آذربایجان شرقی
تبریز .خیابان ارتش جنوبی .نرسیده به چهارراه پاستور .روبروی مهمانسرای فروردین .پلاک ۳۹۲
۱۴۰ – ۲۵۵۵۵۳۱۵- ۲۵۵۵۱۳۳۳ -۲۵۵۴۵۵۵۳- ۲۵۵۴۵۰۳۳-۲۵۵۴۵۵۵۳
آذربایجان غربی
شعبه اصلی :ارومیه .خیابان طرزی .جنب هتل دریا .پلاک ۰۳
شعبه اسناد پزشکی :ارومیه.خیابان شهید کشتگر (دانش .)۰جنب کانون زبان ایران
شعبه اصلی۱۴۴-۲۳۳۴۵۹۳۵-۲۳۳۴۵۰۵۲-۲۳۳۳۴۵۵۱-۲۳۳۵۲۰۴۳-۲۳۳۲۳۲۱۳ :
شعبه اسناد پزشکی۱۴۴-۲۳۳۳۴۳۲۳-۲۳۳۵۴۱۴۳-۲۳۳۵۲۰۱۳ -۲۳۳۳۵۰۴۳-۲۳۳۵۹۳۴۳:
اردبیل
اردبیل .بزرگراه شهداء .مابین میدان قدس و چهارراه ججین .ساختمان مروارید .طبقه اول
 ۳۱الی۱۴۵-۲۲۳۵۳۲۵۳
اصفهان
اصفهان .ابتدا خیابان لاهور .جنب کوچه ۹۵
۰۵الی ۱۲۰-۲۳۵۱۴۱۰۰
کاشان
کاشان .بلوار باهنر .کوچه استقلال هفتم
۱۲۰-۵۵۵۵۱۴۵۳-۵۵۵۵۱۴۵۳
البرز
شعبه آموزش و پرورش و بازنشستگی کشوری  :کرج .خیابان مطهری .جنب کوی پیروزی .ساختمان آپادانا .پلاک۰۱۵
شعبه تامین اجتماعی:کرج .نرسیده به سه راه رجائی شهر(گوهردشت) .خیابان شریفی .کوچه گلسار .پلاک۲۴
شعبه طالقانی :کرج .طالقانی شمالی.کوچه شکوفه .ساختمان میلاد .واحد۰
شعبه آموزش و پرورش و بازنشستگی کشوری۱۳۵-۲۴۳۱۲۴۰۹-۲۴۳۱۲۴۰۳-۲۴۳۱۲۴۳۲ :
شعبه تامین اجتماعی۱۳۵- ۲۴۴۴۵۳۵۴-۲۴۴۴۲۳۵۳-۲۴۴۰۵۹۳۵ :
شعبه طالقانی۱۳۵-۲۴۴۴۳۳۵۳-۲۴۴۴۹۵۱۳ :
ایلام
ایلام .انتهای بلوار سیدالشهدا .خیابان قمر بنی هاشم
۱۳۴-۲۲۴۵۳۲۰-۲۲۴۵۳۲۱-۲۲۰۰۱۲۴-۲۲۰۰۱۲۲-۲۲۰۰۱۲۳
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بوشهر
بوشهر .خیابان باهنر .نبش کوچه نیلوفر ۰۲
۱۳۳-۳۹-۳۳-۲۲۵۴۴۵۳۳-۹۱
تهران -شعبه استاد نجات الهی
تهران .خیابان انقلاب .خیابان استاد نجات الهی جنوبی .کوچه شهید محمدی .پلاک۵۱
۱۳۰-۳۳۹۲۳۵۲۹-۳۳۹۲۳۵۹۴-۳۳۹۲۳۵۴۳-۳۳۹۲۳۵۳۹-۳۳۹۲۳۵۳۰-۳۳۹۲۳۵۵۹-۳۳۹۲۳۵۴۲-۳۳۹۲۳۵۵۱-۳۳۹۲۳۵۵۵-۳۳۹۲۳۵۵۴
تهران -شعبه ویژه تامین اجتماعی -استاد نجات الهی
تهران .خیابان نجات الهی جنوبی .جنب بن بست نیکخواه .پلاک ۴۰
تهران -شعبه شمال
تهران .خیابان شریعتی .بعد از چهار راه میرداماد .کوچه آهور .پلاک ۲۰
تهران -شعبه غرب
تهران .میدان صادقیه .ابتدای آیت اله کاشانی .بوستان یکم .نبش گلستان یکم .پلاک .واحد۰۲
۱۳۰-۴۴۹۳۵۲۳۵ ۴۴۹۵۴۲۱۹ -۴۴۹۵۴۰۲۱-۴۴۹۵۳۱۱۵
تهران -شعبه جنوب
تهران .میدان خراسان .جنب شیرین عسل .پلاک ۰
۱۳۰- ۲۲۵۵۴۴۵۳-۲۲۵۴۰۹۵۱-۲۲۵۵۵۳۴۹-۲۲۵۴۰۹۳۲-۲۲۵۰۴۲۳۵-۲۲۵۵۵۵۴۳-۲۲۵۵۳۱۳۴
تهران -شعبه شرق
تهران .بزرگراه رسالت .تقاطع دردشت .ابتدای خیابان حیدرخانی .پلاک ۵۲۰
۱۳۰-۳۳۴۴۲۱۹۴ -۳۳۴۴۲۱۰۳
تهران -شعبه بزرگ
خیابان فاطمی .حد فاصل خیابان کارگر و سیندخت .روبروی خیابان خزان .پلاک ۳۰۴
۱۳۰-۵۵۹۰۳۰۵۴-۵۵۹۴۳۵۵۰-۵۵۵۳۲۴۳۵-۵۵۵۳۲۵۳۹-۵۵۹۰۳۰۵۳
تهران -شعبه اسلامشهر
اسلامشهر .بولوار بسیج .بعد از خیابان مطهری .جنب ایران خودرو .پلاک ۵۰۴
۱۳۰-۵۵۰۰۴۳۱۵-۵۵۰۰۴۳۱۵-۵۵۰۰۴۳۱۴-۵۵۰۰۴۳۱۲
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چهارمحال و بختیاري
شهرکرد .خیابان شهید رجائی .حد فاصل بلوار شهید رجائی و خیابان مولوی .ساختمان امین ۳
۱۲۳-۲۲۲۴۵۲۴۹-۲۲۲۴۵۲۳۹-۲۲۲۴۵۲۳۵
خراسان جنوبی
بیرجند .خیابان ۰۵خرداد .تقاطع خیابان توحید .جنب اداره کل بیمه سلامت .طبقه همکف
۱۵۵-۲۳۱۴۱۵۰۳-۲
خراسان رضوي
مشهد .بلوار کامیاب .بین کامیاب  ۲۵و  . ۲۳پلاک ۴۴۳
۱۵۰-۲۳۳۹۳۲۵۵-۲۳۳۹۳۵۹۱-۲۳۳۹۳۵۹۰-۲۲۳۳۹۳۵۵۰-۲۳۳۹۳۵۳۳-۲۳۳۹۳۵۵
خراسان شمالی
بجنورد .خیابان امیریه شمالی .نبش کوچه رضا امامی ۳۲
۱۵۳-۲۳۳۲۳۲۳۱
خوزستان
اهواز .امانیه .خیابان دز غربی .بین اصلی و پودات .پلاک ۰۳۹
۱۵۰-۲۲۲۲۴۱۴۳
زنجان
خیابان سعدی شمالی .روبروی خیابان بهار .اول کوچه آتش نشانی .پلاک ۳۳
۱۳۴- ۲۲۵۵۳۳۹۱-۲۲۵۵۳۳۹۰-۲۲۵۴۳۹۳۱-۲۲۵۴۳۹۳۰-۲۲۵۴۳۴۹۴-۲۲۵۴۹۱۰۳ ۲۲۵۵۳۵۲۱
سمنان
سمنان .گلشهر .بلوار قائم .بلوار دانشجو .پلاک ۰۱۳
۱۳۲-۲۲۲۵۲۱۱۰-۴
سیستان و بلوچستان
زاهدان .بلوار جمهوری .نبش جمهوری  . ۰۱جنب بانک رفاه کارگران
۱۵۴-۲۲۴۹۰۹۳۳-۲۲۴۹۰۹۳۹ ۲۲۴۹۰۹۵۰-۲۲۴۹۰۹۵۰
فارس
شیراز .خیابان هفت تیر .خیابان هدایت غربی(حد فاصل هفت تیر و فلسطین)
۱۳۰-۲۳۲۲۳۳۵۰-۲۳۲۲۳۵۱۴-۲۳۲۲۳۲۹۹-۲۳۲۲۳۳۱۴-۲۳۲۲۳۴۵۱-۲۳۲۲۳۵۲۴
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قزوین
ابتدای خیابان بوعلی شرقی .نرسیده به چهارراه خیام .بعد از کوچه شادمان .پلاک ۳
۱۳۳-۲۲۳۴۵۳۳۱۴-۲۲۳۴۰۳۹۳
قم
قم .خیابان عطاران .بین کوچه  ۹و  .۰۰پلاک ۲۵۳
۱۳۵-۲۳۹۳۰۱۲۹-۲۳۹۳۰۱۲۳
کردستان
سنندج .چهارراه فلسطین.بلوار سید قطب.کوچه معاذی .پلاک ۵
۱۳۳-۲۲۳۳۵۲۵۲ - ۲۲۳۳۵۰۵۰
کرمان
کرمان.خیابان شهید ناصر فولادی (عباس صباحی) .خیابان ابن سینا .نبش شمالی ۳
۱۲۴-۲۳۳۲۳۳۵۳-۲۳۳۲۳۳۵۲-۲۳۳۲۳۳۵۴-۲۳۳۲۳۳۵۳-۲۳۳۲۳۳۴۲-۲۳۳۲۳۳۴۳
کرمانشاه
کرمانشاه .میدان نفت .بلوار زن .ابتدای  ۴۵متری آل آقا (گذرنامه) .نبش کوچه ۰۱۳
۱۳۲-۲۳۲۳۳۱۴۳-۲۳۲۳۳۱۴۳-۲۳۲۳۳۱۴۹- ۲۳۲۵۴۹۰۵-۲۳۲۵۴۹۰۵
کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج.خیابان شهید قدوسی.نبش خیابان فردوسی.جنب اداره کل بیمه سلامت استان
۱۳۴-۲۲۳۲۵۴۴۲-۲۲۳۲۵۴۴۳
گلستان
گرگان .خیابان لشکر .نبش فردوسی نهم  ۵۲۳۳۵۲۳۰الی۵
 ۴الی۱۰۳-۲۳۳۵۲۳۰۲
گیلان
رشت .فلکه یخسازی .روبروی پارک دانشجو .خیابان هنر
۱۰۲- ۲۲۵۵۳۱۱۱ -۲۲۵۰۵۵۵۰-۲۲۵۵۴۲۳۵-۲۲۵۰۰۳۰۰-۲۲۵۵۳۹۹۹-۲۲۵۰۹۳۲۲- ۲۲۵۰۹۳۲۳-۲۲۵۴۲۳۲۳
لرستان
خرم آباد ،خیابان انقلاب خیابان بعثت طبق بالای بانک مسکن
 ۴الی۱۵۵-۲۲۳۴۲۳۳۱
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مازندران
ساری .بلوار آزادی .روبروی عمارت شهرداری.خیابان شهید نوری.کوچه نوری ۰
 ۳الی  ۵ - ۲۲۲۵۳۹۳۰الی۱۰۰- ۲۲۲۵۰۵۳۳
نوشهر
نوشهر .همافران .خیابان  ۰۵خرداد .جنب اداره پست
۱۰۰-۵۳۲۵۱۹۵۵۵۳
مرکزي
اراک .میدان دارایی .ابتدای کوچه حاج رئیس
 ۳الی ۳-۲۳۳۰۰۳۱۱الی۱۳۵-۲۳۳۰۲۵۴۱-
هرمزگان
بندرعباس .بلوار امام خمینی .روبروی پمپ بنزین شهر نمایش .جنب سوپر مارکت ازمیه .ساختمان نامداران
۱۳۵-۲۲۲۴۳۵۵۳-۲۲۲۲۱۴۲۳-۲۲۲۲۱۴۲۳
همدان
همدان .خیابان شکریه .بالاتر از میدان شکریه .روبروی خیابان شهید یحیویی .پلاک ۰۳۹
 ۴الی۱۳۰- ۲۳۲۳۳۵۴۱
یزد
یزد .خیابان کاشانی .خیابان شهید چمران .کوچه شهید قائمی .پلاک۰۴
 ۹۳الی ۹۱-۲۵۳۹۰۵۰۴- ۲۵۳۳۵۹۹۵الی  ۴-۲۵۳۹۰۱۳۵الی۱۲۵-۲۵۳۹۰۵۱۰
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