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 سوابق تحصیلی

 معدل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 10/16 حسابداری کاردانی

 65/17 گرایش رسانه -روابط عمومی کارشناسی

 33/17 کمدیریت استراتژی، گرایش مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

 در جریان مدیریت حرفه ای (DBAدکترا )

 

 و مدیریت ای بیمهمباحث  در خصوص  ی مقدماتی و حرفه ایها گواهی آموزشی و مهارت

 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 99بهمن   مدیرعامل حرفه ای DBAدوره تخصصی 

 توسعه پایدار کسب و کار ایرانیانمرکز در  1398ماه  آذر  "بیمه های اتکایی" گواهی حضور در کارگاه آموزشی

 در محل پژوهشکده بیمه 2016اکتبر  4  "قیمت گذاری برای قراردادهای اتکایی غیرنسبی" آموزشی تخصصیدر سمینار  حضور

 در محل انجمن حرفه ای بیمه 95وردین فر "کاربردهای آمار در صنعت بیمه"در کارگاه آموزشی  حضورروز در گواهی  1به مدت 

 انجمن حرفه ای بیمه  - 1394بهمن  "دانش عمومی شناورها"در کارگاه آموزشی  حضورگواهی 

 پژوهشکده بیمه - 2015سپتامبر   Aviation Insuranceدر دومین سمینار  حضورگواهی 

 پژوهشکده بیمه- 2015آگوست    Principles & Practice of Reinsuranceدر سمینار آموزشی  حضور گواهی 

 پژوهشکده بیمه - 2015اکتبر    Energy Insuranceدر سمینار  حضور گواهی



 انجمن حرفه ای صنعت بیمه - 1394مهر   "مدیریت ریسک"در کارگاه آموزشی  حضورگواهی 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه -  1394خرداد  "31000مدیریت ریسک عمومی بر مبنای استاندارد ایزو "در کارگاه آموزشی  حضورگواهی 

 شرکت بیمه تعاون - 1393ماه  آبان  "تکنیک های بازاریابی و اصول و فنون مذاکره" آموزشی سمینارگواهی حضور در 

 شرکت بیمه تعاون - 1392دی ماه   "بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی" گواهی حضور در کارگاه آموزشی

 شرکت بیمه تعاون - 1392دی ماه   "ما در قبال اشخاص ثالثبازدید اولیه بیمه مسئولیت کارفر" گواهی حضور در کارگاه آموزشی

 شرکت بیمه تعاون - 1392دی ماه   "بازدید اولیه بیمه بدنه اتومبیل" گواهی حضور در کارگاه آموزشی

 

 تجارب کار

 تا کنون 03/04/1396 ی شرکت بیمه تعاون از تاریخیاتکا بیمه های رئیس اداره  -         

 به مدت یکسالی شرکت بیمه تعاون یاتکابیمه های معاون اداره  -

 سال 3به مدت  و امور بین الملل شرکت بیمه تعاون ییاتکا بیمه های کارشناس -

 به مدت یکسالمدیریت اشخاص شرکت بیمه تعاون  کارشناس -

 سال 2به مدت مجموعه فرهنگی و ورزشی متصدی مجموعه فرهنگی، ورزشی خواهران  -

 سال 3به مدت مجموعه فرهنگی مسئول فرهنگی و پرورشی  -

 به مدت یکسال -مدرسهکامپیوتر؛ مدرس  -

 نه ماهبه مدت  نمایندگی بیمه آسیاکارآموز مالی  -

 

 تخصص و مهارت ها 

 مهارت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 

 ماه 9دوره عملی مهارت مالی در بیمه آسیا به مدت 

 آشنا با انواع قراردادهای نیروی انسانی

 آشنا با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی، مدل شایستگی و کانون های ارزیابی و برنامه ریزی منابع انسانی

 آشنا با مدیریت نوآوری ، تحلیل کسب و کار و تدوین مدل های کسب و کار

 آشنا با رهبری سازمانی و مهارت های رهبری

 آشنا با مدیریت تغییر  و ارتباطات استراتژیک

 فنون مذاکره و ارتباطات اثربخش و ایجاد روابط بهترمهارت در 

  2و1درجه    ICDLمهارت 

 آشنایی کامل با سیستم اتوماسیون اداری



 ) بیمه (  آشنایی کامل با سیستم نرم افزار فناوران

 (بیمه مرکزیآشنایی کامل با سیستم نرم افزار سنهاب )

 

 فعالیت ها

  تأمین کننده و مشتریبازار و تأثیر آن بر یکپارچگی -تألیف کتاب استراتژی نوآوری محصول -

 عضو انجمن علمی دانشگاه مهرالبرز -

 عضو سازمان بین المللی دانشگاهیان -

 عضو شبکه اجتماعی تجاری لینکدین -

 مشاور در امور تربیتی و پرورشی -

 مشاور امور بیمه ایی -

 توانمندی ها 

 توانایی کار گروهی  -

 توانایی کنترل احساسات بر اساس مدل هوش هیجانی  -

 خالقیت به جهت بهینه سازی عملیاتی در محیط کار  -

  سازمانها در راستای اهداف  ها و سازمان ارتباط گیری با دیگر ارگان -

 عالقه مندی ها

  به مناطق مختلف سفرتجربه  -

  (غیر رمان) مطالعه کتاب -

 ترجیحا کالسیک،  موسیقی -

 ی و روزمرگییکنواختبه چالش کشیدن  مشتاق -

 حفظ محیط زیستعالقمند به  -

 

 

 

                                                                                                       


