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 سوابق تحصیلی

 :(39.01، معدل)3101تا3101، از سال )ره(، دانشگاه بین المللی امام خمینیآمار و کاربردها کارشناسی 
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 (31.81،معدل)  3108تا  3101از سال  زبان انگلیسی(

 رقابت و رفتار ریسک پذیری در صنعت بیمه ایران)استاد راهنما:دکتر رضا افقی(  نامه:عنوان پایان

 

 هاو پروژه مقالات

 ISI Journals is submitted: Authors: Ofoghi, Reza and Shirazi, Seyedeh Sahar. Competition and 

risk-taking behavior in Iranian insurance industry. International Journal of Business and 

Development Studies.2021; Manuscript ID: IJBDS-2109-1900 

 

 ISC Journals: “A test on adverse selection theory: The case of supplementary health insurance in 

Iran”. 

 

 طرح های بازنشستگی برای درس سمینار های طول عمر بر رویی تأثیر ریسکمطالعه درباره 

 

 

 
 

 هادوره ها و گواهینامه

 3103ردادلین کنفرانس بیمه ایران در دانشگاه شهیدبهشتی تهران به تاریخ مشرکت در او 

 ایران عضویت در انجمن بیمه و مالی 
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  شرکت در ورکشاپ های نرم افرازSPSS, MATLAB در دانشگاه علامه طباطبایی 

 

 

 سوابق شغلی 

 ماهبه مدت سه )شعبه قزوین(کارآموز شرکت بیمه ایران 

 ایکارآموز استارتاپ بیمهLitium   (https://www.linkedin.com/company/litiumins) 

 

 مهارت ها

 های پیچیدهپژوهشگر سیستم 

 های نرم افزاری:   مهارتStata, Eviews  آشنا با ،R ,SPSS.MATLAB 

 ICDL مهارت های هفتگانه ,

  :انگلیسی و فارسی مهارت های زبانی 

 6.5)(Listening 7, Reading 6.5, Writing 6, Speaking 7, Overall=IELTS  
 

 

 هاتوانمندی

 گرتحلیل 

 مسئولیت پذیر 

 جودقیق و حقیقت 

 معمولی 

 

 

 سرگرمی ها

  نواختن تار 

 ی کتابمطالعه 

  ورزش 

 

 هامعرف

 دکتر رضا افقی 

 اقتصاد گروه بیمه رشته  استادیار و ومعاون پژوهشی دانشکده بیمه اک
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 (، ofoghi@atu.ac.irآدرس ایمیل)

 ایدکتر علیرضا حمزه 

 گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمدیر مرکز استعداد و عضو پژوهشکده سیاست

 دکتر آتوسا گودرزی 

 و استادیار رشته اقتصاد گروه بیمه  رئیس دانشکده بیمه اکو

 (atousagoodarzi@atu.ac.irآدرس ایمیل)

 کلیشمی دکتر غدیر مهدوی 

  آموزشی بیمهگروه دانشیار و مدیر

 (mahdavi@atu.ac.irآدرس ایمیل)
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