بسمه تعالي

مشخصات فردي
نام  :وحيده
نام خانوادگي  :دائمی
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سوابق تحصيلي
تاريخ

مقطع

رشته

گرايش

محل اخذ مدرک

معدل

ديپلم

نظري

علوم تجربي

دبيرستان غير انتفاعي حنان

19/64

1381

کارشناسي

مديريت

مديريت بيمه اکو

دانشگاه عالمه طباطبايي

15/13

1385

کارشناسي

مديريت

ارشد

اجرايي

دانشجوي

مديريت

دکتري

بازرگاني

استراتژيك

مؤسسه آموزش عالي
بينالمللي فارابي

فارغ التحصيلي

1389

17
دفاع

ماه

سال

اردیبهشت

رفتار سازماني و
مديريت منابع

پروپوزال

در

دانشگاه عالمه طباطبايي

انساني

-

 1397با موفقيت انجام
شده و تا یک سال آینده
دفاع نهایی انجام خواهد
گرفت.
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سوابق علمي و پژوهشي
 .1ارائه مقاالت متعدد در زمينه مدیریت منابع انسانی ،بررسی پارادایم های مدیریتی و اجتماعی ،مدیریت رفتاار
سازمانی ،مدیریت اسالمی ،استراتژی های منابع انساانی و  ...کهاه تعادادی از آنهاا در مساير نمایاه شاد در
سمينارهای معتبر می باشند)
 .2انجام پروژه های دانشجویی در زمينه بيمه و مدیریت ریسک ،بازاریابی بيمه ،اقتصاد بيمه ،فرآیناد خصویای
سازی و عواقب آ در ایرا و تأثير عوامل مختلف بر عملکرد شرهتهای بيمه ،روند لحاق ایرا به ساازما
تجارت جهانی و تغييرات ینعت بيمه در روند الحاق. ... ،
 .3حضور در اولين نمایشگاه بين المللی شهرکهای ینعتی در غرفه بيمه ایرا .
 .4طی دوره آموزشی بيمه ویژه هارهنا در شرهت بيمه پاسارگاد.
 .5طی دوره آموزشی ویژه نمایندگا در شرهت بيمه پاسارگاد.
 .6حضور در هنفرانس بيمه و فردايي ديگر و اهداي نشان لياقت بيمههاي بهه شهرکتهاي بيمهه
داخلي.
 .7ترجمه مقاالت متعدد در زمينه بيمه ،مدیریت ،اقتصاد ،بازاریابی ،حسابداری ،سياسی و متو ادبی .
 .8حضور در همایشهای ملی و بينالمللی بيمه و توسعه از پانزدهمين الی بيست و سومين همایش کسال جاری).
 .9طی دورههای:
 دوره تخصصي چارتر بيمهه مهال ي  )Malaysia Chartered Insurance Instituteواخذ مدرک ديپلم از موسسه چارتر مال ي
 ایول و هليات بيمه ک 20ساعت) مدیریت ریسک در بيمه ک 16ساعت) -بيمههای مهندسی ک 20ساعت)
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 فرآیند الحاق به سازما تجارت جهانی ک 32ساعت)،ریاضيات بيمههای عمر ک 20ساعت) سایر دوره های تخصصی بيمه ... .10حضور در هارگاههای:
 مدیریت ریسک ک 16ساعت به زبا ایلی) محاسبات بيمههای زندگی هارگاه آموزشی سيستم مدیریت استراتژیک بر مبنای هارت امتيازی متواز ک)BSC... -
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سوابق کاري
 .1گذراند دوره  3ماهه هارآموزی در بيمه ایرا .
 .2فعاليت چهار ماهه در بيمه پاسارگاد شعبه مرهزی تهرا .
 .3فعالياات پاانه ماهااه در پژوهشااکده بيمااه ،وابسااته بااه بيمااه مرهاازی جمهااوری اسااالمی ایاارا در ساامت
ویراستارکویراستار مقاالت فارسی و التين ارسالی برای چاپ در نشریههای چاپ پژوهشکده).
 .4اشتغال در معاونت اتکایی بيمه مرهزی جمهوری اسالمی ایرا کمدیریت بيمههای باربری ،هشاتی و هواپيماا،
اداره بيمههای هواپيما) از خرداد ماه .1387
 .5تدریس زبا انگليسی در آموزشگاههای شریف ،پارسيا و ناهيد کبه مدت  5سال).
 .6تدریس زبا انگليسی در آموزشگاه فرهنگ کبه مدت  2سال).
 .7تدریس زبا انگليسی بهیورت خصویی و نيمه خصویی.
 . 8ترجمه متو عمومی و متو تخصصی بيمه ،اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و متو مرتبط کبه دو زباا فارسای و
انگليسی)
 .9تاادریس در دانشااگاه بااينالمللاای فااارابی کمهرشااهر هاار -دوره مجااازی) در دوره هارشناساای ارشااد کدرو
مدیریت بازاریابی و بازرگانی بينالملل ،مدیریت زنجيره تأمين بينالمللای و واردات ،اخاالق و احکاام هساب و
هار ،ایول مذاهرات و قراردادهای بينالمللی)
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مدارک و مهارتهاي علمي
 زبان انگليسي: .1مدرک .IELTS
 .2مدرک  TTCاز آموزشگاه شکوه.
 .3مدرک  TTCاز آموزشگاه شریف.
 .4مدرک توليمو ک  ) TOLIMOاز سازما سنجش آموزش هشور.
 .5گذراند دوره مکاتبات تجاری در آموزشگاه خرسند.

 کامپيوتر: .1مسلط به  Internet ،Windowsو نرم افزارهای هاربردی شرهتهای بيمه.
 .2مسلط به نرم افزار .Microsoft Office

با سپاس فراوان
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