
 

1 
 

 

 گزارش:

 :(Shin Research) موضوع: پژوهش شین

های مشترکی را به منظور ( تالشIISالمللی بیمه )( و انجمن بینGenova Associationانجمن جنوا )

 اند.کاربردی بیمه انجام داده هایالمللی برای انجام پژوهشدستیابی به گروهی بین

گیرد. این ( صورت میKyobo) کره جنوبیبرنامه مشترک پژوهش شین با پیشتیبانی شرکت بیمه زندگی کیوبو 

گیرد دار در زمینه بیمه و مدیریت ریسک صورت میهای کاربردی و جهتپژوهش در راستای ارتقای پژوهش

گذارند. در کار شرکت تأثیر میهای کسب و چرا که این موارد، موضوعاتی هستند که به طور مستقیم بر فعالیت

و مقاالت توسط پنل داوری مورد ارزیابی  سوی مجامع دانشگاهی ارائه شدهاین برنامه، پیشنهادات پژوهش از 

 گیرند.قرار می

که به طور ساالنه اقدام  –المللی بیمه اندیشمندان منتخب پژوهش شین، پژوهش خود را در طول گردهمائی بین

مقاالت در مجله جنوا  نمایند. همچنین،ارائه می -کننده دارد شرکت 055نماید و بیش از به برگزاری سمینار می

 د.گردنمیمنتشر 

اند که جوایز برتر پژوهش شین را کسب نموده میالدی تاکنون( 0505)از سال  های اخیرموضوعات کلیدی سال

 :هستند به قرار ذیل

  خصوصی  –آمیز : نیاز به مشارکت بخش عمومی رخدادهای فاجعهدر مقابل بیمه 

 غلبه بر موانع برای قبول بیمه خرد 

 پذیریریسک سایبری: تجزیه و تحلیلی کاربردیبیمه 

 آمیزهای فاجعهسنجش تجمیع جغرافیائی ریسک 

 مدیریت استعداد و نیروی انسانی در بازار بیمه 

  منصفانه ریسک محصوالت بیمه زندگی: مالحظات پرتفویارزیابی و ارزشگذاری 

 گران خرد زندگی در نیجریهعوامل تعیین کننده در سودآوری بیمه 
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 از بیمه خرد در پاکستان گزارش موردیدرمان:  بیمه توسعه و پایایی بازارهای نوظهور 

  ای: ارزیابی امور جاری و اصالحات بالقوهمقررات بیمه ایرباصولی 

 00ای در قرن صول و تأثیرات مقررات بیمهساختار، ا 

 بیمه، ریسک سیستماتیک و بحران مالی 

 :سنگاپور -6102برندگان جایزه شین در سال 

 نوآوری در بازارهای نوظهورصنعت برای مهندسی تجدید پژوهش شین:  -1

 داونتون -دکتر پامال هرلی، استادیار بیمه و مدیریت ریسک، دانشگاه هاوستون 

 های شرایط کلی آموزشهزینهپژوهش شین:  -2

 خرد ، آکادمی بیمهاقلیمی دکتر  نیهار جانگل، مدیر برنامه تغییر شرایط 
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