
 

 

 

 

 شرح مختصری از تجربیات وسوابق کاری

همزمان با شروع تحصيل در رشته مدیریت بيمه هاي بازرگاني دانشگاه تهران شروع به 1368این گروه درسال                 

 نتيجه رسانده است. فعاليت در بازار بيمه کشور نمود وبا اساتيد بيمه کشور پروژه هاي مشترک را پيگيري وبه

شرکت کارگزاري بيمه پيک آسایش را با مجوز بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران به ثبت رسيده که  1376 /19/06ودر سال

با راه اندازي 85اجازه فعاليت در تمامي رشته ها وبا کليه شرکتهاي بيمه دولتي وخصوصي را دارا ميباشد.این گروه در سال 

انا را درشرکت سهامي بيمه ایران تحت نظر شعبه ممتاز پاسداران ومجتمع خدمات بيمه اي سعدي شرکت خدمات بيمه اي ه

بيمه شده در بخش درمان وعمر وحوادث صدور 300.000واستان فارس شروع به فعاليت نمود. این شرکت تاکنون به بيش از 

 وخسارت را راسا رسيدگي وپرداخت نموده است.

 نام خانوادگي: شریفي                   نام : ساسان              

 

 تحصيالت: ليسانس مدیریت  بيمه هاي بازرگاني  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 09121352387شماره تماس: 

 www.bimehana.comسایت:

:sa_sharify@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

09/02/1397 

5023/95 

 دارد

 سوابق کار 

 مدت خدمت محل خدمت پست سازماني ردیف

 93تا76 شرکت تعاوني کارگزاري بيمه پيک آسایش  يئت مدیره مدیرعامل ورئيس ه 1

 تا کنون 1393از سال  شرکت خدمات بيمه اي هانا بيمه ایران  مدیرعامل ورئيس هيئت مدیره  3

 در مرحله پایان نامه در رشته بيمه  کارشناسي قوه قضائيه  3



 

 

 شرکتشرح امکانات وتوانایی ها 

 تشریح عنوان ردیف

 کارشناسی  مدیریت بیمه های بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  رشته تحصیلی  1

 سال کلیه رشته های بیمه ای 20 مدت  فعالیت 2

 سال صدور وپرداخت خسارت 15 تجربه حوزه درمان  3

د خندان متر فضای اداری در دو طبقه  بصورت ملکی در خیابان شریعتی باالتر از سی230 مالکیت دفتر 4

 خط تلفن 10مقابل پارک کورش با 

نفر که با توجه پروژه که شرکت قبول میکند نیرو ی انسانی تکمیل می 15در حال حاضر  تعداد پرسنل 5

 گردد.

 نفر1000باالی  200بیش از  تجربه اجرای قراردادهای کشوری 6

7  

 هانااختصاصی امکانات نرم افزار 

دن دانش بیمه ای بصورت متن،فلم و پادکست همچنین ایجاد بستر مناسب جهت باال بر

امکان ثبت هرگونه درخواست با امکانات گزینه ای بعالوه ایجاد صفحه شخصی برای هریک 

از کاربران بصورت مجزا که امکان ثبت و درخواست و ارسال پیام بصورت آنالین برای 

 بیمه شده محترم و افراد تحت تکفل صورت می گیرد.

نرم افزاری سایر نیازهای بیمه  امکانات 8

 ای  کارکنان

تماما بصورت اینترنتی وهر کاربر دارای پرونده شخص جداگانه که کلیه نیازهای بیمه ای 

 شان دیده شده وهرلحضه قابل رصد میباشد.

ایشان بصورت کلیه  مراحل  ثبت نام بیمه شدگان  بیمه درمان تکمیلی کارکنان وخانواده ه امکانات نرم افزاری صدور 9

 اینترنتی  انجام میگیرد.

ثبت هزینه  ها بصورت اینترنتی انالیز هزینه ها تحت وب ثبت حواله و واریز وجه به حساب  امکانات نرم افزاری خسارت  10

 شبای بیمه شدگان. 

و  یزشکاسناد پ افتیکارشناسان مجرب در محل آن سازمان محترم جهت در دواستقرار   امکانات اجرای کار 11

 شدگان. مهیالزم  به ب ییپاسخگو

 ساعت 72تا 24بین  خسارت درمان از لحظه تکمیل مدارک مدت زمان پرداخت خسارت  12

کلیه بیمه های سازمانی وانفرادی قابل ارائه در محل سازمان)اتومبیل بیمه عمر اتش سوزی  بیمه نامه های قابل ارائه 13

 خارجی و....( مسولیت هیئت مدیره اسانسورومسافرت

 درصد برای کلیه خودروهای سازمانی وکارکنان وخانواده درجه یک2.5در بخش ثالث  تخفیفات قابل ارائه در بیمه ثالث  14

 درصد برای کلیه خودروهای سازمانی وکارکنان وخانواده درجه یک %10در بیمه بدنه  بدنه تخفیفات قابل ارائه در بیمه 15

 در سایر رشته های مورد نیاز باتوجه به تعداد وشرایط تخفیف اعمال میگردد. بیمه سایر ه درتخفیفات قابل ارائ 16

 

 

 

 



 

 

 

 

 شرکت های استفاده کننده از خدمات صدور وخسارت بیمه عمر وحوادث ودرمان تکمیلی

 تعداد بیمه شدگان مدت همکاری موضوع فعالیت نام شرکت ردیف

 3,500 سال20 بند ایمنيتوليد کمر شرکت توليدي صنعتي اخشان 1

 600 78از توليد فيلترهاي صنعتي شرکت آران گستر 2

 400 78از لبنيات شرکت پارت لبن 3

 3,000 81از  خودروي پروتون شرکت صنایع زاگرس خودرو 4

 2,000 78از بازرگاني ليزنگ.خدمات شرکتهاي تابعه زاگرس خودرو 5

 سال12کشوري 30.000 81از سال صاري(کليه اعضا) انح سازمان نظام پزشکي کشور 6

 120 82از سال اجراي پروژه اي کالن شرکت ساختماني کوتن 7

 2,500 81ازسال بيمارستان بيمارستان قلب تهران 8

 مشاوره درطراحي بيمه 81سال خدمات اتش نشاني سازمان آتش نشاني 9

 کشوري1200 86از سال کليه اعضا) انحصاري( سازمان نظام دامپزشکي کشور 10

 کشوري3.000 87از سال GRPلوله هاي  ببمه گروه صنعتي فراسان 11

 کشوري2.000 88از سال کليه اعضاء) انحصاري( انجمن داروسازان سراسر کشور 12

 کشوري12.000 88از سال شيراز2تهران و6و4منطقه  اموزش پرورش کارت طالئي 13

 کشوري3.000 88از سال مواد غذائي  نوشابه شرکت زمزم شرق 14

 کشوري10.000 89از سال خدمات بانکي بانک توسعه تعاون وشرکتهاي وابسته 15

 کشوري9.000 92از سال حمل ونقل حوزه نفت  شرکت ملي نفتکش 16

 کشوري4.000 92از سال تجهيزات اداري  شرکت ایران ارقام  17

 5,000 93از سال  حمل و نقل اتحادیه اتوبوس راني شهري کشور 18

 11,000 93ازسال خودروسازي شرکت خودروسازي زامياد 19

 نفر5000باالي  94از سال اداري  سازمان برنامه وبودجه  20

 نفر5000باالي  95از سال اداري اموزشي دانشگاه پيام نور فارس 21

 

 



 

 

 

 

 

 صدور وخسارت  کلیه رشته های بیمه ایاجرای تجربه کلی 
 بیمه های انجام شده مدت همکاری فعالیتموضوع  نام شرکت ردیف

 کلیه بیمه های مورد نیاز سال20 تولید کمربند ایمنی شرکت تولیدی صنعتی اخشان 1

 کلیه بیمه های مورد نیاز 78از سال لبنیات شرکت پارت لبن 2

 ای مورد نیازطراحی  بیمه ه 79از سال خودرو بازرگانی لیزنگ.خدمات شرکتهای صنایع زاگرس خودرو وتابعه  3

 کلیه بیمه های مورد نیاز 81از سال کلیه اعضا) انحصاری( سازمان نظام پزشکی کشور 4

 کلیه بیمه های مورد نیاز 82از سال اجرای پروژه ای کالن شرکت ساختمانی کوتن 5

 کلیه بیمه های مورد نیاز 81ازسال بیمارستان بیمارستان قلب تهران 6

 مشاوره در طراحی بیمه 81سال ت اتش نشانیخدما سازمان آتش نشانی 7

 مشاوره در خسارت آتش سوزی 85از سال تولید موتور سیکلت وانجین شرکت پاژنگ خودرو 8

 کلیه بیمه های مورد نیاز 85از سال صنعتی .کشاورزی.مالی گروه جاوید 9

 مشاوره در خسارت آتش سوزی 82ازسال تولید کاغذ کاغذ سازی کاوه 10

 بیمه نامه آتش سوزی ومسئولیت  82ازسال نمایشگاه شگاه بین المللی قراننمای 11

 کلیه بیمه های مورد نیاز 86از سال کلیه اعضا) انحصاری( سازمان نظام دامپزشکی کشور 12

 کلیه بیمه های مورد نیاز 86از سال سایپا ایران خودرو نمایندگی های خودرو 13

 کلیه بیمه های مورد نیاز 87از سال GRPهای لوله  بیمه گروه صنعتی فراسان 14

 مشاوره در راه اندازی بیمه شهر 87از سال خدمات شهری شهرداری وشورای شهر شیراز 15

 کلیه بیمه های مورد نیاز 87از سال کارکنان واساتید دانشگاه علوم پزشکی 16

 ه بیمه های مورد طراحی کلی 88از سال کلیه اعضاء) انحصاری( انجمن داروسازان کشور 17

 کلیه بیمه های مورد نیاز 88از سال شیراز2تهران و6و4منطقه  اموزش پرورش کارت طالئی 18

 کلیه بیمه های مورد نیاز 88از سال مواد غذائی  نوشابه شرکت زمزم شرق 19

 کلیه بیمه های مورد نیاز 89از سال خدمات بانکی بانک توسعه تعاون وشرکتهای وابسته 20

 کلیه بیمه های مورد نیاز 92از سال حمل ونقل حوزه نفت  شرکت ملی نفتکش 21

 کلیه بیمه های مورد نیاز 92از سال تجهیزات اداری  شرکت ایران ارقام  22

 بیمه درمان تکمیلی  93ازسال خودروسازی شرکت خودروسازی زامیاد 23

 تکمیلی  بیمه درمان 94ازسال اداری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  24

 کلیه بیمه های مورد نیاز 95از سال تولیدی خدماتی شرکت شهرکهای صنعتی بزرگ شیراز  25

 خودروهای واگذاری 95از سال نماینده انحصاری  خودروی شرکت جهان نوین ارین )نیسان( 26

 کلیه بیمه های مورد نیاز 95از سال کارکنان واساتید دانشگاه پیام نور شیراز  27

 

 

 

 

 



 

 

 

 بیمه نامه های قابل ارائه جهت  سازمان وکارکنان

 نوع پوشش بخش ردیف

1   

 

 سوزی سازمان وکارکنانآتش 

 تمام خطر اموال سازمان

 اتش سوزی مرهونات 

 منازل مسکونی طرح حامی

2    

 

 مهندسی جهت پروزه های عمرانی

 تمام خطر مقاطعه کاری 

 تمام خطر نصب 

 الت شکست ماشین آ

 تجهیزات الکتریکی والکترونیکی 

3  
 

  ل حمل ونق   

 وارداتی

 صادراتی

 داخلی

4  
 

 مسئولیت مدنی سازمان   

 درمقابل کارکنان

 در مقابل ارباب رجوع

 مسولیت حقوقی مدیران  

5  

 

 

  پرسنل در حوزهبیمه مورد نیاز 

 بیمه درمان تکمیلی گروهی 

 بیمه عمر گروهی 

 بیمه حوادث گروهی 

 زنشستگی)مان(عمروبا طرح جامع

 بیمه نامه مسافرت خارجی 

 بیمه وام قرض الحسنه 

 بیمه وجوه در صندوق  بیمه وجوه   6

 وجوه در راه 

اتومبیل اداری وپرسنل وخانواده  6

 هایشان 

 شخص ثالث 

 بدنه با تمام خطرات

 

 

 



 

 

 

 افتخارات کسب شده توسط شرکت خدمات بیمه ای هانا

 سال  تقدیرنامهشرح لوح و ردیف

 86-87 کسب لوح نماینده برتر توسط رئیس شعبه ممتاز پاسداران )اقای بهاری فر( 1

 86-87-88 کسب لوح تقدیر سه سال پیاپی از مدیرعامل بیمه ایران )سهامیان ( 2

 87 ))گروه صنعتی اخشان وزاگرس خودرو(( رضایتمندی بیمه گذار 3

 91 فارس )اقای عسکری (  ستان بیمه ایریت مدکسب لوح نماینده بر تر توسط  4

 91 لوح تقدیر مدیریت بیمه های اتش سوزی بیمه ایران)آقای رضایی( 5

 86-92  ((سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران))مندی بیمه گذار  رضایت 6

 94 مجتمع خدمات بیمه ای سعدی   مدیریت کسب لوح نماینده بر تر توسط  7

 95 ی  سعدمجتمع خدمات بیمه ای  مدیریتنماینده بر تر توسط  کسب  لوح 8

 86-92  برنامه وبودجه ریاست جمهوری((سازمان ))مندی بیمه گذار  رضایت 9

 96 مندی بیمه گذار ریاست دانشگاه پیام نور شیراز  لوح رضایت 10

 

 

 باتجدید احترام

 ساسان شریفي مدیرعامل


