
فکستلفنکدپستینشانیاستان

33262367-045- 561974579570طبقه اول .ساختمان مروارید. مابین میدان قدس و چهارراه ججین.بزرگراه شهدااردبیل 112داخلی   

    32251424-32504011031-031- 96815685843316کوچه . مقابل آتشنشانی. خیابان الهور. خیابان جی. اصفهاناصفهان

 106پالک. ساختمان آپادانا.جنب کوی پیروزی.خیابان مطهری.کرج

(بازنشستگی کشوری)
1917773499

026-34203419

026-34203412

026-34203423

107داخلی 

کوچه .خیابان شریفی.(گوهردشت)نرسیده به سه راه رجائی شهر. کرج

(تامین اجتماعی). 34پالک.گلسار
3145665344

026-34449708

026-34444925

026-34443768

026-34442854

026-34415985

101داخلی 

6931837734جنب مسجد قمربنی هاشم.خیابان قمربنی هاشم.انتهای بلوار سیدالشهدا.ایالمایالم
084-33311032

084-33311033
084-33311034

آذربایجان شرقی
روبروی مهمانسرای .نرسیده به چهارراه پاستور.خیابان ارتش جنوبی.تبریز

293پالک.فروردین
5138643364

041- 35560778

041-35566206

041-35545182

041-35545183

البرز



 ، جنب هتل 18، خیابان طرزی، پالک (ره)ارومیه، خیابان امام خمینی: شعبه اصلی

دریا
5713617937

044-32225008 

044- 32253146

044-32224890 

044-32254277

 سانترال ها

044-32246976

044-32246153

044-32224660

044-32253147

044-32238308

044-32246977

5713613975،جنب کانون زبان ایران(دانش سابق)ارومیه،خیابان کشتگر :شعبه اسناد پزشکی

044-33259747

044-32225142

044-32224737 

044-32253102 

044-32254047

044-32248803

137516694435نبش نیلوفر . خیابان باهنر.بوشهربوشهر

077-33544587

077-33544589

077-33544590

077-33543547

077-33544588

077-33544591

استاد نجات - تهران

تامین-الهی

41پالک . جنب بن بست نیکخواه. خیابان نجات الهی جنوبی. تهران

شعبه ویژه تامین اجتماعی

استاد نجات الهی- تهران
. کوچه شهید محمدی. خیابان استاد نجات الهی جنوبی. خیابان انقالب. تهران

50پالک

آذربایجان غربی



بزرگ- تهران
. روبروی خیابان خزان. حد فاصل خیابان کارگر و سیندخت. خیابان فاطمی.تهران

۲۱۴پالک 

شرق- تهران
بزرگراه شهید قاسم سلیمانی،چهار راه دردشت،نبش خیابان . تهران

طبقه دوم .531حیدرخانی،پالک 
1683937313 021-77443012021-77442231

6143313964719پالک .جنب ایران خودرو.بعد از خیابان مطهری.بلوار بسیج.اسالمشهراسالمشهر-تهران

021-56114703

021-56114704

021-56114706

021-56148692

56114705

جنوب-تهران
  بن بست افشار. نرسیده به میدان خراسان. خیابان هفده شهریور شمالی

طبقه اول. 1پالک 
1176834818

021-33558074

021-33566542

021-33514386

021-33541973

021-33541950

021-33564452

021- 33556249

33558074

101داخلی  

021- 02122857074- 31194884881123010202پالک . کوچه شهید یاسر آهور. باالتر از بلوار میرداماد. خیابان شریعتیشمال-تهران

غرب-تهران
. نبش گلستان یکم. بوستان یکم. ابتدای آیت اله کاشانی. میدان صادقیه. تهران

۱۳واحد. پالک

چهارمحال و بختیاری
. 8ساختمان امین .حد فاصل بلوار شریعتی و خیابان مولوی.خیابان رجائی.شهرکرد

طبقه همکف
881573419 

038-33345389

038-33345325

33345349 -038

33345293 -038

7داخلی05632040612- 32040612- 97187767353جنب اداره کل بیمه سالمت. تقاطع توحید.  خرداد15خیابان . بیرجندخراسان جنوبی



خراسان جنوبی
طبقه . جنب اداره کل بیمه سالمت. تقاطع خیابان توحید. خرداد۱۵خیابان . بیرجند

همکف

52پالک . 12 و 10بین استقالل . خیابان استقالل.مشهد

(حوزه مدیریت و اداری)
9188777415051-36030840-3

(تامین اجتماعی)شعبه شرق 

442پالک .38 و 36بین کامیاب .بلوار کامیاب.مشهد
9145994136

051-32292355

051-32292590-93
116داخلی 

113داخلی 058- 23941584573232232380نبش رضا امامی . خیابان امیریه شمالی. بجنوردخراسان شمالی

33334853-476155693431061پالک .  خیابان مرداد شرقی.کیانپارس . اهوازخوزستان

زنجان
پالک .(سابق)ابتدای کوچه آتش نشانی.روبروی خیابان  بهار. سعدی شمالی . زنجان

82
4513618167

024-33547495

024-33552290

024-33552291 

024-33547920

024-33547921

024-33568630 

024-33549017

110داخلی 

023- 02333337895- 33363001- 10835196159974پالک . بلوار دانشجو. بلوار قائم . سمنانسمنان

9816993183جنب بانک رفاه کارگران. 10نبش جمهوری . بلوار جمهوری-  زاهدانسیستان و بلوچستان

054-33491988

054-33491951

054-33491989

054-33491961

33488944 -054

خراسان رضوی



فارس
بعد . (حد فاصل هفت تیر و فلسطین)خیابان هدایت غربی . خیابان هفت تیر. شیراز

 10از کوچه 
37588 -71347

071-32338751 

071-32338604 

071-32338730 

071-32338399

071-32338704 

071-32338460 

071-32338534

071-32338569

071-32338756

قزوین
بعد از کوچه . نرسیده به چهارراه خیام. ابتدای خیابان بوعلی شرقی.  قزوین

76پالک .شادمان
84353 -341364 -33246280 -028

028-33224857 

33246203 -028

3623716734358پالک . 11 و 9بین کوچه . خیابان عطاران. قمقم
32921038

32921039
32943726

8714915551پالک یک. (مخابرات)کوچه استقالل هفتم .بلوار باهنر.کاشان کاشان
9 -55560457 -031     

55571759 -031
55571764 -031

66166- ۵54851پالک . کوچه حبیب اله معاذی.بلوار سید قطب.چهارراه فلسطین. سنندجکردستان
33226161 -087

33226363 -087
12داخلی 

کرمان
نبش . خیابان ابن سینا. (خیابان عباس صباحی)خیابان شهید ناصر فوالدی. کرمان

2شمالی 
7614613561034-32238762-4

034-32238733

034-32238742

1076714699980نبش کوی .(گذر نامه سابق  )انتهای بلوار آل آقا .  بهمن 22. کرمانشاهکرمانشاه

083-38382047

083- 38382048

083-38382049

083-38364915

083-38364916

20داخلی 



86766-75917جنب بیمه سالمت استان. نبش خیابان فردوسی. خیابان شهید قدوسی.یاسوجکهگیلویه و بویراحمد

074-33235442

 074-33235443

074-33235446

074-33235442

240داخلی 16 -32253713-4916683527017نبش خیابان فردوسی نهم. خیابان اول لشکر.گرگانگلستان

63418-41439 خیابان هنر. روبروی پارک دانشجو. فلکه یخسازی. رشتگیالن

013-33557000

013-33515551

013-33554376

013-33511711

013-33557999

013-33542211

066- 33243780- 68167534544روبروی اداره کل بهزیستی استان لرستان. خیابان بعثت. خیابان انقالب. خرم آبادلرستان
4 -33243780 -066

  110داخلی 

48157- 165453کوچه نوری .خیابان شهید نوری.بلوار آزادی.ساریمازندران
011-33361582-5

011-33362981-2
011-33362997

 32213640-32211201086-086  33813787437پالک .ابتدای کوچه حاج رئیس. میدان دارائی. بهمن22خیابان .اراکمرکزی

هرمزگان
جنب سوپر . روبه روی پمپ بنزین شهر نمایش.بلوار امام خمینی . بندرعباس

ساختمان نامداران. مارکت ازمیه
7916786769

076-33330437 

076-33330438

33347658 -076

33347758 -076

همدان
پالک .روبروی خیابان شهید یحیوی.باالتر از میدان شکریه.خیابان شکریه.همدان

129
29داخلی 6516719644081-38327540-4

148913788985پالک .کوچه شهید قائمی.خیابان شهید چمران.خیابان آیت اله کاشانی. یزدیزد
2 -035-36291501

035-36286996
035-6291504


