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پژوهشکده است تا عالوه بر ارتقاء توان علمی و فنی پژوهشکده، 
به  بیشتر  توجه  چارچوب  در  فعالیت ها  این  شدن  کاربردی تر 

مسائل، نیازها و نگاه صنعت بیمه تحقق یابد.
شورای هماهنگی علمی صنعت بیمه: به منظور ایجاد ارتباطی 
نظامند بین پژوهشکده و واحدهای تحقیق و توسعه، شرکت های 
بیمه و سایر نهادهای صنعت، شورای مذکور با اهداف و وظایف 

زیر تشکیل شده است.
- ایجاد هم افزایی علمی و جلوگیری از دوباره کاری در فعالیت های 

پژوهشی و تحقق مدیریت دانش در صنعت بیمه
- امکان تشکیل کنسرسیوم های تحقیقاتی

- استفاده از نظرات جمعی صنعت بیمه در پژوهشکده بیمه
مدیریت دفتر:  دکتر اسماء حمزه

شماره تماس: 22066069 
hamzeh@irc.ac.ir :ایمیل

میزهای تخصصی
کـه  هسـتند  پژوهشـی  واحدهـای  تخصصـی،  میزهـای 
هیـأت  اعضـای  از  یـک  هـر  فعالیت هـای  شـدن  تخصصی تـر 
کرده انـد.  هدف گـذاری  را  پژوهشـکده  پژوهشـگران  و  علمـی 
بـه عـالوه ایـن میزهـا بـا ایجـاد مدیریـت ویـژه بـرای هـر یک 
از موضوعـات مطالعاتـی مهـم، گسـترش و تعمیـق فعالیت هـای 
علمـی، تحقیقاتـی و ترویجـی ایـن موضوعات را دنبـال می کنند.
برخی از میزهای مطالعاتی در راستای وظایف گروه های پژوهشی 
بیمه های  خودرو،  مطالعات  میزهای  مانند  شده اند  طراحی 
مانند  ویژه ای  میزها حوزه های  از  برخی  و  درمان  بیمه های  عمر، 
مطالعات اجتماعی، آینده پژوهی، علم داده و اقتصادهای رفتاری 

را دنبال می کنند.

3- معاونت پشتیبانی

مالی،  مدیریت  انسانی،  نیروی  تأمین  وظیفه  معاونت  این 
اداری، برگزاری آزمون  ها و آموزش های مورد نیاز  صنعت بیمه را 

بر عهده دارد. 
معاون پشتیبانی:  دکتر محمدجواد حضوری

شماره تماس: 22083984
hozoori@irc.ac.ir :ایمیل

- اداره های معاونت پشتیبانی:

اداره امور اداری 
و  پرسنل  ترفیع  و  استخدامی  امور  انجام  وظیفه  اداره  این 

پشتیبانی و تأمین خدمات را بر عهده دارد.
مدیر اداری: علی حاتم آبادی

شماره تماس: 22073844
hatamabadi@irc.ac.ir :ایمیل

اداره امور مالی 
از جمله وظایف این اداره، تنظیم و کنترل بودجه و صورت های 

مالی است.
مدیر مالی: مجید ملک

شماره تماس: 22066072
malek@irc.ac.ir :ایمیل

گروه آموزش های آزاد
بـا  متناسـب  آموزشـی  دوره هـای  اجـرای  و  برنامه ریـزی 
نیازهـای بیمـه مرکـزی و صنعـت بیمـه و همچنیـن طراحـی و 
برگـزاری آزمون های صنعـت در کنار برگـزاری دوره های تخصصی 

آموزشـی از مهمتریـن وظایـف ایـن گـروه اسـت.
مدیریت گروه: مجید حاجی زاده

شماره تماس: 22071891
hajizadeh@irc.ac.ir :ایمیل
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سازمان پژوهشکده

1- حوزه ریاست
رئیس پژوهشکده: دکتر حمید کردبچه

دفتر ریاست
این دفتر مسئولیت رسیدگی به امور حوزه ریاست و نظارت 

بر اجرای فعالیت ها را بر عهده دارد.
رئیس دفتر: سیدهادی رئیس زاده

شماره تماس: 22074227
raeiszadeh@irc.ac.ir :ایمیل

اداره روابط عمومی
این اداره وظیفه تولید اخبار و اطالع رسانی عملکرد علمی و 
پژوهشی، تولید و انتشار نشریات خبری و اطالع رسانی، برگزاری 
نمایشگاه عرضه تولیدات پژوهشی، ارائه خدمات گرافیکی، امور 

فرهنگی و تبلیغات، امور سمعی و بصری را بر عهده دارد.
رئیس اداره: زینب سلمان خاکسار

شماره تماس: 22081088
khaksar@irc.ac.ir :ایمیل

واحد امور بین الملل
و  اخبار  تولید  بین المللی،  همکاری های  توسعه  امور  انجام 
اطالع رسانی بین المللی، تهیه نشریات و متون علمی و بین المللی، 
انجام کلیه امور مکاتبات بین المللی، انجام کلیه امور کنسولی مربوطه 

از جمله وظایف این دفتر است.
مدیریت واحد: دکتر فربد خانی زاده

شماره تماس: 22084084  داخلی 182
khanizadeh@irc.ac.ir :ایمیل

2- معاونت پژوهشی

امور  اجرایی  برنامه ریزی و هدایت  این معاونت مسئولیت 
پژوهشی و مطالعاتی پژوهشکده بیمه را بر عهده دارد. 

معاون پژوهشی: دکتر لیلی نیاکان
شماره تماس: 22084022

niakan@irc.ac.ir :ایمیل

گروه پژوهشی بيمه های اشخاص
توسعه ای  کاربردی،  پژوهش های  انجام  گروه،  این  مأموریت 
زندگی،  بیمه های  اشخاص)شامل  بیمه های  حوزه  در  بنیادی  و 
بیمه های درمان تکمیلی و بیمه های حوادث( است. از  مهمترین 
اهداف این گروه می توان به شناسایی آسیب های موجود در حوزه 
بیمه های اشخاص و ارائه راهکارهای کاربردی، نیازسنجی و امکان 
این  فنی  ویژگی های  بررسی  و  بیمه ای  جدید  سنجی محصوالت 
سایر  و  اطالعات  فناوری  کاربرد  زمینه  در  پژوهش  محصوالت، 

فناوری های نوین در بیمه های اشخاص اشاره نمود.
مدیر گروه: دکتر میترا قنبرزاده

شماره تماس: 22083895
ghanbarzadeh@irc.ac.ir :ایمیل

 
گروه پژوهشی بيمه های اموال و مسئولیت

و  کاربردی  بنیادی،  مطالعات  انجام  گروه  این  مأموریت 
مسئولیت  و  اموال  بیمه های  با  مرتبط  حوزه های  در  توسعه ای 
است. از مهمترین اهداف این گروه، می توان به مدیریت ریسک 
در بیمه های اموال و مسئولیت، بازنگری قوانین و آئین نامه های 
اكچوئرال  مطالعات  مسئولیت،  و  اموال  بیمه های  با  مرتبط 
برای  بیمه  حق   نرخ  تعيين  برای  به ویژه  بيمه ای  محاسبات  و 
ارائه  امکان سنجی  مسئولیت،  و  اموال  بيمه ای  رشته های  كليه 
ارائه  و  فعلی  بیمه نامه های  بهبود  یا  و  بیمه ای  محصوالت جدید 
راهكارهای افزايش ضريب نفوذ بيمه در رشته های مختلف اموال 

و مسئولیت اشاره نمود.
مدیر گروه: دکتر مریم اثنی عشری

شماره تماس: 22082936
esnaashari@irc.ac.ir :ایمیل

گروه پژوهشی مطالعات کالن بیمه
و  کاربردی  بنیادی،  مطالعات  انجام  در  گروه  این  مأموریت 
توسعه  و  مدیریت  مالی،  کالن،  اقتصاد  حوزه های  در  توسعه ای 

بیمه است.
مدیر گروه: دکتر فرزان خامسیان

شماره تماس: 22078621
khamesian@irc.ac.ir :ایمیل

پژوهشکده بیمه به منظور ساماندهی پژوهش های بیمه ای و 
بیمه،  صنعت  توسعه ی  و  رشد  مناسب  بستر  آوردن  فراهم  برای 
عناوین  با  پژوهشی  گروه  سه  دارای  حاضر  حال  در  و  تأسیس 
و  مسئولیت  و  اموال  اشخاص،  بیمه های  پژوهشی  گروه های 

مطالعات کالن بیمه می باشد.

اهداف:
- کمک به گسترش و تعمیق مبانی دانشی صنعت بیمه

و  بیمه  زمینه  در  کاربردی  پژوهش های  گسترش  و  توسعه   -
حوزه های مورد نیاز صنعت بیمه

وظایف:
برای  برنامه ریزی  و  بیمه  مطالعاتی صنعت  نیازهای  شناسایی   -1

پاسخگویی مناسب به آنها
و  رفتاری  شاخص های  اقتصادی  و  آماری  ارزیابی  و  پایش   -2
و  موردی  تحلیلی  گزارش های  مستمر  ارائه  و  صنعت  عملکردی 
از روندها، تغييرات و پیش بینی متغیرها و شاخص های  ادواری 

مذکور برای ایران و جهان
3- برنامه ریزی برای ارتقای توان دانشی صنعت بیمه و فراهم سازی 

ابزارهای الزم و مناسب آن
4- توجه به هدایت توانمندی های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها، 

مراکز تحقیقاتی و محققین کشور به صنعت بیمه
و  نظارتی  تنظیمی،  نهادهای  به  علمی  مشاوره  ارائه خدمات   -5

عملیاتی صنعت بیمه
6- تدارک و حمایت از انتشار منابع علمی در حوزه بیمه و رشته های 

مرتبط در اشکال مجالت، گزارش ها، کتب و نرم افزارها
7- برگزاری همایش ها، نشست ها و سخنرانی های علمی به منظور 
انتقال آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی 

به صنعت بیمه

- اداره های معاونت پژوهشی

اداره امور پژوهشی
فعالیت هـای  اجرایـی  امـور  انجـام  مسـئولیت  اداره  ایـن 
پژوهشـی حوزه معاونت پژوهشـی شـامل طرح های پژوهشـی، 

دارد. عهـده  بـر  را  همایش هـا  و  نشسـت ها  پایان نامه هـا، 
مدیریت اداره: دکتر نسرین حضار مقدم

شماره تماس: 22089899
hozarmoghadam@irc.ac.ir :ایمیل

اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات 
مسئولیت این اداره برنامه ریزی و اجرای کلیه امور مرتبط با 

کتابخانه، اسناد علمی، انتشار کتب و مجالت پژوهشکده است.
نشریات پژوهشکده بیمه 

- گزارش موردی 
- گزارش مدیریتی 
- پژوهشنامه بیمه 

- افق بیمه 
- فصلنامه تازه های بیمه ایران و جهان

رئیس اداره: سیدعلی حسینی
شماره تماس: 22092265

hosseini.fa@irc.ac.ir :ایمیل

اداره فناوری اطالعات و ارتباطات
ارائه خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و پشتیبانی از 

وظایف این اداره است.
رئیس اداره: فریبرز شایان آرانی

شماره تماس: 22073441
shayan@irc.ac.ir :ایمیل

دفتر نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت 
ماموریت اصلی این دفتر برقراری ارتباط نظامند پژوهشکده 
ایجاد  آن،  استراتژی  مهمترین  است.  بیمه  صنعت  و  جامعه  با 
نیازهای  به  پاسخگویی  و  صنعت  در  پژوهشکده  حضور  زمینه 
برخورداری  زمینه  فراهم سازی  و همچنین  آن  علمی  و  مطالعاتی 
از توانمندی های جامعه و صنعت بیمه در فعالیت های تحقیقاتی 
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