ليست مقاالت پوستري بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

1

ارزیابی ریسک بیمهای در صنایع نفت وگاز (مطالعه موردی )NGL

محمدرضا نجفی ساروکالیی ،پگاه فرجاد

2

استراتژی مدیریت ریسک بالیای طبیعی با نظارت صنعت بیمه

مژده نظرزاده دناک ،محمود سبزی

3

اولویتبندی ابعاد ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه

دکتر سجاد صالحی کردآبادی ،علیرضا رسا،

4

برآورد ضریب ریسک عملیاتی موسسات بیمه با استفاده از مدل

سید مصطفی شاداب گورابزرمیخی
دکتر بهنام شهریار

اقتصادسنجی دادههای پانل
5

بررسی تأثیر مدیریت ریسک شرکتی بر عملکرد عملیاتی در شرکتهای

دکتر ابراهیم کاردگر ،سید ابراهیم مظهری موسوی

بیمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
6

بررسی چالشهای مدیریت ریسک وعلل وقوع حوادث شغلی در صنعت

طه محمدحسینی حیران ،دکتر لطیف حنیفهزاده

ساختمان با استفاده از روش RCA

7

بررسی رابطهی بهکارگیری مدیریت ریسک بنگاه با عملکرد شرکتهای

دکتر علی دهقانی ،محمد صحفی پرست،

بیمه

سید امیرحسین شجاعی

8

بررسی ریسک بهرهگیری صنعت بیمه کشور از رسانههای اجتماعی

جواد گودرزی

9

بررسی عوامل ریسک مؤثر بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی منتخب

دکتر ویدا ورهرامی ،دکتر لیلی نیاکان

10

بررسی وقایع فاجعه بار در جهان و نحوه شناسایی ،اندازهگیری ،ارزیابی و

رضا صفری اصل ،داریوش فرزانه،

تأمین هزینه مالی آن با رویکرد بیمه کشاورزی

خسرو غریبی ،طاهر سقلی ،بهاره کالهدوز

11

بیمه بهعنوان مکانیزمی برای مدیریت ریسکهای زیست محیطی

مصطفی آقارضی ،حمید قنبروند،

12

پیادهسازی سیستم هوشمند برای پیشبینی مشتریان پر ریسک بیمه بدنه

مرضیه جعفریان دیو کالیی
آیدا رشید مهرآبادی ،الهام رشید مهرآبادی

اتومبیل
13

تأثیر مؤلفههای حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی شرکتهای بیمه

14

تحلیل مدیریت ریسک و شاخصهای آن در بیمههای تکمیلی درمان

15

حاکمیت شرکتی ،راهبردها و ابزارهای نوین مدیریت ریسک استراتژیک

دکتر نسترن اکبری ،نادره سمیع داریانی،
حسین کریمخان زند
دکتر بیژن صادق ،هادی احمدی،
بهروز میرزایی
دکتر محمد اسماعیلی ،دکتر لطیف حنیفهزاده

در شرکتهای بیمه
16

رابطه بین رانندگی متخلفانه و درک از ریسک در حوادث موتورسواران

احمد سازگار ،منا سازگار

شهر تهران
17

ریسک در قانون بیمه ( 1316خالءها و ابهامات)

دکتر سیدجوادمیرقاسمی

18

سطحبندی شاخصهای تأثیرگذار در مدیریت ریسک بیمه زلزله ساختمان

بهزاد سالمی

19

شناسایی عوامل ریسک در بیمههای آتشسوزی با رویکردی بر ارزیابی

رقیه کاظمی الی ،حمیده زینلی

ریسک آتشسوزیهای عمدی
20

شناسایی مؤلفههای اثرگذار فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه

دکتر بیژن صادق ،بهروز میرزایی ،هادی احمدی

21

شناسایی و رتبهبندی ریسک در مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه کشور

ویدا ختوانه

22

طراحی چارچوب استاندارد مدیریت ریسک در بیمههای آتشسوزی

دکتر فربد خانی زاده ،آزاده بهادر،

مراکز تجاری

آذین سادات استادرمضان

فرهنگ ریسک و تئوری عقالنیت متکثر :تقابل مدیریت ریسک بنگاه و

فرامرز خلیقی ،دکتر محبوبه اعالئی

23

اقتصاد نئوکالسیک در شرکتهای بیمه
24

مدلبندی و مدیریت ریسک حوادث فاجعهآمیز در بیمۀ عمر :چالشها و

سیده مریم محدث کسائی ،دکتر امین حسنزاده

راهکارهای آن در ایران
25

مدلسازی ارزیابی ریسک عملیات امداد و نجات

امین سالک ،امین چوب ریزیان

26

مدلسازی ریسک عملیاتی در صنعت بیمه با استفاده از تکنیکهای

فاطمه نصیری

اکچوئری
27

مدلسازی ریسکهای بیمه اتکایی حوادث فاجعهآمیز؛ رویکردی

آیدین رشیدی ،محمود سبزی

بر راهکارهای قیمتگذاری
28

مدلهای حوادث فاجعهآمیز ،رویکردی جدید در مدیریت ریسک

29

مدیریت بهینه ریسک پورتفوی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه با رویکرد

دکتر بیژن صادق ،هادی احمدی ،ندا قاضی مرادی،
محیا کاوه
دکتر بهنام شهریار

مدیریت دارایی -بدهی
30

مدیریت ریسک در جایگاه سوخترسانی بهمنظور کاهش حوادث و

جواد ملکوتی ،محمد خندان

ارتقای کارآمدی سازمانی

دکتر علیرضا کوهپایی ،کیومرث سمعی،
علیرضا قدرشناس ،امیر بهرامی

31

مدیریت ریسک رشته درمان بهوسیله رتبهبندی شرکتهای بیمه

منا سازگار ،مهران حسنخانی

32

مدیریت ریسک زلزله در ساختمانهای مسکونی -فرم پیشنهاد و شرایط

سمانه عزیزنصیری ،بهاره رحیمی

عمومی

سید محمدرضا اسماعیلی ،نادره سمیع داریانی
حمید دهقانی

