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02637724277البرزکرج اشتهاردمیدان معلم کوچه شهیدقصابي ساختمان سیناحمیده رمضانيپزشکپزشک عمومياشتهارد1

02645352797آزمايشگاه انديشه- کوچه اشرفي اصفهاني-خیابان انقالب-نظراباد-البرزآزمايشگاه انديشهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهينظراباد2

02645354613آزمايشگاه بهار-2پالک -نبش کوچه شهید اسماعیل آزادفالح-خیابان انقالب-نظرآبادآزمايشگاه پاتوبیولوژی بهار نظرآبادآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهينظراباد3

02645358203خیابان شهید مطهری، روبروی کالنترینظرآباد-بیمارستان امام حسن مجنبي بیمارستاننظراباد4

02645352324نظراباد خ شهید مطهری جنب مسجد غديريهداروخانه بوعلي سیناداروخانهتحصیالت غیر پزشکينظراباد5

02645357480 داروخانه نوين13و11نظراباد خ کاشاني بین بهارستان داروخانه نوينداروخانهداروسازنظراباد6

4602645352629پالک _روبروی ازمايشگاه انديشه_خیابان اشرفي اصفهاني_خیابان انقالب_نظرابادفیزيوتراپي مرکزی نظرابادفیزيوتراپيفیزيوتراپينظراباد7

02645346400مطب دکتر همايون کوچکي- طبقه اول - ساختمان شهید فالح پور - خیابان مطهری - شهر نظرآباد - استان البرز همايون کوچکيپزشکپزشک عمومينظراباد8

02644239628ساختمان پزشکان ولیعصر طبقه اول-نبش کوچه خیبر -بلوار امام خمیني-هشتگردآزمايشگاه متین هشتگردآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهي(ساوجبالغ)هشتگرد9

02644238737روبروی مسجد جامع خیابان شهید میر غفاری ساختمان پزشکان سینا طبقه همکف (ره)کرج هشتگرد خیابان امام آزمايشگاه نور هشتگردآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهي(ساوجبالغ)هشتگرد10

02644212683هشتگرد خیابان امام جنب بانک سپهآزمايشگاه پاتوبیولوژی البرزآزمايشگاهپاتولوژی(ساوجبالغ)هشتگرد11

02644231008آزمايشگاه پاتوبیولوژی مهر هشتگرد-کوچه شريعت -بلوار امام خمیني-هشتگردآزمايشگاه پاتوبیولوژی مهر هشتگردآزمايشگاهپاتولوژی(ساوجبالغ)هشتگرد12

02644234296بلوار امام کوچه خیبر ساختمان پزشکان پرديس- هشتگرد ازمايشگاه پاتوبیولوژی کوثرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهي(ساوجبالغ)هشتگرد13

02644210921روبروی پارک مادر- بلوارآيت اله خامنه ای-هشتگرد(ع)بیمارستان امام جعفرصادقبیمارستان(ساوجبالغ)هشتگرد14

02644233949هشتگرد خیابان مصلي جنب درمانگاه فرهنگیانداروخانه دکتر بکانداروخانهداروساز(ساوجبالغ)هشتگرد15

02644210770هشتگرد  بلوار امام  زير پل عابر مکانیزه  مجتمع تجاری مرواريد شهر  داروخانه شبانه روزی دکتر ياسریداروخانه شبانه روزی دکتر ياسریداروخانهداروساز(ساوجبالغ)هشتگرد16

02644230219ساوجبالغ (ره  )درمانگاه فرهنگیان امام خمیني - روبروی پاساژ قائم - خیابان مصلي- هشتگرد درمانگاه فرهنگیاندرمانگاه(ساوجبالغ)هشتگرد17

02644237174طبقه اول- ساختمان آتیه - کوچه میرغفاری - روبروی مسجد جامع دکتر بهمن اصل فالحدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عمومي(ساوجبالغ)هشتگرد18

02644224455،کوچه شريعت،درمانگاه شبانه روزی دکتر جوادی(خاموشي)،روبروی پاساژ امین(ره)هشتگرد،خیابان امامدرمانگاه شبانه روزی دکتر جوادیدرمانگاه عموميپزشک عمومي(ساوجبالغ)هشتگرد19

/(کلبه دندان)سهند قهرماني دندان پزشکيدندانپزشک عمومي(ساوجبالغ)هشتگرد20 02644254700(کلبه دندان) 5پ/ خ اسکان  / (میدان پمپ بنزين)میدان يادبود 

02644239634مجهز به آسانسور - 6واحد  - 3طبقه - ساختمان پزشکان میالد - جنب بانک سپه  - (ره)بلوار امام خمیني - هشتگرد عرفانفیزيوتراپيساير(ساوجبالغ)هشتگرد21

302644224416نبش وادی زاده پالک جهاندار نژاد عربپزشکپزشک عمومي(ساوجبالغ)هشتگرد22

10102634483310شهید بهشتي نرسیده به میدان سپاه برج طاق کسری واحد - کرج خآرادآزمايشگاهپاتولوژیکرج23

02632231464کرج چهارراه طالقاني جنب اداره پست به سمت شهدا جنب برج ارم آزمايشگاه ايران زمینآزمايشگاه ايران زمینآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج24

102632518181 واحد32نبش خیابان تربیت پنجم،پالک(ع)کرج ،پل آزادگان،انتهای بلوارامام رضاآزمايشگاه تشخیص طبي پاسارگادآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج25

02632818888آزمايشگاه کوشا- طبقه دوم- ساختمان درمانگاه بهنام - بین چهارراه مصباح و میدان امام حسین - بلوار هفت تیر آزمايشگاه تشخیص طبي کوشاآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج26

02636330167روبروی بانک تجارت (ره)محمدشهر بلوار امام خمیني آزمايشگاه دکتر علیجانيآزمايشگاهکرج27

02632249468ازمايشگاه مهر- ساختمان پزشکان مهر - روبروی خیابان مصباح - چهارراه مصباح - کرج آزمايشگاه مهر کرجآزمايشگاهکرج28

02632521254 آزمايشگاه شبانه روزی پاتو بیو لوژی مهر عظیمیه2عظیمیه نرسیده به میدان مهران کلینیک مه طبقه:کرجآزمايشگاه پاتوبیو لوژی شبانه روزی مهر عظیمیه کرجآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج29

02632234494  آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزی کرج25جنب کلینیک شهید بهشتي ک خوشنام پ آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزیآزمايشگاهپاتولوژیکرج30

02632732957آزمايشگاه پاتوبیولوژی پرتو-طبقه دوم -ساختمان ستاره -کوچه شهید ساجدی -نرسیده به هفت تیر -طالقاني جنوبي -کرج آزمايشگاه پاتوبیولوژی پرتوآزمايشگاهپاتولوژیکرج31

302634417058پالک - آزمايشگاه پاستور- 2میثم - سه راه گوهر دشتآزمايشگاه پاستورآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج32

02632702880طبقه اول-ساختمان سبز-نبش کوچه عین الهي- چهارراه طالقاني جنوبيآزمايشگاه پويشآزمايشگاهکرج33

317385313102636652624جنب داروخانه دکتر خاتمي کد پستي -  خیابان سعدی جنوبي 56خیابان گلستان - جاده مالرد - کرج ارياآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج34
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02634429968 آزمايشگاه بهار کرج20ساختمان -ابتدای خیابان مطهری-فلکه اول-گوهردشت-کرجبهار کرجآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج35

02632775222میدان سپاه میدان والفجر بلوار سرداران شرقي خ میرداماد درمانگاه حنانه ازمايشگاه حنانهحنانهآزمايشگاهپزشک عموميکرج36

2002636500811 خرداد فلکه اول فرديس خیابان شهید احمدی پالک 15فرديس میدان دکتر توده فالحآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج37

602632219116ابتدای زيرگذر ساختمان حکیم طبقه . کرج چهارراه طالقاني به سمت میدان شهدا سپهرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج38

44502632263773کرج چهارراه طالقاني شمالي روبروی بلوار ماهان طبقه فوقاني پوشاک خانواده شماره صباآزمايشگاهپاتولوژیکرج39

402636607671 واحد 1 غربي ساختمان کاکتوس پالک 5خیابان فیضآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج40

02636332838کرج محمدشهر همايون ويال بلوار شهدا درمانگاه شبانه روزی مرکزی محمدشهرمرکزی محمدشهرآزمايشگاهپزشک عموميکرج41

92302632507595کرج بلوار طالقاني شمالي بعد از پل ازادگان به سمت میدان طالقاني جنب بانک انصارپالک پوياآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج42

239902634571520پالک - کوچه باستاني - روبروی ايستگاه تهران - میدان دانشگاه - حصارک - کرج کاشفآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج43

102634409040گوهردشت ضلع غربي فلکه اول کوچه شهید محمد علي کاوه پالک -کرج گوهردشتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيکرج44

02634192516انتهای باغستان غربي میدان ولیعصر بیمارستان البرزالبرزبیمارستانکرج45

02632230444کرج خیابان شهید بهشتي جنب نیروی انتظامي(ره)بیمارستان امام خمیني بیمارستانکرج46

34702633509323پ -خ ارغوان غربي- متری گلشهر45-کرجبیمارستان و زايشگاه مريمبیمارستانکرج47

02632119296بیمارستان تخت جمشید- میدان مهران - عظیمیه - کرج تخت جمشیدبیمارستانکرج48

6702632267854چهاراه طالقاني کوچه شهروز پالک مرکز توانبخشي اختالالت اعصاب و روان زندگي پويای البرزبیمارستانکرج49

02632771014چهار راه دولت آباد بیمارستان قائم- بلوار شهدای دانش آموز - میدان هفت تیر (بیمارستان قائم)گروه پزشکي مهرپادبیمارستانکرج50

02634426553کرج خ شهید بهشتي خ کسری بیمارستان کسری(بیمارستان کسری)گروه پزشکي اسفند کرجبیمارستانکرج51

02632243535شهید بهشتي جنب نیروی انتظامي مرکز قلب بیمارستانگروه پزشکي قلب و عروق خیامبیمارستانسايرکرج52

1302632243545واحد.طبقه سوم.ساختمان پزشکان سینا.جنب بانک انصار.بین چهارراه طالقاني ومیدان شهدا.خیابان شهیدبهشتي.کرجدکترمهدی باباپورزريابتخصصينورولوژیکرج53

102632215930 طبقه 367چهارراه طالقاني بلوار طالقاني شمالي بن بست اول پالک مطب دکتر حسن کمالزادهتخصصيقلبکرج54

۲۰۳02634440600کرج خیابان شهید بهشتي نرسیده به میدان سپاه برج طاق کسری واحد وهداد ورزقانيتخصصيطب اورژانسکرج55

2302636607901پالک - کوچه راديولوژی- فلکه اول-فرديستصويربرداری مرکزی فرديستصوير برداریکرج56

50202632264861واحد -بنای ماندگار-کوی گلها-چهارراه طالقانيراديولوژی دهان و فک و صورت دکتر قنبریتصوير برداریکرج57

02632212007 ، راديولوژی مهران157کرج، خیابان شهید بهشتي، خیابان آبان، پالک راديولوژی مهرانتصوير برداریکرج58

02632267812خیابان بهشتي ساختمان نیلوفرشفاتصوير برداریپزشک اجتماعيکرج59

30102634462531طبقه سوم واحد - برج طاق کسری- روبروی مخابرات - میدان سپاهمرکز تصويربرداری زعیمتصوير برداریکرج60

16502636206849متری طالقاني پالک 14کرج مشکین دشت خیابان شهید هدايتکار خیابان موسسه تصويربرداری مشکین دشتتصوير برداریکرج61

02632228626کرج بین میدان شهدا و چهار راه طالقاني اول پل زير گذر ساختمان پزشکي پرديس گاما اسکن شیر محمدیگاما اسکنتصوير برداریپزشک عموميکرج62

02636508813فیزيو ترابي آريا-ساختمان بزشکان فارابي- 5بالک- 27ّخیابان - فرديس-کرجفیزيوترابي آرياتوانبخشيفیزيوتراپيکرج63

02633529359 واحد اول1  پالک 504 مهر شهرنبش خیابان 4کرج فاز (س)فیزيوتراپي حضرت فاطمهتوانبخشيفیزيوتراپيکرج64

1902632228684پالک- ساختمان نورا- روبرو بانک ملي- ابتدا خیابان بهار- میدان شهدافیزيوتراپي شهداتوانبخشيفیزيوتراپيکرج65

802632550333 واحد 3 طبقه 555باالتر از آزادگان نرسیده به میدان طالقاني مجتمع فیزيوتراپي مريمتوانبخشيفیزيوتراپيکرج66

1902632718311 واحد 3ساختمان سبز ط فیزيوتراپي مهردادتوانبخشيفیزيوتراپيکرج67

10302632706524واحد  _ساختمان پزشکان ياس  _نبش چهارراه هفت تیر  _کرج  فیزيوتراپي نوروزیتوانبخشيفیزيوتراپيکرج68
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502633502055واحد -طبقه فوقاني داروخانه مهرشهر-ساختمان گلها-نرسیده به اتوبان - متری گلشهر45انتهای -کرجفیزيوتراپي نويد سالمتتوانبخشيسايرکرج69

02632212282کرج میدان شهدا خیابان بیمارستان کمالي کوچه جلوه ساختمان محسني فیزيوتراپي هومنفیزيوتراپي هومنتوانبخشيفیزيوتراپيکرج70

02632514871کرج عظیمیه ضلع شرقي پل جانبازانمرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری ايثارتوانبخشيپزشک عموميکرج71

02632247680بین میدان شهدا و چهارراه طالقاني روبروی بانک پاسارگاد داروخانه اشکاناشکانداروخانهداروسازکرج72

02634517576شاهین ويال ضلع شمال غربي میدان امام حسین نبش خیابان يکماورانوسداروخانهداروسازکرج73

02634420289نبش دوم شرقي داخل درمانگاه رجايي شهر-رجايي شهربهارداروخانهداروسازکرج74

02632224348جنب کلینیک شهیدبهشتي- خیابان شهید بهشتي  - کرج داروخانه آلمانيداروخانهسايرکرج75

02632231250داروخانه- کرج  (ره)بیمارستان امام خمیني کرج (ره)داروخانه بیمارستان امام خمیني داروخانهداروسازکرج76

02634607267متری گلشهر بین اختر و شقايق ساختمان پزشکان گلشهر45داروخانه دکتر ايلبگي زادهداروخانهداروسازکرج77

02632521265واقع در مرکز جراحي محدود مهر _نرسیده به میدان مهران - بلوار شريعتي - عظیمیه  _کرج داروخانه دکتر حقانيداروخانهداروسازکرج78

02632234235ابان۱۳خیابان بهار نبش کوچه داروخانه دکتر خزائيداروخانهداروسازکرج79

402632707895سه راه رجائي شهر، نبش ولیعصر داروخانه دکتر دانش مهرداروخانهداروسازکرج80

۵02632702516شهید بهشتي حدفاصل سه راه رجائي شهر و بازار مالصدرا نبش ولیعصر داروخانه دکتر طهماسبيداروخانهداروسازکرج81

02632801381کرج خ فردوسي روبروی بانک ملي داروخانه دکتر فرهادیداروخانه دکتر فرهادیداروخانهداروسازکرج82

02634403622داروخانه دکتر حسن زاده- برج طاها - نرسیده به میدان ازادگان-صالقاني شمالي- کرجداروخانه دکتر مهدی حسن زادهداروخانهداروسازکرج83

02165192265(ره)سرآسیاب خ امام خمینيداروخانه دکتر کسمائي مقدمداروخانهداروسازکرج84

02632266513شهید بهشتي، حدفاصل میدان شهدا و چهارراه طالقاني جنب بیمه آسیاداروخانه دیداروخانهداروسازکرج85

02634421092خ مطهری،فلکه اول،نبش دوم شرقيداروخانه رازیداروخانهداروسازکرج86

02632518874کرج عظیمیه جهارراه پامچالداروخانه شبانه روزی دکتر محمودی نزادداروخانهداروسازکرج87

02633516253کرج گلشهر بلوار شهید حدادی ابتدای بلوار سرداران غربيداروخانه شبانه روزی دکتر کرمانيداروخانهداروسازکرج88

02634421085آزادگان ابتدای مطهری جنب بانک پارسیانداروخانه طلوعداروخانهداروسازکرج89

02632223054مظاهری پاساژ ويانداروخانه کیمیاداروخانهداروسازکرج90

02632247772بین چهاراه طالقاني و میدان شهدا ساختمان پزشکان سینادکتر احمد فاطميداروخانهداروسازکرج91

103702634486503ابتدای جهانشهر ، جنب اداره دارايي پالک دکتر حیدرزادهداروخانهداروسازکرج92

02633513072متری گلشهر چهار راه گلزار جنب انتقال خون45کرج زاگرسداروخانهداروسازکرج93

02636204349کرج مشکین دشت خ ش هدايتکار داروخانه شبانه روزی دکتر کريم زادهشبانه روزی دکتر کريم زادهداروخانهداروسازکرج94

02632222215کرج خیابان شهید بهشتي میدان شهدا جنب بانک ملي و صادراتنورداروخانهداروسازکرج95

1802634343694 و 17کرج بلوار موذن اشتراکي شمالي بین گلستان نیستانداروخانهداروسازکرج96

02636640067ايستگاه پیک- نرسیده به فرديس -جاده مالرد -کرجدرمانگاه شبانه روزی پارسدرمانگاهکرج97

02636304567همايون ويال درمانگاه مرکزی محمد شهردرمانگاه مرکزی محمد شهردرمانگاهکرج98

11902633412345و 118مهرشهر بلوار ارم حدفاصل خیابان درمانگاه مرکزی مهرشهردرمانگاهکرج99

02636612124سه راه حافظیه کوچه يکم غربي کلینیک دندانپزشکي نصرتدندانپزشکي نصرتدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج100

02632550801روبروی مسجد حجت-  متری کاج45به سمت - میدان اسبي- عظیمیهرسادرمانگاه دندان پزشکيبیماری های دهانکرج101

502633510009 غربي پالک405مهرشهر بلوارشهید رزهبان خیابان 4فازدرمانگاه شبانه روزی جامعدرمانگاه عموميپزشک عموميکرج102



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02633527592کرج چهارراه گلزار جنب انتقال خون درمانگاه شبانه روزی دکتر شاهرخيدرمانگاه شبانه روزی دکترشاهرخيدرمانگاه عموميجراحي عموميکرج103

02634432060رجائي شهر باالتر از فلکه اول نبش دوم شرقيدرمانگاه شبانه روزی رجائي شهردرمانگاه عموميپزشک عموميکرج104

1002634418697رجائي شهر خیابان هشتم شرقي پالک درمانگاه شبانه روزی شفادرمانگاه عموميفیزيوتراپيکرج105

902636604656پالک   - (شهید اقرلو)خیابان پنجم غربي - فلکه اول - فرديس شبانه روزی شفقدرمانگاه عموميپزشک عموميکرج106

02632521269میدان مهران مرکز جراحي مهر طبقه همکفکاوشدرمانگاه عموميپزشک عموميکرج107

40102632565291 واحد ۴عظیمیه میدان مهران ساختمان پزشکي بابک طبقه دکتر حامد آقامحمدی طرقيدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج108

2802632724308 واحد 5طالقاني جنوبي جنب ايستگاه درختي ساختمان سبز طبقه دکتر زرگوشيدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج109

2502632248201 واحد 7بین میدان شهدا و چهار راه طالقاني ساختمان نیلوفر طبقه دکتر سید علي کمونهدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج110

30402632774355 واحد 3میدان مادر ساختمان مهر مادر  ط دکتر فاطمه دلیلي ديداردندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج111

02634455370کرج چهار راه طالقاني به سمت میدان سپاه جنب هالل احمر ساختمان دی طبقه سومدکتر محمد باقر حیدریدندان پزشکيارتودنسيکرج112

02633509203       دکتر مريم منصوری9 متری گلشهر، مجتمع تجاری اداری گلشهر، طبقه دوم   واحد 45استان البرز  ،کرج ،  دکتر مريم منصوریدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج113

02634314878 غربي ابتدای بلوار باهنر  ساختمان محسن9کرج شاهین ويال خیابان شامحمدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج114

02634470499کرج، خ شهید بهشتي، چهارراه طالقاني، جنب هالل احمر، مجتمع سروش، طبقه دوم، مطب دکتر محمدرضا قائميمحمد رضا قائميدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج115

1702632248625 واحد 4خیابان شهید بهشتي بین میدان شهدا و چهارراه طالقاني ساختمان پزشکان سینا طبقه مطب خانم دکتر گودرزیدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج116

80302632285358شهید بهشتي مابین میدان شهدا و چهارراه طالقاني ساختمان شاه کرم طبقه هشتم واحد مطب دکتر ابراهیمیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج117

202632266586 طبقه 719شهید بهشتي بین میدان شهدا وچهارراه طالقاني روبروی بیمه ايران ساختمان پزشکان البرز پالک ويکتوريا طبسيدندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج118

02165997700جنب بانک صادرات (ص)مالرد بلوار رسول اکرم درمانگاه مالصدرا)کلینیک دکتر محسن رنجبر دندان پزشکيدندانپزشک عموميکرج119

202632705460 واحد 316چهرراه طالقاني ضلع جنوب غربي جنب داروخانه دکتر صفوی زاده ساختمان میترا پالک دکتر امانيسونوگرافي و راديولوژیراديوتراپيکرج120

502634603872متری گلشهر چهارراه گلزار جنب بانک سپه ساختمان پزشکان آريا واحد 45دکتر يوسفيفیزيوتراپيسايرکرج121

02632264849ساختمان گاليل- شهید يادگاری - شهید بهشتي شیخانيفیزيوتراپيفیزيوتراپيکرج122

602634518969شاهین ويال خ نهم غربي برج مهر طبقه دوم واحدفیزيوتراپي البرزفیزيوتراپيفیزيوتراپيکرج123

02632227770میدان شهدا ساختمان پزشکان بهار طبقه همکففیزيوتراپي سینافیزيوتراپيکرج124

02632746800 فیزيوتراپي پاسارگاد5البرز کرج بلوار طالقاني جنوبي نرسیده به هفت تیر الله فیزيوتراپي پاسارگادفیزيوتراپيفیزيوتراپيکرج125

۱02632718028 واحد ۱بلوار دانش آموز جنب بیمارستان قائم ساختمان کامران طبقه نیکيفیزيوتراپيارتوپدیکرج126

1002636640067نرسیده به شهرداری منطقه-ايستگاه پیک  - (فرديس)جاده مالرد جراحي محدود پارسمراکز جراحي محدودکرج127

02635805202خیابان هالل احمر میدان هالل احمر نبش کوچه فريما مرکز جراحي محدود نور البرزمرکز فوق تخصصي چشم پزشکي نور البرزمراکز جراحي محدودکرج128

02634452109رجائي شهر فلکه اول خیابان شهید معیني مرکز جراحي نورنگاهمرکز جراحي محدود و سرپائي نورنگاهمراکز جراحي محدودکرج129

02632756705کلینیک دی- ساختمان مريم  - 4ولیعصر - خ شهید بهشتي - سه راه رجايي شهر - کرج مرکز جراحي محدود و سرپايي دیمراکز جراحي محدودکرج130

02634489091کلینیک چشم پزشکي نورديدگان- 85پالک- جنب پارکینگ پارک خانواده- بلوار موالنا- جهانشهر- کرجگروه پزشکي نورديدگانمراکز جراحي محدودکرج131

4402632500190عظیمیه نرسیده به میدان مهران پالک تصويربرداران پزشکي عظیمیهمرکز تصوير برداریکرج132

02632711726،شرکت تصويربرداری پارس9کرج،چهارراه طالقاني،طالقاني جنوبي،کوچه شهید عابديني،شماره شرکت تصويربرداری پارسمرکز تصوير برداریکرج133

02632747118تصويربرداری نور-3نبش الله- تیر7نرسیده به چهارراه -طالقاني جنوبي شرکت تصويربرداران نور کرجمرکز تصوير برداریکرج134

02632238140 طبقه سوم150میدان شهدا، خیابان مظاهری، ساختمان فالح شماره مرکز پرستاری سینامرکز خدمات بالیني در منزلگفتار درمانيکرج135

2102632402116 واحد 4چهارراه کارخانه قند، خیابان رازی، مجتمع مشتاق، طبقه مرکز پرستاری هستيمرکز خدمات بالیني در منزلماماييکرج136



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02632535056تیمسار شمس انستیتو کانسر البرز- ندای جنوبي -میدان مهران - عظیمیه -کرج انستیتو کانسر البرزمرکز راديوتراپيراديوتراپيکرج137

502632261094کرج میدان شهدا خیابان بهار کوچه طاهری پالک درمانگاه مرکزی کرجمرکز راديوتراپيپزشک عموميکرج138

10102634422744پالک-جنب اداره پست-نبش چهارم غربي-فلکه دوم-خیابان آزادی-گوهردشت-کرجدکتر احمد رضا رسولي نژادپزشکاطفالکرج139

02634322700شاهین ويال نهم غربي روبروی بانک صادرات نبش کوچه قنات مجتمع پزشکي دکتر فاخریدکتر احمد فاخریپزشکپزشک عموميکرج140

602632267909کرج خیابان شهید بهشتي بین میدان شهدا و چهارراه طالقاني ساختمان ارين واحد دکتر الهامه مزلقانيپزشکاطفالکرج141

۶02632200044 واحد ۲کرج خیابان شهید بهشتي بین چهارراه طالقاني و میدان شهدا جنب بانک انصار برج زرين گل طبقه دکتر اکرم رحیميپزشکزنانکرج142

202632212794طبقه اول واحد -ساختمان تارا - 11پالک -  متری انقالب 12نبش خیابان -  تیر 7نرسیده به چهارراه - بلوار طالقاني جنوبي - کرج دکتر بهروز عباسي عالئيپزشکپزشک عموميکرج143

602632267909کرج خیابان شهید بهشتي بین چهارراه طالقاني و میدان شهدا ساختمان پزشکان ارين واحد دکتر سعید صادقیانپزشکداخليکرج144

77202636500376فرديس چهارراه کانال بین ششم و هفتم غربي قديم پالک دکتر سیروی برزوئيپزشکپزشک عموميکرج145

02632756222 طبقه فوقاني داروخانه مصباح مطب دکتر عباس عبداللهي10کوچه کربالئي صالح پالک دکتر عباس عبدالهيپزشکاطفالکرج146

10102634422744پالک-جنب اداره پست-نبش چهار غربي-فلکه دوم-خیابان آزادی-گوهردشت-کرجدکتر فاطمه برناکيپزشکداخليکرج147

4502632252830 واحد 5مجتمع تجاری اداری سلوک طبقه دکتر مجتبي بابايي رادپزشکقلبکرج148

107702636508305فرديس فلکه دوم پالک دکتر محمدحسن عزيزيانپزشکپزشک عموميکرج149

02633306215مجتمع نصر- روبروی دبیرستان فاطمه ی پزشکي -  بهمن 22خیابان - بلوار ارم - مهرشهر - کرج علیرضا شهبازیپزشکپزشک عموميکرج150

02636531771 غربي ساختمان پزشکان فارابي طبقه دوم27ابتدای خیابان -فرديس -کرجمسعود احمديانپزشکداخليکرج151

202632229163 واحد831بلوار طالقاني شمالي نرسیده به آزادگان ساختمان سپید شماره مطب دکتر ايزدیپزشکپزشک عموميکرج152

2002632309779 تا16کالک ايستگاه شهرداری،خ شهید محمودی منش،طبقه فوقاني داروخانه دکتر اعتمادی ، روزهای زوج ساعت مطب دکتر محمد کشاورزپزشکپزشک عموميکرج153

2002636206937تا16مشکین دشت خ شهید هدايتکار،جنب داروخانه دکترکريم زاده،روزهای فرد بعدازظهر،ساعتمطب دکتر محمد کشاورزپزشکپزشک عموميکرج154

502632265707واحد-2طبقه-برج ارم-بین میدان شهدا و چهرراه طالقاني-کرجمیرمحمدرضا اعتراف اسکوييپزشکطب فیزيکي و توانبخشيکرج155

3202632265505واحد-8طبقه- برج ارم- ضلع شرقي پست مرکزی- چهارراه طالقاني- خ شهید بهشتي- کرجفیزيوتراپي نادریکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپيکرج156

51302632531823واحد - ساختمان ارکیده -  متری کاج 45بعد از پل آزادگان به سمت - کرج نويدکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپيکرج157


