
نشانی نام سر پرست شعبه تلفن شعبه شهرستان استان ردیف

11337-44811   کس پستی 16شوارُ -ذیاتاى ذارک - ضلع غرتی تاالر ٍحست - چْار راُ کالج -  ذیاتاى اًقالب عارف تراتی- هسیر اجرایی 66707227-66705514زفتر هرکسیتْراى1

22210349-22210346-22210345ززاشیةتْراى2
"

-                          22ذیاتاى شْیس سلیوی   شوارُ - (ززاشیة)ذیاتاى شْیس کریوی - ذیاتاى شْیس تاٌّر-                    هیساى قسس 

اًجوي ذَشٌَیساى ززاشیة

66958407شید ّازیتْراى3
"

ًثش کَچِ سرٌَر ذاًِ فرٌّگ شید ّازی- ذیاتاى شید ّازی - ًرسیسُ تِ سِ راُ جوَْری - ذیاتاى جوَْری 

تْراى تسرگتْراى4
09122464218- 66728359-

66750601-2
طثقِ اٍل-  1102پالک -  ضلع جٌَب غرتی چْارراُ فلسطیي- ذیاتاى اًقالباستاز غالهرضا سپْری

سرای ٍصال شیرازی- 62پالک - ذیاتاى تسرگوْر -ذیاتاى ٍصال -هیساى اًقالب استاز علی طَفاًی9126506134ٍاحس اًقالبتْراى5

اًجوي ذَشٌَیساى ٍاحس شرق- غرتی162ًثش - تقاطع رسالت- اتَتاى تاقری        استاز هحوسعلی  سثسُ کار77722526-021ٍاحس شرقتْراى6

فرٌّگسرای اتي سیٌا-ذیاتاى ایراى زهیي شوالی_  1فاز - شْرک غرب  استاز هجتثی سثس88088301ُ-021ٍاحس غربتْراى7

اًجوي ذَشٌَیساى ایراى شعثِ شْرقسس- طثقِ سَم-ساذتواى تجاری -   هیساى قسس زّرا  تاقری46853490-021شْرقسستْراى8

تقی هقصَزی56145044اسالهشْرتْراى9
-                                       جٌة کتاتراًِ شْیس هطْری- اتتسای ذیاتاى اتَشر-                                                                   ذیاتاى کاشاًی

3313884411:                                     اًجوي ذَشٌَیساى شعثِ اسالهشْر   کس پستی

اًجوي ذَشٌَیساى شعثِ زهاًٍس-ازارُ فرٌّگ ٍ ارشاز اسالهی-    هجتوع فرٌّگی ٌّری کَثر- خ فرٌّگ -         هیساى هعلن هحسي علی اکثری76328787-0221زهاًٍستْراى10

جٌة سیٌوا فرٌّگ رتاط کرین- فرٌّگسرای هعلنتْرام قلی زاز5642600ُ-0229رتاط کرینتْراى11

             



هحوس اتراّین ذیری65253335ِشْریارتْراى12
                                        31فرٌّگسرای شْریارـ پالک -                                                                   ذیاتاى ٍلیعصر ـ کَچِ استاز شْریار

             اًجوي ذَشٌَیساى ایراى شعثِ شْریار

اًجوي ذَشٌَیساى ٍراهیي- فرٌّگسرای  رازی- هیساى رازی- ٍراهیيفاطوِ ذاًی قلع36256082ٍِراهیيتْراى13

ازارُ فرٌّگ ٍ ارشاز اسالهی- رٍترٍی شْرزاری-ًسین شْر هسلن قریشی9123887640تْارستاىتْراى14

هلیحِ عجن حاجی هحوسی36729934پیشَاتْراى15
جٌة ازارُ ثثت اسٌاز ٍ اهالک  پیشَا                                            -                                          ذیاتاى شریعتی ـ  رٍترٍی تاًک کشاٍرزی

 اًجوي ذَشٌَیساى شعثِ پیشَا

17ٍاحس - طثقِ سَم- هجتوع تجاری ازاری فجر- 1اتتسای فاز- شْرک اًسیشِهیالز قاصسی9361592131اًسیشِتْراى16

حسیٌعلی اسفٌسیار9123206159فیرٍزکَُتْراى17
-                                            ازارُ فرٌّگ ٍ ارشاز اسالهی فیرٍزکَُ-ذیاتاى  ًام آٍر-                                                   شْرک ٍلیعصر

                   اًجوي ذَشٌَیساى شعثِ فیرٍزکَُ

علیرضا صویوی9127028655قرچکتْراى18
ازارُ فرٌّگ ٍ ارشاز اسالهی                                           -  ذرزاز15اًتْای پارک - هیرزایی-                                                     قرچک

1981719988:                   شْرستاى قرچک     کس پستی

جَاز ّجراًی22308638ٍاحس رسالتتْراى19
- آهَزشگاُ تْارستاى - ًثش ذیاتاى اهیری طثقِ تاالی ًاى فاًتسی- (هجیسیِ)اٍایل استاز حسي تٌای جٌَتی-       تسرگراُ رسالت

   اًجوي ذَشٌَیساى ٍاحس رسالت110پالک 

اًجوي ذَشٌَیساى ٍاحس قیطریِ- فرٌّگسرای هلل -  ضلع شوالی پارک قیطریِ استاز علی گٌجی                  22671718-22212392ٍاحس قیطریِتْراى20

ًثش ذیاتاى ًعوتی اًجوي ذَشٌَیساى ٍاحس قلْک-ذیاتاى زٍلت - قلْک -    تْراى شوال سیسهحوسرضا هیرفٌسرسکی22858367-09122461184ٍاحس قلْکتْراى21

37ج-کَچِ تقَی راز -رٍتِ رٍی تیوارستاى فیرٍزآتازی -ذیاتاى فسائیاى اسالم استاز هحوَز فرجی9121542446 شْر ریتْراى22

ازارُ فرٌّگ ٍ ارشاز هارلیک- ذیایاى ریحاًِ- ذیاتاى شیَا - 3فلس - هارلیک -    هالرز استاز هجیس حرّی9126777891هالرزتْراى23

ارارُ فرٌّگ ٍ ارشاز اسالهی پاکسشت-جٌة پارک تاًَاى -   پاکسشت تلَار شْسای رحیوی علی رحین پَر9356407248پاکسشتتْراى24

کسری کرکسی09390658288ٍاحس فرهاًیِتْراى25
سرای هحلِ رستن آتاز                                                                          - تي تست شْیس شکری-                                      زیثاجی شوالی

اًجوي ذَشٌَیساى ٍاحس فرهاًیِ



سرای هحلِ هرززاراى غرتی- کَچِ سازات- تاالتر از هرززاراى- اشرفی اصفْاًیاحوس زیرک44249447-44228087ٍاحس هرززاراىتْراى26




