
آدرساستانردیف

آذربایجان شرقی1
طبقه -روبرو پیتزا دانیال  -(تپلی باغ)ایستگاه شهید غالمی-خیابان امام خمینی -تبریز 

04133344524و 04133367015فوقانی دفتر پیشخوان دولت 

اردبیل2
- و سه راه نیروگاه  (فلکه علی آباد  )حدفاصل میدان بعثت - بزرگراه شهداء - اردبیل 

045-33611014:ساختمان حکیم تلفن

اصفهان3
مجتمع _ کوی چهارم _ابتدای هشت بهشت شرقی_ چهارراه هشت بهشت _اصفهان 

031-32645899: تلفن8واحد _طبقه دوم_یاس

البرز4
 - 09022323316 تلفن ۶۸خ روزبهانی پالک . نرسیده به فلکه اول . کرج گوهردشت 

09120932548

08432228129- طبقه دوم-سرکوچه قالویزان-بلوار تعمیرکاری-چهارراه پیام نور-ایالم ایالم5

بوشهر6
خیابان -روبروی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - خیابان طالقانی-بوشهر 

07733329622: تلفن19واحد-2ط-مجتمع جزیره-لیان شرقی

7
چهارمحال و 

بختیاری
 -38 و 36شهرکردخیابان سعدی شرقی حد فاصل کوچه 

خراسان جنوبی8
طبقه فوقانی فروشگاه - 125پالک-بلوار صیاد شیرازی مجتمع تجاری ارتش - بیرجند

056-32230485:ایمن کار تلفن

خراسان رضوی9
ساختمان تشکل های کارگری و کارفرمایی  -22.1 فرعی 22بلوار شفا کوچه شفا- مشهد

051-37574064-37574021-37515807: طبقه اول تلفن

خراسان شمالی10
: طبقه دوم تلفن - 19پژوهش  - 9سعدی - بلوار سعدی - خیابان دانشگاه 
05832297727

خوزستان11
 8 واحد 4خیابان بوستان بین کاشان و همدان مجتمع ساینا ط-اهواز
061-33722400:تلفن



024-33774951: تلفن33 پالک5 عمیده 1 بهمن زیبا شهر فاز 22بزرگراه - زنجان زنجان12

سمنان13
 ، طبقه اول تلفن 24 و 22سمنان ، میدان جمهوری ، بلوار آزادی ، بین آزادی 

3519833795 کد پستی 33446720 فکس 33454156

14
سیستان و 
بلوچستان

بلوار جام جم نرسیده به خیابان مصطفی خمینی جنب پمپ بنزین بلوج - زاهدان
054-33228783:تلفن

فارس15
 3ط- ساختمان موحدین- 13کوچه _شیراز سی متری سینما سعدی

07132353461-07132330275-07132330721:تلفن

قزوین16
روبرو - نرسیده به پل راه آهن - بلوار جمهوری اسالمی - میدان تهران قدیم - قزوین 

02833555260تلفن -بستنی سنتی قزوین 

0253-6706676:  تلفن17 تیر کوچه 7خيابان - قمقم17

کردستان18
:  تلفن13واحد - ساختمان پزشکان طبقه دوم-خیابان صالح الدین ایوبی - سنندج

33173067-087

کرمان19
 کانون شوراهای 13کوچه -خیابان هزارویک شب -بلوار جمهوری اسالمی - كرمان

034-32449208: اسالمی کار تلفن

کرمانشاه20
جنب لوازم خانگی عدل - صد متر پایین تر از چهار راه سنگر - بلوار گلریزان - کرمانشاه 

083-38364765: تلفن

21
کهگیلویه و 

بویراحمد
07433338211 تلفن 29 پالک 23امامت  (شصت متری)یاسوج بلوار امام خمینی 

گلستان22
 یا گرگان میدان 2 واحد 2 مجتمع اطلس ط 5خیابان گلها روبروی گلبرگ -گرگان

017-32132105:  تلفن2بسیج سایت اداری ساختمان شماره



گیالن23
 3طبقه-باالی فروشگاه آنتیک -خیابان حاجی آباد  -(ره)خیابان امام خمینی -رشت 
013- 33231785:  تلفن6واحد 

لرستان24
:  تلفن20خرم آباد خ انقالب روبروی بیمارستان عشایر ساختمان اسناد رسمی شماره 

33227910-066

مازندران25
شیربنی سرای گل گندم (مهدی اباد)ساری بلوار امیر مازندرانی خیابان محسن پور

01133202807:  تلفن21 واحد 5طبقه 

مرکزی26
- خیابان قائم مقام پایینتر از ادبجو ابتدای کوچه رضوان جنب نانوایی لواش-اراک 

33251040: شماره تماس

هرمزگان27
 9 واحد 5چهارراه سازمان قبل از مسجد بالل ساختمان مروارید طبقه - بندرعباس

076-32233286: تلفن

همدان28
: بلوار فلسطین، اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان تلفن-همدان

34230585-081

یزد29
طبقه فوقانی شرکت اسکان -جنب کارواش باران-خیابان ایمان-میدان همافر -یزد

035-37244521: معین تلفن


