
 سوابق پژوهشی

 های پژوهشی طرح

 سمت سال عنوان طرح پژوهشی ردیف

 همکار اصلی 1931 ریزی استراتژیک پژوهشکده بیمه برنامه 1

 مجری 1931 محصوالت بیمه خرد سازوکار ارائه 2

 همکار  1931 -1931 ریزی استراتژیک شرکت بیمه البرز برنامه 9

4 
های بیمه در دو جنبه  بر ادغام و تملیک در شرکتچارچوب اجرایی و قواعد نظارتی حاکم 

 حقوقی و مالی
 همکار  1931 -1931

 همکار اصلی 1931 های فناوری اطالعات در صنعت بیمه با تمرکز بر بازاریابی و فروش کارگیری مدل بررسی به 5

 همکار اصلی 1931 -1934 گذاری موسسات بیمه نامه سرمایه بازنگری آیین 1

1 
ای به عنوان  های جدید بیمه پورتفوی بیمه ایران و نحوه ورود این شرکت به رشتهتحلیل 

 ریزی استراتژیک یک برنامه
 همکار اصلی 1931

 همکار اصلی 1935 -1934 های فعال در صنعت بیمه مندی مشتریان از شرکت سنجش سطح رضایت 1

 همکار اصلی 1934 بررسی جامع بازار بیمه عراق 3

 همکار اصلی 1934 -1939 ها و راهکارها بیمه در مناطق آزاد، مزایا، معایب، چالش های شرکت 11

 همکار 1939 -1932 ها نامه تدوین ضوابط حاکم و معیارهای علمی جهت تدوین شرایط عمومی در بیمه 11

12 
های مهارتی نمایندگان بیمه و استانداردهای  تدوین ضوابط علمی، تجربی و قابلیت

 مربوطهآموزشی 
 همکار 1939 -1932

 های پژوهشی گزارش

های بیمه سناریوهای ریسک عملیاتی سایبری در شرکت 1  مجری 1931 

گو در بیمه های سخن آینده روبات 2  مجری 1931 

(ری سوییس 2115گزارش سال ) آینده بیمه اتومبیل 9  مجری 1931 

 مجری 1931 آینده بیمه درمان 4

ای پژوهی برای طراحی محصوالت جدید بیمه آیندهاستفاده از  5  مجری 1931 

نگاری استراتژیک بندی آینده، رهنمودی برای آینده چارچوب 1  مجری 1931 

ای در جهان های ثبت تقلب بیمه معرفی برخی سامانه 1  همکار اصلی 1931 

 مقاالت

 محل ارائه سال عنوان مقاله ردیف

1 
فروش آنالین بیمه در کشورهای بررسی مقررات بازاریابی و 

 منتخب
1931 

وپنجمین همایش ملی بیمه و  بیست

 توسعه

2 
های فعال  بررسی و سنجش سطح رضایتمندی مشتریان شرکت

 در صنعت بیمه کشور
 پژوهشی پژوهشنامه بیمه -علمی مجله 1931

 1931 های بیمه مناطق آزاد وکار شرکت بررسی عملکرد و محیط کسب 9
المللی تحوالت  کنفرانس بیندومین 

 نوین در مدیریت و حسابداری

4 
بررسی موانع ورود به بازارهای بکر، با تاکید بر استراتژی اقیانوس 

 بیمه ایران شهر تهران: آبی؛ مطالعه موردی
1931 

المللی مدیریت،  دومین همایش بین

 حسابداری و حسابرسی

سومین همایش مدیریت ریسک و بیمه  1935های اتومبیل و ارائه راهکارهای  بررسی انواع تقلب و تخلف در بیمه 5



 های اتومبیل با رویکرد بیمه گیرانه پیش

1 
تاثیر استراتژی مدیریت ذینفعان و اهمیت ذینفعان بر مسئولیت 

 اجتماعی شرکت
1932 

المللی مدیریت  دهمین کنفرانس بین

 استراتژیک

 سایر

1 
دهندگان  های خرد برای ارائه توسعه محصوالت جدید بیمه

 خدمات مالی خرد
 1931 گزارش مدیریتی

 های بیمه ایران و جهان  نشریه الکترونیکی تازه 2

نامه علمی،  دو هفته

رسانی  ای، اطالع حرفه

 پژوهشکده بیمه

1935- 1931 

 

 ترجمه کتاب

 همکار سمت ناشر نام کتاب ردیف

 مدیریت استراتژیک مبتنی بر سناریو 1
دانشگاه عالی دفاع پژوهشگاه و 

 و تحقیقات راهبردی ملی
 مترجم

 دکتر وحید خاشعی
 (عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)

2 
 اجرای استراتژی

های  تبدیل استراتژی به اقدام در سازمان

 پیچیده
 مترجم شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 کفاشدکتر مهدی حقیقی 
 (عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)

 

 

 


