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 مقدمه

 

 

 

، به منظور ارائه تصویری کلی و جامع از مهمترین اقدامات و دستاوردهای پژوهشکده در این 8931نظر به اتمام سال 

گردد. الزم به ذکر است در این  ، به شرح زیر ارائه می8931عملکرد پژوهشکده در سال سال، گزارش خالصه 

ها و  اند و جزئیات هر یک از این فعالیت ها و دستاوردها مورد اشاره قرار گرفته گزارش تنها اهم عناوین فعالیت

 دستاوردها خود حدیث مفصلی است که خارج از حوصله این گزارش است.

های رایج خود، شاهد تحوالت قابل توجهی در مجموعه  پژوهشکده بیمه، عالوه بر انجام فعالیت، 8931در سال 

 کل بیمه مرکزی ج.ا.ا های خود بوده است. این تحوالت بیشتر در راستای ماموریتی بود که رئیس ها و برنامه فعالیت

ابالغ نموده بود. در این راستا، راهبرد های پژوهشکده،  درخصوص توجه و تمرکز بر ارتباط با صنعت بیمه در فعالیت

های جاری و جدید  محور اصلی مجموعه فعالیت حضور پژوهشکده در صنعت و حضور صنعت در پژوهشکده

ای از گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه در این خصوص در دو بخش  پژوهشکده قرار گرفت که در ادامه خالصه

 شود. ارائه می 8931در سال « ه بیمههای جاری پژوهشکد فعالیت»و « ای و ارتقایی های توسعه فعالیت»
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 ای و ارتقایی های توسعه فعالیت

 

 

 

در حوزهای پژوهشی، انتشاراتی، آموزشی، روابط  8931های پژوهشکده در سال  در راستای توسعه کیفی فعالیت

اشاره  ری مجموعه اقدامات اصالحی و ارتقایی صورت گرفته است که در ادامه، اهم آنها مورداالملل و اد عمومی، بین

 :قرار گرفته است

   ها، اهداف کالن و  در چارچوب ماموریت 8933-8141ساله پژوهشکده برای دوره  5تدوین برنامه راهبردی

 ؛های پژوهشی مستقیم و غیر مستقیم ظرفیت

  پژوهشکده در چارچوب برنامه راهبردی جدید پژوهشکده؛ 8933تدوین برنامه عملیاتی سال 

 ارتباط  تیتعامل و تقو جادیا یدر راستا "مهیب کدهو ارتباط با جامعه و صنعت پژوهش یدفتر نوآور"اندازی  راه

پژوهشکده در  یعلم تیاه یاعضا یها افتهینمودن دانش و  یاتیمنظور عمل پژوهشکده با جامعه و صنعت و به نیب

 ی؛کار صنعت یپژوهشگران از فضا یریگ بخش جامعه و صنعت و متقابالً بهره

 عنوان بازوی مشورتی دفتر  به "مهیب صنعت یعلم یهماهنگ یشورا" شورایی تحت عنوان لتعریف و تشکی

ی در کار دوباره از یریجلوگ و یی علمیافزا هم جادیا یبرانوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت پژوهشکده، 

تفاده از اسهای تحقیقاتی و  تحقق مدیریت دانش در صنعت، امکان تشکیل کنسرسیوم های پژوهشی، فعالیت

 ؛نظرات جمعی صنعت
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 های بدنی، شرکت گران، صندوق تأمین خسارت تالش در ایجاد، گسترش و تعمیق ارتباط با سندیکای بیمه های

  ؛های بازدید از آنها و برگزاری جلسات ها و سایر نهادهای صنعت بیمه از طریق برگزاری برنامه بیمه، انجمن

 با شرکت های مشترک همکاری کمیته تشکیلسندیکای بیمه و های بیمه؛گران  

 رگان صنعت، طراحی حضور مدیران و کارشناسان در نهادهای گفتگو و مذاکره با مجموعه مدیران و خب

 های پژوهشکده؛ مندی از توان و نظرات کارشناسی آنها در فعالیت گیری پژوهشکده و بهره پژوهشی و تصمیم

  ؛"وهشکده در نگاه مدیران کلیدی صنعت بیمهژپ"سلسله جلساتی تحت عنوان برگزاری 

 های تخصصی  های پژوهشی از مسیر تشکیل کمیته های پژوهشکده از جمله فعالیت فعالیت  هدایت و راهبری کلیه

 با و همچنین پژوهشکده، کارشناسان بیمه مرکزیمشاوران  و ای هیات علمی، کارشناساناعضمتشکل از 

 ؛اعضای هیات علمی سایر موسسات علمیهای بیمه و  متخصصان شرکتمشارکت 

  برگزاری همایش بیمه و توسعه با رویکرد حضور و مشارکت حداکثری صنعت بیمه در آن و تولید محتوای

ای  گران، انجمن حرفه علمی، پژوهشگران پژوهشکده و همکاری سندیکای بیمهکاربردی توسط اعضای هیات 

 های صنعت بیمه؛  های بیمه و سایر نهادها و انجمن صنعت بیمه، شرکت

  تشکیل میزهای تخصصی با اهداف ایجاد فضای همکاری و تبادل نظر هدفمند برای حل مسائل صنعت بیمه در

طات بین فضای دانشگاهی و صنعت بیمه با هدف افزایش تعامالت و صورت تخصصی، ایجاد ارتبا یک حوزه به

ها در حوزه خاص میز،  های منظم و ساختار یافته با هدف تداوم مطالعات و پژوهش ریزی ها، برنامه همکاری

 ارتقاء دانش پژوهشکده و صنعت بیمه در حوزه تخصصی میز؛ 
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 در پژوهشکده و  ها دانشگاه یعلم اتیه یاعضا تیظرف از یمند بهر درخصوص هایی طراحی و اجرای برنامه

 منظور هب یعلم اتیه یاعضا ی صنعت یمطالعات فرصتهای بیمه در قالب مشاوره میزهای تخصصی و یا  شرکت

 ی؛دانشگاه های تیاز ظرف عیصنا شتریب یبا جامعه و صنعت و بهرمند یارتباط مراکز دانشگاه تیتقو

 بهشگاه ریسک اندازی آزمای اقدام جهت راه جدید بیمهمحصوالت  طراحی و محاسبه ریسک، مدلسازیمنظور ای

 صنعت بیمه در حوزه ریسک؛  افزارهای مورد نیازخدمات و نرمو ارائه 

 اقدام جهت طراحی پایگاه داده بهمنظور دردسترس قرار دادن داده های صنعت برای استفاده پژوهشگران و

   ؛محققان

  مهیدر صنعت ب یو پژوهش یها و مراکز آموزش دانشگاه انیدانشجو یکارآموز تیریو مد یسازماندهاقدام جهت 

 تیاستفاده از ظرف مه،یصنعت ب یمتخصص برا یانسان یرویهدف پرورش ن نیتأم یراستا در و پژوهشکده

 ؛ها شگاهدان قاتیکردن تحق یصنعت در کاربرد یها در حل مسائل صنعت و استفاده از توان فن دانشگاه یپژوهش

 با مراکزی نظیر نامه تفاهمها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق انعقاد  مند با دانشگاه برقراری ارتباط نظام 

دانشکده  ،پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهرانالزهرا، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،   دانشگاه ،اکو مهیمؤسسه ب

ی، پژوهشکده امور اقتصاد ،ندانشگاه تهرا یاقتصاد قاتیمؤسسه توسعه و تحق ،یاقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ

برخی و   سازان فردا مد اندوختهآگذاری سرشرکت سرمایه ،علوم قضایی قوه قضاییه، بنیاد ملی نخبگان وهشگاهژپ

 های بیمه؛ از شرکت

 های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق طراحی حمایت مشارکتی  نامه ارتقا کیفی و کمّی حمایت از پایان

عنوان استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور  با حضور اعضای هیأت علمی پژوهشکده یا پژوهشگران صنعت بیمه به
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ای  ای در حوزه موضوعات بیمه های بنیادی، کاربردی و توسعه نامه با هدف گسترش پژوهش در تیم هدایت پایان

 ها در حل مسایل پژوهشی صنعت بیمه؛ گیری از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه و استفاده و بهره

 های مرتبط با حوزه بیمه  ن پژوهشکده در سمینارها و کنفرانسحضور پررنگ اعضای هیات علمی و پژوهشگرا

 در قالب برگزاری پنل و ارائه مقاله؛

  پژوهشگران پژوهشکده در کارگروهو مشارکت حضورهای تخصصی سندیکای بیمهگران و انجمن حرفه ای

 صنعت بیمه؛

 پژوهی انجام های آینده تمرکز ویژه بر موضوعات مهمی که بر اساس بررسیبینی  شده در صنعت بیمه پیش

های  شدت متاثر نماید؛ مانند علم داده و هوش مصنوعی، تغییر اقلیم، بیمه شود که آینده صنعت بیمه را به می

با تقویت میزهای تخصصی ایجادشده مرتبط از طریق دعوت و حضور کارشناسان خبره از  ،درمان و زندگی

 دانشگاه و صنعت در آنها؛

 منظور استفاده از توان تخصصی بهلملل ا اندازی واحد مستقل بین از طریق راه پژوهشکده الملل نیب امور تیتقو 

 منظور و متخصصان خارجی به ایرانیان مقیم خارج المللی در حوزه بیمه، موسسات آموزشی و پژوهشی معتبر بین

 زیجوا و گرنت جذب یبرا تالش مشترک، یها پروژه انجام ،صنعت یفن یدانش و توانمند سطح یارتقا

 آوردن فراهم و یعلم أتیه یاعضا به یعلم یها فرصت یاعطا ،یالملل نیب یها سازمان در تیعضو ،یالملل نیب

 یها کارگاه و ها یگردهمای یبرگزار ،یخارج یها یهمکار جذب آنان، یالملل نیب یها مشارکت یبرا یفرصت

 ؛یالملل بین تسهیالت و ها فرصت یرسان اطالع ،یالملل بین یآموزش

 برای اثربخشی بیشتر و هدایت  پژوهشکدههای کلیه فرایندهای  نامه ها و آیین و تصویب دستورالعمل تدوین

های باالدستی و موجود در   ها و دستورالعمل نامه گرفته روی آیین های صورت صحیح فرایندها، براساس بررسی

 ا و نیازها در این زمینه؛پژوهشکده و نیز بررسی فرایندهای موجود و احصای خالءه
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 های پژوهشکده و  منظور پایش و مدیریت بهینه فعالیت بهپژوهش پژوهشکده  عملکرد ایجاد سامانه مدیریت

 و ارزیابی عملکرد همکاران؛ عبارتی، مدیریت پروژه به

  با هدف  ی موسسهندهایفرا هیدر کل یدنبال آن بازنگر و به یشناس بیدر در قالب آس ییها تیفعال  مجموعهانجام

در چهار حوزه سازمان، فرایندها، ساماندهی و  دقت و سرعت انجام کارها شیمجموعه و افزا یکارآمد یارتقا

  ای؛ توسعه

 ریزی برای حضور پررنگ روابط عمومی پژوهشکده در جامعه و صنعت برای انعکاس بهتر بروندادهای  برنامه

های اجتماعی براساس محصوالت علمی  نشی و فرهنگی در رسانهپژوهشی و تولید و انتشار محتوای ترویجی، دا

های اجتماعی باهدف ترویج دانش  ها و شبکه در رسانه و حضور موثرتر پژوهشکده و تحقیقاتی پژوهشکده

 ؛ ایبیمه

 منظور کاهش زمان اجرا و بهینه بازمهندسی فرایندهای پژوهشی و انتشاراتی پژوهشکده بهها و  سازی کنترل

 ؛نقاط تاخیر در اجرای فرایند شناخت

  کنترل رشد مجموعه کتابخانه و حفظ روزآمدی و پویایی اهمیت  نسخه از منابع کتابخانه با توجه به  7557وجین

از جمله وضع ظاهری، نسخ تکراری و محتوای قدیمی و انتقال کتابخانه   نامه وجین آن، براساس معیارهای آیین

 ت تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع علمی فیزیکی؛ پژوهشکده به مکان پژوهشکده جه

 در برنامه کتابخانه جهت دسترسی و تورق کاربران   نامه فایل پایان 357 بارگذاریو  ها نامه کردن پایان الکترونیکی

  نامه از طریق پورتال کتابخانه؛ در فضای کتابخانه و دسترسی به خالصه پایان
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 ابخانه پژوهشکده به کتابخانه و منابع علمی سایر دانشگاهاقدام جهت اتصال الکترونیکی کت ها و موسسات علمی و

 پژوهشی )اتصال به کتابخانه دانشگاه عالمه انجام شده است(؛ 

 تر و علمی بر  های آموزشی پژوهشکده با تمرکز بر نظارت دقیق شناسی آموزش و فعالیت ارزیابی و آسیب

 ای آنها به نهادهای خصوصی آموزشی در صنعت بیمه؛سپاری اجر های آموزشی و برون فعالیت

 ؛طراحی و اجرای سایت جدید پژوهشکده  

 شورای سیاستگذاری "سازی برای ایجاد نهاد سیاستگذاری و حمایتی آموزشی در صنعت بیمه تحت عنوان  زمینه

صنعت و ارتقا سطح  های عمودی و افقی مورد نیاز منظور ساماندهی و ارتقا آموزش به "امور آموزش صنعت بیمه

 ؛دانشی صنعت بیمه

 سازی محیطی مناسب برای  بازطراحی و بازسازی فضاهای فیزیکی عمومی و پژوهشی پژوهشکده با هدف فراهم

 فعالیت بهتر اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارکنان پژوهشکده؛

 تهیه و تدوین مدل تعیین قیمت تمامبودجه های صفی و ستادی پژوهشکده و شده فعالیت ریزی مبتنی بر عملکرد با

  ؛31و  37های سامان برای سالافزار بهاستفاده از نرم

 وری، هم در فضای فیزیکی و هم در  دهی وضعیت موجود با هدف ارتقای بهره انجام اقداماتی جهت سامان

 نیروی انسانی پژوهشکده؛

 تهیه سند نیروی انسانی پژوهشکده. 



 

8 

            www.irc.ac.ir        
 

 های رایج پژوهشکده فعالیت

 

 

 

 

های پژوهشی و آموزشی  هایی در حوزه و وظایف رایج، پژوهشکده بیمه مجموعه فعالیتها  در چارچوب ماموریت

 داشته که گزارش اهم آنها به شرح زیر است:

 گیری صحیح و علمی  و صنعت بیمه جهت کمک به تصمیم ج.ا.ا تهیه گزارشات پژوهشی مورد نیاز بیمه مرکزی

 ی؛پژوهش ،یاستیس ،یلیگزارش تحل 59 هیته و یپژوهش  طرح 54حداقل یاجرابا 

  برگزاری جلسات سخنرانی در موضوعات مختلف به هدف آشنایی پژوهشگران پژوهشکده و کارشناسان و

محور، نظیر  های جدید در حوزه بیمه و ترویج فرهنگ گفتگوی پژوهش مدیران صنعت بیمه با مباحث و یافته

 یها شاخص ،یشخص ثالث، اقتصاد رفتار مهیقانون راننده محور شدن ب یابعاد اجتماع ن،یچ بالک یفناور

  ؛مهیب صنعت یاقتصاد

 ؛8141های کالن صنعت بیمه با هدف تدوین برنامه راهبردی صنعت در افق  بررسی و ارزیابی برنامه 

 در پایگاه همایش بیمه و توسعه سازی نمایه؛های علمی  

  عنوان کتاب  85جدید چاپ( و انتشار همزمان عنوان برای ت 89عنوان برای چاپ اول و  5عنوان کتاب ) 85انتشار

 صورت الکترونیکی برای نخستین بار در صنعت بیمه؛ به

  کننده؛ نفر شرکت 17894حضور  باها  عنوان آزمون در سراسر کشور یا برخی استان 55برگزاری 



  8931 گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه در سال    
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  کننده؛ نفر شرکت 144با حضور  یدوره و سمینار آموزش 51برگزاری 

  ویژه مدیران ارشد صنعت بیمه در حوزه  کارگاه آموزشی 5برگزاریIFRS  و زنجیره بلوکی با مشارکت

 های بیمه؛ اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت

  نفر؛ 818کارگاه آموزشی با مشارکت  9برگزاری 

 یمه، گزارش های صنعت بیمه ایران و جهان، افق ب نشریه پژوهشکده شامل پژوهشنامه بیمه، تازه 5ای  انتشار دوره

 موردی و گزارش مدیریتی.

عامل و  هیاتکل، اعضای  رئیسو همراهی  ها به لطف الهی و  با حمایت و هدایت و مساعدت  مجموعه فعالیت این

مدیران عامل و کارکنان  گران ایران، تشویق و همراهی دبیرکل سندیکای بیمه ،ج.ا.ا مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی

دست توانمند همکاران پژوهشکده بیمه طراحی و اجرا   به ای و صنفی صنعت بیمه،های حرفه نجمنهای بیمه و ا شرکت

ها و وظایف خود برای ارتقا  نیز پژوهشکده بتواند بیش از قبل در انجام ماموریت 8933در سال  است شده است. امید

 صنعت بیمه و اقتصاد میهن عزیزمان موفق باشد.
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