
 طرح های پژوهشی

 سمت سال كارفرما عنوان طرح ردیف

مهپژوهشکده بي برآورد تعداد بهينه شرکتهاي بيمه در صنعت بيمه ايران 1  همکار 1390 

مهپژوهشکده بي نرخنامه مشورتی 2  همکار 1393 

اربريسک و فاکتورهاي موثر بر محاسبه حق بيمه در رشته بيمه هاي بيمطالعه عوامل ر 3 مهپژوهشکده بي   مجری 1392 

مهپژوهشکده بي مطالعه شرايط عمومی بيمه هاي باربري و ارائه پيشنهادهاي اصالحی  4  همکار 1393 

هاي باربريبيمه هاي پيشنهاد مشورتی درمطالعه فرم 5 مهپژوهشکده بي   مجری 1394 

مهپژوهشکده بي مباحث اولويت دار کارگروه ساختار و کارکرد نهاد ناظر پيرامون بيمه مرکزي ج.ا.ايران طرح  6  مجری 1394 

مهپژوهشکده بي کشور اي بيمه نظام توسعه طرح 7  همکار 1394 

بدنه و هاي  مهيب رشته در مهيبموثر بر محاسبه حق يو فاکتورها سکيمطالعه عوامل رطرح  8
 کشتی آالتنيماش

مهپژوهشکده بي  مجری 1395 

مهبيپژوهشکده  منتخب کشورهاي در ايبيمه جديد هايپوشش طراحی فرآيند تطبيقی طرح مطالعه 9  همکار 1397 

 گزارشات پژوهشی

 سمت سال كارفرما عنوان طرح ردیف

مهپژوهشکده بي پولشويی و روش هاي جلوگيري از آن در صنعت بيمه  1  مجری 1390 

مهپژوهشکده بي مرتبط بابيمه شخص ثالثگزيده آماري  2  همکار 1396 

مهپژوهشکده بي ويروس کرونا بر بيمه هاي باربري ، چالش ها و راهکارها آثار شيوع 3  مجری 1399 

 مقاالت

 سال عنوان ردیف

1 Predicting Consumption Rate of Natural Gas and Evaluating its Future Export 

Facilities 
2012 

 ARMA- 1390پيش بينی ميزان مصرف آينده گاز طبيعی و ارزيابی امکان صادرات آتی آن با استفاده از مدل  2

 1389 برآورد شاخص توسعه انسانی با استفاده از منطق فازي 3

 1389 برآورد نااطمينانی تورم با استفاده از منطق فازي 4
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 1392 طراحی داشبورد شاخص هاي هشدار پولشويی در صنعت بيمه کشور   5

 1392 "بورس ، بانک ، بيمه "روش هاي نظارت بهينه بر بيمه هاي اعتباري با تعامل سه نهاد  6

 1393 شناسايی و تحليل شکايات بيمه اي در رشته بيمه اتومبيل 7

  مداري مشتري نظر از بيمه هاي شرکت بندي رتبه مدل طراحی 8

  ونقل دريايی)بدنه و ماشين آالت کشتی (طراحی الگوي مديريت ريسک و بيمه در صنعت حمل 9

  -شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي بيمه پذيرفتههاي مالی بر عملکرد شرکتبررسی تاثير ريسک 10

 كتاب تالیف شده

 سال عنوان ردیف

 1393 رياربب ايههميب هتدر رش هميب قح هباسحر مر بوثم ايورهتاکفو  کسري لوامع 1

 1393 نرخنامه مشورتی بيمه هاي بازرگانی 2


