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ارزیابی عوامل موثر بر سرعت توسعه خدمت جدید با نقش تعدیلگرتشویق رهبر
برای خالقیت (مورد مطالعه :بیمه سایبری)

مؤلفین

مهتاب تدین

ارائه چهارچوبی برای ایجاد اکوسیستم و ارکستریت کردن آن؛

محمد صدیقی گیالنی

آینده صنعت بیمه

محراب مشمولی

آثار حقوقی ناشی از ویروس کرونا بعنوان یک پدیده فورس ماژور در قراردادهای

سعید ابراهیمزاده

بیمه

فرزانه سلیمانی

بررسی بیمههای پارامتریک به عنوان ابزاری برای انتقال ریسک های ناشی از پاندمی

سعید ناصری خضرلو ،سپهر اسکندری

بررسی تاثیر مدیریت ریسک جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری ساختار و

مهدی یوسفی

استراتژی فناوری اطالعات -مطالعه موردی :شعب بیمه ایران

ساناز ترابی

شناسایی و اولویت بندی ریسک های فناورانه بیمه ای و تاثیر آنها بر این صنعت

فریبا صابری
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نقش ریسک پذیری بر رابطه نوآوری و مزیت رقابتی در صنعت بیمه

سارا منشاری
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بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه های باربری

زهرا بردال

چهارشنبه  15بهمن
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بیمه اتومبیل در ایران و جهان پس از شیوع ویروس کرونا

آزاده بهادر ،سید محمدتقی فضل هاشمی
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بررسی نقش بیمههای بازرگانی در مشارکت عمومی-خصوصی به منظور مدیریت
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ریسکهای نوظهور
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