
 

 

   بیمه شرکت با همکار بیمه خسارت ارزیابان اطلاعات خلاصه    عنوان  مدرک:

 دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی –الف( خلاصه اطلاعات ارزیابان خسارت بیمه همکار با شرکت بیمه 
نام و نام خانوادگی  ردیف

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال

نقشه  استان

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

شرکت ارزیابی  آقای ابراهیم ایران نژاد 

خسارت بیمه 

ای ارزیابان 

 ایرانیان پوشش

خیابان سید جماالدین -تهران   فعال  02 اتومبیل )مالی( حقوقی

 41اسدآبادیخیابان هفتم پلاک

تلفن  4144341441کدپستی

 (204)01009222الی999

شرکت ارزیابی  آقای شهرام شقاقی 

بیمه خسارت 

ای سامان نگار 

 ایرانیان

خیابان بهشتی،خیابان پاکستان،کوچه –تهران    فعال  04 اتومبیل )مالی ( حقوقی

 4144411344کدپستی 04حکیمی،پلاک

 (204)00141442تلفن 

موسسه همراه  آقای میرعباس صادقی نمازی 

بیمه خلیج 

 فارس

اتومبیل )مالی  حقوقی

 وجرحی(

جمهوریجنب ایستگاه مترو تهران ،میدان    فعال  14

کد 404،طبقه سوم،واحد4نواب،برج شهاب

-1تلفن  4413911144پستی

33404091(204) 

موسسه همیار  آقای جواد بارانی 

 ممیزان امین

بزرگراه شهید سلیمانی ، ابتدای –تهران    فعال  14 اتومبیل )جرحی( حقوقی

خیابان کابلی 

 4344431341کدپستی1واحد0پلاک

 00134419تلفن 

 
بیمه های زندگی و  حقیقی * آقای دکتر سیامک رئیسی

 حوادث

)پزشک معتمد 

 قانونی(

 –نرسیده به پل زرگری  –بلوار چمران  –شیراز   فارس فعال  

 29444441494 -1طبقه  –ساختمان بارثوا 



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

 
   مرکزی فعال   مسئولیت حقیقی * آقای عبدالمحمد موذن

شرکت محک  شرکت محک سنجش 

 سنجش
 44پ  –کوچه مهرداد  –خ علی اکبری  –خ مطهری   تهران فعال   مسئولیت حقوقی

 طبقه اول غربی 

شرکت ارزیابی  آقای شهرام شقاقی 

خسارت بیمه 

ای سامان نگار 

 ایرانیان

خیابان بهشتی،خیابان پاکستان،کوچه –تهران   تهران فعال  04 مسئولیت حقوقی

 4144411344کدپستی 04حکیمی،پلاک

 (204)00141442تلفن 

کوچه نیک پور  –خ تقوی  –بخارایی  –خزانه  –تهران   تهران فعال  0402/101 مسئولیت حقیقی * آقای حسین نظری 

  29404032140  -1طبقه  -4پلاک  –

ک  –خ جهانی نسب  –برق آلستوم  –ستارخان   تهران فعال   مسئولیت حقیقی * آقای علیرضا بابایی 

 29404012104 - 4پ  –حدادی 

   کرمان فعال   مسئولیت حقیقی * آقای احمد سجادی 

 –شهرک الغدیر  –میدان امام حسین )ع(  –اراک   مرکزی فعال   مسئولیت حقیقی * آقای قدرت اله جودکی 

 29404100441 -1جنب غدیر 

آقای  شرکت نیک سامان فردا 

هوشنگ 

 نوری

روبوری سرم سازی  –خ بهشتی  –حصارک  –کرج   البرز فعال  41 مسئولیت حقیقی

 29400314294 - 0ط  –رازی 

 29444404491 -خ آپادانا دوم  –اصفهان   اصفهان  فعال   مسئولیت حقیقی * آقای احمد تحویلیان 

 –خ نستوه  –میدان ارتش  –اصفهان   اصفهان فعال   مسئولیت حقیقی * آقای روح اله هادی 

29444241311 

 

  آقای دکتر علی نظامی فر 

* 
بیمه های زندگی و  حقیقی

 حوادث

)پزشک معتمد 

 قانونی(

 ابتدای فاز دو –خ جهاد  –اراک   مرکزی فعال  443/413

آقای محمد یعقوبی  

 ساردو

 

* 

 
نبش کوچه -بریفاتح خ ابانیخ-یشهرک مطهر-کرمان  کرمان فعال   مسئولیت حقیقی

 سمت چپ-1 بریخ



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

خراسان  فعال   مسئولیت حقیقی * یخسروبهروز  آقای  

 رضوی

 ط دوم 41پ  03 یمشهد خ کوهسنگ 

 

 ارزیاب گستر بهسا 
    فعال   درمان  

 آریا سنجش ساینا 
    فعال   درمان  

 آسایش نگر ایرانیان 
    فعال   درمان  

    فعال   درمان   اقدس السادات متولی 

    فعال   درمان   امید ارزیاب پارس 

    فعال   درمان   امیر نوری 

    فعال   درمان   ایرانیان پوشش 

    فعال   درمان    دادگستر طب ایرانیان 

    فعال   درمان   زهرا اسلامی 

    فعال   درمان   ملیحه محمود آبادی 

    فعال   درمان   میلاد سماواتی 

    فعال   درمان   نیک سامان فردا 

    فعال   درمان   رمضانعلییلدا  



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

    فعال   درمان   یزدان مهر فردا 

ارزیاب بیمه  حمید محبی 

 مرکزی
 حقیقی

خسارت آتش 

 سوزی
  تهران فعال  414/4214

 -0واحد 444غربی پلاک  433تهرانپارس خ رشید خ 

29434034140-29404110124 

 روح الله هادی 
ارزیاب بیمه 

 مرکزی

 

 حقیقی

و  ارزیاب خسارت

بازدید اولیه در 

 کلیه رشته ها

 

  اصفهان فعال  
اصفهان خ حکیم نظامی خ محتشم کاشانی کوچه 

 رحیمی

29444241311 

ارزیاب بیمه  فرخ آذرآبادی 

 مرکزی

 

  تهران فعال   آتش سوزی 

  N0سعادت آباد بلوار پاک نژاد خ حق شناس برج  

 441واحد 

29404421900 

 محمد رضا نعمتی 
  تهران فعال   سوزیآتش   

تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور بن بست دوم 

 0واحد  3پلاک 

29400024419 

کارشناس  حمید هادوی 

رسمی 

 دادگستری

  تهران فعال   آتش سوزی 

سعادت آباد خیایان فرح زادی نرسیده به میدان کتاب 

 0واحد 14پلاک  4کوچه گلستان 

29401909392 

کارشناس  جهانگیر عسگری 

رسمی 

 دادگستری

  تهران فعال   آتش سوزی 

 41نبش بیستون پلاک  43یوسف آباد خیابان  -تهران 

 0واحد 

29404434093 

  تهران فعال   آتش سوزی   علیرضا بابایی 
 4پ-ک حدادی-جهانی نسب-برق آلستوم-ستارخان

29404012104 

 مرتضی سالاری فر 

  تهران فعال   آتش سوزی  

ط  9متری اول شرقی پ  40شاهین شمالی  جنت آباد

0 

29404420210 



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

کارشناس  کاظم طلائی پاشیری 

رسمی 

 دادگستری

  تهران فعال   آتش سوزی 

کوچه  -خیابان کاووسی فر  -خیابان شهید بهشتی 

 شرقی 42نکیسا پلاک 

29404110400 

کارشناس  کاظم طلائی پاشیری 

رسمی 

 دادگستری

  تهران فعال   آتش سوزی 

کوچه  -خیابان کاووسی فر  -خیابان شهید بهشتی 

 شرقی 42نکیسا پلاک 

29404110400 

ارزیاب خسارت  علی خداکرمی 

 بیمه مرکزی

 

  تهران فعال   آتش سوزی 
 -شهرک غرب -تهران 

29404021340 

کارشناس  نجف فرزان 

رسمی 

 دادگستری

  اهواز فعال   آتش سوزی 
 ادرس اهواز کیانپارس خ اسفند غربی فاز دو

29434440292 

ارزیاب خسارت  ایرج علی بیگ 

 بیمه مرکزی
  تهران فعال   آتش سوزی 

 42پلاک  4اول سئول کوچه -میدان شیخ بهایی -ونک

 3واحد 

29404143024 

ارزیاب خسارت  مهندس مسعودی 

 بیمه مرکزی
  تهران فعال   آتش سوزی 

غربی پلاک  4 -کوی مسجد  -0نگارستان -پاسداران 

 زنگ دوم 44

29404012041 

 23909832190  تهران فعال   آتش سوزی   سیدعین الدین قوامی 

 23900108930  تهران فعال   آتش سوزی   مهندس حاجی ملارضایی 

  تهران فعال   آتش سوزی   شرکت ممیزان 
پلاک -کوچه نکیسا-خ کاووسی فر-خ بهشتی

 00113443شرقی42

  تهران فعال   آتش سوزی   شرکت سامان نگار 
 04 -پلاک-بن بست حکیمی -خ پاکستان-خ بهشتی

0140 

 
ارزیاب ریسک و  شرکت محک سنجش پایدار

 خسارت

بعد از مفتح، خیابان شهیدعلی تهران خ مطهری  ایران تهران فعال 4/0/99 141033 کلیه رشته ها حقوقی

، طبقه اول غربی44اکبری، کوچه مهرداد، پلاک   

 



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

 
 و سکیر ابیارز شرکت ممیزان

 خسارت

خیابان -خیابان شهید بهشتی)عباس آباد(-تهران ایران تهران فعال  04941 رشته ها هیکل یحقوق

طبقه یک -شرقی 42پلاک -نکیساکوچه -کاووسی فر

 0واحد 

 
ارزیاب ریسک و  شرکت سامان نگار ایرانیان

 خسارت

خیابان پاکستان، -تهران، خیابان شهید بهشتی ایران تهران فعال 09/0/4122 04 کلیه رشته ها حقوقی

32پلاک -کوچه شهید حکیمی )دهم(  

 
ارزیاب ریسک و  شرکت ایرانیان پوشش

 خسارت

 سید خیابان – آباد یوسف ابتدای –ولی عصر  -هرانت ایران تهران فعال 41/3/4122 02 رشته هاکلیه  حقوقی

 41 پلاک – هفتم خیابان – آبادی اسد الدین جمال

 
ارزیاب ریسک و  منیامان اله ا

 خسارت

 29401141134ت  04الهیه خ جبهه پ ایران تهران فعال 44/1/99 424/40 مکانیک و برق حقیقی

 
ارزیاب ریسک و  طلائی پاشیریکاظم 

 خسارت

 0خ خواجه عبداله انصارب خ چگینی ک گل مریم پ ایران تهران فعال 01/4/99 400/44 باربری حقیقی

 29404110400ت –

 
ارزیاب ریسک و  علیرضا بابائی

 خسارت

-0طبقه 14به باقرخان کوچه آفرند پ دهیرسستارخان  ایران تهران فعال 04/4/99 4343/440 عمران -پیمانکاری حقیقی

 29404012104ت 

 
ارزیاب ریسک و  فرخ آذرآبادی

 خسارت

به سمت شمال  یادگارامام چمران جنوب خ سرور ایران تهران فعال 49/1/90 4332/044 عمران -یمانکاریپ حقیقی

ساختمان خانه باغ پشت هتل  قینبش کوچه شقا

 29404421900ت-نیاو

 
ارزیاب ریسک و  آریا نیکخواه

 خسارت

ت  -49واحد43کوچه فرزان پ یظفرکوچه ناج ایران تهران فعال 44/4/4124 43441/4213 عمران -پیمانکاری حقیقی

9400403110 

 
ارزیاب ریسک و  امیر مقدم

 خسارت

جم نبش کوچه  مارستانیب یخ فجر روبرو یمطهر ایران تهران فعال 49/42/4122 4344/444 عمران -پیمانکاری حقیقی

 29401404204ت -44واحد 4ط 10پ ینظر

 
ارزیاب ریسک و  افشین عبادی

 خسارت

 ساری ایران مازندران فعال 09/9/4122 4340/094 عمران -پیمانکاری حقیقی

 
ارزیاب ریسک و  عین الدین قوامی

 خسارت

 4خ دوم بن بست گلها پ رانیا یمایشهرک غرب خ س ایران تهران فعال 0/42/99 434/02 برق و مکانیک حقیقی

 29404093140ت -0زنگ سمت چپ واحد

 
ارزیاب ریسک و  کامران علوی

 خسارت

 30پ 0قزوین بلوار سعادت اشراق ایران قزوین فعال 04/0/99 4312/414 مکانیک حقیقی

 
ارزیاب ریسک و  جهانگیر عسگری

 خسارت

ت -9واحد 41پ ستونینبش ب 43آباد خ  وسفی ایران تهران فعال 4/1/4124  عمران -پیمانکاری حقیقی

29404434093 

 
ارزیاب ریسک و  علی فیاض

 خسارت

 همدان میدام جهاد خ عارف قزوینی ایران همدان فعال 49/9/4124 43410/014 ماشین آلات حقیقی



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

 
ارزیاب ریسک و  حجت اله زارع

 خسارت

 مشهد ایران  فعال 42/1/99 4341/431 عمران -پیمانکاری حقیقی

 
ارزیاب ریسک و  مژگان گل آور محمدی

 خسارت

 شهرک راه آهن ایران  فعال 44/42/4122 13/403 باربری حقیقی

 
ارزیاب ریسک و  روح اله هادی ورنامخواستی

 خسارت

 اصفهان ایران  فعال 41/1/4122 423/04 مکانیک حقیقی

 
ارزیاب ریسک و  نادر افشارزاده

 خسارت

لوار فردوس شرق ، رامین شمالی ، ارغوان غربی ب-تهران ایران  فعال 00/4/99 4344/41 مکانیک حقیقی

 0، واحد  02، پلاک 

 29404014492 ت

-باربری حقیقی - عین الدین قوامی 
آتش -مهندسی

 سوزی

شهرک غرب خ سیمای ایران خ دوم بن بنبست  ایران تهران فعال 20/12/1911 161/02
 صندوق پستی9گلها پ 

21109016110 

-باربری حقیقی - الله ایمنامان  
آتش -مهندسی

 سوزی

 01الهیه مریم شرقی خ مهدیه خ جبهه پ  ایران تهران فعال 11/21/1911 129/10
21102292169 

 یوسف سپاسی مقدم 
 محسن ناصری

- 
- 

 حقیقی
 حقیقی

-باربری
 مسئولیت

-باربری
آتش -مهندسی

 سوزی

 فعال  
 فعال

 تهران
 تهران

 ایران
 ایران

 6از جمهوری کوچه هاتف پ حافظ پایین تر
 شرقی 160تهرانپارس خ جشنواره خ 

-باربری حقیقی - روح الله هادی 
آتش -مهندسی

 سوزی

 فعال 12/22/1222 126/02
 

 اصفهان خ نظامی خ کاشانی کوچه رحیمی ایران اصفهان
 

محک  - 
 سنجش

از مفتح خ علی اکبری کوچه خ مطهری بعد  ایران تهران فعال 22/20/1911 112066 رشته های اموال حقوقی
 11مهرداد پلاک

-جی –ای  - 
 اس

میدان ونک برزیل شرقی نبش کوچه نارنج  ایران تهران    رشته های اموال حقوقی
 2/0پلاک

00110106 



 ردیف

نام و نام خانوادگی 

ارزیاب/مدیرعامل 

 موسسه

عنوان 

موسسه 

 ارزیابی

نوع 

 شخصیت

زمینه 

 تخصصی

کد 

 ارزیابی

تاریخ 

اعتبار 

 پروانه

وضعیت 

 تعلیق/لغو/فعال
 استان

نقشه 

محل 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

شهرک ژاندارمری بلوارمزداران خ البرز کوچه  ایران تهران فعال  029/222 هواپیما حقیقی - احمدعلی میربادین 
 22پلاک البرز سوم 

21101062922 

-21-11 کشتی حقیقی - وحید کیوانی 
11-6222 

بزرگراه حکیم غرب بلوار تعاون بلوار آلاله شرقی  ایران تهران فعال 
 91پلاک  0خ سرو خ نیلوفر

21101209221 


