
کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

6520مرکزی گلپایگاناصفهان1326035دانشگاه اردبیلاردبیل1

6730تیران اصفهان1314036امام خمینی خلخالاردبیل2

6810دانشگاهاصفهان1316037مرکزی پارس آباداردبیل3

16060اراناصفهان1317038گرمیاردبیل4

16070بیدگلاصفهان1318039مرکزی مشگین شهراردبیل5

16090دانشگاه کاشاناصفهان1320040بیله سواراردبیل6

16190جوشقان قالیاصفهان1322041نمیناردبیل7

16200نطنزاصفهان1313042نیراردبیل8

16210میمهاصفهان1400043مرکزی اراکاستان مرکزی9

16220اردستاناصفهان1416044مرکزی ساوهاستان مرکزی10

16230نائیناصفهان1424045مرکزی محالتاستان مرکزی11

16260اریسماناصفهان1422046مرکزی دلیجاناستان مرکزی12

16350الی بیداصفهان1423047مرکزی خمیناستان مرکزی13

56100فوالدشهراصفهان1420048شازنداستان مرکزی14

56440دانشگاه صنعتیاصفهان1421049آشتیاناستان مرکزی15

483فارابیالبرز1431050کمیجاناستان مرکزی16

2010دانشگاه خوارزمیالبرز1419051تفرشاستان مرکزی17

862هشتگردالبرز1425052نیم ور محالتاستان مرکزی18

694ماهدشتالبرز1433053فرمهیناستان مرکزی19

772فردیسالبرز1442054مهاجراناستان مرکزی20

19170دانشگاه ایالمایالم1443055دانشگاه اراکاستان مرکزی21

19000مرکزی ایالمایالم631056مرکزی شهرضااصفهان22

19270بلوار دانشجوایالم632057دهقاصفهان23

19040انقالبایالم634058داراناصفهان24

19070دهلرانایالم636059سمیرماصفهان25

19140دره شهرایالم637060مرکزیاصفهان26

19110آبدانانایالم639061مرکزی خمینی شهراصفهان27

19130مهرانایالم641062مرکزی مبارکهاصفهان28

19100سرابلهایالم644063خوراسگان اصفهان29

19090مرکزی ایوانایالم645064مرکزی زرینشهراصفهان30

5040دانشگاه تبریزآذربایجان شرقی647065شاهین شهراصفهان31

5360اسکوآذربایجان شرقی649066فالورجاناصفهان32

5370اهرآذربایجان شرقی650067خوانساراصفهان33

5380سرابآذربایجان شرقی651068بازاراصفهان34



کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

26110مرکزی دیلمبوشهر5390103شبسترآذربایجان شرقی69

26130عسلویهبوشهر5400104عجب شیرآذربایجان شرقی70

26320مرکزی گناوهبوشهر5410105گوگانآذربایجان شرقی71

26200مرکزی برازجانبوشهر5420106ممقان- شهید افتخاریان آذربایجان شرقی72

26240مرکزی خارکبوشهر5430107آذرشهرآذربایجان شرقی73

26260خورموجبوشهر5440108مرکزی بنابآذربایجان شرقی74

26270مرکزی کنگانبوشهر5460109مرکزی مراغهآذربایجان شرقی75

26280جم بوشهر5470110مرکزی مرندآذربایجان شرقی76

26290اهرمبوشهر5030111کوی اطباآذربایجان شرقی77

26300دیربوشهر5480112جلفاآذربایجان شرقی78

146مرکزی شهرریجنوب تهران5490113میانهآذربایجان شرقی79

778مرکزی اسالمشهرجنوب تهران5520114هشترودآذربایجان شرقی80

716هفت تیر ورامینجنوب تهران5540115تسوجآذربایجان شرقی81

880آقانورجنوب تهران5560116ایلخچیآذربایجان شرقی82

720شعبه پاکدشتجنوب تهران5570117هادی شهرآذربایجان شرقی83

738دولت آبادجنوب تهران5600118ملکانآذربایجان شرقی84

617مرکزی قرچکجنوب تهران5620119بستان آبادآذربایجان شرقی85

985کالنتریجنوب شرق5710120صوفیانآذربایجان شرقی86

258دروازه دولتجنوب شرق5730121خسروشاهآذربایجان شرقی87

52ایرانشهر شمالیجنوب شرق12000122مرکزی ارومیهآذربایجان غربی88

14مطهری مهردادجنوب شرق12330123مرکزی خویآذربایجان غربی89

257پیچ شمیرانجنوب شرق12290124مرکزی سلماسآذربایجان غربی90

37کریمخان زند غربیجنوب شرق12510125مرکزی ماکوآذربایجان غربی91

237تهران نوجنوب شرق12520126امام خمینی شوطآذربایجان غربی92

283بهارستانجنوب شرق12380127قره ضیاالدینآذربایجان غربی93

231شریعتی بهارجنوب شرق12530128مرکزی میاندوآبآذربایجان غربی94

187اردیبهشتجنوب غرب12610129مرکزی شاهین دژآذربایجان غربی95

186دانشگاهجنوب غرب12580130تکابآذربایجان غربی96

168امیراکرمجنوب غرب12280131مرکزی مهابادآذربایجان غربی97

101سرهنگ سخاییجنوب غرب12470132اشنویهآذربایجان غربی98

165انقالب نجات الهیجنوب غرب12560133پیرانشهرآذربایجان غربی99

170سپهبدقرنیجنوب غرب12450134سردشتآذربایجان غربی100

110کارجنوب غرب12480135محمد یارآذربایجان غربی101

190نادریجنوب غرب26030136میدان امام بوشهربوشهر102



کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

4850چنارانخراسان رضوی188171میدان فردوسیجنوب غرب137
4880مركزي خواف خراسان رضوی28140172دانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاری138
4900مركزي كاشمرخراسان رضوی28070173سامانچهارمحال و بختیاری139
4910بردسكنخراسان رضوی28130174میدان انقالب بروجنچهارمحال و بختیاری140
4915خليل آبادخراسان رضوی28160175بهمن فارسان22چهارمحال و بختیاری141
4930فيض آبادخراسان رضوی28100176هفشجانچهارمحال و بختیاری142
4950مركزي گنابادخراسان رضوی28090177فرخشهرچهارمحال و بختیاری143
4980مركزي تربت حيدريهخراسان رضوی4835178دانشگاه بیرجندخراسان جنوبی144

4680مرکزی بجنوردخراسان شمالی4450179مرکزی قاینخراسان جنوبی145

4860مرکزی شیروانخراسان شمالی4920180نهبندانخراسان جنوبی146

4435مرکزی اسفراینخراسان شمالی4475181فردوسخراسان جنوبی147

4725جاجرمخراسان شمالی4465182مرکزی طبسخراسان جنوبی148

4695آشخانهخراسان شمالی4485183سرایانخراسان جنوبی149
4960فاروجخراسان شمالی4100184مدرسخراسان رضوی150

60190دانشگاه شهید چمرانخوزستان4245185فلسطينخراسان رضوی151

10330مرکزی رامهرمز خوزستان4280186سنابادخراسان رضوی152

10940مرکزی ایذهخوزستان4135187چهارراه لشگرخراسان رضوی153

10410مرکزی آبادانخوزستان4015188رضويخراسان رضوی154

10490سوم خردادخوزستان4430189مركزي بجستانخراسان رضوی155

10830مرکزی بندر امامخوزستان4445190رشتخوارخراسان رضوی156

10900شادگانخوزستان4490191تايبادخراسان رضوی157

10670مرکزی بهبهانخوزستان4500192مركزي نيشابورخراسان رضوی158

10770مرکزی ماهشهرخوزستان4545193درود نيشابورخراسان رضوی159

10780هندیجانخوزستان4580194مركزي سبزوارخراسان رضوی160

10850مرکزی امیدیهخوزستان4595195سلطان آباد سبزوارخراسان رضوی161

10880رامشیرخوزستان4605196روداب سبزوارخراسان رضوی162

10980آغاجاریخوزستان4610197مزينانخراسان رضوی163

10510مرکزی دزفولخوزستان4630198نقابخراسان رضوی164

10590مرکزی اندیمشکخوزستان4780199مركزي تربت جامخراسان رضوی165

10630مرکزی مسجد سلیمانخوزستان4800200مركزي قوچانخراسان رضوی166

10740مرکزی شوشترخوزستان4820201سرخسخراسان رضوی167

10760گتوندخوزستان4830202مركزي درگزخراسان رضوی168

10810مرکزی شوش دانیالخوزستان4840203مركزي فريمان خراسان رضوی169

10500مرکزی هویزهخوزستان4845204گلبهارخراسان رضوی170



کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

3450حکیمیهشمال شرق10705239مرکزی سوسنگردخوزستان205

362شریعتی رضاییشمال شرق10960240حمیدیهخوزستان206

364موسسه علوم بانکیشمال شرق10990241بستان  خوزستان207

3420شهید بهشتیشمال غرب17020242جمهوری اسالمیزنجان208

2200شیخ بهاییشمال غرب17030243دانشگاه زنجانزنجان209

361ولیعصر شمالیشمال غرب17220244امام خمینی ابهرزنجان210

2430عالمه طباطباییشمال غرب17180245مرکزی خرمدرهزنجان211

2120کوی دانشگاهشمال غرب17190246خدابندهزنجان212

1025سعادت آبادشمال غرب29040247شهمیرزادسمنان213

2420مالصدراشمال غرب29050248سرخهسمنان214

1049میدان ونکشمال غرب29060249مهدیشهرسمنان215

359آبشار ولیعصرشمال غرب29080250میامیسمنان216

1433دانشگاه تربیت مدرسغرب و مرکز29240251دانشگاه دامغانسمنان217

400نوآورانغرب و مرکز29100252امیریهسمنان218

25اسکندری شمالیغرب و مرکز29120253دهمالسمنان219

334آزادی وزارت کارغرب و مرکز29230254دانشگاه شاهرودسمنان220

315فاطمی وزارت کشورغرب و مرکز29190255بسطامسمنان221

841مرکزی شهریارغرب و مرکز29280256مرکزی گرمسارسمنان222

1013فلکه دوم صادقیهغرب و مرکز29310257آرادانسمنان223

57240میدان ارمفارس29320258ایوانکیسمنان224

7790بلوار رحمتفارس29410259دانشگاه سمنانسمنان225

57420دانشگاه صنعتیفارس25710260دانشگاه زاهدانسیستان و بلوچستان226

7900شهید رجاییفارس25690261دانشگاه زابلسیستان و بلوچستان227

57260شهرک گلستانفارس25440262مرکزی ایرانشهرسیستان و بلوچستان228

7050مرکزی شیرازفارس25200263مرکزی چابهارسیستان و بلوچستان229

57400شهر صدرافارس25470264مرکزی سراوانسیستان و بلوچستان230

57070پل غدیرفارس25330265مرکزی خاشسیستان و بلوچستان231

7040قائمفارس25560266مرکزی نیک شهرسیستان و بلوچستان232

7310قادرآبادفارس450267شعبه مستقل مرکزی شعبه مستقل مرکزی 233

7330مرکزی الرفارس2140268حسین آباد لویزانشمال شرق234

7350خنجفارس799269بلوار دالورانشمال شرق235

7410مرکزی اورزفارس1019270نوبنیادشمال شرق236

7420مرکزی گراشفارس3060271اکوشمال شرق237

7710المردفارس601272رودهنشمال شرق238



کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

21340محمدیهقزوین7720307اشکنانفارس273

21260شالقزوین7760308بیرمفارس274

15300نوزده دیقم7440309مرکزی کازرونفارس275

15210شهرک امام حسن  قم7470310مرکزی جهرمفارس276

15420ساالریهقم7510311مرکزی آبادهفارس277

15020بلوار امینقم7520312سوریانفارس278

15060میدان مطهریقم7540313صفاشهرفارس279

15080آذر شرقیقم7550314کوارفارس280

15100میدان نبوتقم7560315مرکزی مرودشتفارس281

15150یزدان شهرقم7570316ارسنجانفارس282

15180نوابقم7590317مرکزی اقلیدفارس283

15560بنیادقم7610318مرکزی فیروز ابادفارس284

11080دانشگاه کردستانکردستان7620319دارابفارس285

11150دهگالنکردستان7630320استهبانفارس286

11170مرکزی بیجارکردستان7640321مرکزی فسافارس287

11180یاسوکندکردستان7660322نی ریزفارس288

11200دیواندرهکردستان7680323سروستانفارس289

11210کامیارانکردستان7690324سعادت شهرفارس290

11220مرکزی سقزکردستان7730325خرامهفارس291

11270مرکزی مریوانکردستان7740326خفرفارس292

11280مرکزی قروهکردستان7950327زرقانفارس293

11290سریش آبادکردستان57310328سپیدانفارس294

11320مرکزی بانهکردستان7270329نورآباد ممسنیفارس295

22510دانشگاه باهنرکرمان7990330زرین دشتفارس296

22720دانشگاه ولیعصر رفسنجانکرمان21030331پادگانقزوین297

22320ولیعصر سیرجانکرمان21050332شهید باباییقزوین298

22770سیدالشهداء جیرفتکرمان21140333طالقانیقزوین299

22410مرکزی بمکرمان21150334خیام شمالیقزوین300

22370مرکزی کهنوجکرمان21170335ولی عصرقزوین301

22200مرکزی شهربابککرمان21360336بلوار دانشگاه قزوین302

22380مرکزی بافتکرمان21370337اسد آبادیقزوین303

22390مرکزی زرندکرمان21040338آبیکقزوین304

22290مرکزی انارکرمان21210339مرکزی تاکستانقزوین305

18120دانشگاه رازیکرمانشاه21230340بوئین زهراقزوین306



کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

8260سیاهکلگیالن18040375شهید بهشتیکرمانشاه341

8460فومنگیالن18460376قصر شیرینکرمانشاه342

8310لشت نشاءگیالن18410377مرکزی اسالم آبادکرمانشاه343

8470شفتگیالن18370378مرکزی کنگاورکرمانشاه344

8320آستانه اشرفیهگیالن18490379مرکزی سنقرکرمانشاه345

8480مرکزی لنگرودگیالن18350380مرکزی جوانرودکرمانشاه346

8340کیاشهرگیالن18390381مرکزی هرسینکرمانشاه347

8530منجیلگیالن30000382مرکزی یاسوجکهکیلویه و بویر احمد348

8350رضوانشهرگیالن30050383مرکزی گچسارانکهکیلویه و بویر احمد349

8540مرکزی تالشگیالن30070384مرکزی دهدشتکهکیلویه و بویر احمد350

8360رحیم آبادگیالن31060385پارک گرگانگلستان351

8550مرکزی آستاراگیالن31220386مرکزی کردکویگلستان352

8370رودسرگیالن31230387بندرگزگلستان353

8560چابکسرگیالن31090388آق قالگلستان354

8380املشگیالن31210389بندر ترکمنگلستان355

8580کالچایگیالن31190390مرکزی علی آبادگلستان356

8390رودبارگیالن31320391فاضل آبادگلستان357

8620پره سرگیالن31310392خان بینگلستان358

8400رستم آبادگیالن31250393دلندگلستان359

8640گوراب زرمیخگیالن31170394شهریور آزادشهر17گلستان360

27090دانشگاه خرم آبادلرستان31030395مرکزی گنبدگلستان361

27380تختی بروجردلرستان31140396کاللهگلستان362

27200مرکزی الیگودرزلرستان31130397گالیکشگلستان363

27170مرکزی درودلرستان31150398مینودشتگلستان364

27250مرکزی کوهدشتلرستان8190399بلوار امام خمینیگیالن365

27220ازنالرستان8410400لوشانگیالن366

27260پلدخترلرستان8200401مرکزی انزلیگیالن367

27240الشترلرستان8420402صومعه سراگیالن368

27230نورآبادلرستان8210403کوچصفهانگیالن369

9000مرکزی ساریمازندران8430404ماسالگیالن370

9070دودانگهمازندران8220405لوندویلگیالن371

9080خزر شهرمازندران8440406تولم شهرگیالن372

9085کالر آبادمازندران8240407مرکزی الهیجانگیالن373

9090مرکزی آملمازندران8450408ضیابرگیالن374



کد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیفکد شعبهنام شعبهنام مدیریتردیف

23350مرکزی بستکهرمزگان9170443مرکزی قائم شهرمازندران409

23330پارسیانهرمزگان9190444زیرآبمازندران410

23380بندر خمیرهرمزگان9200445پل سفیدمازندران411

23410بندر لنگههرمزگان9230446مرکزی بابلمازندران412

23370بندر کنگهرمزگان9310447مرکزی چالوسمازندران413

23500رویدرهرمزگان9340448تیرتاشمازندران414

23080حاجی آبادهرمزگان9350449گلوگاهمازندران415

24130دانشگاه بوعلی سیناهمدان9360450رستمکالمازندران416

24180بهارهمدان9370451مرکزی نکامازندران417

24190اللجینهمدان9380452اسالم آبادمازندران418

24200سامنهمدان9390453جویبارمازندران419

24210قروه درجزینهمدان9400454کیاکالمازندران420

24240اسدآبادهمدان9420455مرکزی بهشهرمازندران421

24260مرکزی نهاوندهمدان9450456کالردشتمازندران422

24300مرکزی تویسرکانهمدان9460457مرکزی تنکابنمازندران423

24330مرکزی مالیرهمدان9480458عباس آبادمازندران424

24390کبودر آهنگهمدان9500459مرکزی محمودآبادمازندران425

24400رزنهمدان9520460مرکزی بابلسرمازندران426

24430فامنینهمدان9530461دریاکنار مازندران427

20300مرکزی تفتیزد9550462مرکزی فریدونکنارمازندران428

20200مرکزی اردکانیزد9570463مرزن آبادمازندران429

20270مرکزی میبدیزد9580464مرکزی نورمازندران430

20240مرکزی بافقیزد9600465مرکزی نوشهرمازندران431

20260مرکزی مهریزیزد9620466مرکزی رامسرمازندران432

20310بسیج ابرکوهیزد9630467کتالممازندران433

20075دانشگاه یزد9640468شیرگاهمازندران434

9770سلمانشهرمازندران435

9810امام خمینی رویانمازندران436

9880امام خمینی ایزدشهرمازندران437

23010مرکزی بندر عباسهرمزگان438

23290مرکزی مینابهرمزگان439

23390مرکزی رودانهرمزگان440

23245مرکزی قشمهرمزگان441

1010مرکزی کیشهرمزگان442


