
  

 
 

  خلاصه مدیریتی

تعیین جایگاه پژوهشکده در فضای علمی و  -4هدف اساسی بوده است.  2پژوهش حاضر در پی دستیابی به 

افق و چشم انداز پژوهشکده در یک افق زمانی  اجرایی صنعت بیمه و تعیین و تعریف مأموریت و ترسیم

تدوین اهداف راهبردی متناسب با جایگاه تعیین  -2های درونی و بیرونی، جزیه و تحلیلبلندمدت بر اساس ت

. در این راستا های مناسب جهت حصول اهداف راهبردیتدوین استراتژی -2و  شده و چشم انداز ترسیم شده

مراحل فاز کلی شامل  6پروژه در ای و اسنادی و گردآوری مبانی نظری لازم، انهپس از انجام مطالعات کتابخ

 است: شدهزیر انجام 

 پژوهشکده یمحور یهاارزش و اندازچشم ت،یمأمورتدوین  .4

  پژوهشکده موجود وضعیتشناسایی  .2

 تحلیل استراتژیک وضعیت پژوهشکده .2

 های استراتژیک پژوهشکدهتحلیل انتخاب .1

 ردی پژوهشکدهتدوین اهداف راهب .5

 های راهبردی پژوهشکدهتدوین برنامه .6

 گردد:در ادامه نتیجه اجرایی هر یک از مراحل فوق ارائه می

 پژوهشکدهی محور یهاارزش و اندازچشم ت،یمأمورتدوین  .4

 ایفای نقش نهاد تحقیق و توسعه در صنعت بیمه بیانیه مأموریت:

ترین نهاد تحقیق و توسعه یمه معتبرترین و اثربخشپژوهشکده ب 4141در افق سال  انداز:بیانیه چشم

 .خواهد بود بیمه در سطح ملی و منطقه

 ها بیانیه ارزش

 ای اخلاق حرفهو پایبندی به  قانون مداری   رضایت ذینفعان 

 بهبود مستمر کیفیت پویایی و نوگرایی و  های علمیرعایت اصل بی طرفی در انجام فعالیت 

 گوییمسئولیت پذیری و پاسخ  در انجام امور و روابط بین فردی صداقت و شفافیت 

  صنعت و جامعه استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندانتعهد به  حاکمیت روابط انسانی و دوستانه در محیط کار 
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  پژوهشکده موجود وضعیتشناسایی  .2

 اقدام و موقعیت ابیارزی ماتریسو در چارچوب  SWOTهای انجام شده  توسط  ابزار تحلیلی بر اساس بررسی

 و ضعیت موجود پژوهشکده به شرح جدول زیر است: استراتژیک

 موقعیت استراتژیك داخلی موقعیت استراتژیك خارجی

 (ESثبات محیط )

تغییر مستمر شکلی در نیازهای پژوهشی ذینفعان )نزدیکی قلمروی پیشرفتهای 

 ای(   تکنولوژیک به محصولات بیمه

  های شغلی صنعت برای جذب نیروهای متخصص و کارآمدصتجذابیت مالی بالاتر فر

 های آموزش و پژوهش ها و تسری آن به حوزهداوم تحریم

  (FS) توان مالی

برخورداری از امکانات و منابع مالی مکفی 

  )ساختمان، بودجه مشخص و...(

برخورداری از حمایت مادی و معنوی و فکری 

  موثر بیمه مرکزی

 (ISتوان صنعت )

 رشد روزافزون نیازهای پژوهشی صنعت بیمه

سرعت بالای تحولات تکنولوژیکی مرتبط با صنعت بیمه و قرار گرفتن تحقیق و توسعه 

 به عنوان کسب مزیت رقابتی 

 وجود سرمایه انسانی متخصص دانشگاهی و فنی

 وجود نیازهای پژوهشی صنعت بیمه در کشورهای همسایه 

 گذاری امور صنعت بیمه یاستامکان اثرگذاری پژوهشکده در س

 ای ای بودن مطالعات بیمهرشتهمیان

 تأکید مقامات و اسناد بالادستی کشور بر ضرورت گسترش پژوهش 

 کمبود نیروی متخصص در صنعت بیمه 

 ضعف در نظام مدیریت منابع انسانی 

  ضعف در مدیریت فرایندهای کاری

  هشیها و محصولات پژوضعف در نشر و ترویج فعالیت

 ضعف در ارتباط با جامعه و صنعت و روابط بین الملل 

 ضعف در بکارگیری بهینه منابع فیزیکی و مالی

 (CAمزیت رقابتی )

برخورداری از هیات علمی و کادر پژوهشی بروز 

 و جوان

دسترسی به داده ها، اطلاعات و توان کارشناسی 

 و فنی صنعت بیمه

ای ابخانهبرخورداری از منابع معتبر علمی و کت

  و انتشاراتی

دسترسی منحصر به فرد به پاسخگویی به 

  نیازهای پژوهشی صنعت بیمه



  

 
 

 تحلیل استراتژیك وضعیت پژوهشکده .3

 موقعیت ارزیابی ماتریسو  SWOTهای انجام شده در طرح با استفاده از ابزارهای تحلیل بر اساس تحلیل

 یمه در منطقه تهاجمی خفیف قرار دارد. ، از نظر استراتژیک، پژوهشکده باستراتژیک اقدام و

 
 

 های استراتژیك پژوهشکدهتحلیل انتخاب .1

بر اساس آنچه در تحلیل جایگاه استراتژیک پژوهشکده به دست آمد، پژوهشکده بیمه در وضعیت تهاجمی 

های استراتژیک نشان داد که کنش مطلوب برای پژوهشکده، کنش خفیف قرار دارد. همچنین تحلیل کنش

کاردویی با تکیه بر استفاده از مزیت نسبی منابع درونی است. با در نظر گرفتن این شرایط و مباحث ری

های رشد، مد نظر پژوهشکده قرار گرفت. یکی از بهترین طرح شده در جلسات کانونی، استفاده از استراتژی

 باشد. های موجود برای تدوین راهبردهای رشد و توسعه، چارچوب رشد انسف میچارچوب

 تدوین اهداف راهبردی پژوهشکده .5

های استراتژیک که در بخشهای پیشین به آنها اشاره شد، و انتخاب SWOTبر اساس تجزیه و تحلیل 

هدف رشد ماتریس انسف تدوین گردید و در جلسات گروه  1اهداف راهبردی پژوهشکده در چارچوب 

ده برای تدوین اهداف راهبردی، در جهت رفع های انجام شکانون مورد بحث و برسی قرار گرفت. بررسی

نقاط ضعف، استفاده از نقاط قوت و جلوگیری از تهدیدات و بهره برداری حداکثری از فرصتهای موجود 

وضعیت پژوهشکده بر اساس ماتريس ارزيابي موقعیت و 

 اقدام استراتژيك

X= +4.25-
1.3= 

FS=+6 

CA=-
1.3 

IS=+4.2
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ES=-3.3  
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مرتبط با هر طبقه از اهداف  SWOTبوده است. اهداف راهبردی تدوین شده برای پژوهشکده و عوامل 

 راهبردی در ادامه مشخص شده اند:

  توسعه محصول، بازآفرینی استراتژیك و نوآوری )توسعه محصولات و خدمات( تمرکز بر .4

S1,S2,S3,S4,W3,W4,O1,O2,O3,O4,O5,O6,O8,O9,T1,T3,T5  

  تأمین نیازهای علمی و تحقیقاتی بیمه مرکزی، جامعه و صنعت بیمه –

  سازی دستاوردهای پژوهشیتوسعه بکارگیری و تجاری –

  ت )نفوذ در بازار(تمرکز بر بهبود فرایند و خدما .2

S1,S2,S3,S4,W1,W2,W3,W4,W5,O1,O2,O3,O4,O5,O6,T1,T2,T3,T4,T5 

  المللیهای ملی و بینبهبود جایگاه و اعتبار علمی پژوهشکده در عرصه –

  هاارتقاء مستمر سطح، کیفیت و مبانی دانشی و فنی بیمه در کشور و نشر یافته –

 وری پژوهشکده ت و ارتقاء بهرهتعالی سازمانی و بهبود مستمر نظام مدیری –

  ارتقاء مستمر کمی و کیفی منابع و امکانات پژوهشکده –

وسعه المللی )تافزایش ارتباطات و تعاملات پژوهشکده با نهادهای علمی و صنعتی ملی و بین .2

  بازار(

S1,S2,S3,S4, W3,W4,O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9,T1,T2,T3,T4 

  ژوهشکده )تنوع(منابع درآمدی پ افزایش تنوع .1

S1,S2,S3,S4, W5,O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9,T1,T2,T3,T4 

 

  



  

 
 

 های راهبردی پژوهشکدهتدوین برنامه .6

های شوند. پس از مطالعات و بررسیهای راهبردی مشخص میمسیر دستیابی به اهداف کلان از طریق برنامه

 شکده بیمه انتخاب شدند:های زیر به عنوان راهبردهای اصلی پژوهانجام شده، برنامه

 و جامعه  بیمه مند تعاملات علمی با صنعتتوسعه نظام .4

 بندی و تأمین نیازهای علمی و تحقیقاتی صنعت بیمهشناسایی، اولویت .2

 آن تحولات سیر و بیمه علمی صنعت پایش نظام استقرار .2

  پژوهشی هایفعالیت رسانی، نشر و ترویجاطلاع توسعه کمی و کیفی .1

 الملل پژوهشکده ها و روابط بینسعه فعالیتتقویت و تو .5

 برای محصولات پژوهشی  بازارهای جدیدتوسعه جستجوی فعال و  .6

 های آموزشی همراه با نظارت فعالیت سپاریبرون بر آموزش در صنعت بیمه و تمرکز سیاستگذاری .1

 صنعت بیمه   هایساماندهی آزمونو سیاستگذاری  .1

 زیکیفی و انسانی منابع از بهینه ی علمی و پژوهشگران و استفادههای اعضاگرایی در فعالیتتخصص .3

 پژوهشکده مناسب افزارینرم و افزاریسخت هایساخت زیرتوسعه  .41

 های راهبردی با یکدیگر مشخص شد.ی ارتباط اهداف و برنامهدر انتها نحوه



 

 های راهبردیی ارتباط اهداف راهبردی با برنامهنحوه 

 

 

 
 و جامعه تعاملات علمی با صنعتمند توسعه نظام .1

 بندی و تأمین نیازهای علمی و تحقیقاتی صنعت بیمهشناسایی، اولویت .2

 آن تحولات سیر و بیمه علمی صنعت پایش نظام استقرار .2

  پژوهشی هایفعالیت رسانی، نشر و ترویجاطلاع توسعه کمی و کیفی .1

  الملل پژوهشکدهها و روابط بینتقویت و توسعه فعالیت .5

 برای محصولات پژوهشی  جستجوی فعال و توسعه بازارهای جدید .6

  های آموزشیهمراه با نظارت فعالیت سپاریبرون بر سیاستگذاری آموزش در صنعت بیمه و تمرکز .1

 صنعت بیمه   هایسیاستگذاری و ساماندهی آزمون .1

 یزیکی ف و انسانی منابع زا بهینه های اعضای علمی و پژوهشگران و استفادهگرایی در فعالیتتخصص .9

 پژوهشکده مناسب افزارینرم و افزاریسخت هایساخت توسعه زیر .11

تمرکز بر توسعه محصول، بازآفرینی 

 استراتژیک و نوآوری

)توسعه محصولات و خدمات(   

 تمرکز بر بهبود فرایند و خدمات

)نفوذ در بازار(   

افزایش ارتباطات و تعاملات پژوهشکده 

با نهادهای علمی و صنعتی ملی و 

المللی بین  

 )توسعه بازار(

منابع درآمدی افزایش تنوع  

)تنوع(   

ف راهبردی اهدا راهبردیاهی ربانمه   
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