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خ استاد نجات الهی ، کوچه شهید محمدي، پالك 43بهرام رحیمی نژاد889260149122715635-25021-88809116-021تهران تهرانمجتمع خدمات بیمه اي فردوسی11

تهران تهرانمجتمع خدمات بیمه اي آیت اله کاشانی22
021-44076360-44076809-

44060681-44074010-
سعید سورانی021-440567179126009663

فلکه دوم صادقیه- بلوار آیت اله کاشانی - بین خیابان وفا آذر و خیابان عقیل - روبروي 
شرکت توزیع برق - پالك 350 و352

تهران تهرانامام حسین33
77930280-77910173-
77900188-77910172-

خ دماوند،تقاطع شهید آیت ،روبروي سینما ماندانا،پالك 1060حمید رضا امینی779109049126767051

تهران تهرانطالقانی44
021-77602209-77602909-

77602334-77609923-
تهران خیابان شریعتی سه راه طالقانی پالك3ساختمان 438طبقه سوم واحد10علیرضا انصاري021-776097729123505779

خ آزادي ،روبروي وزارت کار ،پالك 298ناصر حسن زاده663597499125189242-66373680021-66874450-021تهران تهرانآزادي55

تهران تهرانامیرکبیر66
021

33962789
33962728

خیابان سعدي- نرسیده به سه راه اکباتان - کوچه کامکارناصر صالحی021-339629769126777567

5-32243061-084ایالم ایالم ایالم77
084-32226876-

32229361
ایالم -میدان کشوري ، بلوار آزادي ،روبروي دفتر امام جمعهاحسان خانی9188432341

اردبیل اردبیل اردبیل88
045-33722999-33713146-7-

33717222-33726962
نبش چهار راه حافظ ، اول خ آذربایجان ، پالك یکفیروز مظفري045-337174449143511319

اراك مرکزي اراك99
086-33124604-33124603-

33124601-33134934-
خ شهید شیرودي( راه آهن)، نبش کوچه مبارزان، پ 8علیرضا رسا086-331352299127607967

اصفهان اصفهان زاینده رود اصفهان1010
031-36251145-36249413-

36243942
بلوارملت-نبش کوي آفرین- شماره 60اکبر فاضلیان دهکردي031-362652249131811611

4-3-33455192-044ارومیه آذربایجان غربی ارومیه1111
044-33456465-

33455609
فلکه مدرس ، ابتداي بلوار شهید رجایی ، جنب شهرداري منطقه3پالك 330نادر انوري زاده9141519726

اهواز خوزستان اهواز1212
061-34449122-34449139-

34436521-34436522-
061-34436407-

34447089
بلوار پاسداران- فلکه فرودگاه - بین زاهد و زمرد- پالك 700افشین مزارعی9128890357

بوشهر بوشهر بوشهر1313
077-33561826-33559653-
33560074-5-33554940-

خ استاد مطهري - روبروي آتش نشانی - پالك 3187/97فردین نظري077-335549419173430368

بندرعباس هرمزگان خلیج فارس1414
076-33351901-2-3335528-

3342041-3344590-3343639-
بلوار امام خمینی- روبروي پارك شهید دباغیانعطاءاله رازقی076-333420429171416524

تبریز آذربایجان شرقی مسجد کبود تبریز1515
041-35559745-35572123-

35559012-35543193-
خ امام خمینی، روبروي مسجد کبود،پ 193علی وفوري041-355590139141410140

خرم آباد لرستان خرم آباد1616
066-33408162-33408161-

33408156-33409476
خ شریعتی، پایین تر از پل هوایی ، بین بانک تجارت و صادراتهیمن رستمی066-334081579187880711

رشت گیالن رشت1717
01333333018-33333060-

33339799-33339798
خ حافظ- روبروي پارك شهر - جنب سازمان خدمات درمانی -پ179کوروش شوقی13333322249127164766

زنجان زنجان زنجان1818
024-33337558-33362593-

33337777-33362550-
خ امام (ره) ، پایین تر از خیابان صدر جهان ،نرسیده به بلوار آزادي پالك 221خلیل صفري024-333322449122892905

زاهدان1919
 سیستان و 
بلوچستان 

زاهدان
054-33430608-33427065-

33427064-33427062
خ دانشگاه - نبش خیابان دانشگاه 27- مقابل دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - پالك 4سعید پوته054-334476679159005035

سمنان سمنان سمنان2020
023-33340960-33331598-

33340964-33333027-
023-33331598-

33331564
9116271502

منوچهر هدایتی آق 
مشهدي

سمنان- بلوار سعدي نرسیده به سه راه شهدا

سنندج کردستان سنندج2121
087-33282207-9-087-

33247974-6
087-33235916-
087-33282256

خ شهید نمکی - پایین تراز شهرداري منطقه 2ابوالفضل آخوندي9120845103

لیست شعب شرکت بیمه دانا
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لیست شعب شرکت بیمه دانا

ساري مازندران ساري2222
011-33369871-33369861-

33374570-33390267-
011-33369861-

33367069
خ امیرمازندرانی - سه راه ام ام- روبروي بیمارستان امام خمینیفرزاد آفرین9111242518

شهرکرد چهارمحال بختیاري شهر کرد2323
038-33352968-69-

33352972-74
خیابان کاشانی نبش کوچه 14حمیدرضا زارعیان جهرمی038-333529699133270826

شیراز فارس سعدي شیراز – بیمه هاي اشخاص2424
071-32334361-32301536-

32304392-32335601
خ هفت تیر ، بین چهار راه سینما سعدي و هدایت،جنب دانشگاه پیام نور ،منطقه 5مسعود دهقان071-323354179173877442

کرمان کرمان کرمان2525
034-32449065-32459031-

32449468-32449898
بلوار جمهوري اسالمی-نبش خ هزار و یک شب پالك 5محمدرضا زنگی آبادي034-324438449133427240

کرمانشاه کرمانشاهکرمانشاه2626
083-38239400-38244252-

38239121-5-38225627
بلوار بنت المهدي - روبروي فرمانداريمحسن رستم پور083-382366609181312159

مشهد خراسان رضوي احمد آباد2727
051-38408668-38418139-

38431636-38443541-
خ احمد آباد ، جنب کوچه شیرین ، پالك 1مصطفی مزینانی051-384149009155199076

همدان همدان همدان2828
081-38268884-90-081-

38268625-27
081-38268626-

38268625
همدان-خیابان 30 متري شکریه پالك 192محمد مقصودي9188171287

یاسوج2929
 کهکیلویه و 
بویراحمد 

یاسوج
074-33223057-33227991-

33221990-33222056
074-33227037-

33223960
خ شهید قدوسی - جنب دادگستريحسن غریبی نصرآباد9173410711

یزد یزد یزد3030
035-35282645-35282642-

35230980-35251141
خ شهید مطهري ، بعد از چهارراه 22 بهمن ، نرسیده به پارك غدیرسید علی محمد حسینی035-352236209133528187

کرجالبرزهفت تیرکرج3131
026-32701951-32701952-

32752971-32733496
میدان هفت تیر،بلوار شهداي دانش آموز،پ 026-32707901739

قزوین قزوین قزوین3232
028-33332474-33336006-

33333935
خ حکم آباد ، میدان عارف ، پالك 63اباذر نوروزي028-333361039191877020

32917900-025قم قم قم3333
025-32928270-

32923891
بلوار امین - نبش کوچه 43محسن کریمی9127588863

نوشهر مازندران نوشهر3434
011-52352641-52331005-

52336393-52338015-
خ بهار آزادي-روبروي ایستگاه تحقیقات جنگلها و مراتعمحمد تقی ضیائی فرد011-523336239113931407

گرگان گلستان گرگان3535
017-32231026-32243628-

32243630-32243629
خ پنجم آذر،جنب سازمان انتقال خوناسماعیل میري017-322245469113770733

خ آبکوه، نبش شهریار شمالی ، پالك 1علی اصغر محمدزاده اول372665209153134879-37265519051-37265439-051مشهد خراسان رضوي آبکوه مشهد3636

خ انقالب،روبروي خ استادنجات اللهی(ویال)،پ832حسن غالمی667354909124271969-9021-66709041-021تهران تهرانانقالب3737

بروجرد لرستان بروجرد3839
066-42530454-42531118-
42500523-42534111-12

میدان شهدا،ابتداي خیابان تختیسعید ربیعی زاده066-425381719161622484

خیابان جمهوري-بعداز تقاطع ولی عصر خیابان رازي-گوچه گودرز-پالك 2مظاهر عزیزي66975261-66975260021-021تهران تهراننور3940

آبادان خوزستان منطقه آزاد اروند (آبادان)4044
061-53227440-53227441-

53227432-53223951-
خیابان امیري - نبش خیابان فرهنگ32علیرضا محسنی فر061-532274329166120474

تهران تهرانوحدت4145
021-55272171-55272173-

55272174-55249664-
021-55249069-

55251667
غالم حسینی9122271751

کیلومتر 11 جاده ساوه - بعد از چهاردانگه - نرسیده به پل شاطره - روبروي شرکت 
باسکول ال - سا . پالك 101

32303890-031اصفهان اصفهان نقش جهان اصفهان4246
031-32300751-

32302846-
خ جی, نبش خیابان سروستان پالك 11مصطفی یاوري9138346086
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لیست شعب شرکت بیمه دانا

گاندي - نبش خیابان 15پالك 35ابوالقاسم شهپري886766339122716119-88676635021-2-88676630-021تهران تهرانبیهقی4347

بلوار معلم ، بین معلم 12و 14پالك 163علی شهابادي322043349155496200-8056-32204335-056بیرجندخراسان جنوبیبیرجند4449

نادر انوري زاده364575159141519726-36455515044-044خوي آذربایجان غربی خوي4550
آذربایجان غربی- بلوار 15 خرداد - میدان شهید فهمیده - روبروي مرکز بهداشت 

شهرستان خوي

ایرانشهر4651
 سیستان و 
بلوچستان 

نبش شهید مالکی 12سعید پوته372214729159005035-37221472054-054زاهدان

چابهار4752
 سیستان و 
بلوچستان 

سعید پوته353231539159005035-35323153054-054چابهار
بلوار شهید ریگی-روبروي ستاد فرماندهی نیروي انتظامی-ساختمان هالل احمر-طبقه 

همکف

بجنورد خراسان شمالی بجنورد4856
058-32245814-32245815-

32233397-3226058-
میدان فردوسی - ابتداي خ رضا امامیعبدالرسول اونق058-322435859117267242

تبریز آذربایجان شرقی استاد شهریار تبریز4957
041-34411183-86-

34411189-34400426-
041-34411190-

34411184
خ- 22 بهمن(راه آهن) ،باالتر از چهار راه خطیب ،پالك 50میر هاشم سیدي9143462337

مشهد خراسان رضوي آزادي مشهد5058
051-36024491-4-36024064-

36024061
فلکه پارك ملت، بلوار آزادي ، نبش آزادي 9حمید مالدار051-360244909151111366

5159
مجتمع اجرایی سرپرستی قراردادهاي ویژه 

تهران
خیابان ولی عصر-روبروي جامی پالك 1048 طبق همکفغالمعلی خمیس آبادي664839439126031512-66175191021-021تهران تهران

تهران تهرانسردار جنگل5260
021-44478556-8-44462676-

44462387-44465427
021-44478558-

44434685
میدان پونک -تقاطع میرزابابایی و سردارجنگل -پارکینگ پایانه ها پالك 138علی پارسا منش9216300717

شیراز فارس حافظ شیراز – بیمه هاي اموال5361
07138334982-

07138333973-07138334971
7138239297

انتهاي بلوار امیرکبیر قبل از ترمینال مسافربري امیرکبیر شرکت بیمه دانا شعبه حافظ 
شیراز

بندرانزلی گیالن بندرانزلی5462
013-44443530-44443756-

44443620-44443640-
غازیان- ضلع جنوبی میدان ماال پالك 42کامران آشکاران013-444426509121793384

شاهرود سمنان شاهرود5563
02332247712-15-
02332247901-3

محمد باقر مویدي023-322479189123805246
خیابان 22بهمن -ابتداي خیابان شهیدرجائی(شهربانی سابق) نرسیده به خیابان رودکی ، 

پالك 1 / 7

تهران تهرانمهرنژاد5664
021-77954262-77952627-

77952728-77926323
خ دماوند،حدفاصل چهارراه خاقانی وسی متري نارمک ،نبش کوچه مهرنژاد پالك 2اسداله کر021-779542529121449345

کرجالبرزغدیرکرج5769
026-34649116-34647924-

33643935
گل شهر-بعد از چهار راه گلزار - خیابان پونه شرقی- نرسیده به چهار راه حداديملک علی عبدالرحمانی026-346479259120570791

تنکابن مازندران تنکابن5870
011-54229907-54229571-

54230661-54223337
خیابان جمهوري-نبش کوچه طالطري پالك494-بیمه دانا-شعبه تنکابننبی اله حسن زاده011-542253419113957570

آمل مازندران آمل5971
01143297427-
01143297428-

آمل-میدان هزارسنگر-خیابان امام رضا(ع)-بعداز ترمینال فیروزي-روبروي بانک صادراتحسینعلی جنگجو11432422909122192556

کاشان اصفهان کاشان6072
031-55580110-55580111-

55580112-55580113-
کاشان – خیابان شهید باهنر – حد فاصل میدان جهاد تا معلم – نبش کوچه استقالل 12امان اله حداد هرندي031-555805189128105231

لنگرود-میدان شهید امالکی-ضلع شمال شرقیمسعود غفوري425533699113533715-76013-42553370-013لنگرود گیالن لنگرود6173

ساوه مرکزي ساوه6274
086-42235601-42235584-

42224488
ساوه – خیابان مطهري- بین مطهري 3 و 086-422355765

بلوار هفده شهریور غربی - بعداز منطقه نیروي انتظامیمحمد حسین دیانی3333841117333384119111712627-24-01733338421گنبدکاووس گلستان گنبد6375
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لیست شعب شرکت بیمه دانا

ورامین تهرانخرداد 647615
36160777-8-36161190-
36135294-36135304-

هادي طالبی361607799122721475
جاده تهران به ورامین -قرچک-نرسیده به میدان 15 خرداد(پوئینک)روبروي مسجد 15 

خرداد-نبش خیابان 15 خرداد-پالك 350/1

تهران8877097188792997بندرعباس هرمزگان شهید رجایی6577

عسلویه بوشهر شعبه عسلویه6678
077-37263034-37263462-

37266954
عسلویه بلوار امام خیابان بیمارستان تامین اجتماعی روبروي آتش نشانیبهادر بهزادي077-372669549171776024

تهران - خیابان گاندي - خیابان پانزدهم - ساختمان مرکزي - شماره 92-88790971-9021-88790971-021تهران تهرانمرکز67100000

تهران - خیابان سعدي - نرسیده به سه راه اکباتان - کوچه کامکارحسین غالمی339467689122458429-33947484021-021تهران تهرانسرپرستی منطقه یک68100001

آزادي مشهد - فلکه پارك ملت - بلوار آزادي - نبش آزادي 9ابوالفضل حقانی زاده360240629121343110-36024496051-051مشهد خراسان رضوي سرپرستی منطقه دو69100002

خیابان 22 بهمن(راه آهن) ،باالتر از چهار راه خطیب ،پالك 50محمد قوامی413440320841344111909144036117تبریز آذربایجان شرقی سرپرستی منطقه سه70100003

اصفهان - نقش جهان - خ جی ، نبش خیابان سروستان پالك 11رامین رحمانی سامانی323044639131114267-32304473031-32304473-031اصفهان اصفهان سرپرستی منطقه چهار71100004

سعدي شیراز - خ هفت تیر ، بین چهار راه سینما سعدي و هدایت، جنب دانشگاه پیامفرشید هادي اصل713233541471323356049128890742شیراز فارس سرپرستی منطقه پنج72100005

رشت - خ حافظ - روبروي پارك شهر - جنب سازمان خدمات درمانیاسماعیل میري333227639113770733-33333635013-013گرگان گلستان سرپرستی منطقه شش73100006

اراك - خ شهید شیرودي ( راه آهن) ، نبش کوچه طالطري پالك 494 بیمه داناحسن محمدیان گورجی331246029181610476-33126898086-086اراك مرکزي سرپرستی منطقه هفت74100007

کرج هفت تیر بلوار دانش آموزسید مسعود حسینی327551179121995507-32755117026-026کرجالبرزسرپرستی منطقه هشت75100008


