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 کارشناسی مدیریت بازرگانی(گرایش بيمه) ،دانشگاه عالمه طباطبائی

معدل فارغ التحصيلی1.71 :

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی– گرایش مالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (مدیریت دولتی
معدل فارغ التحصيلی1.71 :

سابق)

مقاالت ،سمينارها ،دوره های آموزشی و عضویت در انجمن ها:
مقاالت چاپ شده:
 " .1ریسک های صادرات و نقش بيمه و ضمانت در پوشش آن" در مجله مدیریت علمی فرصت دانشگاه عالمه طباطبایی
سال 1801
" .1تجارت الکترونيک" در مجله مدیریت علمی فرصت دانشگاه عالمه طباطبایی سال 1808
 " .8ارائه الگویی جهت جایگاه مدیریت دانش در ارتباط با مشتری در جهت خلق مزیت رقابتی تمایز سازمانها" در دومين
کنفرانس بين المللی مدیریت بازاریابی سال 1801
" .4تحليل وضعيت موجود بازار صنعت بيمه" دومين همایش بين المللی بيمه و توسعه سال 180.
 " .1دانش ،عاملی در جهت ایجاد ارزش در شبکه های تجاری" در هفتمين همایش مراکز تحقيق و توسع صنایع و معادن
سال 180.
 " .1اخالق حرفه ای در صنعت بيمه" مجله الکترونيک بيمه ملت سال 1800
 " ..بيمه تعاونی اسالمی (تکافل) از تئوری تا عمل" مجله الکترونيک بيمه ملت سال 1800
 " .0صنعت بيمه ازتئوری تا عمل :بررسی و مقایسه وضعيت و عملکرد آن در ایران و جهان" مجله الکترونيک بيمه ملت
سال 1800
 " .1ارزیابی وضعيت صنعت بيمه کشور در مسير چشم انداز و طرح تحول صنعت بيمه :ارائه راهکار برای تعالی آن " در
فصلنامه صنعت بيمه سال 180.
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" .18مروری بر مباحث نوین در صنعت بيمه" مجله الکترونيک بيمه ملت سال 1800
 " .11تبيين شاخص های ارزیابی عملکرد شرکتهای بيمه خصوصی با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن" در فصلنامه
صنعت بيمه سال 180.
 " .11نقش نظارت درونی در حاکميت بيمه مرکزی بر صنعت بيمه" در اولين سمينار بين المللی چالشها و فرصت های صنعت
بيمه ،سال 1800
 .18مقاله ""Mutual Distrust & uncertainty to e-Commerce in Iran: Offering Insurance Solutions
در چهارمين کنفرانس بين المللی تجارت الکترونيک با رویکرد بر کشورهای در حال توسعه در مالزی ،سال 1800
 " .14روش شناسی استقرار نظام نظارت بهينه در صنعت بيمه :پيش شرط ها ،الزامات و اقدامات نظارتی" در شانزدهمين
همایش ملی بيمه و توسعه در سال 1800
" .11بررسی تطبيقی شيوه های توانگری مالی در مناطق مختلف دنيا" در شانزدهمين همایش ملی بيمه و توسعه در سال
1800
 " .11بررسی فرآیند مدلسازی و ارزیابی ریسک واحدهای بزرگ صنعتی در راستای آزاد سازی تعرفهها در صنعت بيمه" در
شانزدهمين همایش ملی بيمه و توسعه در سال 1800
سوابق آموزشی /پژوهشی
 .1.مدرس دروس دوره فراگير (پيام نور) در شرکت تعاونی مقاومت سازان اسپادنا 1801
 .10مدرس دوره های آموزشی نمایندگان بيمه شرکت بيمه ملت در رشته آتش سوزی 1801
 .11مدرس دوره های آموزشی بيمه در موسسه آموزشی سبا 180.
 .18همکاری با موسسه آموزشی پارسه در جهت تهيه جزوات دروس آمادگی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 1801
 .11همکاری با موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در زمينه طراحی بستههای آموزش تجارت الکترونيکی 1801
 .11تهيه و تدوین جزوه کامل یکصد و بيست صفحه ای در مورد سازمانها و شرکتهای بيمه 1804
 .18تهيه و تدوین وضعيت آمار جمعيتی کشور و تهيه برنامه چارت سازماندهی مراکز خسارت اتومبيل شرکت بيمه ملت در
سراسر کشور 1804
عضویت در انجمن ها:
 .14عضویت در انجمن علمی دانشگاه عالمه طباطبایی از سال  1801تاکنون
 .11عضویت و همکاری در مرکز نخبگان مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از سال  1801تاکنون
 .11عضویت در انجمن علوم مدیریت ایران از سال  1801تاکنون
 .1.مدیر گروه بيمه انجمن کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبایی 1800
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 جوایز و نشانها
 .10پایان نامه برتر صنعت بيمه در سال 180.
 .11فارغ التحصيل کارشناسی مدیریت بيمه با معدل الف  1.71از دانشگاه عالمه طباطبائی 1804
 .88فارغ التحصيل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) با معدل الف  1.71موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه ریزی 180.
 دورهها و کارگاه های آموزشی گذرانده شده)5833-5831( :
برگزار کننده

مالحظات

ردیف
41

اولين کنفرانس بازاریابی بين المللی سال1801

گروه پژوهش آریانا

کارگاه آموزشی

48

دومين کنفرانس بازاریابی بين المللی سال1801

گروه پژوهش آریانا

کارگاه آموزشی

انجمن تخصصی مراکز توسعه

کارگاه آموزشی

44

عنوان

هفتمين همایش  R&Dو ارزش آفرینی شبکهای سال 180.

و تحقيق صنایع و معادن

41

کارگاه آموزشی ریسک های نوین و چالش های بيمه ای سال 180.

41

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالی سال 180.

4.

پانزدهمين همایش ملی و دومين همایش بينالمللی بيمه و توسعه سال180.

بيمه مرکزی و پژوهشکده بيمه

دوره آموزش حرفه ای آشنایی با اصول و فنون مکاتبات اداری و گزارش-

موسسه آموزشی سبا

40

پژوهشکده بيمه مرکزی

کارگاه آموزشی

موسسه آموزشی سبا

کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی

نویسی 1800

41

راهکارهای دستيابی به ضریب نفوذ باالتر از متوسط جهانی 1800

پژوهشکده بيمه مرکزی

کارگاه آموزشی

18

آزادسازی تعرفه های بيمه ای 1800

پژوهشکده بيمه مرکزی

کارگاه آموزشی

11

دوره آموزشی مدیریت مشارکتی 1800

موسسه آموزشی سبا

کارگاه آموزشی

11

دوره آموزشی اصول اخالق حرفه ای در بيمه 1800

موسسه آموزشی سبا

کارگاه آموزشی

18

دوره آموزشی مهارتهای بازاریابی بيمه 1800

موسسه آموزشی سبا

کارگاه آموزشی

14

اولين سمينار بين المللی چالشها و فرصت های صنعت بيمه 1800

دانشکده علوم اقتصادی

کارگاه آموزشی

ITM Research Group

کارگاه آموزشی

بيمه مرکزی و پژوهشکده بيمه

کارگاه آموزشی

انجمن ملی بهره وری

کارگاه آموزشی

11

چهارمين کنفرانس بين المللی تجارت الکترونيک با رویکرد بر کشورهای در
حال توسعه ( مالزی) 1800

11

شانزدهمين همایش ملی بيمه و توسعه سال1800

1.

همایش ملی بهره وری 1800

8

