
ي
 
نام مركز درمان ي

 
نشان تلفن

(کرج)آزمايشگاه پاستور ي شهر ميثم 1پ2کرج سه راه رجايي 2634417058

روحي (کرج)آزمايشگاه دکتر ي
کرج خيابان قروين قبل ازچهارراه طالقاي  2632230820

(کرج)آزمايشگاه بهار فلکه اول گوهردشت 2634429968

(کرج)آزمايشگاه کاوش کرج ميدان توحيد 2632211109

(کرج)آزمايشگاه صبا ي شمالي روبروي بلوار ماهان پالک 
445کرج طالقاي  2632263773

(کرج)آزمايشگاه گوهردشت ي شهر فلکه اول کوچه شهيد کاوه پالک 
1رجاي  2634409040

ي پويا (کرج)آزمايشگاه تشخيص طب 

ي شمالي بعد از پل آزادان نرسيده به برج ميالد 
بلوار طالقاي 

جنب بانک انصار 2632507595

(کرج)آزمايشگاه پويش 

ي نبش خيابان شهيد عي   الهي  ي جنوي 
چهارراه طالقاي 

ساختمان ست   طبقه اول 2632702880

(کرج)آزمايشگاه پرتو 

ي نرسيده به هفت تت  کوچه ساجدي ساختمان  ي جنوي 
طالقاي 

ستاره 2632732957

(کرج)آزمايشگاه پاتولوژي نيکان

کرج چهارراه مصباح کوچه نجاري ساختمان پاسارگاد طبقه 

4 و 3 2632715156

(کرج)آزمايشگاه پاتولوژي ياس

کرج ميدان هفت تت  روبروي سازمان بورس ساختمان ياس 

طبقه همکف 2632719098

(کرج)آزمايشگاه پاتوبيولوژي مهران عظيميه ي جنب تصويربرداري مرکزي کرج
يعبر کرج ميدان مهران خ شر 2632521253

ي حکيم (کرج)آزمايشگاه تشخيصي طب 

ي شمالي بعد از بانک صادرات 
کرج ابتداي خيابان طالقاي 

کوچه اول 2634422111

(کرج  )آزمايشگاه پاسارگاد 

ي نبش  کرج پل آزادگان انتهاي بلوار امام رضا بلوار تربيت مري 

5تربيت  2632518181

(کرج)آزمايشگاه پاتوبيولوژي مرکزي کرج

ي کوچه 
ي جنب کلينيک شهيد بهشبر

کرج خيابان شهيد بهشبر

25خوشنام پالک  2632234494

ي بهنود  (کرج)آزمايشگاه پاتوبيولوژي و تشخيص طب 

ي جنب بانک تجارت پالک 
 ساختمان 73کرج خيابان درخبر

ايران زمي   طبقات دوم و سوم 2633517460

(کرج)آزمايشگاه مينا 

کرج بلوار هفت تت  بي   چهار راه کارخانه قند و مصباح نبش 

ي صالح کوچه کرباليي 2632707782

(کرج)آزمايشگاه ژنتيک پارس ژنوم 

ي و ميدان سپاه 
ي بي   چهار راه طالقاي 

کرج خيابان شهيد بهشبر

ز طبقه سوم واحد  2برج نگي   الت  2634486940

ي
(کرج)آزمايشگاه پاتوبيولوژي جرجاي 

ز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزي ، شهر کرج،  استان الت 

 3محله چهارصددستگاه ، کوچه بهار ، خيابان الله 

 ، مجتمع پزشکي نور ، 0، پالک  [شهيدمحمد دانش کهن]

';me='v.aminiط 2632756170

(کرج)آزمايشگاه بهستون

کرج بلوار هفت تت  نرسيده به چهار راه مصباح نبش خيابان 

شقايق 02632761061-34090290

(کرج)آزمايشگاه آپادانا

کرج عظيميه ميدان مهران جنب بيمارستان تخت جمشيد 

508 و 33 واحد 8 و 5ساختمان کوروش طبقه  02632545902-32563992

(کرج  )آزمايشگاه کيميا 

ي  زايي ي شمالي خيابان مرجان خيابان شهيد مت 
خيابان طالقاي 

2632263997 طبقه اول55نبش کوچه فرشيد پالک 

ي پژوهش  (کرج  )آزمايشگاه تشخيص طب 

کالک ايستگاه شهرداري خيابان محمودي منش بعد از 

98داروخانه دکتر اعتمادي پالک 2632305162

(کرج  )آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک دنا 

ي برج 
ي بي   ميدان شهدا و چهارراه طالقاي 

خيابان شهيد بهشبر

157قائم طبقه دوم پالک  2636113

(کرج  )آزمايشگاه آنالت   

ي-کرج
طبقه زيرين داروخانه -جنب برج ارم-چهارراه طالقاي 

عسگري 32231525

(کرج  )آزمايشگاه چکاپ 

ي-کرج ي جنوي 
-روبروي بانک کشاورزي-ابتداي طالقاي 

ساختمان پزشکان وليعرص 32285700-2



(کرج  )آزمايشگاه آزمون 

ي-کمالشهر
ي ميدان شهيدبهشبر جنب -ضلع شمال غري 

16واحد-4طبقه -ساختمان رضوان-فروشگاه وزيران 34728631

(هشتگرد  )آزمايشگاه نور 

روبروي مسجد جامع کوچه شهيد -خيابان امام-هشتگرد

غفاري مت  44238737

(کرج  )آزمايشگاه پاتوبيولوژي گلشهر 

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

گلشهر طبقه دوم 34609955

(فرديس  )آزمايشگاه رادمان 

ي-فرديس-کرج
 جديد مجتمع 25خيابان -خيابان قريشر

طبقه دوم-118پالک -پزشکان سيب 36556032




