کرج،میدان 4

 33555749  347متری گلشهر ، ارغوان غربی ، پالک 45کرج  5

 35800    4هانشهر میدان هالل احمر ابتدای کوچه فریما پالک کرج ج 6

 34480677 کرج  جهانشهر بلوار موالنا    7

 کرج گوهردشت  فلکه اول خ شهید معینی  8
34434666 

34471193 

 32535056 کرج میدان مهران جنب بیمارستان تخت جمشید و آزمایشگاه مهران 9

 

 33515758 متری گلشهر چهارراه گلزار غربی ، جنب انتقال خون45کرج  1

 36532424 خیابان شانزدهم -فلکه دوم فردیس -فردیس 2
36506933 

 44224455 هشتگرد بلوار امام روبروی پاساژ خاموشی کوچه شریعت  3
44228555 

 34412345 119و  118کرج مهرشهر بلوار ارم بین خیابان  4

1 
دان شهید مدنی کوچه مهران روبروی اورژانس بیمارستان جهانشهر می

 مدنی
 34486915 

34486957 

 34418697 گوهردشت فلکه اول بعد از بانک رسالت ساختمان آویسا طبقه پنجم 2

3 
ساختمان پزشکان  5کرج بلوار طالقانی جنوبی ، نرسیده به هفت تیر ، الله 

 ، طبقه پنجم 4پاسارگاد ، پالک 
32746800 
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متری گلشهر ،روبروی پمپ  45بعد از کرج ،خیایان شهید بهشتی ، 1

 بنزین حصارک،ساختمان بقیه اله
34091213 

2    
    

 

 

 


