برنامه بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
«مدیریت ریسک و بیمه :الزامات ،چالشها و راهکارها»
برنامه
ثبت نام و پذیرایی

سالن اصلی (حافظ)

زمان

سالن رودکی

سالن سعدی

سالن شماره  66( 1نفره)

سالن شماره  66( 3نفره)

8:00 -8:30
8:30-8:40

سرود جمهوری اسالمی ایران ،تالوت قرآن و اعالم برنامه

-

-

8:40-8:50

گزارش جناب آقای دكتر صفری (دبیر محترم همایش)

-

-

8:50-9:00

پخش كلیپ "مدیریت ریسک"

-

-

9:00-9:25

سخنرانی جناب آقای دكتر همتی (رئیس كل محترم بیمه مركزی ج.ا.ایران)

-

-

-

-

-

-

10:10-10:15

پخش كلیپ "زلزله"

-

-

10:15-10:40

سخنرانی جناب آقای دكتر كرباسیان (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

-

-

10:40 -11:05

سخنرانی جناب آقای مهندس زنگنه (وزیر محترم نفت)

-

-

11:05-11:30

سخنرانی جناب آقای دكتر آخوندی (وزیر محترم راه و شهرسازی)

-

-

11:30 -11:50

سخنرانی جناب آقای مهندس نجار (معاون محترم وزیر و رییس سازمان مدیریت
بحران كشور)

-

-

9:25-9:50
افتتاحیه

8:30 -12:00

نماز و ناهار

12:00 -13:30

نشستهای علمی

13:30-15:30

پذیرایی

15:30-16:00

اختتامیه

16:00-16:30

9:50-10:10

سخنرانی جناب آقای دكتر پورابراهیمی (رئیس محترم كمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی)
سخنرانی جناب آقای مهندس محسن هاشمی (رئیس محترم شورای شهر تهران و
رئیس مجمع مشورتی مراكز استانها)

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

معرفی مقاالت برتر ،برندگان جشنواره بیمه در رسانه و روابط عمومی برتر

ساعت

13:30 -13:50

13:50 -13:55

13:55 -14:15

14:15 -14:20

14:20 -14:40

14:40 -14:45

سالن اصلی (حافظ)

سالن سعدی

سالن رودکی

سالن شماره  66( 1نفره)

سالن شماره  66( 3نفره)

موضوع :مدیریت ریسکهای فاجعهآمیز

موضوع :مدیریت ریسک و بیمه در صنعت انرژی

موضوع :مدیریت ریسک و بیمه در صنعت حملونقل

موضوع :مدیریت ریسک و بیمه در حوزه سالمت

موضوع :مدیریت ریسک در شركتهای بیمه

روش بیزی برای تجزیه و
تحلیل ریسک فاجعهآمیز
زلزله

جعفری
دكتر پاینده
نجفآبادی

بحث و بررسی :دکتر بسطامی
The Role of
Engineering
Insurance in Risk
Controlling of
Dams

دكتر صحت
مرزبان
شیرخواركالیی

بحث و بررسی :دکتر یونس مظلومی

نقش فرهنگ ایمنی در
مدیریت ریسک

ص .كهنه پوشی
م .كهنه پوشی

بهكارگیری تئوری فازی
جهت محاسبه كمّی و
اولویتبندی ریسکها در
تعیین حق بیمه منصفانه
در سایت پتروشیمی

خجیر
حرمتی
علیمحمدی

بحث و بررسی :دکتر حجاریان
شناسایی و ارزیابی
ریسکهای مهندسی در
پروژههای صنعت نفت و گاز

حرمتی
رشیدی

بحث و بررسی :تاجدار

تجزیه و تحلیل حاالت
شکست و اثرات آن
( )FMEAدر تحلیل
خطرات نیروگاه

كوهپایی
خندان
جاللی
موسوی
نجار
سمعی
بهرامی

طراحی الگوی مدیریت
ریسک و بیمه در صنعت
حملونقل دریایی

علیجانی
دكتر خانی زاده
بردال

بحث و بررسی :ناخدا ظهیری
ضرورت رویکرد
تخصصی بیمهگران به
انتقال ریسک در
حملونقل بینالمللی
كاال

گودرزی
ملک پور

بحث و بررسی :عطار

نقش فنآوری شبکه
نقلیه موردی در كاهش
حوادث رانندگی

نوبری

بحث و بررسی :طهماسبی آشتیانی

بحث و بررسی :کریم خان زند

بحث و بررسی :دکتر افتخاری

14:45 -15:00

سخنران :دکتر غفوری آشتیانی

سخنران :دکتر ابراهیم پور

سخنران :بختیاری

15:00 -15:15

سخنران :دکتر ذوالفقاری

سخنران :بیانیان

سخنران :دکتر عطایی

آیا سیاستگذاری باعث
كاهش كژگزینی در
بیمه درمان بنگاههای
كوچک میشود؟

دكتر كشاورز
حداد
دكتر وصال
چاقمی
دكتر كاردگر

بحث و بررسی :ایثاری
بررسی علیت خطی
مدیریت ریسک در
بیمههای درمان
تکمیلی

اسدیقراگوز
دكتر مهدوی

بحث و بررسی :دکتر عطری

اینشورتک و نقش آن
در مدیریت ریسک در
صنعت بیمه

دكتر كاردگر
بهشتی

طراحی الگوی
مدیریت ریسک بنگاه
شركتهای بیمه
برای پیادهسازی
آییننامه حاكمیت
شركتی

دكتر شهریار

بحث و بررسی :بنویدی
A Conceptual
Model to
Manage
’Insurers
Operational
Risks

دكتر اسعد
سامانی

بحث و بررسی :عباسیانفر
آسیبشناسی
بهرهوری نیرویكار
در صنعت بیمه با
رویکرد ریسک
منابعانسانی

زارعی
ولی نیا

بحث و بررسی :دکتر فرحی

بحث و بررسی :دکتر مشعلچی

سخنران :دکتر شیرکانی

سخنرانCI Group :

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

مسئول پنل :دکتر غفوری آشتیانی

مسئول پنل :ضمیری

مسئول پنل :آسوده

مسئول پنل :اویارحسین

مسئول پنل :دكتر کاردگر

15:15 -15:30

