گروه پژوهشی بيمه الكترونيك

گروه پژوهشی مطالعات اسالمی بيمه

8

اهم وظا

• برآورد تعداد بهينه
شركتهاي بيمه در صنعت بيمه ايران
• راهكارهای عملی
افزايش
تقاضای
بيمه
عمر
انفرادی و تدوين
چارچوبی برای ارايه بيمههای عمر جديد
• طراحی
سيستم پويای نيازسنجی پژوهشی صنعت
بيمه
در
ايران
با
تمركز
بر
بيمه
های
عمر
• بازنگری محتوايی و شكلی
پيشنهاد
بيمه
و
بيمه
نامه
ها
در
زمينه
بيمههای اشخاص در شركتهای بيمه
• مطالعه و
بررسی جداول بيمه عمر كشورها و
تحليل جداول مورد استفاده در ايران
• ضوابط و
مالکهای علمی شرايط عمومی بيمه
های عمر و ارائه پيشنهادهای اصالحی
• مطالعه روشهای م
حاسباتی و ارزيابی ريسكهای مختلف عمر
• پيشنويس آئيننامه
بيمههای زندگی ،جايگزين آئيننامه 68
• مطالعه روشهای محاسباتی و
ارزيابی ريسكهای مختلف بيمه درمان
• مطالعه روشهای محاسباتی و
ارزيابی ريسكهای مختلف بيمه حوادث
• نرخنامه
مشورتی در رشتههای بيمه اشخاص

يف گروههای پژوهشی

طرحهايپژوهش
يخاتمهيافتهويادردستاقدام
•ب
ازنگری و اصالح آييننامه شماره 68

گروه پژوهشی بيمه الكترونيك
پژوهشی مطالعات اسالمی بيمه
گروه

غدير مهدوي

5
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بيمه يك پديده
نو و مهمي است كه بايد از آن به نفع
مملكت استفاده شود.

تهيه و تنظيم:

طعموميواموربينالملل
ادارهرواب

پژوهشكده

بيمه در يك نگاه

1

بيمه در يك نگاه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

پژوهشكده
بيمه در يك نگاه

12

يميلlifeinsurance@irc.ac.ir:

مقام معظم رهبري (دام ظله)

مهمي است كه بايد از آن به نفع

بيمه يك پديده نو و
مملكت استفاده شود.

ب

سم اهلل الرحمن الرحيم

پژوهشكده

22083895ا
تلفکس:

افتهويادردستاقدام
حهايپژوهشيخاتمهي
طر
اصالح آييننامه شماره 68
• بازنگری و
هاي بيمه در صنعت بيمه ايران
• برآورد تعداد بهينه شركت
انفرادی و تدوين چارچوبی
افزايش تقاضای بيمه عمر
• راهكارهای عملی
ايران با تمركز بر بيمههای عمر
يازسنجی پژوهشی صنعت بيمه در
• طراحی سيستم پويای ن
اشخاص در شركتهای بيمه
بيمه نامهها در زمينه بيمههای
محتوايی و شكلی پيشنهاد بيمه و
• بازنگری
جداول مورد استفاده در ايران
بيمه عمر كشورها و تحليل
• مطالعه و بررسی جداول
ارائه پيشنهادهای اصالحی
شرايط عمومی بيمههای عمر و
ضوابط و مالکهای علمی
•
ارزيابی ريسكهای مختلف عمر
مطالعه روشهای محاسباتی و
•
زندگی ،جايگزين آئيننامه 68
پيشنويس آئيننامه بيمههای
•
ريسكهای مختلف بيمه درمان
روشهای محاسباتی و ارزيابی
• مطالعه
ريسكهای مختلف بيمه حوادث
روشهای محاسباتی و ارزيابی
• مطالعه
در رشتههای بيمه اشخاص
• نرخنامه مشورتی

برای ارايه بيمههای عمر جديد

5

1 roo colorProces

پيام رئيس

پژوهشكده

بيمه در يك نگاه

 .1تدوين برنامههاي ساالنه
گروه و ارائه آن به رئيس پژوهشكده
 .2تهيه اولويت
هاي پژوهشي مرتبط با موضوع فعاليت
های گروه جهت اعالم به پژوهشگران
 .3انجام پژوهش
هاي مرتبط با موضوع فعاليت های گروه
.4
اعالم منابع و كتب معتبر جهت ترجمه
 .5اعالم م
وضوعات با اولويت جهت تاليف كتاب
 .6بررسي،
ارائه و اظهارنظر در خصوص طرحهاي ت
حقيقاتي مربوط در حوزه تخصصي گروه
 .7شركت در مجامع و
همايشهاي ملي و بينالمللي مربوط
 .8همكاري با دانشگاه
ها ،مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
تخصصي گروه

در
پژوهشهاي مرتبط و هدايت پاياننامه
هاي كارشناسيارشد و دكتري در حوزه

 .9همكاري پژوهشي و هماهنگي با
برنامههاي ساير گروههاي پژوهشكده
 .10همكاري
با اداره كتابخانه ،اسناد علمی و نشريات
جهت گردآوري كليه مطالبي كه در داخل و
خارج از كشور در زمينه بيمه انتشار مييابد.
 .11سنجش پژوهشهاي
انجام شده و ارائه براي چاپ به صورت
مقاله و كتاب و تهيه فيلم و ساير گونه
و فرهنگي
هاي معرفي آثار و دستاوردهاي پژوهشي

8

ﺗﺮﺟﻤﻤﻪ  :دﻛﺘﺮ ﻣﺼ
ﺼﻄﻔﻲ دﻳﻠﻤﻤﻲﭘﻮر
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪ
ﺪاران ر ﻲ
ﺳﻤﻲ اﻳﺮان
ﻋﻀﻮ اﻧﺠ
ﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪ
ﺪاران ر ﻲ
ﺳﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ

پژوهشكده
بيمه به منظور پاسخگويي به بخشي از
نيازهاي پژوهشي در زمينه بيمه ،اقدام
در حوزه
به تشكيل  5گروه تخصصی پژوهشی
بيمه نموده است .گروههای پژوهشی ياد
شده متشكل از اعضای هيات علمی و عمدتاً
از
محققان
برجسته
كشور
هستند كه
عالوه بر آنان ،عده قابل توجهی
از
م
حققان،
استادان
و
دان
شجويان
نيز به عنوان اعضای
رسمی هيأت علمی گروههای پژوهشی با
پژوهشكده بيمه همكاری مینمايند.
ساختار
اصلی گروههای پژوهشی مشتمل بر 5
گروه
و
با
عناوين
زير
شكل
گرفته
است:
گروه پژوهشی بيمههای اشخاص
گروه
پژوهشی بيمههای اموال و مسئوليت
گروه پژوهشی عمومی بيمه

18
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انتشار كتب و نشريات حرفهای و
قابل قبول خود را مرهون توليد و
ايران طي دهههاي اخير تحوالت
است .اين روند پرشتاب گرچه
ادبيات صنعت بيمه در
صنعت به زيور طبع آراسته شده
ژوهشگران و صاحبان انديشه در اين
علمی و پژوهشی كشور نمايان
تخصصی است كه با همت پ
در مقايسه با بسياری از مراكز
موقعيت توليدات علمی صنعت بيمه
خالقيت و نوآوري به قدمهاي
تصويری برجستهای از جايگاه و
مالي در ميدان كار و تالش و
عنوان يكي از سه ركن بازار
سازد اما به نظر ميرسد بيمه به
می
تا هر روز با ايدهها و روشهاي
تازهاي نيازمند است.
اندركاران اين حرفه ميكوشد
نياز اساسي در كنار ساير دست
اي برداشته و به رسالت واقعي
پژوهشكده بيمه براي تأمين اين
را در بر ميگيرد گامهاي تازه
خود كه در حقيقت آحاد جامعه
در تعامل با مخاطبان گسترده
جديدي
برنامهريزيهاي علمي و آموزشي
عمومي فرهنگ بيمه پاسخ دهد.
تالشی است كه بتواند با تكيه بر
سطح دانش بيمهاي و توسعه
ستاوردهاي علمي و پژوهشي نيازمند
خود در امر ارتقاي
نيازهاي صنعت بيمه با يافتهها ود
عين حال ايجاد هماهنگی ميان
در
ميان علم و عمل را حداقل سازد.
ها و برنامههای اجرايی در گام
يك سال اخير مهمترين طرح
پژوهشهاي كاربردي ،فاصله
و بهرهگيري هرچه بيشتر از
بر تحقيق" موجب شده تا طی
پژوهشی و تحقيقاتی از سوی
راه تقويت انديشه"عمل مبتنی
واگذاری بيش از چهل پروژه مهم
در
مركزی
خوشبختانه اقدام هوشمندانه بيمه
مطالعه و بررسی علمی قرار گيرد و
پژوهشی توسط پژوهشكده بيمه مورد
بيمههای بازرگانی در كشور شود.
بزرگ
های
حوزه
طرح
تعامل اثرگذار صنعت و پژوهش در
نخست از طريق اجرای
و حضور پررنگ جامعه علمي
پژوهشكده بيمه ،زمينهساز گسترش
صنعت بيمه نقش ايفا مينمايند
به
ج.ا.ا
مركزی
ارآمدسازي
رئيس كل محترم بيمه
فراگيري در گردونه تعاملها و ك
ای را در پی داشته است.توجه
قاطعانه بتوان گفت امروز مخاطبان
توانمندیهای آنان ،دستاوردهای تازه
با شكلگيری اين روند شايد
صنعت بيمه به بهرهگيري از
بيمه در پاسخگويی به سواالت
همچنين پاسخ مثبت دستاندركاران
صراحت ًا به توانايیهای پژوهشكده
ژوهشگران عالقهمند به اين عرصه و
نشست مجمع عمومی بيمه مركزی
وپ
سكاندار بيمههای بازرگانی در آخرين
قابليتها به گونهای است كه
به اين
تكميل فنون بيمهای و ارتقای
پيادهسازی روشهای مؤثرتر
و
نيازها
است.
بازشناسی
صنعت تأكيد نموده
است كه اين تلقی جديد برای
استانداردها و قالبهاي علمی سازمان
نهادن به اين برداشت بر اين باور
های بيمهای بازرگاني در پرتو
پژوهشكده بيمه ضمن ارج
تا تجربيات مديريتی سازمان
بود و بستری را مهيا مینمايد
اين حرفه قطعا اثرگذار خواهد
شاغالن
كارايی
دانشگاهي ،شاغالن صنعت و همه
بيمه به ويژه دانشجويان ،جامعه
قابليت انتقال بيشتری به خود گيرد.
ارتباط با مخاطبان فراگير صنعت
يافته،
نيز تالشي است در مسير ايجاد
كتابچه معرفي پژوهشكده بيمه
انتشار
عالقهمندان به بهرهگيري از
كارگزاران بيمه فعاليت مينمايند.
سامانبخشيدن به نيازهاي افراد و
تالشگرانی كه در قالب نمايندگان و
تحقيقاتي اين صنعت ميتواند در
مخاطبان آن فراهم آورد .اميد كه
عنوان مرجع اصلي پژوهشي و
يابي ميان پژوهشكده و جامعه
آشنايي با پژوهشكده بيمه به
متقابل براي اطالعرساني و اطالع
شك
بدون
و زمينه را براي ايجاد ارتباطي
موجود اين پژوهشكده موثر باشد
ظرفيتهاي
غدير مهدوي
چنين باشد.
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اﺳﺳﺘﺎﻧﺪاررد ﺑﻴﻦاﻟﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺰار ﮕﺮ
ﺷﮕﺮي ﻟ
ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرره 6
اﻛﺘﺸ ف
ﺎف و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪ
ﺪﻧﻲ

فی گروههای پژوهشی

PREPS

پژوهشكده بيمه براي تأمين اين نياز
اساسي در كنار ساير دستاندركاران اين حرفه
جديدي
ميكوشد تا هر روز با ايدهها و روشهاي
در تعامل با مخاطبان گسترده خود كه در
حقيقت آحاد جامعه را در بر ميگيرد گام
خود در امر ارتقاي سطح دانش بيمهاي و
هاي تازهاي برداشته و به رسالت واقعي
توسعه عمومي فرهنگ بيمه پاسخ دهد.
در عين حال ايجاد هماهنگی
ميان نيازهاي صنعت بيمه با يافتهها ودس
تاوردهاي
علمي
و
پژوهشي
نيازمند
تالشی
و بهرهگيري
است كه بتواند با
هرچه بيشتر از پژوهشهاي كاربردي،
تكيه بر برنامهريزيهاي علمي و آموزشي
فاصله ميان علم و عمل را حداقل سازد.
خوشبختانه اقدام هوشمندانه
بيمه
مركزی در راه تقويت انديشه"عمل مبتنی بر
تحقيق"
موجب
شده
تا
طی
يك
سال اخير
نخست از طريق
اجرای طرحهای بزرگ پژوهشی توسط
مهمترين طرحها و برنامههای اجرايی در گام
پژوهشكده بيمه مورد مطالعه و بررسی
علمی قرار گيرد و واگذاری بيش از چهل
رئيس كل محترم بيمه
پروژه مهم پژوهشی و تحقيقاتی از سوی
مركزی ج.ا.ا به پژوهشكده بيمه ،زمينهساز
گسترش تعامل اثرگذار صنعت و پژوهش در
حوزه بيمههای بازرگانی در كشور شود.
با شكلگيری اين روند شايد قاطعانه
بتوان
گفت
امروز
مخاطبان
فراگيري
در گردونه تعامل
و پژ
ها و كارآمدسازي صنعت بيمه نقش ايفا
وهشگران عالقهمند به اين عرصه و همچنين
مينمايند و حضور پررنگ جامعه علمي
پاسخ مثبت دستاندركاران صنعت بيمه
به بهرهگيري از توانمندیهای آنان ،دس
به اين قابليتها به گونهای است كه
تاوردهای تازهای را در پی داشته است.توجه
سكاندار بيمههای بازرگانی در آخرين نشست
مجمع عمومی بيمه مركزی صراحتاً به
صنعت
توانايی
تأكيد
های
پ
نموده
شی
است.
ژوهشكده
بيمه
در
وه
پا
معرفی گروههای پژ
سخگويی به سواالت
پژوهشكده
 5گروه تخصصی پژوهشی
بيمه ضمن ارج نهادن به اين برداشت بر
زمينه بيمه ،اقدام به تشكيل
نيازهاي پژوهشي در
اين باور است كه اين تلقی جديد برای
بازشناسیبهنيازها
بخشي وازپياده
سازی روشهای مؤثرتر تكميلمحققان برجسته كشور هستند كه
وهشكده بيمه به منظور پاسخگويي
كارايی شاغالن اين
حرفه قطعا اثرگذار خواهد بود و بستری را مهيا می پژ
شده متشكل از اعضای هيات علمی و عمدت ًا از فنون بيمهای و ارتقای
نمايد تا تجربيات
پژوهشی
علمی گروههای پژوهشی با
مديريتیهایسازمان
های
ياد بيمهای
حوزه بيمه نموده است .گروه
بازرگانينيزدربهپرتو ا
ستانداردها و
در
عنوان اعضای
رسمیقالب
يافته ،قابليت انتقال بيشتری به خود گيرد.
هيأتهاي علمی سازمان
محققان ،استادان و دانشجويان
بر آنان ،عده قابل توجهی از
عالوه
انتشار كتابچه معرفي پ
ژوهشكده بيمه نيز تالشي است در مسير
مخاطبانمینمايند.
ارتباط با
بيمه همكاری
ايجادوهشكده
پژ
شجويان ،گرفته است:
فراگير صنعت بيمه به
ويژه دان
عناوين زير شكل
پژوهشی مشتمل بر  5گروه و با
تالشگرانی كه در قالب نمايندگان و
جامعه دانشگاهي ،شاغالن صنعت و همه
كارگزاران بيمه فعاليت مينمايند .ساختار اصلی گروههای
بدون شك آشنايي با پ
پژوهشی بيمههای اشخاص
ژوهشكده بيمه به عنوان مرجع اصلي پژوهشي وگروه
تحقيقاتي اين
صنعت
ميوتواند در
ظرفيت
اموال
مسئوليتسامانبخشيدن به
گروه پژوهشی بيمههای
هاي موجود اين پژوهشكده موثر باشد و
نيازهاي افراد و عالقهمندان به بهرهگيري از
زمينه را براي ايجاد ارتباطي متقابل براي
پژوهشیاطالع
رساني و اطالع
عمومی بيمه
يابي
ميان
پ
چنين باشد.
ژوهشكده
و
گروه
جامعه
مخاطبان آن فراهم آورد .اميد كه

پژوه

شكده بيمه در يك نگاه

شكده بيمه در يك نگاه
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ﺳﻤﻲ اﻳﺮان
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣ
ﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪاي
ﺣﺴﺎﺑﺪارري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﻘﺎت

ادبيات صنعت بيمه در ايران طي دهههاي
اخير تحوالت قابل قبول خود را مرهون
توليد و انتشار كتب و نشريات حرفهای و
تخصصی است كه با همت پژوهشگران و
صاحبان انديشه در اين صنعت به زيور طبع
آراسته شده است .اين روند پرشتاب گرچه
تصويری برجستهای از جايگاه و موقعيت
توليدات
علمی
صنعت
بيمه
در
مقايسه با بسياری
می
از مراكز علمی و پژوهشی كشور نمايان
سازد اما به نظر ميرسد بيمه به عنوان
يكي از سه ركن بازار مالي در ميدان كار و
تالش و خالقيت و نوآوري به قدمهاي
تازهاي نيازمند است.
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.12
تأليف و ترجمه كتابهاي پايه در حوزه ت
خصصي گروه توسط اعضاي هيات علمي
گروه و با مشاركت پژوهشگران بيروني
 .13بررسي
صالحيت علمي افراد و پيشنهاد جذب آنان
به عنوان عضو هيأت علمي در گروه
 .14پيشنهاد برگزاري همايشها و گ
ردهماييهاي مرتبط با حوزه تخصصي گروه
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مقدمه :
جايگاه بيمه
در ايران دارای ريشــههای باســتانی
است و تاريخچه آن نشــان میدهد
حرفهای ،با
رواج صنعت بيمه در كشور به صورت
شــكلگيری مظاهر تمدن صنعتی و
گســترش بازرگانی يعنی اموری چون
تأسيس كارخانهها ،احداث راه آهن ،ورود
خودرو و توسعه تجارت همراه بوده است.
پديده بيمه
با تصويب قانون بيمه در سال 1316
شمسی توسط مجلس شورای ملی به
عنوان يك نهاد مدرن در كشور استقرار
يافت و به اين ترتيب گام اساسی در
راه تحكيم موقعيت حقوقی و اجتماعی
بــا
بيمه بازرگانی در ايران برداشته شد.
ترويج صنعت بيمه در ايران ،خدمات
متنوعی در حوزه بيمههای بازرگانی ايجاد
شــد و پس از چند دهه اين صنعت برای
پاسخگويی به نيازهای پژوهشی و ت
حقيقات علمی و كاربردی خود ،ضرورت
به منظور
تأسيس پژوهشكده بيمه را احساس نمود.
ســاماندهی پژوهش های بيمه ای و
برای فراهم آوردن بســتر مناسب رشد و
تحقيقات بيمه
توسعهی صنعت بيمه ،نخستين مركز
ای كشــور در تيرماه  1376تأســيس
شد .اين مركز از نظر سازمانی در حوزه
پرداخت و با
ی رياست كل بيمه مركزی به فعاليت
توجه به عملكرد آن ،ضرورت تحول
ساختاری مركز تحقيقات بيمه احساس
پژوهشكدهی
گرديد .به همين منظور موضوع تأسيس
بيمه در  13اسفندماه  1379در مجمع
عمومی بيمه مركزی به تصويب رسيد.
در
تاريخ  28ارديبهشــت ماه ســال 1384
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،
پژوهشــی اموال و
مجوز ايجاد پژوهشكده بيمه با گروههای
مسئوليت ،بيمههای اشخاص و گروه
پژوهشهای عمومی را صادر نمود و ا
تاريخ 17
ساسنامه تنظيمی پژوهشكده بيمه در
بهمن ســال  1384به تصويب شــورای
گسترش آموزش عالی رسيد و  20اسفند ماه
ابالغ شد.
همان سال برای اجرا به بيمه مركزی
وهشی
پژ
های
در
روه
ســال
گ
يف
اهم وظا
 1386اقدامات مربوط به اجرای اسا
ارائه آن به رئيس پژوهشكده
ســنامه و اركان آن صورت پذيرفت و وزارت
تدوين برنامههاي ساالنه گروه و
گروه پژوهشی
جديد باجهتنام
.1
علوم ،تحقيقات و فناوری تشكيل دو
هایپژ بيمه
اعالم به
وهشگرانالكترونيك و
با موضوع فعاليت های گروه
اولويتهاي پژوهشي مرتبط
مطالعات اسالمی بيمه را تصويب نمود .به
 .2تهيه
پژوهشكده بهگروهپنج گروه افزايش
اين ترتيب تعداد گروههای پژوهشی اين
يافت.
های
فعاليت
موضوع
با
 .3انجام پژوهشهاي مرتبط
همچنين
منابع و كتب معتبر جهت ترجمه
بر اساس مصوبه مورخ 1392/12/20
 .4اعالم
هيأت امنای پژوهشكده بيمه گروههای
شرحتاليف
اعالم موضوعات با اولويت جهت
بيمهكتابهای ا
شخاص،
پنجگانه پژوهشی با عناوين جديد به
.5
های گروه
بيمهتخصصي
اموال و م
هاي تحقيقاتي مربوط در حوزه
سئوليت ،مطالعات اقتصادی و مالی ،مطالعات
 .6بررسي ،ارائه و اظهارنظر درحقوقی
خصوص وطرحم
قرراتی،
مديريتی و نظارتی بيمه و گروه مطالعات
مربوط تغيير نام يافت كه فرآيند
همايشهاي ملي و بينالمللي
آنارشد و دكتري در حوزه
اجرايی
كارشناسي
 .7شركت در مجامع و
مرتبط و هدايت پاياننامههاي
توسط پژوهشكده بيمه پيگيری میشود.
پژوهشي در پژوهشهاي
مطالب
چكيدهعالي و
دانشگاهها ،مؤسسات آموزش
مندرج در كتابچه معرفی پژو
 .8همكاري با
هشكده بيمه ،با هدف شناخت بيشتر از اين
است كه بطور مستقيم در تأمين ا
پژوهشكده و صرفاً آشنايي با واحدهايي
طالعات
ت
خصصي
پژوهشگران ،دانشجويان و محققان
كه
صنعت بيمه تالش مينمايند .اميد است
اين مجموعه بتواند راهنمای مناسبی
برای مخاطبان فراگير اين صنعت باشد.
4
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بيمه در يك نگاه

9
CM
YK

ﺼﻄﻔﻲ دﻳﻠﻤﻤﻲﭘﻮر
ﺗﺮﺟﻤﻤﻪ  :دﻛﺘﺮ ﻣﺼ
رﺳﻤﻲ اﻳﺮان
ﻲ
ﺪاران
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪ
ﻋﻀﻮ ﺟ
رﺳﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻲ
ﺪاران
ﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪ
ﻋﻀﻮ اﻧﺠ

Tran
nslated byy: Mostaf
fa Dailamipour, Ph
h.D., CPA
A
Mem
mber of:
Iranian Assocciatio
n of Certi
C fied Publi
P
c Aacccountantts
Ameerican Insstitut
e of Certi
C fied publi
p
c Acccountants

پژوه

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣ
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳ
ﺳﻤﻲ اﻳﺮان
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮﻮزش و
ﺗﺤﻘﻴﻘﻘﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪارري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ
ﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪاي
1394

CM
YK

پژوه

شكده بيمه در يك نگاه

CM
YK
PREPS

اسـتاندارد بینالمللـی گزارشـگری مالـی شـماره 6
"اکتشـاف و ارزیابی منابع معدنی" ،هجدهمین نشـریهای
اسـت که توسـط مرکـز آمـوزش و تحقیقات حسـابداری
حسابرسـی حرفـهای جامعـه حسـابداران رسـمی ایران
و
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توسـط آقـای دکتـر مصطفـی دیلمیپـور ،عضـو جامعـه
حسـابداران رسـمی ایـران ترجمه شـده اسـت.
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صنعت بيمه در كشور به صورت
تاريخچه آن نشــان میدهد رواج
مقدمه :
ريشــههای باســتانی است و
كارخانهها ،احداث راه آهن ،ورود
جايگاه بيمه در ايران دارای
بازرگانی يعنی اموری چون تأسيس
تمدن صنعتی و گســترش
ای ،با شــكلگيری مظاهر
حرفه
نهاد مدرن در كشور استقرار
توسعه تجارت همراه بوده است.
شورای ملی به عنوان يك
خودرو و
مجلس
توسط
شمسی
تصويب قانون بيمه در سال 1316
بازرگانی در ايران برداشته شد.
پديده بيمه با
بيمه
اجتماعی
و
حقوقی
از چند دهه اين صنعت برای
موقعيت
ترتيب گام اساسی در راه تحكيم
بازرگانی ايجاد شــد و پس
يافت و به اين
خدمات متنوعی در حوزه بيمههای
وهشكده بيمه را احساس نمود.
ترويج صنعت بيمه در ايران،
كاربردی خود ،ضرورت تأسيس پژ
بــا
صنعت بيمه ،نخستين مركز
پژوهشی و تحقيقات علمی و
بســتر مناسب رشد و توسعهی
پاسخگويی به نيازهای
بيمه ای و برای فراهم آوردن
كل بيمه مركزی به فعاليت
ـاماندهی پژوهش های
ی رياست
حوزه
سـ
در
منظور
سازمانی
به
نظر
از
مركز
تيرماه  1376تأســيس شد .اين
همين منظور موضوع تأسيس
تحقيقات بيمه ای كشــور در
تحقيقات بيمه احساس گرديد .به
ضرورت تحول ساختاری مركز
پرداخت و با توجه به عملكرد آن،
بيمه مركزی به تصويب رسيد.
اسفندماه  1379در مجمع عمومی
پژوهشكده بيمه با گروههای
ايجاد
13
مجوز
در
بيمه
علوم،
ی
وزارت
وهشكده
شورای گسترش آموزش عالی
پژ
تنظيمی پژوهشكده بيمه در
ارديبهشــت ماه ســال 1384
عمومی را صادر نمود و اساسنامه
در تاريخ 28
اشخاص و گروه پژوهشهای
سال برای اجرا به بيمه مركزی
اموال و مسئوليت ،بيمههای
رسيد و  20اسفند ماه همان
پژوهشــی
شــورای گسترش آموزش عالی
بهمن ســال  1384به تصويب
تاريخ 17
فناوری تشكيل دو
و
تحقيقات
علوم،
وزارت
اركان آن صورت پذيرفت و
ابالغ شد.
مربوط به اجرای اساســنامه و
تعداد گروههای پژوهشی اين
در ســال  1386اقدامات
تصويب نمود .به اين ترتيب
مطالعات اسالمی بيمه را
و
كترونيك
ال
بيمه
گروه پژوهشی جديد با نامهای
پژوهشی با عناوين جديد به
وهشكده به پنج گروه افزايش يافت.
وهشكده بيمه گروههای پنجگانه
پژ
 1392/12/20هيأت امنای پژ
نظارتی بيمه و گروه مطالعات
همچنين بر اساس مصوبه مورخ
و مالی ،مطالعات مديريتی و
سئوليت ،مطالعات اقتصادی
شخاص ،بيمههای اموال و م
وهشكده بيمه پيگيری میشود.
شرح بيمههای ا
توسط پژ
و صرف ًا آشنايي با واحدهايي
آن
اجرايی
فرآيند
كه
حقوقی و مقرراتی ،تغيير نام يافت
شناخت بيشتر از اين پژوهشكده
معرفی پژوهشكده بيمه ،با هدف
تالش مينمايند .اميد است
چكيده مطالب مندرج در كتابچه
شجويان و محققان صنعت بيمه
اطالعات تخصصي پژوهشگران ،دان
است كه بطور مستقيم در تأمين
مخاطبان فراگير اين صنعت باشد.
بتواند راهنمای مناسبی برای
كه اين مجموعه

CM
YK

CM
YK

تخصصي گروه
هاي ساير گروههاي پژوهشكده
پژوهشي و هماهنگي با برنامه
در زمينه بيمه انتشار مييابد.
 .9همكاري
مطالبي كه در داخل و خارج از كشور
جهت گردآوري كليه
نشريات
آثار و دستاوردهاي پژوهشي
و
علمی
اسناد
 .10همكاري با اداره كتابخانه،
فيلم و ساير گونههاي معرفي
مقاله و كتاب و تهيه
صورت
به
چاپ
براي
ارائه
سنجش پژوهشهاي انجام شده و
.11
پژوهشگران بيروني
مشاركت
و فرهنگي
با
و
گروه
علمي
تخصصي گروه توسط اعضاي هيات
ترجمه كتابهاي پايه در حوزه
 .12تأليف و
عنوان عضو هيأت علمي در گروه
افراد و پيشنهاد جذب آنان به
 .13بررسي صالحيت علمي
مرتبط با حوزه تخصصي گروه
همايشها و گردهماييهاي
 .14پيشنهاد برگزاري
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