
انك ب دسترس شعب  ن هاي  ا ي ا ن ي ب ا ن ي  را ب ر  ذي پ  

  

 بانك شهر

 .روبروي سفارت، 27پالك  ،نبش خيابان موحد دانش، اقدسيه خيابان بوستان ،354اقدسيه كد ،تهران بانك شهر

 .ضلع جنوب شرقي فلكه اول صادقيه ،206صادقيه كد  ،تهران بانك شهر

 .غربي 148نبش خيابان  ،يابان رشيدخ ،تهرانپارس ،518خيابان رشيد كد  ،تهران بانك شهر

 .نبش دوم شرقي، ميدان فرخي يزدي ،ابتداي خيابان پاسداران ،514فرخي يزدي كد  ،تهران بانك شهر

 .نبش خيابان فرخ، خيابان مقدس اردبيلي ،خيابان وليعصر ،487مقدس اردبيلي كد  ،تهران بانك شهر

 .شرقي ميدان وليعصرضلع شمال ،492ميدان وليعصر كد  ،تهران بانك شهر

 .ث243پالك ، نرسيده به ميدان ونك ،خيابان وليعصر ،493ونك كد  ،تهران بانك شهر

 16شهرداري منطقه  ،خيابان عليرضا وفايي ،ميدان بهمن ،207پارك بهمن كد شعبه  ،تهران بانك شهر

 .نبش ساختمان طوس ،ميدان شهدا ،مشهد ،371ميدان شهدا كد   ،مشهد بانك شهر

 نبش چهارراه مخابرات، قاسم آباد  ،مشهد ك شهربان

 .خيابان آزادي مابين چهارراه ابوريحان و چهارراه الله ،تبريز، 272آزادي كد  ،تبريز بانك شهر

 كرمان بلوار شهيد صدوقي نبش كوچه چهارم ،299مركزي كد  ،كرمان بانك شهر

 8انصاري جنب شهرداري منطقه  اصفهان خيابان جابر ،340جابر انصاري كد  ،اصفهان بانك شهر

 فرديس بلوار شهدا بين فلكه اول و دوم ،كرج ،442فرديس كد  ،كرج بانك شهر

 بين خيابان سوم و چهارم غربي ،خيابان شهيد چمران ،كيانپارس ،اهواز ،283كيانپارس كد  ،اهواز بانك شهر

  

 بانك رسالت

 نبش باغستان يكم، روبروي بيمارستان مدرس، ميدان كاج از باالتر، سعادت آباد 405مركزي كد  ،تهران رسالتبانك 

 .روبروي اداره برق ،خيابان طالقاني، 517طالقاني كد  ،قزوين رسالتبانك 



 29و  27، بين كوچه )ره(خيابان امام خميني  ،303امام خميني كد  ،كرمان رسالتبانك 

  

 پست بانك

 266. پ نرسيده به خيابان مطهري، رزاي شيرازيمي، 2103637ميرزاي شيرازي كد  ،تهران ،پست بانك

  

 بانك پارسيان

 نبش خردمند جنوبي ،كريمخان زند ،1007كد  ،كريمخان زند ،تهران پارسيانبانك 

 ضلع جنوب غربي ،ابتداي خيابان آزادي ،ميدان انقالب ،1247كد   ميدان انقالب ،تهران پارسيانبانك 

 413شماره ، منوچهري و تقوي  حد فاصل خيابان ،خيابان فردوسي، 1014 كد  فردوسي ،تهران پارسيانبانك 

  

 بانك سپه

 نبش پاساژ نبوت، انقالبيدان ضلع شمال شرقي م، انقالب.م ،57دانشگاه كد  ،تهران سپهبانك 

 خيابان ظهيراالسالم ،جمهوري نرسيده به ميدان بهارستانيابان خ ،276ظهيراالسالم كد  ،تهران سپهبانك 

 ، چهارراه آزاديتبريز، خيابان امام خميني ،1001چهارراه آزادي كد شعبه ،آذربايجان شرقي پهسبانك 

 ، جنب پمپ بنزيناصفهان، پل بزرگمهر، بلوار امام سجاد ،1789بلوار سجاد كد  ،اصفهان سپهبانك 

  باالتر از بيمارستان شهيد فقيهي، خيابان زند، 1325 دانشگاه شيراز كد ،فارس سپهبانك 

 مشهد، خيابان احمدآباد، ميدان طالقاني ،1238احمدآباد كد  ،خراسان رضوي سپهانك ب

  سبزه ميدان يا ميدان آزادي روبروي كاخ چهل ستون ،قزوين ،17مركزي كد ، قزوين سپهبانك 

  خيابان شهيد صدوقي ،ميدان امام حسين ،كرج ،1634شهيد صدوقي  ،البرز سپهبانك 

 رشت خيابان بيستون ،502رشت كد بيستون  ،گيالن سپهبانك 

 قم فلكه جهاد ،1158دي كد  19 ،قم سپهبانك 

 ميدان ماركار ،يزد ،449ماركار كد  ،يزد سپهبانك 



  

 بانك كشاورزي

 بانك كشاورزي ،ساختمان بيتا ي،روبروي قلندر ،خ دولت ،4829 دولت كد ،تهران كشاورزيبانك 

 كرج حدفاصل چهار راه كارخانه قند و مصباح ،4975تير كد  7بلوار  ،كرج كشاورزيبانك 

 48پالك  ،خيابان شوريده شيرازي ،چهارراه سينما سعدي ،شيراز ،1857شوريده شيراز كد  ،شيراز كشاورزيبانك 

 رسيده به چهارراه آبرسانين ،خيابان امام خميني ،تبريز ،4796كد  ،چهارراه آبرساني ،تبريز كشاورزيبانك 

 12جنب كالنتري ،ميدان جمهوري ،اصفهان ،2577ميدان جمهوري كد   ،اصفهان كشاورزيبانك 

  )9احمد آباد (نبش نشاط  ،آباداحمد ،مشهد ،2276احمد آباد كد  ،مشهد كشاورزيبانك 

 يزد، خيابان كاشاني، سه راه چمران ،4224مركزي كد ، يزد كشاورزيبانك 

 ، ابتداي حسن آبادميدان آزادي ،سنندج ،2782سنندج كد  ،سنندج كشاورزيبانك 

 خيابان آزادگان ،رشت، ميدان فرهنگ ،4289رشت كد  ،رشت كشاورزيبانك 

 خيابان امام خميني، ابتداي كوچه راستين ،اراك، 5105خيابان امام خميني كد   ،اراك كشاورزيبانك 

 شاورزيميدان امام به سمت ميدان ساعت، سمت راست بعد از جهاد ك ،1256مركزي  ،ساري كشاورزيبانك 

  

 بانك آينده

 800، باالتر از فاطمي، دوراهي يوسف آباد، شماره )عج(خيابان وليعصر، 255دوراهي يوسف آباد كد  ،تهران آيندهبانك 

 20تهران، شهرك غرب، فاز چهارم، خيابان درختي، نبش كوچه سوم، شماره ، 257خيابان درختي كد  ،تهران آيندهبانك 

 .بين ديباجي و اختياريه جنوبي نبش بن بست هروي ،)كالهدوز(خيابان دولت ،220 دولت كد ،تهران آيندهبانك 

 بلوار سجاد بين چهارراه گلريز و چهارراه خيام مقابل مشهد مال ،مشهد ،1004مركزي كد  ،آينده مشهدبانك 

 يكم و سومابتداي بلوار بعثت نبش كوچه  ،چهارراه مالصدرا ،شيراز ،5218مالصدرا كد  ،آينده شيرازبانك 

 جنب هتل كوثر ،ابتداي چهارباغ باال ،بلوار بوستان ملت ،اصفهان ،1103سي و سه پل كد  ،اصفهان آيندهبانك 

 10الدين، شماره ميدان شهدا، نبش خيابان مال مجد ساري، ،2002ميدان شهدا ساري كد  ،ساري آيندهبانك 



 86فلكه خيام پالك  ،خيابان باكري، اروميه ،1601فلكه خيام كد  ،اروميه آيندهبانك 

 نرسيده به مسجد حاج احمد ،چهارراه آبرسان ،خيابان امام خميني ،تبريز ،1201امام خميني كد   ،تبريز آيندهبانك 

 بين چهارراه طالقاني و ميدان شهدا ساختمان ارزي ،كرج ،1701شهيد بهشتي كد ، كرج آيندهبانك 

 586فردوسي، روبروي بازار طالفروشان، شماره  خيابان طالقاني، بين نظامي و ،4426كد  ،اهواز آيندهبانك 

  

 بانك تجارت

 بين محتشمي و عارف ،خيابان احمد آباد ،4070احمدآباد كد  ،مشهد تجارتبانك 

 ظلع شمالي ميدان جانباز، بلوار امام خميني ،30020امام كد   ،ياسوج تجارتبانك 

 مقابل پارك بهمن ،خ دشت ازادگان ،ميدان بهمن ،136فرهنگسراي بهمن كد  ،تهران تجارتبانك 

 60پ  ،چهارراه قنات ،خ شهيد كالهدوز ،366دروس كد  ،تهران تجارتبانك 

 روبروي پلي كلينيك، خ شهيد بهشتي، كرج ،486فروغي كد  ،كرج تجارتبانك 

 ساختمان مديريت ،طالقاني ابتداي خيابان ،سبزه ميدان قزوين ،21510آزادي كد  ،قزوين تجارتبانك 

 جنب كوي اطباء ،نرسيده به چهارراه آبرسان ،خيابان امام خميني ،تبريز ،5030كوي اطبا كد  ،تبريز تجارتبانك 

 اول سجاد ،چهارراه اپادانا ،6330چهارراه آپادانا كد  ،اصفهان تجارتبانك 

 نبش ميدان رسالت ،قم خيابان دورشهر ،15120شهيد فاطمي كد  ،قم تجارتبانك 

 نبش حكيمي ،خيابان فلسطين ،7860فلسطين كد   ،شيراز تجارتبانك 

 .ميدان امام خميني، نبش كوچه شريعتي ،بوشهر ،26030امام كد  ،بوشهر تجارتبانك 

 .سنندج خيابان جامي ،11090جامي كد  ،سنندج تجارتبانك 

 .خيابان دهم فروردين ،يزد ،20180دهم فروردين كد  ،يزد رتتجابانك 

 104ابتداي خيابان  ،گلسار، رشت ،8650گلسار كد   ،رشت تجارتبانك 

 .بهمن 22ميدان  ،خيابان انقالب ،خرم آباد ،27300بهمن كد  22 ،لرستان تجارتبانك 

 .ساختمان مديريت ،بلوار جام جم ،مام خمينيميدان ا ،ساري ،9000كد  ،ساري تجارتبانك 



 .ساختمان بانك تجارت ،خيابان امام خميني غربي ،اراك ، 14100كد  ،زاگرس مركزي ،اراك تجارتبانك 

  

 بانك رفاه كارگران

 روبروي خيابان حاج باشي ،خيابان امام، اراك ،222كد  مركزي ،اراك رفاه كارگرانبانك 

 .نرسيده به ميدان ونك مستقل مركزي ،تهران رفاه كارگرانبانك 

  

 بانك صادرات

 305ميدان هفت تير، كوچه آذري، پالك  ،1261هفت تير كد  ،تهران صادراتبانك 

 286خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي، ميدان فرهنگ، پالك  ،640ميدان فرهنگ كد  ،تهران صادراتبانك 

  

 بانك ملي

 382پ  ،دوراهي قپان ،خ قزوين ،208عارف كد  ،تهران مليبانك 

 يزد، بلوارصدوقي، ميدان همافر، جنب چاپخانه شهپر ،3558همافر كد  ،يزد  مليبانك 

 6، ارم، جنب ك قم ،2701مركزي  ،قم  مليبانك 

 25نبش كوهسنگي  ،خيابان كوهسنگي ،مشهدملي بانك 

 ، ميدان امام خمينيبيرجند ،9011مركزي  ،بيرجند  مليبانك 

 ، روبروي درمانگاهرراه مشير، ابتداي خ قاآني شماليشيراز، چها ،7309چهارراه مشير  ،شيراز  مليبانك 

 جنب استانداري ،اميدان شهد، تبريز ،4501مركزي كد  ،تبريز  مليبانك 

 اروميه، ميدان ايالت پشت دادگستري كل  ،5101مركزي كد  ،اروميه  مليبانك 

 .ميدان آزادي، كردستان، سنندج ،5520 ميدان آزادي كد ،سنندج  مليبانك 

 .ساري ميدان شهرداري ،9601مركزي كد  ،ساري  مليبانك 

 .نبش كوچه عارف ،ميدان كارگر ،بجنورد ،8699اترك كد  ،بجنورد  مليبانك 



 قزوين، چهارراه وليعصر، ابتداي خيابان شاهد، طبقه همكف، 2683ميدان ولي عصر كد  ،قزوين مليبانك 

 جنب استانداري ،خ امام خميني ،اردبيل ،4851مركزي كد  ،اردبيل مليبانك 

  

 بانك سينا

 289بين قائم مقام و خ خالد اسالمبولي پالك ، خ شهيد بهشتي ،396 بهشتي كد ،تهران سينابانك 

 250٫خ استاد مطهري، بعد از مير عماد، شماره  ،119مركزي مطهري كد  ،تهران سينابانك 

  

 بانك پاسارگاد

 315پالك  ،اه قناتخيابان شهيد كالهدوز، نبش چهارر ،213خيابان شهيد كالهدوز كد   ،تهران بانك پاسارگاد

  

 بانك دي

 341، جنب هتل پارسيان انقالب، پالك ابان طالقاني، بين وليعصر و حافظخي ،142طالقاني كد  ،تهران ديبانك 

 1030پالك ،ابتداي خيابان كارگر شمالي ميدان انقالب، تهران، ،117ميدان انقالب كد  ،تهران ديبانك 

 11ضلع شمالي ميدان بهارستان جنب كوچه اصناف پالك  ،132ميدان بهارستان كد  ،تهران ديبانك 

  

 بانك ملت

 21خيابان شهيد كالهدوز، چهارراه قنات، خيابان حاج ميري پالك  ،65581دروس كد  ،تهران ملتبانك 

 نصر شيراز ابتداي بلوار  ،39164بوستان شيراز كد  ،شيراز ملتبانك 

 جنب بيمارستان سپاهان ،اصفهان خيابان مير ،92098خيابان مير كد  ،اصفهان ملتبانك 

  

 بانك قرض الحسنه مهر ايران

 204نرسيده به تقاطع مفتح، پالك  ،خيابان طالقاني، 3001مركزي كد  ،تهران قرض الحسنه مهر ايرانبانك 



 نبش حامد شمالي ،بلوار سجاد ،3614مركزي كد  ،مشهد قرض الحسنه مهر ايرانبانك 

  

  بانك انصار

 .روبروي اداره برق ،نبش سازمان برنامه بودجه ،خيابان آيت اهللا كاشاني ،1859آيت اهللا كاشاني كد  ،تهران انصاربانك 

  

 بانك توسعه تعاون

 نبش خيابان عقيل ،نرسيده به اتوبان ستاري ،اهللا كاشانيخيابان آيت   ،1728كد  ،تهران توسعه تعاونبانك 

 .خيابان استقالل، نرسيده به بهشت ،2413كد  استقالل ،شيراز توسعه تعاونبانك 

 


