آدرس
خیابان دانش

کدپستی
5614958854

تلفن
4533260211

ردیف
1

استان
اردبیل

2

اردبیل

3

اردبیل

شعبه منتخب
خیابان دانش ()26231
خیابان امام خمینی
()26421
مرکزی اردبیل ()26026

خیابان امام (ره)

5614717844

33230130

5614887651

4533455815

اردبیل خ سعدی

8166794361

4

اصفهان

مرکزی ()10472

خیابان سجاد بین چهاررا آپادانا و سپهساالر جنب ساختمان مدیریت

031-36635093

5
6
7
8
9
10
11
12
13

اصفهان
اصفهان
البرز
ایالم
آذ.شرقی
آذ.شرقی
آذ.شرقی
آذ.شرقی
آذ.غربی

توحید ()10094
حکیم نظامی ()10314
هفت تیر ()21530
اشرفی اصفهانی ()24608
ولیعصر ()03061
پزشکان ()03448
اهر ()03136
شریعتی ()03425
خیام ()04240

خیابان توحید میانی نبش کوچه بهار
خیابان حکیم نظامی حدفاصل مهرداد و شریعتی
چهارراه هفت تیر بلوار دانش آموز جنب شهرداری منطقه 9
ایالم چهارراه رسالت  24 -متری اشرفی اصفهانی
تبریز ولیعصر  -فلکه بازار
تبریز شریعتی جنوبی مابین صایب و پاستور
اهر
تبریز  -خ شریعتی
ارومیه خیابان خیام جنوبی روبروی کوچه 22

031-31319763
031-36288827
026-32756981-4
6931858178
5138864788
5451784987
5185844444
5714616166

8173714491
8175687465
3135631339
8433369535
33336802
4135544025
44238877
35568234
32238920

14

آذ.غربی

ایثار ()04566

ارومیه تقاطع غیرهم سطح مادر روبروی کیوسک راهنمائی ورانندگی

5716813173

4433872876

15
16
17

بوشهر
تهران
تهران

شهید مطهری ()23352
پیروزی ()01428
خ زهره ()01590

بوشهر خیابان شهید مطهری جنب کالنتری 11
خیابان پیروزی نرسیده به چهار راه  21متری دهقان روبروی ایستگاه متروی نبرد
خیابان مفتح شمالی خیابان زهره پ 10

7516657159
1736914768
1588973411

18

تهران

نیاوران ()01586

نیاوران خ ش باهنر نبش چهارراه مژده

1979957351

19
20
21
22
23

تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

اکباتان ()01391
میرداماد ()01631
سپهبدقرنی ()01113
اریکه ایرانیان ()01442
دیلمان )(01500

شهرك اکباتان فاز 1روبروی دبیرستان عموئیان
تهران خ میرداماد جنب مترو میرداماد پ997
خیابان سپهبد قرنی باالتر از طالقانی نبش کوچه دهقانی نیا
بلوار فرحزادی خیابان ارغوان غربی ضلع جنوبی اریکه ایرانیان پ  46و 48
شهرری میدان نماز  35متری امام حسین نرسیده به چهارراه دیلمان جنب اموزشگاه رانندگی پالك134

1393864459
1919913661

1848693415

7733553210
33325254
021-88305493
22729319-22729486
- 22729410
44690842
2122927296
88321690
2122139157
55959847

24

تهران

رشید جنوبی ()01409

تهرانپارس خیابان رشید جنوبی جنب  138غربی

1651733776

77296129

25
26
27
28

چهارمحال بختیاری
چهارمحال بختیاری
چهارمحال بختیاری
خراسان جنوبی

شریعتی ()16016
کاشانی ()16650
مرکزی ()16491
بازار بیرجند ()29099

شهرکرد  ،بلوار شریعتی  ،نبش کوچه 24
شهرکرد  ،خیابان کاشانی  ،کوچه 54پالك 6
شهرکرد  ،خیابان سعدی شرقی  ،نبش کوچه 47
بیرجند -خیابان جمهوری -بین جمهوری  17و 19

8815854878
8816754795
8816833479
9715713814

383343232
3832250181
3832264784
056- 32232594

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خراسان شمالی
خراسان شمالی
خوزستان
خوزستان
خوزستان
خوزستان
خوزستان
خوزستان
خوزستان

دانشگاه بیرجند ()29219
طبس ()29272
جانباز ()02467
کوهسنگی ()02478
امام رضا شیروان ()32097
طالقانی بجنورد ()32193
اسفراین ()32196
ایذه ()06276
امیری ()06168
طالقانی ()06169
اندیمشک ()06317
چمران ()06363
ماهشهر()06395
نحوی بهبهان ()06528

بیرجند -خیابان غفاری -نبش خیابان نسرین
طبس -خیابان امام خمینی -بین امام خمینی  1و 3
مشهد  -بلوار فردوسی – میدان جانباز-نبش میالد شمالی 1
مشهد  -خیابان کوهسنگی – بین کوهسنگی  3و 5
خیابان امام رضا جنب مصلی
بین چهارراه بسیج و هنگ ژاندارمری
اسفراین -خیابان ولی عصر -روبروی کالنتری 11
شهرستان ایذه خیابان شهید عبدالمجید کیانی کوچه بن بست حدیث2
آبادان خیابان امیری جنب بازار روز
دزفول خ طالقانی بین فردوسی و حافظ
خ امام نبش مبارز
اهواز کیانپارس نبش شهریور غربی
بلوار آیت اله طالقانی میدان جانبازان روبروی سینما دریا
بهبهان میدان شهیدنحوی

9717911197
9791887813
9197998517
9176684355
9461614971
9415935334
9661683919
6391925184
6316854966
6461138199
648187898
6155913768
6351847664
6361649915

056- 32345301
056- 32834081
051-37655531
051-38458612
05836234575
05832238631
05837229953-54
6143650840
06153228425-27
42229700
6142640826
6133764505
6152334741
6152734642

43

زنجان

ابهر ()17259

زنجان ،شهرستان ابهر خیابان طالقانی جنوبی جنب کوچه عراقی -روبروی مسجد جامع شهرستان ابهر

4561868376

2435230730

44
45
46
47
48
49
50
51

زنجان
سمنان
سمنان
سیستان بلوچستان
فارس
فارس
فارس
فارس

قائم ()17430
17شهریور)(25808
شهدا ()25172
مرکزی زاهدان ()08295
مرکزی ()05513
میرزای شیرازی ()05510
بلوارپاسداران ()05815
مالصدرا ()05190

خیابان کوچه مشکی مابین خ سوم و دارالقرآن
سمنان ،بلوار  17شهریور
شاهرود ،میدان جمهوری اسالمی ،خیابان شهداء
زاهدان-خیابان شهید بهشتی نبش شهید بهشتی 27
بلوار چمران روبروی ابیوردی 3
شیراز امیرکبیر کوچه آفتاب 19/5آپارتمان گلها
زرهی باغ حوض ك  2ساختمان آپادانا
خ قصردشت نرسیده به چهارراه مالصدرا

024-33446343
3518773818
3613667659
9817966411
7194717531
7177858495
7175737955
7133646613

4513857144
023-33350033
023-32231443
5433213917
7136282051
7136251911
38222783
7132343676

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

آباده خیابان امام(ره)
فاز  1زمین شهری
خیابان فلسطین نرسیده به چهارراه پادگان پالك 262
خیابان انقالب نبش کوچه 40
خیابان صدوقی نبش کوچه 3
خیابان  19دی نبش کوچه 15
سنندج بلوار پاسداران نبش سه راه ادب جنب بانک توسعه صادرات
بلوارازادی جنب بانک ملی
خیابان هزارویکشب بین کوچه 17-15
خیابان خواجوی کرمانی حدفاصل کوچه 34و36
خیابان جهاد نبش کوچه52
رفسجان خیابان شهداء
سیرجان بلواردکترصادقی حدفاصل چهارراه موحدی وتختی
کرمانشاه  -میدان آزادی خ شهید صادقپور روبروی پارك مصلی
کرمانشاه  -بلوار شهید بهشتی روبروی زیبا پارك
کرمانشاه  -حدفاصل بین چهار راه نوبهار و میدان  17شهریور
یاسوج -خیابان ولیعصر جنوبی -نرسیده به درب مصلی
دهدشت-خیابان مدرس نبش خیابان شهید نورالدینی

7391918786
7471888475
3413847965
3715553151
3716647797
025-37712111
6617637448
6691683888
7618656675
7615874564
7619855858
7713914384
7813843742
67146-16637
67156-63165
67146-66956
7591775154
7571754599

44341184
7138737629
02833366484
2537750144
2532923467
371361978
8733628411
34234750
342435440
3432521457
034-32478865
3434266812
3442280184
083-38251948
083-38231440
083-38350982
074-33229360
074-32266929

آباده ()05173
فارس
فیروزآباد ()05184
فارس
فلسطین ()31031
قزوین
انقالب ()27857
قم
صدوقی ()27402
قم
19دی )(27029
قم
پاسداران ()11192
کردستان
بانه ()11154
کردستان
هزارویکشب ()09877
کرمان
خواجوی کرمانی ()09420
کرمان
جهاد ()09866
کرمان
شهداءرفسنجان ()09254
کرمان
بلوارصادقی سیرجان
کرمان
آزادی ()12444
کرمانشاه
شهید بهشتی ()12059
کرمانشاه
22بهمن)(12407
کرمانشاه
مرکزی ()15015
کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد پارسی دهدشت()15267

70

کهگیلویه و بویراحمد

بازار ()15903

گچساران -بلوار ولیعصر(عج)-جنب پمپ بنزین

7581794661

074-32222099

71

گلستان

پاسداران ()28091

گرگان خیابان پاسداران نبش مرکز تجاری وارکانا

4917646545

1732364890

72

گلستان

آزادشهر ()28114

آزادشهر خیابان امام خمینی مقابل بانک ملت

4916414334

1735729434

73
74
75
76
77
78

گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان

مینودشت ()28115
امام خمینی ()28117
کردکوی ()28215
علی آبادکتول ()28217
بندرگز ()28239
امام رضا ()28339

مینودشت ابتدای خیابان مصطفی
گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی بعد از چهارراه گلشن
کردکوی خیابان ولیعصر نرسیده به میدان معلم نبش کوچه حجتی
علی آباد کتول خیابان امام رضا نرسیده به چها راه قصر
بندرگز خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات
گرگان خیابان امام رضا مقابل کوچه دوم

4981634888
4971876186
4881895845
4941747861
4871934353
4917776889

1735225541
1733239840
1734352614
1734231894
1734366713
1732320480

79
80
81
82

گلستان
گیالن
گیالن
گیالن

مرکزی ()28525
طالقانی ()13202
بندر انزلی ()13332
شهداء ()13313

گرگان بلوار ناهارخوران بین عدالت  48و 48/1
رشت  -خیابان طالقانی  -نرسیده به دانای علی  -نبش بن بست افشار
بندرانزلی  -میدان امام خمینی  -ابتدای خیابان شهرداری
رشت  -خیابان شهداء  -سه راه فلسطین

4916715171
4143833558
4314693471
4187633473

1732536567
01333500941
01344540026
01333848110

83

گیالن

گلسار ()13372

رشت  -خیابان گلسار  -ابتدای بلوار اصفهان

4164943385

01332119009

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

گیالن
گیالن
گیالن
لرستان
لرستان
لرستان
مازندران
مازندران
مازندران

مصلی ()13522
منطقه آزاد انزلی ()13924
نامجو ()13928
امام خمینی ()22089
انقالب ()22088
شهیدبهشتی ()22601
بلوارآزادی ()07007
خیابان تهران ()07039
نوشهر ()07048

رشت  -میدان مصلی  -طبقه همکف ساختمان مدیریت شعب بانک قوامین استان گیالن
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی  -مجتمع تجاری کاسپین  -طبقه همکف  -پالك 283و284
رشت  -فلکه گاز  -نبش بلوار الکان
خرم آباد باالتر از چهاراه فرهنگ
خیابان انقالب نبش کوچه مصطفی خمینی
بلوار معلم روبه روی مسجد امیرالمومنین(ع)
ساری  ،بلوار آزادی  ،جنب اداره کل ثبت استان مازندران
قائم شهر  ،خیابان تهران  ،روبروی مجتمع تجاری میالد نور
نوشهر  ،خیابان شهید کریمی  ،جنب ستاد نیروی انتظامی

4188784119
4313151383
4145693885
6815847135
6816735538
6881717757
4814848599
4765798967
4651767654

01333615144
01344450205
01333473275
33350824
06633236900-01
43233023
33354070
42233740
52339920

مازندران
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
هرمزگان

امیر مازندرانی ()07462
مرکزی ساوه ()20205
دلیجان ()20206
شازند ()20207
امام خمینی ره ()20222
زرندیه ()20970
گلشهر ()14517

ساری  ،بلوار امیرمازندرانی  ،سه راه ام ام  ،روبروی تأمین اجتماعی
ساوه خیابان امام خمینی ره
دلیجان چهار راه فلسطین ابتدای خیابان طالقانی
شازند خیابان انقالب جنب مصالح
اراك خیابان امام خمینی ره نرسیده به چهار راه دکتر حسابی
مامونیه بلوار امام خمینی ره نرسیده به چراغ قرمز
بندرعباس  ،بلوار مصطفی خمینی  ،نبش خ شلمچه

4815659879
3913934916
3791813443
3861633941
3813847781
3941954435
7915886795

33359862
8642437379
8644231970
8638225556
8632236734
8645220003
7633624310

100

هرمزگان

آزادگان ()14502

بندرعباس  ،بلوار امام خمینی  ،نرسیده به شهر نمایش  ،جنب ساختمان آپادانا

7915743179

7633351774

101
102
103
104
105

هرمزگان
هرمزگان
هرمزگان
همدان
همدان

میناب ()14229
قشم ()14348
مرکز تجاری ()99973
تختی ()18436
مهدیه ()18018

میناب  ،بلوار امام خمینی  ،نرسیده به میدان شهدا
جزیره قشم  ،بلوار ولیعصر  ،روبروی بازار مرجان
جزیره کیش  ،میدان امیرکبیر  ،مجتمع تجاری کیش
خیابان تختی
خیابان مهدیه

7981791343
7951617649
7941895367
6514637779
6515699151

7642222244
7635246911
7644452380
8132510455
38280025

106
107
108
109

همدان
یزد
یزد
یزد

استادان ()18986
شهید چمران ()19082
هفتم تیر ()19213
ابرکوه ()19214

همدان میدان بیمه بلوار شهید اسالمیان
یزد  -خیابان شهید چمران -روبروی بیمه خدمات درمانی
یزد – خیابان کاشانی –نرسیده به سه راه نعیم آباد
ابرکوه – خیابان شهید بهشتی – روبروی خیابان صاحب الزمان

6516866387
8915614483
8915993358
8931643164

8138242588
36282050
38267006
32831240

