
رئیس شعبه

رابط نمانمدگی

41آقای اسدی

آقای مناف زاده

44آقای درستی

آقای نصرتی راد

45آقای کریمی

آقای محمودی

31آقای عالی محمودی

آقای حیدری سردابی

26آقای غیاثی

آقای نوری خانی

84آقای هاشمی نژاد

آقای کسایی

77آقای حسینی

آقای جعفری

21آقای شیخ حسینی

آقای سیدآقایی

38آقای عزیزی

آقای شاهی

56آقای مالئی

آقای کاملی

51آقای بیدختی

آقای روشندل

61آقای کرمی برجوئی

آقای ترکان

24آقای کردستانی

آقای احمد صابری فرد

23آقای اکبری

آقای سهرابی

نمایندگان بانک توسعه تعاون

آدرساستانشناسهردیف کد شهر

11111
آذربایجان 

شرقی
(منصور سابق)، چهارراه شهید بهشتی(ره)تبریز، خیابان امام خمینی

تلفن ثابت

4515618131کدپستی - جنب شهرداری مرکز - بلوار آزادی-زنجان

بلوار قدس نبش بلوار شهید صدیقی

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون   (ضلع شرقی میدان) - (ره)میدان امام خمینی-بوشهر 

7514913331کدپستی 

ساختمان -نرسیده به چهار راه شیراز-بعد از پل کردستان- خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران

 طبقه دوم86-84پ - مالصدرا

ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون-خیابان حافظ باالتر از میدان انقالب

7نبش پاسداران-بلوار پاسداران- بیرجند- خراسان جنوبی

ساختمان بانک توسعه تعاون–جنب سازمان تبلیغات اسالمی –بلوار مدرس

38خیابان مدرس بین مدنی و فاطمی پ-امانیه 

91911
چهار محال 

و بختیاری

تهران81811

سمنان142511

مابین فلکه خیرین و چهارراه مخابرات- خیابان سربازان گمنام- ارومیه  21211
آذربایجان 

غربی

ابتدای بلوار آزادی جنب پل روگذر سه راه رجایی شهر-کرجالبرز51511

بوشهر71711

نرسیده به چهار راه سیدالشهداء پایین تر از سازمان بازرسی (عج  ) متری ولیعصر 24خیابان 

123اردبیل خیابان دانش نرسیده به چهارراه حافظ روبروی فروشگاه مبل مجلل پالک اردبیل31311

روبروی پاساژ مریم- تقاطع نظر - خیابان توحید - اصفهان  اصفهان41411

ایالم61611

2111
خراسان 

رضوی

102011
خراسان 

جنوبی

زنجان132411

خوزستان122311

فکس

35576069
35576066-8 - 

35564618

33486190-93 33483902-9

33448229
33466091- 

33466360

36252492
36260501-7 -

36250042

34447072
34467714 - 

34447071

33382922
33381900  - 

33369356

33543282
33543270 - 

33543286

83371236
83371204 - 

83371221

32264816 32264810-13

32425322

11

32424896-7 -  

32420732

32232418 32232410-15

33731901 33362518-19

33421747 33421732

33321023 33321034-44



71آقای حسانی زاده

آقای وفایی زاده

28کالنتری

آقای لطیفی

25آقای طهماسبی

آقای ثابت عمل

34آقای کافی زاده

آقای سیدی

83آقای کسانی

آقای محبی

74آقای میراب باشی

آقای قاسمی

17آقای شریفی

آقای پروین

13آقای واسعی

آقای خشنود

66آقای خالویی

آقای فرجی

آقای رئوف احمدی

آقای صدوق

آقای وفایی

آقای آهنگرانی فراهانی

آقای خدا کرم پور

آقای نوروزی

آقای شیراوند

آقای بلندی

آقای حکمتی نیا

آقای یاسایی

آقای محترم

آقای حاجی امیری

آقای عمرانی

آقای عبدی

5نبش کوچه-1روبروی خیابان ابیوردی-بلوار چمران-شیراز

کد پستی  -60نبش کوچه ایمان پالک  –خیابان فردوسی شمالی روبروی پمپ بنزین -قزوین 

 :3413953141

ساختمان بانک توسعه تعاون – 17جنب کالنتری - خیابان امام- قم

مقابل پارک شورا-ابتدای خیابان ابو حامد –میدان بسیج 

قزوین162811

روبروی پارکینگ طبقاتی خاتم- بعد از میدان شورا- خیابان امام خمینی- اراک

میدان امام خمینی ضلع جنوبی پارک شهید دباغیان –بلوار امام خمینی 

ابتدای خیابان عارف- میدان جهاد - همدان 

روبروی آموزشگاه زبان دانیال- کوچه مسجد قریشی- کوچه حافظ- خیابان آیت اهلل کاشانی

جنب مسجد جامع-7آزادی - خیابان آزادی –زاهدان 

خیابان آبیدر نرسیده به چهارراه صفری-میدان آزادی - سنندج

 بهمن جنب هواپیمایی22سه راه - کرمانشاه 

بلوار مطهری روبروی جهاد کشاورزی جنب حوزه علمیه- یاسوج 

37عدالت -بعد از چهارراه تابلو-(عج)خیابان ولیعصر-گرگان

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

(صاحب الزمان)روبروی مسجد علوی -خیابان علوی-خرم آباد

بلوار طالقانی روبروی اداره کل گاز استان ساختمان جم طبقه ششم- ساری 

قم172911

لرستان233611

گیالن223511

کرمان183111

33288618کردستان303011
33288618 - 

33288625

هرمزگان263911

292611
سیستان و 

بلوچستان

یزد284111

همدان274011

مرکزی253811

مازندران243711

کرمانشاه193211

گلستان213411

203311
کهگیلویه و 

بویر احمد

فارس152711
36461976 - 

36461926

33891120
33891111 - 

33891001-2

36623078
36633251 - 

36633331

36623078
32238232- 

32238236

38100184-188 38100184-188

33342793
33342794-5  

33345092

32344357 32333805-6

33131731 32131730

33336583 33336580-2

23و33112821 -

25

33835330
33835000 - 

33835301

33344011
33333310- 

33346040

38218419
38218400-5 - 

38263615 

36287067
36287090-2 -  

36287087

33262301 33262298-9

76

81

35

54

87

86

11



آقای ندری بیابانی

آقای ذبیحی

مسؤول نمایندگی

کارشناس نمایندگی

میر حیدر سید یعقوبی

معصومه فریدی

صمد نورافکن

عباسیان

محمد حسن تبریزیان

محمدرضا تبریزیان

084قدرت اله کاظمی

2238148میکائیل فتحی

غالمحسین درائی

پوالدتن

 051اسماعیل آذری

37663833 فاطمه راستین پور

058قربانعلی اعتمادی

32256889رحیمی
ایمان امیر سرداری 

گودرزی
سیدعلی اصغر سادات 

احمدی
نوروز محمدی

فاطمه حسین خانی

غالم محمد طاهری

علیرضا  رجبی

اقای مجتبی محالتی

خانم نصری

مصطفی عادلی فر

نگین نیکونام

جلیل کرم

فایق احمدی

چهارراه بسیج ، خیابان میرزارضا کرمانی نبش کوچه هامون  –بجنورد  –خراسان شمالی 

9414955668کدپستی 
312211

خراسان 

شمالی
32750157 32750150-5

نشانیاستانشناسهردیف

11121
آذربایجان 

شرقی

-159نرسیده به تقاطع الله زار پالک- خیابان هفده شهریور قدیم - تبریز - آذربایجان شرقی 

5137914354اتاق تعاون  کدپستی 

نمایندگان اتاق تعاون

اردبیل21321
ساختمان اتاق تعاون -  متری اعتماد16کوچه- خیابان انقالب - میدان عالی قاپو- اردبیل 

5614899134کد پستی :اردبیل

اصفهان31421
اتاق - طبقه دوم- ساختمان تعاون- مقابل درمانگاه مالهادی سبزواری- خیابان فیض- اصفهان

8165863593کدپستی - تعاون استان اصفهان

ایالم41621
    3نبش کوچه مدرس- پایین تر از دی کلینیک تامین اجتماعی- میدان میالد - ایالم

6931317347: کدپستی

بوشهر51721
:  کدپستی151 پالک 5کوچه مهرگان -خیابان فرهنگ -خیابان مطهری - بوشهر

7514816915

62121
خراسان 

رضوی

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

9187693639

72221
خراسان 

شمالی
9413886736کدپستی -  اتاق تعاون379پالک - 27خیابان قیام- بجنورد- خراسان شمالی 

77  33537388

51

58

خوزستان82321
 اتاق تعاون کد 25اهواز فلکه ساعت جنب مسجد ارشاد خیابان سپهری پالک- خوزستان

6133735739پستی

زنجان92421
کدپستی - 506 و 505 واحد 5طبقه - مجتمع تجاری قائم - میدان قائم - زنجان 

4513861975

102621
سیستان و 

بلوچستان

 کد 6 واحد 4طبقه -  طبقه 4ساختمان  - 15خ مولوی - زاهدان -سیستان و بلوچستان 

9813777193: پستی

3336230561

24

54

فارس112721
- اتاق تعاون فارس 88  پالک 7نبش کوچه  –خیابان شهید آقایی  –بلوار پاسداران  –شیراز 

7185744955کد پستی 

قزوین122821
        2و1ساختمان تندیس واحد - ابتدای خیابان فلسطین شرقی- میدان قدس - قزوین

3415647398: کدپستی

کرمانشاه133221
 کدپستی 32کرمانشاه بلوار مصطفی امامی پشت مجتمع تجاری غدیر کوی کهریزی پلالک 

6714714114

71

28

83

کدشهرفکستلفن ثابت

3554226141

45

31

33459426

36618008

84

 33558973

58

33362304

2433460738

33260266

38426617

33366657

38254767



عیسی محمدی

ملیحه نویدی نیا

سید عالالدین ربیعی

رضارستمی خانقاهی

احمد زمانی

خانم اسکندری

زامل منیعاوی

خانم عنایتی

عباس ساالری

نمابرتلفن ثابتمسؤول نمایندگی

کارشناس نمایندگی

041عبداحد فرج زاده

3325027033379579فریبا سلیمانی

44عبد االحد فرج زاده

3346043033460889امیر خجسته

021عبداحد فرج زاده

88710108-021خانم اذین سعادت پور

021خانم  طاهره شکارچی

28428285

56عابد علی آبادی

32221544عارف علی ابادی

017عبدالناصر گرگز

32360611شیوا شیخ

011میثم محمدزاده

345255991

021علی حسین شهریور

66470130محمدرسول حسینی

4157679375: اتاق تعاون کد پستی- بن بست میردامادی - خیابان سعدی - رشت - گیالنگیالن3521

مازندران153721
ساختمان دامون -خیابان رفیعی-بعد از بیمارستان نیمه شعبان-بلوار پاسداران–ساری–مازندران

4815819756کد پستی 

 اتاق تعاون استان مرکزی3817793167میدان مقاومت کد پستی-اراک خیابان قایم مقاممرکزی163821

13

11

86

خرمشهر172322
 طبقه طبقه اول، واحد سوم اتاق تعاون 5خرمشهر ،چهار راه نقدی ،نبش هریسچی ساختمان 

6416717549شهرستان خرمشهرکد پستی

هرمزگان183921
 ساختمان دی طبقه دوم 6 دی نبش کوچه امامت 9خ ترمینال نرسیده به میدان - بندر عباس

7916957793کد پستی

14

11151
آذربایجان 

غربی

شرکت پژوهشگران فن 

گستر

دفتر تهران11151
شرکت پژوهشگران فن 

گستر

406شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه، طبقه چهارم واحد:ارومیه 

 کد 1واحد  - 4طبقه - 12پالک - کوچه نادر- خیابان چهارم-خیابان وزراء -  تهران

1511644611پستی

تهران21842

اتحادیه سراسری تعاونی 

های تخصصی فوالد و 

معدن

32031
خراسان 

جنوبی

بنیاد کارآفرینی و توسعه 

تعاون

 طبقه دوم واحد 219متری اول کوچه مهدی اول پالک 120شهرک ازمایش خیابان - تهران 

1464776711 کد پستی5

میدان شهدا، ابتدای خیابان دانشگاه، مجتمع تجاری نمایشگاهی تعاونی ها، طبقه فوقانی، کد 

9716713774: پستی

گلستان43451
شرکت کاوش گستران 

کاالی گلستان

مازندران53751
شرکت خدمات فنی 

مهندسی آریان مشاور

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

4917888641کد پستی 

4851915984 و کد پستی 6مازندران،روبروی پارک ملت،ساختمان میانکاله طبقه دوم واحد 

تهران61854
موسسه خانه تعاونگران 

ایران

 طبقه سوم 70تهران خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر خیابان براداران مظفر ساختمان شماره 

1416935655 کد پستی36واحد

نمایندگان شرکت های خصوصی

61

76 33613726

32125519  

108داخلی 

33347218

34456619

53510741

33613723

نشانینمایندگیاستانشناسهردیف

11151
آذربایجان 

شرقی

شرکت پژوهشگران فن 

گستر

 طبقه اول کد 67تبریز،چهار راه ابرسان جنب اداره محیط زیست ساختمان شماره- آذربایجان شرقی 

516397393پستی



066محمد حسین صدرا

33438207

21سید مهدی سید نظر زاده

66522739

031محمد خدایی جوشقانی

7-55580006عطیه خدایی جوشقانی

21حمداله رستمی

احمد بیگدلی

21سعید اسماعیلی

88709366-888535630

21غالم رضا حبیبی

66423101-6691920666423304

عباس سروش

32330042محمود ربیعی
گلستان143451

شرکت خدماتی و بازرگانی 

نوید بخش استرآباد
-4916659318:  کد پستی403، مجتمع ایزد، واحد 8استان گلستان، گرگان، عدالت 

71

681871569 کد پستی 92خیابان پنجم قاضی آباد چهار راه اول پالک -خرم اباد شرکت الگو توسعه افالکلرستان73651

شرکت رعنا سازان جهانخوزستان82351

کاشان91451

شرکت تعاونی خدمات 

مالی و اداری ارقام 

محاسبان کاشان

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

6461853491 کد پستی 379پالک

- طبقه سوم - ساختمان آپادانا - نبش خیابان استاندارد- بلوار دانش -میدان جهاد -کاشان 

8714111111 کد پستی10واحد 

تهران101856

شرکت تعاونی خدمات 

ضمانت سرمایه گذاری 

تعاون

تهران111858
شرکت بین المللی توسعه 

کسب و کار ایرسا

  کدپستی 20 واحد 10 ط76تهران خیابان خرمشهر خیابان عربعلی برج نوبخت پالک 

1533994847

 کد 10واحد - 2 طبقه 404پالک - خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان بهشتی-تهران

1586873438:پستی

تهران121857

کانون انجمن های صنفی 

کارآفرینی مراکز مشاوره، 

اطالع رسانی و خدمات 

133851
محال)مرکزی

(ت
شرکت باران سپهر سروش

1441684971: کد پستی17پالک -کوچه صیامی-ابتدای ستارخان-میدان توحید- تهران

3781655659مرکزی،محالت ،کوی بعثت،خیابان جانبازانجنوبی،کوچه شهید گرانپایه،کدپستی


