
(صدور)تلفن  شعبه نشانی شعبنام شعبهکد شعبهنام استان

5-33481490-044روبروی کنسولگری  - (دانشکده)اول خیابان شهید بهشتی - ارومیه شعبه ارومیه 281010آذربایجان غربی

031- 33328254

 031- 33328257

031-37755363

031-37777088

031-37754776

031-37755236

031-55577420-1

03155579024

031-55579014

101٠٤٥٣٣٧٣٤٠٤٠پالک - نبش خیابان شهید حمزه زاده -  خیابان حافظ –اردبیل شعبه اردبیل 294011اردبیل

02633525615

02633525614

02633525606

5-08432232194ایالم بلوار دانشجو حدفاصل میدان میالد ودفاع مقدس طبقه همکفشعبه ایالم291010ایالم

077-33548947-8

077-33544451-3

66933092

66930717

66576494

66931551

66924962

66929876

77122894

77327836

44453504

44439598

44494036

44452270

 02188507318استان تهران ، شهرستان تهران ، میدان آرژانتین ، ضلع شمال غربی تهران- شعبه بیهقی 210120

شعبه بیرجند220014خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان شهید محالتی، 

143پالک -  آبان و خیابان مدرس 13حدفاصل 
05632437943

051-37659005-8

051-37658831-2

051-37619093

051-37681079

051-37630693

051-37630681

051-37613664

051-37613218

051-44222508 

051-44245152

051-44235152

شعبه بجنورد220013خراسان شمالی
بجنورد، میدان فردوسی، خیابان امیریه جنوبی، نرسیده به کوچه 

94جاهد، پالک 
058-32210852-5

06133743910

06133743920

53338970-17061روبروی والیت  - (والیت)بلوار اروسیه - آبادان شعبه آبادان272013

06142234135 متری آتش نشانی، نبش خیابان جهاد٤٥دزفول، خیابان شعبه دزفول272012

024-٣٣٧٤١٨٤١-4زنجان، میدان هنرستان، ابتدای خیابان فاتح، مجتمع بیمه ای پارسیانشعبه زنجان255011زنجان

023-33348413-5

023-33339171 -3

023-32223305

023-32223707

023-32223705

054-33449551-2

054-33449554-5

054-33425900

071-38315470-6

071-38315531 

سیستان و بلوچستان

فارس

چهار محال بختیاری

خراسان رضوی

خوزستان

04133831960-5 آذربایجان شرقی

شعبه  اهواز272010

شعبه زاهدان283010

اصفهان

البرز

بوشهر

تهران

تهران- شعبه پونک 

شعبه  اصفهان

شعبه کاشان230013

230010

تهران، میدان پونک، خیابان میرزابابایی، بعد از تقاطع خیابان عدل، 

نبش خیابان سردار جنگل، پارک سوار پونک، مجتمع بیمه ای پونک

شعبه شرق ـ تهران
خیابان - نرسیده به پل رسالت- خیابان دماوند شرق به غرب - تهران 

5پالک  - (درختی)هلیسایی 

شعبه بوشهر
- نرسیده به سه راه بازرگانی - خیابان شهید مطهری - بوشهر 

روبروی بازارچه ابوشهر

شعبه غرب ـ تهران210050
 4تهران ـ خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، کوچه سینا، پالک 

(ساختمان خوش)

297011

210040

210110

بیمه - نبش فلکه رجائی - فلکه خیام - خیابان ائل گلی - تبریز

پارسیان

شعبه شهرکرد289011
نبش  – (ورزش)خیابان شهید بهشتی-شهرکرد-چهارمحال وبختیاری

28کوچه
038-3334256 6- 7

شعبه تبریز245010

کوچه - بعد از چهارراه شریف  - (ره)اصفهان، خیابان امام خمینی 

(85)شهید احمدی 

2نبش دانش - ابتدای بلوار دانش- میدان جهاد - کاشان

مجتمع گلها-  متری اقاقیا14نبش - کرج ـ بلوار حدادیشعبه کرج310010

شعبه سبزوار220012
طبقه -ساختمان پرتو –چهارراه محقق - خیابان عظیمیان- سبزوار

بیمه پارسیان–همکف 

36مشهد ـ خیام شمالی ـ نبش خیام شمالی شعبه مشهد220011

نبش خیابان  - (خیابان فروردین)اهواز ـ تقاطع بلوار ساحلی گلستان 

701پالک -  نصرت شمالی 

سمنان، میدان مشاهیر شعبه سمنان 293010

سمنان
شعبه شاهرود293012

، (چنار سوخته )استان سمنان، شهرستان شاهرود، حاشیه میدان قیام 

نبش کوچه هفدهم

49زاهدان ـ خیابان دانشگاه، روبروی دادسرای عمومی، نبش دانشگاه 

ـ ابتدای بلوار سیاحتگر (میدان بسیج)شیراز ـ فلکه فرودگاه شعبه شیراز240010



028-33691200

028-33691201

02833691202

025-37848477

025-37848472

08733566580-3

08733561504

034-32718000

034-32735104-6

08338431018

8338431017 0

8338431708 0

013-33512155

13-33512135

33549835 -013

33549841 -013

1-44429960-5013بندرانزلی، ضلع جنوبی میدان ماال، پالک شعبه بندرانزلی265014

6-42425164 -٠١٣شعبه الهیجان

013-42426385-6

066-٣٣٤٣۲۶۲٨-9

066-٣٣٤٣۲٤٣۶

066-٣٣٤٣۲۶٤١-2

 1-01133207240شعبه ساری

011333207233- 5

011-44267868

011-44267866

 01132300993- حد فاصل میدان حمزه کال اول و میدان حمزه کال دوم - بابل شعبه بابل250013

7-٥٤۲٨٩٩٤۶-011طبقه همکف- بعد از بانک ملی - میدان کریم آباد - تنکابن شعبه تنکابن210015

٥۲۲١١٧٠٨-011

٥۲۲٤٤١۶٣-011

٥۲۲١٠۶۲٠-011

2-42258411-011قائم شهر، خیابان بابل، مابین کوچه عدالت و کوچه پارساشعبه قائمشهر250014

086-34120447-8

086-34120450

086-34120796-8

07633682053

07633689021

07633671477

07633617087

07633617086

tc31 -07644467483-7قطعه - روبروی هتل پارمیدا- بلوار رودکی- جزیره کیششعبه کیش260012

081-38320539

081-3832328

081-38320332

081-38320296

081-38320257

29601003535234237-9

03535234037

03535220029

03535231347

03535231353

188پالک -  پائین تر از کوچة مدیریت  -همدان، خیابان هنرستان

شعبه اراک

شعبه بندرعباس

شعبه همدان

278010

260010

287010

 هرمزگان

 گیالن

قم

کردستان

روبروی - بعد از پل رسالت  - (ره)بلوار امام خمینی - بندرعباس

بیمارستان کودکان

روبروی پمپ بنزین –خیابان دکتر شریعتی  –اراک 

شعبه یزد
یزد، بلوار جمهوری، بعدازبانک پارسیان، مجتمع بیمه ای پارسیان 

399یزد، پالک

شعبه چالوس250016
روبروی -  شهریور، پایین تر از سینما جهان نما 17چالوس، خیابان 

کوچه زمرد

شعبه خرم آباد290010
ابتدای خیابان - (شقایق)(ع)میدان امام حسین-خرم آباد-لرستان

روبروی مناره آجری (بارفروشی سابق)شیشه قاضی آباد 

250010
 ـ 22ساری ـ میدان فرح آباد ـ ابتدای بلوار خزر ـ کوچه دریای 

2پالک 

352 پالک 25نبش دریای - آمل، خیابان طالب آملی شعبه آمل 250021

28نبش گلستان  - (ع)بلوار امام رضا - الهیجان 265013

مجتمع بیمه ای رشت- رشت، بلوار آیت اهلل رودباریشعبه رشت265010

شعبه کرمانشاه285010
میدان مرکزی خیابان خرم نبش کوی بسیج ساختمان . کرمانشاه 

عرفان

شعبه  گرگان298010
- نرسیده به میدان مدرس- بلوار دانش-  گرگان- استان گلستان

3روبروی دانش 
017-32148802-8

یزد

 لرستان

مازندران

مرکزی

 همدان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

57نبش حکمت  - (نوروزیان)قزوین،  بلوار امام خمینی شعبه قزوین270010قزوین

شعبه سنندج286010
روبروی دادگستری - بلوار شهید بهشتی-میدان امام شافعی - سنندج 

جنب کلینیک نور- 

شعبه  کرمان274010
حافظ ـ بعد از چهارراه جامی ـ - کرمان ـ خیابان شهید رجایی 

153پالک 

قم ـ میدان بسیج ـ بلوار محدث قمی ـ ساختمان یاسینشعبه قم276010


