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شکده پژوهشگر و میز برتر پژوهانتخاب 

1400سال پژوهشبیمه در هفته 
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شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و میز برتر پژوهشکده بیمه

یفی ایجاد زمینه ارتقاء کمی و ک
پژوهش در پژوهشکده

حوزه هایهای قدردانی از برترین
مختلف پژوهش

سالم و نشاطرقابتِتشویقِ
علمی

و های کاربردیتاکید بر پژوهش
مبتنی بر نیازهای جامعه

ل تجلیآیین نامه»شیوه  نامه انتخاب پژوهشگر و میز برتر را در راستای اجرایی نمودن 
. علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمودوزرات« برترفناوراناز پژوهشگران و 
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حوزه پژوهشبرترین های

اعضای هیات 
علمی و 

پژوهشگران 
تمام وقت 
پژوهشکده

میزهای 
تخصصی 
پژوهشی 

پژوهشکده 

نامه هایی پایان
که با حمایت 
پژوهشکده 
.انجام شده اند

و طرح ها
گزارش های
پژوهشی 



شاخص های تعیین پژوهشگر برتر 

پژوهشیطرح
پژوهشیگزارش

ا ها یدریافت جایزه از جشنواره
سایر مراجع معتبر

مقاله
کتاب

اجرایی-امور علمی

دوره هایبرگزاری 
آموزشی، سخنرانی علمی و

...

، (گزارش پژوهشی/طرح)نظارت 
، کتاب و طرحنامهمقاله، )داوری 

و ویراستاری کتاب...( 
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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
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فرایند اجرایی انتخاب پژوهشگر و میز برتر

تکمیل فرم

ارسال فرم ها جهت 
ربررسی و اظهار نظ

پیگیری و دریافت
هفرم های تایید شد

تکمیل مستندات

 ها بررسی اولیه فرم
و مستندات و رفع

نواقص

تشکیل کمیته 
انتخاب

اداره امور 
پژوهشی



فرایند اجرایی انتخاب طرح و گزارش پژوهشی منتخب

نظراتجمع بندی

اه آذر مدر بازه لیست طرح ها و گزارشات پژوهشی خاتمه یافته 
گزارش 68طرح پژوهشی، 22) 1400الی آذر ماه 1399

داور ارسال 10جهت بررسی اولیه و اعالم نظر به (پژوهشی
.  گردید

.انتخاب گردیدندطرح و گزارش پژوهشی 10در ارزیابی اولیه، 

گزارش پژوهشی منتخب به اعضای 10طرح و 10در مرحله بعد 
کمیته انتخاب پژوهشگر برتر جهت داوری و انتخاب طرح و

.گزارش برگزیده ارسال گردید
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برترپایان نامهفرایند اجرایی انتخاب 

خاتمه یافته و تحتپایان نامه هایلیست 
الی 1399ذر ماه حمایت پژوهشکده در بازه آ

.  دبه کمیته انتخاب ارسال گردی1400آذر ماه 

مهپایان ناو جمع بندینظرات داوران 
.  برتر انتخاب شد
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کمیته انتخاب 

پیکارجوکامبیزدکتر
عضووبیمهپژوهشکدهرئیسصنعتاموردرعلمیمشاور
تحقیقاتعلومواحداسالمیآزاددانشگاهعلمیهیات

یک فرد خبره 
منتخب از 

صنعت

فرد عضو یک 
هیات علمی از 

 ها سایر دانشگاه

ابراهیمیمحسندکتر
ابارتباطمشاوروخوارزمیدانشگاهعلمیهیاتعضو

بیمهپژوهشکدهصنعتوجامعه

ده نماینفرد یک 
رئیس 

پژوهشکده

دکتر اسماء حمزه
عضو هیات علمی و رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه
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از میان اعضای هیات علمیبرتر ان پژوهشگر

سرکار خانم دکتر اسما حمزه

اموال و مسئولیت: گروه پژوهشی

 استادیار، هیأت علمی:مرتبه

ریاضی، دانشگاه کاشان:کارشناسی

ریاضی، دانشگاه کاشان:کارشناسی ارشد

ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس:دکتری

سرکار خانم دکتر لیلی نیاکان

عمومی بیمه: گروه پژوهشی

 استادیار، هیأت علمی:مرتبه

 دانشگاه شیراز-مهندسی برق، مخابرات: کارشناسی

 دانشگاه تهران-اقتصاد انرژی: کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران-علوم اقتصادی، گرایش مالی: دکتری 



از میان پژوهشگرانپژوهشگر برتر 

پورمنطقیمهنازدکترخانمسرکار

بهشتیشهیددانشگاهازمحضریاضیکارشناسی

ایرانصنعتوعلمدانشگاهازکاربردیریاضیارشدکارشناسی

لیاتعمدرتحقیقگرایشکاربردیریاضیرشتهدرآذربایجانمدنیشهیددانشگاهازدکتری
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میترا قنبرزادهسرکار خانم دکتر 

 استادیار، هیأت علمی:مرتبه

 دانشگاه مازندران-آمار :کارشناسی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-آمار : کارشناسی ارشد

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-آمار :دکتری

راهبر میز تخصصی برتر
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طرح پژوهشی برتر

جناب آقای دکتر مرتضی بسطامی

 ختمان های محاسبات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله سا»مجری طرح پژوهشی منتخب باعنوان

«مسکونی برای صندوق حوادث طبیعی کشور
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گزارش پژوهشی برتر

جناب آقای سجاد فرازمند

 خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور»مجری گزارش پژوهشی منتخب باعنوان»
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گزارش پژوهشی برتر

جناب آقای دکتر محمد جواد حیدری

 رو به امکان سنجی استفاده از پالک سوم خود»مجری گزارش پژوهشی منتخب باعنوان

«عنوان ابزار تلماتیک جهت راننده محور کردن بیمه نامه شخص ثالث
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پایان نامه دانشجویی برتر

سرکار خانم مرضیه دهقانی

 ر بیمه های امکان سنجی کاهش پدیده کژگزینی د»پایان نامه دانشجویی منتخب باعنوان

«درمان تکمیلی از طریق تمایز حق بیمه ها
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