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  رزومه علمی
  :مشخصات

  آزاده بهادر: نام و نام خانوادگی .1
  bahador@irc.ac.ir :آدرس ایمیل .2

  :تحصیالت
  1384سال  ،طباطبایی هلیسانس آمار از دانشگاه عالم .1
 1387سال ، از دانشگاه شهید بهشتی اکچوئريفوق لیسانس  .2

 

  :تجارب کاري
 بیمه پارسیان - هاي اشخاص و اداره بیمهتحقیق و توسعه  اداره .1

و مسئول میز هاي اموال و مسئولیت  اداره آموزش و پژوهش، گروه پژوهشی بیمه ،اداره نشریات .2
 )1387از سال ( پژوهشکده بیمه - هاي اتومبیل تخصصی بیمه

  :هاي پژوهشی طرح
 »کشور صنعت بیمه در ثالث هاي شخص نامه بیمهمیزان آگاهی افراد از مفاد بررسی « .1

آن در  انیو تعداد قربان ینیزم يموتور هینقل طیکاهش تصادفات وسا يبرنامه جامع و کاربرد نیتدو« .2
 »رانیا

 »و ارائه پیشنهادهاي اصالحی) حوادث راننده(بازنگري شرایط عمومی بیمه اتومبیل « .3

 »و ارائه پیشنهادهاي اصالحی) ثالثشخص (بازنگري شرایط عمومی بیمه اتومبیل « .4

 »هاي باربري و ارائه پیشنهادهاي اصالحی عمومی بیمه یطمطالعه شرا« .5

 »سوزي هاي آتش هاي پیشنهاد مشورتی در بیمه مطالعه فرم« .6

 »هاي اتومبیل هاي پیشنهاد مشورتی در بیمه فرممطالعه « .7

 دخالت میزان و تعیین دنیا کشورهاي سایر در ثالث شخص بیمه در گذاري نرخ متداول هاي رویه« .8
 »دولت و اي بیمه ناظر نهاد
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قانون  18ماده  1تبصره (راننده  يها یژگیشخص ثالث بر اساس و نامه مهیامکان صدور ب یبررس« .9
 »يشنهادیپ نامه نییو ارائه آ) شخص ثالث مهیب دیجد

بررسی کیفیت خدمت واحدهاي ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه هاي اتومبیل در شرکت هاي « .10
 »بیمه

در دست  - »تقلبات کشف براي هایی یافت ره و ارائه اتومبیل بیمه تقلبات اطالعات تحلیل و تجزیه« .11
 اجرا

  :هاي پژوهشی گزارش
 »با بیمه شخص ثالثآماري مرتبط   گزیده« .1

 »هاي بیمه در کشورها ضوابط و مقررات سهم نگهداري ریسک توسط شرکت« .2

و توسعه با عنوان  مهیب یمل شیهما نیو پنجم ستیدر راستاي محورهاي ب مهیاقدامات صنعت ب« .3
 »)نوآوري و فناوري اطالعات مه،یصنعت ب(

هاي  نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی بیمهصدور  :سازي هاي فنی و اجتماعی پیاده بررسی چالش« .4
 »راننده

 »اتومبیل هاي بیمه آثار شیوع ویروس کرونا بر« .5

  :کتاب
 »1393نرخ نامه مشورتی بیمه هاي بازرگانی سال « .1

 »مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهاي موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه اتومبیل« .2

 »سوزي محاسبه حق بیمه در رشته بیمه آتشمطالعه عوامل ریسک و فاکتورهاي موثر بر « .3

 »مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهاي موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه باربري« .4

  : مقاالت
 :ها کنفرانس. الف

سازي و  هاي نظارتی صنعت بیمه کشور با ورود به فضاي خصوصی لزوم ایجاد تحول در سیستم« .1
 .مقاالت شانزدهمین همایش ملی بیمه و توسعهمقاله قابل چاپ در مجموعه ، »آزادسازي
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شده در  ، مقاله پذیرفته»زندگی هاي بیمه در وفادارسازي و مداري مشتري در انسانی نیروي نقش« .2
 .در بخش پوستر المللی بیمه و توسعه ملی و پنجمین همایش بیننوزدهمین همایش 

مقاله ارائه شده در ، »خرید بیمه زندگیبندي دالیل عدم  هاي موثر در خرید و رتبه شناسایی مولفه« .3
 .بیمه و توسعه یالملل نیب شیهما نیو هفتم یهمایش مل کمینیو بیست

، مقاله »)تجارب جهانی: مطالعه موردي(اي در رشته بیمه اتومبیل  شناسایی و تحلیل شکایات بیمه« .4
در بخش  بیمه و توسعه یالملل نیب شیهما نیو هفتم یهمایش مل کمینیو بیستشده  پذیرفته

 .پوستر

، مقاله »تجاري مراکز سوزي آتش هاي بیمه در ریسک مدیریت استاندارد چارچوب طراحی« .5
 .در بخش پوستر بیمه و توسعهملی  وچهارمین همایش شده در بیست پذیرفته

بیمه، مقاله  نفوذ در راستاي افزایش ضریب اي بیمه جدید محصوالت طراحی هاي چارچوب و اصول .6
  .بیمه و توسعه یهمایش مل ششمینو بیستارائه شده در 

اي و بررسی عوامل ریسک و فاکتورهاي موثر بر محاسبه  عوامل موثر بر میزان تصادفات جاده« .7
شده در سومین همایش بیمه کوثر با عنوان  مقاله برگزیده و ارائه ،»بیمه در بیمه اتومبیل حق

 .»هاي اتومبیل با رویکرد بیمه یمهمدیریت ریسک و ب«

شده  ، مقاله پذیرفته»)کشور آمریکا: مطالعه موردي(مه هاي نظارت مالی در صنعت بیابزاربررسی « .8
در  »هاي مالی با رویکرد ریسک یمهمدیریت ریسک و ب«با عنوان  همایش بیمه کوثردر چهارمین 
 .بخش پوستر

مقاله ، »بیمه الکترونیکی در توسعه صنعت بیمهجایگاه و نقش فناوري اطالعات و ارتباطات و « .9
 در بخش پوستر در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی شده پذیرفته

در بخش  نخستین همایش ملی مهندسی تخریبشده در  ، مقاله پذیرفته»بیمه تخریب ساختمان« .10
 .1390ارائه شفاهی، 

نخستین همایش ملی شده در  ، مقاله پذیرفته»بیمه اثرات زیست محیطی تخریب ساختمان« .11
 .1390در بخش پوستر،  مهندسی تخریب

12.  “Extreme Value Theory and it’s Application in Estimation”, accepted for oral 
presentation at the 16th International Congress on Insurance: Mathematics & 
Economics (IME), Hong Kong. 
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13. “Comparison between two kind of third party insurance premium’s modeling”, 
accepted for oral presentation at the 17th International Congress on Insurance: 
Mathematics & Economics (IME), Denmark. 

14. “Third Party Insurance Premium Calculation with Generalized Linear Models 
(GLMs)”, accepted for oral presentation at the Asia-Pacific Risk and Insurance 
Association (APRIA), Russia. 

15. “Third Party Insurance Premium Calculations using Data Mining”, accepted for oral 
presentation at the 18th International Congress on Insurance: Mathematics and 
Economics (IME), China. 

16. “Customer Classification in Motor Third Party Liability Insurance”, accepted for oral 
presentation at the 6 th National Conference on Financial and Actuarial Mathematics, 
Iran. 

 :شده مقاالت چاپ. ب

هاي  شده در تازه ، مقاله چاپ»هاي اتکایی مقدار کرانگین تک متغیره و برآورد حق بیمههاي  آماره« .17
 .120و  119هاي  جهان بیمه، شماره

 .122و  121هاي  هاي جهان بیمه، شماره تازهدر شده  ، مقاله چاپ»اخبار بازار بیمه« .18

 .162بیمه، شماره هاي جهان  شده در تازه ، مقاله چاپ»هاي بیمه بندي جهانی شرکت رتبه« .19

 .164هاي جهان بیمه، شماره  شده در تازه ، مقاله چاپ»)7p's(آمیخته بازاریابی در صنعت بیمه « .20

شده در  مقاله چاپ، »هاي شخص ثالث و ارائه پیشنهادات اصالحی شناسی قانون بیمه آسیب« .21
 .165، شماره هاي جهان بیمه تازه

 .178، شماره هاي جهان بیمه شده در تازه ، مقاله چاپ»هاي کاربردي اکچوئرها برنامه« .22

 .179، شماره هاي جهان بیمه شده در تازه ، مقاله چاپ»هاي فعالیت اکچوئرها و درآمد آنها حوزه« .23

 .181، شماره هاي جهان بیمه در تازه شده چاپ، مقاله »ها ياي شدن اکچوئر مراحل حرفه« .24

هاي جهان  در تازه شده ، مقاله چاپ»اکچوئرالهاي نوظهور با استفاده از تخصص  مدیریت ریسک« .25
 .182بیمه، شماره 

 .183هاي جهان بیمه، شماره  شده در تازه ، مقاله چاپ»اي هاي بیمه دادهنحوه تحلیل « .26

هاي  شده در تازه مقاله چاپ ،»اي گذاري محصوالت بیمه ها در خصوص قیمت هاي اکچوئري دیدگاه« .27
 .187جهان بیمه، شماره 
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شده در  ، مقاله چاپ»هاي مورد نیاز ومسئولیت و داده هاي اموال گذاري در بیمه قیمتهاي  روش« .28
 .189هاي جهان بیمه، شماره  تازه

 .پنجمشده در افق بیمه، شماره  مقاله چاپ ،»ها ها و پاسخ بیمه شخص ثالث؛ پرسش« .29

 .شده در افق بیمه، شماره ششم ، مقاله چاپ»بیمه مسئولیت سایبري« .30

 .311، مقاله چاپ شده در پیک بیمه، شماره »هاي عمر عدم رشد بیمه شناسی آسیب« .31

  :افتخارات
 1391پژوهشگر برتر پژوهشکده بیمه در سال  - 

 :المللی مدارك بین

  دارنده دیپلم بیمه موسسه بیمه مالزي - 

  :ها مندي عالقه
  اي گذاري محصوالت بیمه قیمت -
  اي طراحی و توسعه محصوالت بیمه -
  ریسکمدیریت  -
 سازي خسارات مدل -


