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 7531سال تولد:           ایذکرنام پدر:           طاهری: خانوادگي نام            دینام: سع

 saeidtaheri70@gmail.comیل: میا                      26701562150تماس:  شماره

 :استعدادهای 7561دانشجوی رشته کارآفریني، واحد علوم و تحقیقات تهران )ورودی سال  دکتری ،

 بدون آزمون(-درخشان

 :08.81معدل  -يش تحقیق و توسعه )نوآوری( گرا –مديريت تکنولوژی )فناوری(  کارشناسي ارشد 

 های  کار با تاکید بر داده و های کسب تاثیر نوآوری داده محور بر توسعه مدل نامه:عنوان پایان

 باز دولتی )مطالعه موردی: صنعت بیمه زندگی(

 مديريت بازرگانی: کارشناسي 

 01ذيل:ای به شرح  های مختلف بیمه سال فعالیت در صنعت بیمه در رشته 

  تا کنون 19مدير بازاريابی و فروش شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسايش ايرانیان از بهمن ماه 

  ،19زمستان مدرس پژوهشکده بیمه: برگزاری دوره آموزشی از ايده تا استارت آپ در پژوهشکده بیمه 

 19ای ارمغان آسايش رادين از فروردين لغايت ديماه  مشاور شرکت خدمات بیمه 

  های اتومبیل ؛ ارزياب مستقل بیمه مرکزی در رشته خسارت بدنی بیمه19سال 

  ارزياب خسارت اتومبیل بیمه ملت 19تا  19از سال 

  ارزياب خسارت در شرکت بیمه کوثر 19تا  10از سال 

  معاون شعبه ايران -شرکت خدمات بیمه ايران خودرو؛ کارشناس صدور انواع رشته ها 11الی 88از سال

 ای های بیمه رئیس شعبه قیطريه، مدير واحد بازاريابی و فروش الکترونیک انواع رشته-خودرو

  کارشناس مالیو همچنین  ی بیمه ایانواع رشته هار شرکت بیمه فردا؛ کارشناس صدو 80الی  91از سال 

 

 



 تاليف و ترجمهطرح ها، های تحقيقاتي،  فعاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه طرح اپلیکیشن خسارت اتومبیل با هدف يکپارچگی نهادهای درگیر در خسارت به پژوهشکده بیمه 

 یارائه طرح پلتفرم داده بزرگ بمنظور تحلیل داده های سنهاب به بیمه مرکز 

  وکارهای  اندازی کسب راهتوسعه و  ،یساز دهياارايه برنامه آموزشی به پژوهشکده بیمه جهت آموزش در حوزه

 ای  نوپای بیمه

  نشوریا کریدابه نام:  یا مهیب یها داده لیو توسعه پلتفرم تحل طراحی 

(http://www.dayche.com/solutions/bank-insur) 

  ترجمه کتاب «Big data taxonomy»- 19سال -نگر انتشارات آتی. 

 کيتکنولوژ یسطح توانمند یابيبا موضوع: ارز 80در قرن  تيريمد یالملل نیکنفرانس ب نیارائه مقاله در دوم 

 19يی، مطالعه موردی شرکت صنايع دارويی آفا شیمی،دارو عيصنا

 تيريمد یابيارز موضوع:با  (کيبروکسل بلژ)و اقتصاد  تيريمد یالملل نیکنفرانس ب نیارائه مقاله در ششم 

 19،ملت مهیب ینوآور

 یتوانمند یابيدر تهران با موضوع: ارز تيريمد یها کیابزار و تکن یالملل نیکنفرانس ب نیارائه مقاله در دوم 

 19، ملت مهیفناورانه شرکت ب

 لیدانش در تهران با موضوع: تحل تيريمد یالملل نیکنفرانس ب نیدر هشتم با پذيرش شفاهی ارائه مقاله 

 19ی، باز خدمات یدانش در مدل نواور انيجر

 در تهران با موضوع: مدل اشتراک دانش در  تيريمد یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیدر س یتيريارائه تجربه مد

 19،ملت مهیدر ب لیپرداخت خسارت اتومب

 19ی، باز خدمات یدانش در مدل نوآور انيجر لیبا موضوع: تحل افتیره یجيترو یچاپ مقاله در فصلنامه علم 

 ملت؛ در  مهیب لیاتومب تيريکالن داده در مد لیتحلی با موضوع: شفاه رشيبا پذ یتيريارائه تجربه مد

 19 ماهی د -تهران الدیبرج م-تيريمد یالملل نیکنفرانس ب نیچهاردهم

 19کت بیمه ملت، چاپ مقاله در ماهنامه تدبیر با موضوع: مدل اشتراک دانش در شر 

 مهیصنعت ب لیانطباق آن در خسارت اتومب و داده بزرگ لیدر داده و تحل یارسال مقاله با موضوع: مدل نوآور 

 یدر حال داور-«رشد فناوری» ترويجی یبه فصلنامه علم

  یوکارها سببر توسعه ک دیتاک با یداده باز دولت رويکرددر داده با  ینوآور تاثیرمقاله با موضوع: و چاپ ارسال 

 19رشد فناوری  ، فصلنامهکیالکترون

  19در فصلنامه رهیافت،  کیالکترون یوکارها توسعه کسبو  ، نوآوری بازدر داده یمدل نوآورچاپ مقاله 

 ارائه طرحنامه با موضوع: طراحی پلتفرم داده بزرگ برای بیمه مرکزی 

 گران بیمه، بیمه مرکزی و سنديکای بیمه ارائه طرحنامه با موضوع: طراحی اپلیکیشن خسارت به پژوهشکده 

  :لیتحل یکردهايرو یساز ادهیپ قياز طر یمرکز مهینظارت ب یها حوزه نديتوسعه فراارائه طرحنامه با موضوع 

 داده

 بررسی امکانسجی پیاده سازی طرح اوراق بهادار بیمه ای در رشته های مختلف در صنعت بیمه 

 



 

 و عالقمندی ها های آموزشي دوره -ها مهارت

 
  نستعلیق( و ورزش -خودکار  عالقه به هنر )مدرس خوشنويسی با 

 ای های بیمه های مختلف در خصوص کارشناسی انواع رشته دوره 

 ای های بیمه ی آموزشی بازاريابی و فروش تلفنی و الکترونیکی رشته دوره 

 گذاری جسورانه سرآمد کارآفرينی و سرمايه»ی آموزشی  دوره» 

 کياستراتژ یزير برنامه یها کارگاه 

 نسازما یمهندس  کارگاه 

 تهران یمجتمع فن-مدل کسب و کار یطراح یدوره آموزش 

 توابع در اکسل یکاربرد یدوره آموزش 

 با موضوع:  ینوآور تيريمد یدوره آموزشDNA رانيا فناوری تيرينظر انجمن مد رينوآور، ز 

 یتخصص یها و پانل یارشد، دکتر یکارشناس یها در شاخه یو نوآور یعلم، فناور یگذار استیس یها دوره 

 و نوآوری یفناور تيرينظر انجمن مد ريز

 دوره آموزشی اينترنت اشیا 

  در  یکاو داده نديفرآ افزار نرمآموزشی دورهSPSS Modeler کاوی دايکه( )مجری: گروه داده 

  در  یکاو دادهی و سينو برنامهآموزشی دورهPython  کاوی دايکه( )مجری: گروه داده 

 افزار مع مهارت در استفاده از نرم( ادالت ساختاریPLSجهت تحلیل داده ،) های پژوهشی 

 افزارهای  شناسی سیستم و آشنايی با نرم مهارت در مفاهیم تفکر سیستمی، پويايیVensim   وAnylogic  

 عضو پیوسته انجمن مديريت فناوری و نوآوری ايران 

 ها شناسی سامانه عضو پیوسته انجمن ايرانی پويايی 

 انعضو انجمن کارآفرينی اير 

 


