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8632225013اراک، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به امامزادهاراکمیدان هفت تیر اراک1128

8632236551، بعد از مسجد حصار(حصار)اراک خ پاسداران اراکپاسداران اراک2155

-33252206-33238106-33230159 -4533233357، روبروی مسجد سرچشمه(ره)خ امام خمینی- اردبیل اردبیلاردبیل (ره) امام  خمینی3146

33252205-33252204

33256087-33366216-33256440-33256442-4533256441روبروی بازار مرکزی- میدان شریعتی- اردبیل اردبیلدکتر بهشتی اردبیل -4245245

3154248530، روبروی شهرداری ، نبش کوچه دانشمند خ امام خمینیاردستاناردستان5233

32244536-4432248656ارومیه چهارراه دانشارومیهچهارراه دانش ارومیه6132

4432242683ارومیه خ مطهری نرسیده به میدان شهداارومیهمیدان شهدا ارومیه7176

32232828-4432234815ارومیه خیابان باکری چهارراه بعثتارومیهباکری ارومیه8272

33685895-4433682740ارومیه، نبش چهارراه آزادگانارومیهآزادگان-9331331

32251839-4432251838(ع)ارومیه، خیابان مدنی، نرسیده به میدان امام حسین ارومیهمرکزی ارومیه10420

8345228036نرسیده به راهنمایی و رانندگی-اسالم آباد غرب خیابان چمراناسالم آباد غرباسالم آباد غرب11298

56351113-2156351112اسالمشهر، خ امام خمینی نبش کوچه دوماسالمشهراسالمشهر12292

3136672800(جنب هتل سوئیت )اول خ چهار باغ باال، - اصفهاناصفهانچهار باغ اصفهان13131

3133870380خ امام خمینی خیابان مشیر الدوله نبش خیابان پردیس-اصفهان اصفهانمشیر الدوله اصفهان14191

3132290715اصفهان، خیابان تاالر، بعد از چهارراه دوماصفهانتاالر اصفهان15207

3132331116خ شیخ بهایی چهار راه دکتر بهشتی-اصفهان اصفهانشیخ بهایی اصفهان16259

3136286163 بهمن22خ حکیم نظامی نرسیده به چهارراه اصفهانحکیم نظامی اصفهان17260

3136695564اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، خیابان برجاصفهانشیخ صدوق اصفهان18279

3134487993نبش کوی کمر زرین- خ عالمه مجلسی-اصفهاناصفهانعالمه مجلسی اصفهان19280

3132667755اصفهان، خیابان بزرگمهر، نرسیده به چهارراه نور باراناصفهانبزرگمهر اصفهان20294

3132331266(وفایی )نرسیده به چهارراه هفتم محرم - خ صمدیهاصفهانصمدیه اصفهان -21347347

36203675-36203676-3136200118نرسیده به میدان توپخانه (فرح آباد)بلوار ارتش-اصفهاناصفهانفلکه ارتش اصفهان22362

3134404560خ رباط چهار راه رزمندگان-اصفهاناصفهانرباط اصفهان23382

3132370252اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، قبل از بیمارستان عیسی بن مریماصفهانشمس آبادی -24440440

3137862078خ رودکی نرسیده به کالنتری-اصفهاناصفهانرودکی اصفهان249388

6643327966الیگودرز خیابان طالقانی شمالیالیگودرزالیگودرز25285

6142641649خ امام خمینی روبروی هتل رستماندیمشکاندیمشک26307

33335417-6133337197فلکه دوم چهار راه توحید- خ کیان پارساهوازچمران اهواز27160

33785892-6133783320اهواز خ خشایار چهار راه غزنویاهوازچهارراه غزنوی اهواز28299

34454334-6134451341بین خیابان زیتون و زمزم- خیابان حجت- اهواز زیتون کارمندیاهواززیتون اهواز29313

6133780830اول کمپلو- خیابان انقالباهوازانقالب اهواز30355

33339402-6133338355امانیه خیابان انقالب نبش سقراطاهوازامانیه اهواز31376

32211090-6132922750روبروی پارک باغ معین- خیابان آزادگان - اهواز اهواز اهوازآزادگان اهواز32405

33380891-8433360943جنب درمانگاه نیروی انتظامی- میدان شهید کشوری-ایالم ایالمآیت اله حیدری ایالم33273

53341119-6153338776آبادان احمدآباد خ چهارم اصلی بین هشتم و نهمآباداناحمد آباد آبادان34314

44817232-1344822184خیابان معلم- آستاراآستاراآستارا35320

42126138-1342133388نبش کوچه ضیایی- (ره)خ امام خمینی-آستانه اشرفیه آستانه اشرفیهآستانه اشرفیه36206

44272040-1144264880نبش کوچه آفتاب ششم- خ امام خمینی - آمل آملهفده شهریور آمل37187

32291266-32223010-32220064-1132222346بابل خ امام خمینی جنب پاساژ گل چوبیانبابلامام خمینی بابل38234

32363115-32366165-1132363773بابل، خ شریعتیبابلشریعتی بابل39357

35363290-1135363291میدان بسیج- بابلسربابلسربابلسر40211

3152502077ابتدای خ امام حسین- میدان بسیج- باغبادرانباغبادارانباغبادران41315

3532428100بافق خ وحشی بافقی- یزدبافقبافق42305

34246832-8734246551بین پاساژ صادقی و الماسی-بلوار شهرداری-بانه بانهبانه43341

32225553-32222435-5832230602(برق سابق)نبش کوچه دستپاک-خیابان دکتر بهشتی-بجنوردبجنورددکتر بهشتی بجنورد44231

34232995-7734232250خ شریعتی نبش چهارراه بازاربرازجانبرازجان45356

6642622321روبروی بانک ملی-نرسیده به میدان شهداء-خیابان شهداء-بروجردبروجردشهدای بروجرد46150

37731573-37734354-724137731162پ -خ استاد مطهری استاد مطهری نرسیده به تقاطع زرگران-بناب بناببناب47193

44546267-1344544173خ ابوذر غفاری ، تقاطع آیت اله سعیدی ، اول بازار- بندر انزلی بندر انزلیبازار انزلی48209

7632221410بندر عباس خیابان سید جمال الدین نبش خ شهید کازرونیبندرعباسبندر عباس49173

33687305-7633687304جنب هتل فروغ-ابتدای بلوار دانشگاه- بلوار امام خمینیبندرعباسامام خمینی بندر عباس50389

7644240824بندر لنگه خ انقالب جنب پاساژ موسویبندرلنگهبندر لنگه51325

33563399-33563355-7733563388میدان امام خمینی-بوشهربوشهربوشهر52346

5-6152734944نرسیده به سه راه امامزاده فضل- خیابان شهید گرایمی- بهبهانبهبهانبهبهان250447

34530532-34530632-1134530631نبش پاساژ الله- خیابان امام خمینی- بهشهربهشهرامام  خمینی  بهشهر53312

32239380-32239360-32238861-165632238860خ مدرس ، نبش مدرس - بیرجند بیرجندبیرجند248180

7644623810پارسیان،خیابان رازی، جنب بانک کشاورزیپارسیانپارسیان54326

35221034-2835221033 خرداد15تاکستان خیابان امام خمینی باالتر از میدان تاکستانتاکستان55324

44233374-1344224748هشتپر، خیابان امام خمینی، اول خ سعدیتالشتالش56265

-35544871-35534414-35556070-4135544870جنب سینما قدس- چهارراه شریعتی - خیابان امام - تبریزتبریزامام خمینی تبریز57130

35539226-35554060-35534555

33293754-33306005-33298968-33327878-4133298957ولیعصر خیابان شهریار نرسیده به فلکه پروین اعتصامی-تبریزتبریزشهریار تبریز58147

35533636-35561319-3684135566068پ -  شهریور و صائب، نبش کوی لک لر17خ شریعتی جنوبی، ما بین چهارراه -تبریزتبریزشریعتی تبریز59256

99947701-41طبقه همکف برج سینا- سه راهی ولیعصر-دروازه تهران-تبریزتبریزدروازه تهران تبریز60342

32357070-32355949-1414132367266پ -تبریز خ دکتر مفتح، ایستگاه پاسگاه، روبروی مسجد مالحسنتبریزمفتح تبریز61354

33365775-33364157-33657753-4133641573طبقه همکف برج سفید- نبش کوچه مهرگان سوم- چهار راه آبرسان- تبریزتبریزچهارراه آبرسان تبریز62375

34406861 -34406863-34406862-4134406860تبریز میدان جهاد به طرف خیابان آزادی، انتهای رو گذر ستارخانتبریزمیدان جهاد تبریز63398

33343365-33251365-33251364 -4133362274باالتر از چهارراه شهید بهشتی روبروی پیش دانشگاهی طالقانی-(ره)خیابان امام خمینی -تبریزتبریزچهارراه دکتر بهشتی تبریز64419

52232266-52240082-512240082روبروی بانک ملی-9و7تربت حیدریه خ کاشانی بین کاشانی تربت حیدریهتربت حیدریه65317

45523751-45520919-4445523680تکاب، خ انقالب، نرسیده به چهارراه امام خمینیتکابتکاب66228

54232041-54238056-1154232040(ره)خ امام خمینی بعد از میدان امام خمینی -تنکابنتنکابنامام خمینی تنکابن67171

88974288-88963082-12188969033پالک -تهران، بلوار کشاورز، نبش کوچه سعید تهرانبلوار کشاورز68115

4492188916094خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ پالک تهرانطالقانی69116

44673159 - 44656727 -2144673158برج سایه- روبروی مخابرات- فاز یک بلوار اصلی-اکباتانتهراناکباتان70117

(به ترتیب حروف الفبای نام شهر)لیست شعبات بانک سینا در کل کشور
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2502188848513خ استاد مطهری، بعد از میر عماد، شماره تهرانمرکزی مطهری71119

7072188446670تقاطع مطهری شماره - خ شریعتیتهرانشریعتی مطهری72121

88658968-88658967-942188785983، باالتر از میرداماد، نبش بلوار ستاری، پ (عج)خ ولیعصرتهرانمیرداماد73122

2122344368بزرگراه چمران بین هتل آزادی و هتل اوین-تهران تهرانهتل آزادی74123

2188673738ساختمان بنیاد-روبه روی پارکینگ بیهقی-بزرگراه رسالت -تهرانتهرانبنیاد75124

2166906656خ فاطمی، تقاطع خیابان کارگر، بعد از چهارراه سین دخت، روبروی ساختمان شیالتتهرانفاطمی76139

- بین خیابان گوی آبادی و خ کازرون- (ظفر سابق)خیابان شهید دستگردی- خیابان شریعتیتهرانظفر77148

118پالک 

2126420309-26420305-26420307-26420320

4492166746912خ جمهوری بین چهارراه سی تیر و چهارراه استانبول جنب کوچه مسعود سعد پ تهرانجمهوری78154

2155607647بازار بزرگ تهران بازار عباس آباد روبروی کوچه حمام چال سرای اتحادتهرانبازار تهران79220

3262133392660پ-خ شهید محمدی-پل سیمان-خ فدائیان اسالم-تهران تهرانفدائیان اسالم80230

33353828-2133322221بین چهارراه کوکاکوال و خیابان محصل-  خیابان پیروزیتهرانپیروزی81361

44222257-44250183-2144231306خ ستارخان، ضلع غربی پل ستارخان-تهرانتهرانستارخان82365

88616436-88616438-2188065691بین خ شیراز و شیخ بهایی- خ مالصدراتهرانمالصدرا83366

133902203-91521پ  (صبای شمالی)تهران خ انقالب چهارراه ولیعصر جنب خیابان برادران مظفر تهران(عج)چهارراه ولیعصر  -84367367

1562177723080نبش خ -خ حجرابن عدی، بین فلکه اول و چهارراه تیراندازتهرانتهرانپارس85368

19082122210866باالتر از پل رومی ، نبش کوچه گلستان پالک -خ شریعتیتهرانپل رومی86371

8842177272707نارمک چهارراه سر سبز خ شهید آیت روبروی مسجد احمدیه پالک تهراننارمک87372

33734469-2133009737 شهریورجنوبی بعد از خیابان طیب، جنب بانک مسکن17تهران، میدان خراسان، خیابان تهرانمیدان خراسان88374

66891822-66843761-2166844327بین آذربایجان و خوش روبه روی وزارت کار- خ آزادی-تهرانتهرانآزادی89377

88101974-88101973-142188101972و 12خ اسد آبادی بین خیابانهای -تهرانتهرانسید جمال الدین اسد آبادی90378

44445536-44445535-44445534-2144419745میدان پونک، ضلع جنوبی میدان، ساختمان امیرتهرانمیدان پونک91384

22591299 -3342122593314خ دولت نرسیده به بلوار کاوه، داخل مرکز پزشکی جم، پالک -تهرانتهرانبلوار کاوه92387

4352133828582متری افسریه بین خیابان اول و دوم پالک  20تهرانافسریه93390

2188716085خ ولی عصر ،روبروی پارک ساعی-تهران تهرانپارک ساعی94392

2188696664سعادت آباد، تقاطع بلوار پاک نژاد و بلوار دریاتهرانسعادت آباد95393

جنب ورزشگاه، شهدای -کوی شهید قاسمی-بلوار اکبری-روبروی استاد معین-خ آزادی-تهرانتهرانطرشت96394

طرشت

2166064137-66064139

88556204 - 3-2892188556201بین قائم مقام و خ خالد اسالمبولی پالک -خ شهید بهشتیتهرانشهید بهشتی97396

2122880374 نبش کوچه دعوی10خ پاسداران باالتر از سه راه ضرابخانه روبروی نگارستانتهرانپاسداران98397

55139514 ,55139518-2972119نرسیده به فلکه مقدم، پالک - خ ابوذرتهرانابوذر99399

2155335230خ مدائن، نبش مجتمع تجاری مدائن-خ شهید رجائیتهراننازی آباد100401

7-2177429865روبروی بانک مسکن-317پ36/7سی متری نیروی هوایی، نبش خ تهراننیرو هوایی101402

88553583-88712737-88556695-2188719846نرسیده به میدان فرهنگ، نبش خیابان سی و دوم- خیابان سید جمال الدین اسد آبادیتهرانفرهنگ102409

66846165-2166846164خیابان رودکی جنوبی، نبش بوستان سعدیتهرانرودکی103410

11-2122822309خیابان شهید باهنر، نرسیده به میدان شهید باهنر، نبش کوچه قنات شمالیتهراننیاوران104411

22034396-2122034227نبش خیابان مریم-روبروی گلشهر-بلوار آفریقاتهرانبلوار آفریقا105412

5-2122185003ولنجک، نبش خیابان سیزدهم، برج کاسپین، طبقه همکفتهرانولنجک106414

2144604306 آبان13جنت آباد شمالی، باالتر از اتوبان شهید همت، نرسیده به آبشناسان، نبش کوچه تهرانجنت آباد107415

22921643 - 262122921339خیابان میرداماد، حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی، پالک تهرانمیدان مادر108422

22238627-2122216714کامرانیه جنوبی، نرسیده به میدان کامرانیه، نبش کوچه مریمتهرانشعبه کامرانیه109423

-77897604-77897477-77897514-2177895090 متری شهدا ، نبش کوچه کامکار20میدان رسالت، خیابان هنگام ، خیابان شمیران نو ، تهرانشمیران نو110424

44301729-2144334362بلوار شهران، بین همت و فلکه اول شهران، نبش خ شقایقتهرانشهران111426

- نبش خیابان سیمای ایران - ابتدای بلوار فرحزادی - میدان صنعت - شهرک غرب -تهرانتهرانمیدان صنعت112427

واحد یک-طبقه همکف  - (ارم)مجتمع مهستان

2186090650- 86090262- 86090255- 88361883- 

88360380- 88581403

26216001-2126216000تهران ، اتوبان چمران نرسیده به چهارراه پارک وی هتل بین المللی پارسیان استقاللتهرانهتل استقالل113430

33369391-33369005-33369007-33369095-19092133369500 شهریور ، شماره 17، ابتدای خیابان  (ع)تهران ، میدان امام حسینتهران(ع)میدان امام حسین114431

77797880-77352922-77793086-2177793085نبش کوچه توحید غربی (شهید زهدی)تهرانپارس، خیابان امین تهرانامین تهرانپارس115432

66910692-66571374-66571375-2166571376خیابان امیر آباد شمالی، روبه روی پمپ بنزین، نبش کوچه اشراقیتهرانامیر آباد شمالی116435

732144001151پ - مابین خ اباذر و مهران- خیابان آیت اله کاشانیتهرانصادقیه117444

جنب - جنب خیابان شورگشتی- قبل از چهارراه ایران خودرو-  جاده مخصوص13کیلومتر تهرانایساکو -118448448

 شرکت ایساکو2درب شماه 

2144904599-44903858-44904430

88773465-2188773452تهران، خ گاندی، بین خ پنجم و هفتمتهرانگاندی119450

7635240328قشم، بلوار ولیعصر،مجتمع تجاری مسکونی پردیسجزیره قشمجزیره قشم120338

44423528-7644425290میدان امیر کبیر، بلوار ساحل، مرکز مالی آناجزیره کیششعبه کیش121418

42545368-1142544477جویبار خ امام خمینیجویبارجویبار122283

1-1152286380چالوس خ امام خمینی اول بلوار تنکابنچالوسچالوس123284

35866262-35862960-1735862721مقابل پمپ بنزین-خ امام خمینیخان ببینخان ببین124196

33329542-6633300737میدان شهدا- خیابان شهدا - خرم آباد خرم آبادمیدان شهدای خرم آباد125149

6153526395 متری نرسیده به چهاراه مطهری40خرمشهر بلوار غربی خرمشهرفتح خرمشهر126250

4532427842نرسیده به میدان آزادی- خلخال خ امام خمینی خلخالخلخال127225

46228551-8646224141 خرداد15، میدان (ره)خمین ، خ امام خمینی خمینخمین128291

3133678090اول خ شریعتی جنوبی- میدان شهدا خمینی شهرخمینی شهر اصفهان129213

4436252578خوی، خیابان طالقانی روبروی مسجد مقبرهخویخوی130201

35240650-35261115-35233597-2335261114ساختمان آذری-  محرم11روبروی زایشگاه - ابتدای بلوار آزادی-دامغاندامغاندامغان131350

42244620-6142229657دزفول خ منتظری نرسیده به پل قدیم دزفولدزفولدزفول132270

42231553-6142244257خ طالقانی روبروی خیابان شهید منده نژاد-دزفولدزفولفجر دزفول133316

3137783636دستگرد خیار بلوار کشاورز نرسیده به خیابان مفتح، روبروی رستوران یلدادستگرددستگرد اصفهان134166

32226515-3222970-7432225748جنب بانک رفاه- دو گنبدان بلوار ولی عصردوگنبداندوگنبدان135345

55258556-55258371-55255644-1155252539رامسر، خ شهید مطهری، آخوند محلهرامسررامسر136170

43535170-6143527221رامهرمز خ امام خمینی نبش خ طالقانیرامهرمزرامهرمز137281

33250224-1333240970جنب بازار زرگران-خ دکتر شریعتی-رشترشتشریعتی رشت138138

33341040-13133341041نبش کوچه کوروش- نرسیده به تقاطع منظریه  - (ره)رشت، بلوار امام خمینی رشترشت (ره)امام خمینی 139274

33550413-1333514800خ طالقانی نرسیده به بقعه امامزاده دانای علی-رشترشتبیستون رشت140289

33123206-1333123744رشت، خ سعدی، جنب پل بوساررشتپل بوسار141381

33763413-33764300-11513133757424نبش خ - خ گلساررشتگلسار رشت142451

3434267302رفسنجان خ شهدا روبروی هالل احمررفسنجانرفسنجان143363



تلفنپیش شماره تلفننشانیشهرنام شعبهکد شعبهردیف

42610866-1342624933خ امام خمینی جنب پاساژ حاج حسن بلوری-رودسررودسررودسر144217

19-265432237018نبش امام خمینی -خ امام-زابلزابلزابل145353

575433418157خ دانشگاه نبش دانشگاه شماره زاهدانزاهدان- مرکزی146151

3152222128زرین شهر، چهارراه مسجد اعظم، ابتدای بلوار شهید بهشتیزرین شهرزرین شهر اصفهان147239

33331204-33330480-33362191-742433320040-76پ - خیابان فردوسی جنب بازار -(ره)خیابان امام خمینی -زنجانزنجانفردوسی زنجان148189

33360016-3292433329189چهارراه سعدی نبش کوچه قلعه پ - زنجانزنجانسعدی زنجان149406

4-33207831-1134بلوار طالقانی نبش خ معلم- ساریساریبلوار طالقانی ساری150137

33393874-33394811-33394797-2-1133394291خ امیر مازندرانی، روبروی کوچه معینی- ساری ساریامیر مازندارانی ساری151186

33409070-33409080-3-1133248439نبش خ خیام-  دی 18خ -ساری ساریهیجده دی ساری152235

33207684-17-33246016-1117نبش خیابان پانزده خرداد-خیابان فرهنگ- ساری ساریفرهنگ ساری153408

8642235100ساوه خ انقالب ساختمان خرازچیساوهساوه154178

44225757-44237010-205144244550رو به روی بیهق -سبزوار خ بیهقسبزوارانقالب سبزوار155184

43238403-43238402-43238401-5984143227934پ-چهارراه فردوسی-خیابان استاد مطهری -سراب سرابسراب156246

36232924-8736227514سقز، چهارراه آزادگان، خیابان آزادی، جنب صرافی غالمیسقزچهارراه آزادگان سقز157167

33341180-33341540-2333350483خ امام خمینی چهارراه مازندرانسمنانامام خمینی سمنان158126

33626595-2333626910جنب بانک رفاه-میدان امامسمنانمهدیشهر سمنان159323

33240115-8733231581سنندج خیابان آبیدار نرسیده به چهارراه صفریسنندجشهید شبلی سنندج160156

33153017-8733151990روبروی ستاد سپاه پاسداران- اول کوچه ملک- خیابان امام خمینی-سنندجسنندجامام خمینی سنندج161204

3442266776سیرجان خ شهید مهدی نصیری الریسیرجانسیرجان162329

32242500-2332229821اول خ شهداء-میدان جمهوری-شاهرودشاهرودمیدان جمهوری شاهرود163174

3145246050شاهین شهر بلوار فردوسی مقابل مسجد المهدیشاهین شهرشاهین شهر164311

7152251129بلوار فرهنگ روبروی بانک کشاورزی-شهر جدید الرشهرجدیدالرالر جدید -165370370

422155933024ضلع غربی حرم حضرت عبدالعظیم بازار بزرگ ری طبقه همکف پالک شهرریشهر ری166268

3153548574خ انقالب چهار راه حکیم فرزانهشهرضاشهر رضا اصفهان167247

3832240260شهرکرد خ سعدی سه را سینماشهرکردسعدی شهرکرد168221

65270581-2165270580خیابان انقالب- میدان امام-شهریارشهریارشهریار169360

37274100-7137254002بلوار مدرس ، ایستگاه مسکن جنب بانک رفاه-شیرازشیرازبلوار مدرس شیراز170125

37320004-67137323069بلوار هفت تنان، نبش کوچه -شیرازشیرازشهرک سعدی شیراز171301

36290242-7136275092باالتر از بیمارستان دکتر میر-شیراز خیابان عفیف آباد شیرازعفیف آباد شیراز172373

32351932-7132340228بلوار استقالل نرسیده به چهارراه بنفشه-شیرازشیرازاستقالل شیراز173385

32230067-7132240750خ قاآنی شمالی ساختمان پدر-شیرازشیرازقاآنی شیراز174404

36359256-7136359253شیراز، بلوار میرزای شیرازی، روبروی کوی میالدشیرازمیرزای شیرازی175407

32331326-507132336523 تیر، نبش کوچه 7شیراز، خیابان زند، روبه روی خیابان شیراززند شیراز176421

2-54620451-1154623561عباس آباد، خ امام خمینیعباس آباد تنکابنعباس آباد تنکابن177257

34222651-34221042-34221041-34237775-1734222652چهارراه طالقانی- خ امام رضا- علی آبادعلی آباد کتولعلی آباد کتول178165

42224723-42204140-42221434-1142228149نبش خ فرهنگ- خ بابل - قائم شهرقائم شهرفرهنگ قائم شهر179162

2-42076791-1142085890، نبش کوچه آلمانی ها1، روبروی نساجی شماره (هنر)قائمشهر، خ ساری قائم شهرکارگر قائمشهر180236

33352001-2833352000قزوین، خیام شمالی نبش کوچه شقایققزوینخیام قزوین181163

33222227-2833226657قزوین، میدان آزادی، ابتدای خیابان نادریقزوینمیدان آزادی قزوین182293

2536638313قم میدان سعیدی اول بلوار نیروی هوایی جنب بانک سپهقممیدان سعیدی قم183159

38801100-132538830980قم میدان توحید نبش کوچه قمتوحید قم184205

36570056-992536570057پ-  متری مدرس45بلوار - فلکه زین الدینقممدرس قم185309

42218286-7142218285نبش خیابان سعدی-چهارراه نیروی انتظامی-کازرونکازرونکازرون186242

3155463261خ آیت اهلل کاشانی جنب باشگاه تختیکاشانآیت اله کاشانی کاشان187240

3155467440خ اباذر جنب بازار مسگرها- کاشانکاشاناباذر کاشان188308

55242008-55243004-75155242009مقابل قائم -کاشمر خ قائم کاشمرکاشمر189216

34206316-2634206303خ شهید بهشتی نبش خ کسری-کرجکرججهانشهر کرج190129

32250728-2632242169کرج میدان شهدا، اول خ مظاهریکرجشهدای کرج191254

36543373-36543343-2636500049فردیس، بلوار شهدا بین فلکه اول و دوم- کرج کرجفردیس کرج192302

34207210-1342634207221گوهردشت، باالتر از فلکه دوم بین خیابان چهارم و پنجم شرقی ، پالک کرجگوهردشت193436

34343887-34344366-1734350900خ ولی عصر- کردکوی کردکویکردکوی194172

32534673-3432531426مقابل زمین ورزش- خ خواجو -کرمانکرمانکرمان -195152152

343432439092 و 32کرمان ، بلوار جهاد بین کوچه کرمانبلوار جهاد کرمان196442

8338232782کرمانشاه، خ مدرس، نرسیده به مسجد جامعکرمانشاهمدرس کرمانشاه197143

8338243629خ عشایر ، مقابل مسجد امام حسینکرمانشاهعشایر کرمانشاه198183

8338369944چهارراه سی متری دوم-  بهمن 22خ - کرمانشاه کرمانشاهبهمن کرمانشاه 22 - 199210210

مقابل اداره کار و - ابتدای خیابان شهید اشرفی اصفهانی- میدان آیت اله کاشانی-کرمانشاه کرمانشاهآیت اله کاشانی کرمانشاه200264

امور اجتماعی

8337297710

8337230508 متری مطهری شرقی نبش خ حداد عادل40کرمانشاه کرمانشاهحداد عادل کرمانشاه201287

8334235444کرمانشاه آبادانی و مسکن بلوار گلها ایستگاه طالقانیکرمانشاهبلوار گلها کرمانشاه202333

8338212734کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی ، مقابل پارک معلم ، نبش کوی شهید سقائیکرمانشاهبلوار مصطفی امامی - 203425425

7152224010گراش خ امام خمینیگراشگراش شیراز204251

32345550-32337070-32325550-101732340383و 8 آذر، بین 5خ گرگانپنجم آذر گرگان205141

32369146-32369141-411732369145خیابان ولیعصر ، نبش عدالت گرگانناهارخوران206395

3157453312نبش کوچه شهید نیکنام-خیابان امام خمینی-گلپایگانگلپایگانگلپایگان207241

57257640-235157256860نبش امام خمینی-خیابان امام خمینی-گنابادگنابادگناباد208188

33292289-1733293836جنب کفش ملی-خ امام خمینی جنوبی گنبدکاووسگنبد (ره)امام خمینی209269

42335049-1342345030الهیجان، خیابان شهدا، باالتر از میدان شهداالهیجانالهیجان210169

42523547-1342523475(ره)نرسیده به میدان امام خمینی- خ بهشتی-لنگرودلنگرودبازار لنگرود-لنگرود211237

34602630-1334602287خ امام خمینی جنب پل فلزی-لوشان لوشانلوشان212288

44660123-1344663371، خ ولیعصر(ره)ماسال، خ امام خمینیماسالماسال213335

3152418200روبروی تعاونی شهر و روستا- خ بسیج شمالیمبارکهمبارکه214227

37244992-284137251167-30پ -  متر پایین تر از میدان مصلی50- مراغه خیابان امام خمینیمراغهمراغه215192

42260165-4142262644 تیر7باالتر از چهارراه - خ امام خمینی-مرندمرندمرند216224

43344565-43340449-117143340450روبه روی پاسگاه شماره - مرودشت خ امام خمینیمرودشتمرودشت217369

8,38439897,38426689,38407786-145138453221و12بین ابوذر غفاری-ابوذر غفاری-خیابان احمد آباد-مشهدمشهدابوذر غفاری218177

38527871-38591282-38531040-5138596090 خرداد، حاشیه میدان جنب نمایندگی سایپا15میدان -مشهدمشهدپانزده خرداد مشهد219179



تلفنپیش شماره تلفننشانیشهرنام شعبهکد شعبهردیف

38453605-38431211-38425117-38434453-518434454بین شهریار و کالهدوز-خیابان سناباد-مشهدمشهدسناباد مشهد220185

36091133-36062546-185136050456 و 16بلوار معلم بین معلم - مشهدمشهدبلوار معلم مشهد221198

37136743-255137136744نبش قرنی - بلوار قرنی-مشهدمشهدخواجه ربیع مشهد222226

38697989-38641104-38648475-38699424-4185138648474 ساختمان امداد خودرو پ 20 و 18مشهد بلوار وکیل آباد، حد فاصل وکیل آباد مشهدوکیل آباد223248

38427093-38453559-38410751-65138410752 و 4حدفاصل میدان راهنمایی و سه راه فلسطین، بین دستغیب - مشهدمشهدبلوار سجاد مشهد224266

32291809-32257388-5132210974مقابل برج آلتون- خیابان دانشگاه- مشهدمشهددانشگاه مشهد225267

38593193-38511422-38532626-38532627-5138593067، نبش چهارراه دانش(ع)خ امام رضا-مشهدمشهدمشهد (ع)امام رضا226276

32739971-25132721409نبش رسالت-خیابان رسالت-چهارراه سیلو-مشهدمشهدبلوار طبرسی مشهد227322

38427471-38454337-38435747-145138432363و 12 کوهسنگی ، بین کوهسنگی - مشهد مشهدکـوهسنگی مشهـد247136

8132224045ضلع غربی پارک شهید چمران- مالیر مالیرمالیر228195

37824847-4137829888بعد از سه راهی معلم-(ره)خ امام خمینی-ملکانملکانملکان229215

42243788-4442227445میدان شهرداری- مهابادمهابادمهاباد230175

4445223219میاندوآب خ امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزیمیاندوآبمیاندوآب231168

208942822-38041پ- روبروی بازار- باالتر از تقاطع سرچشمه شمالی- خ امام خمینی -میانه میانهمیانه232212

42222030-7642222020میناب خیابان شهید جهانگیر امینیمینابمیناب233359

3146258901/2روبروی ایران خودرو سابق- جنب مسجدالرضا - خ امام خمینی - نائین نائیننائین اصفهان234219

3154344410بادرود خیابان امام خمینی- اصفهان نطنزبادرود اصفهان235334

34745207-1134742366خ علمیه نرسیده به مسجد جامعنکاءنکاء236164

44522731-1144510150ساختمان برج نور- (ره)خ امام خمینی- نورنورنور -237358358

52333062-52351153-1152351154ابتدای خ بوعلی سینا- میدان آزادی -نوشهرنوشهرنوشهر238214

8133242598(قیصریه)نهاوند میدان امام حسننهاوندنهاوند239271

43353547-5143355520جنب پاساژ مشعوفی- خ امام خمینی - نیشابور نیشابورنیشابور240181

1452136261440ورامین خ شهید با هنر روبروی سیلو پالک ورامینورامین241255

8132528093همدان، ابتدای خیابان شریعتی مقابل بانک ملیهمدانشریعتی همدان242127

8132651720(جوالن)مقابل آیت اله تالهی- خیابان شهدا- همدانهمدانشهدای همدان243194

8138261068همدان، خ بوعلی، مقابل سازمان تامین اجتماعی ، نبش کوی شب بوهمدانبوعلی همدان244434

36234699-3536290061خ دکتر چمران-یزدیزدچمران یزد245144

37263527-3537255727نبش کوچه بهداری سپاه-بلوار صدوقی-یزدیزدبلوار صدوقی یزد246258


