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 نشانی واحد قضایی نام واحد قضایی ردیف

 کرج ،عظیمیه،باالتر از میدان طالقانی ، ساختمان دادگستری کل استان البرز دادگستری کل استان البرز 1

رئیس کل محاکم عمومی و انقالب شهرستان  2

 کرج

 کرج ،عظیمیه،باالتر از میدان طالقانی ، ساختمان دادگستری کل استان البرز

 ساختمان دادگاه انقالب اول خیابان برغان، میدان آزادگان، کرج، دادگاه انقالب اسالمی کرج 3

  مجتمع قضایی خانواده کرج 4

 نبوتروبروی پارک  بلوار مالصدرا، کرج، مجتمع قضایی حقوقی شماره یک کرج 5

 روبروی پارک نبوت بلوار مالصدرا، کرج، مجتمع قضایی حقوقی شماره دو کرج 6

 ساختمان امور جرائم ویژه اول خیابان برغان، میدان آزادگان، کرج ، دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرج 7

یه یک )ویژه حدادسرای عمومی و انقالب نا 8

 جرائم خاص(

 ساختمان امور جرائم ویژه خیابان برغان،اول  میدان آزادگان، کرج ،

 کرج ، میدان آزادگان ،ابتدای خیابان برغان ، کوچه شهید محمدی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه دو کرج 9

ی و انقالب ناحیه سه )شهید دادسرای عموم 10

 (کرجبهشتی

 کرج ،چهارراه طالقانی،روبروی رستوران باغ جهان

انقالب ناحیه چهار)ویژه دادسرای عمومی و  11

 اطفال و تصادفات(کرج

 کرج ، میدان هفت تیر ، بلوار دانش آموز، دادسرای دولت آباد

 ادسرای عمومی و انقالب ناحیه پنجد 12

 (کرج ماهدشت)

 مجتمع قضایی شهر ماهدشت بلوار امام خمینی ، ماهدشت، کرج،

) دادسرای عمومی و ی فردیسمجتمع قضای 13

 شش کرج( انقالب ناحیه

 مجتمع قضایی فردیس نبش خیابان اهری، کرج ،جاده مالرد،

، اردالن ، بیست متری هفتم، خیابان مطهریبلوارامامرضا)ع( ،میدان آزادگان کرج، دادسرای نظامی شهرستان کرج 14

 پنج

بلوارامامرضا)ع(، خیابان مطهری، بیست متری هفتم، اردالن  ،میدان آزادگان کرج، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز 15

 پنج
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 نشانی واحد قضایی نام واحد قضایی ردیف

 جنب دادگستری باالتر از میدان طالقانی، کرج، مرکز پزشکی قانونی شهرستان کرج 16

 دادگستریجنب  باالتر از میدان طالقانی، کرج، اداره کل پزشکی قانونی استان البرز 17

 مجتمع قضایی فردیس اول خیابان اهری، جاده مالرد، کرج ، مجتمع قضایی فردیس 18

 طالقان ، شهرک سازی ، دادگاه عمومی بخش طالقان حوزه قضایی شهرستان طالقان 19

 طالقان،اداره ثبت اسناد و امالک طالقان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان 20

 بلوار آیت اهلل خامنه ای هشتگرد، شهرستان ساوجبالغ )هشتگرد(دادگستری  21

 بلوار آیت اهلل خامنه ای هشتگرد، دادسرای عمومی و انقالب ساوجبالغ 22

 درب دوم شمالی خیابان شهید گمنام، ضلع جنوبی مصلی، هشتگرد، مرکز پزشکی قانونی شهرستان ساوجبالغ 23

شهرستان اداره ثبت اسناد و امالک  24

 ساوجبالغ

خیابان امام خمینی ،خیابان شهید خوئینی ها،ساختمان تربیت بدنی  هشتگرد،

 اداره ثبت اسناد و امالک هشتگرد روبه روی درب شرقی فرماندار،

 نظرآباد اداری ،سایت آهن راه پل جنب ، نظرآباد راه سه، شهرستان نظراباد شهرستان نظرآباد و دادسرای دادگستری 25

 شهرستان نظرآباد ، خیابان انقالب ، مرکز پزشکی قانونی مرکز پزشکی قانونی شهرستان نظرآباد 26

شهرستان نظرآباد ، سه راه نظرآباد ، جنب پل راه آهن ، سایت اداری شهرستان  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد 27

 نظرآباد

خامنه ای،روبروی بانک ملی،جنب ساختمان پخش دارو،  اشتهارد،بلوار آیت اهلل دادگستری بخش اشتهارد 28

 دادگاه عمومی بخش اشتهارد


