
مسؤول نمایندگی
کارشناس نمایندگی
9144115711میرحیدر سید یعقوبی

91410414873554226135555576خانم فریدی

9141411470اسماعیل اسماعیلی

91414054743338330733375372حمید مطلق راد

9124132724صمد نورافکن

91495727693345544333455439عباسیان

9133058343محمد طاهری

91330163913661800836615664محمدرضا تبریزیان

9133630195علیرضا باغبانی

93702712165557590055575900خانم افتخاری

9121611762حیدری

9125683860حق سیرت
32532868-

78
32532869

مهدی فرخ وصال

9123166219آقای چمنی

9171757245غالمحسین درائی

33558973 33537388 پوالدتن

9132663552کریمی

9138809454322548952263969شعله حیدری

9151162991سید حسین مجتبوی
11137663844-91544606967663833 فاطمه راستین پور
9153842412قربانعلی اعتمادی

91538400323223331532246982اکبر رسولی
9163340716مرتضی رخیصی

93821209333336230433362305سیدعلی اصغر سادات 
9192782036رضا خاتمی

91292871233346073833460739خانم حسین خانی

-9124313531رضا طباطبایی عمید
91263100963334841133341360 آقای بهاری

9155430565غالم محمد طاهری
93934099503326026633234033علیرضا  رجبی
9171115828بهروز فرهنگیان

1938225607-917115898138426617خانم نصر

152621
سیستان و 

بلوچستان
اتاق تعاون

:  کد پستی6 واحد 4طبقه -  طبقه 4ساختمان  - 15خ مولوی - زاهدان -سیستان و بلوچستان 054

9813777193
071

اتاق تعاونفارس162721
 اتاق تعاون فارس کد پستی 88  پالک 7نبش کوچه  –خیابان شهید آقایی  –بلوار پاسداران  –شیراز 

7185744955

اتاق تعاونسمنان142521
023

35196-67964- 10واحد - طبقه سوم- ساختمان آفتاب - بلوار قائم - سمنان 

اتاق تعاونزنجان132421
024

4513861975کدپستی - 506 و 505 واحد 5طبقه - مجتمع تجاری قائم - میدان قائم - زنجان 

اتاق تعاونخوزستان122321
اتاق تعاون استان خوزستان       - خیابان غله جنب اداره کل دامپزشکی- پیچ استادیوم- اهواز-      خوزستان 061

61357-73189 کد پستی 

112221
خراسان 

شمالی
اتاق تعاون

058
9413886736کدپستی -  اتاق تعاون379پالک - خیابان قیام- بجنورد- خراسان شمالی 

خراسان رضوی102121
اتاق تعاون استان 

خراسان رضوی

طبقه چهارم               -2پالک - 28نبش خیام جنوبی - بلوار خیام-مشهد -                   خراسان رضوی  051

9187693634:             کدپستی

91921
چهار محال و 

بختیاری
اتاق تعاون

اتاق تعاون استان - جنب اداره تعاون- مجتمع ادارات دروازه سامان- شهرکرد–چهارمحال وبختیاری038

8818613177: چهارمحال و بختیاری کدپستی

بوشهر81721
اتاق تعاون استان 

بوشهر

077 
7514816915:  کدپستی151 پالک 5کوچه مهرگان -خیابان فرهنگ -خیابان مطهری - بوشهر

ایالم71621
اتاق تعاون استان 

ایالم

084
6931317347:   کدپستی3نبش مدرس - بلوار مدرس - میدان میالد - ایالم

اتاق تعاونالبرز61521
ساختمان کوروش ط - نبش سلمان ساوجی - ابتدای سه باندی- بلوار مطهری - میدان آزادگان - کرج -البرز 026

3149649798: کد پستی -2اول واحد 

1221
آذربایجان 

غربی
اتاق تعاون

044
5719953838 کدپستی 12پالک - کوی هفتم- بلوار نبوت - ارومیه - آذربایجان غربی 

اتاق تعاون کاشاناصفهان51422
اتاق تعاون کاشان                - جنب دادگستری - بلوار شهید علی معمار -میدان جهاد -                کاشان031

8714943438:                کد پستی 

اصفهان41421
اتاق تعاون استان 

اصفهان

ساختمان تعاون طبقه سوم اتاق تعاون کدپستی - مقابل درمانگاه مالهادی سبزواری- خیابان فیض - اصفهان031-36626680

8165863593

اردبیل31321
اتاق تعاون استان 

اردبیل

045
اتاق تعاون استان اردبیل –شهرک اداری کارشناسان - اردبیل 

2

نشانینمابرتلفن ثابتتلفن همراهشناسهردیف نمایندگیاستان

اتاق تعاون
آذربایجان 

شرقی
1121

اتاق تعاون  کدپستی -نرسیده به تقاطع الله زار - خیابان هفده شهریور قدیم - تبریز - آذربایجان شرقی 

5137914354

041
1



9127849834مصطفی عادلی فر

91278940153336983833362757طغرایی

9131402695منصور صابرزاده 
91319670793322229533210885امیر درانی

9181317164غفار محمدی

3825676438237484 9183584485فایق احمدی

9173433590بهرام کریمی
3322012533220125خانم حیدری

9111756643علیرضا نوروزی
32230732-911277809432256262 موسی تمسکنی
9111320378عیسی محمدی
91114540603312551933125518خانم نویدی نیا

9113553813سید عالالدین ربیعی
733344379-911356289433345356رضارستمی خانقاهی

9120531068زمانی
3032260544-918363051834456619خانم اسکندری
9183158657رحمان نادی

91881459363421082134210821باب الحوائجی

9161319143احمد شریفات
916419381535107414210740خانم عنایتی

9171613911عباس ساالری
91736373523361372333613726آقای رنجبر

9144133407غفور اصغر رضایی

835576069-35576066نصرتی راد

9144414669تقوی

633486190-935458988433486191مهدی نوجوان 

9143163648مسعود کردستانی

91445590663346286033448229احمدی

9111770565رحمان نوروزی

736252492-913166042036260501سلیمانی

9141244930کالنتری

3444679934447072محمود نوری خانی

9183412050علی وفایی

33837643383764نورالدین کسایی

9177020664خسروانی

3354326933543282اسماعیل صفرزاده
بانک توسعه تعاونبوشهر341711

کدپستی - جنب سازمان تبلیغات اسالمی اداره شعب بانک توسعه تعاون بوشهر  –نبش میدان امام خمینی –بوشهر 077

7514313339

بانک توسعه تعاونالبرز321511
اداره امور شعب بانک توسعه -  91ساختمان کیهان پالك -خیایان طالقانی جنوبی بعد از میدان هفت تیر  –کرج –البرز  026

تعاون استان البرز

بانک توسعه تعاونایالم331611
0841

اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایالم- طبقه اول-نرسیده به چهارراه سیدالشهدا-  متری ولیعصر24–ایالم 

بانک توسعه تعاوناردبیل301311
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون  - 123پالك - نرسیده به چهارراه حافظ روبروی مبل مجلل - خیابان دانش- اردبیل045

5614715887استان اردبیل کد پستی 

بانک توسعه تعاوناصفهان311411
اداره امور شعب بانک  - 8173794594: ندوق پستیwجنب بانک ملت    –تقاطع نظر  –خیابان توحید  –اصفهان 031

توسعه تعاون استان اصفهان

بانک توسعه تعاونآذربایجان شرقی281111
اداره امور شعب بانک -  روبروی برج ابریشم - چهارراه شهید بهشتی - خیابان آزادی  –تبریز - آذربایجان شرقی 041

توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی

بانک توسعه تعاونآذربایجان غربی291211
اداره امور شعب بانک - طبقه اول - 31پالك - جنب بانک رفاه - ابتدای خیابان حسنی  –ارومیه –آذربایجان غربی044

توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

 طبقه طبقه اول، واحد سوم اتاق تعاون شهرستان 5خرمشهر ،چهار راه نقدی ،نبش هریسچی ساختمان 061

6416717549خرمشهرکئ پستی اتاق تعاونخوزستان262322
076

اتاق تعاونهرمزگان273921
 ساختمان دی طبقه دوم کد 6 دی نبش کوچه امامت 9خ ترمینال نرسیده به میدان - بندر عباس

7916957793پستی

اتاق تعاونمازندران223721
ساختمان دامون کد پستی -خیابان رفیعی-بعد از بیمارستان نیمه شعبان-بلوار پاسداران–ساری–مازندران011

4815819758

اتاق تعاونگیالن213521
013

4157679375: اتاق تعاون کد پستی- بن بست میردامادی - خیابان سعدی - رشت - گیالن

اتاق تعاونهمدان254021
اتاق تعاون استان همدان - جنب اداره استاندارد- ابتدای بلوار فلسطین- میدان آرامگاه بابا طاهر- همدان 081

6518699951: کدپستی

مرکزی233821
اتاق تعاون استان 

مرکزی

086
 اتاق تعاون استان مرکزی3817793167میدان مقاومت کد پستی-اراک خیابان قایم مقام

اتاق تعاونگلستان203421
017

4916694337:  کد پستی14پالک -مالقاتی ششم-میدان مالقاتی-گرگان-گلستان

193321
کهکیلویه و 

بویر احمد
اتاق تعاون

074
7591955779:  کدپستی9خیابان با هنر - بلوار بویر احمد- یاسوج-کهکیلویه و بویر احمد 

کرمانشاه183221
اتاق تعاون استان 

کرمانشاه

:  کد پستی32شماره -کوی کهریزی -پشت مجتمع تجاری غدیر -بلوار شهید امامی - کرمانشاه 083

6714714114

کرمان173121
اتاق تعاون استان 

کرمان

 اتاق تعاون 49 پالک 36حد فاصل چهارراه جوپاری و چهارراه با قدرت کوچه شماره - بزرگراه امام- کرمان034-33236980

7617633644استان کرمان کد پستی 

اتاق تعاونقزوین162821
               2و1ساختمان تندیس واحد - ابتدای خیابان فلسطین شرقی- میدان قدس -                  قزوین028 

3415647398:      کدپستی



9133814376شیخ حسینی

91201926448337122183371236سیدآقایی

8862460188624601

9173414734خداکرم پور

332264416-913384119332264810قاسم عبداله زاده

9155408600مالئی

91556155163242489632425322حسین کاملی

9131989586محمدی

3223264232232418عیسی روشندل

9155840982محمد ندری بیابانی

732245501-915717137332247386مسعودعباسپورمقدم 

9166514854ابراهیم عالی محمودی

1033731901-916113697733334109یحیی نادیان

9143066726رحیم قربانی

33325198داخلی)912442020633361900محمد سینافر

9133589368حسانی زاده

233321023-912131926533348831سید رضا زرگر

9155434143محمد رضا ریگی

3322960933222301

هادی بخت یار

238302548-917711172738207751احد وفایی زاده

9127451369صادق گنج خانلو

91268330783335857733358574سیاوش لطیفی

9183633654مصلح آبادی

91255166853663337836633459مژگان علیمردانی

عباس کسانی

433291802-918872012533291800احمدی راد

9132959837حمیدرضاحكمتی نیا

3223823232235856جواد سیدی

9188360018فرهاد جانشكر

91666787023825724238257750سید مسعود هاشمی نژاد

9163090748جلیل کرمی برجوئی

91734100123334704433342794عنایت قاسمی

9153847610محمد رضا شریفی

91137510313234435732344358عبدالخلیل پروین

9133588083میراب باشی

133131733-911230669033131730ایران پور

بانک توسعه تعاونگلستان523411
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان  – 4917764797  کد پستی 6نبش آذر  – آذر 5خیابان  –گرگان –گلستان 017

گلستان

بانک توسعه تعاونگیالن533511
013

جنب شرکت نفت-بلوار سمیه-گلسار–رشت - گیالن

بانک توسعه تعاونکرمانشاه503211
اداره امور شعب  - 6714617161کد پستی  –روبه روی خیابان گسترش طبقه اول –بلوار مصطفی امامی  –کرمانشاه 083

بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

513311
کهكیلویه و 

بویر احمد
بانک توسعه تعاون

 - 7591719461بلوار مطهری روبه روی جهاد کشاورزی جنب حوزه علمیه کد پستی  –یاسوج-کهكیلویه و بویر احمد074

اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان

بانک توسعه تعاونکردستان483011
اداره امور شعب - 6618615114کدپستی (ره)روبه روی کمیته امداد امام خمینی –خیابان حسن آباد –سنندج-کردستان087

بانک توسعه تعاون استان کردستان

بانک توسعه تعاونکرمان493111
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان کرمان - مقابل پارك شورا - ابتدای خیابان ابو حامد –میدان بسیج  –کرمان 034-32235854

7614715647: کد پستی

بانک توسعه تعاونقزوین462811
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان - روبروی پمپ بنزین - نبش کوچه ایمان - خیابان فردوس شمالی  –قزوین028

قزوین

بانک توسعه تعاونقم472911
025

اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم - 17جنب کالنتری - مقابل فروشگاه جانبازان- خیابان امام  –قم 

442611
سیستان و 

بلوچستان
بانک توسعه تعاون

اداره امور شعب بانک  - 20 و 18بین مصطفی خمینی   –خیابان مصطفی خمینی  –زاهدان –سیستان و بلوچستان 054

توسعه تعاون استان سیستان و بلوچستان

بانک توسعه تعاونفارس452711
اداره امور شعب  - 7175873186کد پستی –نرسیده به تقاطع بعثت سمت چپ  – (زرهی)بلوار استقالل  –شیراز -فارس071

بانک توسعه تعاون استان فارس

بانک توسعه تعاونزنجان422411
کد پستی  – بانک توسعه تعاون شعبه سعدی     8خیابان زینبیه نرسیده به موزه مردان نمكی پالك  –زنجان 024

اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان -4518618113

بانک توسعه تعاونسمنان432511
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان  - 35146898868کدپستی -نبش بلوار شهید صدیقی-بلوار قدس –سمنان 023

سمنان

بانک توسعه تعاونخراسان شمالی402211
اداره امور شعب بانک  - 9414963414نبش بن بست معظمی کدپستی -اواسط خیابان بسیج–بجنورد –خراسان شمالی 058

توسعه تعاون استان خراسان شمالی

بانک توسعه تعاونخوزستان412311
- اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان – 27خیابان عارف بین دز و سقراط پالك  –اهواز –خوزستان 061

6133944661کدپستی 

بانک توسعه تعاونخراسان جنوبی382011
056

ساختمان اداره امور شعب بانک توسعه تعاون- نبش پاسداران هفت  –بلوار پاسداران –بیرجند –خراسان جنوبی 

بانک توسعه تعاونخراسان رضوی392111
اداره امور شعب بانک -  ساختمان بانک توسعه تعاون- مقابل اداره کل دادگستری- بلوار مدرس–مشهد–خراسان رضوی051

توسعه تعاون استان خراسان رضوی

 تهران361813
    بانک توسعه 

شعبه )تعاون 
امیری

اداره شعب بانک -  طبقه اول 84پالك - نرسیده به چهارراه شیراز - بعد از پل کردستان - خیابان مالصدرا - تهران 021

توسعه تعاون تهران

371911
چهار محال و 

بختیاری
بانک توسعه تعاون

جنب بانک توسعه - چهارراه هواپیمایی - خیابان ایت اهلل کاشانی  –شهرکرد –چهارمحال وبختیاری 

اداره امور شعب بانک توسعه تعاون-  8816763175کدپستی–صادرات

تهران351811
بانک توسعه تعاون 

مدیریت شعب )

میدان ونک خیابان مالصدرا بعد از پل کردستان نرسیده به چهار راه شیراز ساختمان بانک توسعه تعاون طبقه - تهران021

86-84پالك1991614517دوم کد پستی



9130773897مجید طهماسبی

1033229566-916367223433243307حبیب فرجی

9111155805علیرضا اکبری

433112863-911127861933112821محمد ابراهیم صدوق

طاهرخانی

632270801-918368761833282444سعید صفائی شریف

عبدالرضا امیری

91736970113333331033333310رضا نوروزی

9188522049زندیه

538218408-918315285538218400علیرضا بلندی

9134553014منتظری

236287067-913159751736287091مهدی یاسایی

9122380567عبداحد فرج زاده
91489136283553184835544523خانم صدیقی

9122380567عبداحد فرج زاده
3346043033460889گلناز شاهسواری
9122380567عبداحد فرج زاده

9123041408838481788384779بهارکچیان

 4425241444252486

6672025066720250
یاسر ثروتی

8861548188615482سعید محمود خانی

2274924622749245

89773135

6605348366029672

3225489532263969

09153633521عابد علی آبادی
0935932459122380072233079عارف علی ابادی

9153110378غالم عباس بهرام پور
مهدی شریفی 

خراسانی
91552188373764154337641543

خراسان رضوی712151

تعاونی 

بازنشستگان 

اداره کل تعاون

                      4مجتمع تجاری سعید واحد -مقابل سالن شهیدبهشتی- بلوار فردوسی-                 مشهد51

9187675613                      کد پستی 

691931
چهار محال و 

بختیاری

بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون
9131835133نوراله شمایی

جنب اداره کل تعاون استان بنیاد کارآفرینی و -مجتمع ادارات دروازه سامان - شهرکرد-چهارمحال وبختیاری 038

8816813171توسعه تعاون استان چهارمحال و بختیاری کد پستی 

702031
خراسان 

جنوبی

بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون

0561 
9717613991کد پستی15 پالک 34بیرجند عدل-خراسان جنوبی 

9123133618سلیمان زادهتتکاتهران671852
کد پستی - طبقه سوم 17پالک - کوچه نوید - خیابان استاد نجات الهی- خیابان کریمخان زند - تهران 021

1598997911

تهران681842
اتحادیه سراسری 

فوالد و معدن
9122905172خانم شکارچی

 .                       2 طبقه 5واحد  - 411خیابان آزادی روبروی زمزم پالک -                              تهران 021

1589854793                          کد پستی 

تهران651835
شرکت توسعه 

سرمایه و تجارت 
9125083271

021
7 واحد59خیابان برزیل غربی پالک- خیابان شیخ بهایی-تهران

تهران661851
موسسه معین 

تجارت بین الملل
9121074816مهدی دیانی

                   28پالک -خیابان پرستو-بین خیابان زرتشت و فاطمی-خیابان ولیعصر-                     تهران021

1594914414:           کدپستی

9121216233عبداله بهرامیاتحادیه فرشتهران631841
:   کدپستی2واحد - 2پالک- خیابان هشتم جنوبی- بعد از فلکه اول صادقیه- خیابان ستارخان- تهران 021

1451663464   (1489649811)

تهران641831
بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون
9122970570امید شنعه

021
860پالک - ابتدای پل کالج - خیابان حافظ بین حافظ و فردوسی - تهران

611151
آذربایجان 

غربی

شرکت 

پژوهشگران فن 

44
شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه، طبقه چهارم

دفتر تهران621151
شرکت 

پژوهشگران فن 

021
15واحد  - 4طبقه  - 6پالک - کوچه نادر- خیابان چهارم-خیابان وزراء -  تهران

601151
آذربایجان 

شرقی

شرکت 

پژوهشگران فن 

ساختمان فن گستر - جنب برج آفتاب - بعد از تقاطع باغ شمال - خیابان ارتش - تبریز -آذربایجان شرقی 041

5138658733کد پستی - 137پالک 

بانک توسعه تعاونهمدان584011
081

6515734333ابتدای خیابان جهان نما اداره شعبه بانک تعاون کدپستی (دانشگاه  )میدان جهاد - همدان 

بانک توسعه تعاونیزد594111
035-36287099

اداره شعب اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان-جنب کوچه حافظ - خیابان کاشانی - یزد

بانک توسعه تعاونمرکزی563811
اداره امور شعب بانک - نبش کوچه قائم ساختمان رز –تقاطع خیابان انوری –خیابان آیت اله غفاری  –اراك –مرکزی 086

:توسعه تعاون استان مرکزی کدپستی

بانک توسعه تعاونهرمزگان573911
076

اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان–روبه روی پارك دباغیان–بلوار امام خمینی  –بندرعباس–هرمزگان

بانک توسعه تعاونلرستان543611
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان لرستان کد پستی -  2نبش کوچه هنر -  بهمن 22میدان –خرم آباد -لرستان066

6817713656

بانک توسعه تعاونمازندران553711
اداره امور شعب بانک توسعه تعاون  - 6رویه روی اداره گاز ساختمان جم طبقه  –بلوار طالقانی   –ساری –مازندران 011

استان مازندران



9171135451ناصر شریفی

93511020513842423838238184خانم شریفی
9181719574مهدی معین افشار

91838027423328511833285119خانم عطایی
9113716863عبدالناصر گرکز

91127781153236061132360688شیوا شیخ
9129324463خانم بابازاده

91636126303333323633335804علیرضا بابازاده
9111530266علی اصغر رضانژاد

3335700533357005

 38254726 38256220
9123271243علی حسین شهریور

912006885666470130پویا ساری

9169575305

33438207

9167155512

9132638574555800075558006

9155852789

9151689638حسین شرفی

915516422536778180یداهلل میرزای
83

خراسان رضوی2152

 شرکت تعاونی 

دهیاریهای 

استان خراسان 

رضوی

51

1 کوچه شهید هدایت پالک9مشهد بزرگراه آسیابی سه راه فردوسی بلوار شاهنامه 

811451

کاشان

شرکت تعاونی  

ارقام محاسبان 

کاشان

محمد خدایی 

جوشقانی

031
 کد 10واحد - طبقه سوم - ساختمان آپادانا - نبش خیابان استاندارد- بلوار دانش -میدان جهاد -کاشان 

8714111111پستی

822251

خراسان 

شمالی

شرکت تعاونی 

فراگیرسروش 

سمنگان

محمد مومنی

058
کد 31پالک(کوچه شهید زهدی)28بجنورد خ امام خمینی غربی امام خمینی -خراسان شمالی

9413973635پستی

793651
لرستان

شرکت الگو 

توسعه افالک
محمد حسین صدرا

066
681871569 کد پستی 92خیابان پنجم قاضی آباد چهار راه اول پالک -خرم اباد 

802351
خوزستان

شرکت رعنا 

سازان جهان

سید مهدی سید نظر 

زاده

 کد 379دزفول خیابان فردوسی نبش خیابان لبخند شکوفه و روستا کوچه اول بن بست پالک-خوزستان 

6461853491پستی 

یزد774131
بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون

035 
اداره کل تعاون استان یزد بنیاد کارآفرینی و توسعه تعاون- سه راه تعاون- بلوار دانشجو- یزد

تهران781854
موسسه خانه 

تعاونگران ایران

 کد 36 طبقه سوم واحد70تهران خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر خیابان براداران مظفر ساختمان شماره 021

1316935655پستی

لرستان753631
بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون

جنب ساختمان پارس ساختمان  –آرش ششم  –خیابان دکترحسابی  –میدان امام - خرم آباد -لرستان 066

طبقه دوم –دوست محمدی 

مازندران763751
شرکت خدمات 

فنی مهندسی 

                      541پالک - چهارراه گرگان - خیابان شهید هاشمی نژاد- بهشهر -                   مازندران 011

4851647793             کدپستی 

کردستان733031
بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون

-34511ساختمان اداره  تعاون استان کردستان          کدپستی- سایت اداری - سنندج-            کردستان 087

66168

گلستان743451
شرکت کاوش 

گستران کاالی 

                       4واحد  - 2طبقه - ساختمان مادر - 47عدالت - خیابان ولیعصر-                       گرگان 017

4917888641                  کد پستی 

فارس722731
بنیاد کارآفرینی 

و توسعه تعاون

اداره ) 110واحد -اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیراز-خیابان شهید آقایی -بلوار پاسداران - شیراز -فارس 071

7185794639بنیاد فارس کد پستی  (کل تعاون سابق


