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  :مشخصات
  فاطمه عطاطلب : نام و نام خانوادگی

 دانشگاه بیرجند -کارشناسی آمار

 (دانشکده اکو)دانشگاه عالمه طباطبایی  –( اکچوئری)کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه 

 :موضوع پایان نامه

A Baysian approach to bonus-malus system: an application in automobile insurance 
 دانشگاه شهید بهشتی -(اکچوئری)دانشجوی دکتری بیم سنجی

 
 :کاری سوابق

 1931تا  1931 -کارشناس اتکایی شرکت بیمه میهن .1

  1939تا 1931 -سرپرست مدیریت اتکایی میهن .2

 تاکنون 1939از سال  پژوهشگر پژوهشکده بیمه .9

 
 :پژوهشیفعالیتهای 

 :طرحهای پژوهشی

 سال عنوان ردیف
سمت در 

 طرح

1 
بازبینی و اصالح جدول های زندگی ایران با توجه به نیازهای صندوق 

 بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
 همکار 1931

2 
و ارائه ( حوادث راننده)های اتومبیل  بازنگری شرایط عمومی بیمه

 (ایران.ا.مرکزی ج طرح پژوهشی سفارشی بیمه)پیشنهادهای اصالحی 
 مجری 1939

9 
و ارائه پیشنهادهای ( شخص ثالث)های اتومبیل  بازنگری شرایط عمومی بیمه

 (ایران.ا.طرح پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج)اصالحی
 مجری 1939

4 
بیمه های اموال : جلد اول) 1939های بازرگانی سال  نرخنامه مشورتی بیمه

 (ایران.ا.یمه مرکزی جطرح پژوهشی سفارشی ب( )و مسئولیت
 همکار اصلی 1939

5 
و ارائه پیشنهادهای ( بیمه بدنه) های اتومبیل بازنگری شرایط عمومی بیمه

 (ایران.ا.طرح پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج)اصالحی 
 مجری 1934

6 

ای در کشورهای منتخب و ارائه  بررسی ساختار و کارکرد نهادهای ناظر بیمه

ایران .ا.اصالح ساختار و کارکرد بیمه مرکزی جپیشنهادات عملی جهت 

ایران در چارچوب مگاپروژه های .ا.طرح پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج)

 (کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 مجری 1934

7 
مباحث اولویت دار کارگروه ساختار و کارکرد نهاد ناظر پیرامون بیمه مرکزی 

طرح پژوهشی سفارشی بیمه )ده بیمه پژوهشک -49شماره  -1935-ایران.ا.ج
 همکار اصلی 1935



ایران در چارچوب مگاپروژه های کلیدی وزارت امور اقتصادی و .ا.مرکزی ج

 (دارایی

8 
طرح پژوهشی سفارشی بیمه )شناخت و تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران 

 (ایران.ا.مرکزی ج
 مجری 1936

3 
طرح پژوهشی )ریسک  مفهوم، چارچوب و مدل نظام نظارت مبتنی بر

 (ایران.ا.سفارشی بیمه مرکزی ج
 مجری 1937

 همکار اصلی 1938 (با تأکید بر بیمه های اتکایی)اثر تحریم بر صنعت بیمه  11

11 
پیشنهاد دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس و چارچوب فعالیت مؤسسات 

 تضمین
 مجری 1938

12 
-گاز درحال بهره/های نفت پاالیشگاهطراحی یک الگوی پذیرش ریسک برای 

 برداری
 همکار 1933

19 
در دست  های نظارتی های بیمه با بکارگیری شاخص رتبه بندی شرکت

 انجام
 همکار اصلی

 

 :گزارشات پژوهشی

 سال عنوان ردیف

 1936 بررسی ضمانت نامه بیمه ای و سازوکار پوشش ریسکهای سیاسی  1

 1936 بست.ام.گزارش ویژه شرکت ای 2

9 
 مکانیزم های حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان در سایر کشورها

 
1938 

4 
 های انرژی یمهآثار شیوع ویروس کرونا بر ب

 
1933 

 

 :کتاب ها

 ناشر  سال عنوان ردیف

1 
حل مسائل تئوری بهره و احتماالت مرگ و میر، با کاربردهایی در 

 صندوق های بازنشستگی
1939 

ترجمه و 

 تالیف

پژوهشکده 

 بیمه

2 
: جلد اول) 1939کتاب نرخنامه مشورتی بیمه های بازرگانی سال 

 (های اموال و مسئولیت بیمه
1939 

تدوین و 

 گردآوری

پژوهشکده 

 بیمه

 

 :پژوهشی داخلی و بین المللی-علمی مقاالت

 ناشر سال عنوان ردیف

1 Credibility premium for rate-making 

system 
2117 communications in statistics- 

theory and methods 

2 
محاسبه حق بیمه نسبی یک سیستم نرخ گذاری 

 پواسون آماسیده در دو نقطهشده بر اساس مدل 
1938 

 پژوهشنامه بیمه

 اقتصاد مالی 1938بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تاکید بر تورم و  9

http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1220/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1220/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1216/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C


 نقل و انتقاالت پولی

 پژوهشنامه بیمه 1938 ارزیابی و نظارت ریسک محور در شرکتهای بیمه 4

 

 :ها مقاالت ارائه شده در کنفرانس

 ناشر سال عنوان ردیف

1 
تحلیلی بر عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با 

 مشتری با تاکید بر صنعت بیمه کشور
1939 

ملی و هفتمین همایش همایش بیست و یکمین 

 بین المللی بیمه و توسعه 

2 

ای و بررسی  عوامل موثر بر میزان تصادفات جاده

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه 

 بیمه در بیمه اتومبیل حق

 سومین همایش مدیریت ریسک، بیمه کوثر 1935

9 
Past Earthquakes Lessons for 

Disaster Risk Financing 2116 
7

th
 International Conference on 

Integrated Disaster Risk 

Management, Isfahan, Iran 

4 
قراردادهای صندوق مدل رژیم سوئیچینگ برای 

 تفکیک شده
1937 

پژوهشکده  -های زندگیسمینار توسعه بیمه 

 بیمه

5 
بررسی نقش ارتباطات بین المللی بر ضریب نفوذ 

 بیمه
1938 

 بیست وششمین همایش بیمه و توسعه

6 
های صنعت بیمه در تأمین مالی صنعت  ظرفیت

 نفت
1938 

 کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت

7 
Non-life insurance reserve for solvency 

purposes 2121 
The 6

th
 FINACT-IRAN national 

conference of financial and actuarial 

mathematics 

8 
آفرین در کاهش  های تحول استفاده از فناوری

 ای تقلبات بیمه
1938 

ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با 

 ، شرکت بیمه کوثررویکرد فناوری اطالعات

 

 :های پژوهشی سایر فعالیت

 ناشر سال عنوان ردیف

1 
 مدیریت ریسک بنگاه

1939 
-131شماره  –ماهنامه تازه های جهان بیمه 

 پژوهشکده بیمه -211

2 
بررسی وضعیت اتکایی اجباری در ایران و 

 کشورهای منتخب
1934 

 -91دوماهنامه گزارش موردی، شماره 

 پژوهشکده بیمه

9 
بررسی ساختار و کارکرد نهاد ناظر بیمه در ایران و 

 منتخبکشورهای 
1934 

 -91، شماره دوماهنامه گزارش موردی

 پژوهشکده بیمه

4 

 و یافتگی کشورها بررسی روند تاریخی توسعه

ای از غیر زندگی  ارتباط آن با تغییر پورتفوی بیمه

 به زندگی

1935 

ماهنامه تحلیلی خبری اطالع رسانی افق بیمه، 

 پژوهشکده بیمه: تهران

5 
بدنه اتومبیل در ایران بررسی شرایط عمومی  بیمه 

 و سایر کشورها
1936 

دوماهنامه آموزشی، پژوهشی، تحلیلی گزارش 

 پژوهشکده بیمه: ، تهران93موردی، شماره 



6 
راهنمای نظام نظارت مبتنی بر ریسک برای 

 های بیمه شرکت
1937 

دوماهنامه آموزشی، پژوهشی، تحلیلی گزارش 

 .پژوهشکده بیمه: ، تهران48موردی، شماره 

7 
کاهش هزینه فرایندهای بیمه با هواپیماهای بدون 

 سرنشین
1937 

ماهنامه تحلیلی خبری اطالع رسانی افق بیمه 

 پژوهشکده بیمه: ، تهران92شماره 

 

 ...ها و  جوایز، تشویق

در مقاله عوامل موثر بر میزان  ، شرکت بیمه کوثر،دریافت جایزه مقاله برتر سومین همایش مدیریت ریسک و بیمه -1

 1935 -بیمه در بیمه اتومبیل ای و بررسی عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق تصادفات جاده

 Nin-life insurance reserve forلوح تقدیر تحت عنوان مقاله برتر دانشجویی در مقاله جایزه و دریافت  -2

solvency pupose 1938 -ندسی مالی و بیم سنجی ایراندر ششمین کنفرانس ملی مه 

، در ، شرکت بیمه کوثرششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطالعاتدریافت جایزه از   -9

 1938-ای آفرین در کاهش تقلبات بیمه های تحول استفاده از فناوریمقاله 

 


