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 کاری و حرفه ای  سوابقخالصه  

 مشخصات فردی و اطالعات تماس -1

 4431838279کد ملی:             02/1361/ 10تاریخ تولد:           نام خانوادگی: مشکی بافنام: مینا           

   21پالک  -  خیابان یاس برین  -  ابتدای بلوار دانشگاه  -  میدان اطلسی -  صفائیه – یزد آدرس دفتر:  

    8916859834کد پستی: 

 035-38244005تلفکس:       035-38267023شماره تلفن دفتر: 

   2واحد   –  832پالک  –نبش کوچه جهاد   –خیابان شریعتی   –تهران  آدرس دفتر:

 021-88749723شماره تلفن دفتر: 

 

 mina.meshkibaf@gmail.comآدرس پست الکترونیک: 

 09162146755شماره واتس اپ و تلگرام:          09129746373شماره تلفن همراه: 

 

 : و حرفه ای  سوابق کاری -2

 1393الی  1387از سال            6482نماینده بیمه نوین به کد 

 1396الی  1393از سال           3026نماینده بیمه تعاون به کد 

 تا کنون  1396از سال  1106 کارگزار رسمی بیمه مرکزی به کد 

 حیطه فعالیت کارگزاری  -3

  برای   که  فراوانی   امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر به رغم تسهیالت  

 امور اندرکاران دست و  مسئولین کاری حیطه در باالخص و اجتماع  وارد  نیز جدیدی ریسکهای دارند  پی در انسان رفاه

بدیهی است هر سازمان ، آن دسته از ریسکهایی که غیر قابل کنترل باشد را    . است  گردیده  وارد  پیمانکاری  و اجرایی

از سیستم مدیریت خود خارج     با   که  بوده   سازمان  در  ریسک   مدیریت   وجود   مستلزم  ،   آن   تحقق  فلذا   نماید  ترجیحاً 

آن    .گرداند   میسر   را  نآ  موقع  به   انتقال  ،  مناسب  ارزیابی  و  شناسایی تبعه  به  و  ترین  منطقی  از  یکی  راستا  این  در 

مقرون به صرفه ترین روشهای انتقال ریسک در هر سازمان که همواره در اولویت نخست توصیه قرار می گیرد همانا  

در این برهه  . عامل خواهد بودانتقال ریسک از طریق بیمه نامه مناسب به شرکت بیمه ای مطرح به عنوان بیمه گر  

یک انتخـاب  همـواره   ، کالن  مجـمـوعـه  هر  ریسـک  مـدیـریت  در  اصلــح  و  اجــرایی  روش     مـؤثـرتـرین 

، به عنوان مشاور تخصصی مدیریت در امور جاری بیمه خواهد بود زیرا کارگزاران بیمه مجازند بدون  بیمه   کارگزاری

را   ای  نامه  بیمه  نوع  هر  گزار  محدودیت،  بیمه  به صالحدید  بنا  و خصوصی  دولتی  از  اعم  گر  بیمه  کلیه شرکتهای  از 

کارگزاری    . نمایند  عرضه  ایشان  به  و  بافخریداری  ایران   مرکزی  بیمه  از  رسمی  مجوز با   مشکی  اسالمی  جمهوری 

آخرین با  منطبق  را  معظم  مجموعه  آن  ای  بیمه  امور  کلیه  محترم  مدیریت  آن  تمایل  حسب  دارد  و    افتخار  روشها 

 . دستاوردهای بیمه ای جاری در کشور به مرحله اجراء در آورد

بدون هزینه بوده و این کارگزاری    این کارگزاری  توسط  …زم به توضیـح است انجـام هر نوع خدمات بیمه ای و  ال   

 .کلیه هزینه های مربوطه را از محل صدور بیمه نامه و طبق قوانین و مقررات بیمه مرکزی تأمین می نماید 

mailto:mina.meshkibaf@gmail.com


 خدمات قابل ارائه توسط کارگزار  -4

ساختار  بررسی وضعیت موجود امور بیمه ای در مجموعه آن مدیریت و ارائه کارهای سیستماتیک به جهت ایجاد   •

 . بیمه بهره ور در سازمان شما

از   • از خبره ترین کارشناسان صنعت در رشته های مختلف بیمه ای اعم  ارائه مشاوره تخصصی بیمه با بهره گیری 

بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی ،بیمه های مهندسی و مقاطع کاری، انواع بیمه های مسئولیت، بیمه های باربری و  

( بدنه  و  ثالث)خودرو  های  بیمه  درمان،  تکمیل   های  بیمه .(  …انی )عمر و سرمایه گذاری و  مسافرتی، بیمه های زندگ

 .کشور بیمه صنعت در  ساری و  جاری  های  بیمه  کلیه  و

استعالم نرخ و شرایط بیمه نامه از تمامی شرکتهای بیمه گر داخلی و انجام رایزنی های حرفه ای به منظور کاهش   •

 . مناسبترین پوششهای بیمه ای برای سازمان بیمه گزارحق بیمه و خرید 

اتکایی در موارد   • انجام بیمه های  نظارت بر قبول ریسک در حد ظرفیت نگهداری شرکت های بیمه گر و پیگیری 

 مرتبط 

در   • وقت  صرف  و  گزار  بیمه  گرفتاری  از  جلوگیری  و  گر  بیمه  ارکان  از  چک  صدور  مرحله  تا  خسارات  پیگیری 

 . بوروکراسی اداری حاکم بر صنعت بیمه

و   • صنعتی  و  انسانی  ریسک  کاهش  جهت  ستادی  و  صفی  پرسنل  توجیهی  و  آموزشی  امور  اجرای  و  ریزی  برنامه 

 . آشنایی با باال بردن دانش بیمه ای جهت استفاده از بیمه نامه های خریداری شده

 . بروز حوادث و ارتقای سطح ایمنی سازمان تهیه و ارائه گزارشهای دوره ای مدیریتی جهت اطالع از علل •

 

 

  و   داشته  ای  بیمه   تعامل  باف   مشکی  کارگزاری  با  کنون   تا  که  ای  عمده   گذاران  بیمه  لیست  -5

 .دارند

 

 شرکت پروفیل یزد   •

 صنایع تولیدی یزد پولیکا   •

 شرکت آسانسور پارس  •

 نوین شرکت بارمان فراز ایساتیس •

 شرکت یزد اتصال پلیمر ایرانیان  •

 شرکت چینی بهداشتی اَرَس تبریز   •

 شرکت چینی بهداشتی مروارید یزد   •

 شرکت چینی بهداشتی کسری   •

 شرکت کاشی نارین میبد   •

 شرکت کاشی صدف اردکان   •

 شرکت کاشی مهتاب اردکان  •

 شرکت کاشی نوین سرام  •

 شرکت کاشی یزد سرام  •

 شرکت کاشی روکا سرام •

 فا سرام  شرکت کاشی ای •

 شرکت کاشی رز سرامیک  •

 شرکت کاشی کیهان •

 شرکت آجر نسوز فخار   •

 شرکت فرتاک یزد   •

 استانداری یزد   •

 بیمه درمان اتاق اصناف یزد   •

 شرکت صنایع غذایی چلچله   •

 شرکت فرش ستاره کویر یزد   •

 شرکت پارس نوین مدیا   •

 شرکت پارس مدیا پردازش  •

 شرکت همراه نوید تینا   •

 شرکت همراه آراد ایساتیس  •

 شرکت فوالد اردکان   •

 چادر ملو   معدنی و صنعتیشرکت  •

 مترو تهران   3فاز  •

 شرکت دراژه   •

 صنایع چینی بهداشتی ایساتیس   •

 شرکت مس زوچن مشهد   •

 مهر  کوروش غذایی صنایع شرکت •



 رکت دنیا پخش ش •

 یزد  شهرداری استان •

 کرمان شهرداری استان •

 یزد  کابل و  سیم شرکت •

 تهران  اختر  کابل و  سیم شرکت •

 شهر   اسالم  مهستان مسکونی پروژه  •

 قم  استان داران  هتل  درمان بیمه •

 سنتر  سیتی  تجاری  پروژه  •

 یزد  استان صنعتی شهرکهای تجمیعی قرارداد •

 قزوین  کهن سیستم  سرما رکتش •

 یزد  استان صدوقی شهید  پزشکی  علوم دانشگاه •

 یزد  استان هنر  و  علم دانشگاه •

 پارس  نسوز فرآوردهای شرکت •

 عمارت  عالی پیمانکاری شرکت •

 وکیل  عمارت  رستورانهای  مجموعه •

  اران پرست  و  پرسنل  و   پزشکان  تجمیعی   قرارداد •

 یزد  استان  صدوقی  شهید  بیمارستان

 بسپار  یزد تولیدی صنایع •

 کسری کار کاغذ شرکت  •

 موزاییک  یزدشرکت  •

 یزد  ایساتیس استریلیزه   و پاستوریزه  شیرشرکت  •

 شاد نوششرکت صنایع شیر  •

 دی   گالری گروه •

  کلیه   و   یزد   استان  جوانان  و   ورزش  کل  اداره  •

 استان ورزشی باشگاهای

 ماکارون تک شرکت •

 پاکسان  بهشر ذاییغ  صنایعشرکت  •

 کارتن  تکشرکت  •

 کارتن رویانشرکت  •

 تایر  یزدشرکت  •

 پیشرو  تجارت ساجد  شرکت •

 یزد قرارداد اتاق اصناف  •

  و ... •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


