
ردیف نام مرکز نوع مرکز تلفن شھر آدرس
زایشگاه كسری-كرج (آنالین) صرفا بخش بستری بیمارستان 34426553 کرج کرج-خیابان کسری

زایشگاه مریم-كرج (آنالین) بخش بستری و سرپایی بیمارستان 33512459-33509323 کرج کرج-بلوار 45 متری گلشھر-ارغوان غربی
تخت جمشید-كرج (آنالین) صرفا بخش بستری بیمارستان 32119000 کرج کرج-عظیمیھ-میدان مھران

قائم (عج)-كرج ( ویزیت مختص آموزش و پرورش - وزارت 
نیرو ) آزمایشگاه -فیزیوتراپی (آنالین) بیمارستان 32771024 کرج کرج-بلوارشھدای دانش آموز

امام خمینی- كرج (آنالین) صرفا بخش بستری بیمارستان 026-32233777 کرج کرج -خیابان شھید بھشتی- جنب نیروی انتظامی
بیمارستان امام جعفر صادق -ھشتگرد بیمارستان 44210921 ھشتگرد ھشتگرد-بلوار آیت الھ خامنھ ای- جنب پارک مادر
آرام-كرج (آنالین) صرفا بخش بستری بیمارستان 36111000 کرج کرج-مسلم ابن عقیل

امام حسن (ع) - نظر آباد (آنالین) بیمارستان 35355956 کرج نظرآباد - خیابان شھید مطھری
رسالت -فردیس كلینیك/ درمانگاه 36510898-36505656 کرج فردیس - فلکھ پنجم

مھر مادر -كرج كلینیك/ درمانگاه 32774109-12 کرج
کرج -مھرویال -میدان مادر - ابتدای بلوار دانش آموز -جنب 

فروشگاه رفاه
شبانھ روزی بھستون-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت 

نیرو) (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 9358936870 کرج
کرج - بلوار ھفت تیر-نرسیده بھ چھارراه مصباح-نبش خیابان 

شقایق-پالک 572

دندانپزشكی پارسھ-كرج كلینیك/ درمانگاه 36660730 کرج
فردیس-حافظیھ-خیابان امام حسین ع -کوچھ سعدی شرقی-

درمانگاه پارسھ
فرھنگیان كرج - (آنالین) (ویزیت مختص آموزش و پرورش-
دندانپزشكی -فیزیوتراپی-آندوسكوپی-رادیولوژی-سونوگرافی-

نوارقلب-اكو-نوارعصب-تست ورزش-آزمایشگاه كلینیك/ درمانگاه 32739479-32760382 کرج
کرج-بلوار جمھوری جنوبی-بین میدان والفجر و میدان امام 

خمینی-خیابان فرھنگیان
آتیھ البرز -كرج (ویزیت مختص آموزش و پرورش-وزارت 

نیرو) ( آزمایش ) (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 33147-33534091 کرج
کرج-گلشھر-چھارراه حدادی-ابتدای بلوار سردارن غربی-

مجموعھ درمانی شبانھ روزی آتیھ البرز

تخصصی و مركز دیالیز شھیدان اینانلو -كرج (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 34541072 کرج
کرج ، خیابان شھید بھشتی ، میانجاده ،نرسیده بھ 45 متری 

گلشھر ، کوچھ شھید انصاری
فرھنگیان ساوجبالغ - (آنالین) (ویزیت مختص آموزش و 

پرورش - فیزیوتراپی) كلینیك/ درمانگاه 44222101 ساوجبالغ ساوجبالغ - ھشتگرد - بلوار مصلی - روبروی پاساژ قائم
شبانھ روزی پارسیان( آزمایش -فیزیوتراپی) (ویزیت مختص 

آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 0 کرج
کرج - فردیس -فلکھ دوم - خیابان پانزدھم. تلفن : آزمایشگاه 

36501577 تصویربرداری 36548700
شبانھ روزی وحدت-كرج( ویزیت مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) -آزمایشگاه (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 36608209-36616016-36616023 کرج
کرج -ابتدای جاده شھریار - شھرک وحدت - خ سوم غربی - 

پالک 3

دكتر شاھرخی-كرج ( ویزیت مختص آموزش و پرورش-وزارت 
نیرو)( سونو،رادیولوژی،آزمایش، فیزیوتراپی) (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 33509751 کرج کرج-45 متری گلشھر-گلزار غربی-جنب سازمان انتقال خون

سرپایی بیمارستان قائم ( ویزیت مختص آموزش و پرورش - 
وزارت نیرو ) آزمایشگاه - فیزیوتراپی - كرج (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 32771024 کرج بلوار شھدای دانش آموزان

تخصصی مغز و اعصاب مركزی-كرج (مختص وزارت نیرو) 
(آنالین) كلینیك/ درمانگاه 32770337 کرج کرج-چھارراه ھفت تیر-ساختمان بورس-طبقھ اول

شبانھ روزی دكتر خالقی-كرج ( ویزیت مختص آموزش و 
پرورش-وزارت نیرو ) (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 36513005 کرج کرج-فردیس-کانال غربی-چھارراه دھکده

شبانھ روزی رجائی شھر-كرج (ویزیت مختص آموزش و 
پرورش-وزارت نیرو) - آزمایش (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 34410910 کرج کرج-رجائی شھر- باالترازفلكھ اول - نبش دوم شرقی

شبانھ روزی شفق-كرج (ویزیت مختص آموزش و پرورش-
وزارت نیرو ) (آنالین) كلینیك/ درمانگاه 36604656 کرج کرج-فردیس-فلكھ اول-خیابان پنجم-پالک 9

كاوش-كرج(ویزیت مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 
(آنالین) كلینیك/ درمانگاه 32516495 کرج کرج - عظیمیھ میدان مھران-مرکز جراحی مھردرمانگاه کاوش

شبانھ روزی پارس-جاده مالرد (ویزیت مختص آموزش و 
پرورش-وزارت نیرو) (رادیولوژی،سونوگرافی و آزمایش) 

(آنالین) كلینیك/ درمانگاه 36640067-3664373-36614463 کرج جاده مالرد ،ایستگاه پیک

درمانگاه بھبد-كرج(آنالین) آزمایشگاه 32255063 کرج

کرج-خیابان دکتر بھشتی - بعد از چھارراه طالقانی - نرسیده بھ 
میدان شھدا - روبروی بانک انصار - مجتمع تشخیص درمانی 

بھبد
شاھین ویال-كرج (آنالین) آزمایشگاه 34518964-34519021 کرج کرج-شاھین ویال-خیابان نھم غربی-پالک43

پاتوبیولوژی بھستون-كرج (آنالین) آزمایشگاه 34090290 کرج
کرج-محلھ کارخانھ قند-خیابان شالچی-کوچھ شقایق-پالک574-

طبقھ4

پاتوبیولوژی بھنود - كرج (آنالین) آزمایشگاه 33517470-33517460 کرج
خیابان درختی ،جنب بانک تجارت،پالک 73 ،ساختمان ایران 

زمین ،طبقات دوم و سوم

پاتوبیولوژی درمانگاه شھیدان اینانلو -كرج ( آنالین) آزمایشگاه 34541072 کرج
کرج ، خیابان شھید بھشتی ، میانجاده ، نرسیده بھ 45 متری 

گلشھر ، کوچھ شھید انصاری

پاتوبیولوژی جرجانی- كرج (آنالین) آزمایشگاه 32756170 کرج ھفت تیر ، طالقانی جنوبی ، نبش اللھ سوم ، مجتمع پزشکی نور
فرھنگ و دانش - ھشتگرد (آنالین) آزمایشگاه 44239973 ھشتگرد ھشتگرد-بلوار مصلی - درمانگاه فرھنگیان -طبقھ تحتانی

پارسیان البرز - ھشتگرد (آنالین) آزمایشگاه 44269096 کرج
شھر جدید ھشتگرد- فاز 1 - خیابان اسکان - نرسیده بھ میدان یاد 

بود - پشت پمپ بنزین - درمانگاه پارسیان البرز
دنا - كرج (آنالین) آزمایشگاه 36113 کرج بین چھار راه طالقانی و میدان شھدا ، برج قائم ، طبقھ دوم

پاتوبیولوژی كلینیك شفا - كرج ( آنالین) آزمایشگاه 34436632 کرج کرج ، خیابان اصلی گوھردشت ، نبش خیابان ھشتم شرقی
درمانگاه صبا-ھشتگرد آزمایشگاه 44238494 کرج ھشتگرد-شھرک وحدت-جنب میدان توحید

نوبل -كرج (آنالین) آزمایشگاه 32708667-32744214 کرج
کرج-مھرویال-ضلع شمال شرقی میدان مادر-ساختمان امیر 

ھمایون-طبقھ اول

پاتوبیولوژی آراد-كرج (آنالین) آزمایشگاه 34440277 کرج
کرج-خیابان دکتر بھشتی-نرسیده بھ میدان سپاه-برج طاق کسری-

طبقھ اول
پاتوبیولوژی البرز-ھشتگرد (آنالین) آزمایشگاه 44212683 کرج ھشتگرد-بلوارامام خمینی-جنب بانک سپھ-طبقھ زیرین

پاتوبیولوژی پرتو-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32734722 کرج
کرج-چھارراه طالقانی-طالقانی جنوبی-کوچھ ساجدی-ساختمان 

ستاره
پاتوبیولوژی صبا-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32263725 کرج كرج چھارراه طالقانی - روبروی بلوارماھان پالك 445

پاتوبیولوژی كوثر-ھشتگرد (آنالین) آزمایشگاه 44225900 کرج ھشتگرد-بلوارامام خمینی-کوچھ خیبر-مجتمع پزشکی پردیس
پاتوبیولوژی دكتر علیجانی-كرج (آنالین) آزمایشگاه 36203620 کرج کرج-محمدشھر-بلوار امام-روبروی بانک تجارت

پاتوبیولوژی یاس-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32719114 کرج کرج-چھار راه ھفت تیر-ساختمان یاس



پویا-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32507595 کرج
كرج-بلوارطالقانی شمالی-بعد از پل آزادگان-بسمت میدان طالقانی-

نرسیده بھ برج میالد-جنب بانک انصار-پالک 932

پاسارگاد -كرج (آنالین) آزمایشگاه 32518181-32558150 کرج
کرج-پل آزادگان-انتھای بلوار امام رضا-بلوار تربیت مربی-نبش 

تربیت 5

آریا-فردیس (آنالین) آزمایشگاه 36652624 کرج
فردیس-جاده مالرد-انتھای گلستان 56-خیابان سعدی-جنب 

داروخانھ دکتر خاتمی

اندیشھ-نظرآباد (آنالین) آزمایشگاه 45352797-45355757 کرج
نظرآباد-خیابان انقالب-خیابان اشرفی اصفھانی-روبروی 

داروخانھ دکترمیرحسینی
بھار-كرج ( آنالین) آزمایشگاه 34429968 کرج كرج -گوھردشت-فلكھ اول-ابتدای بلوار مطھری

پاستور-كرج (آنالین) آزمایشگاه 34448430 کرج كرج-سھ راه رجائی شھر-میثم 2-پالک3
حكیم-كرج (آنالین) آزمایشگاه 34471112-34474546 کرج کرج-ابتدای طالقانی شمالی-بعد از بانک صادرات-کوچھ اول

كوشا-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32818888 کرج
کرج-بلوار 7 تیر-بین چھارراه مصباح و میدان امام حسین 

ساختمان درمانگاه بھنام-طبقھ2
توده فالح-فردیس (آنالین) آزمایشگاه 36500811 کرج فردیس- فلکھ اول-خیابان شھید احمدی-مدرسھ کوثر-پالک20

پویش-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32740488 کرج کرج-چھارراه طالقانی جنوبی-نبش کوچھ عین الھی-ساختمان سبز

ژنتیك پزشكی پارس ژنوم - كرج (آنالین) آزمایشگاه 34486940 کرج
کرج-خیابان شھید بھشتی-بین چھارراه طالقانی و میدان سپاه-برج 

نگین البرز-طبقھ 3-واحد2

درمانگاه محمدشھر-كرج (آنالین) آزمایشگاه 36304567-36332838 کرج
کرج-محمدشھر-ھمایون ویال-بلوار 35متری شھدا-بعد از مدرسھ 

شھدای گمنام
كاوش -كرج (آنالین) آزمایشگاه 32211096 کرج کرج _میدان توحید-بلوار بالل-پالک 14

كیمیا -كرج (آنالین) آزمایشگاه 32263997 کرج
کرج-خیابان چھارراه طالقانی شمالی-خیابان مرجان-خیابان شھید 

میرزایی-نبش کوچھ فرشید-پالک55-طبقھ اول
پاتوبیولوژی مھران عظیمیھ-كرج (آنالین) آزمایشگاه 32521254 کرج کرج-عظیمیھ-میدان مھران

پاتوبیولوژی مھر ھشتگرد (آنالین) آزمایشگاه 44231008-7 کرج ھشتگرد ،خیابان امام امت ،کوچھ شریعت ،پالک 3

جھان -كرج (آنالین) آزمایشگاه 32234774-32248623 کرج
کرج -خیابان شھیدبھشتی - بین چھار راه طالقانی و میدان شھداء،-

 ساختمان پزشکان سینا-طبقھ سوم

آزمون - كمالشھر (آنالین) آزمایشگاه 34728649 کرج
کرج-کمالشھر-ضلع شمال غربی میدان شھید بھشتی-جنب 

فروشگاه وزیران-ساختمان رضوان-طبقھ4-واحد16
نور-ھشتگرد ( آنالین) آزمایشگاه 44238737 کرج ھشتگرد ، خیابان امام ،روبروی مسجد جامع

پاتوبیولوژی گوھردشت - كرج ( آنالین ) آزمایشگاه 34409040 کرج گوھردشت ،ضلع غربی فلکھ اول ،نبش کوچھ کاوه ،پالک 3
كاشف -كرج ( آنالین) آزمایشگاه 34571520 کرج کرج-حصارک-میدان دانشگاه تربیت معلم-کوچھ باستانی

ماھدشت - (آنالین) آزمایشگاه 37305300 کرج کرج- ماھدشت -میدان آزادگان - ساختمان پزشکان امین

پاتوبیولوژی بھار- نظرآباد(آنالین) آزمایشگاه 45354613-45355365 کرج نظرآباد-خیابان انقالب-جنب پاساژ عباسی-نبش کوچھ آزاد فالح

متین -ھشتگرد (آنالین) آزمایشگاه 44210718 کرج
ھشتگرد-خیابان امام - روبروی نظام وظیفھ-نبش کوچھ خیبر-

ساختمان پزشکان ولیعصر-طبقھ اول

چكاپ -كرج (آنالین) آزمایشگاه 32285700-2 کرج
کرج-چھارراه طالقانی-روبروی بانک کشاورزی-جنب پارکینگ 

طبقاتی-ساختمان پزشکان ولیعصر
اشتھارد-(آنالین) آزمایشگاه 37722625 کرج اشتھارد-میدان معلم-کوچھ شھید قصابی - ساختمان سینا

پژوھش - كالك(آنالین) آزمایشگاه 32305162 کرج
کرج -کالک - ایستگاه شھرداری - خیابان محمودی منش - بعد 

از داروخانھ دکتر اعتمادی - پالک 98

كورش - كوھسار (آنالین) آزمایشگاه 44324280 کرج
کوھسار-خیابان امام خمینی -روبروی ایستگاه تاکسی ھای 

ھشتگرد -طبقھ زیرین امالک فالح-نبش کوچھ مسجد

گلشھر-كرج آزمایشگاه 34609955 کرج
کرج -45متری گلشھر- نبش شقایق شرقی -ساختمان پزشکان 

گلشھر-طبقھ دوم

دی-كرج (آنالین) مركز جراحی محدود 32756705 کرج
کرج-خیابان بھشتی-نرسیده بھ سھ راه گوھردشت-ولیعصر4-

ساختمان پزشکان مریم
نور البرز (آنالین) مرکز چشم پزشكی 35800 کرج کرج-جھانشھر-میدان ھالل احمر-ابتدای کوچھ فریما-پالک 4

نوردیدگان-كرج (آنالین) مرکز چشم پزشكی 34489091 کرج کرج-جھانشھر-بلوار موالنا-پالک85
نور نگاه-كرج ( آنالین) مرکز چشم پزشكی 34434666 کرج کرج-گوھردشت-فلکھ اول-خیابان شھید معینی

دھان،فك و صورت جھان -كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 34216304 کرج
کرج-جھانشھر-خیابان شھیدبھشتی بسمت میدان سپاه-بین خیابان 
استانداری و خیابان کسری-ساختمان ولیعھدی-طبقھ7-واحد703

نیما - كرج مركز تصویر برداری 32752724 کرج
کرج-چھارراه طالقانی-طالقانی جنوبی - نبش کوچھ عین الھی - 

ساختمان سبز - طبقھ ھمکف

دھان،فك و صورت دكتر میرزایی-فردیس (آنالین) مركز تصویر برداری 36545430 کرج
فردیس،بلوار اصلی،ابتدای بھاران غربی (کانال غربی)،مجتمع 

دلتا،طبقھ اول
سارا -فردیس ( آنالین) مركز تصویر برداری 36662825 کرج فردیس-فلکھ اول-ابتدای خیابان پنجم غربی-ساختمان کاکتوس

ایرانیان-فردیس ( آنالین) مركز تصویر برداری 36505700 کرج کرج-فردیس-بین فلکھ اول و دوم-خیابان دھم شرقی- پالک15

دھان،فك و صورت البرز -كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 34203155 کرج
کرج-فلکھ اول گوھردشت،دوم شرقی،ساختمان تندیس،پ7،طبقھ 

4،واحد10

دھان،فك و صورت سامان -كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 32229134-32239942 کرج کرج-طالقانی شمالی-نبش کتاب بھمن-بن بست نسیم-پالک479

دھان،فك و صورت دكتر نیكا باھمت- كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 34554021-34551059 کرج

کرج، خیابان شھید بھشتی ، حصارک ، نرسیده بھ سرم سازی 
رازی ، روبروی خیابان انقالب ، جنب داروخانھ تخت جمشید ، 

بن بست 91 ، ساختمان ویھان ، طبقھ اول
پارسیان-فردیس ( آنالین) مركز تصویر برداری 36548700 کرج کرج - فردیس -فلکھ دوم - خیابان پانزدھم.

رویان -كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 34251501-34251502 کرج
کرج-خیابان شھید بھشتی-ضلع جنوبی پل میانجاده-مجتمع تجاری 

و تخصصی البرز-بلوکA-طبقھ3-واحد4

پارس-كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 32709240 کرج کرج-چھارراه طالقانی بھ سمت ھفت تیر - نبش کوچھ عابدینی

پزشكی بھار-كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 32255745 کرج کرج-چھارراه طالقانی-طالقانی شمالی-بن بست نسیم-پالک493
پزشكی نور-كرج (آنالین) مركز تصویر برداری 32134 کرج کرج-خیابان طالقانی جنوبی-نبش اللھ 3

شبانھ روزی یاسری - ھشتگرد (مختص آموزش و پرورش-
وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 44210770 کرج ھشتگرد - خیابان امام - زیر پل عابر پیاده



سالمت -فردیس (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 
(آنالین) داروخانھ 36525479 کرج كرج-فردیس-بلوار اصلی-چھارراه كانال-جنب فروشگاه رفاه

شبانھ روزی سپیدان-فردیس (مختص آموزش و پرورش-وزارت 
نیرو) (آنالین) داروخانھ 36591866 کرج فردیس-فلکھ دوم-خیابان15

ھالل احمر( مختص بیماران خاص ) - البرز داروخانھ 34202080 کرج کرج- خیابان شھید بھشتی- اول جھانشھر -خیابان ھالل احمر
درمانگاه شھیدان اینانلو -كرج (مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 34091701 کرج
کرج ، خیابان شھید بھشتی ، میانجاده ، نرسیده بھ 45 متری 

گلشھر ، کوچھ شھید انصاری
دكتر رامین طھماسبی (درمانگاه بھ آفرین) -(مختص آموزش و 

پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 36526066 کرج فردیس -فلکھ دوم -خیابان شانزدھم-درمانگاه بھ آفرین
دكتر قاسمی -كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 34947053 کرج
کرج-بلوار ھفت تیر-بعد از چھارراه کارخانھ قند-مجتمع پزشکی 

بھستون
شبانھ روزی مركزی مھرشھر-كرج (مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 33417009 کرج کرج-مھرشھر-بلوار ارم-بین خیابان 118و 119

زاگرس- كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 33513072 کرج
کرج-45متری گلشھر-خیابان گلزار غربی-جنب درمانگاه 

شاھرخی

دی-كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 32266513-32266519 کرج
کرج-بین میدان شھدا و چھارراه طالقانی-رو بھ روی پارکینگ 

شاھین
دكتر صالحی-كمالشھر(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 34716185 کرج کمالشھر-میدان شھرداری - ابتدای خیابان امام خمینی
دكتر میرحسینی-نظرآباد(مختص آموزش و پرورش-وزارت 

نیرو) (آنالین) داروخانھ 45352614 کرج نظر آباد - خیابان انقالب - خیابان شھید اشرفی اصفھانی

ایلیا-كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 32217609 کرج کرج-چھارراه طالقانی-طالقانی شمالی-نرسیده بھ کوچھ شھروز
شبانھ روزی دكتر عبودی-مالرد (مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 6602255 کرج كرج- جاده مالرد- ایستگاه اھری
شبانھ روزی دكتر كرمانی-كرج (مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 33516253 کرج کرج-میدان امام-انتھای بلوار سرداران غربی-چھارراه پونھ
شبانھ روزی مركزی شاھین ویال-كرج (مختص آموزش و 

پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 34421090 کرج کرج-شاھین ویال-بین چھارم و پنجم شرقی
ناصربخت-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 32218005 کرج
کرج- تقاطع طالقانی شمالی و خیابان بھار-نبش کوچھ شھید 

کشتدار
دكتر شكوری -كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 34206914 کرج
کرج-خیابان شھید بھشتی-جنب داروخانھ ھالل احمر-طبقھ زیرین 

ساختمان پزشکان ایرانشھر
دكتر بكان- ھشتگرد (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 44233949 کرج ھشتگرد-بلوار امام امت - خیابان مصلی-جنب درمانگاه فرھنگیان
دكتر اسماعیلی-كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 32508433 کرج
کرج -میدان آزادگان -بلوار امام رضا-بین الدن 4و5.ساختمان 

سیمرغ
دكتر سروش فتحی-جاده مالرد داروخانھ 34091701 کرج فردیس-جاده مالرد- طبقھ ھمکف درمانگاه پارس

شبانھ روزی زكریا - كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت 
نیرو) (آنالین) داروخانھ 32217488 کرج کرج - بین میدان توحیدومیدان شاه عباسی

بھرام-فردیس(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 36516256 کرج
کرج-فلکھ پنجم فردیس-بروار50متری گاز-بسمت شھرک ناز-

نبش بلوار سپاه ساختمان متین

بھار-كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 34420289 کرج کرج- رجائی شھر-خیابان دوم شرقی-داخل درمانگاه رجائی شھر

جم-فردیس (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 36516111 کرج
کرج - فردیس- بین فلکھ اول ودوم- جنب بانک ملی -پالک 

1449
دكتر امامی-فردیس (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 36500672 کرج
كرج - فردیس- خ اصلی - بین 22و24شرقی-نبش کوچھ شش 

متری
دكتر حیدر زاده-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 34486503 کرج کرج - روبروی تاالر نژاد فالح-جنب اداره دارایی
دكتر دانش مھر-كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 32754375 کرج کرج-خیابان شھیدبھشتی-سھ راه رجائی شھر-نبش ولیعصر4
شبانھ روزی دكتر صراف -فردیس (مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 36630641 کرج کرج - فردیس - سھ راه حافظیھ روبروی دبیر ستان شھید رحیمی
دكتر صفوی زاده-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 32748547 کرج کرج-نبش چھارراه طالقانی جنوبی-جنب بانک کشاورزی
دكتر عطائی-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) داروخانھ 32702493 کرج كرج-چھارراه ھفت تیر-روبروی ساختمان بورس-ساختمان یاس
شبانھ روزی دكتر علیرضا ابراھیمی-فردیس (مختص آموزش و 

پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) داروخانھ 36513126 کرج کرج-فردیس-کانال غربی-سھ راه دھکده

میخك-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) اپتومتری/عینک 32244636-32240042 کرج
کرج-میدان آزادگان-ابتدای خیابان برغان-روبروی درمانگاه ثریا-

جنب مطب دکتر محمدلو-طبقھ دوم
رویا اپتیك-كرج(مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) 

(آنالین) اپتومتری/عینک 32506665 کرج
کرج-عظیمیھ-میدان مھران-ساختمان پزشکان بابک-طبقھ اول-

واحد 101
شفاف (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) اپتومتری/عینک 34210720-34210716 کرج کرج-خیابان اصلی شاھین ویال-نبش سوم شرقی-پالک یک

نگاه -فردیس (مختص آموزش و پرورش-وزارت نیرو) (آنالین) اپتومتری/عینک 36505601 کرج فردیس ،فلکھ دوم ،خیابان 14 شرقی

كیمیا لنز-كرج (مختص آموزش و پرورش) (آنالین) اپتومتری/عینک 32212127 کرج
کرج-میدان شھدا -خیابان بیمارستان کمالی-جنب داروخانھ دکتر 

محمودی-ساختمان سبز-طبقھ زیرین-پالک12

مینا -كرج (آنالین) پزشکی ھستھ ای 34203852-34203872 کرج
کرج-جھانشھر-خیابان شھید بھشتی بسمت میدان سپاه-نبش خیابان 

کسری(کلھر)-جنب بانک صادرات

مركزی -كرج (آنالین) پزشکی ھستھ ای 32500668 کرج
کرج- عظیمیھ - بعد از میدان طالقانی- بلوار شریعتی نرسیده بھ 

میدان مھران - پالک 44

طبیب-كرج (آنالین) پزشکی ھستھ ای 32702364 کرج
کرج-میدان سپاه -خیابان شھیدبھشتی-بلوارقائم-بن بست میثمی-

پ161

درمانگاه بھبد - كرج (آنالین) پزشکی ھستھ ای 32255061-62 کرج
کرج ، دکتر بھشتی ، بعد از چھار راه طالقانی ، نرسیده بھ میدان 

شھدا ، روبروی بانک انصار

پاسارگاد-كرج فیزیوتراپی 32746800 کرج
کرج- طالقانی جنوبی - نرسیده بھ ھفت تیر - اللھ5 ساعت کاری 

8-21 :



تبسم -كرج (آنالین) فیزیوتراپی 34464226-09904108089 کرج
کرج-گوھردشت - بین نھم و دھم غربی -باالی بانک سپھ-طبقھ 

سوم -واحد 6
سالمت-فردیس (آنالین) فیزیوتراپی 34029618 کرج فردیس-فلکھ اول-مجتمع نگین-طبقھ4-واحد14

جھان بین -كرج (آنالین) فیزیوتراپی 34018639 کرج
کرج- جھانشھر-خیابان شھید بھشتی - بین خیابان ھالل احمر و 

استانداری - ساختمان 1001- طبقھ ششم
پرتو - فردیس (آنالین) فیزیوتراپی 36541367 کرج فردیس-فلکھ پنجم-خیابان 50 شرقی جدید (22 قدیم)

كار درمانی - گفتار درمانی ھالل احمر - اشتھارد ( آنالین) فیزیوتراپی 37726503 اشتھارد اشتھارد ، بالور ایت هللا خامنھ ای

امین -كرج (آنالین) فیزیوتراپی 32532999 کرج
عظیمیھ - میدان مھران - خیابان ندای جنوبی - نبش بن بست رز -

 ساختمان پزشکان تخت جمشید - طبقھ 4 - واحد 8

سپھر -كرج (آنالین) فیزیوتراپی 34341623 کرج
شاھین ویال-خیابان نھم غربی - جنب بانک مسکن - برج آرش - 

طبقھ 8 -واحد 22

درمانگاه دكتر شاھرخی - كرج ( آنالین ) فیزیوتراپی 33509751 کرج کرج-45 متری گلشھر-گلزار غربی-جنب سازمان انتقال خون
درمانگاه شبانھ روزی پارسیان - فردیس ( آنالین ) فیزیوتراپی 36548700 کرج کرج - فردیس -فلکھ دوم - خیابان پانزدھم.

حسام-مشكین دشت (آنالین) فیزیوتراپی 36216987 کرج مشکین دشت-خیابان ھدایتکار-پالک466

یاس - كرج (آنالین) فیزیوتراپی 32234625 کرج
کرج-چھارراه مصباح-بسمت امام زاده حسن-باالتر از بانک ملی 

- ساختمان پزشکان البرز-طبقھ چھارم-واحد8

نیكان - فردیس (آنالین ) فیزیوتراپی 36508353 کرج فردیس-بین فلکھ سوم و کانال - خیابان 29 غربی - پالک 11

آترینا -كرج (آنالین) فیزیوتراپی 34234127 کرج
مھرویال -خیابان درختی-روبھ روی میدان عطار-جنب بانک سپھ-

ساختمان نسترن-پالک 273-طبقھ پنجم

مونا - كرج (آنالین) فیزیوتراپی 32564097 کرج

کرج ، عظیمیھ ،میدان مھران ،جنب بیمارستان تخت جمشید 
،ساختمان پزشکان کوروش ،طبقھ دوم ، واحد 203 ساعت 

کاری: 15-19 و 13-9
ھومن-كرج (آنالین) فیزیوتراپی 32212282 کرج کرج-میدان شھدا-خیابان كمالی-ساختمان محسن-واحد11

نوید-كرج (آنالین) فیزیوتراپی 32531823 کرج كرج-45 متری كاج-ابتدای پل آزادگان-ساختمان اركیده-واحد513

مركزی مشكین دشت (آنالین) رادیولوژی / سونوگرافی 36202109 کرج
کرج-مشکین دشت - خیابان شھید ھدایتکار - ابتدای خیابان 

طالقانی

پرتو - كرج (آنالین) رادیولوژی / سونوگرافی 32220651 کرج چھار راه طالقانی بھ سمت میدان شھدا ساختمان پزشکان پردیس

صالح-كرج (آنالین) رادیولوژی / سونوگرافی 32285521-32281002 کرج
کرج-چھارراه مصباح-روبروی خیابان مصباح-جنب نانوایی 

بربری-ساختمان پزشکان دی
مركزی فردیس (آنالین) رادیولوژی / سونوگرافی 36607901 کرج کرج-فردیس-فلكھ اول-کوچھ رادیولوژی-پ23

انستیتو كانسر البرز-كرج (آنالین) 32535056 کرج کرج-عظیمیھ-میدان مھران-ندای جنوبی-کوچھ تیمسار شمس

پویش-كرج (آنالین) توانبخشی / گفتاردرمانی / کاردرمانی 32708298 کرج

کرج ،سھ راه گوھردشت، بین سھ راه و پل میدان سپاه ، ولیعصر 
4 ،پالک 22 (ساعت کاری 14-19 بجز سھ شنبھ ھا و پنج شنبھ 

ھا)

احسان حاجی قاسمی(آنالین) -كرج دندانپزشکی 34090024 کرج
کرج ، میدان توحید ، بلوار بالل ، جنب شھرداری مرکزی ، 

ساختمان پارسیان

دكتر اشكان مسعودی (درمانكاه عرفان)-جاده مالرد دندانپزشکی 36666602 کرج
کرج -جاده مالرد -جنب پمپ بنزین حافظیھ -خیابان گلستان 56-

درمانگاه عرفان

دكتر سعید احمدوند-نظرآباد ( آنالین ) دندانپزشکی 45303602 کرج
نظرآباد-بلوار مدرس-جنب چراغ راھنمایی -ساختمان شبکھ 

بھداشت

دكتر مریم قادری-نظرآباد( آنالین) دندانپزشکی 45303602 کرج
نظرآباد-بلوار مدرس-جنب چراغ راھنمایی-ساختمان پزشکان 

شبکھ بھداشت

دكتر سعیده خانی- كرج (آنالین) دندانپزشکی 34233026 کرج
مھر ویال ، خیابان درختی ، روبھ روی پارک عطار ، مجتمع 

الماس ، طبقھ دوم ، واحد 8

مانی - ھشتگرد دندانپزشکی 44232051 ھشتگرد
ھشتگرد- بلوار امام خامنھ ای - بعد از چھارراه مصلی- جنب 

تصویربرداری کوثر ساختمان مانی-طبقھ سوم
آزیتا ملك افضلی_كرج(آنالین) دندانپزشکی 36534440 کرج کرج-فردیس- بعد از 39 غربی-مجتمع روناس-ط5-واحد9-

دكتر فاطمھ برناكی-كرج (مختص آموزش و پرورش-وزارت 
نیرو)(آنالین) مطب 34453895 کرج کرج-گوھرشت-فلکھ دوم-نبش چھارم غربی-جنب اداره پست

معلم- كرج دندانپزشکی 32536818-32506223 کرج
کرج- پل آزادگان بسمت میدان طالقانی - بعد از برج قائم - ابتدای 

خیابان نرگس

كلینیك شبانھ روزی نورا-كرج دندانپزشکی 34019356 کرج
کرج-خیابان شھید بھشتی-چھارراه طالقانی -بین ھالل احمر و 

دارایی-پالک 1001
مھران - كرج دندانپزشکی 34980018-19 کرج کرج-عظیمیھ-میدان مھران-برج ماندگار -طبقھ 8-واحد 803

شیرین قاسمی-كرج (آنالین) دندانپزشکی 34471251 کرج
کرج-چھارراه طالقانی-خیابان شھید بھشتی-جنب ھالل احمر-

ساختمان دی-ط1

دكتر لیال پور نصیر دندانپزشکی 32543464 کرج

کرج-عظیمیھ - ابتدای بلوار شریعتی - بین میدان طالقانی و 
چھارراه پامچال -روبروی کالنتری 14 رسالت - سختمان سینا - 

طبقھ اول

دكتر سمانھ آقازاده - كرج دندانپزشکی 34255499 کرج
کرج-مھرشھر-بلوار ارم-بن بست رز-ساختمان رز -طبقھ 4-

واحد24

فاطمھ كسائی -كرج (آنالین) دندانپزشکی 34353965 کرج
كرج-گوھر دشت - خیابان انقالب -بلوار انقالب-بین 11و 12 

غربی-طبقھ ھمکف-پالک583

كریم مددی-كرج دندانپزشکی 36550546 کرج
فردیس-بین فلکھ اول و دوم-بین خیابان ھشتم و دھم شرقی-نبش 

کوچھ برنگی

حسین عاشوری مقدم-كرج (آنالین) دندانپزشکی 32242255 کرج
كرج-خ طالقانی شمالی-جنب پارک شرافت-ابتدای خیابان بھار-

ساختمان میالد-ط3

اشكان بداغی -كرج (آنالین) دندانپزشکی 33309728 کرج
کرج-مھرشھر-بلوارارم-شھرک ولیعصر-تقاطع پنجم-طبقھ فوقانی 

بانک صادرات
ستایش -كرج (آنالین) دندانپزشکی 36315919-36312482 کرج کرج-محمدشھر-روبروی بانک ملت-نبش کوچھ شھید کولیوند

ساسان سرمدی _كرج (آنالین) دندانپزشکی 33308294 کرج
مھرشھر-ابتدای بلوارارم-بلوک2-بین بانک تجارت ورفاه-پ56-

ط2-واحد3



دكتر سھیال محمدیان-كرج دندانپزشکی 32558194 کرج
کرج-عظیمیھ-میدان مھران-نبش ندای جنوبی-ساختمان 260-

طبقھ 3

دكتر مژگان بھامین پور-كرج (آنالین) دندانپزشکی 34990240-34990216 کرج
کرج ،خیابان شھید بھشتی،بعد از زیر گذر طالقانی بسمت میدان 

شھدا ،برج آراد ،طبقھ 4 ،واحد 403

شبانھ روزی ارغوان-كرج (آنالین) دندانپزشکی 34091213-34091212 کرج
کرج -خیابان شھید بھشتی-بعد از 45متری گلشھر-روبروی پمپ 

بنزین حصارک-ساختمان بقیھ هللا
دكتر احمدرضا رسولی نژاد-كرج (مختص آموزش و پرورش-

وزارت نیرو) (آنالین) مطب 34453895-34422744 کرج
کرج-گوھردشت-فلکھ دوم-نبش چھارم غربی-جنب اداره پست-

ساختمان برنا
شبانھ روزی حصارك-كرج ( آنالین) دندانپزشکی 34505000-34504949 کرج کرج-بلوار دکتر بھشتی-سھ راه پستخانھ حصارک

شبانھ روزی آریانا-فردیس (آنالین) دندانپزشکی 36516518 کرج فردیس-فلکھ دوم

شبانھ روزی نیروان -كرج (آنالین) دندانپزشکی 33526400-33528400 کرج
کرج-45متری گلشھر-روبروی خیابان درختی-نبش خیابان 

کتوئی زاده-مجتمع گلستان-طبقھ دوم

دكتر ستار كبیری - كرج دندانپزشکی 32244900 کرج
کرج - خیابان شھید بھشتی - بین میدان شھدا و چھا راه طالقانی -

ساختمان پزشکان نیلوفر-طبقھ8 - واحد29

شبانھ روزی فردیس (آنالین) دندانپزشکی 36515151 کرج
فردیس ،بین فلکھ دوم و کانال غربی ،خیابان 19 جدید( داستانپور 

) پالک 22 طبقھ دوم
رسا -كرج (آنالین) دندانپزشکی 32550801 کرج کرج-عظیمیھ-میدان اسبی-روبروی مسجد حجت

صدف -فردیس (آنالین) دندانپزشکی 36591015-36564200 کرج
کرج-فردیس-بین فلکھ چھارم و پنجم-طبقھ فوقانی شھر کتاب-

پالک176-طبقھ اول-واحد11

دكتر میمند-كرج (آنالین) دندانپزشکی 34406255 کرج
کرج-فلکھ اول گوھردشت-ابتدای بلوار مطھری-ساختمان سپیده-

طبقھ2-واحد4

الماس-كرج (آنالین) دندانپزشکی 36202601 کرج
مشکین دشت ،بلوار ھدایتکار،مجتمع آفتاب ،طبقھ دوم،واحد 

5836

حكیم-فردیس ( آنالین) دندانپزشکی 36537564-36559134 کرج
فردیس-بین کانال و فلکھ سوم-نرسیده بھ شورای حل اختالف 

فردیس
مرسانا - كرج (آنالین) دندانپزشکی 026-34308108 کرج بلوار باغستان ،خیابان دانش بین دھم و یازدھم
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