
 

 
  

 تماس  وی فرد  اطالعات
  

 

 

 

 

 مینا :  نام

 مشکی باف ی : خانوادگ نام

 ونث م :  تی جنس

 37:  سن

 متأهل :  تأهل تیوضع

 ی ران یا:  ت یمل

 mina.meshkibaf@gmail.com:  کی الکترون پست

 09133510097-09129746373   : همراه تماس شماره

 035-38244005  :   ثابت تماس شماره

  

   ی کار اتیتجرب

 

 (کنون تا 3961) 1106بیمه کد   کارگزاری رسمی

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  (1396ی ال 1393) نماینده بیمه تعاون
 
 

 

 

 ( 1390ی ال 1385)  بیمه نوینفروش نماینده 

 

 
 

  

  (1385ی ال 1384)  بیمه البرز کارمند

 
 
 

  

 ( 1384)  بیمهورود به عرصه 
 

  

 (  1385الی  1380)  مدیر مالی شرکت یزد نوین

 

 

 

 
 

  

 

 

 کد

1106 



 

   ها   دستاورد

 و صدور بیمه نامه های مورد نیاز    بیمه گزارانایجاد باجه و استقرار یک الی دو نفر نیرو در ساعات اداری جهت مشاوره و پاسخگویی به 

از   بیمه گزارانعقد قرارداد با کلیه بیمارستانها و مراکز پاراکلینیکی خصوصی در سطح استان ها و شهرستانها به منظور بهره گیری هر چه بیشتر 

 خدمات در رشته درمان گروهی 

 صدور معرفی نامه های مورد نیاز جهت استفاده از خدمات بیمارستانی و پاراکلینیکی 

 راکز درمانی پیشنهادی از سوی آن مجموعهامکان عقد قرارداد با م

 ( اقساط بلند مدت صدور بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و پرداخت حق بیمه آن طی  

 درصد تخفیف ویژه(  60قسط ماهیانه متوالی )اعطای حداکثر  8صدور بیمه نامه آتش سوزی و پرداخت حق بیمه آن طی  

 قسط ماهیانه متوالی بدون پیش پرداخت 

درصد تخفیف ویژه مازا بر   45قسط ماهیانه متوالی بدون پیش پرداخت )ارائه  8آن طی   تخفیفصدور بیمه نامه بدنه اتومبیل و پرداخت حق 

 درصد تخفیف نقدی در صورت حق بیمه به صورت نقدی(   10 -درصد تخفیفذ صفر کیلومتر 20  -تخفیفات عدم خسارت

 درصد تخفیف( 70قسط ماهیانه متوالی )اعطای حداکثر  6و پرداخت حق بیمه آن طی  صدور انواع بیمه نامه مسئولیت و مهندسی

  

 دانشگاه یزد 

 

 کارشناسی علوم اجتماعی   

 

1382-1386 

  

   ها  آموزش  

 

ساعت  180 آموزش زبان بدن  دوره تهران      

ساعت  90    دوره های دکتر آزمندیان  تهران  

ساعت  65  تهران  
دوره ی بیمه مسئولیت  

 بصورت تخصصی 

  

ساعت  48    دوره بیمه آتش سوزی  اصفهان  

ساعت  180  تهران  
تمامی دوره های بیمه ای  

 بصورت تخصصی 

  

ساعت  90  تهران  
دوره های بازاریابی فروش  

 بیمه عمر سعید امامی 

  

   ی وتریکامپی مهارتها

 

ICDL, Photoshop,windows8 & 10 

 

  

   ی خارجی ها زبان بر  تسلط

  
 
 

  

 واژگان ی سیانگل  زبان  واژگان  نوشتن  خواندن  مکالمه مطلب  درک 

 شرفته یپ   ی س یانگل متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  

 

 

 

 

 

   ی تیریمدی مهارتها

 



 

  -  - مسئله  حل وی  ساز میت

  -  -   مذاکرهی مهارتها 

  -  - افراد  اداره مهارت

  -  - ی قو  ارائه  وی ارتباط ی مهارتها 

  -  - ل یتحل و هیتجز و ،ی زیر  برنامه  ، پروژه  تیریمدی مهارتها 

   ی فرد  اتیخصوص  و مهارتها

   ی پرداز   ایرو و ی ستی آل دهی ا دورازافکار به ، انهیگرا واقع و  کیاستراتژ دید

   کار  دری جد و  مصمم

   قبول  قابل عملکرد  با زا  استرس و  فشار ُپر  طیشرا تحت میت با کاریی توانا

   تعارض  تی ریمدیی  توانا بای کار ی ها   میت اداره وی گری مربی مهارتها 

   محوله  امور به متعهد  وی کار  مسائل به نسبت مثبت نگرشی دارا 

   گر  لیتحل و  خالقی ذهنی دارا 

   الزمی های  هماهنگ   و اتی عملی ور بهره شی افزا جهت مافوق تیریمد و میت  افراد با موثر ارتباط جادیایی توانا

   ی رهبر وی میتی مهارتها

   ی رهبر

   ت یهدا

   تیحما

   ی کاری ها  میت زشیانگ جادیا

   عملکردی ابیارز  وی هدفگذار یی توانا

   ی کار ی ها می ت اهداف  برآورد از  خاطر نانیاطم

   همکاری ها  ریسا
 

  

    شرکت بیمه سامان  خاورمیانه  زندگی  بیمه شرکت  ایران شرکت بیمه  

    شرکت بیمه دی  شرکت بیمه کارآفرین  شرکت بیمه پاسارگار  

    شرکت بیمه پارسیان  شرکت بیمه آسیا  شرکت بیمه دانا  

    شرکت بیمه آرمان  شرکت بیمه میهن  شرکت بیمه ما  

    تعاون شرکت بیمه  شرکت بیمه رازی  شرکت بیمه کوثر  

    شرکت بیمه ملت  شرکت بیمه معلم  شرکت بیمه سینا  

    شرکت بیمه نوین  شرکت بیمه سامان  شرکت بیمه البرز  

    شرکت بیمه ایران معین  شرکت بیمه امید  شرکت بیمه حافظ  

    شرکت بیمه تجارت نو  شرکت بیمه سرمد  شرکت بیمه آسماری  

    صبا  حکمت بیمه شرکت    

 

  



 

برای ما همین افتخار بس است که در طی سنوات  گذشته و ارائه سرویس به                                             

صنایع شیر  ،  ، شرکت کنترل صنعت  بیمه گذارانی مانند شرکت لوله و تجهیزات سدید

اتصال پلیمر  پاستوریزه و استرلیزه، شرکت صنایع تولیدی یزد پولیکا، شرکت یزد  

چینی   شرکت  ایساتیس،  بهداشتی  چینی  شرکت  آبدشت،  حفاری  شرکت  ایرانیان، 

گستر   عمارت، شرکت پیمانکاری بهساز راه  بهداشتی مروارید، شرکت پیمانکاری عالی

، جهاد نصر، شرکت آب و فاضالب تهران، کانون وکال دادگستری استان  خلیج فارس

صدف، شرکت کاشی مهتاب  یزد، شرکت صنایع تولیدی رویان کارتن، شرکت کاشی  

اره، شرکت کاشی نارین، شرکت  اردکان، شرکت کاشی نوین سرام، شرکت کاشی ست

پارس، هتل تهرانی یزد، شرکت توسعه انرژی پرسیا ایساتیس، قالیشوئی    هیوا پاد

سزار،   ایرانیان، شیرینی سازی رهبر و شرکاء، رستوران  فوالد پیروزی، شرکت فرآور

، شرکت آژیرک رازان، فروشگاه های  2و    1ی شعبه  ن هان رستوران سایت، رستورا

ذهن زیبا سراسر ایران، شهرداری استان یزد، شرکت تعاونی کشاورزی دامداران،  

شرکت انجماد صنعت، بیمارستان افشار یزد، قرداد مسئولیت و آتش سوزی با پایانه  

یزد،   اصناف استان  اتاق  پیام،  قراداد مسولیت فرودگاه  باربری،  فوالد سامان،  های 

شرکت  چادرملو،  شرکت  به  وابسته  پیمانکاران  اردکان،  فوالد  آلیاژی، صنایع  فوالد 

شرکت های     ، معدن شن و ماسه نیکوکاران  ، شرکت پروفیل یزد  ، صنعت پژوه  بسپار

اتاق صنایع و معادن  به  شرکت سرما سیستم   ، شرکت تعاونی مهریز درین  ، وابسته 

یه شن و ماسه استان یزد، اتحادیه مواد غذایی، شرکت  ، اتحادکهن قزوین، تاالر یزد

ناد پالستیک، شرکت کاشی ایفا سرام، شرکت  شرکت پساجد تجارت پیشرو تهران،  

سایت رستوران  سرام،  کیمیا  مدیا،  کاشی  نوین  پارس  شرکت  پاکسان،  شرکت   ،

بهداشتی  بیمارستان پارس سپهران، بیمارستان شهید رجایی تهران، حکیم بتن، چینی  

کارخانجات چینی مقصود استان خراسان  تبریز،  بهداشتی ارس    ... و  مروارید، چینی 

   را حاصل و پاسخ اعتماد بیمه گذاران خود را بدهیمتوانسته ایم حداکثر رضایتمندی  

که این امر حاصل تالش شبانه روزی و همکاری و همدلی بین همکاران خود با پرسنل  

 می دانیم.  و مجموعه بیمه گذاران خود 


