
آدرسشهر

4222260142227601جنب پمپ بنزین-بلوارامام -تیرانتیران7392160عباس قاری1

4245401242443500خیابان امام سه راه یزدانشهرنجف آباد7469160حسین عباسی2

4261676342616764خیابان امام شرقی روبروی بانک رفاه کارگراننجف آباد7844160حسن توانگر3

5772342357723423چادگان خ خرمشهرچادگان8580160حسین سلمانی4

4222656642228998بلوار امام جنب تاالر فضیلتتیران8588160حسین امینی تهرانی5

3758260737583070محله اشترجان خیابان شقایقایمانشهر8824160فرشید کریمی6

4262738642627386مقابل اداره پست-خ شریعتی-نجف آبادنجف آباد8827160حسن صفری7

4263917942645777نجف آباد خیابان دکتر شریعتی مقابل کوی صفانجف آباد30363160محسن هادی8

32365160محمدرضا شاهپوری9
تیران و 

کرون
4252401942523885رضوانشهر شهرك صنعتی ورودی اصلی

4264762642647626(ره)خردادمرکزی تقاطع امام 15نجف آباد خ نجف آباد32444160ناصر  زمانیان10

114272272242722721خیابان امام،روبروی کالنتری نجف آباد32664160محمود  محمدی11

4227555842275558دهق بلوارولیعصر میدان سپاهنجف آباد33427160رحیم بهارلویی12

4244594342445943امیر آباد خیابان شهید مطهری نبش کوی بهار جنب مسچد جامعامیر آباد33767160سمیه صالحی13

4265484742654847نبش خیابان باهنر جنوبی(چهارباغ)خیابان امام غربینجف آباد33787160محمد سوری14

4225139842251398ویالشهر خیابان ویالی شمالی باالتراز بانک صادراتویالشهر33808160سمیه قاسمی15

4261533342616333نبش کوچه شهیدان پورمحمدی-بعد از مسجدالرسول-خ شریعتینجف آباد34015160رسول پورمحمدی16

25264540052641945فوالد شهرمجتمع تجاری ولیعصر طبقه همکف پالك فوالدشهر34230160حامد امینی17

4262472442624724خ شریعتی غربی بعد از چهارراه رضایی سمت چپنجف آباد34372160مهناز احمدی18

4223878842237216نجف آباد، گلدشت، بلوار امام، نبش کوچه شهید جعفریگلدشت34446160اصغر نیکبخت19

1904262294142622941نجف آباد خ امام غربی قبل از مدرسه ریاضی پالك نجف آباد35584160محمد حسن حری20

114274666242746662بهمن پالك 22 شهریور تقاطع 17نجف آباد خیابان نجف آباد35589160علی امیرپور21

2914251154842511548نجف آباد خیابان منتظری شمالی روبه روی حوزه علمیه پالك نجف آباد35512160سمیه اسماعیلی22

_42287046_نجف آباد70103160علی حیدری23

(نجف آباد)   مشخصات نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان                                             

8514667753:               کد پستی031-42640975: نجف آباد خیابان شریعتی مقابل سه راه فرهنگ             تلفن: آدرس شعبه

فاکس
ردی

ف
نام و نام خانوادگی

کد 

نمایندگی

آدرس دفتر نمایندگی کد 

شعبه
تلفن



_42618967_نجف آباد36416160امیر هادی24

_42646899_نجف آباد36405160سمیه سادات حسینی25

___نجف آباد36779160آرزو دادخواه26

_42611101_نجف آباد70799160راضیه ذبحی27

__مقابل کلینیک جابر- نرسیده به سه راه امیدی - خیابان شریعتی نجف آباد70853160بهزاد هادی28

_42725134نبش فلکه معلم- بلوار آیت اله ایزدی نجف آباد36546160آرزو ذوالفقاری29

نجف آباد71236160کرامت شیاسی30
امیر آباد خیابان بهشتی به سمت شهرك آزادگان جنب فلکه جمهوری 

اسالمی
42646210_

_1142733492خیابان امام روربه روی کالنتری نجف آباد36579160وجیهه امید31

_42227601روبه روی آموزش و پرورش-بلوارامام -تیراننجف آباد71697160فرشید قاری32

_52502163_نجف آباد72489160مهدی مختاری33

_42654863خیابان امام خمینی چهار باغ روبه روی آموزشگاه ارگنجف آباد36631160پروین صادقی34

_42647064_نجف آباد73179160مسعود میرعباسی35

___نجف آباد72575160وحید جعفریان36

_42652407_نجف آباد72486160محمدرضا مردانی37

4263678042636780_نجف آباد72569160یوسف قیصری38

_33220118_نجف آباد72481160فرهاد داودی39

4232492042323231کهریزسنگ میدان والیتنجف آباد36755160بهنام بهاءلوهوره40

___اصفهان73588160زهرا مهدیه41

4264006842640069 شهریور بین خیابان رسالت و کاروان17خیابان نجف آباد36819160سید جواد صدری42

4262710042627191 خرداد جنوبی نبش بن بست درخشنده15خیابان امام غربی خیابان نجف آباد36855160علی صالحی43


