برنامه بیستوپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه
«صنعت بیمه ،نوآوری و فناوری اطالعات» روز سهشنبه مورخ 3101/90/31
برنامه
ثبت نام و
پذیرایی

سالن اصلی (حافظ)

زمان

سالن سعدی

سالن رودکی

سالن شماره 4

8:33 -8:03

افتتاحیه

8:04-8:04

سرود جمهوری اسالمی ایران ،تالوت قرآن و اعالم برنامه توسط مجری

8:04-8:04

گزارش جناب آقای دكتر صفری (دبیر محترم همایش)

-

8:04-9:04

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

-

9:04-9:04

پخش كلیپ همایش

-

9:04-9:04

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

-

سخنرانی جناب آقای دكتر جهانگیری (معاون اول محترم رییس جمهور)

-

رونمایی از فناوریهای اطالعات بیمهای (با حضور معاون اول محترم رییس جمهور)

-

سخنرانی جناب آقای دكتر جهانگرد (معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)

-

پهای بیمهای
بازدید از نمایشگاه آثار مکتوب صنعت بیمه و استارتا 

-

9:04
04:04 -00:44
00:44
نماز و ناهار

33:03 -30:33

نشستهای
علمی

30:33-30:40

پذیرایی

30:40-30:33

اختتامیه

30:33-30:33

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

پنل جمعبندی (سالن اصلی) ،معرفی مقاالت برتر همایش و اهداء جوایز (سالن اصلی)

ساعت

30:33 -30:33

سالن اصلی (حافظ)

سالن سعدی

سالن رودکی

سالن شماره 4

موضوع :فناوری بیمه و توسعه صنعت بیمه

موضوع :نوآوری در محصوالت و خدمات بیمه

موضوع :فناوری اطالعات؛ ابزاری برای نظارت

موضوع :تحول دیجیتال در صنعت بیمه

ضرورت و مزایای استفاده از
گیمیفیکیشن در صنعت بیمه

30:33 -30:30

30:30 -30:40

بحث و بررسی :آقای مهدی روحانینژاد
کاربرد الگوی Peer to Peer
در صنعت بیمه ایران

30:40 -30:03

عطیه بهشتی
دكتر محبوبه اعالیی

سعید اسدی قراگوز
كریم شهنازی

بحث و بررسی :آقای بهفر هرمزی

بهکارگیری فناوری تلماتیک
در بیمه اتومبیل

سمیه موسوی قیداری

بحث و بررسی :آقای عطا افتخاری
بیمههای اتومبیل استفاده

سمانه محمدی

محور

محمد بنار

بحث و بررسی :دکتر اکبر افتخاری

نقش فناوری اطالعات در

مژده نظرزاده دناک

کاهش تقلبات و تخلفات

محمود سبزی

بیمهای

فرامرز خجیر

بحث و بررسی :آقای سید قاسم نعمتی
بررسی مقررات بازاریابی و
فروش آنالین بیمه در

وحیده نورانی

کشورهای منتخب
بحث و بررسی :جناب آقای شاهین فتاحیانی

ارزیابی KPIسیستم

مونا پرستش

هوش تجاری بیمه

طیبه قنبری

بحث و بررسی :آقای مهدی ملکی
نقش بالکچین در

مجید بنویدی

صنعتبیمه با رویکرد

سیدآرش ولینیا

بهبود فرآیندها

دکتر یونس سلمانی

بحث و بررسی :آقای مجید تقیلو
شناسایی عوامل

30:03 -34:33

توسعه صنعت بیمه به کمک
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

آزاده بخشایش

بررسی عوامل مؤثر بر

دکتر امیرعباس کائینی

نوآوری خدمات الکترونیک

زهرا صیدی عقیلآبادی

در صنعت بیمه ایران

فاطمه صیدی عقیل آبادی

رگتک؛ روند نوظهور

عطیه بهشتی

فناورانه در صنعت بیمه

دکتر محبوبه اعالیی

تاثیرگذار در پذیرش

امیر بهرامی

خدمات بیمه

کیومرث سمعی

الکترونیکی مشتریان

بهادر یاری پور

صنعت بیمه
34:33 -34:30
34:30 -34:43

بحث و بررسی :دکتر سیدمحمدرضا فرحی

بحث و بررسی :دکتر سمیرا صادقی

بحث و بررسی :دکتر سید جواد میرقاسمی

بحث و بررسی :مهرداد غالمزاده

سخنران :آقای مرتضی قرائی

سخنران :آقای سیدمهدی رضوانی

سخنران:آقای حامد عابدینی

سخنران :آقای امیرحسین نامآور

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

پرسش و پاسخ و جمعبندی

مسئول پنل :آقای احمدرضا ضرابیه

مسئول پنل :دکتر امین شیرکانی

مسئول پنل :آقای محمدرضا کشاورز

مسئول پنل :دکتر مهدی شامی زنجانی

34:43 -30:40

