علی اکبر اکرامی

وبم :علی اکجز

وبم خبوًادگی :اکزامی

وبم پذر :عجزت

تبریخ تًلذ1347/01/06 :

محل تًلذ :تبلص

محل صذير :تبلص

کذملی2631099907 :

تبثعیت :ایزاوی

ضمبرٌ ضىبسىبمٍ56:

مذیزعبمل يعضً َیئت مذیزٌ
تلفن88915873 :
نمابر88915047 :

نشانی محل کار  :تُزان -میذان فزديسی -خیبثبن سپُجذ لزوی -کًچٍ ضبداة -پالن - 31سبختمبن امیذ
مدارج تحصیلی:
کبرضىبسی :حسبثذاری ي مذیزیت
کبرضىبسی ارضذ:مذیزیت ديلتی
دکتزی:مذیزیت اجزایی DBA

سوابق:
سزپزست گزيٌ رسیذگی ثٍ خسبرات معًق ثیمٍ مذاوب
رئیس ادارٌ خسبرت درمبن ثیمٍ داوب
َمبَىگ کىىذٌ صذير ي خسبرت پزيصٌ پبیبوٍ َبی مسبفزثزی ثیمٍ داوب

info@omid-insurance.ir

معبين مذیز ثیمٍ َبی درمبن وذر ثخص خسبرت ثیمٍ داوب
مسئًل پزيصٌ ثیمٍ درمبن ثبسوطستگبن کطًری ثیمٍ داوب
مسئًل پزيصٌ ثیمٍ درمبن يسارت آمًسش ي پزيرش ثیمٍ داوب
عضً کمیتٍ امًر ومبیىذگبن ثیمٍ داوب
معبين ي مذیزسزمبیٍ گذاری یمٍ داوب
سزپزست مذیزیت دفتز سسزمبیٍ گذاری ي ثزرسی َبی التصبدی ثیمٍ داوب
مذیز دفتز سزمبیٍ گذاری ي ثزرسی َبی التصبدی ثیمٍ داوب
معبين مبلی ي اداری ثیمٍ داوب
عضً َیأت مذیزٌ ضزکت ثیمٍ امیذ
مذیزعبمل ضزکت ثیمٍ امیذ
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حسین فتحی ادیب

وبم :حسیه

وبم خبوًادگی :فتحی ادیت

وبم پذر:مصطفی

تبریخ تًلذ1332/04/05 :

محل تًلذ :ضُزری

محل صذير :ضُزری

کذملی0491051662 :

تبثعیت :ایزاوی

ضمبرٌ ضىبسىبمٍ247:

وبیت رئیس َیئت مذیزٌ
تلفن88915873 :
نمابر88915047 :

نشانی محل کار  :تُزان -میذان فزديسی -خیبثبن سپُجذ لزوی -کًچٍ ضبداة -پالن - 31سبختمبن امیذ

مدارج تحصیلی:
کبرضىبسی التصبد ثبسرگبوی
سًاثك:
مذیزحزاست ثیمٍ آسیب
مطبير مذیزعبمل ثیمٍ آسیب
عضً کمیتٍ فىی ثیمٍ َبی اضخبظ ثیمٍ آسیب
معبين مذیز ثیمٍ َبی اتًمجیل ثیمٍ آسیب
عضً ي دثیز کمیتٍ فىی ثیمٍ َبی اتًمجیل ي مطبير رئیس داوطگبٌ تُزان
سزپزست ضعت مىطمٍ  3ثیمٍ آسیب
عضً کمیتٍ فىی ثیمٍ َبی اضخبظ ثیمٍ آسیب
معبين مذیزیت تحمیمبت ي ثزوبمٍ ریشی ثیمٍ آسیب
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عضً کمیتٍ فىی ثیمٍ آسیب
عضً يدثیز کمیتٍ فىی ثیمٍ َبی اضخبظ ثیمٍ آسیب
سزپزست کمیتٍ فىی ثیمٍ َبی اضخبظ ي مسئًلیت ثیمٍ آسیب
عضً ي دثیز ن میتٍ فىی ثیمٍ َبی اضیبء ثیمٍ آسیب
مذیز ثیمٍ َبی مسئًلیت ثیمٍ آسیب
مذیز دفتز َمبَىگی امًر ضعت ي مىبطك ثیمٍ آسیب
دثیز يعضً کمیتٍ فىی ثیمٍ َبی امًال ي دثیز جلسٍ ضًرای مذیزان ثیمٍ آسیب
مطبير معبيوت فىی ثیمٍ َبی امًال ثیمٍ آسیب
مذیز َمبَىگی ضعت ثیمٍ آسیب
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امیرحسین توکلی

وبم :امیزحسیه

وبم خبوًادگی :تًکلی

وبم پذر:سیذعلی

تبریخ تًلذ1341/06/22 :

محل تًلذ :تُزان

محل صذير:تُزان

کذملی0040712834 :

تبثعیت :ایزاوی

ضمبرٌ ضىبسىبمٍ1299:

رئیس َیأت مذیزٌ
تلفن29461489 :
نمابر26410848 :
نشانی محل کار :خیبثبن ضزیعتی -ثبالتز اس ظفز -وجص آثبن -پالن 1320
مذارج تحصیلی:
کبرضىبسی مُىذسی معذن

سوابق:
مطبير يسیز امًر التصبد ي دارایی
عضً َیأت مذیزٌ ثیمٍ الجزس
معبيوت اتکبئی ي امًر ثیه الملل
عضً َیأت مذیزٌ ثیمٍ امیذ
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