
شماره تماس شعبهآدرس شعبهکد شعبهنام و  سمت مسئولين پاسخگوي شعبهنام استانردیف

66359758خيابان آزادي روبروي سازمان تامين 5ناصر حسن زادهتهران1

88676636گاندي15خيابان 47ابوالقاسم شهپريتهران2

1(معاون امور بيمه ایی)رضا رضایی تهران3
خيابان فردوسی خيابان نجات الهی کوچه 

محمدي
88926011

36024390-9051نبش آزادي -مشهد بلوار آزادي 58آقاي حميد مالدارخراسان رضوي4

37267473-21051نبش آبکوه - مشهد خيابان آبکوه36آقاي علی اصغر محمدزادهخراسان رضوي5

38446416-051نبش کوچه شيرین-خيابان احمدآباد - مشهد27آقاي مصطفی مزینانیخراسان رضوي6

44219160-051ميدان شریعتی ابتداي جاده قوچان- سبزوار 79آقاي عليرضا اسماعيل زادهخراسان رضوي7

2245814-0583ميدان فردوسی ابتداي خيابان رضا امامی- بجنورد56آقاي رسول اونقخراسان شمالی8

2204335-1630563 پالک 14 و 12بين خيابان معلم - بيرجند 49آقاي علی شهاباديخراسان جنوبی9

10
سيستان 

وبلوچستان
4054/33430608 پالک 27خيابان دانشگاه - زاهدان19آقاي آرش خمر

11
سيستان 

وبلوچستان
52آقاي ميالد ابراهيمی

روبروي نيروي انتظامی - بلوار شهيد ریگی- چابهار

ساختمان هالل احمر
054-35323153

33722999-045نبش چهار راه حافظ ، اول خ آذربایجان ، 8فيروز ظفرياردبيل12

35559745-193041خ امام خمينی، روبروي مسجد کبود،پ 15ایرج عبدالهیآذربایجان شرقی13



57ميرهاشم سيديآذربایجان شرقی14
،باالتر از چهار راه  (راه آهن) بهمن22- خ

50خطيب ،پالک 
041-34411189

33354141-63028خ حکم آباد ، ميدان عارف ، پالک 32اباذر نوروزيقزوین15

18علی نظريزنجان16
، پایين تر از خيابان صدر جهان  (ره)خ امام 

221،نرسيده به بلوار آزادي پالک 
024-33337558

11نادر انوري زادهآذربایجان غربی17
فلکه مدرس ، ابتداي بلوار شهيد رجایی ، جنب شهرداري 

330پالک 3منطقه
044-33455192-3-4

36460588-044بلوار چمران روبروي فرماندهی انتظامی- خوي50حبيب آقازادهآذربایجان غربی18

36251145-031نبش کوي افرین-حد فاصل پل فلزي و اذر -بلوار ملت10اکبر فاضلياناصفهان19

32304751-031خ جی نبش سروستان46مصطفی یاورياصفهان20

72امان اهلل حداد هرندياصفهان21
نبش - حدفاصل مدیدان جهاد تا معلم -خ شهيد باهنر

12کوچه 
031-55580110

33338034-14038نبش کوچه-خ کاشانی23(معاون بيمه اي )نيلوفر ریاحی چهار محال بختياري22

30معاون اموربيمه اي)محمود زارعیزد23
 بهمن نرسيده به 22بعد از چهاراه -خ شهيد مطهري

پارک غدیر
035-35230970

34449123-061بين زاهد و زمرد-فلکه فرودگاه-بلوار پاسداران12(معاون شعبه)رضا ساکیخوزستان24

53227432-32061خ اميري نبش خ فرهنگ پالک 44عباس متقیخوزستان25

32459030-5034نبش خ هزار یک شب پالک -بلوار جمهوري اسالمی25فردین نظريکرمان26

632301536 تير روبروي کوچه 7خيابان 24مسعود دهقانفارس27

7633343639روبروي پارک شهيد دباغيان-بلوار امام خمينی14عطااله رازقی چنارستان سفلیهرمزگان28

29حسن غریبی نصرآبادکهگيلویه و بویراحمد29
یاسوج خيابان شهيد قدوسی ساختمان اتاق بازرگانی 

طبقه هم کف

07433227037-

7433222059

467138436334 و 44حد فاصل کوچه - شيراز بلوار استقالل 61عليرضا محسنی فرفارس30



روبرو آتش نشانی (باغ زهرا)بوشهر خ شهيد مطهري13(معاون امور بيمه اي )محسن رضاییبوشهر31
33538248.33و33559653

077کد بوشهر 5316454

2376-07737264216نبش ميدان شهداء-متري26بلوار امام خمينی 78بهادر بهزاديبوشهر32

33371030-011سه راه ام ام- بلوار امير مازندران - ساري 22محمدتقی ضيائی فردمازندران33

43294839-011ميدان هزارسنگر جنب فراورده هاي گوشتی کاله- آمل 71حسينعلی جنگجومازندران34

34محمد خزایی کوهپرمازندران35
روبه روي مجتمع تحقيقات - خ بهار آزادي- نوشهر 

کشاورزي
011- 52338082

70نبی اله حسن زادهمازندران36
جنب بانک -نرسيده به تالتوري-خ جمهوري - تنکابن 

توسعه تعاون
011-54223337

32231026-017آذر5روبروي بيمارستان - آذر 5خ - گرگان 35حسينعلی علی جمالگلستان37

75معاون امور بيمه اي- وحيد متقاعدي گلستان38
شعبه - بعد از تقاطع نامجو -  شهریورغربی 17خ - گنبد 

بيمه دانا
017-33338420

33336789-023بلوار سعدي- سمنان 20منوچهر هدایتی آق مشهديسمنان39

63محمد باقر مویديسمنان40
 (شهربانی سابق)خ شهيد رجایی -  بهمن 22خ- شاهرود 

7/1پالک 
023-32247901

9عليرضا رسامرکزي41
اراک خيابان شهيد شيرودي نبش کوچه مبارزان پالک 

3819737378کدپستی 8
086-33133946

7احسان خانیایالم42
ایالم ميدان کشوري بلوار ازادي جنب کوچه مهدیه 

6931174561کدپستی
084-32243061

39مجيدملتمسیلرستان43
بروجردميدان شهدا ابتداي خيابان تختی جنب بانک 

6915756776اقتصاد نوین
066-42530454

16هيمن رستمیلرستان44
خرم آباد خيابان شریعتی بعداز پل هوایی جنب بانک 

6813934534تجارت کدپستی 
066-33408162

74عليرضا باویرمرکزي45
 5و3ساوه خيابان مطهري بين مطهري 

3914667794کدپستی
086-42224488

21شهرام رضایی منشکردستان46
 2خيابان نمکی پایين تر از شهرداري منطقه -سنندج 

6616754536کدپستی
087-33282207



26حميد رضا عزیزيکرمانشاه47
کرمانشاه چهار راه ارشاد بلوار بنت الهدي روبروي 

6715661597فرمانداري 
083-38239121

28محمد مقصوديهمدان48
 کدپستی 192متري شکریه پالک 30همدان خيابان 

6516745188
081-38275029

42553362-013ضلع شمال شرقی ميدان شهيد امالکی- لنگرود 73کامران آشکارانگيالن49

432532917900قم بلوار امين نبش کوچه 33محسن کریمیقم50

69رامين پاشافرالبرز51
شرکت بيمه - بلوار پونه شرقی - چهار راه گلزار - کرج 

شعبه غدیر کرج- دانا 
34655184

33339798-013روبروي پارک شهر- خ حافظ 17آقاي سعيد ربيعی زادهگيالن52

31ملک علی عبدالرحمانیالبرز53
چهارراه هفت تير بلوار شهداي دانش آموز  - کرج 

739پالک

32752970-32706405-

32738811

40-30-44443620-غازیان ميدان ماال-بندرانزلی62کورش شوقیگيالن54


