
 زمان بندی نشست های علمی قابل ارائهبرنامه 

 زمان پخش

 (13)ساعت  
 ردیف عنوان مقاله مؤلفین

 مهتاب تدین دی ماه20شنبه 
ارزیابی عوامل موثر بر سرعت توسعه خدمت جدید با نقش تعدیلگرتشویق رهبر 

 برای خالقیت )مورد مطالعه: بیمه سایبری(
1 

 دی 22دوشنبه 
 محمد صدیقی گیالنی 

 محراب مشمولی

 ارائه چهارچوبی برای ایجاد اکوسیستم و ارکستریت کردن آن؛ 

 آینده صنعت بیمه
2 

 دی 24چهارشنبه 
 زادهسعید ابراهیم

 فرزانه سلیمانی

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

 بیمه
3 

 4 های پارامتریک به عنوان ابزاری برای انتقال ریسک های ناشی از پاندمیبررسی بیمه اسکندریسپهر ، سعید ناصری خضرلو دی 27شنبه 

 دی 29دوشنبه 
 مهدی یوسفی

 ساناز ترابی

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

 مطالعه موردی: شعب بیمه ایران -استراتژی فناوری اطالعات
5 

بهمن 1نبه چهارش  
 فریبا صابری

 میثم میرزازاده، مجتبی قاسمیان
ین صنعتشناسایی و اولویت بندی ریسک های فناورانه بیمه ای و تاثیر آنها بر ا  6 

بهمن 4شنبه   
 دکتر ملیکا فیروزی

 سحر کمالخانی

 بررسی و ارزیابی و رتبه بندی ریسک های نوظهور صنعت بیمه 

داخلی()مورد مطالعه: یک شرکت بیمه   
7 

بهمن 6دوشنبه   8 نقش ریسک پذیری بر رابطه نوآوری و مزیت رقابتی در صنعت بیمه سارا منشاری 

های نوظهورتوانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک دکتر منصور علی رحیمی باغ ابریشمی بهمن 8چهارشنبه   9 

بهمن 11شنبه  های بیمهدیجیتال در شرکت چارچوب مدیریت ریسک حسین اولیاء   10 

بهمن 13دوشنبه   
 پرویز مرادی، سید امید میررفیع

 غزاله سادات فخارزاده
امان(بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر صنعت بیمه )مطالعه موردی بیمه س  11 
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 12 بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه های باربری زهرا  بردال  بهمن 15چهارشنبه 

 13 بیمه اتومبیل در ایران و جهان پس از شیوع ویروس کرونا آزاده بهادر، سید محمدتقی فضل هاشمی بهمن 20دوشنبه 

بهمن 25شنبه   
 فرد، منیر گودرزیخالد معصومی

 سروش امیر حشچی، ریحانه جناتی کاشانی

بر مجموع خسارت های بیمۀ درمان  19-پیش بینی تأثیر بیماری همه گیر کووید

گروهی در شرکت بیمۀ ملتتکمیلی   
14 

بهمن 27دوشنبه   محسن صابری 
یمه به ارائه بررسی ریسک های سایبری و فاکتورهای موثر بر تمایل شرکت های ب

 این بیمه نامه به صورت مستقل
15 

بهمن 29چهارشنبه   
 دکتر محمود اسعد سامانی

مرجان کریمی ، زهره مالمحمدی  

مدیریت  خصوصی به منظور-مشارکت عمومیهای بازرگانی در بررسی نقش بیمه

های نوظهورریسک  
16 

اسفند 2شنبه   
 لوسعید اسدی قراگوز

 سلدا نواح،  علیرضا حجتی

گیری از تغییرات اقلیمی با بهرهجهانی از ریسکبیمهتاثیرپذیری بلندمدت صنعت

 ARDLالگوی
17 

اسفند 4دوشنبه   لیال رحمانی 
تغییر فناوری اطالعات درصنعت  مواجهه با ریسکتوانمندسازی نیروی انسانی در 

 بیمه
18 

اسفند 6چهارشنبه   
 دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

 حبیب مروت

بار براساس مدل مبتنی بر سازی عملکرد صنعت بیمه در حوادث نوظهور فاجعهشبیه

 عامل 
19 

اسفند 9شنبه   20 صنعت بیمه در مواجهه با ریسک فناوری اطالعاتمقدمه ای بر نقشه راه  وحیده نورانی، کمندی دکتر علی 

اسفند 11دوشنبه   
 دکتر لیلی نیاکان

 مژگان جوانمرد، سعیده رجائی هرندی 
 21 19-تأثیرپذیری و مواجهه صنعت بیمه جهان با کووید

اسفند 13چهارشنبه   22 19در مواجهه با پاندمی کووید بررسی تاثیر پذیری بیمه های زندگی  سید صدیقه عظیمی ، دکتر میترا  قنبرزاده 



 زمان بندی نشست های علمی قابل ارائهبرنامه 

 زمان پخش

 (13)ساعت  
 ردیف عنوان مقاله مؤلفین

اسفند 16شنبه   23 بررسی و تحلیل اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیمه درمان مسافرتی فائزه بنی مصطفی عرب ، دکتر اسما حمزه 

اسفند 18دوشنبه   24 )مطالعه آمار ایران و آمریکا(بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمهدرمان تکمیلی  مریم غفور بروجردی، دکتر نسرین حضارمقدم 

اسفند 20چهارشنبه  عت بیمهآثار شیوع ویروس کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی صن دکتر احسانه نظری، شاهین طیار   25 
                 


