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  از تقدیر اند و البته داشته کشور ای بیمه نظام در ماندگاری خدمات که هایی شناساندن شخصیت منظور به

 ماندگار چهره توسعه، و مهبی ساالنه همایش برگزاری زمان در ساله نامه، همه آیین این براساس ایشان،

شخصیت هایی که در خط مقدم این . شوند می واقع تجلیل مورد و انتخاب، معرفی کشور بیمه صنعت

کنند  صنعت با الهام بخشیدن به سایر فعاالن این حوزه با دانش و سایر دستاوردهای خود همواره ثابت می

 .حرکت استکه صنعت بیمه کشورمان در مسیر پیشرفت و تعالی در حال 

 

 هدف-1ماده

خدمت  دوران طی که است کشور بیمه صنعت ماندگار چهره انتخاب و معرفی طرح، این اجرای از هدف

 بیمه، صنعت بر نظارت ساختار تقویت در جهت اعتنایی قابل و ماندگار برجسته، خدمات ،بیمه صنعت در

 و رشد در بیمه بخش مشارکت ،بیمه های رسانی شرکت خدمات آن، در تاثیرگذاری و صنعت توسعه

 و قوانین چارچوب در چه آن و ای بیمه نظام جامعه، ثبات در بیمه صنعت برندسازی و کشور اقتصاد توسعه

 نیروهای برای الگویی و اند نموده ارائه تصریح شده، بیمه های شرکت اساسنامه و کشور جاری مقررات

 .هستند بیمه صنعت جوان

 

هایانتخابنامزدهاضوابطومعیار-2ماده

ی در نظر ارهایمعباشند، داشته  مهیدر صنعت ب یو ماندگار ریسهم گسترده، فراگ دینامزدها با نظر به این که

 :باشد به شرح زیر می نامه این آیینتوسط گرفته شده 

  سال سن ۵۵حداقل 

  کشور مهیدر صنعت ب تیسال فعال 02حداقل سابقه دارا بودن 

 مهیصنعت ب یسطح علم یدر جهت ارتقا یآثار ارزشمند علم و فاتیدارا بودن تال 

 ای در کسب و کار بیمه داشته باشد ای که تاثیر برجسته ای، ایجاد نوآوری خلق محصول جدید بیمه. 

 ای به طوری که تاثیر مثبت و قابل توجهی در مشاغل  ایجاد توسعه معنادار در آموزش یا دانش بیمه

 .داشته باشدگذاران  ه بیمهبیمه در ارائه خدمات بهتر ب

 های  جذب افراد جدید به سمت کسب و کار بیمه از طرق مختلف از جمله برگزاری دوره

شاغلین صنعت  ی نمودنا حرفه در جهت... کارآموزی، تالش جهت ایجاد رشته های دانشگاهی و 

 .مستمر در تربیت نیروهای واجد شرایط انیجر کو ایجاد ی

 های نظارتی که منجر به اراته خدمات  گذاری یا دستورالعمل ه قانونایفای نقش مهم در توسع

 .گذاران شود ای به بیمه تر بیمه گسترده
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 نامزدهاشناسایی-3ماده

 :نماید می اقدام استعالم جهت ماه شهریور ابتدای در ریز یانتخاب از مراجع حقوق تهیکم رخانهیدب

 ا،.ا.ج یمرکز مهیب 

 گران ، مهیب یکایسند 

 یا نجمن حرفها، 

 مهیپژوهشکده ب. 

 .نمایند معرفی کمیته به توانند می را نامزد دو کدام هر مذکور، مراجع :۱ تبصره

 .است ریمهر ماه امکان پذ مهیحداکثر تا ن یاسام افتیدرمهلت : 0تبصره 

شت چهره شود و به مستندات بخش نکودا یمطالب ارائه شده توسط نامزدها، محرمانه نگه داشته م: 3تبصره 

 .خواهد شد لیکشور تبد مهیماندگار صنعت ب

 

فرایندانتخاب–4ماده

 :گیرد توسط دو کمیته به شرح فعالیت زیر صورت می کشور مهیچهره ماندگار صنعت بانتخاب 


باشد که به ارزیابی  متشکل از نمایندگان اعضای کمیته انتخاب میاعضای کمیته فرعی،:کمیتهفرعی.4.1

 پس از تحقیقات انجام شده،. پردازد می( پژوهشکده بیمه)انتخاب  کمیته های ارسالی به دبیرخانه کلیه فرم

 .به کمیته انتخاب معرفی خواهند شد طیواجد شرا ینامزدها
 

 :باشد یم رینفر به شرح ز 6از انتخاب، متشکل  تهیکم یاعضا :کمیتهانتخاب.4.2

 رانیا.ا.ج یمرکز مهیکل ب سیقائم مقام رئ .۱

 رانیگران ا مهیب یکایسند رکلیدب .0

 مهیپژوهشکده ب سیرئ .3

 رانیگران ا مهیب یکایبه انتخاب سند مهیب یعامل شرکت ها رانیاز مد یکی .4

 مهیصنعت ب یانجمن حرفه ا رعاملیمد .۵

 مهیپژوهشکده ب سیرئ شنهادیمرتبط که هر ساله به پ یدر رشته دانشگاه یعلم اتینفر عضو ه کی .6

 .خواهد شد ی انتخابمرکز مهیکل ب سیو توسط رئ نییتع
 

سوابق و  یبررس قیطر فرصت دارد از شیهفته قبل از هما کیانتخاب حداکثر تا  تهیکم: ۱تبصره 

ماندگار از  چهره کی نیی، نسبت به تعتوسط کمیته فرعی شده یمعرف یمستندات مربوط به نامزدها

 .دیاند، اقدام نما شده ازیامت نیشتریشدگان که حائز ب یمعرف انیم
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 .است مستقرپژوهشکده بیمه  در انتخاب کمیته دبیرخانه: 0تبصره 

در آن  مهیتوانند نامزد چهره ماندگار صنعت ب یانتخاب نمفرعی و  تهیکم یهر ساله، اعضا :3 تبصره

 .سال باشند

کند تا چهره  معرفی می. ا.ا.دو نامزد برگزیده را به رئیس کل بیمه مرکزی ج کمیته انتخاب،: 4تبصره 

 .ماندگار صنعت بیمه توسط ایشان انتخاب گردد

زیزمانمراسموجوا-5ماده

 .و توسعه خواهد بود مهیساالنه ب شیهما هیمراسم افتتاح ز،یجوا یو اهدا لیمراسم تجل یبرگزار زمان

و  یمرکز مهیکل ب سیتوسط رئ یا هیو هد ژهیو سیندگار لوح و تندما یاز چهره ها کیهر  به

 .گران اهدا خواهد شد مهیب یکایسند

  .خواهد شد یا انجمن حرفه یچهره ماندگار عضو افتخار -۱ تبصره

 
 


