
 (0011)خرداد  رزومه پژوهشی وحیده نورانی

 سوابق تحصیلی

 التحصیلی سال فارغ محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 در حال تحصیل دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت استراتژیک دکتری

 1931 دانشگاه عالمه طباطبایی (EMBAمدیریت اجرایی ) کارشناسی ارشد

 1931 دانشگاه کار قزوین مهندسی شیمی  کارشناسی

 

 سوابق پژوهشی
 های پژوهشی طرح

 سمت زمان کارفرما محل اجرا عنوان طرح پژوهشی ردیف

1 

 یها مهیدر ب نفعیذ شناسی مقررات حاکم بر آسیب

ارائه راهکار بر اساس  با پوشش فوت و یزندگ

 منتخب یتجربه کشورها

 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه
1011 

 )در دست اقدام(
 همکار اصلی

2 
های دگردیسی دیجیتال  ها و چالش بررسی فرصت

 در صنعت بیمه ایران
 همکار اصلی 1933 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه

9 

تعیین قیمت تمام شده خدمات صندوق ضمانت 

یابی بر  صادرات ایران با استفاده از روش هزینه

 مبنای فعالیت

 پژوهشکده اقتصاد 
 تربیت مدرس()دانشگاه 

صندوق ضمانت 

 صادرات ایران
 همکار اصلی  1933-1933

 همکار  1933 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه ریزی استراتژیک پژوهشکده بیمه برنامه 0

 مجری 1931 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه محصوالت بیمه خرد سازوکار ارائه 5

 همکار  1931 -1936 بیمه البرز بیمهپژوهشکده  ریزی استراتژیک شرکت بیمه البرز برنامه 6

1 
چارچوب اجرایی و قواعد نظارتی حاکم بر ادغام و 

 های بیمه در دو جنبه حقوقی و مالی تملیک در شرکت
 همکار  1931 -1936 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه

3 
های فناوری اطالعات در  کارگیری مدل بررسی به

 صنعت بیمه با تمرکز بر بازاریابی و فروش
 همکار اصلی 1931 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه

 همکار اصلی 1936 -1930 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه گذاری موسسات بیمه نامه سرمایه بازنگری آیین 3

11 

تحلیل پورتفوی بیمه ایران و نحوه ورود این 

ای به عنوان یک  های جدید بیمه شرکت به رشته

 ریزی استراتژیک برنامه

 بیمهپژوهشکده 
ستاد فرماندهی 

 اقتصاد مقاومتی
 همکار اصلی 1936

11 
مندی مشتریان از  سنجش سطح رضایت

 های فعال در صنعت بیمه شرکت
 همکار اصلی 1935 -1930 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه

 همکار اصلی 1930 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه بررسی جامع بازار بیمه عراق 12

19 
مناطق آزاد، مزایا، معایب، های بیمه در  شرکت

 ها و راهکارها چالش
 همکار اصلی 1930 -1939 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه

 همکار 1939 -1932 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمهتدوین ضوابط حاکم و معیارهای علمی جهت  10

 به نام خدا



 ها نامه تدوین شرایط عمومی در بیمه

15 
 های مهارتی تدوین ضوابط علمی، تجربی و قابلیت

 نمایندگان بیمه و استانداردهای آموزشی مربوطه
 همکار 1939 -1932 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه

 های پژوهشی گزارش

 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه بررسی بازار بیمه چین 1
1011 

 )در دست اقدام(
 همکار اصلی

2 
بررسی ابتکارات نهاد ناظر صنعت بیمه کشورهای 

 نوآوریمنتخب در راستای تسهیل 
 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه

9 
های خودران )بدون  گری اتومبیل ررسی ابعاد بیمهب

 راننده( در شهرهای هوشمند آینده
 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه

0 
 ای  بررسی ساختار و ملزومات بازار متشکل بیمه

 )مورد مطالعه، بازار لویدز لندن(

هشکده بیمهپژو  بیمه مرکزی 
 مجری 1933

5 
مروری بر انواع زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در 

 صنعت بیمه

 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه
 مجری 1933

6 
ها و  ای برای پاندمی محصوالت جدید بیمه

 های آینده اپیدمی
 مجری 1933 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه

 مجری 1933 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه های پارامتریک در ایران توجیهی ارائه بیمهگزارش  1

3 
پژوهی برای طراحی محصوالت  استفاده از آینده

 ای جدید بیمه
 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه

3 
نگاری  بندی آینده، رهنمودی برای آینده چارچوب

 استراتژیک
 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه

 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه اتومبیلآینده بیمه  11

 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه آینده بیمه درمان 11

12 
سناریوهای ریسک عملیاتی سایبری برای 

 های بیمه شرکت
 مجری 1933 پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه

19 
وکار مبتنی بر فناوری اطالعات در  کسبهای  مدل

 سراسر زنجیره ارزش بیمه

 پژوهشکده بیمه
 مجری 1933 پژوهشکده بیمه

 همکار اصلی 1931 بیمه مرکزی پژوهشکده بیمه ای در جهان های ثبت تقلب بیمه معرفی برخی سامانه 10

 مقاالت

 سال محل ارائه عنوان مقاله ردیف

1 
های  ریسکچارچوب مواجهه صنعت بیمه با 

 فناوری اطالعات

بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و 

 توسعه
1933 

2 
بررسی کاربردهای و مزایای زنجیره بلوکی در 

 صنعت بیمه

های  چهارمین همایش ملی پیشرفت

 معماری سازمانی
1933 

9 
بررسی مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در 

 کشورهای منتخب
 1931 وپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه بیست

0 
بررسی و سنجش سطح رضایتمندی مشتریان 

 های فعال در صنعت بیمه کشور تشرک
 1931 پژوهشی پژوهشنامه بیمه -علمی مجله
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5 
های  وکار شرکت بررسی عملکرد و محیط کسب

 بیمه مناطق آزاد

المللی تحوالت نوین  دومین کنفرانس بین

 در مدیریت و حسابداری
1931 

6 

بررسی موانع ورود به بازارهای بکر، با تاکید بر 

استراتژی اقیانوس آبی؛ مطالعه موردی: بیمه ایران 

 شهر تهران

المللی مدیریت،  دومین همایش بین

 حسابداری و حسابرسی
1936 

1 
های اتومبیل و  بررسی انواع تقلب و تخلف در بیمه

 گیرانه ارائه راهکارهای پیش

همایش مدیریت ریسک و بیمه با  سومین

 های اتومبیل رویکرد بیمه
1935 

3 
تاثیر استراتژی مدیریت ذینفعان و اهمیت 

 ذینفعان بر مسئولیت اجتماعی شرکت

المللی مدیریت  دهمین کنفرانس بین

 استراتژیک
1932 

 سایر

1 
وضعیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشورهای 

 ها، قوانین و مقررات، نهادسازی منتخب:فناوری
 1011 ریه گزارش موردی، پژوهشکده بیمهنش

  1011 نشریه گزارش موردی، پژوهشکده بیمه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در صنعت بیمه 2

9 
های خرد برای  توسعه محصوالت جدید بیمه

 خدمات مالی خرددهندگان  ارائه
 1931 گزارش مدیریتی، پژوهشکده بیمه

0 
 های بیمه ایران و جهان  نشریه الکترونیکی تازه

 رسانی( ای، اطالع نامه علمی، حرفه )دو هفته
 پژوهشکده بیمه

1935- 1936 

 1933و  

 1933 بیمه مرکزی ج.ا.ا داوری مقاالت بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه 5

 1931 بیمه مرکزی ج.ا.ا مقاالت بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعهداوری  6

1 
داوری مقاالت بیست و چهارمین همایش ملی 

 بیمه و توسعه
 1936 بیمه مرکزی ج.ا.ا

3 
داوری مقاالت بیست و سومین همایش ملی و 

 المللی بیمه و توسعه نهمین همایش بین
 1935 بیمه مرکزی ج.ا.ا

 

 ترجمه کتاب

 همکار ناشر نام کتاب ردیف

 بر سناریومبتنی  راهبردیمدیریت  1
و  دانشگاه عالی دفاع ملیپژوهشگاه و 

 تحقیقات راهبردی
 دکتر وحید خاشعی

 )عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(

2 
 اجرای استراتژی

 های پیچیده تبدیل استراتژی به اقدام در سازمان
 شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 دکتر مهدی حقیقی کفاش
 طباطبایی()عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 

9 
 استراتژی پلتفرم 

 در دست اقدام()
 نامشخص

 نژاد دکتر شهرام خلیل
 )عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(

0 

 نسل چهارم بیمه:
های تحول دیجیتال بر اساس بوم مدل  مزایا و چالش

 های بیمه وکار شرکت کسب
 در دست اقدام() 

 - پژوهشکده بیمه

5 
وکار   های حوزه کسب های کیفی در پژوهش روش

 در دست اقدام()
 نامشخص

 دکتر مهدی ابراهیمی
 )عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(
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