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 تحصیالت

 رشته دانشگاه تحصیلی مقطع

 گرایش نظری -علوم اقتصادی آزاد تهران مرکز  _دانشکده اقتصاد وحسابداری  کارشناسی ارشد

 نظری گرایش-اقتصادی علوم مرکز تهران_ دانشگاه پیام نور  کارشناسی

 ریاضی و فیزیک دبیرستان غفاریان دیپلم

 مقاالت 

 سال محل ارائه )استخراج شده از پایان نامه  و سایر مقاالت(اوین مقاالت عن

 4931 سنندج دانشگاه سنجی اقتصاد المللی بین کنفرانس دومین   ایران در عمر  های بیمه بازار در کژگزینی تحلیل و پذیری ریسک گریزی، ریسک

Risk Aversion, Risk taking, and Analysis of Adverse 

Selection in Life Insurance Market in Iran 
 6142 لهستان ورشو اقتصاد، المللیبین نشست

 در عمر  های بیمه بازار در کژگزینی تحلیل و ریسک سطح در مؤثر کیفی و کمی عوامل

 ایران
 بیمه پژوهشکده

 داوری مرحله

 هیئت تحریریه

 کاری- کامپیوتری_تخصصی  مهارت های

 توضیحات مهارت های کاری محل دوره  ساعات آموزش شده راندهگذ دورهای و مهارتها

 آسان ،سیستم  رایین حسابداری مسلط به سیستم مدرس تربیت دانشگاه 61 دیتا  پانل

 عربی متحده امارات ، آذربایجان کشور ، پرداخت ارزیکارت مستر و کارت ویزا صدور خوارزمی دانشگاه 42 کاوی  داده   

R 46 کشاورزی جهاد وزارت به جیوهوموس معرفی کودهای مهعال دانشگاه geohumus.ir / سایت ترجمه   

 کن خشک میوه های دستگاه درایر پارس انجمن با همکاری مرکز تهران آزاد دانشگاه 8 کامفار

STATA 8 آنالینپشتیبانی  ، بازاریابیپشتیبانی و فروش مسئول مرکز تهران آزاد دانشگاه zopim 

 www.bookingyar.com سایت با مکاریه   SPSS ،EVIEWS، RapidMiner ، ICDLآشنایی با 

 تجارب  کاری

 زمینه فعالیت  سایت  شرکتنام  مدت زمان

 واردات موادغذایی /http://www.zergroup.com آریا دلپسند شرکت 39 تیرتا 31خرداد

 پرداخت های ارزی ،پژوهشی امور /http://www.utkala.com تهران دانشگاه علمی وخدمات کاال شرکت 31 خرداد الی 34فروردین 

 فعالیت های اجتماعی

 برگزاری دوره های آموزشی، همکاری با انجمن سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی آزاد واحد تهران مرکز _دانشکده اقتصاد  مسئول انجمن علمی

 و وبالگ 4311اشتراک منابع تخصصی و آموزشی اقتصادی  تعداد اعضا  @EconomicFileاکونومیک فایل  تلگرام کانال مدیریت
http://www.ess-society.blogfa.com/ 

 وبالگ_سایت_تلگرامی های کانال مدیران سایر با همکاری

 نقاشی_ شنا_ بدنسازی_ کوهنوردیسایر عالقه مندی ها :

@eshterakedanesh  

@eghtesadsanjinovin 
 مدیریت(  نابع اقتصاد،مدانش )اشتراک اشتراک 

 اقتصادسنجی نوین )اشتراک فیلم های آموزش ی در مبحث اقتصاد سنجی( 
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