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شکده پژوهشگر و میز برتر پژوهانتخاب 

1399سال پژوهشبیمه در هفته 
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شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و میز برتر پژوهشکده بیمه

وزارت علوم، « آئین نامه تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر»اجرایی نمودن 
پژوهش و تحقیقات و فناوری و به منظور تجلیل از مقام پژوهشگران و گسترش روحیه

نوآوری، پژوهشکده بیمه

تشویقِ رقابتِ سالم و نشاط علمی-
ایجاد زمینه ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در پژوهشکده-

های حوزه های مختلف پژوهشقدردانی از برترین-
های کاربردی و مبتنی بر نیازهای جامعهتاکید بر پژوهش-
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عبارات و اصطالحات 

هفته 
پژوهش

روز چهارمین هفته آذرماه•
پژوهش

آذرماه۲۵•

پژوهشگر
برتر

میانازفردیکوعلمیهیاتاعضایمیانازفردیک•
ازراامتیازباالترینکهپژوهشکدهوقتتمامپژوهشگران
.نمایندکسبشدهتعیینشاخص های

میز برتر
ترینباالکهپژوهشکدهپژوهشیتخصصیمیزهایازیکی•

.نمایدکسبشدهتعیینشاخص هایازراامتیاز
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شاخص های تعیین پژوهشگر برتر 

مقالهگزارش پژوهشیطرح پژوهشی

کتاب
گزارش /طرح)نظارت 
مقاله، )، داوری (پژوهشی

و ...( طرحنامه، کتاب و 
ویراستاری کتاب

ا هدریافت جایزه از جشنواره
یا سایر مراجع معتبر

برگزاری دوره های آموزشی، 
...سخنرانی علمی و 

-امور علمی
اجرایی



برتر میز تخصصیشاخص های تعیین 

فعالیت های 
پژوهشی میز

به روز بودن 
ر صفحه میز د

سایت 
پژوهشکده

برگزاری دوره
آموزشی

برگزاری 
سخنرانی و 
نشست های 

تخصصی

یز تعامل مسئول م
تخصصی با 

صنعت بیمه و 
یمراکز تحقیقات

جذب همکار 
در میز

7



3
8

فرایند اجرایی

ارسال فرم ها جهت تکمیل فرم
بررسی و اظهار نظر

پیگیری و دریافت
هفرم های تایید شد

تکمیل مستندات
 ها بررسی اولیه فرم

و مستندات و رفع 
تشکیل کمیته نواقص

نظارت

جمعبندی
اداره امور پژوهشی
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کمیته انتخاب 

یک فرد خبره 
منتخب از 

صنعت

دکتر امیر صفری

فرد عضو یک 
هیات علمی از 

 ها سایر دانشگاه

دکتر محسن ابراهیمی

ده نماینفرد یک 
رئیس 

پژوهشکده

دکتر نسرین حضارمقدم

مدیر کل نظارت بر بیمه های 
ا.ا.جزندگی بیمه مرکزی 

عضو هیات علمی دانشگاه 
ه خوارزمی و مشاور ارتباط با جامع

و صنعت پژوهشکده بیمه

ه عضو هیات علمی و سرپرست ادار
امور پژوهشی پژوهشکده بیمه
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از میان اعضای هیات علمیپژوهشگر برتر 

دکتر اسماء حمزه

 مسئولیتاموال و : پژوهشیگروه

 علمیاستادیار، هیأت :مرتبه

کاشانریاضی، دانشگاه :کارشناسی

 انکاشریاضی، دانشگاه :ارشدکارشناسی

ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس:دکتری
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از میان پژوهشگرانپژوهشگر برتر 

فاطمه عطاطلب
رجندکارشناسی آمار، دانشگاه بی: کارشناسی
یزی علوم محاسبات و برنامه ر: کارشناس ارشد

المه ، دانشکده اکو دانشگاه ع(اکچوئری)بیمه 
طباطبایی

(اکچوئری)بیمسنجی : دانشجوی دکتری ،
دانشگاه شهید بهشتی
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راهبر میز تخصصی برتر

تردکراهبریباداده کاویتخصصیمیز
منطقی پورمهناز

تیبهششهیددانشگاهازمحضریاضیکارشناسی
ولمعدانشگاهازکاربردیریاضیارشدکارشناسی

ایرانصنعت
تهرشدرآذربایجانمدنیشهیددانشگاهازدکتری

عملیاتدرتحقیقگرایشکاربردیریاضی
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