
1600آقاي كيوان

1602آقاي نجفي پور

1605خانم عيسي نژاد

1610خانم لشگري

آقاي عزيزي ها

1551آقاي نيساري

1567خانم ظهيري

1553خانم حاجي جعفر

1556آقاي مالجعفر

1558خانم نوروزنيا

1559خانم نصرالهي

1555آقاي نوري

1500آقاي دكتر كمندي

1501آقاي رجبلو

1503آقاي حيدري 

1518خانم گواهي

1511آقاي خاكدامن

1523آقاي حسن زاده

1544آقاي چكاه 

1521خانم جاسمي

1522آقاي طاهرخاني

1528خانم قويدل

1536خانم پرويزي

1516آقاي نوروزي

1520خانم فروزنده

1507خانم صفرزاده

1527خانم عليئي

1509آقاي وزان

1510آقاي رضايي

1524آقاي محمودي

1525آقاي عباسي

1526خانم عليمحمدي

1535خانم زاهدي

تلفن گويا: 86080748-86080656
واحد مديريت

مديريت روابط عمومي و امور بين الملل

مديريت فناوري اطالعات



1537خانم ثنايي

1529آقاي مرادي

1513خانم صادقيان

1575خانم مصلح پور

42169102-021آقاي عيوضي

42169103-021خانم حقيقي

42169104-021خانم احمدي

42169105-021خانم صفايي

42169106-021آقاي طاهري

42169107-021خانم بحري پور

42169108-021خانم فرهنگ مهر

1504آقاي منافي

1560آقاي عابدي

1562آقاي عرب پور

1561خانم برقباني

1563خانم صالحي

1565آقاي قرباني

1564خانم مصطفوي

1540آقاي  رابطيان

1532خانم نياكان

1530آقاي مومني

1531آقاي محمدي

1533خانم رضا يزدي

1534خانم رحيمي فر

1538خانم شيرزاد

1571خانم ياسينيان

1400آقاي سماوي 

1402آقاي عليا

1403آقاي نيك منظر

1441 - 1440آقاي رمضاني   

1404آقاي نوروزيان

1405آقاي صفوي   

واحد راهبري سيستم ها جهت رفع مشكالت سيستمي

پيمانكاران فناوري اطالعات

مديريت تحقيقات و برنامه ريزي

مديريت پشتيباني

تلفن پشتيباني: 42169100-5



1406آقاي وزيري

1407آقاي موسوي

1408آقاي سليمي   

1409خانم مهدي زاده 

1410آقاي حاجي جمشيدي   

1411آقاي گيوه چين   

1412خانم كيان ارثي

1413خانم محمدپور

1414آقاي زاهدي 

1415آقاي سعيدي 

1443آقاي سعيدي راد   

1444آقاي هوشمند   

1445آقاي يزدان پرست   

1006آقاي زينلي

1420آقاي جاويد آرا

1421آقاي آذرهوش

1422آقاي صفري

1423خانم رهبر

1424آقاي تركمان

1425خانم پورصالحي 

1426آقاي بك زاده 

1427خانم الوندي 

1428خانم كوچكي 

1430خانم كاشفي

1433اداره آموزش 

1460آقاي قوي پنجه

1462آقاي عيدي

1495خانم جعفرزاده 

1497خانم عقلمند 

1496خانم رهبري 

1472آقاي امامعليخاني

1473خانم نيكو

1474آقاي قاعدي

 مديريت امور مالي

 مديريت امور مالي- اداره حسابداري مديريت مالي

 مديريت امور مالي-حسابداري اموال -  صندوق

مديريت توسعه منابع انساني



1475آقاي طاهري

1477آقاي صراف

1479خانم عبادي

1480خانم باغشاهي

1481آقاي  ياسورعيني

1482خانم ثابت مقدم

1483آقاي ميربلوكي

1484خانم آهنگران

1485آقاي عبدالهي

1486عبدالهي-فكس

1487آقاي حيدري

1467خانم صالحي

1488خانم عرفاني 

1468خانم عبدالغفاري

1489خانم صباغي

1490خانم بهرامي

1492آقاي محمد زاده

1478آقاي كيائي

آقاي ظريفيان

آقاي سينجلي

1471خانم رسولي

1470آقاي موسائي

1464خانم عبدالرزاق

1450آقاي تقوي

1453خانم اوضح

1494آقاي رجبي

1396آقاي فرح روز

امور سهام

معاونت  امور پشتيباني و اقتصادي

 مديريت امور مالي-غير عملياتي

 مديريت امور مالي- حسابداري بيمه هاي اشخاص -خسارت درمان عمر

 مديريت امور مالي-كارمزد

مشاوران مديرعامل

 مديريت امور مالي-تحصيلدار

1493

 مديريت امور مالي-حسابداري بيمه هاي اتكائي

 مديريت امور مالي-تطبيق حسابها



1370آقاي كمالي نفر

1371آقاي منصوري

1384آقاي گنجي

1373آقاي خسروي

1374خانم مير عرب

1375آقاي تسليمي

1376خانم روستا

1377خانم خليلي

1379خانم دهگاهي

1365خانم عربي

1350آقاي  اشرفي

1351آقاي علوي

1354خانم  فوق

1352آقاي صاحب جمعي

1353آقاي  كوپائي

1355آقاي  اكبري

1356آقاي  معراجي

1357آقاي  پيري

1358آقاي  اطمينان

1359خانم  رحماني جو

1360آقاي  رضايي

1361خانم رحيمي (همكار ياري رسان)

1362خانم شفيعي (همكار ياري رسان)

1320آقاي عنايت

1321خانم قابل رحمت 

1322آقاي برزگر

1323آقاي پناهي

1324آقاي گلپايگاني 

1325خانم ريحانلو

خانم بهرام زاده

88642867فكس

1301-1300آقاي پويان فر

1302آقاي گوهري

مديريت فروش و امور مشتريان

حسابرسي و بازرسي

كميته فني

مديريت امور شعب، نمايندگان و كارگزاران



1303خانم نوروزي

1304خانم جهان بخش

1316آقاي اصالني 

1305آقاي بياتاني

1307آقاي شبستري

1309آقاي طهماسبي

1312آقاي واعظي مقدم

1310خانم روزبهاني

1311آقاي گرجي نژاد

1306سارا رحيميان

1314آقاي رحيمي

1200آقاي مطهر

1201خانم روستا

1202خانم عباس نژاد

1203خانم عبدالرحيمي

1204خانم شهرستاني

1205آقاي طهراني زاده 

1206خانم محمودي

1207خانم شجاعي

1209آقاي كاظميني

1215آقاي كاظمي

1230خانم مشكاني

1231آقاي حاجي پور

خانم ابراهيمي

1232آقاي فرهي

1233خانم وزيري

1234آقاي جليلي

1235آقاي ياقوتي

1236خانم مقدم

1237آقاي غالمي

1238خانم اعتمادي

1239خانم احمدوند

1240آقاي زماني

1241آقاي خاكسار

1214آقاي رزمجو

مديريت بيمه هاي آتش سوزي

مديريت بيمه هاي مهندسي



88642749فكس

1250آقاي فتحي 

1251آقاي خبره

1252آقاي جهانديده

1254آقاي روستايي

1275آقاي مهري

1255خانم جاپلق

1256آقاي بهمني

1257خانم خادملو

1258آقاي غياثوند

1259خانم تيناب

1260خانم صفايي

1262خانم هوري

1263خانم اشتري

1264آقاي قنبرزاده

1265خانم كاظمي

1266آقاي بلوري

1269خانم حبيبي

1267خانم حسيني

1268آقاي ايماني

1297آقاي معلي نيا

1274خانم ميرزازاده

1253آقاي قاسمي

1272خانم فالحي

1274خانم ميرزازاده

1280آقاي فاضل

1281خانم شريفيان

1282خانم شفيعي

1283خانم سنداني

1284خانم كامرانپور

1285خانم رومياني

1286خانم عبدالوهاب

1287خانم والي زاده

1288خانم شكيب

مديريت بيمه هاي مسئوليت

 مديريت اتكايي



1270خانم كريميان

1276آقاي رحمن پور

1277آقاي رضواني

1278آقاي رحيمي

1220خانم آقايي 

1221خانم راد

1222خانم فاضل نيا

1223آقاي صمدي

1224آقاي عليرضايي

1225خانم قندي

1226خانم پزشك نژاد

1290آقاي بدروسيان

1291خانم سهرابي

آقاي محمدي

1112خانم كاظمي

1120خانم سرلك

1115آقاي فرهادسرشت

1113خانم صادقي

1109خانم جوادي

1149خانم حدادي

1117خانم عابدين خوان

1114خانم رفعتي

1116آقاي يوسف پور

1140آقاي قلي زاده

1126خانم جعفريان

1127خانم جمال نيا

1121خانم بهروزي

1137خانم اميني

1128خانم دانشمند

1122خانم پيروزنيا

1123آقاي مهرجو

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي-پشتيباني و محاسبات عمر

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي-صدور عمر انفرادي

معاونت فني بيمه هاي اموال و مسئوليت

مديريت بيمه هاي باربري

مديريت نفت و انرژي



1141خانم ابراهيمي آذر

1118آقاي اسدي

1135آقاي رخشان

1107خانم ايماني

1108خانم عجملو

1104آقاي اميدوار

1102آقاي جنتي

1106خانم بابارحيم

1105خانم سهرابي

1103خانم شافعي

1130آقاي رنجبر

1132خانم ميالني

1136خانم رستميان

1131خانم عطاپور 

1125آقاي فالحي 

1147خانم ايزد پناه 

1141خانم بهروز فر

1142خانم زرنشاني

1124دكتر شريعتمداري

1150آقاي شريفيان 

1151آقاي اعتصام

1152خانم مختاري

1153خانم هورمند 

1154خانم آرايش 

1155آقاي خاكزاد 

1156خانم شريفي اصل 

1157آقاي رستمي

1158آقاي حسن پور

1159آقاي كريمي

1162خانم مقيمي 

1163خانم بخشي 

1164خانم اميري فر 

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي-توسعه فروش

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي-پزشك معتمد

مديريت بيمه هاي   حوادث و درمان گروهي(اشخاص)

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي-خدمات پس از صدور

مديريت بيمه هاي   عمرانفرادي-درمان مسافرتي



1165خانم رنجبر 

1166خانم ابري نيا 

1167آقاي اميني 

1168خانم دهقاني 

1169خانم خطيبي

1170خانم مرادي 

1171خانم تبريزي 

1172آقاي سروش

1173خانم توكلي 

1174خانم جاللي زاده 

1175خانم ممالكي 

1176خانم بيك رسولي 

1178آقاي محمد

1179خانم تاجيك 

1180آقاي شاكري

1181آقاي اسكندري

1182آقاي فقيه

1703آقاي رستم پور

1720آقاي صيف زاده

1721آقاي نجار

1722خانم سليماني

1723خانم رشيدي

1724خانم فرشچي

1725خانم ناطقي

1726خانم كريمي

1728آقاي بهرامي

1729آقاي امامي

1730آقاي منافي

1731آقاي فاخر

1732آقاي نصيري

1733خانم پروهان

1734آقاي محمدزاده

1735خانم نادروندي

1736خانم خصالي

86080931فاكس مديريت

حقوقي

 مديريت صدور اتومبيل



86080934فاكس بازديد اوليه

1011آقاي پاكدل

1012آقاي اقبالي

1013آقاي ترابي

1014آقاي خليل پور

1015آقاي طيبي

1047اقاي خوشخبر

1740آقاي زيادخاني

1030

1036خانم مطهري

1028آقاي صراف

1743آقاي ابراهيمي

1022خانم نوروزي

1023آقاي احمديان

1035خانم جواهردشتي

1025آقاي مقدس

1026خانم جوانبخت

1029خانم محموديان

1031خانم اكبرپور

1032آقاي حسن زاده

1038آقاي پناهي

1027خانم عبدالرزاق

1033آقاي لطفعلي پور

1034خانم عزيزي ها

1039خانم جعفريان

1041خانم شباهنگ

1042خانم قهقرايي

مجتمع بيمه اي مركز-معاون پشتيباني

مجتمع بيمه اي مركز

واحد دبيرخانه

مجتمع بيمه اي مركز-اتومبيل

مجتمع بيمه اي مركز-مسئوليت

مجتمع بيمه اي مركز-باربري

مجتمع بيمه اي مركز-آتش سوزي

مجتمع بيمه اي مركز-اشخاص

مجتمع بيمه اي مركز-امور مالي

مجتمع بيمه اي مركز-خسارت مسئوليت



1044خانم حق گويان

1040خانم حسني

1045خانم جهاني

1046خانم عزيز پور

1021آقاي داداشي

1043آقاي پورقاسمي

1020-1010انتظامات قباديان

1002-1001انتظامات ميرداماد

1382آقاي علي نژاد

1006آقاي زينلي

1767آقاي اكبري

1766آقاي انوشه خواه

مجتمع بيمه اي مركز-وصول مطالبات

انبار

انتظامات

مجتمع بيمه اي مركز-امور نمايندگان

مجتمع بيمه اي مركز-عمرانفرادي


