
تلفنآدرسنام مرکز

ي زاده )آريا  (دکتر پوريا حاج 

جنب -خيابان سعدي-خيابان صاحب الزمان -بعد از انبار نفت -جاده مالرد

ي آفرينش
026366522624مجتمع بهزيستر

آزمايشگاه 

محمدقاسم )آپادانا دکتر

502632563992عظيميه، جنب بيمارستان تخت جمشيد، ساختمان کوروش، طبقه (اسالمي

02634429968ساختمان بيست- ابتداي خيابان مطهري- فلکه اول- گوهردشت(نرسين منتظري)بهار 

ي )بهنود  فاطمه زجاج  دکتر

(کهن 

، پالک  ن ، جنب بانک تجارت، ساختمان ايران زمي  ي
، طبقه 73خيابان درختر

02633517460دوم

302634456523،  پالک 2سه راه گوهردشت، ميثم پاتوبيولوژي پاستور

، ابتداي کوچه ساجدي، ساختمان ستار، طبقه پاتوبيولوژي پرتو ي ي جنون 
202632734722بلوارطالقانن

پاتوبيولوژي درمانگاه شبانه 

02636623737ايستگاه پيک- جاده مالردروزي پارس

ي
پاتوبيولوژي دکتر عليجانن

- ساختمان پزشکان بو علي سينا -جنب بانک ملت -بلوار اصلي -محمدشهر

02636203620طبقه اول و دوم

802636541900، پالک 15فرديس، فلکه دوم، خيابان پاتوبيولوژي فرديس

1402632211109شماره - جنب بانک کشاورزي- اول بلوار بالل- ميدان توحيدپاتوبيولوژي کاوش

ي فلکه  اول، نبش کوچه کاوه، پالک پاتوبيولوژي گوهردشت ي شهر، ضلع غرن  102634409040رجاني

02632521254عظيميه، ميدان مهران، جنب مرکز جراجي مهران، طبقه دومپاتوبيولوژي مهران عظيميه

ن کانال و خيابان بيستم جديد، روبروي داروخانه سالمتپاتوبيولوژي نيکو 02636506071فرديس، بي 

، روبروي سازمان بورس، ساختمان ياس، طبقه همکفپاتوبيولوژي ياس 32719098ميدان هفت تت 

02632518181نبش تربيت پنجم-انتهاي بلوار امام-ميدان آزادگانپاسارگاد

پويا

، بعداز پل آزادگان، باالي بانک انصار، پالک  ي شمالي
، 923بلوار طالقانن

02632507595طبقه اول

پويش

، طبقه  ن ، ساختمان ست  ن اللهي ، نبش خيابان شهيد عي  ي ي جنون 
چهارراه طالقانن

02632702880اول

ي ايرانيان  مديا )تشخيص طت 

(طب آزما

، فاز  ي ، نبش خيابان دوازدهم غرن  ن ، 1، بلوک 3گوهردشت، بلوار رستاخت 

202634428056پالک 

ي کوشا تشخيص طت 

، روبروي مسجد  ن ن چهارراه مصباح و ميدان امام حسي  ، بي  بلوار هفت تت 

ي)امام جعفر صادق
02632818888، جنب داروخانه(ساسانن

(دکتر پرويز فالح)چکاپ  

، ساختمان پزشکان وليعرص، طبقه  ي
، جنب پارکينگ طبقانر ي

چهارراه طالقانن

302632285700، واحد 2

حکيم

ي 
، باالتر از بانک صادرات، طبقه فوقانن ي شمالي

، طالقانن ي
چهارراه طالقانن

02634422111فروشگاه ساليان

ي دکتر توده فالح
ر
ق 2002636500811، پالک (شهيد احمدي)فرديس، فلکه اول، کوچه ششم شر

بازاري  )دنا  دکتر رضا ملکي پت 

)

، برج قائم، طبقه  ي
ن ميدان شهدا و چهارراه طالقانن ، بي  ي

خيابان شهيد بهشتر

02636113دوم

ژنتيک پزشکي پارس 

(دکتر شهرام سواد)ژنوم
ي
ي و ميدان سپاه-خيابان شهيد بهشتر

ن چهارراه طالقانن ز-بي  ن الت  طبقه -برج نگي 

202634486940واحد -سوم

يصبا
44502632263773شماره -روبروي بلوارماهان-چهارراه طالقانن

، پالک کاشف ي
239902634571520حصارک، ميدان دانشگاه، کوچه باستانن

کيميا

، نبش کوچه فرشيد،  ي
زان  ، خيابان مرجان، خيابان شهيد مت  ي شمالي

طالقانن

02632263995، طبقه اول55پالک 

ضا خدامي)گلسا   علت 
ي، طبقه همکف(دکتر ، کوچه داروخانه شبستر ي

02636207634محمدشهر، بلوار امام خميتن

، ساختمان پزشکان گلشهر 45گلشهر کرج ي
ر
ق ي گلشهر، نبش خ شقايق شر 02634609955متر



دکتر ايراندخت )مرکزي کرج 

ي پنج  (مت 

، کوچه خوشنام، پالک  ي
، جنب پلي کلينيک شهيد بهشتر ي

خيابان شهيد بهشتر

2502632234494

ن چهارراه کارخانه قند و مصباح، روبروي بانک مسکن(دکتر بهنوش عابدي )مينا  ، بي  02632707782بلوار هفت تت 

ي ميدان مادر نوبل
ر
ق ي آژانس شهر پرواز- ضلع شمال شر

32708667طبقه فوقانن


