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 مشخصات فردی
 

 

  تحصیلی مشخصات

 :دارد(ادامه  -97واحد تهران جنوب ) -، دانشگاه آزاد اسالمیمهندسی صنایع  دکتری 

 :(91-93) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ،گرایش صنایع مهندسی صنایع  کارشناسی ارشد 

 :دوره کارشناسی رتبه اول-(91-87) هاریزی و تحلیل سیستمیش برنامهگرا مهندسی صنایع  کارشناسی 

 های تخصصیمهارت

 های اقسنجی پروژهامکان( تصادی و تدوین طرح توجیهیBP) 

  فرآیندهای سازمانیو مستندسازی مدلسازی 

 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) 

 تراتژیک و تدوین نقشه راهریزی اسبرنامه 

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت 

  کسب و کار دیجیتال و پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان توسعه 
 

 سوابق شغلی 

 ؛ادامه دارد -98 رئیس اداره کسب و کار دیجیتال؛، بیمه ملت 

 ؛98-96؛ ور مدیرعامل، مشابیمه رازی 

 ؛95-91؛ ، مشاور معاون مالی و اداریبیمه ملت 

 ؛باشدها و سوابق شغلی به شرح ذیل میسایر پروژه 

 شرکت/موسسه سال عنوان

 - Safe  1399اتکایی  بیمه شرکت و اقتصادی تدوین طرح توجیهیمجری 

 های وب 1398 بیمه فردا  شرکت و اقتصادی تدوین طرح توجیهیمجری 

 آسمان آسایشکارگزاری  1398 تحقیق در صنعت بیمهشبکه ایجاد  و اقتصادی تدوین طرح توجیهیمجری 

 اداره کل راه آهن ج.ا.ا 1396 مستندسازی و بهبود فرآیندهای سازمانیهمکار پروژه 

 بیمه ملت 1395 اندازی سیستم مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادهاراهمجری 

 دانشگاه مالک اشتر 1395 ( در پروژه تولید سرامیکERMپیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی )

 دانشگاه بقیه اهلل االعظم 1395 دوین نقشه راه پژوهشکده نانو ت

طرح توجیهی  اولویت دار استان قم به درخواست سازمان  20همکاری در تدوین 

 صنعت، معدن و تجارت استان قم 
 شرکت همای مهر آوان 1391
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 کتاب

 1394 چاپ اول، ، ترمه،مهر بهروزانآرمنژاد نظرعلی و صالحی ،مهیبه تقلب و تخلف در صنعت ب ینگاه. 

 مقاالت
 

 1398روزنامه دنیای اقتصاد؛  ،بهروزمهر آرمان، گری باز؛ الزام اساسی صنعت بیمهتحول دیجیتال و حرکت به سمت بیمه. 

 دی مهت، یینها انیمشتر تیگره ها و رضا یمتقابل تقاضا یبا مالحظه پوشش تقاضا، وابستگ هیمسائل نقل یابیریمساله مس

 .1398، آماد شهیمجله اند، بهروز مهر آرمانمحمدمهدی ، 

 توسعه  یروشیپ یمفهوم یهاچالش یابیو ارز ییشناسا قیاز طر ینیکارآفر جیترو ینظام مسائل راهبرد یکل لیتحل

، تهران ف،یشر یدانشگاه صنعت ینیکارآفر یکنفرانس مل نیدوم، بهروزمهر آرمانمحمدمهدی، مهتدی ، رانیدر ا ینیکارآفر

1397. 

 ارائه  بهلولی احسان و مهتدی محمدمهدی ،  ،مهر بهروزآرمان ،مشارکتی و نظام پیشنهادها در بیمه ملت تیریمد
 .4139 ،تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیدهمسیزدر شفاهی 

 شعاع  کیدر  یبه مشتر دهیسیسرو تیبا ممنوع یمشتر نشیبا گز هینقل لیوسا یابیریمساله مس یاضیارائه مدل ر

 .1394 ،عیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم ده،یسع یو غالم مهر بهروزآرمان ،یگیهمسا

 انجمن مهر بهروزآرماننژاد نظرعلی و صالحی، مهیکاهش تقلب و تخلف در صنعت ب یشش گانه برا یراهکارها ،

 .1393، ای صنعت بیمهحرفه

 ارائه شفاهی در  ،مهر بهروزآرمانعلی و نظرنژاد صالحی، مهیر صنعت بو کشف تقلب و تخلف د یریشگیپ تیریمد
 .1393، تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم

 Behrooz Armanmehr,Mohammad Mehdi Mohtadi, Kazem Nogondarian, The study of the method of 

solving a class of dynamic games and the solution of a formation of the competitive traveling salesman 

problem by it. International journal of academic research, (2014). 

 Behrooz Armanmehr, Mohammad Mehdi Mohtadi, Identification and classification of macro-

environmental factors affecting on entrepreneurship development the structural-interpretive modeling 

approach. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, (2014). 

 کارگاه های آموزشی و سوابق تدریس

 بیمه ملت.1399گری، کارگاه آموزشی تحوالت فناورانه و آینده بیمه ، 

  1399غیرانتفاعی مهر البرز، دستیار تدریس درس بیمه اسالمی، دانشگاه. 

 دوره ای مدیریت بیمه، های حرفهتدریس درس مهارتMBA  ،1397موسسه آموزش عالی آزاد بهار. 

 6139-1394علمی کاربردی بیمه رازی،  مرکز آموزش تخصصی ودر  بیمه تدریس دروس. 

  انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مه، پنل مربوط به تقلب و تخلف در صنعت بیسازی شبکه فروشتوانمندسخنران همایش ،

1395. 


