
ی
مرکز درمان آدرس تلفن

(کرج)آزمايشگاه آپادانا  عظيميه،جنب بيمارستان تخت جمشيد،ساختمان کوروش 32563992

آزمايشگاه بهستون ،نرسيده به چهارراه مصباح،نبش خ شقايق کرج،بلوار هفت تير 340920290

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

بهنود
،جنب بانک تجارت،پ  ي

،ط73کرج،خ درخت  ن 3و2،س ايران زمير 33517460-33517470

آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

ي
جرجانن

ي -  تير 7چهارراه - کرج  ي جنون 
مجتمع پزشکي - نبش الله دوم - ابتداي طالقانن

نور
32756170

آزمايشگاه پارسيان 21فرديس،فلکه دوم،خيابان پانزدهم،پ  36591863-36548700

آزمايشگاه توده فالح ن سه راه حافظيه و فلکه اول،نبش  کوچه چهارم کرج،فرديس،بير 36500811

(کرج)آزمايشگاه چکاپ  ي ساختمان پزشکان ولي عرص
ي جنب پارکينگ طبقان 

کرج چهارراه طالقانن 32285700

آزمايشگاه رادمان فرديس
ي خيابان 

 118 جديد مجتمع پزشکان سيب پالک 25کرج فرديس خيابان قريش 

طبقه دوم
36556032

ن ويال  آزمايشگاه شاهير

(کرج)

ي پالک   ويال خيابان نهم غرن 
ن  4 برج مهر طبقه اول و دوم واحد 43کرج شاهير

8و 
34518964

آزمايشگاه گلسا 

(محمدشهر)
ي ي کوچه داروخانه دکي  شبسي 

کرج محمدشهر بلوار امام خميتن 36207634

آزمايشگاه گلشهر ،ساختمان گلشهر45کرج، ي
 
ق ي گلشهر،نبش شقايق ش  34609955 مي 

آزمايشگاه ماهدشت 

(کرج)
ن کرج ماهدشت ميدان آزادگان ساختمان پزشکان امير 37305300

آزمايشگاه مرکزي فرديس 8 پالک 15کرج فرديس فلکه دوم خيابان  36541900

آزمايشگاه مرکزي 

محمدشهر

ي شهدا 35کرج محمدشهر بلوار  بعد از مدرسه شهداي  (همايون ويال) مي 

گمنام
36304567

(کرج)آزمايشگاه مهران  MRIکرج عظيميه ميدان مهران جنب مرکز  32521253

آزمايشگاه کاشف ي
،کوچه باستانن کرج،حصارک،ميدان دانشگاه خوارزمي 34571520

آزمایشگاه آراد کرج،ميدان سپاه،روبه روي مخابرات،برج طاق کرسي 34483339

آزمایشگاه آریا فردیس
کرج جاده مالرد نرسیده به فردیس خیابان صاحب الزمان خ سعدی جنون  

جنب داروخانه دکي  خاتیم
02636652624

آزمایشگاه ایرانیان ،نبش خیابان  ن ،پ  12گوهر دشت،بلوار رستاخير 2 غرن  34428056

آزمایشگاه بزرگمهر ز،کرج،پل آزادگان،ابتداي خيابان برغان ،روبروي درمانگاه ثریا الي  32233054

آزمایشگاه بهار کرج ز،کرج ، گوهردشت ، فلکه اول ، ابتداي خيابان مطهري ، مجتمع بيست الي  34429968

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

مرکزی کرج
،ک خوشنام ،پ  ز،کرج،خ ش بهشت  ، جنب کلینیک شهید بهشت  25الي  32234494

آزمایشگاه پاسارگاد ز،کرج،م آزادگان،حسن آباد ،نبش خ تربيت  5الي  32518181

آزمایشگاه پاستور کرج ز،کرج ، خ شهید بهشت  ، سه راه گوهر دشت ، میثم  3، پالک 2الي  34417058

آزمایشگاه پویا ز،کرج 923پالک-باالی بانک انصار-بعدازپل آزادگان-بلوارطالقانن-الي  32557252

آزمایشگاه پویش ز،کرج ن الیه-خیابان چهارراه طالقانن-الي  ن-نبش خیابان عير ساختمان سي  32702880

آزمایشگاه حکیم ،بعدازبانک صادرات، کوچه اول ي شمالي
ز،کرج،ابتداي طالقانن الي  34471112

آزمایشگاه درمانگاه 

رسالت
فرديس،فلکه پنجم،کوچه مهدي شاه آبادي 36505656

آزمایشگاه دنا ن  ز،کرج،بير ي و ميدان شهدا،برج قائم،ط4الي 
2راه طالقانن 02636113



آزمایشگاه دکي  رویح
ن  ،بير ي

ز،کرج،خ شهيد بهشت  ،روبروي فروشگاه 4راه مظاهري و 3الي  ي
راه طالقانن

اتکاء
32230820

آزمایشگاه دکي  علیجانن
،نبش بلوار دشت بهشت،مجتمع پزشکي  ز،کرج،محمدشهر،بلوار اصلي الي 

بوعلي سينا
36203620

(کرج)آزمایشگاه رازی   ، سه راه رجاني شهر ، کوچه ولیعرص 
ز،کرج، خ شهید بهشت  5الي  32756290

آزمایشگاه ژنتیک پارس 

ژنوم

ن  ي و ميدان سپاه،برج نگير
ن چهارراه طالقانن ،بير ي

ز ،کرج،خيابان بهشت  الي 

ز،طبقه 2،واحد3الي 
34486940

آزمایشگاه صبا ز،کرج 445شماره-طبقه باالی پوشاک خانواده-بلوارطالقانن شمال-الي  32263773

آزمایشگاه گوهردشت 

کرج
ي فلکه اول ، نبش کوچه کاوه ، پالک  ز،کرج ، گوهردشت ، ضلع غرن  1الي  34409040

آزمایشگاه نیکو ن چهارراه کانال و خيابان بيستم،پ  1،ط991کرج،فرديس،بير 36501183

آزمایشگاه کاوش ز،کرج،ميدان توحيد،اول بلوار بالل،جنب بانک کشاورزي،پالک  14الي  32247831

آزمایشگاه کالک
کرج،کالک،ايستگاه شهرداري،خ محمودي منش،بعداز داروخانه دکي  

98اعتمادي،پ 
32322754

آزمایشگاه کیمیا ،نبش کوچه فرشيد ي زاني ،خ مرجان،خ مير ي شمالي
کرج،خ طالقانن 32263995

آزمایشگاه یاس ،روبروي سازمان بورس،س ياس،طبقه همکف ز،کرج،چهارراه هفت تير الي  32719098


