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 یشرق جانیآذربا

 ۳۹۲. پلاک نیفرورد یمهمانسرا یبه چهارراه پاستور. روبرو دهی. نرسیارتش جنوب ابانیخ .زیتبر

۱۴۰ – ۲۵۵۴۵۵۵۳-۲۵۵۴۵۰۳۳ -۲۵۵۴۵۵۵۳- ۲۵۵۵۱۳۳۳ -۲۵۵۵۵۳۱۵  

 

 غربی جانیآذربا

  ۰۳. پلاک ایجنب هتل در .یطرز ابانیخ .هیاروم :یشعبه اصل

 رانیجنب کانون زبان ا(. ۰کشتگر )دانش دیشه ابانی.خهی: ارومیاسناد پزشک شعبه

 ۱۴۴-۲۳۳۴۵۹۳۵-۲۳۳۴۵۰۵۲-۲۳۳۳۴۵۵۱-۲۳۳۵۲۰۴۳-۲۳۳۲۳۲۱۳: یشعبه اصل

 ۱۴۴-۲۳۳۳۴۳۲۳-۲۳۳۵۴۱۴۳-۲۳۳۵۲۰۱۳ -۲۳۳۳۵۰۴۳-۲۳۳۵۹۳۴۳:یاسناد پزشک شعبه

 

 اردبیل

 طبقه اول .دیساختمان مروار. نیچهارراه جج قدس و دانیم نمابی. بزرگراه شهداء. لیاردب

 ۱۴۵-۲۲۳۵۳۲۵۳یال ۳۱

 

 اصفهان

 ۹۵جنب کوچه  .لاهور ابانیابتدا خ .اصفهان

 ۱۲۰-۲۳۵۱۴۱۰۰الی ۰۵ 

 

 کاشان

 کوچه استقلال هفتم بلوار باهنر. کاشان.

 ۵۵۵۵۱۴۵۳-۵۵۵۵۱۴۵۳-۱۲۰ 

 

 البرز

 ۰۱۵آپادانا. پلاک ساختمان. یروزیپ یکو جنب. یمطهر ابانیخی : کرج. کشور یشعبه آموزش و پرورش و بازنشستگ

  ۲۴پلاک. گلسار کوچه. یفیشر ابانیخ. شهر)گوهردشت( یبه سه راه رجائ دهینرس. :کرجیاجتماع نیتام شعبه

 ۰واحد. لادی.کوچه شکوفه. ساختمان میشمال یطالقانکرج. : یطالقان شعبه

 ۱۳۵-۲۴۳۱۲۴۰۹-۲۴۳۱۲۴۰۳-۲۴۳۱۲۴۳۲: یکشور یشعبه آموزش و پرورش و بازنشستگ

 ۱۳۵- ۲۴۴۴۵۳۵۴-۲۴۴۴۲۳۵۳-۲۴۴۰۵۹۳۵: یاجتماع نیتام شعبه

 ۱۳۵-۲۴۴۴۳۳۵۳-۲۴۴۴۹۵۱۳: یطالقان شعبه

 

 ایلام

 هاشم یقمر بن ابانخی. دالشهدایبلوار س انتهای. لامیا

۲۲۰۰۱۲۳-۲۲۰۰۱۲۲-۲۲۰۰۱۲۴-۲۲۴۵۳۲۱-۲۲۴۵۳۲۰-۱۳۴ 
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 بوشهر

 ۰۲ لوفرینبش کوچه ن. باهنر ابانیخبوشهر. 

۹۱-۲۲۵۴۴۵۳۳-۳۳-۳۹-۱۳۳ 

 

 شعبه استاد نجات الهی -تهران

 ۵۱. پلاکیمحمد دیکوچه شه .یجنوب یاستاد نجات اله ابانیانقلاب. خ ابانیخ تهران.

۳۳۹۲۳۵۵۴-۳۳۹۲۳۵۵۵-۳۳۹۲۳۵۵۱-۳۳۹۲۳۵۴۲-۳۳۹۲۳۵۵۹-۳۳۹۲۳۵۳۰-۳۳۹۲۳۵۳۹-۳۳۹۲۳۵۴۳-۳۳۹۲۳۵۹۴-۳۳۹۲۳۵۲۹-۱۳۰ 

 

 استاد نجات الهی -تماعیویژه تامین اجشعبه  -تهران

 ۴۰. پلاک کخواهی. جنب بن بست نیجنوب ینجات اله ابانیخ. تهران

 

  شعبه شمال -تهران
 ۲۰پلاک . آهور کوچه. ردامادیراه م چهار از بعد. یعتیشر ابانیخ تهران.

 

   شعبه غرب -تهران
 ۰۲. پلاک. واحدکمی. نبش گلستان کمی. بوستان یله کاشانا تیآ ی. ابتداهیصادق دانیمتهران. 

۴۴۹۵۳۱۱۵-۴۴۹۵۴۰۲۱- ۴۴۹۵۴۲۱۹ ۴۴۹۳۵۲۳۵-۱۳۰ 

 

   شعبه جنوب -تهران
 ۰عسل. پلاک  نیریخراسان. جنب ش دانیم .تهران

۲۲۵۵۳۱۳۴-۲۲۵۵۵۵۴۳-۲۲۵۰۴۲۳۵-۲۲۵۴۰۹۳۲-۲۲۵۵۵۳۴۹-۲۲۵۴۰۹۵۱-۲۲۵۵۴۴۵۳ -۱۳۰  

 

 شعبه شرق -تهران
 ۵۲۰ پلاک .یدرخانیح ابانیخ یابتدا .تقاطع دردشت .بزرگراه رسالتتهران. 

-۱۳۰ ۳۳۴۴۲۱۹۴ -۳۳۴۴۲۱۰۳ 

 

  بزرگشعبه  -تهران
 ۳۰۴پلاک  خزان. ابانیخ ی. روبروندختیکارگر و س ابانیحد فاصل خ .یفاطم ابانیخ

۵۵۹۰۳۰۵۳-۵۵۵۳۲۵۳۹-۵۵۵۳۲۴۳۵-۵۵۹۴۳۵۵۰-۵۵۹۰۳۰۵۴-۱۳۰  

 

 اسلامشهرشعبه  -تهران

 ۵۰۴خودرو. پلاک   رانیجنب ا .یمطهر ابانی. بعد از خجیاسلامشهر. بولوار بس

۵۵۰۰۴۳۱۲-۵۵۰۰۴۳۱۴-۵۵۰۰۴۳۱۵-۵۵۰۰۴۳۱۵-۱۳۰  
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 چهارمحال و بختیاري
 ۳ نیساختمان ام. یمولو ابانیو خ یرجائ دیفاصل بلوار شه حد .یرجائ دیشه ابانیخ. شهرکرد

۲۲۲۴۵۲۳۵-۲۲۲۴۵۲۳۹-۲۲۲۴۵۲۴۹-۱۲۳  

 

  یخراسان جنوب
 طبقه همکف .سلامت مهیجنب اداره کل ب. دیتوح ابانیتقاطع خ .خرداد۰۵ ابانیخ .رجندیب

۲-۲۳۱۴۱۵۰۳-۱۵۵  

 

  رضويخراسان 
 ۴۴۳پلاک  . ۲۳و  ۲۵ ابیکام نیب .ابیمشهد. بلوار کام

۲۳۳۹۳۵۵-۲۳۳۹۳۵۳۳-۲۲۳۳۹۳۵۵۰-۲۳۳۹۳۵۹۰-۲۳۳۹۳۵۹۱-۲۳۳۹۳۲۵۵-۱۵۰  

 

  شمالیخراسان 

 ۳۲ ینبش کوچه رضا امام. یشمال هیریام ابانیخ. بجنورد

۱۵۳-۲۳۳۲۳۲۳۱ 

 

 خوزستان

 ۰۳۹پودات. پلاک اهواز. امانیه. خیابان دز غربی. بین اصلی و 

۲۲۲۲۴۱۴۳-۱۵۰ 

 

 زنجان

 ۳۳. پلاک یبهار. اول کوچه آتش نشان ابانیخ یروبرو .یشمال یسعد ابانیخ

۲۲۵۴۹۱۰۳-۲۲۵۴۳۴۹۴-۲۲۵۴۳۹۳۰-۲۲۵۴۳۹۳۱-۲۲۵۵۳۳۹۰-۲۲۵۵۳۳۹۱ -۱۳۴  ۲۲۵۵۳۵۲۱ 

 

 سمنان

 ۰۱۳پلاک  .بلوار دانشجو. بلوار قائم. گلشهر. سمنان

۱۳۲ -۲۲۲۵۲۱۱۰- ۴ 

 و بلوچستان ستانیس

 جنب بانک رفاه کارگران.  ۰۱ ینبش جمهور .یبلوار جمهور .زاهدان

۱۵۴- ۲۲۴۹۰۹۳۹-۲۲۴۹۰۹۳۳  ۲۲۴۹۰۹۵۰-۲۲۴۹۰۹۵۰  

 

 فارس
 (نیو فلسط ری)حد فاصل هفت تیغرب تیهدا ابانیخ .ریهفت ت ابانیخ .رازیش

۲۳۲۲۳۵۲۴-۲۳۲۲۳۴۵۱-۲۳۲۲۳۳۱۴-۲۳۲۲۳۲۹۹-۲۳۲۲۳۵۱۴-۲۳۲۲۳۳۵۰-۱۳۰  
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 نیقزو

 ۳. بعد از کوچه شادمان. پلاک امیبه چهارراه خ دهینرس .یشرق یبوعل ابانیخ یابتدا

۱۳۳ ۲۲۳۴۵۳۳۱- ۴ ۲۲۳۴۰۳۹۳-  

 

 قم

 ۲۵۳پلاک  .۰۰و  ۹کوچه  نیب عطاران. ابانیخ قم.

-۱۳۵ ۲۳۹۳۰۱۲۹-۲۳۹۳۰۱۲۳ 

 

 کردستان

 ۵. پلاک یقطب.کوچه معاذ دی.بلوار سنیسنندج. چهارراه فلسط

۱۳۳-۲۲۳۳۵۲۵۲ - ۲۲۳۳۵۰۵۰ 

 

 کرمان

 ۳ ی. نبش شمالنایابن س ابانی(. خی)عباس صباح یناصر فولاد دیشه ابانیکرمان.خ

۲۳۳۲۳۳۴۳-۲۳۳۲۳۳۴۲-۲۳۳۲۳۳۵۳-۲۳۳۲۳۳۵۴-۲۳۳۲۳۳۵۲-۲۳۳۲۳۳۵۳-۱۲۴  

 

 کرمانشاه

 ۰۱۳آل آقا )گذرنامه(. نبش کوچه   یمتر ۴۵ یابتدا نفت. بلوار زن. دانیم کرمانشاه.

-۱۳۲ ۲۳۲۳۳۱۴۳-۲۳۲۳۳۱۴۳-۲۳۲۳۳۱۴۹- ۲۳۲۵۴۹۰۵-۲۳۲۵۴۹۰۵ 

 

 راحمدیبو و هیلویکهگ
 سلامت استان مهی.جنب اداره کل بیفردوس ابانی.نبش خیقدوس دیشه ابانی.خاسوجی

۲۲۳۲۵۴۴۳-۲۲۳۲۵۴۴۲-۱۳۴  

 گلستان
 ۵الی ۲۳۳۵۲۳۰۵   نهم یلشکر. نبش فردوس ابانیخ گرگان.

۱۰۳-۲۳۳۵۲۳۰۲الی  ۴ 

 

 لانیگ
 هنر ابانیپارک دانشجو. خ ی. روبرویخسازیرشت. فلکه 

-۲۲۵۰۹۳۲۲-۲۲۵۵۳۹۹۹-۲۲۵۰۰۳۰۰-۲۲۵۵۴۲۳۵-۲۲۵۰۵۵۵۰- ۲۲۵۵۳۱۱۱ -۱۰۲  ۲۲۵۴۲۳۲۳-۲۲۵۰۹۳۲۳  

 

 لرستان

 بانک مسکن یبعثت طبق بالا ابانیانقلاب خ ابانیخرم آباد، خ

۱۵۵-۲۲۳۴۲۳۳۱الی  ۴ 
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 مازندران

 ۰ ی.کوچه نورینور دیشه ابانی.خیعمارت شهردار ی. روبروی. بلوار آزادیسار

۱۰۰- ۲۲۲۵۰۵۳۳الی ۵ - ۲۲۲۵۳۹۳۰الی  ۳  

 

 نوشهر

 خرداد. جنب اداره پست ۰۵ ابانینوشهر. همافران. خ

۱۰۰ ۵۳۲۵۱۹۵۵- ۵۳ 

 

 يمرکز

 سیکوچه حاج رئ ی. ابتداییدارا دانیاراک. م

۱۳۵-۲۳۳۰۲۵۴۱-یال ۳-۲۳۳۰۰۳۱۱یال ۳   

 

 هرمزگان

 ساختمان نامداران .هیجنب سوپر مارکت ازم .شیشهر نما نیپمپ بنز یروروب .ینیبلوار امام خم .بندرعباس

۱۳۵- ۲۲۲۲۱۴۲۳-۲۲۲۲۱۴۲۳-۲۲۲۴۳۵۵۳  

 

 همدان

 ۰۳۹پلاک  .ییویحی دیشه ابانیخ روبروی . هیشکر دانمی از بالاتر. هیشکر ابانیخهمدان. 

۱۳۰- ۲۳۲۳۳۵۴۱یال ۴  

 

 زدی

 ۰۴پلاک .یقائم دیکوچه شه .چمران دیشه ابانیخ. یکاشان ابانیخ. زدی

۱۲۵-۲۵۳۹۰۵۱۰الی ۴-۲۵۳۹۰۱۳۵الی  ۹۱-۲۵۳۹۰۵۰۴- ۲۵۳۳۵۹۹۵الی ۹۳  
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