ردیف

استان

شعبه منتخب  /کدشعبه

آدرس

تلفن

کد پستی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

آذربایجان شرقی

بلوار ائل گلی 1103

تبریز،جاده ائل گلی فلکه خیام به طرف میدان رجائی شهر

041-33272270

5166878453

آذربایجان شرقی

ابوریحان 1165

تبریز،خیابان آزادی _ چهارراه ابوریحان

041-34752763

5173713436

آذربایجان شرقی

ولیعصر (عج) 1169

تبریز ،ولیعصر _فلکه تختی

041-33325618

5157948575

آذربایجان شرقی

امام (ره) 1170

تبریز،خیابان امام خمینی (ره) _ چهارراه آبرسانی

041-33358288

5154997561

آذربایجان شرقی

مراغه 1176

مراغه،کوره خونه _اول خیابان سعدی

041-37228570

5514748693

آذربایجان شرقی

میانه 1177

میانه ،نبش خیابان سرآسیاب،ساختمان اصغری

041-52240555

5313717843

آذربایجان شرقی

 14معصوم (ع) 1189

مرند ،خیابان تختی _ روبروی بانک مسکن

041-42265995

5418635847

آذربایجان غربی

برق 1006

بلوار سربازان گمنام

044-33487816

5715756897

آذربایجان غربی

مباندوآب 1072

خیابان طالقانی چهارراه شهدا ساختمان آذربایجان

044-45229839

5971878964

آذربایجان غربی

مالجامی 1074

مهاباد خ حافظ

044-42241396

5914643117

آذربایجان غربی

خوی 1083

خوی خ انقالب

044-36464722

5813866117

اردبیل

باکری 1201

خیابان باکری میدان شهید باکری

045-33519307

5619857688

اردبیل

پارس اباد 1280

خیابان امام باالتر از مسجد جامع

045-32788600

5691759737

اصفهان

 15خرداد کاشان 6

کاشان میدان  15خرداد ابتدای خیابان طالقانی موسسه اعتباری کوثر

031-55472600

8715645553

اصفهان

مرکزی اصفهان 1301

خیابان بزرگمهر بین مادی نیاصرم و مسجد الکریم ساختمان پارتیکان

031-32665680

8153555811

اصفهان

حکیم نظامی 1302

خیایان حکیم نظامی بعد از خیابان قزلباش جنب بانک سینا

031-36263945

8173914641

البرز

هشتگرد 1408

هشتگرد ،روبروی بانک ملی ،جنب بانک پارسیان

026-44210469

3361116733

البرز

مرکزی کرج 1413

کرج ،فلکه اول گوهردشت ،ابتدای خیابان مطهری ،نبش سوم شرقی

026-34498034

3146994411

البرز

حافظیه 1419

فردیس ،سه راه حافظیه ،روبروی بانک مسکن

026-36665534

3173891997

20

ایالم

ایالم 1501

ایالم 24 ،متری اشرفی اصفهانی ،نبش  5راه جهاد ،روبروی بانک ملی

084-33368428

6931853961

21
22
23
24
25

بوشهر

شهیدمطهری 1602

بندربوشهر خیابان امام خمینی ره نبش بوستان 11

077-33544418

7514973496

تهران

مستقل مرکزی 5

بلوارکشاورز ابتدای خیابان وصال شیرازی موسسه اعتباری کوثر

021-82133195

1416614461

تهران شرق

شهدا 108

خ پیروزی سه راه سلیمانیه موسسه کوثر شهدا

021-33303897

1735745414

تهران شرق

نوبنیاد 114

میدان نوبنیاد ابتدای خیابان لنگری موسسه اعتباری کوثر شعبه نوبنیاد

021-26101135

1957975986

تهران شرق

بلوار پروین 127

بلوار پروین بین  204و  206موسسه اعتباری کوثر پالک 324

021-77080995

1655787461

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

تهران

ورامین 138

ورامین خیابان مسجد جامع رو به روی مسجد صاحب الزمان

021-36294902

3371834395

تهران شرق

مطهری 174

خیابان مطهری ،خیابان مفتح،نبش کوچه اصلی پور پالک 439

021-88740742

1568637536

تهران شرق

فرمانیه 188

فرمانیه خیابان لواسانی غربی رو به روی خ آقایی پ 130

021-22693448

1937744451

تهران شرق

رسالت 193

بزرگراه رسالت نبش کرمان جنوبی پالک 844

021-26141879

1634674951

تهران غرب

شهیدفکوری 105

میدان آزادی-ابتدای جاده شهید لشگری-شهرک شهیدفکوری

021-44696441

1391733982

تهران غرب

جنت آباد 134

ضلع جنوب غربی تقاطع جنت آباد مرکزی و بزرگراه آبشناسان (چهاراه ایرانپارس)

021-44890191

1474885404

تهران غرب

پل سیمان 145

شهرری پل سیمان روبه روی کوچه وطن پرست

021-33771434

1861613987

تهران غرب

رباط کریم 157

بلوار امام خمینی (ره) بعد از خیابان گرجی پالک 754

021-56413046

3761818778

تهران غرب

کارگرجنوبی 159

خ کارگرجنوبی بین جمهوری و آذربایجان نبش کوچه حقیقت بیان

021-66496294

1316685464

تهران غرب

میدان کاج 172

سعادت آباد ،سرو شرقی ،نرسیده به میدان کاج پالک 153

021-22343214

1998644354

تهران غرب

شهیدبهشتی 180

خ بهشتی نرسیده به ولیعصر پ311

021-88700491

1511616711

37

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد 1801

خیابان سعدی-حدفاصل سه راه سینما و چهارراه فصیحی-روبروی کوچه 54

038-32225360

8816845655

38

خراسان جنوبی

بیرجند 1901

بیرجند خیابان جمهوری  17و 19

056-32236960

9715713814

39

خراسان رضوی

خیام 2001

بلوار خیام جنوبی  -نبش خیام 26

051-37603351

9184673433

40
41
42

خراسان شمالی

بجنورد 2101

بجنورد خیابان امام خمینی جنب فروشگاه رفاه

058-32742491

9414763331

خوزستان

کیانپارس 2202

کیانپارس بین فلکه دوم و سوم نبش خیابان  3شرقی

061-33920435

6155915174

خوزستان

دزفول 2231

خ شریعتی بین بهشتی و حافظ

061-42273646

6461113977

43

زنجان

امام خمینی (ره) 2301

زنجان ضلع شمالی میدان آزادی پالک 402

024-33364314

4514613991

44

سمنان

سمنان 2401

سمنان-بلوار میرزای شیرازی-نبش خیابان چهاردهم

023-33344185

3519779491

45

سیستان و بلوچستان

زاهدان 2501

خ اامیرالمومنین حدفاصل کوچه 27و29

054-33225083

9813771711

46

فارس

پاسداران 2614

شیراز  -بلوار پاسداران  -روبروی خیابان شهید آقایی  -ساختمان سرپرستی موسسه اعتباری کوثر فارس071-38335757

7184968396

47

قزوین

بازار 2703

قزوین روبروی بازار عالف ها

028-33248305

3413617458

48

قم

شهیدان زین الدین 2804

بلوارشهید صدوقی نبش کوچه 34

025-32945543

3716866475

49

کردستان

آزادی 2902

سنندج ،میدان آزادی ،ابتدای خیابان فلسطین

087-33287568

6617674483

50

کرمان

شهید حاج قاسم سلیمانی 3003

بلوارفردوسی نبش کوچه1

034-32267188

7613734158

51

کرمانشاه

 22بهمن 3102

22بهمن خیابان گلریزان ،چهارراه خرم

083-38438276

6717974351

52

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج 3201

یاسوج  -بلوار مطهری  -میدان شهدای نیروی انتظامی  -موسسه اعتباری کوثر

074-33233621

7591785976

53

گلستان

ولیعصر (عج) 3422

گرگان -خیابان ولیعصر(عج) بین عدالت 31-29

017-32331042

4917746995

54

گیالن

رشت 3301

رشت-بلوار امام خمینی-حد فاصل میدان مصلی و میدان گیل-روبروی رستوران خانواده

013-33614572

4188883971

55

لرستان

سعدی 3506

خرم آباد خیابان شهدای شرقی-روبروی پاساژ محمدزاده

066-33337142

6813758963

56

مازندران

ساری 3601

ساری بلوار امیر مازندرانی سه راه کشاورزی

011-33106933

14877-48149

57

مرکزی

اراک 3701

اراک-خیابان محسنی-جنب حاج مسجد تقی خان

086-32215933

3814634334

58

هرمزگان

مرکزی بندرعباس 3801

بلوار مصطفی خمینی چهار راه دانشگاه موسسه اعتباری کوثر

076-33688071

7915319743

59

همدان

شریعتی 3903

میدان شریعتی ابتدای خیابان مهدیه

081-38378405

6517738637

60

یزد

مرکزی یزد 4001

یزد خیابان کاشانی روبروی بیمارستان بهمن

035-36288802

8916786653

