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 بسمه تعالی

 

 محمد حسین نام : 

 یمکان گز نام خانوادگی :

 1363 متولد:

 09195315581تلفن : 

 mh_yamkangaz@:    تلگرامی آموزشکانال 

 تحصیالت : 

 آب و فاضالب  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان –کاردان فنی عمران کاردانی :  -

 آب و فاضالب مجتمع صنعت آب و برق اصفهان )وابسته به وزارت نیرو( –مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی :  -

 سوابق کاری :

 تا کنون 1398از اسفند ماه  1590کارگزاری رسمی بیمه مرکزی کد  -

  1398بهمن ماه تا  1391بیمه پاسارگاد از سال  3247نمایندگی  -

       سننوا تکارشننناب بیمننه بننای بازرگننانی در بزرگتننرین سخ سننایه پاسنن  ویی بننه  -

 )بید برگ (  کشوربیمه ایی  

 مشاسر پرسژه  پیش وان خدمات بیمه ) م فا( -

از طننرد دانشنن اه تهننران س  DISCمربننی ش صننیه شناسننی بننر اسنناب ال ننوی  هننانی  -

 .کیتموسسه سینا
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مشناسرین ررهنه  "ادمین س مدرب دسره بنای مانازی بیمنه در بزرگتنرین گنرسه تل رامنی  -

 (  عضو ، که بم ی نماینده بیمه می باشند. 1000) با بیش از  "ای بیمه

)  "سنیار  بیمنه "مدرب دسره بای ماازی بازارینابی بیمنه در بزرگتنرین گنرسه تل رامنی  -

 عضو ، که بم ی نماینده بیمه می باشند. (  15000با بیش از 

  .)دوره کارآموزی(کارشناس شرکت تحقیقات پیشرفته -

جهیننزات اننندازه گیننری شنناب   ننای آب و فاضننالب و کارشننناس و  ننرا   کارشننناس شننرکت پننارس کیننا تجهیننز در زمینننه ت -

 .آلمان ( WTW کمپانیدر تصفیه بانه  ای آب و فاضالب )   Onlineسیستم  ای 

 در تصننفیه بانننه  ننای آب و فاضننالب   Onlineسیسننتم  ننای   یکارشننناس  فننروش شننرکت فرادینند آدان در زمینننه  راحنن -

 .آلمان ( WTW)کمپانی 

 .و مدیر فروش  شرکت مهندسی پاکاب نما در زمینه تصفیه آب و فاضالب کارشناس فنی -

 رارگنناه  -ندسننین مشنناور  ا ننا )وابسننته بننه  ننرب کننربالهموسسننه م -کارشننناس آب و فاضننالب ش بننن  صنننعت و معنندن -

 دوره بدمت وظیفه. -مدیر پروژه تصفیه بانه آب  مدان )در حال احداث((سازندگی

 و رئیس  یت مدیره شرکت مهندسی باران رحمت شمس .کارشناس تصفیه آب و فاضالب  -

 

 مدار  اخذ شده :

 دسره نمایندگی بیمه در پژسبشکده بیمه  مهوری اسالمی ایران -

 DISCمربی دسره بای ش صیه شناسی بر اساب ال وی  هانی  -

 مدیر گرسه دیسک س بیمه کلینیک کسب س کار ایرانیان -

- HSE   از دانشگاه تهران 

 از مجتمع اصفهان  Watercadنرم افزار  -

 از مجتمع اصفهان  Sewercadنرم افزار  -

 از دانشگاه تهران Watergemsنرم افزار  -
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 از دانشگاه تهران Sewegemsنرم افزار  -

 از فنی حرفه ای کشور  Autocadنرم افزار  -

 شهرداری تهران  ITاز فر نگستان   Photoshopنرم افزار  -

 کاربری کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته از موسسه پرسپولیس  -

 

 توانایی با : 

 مشاسره س صدسر انواع بیمه نامه  -

 مشاسر ررهه ایی هرسش بیمه بای اش اص س اموال -

 آموزش بیمه  -

 آموزش بازاریابی بیمه  -

 هرسش بیمه عمر 100کارگاه آموزشی صفر تا  -

 کارگاه هرسش بیمه با ال وی دیسک -

 کارگاه رلقه بای هرسشنده بیمه  -

 کارگاه برنامه ریزی هرسش س رشد پرتفوی سالیانه بیمه نامه برای نمایندگان بیمه -

 

 :آشنایی با نرم افزار ای  -

- Word ,Powerpoint ,Excel,Autocad,Watercad ,Watergems , Sewercad 

,Sewergems, 3Dmax,Photoshop,Internet  
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 این نمایندگی :بزرگ بیمه گذاران تعدادی از 

 بیمه های خریداری شده حوزه فعالیت نام شرکت

 ثالث و بدنه کلیه خودرو ها  -آتش سوزی  -مسئولیت  -بیمه عمر تمامی پرسنل تولید کفش شرکت کفش شعله

 مسئولیت -بیمه درمان تکمیلی  شکالت سازی شرکت بتیس سارد 

 کلیه بیمه های باربری صادرات واردات و شرکت کبودان شیمی زرین

 بیمه های ثالث و بدنه و عمر بورس شرکت فوالد مازند اندیشه

 شرکت فرآدید آداک 
تجهیزات پرشکی و 

 آزمایشگاهی
 مسئولیت انبارها  -بیمه های آتش سوزی 

 پمپ بنزین و گاز جایگاه پمپ بنزین وحیدیه
 آتش سوزی -مسئولیت  -بیمه های عمر 

 

 

 باربری -آتش سوزی –مسئولیه  –بدنه  –ثالث  –در ریطه بیمه بای عمر بیمه گذار نفر  3000س بالغ بر 

 

 


