
 1402ماه دوم و سوم فروردین  در روزهای کشیک   شعب منتخب

 13:00  یال  9:00از ساعت  ئه خدمت  ساعات ارا

 استان تهران 

 نام شعبه  استان  کد شعبه  ردیف

 اقدسیه  تهران  258 1

 میرداماد  تهران  228 2

 میدان قدس  تهران  269 3

 پاسداران  تهران  212 4

 جنت آباد مرکزی  تهران  317 5

 سعادت آباد  تهران  229 6

 شهرک راه آهن  تهران  1238 7

 ولنجک  تهران  282 8

 ایران مال  تهران  110 9

 ورامین تهران  3405 10

 شهر ری  تهران  335 11

 خیابان پیروزی تهران  262 12

 نارمک تهران  214 13

 شهریار  تهران  345 14

 اسالمشهر تهران  3406 15

 فاطمی  تهران  206 16

 آیت اله کاشانی  تهران  222 17

 بیست متری شمشیری  تهران  226 18

 برج آینده   -مستقل مرکزی تهران  200 19

 میدان آرژانتین  -مستقل تهران  201 20

 



 

 ها سایر استان 

 نام شعبه  استان  کد شعبه  ردیف

 )ره( خیابان امام خمینی  -اردبیل اردبیل 1801 1

 بلوارکشاورز  -اصفهان  اصفهان  2633 2

 سی و سه پل اصفهان  1103 3

 جهانشهر   -کرج البرز  1703 4

 خیابان ولیعصر )عج(  -تبریز آذربایجان شرقی  1202 5

 میدان خیام  -ارومیه   آذربایجان غربی  1601 6

 خیابان امام خمینی )ره(   -بوشهر   بوشهر 3201 7

 خیابان حافظ   -شهرکرد بختیاری ال  حچهارم  3602 8

 خیابان شهید مدرس   -بیرجند خراسان جنوبی 3803 9

 مشهد مرکزی  خراسان رضوی  1004 10

 مشهد خیابان امام رضا روتانا خراسان رضوی  4084 11

 احمد آباد -مشهد خراسان رضوی  1002 12

 خیابان آیت هللا طالقانی  -بجنورد خراسان شمالی  4204 13

 کیانپارس   - اهواز  خوزستان  2102 14

 خیابان سعدی  -زنجان  زنجان 2301 15

 میدان مشاهیر  -سمنان  سمنان  4801 16

 خیابان امیر المومنین )ع(   -زاهدان  سیستان و بلوچستان  5001 17

 خیابان معالی آباد-شیراز  فارس  1401 18

 شیراز بلوار آزادی فارس  1409 19

 خیابان خیام   -قزوین قزوین  1301 20

 بلوار امین  -قم قم  1902 21

 خیابان آبیدر   -سنندج کردستان  5801 22



 بلوار جمهوری  -کرمان   کرمان  6001 23

 شهید جعفری   -کرمانشاه کرمانشاه  2401 24

 بلوار شهید مطهری  -یاسوج کهکیلویه و بویر احمد  6401 25

 ناهارخوران   -گرگان   گلستان  6608 26

 خیابان شهید مطهری  -رشت گیالن  2201 27

 خیابان آیت اله کاشانی  -خرم آباد لرستان  7001 28

 خیابان امیر مازندرانی  -ساری مازندران 7212 29

 خیابان امام خمینی )ره(   -چالوس مازندران 7223 30

 خیابان امام خمینی )ره(   -اراک   مرکزی  7401 31

 بلوار امام خمینی )ره(   -بندرعباس هرمزگان  1501 32

 خیابان فردوسی   -کیش هرمزگان  1502 33

 قشم ولیعصر  هرمزگان  1504 34

 میدان بوعلی   -همدان  همدان  7801 35

 خیابان آیت هللا کاشانی  -یزد یزد 2501 36

 


